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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти
навбатии наврӯзӣ бо зиёиёни кишвар (Душанбе, 20.03.2014) дар баробари Соли бузургдошти Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ (1414-1492)
эълом доштани соли 2014, ифтихормандона ба таъкид оварданд, ки
«Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ бузургтарин адиб, олим ва ориф дар
таърихи тамаддуни мо мебошад» ва «Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон
дар тӯли солҳои зиёд ба яке аз самтҳои муҳим ва пурсамари адабиётшиносӣ табдил гардида, дар ин замина асарҳои пурқимати илмӣ,
ба мисли таҳқиқоти пурмуҳтавои донишмандони шодравон Аълохон Афсаҳзод ва Мӯсо Раҷабов офарида шуданд, ки имрӯз аз ҷониби
олимони муътабари ҷаҳон эътироф гардидаанд».
Нашри дувуми рисолаи муфассали бунёдӣ, ки ба қалами яке аз
Ҷомишиносони маъруфи олам – Арбоби шоистаи илми Тоҷикистон,
доктори илми филология, профессор Аълохон Афсаҳзод (1935-1999)
тааллуқ дорад, аз ҷараёни зиндагӣ, муҳтавои осор, муҳити сиёсиву
иҷтимоӣ, афкору ақоид ва мақоми илмию адабии олим, шоир, нависанда
ва мутафаккири номӣ Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар таърихи тамаддуни мардуми Ховарзамин, бавижа таърихи адабиёти классикии форсии
тоҷикӣ, баҳс мекунад ва ба муносибати 600-умин солгарди зодрӯзи мутафаккир, ки бо қарори ЮНЕСКО дар саросари олам таҷлил мегардад,
ихтисос ёфтааст.
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АЪЛОХОН АФСАҲЗОД –
ҶОМИШИНОСИ ЗАБАРДАСТИ ҶАҲОН
«Ман аз рӯзе, ки худро мешиносам, бо
номи Мавлавӣ Ҷомӣ ва каломи сеҳрбаёни
ин марди бузурги адабу ирфон ошноӣ
дорам, доир ба зиндагӣ ва хислатҳои
наҷиб, табиъати шӯх ва ҳозирҷавобии ӯ
нақлу ривоятҳо шунидаам».
Аълохон Афсаҳзод
Бидуни муболиға ва муҳобо, Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ (1414-1492), ки солгарди зодрӯзи шарифаш савумин бор дар Тоҷикистони азизамон истиқбол мешавад, аз нуронитарин ахтарони осмони ситоразори фарҳангу адаби деринасоли форсии тоҷикӣ буда,
сифату хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, навиштаҳои писандидаи илмию адабию ирфонӣ, ғояҳои баланду бегазанди
умумибашарӣ ва ҳунару истеъдоди бемонанди сухангустарӣ эшонро ҳабибу азизи тамоми давру замонҳо ва
мулку маконҳо гардонидаанд.
Беҳуда нест, ки ҳанӯз дар овони барҳаёт буданашон
Мавлавиро ҳамзамононашон эҳтиромдорона ва сипосгузорона «дарёи нур» ва «Устоди суханварони номӣ – Ҷодусухани замона Ҷомӣ» номида, хишти нахустини кохи муҳташами шуҳрату азаматашонро қойиммақоми рӯзгори шарафманду осори дилписандашон фурӯгузорӣ намудаанд.
Бино бар шаҳодати шогирди вафодору муриди сазоворашон Мир Алишери Навойӣ (1441-1502), «Ҷомӣ дар ҳамаи
улуму фунун (-и замона – А.Р.) ба мақоме расидааст, ки барои посухгӯйӣ ба мушкилоти илмиву адабиву динӣ ниёзе ба
муроҷиъа ба кутубу маъохиз надорад».
Аз гуфтаи пайрави дигари номдораш Камолиддини Биноӣ (1453-1512),
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Ҷомӣ – он Офтоби нуронӣ,
Он мунаввар ба нури субҳонӣ!
Буд аз чил зиёд таснифаш,
Рӯ дар иъҷоз карда таълифаш!
Дар воқеъ, ин суварнигори муъҷизакор, мутафаккири мутабаҳҳир ва суханшиноси беқиёс аз шарофати андешаҳои
бикру воло, нерӯйи халлоқонаи сухан, дониши фароху доманадор ва заковату фазилати олӣ дар радифи суханварони
муъаззам ва донишмандони мукаррами миллатамон қарор
гирифта, сазовори чунон мақоме арҷманд гардидааст, ки дар
таҳкими ваҳдати исломию ирфонӣ, тарбияти ахлоқи ҳасанаи
инсонӣ ва пешрафти фарҳангию адабии ҳамагонӣ, бавижа,
тамоми ориётабору тоҷикони ҷаҳон, беш аз ҳар фирқаву даставу гурӯҳе ҳиссагузор будаасту мебошад.
Бад-ин маънӣ, агар бигӯем, ки Мавлоно Абдураҳмони
Ҷомӣ дар радифи Рӯдакиву Фирдавсӣ, Хайёму Румӣ,
Ҳофизу Саъдӣ, Камолу Бедил, Сайидову Сойиб, Туғралу
Шоҳин … аз дӯстдоштатарин суханварони мардуми
тоҷик асту шеъри ширадораш коми чандин наслашонро
бардоштаасту қоматашонро шах кардааст, иғрозу иғроқе
нахоҳад рафт.
Дар ҳамин замина, дар идомату густараи фарҳангу
адабиёти ғановатмандамон «ӯро дар Шарқу Ғарб баъзеҳо
«хотиматушушшуъаро», ҷамъе дар назм, баъди Фирдавсию
Анварию Саъдӣ, «пайғамбари чаҳорум» ва гурӯҳе
ҷамъбасткунандаи тамоми муваффақиятҳои даврони классикии адабиёти форсу тоҷик (асрҳои IХ–ХV) медонанд ва
эҷодиёти ӯро барҳақ тирамоҳи заррини ин адабиёти гаронқадри оламшумул мешуморанд. Ба ҳамин мӯҷиб,
таърихи адабиёт, афкори иҷтимоиву сиёсӣ, фалсафаву
ахлоқ, тасаввуфу ирфон ва, умуман, симои маънавии
халқи моро бидуни шахсият ва эҷодиёти ин чеҳраи бузурги эҷодӣ наметавон тасаввур кард.
Маҳбубият ва қаробати Ҷомӣ бо мардуми мо ба дараҷаест,
ки гуфтори ӯро одамони синну соли гуногун, ақоиду мафку6
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раҳои мухталиф ва вазъияту кайфияти мутақобил, сарфи назар
аз шуғлу пеша ва омолу андешаи хеш, чун далелу бурҳон барои қабулу рад, тақвияту тазъиф ва панду андарзи мусоҳиб ба
сифати ҳикмати рӯзгорон ба кор мебаранд. Дар ҳар маврид,
ҳам барои ошиқони шайдо, ҳам барои дилбарони раъно, ҳам
барои пирони рӯзгордидаи доно ва ҳам барои ҷавонони ҷӯё, аз
қулзуми гуфтори ин адиби рӯйиҷаҳонӣ суханҳои мувофиқе
ёфт мешаванд. Мардуми суханшинос каломи худро бо зубдаи
гуфта ва дурдонаҳои суфтаи Ҷомӣ зебу оро медиҳанд. Одамони ғамзада, дар ғурбат афтода ва хастахотир дар паноҳи андешаҳои ӯ андӯҳу маломат ва ранҷу озурдагии табъи хешро
сабук мегардонанд. Ҳофизону ромишгарон бо сурудани
ғазалҳои диловез ва таронаҳои тарабангези вай ба дилҳо сурур
мебахшанд. Муҳаққиқону пажӯҳишгарон дар пайи кашфи
асрори ниҳонӣ ва маъниҳои таҳтонии каломи муъҷизасони
Ҷомӣ ҳастанд. Тарҷумонҳо дар кӯшиши онанд, ки аз ин ганҷи
маънавӣ барои ҳамзабонони худ ҳарчи бештар дурдонае бардоранд ва дар шаклу сурате гуворо ба забони худ бигардонанд. Ин аҳвол беш аз ним ҳазор сол идома дорад ва торафт
густариш меёбад» (Аълохон Афсаҳзод).
Оре, бештар аз панҷуним аср аст, ки саҳнаҳои ҷолиби
рӯзгору саҳфаҳои рангини осори нобиғаи ҳаравӣ дар
маърази омӯзишу пайравии пиру ҷавон ва маҳзари
пажӯҳишу баррасии донишмандони варзидаи ҷаҳон
қарор доранд, ки дар ин росто Ҷомишиносони тоҷик
гӯйи сабқат аз ҳамгинонашон рабуда, дар ин ҷода ақдоми самарфарҷоме барниҳодаанд.
Беҳуда нест, ки Сарвари давлату миллатамон
Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти навбатии наврӯзӣ бо
зиёиёни кишвар (20 марти соли 2014), дар заминаи Соли
бузургдошти Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ эълом доштани соли ҷорӣ ва тафсиру тавсифи доманадори мақоми беназири адабиву фарҳангӣ ва илмиву ирфонии ин шахсияти бузурги таърихӣ, бо қаноатмандӣ ва тафохури тамом иброз
доштанд, ки «Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон низ дар тӯли
солҳои зиёд ба яке аз самтҳои муҳим ва пурсамари
адабиётшиносӣ табдил гардида, дар ин замина асарҳои
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пурқимати илмӣ, ба мисли таҳқиқоти пурмуҳтавои донишмандони шодравон Аълохон Афсаҳзод ва Мӯсо
Раҷабов офарида шуданд, ки имрӯз аз ҷониби олимони
муътабари ҷаҳон эътироф гардидаанд».
Дар ҳақиқат, донишмандони сершумори даврони шӯравии тоҷик анъанаву суннатҳои гаронмояи илмиву адабии
гузаштагонамонро шарафмандона ва таҳаммулкорона давому ривоҷи дигаре бахшида, дар тамоми соҳаҳои илму фанни
замона, махсусан, адабиёту фалсафа, нақше носутурданӣ
гузоштаанд, ки Арбоби шоистаи илми Тоҷикистон, доктори илми филология, профессор Аълохон Афсаҳзод
(1935-1999), бешубҳа, дар ибтидои ҳамин силсилаи фохира
қарор дорад.
Мактаби қавибунёди илмиву адабии бинобинҳодаи
Аълохон Афсаҳзод, ки муҳаққиқину мунаққидини варзидаи
ватаниву хориҷӣ ба иттифоқи ороъ «донишманди соҳибмактаб»-аш номидаанд, аз як ҷиҳат, ҷаҳони маънавию
рӯҳонии муштариёнашро равшан дорад, мероси бешумору
гаронмиқдори илмиву адабиаш, аз ҷониби дигар, олами
маҳсуси моддии мустафидонашро ғанитар мегардонад.
Агар раванди эҷодиёти илмиву адабии Аълохон
Афсаҳзодро, ки ҷиддан аз авоили солҳои шастуми асри бистум ибтидо гирифтаву қариби чиҳил сол идома ёфтааст,
муҳаққиқонаву мудаққиқона пеши назар оварем, аёну баёнамон хоҳад гардид, ки ҳамора дар куллияи бахшу соҳаҳои
ройиҷи назариву амалии адабиёту фарҳангу маънавиёти
миллатамон хомафарсойӣ намуда, ҳамеша ба ин маъсарату
машғулияташ содиқ мондааст:
1. Матншиносӣ ва нашри осори адабиву илмии суханварону донишмандони форсизабон.
2. Ҷомишиносӣ ва таҳқиқи фарҳангу адабиёти муъосири
Ҷомӣ.
3. Таърихи адабиёт ё баррасии ҷанбаву чиҳраҳои мунаввари адабиёти бостону ҳамзамони форсии тоҷикӣ (аз
Устод Рӯдакӣ то Имом Хумайнӣ).
4. Нақди адабӣ ё баррасии падидаву муаммоҳои гуногуни адабиёти гузаштаву ҳозираи ватаниву хориҷӣ.
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5. Ҳунаршиносӣ ё танқиду таҳқиқи дастовардаҳои
санъати нафисаи гузаштазамон, театру кино ва драматургияи муъосири миллӣ.
6. Забоншиносӣ ё баррасии масоъили умдаи забони форсии тоҷикӣ ва сабку услуби нигориши суханварони мозиву
ҳозири форсибаён.
7. Насри бадеъӣ ё нигориши қиссаву романҳои таърихии
адабӣ, портрету манқабату памфлетномаҳо ва сафарномаву
намойишномаву эссеҳои илмӣ – оммавӣ.
8. Журналистика ё таълифу таснифи осори публитсистӣ, очерку лавҳаҳои гуногунмавзӯъ.
9. Тарҷумаи бадеъӣ ё баргардони асарҳои баргузидаи
бадеъии гуногунжанри нависандагони варзидаи шӯравию
хориҷӣ ба забони тоҷикӣ.
10. Тарбияи мутахассисин ё сарвариву мушовирии гуруҳҳои эҷодӣ, таҳриру тақризи навиштаҷоти муҳаққиқину
муаллифини ватаниву хориҷӣ, роҳбариву оппонентии рисолаҳои таҳқиқотии студенту аспиранту докторони маҳалливу
берунӣ ва раҳнамойиву сарпарастии шуъбаҳои гуногуни
муассисаҳои театру кино ва созмону рӯзномаву моҳномаҳои
ватанӣ.
Дар ин дастабандии мухтасар агар иштироку сомондиҳиву гузоришоти эшонро дар симпозиуму семинару конфаронсу ҳамоиши мутаъаддидаи милливу байналхалқӣ, бахусус, анҷуманҳои байналмилалии Ҷомишиносӣ (1964,
1982, 1989), ва фаъолиятмандиҳои хастагинопазирашонро
дар ҳаёти иҷтимоъии даврони шӯравиву соҳибистиқлолии
кишварамон барафзоем, муҳтавои рӯзгори пурбаракату
ғановатмандашон бароямон ошкортар хоҳад гардид.
Бешак, устод Аълохон Афсаҳзод андар соҳаву шохаҳои гуногуни адабу ҳунари гузаштаву ҳозираи ватаниву хориҷӣ рисолаву мақолаҳои зиёде қаламӣ карда
бошад ҳам, дар маҳофили илмиву адабӣ ба сифати як
нафар матншиноси беназир ва Ҷомишиноси оламгир
шинохта шудааст.
Ба ҳукми тақдир, ин ҷавонмарди тарбиятдида ва донишандӯхта, ки дар муҳити созгори илму адаби ориёйиву ис9
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ломӣ ба воя расидааст, аз хурдсолӣ, тақрибан, аз даҳсолагӣ,
бо ному каломи муътабари Абдураҳмони Ҷомӣ шиносоӣ
пайдо карда, ба таъбиру таъйиди худаш, «тамоми умрашро
бо Ҷомӣ гузарондааст».
«Дар хонадони мо, – ба хотиру таъкид овардааст ӯ, –
мақбулияту маҳбубияти Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ
суннате қадимӣ ва ойине муқаддас буда, яқинан, ба тарзи мерос аз насле ба насле гузаштааст. Ба ин маънӣ, ман
аз рӯзе, ки худро мешиносам, бо номи Мавлавӣ Ҷомӣ ва
каломи сеҳрбаёни ин марди бузурги адабу ирфон ошноӣ
дорам, доир ба зиндагӣ ва хислатҳои наҷиб, табиъати
шӯх ва ҳозирҷавобии ӯ нақлу ривоятҳо шунидаам».
Барҳақ, Аълохон Афсаҳзод аз хурдӣ шайдои шеъри нобу
хисойили ҷаззоби Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ гардида,
чиҳил соли бартамоми рӯзгори баркамолашро вақфу харҷи
баррасиву бозомӯзии паҳнои рӯзгору осор ва жарфои пиндору афкори суханвари тавоно намудааст ва ранҷи фаровонаш ганҷи шойгон овардааст, ки баршумори мухтасари
таъдоди осораш гувоҳи даъвостанд (Осорномаи Аълохон
Афсаҳзод. – Душанбе, 2005).
«Агар хато накунам, – ёди айёми туфулийяташ мекунад
ӯ, – баҳори соли 1945 бояд бошад. Охирин соли ҷанг (Ҷанги
Бузурги Ватании солҳои 1941–1945–А.Р.) Ҷабҳа дар Берлину кишварҳои дигари Аврупо. Мо (аҳли хонадони Муҳаммадафсаҳ – А.Р.) дар деҳаи Варзиканда (деҳае дар доманаи
ғарбии Дашти Марғедар, ки чарогоҳи тобистонаи рустоҳои
кӯҳистони гирду атроф будааст. – А. Р.). Падарам – бригадири колхози «Озодии Шарқ». Мардум гурусна. Колхоз
тухмӣ надорад. Чандин рӯз падарам набуданд. Барои овардани тухмӣ ба Муғиён (деҳае дар қарибиҳои Панҷекат –
А.Р.) рафта, чанд хар гандум ёфта омаданд. Модарам гирифтори дарди шадиде, чандин рӯз боз бистарӣ. Шояд аз
хурсандии омадани падарам бошад, имрӯз бафароғат хобидааст. Падарам, ки табиъати ниҳоят риндона доштанд,
тоқии чоргули ӯротеппагӣ (дӯхти занони ҳунарманди Истаравшан – А.Р.) бар сар, камзӯли сусии наппа-нави модарам
бофтаву дӯхтагӣ дар бар, мӯйи сар тарошидагӣ, ришу мӯй10
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лаби ба қавли мардум майгунашон олуфта қайчизадагӣ, дутор дар даст суруд мехонанд:
Ҷон аз он лабҳо ҳикоят мекунад,
Тутӣ аз шаккар ривоят мекунад.
Ҳар ки мегӯяд ҳадиси салсабил,
3-он лаби нӯшин киноят мекунад...
Қатли Ҷомиро чӣ ҳоҷат захми теғ,
Ғамзае ӯро кифоят мекунад!
Ин яке аз ғазалҳои дӯстдоштаи падарам аз эҷодиёти
Мавлавӣ Абдураҳмони Ҷомӣ буд... Ғазалҳои дигари Ҷомиро низ дар меҳмонхона ва хона бисёр мехонданд
(таъкиди мо – А.Р.). Аммо, аз ҳама бештар, барои ман ҳамди
Ҷомиро сурудани он кас маъқул буд. Он шеър на бо
маҳкамӣ, оҳанги пуртантана ва аркони устувор, ки ба
кунҳаш намерасидем, балки бо айёният, образҳои равшан ва
манзараҳои оламро пеши назар ҷилвагар карданаш мақбулам буд. Суханҳои он ба навои дутор ниҳоят ҷӯр меафтоданд:
Субҳона ман таҳайюра фӣ зотиҳи сивоҳ,
Фаҳму хирад ба кунҳи камолаш набурд роҳ!
Аз мо қиёси соҳати қудсаш бувад, чунон-к
Мӯре кунад ба соҳати гардун зи қаъри чоҳ...
Ҳамон солҳо модарам баъди (таваллуди – А.Р.) панҷ фарзанд якбора бачамур шуд. Чаҳор фарзанди ӯ пасиҳам таваллуд шудаву мурдан гирифтанд. Падарам чӣ гуна ғам мехӯрданд ва ё сабру таҳаммул мекарданд, бароям маълум набуд.
Аммо модарам месӯхту месӯхт… Чун каси соҳибдард барояш роҳату истироҳату фароғат ҳаром гардида буд. Ҳамин ки
бекор монд, гиря мекард ё рӯ ба китоб меовард. Марсия мехонд. Марсияҳои Ҷомӣ марҳами дарду доғи ӯ буданд
(таъкиди мо – А.Р.). Хусусан, вақте ки модарам Тӯйчии 6–7моҳаро баҳорон ба хок супурд, абёти зеринро мехонд, ки
дар баҳорони сабзу хуррами Варзиканда оҳанги махсусе
дошта, гуё, маҳз дар марги ӯ суруда шуда буданд:
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Зери гил тангдил, ай ғунчаи раъно, чунӣ?!
Бе ту мо ғарқа ба хунем, ту бе мо чунӣ?!
Силки ҷамъийяти мо бе ту гусастаст зи ҳам,
Мо, ки ҷамъем, чунинем, ту танҳо чунӣ?!
Аз ҳама бисёр ин байтро, ки аз марсияи Ҷомӣ дар марги
бародараш буд, такрор мекард:
Гулҳо шукуфту гулрухи мо зери хок хуфт,
Моро дар ин баҳор гуле бас аҷаб шукуфт!»
Ва ин ҳама нақлу ҳикояташро ғараз он будааст, то дар
мисоли рӯзгори хеш аёну баён дорад, ки «чӣ гуна мероси
маънавии халқ (аз ҷумла, мероси дилпазири Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ – А.Р.) дар муҳити як оилаи оддӣ (-и
кӯҳистони тоҷик – А.Р.) таркибан пайваста (ва таъсиргузор – А.Р.) буда, дар лаҳзаҳои шодиву ғам ва ҷараёни
мӯътадили зиндагӣ тазоҳур менамояд» (Аълохон
Афсаҳзод. Тамоми умр бо Ҷомӣ//Ҷомӣ– адиб ва мутафаккир. – Душанбе, 1989, саҳ. 5-7).
Ба ҳукми тақдир, офаридаҳои рӯҳафзову тасаллибахши
Мавлавӣ Ҷомӣ на танҳо дар овони бачагиву аскариву
муъаллимӣ, балки дар даврони толибилмии Аълохон
Афсаҳзод низ анису ҷалиси шаборӯзияш будаанд. «Аз қазо,
– ба хотир меоварад ӯ рӯзгори донишҷуйиашро, – дар имтиҳони фанни адабиёт(-и классикии форсии тоҷикӣ – А.Р.),
ки муъаллимаш устод Шарифҷон Ҳусейнзода буданд, дар
билети имтиҳониям савол «Эҷодиёти Ҷомӣ» буд (таъкиди мо – А.Р.). Чун, бар замми гуфтаҳо (лекция – А.Р.)-и
муъаллим, китобҳои Алиасғари Ҳикмат «Ҷомӣ» (Тиҳрон,
1320 ҳ.ш./ 1942 м. – А.Р.), Е.Э.Еертельс «Джами» (Джами.
Эпоха, жизнь, творчество. – Сталинабад, 1949 – А.Р.) ва тозанашри «Интихоб аз асарҳо»-и Ҷомиро, ки соли 1956 аз
тарафи Муҳаммадҷон Раҳимӣ (1901-1968; – шоъиру донишманди маъруфи тоҷик – А.Р.) чоп карда шудааст, хонда
будам, аз имтиҳони муъаллим Ҳусейнзода барин шахси
ниҳоят сахтгир ба осонӣ гузашта, баҳои «аъло» гирифтам.
12
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Баъди имтиҳонот бояд ба таътил мерафтам. Дар кӯча яке
аз шахсони муътабар ва шиноси деринамон – ветеран
(куҳанвар – А.Р.)-и комсомол, апаи Қӯзигул Муҳаммадиеваро дучор омадаму аз аҳволашон пурсон шудам. Он кас
дар рафти пурсупос аз камқувват шуданашон шиква ба
миён оварда, фармуданд, ки минбаъда дар нафақа ҳастанду
дигар навбати хидмати ҷавонон аст. Ва чун одат дар
насиҳат шеъри тӯлоние хонданд, ки ин байташ маро дар хотир нишаст:
Маро ҳафтод шуд солу туро ҳафт,
Туро меояд иқболу маро рафт!
Ин байт аз «Юсуфу Зулайхо»-и Ҷомӣ буд (таъкиди мо
–А.Р.). Ва ин ду воқиъа маро водоштанд, ки китобҳои Ҷомиро минбаъд ҳамеша дар манзил нигаҳ дорам. «Ҳафт авранг»-и чопи Тошкандро дӯстам Ӯрун Кӯҳзод (нависандаи
маъруфи тоҷик–А.Р.) бароям ҳадя кард. «Баҳористон»-ро аз
деха, аз китобхонаи хешованди дурамон Бонуйи МуллоФайзӣ овардам. «Куллиёт»-и нашри Тошкандро аз шоъири
он вақтҳо донишҷӯ Салимшо Ҳалимшо гирифтам» (Аълохон Афсаҳзод. Тамоми умр бо Ҷомӣ, саҳ. 7–8).
Ҳамин тариқ, баъди хатми Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ва корманди илмии Пажӯҳишгоҳи шуҳратманди ховаршиносии фарҳангистони ҷумҳурӣ шудан, дасти муроди ҷавони кӯшову ҷуё ба домани мақсуд дарпайваста, аз оғози
фаъолияти илмиву эҷодӣ дар самту шохаҳои гуногуни филология баробар қалам озмуда бошад ҳам, даставвал ба
сифати матншиноси чирадасте шинохта шудааст. Аз ҷумла, солҳои 1961–1963, дар Тоҷикистони Шӯравӣ барои таҷлили ҷашни 550-солагии зодрӯзи Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ
омодагии комиле ҷараён дошта, дастандаркорони тадорукоти
ҷашнӣ, дар навбати аввал, албатта, директори муассисаи илмии мутасаддӣ академик Абдулғанӣ Мирзоев, дар радифи иддае аз донишмандони номӣ ва соҳибтаҷрибаи пажӯҳишгоҳ,
ӯро ҳам муваззафи таҳийяи матни осори Ҷомӣ барои мунтахаби идона намуданд. Олими ҷавон ҳамроҳи устодаш Баҳром
13
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Сирус ( 1885–1981) матни илмӣ–оммавии ҷилди якум («Ғазалиёт»)-и «Осори мунтахаб»-и панҷҷилдаи адиб, мустақилона
матни «Лайливу Маҷнун» ва бо ҳамдастии Абӯбакр
Зуҳуриддинов (ёдаш бахайр!) «Хирадномаи Искандарӣ»-ро
барои нашр (дар ҷилди панҷум) омода сохт, ки ҳама соли 1964
интишор ёфтанд.
«Ниҳоят, – менависад Аълохон Афсаҳзод, – рӯзҳои ҷашну тантанаи 550-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ, ки ташаббускори он Мирзо Турсунзода ва Муҳаммад Осимӣ буданд,
фаро расид. Аз тамоми ҷумҳуриятҳои шӯравӣ, шаҳрҳои
Маскаву Ленинград ва марказҳои фарҳангии кишварҳои зиёде олимону донишмандон, шоъирону нависандагон ва
ҳунаршиносон ба Душанбе ташриф оварданд. 17-уми ноябри соли 1964 Кинотеатри муҳташами ба номи Ҷомӣ дар ин
ҷо (дар шафати ҳамонвақта Майдони Ленини шаҳри Душанбе – А.Р.) бо маҷлиси пуршукӯҳи бузургдошти мавлуди
соҳиби ном ба кор даромад. Анҷуманро Абдулаҳад
Қаҳҳоров (ҳамонвақта раиси Шӯройи вазирони РСС
Тоҷикистон – А.Р.) боз карданд. Адибони муътабари Эрону
Афғонистон – Бадеъуззамони Фурӯзонфар, Саъид Нафисӣ,
Халилуллоҳи Халилӣ, Абдулҳай Ҳабибӣ, Сарвари Гӯё, дар
баробари бузургони миллати тоҷик ва ҳампешагони шӯравии худ, садорати базмҳои суханро зеб медоданд...
Аммо вазъи ногувори омӯзиш, ҳолати дастнавису
чопҳои мероси эҷодии адиб, ихтилофи афкор дойир ба
мақоми ӯ дар таърихи адабиёту фарҳанг ва, ниҳоят, номуъайян будани (таъдоду муҳтавои –А.Р.) мероси адабӣ
ва илмии Абдураҳмони Ҷомӣ тақозо мекард, ки ба ин
кор (яъне, таъйини миқдору таҳқиқи мазомини навиштаҳои
Ҷомӣ – А.Р.) ҷиддӣ бояд машғул шуд. Гуфтан басанда аст,
ки ба Абдураҳмони Ҷомӣ беш аз 100 асар нисбат дода
мешуд, ки аз нисф зиёди онҳо моли ӯ набуданд. Баръакс,
чанде аз асарҳои ҳақиқатан ҳам моли ӯ фаромӯш гардида, аз
дойираи истеъмоли илмӣ ва истифодаи умум берун монда
буданд. Аз ҷумла, ду девони пурраи ӯ: «Воситат-ул-иқд»-у
«Хотимат-ул-ҳаёт», «Шарҳи ҳадиси Аберазин ал-Уқайлӣ»
ва амсоли инҳо фаромӯш шуда, ба ҷойи «Шарҳи байти
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Амир Хусрав»-и аслӣ бо чунин ном рисолаи дигари ҷаълие
таҳти номи Ҷомӣ даргард буд. Рисолаву китобҳои зиёде,
мисли «Рисолаи таҷниси хат», бисёр шарҳҳо, китобҳои
таъриху тафсир ва ғайра, ки аслан ба дигарон мутаъаллиқ
буданд, чун эҷоди Ҷомӣ шинохтаву муъаррифӣ мешуданд.
Ҳамаи ин аҳли илмро водор мекард, ки даставвал мероси
фикрии Ҷомӣ аз рӯйи меъёрҳои илми матншиносӣ ва
нусхашиносӣ муъайян карда шавад. Аз соли 1965 то имрӯз
(соли 1989 – А.Р.) камина ба ҳалли ҳамин муъаммо машғул
ҳастам».
Бале, аз ҳамон замон Аълохон Афсаҳзод камари ҳиммату
заҳматашро маҳкам баста, батадриҷ иддае аз осори манзуму
мансури Абдураҳмони Ҷомӣ, минҷумла, матни илмии
оммавӣ ва илмии интиқодии «Баҳористон» (Душанбе,
1966, 1972, 1987; Маскав, 1987), «Лайливу Маҷнун», «Фотиҳат-уш-шубоб», «Воситат-ул-иқд», «Хотимат-ул-ҳаёт»
(Маскав, 1974–1981), баргузидаи ашъори лирикӣ, пораҳо
аз «Хирадномаи Искандарӣ» ва мухтасари «Саломону
Абсол» (дар тазкираи панҷҷилдаи «Гулшани адаб», ҷилди
Ш, Душанбе, 1976), «Мунтахаби осор» (ба забони русӣ,
Ленинград, 1978), ниҳоят, ҷилдҳои 1, 2, 5, 6, 7-уми «Осор»(и ҳаштҷилдаи Ҷомӣ, Душанбе, 1986-1990) ва «Лирика. Достонҳо. Баҳористон» (ба забони русӣ, Душанбе, 1989)-ро
дар заминаи нусхаҳои муътамади қаламиву сангӣ бо муқаддимаҳои муфассали илмӣ, тавзеҳоти густардаи матншиносӣ
ва шарҳи оммафаҳми вожаҳо, барои нашр омодаву дар
дастраси ҳамагон гузорида, дар ин ҷода гӯйи сабқат аз ҳампешагонаш бирбудааст.
Мутаассифона, таҳияву нашри матни илмии интиқодӣ ва
таҳқиқи муфассали академии «Нафаҳот-ал-унс»-и Мавлоно
Абдураҳмони Ҷомӣ, ки ҳамроҳи донишмандони эрониву
афғонистонӣ ба фарҷом расониданаш аз орзуҳои деринасоли устод буд, аз бераҳмии чанголи аҷал натавонист ҷомаи
амал ба бар оварад. Аммо, хушбахтона, нийяти неки мавсуф
аз ҷониби донишмандони эрониву тоҷикистонӣ ба фосилаи
иҷро расондаву рӯҳи покашон шод гардонда шуд. Аввалан,
адабиётшинос ва матншиноси пухтакори эронӣ Маҳмуди
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Обидӣ соли 1992 дар мавзӯъи тасҳеҳи интиқодии
«Нафаҳот-ал-унс»-и Мавлоно поённомаи дуктуро (рисолаи
докторӣ) навишта, матни сарчашмаро бо муқаддимаву
тасҳеҳи муътамади илмӣ дар Тиҳрон ба дасти чоп расонд,
ки ҳамон сол сазовори унвони баланди «Китоби сол» гардида, дар давоми солҳои 1992–2008 панҷ маротиба чоп шуд.
Сипас, соли 2013, дар заминаи корбурди қиёсии нусхаҳои
дастраси хаттиву чопӣ, матни илмии оммавии куроса (дар
алифбои кириллӣ, дар ҳаҷми 872 саҳифа) дар таҳия ва бо
муқаддимаву фаҳориси донишмандони тоҷик Мӯътабар
Оқилова ва Баҳром Мирсаидов, зери назари академик
Н.Ю. Салимов, дар шаҳри Душанбе чоп ва дар ихтиёри
аҳли илму адаб гузошта шуд, ки аз биҳин идонаҳое ба муносибати ҷашни қарибулвуқӯъи аллома мебошад.
Меваҳои ширини дарахти азими матншиносии Аълохон
Афсаҳзоду ҳаммаҳфилу ҳаммактабонашро ҳамагон сипосгузорона писандида, донишмандони маъруфи ватаниву хориҷие, чун Ян Рипка, М.С. Осимӣ, А.Н. Болдырев, И.С. Брагинский, А. А. Гваҳария, Иржи Бечка, Р. Ҳодизода,
Р.Амонов, Ш.Шомуҳаммадов, Б.Валихоҷаев, Х. Шарифов,
А. Сатторзода, А. Абдуллоев, Р. Мусулмонқулов, Б. Тилавов, Н. Сайфиев, У. Каримов, С. Воҳидов, Ш. Мухтор,
М.Муллоаҳмадов, Ю. Акбаров, Ҷ. Додалишоев, С. Сиддиқов, А. Кӯчаров, Ҷ. Назриев, А. Муҳаммадӣ, Т.Бойматова,
Р. Фарҳодӣ, Н. Саъидӣ, М.Ҳ. Наҷафӣ, Л.Сиддиқӣ, Б.
Кӯҳдоманӣ ва дигарон баҳои сазовори илмӣ додаанд.
Барои мисол, баъди аз дастгоҳи чоп берун омадани
нахустин дастранҷи ҷиддии текстологии Аълохон
Афсаҳзод – матни илмии интиқодии достони «Лайливу
Маҷнун»-и Абдураҳмони Ҷомӣ (Маскав, 1974) адабиётшинос Усмон Каримов диққати ҳамагонро ба шойистагиву
ҳадафмандии усули пешгирифтаи нақду баррасии муҳаққиқ
ҷалб намуда, бардуруст изҳор доштааст: «Мурод аз тартиб
додани матни интиқодӣ омода сохтани матнест, ки ба
нусхаи аслии муаллиф хеле наздик бояд бошад, дар он мисраъу байтҳои ғалату тира ва шубҳаовар боқӣ намонанд ва
дар заминаи ҳамин матни боварибахшу мустаҳкам
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тадқиқоти минбаъда қомат барафрозанд. Ба ақидаи мо, ношири матни интиқодии «Лайлӣ ва Маҷнун» Аълохон
Афсаҳзод ба кор аз (дидгоҳу – А.Р.) дарки ҳамин талабот
наздик шуда, аз байни нусхаҳои хаттии зиёде шаш нусхаи
қадимии ба дараҷае саҳеҳу камосеб ва мукаммалро интихоб
карда тавонистааст, ки чунин комёбӣ ба матншиносон
камтар даст медиҳад» (таъкиди мо – А.Р.) (Усмон Каримов. Таҳқиқи муҳим. – Рӯзномаи «Маориф ва маданият»,
29.VII.1976).
Бояд афзуд, ки Аълохон Афсаҳзод дар тӯли фаъолияти
мутамодии матншиносӣ ҳамин усули муътамади танқиду
таҳқиқи матни адабиро сармашқи амал дошта, дар аксари
маворид таҳкиму тавсиъа бахшидааст. Ва бемоя нест, ки
Алии Муҳаммадӣ – яке аз шогирдони мактаби матншиносии мавсуф ба ҳамин ҷиҳати муҳассани кори устод диққату
иътибори лозим дода, баъди дувоздаҳ соли Усмон Каримов
ҳамин андешаро дар аснои тақризи нашри дувуми матни
илмии оммавӣ (Душанбе, 1987) ва илмии интиқодии
«Баҳористон «(Маскав, 1987) чунин ба таъкид расондааст:
«Ин шоҳасар... баробари эҷод гардиданаш мухлисону ҳаводорони бешуморе пайдо намуда, барои рафъи ниёзи мардум
пайваста қаламӣ мешуд. Аз ин рӯ, нусхаҳои қаламии ин
махзани панду ҳикмат... имрӯз хеле зиёданд. Танҳо дар марказҳои шарқшиносии мамлакати мо – Иттифоқи Советӣ зиёда аз 200 нусхаи дастнависи «Баҳористон» маҳфузанд.
Муҳақиқ ва матншиноси пухтакор Аълохон Афсаҳзод муддати мадиде бо таъдоди бештари ин нусхаҳо ошноӣ пайдо
намуда, аз байнашон панҷ нусхаи биҳтарину қадимтарини
ба замони мусанниф наздики асарро асоси кори худ қарор
дода, аввалин матни то ба имрӯз комили илмӣ–
интиқодии «Баҳористон»-ро таҳия намудааст» (таъкиди
мо–А.Р.) (Алӣ Муҳаммадӣ. Шоҳасари панҷсадсола. –
Ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», 14.07.1988, саҳ. 6).
Мавриди тазмим аст, ки матни илмии интиқодӣ ва илмии
оммавии аз ҷониби устод Афсаҳзод таҳиягардидаи
«Баҳористон»-и Мавлоно баъди сари муҳаққиқи тавоно се
маротиба (Тиҳрон, 2000; Душанбе, 2008, 2012) мунташир
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гардид, ки гувоҳи дигари дарозумрӣ ва ҳоҷатбарории ҳосили заҳамоти шойистаи ӯстанд.
Дуруст, агар Аълохон Афсаҳзод дар айёми мактабхониву
донишҷӯйӣ аз ошиқони шайдои навиштаҳои бебаҳои Ҷомӣ
бошад, аз оғози фаъолияти адабиётшиносияш, ки ба ибтидои солҳои шастум рост меояд, ба муҳаққиқи сарсупурдаи
ҳаёту эҷодиёти абармарди қаламрави суханварӣ табдил ёфта, якмарому пайваста кори танзиму танқиди матни осори
Ҷомиро бо тадқиқу таҳқиқи масъалаҳои рӯзгору муъаммоҳои афкораш пеш бурдааст.
«Рисолаи нахустини тадқиқотии Аълохон Афсаҳзод «Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Абдураҳмони Ҷомӣ» – ст, ки
соли 1970 мелодӣ (дар Душанбе – А.Р.) чоп шуд, бар иловаи таҳқиқу баррасии мавзӯъ ва ишколоти ҳунарии достон,
як сайри таърихии ҷадиде дар таърихи (таҳаввулу татаввури
– А.Р.) ин мавзӯъ дар адабиёти форсӣ ва нуктаҳои тозае дорад, ки дар муҳити адабии Тоҷикистон арзиши зиёди адабӣ
касб кардааст. Баъдҳо дар бораи шахсияту эҷодиёти Ҷомӣ
китобҳои «Абдураҳмони Ҷомӣ» (Душанбе, 1978), «Рӯзгор
ва осори Абдураҳмони Ҷомӣ» (Душанбе, 1980), «Таҳаввули афкори Абдураҳмони Ҷомӣ» (Душанбе, 1981),
«Ашъори ғинойии Абдураҳмони Ҷомӣ. Масоъили матну
назмшиносӣ» (Маскав, 1988; ба забони русӣ), «Ҷомӣ –
адиб ва мутафаккир» (Душанбе, 1989)-ро таълиф кард, ки
дар онҳо кам чизе аз осори ин шоъир мондааст, ки муъаллиф ба он даст назадаву назари худро иброз надошта бошад.
Бинобар ин, Аълохон ( Афсаҳзод – А.Р.) дар миёни донишмандони шарқшиносу эроншинос ба исми
муҳаққиқи дараҷаи аввали рӯзгору эҷодиёти Мавлоно
Абдураҳмони Ҷомӣ маъруф гаштааст (таъкиди мо– А.Р.).
Бо вуҷуди ин, фикр мекунам, ки таваққуфи назари Аълохон Афсаҳзод ба эҷодиёти Мавлоно Ҷомӣ то ҷое ҳадафи
миллӣ ва, бахусус, дар замони шӯравӣ, ҳимояти суннатҳои фарҳангии тоҷиконро доштааст (таъкиди мо – А.Р.).
Мавлоно Ҷомӣ дар сарҳади замони клосики рушду такомули адабиёти форсӣ (қарнҳои IХ–ХV мелодӣ – А.Р.) ва замони
ҷудойиҳои ҳудуди таърихиву фарҳангии тоҷикону эрониён
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(баъди қарни понздаҳи мелодӣ) ва такомули то ҷое мустақил (и адабиёти мазкур –А.Р.) зиндагӣ кардааст. Ба ин маънӣ, Ҷомӣ
дар оғози раванди нави сарнавишти фарҳангии тоҷикон…
мақом дошту дар симои ӯ нақши бузурги суннатҳои фарҳангиро тарғибу ташвиқ кардан ва соҳиби маданийяту фарҳанги
худ будани тоҷиконро осонтар ба субут расонидан мумкин
буд. Бесабаб нест, ки дар фосилаи бисту панҷ сол (1964–
1989 – А.Р.) дар Тоҷикистон ду бор ҷашни Ҷомӣ таҷлил
ёфт (бори якум: соли 1964 – ба муносибати 550-солагии зодрӯзаш; бори дувум: соли 1989 – ба истиқболи 575-солагии
мавлудаш – А.Р.) ва Аълохон Афсаҳзод аз пештозони ташкил (-у баргузорӣ – А.Р.)-и ин ҷашнҳо ва тарғибгарони эҷодиёти Ҷомӣ буд (таъкиди мо – А.Р.).
Дар ин маврид мехоҳем боз як нукта таъкид шуда бошад:
Абдураҳмони Ҷомӣ аз пешвоёни тариқати нақшбандия, аз
уламои бузурги ислом буд. Сиёсати бединии ҷомиъаи
шӯравӣ дар нисбати чунин намояндагони фарҳангу адаби
гузашта наметавонист назари мусбат дошта бошад. Бинобар
сабаб, тарғиби эҷодиёти Абдураҳмони Ҷомӣ маънои
ҳимояти суннатҳои ҳумонистии адабиёти гузашта (-и
форсии тоҷикӣ – А.Р.)-ро дошт, ки дар заминаи таълимоту афкори мусулмонӣ инкишоф ёфта буданд (таъкиди мо
– А.Р.). Ин, албатта, иқдоми хилофи сиёсати ҷорӣ набуд,
вале дар ин ки ҳимоят аз манофиъи милливу суннатҳои
фарҳангӣ мекард, шубҳае нест. Дар ин маънӣ, Аълохон
Афсаҳзод дар кори асосӣ – таҳқиқи илмии худ ҳомӣ ва
манфиъатхоҳи халқи худ будааст» (таъкиди мо – А.Р.)
(Худоӣ Шарифов. Ҳадафҳои илмӣ ва шахсияти эҷодӣ. –
Ҳафтаномаи “Сомон”, 1996, №.1-2(79), саҳ.7).
Бидуни занну шак, агар ба номгӯйи мазкураи рисолаҳои
дар ҳаллу фасли масоъили умдаи рӯзгору осору афкори Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ таълифнамудаи Аълохон Афсаҳзод
силсилаи мақолаву маърӯзаҳои ба кушоди уқдаҳои гуногуни
ҳаёту эҷоди мутафаккири нобиға тахсисдода, муқаддимаву
тавзеҳоти муфассали илмии барои тарҷумаҳои русии осори
шоъири номӣ бингошта, тақризномаҳои мутаъаддидаи ба
тадқиқоти Ҷомишиносони ватаниву хориҷӣ эроднамудаи ӯро
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биафзоем, паҳнову жарфои ҷӯйишу пӯйишу пажӯҳишҳои
Ҷомишиносии мавсуф аёнтару намоёнтарамон хоҳад гардид.
Ҳамчунин, мавриди ҳамовозиву тазаккур аст, ки ду ҷашни
пуршукӯҳи умумихалқии солгарди зодрӯзи Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, бемуболиға, чаҳорчӯбаи сиёсати расмии замонаро шикаста, сабабгору василаи дилхоҳи густариши
равобити равониву фарҳангии тамоми суханпарвару суханшиносони Иттиҳоди Шӯравӣ, махсусан, кишварҳои форсизабони ҷаҳон (Тоҷикистону Эрону Афғонистон) гардиданд. Ва
ҳақиқат ҷонибдори академик Муҳаммад Осимӣ – яке аз
ҳаводорону ташаббускорони асосии созмондиҳӣ ва баргузории тантанаҳои мавсуф аст, ки дар арафаи омодагӣ ба
ҷашнвораи 575-умин солгарди зодрӯзи соҳибҷашн ироъа доштааст: «Таҷлили панҷсаду панҷоҳумин солгарди таваллуди
Абдураҳмони Ҷомӣ (ки соли 1964 барпо гардид – А.Р.) ба
Ҷомишиносӣ (дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва мамолики дигар –
А.Р.) такон дод. Дар давоми чоряк аср (солҳои 1964 – 1989 –
А.Р.) дар ин ҷода тадқиқоти зиёде ба сомон расид. Робитаи
байни Ҷомишиносони Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон,
Гурҷистон, Арманистон, Маскав, Ленинград ва Афғонистон
устувор гардид. Аз ҳама муҳиммаш он, ки дар шахси донишманди пуркор ва дақиқназари тоҷик Аълохон
Афсаҳзод Ҷомишиносе ба камол расид, ки дар байни
адабиётшиносони шӯравӣ ва хориҷӣ ба туфайли осори пурарзиши худ эътибори хосае касб кардааст (таъкиди мо –
А.Р.). Ба шарофати Ҷомишиносӣ дар республикаи мо мактаби
илмии матншиносӣ таъсису ташаккул ёфт, ки алҳол аз таҷрибаи он дигарон низ бархурдоранд» (Муҳаммад Осимӣ. Ҷомӣ
ва худшиносии тоҷикон.– Маҷаллаи «Садои Шарқ», 1989, №
11, саҳ. 92).
Бемуҳобо, собиқаи мактаби тавъами матну адабиётшиносии Аълохон Афсаҳзод ибратбахшу сабақомӯз буда, деворашон бар пойдевори мустаҳкам ниҳода шудааст. Азбаски дар
заминаи муҳкаму побарҷойи илмиву методологӣ офарида
шудаанд, нахустин асару мақолаҳои дар бахши Ҷомишиносӣ
таълифнамудаи Аълохон Афсаҳзод, баробари дигар
муҳассаноти таркибиву забониву услубиашон, аз чанд сифати
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хосаву хосияти вижа бархурдоранд, ки дар тадқиқоти минбаъдаи ӯ низ баръалония ба чашм мерасанд: якум – бар
таҳқики пешакии текстологӣ қарор доштан; дувум – бо диди
навтари адабиву эстетикиву фалсафӣ нигошта шудан; савум –
бо санаду далелҳои муътамаду санҷида музайян будан. Ва ин
сифатҳоро якумин тадқиқоти муфассали адабиётшиносии
муҳаққиқ, ки «Достони «Лайливу Маҷнун»-и Абдураҳмони
Ҷомӣ» ном дошта, соли 1967 ба ҳайси рисолаи номзадӣ ҳимоя
шудааст, дар худ таҷассум намуда, дарҳол мавриди таваҷҷӯҳи
пештозони соҳа қарор гирифтааст: «Ин номаро, – навиштааст
ховаршиноси бузурги чехусловакӣ Ян Рипка қабл аз вафоташ,
– дар бемористон ба воситаи завҷаам рӯйи коғаз овардам.
Ӯ бароям автореферати рисолаи номзадии олими ҷавони
тоҷик Аълохон Афсаҳзод «Достони «Лайливу Маҷнун»-и
Ҷомӣ» -ро овард. Мутолаъаву шиносоӣ бо мундариҷаи он
маро қонеъ гардонд. Муаллиф дар назми Шарқ дониши
васеъ дорад. Рисоларо ба тарзи наву писандида навиштааст... Он сазовори баҳои баланд аст».
Рисолаи мазкур, ки соли 1970 (дар Душанбе) ба сифати
нахустин асари таҳқиқии мустақили Аълохон Афсаҳзод аз
дасти чоп берун омад, бар иловаи тадқиқу баррасии мазмуну
муҳтаво ва сабку василаҳои баёни достон, дар ҳақиқат, як сайри таърихии навинеро дар таърихи таҳаввулу татаввури ривояти мавсуф дар адабиёти классикии форсии тоҷикӣ фароҳам
овардааст, ки дар адабиётшиносии кунунии тоҷик иқдоми тозае буда, бадоҳатан мавриди тақаббулу тафаҳҳуси донишмандони соҳа қарор гирифтааст. Аз ҷумла, адабиётшинос Ҷобул
Додалишоев аввалин асари мунташираи тадқиқотии ҳамкасбаш «Достони «Лайливу Маҷнун»-и Абдураҳмони Ҷомӣ»
(Душанбе, 1970)-ро, ки нусхаи такмилу таҳрирхӯрдаи рисолаи
мазкураи номзадии ӯст, ҳақбинона қадршиносӣ кардааст, зеро
«дар асоси далелҳои равшан, мушоҳидаҳои амиқ ва
таҳқиқоти пешакии матншиносӣ таълиф гардидааст»
(таъкиди мо – А.Р.) (Ҷобул Додалишоев. Тадқиқи қиссаи
машҳур. – Маҷаллаи «Садои Шарқ», 1971, № 1, саҳ. 149).
Донишманди дигари тоҷик Аҳмад Абдуллоев дар фароварди тақризномае роҷеъ ба рисолаи мавсуф овардааст,
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ки «дар муъайян кардани хусусиёти услубӣ ва санъатҳои
бадеъии достон муҳаққиқи ҷавон устокорӣ нишон додааст. Вай бо таҳлили порчаҳои достон, кушодани моҳияти
ташбеҳу истиораву маҷоз, нишон додани хусусиятҳои
халқии достон моҳияти асосии афкори Ҷомӣ ва маҳорати суханронии ӯро маълум сохтааст» (таъкиди мо – А.Р.)
(Аҳмад Абдуллоев. Ҳикояти тақдир. –Рӯзномаи «Маориф ва
маданият», 21.01.1971).
Монографияи «Рӯзгор ва осори Абдураҳмони Ҷомӣ»
(1980)-ро ҳам аҳли илму адаби маҳалливу бурунӣ самимона
пазируфтанд. Аз ҷумла, ховаршиноси тоҷик Амрияздон
Алимардонов навиштааст, ки рисолаи мазкур «нахустин
кӯшиш дар роҳи ба таври мукаммалу дақиқ барқарор
намудани ҷараёни зиндагӣ ва ба тарзи саҳеҳ муъайян
кафдани миқдори асарҳои адибу таърихи таълифи онҳо
буда, аз ҳар ҷиҳат қобили диққат мебошад» (таъкиди мо –
А.Р.) (А.Алимардонов. Тадқиқоти муҳим дар адабиётшиносии тоҷик. – Маҷаллаи «Мактаби советӣ», 1980, № 8, саҳ. 63).
Адабиётшиноси тоҷик Саҳобиддин Сиддиқов ба таъкид
овардааст, ки тавассути ин асараш «ба Афсаҳзод муяссар
шудааст, ки барои имрӯз ҷомеътарин, саҳеҳтарин ва мукаммалтарин тарҷумаи ҳоли илмии Ҷомиро ба вуҷуд
оварад» (таъкиди мо – А.Р.) (Саҳобиддин Сиддиқов.
Таҳқиқи муфид. – Маҷаллаи «Садои Шарқ», 1980, № 12, саҳ.
141). Ва ин баҳои шодравон Саҳобиддин Сиддиқовро баъдан
донишмандони ватаниву хориҷӣ Иржи Бечка, Накҳат
Саъидӣ, Лайлмо Сиддиқӣ ва Холназар Ӯролзода бо дарёфту
натиҷабардориҳои хусусӣ тақвияту тавсиъа бахшидаанд.
Адабиётшиноси маъруф Раҳим Мусулмонқулов ва
файласуф Ҳақназар Қурбонмамадов рисолаи «Таҳаввули
афкори Абдураҳмони Ҷомӣ» (1981)-ро, ки мантиқан бахши савум (ҷамъбастӣ)-и «Рӯзгор ва осори Абдураҳмони
Ҷомӣ» мебошад, дастоварди муҳимми илмии муҳаққиқ ва
саҳми бузурге дар Ҷомишиносӣ донистаанд.
Бадеҳист, ки донишманди мумтоз Аълохон Афсаҳзод косагули тамоми маъракаву ҷаласаҳои идона ва симпозиуму
конфаронсу ҳамоишоти илмии Ҷомишиносон буда, бар
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замми мақолаву маърӯзаҳои густарда, дар пешгоҳи ҷашни
575-солагии мавлуди мубораки шоъир ду рисолаи фарогиранда – «Ҷомӣ – шоири ғазалсаро» ( Душанбе, 1989) ва
«Ҷомӣ – адиб ва мутафаккир» (Душанбе, 1989)-ро туҳфаи
Ҷомидӯсту Ҷомипарастон гардонид, ки адабиётшинос
Тӯҳфабону Бойматова барҳақ онҳоро идонаи арзанда ва
«саҳми бебаҳое дар Ҷомишиносии ватаниву хориҷӣ»
ҳисобидааст (Т.А. Бойматова. Академия наук – 575-летнему
юбилею Абдурахмана Джами. – «Известия Академии наук
Таджикской ССР. Серия: востоковедение, история, филология», 1989, № 3, стр. 67).
Аз ин силсила рисолаи «Ҷомӣ – адиб ва мутафаккир»ро як навъ асари ҷамъбастӣ ва самараи заҳамоту
пажӯҳишоти бардавоми Аълохон Афсаҳзод дар арсаи
Ҷомишиносӣ бидонем, иштибоҳе нахоҳад рафт, зеро
нуқлу ҷавҳари китобу мақолаҳои мутаъаддидаи дар тӯли сӣ
сол (аз ибтидои солҳои шастум то интиҳои солҳои ҳаштодум) офаридаи ӯро дар боби рӯзгору осору афкори Ҷомӣ
фароҳам оварда, барои тадқиқоти судманди Ҷомишиносони
қарни навбатӣ ва омӯзиши мероси ғановатманди Ҷомӣ заминаи муҳкаму муътамаде гардидааст.
Шойистаи тазаккур аст, ки Ҷомишиноси баркамол Аълохон Афсаҳзод моҳи марти соли 1981, дар Шӯрои васеъи
илмии Институти ховаршиносии Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, дар мавзӯъи «Проблемаҳои матну
шеърияти осори лирикии Абдураҳмони Ҷомӣ» сарбаландона рисолаи докторӣ дифоъ намуд, ки сазовори баҳои баланди мусташриқини варзидаи шӯравӣ гардида, мазмуну
муҳтавои он соли 1988 дар Маскав (ба забони русӣ), дар
қолаби рисолаи ҳамном, ба дасти чоп расид ва, амалан, такопӯю ҷустуҷӯйи чандинсолаи ӯро дар ин бодияи мушкилгузар фарҷом бахшид.
Аслан, чунонки дар даврони шӯравӣ аз ҳар кори илмӣ, бавижа, рисолаи докторӣ, ҷиддан тақозо мешуд, рисолаи номбурда ҳам қабл аз ҳимоя дар шӯроҳои олимони
пажӯҳишгоҳҳои ховаршиносии ҷумҳуриву шӯравӣ ва
сохторҳои дигари муассисаҳои алоқаманди илмиву таълимӣ,
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аз ҷумла, Шуъбаи сарчашмаҳои хаттии мардуми Ховарзамини Институти ховаршиносии АИ ИҶШС, кафедраи адабиёти
халқҳои Шарқи Хориҷии Донишгоҳи давлатии Тошканд ба
номи В. И. Ленин, ховаршиносони алоҳида ва, ниҳоят, дар
ҷаласаи васеъи Шӯрои махсусгардонидаи улуми филологӣ аз
ғалбери чашми ҳамабини забардастони соҳа гузаронда шудааст. Кофист ёдовар бишавем, ки дар ҷаласаҳои илмии
муҳокимаи пешакиву ҷамъбастии рисола донишмандоне чун
И.Бечка, М.С. Осимӣ, А.А. Гвахария, А.Ҷаъфар, М.Н. Османов, Г.Ф.Гирс, И.Д. Серебряков, Ғ. Алиев, Д.С. Комиссаров,
Ф.Хушгинобӣ, Н.И. Пригарина, Р.Казарян, Ҷ. Дуррӣ, С. Б.
Певзнер, М.Ҳ. Беҳрӯз, Н. Чалисова, Р.Ҳодизода, Ш. Шомуҳаммадов, А. Сатторзода, Б.Валихоҷаев ва дигарон
муфассалан изҳори назар карда, дар сатҳи волои илмӣ ба сомон расонида шуданашро ба таъкид овардаанд. Аз ҷумла,
оппоненти расмии диссертатсия – ховаршиноси маъруфи ленинградӣ А. Н. Болдырев онро «тадқиқоти бунлодӣ» (А.Н.
Болдырев. Фундаментальное исследование. – «Известия
Академии наук Таджикской ССР. Серия: востоковедение,
история, филология», 1989, № 3, стр. 70) ва мусташриқи
машҳури маскавӣ И. С. Брагинский саҳми арзанда дар
ховаршиносӣ, махсусан, Эроншиносиву Ҷомишиносии
ҷаҳонӣ донистаанд (Иосиф Брагинский. Саҳми арзанда. –
Маҷаллаи «Садои Шарқ», 1989, № 10, саҳ. 140 – 441).
Ниҳоят, соли 1999, дар Ҷумҳурии Исломии Эрон
(Тиҳрон), Маркази мутолиъоти эронӣ, бо ҳамкории Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон, зери назари «Дафтари нашри мероси
мактуб», ин ҳама дастовардаҳои илмиро дар шаш муҷаллади муҷаммал интишор намуд, ки як навъ анҷому ҷамъбасти
заҳамоти тӯлонии Ҷомишиносии Аълохон Афсаҳзоду ҳамдастонаш маҳсуб гардида, донишманди шодравон дар давоми чанд соли ахири барҳаётишон аз пайи танзиму таҳриру
тасҳеҳ ва баргардону тавзеҳу нашри онҳо дар ҳафт – ҳашт
ҷилди мукаммал буданд.
1. Ҷилди аввал ( китоби якум)-и силсила (940 саҳифа,
2000 нусха) аз матни илмии интиқодии девони якуми
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«Девонҳои сегона»-и Нуриддин Абдураҳмон ибни Аҳмади Ҷомӣ – «Фотиҳат-уш-шубоб» таркиб ёфта, бо муқаддимаи муфассали Аълохон Афсаҳзод – «Девонҳои сегона»-и
Абдураҳмони Ҷомӣ» (саҳ. 7-26) ва тасҳеҳи матншиносии
эшон оройиш ёфтааст.
2. Ҷилди дувум (китоби дувум) -и силсила (734 саҳифа,
2000 нусха) матни илмии интиқодии ду девони баъдинаи
«Девонҳои сегона»-и Нуриддин Абдураҳмои ибни Аҳмади Ҷомӣ – «Воситат-ул-ъиқд» ва «Хотимат – ул – ҳаёт»ро фароҳам оварда, бо муқаддимаи мудаллали Аълохон
Афсаҳзод – «Баҳсе роҷиъ ба мероси адабиву илмии Ҷомӣ»
(саҳ. 7-27) ва тасҳеҳи текстологишон музайян гардидааст.
3.Ҷилди аввал (китоби савум)-и силсила (918 саҳифа,
2000 нусха) матни илмии интиқодии маснавиҳои «Силсилат-уз-заҳаб», «Саломону Абсол», «Туҳфат-ул-аҳрор»
ва «Субҳат-ул-аброр»-и «Ҳафт авранг»-и Нуриддин Абдураҳмони Ҷомиро дар бар гирифта, бо муқаддимаи илмии
Аълохон Афсаҳзод (саҳ. 33-51), дар таҳқиқу тасҳеҳи
Ҷобулқо Додъалишоҳ, Асғари Ҷонфидо, Зоҳир Аҳрорӣ ва
Ҳусайн Аҳмади Тарбият, интишор ёфтааст.
4.Ҷилди дувум (китоби чорум)-и силсила (716 саҳифа,
2000 нусха) матни илмии интикодии «Юсуфу Зулайхо»,
«Лайливу Маҷнун» ва «Хирадномаи Исандарӣ»-и «Ҳафт
авранг»-ро дар таҳқиқу тасҳеҳи Аълохон Афсаҳзод ва Ҳусайн Аҳмади Тарбият ба ҳам овардааст.
5. Китоби охири (ба навъе ҷамъбастии) силсила (776
саҳифа, 2000 нусха) «Нақду баррасии осор ва шарҳи
аҳволи Ҷомӣ» номида шуда, ба қалами Аълохон Афсаҳзод
таъаллуқ дорад ва се рисолаи зикрёфтаи эшон: «Ҷомӣ –
адиб ва мутафаккир», «Ҷомӣ – шоири ғазалсаро» ва
«Таҳлили достони «Лайливу Маҷиун»-ро (бо каме тағйири
номи рисолаи савумӣ) муттаҳид намудааст.
Дар шиносномаи ноширон оид ба мазмуну муҳтавои рисолаи фундаменталии мазкур чунин омадааст, ки метавонад
биҳтарину муъҷазтарин хулосабардорӣ ва тафсиру тавзеҳи
дастранҷи бемонанди нигорандаи он бошад: «Муаллиф –
Аълохон Афсаҳзод – дар ин китоб авзоъи сиёсӣ, иҷти25
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моъӣ ва мазҳабии замони Ҷомӣ – ахди темуриро баррасиву таҳлил мекунад, аз тамаддуну пешрафти илмиву
фарҳангӣ ва гармии бозори донишу ҳунару адабиёт дар
ҷомиъа баҳс кардаву осору кигобҳои таълифёфта дар он
аҳдро бармешуморад.
Дар тазкира (–рисолаи мазкур! – А.Р.) аз шарҳи ҳоли
Ҷомӣ батафсил, аз валодат то вафот (817-898 ҳ.қ.), кайфийяти таҳсилу донишандӯзӣ, зикри асотиду машойих,
мақоми илмиву адабиву ҳунарӣ, ҳунари сарояндагиву
фанни нависандагӣ, маслаки мазҳабиву машраби ирфонӣ, сафарҳои илмиву мазҳабӣ, мукотабаву иртибот бо
ҳавзаҳои илмии дигар, шуморишу баррасии осори манзуму мансур ва муқоясаи онҳо бо намунаҳои мушобиҳ, –
пешу ҳамзамон ва пас аз аҳди шоир, – барқарории иртибот бо марокизи қудрату арбоби маносиб, бавижа, муносиботи адабиву отифиаш бо Амир Алишери Навойӣ ва ...
сухан мегӯяд.
Дар баррасии маснавии «Лайливу Мачнун», – достони ин ду дилдодаи машҳур, – аз назари муҳтаво аносири
созандаи достон, пардохтҳои тозаи Ҷомӣ, равиши вижаи
ӯ дар бозофаринии ин достони ишқӣ ва саноеьи бадеъи
бакоррафта дар ии манзума ба таври муфассал таҳлил
мешавад. Охирин мабҳаси китоб муқоясаи миёни «Лайливу Маҷнун»-и Ҷомӣ ва дигар «Лайливу Маҷнун»-ҳо
мебошад».
Донишманди ҳабибуссирати некӯтабиъат Аълохон
Афсаҳзод дар оғоз ин рисолаи муҷассаму муназзамашро, ки
дӯстони эронӣ барҳақ «тазкира» номидаанд, ихлосмандонаву
самимона ва «бо камоли муҳаббати фарзандӣ», хеле фурӯтанонаву Ҷомиворона, ба қиблагоҳаш тақдим медорад («Ба
падари бузургворам Махдуми Муҳаммадафсаҳ валади
Эшони Қозӣ Мулло-Бобоҷон, ки дар тамоми умри худ бар
эшон хидмате накардаам, вале ҳамеша ҳозир будаам, ки
дар пеши пояшон сар ба зону бизанам»), ки дар ниҳояти
сабақомӯзандагиву ибратангезандагӣ сомон ёфтааст.
Баъдан, дар интиҳои куроса, сарамарди намакшиносу
миннатгузор аз ҳиммату заҳмати сахиёнаву ахиёнаи баро26
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дарони хушсиголи эронӣ дар таҳийяву чопи китоб ва
марҳамату мавҳабати хоссаи эшон нисбат ба худаш изҳори
таҳсину шукрони табиъӣ намуда, матлабашро таҳти сарлавҳачаи «Ташаккурнома» мухтасаран чунин изҳор медорад, ки дар шинохти шахсийяти муаллифу хидматгузорони
нашри асар ва донисти таърихчаи табъи он аз ахамият холӣ
нест: «Се рисола, ки дар ин ҷилд гирд оварда шудаанд,
дар солҳои гуногун ба хатти сирилик таълиф шуда,
онҳоро Абдуллоҳи Раҳнамо бо харҷи ҷаноби оқои
Миҳроби Акбариён ба ҳуруфи форсӣ баргардонидаасту
марди фарҳангӣ – ҷаноби оқои Ҳамидӣ бо камоли
диққат виросторӣ кардааст.
Замоне. ки онро хуруфчинӣ мекарданд, беш аз як моҳ
ман дар манзили оқои Гулмирзои Мирзойӣ ва хонуми
муҳтарамаи эшон Гулафрӯз Акбарӣ иқомат карда, чун ҷузви
хонадони онҳо зист кардам ва аз ғамхориҳои эшон баҳра
бурдам. Бинобар ҳамин, аз ҳамаи ин дӯстон самимона сипосгузор ҳастам».
Бидуни шакку шубҳа, танҳо ҳамин осори беамсоли
Ҷомишиносии Аълохон Афсаҳзодро, ки то ҳол шарафи
бузурги дар хориҷи кишвар бо чунин ҳашмату ҷасимат
(6 ҷилду анқариб 5000 саҳифа!) ва иззату шарофат интишор ёфтани назирашон насиби ҳеч муаллифи дигари
тоҷик нагардидааст, эҳтиромдоронаву эьтиқодмандона
рӯйи дасту пеши дидаҳо гузорему бо нигоҳи дил арзёбишон кунем, мешавад дасткам ин заҳмати ҷасоратписанди тоқатфарсоро яке аз корномаҳои бузурги фарҳангӣ
дар таърихи деринасоли мардуми форсинажоду форсизабон ҳисобид.
Ҳамчунин, соли 2000-ум дастоварди беназириу бебадали Ҷомишиносонии Аълохон Афсахзод аз ҷониби хонандагони сершумору нозуктабиъат ва фарҳангсолорони иёрозмову миъёршиноси эронӣ сазовори Ҷоизаи байналмилалии «Китоби сол» ва Нишони ёдгории тилойии
«Баҳори Озодӣ» гардонида шуданд, ки далелу мадраки
дигари бузургӣ ва нотакрории ҳунару истеъдоди зотии
мавсуф метавон арзёбӣ намуд.
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Бемуҳобо, «асарҳои тадқиқотии Ҷомишиносии Аълохон Афсаҳзод, пеш аз ҳама, аз он ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳанд, ки дар ҳар яке аз онҳо бозёфту сухани тозае
илмӣ ба назар мерасанд ва дар якҷоягӣ симои алломаи
барҷаста Абдураҳмони Ҷомӣ ва бузургии ӯро ҳамчун
инсон, адиб ва мутафаккири башардӯст ҷилвагар менамоянд» (Мирзо Муллоаҳмадов. Фотеҳи қуллаҳои баланди
илм. – Маҷаллаи «Мактаби советӣ», 1981, № 8, саҳ. 63). Ва
ба қавли Лауреати Ҷойизаи байналхалқии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, профессор Шоислом Шомуҳаммадов,
«асарҳои Аълохон Афсаҳзод Ҷомишиносиро ғанӣ гардониданд ва ба дараҷаи муъайяне пеш бурданд, ки аз онҳо
муҳаққиқони адабиёт (-и форсии тоҷикӣ ва дигар халқҳои
ҳамҷавор – А.Р.)-и асри ХV сарфи назар карда наметавонанд».
Бо ин ҳама, метавон изҳори сипосу ифтихор намуд, ки
«Аълохон Афсаҳзод дар муддати бист (ҷамъан: бисту панҷ
– А.Р.) сол дар ҷодаи тадвину таҳқиқи осори васиъи яке
аз ситорагони дурахшони адабиёти дарӣ, шоъиру мутаффакири барҷастаи садаи понздаҳум, яъне Абдураҳмони Ҷомӣ, кор кардаву аз тарафи шарқшиносони
шӯравиву хориҷӣ яке аз биҳтарин Ҷомишиносони ҷаҳон
шинохта шудааст» (Лайлмо Сиддиқӣ. Бо Ҳиротшиносони
машҳури ҷаҳон ошно шавед: Аълохон Афсаҳзод. – Маҷаллаи «Ҳироти Бостон», ҳамалу сунбулаи 1365 ҳиҷрӣ, шумораи аввалу дувум, намбари мусалсали 25, саҳ. 46).
Асрори РАҲМОНФАР,
Душанбе,
20.08.2014.
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ТАМОМИ УМР БО ҶОМӢ
Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ (1414-1492) дар осмони
паҳновари илму адаби форсу тоҷик аз ситораҳои дурахшонтарин буда, ба туфайли андешаҳои олӣ, нерӯи халлоқонаи
сухан, дониши доманадор ва ҷомеияти фавқулодда дар силсилаи суханварони бузург ва донишмандони сутурги миллатамон Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Абдуллоҳи Ансорӣ, Умари Хайём, Низомулмулк, Хоқонӣ, Низомӣ, Аттор, Саъдии Шерозӣ, Ҷалолуддини Румӣ, Насириддини Тӯсӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Убайди Зоконӣ, Камоли Хуҷандӣ, Шарафиддин Алии Яздӣ, Мирхонд
ва дигарон ба чунон мақоми арҷманде сазовор аст, ки ӯро
дар Шарқу Ғарб баъзеҳо «хотиматушшуаро», ҷамъе дар
назм баъди Фирдавсию Анварию Саъдӣ «пайғамбари
чаҳорум» ва гурӯҳе ҷамъбасткунандаи тамоми муваффақиятҳои даврони классикии адабиёти форсу тоҷик (асрҳои IХХV) медонанд ва эҷодиёти ӯро барҳақ тирамоҳи заррини
пурҳосили ин адабиёти гаронқадри оламшумул мешуморанд. Ба ҳамин мӯҷиб таърихи адабиёт, афкори иҷтимоиву
сиёсӣ, фалсафаю ахлоқ, тасаввуфу ирфон ва умуман симои
маънавии халқи моро бидуни шахсият ва эҷодиёти ин
чеҳраи бузурги эҷодӣ наметавон тасаввур кард.
Маҳбубият ва қаробати Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ бо
мардуми мо ба дараҷаест, ки гуфтори ӯро одамони синну соли
гуногун, ақоиду мафкураҳои мухталиф ва вазъияту кайфияти
мутақобил, сарфи назар аз шуғлу пеша ва омолу андешаи хеш,
чун далелу бурҳон барои қабулу рад, тақвияту тазъиф ва панду андарзи мусоҳиб ба сифати ҳикмати рӯзгорон ба кор мебаранд. Дар ҳар маврид – ҳам барои ошиқони шайдо, ҳам барои
дилбарони раъно, ҳам барои пирони рӯзгордидаи доно ва ҳам
барои ҷавонони ҷӯё аз қулзуми гуфтори ин адиби рӯйиҷаҳонӣ
суханҳои мувофиқе ёфт мешаванд.
Мардуми суханшинос каломи худро бо зубдаи гуфта ва
дурдонаҳои суфтаи Ҷомӣ зеб медиҳанд. Одамони ғамзада,
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дар ғурбат афтода ва хастахотир дар паноҳи андешаҳои ӯ
андӯҳу малолат ва ранҷу озурдагии табъи хешро сабук мегардонанд. Ҳофизону ромишгарон бо сурудани ғазалҳои
диловез ва таронаҳои тарабангези вай ба дилҳо сурур мебахшанд. Муҳаққиқону пажӯҳишгарон дар пайи кашфи
асрори ниҳонӣ ва маъниҳои таҳтонии каломи мӯъҷизасони
Мавлоностанд. Тарҷимонҳо дар кӯшиши онанд, ки аз ин
ганҷи маънавӣ барои ҳамзабонони худ ҳарчи бештар дурдонае бардоранд ва дар шаклу сурате гуворо ба забони худ
бигардонанд. Ин аҳвол беш аз ним ҳазор сол боз давом дорад ва торафт густариш ёфта, чун торҳои заррини Хуршед
шебу фарози оламро нур мепошад.
Дар хонадони мо низ мақбулияту маҳбубияти Мавлоно
Абдураҳмони Ҷомӣ суннате қадимӣ ва оини муқаддас буда,
яқинан ба тарзи мерос аз насл ба насле гузаштааст. Ба ин
маънӣ – ман аз рӯзе, ки худро мешиносам, бо номи Мавлавӣ
Ҷомӣ ва каломи сеҳрбаёни ин марди бузурги адабу ирфон
ошноӣ дорам, доир ба зиндагӣ ва хислатҳои наҷиб, табиати
шӯх ва ҳозирҷавоби ӯ нақлу ривоятҳо шунидаам. Инчунин,
дар хонаводаи мову хешовандонамон китобҳои зиёде буданд. Дар манзили худи мо аз «Ҳафтяк» ва «Чоркитоб» то
китобҳои тавсиру фиқҳу фатво ва фалсафаю ирфон, ки хос
мутааллиқи бобоям буданд ва кам истифода мешуданд,
мавҷуд буданд. Аммо чанд китобе ҳам буданд, ки шунидани
онҳо барои мо – бачаҳо низ бисёр завқ мебахшид. Инҳо
«Амир Ҳамза», «Алфа лайла ва лайла», «Гулистон»,
«Бӯстон» ва девони Шайх Саъдӣ, девони Хоҷа Ҳофиз, девон, «Баҳористон» ва «Ҳафт авранг»-и Мавлавӣ Ҷомӣ, девони Ҳилолӣ, «Куллиёт»-и Мирзо Бедил ва ниҳоят девони
Эшони Туғрал буданд. Номҳои муаллифон ҳатман бо иловаи «Ҳазрати» дар аввал, ба тарзе ки зикрашон рафт, истифода мешуданд. Одоби тазаккур чунин буд. Албатта, дар он
маҳфилҳои хонагӣ «Шоҳнома», «Хамса»-и Низомӣ, осори
Шайх Аттор, «Маснавӣ», «Тузукоти темурӣ», «Матлаъ-улулум ва маҷмаъ-ул-фунун», ҳар гуна баёзҳо, ки баъзеяшон
аз ҳамсояҳо амонат гирифта мешуданд, даргард буданд. Қариб ҳама, сарфи назар аз босаводию бесаводӣ, аммо аксар
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калонсолҳо, сухани худро бо андарзу ҳикматҳои бузургон
ва ё латифаю мутоибаҳои халқӣ зеб медоданд. Одати мардум, ҳусни суҳбати эшон ва фазилати гуфторашон чунин
буд. Аммо беш аз ҳама гуфтори Ҷомӣ вирди забонҳо буд ва
ду китоби ӯ – «Куллиёт»-и Ҷомӣ маъа маснавии Ҳозиқ
«Юсуф ва Зулайхо» (чопи Тошканд, 1325/1907) ва «Китоби
«Ҳафт авранг»-и Мавлавӣ Ҷомӣ (Тошканд, 1333/1914) бисёртар хонанда доштанд ва даст ба даст мегаштанд. Китоби
сеюми Ҷомӣ «Шарҳи Мулло»-ро бобом, падарам ва амакам
истифода мекарданд.
«Баҳористон»-и Ҷомӣ, ки бо хатти шоир ва хаттоти
маҳаллӣ Мулло-Маҳмуди Кӯҳӣ нусхабардорӣ шуда, моли
фарзандони он кас Мир – Алишер ва Бибӣ – Солима буд,
низ доимо дар хонаи мо буд ва онро ману модарам мехондем. Вале ҳикоятҳои рангин, мутоибаҳои намакин ва ҳикматҳои доруи талх барин заҳрогину шифобахши онро дар
суҳбати калонсолҳо низ бисёр шунидан мумкин буд. Аз
қарори маълум, он кайҳо ба дилу шуури онон ҷой гирифта
буд. Хондани «Баҳористон» барои ман танҳо дарси савод
набуд. Он як навъ бозии завқбахшу шавқоваре ҳам буд.
Бозӣ барои он буд, ки ман, мисли қаҳрамони мазҳакаи Жан
Батист Молер «Ашрофтарош» ҷаноби Журден, бехабар аз
он ки «Баҳористон» бо насри муссаҷаъ имло шудааст ва
ашъораш қисмати мансурашро ҷамъбаст менамояд, ҳамон
пораҳои мусаҷҷаъро бо завқи тамом такрор мекардам ва ё
бачаҳои дигарро шинонда муколамаҳоро «бозӣ» мекунондам. Ҳикояту мутоиба ва ривоятҳои «Искандар ва ҳакими
зиштчеҳра», «Табиб дар гӯристон», «Баҳлул», «Халифа ва
аъробӣ», «Аъробии шутургумкарда», «Фирдавсӣ ва шоирони дарбор», тамоми ҳикоятҳои тамсилии равзаи ҳаштум
асарҳое буданд, ки қаҳрамононашон онҳо бо ҳозирҷавобӣ ва
посухҳои ғайричашмдошт завқи бачагонаи моро ангехта,
мафтунамон мекарданд.
Ҳеҷ аз хотирам намеравад, шояд тирамоҳи соли 1943
бошад, ҳаво хеле сард буду бӯи барф меомад. Бобоям Қозӣ
– Бобоҷон (1848-1944), ки аслан Мулло Исматуллоҳ ном
дошта, дар байни халқ чун Эшони Қозӣ машҳур буданд, аз
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рӯйи одат бо тешачаашон як ҳезуми хушкро майда карда ба
ман доданд ва фармуданд, ки аз ҳезумдон ҳезумҳои бадошти дерсӯз биёрам. Ман зуд фармоишашонро баҷой
оварда, боз таги айвон – наздашон омадам. Он кас то донаи
гӯгирд барин чингаҳои ҳезумро ҷамъ карда, «инаш пешдаргирон» гуфтанду ба ҳаво нигариста, шеъре хонданд, ки
фақат як мисраъаш дар хотирам мондааст: «Зи ақраб то ба
ҷавзо зери барфам». Чингаҳояшонро низ ман ба алобхона
бурдам. Он кас пастак-пастак сурудхонон аз айвони баланд
фуромада, каме гардиш карданд. Каси наздик овозашонро
мешунид. Наъти Ҷомиро мехонданд:
Ассалом, ай қиматитар гавҳари дарёи ҷуд,
Ассалом, ай тозатар гулбарги саҳрои вуҷуд.
Ассалом, ай он ки то аз ҷабҳаи Одам натофт
Нури покат, кас набурд аз қудсиён ӯро суҷуд…
Сад саломат мефиристам ҳар дам, ай фахри киром,
Бу, ки ояд як алайкам дар ҷавоби сад салом!
Байти восилаи таркиббанд, яъне байти охирин, ду-се бор
такрор шуд. Бо он қисмати мутантан хотима пазируфта,
лаҳни мунгаи бобоям тағйир ёфта, оҳанги ниёиш ва зориро
гирифт:
Ё шафеъалмузнибин, бори гуноҳ овардаам,
Бар дарат ин бор бо пушти дутоҳ овардаам!
Чашми раҳмат баркушо, мӯйи сафеди ман нигар,
Гарчи аз шармандагӣ рӯи сиёҳ овардаам!
Он намегӯям, ки будам солҳо дар роҳи ту,
Ҳастам он гумраҳ, ки акнун рӯ ба роҳ овардаам!
Аҷзи бехешию дарвешию дилрешию дард,
Ин ҳама бар даъвии ишқат гувоҳ овардаам!
Тасаввур кунед, ки пирамарди 95-96 – солае, ки қоматаш
чун камон хам гашта, нӯги бинии чун минқори уқоб ва теғаи
пушти биниаш қариб ба замин мерасад, абёти болоро чун
ҳасби ҳоли худ замзама мекунад! Ҳарчанд маънои бисёр
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байтҳои таркиббанди мазкур барои ман барин писараки 8 – 9сола солҳо номакшуф буд, ваҷоҳати онрӯзаи бобоям бароям
маънои байтҳои «Бастаам бар якдигар нахле зи хористони
табъ, – Сӯи фирдавси барин муште гиёҳ овардаам» ва «Уштури мастам, ки бехуд меравам дар роҳи ӯ, – Нест дар бинӣ маро
ҷуз риштаи меҳраш маҳор» басе афсонавӣ, бисёр асрорангез
ва хеле сеҳромез ҷилвагар менамуд. Ин наътро он кас бисёр
мехонданд. Ман ҳам онро қариб азёд медонистам…
Агар хато накунам, баҳори соли 1945 бояд бошад. Охирин соли ҷанг. Ҷабҳа дар Берлин ва кишварҳои дигари
Аврупо. Мо дар деҳаи Варзи Канда. Падарам – бригадири
колхози «Озодии Шарқ». Мардум гурусна. Колхоз тухмӣ
надорад. Чандин рӯз падарам набуданд. Барои овардани
тухмӣ ба Муғиён рафта, чанд хар гандум ёфта омаданд.
Модарам, гирифтори дарди сина, чандин рӯз боз бистарӣ.
Шояд аз хурсандии омадани падарам бошад, имрӯз бофароғат хоб рафтааст. Падарам, ки табиати ниҳоят риндона
доштанд, тоқии чоргули ӯротеппагӣ дар сар, камзӯли сусии1
наппа–нави модарам бофтаю дӯхтагӣ дар бар, мӯйи сар тарошидагӣ, ришу мӯйлаби ба қавли мардум майгунашон
олуфта қайчӣ задагӣ, дутор дар даст суруд мехонанд:
Ҷон аз он лабҳо ҳикоят мекунад,
Тӯтӣ аз шаккар ривоят мекунад.
Ҳар кӣ мегӯяд ҳадиси салсабил,
З-он лаби нӯшин киноят мекунад.
Дур аз он лаб ҷон яке нолон най аст,
«Бишнав аз най, чун ҳикоят мекунад».
З-он лаби ҳамчун шакар монда ҷудо,
«Аз ҷудоиҳо шикоят мекунад»!
Аз рақибон мекунад паҳлӯ тиҳӣ,
Ҷониби моро риоят мекунад.
Чашми шӯхаш мекашад теғи ҷафо,
Лаъли ҷонбахшаш ҳимоят мекунад.
1

Сусӣ – дар гуфтори мардуми дараи Киштӯд матои пахтагии дастибофро гӯянд; қ а л а м ӣ .
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Қатли Ҷомиро чӣ ҳоҷат захми теғ,
Ғамзае ӯро кифоят мекунад?!
Ин яке аз ғазалҳои дӯстдоштаи падарам аз эҷодиёти
Мавлавӣ Абдураҳмони Ҷомӣ буд. Ҳамдеҳаҳо моро таъна
мезаданд, ки падарам бар хилофи одобу урфи мардум, шаби
никоҳи худаш, тамоми роҳ, аз Ворӯ то Хуморигунг (тақрибан 20 км роҳ), аз Саъдию Ҷомию Ҳилолӣ ғазал хонда будааст. Ғазалҳои дигари Ҷомиро низ падарам дар меҳмонхонаву хона бисёр мехонданд. Аммо аз ҳама бештар барои ман
ҳамди Ҷомиро суруданашон маъқул буд. Он шеър на бо
маҳкамӣ, оҳанги пуртантана ва аркони устувор, ки ба кунҳи
он мо намерасидем, балки бо айёният, образҳои равшан ва
манзараи оламро пеши назар ҷилвагар карданаш мақбул
буд. Суханҳои он бо навои дутор ниҳоят ҷӯр меафтоданд:
Субҳона ман таҳайюра фӣ зотиҳи сивоҳ,
Фаҳму хирад ба кунҳи камолаш набурд роҳ.
Аз мо қиёси соҳати қудсаш бувад, чунон-к
Мӯре кунад ба соҳати гардун зи қаъри чоҳ…
Ҳангоми сурудани мисраъҳои поён падарам гӯё маст
мешуданд:
Шабҳои тор дар лагани нуқракӯби чарх
Равшан кунад зи машъали хуршеду шамъи моҳ.
Қаҳҳори бемунозеъу ғаффори бемалол,
Дайёни бемуовину султони бесипоҳ!
Бар ғайри ӯ изофати шоҳӣ бувад, чунон-к
Бар як-ду чӯбпораи шатранҷ номи шоҳ…
Бар ёди ӯст айши ҷавонони майкада
В-аз шавқи ӯст наъраи пирони хонақоҳ.
Ҳамон солҳо модарам, баъди таваллуди панҷ фарзанд, якбора бачамур шуд. Чаҳор фарзанди ӯ пасиҳам таваллуд шудаву мурдан гирифтанд. Падарам чӣ гуна ғам мехӯрданд ва ё
сабр мекарданд, бароям маълум набуд. Хешовандон ҳам дар
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рӯзҳои маргу дафни онҳо баробари модарамон мегиристанду
азодорӣ мекарданд ва ғайри номи он тифлон – Тӯйчӣ, Икром,
Зебуннисо, Аминҷон дигар хотирае намемонд. Аммо модарам
месӯхт. Тасаллии занҳо ба ӯ чунин буд: «Шукр кун, Бонуҷон,
ки панҷто фарзанди зинда дорӣ», «Аз дарахт шох равад» –
гуфтаанд, Маҳбону, худату шавҳарат зинда бошед, боз фарзанд меёбед, «пои тифли мурда дар ишкам», зани кӯдакмурда
зуд боз обистан мешавад» ва амсоли инҳо. Лекин чун каси
соҳибдард барои ӯ роҳату истироҳат ва фароғат ҳаром гардида
буд. Ҳамин, ки бекор мемонд, гиря мекард ва ё рӯ ба китоб
меовард. Марсия мехонд. Марсияҳои Ҷомӣ марҳами дарду
доғи ӯ буданд. Хусусан, вақте ки модарам Тӯйчии 6-7-моҳаро
баҳорон ба хок супурд, абёти зерин, ки дар баҳори сабзу хуррами Варзиканда оҳанги махсусе доштанд, гӯё маҳз ба ӯ тааллуқ доштанд:
Зери гил тангдил, ай ғунчаи раъно чунӣ?!
Бе ту мо ғарқа ба хунем, ту бе мо чунӣ?!
Силки ҷамъияти мо бе ту гусастаст зи ҳам,
Мо, ки ҷамъем, чунинем, ту танҳо чунӣ?!
Бар сари хоки туам, ай ки аз ин пеш маро
Будаӣ тоҷи сар, имрӯз таҳи по, чунӣ?!
Бе ту дар рӯйи замин танг шуда бар ман ҷой,
Ту, ки дар зери замин сохтаӣ ҷо, чунӣ?!
Аз ҳама бисёртар ӯ ин байтро, ки аз марсияи Ҷомӣ дар
марги бародараш буд, такрор мекард:
Гулҳо шукуфту гулрухи мо зери хок хуфт,
Моро дар ин баҳор гуле бас аҷаб шукуфт!
Хонандагони азиз! Маро маъзур доред, ки ба ҷойи сарсухани анъанавӣ ба нақли ҳузновари оилавӣ пардохтам.
Саъдии бузургвор дуруст мефармояд:
Гирам, падари ту буд фозил,
Аз фазли падар туро чӣ ҳосил?!
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Аммо аз ин нақл ғараз он аст, ки бигӯям, ки чи гуна мероси маънавии халқ ба муҳити як оилаи оддии кӯҳистони
тоҷик пайваста буда, дар лаҳзаҳои шодиву ғам ва ҷараёни
муътадили зиндагӣ тазоҳур менамояд.
Бинобар ҳамин, бо иҷозаи Шумо, боз ду лаҳзаи дигарро
ба хотир меоварам: 31 декабри соли 1949. Амакам Муҳаммад Афзал дар синни 43-солагӣ дар болои тӯйи фарзандонашон вафот карданд. Оши охири тӯй ба оши сари тахта бадал шуд. Он кас аз одамони обрӯманди деҳа буданд. Доираи
мотамашон аз деҳаи мо хеле берунтар рафт. Дар рӯзи дуюми дафн ба назари ман чунин расид, ки бояд падарам аз
Куллиёти Ҷомӣ марсияи дар марги бародарро мехонданд.
Аммо он кас ва бародарони дигарашон машғули қабули
таъзия ва тасаллии ояндагону равандаҳо буданд. Тоқатам
тоқ шуд. Худ оҳиста ба болохона гузашта, китобро аз токча
гирифта, ба хонданаш машғул шудам.
Баъди ин, аз соли 1950, дигар ман аз деҳа ва хонаи падар
барои идомаи таҳсил баромада рафтам. «Тифлию домони
модар хуш биҳиште будааст, – То ба пойи худ равон гаштем, саргардон шудем»! 6-7 соли дигар нақши Ҳазрати
Ҷомӣ дар зиндагии ман аз мақоми ӯ дар ҳаёти дигарон фарқ
намекард. Мувофиқи барномаи мактаб, консертҳои радио ва
дастаҳои ҳунарӣ, ки гаҳ-гоҳе дар Панҷакент пайдо мешуданд, ҳамчунин дар тӯю маъракаҳо ашъору гуфтори Ҷомиро
мехондему мешунидем, то ки соли 1959 ман донишҷӯйи
курси дувуми Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон шудам. Аз
қазо дар имтиҳони адабиёт, ки муаллимаш устод Шарифҷон
Ҳусейнзода буданд, дар билети имтиҳонам савол «Эҷодиёти
Ҷомӣ» буд. Чун, бар замми гуфтаҳои муаллим, китобҳои
Алиасғари Ҳикмат «Ҷомӣ», Е.Э.Бертелс «Джами», тозанашри «Интихоб аз асарҳо»-и Ҷомиро, ки соли 1956 аз тарафи
М.Раҳимӣ чоп карда шуда буд, хонда будам, аз имтиҳони
муаллим Ҳусейзода барин шахси ниҳоят сахтгир ба осонӣ
гузашта, баҳои «аъло» гирифтам. Бояд барои таътил мерафтам. Дар кӯча яке аз шахсони муътабар, шиноси дерин, ветерани комсомол апаи Қӯзигул Муҳаммадиеваро дидам ва
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аз аҳволашон пурсон шудам. Он кас дар рафти пурсупос аз
камқувват шуданашон сухан ба миён оварда, фармуданд, ки
дигар дар нафақа ҳастанду акнун навбати хизмат ба ҷавонон. Чун одат дар насиҳат шеъри тӯлоние хонданд, ки ин
байт маро дар хотир монд:
Маро ҳафтод шуд солу туро ҳафт,
Туро меояд иқболу маро рафт!
Ин байт аз «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ буд. Ин ду воқеа
маро водошт, ки китобҳои Ҷомиро боз минбаъд ҳамеша дар
манзил нигаҳ дорам. «Ҳафт авранг»-и чопи Тошкандро
дӯстам Ӯрун Кӯҳзод бароям ҳадя кард. «Баҳористон»-ро аз
деҳа, аз китобхонаи хешованди дурамон Бонуи Муллофайзӣ
овардам. «Қуллиёт»-и нашри Тошкандро аз шоири он
вақтҳо донишҷӯ Салимшо Ҳалимшо гирифтам. Аз ин китобҳо дигар ҷудо нашудам. Дарёфтам, ки «Аниси кунҷи
танҳоӣ китоб аст, – Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст»!
Ниҳоят соли 1963 фаро расид. Моҳи август буд. Дар республика тайёрӣ ба ҷашни 550-солагии зодрӯзи Нуриддин
Абдураҳмони Ҷомӣ мерафт. Маро низ муваззафи таҳия ва
нашри осори ин суханвари аллома карданд. Ҳамроҳи
шодравон устод Баҳром Сирус ҷилди якуми «Осори мунтахаб»-и адиб, мустақилона достони «Лайлӣ ва Маҷнун» ва бо
Абӯбакр Зуҳуриддинов «Хирадномаи Искандарӣ»-ро барои
нашр ҳозир кардем, ки ҳама соли 1964 аз чоп баромаданд.
Ниҳоят, рӯзҳои ҷашни тантанаи 550-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ, ки ташаббускори он Мирзо Турсунзода ва
Муҳаммад Осимӣ буданд, фаро расид. Аз тамоми ҷумҳуриятҳои шӯравӣ, шаҳрҳои Москваю Ленинград ва марказҳои
фарҳангии кишварҳои зиёде олимону донишмандон, шоирону нависандагон ва ҳунаршиносон ба Душанбе ташриф
оварданд. 17 ноябри соли 1964 Кинотеатри муҳташами ба
номи Ҷомӣ бо маҷлиси пуршукӯҳи бузургдошти мавлуди
соҳиби ном ба кор даромад. Анҷуманро Абдулаҳад
Қаҳҳоров боз карданд. Адибони муътабари Эрону Афғонистон Бадеъуззамон Фурӯзонфар, Саъиди Нафисӣ, Халилул37
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лоҳи Халилӣ, Абдулҳай Ҳабибӣ, Сарвари Гӯё, баробари бузургони миллати тоҷик ва дӯстони шӯравии худ, садорати
базмҳои суханро зеб медоданд. Он рӯзҳо ғазали устод Халилӣ «Ҷомӣ» беш аз ҳама садо медод, ки ин абёт аз он аст:
Пайғамбарони маънӣ равшангарони фикранд,
Дар ҳар куҷо тапад дил, бошад ҷаҳони Ҷомӣ.
Аброр сабҳа созанд, аҳрор туҳфа оранд
Хоки мазори Ҷомӣ, нақди равони Ҷомӣ.
Бархост боди шавқе аз ҷониби Самарқанд,
К-аз бӯи мушкбезаш шуд зинда ҷони Ҷомӣ.
Аз Ғазна то Бухоро в-аз Вахш то Ҳирот аст
Ҳам ҷилвагоҳи Ҷомӣ, ҳам ошёни Ҷомӣ.
Таҷлили ин бузургон таъзими илму фазл аст,
Фархунда бод ин ҷашн бар пайравони Ҷомӣ!
Аммо вазъи омӯзиш, ҳолати дастнавису чопҳои мероси
эҷодии адиб, ихтилофи афкор доир ба мақоми ӯ дар таъриху
адабиёту фарҳанг ва, ниҳоят, номуайян будани миқдори мероси адабӣ ва илмии Абдураҳмони Ҷомӣ тақозо мекард, ки
ба ин кор ҷиддӣ машғул бояд шуд. Гуфтан басанда аст, ки
ба Абдураҳмони Ҷомӣ беш аз 100 асар нисбат дода мешуд,
ки аз нисф зиёди онҳо моли ӯ набуданд. Баръакс, чанде аз
асарҳои ҳақиқатан ҳам моли ӯ фаромӯш шуда, аз доираи
истеъмоли илмӣ ва истифодаи умум берун монда буданд.
Аз ҷумла, ду девони пурраи ӯ – «Воситат-ул-иқд» ва «Хотимат-ул-ҳаёт», «Шарҳи ҳадиси Абезар ал-Уқайлӣ» ва амсоли инҳо фаромӯш шуда, ба ҷои «Шарҳи байти Амир Хусрав»-и аслӣ бо чунин ном рисолае ҷаъалӣ ба номи Ҷомӣ
даргард буд. Рисолаю китобҳои зиёде, мисли «Рисолаи
таҷниси хат», бисёр шарҳҳо, китобҳои таъриху тафсир ва
ғайра, ки аслан ба дигарон мутааллиқ буданд, чун эҷоди
Ҷомӣ шинохтаву муаррифӣ мешуданд. Ҳамаи ин аҳли илмро водор мекард, ки даставвал мероси фикрии Ҷомӣ аз рӯйи
меъёрҳои илми матншиносӣ ва нусхашиносӣ муайян карда
шавад. Аз соли 1965 то имрӯз камина ба ҳалли ин муаммо
машғул ҳастам.
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Қабл аз ҳама, тадқиқи «Куллиёт»-и Ҷомӣ, ки таҳти рақами
1331 дар Ганҷинаи дастнависҳои шарқии АИ РСС Ӯзбекистон
(ҳоло – Ҷумҳурии Ӯзбекистон) маҳфуз аст, бисёр чигилҳоро
кушод. Мактубҳои автографи Ҷомӣ нишон доданд, ки Ҷомӣ
на фақат дар эҷодиёт, балки дар зиндагии воқеӣ низ шахсе
ниҳоят инсондӯст, хидматгори мардум ва ҳоҷатбарори
мӯҳтоҷон будааст. Ёддоштҳои шогирдон ва ҳуҷҷатҳои расмие,
ки боқӣ мондаанд, ин фикрро пурратар карданд. Ҳамаи ин
корро шавқовар гардонда, ба ҷӯянда кайф бахшида, ӯро аз
шаҳре ба шаҳре, аз китобхонае ба китобхонае ва аз махзане ба
махзане мебурд, ки такопӯяшро давом диҳад ва дастовардҳояшро нисори мухлисони нобиғаи Ҷом гардонад.
Батадриҷ осори Ҷомӣ, аз ҷумла матнҳои илмии оммавӣ ва
илмии интиқодии «Баҳористон» (Душанбе, 1966, 1972, 1987,
Маскав, 1987), «Лайлӣ ва Маҷнун», «Фотиҳат-уш-шубоб»,
«Воситат-ул-иқд», «Хотимат-ул-ҳаёт» (Маскав, 1974–1981),
баргузидаи ашъори лирикӣ, пораҳо аз «Хирадномаи Искандарӣ» ва мухтасари «Саломону Абсол» («Гулшани адаб», ҷ.III,
Душанбе, 1976), «Мунтахаби осор» (ба забони русӣ, Ленинград, 1987), ниҳоят, ҷилдҳои 1, 2, 5, 6, 7 «Осор» (Душанбе,
1989) ва «Лирика. Достонҳо. Баҳористон» (ба русӣ, Душанбе,
1989)-ро бо муқаддима, шарҳу тавзеҳ ва луғат барои нашр
ҳозир кардам, таҳрири матнҳои интиқодии «Тӯҳфат-улаҳрор», «Сабҳат-ул-аброр», «Хирадномаи Искандарӣ» (таҳияи
марҳум Ҳ.А. Тарбият, Маскав, 1984, ҳамроҳи М.Осимӣ), «Саломон ва Абсол» (таҳияи З. Аҳрорӣ, Душанбе, 1986) ва ҷилди
8 «Осор»-и Ҷомӣ (ҳозиркунандагони чоп Абӯбакр Зуҳуриддинов, Алӣ Муҳаммадиев ва Асрор Раҳмонов, Душанбе, 1989),
ки шомили осори илмӣ ва номаҳои ӯст, «Мактубот»-и Ҷомиро, ки олими ӯзбек Асомиддин Ӯрунбоев ва Асрор Раҳмонов
(ҳамроҳи Ю.С.Малтсев) барои нашр тайёр карданд, ва феҳристи «Ҷомӣ дар СССР» (мураттиб А.Баулева)-ро анҷом додам1.
1

Аз табъу нашр ва таҳқиқу тасҳеҳи «Ҳафт авранг», Девони «Фотиҳатуш-шубоб», Девонҳои «Воситат-ул-иқд» ва «Хотимат-ул-ҳаёт»
(Теҳрон:Маркази нашри Мероси мактуб,1378) ҳам ёдрас бояд шуд
(Муҳаррир).
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Аз ҳамон соли 1963 то ҳоло силсилаи мақолаю рисолаҳое, ки
доир ба рӯзгору осор, муҳити адабӣ, шогирдон ва равобити
эҷодии Ҷомӣ бо аслофу муосиронаш навишта, дар Душанбе,
Москва ва Кобул интишор додам, ба аҳли илму хонандагон
маълуманд. Аз ҷумла дар рисолаҳои «Достони «Лайлӣ ва
Маҷнун»-и Абдураҳмони Ҷомӣ» (Душанбе:»Дониш», 1970),
«Абдураҳмони Ҷомӣ» (Душанбе: «Маориф», 1978), «Рӯзгор ва
осори Абдураҳмони Ҷомӣ» (Душанбе: «Дониш», 1980),
«Таҳаввули афкори Абдураҳмони Ҷомӣ» (Душанбе: «Дониш»,
1981), «Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дувуми асри XV»
(Душанбе: «Дониш», 1987), «Лирикаи Абдураҳмони Ҷомӣ»
(ба русӣ, Маскав: «Наука», Шӯъбаи адабиёти Ховар, 1988) ва
«Ҷомӣ – шоири ғазалсаро» (Душанбе: «Маориф», 1989)1
таърихи омӯзиш, зинаҳои асосии он, пешомадҳо ва дастовардҳои Ҷомишиносӣ муфассал баён шудаанд. Вале ҳамаи ин
рисолаҳо аллакай камёб ҳастанд, масъалаҳои ҳалталаби эҷодиёти Ҷомӣ ҳанӯз ҳам бисёранд ва суханҳои гуфтанӣ зиёд. Ба
қавли Ҷалолиддини Румӣ,
Оби дарёро агар натвон кашид,
Ҳам ба қадри ташнагӣ бояд чашид!
Рисолае, ки инак дар даст доред, дар заминаи зубдаи
пажӯҳиши рисолаҳое, ки номбар шуданд, бо иловаи таҳлилу
доварии санаду материалҳои наве, ки баъдан ба даст даромаданд, барои омма навишта шуд. Аз ин лиҳоз, дар он ба
ҷои баҳс баёни воқеаҳо ва қазовати биловоситаи падидаҳои
адабӣ мақоми асосӣ дорад. Дар иншои он нақше аз гуфтаҳо
ва қазовати Ҷомишиносони моқабл, хусусан навиштаҳои
Алиасғари Ҳикмат, Е.Э.Бертелс ва Ҳошими Разӣ ба мушоҳида мерасад. Ҳатто саҳву ғалатҳо ва иштибоҳу хатоҳои
онҳо водор карданд, ки ба василаи доварии тоза ва бо
бурҳон рад намудани онҳо ба дарёфти ҳақиқат ноил гардем.
1

Дар Эрон, инчунин «Нақду баррасии осор ва шарҳи аҳволи Ҷомӣ»
(Теҳрон: Маркази нашри Мероси мактуб,1378, 775 с.) интишор ёфт, ки
таҳқиқи ҷамъбастии А.Афсаҳзод дар ин самт аст (Муҳаррир).
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Фақат пӯзиш мехоҳам аз онҳое, ки ин дебочаро хонда, шояд
онро аз мавзӯи китоб дур пиндоранд ва дар ин маврид хотиранигории муаллифро чун пургӯӣ ва хештанситоӣ шуморанд, ниёзи ӯро напазируфта, варо дар ноҷӯрии дебоча бо
китоб маломат кунанд. Чӣ илоҷ! Зиндагӣ аксар аз ноҷӯриҳо
тасвиб мегардад:
Чашми ҳунарбин бувад аз айб пок,
Беҳунар ар айб кунад, з-ӯ чӣ бок?!

41
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ФАСЛИ АВВАЛ

ЗАМОНИ ҶОМӢ
ВАЗЪИЯТИ СИЁСИВУ ИҶТИМОӢ
ПАС АЗ МАРГИ ТЕМУР
Темури Ланг, ки баъдҳо бо номи АмирТемур машҳур шуда
буд, дар тӯли 35 соли ҳукмрониаш (770–807/1371–1405) дар
натиҷаи юришҳои паёпай, забту истило ва қатлу ғорат Мовароуннаҳру Туркистон, Хуросону Эрон, Афғонистону Кавказ,
Осиёи Хурду дашти Қипчоқ, як бахши Ҳиндустон ва як қисми
Россияро ба зери тасарруфи худ дароварда, империяи паҳноваре таъсис намуда буд, кайҳо вафот карда, кишвари нопайдоканори бо зӯри шамшеру хунрезиҳои даҳшатнок тасарруф
кардаи ӯ, ки заминаи ягонаи иқтисодӣ надошт, баъди марги ӯ
дар натиҷаи рақобати тахтутоҷталабии авлодонаш, сар бардоштани намояндагони сулолаҳои мағлуб ва омилҳои дигари
сиёсӣ ва иҷтимоӣ зуд аз ҳам пош хӯрда, дар байни ворисон ва
ҳарифонаш тарака шуд. Аслан Темур дар замони зиндагии худ
қаламравашро байни писаронаш– Ҷаҳонгир, Умаршайх, Мироншоҳ, Шоҳрух ва набераҳояш Муҳаммад Султон, Пирмуҳаммад, Иброҳим ва Улуғбек тақсим карда буд. Вале баъди
марги ногаҳонии ӯ авлодонаш на танҳо худро ҳокими мустақили ин ё он кишвар ё вилояте эълон мекарданд, балки бо
кинаву адовати шадиде бо ҳамдигар барои тоҷу тахт муборизаҳои хунин мебурданд. Мамлакат ба майдони задухӯрдҳои
хонаводагӣ табдил ёфта буд.
Аввалан, Пирмуҳаммад, ки аз тарафи Темур мувофиқи тартиботи муғулӣ валиаҳд таъин шуда дар вақти марги ӯ ҳукмрони Кобул буд, хост худро подшоҳ эълон кунад. Аммо ҳокими
Тошканд Халил Султон, баробари шунидани маргиТемур (19
январ), аз сарҳади Туркистон ба тарафи Самарқанд хурӯҷ
намуда, онро 18 марти соли 1405 ба даст овард. Кӯшишҳои
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чандинкаратаи Пирмуҳаммад муваффақияте пайдо накарда,
баръакс худи ӯ соли 1406 кушта шуд. Азбаски Халил Султон
ҳанӯз дар зиндагии Темур ба Шодмулк ном духтаре аз халқи
оддӣ издивоҷ карда, ба ғазаби бобояш гирифтор шуда буд,
саркардагони Темурӣ вайро эҳтиром намекарданд. Вале ба
василаи инъомҳои фаровон ӯ тавонист, ки саркардагони лашкар ва умарои темуриро ба тарафи худ кашад. Аз ин рӯ вай
муддате ба баъзе муваффақиятҳо ноил гардид. Лекин дар ин
миён хонҳои Олтин Ӯрда Хоразмро забт карда, то ба наздикиҳои Бухоро ҳамла оварданд. Дар шимоли ғарбии Эрон саркардаи қабилаи туркманҳои Қароқӯюнлу ва дар Туркистон
Амир Худодод ва Шайх Нуриддин исён бардоштанд. Аз ин
вазъият истифода бурда, ҳокими Хуросон Шоҳрух ҷосусҳои
зиёди худро ба Самарқанду Бухоро фиристода, диққати аъёну
ашроф ва махсус рӯҳониёни он ҷойҳоро ба ҷониби худ ҷалб
карда, онҳоро ба муқобили Халил Султон шӯрондан гирифт.
Халил Султон дар навбати худ бо тайёрии ҷиддӣ хост, ки
Ҳиротро гирад. Аммо ин нақшаи худро амалӣ карда натавониста, баҳори соли 1409 ба дасти Амир Худодод Ҳусайнӣ асир
афтод. Шоҳрух инро баҳона карда, соли 1410 ба сӯи Мовароруннаҳр лашкар кашида, сипоҳи Амир Худододро саркӯб ва
Халил Султонро озод намуд ва ӯро ҳокими Рай таъин карда,
ба он ҷо фиристод. Ҳокимияти Самарқанд ва умуман Мовароуннаҳрро Шоҳрух ба писараш Улуғбеки 15-сола супурда, пойтахти асосии Темуриёнро аз Самарқанд ба Ҳирот кӯчонд, ки
он дар сари роҳҳои тиҷоратии Шарқу Ғарб ҷой гирифта, ҳанӯз
дар фаргарди нуҳуми «Вандидод» (қисми сеюми «Авесто»)
чун пойтахти Хуросон, макони сабзу хуррам ва дорои рӯдхонаҳои зиёде тавсиф шудааст. Аммо ин шаҳр чандин бор аз рӯи
замин билкул сутурда шуда, боз барқарор гардида буд. Махсусан истилои писари Чингиз Тӯлу (с.1222) ва Темур (с.1388)
ва қатли оми мардуми он шаҳрро ба хок яксон карда буд. Вале
аз ибтидои асри ХV Ҳирот боз рӯ ба ободӣ ниҳод. Баъди ба он
ҷо кӯчонда шудани пойтахти Темуриҳо шаҳр тарҳи нав гирифта, дар Боғи Шаҳр марказ, дар атрофи он бозорҳову
маҳаллаҳои косибон, чандин мадрасаву хонақо, дар беруни он
то чаҳор фарсах булукот, яъне маҳаллаҳое, ки барои шаҳриён
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хӯроку пӯшок тайёр мекарданд, инчунин чандин боғҳои истироҳат бунёд карда шуд. Ҳамаи ин дар натиҷаи истисмори бемонанди қувваҳои истеҳсолии мамлакат сурат гирифта, дар
асари шиддати зулми феодалӣ боиси сар задани шӯришҳои
халқӣ мегардид. Соли 1405 дар Сабзавор шӯриши сарбадорон
ба вуҷуд омад, ки онро Шоҳрух бо қувваи зиёди ҳарбӣ пахш
кард. Баъди як сол ҳамин навъ шӯриш дар Мозандарон рӯй
дод. Вале пурқувваттарин шӯриши ин давра солҳои 1441–1442
дар Хузистон бо сардории Сайид Муҳаммади Мушаъшаъ рӯй
дод, ки онро В.В.Бартолд чун «шӯриши бенавоён бар зидди
дороён» маънидод мекунад. Ин шӯриш гоҳе то 10 000 касро ба
по хезонда, пояи истеҳкоми феодалиро ба ларза меовард. Вале
дар охир сардори шӯриш, ки дар зери ниқоби мазҳабӣ-динӣ
(маҳдигардӣ) амал мекард, аз халқ ҷудо шуда, сулолаи нави
ҳокимони муқаррарии феодалиро барқарор намуд1.
Бо вуҷуди он ки чунин шӯришҳо аксар бо зӯрӣ фурӯ нишонда мешуданд ё сардорони онҳо хиёнат мекарданд, онҳо
дар бедории фикрии қувваҳои истеҳсолкунандаи мамлакат
таъсири муайяне мегузоштанд.
Шоҳрух мисли падараш лашкаркаши забткор набуд. Вай
қувваи асосии худро на барои васеъ кардан, балки барои нигоҳ
доштани қаламрави мавҷудаи Темуриҳо сарф карда, дар ибтидо бо муқобилони худ сиёсати сулҳҷӯёнаро пеш гирифта,
иқтидори ҳукумати марказӣ ва нуфузи худро дар байни авлодони падараш хеле мустаҳкам кард. Бо намояндагони сулолаҳои дигари тобеаш ҳам аввал аз роҳи сулҳ наздик шуд. Бинобар ин, дар замони ӯ бештар оромии нисбие барқарор буда,
баробари муносибатҳои тиҷоратӣ бо кишварҳои гуногун, муносибатҳои дипломатӣ низ авҷ гирифт. Солҳои 1409 ва 1412
аз Хитой, солҳои 1411, 1416 ва 1421 аз шимоли Ҳинд ба
Ҳирот сафоратҳо омада, сафорати соли 1412 бо сардории Ардашер ба Хитой фиристодаи Шоҳрух соли 1419 ва сафорати
соли 1419 бо ҳамроҳии Ғиёсиддини Наққош ба ин кишвар фиристодашуда, соли 1422 ба Хуросон баргаштанд. Бо сардории
1

В.В.Бартольд. Новый источник по истории Тимуридов. Записки Института востоковедения АН СССР, т.5, М-Л., 1936, стр. 21-22.
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Абдураззоқи Самарқандӣ солҳои 1442–1444 сафорате ба Ҳиндустон рафта омад. Чунин муносибат бо Мисру Рум ва
Муғулистон низ барқарор буд. Вале ин гуна тадбиру чорабиниҳои ӯ ба муқобилият дучор шуда, пеш аз ҳама ҳамавлодони
худашро тез-тез ба исён мебардошт. Сулолаҳои мағлуб низ
истиқлол ҷуста, вилоятҳо ва кишварҳои томро аз тасарруфи
Темуриҳо мебароварданд. Дар натиҷа қаламрави Темуриҳо
маҳдуд мешуд. Бо марги Мироншоҳ (1408) Озарбойҷону Арманистон ва Ироқи Араб ба дасти Қароқӯюнлуҳо гузашт.
Шоҳрух маҷбур шуд, ки ба муқобили онҳо лашкар кашад.
Аммо ӯ танҳо солҳои 1414 –1415 Форсу Ироқро ба даст оварда, баъди ду сол Кирмонро тасарруф кард. Сипас ӯ соли 1419
ба муқобили саркардаи қабилаи Қароқӯюнлу Қаро Юсуф
(1390-1419) лашкар кашид. Аммо ба сабаби марги Қаро Юсуф
Озарбойҷон бидуни ҷанг тобеи Шоҳрух гардид. Бо вуҷуди ин
Шоҳрух (1405–1447) ба ном дар Эрону Хуросон, Ироқу Озарбойҷон ва Мовароуннаҳр ҳукмронӣ кунад ҳам, натавонист
мамлакатро муттаҳид намояд1. Вай фарзандони бародарашро
оҳиста-оҳиста аз сари ҳукумат дур карда бошад ҳам, дар
навбати худ мамлакатро байни писарони худ тарака кард.
Чунонки зикраш гузашт, соли 1409 ҳукумати Самарқандро
ба писари 15-солааш Улуғбек супурда, баъдтар Фарғонаро ба
Мирзо Мираки Аҳмад дод. Писари дигари ӯ Иброҳим Султон,
ки аввал ҳокими Балх буд, соли 1414 ҳокими Шероз таъин
шуда, соли 1418 ҳукумати Кобулу Ғазна ва Қандаҳор ба ӯҳдаи
писари дигари Шоҳрух Суюрғотмиш гузашт. Аз ин пештар
писари Шоҳрух Муҳаммад Ҷаҳонгир ба Ҳисори Шодмон
соҳиб гардида буд. Муҳаммад Ҷӯкӣ дар Балх ҳукумат меронд.
Ҳанӯз соли 1417 зимоми ҳокимияти пойтахт – шаҳри Ҳирот
ба дасти Бойсанғур супурда шуда буд. Ин сиёсати Шоҳрух то
охири умри ӯ давом ёфт. Вай соли 1442 барои наберааш Султон Муҳаммад (писари Бойсанғур) давлати нав таъсис намуд,
ки пойтахти он Султония буда, Қазвину Рай ва Қумро фаро
1

Абдураззоқи Самаркандӣ. Матлаъ-ус-саъдайн. Нусхаи қаламии ганҷинаи дастхатҳои шарқии АИ Тоҷикистон, рақами 1057, в. 25 б, 42 б - 44
б, 57 б, 65 б, 70 аб, 86 б, 134 а -139 ва ғайра.

45
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мегирифт. Қариб ҳамаи ин ҳокимчаҳо ҷавонони бетаҷрибаи
нозпарвард буда, умури вилоятҳо дар дасти амирон, яъне сарлашкарҳо буд. Вале гуфтан ҷоиз аст, ки дар замони Шоҳрух
империяи ташкилкардаи Темур асосан ба ду бахш ҷудо гардид, ки аз Омӯ он тарафро Шоҳрух ва аз Омӯ ин тарафро
Улуғбек идора мекарданд ва пойтахти яке Ҳироту пойтахти
дигаре Самарқанд буд. Улуғбек ба ном дастнишондаи падар
бошад ҳам, мустақилона ҳукумат меронд. Аммо дар охири
умри Шоҳрух писару наберагони ӯ бар зидди якдигар бархостан гирифтанд, ки ин ҳолат иқтидори ҳукумати марказиро
хеле заиф гардонд.
Соли 1446 набераи Шоҳрух Султон Муҳаммад бар хилофи
раъйи бобояш Исфаҳонро забт намуда, Шерозро ба муҳосира
гирифт. Шоҳрух ба муқобили ӯ лашкар кашида, исёнро фурӯ
нишонд, вале дар бозгашт, 12 марти 1447, дар Рай, баъди ҳукмронии 42-сола, вафот кард. Дар тамоми Хуросону Мовароуннаҳр ва дигар вилоятҳои қаламрави Темуриён, ки аллакай
қитъа-қитъа ҷудо шуда буд, ягонагӣ тамоман аз ҳам пош хӯрда, дар саросари кишвар задухӯрдҳои хунини тахту тоҷталабӣ
сар шуда, мамлакат ранги кушишхонаро гирифт, мавҷи тӯфони муборизаи ҷоҳхоҳӣ Самарқандро низ печонд. Аммо аллакай дар Эрони Ғарбӣ ва Форс Муҳаммад Султон ҳукмронӣ
карда, Гургону Астарободро Абулқосим Бобур соҳиб шуда,
Хуросон ва пойтахташ Ҳиротро Алоуддавла ба чанг дароварда, ноҳияҳои ду тарафи рӯди Омӯ – вилоятҳои Балх, Хутталиён, Қундуз, Бағлон, Соли Сарой, Андхӯй, Шибирғон, Маймана
ва Фороб мутобиати Абдуллатифро доштанд. Эрону Озарбойҷон ба зери тасарруфи саркардаи қабилаи туркманҳои
Қароқӯюнлу Ҷаҳоншоҳ (1437-1469) даромада буд. Улуғбек
низ аз мубориза барои ҳукумати тамоми қаламрави Темуриён
дар канор наистода, бо ҳамроҳии писарони худ Абдуллатиф ва
Абдулазиз 90 000 сипоҳӣ ҷамъ карда, баҳори соли 1449 ба тарафи Ҳирот хурӯҷ карда, аввал Балху Чечактуро ба даст даровард ва баъд дар Тарноб, ки 14 фарсах дуртар аз Ҳирот ҷойгир
шуда буд, бо лашкари ҷонишини Шоҳрух Алоуддавла
муҳориба намуда, пирӯз шуд. Алоуддавла ба паноҳи бародари
худ Мирзо Абулқосими Бобур ба Кӯчон гурехт. Қалъаи
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Нерешро Улуғбек ва қалъаи Ихтиёруддинро Абдуллатиф тасарруф карда, Улуғбек ба тарафи ғарб роҳ пеш гирифта,
Машҳадро низ забт кард. Дар ин миён ҳиротиҳо ба по хеста,
дастаҳои довталаб ташкил намуда, мавқеъҳои фатҳкардаи
Улуғбекро гашта ба даст дароварда, дар наздикии Сарахс бо
сардории Ҳиндука ба лашкари Улуғбек зарбаи қатъӣ заданд.
Улуғбек аз лашкариён талафоти зиёде дода, аз оби Ҷайҳун ба
ин тараф гузашт. Вале ба ҳамлаи ӯзбакҳои кӯчманчӣ гирифтор
шуда, ба як азобе аз дасти онҳо ҷон ба саломат бурда, бо
боқимондаи лашкари торуморгаштааш зимистонро дар Бухоро гузаронд. Баҳори соли 1449 Улуғбек бори дигар ба сӯи
Хуросон лашкар кашиданӣ шуд. Аммо ба муқовимати писари
худ Абдуллатиф, ки аз ӯ рӯ гардонда буд, дучор омада, қариб
се моҳи тамом бо ӯ дар ҳолати набард истод. Дар ин миён
ӯзбакҳои кӯчманчӣ бо лашкари зиёде ба тарафи Самарқанд
ҳаракат карда, онро ба муҳосира гирифтанд. Лекин онро забт
карда натавониста, бо дастоварди фаровоне баргаштанд.
Муҳорибаи Улуғбеку Абдуллатиф тирамоҳи соли 1449 бо
ғалабаи Абдуллатиф анҷом ёфт ва Улуғбек 24 октябри соли
1449 кушта шуда, ҳокимияти Мовароуннаҳр асосан ба дасти
Абдуллатиф гузашт. Ҳокимияти ин писари падаркуш дер
напоид.
Ӯро 8 маи 1450 мухолифонаш парронданд. Дар муддати
кӯтоҳе аввал Мирзо Абдуллоҳ, баъд Султон Абӯсаид (аз 21
июни 1451) ба тахти Самарқанд нишастанд. Дар аввалҳои
феврали соли 1449 Абулқосим Бобур бародараш Султон
Муҳаммадро кушта, ба тахти Хуросон соҳиб шуд ва бар
замми Хуросон тамоми Афғонистону Ироқ ва Форсро ба
худ тобеъ гардонд. Лекин ин подшоҳ, бо вуҷуди он ки чанд
бор барои васеъ намудани қаламрави худ кӯшида, ҳатто соли 1454 Самарқандро ҳам қариб чиҳил рӯз дар муҳосира нигоҳ дошта буд, чандон ба мулкдорӣ рағбате надошт ва
бештари вақти худашро ба айшу нӯш ва гоҳе дар сӯҳбати
дарвешон гузаронда, дар беруни шаҳри Ҳирот тарабхонае
ташкил карда буд, ки аксари вақти худро дар он ҷо сарф мекарду аз аҳволи кишвар ва зиндагии фуқаро бехабар буд.
Соли 1455 байни писарони Абдуллатиф Аҳмад ва Муҳам47
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мад Ҷӯкӣ барои ба даст даровардани тахти Мовароуннаҳр ба
муқобили Абӯсаид муборизаи хунин авҷ гирифт. Аҳмад
кушта шуд. Муҳаммад Ҷӯкӣ ба назди Абулхайрхон паноҳ
бурд.
Бо марги Абулқосим Бобур, ки соли 1457 рух дода буд,
Хуросон боз ба майдони задухӯрдҳои хунин, толону тороҷ ва
бетартибӣ табдил гашта, ҳар замон темурзодае Ҳиротро тасарруф намуда, худро подшоҳу султон эълон мекард. Муҳаммад Ҷӯкӣ ҳукумати Самарқандро гирифт, вале Абӯсаид зуд
ӯро ронд. Ба қавли Муинуддини Исфизорӣ «дар ҳар гӯша
муфсиде ва мутағаллибе сар бароварда, хаёли истиқлол дар
сар андохт ва дар ҳар ноҳияте шарире ва муфаттине хурӯҷ
карда, савдои истеъло дар димоғ овард, …дар атрофи мамлакат салбу наҳт ва ҳарҷу марҷ зоҳир шуд»1.
Ҳатто ҳар як қалъа ҳоким дошт ва он ҳоким худро мустақил меангошт. Қалъаҳои Ихтиёруддин дар ихтиёри
Аҳмади Ясавул, Нарату дар итоати Парка Муғул, Сарахс
дар тобеияти Амир Абдуллоҳи Пирзод, Сӯълуқ дар тасарруфи Амир Худодод, Табас дар дасти Амир Увайс буд.
Фаъолияти қувваҳои марказгурез то ба дараҷае авҷ гирифт,
ки «дар соли 1458 (862 ҳиҷрӣ – А.А.) дар музофотҳои Хуросон 12 подшоҳи «мустақил» ҳукмронӣ мекарданд, ки ин дараҷаи толону тороҷбинии аҳолии меҳнаткашро боз ҳам
равшантар нишон медиҳад». Аз ин гузашта, «авлоди охирини Темур дар байни ин ҳама кушокушиҳо ва дар зери хуну
оташ, агар ягон соат фурсати фароғат наёбанд, он фурсатро
ба айшу нӯш ва ахлоқвайронкунӣ сарф мекарданд. Онҳо
натанҳо дар боғҳо ва қасрҳо айшу нӯш мекарданд, балки
дар пеши чашми аҳолии мазлум дар кӯчаву бозор ҳам аз
маст шуда гаштан ибо наменамуданд»2.
Дар натиҷаи ин задухӯрд ва ситезу кушторҳо мулк вайрон ва раият хонабардӯш мешуд, зеро бори вазнинтарин ба
дӯши халқ афтода, бар замми толону тороҷ андозҳои вазнин
1

Муиниддини Исфизорӣ. Равзот-ул-ҷаннот фӣ авсофи мадинат-илҲирот, ҷ.II,Теҳрон, 1339, с. 190.
С.Айнӣ. Алишер Навоӣ. Куллиёт, ҷ.11, китоби 1, Душанбе, 1963, с. 269.
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аз он ситонида мешуд. Масалан, дар як худи соли 862 ҳиҷрӣ
(1457-58 мелодӣ) аҳолӣ хироҷи 9-соларо дод, зеро дар аввали сол, ки ҳукумат дар дасти Шоҳ Маҳмуд буд, ӯ хироҷи
сесоларо пешакӣ гирифт. Дар миёнаҳои сол кишварро Мирзо Иброҳим истило карда, боз хироҷи сесоларо пешакӣ
рӯёнд. Дар охири сол ба тахти Хуросон Абӯсаид, ки то ин
вақт танҳо султони Мовароуннаҳр буд, нишаст. Вай бо
ваҳшонияти шадиде боз хироҷи сесоларо пешакӣ ҷамъ кард.
Бар замми хироҷ – мол аз аҳолии Ҳирот дар ин сол як бар
даҳ андози саршумор ва се бор андозе ба номи «шукрона»
ситонида шудааст, ки ба гумонам, ин андоз дар вақти кишварро тасарруф кардани ҳокими нав ситонда мешудааст.
Боз аз мардум 10 – 12 навъи андоз ситонда шуда, онҳо бидуни музд дар корҳои сохтмону роҳсозӣ кор фармуда
мешуданд, ки ин хизмати маҷбурӣ бегор ном дошт. Яке аз
сабабҳои рӯй додани шӯриши халқӣ дар Ҳирот ва хурӯҷҳои
мусаллаҳонаи мардум дар музофотҳои он соли 1457 низ
ҳамин андозситонии аз ҳад золимона буд.
Дастгоҳи ҳукумати Абӯсаид, ки ҳокими ягонаи Хуросону
Мовароуннаҳр буд, басе золимона сохта шуда, дар замони ӯ
пӯст кандаву дар оби ҷӯш пухтани одамони саркаш, мӯи занонро тарошидан ва амсоли инҳо басе ривоҷ дошта, қатли
фоҷиаангези завҷаи Шоҳрух Гавҳаршод (соли 1457), дар пои
қалъаи Ихтиёруддин дар дег ҷӯшонда шудани вазир Хоҷа
Муизуддини Шерозӣ ва пӯст канда дар дарвозаи Малик
овехта шудани сарроф Шайх Аҳмад (соли 1462), куштори
шоҳи Бадахшон Лаълӣ ва писараш Ибни Лаълӣ (соли 1466)
мисоли қатъии бедодгариҳои ӯст. Табиист, ки дар чунин шароит адабиёт, санъат, меъморӣ ва илмҳои дақиқ наметавонистанд, ки ба дараҷаи кофӣ сабзанд. Баръакс, хурофот, дуздӣ,
ришвадиҳӣ, порахӯрӣ, авбошӣ, бетартибӣ ва зулм мамлакатро
печонда гирифта буд. Аз ҳамин сабаб муаррихони он замон
вақте ки замони Абӯсаидро тасвир мекунанд, аз мавҷудияти
ягон маркази адабӣ-илмӣ ва номбар кардани шоирону мутафаккирони намоён хомӯш мемонданд.
Хабари марги Абӯсаид 4 феврали соли 1469 дар Муғони
Озарбойҷон дар қаламрави Темуриҳо боз мубориза барои
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тахтутоҷро авҷ гиронд. Қувваҳои марказгурез аз нав ба
ҳаракат омада, кишвар ё қитъае аз он тез-тез аз дасте ба дасте мегузашт.
Аз даст ба даст гузаштани кишвар дар он аср ҳеҷ гоҳ ягон
низоми муайяне надоштааст. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар
хусуси ба тахти Хуросон соҳиб шудани Абулқосим Бобур
чунин хабар медиҳад1: Абулқосим Бобур ҳангоми ҳокими
Астаробод будан бо фароғи хотир ба айшу нӯш машғул буд.
Ӯ Ҳиндука ном амирулумаро дошт, марде солхӯрда ва
рӯзгордида буд. Рӯзе ӯ ба Абулқосим Бобур мегӯяд:
– Эй султони олам, бародарон ва амакзодагони ту дар ҳар
мамлакат мустақиланд, ганҷу сипоҳ доранд, агар маслиҳати
маро гӯш кунӣ, эҳтимол мулк ба дасти ту гузарад.
Абулқосим Бобур мепурсад:
– Кадом аст он маслиҳат?
Гуфт:
– Аввал он, ки мардуми дун ва бадаслро тарбият кун,
чунки бузургзодагон ба ту сар дарнаёваранд, дуюм он, ки
бахшандагӣ ба ифрот пеш гир, то ба овозаи ҷуди ту мардум
ба ту руҷӯъ кунанд, сеюм он, ки ясоқ (тартиб – А.А.) сахт
макун ва мардумро изо марасон, то аз ту эман бошанд,
чаҳорум он, ки лашкарро аз ғорат ва дастандозӣ манъ макун, то ҷиҳати тамаъи шуми худ кори туро пеш баранд ва
чун кори ту пеш равад ва мулк ба ту мусаллам шавад,
зинҳор ва ҳазор зинҳор, ки ин корҳои мазмумро тарк кунӣ
ва хилофи ин қоидаҳои нописандида намоӣ, ки инҳо ҳама
ҷиҳати зарурат аст.
Абулқосим Бобур маслиҳати Ҳиндукаро пазируфта,
чунон мекунад ва мулкро ба даст меорад.
Дар ин ҳикоят моҳияти аслии муборизаҳои тахту тоҷталабӣ, тарзи муборизаи онҳо ва такягоҳи шоҳзодагони темурӣ дар ин кашокашу ҷангу ғоратҳо равшан баён карда
шудааст.
Мисоли дигар: соли 1461 ба Султон Абӯсаид хабар
медиҳанд, ки «Амир Нури Саид сар аз рабкаи тоат берун
1

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро. Теҳрон, 1337, с. 486.

50
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бурда, савдои саркашӣ ва истиқлол дар димоғ оварда ва дар
навоҳии Самарқанду Бухоро даст ба зулму бедод ва ғорату
тороҷ дароз карда, дами мухолифат ва инод мезанад. Султон Саид савобиқи ҳадамоти ӯро малҳуз дошта, мултафити
он суханон нашуд»1. Саркашии саркардагон дувумин маразе
буд, ки мулкро фатарот мекард.
Ин дафъа воқеаҳо чунин сурат гирифтанд: вақте Абӯсаид
ба тарафи Озарбойҷон лашкар кашид, Султон Ҳусайн ибни
Мансур ибни Бойқаро, ки бештар чун Ҳусайни Бойқаро
машҳур аст, аз тарафи Хоразм ба сӯи Ҳирот сипоҳ ронд.
Ҳокими Самарқанд Султон Аҳмад, ки писари Абӯсаид буд,
бо 50 000 сипоҳӣ ба муқобили Ҳусайни Бойқаро равона
шуд, аммо дар Андхӯй марги падарашро шунид. Дар ин
вақт бародари ӯ Султон Маҳмуд, ки боқимондаи лашкари
падарро меовард, бо ӯ пайваста, 10 марти 1469 ба Ҳирот зада даромад. Хутба ба номи бародарон хонда шуд. Вале аҳолии шаҳр ба онҳо итоат накарда, онҳоро аз шаҳр пеш карданд. Бародарон ба Мовароуннаҳр баргашта, ҳукумати он
ҷоро соҳиб шуданд. 24 марти соли 1469 ба мулки Хуросон
Ҳусайни Бойқаро соҳиб шуда, то охири умр, яъне то соли
1506 ҳукумат ронд. Ҳарчанд ӯ аллакай дар моҳи сентябр ба
муқобили ҳокими Астаробод Ёдгор Мирзо, ки исён бардошта буд, лашкар кашида, баъдтар ӯро дастгир намуда, ба
қатл расонд. Соли 1470 дар Балх исёни Аҳмад Муштоқ ва
дар Ҳирот моҷарои Абулхайрхонро Ҳусайни Бойқаро пахш
кард. Бо соҳиби тахти Хуросон шудани Ҳусайни Бойқаро ва
дар Самарқанд ҳукумат рондани фарзандони Султон
Абӯсаид ягонагии бо ном давлати Темуриҳо низ аз миён
рафт.
Устод Садриддин Айнӣ замони салтанати Ҳусайни
Бойқароро «хонаравшанкунии» давлати Темуриён номида,
дуруст қайд менамояд, ки «37-сола айёми салтанати Ҳусайн
Бойқаро, баъд аз 22-сола қатлу тороҷ, ки пас аз вафоти
Шоҳрух рӯй дода буд, гуфтан мумкин аст, ки нисбатан замони осудагӣ буд. Дуруст аст, ки дар айёми салтанати Ҳу1

Равзот-ул-ҷаннот, II, с. 248.
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сайн Бойқаро аҳолӣ аз зулму тороҷ осуда набуданд, дар ин
давра ҳам ҷангҳои байнихудӣ бисёр шуданд, хусусан дар
охирҳои умри Ҳусайн Бойқаро писаронаш ба ӯ исён карда,
мардумро хеле поймол карданд. Аммо як муддати дароз ба
як марказ тобеъ шуда истодани идораҳои маҳаллӣ ба
тоифаи тараққипарвар фурсат дод, ки дар боби ободии
мамлакат, дар роҳи маориф ва маданият ба қадри имкон ва
тоқат коре кунанд»1.
Дар замони Султон Ҳусайни Бойқаро то ба дараҷаи замони Шоҳрух набошад ҳам, робитаи тиҷоратӣ, фиристодану
гирифтани тӯҳфаву ҳадяҳо, иваз кардани сафоратҳо бо
ҳокимони кишварҳои ҳамҷавор ва рафтуомади донишандону аҳли завқ ба ин мамлакатҳо (Озарбойҷон, Мовароуннаҳр,
кишварҳои арабӣ ва усмонӣ) идома дошт. Ҳатто соли 1490
сафири Султон Ҳусайни Бойқаро барои аҳдномаи муваддат
ва муҳаббат бастан аз Хуросон ба назди князи Москва рафта
омад. Вале дар солҳои охири ҳокимияти ӯ аломатҳои заволи
давлаташ бештар шудан гирифтанд. Аз он ҷумла, дар
солҳои 70-ум ва 90-ум шӯришҳои боиқтидори халқӣ ба
вуҷуд омада, пояи тахти ӯро такон доданд. Аз як сӯ Сафавия
ва аз сӯи дигар Шайбониҳо, ки ҳарду душмани ҷонии ӯ буданд, қувват гирифтанд. Низоъи дохилии аҳли дарбори ӯ ва
фарзандонаш ба ҳадди охирин расид. Дар натиҷа, агар ҳар
дафъа баъди марги темурие задухӯрди ҳокимҳои вилоятҳои
гуногун авҷ мегирифта бошад, ин дафъа баъди марги ӯ дар
як худи Хуросон якбора ду писари ӯ– Бадеъуззамон ва Музаффар Ҳусайн султон эълон шуданд ва дере нагузашта
мамлакат дар байни хонадонҳои навзуҳур ва саркардаҳои
онҳо Исмоили Сафавӣ (1501–1524) ва Муҳаммад Шебакхон
(1500–1531) тарака шуда, шаҳру вилоятҳои алоҳида ҳар замон аз даст ба даст гузашта меистоданд. Махсусан вазъи
Ҳирот, Машҳад ва Сарахс гиряовар буд. Муборизаи ин ду
хонавода дар зери ниқоби мазҳабӣ мегузашт. Қатлу ғорат
ҳама ҷоро фаро гирифта, аҳолии зиёд ва намояндагони илму
адаб аз тарафи Сафавиҳо барои суннӣ буданашон ва аз та1

С.Айнӣ. Куллиёт, ҷ. 11, к. 1, с. 270.
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рафи Шайбониҳо барои шеӣ буданашон кушта мешуданд.
(Биноӣ, Ҳилолӣ, Монӣ ва амсоли инҳо).
Кишвар дар замони Темуриҳо боз ба як марази ҳалокатоваре гирифтор шуда буд, ки боиси хеле кам шудани иқтидору нуфузи ҳукумати марказӣ ва боз ҳам бадтар шудани
аҳволи мардум гардид: дар ин вақт баъзан вилояту кишварҳои тамом ба аъзои хонадони шоҳӣ, сарлашкарон ва
арбоби дин ба расми суюрғол супурда мешуданд. Абдураззоқи Самарқандӣ аз соли 1409 Қандаҳору Афғонистонро то
сарҳади Ҳинд ба Мирзо Кайду Баҳодур, соли 1414 Форсро
ба Мирзо Иброҳим, як сол баъд Қуму Кошон ва Раю Рустамдорро то ҳудуди Гелон ба Илёсхӯҷа Баҳодур ва соли
1419 вилоятҳои Кобулу Ғазнин ва Қандаҳору Афғонистонро
бо аъмоли Синду Ҳинд ба Суюрғотмиш суюрғол додани
Шоҳрух хабар медиҳад. Мувофиқи маълумоти Муиниддини
Исфизорӣ Султон Абӯсаид ба шоҳзода Султон Маҳмуд
Мирзо тамоми Мозандаронро ба расми суюрғол тӯҳфа карда будааст. Ҳусайни Бойқаро ба Сайид Ҷаъфари Нурбахш
ба тариқи суюрғол мулкеро дода будааст, ки ҳамагӣ соле
5 000 ашрафӣ даромад доштааст. Хусусияти суюрғол он
буд, ки соҳибони он на танҳо тамоми даромаду андозҳои аз
аҳолии он ҷо рӯёндашударо мегирифтанд, балки ҳокими
мустақили он мавзеъҳо ба шумор мерафтанд ва миқдору
ҳаҷми андози мулкҳои суюрғолшуда ба дӯши мардуми
ҷойҳои дигар гузошта мешуд, ки дар натиҷа хазинаи ҳукумати марказӣ накоста, вазнинӣ ба дӯши меҳнаткашон меафтид. Ҳамчунин одати тархондиҳӣ (фақат даромади мулкеро ба касе бахшидан) ва вақф (хос гардондани мулку ашё
барои муассисаҳои динӣ) басе ривоҷ дошт. Зиёд будани даромади авқофро аз чунин мисол ҳам фаҳмидан мумкин аст,
ки аз вақфҳои мазори Шайх Луқмони Паранда соле саду
панҷоҳ ҳазор динор даромад ба даст меомадааст. Тархон
Абдуалӣ се қасру се ҳазор сипоҳӣ дошт. 1300 қитъа замин
мутааллиқи Хоҷа Аҳрор буд. Ҳарчанд дар замони Темуриҳо
садҳо гектар заминҳои нав кушода шуданд, ин вазъи умумии деҳқононро чандон беҳтар накард.
Зулми феодалӣ бо ҷангу ғорат, қатли ом, кушторҳои бар53
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давом, бесарӣ, андозситониҳои даҳшатовар, маҷбуран бе
музд кор фармудани деҳқонону ҳунармандон (бегор) ва
маҳрум гардондани аҳли заҳмат аз замину об маҳдуд
намешуд. Он фикри озодро таъқиб ва пахш мекард, истеъдодро ба нафъи худ тобеъ намуда, аҳли эҷодро маҷбур
мекард, ки ҳокимони хуношомро чун подшоҳони одил васф
намоянд, кишвари фатароту ошуфтаро чун сарзаминҳои
ободон ба қалам диҳанд, косиб ба ҷои осори ҳунар барои
ҷаллодону ғоратгарон ва истилогарон аслиҳа созад,
санъаткор воситаи дилхушии ҳокимону мансабдорони айёш
гардад. Бо ҳамаи ин разолат зулми феодалӣ, нифоқи
мазҳабӣ ва таъқибҳои мафкуравӣ натавонист, ки қобилияти
офаридагории халқро аз байн барад. Аҳли заҳмат, хосса
деҳқонону музореон, боғбонҳою кадеварон, ҳунарварону
санъаткорон ва аҳли эҷод барои ободонии кишвар, барқарор
намудани оқибатҳои ҷангҳои паёпай, заминкушоӣ, бунёди
иншооти обёрӣ, сохтмони қасру кошона ва шаҳрҳо, танвири
афкори мардум, хулоса муқовимати зидди зулм ҷонканӣ
мекарданд, ки дар саҳифаҳои таърих маҳз самараи ҳунар ва
тафаккури онҳо сабт шудааст.
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ЗАМИНАҲОИ МАФКУРАВИИ ҶАМЪИЯТ
Асоси мафкуравии давлати темуриҳо ва кишварҳои дигареро, ки дар он ҷоҳо адабиёти форсу тоҷик ҷараён дошт, дини ислом ва мазҳабҳою фирқаҳои роиҷи он ташкил мекард.
Аҳли таҳқиқ ба исбот расондаанд, ки аз давраи Темур то
солҳоит 70-уми асри ХV дар миқёси империя аз тарафи
намояндагони хонадони ҳукмрон дар байни фирқаю
мазҳабҳо (ҳам суннӣ ва ҳам шеӣ) чандон фарқе гузошта
намешуд ва хурӯҷҳои халқие, ки дар пардаи мазҳабӣ намудор мегардид, на чун тазоҳури суннигарӣ ё шеигарӣ, балки
чун падидаи бидъати динӣ пахш карда мешуд. Нисбат ба
пайравони мазҳабҳои гуногун худро бетараф нишон додани
темуриҳоро воқеаҳои зерин низ ошкор месозанд. Дар сӯҳбати
байни Иброҳим Султони ҳокими Шероз ва шоир Камоли
Ғиёс (ваф.1444) ба саволи ҳоким: «Мутобеони кадом мазҳаб
фозилтаринанд?» Шоир ҷавоб медиҳад: «Солеҳони ҳар қавме
ва ҳар мазҳабе» ва ҳоким ин суханро хеле ҷонибдорӣ мекунад. Абулқосим Бобур мегуфтааст: «Ҳар кас ҳар навъ
эътиқод дорад, гӯ медор! Ман бар тариқи суннат ва ҷамоат
собитам ва мазҳаби Имом Аъзами Абӯҳанифа дорам»1. Бинобар ҳамин бо вуҷуди он ки дар қаламрави Темуриҳо дар
тамоми тӯли асри ХV мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат ойини
расмӣ ҳисоб мешуд, як идда мардуми Хуросон ва аксарияти
куллии аҳолии Ироқу Озарбойҷон шеимазҳаб буда, дар
шаҳрҳои дигари суннинишин низ пайравони аҳли шеӣ кам
набудаанд. Темур ва авлоди ӯ мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоатро бо иқтидори ҳукуматии худ пуштибонӣ кунанд ҳам,
зиддияти пайравони ин мазҳаб ва мазҳаби шеӣ гоҳе то ба дараҷаи шӯришҳои яроқнок мерасидааст, ки мисоли равшани
ин шӯриши Мушаъшаъ аст. Ҳамчунин дар ин замон нуфузи
пайравони ҳуруфия, ки чун бидъати динӣ дар либоси тасав1

Матлаъ-ус-саъдайн (Иқтибос аз: Бартольд В.В. Сочинения, т.11, ч.2,
М., 1964, стр. 217).
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вуф ва дар заминаи шеипарастӣ ба вуҷуд омада буд, кам
набудааст. Муассиси ин фирқа Фазлуллоҳи Астарободӣ
(1340–1394) худро чун «Хотимат-ул-авлиё», «Хотами сонӣ»,
«Масеҳ» ва «Маҳдии мавъуд» шиносонда, аз мавқеи ваҳдати
вуҷуд даъво мекард, ки файзи ҳастӣ аз зоти холиқ сарчашма
гирифта, 28 ҳарфи арабӣ ва 32 ҳарфи форсӣ-арабӣ мазҳари
каломи қадим, ҷавҳару асоси пайдоиши тамоми оламҳо, рӯҳи
олам ва кули мавҷудот буда, мафҳуми ҳақиқии ботинии онҳо
ва калимаҳои «Қуръон» барояш кашф гардидаанд. Мувофиқи
таълимоти ӯ ном асос ва ашё баъдина аст («агар калимаро аз
зоти ашё даркашӣ, ашёро вуҷуд нахоҳад буд»), яъне агар калимаҳо–номҳои ашё набошанд, ашё вуҷуд дошта наметавонад. Пайравони ин фирқа мункири ҳашри аҷсод (зинда шудани ҷасадҳо) буда, ақида доштанд, ки рӯҳ гоҳ-гоҳ дар
ҷисмҳои гуногун метавонад ва бояд зуҳур кунад, зуҳури нур
(ҳақиқати мутлақ – А.А.) ба се навъ ошкоро мегардад: вуҷуд,
илм, зиё. Аз рӯи ақидаи Фазлуллоҳ пайғамбарон бо ваҳй ва
валиҳо ба василаи таҷаллии зот бар онҳо инсонҳоро ба сӯи
нур мебурданд, аммо онҳо гоҳе дар як замон зиста аз ҳамдигар хабаре надоштанд. Бинобар ин замони пайғамбарӣ
(нубувват) ва валигӣ (вилоят) даргузашта, марҳилаи нави достони наҷот ва ҳидояти одамӣ-зуҳури зоти Илоҳӣ дар сурати
инсон, ки кавни ҷомеъ, нусхаи куброи хилқат ва барзахи
куброст, фаро расидааст. Аз ин ҷиҳат танҳо аз роҳи шинохти
инсон ба шинохти Ҳақ ноил метавон шуд. Худи ӯ даъво
дошт, ки таҷаллии зоти Илоҳӣ, яъне мазҳари улуҳият аст.
Пайравонаш ӯро бо унвони «ҳазрати рисолат» ва ҳатто «Худо ва Ҳақ», «Худои холиқи нуру зулмат» ва «Худои олам» ёд
мекарданд. Ақоиди ҳуруфия дар китобҳои «Ҷовидоннома»,
ки як навъ тафсири ба ақидаи ҳуруфия мувофиқкардаи
«Қуръон» аст, «Аршнома», «Ишқнома», «Урфнома»,
«Муҳаббатнома», «Навмнома», «Анфус ва офоқ», «Мифтоҳул-ҳаёт, «Устуворнома» ва амсоли инҳо, ки аз тарафи
Фазлуллоҳ ва шогирдони ӯ навишта шудаанд, баён гардидааст. Аз инҳо «Ҷовидоннома» китоби Илоҳӣ шумурда мешуд.
Ҳарчанд Фазлуллоҳ дар зери байрақи шеипарастӣ амал мекард, дар асл ӯ дини наве ба вуҷуд оварда буд, ки тамоман
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муқобили ислом ва мухолифи ақоиди аҳли шеӣ буд. Махсусан худро аз анбиё ва авлиё боло гузоштану тазоҳури Илоҳӣ
будани Фазлуллоҳро ягон мазҳаби исломӣ пазируфта наметавонист. Бинобар ҳамин ҳам даъвати Фазлуллоҳ дар Хуросон, Эрон ва Мовароуннаҳр ба мухолифати қатъӣ дучор гардида, вақте ӯ Темурро ба дини худ хонд, Темур бо маслиҳати
уламои Самарқанд ӯро куштанӣ шуд. Фазлуллоҳ аз Самарқанд гурехта, ба сӯи Шервон роҳ пеш гирифт, то ки ба
Мироншоҳ паноҳ барад. Вале Мироншоҳ бо дасти худ ӯро ба
қатл расонда, бо супориши Темур ҷасади ӯро сӯзонд. Пайравони Фазлуллоҳ бо танаффури беандоза Мироншоҳро «Мороншоҳ» ва ҳатто «Даҷҷоли ҳақиқӣ» ва ҷои қатли Фазлуллоҳро «Каъбаи нав» эълон карданд. Таълимоти ин силсила
фақат бо таълимоти фирқаи нурия, ки муассисаш Ҳасан
Аҳмади Нурӣ буд, наздикӣ дошт. Таъқиби аҳли ин фирқа
ҳамеша давом мекард. Соли 1417 шоири пайрави ин ойин
Имодуддин Насимӣ дар Ҳалаб пӯст канда шуд. Ҷонишини
Фазлуллоҳ Шайх Абулҳасани Исфаҳонӣ, ки «Алиюлаъло»
хонда мешуд (ваф.1419), барои ривоҷи ойини ҳуруфӣ дар
Эрон, Озарбойҷон ва махсусан Туркия (дар натиҷаи омезиш
ёфтани ҳуруфиён ва дарвешҳои бектошӣ) кори зиёде карданд. Ҳамчунин дар шимоли Ҳинд низ ин маслак интишор
ёфт. Вале воқеаи Шоҳрухро корд задани Аҳмади Лур (соли
1427), боиси на танҳо барчида шудани пайравони ин маслак
гардид, балки садҳо одамони барои табақаи ҳоким номақбул
бо тӯҳмату баҳонаи он, ки бадкешу шарики Аҳмади Луранд,
куштаву сӯзонда шуданд. Дар байни онҳо хаттоти номӣ
Мавлоно Маъруф, чабераи духтарии Фазлуллоҳ Издуддин
низ буданд. Дар ҳамин вақт дар Ҳирот кори Қосимуланвор
боло гирифта, халоиқи шаҳр ва амирзодагони улуси Чиғатой
муриди ӯ шуда будад. Дар ҳамин вақт ашъори ӯ шӯҳрат пайдо карда, вай девон тартиб дода буд. Ҷабран ӯро низ бо
Аҳмади Лур шарик дониста, аз Ҳирот ихроҷ карданд. Вале
Қосимуланвор на ба тарафи кишварҳои шеимуқим, балки
роҳи Самарқандро пеш гирифт, ки аз ин дар Самарқанд ҳам
кам набудани ихлосмандони ӯ маълум мешавад. Абдураҳмони Ҷомӣ Қосимуланворро эътироф кунад ҳам, ба пайравони ӯ
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назари манфӣ дошта, дар бораи онҳо чунин менависад: «Аксари эшон аз рабқаи дини Ислом хориҷ буданд ва дар доираи
абоҳат ва тавоҳун ба шаръу суннат дохил» (К. 265 б)1.
Пайравони фирқаи ҳуруфия мисли асосгузори он аксар
косибон ва зиёиёни шаҳр буда, дар замони Ҷаҳоншоҳ боз
хурӯҷ мекунанд, вале боз ҳам ба қатлу куштор дучор мешаванд.
Аз дохили ҳуруфия фирқаи дигаре ба вуҷуд омад, ки
нуқтавиён ном гирифт. Асосгузори он Маҳмуди Пасихонии
Гелонӣ (ваф.1427) аввал шогирди Фазлуллоҳи Астарободӣ
буд. Аммо ба иллате аз назари ӯ мардуд шуд. Вале аз ин ноомади кор Маҳмуд маъюс нашуда, ба таълимоти худ оғоз кард.
Ривоят мекунанд, ки ӯ барои изҳор ва интишори ақоиди худ
ҳазор ҷузъ китоб ва 16 рисола навишта будааст. Мувофиқи
таълимоти нуқтавиён пайдоиши кулли мавҷудот аз хок буда,
курраи хок марказ ва нуқтаи асосии дунёи мавҷудро ташкил
мекунад. Номи фирқа ҳам аз нуқтаи марказии дунёи ҳастӣ
шинохта шудани курраи хок гирифта шудааст. Таълимоти
нуқтавиён тамоми ақоиди Исломро дар бораи ҳастии Худо,
офариниш, биҳишту дӯзах, зинда гардонидани баъд аз миронидан, рӯзи қиёмат ва ғайра рад мекунад ва ба ҷои парастиши
Худо парастиши Инсони Комилро пеш мегузорад. Маҳмуд
худро Маҳдии охирзамон номида, оёти «Қуръон»-ро мувофиқи таълимоти худ аз нав тавҷеҳ медод. Мувофиқи ақидаи
аҳли ин фирқаи даҳримазҳаб ҳар сари чанд гоҳ сурати
мавҷудот тағйир меёбад (санг, хок, гиёҳ, ҷонвар ва одамӣ), вале моҳияти он боқӣ мемонад. Маҳмуд ҳамин даъво дошт, ки
даври Араб ба охир расида, даври Аҷам оғоз шудааст. Таълимоти нуқтавиён чандон ривоҷ наёфт. Бисёриҳо онро бо ҳуруфия як медонистанд.
Дар замони Шоҳрух Сайид Муҳаммади Нурбахш (1392–
1464) низ даъвои маҳдигарӣ кард. Шоҳрух ӯро маҷбур кард,
ки дар масҷиди ҷомеъ ба сари минбар баромада, аз даъвояш
баргардад. Сайид Муҳаммад аз рӯи маҷбурӣ аз ақидааш
1

Бо ин аломат варақҳои «Қуллиёт»-и Ҷомӣ, дастхати рақами 1331
(Тошканд) ишора мешавад.
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баргаштанро эълон карда бошад ҳам, баъди ин воқеа худро
ба Хузистон гирифта, даъваташро давом дод ва дар он ҷо бо
номи Мушаъшаъ машҳур гардид (Ба ибтидои ҳамин боб низ
муроҷиат фармоед). Муҳаммади Нурбахш ақоидашро ба василаи ашъори худ (ғазал, маснавӣ, рубоӣ), рисолаи форсии
«Рисолат-ул-ақида», рисолаи арабии «Ал-фақҳ-ал-аҳвад» ва
амсоли инҳо интишор додааст. То охири асри ҶV нуфузи
пайравони ин фирқа дар ҷомеаи Ҳирот хеле калон буд. Азбаски ҳар се фирқаи номбаршуда дар зери ниқоби ташайюъ
амал мекарданд, ин зиддияти аҳли суннату ҷамоатро бо шеиён хеле шиддат гиронда, боиси ташвишҳои зиёд гардид.
Фирқаи дигаре, ки торафт пурзӯр шуда, дар охир чун сулолаи нави подшоҳӣ ба сари ҳукумат омад, фирқаи Сафавия
буд, ки онро дар асри ХIV Сафиуддин Исҳоқи Ардабелӣ
асосан аз деҳқонон ташкил карда буд. Дар охир Сафиуддин
ба заминдори калоне табдил ёфта, нуфузи ӯ дар байни қабилаҳои кӯчии туркнажод – қизилбошон зиёд шуд. Ҳамин қизилбошон буданд, ки ҳокимиятро дар Эрони асри ҶIV бо
хунхориҳо ба ихтиёри Сафавиҳо гузаронданд.
Як воқеаи пурғавғое, ки дар ин солҳо бо таъсири ин
мазҳабҳо рух дод, «кашфи» қабри Алӣ ибни Абетолиб –
чаҳорумин ёр ё халифи Муҳаммад пайғамбар буд. Соли
1480 дар наздикии Балх (он ҷое, ки акнун шаҳри Мазори
Шарифи Афғонистон бунёд гардидааст) аз рӯи ривоятҳои
сохта қабри Алиро «пайдо» мекунанд. Аҳли хурофот дар
тамоми Хуросон ва Мовароуннаҳр доми тазвир ниҳода,
мардумро гумроҳ карда, назру ниёзи зиёде меситонанд. Ҳусайни Бойқаро дар мадрасаи Гавҳаршод оид ба сиҳҳати ин
ақида бо сардории Ҷомӣ баҳс ташкил намуд. Ҷомӣ ва тарафдорони ӯ ҳақиқати онро рад карданд. Бо вуҷуди ҳамаи
ин Ҳусайни Бойқаро кашфи мақбараи Алиро пазируфта,
шахсан ба Балх меравад, баъди ба Ҳирот баргаштан тӯйҳо
медиҳад ва пас аз як сол дар болои он қабри бардурӯғ иморат месозонад.
Нуфузи тасаввуф дар замони темуриҳо хеле афзуда, баробари ривоҷи фаъолияти бисёр фирқаҳои пешин (нақшбандия, хилватиён, сӯҳравардия, мавлавия ва амсоли инҳо)
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силсилаҳои нав ба вуҷуд омаданд, ки нурбахшия, ҳуруфия,
ки зикрашон дар боло гузашт, неъматуллоҳия, пирҷамолия
ва ғайра аз он қабил буданд. Ин фирқаву силсилаҳо барои
нашри таълимоти худ Қуръон, ҳадисҳо ва асарҳои мутасаввифаи пешин (Ибн-ал-Арабӣ, Маҳмуди Шабистарӣ, Ҷалолиддини Румӣ ва амсоли инҳо)-ро мувофиқи таълиму дархост ва ҳадафҳои худ шарҳу тафсир дода, асарҳои нави зиёде менавиштанд.
Сарфи назар аз мансубияти силсилавиашон, яъне ба кадом фирқаи тасаввуфӣ ва силсилаи ирфонӣ тааллуқ доштанашон, тамоми пайравони ин гурӯҳҳо сӯфӣ номида мешуданд. «Сӯфӣ» аз калимаи арабии «суф», ки маънои «хирқаи
пашмина»-ро дорад, гирифта шудааст, зеро сӯфиёни зӯҳду
тақвопараст чакмани суфи рангаш бӯр пӯшида мегаштанд.
Тасаввуф дар ибтидо ҳамчун таълимоти динӣ-мистикии хилофи исломи ортодоксалӣ дар охирҳои асри VIII дар ҳудуди
Ироқ ва Сурия пайдо шуда, интишор ёфта, баъдҳо дар
Хуросон ҳам реша давонд. Вале минбаъд он бо исломи
расмӣ омехта гардида, аз охири асри Х-ибтидои асри ҶI тасаввуф ба суръати тамом дар Эрону Осиёи Миёна паҳн гардид ва ба наҳзати васеи демократии табақаҳои нодори шаҳр
мубаддал шуд. Тасаввуф се унсури асосиро фаро мегирифт:
гӯшанишинӣ, кайфияти ишқӣ-динӣ ва ваҳдати вуҷуд, яъне
пантеизм. Ҳаракати сӯфиён ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ мураккабу печдарпеч буда, аз исломи ортодоксалӣ то пантеизм, аз фаъолияти рушди зиддиҳукуматӣ то ғуломии пурраи
ҳокимонро дар бар мегирифт.
Пайравони тасаввуф мабдаи илоҳиро ҳақиқати кул
мешумориданд ва тасдиқ менамуданд, ки олами дар таҷриба
маърифатшаванда фақат таҷаллии Худо асту бас. Дар ин
бора садҳо рисолаҳо таълиф шудаанд. Формулаи ибтидоии
ягонагии Худо, ки дар «Қуръон» ба шакли «ло илоҳа
илаллоҳ» омадааст, дар таълимоти сӯфия ба сурати «ғайр аз
Худо чизи дигаре нест» таҳрир хӯрда буд. Табиатро ҷилваи
Худо дониста, онҳо тавассути сафои рӯҳу бадан моҳияти
илоҳиро дарк карданӣ мешуданд ва дар идеал «ман»-и худро ба Худо як донистанӣ буданд. Ин таълимот ҳадафи муа60
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йяни иҷтимоӣ ҳам дошт, яъне аҳли тасаввуф дороиро инкор
менамуданд, ба азму хидмати Худо аз ҳама гуна лаззати заминӣ рӯйтобиро дармехостанд ва ба тарафдории мусовоти
одамони рӯи замин мебаромаданд.
Ин ҷо дигар роҷеъ ба тасаввуф суханро дароз накарда, ба
хоҳишмандоне, ки маълумоти худро доир ба тасаввуф, баромад, пайдоишу парокандашавиҳо, истилоҳот, таълимот,
мақомот ва силсилаҳои машҳури он маълумоти бештаре гирифтан мехоҳанд, тавсия медиҳем, ки ба рисолаи
М.Ҳазратқулов «Тасаввуф» (Душанбе: «Маориф», 1988)
муроҷиат намоянд. Аммо ба иқтизои мавзӯи баҳси худ, ки
ба Ҷомӣ ва замони ӯ марбут аст, ночор аз таълимоти яке аз
маслакҳои тасаввуфии хеле паҳншудаи он замон, таълимоти
тариқаи нақшбандия мебояд чанд сухане бигӯем.
Силсилаи нақшбандия, ки он як шохаи ороми тасаввуф
буд, бо исломи расмӣ, махсусан мазҳаби ҳанафии он мувофиқати зиёд дошта, ба ҷой овардани суннати Муҳаммадпайғамбар ва тақлид ба рафтори асҳоби ӯро тарғиб мекард.
Ҳамчунин фақр дар ин маслак мафҳуми рамзӣ дошта,
расман аз кору бори дунявӣ ва амволу амлок ва сарват, мансабҳои давлатӣ ва ғайра даст кашиданро тақозо намекард.
Аз ин ҷиҳат намояндагони зиёди он на ин ки аз тарафи
рӯҳониён таъқиб намедиданд, балки худашон бо таассуби
зиёде бар задди пайравони тариқатҳои дигар, хусусан
мӯътазила, ҳуруфия, нуқутия, нурбахшия ва амсоли инҳо,
ба муқобили фалсафаи Юнони қадим ва афкори ратсионалистии бузургони пешин (масалан Ибни Сино) мубориза
мебурданд. Шайхони нақшабандиро Темуру Шоҳрух
мӯҳтарам медоштанд. Ҳама ҷоро лангару хонақоҳҳои онҳо
гирифта буд. Дар замони Абӯсаид ва Ҳусайни Бойқаро
шайхони ин фирқа бо аҳли ҷоҳ боз ҳам наздиктар шуда, худашон ба шахсони сарватмандтарин ва заминдорҳои калонтарин табдил ёфта, зимоми мамлакатро низ ба даст гирифта
буданд, ки мисоли инро дар шахсияти Хоҷа Аҳрор дидан
мумкин аст.Мероси ӯро дар соли фавташ 5 миллион динор
ҳисоб карда буданд, ки ҳар динор расман 4,23 грамм тилло
дошт. Абӯсаид ва фарзандонаш ғуломвор тобеи ӯ буданд ва
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ҳангоме, ки ӯ савор мерафт, онҳо пиёда дар ҷилави аспи ӯ
мерафтанд.
Асосгузори силсила Баҳоуддини Нақшбанд бо деҳқонӣ
рӯз гузаронда, дар хонақоҳе ё сари гӯри касе наменишаст.
Шиори ӯ ин буд, «ки то кай гӯри мардонро парастӣ, – ба
гирди кори мардон гардӣ, растӣ», зимистон рӯи коҳ ва тобистон болои бӯрёи луч мехуфт, муриде ӯро хизмат намекард. Ба қавли худаш:
На маро мафрашу на мафрашкаш,
На ғуломони турки тиркашкаш.
Ҳама шаб чун сагони каҳдонӣ,
Сар ба дум оварам, бихустбам х(в)аш.
Ин тариқат, ки пояи он шариат буд, дар асоси ёздаҳ талаб, ки ҳаштои онро Абдулхолиқи Ғиждувонӣ (ваф.1179) ва
сеторо асосгузори фирқа Баҳоуддини Нақшбанд (1314-1389)
пеш гузоштаанд, ташкил шуда будааст. Талабҳои Абдулхолиқи Ғиждувонӣ аз инҳо иборатанд: ҳуш дар дам, яъне
пайрави ин тариқат ҳамеша бояд мустағрақи зикр бошад;
назар бар қадам – солик бояд дар вақти рафтан ба пушти по
ва дар нишаст ба пеш нигоҳ кунад, то ки назари ӯ пароканда
нашавад; сафар дар ватан – сӯфӣ бояд дар табиати башарӣ
сафар карда, ахлоқи ҳамида касб кунад ва ба дараҷаи малакӣ расад; хилват дар анҷуман, яъне солик бояд даст ба кору дил ба ёр, ё ин ки ба зоҳир бо халқ ва бо ботин бо Ҳақ
бошад; ёдкард – доимо дар зикр будан; бозгашт – зокир бояд ҳамеша дар муноҷот бошад; нигаҳдошт – хотирро ҳамеша дар муроқибат нигоҳ доштан; ёддошт – вуқуф ба ваҳдати
вуҷуд ва ҳузур аз он. Се талабе, ки Баҳоуддини Нақшбанд
илова кардааст, инҳоянд: вуқуфи замонӣ – ҳисоб кардани
вақт, ки чандаш ба хайру чандаш ба шар гузаштааст;
вуқуфи ададӣ – ҳамеша ягонагиро гаравидан; вуқуфи қалбӣ
– дар дил танҳо зоти мутлақро нигоҳ доштан.
Тариқати нақшбандӣ дар асри ХV дар Мовароуннаҳр ва
Хуросон дар байни аҳли ҳунар низ эътибори зиёд дошт. Талаботи нозуки ин фирқа, ки байни рафтори зоҳирии пайра62
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вони он ва зиндагии ҳаррӯзаи мардум фарқе намегузошт,
ҳамчунин тарғиби некӣ, ҳиммати баланд, кӯшишу кор, ҳунармандӣ, кашоварзӣ, фақат аз дастранҷи худ ризқ гузарондан, маҳкум намудани рафтори дарвешони ҳарҷоӣ,
муфтхӯрӣ, ғурур, насабпарастӣ ва амсоли инҳо обрӯи ин
фирқаро дар назари мардум хеле баланд бардошт. Пайравони ин фирқа ба кашоварзӣ, боғдорӣ, ҳунар, тиҷорат, илм ва
касбҳои гуногун машғул буданд. Халқи оддӣ моҳияти
иртиҷоии онро, ки мақсади ниҳоиаш фано ва даст кашидан
аз лаззатҳои ҳақиқии инсонист, намефаҳмид. Абдураҳмони
Ҷомӣ, ки ба муқобили гурӯҳҳои шикамхора ва авомфиреби
мутасаввифа сахт ҳамла мекунад, низ ҳамин зоҳиран бо
халқи оддӣ як будани пайравони ин тариқатро бештар меписандидааст, зеро ба ақидаи ӯ талаби «ба зоҳир бо халқ ва
ба ботин бо Ҳақ» сабаби ривоҷи касбу ҳунар, инкишофи
илм ва шикастани кибру ғурур мешудааст. Бинобар ин
«фармудаанд, ки иштиғол ба амре ба ҳасби зоҳир зарурист,
то ин ки кас аз соири халқ мумтоз нашавад ва нишонаманд
нагардад. Нашунидаӣ, ки шахсе пеши бузурге рафт ва илтимоси таълими тариқе кард, фармуд, ки ҳеҷ пешае дорӣ?
Гуфт: «Не!». Фармуд, ки бирав ва пинадӯзӣ биёмӯз, ки
маънии равиши ин тоифа бе сурати шуғле намебошад»1.
Мубориза бо насабпарастӣ ва силсилапарастӣ аз беҳтарин хусусиятҳои фирқаи нақшбандия буд. Қитъаи зерини
Ҷомӣ ҷавобгӯи ин даъвост:
Ҳар писар, к-ӯ аз падар лофад, на аз фазлу ҳунар,
Филмасал гар дидаро мардум бувад, номардум аст.
Шохи бебар гарчӣ бошад аз дарахти мевадор,
Чун наёрад мева бор, андар шумори ҳезум аст
(1,8978-8979)2.
1

Абдулғафури Лорӣ. Такмила бар «Нафаҳот-ул-унс». Кобул, 1344, с. 35;
боз: с.16; Минбаъд дар матн дохили қавсайн саҳифаҳои ҳамин нашр
дарҷ мегардад.
2
Ин рақамҳо абёти Ҷомиро аз матни интиқодии девонҳои ӯ (Москва,
1978-1980) нишон медиҳанд.
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Восифӣ хабар медиҳад, ки вазири Ҳусайни Бойқаро Низомулмулки Хавофӣ боре барои худ шаҷарае тартиб дода,
насаби хешро ба амаки Муҳаммад – пайғамбар Аббос расонда буд. Уламои Ҳирот дурустии он даъворо бо пахш
кардани мӯҳр тасдиқ карданд. Ҷомӣ ба ҷои тасдиқи шаҷараи
вазир зери он рубоии зеринро навишт:
Онро, ки бувад нури набӣ дар башара,
Ҳоҷат набувад ба тӯлу арзи шаҷара.
В-онро, ки зи рух натобад ин нури сара,
Шаҷра надиҳад ба ғайри лаънат самара
(1, 9372–9373).
Ҳаминро низ қайд кардан лозим аст, ки Шоҳрух, ки
баръакси Темур на ба саркардагони турку муғули бодиянишин, балки пеш аз ҳама ба аъёни маҳаллии тоҷику форс ва
уламои ҳанафимазҳаби ислом такя мекард, баробари иродат ба
шайхони фирқаи нақшбандия худро каси тақводор вонамуд
карда, ҳатто дар вақти юриш рӯза дошта, ба намози ҷумъа пои
пиёда рафта, дар дарбори худ ҳафтае се маротиба қуръонхонӣ
ташкил мекард. 22 рабеъулохири соли 830 ҳиҷрӣ, ки ба 22 январи соли 1427 баробар аст, ба муносибати ӯро корд задани
Аҳмади Лур ном дарвеши оворагарди ҳуруфӣ, садҳо одамони
бегуноҳро бо бӯҳтони шарокат дар кори Аҳмади Лур дастгир
намуда, ҳамаро қатл карда сӯхтанд.
Бо вуҷуди ин дар Ҳироти онрӯза баробари шукӯҳи
зоҳирӣ ва комёбиҳои маданӣ аз издиҳоми халоиқ ҳар ҷое
ҳар ойина афъоли ношоист дар вуҷуд меомад. Муаррихон аз
бадмастӣ, бадгаштӣ, амрадбозӣ, дигар фисқу фуҷури табақаи ҳокиму рӯҳониён, бадхарҷию исрофкориҳои онҳо дар
ин роҳ, дуздию ғоратгарӣ, авбошии лавандҳову ятимҳо ва
амсоли инҳо маълумотҳои зиёд медиҳанд. Танҳо аз истеъмоли зиёди шароб ба марг расидани Бойсанғуру Абулқосим Бобур, дар маҳаллаи ишратгоҳи Ҳирот–Масраҳ пайдо
шудани айёра Тоҷуннасаб, рафтори ношоистаи доруғаи
шаҳри Ҳироти замони Ҳусайни Бойқаро Муҳаммад Вали64
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бек, ошпази Ҳусайн Бойқаро Мирҳоҷӣ – пири баковул, бадхарҷиҳои Маҷиддин ва Камолиддин Ҳусайни писари Ҳусайни Бойқаро ҳангоми меҳмондориҳояшон ва билохира
ҳамеша масту амрадхоҳ будани худи Ҳусайни Бойқароро ба
хотир овардан кофист.
Дар Самарқанд низ дар аксари тӯю маъракаҳо занони
раққоса ва муғанния бо рӯи бараҳна ва ҳунари худ иштирок
мекарданд, шаробхӯрӣ ривоҷ дошт. Муаллифи «Ҳабиб-уссияр» вақте ки дар бораи Сайид Ошиқ маълумот медиҳад, аз
эътирози ӯ ба Улуғбек, ки дар хатнасури писараш Абдулазиз мардумро бо шароб зиёфат карда буд, нақл мекунад.
Сайид Ошиқ ба Улуғбек мегӯяд: «Дини Муҳаммадӣ барандохтӣ ва расми куффор зоҳир сохтӣ». Баъди чанде «ҳаммоме, ки Хоҷа Исомуддин (Шайхулисломи Самарқанд – А.А.)
дар Самарқанд тарҳ андохта буд, ба итмом расид ва дар он
шабе, ки он ҳаммомро гардон месохтанд, занони муғанния
ба сари ҳаммом рафта, дар миёни мардон нишастанд ва
оғози тағаннӣ карданд. Ва Сайид Ошиқ бар ин сурат муталлеъ шуда, назди Хоҷа Исомуддин рафт ва гуфт: «Эй шайхулисломи беислом, ба кадом мазҳаб ҷоиз аст, ки занону мардон дар як маҷлис нишаста суруд гӯянд?»1.

1

Ҳабиб-ус-сияр, Бомбай, 1271-1273 ҳ.қ. , III, 3, с.159-160.
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ҲАЁТИ ИЛМӢ ВА МАДАНӢ
Набояд тасаввур кард, ки дар замони темуриҳо озодии
фикрӣ вуҷуд дошта бошад. Ҳаргиз ин тавр нест. Дар тамоми
тӯли асри ХV фикри озод пахш карда мешуд, аҳли хурофот
бо озодфикрон мубориза мебурданд, бар зидди илмҳои
дақиқ, мантиқ, фалсафа ва тасаввуфи шаттоҳона ва ҳатто
таълимоти ваҳдати вуҷуд ҳамла меоварданд. Зикри кофир
эълон карда шудани Камолиддин Ҳусайни Хоразмӣ, Сойинуддин, Шарафиддин Алии Яздӣ, Қосимуланвор, Ҷомӣ,
аҳли мӯътазила, сӯфиёни номдори гузашта – Аттор, Румӣ,
мударрисони фалсафа, сиёҳ карда шудани фалсафаю мантиқ
ва ҳандаса чун илмҳои хилофи шаръ кофист.
Улуми динӣ. Дар асри ХV илмҳои тафсиру тавҷеҳ ва
тартили Қуръон ва тавҷеҳи ҳадис басе интишор ёфта, дар ин
соҳаҳо асарҳои зиёде ба майдон омаданд. Дар тафсири
Қуръон ва тавҷеҳи ҳадисҳо воқеаҳои таърихӣ, афсонаю асотир, нақлу ривоятҳо, порчаҳои манзум, мақолу зарбулмасалҳо, андарзу ҳикматҳо ва таъбирҳои халқӣ зиёд истифода
бурда мешуданд. Ҳамчунин, ҳангоми тафсири оятҳои
Қуръон ва тавҷеҳи аҳодис фаҳмиши шахсию ҷаҳонбинии
муаллиф, мазҳабу тариқати ирфонии ӯ ва ҳатто мавқеи синфии вай ҳувайдо мегардид. Аз китобҳои тафсири ин замон
асарҳои зеринро ном бурдан мумкин аст: «Тафсир»-и Хоҷа
Муҳаммади Порсо (ваф.1420, с. таъл.1417-18), «Баҳри маввоҷ»-и Шаҳобиддини Давлатободӣ (ваф.1445), «Тафсир»-и
Мусаннифак ё «Китоб-уш-шифо фӣ тафсири Каломуллоҳ»и Алоуддин ал-Бастомӣ ал-Ҳаравии машҳур ба Мусаннифак
(1400-01 – 1470-71, с. итм.1461-62), «Кашф-ул-арвоҳ» ё
«Юсуфнома»-и Пир Ҷамоли Ардистонӣ (ваф.1501),
«Ҷавоҳир-ут-тафсир лӣ тӯҳфат-ил-Амир» (с.таъл.1485–
1487) ва «Мавоҳиби Алия» ё «Тафсири Ҳусайнӣ» (с.таъл.
1491–1494)-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ (ваф.1504), тафсирҳои
манзуми Ибни Хумоми Шерозӣ (ваф.баъди 1542-43)
«Равзат-ул-қулуб» (с.таъл. 1448-99, 206 байт) ва «Китоби
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фатҳнома» (с.таъл. 1498, 1350 байт) ва ғайра. Дар фиқҳу
фатво низ осори тоза ба вуҷуд омаданд.
Дар асри ХV дар Самарқанду Бухоро, Хуҷанду Тошканд,
Фарғона, Хоразм, Ҳирот, Шероз, Табрез, Машҳад, Астаробод, Абевард, Марв ва ғайра шумораи мадрасаҳо ва толибони илми он хеле афзуд. Албатта, дар мадрасаҳои асри ХV
асосан улуми шаръ (фиқҳ, қироату тафсири Қуръон, ҳадис,
калом, илоҳиёт) ва арабият (сарф, наҳв, луғат, балоғат)
омӯзонда мешуд ва бинобар ҳамин дар ин соҳаҳо асарҳои
зиёде навишта шуда буд (асарҳои Саид Шарифи Ҷурҷонӣ,
алломаи Тафтозонӣ, ал-Омилӣ, Яъқуби Чархӣ, Муиниддини
Эҷӣ, Ҷомӣ, Кошифӣ, Даввонӣ ва амсоли инҳоро ба хотир
оред). Аммо ба тарзи хусусӣ ё ихтиёрӣ дар мадрасаҳои
алоҳида ё аз рӯи анъанаи устоду шогирдӣ илмҳои фалсафӣ,
ҳикмат, мантиқ, тасаввуф, улуми дақиқ, тиб, мусиқӣ ва амсоли инҳо низ на танҳо омӯхта мешуд, балки дар ин соҳаҳои
дониш асарҳо низ эҷод карда мешуданд, ки асарҳои зиёди
Неъматуллоҳи Валӣ, Камолиддин Ҳусайни Хоразмӣ, Қосимуланвор, Хоҷа Муҳаммади Порсо, Алӣ Қушчӣ ва дигаронро ба ёд овардан кофист.
Як нуқси ҷиддии тарзи таълим дар мадрасаҳои нимаи
дувуми асри ҶV он буд, ки ба ҷои асли китобҳо омӯзондани
шарҳу талхиси онҳо бештар маъмул буд. Баъзе мударрисон
фақат ба тавзеҳи ибораҳо маҳдуд мешуданд. Ин тарзи таълиму
тадрис эътирози ашхоси равшанфикрро ба вуҷуд меовард. Абдулвосеи Низомӣ аз назари манфии Ҷомӣ ба шарҳҳои тӯлонии
каммазмуни шарикдарси собиқаш Камолиддин Шайх Ҳусайн,
Мавлоно Юсуфи Ӯбаҳӣ, Мавлоно Аҳмади Абевардӣ ва дигарон хабар дода, таъкид менамояд, ки ба ақидаи Ҷомӣ дар замони ӯ ҳар кас мӯҳмале чандро бар ҷое навишта, онро тасниф
мехонад. Нисбат ба шарҳҳои асри ҶV фикри манфӣ доштани
Ҷомиро бисёре аз муаллифони онҳо низ медонистаанд. «Яке
аз мустаидони вақт Мавлоно Камолиддин Шайх Ҳусайн чунин тақрир кард, ки – мегӯяд Абулвосеи Низомӣ, – он ҳазрат
фаҳули уламои замон чун Мавлоно Муҳаммади Ҷоҷармӣ ва
Мавлоно Алмии Аррон ва Мавлоно Алии Қушчӣ ва Мавлоно
Аҳмади Абевардӣ, алҳақ нуқуши ифтихор ва иштиҳор бар са67
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

фаҳоти саҳоифи рӯзгор менигоранд, ба ҷавдати табъ ва саломати зеҳн эътиқоде надоранд. Ва Мавлоно фармуд, ки чун
эшон табъи латиф ва зеҳни салими худро матмаҳӣ назар месозанд ва назари ҳиммат бар улувви мартаба ва манзалати худ
меандозанд ва ҳар ойина кори ин ҷамоатро ба нисбати худ
паст медоранд»1. Мавриди дигар Низомӣ аз номи Ҷомӣ дар
бораи оқибатҳои номатлуби шарҳхонӣ, ки толибони илмро аз
дарки матолиби асосӣ дур нигоҳ медошт, равшантар фикр баён карда, мегӯяд: «Шуғли маволӣ дар ҳақиқат иборат аз он
аст, ки масъалае чанд аз кутуби салаф истихроҷ намуда ба толибони содиқ расонанд. Ин ду марди машҳур (устодаш мавлоно Муҳаммади Ҷоҷармӣ ва шарикдарси собиқаш Камолиддин Ҳусайнро дар назар дорад – А.А.) ҳақиқати илмро билкуллия аз арсаи олам барандохтанд ва тамоми кору бори ин
тоифаро бар муноқишоти лафз ва иборат мунҳасир сохтанд»
(в.30 б). Бисёр мунавварини дигар ҳам ба ин шарҳҳо назари
манфӣ доштаанд.
Тарзи таълим ва дараҷаи дониши мударрисони асри ҶV
шахсан Абдураҳмони Ҷомиро ҳангоми донишҷӯиаш қонеъ
намекардааст. Зайниддин Восифӣ дар китоби «Бадоеъ-улвақоеъ» «Достони хамсаи мутаҳайира»-ро меорад, ки дар бораи таҳсили Ҷомӣ, Камолиддин Шайх Ҳусайн, Шамсиддини
соҳиби «Кашф», Мавлоно Довуд ва Муиниддини Тунӣ дар
назди Мавлоно Муҳаммади Ҷоҷармӣ нақл мекунад. Мувофиқи он ҳикоят ин панҷ нафари аҷиб дар назди он устод китоби Алӣ Қушчӣ «Шарҳи таҷрид» («Шарҳи «Таҷрид-алақоид»-и Насриддини Тӯсӣ (ваф.1274) оид ба калом, ки
тақрибан соли 818/1415 таълиф гардида будааст)-ро мехондаанд. Мударрис ба онҳо дарс дода натавониста, мегӯяд:
«Ҳеҷ аҳаде сабақи шуморо дар ҳеҷ илме наметавонад гуфт.
Равед ва дар куҷо, ки хоҳед ва ҳар чӣ хотири шумо хоҳад,
дарс гӯед»2. Воқеан аз усули тадриси ҳамзамононаш қаноат1

Абдулвосеъ Низомӣ. Мақомоти Мавлавӣ Ҷомӣ в.14 б, в. 22 аб. (Минбаъд варақҳои ин асар дар матн аз рӯи нусхаи хаттии рақами 1430 Китобхонаи давлатии Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ дохили қавсайн дода
мешавад).
2
Восифӣ. Бадоеъ-ул-воқоеъ. Ҷ. II, Теҳрон, 1350, с. 316-320.
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манд набудани Ҷомӣ то охири умри ӯ давом кард. Ӯ, ки шахси хеле доранда буд, бо пули худ аввали солҳои 70 асри ҶV
дар даруни шаҳри Ҳирот мадрасае сохт, ки то имрӯз дар гузари Мурғфурӯшӣ боқӣ мондааст. Баъдҳо ӯ бо дороии худ
боз дар Хиёбон мадрасаву ҳаммом ва хонақоҳе ва дар вилояти Ҷом масҷиди ҷомее бунёд намуда, заминҳои зиёдашро ба
онҳо вақф мекунад. Махсусан молу мулки зиёдеро Ҷомӣ ба
мадрасаи Хиёбон вақф мекард, то ки мударрисон, толибилмон ва хизматгорони он мадраса аз ротиба ва маош тангӣ
накашанд. Аммо Абдураҳмони Ҷомӣ ба ин ҳам қонеъ
нашуда, худаш бевосита ба тарбияи шоирону нависандагон,
хаттотону рассомон ва созандаву навозандагони ҷавон
машғул мешавад. Дар ин рисола чандин маротиба номи
шогирдони бузург ва фазилатманди ӯ – Алишери Навоӣ, Абдулғафури Лорӣ ва Абдулвосеи Низомӣ ба ёд оварда шуд, ки
ҳар кадоми онҳо мустақиман дар илму ирфон аз Ҷомӣ сабақ
гирифтаанд. Навоӣ изҳор медорад, ки «Рисолаи қофия», рисолаи дувуми муаммо, «Рисолаи арӯз», «Лавоеҳ», «Лавомеъ», «Шарҳи рубоиёт», «Ашъат-ул-ламаот», «Нафаҳот-улунс», «Шавоҳид-ан-нубувват», «Ҳафт авранг» (ҳама осори
худи Ҷомӣ), «Қудсия»-и Хоҷа Порсо, «Ламаот»-и Ироқӣ, рисолаҳои Хоҷа Аҳрор, «Илоҳинома»-и Абдуллоҳи Ансорӣ ва
ғайраро пурра дар назди Ҷомӣ омӯхта, баъзе рисолаҳои дигарро ба дастури сабақ ва қонуни муқобала дар хизмати ӯ
мутолиа накарда бошад ҳам, ҷойҳои мушкилашро аз он кас
пурсида таҳқиқ карда будааст. Абдулғафури Лорӣ мегӯяд:
«Ин фақир… ҷамеи расоили эшон, ки тааллуқ ба суханони
сӯфия дошт ва баъзе дигар аз кутуби ин тоифа дар мулозимати ҳазрати эшон (яъне Ҷомӣ) гузаронида буд» (с.1). Абдулвосеи Низомӣ, ки қариб 50 сол дар хизмати Ҷомӣ буд, хабар
медиҳад: «Ин бебизоат… дар дарсгоҳи ифодатпаноҳи эшон
ба гузаронидани «Шарҳи «Шамсия», «Ҳавошӣ ва шарҳи
«Матолеъ», «Ҳавошии Мутаввал», «Талхис ва ҳавошӣ ва
шарҳи «Мифтоҳи улум», «Шарҳи «Мувоқиф», «Шарҳи
«Таҷрид» ва «Шарҳи Чағминӣ» аз соири банӣ-навъ мумтоз ва
сарафроз гашт» (в. 61а, 130 б). Ғайр аз ин се нафар дар назди
Ҷомӣ Камолиддин Масъуди Шервонӣ, Муҳаммади Сиёвуш,
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Муҳаммади Баҳрободӣ, Мавлоно Хоҷа, Дарвеш Ҳоҷӣ, Мавлоно Ҷамолиддин, ки ҳама донишмандони соҳибтаълиф буданд, Баёнӣ, Биноӣ, Суҳайлӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ,
Ҳотифӣ, Комӣ, Алӣ Сафӣ, Масъуди Туркман, Мир Камолиддин Ҳусайн, Муиниддини Исфизорӣ, Сайфӣ, Осафӣ барин
адибони номӣ таълим гирифта, баъзеи онҳо дар мадрасаҳои
Ҷомӣ ба тадрис машғул гардида, баъзеи дигар дар мулозимати Ҷомӣ истода, ба василаи ротибаи медодагии ӯ зиндагӣ ба
сар мебурдаанд. Ҷомӣ ба шогирдонаш аз масъалаҳои нозуки
тасаввуф ва ҳатто аз илмҳои дақиқ (масалан, аз рӯи «Шарҳи
Чағминӣ» оид ба нуҷум» ба тарзи хусусӣ таълим медодааст.
Аз ин гузашта, Ҷомӣ сарвари ҳақиқии пешравиҳои адабиёти
нимаи дувуми асри ҶV буда, аксари муаллифон асарҳояшонро бахшида ба ӯ менавиштанд. Абдулвосеи Низомӣ гувоҳӣ
медиҳад: «Аксари кутуб ва расоили машҳури манзуму мансур, ки дар замони ҳаёти он ҳазрат рақамзадаи килки тартибу
таълифи бузургон ва хурдони Эрону Тӯрон аст, ҳатто рисолаи туркияи ҳумоюни аълоҳазрати султони соҳибқиронии
кишварситонӣ (яъне Ҳусайни Бойқаро – А.А.) ва «Хамса»-и
закияи фузун аз иҳотаи чанду чуни аълоҷаноби махдумии
мамлакатпаноҳии муқарраби султонӣ (яъне Навоӣ – А.А.)
ҳама мувашшаҳ ба ному авсоф ва мусаддар ба мадҳу алқоби
эшон аст» (в. 2 б-3 а).
Китобхонаи Бойсанғур. Дар муборизаи шадиди илмӣ бо
хурофот илм ба фирӯзиҳои бузурге ноил гардида, ҷолиби
қайд аст, ки ҳанӯз дар нимаи аввали асри ҶV Ҳирот ба маркази ҳақиқии маданияти он давра табдил ёфта буд. Писари
Шоҳрух Мирзо Бойсанғур (1397–1433), ки аз шоҳзодагони
фазилатманди темурӣ буд, ба форсӣ-тоҷикӣ, арабӣ ва туркӣ
некӯ шеър гуфта, дар наққошию хаттотӣ (дар шаш навъи
хат) ҳам маҳорат дошт, бо вуҷуди аввал ҳокими Ҳирот ва
баъд вазири падараш будан, бештар вақти худро ба инкишофи санъат ва адабиёт сарф карда, дар Ҳирот китобхонаи
азиме ташкил намуд,ки дар он на танҳо нусхаҳои нодиру
музайяни осори гузаштагон ва ҳамзамонони ӯ нигоҳ дошта
мешуданд, балки бо сардории шогирди мухтареи хати
настаълиқ Миралӣ ибни Илёси Табрезӣ (1330–1404) хушн70
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виси номӣ Мавлоно Камолиддин Мирзо Ҷаъфар бинни
Алии Табрезии Бойсанғурӣ (ваф.1456 ё 1459) зиёда аз чиҳил
нафар шоирону олимон, ҳаттотону лавҳакашон, наққошону
мусаввирон, музаҳҳибону саҳҳофон, созандагону навозандагон ва дигар аҳли фазлу ҳунар ҷамъ шуда буданд.
Мавлоно Маъруфи хаттот (қатлаш 1427), Котибӣ
(ваф.1436), Абдуллоҳи Таббох ваф.1441), Яҳёи СебакФаттоҳӣ (ваф.1449), Бобо Савдоӣ (ваф.1450), Шоҳии Сабзаворӣ (ваф.1453), Шарафиддин Алии Яздӣ (ваф.1454),
Азҳари Табрезӣ (ваф.1475), Симии Нишопурӣ ва дигарон аз
он ҷумла буда, аксарашон дар чандин ҳунар (хаттотиву рассомӣ, олимию шоирӣ ва ғайра) мумтоз буданд. Давлатшоҳи
Самарқандӣ дар бораи мақоми маънавии чаҳор нафари инҳо
менависад: «Аммо чаҳор ҳунарманд дар пойтахти Шоҳрухӣ
(яъне Ҳирот – А.А.) будаанд, дар рубъи маскун ба рӯзгори
худ назир надоштаанд: Хоҷа Абдулқодири Мароғӣ дар илму
адвору мусиқӣ ва Юсуфи Андиҷонӣ дар хонандагиву мутрибӣ ва устод Қавомиддин дар муҳандисиву тарроҳиву
меъморӣ ва Мавлоно Халили мусаввир, ки сонии Монӣ буда»1. Аз ин 4 нафар Хоҷа Камолиддин Абдулқодири
Гӯяндаи Мароғӣ (1357–1433) аз донандагони забардасти
мусиқиву адвор, хату иншо ва қироат буда, шеър низ менавиштааст ва савту ғазалҳои ӯ дар Хуросону Мовароуннаҳр,
Ироқу Озарбойҷон, Исфаҳону Ҳиҷоз ва ғайра машҳур буда,
рисолаҳои ӯ дар бораи мусиқӣ ва адвор бо номҳои «Ҷомеъул-алҳон» (с.таъ.1413), «Мақосид-ул-алҳон» (с.таъл.1419),
«Китоб-ул-мусиқӣ» ва ғайра писанди ҳамагон гардида будааст. Устод Қавомиддини Шерозӣ (ваф.1439) касест, ки аксари биноҳои замони Шоҳрух, аз ҷумла бисёр биноҳои Мусалло аз рӯи тарҳ ва бо роҳбарии ин муҳандис ва меъмори
номӣ сохта шудаанд.
Таъсиси китобхонаи Бойсанғурӣ боиси равнақ ва
пешрафти санъати китобсозӣ гардид, ки наққошии баланд,
хаттотии аъло, тазҳибкории нафис, муқаввосоии олӣ ва
тасвирҳои марғубро тақозо мекард. Дар ин ҷо осори фикрии
1

Давлатшоҳи Самарқандӣ, Тазкират-уш-шуаро, с. 389.
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бузургони форсу тоҷик зиёд нусхабардорӣ шуда, солҳои
1425–1430 бо фармони Бойсанғур нахустин матни санҷидашудаи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ бо муқаддимаи
муфассал тартиб дода шуд, ки 22 миниатюраи зебо дорад.
Китобати он ба қалами Мавлоно Ҷаъфари Табрезӣ ва
расмҳояш ба мӯқалами Халил Султон тааллуқ дорад.
«Шоҳнома»-и зикршуда, ки ҳоло таҳти рақами 716 дар Китобхонаи салтанатии Эрон маҳфуз аст, соли 1972 ба тарзи
аксӣ чоп карда шудааст1. «Гулистон»-и мусаввари Саъдӣ,
ки соли 1426 дар ин ҷо Мавлоно Ҷаъфар китобат кардааст,
низ боқӣ буда, маҳз дар ҳамин китобхона аввалин бор қуллиёти мукаммалтарини Амир Хусрави Деҳлавӣ бо ин роҳ
ҷамъоварӣ ва истинсох гардида буд. Дар ин бора
Давлатшоҳи Самарқандӣ менависад: «Бойсанғурхон саъй ва
ҷаҳди бисёр намуд дар ҷамъ овардани суханони Амир Хусрав ва ҳамоно яксаду бист ҳазор байт ҷамъ намуда ва баъд
аз он ду ҳазор байт аз ғазалиёти Хусрав ҷое ёфта, ки дар девони ӯ набуда»2. Дар китобхонаи Бойсанғур ҳамчунин
нусхаҳои зиёди «Калила ва Димна», «Хамса»-и Низомӣ,
осори Анварӣ, Заҳири Форёбӣ, Саноӣ, Умари Хайём, Саъдӣ,
Амир Хусрав, Ҷалолиддини Румӣ, Авҳадӣ, Маҳмуди Шабистарӣ, Салмон, Хоҷу, Ҳофиз, Камол, Котибӣ, Исмат, Шоҳӣ
ва дигарон низ чандин бор нусхабардорӣ карда шуда буданд. Ҳар дафъа қабл аз нусхабардорӣ тадқиқоти муайяни
матншиносӣ бурда мешуд, ки тартиб додани матнҳои ҷомеъ
аз рӯи дастнависҳои қадимтарин маъмултарин тарзи кори
онҳо буд.
Ба ғайр аз ин дар ин китобхона санъати мураққаъсозӣ
низ, ки дар варақҳои алоҳида берун аз китоб барои тартиб
додани албомҳои махсус сурат кашида мешуд, низ дар тараққӣ буд. Дар ин ҷо мубоҳисаҳои илмӣ ва базмҳои сухан
низ барпо мегардид. Бинобар ин, китобхонаи Бойсанғур дар
таърих ва адабиёти илмӣ чун Кохи Санъати Ҳирот эътироф
1

Бадрӣ Отобой. Феҳристи девонҳои хаттӣ ва кутуби «Ҳазору як шаб»-и
Китобхонаи салтанатӣ, ҷ.II, Теҳрон, 2535/1976, с. 840-846.
2
Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро, с. 267.
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шуда, анъанаҳои он то охири асри ХV, хусусан дар китобхонаҳои Ҳусайни Бойқаро, Навоӣ ва Ҷомӣ идома ва ривоҷ
дошт.
Аҳли санъат берун аз китобхонаи Бойсанғур ҳам зиёд
буданд.
Дар баробари хаттотӣ, рассомӣ, меъморӣ ва мусиқӣ дар
Ҳироти ин давра заргарӣ, қолинбофӣ, кулолгарӣ ва
ҳунарҳои дигари халқӣ низ равнақи тамом ёфта буданд. Чунин ҳунарҳо дар Самарқанду Бухоро, Тошканду Хоразм,
Ҳисору Бадахшон, Машҳаду Нишопур, Табрезу Шероз ва
ғайра низ равнақ доштанд.
Илмҳои дақиқ. Дар замони Ҷомӣ саромадони улуми дақиқ
дар Самарқанд бештар ҷамъ омада ин шаҳрро Улуғбек ба
маркази равнақи илмҳои дақиқ табдил дода буд. Дар натиҷа
ҳисоб, ҳайат, риёзиёт ва махсусан нуҷум басе инкишоф ёфт.
Ҳокими Самарқанд Улуғбек, ки худаш ба илми нуҷуму риёзиёт ҳаваси зиёд дошт, дар атрофи хеш то соли 1417 зиёда аз 100
нафар олимони ин соҳаро ҷамъ кард. Махсусан баъди соли
1413 ба Самарқанд омадани Салоҳиддин Мӯсо ибни Муҳаммад Қозизодаи Румӣ (1360–1437) ин машғулоти Улуғбек боз
ҳам хеле авҷ гирифта, вай бо маслиҳати Қозизодаи Румӣ соли
1416 олими машҳури соҳаи ҳисобу риёзиёт ва нуҷуму ҳайат
Ғиёсиддин Ҷамшеди Кошонӣ (ваф.1429)-ро ба Самарқанд
даъват кард. Як сол баъд ҷавони зирак Алоуддин Алии Қушчӣ
(1402–1474) аз Кирмон ба Самарқанд оварда шуд. Бо
роҳбарии ин алломаҳо донишмандони Самарқанд на танҳо
осори илмии Муҳаммад ибни Мӯсо ал-Хоразмӣ (ваф.846),
Абулаббос ал-Фарғонӣ (асри IҶ) Муҳаммад ал-Форобӣ (873–
960), Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ (ваф.тақрибан 1000), Абӯрайҳони
Берунӣ (873–1048), Абӯалӣ ибни Сино (980–1037), Умари
Хайём (1040–1123), Сироҷиддин Тоҳири Самарқандӣ (асри
ҶII), Насириддини Тӯсӣ (1201–1274), Қутбиддини Шерозӣ
(1236–1311), Шамсиддини Самарқандӣ (ваф.1202), Муҳаммад
ибн-ал-Ҷағминӣ (ваф.1345) барин олимони номдори ҳамватани худро омӯхта, ба онҳо шарҳу эзоҳ навиштанд, балки
асарҳои зиёди Афлотун (429–347 то мелод), Арасту (384–322
то мелод), Уқлидус (асри III то мелод), Архимед (287–212 то
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мелод), Гиппарх (асри II то мелод), Птолемей (ваф. Баъди соли
161 то мелод) ва олимони дигари замони антиқаро дар асоси
тарҷимаҳои арабии онҳо тадқиқ намуда, онҳоро тавзеҳ доданд.
Баробари сохта шудани мадрасаи Улуғбек дар Регистони
Самарқанд (1417–1420), ки дар он бештар аз сад нафар мехонданд, дар саҳни он майдончаи сипеҳршиносӣ ташкил
карда шуд ва аксари олимони ҳалқаи Улуғбек дар он ҷо ба
тадқиқоти илмӣ машғул шуданд.
Дертар Улуғбек дар тали Пои Расад, ки пештар Кӯҳак ном
дошт, расадхонае сохт, ки сохтмони он соли 1429 ба охир
расида, аз ҷиҳати мукаммалӣ то он замон ба худ назир
надошт. Дар ин расадхона бо иштироки Қозизодаи Румӣ, Ғиёсиддин Ҷамшеди Кошонӣ, Муиниддини Кошӣ, Алӣ Қушчӣ ва
худи Улуғбек соли 848/1438 «Зиҷи нави курагонӣ» тартиб дода шуд, ки ба забони тоҷикӣ таълиф гардидааст. Мувофиқи
муқаддимаи асар ҳанӯз асар ба итмом нарасида аввал Ғиёсиддин ва баъд Қозизода фавтиданд. Корро Улуғбек ва Алӣ
Қушчӣ идома дода ба поён мерасонанд1. «Зиҷи нави курагонӣ» аз чаҳор бахш иборат аст. Бахши аввал оид ба назарияи
тақвим, бахши дуюм оид ба нуҷуми амалӣ, бахши сеюм оид ба
назарияи ҳаракати сайёраҳои атрофи замин ва бахши чаҳорум
оид ба масоили астрология баҳс карда, дар он ҷадвали 1018
ситора, координати 683 мавзеи Мовароуннаҳру Хуросон,
Эрону Ироқ, ҳатто Россияву Арманистон ва Испания бо дараҷаю дақиқа ва сонияҳои тӯлу арзи онҳо ва баландии қутби
шимол аз маҳалҳои гуногун нишон дода мешавад. Ба ин асар
худи Алӣ Қушчӣ ва шогирди ӯ Мирами Чалабӣ (соли 1498)
шарҳҳо навиштаанд, ки мушкилоти онро тавзеҳ медиҳанд.
«Аҳамияти махсуси ин зиҷ аз он иборат аст, ки бори нахуст
пас аз 16 асри баъди Гиппарх мақоми ситораҳоро ба тарзе
медиҳад, ки тамоман аз нав муайян карда шудаанд»2.
1

Зиҷи нави курагонӣ. Нусхаи қаламии Китобхонаи давлатии оммавии
Ленинград (ҳоло - Санкт-Петнрбург) ба номи Салтыков-Щедрин,
рақами Хаников - 118, в. 2 б.
2
БСЭ, 2 изд. т.3, М.,1950, стр. 314.
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Мактаби улуми дақиқи Самарқанд зиёда аз сӣ сол давом
карда, олимони ин шаҳр дар ин муддат доир ба нуҷуму ҳайат (астрономия), риёзиёт (математика), ҳисоб (алгебра ва
арифметика), ҳандаса, геометрия, тригонометрия ва амсоли
он зиёда аз сад асар эҷод карда, на танҳо муваффақиятҳои
илмии то замонашонро ҷамъбаст карданд, балки ба бисёр
дастовардҳои муҳими илмӣ дар ин соҳаҳо комёб гардиданд,
ки роҳи тараққии минбаъдаи ин риштаҳои илмро муайян
намуданд. Кашфи касри аъшорӣ, усули баровардани адад аз
решаҳои ихтиёрӣ, ба илми риёзиёт ворид намудани мафҳуми «ададҳои мусбат» ва «ададҳои манфӣ», кашф ва
муқаррар кардани формулаи биноми Нютон, ба вуҷуд овардани тригонометрияи сатҳӣ ва доирагӣ аз бузургтарин дастовардҳои илми он замон буданд, ки дар асарҳои Қозизодаи Румӣ, Ғиёсиддин Ҷамшед, Алӣ Қушчӣ ва дигарон баён
ёфтаанд.
Салоҳиддин Мӯсо ибни Муҳаммад Қозизодаи Румӣ (1360–
1437), ки бо унвони Қозии Рум низ ёд мешавад, аз ҳамсафони
наздики Улуғбек буда, «Афлотуни замон» лақаб гирифта буд.
Вай олими мутабаҳҳире буда, дар илмҳои ҳисоб, ҳайат, риёзиёт ва махсусан нуҷум шӯҳрат дошта, «Рисолаи ҳисоб», «Рисолатун фӣ-л-ҳайат-ил-басита», «Шарҳи ашколот-ут-таъсис»,
«Рисола дар рубъи ҷайб» (ҷайб-синус), «Шарҳи ал-ҳайат-алЧағминӣ», «Шарҳи «Тазкира» дар фанни ҳайат» ва ғайра барин асарҳои ӯ дар таърихи илмҳои дақиқ дар Шарқи мусулмонӣ аҳамият ва мақоми бузург доранд. Абдураҳмони Ҷомӣ
дар назди ин устод на танҳо дарс мехонад, балки барои такмили ду китоби охирин ба устодаш кӯмак мерасонад. «Шарҳи
ҳайат-ал-Чағминӣ» китобест, ки Қозизода соли 1411 ба забони
арабӣ дар шарҳи «Мулаххас» ё «Талхис-ан-ҳайат»-и Муҳаммад ибни Чағминиро оид асттрономия шарҳу тавзеҳ медиҳад.
Шореҳ ин китобро чандин бор аз нав таҳрир ва такмил кардааст. «Шарҳи «Тазкира» дар фанни ҳайат» бошад, асари Насириддини Тӯсӣ «Тазкираи Носирия»-ро шарҳ медиҳад, ки он
китоб аз 5 қисм иборат буда, дар қисми якум масъалаҳои умумии астрономия, дар қисми дуюм тавсифи сайёраҳо ва ҳаракати онҳо, дар қисми сеюм тавсифи замин ва дар ду қисми охир
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хосияту ҳаҷми ҷирмҳои осмонӣ ва масофаи байни онҳо баён
карда мешавад.
Олими забардасти риёзидон, сипеҳршинос ва табиб Ғиёсиддин Ҷамшед ибни Масъуди Кошӣ (ваф.1429) буд, ки дар
соҳаҳои гуногуни илмҳои дақиқ кашфиётҳои зиёде дорад.
Ҳамзамонҳояш ӯро Батлимуси даврон мехондаанд. Вай аз
кӯдакӣ дар зодгоҳи худ назди устодони номӣ риёзиёту нуҷум
ва тибро таълим гирифта, ҳанӯз дар овони ҷавонӣ ба тарҷимаву шарҳи осори риёзӣ ва ҳайатшиносии олимони Юнони қадим, арабизабонон ва ҳамдиёрону ҳамлисонони хеш машғул
мегардад. Сипас дар Исфаҳон, Ҳирот (соли 1414–1416) ва Самарқанд (1417–1429) зиста, як силсила осори пурарзише эҷод
намуд, ки дар таърихи ҷаҳонии улуми дақиқ мақоми хосе дорад. Ғиёсиддин Ҷамшед асарҳои худ «Зиҷи хоқонӣ» (1414),
«Нузҳат-ул-хадоиқ» (1416), «Рисола дар сифати таҳқиқи
устурлоб», «Рисолаи мухтасар дар илми ҳайат», «Рисола дар
сохти устурлоб», «Рисола дар бораи нисбати муҳити доира
дар қутр» (1424) ва ғайраро ба забони модарии худ – форсии
дарии тоҷикӣ навиштааст. Ғиёсиддин дар «Зиҷи хоқонӣ»
иштибоҳоти ҷадвали астроноии Насириддини Тӯсиро ислоҳ
намуда, дар «Нузҳат-ул-ҳадоиқ» сохт ва тарзи истифодаи «
Ҷоми ҷам» ном олоти мухтареаи худро баён мекунад, ки он
барои санҷидани тақвими ситораҳо, таъйини арзҳо ва макони
онҳо аз замин, тағйири ҳолати онҳо дар руҷӯъу хусуфу кусуф
ва амсоли инҳо махсус будааст. «Алхоқот-ул-ашара» роҷеъ ба
асбоби дигари нуҷумии мухтареаи ӯ «Лавҳалаттисолот» баҳс
мекунад. Асари дигари Ғиёсиддин «Мифтоҳ-ал-ҳисоб» (1427)
нуктаҳои борики риёзиёт (арифметика, геометрия, тригонометрия ва алгебра)-ро ба тарзи нав ба маърази баҳс мегузорад.
Асарҳои Ғиёсиддин бисёранд. Аз осори сипеҳршиносии ӯ боз
«Ал-абъоду в-ал-аҷром», «Рисолат-ул-муҳития», «Рисолат-улватар-ал-ҷиб» (байни солҳои 1420–1427) ва «Суллам-уссамовот»-ро метавон ном бурд.
Ғиёсиддин Ҷамшеди Кошӣ дар таърихи улуми дақиқи
халқҳои Ховарзамин мақоми бисёр бузург дорад.
Вопасин намояндаи мумтози мактаби улуми дақиқи Самарқанд Алоудин Алӣ ибни Муҳаммад Қушчӣ (1402–1474)
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мебошад. Падари ӯ аз муқаррабони Улуғбек буд. Алоуддин
Алӣ дар Самарқанд чашм ба олам кушода, таҳсили ибтидоиро он ҷо гирифта, сипас (соли 1414) ба Кирмон меравад ва
назди донишмандони номии он шаҳр таҳсилоти худро мукаммал намуда, дар 14-солагиаш нахустин асари фалсафии
худ «Шарҳи таҷрид»-ро менависад. Ӯ соли 1417 ба Самарқанд баргашта, ихтисоси худро назди Қозизода роҷеъ ба
сипеҳршиносӣ ва риёзиёт такомул медиҳад. Тақрибан аз
ҳамин айём то марги Улуғбек (1449) Алӣ Қушчӣ корманди
маҳфили илмӣ ва расадхонаи ӯ буд. Солҳои 1437-1438 ӯ ба
сифати сафири Улуғбек сафаре ба Хитой карда, таҷрибаи
ҳайатшиносии он кишварро низ меомӯзад. Баъди марги
Улуғбек1 Алӣ Қушчӣ худро ба Хуросон расонда, зоҳиран,
солҳои зиёде дар Ҳирот зиндагӣ ба сар мебарад. Ниҳоят, ӯ
бо мадади Абдураҳмони Ҷомӣ соли 1470 ё 1471, на чунонки
В.В.Бартольд мефармояд соли 1449 – бевосита бади марги
Улуғбек, аз Ҳусайни Бойқаро иҷозатнома гирифта (нишони
Ҳусайни Бойқароро Абдуллоҳи Марворид дар «Тарассул»-и
худ меорад)2, ба дарбори Узун Ҳасани Оққӯюнлу (14531478) рӯ оварда, муддате дар Кирмону Табрез рахти иқомат
мепартояд. Сипас Узун Ҳасан Алӣ Қушчиро барои мусолиҳа назди Султон Муҳаммади Фотеҳ (855-886/1451-1481)
ба Осиёи Сағир мефиристад. Султон Муҳаммад Алӣ
Қушчиро назди худ нигоҳ дошта бо моҳонаи калоне дар Истамбул мударриси мадрасаи Айя-Сӯфия таъин менамояд.
Баъдтар Алӣ Қушчӣ ба Қустантания меравад. Марги ӯ он ҷо
17 декабри соли 1474 (шаъбони санаи 879) иттифоқ афтод.
Ӯ дар қабристони Абӯайюби Ансорӣ мадфун аст.
Алӣ Қушчӣ дар риштаҳои гуногуни илмҳои динӣ, фалсафа, тиб, филология, риёзиёт ва ҳайат асарҳои гаронбаҳое
боқӣ гузоштааст, вале осори риёзӣ ва фалакшиносии ӯ
бештар аҳамият дорад. Шеър низ менавиштааст.
1

В.В.Бартольд. Соч., т.II, ч.2, М., 1964, стр.138.
Абдуллоҳи Марворид. Тарассул, нусхаи ШЛИШАИ СССР (ҳоло –
Пажӯҳишгоҳи дастхатҳои шарқии Академияи улуми Россия; минбаъд
дар матни эзоҳот ПДШ АУР), рақами 1358, в.15а - 16а.
2
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Таълифоти Алӣ Қушчӣ «Рисолаи ҳисоб» (1425), «Рисолаи кусур» (1426), «Ҳайати форсӣ», «Рисолаи мантиқ»
(1430), «Таърихи Хитой ва ҳайат» (1438), «Рисолаи фатҳия»
(1473), ки ба забони тоҷикӣ мебошанд, «Рисолатун Муҳаммадия» (1472), «Рисолатун муфрадия» ва ғайра, ки ба арабӣ
навишта шудаанд, аз муҳимтарин дастовардҳои улуми
дақиқи Шарқ дар асри ҶV маҳсуб мешаванд. Хизмати Алӣ
Қушчӣ танҳо дар он нест, ки суннатҳои пешгузаштагони
худро таҳким дода, илмро хеле пеш бурд, балки боз дар он
низ зоҳир мегардад, ки ӯ дар Самарқанду Ҳирот, Кирмону
Табрез, Истанбулу Қустантания як зумра олимони варзидаи
соҳаҳои донишҳои дақиқро тарбия намуда, ба воя расонд,
ки анъанаҳои илмии гузаштагони моро барои ояндагон
маҳфуз доштанд ва инкишоф доданд. Мирами Чалабӣ
(1435–1535), Ҳусайни Бирҷандӣ (ваф.1528), Абдулқодири
Лоҳичӣ (ҳамзамони Ҳусайни Бойқаро) ва чанде дигар
шогирдони Алӣ Қушчӣ худ баъдҳо чун олимони тавонои
соҳаи донишҳои дақиқ шинохта шуданд.
Марги Улуғбек ба Самарқанд, ки маркази илм буд, зарбаи
ҳалокатовар зад. Таассуби динӣ авҷ гирифт. Аҳли илм зуд парешон шуданд. Наздикони Улуғбек ҳам бо сардории Алӣ
Қушчӣ китобхонаи Улуғбекро дар ҷое дар замин гӯр карда
(соли 1451), «Зиҷи ҷадиди Курагонӣ»-ро гирифта, аз Самарқанд ба Хуросон гурехтанд. Самарқанд чун маркази илм аз
равнақ афтода, махсусан дар замони Абӯсаид (1451–1469) инкишофи илму адабиёт ба авҷи хурофоти динӣ ва таъсири
рӯҳониёни иртиҷоӣ ва тасаввуф табдил гардид. На танҳо Самарқанду Бухоро, балки тамоми Мовароуннаҳр чун кишвари
пешқадам дар Шарқ аҳамияти худро аз даст дод.
Муборизаи хурофот бар зидди илм ва баръакс берун аз
Самарқанд ҳам ба тарзи шадиде давом мекард. Вақте дар
Ҳирот Сойиниддин Алии Туркаро (ваф.1432) ба сӯфигарӣ
мутаҳҳам намуда, кофир эълон мекунандаш, дар муҳофизати худ китобе навишта, «аз ин ҳолат изҳори шигифтӣ мекунад, ки чӣ гуна аст то мардум иштиғол ба ҳайат ва нуҷумро,
ки басе аз куфриёт дар онҳост, хилофи шариат намешуморанд, вале бар ӯ мутаарризанд, ки чаро дар ҷавонӣ чизе дар
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боби тасаввуф навиштааст»1. Баъдтар (дар замони Абӯсаид)
ҳатто таълими мантиқ дар мадрасаҳо манъ карда шуд. Дар
манъи фалсафа фақеҳони вақт муболиғаро аз ҳад мегузаронданд. Таълиму омӯхтани илмҳои дақиқ ба зери таъна гузошта мешуд. «Дар давраи ҳукмронии султон Абӯсаид
(1451–1469) ҳаёти илмӣ ва адабӣ рӯ ба таназзул ниҳода, ба
ивази он таассуби динӣ ривоҷ гирифт, нуфузи рӯҳониёни
иртиҷоъпараст ва пайравони дарвешия беш аз пеш афзуд.
На фақат Самарқанду Бухоро, балки тамоми Мовароуннаҳр
аҳамияти худро ҳамчун мамлакати пешқадам аз даст дод»2.
Бо вуҷуди ин афрӯзиши конунҳои илмӣ дар марказҳои
фарҳангии кишварҳои форсизабон, хосса дар Ҳироту
Табрез, ҳанӯз ба куллӣ хомӯш нашуда буд. Дар Ҳирот Алӣ
Қушчӣ ба фаъолияти илмии худ давом дода, дар Язд Шарафиддин Алии Яздӣ ва дар Табрез Ҷалолиддини Даввонӣ барин олимоне ба камол расида буданд, ки дар чандин
риштаҳои дониш асар менавиштанд. Абдураҳмони Ҷомӣ
бар зидди фалсафаи Юнони қадим ва ҳикмати Ибни Сино
муборизаи оштинопазир бурда истода (III, 282–286, 383–
395), дар айни замон ба муқобили манъи мантиқу тасаввуф
мебарояд ва худ аз улуми дақиқ ба тарзи хусусӣ ба шогирдонаш дарс мегӯяд. Бинобар ин дар Ҳироти баъди солҳои
70-уми асри ҶV, ҳарчанд тараққии илмҳои дақиқ ба дараҷаи
замони Улуғбек нарасида бошад ҳам, дар илмҳои нуҷум,
ҳисоб, риёзиёт ва ҳикмат Мир Муртоз, Кошифӣ, Абдулалии
Бирҷандӣ, Низомиддин Аҳмади Челонӣ, Рукниддин бинни
Шарофиддини Омулӣ, Ғиёсиддин Муҳаммади Сунъӣ, Ҷамшеди Мунаҷҷим, Биччаи Мунаҷҷима, Мавлоно Қосим, Хоҷа
Неъматуллоҳи Сурх шӯҳрат пайдо карда, дар соҳаи тиб
пешравӣ боз ҳам бештар мушоҳида карда мешавад. Ғиёсиддин Муҳаммад, Муҳаммади Номинӣ, Мавлоно Баҳлул,
Дарвешалии Табиб, Низомиддин Абдулҳай, Қутбиддини
Насафӣ, Қутбиддин Муҳаммади Одам табибони номдори ин
замон буда, муваффақиятҳои илми тибро Абдураззоқ бинни
1
2

З.Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон. Ҷ. IV, Теҳрон, 2536/1977, с.72-73.
Б.Ғ.Ғафуров. Тоҷикон. Китоби якум. Душанбе: «Ирфон», 1983, с. 656.
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Абдулкарими Табиб дар «Шифо-юл-ақсом», Ғиёсиддини
Табиби Сабзаворӣ (Ғиёси Мутаббиб) дар «Қавонин – улилоҷ», Баҳоуддин бинни Мир Қавомиддин Қосими Нурбахшӣ дар «Хулосат-ут-таҷориб» ҷамъбаст кардаанд.
Таърихнигорӣ. Асри ХV-ро давраи инкишофи бемонанди
илми таърих шумурдан мумкин аст. Дар ин давра ҳам
таърихҳои умумӣ, мисли асарҳои Хусрав ибни Мӯини
Абаркӯҳӣ «Фирдавс-ут-таворих» (с.таъл. 1405-06), Муиниддини Натанзӣ «Ҷомеъ-ут-таворих» (с.итм.1413) ва «Мунтахабут-таворих» (с.таҳр.1414), Ҳофизи Абру (ваф.1430) «Зайли
Ҷомеъ-ут-таворих», «Маҷмӯаи Ҳофизи Абрӯ» ва «Маҷмаъ-уттаворих», Сайид Ҷаъфар бинни Муҳаммад Ҷаъфарӣ «Таърихи
кабир» (с.таъл. байни 1447–1452) ва «Таърихи восит» (с.таъл.
1417), Фасеҳи Хавофӣ «Муҷмали Фасеҳӣ» (таъл. то с.1441),
Мирхонд (1433–1498) «Равзат-ус-сафо» (с.таъл. 1494–1502;
бахши марбут ба ҳаёти фарҳангию илмии ин китоб ба қалами
Хондамир мутааллиқ аст), Хондамир (1475–1540) «Маосирул-мулук» (с. таъл. 1498), «Хулосат-ул-ахбор фӣ баёни аҳволил-ахёр» (с.таъл.1499–1500) ва «Ҳабиб-ус-сияр фӣ ахбори афрод-ил-башар» (с.таъл. 1520–1524), ҳам таърихи анбиёю
авлиё, мисли «Нафаҳот-ул-унс» ва «Шавоҳид-ан-нубувват»-и
Ҷомӣ, «Қисас-ул-анбиё» (с.таъл. 1472)-и Алӣ Қушчӣ, «Равзатуш-шуҳадо» (с.таъл.1502-1503)-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ҳам
таърихи салтанати муғул, тарокима ва темуриҳо, мисли
асарҳои Шарафиддин Алии Яздӣ «Зафарнома» (с. итм.1424),
Ҳофизи Абрӯ «Таърихи Шоҳрух», Абдураззоқи Самарқандӣ
(1413–1482) «Матлаъ-ус-саъдайн ва маҷмаъ-ул-баҳрайн»
(с.таъл.1466–1480), Абӯбакри Теҳронӣ «Китоби Диёрбакрия»
(с.таъл. 1470–1474), Фазлуллоҳи Рӯзбеҳон (1457–1530)
«Таърихи оламорои Аминӣ» (с. итм. 491), «Сулук-ал-мулук»
ва «Меҳмонномаи Бухоро» (с. итм.1509), ҳам таърихи
шаҳрҳои алоҳида, мисли асарҳои Ҷаъфарӣ «Таърихи Язд» (с.
таъл. 1441–1447), Аҳмад бинни Ҳусайн бинни Алӣ ал-Котиб
«Таърихи ҷадид» (с. таъл. дар ҳудуди 1458) низ оид ба таърихи Язд, Муиниддини Исфизорӣ «Равзот-ул-ҷаннот фӣ авсофи
мадинат-ил-Ҳирот» (с. таъл. 1491–1494) ва ғайра ба майдон
омаданд. Услуби нигориши ин асарҳо дар баъзе мавридҳо ба
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тарзи баёни бадеӣ наздик бошад ҳам, баёни муншиёнаи пуртакаллуф ва иборатороии арабимаоб хосияти умумии онҳоро
ташкил мекунад.
Чунонки муҳаққиқон ба исбот расондаанд, дар давраи аввали ҳукмронии Ҳусайни Бойқаро (тақрибан то соли 1497)
оромии нисбии мамлакат ва сабзиши қувваҳои истеҳсолӣ сабаби рӯ ба равнақ ниҳодани маориф, бисёр навъҳои санъати
нафиса ва соҳаҳои гуногуни ҳунармандӣ гардид. Муаллифи
«Таърихи ҷаҳоноро» Қозӣ Аҳмади Ғаффорӣ хабар медиҳад, ки
дар замони салтанати Ҳусайни Бойқаро дар шаҳри Ҳирот то
11 ҳазор толибони илм дар мадрасаҳои он таҳсил мекарданд1.
Зиёд шудани миқдори мадрасаҳо, бидуни шубҳа, барои инкишофи илм мадад мерасонд. Роҷеъ ба муваффақиятҳои илмҳои
дақиқ дар Ҳироти нимаи дуюми асри ҶV дар боло ишораҳо
шуд. Дар соҳаи таъриху фалсафа, ҳикмати калом, илмҳои
адабӣ, ки тамоми соҳаҳои филологияро фаро мегирифтанд,
мантиқ, мусиқишиносӣ, илоҳиёт ва тафсиру ҳадис ва тасаввуф
дастовардҳои зиёде мавҷуд буданд. Кофист, ки дар соҳаи фалсафа «Бадеъ-уз-замон фӣ қиссати Ҳай бинни Яқзон» (с.
таъл.1487)-и Амин, таърихи умумӣ «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд (1434–1498), дар соҳаи таърихи Темуриён «Матлаъ-уссаъдайн ва маҷмаъ-ул-баҳрайн»-и Абдураззоқи Самарқандӣ
(1413–1482), дар соҳаи таърихи Ҳирот «Равзот-ул-ҷаннот фӣ
авсофи мадинат-ил-Ҳирот» (с. таъл. 1491), оид ба тафсиру
агиография «Мавоҳиби Алия»-и Кошифӣ ва «Шавоҳид-аннубувват»-и Ҷомӣ, оид ба ахлоқ «Ахлоқи мӯҳсинӣ» (с. таъл.
1494), роҷеъ ба тасаввуф ва футувват «Нафаҳот-ул-унс»-и
Ҷомӣ, «Футувватнома»-и Кошифӣ, «Одоб-ул-асҳоб»-и Алӣ
Сафӣ ва доир ба ҷуғрофия «Масолик-ул-мамолик» ё «Аҷоибул-булдон»-и Абулҳасан Саид бинни Алии Гургонӣ
(ваф.1476) ном бурда шаванд.
Он чиз низ қобили қайд аст, ки роҷеъ ба бисёр касбҳо дар
ин давр дастурҳо ва рисолаҳо навишта шудаанд. Масалан дар
«Рисолаи либос»-и Ихтиёриддин бинни Ғиёсиддин алҲусайнӣ ал-Аризӣ, ки барои Ҳусайни Бойқаро навишта шуда1

Қозӣ Аҳмад Ғаффорӣ. Таърихи ҷаҳоноро. Теҳрон, 1324, с. 235.
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аст, масъалаҳои такаллуф ва бетакаллуфӣ дар пӯшок, кароҳият
ва набудани он дар такаллуфи анвои либосҳо, ҳусну қубҳ,
ранг ва матои либосҳои гуногун (ҷомаи хоб, шуста, фохира),
мавридҳои истифодаи матоъҳо, зинати онҳо, мувофиқат ба
синну сол, таносуби он бо ороиши мардона (корду шамшер,
камарбанд), зебишҳои занона (зулфи тилло, дастбонаву ангуштарин) ва амсоли ин мавриди баҳс қарор дода мешавад.
Ҳунар. Дар бораи пешрафти ҳунари муҳандисӣ ва санъати
меъмории нимаи дувуми қарни ҶV баҳси зиёд кардан ҳоҷат
нест. Фақат ҳамин қадар гуфтан басанда аст, ки агар дар Самарқанд санъати меъморӣ асосан дар замони Темур ва
Улуғбек ривоҷ гирифта бошад, дар Ҳирот баробари иморатҳои қадима ва пешин дар ин замон ҳам бо харҷи Ҳусайни
Бойқарову Навоӣ ва ҳам бо харҷи бисёр вазирону дорандагони
дигар дар шаҳр ва атрофи он даҳҳо мадрасаву шифохона,
ҳаммому пул, хонақоҳу масҷид, қасру кӯшк, работу ҳавз, тиму
дӯкон ва амсоли ин сохта шуд, ки мадрасаҳои Ихлосия,
Шифоия ва хонақоҳи Халосияи Навоӣ, мадрасаҳои Ҷомӣ,
мадрасаи Хоҷа Исмоили Ҳисорӣ, доруссайёра, доруссаёдат,
доруссафо, мадрасаи маҳаллаи Тифлакон, работи Сари Хиёбон ва ғайра машҳуртарини онҳо буда, бо ҳашамат, ороиш,
наққошиву кошикорӣ ва тоқу равоқу гунбазу манораҳои худ
бинандаро мафтун мекарданд. Дар Тошканду Самарқанд
масҷиду мадрасаҳои Хоҷа Аҳрор сохта шуданд. Табрезу Шероз ва Бухороро низ иморатҳои тозабунёд зеб доданд.
Дар ин замон дар Ҳироту Самарқанд, Табрезу Машҳад ва
атрофи онҳо боғҳои зиёди истироҳатӣ сохта шуданд, ки
машҳуртарини онҳо Боғи Ҷаҳоноро буда, Ҳусайни Бойқаро
тарҳи онро соли 1469 адохта бошад ҳам то соли 1492 «пайваста устодони комил ва ҳунармандони фозил дар ин боғи
маймун ба ҳар гуна саноеъу бадоеъ ва турфакорию ихтирооти аҷоиб ва мустабдиоти ғароиб ва латифкорӣ машғул»
будаанд. Қасру кӯшк, айвону нишастгоҳ, ҳавзу гулгаштҳо
таркиботи чунин боғҳоро ташкил мекардаанд. Дар ин боғҳо
ба ғайр аз бунёди бӯстону гулгаштҳо ва ҳавзу ҷӯйчаҳо
сохтани фаввораҳову дарахтони сунъӣ, дар қафасҳо нигоҳ
доштани мурғони хушхон расм шуда, қасру кӯшкҳои он бо
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наққошӣ, сурати дарахту наботот, катибаҳои гуногун, суратҳои аҷоиби афсонавӣ ва ғайра оро дода мешудаанд, ки
инро Ҷомӣ низ тасдиқ менамояд (1, 693–698; 1,804–805;
1,830–833). Мавлоно Абдулҳай, Мираки Наққош, Беҳзод,
Маҳмуди Музаҳҳиб, Қосималии Чеҳракушой ва шогирдони
онҳо санъати рассомиро хеле пеш бурданд.
Аз ҳунарҳои халқӣ махсусан қолинбофӣ, мисгарӣ, заргарӣ, рехтагарӣ, кулолӣ, шишагарӣ ва гаҷкорӣ беш аз ҳама
тараққӣ карда буд. Фақат зикри он чиз кофист, ки Хоҷа
Алии Исфаҳонӣ ном ҳунарманд, мувофиқи маълумоти Абдураззоқи Самарқандӣ, дар девораҳои хуме 32 гурӯҳ ҳунармандони муосирашро ба воситаи гаҷкорӣ чунон сабт намуда
будааст, ки ҳар кадоме машғули касби худ буда, баъзеи косибон, мисли дарзӣ, наддоф, наҷҷор ва оҳангар дар ҳаракат
нишон дода шуда будаанд.
Ба юмни сояи чатри фалаксои худовандӣ,
Хуросон ғайрати Чин шуд зи туркони самарқандӣ
(1, 8355)
гуфтани Ҷомӣ ҳам маҳз равнақи ҳунарҳои нафиса ва
санъатҳои косибиро ифода менамояд.
Аз бозиҳои фикрӣ шатранҷу нард ва аз бозиҳои зӯрозмоӣ
гӯштингирӣ, муштзанӣ ва чавгон интишор дошта, се навъи
шатранҷбозӣ: кабир, сағир ва ғоибона маъмул будааст, ки
Абдураҳмони Ҷомӣ дар шатранҷбозии кабир ва сағир шавқи
зиёде дошта, Навоӣ, Мир Муртоз, Соҳиби Доро, Васлӣ,
Мавлоно Фазлуллоҳ ва амсоли онҳо аз шатранҷбозони
машҳур будаанд. Дар «Футувватнома»-и Кошифӣ
муҳассаноти ин бозиҳо баён карда мешавад.
Мусиқӣ. Дар Ҳироти нимаи дувуми асри ХV-и он замон як
зумра мусиқишиносони забардаст ва устодони моҳири созу
суруд, ки аслан аз шаҳру вилоятҳои гуногун – Фарғонаю
Хуҷанд, Бухоро, Самарқанд, Ҳисору Хоразм, Бадахшон,
Озарбойҷону Хуросон ва ғайра буданд, ба камол расида, назария ва амалияи ин соҳаро басе ривоҷ доданд. Баробари истифодаи ганҷи мусиқии классикии «Дувоздаҳмақом» оҳангсозо83
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ни ин давр савту навоҳои нав эҷод карда, аз мусиқии халқҳои
ҳамҷавор, махсусан туркҳои усмонӣ, туркманҳо ва дигар
халқҳои туркзабон таъсири мусбат гирифта, хазинаи ин сарвати халқро боз ҳам бойтар гардонданд. Дар рисолаҳои Ҷомӣ,
Биноӣ, Баёнӣ, Мир Муртоз, Кавкабии Бухороӣ ва дигарон, ки
ҳама аз шогирдони Мавлавӣ Ҷомӣ буданд, назарияи мусиқидонони асрҳои гузашта ҷамъбаст ва падидаҳои нави ин
соҳа тадқиқ гардидааст. Аз ин рисолаҳо ва асарҳои таърихии
он замон чунин натиҷае ба даст меояд, ки ӯд, ғижжак, қонун,
тор, дутор, дуҳул, балабон, сурнай, карнай, табл, нақора, дойра
ва ғайра фаровон ба кор бурда шуда, машҳуртарин устодони
аҳли соз дар он муҳити маданӣ Қулмуҳаммади Ӯдӣ, Сайид
Аҳмади Ғижжакӣ, Ҳофизи Басир, Ҳофизи Басир, Ҳофизи
Қазоқи Қонуннавоз, Ҳасани Балабонӣ, Ҳусайни Ӯдӣ, бародари
ӯ Муҳаммади Қонунӣ, Муттаҳҳари Ӯдӣ, Шайхии Найнавоз,
Ғуборӣ, Соилӣ, Сияҳчаи хонанда, Алӣ Кӯчаки танбӯрӣ ва амсоли инҳо будаанд. Баъзе мутрибон дар чанд намуди мусиқӣ
ҳунари комил доштаанд. Масалан, Шоҳкулии ғижжакӣ ӯд ва
қобузро ҳам некӯ менавохтааст. Дарвешаҳмади Самарқандӣ
баробари қонун дар барбатнавозӣ маҳорат доштааст. Дар ин
замон занҳои мутрибае чун Хуршедхонуми Базморо ба камол
расидаанд. Баробари санъати мусиқӣ санъати рақс ҳам хеле
пеш рафта будааст, ки байни мардҳо Барноча, Мираки Заъфарон, Сарви Лаби Ҷӯй, Шамшоди Сояпарвар машҳур буданд.
Аммо сарчашмаҳои таърихӣ аз сабти номи занҳои муғғания,
мутриба, раққоса ва ғайра, ки дар он аср зиёд будаанд, аксар
худдорӣ кардаанд. Навозиши якҷояи асбобҳои мусиқии гуногун ва баробари он суруд хондану рақсидан хеле маъмул будааст, ки инро манбаъҳои таърихӣ-адабӣ, рисолаҳои мусиқӣ
хабар медиҳанд. Сабти он ҳолатҳо дар санъати тасвирӣ
шоҳиди гӯёи дигар мебошад.
Дар ин давра як зумра ширинкорону зарифоне арзи вуҷуд
мекунанд, ки дар маъракаву базмҳо ва намоишҳои идона
ҳунари худро нишон медодаанд. Восифӣ ва дигарон номҳои
зиёди онҳоро меоранд.
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ҲАЁТИ АДАБӢ
Ҷараёни умумии адабиёт. Дар нимаи аввали асри ХV
дар кишварҳои форсизабон на танҳо сабзиши илмҳои адабӣ,
балки ривоҷи беандозаи адабиёт ба назар мерасад. Аз ахбороти сарчашмаҳои адабӣ ва таърихӣ чунин бармеояд, ки дар
нимаи аввали асри ХV адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ҳам дар Мовароуннаҳру Хуросон ва ҳам дар Эрону Озарбойҷон сабзиши тамом дошта, дар Самарқанду Ҳирот ва Шероз доираҳои
адабии пурқуввате амал карда, дар Бухорою Нишопур, Исфаҳону Кирмон, Бағдоду Табрез, Хоразму Осиёи Сағир ва
Ҳинд низ конунҳои адабӣ вуҷуд доштаанд. Аз ҳама муҳимаш он, ки ин марказҳои адабӣ бо ҳамдигар робитаҳои мустаҳкаме дошта, нависандагони зиёде озодона аз як марказ
ба маркази дигар рафтуо карда, эҷодиёти онҳо гоҳе дар ин
марказ ва гоҳе дар он марказ ҷараён меёфтааст. Ҳамин омадурафтҳо сабаб мешудаанд, ки дастовардҳои адабӣ аксар
дар ҳама ҷо маълум гарданд. Ҳамчунин адибони забардаст
дар ин давра хеле зиёд буда, дар тамоми соҳаҳои адабиёт
пешрафтҳои намоёне ба назар мерасанд. Абдураҳмони
Ҷомӣ дар равзаи ҳафтуми «Баҳористон» дар бораи Хоҷа
Исмати Бухороӣ (ваф.1436), Бисотии Самарқандӣ (ваф.1403
ё 1413), Хаёлии Бухороӣ (ваф. 1447), Ҳамзаи Озарӣ (1382–
1462), Котибии Туршезӣ, Шоҳии Сабзаворӣ ва Орифии
Ҳиравӣ (1388–1449) чун шоирони барҷастаи нимаи аввали
асри V маълумот медиҳад. Ҳамчунин Лутфуллоҳи Нишопурӣ (ваф. 1413), Абӯисҳоқи Атъимаи Шерозӣ (ваф.1423 ё
1433), Неъматуллоҳи Валӣ (ваф. 1329–1431), Қосимуланвор
(1355–1431), Бурундуқи Хуҷандӣ (1355–1432), Бадри Шервонӣ (ваф. 1447), Фаттоҳӣ–Яҳёи Себак, шоира Меҳрии
Ҳиротӣ, Толеии Самарқандӣ (ваф. 1454), Бобо Савдоӣ, Шарафиддин Алии Яздӣ, Ашраф (ваф. 1459), Доии Шерозӣ
(1407–1465), Солеҳи Ҳисорӣ ва амсоли инҳо низ, бидуни
шак, аз шоирони муқтадири ин замон будаанд, ки фаъолияти эҷодии гуногунсоҳаи аксарашон дар натиҷаи сайру са85
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фарҳо дар нуқтаҳои гуногуни кишварҳои ҳамзабон ҷараён
ёфта будааст. Бо вуҷуди фаровон боқӣ мондани ёдгориҳои
адабии ин давра, мутаассифона, адабиёти нимаи аввали
асри ХV ба тарзи бояду шояд омӯхта нашуда, ба истиснои
«Абӯисҳоқ»-и А.Мирзоев, ки соли 1971 чоп шуда буд, дар
бораи ягон намояндаи адабиёти ин давра ягон тадқиқоти
дурусте ба миён наомадааст. Обзорҳои мухтасари
А.Кримский, Э.Браун ва Е.Э.Бертелс ва амсоли инҳо низ
масъаларо равшан намекунанд. Дар «Шеър-ул-аҷам» дар ин
бора чизе гуфта намешавад. Асари Эҳсон Ёришотир
«Шеъри форсӣ дар аҳди Шоҳрух» (Нимаи аввали қарни
нӯҳум) ё «Оғози инҳитот дар шеъри форсӣ» (Теҳрон, 1334)
номида шуда бошад ҳам, даъвои ӯро ба исбот намерасонад.
С.Нафисӣ бошад дар ҷилди дувуми китоби худ «Таърихи
назму наср дар Эрон ва дар забони порсӣ» (Теҳрон, 1344, с.
226–349) 123 саҳифаро ба адабиёти асри ХV бахшида,
тақрибан ҳазор нафар олимону нависандагон ва ҳаваскоронро чун адиб ном барад ҳам ба ҷуз чанд тезиси умумӣ чизи
дигаре надорад, ягон шеърро таҳлил намекунад, ҳатто
намеорад, маълумотҳои овардаи ӯ аксар носаҳеҳу носанҷида буда, рӯйбардори навиштаи тазкираҳо асту бас, дар
вақти номгӯи китобҳои насрӣ асарҳои таърихӣ ва илмӣ зикр
шуда, ҳатто аз мавҷудияти насри бадеӣ сухан ба миён
намегузорад. Аз ин гузашта, баъзе шахсон бо ному тахаллусашон гоҳе чун ду-се кас шиносонда мешаванд. Аммо асари
бисёрҷилдаи З.Сафо «Таърихи адабиёт дар Эрон», ки ҷилди
чаҳоруми он хоси ин давра аст, бисёр масъалаҳоро равшан
мекунад. Ин ҷо мо бо муаллифони номбурда баҳс пайвастанӣ нестем, зеро аввалан чунин мубоҳиса дар ин ҷо аз
ғунҷоиш берун аст, баъдан дар китоби алҳол зери таълиф
будаи «Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи аввали асри ХV»,
ки муаллифи ин сатрҳо низ аз мусаннифони он аст, ин
масъала мавриди санҷиши ҳартарафа қарор хоҳад гирифт.
Вале азбаски даврони ҷавонӣ, таҳсили илмӣ ва такомули
фикрии Абдураҳмони Ҷомӣ дар ҳамин айём гузаштааст, ба
тарзи фишурда баён кардани хусусиятҳои умдаи адабиёти
ин давраро лозим мешуморем.
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Пеш аз ҳама адабиёти ин давра аз ҷиҳати жанрҳои адабӣ
хеле ғанӣ буда, навъҳои гуногуни ғазалу қасида, рубоиву
қитъа, тарҷеъбанду таркиббанд, муаммою мунозира, маснавӣ ва ғайра дар ин замон маълум буда, аз ҳама бештар
ғазал, маснавӣ ва муаммо интишор доштааст. Вале дар ин
давра дар шеър шаклпарастӣ, назирасароӣ, ҷавобгӯӣ ва
тақлиди маҳз вусъат пазируфта, мазмунҳои фалсафӣ, ҳаётӣ
ва зиндагии инсонӣ дар назм хеле заиф гардид. Шоирон
маснавиро гоҳе дар пайравии «Шоҳнома» (Муҳаммад Араб,
Ҳофизи Аллофи Хароботӣ, Шарафиддин Алии Яздӣ, Озарӣ,
Салимӣ, Ибни Ҳисом), «Хамса» (Котибӣ, Оҳӣ, Хоҷа Ҳасани
Хизршоҳ, Ашраф, Доӣ) навишта, маснавиҳои бесобиқа (Котибӣ, Қосимуланвор, Яҳёи Себак, Исмат, Орифӣ) низ дар
адабиёт ба майдон омада, мунозирагӯӣ ҳам басе инкишоф
дошт. «Гӯй ва чавгон»-и Орифӣ, асари бо он ҳамноми Толиби Ҷоҷармӣ (ваф. 1450), «Зайду Зайнаб»-и Хизршоҳ,
«Хаёлу Висол»-и Алӣ Оҳӣ, «Шамъу парвона» ва «Булбулу
гул»-и Рӯҳии Ёзарӣ, «Разму базм»-и Сойиниддини Турка
(ваф. 1432), «Шамъу парвона», «Ақлу ишқ» ва «Фатҳу
футӯҳ»-и Аминуддини Назлободӣ аз мунозираҳои машҳури
ин давра будаанд. Дар асри ХV чанд «Даҳнома» низ ба
вуҷуд омадааст, ки ин навъ асарҳо одатан кӯтоҳ (500–1000
байт) буда, ҳар кадом боб–нома аз оғози боб, номаи ошиқ ба
маъшуқ (ё баръакс), ғазал ё қасида ва ё қитъа ва хулоса
иборат буда, асосгузори ин жанри адабӣ Авҳадии Мароғӣ
(1275–1338) буд. Котибӣ, Зоҳидӣ, Орифӣ, Айшӣ, Маҳмуди
Бурса ва дигарон «Даҳномаҳо» доранд. Дар адабиёти нимаи
аввали асри ХV намунаҳои мухаммас, «баҳри тавил» ва
қасидаҳое, ки бо бист ҳиҷо навишта шудаанд (Исмат) низ
дучор меоянд.
Бо вуҷуди истеъдоди фавқулоддаи бисёр адибон, ки дар
ғазалу қасида, бештар қасидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ, гоҳе
мадеҳавӣ, маснӯъ ва шаҳрошӯб, рубоиву қитъа ва маснавиҳои онҳо равшан зуҳур дорад, дар адабиёти ин давра
такаллуфу рамзҳои дур аз фаҳм ва суханбозию шаклпарастӣ
бештар роҳ ёфта, ба сурати қаҳрамонҳои асар даромадани
Ҳусну Ишқ, Ҷону Дил, Нафсу Тан ва амсоли инҳо хеле ри87
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воҷ ёфта буд, ки намунаи барҷастаи ин ҷавобҳои қасидаи
маснӯъи Салмон (Соҳиби Балхӣ, Фасеҳии Рӯӣ, Дарвеш
Мансур), достонҳои Котибӣ, Яҳёи Себак «Дастури ушшоқ»
ё «Ҳусну Дил» (с. таъл. 1436), Орифӣ «Гӯй ва Чавгон» (с.
таъл.1441), Зоҳидӣ «Таҷнисот», қасидаҳои «Шутур-ҳуҷра»и Котибӣ ва Ибни Ҳисом, осори Камоли Ғиёс (ваф. 1444) ва
дар наср асари Яҳёи Себак «Шабистони хаёл» (таъл. 843
ҳиҷрӣ/1439-40 мелодӣ) мебошад. Дар ин достонҳо гоҳе ду
баҳр, ду қофия, таҷнисоти аз ҳад зиёд, санъатҳои лафзӣ,
иҳому иғроқу ғулувв, лузуми моялзум, ташбеҳҳои мураккаб
кор фармуда шудаанд, ки шеърро аз ҳарорат ва самимият
дур андохтааст. Ба мисолҳо муроҷиат мекунем:
Зиҳи ду чашмат ба хуни мардум кушода
тиру кашида ханҷар,
Рухи чу моҳат сабоҳи давлат, хати
сиёҳат шаби муанбар
(Исмат).
Мекашад турки камондори мусулмонкуши ҷодуи ту чун
кофари маст аз мижа бар ҳар ҷигаре тири балоро,
То кушад зору ба ҳам барзадаву масту синонхӯрдаву
маҷрӯҳу дилозурдаву афгори ҷигарсӯхта моро (Исмат).
Эй дили мискин, бадандешӣ бад аст,
Нек андеш, ар бад андешӣ, бад аст
Толиби ин гулшани дунё мабош,
Хорае андар раҳи уқбо мабош

(Котибӣ).

(Котибӣ).

Байти охир дар ду вазн – рамали мусаддаси маҳзуф ва
сареъи матвии мақсур хонда мешавад. Яҳёи Себак дар
«Ҳусн ва Дил» чанд бобро маҳз барои қудратнамоӣ бо истифодаи чандин санъат (ҳатто дар як байт) иншо кардааст.
Ибтидои равнақи муаммо ва таърихгӯӣ ҳам ба ҳамин дав88
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ра мансуб аст. Ҳамчунин дар адабиёти ин давра хурд шудани
мавзӯъ (осори Абӯисҳоқ Атъимаи Шерозӣ) ва ба васоили софи мазҳабӣ, баёни хушки таълифоти аҳли тасаввуф, шарҳи
рамзиёту истилоҳоти он ба тасвири ақоиди аҳли шеӣ хос гардидани эҷодиёти бисёр шоирон (Лутфуллоҳи Нишопурӣ,
Насимӣ, Қосимуланвор, Неъматуллоҳи Валӣ, Озарӣ, Доӣ,
Ибни Ҳисом) ба назар мерасад, ки машҳуртарин достонҳои
ин соҳа «Анис-ул-орифин»-и Қосимуланвор, «Сияр-уннабӣ»-и Ҷавҳарии Самарқандӣ, «Валинома» (с. таъл.
821/1418, 12 500 байт)-и Ҳофизи Аллофи Хароботӣ, «Қиссаи
Иброҳими Адҳам»-и Исмати Бухороӣ, «Ховарнома» (с. таъл.
1427, 22 500 байт)-и Ибни Ҳисом, «Вилоятнома»-и Салимӣ
(ваф.1450), «Ал-Мисбоҳ» (с. таъл. 1448)-и Рашиди Исфароинӣ, маснавиҳои шашгонаи Доӣ: «Мушоҳид», «Ганҷи равон», «Чиҳил сабоҳ», «Чаҳор чаман», «Чашмаи зиндагонӣ»
ва «Ишқнома» (с. таъл. 1432–1452) мебошанд.
Дар баробари ин, хотирнишон кардан зарур аст, ки дар
ин давра аҳли ҳунар дар ҳаёти адабӣ беш аз пеш мавқеъ ёфта, боиси равнақи бештари адабиёти беруназдарборӣ ва ғайриклерикалӣ мегардад, ки ин дар навбати худ барои ривоҷи
аёнтари унсурҳои демократии адабиёт кӯмак мерасонад.
Танҳо дар маҷлисҳои якум ва дувуми «Маҷолис-ун-нафоис»
аз чандин тан адибони ҳунарманду косиб ном бурда мешавад. Қадимии нақорачӣ, Мавлоно Зайни кисадӯз, Вайсии
котиб, Толеии камардӯз, Машриқии косагар, Ҳавоии
наққош, Қабулии ғазлфурӯш, яъне риштафурӯш, Саъдии
косагар, Мир Арғуни хаймадӯз, Мир Қаршии саҳҳофу
наққош, Садри котиб, Ховарии дарзӣ, Ҷавҳарии коргузори
собунхона ва дигарон аз ин қабил будаанд. Мутаассифона,
аз осори ин гӯяндагон намунаҳои ночизе боқӣ монда,
унсурҳои халқияти адабиёт дар назми ин замон нисбат ба
адабиёти асрҳои пешин хеле заиф ба назар мерасад. Дар ин
замон шоирони дузабона ва ҳатто сезабона (Насимӣ, Амирӣ,
Саккокӣ, Лутфӣ ва ғ.) ба майдон меоянд.
Ҳангоме ки аз вазъи адабиёти нимаи аввали асри ХV сухан меравад, аз ҳолати насри он наметавон чашм пӯшид.
Баробари насри фаннӣ ва таърихӣ насри ривоятӣ (мисли
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«Қиссаи Фирӯзшоҳ»-и Муҳаммади Беғамӣ, «Бахтиёрнома»,
чандин қиссаҳои бемуаллиф), вақоеънависӣ ва амсоли инҳо
мавҷуд буд. Вале пешравии он бо пешравии назм муқоисанопазир аст.
Дар Ҳироти замони Шоҳрух, хусусан дар муҳити Бойсанғур, чунонки зикраш гузашт, омӯхтани адабиёти гузаштаи форсу тоҷик, баҳсҳои адабӣ, мушоира ва амсоли ин ба
ҳукми анъана даромада, осори Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Умари
Хайём, Низомӣ, Анварӣ, Саъдӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Ҳофиз
ва Камол мутолиа, таҳқиқ ва пайравӣ карда мешуд. Абдураҳмони Ҷомӣ дар ҳамин мактаби адабӣ ва дар ҳамин
муҳити фарҳангӣ парвариш ёфта, шеъргӯиро ҳам дар ҳамин
маҳфил оғоз кардааст.
Аз охири солҳои 40 то ибтидои солҳои 60-уми асри ХV
ҳаёти адабии кишварҳои форсизабон нисбатан суст ҷараён
ёфта, махсусан доираҳои адабии Ҳирот ва Самарқанд басе
заиф мегарданд. Вале аз миёнаҳои солҳои 60-ум бо сарпарастии Ҷомӣ дар Ҳирот ҳаёти адабӣ аз нав оҳиста-оҳиста
ҷон мегирад ва тадвини девони нахустини худи Ҷомӣ ҳам
ба ҳамин солҳо рост меояд. Вале аз ибтидои солҳои 70-ум,
баъди ба Ҳирот баргаштани Навоӣ ва дар натиҷаи бисёр
омилҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ (равнақи ҳунару
савдо, замони нисбатан осоишта, инкишофи нисбии қувваҳои истеҳсолӣ, ривоҷи мактабу мадрасаҳо, дастгирӣ ва
пуштибонии табақаи ҳоким аз аҳли адаб ва амсоли инҳо)
адабиёт рӯ ба равнақ ниҳода, дар Ҳирот адибони зиёде аз
тамоми гӯшаву канорҳои мамлакат ғун шуда, давраи адабии
пурқувватеро ба вуҷуд оварданд. Дар байни адибони Ҳирот
парваришёфтагони доираҳои адабии Самарқанду Табрез,
Бухорову Марв, Бадахшону Ҳисор, Хуҷанду Тошканд, Андиҷону Хоразм, Қаршию Балх, Шерозу Машҳад, Қазвину
Қум, Сабзавору Нишопур ва ғайраро дидан мумкин буд.
Баъд аз Ҳирот, бидуни шубҳа, доираи адабии хеле пурқувват дар Табрез бо сардории Қозӣ Исо амал мекард. Дар кишварҳои Ҳинду Усмонӣ низ конунҳои адабиёти форсизабон
афрӯхта буд. Аз ин гузашта, робитаҳои эҷодии ин марказҳои адабӣ нисбат ба давраҳои мозӣ басе гуволиш ёфта,
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дар натиҷаи рафту омад ва сайру саёҳати адибон аз як марказ ба маркази дигар, робитаҳои мактубӣ, мубодилаи асарҳо
ва ба муҳокимаи якдигар фиристодани осори адибон ин робитаҳо хеле мустаҳкам гардида буд. Дар ин ҷараён Ҳирот
ҳукми маркази марказҳои адабиро дошт. Сарвари ҳақиқӣ ва
пуштибони маънавии ин муҳити адабӣ Ҷомӣ буд, ки дар ин
бора баъдтар таваққуф хоҳем кард.
Хусусияти аз ҳама ба назар намоёни адабиёти он давраро
бозгашт ба суннатҳои асрҳои Х–ХIV, қавӣ гардидани тамоюли халқии адабиёт ва хеле заиф шудани адабиёти клерикалӣ-мазҳабӣ ва дарборӣ-мадеҳавӣ ифода менамояд, ки
шоҳиди гӯётарини он эҷодиёти Ҷомӣ ва Навоист, ки худ таносуби ин ду ҷараёнро нишон медиҳад. Бар замми ин
мавқеи аҳли ҳунар дар адабиёти он давра назар ба охири
асри ХIV ва нимаи аввали асри ХV, ки ибтидои нерӯ гирифтани ин ҷараён буд, басе мустаҳкамтар гардида, агар дар
«Маҷолис-ун-нафоис» Навоӣ дар бораи адибони ҳунарманди муосираш (Боқӣ – камонгар, Мушрифӣ – мушрифи кушишхона, Офатӣ – ҳалвогар, Зулолӣ – ғазлфурӯш, Мир
Ҳомишӣ – кӯфтагар, Тоҳирӣ – кафшдӯз, Ҳамдамӣ – косагар,
Назмӣ – ҷомабоф, Фазлӣ – наққош ва дигарон) дар боби
умумӣ маълумот дода, бисёриҳои дигареро чун толиби илм,
яъне донишҷӯ муаррифӣ кунад, тарҷумони «Маҷолис-уннафоис» Фахрии Ҳиротӣ ду бахши қисмати иловаҳояшро
таҳти унвони «Зикри латоифи арбоби ҳунар» (асосан котибон, 9 нафар) ва «Зикри латоифи соири авом» (18 нафар)
барои шиносондани адибони доираҳои ҳунармандӣ хос гардондааст. Дар тазкираи «Тӯҳфаи Сомӣ» беш аз 150 нафар
гӯяндагон аз аҳли ҳунар нишон дода шудаанд, ки бисёрашон дар нимаи дувуми асри ХV зиста, чоряки аввали асри
ХVI-ро низ дарёфта будаанд. Аз осори ин гурӯҳ дар баробари абёту ашъори алоҳидаи пароканда, девонҳои пурраи
Дарвеши Деҳакии хиштмол, Ҳайдари Кулучи кулчапаз,
Фиғонии кордсоз, Монии Шерозии заргар, Монии
Машҳадии косагар ва баъзеи дигар то замони мо омада
расидаанд.
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ФАСЛИ ДУВУМ
ШАХСИЯТ ВА ЭҶОДИЁТИ ҶОМӢ
ТУФУЛИЯТ, БАЧАГӢ ВА ТАҲСИЛ
Дар хусуси ном, номи падар, тахаллус, таърихи таваллуд
ва макони ба дунё омадани Абдураҳмони Ҷомӣ шубҳае
вуҷуд надорад. Худи ӯ дар поёни 337 мактуби бо дасти худ
навиштааш ба тариқи «ал-фақир Абдураҳмон ал-Ҷомӣ» имзо гузошта, дар дебочаи девони қадимӣ ва хотимаи «Маносики ҳаҷ»-аш худро ба тарзи «Абдураҳмон ибни Аҳмад ал –
Ҷомӣ»1 муаррифӣ менамояд. Ҳамчунин дар муқаддима ва
хотимаи баъзе асарҳои дигари шоир низ ному тахаллуси ӯ
(баъзан бо иловаи номи падараш) дарҷ мегардад. Аммо
шогирдони ӯ ин гуфтори шоирро боз ҳам тавзеҳ дода,
лақабҳои шоиру падараш ва ному лақаби бобои ӯро низ хабар медиҳанд. Аз ҷумла Абдулғафури Лорӣ менависад:
«Лақаби аслии эшон Имодиддин аст ва лақаби машҳур Нуриддин ва исми мубораки эшон Абдураҳмон… волиди
ҳазрати эшон Аҳмад ибни Муҳаммад ад-Даштӣ аст, ки аз
Дашти Исфаҳон аст, ки маҳаллаест аз вай ва хидмати Мавлоно Муҳаммад – ҷадди эшон яке аз фарзандони Имом
Муҳаммади Шайбониро дар ақди никоҳ дароварда будаанд
ва Мавлоно Аҳмад, ки волиди ҳазрати эшон аст, аз вай аст»
(с. 40)2. Абдулвосеи Низомӣ шаҳодат медиҳад: «Силсилаи
нисбати шарифи он ҳазрат бар ин ваҷҳ интизом меёбад, ки
волиди номдори эшон Мавлоно Низомиддин Аҳмади Даштӣ
ва ҷадди олимиқдори эшон Мавлоно Шамсулмиллати вад1

Куллиёти Ҷомӣ. Тошканд, 1325 ҳ.қ., с.5.
Баъзе муаллифони муосир дар ҷузви номи Ҷомӣ лақаби «Абулбаракот»-ро низ меоранд, ки асоси таърихӣ надорад (Умар Ризо Қаҳҳола.
Мӯъҷам-ул-муаллифин. Ал-ҷузъ-ул-хомис, Димишқ, 1858, с.122; Хонбобо Мушор. Муаллифини кутуби чопии форсӣ ва арабӣ. Ҷ. III, Теҳрон,
1341, с. 798).
2
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дин Муҳаммади Даштӣ аз машоҳири аҳли илм ва тақво будаанд, мансуб ба маҳаллаи Дашт аз маҳрусаи Исфаҳон, ки
дар саволифи айём аз ватани маълуфи худ ба вилояти
Ҷом… шарафи қудум арзонӣ доштаанд ва рояти иштиғол ба
амри шарифи қазо ва муҳими ҷалили фиқҳу фатво барафрошта» (в. 5 б–6 а). Навоӣ ва Алӣ Сафӣ низ ин маълумотҳоро тасдиқ мекунанд. Аммо Алӣ Сафӣ илова менамояд,
ки падару бобои Ҷомӣ «ба воситаи баъзе ҳаводиси замон аз
ватани маълуф ба вилояти Ҷом омадаанд»3. Сабаби аз Исфаҳон ба Ҷом омадани бобову падари Ҷомӣ, ки онро Алӣ
Сафӣ ба тарзи пардапӯш «баъзе ҳаводиси замон» мегӯяд,
соз наомадани онҳо бо ҳокимони он ҷо буд. Шамсиддин
Муҳаммадӣ Даштӣ падари бузурги Ҷомӣ аз маҳаллаи
Дашти Исфаҳон ба мӯҷиби бедодгарии туркон ва ошӯби замон рахти сафар ба Хуросон кашида, дар деҳаи Харгарди
Ҷом таваттун гузид. Ин пирамард шахси тундмизоҷ, то дараҷае гарданшах, ростгӯ ва дурусткирдор буда, вазифаи
худро хеле содиқона иҷро мекард ва бар замми ҳамаи ин ба
умури ҳарбӣ низ шавқе дошта, ба сабаби доштани атвори
низомия ба он дахолат карда меистод. Маҳз дар ҳамин замина баъдҳо низ муносибати ӯ бо қозии Ҳирот Қутбиддин
Абдуллоҳи Имомӣ бад шуда, қариб буд, ки аз Ҳирот бадарға карда шавад. Завҷаи Шамсиддин Муҳаммад, яъне модари падари Ҷомӣ, духтари Мавлоно Шарафиддин Ҳоҷишоҳи Муфтӣ ном касе будааст. Падари Ҷомӣ низ касби бобояшро дошта, ӯ низ ба қозигӣ, муфтигӣ ва фатводеҳӣ шуғл
меварзид. Аммо Низомиддин Аҳмад нисбат ба падараш
Шамсиддин Муҳаммад шахси оромтару мулоимхулқе буд.
Нуриддин Абдураҳмон ибни Низомиддин Аҳмад ибни
Шамсиддин Муҳаммад дар ҳамин хонадон, ки дар деҳаи
номбаршудаи Харгарди вилояти Ҷоми Хуросон мезистаанд,
23 шаъбони санаи 817 ҳиҷрӣ, ки ба 7 ноябри соли 1414 мелодӣ баробар аст, таваллуд шудааст. Дар қасидаи «Рашҳи
болин би шарҳи ҳолин» худи Ҷомӣ соли таваллудашро во3

Алӣ Сафӣ. Рашаҳот айн-ул-ҳаёт. Лакҳнав, 1890, с. 133 (минбаъд дар
матн дохили қавсайн саҳифаҳои ҳамин нашр сабт мешавад).
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зеҳ сабт менамояд: соли 817 ҳиҷрӣ, ки ба 1414 мелодӣ мусофист:
Манам чу гӯй ба майдони фусҳати маҳу сол
Ба савлаҷони қазо мунқалиб зи ҳол ба ҳол.
Ба соли ҳаштсаду ҳафтаҳ зи ҳиҷрати набавӣ,
Ки зад зи Макка ба Ясриб суродиқоти ҷалол,
Зи авҷи қуллаи парвозгоҳи иззи қидам,
Бад-ин ҳазизи ҳавои суст кардаам пару бол
(II, 46–48).
Вале Лорӣ, Алӣ Сафӣ ва Хондамир 23 шаъбон, баъди
шом будани онро таъкид мекунанд. Лорӣ менависад: «Валодати ҳазрати эшон дар Харҷарди Ҷом будааст, вақт-улашшо ас-солиса в-ал-ишрина мин шаъбон-ил-муаззами санатун сабъа ашара ва самонамиа» (с. 39). Ҳамин таърих дуруст буда, 20 шаъбон, ки муаллифи «Мазорати Ҳирот»
Убайдуллоҳ ибни Абӯсаиди Ҳаравӣ, 8 шаъбон, ки
Е.Э.Бертелс, 7 шаъбон, ки Муртазо Гелонӣ, соли 1423, ки
муалифони китоби якуми ҷилди дувуми «Таърихи халқи
тоҷик» (ба русӣ), санаи 816, ки А.Мирзоев ва ҳар таърихи
дигаре, ки мусаннифони гуногун нишон медиҳанд, саҳеҳ
нестанд. Аз ин гузашта Е.Э.Бертелс рӯзи таваллуди Ҷомиро
ба ҳисоби мелодӣ 7 ноябри соли 1414 қайд менамояд, ки
маҳз ба 23 шаъбони санаи 817 баробар аст, на ба 8 шаъбон,
ки ба 23 октябри ҳамон сол рост меояд.
Аз порчаҳое, ки дар поёнтар оварда мешаванд, мулоҳиза
хоҳад шуд, ки худи Ҷомӣ зодгоҳашро вилояти Ҷом ва
маҳалли истиқоматашро Харҷард мегӯяд. Харҷард (на
Харҷурд ё Харҷирд) шакли муарраби Харгард буда, номи
деҳае будааст, ки баъдҳо Харгар ном гирифта, дар миёнароҳи Ҳироту Машҳад ҷойгузин аст ва акнун дар Афғонистон бо исми Лангар боқист. Сабаби тағйири ин номро уламои афғонӣ ва эронӣ чунин ба қалам медиҳанд: «Харҷарди
Ҷом – таваллуди Ҷомӣ дар Харгар, навоҳии вилояти Ҷом
аст, на касабае, ки дар атрофи мақбараи Шайх Аҳмади Ҷом
– «Жандапил» ба номи Турбати Ҷом вуҷуд дорад. (Алиасғар
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Ҳикмат, дар ҳавошии «Аз Саъдӣ то Ҷомӣ» с. 562). Шоҳ
Қосими Анвор, пас аз он ки Шоҳрухро дар Ҳирот Аҳмади
Лур захми корд зад, аз Ҳирот ранҷидахотир берун шуд ва
дар Харҷарди Ҷом лангар андохт ва он ҷо Лангар номида
шуд. (Маликушшуаро Баҳор дар «Сабкшиносӣ», ҷилди III).
Харгард ном доштани зодгоҳи Ҷомиро як байти ҳазломези
шоира ва ахтаршиноси муосири ӯ Биччаи Мунаҷҷима низ
тасдиқ менамояд:
Ҷомиё, з-ин сон харе чанде, ки дар гирди туанд,
Гар ту Харгардӣ тахаллус созӣ, аз Ҷомӣ беҳ аст.
Восифӣ ҳам ин деҳаро Харгард гуфтааст. Аммо худи
Ҷомӣ дар мавриди макони таваллуд ва ваҷҳи тахаллуси хеш
дар муқаддимаи «Фотиҳат-уш-шубоб», ки аз се девон аввалин девони ӯст, чунин ахборот медиҳад: «Чун мавлиди ин
фақир вилояти Ҷом аст, ки марқади мутаҳҳар ва машҳада
муаттари шайхулислом Аҳмад ал-Ҷомӣ қуддусаллоҳу сирраҳу-с-сомӣ он ҷост ва ин маъниро рашҳае аз ҷоми вилояти
вай медонам, таҳқиқи нисбатро ба вилояти Ҷом ва ҷоми вилояти шайхулислом, Ҷомӣ тахаллус карда шуд. Қитъа:
Мавлидам Ҷому рашҳаи қаламам
Ҷуръаи ҷоми шайхулмисломист.
Лоҷарам, дар ҷаридаи ашъор
Ба ду маънӣ тахаллусам «Ҷомӣ»-ст.

(К. 451 б)

Айёми кӯдакии Ҷомӣ дар ҳамин деҳа гузашта, таҳсилоти
ибтидоии ӯ низ дар ҳамон ҷо сурат мегирад. Вай аз худ хурд
як хоҳар ва як бародар низ доштааст, ки аз хоҳараш баъдҳо
шоир Низомуддин Абдуллоҳи Ҳотифӣ (1451–1521) таваллуд шуда, бародараш Шамсуддин Муҳаммад (ваф.
867/1463) дар мусиқӣ, тиб, адабиёт ва фиқҳ номдор буд. Аз
як мактуби Ҷомӣ (К.561 аб) маълум мешавад, ки ӯ амаке
ҳам доштааст ва ҳангоми маргу дафни ӯ шоир ҳозир набудааст.
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Аз қасидаи «Рашҳи болин би шарҳи ҳолин» маълум мешавад, ки Ҷомӣ хеле аз хурдӣ ба таҳсили илм шурӯъ карда,
ҳанӯз ҳангоми дар Ҷом зистанаш саводи ибтидоияшро бароварда, на танҳо муқаддамоти сарфу наҳви арабиро аз худ
кардааст, балки Қуръонро низ ба итмом расонида будааст:
Ба пушт боз фитодам нахуст якчанде
Бад-он масоба, ки бошад табиати атфол.
Накарда ҳеҷ гунаҳ, буд чун гуноҳгорон
Ба маҳди тарбиятам баста дасту по ба дувол.
Қадам зи рафтан лангу каф аз гирифтан шал,
Даҳон зи хӯрдан банду забон зи гуфтан лол.
Зи нӯги ҳар мижа хуни ҷигар наяфшонда,
Наёмада ба гулӯ шири софиям чу зулол.
В-аз он пасам нарасида ҳанӯз қуввати ақл
Ба пояе, ки яминро ҷудо кунам зи шимол.
Зи ҳаҷри марҳамати модарам кашида ба ҷабр
Инояти падари мушфиқи хамидахисол.
Ба дасти сунъи муаллим супурд дасти маро,
Ба пои табъи ман аз ақли ӯ ниҳод иқол.
Фишонд ҷони маро дар замини истеъдод
Зи ҳарфҳои ҳиҷо тухми илму фазлу камол.
Кушод босираро аз нуқуши хаттишон
Раҳи назар ба арӯсони анбаринсирбол.
Расонд нотиқоро дар вуҷуди лафзишон
Ба мунтаҳои баён дар маҷории аҳвол.
Зи ҳарф-ҳарфи каломам ҳиҷокунон гузаронд
Чу роҳраве, ки ба пояш бувад ниҳода шикол.
В-аз он сипас чу зи поям ишколро бардошт,
Шудам равона ба мақсад ба гоми истеъҷол.
Зи бои «бисмилаҳ» то сини хатми «Нос» маро
Убур дод бар ин манҳаҷу бар ин минвол
(II, 51-63).
Аз овони кӯдакӣ фаҳми амиқ, идроки гиро ва лаёқати ҷибиллӣ аз ҳуд зоҳир намудани Ҷомиро маълумотҳо ва далелҳои дигар низ шаҳодат медиҳанд. Дар «Нафаҳот-ул-унс»
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худи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳангоми нигориши шарҳи ҳоли
Мавлоно Фахриддини Луристонӣ чунин воқеаро нақл мекунад: «Ба хотир меояд, ки дар Харҷарди Ҷом, дар сарое, ки
тааллуқ ба волидайни фақир дошт, нузул фармуда буд ва
ман чунон хурд будам, ки маро пеши зонуи худ нишонда
буд ва ба ангушти мубораки худ номҳои машҳур чун
«Умар» ва «Алӣ» бар рӯи ҳаво менавишт ва ман онро мехондам, тааҷҷуб менамуд ва табассум мефармуд. Он шафқату лутфи вай дар дили ман тухми муҳаббат ва иродати
ин тоифа шуд» (К. 226 а). Ин воқеа бояд дар ҳудуди соли
820/1417, ки синни Ҷомӣ ҳанӯз ба 4 нарасида буд, рух дода
бошад, зеро худи Ҷомӣ дар ҳамон фасли «Нафаҳот-ул-унс»
дар бораи баъд аз санаи ишрина ва самонамиа (820/1417) аз
Хуросон ба тарафи Ҳиҷоз сафар кардани мавлонои мазкур
хабар дода, қайд менамояд, ки аз ин таърих дере нагузашта
Фахриддини Луристонӣ дар Қарофа фавт мекунад.
Ба ҳамин тариқ, Абдураҳмони Ҷомӣ дар 4-солагӣ аллакай
хонданро ёд гирифта буд. Лорӣ, Абдулвосеи Низомӣ, Навоӣ
ва Алӣ Сафӣ ҳар чаҳор ин ёддошти Ҷомиро аз рӯи
«Нафаҳот-ул-унс» дар асарҳояш ба шарҳи ҳоли Ҷомӣ бахшидаи худ дарҷ кардаанд. Фақат Навоӣ, аллакай дар ҳамин
син ба мактаб рафтани Ҷомиро низ таъкид менамояд: «Он
кас чаҳор ё панҷсола буда, дар ҳамон вақтҳо ба мактаб мерафтаанд»1.
То синни 5-солагӣ дар Ҷом зистани Ҷомиро худи ӯ дар
«Нафаҳот-ул-унс» зимни шарҳи ҳоли Хоҷа Муҳаммади
Порсо (ваф. 822/январи 1420) хабар медиҳад: «Ва чун дар
муҳаррами санаи иснайна ва ишрина ва самонамиа (822 –
феврали 1419 – А.А.) ба нияти тавофи Байтулҳаром аз Бухоро берун омаданд ва аз роҳи Насаф ва Чағониён ва Тирмиз ва Балх ва Ҳирот ба қасди дарёфти мазороти мутабаррика равон шуданд, ҳама ҷо содот ва машоих ва уламо
мақдами шарифи эшонро муғтанам шумурданд ва ба икро1

Алишер Навоӣ. Хамсат-ул-мутаҳайирин. Нусхаи хаттии рақами 206
ганҷинаи дастнависҳои АИ РСС Тоҷикистон в. 5 а (минбаъд дар матн
андаруни қавсайн авроқи ҳамин нусха ишора мешавад).
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му эъҷози тамом талаққӣ намуданд. Ба хотир меояд, ки чун
аз вилояти Ҷом мегузаштанд (ба ибораи Лорӣ «чун ба
Харҷард расиданд», Такмила, с. 35) ва бо қиёс чунин менамояд, ки дар авохири ҷимодиюлаввал ё авоили ҷимодиюлохир (май ё юни соли 1419 – А.А.) буда бошад аз соли мазкур
ва ҳанӯз умри ман панҷ соли тамом нашуда буд. Падари ман
яке аз мутааллиқонро гуфт, ки маро бар дӯш гирифта, пеши
муҳаффаи маҳфуф ба анвори эшон дошт. Эшон илтифот
намуданд ва як сар наботи кирмонӣ иноят фармуданд ва
имрӯз аз он шаст сол аст, ҳанӯз сафои талъати мунаввари
эшон дар чашми ман аст» (К. 398 б–309 а).
Ин ёддошти Ҷомӣ, ки онро шогирдонаш низ нақл мекунанд, собит менамояд, ки ӯ то тобистони соли 1419, яъне то
5-солагиаш ҳақиқатан ҳам дар зодгоҳи худ мезистааст.
Баъдтар ӯ ба Ҳирот оварда мешавад.
Вақти аз вилояти Ҷом ба Ҳирот оварда шудани Ҷомӣ дар
манбаъҳои адабӣ-таърихӣ равшан зикр наёфтааст. Аз ин рӯ
аксари муҳаққиқон ё ба тарзи умумӣ «дар сиғари син», «дар
туфулият», «дар ҷавонӣ» ва «дар хурдӣ» аз Ҷом ба Ҳирот
омадани Ҷомиро ишора ё ин ки аз ин матлаб сарфи назар
мекунанд. Аммо Фикрии Салҷуқӣ «дар синни шашсолагӣ
ҳамроҳи падар ба Ҳирот омада, иқомат ҷустанд», – мегӯяд1.
Аз шогирдони Ҷомӣ дар ин бора Лорӣ хомӯш монад ҳам,
Абулвосеи Низомӣ хабар медиҳад, ки баъди ба хонаи падари Ҷомӣ меҳмон шудани Хоҷа Порсо бо тавсияи ӯ хонадони
Ҷомӣ ба Ҳирот мекӯчад: «Бар ҳасби ишорати он ҳодии арбоби тариқа (яъне Хоҷа Порсо – А.А.) хуршеди оламоро
(яъне Ҷомӣ – А.А.) азми байтушшараф карда ва сояи илтифот бар соҳати дорулмулки Ҳирот андохта, ғайрати фирдавс
шуд аз қадами ӯ Ҳирот (в.8 б). Муаллифи «Рашаҳот» «дар
сиғари син ҳамроҳи волиди шарифи худ ба Ҳирот омадаанд» мегӯяду бас. Аммо Навоӣ дар ин бора муфассалтар таваққуф намуда, хабар медиҳад: «Ҳамин тавр аз синни хурдӣ
то аввалҳои аҳди шубоб дар вилояти Ҷом зиста аз ҷиҳати он
ки шахси ба он кас фоида расонда кам ёфт мешудааст, байт:
1

Фикрии Салҷуқӣ. Хиёбон. Кобул, 1343, с. 86.
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Мисли он ки «Офтоб бар тарфи мағриб меравад – Ё набӣ
гӯе, ки Ясриб меравад», ба шаҳр (яъне ба Ҳирот – А.А.)
азимат карданд… Аз миёнаҳои замони Шоҳрух Султон то
аввалҳои замони Султон Абӯсаид Мирзо дар шаҳр сокин
буданд» (в.5 аб; 8 б).
Дар кишварҳои мусулмонӣ 12-солагиро ибтидои ҷавонӣ
(оғози аҳди шубоб) ва давраи ба балоғат расидани писарон
ва аз ин ҷиҳат булуғи шаръӣ медонистанд. Аз ҷумлаи якуми
Навоӣ, ки дар боло иқтибос шуд, тақрибан дар 12-солагӣ, ё
аниқтараш ҳангоми 11-ро пур карда ба 12 қадам мондан аз
Ҷом ба Ҳирот омадани Ҷомиро пай бурдан мумкин аст. Дар
ҷумлаи дуюм аз «миёнаҳои замони Шоҳрух» дар Ҳирот оғоз
ёфтани зиндагии Ҷомӣ гӯшзад мешавад. Шоҳрух бошад,
чунонки зикраш гузашт, дар солҳои 1405–1447 ҳукмронӣ
карда, мобайни замони салтанати ӯ соли 1425 мешавад, ки
ҳақиқатан ҳам дар ин вақт Абдураҳмони Ҷомӣ 11-сола
буд.Ба ҳамин тариқ, маҳз дар 11–12-солагӣ аз Ҷом ба Ҳирот
омадани Ҷомӣ равшан мегардад. Ҳангоми сафари Ҳирот 1112-сола будани Абдураҳмонро маълумоти Абдулвосеи Низомӣ ва Алӣ Сафӣ низ тасдиқ менамоянд. Абдулвосеи Низомӣ нақл мекунад, ки Ҷомӣ аз Ҷом ба Ҳирот омада, «дар
маҳаллаи Низомия, ки маҳалли файзосори хайру баракат
буд… ихтиёри иқомат карда, ба маҷлиси дарси Мавлоно
Ҷунайди Усулӣ аз усули уламои мамлакат дар мадрасаи
Дилкаши Бозори Хуш тараддуд мефармуданд ва бо он ки
синни шарифашон ба ҳадди булӯғи шаръӣ (яъне 12-солагӣ –
А.А.) нарасида буд, дар мутолиаи «Шарҳи «Мутаввал», талхис ва ҳавошии мутадовили он асари эъҷоз ба навъе бар сафаҳоти саҳоифи рӯзгор менигоштанд, ки алҳақ аз тақрири
баъзе сақоти маволӣ ва аҳолии ҳавзаи он дарс чунин истимоъ афтод, ки ҳар рӯз аз ибтидои шурӯъ дар мубоҳисаи
мавҳуд то ҳангоми фароғи бол ба воситаи камоли ғалаба ва
истилои табъи ваққоди он ҳазрат абри арақи хиҷолат аз
ҷабини ёрон борон мебуд» (8 б – 9 а). Алӣ Сафӣ суханони
Абдулвосеи Низомиро тақвият дода менависад: «Чун эшон
дар сиғари син ҳамроҳи волиди шарифи худ ба Ҳирот омадаанд ва дар мадрасаи Низомия иқомат карда ва ба дарси
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Мавлоно Ҷунайди Усулӣ, ки дар илми арабият моҳир буда
ва дар он фан шӯҳрати тамом дошта, даромадаанд ва майли
мутолиаи «Мухтасари «Талхис» карда. Чун ба он дарс ҳозир
шудаанд, ҷамъе ба қироати «Шарҳи «Мифтоҳи мутаввал»
машғул будаанд. Эшон бо он ки ҳанӯз ба ҳадди булуғи
шаръӣ нарасида будаанд, дар худ истеъдоди фаҳми он ёфтаанд ва ба мутолиаи «Мутаввал» ва ҳошияи он пардохта»
(с.134). Ба ҳамин тариқ, Ҷомӣ аз Ҷом ба Ҳирот омада,
мувофиқи гуфти Абдулвосеи Низомӣ, дар маҳаллаи Низомия, дар мадрасаи Дилкаш, ки дар наздикии Бозори Хуш
воқеъ гардида будааст ва ба қавли Алӣ Сафӣ дар мадрасаи
Низомия ба таҳсил шурӯъ карда будааст. Ин ҷо дар номи
мадраса ихтилоф мавҷуд аст. Аммо гумон меравад, ки Ҷомӣ
аввал дар мадрасаи Низомия, ки дар тарафи ғарбии Ҳироти
он аср, дар наздикии дарвозаи Ироқ, дар Пои Ҳисор ҷойгир
шуда буд ва баъдан дар мадрасаи Дилкаш, ки дар тарафи
шарқии шаҳр, дар наздикии Бозори Хуш воқеъ гардида буд,
бояд таҳсил карда бошад. Маҳз дар мадрасаи Низомияи
наздикии Дарвозаи Ироқ таҳсили ҳиротии Ҷомӣ сар шуданро Алишери Навоӣ низ таъкид менамояд.
Дар бораи таҳсили Абдураҳмони Ҷомӣ, ки сарфу наҳви
забони арабиро аз падари худ Мавлоно Низомиддин Аҳмад
таълим гирифта будааст, шогирдони ӯ возеҳан хабар додаанд. Аз ҷумла Абдулғафури Лорӣ менависад: «Рӯзе сухан аз
устодон ва муаллимони ҳазрати эшон дар миён афтод. Фармуданд, ки мо ба ҳақиқат шогирди падари худем, ки забон
аз вай омӯхтем. Чунин маълум шуд, ки эшон сарфу наҳв
пеши падари худ гузаронида будаанд ва баъд аз он дар улуми ақлӣ ва нақлӣ ва маорифи яқинӣ ҳазрати эшонро чандон
ба ғайр эҳтиёҷ намешуд. Ва чун ба Ҳирот омадаанд, Мавлоно Ҷунайд ном марде будааст, ки дар илми арабият моҳир
будааст ва дар он фан шӯҳрати тамом дошта. Ҳазрати эшонро дағдағаи мутолиаи «Мухтасари «Талхис» шудааст. Чун
ба дарси вай ҳозир гаштаанд, ҷамъе ба қироати «Шарҳи
«Мифтоҳ» ва «Мутаввал» машғул будаанд. Ҳазрати эшон
дар худ истеъдоди фаҳми он ёфтаанд, ки ба мутолиаи «Мутаввал» ва «Ҳошия» пардохтаанд. Ва баъд аз он ба дарси
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Хоҷа Алии Самарқандӣ, ки аз аозими мудаққиқони рӯзгор
будааст ва акмали таломизаи ҳазрати Сайид Шарифи
Ҷурҷонӣ, даромадаанд. Мефармуданд, ки вай дар тариқи
мутолиа бемисл буд, аммо қариб ба чиҳил рӯз аз вай мустағнӣ тавонистӣ шуд. Ва баъд аз он ба дарси Мавлоно
Муҳаммади Ҷоҷармӣ, ки аз афозили мубоҳисони замони
худ буда, мерасидаанд. Мефармуданд, ки муддате ба дарси
вай рафтем» (с.11). Алӣ Сафӣ ва Абдулвосеи Низомӣ низ
бар замми тасдиқи маълумоти Лорӣ таъкид менамоянд, ки
Мавлоно Шамсиддин Муҳаммади Ҷоҷармӣ, ки шогирди
Аллома Саъдиддини Тафтозонӣ (1322–1389) буд ва Мавлоно Алоуддин Хоҷа Алии Самарқандӣ, ки шогирди забардасти Мир Саид Шарифи Ҷурҷонӣ (1339–1413) мебошад,
ҳарду пурқувваттарин олимони замон буда, аксари олимони
давр дар назди онҳо хондаанд. Инаш низ маълум аст, ки
Абдураҳмони Ҷомӣ дар назди Мавлоно Ҷунайди Усулӣ
асарҳои Тафтозонӣ «Мухтасар-ал-маонӣ» ва «АлМутаввал» (оид ба баён)-ро бо шарҳу тавзеҳоташ омӯхта,
мантиқ ва ҳикматро дар назди Хоҷа Алии Самарқандӣ ва
Шаҳобиддин Муҳаммади Ҷоҷармӣ фаро мегирад. Шарикдарсони Ҷомӣ Муиниддин Шайх Ҳасани Нақавӣ, Низомиддин Довуди Хавофӣ, Муиниддини Тунӣ ва Абдусаломи Тӯсӣ низ, ки баъдҳо дар силки олимони машҳури замон
ҷой гирифтаанд, дар ҳузури ҳамин олимон хонда буданд.
Хоҷа Алии Самарқандӣ, ки шахси тундмизоҷ ва дар баҳс
ниҳоят чолок буд, ба шаҳодати Абдулвосеи Низомӣ, қуввати шогирдони худро фаҳмида, ба дараҷаи фаҳмиш ва дониши онҳо баҳои баланд медиҳад: «Мавлоно Хоҷа Алӣ ба забони тааҷҷуб ва таҳайюр мегуфт, ки, – менависад Абдулвосеи Низомӣ, – ҳар як аз ин ҷамоати зоҳирулбароат ваҳиди
замон ва фариди асру овонанд. Аммо ин ҷавони адимунназири азизулвуҷуд, ки иборат аз он ҳазрат (яъне Ҷомӣ – А.А.)
тавонад буд, дар ҷавдати зеҳну латофати табъ ва нуктаҳои
хубу суханҳои марғуб ба маротибест, ки қитъа:
Гар барорад ба сари кӯи ҳунар пои сухан,
Дасти ҳар қофиягӯро ба қафо барбандад.
101
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

В-агар аз дурҷи даҳон қуфли адаб бикшояд,
Дари тақрири забони фузало барбандад»
(в.8 б – 9 б).
Аз ин гузашта Мавлоно Муини Тунӣ, ки аз шарикдарсони Ҷомӣ буд, мегуфтааст, ки эшон (яъне Ҷомӣ – А.А.) чун
ба дарси Мавлоно Хоҷа Алӣ дармеомаданд, ҳар шубҳа, ки
аз натоиҷи табъи мустаидон дар миён меафтод, дар бадеҳа
эшон онро дафъ мекарданд ва ҳар рӯз ду-се шубҳаро радду
эътирози хос дар он маҷлис аз осори мутолиаи худ мегузоштанд ва мерафтанд.
Дар боло, дар гуфтори Лорӣ ба он ишорат рафта буд, ки
Ҷомӣ бо вуҷуди он ки қувваи илмии Хоҷа Алии Самарқандиро эътироф мекунад, қариб дар чиҳил рӯз аз ӯ мустағнӣ
шуданашро низ гӯшзад менамояд. Абдулвосеи Низомӣ дар
бораи ин устоди Ҷомӣ ёддошти дигари ӯро меорад: «Мефармуданд, ки Мавлоно Хоҷа Алӣ бо вуҷуди улувви ҳиммат
ва латофати табъ бар эроди мӯҳтамилоти таркиб иқхтисор
намуда, ба ҳеҷ сабил аз мадлули лафзу иборат ва муноқишоту мутаваҷҷеҳоти он дарнамегузашт ва ҳаргиз толибони
содиқ ва мустаидони мувофиқро дар эроди сухане, ки тааллуқ ба асли масъалаи фан дошта бошад, шараф ва сарфароз
намефармуд» (в.13а).
Чунон ки зикраш гузашт Абдураҳмони Ҷомӣ нисбат ба
шарҳҳои тӯлонии каммазмуни шарикдарси собиқаш Камолиддин Шайх Ҳусайн, Мавлоно Юсуфи Ӯбаҳӣ, Мавлоно
Аҳмади Абевардӣ ва дигарон назари манфӣ доштааст ва ба
ақидаи Ҷомӣ дар замони ӯ ҳар кас мӯҳмале чандро бар ҷое
навишта онро тасниф мехонад. Нисбат ба шарҳҳои асри ХV
фикри салбӣ доштани Ҷомиро бисёре аз мусаннифони онҳо
низ медонистаанд. Мувофиқи нақли Мавлоно Камолиддин
Шайх Ҳусайн Абдураҳмони Ҷомӣ ба донишмандони
машҳури замони худ чун Мавлоно Муҳаммади Ҷоҷармӣ ва
Мавлоно Алии Аррон ва Мавлоно Алии Қушчӣ ва Мавлоно
Аҳмади Абевардӣ, ки «алҳақ нуқуши ифтихор ва иштиҳор
бар сафаҳоти саҳоифи рӯзгор менигоранд, ба ҷавдати табъ
ва саломати зеҳн эътиқоде надоштааст. Ва Мавлоно фармуд,
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ки чун эшон табъи латиф ва зеҳни солими худро меъёри
назар месозанд ва назари ҳиммат бар улувви мартаба ва
манзалати худ меандозанд ва ҳар ойина кори ин ҷамоатро ба
нисбати худ паст медоранд» (в.14б; в. 22 аб). Дар ҷои дигар
Ҷомӣ дар бораи ин зуҳуроти манфии шарҳхонӣ, ки толибони илмро аз дарки маънии аслӣ дур нигоҳ медошт, равшантар фикр баён карда мегӯяд: «Шуғли маволӣ дар ҳақиқат
иборат аз он аст, ки масъалае чанд аз кутуби салаф истихроҷ намуда ба толибони содиқ расонанд. Ин ду марди
машҳур (устодаш Мавлоно Муҳаммади Ҷоҷармӣ ва шарикдарси собиқаш Камолиддин Ҳусайнро дар назар дорад –
А.А.) ҳақиқати илмро билкулия аз арсаи олам барандохтанд
ва тамоми кору бори ин тоифаро бар муноқишоти лафз ва
иборат мунҳасир сохтанд» (в. 30 б), – гувоҳӣ медиҳад Абдулвосеи Низомӣ. Бародари Ҷомӣ Мавлоно Муҳаммад ҳам
ба ин шарҳҳо назари салбӣ доштааст.
Санадҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки тарзи таълим ва
дараҷаи дониши мударрисони асри ХV Абдураҳмони Ҷомиро қонеъ намекардааст. Зайниддин Восифӣ дар китоби «Бадоеъ-ул-вақоеъ» (ҷ. 2, с. 316–320) «Достони хамсаи мутаҳайира»-ро меорад, ки дар бораи таҳсили Ҷомӣ, Камолиддин Шайх Ҳусайн, Шамсиддини соҳиби «Кашф», Мавлоно
Довуд ва Муиниддини Тунӣ дар назди Мавлоно Муҳаммади
Ҷоҷармӣ нақл мекунад. Мувофиқи он ҳикоят ин панҷ нафар
дар назди он устод китоби Алӣ Қушчӣ «Шарҳи таҷрид»
(Шарҳи «Таҷрид-ал-ақоид» (оид ба калом, ки тақрибан соли
1415 таълиф гардида будааст)-и Насириддини Тӯсӣ (ваф.
1274)-ро мехондаанд. Мударрис ба онҳо дарс дода натавониста мегӯяд: «Ҳеҷ аҳаде сабақи шуморо дар ҳеҷ илме
наметавонад гуфт. Равед ва дар ҳар куҷо, ки хоҳед ва ҳарчӣ
хотири шумо хоҳад, дарс гӯед».
Шогирдони Ҷомӣ кайфияти мутолиа ва тарзи таҳсили
Ҷомиро низ хотирнишон кардаанд. Мувофиқи нақли Абдулғафури Лорӣ, дар айёми таҳсил, ки мутаваҷҷеҳи дарсу
сабақ мешудаанд, бисёр мебуда, ки ҷузве аз яке аз ҳамсабақон мегирифтаанд ва лаҳзае мутолиа мефармудаанд ва
чун ба дарс ҳозир мешудаанд, бар ҳама ғолиб мебудаанд.
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Айни ҳамин иборатро Алӣ Сафӣ ҳам оварда, илова менамояд: «Мавлоно Муини Тунӣ мегуфтааст, ки эшон (яъне Ҷомӣ
– А.А.) чун ба дарси Мавлоно Хоҷа Алӣ дармеомаданд, ҳар
шубҳае, ки аз натоиҷи табъи мустаидон дар миён меафтод,
бар бадеҳа эшон онро дафъ мекарданд ва ҳар рӯз ду-се
шубҳаро радду эътирози хос дар он маҷлис аз осори мутолиаи худ мегузоштанд ва мерафтанд». (с.135). Абдулвосеи
Низомӣ ёдоварӣ мекунад: «Мавлоно Низомиддин Довуд ин
низ мегуфт, ки дар замони Шоҳрухӣ масҳуби он ҳазрати
рафеъманзалат ва Мавлоно Камолиддин Шайх Ҳусайн ба
маҷлиси Хоҷа Фазлуллоҳи Самарқандӣ, ки аз кумали улмо
ва акобири он мамлакат (яъне Мовароуннаҳру Самарқанд –
А.А.) буд, расидем ва хидмати Хоҷа шубҳае дақиқ илқо
кард. Дар навбати аввал, ки тақдир намуд, он ҳазрат алалфавр ғавр карда ба кунҳи он расиданд ва мани қосир чун
Мавлоно Шайх Ҳусайн бо вуҷуди касрати таваҷҷӯҳ ба
мазмуни он ҳозир нашудам ва дар навбати дувум ба зеҳни
Мавлоно Шайх Ҳусайн низ расид ва ман дигарбора аз он
орӣ мондам ва чун навбати сеюм ба ҳукми «ло тусанния илло тусаллис» (яъне «ҳеҷ дугонае нест, ки сегона нашавад» –
А.А.) дар ҳайизи тақрир овард, ҳақиқати он бар ман низ мукашиф шуд» (в. 10 а).
Ҳамаи ин нишон медиҳад, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар
омӯхтану андӯхтани илмҳои гуногун истеъдод ва фаҳму
зеҳни фавқулодда дошта, дар айёми таҳсил ӯ вақти зиёд ёфта, ба мутолиаи мустақилонаи китобҳои адабӣ, бадеӣ,
таърихӣ, омӯхтани илмҳои берун аз барномаи мадраса, аз
ҷумла ёд гирифани мусиқиву адвор, машғул мегардид.
Қудрати ҳофизаи Ҷомӣ ба дараҷае будааст, ки баъди 30–35
соли таҳсилаш ҳам агар дар бобе аз илмҳои омӯхтааш баҳс
рӯй медодааст, мисли он ки худи ҳамон рӯз он китобҳоро
мутолиа карда бошад, бо ҳарифони худ баҳс паймуда, ғолиб
меомадааст. Сабаби ҳамаи ин дар он аст, ки Ҷомӣ, бар замми истеъдоди фитрӣ, тамоми умр ба мутолиаи ҳар китобе,
ки шуғл мефаруд, то онро тамоман аз худ намекард, ба ғайри он шурӯъ наменамуд ва ҳар масъалае, ки ба назари
ҳақиқатсамари ӯ дармеомад, то ба таҳқиқ намеанҷомид ва
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хотираш бар он намеоромид, нақл ба масъалаи дигар намекард ва доим мефармудааст, ки «то сухан ба мақтаъ ва мунтаҳо намерасонем, ба ҷои дигар нақл наметавонем кард».
Ба ҳамин тариқ Абдураҳмони Ҷомӣ дар натиҷаи ақли гиро, зеҳни тез, заковати расо, ҳофизаи тавоно ва ҷиддияти
омӯзиш тақрибан дар 20-солагӣ ба қатори олимони забардасти давр ҷой мегирад. Ӯро мехоҳанд, ки ба хизмати дарбор ҷалб намоянд. Ҳанӯз дар замони Шоҳрух (ваф.1447)
рӯзе ӯ ҳамроҳи шарикдарсони панҷгонааш ба муқтазои
расму одати он замон бар дари карёс, яъне қабулгоҳи яке аз
арбобони давлат муддати мутамодӣ интизор мешаванд, ки
вазифае бигиранд. Муддати интизорӣ тӯл мекашад. «Баъд аз
мулоқот чун берун омадаанд, эшон фармудаанд, ки мувофиқат ва иттифоқи ман бо шумо ҳамин буд, дигар ин сурат
аз ман имкон надорад ва баъд аз он дигар ҳаргиз ба дари
хонаи ҳеҷ кас аз аҳли чоҳ ва арбоби дунё бозгашт ва тараддуд накардаанд» (с.136), – ба хотир меорад Алӣ Сафӣ.
Аз ин рӯ «Ҷомӣ дар мадрасаи завҷаи Шоҳрух Мирзо муаллимӣ (мударрисӣ) мекард, – гуфтани А.Гулиев на танҳо санаде надорад, балки хилофи навиштаи болои Алӣ Сафӣ мебошад 1.
Муддате баъди ин, аз афти кор, Ҷомӣ ба омӯхтани мустақилонаи риштаҳои гуногуни дониш ва гоҳе ба деҳқонӣ
машғул мегардад. Ҳамчунин, далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки
ӯ дар ин давра дониши худро дар илмҳои дақиқ – риёзиёт,
ҳайат ва нуҷум хеле мукаммал мегардонад. Аз эҳтимол дур
нест, ки ӯ ин илмҳоро дар назди муаллимони хусусӣ фаро
гирифта бошад. Вале дар ин вақт ҳодисаи мудҳише ба вуқӯъ
мепайвандад, ки ҳамаро ба воҳима меандозад. Баҳору тобистони соли 1435 дар Ҳирот ва атрофи он тоуни сахте рух
дода, дар муддати 4 моҳу 8 рӯз чандин ҳазор касро нобуд
мекунад. «Туғёни он ба мартабае расид, ки, – мегӯяд
Исфизорӣ, – дар як рӯз даҳ ҳазор кас аз балда (худи шаҳр –
А.А.) ва булукот (деҳистони атрофи он – А.А.) бад-ин иллат
аз олам реҳлат карданд ва дар шаҳр як рӯз шумурданд,
1

А.Гулиев. Абдураҳман Ҷамӣ. Бакы, 1964, 11 сеҳафе.
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чаҳор ҳазору ҳафтсад тобут аз дарвозаҳо берун бурданд, бе
онҳое, ки ҳаммолон бетобут бар пушти худ ва улоғон бор
карда мебурданд… ва суубати ин воқеа дар булукот бештар
аз шаҳр буд» (ҷ.II, c. 94). Дар ин фалокат, ба гувоҳии муболиғаангези муаррихони аср, як миллион нафар одам нобуд
шудааст, ки шашсад ҳазор кас аз худи шаҳр ва чорсад ҳазор
кас аз атрофи он будаанд. Дар ин фоҷиаи фатаротовар
оҳангсозу мусиқанавози мумтоз Абдулқодири Гӯянда, мусиқидон Хоҷа Ризвон, Зайниддини Хавофӣ, Дарвеш Абдуллоҳ барин одамони машҳури аср ҳам зиндагиро видоъ карданд. Падари таърихнависи нимаи дувуми асри ХV Муиниддин Замчии Исфизорӣ, ки низ таърихнигор буд ва шеър
низ мегуфт, дар бораи он ки мардуми Ҳирот дар назди ин
офати табиӣ нотавон монда буданд, чунин менависад:
Шашсад ҳазор дар қалам омад, ки рафтаанд
З-онҳо, ки ёфт гӯру кафан мардуми хиёр.
Боқӣ зи бекасӣ ҳама дар хона мондаанд,
Хӯрданд чашмашон ҳама дар хона мӯру мор.
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САФАРИ ҶОМӢ БА САМАРҚАНД
БАРОИ ТАКМИЛИ ДОНИШ
Абдураҳмони Ҷомӣ баъди гузаштани вабо барои давом додани таҳсил ба Самарқанд омад. Соли ба Самарқанд омадани
Ҷомӣ аниқ маълум нест, зеро дар ин бора манбаъҳои мавҷуда
ахбороти саҳеҳ намедиҳанд. Абдулғафури Лорӣ дар ин хусус
менависад: «Баъд аз он (яъне баъди он ки мударрисони Ҳирот
аз сабақ додани Ҷомӣ оҷиз монда, ӯро аз давом додани таҳсил
озод мекунанд – А.А.) дар Самарқанд ба сӯҳбати Қозизодаи
Рум, ки аз муҳаққиқони аср буда, мерафтаанд. Дар сӯҳбати
аввал мубоҳиса воқеъ шудааст ва ба тавил анҷомида, билохара
Қозӣ ба сӯҳбати эшон омада (с.11–12), яъне дар ин баҳс
Қозизодаи Румӣ фикри Ҷомиро мепазирад. Алӣ Сафӣ ин
маълумоти додаи Лориро равшантар мекунад, ки Ҷомӣ ба Самарқанд маҳз барои давом додани таҳсили илм омада буд ва
дар Самарқанд ба дарси Қозии Рум, ки аз муҳаққиқони аср
буда, мерафт ва он ҷо аввал фақат ба касби фазоилу камолот
машғул буд. Ба қавли Алӣ Сафӣ «Ҳазрати махдум се навбат ба
Самарқанд расидаанд, навбати аввал дар замони Мирзо
Улуғбек рафта будаанд ва ба дарси Қозии Рум омадшуд мекардаанд» (с. 42). Вале Абдураҳмони Ҷомӣ пеш аз он ки ба
Самарқанд ояд, дар худи Ҳирот илмҳои дақиқ – махсусан ҳайат ва нуҷум –ро хуб омӯхта, дар ҳамон ҷо бо осори Қозизодаи
Румӣ шинос шуда будааст. Аз як мактуби ҷавобияи Ҷомӣ ба
Қозизодаи Румӣ маълум мешавад, ки ӯ ба асаре оид ба ҳайат ё
нуҷум, ки таълифи Қозизодаи Румӣ (ин эҳтимоли зиёдтар дорад) ва ё таснифи яке аз пешгузаштагони ӯ буд, шарҳе
навишта, қисмати анҷомёфтаи онро бо қосиде ба Қозизодаи
Румӣ фиристода, ваъда медиҳад, ки бақияро низ анҷом дода
хоҳад фиристод (К. 557 б).
Абдураҳмони Ҷомӣ сӯҳбати Қозизодаи Румиро дар охири
ҳаёти ӯ дарёфта буд. Яъне ӯ тақрибан соли 1436 – дар 22–
23-солагиаш ба Самарқанд омада буд. Ба ҳамин муносибат
қайд кардан лозим аст, ки баъзе соли вафоти Қозизодаи Ру107
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миро 1412, 831/1428 ё 1429-1430 ва 889 (яъне 1484) нишон
додаанд (Ҳоҷӣ Халифа, Дорн, Брокелман, Зутер, Собиров,
Пажмон), ки ҳама иштибоҳ буда, дар он солҳо (1428–1430)
баъди таҳсили расмии мадрасаҳои Ҳирот дар Самарқанд
хондан ва то ба он дараҷа эҳтиром пайдо кардани Ҷомӣ аз
имкон берун буда, санаи 1412 пеш аз таваллуд ва санаи
889/1484 айёми пирии шоир аст. Қозизодаи Румӣ ва Хоҷа
Алии Самарқандиро аз муршидони Ҷомӣ шумурдани
Тавҳидипур тамоман ба ҳақиқат наздикие надорад.
Ҷомӣ пеш аз он, ки ба Самарқанд ояд, ба аҳли фазли он
ҷо чун ҷавони боистеъдод, каси донишманд ва шахсияти
шинохташуда маълум будааст. Бинобар ҳамин, баъди ду–се
рӯзи ба Самарқанд омадани Ҷомӣ бо иштироки Қозизодаи
Румӣ баҳси илмие барпо гардида, бисёриҳо маҳз барои
фаҳмидани дараҷаю вусъати дониши Ҷомӣ ва бо ӯ мубоҳиса
кардан дар он иштирок менамоянд. Аз шаҳодати се шахси
наздики Ҷомӣ – Лорӣ, Абдулвосеи Низомӣ ва Алӣ Сафӣ чунин бармеояд, ки дар ҳақиқат ҳам Ҷомӣ ба Самарқанд омада, дар ҳавзаи дарси Қозизодаи Румӣ ба таҳсил машғул гардидааст. Аммо таъкид менамоем, ки имтиҳони зикршуда
шояд барои он сурат гирифта бошад, ки шӯҳрати Ҷомии ҷавон чун шахси донишманди соҳаҳои гуногуни илм пеш аз
худаш дар Самарқанд паҳн шуда будааст. Абдураҳмони
Ҷомӣ на танҳо бомуваффақият аз имтиҳон гузашта, ба
таҳсили худ идома медиҳад, балки дар сафи ҳамкорон ва
ёварони Қозизодаи Румӣ қарор мегирад.
Абдураҳмони Ҷомӣ дар муддати кӯтоҳе дар Самарқанд ба
дараҷае дар донишмандӣ ном мебарорад, ки Қозизодаи Румӣ
дар маҷлиси Улуғбек ба истеъдоди фавқулоддаи ӯ баҳои баланд медиҳад, ки ин матлаб аз маълумоти Алӣ Сафӣ равшан
мегардад: «Мавлоно Фатҳуллоҳи Табрезӣ, ки аз донишмандуни мутабаҳҳир буда ва пеши Мирзо Улуғбек мартабаи садорат
дошта, ҳикоят мекардааст, ки дар он маҷлис, ки Мирзо Қозии
Румро дар мадрасаи худ, дар Самарқанд иҷлос кард, ҳама акобир ва афозили ҷаҳон дар он маҷлис ҳозир буданд. Қозии Рум
дар он маҷлис ба тақриб зикри мустаидон ва хуштабъон мекард. Дар сифати Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ чунин фармуд,
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ки то бинои Самарқанд аст, ҳаргиз ба ҷавдати табъ ва қуввати
тасарруфи ин ҷавони ҷомӣ кас аз оби Омӯя бад-ин ҷониб убур
накард» (с. 134 –135).
Шояд ривояти зерин, ки характери муболиғавӣ дошта,
аслан ба хислати хоксоронаи Ҷомӣ ҳеҷ рост намеояд, дар
натиҷаи ҳамин шаҳодати шоҳидони замони таҳсили Ҷомӣ ба
вуҷуд омада бошад. Мувофиқи он нақл рӯзе аз устодон ва муаллимони эшон сухан дар миён меафтад. Ҷомӣ мегӯяд, ки мо
пеши ҳеҷ кадом аз устодон ончунон сабақе нагузаронидаем,
ки эшонро бар мо ғалаба ва истило буда бошад, балки ҳамеша
бар ҳар яке дар баҳс ғолиб будаем, аҳёнан ба мо сарбасарӣ мекарданд ва ҳеҷ якро дар зиммаи мо ҳаққи устодӣ нест.
Ба ҳамин тариқ, такроран боз як бори дигар таъкид менамоем, ки сафари Ҷомӣ аз Ҳирот ба Самарқанд яқинан соли 1436 ба вуқӯъ пайвастааст. Аз ин ҷиҳат дар солҳои 20уми асри ХV ба Самарқанд омада, дар мадрасаи Улуғбек
таҳсил кардани ӯ ва дигар санаҳоро аз ҳақиқат дур шумурдан лозим меояд. Масалан, Ҳ.У. Содиқов менависад: «Дар
соли 1454 Абдураҳмони Ҷомӣ ҳам аз Ҳирот ба ин шаҳр
(яъне Самарқанд – А.А.) сафар карда, дар ин ҷо 9 сол истод»1. Ҳол он ки ин таърих ба давраи 40-солагии Ҷомӣ рост
меояд, ки аз марги Қозизодаи Румӣ аллакай бештар аз 17
сол гузашта буд.
Дар Самарқанд Абдураҳмони Ҷомӣ ба ғайр аз ҳавзаи
дарси Қозизодаи Румӣ дар назди фақеҳи номӣ Фазлуллоҳи
Самарқандӣ (Фазлуллоҳи Абӯлайсӣ) низ таҳсили илм карда
будааст. Муҳаққиқон дуруст гумон доранд, ки Ҷомӣ шояд
таълими худи Улуғбекро ҳам гирифта бошад. Аз устодони
дигар ҳам сабақ гирифтани ӯ аз имконият дур нест. Вале
бисёр касон дар Самарқанд назди Алӣ Қушчӣ ва Фатҳуллоҳи Табрезӣ (ваф.1462) хондани Ҷомиро зикр менамоянд,
ки ин қобили қабул буда наметавонад. Аз ҷумла Ҳ.Пажмон
менависад: «Андаке баъд аз Ҳирот ба Самарқанд шитофта,
дар ҳавзаи дарси Фатҳуллоҳи Табрезӣ, ки устоди Мирзо
1

Содиқов Ҳ.У. Инкишофи илмҳои табиӣ дар замони Абдураҳмони
Ҷомӣ, маҷ. «Ҷашнномаи Ҷомӣ», с.5.
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Улуғбеки Гӯркон буд, роҳ ёфта»1. С.Нафисӣ изҳори ақида
мекунад: «Пас аз он ба Самарқанд рафта ва дар дуруси
Қозизодаи Румӣ ва Фатҳуллоҳи Табрезӣ, ки дар дастгоҳи
Улуғбек садорат доштааст, ва Мулло Алии Қушчӣ ҳозир
шудааст»2. Дар ҳавзаи дарси Фатҳуллоҳи Табрезӣ ширкат
варзидани Ҷомӣ албатта ҳамоно аз тавзеҳи нодурусти ахбороти Алӣ Сафӣ ба вуҷуд омадааст. Ҳ.Пажмон ин шахсро
устоди Улуғбек меномад, ки низ нодуруст буда, Фатҳуллоҳи Табрезӣ дар дарбори Улуғбек ва баъдҳо дар дастгоҳи
Султон Абӯсаид мансаби садорат доштааст. Аз гуфтаи Алӣ
Сафӣ, ки мазмунан аз навиштаи Абдулвосеи Низомӣ гирифта шудааст, на дар назди Фатҳуллоҳи Табрезӣ дарс хондани
Ҷомӣ, балки ҳозир будани ӯ дар сӯҳбати Улуғбек, ки дар он
Қозизодаи Румӣ ба Ҷомӣ баҳо медиҳад, бармеояд.
Фикри дар Самарқанд назди Алӣ Қушчӣ хондани Ҷомӣ
чаро қобили қабул нест? Аввалан, манбаъҳои адабӣ ва
таърихии ба асри Ҷомӣ наздик дар ин бора ахбороте намедиҳанд. Сониян, аз навиштаҳои шогирдони Ҷомӣ чунин
бармеояд, ки Ҷомӣ дар Самарқанд бо Алӣ Қушчӣ, ки дар
аввалҳои ба Самарқанд омадани Ҷомӣ дар Чин буд, аслан
ошноӣ надоштааст. Гар Алӣ Қушчӣ бо Ҷомӣ аз наздик ошноӣ медошт ва махсусан агар вай муаллими ӯ мебуд, баъди
аз Самарқанд ба Ҳирот баргаштан ӯро имтиҳон намекард.
Дар бораи Ҷомиро имтиҳон кардани Алӣ Қушчӣ Абдулвосеи Низомӣ чунин воқеаро ба қалам медиҳад: «Рӯзе дар фохираи Ҳирот Мавлоно Алии Қушчӣ, ки дурари валои камолоти илмӣ дар мақомоти таҷриди алоиқ ва шавоғил аз
баҳори тафаккур ва тадаббур истихроч намуда, ба ҳайати
туркон чимтое ғариб бар миён баста, ба маҷлиси шарифи
эшон даромад ва инда интиҳоза фурсатаҳу шубҳае чанд аз
дақоиқи илми фанни ҳайат илқо намуд. Он ҳазрат (яъне
Ҷомӣ – А.А.) бадеҳатан ҳар якро аз он дар аснои мубоҳиса
ҷавоби босавоб, ки агар дар талхиси он мутавилот созанд,
1

Пажмон Ҳ. Зиндагонии Ҷомӣ. Девони Ҷомӣ. Теҳрон, 1317, с. 2.
Нафисӣ С. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ, ҷилди I,
Теҳрон, 1344, с. 286.
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шарҳпазир нагардад, бар аҳсани вуҷӯъ ва асҳали туруқ илқо
намуд, чунонки Мавлонои мушоирунилайҳ билкуллия дар
маърази сукут даромад. Ва он ҳазрат ба забони инбисот
фармуд, ки Мавлоно дар ин чимтои шумо беҳтар аз инҳо
чизе набуд?» (в. 20а). Алӣ Сафӣ ин ҳикоятро чунин ба
таҳрир меорад: «Рӯзе дар Ҳирот Мавлоно Алии Қушчӣ ба
ҳайату расми туркон чимтое аҷиб бар миён баста ба маҷлиси шарифи эшон даромадааст ва ба тақриб шубҳае чанд
бағоят мушкил аз дақоиқи фанни ҳайат илқо намуда. Эшон
бадеҳатан ҳар якеро ҷавобе шофӣ гуфтаанд, чунончи Мавлоно Алӣ сокин шуда ва мутаҳайир бимонда. Ва эшон бар
сабили мутойиба фармудаанд, ки Мавлоно, дар чимтои шумо беҳтар аз он чизе набуд?» (с.135). Баъзеҳо вуқӯи ин имтиҳонро соли 1429–1430 ҳангоми ба Хуросон сафар кардани
Алӣ Қушчӣ пиндоштаанд, ки низ ба ҳақиқат рост намеояд,
зеро агар, аз як тараф, Ҷомӣ дар ин давра 15–16-сола бошад,
аз тарафи дигар, ибораи корфармудаи Абдулвосеи Низомӣ
ва Алӣ Қушчӣ («маҷлиси шарифи эшон») ба нисбатан калонсол ва хеле шӯҳратманд будани Ҷомӣ далолат мекунад.
Ҳамчунин, фикри баъди аз Самарқанд ба Ҳирот баргаштан
дар назди Алӣ Қушчӣ ба омӯхтани риёзиёту ҳикмат пардохтан, ё таҳсили расмиро ба охир расонидани Абдураҳмони Ҷомӣ низ қобили қабул нест, зеро Ҷомӣ дар ин вақт на
танҳо таҳсили илмҳои расмии мадраса, балки илмҳои берун
аз барномаи он – риёзиёт, ҳайат ва нуҷумро, ки танҳо дар
баъзе мадрасаҳо дарс дода мешуд, ё аз устодони хусусӣ фаро гирифта мешуданд, низ амиқ омӯхта, ҳатто дар ин соҳа
таълифот ҳам дошт, ки дар ин бора дар боло таваққуф
намудем. Аз ин илмҳо вуқуфи комил доштани Ҷомиро
ашъори ӯ низ ба исбот мерасонанд. Дар ашъори Ҷомӣ истилоҳоти ин илмҳо зиёд ба кор рафтааст. Аз ҷумла ӯ дар охири дафтари савуми «Силсилат-уз-заҳаб» дар хусуси аз подшоҳи Рум Боязид ҳазор танга тӯҳфа гирифтанаш менависад:
Чист он тӯҳфа? – Бадраи зари ноб
В-он ҳадийя атийяи ноёб.
111
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бадрае бешумор бадр дар ӯ,
Ахтарони баландқадр дар ӯ.
Бадри тадвиру офтоби дурахш,
Лавнашон табъро масарратбахш.
Адади ахтарон-ш бе шутулум
Аз усули адад дувоздаҳум.
Бар нисоби кавокиби марсуд,
Гар шавад касри вай зи вай мафқуд
(К. 164б – 165а).
Дар асри Ҷомӣ ададҳои аслиро ба тарзи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 100, 1000 ва ғайра медонистанд, ки дар ин ҳисоб адади
дувоздаҳум 1000 аст. Адади кавокиби марсуд, яъне ситораҳое,
ки ба ҷадвали зиҷ даромадаанд, чунон ки зикрашон гузашт,
1018 буд, ки аз он агар касраш (18)-ро тарҳ намоем, 1000 боқӣ
мемонад. Худи ҳамин порча аз илмҳои ҳисоб ва нуҷум огоҳ
будани Ҷомиро ошкор менамояд. Ҷои дигар шоир дуруст мефармояд, ки Моҳ нурро аз Офтоб мегирад:
Шабҳои тор дар лагани нуқракӯби чарх
Равшан кунад зи машъали хуршед шамъи моҳ
( I, 1732).
Ҷомӣ дар қасидаи ҳасбиҳолии худ «Рашҳи болин би
шарҳи ҳолин» хотирнишон мекунад, ки илмҳои расмии замони худ – сарфу наҳви арабӣ, маонӣ, мантиқ, ҳикмати
машшоӣ, яъне фалсафаи пайравони Арасту, ҳикмати ашроқӣ, яъне фалсафаи пайравони Афлотун, ҳикмати табиӣ,
ҳикмати риёзӣ, илоҳиёт, фиқҳ, усул, ҳадис ва тафсирро фаро гирифта будааст:
Даромадам пас аз он дар мақоми касби улум,
Муморисони фунунро фитода дар дунбол.
Зи наҳвиён талабидам қавоиди эъроб,
Зи сарфиён шунавидам завобити эълол.
Зи қавли шореҳи ҳар мантиқиям шуд малака
Тариқи касби матолиб ба фикру истидлол.
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Паи духул ба байти фавоиди ҳикамӣ
Задам ба дарси ҳакимон дари ҷавобу савол.
Гаҳе ба барзани машшоиён ниҳодам пой.
Гаҳе ба домани амроқиён задам чангол.
Ба дасти фикрати мушкилкушо бикшодам
Барои фаҳми риёзӣ бадоеъи ашкол.
Намуд нури Илоҳӣ зи пардаи дил рӯй,
Шудам зи партави он мушкилотро ҳаллол.
Зи илми фиқҳу усулаш тамом донистам,
Ки чист мустанади ҳукми ҳар ҳарому ҳалол.
Шуд аз рувоту ҳодису асар маро равшан
Раҳи паямбару ойини саҳбу сирати ол.
Чу дар сароири Қуръон шудам муҷоҳидакаш,
Дар он муҷоҳида ҷоиз надоштам эҳмол.
Зи ҳадду матлаъу заҳру батни ӯ кардам
Ба қадри ҳавсала рафъ гиёҳиби иҷмол
(II, 64 –75).
Дар осори Ҷомӣ на танҳо дар ин илмҳо вуқуфи комил
доштани ӯ ба исбот мерасад, балки дар аксари ин илмҳо
таълифоти барҷаста низ доштанаш баръало дида мешавад.
Абдураҳмони Ҷомӣ ҳангоми таҳсил, баробари истеъдоди
баланд, рӯҳи озодихоҳе доштааст. Аз ротиба маҳрум ва ба
баъзе азиятҳои дигар дучор гардад ҳам, ба баъзе расмиятҳои
таҳқиромези аср, аз қабили пиёда-пиёда дар ҷилави маркаби
устодон рафтан ва дар хонаи онҳо хизмат кардан ва ғайра
риоят намекардааст. Дар ин хусус Абдулвосеи Низомӣ менависад: «Рӯзе ба тақриби тамом бар забони мубораки эшон
гузашт, ки мо дар замони сиғару шубоб ба ҳеҷ баҳона тан ба
мазаллати айёми нофарҷом дарнадодем, чуноки (аксари)
мустаидон ва афозили Самарқанду Ҳирот пиёда дар рикоби
Қозии Рум ва Хоҷа Алии Самарқандӣ рӯй ба роҳ ниҳода мерафтанд ва мо ба ҳеҷ сабил қадам дар тариқи мувофиқат ва
мурофиқати эшон намениҳодем ва ба воситаи он танқизи
тамом ба вусули ротибаи субҳи шоми мо роҳ меёфт.
Аҷибтар аз ин он, ки ҳаргиз бар одати мустамираи асҳоби
дарс ба мулозимат дар хонаи эшон рағбат наменамудем ва
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чандон, ки аз иртикоби ин маънӣ суратҳои ғайри мулоим
соих мегашт, мо бар қоидаи маъҳуди худ дар ҳама вақт собит ва росих мебудем» (в.15аб). Алӣ Сафӣ ҳам ин ёддошти
устодашро мухтасартар нақл мекунад.
Чанд гоҳ дар Самарқанд мондани Абдураҳмони Ҷомиро
сарчашмаҳои мӯътабари адабӣ ва таърихии асри ӯ возеҳ хабар намедиҳанд. Фақат муаллифи тазкираи «Майхона» қайд
менамояд: «Дар хабар омада, ки Абдураҳмони Ҷомӣ нӯҳ сол
дар Самарқанд истиқрор гирифтаанд»1. Вале ин фикр ба
ҳақиқат рост намеояд, чунки, аввалан, дар тазкираи «Майхона» муаллифи он ба санаду санаҳо бидуни таҳқиқ муроҷиат намуда, баъди ҷумлаи боло чунин менигорад: «Ва
баъд аз итмоми ин муддат аз он ҷо муроҷиат намуда дар
айёми салтанати Султон Ҳусайн Мирзо Бойқаро дигарбора
ба Ҳирот омаданд». Маълум аст, ки Ҳусайни Бойқаро соли
1469 ба тахти Хуросон соҳиб шуда, аз вақти ба Самарқанд
омадани Ҷомӣ то ин айём аллакай на ин ки 9 сол, алки
тақрибан 33 сол гузашта буд. Агар иштибоҳи дувуми муаллифи тазкираи «Майхона» (дар замони Султон Ҳусайн аз
Самарқанд ба Ҳирот баргаштани Ҷомӣ)-ро сарфи назар кунем, баъди 9 сол баргаштани ӯ тақрибан ба соли 1445 рост
меояд, ки дар ин вақт зимоми ҳукумати Самарқанд дар
дасти Улуғбек буда, дар тахти Ҳирот ҳанӯз Шоҳрух менишаст. Он чиз низ равшан маълум аст, ки дар замони Абдуллатиф (1449–1450) Ҷомӣ ҳанӯз дар Самарқанд буд ва Абдуллатиф мехост, ки ӯро ба ҷои Сайид Алии Ҳошимӣ ба қатори дарбориёни худ ҷалб намояд. Вале Ҷомӣ ба ҳеҷ сурат
ба қабули он таклиф сар фурӯ наёварда, бо баҳонае онро рад
мекунад ва маҳз аз ҳамин замон ба омӯхтани тасаввуф
машғул мешавад.
Ҳар қадар аз кадом вақт ибтидо ёфтани фаъолияти шоирии Абдураҳмони Ҷомӣ аниқ маълум набошад ҳам, дар замони Абдуллатиф дар Самарқанд ғазалҳои ӯ машҳур будаанд. Дар хусуси тахаллуси шоир баҳсе вуҷуд надорад, зеро
худи ӯ дар тамоми осораш тахаллусашро ҳамеша «Ҷомӣ»
1

Абдунабии Фаррухзамонӣ. Майхона. Теҳрон, 1340, с. 101.
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дарҷ менамояд ва шогирдону дӯстони Ҷомӣ ин гуфтори ӯро
низ хеле тавзеҳ дода, пурра мекунанд. Абдулвосеи Низомӣ
дар ин бора менависад: «Аслофи эшон то рӯзе, ки мақом
дар вилояти муқаддасаи Ҷом доштанд, ҳамеша дар китоби
сиҷиллот ва қабоилоти вақт масалан, иборати «Даштӣ» менавиштанд ва чун ба далолати хайранҷоми қозиюлҳоҷат
рахти иқомат ба дорулмулки Ҳирот кашиданд, бар муқтазои
қазияи неъмалбадал лафзи «Ҷомӣ» ба ҷои он дар ҳама ҷо
муносиб медиданд» (в. 6а). Алӣ Сафӣ ҳам дар дурустии ин
фикр шаҳодат медиҳад: «Обои эшон то дар вилояти Ҷом сокин мебудаанд дар китоби сиҷиллот ва қабоилот ибораи
«Даштӣ» менавиштаанд, чун ба дорулмулки Ҳирот рахти
иқомат кашидаанд, лафзи «Ҷомӣ» ба ҷои он рақам мезадаанд» (с.134). Аз гуфтаи Абдулвосеи Нимомӣ ва Алӣ Сафӣ
маълум мегардад, ки Ҷомӣ тахаллуси худро дар ибтидо аз
рӯи нисбааш дар пайравии падару бобояш гирифта будааст.
Чанде аз аҳли китоб ва таҳқиқ дар оғози шоирӣ «Даштӣ»
тахаллус кардани Ҷомиро зикр кардаанд, ки мабдаи ин фикр
ҳамон гуфтаи Алӣ Сафӣ ва тавҷеҳи нодурусти он бояд
бошад. С.Нафисӣ дар бораи Абдураҳмони Ҷомӣ сухан ронда, ҳатто «насабаш аз як сӯ ба Имом Муҳаммади Шайбонӣ
ва аз сӯи дигар ба Шайхулислом Аҳмади Жандапили Ҷомӣ
– орифи машҳури қарни панҷум мерасид»2 – мегӯяд, ки
фикри дувум тамоман ғалат буда, нисбати Абдураҳмони
Ҷомӣ, чи хеле ки аз қитъаи овардашуда равшан мегардад, бо
Абдураҳмони Ҷомӣ танҳо рӯҳонист, на авлодӣ.

2

Нафисӣ С. Таърихи назм ва наср, с. 285.
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БОЗГАШТ БА ҲИРОТ ВА МАСЛАКИ
НАҚШБАНДИРО ПАЗИРУФТАНИ ҶОМӢ
Дар ибтидои ба Самарқанд омадани Ҷомӣ дар ин шаҳри
мӯҳташами сернуфус сулҳу осоиш ҳукмрон буда, шаҳр аз
ҷиҳати савдо, ҳунар, санъат, илм ва сохтмон рӯ ба инкишоф
ниҳода, баробари мадрасаҳои номии Хоним, Улуғбек, расадхонаи Улуғбек, иморатҳои бошукӯҳи Гӯри Мир, Шоҳи
зинда ва ғайра боз чандин мадрасаву ҳаммом, сарою дӯкон,
тиму растаҳо ва боғҳои дилкушо ба вуҷуд омада буданд.
Кишвар бо бисёр мамлакатҳои Шарқу Ғарб алоқаҳои дипломатӣ ва робитаҳои тиҷоратӣ дошт. Аммо баъди марги
Шоҳрух (850/1447) мамлакатро задухӯрдҳои хунини ҷоҳталабӣ фаро гирифт. Абдураҳмони Ҷомӣ дар натиҷаи ин нооромию бетартибиҳо ва махсусан таҳқир шудани аҳли илм
дигар натавонист, ки дар ин шаҳр монад. Ӯ ба ватани худ
Хуросон баргашта, дар Ҳирот иқомат ихтиёр кард. Вақти аз
Самарқанд ба Ҳирот баргаштани Ҷомӣ аниқ маълум
набошад ҳам, онро ба ҳақиқат хеле наздик муайян кардан
мумкин аст. А.Мирзоев ақида дорад, ки Ҷомӣ «дар миёнаҳои салтанати Султон Абӯсаиди Курагон аз Самарқанд ба
Ҳирот баргаштааст». Ин ҷо ба гумонам, салтанати Абӯсаид
танҳо дар Мовароуннаҳр (1451–1457) дар назар дошта
шудааст, ки ба ҳақиқат наздик аст, чунки Ҷомӣ дар замони
Абдуллатиф, чунонки ишора шуд, ҳанӯз дар Самарқанд буд
ва соли 1452 дар Ҳирот «Ҳуляи ҳулал»-ро таълиф кард.Аз
ин ҷо ба хулосае омадан мумкин аст, ки Абдураҳмони Ҷомӣ
дар байни солҳои 1451–1452, баъди иқомати тақрибан 15–
16-сола, аз Самарқанд ба Ҳирот бармегардад, ки дар ин вақт
ҳукмрони Хуросон Абулқосим Бобур (1449–1457) буд. Аз
афти кор Ҷомӣ бо ин ҳукмрон муносибати хуб доштааст, ки
бо матлаи «Биё, эй соқии маҳваш, бидеҳ ҷоми маи рахшон –
Ба рӯи шоҳ Абулқосим муизуддавла Бобурхон» ғазале
навиштааст, ки дар тамоми таҳрирҳои девони якуми Ҷомӣ
дида мешавад (I, 6839–6845). Ҳамчунин, Абдураҳмони
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Ҷомӣ «Рисолаи кабир дар муаммо» мусаммо бар «Ҳуляи
хулал»-ро (с. таъл.1452) низ ба ӯ бахшида, дар бисёр муаммоҳои ин рисола номи «Бобур» ва «Бобур Баҳодур»-ро дарҷ
кардааст.
Аз қарори маълум, Абдураҳмони Ҷомӣ дар аввали ба
Ҳирот баргаштан асосан вақти худро сарфи мутолиа ва
таълифи китоб мекардааст. Абдулвосеи Низомӣ хабар
медиҳад, ки Ҷомӣ дар замони Абулқосим Бобур ба тасаввуф
рӯ оварда, тариқаи сулукро пеш мегирад. Ин фикр мантиқан
ба ҳақиқат наздик аст. Зеро Абдураҳмони Ҷомӣ аслан солҳои
таҳсилаш дар Самарқанд бо таълимоти силсилаи мутасаввифаи нақшбандия ошно шуда буд ва азбаски ӯ тақрибан соли
1451 ё 1452 ба Ҳирот баргашта, Саъдиддини Кошғарӣ (ваф. 7
ҷимодиюлохири санаи 860/13 маи соли 1456)-ро муршиди худ
баргузида буд, дар байни ҳамин солҳо ба фирқаи нақшбандия
ворид шудани ӯ маълум мегардад. Мисраи «Дар ҷаҳлу амо
дода чиҳил сол зи даст» дар муқаддимаи девони қадимии
Ҷомӣ моро ба гумоне мебарад, ки Ҷомӣ маҳз дар 40-солагиаш,
яъне соли 857 ҳиҷрӣ, ки ба соли 1453 мелодӣ баробар аст, дар
Ҳирот тариқати тасаввуфро қабул карда будааст. «Ин ҷавонро
аҷаб қобилиятест» – гуфтани Саъдуддини Кошғарӣ низ ба
ҳамин маънӣ далолат мекунад.
Силсилаи Ҷомӣ ба се занҷира ба худи Баҳоуддини Нақшбанд мерасад: Ҷомӣ муриди Саъдуддини Кошғарӣ, Кошғарӣ
муриди Низомуддини Хомӯш, Хомӯш муриди Алоуддин
Аттори Ғиждувонӣ ва Аттор шогирд ва муриди бевоситаи
худи Баҳоуддини Нақшбанд. Баъди вафоти Саъдуддини
Кошғарӣ, ки шайхи мадрасахондаи донишманде буд, Абдураҳмони Ҷомӣ чун ҷонишини ӯ ба маснади иршод нишаста, дар Хуросон ин фирқаро сардорӣ мекунад. Аз рӯи гуфти Абдулғафури Лорӣ, Абдулвосеи Низомӣ ва Алӣ Сафӣ
Ҷомӣ дар ибтидои ба фирқаи нақшбандия дохил шуданаш,
тақрибан шаш моҳ, тамоми талаботи онро аз сари шавқ ба
ҷо меорад ва аз ҳамин сабаб баъди вафоти Кошғарӣ дар 42–
43-солагӣ муршиди тариқати нақшбандӣ шинохта мешавад.
Вале баъди гузаштани муддате дар рӯҳияи ӯ тағйироте ба
вуҷуд меояд, ки ин дигаргунии рӯҳонӣ бояд натиҷаи ба хи117
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слати озодихоҳӣ, илмдӯстӣ ва инсонпарварии Ҷомӣ рост
наомадани таълимоти тасаввуфӣ ва рафтори ношоистаи аксари пайравони он бошад. Ба ҳар ҳол, Ҷомӣ дар мақоми иршод истода, аз дастгоҳи шайхӣ дурӣ меҷӯяд ва ҳеҷ гоҳ иддаои кашфу каромот намекунад. Абдулғафури Лорӣ нақл
мекунад, ки Мавлавӣ Ҷомӣ «ба кашфу каромот эътимоде
нест», «паридан дар ҳаво ва рафтан бар рӯи об ва амсоли
инҳо каромоти омма аст», «таҳаммули бори шайхӣ надорем» гуфта, «касеро низ талқини ин тариқ намекарданд», аз
худнамоии шайхони нақшбандӣ ҳамеша дар нафрат будаанд
ва ақида доштаанд, ки «ин ҷамоат басе аз идрок дуранд ва
дар мақомоти иродаву истифода беш аз ҳад ба таври худ
мағрур». Алӣ Сафӣ ҳамаи навиштаҳои Лориро такрор карда,
аз забони Хоҷа Аҳрор таъкид менамояд, ки «Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ мурид намегиранд». «Касе аз эшон (яъне
Ҷомӣ – А.А.) пурсид, ки сабаб чист, ки ҳазрати шумо тасаввуф кам мегӯянд? Фармуданд, ки «ангор, ки якдигарро замоне бозӣ додем» – нақл мекунад дар ҷои дигар Алӣ Сафӣ.
Абдулвосеи Низомӣ ҳикоят мекунад, ки «ҷавоне аз мунтасибони маволии Ҳирот ба тарки таҳсил гуфта, ҳамагӣ
ҳиммат бар таваҷҷӯҳи тарафи Самарқанд ва мулозимати
сӯфияи босафвати он ҳудуд масруф медошт. Он ҳазрат дар
вақти видоъ бар сабили насиҳат фармуданд, ки ҷозибаи сафари Мовароуннаҳр якбора туро ба тарафи сӯфигарӣ кашида, аз иктисоби камолоти илмӣ бозмедорад, ҷавомеъи замир
мутаваҷҷеҳи таҳсили илму дониш мебояд гардонид, ки мо
хасоиси ҳолоти сӯфияи беилмро, ки мушоҳида намудем,
ҳама мардуми тира ва торик буданд» (в.125а).
Дар сулуки шабонарӯзии худи Ҷомӣ, чунонки Лорӣ хабар медиҳад, таснифу мутолиа аз субҳ то шомро фаро мегирифтааст. Ёддошти шогирди дигари Абдулвосеи Низомӣ
дар ин бобат мавқеи Ҷомиро боз ҳам аниқтар мекунад:
«Азизе аз саҳабаи хоси эшон чунин мегуфт, ки номаи мафохири фалонӣ аз машоихи вақт ба рақами илму дониш муавван аст. Лоҷарам зумраи муридони бесармоя ба корномаи
маосираш зиёда эътиқоде надоранд, ба зӯъми он ки аз рӯи
ҷаҳлу нодонӣ миёни илму сӯфигарӣ сурати мунофот мепин118
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доранд. Ва он ҳазрат (яъне Ҷомӣ – А.А.) фармуд, ки чун
корхонаи шайхӣ бе дабдабаи ҷаҳлу ҳамоқат дар ҳайизи имкон намеояд, иҷтимои он ду кор бо якдигар ба ғоят дур менамояд» (в. 132а), яъне Ҷомӣ шайхӣ ва олимиро пайванднопазир мешумурдааст.
Ин суханҳо боз аз он ҷиҳат аҳамияти махсус доранд, ки
«Ҳирот дар давраи ҳокимияти темуриён, чунонки муаррихон
қайд кардаанд, шакли як хонақоҳро гирифта, ҷамъомадгоҳи
ҳар гуна рӯҳониён, манбаи хурофоту мавҳумот шуда буд.
Ҳамаи онҳо ба синфи ҳоким хизмат мекарданд. Зоҳидон ва
шайхон дар назди халқи авом эътибори калон доштанд ва
барои ба ғафлат андохтан ва дар маҳкумият нигоҳ доштани
оммаи халқ дар дасти синфи ҳукмрони феодалӣ олати хеле
муносиб буданд»1. Абдураҳмони Ҷомӣ бошад ҳеҷ гоҳ дар
чорчӯбаи ақоиди нақшбандия маҳдуд нашуда, аз роҳи тасаввуф низ ба ҳимояи табақаҳои поён бархоста, кӯшиш мекард,
ки зулми феодалиро то ҳадде ҷилавгирӣ намуда, рафоҳият ва
осоиши мардумро таъмин намояд. Гуфтаҳои зайли Абдулғафури Лорӣ ҳам ба ин далолат мекунад: «Амале дар вай шоибаи риё будӣ, аз ҳазрати эшон (яъне Ҷомӣ – А.А.) содир
намешуд. Агар касеро ба умури дунявӣ мӯҳтоҷ медонистанд,
эҳтиёҷе, ки на аз маҳзи табиат ва вояи нафс будӣ, мояҳтоҷ
вайро бар сабили хафия кифоят мекарданд ва агар аз ин
қабил набудӣ, аслан такаллуф намекарданд ва риё бар эшон
даст намеёфт ва аз эътиқод ва инкори мардум билкуллия фориғ буданд ва аз ҷиҳати ҷазби хавотир ва сити иртикоб ин
амр намефармуданд» (с. 20).
Абдураҳмони Ҷомӣ дар тасаввуф бештар ба масоили
таърих ва назарияи он машғул шуда, таълимоти ваҳдати
вуҷуд (пантеист)-и орифи номӣ Муҳйиддин Ибн-ал-Арабӣ
(1165–1240)-ро асоси ақоиди хеш қарор дода, баъдҳо ба воситаи шарҳ бастани «Фусус-ал-ҳикам»-и ӯ, «Ламаот»-и
Ироқӣ ва ғайра назарияи ӯро инкишоф медиҳад. Касе аз
чилла нишастани Ҷомӣ, ки як одати хеле роиҷи аҳли тасав1

Осимӣ М. Назми ҳикмати халқ//Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор, ҷилди якум.
«Фотиҳат-уш-шубоб». Душанбе: «Ирфон, 1986, с. 10.
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вуф буд, хабар намедиҳад. Аммо аз расмиятҳои аҳли ирфон,
ки Ҷомӣ онро дар мавридҳои инқилоботи қалбӣ ба ҷо
меовард, ҳамоно самоъ буд, ки худ мегӯяд:
Ҳоҷати савти муғаннӣ набувад Ҷомиро,
Ҷовидон бонги самоъ аз дили худ мешунавад
(II, 1707).
Дар хусуси самоъ кардани Мавлавӣ Ҷомӣ Абдулғафури
Лорӣ чунин хабар медиҳад: «Дар ниҳояти аҳвол ва охири
авқот, ки ба назми «Юсуф ва Зулайхо» шуғл менамуданд
(яъне соли 1483 – А.А.)… осори ҳирқат ва ҳарорати ботинӣ аз
эшон зоҳир мешуд, чунончи чанд навбат самоъ фармуданд, ба
тариқи ҳаракати даврия ва дар он муболиға менамуданд ва ба
имтидод меанҷомид, чунончи созанда ва муғаннӣ бемаҷол
мешуданд ва эшон аз он ҳол бознамеомаданд. Охир чун ба
дарди пой меанҷомид, ба зарурат мутақоид мегаштанд, бо
вуҷуди он ки қабл аз он дар амри самоъ мутараддид мебуданд
ва мефармуданд, ки то касе худро бознамегузорад ва аз он
ҳол, ки дорад, вонапардозад, чӣ гуна самоъ тавонад кард? Рӯзе
фармуданд, ки моро ҳолате даст дода ва кайфияте рӯй намуд,
ки вай ҷуз ба самоъ муяссар набувад» (с.7).
Чунонки зикраш гузашт, соли 1457 Абулқосим Бобур
вафот карда, тахти Хуросонро Абӯсаид забт намуд. Абдураҳмони Ҷомӣ, аз афти кор, бо Абӯсаид ҳам муносибати
хуб доштааст, ки дар девони қадимии ӯ бахшида ба ин подшоҳ ғазале вомехӯрад, ки баъд ба «Фотиҳат-уш-шубоб» ворид карда шудааст( I, 3672 – 3678) ва бо матлаи «Соқӣ, ба
шакли ҷоми зар омад ҳилоли ид, – Май деҳ ба фарри давлати Султон Абӯсаид» шурӯъ мешавад. Ғазали дигари Ҷомӣ,
ки яқинан баъдтар ба Абӯсаид дар ҳангоми шукӯҳи мамлакатдориаш бахшида шудааст, чунин матлаъ дорад:
Хатест бар гули рӯят зи мушки тар мастур,
Ки бод офати чашми бад аз ҷамоли ту дур
(I, 4887).
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То аввалҳои ҳукумати Абӯсаид Ҷомӣ дар даруни шаҳри
Ҳирот дар наздикии масҷиди ҷомеъ мезист. Баъд ӯ аз шаҳр
кӯчида, дар канори Хиёбон маскан мегирад. Ана дар ҳамин
солҳо дар ҳамин Хиёбон нахустин мулоқоти Навоӣ бо Ҷомӣ
баргузор гардида буд. Дар ин бора Навоӣ менависад: «Аз
миёнаҳои салтанати Шоҳрух Султон то аввалҳои замони
Султон Абӯсаид Мирзо дар шаҳр сокин буданд, баъд аз он
дар сари Хиёбон дар сари мазори пир ва махдум Мавлоно
Саъдулмиллати вад-дин ал-Кошғарӣ расми иқомат зоҳир
мекарданд» (в. 8б). Воқеан Султон Абӯсаид тахти Хуросонро дар охирҳои моҳи зилҳиҷҷаи санаи 863 (моҳи октябри
соли 1458) ба даст оварда буд, ки дар ин вақт Навоӣ дар
Машҳад зиндагиву таҳсил мекард ва танҳо соли 1464 ӯ ба
Ҳирот баргашт ва соли 1466 аллакай ӯ ба Самарқанд омада,
то моҳи апрели соли 1469 ин ҷо монд. Аз ҳамаи ин хулоса
мебарояд, ки вохӯрии Алишери Навоӣ бо Ҷомӣ ва ӯро ба
шогирдӣ пазируфтани Ҷомӣ дар байни солҳои 1464 –1466
ба вуқӯъ омадааст. Аз ин ҷиҳат ҳам фикри онҳое, ки
вохӯрии Навоиро бо Ҷомӣ солҳои 1459–60 дар вақти 18-19
солагии Навоӣ донистаанд, ҳам ақидаи онҳое, ки ин ошноиро баъди соли 1469, яъне баъди вазири Султон Ҳусайн шудани Навоӣ ё охирҳои салтанати Султон Абӯсаид (1451–
1469) пиндоштаанд, қобили қабул буда наметавонад. Маҳз
дар 23–25-солагии Навоӣ сурат гирифтани аввалин мулоқоти ӯ бо Ҷомӣ амри воқеъ буда, дар ҳамон айём Навоӣ аз
Ҷомӣ илми қофияро аз рӯи «Рисолаи қофия»-и Ҷомӣ таълим
мегирад. Ин факти муҳим нишон медиҳад, ки қаробати
Навоӣ бо Ҷомӣ дар пояи адабиёт ба вуқӯъ пайваста будааст.
Дар замони Абӯсаид Ҷомӣ ҳамчунин бо Хоҷа Аҳрор
(1404 –1490)1 шиносоӣ ва қаробат пайдо кард. Хоҷа Аҳрор 8
ноябри 1460 ба Ҳирот омада, то 25 декабр дар он ҷо монд.
Ҷомӣ бо ӯ аввал дар манзилгаҳи мусофиронаи ӯ дар наздикии шаҳри Инҷил вохӯрда, баъд ӯро ба ҳавлии худ бурд.
1

Оид ба Хоҷа Аҳрор нигаред: Болдырев А.Н. Ещё раз о ХоджаАхраре//Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. М., 1985, стр. 47-63.
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Хоҷа Аҳрор дар ин сафари худ на танҳо бо Абӯсаид мулоқот орост, балки бо илтимос аз вай андози тамғаи Бухороро, ки маблағи сангине буд ва умуман тамға (андоз аз
савдогарон – А.А.)-ро бекор кунонда, на танҳо мазороту хонақоҳҳоро зиёрат кард, балки ба дарси бисёр мударрисони
Ҳирот даромада, хост, ки онҳоро аз таълими калом, мантиқ
ва илмҳои дақиқ боздорад, вале дар иҷрои нияти дуюми худ
ба муқобилияти донишмандони Ҳирот дучор шуда, натавонист онро амалӣ гардонад. Дуруст аст, ки Хоҷа Аҳрор дар
мадраса кам хондааст. Аммо аз маноқиб, рисолаҳо ва мактубҳои ӯ маълум мешавад, ки ӯ дар илмҳои арабӣ, тафсиру
ҳадис, фиқҳу мантиқ ва хусусан таъриху назария ва амалияи
тасаввуфу ирфон ниҳоят бақувват буда, суханҳояшро аксар
бо шеър зеб медодааст. Ҳамчунин Хоҷа Аҳрор аз дӯстони
айёми ҷавонии Саъдуддини Кошғарӣ буд. Ҳамаи ин мӯҷиби
он буд, ки Ҷомӣ ба ӯ эътиқоди хос дошт.
Соли 1465 Абдураҳмони Ҷомӣ хос аз барои дарёфти
сӯҳбати Хоҷа Аҳрор озими Самарқанд шуд ва ҳангоми сафар ғазале гуфт, ки ин байт дар он дарҷ гардида буд:
Ҷомӣ аз хоки Хуросон чӣ кунӣ қасди Ҳиҷоз,
Чун туро каъбаи мақсуд ба Туркистон аст.

(I, 2833)

Ин дафъа Абдураҳмони Ҷомӣ шаби шанбеи 8 муҳаррам/31 август аз Ҳирот баромада, аввал ба Бухоро омад ва
баъд қариб шаш моҳ дар Самарқанд таваққуф намуд. Мувофиқи ривоятҳое, ки дар Бухорову Самарқанд, Душанбею
Хуҷанд, Қаршиву Хӯқанд, Кӯлобу Тошканд, Панҷакенту
Ҳисор ва дигар мавзеъҳои Осиёи Миёна шунидани онҳо бисёр воқеъ мегардад, дар ин сафар ҳам Ҷомӣ дар мадрасаи
Улуғбек, ки як вақтҳо толибилми он буд, қарор мегирад ва
ҷои мулоқотҳои ӯ бо Хоҷа Аҳрор дар ҳамин макон муайян
мегардад. Дар як маҷмӯаи хаттӣ чунин навиштаҷот дарҷ ёфтааст: «Дар Самарқанд, дар мадрасаи Мирзо Улуғбек, дар
яке даричаи ҳуҷрае аз ҳуҷароти он ба қалами ҷалӣ дар тарафи ғарбӣ ин байт навишта шудааст:
122
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ин мақомест, ки манзилгаҳи Ҷомӣ будаст,
Ҷои омадшуди Аҳрори гиромӣ будаст»2.
Ҷомӣ бо Хоҷа Аҳрор бештар доир ба нуктаҳои нозуки
ақоиди нақшбандӣ, тарзи сайру сулук ва афкори Муҳйиддин
Ибн-ал-Арабӣ баҳсу сӯҳбатҳо мекард. Ин ҷо ба як масъала, ки
бе ҳеҷ гуна далел ба шахсияти Хоҷа Аҳрор вобаста дониста
мешавад, махсус таваққуф мебояд кард. Матлаб он аст, ки дар
илми таърихшиносии советӣ (В.В.Бартолд, П.П.Иванов,
А.Ю.Якубовский, Я. Ғуломов, Р.Набиев, Б.Ғ.Ғафуров,
И.С.Брагинский,
В.Зоҳидов,
А.Мирзоев,
М.Раҷабов,
О.Д.Чехович ва дигарон) Хоҷа Аҳрор чун душмани илмҳои
дунявӣ, шахсияти тиратарин, пуштибони ҷаҳолат, истисморгари мунофиқ ва ҳатто фатводиҳандаи қатли Улуғбек ва вайронкунандаи расадхонаи ӯ ба қалам дода мешавад. Албатта,
чун Хоҷа Аҳрор калонтарин заминдор ва доротарин сарватманди аср буд, амволу амлок ва корвону рамаҳои бешумори
ӯро бидуни истисмор ҷамъ овардан ва ба кор андохтан ғайри
мумкин буд. Вале ҳуҷҷатҳо нишон медиҳанд, ки рафтори ӯ
дар ин роҳ аз доираи шариат хориҷ намешавад. Баръакс, ӯ бо
пули худ се мадраса – Тошканду Самарқанд ва Кобул, даҳҳо
масҷиду хонақоҳ, мусофирхонаву осиёб пул ва амсоли инҳоро
сохта, чандин бор аз пули худ андози мардумро дода буд.
Ҳамчунин, бисёриҳо шудааст, ки Хоҷа Аҳрор Темуриёни байни худ барои тоҷу тахт хунрезро оштӣ дода, сулҳ барқарор
намудааст. Дар бораи муносибати ӯ ба қатли Улуғбек ҳаминро
таъкид кардан зарур аст, ки қатли Улуғбек, чунонки ҳоло
баъзе аз сабабҳои аслии он бехабар чун муборизаи илму хурофот қаламдод мекунан, бо илму ҷаҳолат аслан алоқа надорад. Улуғбекро писараш барои он кушт, ки хизмати Абдуллатифро дар ҷангҳои зидди хуросониҳо ба назар нагирифта,
майлаш ба писари дигараш буд. Он вақт Хоҷа Аҳрор дар
2

Маҷмаъ. В. 4461 махзани махтутоти Шӯъбаи Ленинградии Институти
шарқшиносии АИ СССР (ҳоло - Пажӯҳишгоҳи дастхатҳои шарқии Академияи улуми Россия ), в. 174 а.
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Тошканд ба деҳқонӣ машғул буд. Фақат баъди ду соли қатли
Улуғбек (25 октябри соли 1449) ва кушта шудани Абдуллатиф
21 июни соли 1451 Абӯсаид Самарқандро забт кард, сипас
Хоҷа Аҳрорро аз Тошканд ба Самарқанд овард. Баста шудани
расадхонаи Улуғбек ба он вобаста буд, ки дар он кори зиҷ ба
охир расида, он вазифаи дигаре надошт.
Мувофиқи ахбороти Абдулвосеи Низомӣ Абӯсаид дар
Ҳирот мадрасае сохта, мехоҳад, ки Ҷомиро ба сифати мударриси он мадраса ба кор ҷалб намояд. Вале Ҷомӣ қатъан
ин таклифро рад мекунад.
Тақрибан соли 1467 дар замони Абӯсаид ҳамчунин Абдураҳмони Ҷомӣ ба духтари писари калонии Саъдуддини
Кошғарӣ – Хоҷаи Калон хонадор шуд. Барои ин санаро пазируфтан далелҳои мустақим надорем. Аммо чанд далели
ғайримустақим ҳаст: Якум, падарарӯси ӯ тақрибан бо худаш
ҳамсин буд, ки чун марди 38–40-сола метавонист, ки на
пештар аз ин сана духтари шӯгир дошта бошад. Дуюм, фарзанди дуюми Ҷомӣ баъди 8 соли ин таърих таваллуд шуда
буд. Сеюм, дар девони қадимии ӯ, ҳанӯз ба муҷаррадиаш
ишора меравад:
Ҷомӣ, бисӯз далқи тааллуқ, ки дӯхтаанд,
Бар қадди ҳиммати ту қабои муҷаррадӣ

(I, 8341).

Аз ин зиндагонии якҷоя онҳо чаҳор писар ёфтанд, ки
якуминаш баъди як соли никоҳ ба дунё омада, ҳамагӣ як рӯз
умр дид ва беном аз ҷаҳон гузашт. Писари дувумини
Мавлавӣ Ҷомӣ Сафиуддин Муҳаммад соли 1475 таваллуд
шуда, дар яксолагӣ вафот кард. Фарзанди савуми ӯ Зиёуддин Юсуф 9 январи соли 1477 зоида шуда, соли 1510, ҳангоми Исмоили Сафавӣ Ҳиротро забт карда, қабри Ҷомиро
сӯзондан, дар қайди ҳаёт буд. Манбаъҳои таърихӣ хабар
медиҳанд, ки Зиёуддин Юсуф маълумоти хуб гирифта, бар
замми илмҳои расмӣ осори падарашро пеши Абдулғафури
Лорӣ омӯхта, дар арӯз, шоирӣ ва хаттотӣ низ маҳорате доштааст ва шахси бисёр саховатманди хушхулқ будааст. Аб124
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дулвосеи Низомӣ Зиёуддин Юсуфро чун «шайхулислом» ва
«аллома» ном мебарад. Халафи чаҳоруми Ҷомӣ Заҳируддин
Исо баъди 9 соли таваллуди Зиёуддин Юсуф 11 январи соли
1486 ба арсаи вуҷуд по ниҳода, ҳамагӣ 40 рӯз зиндагӣ карда
буд.
Оила ва фарзандон дар эҷодиёти Ҷомӣ нақши муайяне
гузоштаанд.
Султон Абӯсаид, ки аз Фарғонаву Туркистон то Бағдод ва
аз Хоразм то дарёи Ҳинд кишвари нопайдоканонеро дар зери
нигин дошт, аз рӯи ғурур ва хомтамаӣ мехост, ки мамлакати
худро боз ҳам васеъ гардонад. Махсусан ба даст овардани
Ироқу Озарбойҷон, ки як вақтҳо ҷузви қаламрави Темур
ҳисоб мешуд, ва Эрони Ғарбӣ, ки аз марги Шоҳрух боз дар
дасти саркардагони туркманҳои Қароқӯюнлу буд, ҳеҷ аз
гӯшаи хотири ӯ намерафт. Абӯсаид зимистони соли
872/1467–68-ро дар Марв гузаронда, баъди шунидани марги
Ҷаҳоншоҳи Қароқӯюнлу Хоҷа Аҳрорро аз Самарқанд ва Ҷомиро аз Ҳирот барои маслиҳати лашкар кашидан ба Озарбойҷон ҷеғ зада овард.Чӣ маслиҳат додани Ҷомӣ маълум
нест. Аммо Хоҷа Аҳрор камари Абӯсаидро сахт баста, ба
дасти ӯ шамшер дод, ки ин ҳамраъйии ӯро бо султон ифода
мекард. Лекин ин дафъа Абӯсаид пирӯзӣ ба даст оварда
натавониста, худ дар роҳи ин орзу сарро ба бод дода, 4 феврали 1469 дар дашти Муғон кушта шуд. Баъди муборизаи
кӯтоҳмуддате, 2 рамазони 873/10 марти 1469, ба тахти Хуросон Ҳусайни Бойқаро нишаст. Вай, ба қавли Абдулвосеи Низомӣ, баробари дар Ҳирот ба тахт нишастан «ба василаи
ҳусни эътиқод ва иродати қадим ба шарафи мулоқоти шарифи он ҳазрат ( Ҷомӣ – А.А.) мушарраф гашта, вазоифу ниёзи
дилбастагӣ ва шароити зироату дилшикастагӣ мақрун ба фунуни сидқу ихлос ба зуҳур расонид» (в. 7а). Ҷомӣ ҳам ҷулуси
Ҳусайни Бойқароро ба тахти Хуросон бо ғазале пешвоз гирифт. Аз афти кор, қаблан якдигарро хуб шинохтани Ҷомӣ ва
Ҳусайни Бойқаро сабаб мешавад, ки дар байни онҳо зуд ошноӣ ва дӯстӣ барқарор гардад. Ошноии нахустини онҳо шояд
дар замони Абулқосим Бобур вақти дар Ҳирот хизмат кардани Ҳусайни Бойқаро сурат гирифта бошад.
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барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар бораи муносибатҳои наздики Ҷомӣ бо Султон Ҳусайн аз аввал он чиз низ гувоҳӣ медиҳад, ки мувофиқи
навиштаи Муиниддини Исфизорӣ моҳи августи соли 1469
Султон Ҳусайн ба қасди саркӯб кардани Ёдгор Мирзо ба
тарафи Мозандарон лашкар кашида, дар мавзеи Пули Солор
хайма мезанад. Дар ҳамин вақт Хоҷа Аҳрор ба Абдураҳмони Ҷомӣ мактуб навишта, изҳор менамояд, ки ҷамъе аз умарои Самарқанд, ки дар рикоби Султон Абӯсаид мебудаанд,
баъди марги ӯ бе иҷозати подшоҳи нав аёлу фарзандҳояшонро дар Хуросон партофта, ба Самарқанд омадаанд «ва чун
берухсат омадаанд, илтимос аз хидмати ҳазрати Мавлавӣ
он, ки чун ҳазрати аълоро нисбат бад-эшон камоли иродат
ва эътиқод ҳосил аст, эҳтимом фармоянд, ки назар бар кусуру тақсири он ҷамоат накунанд» – хулоса мекунад мактубашро Хоҷа Аҳрор. Баъди гирифтани ин илтимоснома
Мавлавӣ Ҷомӣ мутаваҷҷеҳи урдуи Султон Ҳусайн гашта,
илтимоси ӯро ба ҷо меорад.
Роҷеъ ба муносибати Ҷомӣ бо Ҳусайни Бойқаро зиёд сухан рондан эҳтиёҷ надорад. Зикри ҳамин нукта басанда аст,
ки аз номаҳои боқимондаи Ҳусайни Бойқаро маълум мешавад, ки ӯ на танҳо асарҳои Ҷомиро дар маҷлисҳои хоси худ
мехононд, балки дар бисёр масъалаҳои давлатдорӣ ҳам аз ӯ
маслиҳат мепурсид1.
Аз дарбориёни Ҳусайни Бойқаро Алишери Навоӣ, ки
шогирди собиқи Ҷомӣ буд, аз рӯзҳои аввал бо Мавлавӣ
Ҷомӣ дӯстии худро устувортар гардонда, дар тамоми
фаъолияти сиёсӣ ва адабиаш ба маслиҳатҳои Ҷомӣ рӯй меорад. Маҷдиддин, Суҳайлӣ, Сонеӣ, Низомулмулк ва дигар
вазирони Ҳусайни Бойқаро низ аз наздикони Ҷомӣ буда, аз
машварату маслиҳат бо устоди Ҷом дар умури давлатӣ
баҳра мебардоштанд.
Сазовори таъкид аст, ки баъди тахти Хуросонро таҳти тасаллут гирифтани Ҳусайни Бойқаро ба василаи бунёди иморатҳои нав, кӯшку саройҳо, қасру кошонаҳо, тиму бозорҳо,
1

Аснод ва мукотиботи таърихии Эрон. Гирдоваранда Абулҳусайни
Навоӣ. Теҳрон, 1341, с. 406-408.
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мадрасаву масҷидҳо ва дӯконҳои нав шукӯҳу азамати шаҳри
Ҳирот назар ба давраҳои пешин хеле афзуд. Булукоти атрофи он, ки ба нӯҳ тақсим шуда буд, низ хеле равнақ пазируфта, мардуми шаҳрро бо озуқа (гӯшт, сабзавот, мева), ҳезум,
чӯби иморат ва ғайра таъмин мекарданд. Бузургии шаҳрро
аз он ҳам тасаввур кардан мумкин аст, ки мувофиқи ахбороти Муинуддини Исфизорӣ ҳар сол ба Ҳирот аз Туркистону
Ҳиндустон ва кишварҳои дигар бист ҳазор ғулом оварда
мефурӯхтанд ва агар лашкаре иборат аз дусад ё сесад ҳазор
кас ба он дарояд ва ё барояд, маълум нашуда, ба нарху наво
таъсир намерасонд.
САФАРИ ҶОМӢ БА ҲИҶОЗ
Соли 1472 Ҷомӣ ба тарафи Ҳиҷоз сафар кард. Дар ин бора Абдулғафури Лорӣ танҳо бо як ҷумла ишорат мекунад:
«Ба зиёрати ҳарамайни шарифайн зодаҳумуллоҳ, ташрифан
ва такриман расидаанд». Аммо Абдулвосеи Низомӣ ҳарчанд
таърихи ин сафарро наорад ҳам, воқеаҳои роҳ ва кайфияти
онро муфассал баён мекунад. Аз ҷумла Абдулвосеи Низомӣ
хабар медиҳад, ки Ҷомӣ пеш аз сафар ба подшоҳ муроҷиат
менамояд, ки ӯро ду сол аз андоз озод кунад. Султон Ҳусайн ин илтимоси Ҷомиро ба ҷо оварда, ба ӯ дар хусуси аз
тамоми андозҳо озод карда шуданаш ярлик медиҳад.
А.А.Молчанов мегӯяд, ки Ҳусайни Бойқаро Ҷомиро ба ғайр
аз ушр (мол) аз тамоми андозҳои фавқулодда озод кард1.
Харҷи сафари тамоми аҳли қофила аз ҳисоби Ҷомӣ буд.
Ин сафари Ҷомӣ аз 16 рабеъулаввали санаи 877/21 августи
соли 1472 то 18 шаъбони 878/7 январи 1474 тӯл кашида,
Ҷомӣ ба ғайр аз Макка ва Мадина аз Нишопур, Сабзавор, Бистом, Домғон, Симон, Қазвин, Ҳамадон, Курдистон, Бағдод,
Ҳила, Наҷаф, Карбало, Димишқ, Ҳалаб, Пира, Табрез, Рай ва
1

Молчанов А.А. К характеристике налоговой системы в Герате эпохи
Алишера Навоӣ. Сб. «Родоначальник узбекской литературы». Ташкент,
1940, стр.153-160.
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ғайра барин шаҳрҳои он замон дидан кард. Фақат ин ҷо
зикри он лозим аст, ки муаллифи тазкираи «Майхона» вуқӯи
ин сафари Ҷомиро дар 64-солагии ӯ медонад, ки иштибоҳ будани онро Башири Ҳаравӣ қайд кардааст. Таърихи ин сафарро худи Ҷомӣ навишта будааст, ки онро Алӣ Сафӣ чунин
сабт менамояд: «Ба хати шарифи ҳазрати махдум дида шудааст, ки бар заҳри китобе навишта буданд, ки иттифоқи сафари муборак аз доруссалтанати Ҳирот ҳумийта анил офот дар
шонздаҳуми рабеъулаввали санаи сабъа ва сабъина ва самонамия (16.03.877=21.08.1472) воқеъ шуд. Авосити ҷимодиюлухро (мобайнҳои ноябр) ба Бағдод расида шуд. Мунтасифи шаввол (миёнаҳои марти 1473) ба канори Даҷла иттифоқ афтод. Бистум (бистуми март) аз он ҷо қофила равон
шуданд, ғурраи зилқаъда (30 март) аз Наҷафи ҳазрати Амир,
карамуллоҳу ваҷҳа ва разия анҳу, ба поён даромаданд ва бисту дуюм ё сеюм (20 ё 21 апрел) тавфиқи нузул ба Мадинаи
Расул, саллалоҳи алайҳи вассалам, даст дод. Шашуми
зилҳиҷҷа (4 май) ба Маккаи шариф, зодаҳуккоҳу таоло шарафан, расида шуд. Понздаҳум (13 май) ба ҷониби Шом нияти иртиҳол воқеъ шуд. Бисту панҷумро (23 май) ба Мадинаи
шариф расида шуд. Бисту ҳафтум (25 май) реҳлат афтод. Дар
авосити ишри ахири муҳаррам (25.01.878 = 22.06.1473) ба
Димишқ нузул воқеъ шуд. Баъд аз намози ҷумъаи чаҳоруми
рабеъулаввал (31 июл) аз маҳрусаи Димишқ муроҷиат ба
Хуросон иттифоқ афтод ва дувоздаҳ рӯзро ба Ҳалаб расида
шуд. Рӯзи душанбеи бистуми рабеъуссонӣ (19 сентябр) аз
балдаи Ҳалаб ба ҷониби қалъаи Пира равона шудем. Бисту
чаҳоруми ҷимодиюлуло (17 октябр) ба Табрез расида шуд ва
шашуми ҷимодиюлухро (26 октябр) ба ҷониби Хуросон таваҷҷӯҳ афтод. Ҳилоли раҷаб (22 ноябр) ба як манзил пеш аз ӯ
замини Рай намуда шуд. Рӯзи ҷумъаи ҳаждаҳуми шаъбон (7
январи соли 1474) ба шаҳри Ҳирот нузул воқеъ шуд ва кона
золика фӣ санатун самона ва сабъина ва самонамиа (878)
(с.145–150).
Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин сафар на танҳо русуми ҳаҷгузориро ба ҷо овард, балки бо бисёр марказҳои мадании
Шарқи Миёна ва Наздики он замон ошно шуда, бо аҳли ил128
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му адаб сӯҳбату мубоҳисаҳо ороста, бо урфу одати мардумони мухталиф шинос шуд ва дар Бағдод оид ба «Фусус-алҳикам»-и Ибн-ал-Арабӣ бо як муалифи шеимазҳаб баҳсҳо
кард, рисолаҳои Пирҷамоли Шерозӣ (ваф. 1474)-ро, ки шахсан ба мулоқоти Ҷомӣ расида, ба ӯ ҳадя карда буд, омӯхт,
дар Ҳалаб аз Қозӣ Ҳазирӣ (мувофиқи «Рашаҳот»-и Ҳасирӣ)
ҳадис шунида, санади ҳадис гирифт, дар Табрез созу суруди
муғанниёни турку тоҷик ва туркману арабро истимоъ фармуда, бо аҳли илми он шаҳр мубоҳисаҳои илмӣ пардохт.
Дар ҳама ҷо одамони маҳаллӣ, хусусан аҳли завқ, ӯро бо
аҳли қофилааш бо эҳтиром пазируфта, бо эъзозу икроми
беандоза зиёд барояш зиёфатҳо доданд, мулоқоту вохӯриҳо
ташкил карданд. Дар ҳама ҷо Ҷомиро инчунин ҳокимони
шаҳру вилоятҳо ва подшоҳони кишвар меҳмондорӣ мекарданд. Махсусан ҳокими Бағдод Мақсудбек ва ҳокими
Табрез Узун Ҳасан (1453–1478), ки қаблан бо Ҷомӣ равобити мактубӣ дошт, волии Ҷазоир Сайид Мӯҳсин халафи Мушаъшаъ (1462–1500) дар ҳаққи Ҷомӣ илтифотҳо карданд.
Қайсари Рум Султон Муҳаммади Фотеҳ ҳангоми бозгашти
Ҷомӣ аз Макка ба воситаи Хоҷа Атоуллоҳи Кирмонӣ ном
шахсе, ки қаблан бо Ҷомӣ ошноӣ дошт, 5000 ашрафӣ ҳадя
фиристода, ӯро ба мулки худ хонд. Вале расулони ӯ ҳанӯз
ба Димишқ нарасида, Ҷомӣ аз роҳи Ҳалаб ба сӯи Пира ва
Табрез равон шуда буд. Ба ғайр аз ин, Ҷомӣ дар ин сафар
дар ҳама ҷо осори зулму ҷанг, қатлу хунрезӣ, ғорати роҳзанон, бемурувватии тамғочиёну роҳбонон, қашшоқӣ, гуруснагӣ, ҷаҳолат ва таассубро дид. Маҳз натиҷаи таассуби
кӯркӯрона буд, ки дар Бағдод гурӯҳи рофиза чанд байти
«Силсилат-уз-заҳаб» (дафтари аввал)-ро баҳона карда, ба
бадгӯӣ ва изои ӯ бархостанд. Ҳарчанд Ҷомӣ бо камоли дониш ва қувваи баҳо тавонист, ки ба мухолифони худ ғолиб
ояд, кудурате аз бағдодиён дар дили ӯ боқӣ монд. Воқеан
қабл аз ин ҳам, вақте, ки Ҷомӣ соли 1465 барои дидори
Хоҷа Аҳрор ба Самарқанд омада буд, бадхоҳонаш ӯро барои байти «Май хӯру рӯи накӯ бин, ки малоик накунанд –
Сабт дар номаи аъмоли ту беҳ з-ин амале» (I.8500) кофир
эълон карда буданд. Низоъ бо рофизиёни Бағдод ҳодисаи
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дувум буд. Ҷомӣ дар миёнаҳои моҳи марти соли 1473 аз беруни Бағдод ба Навоӣ пайғом фиристода, дар ғазале ин
маъниро баён кард:
Бар канори Даҷла дур аз ёру маҳҷур аз диёр
Дорам аз ашки ҷигаргун Даҷлаи хун дар канор.
Чун саводи дидаам дарё кунад Бағдодро,
Сели чашми Даҷлаборам гар шавад бо Даҷла ёр.
Гар набурдӣ орзуи Ясрибам аз каф зимом,
Кай фитодӣ бар харобободи Бағдодам гузор.
Ин на боғи дод, хористони бедод аст, лек
Нест ҷуз арбоби дилро дил зи хори ӯ фигор.
Вақти кӯч омад, бибанд, эй сорбон, бори сафар,
То ба кай бошад дил аз бағдодиёнам зери бор?!
Ҳар дам аз шавқи сафар чун уштурони сурхмӯй
Мекашад бар рӯи зардам қатраҳои хун қатор.
Пушт хам гардад чу гардан ноқаро дар бодия,
Гар шавад бо борҳои дил бар ӯ Ҷомӣ савор
(I, 4859–4865).
Каме баъдтар ҳангоми ҳамин сафар Ҷомӣ боз як ғазали
дигаре навишт, ки ҳанӯз ҳам ранҷиши ӯро аз рафазаи
Бағдод ифода карда, бо ин матлаъ шурӯъ мешуд: «Бикшой,
соқиё, ба лаби Шат сари сабӯй, – В-аз хотирам кудурати
бағдодиён бишӯй» (I, 8279). Аммо Ҷомӣ чун бо қофилаи
худ ба Мадина наздик шуд, таркиббанди пурсӯзе дар наъти
Набӣ (I, 1110–1165) ҳангоми убур аз ин шаҳр, Карбало ва
Наҷаф ғазалҳое дар наъти пайғамбар, манқабати Алӣ, Имом
Ҳусайн ва Имом Алӣ ибни Мӯсо ар-Ризо (I,1745–1778)
навишт, ки ҳама шодоби шавқу шӯр ва туғёни эҳсосоти
муҳрик ҳастанд:
Уштури мастам, ки бехуд меравам дар роҳи ӯ,
Нест дар бинӣ маро ҷуз риштаи меҳраш маҳор.
Пойкӯбон мебарад шавқи ҷамоли ӯ маро,
Зери поям чун ҳариру гул бувад хорову хор
(I, 1113–1114).
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Ҳангоми ин сафари Ҷомӣ модари ӯ ҳанӯз зинда будааст.
Алӣ Сафӣ аз илтимоси бошидан кардани Узун Ҳасанро рад
кардани Ҷомӣ чунин хабар медиҳад: «Ҳасанбек… бо иброми тамом илтимоси бошидан кард. Эшон мулозимати волидаи мусиннаи худро баҳона сохта, мутаваҷҷеҳи Хуросон
шуданд». (с. 150). Ҳангоми вориди Ҳирот шудан Навоӣ ва
подшоҳи замон Ҳусайни Бойқаро дар пойтахт набуданд.
Онҳо аз Балх ба ӯ пайғом ва ҳадяҳо фиристоданд. Баъди
муддате Ҷомӣ онҳоро дар Мурғоб истиқбол гирифт.
Баъди сафари Ҳиҷоз, Абдураҳмони Ҷомӣ аксар дар
Ҳирот зиста, хеле ба нудрат ба деҳаҳои атрофи он ва
шаҳрҳои наздик (ба Ҷому Харгард) рафтуо мекард. Вале соли 1479 ӯ боз озими Самарқанд шуд. Дар бораи ин сафари
Ҷомӣ Алӣ Сафӣ менависад: «Навбати савум (сухан дар бораи сафари сеюми Ҷомӣ ба Самарқанд рафта, доир ба ду
сафари аввали ӯ – дар замони Улуғбек барои таҳсил ва соли
1465 барои дидори Хоҷа Аҳрор дар болотар таваққуф карда
будем – А.А.) ҳам ба ҷиҳати идроки сӯҳбати ҳазрати эшон
(яъне Хоҷа Аҳрор – А.А.) аз Ҳирот ба Самарқанд рафтаанд
ва чунон иттифоқ афтода будааст, ки дар вақте расидаанд,
ки ҳазрати эшон ба ҳасби зарурат аз барои мусолиҳаи Умар
Шайх Мирзо ва Султон Аҳмад Мирзо, ки фарзандони Султон Абӯсаид будаанд, азимати Туркистон карда будаанд.
Чун се рӯз аз мулоқот ва сӯҳбат гузаштааст, ҳазрати эшон
ба ҷониби Туркистон мутаваҷҷеҳ шудаанд ва ҳазрати
махдум (яъне Ҷомӣ – А.А.)-ро бо соири асҳоб ва аизза ба
ҷониби Фороб фиристодаанд ва баъд аз мусолиҳаи салотин
ба вилояти Шош омадаанд ва эшонро аз Фороб талабида ва
дар Тошканд чанд шабонарӯз сӯҳбатҳои шигарф қоим будааст ва маҷлисҳои олӣ мунъақид мешуда» (с.142). Аз ин гузашта, муаллифи «Рашаҳот» тафсили ин сафарро аз
навиштаҳои худи Ҷомӣ бо хатти худи ӯ чунин нақл мекунад: «Муддати иқомати ҳазрати эшон дар Тошканд 15 шабонарӯз будааст. Баъд аз он иҷозат хоста, аз Тошканда мутаваҷҷеҳи Самарқанд шудаанд ва аз роҳи Қаршӣ ба Хуросон омада. Ва таърихи ин сафар, чунонки аз хати мубораки
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эшон (яъне Ҷомӣ) нақл афтода, бар ин ваҷҳ аст, ки берун
омадан ба сафари Самарқанд дар карати савум рӯзи душанбе буд ғурраи рабеъулаввали санаи арбаа ва самонина ва
самонамиа (1 рабеъулаввали 884 – 23 маи 1479) ва душанбеи дигарро (8.03.884 =30.05.1479) бори дувум наздик ба
Тахти Хотун расида шуд ва панҷшанберо дар он ҷо кӯч карда омад ва сешанберо ба Андхӯ расида шуд ва одинаро аз
оби Омӯя убур афтод ва панҷшанберо аз қарияи Шодмон
расида шуд ва он ҷо ба ҳазрати Хоҷа (Аҳрор) мулоқот афтод
ва аз рӯзи якшанбе эшон ба Туркистон мутаваҷҷеҳ шуданд
ва моро ба ҷониби Фороб фиристоданд. Понздаҳуми рабеъулохир (15.04.884 = 7.07.1479) аз Фороб ба ҷониби Шош
таваҷҷӯҳ воқеъ шуд. Бисту дувумро ба Шош расида шуд ва
ҳаштуми ҷимодиюлуло (8.05.884 = 29.07.1479) аз Шош ба
ҷониби Хуросон таваҷҷӯҳ афтод ва понздаҳумро ба Самарқанд расида шуд. Душанбеи бисту якумро реҳлат воқеъ
шуд, то панҷшанбе дар Шодмон вуқуф автод ва душанберо
ба Қаршӣ расида шуд ва ҳилоли ҷимодиюлохир (1.06.884 =
20.08.1479) шаби панҷшанбе дар Қаршӣ дида шуд» (с. 142–
143). Давоми навиштаҷоти Ҷомиро, ки бояд таърихи баъди
ин дар сафар гузарондаи ӯро то вуруд ба Ҳирот фаро мегирифт, Алӣ Сафӣ намеорад. Вале аз ин сафари Ҷомӣ ҳуҷҷати
дигаре низ боқӣ мондааст, ки ҳақиқати навиштаҳои Алӣ
Сафиро ба исбот мерасонад. Ҷомӣ 11 рабеъулохири санаи
884, ки мутобиқи 3 июли соли 1479 аст, ба Навоӣ чунин
руқъа навишта, ирсолаш намуд: «Баъд аз марфаи ниёз
маърӯз он ки дар 11-уми моҳи рабеъулохир ба ҷиҳати истидъои ҳазрати Хоҷа ба ҷониби Тошканд таваҷҷӯҳ воқеъ
шуд. Ҳама ёрон дар камоли сиҳҳату саломатанд ва уммед
аст, ки анқариб муроҷиат воқеъ шавад. Маъзур доред, ки ин
китобат бар пушти асб воқеъ шудааст. Тавфиқ рафиқ бод.
Вассалом, Алфақир Абдураҳмон ал-Ҷомӣ». Асли ин мактуб,
ки бо дасти худи Ҷомӣ иншо шудааст, инак дар захираи
махтутоти шарқии АИ РСС Ӯзбекистон (ҳоло– Ҷумҳурии
Ӯзбекистон) маҳфуз мебошад.
Ба ғайр аз ин се сафари Ҷомӣ ба Самарқанд, ки тасвири
онҳо гузашт, ӯ боз як бори дигар меҳмони ин шаҳр шуда
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будааст. Ҳарчанд таърихи он аниқ маълум нест, ин сафар
низ бояд наздик ба сафари сеюми Ҷомӣ ба Самарқанд воқеъ
шуда бошад, чунки дар он аз волии вилояти Туркистон будани Умар Шайх дар он ҳангом хабар дода мешавад. Дар
бораи ин сафари Ҷомӣ танҳо Абдулвосеи Низомӣ чунин
маълумот медиҳад: «Навбати дуюм инони азм ба ҷониби
Самарқанд мунъатиф гардониданд. Чун вақти расидани
эшонро дар он мавсим ҳаво аз самми қотили тоун самумпӯш ва об аз заҳри ҳалоили вабо зақумнӯш буд ва
ҳазрати Хоҷа (Аҳрор)… азимат ба саҳрои саломати Андиҷон ронда, дар он ноҳият, ки ба нисбати ҳудуди Самарқанд дараҷаи эътидол ва истиқомат дошт, иқомат мефармуд, он ҳазрат (яъне Ҷомӣ – А.А.) низ… мутаваҷҷеҳи
тарафи Андиҷон гашта… ва зиёда аз муддати як моҳ дар он
сарзамин ҳар рӯз ду навбат – чошту пешин маҷлиси мулоқоти он ду бузурги кароматанҷом шарафи интизом меёфт… Дар ин вақти мутамодӣ шоҳзода Умар Шайх Мирзо,
ки волии вилояти Туркистон буд, ҳар рӯз дар он ду навбати
ҳаррӯза ба шарафи он маҷлис сарафроз» (в. 49аб) мешуд.
Азбаски худи Ҷомӣ сафари соли 1479-ашро сафари савум
ба Самарқанд ва ин сафари таърихан маҷҳулро Абдулвосеи
Низомӣ сафари дувум гуфтааст, дар назари аввал байни
онҳо ихтилоф намоён мешавад. Вале агар дар назар дорем,
ки Ҷомӣ на сафари сеюми худро умуман ба Самарқанд, балки сафари сеюмашро ба Самарқанд маҳз барои дидори Хоҷа
Аҳрор ва Абдулвосеи Низомӣ ҳам сафари дувуми ӯро ба
Мовароуннаҳр барои мулоқоти Хоҷа Аҳрор дар назар доранд, ихтилоф бартараф шуда, пеш аз соли 1479 ба вуқӯъ
пайвастани ин сафари Ҷомӣ аниқ мешавад.
Дар охири солҳои 80-уми асри ХV Ҷомӣ азми дубора ҳаҷ
кардан доштааст. Аммо Ҳусайни Бойқаро ӯро аз ин ният
бозмедорад ва баъди он асосан ба корҳои эҷодӣ машғул
гардида, агар дар ҷавонӣ ва миёнсолӣ чандин бор фикри аз
шеър даст кашиданро ифода карда бошад, акнун ӯ шеъри
хушро ҳунару худро дар ин кор ҳунарманд меномад (III,
2110–2111), шеърро фарзанди нек ва воситаи бақои умр дониста, хитобан ба худ мегӯяд:
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Ҷомӣ, аз шеър макун бас, ки диҳад охири кор
Зодаи табъи ту хосийяти фарзанди халаф.
Тарбият гарчи дар аввал зи садаф ёфт гуҳар,
Ҷуз туфайли гуҳар охир кӣ барад номи садаф?
(II, 2648–2869).
ПЕШВО
Абдураҳмони Ҷомӣ дар аҳди хеш барои мардумони Ховари
Наздик ва Миёна хусусан барои адибон ба воситаи ду
ҷиҳати фаъолияти худ чун пешво шинохта шуда буд: Аввалан, вай ба воситаи таълим, тадрис, ҳакамӣ, маслиҳат, ёрии
моддию маънавӣ ва амсоли инҳо, ҳамчунин бо эҷодиёти
худ, ки бисёр адибон осори ӯро пайравӣ карда, мактаби адабиашро давом медоданд, ба сифати муқтадои суханварон ва
орифон эътироф гардида буд. Баъдан, ҳоҷатмандону
ниёзмандони зиёде барои ҳаллу фасли масоили зиндагӣ,
илмӣ, давлатдорӣ ва эҳтиёҷоти шахсӣ аз дуру наздик ба ӯ
муроҷиат мекарданд.
Аз ҷавонӣ Ҷомӣ шахси ёрҷӯ ва дӯстихоҳ буда, то дами марг
ин хислати ӯ ҳамеша камол меёбад ва аз ҳамин ҷиҳат ҳамеша
ӯ дар ҳалқаи дӯстон, шогирдон ва мухлисони худ будааст.
Аммо дар маҳфили ӯ сухан бештар дар бораи илму адабиёт
мерафтааст. Ҳанӯз дар замони Султон Абӯсаид (1459–1469)
манзили Ҷомӣ ба макони омадшуди олимону шоирон, дарвешону бузургзодагон ва умуман аҳли дил табдил ёфта буд. Ба
шаҳодати Алишери Навоӣ дар замони Абӯсаид «ҷамеи уламо
ва акобир ва ашрофи шаҳр ба он кас мулозимат ва тараддуд
бунёд карданд, то ҳатто ки аркони давлат ва аъёни ҳазрат ва
умарои олишаън ва судуру вузарои рафеъмакони подшоҳи
замон, балки султони аср ҳам ба остони он кас, ки каъбаи
мақсуд ва қиблаи мурод буд, ташриф меоварданд, балки худро
мушарраф мекарданд, ба тавре ки арҷмандона давр ва сарбаландони аҳд ба остони олишаъни он ҳазрат рӯ мениҳоданд ва
илтиҷо меоварданд ва ниёзмандони дигару оммаи бехешу
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пйванд ҳам чашмони худро аз хоки он дар равшан мекарданд»
(в.8б – 9а). Алишери Навоӣ ҳам дар ҳамин замон дар ҳамин
макон бо Абдураҳмони Ҷомӣ вохӯрда, дар назди ӯ «Рисолаи
қофия»-ро, ки Ҷомӣ дар он наздикиҳо таълиф карда буд,
меомӯзад. Дар ин бора худи Навоӣ хабар медиҳад: «Ин
фақири ҳақир вақти дар зумраи ҷамоати охир (онҳое, ки дар
боло зикрашон гузашт – А.А.) дар сари Хиёбон он касро диданам, ба гирифтани сабақ аз «Рисолаи қофия», ки мухтасар баён шудааст, мумтоз гардидам» (в. 9б).
Воқеан Ҷомӣ дар замони зиндагиаш на танҳо ба сифати
пири тариқат, балки чун адиби мумтоз, ҳимоятгари санъат
ва мураббии ҷавонон обрӯю эътибори бузургеро соҳиб гардида, даврони камолоти маънавии ӯ дар пайвастагии қавӣ
бо мунавварфикрони шаҳр сипарӣ шудаанд. Шоирон, олимон, мусиқачиён ва рассомони ҳаравӣ ва мавзеъу кишварҳои дигар дар атрофи Ҷомӣ ҷамъ омада, баҳсу мушоираҳо ташкил медоданд. Соли 1476 Навоӣ ба фирқаи нақшбандия ворид гашта, Абдураҳмони Ҷомиро пир – устоди
маънавӣ интихоб намуд. Дар маҳфилҳои худ Ҷомӣ «Хамса»-и Навоиро хонда баромада, ба истеъдоди шоирии муаллиф баҳои баланд дод ва ба сифати асосгузори адабиёти
турк зуҳур кардани ӯро тасдиқ намуд. Ду шоири бузургро
на фақат умумияти афкору паҳнои истеъдоду ҳунар ба ҳам
наздик медошт. Бо имони комил метавон гуфт, ки дар шеър
Навоии турк ва Ҷомии тоҷикро мазҳаби ягона – идеалҳои
инсондӯстона муттаҳид месохт.
Дар бораи муносибати наздики Ҷомӣ бо Султон Ҳусайни
Бойқаро ҳаминро метавон ба хотир овард, ки мувофиқи
навиштаи Муиниддини Исфизорӣ моҳи сафари санаи
874/августи соли 1469 Султон Ҳусайн бар қасди саркӯб
кардани Ёдгор Мирзо ба тарафи Мозандарон лашкар мекашад ва дар мавзеи Пули Солор хайма мезанад. Дар ҳамин
вақт Хоҷа Аҳрор ба Абдураҳмони Ҷомӣ мактуб навишта,
изҳор менамояд, ки ҷамъе аз умарои Самарқанд, ки дар рикоби Султон Абӯсаид мебудаанд, баъди марги ӯ бе иҷозати
подшоҳи нав аёлу фарзандҳояшонро дар Хуросон партофта,
ба Самарқанд омадаанд ва чун берухсат омадаанд, илтимос
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аз хидати ҳазрати Мавлавӣ он ки чун ҳазрати аълоро нисбат
бад-эшон камоли иродат ва эътиқод ҳосил аст, эҳтимом
фармоянд, ки назар ба кусуру тақсири он ҷамоат накунанд
ва иҷозат диҳанд, ки аъзои оилаҳо ба ҳам пайванданд. Баъди
гирифтани ин илтимоснома Мавлавӣ Ҷомӣ мутаваҷҷеҳи урдуи Султон Ҳусайн гашта, ҳагоми наздики аскаргоҳ шудан
мефаҳмад, ки подшоҳ бо ҳарифон дар маҷлиси унс ба ишрат
машғул аст. Вай таваққуф менамояд ва ба маҷлис намедарояд. Вале подшоҳ аз ин рафтори шоир гила карда, онро ба
порсоӣ ҳамл мекунад. Ҷомӣ изҳор медорад:
На зӯҳд омад маро монеъ зи базми ишратандешон,
Ғами худ дур медорам зи базми ишрати эшон.
Ба ҷое, к-атласи шоҳон нашояд фарши раҳ, ҳошо,
Ки роҳи қурб бояд далқи гардолуди дарвешон.
Султон Ҳусайн илтимоси Ҷомиро ба ҷо оварда, ҳамчунин
дар ҷавоби ғазали ӯ ғазале навишта мефиристад:
Нашояд маҷмаеро гуфт базми ишратандешон,
Ки набвад партави рӯят чароғи маҷлиси эшон.
Ба ҷуз ташвиш набвад тахту ҷоҳу атласи шоҳӣ,
Хушо кунҷи фароғу далқи гардолуди дарвешон!
Набошад чун раҳу расми вафокӯшон ҷафокешӣ
В-агар бошад бувад ҳам саҳл дар кеши вафокешон.
Касе, к-аш хандақи ҳисн аст оби чашми аҳли дил,
Каяш андеша бошад з-оташи қайди бадандешон?!
Ба кӯи ишқ то бигсастам, эй дил, хешӣ аз мардум,
Ғаму дарди нигори хешро донистам аз хешон.
Чу бикшоям даҳан, оҳ оядам аз дил бурун, гарчи
Шавад дар боз майли дуд бошад ҷониби пешон.
Ҳусайнивор аз пири муғон ҷӯям қадаҳ, бошад
Зи дурди ҷоми Ҷомӣ бодаи лаъли ҷигаррешон.
Қосид, ки ҷавоби ғазал ва ҷавоби пайғомро мувофиқи
дархост мерасонад, Ҷомӣ боз ба ӯ номаи сипосгузории манзум менависад, ки ин ду байт аз он аст:
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Расид қосиду дурҷе зи мушки ноб овард,
Чӣ ҷои дурҷ, ки дарҷи дури хушоб овард.
Сухан дур аст, бигӯям, зи шоҳи маснади ноз
Ниёзномаи дарвешро ҷавоб овард.
Аз ибтидои солҳои 70-ум сар карда дар Ҳирот конуни
илм ва маҳфили адабиёт, ки баъди даврони Шоҳрух, хусусан дар замони салтанати Абулқосим Бобур ва Абӯсаид қариб хомӯш шуда буд, боз ба ҳаракат даромада, то охири аср
шукӯҳи он афзудан мегирад. Сарвари ин ҷараён Ҷомӣ ва
Навоӣ буданд. Акнун на фақат дар манзили Ҷомӣ, балки дар
хонаи Навоӣ, маҷлисҳои шоҳона, маҳзари уламо, доираҳои
аҳли тасаввуф, дӯконҳои ҳунармандону косибон ва умуман
гӯшаҳои бозор низ зуд–зуд мубоҳисаю мусобиқаи шеърӣ
гузаронда мешуд.
Абдураҳмони Ҷомӣ, ки шахси хеле доранда буд, бо пули
худ дар даруни шаҳри Ҳирот мадрасае месозад, ки то имрӯз
дар гузари Мурғфурӯшӣ боқӣ мондааст. Баъдҳо ӯ бо дороии
худ боз дар Хиёбон мадрасаву ҳаммом ва хонақоҳе ва дар
вилояти Ҷом масҷиди ҷомее сохта, заминҳои зиёдашро ба
онҳо вақф мекунад, махсусан молу мулки зиёдеро Ҷомӣ ба
мадрасаи Хиёбон вақф мекунад, то ки мударрисон, толибилмон ва хизматгорони он мадраса аз ротиба ва маош
тангӣ накашанд. Аммо Абдураҳмони Ҷомӣ бо ин қонеъ
нашуда, худаш бевосита ба тарбияи шоирону нависандагон,
хаттотону рассомон ва созандаву навозандагони ҷавон
машғул мешавад. Дар ин рисола чандин маротиба номи
шогирдони бузург ва фазилатманди ӯ – Алишер Навоӣ, Абдулғафури Лорӣ ва Абдулвосеи Низомӣ ба ёд оварда шуд,
ки ҳар кадоми онҳо мустақиман дар илму ирфон аз Ҷомӣ
сабақ гирифтаанд. Навоӣ изҳор медорад, ки «Рисолаи
қофия», рисолаи дувуми муаммо, «Рисолаи арӯз», «Лавоеҳ»,
«Ашъат-ул-ламаот»,
«Лавомеъ»,
«Шарҳи
рубоиёт»,
«Нафаҳот-ул-унс», «Шавоҳид-ан-нубувват», «Ҳафт авранг»
(ҳама осори худи Ҷомӣ), «Қудсия»-и Хоҷа Порсо, «Ламаот»-и Ироқӣ, рисолаҳои Хоҷа Аҳрор, «Илоҳинома»-и Аб137
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дуллоҳи Ансорӣ ва ғайраро пурра дар назди Ҷомӣ омӯхта,
баъзе рисолаҳои дигарро ба дастури сабақ ва қонуни
муқобала дар хизмати ӯ мутолиа накарда бошад ҳам, ҷойҳои
мушкилашро аз он кас пурсида, таҳқиқ карда будааст. Абдулғафури Лорӣ гувоҳӣ медиҳад: «Ин фақир… ҷамеи расоили эшон ва кутуби ин тоифа дар мулозимати ҳазрати эшон
(яъне Ҷомӣ – А.А.) гузаронда буд» (с.1).
Абдураҳмони Ҷомӣ дар сифати ин шогирди фазилатмандаш, ки ба дараҷаи мавлавӣ ва фақеҳи варзида расида
буд, мегӯяд:
Он ҷо, ки ақлу дониш мурғе бувад шикорӣ,
Бозест тезчангол Абдулғафури Лорӣ.
Абдулвосеи Низомӣ, ки қариб 50 сол дар хизмати Ҷомӣ
буд, хабар медиҳад: «Ин бебизоат… дар дарсгоҳи ифодатпаноҳи эшон, ба гузарондани «Шарҳи «Шамсия», ҳавошӣ ва
шарҳи «Матолеъ», «Ҳавошии «Мутаввал», «Талхис ва ҳавошӣ
ва шарҳи «Мифтоҳи улум», «Шарҳи «Мувофиқ», «Шарҳи
«Таҷрид» ва «Шарҳи Чағминӣ» аз соири банӣ-навъ мумтоз ва
сарафроз гашт (в. 62а; 130б). Ғайр аз ин се нафар дар назди
Ҷомӣ Камолидин Масъуди Шервонӣ, Муҳаммади Сиёвуш,
Муҳаммади Баҳрободӣ, Мавлоно Хоҷа, Дарвеш Ҳоҷӣ, Мавлоно Ҷамолиддин, ки ҳама донишмандони соҳибтаълиф будаанд, Баёнӣ, Биноӣ, Суҳайлӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ,
Ҳотифӣ, Комӣ, Алӣ Сафӣ, Масъуди Туркман, Мир Камолиддин Ҳусайн, Муиниддини Исфизорӣ, Сайфӣ, Осафӣ, Мирами
Сиёҳ барин адибони номӣ таълим гирифта, дар эҷодиёти онҳо
таъсири Ҷомӣ ҳис карда мешавад. Аз ин гузашта, баъзеи онҳо
дар мадрасаҳои Ҷомӣ ба тадрис машғул гардида, баъзеи дигар
дар мулозимати Ҷомӣ истода, ба василаи ротибаи медодании ӯ
зиндагӣ ба сар мебурдаанд. Ҷомӣ ба шогирдонаш аз
масъалаҳои нозуки тасаввуф ва ҳатто аз илмҳои дақиқ (масалан, аз рӯи «Шарҳи Чағминӣ» оид ба нуҷум) ба тарзи хусусӣ
таълим медодааст. Аз ин гузашта Ҷомӣ сарвари ҳакиқии
пешравиҳои адабиёти нимаи дувуми асри ХV буда, аксари муаллифон асарҳояшонро бахшида ба ӯ менавиштанд. Абдулво138
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сеи Низомӣ нақл мекунад: «Аксари кутуб ва расоили машҳури
манзуму мансур, ки дар замони ҳаёти он ҳазрат рақамзадаи
килки тартибу таълифи бузургон ва хурдони Эрону Тӯрон аст,
ҳатто рисолаи туркияи ҳумоюни аълоҳазрати султони
соҳибқиронии кишварситонӣ (яъне Ҳусайни Бойқаро – А.А.)
ва «Хамса»-и закияи фузун аз иҳотаи чанду чуни аълоҷаноби
махдумии мамлакатпаноҳии муқарраби султонӣ (яъне Навоӣ –
А.А.) ҳама мувашшаҳ ба ному авсоф ва мусаддар ба мадҳу
алқоби эшон аст» (в.2б – 3а).
Хотирнишон кардан лозим аст, ки дар осори онҳое, ки
дар боло зикрашон рафт (Навоӣ, Биноӣ, Баёнӣ, Ҳотифӣ,
Лутфӣ, Кошифӣ, Улоӣ, Суҳайлӣ, Туфайлӣ ва дигарон), бо
кӯмаку роҳбарӣ, ё дар зери таъсири асарҳо ва барои Ҷомӣ
навишта шудани таълифоташон қайд мегардад.
Дар Ҳироти нимаи дувуми асри ХV низ мисли нимаи аввали он аср баробари пешрафти адабиёт ва инкишофи илм
ҳунарҳои нафис, махсусан хаттотӣ, лаввоҳӣ, тазҳибкорӣ,
саҳҳофӣ, наққошӣ ва рассомӣ, ки ба санъати ороиши китоб
вобаста буданд, кандакорӣ, ҳаҷҷорӣ, ҳаккокӣ, гулкорӣ ва
кошигарӣ, ки ба ривоҷи ҳунари муҳандисӣ ва меъморӣ
иртиботи қавӣ доштанд, ҳамчунин мусиқӣ басе тараққӣ
карда буд. Абдураҳмони Ҷомӣ, аз як тараф, агар бо шахсият, қудрати донишу биниш ва мақоми ҷамъиятии худ чун
сарвари маънавии аҳли эҷод шинохта шуда, барои ривоҷи
ҳунарҳои нафиса асоси мафкуравии онро мустаҳкам ва
ҳимоят карда бошад, аз тарафи дигар, бевосита бо ширкати
шахсии худ дар пешравии бисёр соҳаҳои он саҳми арзанда
мегузорад. Ҳамчунин мувофиқи ахбори бисёр сарчашмаҳои
таърихӣ баъзе санъаткорони асри ХV маҳз бо кӯмаки моддии Ҷомӣ ва дар мулозимати ӯ истода, ҳунари худро ривоҷу
сайқал дода будаанд. Баробари Азҳари Табрезӣ ((ваф. 1474),
ки баъди Миралии Ҳаравӣ ва Мирзо Ҷаъфари Бойсанғурӣ
савумин устоди настаълиқ буда, дар усулу сулс низ дасти
босазое дошт, шогирдони ӯ – Султоналии Қоинӣ (ваф.
1508), Султоналӣ бинни Муҳаммади Машҳадӣ (1431–1513),
Султоналии Сабзи Машҳадӣ (1440–1520), ки «Рисолаи хат»
(с. таъл.1514), Хоҷа Заҳириддин Миралии Табрезӣ – писари
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ӯ Хоҷа Абдуллоҳ ва шогирдаш Хоҷа Камолиддини Шакаринқалам, ки котибони хоси Ҷомӣ буданд, Султон Муҳаммади Хандон (ваф. баъди 1501), Баёнӣ (ваф. 1516), писари ӯ
Нуриддин Муҳаммад, Мӯъмин, Пиралии Ҷомӣ (ваф. 1526),
Султон Муҳаммади Нур (ваф. 1533), Дарвеш Муҳаммади
Тоқӣ, Муҳаммад Қосими Шодишоҳ, Муиниддин Воиз (ваф.
1505), Муҳаммади Бадахшӣ ва дигар даҳҳо котибон дар ин
давра ҳунарнамоӣ карда, ҳама баробари садҳо нусха осори
бузургони гузашта ва муосиронашон даҳҳо асарҳои Ҷомиро
низ гаштаву баргашта китобат карда, аксар аз дӯстӣ ва ё
шогирдӣ бо Ҷомӣ ифтихор доштаанд. Дар баробари ин,
Мавлоно Миралӣ ва Паҳлавон Котиб барин хаттотон низ
фақат ба истинсохи осори Ҷомӣ машғул будаанд. Вале
бештарини котибон дар китобхонаи Ҳусайни Бойқаро ва
Алишер Навоӣ хидмат ба ҷо меовардаанд.
Худи Ҷомӣ ҳам хатро хушу зебо менавиштааст. Аммо ӯ
фақат осори худро рӯйнавис мекардааст ва ҳоло мо аз баъзе
нусхаҳои чунин осори ӯ огоҳӣ дорем: «Шавоҳид-уннубувват», ки соли 891/1486 китобат шудааст, дар захираи
дастнависҳои АИ РСС Ӯзбекистон таҳти рақами 4277 нигоҳ
дошта мешавад. Як нусхаи «Силсилат-уз-заҳаб» ва «Сабҳатул-аброр» ба хати худи шоир дар Музеи Кобул ва яке аз рисолаҳои ӯ, ки ӯ худ рӯйбардор карда будааст, дар китобхонаи шоҳии собиқи Афғонистон маҳфуз аст. Ин қитъаро ҳам
ба Ҷомӣ мансуб медонанд:
Котибонро ҳафт хат бошад ба тарзи мухталиф:
Сулсу райҳону муҳаққақ, насху тавқеу рукоъ.
Баъд аз он таълиқ – он хатт аст, к-аш аҳли Аҷам
Аз хати тавқеъ истинбот карданд ихтироъ.
Ба ҳамин тариқ дар нимаи дувуми асри ХV низ ҳар ҳафт
намуди хатҳои машҳури алифбои арабӣ – сулс, райҳонӣ,
муҳаққақ, насх, тавқеъ, руқоъ ва таълиқ ҳама маъмул буда,
хати настаълиқ дар ибтидои аср ихтироъ мегардад. Хоҷа
Тоҷи Салмонӣ бошад, дар замони Шоҳрух хати таълиқро аз
хати тавқеъ ва руқоъ истихроҷ карда, навиштани фармонҳо
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бо ин хат ба расмият медарояд. Аз маҳсули осори хаттотони
ин давр намунаҳои зиёди хати куфӣ (махсусан дар
навиштаҷоти биноҳо), туғроӣ, усул, хафӣ, мусанно, муаммо,
ғубор, тавъам ва ғайраро дидан мумкин аст. Вале беш аз
ҳама настаълиқ ва то дараҷае насх дар китобат истифода
шуда, дар ҳамин аср унсурҳои хати шикаста ва девонӣ ба
вуҷуд омада, хатҳои дигар дар катибаи биноҳо, мазруфот,
ҳунармандӣ, руқъанависӣ, мураққаъсозӣ, коргузорӣ ва амсоли ин ба кор бурда мешудаанд.
Маҳз ба туфайли хаттотӣ ва равнақи ороиши китоб санъати
рассомӣ-миниатюрасозӣ ба пояҳои баланд бардошта шуд. Камолиддин Беҳзод (1455–1526), Султон Муҳаммади Ҳаравӣ,
Амир Рӯҳуллоҳ Мираки Наққош (ваф. 1597), Қосималии
Чеҳракушой, Маҳмуди Музаҳҳиб, Ҳоҷӣ Муҳаммади Наққош
(ваф. байни солҳои 1504–1507), ки бар замми наққошию хаттотӣ барои китобхонаи Навоӣ сандуқи соат ихтироъ карда
буд, Қулмуҳаммади Наққош, Мавлоно Ёрӣ, Ҳасани Бағдодӣ,
Шоҳ Музаффар, Мақсуди Наққош аз устодони ин санъат буда,
асарҳои дилрабои онҳо на танҳо муосиронашонро мафтун мекард, балки имрӯз ҳам аз беҳтарин зинати китобхона ва музейҳои дунё ба шумор мераванд. Аксари ин мусаввирон бо
тасвирҳои зебо осори Ҷомиро ороиш дода, чандин бор дар
вазъиятҳои гуногун расми худи ӯро низ кашидаанд, ки хушбахтона бисёр намунаҳои онҳо то имрӯз боқист.
Абдураҳмони Ҷомӣ на танҳо худ мусиқиро хуб дониста,
роҷеъ ба он рисолае таълиф намуда, бисёр вақт базмҳои тараб ташкил мекардааст, балки дар тарбияи бисёре аз аҳли
созу суруд шахсан ширкат варзида, ин ҳунари шарифро аз
муқобилони он, махсусан аз рӯҳониёни хурофотӣ ва
иртиҷоъпараст, ки мусиқиро бидъат, нораво ва ҳатто
муқобили дин мешумурданд, ҷасурона дифоъ мекардааст,
ки барои мисол чунин ҳикоятро аз гуфтаҳои Абдулвосеи
Низомӣ овардан мумкин аст:
«Рӯзе ҳазрати Мавлоно Сайфиддин Аҳмад1 Шайхулисломи Ҳирот бо соири асҳоби тадрис ба сӯҳбати шарифи
1

Ин шахс (ваф.1510) аз соли 1483 Шайхулисломи Ҳирот будааст.
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эшон (яъне Ҷомӣ – А.А.) омадаанд ва эшон баъд аз тақдими
маросими зиёфат хонандагон ва созандагонро фармудаанд
то дар он маҷлис ғазалҳо хондаанд ва нақшҳо пардохта ва
созҳо навохта. Иттифоқан баъд аз он сӯҳбат ба ду-се рӯз
ҳазрати махдум ба ҷониби Зиёратгоҳ ба расми сайре берун
рафтаанд ва он ҷо бо Шайхшоҳ, ки аз машоихи мунавварин
буда, мулоқот кардаанд ва кайфияти сӯҳбати шайхулислом
ва хонандагию созандагии он маҷлис пеш аз рафтани шайх
ба эшон гуфтааст, ки шумо муқтадои уламои олам ва пешвои урафои Арабу Аҷам бошед, чӣ гуна аст, ки дар маҷлиси шарифи шумо най ва асбоби тараб менавозанд ва усули
доира ва амсоли он месозанд? Чун шайх ин эътироз кардааст, эшон сар ба пеши гӯши вай бурдаанд ва сухане дар
пардаи сир ва хафо ба самъи ӯ расонида, ки ҳеҷ кас аз аҳли
маҷлис бар мазмуни он иттилоъ наёфтааст. Ба як бор фарёде
аз ниҳоди шайх баромада ва беҳуш афтода» (с.135б – 136а).
Азбаски Ҷомӣ дар гуфтани шеър ва навиштани осори
мансури худ баробари истеъдоди фитрӣ ва эҳсосоти қалбӣ
камоли ҷиддият, дониш ва биниши худро ба харҷ дода, афкори пешқадами замон ва масоили умумиинсониро тараннум мекард, осори ӯ дар байни аҳли завқ ва мардуми кишварҳои форсизабони берун аз Хуросон низ зуд паҳн
мешуд. Соҳиби «Такмила» (с.38) менависад: «Ҳар самарае,
ки аз шаҷароти фазоил ва камолоти ҳазрати эшон сар задӣ
ва ҳар ғунча, ки аз гулшани ҳақоиқ ва маорифи эшон бишкуфтӣ, фавоеҳи равоеҳи он атроф ва акнофи оламро дар
андак фурсате муаттар сохта, фурӯ мегирифт. Ҳар нукта, ки
аз килки дурнисори ҳазрати эшон лоеҳ гаштӣ ва ҳар дақиқа,
ки аз хомаи табиати ҳақиқатнигори эшон содир шудӣ, рӯз
ба рӯз дар рӯзгор шӯҳрати вай афзун гаштӣ ва аҳли рӯзгор
ба тасонифи эшон шуғли тамом менамуданд». Абдулвосеи
Низомӣ ба худи Ҷомӣ баъди хондани «Баҳористон» мегӯяд:
«Аз шавоҳиди камоли қаламгузории Шумо ҳамин басанда
аст, ки ҳанӯз мусавадаи он ба баёз нарафта, ба василаи русул ва расоил ба тамоми ашоир ва қабоил мерасад» (в.131а).
Ҳатто шахсоне, ки дар ирфон барои худ мақоми аз мақоми
Ҷомӣ бузургтареро қоил буданд, дар бисёр масъалаҳо
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ақидаи ӯро меъёри ҳақиқат медонистаанд. Кофист, ки чунин
ахбороти Абдулвосеи Низомиро барои мулоҳиза пешниҳод
намоем: «Азизе, ки ба саодати пойбӯси ҳазрати Хоҷа Носириддин Убайдуллоҳ сарбаландӣ ёфта буд, чунин мегуфт, ки
ҳаргоҳ хидмати Хоҷаро аз мушкилоти илмӣ сурате рӯй
намудӣ, алалфавр ба маҷмӯаи ҷомеи ҷамеи фунун, ки аз
осори қалами гиромӣ ва натоиҷи рақами арҷманди он ҳазрат
(яъне Ҷомӣ – А.А.) ба зуҳур омада, ба рағбати тамом руҷӯъ
фармудӣ» (с. 54б).
Муинуддини Исфизорӣ шаҳодат медиҳад: «Соҳибдавлате, ки гарданкашони ақолими илму ирфон аз ақсои билоди
Ҳинд то интиҳои мамолики Руму Фаластин ва сарҳади Хитой ва Чину Мочин то навоҳии Булғору Сақсин сар бар хати
иродаташ ниҳодаанд ва дар тамоми ақсоми улуми ҳақоиқ ва
ҷамеи қавонину одобу фазоил ва асолиби маорифу авориф
ҳазраташро имому пешво ва муқаддаму муқтадо медонанд
ва медоранд»1. Абдулвосеи Низомӣ ҳам сухани болоро
тақвият дода, дар аввали «Мақомоти Мавлавӣ Ҷомӣ» (с. 2б)
менависад: «Подшоҳони мамолики ҷаҳон аз сарҳади Чин то
ақсои Шом ва аз ақсои Ҳинд то дарёи Фаранг ҳама дар
мақоми хидмат ва ниёзмандӣ ва фармондеҳони арсаи олам
чун қаёсираи рум ва акосираи Аҷам ва хавоқини Чин ва роёни Ҳинд ҳама дар садади арзи васоил ва изҳори орзумандӣ.
Назм.
Зи Тӯронзамин то ҳади Ҳинду Рум
Ҷаҳон шуд мар ӯро чу як мӯҳра мум.
Ҳамоно, ки то растахез ин сухан
Миёни бузургон нагардад куҳан».
Сарчашмаҳои адабӣ ва таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки ин
суханҳо на муболиға, балки ҳақиқати маҳз буда, Абдураҳмони Ҷомӣ на танҳо дар Хуросон, балки дар тамоми
кишварҳои форсизабон ва бисёр мамлакатҳои арабилисон
чун устод, сарвар ва роҳнамои аҳли адаб ва аҳли ирфон ши1

Равзат-ул-ҷаннот, 1, с. 26-27.
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нохта шуда буд. Бинобар ҳамин аз Мовароуннаҳру Ҳиндустон, Ироқайн, Озарбойҷон, Эрон, Осиёи Хурд ва ғайра
нависадагони зиёде навиштаҳои худро ба Ҷомӣ фиристода,
мулоҳизаҳои ӯро дархост мекардаанд, ё ин ки худашон ба
мулоқоти ӯ расида, гуфторашонро аз санҷиши ӯ мегузарондаанд. Барои ин ки сухан тӯл накашад ба овардани чанд
мисол иктифо менамоем: Амир Музаффариддин Ҷаҳоншоҳ
бинни Қаро Юсуфи Туркмони Қароқӯюнлу (1438–1467), ки
подшоҳи кишварҳои Ироқайн, Ҳамадон ва Озарбойҷон буд
ва ҳунари шоирӣ дошта, Ҳақиқӣ тахаллус мекард, девони
худро, ки адади абёти он ба се ҳазор мерасидааст, барои мулоҳиза бо мактуби манзуме ба Ҷомӣ мефиристад. Ҷомӣ
баъди мулоҳиза ба ӯ номаи манзуме (I, 1675–1703) навишта,
ғазалу маснавиҳои ӯро хеле таъриф мекунад. Ин ҷо ба ду
нукта таваҷҷӯҳ бояд кард: Аввалан, дар вақти вафоти
Ҷаҳоншоҳ синни Ҷомӣ ба 53 расида бошад ҳам, ҳанӯз ӯ
асарҳои асосии худро нанавишта буд, вале аллакай шеършиносии ӯро берун аз Хуросон ҳам эътироф карда будаанд.
Сониян, Ҷаҳоншоҳ шеимазҳаб буда, бо темуриён дар хусумат меистод, яъне ба тарзи дигар гӯем, шахсияти Ҷомӣ аллакай аз низоъҳои мазҳабӣ ва рақобати подшоҳони кишварҳои мухолиф боло меистодааст ва ин муносибати
дӯстонаи Ҷомӣ ва Ҷаҳоншоҳ, ки дар пояи шеъру шоирӣ
устувор гардида будааст, хеле дер (то вақти вафоти Ҷаҳоншоҳ) давом мекунад.
Чунин нуктаро муосирони дигари Ҷомӣ боз ҳам
муфассалтар ва возеҳтар баён мекунанд. Худи Ҷомӣ ҳам соли 1488 ба ин маънӣ ишорат карда, гуфта буд:
Гаҳе зи Рум нависад саломи ман қайсар,
Гаҳе зи Ҳинд фиристад айёми ман чайпол.
Расад зи волии мулки Ироқу Табрезам
Авотифи мутавотир, маноеҳи мутавол.
Чӣ дам занам зи Хуросону аҳли эҳсонаш,
Ки ҳастам аз кафашон ғарқи баҳри барру навол
(II, 91-93).
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Муносибати дӯстонаи Ҷомӣ на танҳо бо подшоҳони Хуросон, балки бо ҳокимони Мовароуннаҳр, саркардаи қароқуюнлуҳо, Ҷаҳоншоҳ, волии Ҷазоир Султон Мӯҳсини Мушаъшаъ ва султони оққуюнлуҳо Узун Ҳасан дуру дароз
барқарор будааст. Ҳамаи ин шоҳону ҳокимон ба Ҷомӣ, ки тобеияти онҳоро надошт, ихлос баста, дар корҳои давлатӣ,
мамлакатдорӣ ва масоили ирфон аз ӯ маслиҳат мепурсиданд
ва Ҷомӣ низ аз мусаннафоти худ муносиби ҳар кас чизе ба ҳар
ҷониб фиристода, ҳар касеро ба қадри ҳол ба икроми номае ва
эъзози рақамае сарафроз мегардонид. Ҳамин хел муносибати
Ҷомӣ бо ҳокими Шервон Фаррух Ясор ибни Халил (1462–
1502) ва баъзе ҳокимони Ҳиндустон низ вуҷуд доштааст. Аз
султонҳои Осиёи Хурд (Туркия) равобити ҳасанаи Ҷомӣ бо
Султон Муҳаммади Фотеҳ (1451–1481) ва Султон Боязиди
Сонӣ (1481–1512) барқарор буда, байни онҳо на танҳо номаҳои дӯстона радду бадал мешудааст, балки чунонки зикраш
гузашт, Султон Муҳаммад ҳадяҳои зиёде фиристода, ҳангоми
аз сафари Ҳиҷоз баргаштан ӯро ба Рум даъват мекунад. Аммо
Ҷомӣ ин таклифи ӯро пазируфта наметавонад. Дар «Фотиҳатуш-шубоб» мактуби манзуме (I, 1644–1674) мавҷуд аст, ки
Ҷомӣ дар ҷавоби мактуби султони мазкур навишта, аз варақе
чанд назмҳои ғариб барои ӯ фиристоданаш хабар медиҳад.
Ҳамчунин Ҷомӣ бо хоҳиши наздикони ӯ «Таҳқиқ-алмазоҳиб»-ро нигоштааст. Боязиди Сонӣ дар як номааш ба муносибати асари фиристодаи Ҷомиро гирифтан ташаккур
мегӯядаш ва таҷдидан эътиқодманд буданашро арза медорад.
Ҷомӣ дар ҷавобномааш аз лутфу эҳсон ва расидани тӯҳфаю
ҳадяҳои фиристодаи султони мазкур сипосгузорӣ мекунад.
Боязид дар мактуби дигари худ ба Ҷомӣ аз дастрас шудани
«Ашъат-ул-ламаот» ё куллиёти ӯ, ки лутфан фиристода шуда
будааст, иттилоъ дода, таъкид менамояд, ки он куллиёт «ба
юмни мутолиаи шариф махсус шуда, насоеҳ ва мавоиз, ки дар
он мундариҷ буд, ба самъи ризо шунид, басе муфид ва мустаҳсан буд, байт мӯҷиби мазиди фунуни
Чунон доди сухан додаст Ҷомӣ,
К-аз он шуд тоза арвоҳи Низомӣ,
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эътиқод гашт. Аз файзони зулоли наволи подшоҳӣ маблағи
як ҳазор фулурӣ, ки нақди тамомъиёр ва сиккаи эътибор аз
номии мо ёфта, ба расми инъом фиристода шуд, то камоли
авотифи хисравонӣ дар бораи худ мушоҳида намояд ва бо
дуои давоми давлати ҷовидонӣ афзояд. Вассалом»1. Боз чандин мактубҳои байниҳамдигарии ин ду шахс мавҷуд аст. Ғайр
аз ин, мувофиқи ахбороти Шарафхон Бидлисӣ Боязид барои
Ҷомӣ ва муршиди нақшбандиҳои Бухоро ҳар сол 10 ҳазор
дирҳам нуқра мефиристодааст. Ҷомӣ бошад барои ӯ дафтари
савуми «Силсилат-уз-заҳаб», ду қасида, аз он ҷумла қасидаи
ҷавоби Анварӣ («Ҳар киро дар даҳон забон бошад…»)-ро, ки
дар девони сеюми ӯ «Хотимат-ул-ҳаёт» ҷой гирифтаанд, ба
риштаи назм мекашад2. Аммо беш аз ҳама Абдураҳмони Ҷомӣ
бо Султон Яъқуби Оққуюнлу (844–896/1479–1491) ва вазири ӯ
шоир Қозӣ Исо (ваф. 1492) пайванди рафиқона доштааст ва ин
дӯстии ӯ тақрибан аз замони ба тахт нишастани Султон Яъқуб
сар шуда, то вақти вафоти вай давом мекунад3. Аввалин мактуби манзуми Ҷомӣ дар ҷавоби номаи ин подшоҳ дар девони
якуми ӯ (I, 882–926) воқеъ гардида, охирини онҳо, ки дар девони сеюми ӯ (III, 283–303) ҷой гирифтааст, аз аспи таковаре
фиристодани Султон Яъқуб ва Ҷомӣ дарак медиҳад. Дар байни ин ду сана Ҷомӣ ба Султон Яъқуб мактубҳои зиёд, «Саломон ва Абсол», шеърҳои бисёр ва ба Қозӣ Исо «Нафаҳот-улунс»-ро фиристода, исми ӯро дар чандин муаммоҳояш сабт
карда, ҳама вақт аз дастрас шудани армуғонҳои фиристодаи
султон ва дар иваз ирсол гардидани асарҳои худ иттилоъ
медиҳад. Ҳатто ӯ барои Султон Яъқуб ғазалҳои алоҳида ҳам
мефиристодааст:
Ҷомӣ зи мулки Хуросон бо хушилҳон мутрибе
Ин ғазалро кун равон машҳун ба шарҳи иштиёқ.
1

Аснод ва мукотиботи расмии Эрон, саҳ. 438; Мактубҳои дигар, с. 433440.
2
Бидлисӣ Ш. Шараф-номе, II, с. 160, 161.
3
Руқаот ва маншуроти Ҳақирӣ. Нусхаи хаттии С. 326. ПДШ АУР (СПб)
, в.151 б - 155 а, 161б - 162 а ва ғ
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То туфайли лаҳни ӯ созад суруди базми хеш
Хисрави Табрез, шоҳи Форс, султони Ироқ
(II, 2673–2674).
Вазири Султон Яъқуб Қозӣ Исо ҳам дар бораи «Нафаҳотул-унс»-и фиристодаи Ҷомиро гирифтанаш бо сипосгузорӣ
хабар медиҳад1.
Азбаски суханро доир ба робитаи Ҷомӣ бо ҳукмронҳои
кишварҳои гуногун тӯл кашондем, хонандаро набояд гумони
он равад, ки бар хилофи ақидаи ҳукмрон, ки аз гуфтори худи
шоир сар мезанад, Абдураҳмони Ҷомӣ шоири маддоҳ будааст.
Не! Ҳаргиз! Зеро Ҷомӣ аввалан, бо он подшоҳон на аз мавқеи
шоири маддоҳ, балки чун пешво ва роҳбари эътирофшудае
муносибат мекунад ва ба саволҳо ва дархостҳои онҳо ҷавоб
медиҳад. Сониян, Ҷомӣ мутеи онҳо нест, балки подшоҳон
ниёзманди ваянд, бинобар ҳамин дар номаҳои ӯ, чунонки дар
боби «Афкори Ҷомӣ» хоҳем дид, бештар андарзу насиҳат ва
тарғиби адлу дод ҷои асосиро мегирад. Солисан, Ҷомӣ ба он
подшоҳон нома навишта, аз онҳо ёрӣ расондан ба мусофирон,
аҳли илму адаб, ки гузорашон ба он мамлакатҳо меафтад, паноҳандагон ва амсоли инҳоро (масалан ба Дарвеш Муҳаммади
Бадахшӣ, Вайсӣ, Пирӣ, Сайфӣ, Қутбиддин Товус, Аҳавӣ ва
ғайра) хоҳиш мекард. Бинобар он, чунин навиштаҳои Ҷомиро
мадҳ пиндоштан душвор аст. Аз ин гузашта, Ҷомӣ на танҳо бо
хоҳиши ҳокимону барои онҳо, балки барои писараш, барои
шогирдон ва мухлисони дигараш низ асарҳо навиштааст. Бинобар ҳамин ӯро «мадҳгустари Султон Ҳусайн» муаррифӣ
кардани Сом Мирзо ва дар бораи ӯ «аввал дар хидмати Султон
Яъқуб мебуд, баъд аз он ба хидмати Султон Ҳусайн Мирзои
Бойқаро мебуд» – гуфтани муаллифи «Тазкираи Насрободӣ»
ҳеҷ ҳақиқате надорад2.
Инак аз тане чанд мухлисони Ҷомӣ, ки аслан хуросонӣ
набуданд, вале ифтихори қаробат бо ӯро доштанд, ёд карда
мешавад:
1
2

Руқаот ва маншуроти Ҳақирӣ, в. 151 б.
Тӯҳфаи Сомӣ, с. 11; Тазкираи Насрободӣ, Теҳрон, 1317, с. 499.
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Рукнуддин Масъуд Туркмани Қумӣ (ваф. 1488) дар Қум
касби камол карда, дар шоирӣ ном мебарорад, пас ба Ҳирот
омада, ба доираи адабии Ҷомӣ ва Навоӣ роҳ меёбад. Ҳусайни Бойқаро танзими таърихи салтанати худро ба ӯ месупорад, ки онро дар 12 000 байт назм кардааст. Девони Масъуд,
дар ҳаҷми бештар аз 5 000 байт шӯҳрат доштааст. Ғазал ва
маснавиҳои ӯ соддаву равонанд. Махсусан маснавиҳои
Масъуд «Юсуф ва Зулайхо», «Шамсу Қамар», мунозираи
«Теғу Қалам» машҳуранд. Аз осори вай намунаҳои зиёде
боқист. Порчаи калони «Шамсу Қамар», ки дар таърифи
Ҷомист, низ дар «Мақомоти Мавлавӣ Ҷомӣ»-и Камолиддин
Абдулвосеи Низомӣ барҷост. Ӯ дар шоирӣ ва баёни афкор
пайравӣ Ҷомӣ буд.
Хоҷаи ҷаҳон Имодудин Маҳмуд ибни Камолиддин
Муҳаммади Гелонӣ маъруф ба Ковон ё Говон (1404–1482),
ки мансаби маликуттуҷорӣ дошта, адибу риёзидон ва табиб
буд, аз мулки Гулбаргаи Ҳиндустон рисолаҳои худро оид ба
иншо бо армуғонҳои зиёд барои таваҷҷӯҳи Ҷомӣ мефиристод. Чанд ҷавоби Ҷомӣ, аз он ҷумла як ғазал ва пайғоми
манзуми Ҷомӣ ба ин шахс (1, 5169–5177, 926–1113) мавҷуд
аст, ки дар он Ҷомӣ рисолаҳои Хоҷаи ҷаҳонро бо таъриф ёд
мекунад ва ба маънӣ бештар таваҷҷӯҳ гумоштани муаллифро салоҳ мебинад.
Ихлосмандони шоирпешаи Ҷомӣ аз кишварҳои дигар
танҳо ҳокимону амалдорон набуданд. Шахсони оддӣ низ
зиёд будаанд. Масалан, Хоҷа Ҷалолиддин Ҳошимии Сиддиқӣ (1440–1528) аз Бухоро истода ҳамеша ба воситаи мукотиба ашъорашро ба Ҷомӣ барои баррасӣ мефиристодааст.
Як байти ӯ, ки дар як номааш ба Ҷомӣ дарҷ шуда будааст,
дар Ҳирот бисёр шӯҳрат меёбад:
Чунон афсурдаам аз ғам, ки гар доман барафшонам,
Тани хокӣ равад чун гард аз чоки гиребонам.
Шаҳидии Қумӣ, ки ба қавли Соммирзо маликушшуарои дарбори Султон Яъқуб буд, ду карат аз Ироқ ба
Хуросон омада, ба хидати Ҷомӣ мушарраф мегардад, пе148
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ши ӯ хеле таълим мегирад ва боз ба Ироқ баргашта, баъди
вафоти Султон Яъқуб ба Ҳиндустон сафар карда, соли
1528 дар Гуҷарот тақрибан дар садсолагӣ вафот мекунад.
Вале ҳамеша худро шогирди Ҷомӣ дониста, ҳунари шоириашро мадюни таълими ин устоди бузурги худ медонистааст.
Бо ташаббуси Ҷомӣ девони шоири Самарқанд Риёзии
Самарқандӣ (ваф.1479), ки ҷавонмарг буд, тадвин меёбад.
Хоҷа Алоуддини Кирмонӣ, ки шоири маҷзубе буда,
бештар аз сӣ сол дар Макка иқомат дошт, ба сӯҳбати Ҷомӣ
шитофта, то вафоти ӯ дар Ҳирот мемонад ва баъди марги
Ҷомӣ боз ба Макка бармегардад.
Хоҳарзодаи Қозӣ Исо – шайх Наҷм аз Табрез ба Ҷомӣ
асарҳояшро фиристода, чунин менависад:
Ман хоки раҳам, иноятат иксир аст,
Сӯям бинигар, ки кори ман зар гардад.
Бобо Фиғонии Шерозӣ (ваф. 1519) тақрибан дар сисолагӣ
аз Шероз ба Ҳирот омада, бо Ҷомӣ вомехӯрад ва ғазалҳои
худро аз назари ӯ мегузаронад. Шеъри Фиғониро Ҷомӣ писандида, барои беҳбудии ояндаи шоир ба ӯ маслиҳатҳо
медиҳад, ҳол он ки муҳити адабии Ҳирот гуфтори Фиғониро намепазирад.
Қосими Коҳии Миёнколии Самарқандӣ (1464–1570) тарбияи Ҷомиро гирифта, эҷодиёташро зери таъсири ӯ дар
Ҳинд идома медиҳад. Ҷавони соҳибистеъдод Аҳмади Абевардӣ (ваф. 1543), ки баъдан дар силсилаи уламои кибор ва
шуарои номдор қарор гирифт, баъди таҳсили камол дар Самарқанд, дар Ҳирот ба мулоқоти Ҷомӣ мушарраф гардида,
аз маҳзари ӯ файз бурд. Сипас, дар Кошон ба тадрис шуғл
варзида, аз анвои шеър қасида ва ғазалро некӯ мегуфтааст.
Мирами Сиёҳро, ки дар ҳаҷвияҳои дур аз одоб ном бароварда буд, Абдураҳмони Ҷомӣ бо насиҳат ва нишон додани
маҳорати хуби ӯ дар сурудани ғазалҳои ошиқонаю орифона
аз он роҳи ғалат боз дошта, ба мулки сухани пок ҳидоят
карда буд.
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Қабулии Серӯзӣ аз хоки Усмонӣ истода, бо Ҷомӣ мукотиба карда, ашъорашро аз мулоҳизаи ӯ мегузаронад ва дар 39солагӣ (с.1475) девон тартиб медиҳад ва ҳамватани ӯ Ҳомидӣ
дар ҷавоби муаммоҳои Ҷомӣ ашъори зиёде месарояд.
Мавлоно Муҳаммади Бадахшӣ аз Бадахшон омада, шогирдии Ҷомиро пазируфта, муаммоҳояшро аз назари ӯ мегузаронад. Ҷомӣ баъди мутолиа давом доданро салоҳ мебинад. Баъд
маҷмӯаи пурраи онро мулоҳиза карда, менависад:
Ин тоза гуҳар, ки гашта фоиқ,
Бар ҳар гуҳаре ба нурбахшист.
Ҳар кас, ки бидид обу рангаш
Донист, ки гавҳари Бадахшист.
Аз муосирони ҷавони Абдураҳмони Ҷомӣ, ки суханвари
бисёр тавоно буда, беш аз ҳама ба ашъори маснӯъ таваҷҷӯҳ
дошт ва дар муҳити адабии Ироқи Аҷам назди аллома Даввонӣ тарбия ёфта, чун шоир ба камол расидааст, Аҳлии Шерозӣ (1454–1536) мебошад, ки ба Ҷомӣ иродат доштааст.
Аҳлии Шерозӣ баъди камолоти шоирӣ ба Ҳирот омада, бо
дарбори Ҳусайни Бойқаро ва муҳити адабии Навоӣ ва Ҷомӣ
робита пайдо карда, бахшида ба Навоӣ қасидаи маснӯъ
навишта, сипас ба Табрез меравад ва бо Султон Яъқуби
Оққуюнлу (ваф. 1490) алоқа мебандад ва соли 1489 маснавии «Шамъ ва Парвона»-ро суруда, ба ӯ мебахшад. Баъди
зуҳури Исмоили Сафавӣ (1501-1524) Аҳлии Шерозӣ бо ӯ
қаробат пайдо намуда, мансавии «Сеҳри ҳалол»-ро барои ӯ
ба назм дароварда, Исмоили Сафавӣ ва ақрабою амалдорони ӯро мадҳ мекунад ва ниҳоят баъди марги вай ба Шероз
баргашта, дар он ҷо аз олам мегузарад ва дар ҷавори оромгоҳи Ҳофизи Шерозӣ мадфун мегардад. Аҳлии Шерозӣ шоири шеимазҳаб буда, бо дарборҳо муносибати дӯстона
дошт, на расмӣ. Вай дар мавзӯъҳои мазҳабӣ хеле бо ҷӯшу
хурӯш шеър навишта, дар гуфтани ғазалу қасида, рубоию
тарҷеъбанд басе моҳир аст. Ношири «Куллиёти Мавлоно
Аҳлии Шерозӣ» (Теҳрон, 1344/1965) Ҳомиди Раббонӣ 1401
ғазал (8441 байт), 75 қасида (2142 байт), рубоиёту қитъаҳо,
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муаммою луғз, соқинома ва се қасидаи маснӯи Аҳлии Шерозиро ба табъ расонда, дар муқаддимаи худ 8 ғазали Аҳлиро чун пайравӣ ба ғазалҳои Ҷомӣ қайд менамояд1. Дар
воқеъ Аҳлии Шерозӣ дар ду ҷои «Шамъ ва Парвона» аз
Ҷомӣ чун аз шоири устод ёд карда (саҳ. 572; 619), иқрор
мешавад:
Ки назмам рашҳе аз баҳри Низомист,
Шаробам ҷуръае аз ҷоми Ҷомист.
Ба ин матлаъҳо таваҷҷӯҳ намоед:
Ҷомӣ – Ҳар дам афрӯзӣ чу гул рухсори оташнокро,
Шӯъла дар хирман занӣ муште хасу хошокро.
Аҳлӣ – Он кӣ нури дида созад рӯи оташнокро,
Сурмаи чашми малоик сохт муште хокро.
Ҷомӣ – Ҷон доғи ту дорад, ҷигари ғарқа ба хун ҳам
Тороҷи ғамат шуд дилу дин, сабру сукун ҳам.
Аҳлӣ – Чун лола ҷигарчок шудам, ғарқа ба хун ҳам,
Аз доғи дарун сӯхтам, аз захми бурун ҳам.
«Аёнро чӣ ҳоҷат ба баён». Матлаъҳои дигари овардаи
Ҳомиди Раббонӣ низ ҳамин гунаанд ва аз қаробати ғазалҳои
Аҳлӣ бо ғазалҳои Ҷомӣ дарак медиҳанд.
Солеҳ (1455–1538) шоири муаррих ва хаттотест, ки падараш дар Хоразм ва Чорҷӯй аморат дошта, аз наздикони
Абӯсаид Мирзо Улуғбек ва Ҷӯкӣ Мирзо буда, ӯро чун каси
золим ва амалдори бадфеъл мешинохтаанд. Аммо Солеҳ, ки
номи худро тахаллус интихоб карда буд, ба қавли Навоӣ,
ҷавони мулоими некатворе буда, табъи хуб ва дар навиштани хатҳои шашгона қобилияти назаррас дошт. Таҳсилашро
ӯ дар Хоразм шурӯъ карда, дар Ҳирот ба охир мерасонад.
1

Аҳлии Шерозӣ. Куллиёт. Теҳрон, 1344. Муқаддима, с. 66.
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Аз Абдураҳмони Ҷомӣ низ таълим гирифта, то соли 1490
дар Ҳирот буд. Бо дарбори Ҳусайни Бойқаро алоқа дошт.
Соли 1499 дар Бухоро ва Самарқанд мезист. Аз соли 1499
Муҳаммад Солеҳ ба хизмати Шайбониҳо гузашта, соли
1500 доруғаи шаҳри Бухоро, сипас ҳокими Чорҷӯ ва Нисо
таъин шуд. Солҳои 1507–1510 дар Ҳирот зиста, ба кори
эҷодӣ машғул буд. Асари таърихии манзуми ӯ «Шайбонинома» (4000 байт) ба ӯзбекӣ таълиф шуда, ғазалҳои тоҷикиаш дар баёзу ҷунгҳо ва тазкираҳо боқӣ мондаанд. Навоӣ ин
матлаи ӯро меорад:
Наям ошуфта, гар пӯшид кокул моҳи тобонаш,
Чӣ ғам аз тирагии шаб, чу бошад субҳ поёнаш.
Фахрии Ҳиротӣ ба маълумоти Навоӣ илова мекунад:
«Агарчӣ дар авоил нек буда, аммо авохир равиши падар
пеш гирифта…». Аз ӯст ин матлаъ:
Чанд рӯзе, ки ғамат мӯниси ҷон буд маро,
Хотири ҷамъу дили шод ҳамон буд маро.
Ҳомид ибни Фазлуллоҳи Канбуи Деҳлавӣ (1458–1536),
ки бо тахаллуси Ҷамолӣ ва унвони лақабҳои Мавлоно, пир,
шайх ва дарвеш машҳур аст, аз олимону шоирон ва орифону сайёҳони хеле машҳури Ҳиндустон буд, дар Ҳирот дар
меҳмонсарои Абдураҳмони Ҷомӣ истиқомат намуда, бо
соҳиби меҳмонсаро ва бузургони зиёде (Шайх Абдулазизи
Ҷомӣ, Масъуди Шервонӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Абдулғафури Лорӣ ва дигарон) дар ин бошишгоҳ роҷеъ ба илму ирфон, ҳодисаҳои замон, шеъру муаммо, эҷодиёти Амир
Хусрави Деҳлавӣ, «Ламаот»-и Ироқӣ ва амсоли инҳо
сӯҳбатҳо мекунанд. «Фааммо, – менависад Ҷамолӣ, –
такягоҳи ин дарвеш хонаи Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ буд»1.
Шоири ироқӣ Дарвеши Деҳакӣ (1427–1531) низ аз дӯсто1

Ҷамолӣ. Сияр-ул-орифин. Деҳлӣ, 1311, с.140.
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ни ғоибонаи Ҷомӣ буда, чанд ғазали худро дар татаббӯи
ғазалҳои ӯ сурудааст1.
Яке аз донандагони беҳтарини эҷодиёти Ҷомӣ Мавлоно
Қатилии Бухороӣ буд, ки чун шоир, мунаҷҷим ва шоҳмотбоз ӯро мешинохтанд. Вай дар зодгоҳаш Бухоро дар
риштаҳои гуногуни донишҳои расмӣ, хусусан ҳайат, нуҷум
ва мусиқӣ таҳсили илм ва касби камол карда, чун шоири
шинохта аз Бухоро ба Самарқанд ва аз он ҷо ба Ҳирот сафар
карда, муддате дар Табрез дар силки шоирони дарбори Султон Яъқуби Оққуюнлу (1479–1491) қарор гирифта, дар ин
ҷо достони худ «Вомиқ ва Узро»-ро менависад. Баъд Қатилӣ ба хони оянда Абдулазизхони Шайбонӣ (1540–1550)
дарс медиҳад. Бо Зайниддини Восифӣ дӯстӣ варзида, дар
Самарқанду Тошканд ва Шоҳрухия борҳо бо ӯ мулоқот доштааст. Қатилӣ шоири соҳибдевон буда, қасида, ғазал,
қитъа, рубоӣ ва қасидаҳои маснӯъ доштааст. Аммо девони ӯ
алҳол нопайдост. Абёт ва пораҳои алоҳидаи ашъори вай дар
ҷунгу тазкираҳо ба назар мерасанд, мисли:
Касе ба назми Қатилӣ назар намефиганад.
Ба даври адли ту гавҳар ба хок яксон аст.
Ё:
Рӯ дода туро давлати беранҷу қусур,
Рӯй ор ба он кӯй, ки нагардӣ ранҷур.
Рав ҷаннати адн бину биншин ба ҳузур,
Рӯҳи ҳама ошиқон ба кӯяш чу туюр.
Достони «Вомиқ ва Узро»-и ӯ дар солҳои 80 асри ХV суруда шуда, беш аз 5500 байтро шомил аст. Мавзӯи достон аз
номи қаҳрамонҳои он ошкор мешавад. Вале мундариҷаи он
бо достони ҳамноми Унсурӣ алоқае надошта, аз афсонаҳои
халқӣ гирифта шудааст. Дар он зимни баёну қиссаи ишқи
1

Аълохон Афсаҳзод.Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дувуми асри XV.
Китоби аввал. Душанбе: «Дониш», 1987, с. 106 – 112; 214; 231; 236.
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дилдодагон Қатилӣ аз адлу дод, шуҷоату фидокорӣ, вафо ба
аҳд ва дигар масоили ахлоқ дахл мекунад. Аз ин достон
алҳол ду нусхаи хаттӣ маълум аст, ки яке дар Англия ва дигаре дар Рампури Ҳиндустон маҳфуз аст. Қатилӣ дар се
навъи бозии шоҳмот (муқаррарӣ, мухтасар ва ғоибона)
устод буда, бо ин шуғли худ дар Мовароуннаҳр, Хуросон ва
Эрони Ғарбӣ машҳур будааст.
Аз ин мисолҳо метавон боз даҳҳо овард.
Протсесси вусъати иҷтимоигирии адабиёти ними дуюми
асри ХV ба андаке соддагаштии сабку услули адабӣ мусовӣ
омад. Адабиёти тоҷику форс дар ибтидои асри ХV қуллаи баланди шаклпардозиро фатҳ карда, назм аз ҳарфу суханбозиҳои
печдарпеч, муаммову рамзу кинояҳо моломол гашта буд. Усули баёни муғлақу пуртакаллуф насри фанниву бадеӣ, ҳатто
забони ҳуҷҷатгузории давлатиро фаро гирифта буд. Осори Котибӣ (ваф. 1436), Орифӣ (ваф. 1449), Исмати Бухороӣ (ваф.
1436) намунаи асарҳои пуртакаллуфанд. Мавзӯоти марбути
ҷараёни шеърӣ низ дар назм решаи амиқ давониданд.
Анъанаҳои пешқадами соддагии забону баёни осори бадеӣ ва равшании афкори адабии аср ҳам ба фаъолияти Ҷомӣ
ва шогирдони бевоситаи ӯ – шоирон Навоӣ, Суҳайлӣ, Баёнӣ, Биноӣ, Осафӣ, Ҳотифӣ ва ёрони онҳо вобаста аст. Ҷомӣ
яке аз назариётчиёни бузурги адабиёт буд. Ӯ мақоми олии
назмро дар зиндагӣ тасдиқ ва пешгӯӣ карда, эътироф менамуд, ки заҳмати вазнини шоир барои оянда нигаронида
шудааст. Ҳамчунин Ҷомӣ ростгӯӣ, покизахилқатӣ ва софтинатиро сифатҳои хоси эҷодии шоир медонист. Мегуфт, ки
шоир бояд роҳи ҳаёти осоиштаву саодатро ба мардум намояд. Чунин андешаҳои ӯ фикру зикр ва омоли табақаҳои гуногуни аҳолии шаҳр – косибон, тоҷирон, зиёиён ва амалдорони хурдро инъикос намуда, моҳиятан орзуву нияти тамоми мардуми мазлумро ифода мекарданд.
Ҷомӣ аз назм устувории шаклу маънӣ, канорагирӣ аз суратпардозию санъатпарастии холӣ, соддагии баён ва оммафаҳмиро талаб менамуд.
Майлу суннати аз арабиҳо тоза кардани забони тоҷикӣ,
истифодаи васеи назми шифоҳӣ низ ба номи Ҷомӣ марбут
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аст. Соддабаёнӣ, ки Ҷомӣ тақозо дошт, дар асри ХV асос
пайдо карда, насри бадеиву фанниро низ фаро гирифт, ки
офаридаҳои Кошифӣ, Алӣ Сафӣ ва Давлатшоҳи Самарқандӣ
мисоли онанд. Падидаи мазкур аз доираи Ҳирот берун рафта, марказҳои дигари маданиро ҳам таҳти таъсир даровард.Мармузгӯиву пӯшидабаёние, ки дар аввали асри ХV
дар адабиёти форсу тоҷик анъана дошт, дар ин аср омили
инкишофи жанри махсуси шеърӣ – муаммо гардид. Усули
муаммогӯиву муаммокушоиро дар мадрасаҳо таълим медоданд, донишмандони муаммоӣ дар ин боб асарҳо менавиштанд. Ҷомӣ дар назария ва усули ҳаллу фаслу эҷоди муаммо чаҳор рисола тахсис додааст.
Дар асри ХV иртиботу таъсири мутақобилаи эҷодии миёни адабиёти форсизабону туркизабон пурқувват мегардад.
Шоирони зулисонайн бештар ба арсаи эҷод мебароянд, ки
сархатти ин тоифа Навоӣ мебошад.
Дар баробари камолоти фазоили гуногун Абдураҳмони
Ҷомӣ шахси ниҳоят хоксор, ботавозӯъ ва фурӯтан будааст.
Абдулғафури Лорӣ хотирнишон мекунад: «Аксари авқот
бар рӯи хок менишастанд ва ғолибан қабои остинкушода
мепӯшиданд. Гоҳе, ки қабо ба дӯши мубораки эшон мебуд,
бардошта ба зери пой меандохтанд. Мефармуданд, ки ҳам
палос асту ҳам либос. Дар зери либос мутафаррид буданд,
бар ҳар сурат, ки бармеомаданд, дилкаш буд. Гоҳ қабо
пӯшидандӣ ва гаҳ ҷубба, гоҳ алоқа аммома гузоштандӣ ва
гоҳ не ва гоҳе якгӯша гузоштандӣ ва гоҳ гирд ва гоҳе бар
баногӯш ва гоҳе бар қафо гузоштандӣ. Ҷамеи ҳаракат ва саканоти ҳазрати эшон хушоянда ва писандида буд» (с.19).
Абдулвосеи Низомӣ шаҳодат медиҳад: «Аз мазоёи хосияти
он ҳазрат яке он буд, ки дар маҷолиси хосу ом салоҳи вақт
дар ихтиёри сукут дида, бисёрӣ камсухан буданд, чунонки
мардуми дурандешро музаннаи он шудӣ, ки магар қувваи
муколама ва макнати муқовала надоранд» (в. 61б). Камсухан будани Ҷомиро Лорӣ ҳам таъкид менамояд.
Алишер Навоӣ ин суханро тасдиқ мекунад: «Аларнинг
камолот овозасини эшитиб, йироқ йӯллар қатъ қилиб,
муборак сӯҳбатлириға мушарраф бӯлурға келганлар аларни
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асҳоб аросида ғояти бетаайюнликдин мутлақо танимас эрдиларким, йлтурур – қӯпорда, айтмоқ – эшитмоқ ва емоқ ва
қиймоқда ӯзлари била соири мулозимлар аросида тафовут
йӯқ эрдӣ. Киши улуми зоҳирийдин ва маънавийдин бир
масъала илқо қилмағунча ҳаргиз алар оқни қародин маълум
қилқонлари маълум эрмас эрдӣ. Аммо масъала илқосидин
сӯнгра доғи бори улумға маҳорат ва истеҳзор ул мартабада
эрдиким, ҳаргиз ҳеҷ китобға боқмоққа эҳтиёж бӯлмади»
(«Касоне, ки овозаи камоли он касро шунида, роҳҳои дурро
тай намуда, барои ба сӯҳбати муборакашон мушарраф шудан меомаданд, он касро аз ғояти ноаёнӣ дар байни асҳоб
мутлақо шинохта наметавонистанд, дар нишасту хез, гуфту
шунид ва хӯроку пӯшок дар байни худашон ва соири мулозимон тафовуте набуд. То ягон кас аз илмҳои зоҳирӣ ва
маънавӣ масъаларо илқо накунад, ҳаргиз сафедро аз сиёҳ
фарқ карда тавонистани он кас маълум намешуд. Аммо
баъди илқои масъала дар ҳамаи илмҳо маҳорат ва истеҳзори
он кас ба дараҷае зоҳир мегашт, ки ҳаргиз ба дидани ҳеҷ
китобе эҳтиёҷашон набуд» (в. 7аб).
Ҳикояте, ки Зайнуддин Маҳмуди Восифӣ аз мулоқоти
писари қозии Сиистон бо Ҷомӣ меорад, низ хоксорӣ,
фурӯтанӣ ва беҳастигии Ҷомиро хеле равшан нишон
медиҳад. Мувофиқи ин ҳикоят Мавлоно Наҳвӣ мардум ва
мулки Сиистонро ҳаҷв мекунад. Писари қозии Сиистон ӯро
ҷавоб мегӯяд ва ҷавоби ӯ байни халқ шӯҳрат меёбад. Ҷомӣ
инро шунида шавқманди сӯҳбати ӯ мегардад ва аз Навоӣ
хоҳиш мекунад, ки ӯро дарак диҳад.
«Чун қозизода аз ин маънӣ хабар ёфт, – менависад Восифӣ, – бирраъсу вал-ъайн мутаваҷҷеҳи тақбили атабаи
қудсинишони малоикошён гардид. Аммо қозизода ҳаргиз ба
Ҳарӣ наёмада буд. Ҳазрати Мавлавиро ончунон тасаввур
карда, ки ҷомаҳои нафис ба такаллуф мисли суфу суқурлот
ва катону амсоли он пӯшида бошанд, чунонки тариқаи акобир ва аолӣ ва дастори муаққад дар ғояти бузургӣ бар сар
ниҳода бошанд, ҳамчунон ки қоидаи маволӣ аст. Ва
махдумӣ дар тобистону зимистон қабои пурпунба мепӯшиданд ва фӯтаи ҳаммомӣ бар миён баста ва сарҳои фӯта
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овезон ва тоқияи хоҷаубайдӣ бар сар ва досторе дар камоли
хурдӣ ба гирди вай печида ва асое ҷавдона, ки як ваҷаб аз
сар гузашта, бар даст. Қозизода ба дари хонаи махдумӣ
омад, дар вақте ки ҳеҷ кас набуд. Дар долон бар сари суфа
нишаста, пойҳо овезон, ки ҳазрати Мавлавӣ аз хона берун
баромаданд. Қозизода чунон хаёл кард, ки ин яке аз мулозимони камини Мавлавӣ аст, ҳезумкаше ё бовурҷӣ ё матбахӣ ва амсоли инҳост. Барнахост ва таъзим накарда, пурсид, ки пирон, ҳазрати мулло дар хона ҳастанд? Мавлавӣ
фармуданд, ки то ин замон дар хона буданд, – ва табассуме
карданд. Қозизода гуфт: «Субҳоналлоҳ, дар мулозимати ин
навъ азизон чӣ гуна мардум мебошанд, ки ҷавоби нодарбаробар мегӯянд ва бетақриб механданд». Баъд аз лаҳзае
қозизода гуфт: «Эй мабҳут, чӣ шавад, ки равӣ, ба махдумӣ
арза дорӣ, ки писари қозии Сиистон омада, доияи мулозимат дорад, агар қадаме ранҷа фармоянд, дур наменамояд».
Ҳазрати Мавлавӣ хандон шуданд. Қозизода дар эъроз шуда
гуфт: «Баракаллоҳ, ин хандаи шумо чӣ бало зебанда аст!».
Иттифоқо, дар ин ҳол акобир ва аолӣ аз аҳолии Хуросон ба
мулозимати ҳазрати махдумӣ омаданд. Чун аз сари кӯча
пайдо шуданд, ҳама аз аспон пиёда, дастҳо дар пеш гирифта
мутаваҷҷеҳи атабаи умийя шуданд. Диданд, ки шахсе нишаста ва пойҳои худ овехта ва ҳазрати Мавлоно истода такя
бар асо доранд. Аммо қозизода чун дид, ки акобир ба ин
таъзим меоянд, гуфт: «Субҳоналлоҳ, Мавлоно Ҷомиро чӣ
дастгоҳе ва чӣ азамат ҷоҳе, ки аз барои камина мулозими
даргоҳаш ин миқдор дар таъзим муболиға мекунанд».
Алқисса, ба меҳмонхона даромаданд. Ва даъби ҳазрати
мавлавӣ он буд, ки дар маҷолис дар саффи ниол менишастанд ва дигарон ҳар кас ба мақоми худ қарор мегирифтанд.
Қозизода дар паҳлӯи Амир Атоуллоҳ афтода буд. Оҳиста
гуфт, ки ҳазрати Мавлавиро касе хабар накарда, ки маходим
омадаанд? Амир Атоуллоҳ гуфт: «Махдум, шумо магар аз
ин шаҳр нестед? Ҳазрати Мавлавӣ ин аст, ки дар кафшгоҳ
нишаста». Қозизода гуфт: «Махдум, шумо зарофат мекунед
ё рост мегӯед?» Ҳазрати Мавлавӣ чун ба такаллум даромаданд, қозизода аз ҷой барҷасту берун давид. Ҳазрати
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махдумӣ фармуданд, ки қозизодаро зинҳор магузоред ва
филҳол пеши мо оред. Аз паяш давиданд, ӯро гирифта
оварданд. Ӯ зорӣ мекард, ки ал-ғарибу ка-л-аъмо, худоро,
маъзур доред ва аз ман даргузаронед. Ва ӯро гумони он, ки
ҷиҳати беадабиҳо, ки карда, ӯро адабӣ балеғ хоҳанд кард.
Чун ӯро оварданд, Мавлавӣ таъзим ва такрим карда
гуфтанд, ки биллоҳилазим, ки мо дар умри худ ҳаргиз аз
ихтилоти ҳеҷ кас ин миқдор маҳзуз нашуда будем»1.
Худи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳам ба қонеӣ, фурӯтанӣ ва ба
хӯроку пӯшок аҳамият надоданаш, мисли қитъаи поён ишораҳо дорад:
Паи луқмаву хирқа ҳар лаҳзае
Нашояд кашидан зи халқе газанд.
Ба рӯзе бувад хушкноне кафор,
Ба умре бувад кӯҳнадалқе басанд

(I, 8982– 8983).

Ҳикоятҳои зиёде, ки Камолиддин Биноӣ, Алӣ Сафӣ (дар
«Латоиф-ут-тавоиф») ва дигар муосирони Ҷомӣ роҷеъ ба ӯ
меоранд, ҳама фазилати олӣ, фурӯтанӣ, зарофат ва самимияту қатъияти ӯро илқо мекунанд. Барои он ки сухан дароз
нашавад, аз овардани он ҳикоятҳо, ки аксар бисёр машҳур
ва гӯшзади ҳамагон ҳастанд, худдорӣ карда, боз як
навиштаи Абдулғафури Лориро иқтибос менамоем: «Малоҳати такаллум бар эшон ба ғоят ғолиб буд. Латоиф ва суханони шавқангез бисёр мефармуданд… Ҳар касе ба мулозимати ҳазрати эшон меомад, хоҳ вазеъ ва хоҳ шариф, бо
вай менишастанд ва таваққуф менамуданд, то аввал вай
бархезад, чунончи билохара мудовамат бар ин маънӣ муаддӣ ба баъзе амроз шуд ва саъй медоштанд, ки дар маҷлис
фурӯтар нишинанд ва то муяссар шудӣ, бар остон менишастанд ва бо фурӯдтарин мардум дар таом хӯрдан шарик мегаштанд. Дар хӯрданиҳо бағоят бетакаллуф буданд ва ба
таомҳои бетакаллуф бештар майл медоштанд» (с.19–20).
1

Бадоеъ-ул-вақоеъ, 1, с. 474 - 476.
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Барои боз ҳам дурусттар шинос шудан бо шахсияти Абдураҳмони Ҷомӣ, хислату хӯ ва мақоми маънавию ҷамъиятии ӯ шавқмандон метавонанд, ки ба мутолиаи рисолаҳои
нависандаи ин сатрҳо «Абдураҳмони Ҷомӣ» (Душанбе:
«Маориф», 1978) ва «Ҷомӣ – шоири ғазалсаро» (Душанбе:
«Маориф», 1989) муроҷиат намоянд. Ин ҷо бо овардани муаммои муосири шоир Мир Ҳусайни Муаммоӣ ба номи
Ҷомӣ, ки сифати ӯро ба дараҷаи аъло таъкид менамояд, суханро метавон кӯтоҳ кард:
Зи худ бигсастаю вораста аз ғайр,
Ба шаҳри ломакон дил баста аз сайр.
Дар калимаи «ломакон» ҳиҷои  الдар навишти арабӣ шабеҳи ҷом аст. Агар ба дили سير, ки  یаст, васл гардад, Ҷомӣ
 جامیҳосил мешавад.
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ФАРҶОМИ ЗИНДАГОНӢ ВА ФАВТИ ҶОМӢ
Маълумотҳои мавҷуда гувоҳӣ медиҳанд, ки вазъи саломатии Ҷомӣ баъди 60-солагиаш чандон хуб набудааст. Худи
Ҷомӣ дар мавридҳои гуногун аз заъфу аҷзу пирӣ ва нотавониаш (I, 504–521; II, 3952, 4199 – 4200), ба чашм фарангишиша
гирифтанаш (I, 803, 988–990; К.120б – 121а) ва амсоли инҳо
лаб ба шиква мекушояд. Аз ин гузашта, Абдураҳмони Ҷомӣ
бо вуҷуди шахси дорандаву сахӣ, иззатманду соҳибэҳтиром ва
сарвари фарҳангу адаби замони хеш будан, рақибону ҳосидон
ва бадхоҳони зиёд низ доштааст, ки аксар мухолифати вай бо
онҳо дар заминаи афкори иҷтимоӣ ва мавқеи гуманистии ӯ сар
мезадааст. Ин ҷо чанд воқеаро мухтасаран сабт менамоем: Дар
боло дар аҳди Абӯсаид Ҷомиро ҳангоми набуданаш ғоибона
кофир эълон кардани аҳли таассуб ва фақат ба воситаи дӯстон
ва шогирдонаш пеши ин фитнаро гирифтан зикр шуда буд.
Аслан ҳанӯз дар замони Шоҳрух уламои иртиҷоӣ ва фақеҳон
шахсони номатлубашонро бо айби кофиру шеӣ эълон кардан
ба ҷазоҳо гирифтор мекарданд. Зикри низои Ҷомӣ ва муртаҷеъони бағдодӣ низ гузашт. Алишери Навоӣ аз девони Ҷомиро дар назари мардум аз рӯи кина сӯхтани Ироқӣ ва
бадгӯиҳои Ноҳиқиву беадабиҳои Маҳмуди Ҳабиб ном лаганбардорони аҳли ҷоҳ дар ҳаққи Ҷомӣ хабар медиҳад. Яке аз
муосирони Ҷомӣ Сонеӣ дар бораи он ки баъзе ҳамзамонҳояш
дар ҳаққи Ҷомӣ бадгӯй ҳастанд, ишора карда, тарафи Ҷомиро
мегирад:
Ба ту ҳар кӣ даъвие мекунад,
Чӣ даъвист, бемаъниӣ мекунад.
Туро мева ширину ӯрост талх,
Чу себи Самарқанду олуи Балх.
Аммо Абдураҳмони Ҷомӣ ба бадхоҳии ҳосидону рақибон
ва пирию бемориҳои худ нигоҳ накарда, дар роҳи инкишофи адабиёт, илм ва санъат чунон фидокориҳое мекунад,
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ки мислаш кам дида мешавад. Худи Ҷомӣ, алҳақ, дуруст
мефармояд:
Ба баҳри шеър агар фикри ман шавад ғаввос,
Баҳои як гуҳар ояд хироҷи баҳру барам.
Ба боғи наср агар килки ман кунад ҷунбиш,
Зи нахли хушк диҳад бор меваҳои тарам.
Ба бӯстони иродат агар бувад шаҷаре,
Ки оварад самари маърифат, ман он шаҷарам.
Вале чӣ суд, ки дар коми завқи тирадилон
Ҳамеша чошнии талх медиҳад самарам.
(III, 538–541).
Дар баробари камолоти фазоили гуногун Абдураҳмони
Ҷомӣ шахси ниҳоят хоксор, ботавозӯъ ва фурӯтан буд, ки
дар ин бора нақлҳои Навоӣ, Абдулғафури Лорӣ, Абдулвосеи Низомӣ ва махсусан ҳикояти Восифӣ оид ба мулоқоти
Ҷомӣ бо писари Қозии Систон шоҳиди гӯёст. Вале дар соли
охир осори пирӣ ва ранҷурӣ ӯро бештар ташвиш медод. Вай
чандин бор аз наздик шудани марг сухан ба миён оварда, ин
абёти Саъдиро мехонд:
Дареғо, ки бе мо басе рӯзгор
Бирӯяд гулу бишкуфад навбаҳор.
Басе тиру даймоҳу урдибиҳишт
Биёяд, ки мо хок бошему хишт.
Абдураҳмони Ҷомӣ соли 898 ҳиҷрӣ, ки бо 1492 мелодӣ мусовист, вафот кард. Навоӣ ва Низомӣ таърихи вафоти ӯро рӯзи
ҷумъаи 17 муҳаррам, аммо Лорӣ, Алӣ Сафӣ, Хондамир ва
Исфизорӣ 18 муҳаррами 898 (рӯзи ҷумъа) нишон медиҳанд.
Аксарияти куллии муаррихони асрҳои ХV – ҶҶ мӯътақиди
ҳамин таъриханд, ки саҳеҳ аст.Рӯзи нишондодаи Абдулвосеи
Низомӣ ва Алишери Навоӣ иштибоҳи маҳз аст, чунки 17
муҳаррами санаи 898 рӯзи панҷшанбе буд, на ҷумъа, баръакс
рӯзи ҷумъа 18 муҳаррам буд, ки ба гуфти Абдулғафури Лорӣ,
Алӣ Сафӣ, Исфизорӣ, Хондамин ва онҳое, ки ҳамфикри инҳо161
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янд, пурра мутобиқат дошта, ба 9 ноябри соли 1492 баробар
аст, яъне вафоти Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ 18
муҳаррами санаи 898/9 ноябри соли 1492 дар 78-солагии ӯ, ки
аз рӯи ҳисоби қамарӣ ба 81 сол мусовист, воқеъ гардида буд.
Аз ин рӯ ҳам навиштаи онҳое, ки рӯзи вафоти ин марди бузургворро 17 муҳаррам (8 ноябр) зикр кардаанд (А.Ҳикмат,
Е.Э.Бертелс, мусаннифоти феҳристи дастнависҳои шарқии АИ
РСС Тоҷикистон ва ғайра), ё соли вафоти ӯро 1493 (С.Айнӣ)
ва замони зиндагиашро (1441–1501) овардаанд, ба ҷиҳати
иштибоҳ буданашон наметавонанд қобили қабул бошанд. Аз
ин гузашта, А.Ҳикмат навиштаи Лориро, ки дар он рӯзи
вафоти Ҷомӣ 18 муҳаррам сабт шудааст, иқтибос оварда, бо
фикри худаш ихтилоф дотани онро ба эътибор намегирад.
Е.Э.Бертелс бошад, рӯзи вафоти Ҷомиро 18 муҳаррам зикр
кардани баъзеҳоро хотирнишон карда, қатъан ақида меронад,
ки маҳз 17 муҳаррам дуруст аст. Ҳамчунин «рӯзи панҷшанбеи
ҳаждаҳуми муҳаррам» навиштани муаллифи рисолаи «Мазороти Ҳирот» ҳам саҳв буда, 17 муҳаррами соли 898-ро ба 25
ноябри соли 1492 мусовӣ донистани Холиқ Мирзозода низ
ғалат аст.
Алишери Навоӣ, Комӣ, Ҳисомӣ, Атоуллоҳи Ҳусайнӣ ва дигарон андар вафоти Ҷомӣ марсия ва таърихҳо гуфтанд. Навоӣ
баъдар дар сари турбати устоди бузургвораш иморати олӣ
барпо намуда, чанд нафарро ҳофизони Қуръон ва нигоҳбони
он таъин намуд. Вале ҷасади Ҷомӣ он ҷо ором нахобид, зеро
шоҳ Исмоили Сафавӣ ҳангоми истилои Ҳирот дар соли 1510
мақбараи сохтаи Навоиро сӯзонд. Аммо ҷасадро ин шоҳи кинавар сӯхта натавонист, зеро фарзанди фазилатманди Ҷомӣ
Зиёуддин Юсуф ва як гурӯҳ мухлисони падараш аз сӯиқасди
қизилбошҳо огоҳ шуда, нашъи Мавлавиро гирифта, дар ҷои
дигар пинҳон карданд ва баъди фурӯ нишастани фитна онро
боз бурда дар ҷояш дафн намуданд. Аз ин ҷиҳат, мадфани
шоир ва сангнавиштҳои он ҳама нав буда, дар ибтидои асри
ХХ сохта шудаанд. Акнун он маҳал бо номи Тахти Мазор
машҳур аст. Мадфани Ҷомиро дарахти пистае ба зери сояи
худ гирифтааст. Аммо Ҷомии зинда дар кошонаи дили халқ
аст.
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ФАСЛИ САВУМ

МЕРОСИ ИЛМӢ ВА АДАБИИ ҶОМӢ
ОСОРИ АДИБ
Аз як мактуби худи Ҷомӣ, ки дар ҷавоби номаи Қозизодаи Румӣ (ваф. 1437) нигошта шудааст, аз хусуси он ки бо
супориши ғоибонаи Қозизодаи Румӣ рисолае ва ё китобе
роҷеъ ба ҳайат ё нуҷум менавиштааст ва ҳанӯз онро ба итмом нарасонда, ҷузвҳои тайёрашро ба Самарқанд, ба
Қозизодаи Румӣ мефиристодааст, иттилоъ меёбем. Ҷомӣ
зимни он нома маълум менамояд: «Варақе чанд фароҳам
оварда ва чун занбили дарвешон дарюза карда, аз ҳар гӯшае
тӯшае ва аз ҳар хирмане хӯшае самти ирсол ёфт. Ва чун
фурсат ба ғоят танг буд ва қосид бедиранг, он чӣ дар ният
буд, ба итмом нарасид ва он чӣ оғоз карда шуда буд, ба
анҷом наянҷомид. Ризо восиқ аст ва умед содиқ, ки анқариб
мӯҷиба изза шаънаҳу тавфиқи тартиб ва талфиқи он рафиқ
гардонад ва махзуни хотири маҳзунро ба зуҳур оварда, ба
маҷлиси анвои фазоил маҳшун бирасонад» (К. 557 б). Азбаски асли ин асар аз байн рафтааст, дар бораи мавзӯъ, мундариҷа ва аҳамияти он сухан рондан аз имкон берун аст.
Абдураҳмони Ҷомӣ ба ғайр аз асарҳои мукаммалу нотамом
мусаввадаҳо, мактубҳои мутааддид, қайду ишораҳо ва
ёддошту хотираҳое низ доштааст, ки воқеаҳои зиндагиву
рӯзгори ӯро фаро гирифта, дар варақҳои ҷудогона навишта
шуда, дар ҷузъгирҳои махсус нигоҳ дошта мешудаанд. Гоҳе
ёддоштҳои худро адиби бузург дар ҳошияи китобҳо менавиштааст. Дар ин бора наздикони ӯ Лорӣ, Абдулвосеъ, Алӣ
Сафӣ ва дигарон ишораҳо доранд. Ҳамаи ин нишон медиҳад,
ки фаъолияти эҷодии Абдураҳмони Ҷомӣ хеле барвақт оғоз
ёфта, беш аз 55 сол давом кардааст. Танҳо тадқиқоти доманадори матншиносӣ метавонанд ба ҳалли масъалаи душвори
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барқарорсозии асли мероси фикрии адиби бузург бирасонад,
зеро дар тӯли асрҳо на фақат ашъори алоҳида, балки асарҳои
комили суханварони дигар низ мансуб ба Ҷомӣ дониста шудаанд. Ибтидои солҳои 60-ум дар назди илми шарқшиносии советӣ масъалаи зарурати таҳқиқи филологии қадимтарин
нусхаҳои осори Ҷомӣ ва таъйини миқдору унвони
навиштаҷоти ӯ вогузор шуда буд. Дар натиҷаи омӯзиши
ҳамаҷонибаи нусхаҳои сершумори осори Ҷомӣ ва тавсифи
феҳрасти ганҷинаҳои асосии дастнависҳои ҷаҳон, ки солҳои
1964-1978 гузаронида шуданд, асноди мӯътамаде ба даст омаданд, ки онҳо натиҷаҳои дилхоҳ доданд.
Абдураҳмони Ҷомӣ аз ибтидои ҷавонии худ ба машқи
шеър машғул мешуд, ки дар ин бора худи ӯ ва муосирону
шогирдонаш гаштаву баргашта хабар медиҳанд. Аммо
баъдҳо ӯ бисёр мехоҳад, ки ин ҳаваси худро мағлуб гардонад. Аз ин ҷиҳат ҳар қадар ӯро чашмаи илҳом фаввора занад
ва шеър гулӯгираш кунад ҳам, барои ин ки аз таҳсили илм
ва касби камол дур наравад, худро ба ин пеша машғул намедорад. Лекин чун истеъдоди шоирӣ ва қобилияти нависандагӣ дар фитрати ӯ мавҷуд буд, баъдтар гоҳ-гоҳе вақти
худро ба эҷоди шеър ва таълифи китобу рисолаҳо сарф мекардагӣ шуд ва ҳанӯз дар охири солҳои 40-ум ва ибтидои
солҳои 50-ум, ки синни ӯ аз 35-36 нагузашта буд, ашъори
лирикиаш дар доираҳои гуногуни ҷомеаи онрӯза маълум ва
машҳур мегардад.
Абдулвосеи Низомӣ чунин меорад: «Мавлоно Камолиддин Абдураззоқи соҳиби таърихи «Матлаъ-ус-саъдайн», ки
мартабаи садорати шоҳзода Абдуллатиф Мирзо (писари падаркуши Улуғбек дар назар дошта шудааст, ки худ низ соли
1450 ба қатл расида буд – А.А.) заммаи маосир гардонда
буд, чунон мегуфт, ки рӯзе аз ашъори дилфиреби он ҳазрат
(яъне Ҷомӣ – А.А.) ғазале марғуб дар маҷлиси шоҳзода
мегузаронидем. Фармуд, ки Мавлоно, маҳорати он ҳазрат
дар анвои улум ва қудрате, ки дар фанни тасаввуф доранд,
аз он рафеътар аст, ки ба амсоли ин умур мутаарризи арзи
он тавон шуд» (в. 30а). Ба қавли муаллифи «Ҳабиб-ус-сияр»
Хондамир (ҷ.III бахши 3, с. 337), ки сарчашмаҳои дигар ва
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осори худи Ҷомӣ низ онро пурра тасдиқ менамоянд, Ҷомӣ
«дар замони Мирзо Абулқосим Бобур ба номи номии он
подшоҳ… «Ҳуляи ҳулал»-ро дар фанни муаммо марқум
сохт ва дар замони султони саид Мирзо Султон Абӯсаид ба
тартиби девони аввал ва таълифи баъзе аз расоили тасаввуф
пардохт ва соири муаллафоту манзумоти латофатоёташ дар
замони хоқони мансур (яъне Ҳусайни Бойқаро – А.А.)
таҳрир ёфт». Дар ҳақиқат ҳам нахустин таълифи мураттаби
Ҷомӣ, ки то замони мо омада расида ва соли 1452 дар 38солагиаш сурат гирифтааст, «Рисолаи кабир дар муаммо
мавсум ба «Ҳуляи ҳулал» мебошад. Китоби охирини тамомшудаи маълуми ӯ «Ал-фавоид-аз-Зиёия» соли 1492
таълиф гардидааст.
Аз ҳамаи ин далелу санадҳо ба хулосае метавон омад, ки
эҷодиёти адабӣ ва илмии Ҷомӣ бештар аз 55 сол давом карда, махсусан дар 25 соли охир ин фаъолияти ӯ ниҳоят авҷ
мегирад ва ба гуфти Абдулғафури Лорӣ дар ин давра
«ҳазрати эшон ба таснифи ҳар китобе ва тартиби ҳар рисолае, ки шуғл мефармуданд, ба андак фурсате ба итмом мерасонданд» (с.39). Вале худи ҳамин муаллиф таъкид менамояд, ки «ҳазрати эшон… доимулавқот шуғли шеъру шоирӣ
медоштанд ва андеша бар он мегумоштанд, чӣ дар авоили
ҳол, чӣ дар авқоти камол. Аммо андаке аз авқот ба он
масруф мегашт» (с.7). Навоӣ ҳам хотирнишон мекунад:
«Ҳеҷ вақт аз ойини назм холӣ набуданд» (в.5б – 6а). Худи
Ҷомӣ ҳам борҳо аз оғозу ибтидои эҷодиёташ ва кайфияти
нависандагию шоирӣ ва олимии худ хабар медиҳад. Аз
ҷумла, ӯ дар муқаддимаи девони якуми мукаммалаш, ки
баъдҳо «Фотиҳат-уш-шубоб» ном гирифт, соли 1473 чунин
менависад: «Чун фотири ҳаким таоло шаъниҳу дар мабдаи
фитрат истеъдоди шеър дар ҷибиллати ман ниҳода буд ва
хотири маро фил-ҷумла тааллуқе ба он дода, ҳаргиз натавонистам, ки он ҳарфҳоро ба тамомӣ аз сафҳаи аҳволи худ битарошам ва аз он маънӣ билкуллия фориғ бошам. Лоҷарам,
аз унфувони ҷавонӣ, ки унвони саҳифаи зиндагонист, то
имрӯз, ки санини умр аз ситтин (60) гузаштааст ва мушриф
ба ҳудуди сабъин (70) гашта, ҳаргиз аз он ба куллӣ холӣ
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набудаам ва аз кулфати андешаи он ба якборагӣ наёсудаам,
чӣ он замон, ки дар замини дил тухми омолу амонӣ коштаме ва дида дар мушоҳидаи наврастагони баҳористони ҷамолу ҷавонӣ доштаме ва чӣ дар он ҳол, ки миён ба мулозимати
аҳли фазлу камол баста будам ва дар мадориси ифода ва
маҷолиси истифодаи эшон дар саффи нуол нишаста ва чӣ
дар он ҳангом, ки дар мусофирати булдон ва муҳоҷирати
автон гом мезадам ва аз муфориқати ихвон ва мубоидати
халлон талхком мебудам ва чӣ дар он вақт, ки дар хидмати
дарвешон далқи тарку таҷрид пӯшидам ва ба ишорати эшон
дар тасфияи сирру ҷамъи хавотир мекӯшидам ва чӣ имрӯз,
ки аксари авқот бар худ дари хуруҷ ва духул бастаам ва дар
зовияи хамул ба вақти худ машғул нишаста. Алқисса, дар
ҳар вақт сухане, ки муносиби он вақт рӯй медод, савод мекардам ва дар ҳар ҳол нуктае, ки бар ҳасби муқтазои он ҳол
дар хотир меафзояд, ба баёз меовардам, то ба тафориқ
маҷмӯае ҷамъ омад, ҷамеи маониро ҷомеъ ва лавомеи сирри
ҷомеият ва матовии он ломеъ» (К. 450 аб).
Абдураҳмони Ҷомӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик аз
адибони хеле сермаҳсул буда, мероси хаттии ӯ аз китобҳои
муттааддиди мансур ва манзум иборат буда, ин мероси гаронбаҳо дар замони зиндагии худи ӯ дар Хуросону Мовароуннаҳр, Эрону Озарбойҷон, Руму Ироқ ва Ҳиндустон
машҳур гардида буд ва, хушбахтона, аксари навиштаҳои
Ҷомӣ то ба замони мо омада расидаанд. Аммо доир ба
номгӯ ва миқдори осори Ҷомӣ ҳамеша ихтилофҳо вуҷуд
доштаанд. Ҳатто шогирдон ва наздикони шоир теъдоду
номҳои асарҳои ӯро гуногун нишон медиҳанд: Навоӣ дар
«Хамсат-ул-мутаҳайирин» 39 ва дар «Насоим-ул-муҳаббат»
боз якто, яъне ҷамъаи 40 асари Ҷомиро зикр мекунад. Абдулғафури Лорӣ дар «Такмила» номгӯи 47 асари устодашро
медиҳад. Абдулвосеи Низомӣ осори Ҷомиро қариб ҳазор
ҷузви мукаммали назму наср ба луғати арабӣ ва форсӣ муаррифӣ намуда, рӯйхати 42 асари ӯро сабт менамояд. Барои
ҳамин асрҳо боз ин масъала мавриди баҳси муҳаққиқон ва
аҳли китоб қарор гирифта; аксар мӯътақиди он будаанд, ки
Ҷомӣ баробари адади ҳуруфи тахаллуси худаш аз рӯи ҳисо166
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би абҷад (яъне ҷим=3+ алиф=1 + мим=40+ ё =10) 54 асар
навиштааст. Абдуллоҳи Кобулӣ дар ин бора хабар медиҳад:
«Мусаннафоти шарифаш, ки байн-ул-хоси в-ал-авом дар
олам машҳур аст, ба адади ҳуруфи Ҷомӣ панҷоҳу чаҳор
муҷаллад аст»1. Волаи Доғистонӣ, Муҳаммад ад-Доробӣ,
Тақиуддини Авҳадӣ ва дигарон низ ба ин пиндор шариканд.
Тавҷеҳи дигари ин ривоят низ машҳур аст, ки мувофиқи он
адади асарҳои Ҷомӣ на баробари Ҷомӣ – 54, балки мусовии
ҳуруфи калимаи «Ҷом» 44-то дониста мешавад. Муталлибхоҷа Фаҳмӣ дар тазкираи худ (с. таъл.1860–1861) ин
матлабро мутазаккир шуда, танҳо 39 адади онро ном мебарад. Аслан то вақтҳои охир ҳеҷ кас навиштаҳои Ҷомиро, ки
нусхаҳои он аз ҳадди ҳаср берун аст, мавриди тадқиқу
таҳқиқи ҷиддии матншиносӣ қарор надодааст. Аз ин ҷиҳат
касе миқдори рисолаю китобҳои Абдураҳмони Ҷомиро на
ба 54 ва на ба 44 мувофиқ карда натавонистааст. Бинобар ин
метавон ҳукм кард, ки ин ривоятҳо бофтае беш нестанд.
Албатта аҳли китоб миқдори дигари асарҳои Ҷомиро низ
зикр кардаанд. Аммо барои овардани ҳамаи онҳо ҳоҷат
нест. Масалан муаллифи тазкираи «Суллам-ус-самовот»
Абулқосими Козарунӣ (асри ХVI) менависад, ки Ҷомӣ «37
китобу рисола тартиба дода»2.
Санадҳои таърихӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки Ҷомӣ дар охири
умр куллиёти осорашро тартиб дода будааст. Ин маъниро
иборати зерин, ки дар муқаддимаи куллиёти мавлоно Ҷомӣ
омадааст, таъкид ва тасдиқ менамояд: «Ин фақири мустаҳом
ва асири хаёлоту авҳом... дар ҳама ҳол чун гӯй саргардони
майдони гуфтугӯй буда… суханаш мутанаввеъ афтода…
баъзе аз қабили наср… ва баъзе аз мақӯлаи назм…ва ҳар як
аз инҳо гарчи ҷудо-ҷудо ба назари ноқидони басир ва мубассирони хабир расида, самти қабул ёфта, шак нест, ки
ҳайати иҷтимоии мураккаботро ҳолате ҳаст, ки дар сурати
1

Абдуллоҳи Кобулӣ. Тазкират-ут-таворих. Нусхаи қаламии захираи
дастнависҳои шарқии АИ РСС Ӯзбекистон, таҳти рақами 2093, в.152 а.
2
Абулқосими Козарунӣ. Суллам-ус-самовот. Нусхаи ШЛИШ АИ СССР,
А.684, в. 54а.
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ифтироқии муфрадот он нест… Лоҷарам, дар ин вало чунон
дар хотир омад, ки маҷмӯае мураттаб, ки миръоти ҷамоли
ваҳдати он касрат ва ойинаи камоли ҷамъияти он мутафарриқат бошад. Ва чун бар ин маънӣ иқдом намуда шуд ва ба
тавфиқи Аллоҳ субҳонаҳу ба итмом расонида, ба маърази
арзи фозилон… расонида мешавад. Умед аст, ки аз шарафи
қабули он сарбаландон баҳраманд гарданд»(К. 1б – 2а).
Навоӣ ва Восифӣ дар бораи мавҷудияти куллиёти Ҷомӣ хабар дода, Абдулвосеи Низомӣ аз порчаи иқтибосшудаи
муқаддимаи куллиёти Ҷомӣ бидуни ишора ба он ҷумлаи зеринро дар муқаддимаи «Мақомоти Ҷомӣ» меорад: «ҳайати
иҷтимоии мураккаботро ҳолате ҳаст, ки дар сурати ифтироқии муфрадот нест» (в. 5а). Аз ин гузашта, Лутфалибеки
Озар дар бораи куллиёти ба дасти худи Ҷомӣ навишташударо диданаш хабар медиҳад: «Расоили бисёр аз аксари улум
назман ва насран ва форсӣ ва арабӣ бад-ин мӯҷиб навишта,
ки аксари онҳо ба як ҷилд ба хати Мавлоно ба назари фақир
расида»1.
Яке аз нусхаҳои қадимтарини ин куллиёт, ки соли 908
ҳиҷрӣ, яъне солҳои 1502-1503 мелодӣ дар Ҳирот китобати
он аз тарафи Муҳаммад ибни Ҳасаншоҳ ал-котиб ал-Ҳаравӣ
ба поён расонда шудааст, 38 асари Ҷомиро фаро мегирад.
Ин нусхаи пурарзиш, ки аз 631 варақи андозааш 28,5 х 39
сантиметрӣ иборат аст, таҳти рақами 1331 дар захираи
дастнависҳои шарқии АИ РСС Ӯзбекистон нигоҳ дошта
мешавад. Дар ин нусха асарҳои Ҷомӣ чунин ҷой гирифтаанд:
1. «Шавоҳид-ун-нубувват лӣ тақвият-ил-футувват»
(в.2б – 104б). Пеш аз ин асар муқаддимаи Ҷомӣ доир ба сабаби мураттаб кардани куллиёташ оварда мешавад.
2. «Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ал-қудс» (в.105б –
277а).
3. «Нақд-ан-нусус фӣ шарҳи «Нақш-ал-фусус» (в. 277б
– 332а).
4. «Ашъат-ал-ламаот» (в. 332б – 369б).
1

Лутфалибек Озар. Оташкада. Теҳрон, 1337, с.86.
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5. «Лавомеъ фӣ шарҳи қасидаи мимияи хамрияи Форизия» (в. 370а – 385б).
6. «Шарҳи қасидаи тоия» (в. 386а – 392б).
7. «Рисолаи шароити зикр» (в. 393а – 394а).
8. «Рисолаи маносики ҳаҷ» (в. 394б – 406б).
9. «Баҳористон» (в. 407а – 431б; 774б – 812б).
10. «Рисолаи арӯз» (в. 432а – 438а).
11. «Рисолаи мусиқӣ» (в.438б – 446а).
12. «Лавоеҳ» (в.446б – 449б).
13. «Девони аввал» – «Фотиҳат-уш-шубоб» бо муқаддимаи мансури се девон (в. 450а – 549а).
14. «Девони сонӣ» – «Воситат-ул-иқд» (в. 550а – 590а).
15. «Девони солис» – «Хотимат-ул-ҳаёт» (в. 590б –
619б).
Дар нусхае, ки муаррифӣ мешавад, 15 асари боло дар
матни асосӣ навишта шуда, асарҳои дигар дар ҳошияи он
дарҷ гардидаанд:
16. Дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб» бо хутбаи
«Ҳафт авранг» (в. 1б – 84а).
17. Дафтари дуюми «Силсилат-уз-заҳаб» (в. 84а – 117а).
18. «Саломон ва Абсол» (в. 117б – 142а).
19. Дафтари савуми «Силсилат-уз-заҳаб (в. 142а – 165а).
20. «Тӯҳфат-ул-аҳрор» (в. 165б – 201а).
21. «Сабҳат-ул-аброр» (в. 201б – 259б).
22. «Юсуф ва Зулайхо» (в. 341а – 417а).
23. «Лайлӣ ва Маҷнун» (в. 341а – 417а).
24. «Хирадномаи Искандарӣ» (в. 417б – 464б).
25. «Рисолаи кабир дар муаммо» – «Ҳуляи ҳулал» (в.
465а – 496б).
26. «Рисолаи сағир дар муаммо» (в. 497б – 511а).
27. Рисолаи мутавассит дар муаммо» (в. 511 – 525а).
28. «Рисолаи қофия» (в. 525б – 528а).
29. «Рисолаи муаммои манзуми асғар» (в. 529а – 530б).
30. «Муншаот» (в. 531а – 565б).
31. «Рисолаи суханони Хоҷа Порсо» (в. 566а – 570б).
32. «Шарҳи байтайни «Маснавӣ» (в. 571а – 574а).
33. «Арбаина ҳадис» – «Чиҳил ҳадис» (в. 574б – 577б).
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34.
35.
36.
583б).
37.
38.

«Рисола фи-л-вуҷуд» (в. 578а – 580а).
«Шарҳи байти Амир Хусрав» (в. 580б – 582а).
«Шарҳи ҳадиси Аберазин ал-Уқайли» (в.582б –
«Таҳқиқ-ул-мазоҳиб» (в. 584а – 596б).
«Шарҳи рубоиёт» (в. 597а – 621а).

Шогирдон ва наздикони Ҷомӣ бар замми ин 38 асар, ки
гоҳе номи баъзеи онҳо бо каме тағйир зикр мегардад, аз «Тафсир», «Шарҳи «Фусус-ал-ҳикам» (Навоӣ, Лорӣ, Низомӣ), «Фавоиди Зиёия» (Лорӣ, Низомӣ), «Рисолаи ҷавоби саволу ҷавоби
Ҳиндустон», «Рисолаи Ло илоҳа илаллоҳ», «Шарҳи баъзе аз
«Мифтоҳ-ул-ғайб», «Сарфи форсии манзум ва мансур» ва
«Рисолаи кабири маносики ҳаҷ» (Лорӣ) низ ном бурдаанд. Ин
ҷо саволе ба миён меояд, ки агар Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ
ин асарҳоро навишта бошад, чаро онҳо ба куллиёти ӯ ворид
нашудаанд? Тадқиқи матншиносӣ нишон дод, ки Ҷомӣ ба фароҳам овардани куллиёташ тақрибан соли 896 ҳиҷрӣ (баробари соли 1490), каме пештар аз тартиб додани девони сеюми
худ шурӯъ кардааст, зеро ӯ дар муқаддимаи куллиёти худ агар
дар қатори асарҳои манзумаш ҳафт достони худро чун: маснавиёти ҳафтгона, ки ба «Ҳафт авранг» мулаққаб шудааст,
ном барад, девонҳояшро танҳо дуто, бидуни унвон ба тарзи
«девони қадим ва ҷадид» (К. 2а) зикр мекунад. Ба хотир бояд
овард, ки девони сеюми Ҷомӣ соли 896/1491 тадвин ёфта,
номгузории девонҳои сегонаи ӯ соли 897/1491 сурат гирифта
буд. Азбаски девони сеюм бо муқаддимаи умумии девонҳои
сегона дар куллиёт ҷой дода шуда, девонҳо унвон доранд,
тахмин кардан мумкин аст, ки шояд мураттаб гардидани куллиёти Ҷомӣ дар аввалҳои соли 896/1491 поён пазируфта
бошад. Аз ҳамин ҷиҳат ду китобе, ки баъди ин таърих таълиф
гардидаанд, аз он берун мондаанд. Ин ду китоб иборатанд аз
«Фусус-ал-ҳикам», ки соли 896/1491 тасниф гардидааст ва
«Фавоиди Зиёия», ки 11 рамазони санаи 897/7 июли соли 1492
ба итмом расидааст. Табиист, ки «Рисолаи кабири маносики
ҳаҷ», ки соли 877/1472 дар роҳи Бағдод гум шуда буд, «Тафсир» ва «Шарҳи «Мифтоҳ-ул-ғайб», ки нотамом мондаанд ва
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рисолаи «Ло илоҳа иллаллоҳ», ки асари мустақил набуда,
шарҳи калимаи тайибаро аз оғози «Фавоиди Зиёия» фаро
мегирад, низ наметавонистанд, ки ба он дохил карда шаванд,
«Рисолаи ҷавоби саволу ҷавоби Ҳиндустон» ва «Сарфи форсии манзум ва мансур» низ шояд бо яке аз ин гуна сабабҳо ҷузви куллиёт қарор нагирифта бошанд. Аммо дар баъзе
нусхаҳои хаттии баъдинаи куллиёти Ҷомӣ «Тафсири «Фотиҳат-ул-китоб» (ба арабӣ), рисолаи «Ло илоҳа иллаллоҳ», рисолаи «Зикри Хоҷа Баҳоулҳаққи вад-дини Нақшбанд» ва китоби «Сарф-ул-лисон» (манзуми арабӣ) барин асарҳоро1 дохил
кардаанд, ки ба сабаби ба мо дастрас набудани он нусхаҳо дар
хусусашон чизе гуфта наметавонем. Ба ҳамин тариқ, ба 38
асари дар куллиёташ мавҷудбудаи Ҷомӣ, бидуни шак, асарҳои
зерини ӯро низ ба рӯйхати осораш илова кардан лозим меояд:
39. «Шарҳи «Фусус-ал-ҳикам».
40. «Фавоиди Зиёия».
41. «Тафсир» (нотамом).
42. «Шарҳи «Мифтоҳ-ул-ғайб» (нотамом).
43. «Рисолаи ҷавоби саволу ҷавоби Ҳиндустон».
44. «Сарфи форсии манзум ва мансур».
45. «Рисолаи кабири маносики ҳаҷ».
46. Китобе оид ба ҳайат ё нуҷум, ки дар ҷавонӣ навишта.
Дар вақти ҳозир, ба назарам, ҳамин рӯйхатро номгӯи
ҷомеи асарҳои Абдураҳмони Ҷомӣ шумурдан мумкин аст.
«Рисолаи Ло илоҳа иллаллоҳ», ки оғози «Фавоиди Зиёия»
аст, «Эътиқоднома», ки ҷузви дафтари якуми «Силсилат-уззаҳаб» аст, қасидаҳои Ҷомӣ «Луҷҷат-ул-асрор», «Ҷило-уррӯҳ», ҷузвҳои алоҳидаи девон ва китобҳои дигари ӯро, ки
баъзан чун асарҳои алоҳида ном бурда мешаванд ва гоҳе ба
тарзи алоҳида чоп ҳам шудаанд, наметавон ба рӯйхати
асарҳои Ҷомӣ ҳамроҳ кард.
Аҳли таълиф ҳар қадар аз замони Ҷомӣ дуртар шудаанд,
1

Бадрӣ Отобой. Феҳристи девонҳои хаттии китобхонаи салтанатӣ.
Ҷилди аввал, Теҳрон, 2535/1976, с. 244-245, тавсифи дастнависи рақами
316; саҳ. 248-249, тавсифи дастнависи рақами 314.
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феҳристи осори ӯро каму зиёд кардан гирифтаанд. Дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ» (1, с.338) Восифӣ ба саволи чӣ миқдор
шеър гуфтани Ҷомӣ чунин ҷавобро сабт менамояд: «Мавлоно Қатилӣ фармуданд: он чи машҳур аст, абёти он ҳазрат
(яъне Ҷомӣ ) аз навад ҳазор даргузашта ва ба сад ҳазор нарасида. Дар тазкираи «Тӯҳфаи Сомӣ» аз асарҳои Ҷомӣ, ки
Навоӣ, Лорӣ ва Низомӣ ном бурдаанд, «Сарфи форсии манзум ва мансур» ва «Рисолаи кабири маносики ҳаҷ» берун
монда, «Шарҳи ҳадиси Аберазин ал-Уқайлӣ» чун «Шарҳи
ҳадиси Абезар Ғаффорӣ» номбар шуда, китобҳое бо номи
«Маноқиби Мавлавӣ» (Ҷалолиддини Румӣ) ва «Маноқиби
Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ» илова гардидааст1. Баъзе
муҳаққиқон ҳадс задаанд, ки ду рисолаи охир шояд ҷузвҳои
«Нафаҳот-ул-унс» бошанд. Ин гумон ба ҳақиқат хеле
наздик аст, зеро агар дар хусуси «Маноқиби Мавлавӣ» ба
ҷуз номи он маълумоте дар даст надошта бошем ҳам, матни
рисолае, ки ду бор ба унвони «Мақомоти шайхулислом
Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ» дар Англия ва Афғонисон чоп
шудааст (Кобул, 1343), танҳо бо баъзе ибораву калимаҳо аз
матни китоби «Нафаҳот-ул-унс» фарқ мекунаду бас. Аз ин
рӯ, агар ҳамин рисола рисолаи «Маноқиби Хоҷа Абдуллоҳи
Ансорӣ» бошад, онро дар ҳеҷ сурат асари мустақил шумурдан нашояд, чунки дар ҳақиқат ҳам он ҷузви «Нафаҳот-улунс» аст.
Дар тазкираи «Тӯҳфаи Сомӣ» як ишколи дигар вуҷуд дорад, ки дар феҳристи асарҳои Ҷомӣ чунин ибора мавҷуд аст:
«Рисолаи манзума Баҳористон». Алиасғар Ҳикмат ин
ибораро ба ду қисмат ҷудо карда, ба шакли 29. «Рисолаи
манзума», 30. «Баҳористон» сабт мекунад. Аммо Ҳошим
Ризо онро чун 23. Рисолаи манзумаи «Баҳористон» пазируфтааст2. Дар ҳар ду сурат ҳам иштибоҳ рӯй додааст, зеро
шакли қабулкардаи Ҳошим Разӣ хилофи ҳақиқат аст, чунки
«Баҳористон»-ро на рисола шумурдан мумкин аст ва на
1

Сом Мирзои Сафавӣ. Тӯҳфаи Сомӣ. Теҳрон, 1936, с.86-87.
Ҳошим Ризо. Муқаддима/Девони комили Ҷомӣ. Теҳрон, 1341, с.161163; Минбаъд дар матн саҳифаҳои ҳамин муқаддима сабт мешавад.
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манзума. Агар шакли навиштаи Алиасғар Ҳикматро қабул
намоем, дар зери унвони «Рисолаи манзума» кадом асари
Ҷомӣ пинҳон буданро дониста наметавонем. Шояд «Рисолаи манзума» ҳамон «Эътиқоднома» ва ё натиҷаи бедиққатӣ, ё иштибоҳи ягон котиб ва ё худи муаллифи тазкира бошад. Ин иштибоҳҳо дар навиштаҳоид муҳаққиқони
имрӯза низ мушоҳида мешаванд. Аммо кам донишмандоне
будаанд, ки барои муайян кардани ҳақиқати масъала роҷеъ
ба миқдор ва номгӯи асарҳои Ҷомӣ кӯшише ба харҷ дода
бошанд. Фақат Алиасғар Ҳикмат ва Башири Ҳаравӣ дар ин
бобат хизмате кардаанд, аммо ба сабаби дастрасашон набудани баъзе асарҳои Ҷомӣ ба баъзе иштибоҳ ва каҷфаҳмиҳо
низ роҳ додаанд. Алиасғар Ҳикмат дар рисолаи худ «Ҷомӣ»
(с.163) рӯйхати овардаи Сом Мирзоро ҷомеътарин феҳристи
муаллафоти Ҷомӣ дониста, илова мекунад: «Мавлоно Абдулғафури Лорӣ се муҷаллад ба осори устод афзуда, ки дар
«Тӯҳфаи Сомӣ» қайд нашуда ва он се иборат аст аз: 1.
«Шарҳи ҳадиси Аберазин Уқайлӣ», 2. «Рисола фӣ-л-воҳид»,
3. «Сарфи форсии манзум ва мансур». Ва албатта феҳристи
Абдулғафур мӯътабартар аз «Тӯҳфаи Сомӣ» аст». Ҷумлаи
дуюми А.Ҳикмат комилан саҳеҳ аст. Вале чунонки дар боло
ишора рафт, як асари Ҷомӣ аслан «Шарҳи ҳадиси Аберазин
Уқайлӣ» буда, «Шарҳи ҳадиси Абезар Ғаффорӣ» тасҳифи
он аст. «Рисола фӣ-л-воҳид» дар натиҷаи бедиққатии ягон
котиб аз «Рисола фӣ-л-вуҷуд» ба вуҷуд омада, ҳама
нусхаҳои «Такмила», ки мо дидаем, онро дар шакли дурусти
«Рисола фӣ-л-вуҷуд» овардаанд. Лекин рисолаи «Сарфи
форсии манзум ва мансур»-и Ҷомиро танҳо Лорӣ зикр менамояд. Е.Э.Бертелс дар феҳристи таснифоти Ҷомӣ мавҷуд
будани ихтилофоти зиёдро қайд намуда, эҳтимоли ба 45 –
47 наздик будани адади умумии онҳоро тахмин мекунад.
Вале дар рӯйхати бо истифодаи феҳристи асарҳои дар
нусхаи куллиёти 1331 мавҷуд ва иқтибосҳои Ҳикмат аз рӯи
«Тӯҳфаи Сомӣ» ва гуфторҳои Лорӣ 52 асарро ба номи Ҷомӣ
меорад.Аммо дар натиҷаи истифодаи ғайританқидии гуфтори дигарон ӯ асарҳои куллиёти 1331-ро ба ҷои 38 адади
мавҷуда аз рӯи ҷадвали аввали китоб 87-то навишта, «Рисо173
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лаи арӯз»-ро, ки дар ҷадвали аввали китоб зикр нашудааст,
ӯ дар ин куллиёт надидааст, пай набурдааст, ки «Рисолаи
шароити зикр» ва «Рисолаи тариқаи нақшбандӣ» як буда,
«Рисола фӣ-л-воҳид» аз тасҳифи «Рисола фӣ-л-вуҷуд» ба
амал омада, асарҳое, ки бо номҳои «Шарҳи ҳадис», «Шарҳи
ҳадиси Абӯзар Ғаффорӣ» ва «Шарҳи ҳадиси Абӯразин
Уқайлӣ» зикр шудаанд, низ айни як таълиф мебошанд.
Номгӯи кулли офаридаҳои Ҷомӣ намоёнгари он аст, ки
паҳнои фаъолияти илмиву эҷодии ин нобиға хеле васеъу
беканор будааст. Мероси хаттии Ҷомӣ осори бузурги
адабии манзуму мансур, ашъори лирикии тамоми анвои
шеъри классикии форсӣ-тоҷикиро фарогиранда, рисолаҳои
дар илми бадеъу мантиқ, шарҳу ҳидоёи доир ба анвои шеър,
рисолаҳои дар боби мусиқиву фалсафа ва сарфу наҳв,
асарҳои доир ба фиқҳу илоҳиёт, тазкираи бузургҳаҷми дар
хусуси намоядагони тасаввуфро дар бар мегирад. Баъзе аз
асарҳои Ҷомӣ ба забони арабӣ таълиф ёфтаанд.
Шоистаи таъкид аст, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар тамоми
навъу соҳаҳои эҷоди бадеӣ намунаи ибрату эътирофи эҷодкорон ва хонандаҳои асрҳои баъдина буд. Барои мисол, асари Ҷомӣ оид ба наҳви арабӣ «Фавоиди Зиёия» дар тӯли панҷ
аср воситаи асосии таълими забони арабӣ дар мадрасаҳои
исломии Осиёи Миёна, Эрон, Афғонистон ва соҳилҳои Волга будааст. Ин асар ба сифати китоби дарсӣ дар Ҳиндустон,
Туркия ва мамолики араб ҳам хидмат кардааст. Асари
машҳури Ҷомӣ «Нафаҳот-ул-унс», ки дар бораи шашсаду
шонздаҳ тан намояндаи машҳури тасаввуф, мин ҷумла сию
чаҳор занони орифа маълумот медиҳад ва дар он нуктаву
муаммоҳои марказии ҷараёни сӯфия ифшо гардидаанд, то
ҳоли ҳозира аз сарчашмаҳои мӯътабару мӯътамади таърихи
ҷараёнҳои мазҳабии Машриқзмин ба шумор меравад.
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АСАРҲОЕ, КИ БА ҶОМӢ МАНСУБАНД
Нуктаи дигаре, ки ин ҷо зикри он лозим аст, аз он иборат
аст, ки баъзе асарҳои Ҷомӣ дар байни халқ бо номҳои гуногун шӯҳрат ёфтаанд. Пеш аз ҳама китобҳое, ки бо калимаи
«Рисолаи…» сар мешаванд, мумкин аст, ки бидуни ин калима хонда шаванд. Дар оғози бисёр асарҳо мумкин аст, ки
калимаи «Китоби…». «Рисолаи…», «Маснавии…» ё «Қиссаи…» ҳамроҳ карда шавад. Китобҳое, ки дар ҷадвали боло
зери рақамҳои 1, 2, 3 ва 5 омадаан, бештар бо ҷузви пеш аз
пешоянд машҳур буда, рисолаҳои муаммо ба тарзи «Рисолаи муаммои кабир», «Рисолаи муаммои мутавассит», «Рисолаи муаммои асғар», «Рисолаи муаммои манзум» ва дар
ин шакл ҳам боз бидуни ҷузви «Рисолаи…» маълуманд.
Асари таҳти рақами 36-ро уламо бештар чун «Шарҳи ҳадис» зикр менамоянд. «Фавоиди Зиёия» таҳти унвонҳои
«Фавоиди Зиёия фи шарҳ-ил-кофия», «Шарҳи кофия»,
«Шарҳи Мулло», «Шарҳи Ҷомӣ» ва «Шарҳи «Кофия»-и
Ибни Ҳоҷиб» низ машҳур буда, «Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ал-қудс» бо номи «Нафаҳот», «Ашшиат-ул-ламаот» бо
исми «Шарҳи «Ламаот», «Лавоеҳ» дар шакли «Рисолаи лавоеҳ дар баёни маориф ва маонӣ» низ шинохта мешаванд.
«Лавомеъ»-ро «Шарҳи қасидаи хамрияи Форизия», «Рисолаи шароити зикр»-ро «Рисолаи тариқаи нақшбандия» ва
«Рисолаи тариқаи хоҷагон», «Хирадномаи Искандарӣ»-ро
«Исканарнома», «Рисолаи қофия»-ро «Мухтасарун вофӣ биқавоиди илм-ил-қавофӣ» ва «Ар-рисолат ул-вофия фӣ илмил-қофия», «Муншаот»-ро «Руқаот» ва «Мактубот»,
«Шарҳи байтайни «Маснавӣ»-ро «Найнома», «Чиҳил ҳадис»-ро «Тарҷумаи арбаин ҳадис» ва «Таҳқиқ-ал-мазоҳиб»ро «Рисола фӣ таҳқиқи мазҳаби сӯфӣ ва мутакаллим ва
ҳаким» ва «Дуррат-ул-фохира» низ мегӯянд. «Юсуф ва Зулайхо» ва «Ошиқ ва Маъшуқ» аслан як чиз аст. Ҳамчунин,
ба хотир оварда лозим аст, ки се дафтари «Силсилат-уззаҳаб» чун як китоб «Тӯҳфат-ул-аҳрор», «Сабҳат-ул-аброр»,
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«Юсуф ва Зулайхо», «Лайлӣ ва Маҷнун» ва «Хирадномаи
Искандарӣ» чун «Хамса»-и Ҷомӣ, «Хамса» бо иловаи «Силсилат-уз-заҳаб» ва «Саломон ва Абсол» чун «Ҳафт авранг»у «Сабъа» ва девонҳои сегонаи Ҷомӣ бо номи «Се девон»
шинохта шудаанд. Аз ин гузашта, девони қадимии Ҷомӣ, ки
баъдан ба «Фотиҳат-уш-шубоб» ворид гардидааст ва қисмати охири дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб» бо номи
«Эътиқоднома» ҳамчун китобҳои ҷудогона интишор ёфта,
бисёр вақт чанд асари Ҷомӣ дар як ҷилд бо унвони «Куллиёт» ва «Ғазалиёт», «Рубоиёт», «Қасоид» ва ҳатто баъзе
қасидаҳои Ҷомӣ низ чун китобҳои мустақил рӯйбардор ва
чоп карда шудаанд.
Ҳамаи ин ихтилофот ва дарҳамбарҳамиҳо мӯҷиби он
шудааст, ки аҳли китоб асарҳои Абдураҳмони Ҷомиро аз
будаш хеле бештар пиндоранд. Шерхони Лӯдӣ дар хусуси
теъдоди таълифоти Ҷомӣ менависад: «Наваду нӯҳ китоб
тасниф намуда, ки ҳамаи онҳо дар Эрону Тӯрон ва Ҳиндустон назди аҳли дониш мақбул афтод ва ҳеҷ кас ангушти
эътироз ба он натавонист ниҳод»1. Аммо Лӯдӣ ин 99 асарро
ном намебарад.
Чунин муболиғаҳоро, чунонки ишора шуд, дар
навиштаҷоти муҳаққиқони муосир ҳам дидан мумкин аст.
Саид Нафисӣ 87 асарро ба қалами Ҷомӣ мансуб медонад2,
ки аз ин ҷиҳилу чаҳортояш бо баъзе ихтилофҳои ҷузъӣ дар
унвонашон ҳамонҳоеанд, ки мо дар боло муайян кардем.
Дар феҳристи Нафисӣ аз рӯйхати мо фақат «Рисолаи кабири
маносики ҳаҷ» ва китобе оид ба ҳайат ё нуҷумро пайдо
наметавон кард. Ҳамчунин, С.Нафисӣ «Шарҳи байти Амир
Хусрав»-ро ба тарзи «Шарҳи байти «Қирон-ус-саъдайн»-и
Хусрави Деҳлавӣ» меорад, ки ин иштибоҳ дар натиҷаи дар
Ҳиндустон ва Эрон чоп шудани чунин рисолае ба номи
Ҷомӣ ба вуҷуд омадааст. 43 асари дигар бо роҳҳои мисли
бисёр тазкиранависону таърихчиён ва муҳаққиқоне, ки дар
бораи Ҷомӣ бо истинод ба сарчашмаҳои ғайримустақим
1
2

Шерхони Лӯдӣ. Миръот-ул-хаёл. Бомбай., 1324, с.73.
Саид Нафисӣ. Таърихи назм ва наср, ҷ.I, с. 287-289.
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чизе навиштаанд, «Эътиқоднома» ва «Рисолаи Ло илоҳа
илаллоҳ»-ро асарҳои мустақил шумурда, шояд аз рӯи
«Тӯҳфаи Сомӣ» бошад, «Рисолаи манзума» (Ҳошим Разӣ
ҳадс мезанад, ки ин рисола шояд «Эътиқоднома» бошад),
«Маноқиби Ҷалолиддини Румӣ» ва «Маноқиби шайхулислом Абдуллоҳи Ансорӣ»-ро ба он ворид мекунад. Бар замми
ин С.Нафисӣ «Муаммиёт»-ро низ китоби алоҳида мешуморад, ки мумкин аст, ки онро ба тариқи алоҳида ҳам дида
бошад. Номи баъзе «асарҳое», ки С.Нафисӣ зикр мекунад,
ҳақиқат надоранд ва дар асоси манбаъҳо ва адабиёти
мавҷударо бидуни танқид истифода бурдан ва тасҳифу
тағйири унвони баъзе китобу рисолаҳои дигари Ҷомӣ «ба
вуҷуд» омадаанд ва ё аслан номҳои айни асарҳои дигар мебошанд. Ба ҳамин тариқ ӯ баробари «Рисолаи шароити
зикр» – «Зикри тариқаи сӯфиён ба тариқаи хоҷагон» ва «Рисолатун фӣ-л-силсилати-н-нақшбандия», баробари «Рисолаи
муаммои кабир» – «Ҳуляи ҳулал», баробари «Муншаот» –
«Девони расоил», баробари «Шарҳи байтайн аз маснавии
Мавлавӣ» – «Шарҳи абёти аввали маснавӣ машҳур ба «Рисолат-ун-ноия» ё «Найнома», баробари «Рисола фӣ-лвуҷуд» – «Рисолатун фӣ таҳқиқи-л-вуҷуд», баробари
«Тарҷумаи чиҳил ҳадис» ё «Тарҷумаи арбаина ҳадис» –
«Арбаин» ва «Шарҳи ҳадиси арбаин», баробари «Дурратул-фохира», ки номи дигари «Таҳқиқ-ул-мазоҳиб» аст –
«Таърихи сӯфиён ва таҳқиқи мазҳаби онон», «Рисолатун
фӣ-л-тасаввуф ва аҳлиҳӣ ва таҳқиқи мазҳабуҳум» ва «Рисолаи таҳқиқи мазҳаби сӯфӣ ва мутакаллим ва ҳаким», баробари «Шарҳи рубоиёт» – «Шарҳи рубоиёти ваҳдати
вуҷуд», баробари «Тафсири нотамом» – «Тафсири сураи
Фотиҳа», баробари «Рисолаи Ло илоҳа илаллоҳ» – «Рисолаи
таҳлилия», ки номи дигари муқаддимаи «Фавоиди Зиёия»
дар алоҳидагӣ аст, баробари «Шарҳи «Мифтоҳ-ул-ғайб»-и
Садриддин Кунявӣ» (манзум ва мансур) – «Мифтоҳ-ул-ғайб
дар тафсир»-ро ном мебарад. Ба гумонам, «Алҳошият-улқудсия ба калимоти қудсияи Баҳоуддини Нақшбанд» мисли
«Маноқиби Мавлавӣ» ва «Маноқиби Хоҷа Абдуллоҳи
Ансорӣ» ҷузви «Нафаҳот-ул-унс» буда, «Рисолатун фӣ-л177
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аҳлият» ва «Калимат-уш-шаҳодат» аз тасҳифи «Рисолаи
таҳлилия», «Шарҳи «Маснавӣ» дар асос ихтисори номи
«Шарҳи байтайни «Маснавӣ» шояд ба вуҷуд омада бошад.
«Шарҳи ҳоли урафо», мумкин аст, яке аз номҳои «Нафоҳотул-унс» бошад. Як асари Ҷомиро С.Нафисӣ ба унвони
«Назм-уд-дурар» – шарҳи қасидаи тоияи Ибн-ал-Фориз»
ном мебарад. Ҳол он ки «Назм-уд-дурар» на номи асари
Ҷомӣ, балки номи ҳамон қисмати қасидаи шарҳшавандаи
Ибн-ал-Фориз аст. С.Нафисӣ аз «Иршодия», ки онро Ҷомӣ
ба Султон Муҳаммади Фотеҳ фиристода будааст ва
«Сабҳатун фӣ-н-насоеҳӣ ва-л-ҳикам», ки онро Ҷомӣ барои
Султон Ҳусайни Бойқаро таълиф карда будааст, низ ном
мебарад. Рисолаи аввал, чунонки шарҳаш хоҳад омад,
«Таҳқиқ-ул-мазоҳиб» бояд бошад, ки дар ҳақиқат ҳам онро
Ҷомӣ бо хоҳиши он подшоҳ навишта, ба ӯ фиристода буд.
Китоби дувум ҳамон «Сабҳат-ул-аброр» аст.
Бо камоли боварӣ гуфтан мумкин аст, ки номгӯи «Рисолаи урва», «Рисолаи мантиқ» ва «Маносики ҳаҷҷи манзум»
ба феҳристи С.Нафисӣ ҳамоно аз рӯйхати овардаи соҳиби
«Арафот-ул-ошиқин» ворид гардидааст. Фақат дар «Арафот-ул-ошиқин» «Сарф ва мантиқ», чун як асар сабт шуда,
дар феҳристи С.Нафисӣ «Рисолаи мантиқ» чун китоби
алоҳида ёд карда мешавад. Мумкин аст «Рисолаи урва» аз
тасҳифи як ҷузви «Рисолаи маносики ҳаҷ ва умра» ва «Риолаи мантиқ» дар асоси ду бор тағйир ёфтани «Рисолаи сарфи манзум» (аввал ба шакли «Сарфу мантиқ» ва баъд ба сурати «Рисолаи мантиқ») ба вуҷуд омада бошад. Дар бораи
«Маносики ҳаҷҷи манзум» чунин тавзеҳро метавон илова
кард, ки бисёриҳо чунин маснавӣ доштани Ҷомиро таъкид
мекунанд ва аксар номи онро «Футуҳ-ул-ҳарамайн» менависанд. Ҳол он ки соли 1906 А.Крымский моли Ҷомӣ набудан ва баъди 12 соли марги ӯ аз тарафи Муҳйиддини Лорӣ
танзим шуданашро нишон дода буд1. Ҳошим Разӣ дар ин
бора дар муқаддимаи ба «Девони Комили Ҷомӣ» навиштаи
1

А.Крымский. История Персии, её литературы и дервишеской теософии.
Часть III., М., 1906, с.210.
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худ (с.295) чунин навиштаи М.Тарбиятро меорад: «Мавлоно
як маснавӣ ҳам дар маносики ҳаҷ манзум сохта, ки он низ
монанди «Тӯҳфат-ул-аҳрор» аз музоҳифоти баҳри сареъи
мусаддас аст ва ду байти зайл аз он ҷост:
Эй зи гилат нозада сар ҳубби дил,
Монд зи ҳубби ватанат по ба гил.
Хез, ки шуд пардакашу пардасоз
Мутриби ушшоқ ба роҳи Ҳиҷоз».
Башири Ҳаравӣ дар тавзеҳоти «Такмила» ин қавли
Ҳ.Разиро айнан оварда, аз худ илова мекунад: «Ногуфта намонад, ки яке аз шуарои зоҳиран муосири Мавлоно (яъне Ҷомӣ –
А.А.) Муҳайӣ манзумаи ширин ва шевое ба ҳамин вазн ба номи «Футӯҳ-ул-ҳарамайн» дар асрори ҳаҷ ва маносику одоби
ҳаҷ дорад… ва дар зимни манзумаи мазкур, ки дар ҳудуди як
ҳазору чорсад байт аст, таркиббанде аз Мавлоноро… тазмин
кардааст… ва ба ҳамин сабаб баъзе аз фузало маснавии мазкурро аз Мавлоно медонанд, дар сурате, ки худи нозим тахаллуси худро дар мавозеи адида аз маснавии мазбур овардааст»
(с.73). Ин фикри Башири Ҳаравӣ дар воқеъ ба ҳақиқат наздик
аст, зеро котиби яке аз нусхаҳои «Футӯҳ-ул-ҳарамайн» (соли
танзимаш 911/1505–1506 ё 914/1509), ки ба қалами
Муҳийддини Лорӣ (ваф. 933/1526-1527) тааллуқ дорад (китобаташ 980/1572) ва дар захираи дастнависҳои шарқии АИ
Ӯзбекистон таҳти рақами 2200/1 нигоҳ дошта мешавад, низ
Абдураҳмони Ҷомиро муаллифи ин асар медонад1. Мутаассифона Башири Ҳаравӣ намегӯяд, ки ду байти овардаи
М.Тарбият ва Ҳ.Разӣ дар он маснавӣ мавҷуд аст ё не.
Ҷустуҷӯи мо дар ҳалли ин мавзӯъ чунин натиҷа дод: Аз маснавии «Футӯҳ-ул-ҳарамайн»-и Лорӣ 7 нусха дар ганҷинаи
дастнависҳои шарқии АИ РСС Тоҷикистон нигоҳ дошта мешавад, ки аз рӯи ҳаҷм, абёт, муқаддима ва ғайра онҳоро ба се
1

Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР, том II. Тошкент,
1954, опис, №1342, с. 242.
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таҳрир тақсим кардан мумкин аст. Дар дастнависҳое, ки ба
таҳрири аввал дахл доранд, ду байти мавриди баҳс вуҷуд
надорад (Дастнависҳои 684, 1959/1, 21/III). Дар дастнависе, ки
таҳрири дуюмро фаро мегирад, ин ду байт дар қатори абёти
дигар бидуни ишорае меояд (Дастнависи 497/1, в. 10 а). Аммо
дар ин дастнависяҳо таркиббанди Ҷомӣ оварда намешавад ва
дар дастнависҳое, ки таҳрири сеюмро фаро мегиранд (Дастнависҳои 994/III в 20 а, 3045, в. 18б), пеш аз ин ду байт чунин
сарлавҳа бо қирмиз навишта шудааст: «Мин натоиҷ-иланфоси Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ-ас-сомӣ қуддуса сирруҳу». Дар ҳақиқат ин ду байт моли Абдураҳмони
Ҷомӣ буда, аз оғози мақолаи ҳафтуми «Тӯҳфат-ул-аҳрор» гирифта шуда, ҳамаи 57 байти ин боб бо ҳикояти баъди он пурра
аз «Тӯҳфат-ул-аҳрор» иқтибос шуда, дар охири порча тахаллуси Ҷомӣ ( Ҷомӣ агарчанд на соҳибдил аст…) сабт гардидааст. Нусхаҳои таҳрири аввал (684 в. 17а) асли мақоларо
наоранд ҳам, ҳикоятро иқтибос карда, моли Ҷомӣ будани онро
қайд менамоянд. Акнун шубҳае боқӣ намемонад, ки «Маносики ҳаҷҷи манзум», ки М.Тарбият, С.Нафисӣ, Ҳ.Разӣ ва дигарон моли Ҷомӣ донистанд, бидуни шак, аз таҳрирҳои
«Футӯҳ-ул-ҳарамайн»-и Муҳйии Лорист ва дар чандин ҷои
ҳар сеи таҳрири он тахаллуси Муҳйӣ меояд, мисли:
Муҳйӣ аз афсонаи ӯ лаб мабанд,
К-ӯ дили ту боз раҳонад зи банд.
Ё:

Муҳйӣ, аз ин ҳар ду талаб коми хеш,
Маҳв кун аз лавҳи касон номи хеш.

Котиби нусхаи 3045 ба ҷои «Муҳйӣ»-и аввал «Лахте» (в.
7а) навишта, дар мавриди дуюм ба ҷои тахаллуси Муҳйӣ
тахаллуси Ҷомиро гузошта (в. 77 а), маснавии Муҳйиро ба
моли Ҷомӣ «табдил» додааст:
Ҷомӣ аз ин ҳар ду талаб коми хеш,
Коми дили хешу саранҷоми хеш.
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Ба ҳамин тариқ, ба сабаби дар чанд ҷои он омадани номи
Ҷомӣ ин маснавӣ саҳван дар асрҳои гуногун ба Ҷомӣ нисбат
дода мешудааст. Маснавиҳои Ҷомӣ ва Муҳйиро дигар-дигар
пиндоштани соҳиби тазкираи «Ҳафт осмон» низ саҳв аст1.
Номгӯи асарҳои дигаре, ки С.Нафисӣ ба Абдураҳмони
Ҷомӣ мансуб медонад, аз инҳо иборат аст: 1. «Таърихи
Ҳирот»; 2. «Таҷнис-ул-луғот» ё «Рисолаи таҷниси хат (манзум); 3. «Шарҳи қасидаи бурдаи манзум»; 4. «Шарҳи қасидаи Аттор»; 5. «Рисолаи нурбахш дар баёни ҳақиқат ва тариқати маҷоз»; 6. «Шарҳи миатаи омил»; 7. «Шарҳи
«Махзан-ул-асрор»; 8. «Шарҳи муаммиёти Мир Ҳусайни
Муаммоӣ»; 9. «Шарҳи «Ниқояи мухтасар-ал-виқоя»-и Садрушшариаи Ҳанафӣ» (ба форсӣ); 10. «Сад калимаи Алӣ ибни Абетолиб бо тарҷумаи форсӣ»; 11. «Гул ва Наврӯз»; 12.
«Шарҳи «Рисолат-ул-вазъ»-и Аздаддин.
Насруллоҳи Мубашшири Тирозӣ дар феҳристи худ «Нуриддин Абдураҳмон ал-Ҷомӣ (Феҳристи муаллафотиҳ-илмахтутатӣ ва-л – матбуатӣ...»), Қоҳира (1964) аз мавҷудияти
нусхаҳои дутоии ин китобҳо дар китобхонаи оммавии
Қоҳира хабар медиҳад. Аммо аз баёни ӯ маълум мегардад,
ки дар нусхаҳои дар он китобхона мавҷудбуда «Шарҳи «Рисолат-ул-вазъ», рисолачаи хурде ба забони арабӣ буда, «Рисолаи нурбахш» (тоҷикӣ) 2 варақ будааст (с.4; 41). Вале ӯ
ҳам бо кадом далел ба Ҷомӣ мансуб дониста шудани ин
асарҳоро шарҳ намедиҳад.
Умуман, дар бораи баъзе ин китобҳо мо чизе намедонем.
Оид ба «Таърихи Ҳирот» Ҳошим Разӣ менависад: «Сиҳҳати
интисоби ин китоб ба Ҷомӣ мавлуд ва зоидан иштибоҳест.
Котиби Чалабӣ дар «Кашф-уз-зунун» аз нависандаи ин китоб ба номи Абӯнаср Абдулҷаббор бинни Абдураҳмон алФомӣ ном мебарад ва мадорике дигар низ ин мавридро ба
исбот мерасонад ва ба таври қатъ аз лиҳози ташобеҳе миёни
ду номи фавқ, яъне Абдураҳмони Ҷомӣ иштибоҳе рух дода
1

Мавлавӣ Оғо Аҳмади Алӣ Аҳмад. Ҳафт осмон. Калкатта, 1873, саҳ. 8890.
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ва китоби фавқро ба Ҷомӣ мансуб кардаанд» (с.300). Мо
комилан ба ин гумон шарик ҳастем.
Соли 1319/1940 Саид Нафисӣ дар замимаи «Девони
қасоид ва ғазалиёт»-и Аттор рисолаеро чоп кунондааст
(с.407–451), ки дар он роҷеъ ба шарҳу тафсири қасидаи Аттор аз назари сӯфия сухан меравад ва он қасида бо байти
зерин шурӯъ мешавад:
Эй рӯй даркашида, ба бозор омада,
Халқе бад-ин тилисм гирифтор омада…
Лекин маълум нашуд, ки бо чӣ далеле ношир ин рисоларо моли Ҷомӣ дониста бошад. Аз ин гузашта, Ҷомӣ дар
«Нафаҳот-ул-унс» аз он қасидаро шарҳе бастани каси дигар
хабар медиҳад. Навоӣ бошад дар шарҳи ҳоли Ҳофизалии
Ҷомӣ таъкид мекунад, ки Махдуми нуран (яъне Ҷомӣ –
А.А.) ба ин қасидаи Шайх Фаридаддини Аттор, қуддуса
сирруҳу, шарҳ бастани ӯро зикр менамоянд:
Эй рӯй даркашида ба бозор омада,
Халқе бад-ин тилисм гирифтор омада»1.
Рисолаи чопкардаи С.Нафисӣ маҳз ҳамин асари Ҳофизалии Ҷомӣ мебошад, на моли Абдураҳмони Ҷомӣ.
«Шарҳи қасидаи бурда» – тарҷумаи манзуми форсии
қасидаи Шарафуддин Муҳаммад бинни Саид ал-Бӯсирӣ
(1213-1296) «Алкавокиб-уд-дуррият фӣ мадҳи хайр-илбаррият» аст, ки аксар вақт ҳатто дар баъзе нусхаҳои дар
асри ХVI китобатшуда ҳам онро ба Ҷомӣ нисбат медиҳанд.
Аммо муаллифи онро ҳоло муайян кардан душвор аст.
Дар вақти ҳозира сабаби ба Ҷомӣ мансуб донистани
«Шарҳи «Миатаи омил»-и Абдулқодири Ҷурҷонӣ (ваф.
1078)-ро, ки оид ба наҳв буда, дар Намангон (1331 қамарӣ)
ва чандин бор дар шаҳрҳои гуногуни Ҳиндустон, аз ҷумла,
дар Конпур (1273 қамарӣ) ба номи Ҷомӣ нашр шудааст, низ
1

Алишер Навоӣ. Маҷолис-ун-нафоис. Тошкент, 1961, с. 47.
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муайян кардан аз имкон берун аст. Дар «Намунаҳои адабиёти тоҷик» (1940, с.147) достони шашуми «Ҳафт авранг» ба
ҷои «Лайлӣ ва Маҷнун» «Хусрав ва Ширин» зикр шудааст,
ки ин ҳам саҳви маҳз аст.
Роҷеъ ба «Рисолаи таҷниси хат» ҳаминро гуфтан лозим
аст, ки бисёриҳо ин рисоларо ба Ҷомӣ нисбат медиҳанд ва
онро бо номи «Нисоби таҷниси луғат» соли 1811 дар Лондон Гладуин дар асл ва тарҷимаи англисӣ ба чоп расондааст. Дар бораи он А.Ҳикмат низ дар ду ҷои китоби худ
«Ҷомӣ» мулоҳиза меронад. Аввал: «Илова бар феҳристи собиқуззикр (феҳристи «Тӯҳфаи Сомӣ»-ро дар назар дорад)
номи манзумаи дигаре ба назари нависандаи ин сутур расидааст мансуб ба Ҷомӣ, мавсум ба «Таҷнис-ул-луғот» ё
«Таҷнис-ул-хат», ки ин мисраъ аз он китоб аст: «Мисршаҳру шаҳр-моҳу моҳ-обу хавф-саҳм) ва зоҳиран ин китоб
дар Ландан ва Калкатта ба чоп расида бошад» (с.163).
Муҳаққиқони дигар (Ҳ.Эте, А.Е.Кримский ва дигарон)
солҳои 1801, 1818, 1826 дар Калкатта ба табъ расидани онро
шаҳодат медиҳанд. А.Ҳикмат дафъаи дувум менависад:
«Рисолаи таҷниси хат» – манзумаест, ки луғоти арабияро ба
тасҳиф ва табдили хаттӣ маонии мухталифа ҳосил менамояд, дар он оварда ва ибтидо мешавад бад-ин мисраъ: «Баъди
тавҳиду сифоти холиқи шому саҳар». Ба тавре, ки собиқан
ишора шуд, номи ин рисола дар феҳристи кутуби Ҷомӣ дида нашуда ва таърихи таълифи он низ маҷҳул аст. Он чи мусаллам аст, ин рисола дар Ҳинд чоп шуда ва ин байт аз он
аст:
Миср – шаҳру шаҳр-моҳу моҳ-обу хавф-саҳм,
Саҳм – тиру аҷнаҳа чӣ? – Бол бошад, бол-ҷон»
(с.183).
А.К.Кримский, Е.Э.Бертелс, Ҳ.Разӣ ва дигарон низ ин
китобчаро мансуб ба Ҷомӣ донистаанд. Дар натиҷаи
ҷустуҷӯи зиёд мо бо номи «Таҷнис-ул-луғот» иборат аз 83
байт манзумае пайдо кардем, ки мувофиқи вазнҳои дар
қитъаҳо истифода шуда, ба 9 бахш тақсим мегардад ва дар
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ҷузви ҳамин тариқ манзумачаҳову рисолачаҳои дигар дар
Ҳинд бидуни таърих ба табъ расида, дар хотимаи он чунин
қайд вуҷуд дорад: «Рисолаи таҷнис-ул-луғот» таснифи
Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ қуддуса сирруҳу-с-сомӣ дар
матбааи Муҳаммадӣ ба эҳтимоми Алӣ Баҳоии Шарафалӣ
табъ шуд» (с.8). Ин манзума аз ҷиҳати шеърият хеле паст
буда, дар аввал асосан «таҷнисоти хат»-ро фаро мегирад,
вале дар охир муаллифи он ин равияро риоя накарда,
номҳои Одам (Башару Носу Одаму Инсон), 7 хат ва 9
ҷавҳари гаронбаҳоро дар қолаби назм ҷой медиҳад. Оғози
ин манзума чунин аст:
بخل باشد ممسکی ونخل الغررا شناس
نخل را گر باز پرسی معنيش خرما شجر
Байти иқтибоскардаи А.Ҳакмат дар ин манзума дида
намешавад. Ин рисоларо ман беш аз бист сол ҷустам. Вале
дидани ягон нусхаи қаламӣ ва ё чопии он муяссарам нашуд.
Ниҳоят хастахотир ва ноумед аз баҳри он гузаштам. Аммо… Аммо он чун ҳарвақта дар ҷое ва ҳангоме пайдо шуд,
ки аслан дар суроғи он набудам. Соли 1987 аз «Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» хоҳиш карданд, ки барои
ҷилди дувуми ин китоб роҷеъ ба «Нисоб-ус-сибён»-и
Абӯнасри Фароҳӣ мақола нависам. Чанд нусхаи чопӣ ва
хаттии онро барои мутолиа тафаҳҳус намудам. Аз ҷумла,
нусхаи таҳти рақами 1409 ганҷинаи дастнависҳои шарқии
АИ РСС Тоҷикистон мавриди пажӯҳиш ва баррасӣ ихтиёр
карда шуд, ки он дар картаи шиноснома чун «Нисоб-уссубён» сабт шудааст. Лекин ҳангоми тадқиқ рӯшан гардид,
ки дар ин нусха ба ғайр аз «Нисоб-ус-сибён» боз ҳафт рисолаи дигар, ки дар пайравии он тасниф шуда, дарҷ гардидаанд: 1) «Нисоб-ус-сибён»-и Абӯнасри Фароҳӣ бо абёти зиёди илҳоқӣ (в. 1б – 30а); 2) «Насиби ихвон», ки дар шакли
қасида соли 776 ҳиҷрӣ (1374–75 мелодӣ) танзим шудааст (в.
30б – 42а) ва муаллифашро нашинохтам; 3) Ҳамон рисолае,
ки бо мисраи «Миср шаҳру шаҳр моҳу…» оғоз меёбад
(в.42б – 50а); 4) «Фаҳми сибён» (в. 50а – 52б), ки ба
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Фазлуллоҳ ибни Муҳаммад мутааллиқ буда, соли 948/1541
манзум гардидааст; 5) Рисолаи дигар ба ҳамин услуб (в. 52б
– 58б), ки муаллиф ва номаш маҷҳул аст; 6) «Қунят-улфитён»-и Садри Бадр (в. 58б – 71а); 7) «Нисоби мусаллас»-и
Бадеӣ (в. 71б – 77а) ва ниҳоят 8) «Луғати сибён» (в. 77б –
84а), ки соҳибашро надонистам. Дастнавис соли 1104 ҳиҷрӣ
(1692-93 мелодӣ) китобат шудааст. Котиб Муҳаммад Орифи
Деҳарӣ.
Аммо рисолаи мансуб ба Ҷомӣ, ки солҳо дар суроғаш будем, бо ҳамон байти овардаи А.Ҳикмат шурӯъ гардида (в.
42б), дар ин нусха ҷумлагӣ аз 132 байт иборат аст. Фақат 23
байти он бо шеваи «Миср шаҳру шаҳр моҳу…» меравад,
байтҳои 26–49 тарзе сохта шудаанд, ки мисраъҳои тоқ 6
лафзи арабӣ ва мисраъҳои ҷуфт ҳамин миқдор калимаҳои
форсии тарҷимаи онҳоро фаро мегиранд ва бақия луғати
лафзан биллафзи манзуми арабӣ ба форсӣ буда, муаллифаш
маълум нест.
Лаъбу барду лаҳну хибру хулқу урф,
Лаҳву сармо фаҳму доно, хӯю пӯй

(в. 44 а).

Ҳамчунин, қайд кардан лозим аст, ки дар ганҷинаи дастнависҳои шарқии шӯъбаи ленинградии Институти шарқшиносии АИ СССР таҳти рақами В 1941 (в.37б – 49б) рисолаи
хурдакаки манзуме маҳфуз аст, ки «Фатҳ-ул-боб» ном дорад. Муаллифони феҳристи мухтасари ин китобхона Абдураҳмони Ҷомиро муаллифи он донистаанд1. Ин асар аз ду
боб иборат буда, боби аввалро 10 қитъаи дорои як вазн, ки
ҳар кадом бо қофияҳои дигар ба тарзи қасида қофиябандӣ
шудааст, ташкил мекунад. Дар боби аввал баъзе луғатҳои
арабӣ ба тоҷикӣ тарҷума шуда, боби дуюм оид ба фоидаи
илмҳои гуногун (сарфу наҳв, фиқҳ, тиб ва ғайра) баҳс карда,
1

Персидские и таджикские рукописи Института народов Азии АН
СССР (Краткий алфавитный каталог), ч. 1, М.: «Наука», 1964, оп. 300,
с.391.
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порчаҳои он ба тарзи қитъа манзум гардидаанд. Аз боби аввали ин асар байти зеринро мулоҳиза намоед.
Нисову нисва занон дон, риҷол мардон дон,
Филоту буд биёбон, заиф меҳмон дон

(в. 39 б).

Услуби ин китобча ба услуби «Рисолаи таҷниси хат», ки
оид ба он дар боло баҳс рафт ва «Таҷнис-ул-луғот», ки мо
шарҳи онро овардем, хеле наздик аст. Муаллифи «Фатҳ-улбоб» тахаллус (дарвеш Ҷомӣ), вазифаи китоби худ ва номи
онро «Ниҳодам ном «Фатҳ-ул-боб» онро…) баён мекунад
(37 б). Аммо ба гумонам, соҳиби «Фатҳ-ул-боб» Дарвеш
Ҷомӣ (агар калимаи «дарвеш»-и мисраи якуми порчаи болоро ҷузви тахаллус қабул намоем) ё ягон Ҷомии дигар буда, асарҳояшро бо таъсири «Нисоб-ус-сибён»-и Абӯнасри
Фароҳӣ (ваф. 1246) менавиштааст. Ин фикро байти «Ҳар он
кӯдак, ки инҳоро бидонад – Намояд дар сафи мардон шуҷоат» (в.37б) тақвият медиҳад.
Дар ин ҷо ҳамин нуктаро таъкид мебояд кард, ки ин рисолачаҳои манзум аз ҷиҳати мавзӯъ, шакл ва тарзи баён метавонанд, ки падидаи ҳаёти адабии асри ХV – замони шаклбозию зоҳиророӣ бошанд. Дар маҷмӯае, ки таҳти рақами
А 933 бо номи «Иншо» дар китобхонаи ШЛИШ АИ СССР
нигоҳ дошта мешавад қасидаи Бадеӣ (ҳамон шоири машҳури асри ХV) мавҷуд аст, ки шакли мураккабтари ҳамин
санъат – таҷниси хатро фаро гирифта, дар ҳар байт танҳо се
калимаи арабиро ба форсӣ тафсир медиҳад, ки дар навишт
айнан як буда, танҳо бо гузоштани ҳаракатҳои гуногун
маънои дигар мегиранд. Ин қасида дар дастнависи рақами
1409 ганҷинаи дастнависҳои шарқии АИ РСС Тоҷикистон
(в. 71б – 77а) бо унвони «Нисоби мусаллас»-и Бадеӣ қайд
шуда, як байти он чунин аст (в. 71б):
صفر کرمی در شکم صفر است خالی از عدد
صفر روی و کفته اند مس نيز کارندش ز کان
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Ҳ.Разӣ дар масъалаи таъин кардани мероси адабӣ ва илмии Ҷомӣ асосан ба гуфтаҳои А.Ҳикмат такя мекунад. Аз
ин рӯ ҳама иштибоҳҳои ӯро низ такрор менамояд (с.285–
300). Аммо ба рӯйхати овардаи А.Ҳикмат аз рӯи мақолаи
Эраҷи Афшор, «Тақвими Тарбият» ва «Райҳонат-ул-адаб»
«Мунтахаби «Маснавӣ»-и Мавлавӣ», «Рисолаи мантиқ»,
«Ал-Ҳошият-ул-қудсия», «Таърихи Ҳирот», «Ан-нафаҳотул-Маккия» (бояд номи дигари «Фурӯҳ-ул-ҳарамайн»-и
Лорӣ бошад, ки гоҳе муаллифони дигар ҳам онро ба Ҷомӣ
нисбат додаанд), «Тарҷумаи мимияи Фараздақ» ва «Шарҳи
Ҳоқонӣ»-ро илова мекунад, ки ҳеҷ кадом моли Ҷомӣ нестанд. Худи ӯ шарҳ медиҳад: «Тарҷумаи мимияи Фараздақ»,
ки дар дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб» омадааст». Албатта ин ҷо Ҳ.Разӣ ҳамон ҳикоятеро дар назар дорад, ки
Ҷомӣ оид ба Фараздақ ва Ҳушом навиштааст. Албатта, онро
дар ҳеҷ сурат асари алоҳида ҳисоб кардан мумкин нест.
Дар бораи «Шарҳи Хоқонӣ» Ҳошим Раӣз чунин маълумот медиҳад: «Рисолае, ки то кунун дар ҳеҷ як аз мадорики
мавҷудаи порсӣ аз он номе ба миён наомадааст. Минорский
аз нусхаи нодир ва шояд мунҳасир ба фарди ин китоб, ки
дар китобхонаи Осафияи Истанбул мавҷуд аст, ном мебарад» (с.301). Ҳақиқати интисоби ин асар, ки онро мо надидаем, низ ба Ҷомӣ шубҳаовар менамояд.
Баъзе сарчашмаҳои адабӣ-таърихӣ ва муҳаққиқони муосир аз «Шарҳи «Гулшани роз»-и Шабистарӣ» доштани
Ҷомӣ хабар медиҳанд. Вале ин саҳеҳ нест, чунки аввалан
чунин асар доштани ӯро ҳамзамонҳояш хабар намедиҳанд,
нусхаҳои он ҳам вуҷуд надорад. Аз ин гузашта муаллифи
«Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» Тақиуддини Кошӣ
хабар медиҳад, ки Абдураҳмони Ҷомӣ нияте доштааст, ки
«Гулшани роз»-ро шарҳ бандад, аммо шарҳи Асирии
Лоҳиҷӣ (1413–1481) «Мафотеҳ-ул-эъҷоз фӣ шарҳи «Гулшани роз» (с. таъл. 1472)-ро хонда, онро кофӣ шумурда, аз нияташ бармегардад: «Аз баъзе фузало чунин истимоъ афтод,
ки Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ чун ба мутолиаи он шарҳ
расида, гуфта, ки маро иродае буд, ки шарҳи вофию шофие
бар «Гулшан…» нависам, баъд аз он ки бисту ҳашт шарҳ
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дида будам, ки фузало ва урафо навишта буданд. Аммо ин
рустоӣ ин шарҳро чунон навишта, ки забони қалам аз
таҳриру васфи он оҷизу қосир аст»1.
Бар замми ҳамаи ин дар феҳристу мақолаҳо ва китобҳои
гуногун асарҳои дигаре ҳам ба Ҷомӣ нисбат дода мешаванд.
Мувофиқи феҳристи мухтасари ганҷинаи дастнависҳои
шарқии шӯъбаи ленинградии Институти шарқшиносии АИ
СССР дар он китобхона рисолаҳое таҳти унвони «Шарҳи
ҳадиси набавӣ» (А 1493, в. 39а -42б) оид ба истилоҳи
«Маъраҷ-ал-баҳрайн» (Қуръон, Х, 19), «Тарҷумаи манзуми
қасидаи хамрияи Абдулқодири Ҷелонӣ (В 2145, в. 38б – 56б,
ҳошия) ва «Зуҳури равзаи мутакаррикаи ҳазрати Алӣ» (В
2984, в. 178б – 179б) маҳфуз аст. Ду асари аввал, ба гумонам, дар натиҷаи иштибоҳ ё монандӣ ба асарҳои Ҷомӣ ба ӯ
нисбат дода шудааст. Ба ҳар ҳол далели моли Ҷомӣ дониста
шудани онҳо муайян нест. Асари сеюм қасидаест бо матлаи:
Чу шуд қандили зар гардон ба авҷи қалъаи мино,
Шуои шамъи кофурии маҳ гардид нопайдо.
Ҳарчанд бар замми мавҷудияти тахаллуси Ҷомӣ дар болои
он котиб «Мин каломи… Мавлоно Ҷомӣ…» навишта бошад
ҳам, ба ростии он бовар кардан душвор аст, зеро он дар ягон
девони Ҷомӣ вуҷуд надорад. Аз рӯи мавзӯи он ки бо ҷӯшу
хурӯши шеипарастона аз «кашфи» қабри Алӣ ибни Абетолиб
дар Хуросон хабар медиҳад, ҳадс задан мумкин аст, ки он бояд ба қалами ягон шоири шеимазҳаб тааллуқ дошта бошад,
зеро Ҷомӣ кашфи қабри Алиро дар Хуросон (соли 1480) напазируфта буд. Аз ин гузашта, дар қасида соли ин «кашф» на
885, балки 886/1481 (Ба соли ҳаштсаду ҳаштоду шаш пайдо
шуд – Мазори Ҳайдари сафдар, имоми дуниву уқбо) сабт
шудааст, ки ин низ ба он гувоҳӣ медиҳад, ки ин қасида баъди
гузаштани солҳо аз ин «кашф» навишта шудааст.
1

Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор. Нусхаи хаттии китобхонаи
оммавии Ленинград, DORN – 3121в, 177 б. Асари Лоҳиҷӣ соли
1301/1884 дар Теҳрон чоп шудааст.
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Насруллоҳи Тирозӣ дар ҳамон феҳристи худ (с. 1, 4, 36,
40) ба номи Ҷомӣ боз «Рисолат-ут-тавҳид» (4 варақ),
«Шарҳи дуо-ал-қуннут» (3 варақ), ки ҳар ду ба арабист,
«Рисола дар истилоҳи сӯфия» (5 варақ) ва «Рисолаи қутбия»
(8 варақ) барин асарҳоро меорад. Лекин сиҳҳати ин фикрро
қабул кардан душвор аст.
Моили Ҳиравӣ дар муқаддимаи китоби «Шарҳи рубоиёт»-и Ҷомӣ (с.14) хотирнишон мекунад, ки донишманди
мӯҳтарами Афғонистон ҷаноби А.Ҳабибӣ асареро бо номи
«Рисолаи сарриштаи Ҷомӣ» тасҳеҳ ва чоп карда будааст.
Аммо оғозу анҷом ва баъзе порчаҳои дигаре, ки аз он рисола дар навиштаҷоти оқои Моили Ҳиравӣ оварда мешавад,
нишон медиҳад, ки он рисолаи тасҳеҳкардаи оқои А.Ҳабибӣ
бидуни шакку шубҳа «Рисолаи шароити зикр» будааст.
Бисёр шеърҳои ҷудогона ва ғазалҳои ӯзбекие, ки чун моли Ҷомӣ чандин бор интишор дода шуданд, низ моли ӯ нестанд. Дар мавриди охирин қотеътарин бурҳон он аст, ки
Навоӣ хабар медиҳад, ки ҳазрати Ҷомӣ ба «алфози туркӣ ба
назм илтифот намекарданд» (в. 58а).
Ба ҳамин тариқ, теъдоди осори Ҷомиро алҳол мо 46-то
медонем, ки ин миқдор на танҳо ба гуфтаи Навоӣ, Низомӣ
ва Лорӣ наздик аст, балки Биноӣ ҳам онро таъкид менамояд:
Ҷомӣ он офтоби нуронӣ,
Он мунаввар ба нури субҳонӣ…
Буд аз чил зиёда таснифаш,
Рӯ дар эъҷоз карда таълифаш1.
Аз ин асарҳо 40-тои он дар шакли мукаммал то ба замони
мо омада расидааст. Аммо мутолиаи навиштаҳои
муҳаққиқонони осори Ҷомӣ нишон медиҳад, ки ягон нафаре
аз онҳо ба ин миқдори асарҳои устоди Ҷом дастрасӣ надоштааст. Аз ин гузашта, А.Ҳикмат дар рисолаи худ «Ҷомӣ»
(с.166) ин нуктаро рӯйрост баён карда менависад: «Моро
ҳарчанд бар тамоми муаллафоти Мавлоно, мутаассифона,
1

А.Мирзоев. Биноӣ. Сталинобод, 1957, с. 245.
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дастрас набуд, аммо то он ҳам, ки васоили мавҷуда дар
Теҳрон иҷозат медод, дар бораи ҳар як аз кутуби устод, ки ба
зиёрати он ноил шудаем, дар он ҷо ба тартиби таърихи
таълиф тавзеҳоте медиҳем». Дар охири боби «Осори Ҷомӣ»
боз такроран таъкид менамояд: «Нигоранда аз ибрози ин таассуф ногузир аст,ки бар дигар осори қаламии он донишманд
дастрасӣ пайдо нанамуд ва ба ҳамин қадар, ки васоил ва асбоб дар Теҳрон иҷозат медод ва имкони мудоина ва мутолиа
муяссар гардид, иктифо рафт. Албатта, ин мухтасар ба манзалаи муқаддимаест бар таҳқиқоти дигар, ки иншоаллоҳ донишмандон ва фузало ин ёддоштҳои ноқисро комил фармоянд, ва чӣ аз назари қосид фавт шуда, ҷуброн кунанд ва агар
саҳве иштибоҳе рӯй дода, ислоҳ намоянд» (с.213).
Аз 46 асари аниқшудаи Ҷомӣ чиҳилтояш (бар замми 38
асаре, ки дар куллиёти 1331 ҷой дода шудаанд, «Шарҳи
«Фусус-ал-ҳикам» ва «Фавоиди Зиёия») дастраси мо буданд, ки онҳоро аксаран бо муқоисаи нусхаҳои дигар шахсан мутолиа карда, адабиёти доир ба онҳо мавҷудбударо
танқидан омӯхтем ва аз он ҷумла, чунонки дар оғози кор
хабар додем, матнҳои интиқодии «Баҳористон» (Душанбе,
1972, Москва, 1987), «Лайлӣ ва Маҷнун» (Москва, 1974) девонҳои «Фотиҳат-уш-шубоб» (Москва, 1978), «Воситат-улиқд», «Хотимат-ул-ҳаёт» (Москва, 1980) ва «Чиҳил ҳадис»ро дар асоси ҳарф ба ҳарф муқоиса кардани нусхаҳои бисёри қадимӣ тартиб додем. Ҳамчунин, «Маҷмӯаи муросилот»и Ҷомӣ (Тошканд, №2178, автографи 337 мактуб) дар ихтиёри мо буд. Нусхаи аксӣ ва тарҷумаи русии ин мактубҳо бо
номи «Номаҳои дастнависи Абдураҳмони Ҷомӣ аз мураққаи
Алишер Навоӣ» («Письма-автографы Абдурахмана Джами
из «Альбома Навои». Ташкент, «Фан», 1982) ва таҳти унвони «Номаҳои дастнависи Ҷомӣ» дар Кобул (1364 хуршедӣ)
аз тарафи А.Ӯрдибоев интишор дода шуд. Мӯҳтавиёти 6
асари дигари Ҷомӣ, ки яке аз онҳо («Рисолаи кабири маносики ҳаҷ») дар замони зиндагии Ҷомӣ гум шуда, дуто нотамом монда («Тафсир» ва «Шарҳи «Мифтоҳ-ул-ғайб») ва
тақдири сетои дигараш (китобе роҷеъ ба нуҷум ё ҳайат,
«Рисолаи ҷавоби саволу ҷавоби Ҳиндустон» ва «Сарфи
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форсии манзум ва мансур») номаълум аст, аз рӯи манбаъҳои
адабӣ-таърихӣ ва адабиёти дастрас баён карда мешавад. Бисёр кӯшидаем, ки аз тамоми имкониятҳо истифода бурда,
ҳатталимкон таърихи таълифи асарҳои Ҷомиро муайян
намоем, зеро он барои таҳқиқи таҳаввули афкори ӯ заминаи
мӯътамаде омода мегардонад.
Бо вуҷуди ҳамаи ин, кори муайяну ошкор кардани осори
Ҷомӣ, ба назари мо, ба поён нарасидааст. Бояд ҷустуҷӯро
давом дод. Вале, алҳол, барои муайян кардани моҳияти ғоявӣ ва бадеии эҷодиёт, мақоми ҷамъиятии афкор ва арзиши
иҷтимоӣ-тарбиявии осори ин суханвар ва мутафаккири бузурги асри ХV мероси дастрас ва муайяншудаи ӯ асоси комил медиҳад.

191
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ФАСЛИ ЧАҲОРУМ
ҶОМӢ – ОЛИМИ МУТАБАҲҲИР
Тадқиқоти илмии Абдураҳмони Ҷомӣ соҳаҳои ниҳоят
гуногуни донишҳои илмии замони муаллифро фаро мегирад. Чунонки дар фасли гузашта гӯшзад шуд, ӯ то соли 1436
рисолае доир ба ҳайат ва ё нуҷум таълиф намуда, қисмате аз
онро аз Ҳирот ба Самарқанд барои қазовати Қозизодаи
Румӣ фиристода буд (К.557б). Вопасин асари илмии «Фавоиди Зиёия» чанд моҳ қабл аз фавти ӯ итмом пазируфта
буд. Яъне ба тарзи расмӣ фаъолияти илмии ӯ беш аз 55 сол
давом кардааст. Дар ин муддати тӯлонӣ Абдураҳмони Ҷомӣ
ба пажӯҳиш ва тадқиқи бисёр соҳаҳои илм машғул гардида,
дониши фаровон, вуқуфи васеъ, ҳадафгирии аниқ ва мақсади равшани худро намоиш дода, чун донишманди варзидаи
он риштаҳои гуногуни илм эътироф шуд. Аммо бисёр
асарҳои Мавлавӣ Абдураҳмони Ҷомӣ соф ба як илм бахшида нашуда, аксар ирфону фалсафа ва забону адабиётро
муштараку омехта фаро мегиранд. Бархе аз осори илмии ӯ
нуқтаи назари аҳли ирфонро ифода мекунад. Баъзе таълифоти дигари Ҷомӣ хусусияти агиографӣ ва дастурӣ –
таълимӣ дошта, тарзи ба ҷо овардани баъзе русумату маросимҳои мазҳабӣ ва маслакиро таълим медиҳанд. Бинобар
ҳамин, аҳамияту арзиши илмӣ ва ғоявии ҳамаи қисматҳои
ин бахши мероси фикрии Абдураҳмони Ҷомӣ як хел нест.
Ин қабил осори донишманди бузургро шартан ба чаҳор
гурӯҳи зерин тақсим кардан мумкин аст: Аввал, асарҳое, ки
то ҳанӯз аҳамияти илмӣ, назариявӣ ва амалии худро пурра
нигоҳ доштаанд, мисли рисолаҳо дар бораи арӯз, қофия, мусиқӣ. Дувум, асарҳое, ки дар таърихи илм аҳамияти калон
доранд, аммо ба сабаби дигар шудани шеваи таҳқиқ, усули
таълим ва ё аз байн рафтани ҳодисаҳои таҳқиқшаванда акнун наметавонанд, ки барои истифодаи умум вогузор ша192
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ванд, аз қабили рисолаҳо дар бораи муаммо, китобҳо дар
бораи сарфу наҳви забони арабӣ. Савум, навиштаҳои Ҷомӣ,
ки барои фаҳмидани ақоиди фалсафӣ-ирфонӣ, мафкура, ҷараёни такомули назариявии тасаввуфӣ ва дарки баъзе матолибу нуктаҳои асарҳои бадеии мутафаккир ва таърихи афкори ҷамъиятии халқ кӯмак мерасонан, вале ҳама аҳамияти
сирф таърихӣ дошта, афкори сӯфиёнаи онҳо барои одамони
советӣ бегонаанд. Ба ин рисолаҳои фалсафӣ-ирфонии ӯ ва
«Нафаҳот-ул-унс» дохил мешаванд. Чаҳорум, рисолаҳое, ки
дастури ба ҷо овардани русуматҳои мазҳабӣ ва ирфонӣ буда, арзиши амалии худро барои аксарияти мутлақи мардум
аз даст додаанд: «Рисолаи шароити зикр» ва «Маносики
ҳаҷ» аз ин зумраанд. Барои ин ки мазмун ва мӯҳтвиёти
асарҳои илмии Ҷомӣ маълум гардад, ба тавсифи мухтасари
онҳо мепардозем.
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ҶОМӢ – АДАБИЁТШИНОС
Абдураҳмони Ҷомӣ на фақат бо осори бадеии манзуму
мансури бадеии худ, ибрати шахсӣ, соҳиби мактаби адабӣ
будан ва маслиҳатҳояш ба василаи номаҳо чун сарвари
ҳақиқии адибон ва пешвои суханварони асри ХV шинохта
шуда буд. Ӯ роҷеъ ба назария ва амалияи илмҳои сегонаи
шеършиносӣ – қофия, арӯз ва ҳунари сухантирозӣ дар бисёр
асарҳояш фикрҳои муҳим баён кардааст. Вай доир ба қофия
ва арӯз рисолаҳои махсус навишта, дар равзаи ҳафтуми
«Баҳористон», ҳар ҷо – ҳар ҷои «Нафаҳот-ул-унс», бобҳои
алоҳидаи маснавиҳои «Ҳафт авранг», муқаддимаву дебочаҳои девонҳои хеш ва рисолаҳои муаммо масъалаҳои гуногуни адабиётшиносиро мавриди баҳс қарор додааст, ки дар
мавридаш он гуфтаҳо дар ин рисола доварӣ хоҳанд шуд.
«Рисолаи қофия». Ин рисолаи басе мухтасарро, ки худи
муаллиф онро «мухтасарест вофӣ би қавоиди илми қавофӣ»
(К.525 б) меномад, бо илтимоси баъзе аз асҳоб ва аҳбоби Ҷомӣ
ба риштаи таҳрир кашида шудааст. Соли таълифи он аниқ
маълум нест. Аммо Навоӣ хабар медиҳад, ки дар замони Султон Абӯсаид баъди он ки Ҷомӣ аз шаҳр берун баромада, дар
Хиёбон манзил мегузинад, ба дидори ӯ мушарраф гардида, аз
ин китоб дар пеши ӯ сабақ мегирад (в. 9а). Агар ба ҳисоб гирем, ки Абӯсаид соли 874/1469 вафот карда, дар ду соли охири
зиндагии ӯ Навоӣ дар Самарқанд таҳсил мекард, вохӯрии ӯ бо
Ҷомӣ ва сабақ омӯхтанаш аз вай бояд, ки тақрибан дар байни
солҳои 868–870/1464–1466 рӯй дода бошад. Аз ҳамаи ин ба
хулосае метавон омад, ки «Рисолаи қофия» бояд дар ҳудуди
соли 869/1465 ё каме пештар аз он таълиф гардида бошад.
Ба тарзи мухтасар ва фаҳмо Ҷомӣ дар ин рисола оид ба
илми қофия, нӯҳ ҳарфи қофия (равӣ, радиф, қайд, таъсис,
дахил, васл, хурӯҷ, мазид, ноира), навъҳои онҳо, ҳудуду
ҳаракати қофия, уюби он ва қофияҳои маъмулу ғайримаъмул таваққуф намуда, барои тасдиқи фикраш аз шоирон,
бештар аз Камол Исмоил ва Анварӣ мисол меорад.
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Таърифи қофияро Ҷомӣ чунин меорад: «Қофия – дар урфи шуарои Аҷам иборат аст аз тамоми он чӣ такрори ӯ дар
охири ҷамеи абёт воҷиб бошад, ё мустаҳсан ба шарти он ки
мустақил набошад дар талаффуз, балки ҷузви калима ва
баъзе тамоми калимаи охирро қофия гуфтаанд ва баъзе
ҳуруфи равиро. Ва радиф – калимаеро гӯянд ё бештар, ки
бар сабили истиқлол дар охири ҳама абёт биайниҳи муқаррар шавад ва шеъри муштамил бар радифро «мураддаф»
хонанд ва ин хосаи шуарои Аҷам аст» (К. 525б).
Ин рисола барои омӯхтани назарияи шеър ва илми сегонаи он аҳамияти калон дорад.
«Рисолаи арӯз». Таърихи таълифи ин асари Ҷомӣ
маълум нест. Мутолиаи он нишон медиҳад, ки ин рисоларо
маҳз чун арӯзи форсӣ муаллиф барои омӯзондани илми арӯз
ба шавқмандону ҳавасмандон ва омӯхтани мустақилорна аз
тарафи толибони ин фан чун дастури таълимӣ навиштааст.
Бинобар ҳамин дар ин асари худ Ҷомӣ таҳқиқот ва
тадқиқоти амиқ, услуби муқоиса, ё ягон тариқи танқидиро
оид ба қоидаҳои арӯз умуман ва нисбат ба асарҳои арӯзиёни
дигарро дар назар надоштааст. Аммо хонанда аз «Рисолаи
арӯз»-и Ҷомӣ метавонад, ки доир ба асосу бинои усули
вазнҳои шеъри форсӣ, рукнҳои он (сабаб, ватад, фосила),
анвои ин рукнҳо, зиҳофоташон, баҳрҳои гуногун маълумоти
кофӣ гирифта, барои ҳамаи навъҳои баҳрҳои камистеъмол
намуна пайдо кунад. Мисолҳо аниқу дақиқ ва фаҳмоянд.
Барои баҳрҳои мутадорики мусаммани мақтӯъ ва мутадорики мусаддаси мақтӯъ, ки ҳама аз ҳиҷоҳои дароз иборатанд,
чунин мисолҳо оварда шудаанд:
То кай мо-ро дар ғам до-рӣ,
То кай о-рӣ бар мо хо-рӣ.
Ва:
Ҳар дам о-ям сӯ-ят,
Бо-шад би-нам рӯ-ят

(К. 437 а).
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Аз ин гузашта, Ҷомӣ дар вазни мутақориби мақбузи аслам шеъри зерини Рӯдакиро бо номи ғазал оварда, дар он
мавҷудияти саҷъро таъкид менамояд:
Гу-ли ба-ҳо-рӣ, бу-ти та-то-рӣ,
На-би-д до-рӣ, ча-ро на-ё-рӣ?
На-би-ди рав-шан чу аб-ри баҳ-ман,
Ба тар-фи гул-шан ча-ро на-ё-рӣ?
Фа-у-лу фаъ-лан фа-у-лу фаъ-лан

(К.438 а).

Баъд илова мекунад: «Ва баъзе аз шуарои мутааххир бинои мақбузи аслам (мутақориб – А.А.) бар шонздаҳ рукн
ниҳодаанд; чунонки Хоҷа Исматуллоҳи Бухорӣ раҳматуллоҳ фармояд:
Зи-ҳӣ, ду чаш-мат ба ху-ни мар-дум ку-шо-да ти-ру каши-да хан-ҷар,
Ру-хи чу мо-ҳат са-бо-ҳи дав-лат, ха-ти си-ё-ҳат ша-би
му-ан-бар.
Фа-У-лу фаъ-лан фа-У-лу фаъ – лан фа-У-лу фаъ-лан фаУ-лу фаъ-лан
(К.438 а).
Шакли истифодакардаи шоир ду баробари дарозтарин
баҳри мутақориб (ба ҷои 8 рукн 16 рукн) бошад ҳам, Ҷомӣ
онро чун вазни мутақориби мақбузи аслам пазируфтааст. Аз
ин маълум мегардад, ки Ҷомӣ қоидаҳои арӯзро тағйирнопазир намедонистааст.
Барои шеъри тоҷикӣ-форсӣ Абдураҳмони Ҷомӣ 4 доира:
мӯъталифа (ҳаҷази мусамман, раҷази мусамман ва рамали
мусамман), мухталифа (мунсареҳи матвӣ, музореи макфуф,
муқтазаби матвӣ, муҷтасси махбун, ки ҳама мусаммананд),
мунтазиа (сареи матвӣ, ҷадиди махбун, қариби макфуф,
хафифи махбун ва мушокили макфуф, ки ҳама мусаддасанд)
ва муттафиқа (мутақориби мусамман ва мутодорик)-ро
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қабул менамояд ва гӯшзад мекунад, ки афоили аслии арабӣ
8-то (фа-У-лун, фо-и-лун, ма-фо-И-лун, мус-таф-и-лун, фои-ло-тун, ма-фо-и-ла-тун, му-та-фо-и-лун ва маф-У-ло-ту)
бошад ҳам, дар тоҷикӣ 5-тои он серистеъмол буда, афоили
фо-и-лун, ма-фо-и-ла-тун ва му-та-фо-и-лун дар шеъри
Аҷам қариб, ки ба кор бурда намешавад.
Алишери Навоӣ, Атоуллоҳи Ҳусайнӣ, Заҳириддин Бобур
ва дигарон ҳангоми таълифи рисолаҳои худ доир ба арӯз аз
рисолаи Ҷомӣ истифода бурдаанд. Соли 1872 Блочман дар
Калкатта онро ба табъ расонд.
Ба ғайр аз қофия ва арӯз дар адабиётшиносии классикии мо
нақди адабӣ чун илмҳои балоғату баён ва саноеъу бадоеъ арзи
вуҷуд мекард. Ҳамчунин навиштани шарҳ бар осори гузаштагон ва тазкиранигорӣ маъмул буд. Ҷомӣ доир ба нақди адабӣ,
илмҳои балоғату баён, масъалаҳои саноеъу бадоеъи лафзию
маънавӣ асарҳои махсус нанавиштааст. Шарҳҳои ба асарҳои
ҷудогонаи аслофи худ навиштаи ӯ асосан тавҷеҳи ирфонии он
асарҳо мебошанд. Вай тазкираи хос ҳам надорад. Аммо аз
осори ӯ роҷеъ ба мақоми ҷамъиятии сухан, арзиши эстетикии
он, иртиботу ваҳдати лафзу маънӣ, ҷанбаи воқеӣ ва тахайюлии адабиёти бадеӣ, хосса каломи мавзун, масъалаҳои
поку мубарро доштани он аз олоишҳои беҳуда ва амсоли инҳо
фикрҳои бикри шоёни таваҷҷӯҳ ёфтан мумкин аст.
Шеърро Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Баҳористон» (с. 93) чунин таъриф мекунад: «Шеър дар урфи қудамои ҳукамо каломест муаллаф аз муқаддамоти мухайяла, яъне аз шаъни он
бошад, ки дар хаёли сомеъ андозад маониеро, ки мӯҷиби
иқбол бошад бар чизе ё эъроз аз чизе, хоҳ фӣ нафсиҳи содиқ
бошад ва хоҳ не, хоҳ сомеъ эътиқоди сидқи он бошад ё не.
Чунонки гӯянд: «Хамр лаълест музоб ё ёқутест сайёл». Ё:
«Асал чизест талх ё шӯри қайкардаи занбӯр». Ва мутааххирини ҳукамо ба он вазн ва қофияро эътибор кардаанд. Фаамо дар урфи ҷумҳур ҷуз вазну қофия дар он мӯътабар нест.
Пас шеър каломе бошад мавзуну муқаффо ва тахайюлу адами тахайюл ва сидқу адами сидқро дар он ҳақиқат эътибор
не». Албатта, Ҷомӣ дар мавриди аввал ба таълимоти файласуфони пеш аз замони худ, ки дар шеър тахайюлро муқад197
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дам аз санъатҳои шеърӣ медонистанд, пайравӣ кардааст.
Таърифи дувум ақидаи адабиётшиносонест, ки бар замми
тахайюл вазн ва қофияро низ дар шеър зарур мешуморанд.
Вале ӯ бо таъбири «дар урфи ҷумҳур» тасаввуроти омма
(ҳатто омиёна)-ро дар бораи шеър зикр менамояд. Фақат
хулосаи ӯ, ки шеърро каломи мавзуну муқаффое ба қалам
медиҳад, ки будану набудани тахайюл ва ростӣ дар он шарт
нест, баҳсангез аст. Зеро дар ҳеҷ асру замон суханҳои вазндори боқофияро касе чун шеъри сара написандидааст. Худи
Ҷомӣ, ки шеърро василаи кашфи ҳақоиқ ва воситаи ҳалли
дақоиқ медонист, аз беқадру касод шудани он дар замонаш
борҳо ба фиғон омада, бо тамоми ҳастӣ ба муқобили нозимони камҳунаре, ки шеърро ба бозӣ табдил дода буданд,
ҷангида, ба василаи шоҳкориҳои бадеии хеш манзалати
шеъри дариро хеле боло бардошт. Ӯ дар «Сабҳатт-улаброр» иқди сеюмро ба таърифи каломи мавзун хос гардонда, мисли тамоми адабиётшиносони муосираш «Инна минаш-шеъра ла ҳикматан», яъне «ба дурустӣ, ки шеър аз ҳикмат аст»-ро бар ҳикматомезии он ва ҳадиси «Инна мин-албаёна ла-сеҳран», яъне «ба дурустӣ, ки баён аз сеҳр аст»-ро
ишора ба сеҳрангезии он мешуморад. Вай дар шеър ҳамеша
маъниҳои рангин, мавҷудияти вазну қофияҳои зебо, радифҳои шинамро аз унсурҳои зарурӣ ҳисоб мекунад. Ана
ҳамин таърифи асосии шеър аст, ки ақидаи хоси Ҷомиро
ифода намуда, дар осори ӯ дар шаклҳои гуногун баён мегардад. Зевари аслии шеър пазируфтани ростӣ («Суханро
зеваре чун ростӣ нест») ва танҳо ороиши он будани санъат
(«Ба санъат суханро, ки оростӣ, –Чӣ ҳосил, чу холист аз
ростӣ?») аз мулоҳизаҳои пурарзиши адабию эстетикии
Ҷомӣ мебошад. Аммо ин ҷо ростӣ ба маънои воқеияти дархури назм ва ҳақиқати бадеӣ омада, мафҳуми «сидқ», ки чун
ҳаммаънои ҳамин «ростӣ» дар таърифи шеър аз тарафи
Ҷомӣ истифода шудааст, реалият ва воқеияти зиндагиро
ифода мекунад. Тазоди ростӣ дурӯғ аст. Аммо дар адабиётшиносии замони Ҷомӣ (умуман асрҳои миёна) он ба
маънои «тахайюл» меояд. Яъне дар ҳикмати «Аҳсан-ушшеъри акзабуҳу» (тарҷимааш «Зеботарин шеър дурӯғтарини
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он») маҳз пардози суханро илқо менамояд. Ҷомӣ ба ҳамин
мазмун мефармояд:
Чу шеърро набувад чора, Ҷомиё, зи дурӯғ,
Ба васфи ростқадон беҳ дурӯғгӯии мо

(III. 544).

Набояд фаромӯш кард, ки шакли «Аҳсан-уш-шеъри асдақуҳу», яъне «Зеботарин шеър росттарини он аст», чун
принсипи эҷодӣ дар адабиётшиносии тоҷик ва таърихи сухантирозии мо, ки инъикоси реалии зиндагиро тақозо мекард, низ мақом дошт.
Анвои шеърро табақабадӣ карда, Ҷомӣ менависад:
«Шеър бар ақсом аст чун қасида ва ғазал ва маснавӣ ва
қитъа ва рубоӣ ва шуаро дар муморасати онҳо мутафовут.
Баъзе мутафаннинанд, ки бар ҷамеи ин ақсом шеър гуфтаанд ва баъзе аз он қабиланд, ки майли эшон ба баъзе аз ин
ақсом бештар будааст, чун муқаддимон (яъне адибони
асрҳои IХ-ХII – А.А.), ки эҳтимоми эшон ба қасоид будааст,
дар мадоеҳу мавоиз ва ғайра он ва эҳтимом баъзе ба маснавӣ, ба хилофи мутааххирон (яъне шоирони асрҳои ҶIIIХV – А.А.), ки суханони аксар ба тариқи ғазал воқеъ шудааст ва адади ин тоифа аз ҳадду ҳаср берун аст ва зикри тафосили эшон аз қоидаи иҳота мутаҷовиз» (Б. 94). Роҷеъ ба
санъатҳои бадеие, ки шеър ба онҳо эҳтиёҷ дорад, Абдураҳмони Ҷомӣ чунин мефармояд:
Ҳеҷ шоҳид чун сухан мавзун нест,
Сирри хубӣ зи хаташ берун нест.
Сабр аз ӯ саъбу тасаллӣ мушкил,
Хосса, вақте ки паи бурдани дил
Кашад аз вазн ба бар хилъати ноз,
Кунад аз қофия домон-ш тироз.
По ба халхоли радиф орояд,
Бар ҷабин холи хаёл афзояд.
Рух зи ташбеҳ диҳад ҷилва чу моҳ,
Бибарад ақли сад афтода зи роҳ.
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Мӯ ба таҷнис зи ҳам бишкофад,
Холӣ аз фарқ ду гесӯ бофад.
Лаб зи тарсеъ гуҳаррез кунад,
Ҷаъди мушкин гуҳаровез кунад.
Чашм аз иҳом кунад чашмакзан,
Фитна дар анҷумани ваҳмфиган.
Бар сари чеҳра ниҳад зулфи маҷоз,
Шавад аз парда ҳақиқатпардоз

(Б. 92-93).

Вале ин гувоҳи он нест, ки Ҷомӣ ҷонибдори шеъри
маснӯъ ва пуртакаллуф бошад. Билъакс, ӯ тарафдори шеъри
пок, ороста ва хушсурате мебошад, ки маънии рангин,
қофияҳои камёб, ҳусну савт, хаёли хос ва чошнии ишқ онро
зеб дода, камолу ҷамоли ҳусни баёни онро ваҳдати шаклу
мазмуни аълои ба ҳама фаҳмо ифода намояд:
Лафз ҷаҳонгаштаву маънӣ – ғариб,
Лек на бегона зи фаҳми лабиб!
Эътирофи ягонагии шакли муҳассану мазмуни баланд,
дархости навоварию ибтикор дар шеър («Дар ашъори нав
лаззати дигар аст»), ба такрор роҳ надодан («Сухан гарчӣ
бошад чу оби зулол, – Зи такрор хезад ғубори малол»),
эҳтироз аз такаллуф ва худситоӣ («Не рақами килки такаллуф бар ӯ, – Не калафи доғи такаллуф бар ӯ»), дурӣ ҷустан
аз суханҳои ваҳмангез (Ба Суҳайлӣ мегӯяд: Мавлоно, шумо
шеър мегӯед, ё одам метарсонед?!), танаффур аз суханҳои
дурӯғи чоплусонаи тамаллуқкоронаи хушомадгӯёна, ки
хоси мадеҳасароён аст ва ниҳоят дар пардохти иборот ва
истифодаи санъатҳои бадеӣ риоя намудани ҳадди эътидол
(«Хуш ояд дар сухан санъат зи шоир, лек не чандон, – Ки
орад дар камоли маънии мақсуд нуқсонаш) ва амсоли инҳо
аз дарбоистҳои шеър барин шарифтарин навъи фазли инсонӣ мебошанд. Ба ақидаи Ҷомӣ сухан волотарин гавҳари
садафи чархи куҳан аст ва одамӣ низ маҳз аз сухан одамӣ
шудааст. Аз ин ҷиҳат шоир набояд, ки беҳтарин навъи су200
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хан – каломи мавзунро василаи ғаразҳои паст қарор диҳад.
Зеро андеша ва афкори шоир тазоҳури фитрату сиришти ӯ
буда, ба иқтизои ҳоли гӯянда ҳама покӣ ва ё палидии ӯро
намоён мегардонад:
Ҳар чӣ ба дилат ҳаст зи поку палид,
Дар сухан ояд асари он падид.
Дар «Баҳорисон» (равзаи ҳафтум) Ҷомӣ чун беҳтарин
донандаи таърихи адабиёти форсу тоҷик ва сухансанҷ
намудор мешавад. Вай даҳои халлоқонаи Рӯдакиро на фақат
дар ҳаҷми бузургу ҳикматангезии эҷодиёти ӯ мебинад, балки дар бадеҳатану бомаврид ва иртиботи он бо мусиқӣ
эътироф мекунад, қудрати эҷодии Фирдавсӣ ва Дақиқиро
дар эҷодиёти муқаддасоти аҷдодӣ, устодии Носири Хусравро дар саноати шеър, маҳорати Хоқониро дар шеваи
ғариби гуфтори ӯ ва соҳиби мактаби адабӣ будани Низомиро аз рӯи «Панҷ ганҷ»-и вай ташхис медиҳад. Маълумотҳои
Ҷомӣ оид ба осори Унсурӣ, Асҷадӣ, Фахрии Гургонӣ аниқу
дақиқанд. Вай бо услуби саҳли мумтанеъ шеър гуфтани
Ҳасани Деҳлавию Камоли Хуҷандӣ, тарзи хоси сурудаҳои
Салмону Котибиро махсус қайд менамояд, ба лисонулғайб
будани Ҳофиз ва дар шеъри туркӣ беназир будани Навоӣ
имон дорад. Вале ӯ ҳазлиёти дағали Сӯзанӣ, муболиғаҳои
Камол Исмоил, такаллуфоти Салмону Котибӣ ва томоти
Озариро намеписандад, аз фазоили муктасаба орӣ будани
ашъори Бисотӣ мақбулаш нест.
«Рисолаи кабир дар муаммо». Ин рисоларо худи муаллиф
«Ҳуляи ҳулал» номидааст (К. 466а), вале ба сабаби нисбат ба
рисолаҳои дигари дар фанни муаммо навиштаи Ҷомӣ ҳаҷман
калонтар буданаш баъдҳо бо номи «Рисолаи кабир дар муаммо» машҳур гардидааст. Худи муаллиф хабар медиҳад, ки онро соли 856/1452 иншо карда будааст: «Тамом шуд тасвиди ин
баёз ва таршеҳи ин риёз бар дасти мутаҷарреъи ҷоми талхкоми Абдураҳмон ибни Аҳмад ал-Ҷомӣ… би санатин ситта ва
хамсина ва самонамоя (856)…» (К.496б). Вале дар феҳристи
дастнависҳои шарқии ганҷинаи дастхатҳои АИ РСС Тоҷики201
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стон иштибоҳан соли таълифи ин рисола 876/1471 нишон дода
шудааст1. Ин рисоларо Ҷомӣ барои такмил ва осонтар карда
фаҳмондани нуктаҳои китоби Шарафиддин Алии Яздӣ (ваф.
858/1454) «Ҳулали мутарраз дар фанни муаммо ва луғз»
навишта, барои ҳамин ҳам ба он «Ҳуляи ҳулал» ном гузоштааст. Аммо Башири Ҳаравӣ дар хусуси як будани «Рисолаи кабир дар муаммо» ва «Ҳуляи ҳулал» шубҳа карда менависад:
«Роқими ин сутур гумон мекунад, ки «Ҳуляи ҳулал» ғайр аз
«Рисолаи кабир дар муаммо» аст… ва ногуфта намонад, ки
бархе аз муҳаққиқон, ки таърихи таълифи китоби «Ҳуляи
ҳулал»-ро соли 856 медонанд, шояд камтар мутаваҷҷеҳ шуда
бошад, ки таърих ду сол пеш аз вафоти мусаннифи «Ҳулали
мутарраз», яъне Шарафиддин Алии Яздист ва талхиси китоби
нависандае дар замони ҳаёти худаш агарчи одатан муҳол ва
аҷиб нест, вале камтар дида ва шунида шуда аст» (с.77–78).
Шубҳаи Башири Ҳаравиро гуфтори худи Ҷомӣ дар муқаддимаи «Ҳуляи ҳулал» батлон мезанад, зеро ӯ равшан мегӯяд:
«Чун муншии ин номаи номӣ Абдураҳмон бинни ал-Ҷомӣ…
ба шарафи мутолиаи «Ҳулали мутарраз» ва мунтахаби он, ки
дар фанни муаммо ва луғз рақамзадаи қалами латоифнигори
бадоеъосори мудаввини ин саноат ва мураввеҳи ин бизоат
қудваи арбоби дониш ва зубдаи асҳоби биниш Шарафулмиллати-ваддин Алӣ ал-Яздӣ… мушарраф гашт… варақе чанд аз
он ду китоби иқодатинтисоб интихоб кард, муштамил бар
қавоид ва мақосиди он бо фавоиди шарифа ва ҷавоби латифа,
ки дар ҳеҷ кадом андароҷ наёфта ва партави ишороте бар он
натофта, ба иборати равшан ва ишороти мустаҳсан, на дар атноб ба масобае , ки бо малол анҷомад ва на дар эҷоз ба мартабае, ки ба ихлол пайванд» (К. 465 аб). Матлаъе, ки башири
Ҳаравӣ аз рӯи ҳадс чун матлаи «Рисолаи кабир дар муаммо»
1

КВР, II, №736, с.253. Дар дастнависи рақами 823227 китобхонаи Университети давлатии Самарқанд ба номи Алишер Навоӣ, ки «Рисолаи
кабир» номида шудааст, низ ин ибора дида мешавад (в. 54 б). Аз ин рӯ
онро автографи Ҷомӣ донистаанд, ҳол он ки онро касе навиштааст, ки
бисёр калимаҳоро намедонистааст ва маънои онҳоро аз рӯи луғат дар
болои онҳо навиштааст, мисли «қудва-пешво», «бизоат-сармоя», «зубда-хулоса» (в. 1 б – 3 б) ва ғайра.
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меорад, аслан оғози «Рисолаи мутавассит дар муаммо» (К.
511а) мебошад. «Ҳуляи ҳулал»-ро Ҷомӣ ба подшоҳи замон
Абулқосим Бобур (853–861/1449–1457) бахшидааст. Аммо аз
афти кор онро баъд боз такмил дода будааст, ки дар он муаммое ба исми «Султон Ҳусайн» вомехӯрад, ки пайдо шуданаш
то соли ҷулуси Султон Ҳусайни Бойқаро ба тахти Хуросон
(873/1469) шубҳаовар аст:
Чу дар сухан ояд лаби лаъли ту, хатост
Гуфтан зи шакар,
Дар ҳусн туро муштарӣ омад хуру кост
З-ин рашк қамар.
Дар ҷамъи суханварон баровард ба лутф
Ҷомӣ номе
Чун табъи латифи ӯ ба номат орост
Ин иқди гуҳар.
(К. 446 б).
Ҷомӣ дар «Ҳуляи ҳулал» доир ба усул ва қоидаҳои муаммо
таваққуф намуда, дар муқаддима роҷеъ ба сабаби таълиф ва
таърифи муаммо сухан ронда, боқимондаи китобро ба се иқд –
иқди нахустин дар аъмоли тасҳилӣ, иқдим дуюм дар аъмоли
таҳсилӣ ва иқди сеюм дар аъмоли такмилӣ тақсим мекунад.
Дар навбати худ ҳар иқд ба чанд самт ҷудо карда мешавад.
Аъмоли тасҳилӣ (муаммоҳое, ки аз бозӣ дорондани ҳарфҳо ба
вуҷуд меоянд) ба 4 самт – интиқод, таҳлил, таркиб ва табдил,
аъмоли таҳсилӣ (муаммоҳое, ки аз бозӣ дорондани шаклу сурати калимаҳо ба вуҷуд меоянд) бар 8 самт – тансису тахсис,
тасмия, талмеҳ, тародиф ва иштирок, киноят, тасҳиф, истиора
ва ташбеҳ, ҳисобӣ, аъмоли такмилӣ (муамоҳое, ки аз каму зиёд кардани ҳарфҳои калимаҳо ва чаппа гардондани онҳо сохта
мешаванд) ба 3 самт – таълиф, исқот ва қалб ҷудо карда шуда,
барои ҳамаи ин навъҳои муаммо мисолҳо оварда мешаванд,
ки аксар моли худи Ҷомӣ буда, гоҳе моли шуарои пешин
(Хоҷу ва Шарафиддин Алии Яздӣ) будааст.
Фарқи муамморо аз луғз чунин ташхис медиҳад: «Муаммо каломест мавзун, ки далолат кунад бар исме аз асмо ба
203
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

тариқи рамз ва имо, далолате, ки саломати фитрат ва истиқомати зеҳн ба сиҳҳати он ҳукм кунад. Ва фарқ миёни он
ва луғз, ки иборат аст аз каломи мавзун, ки далолат кунад
бар зоти шайъе аз ашёр ба зикри сифот ва аломати он бар
ваҷҳе, ки ӯро ҷудо гардонад аз ҷамеъ» (К. 466б). Яъне муаммо он аст, ки номеро дар ҳадаф дорад, аммо луғз он аст, ки
ба воситаи зикри сифатҳои хоса худи ашёро пеши назар ҷилва медиҳад. Барои намуна як муаммо меорем:
Биншин нафасе, хотири Ҷомӣ дарёб,
Бикшо гиреҳ аз камар, бигардон маи ноб.

(К.483 а)

Агар калимаи «камар»  کمرгиреҳ, яъне мимро кушоянд, аз
он «кар» боқӣ мемонад ва агар «май»  می-ро чаппа гардонда يم
ба он ҳамроҳ кунанд, исми « کريمКарим» аз онҳо кашф мегардад.
Ин асарро Наҷиби Моили Ҳаравӣ дар Теҳрон (1986) ба
табъ расонд.
Рисолаҳои дигари муаммои Ҷомӣ аз ҷиҳати нигориш ва
мавзӯъ ин асарро пурра мекунанд.
«Рисолаи мутавассит дар муаммо». Аз сабаби он ки ин
рисола баъди «Рисолаи кабир дар муаммо» ва пеш аз «Рисолаи сағир дар муаммо» иншо гардидааст, бояд ин тавр
номида шуда бошад, чунки аз рӯи ҳаҷм аз «Рисолаи сағир
дар муаммо» андаке (тақрибан якуним саҳифа) зиёд асту
бас. Таърихи таълифи он аниқ маълум нест. Сабаби таълифи он, ба қавли худи муаллиф, он будааст, ки Ҷомӣ ба номи
Султон Ҳусайн дар муаммо ғазале менависад ва барои
кашфи он ин рисолаи мухтасарро ба таҳрир меорад (К.
497а). Ин рисола аз «Ҳуляи ҳулал» на танҳо аз рӯи ҳаҷм,
балки аз рӯи фаро гирифтани матлаб ҳам фарқ дорад. Қабл
аз ҳама, Ҷомӣ дар бораи дар шакли муаммо ғазал навиштани худ, ки аз 12 байти он ибораи «Шоҳ Абулғозӣ Султон
Ҳусайн Баҳодурхон маддаллоҳу таоло залола ҷалолаҳу алал
оламин» мебарояд, хабар медиҳад. Ҳамчунин ӯ мегӯяд, ки
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муаммо мансур ҳам буда метавонад ва ба номи Султон Ҳусайн мисоле меорад. Сониян, ӯ агар дар «Ҳуляи ҳулал»,
«Тародиф ва иштирок»-ро чун ду амали таҳсилӣ оварда
бошад, дар ин ҷо онҳоро ба ду гурӯҳи алоҳида тақсим мекунад. Солисан, дар ин рисола қисмате бо номи «Аъмоли
тазйилӣ» шарҳ дода шуда, он ба 4 амал (таҳриқу таскин,
ташдиду тахфиф, мадду қаср ва азҳору асрор) ҷудо карда
мешавад, ки ин матлаб дар рисолаҳои дигари муаммои
Ҷомӣ дида намешавад. Хусусияти асосии чунин муаммоҳо
он аст, ки калимаҳои матлубе, ки дар муаммоҳо меоянд, то
гирифтани ҳаракати дигар, ё бо ташдиду бе ташдид хондани
баъзе ҳарфҳои он номро ифода мекунанд. Масалан:
Чу шуд номи хушат маърӯз бе мар,
Ба мизони хирад санҷида омад.
(К. 509 а)
Калимаи «Маърӯз» ( )معروضагар бе «мар» навишта шавад, аз он «ъ+ӯ+з» боқӣ мемонад ва дар натиҷаи ба ҷои замма бо ду фатҳа хондан аз он «Аваз» ( )عوضҳосил мегардад.
«Рисолаи мутавассит дар муаммо» бо байтит зерин ибтидо меёбад:
Ба номи он кӣ зоти ӯ зи асмо
Бувад пайдо чу асмо аз муаммо.
(К.497 а)
Вале бисёр вақт котибони нусхаҳои рисолаҳои муаммои
Ҷомӣ ва баъзе муҳаққиқон «Рисолаи мутавассит дар муаммо»ро бо «Рисолаи сағир дар муаммо» аралаш карда, номҳои
онҳоро иваз менамоянд. Чунин ҳолатро дар нусхаи «Куллиёт»-и Ҷомӣ (Тошканд, 1331), ки пояи асосии тадқиқоти мост
доир ба эҷодиёти Ҷомӣ, навиштаҳои Алиасғар Ҳикмат, Башири Ҳаравӣ ва ғайра дидан мумкин аст. Сабаби ин шояд дар
аввали «Рисолаи мутавассит дар муаммо» омадани чунин
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ибора бошад: «Ин мухтасарест дар баёни қавоиди муаммо»
(К. 497а).
Дар ин рисола муаммоҳои зиёд ба номи Султон Ҳусайн,
дӯстони Ҷомӣ Алишер, Суҳайлӣ ва дигарон навишта шудаанд.
«Рисолаи сағир дар муаммо». Ин рисолаи Ҷомӣ, чунонки
зикр шуд, дар натиҷаи ихтисор, илова ва аз нав таҳрир шудани
«Рисолаи кабир дар муаммо» («Ҳуляи ҳулал»)-и ӯ ба вуҷуд
омада, ваҷҳи тасмияаш ҳам бояд ҳамин бошад. «Рисолаи сағир
дар муаммо» аз «Рисолаи кабир дар муаммо» пеш аз ҳама бо
он фарқ мекунад, ки дар «Рисолаи сағир дар муаммо» муқаддимаи тӯлонии «Рисолаи кабир дар муаммо» хеле ихтисор
шуда, маснавие, ки дар маҳди Абулқосим Бобур будааст, аз он
хориҷ гардидааст. Дар баъзе мавридҳо мисолҳо ихтисор ё иваз
шудаад. Дар ин рисола, ки аз рӯи қисматҳо ва фаслҳо бо «Рисолаи кабир дар муаммо» мусовист, ба қисматҳо, ки дар рисолаи кабир «Иқд» ном доштанд ва фаслҳо, ки дар он рисола
«Самт» номида мешуданд, ном гузошта нашудааст. Агар дар
рисолаи кабир муаммоҳои зиёде бо номи «Бобур», «Бобур
Баҳодур» ва «Султон Бобур» навишта шуда бошанд, дар ин
рисола миқдори чунин муаммо кам гардидааст. Таҳрири «Рисолаи сағир дар муаммо» дар таърихи 2 ҷимодиюлохири санаи
885/9 августи соли 1480 поён пазируфтааст. Дар ин хусус худи
муаллиф хабар медиҳад: «Таммат-ур-рисолат-уш-шарифа
явмил иснайна мин шаҳрин ҷимодулохира, санатун хамса ва
самонина ва самонамоя…» (К. 525а). Ин рисола бо байти зерин оғоз меёбад:
Эй номи ту ганҷи ҳар тилисме,
Қонеъ, ки ту ҳар касе ба исме

(К. 511б).

Аз ин рисола ҳам барои намуна як муаммо меорем:
Як тараф он чашму як сӯ зулфу мо андар миён,
Лаҳзае ошуфтаи инему гоҳе масти он.

(К. 517б).
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«Чашм» дар ин муаммо ба ҳарфи айн ( )عва «зулф» ба
ҳарфи дол ( )دаз рӯи мушобеҳат ишорат мекунад ва агар дар
байни ҳардуи ин «мо» (  )ماгузошта шавад, аз муаммо номи
«Имод» ( د+  ما+  )عкашф мегардад.
«Рисолаи асғари манзума дар муаммо». Ин рисолаи
хурдакакро Ҷомӣ доир ба муаммо бо шеър соли 890/1485
барои Навоӣ навишта будааст. Таърихи итмоми онро муаллиф ба воситаи калимаи «файз», ки дар он 890 (фе = 80 + ё =
10 + зот = 800 = 890 мебарояд, ифода кардааст:
Бино мезад зиҳи дурри киромӣ,
Ки суфт алмос нӯги килки Ҷомӣ.
Чу файзи қудсӣ омад ҷон тавбих,
Набошад гар кунандаш «файз» таърих.
Ба ташрифи қабул арзанда бодо,
Бар арбоби карам фархунда бодо!
(К. 530 б).
Кайфияти таълифи онро Навоӣ дар «Хамсат-улмутаҳайирин» (в. 46б – 47а) чунин хабар медиҳад, ки вай дар
ҳавои омӯхтани фанни муаммо мешавад, аммо дар рисолаҳои
ин соҳа (аз рисолаи Шарафиддин Алии Яздӣ сар карда) ба
ихтилофҳо ва торикиҳои зиёд дучор меояд. Махсусан ба назари ӯ ҳанӯз қоидаро баён накарда, дар ҷузви қоидаҳои баёншуда бо иштироки он мисолеро овардан омӯхтани муамморо
душвор мекардааст. Навоӣ дар фикри он меафтад, ки худ рисолае нависад. Ин матлабро ба Ҷомӣ арз мекунад. «Ту ин ташвишро накаш, мо менависем», – гуфта ӯ дар давоми ду-се
рӯз ин рисоларо ба риштаи таҳрир мекашад.
Ҳаҷми ин рисолача бо мисолҳояш 68 байт буда, дар он
усули қоидаҳои фанни муаммо хеле мухтасар ба тарзи рисолаҳои «Ҳуляи ҳулал» ва «Рисолаи сағир дар муаммо» баён гардида, барои ҳар усулу қоида мисолу шоҳидҳо оварда
мешавад. Масалан:
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Тасҳиф
Шашум з-аъмоли таҳсилист тасҳиф,
Зи шӯҳрат нест ин мӯҳтоҷи таъриф.
Мисол: Исо.
Чу бинам сурати айше муҳайё,
Аз он номи хушат гардад муҳайё.
Мисоли дигар: Мӯсо.
Газидам аз хамӯшӣ лаб ба дандон,
Лаби ширини ӯ шуд гавҳарафшон.

(К.529б).

Дар мисоли аввал агар калимаи «Айше» ( )عيشیбо тасҳиф,
яъне бидун нуқтаҳои «шин» навишта ва хонда шавад, аз он
номи «Исо» ба даст меояд. Дар мисоли дуюм агар аз калимаи «Хамӯшӣ» ( )خموشیлабаш газида шавад, яъне ҳарфи аввали он ихроҷ карда шавад ва гавҳари он, яъне нуқтаҳои
«шин» афшонда шавад, он ба (« )موسیМӯсо» табдил меёбад.
«Рисолаи асғари манзум дар муаммо»-ро Башири Ҳаравӣ
бо муқаддима дар маҷаллаи адабии «Ҳирот» соли 1341/1962
чоп кунондааст.
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ҶОМӢ – ЗАБОНШИНОС
Ба ғайр аз шарҳу тафсир ва тавҷеҳи осори гузаштагон, ки
бешубҳа ҷанбаи забоншиносӣ низ доранд, Абдураҳмони
Ҷомӣ оид ба наҳв ва сарфи забони арабӣ асарҳои махсус
навиштааст.
«Фавоиди Зиёия» – чунонки дар боло ишора рафт, китоби муфассали пурарзиш доир ба синтаксиси забони арабӣ
буда, бо номҳои «Фавоиди Зиёия фӣ шарҳ-ил-қофия»,
«Шарҳи Мулло», «Шарҳи Ҷомӣ» ва ғайра низ машҳур аст.
Онро Ҷомӣ ба писараш Зиёуддин Юсуф дар шарҳи «Алқофия фи-н-наҳв»-и Ибн-ал-Ҳоҷиб (ваф. 645/1248) ба забони арабӣ таълиф кардааст. Таърихи итмоми он 11 рамазони
санаи 897/7 июли соли 1492 мебошад, ки аз марги муаллиф
расо чаҳор моҳ пештар аст. Ба ҳамин тариқ, «Фавоиди
Зиёия» охирин асари пурра анҷомёфтаи Ҷомист. Муаллиф
дар он аввал ҷумлаю ибораҳои Ибн-ал-Ҳоҷибро оварда,
баъд онҳоро шарҳ медиҳад ва аз онҳо натиҷаҳои фоидаовар
гирифта, гуфтори худро бо иқтибоси оятҳову ҳадисҳо ва
ашъори арабӣ тақвият медиҳад.
Ба «Фавоиди Зиёия» шарҳҳои зиёде бастаанд ва он дар
мадрасаҳои Осиёи Миёна, Эрон, Поволже, Ҳиндустон то
инқилоби Октябр аз китобҳои ҳатмии дарсӣ буда, дар кишварҳои арабӣ ҳанӯз ҳам дар истифода аст. Дар хусуси арзиши он яке аз тазкиранигорони асри ХVII Мирзо Тоҳири
Насрободӣ чунин менависад: «Аз ҷумлаи таълифоти ӯ
«Шарҳи Ҷомӣ»-ст, ки бидуни хондани он дар илми наҳву
сарф рабти тамом ба ҳам намерасад»1. Аз ин рӯ он дар
мамлакатҳои гуногун гаштаву баргашта ба чоп расидааст.
«Сарфи форсии манзум ва мансур». Ин китоб, чунонки
аз номаш маълум аст, оид ба морфологияи забони арабӣ
баҳс карда, ба забони тоҷикӣ бо назми ба наср омехта
тасниф шудааст. Мумкин аст, ки Ҷомӣ онро саҳл пештар ё
1

Тазкираи Насрободӣ. Теҳрон, 1317, с. 499.
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баробари «Фавоиди Зиёия» навишта бошад. Ҳарчанд ҳоло
нусхаҳои он аниқан маълум нест, ин китоб дар асри ХVI ба
сифати китоби дарсӣ истифода мешудааст. Зайниддин Восифӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ» нақл мекунад, ки ҳангоми дар
Тошканд буданаш аз рӯи ин асари Ҷомӣ писари ҳокими
Туркистон Суюнхоҷахон – Наврӯз Аҳмадро таълим медодааст: «Хоҷаи Аъзам асбоб тартиб намуда, – менависад Восифӣ, – дар девонхона ин каминаро иҷлос фармуд ва ҳазрати султон «Сарфи манзум»-и Мавлоно Абдураҳмони Ҷомиро ифтитоҳ фармуд» (1. с.312). Башири Ҳаравӣ як нусхаи
ноқиси чунин сарфро, ки дар китобхонаи ӯ мавҷуд будааст,
шабеҳ ба «Сарфи форсии манзум ва мансур»-и Ҷомӣ мешуморад ва ҳадс мезанад, ки шояд ин нусха ҳам аз моли Ҷомӣ
бошад.
Аз ин беш дар хусуси ин асари Ҷомӣ иттилоъе надорем.
ҶОМӢ – МУСИҚИШИНОС
Доир ба илми мусиқӣ Абдураҳмони Ҷомӣ фақат як рисола дорад, ки он «Рисолаи мусиқӣ» номида мешавад. Замони таълифи он рисола аниқ маълум нест. Аммо санадҳое
мавҷуданд, ки то андозае ин масъаларо равшан мекунанд.
Аввалан, худи муаллиф дар муқаддима аз калонсол буданаш хабар медиҳад: «Мегӯяд гӯяндаи ин роз ва созандаи
ин нақши дилнавоз, ки дар унфувони шубоб, ки овони
таҳсил ва унвони саҳифаи қолу қил буд, ташҳиди хотирро
ба таъаллуми илми мусиқӣ оҳанг карда будам ва қавоиди
илмии онро ба чанг оварда, гоҳ дар қавонини таълифи он
лабе мекушодам ва гоҳ дар мавозини эқоъии он дасте мезадам. Аммо ба воситаи тақаллуби адвор ва тағаллуби ҳаводиси лайлу наҳор хотир аз он афсона фаромӯш карда буд ва
лаб аз он тарона хомӯш монда, то дар ин айём аз носияи
аҳволи баъзе киром, ки он достонро шунида буд ва ба он
достон орамида, чунон тафаррус кардам, ки макнуни замири
мунираш он аст, ки аз он афсона ҳарфе ба рӯи кор орам ва
аз он тарона садое дар гӯши рӯзгор бигузорам… Иқдом бар
210
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

он маром на муқтазои мақоми ин фақир буд ва иштиғол бадон мақом на мувофиқи ҳоли ин ҳақир. Аммо аз ин маънӣ
таҷоҳул кардам ва рӯи таваҷҷӯҳ ба ҷамъи рисола овардам ва
кутуби ин қавм мунтақит ва аз усули ин тоифа мустанбит»
(К. 438б). В.М.Беляев ин маълумоти Ҷомиро як навъ услуби
анъанавии адабӣ шумурда, онро ба чунин баёни Декарт
(1596-1650) оид ба сабаби таълифи рисолаи «Compӯndium
misical» монанд медонад1. Вале гуфтори Ҷомӣ услуби адабӣ
набуда, ҳақиқати маҳз аст ва онро Навоӣ тасдиқ карда, дар
«Хамсат-ул-мутаҳайирин» менависад: «Устод Қулмуҳаммад
аз хурдӣ мусиқиро меомӯхт. Чун дар зуд омӯхтани иншоҳои
хуб шӯҳрат ёфт, фақир хостам, ки илми ин фанро ёд гирад.
Ба Мавлоно Алии Шоҳбукка, ки дар ин фан бебадали аср
аст, спориш кардам, агарчи ҳоло аз касрати истеъмоли афъюн аз ҳуляи ақл орӣ мондааст. Дар он вақт дар ин фан «Аслул-васл»-ро тасниф кард. Баъд Мир Муртоз ва Хоҷа
Шаҳобиддини Абдуллоҳи Марворид ва Мавлоно Биноӣ дар
ин фан рисолаҳо навиштанд. Азбаски бештар изҳори истеъдод кардаанд, аз онҳо баҳра бурдани каси навёдгир душвор буд. Аз он ҷо, ки он кас (яъне Ҷомӣ – А.А.) ба ин
фақир инояту илтифот доштанд, «Рисолаи мусиқӣ ва адвор»-ро навиштанд, ки дар ин фан аз он манфиатноктар ва
муфидтар рисолае нест» (в. 57аб). Аз навиштаи Навоӣ
маълум мегардад, ки Ҷомӣ «Рисолаи мусиқӣ»-ро маҳз бо
хоҳиши ӯ, барои одамони навёдгир ва шахсан Қулмуҳаммади Ӯдӣ баъди таълифи рисолаҳои Мир Муртоз, Шаҳобиддини Марворид ва Биноӣ таълиф карда будааст. Мутаассифона, дар вақти ҳозира таърихи таълифи ин рисолаҳо ҳам
аниқ маълум нест. Аммо А.М.Мирзоев бо санадҳои қотеъ
соли таълифи рисолаи Биноиро 1475 муайян мекунад. Аз ин
маълум мешавад, ки Ҷомӣ рисолаи худро баъди соли
880/1475 таълиф карда будааст.
«Рисолаи мусиқӣ»-и Ҷомӣ аз муқаддима, ду қисмат (ил1

Абдурахман Джами. Трактат о музыке. Перевод А. Н. Болдырева, редакция и комментарии В. М. Беляева. Ташкент, 1969. Комментарии к
трактату, стр. 71.
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ми таълиф ва илми эқоъ) ва хотима, ки ҷамъан 23 фаслро
фаро мегирад, иборат буда, муаллиф дар асоси мушоҳида ва
тадқиқи ҳодисаҳои мусиқӣ ва амалияи он муносибати шахсии худро доир ба мусиқӣ, пайдоиши он ва ҷиҳатҳои назарӣ
ва касбӣ баён карда, нишон медиҳад, ки пайдоиши ҳунари
мусиқӣ асоси ҳаётӣ ва заминаи иҷтимоӣ дошта, мусиқӣ воситаест, ки ба ҳолатҳои рӯҳонии инсон таъсир намуда, барои такомули фикрӣ ва маънавии ӯ мадад мерасонад.
Дар қисмати аввал, ки «Дар илми таълиф» номида шудааст, Ҷомӣ доир ба идроки нағамот, таркиб ва хусусиятҳои
композитсионии дувоздаҳ мақом («Ушшоқ», «Наво»,
«Бӯсалик», «Рост», «Ҳусайнӣ», «Ҳиҷоз», «Раҳовӣ»,
«Зангӯла», «Ироқ», «Исфаҳон», «Зерафганд» ва «Бузург»),
шаш овоз («Наврӯзи асл», «Салмак», «Гардуниё», «Гувошт», «Моя» ва «Шаҳноз») ва бисту чаҳор шӯъба («Дугоҳ», «Сегоҳ», «Чоргоҳ», «Панҷгоҳ», «Ашира», «Наврӯзи
Араб», «Моҳур», «Наврӯзи хоро», «Наврӯзи баётӣ»,
«Ҳисор»,
«Нуҳуфт»,
«Аззол»,
«Авҷ»,
«Найрез»,
«Мубарқаъ», «Рақаб», «Сабо», «Ҳумоюн», «Зовулӣ», «Исфаҳонак ва рӯи Ироқ», «Бастанигор», «Наҳованд», «Ҷавзӣ»
ва «Муҳайяр»), овозҳо, истифодаи овозҳои зеру бам, фосила
(бӯъд), таносуби ин воҳидҳо, тақсими торҳо ба ҳафтдаҳ
нағма (мувофиқи ӯд) ва амсоли ин таваққуф менамояд.
Зикри истилоҳот ва тафсири он мафҳумҳо бисёр ҷолиби
диққат буда, инак дархури эҳё мебошанд. Дар қисмати
дуюм, ки «Дар илми эқоъ» ном дорад, роҷеъ ба эқоъ (зарб,
ритм – А.А.), таносуби дарозию кӯтоҳии овозҳо, ки ҳар
воҳиди онро «нақра» ва ҷамъашро «нақарот» мегӯянд, вобастагии эқоъ бо арӯзу қофияи шеър, сухани мавзун ва амсоли
инҳо баҳс меравад. Аз мутолиаи рисола маълум мегардад,
ки Ҷомӣ дар навиштани он аз таълифоти Ал-Форобӣ (870950), Ибни Сино (980-1037), Сафиюддин (ваф. 1294) ва Абдулқодир (ваф. 1435) оид ба мусиқӣ истифода бурдааст.
Ҳамчунин Ҷомӣ ҷо-ҷо робитаҳои мусиқии халқи тоҷик
(эронинажодон)-ро бо арабҳо ва туркҳо гӯшзад менамояд ва
ҳамеша дар тағйиру тараққӣ будани мусиқиро амри қонунӣ
мешуморад.
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Ҷомӣ дар хотимаи «Рисолаи мусиқӣ» таъсири хос доштани ҳар мақому овоз ва шӯъбаҳоро таъкид карда, менависад:
«Чунонки «Ушшоқ» ва «Наво» ва «Бӯсалик» қуввату шуҷоат мебахшад ва овозот аз ин навъ таъсир холианд, аммо аз
шуабот «Моҳур» ва «Наҳованд» ҳамин навъ таъсир доранд
дар нуфус. Аммо «Рост» ва «Ироқ» ва «Исфаҳон» муфиди
ифроти басату фараҳанд. Ва аз овозот «Наврӯз» ва «Гардониё» ва аз шуабот «Панҷгоҳ» ва «Зовут»-ро ҳамин навъ
таъсир аст. Ва аммо «Бузург»-у «Зерафганд» ва «Раҳовӣ»-ю
«Зангӯла» муварриси ҳузну андӯҳанд. Ва аз овозот «Гувошт» ва «Шаҳноз»-ро ва аз шуабот «Ҳисор»-у «Ҳумоюн»
ва «Мубарқаъ»-у «Бастанигор» ва «Сабо»-ву «Наврӯзи
Араб» ва «Рақаб»-у «Исфаҳонак» ва «Рӯи Ироқ»-ро ҳамин
навъ таъсир аст. Ва аммо «Ҳиҷозӣ» ва «Ҳусайнӣ» муварриси завқу басте мувашшиб ба ҳузну андӯҳанд ва аз овозот
«Моя» ва «Салмак» ва аз шуабот «Нуҳуфт»-у «Наврӯзи баётӣ» ва «Дугоҳ»-у «Аззол» ва «Авҷ»-у «Ҷавзӣ» ва «Найрез»
ҳамин навъ таъсир доранд. Ва соҳиби амал (мусиқачӣ ё
оҳангсоз – А.А.) мебояд, ки бо ҳар як аз ин маҷмӯъ шеъреро
муқорин гардонад, ки муносиби асари он бошад, то таъсири
он дар нуфус бештар ва пештар бошад» (К. 446а).
«Рисолаи мусиқӣ»-и Ҷомӣ дар замонҳои минбаъда дар
байни аҳли мусиқӣ ва назариётчиёни он шӯҳрати зиёде ёфта, Мавлоно Наҷмиддин Кавкабии Бухороӣ (ваф. 1576),
Дарвешалии Ҷангӣ (асрҳои ХVI–ХVII) ва дигарон ҳангоми
таълифи рисолаву китобҳои худ оид ба илми мусиқӣ аз он
фаровон истифода бурдаанд. Ин рисола ба тарзи аксӣ бо
тарҷумаи русии А.Н.Болдирев ва шарҳи В.М.Беляев соли
1960 дар Тошканд ба табъ расидааст.
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ҶОМӢ – МУҲАҚҚИҚИ ЗАБАРДАСТИ
ТАЪРИХ ВА НАЗАРИЯИ ТАСАВВУФ
Тамоми осори адабӣ ва илмии Ҷомӣ бо тасаввуф ва ирфон як навъ иртибот дорад. Аммо мувофиқи шаҳодати
шогирдонаш Ҷомӣ ба тарғиби бевоситаи аҳкоми тасаввуф
намепардозад. Умри ӯ, ки сарфи машғулоти илмию эҷодӣ
буд, дар соҳаи тасаввуф низ вай асосан ба ҳаллу фасли масоили назарӣ шуғл варзида, осори мутасаввифаро шарҳ менавишт. Чаро? Чунки аҳли ирфон ва тасаввуф дар Эрону
Осиёи Миёна ва саросари Шарқ ағлаб ба забони шеър сухан
меронданд. Фарқи асосии тасаввуфи шоирона аз тасаввуфи
олимона он аст, ки дар назми тасаввуфӣ ба тарғиби одобу
маишати аҳли ирфон кам таваҷҷӯҳ варзида мешавад ва
баръакс масъалаҳои ишқ, ахлоқ, фалсафа, офаринишу ҳастӣ,
мавҷудияти коиноту одам, бақою заволи мавҷудот, ҷавҳари
ҳастӣ, адлу дод ва панду насиҳат дар мадди назари мулоҳизаронӣ меистанд. Ашъори сӯфиён аз ибтидо махсусан
ба шеъри маддоҳони дарбори феодалӣ ва русамоти мазҳабӣ
зид меистод. Адибони бузурги арабизабон – Муҳйиддин
Ибн-ал-Арабӣ, Ибн-ал-Фориз ва суханварони сутурги
давраи классикии Эрон ва Осиёи Миёна – Умари Хайём,
Саноӣ, Низомӣ, Саъдӣ, Хусрави Деҳлавӣ, Ҳофиз, Камол аз
таъсири тасаввуф бенасиб намондаанд. Абдуллоҳи Ансорӣ,
Абӯсаид Абулхайр, Бобо Тоҳири Урён, Аттор, Ҷалолиддини
Румӣ, Ироқӣ , Қосимуланвор ва амсоли инҳо фақат дар доираи тасаввуф шеър мегуфтанд. Системаи мураккаби рамзу
киноёти мастури назми ирфонӣ на фақат барои хонандагону
сомеони оддӣ, балки ба соликону орифон низ душвор буд.
Ҷомӣ назди худ вазифа гузошта буд, ки ана ҳамин ниқобро
аз чеҳраи мақсуд бардорад. Бинобар ҳамин, қисмати
муҳими осори илмӣ ва фалсафии Абдураҳмони Ҷомӣ хос ба
тадқиқи масъалаҳои умдаи назария ва амалияи тасаввуфу
ирфон бахшида шудааст. Сабаби таълифи онҳоро Абдулғафури Лорӣ чунин ба қалам медиҳад: «Мефармуданд, ки бо214
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ис бар тасвиди авроқ дар боби тасаввуф он буд, ки дар мубоди ҳол, ки дар суханони ин тоифа шурӯъ кардем, фаҳми
мақосиди қавм аз таҳти ибороти эшон бағоят мушкил буд,
назар кардем, ки агар ин боб мафтӯҳ гардад, мақосиди қавм
бар ваҷҳе баён карда шавад, ки мардум ба суҳулат фаҳм кунанд». «Ҷамеи тасонифи ҳазрати эшон дар ин фан, – суханашро давом медиҳад Лорӣ, – ба мӯҷиби ин ният… аст»
(с.17). Таҳқиқи осори тасаввуфии Ҷомӣ нишон медиҳад, ки
ин қабил асарҳояшро ӯ баъди ворид шудан ба фирқаи нақшбандия бо илтимоси дӯстон, шогирдон ва мухлисони дуру
наздикаш, махсусан Навоӣ, ки соли 881 ҳиҷрӣ, яъне соли
1476 мелодӣ ба ин фирқа ворид шуда буд, навиштааст. Бо
вуҷуди маҳдудияти ғоявӣ, мағзи ҳамаи ин асарҳоро масоили
ваҳдати вуҷуд (пантеизм) ташкил карда, Ҷомӣ чун
тарғиботчӣ ва назариячии ақидае баромад мекунад, ки
мувофиқи он инсон акраму ашрафи махлуқот, офаридаи
шарифтарини олами мавҷуд ва сафои ойинаи вуҷуд буда,
мақсуди кулли офариниш низ одам аст. Аз ин ҷиҳат агар
ҷаҳон пайкар ангошта шавад, инсон рӯҳи он буда, мардумаки дидаи ҳақ аст. Ба тарзи дигар гӯем, Ҷомӣ пантеизми гуманистиро пайравӣ мекунад.
Акнун таваҷҷӯҳ фармоед, ки асарҳои ирфонии Ҷомӣ ин
мавзӯъро чи навъ тавҷеҳ медиҳанд?
«Нақд-ан-нусус фӣ шарҳи «Нақш-ал-фусус». Ин китоб
шарҳест бар асари машҳури фалсафии олими соҳаи тасаввуф Муҳйиддин ибн-ал-Арабӣ (1165–1240) «Нақш-алфусус», ки онро аз «Фусус-ал-ҳикам»-и худ ихтисоран интихоб карда будааст. Абдураҳмони Ҷомӣ таснифи онро соли
«ҳаштсаду шасту се» (К. 332а), яъне соли 1459 мелодӣ ба
итмом расондааст.
Ин асари Ҷомӣ бо номҳои «Нақши фусус», «Нақди нусус» (Номаш бари ноқидони ин фан – З-он «Нақди нусус»
шуд муайян. К. 332), «Нақд-ан-нусус фӣ шарҳи-л-фусус»
низ вомехӯрад. Аммо, чунонки худи Абдураҳмони Ҷомӣ
қайд менамояд, «Нақш-ал-фусус» мухтасаре аз китоби
Муҳйиддин Ибн-ал-Арабӣ «Фусус-ал-ҳикам» (соли таълифаш 1229, ҷои таълифаш Димишқ) буда, асари Ҷомӣ шарҳи
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ин китоб аст ва бинобар ҳамин ҳам дар ҳеҷ сурат «Нақши
фусус» ном гирифта наметавонад.
Асари Абдураҳмони Ҷомӣ «Нақди фусус» насри омехтаи
тоҷикӣ ва арабӣ буда, дар он нуктаҳои «Нақш-ал-фусус»-ро
шарҳ дода, барои тақвият ва исботи фикри худ аз асарҳои
Садриддин Муҳаммад бинни Исҳоқи Кунявӣ, Муайдаддин
ал-Ҷиндӣ (аввалин шореҳи «Фусус-ал-ҳикам»), Саъдиддин
Саъид ал-Фарғонӣ (шореҳи қасидаи тоияи Форизия),
Маҷдуддини Саноӣ, Авҳаддудини Кирмонӣ, Камолиддин
Абдураззоқ ал-Кошӣ, ашъори худаш ва дигар порчаҳо оварда, барои кушодани гираҳҳои то ҳанӯз накшудаи ақоиди
ирфонӣ ва аёнӣ шудани воқеаҳо баъзе ҳикояту саргузаштҳо
низ меорад ва ҷо-ҷо масъалаҳои нозуки фалсафӣ ва ирфониро ба воситаи саволу ҷавоб баён мекунад, ки ҳамаи ин
дарки маънӣ ва мазмунҳои душвори китобро осонтар мегардонад. Ҳамчунин дар муқаддима хусусияти хоси истилоҳоти фалсафии Ибн ал-Арабӣ шарҳ меёбад.
Муаллиф дар «Нақд-ан-нусус» асосан масоили ваҳдати
вуҷудро шарҳ дода, ақидаеро пайравӣ мекунад, ки ҳастии
Худои таоло худ аз худ пайдо буда, ҳастиҳои дигар аз ӯанд,
аммо он ҳастӣ дар ғайби мутлақест, ки «қувваи ақлия ба идроки он (яъне ғайби мутлақ – А.А) вофӣ нест, на он ки манофии таври ақл аст, зеро ки ба муқаддамоти таври ақлия на
исботи он метавон кард ва на нафйи он» (К. 78б). Онро
танҳо ба воситаи ирфон метавон дарёфт.
Дар ин китоб Ҷомӣ ақидаеро талқин мекунад, ки инсон
беҳтарин, мукаррамтарин ва аҳсантарини махлуқоти Офаридагор буда, Худованд ҳангоми сохтани он «аз ҳар сифати
бепоёни худ андак-андак дар ӯ тарбия кард, то аз ин андак
он бисёр ва баниҳоятро тавонад фаҳм кардан, чунонки аз
мушти гандум анбореро ва аз кӯзаи об ҷӯеро, биноӣ дод, то
маълум шавад, ки биноӣ чӣ чиз аст ва ҳамчунин шунавоӣ ва
доноӣ ва қудрат» (К. 291а).
«Нақд-ан-нусус» барои омӯхтани ақоиди фалсафии Ҷомӣ
аҳамияти калон дошта, дар Бомбай чоп ҳам шудааст.
Е.Э.Бертелс «Нақд-ан-нусус»-ро таҳрири мухтасари
шарҳи муфассалу амиқи «Фусус-ал-ҳикам»-и Ибн-ал-Арабӣ
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бо номи «Нақши фусус» медонад1, ки саҳв аст. Зеро «Нақши
фусус», чунонки дар боло таъкид карда шуд, на номи асари
Ҷомӣ, балки номи асари худи Ибн-ал-Арабӣ буда, агар
Е.Э.Бертелс «Шарҳи «Фусус-ал-ҳикам»-ро дар назар дошта
бошад, ин низ дуруст нест, зеро он китобро Ҷомӣ баъди
«Нақд-ан-нусус» дар соли 1491 тасниф карда будааст. Ин
асари Ҷомӣ соли 1398 ҳиҷрӣ (1977) дар Теҳрон бо тасҳеҳи
Вилям Читик ва пешгуфтори С.Оштиёнӣ нашр шуд.
«Лавоеҳ». Ин рисола, ки онро «Рисолаи лавоеҳ дар баёни
маориф ва маонӣ» низ мегӯянд, тақрибан соли 870/1465 барои
шоҳи Ҳамадону Ироқ ва Озарбойҷон Ҷаҳоншоҳи Қароқуюнлу
(841 – 872/1437 – 1468) бо насри форсии мусаҷҷаъ, ки ҷо-ҷо
ибороту ҷумлаҳои арабӣ низ дорад, навишта шудааст. Он аз
34 лоиҳа (34 мақолаи хурд) иборат буда, доир ба масъалаҳои
ирфон, махсусан оид ба ҳақиқати мафҳумҳои «тавҳид», «фано» ва «бақо» баҳс мекунад ва дар охири ҳар лоиҳа як ё якчанд рубоӣ оварда мешавад. Ҳамчунин толибон аз «Лавоеҳ»
метавонанд, ки дар шинохту дарёфти чунин мафҳумҳои ирфонӣ баҳра бардоранд: он (ҳадди фосил, миёни гузашта ва
ояда), абадият, иттиҳод, иттисол, иттисоф, аҳадият, идрок,
иродат, арбоби ҳақиқат, арбоби кашф, азалият, абадият, истиҷло, истеъдод, ашроқ, аъён, улуҳият, басират, бӯъд, таҷрид,
таҷаллӣ, таслим, таайюн, тақдир, ҷазаба, ҷамол, ҷавҳар, ҳиҷоб,
ниқоб, парда, ҳаракат, ҳусн, ҳақ, холиқият, халқ, хаёл, дил, зот,
завқ, сир, шавқ, шуур, шуҳуд, сидқ, сифат, солик, сӯфӣ, ориф,
талаб, зуҳур, убудият, ирфон, ишқ, муҳаббат, ақл, илм, ғафлат,
фақр, фаҳм, файз, қобилият, қудрат, қурб, қасд, коинот, касрат,
камол, кавн, лутф, моҳиёт, маҳсусот, маърифат, мақомот,
мақсуд, мавҷуд, нафс, нур, воҷиб, ҳаюло, яқин ва ғайра. Барои
он ки хонандагон ба мазмун, сабки нигориш ва тарзи баёни
рисолаи «Лавоеҳ» ошноӣ дошта бошанд, як лоиҳаро меорем:
«Лоиҳа. Одамӣ гарчи ба сабаби ҷисмоният дар ғояти касофат аст, аммо ба ҳасби рӯҳоният дар ниҳояти латофат аст,
ба ҳар чӣ рӯй орад ҳукми он гирад ва ба ҳар чӣ таваҷҷӯҳ кунад ранги он пазирад ва лиҳозо ҳукамо гуфтаанд: чун нафси
1

Бертельс Е.Э. Навои и Джами, стр. 240-241.
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нотиқа ба сувар мутобиқи ҳақоиқ мутаҷаллӣ шавад ва ба
аҳкоми содиқи он мутаҳаққиқ гардад, сорат конаҳо-алвуҷудати куллиҳӣ ва айзан умуми халоиқ ба воситаи шиддати иттисол бад-ин сурати ҷисмонӣ ва камоли иштиғол
бад-ин пайкари ҳаюлонӣ чунон шудаанд, ки худро аз он
бознамедонанд ва имтиёз наметавонанд. Ва фи-л-маснавӣал-Мавлавӣ қуддусаллоҳу сирруҳу мин – ифода:
Эй бародар, ту ҳамин андешаӣ,
Мобақӣ ту устухону решаӣ.
Гар гул аст андешаи ту, гулшанӣ,
В-ар бувад хоре, ту ҳима-гулханӣ.
Пас мебояд, ки бикӯшӣ ва худро аз назари худ бипӯшӣ ва
бар зоте иқбол кунӣ ва ба ҳақиқате истиқбол намоӣ, ки дараҷоти мавҷудот ҳама маҷолии ҷамоли ӯянд ва маротиби
коинот мароии камоли ӯ ва бад-ин нисбат чандон мудовамат намоӣ, ки бо ҷони ту даромезад ва ҳастии ту аз назари
ту бархезад, агар ба худ рӯй орӣ ба ӯ оварда бошӣ ва чун аз
худ таъбир кунӣ таъбир аз ӯ карда бошӣ, муқайид мутлақ
шавад ва аналҳақ ҳувалҳақ гардад:
Гар дар дили ту гул гузарад, гул бошӣ,
В-ар булбули беқарор – булбул бошӣ.
Ту ҷузвию Ҳақ кул аст, агар рӯзе чанд
Андешаи кул пеша кунӣ, кул бошӣ.
З-омезиши ҷону тан туӣ мақсудам,
В-аз мурдану зистан туӣ мақсудам.
Ту дер бизӣ, ки ман бирафтам зи миён,
Гар ман гӯям, зи ман туӣ мақсудам.
Кай бошаду кай либоси ҳастӣ шуда шақ,
Тобон гашта ҷамоли ваҷҳи мутлақ.
Дил дар сатавоти нури ӯ мустаҳлақ,
Ҷон дар ғалаботи шавқи ӯ мустағрақ
(К. 447 аб).
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«Лавоеҳ» дар Ҳиндустон ва Эрон (ба кӯшиши
М.Ҳ.Тасбеҳӣ, Теҳрон, 1342/1963) чоп шудааст.
«Лавомеъ». Ин рисола «Шарҳи қасидаи мимияи хамрияи
Форизия» низ ном дошта, таълифи он дар моҳи сафари санаи 875/августи 1470 ба итмом расида будааст. Дар ин бора
худи муаллиф хабар медиҳад: «Ба ғоят расид ва ба ниҳоят
анҷомид равиши қалами тезгом ва ҷунбиши хомаи беором
дар қатъи мароҳили тартиби ин лавомеъ ва тайи манозили
таълифи ин бадоеъ фӣ таърихи яфҳаму мин ҳозиҳи-ррубоиятун ало сабили-л-имои ва-л-таъмия. Рубоӣ:
Бе даъвии фазл, Ҷомию лофи ҳунар
Дар силки баён кашид ин иқди дурар.
В-он лаҳза, ки шуд тамом, овард бадар
Таърихи маҳу соли вай аз «шаҳри сафар»

(К.385 б)

«Шаҳри сафар», ки маънои моҳи сафарро дорад, аз як тараф, дар ин моҳ ба охир расидани таълифи китоби «Лавомеъ»-ро мефаҳмонад ва аз тарафи дигар, он моддаи таърих
буда, аз он 875 мебарояд, ки ба соли 1470 мелодӣ баробар
аст, Е.Э.Бертелс1 дар вақти тавсифи ин рисола соли таълифи
онро дуруст сабт намояд ҳам, ҳангоми чопи қасида бо
тарҷимаи Ҷомӣ аз моддаи «шаҳри сафар» 883 ихроҷ кардааст, ки ғалат аст. Ҷомӣ дар яке аз мактубҳояш ба Узун
Ҳасани Оққуюнлу менависад, ки ин рисоларо барои ӯ ҳадя
карда, ба воситаи Нуриддин Муҳаммад ном кас ба ӯ фиристодааст: «Варақе чанд дар шарҳи қасидаи мимияи Форизия… марқуми рақами ихлос гашта, тӯҳфаи маҷлиси шариф
ва ҳадяи мавқифи маниф мегардад» (К. 554б).
«Лавомеъ» рисолаи ирфонӣ-фалсафӣ буда, дар он алфозу
ибороти душворфаҳм ва рамзу ишороти қасидаи мимияи
хамрияи шоири машҳури араб Шарафуддин Абӯҳафс Умар
ибн ал-Фориз (586–632/1181–1235), ки хусусияти рамзӣ1

Бертельс Е.Э. Навои и Джами, стр. 241, 468.
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тасаввуфӣ дорад, шарҳу тавзеҳ дода мешавад. Муаллиф ҳар
як фасли хурдакаки китобро, ки ҷамъан тақрибан 50-тоанд,
«Ламъа» номида, аз ҳамин сабаб унвони онро «Лавомеъ»
гузоштааст.
Дар ин рисола Ҷомӣ ба василаи тафсири абёти қасидаи
Ибни Фориз доир ба шароби муҳаббати Илоҳӣ, маи ваҳдат,
таърифу тақсими муҳаббат, баёни аслу фаръи он, дараҷоти
ишқи ирфонӣ ва ишқи инсонӣ, фанову бақо, мафҳуми инсони комил ва амсоли ин баҳс менамояд. Аз ин рӯ «Лавомеъ»
барои дарки фалсафаи пантеистии пайравони ақидаи ваҳдати вуҷуд аҳамияти калон дошта, ба қавли Е.Э.Бертелс, онро
«қомуси фалсафаи тасаввуфии ваҳдати вуҷуд номидан мумкин аст»2.
Услуби нигориши Ҷомӣ дар «Лавомеъ» чунин аст: Дар
қисмати аввал, ки тақрибан сеяки рисоларо ташкил мекунад,
муаллиф дар бораи ҳақиқати зоти мутлақ, сабаби касрат ва
танаввуоти шаклии он, моҳияти муҳаббат, ягонагии ошиқу
маъшуқ, табақоти ошиқон, шароби ишқ, маи муҳаббат ва
ғайра мустақилан баҳс мекунад ва аз қасидаи Ибни Фориз
иқтибосе намеорад. Дар ин бахш ҳар нуктаи ирфонӣ бо наср
баён шуда, барои барҷаста ифода гардидани фикр ва таъкиди
он дар ҳар «Ламъа» як ё бештар аз он рубоӣ низ гуфта мешавад. Дар қисмати дуюм, ки аз се ду ҳиссаи рисоларо фаро
мегирад, аввал байти қасида оварда шуда, алфозу калимаҳо ва
ишораҳои он тавзеҳу тафсир меёбад, баъд маънои он бо наср
баён мегардад ва дар охири «Ламъа» байти арабӣ дар қолаби
рубоӣ ба тоҷикӣ тарҷума карда мешавад. Азбаски иқтибоси
ламъаҳои пурра дар ин ҷо дарозӣ мекунад, бо овардани чанд
ҷумла ва як байти қасида бо тарҷумаи манзуми он дар қолаби
рубоӣ иктифо менамоем: «Муҳаббат шарбатест, ки то начашанд, надонанд ва меҳнатест, ки то накашанд, идроки он
натавонанд… Муҳаббат майли ҷамили ҳақиқист изза шаънуҳу
ба ҷамоли худаш ҷамъан ва тафсилан ва он ё аз мақоми ҷамъ
бувад ва он шуҳуди ҷамоли зот аст дар миръоти зот бе тавассути коинот, рубоия:
2

Бертельс Е.Э. Навои и Джами, стр.241.
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Маъшуқа, ки кас сирри ҷамолаш нашинохт,
Дар мулки азал ливои хубӣ афрохт.
Не тоси сипеҳр буд, не мӯҳраи меҳр,
Ӯ ҳам бо худ нарди муҳаббат мебохт
(К.370 б – 371 а).
مان ذکرت فی لحی اصبح اھله نشاوی وال عار عليھم وال اشم
Он май хоҳам, ки ақл аз ӯ паст шавад,
Сарриштаи ихтиёраш аз даст шавад.
Мутриб чу ба васфи ӯ суруд оғозад,
Ҳар зиндадиле , ки бишнавад, маст шавад

(К.377 а).

Матни «Лавомеъ» соли 1962 (1341 хуршедӣ) дар Теҳрон
бо тасҳеҳи Ҳикмат Олиоқо нашр шуд.
«Шарҳи қасидаи тоия». Е.Э.Бертелс ин рисоларо чун
шарҳи қасидаи «Назм-ус-сулук» ё «Ат-тоият-ул-кубро»-и
Ибни Фориз, ки аз 760 байт иборат аст, ба қалам медиҳад1.
Аммо худи Ҷомӣ сареҳан қайд менамояд, ки ин рисола дар
шарҳи қасидаи тоияи Ибни Фориз мавсум ба «Назм-уддурар» навишта шудааст. Бинобар ин, навиштаи Ҷомӣ ва
Е.Э.Бертелсро шарҳ додан лозим аст, чунки бо номи «Назмуд-дурар» қисмати аввали «Назм-ус-сулук» машҳур буда,
шарҳи Ҷомӣ ҳам на тафсири тамоми «Назм-ус-сулук», балки тавзҳи танҳо 76 байт2, яъне даҳяки онро фаро мегирад.
Ҳамчунин, Ҷомӣ дар муқаддимаи рисола хотирнишон мекунад, ки шарҳи мазкур намунае буда, агар он ба аҳбоб писанд ояд, кор идома дода мешавад. Аммо бо чӣ сабабе Ҷомӣ
шарҳро давом надодааст.
«Шарҳи қасидаи тоия» рисолаест, ки бо насри мусаҷҷаи
омехта бо назм навишта шуда, шарҳи қасидаи шоири мута1
2

Бертельс Е.Э. Навои и Джами, стр.241
Ибн-ал-Фориз. Девон. Қоҳира, 1353/1954, с. 20-24.
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саввифи араб Умар ибни ал-Фориз (1181–1235) «Назм-улдурар»-ро, ки «то» қофия дорад, фаро мегирад. Ҷомӣ, ба
қавли худаш, чандин шарҳи арабӣ ва форсии он қасидаро
мутолиа карда, он шарҳҳоро нокифоя мебинад ва аз ҳамин
сабаб ба шарҳи нави он мепардозад. Шеваи кори Ҷомӣ дар
ин рисола чунин аст: Ҳар дафъа аввал як байт ва гоҳе ду
байти «Назм-уд-дурар»-ро меорад, баъд ба баёни ҳалли
луғатҳо, шарҳи баъзе таркибу ибораҳо ва таҳлили баъзе
моддаҳои грамматикӣ мепардозад, сипас ба тарзи умумӣ,
фаҳмо ва фушурда ҳосили маъно ва мӯҳтавиёти байти
шарҳшавандаро аз нуқтаи назари аҳли ирфон ифода карда,
гоҳе барои тақвияти фикри худ ба баъзе қиссаву ривоятҳои
динӣ ишора мефармояд ва дар охир мазмуни байти арабии
қасидаро «ба вазни рубоӣ, ки каломест мухтасар ва тамом»
(К. 386 а) ба силки назми тоҷикӣ мекашад. Барои нишон додаи шеваи нигориши ин рисола як порча меорем:
فعندی لسکر فاقه ال فاقه لھا کبدی لوال الھدی لم تفتت
Ал-ифоқа ба ҳуш омадан ва ал-туфоттат пора-пора шудан. Мегӯяд: Бас наздики ман ба сабаби шиддати ғалаботи
бехудӣ ва мастӣ эҳтиёҷ аст, ки руҷӯъ намоям, ба мақоми
ҳушёрӣ ва ҳастӣ. Бошад, ки хилвати дилро аз шавоғили
бақоёи вуҷуд бил-куллия тавонам пардохт ва дидаи ҳирмонрасидаро шоистаи дидор тавонам сохт, ки агар на ҳавои
тамошои ҷамоли ӯ таманнои иқтибоси асбоби висоли ту
будӣ, дили саргашта ва ҷигари ба хун оғушта дар орзуи
ҳушёрӣ, ки мояи тафриқаву дурӣ ва мӯҷиби маҳрумию
маҳҷурӣ аст, пора-пора нагаштӣ. Рубоия:
Чун маст шавам ба бӯят, эй ишвафурӯш,
Орад мадади ишқи туам боз ба ҳуш.
То барги висол созам, он гаҳ бошам
Гаҳ рух ба рухат ниҳода, гаҳ дӯш ба дӯш»

(К.387 а).

Таърихи таълифи ин рисола маълум нест. Азбаски онро
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дар «Куллиёт» баъди «Лавомеъ» ҷой додаанд, мумкин аст,
ки баъди он навишта шуда бошад.
«Шарҳи рубоиёт». Чунонки А.Ҳикмат қайд менамояд,
«таърихи таълифи ин рисола тасреҳ нашуда» аст. Бо вуҷуди
ин, аксари муҳаққиқон соли 787/1473-ро замони таснифи он
донистаанд. Ҷомӣ дар ин рисола ба 46 рубоии ирфонии худ,
ки «дар исботи ваҳдати вуҷуд ва баёни таназзулоташ ба маротиби шуҳуд» (К.597 а) қаблан суруда шуда будаанд,
шарҳи муфассал баста, барои тақвият ва исботи фикри худ
аз оятҳои Қуръон, гуфтори Муҳйиддини Арабӣ, Садриддини Кунявӣ, Наҷмудини Кубро, Баҳоваддини Нақшбанд,
Саъдудини Кошғарӣ ва дигарон иқтибосҳо меорад. Фақат
ин ҷо хотирнишон кардан лозим аст, ки Е.Э.Бертелсу
А.Ҳикмат адади рубоиҳои шаҳршавандаро 44 ва Моили
Ҳиравӣ онро 49-то гуфтаанд. Ин ихтилоф дар натиҷаи он ба
вуҷуд омадааст, ки яқинан дар нусхае, ки Е.Э.Бертелс истифода карда будааст, ду рубоӣ (мувофиқи рақамгузории ӯ
байни рубоиҳои 6–7 ва 22–23) мавҷуд набудааст ва ё он ду
рубоӣ аз мадди назари муҳаққиқ берун мондаанд. Моили
Ҳиравӣ бошад рубоиҳои ҳамду наътро, ки дар ифтитоҳи рисола омадаанд ва рубоии хотимаро, ки ҳар се шарҳ намеёбанд, ҷузви рубоиҳои шарҳшаванда шумурдааст.
Дар «Шарҳи рубоиёт» Ҷомӣ худро тарафдори он мактаби
фалсафӣ-ирфонӣ нишон медиҳад, ки ба ақидаи онҳо вуҷуди
ҳақиқӣ яке беш нест ва ин айни вуҷуди Ҳақ ва ҳастии мутлақ
буда, олми мавҷуд ҳама партави ҷамоли ӯ, ҳама аз ӯ ва ҳама
бад-ӯст, балки худ ҳама ӯст, яъне ҳама ҳастиҳо партав ва тазоҳури ҳастии мутлақ мебошад. Ин ҳастии мутлақ зоти мутлақи ягона бошад ҳам, сифоти гуногун дорад ва маҳз ҳамин
сифатҳо боиси он мешаванд, ки ҳақиқати мутлақ дар ҳар сурате аз суратҳои мумкин зоҳир гардад ва номи дигар дошта
бошад. Дар мафҳуми пайравони ваҳдати вуҷуд зот ифодакунандаи аҳадият (ягонагӣ) ва сифот боиси касрат (бисёрӣ)-и
зуҳуроти мухталифи он гардида, аҷзо, адад, гуногунӣ, пояҳо,
мартабаҳо ва амсоли инро сифот тавлид мегардонад.
Ҷомӣ мегӯяд, ки нури ҳақиқӣ яке беш нест ва он нури
худоист, ки номаҳдуд буда, олам ҳам таҷаллии нури худо223
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ист, ки ба чадин ҳазор сифат ҷилвагар шуда, ба суратҳои
гуногун зоҳир гардидааст:
Дар кавну макон нест аён ҷуз як нур,
Зоҳир шуда он нур ба анвори зуҳур.
Ҳақ нуру танаввӯи зуҳураш олам,
Тавҳид ҳамин аст, дигар ваҳму ғурур

(К. 612 а).

Ба ҳамин тариқ, ба ақидаи Ҷомӣ, нури ҳақиқӣ якто буда,
ҳама ашёи дидашаванда (аъён) ойинаҳое мебошанд, ки дар
онҳо нури Ҳақ ҷилвагар шуда, ҳар ойина аз рӯи рангу ҷило
ва сафои худ ҳақиқати маҳзро ба ранге ҷилвагар менамояд,
яъне ин ойинаҳо воситаи вуҷуди Ҳаққанд, ки бо номе (асмо)
ё сифате аён мегардад ва дар айни замон Ҳақ ойинае мебошад, ки аъён дар он мисли суратҳои гуногун ҷилвагар мешаванд, яъне вуҷуди Ҳақ худ дар худ, на дар хориҷу моваро
намудор мегардад:
Аъён ҳама ойинаву Ҳақ ҷилвагар аст,
Ё нури Ҳақ ойинаву аъён сувар аст.
Дар чашми муҳаққиқ, ки ҳадидулбасар аст,
Ҳар як з-ин ду ойина они дигар аст
(К. 605б).
Ва:

Аъён ҳама шишаҳои гуногун буд,
К-афтод бар он партави хуршеди вуҷуд.
Ҳар шиша, ки буд сурх ё зарду кабуд,
Хуршед дар он ҳам ба ҳамон ранг намуд

(К. 612б).

Масъалаи ваҳдати вуҷудро Ҷомӣ бо роҳу воситаҳои гуногун баён карда, аз олами ҳастӣ барои тақвият додани
фикраш мисолҳои нав-нав меёбад. Масалан зоти об метавонад дар суратҳои гуногун арзи вуҷуд карда, як сурат ба сурати дигар табдил ёбад:
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Чун баҳр нафас занад, чӣ хонанд? – Бухор.
Чун шуд мутароким он нафас, абр шумор.
Борон шавад абр чун қатра нисор,
В-он борон селу сел – баҳр охири кор!

(К.613 а).

Масъалаи ваҳдат (ягонагӣ) ва касрат (бисёрӣ)-ро Ҷомӣ ба
воситаи ададҳо ҳам шарҳ дода, мегӯяд, ки асоси ҳамаи ададҳоро (аҳад) ташкил карда, аз ду сар карда то ададҳои бениҳоят ҳама аз як (аҳад) таркиб ёфтаанд ва дар таркиби
ҳамаи онҳо танҳо як тақсимнашаванда, доимӣ ва устувор
аст:
Дар мазҳаби аҳли кашфу арбоби хирад
Сорист аҳад дар ҳама афроди адад,
Зеро ки адад гарчи бурун аст зи ҳад,
Ҳам сурату ҳам моддааш ҳаст аҳад.

(К.614 а).

Ва:
Таҳсили вуҷуди ҳар адад аз аҳад аст,
Тафсили маротиби аҳад аз адад аст.
Ориф, ки зи файзи рӯҳи қудсаш мадад аст,
Рабти ҳақу халқаш инчунин мӯътақад аст

(К.614 а).

Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамаи ин андешаҳоро ба қалам дода,
таъкид менамояд, ки барои дарки асрори ваҳдати вуҷуд қувваи ақл намерасад, зеро ақл танҳо он ашёеро қабулу дарк
карда метавонад, ки таҳлилу таҷзо карда шаванд, қиёспазиру ҳисшаванда бошанд. Бинобар ин, ягона роҳи расидан ба
матлаб роҳи аз худ гузаштан ва фано мебошад. Ҷомӣ баъди
ин ба таълими тариқати нақшбандия гузашта, масоилеро
баён мекунад, ки дар «Рисолаи шароити зикр» шарҳ дода
шудаанд. Аммо дар ин ҷо ӯ бештар ба шарҳу тафсири ма225
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фҳумҳои «ёдкард», «бозгашт», «нигаҳдошт», «ёддошт» таваққуф карда, аз гуфтори Саъдуддини Қошгарӣ порчаеро
меорад, ки нуктаҳои «ҳуш дар дам» ва «хилват дар
анҷуман»-ро эзоҳ медиҳад.
Барои он ки хонанда ба услуби ин рисола бештар ошноӣ
пайдо кунанд, таваҷҷӯҳи онҳоро ба як порчаи том (рубоӣ бо
шарҳаш) ҷалб менамоем.
«Ва айзан минҳо» (боз аз ҳамонҳо – А.А.).
Ҳастӣ, ки ба зоти худ ҳувайдост чу нур,
Зарроти макунот аз ӯ ёфт зуҳур.
Ҳар чиз, ки аз фурӯғи ӯ афтад дур,
Дар зулмати нестӣ бимонад мастур.
Айзан минҳо:
Хуршеди фалак ба нури хеш аст мунир,
Ҷирми қамар аз партави ӯ нурпазир.
Равшан ба худ аст, нур агар аҳли хабир,
Афзун ниҳадаш зи меҳру маҳ, хӯрда магир.
Дар ин ду рубоӣ ишорат ба тамсилест, ки аз барои баёни
маротиби мавҷудот дар мавҷудият кардаанд ва гуфтаанд, ки
ашёи нурониро дар нуроният се мартаба аст: аввал он, ки
нуре мустафод бошад аз ғайр, чунонки ҷирми қамар дар
муқобилаи офтоб равшан гардад ба шуоъ ва дар ин мартаба
се чиз бошад: яке ҷирми қамар, дуюм шуоъа, ки бар вай
фтодааст, сеюм офтоб, ки муфиди шуоъ аст; мартабаи дуюм
он, ки нури вай муқтазои зоти вай бошад, чун офтоб ба ғарази он ки зоти вай мусталзам ва муқтазии нури вай бувад,
дар ин мартаба ду чиз бошад: яке ҷирми офтоб, дуюм нури
вай; мартабаи сеюм он аст, ки ба зоти худ зоҳир ва равшан
бошад, на ба нуре, ки зоид бошад бар зоти вай, чун нури
офтоб, чӣ бар ҳеҷ оқил пӯшида намонад, ки нури офтоб торик нест, балки ба зоти худ зоҳир ва равшан аст, на ба нури
дигар, ки ба зоти вай қоим бошад ва дар ин мартаба як чиз
аст, ки ба худ дар дидаҳои мардум зоҳир аст ва дигар чизҳо
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ба воситаи вай зоҳир мешаванд ба он миқдор, ки қобилияти
зуҳур доранд ва ҳеҷ мартабае дар нуроният болотар аз мартабаи сеюм нест ва чун ин муқаддимот дар маҳсусот мутасаввир гашт, маротиби сегонаи мавҷудот, ки пеш аз ин мазкур шуд, равшан гашт ва акмалияти мартабаи сеюм мубин
шуд» (К. 598 а – 598б).
Барои омӯхтани афкори пантеистӣ ва ашъори орифонаи
Ҷомӣ аз китоби «Шарҳи рубоиёт» беҳтар мифтоҳе пайдо
наметавон кард. Аз ин гузашта, ба тавассути ин рисола дар
таърихи адабиёти форсу тоҷик анъана ба вуҷуд омад, ки
баъзе касон ба рубоиёти худ шарҳ бастаанд. Аз онҳо Ҷалолиддини Даввонӣ (ваф. 908/1502) ва Муллошоҳи Бадахшӣ
(асри ХVI–ХVII)-ро ном бурдан мумкин аст.
«Шарҳи рубоиёт» чандин бор нашр шуда, матни интиқодии он бо тасҳеҳу муқаддима ва таълиқоти Моили
Ҳиравӣ (Кобул, 1343/1964) ба табъ расидааст.
Солҳои 1476–1478 Абдураҳмони Ҷомӣ «Нафаҳот-улунс»-ро -навишт, ки дар бораи он баъдтар таваққуф хоҳем
кард.
«Шарҳи байтайни Маснавӣ» рисолаи мухтасар аст, ки
бо назму наср навишта шуда, шарҳи ду байти аввали «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ (604–672/1207–1273)ро дарбар мегирад. Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин рисола ду
байти зеринро тавзеҳ медиҳад:
Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад,
В-аз ҷудоиҳо шикоят мекунад,
К-аз наистон то маро бубридаанд,
Дар нафирам марду зан нолидаанд.
Дар ин рисола, ки бо номҳои «Шарҳи байти маснавӣ»,
«Рисолаи ноия», «Найнома» ва ғайра низ шинохта мешавад,
муаллиф бештар ба масъалаи фано ва бақо аз нуқтаи назари
аҳли ирфон таваққуф намуда, он ақидаи идеалистиро
пайравӣ мекунад, ки барои ба зоти мутлақ восил шудан
сӯфӣ ва солик бояд аз худ даргузашта, фано гардад ва ба ин
васила ба зоти мутлақ восил шуда, бақо ёбад. Аммо ин во227
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силшавӣ амри оддӣ набуда, ба ақидаи Ҷомӣ, инсон қадам ба
қадам пеш меравад. «Най» дар ин рисола чун асбоби нағмадиҳанда – нае, ки аз аслаш ҷудо шуда, бо қуввати зоти дигар
садо медиҳад, чун қалам, ки бо иродаи каси дигар иншо мекунад ва чун «не», ки навишти он дар алифбои арабӣ бо
«най» як аст, шарҳ меёбад.
Рисолаи мавриди баррасӣ барои омӯхтани назарияи диалектикии Ҷомӣ аҳамияти махсус дошта, таҳқиқи он ақидаи
вай, ки ҷузви аз кул ҷудошуда ҳар қадар комил шавад, ба
асли худ номонандар мешавад, мегӯяд, ҷолиби диққат аст.
Мувофиқи ин рисола зот мутлақ буда, дар натиҷаи
ҷунбишҳои паёпай аввал аз бенишон нишонҳои оддӣ ба
вуҷуд омада, пеш аз ҳама воҷиб ва мумкин ҷудо мешавад,
баъд ҷамодот, баъд ҷисму рӯҳ ва ниҳоят одам ба вуҷуд меояд. Дар охири охирон ин вуҷуди шариф бояд ба асли худ
баргардад.
«Шарҳи байтайни Маснавӣ» борҳо дар Ҳинду Эрон ва
ахиран дар Афғонистон (соли 1336/1957) чоп шудааст.
Ҳ.Разӣ дар муқаддимаи худ ба «Девони комили Ҷомӣ»
(с.294) менависад, ки «Шумораи абёти «Найнома» панҷсад
байт мебошад, ки шурӯъ мешавад ба:
«Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад,
В-аз ҷудоиҳо шикоят мекунад».
Кист он кас, ки бигӯяд дам ба дам:
Ман наям ҷуз мавҷи дарёи қидам.
Аз вуҷуди худ чу най гаштам тиҳӣ,
Нест аз ғайри худоям огаҳӣ».
Ин гуфтор ба ду ҷиҳат дуруст нест: Аввалан, абёти ин
рисола аз 125 байт (бе ду байти шарҳшаванд) бештар нест.
Сониян, пеш аз порчаи овардаи Ҳ.Разӣ зиёдтар аз як саҳифа
муқаддимае мавҷуд аст, ки 13 байт шеър ҳам дорад ва он бо
ин байтҳо оғоз меёбад:
Ишқ ҷуз ноиву мо ҷуз най наем,
Вай даме бе мову мо бе вай наем.
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Най, ки ҳар дам нағмаороӣ кунад,
Дар ҳақиқат аз дами ноӣ кунад

(К.571 а).

Соли таълифи ин рисола маълум нест. Бояд дар охирҳои
умри муаллиф ба таҳрир даромада бошад, чунки баъди ба
фирқаи нақшабандия ворид шудани Навоӣ (соли 881/1476)
Ҷомӣ бо илтимоси ӯ бештар рисолаҳои тасаввуфӣ менавиштагӣ мешавад.
«Шарҳи байти Хусрави Деҳлавӣ». Ин рисолаи мухтасар гӯё дар ҷавоби мактубе ё саволе ба насри омехта бо
назм навишта шуда, дар он муаллиф байти зерини Амир
Хусрави Деҳлавиро аз қасидаи «Миръот-ус-сафо»-и ӯ шарҳ
медиҳад:
Зи дарёи шаҳодат чун наҳанги «ло» барорад «ҳу»,
Таяммум фарз гардад Нӯҳро дар вақти тӯфонаш.
Шарҳи Ҷомӣ ба ин байт хусусияти ирфонӣ-фалсафӣ дошта,
оид ба ваҳдати вуҷуд баҳс мекунад. Ба ақидаи Ҷомӣ, агар солик «ло илоҳа ил-аллоҳ»-ро аз таҳти дил гӯяд, ҳамин лафзи
«ло» («нест») ҳама мавҷудоту моиву маниро чун наҳанг фурӯ
бурда, танҳо аз ягонагии зот, вале касрати зуҳури он, яъне
ваҳдати вуҷуд дарак медиҳад. Худи Ҷомӣ мегӯяд:
«Ло» наҳангест коинотошом,
Арш то фарш кашида ба ком

(К. 580 а).

Дар ин рисола ҳам Ҷомӣ образҳои дӯстдоштааш «баҳр»,
«абр» ва «борон»-ро барои исботи зуҳури гуногуни як зот
ва пайвастагии доимии онҳо бо ҳамдигар истифода мебарад.
Шореҳ дар ин рисола ҳам чанд ҷо фикри худро бо рубоӣ баён мекунад:
Дил ишқи туро мурид бодо ҳама умр,
Дар диди ту нопадид бодо ҳама умр.
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Лутфе кардӣ, зи мо раҳондӣ моро,
Алтофи ту бар назид бодо ҳама умр.
Рисола бо ин рубоӣ хотима мепазирад:
Ҷомӣ ғами дӯстро ба олам надиҳӣ,
Бо ҳар кӣ на ӯст шарҳи ин ғам надиҳӣ.
Мурғи ғами ӯ ба ҳила бо мо шуд ром,
Хомӯш, ки мурғи ромро рам надиҳӣ

(К. 584 а).

Соли таълифи рисола маълум нест.
Қайд кардан лозим аст, ки Доӣ Ҷавод, Ҳ.Разӣ, Башири
Ҳиравӣ барин бисёр касон ғалатан ба он ақида пайравӣ кардаанд1, ки «Шарҳи байти Хусрави Деҳлавӣ» гӯё рисолаи
мухтасаре будааст, ки Ҷомӣ дар он байти зайли «Қирон-уссаъдайн»-ро шарҳ дода будааст:
Моҳи наве, к-асли вай аз сол хост,
Гашт яке моҳ ба даҳ сол рост.
Аз ин гузашта, баъзе даъво мекунанд, ки Ҷомӣ «надонистааст, ки «сол» номи дарахтест дар Ҳиндустон, ки аз он
киштӣ созанд!» Ин рисола дар Эрон ба табъ расида будааст.
Аммо ин барои мо дастрас набуд. Фақат ҳамин нуктаро ба
хотир овардан лозим аст, ки Ҷомӣ ҳамеша дар шарҳҳояш аз
нуқтаи назари фалсафа ва ирфон наздик шуда, ба маънои
луғавии калимаву ибора ва байтҳо кам таваҷҷӯҳ менамояд.
Аз қарори маълум байти боло дар ин рисолаи ҷаалӣ аз назари луғавӣ тафсир шуда будааст.
«Суханони Хоҷа Порсо». Ин рисолаи ниматоҷикӣ ва
нимаарабӣ, ки ҷо-ҷо бо шеър зинат ёфтааст, шарҳи суханони форсӣ ва арабии яке аз бузургони силсилаи нақшбандия
1

Доӣ Ҷаввод. Таърихи адабиёти Эрон, ҷилди аввал аз ҳамлаи муғул то
нимаи аввали Давраи Сафавия. Аз Камол то Соиб, Исфаҳон, 1339, с.
236.
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Хоҷа Муҳаммади Порсои Бухороӣ (ваф. 822/1419)-ро, ки
муаллиф аз забони дигарон шунидааст, фаро мегирад. Ҳама
суханони Хоҷа Порсо ва шарҳи шореҳ ба исботи ваҳдати
вуҷуд нигаронда шудааст.
Соли таълифи «Суханони Хоҷа Порсо» маълум нест. Вале агар он чизро ба назар гирем, ки Ҷомӣ дар «Нафаҳот-улунс» аз 60 сол пеш дар 5-солагиаш бо Хоҷа Порсо мулоқот
кардани худро хабар дода, аз ин китоби худ сухане ба миён
намеорад, мумкин аст ҳадс зад, ки онро муаллиф баъди
«Нафаҳот-ул-унс» ба риштаи таҳрир кашидааст.
Дар бораи ин рисола боз ҳаминро гуфтан лозим аст, ки
он дар Ҳинд чоп шудааст: Дар китобхонаи Университети
давлатии Самарқанд ба номи Алишер Навоӣ таҳти рақами
823227 як маҷмӯаи рисолаҳои Ҷомӣ мавҷуд аст, ки «Рисолаи кабир дар муаммо», «Шарҳи ҳадис», «Шарҳи байтайни
Маснавӣ» ва «Суханони Хоҷа Порсо»-ро фаро мегирад. Дар
чанд ҷои он навишта шудааст, ки хати он ба худи муаллиф
тааллуқ дорад. Шояд ин иштибоҳ дар натиҷаи суханони
охири «Рисолаи кабир дар муаммо», ки дар тавсифи он рисола оварда шуд, ба вуҷуд омада бошад. Агар котиби нусха
худи муаллиф мешуд, магар калимаҳои истифодакардаи
худро шарҳ медод, мисли: қудва-пешво, бизоат-сармоя,
зубда-хулоса ва ғайра?
«Ашъат-ул-ламаот». Ҷомӣ ин рисоларо дар шарҳи «Ламаот»-и Шайх Фахриддин Иброҳим ибни Шаҳриёри Ироқӣ
(1207–1289) навиштааст. Дар бораи кайфияти таълиф, муддати он ва таърихи таснифаш худи Ҷомӣ чунин хабар медиҳад,
ки Ироқӣ ба сӯҳбати Садриддини Кунявӣ расида, «аз вай
ҳақоиқи «Фусус-ул-ҳикам» шунида, мухтасаре фароҳам
оварда ва онро… «Ламаот» ном карда, ба ибороти хуш ва
ишороти дилкаш ҷавоҳири насру назм бар ҳам рехта ва латоифи арабӣ ва форсӣ дар ҳам омехта, ки осори илму ирфон аз
он пайдо ва анвори завқу виҷдон дар он ҳувайдо, хуфтаро
бедор кунад ва бедорро воқифи асрор гардонад, оташи ишқ
барафрӯзад ва силсилаи шавқ биҷунбонад» (К.332 б). Дар
ҳақиқат ҳам Фахриддини Ироқӣ дар охири умр маскуни Кунияи Осиёи Сағир (Туркияи имрӯза) шуда, ба хизмати Шайх
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Садриддини Кунявӣ (ваф. 1273), ки аз шогирдони забардаст
ва писари сабабии Муҳйиддин Ибн-ал-Арабӣ буд, расида,
дар баҳсҳои шогирдони ӯ доир ба «Фусус-ул-ҳикам» ширкат
варзида, аз ӯ ҳақоиқи ин китобро шунида, таълимоту назарияи Абн-ал-Арабиро дар хусуси ваҳдати вуҷуд омӯхта, таассурот ва дониши дар ин соҳа андӯхтаи худро мухтасаран
дар «Ламаот» дарҷ менамояд ва онро аз аназри Садриддини
Кунявӣ мегузаронад. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки «Ламаот»-и Ироқӣ як навъ шарҳу тафсири нуктаҳои асосӣ ва истилоҳоти таълимоти Ибн-ал-Арабӣ оид ба ваҳдати вуҷуд мебошад. Ин асар дар ҳалқаҳои аҳли тасаввуф шӯҳрати азим
пайдо мекунад ва ақидаи аҳли ирфон нисбат ба он дар сурати
мухталифу мутақобил баён мегардад. Ба ҳамин тариқ, то замони Ҷомӣ агар аз як тараф, ба ибораи Навоӣ, ин китобро
нодонҳо ва беандомҳо бо тасҳифу таҳриф тарғиб мекарда
бошад, аз тарафи дигар нусхаҳои китоб чунон мағлут гардида будаанд, ки ба ин сабаб ҳам бисёр асрори он торик мемондааст. Ҷомӣ мегӯяд «Ламаот» ба воситаи он ки забонзадаи «бадномкунандаи накӯноме чанд» шудааст ва дастфарсудаи «аз роҳфитода бесаранҷоме чанд» гашта, аҳли тақлид
рақами рад бар он кашидаанд ва домани қабул аз он дарчида
ва ин фақир низ чун, он радду инкорро медид, аз шуғл ба он
фароғате меварзид» (К.332б). Ба ҳамин тариқ Ҷомӣ дар аввал
«Ламаот»-и Ироқиро намеписандидааст. Аммо бо хоҳиши
Навоӣ ба тасҳеҳ ва муқобилаи нусхаҳои мухталифи он китоб
машғул шуда, нусхаи саҳеҳе тартиб дода, аз мутолиаи он
чунон машъуфи ҳақоиқи ирфониаш мегардад, ки ба шарҳи
луғавии калимаву ибораҳо, тавзеҳи ҷойҳои торик ва тафсири
фалсафӣ-ирфонии нуктаҳо, мафҳумҳо ва истилоҳоти он пардохта, рисолаи пурарзише иншо менамояд ва ба он «Ашъатул-ламаот» ном мегузорад. Худи муаллиф хабар медиҳад, ки
таълифи он дар «зудтарин вақт ба итмом анҷомид» (К. 333 а).
Калимаи «атмамтаҳу»,ки аз он 886 ба даст медарояд ва ин
таърих буда, замони хотима пазируфтани рисоларо мефаҳмонад. Яке аз нусхаҳои қадимтарини «Ашъат-улламаот», ки китобати онро Аҳмад бинни Муҳаммади
Баҳрободӣ 10 рамазони 886/2 ноябри 1481 ба поён расонда232
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аст, таҳти рақами 5357 дар ганҷинаи дастнависҳои шарқии
АИ РСС Ӯзбекистон нигоҳ дошта мешавад.
Азбаски «Ламаот»-и Ироқӣ аз дебоча ва 28 ламъа иборат
аст, мундариҷаи шарҳи он низ ба ҳамин мувофиқ аст. Аммо
асари Ҷомӣ қабл аз шарҳи «Ламаот» мадхали муфассале дорад, ки дар он ҳам мисли аксари рисолаҳои дигари тасаввуфии ӯ истилоҳоти аҳли тасаввуф ва нуктаҳои асосии
таълимоти ваҳдати вуҷудро шарҳ медиҳад. Ҳангоми шарҳ
Ҷомӣ на танҳо аз «Фусус-ул-ҳикам»-и Ибн-ал-Арабӣ, балки
аз китобҳои дигари «Футӯҳот», «Нусус» ва «Фукук», шарҳи
ба «Фусус-ул-ҳикам» навиштаи Садриддини Кунявӣ, гуфтори Боязиди Бастомӣ, Абдуллоҳи Ансорӣ, Шамсиддини
Кошӣ, Абӯтолиби Маккӣ, Шайх Аттор, Амир Ҳусайнии Содот ва дигарон истифода мебарад. Дар ин бора Навоӣ менависад: «Дар вақте ки он шарҳро менавиштанд, «Фусус» ва
«Футӯҳот» ва «Нусус» ва «Фукук» ва китобҳои умдаи аксари
қавм зери назари мубораки он кас мебуд, агарчи барои нигоҳ
кардан ба ҳеҷ кадоме эҳтиёҷашон намеафтид» (в. 46 а).
Абдураҳмони Ҷомӣ «Ламаот»-и Ироқиро шарҳ дода, дар
«Ашъат-ул-ламаот» ақидаи идеалистиеро пайравӣ мекунад,
ки мувофиқи он: ҳақиқати мутлақ ишқ аст, ошиқу маъшуқ
аз ишқ аст ва ишқ дар мақоми иззату ваҳдати худ аз
таайюни ошиқӣ ва маъшуқӣ маназзаҳ буда, ошиқ аз он ба
сурати мумкин ва маъшуқ ба тарзи воҷиб зуҳур карда,
ошиқ, гӯё зоҳиру маъшуқ ботини ишқ аст ва маъшуқ ойинаест, ки ошиқ дар он чеҳраи худро ҷилва дода, зоти худро бо
асмо ва сифоти гуногун мебинад ва ҳар дараҷаи ишқ
маъшуқаро ба сифати нав намудор мекунад ва аз ҳамин сабаб ошиқ ҷамоли худро дар он ба тарзи дигар мебинад (К.
342 б, мазмунан). Аслан «он чӣ зоҳир шудааст, ҳама ишқ
аст» (К. 348 б), аз ин ҷиҳат ошиқу маъшуқ ба якдигар
мӯҳтоҷанд, вале роҳи ба маъшуқ мавсул гардидани ошиқ
дуру дароз буда, «ошиқи саргашта доим гирди кӯи маҳбуб
гардад ва хоки мушкбӯи ӯро бӯяд, тавофи ҳоҷиён дари
Каъба бошад, тавофи ошиқон дари кӯи ҷонон» (К. 362 а),
вале дар ин роҳ «ҳавас дигару ошиқӣ дигар аст» (К. 365 б).
«Ошиқ мебояд, ки аз ғараз пок шавад ва ошиқ талабу иро233
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дати худро аз миён бардорад ва ба муроди маъшуқ нигарад… ошиқ бояд ки беғараз бо маъшуқ сӯҳбат дорад, зеро
ки чун сӯҳбати ошиқ бо маъшуқа бинобар ғаразе бошад, ба
ҳақиқат маъшуқи вай он ғараз бошад, на маъшуқ… ошиқи
муроди худ бошад, на ошиқи ӯ» (К.365 б). Ошиқ аз ибтидо
«рақскунон бар дари майхонаи ишқ, ки сарчашмаи файзу
ҷӯд аст, давид ва бо ишқ ба эътибори мабдоия ва файёзия
гуфт, ки эй соқӣ, аз он май, яъне вуҷуди муфоз, ки дилу дини ман аст, пур кун қадаҳе, яъне қадаҳи истеъдоди маро, ки
дар вуҷуд ба илм нима карда, ба вуҷуд дар айн пур кун ин
қадаҳро ба он май – ҷони ширини ман аст, зеро ки ман аз
мурдагии адами айнӣ ба воситаи қадаҳи истеъдоди худ, ё
файзони он май ба зиндагии вуҷуди айнӣ мерасам. «Гар
ҳаст шароб хӯрдан ойини касон», яъне маҳҷубон чун ҳаким
ва мутакаллим, зеро ки эшонро эътиқод он аст, ки файзи
вуҷуд муғойири вуҷуд муфиз аст биззот: «Маъшуқа ба ҷом
хӯрдан ойини ман аст», яъне кашфи шуҳуди ман тақозои он
мекунад, ки вуҷуди муфоз ҳамон вуҷуди Ҳақ аст субҳонаҳу,
ки ба эътибори умум ва инбисот бар аъёни мумкинот онро
вуҷуди муфоз ва файз мегӯянд. Соқӣ, ки ба таҷалии вуҷудии
айнӣ ифозаи вуҷуд дар моҳиёт мекунад, чандон шароби
ҳастӣ, ки вуҷуди муфоз аст, дар ҷоми нестӣ, яъне аъёни собита, ки ба адами хориҷӣ мавсуфанд, рехт, ки аз сафои май,
яъне вуҷуди муфоз ва латофати ҷом, яъне ҷоми аъёни собита, дар ҳам омехт, ранги ҷом, ки аҳвол ва аҳкоми айни собита аст ва ранги мудом, ки зуҳур аст дар айн, яъне аҳвол аз
якдигар мутамайиз намегардад. Гоҳ нисбаи зуҳур, ки ҳоли
вуҷуд аст ба аъён мекунанд ва гоҳ нисбаи соири аҳком, ки
аҳволи аъён ба вуҷуд ҳама ҷрм асту нест, гӯӣ май. Пас
аҳвол ва аҳком ва нисбаи зуҳур ҳама музоф ба аъён бошад
(К. 343 б – 344 а). Ба тарзи дигар гӯем, Ҷомӣ мӯътақиди он
ақида аст, ки ошиқ дараҷоти ишқро тай карда, дар ин роҳ
ранҷи зиёдеро таҳаммул мекунад, аз кибру ғурур, ман-манӣ,
ғубор ва ҳастии худ пок гардида, ба дараҷае мерасад, ки дар
чашми шуҳуди худ худ ҷумла маъшуқ мегардад, яъне ба
маъшуқ менигараду худро айни ӯ мебинад ё дар худ менигараду ҳамагӣ худро ӯ меёбад ва мегӯяд: «Аҷаб корест, чун
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ман ҳама маъшуқ шудам, ошиқ кист? – Ин ҷо ошиқ дар
чашми шуҳуди худаш айни маъшуқ омад, чӣ дар ин мақом
дарёфт, ки ӯро аз худ будӣ ба нур тобон…
Маъшуқу ишқу ошиқ ҳар се якест он ҷо,
Чун васл дарнагунҷад, ҳиҷрон чӣ кор дорад?»

(К. 344 аб).

Аз ҳамаи ин тарафдорони ин ақида ба хулосае меоянд, ки
чун «макъшуқи маҳбуб, балки ошиқу муҳиб низ дар ҳама маротиб ҳазрати Ҳақ аст» (К. 345 а), пас аслу фаръ айни як
вуҷуди мутлақ буда, бо тафовут зуҳур мекунад, яъне «ҳама
мавҷудот мазоҳир ва маҷолии ҷамолу камоли ӯянд» (К. 349 б),
чунонки «обро фӣ ҳадди зотиҳи ҳеҷ гуна ранге нест, ранге, ки
дар ӯ намуда мешавад, ранги он зарфест, ки об дар вай аст,
агар он зарф сабз аст, об сабз менамояд, агар сурх – сурх ва
агар зард – зард (К. 347 а). Вале ҳарчанд ки ҳама мавҷудот айни як вуҷуди мутлақ аст, инсон тоҷи сари онҳо буда,
«ҳақиқати муҳиб, ки инсони комил аст, аҳадияти ҷамъи ҷамеи
ҳақоиқ аст» (К. 347 б), чунки ба гуфти Абдуллоҳи Ансорӣ
«Ҳақ таоло хост, ки сунъи худро зоҳир кунад, то маснуоти
маҷолии асмо ва сифоти ӯ бошанд, оламро офарид, зеро, ки
мазоҳири мутафарриқаи олам маҷолии асмо ва сифоти ӯянд ва
хост, ки худро зоҳир кунад бо ҷазабаи ҷамъи камолӣ, одамро
офарид, зеро ки одам мазҳари камолии ҷамъӣ ва аҳадии аҳадист» (К. 366 б). Бинобар ҳамин инсон ба асли худ баргашта,
ҳангоми вусул метавонад, ки бигӯяд:
Эй дӯст, туро ба ҳар макон меҷустам,
Ҳар дам хабарат аз ину он меҷустам.
Дидам ба ту хешро, ту худ ман будӣ,
Хиҷлатзадаам, к-аз ту нишон меҷустам

(К. 366 б).

Ин асар дар таърихи афкори ирфонӣ мавқеи хос дорад.
«Рисолаи шароити зикр»-ро «Рисолаи тариқаи нақшбандия» ва «Рисолаи тариқи хоҷагон» низ мегӯянд. Насрул235
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

лоҳи Тирозӣ бошад, онро дар феҳристи худ (с.42) бо номи
«Рисолаи нурия» зикр кардааст. Соли таълифи он маълум
нест. «Рисолаи шароити зикр», ки аз се-чаҳор саҳифа
бештар нест, дар ҷавоби саволе ё номае бо насри ба назм
омехта навишта шуда, бо ин рубоӣ оғоз меёбад:
Сарриштаи давлат, эй бародар, ба каф ор
В-ин умри гаронмоя ба хасорат магузор.
Андар ҳама ҷо бо ҳама кас дар ҳама кор
Медор нуҳуфта чашми дил ҷониби ёр

(К.393 а).

Ҷавоби мактуб ё саволе будани ин рисола ду далели зерин ҳам ба исбот мерасонад: аввалан, дар хотимаи рисола
иборате ҳаст, ки Ҷомӣ онро дар поёни бисёр номаҳояш меорад: «Ҳақ субҳонаҳу ва таоло ҳамгинонро аз он чӣ нашояд,
нигоҳ дорад ва аз он чӣ набояд дар паноҳ… Ҷумла сирри
ҳавосу сирри авом гуфта шуд. Вассалому вал-икром» (К.
394 а). Сониян, Абдулғафури Лорӣ хабар медиҳад, ки бо
илтимоси яке аз хоҷазодагони Гелон «ҳазрати эшон дар тариқи хоҷагон… рисолае навишта, ба ҷониби вай фиристодаанд» (с.33). Алӣ Сафӣ низ дар «Рашаҳот айн-ул-ҳаёт»-и худ
(с.157–158) баробари ин фикрро тасдиқ кадан, илова мекунад: «Дар охири ин рисола чунин навиштаанд, ки «гуфтан
ва навиштани амсоли ин суханон аз тариқи ин фақир буд,
аммо чун аз он ҷониб роиҳаи ихлосе ба машоми завқ расид,
боиси тақрир ва таҳрири ин маонӣ шуд:
Бо ин ҳама беҳосилию ҳеҷкасӣ,
Дармонда ба порсоиву булҳавасӣ,
Додем нишон зи ганҷи мақсуд туро,
Гар мо нарасидем, ту шояд бирасӣ».
Ҷумлаҳои овардаи Алӣ Сафӣ дар ҳақиқат ҳам хотимаи
рисолаи мавриди баҳс буда (К. 394 а), он рисолаест, ки ба
тариқи дастур барои пайравони фирқаи нақшбандия
навишта шуда, дар он одоб ва тариқати зикр, муроқиба ва
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робита (ҳамнишастӣ бо пири рӯҳонӣ) баён карда мешавад.
Тариқаи нақшбандияро шарҳ дода, бинои онро дар шакли
маълуму машҳури «хилват дар анҷуман, ба зоҳир бо халқ ва
ба ботин бо Ҳақ» қаламдод карда, нуктаҳои вуқуфи қалбӣ,
вуқуфи замонӣ ва вуқуфи ададиро мухтасар шарҳ медиҳад
ва барои тақвияти фикри худ аз ашъори Ҷалолидини Румӣ,
Ҳофизи Шерозӣ ва дигарон порчаҳо меорад.
Ин рисола низ барои омӯхтани афкори фалсафӣ-ирфонии
Ҷомӣ аҳамияти калон дошта, дар Ҳиндустон, Тошканд ва
дар Кобул бо номи «Рисолаи сарришта» (1963) ба табъ
расидааст.
«Таҳқиқ-ул-мазоҳиб». Ин асар, ки бештар бо номи
«Дуррат-ул-фохира» машҳур аст, арабӣ буда, соли таълифаш зикр нашудааст. Вале муссаннифи «Аш-Шақоиқ аннӯъмония фӣ баёни уламои айём-ил-давлат-ил Усмония» (с.
таъл. 1558) Абулхайр Аҳмад ибни Муслиҳиддин Мустафо
Тошгиризода (1495–1560) аз нақли Сайид Муҳйиддин Фанорӣ чунин ҳикоят мекунад: Ӯ мегуфт, ки падари ман Алоуддини Фанорӣ қозии аскарии Султон Муҳаммад буд. Султони мазкур рӯзе ба падарам мегӯяд, ки барои файсалаи иддаои муқаддамоти сӯфия, мутакаллимин ва ҳукамо муҳокимае лозим аст, ки ҳақиқати назари онҳоро баён ва мухолифати ақоиди эшонро рафъ намояд. Фанорӣ изҳор мекунад,
ки ин қазоватро ғайри Абдураҳмони Ҷомӣ ҳеҷ каси дигар
наметавонад, ки мӯътабар анҷом диҳад. Бо маслиҳати Фаноӣ Султон Муҳаммади Фотеҳ (1451–1481) ин хоҳишро ба
Ҷомӣ мерасонад. Ҷомӣ ана ҳамин рисоларо ба арабӣ
навишта, ба султони мазкур, ки Осиёи Сағирро таҳти тасаллут дошт, ирсол менамояд. Аммо он баъди марги Султон
Муҳаммади Фотеҳ ба Рум мерасад1. Аз ин ахбороти Тошгиризода ба хулосае метавон омад, ки таълифи «Таҳқиқ-улмазоҳиб» дар ҳудуди соли 886 ҳиҷрӣ, ки ба 1481 мелодӣ баробар аст, сурат пазируфтааст.
1

Аш-шақоиқ-ан-нӯъмония. Нусхаи хаттии рақами Ф-74 №46 китобхонаи марказии илмии АИ РСС Украина (ҳоло - Ҷумҳурии Украина) (Киев), в.106 б - 107 а.
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Мазҳаби сӯфия, мутакаллимон ва ҳакимонро таҳқиқ
намуда, Ҷомӣ ақидаи «эшонро дар бораи воҷиб-ал-вуҷуд ли
зотиҳӣ, ҳақиқати асмо (номҳо) ва сифоти ӯ, кайфияти судури касрат мар ҳамагонро аз ягонагии ӯ ба тавре, ки дар камоли қудсият ва иззати ӯ нуқсоне нарасад» (К. 584 а). тавзеҳ
медиҳад, оид ба фарқи фаҳмишу таълимоти ин се гурӯҳи
муттафаккирон – сӯфия, мутакаллимон (пайравони илми
калом, ки ақоид ва аҳкоми исломи расмиро баён менамоянд)
ва ҳакимон (файласуфони дунёи қадим ва Абӯалӣ ибни Сино)-ро доир ба баъзе масоили фалсафа ва ирфон муҳокима
мекунад. Махсусан гуфтаҳои Ҷомӣ оид ба вуҷуди воҷиб ба
зоти худ, ҳақиқати моҳияти асмо, сифоту моҳияти ягонагӣ
аз касрати зуҳури вуҷуд, низоми олам, ирода, илму қудрат,
калом ва баён барои фаҳмидани фалсафаи асри ХV мадраки
беҳтарин буда, Ҷомӣ возеҳ шарҳ медиҳад, ки як истилоҳро
ҳар кадоме аз се гурӯҳи номбаршуда ба таври худ шарҳ дода, аз айни як чиз натиҷаҳои гуногун мегиранд. Ин асар
чандин бор чоп шудааст, аз ҷумла соли 1328 (1959) дар матбааи «Курдистон»-и Миср матбӯъ гардидааст. Онро Мартино Марио Морено таҳти назари Алберто Вентура ба итолиёвӣ гардондааст (Неапол, 1981).
«Рисолатун фӣ-л-вуҷуд». Ин рисолача ҳам ба арабӣ
навишта шуда, дар он роҷеъ ба истилоҳи фалсафӣ, ирфонии
«вуҷуд» баҳс меравад ва нуктаҳои гуногуни ваҳдати вуҷуд
шарҳ меёбад.
Соли таълифи он маълум нест.
«Шарҳи «Мифтоҳ-ул-ғайб». Ин китоб, ки бо ибораи
Абдулғафури Лорӣ «ба баёз нарафта», зоҳиран нотамом
монда будааст. Бинобар ин, тахмин кардан мумкин аст, ки
шарҳи баъзе аз қисматҳои асари шогирди Ибн-ал-Арабӣ
Садриддини Кунявӣ (ваф. 672/1273–74) «Мифтоҳ-ул-ғайб»ро фаро гирифтааст. Аммо имрӯз аз вуҷуди нусхаҳои он дарак надорем.
«Рисолаи ҷавоби саволу ҷавоби Ҳиндустон». Мавзӯи
ин рисоларо, ба гумонам, масъалаҳои ирфонӣ ташкил мекунад. Шояд он дар ҷавоби пурсиши мухлисони дар Ҳиндустон будаи шоир, ё барои яктарафа кардани баҳси гурӯҳҳои
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мутақобил, ки Ҷомиро ҳакам пазируфта бошанд, навишта
шуда будааст. Ин гумонро як мактуби Ҷомӣ, ки ба Маликуттуҷор фиристода шудааст, ба ҳақиқат наздик мекунад.
Ҷомӣ менависад:
Баъди рафъи салому савқи калом,
Дар баёни камоли шавқу изом,
Мекунад арза бо ҳазор ниёз
Банда Ҷомӣ дар ин ҷаридаи роз,
Нуктае чанд аз ҳақоиқи дин
В-аз мавоҷиди аҳли кашфу яқин.
Ҳама мустанбит аз ҳадису китоб,
Ҳама санҷидаи улулалбоб.
Маърифатбахши аҳли илму амал,
Ваҳшатангези аҳли зарқу ҳиял.
Гарчи дур аст аз он нисоб ҳанӯз,
Ки ба хатмаш шавад хирад фирӯз.
Кардам андак намунае ирсол,
Сӯи ганҷури ганҷи фазлу камол.
Гар фитад наздаш ин намуна писанд,
Баркушоям зи ганҷи хотир банд.
В-ар наяфтад, нишинам осуда,
Фориғ аз гуфтугӯи беҳуда.
Балки шӯям зи сафҳаи тақрир
Он чӣ шуд гуфтаи хаи ташвир.
То бувад дар саҳифаи айём
Боқӣ аз аҳли дину давлат ном.
Бод бар фирқашон ба бахшишу ҷуд
Сояи Хоҷаи Ҷаҳон мамдуд

(К. 564 б).

Ин мактуби манзум нишон медиҳад, ки Ҷомӣ рисолаи
номбурдаро тамом накарда, фақат як бахше аз онро
навишта, ба Ҳинд ба Малиқуттуҷор фиристода будааст (К.
564 б).
«Шарҳи «Фусус-ул-ҳикам». Ин китоб ба забони арабӣ
навишта шуда, шарҳи муҳимтарин асари Ибн-ал-Арабӣ
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(ваф. 1240) «Фусус-ул-ҳикам»-ро, ки оид ба тасаввуф ва ирфон баҳс мекунад, фаро мегирад. Асари Ибн-ал-Арабӣ бо
рамзу ишора ва ниҳоят душвор навишта шуда, одатан онро
бо шарҳи шогирди ӯ Садриддин Кунявӣ (ваф. 672/1273) мехондаанд. Ҷомӣ онро аз нав шарҳ мебандад. Ҷомӣ покнависи ин китоби худро дар аввалҳои моҳи ҷимодиюлаввали санаи 896/ мобайнҳои моҳи марти соли 1491 ба итмом мерасонад. Дар мобайнҳои ҷимодиюлаввал Абдулғафури Лорӣ
покнависро бо мусаввада муқоиса карда мебарояд. Ҷомӣ боз
худаш покнависро хонда баромада, дар болои баъзе калимаҳо шарҳи онҳоро медиҳад. Аз рӯи ин нусхаи покнавискарда ва санҷидан муаллиф дар охири рабеъуссонии 913/
августи 1507 Алӣ Сафӣ нусхаи дигареро мебардорад, ки акнун дар захираи дастнависҳои шарқии АИ РСС Ӯзбекистон
таҳти рақами 520/II нигоҳ дошта мешавад. Алӣ Сафӣ дар ин
бора хабар дода, таъкид менамояд: «Ин ҳавошӣ манқул аз
хати шарифи эшон (яъне Ҷомӣ – А.А.) аст ва ҳарфи «айн»
дар охири ҳар ҳошияе ишорат ба ҳарфи аввал аз исми сомии
эшон».
Ин китоб дар Ҳиндустон ва борҳо дар Миср чоп шудааст.
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«НАФАҲОТ-УЛ-УНС» – МАНБАИ
ПУРАРЗИШИ ТАЪРИХИ ТАСАВВУФ
Ин асари барҷастаи Абдураҳмони Ҷомӣ ба тарзи пурра
«Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ил-қудс» ном дорад. Дар хусуси сабаби таълиф, замони тасниф ва мӯҳтавиёти он худи
муаллиф чунин хабар медиҳад: «Мегӯяд пойшикастаи зовияи ҳамул ва гумномӣ Абдураҳмон бинни Аҳмад алҶомӣ…, ки шайхи имоми олам, ориф Абӯ Абдураҳмон
Муҳаммад бин-ал-Ҳусайн ас-Суламӣ ан-Нишобурӣ… дар
баёни сияр ва аҳволи машоихи тариқат… китобе ҷамъ кардааст ва онро «Табақот-ус-сӯфия» ном ниҳода ва онро панҷ
табақа гардонида ва табақаеро иборат аз ҷамоате дошта, ки
дар замони воҳид ё дар азманаи мутақориба анвори валоят
ва осори ҳидоят аз эшон намуда ва сафару реҳлати муридон
ва мустафидон ба эшон буда ва дар ҳар табақае бист тан аз
машоих ва аима ва уламои ин тоифа зикр карда ва ба ҳасби
иқтизои вақт ва мақом аз калимоти қудсия ва шамоили марзияи эшон он чӣ далолат мекунад бар тариқату илму ҳол ва
сирати эшон дар баён оварда. Ва ҳазрати Шайхулислом…
Абдуллоҳи Ансорӣ… онро дар маҷолиси сӯҳбат ва маҷомеи
тазкиру мавъизат имло мефармудаанд ва суханони дигари
баъзе аз машоих, ки дар он китоб мазкур нашуда ва баъзе аз
азвоқ ва мавоҷиди худ бар он меафзуда. Ва яке аз муҳиббон
ва муридон онро ҷамъ мекарда ва дар қайди китобат
меоварда ва алҳақ он китобест латиф ва маҷмӯаест шариф,
муштамил бар ҳақоиқи маорифи сӯфия ва дақоиқи латифи
ин тоифаи алия. Аммо чун ба забони ҳиравии қадим, ки дар
он аҳд маъҳуд буда вуқӯъ ёфта ва тасҳифу таҳрифи нависандагон ба ҷое расида, ки дар бисёрие аз мавозеъ фаҳми
мақсуд ба суҳулат даст намедиҳад ва айзан муқтасар аст бар
зикри баъзе мутақаддимон ва аз зикри баъзе дигар ва аз
зикри ҳазрати Шайхулислом ва муосирони вай ва мутааххирон аз вай холист, борҳо дар хотири ин фақир мегашт, ки ба қадри вусъ ва тоқат дар таҳриру тақрири он
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кӯшиш намояд, он чӣ маълум мешавад ба иборате, ки мутаорифи рӯзгор аст, дар баён орад ва онро, ки мафҳум
нашавад, дар ҳиҷоби ситру катмон бигзорад ва аз кутуби
мӯътабараи дигар суханони чида ва маорифи санҷида изофаи он карда, бар лавҳи табоён нигорад ва шарҳи аҳволу
мақомот ва маорифу каромот ва таърихи валодату вафоти
ҷамоате, ки дар он китоб мазкур нашуд, ба он мунзим гардонад. Аммо ба воситаи вуфури алоиқ ва ҳуҷуми авоиқ
муяссар намешуд, то он ки дар таърихи санаи иҳдо ва самонина ва самонамия (881) муҳибби дарвешон ва мӯътақиди
мӯътақиди эшон… Амир Низомиддин Алишер… аз ин
фақир мисли он сурате, ки бар дил гузашта буд ва бар хотир
мутамаккин гашта, истидъо кард, доияи қадим сурати
таҷдид ёфт ва дағдағаи собиқ ҳиммати самти тақвият ва
таъкид пазируфт. Лоҷарам, ба сидқи ҳиммат ва хулуси тавият дар имзои он ният ва истиқсои он амният шурӯъ
афтод» (К. 105б – 106а).
Алишер Навоӣ ин маълумоти Ҷомиро пурра карда, хабар
медиҳад, ки ҳамеша дар хаёли ӯ таълифи чунин китобе
мегузаштааст ва фикр мекардааст, ки аз ӯҳдаи ин кор танҳо
Ҷомӣ мебарояд, аммо густохӣ карда, талабашро пеши устоди худ гузошта наметавонистааст.
«Рӯзе, – менависад Навоӣ дар «Хамсат-ул-мутаҳайирин»
(в. 37а), – ба ин хаёл омадам, ки ба умр эътимод нест, мабод
ин орзуро ба гӯр барам, беҳтар аст, ки ба он кас арз намоям.
Маҳал ёфта, дар хидмати он кас муддаои мазкурро арз кардам. Ҳоли ғарибе даст дод, зеро дар хотири мубораки он кас
ҳам биайниҳи ҳамин навъ хаёл мегузаштааст, аммо ба сабаби баъзе монеаҳо дар тавқиф ва таъвиқ мемондааст, чунонки дар феҳристи «Нафаҳот-ул-унс» баён кардаанд. Агар ҳар
кас онро бихонад, аз шарҳу баёни ин ҳол огоҳ мегардад».
Азбаски илтимоси Навоӣ бо нияти худи Ҷомӣ мувофиқ
меояд, ӯ хоҳиши шогирдашро бо хушҳолӣ пазируфта, китобҳои шарҳи ҳоли машоихро ҷамъ карда, соли 881/1476 ба
ин кор шурӯъ карда, қариб ду солро барои итмоми он сарф
мекунад. Аз афти кор Ҷомӣ барои зуд ба анҷом расондани
ин китоб аз ҳад зиёд саъй мекардааст, зеро Абдулғафури
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Лорӣ шаҳодат медиҳад: «Дар он ҳин ба китобати «Нафаҳотул-унс» машғул буданд ва фармуданд, ки як саҳфа ё ду
сафҳа навишта мешавад ва шуур ба навиштан нест, балки
қалам ба тариқи одат ҷорӣ мешавад» (с. 9). Навоӣ боз хабар
медиҳад: «Ҳар ҷузвро тамом мекарданд, илтифот намуда ба
фақир медоданд ва ҳам дар паҳлӯяшон нишонда мехононданд» (в. 38б). Ниҳоят баъди меҳнат ва машғулияти дунимсола «Нафаҳот-ул-унс» соли 1478 ба итмом расидааст.
Ин нусхаи муқтабис зи анфоси киром,
К-аз вай нафаҳоти унс ояд ба машом,
Аз ҳиҷрати хайри башару фахри аном
Дар ҳаштсаду ҳаштоду савум гашт тамом

(К. 277а).

Маълум мешавад, ки Ҷомӣ агар Навоиро намедидааст,
қисматҳои тамомшудаи онро ба Навоӣ мефиристодааст. Дар
байни мактубҳои автографи Ҷомӣ номае мавҷуд аст, ки ба
ин маънӣ далолат мекунад. Ҷомӣ дар мактуби худ ба Навоӣ
менависад: «…Баъдаҳу маъруз он, ки аз ҷумлаи китоби
«Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ил-қудс» ҷузве чанд, ки
навишта шуда буд ва муқобила ёфта, сурати ирсол ёфт. Ва
тамоми ҳиммат масруф ба он аст, ки он чӣ боқӣ монда
анқариб то он татимат интизом ва иттисол ёбад…»1.
Хулоса, «Нафаҳот-ул-унс»-ро Ҷомӣ дар солҳои 881–
883/1476–1478 бо хоҳиши Навоӣ дар пайравии «Табақот-уссӯфия»-и Абдуллоҳи Ансорӣ (396–481/1006–1088) навиштааст. Аммо «Табақот-ус-сӯфия» асари мустақили Ансорӣ набуда, навиштаи он гуфтор ва нақлу ривоятҳои ӯ будааст, ки дар
маҷлисҳои худ ҳангоми таълифи илми тасаввуф ба шогирдонаш аз аҳволи орифон ва машоихи пешин ба лаҳҷаи омма (ба
лаҳҷаи ҳиротии он аср), ба қавли Ҷомӣ ба забони «ҳаравии
қадим» иброз медоштааст. Ин гуфтор ва нақлу ривоятҳоро яке
аз шогирдони Ансорӣ ҷамъ карда, ба шакли китоб дароварда,
ба он «Табақот-ус-сӯфия» ном ниҳодааст. Азбаски номи ин
1

Маҷмӯаи муросилот. Албоми Тошканд, №2178, в. 2 а.
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асар бо номи китоби Абӯ Абдураҳмон Суламӣ (325–412/937–
1021) як аст, бисёр муҳаққиқон онро тарҷумаи китоби Суламӣ
донистаанд. Вале «аз муқобилаи матни «Табақот»-и Ҳиравӣ
бо «Табақот»-и Суламӣ падид меояд, ки Шайхулислом як ҳиссаи матолиби «Табақот»-и Суламиро дар амолии хеш бо
шогирдон илқо карда, яъне нисфи мақосиди «Табақот»-и Суламиро гирифта ва бақияи китобро аз азвоқ ва мавоҷиди хеш
бар он афзуда ва аз кутуби фаровони дигар низ матолиби
муҳимеро дар он фароҳам овардааст»1 менависад Абдулҳай
Ҳабибӣ.
Дар ҳақиқат, «Табақот-ус-сӯфия»-и Ансорӣ ҷо-ҷо нақли
мазмун ва гоҳе тарҷумаи ба ҳамин ном асари арабии Суламӣ бошад ҳам, дар бисёр мавридҳо мазмуну нуктаҳо аз китобҳои дигари Суламӣ, аз қабили «Одоб-ус-сӯфия»,
«Таърихи сӯфия» ё «Таърихи Суламӣ», «Ҳақоиқ-уттафсир», «Сулук-ул-орифин» ва асарҳои муаллифони дигар,
монанди «Китоб-аз-зӯҳр»-и Саҳл бинни Осим, «Китоб-аззӯҳр»-и Имом Аҳмад бинни Муҳаммади Ҳанбал (ваф. 855),
«Эътиқод»-и Иброҳими Ҳавос (ваф.904), «Рисола»-и
Абулқосими Қушайрӣ (ваф. 1073), «Асмои машоихи форс»и Абӯабдуллоҳи Хафиф ва ғайра нақл карда шудаанд. Дар
натиҷаи ҳамин агар китоби «Табақот-ус-сӯфия»-и Суламӣ
китоби мураттаби бонизоме буда, дар он ҳамаи бузургони
сӯфия (аз Фузайли Аёз то Муҳаммад бинни Абдухолиқи
Диноварӣ) ба 5 табақа ҷудо карда шуда, дар 4 табақаи аввал
20-нафарӣ ва дар табақаи 5-ум 23 нафар ҷой дода шуда, доир ба ҳар нафаре бист ҳикоятӣ оварда шавад, ки ин ҳикоятҳо дар китобҳои дигари Суламӣ наомада бошанд2, китоби
«Табақот-ус-сӯфия»-и Ансорӣ китоби парешоне буда, на
дар табақабандӣ, на дар овардани ҳикояву ривоятҳо низоми
муайяне надорад. Шояд на танҳо душвории забон ва кам
фаро гирифтани шарҳи ҳоли сӯфия, балки ҳамин парешонӣ
ҳам сабаби аз нав таҳрир ёфтани он шуда бошад.
1

Абдуллоҳи Ансорӣ. Табақот-ус-сӯфия. Ба тасҳеҳу таълиқ ва таҳшияи
Абулҳай Ҳабибӣ. Кобул, 1341/1962. Муқаддимаи ношир, с. 13; 4-35.
2
Суламӣ. Табақот-ус-сӯфия», Табъи Нуриддин Шариба. Қоҳира, 1953.
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Муқоисаи «Нафаҳот-ул-унс» бо «Табақот-ус-сӯфия»-и
Ансорӣ ҳаминро нишон медиҳад, ки Ҷомӣ на фақат асари
Ансориро ба тарзи соддаву равон аз нав таҳрир карда, ба
фаҳми муосирони худ мувофиқ мегардонад, балки аз китобҳои дигари мӯътабари тасаввуфӣ, таърихӣ ва адабӣ
шарҳи ҳоли машоиху орифон ва адибону олимони зиёдеро,
ки аз замони Ансорӣ то асри ХV, яъне дар муддати қариб
400 соли баъди Ансорӣ ҳам гузаштаанд, ба он меафзояд.
Дар натиҷа «Нафаҳот-ул-унс» ҳаҷман ва мазмунан такмил
ёфта, шарҳи аҳволи 616 нафар бузургони сӯфияи асрҳои
VIII–ХV, яъне аз ибтидои ҷорӣ шудани ин ойин то замони
муаллиф (аз Абӯҳошими Сӯфӣ (696–778) то Ҳофизи Шерозӣ (1321–1390)-ро фаро мегирад, ки аз онҳо 582-тояшон
мард ва 34-тояшон зан мебошанд. Шарҳи ҳоли орифоне, ки
баробари Ҳофиз ва ё баъди ӯ зиндагӣ кардаанд, аз қабили
Камоли Хуҷандӣ (1318–1401), Мағрибӣ (ваф. 1405 ё 1407),
Саъдиддини Қошғарӣ (ваф. 1456), Хоҷа Аҳрор (1404–1490),
ки дар вақти навишта шудани китоб дар қайди ҳаёт буд,
Қосимуланвор (1355–1431) ва дигарон пеш аз Ҳофиз дода
шудаанд.
Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Нафаҳот-ул-унс» ҳангоми нигоштани шарҳи ҳоли орифон, машоих ва донишмандон дар
пайравии Ансорӣ ва Суламӣ кӯшиш менамояд, ки доир ба
ном, куният, қабила, фирқа, силсила, пиру шайх, баромади
иҷтимоӣ, касбу ҳунар, мазҳаб, достонҳои ишқӣ, ахлоқ,
ҳамсӯҳбатон, маскану ватан, шӯҳрату мақом, сайру сафарҳо, таълифоту гуфтор, қудрати нигорандагӣ, фасоҳати
калом, таърихи вафот ва гоҳе таърихи таваллуди онҳо
маълумот диҳад. Масалан, дар «Табақот-ус-сӯфия»-и
Ансорӣ (с. 7–10) доир ба Абӯҳошими Сӯфӣ чунин маълумот
ҳаст: Абӯҳошим аслан аз Кӯфа бошад ҳам, дар Шом шайх
будааст. Вай ба куният чун Абӯҳошим машҳур аст. Бо
Сафёни Сурӣ (ваф. 161/778), Мансури Аммори Димишқӣ ва
Шариқи Нахъӣ ҳамсӯҳбат шуда будааст. Аввалин бор номи
сӯфӣ ба Абӯҳошим нисбат ёфтааст. Аввалин хонақоҳ ҳам
барои пайравони ӯ дар Милла (наздикии Еруссалим) сохта
шудааст. Дар ин мақола сездаҳ байт шеъри арабӣ оварда
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мешавад. Машҳуртарин гуфтори Абӯҳошим ин будааст: «Ба
сӯзан кӯҳ кандан осонтар аз берун кардани кибру манӣ аз
дилҳо». Ҷомӣ низ ҳамаи ин маълумотро меорад. Аммо
гуфтори Ансорӣ парешону дурушт буда, навиштаи Ҷомӣ
мулоим ва мустаҳкам аст» (К. 164б–165а). Ансорӣ дар хусуси Шайх Абулаббоси Бовардӣ мегӯяд: «Шайх Абулаббоси
Бовардӣ ҳам ба Нишопур буд ва Шайх Бӯбакри Тимистонӣ.
Эшон гуфтаанд, ки Шиблӣ соҳиби ҳол буд, заррае аз тавҳид
надошт. Шайхулислом гуфт: «Он чунон аст, ки эшон
гуфтанд, ки Шиблӣ дар тавҳид муддаиёна сухан мегӯяд, на
мутамаакинона. Ва Булаббоси Бовардӣ ва Бӯбакри Тимистонӣ бузургонанд ва Шиблӣ дидаанд» (с.301). Ҷомӣ онро
чунин таҳрир мекунад: «Абулаббоси Бовардӣ, раҳматуллоҳи таоло, вай бузург буда, Шиблиро дида буд. Вай ба
Нишопур буда ва Шайх Абӯбакри Тимистонӣ низ ба Нишопур буда ва Шиблиро дида. Ҳар ду гуфтаанд, ки Шиблӣ
соҳиби ҳол буд, заррае аз тавҳид надошта. Шайхулислом
гуфт: «Чунон аст, ки эшон гуфтаанд, Шиблӣ дар тавҳид
муддаиёна сухан мегӯяд, на мутамаккинона» (К. 144 б).
Шарҳи ҳоли одамони дигар, ки дар давоми 400 соли баъди
марги Абдуллоҳи Ансорӣ гузаштаанд, дар асоси пажӯҳиш,
муқоиса ва таҳқиқ аз рӯи китобҳои дигар нигошта шудаанд.
Абдураҳмони Ҷомӣ ба одобу ахлоқ, рафтору кирдор, пиндору
гуфтор ва дархостҳои орифони номӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир
намуда, назария, андеша, ақоид ва афкори онҳоро бо рағбати
тамом баён мекунад. Ӯ одоби равони маломатия, ахлоқи
фирқаи қаландария, бидъати рофизиён, рафтори номулоиму
кирдори нописанди муридони Қосимуланвор ва дарбоистҳои
соликони нақшбандияро баррасӣ намуда, дармеёбад, ки
таълимоти тамоми фирқаҳои тасаввуф дар заминаи ишқ, ҷазаба, ваҷд ва ҳол бунёд гардида, тобеони ҳамаи ин фирқаҳо
аслан як мақсад доранд, ки он ба василаи фанои абд дар Ҳақ,
яъне фанои нафсонӣ ва ҷиҳати башарияти ӯ дар ҷиҳати рубубият бо мабдаи мутлақ, яъне ҳақиқат-ул-ҳақоиқ, ки чун зоти
аҳадият, ҷомеи ҷамеи ҳақоиқ, ҳазрати ҷамъ ва ҳазрати вуҷуд
мешиносандаш, пайвастан ва бақо ёфтан аст. Ба қавли Шайх
Абулҳасани Ирфонӣ «сӯфӣ ба мураққаъ ва саҷҷода сӯфӣ
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набувад, сӯфӣ он бувад, ки набувад» (К. 184а). Иштиғол ба
умури шарифа, тарғиби ахлоқӣ ҳамида, хизмати халқ беолоишу бепироя, хизмати ёрон, ба чашми ҳақорат нанигаристан
ба издиҳом, наҷот додани мардум аз зулму кулфат, кӯшиш
барои интибоҳ ва маърифати омма, дурӣ ҷустан ва эҳтироз аз
зиштӣ, музахрафот, гуфтори ношоиста ва пиндору кирдори
бад аз дархостҳои умумии ахлоқии ин тоифаҳо мебошад. Аз
ин лиҳоз фирқае бар фирқае имтиёз надорад. Аммо тарзи
рафтор мухталиф аст. Ҷомӣ ривоҷи шатҳиёт (шаттоҳӣ, фошгӯии ошӯбгарона)-ро бо маслаки Боязиди Бастомӣ дар иртибот дида, «аналҳақ» («ман ҳақиқат ҳастам», «ман Худо
ҳастам») гуфтани Мансури Ҳаллоҷ (858–922)-ро низ як навъ
тазоҳури ҳамин ақида мешуморад, ки ин боиси қатли ӯ чун
кофир шуда буд. Абдураҳмони Ҷомӣ таъкид мекунад, ки сабаби кушта шудани Мансури Ҳаллоҷ номафҳумии гуфтору
кирдори вай буд. Муосиронаш онро рад мекарданд, баъдинаҳо
аксар меписандиданд, аммо муқобилону мухолифон низ кам
набуданд. Масалан аз сӯфиёни бузург Абӯсаид Абулхайр
(967–1049) ақидаи Мансури Ҳаллоҷро қабул дорад, аммо Абдуллоҳи Ансорӣ (1006–1088) онро рад мекунад (К. 146а).
Асосгузори силсилаи сӯҳравардия Шаҳобиддини Сӯҳравардӣ
низ бо ҳукми куфр кушта шуда буд (К.264а). Муҳйиддин ибнал-Арабиро тобеони чандин фирқа радду қабул мекарданд (К.
236а). Ин хел воқеаҳоро таърих зиёд медонад.
Баръакс, дар тасаввуф тариқатҳое буданд, ки аз доираи
шариат хориҷ намешуданд. Рафтору кирдори Абдулхолиқи
Ғиҷдувонӣ ба шаръу суннат мутобиқ буд (К.204б). Аз Хоҷа
Муҳаммади Порсо мепурсанд, ки тариқа ба чӣ тавон ёфт?
Фармуданд: Ба ташаррӯъ (К. 209б). Ин шариатпарастиро
хоса нақшбандиён риоя мекарданд. Абдураҳмони Ҷомӣ дар
бораи Баҳоуддини Нақшбанд маълумот дода, менависад:
«Касе аз эшон пурсид, ки дар тариқаи шумо зикри ҷаҳр ва
хилвату самоъ мебошад? Фармуданд, ки намебошад. Пас
гуфт: Бинои тариқаи шумо бар чист? Фармуданд: Хилват
дар анҷуман, ба зоҳир бо халқ ва ба ботин бо Ҳақ,
субҳонаҳу ва таоло» (К. 207а). Аммо Ҷалолиддин Румӣ бо
«ҳафтоду се миллат», яъне бо пайравони ҳамаи тариқаҳо,
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мазҳабҳо, маслакҳо ва ҳатто ҳама динҳо як ва маҳбуб буд
(К. 228а). Аз ин нуқтаи назар ақидаи Ҷомӣ доир ба валоят ва
нақши он дар таҳаввули маънавии орифон, лоиқи таҳлил
аст. Ба пиндори ӯ вилоят маънои қурб, яъне чун наздикӣ ба
Ҳақ дараҷаи иршодро муайян мекунад, валӣ ба василаи фано бар зоти мутлақ бақои абадӣ меёбад. Ана дар роҳи
маърифати ҳамин амр ва тай кардани мақомот соликони
роҳи ирфон ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд.
Бинобар ҳамин, маърифати ҳақ ба ориф ба осонӣ ҳосил
намегардад. Аз рӯи идроки тавҳид, ки барӣ аз зиддият аст,
дараҷаи ахзи ҳақиқат, мақомоти аҳли ирфон ва иршодро метавон муайян кард. Ба қавли Ҷомӣ «Маърифати рубубият
иборат бувад аз бозшинохтани зот ва сифоти Илоҳӣ дар сувари тафосили аҳволу ҳаводис ва навозил баъд аз он ки бар
сабили иҷмол маълум шуда бошад, ки мавҷуди ҳақиқӣ ва
фоили мутлақ ӯст» (К. 107б). Пирони тариқат чун комилони
мукаммал вазифадор ҳастанд, ки халқро ба наҷоти дараҷот
далолат кунанд. Тоифаи аз комилони мукаммал фурӯтаре
ҳастанд, ки мутасаввифа номида мешаванд. Ин тоифа аз
баъзе сифатҳои нафс озод шуда, баъзе сифатҳои сӯфиёнро
касб карда бошанд ҳам, балки аз «аномият», яъне манманӣ
нарастаанд ва ба мақоми ирфон нарасидаанд. Аммо маломатиён фирқае мебошанд, ки дар ихлосу сидқ зиёд ҷаҳд мекунанд, на фақат амри маръруф ва наҳйи мункарро ба ҷо
намеоранд, балки дар хурӯҷ аз русумоти шаръ ба ифрот роҳ
медиҳанд. Ҷомӣ ақида дорад, ки ин ҷамоат «ҳарчанд
азизулвуҷуд ва шарифулҳол бошанд, ҳанӯз ҳиҷоби вуҷуди
халқият аз эшон ба куллӣ мункашиф нашуда бошад ва бадон сабаб аз мушоҳидаи ҷамоли тавҳид ва муоинаи айни
тафрид маҳҷуб монда бошанд» (К. 108а). Нисбат ба зоҳидону фуқаро ва худдому уббод, ки дар мақомоти сулук аз маломатиён фурӯтаранд, Ҷомӣ бетараф аст. Вале ӯ пайравони
фирқаҳои ҳашвия, матоия, ботиния, қаландарияро, ки маслаки ҳамаро ботил мешуморад, ба риёкорӣ ва зиндиқӣ гунаҳкор мекунад. Ҳамаи ин барои равшан кардани набарду
талошҳои дохили тасаввуф пажӯҳишгаронро ба сӯи ҳақиқат
мебарад.
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Сарфи назар аз баромади иҷтимоиашон тамоми нумӯ ва густариши тасаввуф бо мафкураи ҳунармандону косибон дар
алоқа буда, идеали ахлоқии аҳли тасаввуф дар либоси маслаки
ин тоифа ҳувайдо мегашт. «Нафаҳот-ул-унс» низ ин матлабро
ташвиқ менамояд. Иброҳими Адҳам, ки худ аслан шоҳзодаи
тарки мансабкарда буд, пайравони хешро омӯхтани касб мефармояд (К. 117а). Мирчаи Сафолфурӯш (К.179а), Абулҳасани Наҷҷор (К. 1956), шахсияти бисёр аҷоиби Абулҳасани
Наҷҷор (К.195б), шахсияти бисёр аҷоиби Абдуллоҳи Балёнӣ
(К. 184а – 185б), Баҳоуддини Нақшбанд, Мағрибӣ ва бисёр
дигарон бо аҳли ҳунар на фақат дар пайванди маънавӣ, балки
дар иртиботи хунӣ низ қарор гирифта буданд. Вале кадеварӣ,
боғбонӣ ва деҳқонӣ низ барои ин гурӯҳ бегона набуд. Ба ин
маълумот таваҷҷӯҳ гуморед: «Абӯбакри Фолизбон… Аз Бухорост, бузург буда, Ҷунайдро дида буд ва умри вай дароз кашид. Шайхулислом гуфт, ки Шайх Аму бо ман гуфт, ки дар
санаи 370 (981 мелодӣ – А.А.) ба Бухоро шудам, ба зиёрати
Шайх Абӯбакри Фолизбон. Вайро талаб кардам. Хонае буд, як
дар дошт. Вай дар он ҷо буд. Пеши вай даромадам ва салом
кардам. Маро бинишонд ва суфрае овард. Нон буд ва ҷавзу
намак. Ман гурусна будам, даст дароз кардам ва мехӯрдам.
Дар миёни хӯрдан ба вай нигоҳ кардам. Вай мегирист. Ман
даст боз кашидам. Маро гуфт: «Бихӯр, ки ман аз шодӣ мегирям. Абулқосим Ҷунайд маро гуфт: Зуди зуд бувад, ки ин суханон чунон шавад, ки дар кӯе ду ҳуҷра бувад дар яке аз он ду
ҳуҷра аз ин суханон бувад ва дар они дигар набувад. Он касро
киро накунад, ки аз он ҳуҷра ба ин ҳуҷра ояд ва аз ин суханон
шунавад ва акнун, ки аз Ҳирот касе ба Бухоро меояд ба талаби
ин кор, ҳанӯз ин кори нек аст».
Арзиши «Нафаҳот-ул-унс»-и Ҷомӣ дар мавриди нигориши таърихи тасаввуф, таълимоти аҳли ирфон, фалсафаи
онҳо ва истилоҳоти сӯфия ниҳоят бузург аст. Муаллиф дар
муқаддима на танҳо ба тавзеҳи мафҳумҳо ва истилоҳоти
аҳли ирфон пардохта, чӣ будани тавҳид, валӣ, ориф, сӯфӣ,
солик, фақир, урфа, мутаарриф, тасаввуф, ҷабру ихтиёр,
фарқи мӯъҷиза ва каромат, кайфияти ҳол, пайвастагӣ, тафовут ва дараҷаҳои шариат, тариқат ва ҳақиқат таҳлил ме249
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намояд, зинаҳои идроки илмуляқин, айнуляқин ва
ҳаққуляқин, талоши ишқу ақл, моҳияти муҳаббатро шарҳ
дода, роҷеъ ба асосҳои назарӣ – фалсафии сӯфия, маърифати ориф ва хавориқи одоти ин гурӯҳ таваққуф менамояд,
балки ҳангоми баёни шарҳи ҳоли ҳар орифе мекӯшад, ки
ҷиҳатҳои хосаи назария ва таълимоти ӯро ба қалам дода, ба
ин васила на фақат инкишофи умумии афкори тасаввуфӣ,
балки ихтилофу зиддиятҳои онро баён кунад. Ин китоб аз
ҷиҳати нигориш, забон ва услуби баён ҳам дар радифи
беҳтарин асарҳои насрии тоҷикӣ меистад, зеро ба қавли
Э.Браун «ба сабке тоза ва мустақим, ки мутаносиб бо чунин
таълифест, таҳрир шуда ва филҳақиқат завқи Ҷомӣ дар
таълифи ин китоб ба он поя аз латофат ва нияти ӯ ба он дараҷа аз хулус аст, ки худро дар ҳовияи лафзпардозӣ ва
иборатсозӣ мустағрақ насохта ва монанди дигар нависандагони он замон китоби худро аз ин айб олуда нафармуда»1.
Азбаски ирфон бо ҳусну ишқ, иҷтимоиёт ва танвири
ахлоқ сару кор дошт, бисёр адибон гуфтори худро дар сурат
ва рамзиёти он имло мекарданд. Аз ин рӯ, «Нафаҳот-улунс» чун сарчашмаи мӯътамади адабӣ барои омӯхтани ҳаёт
ва эҷодиёти як силсила адибони форсу тоҷик, аз қабили Робиаи Балхӣ, Абӯсаид Абулхайр, Саноӣ, Низомӣ, Хоқонӣ,
Аттор, Саъдӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Ироқӣ, ду Авҳадӣ, Хусрав, Ҳасан, Султон Валад, Ҳофиз, Камол, Мағрибӣ ва дигарон хидмат мекунад, зеро Ҷомӣ оид ба шарҳи ҳол, таълифот ва ақоиди онҳо ахбороти саҳеҳ медиҳад. Умуман аҳли
тасаввуф, хусусан сӯфиёни Хуросону Осиёи Миёна ба
муштоқони ҳоҷатманд аксар бо забони шеър сухан
мегуфтанд. Дар «Нафаҳот-ул-унс» ин ҳолат ба тарзи хеле
ғанӣ инъикос гардида, Шиблӣ (К. 154а), Абӯбакр ибни
Тоҳири Абҳарӣ (К. 155а), Рӯзбеҳон (К. 173б), Ҷӯгар (К.
198а) ва дигарон (К. 218а – 238а ва ғайра) сухани худро
ҳамеша бо шеър омезиш медодаанд. Он шеърҳо басе содда,
равон ва дилангезанд, мисли ин рубоӣ:
1

А. Ҳикмат Ҷомӣ, с.174 (Иқтибос тарҷумаи А. Ҳикмат).
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Ҳамвора ту дил рабудаӣ, маъзурӣ,
Ғам ҳеҷ наёзмудаӣ, маъзурӣ.
Ман бе ту ҳазор шаб ба хун – дар будам,
Ту бе ту шабе набудаӣ, маъзурӣ.
Зиёдтар аз ҳама сӯфиёну орифон рубоиро, ки аксар халқист
ва ё ин шеваи бунёдро дорад, истифода мекардаанд. Вале онҳо
аз ҳар шеъри оддии дигар ҳам метавонистанд, ки натиҷаҳои
сӯфиёна гиранд. Дар бораи Мағрибӣ (ваф. 1405 ё 1407) дар
«Нафаҳот-ул-унс» гуфта мешавад: «Бо Шайх Камоли Хуҷандӣ
муосир буда ва сӯҳбат медоштааст. Гӯянд, ки дар он вақт ки
шайх (яъне Камол – А.А.) ин матлаъ гуфта будааст: «Чашм
агар ин асту абру ину нозу ишва ин, – Алвидоъ, эй зӯҳду
тақво, алфироқ, эй ақлу дин» чун ба Мавлоно Мағрибӣ расида,
гуфтааст, ки шайх бисёр бузург аст, чаро шеъре бояд гуфт, ки
ҷуз маънии маҷозӣ мӯҳмиле надошта бошад? Шайх вайро
шунидааст. Аз вай истидоъи сӯҳбат карда ва худ ба табх қиём
намуда ва Мавлоно низ дар он хидмат мувофиқат карда. Дар
ин асно Шайх ин матлаъро хондааст ва фармудааст, ки
«чашм» «айн» аст. Пас мешояд, ки ба лисони ишорат аз айни
қадим, ки «зот» аст, ба он таъбир кунанд ва «абрӯ» «ҳоҷиб»
аст. Пас метавон буд, ки онро ишорат ба «сифот», ки «ҳиҷоби
зот» аст, донанд. Хидмати Мавлоно тавозӯъ намудааст ва инсоф дода».
Акнун боз порчаеро аз «Нафаҳот-ул-унс» мулоҳиза
намоед:
«Шайх Фаридаддин Аттори Нишобурӣ», раҳматуллоҳи
таъоло – вай муриди Шайх Наҷмиддини Бағдодист ва дар
дебочаи китоби «Тазкират-ул-авлиё», ки ба вай мансуб аст,
мегӯяд, ки як рӯз пеши Имом Маҷуддини Бағдодӣ даромадам, вайро дидам, ки мегирист. Гуфтам: Хайр аст? Гуфт:
Зиҳӣ исфаҳсолорон, ки дар ин оят будаанд, ба мушобеҳи
анбиё алайҳимуссалом, ки уламои умматӣ, каанбиёи банӣ
Исроил1, – пас гуфт, – аз он мегирям, ки дӯш гуфта будам,
1

Ҳадис. Тарҷумааш: олимони пайравони ман баробари пайғамбарони
банӣ Исроиланд.
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Худовандо, кори ту ба иллат нест, маро аз ин қавм гардон ё
аз наззорачиёни ин қавм гардон, ки қисми дигарро тоқат
надорам мегирям, бувад, ки мустаҷоб шавад. Ва баъзе
гуфтаанд, ки вай увайсӣ будааст. Дар суханони Мавлоно
Ҷалолиддини Румӣ, қуддуса сирруҳу, мазкур аст, ки нури
Мансур баъд аз саду панҷоҳ сол бар рӯҳи Фаридаддини Аттор таҷаллӣ кард ва мураббии ӯ шуд. Гӯянд сабаби тавбаи
вай он буд, ки рӯзе дар дӯкони атторӣ машғул ва машъуфи
муаллила буд, дарвеше ба он ҷо расид ва «шайъан лиллоҳ»
гуфт. Вай ба дарвеш напардохт. Дарвеш гуфт: «Ой хоҷа, ту
чӣ гуна хоҳӣ мурд? Аттор гуфт: Чунонки ту хоҳӣ мурд.
Дарвеш гуфт: Ту ҳамчун ман тавонӣ мурд? Аттор гуфт: Бале. Дарвеш косаи чӯбин дошт, зери сар ниҳоду гуфт: Аллоҳ,
– ва ҷон бидод. Атторро ҳол мутағайир шуд ва дӯкон
барҳам зад ва ба ин тариқ даромад. Ва гуфтаанд, ки Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ дар вақти рафтан аз Балх ва расидан
ба Нишобур ба сӯҳбати вай дар ҳоли кибари син расиадааст
ва китоби «Асрорнома» ба вай дода ва вай доимо онро бо
худ медошта ва дар баёни ҳақоиқ ва маъориф иқтидо ба вай
дорад, чунонки мегӯяд:
Гирди Аттор гашт Мавлоно,
Шарбат аз дасти Шамс будаш хуш.
Ва дар мавзеъи дигар гуфта:
Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду чашми ӯ,
Мо аз паи Саноиву Аттор омадем.
Ва он қадар асрори тавҳид ва ҳақоиқи азвоқ ва мавоҷид,
ки дар маснавиёт ва ғазалиёти вай андароҷ ёфта, дар суханони ҳеҷ як аз ин тоифа ёфт намешавад. Ва ҷазоаллоҳу
субҳона анил-толибини-л-муштоқина хайралҷазои мин анфосиҳи-ш-шарифа»*.
*

Арабӣ; Худованди бузург аз нафаси шарифи ӯ ба толибони муштоқ
беҳтарин мукофоти мукофотҳоро ато фармояд.
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Байт:
Эй рӯй даркашида, ба бозор омада,
Халқе ба ин тилисм гирифтор омада.
Ва ин қасида бист байт зиёдат аст ва баъзе аз аҳолӣ онро
шарҳи некӯ навиштаанд ва дар шарҳи ин байт чунин мазкур
шуда, ки яъне эй он ки рӯи худро, ки нури зоҳири вуҷуд аст,
бар рӯйпӯши таъинот ва сувар даркашида ва бипӯшида, ба
бозори зуҳур даромада, халқе бар ин тилисми сувар, ки бар
вай ин ганҷ махфӣ кашида, ба воситаи касрати тасвитоти
мухталифа ва осори мутабоина гирифтор омада, ба бӯъду
иффат ва ҳиҷрону пиндор ғайрият гашта, ё худ ба воситаи
сирояти партави ҷамоли он нур рӯй дар рӯйпӯши мазоҳиру
сувари ҷамила гирифтори балою меҳнати муҳаббат гашта,
баъзе ошиқи маънӣ ва баъзе ошиқи сурат:
Туӣ маънию беруни ту исмат,
Туӣ ганҷу ҳама олам тилисмат.
Ва ошиқон ба ваҳми уд дур афтодаанд ва намедонанд, ки
ошиқи кистанд ва дилрабои эшон чист? Байт:
Майли халқи ҷумла олам то абад,
Гар шиносандат вагар не, сӯи туст.
Ва бар ин дастур тамоми ин қасидаро шарҳ кардааст ва аз
ҷиҳати ихтисор бад-ин иқтисоб афтод. Ва ҳазрати шайх дар
таърихи санаи сабъа ва ишрина ва ситтамиа (627) бар дасти
куффори татор шаҳодат ёфта ва синни мубораки вай дар он
вақт, мегӯянд, ки саду чаҳордаҳ сол буда ва қабри вай дар
Нишобур аст, раҳматуллоҳу таъоло» (К. 267аб).
Азбаски ҳикмати «Ас-сӯфию ибн-ал-вақтиҳи» («сӯфӣ
фарзанди замони худ аст») аз эътирофоти писандидаи ин
гурӯҳ аст, бисёр сӯфиёну шайхон ба ғаму шодии халқ шарик буданд. Дар замони истилои муғул ба ғайр аз Аттор боз
чандин бузургони сӯфия барои иштирок дар набарди зидди
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аҷнабиёни хуношом кушта шуданд. Аз ҷумла, Ҷомӣ гувоҳӣ
медиҳад, ки Наҷмиддини Кубро соли 618 (яъне соли 1221
мелодӣ) дар Хоразм дар ин мубориза шаҳид гардид (К.
217б). Бисёр орифон бо ҷавонмардон (К. 152б), 162б, 165а,
176б ва ғайра), ки гурӯҳи ритсарҳои шарқӣ буданд, робита
доштанд. Ашхоси дигарро мардум чун олимони забардасти
тиб, риёзиёт, ҳадис, фиқҳ, фатво, фалсафаи Юнони қадим,
таърих ва улуми адабӣ мешинохтанд, ки дар ин хусус
«Нафаҳот-ул-унс» маълумоти зиёд медиҳад. Масалан:
«Шайх Рӯзбеҳони Буқлӣ ба илми риёзат иштиғоли зиёд дошта» (К. 173б). Қиссаи ишқи ин шайх бо канизаки муғанния
хеле дилчасп аст.
Акнун аз саргузашти занони орифа яке ин ҷо кӯчонда
мешавад:
«Духтари Каъб*, раҳимаҳумуллоҳу таъоло – Шайх
Абӯсаиди Абулхайр, қудусаллоҳу таъоло сирраҳу, гуфтаанд, ки духтари Каъб ошиқ буд бар он ғулом, аммо пирон
ҳама иттифоқ карданд, ки ин сухан, ки ӯ мегӯяд, на он сухан
бошад, ки бар махлуқ тавон гуфт. Ӯро ҷои дигар кор афтода
буд. Рӯзе он ғулом он духтарро ногаҳ дарёфт, сари остини
вай гирифт. Духтар бонг бар ғулом зад, гуфт: Туро ин бас
нест, ки ман бо Худовандам ва он ҷо мубталоям, бар ту берун додам, ки тамаъ мекунӣ? Шайх Абӯсаид гуфт: Сухане,
ки ӯ гуфтааст, на чунон аст, ки касеро дар махлуқе афтода
бошад, вай гуфтааст, ки:
Ишқро бозандаровардам ба банд,
Кӯшиши бисёр н-омад судманд.
Ишқ дарёе карона нопадид,
Кай тавон кардан шитоб, эй мустаманд?
Ишқро хоҳӣ, ки поёне барӣ?
Баски бипсандид бояд нописанд.
Зишт бояд диду ангорид хуб,
Заҳр бояд хӯрду ангорид қанд!
*

Сухан дар бораи Робеаи Балхии шоираи асри X мелодӣ меравад.
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Тавсанӣ кардам, надонистам ҳаме,
К-аз кашидан тангтар гардад каманд»

(К. 275 аб).

Пораҳои овардашуда собит менамоянд, ки «Нафаҳот-улунс» то чӣ андоза барои омӯхтани таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик (асрҳои IХ–ХV) аҳамияти бузурге дорад.
Таҳқиқи ҳартарафаи ин мавзӯъ кори оянда аст.
Нусхаҳои қаламии қадимӣ ва мӯътабари «Нафаҳот-улунс» бисёр бошанд ҳам, мутаассифона, то кунун матни
илмӣ-интиқодии ин асари гаронбаҳо ба нашр нарасидааст.
А.Ҳикмат аз мавҷудияти як нусхае, ки аз автографи нависанда кӯчонда шуда, ҷо-ҷои онро худи ӯ ислоҳ ва ба он илова карда будааст, дар рисолаи худ «Ҷомӣ» хабар медиҳад.
Қадимтарин нусхае, ки дар Тошканд мавҷуд аст, соли 901
ҳиҷрӣ (1495 мелодӣ) китобат шудааст. Чунин нусхаҳо дар
Кобул, Душанбе ва китобхонаи дигари дунё низ ёфт мешаванд.
«Нафаҳот-ул-унс»-ро Навоӣ соли 1495 бо унвони «Насоим-ул-хулд» бо иловаҳо ба ӯзбекӣ тарҷума кардааст.
Тарҷумаҳои он ба туркии усмонӣ, англисӣ ва олмонӣ ҳам
мавҷуд буда, онро ҳанӯз Абдулғафури Лорӣ (ваф. 1506)
махсус барои писари Ҷомӣ Зиёуддини Юсуф шарҳ баста
будааст. Матни аслии китоб солҳои 1279 қамарӣ (Ҳинд),
1859 (Калкатта), 1893 (Конпур), 1336 ҳиҷрӣ (Теҳрон), як бор
дар Тошканд ва 7 бор дар Лакҳнав ба табъ расидааст. Алҳол
пуҳанд Муҳаммад Афзали Банувол (Пуҳантуни Кобул)
машғули таҳияи матни интиқодии «Нафаҳот-ул-унс» аст, ки
дар ин кор нусхаҳои хуби Душанбе, Тошканд ва Ҷумҳурии
Афғонистонро дар ихтиёр дорад.
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ҶОМӢ – ДОНИШМАНДИ ИЛОҲИЁТ
Ба илмҳои илоҳиёт низ Абдураҳмони Ҷомӣ аз мавқеи тасаввуф ва ирфон наздик шуда, нуқтаҳои онро аз рӯи
фаҳмиши сӯфиёна ва ахлоқии худ тавҷеҳ медиҳад.
«Шавоҳид-ан-нубувват». Номи пурраи ин китоби агиографӣ «Шавоҳид-ан-нубувват ли тақвият-ил-яқини аҳл-илфутувват» буда, асоси он бар муқаддимаву ҳафт рукн ва
хотима ниҳода шуда, дар он роҷеъ ба мафҳуму маънии
«набӣ» ва «расул», ҳаёт, тарзи зиндагӣ ва адабу атвори
Муҳаммад – пайғамбар Ибни Абдуллоҳ (569–631), сияру
аҳвол ва каромоту фазоили пайравони ӯ – аҳли оилааш,
чаҳор халифаи аввал – Абӯбакру Умар ва Усмону Алӣ,
дувоздаҳ имоми гурӯҳи исноашара, саҳобаҳо, тобеъин ва
табъатобеъин то табақаи сӯфия нақлу ривоятҳои зиёд
оварда мешавад. Муаллиф мувофиқи ақидаи аҳли суннат
ва ҷамоат доир ба маънии набӣ ва расул баҳс карда, нақлу
ривоят ва афсонаҳои ин гурӯҳро оид ба зуҳуру аломатҳои
пайғамбарии Муҳаммад, ки гӯё пеш аз таваллуди ӯ, дар
замони зиндагиаш ва баъди вафоташ ба вуқӯъ пайваста будааст, далелҳо ва шавоҳиди пайғамбарии Муҳаммад ибни
Абдуллоҳ, уқубати мухолифони дини ислом ва мункирони
пайғамбари мусулмононро мавриди баррасӣ қарор
медиҳад. Абдураҳмони Ҷомӣ «Шавоҳид-ан-нубувват»-ро
соли 885/1480–81 бо илтимоси Алишери Навоӣ ва шогирдони дигараш, ки барои онҳо пештар «Нафаҳот-ул-унс»-ро
навишта буд, дар заминаи китобҳои дар ин хусус мутолиа
кардаанд, навиштааст. Дар ин хусус дар оғози он худи муаллиф хабар медиҳад:
Дар он вақт итмоми ин даст дод,
Ки «таммамтаҳу» буд таърихи сол

(К. 104 б).
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Калимаи «таммамтуҳу» моддар таърих буда, аз он 885 ба
даст меояд, ки ин санаи ҳиҷрӣ буда, ба соли 1480–1481 мелодӣ баробар аст.
«Шавоҳид-ан-нубувват»-ро Абдураҳмони Ҷомӣ ҷузви
маънавии аввали «Нафаҳот-ул-унс» дониста, чунин мешуморад, ки ин ду китоб дар якҷоягӣ дар бораи бузургони ислом тасаввуроти кофӣ дода метавонанд. Асари мавриди тавсиф ба насри тарғиботии тоҷикӣ нигошта шуда, дар он ҳадис ва ашъори арабии зиёд ва дар лу-се ҷо ашъори тоҷикӣ
ба кор бурда шудааст ва аз ин рӯ омӯхтани он барои муайян
кардани сабку услуби насрнависии Ҷомӣ аз аҳамият холӣ
нест. Ҳамчунин, ин асар барои ба таври илмӣ омӯхтани
таърихи ислом, ақоиди динӣ-тасаввуфӣ ва афкори фалсафии
он маълумоти фаровон медиҳад. Барои мисол ду порчаи
хурдро аз ин асар ба мулоҳизаи хонандагони азиз пешниҳод
мекунем: «Расул, салаллоҳи алайҳи вассалам (яъне Муҳаммад ибни Абдуллоҳ – А.А.), шахсеро чанд шутурвор хурмо
дод. Он шахс гуфт: Ё расуллоҳ, метарсам, ки баъд аз ту маро он ато надиҳанд». Расул, салаллоҳи алайҳи вассалам,
фармуд, ки: «Шояд бидиҳанд». Он шахс гуфт: «Кӣ диҳад?»
Расул, салаллоҳи алайҳи вассалам, фармуд, ки «Абӯбакр».
Он шахс он суханро бо амиралмӯъминини Алӣ, разияллоҳу
анҳу, бозгуфт. Фармуд, ки бозгард ва бипурс, ки баъди
Абӯбакр маро кӣ он ато хоҳад дод. Расул, салаллоҳи алайҳи
вассалам, фармуд, ки «Умар бин-ал-Хаттоб». Бори дигар
амиралмӯъминин Алӣ, разияллоҳу анҳу, фармуд, ки бипурс,
ки баъд аз Умар кӣ ато хоҳад дод. Расул, салаллоҳи алайҳи
вассалам, фармуд, ки «Усмон». Алӣ, разияллоҳу анҳу, чун
онро шунид, хомӯш шуд» (К. 59а). Ва: «Имом Мустағфарӣ,
раҳматуллоҳ, гуфтааст, ки ҷамоате дар сояи дарахтони
ҳарам фуруд омада буданд, кӯмоче пухтанд ва нонхуриш
надоштанд. Яке аз эшон тир бар камон ниҳод ва оҳуеро
шикор кард. Дег барнишонданд ва мепухтанд. Ногоҳ оташи
азим аз зери дег берун омад ва он қавмро тамом бисӯхт, бе
он ки ҷомаҳо ва матоъҳои эшон бисӯзад ва он дарахтонро,
ки дар сояи он будад, осебе расад» (К. 103б).
Як нусхаи «Шавоҳид-ан-нубувват», ки китобати он дар
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моҳи сафари санаи 891/феврал – марти соли 1486 бо дасти
муаллифи он Мавлавӣ Абдураҳмони Ҷомӣ ба поён расонда
шудааст, таҳти рақами 4277 дар ганҷинаи китобҳои шарқии
Академияи илмҳои РСС Ӯзбекистон маҳфуз аст, ки онро
муаллифи ин сатрҳо борҳо мутолиа карда, барои омӯхтани
хусусиятҳои хати Ҷомӣ санади беҳтарин мешуморад. Ин
китоб ҳамчунин дар Ҳиндустон ба чоп расидааст. Аммо ба
гуфти А.Ҳикмат, ки дар рисолаи худ « Ҷомӣ» (с.180) иброз
доштааст, «назар ба ин ки дар рукни шашум сареҳан фазоили хулафои арбаа зикр шуда, он китоб дар мамолики Эрон
ва Ироқ, назди порсизаборнони шеимазҳаб ривоҷе наёфта
ва машҳур нест».
«Чиҳил ҳадис». Ин асари Ҷомӣ бо номҳои «Арбаин»,
«Арбаина ҳадис», «Тарҷумаи арбаин», «Тарҷумаи чиҳил
ҳадис» ва ғайра низ шинохта мешавад. Онро Ҷомӣ соли
886/1481 дар муддати чанд рӯз навишта, 40 ҳадиси пайғамбарро барои осон кардани фаҳм ва ҳифзи он ба тоҷикӣ
тарҷума намудааст. Он аз як муқаддимаи кӯтоҳи мансур,
асли арабии ҳадисҳо, чиҳил дубайтӣ дар тарҷумаи онҳо, як
ҷумлаи арабӣ ва як дубайтии тоҷикӣ дар хотима иборат аст.
Шеваи кори Ҷомӣ чунин аст: Аввал ҳадисҳо ба арабӣ оварда шуда, баъд ҳар кадоме дар баҳри хафиф ба тоҷикӣ гардонда мешаванд. Аммо аз чӣ сабаб бошад, ки А.Ҳикмат ва
Ҳ.Разӣ он қитъаҳоро дар баҳри рамал пиндошта,
Е.Э.Бертелс ва М.Гелонӣ онҳоро рубоӣ шумурдаанд.
Абдураҳмони Ҷомӣ ҳадисҳоеро баргузида тарҷума кардааст, ки бештар ҷанбаи ахлоқӣ дошта, оид ба дӯстӣ, рафоқат, нигоҳ доштани эҳтироми модар, нафъ расондан ба
мардум, вафо ба аҳд, ҷӯду сахо, бахшиш ва бахшоиш,
барҳам додани кинаву адоват, рашку ҳасад, фурӯ нишондани буғзу ғазаб, пургӯиву мардумозорӣ ва амсоли инҳо баҳс
мекунад. Ба ин қитъа таваҷҷӯҳ фармоед:
السعيد من وعظ بغيره
Некбахт он касе, ки менабарад
Рашк бар некбахтии дигарон,
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Сахтии рӯзгор нодида,
Панд гирад зи сахтии дигарон

(К. 586 а).

«Чиҳил ҳадис» чандин бор дар Ҳиндустон, Боғчасарой,
Осиёи Миёна ва Афғонистон чоп шудааст. Мо матни интиқодии онро аз рӯи нусхаҳои қадимтарин ҳозир карда будем, аммо баъди нашри матни интиқодии асар, ки аз тарафи
Воҳидии Ҷузҷонӣ (дар маҷаллаи «Орёно», 1344, далву ҳут)
мураттаб гардидааст, аз чопи он худдорӣ кардем.
«Шарҳи ҳадис», рисолаи ниҳоят кӯчак буда, бо номи
«Шарҳи ҳадиси Аберазин ал-Уқайлӣ» низ маълум аст. Он
дар варақи урфӣ аз як саҳифа бештарро намегирад ва роҷеъ
ба тавҷеҳи як ҳадисе, ки аз забони Аберазин ал-Уқайлӣ
оварда мешавад, баҳс мекунад. Дар нусхаи 1331 куллиёти
Ҷомӣ, ки тавсифаш гузашт, ному нисбаи муҳаддис ба тарзи
Аберазин ал-Уқайлӣ сабт гардида, маҳз ҳамин тарзи
навишти он саҳеҳ аст, зеро сухан дар бораи Аберазин Лақит
ибни ал-Мунтафиқ ибни Омир ибни Ақил ал-Омирӣ алУқайлӣ меравад, ки аз асҳоби пайғамбари ислом будааст1.
Аз ин гузашта, муаллифи «Ашъат-ул-ламаот фӣ-шарҳ-илМушкот» Абдулҳақ ал-Муҳаддис ҳам ҳадиси мавриди баҳси
моро аз номи Аберазин (бидуни нисба) меорад2. Дар бораи
ба ҷои Аберазин ал-Уқайлӣ Абезар ал-Ғаффорӣ навиштани
муаллифони «Тӯҳфаи Сомӣ», «Арафот-ал-ошиқин»,
А.Ҳикмат, Е.Э.Бертелс, Ҳ.Разӣ ва дигарон ҳаминро гуфтан
лозим аст, ки ба сабаби наздик будани навишту талаффузи
Аберазин бо Абезар онҳо пиндоштаанд, ки сухан дар бораи
муҳаддиси аз Аберазин машҳуртар Абезар ал-Ғаффорӣ
(ваф. 652) меравад, аммо котибони нусхабардор онро ғалат
навиштаанд. Шояд ҳеҷ кадоми онҳо худи рисоларо надида
бошанд. Аммо баъзе (А.Ҳикмат, Е.А.Бертелс, Ҳ.Разӣ ва ди1

Забидӣ М.М. Тоҷ-ул-арӯс мин ҷавоҳир-ил-қомус.Ҷилди V. Миср, 1306,
с. 217.
2
Абдулҳақ ал-Муҳаддис. Ашъат-ул-ламаот фӣ шарҳ-ил -Мушкот. Ҷ.IV.
Ҳинд, 1307,с. 484.
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гарон) ба қалами Ҷомӣ ду рисоларо қоил шудаанд, ки ба ду
ҳадисе, ки аз ҳардуи ин муҳаддисон ривоят шудааст, бахшида шудааст. Дар ҳақиқат Ҷомӣ Абезар ал-Ғаффориро низ
хуб медонистааст ва аз гуфтори ин шахс дар «Шавоҳид-уннубувват» (К. 38а ва ғайра) дар чандин ҷо бурҳон меорад.
Вале рисолаи алоҳидае дар шарҳи ягон ҳадисе, ки ровии он
Абезар ал-Ғаффорӣ бошад, нанигоштааст.
Соли таълифи рисолаи мавриди гуфтугӯ маҷҳул буда, он
бо рубоии зерин оғоз меёбад:
Эй пок зи ҳайизу мубарро зи макон,
Холӣ зи ту не даруну беруни ҷаҳон.
Аз кунҳи ту, к-аш на ном бошад, на нишон,
Аз ситри амост дидаи ақлу гумон
(К. 582 б).
Худи ҳадис ин аст: عن ابی رزين العقيلی رضی ﷲ عنه انه قال قلت يا
رسول ﷲ اين کان ربنا ان يخلق خلقه قال کان فی عماء ما تحته ھوا ء و ما فوقه
ھواء
Дар шарҳи ин ҳадис Ҷомӣ аз назари аҳли ирфон оид ба
ҳақиқати мутлақ, ваҳдати ҳақиқии вуҷуд ва касрати нисбии
он, шаш дараҷаи хилқат, ки баъди он инсон комил мегардад,
сухан меронад. «Шарҳи ҳадиси Аберазин ал-Уқайлӣ» бо ин
рубоӣ поён мепазирад:
Хуш он ки расидагон ба асрори қидам
Чун дар назар оваранд ин тоза рақам,
Ҳар ҳарфи хато, ки ҷаста бошад зи қалам,
Шӯянд ба оби афву борони карам
(К. 583 б).
Ин рисола барои донистани назари фалсафии Ҷомӣ,
қудрати ӯ дар донистани нозукиҳои забони арабӣ, илми ҳадис, таърихи тасаввуф ва фаҳмиши ӯ оид ба ваҳдати вуҷуд,
ё ин ки ваҳдат дар касрат аҳамияти калон дорад.
Аз нашри «Шарҳи ҳадиси Аберазин ал-Уқайлӣ» хабар
надорем.
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«Тафсир». Давлатшоҳи Самарқандӣ хабар медиҳад, ки
Ҷомӣ дар охири умр ба навиштани тафсир машғул буд1.
Аммо ҳаминро дар назар доштан лозим аст, ки Давлатшоҳ
тазкираи худро соли 892/1487 ба охир расонда буд ва баъди
ин Ҷомӣ боз 5 сол умр дид ва албатта тафсир навиштани
Ҷомӣ бояд пеш аз соли 892/1487 сурат гирифта бошад. Ин
асари Ҷомиро Навоӣ дар «Насоим-ул-муҳаббат» «Тафсир»,
Абдулвосеи Низомӣ «Аҷзои тафсир» ва Абдулғафури Лорӣ
«Тафсир» то ояти فارھبون وا يا یномида, аксари муҳаққиқони
минбаъда шакли навиштаи Лориро қабул карда, бо номи
«Тафсирнома» ва шаклҳои навиштаи Навоӣ ва Низомӣ низ
онро дар китобҳо дучор кардан мумкин аст. Аз ин гуфтаҳо
аниқтараш ҳамон аст, ки Ҷомӣ ҷузви аввали Қуръон, яъне
то ояти 40-уми сӯраи «Бақара»-ро, ки маънояш «ва аз ман
битарсед» аст (Коран, М., 1963, стр.19), тафсир карда будааст. Ин асари Ҷомӣ дар ин сурат ҳоло дастрас набуда, ӯ дар
яке аз номаҳояш, ки ба садри Султон Яъқуби Туркмон шоир
Қозӣ Исои Соваҷӣ (ваф. 1491) фиристодааст, ба ӯ маълум
мекунад, ки дергоҳ буд, ки дар хотири фотир мегузашт, ки
«Тафсири сураи Ихлос» ва тақрири сурати ихтисос қаламӣ
карда, самти арз ёбад, аммо ба воситаи таваҳҳуми густохӣ
дар ҳайизи таваққуф ва тарохӣ мемонд… таҳрики ин силсила ва таслики ин марҳала ба инояти… он ҷониб ба зуҳур
омад»2. Ин мактуб собит менамояд, ки Ҷомӣ сураи аввали
Қуръон – «Фотиҳа»-ро дар ҳақиқат ҳам тафсир карда, онро
ба дӯсташ Қозӣ Исо ба Табрез фиристода будааст. Дигар ин
ки «Оят-ул-оёти фурқонӣ» ном китобе соли 891/1486 аз тарафи Аҳмад бинни Шайх Муҳаммади Нишопурӣ дар луғати
Қуръон таълиф шудааст, ки ба гуфти муаллиф муқаддимаи
он, ки шарҳи сураи «Фотиҳа» аст, моли Ҷомӣ будааст.
Дар хусуси ин асари Ҷомӣ беш аз ин маълумоте надорем.
«Рисолаи маносики ҳаҷ ва умра» – Дар ин рисола, ки
асосан барои фирқаи сӯфия навишта шудааст, фароизу дарбоистҳои аркони ҳаҷ ва умра (агар Каъбаро рӯзи 10-уми
1
2

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро, с. 548.
А. Ҳикмат. Ҷомӣ, с. 41-42.
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зилҳиҷҷа тавоф кунанд, онро ҳаҷ меноманд ва агар онро дар
рӯзҳои дигар зиёрат кунанд, умра мегӯянд), одоби зиёрати
марқади пайғамбар дар Мадина ва тарзи боздиди турбатҳои
бузургони дин мувофиқи мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат баён
мегардад. Рисола тоҷикӣ бошад ҳам, дуоҳои он ва баъзе порчаҳои дигар арабӣ буда, муаллиф онро дар Бағдод ҳангоми
сафараш ба Маккаву Мадина бомдодони рӯзи панҷшанбеи 22
шаъбони санаи 877/22 январи соли 1473 ба охир расондааст.
Дар ин хусус дар поёни бисёр нусхаҳои он чунин ибораҳо дида мешавад: «Фараға мин таълифиҳо заҳватун явми-л-хамиси
сония вал-ишрина мин шаъбон-ил-мунтазам фӣ шуҳури санати сабъа ва сабъина ва самонамиата би мадинат-ис-салома
би Бағдодин ва фӣ-ҳил таваҷҷуҳа ило байтуллоҳ-ил-ҳаром ва
ано ал-фақир Абдураҳмон бин Аҳмад ал-Ҷомӣ…» Яқинан сабаби автограф дониста шудани аҷзои куллиёти Ҷомӣ, ки дар
Китобхонаи миллии Эрон, таҳти рақами 352 нигоҳ дошта мешавад ва нусхаи аксии онро мо истифода кардаем, низ
мавҷудияти ҳамин ҷумла бошад.
Гумон мекунам, ки дар нусхаи асл ин иборат мавҷуд будааст ва дар баъзе нусхаҳои дигар он айнан кӯчонда шудааст. Бинобар ин, мавҷудияти ин ибора ҳанӯз автограф будани чунин нусхаҳоро исбот намекунад.
Барои намуна як ҷумла меорем: «Аломати қабули ҳаҷ даҳ
чиз аст: аввал, зӯҳд дар дунё ва дуюм, иқбол бар охират ба
таҳсили асбоби меод ва сеюм, заҳмат аз халқ дур доштан ва
чорум таҳаммуди заҳматҳои халқ ба адами мукофоти бадиҳо қавлан ва феълан кардан, панҷум, дар ҳама аҳвол бо
ёрон ва ҳамроҳон ба хулқи хуш зистан ва шашум, луқма аз
халқ, он чӣ муяссар шавад, дареғ надоштан ва ҳафтум, тарк
кардани ҳар маъсияте, ки пеш аз ҳаҷ аз вай ба вуҷуд меомада ва ҳаштум, сӯҳбати ёрони батолат ва ҷаҳолатро ба сӯҳбати аҳли салоҳ ва адолат бадал кардан ва нӯҳум, маҷолиси
лаҳву ғафлатро ба маҷолиси зикру яқза муавваз гардонидан
ва даҳум, ба гузаронидани ҳаҷ уҷбе дар худ нодидан ва бар
касе, ки ҳаҷ накарда бошад, такаббур нонамудан ва аломати
тарки уҷб он бошад, ки сухани ҳаҷ дар маҷолис бисёр
нагӯяд ва ба он ифтихор наҷӯяд» (К. 405а).
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Чунон ки мебинед, ба ин масъала ҳам Ҷомӣ аз нуқтаи
назари ахлоқи ҳамида наздик мешавад.
«Рисолаи кабири маносики ҳаҷ». Дар ин бора Абдулғафури Лорӣ чунин хабар медиҳад: «Ҳазрати эшон дар
маносики ҳаҷ ду рисола навиштаанд: яке сағир, ки машҳур
аст ва яке кабир, ки бар чаҳор мазҳаб нанавиштаанд дар
роҳи Макка ва он дар арафот гум шуда, аз ин ҷиҳат машҳур
нест, аз барои он ки мусаввадаи асл набуда» (с. 39). Яъне ин
китоб ҳанӯз дар соли 877/1472 гум шуда будааст.
Ба ҳамин тариқ Абдураҳмони Ҷомӣ чун олими варзида
дар чандин риштаҳои илму дониш саҳми арҷманде гузоштааст.
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ФАСЛИ ПАНҶУМ
ҶОМӢ – ШОИР ВА НАВИСАНДА
Албатта, ин фасл ба ду ваҷҳ шартан чунин ном дорад:
Аввалан, Ҷомии олиму мутафаккир ва орифро аз Ҷомии
шоиру нависанда наметавон ҷудо кард. Сониян, дар саросари ин рисола кӯшише ба кор рафтааст, ки ташаккули
тадриҷии Ҷомӣ чун шахсияти халлоқ барқарор гардад,
омилҳои ин халлоқият ба маърази намоиш гузошта шавад,
барои кушодани уқдаҳои эҷодиёт, идроки жарфои тафаккури илмӣ, паҳнои андешаҳои инсонӣ ва воло будани ормонҳои адабии ӯ саъйе ба кор равад. Аз ин сабаб дар ин
фасл фақат ба баёни мухтасари таърихи таълифу тартиб ва
таркибу ҳаҷм, фишурдаи мӯҳтавиёт ва баъзе нишонаҳои
сабку услуби асарҳои манзум ва осори мансури бадеии Абдураҳмони Ҷомӣ мепардозем.
ДЕВОНҲОИ АШЪОРИ ҶОМӢ
Абдураҳмони Ҷомӣ дар давоми ҳаёти огоҳонаи худ беш
аз панҷоҳ сол муттасил ба гуфтани шеъри лирикӣ мепардохт. Вай ин навъи ашъори хешро дар се девон ҷамъ оварда,
онҳоро «Фотиҳат-уш-шубоб» (яъне оғози ҷавонӣ), «Воситат-ул-иқд» (яъне мӯҳраи мобайни шаддаи марҷон) ва «Хотимат-ул-ҳаёт» (яъне фарҷоми зиндагӣ) номидааст. Ин девонҳо, хусусан девони аввал, дар дарозои 500 сол садҳо,
балки ҳазорон нусхаи мукаммал ва мунтахабу мухтасар
рӯйбардор карда шудаанд. Баъди он ки ҳунари чоп пайдо
шуд, асарҳои Ҷомӣ ва аз ҷумла осори лирикии ӯ гаштаю
баргашта ба табъ мерасад.
То он ҷое, ки суроғ дорем, қисмате аз ашъори лирикии
Ҷомӣ бори аввал соли 1284/1867 дар Қустантания (Туркия)
бо номи «Девони мулло Ҷомӣ» чоп шудааст. Он 3 қасида,
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519 ғазал, 1 таркиббанд, 2 тарҷеъманд, 15 қитъа, 41 рубоӣ ва
2 фардро фаро мегирад. Ҳамаи ин шеърҳо аз девони қадимии Ҷомӣ гирифта шуда, дар асари мухтасарӣ, костану
афзудани калимаҳову ҳарфҳо ва таркибҳо, партофта шудани
байтҳо, саҳву ғалатҳои дигар ва номаълум ё тасодуфӣ будани манбаи нашр ва амсоли инҳо наметавон ба ин нашр арзиши матншиносие қоил шуд. Аммо дар бобати интишори
бештари як қисми муайяни осори лирикии Ҷомӣ ин нашр
набояд аз аҳамият холӣ бошад.
Девони қадимии Ҷомӣ бо номи «Куллиёти Ҷомӣ» чандин
бор дар Ҳиндустон ҳам ба тарзи литографӣ ба табъ расидааст. Аз он ҷумла чунин нашрҳои он маълуманд: Лакҳнав,
1876, 1890, 1907; Конпур, 1896, 1900, 1903, 1904, 1906,
1912; Бомбай, 1904 ва ғайра. Солу нашри ин китобҳо дигардигар бошанд ҳам, ҳамаи онҳо дар таркиб, саҳифагузорӣ ва
ороиш айнан як буда, аз рӯи як қолаб литография карда
шудаанд. Ноширашон: Навил Кишур. Таҳқиқ нишон дод, ки
ин нашрҳо матни аз ҷиҳати ҳаҷм пурраи таҳрири савуми
девони қадимии Ҷомиро дарбар мегиранд. Танҳо ҷо ба ҷо
гузоштани шеърҳо дар дохили жанрҳо ва радифҳо гоҳе аз
ҳам тафовут доранд. Аммо аз ҷиҳати сиҳҳату эътибор ин
чопҳо эҳтиёҷ ба таҳлил надоранд, зеро саропо ғалат андар
ғалат буда, дар онҳо байти солимеро ёфтанд душвор аст. Аз
ин ҷиҳат онҳоро дар интишори осори Ҷомӣ қимате қоил будан ҳам нашояд.
Соли 1325/1907 дар Тошканд дар чопхонаи О.А.Портсев
нашри дигари девони қадимии Ҷомӣ сурат гирифтааст. Хаттот Шоҳмурод – котиб, ношир Қозӣ Ғуломрасулхоҷа бинни
Муҳаммадрасулхоҷа. Асоси ин нашрро, аз афти кор, чопҳои
сангии ҳиндӣ ташкил кардааст, зеро аз ҷиҳати таркиб,
ҷобаҷогузории ашъор ва камияти аёбтии ҳар як шеър он бо
чопҳои ҳиндӣ як аст ва аз ин рӯ он низ «Куллиёти Ҷомӣ» номида шудааст. Аммо аз ҷиҳати сиҳҳати матн нашри Тошканд
аз чопҳои ҳиндии ин китоб фарқи куллӣ дошта, ноширу
нассоҳи он шеърҳоро ҳатталимкон (шояд аз рӯи манбаъҳои
хаттии дигар бошад) аз ғалатҳои фоҳиш тоза кардаанд. Дар
натиҷа он китоби хондание шуда, барои паҳн гардидани ша265
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кли нисбатан саҳеҳи девони қадимии Ҷомӣ сабаб шудааст.
Аммо азбаски манбаи ҳангоми тасҳеҳ ба он такяшуда номаълум аст ва нашр аз саҳву хатоҳо, ихтисори дохили
шеърҳо ва каҷфаҳмиҳо барӣ нест, аз он ба мақсадҳои илмӣ
истифода кардан мӯътамад буда наметавонад.
Чопҳои ҳиндӣ ва нашри тошкандии девони қадимии
Ҷомӣ, ки унвони «Куллиёти Ҷомӣ»-ро гирифтаанд, аз 960
ғазал, 1 мураббаъ, 42 қитъа, 55 рубоӣ, 86 муаммо, 4 таркиббанд, 4 тарҷеъбанд, 10 қасида ва 12 шеъри кӯтоҳи қасидамонанд ва як муқаддимаи мансури ба назм омехта иборат
мебошанд.
Девони аввали Ҷомӣ бо номи «Девони Ҷомӣ» ду бор дар
Эрон ба эҳтимоми Ҳ.Пажмон дар солҳои 1317/1938 ва
1334/1955 ба табъ расидааст. Дар бораи манбаи истифодабурдааш ношир дар саҳифаи бисту ҳафтуми муқаддимаи
мусаҳҳеҳ чунин менависад: «Нигорандаи ин сутур ба саҳми
хеш, бо вуҷуди гирифтории фавқулода ва парешонии хотир,
девони ғазалиёти ӯро (яъне Ҷомиро – А.А.) бо чандин нусхаи
хаттӣ, ки дар дастрас буд, муқобила ва то ҷое, ки фаҳму фурсаташ иҷоза медод, дар ислоҳи он саъй намуд… Девони
Ҷомӣ дар Ҳиндустон табъ шуда ва чопи панҷуми он дар
дастраси банда буд ва девони ҳозир аз нусхаи мазбур аз ҳайси ғазал комилтар аст, вале қасоиди маъдуди Ҷомӣ ва муаммоҳое, ки ба номи ашхос сохта буд, амдан ҳазф гардид». Вале чанд саҳифа пештар (с.16) ӯ навишта буд: «Аз ҷумлаи
нусхаи матбӯа дар Ҳинд, ки дар тасҳеҳи девони ҳозир
мавриди истифода қарор гирифт чопи панҷум будааст».
Мухтасари девони аввали Ҷомӣ аз рӯи нашрҳои Теҳрон,
ки айни якдигарранд, 994 ғазал, 1 мураббаъ, 3 тарҷеъбанд, 3
таркиббанди марсиявӣ, 44 қитъа, 1 маснавии себайтӣ, 120
рубоиро фаро мегирад. Дар охири китоб се порча бо зикри
ин амр аз «Силсилат-уз-заҳаб» ҷой дода шудааст.
Нашрҳои Ҳ.Пажмон аз ҷиҳати эклектикӣ будани матн,
маълум набудани шеваи тасҳеҳ ва меъёру пояи он наметавонанд, дар корҳои илмӣ чун манбаъи мӯътамад истифода
шаванд. Аз ин гузашта, дар он саҳву нуқсонҳои дигар низ ба
назар мерасанд. Вале ин нашрҳо дар Эрон, ки бо як навъ та266
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ассуб гуфтори Ҷомӣ рад карда мешуд, аҳамияти калоне доштанд, чунки ба василаи онҳо доираи васеътари хонандагони эронӣ бо асарҳои лирикии Ҷомӣ ошно мешуданд. Такрори нашри онро натиҷаи шавқу талаби хонандагон ба осори
лирикии Ҷомӣ шумурдан лозим аст.
Се девон доштани Ҷомӣ қариб 500 сол боз маълум буд.
Аммо шояд ба сабаби номи «Куллиёти Ҷомӣ»-ро дар нашрҳо гирифтани девони қадимии шоир бошад, ки то вақтҳои
охир муҳаққиқон ва ноширон ба ду девони баъдинаи Ҷомӣ
камтар таваҷҷӯҳ намудаанд. Дар бобати дигарон метавонем,
ки тахмин бикунем, вале худи моро соли 1964 ҳангоми
таҳияи ҷилдҳои якуму дувуми осори мунтахаби панҷҷилдаи
Ҷомӣ (ҳозиркунандагони чоп Б.Сирус , А.Афсаҳзод,
З.Аҳрорӣ ва М.Мамедова) маҳз ҳамин ном ба хато ва ғафлат
гузошт, ки дар натиҷа аз девонҳои II ва III Ҷомӣ сатре ҳам
ба он мунтахабот ворид накардаем. Дар натиҷа нашри Душанбе шомили 777 ғазал, як мураббаъ, се банди як
тарҷеъбанд як таркиббанду як ғазали марсия дар сӯгвории
фарзандони шоир, 22 қитъа ва 50 рубоӣ аз чоп хориҷ шуд.
Соли 1341/1962, чунонки чандин бор хотирнишон шуд,
Ҳошим Разӣ бо муқаддимаи муфассал ва 25 феҳрист девонҳои сегонаи Ҷомиро дар якҷоягӣ бо номи «Девони комили Ҷомӣ» дар Теҳрон ба табъ расонд. Ин чоп нисбат ба тамоми нашрҳои собиқи девонҳои Ҷомӣ дар пуррагӣ, сиҳҳати
матн ва камтар будани саҳвулқалами ношир ва коркунони
матбаа, дурустии навишти калимаву ибораҳо ва ғайра имтиёз
дорад. Феҳристҳо китобро зеб медиҳанд ва барои муайян
кардани образҳо, луғат ва услуби шеърҳо метавонанд ёрӣ расонанд. Ҳ.Разӣ мувофиқи муқаддима ҳангоми таҳияи матн 10
нусхаи қаламиеро истифода бурдааст, ки дар охирҳои асри
ХV ва асри ХVI истинсох гардидаанд. Аммо ӯ аз тарзи кори
худ, мақсаду дараҷаи истифодаи нусхаҳо дар таҳияи матн ва
амсоли инҳо хабаре надода, ҳатто аз тавсифи оддии нусхаҳо
(мушаххасот ва таркиби онҳо) низ сарфи назар мекунад.
Ҳамчунин, ӯ шакли девонҳои Ҷомиро тағйир дода, ҳамаи
онҳоро омехта гардондааст. Дар ин нашр саҳвулқаламҳою
ғалатҳои котибони дастнависҳо, иштибоҳот ва хатоҳои маҳз
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низ ҷой дошта, ғазалу рубоӣ ва қитъаҳои пурра, байту
бандҳои шеърҳои алоҳида афтода, гоҳе ғазали девонҳо ба
ҳамдигар омехта карда шудааст. Гуфтан кофист, ки аз рӯи
ҳисоби мо 196 ғазал, 8 қитъа, 20 рубоӣ, 1 фард ва абёти зиёде
аз шеърҳои дигар аз ин нашр берун мондаанд, ки ҷамъан 225
шеър = 1581 байт (3162 сатр-мисраъ)-ро ташкил мекунад.
Дар «Девони комил» набудани ашъори зиёд адабиётшиноси
афғонистонӣ Муҳаммад Алам Ғаввосро ба иштибоҳи хатире
афганд. Номбурда соли 1348/1969 дар Ҳирот бо номи
«Ашъори ноёби Ҷомӣ» китоберо интишор дод, ки аз 150
ғазали пурра, 3 ғазали нопурра ва 2 қасида иборат аст. Инҳо
шеърҳоеанд, ки дар «Девони комили Ҷомӣ» ёфт намешаванд.
Ношир онҳоро дар ҳеҷ девону куллиётҳои дигар низ нопайдо
медонад, ки ин фикри ӯ иғроқи маҳз аст1. «Ашъори ноёби
Ҷомӣ» дар Афғонистон бо хушнудӣ ва ташаккур пешвоз гирифта шуд»2. Аммо муқоисаи он бо матни интиқодии девонҳои сегонаи Ҷомӣ, ки аз тарафи ин ҷониб таҳия шудааст,
нишон дод, ки ҳамаи он шеърҳо аз девони дувуми Ҷомӣ «Воситат-ул-иқд» будаанд ва дар нусхаҳои қаламии он мавҷуданд. Аз ин гузашта, шеъре, ки дар саҳифаи 151 «Ашъори
ноёби Ҷомӣ» таҳти рақами 151 дар ҷузви ғазалҳо оварда мешавад, аслан мураббаъ буда, дар саҳифаҳои 731–732 «Девони
комили Ҷомӣ» бо номи «Мутафарриқа» нашр шудааст. Табиист, ки ҳамкасби афғонии мо натавонистааст, ки онро дар
ҷузви ғазалҳо дарёбад. Муқобилаи «Ашъори ноёби Ҷомӣ» бо
матни илмӣ-интиқодии «Воситат-ул-иқд» ҳамчунин собит
намуд, ки аз ашъори нашршуда 14 ғазал комилан дар ҳар ду
китоб ҳарф ба ҳарф як хел буда (дар «Ашъори ноёби Ҷомӣ»
ғазалҳои 1, 7, 20, 21, 35, 46, 48, 55, 68, 70, 75, 99, 117, 149, дар
матни интиқодӣ мутобиқан ғазалҳои 33, 37, 52, 53, 162, 240,
255, 263, 277, 295, 302, 386, 443, 501), аксари шеърҳо бо каме
тафовутҳо чоп шудаанд. Мутолиаи «Ашъори ноёби Ҷомӣ»
1

Ашъори ноёби Ҷомӣ, тадвин ва муқаддима аз Муҳаммад Алами Ғаввос.
Ҳирот, 1348, с. алиф-дол (1-4).
2
Назари аллома устод Салоҳиддин Салҷуқӣ бар «Ашъори ноёби Ҷомӣ»,
ҳамон китоб, баъди матн с.1-3; «Ашъори ноёби Ҷомӣ», ж. «Орёно»,
1349, №4, с. 88.
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нишон медиҳад, ки манбаи истифодакардаи ношир, ки дастнависи тақрибан асри ХVII будааст, хатову иштибоҳҳои зиёде доштааст ва аз ин рӯ на ҳамаи онҳо дар матни чопӣ ислоҳ
шудаанд. Ношир бисёр ҷойҳоро холӣ ё таҳти савол гузоштааст. Салоҳиддин Салҷуқӣ дар 28 маврид ислоҳи қиёсиро
пешниҳод кардааст, ки аз онҳо 2-тояшон дуруст баромад.
Шакли пурра ва саҳеҳи ғазалҳои нотамоми овардаи
М.А.Ғаввосро низ аз матни илмӣ-интиқодии девони дувуми
Ҷомӣ дар зери рақамҳои 28, 24 ва 403 мутолиа кардан мумкин аст.
Ниҳоят соли 1978 идораи интишороти «Дониш»-и АИ
СССР дар Москва ба воситаи бунгоҳи нашри шӯъбаи
адабиёти Ховар матни илмии интиқодии девони аввали Абдураҳмони Ҷомӣ «Фотиҳат-уш-шубоб»-ро аз рӯи ҳашт
нусхаи қадимтарини охири асри ХV ва аввали асри ХVI ва
соли 1980 чунин матни девонҳои дувуму сеюми ӯ «Воситатул-иқд» ва «Хотимат-ул-ҳаёт»-ро ба ҳуллаи табъ ороста, ба
ихтиёри аҳли тадқиқ ва мухлисони ашъори лирикии шоир
гузошт, ки таҳияи онҳоро муаллифи ин сатрҳо анҷом дода
буд2. Ин матнҳо бо андаке ихтисор баъдтар дар ҷилдҳои
якум (1986), дувум (1987), шашум (1988) ва ҳафтуми (1989)
«Осор»-и ҳаштҷилдаи Абдураҳмони Ҷомӣ ба расмулхати
кунунии тоҷикӣ интишор дода шуданд.
Ҳангоми таҳияю тадқиқи матншиносии девонҳои Ҷомӣ
маълум шуд, ки онҳо яку якбора шакли охиринро нагирифта, тадриҷан ба ин сурат даромадаанд. Ҷомӣ нахустин бор
девони худро дар замони Султон Абӯсаид, вақте ки 50 сол
дошт, мураттаб намуда, дар муқаддимаи он аз ин хусус
маълумот медиҳад:
То даҳ будам басе забун афтода,
То бисту сӣ зи раҳ бурун афтода.
Дар чаҳлу амо дода чил сол зи даст,
Дар панҷаи панҷаҳам кунун афтода.
2

Абурахман Джами. Фатихат-аш-шабаб. Критический текст и предисловие А.Афсахзода. М., «Наука», ГРВЛ, 1978. Предисловие, стр. 9-21.
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50-солагии Ҷомӣ ба соли 876 ҳиҷрӣ, ки ба 1463 мелодӣ
мусовист, рост меояд. Аммо дар баъзе нусхаҳои хаттӣ ва
нашрҳои литографии ин девони Ҷомӣ мисраи чаҳоруми рубоии мазкур дар сурати «Дар панҷаҳу панҷ ҳам кунун афтода»1 оварда мешавад, ки он таърихи тадвини девонро ба 5
сол пас мебарад. Аз эҳтимол дур нест, ки Ҷомӣ девони худро бори аввал дар соли 867/1463 тартиб дода, баъдан онро
шояд соли 872/1468 бори дуюм такмил дода бошад. Вале бо
ин ҳам кори девони аввалини Ҷомӣ тамом намешавад ва
шоир баъд аз чанд сол боз ба такмили он машғул гардида,
даставвал силсилаи ашъори ҳангоми сафари ҳаҷ (1472–
1473) навиштаашро ба он ворид мекунад. Охирин санае, ки
дар ин таҳрири девон дида мешавад, соли 880 (1475) мебошад, ки ин таърихи суруда шудани қасидаи «Луҷҷат-уласрор» аст. Нусхаҳои таҳрири якум ва дувуми девони қадимии Ҷомиро дар даст надорем. Фақат ишораҳои боло ба ин
ду таҳрири он гувоҳӣ медиҳанд. Гумон меравад, ки Ҷомӣ
бори сеюм девонашро бояд дар ҳудуди соли 880/1475 ё каме
баъдтар аз он такроран таҳрир ва такмил карда бошад. Вале
аз тарзи нусхаҳои боқимондаи таҳрири охирини девони
нахустини Ҷомӣ чунин ба назар мерасад, ки шоир ашъори
тозаи худро ба девони қаблан мураттабкардааш дохил карда
бошад ҳам, муқаддимаи онро, чунонки будааст, боқӣ гузоштааст. Санҷиши ҳартарафаи аниқи матншиносӣ нишон
дод, ки он девони Ҷомӣ, ки дар манобеи таърихӣ ва адабӣ
бо унвони «Девони қадимӣ» зикр мегардад, маҳз ҳамин
таҳрири сеюми девони нахустини Ҷомӣ буда, аксари куллии
тамоми нусхаҳои хаттие, ки дар китобхонаҳои ҷаҳон ва дар
дасти ашхоси ҷудогона мавҷуданд, нусхаҳои ҳамин девон
мебошанд. Ҳамчунин, тамоми нашрҳои пурра ва мухтасари
девони Ҷомӣ, ки дар Тошканду Ҳинд, Теҳрону Душанбе ва
Истанбул сурат гирифтааст, ба истиснои «Девони комили
Ҷомӣ» (Теҳрон, 1341/1962) ва «Ашъори ноёби Ҷомӣ»
(Ҳирот, 1348/1969), матнҳои интиқодие, ки дар Москва
1

Куллиёти Ҷомӣ, Тошканд, 1325, қамарӣ, с. 5.
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(1978 – 1980) чоп шудаанд ва ҷилдҳои 1, 2, 6 ва 7 «Осор»-и
Ҷомӣ дар ҳашт ҷилд (1986–1989) ҳама аз ҳамин таҳрири девони нахустини Ҷомианд.
Номувофиқии муқаддима бо мӯҳтавиёти девон ва дигар
шудани подшоҳи мамлакат, ки бо Ҷомӣ аз роҳи дӯстӣ ва садоқат наздик шуд, ӯро водор кардаанд, ки боз як бори дигар
ба ин кор баргашта, дар соли 884/1479 девони худро аз сари
нав ба тартиб орад. Дар хусуси таърихи таҳрири чаҳоруми
девони якуми худ Ҷомӣ дар ду маврид сухан меронад: аввалан, дар муқадимаи девони якуми хеш чунин мегӯяд: «Ва
шурӯъ дар ин тартиб дар таърихе буд, ки воқифони қавоиди
муаммо аз ин рубоӣ истихроҷ тавонанд намуд, рубоӣ:
Бо дил гуфтам, к-эй ба сафо гашта самар,
Ҳастӣ садафе пур аз гуҳар, чист хабар?
Аз гавҳари соли назми ин иқди дурар,
Бар рӯи садаф ниҳод як дона гуҳар».

(I, с. 15).

Агар бар рӯи ҳарфи «сод»-и калимаи «садаф» як дона
гуҳар, яъне як нуқта гузорем, ҳарфи «сод» ба ҳарфи «зод»
табдил меёбад ва ҳосили ҷамъи ҳарфҳои «зод» (800) +
«дол» (4) + «фе» (80) мувофиқи ҳисоби абҷад ба 884 баробар шуда, таърихи матлубро ифода мекунад, ки он ба
1479 мелодӣ баробар аст. Бори дуюм Ҷомӣ дар муқаддимаи
девони дуюми худ чунин хабар медиҳад:
«Дар таърихи санаи арбаа ва самонина ва самонамиа
(884), ки муддати умр аз шаст гузашта буд ва ба ҳафтод
наздик гашта, қариб ба даҳ ҳазор байт аз шеърҳои пароканда, ки авқоти шариф ба он зоеъ шуда буд ва бар он мутаасиф мебудам, дафъи дағдағаи ҷамъу тартибро ҷамъу тартиб карда шуд» (К. 550а). Ба ҳамин тариқ, Ҷомӣ ба мураттаб
сохтани девони якуми худ соли 1463 оғоз намуда, таҳрири
охирини онро соли 1479 анҷом додааст.
Азбаски ин девон баъд аз 13 сол «Фотиҳат-уш-шубоб»
ном гирифтааст, ҳамаи муҳаққиқон ашъори онро ҳамчун
шеърҳои даврони ҷавонии Ҷомӣ қабул кардаанд. Ҳол он ки
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ҳамаи он 1257 шеър (9396 байт) – еро, ки соли 884/1479 дар
девони якуми Ҷомӣ ҷой дода шудааст, наметавон маҳсули
даврони ҷавонии муаллиф шумурд, чунки дар ин вақт шоир
аз рӯи ҳисоби қамарӣ 67-сола ва аз рӯи ҳисоби шамсӣ 65сола буд ва худи ӯ дар қасидаи шайбия, ки дар ҳамин девон
ҷой гирифтааст, аз пирӣ ва мафлукии худ забони шиква
мекушояд ва аз ҷавонии даргузаштааш афсӯс мехӯрад. Аз
ҳамин сабаб номи он ва шарҳи муаллифро ҷуз як услуби шоирона беш донистан нашояд. Аммо он нукта қобили қайд аст,
ки қисмати зиёди ин девонро дар ҳақиқат ҳам ашъори даврони ҷавонӣ ва оғози камолоти эҷодии шоир ташкил менамояд.
Акнун ба саволе ҷавоб додан лозим аст, ки девони қадимии Ҷомӣ, ки таҳрири сеюми он дар ҳудуди соли 880/1475
сурат гирифтааст, аз девони якуми девонҳои сегонаи ӯ, ки
соли 884/1479 мураттаб гардида, баъд аз 13 сол «Фотиҳатуш-шубоб» номида шудааст, чӣ тавофут дорад? Аввалан,
шоир муқаддимаи пешинаи онро партофта, ба ҷои он муқадимаи муфассалтаре навишта номи Абӯсаидро аз он хориҷ
кардааст. Дар муқаддимаи нави девон муаллиф андешаҳои
худро бештар роҷеъ ба мақоми шеъру сухан дар ҷамъият
иброз медорад. Ҳамчунин, ду рубоие, ки баъд аз муқаддимаи мансур дар ибтидои девони қадимӣ оварда мешуданд,
низ ихтисор гардидаанд. Маснавии мадҳи Султон Абӯсаид
бо 15 байти иловагӣ бо номи «Бошад ин дар мадҳи Султон
Абӯсаид» дар ҷузви маснавиёти пеш аз ғазалиёт ҷой дода
шудааст. Бар замми ин, Ҷомӣ шояд баъзе ғазалҳои сустро
низ партофта, баръакс, дар ҳудуди 80–90 ғазали нав, аз он
ҷумла 4 ғазали ифтитоҳии «Фотиҳат-уш-шубоб», яъне
шеърҳои 39, 40, 41 ва 42 (I, 1745–1778)-ро ба он илова карда, ҷои шеърҳоро дар дихили радифҳо то андозае тағйир
дода, тарҷеъбанду таркиббандҳоеро дар оғози китоб дар як
ҷо ҷойгир кунондааст. Дар нусхаҳои хаттӣ ва чопии девони
қадимии Ҷомӣ қисмати охирро муаммоҳое ташкил мекунанд, ки аз рисолаҳои мансури муаммои Ҷомӣ гирифта
шудаанд. Адади ин муаммо дар ҳар нусха ҳар хел аст. Аммо
аксари онҳо 85–86 муамморо дар бар мегиранд. Дар яке аз
нусхаҳои қадимтарини таҳрири сеюми ин девон, ки соли
272
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

892/1487 истинсох гардида, таҳти рақами С 1967 дар ганҷинаи дастнависҳои шарқии ШЛИШ АИ СССР нигоҳдорӣ
мешавад, 116 муаммо мавҷуд аст. Дар девони якуми девонҳои сегонаи Ҷомӣ, ки баъдан «Фотиҳат-уш-шубоб» ном
гирифтааст, ин муаммоҳо ҷой дода нашудаанд ва баръакс 4
муаммое, ки дар тамоми нусхаҳои комили «Фотиҳат-ушшубоб» дучор мешаванд, дар девони қадимӣ вуҷуд надоранд. Умуман, ҳадс задан мумкин аст, ки ашъори дар ин
нусха набударо Ҷомӣ бояд маҳз дар байни солҳои 880/1475
ва 884/1479 навишта бошад. Фарқи байни ин нусха ва
нусхаҳои дигари дар матни интиқодӣ истифодашударо дар
якҷоягӣ метавон фарқи асосии таҳрири сеюми девони қадимӣ ва девони аввали Ҷомӣ «Фотиҳат-уш-шубоб» шумурд.
Вале девони қадимии Ҷомӣ чун асари мустақил дар тӯли
қарнҳо аз девонҳои сегонаи ӯ бештар шӯҳрат доштааст.
Аммо таҳрирҳои пайдарпай боиси он шудааст, ки баъзе
муҳаққиқон дар хусуси соли тадвини он ба иштибоҳ роҳ
диҳанд. Ҳамчунин «Фотиҳат-уш-шубоб» номида шудани он
аҳли қаламро ба он водор карадаст, ки ашъори онро маҳсули даврони ҷавонии шоир пиндоранд.
Муҳаққиқоне, ки мо ба осори онҳо ошноӣ дорем, ба истиснои Ҳ.Эте ва С.Айнӣ, ҳама таърихи тадвини девони
дуюми Абдураҳмони Ҷомӣ «Воситат-ул-иқд»-ро соли
885/1480 донистанд. Ин ақида дар асоси қитъаи худи шоир,
ки дар поёни муқадимаи мансури он девон оварда мешавад,
ба вуҷуд омадааст. Дар аввал нависандаи ин сатрҳо низ
ҳамин ақидаро пайравӣ мекард ва гумон дошт, ки Абдураҳмони Ҷомӣ шояд баъди ҷамъоварии девони якуми худ
соли 1479 ашъори нотамом ва носуфтаи аз он берун мондаро дар муддати як сол таҳрир ва такмил намуда, ба шакли
девони ҷудогона танзим карда бошад. Аммо таҳқиқи
амиқтари матни девони дуюми Ҷомӣ ин фикрро рад кард.
Зеро аз муқадима ва мундариҷаи он ошкор мегардад, ки
шоир ашъори ин девони худро на дар як сол, балки дар
муддати дарозтаре мураттаб карда будааст. Ҷомӣ дар
муқаддимаи девони дуюм чунин менависад: «Аммо баъд
намуда меояд, ки дар таърихи санаи арбаа ва самонина ва
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самонамиа (884), ки муддати умр аз шаст гузашта буд ва ба
ҳафтод наздик гашта, қариб ба даҳ ҳазор байт аз шеърҳои
пароканда, ки авқоти шариф ба он зоеъ шуда буд ва бар он
мутаассиф мебудам, дафъа дағдағаи ҷамъу тартибро ҷамъу
тартиб карда шуд ва ҳиммат бар он буд, ки агар бақияи ҳаёте бошад, ба талофии он масруф гардад. Аммо чун гоҳ-гоҳ
ба ҳукми вақт, бо собиқаи такаллуфе байте ё бештар аз хотир сар мезад ва ба мӯҷиби ишорати баъзе аз дарвешон, мисраъ, «ки бодо вақти эшон хуш чу вақти дигарон з-эшон»
сурати такмил меёфт ва дар қайди китобат меомад ва идроҷ
дар силки он чи пештар самти интизом ёфта буд, музаннаи
ахлол ба тартиби он мебуд, ҷудогона дар ин авроқ сабт
афтод. Умед аст, ки агар мӯҷиби аҷре набошад, муқзӣ ба
варзе низ нагардад. Қитъа:
Дар оғози тасвиди ин тоза нақш
Чу «таммамтаҳу» гуфтам аз баҳри сол,
Хирадманди доно ба сирри ҳуруф
Аз он гуфта дарёфт таърихи сол»

(К. 550 а)

Агар ба гуфтори Ҷомӣ амиқтар таваҷҷӯҳ фармоед, ӯ сареҳан арз менамояд, ки ашъори девони дуюмро гоҳ-гоҳе
мувофиқи мавриде ба ҳукми вақт, бидуни тайёрии пешакӣ ва
нияти изҳори фазлу ҳунар, мегуфтааст ва онро аксар дар
маҷлиси дӯстон ва дарвешон хонда, баъд онро такмилу ислоҳ
карда, ба қайди китобат медароварадаст ва барои он ки тартиби девони аввал халалпазир нагардад, он ашъорро алоҳида
ҷамъ карда, билохира ба шакли девони алоҳида даровардааст.
Агар асли воқеа чунин бошад, пас саволе ба миён меояд, ки
калиди муаммои таърихи тадвини девони дуюми Ҷомӣ дар
куҷост? Аз ибораи «таммамтаҳу» ба ҷуз 885, яъне ду «те» (400
+ 400 = 800), ду «мим» (40 + 40 = 80) ва «ҳе» (5), ҳосили
ҷамъаш 885 чизи дигаре намебарояд. Ба фикри мо, дар мисраи
дуюми қитъаи боло «таммамтаҳу» (885/яъне 1479) вақти
шурӯъи девони дуюмро нишон медиҳад ва барои соли итмоми
он калимаи «ҷу» («ҷим» = 3 + «вов» = 6 = ҷамъ 9) низ бояд ҷу274
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зви моддаи таърих пазируфта шуда, бар болои 885 боз 9 илова
гардад. Он гоҳ ба ҷои 885, ки ҳосили ҳарфҳои «тамамтаҳу»
аст, аз ибораи «чу тамамтаҳу» рақами 894 ба даст меояд, ки
маҳз ҳамин таърих санаи дурусти тадвини девони дуюми
Ҷомӣ мебошад ва он ба соли 1489 мелоди мусовӣ аст. Ин
даъворо тадқиқи матншиносии девон ҳам тасдиқ мекунанд.
Барои исботи он чаҳор далел меорем.
1) Абдураҳмони Ҷомӣ дар яке аз қитъаҳои ин девон (II,
4255–4256) ба шахсе муроҷиат карда, аз «Хамса»-и худро ба ӯ
фиристодан хабар медиҳад. «Хамса»-и Ҷомӣ, ки маснавиҳои
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор», «Сабҳат-ул-аброр», «Юсуфу Зулайхо»,
«Лайливу Маҷнун» ва «Хирадномаи Искандарӣ»-ро фаро
мегирад, соли 890/1485 мураттаб гардида, шоир метавонист,
ки онро фақат баъди ин сана ба ҷое ё ба касе бифиристад.
2) Соли 891/1489 фарзанди Ҷомӣ Заҳириддин Исо таваллуд шуда буд ва Ҷомӣ ба он муносибат қитъае (II, 4231–
4233) суруда буд, ки он қитъа низ ба ин девон дохил карда
шудааст.
3) Дар ҷои дигар Ҷомӣ дар қитъае (II, 4251–4254) ба шахси мухотабаш, ки ба гумонам бояд Султон Яъқуби Оққуюнлу (884–896/1479–1491) бошад, хабар медиҳад, ки барои
ӯ ҷузве ё ин ки тамоми «Баҳористон»-ро фиристодааст.
Ошкор аст, ки Ҷомӣ «Баҳористон»-ро дар соли 892/1487
таълиф карда буд ва албатта онро фақат баъди ин таърих ба
касе фиристода метавонист.
4) Ниҳоят, дар девони дуюми Ҷомӣ қасидаи машҳури ӯ
«Рашҳи болин би-шарҳи ҳолин» дарҷ шудааст, ки онро шоир соли 893/1488 навишта, таърихи суруда шудани онро дар
худи ҳамин қасида сареҳан ба тариқи зайл зикр кардааст:
Ба ҳаштсаду наваду се кашидаам имрӯз,
Зимоми умр дар ин тангнои ҳиссу хаёл

(II, 49).

Ба ин тариқ ашъоре, ки дар солҳои 890–893/1485–1488
навишта шудааст, дар девоне, ки соли 885/1480 мураттаб
гардидааст, наметавонад ҷой дода шавад.
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Бинобар ҳамин, дар асоси далелҳои боло, ибораи «Ҷу тамамтаҳу»-ро моддаи таърихи тадвини девони дуюми Ҷомӣ
қабул намуда, санаи 894/1489-ро ба тарзи қатъӣ бояд соли
мураттаб гардидани он шумурд. Аз ин чунин хулосае мебарояд, ки Абдураҳмони Ҷомӣ 667 шеъри девони дуюми худро, ки 4478 байт аст, дар тӯли солҳои 885–893/1479–1488
навишта, онро соли 894/1489 чун девони ҷудогона ба шакли
охирин дароварда, тартиб додааст. Ба ин мулоҳиза боз он
далел ҳам гувоҳӣ медиҳад, ки дар девони дуюми Ҷомӣ
ашъори баъди соли 894/1489 сурудаи ӯ (масалан марсияи
соли 895/1490 ба марги Хоҷа Аҳрор навиштааш) ворид
нагардидааст.
Ба ин девон ҳам Ҷомӣ соли 897/1491 унвон мегузорад ва
онро «Воситат-ул-иқд» меномад.
Дар бораи соли тадвини девони сеюми Абдураҳмони
Ҷомӣ ҳеҷ шакку ихтилофе вуҷуд надорад. Худи шоир хабар
медиҳад, ки онро соли 896/1490–1491 мураттаб кардааст.
«Оғози тасвиди ин баён ва бунёди таршеҳи ин риёз дар
шуҳури санаи ситта ва тисъина ва самонамиа (896) иттифоқ
афтод» (К. 590б). Ба тарзи дигар гӯем, 2755 байти 396
шеъри девон маҳсули эҷодии се соли охири умри Ҷомӣ буда, ин девонро ҳам соли 897/1491 шоир ном мемонад ва ба
«Хотимат-ул-ҳаёт» онро мавсум мегардонад. Гумон меравад, ки ашъори соли охирини ҳаёти шоирро ҳам худи ӯ ва ё
наздиконаш бояд ба ин девон илҳоқ карда бошанд.
Агар ба таркиби девонҳои Ҷомӣ диққат гуморем, ба мушоҳида мерасад, ки он аз ҷиҳати композитсия ба достонҳои
ишқии ӯ монанд аст, яъне қисмати қасоиду тарҷеот ва таркиббандҳо бобҳои анъанавӣ, ғазалиёт бахши асосӣ – баёни
ишқ ва қисматҳои баъдина бахшҳои хулосаи достонҳоро ба
хотир меоранд.
Ба ҳамин тариқ, Абдураҳмони Ҷомӣ се бор (солҳои 1479,
1489, 1491) аз рӯи замони вуқӯъи ашъорашон девон тартиб
додааст, ки девони якуми ӯ ашъори то 65-солагӣ, девони
дувумаш шеърҳои дар 66–75-солагӣ ва девони савум маҳсули лирикии дар се соли охири умр навиштаи ӯро фаро мегиранд. Ҳангоми тартиб додани девонҳо ба Амир Хусрав
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пайравӣ кардани Ҷомӣ маълум нест. Аммо он чиз яқин аст,
ки номгузории онҳо охири соли 1491 дар ҳақиқат ҳам бо
хоҳиши Алишери Навоӣ, дар пайравии девонҳои панҷгонаи
Амир Хусрави Деҳлавӣ сурат гирифтааст. Дар ин бора
Алишери Навоӣ дар «Хамсат-ул-мутаҳайирин» (в. 54б –
57а) чунин хабар медиҳад: «Ин фақир дар ҳамон соле, ки он
кас нақл (вафот – А.А.) карданд, аз зиёрати Имом Алӣ
Мӯсо-ар-Ризо, алайҳи таҳийятуҳу вассано, омадам, ба тариқи маъҳуд аввал ба хидмати он кас ворид шудам. Он кас
девони савуми худашонро тартиб дода буаанд. Ба фақир девони бо хати мубораки худашон китобатшударо иноят фармуданд. Фақир илтимос карда, гуфтам, ки шунида нашудааст, ки ғайр аз Мир Хусрав аз аҳли назм каси дигар девонҳои мутааддид тартиб дода бошанд, аммо онҳое, ки девонҳои мутааддид омода кардаанд, ба ҳар кадоме як номи
муносиб гузоштаанд, чӣ мешуд, ки Шумо ҳам ба ин девонҳо
номи муносибе гузоред. Он кас қабул карданд. Баъди ду рӯз
ба хизмати он кас расидам. Аз бағалашон ҷузве бароварда,
ба фақир доданд. Барои девонҳо феҳристе сохта, ҳар кадомеро ба исме мансуб гардонда будаанд ва ба ин кор боис
шударо низ зоҳир кардаанд». Баъд Навоӣ муқаддимаи ба се
девон навиштаи Ҷомиро оварда, хабар медиҳад, ки худи ӯ
ҳам бо маслиҳати Ҷомӣ ба девонҳояш ном гузоштааст.
Дар муқаддимаи се девон худи Ҷомӣ аз хусуси дар пайравии Амир Хусрав ном гузоштани девонҳояш ишорае накунад
ҳам, суханони дигари Навоиро пурра тасдиқ менамояд.
Номҳои арабии дутаркибаи девонҳои ӯ низ ҳаминро собит
менамоянд, ки онҳоро Ҷомӣ тақлидан ба девонҳои Хусрав
ном монда будааст. Ваҷҳи номи ҳар як девони девонҳои сегонаро худи Ҷомӣ чунин шарҳ медиҳад: «Дар ин воло, ки аз
таърихи ҳазрати набавия то такмили мояи тосиа се сол беш
боқӣ намондааст (яъне соли 897/1491 – А.А.), Алишер…
ҳиммати шариф ба он овардааст, ки давовини қасоид ва ғазалиётро, ки адади он ба се расидааст, дар як ҷилд фароҳам
оварад ва чун се мағзи писта дар як пӯст бипардозад. Аз ин
фақир истидъои он кард, ки ҳар як ба исме хос самти ихтисос
гирад ва аз вусмати ибҳом ва иштироки сурат истихлос пази277
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рад. Лоҷарам ба мулоҳизаи авқоти вуқӯашон девони аввал,
ки дар овони ҷавонӣ ва авоили замони омол ва амонӣ пайваста ба «Фотиҳат-уш-шубоб» иттисом меёбад ва девони сонӣ,
ки дар авосити уқуди айёми зиндагонӣ интизом ёфта, ба «Воситат-ил-иқд» номзад мешавад ва девони солис, ки дар авохири ҳаёт оғози тартиби он шудааст, ба «Хотимат-ул-ҳаёт»
мавсум мегардад» (I, с. 4–5).
Девонҳои сегонаи Ҷомӣ аз ҷиҳати ҳаҷм, мундариҷа ва арзиши бадеӣ як хел нестанд. Аз ин миён девони якуми Ҷомӣ
«Фотиҳат-уш-шубоб» на танҳо аз рӯи ҳаҷм, балки аз лиҳози
арзиши бадеӣ ҳам аз ду девони баъдинаи ӯ «Воситат-улиқд» ва «Хотимат-ул-ҳаёт» баландтар аст. Аввалан, мавзӯи
ашъори шоир дар он басе рангоранг буда, ҷанбаи ҳаётдӯстӣ,
ҷиҳатҳои инсонпарварӣ ва фалсафаву ахлоқӣ дар он пурқувват аст. Дар ду девони баъдина бошад мавзӯи шеъри ӯ
нисбатан танг шуда, ҷиҳати ирфонӣ ва сӯфиёнаи афкори
шоир вусъат меёбад. Аммо дар якҷоягӣ ин се девон аз ёдгориҳои барҷастаи адабиёти классикии тоҷику форс буда,
ҳаҷми умумии ин се двон аз 2320 шеър ва шонздаҳ ҳазору
шашсаду бисту нӯҳ (16629) байт иборат мебошад.
Аз ҷиҳати миқдор ва ҳаҷм дар таркиби девонҳои сегонаи
Ҷомӣ ва ҳар кадоми онҳо дар алоҳидагӣ аз рӯи теъдод (1805
адад) ва ҳаҷм (13017 байт) ҷои якумро ғазал ишғол менамояд. Аз навъҳои дигари шеър қасида ва қасидагунаҳо
миқдоран (53 адад) кам бошанд ҳам, дар таркиби девонҳои
сегона дар якҷоягӣ ва дар ҳар се девон алоҳида алоҳида дар
ҷои дувум (1825 байт) меистанд. Қасидаҳои Ҷомӣ аз тавҳид,
наът, муноҷот, фалсафаи ирфон, панду ҳикмат, мавъиза,
ҷавоби номаҳо, қасидагунаҳояш, ки хеле кӯтоҳ (8–15 байт)
мебошанд, ба тавсифи иморатҳо бахшида шудаанд. Қасидаҳои «Шарҳи заъфи пирӣ ва айби шайб», ки чун қасидаи
шайбия машҳур аст, инчунин «Рашҳи болин би шарҳи
ҳолин» арзиши автобиографӣ дошта, «Ҷило-ур-рӯҳ» дар
ҷавоби Хоқонию Хусрав ва «Луҷҷат-ул-асрор» дар татаббӯи
Хусрав воқеъ гардидааст. Ба ҳамин минвол, дар девонҳои
сегонаи Ҷомӣ, бар хилофи анъанаи маъмули асрҳои миёна,
қасидаҳоеро, ки ба мадҳу ситоиши тамаллуқкоронаи ҳоки278
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мон ихтисос дошта бошанд, пайдо наметавон кард. Худи
шоир мазмуну моҳияти девонҳояшро чунин ба қалам
медиҳад:
Ҳаст девони шеъри ман аксар
Ғазали ошиқони шайдоӣ.
Ё фунуни насоеҳ асту ҳикам
Мунбаис аз шуури доноӣ.
Зикри дунон наёбӣ андар вай,
К-он бувад нақди умрфарсоӣ.
Мадҳи шоҳон дар ӯ ба истидъост,
На зи хушхотирию хушроӣ.
Имтиҳонро агар зи сар то пош
Барравӣ сад раҳу фуруд оӣ,
З-он мадоеҳ ба хотират нарасад
Маънии ҳирсу озпаймоӣ.
Ҳеҷ ҷо набвад он мадоеҳро
Дар ақиб қитъаи тақозоӣ
(III, 2579–2585).
Миқдори ночизи шеърҳое, ки Ҷомӣ ба ҳокимони дурдаст
бахшидааст, асосан дар ҷавоби номаҳои онҳо иншо гардида,
моломоли панду ҳикмату насиҳатанд. Онҳо ҳокимону амалдоронро ба накӯкориву шафқат, адолату ҳақиқат, хайру саховат,
муруввату ғамхорӣ нисбат ба зердастону ҷазодиҳӣ ба золимони мардумозор мехонанд. Панду ҳидоёте, ки шоир ба шоҳони
давр медиҳад, дар замони мо содда ба назар расанд ҳам, дар
асри ХV, дар замони кашмакашҳои феодалону таассуби
мазҳабӣ ва зулму ҷафои халқи авом, амали хайру нишони
ҷасорат буданд ва намоёнгари шуури волои суханваранд. Аз
забони шахси номоваре чун Ҷомӣ берун омадани чунин андешаҳо нерӯи муассири бештареро доро буданд. Ин қасидаҳо
бо умқи андешаву суфтагии зоҳириашон мумтозанд.
Осори лирикии Ҷомӣ анвои хурдтарини шеър – 274 рубоӣ ва 137 қитъаро (354 байт) низ фаро мегирад. Маълум
аст, ки рубоӣ аз навъҳои қадимитарини адабиёти хаттиву
шифоҳии мардуми форсизабон буда, аз ҳайси шӯҳрату ман279
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фиати амалӣ ҳамтое надорад. Рубоӣ дар доираи назми классикии мо ба дараҷаи баланди такомул расида, монанди зарбулмасал, ифодакунандаи тамоми мавзӯъҳои ҳаёту мамоти
халқ, махсусан воситаи баёни матолиби ишқу ирфон ва
фалсафа гардида, қитъаҳои ӯ ҳаҷвӣ ва ахлоқӣ мебошанд.
Фард, ки бо ҳикматнокӣ чун қолаби ибрози афкори
ҳамаҷониба пухтаву суфтаи суханвари андешаманд имтиёз
дорад, шомили мундариҷаи ахлоқиву тарбиявӣ ва иҷтимоию фалсафӣ мебошад. Эҷоди чунин осори ҳикматомез
дар асрҳои миёна ривоҷ гирифта буд. Мувофиқи суннати
роиҷ Ҷомӣ бо фардбайтҳо асарҳои гуногуни адабӣ, рисолаҳои илмиву мазҳабӣ, номаҳои расмиву шахсиро оро дода,
дар муносибати ҳаррӯза ва иншои муаммо низ онро фаровон истифода мебарад. Вай дар девони нахустини хеш
чаҳортоӣ тарҷеъбанду таркиббанд, як мураббаъ ва ҳафт
маснавии кӯтоҳро низ ҷо додааст. Яктоӣ таркиббанду баҳри
тавил ҷузви девони дувум буда, яктоӣ таркиббанду маснавии себайтӣ ва мураббаъу фард ба девони сеюми ӯ дохил
аст. Абёти суфтаву пухтаи ин анвои ашъори лирикии Ҷомӣ
ба таронаҳои малеҳи халқӣ шабоҳат доранд. Аммо марсияҳои ӯ дар марги фарзанду бародараш ва пираш аз ҳад бо
сӯзу пургудоз буда, намунаҳои олии марсияҳои классикӣ
маҳсуб мешаванд.
Назми риёкоронаи дарборро Ҷомӣ хандахариш мекунад.
Ӯ девонҳои худро «Дафтари аъмол», «Девони аъмол»
(Шеъри ман, Ҷомӣ, баёни ишқу хун хӯрдан бувад, – Ин на
девони ғазал, девони аъмоли ман аст) ва ашъорашро «ҳасби
ҳоли худ» меномад. Алҳақ ин рост аст. Ашъори шоир кайфияти рӯҳонии ӯро дар ҳолатҳои мухталиф, таассуроту тасаввуроти ӯро аз ҳодисаву воқеаҳои муайян ва муносибати
вайро роҷеъ ба падидаҳои гуногуни зиндагӣ ифода менамоянд. Дар «Фотиҳат-уш-шубоб» Ҷомӣ ғазале дорад, ки дар он
на танҳо аз маддоҳӣ барҳазар будани худро изҳор менамояд
ва аз рӯзгори сарфи шеъргӯӣ кардааш афсӯс мехӯрад, балки
меҳнати шабонарӯзиашро дар ин роҳ хабар дода, аз рӯи заковат ба он шуғл давом варзиданашро зарур мешуморад,
чунки ӯ дар ин ҳунар, яъне ҳунари шоирӣ устод буда (Ки
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шеъри хуш ҳунару ман ба он ҳунармандам), ба ин роҳ метавонад, ки ганҷи асрори ҳақиқатро бикушояд. Ин ғазал
мавқеи суханварии Ҷомиро ифода намуда, мазмуни он дар
баъзе порчаҳои шеърии дигари ӯ низ такрор меёбад:
Ман он наям, ки забонро ба ҳарза олоям,
Ба мадҳу замми хасон нӯги хома фарсоям.
Ҳадиси сифла-хазаф, иқди гавҳар аст сухан,
Зиҳӣ сафаҳ, ки ман инро ба он биёроям.
Ба жожхоиям аз даст рафт мояи умр,
Кунун зи ҳасрати он пушти даст мехоям.
Зи шаъри шеър, к-аз ин пеш бофтам, имрӯз
Ҷуз оби дидаву хуни ҷигар наполоям.
Фазои мулки сухан гарчи Қоф то Қоф аст,
Зи фикри қофия ҳар лаҳза танг меоям.
Сухан чу боду ман аз фоилоту мафъулот
Зироъ карда шабу рӯз бодпаймоям.
Саҳар аз нотиқа гуфтам, ки эй ба рағми ҳасуд
Ба коргоҳи сухан гашта корфармоям.
Кашам зи табъи сухансанҷ ранҷ, рухсат деҳ,
Ки сар ба ҷайби хамӯшӣ кашам, биосоям.
Ҷавоб дод, ки Ҷомӣ ту ганҷи асрорӣ,
Раво мадор, к-аз ин ганҷ қуфл накшоям
(I, 6171–6979).
Ғазал, ки дар адабиёти форсу тоҷик ҳанӯз дар асри IХ бо
ташаббуси устод Рӯдакӣ барин номовари ҷаҳонӣ ба вуҷуд
омада, дар эҷодиёти муосирони ӯ – Шаҳиди Балхӣ, Дақиқӣ,
Кисоии Марвазӣ, Робиаи Балхӣ ва дигарон мақом пайдо
карда буд, дар асрҳои Х–ХII ҳамчун жанр инкишоф пазируфта, дар қарнҳои ХIII–ХIV ба пояи баландтарини такомули худ расид, дар асри ХV, хусусан дар нимаи дувуми он,
ниҳоят паҳн гардид. Дар ин давр ҳама гӯяндагон, ҳатто
онҳое, ки дар эҷоди анвоъи дигари адабиёт устод буданд, ба
ғазал рағбати вофир доштанд ва аз қаламварон кам касеро
ёфтан мумкин аст, ки ғазал нанавишта бошад. Ҳаваскорони
шеър низ ағлаб ғазал машқ мекардан. Гузашта аз ин, бисёр
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шоирони он давр ба ҷуз ғазал ба навъҳои дигари шеър майл
намекарданд. Аксарияти куллии намунаҳое, ки Навоӣ,
Фахрӣ, Ҳакимшоҳи Қазвинӣ, Хондамир, Сом Мирзо ва дигарон дар тазкираҳои худ меоранд, матлаъҳои ғазал мебошанд. Матлаъи ғазал, ки суфтаю пухта ва пурмазмуну зебо
бошад, худ ҳукми як асари хурди мустақили адабиро дошт.
Сабаби интишори бемонанди ғазал дар ин давр, ба фикри
мо, он буд, ки ғазал бо бисёр хусусиятҳои умдаи худ ба ниёзи маънавии табақаҳои гуногуни аҳли завқ ҷавоб медод. Аз
ҷумла, ғазал навъи адабие буд, ки на дароз (мисли қасидаю
маснавӣ) ва на он қадар кӯтоҳ (мисли рубоию фард), на аз
ҷиҳати мавзӯъ маҳдуд, на ба ҳодисаҳои якдафъаинаи гузаранда марбут ва на барои баёни нуктаҳои илму фалсафа ва
мазҳаб хос буд. Он на бо супориш, балки бо амри дил эҷод
мегардад. Мавзӯи ишқ, ки меҳвари асосии ғазал буд, барои
тамоми табақаҳои ҷомеа мафҳум, эҳсосшаванда ва гуворо
буда, пайванди лаҳзҳои хушу хуррами зиндагӣ, тараннуми
эҳсоси муқтадир, баёни сӯзу алами ошиқ дар ҳаҷру фироқ
ва ноомади муҳаббатро ифода мекунад. Васфи зебоиҳои табиат, аз қабили дамидани субҳ, вазидани насим, тасвири
манзараи домани кӯҳу лаби ҷӯ, тавсифи абри найсону борони баҳор, муждаи васл, нолаи мурғону нағмаи обшорон, хабари барги гулу райҳонро шустани қатраи шабнами саҳарӣ
синаи гӯяндаву шунаванда ва хонандаи ғазалро ба хурӯш
меоранд. Ниҳоят тарзи монолог ва ё муколамаи ошиқона
будани аксарияти куллии ғазалҳо ҳайаҷони ботинӣ ва ғавомизи рӯҳонии касро барангезонда, онро ба завқи ҳар фарде
созгор мегардонад. Шакли зебо, оҳангҳои дилпазир, салосати сухан ва ширинии маънӣ, ки дар ғазали устодон бо соддагии баён тавъам аст, эътибори ғазаро дар чашми мардум
баланд мебардошт. Баъзе маҳз барои содда будани эҷоди он
ғазал мегуфтанд. Бар замми ҳамаи ин, ғазал дар ин аср низ
ба мисли замонҳои пешин ва баъд бо оҳангу мусиқӣ ва рақс
робитаи азим дошта, дар тамоми ҷамъомадҳои аҳли ҳунар,
самои сӯфиён, базмҳои рафиқона, маросимҳои оилавӣ,
машқи сарбозон, маҳфилҳои шоҳона, дар саҳни боғу гӯшаи
майхона, ҳуҷраи мадрасаю кунҷи меҳмонхона, танҳо ё бо
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ҳарифон суруда шуда, ба завқи ҳамагон метавонист, ки
мувофиқ афтад. Ҳамаи ин дар якҷоягӣ ва ҷудо-ҷудо ба
равнақи ғазал дар ин аср мусоидат мекард. Дар ин аср шоироне пайдо шуданд, ки ғазалро аз навъҳои дигари шеър боло мегузоранд. Ҷомӣ низ онро дар навъҳои шеър беҳтарин
шумурда (Аз фунуни шеър фанни беҳтарин омад ғазал, –
Чун накӯрӯён, ки дар сурат беҳанд аз ҷинну инс), Ҳилолӣ
қатъан зидди маснавиро аз ғазал бартар донистан (Муддаӣ
чун мазоқи шеър надошт, – Маснавиро беҳ аз ғазал пиндошт) баромада, ғазалро нақди ганҷинаи сухан меномад
(Нақди ганҷинаи сухан ғазал аст, – Шукри борӣ, ки назми
ман ғазал аст).
Ғазалиёти шоирони ин давр Неъматуллоҳи Валӣ (1329–
1431), Қосими Анвор (ваф. 1433), Исмати Бухороӣ (ваф.
1436), Котибӣ (ваф.1436), Хаёлии Бухороӣ (ваф.1447),
Шоҳии Сабзаворӣ (1385–1452), Озарӣ (1382–1462), Тӯтӣ
(ваф. 1462), Тӯсӣ (ваф. 1464) ва дигарон иштиҳори тамоме
доштанд. Дар нимаи дувуми асри ХV ҳам ғазал мақоми аввалиятро дар миёни анвои дигари шеър аз даст намедиҳад.
Беҳуда нест, ки донишмандони шеъру шоирӣ, аз ҷумла худи
Ҷомӣ, ин асрро «асри ғазал» номидаанд.
Ғазали классикӣ қолаби шеъри ишқӣ буда, асосан тавсифи ҳусни расои маъшуқа, дарду дармони муҳаббат ва эҳсосу эҳтиросоти дигари маҳбубро мунъакис месозад. Ҳамчунин, дар қолаби ғазал ифода сохтани мавзӯъҳои хушбошӣ
(гедонистӣ) – тарғиби бодаву май, зебоиҳои табиат ва
шодиҳои рӯзгор инкишоф ёфтаанд. Ҷомӣ аз хусуси ғазал
андеша ронда, онро беҳтарин марвориди сухан меномад.
Ғазалҳои Ҷомӣ ҳам аз ҷиҳати шакл ва ҳам аз ҳайси
мазмун устодона буда, аз даҳ нӯҳи онҳо ҳафт байтро фаро
гирифта, бо вуҷуди он ки дар баъзеи онҳо нақши павравӣ ва
осори истиқбол аз суханварони бузурги пешин ба назар мерасад, намунаи аълои шеъри лирикии адабиёти давраи классикии форсу тоҷиканд. Ҷомӣ чун як нафар ҳунарвари ҳассосу пурэҳтирос силсилаи ашъори лирикие офаридааст, ки дар
онҳо ишқи заминии инсонро тараннум мекунад. Аз ғазалиёти ӯ тамоми ҷанбаҳои ҳиссу шавқ ва шӯру иштиёқи ошиқ –
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умеду ноумедӣ, сархамиву тафохур, ҷунуни муҳаббату
таҳаммули сабру тоқат, самимияту ғазабро барчидан мумкин аст. Шоир дар абёти латифи ошиқонаи худ образи
анъанавии маъшуқаи зеборо бо ҳусну назокати расо, ҳукми
гузаро, ваъдахилофию ҷафокориҳояш ба қалам меоварад. Ӯ
дар муҳити атроф низ шабеҳаҳои дархӯри эҳсосоту ҳолати
ошиқро дарёфтаву ба тасвир мекашад. Дарду изтироби дар
ғазал ифодаёфтаи ошиқ шеърро аз рангу бӯи шодкомиву
шодмониҳо дур намеандозад. Шоир мутобиқи мизони зебописандии адабиёти давр аз қувваю ҷазабаи шӯру ҷунун ва
ғаму андӯҳи хеш лаззат мегирад. Дар айни ҳол ишқу муҳаббат барои вай иди саидест, ки хушиҳои онро мехоҳад, ки ба
хонанда парчош намояд. Вай ҳамчун таронасароёни ишқ ба
монанди Ҳофизи Шерозӣ назарияи навафлотуниро дар бораи ишқу кул ҳамчун иксири вуҷуд, хамирмояи сиришту
пайванди ҳастӣ ва манбаи ғаму шодӣ пазируфта, онро қадиму ҷовидонӣ мешуморад, маҳз ишқро офарандаи кулли
мавҷудот, гирдгардонандаи сипеҳр, ҳаракатдиҳандаи меҳр,
мағзи ҳастӣ ва мобақиро сабӯс медонад. Аммо ӯ эътироф
мекунад, ки ишқ мисли дарёи жарфи ҳамаро фурӯбаранда
буда, ҷазабаи ишқ ба наҳанги ҷаҳоношом монанд аст. Маҳз
ҳамин ишқи пурғавғои серхатар султони ҳафт иқлим, подшоҳи кишвари дил, зулоли ҷонбахш, ороишдиҳандаи ҷаҳон
ва паноҳгоҳе аз ҷаври замон аст ва на танҳо рақси фалаку
намаки сухан ҳам аз он аст (Ишқ, ки рақси фалак аз нури
ӯст, – Хони суханро намак аз шӯри ӯст), балки тамоми
мавҷудот туфайли он мебошад. (Ишқ мифтоҳи маъдани ҷӯд
аст – Ҳарчӣ бинӣ, ба ишқ мавҷуд аст). Аммо, мегӯяд шоир,
аз чошнии ишқ беш аз ҳама инсон баҳравар буда, балки худи инсон ҳам зодаи ишқ аст. (Зодаи ишқӣ, ҳам аз ӯ хоҳ зод,
– Бош аз ӯ шоду аз ӯ ҷӯ рашод), шарафи ӯ (Шарафи одамӣ
аз ишқ бувад, ҳар кӣ нашуд – Ошиқ, ӯро набувад бар дигарон ҳеҷ шараф) ва мояи давлати абадии инсон (Мояи давлати абад ишқ аст, – Ҷомиву касби давлати абадӣ), низ аз ишқ
мебошад. Ҷомӣ тазоди анъанавии ақлу ишқро мавриди баҳс
қарор дода, эътироф менамояд, ки ҳариму манзили ишқ аз
кавну макон ва аз дараҷаи идроки ақлу хирад болотар аст.
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Бинобар ҳамин, ақл наметавонад, ки бо ишқ баробар шавад
(Бо ишқи ту чӣ чора кунад ақли ҳилаҷӯй, – Рӯбоҳро чӣ
тоқати сарпанҷаи асад?). Аз ин рӯ мушкили ишқ аз китобу
дарсу ҳикмат кашф нахоҳад гашт. Ҷуз ишқ ҳамаро шоир
ҷаҳл ва афсонаву фусун, тасаввури козиб ва тахайюли фосид дониста, ҳамаро аз файзи он баҳраманд (Ҳеҷ синфе зи
софилу олӣ – Нест аз ишқу ҳукми он холӣ), шаҳри ишқро на
танҳо мақоми соҳибназарон, балки ишқро чун ҳунар ва дини худу онон муаррифӣ мекунад. Аз ин ҷиҳат ошиқ таслими
мабдаи аввал буда, чун таҷаллигоҳи нури ишқ покбозу ҷонбоз ва дур аз ҳавасу ғараз бояд бошад, барои бақо ёфтан дар
роҳи ишқ фано гардад, на ин ки дар ин роҳ офият ҷӯяду
дармон талабад. Дар назари дорандаи чунин ишқ нифоқ аз
миён бархоста, тамоми мазҳабҳо (Зи ҳафтоду ду миллат
кард Ҷомӣ рӯ ба ишқи ту, – Бале, ошиқ надорад мазҳабе ҷуз
тарки мазҳабҳо) ва Каъбаву бутхона (Чу ишқ дар ҷаҳон
ҳарфи иттиҳод навишт, – Чӣ фарқ аз ҳарами Каъба то ҳарими куништ), яксон шуда, худи ӯ зиндаи ҷовидон мегардад
(Зиндаи ишқ намурдасту намирад ҳаргиз, – Лоязолӣ бувад
ин зиндагии ламязалӣ). Аммо, ба ақидаи шоири олиқадри
борикандеш, ишқ зебандаи ҷавонони дилгарм буда (Равнақи
айёми ҷавонист ишқ, – Мояи коми дуҷаҳонист ишқ), аз пирони дамсард (Ишқу пирӣ насазад, кун мадад, эй бахти
сиёҳ, – То ба дуди ҷигар аз мӯй сафедӣ бибарам) ва фусурдагон (Ишқ аз дами фусурда надорад ҳарорате, – Н-ояд ба
фасли дай зи ҳаво гармии тамуз) шоиста намебошад. Чунин
ишқро барои рушду камол ба тарёку афъюуну бода эҳтиёҷ
нест. Соҳиби чунин ишқ, албатта, ба восил ҳам хоҳад расид:
Раҳ ба кӯи висол осон аст,
Гар кунад нури ишқ роҳбарӣ

(I, 8373).

Аз ин сабаб Абдураҳмони Ҷомӣ тарҳи беҳтарин қисмати
осори худро аз хамираи ишқ рехта (бидуни ҷудо кардани
ишқи инсонӣ ва ишқи ирфонӣ), ҳам дар рисолаҳои ирфониаш, ҳам дар ашъори лирикӣ, ҳам дар достонҳои «Ҳафт ав285
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ранг» ва ҳам дар «Баҳористон» аз муҳаббати поки инсонӣ
сухан меронад. Бо вуҷуди он ки ӯ дар бахшҳои назарии
маснавиҳо ва рисолаҳояш шарҳи фалсафӣ-ирфонии ишқ,
дар ашъори лирикиаш эҳсосоти аз лаҳзаҳои алоҳидаи ҷонбахши ин ҳиссиёт ва дар асарҳои сюжетнокаш саргузаштҳои ишқии Уайна ва Райё, Юсуф ва Зулайхо, Лайлӣ ва
Маҷнун, Саломон ва Абсол, Аштара ва Ҷидо ва амсоли
онҳоро медиҳад, ҳамаи ин асарҳо байни худ як робитаи мустаҳкам ва ягонагии маънавӣ-ғоявие доранд, ки мувофиқи
қонуниятҳои жанр ба тарзи хос зуҳур мекунанд. Лекин,
мувофиқи эътирофи худи Ҷомӣ, ишқи ҳақиқӣ дар эҷодиёти
ӯ пеш аз ҳама ишқи ирфонӣ буда, аксар дар қолаби мафҳум
ва истилоҳҳои тасаввуфӣ баён меёбад ва ӯ аз ишқи инсонӣ
чун аз ишқи маҷозӣ таъбир намуда, ишқи заминиро барои
расидан ба ишқи ирфонӣ гузаргоҳ мешуморад. Ба тарзи дигар гӯем, ишқи сурудаи Ҷомӣ аслан ишқи идеалист.
Мавзӯи ғазалҳои ишқии Ҷомӣ ниҳоят гуногун буда,
тасвири воридоти мухталифи ҳусн, тамоми лаҳзаҳои мумкини ишқи инсонӣ, шодмонию сурури муҳаббати тарафайн,
кайфияти рӯҳонии дилбохтагон, эҳсосоти мутақобили замири ошиқ (На тоби ҳаҷру не ёрои васл, оваҳ, чӣ ҳол аст ин? –
Баро, эй зормонда ҷон, зи тан, к-ин аст тадбирам), ҷамоли
маъшуқа ва монанди инро фаро мегирад. Шоир сӯҳбати ёру
шавқи дидор (Меравам маст бар сари кӯяш, – Диле аз сабр
тоқу бо ғам ҷуфт), давлати висол (Гул хуш асту ид хушу аз
ҳар ду хуштар васли ёр – Хосса баъд аз меҳнати ҳиҷрону
дарди интизор), илтифоти маъшуқа (Бемор будам аз ғами
ҳиҷрон, табибвор – По ранҷа сохтиву маро бар сар омадӣ),
кайфияту лаззати оғӯшу канор, бӯсаҳои ҷонбахш ва дигар
лаҳзаҳои нишотовари ишқро бо беҳтарин алфози тарабангез
ба қалам медиҳад. Аммо чунин лаҳзаҳои ширин ба ошиқу
маъшуқаи асримиёнагӣ (аз ҷумла, ба муосирони Ҷомӣ) хеле
кам муяссар мешуданд. Ойину русум, ҷамъият ва муҳиту
тартиботи он давраҳо ишқро напарварда, дилбохтагонро ба
маҳрумиятҳо маҳкум мекарданд. Дар ғазалиёти Ҷомӣ, ки
инъикоси бадеии ормонҳои замони ӯянд, баёни ғами ҷонгудози ҳиҷрон, тӯлонӣ будани айёми фироқ, кӯтоҳии лаҳзаи
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висол, меҳнати дурӣ, ранҷи носабурӣ (Шавқи худро чун
диҳам таскин ба сабр, – Сабр кори ошиқи муштоқ нест),
ҳасрати маҳрумӣ (Бе лаъли ту дил даруни сина – Хун асту
чу май дар обгина) ва амсоли ин, ки ишқро ба фоҷиа мубаддал мегардониданд, мақоми бештаре дорад. Ҳаминро низ
бояд таъкид кард, ки ҳангоми тасвири ғами ишқ ва ранҷу
балоҳои он абёту ашъори Ҷомӣ ғамангезу маҳзун мешавад
(Ҷомиё, бӯи дард меояд – Аз ғазалҳои ошиқонаи ту). Лекин
ғазалҳои Ҷомӣ мисли ғазалҳои бисёр муосирони ӯ (Биноӣ,
Суҳайлӣ, Ҳотифӣ, Осафӣ ва дигарон) танҳо ба тасвири
иғроқомези андӯҳу бадбахтии ошиқон маҳдуд нашуда,
лаҳзаҳои шодибахшро низ зиёд фаро гирифта, хаёлпардозиҳои ӯ хусусияти некбинона (оптимистона) мегиранд.
Аз ҳамин навъ мазмунҳо Ҷомӣ гоҳе ғазалҳои сюжетдор
тарҳ мерезад:
Чу лаб ба кӯза ниҳӣ кӯзаи набот шавад,
Зи кӯза қатра чакад, чашмаи ҳаёт шавад.
Зи рашки он ки чаро кӯза лаб ниҳад ба лабаш,
Маро ду дида зи нам Даҷлаву Фурот шавад.
Аз он зулоли бақо, к-оби нимхӯрдаи туст,
Чу Хизр, ҳар чӣ хурад, эмин аз мамот шавад.
Маризи ишқи ту чун моили «Шифо» гардад?
Асири қайди ту кай толиби «Наҷот» шавад?!
Зи Каъба буд нишоне дилам, чи донистам,
Ки баҳри чун ту буте дайри Суманот шавад.
Ниҳод рӯҳ ба одам дил, чу тухми меҳри ту кишт,
Чу он ҳариф, ки ногаҳ зи кишт мот шавад.
Ниҳода чашм ба роҳи ту мунтазир Ҷомӣ,
Ки бигзарӣ ба сари ӯву хоки пот шавад
(I, 4210–4216).
Ин ғазал ба сабки нома дар ғоиби маъшуқа танзим шуда,
аз ҷиҳати истифодаи санъатҳои бадеӣ ниҳоят ғанӣ буда, хусусан ба кор бурдани навъҳои гуногуни ташбеҳ, истиора,
таҷнис, ташхис, маҷоз, таҷоҳули ориф, истеъмоли истилоҳоти бозии шатранҷу номҳои ҷугрофӣ ба ҳайси
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ташбеҳкунанда, гуфтугӯи омиёна дар ду байти охир ва амсоли инҳо чун падидаи аълои санъат арзи зуҳур мекунад.
Онро бидуни ҳаяҷон, шӯру шавқ ва ҷазаба хондану шунуфтан мумкин нест.
Ҷавҳари ғазалиёти ошиқонаи Ҷомиро низ, мисли ғазалҳои
Саъдию Хусрав ва Ҳофизу Камол, тасвири ҳусну ҷамол, нозу
истиғно ва ҷафокориҳои маъшуқа ташкил мекунад.
Маъшуқаи нигоштаи Ҷомӣ чун мазҳари камоли зебоӣ ва султони кишвари ҳусн ниҳоят нозук аст (Бар он андоми нозук
чун писандам бори пироҳан, – Ки бар вай сояи гулбарг ҳам,
донам, гарон ояд), некӯрӯю некӯхулқ аст (Рӯи некӯро хӯи
некӯ лоиқ аст), гоҳе ба ошиқ илтифот дорад, ҳарчанд «Кунад
зи зуд шудан рӯзи васлро кӯтоҳ, – Шаби фироқ зи дер омадан
дароз кунад». Ҳатто Ҷомӣ «дилбарон бар ошиқон аз ошиқон
ошиқтаранд» – мегӯяд. Вале маъшуқа дар тасвири Ҷомӣ ғолибан номеҳрубон (То ба кай ошиқи дилхаста ба уммеди висол – Шодмон сӯи дарат ояду ношод равад) ва ҷафокор
(Хондаам қиссаи ушшоқ басе, нест дар он – Ҷуз ҷафокории
дилдору вафодории дил) буда, илтифоташ низ зудгузар аст
(Гарм мебинам ба меҳри худ дили он маҳ, вале – Меҳри хубонро чу сабри ошиқон бунёд нест). Бинобар ҳамин ошиқ аз
бемеҳрии ӯ ба фиғон омада, ӯро ҳатто ба рақиб мушобеҳ медонад (Эй сияҳтар дили сангини ту аз рӯи рақиб, – Дар каҷӣ
рост ба ҳам хӯи туву хӯи рақиб). Вале ин фикрест, ки ошиқ
дар ҳолати изтироб баён мекунад. Вале бо ниёзмандӣ ба
маъшуқа мегӯяд: «Хубрӯ дар шаҳр бисёр аст, лекин ҳеҷ як –
Чун ту хушгуфтору ширинкору шӯрангез нест», васли ӯро
мехоҳад (Зорам аз фурқати шириндаҳоне, нӯшлабе, – Чора
васл аст, барангез, Худоё, сабабе), ҳарими кӯи ӯро аз биҳишт
боло мегузорад (Агар ба кӯи ту як шаб саре ба хишт ниҳам, –
Сарам мабод, агар пой дар биҳишт ниҳам), шодии дунёро дар
дидори ӯ мебинад (Бе ҷамолат савти мутриб мояи дарду ғам
аст, – Бе рухи гул нағмаи булбул нафири мотам аст), барои
вай бе ӯ зиндагӣ марг аст (Зистанам бо ту муяссар мабод, –
Бе ту агар зистанам орзуст), худро дар назди ӯ ҳақир ва номуносиб мешуморад (Ман кистам, ки хоҳам паҳлӯи ӯ нишинам? – Ин бас маро, ки бинам аз дур гоҳ-гоҳаш). Аз ин рӯ
288
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ошиқ бо чунин маъшуқа васлро номумкин дониста (Бад-ӯ
тақарруби ман ин қадар бас аст, ки ҳаст – Ба зери нӯҳ фалаку
рӯи як замин бо ман), ақида дорад, ки дар ишқ ҳарчанд васл
гуворост (Эй ғамат тухми шодмониҳо – Васли ту асли комрониҳо), таҳаммули азоби ишқ низ худ роҳат аст (Хушам ба
меҳнати ишқи ту, оред, – Бувад ранҷи муҳаббат роҳатомез).
Аз ин нуқтаи назар дар ҷабҳаи ишқу муҳаббат асири заҳмат
будан шоистатар мебошад (Асири меҳнати ишқам, маро ба
васл чӣ кор? – Нишоту айш дигар, ошиқӣ дигар бошад).
Тамоми сифатҳои зоҳирӣ ва зебоиҳои ботинии
маъшуқаро Ҷомӣ бо иғроқу муболиға тасвир мекунад (Акси
рухат намуд дар ойинаи сипеҳр – Номаш хирад ба шаб маҳу
рӯз офтоб кард). Аммо гоҳе шоир хусусиятҳои конкретии
маъшуқаро ҷуста, ба қалам медиҳад. Тадқиқи таносуби ин
ду унсури эҷодӣ (хаёлпардозӣ ва воқеънигорӣ) ин ҷо суханро ба дарозо мекашонад. Ҳаминро гӯшзад мебояд кард, ки
Ҷомӣ гоҳе маҳалу нажоди маъшуқаро хабар медиҳад (хуросонӣ, самарқандӣ, табрезӣ, кашмирӣ, арабнажод ва ғайра).
Лекин маъшуқаи ӯ беш аз ҳама дар симои турк (Он турки
ниммаст, ки ҷон шуд хароби ӯ, – Сад бор сӯхтам зи нозу тоби ӯ) ҷилвагар мешавад ва ин турк хислатҳои мушаххас дорад. Забони ӯро надонистани ошиқ ва забони форсиро надонистани маъшуқа бештар зикр меёбад. Аммо ин гуногунзабонӣ барои садоқатмандӣ ва ҷонсупории ошиқ ба дилдор
наметавонад монеъ шавад:
Маҳи туркизабони ман надонад форсӣ чандон,
Чу гӯям бӯса деҳ, мушкил ниҳад бар форсӣ дандон.
Парерам буд дар дил шавқи ӯ чандон, ки мемурдам,
Чу омад дӣ, дучандон гашту ҳаст имрӯз сад чандон.
Зи ғайраш дида барбастам, макун, гӯ, ҷо ба дил ҳар бут,
Ки ин шаҳрест аз омадшуди бегона дарбандон.
Шахсияти ошиқи нигоштаи Ҷомӣ, ки ишқ ҳастии ӯро фаро
гирифта, бо тамоми вуҷудаш мафтуни ҳусну ҷамол ва лутфу
малоҳати дилбарони саркаши шӯрандоз аст, басе ҷаззоб аст.
Ин ошиқ остонаи дӯст (дар ғазалҳои Ҷомӣ «дӯст» ҳам ба
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маънои маъмулӣ, ҳам ба маънои маъшуқа ё ошиқ ва ҳам ба
маънои Худованд меояд)-ро Каъбаи худ мешуморад ва барои
ба висоли маъшуқа расидан ҷон мебозад, на танҳо тимсоли
дарду ғам аст, балки беҳтарин хислатҳои инсониро дар симои маънавии худ таҷассум менамояд. Ҷавонмардӣ, садоқат,
меҳрубонӣ, покӣ, бурдборӣ, умедворӣ, сабурӣ ва амсоли
инҳо дар мағз андар мағзи ӯ ҷой гирифтаанд. Ин хислатҳо
ғами ҳиҷронро сабук мегардонанд, оташи шавқро лаззатбахш
менамоянд, ба ошиқ нерӯе мебахшанд, ки аз ҳасаду бухли
ағёр, ҷаври рақиб ва кулфатҳои замону муҳит боло истад.
Ошиқ дар роҳи расидан ба матлаб монеаҳои зиёд дорад
(Дӯст–душман, бахт–бефармон, фалак–номеҳрубон, – Чун
тавонам, ё раб, асбоби висол ангехтан?!), аз ин рӯ маҷбуран
оҳи дарднок мекашад (Дил – хуну ҷон –фигору ҷигар – решу
сина – чок, – Ҳам худ бигӯй, чун накашам оҳи дарднок?!),
вале танҳо бо ин қонеъ нашуда, чун инсони бихрад барои
расидан ба бахт тадбирҳо меҷӯяд, гоҳе ба шаттоҳӣ мегузарад,
баъзан олиму мутафаккир ва ринду ислоҳотҷӯ мешавад ва
чунон ҷамъиятеро орзу менамояд, ки дар он барои ошиқ ба
коми дил расидан мумкину осон бошад. Ошиқи тасвиркардаи
Ҷомӣ на фақат ранҷи тирборони ҷафои атрофиёни худро
мардона таҳаммул мекунад (Кист ошиқ? – Бедиле, к-аз тирборони ҷафо – Хӯрд сад захми бало бар ҷону оҳе ҳам
накард!), ҷафокорону ситамгарони замонашро бад мебинад
(Кори замона нест ҷуз озори аҳли дил, – Аҳли замона низ бар
ранги замонаанд), бо ғазабу қаҳр нафрину эътирози худро
нисбат ба фалак (Эй фалак, то кай дили ҷони харобе сӯхтан?
– Зарраеро дар фироқи офтобе сӯхтан?) ва сипеҳр изҳор медорад. Умуман, беҳтарин фикрҳои пешқадами сиёсӣ, фалсафӣ ва таълимии Ҷомӣ аз забони ошиқ–қаҳрамони лирикии
ғазалиёт, ошиқону маъшуқаҳои достонҳои ишқии ӯ ва ё дар
қолабҳои ақоиди риндӣ гуфта мешаванд.
Рақиб мувофиқи анъанаи ғазалнависони пешин дар ғазалиёти Ҷомӣ низ бо қиёфаи зишти зоҳирӣ, хулқу хӯи бад, сиришту ниҳоди номақбул ва моҳияти манфии иҷтимоии худ
тазоди ошиқ аст. Ҳамаи сиёҳкориҳо, ҷавру зулмҳо ба ошиқ
аз дасти ӯст. Ҷомӣ ба ин қабил одамон, ки тимсолашонро
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дар атрофи худ зиёд медид, нафрати бепоён дорад. Лекин ӯ
ба тасвири қиёфаи манфур ва ниҳоди манҳуси ин унсури
инсонбадбин напардохта, фақат бадрафторӣ, қабоҳатандешӣ
ва зулматманишии вайро зикр мекунад, ё сифатҳои вайро
чун рӯсиёҳу бадкирдор, сангдилу тундхӯ, бадгуҳару девсират ва беадабу ситамгар ба қалам меорад ва ё бо лутфе вайро хару саг меномад ва нобудии ӯро мехоҳад:
Монд з-ашки мо чу хар дар гил рақиби сангдил,
Дар раҳи ишқи ту моро ғайр аз ин харсанг нест.
Як даста ғазалҳои Ҷомӣ саропо аз андарзу мавъиза
иборат буда, шоир дар онҳо аз каҷрафтории фалаки ҷафокор, тангнои ҷаҳони пуршарру шӯр, дунпарварии замон ва
ҷаври рӯзгор фарёд бароварда, ба танбеҳи дунёхорон ва
нафрини аҳли кибру ҳасад мепардозад, аз мардуми золиму
ҷоҳил ва нодон ба фиғон меояд, аз касодии бозори илму
ҳунар ва хору залил гардидани аҳли тамиз лаб ба шиква
мекушояд, найранги аҳли тазвир ва бадомӯзиҳои ин гурӯҳи
сиёҳкори ҷомеаро ба зери тозиёнаи танқид мегирад, дурӣ
ҷустан аз ҳарифони бехирад ва ҳамсӯҳбатони бадро таълим
медиҳад, мардумро (махсусан давлатмандону сардоронро)
огоҳ менамояд, ки ба насабпарастӣ, тоҷу нигин, ҷоҳу мол ва
забардастии худ фирефта нашаванд, аз хештанпарастию худхоҳӣ ва мардумозорӣ барҳазар бошанд, нафсу шаҳватро
пахш намоянд, ғами халқ, хусусан ғами бечорагон бенавоён
ва мазлумону ситамдидагонро бихӯранд. Ҳарчанд баъзе
ғазалҳои ӯ оҳанги насиҳати сӯфиёнаро гирифта, фақру фано
ва қаноату тавозӯи сӯфиёна, ҳамчунин пушти по задани
оламро аз ҳамин мавқеъ талқин менамоянд, ба самимият ва
нишонрас будани онҳо наметавон шубҳа кард. Яке аз ин гуна ғазалҳоро намуна меорем:
Дило, зи қайди ҳарифони бехирад бигрез,
Ту мурғи зиракӣ, аз доми деву дад бигрез!
Қабули сӯҳбати некон агар наӣ, боре
Яке бикӯшу зи ҳамсӯҳбатони бад бигрез!
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Бас аст з-абҷади ишқ, эй писар, туро ин ҳарф,
Ки зикри аб макун, аз гуфтугӯи ҷад бигрез!
Гурехтан зи ҳасад то ба кай зи аҳли сафо?
Агар сафои диле дорӣ, аз ҳасад бигрез!
Мадеҳ ба роҳати фонӣ ҳаёти боқиро,
Ба меҳнати ду-се рӯз аз ғами абад бигрез!
Чу нест хосияте дар қабулу радди касон,
На бар қабул кун иқболу не зи рад бигрез!
Хамирмояи ҳар неку бад туӣ, Ҷомӣ,
Халосӣ аз ҳама мебоядат, ки х (в) ад бигрез!
(I, 5029 – 5035).
Танқиди сӯфиёну шайхони риёӣ, зоҳидону обидони ҳиллагар, воизони дурӯя, мӯҳтасибу муфтӣ ва дигар намояндагони
исломи расмӣ дар ғазалиёти иҷтимоии Абдураҳмони Ҷомӣ
хеле пурқувват садо медиҳад, зеро кирдору рафтори онҳо ҳам
ба мафкураю зиндагии шахсии шоир, ҳам ба марому орзӯи
ошиқи нигошта ва қаҳрамони лирикии ӯ зид буд. Вай ҳар замон мавриди мувофиқе ёфта, ҳам дар ғазалҳои ошиқонаи худ
ва ҳам дар ғазалҳои иҷтимоии хеш бар зидди ин гурӯҳи
муфтхӯр хурӯҷ мекунад, аз аблаҳии он харони бедуму гӯши
шайхтарошу шайхфурӯш ба фиғон меояд, пардаро аз рӯи
шайхи худбин бардошта, зарқу солус ва тазвиргарии ӯро фош
менамояд, даъвои парҳезгории ин фирқаро олудагӣ мешуморад (Даъвии парҳезгорӣ нест ҷуз олудагӣ, – Вақти Ҷомӣ хуш,
к-аз ин олудагӣ парҳез кард), касони аз ин айб эминро хушбахт медонад (Чун соҳиби амомаву фаш фош шуд ба зарқ, –
Хуш вақти беамомагии мову бефашӣ) ва махсусан барои гумроҳ кардани мардуми омӣ доми тазвир гузоштани онҳоро мазаммат мекунад. Ба ғайр аз танқиду таҳқири фошофоши
сӯфиёну шайхон Ҷомӣ теғи қалами худро ба муқобили гурӯҳи
шӯҳратҷӯи ғаммозу васвасабози ҷоҳилу зулматпеша, хусусан
обидони хушку норасида (Барои халқ бошад тоати обид, на
баҳри Ҳақ – Чу бинӣ дар бурун чолоку андар хона каслонаш),
воизон (Гармӣ маҷӯ ба маҷлиси воиз, ки мустамеъ – Гар
бошад оташ, аз дами сардаш бияфсурад), хатибон (Шаҳнаро
гар дарди дин будӣ, задӣ, – Гардани воиз ба шамшери хатиб)
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нигаронда, аз мавқеи халқи мазлум симои номатлуб ва нангини афъиёну рӯбаҳони вақт – мӯҳтасибон (Мӯҳтасибро, ки
ниҳад по зи ҳади шаръ бурун, – Мардумозор чӣ гӯӣ, ки Худоозор аст), муфтиён (Муфтии тардоман аз мастӣ навозад ҳамчу
даф – Дафтари худро, дафи тардоман, оре дафтар аст),
фақеҳону сӯфиёни худбини солусу томотӣ ва дигар рӯҳониёни
олирутбаро ба ҳадаф мегирад, нафрати мардумро нисбат ба
онҳо аланга мезанонад. Вале ҳамаи инро ӯ, чунонки Ҳофиз
мекард, дар пардаи ақоиди риндӣ, рамзҳои ирфонӣ, истилоҳоти қаландарӣ ва андешаҳои омехта бо ин ақидаҳо ифода
менамояд. Чунин омехтагӣ дар ғазали поён ошкор ба мушоҳида мерасад:
Эй, ки ҷуз қатли муҳиббон ҳунаре нашносӣ,
Қум сареъан ва ҳаз-ал-сайфа фа ҳозо руосӣ.
Баски бо ваҳшати ишқи ту дилам хӯй гирифт,
Кулламо авҳашано зода биҳӣ истинносӣ.
Лофи ҷамъияти дил мезанӣ, эй шайх, вале
Пой то фарқ ҳама тафриқаву васвосӣ.
Чанд даъвӣ, ки чу хосон шудаам шӯҳраи шаҳр,
Шӯҳраи шаҳр наӣ, сухраи омунносӣ.
Ин ҳама бод, ки аз уҷб туро дар рагу пай
Меравад, дар аҷабам, к-аз чӣ намеомосӣ ?!
Ҷамъ кардӣ наҷасе чанд ба ҷорӯби фиреб,
Ба Худо, беҳтар аз ин кор бувад канносӣ!
То зи сарчашмаи ирфон нахурӣ оби ҳаёт,
Мурдаӣ, гар ба масал Хизр в-агар Илёсӣ.
Муҳтасиб рӯбаҳи вақт аст агар аз ҳилаву макр
Ҳамлаи шер кунад, Ҷомӣ, аз ӯ наҳросӣ.
Дар се байти аввал мавзӯи маъмулии ғазал – бераҳмии
маъшуқа ва шефтагии ошиқ баён шуда, дар байтҳои 4, 5, 6
ва 7-ум чеҳраи хабиси шайх таҷассум ёфта, дар байти 8-ум
тавсифи ирфон ва дар байти 9-ум ҳилагарӣ ва маккории
мӯҳтасиб гӯшзад мегардад. Аммо агар амиқ таваҷҷӯҳ намоед, пай мебаред, ки маҳз оҳанги танқидии ғазал ба гӯш
расида, садои он овози байтҳои дигарро пахш мекунад.
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Бисёр ғазалҳои дар танқиди рӯҳониён навиштаи Ҷомӣ ба
ҳамин услуб имло гардидаанд.
Устоди сухан Абдураҳмони Ҷомӣ дар ғазалҳои худ
лафзро ҳамчун масолеҳи асосии бунёди ғазал (ва умуман
адабиёт) ва омили балоғату фасоҳати шеър чунон моҳирона
ба кор мебарад, ки он ҳамчун амали мустақили ақл, ҳосил ва
ангезонандаи ҳис ва инъикоскунандаи ҷилваҳои хаёл, ки на
фақат унсури собити шеър, балки ҳастии вуҷуди он аст, на
танҳо хосияти зоҳирӣ, балки моҳияту сиришт ва ҳастии
ашёю ҳодисаҳои зиндагиро ифода намуда, чун натиҷаи
таҷриба, таҷассумкунандаи фикр, ойинаи андеша, рамзи
пиндор ва тимсоли ҳастиҳои муайян зуҳур менамояд. Ҷомӣ
ҳангоми сурудани ғазал, ки шеъри рамзпарвари ифодакунандаи самимитарин ҳаяҷони қалбии инсони ошиқ аст, барои расидан ба мақсад аз суханҳои оддӣ, сермаъноии калимаҳо, рамз, киноя, маҷоз, ташбеҳ, истиора, тавсиф, сифатчинӣ, қиёс, ташхис, тарсеъ, муболиға, тазоду муқобила, суханбозӣ, калимаҳои латиф, ибораҳои рехта, таъбирҳои
халқӣ, ифодаҳои омиёна, мақолу зарбулмасалҳо, ҳикматҳо,
оёту ҳадисҳо, образҳои китобӣ (Ҳар долу алиф, ки нақш бастам, – Зулфу қадат эътиқод кардам), тасаввурӣ, анъанавӣ,
ҳақиқӣ ва амсоли инҳо фаровон ва ба маврид истифода мебарад. Дараҷаи истеъмоли ҳар кадоме аз ин унсурҳои баён
ба мавзӯъ ва тарзи (типи) нигориши шоир вобаста буда, аксар ӯ ин масолеҳро аз рӯи назари эстетикии худ бо хаёли
баланд ва мантиқӣ қавӣ ба ҳам мепайвандад.
Меҳрат андар ҷону ҷон дар дил, дил андар бар ниҳон
Кардаму з-ин низ мехоҳам, ки пинҳонтар бувад.
***
Чун хост мусаввир тасвири абрӯи ту,
Бар офтоби тобон мушкин ҳилол баста.
***
Ҳамебинам ба бӯстон сарву қадди туст мегӯям
Ҳаметобад зи гардун моҳу рӯи туст пиндорам.
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***
Эй туро аз гули сероб тане нозуктар,
Бар тан аз барги суман пираҳане нозуктар.
Ағлаби образҳои ба кор бурдаи Ҷомӣ басе эҳсосшавандаву назаррас ҳастанд ва мантиқан пайванди қавӣ доранд:
Боранда ҳамчу абр аз он гашт чашми ман,
К-айёми васли ёр чу барқи ҷаҳанда буд.
Тарзи зерини омехтаи ташбеҳу муқобила ва муболиғаву
суханбозӣ хеле марғуб аст:
Гаҳ ҷом ҳамчу май зи дили гарми ман гудохт,
Гаҳ май чу ҷом аз нафаси сарди ман фусурд.
Дар татбиқи ҳунари бадеии анъанавии классикии адабиёти тоҷику форс Ҷомӣ, алҳақ, аз шоирони ниҳоят забардаст
буда, ҳар як мисраъ ва ҳар байти худро заргарона хотамкорӣ
мекунад ва онро бо ҷавоҳири лафзӣ ва асоси маънавӣ ороста, арӯси суханро бо ҳусни тамом ҷилва медиҳад.
Чун сухан аз бадеиёт равад, ночор ба услуби эҷодкор дахолат мебояд кард. Аз ин сабаб барои ташхиси ҳар ғазалу
ҳар байти он чун манбаи сурурбахш, ғамзудо, ҳаяҷоновар,
эҳсосбарангезанда ва ё чун мӯъҷиби андӯҳу ғам ва амсоли
инҳо дар назар доштан лозим аст, ки услуб чун системаи
ягонаи шаклу мазмуни ҳар як навъи маъмули адабӣ ваҳдати
қонунияти умумӣ ва тарзи хоси тасвири инъикоси воқеаҳо
ҳодисаҳоро таҷассум намуда, ба василаи аҷзои таркибӣ ва
аломатҳои ҷинсии жанрҳои адабӣ таносуби лафзу маъниро
таъмин намуда, ифодаҳои лафзиро, ки асоси маънавӣ доранд, дар қолаби суннати роиҷ, анъанаҳои устувор ва
навҷӯӣ дар доираи онҳо чун сурати бадеии асар мувофиқи
дарбоистҳои балоғат ва аз рӯи талаботи фасоҳат тарҳ мерезад. Аз ин рӯ дар ғазал аксар симои анънавии ошиқу
маъшуқа, воридоти ҳамешагии ишқ, суханҳои ошно,
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мазмунҳои мукаррар, вазнҳои якхела, қофияҳо, радифҳои
мустаъмал ва санъатҳои шеърии ривоҷгирифтаву маъмулгардида ба мушоҳида мерасанд. Вале ин навъ такрорҳо на
далели заъфи таълиф ва адами қудрати офарандагии шоир,
балки чун дарбоисти жанри ғазал арзи вуҷуд карда, дар
гуфтори Ҷомӣ барин суханвари тавоно ҳар дафъа дар таркиби нави алфозу маонӣ ба сурати нав ҷилвагар мешавад.
Ҷомӣ дар иншои ғазал аз маҷоз фаровон истифода мебарад. Бархе ғазалҳои ӯ ба василаи образҳои муайян, ки аксар
анъанавианд, ҳастии мармузеро таҷассум мекунанд, ки зодаи
тахайюли ӯ буда, мавҷудияти чунин ҳастиҳо дар олами имкон номумкин аст. Аммо шоир онҳоро бо қувваи халлоқонаи
хеш дар қиёси ҳастиҳои мавҷуд дар коргоҳи пиндори худ бо
тарҳи нав ва биниши нозуки эҷодӣ офаридааст. Ҳарчанд ин
гуна ҳастиҳо дар ҷаҳони реалӣ вуҷуд надошта бошанд ҳам,
барои эҷоди онҳо маҷоз, ибораҳои маҷозӣ, ташбеҳ, ғулувву
муболиға, афкори бадеъ, эҷоз ва амсоли инҳо чунон баргузида шудаанд, ки он ибтикорот хаёли хонанда ва шунавандаро
барангезонда, он ҳастиҳоро дар тасаввури кас ҷилвагар менамоянд, зеро ашёҳои воқеӣ ва хосияти онҳо кӯмак мерасонанд, ки аз рӯи мушобеҳат ва қиёс матлаби Ҷомӣ дарк гардад. Ӯ матлабро тарзе тарҳ мезанад, ки алҳақ мантиқи нав
пазируфта, чун ҳақиқати бадеӣ қабул карда мешавад:
Баски дар ҳар манзиле ояд зи чашмам сели ашк,
Хаймаҳо дар дидаи мардум намояд чун ҳубоб.
***
Теғам бар фарқ рондӣ в-аз фурқатам раҳондӣ,
Ҷон бод дастмуздат, тан бод поймолат!
***
Мардумон з-оби ду чашмам ҷуз ба киштӣ нагзаранд,
Шоҳиди ин ҳол бас Даҷла яке, Ҷайҳун яке.
Боз ба ин чанд байт, ки намунаҳои чунин офаринишанд,
таваҷҷӯҳ фармоед:
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Гар ниҳад даст ба набзи мани маҳрур, занад
Шӯъла чун шамъ зи тоби табам ангушти табиб.
***
Кӯҳи ғамҳои туро меканам аз тешаи сабр,
Манам имрӯз, агар Кӯҳкане мегӯянд.
***
Ту абри ҷӯдиву ман кишти ташналаб бе ту,
Биё, биё, ки кунам бо ту шарҳи ташналабӣ!
***
Чароғи айши ман аз тундбоди ҳаҷри ту мурд,
Биё, биё, ки зи шамъи рухат барафрӯзам.
Маҷозро Ҷомӣ ҳам барои тасвири ҳолатҳои мухталифи
рӯҳонии ошиқу қаҳрамони лирикӣ ва эҳсосоти мутақобили
ботинии онҳо, ҳам барои пеши назар овардани чеҳраи
маъшуқа, ҳусни оламоро, нозу итоб ва ҷафоҳои ӯ, ҳам барои
нишон додани муносибати саркардагони замон бо дилдодагон ва ғайра ба кор мебарад. Ҳангоми висол ва наздикӣ
вазъи ошиқу маъшуқаро айвони айш, базми висол, бахти
бедор, баҳори айш, гули шодӣ, кохи тараб, кӯи висол, кӯи
ишқ, лаззати гуфтор, нақди ишқ, нигини давлат, рӯзи тараб,
соғари айш, субҳи висол, субҳи давлат, субҳи иқбол, шароби хушдилӣ, ширинии гуфтор, чароғи айш, ғунчаи иқбол,
ҳарими висол, ҷоми талабу айш барин ибораҳои маҷозӣ
ифода менамоянд. Дурӣ ва ҳаҷр ба воситаи бахти хоболуд,
барқи оҳ, бистари ҳалок, гирдоби ғам, доғи маҳрумӣ, дурри
ашк, кӯҳи дарду ғам, маҷлиси дард, наштари меҳнат, нағмаи
андӯҳ, рашки ҷафо, санги бедод, санги маломат, санги ситам, санги ҷафо, саҳрои адам, сипоҳи ҳаҷр, соғари ғам, торикии ҳиҷрон, тундбоди ҳаҷр, сими ашк, чашми гавҳарбор
ва амсоли ин ибораҳои маҷозӣ баён меёбад. Кӯшишу саъй,
бурдборию вафодорӣ ва ҷонсупории ошиқро бозори вафо,
боли ҳиммат, гӯши ризо, дасти уммед, дасти ҳавас, зимоми
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сабурӣ, кишвари вафо, киштии умед, кӯи вафо, лавҳи вафо,
мурғи ошёни вафо, нақли орзу, оташи шавқ, панҷаи сабр,
рашки ҳиммат, роҳилаи саъй, тавсани ақл, тухми умед,
қайди вафо, ҳарифи кӯи вафо ва монанди инҳо беҳтар
таҷассум менамоянд. Бисоти ҳусн, болини роҳат, боғи
ҷамол, ганҷи ҳусн, дурри гаронмоя, кабӯтари раҳмат, кавкаби бахт, каъбаи мақсуд, лабҳои шакаргуфтор, маснади
роҳат, мӯниси ҷон, навбаҳори ҳусн, назари лутф, назари
меҳр, орзӯи ҷон, пардаи ноз, подшоҳи ҳусн, саманди ноз,
саҳоби лутф, султони ҳусн, хирмани ҳусн, шамъи базми
ҳусн, шоҳи кишвари ишқ, шоҳи ҳусн барин рамзҳо ҷамоли
маъшуқа, маснаду мақом ва ҳолати ӯро инъикос менамоянд.
Албатта ҳамаи мисолҳои овардашуда «муште аз хирвор»анд. Аммо худи ҳамин ҳам барои дарки истеъмоли фаровон
ва рангорангии маҷозҳо дар ғазалиёти Ҷомӣ, ки ба он тобиши хаёлпардозона медиҳанд, басанда аст. Ба ин ғазал таваҷҷӯҳ фармоед ва мулоҳиза намоед, ки Ҷомӣ дар як ғазал
чӣ қадар аз маҷоз истифода бурдааст:
Дӯш чашми ман ба хобу бахти ман бедор буд,
Шаб ҳама шаб мӯниси ҷонам хаёли ёр буд.
Дидамаш дар хоб, чун бедор шуд бахт андаке,
Ин қадар з-ин бахти хоболуд ҳам бисёр буд.
Лаъли ӯ дар ханда ҳар боре, ки шаккарбор гашт,
Дар баробар чашми ман аз гиря гавҳарбор буд.
Лаззати ширинии гуфтори ӯ дар ҷон бимонд,
Аллаҳ-аллаҳ, ин чӣ лабҳои шакаргуфтор буд?!
Ваҳ, ки рафт аз хотирам, дар хоб бо ман ҳар чӣ гуфт,
Гарчӣ кори ман ҳама шаб то саҳар такрор буд.
Рӯз дар чашмам шаби тира-ст бе рухсори ӯ,
Эй хуш он рӯзе, ки чашми ман бар он рухсор буд.
Хоби хуш бодат ҳалол, эй дида, чун Ҷомӣ ба хоб
Дид имшаб, он чӣ умре баҳри он бедор буд
(I, 4076 – 4082).
Ба ақидаи ман, даъвои шоири маъруфи муосири урду
Ҷӯши Малеҳободӣ, ки ғазалро наҳ зада, шеъри дурӯғин бу298
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дани онро таъкид намудааст, набояд аз рӯи ҷиддият гуфта
шуда бошад, он ҷо, ки ӯ менависад: «Чун ғазалиёти асотизаи худро мехонем, ба ин натиҷа мерасем, ки ҷумла достонҳои ишқашон якранг ва яксон буда ва ҷумла ушшоқ ва
маъшуқашон дорои як тарзи моҳул (гирифторӣ ба дом –
А.А.) ва маҷоз ва афроди як хонавода буданд. Ва ҷӯшу
хурӯши ишқи эшон баробар буда, ибтидову интиҳои ишқи
ҳамаи эшон ба як услуби оғозу анҷом буда. Гӯё эшон дар як
рӯз ва ба як таърих тавлид шудаанд ва фавт кардаанд ва дар
ин муддат миёни эшон як ғазалгӯ ҳам хушбахт набуда, ки
мавриди раҳму карами дилрабои худ гардад. Ҳар як
ғазалгӯён чӣ қадар бадбахту бадшакл буда, ки ҳамвора
мавриди нафрати маъшуқ мегардид»1. Албатта, ин ҷо ба
муболиға роҳ дода шудааст ва гӯё муаллифи мақола ҳамаи
суханҳою образҳо ва ҳодисаҳои ғазалро фақат воқеӣ ангошта, аз рамзу киноёт, маҷозӣ будан ва ниҳоят тахайюлию
образнок будани он, ки фитрати шеър аст, тағофул варзида,
ба ин мӯҷиб рӯи тамоми ғазал хати батлон мекашад. Ҳол он
ки ғазали форсу тоҷик, туркӣ ва ҳатто урду шӯҳрати ҷаҳонӣ
дорад. Агар сухани Ҷӯши Малеҳободиро ҷиддӣ пазирем,
онгоҳ бояд иқрор шавем, ки чӣ ҷои ғазал, мазмуни тамоми
шеъри ишқии ҷаҳон як аст ва устодии офарандагони шеър
низ маҳз дар он аст, ки ҷилваҳои он дурри якто – Ишқро бо
ҳазорон ранг тасвир мекунанд. Ба қавлӣ Ҷомӣ:
Ҳазор қофила пайдарпай аст дар раҳи ишқ,
Аҷабтар он ки паи як раванда пайдо нест.
Ғазалнависон дар ин бобат аз ҳама пуркортар, ҷӯяндатар,
муваффақтар ва маҳбубтаранд. Абдураҳмони Ҷомӣ аз
онҳост.

1

Ҷӯши Малеҳободӣ. Ғазал. «Оҳанги Диллӣ», 1958, №9, с. 28.
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«ҲАФТ АВРАНГ»-И ҶОМӢ
Асарҳои калонҳаҷми худро Абдураҳмони Ҷомӣ дар охирҳои умраш офаридааст. Ин асарҳо аз достонҳои «Ҳафт авранг» иборат буда, онҳоро шоир дар тӯли солҳои 1472–
1486, ки 58–72-сола буд, ба риштаи назм кашидааст. Чун
«Ҳафт авранг» дар тоҷикӣ ду маъно дорад (ҳафт тахт ва галаситораи Ҳафт додарон) мумкин аст, ки чунин таъбирро ба
кор бурд, ки ба василаи ин ҳафт маснавӣ Ҷомӣ сухани
мавзунро ба ҳафт тахт нишонд ва дар осмони адабиёти мо
онҳо чун Ҳафт додарон бо дурахши хос нур мепошанд.
Сарсилали онҳо «Силсилат-уз-заҳаб» аст, ки аз се дафтар
таркиб ёфтааст.
Дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб». Ин нахустин достони Ҷомист, ки байни солҳои 1468–1472 навишта шудааст,
зеро агар, аз як тараф, достон ба Султон Ҳусайни Бойқаро, ки
соли 1469 ба тахт нишаста буд, бахшида шуда бошад, аз тарафи дигар, то моҳи ҷимодиюлохири санаи 877, яъне то моҳи
ноябри соли 1472 он дар бисёр кишварҳо машҳур гардида,
дар ин вақт дар Бағдод, чунонки нақлаш гузашт, боиси озори
ӯ гардида буд. Вале як ҳуҷҷати муҳим, ки ин масъаларо ба
куллӣ возеҳ мегардонад, аз назари аҳли таҳқиқ берун мондааст. Ношири чопи тошкандии «Ҳафт авранг» (1914, с.86)
Қозӣ Ғуломрасул халафи Хоҷа Муҳаммадрасул дар охири
дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб» ду маълумоти бисёр
муҳим медиҳад. Аввалан ӯ менависад: «Нақл карда шуд аз
нусхае, ки ба ҳузури ҳазрати нозим қуддусаллоҳу сирраҳу
муқобила ёфтааст, аз он навишта шуд». Баъдан ин ибораро
меорад, ки нусха бо он поён ёфта будааст: «Фарға ан-нозима
афи-аллоҳу анҳу мин назми ҳаза – л-китоб баъда-с-салоти
явми-л-ҷумъати фӣ ғуррати зилқаъдати санатин ситта ва
сабъин ва самонамиата», яъне «фориғ шудааст нозими ин
китоб, биомурзад Худованд ӯро, аз назми ин китоб баъди
намози ҷумъа аввали моҳи зилқаъдаи санаи ҳаштсаду ҳафтоду шаш». Бидуни шубҳа ношир ин ибораро аз он нусха
300
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

кӯчондааст ва ба ҳамин далел бо итминони комил метавон
ҳукм кард, ки шоир назм ё китобати нусхаи покнависи
дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб»-ро 10 апрели соли 1472
ба итмом расондааст ва он то моҳи ноябри ҳамон сол аллакай
то Бағдод ҳам маълум гардида будааст.
«Силсилат-уз-заҳаб», ки маънояш занҷири тиллоӣ аст,
дар пайравии «Ҳадиқа»-и Саноӣ ва «Ҷоми Ҷам»-и Авҳадӣ
имло шудааст. Ин матлабро Абдулвосеи Низомӣ ва бисёр
пажӯҳишгарони муосир низ таъкид менамоянд. Вазни
«Силсилат-уз-заҳаб» ба фоилотун, мафоилун, фаълун (–V –
– / V–V– /– – ) баробар аст, ки дар илми арӯз баҳри хафифи
мусаддаси аслам ном дорад.
Мутолиаи маснавӣ нишон медиҳад, ки он на танҳо аз
лиҳози вазн, балки аз ҷиҳати мавзӯъ ҳам бо достонҳои номбаршудаи Саноӣ ва Авҳадӣ қаробат дошта, доир ба ҳақоиқи
ирфон ва масъалаҳои гуногуни фалсафаю ахлоқ баҳс мекунад
ва баъзе оёту ҳадис, гуфтори бузургони сӯфия (аз қабили
Абӯсаиди Абулхайр, Баҳоуддини Нақшбанд ва ғайра) дар он
шарҳ ёфтааст. Аз ҷумла дар он доир ба нуктаву муаммоҳои
нозуки ҷабру ихтиёр, қазову қадар, ҳолоти амалии узлату хилват, зикр ва монанди инҳо сухан меравад. Дар охири маснавӣ
фасли махсусе мавҷуд аст, ки зубдаи ақоиди исломро роҷеъ ба
вуҷуди Ҳақ, ваҳдату сифоти он, вуҷуди малоика, мақоми
пайғамбарӣ ва охират аз назари аҳли суннат баён карда, бо
вуҷуди аз аҳли бидъату хатокор будан такфири аҳли қибларо
ҷоиз намешуморад. Ҳол он ки дар замони ӯ бисёр касон
(Қосимуланвор, чандин пайравони нурбахшия, ҳуруфия, ҳатто
худи Ҷомӣ) кофир эълон шуда буданд. «Эътиқоднома» – як
қисми «Силсилат-уз-заҳаб» – бо хоҳиши яке аз фарзандони
Хоҷа Аҳрор иншо гардидааст ва чун китоби алоҳида низ
маълум буда, бо ин унвон дастхатҳои зиёд дорад ва чандин
бор ба нашр ҳам расидааст.
Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин маснавӣ, ки ҳадафҳои махсуси ахлоқӣ ва тарғиботӣ дорад, ҳамчунин аз масоили камолу
нуқси одамӣ, адлу дод, камозорӣ ва хидмат ба халқ сухан
ронда, тамаъу тақлид, авомфиребию риёи сӯфиёни хасакӣ,
дурӯғу зулми подшоҳону амалдоронро мазаммат мекунад.
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Аммо Абдураҳмони Ҷомӣ ба Хоҷа Аҳрор бо эҳтироми хос
нигариста, шаҳодат медиҳад, ки ҳангоме ӯ аз Самарқанд ба
Марв омада буд (қабл аз лашкаркашии Султон Абӯсаид ба
Озарбойҷон), пешопеши ӯ, ки аспсавор мерафт, Абӯсаид ва
авлодону наздикони ӯ чун чокарон пиёда мерафтанд:
Хоҷа меронд борагӣ ба шитоб,
Чун фаришта, ки абри хушоб.
Шоху гарданкашони лашкаргоҳ,
Ки ҳамесудашон ба чарх кулоҳ
Сар ба сар дар рикоби ӯ буданд
Бар рикобаш ҷабин ҳамесуданд…
Лек хоҷа, ки кӯҳойин буд,
Балки кӯҳи виқору тамкин буд.
Бо ҳама, бе ҳама фарас меронд,
Дар маориф гуҳар ҳамеафшонд.
Ҳаҷми дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб» дар ҳудуди
3730 байт мебошад.
Дафтари дуюми «Силсилат-уз-заҳаб». Ин қисмат ҳам
асосан ба услуби дафтари аввал иншо шудааст. Шоир худ
таърихи итмом («соду зод») ва ҳаҷми онро хабар медиҳад.
Инчунин гуфтаи Ҷомӣ «Буд дар дил чунон ки ин дафтар –
Набвад аз нисфи аввалин камтар» (К. 117б) таъкид менамояд, ки дафтари дуюми «Силсилат-уз-заҳаб» аз ҷиҳати ҳаҷм
набояд камтар аз нисфи ҳаҷми дафтари аввал
бошад.Шумури абёти он нишон дод, ки дар ҳақиқат ҳам
1595 байт аст.
Таърихи танзими дафтари дувуми «Силсилат-уз-заҳаб»ро Абдураҳмони Ҷомӣ чунин эрод менамояд:
Дошт ҷаҳде дабири чархи барин
Дар рақам кардани ҳуруфи санин,
Чун руқумаш ба «сод»-у «зод» расид,
Хомаро ҳукми истод расид

(К. 117б).
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Мувофиқи ҳисоби абҷад аз ҳарфҳои «сод» (90) ва «зод»
(800) рақами 890 мебарояд, ки соли таълифи он буда, ба
1485 мелодӣ мутобиқат мекунад. Дар яке аз нусхаҳои қадимтарини он таърихи 11 зилҳиҷҷаи 890/19 декабри соли
1485 гузошта шудааст, ки мумкин аст вақти итмоми онро аз
тарафи муаллиф нишон диҳад1. Ҳамчунин, шоир изҳор менамояд, ки мехоҳад дар вақти мусоиде маснавиро давом
диҳад ва ба охир расонад.
Аз ҷиҳати мавзӯъ ин дафтари маснавӣ нисбат ба дафтари
аввали он маҳдудтар буда, дар он шоир асосан оид ба
«ишқи ҳақиқӣ» ва «ишқи маҷозӣ», яъне ишқи рӯҳонӣ ва
ишқи заминӣ, табақабандии муҳаббат ба муҳаббати зотӣ,
сифотӣ, феълӣ ва осорӣ, дараҷаҳои ишқ ва амсоли инҳо
ақида ронда, барои тақвияти фикри худ ҳикоёти тамсилӣ ва
аз саргузаштҳои бузургони сӯфия (Боязиди Бастомӣ, Зуннуни Мисрӣ, Ибн-ал-Арабӣ, Шамси Табрезӣ, Авҳадии Кирмонӣ ва ғайра) нақлҳо меорад. Достонҳои ишқии «Қиссаи
Уйяна ва Райё» ва «Қиссаи Тӯҳфаи муғанния» нисбатан
муфассал буда, бисёр ширину латиф мебошанд.
Дафтари сеюми «Силсилат-уз-заҳаб». Вақти навишта
шудани ин қисмати маснавии «Силсилат-уз-заҳаб» аниқ
маълум нест. Аммо набояд баъдтар аз соли 891/1486 ба
майдон омада бошад. Ҳаҷми онро А.Ҳикмат ва баъди ӯ
Е.А.Бертелс дар ҳудуди 500 байт гуфтаанд. Аммо қариб
ҳамаи нусхаҳое, ки мо санҷида баромадем ва аз он ҷумла
чопи Тошканд (1914, с. 124–148) ҳам, 870 байт дорад. Ин
бахши «Силсилат-уз-заҳаб» ба подшоҳи Рум (Осиёи Хурд)
Султон Боязиди II (1481–1512), ки аз ихлосмандони Ҷомӣ
буда, чандин бор ба ӯ мактубу ҳадяҳо фиристода будааст,
бахшида шудааст.
Ҷомӣ дар дафтари сеюми «Силсилат-уз-заҳаб», ки мувофиқи шаҳодати муаррихи асри ХVI курд Шарафхон
1

Абдураҳмони Ҷомӣ. Куллиёт. Дастнависи рақами Д 204 (шӯъбаи ленинградии Институти шарқшиносии АИ СССР), в. 48 б; Қаблан (ниг.:
Ҷомӣ, «Лайлӣ ва Маҷнун», Москва, 1974, с. 8) мо ин санаро таърихи
итмоми автографи «Ҳафт авранг» тахмин карда будем. Аммо фикри
ҳозираамон саҳеҳтар менамояд.

303
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бидлисӣ «Дафтари адл» ном дорад1, ба масъалаҳои ирфону
тасаввуф таваҷҷӯҳ намегуморад ва асосан дар хусуси адлу
дод, ойини мулкдорӣ, сулҳ, покӣ, ҳалолкорӣ, фурӯ нишондани ғазаб, фазилату ҷуду карам, раҳму шафқат ва амсоли ин андеша ронда, ин сифатҳоро барои ҳама писандида
ва барои подшоҳон зарурӣ мешуморад, ҷангу зулм, фисқу
фуҷур, шаҳвату бухл ва дигар иллатҳои инсонро мазаммат
карда, ба подшоҳон насиҳат медиҳад, ки аз ин сифатҳои
ахлоқи разила дурӣ ҷӯянд. Шоир дар ҳама маврид аз саргузашти подшоҳони пешин (Нӯшервон, Ҳурмузи Кисро,
Маҳмуди Ғазнавӣ, Султон Санҷар, Ғозонхони Муғул,
Яъқуббеки Туркман ва дигарон) нақлу ривоятҳои халқӣ
меорад ва тадриҷан консепсияи подшоҳи одилро баён мекунад, ки бояд кишварро аз рӯи донишу дод идора намояд.
Дар атрофи чунин подшоҳон Ҷомӣ будани вазирони ботадбир (мисли Низомулмулк), табибони ҳозиқ (мисли Абӯ
Алӣ ибни Сино), мунаҷҷимони донишманд, ҳакимони ҳикматадеш ва шоирони нуктапардозро зарур мешуморад. Агар
он чизро ба назар гирем, ки Ҷомӣ дар қасидаҳои «Луҷҷатул-асрор» (соли таълифаш 1475) ва «Ҷило-ур-рӯҳ» ва маснавии «Тӯҳфат-ул-аҳрор» (соли таълифаш 1481) ба Абӯ Алӣ
ибни Сино бо назари манфӣ менигарад, дар ин ҷо ба
маҳорати фавқулоддаи ӯ қоил будани ӯро метавон як гардиши ғоявие дар афкори ӯ шумурд.
Дафтари сеюми «Силсилат-уз-заҳаб» дар эҷодиёти Ҷомӣ
мақоми махсус дошта, барои омӯхтани афкори пешқадами
фалсафӣ, ахлоқӣ ва эстетикии вай арзиши фавқулодда дорад. Он ба афкори ҷамъиятии замонҳои баъдина таъсири
калоне расондааст.
Ҳар се дафтари «Силсилат-уз-заҳаб» дар якҷоягӣ наздик
ба 6200 байтро фаро мегирад.
«Саломон ва Абсол» – дуюмин достони «Ҳафт авранг»
ва ҳамчунин дуюмин маснавии навишати Ҷомӣ (баъди
дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб») мебошад. Соли
1

Шараф-хан ибн Шамсиддин Бидлиси. Шарафнаме. Том II. Москва,
1976, стр.161.
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таълифим онро худи нозим зикр накардааст. Аммо аз сабаби он ки маснавӣ ба Султон Яъқуби Туркмони Оққуюнлу
(1479–1491) бахшида шудааст, доир ба замони танзими он
А.Ҳикмат дар рисолаи худ «Ҷомӣ» (с.190) чунин ақида меронад: «Ҷулуси Яъқуби Туркмон ба соли 884 ва таълифи
маснавии «Тӯҳфат-ул-Аҳрор», ки баъд аз «Саломон ва Абсол» ба назм омада, ба соли 886 ҳиҷрист, пас ногузир
таърихи таълифи ин маснавӣ миёни ин ду сол аст».
Муҳаққиқони дигар ҳам ҳама ин ақидаро пазируфтаанд ва
мо низ онро қабул дорем, ки «Саломон ва Абсол» бояд дар
соли 885 ҳиҷрӣ/1480 мелодӣ навишта шуда бошад. Ҳаҷми
он мутобиқи матни интиқодии таҳиякардаи З.Аҳрорӣ, ки
соли 1986 дар Душанбе чоп шуд, 1130 байт аст.
Қиссаи «Саломон ва Абсол» аз хусуси ишқи шоҳзодаи
Рум Саломон ва дояи ҷавону соҳибҷамоли ӯ Абсол ҳикоят
мекунад. Дар тору пуди достон рамузи гӯёи тасаввуфӣ
ниҳон бошад ҳам, сюжети он аз ишқу муҳаббати қаҳрамонон ва падидаҳои ҳаёти реалӣ муназзам гардидааст. Хусусан хотимаи ин қиссаи шӯрангези ишқӣ, ки ба тарзи сӯфиёна сурат мегирад, барои дарки афкори ирфонии Ҷомӣ мабнаи муҳим аст. Шоир дар он муаммоҳои зиёди фалсафа ва
ирфонро ба тариқи мармуз адо карда, афкори инсондӯстона
ва ҳакимонае иброз дошта, ҳикоёти тамсилӣ ва латифаҳои
шодибахши халқии зиёд овардааст. Дар охир худи шоир
қайд менамояд, ки ғараз аз ин қисса на гуфтани афсона,
балки кашфи сирру ҳоли аҳли сулук буда, шоҳ (падар) рамзи ақли фаъол, ҳаким рамзи файзи он, Саломон – рӯҳ, ё
нафси гӯё, Абсол – ҷисм ё тани шаҳвонӣ, Зӯҳра – камолоти
баланд, дарё – баҳри лаззатҳои нафсонӣ ва оташ рамзи риёзатҳои сахт аст, ки ҳама дар якҷоягӣ ҷараёни аз асл ҷудо
шудан ва баъди зинаҳои муайянро тай кардан боз ба он пайвастани рӯҳи инсониро ифода менамояд:
Сонеъи бечун чу олам офарид,
Ақли аввалро муқаддам офарид…
Рӯҳи инсон зодаи таъсири ӯст,
Нафси ҳайвон сухраи тадбири ӯст…
305
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бар ҷаҳон файзе, ки аз вай мерасад,
Бар вай аз боло паёпай мерасад.
Пеши доно роҳдони булъаҷаб
Файзи болоро ҳаким омад лақаб.
Рӯҳи мо, к-аш нафси гӯё гашта исм,
Зода з-ин ақл аст бе пайванди ҷисм.
Ҳаст бепайвандии ҷисмаш мурод,
Он ки гуфт ин падар бе ҷуфт зод.
Зодае пас покдомон омадаст,
Номи ӯ з-он рӯ Саломон омадаст.
Кист Абсол? – Ин тани шаҳватпараст
Зери аҳкоми табиат гашта паст.
Тан ба ҷон зинда-ст, ҷон аз тан мудом
Гирад аз идроки маҳсусот ком.
Ҳар ду з-он рӯ ошиқи якдигаранд,
Ҷуз ба Ҳақ аз сӯҳбати ҳам нагзаранд.
Чист он дарё, ки дар вай будаанд,
В-аз висоли ҳам дар он осудаанд?
Баҳри шаҳватҳои ҳайвонист он,
Луҷҷаи лаззоти шаҳвонист он…
Чист он майли Саломон сӯи шоҳ,
В-он ниҳодан рӯ ба тахти иззу чоҳ?
Майли лаззатҳои ақлӣ кардан аст,
Рӯ ба дорулмулки ақл овардан аст.
Чист он оташ? – Риёзатҳои сахт,
То табиатро занад оташ ба рахт…
Чист он Зӯҳра? – Камолоти баланд,
К-аз висоли он шавад ҷон арҷманд.
З-он ҷамоли ақл нуронӣ шавад,
Подшоҳи мулки инсонӣ шавад

(К. 142 а).

«Саломон ва Абсол» дар баҳри рамали мусаддаси
маҳзуф, ки рукнҳои он ба фоилотун, фоилотун, фоилун (–
V– –/ – V– – / – V–) мусовист, манзум гардидааст.
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор». Ин аввалин асари «Хамса» ва
сеюмин достони «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ буда, ба шеваи
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«Махзан-ул-асрор»-и Низомӣ ва «Матлаъ-ул-анвор»-и Амир
Хусрави Деҳлавӣ дар баҳри сареи мусаддаси матвии
мақсур, ки арконаш ба муфтаилун, муфтаилун, фоилун (VV-/-VV-/-V-) баробар аст, бахшида ба Хоҷа Аҳрор танзим
шудааст. Дар ин бора шоир на танҳо дар дебочаи насрии
худи ҳамин достон хабар медиҳад, балки дар хотимаи маснавӣ ҳам ба ин матлаб ишора менамояд ва номи онро
таъкид мекунад:
Субҳи тараб «Матлаи анвор»-и ӯст,
Ҷайби адаб «Махзани асрор»-и ӯст…
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор» лақаб додамаш,
Тӯҳфа ба Аҳрор фиристодамаш

(К. 20а).

Аммо дебочаи «Тӯҳфат-ул-Аҳрор»-ро Ҷомӣ ду бор
навиштааст. Аввал баъди анҷоми «Хамса»-и худ, яъне баъди
он ки моҳи декабри соли 1484 «Хирадномаи Искадарӣ»-ро
хатм намуд. Дар он гуфта мешавад: «Ин панҷ маснавист
намудори «Панҷ ганҷ», не, не, панҷаест аз ганҷинаҳои асрори
гавҳарсанҷ. Аввал «Тӯҳфат-ул-Аҳрор», ки чун ангушти ибҳом
аз он панҷа сарҳалқа афтода ва ҷуз бар шикориёни шикористони маориф шаст накушода; дувум «Сабҳат-ул-аброр», ки
сабҳавор ба нуктаҳои ваҳдат ишоратнамой аст ва ба ҳайъати
истиқомат дар мақоми адои тавҳид ба пой; сеюм «Юсуф ва
Зулайхо», ки чун ангушти вусто аз ҳама сарбаландтар аст ва
дар адолати миёнаравӣ аз он ҷумла баҳрамандтар; чаҳорум
«Лайлӣ ва Маҷнун», ки чун хинсир аз миён бар канор аст ва
бо миёнии бевосита дар маърази шумор; панҷум «Хирадномаи
Искандарӣ», ки чун бинсир панҷумро мутамаммим аст ва ба
хотами ҳатмият мутахаттим. Умедворӣ ба ҳазрати парвардигорӣ, изза исмуҳу, он аст, ки ба нерӯи ин панҷа домани мақсуд
ба даст ояд ва шоҳиди мурод аз гиребони умел рӯй намояд»
(матни интиқодӣ, с. 25–26). Баъди соли 1486 «Хамса»-ро ба
«Ҳафт авранг» табдил додан Ҷомӣ ин муқаддимаро лағв
намуда, ба ивази он дебочаи наве таълиф кардааст, ки дар он
хоксорона таъкид мешавад: «Ин садафпорае чандест аз
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ҷустуҷӯи коргоҳи бесаранҷомӣ гирд карда шуда ва хазафрезае
чанд аз рӯфтурӯби базмгоҳи шикастаҷомӣ фароҳамоварда
омада, чӣ қадри он дорад, ки дар силки ҷавоҳири «Махазанул-асрор»-и ҳакими гиромӣ Шайх Низомӣ интизомаш диҳанд
ё дар ҷанби ҷоми зарнигори «Матлаъ-ул-анвор»-и мавриди
бадоеъи лафзӣ ва маънавии Амир Хусрави Деҳлавӣ номаш
баранд (К. 2б). Дар ин дебоча рубоии зайл, ки инсонро чун
ганҷинаи асрори камоли Илоҳӣ, оинаи анвори ҷамоли худовандӣ, бардорандаи ниқоби ҷалоли кирдигор ва достонсарои
неъматҳои офаридагор ба қалам медиҳад, бисёр шоистаи таваҷҷӯҳ аст:
Ганҷинаи асрори камолаш моем,
Оинаи анвори ҷамолаш моем.
Дурафгани астори ҷалолаш моем,
Дастонзани автори наволаш моем.
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор» соли 886/1481 таълиф гардидааст. Ин
маъниро аз ду санаде, ки дар даст дорем, дарёфтан мумкин
аст: Аввалан, дар мақолаи бистум шоир ба писараш Зиёуддин Юсуф панд дода, ӯро чорсола (соли ту чор аст ба вақти
шумор…) мегӯяд, ки дар ин сол дар ҳақиқат ҳам Зиёуддин
Юсуф, ки 9 шавволи санаи 882/14 январи соли 1478 таваллуд шуда буд, расо чорсола буд. Дуюм, дар поёни баъзе
нусхаҳои «Тӯҳфат-ул-Аҳрор» ибораи зерин мавҷуд аст, ки
ба гумонам, аз нусхаи асл (автографи муаллиф) кӯчонда
шудааст: «Ва итмоми интизоми ин сабҳа дар моҳи тасбеҳ ва
шаҳри таровеҳ мунтазам дар силки шуҳури санаи ситта ва
самонина ва самонамиата иттифоқ афтод»1. Аз ин ибора чунин натиҷа ба даст меояд, ки аз назми «Тӯҳфат-ул-Аҳрор»
Ҷомӣ дар моҳи рамазони 886/24 октябр – 22 ноябри 1481
фориғ шуда будааст. Ҳар ду санад якдигарро тақвият дода,
як ҳақиқатро тасдиқ менамоянд. Аз ин ҷиҳат дар ахбороти
мудири умумии китобхонаи оммавии Қоҳира Абдулмунъим
1

Бадрӣ Отобой. Феҳристи девонҳои хаттии Китобхонаи салтанатӣ, ҷ, 1,
с. 178-190.
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Муҳаммади Умар, ки аз мавҷудияти автографи «Тӯҳфат-улАҳрор» (соли нусхабардориаш 880 ҳиҷрӣ, яъне 1475-1476)
иттилоъ медиҳад, иштибоҳе рӯй додааст2. Н.Тирозӣ ҳам дар
феҳристи худ (с.25) таърихи китодбати ин нусхаро моҳи
рамазони санаи 880 ҳ./моҳҳои декабри соли 1475 – январи
соли 1476 нишон медиҳад, аммо онро автограф намегӯяд.
Ҳаҷми «Тӯҳфат-ул-Аҳрор» мувофиқи матни интиқодие,
ки Ҳ.А.Тарбият ба табъ расонд (Москва, 1984) 1712 байт
аст.
Ин маснавӣ аз ҷиҳати мавзӯъ ирфонӣ, фалсафӣ ва ахлоқӣ
буда, аз як дебочаи мансури хурдакак, ки тафсилаш гузашт,
як фасли кӯчаки беунвон, ҳамд, 4 муноҷот, 5 наът, маноқиби Баҳоуддини Нақшбанд, ситоиши Хоҷа Аҳрор, фасле
дар ситоиши сухан, фасли дигаре дар фазилати каломи
мавзун, фасле дар мазаммати онҳое, ки ин мӯъҷизаро хор
мекунанд, баёни ҳақиқати дониш ва расидан ба ҳақиқат,
яъне маърифати илм-ул-яқин, айн-ул-яқин ва ҳаққ-ул-яқин,
20 мақола, ки бо бист ҳикояту тамсилҳои халқӣ мазмуни
онҳо тақвият дода шудааст ва хотима иборат аст. «Тӯҳфатул-Аҳрор» аз ҷиҳати мавзӯъ ва сабк ба «Махзан-ул-асрор»
хеле наздик буда, ба бист мақола тақсим шудани он, ситоиши дил чун махзани асрор ва се сӯҳбати он (ба ҷои ду хилвати он) дар зери таъсири асари Низомӣ ба амал омадааст.
Дар мақолаҳои бистгона аз офариниши олам, хилқати одам,
сирати сӯфиён, сиришти олимон, мухотиба ба подшоҳон,
ишорат ба ҳоли дабирону вазирон, ҳусни рафтори пирӣ
(Пир шудӣ, шеваи пирона гир, – Шевани пирона хуш ояд зи
пир), зеби ҷавонӣ будани ишқ (Равнақи айёми ҷавонист ишқ
– Мояи коми дуҷаҳонист ишқ), аз ҳамдигар ҷудоинопазир
будани ҳусни ишқ (Қолабу ҷонанд ба ҳам ҳусну ишқ, –
Гавҳару конанд ба ҳам ҳусну ишқ; Аз азал ин ҳар ду ба ҳам
будаанд, – Ҷуз ба ҳам ин роҳ напаймудаанд) ва амсоли ин
сухан рафта, шоир бар зидди ҷаҳолату нодонӣ, мардумфиребӣ, олудагӣ, олимони беамал (Илм чу додат, зи амал сар
мапеч, – Дониши бекор наарзад ба ҳеҷ), сӯфиёни риёкор,
2

«Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ». Кобул, 1344, с.148.
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соликони танпарвар (Солики раҳ хушкбаданд беҳ бувад, –
Так назанад асп, ки фарбеҳ бувад), зулму ҷавр, шоирони
хомтамаъ қиём мекунад.
Аз мутолиаи достон ва муқоисаи он бо «Махзан-уласрор»-и Низомӣ ба ҳамин натиҷа расидан мумкин аст, ки
кас бо Е.Э.Бертелс ҳамфикр мешавад, он ҷое ки гуфтааст:
«Агар аввали достон умқи фалсафаи Низомиро надошта
бошад ҳам, вале нимаи дуюми он аз асари Низомӣ басе
тезтар ва тундтар буда, лавҳаҳои бенизомиҳои ҷамъияти
феодалиро бо тамоми қабоҳаташ ошкор таҷассум менамояд»1.
«Сабҳат-ал-аброр». Ин маснавӣ дар «Ҳафт авранг» достони чорум ва дар «Хамса» достони дувумро ташкил мекунад ва дар баҳри рамали мусаддаси махбуни мақсур, ки
рукнҳояш ҳамвазни фоилотун, фаилотун, фаилун (–V– –
/VV– – /VV–) буда, ба ғоят латифу матбӯъ аст, иншод гардидааст. Навоӣ дар «Хамсат-ул-мутаҳайирин» (в. 48а)
таъкид менамояд, ки пеш аз Ҷомӣ «дар ин баҳр на касе маснавие гуфта ва на мавҷудияти онро хабар дорад». Алиасғар
Ҳикмат таъкид менамояд, ки баъд аз Ҷомӣ низ китобе бадин вазн дида нашудааст. Фақат Амир Хусрави Деҳлавӣ дар
таълифи як қисми «Нӯҳ сипеҳр» он вазнро истифода бурдаасту бас. Ҳаҷми достон 2885 байт аст. Аз рӯи он ки ин достон дар «Хамса» ва «Ҳафт авранг»-и шоир пеш аз «Юсуф
ва Зулайхо» (соли танзимаш 888/ 1483) ва баъди «Тӯҳфатул-Аҳрор» (соли таълифаш 886/1481) гузошта шудааст ва
дар иқди сию ҳаштуми худи ҳамин достон шоир ба писараш
Зиёуддин Юсуф (ба саҳифаҳои пеш аз тавсифи «Тӯҳфат-улАҳрор» нигаред) панд дода, ӯро 5-сола (Соли ту панҷу дар
ин дайри сипанҷ – Аз ду панҷоҳ фузун бод ин панҷ) муаррифӣ мекунад, таърихи суруда шудани онро соли 887/1482
муайян кардан мумкин аст.
Ин маснавӣ асари ахлоқӣ, таълимӣ-тарбиявӣ ва ирфонӣфалсафӣ буда, аз як муқаддимаи кӯтоҳи мансури масаҷҷаъ,
ки дар он шоир изҳори шикасти нафс мекунад, бобҳои
1

Бертельс Е.Э. Навои и Джами, стр. 260. Муфассалтар, с. 257-260.
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анъанавӣ, 40 иқд ва хотима таркиб ёфтааст. Ҳар иқд аз бахши назариявӣ, тамсиле, ки маънои ҳамон иқд – фаслро аёнӣ
намоиш медиҳад, ҳамчунин муноҷот иборат буда, дар хусуси ҳолоту мақомоти рӯҳонии сӯфӣ ва сайри сулук (аз қабили кашфи ҳақиқати дил, ҳақиқати вуҷуд, тавба, фақр, шукр,
хавфу риҷо, таваккалу ризо, қурбу ихлос, фазилатҳои
нафсонӣ (муҳаббат, шавқ, ғайрат, ҳаё, ҳуррият, футувват –
ҷавонмардӣ, қаноат, тавозӯъ, ҳилм ва ғайра), даъвати аркони давлат ба некӯкорӣ, панд ба фарзанд ва насиҳат ба нафси
худ баҳс мекунад. Хусусан тамсилҳои он шӯху ширин ва
завқбахш буда, достон аз лиҳози фасоҳат ва балоғат ҳам имтиёз дорад.
«Юсуф ва Зулайхо». Ин қиссаи шӯрангез маснавии
панҷуми «Ҳафт авранг» ва савуми «Хамса»-и Ҷомӣ буда,
соли 1483 дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф (мафоӣлун,
мафоӣлун, фаӯлун V – – –/ V – – – / – – –) суруда шуда, аз
4000 байт иборат аст ва на танҳо аз шавқангезтарин асарҳои
Ҷомӣ, балки аз дилработарин асарҳои адабиёти классикии
тоҷику форс буда, дар таърихи минбаъдаи бисёр адабиётҳои
Шарқ таъсири қавие расондааст.
Роҷеъ ба ин асар дар Озарбойҷони Советӣ А.Гулиев (Сароълӯ) бо номи «Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ» ба забони озарбойҷонӣ (Боку, 1969, 200
саҳифа) рисолаи муфассали махсусе навишта, тамоми
тадқиқотҳои роҷеъ ба он бударо ҷамъбаст кард. Ҳамчунин,
доир ба истифода ва интишори ин қисса дар адабиёти форсӣ
асари донишманди эронӣ доктор Хайёмпур «Юсуф ва Зулайхо» (Табрез, 1339, хуршедӣ) мавҷуд аст.
Ҳарчанд худи Ҷомӣ даъво мекунад, ки «Куҳан шуд
давлати Ширину Хусрав – Ба ширинӣ нишонам Хусрави
нав» ва «Сар омад давлати Лайливу Маҷнун, – Касе дигар
саромад созам акнун» ва бинобар ҳамин ба ҷои «Хусрав ва
Ширин»-и Низомӣ ва «Ширин ва Хусрав»-и Амир Хусрави
Деҳлавӣ ба назми достони Юсуфу Зулайхо мепардозад (Чу
тӯтӣ табъро созам шакархо – Зи ҳусни Юсуфу ишқи Зулайхо), ин афсона дар адабиёт нав нест. Ҳикояти Юсуфи
соҳибҷамол, ки аз «Таврот» ба «Қуръон» (сураи ХII «Юс311
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уф») гузаштааст, дар Ховарзамин нақлҳои гуногуни халқиро
дорост. Аз ҷумла, афсонае машҳур аст, ки мувофиқи он
Юсуфи соҳибҷамол, писари хурдиву дӯстдоштаи Яъқуб, аз
дасти бародарони бахилаш ба ғуломӣ фурӯхта мешавад ва
ба Миср меафтад ва дар он ҷо ҳамсари Азиз – вазири
фиръавни мисрӣ Зулайхо ба ишқаш гирифтор мегардад.
Қиссаи Юсуфи мисрӣ дар адабиёти халқҳои ҷаҳон ба тафсилу таъбири мутафарриқае корбаст шудааст. Нахустин ду
таҳрири қиссаи мазкур дар адабиёти форсизабони асри Х ба
майдон омада буда, бино ба шаҳодати сарчашмаҳои хаттии
қадимӣ, муаллифи онҳо муосирони устод Рӯдакӣ – шоирон
Абулмуайди Балхӣ ва Бахтиёрӣ будаанд, ки асарҳояшон то
замони мо нарасидаанд. Достонҳои Амъақи Бухороӣ (ваф.
1147) ва Масъуди Ҳиротӣ (ваф. 1220) низ аз миён рафтаанд.
Аз асарҳои ҳамноми то замони ҳозира барҷоймонда достони
«Юсуф ва Зулайхо» мансуби Фирдавсист, ки мутобиқи
натиҷаи ҷӯишҳои солҳои охир онро моли шоири асри ХI
Амонӣ мешуморанд. Вале ҳанӯз ин даъво пурра ба исбот
нарасидааст. Ҳамчунин дар ин мавзӯъ романи мансури шоир ва назариётчии тасаввуфи асри ХI Абдуллоҳи Ансориро
метавон ном бурд. Аз асри ХIV маснавии шоири яҳудинажоди форсизабон Шоҳини Шерозӣ боқӣ мондааст. Баъди
Ҷомӣ, ҳатто дар рӯзгори мо ҳам ин сюжет диққати бисёре аз
аҳли адабро ба худ кашидааст. Аз ҷумла, Ян Райнис соли
1919 драмаи «Юсуф ва бародаронаш»-ро таълиф карда, Томас Манн дар миёни солҳои 1926–1933 романи чаҳоргонаи
«Юсуф ва бародарони ӯ»-ро ба табъ расонд. Соли 1957 Нозим Ҳикмат песаи «Юсуфи соҳибҷамол»-ро офарид.
Бо вуҷуди ин, дар миёни он ҳама осори хурду бузурги ба
тақдири Юсуфи соҳибҷамол бахшида достони Ҷомӣ, ки дар
он Юсуф чун мазҳари зебоӣ ва ҳусни модарзоди оламоро
тасвир мегардад, ба сифати як гимни рӯҳбахши эҳсосоти
наҷиби инсонӣ ҷудо мешавад. Ин ривоят аз нӯги хомаи
Ҷомӣ басо муассиру ҷозибадор берун омадааст. Шоир
баъди баёни бобҳои анънавӣ саргузашти Юсуф ва Зулайхоро қисса мекунад. Тифлии бесомони Юсуф, хархашаҳои оилавӣ баъди фавти модар, бадкориҳои бародарони кинатӯзу
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бадандеш, ки нахуст ӯро ба чоҳ андохтаву сипас ба ғуломӣ
мефурӯшанд, савдои дубораи Юсуф дар бозори Миср, хориву зориҳои ӯ дар зиндон ва ниҳоят зуҳури ишқу муҳаббат
асарро хотирнишин сохтаанд. Аммо бо ин ҳама қаҳрамони
асосии Ҷомӣ на Юсуф, балки Зулайхо мебошад. Зулайхои
Ҷомӣ бонуи ошиқпешаест, ки синаи моломоли ишқу эҳсосу
изтироби наҷиберо дорост, бо сӯзу гудоз ва нозу ниёзи
ниҳоят дилрабо ва муассир ҳаққу ҳуқуқи худро барои тахту
саодат ифода намуда, барои хушбахтию комгории хеш
фаъолона талош мекунад:
Хуш аст аз бихрадон ин нукта гуфтан,
Ки мушку ишқро натвон нуҳуфтан.
Аз ҷиҳати вусъату шиддати амалиёт ва такомули хислат,
аз ҳайси чеҳраи мунаввари бонуи ошиқваш образи Зулайхо
яке аз дурдонаҳои адабиёти ҷаҳон ба шумор меравад. Зулайхои Ҷомӣ аз ду марди ҳамрадифаш, яъне шавҳари сустраги беиродааш ва Юсуф фозилтару одилтар ба тасвир
оварда шудааст. Зулайхои ташнаи висол, сарфи назар аз
рашки шавҳар ва таънаю маломати мардум, барои майли
Юсуфро ба сӯи худ гардондан ӯро бо зару зевар мехарад,
барои ӯ қасри хос бунёд намуда, деворҳо ва фаршу сақфи
онро бо суратҳои эҳсосбедоркунанда ороиш медиҳад, пеши
пои ӯ ба зону меафтад, «Ки эй худком, коми ман раво кун, –
Ба васли хеш дардамро даво кун», бе ҳеҷ шикебоӣ макру
ҳияли занонаро ба кор мебарад, бо зиндону бадномӣ ӯро
метарсонад, ӯро маҳбус мегардонад. Аммо аз Юсуф илтифоте намебинад. Аз ғаму ҳасрати маҳрумӣ аз висол Зулайхо
пиру нотавон ва нобино дар биёбоне хайма зада, тан ба
тақдир медиҳад. Вале оташи ишқи Юсуф ҳеҷ гоҳ дар танӯри
синаи ӯ хомӯш намегардад.
Бо ҳамин Зулайхо муддате аз саҳнаи амалиёт берун мешавад. Юсуф бошад баъди зиндон аввал ба маснади вазирӣ,
сипас ба тахти подшоҳӣ ва ниҳоят ба мақоми пайғамбарӣ
расида, борҳо мардуми Мисрро бо тадбиру адолат аз гуруснагӣ, фатарот ва бадбахтиҳои дигар наҷот медиҳад. Дар ин
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миён боре Зулайхоро бо Юсуф мулоқот сурат мепазирад.
Юсуф аз рӯи тараҳҳум дуо мекунад, ки Зулайхо аз нав ҷавону бино шавад. Дуои ӯ мустаҷоб мегардад. Акнун Юсуф
ҷамоли ӯро дида, дар дили худ нисбат ба Зулайхо афрӯхтани оташи муҳаббатро пай бурда, Зулайхоро бо худ никоҳ
мебандад. Аммо Ҷомӣ чунон шиддату ғалаёни ишқро ба
қалам медиҳад, ки ин навъ лаҳзаҳо аз муассиртарин
лаҳзаҳои достон буда, он фарҷоми неки рӯзгори раҳнаварди
кӯшои ишқ, анҷоми шодибахши талошҳои содиқона дар ин
ҷода ва ниҳоят такомули муҳаббати шаҳвонии ҳавасолуд ба
ишқи ҳақиқиро нишон дода, ба гуфтори шоири 70-сола нишоти ҷавонӣ мебахшанд. Сухансанҷони гузашта ин ду
байти зеринро аз зифофи Юсуф бо Зулайхо бисёр ҳам писандидаанд, ки алҳақ хубу марғубанд:
Ду ғунча аз ду гулбун бардамида,
Зи боди субҳдам бо ҳам расида.
Яке нашкуфтаву дигар шукуфта,
Нуҳуфта ношукуфта дар шукуфта.
Достон бо марги Юсуф ва Зулайхо ба ниҳоят мерасад ва
ҳамин оҳанги ғамангез хонандаро ба андеша, назари
танқидӣ нисбат ба зиндагию рӯзгори худ ва масъалаҳои
хайру шар водор менамояд.
«Лайлӣ ва Маҷнун». Ин достон, ки дар «Ҳафт авранг»
шашум ва дар «Хамса»-и Ҷомӣ чаҳорум аст, соли 1484 дар
баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи маҳзуф (мафӯлу /
мафоилун / фаӯлун – – V / V – V – / V – –) мавзун гардида,
шомили 3860 байт мебошад. Матни интиқодии онро муаллифи ин сатрҳо таҳия намуда, соли 1974 дар Москва ба табъ
расонд ва доир ба мушаххасоти он рисолаи махсусе таълиф
карда буд, ки он бо номи «Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и
Абдураҳмони Ҷомӣ (Душанбе, 1970, 204 саҳифа) солҳо қабл
аз ин ба ихтиёри хоҳишмандон вогузор шуда буд.
«Лайлӣ ва Маҷнун» достони романтикии Ҷомӣ аст, ки
дар зимни он қиссаи ишқи пурмоҷарои ҷавонмарди араб –
Қайс аз қабилаи бодиянишини Бани Омир ва Лайлӣ ном
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духтаре аз қабилаи дигари кӯчиёни араб нуҳуфтааст. Ривояти мазкур дар миёни қабилаҳои бадавии араб аз асри VII ба
ин тараф роиҷ гаштааст. Бояд гуфт, ки дар ибтидо ҷиҳати
ишқварзии қаҳрамонон дар ривоят суст буда, дар он асосан
вазъи шоири ошиқ Қайс, ки аз ҷунуни ошиқӣ лақаби
Маҷнунро гирифтааст, тасвир меёфт. Ҳатто дар адабиёти
араб навъи махсуси шеърӣ, яъне ашъори ишқии Маҷнун,
паҳн гардид, ки дар онҳо ягон лаҳзаи ишқи ҷонкоҳи ӯ ба
қайд медаромадааст.
Пайдоиши маҷмӯаи чунин ашъорро ба Абӯбакр алВолибӣ ном шахси асри ҶI вобаста медонанд. Қиссаи мазкурро дар таърихи адабиёти форсизабон нахустин бор Низомии Ганҷавӣ соли 1188 дар қолаби достон рехтааст. Асари
безаволи ӯ «Лайли ва Маҷнун», ки ба ривояти парешони
арабӣ бадеиёту тамомияти комиле ато намуд, боиси интишори бештару иштиҳори васеътари қиссаи муҳаббати нокоми Маҷнуну Лайлӣ гардид. Дар тӯли садсолаҳо ин қисса
диққати адибони бисёреро ҷалби худ сохта, сабаби ба майдон омадани беш аз саду чиҳил асари ҳамном гардид, ки
муалифонашон дар силки эҷодӣ достону таҷрибаи Низомиро сармашқи амали хеш қарор додаанд. Азбаски достони
Ҷомӣ бисёр машҳур аст, ба нақли мазмуни он эҳтиёҷе нест.
Сюжети мазкур аз адабиёти форсу тоҷик ба адабиёти
мардумони дигари Машриқзамин низ кӯч баст. Дар ҳоли
ҳозир зиёда аз саду бист достони «Лайли ва Маҷнун»-ро метавон ангуштшумор намуд, ки дар забонҳои тоҷикӣ-форсӣ,
туркӣ, ӯзбекӣ, озарӣ, гурҷӣ, курдӣ, арманӣ, панҷобӣ, урду
ва пашту рӯи кор омадаанд. Чанде аз ин достонҳо ба забонҳои дигар низ тарҷума шудаанд. Мавзӯи ишқи Лайливу
Маҷнун ба санъати тасвирӣ, мусиқӣ ва дар рӯзҳои мо ба кинову театр ва телевизион низ роҳ ёфт. Дар асри ХХ дар коргаҳи адибони тоҷик, ӯзбек, озарбойҷонӣ, туркман, араб ва
урдузабон ин сюжет асоси осори драматургии бисёреро
ташкил додааст. Аз он ҷумла фоҷиаи ҳамноми адиби араб
Аҳмад-аш-Шавқӣ (1868–1932), операи бастакори озарбойҷонӣ У.Ҳоҷибеков (1908), балети тоҷикие, ки ба сифати
филм–намоишнома низ бардошта шудааст ва филми ҳамно315
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ми эрониро ном бурдан мумкин аст. Яке аз охирин намунаҳои корбасти мансури сюжети мазкур асари носири
машҳури имрӯзаи Туркия Азиз Несин мебошад, ки соли
1972 дар Анкара дар силсилаи «Китобҳои халқӣ» мунташир
гардидааст.
Достони Ҷомӣ дар миёни занҷираи осори қадиму ҷадида,
ки дар мавзӯи ишқи Лайливу Маҷнун эҷод гардидааст, на
фақат аз ҷиҳати бадеияти баланду барҷастагии образҳо,
балки аз ҳайси гуманизми фаъоли мағзи ғояи асосии асарро
ташкилдиҳанда мумтозу беназир аст. Ҷомӣ сюжети мазкурро бо бархӯрди пурқуввати конфликт, динамизми махсуси
тасвир, психологизми амиқи ҳолати рӯҳии ошиқони ноком
ғанӣ сохтааст. Зиёда аз ин, дар достони Ҷомӣ оҳанги эътироз алайҳи расму одоти зараровару хурофӣ ва маҳдудияти
озодии инсонӣ баръало ба гӯш мерасад.
Муҳаббати бемонанд ба инсон ва эҳсосоту эҳтиросоти
лабрез офаридаи қалами сеҳрангези Ҷомиро мақбули хонандагони давру замонҳои гуногун гардондаанд. Достони
безаволи ҳунарвари номӣ ба шоирони муосиру минбаъдаи
форсиву туркигӯ, аз ҷумла Навоӣ, Ҳотифӣ, Суҳайлӣ, Фузулӣ ва дигарон таъсири амиқе расонидааст.
«Хирадномаи Искандарӣ» охирин достони «Ҳафт авранг» ва «Хамса»-и Ҷомӣ буда, ба равияи «Искандарнома»и Низомӣ ва «Ойинаи Искандарӣ»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ
навишта шуда, мувофиқи матни интиқодӣ аз 2315 байт таркиб ёфтааст.
Соли таълифи ин маснавиро бисёр муҳаққиқон 890/1485
гуфтаанд. Аммо дар поёни яке аз нусхаҳои қадимтарини он
«Таммат сомина зилҳуҷҷатин санатин 889», яъне тамом шуд
рӯзи ҳаштуми зилҳиҷҷаи санаи 889 сабт гардидааст, ки итмоми суруда шудани онро нишон дода, ба 27 декабри соли
1484 баробар аст1.
То асри ХV адибони форсизабон чандин маротиба симои
Искандарро зеби рақам намуда, адабиёти форсу тоҷик дар
1

Джами. Лайли и Маджнун. М., 1974, Предисловие Аълохон Афсахзода, стр.7.
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ин бобат таҷрибаи ғание ҳосил карда буд. Муҳаққиқон
изҳор намудаанд, ки тафсиру тасвири образи Искандар дар
зери хомаи шуарои Машриқзамин аз «Искандарнома»-ҳои
адибони Мағрибзамин – романҳои айёрӣ дар бораи корнамоиҳои ин лашкаркаш, фатҳи кишварҳои афсонавӣ ва
ғалабаҳояш бар болои душманони хориқулодда фарқи куллӣ дорад. Адибдони шарқӣ Искандари Мақдуниро дар робитаи қавӣ бо ҳаким Арасту пазируфта, нуқтаи назари худро бештар ба масоили сиёсати давлатдорӣ, усули ҳарбузарб
ва таълимоти фалсафӣ-ахлоқӣ дӯхтаанд. Аз асри VI сар карда ба Искандар нисбат додани сифату хусусиятҳои шоҳи
идеалӣ ба ҳукми анъана даромада, «Искандарнома»-и
шарқиён аксар бо услуби «Хираднома»-ҳо нигошта шудаанд. Ин қабил романҳо, ки дар онҳо ба сифати шахси асосӣ
Арасту баромад мекунад, ҳам асари хонданӣ ва ҳам энтсиклопедияе ба шумор мерафтанд, ки аз онҳо сабақҳои зарурии
илмӣ бардоштан мумкин буд.
«Хирадномаи Искандарӣ»-и Абдураҳмони Ҷомӣ аз ин
ҷиҳат шоистаи таваҷҷӯҳи бештарест, зеро дар он симои
шоҳи идеалӣ нисбат ба гузаштагон мукаммалу мусалламтар
ба қалам омадааст. Агар Искандари Фирдавсӣ (934–1020)
пеш аз ҳама чун марди кишварситон, қаҳрамони достони
Низомӣ чун соҳибу мазруфи адли Илоҳӣ ва образи маснавии Хусрави Деҳлавӣ чун тоҷдори беназиру дӯстдори базму
маҷлисҳои пуршукӯҳ аккосӣ шуда бошад, Искандари Ҷомӣ
ба сифати муборизе барои адлу адолати рӯи замин, озодгари
бенавою бечорагон ва таҷассуми сарвари идеалии мардум
тасвир ёфтааст.
Мундариҷаи достони Абдураҳмони Ҷомӣ чунин аст:
Искандар (Александр) ҳангоми солхӯрда будани падараш
таваллуд мешавад. Падараш Файлақус (Филипп) ӯро барои
тарбия ба ихтиёри Арасту (Аристотел) медиҳад. Арасту ба
Искандар илмҳои замонро меомӯзонад. Ӯ махсусан ба
омӯхтани асарҳои Уқлидус (Евклид) ва Батлимус (Птолемей) аҳамияти калон медиҳад. Дар натиҷа Искандар чун
олими тавоно ва хирадманди дурандеш ба камол мерасад.
Файлақус наздик шудани марги худро пай бурда, Искандар317
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ро бо устодаш ба назди худ даъват мекунад ва аз писараш
имтиҳон мегирад. Искандар аз санҷиш хуб мегузарад. Бо
супориши падар устод барои Искандар «Хираднома» тартиб
медиҳад.
Баъди марги Файлақус Искандар халқро ҷамъ мекунад,
ки подшоҳро баргузинанд. Халқ ӯро интихоб мекунад.
Баъди ин хирадномаҳои Арасту, Афлотун (Платон), Суқрот
(Сократ), Буқрот (Гиппократ), Файсоғурас (Пифагор),
Асқалинус (Аскасниюс), Ҳармис (Гермеси Трисмегист)
паиҳам меояд, ки афкори баланди таълимӣ, сиёсӣ ва фалсафии муаллифро фаро мегирад.
Искандар баъди ҳокимияти худро мустаҳкам кардан ва
дар мамлакат адлу инсофро ҷорӣ намудан ба сӯи ғарб, ба
хоки Доро, ба шимолу шарқ ва ҷануб лашкар кашида,
ҷаҳонгирӣ мекунад ва дар ҳама ҷо шаҳрҳои нав бунёд менамояд, кишвари Яъҷуҷу Маъҷуҷро забт карда, онро бо садди азиме мебандад. Сипас, саёҳатҳои Искандар ба баҳрҳо
шурӯъ мешавад, ки ба ӯ Хизру Илёс ва Балинос роҳбарӣ мекунанд. Баъд хирадномаи Искандарӣ шурӯъ шуда, шоир аз
забони ӯ бисёр афкори пешқадами худро роҷеъ ба давлатдорӣ пеш мегузорад. Дар ин миён Искандар ба сӯи Чин
лашкар мекашад. Хоқони Чин наздик расидани ӯро шунида,
ба ӯ як канизак, як ғулом, як даст ҷома ва як хон таъом мефиристад. Искандар аз ин тӯҳфаҳои ночиз ранҷида, дар
ғазаб мешавад. Вале донишмандони дарбори ӯ мефаҳмонанд, ки ин тӯҳфаҳо рамзӣ буда, ҷаҳонкушоро ба қаноат
даъват менамоянд. Искандар бо хоқон сулҳ мебанданд. Дар
ҳамин вазъият Искандар аз модараш нома мегирад. Модар
ӯро насиҳат медиҳад, ки бо роҳи аҳли хирад рафта, адлу додро пеша кунад ва фақирпарвар бошад. Искандари дур аз
ватанафтода ба Арасту нома навишта, талаби васият мекунад. Арасту дар ҷавобномаи худ ба Искандар панд медиҳад.
Шогирдони Арасту дар мактаби ӯ, ки «байт-ул-ҳикмат» ном
дошт, илмро равнақ медиҳанд. Билоохира Искандар ба
Ҳинд сафар карда, бо бараҳманҳо вомехӯрад ва дар назди
онҳо аз заъфу нотавонии худ лаб ба шиква мекушояд. Баъд
Искандар ба шаҳре меояд, ки на шоҳ дораду на гадо, ҳама
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дар он баробар буда, аз қизбу ғорат ва истисмор хабар надоранд.
Искандар боз чанд шаҳрро забт карда, аз лашкариёни худ
ҷудо мешавад ва дар киштие нишаста, ба кӯҳи Қоф мерасад.
Аз он ҷо баргашта, дар биёбони сӯзоне ба дарди аҷал гирифтор мешавад. Ӯро ба хок месупоранд. Ҳакимон дар сари
қабри ӯ хутбаҳо мегӯянд.
«Хирадномаи Искандарӣ» тамсилу ҳикоятҳои зиёди
халқӣ дорад, ки арзиши бадеӣ ва халқияти онро басе баландтар мебардоранд.
Маърифатнокӣ аз нахустин талаботест, ки Ҷомӣ дар
назди ҳоким мегузорад. Шахси парварандаи нияти сарварӣ
бар раият, ба фикри Ҷомӣ, бояд аз тифлӣ дар ҳузури устоди
доное илму донишу ахлоқ омӯзад, чунонки Искандар аз
Арасту. Ҳатто ҳокими донои сари тахтомада ҳам бояд муттасил аз ҳакимону хирадмандон маслиҳату машварат ҷӯяд.
Аз ин ҷиҳат ӯ аз забони Искандар мегӯяд:
Зи дониш шавад кори гетӣ ба соз,
Зи бедонишӣ кор гардад дароз.
Зи дил сар занад сирри дониш нахуст,
Ки бар даступо кор гардад дуруст.
Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.
Баръакс, шоҳи бефарҳанги камдониш мамлакатро хароб
мекунад:
Агар шоҳи даврон набошад ҳаким,
Бувад дар ҳазизи ҷаҳолат муқим.
Аз ӯ шеваи ҷаҳл хезад ҳама,
Аз ӯ меваи зулм резад ҳама.
Аз ӯ хатти бад комгорӣ бувад,
Насиби хирад хоксорӣ бувад.
Абдураҳмони Ҷомӣ чун шахси пешқадам ва муаллими
ахлоқи писандидаи замони худ дар пайравии инсондӯстони
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пешинаи адабиёти форсу тоҷик ахлоқи разиларо маҳкум ва
ахлоҳи ҳамидаро ташвиқу талқин мекунад.
Достони «Хирадномаи Искандарӣ» дар эҷодиёти Абдураҳмони Ҷомӣ ва умуман дар таърихи адабиёт ва афкори
ҷамъиятии халқи тоҷик мавқеи арзанда дорад, зеро ба воситаи нақли саргузашти Искандари афсонавӣ (на Александри
Македонии таърихӣ) Ҷомӣ як қатор масъалаҳои фалсафӣтаълимӣ ва ҳикмату ахлоқро пеш гузошта, онҳоро аз мавқеи
гуманистӣ ҳал менамояд. Дар поёни маснавӣ Ҷомӣ аз хусуси «Хамса»-ро ба охир расондани худ хабар медиҳад:
Биё, Ҷомӣ, эй умрҳо бурда ранҷ,
Зи хотир бурун дода ин «Панҷ ганҷ».
Шуд ин панҷат он панҷаи зӯрёб,
К-аз ӯ дасти дарёкафон дида тоб

(К. 464а).

Ба ҳамин тариқ «Хамса»-и Ҷомӣ, ки аз «Тӯҳфат-улАҳрор», «Сабҳат-ул-аброр», «Юсуф ва Зулайхо», «Лайлӣ ва
Маҷнун» ва «Хирадномаи Искандарӣ» иборат аст, дар муддати саҳл бештар аз се сол (солҳои 1481–1484) эҷод гардидааст.
Дар китобхонаи собиқи салтанатии Эрон таҳти рақами
332 як нусхаи қаламии «Хамса»-и Ҷомӣ нигоҳ дошта мешавад. Мураттиби феҳрист1 таърихи китобати онро 886 қайд
мекунад, ки ин иштибоҳи маҳз буда, дар натиҷаи пасопеш
омадани ҷузвҳои «Хамса»-и Ҷомӣ ба тарзи «Сабҳат-улаброр», «Юсуфу Зулайхо», «Лайливу Маҷнун», «Хирадномаи Искандарӣ» ва «Тӯҳфат-ул-Аҳрор» рух додааст, зеро
дар ин сол аз достонҳои «Хамса»-и Ҷомӣ танҳо ҳамин
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор» эҷод шуда буду бас. Вале дар охири
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор»-и ин нусха, ки котибаш номаълум аст,
навиштаҷоте мавҷуд аст, ки онро фақат муаллиф метавонад
дар ҳаққи худ бигӯяд ва ҳамчунин аз он таърихи хеле аниқ
1

Бадрӣ Отобой. Феҳристи девонҳои хаттии Китобхонаи салтанатӣ, ҷ. 1,
с.178-190.
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ва саҳеҳи хотима пазируфтани «Тӯҳфат-ул-Аҳрор» ба тариқи моҳи рамазон (ба қавли нависанда «моҳи тасбеҳ ва
шаҳри таровеҳ»)-и санаи 886/24 октябр – 22 ноябри соли
1481 ба даст меояд: «Ба сарҳади итмом расида шуд ва дар
риштаи интизом кашида омад ин мӯҳраҳои харошида аз садаф ва хазаф тарошида, ҳарчанд чун иқди лӯълӯи обдор
гарданбанди сарварон ва гӯшвори ҳунарпарваронро нашояд,
умед аст, ки сабҳавор дастовези азпойдарафтодагон ва ангуштнамои сарришта аз дастдодагон хоҳад буд. Ба итмом ва
интизоми ин сабҳа дар моҳи тасбеҳ ва шаҳри таровеҳи мунтазам дар силки шуҳури санаи ситта ва самонина ва самонамоя лозола муборакан ало кулли фиҳӣ иттифоқ афтод...».
Абдураҳмони Ҷомӣ, ки дафтарҳои дуюм ва сеюми «Силсилат-уз-заҳаб»-ро баъди итмоми «Хамса» навишта буд,
баъди танзими дафтари сеюм «Силсилат-уз-заҳаб» ҳар се
дафтари ин маснавиро чун як ҷузв ва достони «Саломон ва
Абсол»-ро чун ҷузви дигар ба «Хамса»-и худ ҳамроҳ карда,
онро «Ҳафт авранг» ном ниҳод ва дар муқаддимаи мансури
он тартиби маснавиҳо, вазн ва татаббӯи кадом асари пешиниён будани ҳар достонро чунин хабар медиҳад: «Ва чун ин
маснавиёти ҳафтгона ба манзилаи ҳафт бародаронанд, ки аз
пушти падарӣ хомаи воситиниҳод ва шиками давоти чининажод ба саодати валодат расиданд ва аз матмураи ғайб ба
маъмураи шаҳодат расида, мешояд, ки ба «Ҳафт авранг», ки
дар луғати Пурси қадим иборат аст аз Ҳафт бародарон, ки
ҳафт кавкабанд дар ҷиҳати шимол зоҳир ва бар ҳаволии
қутби шимолӣ, доир, номзад шаванд. Рубоӣ:
Ин ҳафт сафина дар сухан якранганд,
В-ин ҳафт хазина дар гуҳар ҳамсанганд.
Чун Ҳафт бародарон бар ин чархи баланд
Номӣ шуда дар замин ба «Ҳафт авранг»-анд.

(К. 2 б)

«Хамса»-ро ба «Ҳафт авранг» расондан, ҳар дафтари
«Силсилат-уз-заҳаб»-ро ба мавзӯе хос гардондан, дар «Хамса» достонҳои аз ҷиҳати мавзӯъ («Сабҳат-ул-аброр», «Юсуф
321
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ва Зулайхо») ва аз ҷиҳати вазн «Сабҳат-ул-аброр») нав ворид кардан, дар «Ҳафт авранг» образҳои намояндагони халқ
– косибон, деҳқонон, аҳли бозор ва соҳибони хирадо нигоштан аз навпардозиҳои Ҷомӣ буд, ки адабиётро пеш мебурд.
Ҳангоми таҳлили «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ он нуктаро низ
бояд ба назар гирифт, ки замон ва макони ба вуқӯъ пайвастани воқеаҳо, падид омадани ҳодисаҳо ва ҳаракати қаҳрамонҳо дар азалияту абадият ва дарозою паҳно беҳудуд аст.
Воқеаҳо дар тамоми гӯшаю канорҳои рубъи маскун – мамолики Араб, кишварҳои Аҷам, Юнони қадим, Бобулу Фаластин, Ҳинду Чин, Тибету Тотор, Руму Рус, Эрону Тӯрон,
Ҳабашу Занг, Хутану Чигал, Мисру Яман, Лубнону Уммон,
Форсу Ироқ, Хуросону Кашмир, Шому Ҳиҷоз, Адану Тӯри
Сино, Маккаву Мадина, Бағдоду Басра, Балху Бухоро,
Мағрибу Фаранг, ҳатто андаруни Баҳри муҳит (яъне уқёнуси ҷаҳонӣ), торикистон ва мавзеъҳои хаёлӣ мегузаранд. Бо
мақсади зебо нишон додани олами образҳо ва дунёи ғояҳои
худ шоир рушду камоли инсониро дар зоҳиру ботини подшоҳу раият, тадбири вазирони доно, ҳалолкории амалдорони солеҳ, кирдору атвори озоду банда, ҳусни рафтори ҳоҷаву ғулом, покию исмати бонуву каниз ва ғайра меҷӯяд. Вай
барои ибрат пазируфтан рӯ ба гузашта меорад, ахлоқи шоиставу одоби писандидаро ҳам дар ниҳоди муғу оташпараст,
ҳам дар ақоиди роҳибу бараҳман, ҳам дар таълимоти габру
мусулмон, ҳам дар кеши тарсову бутпараст, ҳам дар оини
яҳудиву насронӣ ва ниҳоят дар эътиқодоти орифу омӣ пайдо мекунад. Барои Ҷомӣ сарфи назар аз ирқу нажод ва кешу
ойин аҷаму араб, тоҷику турк, эронию тӯронӣ, румию
юнонӣ, яҳудию зангӣ, курду туркман ва булғорию тотор чун
маҳзари фитрати одамӣ намоёнгари хайру шар буда, аз рӯи
муҳиту тарбия метавонанд, ки ба ин сӯ ва ё он сӯ майлу
ҳадафе дошта бошанд. Шоир аз «Таврот», «Инҷил», «Авесто» ва «Аржанг» ба некӣ ёд мекунад, ба «Қуръон», оёту
ҳадис, нақлу ривоятҳо ва мушоҳидҳои худ тавҷеҳи маънавӣ
дода, аз онҳо натиҷаҳои фалсафӣ, ахлоқӣ ва таълимӣ мегирад. Ҳамаи ин дар якҷоягӣ нигоҳи фарох, ҷаҳони рангини
хаёлоти шоир ва ваҳдати инсониятро чун як пайкари том
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бозтоб намуда, пайванди ногусастании гузашта, имрӯз ва
ояндаи онҳоро нишон медиҳад.
Дар «Ҳафт авранг» ашхоси афсонавӣ (Одам, Нӯҳ, Мӯсо,
Исо, Сулаймон, Озар, Иброҳим, Ҷамшед, Фаридун, Рустам),
Искандару Афлотун ва ҳакимони дигари Юнони қадим,
подшоҳону вазирони Эрони бостон (Ардашер, Доро, Анушервон, Бузургмеҳр), Ҳотами Той, Муҳаммад-пайғамбар ва
асҳоби ӯ, бузургони мазҳабу ирфон (Шофеъӣ, Бӯҳанифа,
Иброҳими Адҳам, Ҳаллоҷ, Саноӣ, Баҳоуддини Нақшбанд,
Саъдуддини Қошғарӣ, Хоҷа Аҳрор), шоҳон (Маҳмуд,
Санҷар, Яъқуббек), донишмандону адибон (Рӯдакӣ, Абӯалӣ
ибни Сино, Анварӣ) ва қаҳрамонҳои достонҳои ишқӣ (Юсуф, Зулайхо, Вомиқ, Узро, Лайлӣ, Маҷнун, Фарҳод, Ширин,
Салмон) чун мурағғибони некӣ, одамони ботадбир ва шоёни
пайравӣ тасвир шудаанд. Фараздақ, Асмаӣ, Ҷӯҳӣ, Аёз барин
шахсон дар саҳнаҳои муайян бо подшоҳони замони худ дар
такаллум шуда, аксар бо ҳозирҷавобӣ ва ҳазлу шӯхӣ бар
онҳо пирӯз мегарданд. Дар кашфи персонажҳои манфӣ низ
Ҷомӣ гоҳе ба гузашта ва нақлу ривоятҳои халқӣ муроҷиат
менамояд. Аҳриман, шайтон, дев, Қорун, Намрӯд, Сомирӣ,
Фиръавн, Заҳҳок, Абӯҷаҳл, Абӯлаҳаб, Ҳаҷҷоҷ, Чингиз, Тимури Ланг ва амсоли онҳо тимсоли зиштӣ, ҷаҳолат, нодонӣ
ва зулм буда, Ҷомӣ аз афъоли онҳо ҳазар карданро таълим
медиҳад.
Шеваи нигориши Ҷомӣ дар «Юсуф ва Зулайхо» ва
«Лайлӣ ва Маҷнун» услуби нақл, сюжетсозӣ, таҳкия ва истифодаи сабки марбут ба достонҳои ишқии романтикӣ мебошад. Аммо дар ду достон, яъне дар «Саломон ва Абсол»
ва «Хирадномаи Искандарӣ» дар баробари ин ба овардани
тамсилу ҳикоятҳо, ки рафтору гуфтори қаҳрамонҳоро
тақвият медиҳанд, майли тамом доштани шоир ба назар мерасад. Дар се маснавии дигар, яъне дар «Силсилат-уззаҳаб», «Тӯҳфат-ул-Аҳрор» ва «Сабҳат-ул-аброр» мароми
Ҷомӣ аз он иборат аст, ки ӯ ҳангоми баёни нуктаҳои борики
зубдаи нуктаҳои борики фалсафа, ирфон ва ахлоқ, ҳатто
маърифатшаванда будани вуҷуди мутлақ, тазоди ақлу ишқ,
бозтоби ваҳдати инсону Худо, фарз будани ҷазои бадкорон,
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нигоштани чеҳраи музҳики одамони салбӣ, танқиду мазаммати ахлоқи разила ҳикояву латифаҳои ширини халқиро чун
бурҳон ба силки назм медарорад, ки арзиши бузурги тарбиявии худро ҳанӯз ҳам нигоҳ дошта меоянд. Масалан баъди
шарҳи «Ишорат ба асҳоби мукошифа, ки таҷаллии сифот
аст», «Ишорат ба арбоби мушоҳида, ки таҷаллии зот аст» ва
«Ишорат ба қаробати арбаъа, ки маротиби вилоят аст, яъне
қурби навофил ва қурби фароиз ва мақоми ҷамъулҷамъ, ки
мартабаи қоба қавсайн аст ва мақоми ҷамъи аҳадият, ки
мартабаи ав-адно аст ва хоссаи пайғамбари мост» (аз дафтари дувуми «Силсилат-уз-заҳаб») чунин «Ҳикоят бар сабили
тамсил» оварда мешавад:
Як манак гӯшт дод хоҷа ба зан,
К-аш бипаз зуд баҳри тӯъмаи ман.
Гӯштро зан кабоб карду бих (в) ард,
Хоҷа чун гӯшт хост, узр овард,
Ки ҳанӯз он зи дег берун буд,
Ки камин кард гурбаву бирабуд,
Хоҷа санҷид гурбаро филҳол,
Н-омад афзун зи гӯшт як мисқол.
Зад ба сад ғусса даст бар зону,
Кард бо зан итоб, к-эй бону!
Гурба бешак чу гӯшт як ман буд,
Гӯшт як ман дигар бар он афзуд.
Нест ин нукта пеши ман равшан,
Ки тавонад шудан ду ман як ман?!.
Агар ин гурба аст, гӯшт куҷост?!
В-агар ин гӯшт, шакли гурба чарост?!
Аз ин мисолҳо метавон фаровон овард.
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«БАҲОРИСТОН»
Ганҷинаи тамаддуни ҷаҳонӣ асарҳое дорад, ки чун дурдонаҳои тобнок вориди он гардида, бо гузашти замонҳо
бештар ҷило медиҳанд. «Иллиада» ва «Одиссея», «Рамаяна», «Маҳабҳарата», «Калила ва Димна», «Ҳазору як шаб»,
«Шоҳнома», «Достони Полки Игор», «Қутадгу билик»,
«Панҷ ганҷ», «Паҳлавони палангинапӯш», «Гулистон»,
«Хамса», «Гамлет», «Фауст», «Ҷанг ва сулҳ» ва амсоли
инҳо аз он шуморанд. Албатта «Баҳористон» низ ба ин
гурӯҳ дохил мешавад, зеро он дар тӯли панҷсад соли
мавҷудияти худ аз нусха ба нусха, аз сина ба сина ва аз забон ба забон гузашта, бо тароват ва афкори ҳакимонаи худ
ба инсоният сафо мебахшад ва мардумонро ба дарёфти
завқи салим, одамигарӣ, ахлоқи ҳамида, бародарӣ ва хизмат
ба халқ ҳидоят менамояд. Онро Абдураҳмони Ҷомӣ баҳори
соли 892 ҳиҷрӣ, ки ба соли 1487 баробар аст, дар пайравии
«Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ чун китоби дарсӣ барои писари худ Зиёуддин Юсуф, ки он вақт 10-сола буд, таълиф
намудааст. Аз ин ҷиҳат он китоби ахлоқ аст. Вале
масъалаҳои ахлоқро Ҷомӣ на бо шеваи илмӣ, балки бо сабки
бадеӣ баён мекунад.
«Баҳористон» аз муқаддима, хотима ва ҳашт боб (равза)
иборат буда, боби якум саргузашти орифон, боби дувум
ҳикмати бузургон, боби сеюм саргузашти подшоҳон, адолат
ва ахлоқи неки онҳо, боби чаҳорум тарғиби саховатмандӣ,
боби панҷум ҳикоятҳои шавқангези ишқӣ, боби шашум мутоябаҳои шӯхи сафобахш, боби ҳафтум дар зикри шуаро,
таърифи шеър, пайдоиш ва ҳусну қубҳи он ва ниҳоят боби
ҳаштум ҳикоятҳои тамсилиро дар бар гирифтааст.
«Баҳористон», ки дар 73-солагии Ҷомӣ зеби рақам гардидааст, як навъ асари ҷамъбасткунандаи ғояву ақоиди
ҷамъиятшиносии мутафаккири забардаст буда, андешаву
афкори адиб дар он ба таври соддаву равшан ифода ёфта,
онҳоро дар сурати хулосаҳои фикр дастраси оммаҳои васеъ
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сохтааст. Муаллиф ҳангоми таълиф пеш аз ҳама дар шахсияти писараш мақсади тарбияи насли наврас ва дар ҷавонон
парваридани ахлоқи некро дар мадди назар дошта, ба тарзи
хосе ҳам аз зиндагонии ибратомӯзи шайхону орифон, ҳам аз
дурдонаҳои андешаю афкор ва ҳикмати донишмандони бузург, ҳам аз нақли амали хайри ҳокимону мансабдорон, ҳам
аз ривояти хайру саховати муболиғаомези афроди таърихӣ
ва ҳиммату некӯкории шахсони афсонавӣ, ҳам аз тасвири
изтиробу гудози ишқ ва шефтагию вафодории дилбохтагон,
ҳам аз латифаю мутоибаҳои халқӣ, ҳам аз рафтори шуаро,
ҳам аз ҳикоёти пандомӯзи тамсилӣ роҷеъ ба ҳайвонот
натиҷаҳои ахлоқӣ мегирад. Вобаста ба ба ашёи тасвир ва
ҳадафи он сабки нигориш ва услуби баёни нависанда тағйир
пазируфта, Ҷомӣ саъй менамояд, ки барои расидан ба матлаб аз ҳамаи имкониятҳо (дидаю шунида, воситаҳои тасвир)
истифода барад. Баробари ин муаллифи «Баҳористон» иллатҳои иҷтимоӣ ва айбҳои шахсиро фошофош аҳдофи
танқид қарор дода, ба василаи муқобилгузории ҳодисаҳои
ба ҳам зид ақоиди худро роҷеъ ба некӣ тақвият медиҳад.
Дар муқаддимаи асар Ҷомӣ аввал ба «Гулистон» баҳои
ниҳоят баланд дода, онро равзае аз биҳишт меномад ва баъд
ба хонанда муроҷиат намуда мегӯянд: «Илтимос аз тамошоиёнони ин риёзи холӣ аз хори мулоҳизаи эъроз ва хошоки
мутолибаи аъвоз он ки чун ба қадами эҳтимом бар инон
бигзаранд ва ба назари эътибор дар инҳо бингаранд, боғбонро, ки дар тарбияташон хуни ҷигар хӯрдааст ва дар танмияташон ҷони ширинбар лаб оварда, ба дуое ёд кунанд ва ба
саное шод гардонданд» (Б.5). Лиҳозо, пеш аз он ки дар
равзаҳои атрогини «Баҳористон» сайр кунем, хуб мешуд, ки
ба манзари насри замони Ҷомӣ назаре андозем.
Чунин мушоҳида мегардад, ки рангорангӣ ва фаровонии
хоси назми асри ХV дар насраш ба назар намерасад. Насри
он давр, ки нисбат ба назми он миқдоран кам аст, иртифоъи
назмро надорад. Вале онро комилан аз ривоҷ барӣ наметавон
шумурд. Насри бадеии форсу тоҷик дар ин давр бо се роҳ ҷараён дошт: 1) насри сирф бадеӣ; 2) таърихнигорону тазкиранависон ва донишмандони соҳаҳои дигар бисёр қисматҳои
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асарҳои таърихию илмии худро бо услуби қиссаҳои бадеӣ,
истифодаи ҳикояту нақлҳо, саволу ҷавоб нигоштаанд; 3) муросилоти давлатӣ, байнидавлатӣ, ҷамъиятӣ ва шахсӣ аз
ҷиҳати сабку услуб дар ниҳояти бадеият қарор гирифта, сарфи назар аз шеваи иборатпардозию муншиёна, баъзеашон,
гоҳе то ба дараҷаи шеър мерасанд. Ҳамаи ин аз дараҷаи хуби
инкишофи насри он замон дарак медиҳад. Хоса «Баҳористон»-и Ҷомӣ, «Анвори Суҳайлӣ» ва «Ҳотами Той»-и Кошифӣ, «Фурснома»-и Шоҳқулӣ, «Аҷоиб-ул-махлуқот»-и
Шаҳоби Мудаввин, «Доробнома»-и Беғамӣ, «Латоиф-уттавоиф»-и Алӣ Сафӣ асарҳои барҷастаи насри ин замонро
ташкил мекунанд. Соилӣ низ дар пайравии «Гулистон» асари
мансури омехта ба назм таълиф карда будааст. Ин асарҳо
муҳимтарин ҷиҳатҳои зиндагии ҷомеаи он рӯзро инъикос
мекунанд. Маноқибҳои роҷеъ ба Ҷомӣ навиштаи Абдулғафури Лорӣ, Мавлоно Пиршамс ва Абдулвосеи Низомӣ намунаҳои хуби насри ёддоштӣ буда, асари Ғиёсиддин Хондамир
«Макорим-ул-ахлоқ» низ ба силсилаи шарҳи ҳоли бузургони
адаб дохил шуда, зиндагӣ, сират, муаллафот ва эҷодиёти
Навоиро
баён
мекунанд.
«Тазкират-уш-шуаро»-и
Давлатшорҳи Самарқандӣ роҷеъ ба адибону мамдӯҳони онҳо
нақлу ривоятҳои марғуб дорад. Дар бисёр асарҳои ахлоқ, кутуби сӯфия, аҳволи вазирон ва ҳолати ҳунарварон низ порчаҳои дилчасп ва марғуби бадеӣ ба назар мерасанд.
Дар байни ин осор «Баҳористон» қомусест, ки дар он урфу одат ва хулқу хислатҳои тамоми табақоти мардуми асри
ХV, аз фаррош то подшоҳ, инъикос гардидааст. Муаллиф
онро дар пайравии «Гулистон» бо санъати саҷъ ороиш додааст. Вале забони он, дар баробари нигоҳ доштани зебоиҳо
ва фасоҳати саҷъ, соддаву равон ва фаҳмо буда, ҷумлаҳои
мусаҷҷаъи саршори ибораю таъбирҳои халқӣ ва пораҳои
шеърии он щабеҳи гуфтору сурудаҳои мардумианд. Нақлу
ҳикоятҳо ва латифаю мутоибаҳои дохили равзаҳо ба ҳикояву латифаҳои дилкаши фолклорӣ монанданд. Муҳокимарониҳои фалсафӣ, мубодилаи афкор ва сӯҳбатҳои донишмандон ва андарзу ҳикматҳои эшон арзиши ахлоқии онро
афзудаанд. Мавқеи устувори гуманистӣ низ Саъдиву Ҷоми327
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ро наздик мекунанд ва аз умумияти қасду ҳадафи эҷодии ду
суханвари нобиға дарак медиҳад. Ҷомӣ мавзӯъҳои «Гулистон»-ро дар бобати адлу инсоф, ҷавонмардӣ, қазову қадар,
парваридани ҳисси масъулияти инсонию иҷтимоӣ, қасос,
дӯстию рафоқат, таваккалу тавозӯъ, ирода, хоксорию
фурӯтанӣ дар баробари нигоҳ доштани қадри инсонии худ,
покии ахлоқи дарвешон ва ишқу муҳаббати ҷавонӣ вусъату
идома дода, дар навбати худ ба асараш сюжетҳои тозаро
ворид овардааст. Нақлу ҳикоёти Ҷомӣ дар нигориш, сюжетбандӣ ва низоъ мулаввантаранд. «Баҳористон» аз ҷиҳати
пандомӯзиву ибратбахшӣ низ барои бачаҳо нишонрас буда,
нависанда аз мушоҳидаи манзараҳои ҳузновари фақиронаи
мамлакат, нобасомониҳои ҷамъият, беҳуқуқии раият, ғорати
туркони чиғатоӣ, ривоҷи бозори зулми ҳокимони замон, бедиёнатии арбобони дин низои асосии иҷтимоӣ ва арзишҳои
ахлоқии зиндагии ҷомеаи даврони хешро дарк менамояд. Ӯ
дар ин асараш низ идеали адолати иҷтимоиро баён намуда,
дар орзуи мусовоти инсонҳо буда, бебақоиии бунёди зулм
ва пояи ситмро ба қалам медиҳад. Вай ба ҳар як инсон
тақозо мекунад, ки дар муносибат бо ёрону бародарон ва
умуман инсонҳои дигар эҳтиром, риояти иззати нафс, сидқу
сафо, аҳду вафо ва хайру некиро бе ҳеҷ гуна умеди подош
ва бими заҷр, ба кор андозад. Андешаҳои Ҷомӣ дар бораи
қадру қимат ва мақому манзалати волои инсон, ки на вобастаи аслу насаб ва мулку дороӣ, балки самараи маънавиёти
ғанӣ ва ақлу хирад аст, низ муфид ва шоистаи таваҷҷӯҳанд.
Ҳамчунин Ҷомӣ дар як силсила ҳикоятҳои «Баҳористон» бо
шеваи мазҳакавӣ воқеияти мудҳиши замонаи хеш ва сиришти манфури аҳли зулм – подшоҳони ситамгар, вазирони
бемурувват ва амалдорони ҷафокори замони феодалиро ҷилвагар менамояд. Дар ҳикояте меорад: «Ҳаҷҷоҷро гуфтанд:
Аз худой битарс ва бо мусулмонон зулм макун! Ба минбар
баромад ва вай бағоят фасеҳ буд ва гуфт: Худои таоло маро
бар шумо мусаллат кардааст, агар ман бимирам, шумо баъд
аз ман аз зулм нахоҳед раст, ба ин феъл, ки шуморост. Худои таолоро ҷуз ман бандагон бисёранд, агар ман бимирам,
яке батар аз ман биёяд. Қитъа:
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Хоҳӣ, ки шоҳ адл кунад, адлпеша бош,
Дар кори худ, ки маъракаи гиру дори туст.
Шоҳ ойина асту ҳар чӣ бинӣ андар ӯ
Партавфиганда қоидаи кору бори туст»

(Б. 27).

Ҳикояти вазир ва вориси ҷавони ҳозирҷавоб ва мутоибаҳои зиёд ин мавзӯъро давом медиҳад. Танқиди разолтаҳои
замони феодалӣ ва хислатҳои нохуби намояндагони
алоҳидаи он мазмуни бисёр ҳикоятҳои «Баҳористон»-ро
ташкил мекунад. Вале Ҷомӣ аз айбҳои инсонҳои оддӣ низ
чашм намепӯшад. Вай гоҳе дар инсонҳо иллатҳо ва
нуқсонҳоеро меёбад, ки сарфи назар аз мақоми ҷамъиятии
шахс манфур ва барои ҷомеа зарарнок мебошанд. Аз ин рӯ,
ҳикматҳо ва мутоябаҳои «Баҳористон» ба муқобили бадмастӣ, коҳилию ҳасад, кибру ғурур, нафсу ҳаво ва бухл барин айбҳое нигаронида шудаанд, ки барои ҳама зиштанд.
Нависандаи «Баҳористон» ҳамчун шахси халқпарвару ватандӯст, озодихоҳу адолатҷӯ ва хайрхоҳи табақаи
меҳнаткаш, пеш аз ҳама, ҳал намудани масъалаи иҷтимоиро
ба миён гузошта, мувофиқи пиндори асримиёнагӣ ҷамъияти
инсонҳои замони худро ба ду гурӯҳ – золимон ва мазлумон
тақсим менамояд ва бар зидди зулму ҷавр ва тааддию бедодгарӣ исён бардошта, давлатмандонро ба саховат ва бечорагонро ба қаноат даъват намуда, бо ҳамин адлу инсофро
тарғиб мекунад ва бар зидди худбинию худписандӣ ва
ҳарисию хасосат, бераҳмию беинсофӣ ва ҷангу ҷидол исён
мебардорад, ин нуқсонҳоро сабаби фалокати ҷамъият ва
мӯъҷиби вайронии мамлакат дониста, аз онҳо роҳи халосӣ
меҷӯяд ва чораи наҷотро дар сохти подшоҳие мебинад, ки
дар он шоҳи одили хизматгори халқ ҳукмрон бошад.
Агар дар асри ХV баён ёфтани ин ақидаҳоро ба назар гирем, аҳамияти онҳо боз ҳам меафзояд. Зеро асри ХV баробари ҷилои зоҳирӣ замони истибдори феодалӣ, кашмакаш
ва задухӯрдҳои пайдарпайи Темуриён, шиддати кинаву адовати таассуби мазҳабӣ буд. Хусусан баъди марги Темур (18
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феврали соли 1405), ки дар замони ҳукумати худ (1371–
1405) Мовароуннаҳр, Туркистон, Эрон, Осиёи Хурд, Кавказ,
Афғонистон, як қисми Ҳиндустон, дашти Қипчоқ ва як
қисми Россияро забт карда буд, авлоди ӯ барои тахт ҷон меканданд, хуни якдигарро мерехтанд ва дар натиҷаи ин
задухӯрдҳои тахтутоҷталабӣ мамлакат хароб гардида, хонаи
фуқаро рӯ ба вайронӣ мениҳод. Бинобар ин тарғиби адлу
инсоф дар ин аср аҳамияти махсус дошт.
Ҳокимони асри ХV қабоҳат ва золимии худро бо таълимоти динӣ пардапӯш карданӣ мешуданд. Дар адабиёти замони Ҷомӣ, аз ҷумла дар насри он низ мавзӯъҳои динӣ ва
тарғиби аҳкоми мазҳабӣ ҷои намоёнро мегирад. «Шавоҳидун-нубувват»-и худи Ҷомӣ, сарфи назар аз он ки масъалаҳои
ахлоқӣ некро низ шомил аст, аз асарҳои агиографии хурофотист. «Аҳсан-ул-қисса», «Сияр-ун-набӣ» ва «Қиссаи
Мӯсавӣ»-и Муини Мискин (ваф. 907/1502) низ қиссаю ривоятҳои диниро фаро мегиранд. «Равзат-уш-шуҳадо»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки соли 908/1503 таълиф гардидааст,
қиссаи фоҷиаангези пурмусибати фарзандони Алӣ Ибни
Абетолиб Ҳасан ва Ҳусайнро бо сӯзу гудоз дар даҳ боб ва
як хотима нақл мекунад. Асари мансуб ба Султон Ҳусайни
Бойқаро «Маҷолис-ул-ушшоқ» (соли таълифаш 908/1503),
ки муаллифи аслиаш Ҳусайни Козургоҳист, мувофиқи
табъи пасти фаҳшписандон тасниф шуда, дар 75 маҷлис
саргузашти дурӯғину бемазаи шахсони бузурги таърихиро
оварда, беадабӣ, фисқ ва нафсонияти бепардаро талқин менамояд. Дар паҳлуи ин асарҳо «Баҳористон» бо мазмуни
дунявӣ, ақоиди умумиинсонӣ ва нуктаҳои гуманистии худ
ҷилои махсус медиҳад. Имтиёзи «Баҳористон» аз асарҳои
номбаршуда боз дар он ҳувайдо мегардад, ки адиби инсондӯст дар танқиди ҳокимони золим, ки дину мазҳабро
ниқоби худ карда буданд, аз ҳеҷ чиз наҳаросида, ҷасурона
пардаро аз рӯи онҳо бардошта, дар «Баҳористон» ғояи аз
подшоҳи диндори золим беҳтар будани подшоҳи бединро
такрор менамояд. Ба ақидаи ӯ на дину мазҳаб, на саҷҷоданишинию тоат, балки адолату инсоф суннатҳое мебошанд,
ки ба подшоҳ обрӯ ва шаъни ҷовидонӣ меоранд. Аммо Ҷомӣ
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бо ин ҳама қонеъ нашуда, салтанатро ба хайма ташбеҳ дода,
ростӣ ва адлро сутунҳои он мешуморад ва саволомезона хитоб мекунад:
Гар набошад сутуни хайма ба ҷой,
Чун ситад хайма бе сутун барпой?
Инчунин, муаллифи «Баҳористон» таъкид мекунад, ки
«агар ҳар кас бар мардум теғи номеҳрубонӣ кашад, куштаи
теғи номеҳрубонон мегардад». Бинобар ин, подшоҳ бояд
оқибатандеш ва аз хунрезӣ барҳазар бошад.
Дар силсилаи образҳои мусбати «Баҳористон» Искандару
Анӯшервон чун образҳои подшоҳони идеалӣ амал мекунанд.
Бузургмеҳр, Арасту ва донишмандону адибон роҳнамою ёвари онҳо мебошанд. Дар «Баҳористон» образи Ҳаҷҷоҷ, ки дар
асл ва дар таърих ба золимӣ машҳур буд, ҳамчун акси онҳо
таҷассум мегардад. Ин образ дар радифи образи шайтон, ки
душмани Худост, Аҳриман, Сомирӣ, ки шахси қаллобе дар
замони Мӯсо-пайгамбар буд, Абӯлаҳаб, амалдори ҷафогар,
табиби бемурувват, муаллими нодон, тавонгари мумсик, шоири тамаъкори чоплус, олими беамали ғуломи нафс, дӯстони
риёӣ, фарзандони нохалаф ва амсоли инҳо, ки лашкари қувваҳои бадиро ташкил медиҳанд, ҳама ҳосили беадолатӣ ва
нобасомониҳои замон аст. Аз ин рӯ, Ҷомӣ адолатро чун пояи
хубиҳо ва сифати барҷастатарини подшоҳ эътироф менамояд.
Лекин ӯ ба ҳама адолат кардани подшоҳро талқин намекунад.
Баръакс, мувофиқи ақидаи ӯ, подшоҳ ҳар қадар бо росткорону
накӯкорон бо иноят бошад, ҳамон қадар бояд нисбат ба золимон ва одамони бадкирдор бераҳм шавад. Муаллифи
«Баҳористон» (Б.17) аз номи Бузургмеҳр ҳамон подшоҳро
беҳтарин ҳисоб мекунад, ки «покизагон аз вай эмин бошанд ва
гунаҳкорон аз вай битарсанд». Аммо агар дар куҷое, ки подшоҳу дарвеш дар муколимаю муқовила ва муомила бо ҳам
бархӯрд кунанд, таваҷҷӯҳи Ҷомӣ ба тарафи дарвеш аст. Талоши подшоҳу шоирро низ Ҷомӣ ба фоидаи шоир ҳал мекунад,
ки исботи ин ҳамон фикри ӯ дар бораи Султон Маҳмуд ва
Фирдавсист, ки мегӯяд:
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Бирафт шавкати Маҳмуду дар замона намонд
Ҷуз он ин фасона, ки нашнохт қадри Фирдавсӣ
(Б. 101).
Чунонки дар ибтидо хотирнишон шуд, мувофиқи эътирофи худи Ҷомӣ, «Баҳористон» назираи «Гулистон» аст.
Агар мундариҷаи «Гулистон» ва «Баҳористон»-ро ба тариқи
муқоиса аз назар гузаронем, мебинем, ки «Баҳористон»
тақлиди кӯркӯронаи «Гулистон» набуда, бештар бо сабки
умумӣ ва рӯҳи инсондӯстии худ тазмини он аст. Ҷиҳатҳои
умдаи умумие, ки дар шабоҳати «Баҳористон» бо «Гулистон» ба назар мерасанд, аз инҳо иборатанд: Ҷомӣ дар
пайравии номи асари безаволи Саъдӣ «Гулистон» асари
хешро «Баҳористон» унвон гузошта, тарҳи «Баҳористон»-ро
мисли «Гулистон» дар як муқаддима, ҳашт бахш ва як хотима афганда, мутобиқи унвони «Баҳористон» бахшҳоро
«равза», яъне боғча номидааст, ки он истифодаи эҷодкоронаи дебоча, ҳашт боб, яъне ҳашт дарвозаи «Гулистон» ва
анҷоми он аст. Бар замми ин, Ҷомӣ дар таълифи «Баҳористон» суннати «Гулистон»-ро дар сабки нигориш давом дода, онро бо насри мусаҷҷаъи омехта ба назм иншо кардааст.
Ҳангоми нигориши «Баҳористон» муаллифи он таҷриба,
дониш, биниш ва орзуву омоли худро ба қалам оварда, дар
равияи «Гулистон» барои ифодаи ақоиду афкор ва назарияи
худ аз нақли воқеаҳои зиндагӣ, ҳикоятҳои таърихӣ, ривояту
латифа ва мутоибаю масалҳои халқӣ истифода мебарад. Аз
ҷиҳати мавзӯъ фақат боби якуми «Баҳористон» бо боби
дувуми «Гулистон» ҳаммавзӯъ буда ва боби сеюми асари
Ҷомӣ мавзӯъи боби якуми асари Саъдиро такрор мекунад.
Бобҳои панҷуми ҳарду китоб дар як мавзӯъанд ва ҳамаи ин
бобҳо аз ҷиҳати ҳикоятҳои истифодашуда тамоман фарқ
доранд.
Мавзӯъоти бобҳои III, IV, VII, VIII «Гулистон» дар
«Баҳористон» истифода намешаванд ва бобҳои II, IV, VI,
VII, VII «Баҳористон» аз лиҳози мавзӯъ тамоман нав мебошанд. Ҳамчунин, Ҷомӣ дар тақсимбандии бобҳо ҷиҳати му332
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тақобили ҳодисаҳои ба ҳам зидро, ки дар «Гулистон»
таъкидан сабт шудааст (мисли «Дар сирати подшоҳон»,
«Дар ахлоқи дарвешон», «Дар ишқу ҷавонӣ», «Дар заъфу
пирӣ») истифода намекунад.
Ду-се ҳикояи «Баҳористон» аз ҷиҳати мавзӯъ ва ҳатто
мазмун ба чанд ҳикояти «Гулистон» қаробат доранд. Вале
дар чунин мавридҳо низ Ҷомӣ саъй менамояд ва ба он
муваффақ мегардад, ки гуфтори ӯ аз навиштаи Саъдӣ фарқ
кунад. Барои мисол ҳикояти «Искандари Румӣ»-ро аз ҳарду
асар меорем:
«Гулистон»: «Искандари Румиро пурсидаанд: Диёри
Машриқу Мағриб ба чӣ гирифтӣ, ки мулуки пешинро хазоин ва умру мулк ва лашкар беш аз ин будааст ва эшонро чунин фатҳе муяссар нашуда? Гуфто: Ба авни Худои азза ва
ҷалла ҳар мамлакатеро, ки гирифтам, раъияташ наёзурдам
ва номи подшоҳон ҷуз ба некӯӣ набурдам:
Бузургаш нахонанд аҳли хирад,
Ки номи бузургон ба зиштӣ барад».
«Баҳористон»: «Искандарро гуфтанд: Ба чӣ сабаб ёфтӣ,
он чӣ ёфтӣ аз давлати салтанат ва вусъати мамлакат бо
сиғари син ва ҳадосати аҳд? Гуфт: Ба истимолати душманон, то аз ғоилаи душманӣ зимом тофтанд ва аз таоҳуди
дӯстон, то дар қоидаи дӯстӣ истеҳком ёфтанд.
Байт:
Боядат мулки Сикандар, чун вай аз ҳусни сияр
Душманонро дӯст гардон, дӯстонро дӯсттар».
Чи навъе, ки мебинем, ҳангоми иншои ҳикоят Ҷомӣ ягон
калимаи Саъдиро истифода накарда, баръакси ӯ дар он
санъати саҷъро устодона ба кор бурда, дар футӯҳоти Искандар мувофиқи ақидаи халқ тадбири: «Бо душманон муросо
ва бо дӯстон дурустпаймониро» дар ҷои аввал мегузорад.
Дар натиҷа ҳикоят ғояи нав касб мекунад. Дар ҳикояти «Ҳо333
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тами Той» Саъдӣ хорканро аз Ҳотам бузургҳимматтар ва
Ҷомӣ ғуломи ятимеро аз ӯ каримтар ба қалам дода, дар
ҳикояти Саъдӣ меҳнати ҷисмонӣ чун боиси озодии шахс
таъкид шуда, дар ҳикояти Ҷомӣ бартарии караму саховати
инсони камсарвату камбизоат нисбат ба садақадиҳиҳои
намоишкоронаи молдорон ситоиш карда мешавад. Ба ҳикоятҳо таваҷҷӯҳ фармоед:
«Гулистон»: «Ҳотами Тойро гуфтанд: Аз худ бузургҳимматтар дар ҷаҳон дидаӣ ё шунидаӣ? Гуфт: Бале, рӯзе
чиҳил шутур қурбон карда будам умарои арабро. Пас ба
гӯшаи саҳрое ба ҳоҷате берун рафта будам. Хоркашеро дидам, пуштае фароҳам оварда. Гуфтамаш: Ба меҳмонии Ҳотам чаро наравӣ, ки халқе бар симоати ӯ гирд омадаанд?
Гуфт:
Ҳар кӣ нон аз амали хеш х(в) арад,
Миннат аз Ҳотами Тоӣ набарад.
Ман ӯро ба ҳиммат ва ҷавонмардӣ аз худ бартар дидам».
«Баҳористон»: «Ҳотамро пурсидаанд, ки ҳаргиз аз худ
каримтаре дидаӣ? Гуфт: Бале, рӯзе дар хонаи ғуломе ятим
фуруд омадам ва вай даҳ сар гӯсфанд дошт. Филҳол як
гӯсфандро кушту пухт ва пеши ман овард ва маро қитъае аз
вай хуш омад. Бихӯрдам ва гуфтам: «Валлоҳ ин басе хуш
бувад. Он ғулом берун рафт ва як-як гӯсфандро мекушт ва
он мавзеъро мепухт, пеши ман меовард ва ман аз он огоҳ не.
Чун берун омадам савор шавам, дидам, ки беруни хона хуни
бисёр рехтааст. Пурсидам, ки ин чист? Гуфтанд, ки вай ҳама
гӯсфандони худро кушт».
Чунин аст фарқиятҳои «Баҳористон»-и Абдураҳмони
Ҷомӣ аз «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ дар мавридҳои каме,
ки ҳикоятҳои онҳо мавзӯъ ва ҳодисаҳои муштаракро фаро
мегиранд.
Месазад ба ёд овард, ки образи Ҳотам чун шахси сахӣ
дар адабиёти тоҷик хеле машҳур аст. Дӯсти Ҷомӣ Кошифӣ
асари худ «Ҳотамнома»-ро, ки бо номҳои «Рисолаи Ҳотамия», «Қисса ва осори Ҳотами Той» ва «Ҳотами Той» низ
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шинохта шудааст, соли 891/1496 навиштааст. Як нусхаи хуби қаламии он, ки соли 907/1502 аз тарафи хаттоти машҳур
Султоналии Машҳадӣ китобат гардидааст, таҳти рақами
4388-1 (варақҳои 2а – 32а) дар захираи дастнависҳои
шарқии АИ РСС Ӯзбекистон маҳфуз аст. Таърихи таълифи
асарро муаллиф худ чунин зикр менамояд: «Аз вафоти Ҳотами Тоӣ дар ин таърих, ки санаи иҳдо ва тисъина ва самонамиатаи (яъне 891/1486 – А.А.) ҳиҷрияи набавия аст,
нӯҳсаду сӣ сол гузашта ва ҳанӯз баҳори зикраш ба раёҳини
офарин оростааст ва чамани некномии вай ба пирояи сано
ва таҳсин пироста. Байт:
Намонад Ҳотами Тоӣ, валекин то абад
Бимонад номи баландаш ба некӣ машҳур».
«Ҳотамнома»-и Кошифӣ ба насри ривоятии бадеӣ тааллуқ дошта, муаллиф ба василаи ҷамъ овардан ва имлои ривояту ҳикоятҳои дар китобҳо дидааш ва аз мардум шунидааш симои бадеию идеалии Ҳотамро нигошта, ба ин восита
саховату ҷавонмардӣ ва олиҳимматиро тарғиб мекунад. Китоби халқии «Саргузашти Ҳотам» низ маҳсули ҳамин давр
буда, соли 1967 дар Душанбе ба ҳуллаи табъ ороста гардидааст.
Ҳотамномаҳои дигар низ дар адабиёти мо мавҷуданд.
Фарқи дигари «Баҳористон» аз «Гулистон» он аст, ки
Шайх Саъдӣ бобҳои китоби худро бидуни ҳеҷ гуна муқаддима сар мекунад. Аммо Ҷомӣ дар оғози ҳар равза бо воситае ё таҳти унвони «Фоида» муқаддимаи хурде оварда, дар
он моҳият, мавзӯъ ва мақсади ҳамон бобро муайян мекунад.
Шоир хотимаи «Фоида»-ҳоро бо шеър хулоса ва ҷамъбаст
менамояд. Чунончи, равзаи чаҳорум, ки «Дар сифати мевабахшии дарахтони боғистони ҷуду карам ва шукуфарезиашон ба базли динору дирам» ном дорад, бо чунин «Фоида»
ибтидо меёбад: «Ҷуд – бахшидани чизест, боистӣ бе мулоҳизаи ғаразе ва мутолибаи ивазе, агарчи он ғараз ё иваз
санои ҷамил ё савоби ҷазил бошад». Баъди ин ду қитъаи зерин оварда мешавад:
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«Кист карим? – Он ки на баҳри ҷазост
Ҳар караме, к-ояд аз ӯ дар вуҷуд.
Ҳар чӣ бувад баҳри санову савоб,
Байъу шаро гир, на эҳсону ҷуд.
Ва:
Ҳар кӣ мақсудаш аз карам он аст,
Ки барорад ба олам овоза,
Бошад аз мисри ҷуду шаҳри карам
Хонаи ӯ буруни дарвоза!».
Саъдӣ на танҳо бисёр ҳикоятҳоро чун мушоҳидаҳои хеш
ба қалам медиҳад, балки аз саргузашти воқеии худ низ
нақлҳо мекунад. Дар «Баҳористон» Ҷомӣ фақат услуби
ҳикояту ривоятро ба кор бурда, гуфтору рафтори мӯътабари
пешиниёнро оварда, худ дар он иштирок надорад.
Тафовути дигари «Баҳористон» ва «Гулистон» он аст, ки
пораҳои манзум дар ҳикоятҳои мансури «Гулистон» ҷузви
таркибии тасвири воқеа, муколама ва натиҷагириҳои мантиқиро ташкил мекунад. Дар «Баҳористон» қитъаҳои манзум одатан чунин хусусият надоранд ва аз хати сюжет берун
мемонанд. Қитъаю рубоӣ ва байту абёти маснавии «Баҳористон» ба мисли маънигариҳо (морал) дар тамсилҳои (басняҳои) Юнони қадим моҳияти хулосаҳои фалсафӣ, сиёсӣ ва
ахлоқии нақлу ҳикояти мансурро дар шакли фишурдаи
ҳикматомез чун натиҷа ифода менамоянд. Ин тобишро дар
чаҳор мисоле, ки дар боло оварда шуд, мушоҳида кардан
осон аст. Барои тақвияти ин даъвои худ боз яктоӣ намунаро
чун далел аз «Гулистон» ва «Баҳористон» меорем.
«Гулистон»: «Дузде гадоеро гуфт: – Шарм надорӣ, ки
даст аз барои ҷаве сим пеши ҳар лаим дароз мекунӣ? Гуфт:
Дасти дароз аз паи як ҳабба сим
Беҳ, ки бибурранд аз донгею ним».
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«Баҳористон»: «Туркеро гуфтанд: Кадом дӯсттар дорӣ,
ғорати имрӯз ё биҳишти фардо? Гуфт: Имрӯз даст ба ғорат
бикушоям ва ҳар чӣ ёбам, бирабоям ва фардо бо Фиръавн
дар оташ дароям. Қитъа:
Он шунидастӣ, ки турке васфи ҷаннат чун шунид,
Гуфт бо воиз, ки он ҷо ғорату тороҷ ҳаст?
Гуфт: «Не». Гуфто: «Батар бошад зи дӯзах он биҳишт,
К-андар ӯ кӯтаҳ бувад аз ғорату тороҷ даст!».
Таносуби насру назм дар ҳикоятҳои дигари «Гулистон»
ва «Баҳористон» тақрибан ба ҳамин минвол аст.
Қисме аз ҳикоятҳои «Баҳористон» баландҳимматӣ
(«Дарвеши қавиҳиммат ва подшоҳи соҳибшавкат», «Мӯри
боҳиммат»), ҷавонмардиву ҷасорат («Ҳаҷҷоҷ ва аъробӣ»,
«Иброҳим ибни Сулаймон ва ҷавоне аз бани Умия»),
фурӯтанӣ (равзаи нахустин), барои дӯст ҷонсупорӣ кардан
(«Аштара ва Ҷидо»)-ро ифода менамоянд. Ҳикоятҳори
«Шиблӣ» (аз равзаи нахустин), «Искандари Румӣ»,
«Тӯҳфаҳои малики Ҳинд ба халифаи Бағдод» (аз равзаи
дувум), «Олим ва канизак» (аз равзаи чаҳорум), «Салил»,
«Канизаки муғанния», «Аштара ва Ҷидо» (аз равзаи
панҷум), «Фирдавсӣ», «Анварӣ» (аз равзаи ҳафтум) аз
ҷиҳати банду баст, сюжет, образи қаҳрамонҳо, гузориши
низоъ ва ҳоли он мукаммал ва мураккаб мебошанд.
Ақидаҳои нависанда, ки дар «Баҳористон» ифода ёфтаанд, хеле гуногун ва баъзан мухолифи якдигаранд. Лекин ин
асари оламшумул, ки дар он ҷанбаи танқидӣ хеле пурқувват
аст, дар тамоми мавридҳо аксар некбинона ва оптимистона
мебошад, ки некӣ, зебоӣ ва ҳусни хулқ барин ғояҳои мусаффоро талқин менамояд. Ҳатто дарёфт ва фошу маҳкум
намудани зиштӣ ва бадиҳо ба хотири расидан ба ин нияти
нек ба қалам дода мешаванд.
Сабки нигориши «Баҳористон» баробари ваҳдат дар куллиёт, ки мусаҷҷаъ ва ахлоқию таълимист, дар ҷузъиёт вобаста ба матлаби равзаҳо, ҳодисаю воқеаи тасвиршаванда,
ҳадафи бадеӣ ва мӯҷиботи дигар тағйир пазируфта, ранго337
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ранг ҷилва менамоянд. Дар ҳикматҳо ҳамеша кӯтоҳбаёнӣ,
хосияти пандомӯзандагӣ ва таъкиди гӯяндаи мӯътабари он
бо истифодаи феъли «гуфт» дар замони гузашта (гуфта,
гуфтааст, гӯяд, мегӯяд) ба тарзи нақл ба қалам оварда мешавад. Мисли: «Абӯҳошими Сӯфӣ, қуддуса сирруҳу,
гуфтааст, ки кӯҳро бо нӯги сӯзан аз бех кандан осонтар аст
аз занги кибр аз дил бияфкандан». «Абулҳасани Фушанҷӣ,
қуддуса сирруҳу, гуфтааст, ки дар дунё ҳеҷ чиз нохуштар
нест аз дӯсте, ки дӯстии вай аз барои ғаразе бошад ё ивазе».
«Юсуф ибн ал-Ҳусайн, қуддусаллоҳу сирруҳу, гуфтааст:
ҳама некӯиҳо дар хонаест, ки калиди он тавозӯъ ва
фурӯтанӣ ва ҳамаи бадиҳо дар хонаест ва калиди он моӣ ва
манӣ». Дар ин мавридҳо шахсияти гӯянда дар замони гузаштаи дур тасаввур гардида, гуфтори ӯ чун далели таърих,
панди рӯзгорон ва натиҷаи таҷрибаи инсоният пазируфта
мешавад. Ҳар қадар шахси гӯянда бузург бошад, гуфтори ӯ
мӯътабартар ангошта мешавад. Баъзе ҳикматҳо бо истифодаи замонҳои гузаштаи ҳикоятӣ, гузаштаи наздик ва ҳозираояндаи феъл баён шудаанд, ки тобиши услубӣ дошта, чун
шахси зинда дар сӯҳбат иштирок доштани бузургони пешинро ифода менамояд: «Боязидро пурсиданд, ки суннат
кадом асту фарз кадом? Фармуд, ки суннат тарки дунёст ва
фарз сӯҳбати мавло» (Б.9). Шахсиятҳои мӯътабаре, ки аз
забони онҳо Ҷомӣ ҳикмат ва нақлу ривоят меорад, аз ҷиҳати
замону макон ва мансубияти ирқӣ ба халқҳо маҳдудият
надоранд. Ҷомӣ гуфтори ҳакимони Юнони Қадим, мӯбадони Эрони бостон, Арасту (394–322 қабл аз мелод), Бузургмеҳри вазири Анӯшервон (531–579), яке аз посдорони
фарҳанги куҳани Аҷам Ибни Муқаффаъ (724–769), ашхоси
таърихии Арабу Чин, Эрону Ҳинд, шоирону мутафаккирон
ва орифону донишмандонро чун хулосаҳои ҳаётӣ нақл мекунад. Дар холатҳои дигар бисёр амалкунандагони ҳикояту
мутоибаҳо чун шахсе, хубрӯе, табибе, зиштрӯе ва амсоли
инҳо зикр мешаванд. Дар худи ҳамин муносибати Ҷомӣ
нисбат ба тамаддуни ҷаҳонӣ ва афкори умумибашари инсоният чун вуҷуди воҳид ва ҳастии ягона зуҳур менамояд. Ба
ин латифа таваҷҷӯҳ фармоед: «Аъробие шутуре гум кард.
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Бонг зад, ки ҳар кӣ шутури маро ба ман орад, мар ӯрост ду
шутур бо вай. Гуфтанд: Ҳайҳот, ин чӣ кор аст, ки сарворӣ
меҳ аз харвор аст? Гуфт: Шумо лаззати ёфт ва ҳадди он
начашидаед, маъзуред. Қитъа:
Гумшуда гарчӣ ҳақир аст, магӯй,
Ки инон аз талабаш тофта беҳ.
Ҳаст дар қоидаи хурдашинос
Лаззати ёфтан аз ёфта беҳ»

(Б. 87).

Ҳамин услуб дар равзаи ҳаштум, ки «Дар ҳикояте чанд аз
забони аҳволи безабонон, ки хирадмандону нуктадонон амсоли он вазъ кардаанд, то ба ҷиҳати ғаробату нудрат табиат
бар он ақбол намояд ва бар вай абвоби фаҳми ҳикам ва масолеҳ бикушояд» ном дорад, низ ба кор рафтааст: «Уштуре
ва дарозгӯше ҳамроҳ мерафтанд. Ба канори ҷӯи бузург
расиданд. Аввал уштур даромад. Чун ба миёни ҷӯй расид,
об то шиками вай баромад. Дарозгӯшро овоз дод, ки дарой,
ки об то шикам беш нест. Дарозгӯш гуфт: Рост мегӯӣ, аммо
аз шикам то шикам тафовут аст. Обе, ки ба шиками ту
наздик гашт, аз пушти ман бихоҳад гузашт. Қитъа:
Эй бародар, аз ту беҳтар ҳеҷ кас нашносадат,
З-он чӣ ҳастӣ, як сари мӯ хешро афзун манеҳ!
Гар фузун аз қадри ту бистоядат нобихраде,
Қадри худ бишносу пой аз ҳадди худ берун манеҳ!»
(Б. 131).
Абдураҳмони Ҷомӣ барои қаҳрамонҳои «Баҳористон», ба
истиснои ҳакиме, ки бо Искандари Румӣ вохӯрда, шакле аз
қабули табъ дур ва табъи аҳли қабул аз вай нуфур дошт, канизаке муғанния, ки ба ҳусни ғано мавсуф буду ба лутфи
наво маъруф, ҷамоле бебадал дошту ҳусне бе халал, фозиле,
ки сурате қабеҳу ҳайате қареҳ дошт, чеҳранигориро раво
надида, сурати онҳоро бо як калима, ба тарзи «нобиное»,
«зиштрӯе», «ҷавоне», «беморе», «зане», «навҷавоне»,
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«кӯдаке», «пире», «кӯжпуште» ишора мекунад. Аммо аз
тасвири рафторашон сирати онҳо ҳамеша ҳувайдо мегардад:
«Ҷоҳиз гӯяд: Ҳаргиз худро чунон хиҷил надидам, ки рӯзе
маро зане бигрифту ба дари устоди рехтагар бурд, ки ҳамчунин. Ман мутаҳайир шудам, ки он чӣ буд? Аз он устод
пурсидам. Гуфт: – Маро фармуда буд, ки тимсоле бар сурати шайтон барои ман бисоз. Гуфтам: –Намедонам, ки бар чӣ
шакл мебояд сохт. Туро овард, ки бад-ин шакл» (Б. 77).
Тасвири манзара низ дар «Баҳористон» ба истиснои
«рӯзе дар фасли баҳорон бо ҷамъе аз дӯстдорон ба ҳавои
гашт ва тамошои саҳрову дашт берун бирафтем, чун дар
мавзеъи хуррам манзил сохтем ва сурфа андохтем...» (Б. 87)
дигар вуҷуд надорад. Аслан чеҳранигорӣ ва манзаратирозӣ
ба чунин асарҳо хос нест.
Муколимасозиҳои муаллифи «Баҳористон», ки ба маънои
ботинии сухан аҳамияти махсус медиҳад, унсури намоёни
сабки нигориши он аст. Ҷомӣ дар тасвири саҳначаҳои оддии
хурди маишӣ, ки аксар дар авҷи драмавӣ ба қалам дода мешаванд, ба тарзи ҳайратангез ҳолати психологии тарафайнро сабт намуда, дар вазъиятҳои пуршиддати мазҳакавӣ,
ҳаҷвӣ, фоҷиавӣ ва ғайра пробемаҳои иҷтимоиро ба миён гузошта, ҳал мекунад. Хулосаҳои ӯ вобаста ба қаҳрамонҳо
шакли муҳокимаҳои олимона, натиҷагириҳои ҳакимона ва
ҳозирҷавобиро ба худ мегиранд. Вале дар ҳазлу мутоибаҳо,
ки бештар ҷанбаи иҷтимоӣ доранд, эҳтиром ва таваҷҷӯҳи
хоси нависанда ҳамеша ба тарафи мазлумону намояндагони
табақаҳои меҳнатӣ буда, дар гуфтори онҳо, ки тарафи
муқобил дар муносибат ба онҳо ҳисси назарногирӣ, нописандӣ ва ночизшуморӣ изҳор медорад, ҳозирҷавобию пухтаҷавобӣ, истеҳзо, тамасхур, писханд ва нафрати онро ба
муқобили аҳли риё, ситамгарон, танпарасон, коҳилон,
муфтхӯрон, бадахлоқон ва ғайра нишон медиҳад. Аз писханду аксия ва ҷавобҳои намояндагони табақаҳои болоӣ бефазилатӣ, ҷоҳилӣ, симои манфур ва ботини пучи онҳо
хувайдо мегардад. Ин шеваи нигориши «Баҳористон», ки ба
тарзи ифодаи латифаҳои халқӣ наздик аст, тафаккури мардуми оддиро ифода намуда, халқияти асарро равшан намо340
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иш медиҳад. Як намуна меорем: «Баҳлул (яъне шоири
ҳаҷвнигори талхзабони дарбори Ҳорунаррашид дар асри
VIII – А.А) бар Ҳорунаррашид даромад. Яке аз вузаро гуфт:
Башорат бод мар туро, эй Баҳлул, ки амиралмӯъминин туро
бар сари қирода ва ханозир (яъне маймунҳо ва хукҳо) сардору амир гардонид! Баҳлул гуфт: Гӯш ба ман дор ва фармони ман ба ҷо ор, ки аз ҷумлаи раоёи манӣ. Қитъа:
Ба шаҳриёрии гову харам диҳӣ мужда,
Раияте, ки бувад хоси шаҳриёр, туӣ.
Шумори лашкариёнам зи хирсу хук кунӣ,
Нахуст кас, ки дарояд дар ин шумор, туӣ!»

(Б. 81).

Албатта ҳолатҳои мустасно низ мавҷуданд.
Абдураҳмони Ҷомӣ асари мавриди таҳлилро чун китоби
дарсӣ барои писараш Зиёуддин Юсуф имло кардааст. Аз ин
рӯ, забони «Баҳористон», сарфи назар аз он, ки бо санъати
саҷъ навишта шуда, дар баъзе мавридҳо шеъри мансурро ба
хотир меорад, хеле содда ва барои ҳамагон фаҳмо буда, дар
он калимаву ибораҳои рехтаи халқӣ ва таъбирҳои шоирона
хеле фаровон истифода шуда, санъати саҷъ чун унсури
услубие, ки ба василаи калимаҳои мушобеҳу мутазоди баробарвазн, баъзан ҳамқофия ва ҳамеша воҳидҳои ҳамоҳанг
ҳусн ва зеби суханро афзун мегардонад, мақоми хос дорад.
Бар замми ин, саҷъ суханҳои Ҷомиро мисли каломи Саъдӣ
мармузтар ва ҳикматомезтар ба садо меорад. Таваҷҷӯҳ фармоед: «Хирадмандони карим мол бар дӯстон шуморанд ва
бехирадони лаим аз барои душманон бигзоранд» (Б. 19).
«Ҳар кӣ бо зердастон шеваи муштзанӣ бар даст гирад, дар
лагадкӯби забардастон бимирад» (Б. 20). Чунонки ба мушоҳида мерасад, Ҷомӣ исмҳоро бо исмҳо, сифатҳоро бо сифатҳо ва феълҳоро бо феълҳо мусаҷҷаъ сохта, бо ҳамин яке
аз дарбоистҳои саҷъро ба ҷо меорад. Шеваи насри бадеии
Ҷомӣ нақшнигории дарозсухан, аз қабили «қуръаи машварат дар миён андохтан» ба ҷои «машварат кардан», «даст ба
домани мутобиат ва фармонбарӣ задан» ба ҷои «итоат кар341
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дан», иншои музайяни пуртакаллуф, арабибозӣ, иҳомпарастӣ ва иншонависии дарборӣ буд, намебарорад. Вале
Ҷомӣ дар муншаот ва мактуботи расмию суннатии худ
бештар таҳти нуфузи мактабҳои роиҷ қарор гирифта, ба дарозгӯӣ, муқаддимапардозӣ ва ибораттирозӣ саъй менамояд,
ки сабки иншонависӣ дар он он аҳд чунин буд.
Равзаи ҳафтуми «Баҳористон», ки «Дар достони мурғони
қофиясанҷи саробӯстони суханварӣ ва тӯтиёни ғазалсарои
шакаристони назмгустарӣ» ном дорад, аз хусуси пайдоиши
шеъру адаб, анвои назм, ҳусну қубҳ ва таъсири рӯҳонии он
сухан ба миён меорад. Ин равза дар бобати моҳияту табиат
ва хусусияти шеър ҳукми як навъ рисолаи мухтасарро дошта,
чун тазкира шарҳи аҳвол ва намунаи ашъори сиву нӯҳ тан
шоирони асрҳои IХ–ХV-ро зикр менамояд. Инҳо Рӯдакӣ,
Дақиқӣ, Аммора, Унсурӣ, Асҷадӣ, Фаррухӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Азрақӣ, Муизӣ, Абдулвосеи Ҷабалӣ, Адиб Собир, Анварӣ, Рашиди Ватвот, Амъақ, Сӯзанӣ, Хоқонӣ,
Фахрии Гургонӣ, Заҳири Форёбӣ, Низомӣ, Камол Исмоили
Исфаҳонӣ, Салмони Соваҷӣ, Ассор, Саъдӣ, Ҳофиз, Камоли
Хуҷандӣ, Хусрав ва Ҳасани Деҳлавӣ, Имоди Фақеҳ, Хоҷу,
Носири Бухороӣ, Хоҷа Исмат, Бисотии Самарқандӣ, Хаёлии
Бухороӣ, Озарӣ, Котибӣ, Шоҳии Сабзаворӣ, Орифии Ҳаравӣ
ва Навоӣ мебошанд. Вале маълумотҳои овардаи Ҷомӣ на
шарҳи ҳоли муфассал, балки лаҳзаҳои ибратомӯзи ҳаёти
адибон буда, бо рӯҳия ва шеваи нигориши худ бо мавзӯъ ва
сабки баёни равзаҳои дигари асар куллан мутобиқат доранд.
Бо вуҷуди ин, Ҷомӣ бисёр иштибоҳҳои адабиётшиносони
муосири худро ислоҳ намуда (масалан моли Фахрии Гургонӣ
будани «Вис ва Ромин», «Вомиқ ва Узро» доштани Унсурӣ,
ҳадафи «Алфия ва Шалфия»-и Азрақӣ, дар охири умр аз мадеҳагӯӣ даст кашидани Анварӣ ва ғайра), ба эҷодиёти шоирон ва қудрати офарандагии онҳо баҳои кӯтоҳи ҳаққонӣ
медиҳад. Ӯ баъди нақли ҳодисаи қасидаи «Боди ҷӯи Мӯлиён
ояд ҳаме»-ро гуфтану ҳангоми субҳона барои Наср ибни
Аҳмади Сомонӣ сурудани Рӯдакӣ қайд мекунад, ки «чунон
дар нафси вай таъсир кард, ки бо шиққаи хос ва кафш савор
шуд ва як манзил бирафт» (Б. 96). Ё: «Абулвосеи Ҷабалӣ,
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раҳимуллоҳу алайҳ, вай фозиле комил ва шоире моҳир буда,
ба ҳар ду забон – тозӣ ва форсӣ сухан гуфта ва иттифоқ аст,
ки ҳеҷ кас аз ӯҳдаи ҷавоби қасидаи машҳури вай, ки матлааш
ин аст, мисраъ: «Кӣ дорад чун ту маъшуқе нигору чобуку
дилбар», чунончи мебояд, берун наёмадааст» (Б. 101). Ҳамчунин Ҷомӣ «Шеваи ғариб» доштани ашъори Хоконӣ, «шеваи хос»-и гуфтори Салмони Соваҷӣ, қудваи мутағаззилон
будани Саъдӣ, «дар тазйини алфоз ва таҳсини иборот ҷаҳде
балиғ» доштани Хоҷу, «холӣ аз ҳоле» набудани баъзе
ғазалҳои Хаёлӣ, дар ашъори Носири Бухороӣ «чошние аз тасаввуф» будан ва Шоҳии Сабзавориро «ашъор латиф аст,
якдасту ҳамвор, бо ибороти покиза ва маонии пурчошнӣ» ва
амсоли ин хотирнишон мекунад. Дар бораи Ҳофиз менависад: «Аксари ашъори вай латиф ва матбӯъ аст ва баъзе қариб
ба сарҳади эъҷоз, ғазалиёти вай нисбат ба ғазалиёти дигарон
дар салосату равонӣ ҳукми қасоиди Заҳир дорад нисбат ба
қасоиди дигарон ва салиқаи шеъри вай наздик аст бар салиқаи Низории Каҳистонӣ. Аммо дар шеъри Низорӣ ғассу
самин бисёр аст ба хилофи шеъри вай ва чун дар ашъори вай
такаллуф зоҳир нест, вайро лисонулғайб лақаб кардаанд» (Б.
115). Вале Ҷомӣ аз нуқсонҳои эҷодии суханварон низ чашм
намепӯшид. Ӯ ба Камол Исмоили Исфаҳонӣ эрод мегирад, ки
«аммо муболиғаи вай дар тадқиқи маонӣ ибороти вайро аз
ҳадди салосату равонӣ берун бурдааст». Ҳамин навъ баҳоро
Ҷомӣ дар ҳаққи Салмони Соваҷӣ низ раво медонад: «Дар
ҷавоби устодон қасоид дорад, баъзе аз асл хубтару баъзе
фурӯтар ва баъзе баробар». Фикри ӯ ба мартабаи шоирии
Камоли Хуҷандӣ чунин аст: «Вай дар латофати сухан ва
диққати маонӣ ба мартабаест, ки беш аз он мутасаввир нест,
аммо муболиға дар он шеъри вайро аз ҳадди салосат берун
бурдааст ва аз чошнии ишқу муҳаббат холӣ монда. Дар эроди
амсол ва ихтиёри баҳрҳои сабук бо қофияҳову радифҳои ғариб, ки саҳли мумтанеъ аст, татаббӯъи Ҳасани Деҳлавӣ мекунад. Аммо он қадар маонии латиф, ки дар ашъори вай аст,
дар ашъори Ҳасан нест ва он ки вайро «дузди Ҳасан»
мегӯянд, бинобар ҳамон татаббӯъ тавонад буд ва дар баъзе
девонҳои вай ин фард дида шудааст. Шеър:
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Кас бар сари ҳеч рахна нагрифт маро,
Маълум ҳамешавад, ки дузди Ҳасанам.
Ва баъзе орифон, ки ба сӯҳбати Шайх Камол ва Ҳофиз
ҳар ду расида будаанд, чунин фармудаанд, ки сӯҳбати шайх
беҳ аз шеъри вай буд ва шеъри Ҳофиз беҳ аз сӯҳбати ӯ» (Б.
115 –116).
Гуфтан лозим аст, ки баҳои Ҷомӣ ба эҷодиёти Камол
ниҳоят ҳаққонӣ ва одилона аст. Тадқиқи осори Ҷомӣ шаҳодат медиҳад, ки Ҷомӣ мӯътақиди фитрӣ будани истеъдод
аст. Лекин ӯ дар ин ҷода омӯзиш ва сайқал додани маҳоратро инкор накарда, адами онро барои эҷодкор номатлуб
мешуморад: «ва дигаре Бисотии Самарқандист ва шеъри
вай холӣ аз латофате нест, аммо аз фазоили муктасаба (яъне
касбӣ, бо таҳсил ҳосилшаванда – А.А.) бисёр орӣ будааст,
чунончи аз ашъои вай зоҳир аст» (Б. 117).
Ниҳоят Абдураҳмони Ҷомӣ нахустин касест, ки мақоми
таърихии Алишери Навоӣ ва арзиши бадеии эҷодиёти ӯро
муайян карда, сардафтари адабиёти туркилисон будани ӯро
эътироф менамояд: «Инсоф он аст, ки ҳар ҷо ин тоифа (яъне
шоирон – А.А.) бошад, вай сар бошад ва ҳар гоҳ номи ин
тоифа нависанд, вай сардафтар… Ва агарчӣ вайро ба ҳасби
қуввати табиат ва вусъати қобилият ҳар ду навъи шеър –
туркӣ ва форсӣ муяссар аст, аммо майли табъи вай ба туркӣ
аз форсӣ бештар аст… Ҳамоно ки ба он забон пеш аз вай,
беҳ аз вай ва беш аз вай касе шеър нагуфтааст ва гавҳари
назм насуфтааст» (Б. 119).
Ҳарчанд машҳуртарин асари насри бадеии асри ХV
«Баҳористон» аст, дар ин замон як силсила асарҳои дигари
мансуре ба миён омаданд, ки бо арзиши бадеӣ ва қимати
ахлоқии худ дар радифи асарҳои беҳтарини насри ҷаҳонӣ
қарор гирифта, услуби содданависии «Баҳористон»-и Ҷомиро давом медиҳанд. «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи
Кошифӣ, «Латоиф-ут-тавоиф»-и Алӣ Сафӣ ибни Ҳусайн
Воизи Кошифӣ, «Такмилаи Нафаҳот»-и Абдулғафури Лорӣ
бо услуби содда навишта шудаанд.
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Романи ишқию паҳлавонии пурмоҷарои «Доробнома»-и
Ҳоҷӣ Муҳаммад ибни Алӣ Беғамӣ, ки саргузашт, корномаҳо
ва ишқварзиҳои паҳлавони афсонавӣ Фирӯзшоҳ писари малик Дороб ва писари ӯ Баҳманро фаро мегирад, аз китобҳои
пурарзиши насри ин замон мебошад. Солҳои 1960 – 1962
доктор Забеҳулло Сафо «Доробнома»-и Беғамиро дар ду
ҷилд дар Теҳрон чоп кард, ки заминаи он нашрро нусхае, ки
соли 887 (1482) аз тарафи қиссахони он Маҳмуди Дафтархон дар Табрез барои Султон Яъқуби Оққуюнлу истинсох
гардидааст, ташкил мекунад. Нусхаи хаттии ҷилди сеюми
ин қисса дар китобхонаи Упсала (Свис) маҳфуз аст. Худи
Маҳмуди Дафтархон хабар медиҳад, ки ӯ муосири имлокунандаи он, яъне Мавлоно Беғамӣ мебошад. Насри асари
Беғамӣ ба шеваи китобҳои халқӣ иншо гардида, аз такаллуфоти муншиёнаю олимона ва арабияти китобӣ мубаррост ва
бо забони омма фаҳмою кӯтоҳбаён нигошта шудааст.
Асари машҳури мансури дигари ин замон «Анвори
Суҳайлӣ»-ст, ки яке аз таҳрирҳои «Калила ва Димна» буда,
дар ҳудуди асрҳои ХV ва ХVI ба саъйи Ҳусайн Воизи Кошифӣ (ваф. 1505) анҷом пазируфтааст. Кошифӣ таҳрири
матнро дар асоси тарҷимаи форсии «Калила ва Димна»-и
Ибни Муқаффаъ (асри VIII), ки ба қалами Абулмаолии
Насруллоҳ (асри ХII) тааллуқ дорад, ба поён расонда, онро
ба Низомуддин Аҳмад Суҳайлии вазири Султон Ҳусайни
Бойқаро бахшидааст. Кошифӣ бобҳои як ва дуи «Калила ва
Димна»ро ихтисор намуд, ба ҷои он ҳикояти подшоҳи Чин,
Рой Добишлим ва Бидпойро ворид намуда, адади ҳикоёти
пандомӯзи дохили бобҳоро аз 40 ба 100 расондааст. Кошифӣ сабки маснӯи таҳрири Абулмаолиро то андозае содда
карда, амсолу ашъори арабӣ ва ибораҳои пуртакаллуфро аз
асар берун андохта, бобҳои парешони онро ба як хати сюжет кашида, асари томе ба вуҷуд овардааст. Инчунин, ӯ ба
ҷои порчаҳои манзум ва зарбулмасалу ҳикматҳои арабӣ, ки
дар таҳрири «Калила ва Димна»-и Абдулмаолӣ бисёранд,
ашъори шоирони форс-тоҷик ва зарбулмасалу мақолҳои
тоҷикиро фаровон ба кор бурда, фаҳмидани ҳадаф ва
маъниро осон гардондааст. Вале ҳанӯз ҳам «Калила ва Дим345
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на» дар таҳрири ӯ тобеи сабки насри пуророиши асри ХV
буда, дар он суханпардозӣ мавқеи калон дорад. Бинобар
ҳамин онро баъдҳо Абулфазл ибни Муборак бо номи «Иёри
дониш» (1588) ва баъдтар (1752) касе дигар таҳти унвони
«Нигори дониш» ба форсӣ боз аз сари нав таҳрир кардаанд.
«Анвори Суҳайлӣ» чун тамоми таҳрирҳои «Калила ва Димна» асари панду ахлоқист ва дар ҳикоятҳои тамсилии он, ки
асосан аз ҳаёти ҷонварон аст, хулқи нек, ватанпарастӣ, мардумдӯстӣ, адолатпешагӣ ва хислатҳои ҳамидаи дигари инсонӣ тарғиб мешавад. Ин асар дар гузашта ба сифати китоби дарсӣ низ истифода мегардид. Таҳрири Кошифӣ ба чандин забонҳои Шарқу Ғарб тарҷума ва нашр шуда, соли 1966
аз тарафи Р.Ҳ.Ҳодизода барои бачаҳо аз нав таҳрир ва содда
карда шудааст.
Камолиддин Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз насрнависони
машҳури асри ХV буда, аз худ осори ғании гаронбаҳои гуногуне боқӣ гузоштааст. Ӯ чун воиз ба масъалаҳои ахлоқ
бештар дахолат намуда, тамоми осори хешро ба ин мақсад
эҷод кардааст. Қиссаи фалсафии Фазлуллоҳ Рӯзбеҳон «Ҳай
ибни Яқзон» (соли таълифаш 892/1487) низ хеле машҳур
буд. Дар тафсирҳо, китобҳои ахлоқ ва рисолаҳои Ҳусайн
Воизи Кошифӣ низ ҷанбаи бадеӣ хеле пурқувват аст. Аз рӯи
таърихи таълиф асари Ҳусайн Воизи Кошифӣ «Аррисолатун алийя фӣ-л-аҳодиси-н-набавийя» (с. таъл.
875/1470) аз нахустин китобҳои ахлоқии ӯ буда, муаллиф
чиҳил ҳадиси пайғамбарро дар асл, тарҷимаҳои манзуму
мансур ва тавҷеҳҳои ахлоқӣ баён менамояд. Кошифӣ макорими ахлоқ ва маҳосини авсофи одамиро дар андӯхтани дониш, ба амал татбиқ намудани илм, соҳиб будан ба ҳилму
ақл, сабру мардонагӣ, шарму ҳаё, некӯкорию хушгуфторӣ,
пеша кардани камозорию ба халқ манфиатрасонӣ, нигоҳ
доштани ҳурмати падару модарон, номусу исмат ва ибрози
раҳму шафқат дониста, бо тамоми ҳастӣ ахлоқи разилро рад
мекунад. Муаллиф масъалаҳои ахлоқро ба ду тарз ба миён
мегузорад: сифатҳои хубе, ки барои тамоми хосу ом баробару заруранд ва одобу русуме, ки барои амалдорон,
дарвешон, подшоҳону вазирон, олимон, адолатпаноҳон, до346
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нишҷӯён ва табақаҳои алоҳидаи дигар ҳатмианд. Барои он
ки асар ба мутолиакунандагон таъсири бештаре расонад,
Кошифӣ пораҳои мансурро бо насри воизона нигошта, онро
бо гуфтори адибони бузург –Фирдавсӣ, Саноӣ, Анварӣ, Аттор, Саъдӣ, Мавлавӣ, Хусрави Деҳлавӣ, Хоҷу, Ибни Ямин,
Имоди Фақеҳ, Котибӣ, Қосимуланвор, шеърҳои арабӣ,
нақлу ривоятҳои бузургони сӯфия, ҳикмату андарзҳо ва
мақолу зарбулмасалҳо зеб медиҳад. Ҳамаи ин барои ӯ чун
бурҳони тақвияти андешаҳои ахлоқӣ хизмат мекунад. Чанд
ҷумла меорем, то ки шеваи нигориши он асар маълум гардад: «Эй азиз, аввал ҷавҳаре, ки аз садафи ғайб бар соҳили
зуҳур ба ҷилва омад, ақл буд»; «Ҳилм сифате шариф аст ва
агар бо илм бувад, ашраф бошад»; «Беҳтарини мардумон
касоне бошанд, ки аъмоли хайр аз эшон дар вуҷуд ояд ва
бадтарини мардумон онон, ки муртакиби афъоли шар шаванд»1.
Ин асар соли 1344/1965 бо тасҳеҳи Сайид Ҷамолуддини
Муҳаддис дар Теҳрон дар ҳаҷми 274 саҳифа ба чоп расидааст.
«Футувватнома»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ аз асарҳои хуб
ва марғуби мансури ахлоқии охири асри ХV буда, муаллифи
он дар ин навиштаи хеш асоси футувват – ҷавонмардиро
хулоса намуда, масъалаи марказии онро чун талаби ботинро
ба Ҳақ рост доштан ва зоҳирро бо халқ дуруст оростан медонад. Ҳусайн Воиз барои расидан ба дараҷаи ҷавонмардӣ
роҳеро пешниҳод мекунад, ки дар он хидмат ба халқ, талаби
дониш, илмро ба амал расонидан, ҳар толибро ба мақсад
расонидан, адлу мурувват ба бечорагон, караму бахшиш ба
дармондагон, бо саховат нафъ расондан ба дӯстон, бо шуҷоат зарари душманонро аз дӯстон дур кардан, меҳрубонӣ ба
мардум, вафо ба аҳд, ба ҷо овардани хидмати устод, бузург
доштани хизмати модару падар, парҳезкорӣ, ҳаё, сабр, ба ҷо
овардани ҳаққи ҳамсоя, иёдати бемор, сӯҳбат бо донишмандон ва покон, ҳилм, қаноат, тавозӯъ, фурӯтанӣ, шикасти
нафс ва амсоли инро аз шартҳои ҳатмии ҷавонмардӣ мешу1

Кошифӣ. Ар-рисолатун алийя…. Теҳрон, 1344, с. 135, 138, 140.
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морад. Дар баробари ин мусанниф таъкид мекунад, ки шахси ҷавонмард бояд ки аз ҳаром бипарҳезад, забонро аз ғайбат бандад, ҷаҳлу хиёнатро аз дил дур андозад, аз рибохорӣ,
суханчинӣ, мазоҳи бисёр, ҳасаду бухл, ғаммозиву бадгӯӣ
барҳазар бошад, бо мардуми бадаҳд манишинад, аз бӯҳтону
дурӯғ ва беҳудагӯӣ, озори халқ ҳазар кунад, дастро аз гирифтани ҳарому озурдани махлуқ нигоҳ дорад, аз зино, ливота ва шаробхорӣ эҳтироз варзад, тамаъро ба куллӣ аз хотир дур партояд, дар амонат хиёнат накунад, зулму ситамро
ба ҳеҷ кас раво набинад ва ғайра. Аммо ин сифатҳо дар асар
бо мадади воситаҳои тасвири бадеӣ, махсусан ташбеҳ, шарҳ
дода шудааст: «Агар пурсанд, ки аломати фақр чанд аст? –
бигӯй: «Се: аввал шафқате чун офтоб, ки бар ҳама кас метобад ва ҳеҷ чизро аз партави анвори ҷамоли худ бебаҳра
намегузорад, дувум, тавосифе чун замин, ки ҳар кӣ пой бурун мениҳад аз неку бад, таҳаммул мекунад ва аз интиқоми
худ намеравад, савум, саховате чун абр, ки бар хушку тар
меборад ва бӯстон ва гулистон фарқ намекунад»1.
«Футувватнома» дар насри мусаҷҷаъ ва ба тарзи саволу
ҷавоб навишта шудааст: «Агар пурсанд, ки хислатҳои аҳли
футувват чанд аст: – Бигӯй, ки аҳли футувватро аз даҳ хислат чора нест: аввал, бо Ҳақ ба сидқ, дувум, бо халқ ба инсоф, савум, бо нафси худ ба қаҳр, чаҳорум, бо бузургон ба
хидмат, панҷум, бо хурдон ба шафқат, шашум, бо дӯстон ба
насиҳат, ҳафтум, бо уламо ба тавозӯъ, ҳаштум, бо уқало ба
ҳилм, нӯҳум, бо душманон ба саховат, даҳум, бо ҷоҳилон ба
хомӯшӣ»2.
Ҳусайн Воизи Кошифӣ таълимоти ахлоқии худро гоҳе бо
порчаҳои шеърӣ, махсусан бо ашъори Аттор, Ҷалолиддини
Румӣ, Саъдӣ, Хоҷу, Хусрави Деҳлавӣ, Қосимуланвор, Салмони Соваҷӣ, Ҳофиз, Имоди Фақеҳ, Ибни Ямин ва худи муаллиф пурқувваттар мекунад, мисли: «…Агарчи эшон ҷавонмард набуданд, аммо чун сӯҳбат бо ҷавонмард доштанд,
1

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватнома. Нусхаи хаттии Музеи Британия,
нусхаи аксӣ, в. 21 а.
Футувватнома, в. 10 б-11 а.

2
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номи ҷавонмардӣ бад – эшон ниҳодаанд, то маълум шавад,
ки сӯҳбатро асарҳост, назм:
Нори хандон боғро хандон кунад,
Сӯҳбати мардон-т аз мардон кунад!
Санг агар хорову гар мармар бувад,
Чун ба соҳибдил расад, гавҳар шавад»3.
Асари мансури дигари Ҳусайн Воизи Кошифӣ «Ахлоқи
Мӯҳсинӣ» мебошад, ки соли 900/1495 таълиф гардидааст.
Ин асар, ки аз муқаддима ва чиҳил боб иборат аст, ба писари султон Ҳусайни Бойқаро Абулмӯҳсин Мирзо бахшида
шуда, доир ба масъалаҳои гуногуни ахлоқи асримиёнагӣ –
ибодат, ихлос, шукр, сабр, ризо, таваккал, ҳаё, иффат, адаб,
ҳиммат, азм, ҷидду ҷаҳд, адл, авф, шафқат, саховат, диёнат,
вафо ба аҳд, шуҷота, масъалаҳои давлатдорӣ ва ғайра баҳс
мекунад, ки баъзеи ин нуктаҳо ҳанӯз ҳам аҳамияти худро
нигоҳ медоранд. Муаллиф барои тасдиқи мулоҳизаҳои худ
нақлу ривоятҳо ва ашъору ҳикмат меорад.
Соли 1491 Тоҷиддини Козрунӣ дар ахлоқи дарвешон
«Баҳр-ус-саодат»-ро навишт, ки ҳамин услубро дорад.
«Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Ҷалолиддини Даввонӣ, ки соли 1475
навишта шудааст, аслан «Лавомеъ-ул-ишроф фӣ такоримил-ахлоқ» ном дорад. Ин асар аз се фасл: тазҳиби ахлоқ,
тадбири манзил ва сиёсати мудун иборат буда, дар бораи
роҳҳои тарбия, омӯзондани ҳунар, парвардани хулқи нек,
зарурати он, ташкили оила ва иттиҳоди одамон дар ҷомеаи
инсонӣ баҳс мекунад. Дар ин асар низ бисёр гуфтаҳои
ҳакимони Юнони қадим – Арасту, Афлотун, Пифагор, бузургони ойину мазҳаб, ашъори шоирон ва фармудаҳои донишмандони соҳаи ахлоқ оварда мешавад. Мисли: «Илоҷи
ҷаҳли мураккаб ва ҳақиқати ӯ эътиқоди ғайри мутобиқи
воқеъ аст ва ҳар ойина мусталзами эътиқод аст, бо ин ки ӯ
олим аст, то ҳамчунон, ки надонад ва надонад, ки надонад
ва аз ин ҷиҳат онро ҷаҳли мураккаб хонанд. Ва чунончи
3
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атиббои бадан илоҷи амрози музмина ва илали мустаҳками
оҷиз оянд, атиббои бадан илоҷи амрози музмина ва илали
мустаҳками оҷиз оянд, атиббои нуфус, аз илоҷи ин мараз
оҷизанд... Ҳазрати Исо… фармуда: «Аз илоҷи акзам». Ё
«Маҳкист, ки аз руасои Юнон яке бар ғуломе ифтихор кард.
Ғулом гуфт: –Агар мояи мубоҳоти ту ҷомаҳои фохир аст, ки
худро ба он оростаӣ, ин зинат дар ҷома аст, на дар ту ва агар
маркуби чобук, ки бар он саворӣ, он камол аз они асп аст,
на аз они ту ва агар фазилати падар аст, соҳиби он фазилат
эшонанд, на ту. Ва чун ҳеҷ кадом аз ҷиҳоти фазилат аз они
ту нест, агар ҳар як ҳаққи худро астардод кунад, балки чун
ба ту мунтақил нашуда, эҳтиёҷ ба астардод нест. Пас туро
чӣ шараф бошад?».
«Одоб-ул-асҳоб»-и Алӣ Сафиро низ метавон дар радифи
асарҳои фалсафӣ-ахлоқии боло аз ҷиҳати бадеияти калом,
шеваи дилангези нигориш ва таъсири эстетикӣ дар шумори
асарҳои бадеӣ ҷой дод.
Сабки соддабёни Ҷомиро ағлаби муосирони ӯ меписандиданд ва ба он мувофиқи қудрати нигорандагии худ иқтидо мекарданд. Бинобар ҳамин таъсири «Баҳористон» қариб
дар тамоми осори мансури воизона ва ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифӣ, «Маҳбуб-улқулуб»-и Навоӣ, кулли осори Алӣ Сафӣ ва муосирони дигари Ҷомӣ ба мушоҳида мерасад. Дар замонҳои баъд низ
нуфузи «Баҳористон» дар инкишофи насри бадеии форсу
тоҷик кам набуд. Ба исбот расидааст, ки таъсири «Баҳористон» ба «Парешон»-и Қоонӣ, «Мулистон»-и Тамкин ва амсоли инҳо калон аст. Шоири сӯфимашраби форсизабони
Югославия Фавзии Мостарӣ (асри ХVII) асари худ «Булбулистон»-ро маҳз дар пайравии «Баҳористон» навиштааст.
Ҳамчунин дар асри ҶIҶ адиби афғон Мир Муҳаммаднабӣ
Аҳқари Бадахшӣ «Баҳористон»-ро бо иловаҳои зиёде аз нав
таҳрир намуда, онро «Ҳашт биҳишт» ном карда буд.
Мувофиқи шаҳодати таърих «Баҳористон» ҳанӯз дар
вақте ки таълиф мешуд, шӯҳрат меёфт. Ҷузъҳои онро пешпеш дӯстону мухлисони Ҷомӣ – Навоӣ, Абдулвосеи Низомӣ, Абдулғафури Лорӣ, Алӣ Сафӣ, Беҳзод, подшоҳони
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Хуросону Мовароуннаҳр ва Ироқ, дарвешону толибони илм
ва аҳли завқ бо ташаккуру таҳсин мехонданду нусхабардорӣ
мекарданд. Баробари итмом он аз нусха ба нусха мегузашт.
Дар тайи беш аз панҷсад сол нусхабардории он давом кард.
Мо ҳоло аз нусхаҳое, ки дар замони Ҷомӣ китобат шудаанд,
то дастнависҳое, ки дар рӯзҳои мо сурат гирифтаанд, хабардор ҳастем. Макони китобати онҳо аз соҳилҳои Волга то
Фаластин, аз Македония то Қазоқистонро фаро мегирад.
Онҳоро аз номитарин хаттотон то одамони навмашқ ва ҳатто камсавод нусхабардорӣ кардаанд. Инак дар китобхонаҳои ҷаҳон садҳо аз чунин нусхаҳо маҳфузанд.
Баъди пайдо шудани санъати чоп «Баҳористон» боз ҳам
машҳуртар гардид. Ин чаҳор бор бо шарҳу тавзеҳоти туркӣ
(Истанбул, 1836, 1859, 1868, 1878), 12 бор дар Конпуру
Лакҳнав ва Бомбаи Ҳиндустон (солҳои 1887–1907), се бор
дар Теҳрон (1308 ҳиҷрӣ, 1933, 1961), се бор дар Душанбе
(1966, 1972, 1987) ба табъ расида, дар ҳазорҳо нусха интишор ёфт. Вале нахустин нашри нисбатан саҳеҳи «Баҳористон» (Вена, 1846) ба австриягиҳо тааллуқ дорад.
Аҳли саводи бисёр халқҳои ҳамсоя – ӯзбекҳо, озарбойҷониҳо, арабҳо, афғонҳо, халқҳои Ҳиндустон, тоторҳо, туркҳо ва ғайра «Баҳористон»-ро дар асл мехонанд. Баъзе онро дар асл хонда, ба забони худ ба он
шарҳҳо менавиштанд. Вале ба чандин забонҳои дунё
тарҷума (ҳатто такрор ба такрор) ва нашр шудани он далели дигари шӯҳрати ҷаҳонии «Баҳористон» мебошад. Ба
мисолҳо муроҷиат менамоем: Аввалин шарҳи туркии
«Баҳористон», ки барои ҳамаи қавмҳои туркнажод дастрас буд, дар охири асри ХVI ба вуҷуд омад. Вале боз чандин тафсир ва тарҷумаҳои «Баҳористон» ба туркӣ, ӯзбекӣ,
озарбойҷонӣ дастраси хонандагон гардид. Ба франсавӣ,
англисӣ, немисӣ, русӣ, италиявӣ ва ғайра низ «Баҳористон» ва пораҳои онро чандин нафар тарҷима кардаанд.
Мувофиқи гуфтаи Шокир Мухтор порчаҳои «Баҳористон»-ро ба франсавӣ соли 1697 Антуан Галлан, соли
1770 М.Кардонӣ, соли 1788 Л.Ланглэ тарҷима карда буданд. Соли 1778 тарҷимаи мухтасари лотинӣ ва немисии
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«Баҳористон» дар Вена чоп шуда, соли 1846 дар Вена
ховаршиноси австриягӣ Оттокар Шлехта – Вссерд баробари матни аслии китоб тарҷимаи пурраи немисии онро
низ ба нашр расонд. Соли 1858 тарҷимаи туркии «Баҳористон» чоп шуд. Солҳои 1887 (Банорас), 1899 (Бомбай)
тарҷимаҳои англисии он ба табъ расидааст. Вале ба он
лисон пораҳои «Баҳористон» то ин вақт чандин бор чоп
шуда буданд. Дар асри ҶIҶ порчаҳои «Баҳористон» ба забонҳои итолиявӣ, урду, панҷобӣ, чехӣ, паштунӣ низ
тарҷима шуда, дар ҳамин аср адиби машҳури ӯзбек
Муҳаммадризо Огаҳӣ (1809–1874) «Баҳористон»-ро ба
забони модарии худ гардонда буд. Соли 1979 он дар Тошканд боз дар тарҷимаи Ш.Шомуҳаммадов нашр гардид.
Шарқшиноси франсуз Силвестр де Сасӣ соли 1825 дар
Париж «Баҳористон»-ро ба франсузӣ чоп кунонд. Анри
Массе расо баъди 100 сол, яъне соли 1925, тарҷумаи пурраи франсавии «Баҳористон»-ро бо муқаддима ва ҳавошӣ
ба табъ расонда, манбаъҳои бисёре аз ҳикоёти «Баҳористон»-ро низ таҳқиқ кардааст. Баъд аз ин мухтасари
«Баҳористон» соли 1957 дар Прага ба забони чехӣ (мутарҷим Ян Марек) ва соли 1964 дар Боку ба забони озарбойҷонӣ (мутарҷим Раҳим Султонов) дастраси хонандагон гардид. Порчаҳои он ба японӣ, хитоӣ, булғорӣ,
маҷорӣ ва ғайра гардонда шудаанд.
Хонандагони рус низ бо «Баҳористон» қариб яксаду
панҷоҳ сол боз шиносанд. Соли 1825 дар маҷаллаи «Вестник Европы» шахсе бо имзои И.С. порчаҳои «Баҳористон»-ро бо унвони «Латифаҳо ва ҳикматҳо» ба забони
русӣ чоп кунонд. Худи ҳамон сол чанд латифаву ҳикоёти
«Баҳористон» дар саҳифаҳои маҷаллаи «Азиатский вестник» пайдо мешавад. Шарқшиноси машҳури рус
И.Н.Березин соли 1877 дар китоби худ «Таърихи адабиёти
умумиҷаҳонӣ» ва академик А. Крымский дар асари худ
«Таърихи Эрон, адабиёт ва таълимоти дарвешии он» (соли 1903) порчаҳои «Баҳористон»-ро дарҷ намудаанд. Соли 1935 К.Чайкин тарҷимаи 14 ҳикояти «Баҳористон»-ро
бо матни аслии онҳо ба шакли китобчаи алоҳида нашр
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кард. Тарҷимаи нисбатан пурри русии «Баҳористон»-ро
соли 1964 нашриёти «Ирфон»-и Тоҷикистон аз чоп баровард. Инак З.Ҳасанова «Баҳористон»-ро аз рӯи матни интиқодӣ пурра ба забони русӣ баргардонд, ки он соли 1989
ба табъ хоҳад расид. Охирин тарҷумаи «Баҳористон»
(1988) ба забони эстонӣ аст.
Албатта, миқдори тарҷумаҳои пурра ва нопурраи
«Баҳористон» аз оне, ки мо дар ин ҷо зикр намудем, зиёдтар аст. Лекин худи ҳамин нишон медиҳад, ки «Баҳористон» дар ганҷинаи адабиёти ҷаҳонӣ ҷои сазовор дошта,
дар Шарқу Ғарб ба шӯҳрати калон соҳиб аст ва онро мардумони гуногун ба забонҳои мухталиф мехонанд, аз андарзҳои он баҳра мегиранд, ки ин боиси ифтихори мардуми тоҷик аст.
«Баҳористон» на фақат ба забонҳои дигар тарҷима
шудааст, балки ҳикояту латифаҳои он ба фолклори бисёр
халқҳо ворид шудааст. Муаллифони мӯътабари таърихи
адабиёти халқҳои ҳамсоя ва ҳамҷавор дар ин бора ахборот медиҳанд. Аз ҷумла ба фолклори кашмирӣ, малаягӣ,
индонезӣ, озарбойҷонӣ, ӯзбекӣ, тоторӣ, туркманӣ дохилшудани ҳикояту латифаҳои «Баҳористон» қайд карда
мешавад.
Соли 1987 ба муносибати 500-солагии таълифи «Баҳористон» он дар ду нашриёти мӯътабар ба ҳуллаи табъ ороста
шуд. Аввалан онро нашриёти «Адиб» бо муқаддимаю
тавзеҳоти муфассал чоп карда, ба ихтиёри хонандагон гузошт. Ҳамчунин матни интиқодии аз нав санҷидашудаи
«Баҳористон», ки нависандаи ин сатрҳо таҳия кардааст, дар
Сарредаксияи адабиёти Ховари нашриёти «Наука»-и АИ
СССР дар Москва ба табъ расид.
Аз замони бунёди «Баҳористон»-и бехазони Абдураҳмони Ҷомӣ зиёда аз панҷсад сол гузашт. Албатта, дар муддати
дарозои ним ҳазор сол, ки аз ҳаводиси рӯзгор пур буд, барге
чанд аз ин «Баҳористон»-и ҷовидон аз тундбоди таърих ва
гардиши даврон зард шуда, мисли барги хазон ба хонанда
ҳузнеро илқо менамояд. Вале ба тарзи куллӣ «Баҳористон»и бехазони гулҳо ва шамими рӯҳнавози раёҳини онро ба
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машом расонда, ба чашмон зиё, ба дилҳо сафо, ба равонҳо
ҷило ва ба ҷисмҳо шифо мебахшад. Ҷомӣ имрӯз ҳам чун
боғбони моҳир муштоқонро нидо медиҳад:
Гузаре кун дар ин баҳористон,
То бубинӣ дар ӯ гулистонҳо.
В-аз латоиф ба ҳар гулистоне,
Раста гулҳо, дамида райҳонҳо.

354
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

НОМАҲОИ ҶОМӢ
Номаҳои Ҷомӣ, ки то ба замони мо омада расидааст,
алҳол андар як беш аз 432 адад буда, онҳо се гурӯҳанд:
Аввал, номаҳое, ки дар «Рисолаи муншаот»-и ӯ ҷойгузин
ҳастанд. Дувум, номаҳое, ки автографи онҳо, яъне нусхаи
аслии дастнависи худи Абдураҳмони Ҷомӣ ба мо дастрасанд. Сеюм, номаҳое, ки дар маҷмӯаҳои гуногуни иншо,
муросилот, ҳуҷҷатҳои давлатӣ, осори адабию таърихӣ,
ёддоштҳои дӯстону алоқамандони Ҷомӣ ва амсоли инҳо
маҳфуз мондаанд. Ҳар сеи ин гурӯҳи номаҳои адиб дар
якҷоягӣ ганҷи фаровонеро ташкил намуда, нишон
медиҳанд, ки Ҷомӣ дар зиндагии муқаррарии хеш низ аз
шахсияти эҷодиаш тафовуте надоштааст. Вай ҳамеша бо
халқи оддии мазлуму ҳоҷатманд дар ғаму шодӣ шарик буда, доимо на фақат мехостааст, ки ҳоҷати ҳоҷатмандро барорад, балки ҳамеша кӯшиш мекардааст, ки ниёзи ниёзмандонро ба ҷо орад, барои рафоҳияту зиндагии мардум чорае андешад, дардҳоро даво бахшаду иллатҳоро шифо. Аз
бисёр ҷавобномаҳои номаҳои Ҷомӣ маълум мегардад, ки
кӯшиши ин родмард ба ҳадар нарафта, аксарияти куллии
корафтодаҳое, ки бо дархосте ба ӯ муроҷиат мекардаанд,
ба матлаби хеш мерасидаанд. Домани густариши ин пурсишҳою посухҳо басе васеъ ва мазмуни талабу чораандешиҳои адиб хеле гуногун будаанд, ки бо баъзеи онҳо шинос хоҳем шуд.
«Рисолаи муншаот». Ин рисола бо номҳои «Муншаот»,
«Рисолаи руқаот», «Руқаот» ва «Мактубот» низ маълум буда, аз афти кор, дар охирҳои умри муаллиф, тақрибан дар
санаи 895 ҳиҷрӣ, яъне соли 1490 мелодӣ ҳангоми фароҳам
овардани куллиёти осори Ҷомӣ аз ҷониби худи Абдураҳмони Ҷомӣ тартиб дода шудааст. Сабаби тартиб дода шудани
«Рисолаи муншаот»-ро худи мураттибаш, ки муаллифи рисола аст, чунин ба қалам медиҳад: «Намуда меояд, ки ҳарчанд ин камина бар асрори саноати иншо иттилоъ наёфта ва
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бар осори муншиёни фазилатинтимо ба қадами итбоъ нашитофта, аммо чун ба зарурати ҳукми вақт ва иқтизои ҳол
руқъае чанд дар мухотибаи арбоби ҷоҳу ҷалол ва муҷовабаи
асҳоби фазлу камол иттифоқ афтода буд, ба меъёри табъи
салим ва зеҳни мустақими баъзе аҷаллаи маходим тамомъиёр менамуд ва дар ин авроқ ҷамъ карда шуд ва тартиб
дода омад. Шояд, ки бад-ин васила бар хотири муқбиле
убур афтад ва хутур бар замири соҳибдиле сармоя ба
ҷамъият ва ҳузур гардад» (К. 531а). Абдулғафури Лорӣ низ
шаҳодат медиҳад: «Мефармуданд, ки бар иншои номае боре
нагаштаем, он чӣ навишта шуда, ҷавоби номаест, ки азизе
илтифот намуда» (с. 38).
Аз қарори маълум Ҷомӣ сиёҳнавис ё нусхае аз мактубҳояшро нигоҳ медоштааст, ки баъдан намунае чанд аз онҳоро
бо номи «Рисолаи муншаот» ҷамъ кардааст. Мактубҳои ба
Ҷомӣ навишташударо «баъзе аз афозили аср, ки аз таломизаи ҳазрати эшон будааст дар улуми расмӣ, баъзе аз он макотибро, ки салотин ва бузургон ба эшон навиштаанд, ҷамъ
карда ва тартиб дода ва рисолае навиштааст» (с. 37),–
мегӯяд Лорӣ. «Ин рисола ба даст наёмад ва ҷомеи он низ
шинохта нашуд», – менависад Башири Ҳиравӣ дар
«Таълиқоти ношир» ба «Такмила» (с. 66). Вале ҳарчанд ин
рисола ҳанӯз нопайдо бошад ҳам, тартибдиҳандаи он Абдулвосеи Низомӣ будааст. Ин даъворо аз як тараф ибораи
Лорӣ ва аз тарафи дигар гуфтори худи Абдулвосеи Низомӣ
дар «Мақомоти ҳазрати Мавлавӣ Ҷомӣ» (в. 3а), ки чунин
аст, ба исбот мерасонад: «Пайваста матмаҳи назари қимати
ин фақир он буд, ки шароифи муросилоти ниёзмандона, ки
ҷумҳури хусравони офоқ ва бузургони мамолики ҷаҳон алалитлоқ муддатулумр ба номи номии он ҳазрат марқум…
фармудаанд… ба мақоми тартиб расонад…»
Мазмуни номаҳои ба Ҷомӣ навишташударо аз ҷавобномаҳои ӯ дарёфтан мумкин аст. Бар замми ин, Навоӣ дар
«Хамсат-ул-мутаҳайирин» номаҳои худ ва ҷавобномаҳои
устодаш ва ё баръакси инро оварда, дар баъзе китобҳои дигар низ баъзе номаҳои ба Ҷомӣ навишташударо пайдо кардан мумкин аст.
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Мактубҳои Ҷомӣ нишон медиҳанд, ки ӯ бар замми шоирӣ ва олимӣ дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти сиёсӣ-иқтисодӣ,
муборизаҳои мафкуравӣ иштироки фаъолона дошта, бештар
аз мавқеи аҳли меҳнат баромад карда, ғояҳои пешқадами
замонро ривоҷ дода, ҳамеша тарафи деҳқонону косибон,
толибони илм ва мазлумонро мегирифтааст.
Адади номаҳо дар нусхаҳои мухталифи хаттӣ ва чопӣ хеле гуногун буда, дар ҳудуди аз 85 то 109 адад мерасад. Аммо дар «Рисолаи муншаот»-е, ки ҷузви «Куллиёт»-и 1331
қарор гирифтааст. 91 мактуб мавҷуд аст. Аммо «Муншаот»и Ҷомӣ, ки соли 1967 дар «Нашрияи донишкадаи адабиёти
Табрез» (1346, шумораи 1–4) аз рӯи нусхаи асри ХVIII чоп
шуд, ҳовии ҳамагӣ 85 нома буд. Хусусияти умумии услубии
онҳо ба омехтагӣ бо назм, аксар бо рубоӣ, истифодаи фаровони санъатҳои саҷъ, муаммо ва баъзан истеъмоли калимаву
ибораҳои арабӣ иборат мебошанд. Агар номаҳои Ҷомӣ бо
мактуботи муосиронаш муқоиса карда шавад, мӯъҷазӣ ва
камсухании бетакаллуфонаи онҳоро эътироф кардан лозим
меояд. Аммо барои одамони имрӯз онҳо аз ҷиҳати забон,
тарзи баён ва ифодаи матлаби мудао душвор менамоянд.
Азбаски дар «Рисолаи муншаот» мактубҳо чун намунаи
иншои муаллиф оварда мешаванд, дар бисёр мавридҳо мухтасар ва бидуни зикри шахси мухотаб ва аз чанде мактубҳо
танҳо қитъаҳои манзуми онҳо нақл шудаанду бас. Ба ин ду
нома диққат намоед:
«Биисмиҳи субҳонаҳу. Изҳори шавқу ғаром ба тақбили
туроби иқдоми худдоми суддаи судраи мақоми қудваи аном
ва малҷаи хосу ом маддаллоҳу таъоло залолаҳу ҷалолаҳу
ило явмилқиёми, на ҳадди ин фақири мустаҳом аст,
лоҷарам, таййи он мақол кардаву рӯй ба қиблаи тазарррӯъу
ибтиҳол оварда мегӯяд:
Номаи шавқам дар он ҳазрат махон, номам мабар,
З-он ки метарсам бар он самъи шариф ояд гарон.
Чун шавӣ сероби фавҷи мавҷи он баҳри ҳаёт,
Ташнагони тири ҳирмонро ба хотир бигзарон».
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Ва: «Ниёзу дилхастагӣ ва аҷзу шикастагӣ ба мавқифи арз
расонида мешавад, ки шавқу ғаром ба побӯсии маходими
киром зиёдат аз он аст, ки ба тақрири забону таҳрири байон… баён тавон кард. Муҷмали аҳволи инҷоӣ он, ки киштии
Хуросон дар гирдобу асҳоби киштӣ дар ғояти изтироб.
Гар шуртаи ҳиммати азизон бивазад,
Юмкин, ки ба соҳили наҷоте бирасад.
Зилли макориму маъолӣ бар мафориқи акориму аъолӣ
мамдуд бод!».
Ҳамаи мактубҳои дар «Рисолаи муншаот»-и Ҷомӣ
дарҷгардида ба панҷ гурӯҳ тақсим карда шудаанд: 1)
Руқъаҳое, ки ба дарвешони махдумии иршодмаобӣ Хоҷа
Убайдуллоҳ навишта шудаанд (11 адад); 2) Руқъаҳое, ки ба
мулозимони ҳазрати салтанатшиорӣ, яъне Ҳусайни Бойқаро
ирсол шудаанд (22 нома); 3) Руқъаҳое, ки ба аркони давлат
фиристода шудаанд (33 мактуб); 4) Руқъаҳо ва ҷавобномаҳое,
ки ба подшоҳон, ҳокимон ва бузургони берун аз Хуросон
роҳӣ карда шудаанд (25 хат); 5) Ҳамчунин руқъаҳои гуногуни Ҷомӣ ба дӯстон, донишмандон, супоришномаҳо, таъзиятномаҳо ва чанд қитъаи манзум ва мактубҳое, ки
боқимондаашон оварда намешаванд, ин ҷо масбутанд, дар
манбаъҳои гуногун мавҷуданд. Бисёрии онҳо дар маҷмӯаҳои
номанигорӣ, иншо, муншаот, тарассул, муросилот, руқаот ва
ёддоштҳо дарҷ гардидаанд. Аз ҷумла дар «Маҷмӯаи руқаот
ва муншаот»-и Муин ибни Ҳоҷӣ Муҳаммад ал-Фароҳӣ, ки
таҳти рақами 296 дар захираи дастнависҳои шарқии АИ РСС
Ӯзбекистон маҳфуз аст, 35 номаи Ҷомӣ мавҷуд аст. Нусхаи
дигари ҳамин асар, ки бо номи «Мактуботи темурӣ» (рақами
2278 ҳамон захира) қайд шудааст, 50 номаи Ҷомиро дорост.
Ба ғайр аз ин дар «Тарассул»-и Абдуллоҳи Марворид
(рақами В 850 ШЛИШ АИ СССР), «Руқаот ва муншаот»-и
Ҳақирӣ (рақами С. 336 ШЛИШ АИ СССР), «Риёз-ул-иншо»и Хоҷаи Ҷаҳон Маҳмуди Говон (Ҳайдарободи Дакан, 1948),
«Номаҳои номӣ»-и Хондамир, «Хамсат-ул-мутаҳайирин»-и
Навоӣ ва ғайра мавҷуданд.
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Вобаста ба шахси мухотаб (адресат) мазмун, сабк ва тарзи
баёни мактубҳои Ҷомӣ фарқ мекунад. Дар мактубҳое, ки ба
дарвешони нақшбадӣ навишта шудаанд, бештар арзи эҳтирому эътиқод, ниёзмандиву сидқ, изҳори шиква ва талаби
илтифот баён гардидааст. Рубоии зерин, ки дар яке аз онҳо
сабт гардидааст, мазмуни онҳоро возеҳ ифода менамояд:
Не давлати он ки дида рӯяш нигарад,
Не қуввати по, ки раҳ ба кӯяш сипарад.
Эй кош, расонад сухане қосид аз ӯ
Ё як-ду нафас ба гуфтугӯяш гузарад

(К. 532 а).

Фақат дар як мактуб изҳор мекунад, ки азми сафари Самарқанд доштааст, аммо аз сабаби сардии зимистон онро то
ба баҳор мавқуф гузоштааст:
«Овард сабо номаи мушкинрақамат,
Шуд равзаи ҷон тоза зи рашҳи қаламат.
Ман марди ҷавоби он наям, лек маро
Андохт дар ин варта камоли карамат.
Баъд аз арзи ниёз арзадошт он ки доиро доияи он буд, ки
анқариб дар силки заминбӯсони он остони валоятошён,
қиблаи мутаваҷҷеҳони боб-ул-талаби ва-л-ирфон интизом
ёбад. Аммо ба воситаи бурудати ҳаво ва шиддати сармо дар
таваққуф афтод. Умедворӣ ба инояти ҳазрати борӣ, изза
шаънуҳу, он аст, ки дар авоили баҳор ин сабзаи умед дамидан гирад ва ин шукуфа маро шукуфтан пазирад. Зиёдат ибром шарти адаб нест. Муродоти дуҷаҳонӣ ҳосил ва саодати
ҷовидонӣ мутавосил бод. Вассалому вал-икром». (К.534а).
Дар руқъаҳое, ки ба Султон Ҳусайни Бойқаро навишта
шудаанд ва аксари онҳо ҷавоби номаҳои подшоҳанд, Ҷомӣ
ба султон орзӯи фатҳу нусрат ва изҳори боздид мекунад ва
ӯро ҳамеша ба адлу дод, фуқаропарварӣ ва банданавозӣ
даъват менамояд. Гоҳе дар чунин номаҳо аз он ки талаби
султонро дар бораи ба назди ӯ рафтан бо сабабе иҷро када
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наметавонад, маъзарат мепурсад, аз сулҳ бастани ӯ бо
рақибонаш шодмонӣ баён мекунад, ба муносибати фавти
фарзандаш ба подшоҳ таъзият мекунад. Аз ин мактубҳо
маълум мешавад, ки Султон Ҳусайни Бойқаро ба ҳар ҷое, ки
мерафтааст, аз он ҷо ба Ҷомӣ нома навиша, аз кайфияти
рӯҳии ӯ бохабар шуда меистодааст. Ҳангоми юришҳои худ
ин султон ҳар гоҳ Ҷомиро ба бошишгоҳҳои муваққатии худ
хонда, бо ӯ мулоқоту машварат мекардааст. Барои мисол як
ҷавобномаи Ҷомиро ба Султон Ҳусайн меорем:
«Чун шоҳ тафаққуди гадое бикунад
В-аз лутф назар ба бенавое бикунад.
Аз дасти гадои бенаво н-ояд ҳеҷ
Ҷуз он ки ба сидқи дил дуое бикунад.
Ҳақ субҳонаҳу ва таоло майли хотири давлатхоҳони он
ҳазратро ба риояти раоё ва шафқат бар оммаи бароё зиёдат
гардонад ва онро дар ин ҷаҳон сабаби имтидоди давлат ва
дар он ҷаҳон ҷиҳати издиёди саодат дорад.
Вассалому вал-икром (К. 539а).
Мактубҳое, ки ба аркони давлат навишта шудаанд, аксар
ба номи Навоӣ, Маҷдуддин ва дигар вазирони Султон Ҳусайн иншо гардидаанд.
Мисли: «Баъд аз арзи ниёз ба лисони ихтисору эҷоз
маърузи ходимони он остона ва мулозимони он давлатхона
он, ки хидмати мавлавӣ карам намуда буданд ва ташрифи
қудуми шариф арзонӣ фармуда. Ба охир чунон маълум шуд,
ки сафари эшон ба иҷозат набуд ва аз он ҳаракат бисёр пушаймону шармандаву парешону парокандаанд. Ҳоло азми
муроҷаъат ҷазм карда ва рӯи таваҷҷӯҳ бад-он ҷиҳат оварда,
аз ин маҳҷури мустаҳом ба муболағаи тамом таваққӯъи
эътизораву таманнову истиғфоре медоранд.
Карда дар гардан ба сад хиҷлат радо,
Узр мехоҳам зи ҷурми ӯ, ва ло
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Пеши фазли оми он шоҳи киром
Узри мо бошад фузулӣ, вассалом».
Ин мактубҳо аксар кӯтоҳу маҳрамона буда, Ҷомӣ ба
Навоӣ гоҳе аз порчаҳои шеърии ӯро гирифтанаш хабар
медиҳад, гоҳе ба ӯ ғазале, қасидае ё рисолае фиристоданашро маълум менамояд. Аммо дар ин руқъаҳо низ вазирону
аркони давлат бештар ба некӯкорӣ, раиятпарварӣ ва подшоҳро ба тарафи хубиву адлу фақирнавозӣ кашидан таъкид
карда мешаванд. Ҳатто ӯ аз касалӣ сиҳҳат ёфтани Маҷдуддинро бо шодмонӣ изҳор карда, ба шукронаи ин ӯро ба корсозии мазлумон талқин менамояд.
Руқъаҳое, ки дар ҷавоби номаҳои подшоҳон, ҳокимон ва
бузургони берун аз Хуросон навишта шудаанд, басе
диққатангезанд. Аввалан, боз як бори дигар аз навиштаҳои
худи Ҷомӣ исбот мегардад, ки робитаи ӯ бо подшоҳони
Ироқу Ҳамадон, Табрезу Шервон ва Ҳиндустону Рум
(Осиёи Хурд) басе мустаҳкам буда, худи ин подшоҳон ба
Ҷомӣ бо пурсиши баъзе масъалаҳои давлатдорӣ, фарҳангӣ
ва ирфонӣ муроҷиат мекардаанд ва гоҳе ӯро ба кишвари худ
мехондаанд ва ба ӯ тӯҳфаҳову ҳадяҳои зиёде мефиристодаанд ва Ҷомӣ ба ин гуна пурсишҳои онҳо посухи равшан медодааст. Чунинанд руқъаҳое, ки аз Ҷомӣ ба Ҳасанбеки
Оққуюнлу, Ҷаҳоншоҳи Қароқуюнлу, Фаррухясор, Султон
Боязид, Маликуттуҷҷор, писари ӯ Хоҷа Алӣ, Сайид Муинуддини Эҷӣ ва ғайра ирсол гардидаанд. Макрубҳоро ба
Қозӣ Маҷдуддин Ҳасани Яздӣ, Қозӣ Исои вазиру садри
Султон Яъқуби Туркман ва амсли ин низ метавон ба ин
бахш ҳамроҳ кард, ҳарчанд ки онҳо дар қисмати панҷум ҷой
дода шудаанд. Ин қабил мактубҳо нисбатан дарозанд.
Номаҳо, ҷавобномаҳо ва супоришномаҳои Ҷомӣ низ бисёр ҷолиби таваҷҷӯҳанд, зеро аз онҳо аксар ғамхории Ҷомӣ
нисбат ба дӯстону наздиконаш (масалан нисбат ба шоири
номӣ Сайфӣ, хаттот Вайсӣ, шоир Пирӣ ва ғайра) ҳувайдо
мегардад. Дар байни мактубҳои ин бахш, номае, ки ба номи
устоди кулл, аллома Қозизодаи Румӣ (ваф. 1437) навишта
шудааст, аҳамияти махсус дорад.
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Дар он нома аз хусуси он ки китоберо Ҷомӣ бо супориши
ғоибонаи Қозизодаи Румӣ оид ба нуҷум ё ҳайат менавиштааст ва ҳанӯз онро ба итмом нарасонда, ҷузвҳои тайёрашро
ба Самарқанд, ба Қозизодаи Румӣ фиристода будааст, иттилоъ меёбем. Ҷомӣ зимни ин нома маълум менамояд, ки «варақе чанд фароҳам оварда ва чун занбили дарвешон дарюза
карда, аз ҳар гӯшае тӯшае ва аз ҳар хирмане хӯшае самти
ирсол ёфт. Ва чун фурсат ба ғоят танг буд ва қосид бедиранг, он чӣ дар ният буд, ба итмом нарасид ва он чӣ оғоз
карда шуда буд, ба анҷом наанҷомид. Ризо восиқ аст ва
умед содиқ, ки анқариб мӯҷиби изза шаънаҳу тавфиқи тартиб ва талфиқи он рафиқ гардонад ва махзуни хотири
маҳзунро ба зуҳур оварда, ба маҷлиси анвои фазоил маҳшун
бирасонад» (К. 557б).
«Рисолаи муншаот»-и Ҷомӣ дар матбааи Муҳаммадии
Конпур бидуни таърих ва соли 1811 дар Калкатта ба номи
«Руқаот» чоп шудааст.
«Номаҳои дастнависи Ҷомӣ». Мураққаъ – албоми
зиқимате таҳти рақами 2178 дар захираи дастнависҳои
шарқии АИ РСС Ӯзбекистон бо номи «Маҷмӯаи муросилот» маҳфуз аст, ки 594 номаи дастнависи 16 тан арбобони
фирқаи нақшбандияро фаро мегирад. Ин номаҳо нусха
набуда, асли мактубҳое мебошанд, ки муаллифонашон бо
дасти худ навишта, онҳоро ба шахсони гиранда, мухотаб ва
муроҷиатшаванда фиристода будаанд. Номаҳои асл, ки дар
коғазҳои номабоб навишта шудаанд, баъдан ҷамъ оварда
шуда, дар варақҳои ғафс бо ширеш часпонда шудаанд ва
атрофи ҳар нома бо ҷадвалкаши мухтасару нозуки зарҳал ва
сиёҳ аз ҳамдигар ҷудо карда шудааст. Дар ҳолати имрӯза он
46 варақи андозааш ба дарозо ва паҳнои 41 х 29 сантиметрро ташкил мекунад. Аз ин номаҳо 337 мактубу арзадошт ва
дархост ба Абдураҳмони Ҷомӣ тааллуқ дорад, 19 адади ин
номаҳо дар «Рисолаи муншаот»-и Ҷомӣ (мувофиқи дастнависи 1331-и АИ РСС Ӯзбекистон»), 7 адад аз ин 19 нома
ҳамчунин дар «Хамсат-ул-мутаҳайирин» низ мавҷуд
ҳастанд. Ба ҳамин тариқ, алҳол 317 адади ин номаҳо фақат
тавассути ҳамин «Маҷмӯаи муросилот» боқӣ монданд. Ҳар
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қадар таърихи таҳияи ин мураққаъ қариб ба панҷсад сол
расида, зиёда аз 50 сол боз (аз соли 1938) он чун милки
давлатӣ дар китобхонаҳои расмӣ нигоҳдорӣ мешавад, то
солҳои охир он ба тарзи бояду шояд даргарди муомилоти
илмӣ набуд. Саодати омӯзиши амиқ, нашр ва тарҷимаи он
ба забони русӣ насиби донишманди ӯзбек Асомиддин
Ӯрунбоев гардид. Ҳарчанд хаттоти моҳири пуркори тоҷик
Ибодулло Одилов (Одилзода) аз рӯи «Маҷмӯаи муросилот»,
ки аксар хати омехтаи риқоъ ва насхи ниҳоят душворхон
дорад (аз ҷумла 337 номаи Абдураҳмони Ҷомӣ ва 128
руқъаи Хоҷа Аҳрор низ қариб бидуни нуқта ва риояи
махраҷи ҳуруф нигошта шудаанд), соли 1939 бо хати зебою
хонои настаълиқ ду нусхаи нав (таҳти рақамҳои 4245 ва
5136 дар ҳамон захираи дастнависҳои шарқии АИ РСС
Ӯзбекистон нигоҳдорӣ мешаванд) бардошта, кори
муҳаққиқонро осон гардонда буд ва маъдуде чанд аз аҳли
тадқиқ номаҳои алоҳидаро барои аҳдофи тадқиқотии худ
истифода кардаанду тавсифи мухтасари мураққаъ дар ҷилди
аввали феҳристи захираи мазкур (СВР, 1, №356) оварда мешавад, А.Ӯрунбоев солҳои зиёде ба баррасӣ ва доварии номаҳои дастнависи худи Абдураҳмони Ҷомӣ машғул гардида, бар замми мақолаю гузоришҳои зиёд, соли 1982 ин
муросилотро аввал бо номи «Номаҳои дастнависи Абдураҳмони Ҷомӣ аз мураққаъи Алишер Навоӣ» ба тарзи аксбардории акс (факсимиле), тарҷима ва муқаддимаю
тавзеҳоти муфассал ба забони русӣ дар Тошканд ба табъ расонда, сипас онҳоро соли 1985 (1364 хуршедӣ) дар Кобул бо
ҳамкории донишманди афғонистонӣ Моили Ҳаравӣ бо
расмулхати чопӣ интишор дод1. Инак баробари китобе, ки
ҳоло дар даст доред, ба муносибати ҷашни 575-умин солгарди мавлуди Абдураҳмони Ҷомӣ дар Душанбе матни интиқодии «Номаҳои Ҷомӣ» чоп хоҳад шуд, ки шомили 432
мактубу ҷавобномаҳои алҳол дастраси адиб ва мутафаакки1

Письма-автографы Абдурахмана Джами из «Альбома Навои». Ташкент: «Фан», 1982. Введение, стр. 3-37; Номаҳои дастнависи Ҷомӣ. Кобул, 1364, «Пешгуфтор»-и Моили Ҳаравӣ, с. 1-42.
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ри бузург аст. И корро А.Ӯрунбоев, муҳаққиқи ҷавони боистеъдоди тоҷик Асрор Раҳмонов бо иштироки хаттоти кобулӣ Муҳаммад Афзали Банувол ва хушнависи душанбегӣ
Қозӣ Махсумов анҷом додаанд. Матни ин номаҳо ба
расмулхати имрӯзаи тоҷикӣ дар ҷилди ҳаштуми «Осор»-и
Ҷомӣ (Душанбе, «Адиб», 1989) низ дарҷ гардид, ки ҳозиркунандаи чопи он Асрор Раҳмонов аст. Сарфи назар аз он ки
масъалаи муайян кардани таърихи умдаи таҳияи мураққаъ,
кӣ будани баъзе адресатҳо ва мураттиби он ҳанӯз ниёз ба
пажӯҳиши бештар, дарёфти ҳуҷҷатҳои иловагӣ ва қазовати
амиқтар дорад, дар асоси автографи мактубҳое, ки дар
«Маҷмӯаи муросилот» ҷой дода шудаанд ва дар асолати
онҳо ҳеҷ гуна шакку шубҳае нест, бо камоли боварӣ ва итминон доир ба мазмун, мурод ва сабки онҳо метавон расидагӣ карда, хулосаҳои мӯътамад баровард.
А.Ӯ.Ӯрунбоев номаҳои дастнависи Ҷомиро тадқиқ намуда, ба чунин хулосаи дуруст меояд: «Ҷолиб аст, Ҷомӣ дар
тамоиз бо дигар муаллифоне, ки номаҳояшон дар «Албом…» ҳаст, дар ҳеҷ як номаҳои худ сухане аз манофеи
моддии шахсии худ зикр намекунад (Дебочаи «Номаҳои
дастнависи Ҷомӣ», с. 26). Аз рӯи шумури А.Ӯрунбоев дар
35-нома Абдураҳмони Ҷомӣ ба Алишери Навоӣ, ки беҳтарин дӯсташ буд, ҳангоми ҷудоӣ, саёҳатҳои хеш ва ё сафарҳои Навоӣ ба ӯ аз аҳволи саломатии худ хабар медиҳад,
ба вай асарҳои худро мефиристад, оид ба масъалаҳои эҷодӣ
маслиҳаташ медиҳад, аз саломатӣ ва кайфияти рӯҳонии ӯ
пурсон мешавад, вазъи бади мардумро маълум намуда, дахолат ва беҳбудиро талаб мекунад. Мисли ин мактуб: «Лозола фӣ хулуда давлатиҳӣ ва шумула неъматиҳӣ авнан ли-лислома ва-лу-муслимин ва авнан ли асҳоб-ис-сидқи ва арбоб-ил-яқин.
Гуфтам, ки кунам пас аз дуо ҳарфе чанд
Бар одати аҳли расм бо ҳам пайванд.
Дил гуфт, ки аз такаллуфи одату расм
Бигзар, ки ҳамин дуо писанд асту басанд.
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Баъдаҳу фасле чанд навишта мешавад, агар маслиҳати
вақт бошад, ба арзи ҳумоюн бирасонанд, шояд ки фикри
ҳоли мусалмонон кунанд. Аввал ҷамоати рунуду авбош аз
пиёдараву ятим ва ғайраҳум истилои тамом ёфтаанд ва дар
ин муддат хунҳои мутааддид воқеъ шудааст ва ҳеҷ касе напурсидааст дар шабе, ки рӯзаш ин арзадошт навишта шуд,
ҷамъе аз ин тоифа ба сари мазоре, ки фақирон мебошанд,
даромадаанд ва яке аз фақиронро ба шамшер захмҳои бисёр
задаанд ва бар бистари ҳалок афтода, то ҳол чӣ шавад. Дигар он ки овоза ба атроф рафтааст, ки касе минбаъд мутаарризи ҳоли туҷҷор намешавад. Баъзе аз эшон ҷаста-ҷаста
бад-ин ҷониб мутаваҷҷеҳ мешаванд. Аммо баъзе аз авонону
золимон ба васотати баъзе аз даллолон, ки бештар маҳҷур
мебудаанд, ба ҳар навъ, ки метавонанд, варои тамғо чизе
меситонанд ва туҷҷорро аз омадан пушаймон месозанд. Дигар он ки тахсису тавҷеҳ бар қоидаи дудӣ аз ҳад гузаштааст
ва ҳеҷ навъ зобита дар он маръӣ нест, бо андак баҳона чизи
бисёр мегиранд ва мулозимони ҳазрати хилофатпаноҳро,
идомаллоҳу таоло адлуҳу ва эҳсонуҳу (ибораи арабӣ дар
ҳошия илова шудааст – А.А.), аз он ҷуз бадномӣ ҳосиле на.
Алқисса, ҳеҷ касро фикри ҳоли мусалмонон нест ва ҳама
дар мақоми таҳсили нафъи хешанд. Вассалом.
Ал-фақир: Абдураҳмон ал-Ҷомӣ»
18 мактуби дастнависи Ҷомӣ, ки ба Султон Ҳусайни
Бойқаро ирсор гардидааст, бурҳони онанд, ки ҳангоми дурӣ
ё аз манзили худ берун нарафтани Ҷомӣ байни ин адиб ва
ин султон мукотибаи доимӣ мавҷуд будааст. Ҳамчунин
манбаъҳои дигар низ шаҳодат медиҳанд, ки мукотибаи байни Ҷомӣ ва Ҳусайни Бойқаро ниҳоят фаровон буда, аз
аҳволпурсии одию масъалаҳои эҷодӣ (мушоира) то муаммоҳои давлатиро дарбар мегирифтааст. Аммо Ҷомӣ қаробату наздикии худро бо султон ба хизмати халқ гузошта, ӯро
ҳамеша ба адолат, ободии мамлакат, парҳез аз низоъ ва нифоқҳои дохилӣ, бо роҳу сулҳу мусоламат ҳал намудани
рақобатҳои авлодӣ, эҳтизор аз хунрезӣ, танбеҳ додани
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ҷобирону ситамгарон, ба ҷазо расондани қаллобон, наҷоти
тӯҳматзадагони бегуноҳ, қурбониҳои иғвою фитна ва амсоли инҳо ҳидоят менамояд. Ба ин руқъа таваҷҷӯҳ намоед:
«Сабо аз Марв меояд, фидояш бод ҷони ман,
Ки мегӯяд ҳадисе марвӣ аз ҷону ҷаҳони ман.
Зи ҷонон нома, бал к-аз Масеҳо нусхае дорад
Паи дарди дили бемору ҷони нотавони ман.
Номаи аз унвони он нафаҳоти субҳи саодат фоеҳ ва
саҳифае аз мазмуни он ламаоти офтоби иноят лоеҳ мубнӣ аз
интизоми силки ҷамъияти заминбӯсони соҳати маҷлиси
ҳумоюн ва мушаъир ба издиёди маводи ҳашмати борёфтагони боргоҳи давлати рӯзафзун машоми умеди маҳрумони
кулбаи фироқро муаттар сохт ва дидаи интизори маҳбусони
зовияи иштиёқро мунаввар гардонид.
Миннат эзидро, ки аз нузҳатгаҳи лутфу ҷамол
Хотири ғамдидаро сармояи шодӣ расид.
Аз саробӯстони шоҳи кишвари ҷоҳу ҷалол
Тӯҳфаи зиндоние маншури озодӣ расид.
Азъофи музоифаи он муотифа ва мулотифа, ки аз фаҳвои
он мутолиа афтод аҷзу шикастагӣ ва шавқу дилбастагӣ ба
мавқифи арз расонида мешавад ва тахфифи тасдеъро бар ин
ду байт иқтисор карда меояд:
Уммедвор чунонам, ки файзи фазли азал
Ҳамеша комдеҳи шоҳи комрон бошад.
Ба қадди давлати ӯ хилъате биорояд,
Ки атфи домани он мулки ҷовидон бошад.
Вассалому вал-икром.
Ал-фақир: Абдураҳмон ал-Ҷомӣ».
Аз тамоми 337 мактуби дастнависи Ҷомӣ фақат чанд
мактубро метавон пайдо кард, ки ба мактуби овардашуда аз
ҷиҳати сабки муншиёна, истифодаи саҷъ, порчаҳои манзум
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ва амсоли ин монанд бошад. Аз қаринаҳо маълум мешавад,
ки ин мактуб соли 1487 дар ҷавоби номаи Султон Ҳусайни
Бойқаро навишта шудааст.
Чунонки зикраш гузашт, Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Рисолаи муншаот»-и хеш мактубу руқъаҳои худро, ки ба сабки
муншиёнаи замони ӯ иншо шудаанд, ҷой дода буд. 17
руқъаи Ҷомӣ, ки дар «Хамсат-ул-мутаҳайирин»-и Навоӣ
пурра ва ё мухтасар бо номаю посухномаҳои худи Навоӣ
оварда шудаанд, барои шинохтани гирандаю адресат, вазъу
макон ва таърихи нигориши баъзе номаҳои «Рисолаи муншаот»-и Ҷомӣ ва «Номаҳои дастнависи Абдураҳмони Ҷомӣ
аз мураққаъи Алишери Навоӣ» кӯмак мерасонанд. Аммо
аҳамияти номаҳои дастнависи худи Ҷомӣ он аст, ки ин номаҳо барои равшан кардани лаҳзаҳои торики зиндагонии
адиб, равобити эҷодии ӯ бо муосиронаш, муносибати вай бо
подшоҳону арбобони мазҳабу тасаввуф ва ниҳоят мақоми
ҷамъиятиаш ба арзиши фавқулоддаи илмӣ молик мебошанд.
Барои мисол номаи поёнро аз назар гузарондан басанда аст,
ки дар он аз шахсан ба рӯфтурӯби мадраса машғул будан ва
ба дарс додан ва таълифи асаре роҷеъ ба тафсир пардохтани
ӯ хабар медиҳад: «Баъд аз арзи ниёз маъруз он ки ин фақир
ба рӯфтурӯби хонаи мадраса машғул буд, ба қасди он ки ба
сари дарс бештар бозравад ва ба тасвиди он чӣ аз тафсири
Каломи маҷид муяссар шавад, ишғол намояд, хидмати доранда мутаваҷҷеҳ ба мулозимат шуда он ҷо расид, ба ин
чанд калима густохӣ намуд. Тавфиқ рафиқ бод! Вассалом.
Ал-фақир: Абдураҳмон ал-Ҷомӣ».
Миқдори аз ҳама зиёди пайғомҳои Ҷомиро мактубҳои
тавсияомез ташкил мекунанд. Нависандаи башардӯст ва инсони наҷиб Абдураҳмони Ҷомӣ дар бештар аз 260 номаи
хеш бидуни тамаллуқу чоплусӣ, бе ҳеҷ гуна изҳори фазл, бе
ягон лафзбозию сухантирозиҳои насри маснӯи пуртакаллуфи роиҷи давр ба Султон Абӯсаиду Ҳусайни Бойқаро,
Навоӣ, вазирону надимони бонуфуз, судур, мақомоти мухталифи давлатӣ ва гирандагони дигар муроҷиат намуда, бе
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ягон тарсу ларз ва биму ҳарос аз онҳо талаб мекунад, ки андозҳои вазнин (мол, закот, номбардор, мадади лашкар,
расмассадора, пиёда, тамғо, сарона, пешкаш ва ғайра) ва
ғайришаръиро аз дӯши фуқаро бардоранд, вазъи шаҳру булукот ва вилоятҳои алоҳидаро беҳтар гардонанд, ба мардум
барои муҳофизати номусу иффат ва милки онҳо, кандани
ҳавз, тоза кардани корез, баровардани ҷӯй, обёрии боғоту
мазруоти онҳо, сохтмони масҷид, рӯёндани қарзҳояшон ва
амсоли инҳо мадад расонанд, даллолону амалдорони
ҳаромхӯрро танбеҳу ҷазо дода, аз вазифаҳояшон маъзул
намоянд, ба ҷои калонтарҳои баднафс одамони солеҳро гузоранд, истеъфои ихтиёрии амалдоронро бипазиранд, гирифторони заҷру ситами бегуноҳ ва зиндониёни бо тӯҳмату
адоват маҳбусгардидаро озод кунанд, ҳукмномаҳои беадолатро бекор намоянд. Тамоми ин дархостҳо, ки ба ашхоси
конкрет дахл доранд, ба фикри Ҷомӣ, боиси равнақ пазируфтани адолат, ривоҷ ёфтани инсоф, мӯҷиби беҳбудии
зиндагонии мардум ва ниҳоят тантанаи одамият хоҳад гардид.
Фақат як мактуб – фатвои Ҷомӣ пурра ба арабист.
Абдураҳмони Ҷомӣ ба воситаи номаҳояш ба масъалаҳое
дахл мекунад, ки ба гӯшаи хотири каси ғайрикорафтод
намегузарад: «…Ҳамза ном шахсе бо завҷаи худ ва шахсе
дигар, ки завҷаи худро ба ӯ муттаҳам доштааст, зулме ба
ғоят шанеъ ба тақдим расонидааст, чунонки маҳзаре, ки ба
дасти доранда аст, ба он гӯёст ва мардуми бисёр ба он чӣ
дар он маҳзар навиштаанд, ахбор мекунад, чунонки дар он
боб шубҳа намондааст. Агар чунончи иноят намуда ба ғаври
он бирасанд, аз тариқи шафқат бар мусалмонон дур наменамояд». «…Дорандаро фарзанде буда ва ба шахсе никоҳ
карда, аммо ҳанӯз дар хонаи падар буда, шахсе дигар ба
шарорат мавсуф аст, даъво карда, ки фарзанди туро ман никоҳ кардаам ва гувоҳон гузаронда. Аммо замони никоҳи ӯ
мутааххир аст. Фатвои аимаи ислом ҳосил кардааст, ки никоҳи шахси дувум эътибор надорад. Аммо мегӯяд, ки ӯ ба
ғоят сафеҳ аст ва таҳдид медиҳад ва изо мекунад. Илтимос
он ки иноят намуда, ваҷҳе созанд, ки шарри ӯ аз сари ин му368
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салмон ва фарзанди вай дафъ шавад». «…Мегӯянд қариб ба
бист сол аст, ки дорандагонро ба он муттаҳам медоранд, ки
дар мавзеъе чизе ёфтаанд ва борҳо тафаҳҳус кардаанд, ҳеҷ
зоҳир нашудааст ва ҳоло боз эшонро ба он ҷиҳат гирифтаанд ва музоҳамат менамоянд. Илтимос он ки иноят намуда,
илтифот фармоянд, ки бар эшон ҳайфе наравад». Аз ин номаҳо фақат аз аввал ибораи «Баъд аз арзи ниёз маъруз он
ки» ва аз охир имзои Ҷомӣ ва иборти «тавфиқ рафиқ бод.
Вассалом» ихтисор гардид. Боз ду мактуби Ҷомиро бидуни
ин ду рукни доимӣ меорем: «…Заифае чанд дарди дил ва
тазаллум мекунанд, ки хотуни Амир Халили Ҷорчиро нӯкарони хидмати Амир Музаффар гирифтаанд. Илтимос он ки
чун Амир Халил ба даст аст, иноят намуда, ваҷҳе созанд, ки
он заифа халос шавад, ки гирифтану нигоҳ доштани ӯ муносиб наменамояд». Ва: «…Доранда бар он шахс, ки муттаҳам
аст, ки домоди ӯро куштааст, як гувоҳ гузаронидааст ва
ҳоло мехоҳад, ки гувоҳи дигар гузаронад. Мегӯяд, ки ҷамъе
ба ҳимояти он шахс ба дорулқуззо ҳозир мешаванд ва гувоҳонро таҳдид медиҳанд. Илтимос он ки иноят намуда,
нагузоранд, ки касе ҳимоят кунад, то муомилаи эшон ба
мӯҷиби шариат ба қатъ расад».
Як силсила тавсияномаҳои Ҷомӣ барои беҳбуди таъминоти моддии муҳассилин ва шогирдони мадрасаҳо нигаронда шуда, вай таъкид менамояд, ки аз вилояту кишварҳои гуногун таърифи Ҳиротро шунида, ба он ҷо мерафтаанд:
«Баъд аз арзи ниёз маърӯз он ки ҷамъе касир аз фуқарои талаби илм ба овозаи он ки асбоби таҳсил дар ин диёр муҳайёст, аз атрофу ҷавониб саргардон шудаанд ва ба фикри
маош дармонда ва хидмати Мавлоно Зайниддин Алӣ ва
Мавлоно Низомиддин аз он ҷамоатанд, агар чунончи иноят
намуда ваҷҳе шавад, ки муҳаққаре ба он маош тавонанд гузаронид, аз авқоф таъйин ёбад, аз тариқати шафқат ва мурувват дур наменамояд. Тавфиқ рафиқ бод. Вассалом. Алфақир: Абдураҳмон ал-Ҷомӣ».
Чунин супоришҳои Ҷомӣ ба зодагони Балх, Марв, Нишопур, Ҳамадон, Қазвин, Табрез, Хоразм, Самарқанд,
Машҳад, Шаҳрисабз, Ҳисори Шодмон, Бадахшон ва ғайра,
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ки бо умеди таҳсили бофароғат истиқомати Ҳиротро ихтиёр
кардаанд, низ оид ҳастанд.
Аз афти кор баъзе дархостҳои Ҷомӣ дар вақташ иҷро
намешудааст, ки ӯ баъзан ду ва се бор дар айни як масъала
талаб пеш мегузорад. Масалан, ӯ барои озод карда шудани
вазир Сонеӣ, ки ниҳоят соли 1486 бо дахолати Навоӣ ба
қатл расид, ду бор ва ба тарафдории Алӣ Қушчӣ, ки билохира барои ба Осиёи Сағир рафтан иҷозат ҳосил намуд, се
бор мактуб навиштааст. Чандин мактуби Ҷомӣ дар шафоати
он мардум аст, ки мехостанд, ки аз Хуросон баромада, барои бо оилаҳои худ пайвастан ба Мовароуннаҳру Ҳинд,
Осиёи Сағиру Хоразм ва ғайра раванд. Дар як даста номаҳои дигари Ҷомӣ талаб карда мешавад, ки молҳои вақф ба
мустаҳиқонашон (дарвешон, мусофирону ғарибон, беваю
бечораҳо, донишҷӯёни бенаво ва ниёзмандони дигар) арзонӣ гардад.
Алқисса, ағлаби номаҳои дастнависи худи Ҷомӣ бозтоби
он аст, ки ӯ чун нависандаи маҳбуби халқ ва инсони ғамхору ҳоҷатбарори мардум бар замми дахолати биловосита ба
масъалаҳои умдаи сиёсиву давлатӣ, иштироки мустақим дар
падидаҳои фарҳангӣ ва саҳми шахсӣ дар инкишофи адабиёту илм ва ҳунар ягон шахси мӯҳтоҷ ва ниёзмандро аз даргоҳи худ ноумед барнагардонда, бо ҳидояту шафоат барои
рафъи ниёз ва баровардани эҳтиёҷи онҳо – аз гадо то подшоҳ, аз мусофиру раҳгузар то тоҷирони молдор, аз сипоҳӣ
то вазирони олирутба, аз мазлума то қозӣ, аз дарвеш то
шайхони номӣ, аз донишҷӯи ғариб то олимони машҳур, аз
кадевар – боғбон, зореъ ва деҳқони ҷаврдида то заминдорони калонтарин саъй намуда, ба дарди намояндагони тамоми
табақаҳо, ҳунармандон, аҳли деҳот ва издиҳоми ҳамаи
қишрҳои ҷомеаи замони худ чора ва тадбирҳои шифобахш
ҷустааст. Ин худ чеҳраи адабӣ, фитрати одамӣ, камолоти
инсонӣ ва ниҳоят ягонагии шахсияти шоирию нависандагӣ
ва наҷобати маънавии суханвари ҷаҳоншумулро ҷилва
медиҳад.
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ФАСЛИ ШАШУМ
ҶОМӢ – МУТАФАККИР
Азбаски ақоиду афкор ва андешаҳои гуногуни Ҷомӣ дар
саросари ин рисола баён карда шуданд, ин ҷо ба тарзи фишурда фақат роҷеъ ба фикрҳои ирфонӣ, андешаҳои ҷомеашиносӣ ва пиндорҳои таълимию ахлоқии ин бузургвор сухан хоҳад рафт.
АҚОИДИ ИРФОНИИ ҶОМӢ
Донишманди эронӣ Саид Нафисӣ изҳор медорад: «Дар
адабиёти форсӣ куллиёте, ки дар қарни нӯҳум (яъне асри
ХV мелодӣ – А.А.) бояд дар назар дошт, ин аст, ки дар ин
давра рӯҳи тасаввуфӣ, ки дар қарни ҳаштум рӯз аз рӯз
бештар роҳи камол мепаймуд, ҳамчунон то андозае
барқарор буд»1. Мағзу маркази ҷаҳонбинӣ ва ҷавҳари афкори фалсафӣ – ирфонии Абдураҳмони Ҷомиро низ таълимоти фалсафаи пантеистии ваҳдати вуҷуд ташкил мекунад.
Вай ба ин масъала бо ду роҳ наздик мешавад: аввалан, вай
дар рисолаҳои илмии ба ин мавзӯъ бахшидаи худ, ки
нахустинаш «Нақд-ан-нусус»-ро соли 863/1458–59 дар 34солагиаш ва охирин «Шарҳи «Фусус-ил-ҳикам»-ро як сол
қабл аз вафоташ дар соли 896–1491 навиштааст, ин матлабро аз нуқтаи назари аҳли ирфон баён мекунад; сониян, ӯ дар
асарҳои бадеии худ (девонҳо, достонҳои «Ҳафт авранг» ва
порчаҳои манзуми парокандааш, ки дар асарҳои илмӣ ва
мансураш ҷой дода шудаанд) мазмунҳои ирфонӣ, махсусан
тавҳиду фано ва бақо барин матолиби ваҳдати вуҷудро шоирона ба қалам медиҳад. Дар ҳар ду маврид ҳам гуфтори
1

Нафисӣ С. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ. Ҷ.2.
Теҳрон, 1344, с. 228.
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Ҷомӣ роҷеъ ба назария ва амалияи ин таълимот мантиқан ва
аз ҷиҳати ғоявӣ якдигарро пурра гардонда, афкори ӯро дар
ин бобат чун як таълимоти том ба исбот мерасонанд. Ҳамчунин, аз мутолиа ва баррасии осори Ҷомӣ бармеояд, ки ӯ
дар ин соҳа беш аз ҳама бо нахустин танзимдиҳандаи назарияи ваҳдати вуҷуд дар ирфон Ибн-ал-Арабӣ қаробати
маънавӣ ва ғоявӣ дорад. Ба ин нукта ҳанӯз муосирони Ҷомӣ
ишора карда бошанд ҳам, аввалин бор муҳаққиқи афғонӣ
Муҳаммад Исмоили Мубаллиғ дар рисолаи худ «Ҷомӣ ва
Ибни Арабӣ» (Кобул, 1343/1964, 128 саҳифа) кӯшидааст, ки
иртиботи Ҷомиро бо Ибн-ал-Арабӣ нишон диҳад.
М.И.Мубаллиғ моҳияти таълимоти Ибн-ал-Арабӣ ва
таъсири ӯро ба Ҷомӣ дар мисолҳои конкретӣ нишон дода, ба
хулосае меояд, ки «Ибни Арабӣ файласуфест соҳиби мактаб
ва орифест, ки шолудаи мадрасаи ваҳдати вуҷудро дар
ҷаҳони ислом пайрезӣ кардааст» ва «ҳар гоҳ раҳраве бихоҳад
аз роҳи наздик ва мустақим ба мактаби Ибни Арабӣ ворид
шавад, бояд нахуст «Шарҳи «Фусус»-и Ҷомӣ ва «Лавоеҳ»-и
ӯро бихонад, пас ба қавли наққоши маъруф Рафоэл «касе, ки
афкори донишмандеро ба хубӣ медонад, бо ӯ мусовист, Ҷомӣ
дар мактаби ваҳдати вуҷуд ҳамвазни Ибни Арабист»1.
Муҳаққиқи дигаре, ки ба таълимоти Ҷомӣ доир ба ваҳдати вуҷуд ва робитаи он бо таълимоти Ибн-ал-Арабӣ бештар
таваҷҷӯҳ намудааст, М.Раҷабов мебошад, ки як фасли махсуси китоби худ «Абдураҳмони Ҷомӣ ва фалсафаи халқи
тоҷик дар асри ХV»-ро «Ваҳдати вуҷуд аз назари Абдураҳмони Ҷомӣ» (с.102–104) номида, ин проблемаро ба
таври хеле муфассал (дар ҳаҷми 39 саҳифа) тадқиқ кардааст.
Албатта, тадқиқоти М.Раҷабов аз тадқиқоти М.М.Мубаллиғ
ҳам аз ҷиҳати методологӣ ва ҳам аз ҷиҳати сифат фарқ дорад. Қабл аз ҳама, агар М.И.Мубаллиғ таълимоти Ҷомиро
дар бораи ваҳдати вуҷуд баландтарин қулла ва амиқтарин
жарфҳои мероси ғоявии Ҷомӣ шуморад, М.Раҷабов қайд
менамояд, ки таълимоти ваҳдати вуҷуд як навъи идеализми
1

Мубаллиғ М.И. Ҷомӣ ва Ибни Арабӣ. Кобул, 1343, с. «бе» ва «ҷим»
(яъне с.2-3-и муқаддима).
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объективӣ буда, ягонагии офаранда ва офаридаҳо, холиқу
махлуқ, ҳастию зот, зоту сифот, ваҳдати моҳияти тамоми
ашё, мавҷудияти ҳақиқати мутлақ ва тазоҳури он будани
тамоми мавҷудоти оламро тарғиб мекунад, баробарҳуқуқ
будани тамоми дину мазҳабҳоро эътироф менамояд, инсонро ойинаи нури Илоҳӣ ва аҳсани махлуқот мешуморад, дархостҳои ирфонии нақшбандиён «Даст ба кору дил ба ёр» ва
«Хилват дар анҷуман» соликро бо аҳли ҷамъият, махсусан
бо омма рабту пайвастагӣ медод, аммо ин таълимот зоҳиран
қадри инсонро баланд бардорад ҳам аз реша хато ва идеалистӣ буда, барои оштӣ додани илм ва дин нигаронда шуда
буд. Ҳамчунин М.Раҷабов собиқаи қадимӣ доштани таълимоти ваҳдати вуҷуд (пантеизм)-ро дар афкори умумиинсонӣ
ба хотир оварда, ба ғайр аз Ибн-ал-Арабӣ ва Ҷомӣ ал-Киндӣ
(асри IҶ), ал-Форобӣ (870–950), Ибни Сино (980–1037),
Ҷалолиддини Румӣ (1207–1273), Маҳмуди Шабистарӣ
(1260–1320) ва Алишери Навоӣ (1441–1501)-ро низ дар
Шарқ аз намояндагони барҷастаи мактаби ваҳдати вуҷуд
мешуморад, ки дар ҳамаи ин масъалаҳо мо комилан бо ӯ
ҳамфикр ҳастем ва дар ин фасл хостем, ки баъзе ҷиҳатҳои
тадқиқоти ӯро такмил диҳем.
Абдураҳмони Ҷомӣ ба воситаи илми тасаввуф ва ирфон
мехоҳад, ки рози ҳастӣ, офариниш ва хилқати инсонро дарёбад. Аз ин рӯ мегӯяд:
Сар ба зону ҳалқа-ҳалқа пушти дарвешон дутост,
Монда дар фикранд, то сарҳалқаи эшон куҷост?
(III, 349).
Бар хилофи таълимоти дигараш, ки тағйир пазируфта,
таҳаввул ва рушду камол меёбад, дар масъалаи ваҳдати
вуҷуд фикри Ҷомӣ бетағйир монда, ӯ ин мавзӯъро ҳар дафъа
бо тарзу мисолҳои гуногуни дигар – дигар баён кунад ҳам,
моҳияти он бидуни тағйир мемонад, яъне ҳастӣ –вуҷуд мутлақ як буда, нишонмандӣ надорад, олами сурат танҳо нақши
хаёлу пиндор аст, ду ҷаҳон, кулли мавҷудот ҷилвагоҳи
ваҳдати ӯ буда, ҳама ашё партави нури он мебошад, ҳеҷ зоте
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ба зоти ӯ намерасад, ақли кул ҳам ба кунҳи сифатҳои ӯ
намерасад, аммо ин ваҳдат василаи сифот дар касрат зоҳир
мегардад:
Шоҳиди маънӣ даруни пардаи иззат якест,
Дар либоси сурат афтодаст чандин ихтилоф

(I, 5472).

Ҷомӣ дар муқаддимаи китоби «Нақд-ун-нусус» маъонии
истилоҳоти ваҳдати вуҷудро баён карда, нуқтаи назари худро дар ин бобат муайян менамояд, ки мувофиқи ақидаи ӯ
«ҳақиқати воҷибтаоло айни вуҷуди вай буда, ҳастии Худои
таъоло пайдотар аз ҳама ҳастиҳост, зеро ки ӯ ба худ пайдост
ва пайдоии соири ҳастиҳо бад-ӯст» (К. 278б), аммо ин
ҳастии мутлақ дар шаклҳои гуногун зуҳур карда, аслу маншаъ ва мабдаи ҷумлаи махлуқот як ҳақиқат буда, вуҷуд-алҳақ ба панҷ навъ ҳозир буда метавонад: «аввал, ҳазрати зот
аст, ки онро ғайри мутлақ гӯянд, ки аз он ҳеҷ кас ҳикоят
натавонад кард, зеро ки он ҷо исму расм нагунҷад ва иборат
чун ишорат маҷол надорад, мисраъ: Бедил аз он бенишон чӣ
гӯяд боз?» (К.311б – 312а). Инчунин вуҷуд-ал-ҳақ дар асмо
(номҳо), афъол, яъне дар олами арвоҳ, мисолу хаёл ва ҳиссу
мушоҳида шуҳуд мекунад. Ин ақидаро Ҷомӣ дар як ғазалаш
чунин ба қалам медиҳад:
Ҳама асмо мазоҳири зотанд,
Ҳама ашё мазоҳири асмо

(I, 1788).

Дар як рубоии «Шарҳи рубоиёт» ҳам Ҷомӣ зуҳури зотро
дар ҳамин панҷ навъи тазоҳур мумкин мешуморад:
Воҷиб чу кунад таназзул аз ҳазрати зот,
Панҷ аст таназзулоти ӯро дараҷот.
Ғайб асту шаҳодат, ба васат рӯҳу мисол,
В-ал-хомису ҷамъияту тилк-ал-ҳазарот

(К. 603 а).
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Аз ин рӯ бояд «ориф бидонад, ки ҳар чӣ дар олами ҳис
зоҳир мегардад ва сурати муайянест, айне ва ваҷҳест аз
вуҷӯҳи ҳаққи боқӣ, ки зоҳир ва бориз шуда» (К. 312а) ва
«вуҷуди мумкинот иборат аст аз таъйин ва тамйизи вуҷуди
ҳақиқӣ дар мартабае аз маротиби зуҳур» (К. 282б). Масалан
об дар шаклҳои баҳру қатра, буғу ях, борону барф, ҳубоб ва
ғайра зуҳур мекунад, зарраро танҳо дар партави офтоб дидан мумнин аст. Дар рисолаи «Суханони Хоҷа Порсо» ҳам
Ҷомӣ таълим медиҳад, ки айни вуҷуд, ки зот аст, яке беш
нест ва он чӣ бар олам мунбасит аст ва зоҳир авсоф ва таъйиноти нур ва танаввуоти хавос зуҳури он вуҷуди ягона аст,
ки зот аст ва сифот ва мавсуф мунфак нест (К. 566б). Бинобар ин, мегӯяд Ҷомӣ: «Ҳама партави ҷамоли ҳазрати ӯст ва
ҳама аз ӯст ва ҳама бад-ӯст, балки худ ҳама ӯст, ки ҳеҷ чизро ҷуз вай ҳастие ба ҳақиқат нест, балки ҳастии ҳама чизҳо
партави нури ҳастии ӯст» (К. 568а). Аммо ҳарчанд:
Ӯ ба зоти худ ғании мутлақ омад, лек ҳаст
Дар ҳузури ин ғино мӯҳтоҷи ҳоҷатманди хеш

(II, 2501).

Дар рисолаи мазбур фикри Абдураҳмони Ҷомӣ доир ба
исм (сифат) ва зот хеле аҷоиб буда, вай сифатро на айни зот
ва на аз он ҷудо медонад ва мегӯяд: «Ҳам айн ва ҳам ғайр
аст» (К. 270а).
Якто ва ягона будани мавҷуди ҳақиқӣ дар «Лавоеҳ» низ
чунин тавҷеҳ дода мешавад: «Мавҷуди ҳақиқӣ яке беш нест
ва ин айни вуҷуди ҳақ ва ҳастии мутлақ аст, аммо ӯро маротиб бисёр аст: аввал, мартабаи лотаайюн ва адами инҳисор
аст ва итлоқ аз ҳар қайд ва эътибор аз ин ҳайсият муназзаҳ
аст… ва ғояти нишон аз ӯ бенишонист… мартабаи сония
таайюни ӯст ва таайюне мар ҷамеъи таайюнотро… ва ин
мартаба мусаммост бар таайюни аввал, зеро ки аввали
таайюнот ҳақиқати вуҷуд аст ва фавқи ӯ мартабаи лотаайюн
аст, лоғайр; мартабаи солиса аҳадияти ҷамъи ҷамеъи
таайюноти феълияти муассара аст ва ин мартабаи улуҳият
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аст ва мартабаи робеа тафсили мартабаи улуҳият аст ва он
мартабаи асмо ва ҳазрати эшон аст ва эътибори ин ду мартаба аз ҳайсияти зоҳири вуҷуд аст, ки вуҷуб сифати хоси ӯст;
мартабаи хомиса аҳадияти ҷамъи ҷомеъи таайюноти инфиолия аст, ки аз шаъни эшон аст таъсир ва инфиол ва ин мартабаи кавнияи имкония аст; мартабаи содиса тафсили мартабаи кавния аст, ки мартабаи олам ва уруз. Ин ду мартаба ба
эътибори зоҳир илм аст, ки имкон аз лавозими ӯст ва аз
таҷаллии ӯст бар худ ба сувари ҳақоиқ ва аъёни мумкинот.
Пас, филҳақиқат вуҷуд аз беш нест, ки дар ҷамеъи маротиб
ва ҳақоиқ мартаба дар он сорист ва вай дар ин маротиб айни
ин маротиб ва ҳақоиқ аст, чунонки ин маротиб ва ҳақоиқ дар
вай айн буданд» (К. 449б). Айни ҳамин масоил дар «Лавомеъ» (К. 370а – 385б) ва «Шарҳи байтайни Маснавӣ» (К. 571а
– 574а) низ баён мегардад. Дар «Ашъат-ул-ламаот» гуфта
мешавад, ки аслу фаръ айни як вуҷуди мутлақ буда, бо тафовут зуҳур мекунад, яъне «ҳама мавҷудот мазоҳир ва маҷолии
ҷамолу камоли ӯянд» (К. 349б), чунонки «обро фӣ ҳадди зотиҳӣ ҳеҷ гуна ранге нест, ранге, ки дар ӯ намуда мешавад,
ранги он зарфест, ки об дар вай аст, агар он зарф сабз аст, он
сабз менамояд, агар сурх-сурх ва агар зард-зард» (К. 347а).
Вале ҳарчанд, ки ҳама мавҷудот айни як вуҷуди мутлақ аст,
инсон тоҷи сари онҳо буда, «ҳақиқати муҳиб, ки инсони комил аст, аҳадияти ҷамъи ҷамеи ҳақоиқ аст» (К. 347б), чунки
Ҳақ таоло оламро чун партави сунъ ва миръоти ҳастии хеш
офарида, одамро чун мазҳари камлоти ҷамоли худ халқ кардааст ва бинобар ҳамин, инсони комил чун тимсоли мазҳари
камолии ҷамъи ва аҳадии аҳади Илоҳӣ намоён мешавад. Аз
ин рӯ ба кофтану ёфтани он ҳоҷат нест:
Ҷомӣ даруни хирқаи худ ёфт дӯстро,
З-он рӯ кашид пой ба домону сар ба ҷайб

(I, 2406).

Ҳамин навъ фикрро шоир ҳангоми таснифи «Нақд-аннуфус» ҳам баён карда, гуфта буд, ки инсон беҳтарин, мукаррамтарин ва аҳсантарини махлуқоти офаридагор буда,
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Худованд дар вақти сохтани он «аз ҳар сифати бепоёни худ
андак-андак дар ӯ таъбия кард, то аз ин андак он бисёр ва
бениҳоятро тавонад фаҳм кардан, чунонки аз мушти гандум
анбореро ва аз кӯзаи об ҷӯеро, биноӣ дод, то маълум мешавад, ки биноӣ чи чиз аст ва ҳамчунин шунавоӣ ва доноӣ ва
қудрат» (К. 291а). Айни ҳамин ақидаро Ҷомӣ дар ашъори
лирикии девони якумаш ҳам баён карда, одамро миръоти
комили зот (I, 212), акси нури ламязол (I, 5756–5771), ҷаҳонро мазҳари ҳусни шоҳиди азал (I, 2460), сифатро ҷилвагоҳи ҳусни зоти мутлақ (I, 2435–2441) мешуморад. Дар
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор» ҳам Ҷомӣ инсонро ойинаи зот, мазҳари
ҷамъияти асмо ва сифоти офаринанда (К. 180аб), хотимаи
офаринишҳо ва аввали фикру охири кор номида, ақлро дар
кафи ӯ чароғ ва ҳавоси панҷгонаро раҳшиносони панҷгона
меномад. Фақат дар роҳи ишқ инҳо ҳама нотавону оҷизанд.
(Бигзар аз лофи ақлу фазл, ки ҳаст – Ақл ин ҷо ақил, фазл
фузул! (I, 1248). Умуман, мувофиқи ақидаи Ҷомӣ, одамӣ
кул ва соири ашё як навъ аҷзо буда (дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб»), як навъ барзахи ҷомеъест, ки дар он ҳам
сурати Ҳақ ва ҳама сурати халқ воқеъ аст:
Одамӣ чист? – Барзахе ҷомеъ,
Сурати халқу Ҳақ дар ӯ воқеъ.
Нусхаи муҷмал асту мазмунаш
Зоти ҳаққу сифоти бечунаш.
Муттасил бо дақоиқи ҷабарут,
Муштамил бар ҳақоиқи малакут.
Ботинаш дар муҳити ваҳдат ғарқ,
Зоҳираш хушклаб ба соҳил фарқ.
Як сифат нест аз сифоти Худо,
Ки на дар зоти ӯ бувад пайдо.
Ҳам алим асту ҳам самеъу басир,
Мутакаллим, муриду ҳайю қадир.
Ҳамчунин аз ҳақоиқи олам
Ҳама чизе дар ӯ бувад мудғам,
Хоҳӣ афлоку хоҳӣ аркон гир,
Хоҳ кон ё наботу ҳайвон гир,
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Сурати неку бад навишта дар ӯ,
Сирати деву дад саришта дар ӯ,
Гар на миръоти ваҷҳи боқӣ буд,
Аз чӣ рӯ шуд фариштаро масҷуд?
Буд акси ҷамоли ҳазрати пок,
Агар Иблис пай мабурд, чӣ бок!
Ҳар чи дар ганҷи «кунта канз» ниҳон
Буд дар вай, Худо намуд аён.
Халқро дар зуҳуру пайдоӣ
Ҳастии ӯст иллати ғоӣ.
З-он ки ирфон бувад сабаб онро,
В-ӯст мазҳар камоли ирфонро

(К. 33б).

Азбаски одамӣ кул аст дар ашёи дигар, ки аҷзои онанд,
андак-андак аз сифоти ӯ мундариҷ аст, аммо кул қодир аст,
ки моҳияти аҷзоро дарк намояд, ҷузв бошад аз ин қобилият
маҳрум аст. Аз ин рӯ ҳеҷ мавҷуде дар олам ҳақиқати одамро
намешиносад, баракс одам на танҳо ҳақиқати ҳама ашёро
медонад, балки дар ҳама мавҷудот ҷуз Худо чизи дигареро
намебинад (К. 35а). Бинобар ҳамин Ҷомӣ мекӯшад, ки зарурати наззораи ҷамоли Илоҳиро дар ҳама маврид чун талаби маънавии инсон ба қалам диҳад. Ҳеҷ шуғле набояд монеи
ин кор шавад, мегӯяд Ҷомӣ, ки ин яке аз талабҳои фирқаи
нақшбандия «Даст ба кору дил ба ёр»-ро ифода мекунад. Вале Ҷомӣ ҳеҷ гоҳ мисли Ҷалолиддини Румӣ, ки «Онҳо, ки талабгори Худоед, Худоед – Берун зи шумо нест, шумоед, шумоед», – мегӯяд, инсон ва Худоро як намешуморад, инсон
барои ӯ ҳамеша ҷузви аз ҳастии мутлақ ҷудошудаест, ки то
баргашта ба асли худ мавсул шудан бояд дараҷаҳоро тай
намуда, ба воситаи фано дар мабдаи асл бақо ёбад. Аммо дар
тамоми давраи арзи вуҷуд кардани худ инсон ойинаи зоти
мутлақ аст. Ин ақидаро Ҷомӣ беш аз ҳама дар «Шарҳи байтайни «Маснавӣ» ҷонибдорӣ менамояд (К. 571а – 574а).
Маълум аст, ки дар ҷамъияти феодалӣ мафкураи ҳукмрон
мафкураи динӣ-мазҳабӣ буда, дар ҷаҳонбинии мардум ва
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уламо ҷаҳонбинии материалистӣ танҳо дар шакли заиф ва
бо таълимоти динӣ омехта вуҷуд дошта метавонаду бас. Дар
асри ХV ҳам аҳвол ҳамин буд. Махсусан авҷ гирифтани низоъҳои мазҳабӣ, дар идораи мамлакат нуфузи калон пайдо
кардани рӯҳониён ва шайхони муттассиб ва аз охирҳои асри
ХV сар карда дар мадрасаҳо кам шудани таълими донишҳои
табиатшиносӣ сабаб шуд, ки мафкураи мардум боз ҳам
заҳролудтар гардад… Лекин як байти Ҳотифӣ моро водор
мекунад, ки дар ин соҳа бо натиҷаҳои ба даст омада қонеъ
нашуда, таҳқиқро ҳарчи бештар давом диҳем. Дар «Футуҳоти хонӣ»-и Ҳотифӣ байте ҳаст, ки ба муқобили назарияи материалистии бе қувваи фавқуттабиӣ офарида шудани олам нигаронда шудааст. Ҳотифӣ эътиқоди файласуфонеро, ки «чархи қадим»-ро, ки (ба ақидаи мо ин ҷо табиат
дар назар дошта шудааст), офаринандаи олам медонанд
(шояд ӯ нуқтавиёнро дар назар дошта бошад?) ботил медонад ва хитоб мекунад:
Бувад ботил он эътиқоди ҳаким,
Ки ҳаст офаринанда чархи қадим.
Аҳамияти ин байт на дар он аст, ки Ҳотифӣ бар зидди
таълимоти материалистӣ дар бораи офариниши олам хурӯҷ
мекунад, балки байти Ҳотифӣ, ба назари мо, дарак медиҳад,
ки дар афкори фалсафии асри ХV бар замми таълифоти
ҳуруфия, нуқтавиён ва нурбахшия мавқеъи муайян доштани
унсурҳои материалистиро низ ҷустуҷӯ намоем, зеро ин байт
ба муқобили онҳое нигаронида шудааст, ки ба як саволи
масъалаи асосии фалсафа – оё дунёро Худо офаридааст? –
ҷавоби материалистӣ додаанд. Шояд шикваи Ҷомӣ аз «зулмати бидъат» низ ба ин ҳодиса беалоқа набошад. Ӯ дар
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор» ба фиғон меояд:
Зулмати бидъат ҳама олам гирифт,
Балки ҷаҳон ҷомаи мотам гирифт

(К. 172 б).
379

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

Худи Ҷомӣ идеалисти объективӣ буда, дар «Шарҳи рубоиёт» низ хуро тарафдори он мактаби фалсафӣ-ирфонӣ
нишон медиҳад, ки ба ақидаи онҳо вуҷуди ҳақиқӣ яке беш
нест ва ин айни вуҷуди Ҳақ ва ҳастии мутлақ буда, олами
мавҷуд ҳама партави ҷамоли ӯ ва ҳама бад-ӯст, балки худ
ҳама ӯст, яъне ҳама ҳастиҳо партав ва тазоҳури ҳастии мутлақ буда, ин ҳастии мутлақ зоти мутлақи ягона бошад ҳам,
сифоти гуногун дорад ва маҳз ҳамин сифатҳо боиси он мешаванд, ки ҳақиқати мутлақ дар ҳар сурате аз суратҳои
мумкин зоҳир гардад ва номи дигар дошта бошад. Дар мафҳуми пайравони ваҳдати вуҷуди зот ифодакунандаи
аҳадият (ягонагӣ) ва сифот боиси касрат (бисёрӣ)-и зуҳуроти мухталифи он гардида, аҷзо, адад, гуногунӣ, пояҳо, мартабаҳо ва амсоли инро сифот тавлид мегардонад. Ҷомӣ
мегӯяд:
Дар мазҳаби аҳли кашфу арбоби хирад
Сорист аҳад дар ҳама афроди адад.
Зеро ки адад гарчи бурун аст зи ҳад,
Ҳам сурату ҳам моддааш ҳаст аҳад

(К. 614а).

Аз ин ҷиҳат муҳиббу маҳбуб, роғибу марғуб, толибу
матлуб, ошиқу маъшуқу ишқ, нозиру манзур ҳама як буда,
дар кавну макон ҷуз Ҳақ вуҷуду мавҷуд ва шоҳиду машҳуди
дигаре нест, тамоми зарроти коинот ойинаи ҷамолнамои
Худо буда, пинҳону пайдо як аслро нишон медиҳанд. Ҷомӣ
дар «Эътиқоднома» ба масъалаи вуҷуди мутлақ ва ваҳдати
вуҷуд диққат варзида, ин вуҷуди мутлақро азаливу абадӣ ва
офаридагори тамоми мавҷудот ва ҳастӣ мешуморад (К. 80а).
Айни ҳамин ақидаро ӯ бо тарзҳои гуногун дар ашъори лирикии девонҳои якум (I, 4–6, 388–389, 1793–1796, 1779–
1785, 2919–2925, 3187–3193, 5342, 5484–5490; 5779–5785,
6832–6838, 8526, 8662, 8665–8671, 9086–9087, 9098–9099,
9104–9105, 9162–9163, 9348–9349 ва ғайра), дувум (II, 556–
573, 580–594, 982, 1551, 1583–1589, 1757, 1825, 1819–1824,
2320–2326, 2449–2455, 2580, 2594, 2615, 2855, 2700–2701,
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4111–4117 ва ғайра), савум (III, 396, 425–431, 827 ва ғайра)
ва достонҳои «Ҳафт авранг» (К. 169а, 178а, 202б, 216б ва
ғайра) низ нуктаҳои борики ваҳдати вуҷудро ба қалам
медиҳад, ки мазмуни ҳамаи онро дар бораи ваҳдати вуҷуд
байти зерин ҷамъбасту хулоса менамояд:
Худост дар ду ҷаҳон ҳасти ҷовидон, Ҷомӣ,
Ва мо сивоҳу хаёлун музахрафун ботил

(К. 5721).

Бидуни ҳеҷ шакку шубҳа Абдураҳмони Ҷомӣ ба қудсияти ваҳдати вуҷуд имони комил дорад. Ба пиндори ӯ олами
ҳастӣ дарахтеро мемонад, ки ҳамаи шохҳои он аз асл дарак
медиҳад. Инро фақат касе пай бурда метавонад, ки тилисми
худпарастиро шикаста, дилашро бо нури ирфон мусаффо
гардонда бошад. Он гоҳ ӯ дар Каъбаву бутхона ва дар дайру
куништ фақат ламъаи як нурро мебинад.
Ногуфта намонад, ки М.И.Мубаллиғ Ибн-ал-Арабиро на
танҳо Спинозаи олами ислом, балки муаллими Спиноза дар
ин соҳа мешуморад, ки ин дуруст нест1, зеро чунонки
М.Раҷабов қайд мекунад, ваҳдати вуҷуди Ибн-ал-Арабӣ дар
пояи идеализм қарор гирифта буд, аммо Спиноза консепсияи пантеизми материалистиро кор карда баромада буд2.
Ҷомӣ ҳам дар масоили ваҳдати вуҷуд тамоман идеалист буда, дар ин навъ афкори ӯ ҳато ба шатҳу шак ҳам ҷое нест.
Умуман майли сӯфигарона дар эҷодиёти Ҷомӣ ҷиҳати аз
ҳама сустарини ғоявии онро ташкил мекунад. Ӯ чун шахсияти асрҳои миёна ҳанӯз дар девони аввалинаш мардумро ба
худоҷӯӣ ва сӯфигарӣ даъват намуда (429 ва ғайра), ба
муқобили ҳикмату фалсафаи юнониёну Ибни Сино (I, 264–
286; 384–385, 391–395, 535–537), мунаҷҷимон (I, 386) ва риёзидонон (I, 626) хурӯҷ карда, фақру фано ((I, 404 – 405,
1402–1408, 2674; II, 586, 1221, 1551, 2594, 3241 ва ғайра)
1

Мубаллиғ М.И. Ҷомӣ ва Ибни Арабӣ, с.66.
Раджабов М. Абдурахман Джами и таджикская философия XV века,
стр.135.
2
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дарвешӣ ((I, 3075-3081) ва таҷаррудро (I, 567–571) тарғиб
намуда, фақрро аз ҳама боло мегузорад (Ду олам, гуфтӣ, арзад жандаи фақр – Чунин арзон манеҳ нархи қумошам; I,
6037) ва иддао доранд, ки ҳар сахтие, ки дар ин роҳ пеш
ояд, барандохтан лозим аст (Гар арраат ниҳанд ба сар, сар
макаш, ки он – Бар фарқи фақр кунгураи тоҷи кибриёст; I,
435). Фақру дороӣ (Фақр аст роҳати ду ҷаҳон, зинҳор аз он –
Майли ғано макун, ки ғано сурати аност; I, 418), фақру
подшоҳӣ (Гӯ тахту тоҷ зеру забар шав, ки бок нест –
Дарвешро, ки тоҷ намад, тахт бӯриёст; I, 422), ҳатто фақру
шайхӣ, фақру зӯҳд (I, 8014; II, 2825 – 2827)-ро ба ҳам
муқобил гузошта, чунин мешуморад, ки умуман аз арбоби
амома идроки маънии фақр муҳол аст (Зи арбоби амома
маънии фақр – Маҷӯ, к-ин тор бар ҳар тораке нест; I, 3189).
Билъакс, мефармояд:
Дил макун бо жандапӯшон бад, ки ҷосуси диланд,
Баҳри ҷосусист шаҳ, к-андар либоси чокар аст.
Чора дар дафъи хавотир сӯҳбати пир асту бас,
Рахна ба Яъҷуҷ бастан хосаи Искандар аст.
Ҷони пажмурда зи файзи пир ёбад зиндагӣ,
Хизр аз он Хизр аст, к-аз вай сабзаи хушк ахзар аст
(I, 375-377).
Тарғиби тасаввуфу худоҷӯӣ дар достонҳои «Ҳафт авранг», девонҳои дувуму (II, 801, 897, 1221, 1562, 1580, 2050,
2398, 2456, 2636–3642, 3011, 3241, 3389) савум (III, 638 ва
ғайра) ва «Баҳористон» низ мавқеъи муайяне дорад. Махсусан таълимоти нақшбандияро Ҷомӣ ба ҳайси ахлоқи умум
тарғиб менамояд. Дар таълимоти нақшбандия шиорҳои он,
ки бо меҳнати худ зиндагӣ кардан, ҳамеша бо халқ будан,
хоксорӣ ва хидмати халқро кардан ташвиқ мешуд, тавонист
ин маслакро ба мардуми авом наздик кунад ва дар ҳамин
пардаи талаботи ирфонӣ зуҳури афкори инсондӯстонаро
бештар имконпазир гардонад. Шояд маҳз ифодаи чунин
ақидаҳо ба афкори гуманистии Ҷомӣ созгор омада бошанд.
Бинобар ҳамин маъзе муҳаққиқон (Е.А.Бертелс, М.Раҷабов,
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И.С.Брагинский) ба хулосае омадаанд, ки нақшбандия маҳз
аз ҳамин ҷиҳат диққати Ҷомиро ба худ ҷалб карда буд. Ҳол
он ки ин шиорҳо барои ба ғафлат андохтани халқ фақат доме будаанду бас. Ҷомӣ надида наметавонист, ки пешвоёни
ин тариқат аксар касоне буданд, ки порсоӣ ва сӯфигиро барои гирд овардани сарват, барои ба ғафлат андохтан ва боз
ҳам истисмор кардани халқ восита ва ниқобе қарор дода буданд. Аз ҳамин сабаб ӯ шайхони ҷоҳил, орифони риёӣ ва
сӯфиёни ҳилатандӯз, ки бо ғурури зиёд мансубияташон ба
ин ё он силсилаи тасаввуфиро далели ақдасияти худ медонистад, ба зери танқиди беамон мегирад. Ҷомӣ душмани
насабпарастӣ ва ғурури фирқавӣ буд. Алӣ Сафӣ шаҳодат
медиҳад: «Рӯзе ба тақрибе мефармуданд, ки асолат назди
аҳли таҳқиқ на он аст, ки обову аҷдоди касе аз ҷинси умаро
ва вузаро буда бошад ё дар силки фасақа ва залама мунтазам бувад, балки асолат иборат аз ҳусни ҷавҳарест, ки дар
зоти инсон мебошад, чун фитрати салим ва сиришти пок ва
он чӣ мардум дар афроди инсонӣ онро асл мепиндоранд,
айни бадаслист» (с 151). Ба муқобили силсилабандҳо баромадани Ҷомӣ ҳам аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад ва асри ХV
асре буд, ки сӯфиёну шайхони зиёди нохондае барои худ
сиҷҷилу шаҷара ва силсилаҳо тартиб дода, бо бузургиҳои
дурӯғини худ мардумро бо талбис ва фиреб гумроҳу ғорат
мекарданд. Ҷомӣ қабоҳати ин расмро фош карда, чунин ривоятеро меорад, ки ба муқобили силсилапарастӣ нигаронда
шудааст: «Хоҷа Баҳоуддини Нақшбандро, қуддуса сирруҳу,
пурсиданд, ки силсилаи шумо ба куҷо мерасад? Фармуданд,
ки аз силсила ба ҷое нарасад» (Б. 17). Ин оҳанг аз девони
дувуми Ҷомӣ ҳам ба гӯш мерасад:
Ҷомӣ расонад силсилаи худ ба аҳли фақр,
Лекин ба ҳеҷ ҷо нарасад кас ба силсила

(II, 3642).

Бо вуҷуди ин Ҷомӣ фосид шудани ахлоқи баъзе аз аҳли
тасаввуф, кибру ғурури шайхон ва танпарварии муридони
зиёдеро надида наметавонист. Аз кадом вақт ва аз кадом
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ҳодиса нисбат ба шайхону сӯфиёни риёӣ шурӯъ шудани
нафрати Ҷомиро аниқ муайян кардан душвор аст. Аммо дар
замони Абӯсаид (1457–1469) хеле авҷ гирифтани онро манбаъҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, зеро дар замони ин ҳукмрон таассуби динӣ ва авомфиребии шайхон ба ниҳоят
расида, аҳли тасаввуф дар ин замон дар тамоми ҷабҳаҳои
зиндагии мафкуравӣ фикри солимро пахш ва тарафдорони
онро таъқиб мекарданд. Инро Ҷомӣ барин марди равшанбин
бетарафона мушоҳида карда наметавонист ва бо роҳҳои гуногун ба муқобили ин сиёҳкориҳо мубориза мебурд (I, 3188,
3192, 3211, 8521). Ҳанӯз дар марҳилаи аввали эҷодиёти
Ҷомӣ танқиди сӯфитарошони мардумфиреб, обидону
зоҳидони хушку мағрур, муфтиёни тардоман, воизони
ҳарзафурӯшу фақеҳони ҳилатандӯз ва амсоли инҳо мақоми
муҳиммеро ишғол намуда, шоир ҳар замон мавриди мувофиқе ёфта, бар зидди ин гурӯҳи муфтхӯр хурӯҷ мекунад, аз
аблаҳии он харони бедуму гӯши шайхтарошу шайхфурӯш
ба фиғон меояд, пардаро аз рӯи шайхи худбин бардошта,
зарқу солус ва тазвиргарии ӯро фош менамояд, даъвои
парҳезгории ин фирқаро олудагӣ мешуморад, касони аз ин
айб эминро хушбахт медонад (I, 267, 382, 383, 1802, 1847,
2053–2059, 2411, 2413, 2699, 2702, 3567, 3804, 5141–5147,
5213–5219, 5288, 5724–5726, 6337–6343, 7811–7817, 8227–
8233, 8430–8438, 8451, 8496–8502, 9328–9329 ва ғайра).
Баъди он ки Ҷомӣ ба гуфтани маснавӣ шурӯъ намуд, дар
эҷодиёти ӯ баробари тарғиби адолат, танқиди аҳли ҷоҳ ва
мазаммати зулми феодалӣ, накӯҳиши сӯфиёни мардумфиреб, қабоҳату разолати онҳо низ авҷ гирифт. Дар дафтари
аввали «Силсилат-уз-заҳаб», ки дар фаҳмиш ва тафсири
нуктаҳои ирфонӣ дар радифи «Ҳақиқат-ул-ҳақиқат»-и
Саноӣ ва «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ меистад, Ҷомӣ аз мавқеи аҳли тасаввуф ба сӯфинамоёни ҳилапеша бебокона ҳуҷумҳо мекунад. Ба гумонам, дар адабиёти
классикии мо камтар касонеро пайдо кардан мумкин аст, ки
бо ин ҷасорат, бо ин қатъият, бо ин ҷӯшу хурӯш ва ба ин
гуна фошгӯӣ ба муқобили сӯфинамоёни риёӣ хурӯҷ карда
бошад. Шигифттараш он аст, ки Ҷомӣ, ки худ аз пешвоёни
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баргузида ва шӯҳратманди тариқати тасаввуфии нақшбандия буда, дар ин бора чандин китобу рисолаҳо таълиф кардааст, дар зиндагӣ, муомилаҳои рӯзмарра ва дастгоҳи шайхии худ ҳам ба ҷуз мавридҳои истисноӣ, ки пеш аз ҳама дар
қаробат ва эътиқоди ӯ бо Саъдиддини Қошғарӣ ва Хоҷа
Аҳрор ифода мегардад, бо рафтору кирдори аҳли тариқат
чандон созгор набудааст ва аз ҳамин рӯ касеро барои ворид
шудан ба ин фирқаҳо ташвиқ намекардааст. Ҳатто сарчашмаҳои таърихӣ хабар медиҳанд ва инро муҳаққиқони муосир низ ба исбот расонидаанд, ки ӯ худаш ҳам ҳатто боре
дар хонақоҳе нанишаста будааст1. Ҳамаи ин гувоҳи он аст,
ки танқиди сӯфинамоёни авомфиреб барои Ҷомӣ, ки аз
феълу хӯ, рафтору кирдор, дабдабаву ғурур ва танпарварию
фисқу фуҷури онҳо мағз андар мағз огоҳ буд, як амри тасодуфӣ набуда, набарди виҷдонӣ будааст. Дар дафтари аввали
«Силсилат-уз-заҳаб» доир ба ин масъала Ҷомӣ нахустин бор
дар фасли «Дар мазаммати онон, ки ба ҷиҳати иҷтимои авом
ва истиҷоби манофеи маош аз эшон маҷолис ороянд ва бар
сабили ҷаҳру эълон ба зикри Ҳақ, субҳонаҳу ва таоло,
иштиғол намоянд» ва фасли баъди он (К. 12б –15а)
муфассал таваққуф намуда, нишон медиҳад, ки аксари
онҳое, ки худро сӯфӣ метарошанд, бӯе аз ирфон надошта,
фақат барои осон гузарондани маишат ва худнамоӣ ин тариқро пеш мегирифтанд ва аз ин рӯ, сайҳаи субҳу шоми
онҳо, савлату шукӯҳи онҳо, аммомаву фаши онҳо, ҳатто тиловату вирдгӯӣ, зикру самоъ, намозу ниёз ва илму китобашон ҳама риёӣ ва барои тазвири халқ буда, аксари онҳо ҷуз
фикри хӯрду хоб, худнамоиву шикампарастӣ ва кибру
нихват кори дигаре надоранд. Ҷомӣ, ки аз зиндагии ин
гурӯҳ амиқан огоҳ буд ва ба онҳо кина меварзид, пардаро аз
рӯи онҳо ҳамебардорад ва чеҳраи манфури онҳоро фош мекунад ва ҳамон фикри худро тақвият медиҳад, ки муридони
шайх дар коргоҳи ҳиллатандӯзӣ ва авомфиребиаш ба ӯ мададгоранд (К. 13аб). Вай гаштаву баргашта таъкид мекунад,
1

Раджабов М. Абдурахман Джами и таджикская философия XV века,
стр. 175.
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ки шайхону сӯфиёни риёӣ бо тамоми гурӯҳи муфтхӯру золим, дузду қаллоб ва бадкораҳову авбошҳо алоқаманд буда,
барои ривоҷи бадкориҳои онҳо мадад мерасонанд, зеро он
дуздону авбошон ва фосиқон гумон мекунанд, ки бо назру
ниёзе, ки ба ин бадомӯзони зиштсиришти пашминапӯш
медиҳанд, гуноҳашон ҷуброн мегардад, ба ҷои ҷазо омурзиш меёбанд ва кӯҳи бадкирдориҳоро бо коҳе садақа ба
чанд соҳибони тазвир мехаранд. Аз ин ҷиҳат, ба ақидаи
Ҷомӣ, саҳми ин сӯфинамоён дар фосид шудани ахлоқи мардум, тороҷ гардидани фуқаро, бенизомии мамлакат аз худи
золимону фосиқону фосидон кам набуда, баръакс барои
ҳамаи онҳо ин гурӯҳ ҳарасу чашмгурусна мутакко ва мушаввиқ мебошанд (К. 13б – 14б). Гуфтан лозим аст, ки ин
мушоҳида ва мулоҳизаи Ҷомӣ хеле ҷасурона ва пешқадам
буда, ҷиҳати пурқуввати афкори инсондӯстонаи ӯро аз
мавқеи табақаҳои мазлум ифода мекунад.
Чун ба вақте ки маслиҳат бинанд,
Сӯфиён аз самоъ биншинанд.
Ходими матбах оварад ба миён
Баҳри атъоми қавм суфраву хон.
Суфрае аз ҳаром моломол,
Ҳама чизе дар ӯ, ба ғайри ҳалол,
Нонаш аз гандуме, ки шаҳнаи шаҳр
Аз фақирони деҳ гирифта ба қаҳр.
Гӯшт з-он гӯсфанди саҳроӣ,
Ки рабудаст турки яғмоӣ…
Худ ба ҳурмат аз он чи кардам фош,
Сад раҳ афзун дигар ҳавоиҷи ош.
Ваҷҳи ҳалвову харҷи полуда
Дода тардоманони олуда.
Мева аз бӯстони бевазанон
Канда з-он чӣ ба ғасб меваканон

(К. 13 б).

Тамаъкории бисёр шайхони сӯфия дар осори қариб тамоми адибони пешқадам ба назар мерасад. Ин ҳодиса ҳатто
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дар пораҳои адабие, ки муаллифонашон номаълум ҳастанд,
мавриди истеҳзо қарор гирифтаанд. Дар заҳри варақе аз авроқи дастнависи С 112, ки чандин асарҳои муаллифони
асрҳои ХIII–ХVI-ро фаро гирифта, дар махзани махтутоти
Институти шарқшиносии АИ СССР (Ленинград) маҳфуз
аст, мехонем:
Дасти тиҳӣ хидмати шайхе равӣ,
Дур бимонӣ, наёбӣ назар.
Гар ту пиёзе ба ниёзе барӣ,
Дасти ту гиранд, ки боло гузар.
Гурӯҳи дигари шайхатарошонро низ Ҷомӣ ба маърази
нафрати мардум мегузорад, ки онҳо ҳаюҳуй намекунанд,
чашмпӯшидаву лабфурӯбаста менишинанд, вале ғарқи
фикри онанд, ки чи навъ карда зану фарзандони худро бо
сад гуна зевар ороиш диҳанд, чӣ гуна иморату хонаҳо созанд, кори тиму дӯконҳояшонро ривоҷ диҳанд, замину корезҳояшонро васеъ намоянд, чӣ гуна моли худро зиёд кунанд. Ин гуна касон ҳеҷ аз чӣ гуна моли худро зиёд кунанд.
Ин гуна касон ҳеҷ аз қадамро берун аз шариат ниҳодан ор
надоранд, духтару писарҳои онҳо ҳам дастхуши авбошон
мегарданд. Ин гуфтори Ҷомӣ ҳам аҳамияти ниҳоят
барҷастаи фошкунандагӣ дошт, зеро дар замони ӯ шайхон
чунон молу сарват ҷамъ мекарданд, ки баъеяшон, мисли
Хоҷа Аҳрор, аз подшоҳони аср бойтар буданд ва фақр дар
ин замон мафҳуми номиналӣ шуда буд ва ба асли худ камтар робита дошт. Ҷомӣ дар ҳаққи ин турфа шайхоне, ки
«мехӯранд, мечаранд баҳоимвор, – мебуранд, медаранд сабоъкирдор» (К. 59а), мегӯяд:
Дод аз ин аблаҳони гумраҳ, дод!
Мунҳариф аз тариқи ақлу сидод.
Зикр ин ҷо кадому зокир кист?
Ба ҷуз омадшуди хавотир чист?
Ботине ҳамчу хонаи занбӯр,
Ки кунандаш фузулиён дар шӯр.
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Ҳар замон хотире чу занбӯре,
Ки кашад неш бар тани ӯре.
Мерасад заҳрнок аз чапу рост,
Мезанад захми хеш бе каму кост.
На шиоре зи хилвати тақво,
На ҳисоре зи исмати мавло

(К. 15 а).

Бо ин ҳам дили Ҷомӣ қарор намегирад. Ӯ такрор ба
такрор бар зидди шайх ҳуҷумашро давом дода, ӯро худбин,
атрофиёни дар доми тазвир густурдан мададгори ӯро аблаҳ
ва тамоми фаъолияти онҳоро найранг меномад (К. 35б) ва
баробари шайху атрофиёни он ба фақеҳ дарафтода, вайро
хабису баднафс, донишашро рӯякӣ ва назарфиребона,
наздиконашро галаи харон ба қалам меорад, ки ин аз вусъати назари танқидии мутафаккир дарак медиҳад. Аммо
танқиди фақеҳ ҳам бо ин ба поён намерасад. Шоир дар мазаммати ӯ воситаҳои нав ба навро ба кор мебарад. Ӯ дар
фасли «Дар мазаммати онон, ки шаръро баҳонаи озори мусулмонон созанд ва корҳои ботилро дар сурати ҳақ бипардозанд» (К. 48аб), боз ба муқобили онҳое, ки аз доираи шариат баромада, ба мусулмонон – бечорагону фақирон – зулм
раво медоранд, хурӯҷ мекунад. Бар замми ин, мувофиқи
шаҳодати Камолиддин Абдувосеъ, ин порча ҳадафи муайяне дошта, ба муқобили Камолиддин Шайх Ҳусайн, ки
шаръ ва тӯра, яъне дархости чингизиро бо шаръ омехта мекардааст, гуфта будааст.
Ин ҷо ғараз аз шаръу тӯраро омехта кардани Ҷомӣ он аст,
ки амалдорони золим ва қонуншиносони бедиёнат барои
моли мардумро ғасб намудан аз ҳеҷ чиз рӯ намегардондаанд.
Шогирди Ҷомӣ Абдулвосеи Низомӣ менависад: «Ва аз
иттифоқоти вақт дар маҷолиси сӯҳбати ҳазрат зикри эҳтисоби Мавлоно Камолиддин Шайх Ҳусайн бар сабили қадҳ
ва инкор мегузашт, ки чун кофаи муҳимот ва муомилоти
шаръ ва тӯраро ба якдигар мамзуҷ ва махлут сохта, ба
навъе, ки он ҳазрат (яъне Ҷомӣ – А.А.) сурати воқеаро дар
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ҳамон китоби ифозатинтисоб (яъне «Силсилат-уз-заҳаб» –
А.А.) дар боби «Мазаммати онон, ки шаръро баҳонаи озори мусулмонон созанд ва корҳои ботил дар сурати ҳақ
бипардозанд» биайниҳо рояти зикр барафрохта» (в. 69аб).
Бе муболиға сахттарин танқиди сӯфиён дар эҷодиёти
Ҷомӣ ҳамон порчаест, ки «Дар мазаммати сӯфинамоёни
зоҳиррой ва маънигузорони суратпирой» (дафтари аввали
«Силсилат-уз-заҳаб») номида шуда, шоир дар он порча
бидуни ҳеҷ гуна мулоҳизаву риоя сирати зишти ин гурӯҳи
фиребгари ғаддорро фош намуда, онҳоро номардуму мардумхор, танпарасту ҷоҳил, шаҳватпарасту найрангпеша,
амрадбозу фосиқ шумурда, аз онҳо дурӣ ҷустанро тарғиб
мекунад (К. 60а – 61а), ки он порча бо ин байт шурӯъ мешавад:
Ҳазар аз сӯфиёни шаҳру диёр,
Ҳама номардуманду мардумхор.
Иқди ҳафтуми «Сабҳат-ул-аброр», ки «Дар шарҳи тасаввуф, ки бастани дасти тасарруф аст ва растан аз қайди такаллуф» (К. 215б – 216б) ва иқди даҳуми он, ки «Дар кашфи
сирри вараъ, ки косири сурати ҳирсу тамаъ аст ва кошифи
зулмати ҳавову бадаъ» (К 219а – 220б) низ асосан ба
танқиду танбеҳи сӯфинамоён дахл намуда, шоир боз ҳам
онҳоро дар танпарварӣ, шикампарастӣ, майхорагӣ,
ҳаромхӯрӣ, тиҳимағзӣ, тақлид, риё, талбис, ҳирс ва фисқ
айбдор мекунад ва хитобан ба онҳо мегӯяд, ки тамоми
кӯшиши ин гурӯҳ барои он аст, ки «То фитад соддадиле дар
домат, – Тӯъмаи чошт диҳад, ё шомат» (К. 220а) ва мехоҳӣ,
ки дар дастархонат
Мурғ бояд, ки мусамман бошад,
Саҳн аз ӯ чашмаи равған бошад.
Ҳеҷ ғам нест гараш ғасбкунон
Шаҳнаи деҳ кашад аз бевазанон.
Мева бояд, ки бувад тозаву тар,
Чошнидор чу ҷуллоби шакар.
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Ҳеҷ ғам нест агар дузди лаим
Афганад рахна ба бӯстони ятим

(К. 220 а).

Халосаи Ҷомӣ дар ин маврид чунин аст:
Туф бар ин сурату сират, ки турост,
Туф бар ин ақлу басират, ки турост!
Ин на сӯфигарию дарвешист,
Номусулмонию кофиркешист!
Нафсро ҳалқаи ҳалқум бурӣ
Беҳ, ки аз ин зиққаи зақум хурӣ.
Дуздию роҳзанӣ беҳтар аз ин,
Кафан аз мурда канӣ беҳтар аз ин

(К. 220а).

Дар девонҳои дувуму савум ва «Баҳористон»-и Ҷомӣ низ
писханди сӯфӣ (Кардӣ ба дил, эй сӯфӣ, асбоби ҷаҳон ширин, – Бо даъвии товусӣ шуғли магасӣ дорӣ; II, 3972); Аз
чилла куҷо гарм шавад сӯфии худбин, – Чун чиллаи вай
сардтар аст аз чиллаи дай; III, 2435), танқиди шайху (II,
1026, 1582, 2825 – 2827; III, 932) зоҳид (1127, 1420, 2982),
мазаммати мӯҳтасибу (II,1567) порсо (II, 3521), ҳаҷви қозию
муаллим, табибу хатиб ва воиз (Б.73, 82–83, 87, 91; II, 4290–
4291) низ вомехӯрад.
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АФКОРИ ҶОМЕАШИНОСИИ ҶОМӢ
Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ чун мутафаккир дар осори
хеш қабл аз ҳама ба фош намудани иллатҳои замони феодалӣ, қабоҳату бенизомии он, зулмпешагӣ ва бемурувватии
аҳли он, тасвири вазъи накбатбори халқ, танқиди тартиботи
замони феодалӣ, мазаммати аҳли зулм ва маҳкум кардани
ситаму тааддӣ пардохта, сарчашмаи ҷафову ҷавр манбаи ризолату фасоди ахлоқ ва ноодамиятиро аз замон ва аҳли он,
яъне аз табақаи ҳоким (амалдорон ва рӯҳониён) медонад, ки
ин яке аз ҷиҳатҳои пурқувваттарини ғоявии афкори ӯ буда,
дар тамоми давраҳои эҷодиёташ гоҳе барҷаста ва гоҳе
заифтар ифода меёбад. Вай иллатҳоро фош карда, ба тарзи ба
худ хос илоҷи рафъи онҳоро ёфтанӣ мешавад. Дар девони
аввали худ ӯ «Ҷомӣ, арбоби карам ноёб чун анқо шуданд» (I,
9022), «Дареғо, зери гардун зираке нест» (I, 3188), «Ба ҳар
кас рози дил макшой, Ҷомӣ, – Ки дар олам касе маҳрам
набинам» (I, 6616), «Дар ин муқарнаси зангоргуни миноранг
– Дар обгинаи арбоби ҳиммат ояд санг» (I, 5656), «Ғам ёру
бало мӯнису андӯҳ надим аст, – Эй дил, ту куҷоӣ, ки ҳарифон
ҳама ҳастанд» (I, 3476), – гӯён аҳволи мудҳиши замони худро
нишон дода, таъкид менамояд, ки абнои замони ӯ ҷуз шарру
шӯр, бевафоӣ, дурӯғу фиреб ва бадкешӣ чизи дигареро надониста, дар либоси дӯстӣ кори душманӣ мекунанд, шаклашон
инсон бошад ҳам, феълашон феъли ҳайвон аст (I, 9072 –
9078). Ба гуфти Ҷомӣ дар замони ӯ:
Озорҷӯ азиз бувад, лутфхӯй хор,
Ин аст табъи даҳр, дилат музтариб чарост?!
Мусталзами мамот бувад заҳру қимат аст,
Сармояи ҳаёт бувад обу камбаҳост
(I, 449 – 450).
Ба ин озорҷӯёни халқ, ки онҳоро «абнои замон» меномад,
шоир назари манфӣ дошта, фошофош мегӯяд, ки онҳо ка391
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соне ҳастанд, ки сухани ҳақро намешунаванд, кори хайре
намекунанд. Бинобар ҳамин ӯ гоҳе дар гирдоби яъсу ноумедӣ афтода, бо ҳасрат изҳор медорад, ки муҳиташ барои ӯ
ваҳшатгоҳи бегонагон буда, ӯро ба танг меорад (I, 2890,
9064 – 9067). Дар эҷодиёти минбаъдаи шоир ҳамин мотиви
шиква аз замона ва аҳли залама ҳамеша идома меёбад.
Таъкид кардан зарур аст, ки дар девони дуюми Ҷомӣ дар
ғазалҳои ӯ байтҳои алоҳидае вомехӯранд, ки аз бевафоӣ
(Ошноёни чаҳонро нест ойини вафо, – Ошноӣ бо саги он
остон хоҳем кард; II, 1819), ноодамияти аҳли замонаш (Ба
шохи одамият меваи унс – Чӣ ҷои пухта, чун хоме намондааст; II, 1042), ғамобод будани даврон (Хонаамро сақф – ғам,
девор – меҳнат, дар – балост, – Кас чунин хона надида, то
бинои олам аст; II, 1002), ҳамранги замонаи бадмард (II.
3780) будани аҳли он (Кори замона нест ҷуз озори аҳди дил,
– Аҳли замона низ ба ранги замонаанд; II, 1627) ва амсоли
инҳо ба танг омадан ва гурехтан хостани муаллифро аз он
муҳит (Ҷомӣ, абнои ҷаҳон дар гилаанд аз мо, хез, – То аз ин
марҳилаи пургила шабгир кунем; II, 3027) ифода менамояд.
Бар замми ин, дар бисёр мавридҳо Ҷомии ҳақиқатнигор
нобаробарии иҷтимоии ҷамъияти феодалиро ҳам бо роҳу
услубҳои гуногун ба қалам медиҳад:
Мехӯрад тӯъмаҳои рангоранг,
Хоҷа аз касби иштиҳои дурӯғ.
Медамад бодҳои нохушбӯй
Меъда бар сиблати вай аз оруғ.
Накушояд фақир рӯзаи хеш
Ҷуз аз нони ҷавину тарраву дӯғ.
Мешавад, ҳар чӣ мехурад, нуре,
Ки расад з-он ба офтоб фурӯғ

(II, 4208 – 4211).

Аз ин рӯ Ҷомӣ бисёр мекӯшад, ки золимон ва мазлумонро ба ифоқа оварда, байни онҳо сулҳи иҷтимоӣ барқарор
кунад. Вай дар «Силсилат-уз-заҳаб» барои ба ин мақсад
расидан кофӣ мешуморад, ки давлатмандон босаховату бе392
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чоранавоз ва муфлисон қаноатпешаю сабрандеша бошанд,
ҳама гурӯҳҳои ҷомеа аз хештанбинию худписандӣ, ҳарисию
хасосат, бераҳмию беинсофӣ, ҷангу ҷидол, ки ба фикри ӯ,
боиси ривоҷи зулму тааддӣ, харобии кишвар ва фалокати
ҷамъият мебошанд, дурӣ ҷӯянд (К. 253б). Ҷомӣ барои
тағйир додани муҳити нобаробарии ҷомеа ва ҷорӣ намудани
амнияту рафоҳияти умум сохти мутлақияти подшоҳиеро
пешниҳод мекунад, ки дар асоси адлу инсоф ва дониш сохта
шуда бошад. Ан ин лиҳоз дар афкори сиёсӣ-иҷтимоии Абдураҳмони Ҷомӣ мавзӯъҳои салтанат, тарзи мамлакатдорӣ,
адл, додгустарӣ ва инсоф, ки ҳамеша пайваста бо ҳам баён
меёбанд, аз проблемаҳои марказӣ ба шумор рафта, тавсифи
адл ва мазаммати зулм ҳамеша дӯш ба дӯши ҳам давом мекунанд. Мутафаккири бузург дар ин мавзӯъ рисолаи алоҳидае нанигоштааст, вале дар тамоми давраҳои эҷодиёти худ
ба ин масъала рӯй оварда, дар мавридҳои гуногун мутобиқан ба шароити замон ва дараҷаи фаҳмиши сиёсӣ – фалсафии хеш доир ба ин масоил сухан ронда, дафтари савуми
«Силсилат-уз-заҳаб»-ро ба ин мавзӯъ хос гардондааст. Аз
ин ҷиҳат агар ҳамаи гуфтор ва навиштаҳои ӯро дар ин бора,
ки ҳам дар девонҳояш, ҳам дар маснавиҳои «Ҳафт авранг»,
ҳам дар «Баҳористон» ва ҳатто дар мактубҳои манзум ва
мансураш ба шоҳону вазирон ва амалдори олирутба низ парокандаанд, дар як ҷо ҷамъ намоем ва мувофиқи хронология онҳоро санҷида бароем, на ин ки ҳаҷман аз як рисола, ё
китобе алоҳида камтар намешаванд, балки ба ин васила метавонем сабзиши эҷодӣ ва консепсияи возеҳи ӯро дар ин
бобат пеши назар биёрем ва гузашта аз ин таҳаввул ва
рушди тадриҷии фикри вай тадқиқ намоем.
Дар таҳрирҳои аввал (1463) ва дувум (1468)-и девони
нахустини худ Ҷомӣ эътироф мекунад, ки «ҳашмати подшоҳ аз сипаҳ аст» (I, 2846) ва «Лашкари инъомнодида ба
бонге тафриқ аст, – Дафтари шерозанокарда ба боде абтар
аст» (I, 369), вале адлу инсоф ва тараҳҳуму бахшиш хислатҳои ҳамидатарини подшоҳ мебошанд. Ба назар мерасад,
ки чунин мулоҳизаҳо дар ин марҳилаи эҷодиёти шоир ҳукми тасодуфро дошта, бештар чун воситаҳои баёни лирикӣ
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ба кор рафтаанд. Ҳамин навъ афкору ақоиди ӯ дар мактубҳояш ҳам ҷо-ҷо сабт шудаанд. Вале аз нуқтаи назари
дарбар гирифтани афкори сиёсӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва тарбиявӣ, аз ҷумла, масъалаҳои салтанат ва адолат, достонҳои
«Ҳафт авранг» дар эҷодиёти мутафаккири бузург мақоми
хос доранд, зеро тамоми андешаҳои парешони ӯ, ки доир ба
масоили зикршуда дар осори дигар ва номаҳояш (К. 534а,
543а, 547а ва ғайра) ба тариқи пароканда баён шудаанд, дар
ин асари бузургтарини бадеии ӯ ҷамъбаст гардидаанд. Аз ин
роҳ «Ҳафт авранг»-ро дар эҷодиёти Ҷомӣ як асари
ҷамъбасткунандаи афкори сиёсию иҷтимоии ӯ шумурдан
мумкин аст.
Албатта, ҳамаи достонҳои он аз назари фаро гирифтани
мавзӯъҳои мавриди баҳс ба як хел аҳамият молик нестанд.
Ин масъалаҳо дар «Силсилат-уз-заҳаб», «Тӯҳфат-улАҳрор», «Сабҳат-ул-аброр» ва «Хирадномаи Искандарӣ»
бештар, аммо дар «Саломону Абсол», «Юсуфу Зулайхо» ва
«Лайливу Маҷнун» камтар инъикос ёфтаанд. Девонҳои
Ҷомӣ (таҳрирҳои сеюм ва чоруми девони якум, ки дар
солҳои 1475/1479 сурат гирифтаанд ва девонҳои дуюм ва
сеюм, ки мутобиқан дар солҳои 1489 ва 1491 тадвин ёфтаанд) аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки шоир баъди ба камоли эҷодӣ
расидан ва мақоми ҷамъиятӣ пайдо кардан низ даме ин
масъалаҳоро аз хотир намегузоштааст.
Ҷомӣ дар тамои давраҳои эҷодиёташ чунин сохти давлатиеро тарғиб мекард, ки манфиати раиятро ҳимоят намояд.
Ба ақидаи ӯ, асосҳое, ки ҷамъияти идеалии инсонӣ дар пояи
онҳо бояд бунёд гардад, заҳмату меҳнат, инсофу адолат ва
илму дониш мебошанд. Ӯ нахустин бор роҷеъ ба салтанат,
тарзи мамлакатдорӣ, адл ва моҳияти онҳо муфассалан
фикри худро дар дафтари якуми «Силсилат-уз-заҳаб» (1472)
дар боби «Дар изҳори давлатхоҳӣ ва мидҳатгузории ҳазрати
хилофатпаноҳӣ ва салтанатшиорӣ халадуллоҳа мулкуҳу ва
султонуҳу ва ало амруҳу ва шаънуҳу» ба Султон Ҳусайни
Бойқаро муроҷиаткунон изҳор медорад. Ин ҷо зарур аст
таъкид намоем, ки Ҷомӣ доир ба салтанат ва адлу додгустарӣ аксар хитобан ба ашхоси конкрет фикр меронад, ки
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ин бешубҳа, аҳамияти афкори ӯро афзун мегардонад. Вале
аз ин чиз ҳам наметавон чашм пӯшид, ки ӯ хоҳ ба афроди
воқеӣ ва хоҳ ба шахсони таърихӣ муроҷит кунад, дар ҳама
маврид подшоҳи тасвир ва тарзи салтанати тарғиб мекардагиаш хаёлӣ буда, аз як навъ пиндор ва орзуе беш нест.
Аммо ин хаёли ширин орзуи халқи меҳнаткаш ва мафкураи
мутафаккирони пешқадамро ифода карда, бо анъанаҳои
халқии адабиёти пешини мо низ вобастагӣ дошт.
Подшоҳ кист? – Сояи Худо дар замин, – таълим медиҳад
ислом. Ҷомӣ ин таълимотро пазируфта, ба саволи «Салтанат
чист? – ба тарзи хос ҷавоб дода, ба он аз мавқеи мазлумон
чун як мутафаккири некбин наздик шуда, мувофиқи талаботи
исломӣ ва ҳам аз рӯи таҷрибаи зиндагӣ чунин ҷавоб медиҳад,
ки мурод аз салтанат таъмини рафоҳияти мардум аст, зеро
сояи фазл ва марҳамати Илоҳӣ ба василаи адли подшоҳон ба
халқ мерасад, яъне адли шоҳ сояи фазли Ҳақ буда, тоҷдорон
сояи Илоҳӣ мебошанд. Ин ақидаи ҳукмрон дар ислом буд.
Аммо шоир таъкид менамояд, ки осудагии халқ, ки вазифаи
асосии подшоҳ аст, танҳо аз тарафи подшоҳе метавонад
таъмин карда шавад, ки ба як қатор сифатҳои хуб (адолат,
ростӣ, инсоф, ҳушёрӣ, ҳилм, бурдборӣ, ҷӯду карам, иффату
шуҷоат, қатъияту ҳикмат, ғамхории халқ ва амсоли инҳо)
молик ва аз як қатор хислатҳои бад (тамаъ, ҳирс, шаҳват,
бухл ва махсусан зулм) барҳазар бошад. Шоир дар амалиёти
подшоҳ адолатро дар мадди аввал гузошта, осудагии халқ,
шафқат бар мазлумон, ғамхорӣ ба омма, меҳрубонӣ ба ситамдидагон, барафгандани зулм ва ободии кишварро зуҳури
олии адл мешуморад. Ба тарзи дигар гӯем, мувофиқи
фаҳмиши шоир подшоҳи одил он аст, ки бори зиндагиро ба
манфиати фуқаро мекашад. Ин фикрро ӯ аз мавқеи синфи
мазлум, ба манфиати он ва бо тарзу услуби барои омма
фаҳмо баён карда, салтанатро ба хайма ташбеҳ дода, ростию
адлро, ки ба пиндори ӯ воситаи ҳалли тамоми бадбахтиҳо ва
ба вуҷудовардандаи муҳити дӯстонаи аҳолӣ аст, сутунҳои он
мепшуморад, раиятро рама, подшоҳро чӯпон ва золимони
онро гург номида (К. 140б), ақида меронад, ки чунонки хайма бе сутун рост намеистад, салтанат ҳам бидуни адолат ва
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ростӣ пойдор буда наметавонад ва мисли он ки чӯпон рамаи
худро аз гургон муҳофизат менамояд, аввалин вазифаи сардори кишвар низ аз он иборат аст, ки раияти худро аз тааддии золимон посбонӣ кунад, зеро аҳли зулм зарарноктарин
душмани халқ буда, зулму бедодӣ касофати кишвар мебошанд (К. 9б). Вай фикрашро давом дода мегӯяд, ки подшоҳ
бар замми адолатпешагӣ бояд ҳикматандеша бошад. Вале ӯ
ҳикмати подшоҳро ба тарзи хос шарҳу тавҷеҳ дода, ақидаеро
пеш меронад, ки барои аз бех баркандани зулму ситам адл
мебояд кард, чунки дар мамлакат агар адолат ҳукмрон гардад, зулм аз кишвар рахт бармебандад ва ғосиб ҳам аз тааддӣ
бар нотавонҳо даст мекашад. Аз ин меъёр подшоҳи одил он
аст, ки паноҳи мазлумон, додраси додхоҳон, некхоҳи
ҷаҳониён, меҳрубони мардумон ва маҳвкунандаи золимон
бошад (К. 10а). Бар замми адлу инсоф ва ҳикмату дониш, ба
ақидаи Ҷомӣ, подшоҳ бояд бурдбор, соҳибмулоҳиза, нуктадон, зирак, хирадманд ва қатъӣ бошад, ӯ чунонки аз кибру
ғурур, тамаъу ҳирс ва амсоли инҳо гурезон бояд бошад, аз
бемулоҳизагӣ, қаҳр, ҷаҳл, якравӣ низ бояд барҳазар бошад.
Даъвати Ҷомӣ ба адлу дод танҳо як фикри шоирона
набуда, талаби замон ва омоли беҳтарин фарзандон ва мутафаккирони давр буд, зеро дар қаламрави Темуриён ҳамаи
авлодони Ланг барои тоҷу тахт ҷон канда, хуни якдигарро
мерехтанд, ҷангҳо ба мамлакат фатарот меоварданд, бозори
зулм гарм буд. Қаблан дар хусуси дар як сол ҷамъ карда
шудани андозе ба номи «Шукрона» (се бор) маълумот дода
шуда буд. Дар кишварҳои дигари мусулмонии Шарқ ҳам, ки
Ҷомӣ бо онҳо робита ва қаробат дошт, аҳвол аз ин беҳтар
набуд. Дар ҳама ҷо кашмакаш мерафт. Аз ҳамин сабаб
тарғиби адлу инсоф дар ин замон аҳамияти хос касб мекунад ва даъватҳои абстрактии Ҷомӣ хосияти конкретӣ мегиранд. Ҳаминро низ қайд кардан лозим аст, ки Абдураҳмони
Ҷомӣ ҳар қадар ба адлу ростӣ аҳамияти фавқулъодда қоил
бошад, зулмро ҳамон миқдор накӯҳиш карда, носозгор будани адлу зулмро таъкид менамояд. Ба ақидаи шоир, адл
ҳамаи табақаҳои ҷамъиятро ба ҳам дӯст мегардонад, аммо
зулм ихтилофу нифоқ ва харобӣ меорад. Бинобар ин зулм
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пешаи дев ва подшоҳи девниҳоди девсиришт буда, подшоҳи
золим, ки мардуди халқ аст, зулмро аз дев сабақ мегирад.
Ҳамчунин ҳирсу тамаъ, ки аз моли беваю ятим серӣ надоранд, барои подшоҳон сифатҳои басе нописанд мебошанд.
Шоир панд медиҳад, ки ҳукмронон аз роҳи тамаъ набояд ба
моли халқ чашм дӯзанд. (К. 10б). Минбаъд ҳам шоир дар
сари ин ақидаи худ устувор мемонад ва дар мавридҳои гуногун гоҳ аз забони худ ва гоҳе аз забони қаҳрамонҳои бонуфуз ва идеалиаш ин фикрро гаштаю баргашта ба миён
мегузорад. Падари Искандар Файлақус ҳангоми марг ба писараш Искандар, ки ӯро валиаҳди худ баргузидааст, таълим
медиҳад, ки на ин ки тамаъкори моли фуқаро, балки бахшандаи молу сарват барои онҳо бошад, зеро:
Чу шоҳ аз раият бувад комхоҳ,
Гадо бошад андар ҳақиқат, на шоҳ!
Зи донандагон достонест рост,
Ки хоҳанда ҳар кас, ки бошад, гадост

(К. 429 б).

Дар як қасида – номаи манзуми ба Султон Яъқуби Туркман навиштааш ҳам, ки дар «Фотиҳат-уш-шубоб» ҷой дода
шудааст, мамдӯҳ – адресатро ба адолат, хулқи хуш, карам,
ҷӯду ато, ғарибнавозӣ, инсоф ва амсоли ин амалҳои неку
ҳамида ва дурӣ ҷустан аз зулму ғафлат, ҳирсу бухл, молпарастӣ, айёшӣ барин хислатҳои баду разила даъват менамояд. (I, 899 – 903). Аммо Ҷомӣ дар марҳилаи аввали эҷодиёти
худ (то соли 1472) адл ва шаръ, додгустарӣ ва диндориро
ҷудоинопазир дониста, адли берун аз шаръ ва додгустарии
берун аз диндориро намеписандад, золимонро душмани дин
мешуморад ва муборизаи муқобили зулмро мубориза барои
дин ҳисоб мекунад (К. 10аб), ки ин албатта яке аз ҷиҳатҳои
сусти ғоявии эҷодиёти ӯст. Вай дар девони нахустини худ
ҳам «Зулмкешон хасми динанд, ар тавон он қавмро – Ҷамъ
созу сар бияфган, к-ин бувад динро қавом» I, 563) – мегӯяд.
Вале агар дар назар гирем, ки дар асри ХV дар мамлакатҳои
исломӣ зулму тааддӣ фарсангҳо аз талаботи фиқҳ низ дур
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гашта, ҳатто дастуроти пешниҳодкардаи шаръ ҳам дар бораи муҳофизати ҳуқуқи фуқаро риоя карда намешуд ва
шаръро риоя кардани ҳар як ҳукмрон амри қонунӣ дошт, аз
ин восита ҳам барои ривоҷи адолат истифода бурданӣ шудани шоир ҷанбаи прогрессивӣ мегирад.
Ақидаи Ҷомӣ доир ба иртиботи адлу шаръ ба зуддӣ
тағйир мепазирад. Вай дар «Саломон ва Абсол» назарияи
худро доир ба адолату салтанат баён намуда, махсусан
чаҳор хислати зерин – ҳикмату иффат ва шуҷоату ҷудро барои салтанат зарурӣ мешуморад (К. 137а). Ӯ дар «Саломон
ва Абсол» ҳам боз образҳои дӯстдоштаи худ шоҳ–чӯпон,
раият–рама, золимон–гургро ба кор бурда (К. 140б), аз забони падари Саломон ба ӯ ва ба ҳамин васила ба ҳамаи
подшоҳон панд медиҳад:
Кисаи мазлумро холӣ макун,
Пояи золим ба он олӣ макун.
Он фитад бар фоқаву фақри шигарф,
В-ин кунад онро ба фисқу зулм сарф.
Оқибат ин шева гардад шеванат,
Хам шавад аз бори ҳар ду гарданат

(К. 140 а).

Аксари ҳокимони асри ХV қабоҳат ва золимии худро бо
таълимоти динӣ пардапӯш карданӣ шуда, худро чун ҳомии
дин ва муборизи ин роҳ вонамуд мекарданд, ки ин разолатро Ҷомӣ барин шахси равшанназари мунавварфикр ва инсондӯст надида наметавонист. Ҳамагӣ баъди як соли тадвини девони нахустин ва пас аз 8–9 соли танзими дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб», дар вақте ки низоъҳои мазҳабӣ
боз бештар авҷ гирифта буданд, дар ин ҷиҳати мафкураи
Ҷомӣ як гардиши қатъии фикрӣ ба амал омада, соли 1480 ӯ
ҳангоми сурудани достони «Саломон ва Абсол» барои
беҳбудии мамлакат ва рафоҳияти мардум фикри аз подшоҳи
диндори золим боло истодани подшоҳи бедини одилро пеш
мегузорад ва таъкид менамояд, ки на куфру на дин, на ақоиди мазҳабӣ, балки адолат мулкро қоим нигоҳ медорад:
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Куфркеше, к-ӯ ба адл ояд фареҳ,
Мулкро аз золими диндор беҳ

(К. 124 а).

Бидуни шак, дар шароити феодалӣ, ки дин ҳокими мутлақи мафкураи халқ буд ва худи Ҷомӣ ҳам дар дафтари аввал шаръро аз адл боло гузошта, адли берун аз шаръро рад
карда буд, ин гардиши фикрии ӯ аҳамияти бузурги тараққипарварона дошт ва умуман дар афкори иҷтимоии халқи мо
падидаи наҷибе буд, ки решаи ҳокимияти мутлақаи дин ва
салтанати онҳоеро, ки дар паноҳи он қабоҳатҳо ва разолатҳо
содир мекарданд, такон надода наметавонист. Умуман дар
«Саломон ва Абсол», ки Ҷомӣ онро ба Султон Яъқуби
Туркман бахшидааст, адлу ҷуд, карам, сахо, бахшишу
фақирнавозӣ ва мусофирпарварӣ барин сифатҳо чун сифатҳои неки подшоҳон ситоиш ёфта, шаҳват, зулм, бадкирдорӣ, мардумозорӣ, майхорагӣ, лавҳу лааб, ишратпарастӣ ва
амсоли ин чун кирдору хислатҳои барои подшоҳ нописанд
мазаммат карда мешаванд, шоир подшоҳро ба фаро гирифтани сифатҳои нек талқин намуда, аз хислатҳои бад дур
буданро маслиҳат медиҳад. Вале акнун ӯ адлро бо дину
мазҳаб ҳеҷ вобаста намекунад.
Ҳангоми навиштани «Баҳористон» соли 1487 Абдураҳмони Ҷомӣ боз дар сари ин мавзӯъ баҳс меорояд ва
гаштаву баргашта бо мисолҳои гуногун, ки ҳама ривоятҳои
халқианд, фикри худро аз хусуси афзалияти подшоҳи одили
бедин бар подшоҳи диндори золим такмил медиҳад ва дар
равзаи савум менависад: «Дар таворих чунон аст, ки панҷ
ҳазор сол салтанати олам тааллуқ ба габрон ва муғон дошт
ва ин давлат дар хонадони эшон буд, зеро ки бо раоё адл
мекарданд ва зулм раво намедоштанд. Дар хабар аст, ки Худои таоло ба Довуд алайҳиссалом ваҳй кард, ки қавми
хешро бигӯй, ки подшоҳони Аҷамро бад нагӯянд ва дашном
надиҳанд, ки эшон ҷаҳонро ба адл ободон карданд, то бандагони ман дар вай зиндагонӣ кунанд. Қитъа:
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Адлу инсоф дон, на куфру на дин,
Он чӣ дар ҳифзи мулк даркор аст.
Адли бедин низоми оламро
Беҳтар аз зулми шоҳи диндор аст»

(Б. 31).

Дар Шарқ подшоҳ, ки сояи Худо дар замин эътироф
мешуд, баробари сардори ҳукумату мамлакат будан, пешвои динӣ ва мазҳабӣ ҳам ба шумор мерафт. Л.Фейербах
менависад: «…Шарқ парастиши ҳокимонро то ба дараҷаи
олии бандагии динӣ расонд. Одами шарқӣ нисбат ба ҳокими
худ ончунон эҳтироми бузурге мепарварад, ки инсон ба он
қодир аст, маҳз барои ҳамин ҳам тахаюли ӯ ҳокимонро ба
худовандон табдил дода, онҳоро бо сифату унвонҳои худовандӣ ҷилвагар менамоёнад»1. Дар чунин шароит подшоҳи
одили бединро аз подшоҳи золими диндор боло гузоштани
Ҷомӣ, бешак, ҷасорати фавқулъоддаи граждании ӯ буд. Дар
«Фоида»-и равзаи сеюми «Баҳористон» Ҷомӣ моҳияти салтанатро чунон баён мекунад: «Ҳикмат дар вуҷуди салотин
зуҳури насафат ва адолат аст, на зуҳур ба сифати азамат ва
ҷалолат» (Б.30). Албатта, ба асосгузори дини ислом нисбат
дода шудани чунин ҳадис «Валаду ано фи замон-ис-султонил-одил» («Таваллуд шудам ман дар замони султони одил»
– А.А.) ҳеҷ гуна асоси таърихӣ дошта наметавонад. Он бояд
аслан зодаи фикри аҳли шуубия бошад, ки онҳо дар асрҳои
VII–IҶ бо тамоми роҳҳо нисбат ба арабҳо бартарӣ доштани
эронинажодонро намоиш доданӣ шуда, ба номи Муҳаммад
ҳам садҳо ҳадисҳои бардурӯғ мебастанд. Ин ҳадисро истифода бурдани Ҷомӣ нияти нишонрастар ва таъсирноктар
шудани он мебошад. Дар як мавриди дигар (дар «Баҳористон») Абдураҳмони Ҷомӣ бидуни ташхиси гӯянда ва куфру
дини подшоҳ ба адлу ҷаҳл мутлақ баҳо дода, мегӯяд: «Ҳикмат. Ҳакимон гуфтаанд, ки ҳамчунон, ки ба адл ҷаҳон ободон гардад, ба ҷавр вайрон шавад, адл аз ноҳияти хеш ба
1

Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II. М., 1955,
стр. 742.
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ҳазор фарсанг рӯшноӣ бахшад ва ҷавр ба ҷои худ ба ҳазор
фарсанг торикӣ диҳад» (Б. 29).
Масъалаи адлу инсоф дар «Хирадномаи Искандарӣ», ки
Ҷомӣ он ҷо Искандарро чун тимсоли шоҳи адолатпешаи
идеалӣ-хаёлӣ ба қалам медиҳад, аз масъалаҳои марказӣ буда, шоир онро аз лашкару сипоҳи муқтадир ҳам боло мегузорад ва баъди баёни қиссаи тӯҳфаҳои рамзомез фиристодани хоқони Чин ба Искандар ва сулҳ баста шудани байни
онҳо боз шоир ба ҳокимони замони худ муроҷиат карда, ба
онҳо маслиҳат медиҳад дар адлу инсоф кӯшанд ва аз зулм
барҳазар бошанд (К. 446б).
Барои дарки таълимоти сиёсию иҷтимоии Ҷомӣ тадқиқи
таҳаввули образи Искандар дар тасвири ӯ аҳамияти хос дорад. Ҷомӣ қариб дар тамоми давраҳои эҷодиёташ Искандарро чун шоҳи одили идеалӣ ва намунаи ибрат ба қалам дода,
аз забони ӯ ҳикматҳои баланд меорад ва аз зиндагӣ ва
рафтораш лаҳзаҳои ибратангезе нақл мекунад. Дар адабиёти
форсу тоҷик роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти сиёсии лашкаркаши Юнони қадим Искандари Македонӣ (солҳои 356–322
пеш аз мелод) бар замми маълумотҳои таърихӣ ва достонҳои Фирдавсию Низомӣ ва Амир Хусрави Деҳлавӣ
нақлу ривоятҳои зиёди дигаре низ интишор доштанд. Дар
аксари ин асарҳо на шахсияти таърихӣ, балки чеҳраи идеалии ӯ дар маърази тасвир гузошта мешавад. Бо вуҷуди ин
нависандагони то Ҷомӣ аз лашкаркашиву муҳорибаҳои Искандар сарфи назар намекунанд. Дар достони Абдураҳмони
Ҷомӣ аз ин чизҳо нишоне нест. Ҷомӣ фақат нақл мекунад,
ки Искандар дар пиронсолии Файлақус таваллуд шуда, аз 7
– 8 солагӣ илм омӯхта, баъди валиаҳд эълон гардиданаш дар
назди Арасту дониши худро дар соҳаҳои ҳикмат (Зи ҳикмат
назояд ба ҷуз адлу дод – Зи ҳикмат чӣ имкони зулму фасод;
К. 427б), илмҳои илоҳиёт (В-аз он пас раҳи ҷаҳлхоҳӣ гирифт – Фурӯғ аз улуми илоҳӣ гирифт; К. 426б), табииёт (Зи
дил ҳарфи нобихрадӣ коста – Ба илми табиӣ шуд ороста; К.
426б) ва риёзиёт такмил дода, дар назди ҳакимон аз санҷиш
мегузарад. Падар тахту тоҷро ба ӯ таҳвил медиҳад. Арасту,
Афлотуну Суқрот, Буқроту Файсоғурас ва Аскалибусу Ҳар401
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мис барои ӯ хирадномаҳо навишта, ба ӯ дар бораи адолат,
мардумпарварӣ ва накӯкорӣ дастурҳо медиҳанд. Искандар
дар муддати кӯтоҳе Мағриб, Зангибор, Чин, Ҳинд, Миср,
Эрон, Хоразм, Шимол, Машриқ ва Ҷануб, хулоса саросари
ҷаҳонро аз Чин то Руму Рус ба зери тасарруф дароварда, ба
Мағриб бармегардад. Сипас ӯ Яъҷуҷу Маъҷуҷро банд баста,
Баҳри Муҳит (Уқёнуси олам)-ро ҳам фатҳ мекунад. Аммо
мувофиқи тасвири Ҷомӣ, ки бо таърихи воқеии футӯҳоти
Искандар ягон умумияте надорад, Искандар зӯриро ба кор
намебарад. Вай на ин ки шаҳрҳоро вайрон намекунад, балки
шаҳрҳо месозад, истеҳсоли зару симу оҳан ва сафару
тиҷоратро ривоҷ дода, асарҳои зиёдеро аз дарӣ ба юнонӣ
мегардонад, илмро, ки дар ҳаёти ҷамъият аҳамияти бузурге
дорад, равнақ медиҳад (К. 426а).
Искандар, ки дар соҳаҳои гуногуни илм дониши фаровонеро фаро гирифта буд, ақидаеро пеш меронад, ки албатта
дар мамлакат барои низоми муайянеро нигоҳ доштан
мавҷудияти шоҳ ногузир аст, вале шоҳ на аз рӯи насаб, балки аз рӯи қобилият ва дониш бояд интихоб гардад, зеро
ҳамаи мардум баробар ва хоҷатош мебошанд ва ӯ ҳам яке аз
онҳо буда, на аз онҳо бартарие дорад ва на дар сар хаёли
сарварӣ. Бинобар ҳамин ӯ мардуми болиғи мамлакатро ҷамъ
намуда, мепурсад, ки барои худ шоҳе интихоб кунанд, ки
карампарвару маъдалатгустар, парҳезгору соҳибаҳсан,
дӯстнавозу душмангудоз бошад, ҷаҳонро аз бадӣ пок созад
(К. 429 аб). Аммо халқ худи ӯро шоҳ мегузинанд ва байъат
мекунанд, зеро Искандар бар замми соҳиби фазлу камоли
зиёд будан, манфиати халқро аз манфиати худ боло мегузорад:
Сикандар зиёни худу суди халқ
Ҳаме хост аз баҳри беҳбуди халқ

(К.429 б).

Дар таҳаввули афкори сиёсӣ-иҷтимоии Абдураҳмони
Ҷомӣ ин нукта бисёр қобили таваҷҷӯҳ аст, зеро ӯ ақидаи интихобӣ шудани шоҳро пеш меронад, ки тамоман ба шароит,
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воқеият, мафкура ва эътиқодоти маъмули замони феодализм
зид буд (Барои мисол назарияи Фирдавсиро дар бораи ирсӣ
будан фарри шоҳӣ ба хотир оред) ва танҳо хаёли дурпарвози шоир қодир буд, ки чунин андешаро дар тафаккури худ
ҷой диҳад. Бар замми ин чунин ақида барои ифодаи идеал
ва орзуи мардуми он замон созгор меомад. Сабаби дар достон тасвир нашудани майдони ҳарб, ҷангу ҷидол ва лашкаркашиҳо низ дар ҳамин аст, чунки ба ақидаи Ҷомӣ Искандар дунёро на бо зӯри туфангу шамшер, балки бо қувваи
тадбир, нерӯи ақлу хирад, шарофати илму дониш, ба воситаи ҷуду карам ва ҳидояти ҳикмату адолат мусаххар кардааст. Барои ҳамин агар дар достони Низомӣ атрофиён ва мададгору маслиҳатчиёни Искандар аз шаш гурӯҳ (ҷанговарон, соҳирон, сухантирозон, ҳакимон, пирони тарки дунёкарда ва пайғамбарон) иборат бошанд, дар достони Ҷомӣ ба
Искандар хақимони зиёде бо сардории Салинос кӯмак мерасонанд. Фақат дар фатҳи Торикистон ва Баҳри муҳит ӯро
пайғамарон Хизру Илёс роҳнамоӣ мекунанд. Вале агар Хизру Илёс танҳо ном бурда шаванд, гуфтори ҳакимон
муфассал баён карда мешавад. Аз ин гузашта, Искандар
фаъолияти сиёсии худро мувофиқи хирадномаҳои тартибдодаи донишмандони бузурги замони падараш оғоз мекунад, ки дар ин бора дар болотар ишора рафта буд. Таъкидан қайд кардан лозим аст, ки нуктаҳои асоии хирадномаҳои ҳакимон бо воқеияти таърихии замони Искандар ҳеҷ
гуна умумияте надошта, зодаи андешаи худи шоиранд. Бинобар ин ҳамаи ҳакимон дар масъалаҳои ситоишу тарғиби
адлу инсоф, лутфу эҳсон, некӣ (К. 437а), ба феъли нек (К.
431а), дӯстӣ (К. 439а), ошноӣ (К.432б), сидқ (К. 440а),
ростӣ, қаноат, ҷуду карам (К. 432б), донишу куниш (К.
432б) , яздоншиносӣ, ҳикмату хирад (К. 443б), фурӯтанӣ
тараҳҳум, афв, бахшиш, бахшоиш (К. 443б), фақирнавозӣ,
халқпарварӣ, накӯҳиши ҷавру зулм, бедодӣ, бадӣ (К.432а),
ҷаҳл (К. 343а), хашм (К.431а), ҳирс (К. 434б), ҳаромхӯрӣ (К.
441а), тамаъ, бухл, дурӯғ, беҳудагӯӣ, пургӯӣ (К. 425а), бисёркорагӣ (К. 440б), зоҳирбинӣ, танороӣ ва амсоли инҳо
ҳамфикранд. Аммо Ҷомӣ аз забони донишмандони Юнони
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қадим фикреро талқин менамояд, ки ҳамаи ин мафҳумҳо ва
амалҳо хосияти мутлақ надошта, нисбианд. Аз ин рӯ, дар
замону макон ва мавридҳои гуногун метавонанд, ки хусусиятҳои мухталиф касб намоянд. Масалан, ӯ рафтори
ростгӯеро, ки барои исботи мавҷудияти шутурмурғ як солро
мегузаронад, ба зери истеҳзо мегирад (К. 432б – 433а), молдориро на хушбахтӣ, балки мояи ташвиш (Тиҳидаст бо
эминӣ хуфта ҷуфт – Беҳ аз молдоре, ки эмин нахуфт;
К.437а) шумурда, аз он тани сиҳат (Басо шаҳ, ки дар заъфу
сустӣ бувад – Насиби гадо тандурустӣ бувад; К. 431б) ва
донишро боло мегузорад (Басо дасткӯтаҳ зи бемоягӣ, – Ки
дорад зи ҳикмат фалакпоягӣ; К. 434а) ва дар хирадномаи
Арасту масъалаи аъмол ва подоши онро ба тарзи хеле шоирона ифода карда, ҷаҳонро ба кӯҳу феъли одамиро ба нидое
ташбеҳ медиҳад, ки фақат акси садои худро мешунавад (К.
430б). Зимнан метавор ёдовар шуд, ки ин ақидаро Ҷомӣ қаблан дар девони аввал ва баъзан дар девони дуюмаш ҳам
борҳо изҳор кардааст, ки барои исботи фикри худ ду намуна
меорем:
Ахлоқи неку бад ҳама тухм асту ту замин,
Аҳволи охират зи ту рӯянда чун гиёст.
Тухме, ки дар замин бувад, охир ҳамон дамад,
Гар арғувону лолаву гар сиру ганданост
(I, 445–446).
Киштзорест аҷаб арсаи гетӣ, ки дар ӯ
Ҳар киро менигарӣ, киштаи худ медаравад

(II, 1703).

Азбаски Абдураҳмони Ҷомӣ шахсияти афсонавии Искандарро барои ифодаи қудсияти орзуи муосирони худ ба
ҳайси сарвари инсонҳои комил мувофиқ гардондааст, ба василаи тасвири образи ӯ қатъиян ба муқобили ҷанг, кишваркушоӣ, ғоратгарӣ ва истисмор мебарояд ва таъкид менамояд, ки дар шароити воқеияти зишти замони ӯ вуҷуд доштани
чунин ҳукмрон аз имкон берун аст. Вай Искандарро бо
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подшоҳони замони худ муқоиса карда, саволеро ба миён
мепартояд ва худ ҷавоб медиҳад:
Гар ӯ шоҳ будӣ, ин гадоён кианд?
В-ар ӯ равшан, ин тирароён кианд?
Бар ӯ хатм шуд шеваи хусравӣ,
Надид ин куҳан шева аз кас навӣ

(К. 429б).

Баъди нақли ҳикояти баҳси заминхар ва заминфурӯш дар
замони Нӯшервон, ки ҳар кадоме ганҷи ёфтшударо аз они
дигаре мешуморад, муаллиф боз таъкид менамояд:
Гар он қисса будӣ дар ин рӯзгор,
Баровардӣ аз ганҷи ҳар як динор.
Шудӣ боеъу муштарӣ дар сараш,
Бибурдӣ ба унф аз миён довараш

(К. 447 а).

Абдураҳмони Ҷомӣ, ки зиндагии мардум ва феълу атвори
подшоҳони даврашро аз наздик медонист, бо роҳҳои гуногун подшоҳони золим ва умуман аҳли ҷоҳро мазаммату сарзаниш карда, дар мавриде «Ҷоҳ дорӣ ҷоҳилосо дар сар, эй
комил, мудом – Ҷоҳилат хонам, на комил, чун туро ҷоҳ аст
ком» (1, 551) – мегӯяд, дар ҷои дигар таъкид менамояд, ки
«Бегуноҳеро ба ҷурми дигаре аз рӯи ҷаҳл – Сарзаниш кардан на расми оқили донишвар аст» (1, 347). Вай ҳатто аз суханбозии «Хусрав – подшоҳ» ва «хуср – офат» истифода
бурда, беадолатии подшоҳро ҳатто барои худаш ҳам офати
номатлуб мешуморад: «Шаҳ, ки аз адл на фархундапай аст,
– Хусравӣ воситаи хусри вай аст» (К.250б). Ҳангоми ба кор
бурдани воситаҳои бадеӣ ҳам шоир ин матлабро аз мадди
назари худ дур намегузорад. Дар «Баҳористон» ба чунин
байт метавон вохӯрд: «Рӯи золим мабин, ки бар рӯят – Он
зи дӯзах дарест бикшода» (Б. 40). Ҷое мегӯяд: «Дар зумраи
ишқат дили осуда набинам, – Дар кишвари золим деҳи обод
намондааст» (III, 845). Боз мехонем: «Шуд Ҳарӣ, Ҷомӣ, зи
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зулми ғамзаи туркон хароб, – Рӯй дар маҳрусаи Шероз ё
Табрез кун» (III, 2228).
Ба ҳамин тариқ шоир баробари танқиди ошкоро ва бебоконаи подшоҳони золим ва озордиҳандагони халқ дар ин
роҳ рамзу киноя ва услуби пардапӯшонаро низ истифода
мебурдааст.Ин шева дар эҷодиёти Ҷомӣ давомдор будааст.
Танҳо мисолҳои овардашуда гувоҳӣ медиҳанд, ки ин услуб
аз давраи аввали эҷодиёти шоир то охири умраш идома доштааст. Вале дар ҳамин гуна андешаҳои Ҷомӣ як заъфи
ошкоро ба назар мерасад: Вай аз танқиду мазаммати подшоҳони золим ибо намекунад, аммо ривоҷи зулму тааддиро
баъзан на ба подшоҳ, балки ба ҷафопешагии атрофиён ва
амалдорони ӯ вобаста медонад, маҳз онҳоро кошандаи тухми зулм мешуморад. Аз ҳамин сабаб ӯ ба подшоҳон беш аз
ҳама ва пеш аз ҳама аз амалдорони зулмпеша ва ҷафоандеша дурӣ ҷустан ва бо ҷазоҳои сахт онҳоро уқубату сиёсат
карданро талқин намуда, амалдори золимро чун балои сари
мардум ба қалам медиҳад, ки дар ин бобат порчаи мактуби
ӯ, ки ба Султон Яъқуби Туркман ирсол доштааст, хеле характернок мебошад (III, 908–918). Аз ин гузашта, Ҷомӣ
подшоҳро ба оташдон ташбеҳ дода, амалдорони золими
мардумозор ва ҳаққи раиятхӯрро мушти хасу хошоке меномад, ки оташи оташдонро тез мекунанд ва аз онҳо дур буданро авло медонад. Аммо худи онҳоро ҳам огоҳ мекунад,
ки аз оҳи мазлумон, ки ба ақидаи ӯ, қодир аст бунёди зулму
золимро барканад (Ҷавр мапсанд, ки чатри зари шоҳ – Бар
сараш з-оҳи гадо меларзад; III, 1489) битарсанд ва
бикӯшанд, ки худро ҳадафи он тир нагардонанд. Ин ҳам як
шакли тазоҳури маҳдудияти фикрии Ҷомист, вале дар он
замон ва дар он шароит мавқеи синфҳои мазлумро ифода
мекард ва ба мафкураи онҳо созгор буд. Шоир дар қасидаи
«Ҷило-ур-рӯҳ» мефармояд:
Шаҳ оташдону оташгира ин муште авони хас,
Ки баҳри хонумонҳо сӯхтан бошанд аъвонаш.
Ҳазар кун, эй авон, аз навҳаи мазлуму ашки ӯ,
Ки метарсам кунад кори дуои Нӯҳу тӯфонаш.
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Битарс аз новаки оҳе, ки то безад бало бар ту,
Кунад ғирбол чархи чанбариро захми пайконаш.
Равад нақби дуои зулмкаш то зулмҷӯ в-ар худ
Бувад хандақ, муҳити чарху қалъа авҷи Кайвонаш
(I, 246 – 249).
Таъкидан хотирнишон кардани он нукта зарур аст, ки
фикри Ҷомӣ дар хусуси мавқеи подшоҳ, сифатҳои ҳамидаю
разилаи он, иртиботи адлу шаръ, подшоҳию куфру дин, интихобӣ буда тавонистани султон, ҳатто хаёлан сохтани
ҷамъияти бесинф, имон доштан ба инҳо чандин бор тағйир
пазируфта, такомул ва рушд меёбад, аммо фикри ӯ дар бораи зарурати адолату дод, некӣ, ғами халқро хӯрдани подшоҳони реалӣ бетағйир мемонад ( II, 4192–4194; III, 168 ва
ғайра).
Чунонки чандин бор ишорат рафт, дар дафтари савуми
«Силсилат-уз-заҳаб», ки баъди итмоми «Хамса» соли 1486
навишта шуда, «Дафтари адл» ном дорад, Абдураҳмони
Ҷомӣ қариб тамоми афкори қаблан оид ба салтанат ва адолат изҳоркардаашро ҷамъбаст менамояд ва боз як бори дигар подшоҳро «зиллуллоҳ ва роҳати ранҷдидагони ҷаҳон»
(К. 142б) номида, аз сари нав аҳамияту зарурати адлро чун
воситаи асосии иқтидори давлат, ободии мулк, рафоҳият ва
оромии мардуму лашкариён ва мағлубияти душманон
таъкид менамояд (К. 143б). Вай масъалаи дар мамлакат чӣ
гуна ба амал татбиқ намудани адлро ба воситаи нақли «Қиссаи қосид фиристодани Қайсари Рум ба Нӯшервон то
маълум кунад, ки бо вай дар чӣ мақом аст, дар садади сулҳ ё
маърази интиқом аст» баён карда, аз забони Нӯшервон, ки
дар асотири халқӣ чун подшоҳи тимсоли адолат машҳур
буд, ба аҳолӣ, махсусан ба табақаи меҳнатии мамлакат –
деҳқонон, ҳунармандон ва аҳли тиҷорат аз сари рафоқат,
ғамхорӣ ва имдод рафтор кардани подшоҳон ва амалдоронро ифода менамояд. Албатта, дар ягон сарчашмаи таърихӣ
бо раият чунин рафтор кардани Нӯшервон зикр намеёбад ва
ин ҳикоят зодаи фикри худи инсондӯсти бузург буда, бидуни шубҳа асоси халқӣ бояд дошта бошад, чунки ривоятҳои
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халқӣ Нӯшервонро низ мисли Искандар чун подшоҳи идеалии одил таҷассум менамоянд. Зимнан қайд кардан лозим
аст, ки ҳикоятҳои доир ба Ҳурмуз пури Кисро, Абдуллоҳ
бинни Умар, Султон Маҳмуди Ғазнавӣ, Санҷар, Ғозонхон,
Султон Яъқуб ва дигарон дар ин маснавӣ овардаи шоир низ
ҳама афсонавӣ буда, ҳақиқати таърихӣ надоранд, вале ин
тарафи масъала ҷолиби диққат аст, ки шоир барои бештар
ба ҳукмронон таъсир расондан фикрҳои худашро аз забони
ин ҳукмронони машҳур оварда, барои боз ҳам нишонрас
шудани онҳо саргузаштеро аз ҳаёти тасаввурии онҳо меорад. Дар ҳамаи ин ҳикоятҳо адл тарғиб ва зулм маҳкум карда мешавад ва ба ақидаи Ҷомӣ мисли подшоҳи золим подшоҳе, ки гоҳ адл мекунад ва гоҳе зулм, низ манфур аст.
Ҷиҳати барҷастаи дафтари савуми «Силсилат-уз-заҳаб» боз
дар он аст, ки муаллиф дар он оид ба ривоҷи бозори зулм,
харобии мамлакат ва бедиёнатии синфи ҳукмрон манзараҳои даҳшатноки воқеиро менигорад, ки дар натиҷа қувваи
фошкунандагии асарро афзун мегардонад. Ӯ дар хусуси
зулми чандинтарафа дидани аҳолӣ аз тарафи подшоҳ (Зулми шоҳон зи ҳад гузашт имрӯз… К. 146б), амалдорон ва
рӯҳониён ишорат карда, мегӯяд:
Зулми як кас кашидан осон аст,
Зулмҷӯ чун ду шуд, фаровон аст.
Тир, к-аз як тараф расад бар мард,
Ба сипар дафъи он тавонад кард.
В-ар зи ҳар сӯ сею чаҳор бувад,
Чора ё марг, ё фирор бувад

(К. 145а).

На танҳо образи манфури Ҳаҷҷоҷу Чингиз барин золимону қотилони таърихиро шоир ба қалам оварда, «Номи золим худ аз ҷаҳон гум бод, – Ғайбати ӯ ҳузури мардум бод!»
(К. 147 б) мегӯяд, балки ривоҷи адолатро аз подшоҳон
қатъиян талаб карда, барои он шартҳои муайянеро ба назди
подшоҳон мегузорад, ки бо доштани сифатҳои муайян, ба
ақидаи Ҷомӣ, онро амалӣ гардондан мумкин аст. Подшоҳ
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бояд: 1) одил бошад (К. 145б – 146б), ки шарҳи ин дар боло
гузашт; 2) ҳушёр ва чашмбоз бошад (К. 146б – 150б), то ки
пеши зулму тааддӣ ва бадиро гирифта, решаҳои онро барканад, яъне Ҷомӣ ин сифатҳоро ҳам барои таъмини адолат
василае медонад. Ба ақидаи ӯ, барои баркандани беху бунёди зулм манбаи онро нест кардан лозим аст. Аммо Ҷомӣ беху бунёди зулмро на дар сохти ҷамъиятӣ, балки дар
фаъолияти ашхоси алоҳида («..зулми сипоҳ», «Зулм шох
асту бехи он золим – Шохро бех парварад доим»; К. 147б)
дониста, маҳз аз байн бурдани ҳамин ашхоси алоҳида
(Бехро баркан аз нишемани буд, – То тавонӣ зи ранҷи шох
осуд; К. 147б), на сохти ҷамъиятиро ба миён мегузорад. Гузашта аз ин ӯ гоҳе маҳз раиятро сабабгори ривоҷи бозори
зулм мешуморад. Дар «Баҳористон» ҳам чунин ҳикояте
ҳаст: «Ҳаҷҷоҷро гуфтанд: «Аз Худой битарс ва бо мусулмонон зулм макун». Ба минбар баромад ва вай бағоят фасеҳ
буд ва гуфт: «Худои таоло маро бар шумо мусаллат карадаст, агар ман бимирам, шумо баъд аз ман аз зулм нахоҳед
раст, ба ин феъл, ки шуморост. Худои таолоро бандагон бисёр аст, агар ман бимирам, яъне батар аз ман биёяд». Қитъа:
Хоҳӣ, ки шоҳ адл кунад, адлпеша бош,
Дар кори худ, ки маъракаи гиру дори туст.
Шоҳ ойина асту ҳар чӣ бинӣ андар ӯ
Партав фиганда қоидаи кору бори туст»

(К. 27).

Подшоҳро мутафаккир иқтидорманди барандохтани дарахти зулм мепиндорад, ки бидуни шак аз маҳдудияти ғоявӣ
ва таърихии ӯ дарак медиҳад. Вале бисёр ҷолиби диққат аст,
ки Ҷомӣ аз ибтидои эҷодиёти худ то интиҳои фаъолияти
адабиаш ҳамеша аз подшоҳон талаб мекунад, ки ба гунаҳгорони тааддӣ бар халқ ҷазои сахт диҳанд, зеро ба ақидаи ӯ ба
ҷазо расидани золим ва гунаҳкор худ як навъи тазоҳури адл
буда, ҷазои сабук онҳоро дар амалиёти зишташон далер мегардонад. Аммо ин ақида дар дафтари савуми «Силсилат-уззаҳаб» аз ҳама барҷастатар таҷассум ёфта, фикри шоирро
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дар ин бора ҷамъбаст менамояд. Шоир ба ҳукмронон андарз
медиҳад:
Теғ аз золимон мадор дареғ,
Адлро дор дар ҳимояти теғ.
Чун сиёсат кам аз гуноҳ бувад,
Муҷримонро чи интибоҳ бувад?
Заҷри кам дафъи зулм натвонад,
Фасди ноқис мараз бишӯронад

(К. 147б).

Ба ҳамин тариқ Ҷомӣ тарафдори адолати мутлақ ва ба
ҳама баробар набуда, бо тамоми қатъият талаб мекунад, ки
бадкорон ва бадкорӣ бояд бо роҳи ҷазои сахт ва чорабиниҳои қатъӣ фурӯ нишонда шавад (К. 38 – 39). «Агар ҳар
кас ба мардум теғи номеҳрубонӣ кашад, куштаи теғи номеҳрубонон шавад» ва «ҳар кӣ ба зердастон шеваи муштзанӣ бар даст гирад, дар лагадкӯби забардастон бимирад» (К.
20) гуфтани ӯ ҳам далели ҳамин аст.
Ҷомӣ дар боби «Зулми подшоҳ чун силии ҳабиб аст, ки
ҳарчанд сахт ояд, суст намояд ва зулми дигарон чун мушти
парокандаи рақиб, ки ҳарчанд суст ояд, сахт намояд»
(дафтари савуми «Силсилат-уз-заҳаб») боз як бори дигар
махсус ба ҳукмрон хитобан таъкид менамояд, ки вазифаи
подшоҳ пеш аз ҳама он аст, ки зулми дигарон – амалдоронро аз сари халқ дур гардонад, вагарна ӯро наметавон сарвар
шумурд (К. 145а). Ин гуфтори Ҷомиро ҳам агар ба замони
худи ӯ, ки подшоҳон бозичаи аҳли дарбор шуда буданд,
татбиқ намоем, аҳамияти он афзун мегардад.
Бармегардем ба сифатҳое, ки дар шахсияти подшоҳ
мавҷуд будани онҳоро Ҷомӣ зарур мешуморад. Мувофиқи
дархости Ҷомӣ подшоҳ бояд: 3) соҳиби ҳилм (К. 147а); 4)
дар иҷрои амр ва фармони худ қатъӣ (К. 147б); 5) фурӯнишонандаи ғазаб (К. 152а – 153а); 6) авфпеша (К. 153аб)
бошад; 7) ҷӯду карам шиори худ гардонад, ки ин боиси
шӯҳрати номи нек ва маҳбубияти ӯ дар назди мардум мегардад (К. 153б – 154б); 8) аз бухл (яъне мумсикӣ) дурӣ
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ҷӯяд (К. 155а – 156а); 9) ҳамеша чун каргас аз ҳоли раоё ва
сипоҳ огаҳ бошад (Б. 32). Шоир дар зимни ин талабҳо боз аз
кибру ғурур, лофу дурӯғ, ҷаҳлу бемулоҳизагӣ дур буданро
ташвиқ менамояд, ки ҳамаи ин ба андешаҳои ӯ ҷанбаи умумиинсонӣ бахшида, қадри ӯро дар назди муосирони мо низ
баланд мебардоронад. Аз рӯи талаби Ҷомӣ подшоҳ бояд покдоман бошад (К. 150б – 152а). Ин талаб, албатта, дар ҳама
давру замонҳо аз талабҳое будааст, ки дар покии ахлоқ бузургон онро аз шартҳои аввалин шумурдаанд. Вале ин талаб
дар асри ХV, ки бозори фисқу фасодаш дар авҷ буд, аҳамияти махсус дошт, зеро аксари ҳокимони он аср дар зери
ниқоби ишқ ва сатҳӣ пиндоштани ин ҳиссиёти шариф
машғули ишқварзӣ, фисқу фуҷур, лӯъбатбозӣ ва шоҳидбозӣ
гардида, аз ҳоли мамлакат ва фуқаро бехабар мемонданд.
Барои тасдиқи фикри худ шоир ду ҳикояти тамсилӣ меорад,
ки дар ҳар ду ҳам шаҳватпарастӣ чун шуғли нораво мазаммат карда мешавад. Хулосаи Ҷомӣ дар ин бора чунин аст:
Оре, он ҷо, ки ҳукм ҳушёрист,
Ошиқӣ зидди мамлакатдорист.
Афтад аз ишқ мулк дар каму кост,
Ишқу шоҳӣ ба ҳам наояд рост

(К. 152 а).

Шаҳватпарастӣ умуман аз хислатҳои мазамматангези инсонист, ки Ҷомӣ пайваста ба муқобили он исён мебардорад (
1, 328), онро ҳам барои подшоҳону амалдорон, ҳам барои
арбобони дину шариат, ҳам барои аҳли тасаввуф ва ҳам барои мардуми оддӣ зарарноку нописанд мешуморад. Ба
қавли Ҷомӣ, ин одат мансабдоронро аз умури давлатӣ
ғофил, аҳли ирфонро аз ҳақоиқ дур ва инсони оддиро нисбат ба кору бори фоидаовар коҳил ва аз андӯхтани илму дониш бенасиб мегардонад. Дар «Ҳафт авранг» (К. 125б, 133б,
150б – 152а) ва «Баҳористон» (Б. 75 –76, 85) чанд ҳикоят
дар ин мавзӯъ мавҷуд аст, ки хулосаи онҳоро абёти зерин
ифода мекунанд:
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Чашми ақлу илм кӯр аз шаҳват аст,
Дев пеши дида ҳур аз шаҳват аст.
Ҳар куҷо ғавғои шаҳват кард зӯр,
Мебарад аз дил хирад в-аз дида нур.
Сели шаҳват ҳар куҷо тӯфон кунад,
Хонаи иқболро вайрон кунад…
Ҳар кӣ як ҷуръа маи шаҳват чашид,
То абад рӯи халосӣ з-он надид

(К. 125 б).

Ин маъниро Ҷомӣ дар қасидаи «Луҷҷат-ул-асрор» низ ба
тарзи хеле ғалатӣ ба қалам дода буд:
Ҳар киро хар сохт шаҳват, ними хардал гӯ ба ақл,
Худ ба фаҳми хурдабинон ними хардал ҳам хар аст
(I, 329).
Шоири дурандеш дуруст қазоват кардааст, ки бо таъсири
муҳити аз ҷиҳати ахлоқ носолим ва саркардаҳо одамони
оддӣ, ки онҳоро ом меномад, низ гирифтори афъоли ношоиста шуда, мекӯшанд, ки чизаке ғасбан ба даст оранду
шаҳват ронанд. Онҳо дар иҷрои ин нияти худ аз қабоҳату
фиреб ҳам рӯ намегардонанд. Албатта, ин ҷо Ҷомӣ дар зери
мафҳуми «ом» пеш аз ҳама табақаи миёнаи шаҳрро дар
назар дорад ва фошофош ба мазаммати иллатҳои ахлоқии
онҳо мепардозад:
Ин бувад сирати хавоси аном,
Чун бувад ҳоли ом к-ал авом?
Омро худ зи шом то ба саҳар
Нест ҷуз хӯрду хоб кори дигар.
Сулҳу ҷангаш барои ин бошад,
Ному нангаш фидои ин бошад.
Сухан аз дахлу харҷ ронаду бас,
Шаҳвати батну фарҷ донаду бас.
Ҳимматаш нагзарад зи фарҷу калав,
Донад аз амр фанкиҳу калав.
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Гар тиҷорат кунад набандад бор
Ҷуз ба азми фиреби шаҳру диёр.
Зулми ӯ бар сари аҷиру рафиқ,
Кам набошад зи қотеъони тариқ.
Гар зироат кунад ба дашту дара,
Ё ба деҳ ё ба шаҳр боғу тара,
Тухми ҳирсу ҳавои ӯ яксар
Надиҳад ҷуз наколу хусрон бар.
В-ар бувад аҳли санъату пеша,
Ғайри инаш набошад андеша,
Ки чӣ санъат кунад, ки симу заре
Бирабояд зи дасти беҳунаре.
Гар бувад аҳли кайлу зафъу зироъ,
Набвадаш з-офтоби ишқ шуоъ.
Зи дилаш ғайр аз ин наҷӯшад ғам,
Ки харад беш ё фурӯшад кам

(К. 30 б).

Албатта, худ аз худ маълум аст, ки талабҳои пешгузоштаи Ҷомӣ ба ҳаёт татбиқнашаванда буданд. Вай ҳарчанд
ба подшоҳону ҳокимони конкретӣ муроҷиат намояд ҳам,
шахсияти онҳоро идеализатсия карда, онҳоро то ба дараҷаи
подшоҳони хаёлӣ-идеалӣ бардоштааст. Вале Ҷомӣ эътиқоди
комил дошт, ки дар натиҷаи кӯшиши шахсии подшоҳон ва
мусоидати муҳити онҳо метавон ба ин мартаба расид. Ба
андешаи ӯ барои ба сифатҳои нек молик шудан подшоҳро
зарур аст, ки дар атрофи худ наздикони хуб дошт бошад, то
ки ӯро дар роҳи некӣ мададгор бошанд ва аз бадӣ нигоҳ доранд. Ӯ дар назди подшоҳ матлуб будани мунаҷҷимону донишмандон ва табиби ҳозиқро таъкид намуда (К. 158б –
161а), аз қувваи эҷодии аҳли қалам баҳравар шудани ҳукмронро (К. 161а – 164б) лозим медонад. Вале шоир дар ҳузури ҳукмрони мамлакат қабл аз ҳама мавҷуд будани олими
соҳаи фиқҳ ва вазири донишмандро зарур мешуморад (К.
156а – 158б), то ки ин ду наздики шоҳ аз рӯи дониш ва шаръ
пеши роҳи худсариҳо ва беқонуниятҳои подшоҳро бигиранд. Агар дар хотир оварем, ки ҳукмронони замони Ҷомӣ
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ҳатто аз доираи шариат ҳам фарсахҳо берун рафта, ваҳшонияти ғайриинсонии худро нисбат ба фуқаро бо ҳазор
ҳилаю найранг чун талаби шариат маънидод мекарданд, арзиши талаби Ҷомӣ дар ин бора муҷассамтар намудор мешавад. Ҷомӣ рӯйрост мегӯяд, ки фақеҳ бояд ҳақро ҷонибдорӣ
кунад, на ин ки бо тамаллуқ ботилро чун ҳақ нишон диҳад.
Аз маккории фақеҳони замонҳои гузашта Абдураҳмони
Ҷомӣ ду ҳикоят меорад, ки дар яке мири Хоразм дар болои
чаҳор зани қонуниаш, ки шариат онро иҷозат медиҳад, ҳар
куҷо духтари хушрӯе меёфтааст, ба тасарруфи худ медаровардааст, аммо ҳиллааш он будааст, ки духтарро ба гуфтани
алфози куфромез маҷбур карда, ӯро ба ин баҳона бандаи
худ шумурда, «Кардияш бе никоҳ шарманда, – Ки набошад
никоҳ бар банда» (К. 156а). Дар ҳикояти дуюм порахӯрӣ ва
найрангбозии мӯҳтасиби Бағдод ба қалам дода мешавад. Ба
назари мо ҳардуи ин ҳикоят асоси воқеӣ бояд дошта
бошанд. Ҳамчунин дар хотир доштан лозим аст, ки баъди
Ҷомӣ ҳам ин ду хислат дар ҳаёти феодалии мардумони
Шарқ хеле ривоҷ дошт ва намунаҳои барҷастаи онро устод
С.Айнӣ дар «Ғуломон» ва «Ёддоштҳо»-и худ тасвир кардааст. Ҷомӣ дар охир ба хулосае меояд, ки золиму ҳилакор саг
асту фақеҳи ба ӯ мададгор сагмагас, вале:
Гаҳ-гаҳ аз тарки ҳар ҳавову ҳавас
Саг зи тақлиби даҳр гардад кас,
Сагмагас ҳеҷ гоҳ кас нашавад,
Қалби ӯ ғайри сагмагас нашавад

(К. 156 б).

Ба мавқеи атрофиёни дигари подшоҳ ҳам аҳамияти хос
дода, Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Баҳористон» менависад:
«Қарини подшоҳ ҳакими фикратпеша бояд, на надими
ҳазландеша, зеро ки он ба дараҷоти камол барояд ва аз ин ба
даракоти нуқсон гирояд» (Б. 31).
Андешаи Ҷомӣ дар бораи мақому ҷоҳи вазир басе қобили
таваҷҷӯҳ аст. Мувофиқи мушоҳидаҳои мо, ӯ аввалин бор дар
ин бора дар достони «Саломон ва Абсол» дар боби «Васият
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кардани подшоҳ Саломонро» ба тарзи муфассал таваққуф менамояд. Ҷомӣ аз забони падари Саломон, ки подшоҳи Юнон
буд, таъкид менамояд, ки дар атрофи ҳукмрон мавҷуд будани
олимони соҳаҳои гуногун, сарҳангони муқтадир, мунқиёни
ҳушёр ва вазири ҳалолкори донишандӯзи ботадбир зарур аст.
Ба фикри Ҷомӣ, вазир бояд баъди подшоҳ каси обрӯмандтарин
ва байни шоҳу раият дар корҳои хайр воситачӣ бошад, халқро
пушту паноҳ ва шоҳро дар умури хайр мададгор гардад (К.
140а). Ҷомӣ роҷеъ ба мақоми вазир дар дарбор дар достонҳои
«Тӯҳфат-ул-Аҳрор» (мақолаи чаҳордаҳум) ва «Сабҳат-улаброр» (иқди сию шашум) низ таваққуф менамояд, вале порчаи «Тӯҳфат-ул-Аҳрор» тамоман характери танқидӣ – фошкунандагӣ дорад, ки дар мавқеи худ оварда хоҳад шуд. Иқди сию
шашуми «Сабҳат-ул-аброр»-ро Ҷомӣ «Дар некхоҳии аркони
давлат миёни подшоҳ ва раоё робитаанд ва дар вусули осори
адл ва зулм восита» номида (К. 252а – 263а), дар он ақидаи дар
ин бора дар «Саломон ва Абсол» баёнкардаашро хеле тавсиа
медиҳад ва хитобан ба вазир мегӯяд, ки бояд ӯ ба василаи ақлу
рой пеши шарру шӯр, айшу нӯш, зулму ҷавр, ғазабу қаҳр, бухлу мумсикӣ, шитобкорию беандешагӣ, бахшоиш муовин гардад, барои баровардани муҳими аҳли ҳоҷат кӯшад, барои ғамхори халқ будан насиҳатгари шоҳ бошад.
Мутафаккири бузург хислатҳои ҳамидаи вазиронро пешниҳод мекунад, балки мекӯшад, ки дар асарҳои худ образҳои барҷастаи вазирони соҳибтадбирро низ нишон
диҳад. Яке аз образҳои дилангези вазири ботадбир, ки Ҷомӣ
офаридааст, образи Юсуф чун вазири подшоҳи Миср аст, ки
дар достони «Юсуф ва Зулайхо» тасвир мегардад. Марҳум
академик А.М.Мирзоев бо номи «Тасвири Навоӣ дар «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ» мақолае навишта, фикреро пеш
меронад, ки дар тасвири Юсуф Ҷомӣ хислатҳои Навоиро ба
қалам додааст»1. Ин фикр аз ҳақиқат дур нест. Аммо барои
мо муҳимаш он аст, ки Юсуф дар тасвири Ҷомӣ чун вазир
тамоми кӯшиши худро барои ободонии мамлакат, нигоҳ
1

Мирзоев Абдулғанӣ. Тасвири Навоӣ дар «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ.
«Садои Шарқ», 1971, №8, с.135-140.
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доштани мардум аз қаҳтиву бадбахтиҳо ва сулҳу осоиш равона мекунад. Дар бисёр ҳикоятҳои «Баҳористон» Бузургмеҳр чун образи вазири мудаббир таҷассум ёфтааст.
Абдураҳмони Ҷомӣ гаштаю баргашта мавзӯи мақоми вазирро дар даргоҳи амир мавриди мулоҳиза қарор дода, дар
дафтари савуми «Силсилат-уз-заҳаб» фикреро пеш меронад,
ки шахси вазиршаванда бояд баъди подшоҳ баобрӯтарин
кас, воситачии хуби байни шоҳу халқ бошад, халқро аз зулми шоҳ паноҳ гардад, пеши ситами шоҳро бигирад, махсусан Ҷомӣ маъно ва вазифаи вазирро ба тарзи анъанавӣ боркаш мешуморад, ки фикри ӯро возеҳ мегардонад (К. 157б).
Вале Ҷомӣ, ки шоҳиди бисёр хиёнату ҷиноятҳои вазирони
замонаш буд, ба подшоҳ таълим медиҳад, ки дар сурати
байни вазир ва дигарон ихтилоф афтодан бояд худи шоҳ ӯро
тафтишу пурсиш кунад:
Он кӣ бошад аз вазир андар нафир,
Пурсиши ӯро маяфган бо вазир.
Ҳам ба худ тафтиш кун он ҳолро,
Соз олӣ пояи иқболро

(К. 140 а).

Дар «Ҳикояти сиёсати Яъқубсултон он авони шерозиро»,
ки ҷанбаи ривоятӣ дошта, ба фаъолияти Султон Яъқуби
Туркман, ки аз дӯстони ғоибонаи Ҷомӣ буд, мансуб аст, шоир
нақл мекунад, ки подшоҳи мазкур роҷеъ ба тааддии золиме
шикоятномаҳо гирифта, ӯро ҷеғ зада, гуноҳашро ба гарданаш
мемонад ва ба қатлаш мерасонад (К. 158аб). Шоир қабоҳату
разолати вазирони ҷафопешаи ситамандешаро бо роҳҳои гуногун фош менамояд. Дар як ҳикояти дафтари сеюми «Силсилат-уз-заҳаб», ки дар боби баҳси мақоми вазир оварда шудааст, нақл карда мешавад, ки бадсириште ба Соҳиби Аббод нома менависад, ки мисли Қорун молдоре мурдааст ва аз вай
моли бисёре монда ва ба ҷуз як тифли сағир ворисе надорад,
мехоҳад, ки моли ӯро подшоҳӣ гардонад. Аммо Соҳиби Аббод
на танҳо таклифи ӯро рад мекунад, балки ин вазири бетадбирро ба уқубат ҳам мерасонад (К. 157б – 158а). Ҳамин мазмун
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ҳикоятро Ҷомӣ дар «Баҳористон» тамоман ба сурати дигар
меорад, ки тобиши ҳаҷвӣ дошта, сиришти ҳақиқии вазирони
замони феодалиро ҷилвагар менамояд: «Тавонгаре дар аҳди
яке аз золимон бимурд. Вазири он золим писари вайро талаб
кард ва пурсид, ки падари ту чӣ гузоштааст? Гуфт: «Аз молу
манол чунин ва чунон ва аз ворисон вазири кабирро, айдуҳуллоҳу субҳонаҳу, ва ин фақири ҳақирро». Вазир бихандид ва
фармуд, ки мероси вайро ба ду ним карданд: нимеро ба вай
гузошт ва нимеро барои подшоҳ бардошт» (Б.81). Аз ин ҳикояти ҳаҷвӣ шоир чунин хулоса мебарорад:
Зулмпеша вазир нашносад
Ҷуз ҳақи подшоҳ моли ятим.
Адл донад, агар барад ба тамом,
Фазл донад, агар кунад ба ду ним

(Б. 81).

Бо вуҷуди ҳамаи ин Ҷомӣ дар ривоҷи бозори зулм гоҳе пеш
аз ҳама подшоҳонро айбдор мешуморад ва дигар атрофиёни
ӯро дар ин кор ба вай мададгор медонад, ки ин ҷасорати бемонанд аст. Вай дар мақолаи сенздаҳуми «Тӯҳфат-ул-Аҳрор», ки
«Дар мукотибаи салотин, ки агар бар дигарон метобанд, осмони адлро чашмаи офтобанд ва агар ҳама гирди худ мегарданд,
тӯфони зулмро гирдоб» номида шудааст, Ҷомӣ боз ҳам бо тамоми қатъият барои подшоҳон зарурат доштани доду адлро
пеш гузошта, аз онҳо барҳазар будан аз манманӣ, ғурур,
судҷӯӣ ва зулмпешагиро талаб мекунад ва онҳоро меогоҳонад,
ки кӯтоҳии умр ва оқибати бади зулмро тафаҳҳус намоянд, аз
оҳи мазлумон ва ҷазои рӯзи шумор битарсанд. Умуман Ҷомӣ
дар тамоми муддати эҷодиёти худ золимонро аз асари оҳи ситамдидагон ва мукофоти рӯзи ҷазо метарсонад, ки ҳарчанд аз
маҳдудияти ғоявии андешаи ӯ дарак медиҳад, дар он рӯзгор,
ки ин ҳукмрони мутлақи ақлҳо буд, беҳуда ва бетаъсир набуд.
Мутафаккири бузург дуруст дарк ва таъкид менамояд, ки зулми подшоҳ барои зулми дигарон қувват медиҳад. Бинобар ин
ҳукмрон пеш аз ҳама худаш бояд бо ибрати шахсӣ муҳофиз,
на ғосиби моли зердастон буданашро ба исбот расонад:
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Зулми туро бех чу маҳкам шавад,
Зулми ту зулми ҳама олам шавад.
Хоҷа ба хона чу бувад дафсарой,
Аҳли сарояш ҳама кӯбанд пой.
Шаҳре аз осеби ту ғорат шавад,
То-т яке хона иморат шавад.
Кош кунӣ тарки иморатгарӣ,
То накашад кор ба ғоратгарӣ.
Боғе аз осеби ту гардад талаф,
То-т дарояд таҳи себе ба каф.
Беҳ, ки аз ин себ шикебат барад,
Варна ба ҳар себ ҳасибат барад.
Меваю мурғи сари хонат муқим
Аз ҳарами беваю боғи ятим.
Матбахият ҳима зи хӯи дурушт
Мекашад аз пуштаи ҳар кӯзпушт.
Бози туро миршикорон ба фан
Тӯъмадеҳ аз кӯжаи ҳар пиразан.
Борагии хоси туро ҳар пасин
Коҳу ҷав аз тӯбрае хӯшачин.
Гӯши канизони туро дода баҳр
Аз зари дарюза гадоёни шаҳр

(К. 192 б).

Е.Э.Бертелс баъди порчаи болоро овардан ишора менамояд, ки «Ҷомӣ аз ҳақиқат чашмпӯшӣ намекунад. Ӯ мебинад, ки сохтмонҳои мӯҳташами темуриён, ки ҳанӯз ҳам мо
аз ёдгориҳои он ба ҳаяҷон меоем, дар натиҷаи истисмори
мудҳиштарин ба вуҷуд омада, боигарии ҳокимон бо роҳи
хароб гардондани вилоятҳои тамом ҷамъ овард шудааст.
Амирон ҳатто парвое ҳам надоранд, ки барои қонеъ гардондани ҳавасҳои онҳо охирин бурдаи нони бенавоён ситонда мешавад»1.
Дар як порчаи «Хирадномаи Искандарӣ» ҳам Ҷомӣ кирдори золимонаи подшоҳонро барои халқ сирояткунанда
1

Бертельс Е.Э. Навои и Джами, стр. 259.
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шумурда (К. 446б), таъкид менамояд, ки натиҷаи ҳамин
беадолатӣ ва таъсири ҳарисии подшоҳон аст, ки раоё ҳам
молики кирдорҳои зишт мегарданд ва дар роҳи тамаъу ба
даст овардани дороӣ ҳисси фарзандиро ҳам аз хотир бароварда, молу ҷони падарро низ дар ин роҳ қурбон карданӣ
мешаванд. Дар «Баҳористон» чунин як ҳикояте оварда мешавад, ки ба шарҳ ҳоҷат надорад: «Писареро гуфтанд: Мехоҳӣ, ки падари ту бимирад, то мероси вай бигирӣ? Гуфт:
Не! Аммо мехоҳам, ки вайро бикушанд, то чунончи мероси
вай бигирам, хунбаҳои вай низ биситонам. Қитъа:
Фарзанд, ки хоҳад зи паи мол падарро,
Хоҳад, ки намонад падару мол бимонад.
Хуш нест ба марги падару бурдани мерос
Хоҳад, ки кушандаш, ки дият ҳам биситонад»
(К. 83).
Абдураҳмони Ҷомӣ дар мақолаи чаҳордаҳуми «Тӯҳфатул-Аҳрор», ки онро «Дар ишорат ба ҳоли вазирон ва дабирон, ки рақами адолат ва зулм бар сафаҳоти айём ва рашаҳоти ақломи эшон аст» номидааст (К. 192б – 193б), изҳор
медорад, ки вазифаи аввалиндараҷаи вазирон нигоҳ доштани подшоҳ аз зулм аст, аммо вазирони давраи ӯ боиси бадномии шоҳ, харобии раият, изтироби мулк ва шӯру ғавғо
дар кишвар шудаанд. Бадхарҷиҳои вазири Ҳусайни Бойқаро
Маҷдаддин, бо айби ситамгарӣ кушта шудани ҳамкасби ӯ
Сонеӣ, талошҳои вазири дигари ин замон Низомулмулки
Хавофӣ барои истиқрори ҳокимияти ин тахтнишин ва дар
ин роҳ қурбони дасисабозиҳои дарбори ӯ шудани вайро бояд ба хотир овард. Бисёрии бадкориҳо ва бадомӯзиҳои вазирон дар асари бадмастӣ рух медод. Аз ин рӯ Ҷомӣ бо танбеҳ
ба вазирон хитоб карда, мегӯяд:
Чанд мададгории золим кунӣ,
В-аз мададаш касби мазолим кунӣ!
То бибарӣ аз дили золим ғубор
Гардани мазлум кунӣ зери бор.
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Хирмани деҳқон, ки ба хуни ҷигар
Киштаи вай омада дар деҳ бибар.
Сӯхтаи оташи бедоди туст,
Донаю коҳаш шуда барбоди туст.
Дона кунӣ нақл ба анбори шоҳ,
Коҳ барӣ баҳри сутури сипоҳ.
Ҳиссаи деҳқон, чу шавӣ ғавррас,
Донаи ашку каҳи рӯй асту бас.
Мояи тоҷир, ки дар оворагӣ
Ҷамъ нашуд ҷуз ба ҷигархорагӣ
Шуд зи баротат ҳама сарфи закот,
Дар кафи қабз аст ҳанӯз аз барот.
Косиби бечора, ки дар шаҳру кӯй
З-обилаи даст кунад обрӯй,
Дар каф аз ойини ситамгорияш
Ҳеҷ ба ҷуз обила нагзорияш.
Хоркаши пир, ки чун хорпушт
Хам бувадаш пушт зи хори дурушт,
Чун шавад аз хор тиҳӣ пушти ӯ,
Қимати ӯро кашӣ аз мушти ӯ.
Говаки шировари ҳар пиразол
Харҷ шуд аз ту ба хароҷоти сол.
Гурснаву ташна шуда гӯшагир
Хуни ҷигар мехурад акнун чу шир.
Моли ятимон ба раҳат поймол,
Ҳосили соил зи ту зилли савол.
Зерваи тифлон-т зи табъи лаим
Ҳаст зари соилу дурри ятим.
Нақли шаби айши ту нуқли сухан
Нав ба нав аз тирадилони куҳан.
Мутриби ту он ки ба бонги баланд,
Моли фалон гӯяд чун асту чанд?
Ҳила ба сад гуна намудан тавон,
В-аз кафаш он мол рабудан тавон.
Кори ту шуд бори дили садҳазор,
Шарм намедорӣ зи ин кору бор?!
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Беш макун дасти татовул бурун,
К-аз ту қаламрав чу қалам сарнагун

(К. 193 а).

Ҳар қадар адабиёти классикии форсу тоҷикро тагурӯ кунед, ба ин барҷастагӣ, возеҳӣ ва реалият пораи дигареро
наметавон ёфт, ки вазъи накбатбори кишвари феодалиеро,
ки маддоҳонаш онро фирдавси барин мешумурданд, манзараи реалистонаи онро пеши назар ба ин ҳузноварӣ намоиш
диҳад.
Яке аз қабеҳтарин иллатҳои ҷамъияти Ҳироти нимаи
дуюми асри ХV майхорагӣ ва бадмастӣ буда, ин одати разилона махсусан дар байни табақаи боло – шоҳ, вазирон,
дарбориёни дигар, амалдорони олирутба, аҳли хонақову
лангарҳо ҳатто рӯҳониёну ходимони дин ва аз табақаи миёнаи шаҳр дар байни лавандҳо (олуфтаҳои шаҳрӣ) басе ривоҷ
ёфта, фосидии ахлоқро бештар мекард. Дар осори Ҷомӣ ва
наздикони ӯ – Навоӣ, Ҳотифӣ, Биноӣ, Суҳайлӣ, Кошифӣ ва
дигарон зарарҳои маънавӣ, иқтисодӣ ва ҷисмонии он бо мазаммат маҳкум карда шуда, онҳо кӯшидаанд, ки мардумро
аз разолати ин пастигарӣ эмин нигоҳ доранд. Мувофиқи
гуфти Ҷомӣ щаробу май душмани ақлу ҳуш, зоилкунандаи
донишу биниш, фосидкунандаи ахлоқ ва сарчашмаи хабисиҳо буда, шахси майхора наметавонад, ки байни хубу
зишт, некию бадӣ, ҳалолу ҳаром, дӯстиву душманӣ фарқ
гузорад. Бинобар ин инсондӯсти оламшумул аз ин қабоҳат
дурӣ ҷустан ва ба ин разолат нафрат доштанро тарғиб мекунад ва ба хонанда хитоб менамояд:
Душмани ҳуш аст май, эй ҳушманд,
Дӯстро мағлуби душман кам писанд!

(К. 122 а).

Ин байт аз «Саломон ва Абсол» оварда шуд. Ҷомӣ ҳар
дафъа мавриди мувофиқе ёфта, ин фикри худро вусъат
медиҳад. Ҳикояте, ки дар «Баҳористон» аз ҳолати як маст
оварда мешавад, муносибати Ҷомиро ба ин амали зишт басе
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гӯё ифода мекунад ва он ҳикоят ин аст: «Масте аз хона берун омад ва дар миёнаи роҳ бияфтод ва қай кард ва лабу
даҳони зуд биёлуд. Саге омад ва онро лесидан гирифт. Пиндошт, ки одамест, ки онро пок мекунад. Дуо мекард, ки Худои таолло фарзандон ва фарзандони туро хидматгори ту
гардонад. Баъд аз он саг пой бардошт ва бар рӯи ӯ бавл
кард. Гуфт: «Боракаллоҳ, эй сайидӣ, ки оби гарм овардӣ то
рӯи маро бишӯӣ». Қитъа:
Шаробхора чу бар хештан раво дорад,
Ки саблат аз қайи нопоки май биёлояд.
Саг аз масона гар ибриқи оби гарм орад,
Ки ғусли сиблати нопоки ӯ кунад, шояд!»

(Б.73).

Аслан майхорагӣ ва бадмастӣ дар хонадони Темур, ҳатто
дар байни занон низ ривоҷ ёфта будааст. Дар ин хусус сайёҳ
ва сафири Испания Гонзалес Клавиҳо, ки соли 1404 ба Самарқанд омада, дар тӯе шоҳиди ин қабоҳат гардидааст, менависад: «Чун наздик шуда ба шоҳзодахонум муаррифӣ шудем
ҳозирон даст ба шароб бурда буданд… Ҷавони пешхизмат ба
як даст порчаи сафед… ва дар дасти дигар дар синии кӯчаки
мусаттаҳ низ пиёлаҳои заррини кӯчак, ки ба шароб пур гашта
ва барои нӯшидан омодааст, гирифта… ба он ҷо, ки шоҳзодахонум нишастааст, наздик мешавад... зону мезанад ва зонуи
ростро бар замин мениҳад ва тааммул мекунад, то хонум ҷомро ба сар кашад ва сипас аз ҷой бармехезад ва меравад, то
ҷомро бигирад. Он хонум низ ҷомро дар синии зар мегузорад… Ин шеваи майгусорӣ дар замони кӯтоҳе ба поён намерасад, балки муддатҳои мадид тӯл мекашад ва ҳамаи хонумҳо бе
он ки аз пеш хӯроке аз он чӣ барои базм омода сохтаанд, бихӯранд, менӯшанд. Гоҳ ба гоҳ яке аз ин хонумҳо ба соқӣ, ки
дар баробараш истодааст ва пиёлаи пурмай ба даст дорад,
дастур медиҳад, то онро худаш ба сар кашад. Ночор ӯ ҳам синиро бар замин мениҳад ва ҷомро лоҷуръа ба сар мекашад, он
гоҳ ҷомро вожгун мегирад, ки нишон диҳад, қатрае аз он
намондааст. Ба ин гуна лоф мезанад, ки бо чӣ иштиёқе шароб
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меошомад ва чӣ миқдор шароб метавонад бинӯшад. Хонумҳо
бо дидани ин манзара механданд. Дар ин сур, ки ҳам инак онро тавсиф мекунем, хонуми бузург – зани бузурги Темур, низ
ҳозир буд. Гоҳе ӯ бо хонумҳои дигар шароб мепаймуд ва гоҳ
аз он шири модиён (яъне қимиз – А.А.), ки аз он ёд кардем,
мехостанд. Пас аз он ки ин шеваи майгусорӣ замони тӯлонӣ
идома ёфт, хонуми бузург фармон дод, то мо сафирон пеш равем. Бо дасти худаш ба мо шароб таоруф кард ва исрор кард,
то маро, ки ровии Ганзалез ҳастам, ба майгусорӣ водорад.
Аммо ман худдорӣ мекардам. Ба душворӣ метавонист бипазирад ва бовар кунад, ки ман ҳаргиз лаб ба шароб наолудаам.
Инак чунин майгусорӣ ба дарозо кашид, бисёре аз мардҳо, ки
дар баробари шоҳзодахонум нишаста буданд, мастӣ намудор
сохтанд ва бархе ҳам ба куллӣ аз худ бехуд гашта буданд. Ин
ҳол ба дидаи онон шоҳиде аст аз мардӣ ва ҳеҷ гоҳ суру
ҷашнеро комил ва тамом намедонанд, магар он ки дар он
гурӯҳе бисёр комилан маст шаванд»1. Чунонки мегӯянд: Аёнро чӣ ҳоҷат ба баён. Ин ҷо ба шарҳу тафсир ҳоҷат нест.
Муаллифи «Осор-ул-вузаро» Сайфиддин Ҳоҷӣ ибни Низоми Ақилӣ, ки асари худро ба вазири Султон Ҳусайни
Бойқаро Низомулмулки Хавофӣ (солҳои вазириаш 1472–1498)
бахшидааст, дар ин асари худ шарҳи ҳол ва гуфтори ибратбахши вазирони ботадбири дунёи қадим ва сулолаҳои исломиро оварда, зиндагӣ, рафтор ва кирдори Низомулмулки
Хавофиро чун вазири боандеша, мудаббир ва дурбин ба қалам
медиҳад. Аз ҷумла, Ақилӣ дар сифати ин вазир менависад:
«Дар маҷлиси ӯ касеро қудрати он набуд, ки номи шароб тавонад овард… Дар ҷамеи умур, хусусан дар замони муҳиммоти шариф, тариқаи ростӣ ва амонат шиори худ сохта, аз ҳеҷ
фарде ришва нагирифтаанд ва тасарруф нанамудаанд, ки дар
хаёли касе намегузарад, ки ба расми салола ва ё савқоте, ё
ҳадяе чизе ба назар тавонад гузаронид» (чопи Теҳрон, 1337, с.
350–351). Ақилӣ баъди баёни он ки дар замони ӯ вазирони зиёде ба айёшӣ, порахӯрӣ ва ришватситонӣ машғул буданд, чунин хабар медиҳад: «Ва аз вузарои олимиқдор камтар касе
1

Сафарномаи Клавиҳо. Тарҷимаи М.Раҷабниё. Теҳрон, 1344, с. 246-247.
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тарки маноҳӣ (корҳои ношоистаи мамнӯъ – А.А.) карда ва аксар ба фисқу фуҷур ва адмони хумур (шаробхӯрии доимӣ –
А.А.) машғул будаанд ва аксари эшон бо ҷамъе аз амсол ва
ашбоҳи худ қасду мунозиат (яъне бо ҳамкасбони худ рақобат
ва низоъ – А.А.) намуда ва дар изо ва беномусӣ ва қатлу қамъи
якдигар саъоятҳо (саъйҳо – А.А.) намуданд» (Ҳамон саҳифа).
Худи Низомулмулки Хавофӣ ҳам қурбони фитнаи аҳли дарбор гардид. Ӯро кушта, пӯст канданд.
Қайд кардан лозим аст, ки Ҷомӣ ҳар қадар аҳли ҷоҳ, зулму тааддӣ ва тартиботи замони феодалиро ба зери танқиди
беамон гирад, ҳамон қадар меҳнату фаъолияти қувваҳои истеҳсолӣ ва ҳусни онро ситоиш менамояд. Ба ақидаи Ҷомӣ
сиёҳтарин меҳнат ҳам аз баландтарин ҷоҳ боло меистад. Аз
ин рӯ ӯ хубтарин сатрҳои худро ба тараннуми меҳнати косибу деҳқон, хоркашу чӯпон, олиму шоир ва амсоли инҳо
бахшида, беҳтарин ҳикматҳои шунидаашро аз забони пири
деҳқон меорад (мисли «Мабин ба чашми ҳақорат, ки пири
деҳқон гуфт – Наруст шохи гиёҳе абас дар ин мазраъ»; I,
5424) ва тақрибан дар тамоми асарҳояш шоир на танҳо образҳои дилпазири деҳқонону косибони ҳалолкори покниҳодро, ки баъзе хусусиятҳои Инсони Комили идеалии ӯро
дороянд, таҷассум мекунад, балки аз саркардагони замон
талаб менамояд, ки дар ҳаққи ин табақаҳои халқ ғамхорӣ
кунанд (К. 243 а). Чунин як образи шоиронаи офаридаи
Ҷомӣ дар бораи марди косиб, ки обилаи дасти онро соғари
роҳат меномад, бисёр хотирписанд аст:
Марди косиб, к-аз машаққат мекунад кафро дурушт,
Баҳри ноҳамвории нафси дағал сӯҳонгар аст.
Соғари роҳат бувад аз касб бар каф обила,
Вақти он кас хуш, ки роҳатёфта з-ин соғар аст
(I, 325–326).
Дар хусуси покӣ ва софии замири деҳқон гӯшзад кардани
ҳамон ҳикоят, ки дар бораи замин харидани деҳқоне, аз он
ёфт шудани кӯзаи зар ва баҳси ӯ бо фурӯшандаи замин, ки
зар аз они ӯст, кофист (К. 146 аб). Дар девони дуюми шоир
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қитъае оварда мешавад, ки дар он меҳнати саргинкаш (каннос) аз хизмати даргоҳи касе боло гузошта мешавад:
Он шунидастӣ, канносе зи саргин зери бор,
Гуфт: «Шукр онро, ки аз иззат маро сар барфарохт!».
Булфузуле таъна зад, к-эй кори ту саргинкашӣ,
Кай хирадманд ин ҳунарро мояи иззат шинохт?!
Гуфт, к-эй нодон, кадомин из аз он афзун бувад,
К-аз паи рӯзӣ ба амсоли ту мӯҳтоҷам насохт?!
(II, 4178–4180).
Яке аз образҳои меҳнаткаши дӯстдоштаи адибони асримиёнагии форсу тоҷик (хусусан Саъдӣ), ки бузургии ӯро аз
ҳашами шоҳу вазир ҳам боло мегузоранд, образи хоркаш аст.
Дар ин маврид хоркаш чун шахси парвардаи меҳнат, розиқи
ризқи худ ва шахси рӯҳан озоду муфтахир баромад мекунад.
Ҷомӣ ҳам ба ин образ чандин бор муроҷиат намудааст. Вале аз
ҳама барҷастаи онҳо ин аст, ки дар «Сабҳат-ул-аброр» оварда
мешавад (К. 238 аб). Аз ин гузашта, Ҷомӣ эътиқод дорад, ки
танҳо дастранҷ ва музди меҳнати худи кас барояш ҳалол асту
бас. Вай дар ин бора ҳам дар «Ҳафт авранг» ва ҳам дар
«Баҳористон» ҳикоятҳои зиёд оварда, боз ҳам дар «Сабҳат-улаброр» фикрашро дар ин бора чунин ҷамъбаст менамояд:
Дастранҷи ту ҳалол аст туро,
Ғайри он ранҷу вубол аст туро.
Нони худ бо тараву дӯғ занӣ
Беҳ, ки аз хони шаҳ оруғ занӣ

(К. 220а).

Дар охири умраш ҳам Ҷомӣ дар сари ин ақида будааст,
ки хӯрандаи дастранҷи дигаронро шоҳ бошад ҳам гадо
мешуморад:
Ҳар кас зи дастранҷи касон мехурад,
Гар худ ба фарз ном ниҳӣ шоҳи кишвараш

(II, 2474).
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Дар дафтари сеюми «Силсилат-уз-заҳаб» Абдураҳмони
Ҷомӣ якбора баъди боби таърифи адолат ҳикояте меорад, ки
«Қиссаи қосид фиристодани қайсари Рум ба Нӯшервон то
маълум кунад, ки бо вай дар чӣ мақом аст, дар садади сулҳ ё
маърази интиқом аст» номида шуда, фикри умдаи шоирро оид
ба ғамхории подшоҳон ба аҳолӣ, махсусан ба табақаҳои
меҳнатии мамлакат – деҳқонон, ҳунарварон ва тоҷирон ифода
менамояд, аз забони Нӯшервон дар ҳаққи марди деҳқон чунин
суханҳо оварда мешавад:
Марди деҳқон чу тангдаст бувад,
В-аз лагадкӯби фоқа паст бувад.
Номуроду амин ниҳед ӯро,
Тухму гову замин диҳед ӯро.
Обёрӣ кунед кишташро,
Наъти хубӣ диҳед зишташро.
Кишти ӯро расад чу вақти дарав
Накунедаш дарун ба ғусса гарав.
Донаро чун кунад ҷудо аз коҳ,
Аз сари ростӣ кунед нигоҳ.
Ҳаққи ӯ з-он чӣ ҳаст, кам макунед,
Ба ҷаве хотираш дижам макунед

(К. 243а).

Барои он Ҷомӣ ба зиндагии деҳқонон бештар аҳамият
медиҳад, ки дар ҷамъияти феодалӣ, аз ҷумла дар асри ӯ ҳам,
хоҷагиҳои деҳқонӣ қувваи асосии истеҳсолкунандаи
неъматҳои моддӣ буданд. Шоири бузург барои ҳамин
деҳқонро атокунандаи қуввати ҷону тан ва диҳандаи қути
рӯҳу баданд номида, тамоми таъминоти зиндагии мардумро
мадюни он медонад. Ҳақ ба ҷониби М.Осимист, ки менависад: «Ҷомӣ ба мардуме, ки бо ранҷи даст ва арақи ҷабин ҳаёти худро таъмин мекунанд, эҳтиром ва муҳаббати хосе дорад. Ӯ деҳқониро ҳалолтарин ва ба умум фоиданоктарин
кори замони худ мешуморад, меҳнати деҳқон ва маҳсули ба
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даст овардаи вайро асос ва мояи ҳаёт медонад»1, ки абёти
зерини қиссаи боло, ки гуфтори Носири Хусравро ба хотир
меорад, ин фикрро пурра ба исбот мерасонад:
Қуввати ҷону тан зи деҳқон аст,
Қути рӯҳу бадан зи деҳқон аст.
Гар наёбад ҷаҳон зи деҳқон баҳр,
Қаҳт хезад зи корхонаи даҳр

(К. 243а).

Ба ҳамин тариқ, тадқиқу баррасии таҳаввули афкори
иҷтимоии Ҷомӣ нишон медиҳад, ки ҳар қадар эҷодиёти ӯ
рушду камол ёбад, ҳамон қадар тамоили халқии он пурқувваттар гардида, шоири бузург аксар чун ҳимояткунанда ва
пушту паноҳи қувваҳои меҳнаткаш ва мазлумон баромад
мекунад ва адолатро низ маҳз барои ҳамин гурӯҳҳо, табақаҳо ва синфҳо дархост дорад. Ин навъ ақоид ҷавҳари афкори инсондӯстии ӯро ташкил мекунад.
Абдураҳмони Ҷомӣ бо тарғиби адлу адолат ва сулҳу
оромӣ дар доираи сохти подшоҳӣ, даъват барои ғамхори
халқ будан, боло гузоштани подшоҳи одили куфрпеш аз
подшоҳи золими диндор, пеш намудани иллатҳои сохти феодалӣ қонеъ нашуда, дар «Хирадномаи Искандарӣ» дар боби «Достони расидани Искандар ба шаҳре, ки ҳама мардум
покизарӯзгор буданд ва саволу ҷавоби эшон» (К. 451 а – 452
а) хаёлан ба сохти ҷамъияти мусовоте расидааст, ки он дар
асоси меҳнат, сулҳ, баробарӣ ва бародарӣ барқарор гардида,
дар он ҳамаи аъзояш аз ҷиҳати ҳуқуқ ва дороӣ мусовӣ буда,
чӣ будани ҷангу гуруснагӣ, тавонгару бенаво, султону амир
ва бандаву фақирро намедонанд, аз ҷангу рақобат дар нафратанд, ҳама бофароғату хушбахт ва бародаронаву осоишта
умр ба сар мебаранд. Е.Э.Бертелс аввалин касе буд, ки соли
1947 ба ин кашфиёти иҷтимоии Ҷомӣ таваҷҷӯҳ гумошта,
дар достони Низомӣ мавҷуд будани онро таъкид карда менависад: «Ҷомӣ бидуни тарс тавонистааст, ки хусусиятҳои
1

Осимӣ М. Назми ҳикмати халқ, с.13.
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асосии ҷамъияти хаёлии Низомиро нигоҳ дорад. Вай фақат
дар як нукта ақиб мемонад – дар ҳеҷ ҷо намегӯяд, ки ин шакли беҳтарини ҷамъият аст ва маҳз онро дар дунё ҷорӣ кардан лозим аст»2. Баъди як – ду сол Е.Э.Бертелс суханони
дар китоби «Ҷомӣ» навиштаашро дар рисолаи дигари худ
«Роман дар бораи Искандар ва ривоятҳои асосии он дар
Шарқ» такрор намуда, ба он чунин ҷумларо илова мекунад:
«Ин фикр (яъне фикри сохти беҳтарини ҷамъиятӣ будани он
ва зарурати ҷорӣ кардани он дар олам – А.А.) албатта, аз
тамоми оҳанги нақл бармеояд»3.
И.С.Брагинский, А.Н.Болдирев, М.Раҷабов, М.Осимӣ ва
бисёр дигарон кашфи чунин ҷамъиятро на танҳо бо орзуи
шахсии худи Ҷомӣ, балки онро натиҷаи муборизаҳои дуру дарози тамоили халқӣ бо тамоили иртиҷоӣ, як навъи тазоҳури
ормони халқ дар замони феодалӣ медонанд ва чунин мешуморанд. Албатта барангезонанда ва мабдаи илҳоми Ҷомӣ дар ин
маврид лаҳзаи вохӯрии Искандар бо бараҳманҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ мебошад, ки дар навбати худ он хати сюжетро аз ҳикояти Искандар бо гимнософистҳои бараҳнаи Кал–
Каллисфони Дурӯғин гирад. Бидуни шак вобастагии ин порчаи Ҷомиро ба порчаи ба ҳамин монанди «Искандарнома»-и
Низомӣ намешавад, ки инкор кард. Вале чунин ҷамъияти
хаёлӣ дар «Искандарнома»-ҳои Амир Хусрав ва Навоӣ (шояд
аз рӯи мулоҳизаҳои сиёсӣ ва мақоми ҷамъиятии онҳо бошад)
вуҷуд надорад. Шабеҳи онро дар шаклҳои гуногун дар «Китоб-ул-шифо»-и Абӯалӣ ибни Сино, «Вис ва Ромин»-и
Фахриддини Гургонӣ, хамосаи шумерӣ дар бораи Гилгамеш,
дар «Авесто», достони хитоии «Чашмаи зардолузор»-и Тао
Юан Мин, кишвари шамбали фолклори ҳиндӣ, кишвари Бумбаи достони қалмиқии «Ҷангар», афсонаҳои русӣ ва амсоли
инҳо дидан мумкин аст. Ба ақидаи И.С.Брагинский чунин
ҷамъияти хаёлӣ ҷамъияти хаёлии коммунистӣ буда, Ҷомии
шоир тавонистааст, ки аз доираи маҳдудиятҳои синфиаш берун рафта, чун ифодакунандаи орзуву омоли халқ баромад
2
3

Бертельс Е.Э. Навои и Джами, стр. 268-269.
Бертельс Е.Э. Навои и Джами, стр. 360.
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карда, мазлумонро барои мубориза баҳри озодӣ ва баробарӣ
даъват намояд, бинобар ҳамин, мегӯяд муҳаққиқ, агар тамоми
нуқсонҳо, кӯтоҳиҳо ва маҳдудиятҳои ғоявии эҷодиёти Ҷомиро
дар як паллаи тарозу гузорем ва танҳо ҳамин достонро дар
паллаи дигар, бидуни шак, он вазнинтар хоҳад баромад.
Ҳаминро низ ба хотир овардан лозим аст, ки «кашфи» ин
навъ ҷамъияти хаёлӣ аз осори Афлотун (тақрибан солҳои 427–
345 то мелод) шурӯъ шуда, дар Шарқ ҳам он ба як анъанаи
устуворе табдил меёбад ва чунонки М.Осимӣ қайд мекунад,
ки дар вақташ Форобӣ «мадинаи фозила»-ро орзу карда, як
системаи мустақими ахлоқиеро ба вуҷуд оварда буд, ки дар
заминаи некиву адолат устувор гардида, ба ақидаи ӯ бояд
«раҳнамои саодат» бошад. Ҷомӣ ҳам дар «Хирадномаи Искандарӣ» шаҳри идеалиеро «кашф» кардааст, ки на султону
амир дорад, на бандаву фақир. Ҳамин «утопияи Шарқ, ки
ифодаи олии арзиши ахлоқии баробарӣ, адолат, некӣ, зебоист,
дар азобу маҳрумиятҳо, ҷангҳои харобиовар, бемориву қашшоқӣ, дар муқобилати фаъол бо таассуб ва таъсири номаҳдуди
идеологияи ислом тавлид шудааст»1.
Ба ҳамин тариқ, тадқиқу баррасии таҳаввули афкори
иҷтимоии Ҷомӣ нишон медиҳад, ки ҳар қадар эҷодиёти ӯ
рушду камол ёбад, ҳамон қадар тамоили халқии он пурқувваттар мегардад. Шоири бузург чун ҳимояткунанда ва пушту паноҳи қувваҳои меҳнаткаш ва ғамхори мазлумон ҳатто дар пиндори худ чунон ҷамъияти мусовоти иҷтимоиро
тарҳ мекашад, ки дар асоси баробарии моддӣ ва маънавӣ,
меҳнату сулҳ, мададгорӣ ва некӣ истиқрор дошта, мардумони он аз зулм, беҳудагӯиву носазо, озордиҳӣ ва бадӣ
барҳазар мебошанд:
Сикандар чу мегашт гирди ҷаҳон,
Хабарпурси ҳар ошкору ниҳон,
Дар аснои рафтан ба шаҳре расид,
Дар он шаҳр қавме писандида дид:
1

М. Осимӣ. Воқеият хилофи афсона аст. «Садои Шарқ», 1976, №1, с. 6566.

429
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Зи гуфтори беҳуда лабҳо хамӯш,
Фурӯ баста аз носазо чашму гӯш!
Наҷуста ба бад ҳаргиз озори ҳам,
Бар ҳар кори некӯ мададгори ҳам.
На з-эшон тавонгар касе, не фақир,
Бар эшон на султон касе, не амир.
Баробар ба ҳам қисмати молашон
Мувофиқ ба ҳам сурати ҳолашон.
На аз меҳнати қаҳташон сол танг,
На бар саҳфаи сулҳашон ҳарфи ҷанг.
Зи як хона ҳар як шуда баҳраманд,
На дар бар дари хонаҳошон, на банд

(К. 451а).

Саволу ҷавоби Искандар бо аҳли он шаҳр – давлат, ки
ахлоқи неку сабаби аз буғзу ҳасад озод ва ҳирсу оз барӣ будани онҳоро дар мавҷуд будани неъматҳои моддӣ ба қадри
кофӣ, хулқи писандида ва идроки моҳияти зиндагӣ медонанд, бисёр ҷолиби диққат аст. Дар ин саволу ҷавоб, ба
назари мо, нуктаи хеле ҷолиби диққат он аст, ки сабаби
подшоҳ надоштани мамлакатро шарҳ медиҳад. Мутафаккири бузург аз номи бошандагони он ҷамъият ақида меронад,
ки подшоҳ аз барои даъфи зулм аст ва маҳз аз ҳамин сабаб
дар кишваре, ки золим надошта бошад, ба одил ҳам эҳтиёҷ
намемонад:
Дигар гуфт: Чун шоҳи фармонравой
Дар ин шаҳри бешӯр нагрифта ҷой?
Паи дафъи зулм аст, гуфтанд, шоҳ,
Зи зулм ин вилоят бувад дар паноҳ.
Зари адл аз зулм гирад иёр,
Чу золим набошад ба одил чӣ кор?!

(К. 451б).

Ин гуфтор дар афкори Ҷомӣ ҳукми тасодуфӣ надошта,
давоми мантиқии сабзиши фикрӣ ва таҳаввули эҷодии ӯст,
зеро чунонки дар боло ишора рафта буд, Ҷомӣ то ин замон
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дар ин масъала се зинаро тай карда, а) аз адолати мусовӣ бо
шаръ; б) ба тарзеҳи адолати омехта ба куфр бар зулми
омехта бо шаръ ва в) пешниҳоди интихобӣ шудани подшоҳон, дар охир ба «кашфи» ҷамъияти хаёлии мусовот ноил
мегардад. Ҷолиби диққат аст, ки шоир дар хотимаи достони
мазкур роли меҳнатро бардошта, онро василаи озодӣ мешуморад ва танҳо тамаъу озро сабабгори тамаллуқу чоплусӣ
медонад (К. 452 а).
Ба ҳамин тариқ, тасвири ҷамъияти мусовоти хаёлӣ дар
«Хирадномаи Искандарӣ»-и Ҷомӣ яке аз саҳифаҳои рахшони китоби ҷовидонаи адабиёти форсу тоҷик ва қуллаи ғоявии эҷодиёти ӯро ташкил мекунад. Ин орзуи умумиинсонӣ
дар бораи ҷамъияти бесинф дар адабиёти халқҳои дигар (ба
ибтидои ҳамин фасл нигаред), аз ҷумла, дар адабиёти ветнамӣ ҳам мавҷуд буда, баъдҳо дар шакли барҷастатар дар
асарҳои утопиявии Томас Мор «Утопия» (соли 1516),
Т.Кампанелла «Шаҳри Офтоб» (соли 1602), В.Андреа «Христианопол» (соли 1619), Ф.Бэкон «Атлантидаи нав» (соли
1627), Фенелон «Саргузашти Телемах, писари Умесс» (соли
1699), Л.Мерсе «Соли 2440-ум» (соли 1770), Кабе «Саёҳат
дар Икария» (соли 1840), Морис Сиронк «Соли 330-уми
Республика, асри ХII солшумории насронӣ» (соли 1894),
Э.Золя «Чаҳор инҷил» (солҳои 1899–1903), Анатол Франс
«Дар санги сафед» (соли 1905) ва амсоли инҳо таҷассум ёфтааст, ки ин боз аз як арзиши умумиинсонӣ доштани
ҷиҳатҳои пешқадами эҷодиёти Ҷомӣ шаҳодат медиҳад.
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АНДЕШАҲОИ АХЛОҚИИ ҶОМӢ
Чун шахси пешқадам, мутафаккири инсондӯст ва муаллими ахлоқи ҳамида ва одоби писандида Абдураҳмони
Ҷомӣ қабоҳатҳои ҷомеаи ситамгар ва нуқсонҳои маънавии
афроди башариро ҳамчун сарчашмаҳои бадӣ, ки ваҳшонияти иҷтимоиро меафзуданд, дарк карда, бо роҳи насиҳат,
тарғиби сифатҳои хуб ва мазаммати хислатҳои бад мехоҳад,
ки дар ривоҷи ахлоқи ҳамида ва баркандани решаи ахлоқи
разилаи одамон кӯмаке расонад. Дар ин роҳ ӯ давомдиҳандаи анъанаҳои инсондӯстонаи Рӯдакӣ, Фирдавсӣ,
Абӯалӣ Сино, Носири Хусрав, Низомӣ, Саъдӣ ва Ҷалолиддини Румӣ буда, аз тамоми эҷодиёти ӯ роҷеъ ба тамоми
нуктаҳои боло метавон мисолҳои барҷаста овард. Ҷомӣ ба
василаи парвардани сифатҳои нек ва барҳам додани хислатҳои зишт дар вуҷуди шахс мехост, ки Инсони Комилро
ба воя расонад. Вай дар ин роҳ қабл аз ҳама ва беш аз ҳама
мувофиқи меъёри ахлоқии аҳли футувват озодии бошууронаи шахсиятро тарғиб мекунад, ки намунаи олии ин фикр
дар қитъаи зерин (аз девони нахустин) дарҷ ёфтааст:
Ба дандон рахна дар пӯлод кардан,
Ба нохун роҳ дар хоро буридан.
Фурӯ рафтан ба оташдон нагунсор,
Ба пилки дида оташпора чидан,
Ба фарқи сар ниҳода сад шутур бор
Зи Машриқ ҷониби Мағриб давидан,
Басе бар Ҷомӣ осонтар намояд
Зи бори миннати дунон кашидан
(I. 9054 – 9057).
Дар «Сабҳат-ул-аброр» ҳикояте оварда мешавад, ки дар
он ахлоқи аҳли меҳнат ва бо дастранҷи худ тӯъмаи ночизе
ба даст оварда, рӯз гузаронидани ин гурӯҳ ва дар айни замон озод будану аз касе миннат накашидан ситоиш меёбад,
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аз хизмати шоҳро карда, дар зери нангу ор бори бандагии
рӯҳиро кашидан ба заҳмати сахт тан дода, озод будан боло
гузошта мешавад (К.244 аб). Шиблии Нӯъмонӣ дар ҷилди V
китоби худ «Шеър-ул-аҷам» (фасли «Шоирии ахлоқӣ») чунин нақлеро меорад, ки фикри дар бораи озодии шахс
рондаи моро тақвият медиҳад: «Ҷомӣ ҳикоят мекунад, ки, –
менависад Шиблии Нӯъмонӣ, – пире ҳезум мешикаст ва
Худоро муттасил шукр мекард, ки вайро азизу гиромӣ доштааст. Шахсе, ки дар он ҷо ҳозир буд, эрод карду гуфт: Ин
чӣ иззатест, ки Худо ба ту дода? Дар ҷавоб гуфт: Кадом иззат болотар аз ин мешавад, ки ман мулозим ва ходими касе
нестам»1. Яъне дар ин ҷо баробари тарғиби ҳазар ҷустан аз
мулозимӣ ва навкарӣ ғояи бо меҳнати ҳалол рӯз гузарондан
талқин карда мешавад. Айни ҳамин фикр дар «Ҳикояти он
аз қофилаи ҳоҷиён дурафтода бо он пиразоли дар бодияи
қаноат бар қадами таваккал истода», ки дар «Хирадномаи
Искандарӣ» дарҷ гардидааст, такрор меёбад. Пиразане, ки
дар биёбон бо гиёҳҳои бадмазза ва ҳашарот рӯзашро мегузаронд, ба саволи он ки чаро ба шаҳр, ё деҳе рӯй намеорад,
чунин ҷавоб медиҳад:
Бигуфто, ки ҳар ҷой шаҳру деҳ аст,
Яке сифла бар халқ фармондеҳ аст.
Қаноат намудан ба нокому ком
Бад-ин ногувор обу нохуштаъом,
Аз он беҳ, ки баҳри шикам бихраде,
Бувад зери фармони ҳамчун х (в) аде

(К. 424 а).

Дар «Сабҳат-ул-аброр» гуфта мешавад:
Нони худ бо тараву дӯғ занӣ,
Беҳ, ки аз хони шаҳ оруғ занӣ.

(К. 220 а).

1

Шиблии Нӯъмонӣ. Шеър-ул-аҷам. Ҷилди панҷум. Тарҷимаи Сайид
Муҳаммадтақӣ Фахри Доии Гелонӣ. Теҳрон, 1337, с.172.
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Ҳамаи ин порчаҳои шеърӣ ва нақли овардашуда гуфтори
Саъдии бузургвор «Ба даст оҳаки тафта кардан хамир, – Беҳ аз
даст бар сина пеши амир»2-ро чун талаби ҷавонмардӣ ба хотир
меорад. Ҷомӣ низ мисли Саъдӣ хидмат барои шикам, ҳирс ва
ҷоҳ, яъне хиздмати ғаразнок дар назди сифлагон ва дунонро аз
хизмати халқ, ҳоҷатбарории мардум ва мададгори ҳоҷатмандон буданро тамоман фарқ мекунад, ҳар қадар ӯ хидмати
навъи аввалро бо нафрин маҳкум намояд, бо ҳарорати хосе
хидмати навъи дуюмро меситояд ва онро беҳтарин ва олитарин сифати инсони ҳақиқӣ мешуморад ва дар бисёр шеърҳояш
хидмат кардан ба мардум ва нафъ расондан ба халқро мояи
ҳаёти инсонӣ медонад. Чунин сатрҳои «Чиҳил ҳадис»-и ӯ чун
ҳикмати рӯзгор вирди забонҳост:
Эй, ки пурсӣ, ки беҳтарин кас кист?
Гӯям аз қавли беҳтарин касон:
Беҳтарин кас касе бувад, ки зи халқ,
Беш бошад ба халқ нафърасон

(К. 576 а).

Дар иқди бисту панҷуми «Сабҳат-ул-аброр», ки «Дар футувват, ки бори худ аз гардани халқ ниҳодан аст ва зери бори халқ истодан» ном дорад, Ҷомӣ боз ҳам ба масъалаи
хидмати халқро кардан дахл намуда, бо як ҷӯшу хурӯши
фавқулъодда одамонро ба ин амри шариф мехонад ва панд
медиҳад:
Шамъ шав, шамъ, ки худро сӯзӣ,
То ба он базми касон афрӯзӣ.
Бо баду нек накӯкорӣ варз,
Шеваи ёрию ғамхорӣ варз.
Абр шав, то ки чу борон резӣ,
Бар гулу хас ҳама яксон резӣ

(К. 239 а).

2

Саъдии Шерозӣ. Куллиёт. Нусхаи хаттии рақами 503 ганҷинаи дастнависҳои шарқии АИ РСС Тоҷикистон, в. 61 аб.
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Абдураҳмони Ҷомӣ худ дар ин роҳ бузургтарин намунаи
ибрат буда, бо пули худ мадрасаву пул барин биноҳои ҳасана сохта, чандин-чандин касро бо дороии худ хононд ва барои пешрафти илмӣ ва эҷодиашон кӯмак расонд. Ҳамчунин
Алӣ Сафӣ нақл мекунад: «Мефармуданд, ки ба ҳама гадоёну
соилон шафқату марҳамат мебояд намуд ва луқма аз баду
нек дареғ намебояд дошт» (с.51). Мактубҳои Ҷомӣ дар ин
бора боз ҳам шоҳиди гӯётар мебошанд. Дутои онҳоро барои
мисол меорем:
«Баъд аз арзи ниёз маърӯз он ки хидмати Мавлоно Амир
Алӣ фақиру аёлманданд ва ба таҳсили улум машғул. Агар
чунончи иноят намуда, ваҷҳе шавад, ки ба фароғи бол ва
ҷамъияти хотир ба таҳсил машғул тавонанд буд, умед аст,
ки мӯҷиби издиёти давлат ва саодати дуҷаҳонӣ гардад.
Тавфиқ рафиқ бод! Алфақир: Абдураҳмон ал-Ҷомӣ».
«Баъд аз арзи маъруз он ки дорандагон мардуми ғарибу
толиби илм ва фақиронанд. Агар чунонки иноят намуда,
нисбат ба эшон навъи эҳсоне воқеъ шавад, бисёр дар маҳал
менамояд. Тавфиқ рафиқ бод, вассалом. Алфақир: Абдураҳмон ал-Ҷомӣ».
Як гурӯҳ мактубҳои Ҷомӣ, ки дар «Рисолаи муншаот»-и
ӯ ҷой дода шудаанд, дар хусуси аз ҳокимону подшоҳон ва
вазирон дар ҳаққи арбобони маданияти асри ХV Сайфии
Бухороӣ, Ҳотифӣ, Вайсӣ, Пирӣ, Ахавӣ ва дигарон дархости
кӯмаку мадад кардани Ҷомӣ хабар медиҳанд. Ҳамаи ин то
чи андоза ғамхори халқ ва нафърасони мардум будани ӯро
боз як бори дигар ба исбот мерасонад. Ҳамаи мактубҳои
овардашуда дар мавридҳое навишта шудаанд, ки шоир ба
болонишинҳо дар вазъиятҳои конкретӣ ба ҳоҷатмандон дар
гармии кор мадад карданро талаб менамояд. Дар боло порчаҳое аз мактубҳои ӯ ба шоҳони гуногун оварда шуда буд,
ки онҳоро ба адлу инсоф мехонд. Дар мактабуи поён, ки соли 1472 ба Навоӣ навишта шудааст, дар ҳалқаи наздикони
шоҳ истода, барои халқи мазлум пушту паноҳ ва роҳатрасон
шудани ӯ маслиҳад дода мешавад:
«Баъд аз арзи ихлос ба лисони муҳаббат ва ихтисос
маърӯз он ки қурби султони соҳибқудрат ва маҷоли сухан
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дар он ҳазрат неъмате бузург аст ва шукри он неъмат сарфи
анфос ва авқот аст ба масолеҳи мусулмонон ва рафъи мафосиди золимону авонон ва агар ногаҳ аз мамарри ин шуғл,
иёзанбиллоҳ, табъи латифро гароние ҳосил ояд ва хотири
шарифро парешоние рӯй намояд, таҳаммули он гарониро
дар каффаи ҳасанот вазне азим хоҳад буд ва мусобират бар
он парешониро дар ҷамъияти асбоби саодат дахле тамом.
Роҳату ранҷ чун бувад гузарон,
Ранҷ каш баҳри роҳати дигарон.
З-он ки бошад ба мазраи уммед
Ранҷи ту тухми роҳати ҷовид.
Ҳақ субҳонаҳу ва таоло тавфиқи дастгирии азпойафтодагон ва поймардии иноназдастдодагон рафиқ гардонад! Вассалому валикром. Алфақир: Абдураҳмон ал-Ҷомӣ».
Ба ҳамин тариқ, Абдураҳмони Ҷомӣ таҳаммул кардани
бору ранҷи халқро бузургтарин саодати инсонӣ мешуморад,
ки ин як навъи некӣ ва накӯкорист. Тарғиби некӣ ва
накӯкорӣ, ки Ҷомӣ онро бо як шурӯ шавқи фавқулъоддае
ташвиқ мекунад, дар адабиёти форсу тоҷик суннатҳои қадима дошта, нақши боризи онро дар эҷодиёти Рӯдакӣ,
Абӯшакури Балхӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Саноӣ, Низомӣ, Аттор, Саъдӣ ва дигарон мушоҳида намудан мумкин
аст. Ҷомӣ дар ин роҳ давомдиҳандаи суннатҳои беҳтарини
он худовандони сухан аст. Ба ақидаи Ҷомӣ, ки ҳамаи хислатҳои неки инсонро дар зери мафҳуми номи нек ҷамъбаст
менамояд, барои номи некро гирифтан кас бар замми доштани ҳунару дониш, касбу кор ва қобилияти меҳнатӣ бояд
ростӣ (Рост рав, рост, ки сарвар бошӣ, – Дар ҳисоб аз ҳама
бартар бошӣ; К. 240 б), адаб (Мояи давлати абад адаб аст, –
Пояи рифъати хирад адаб аст; К. 24 а), покӣ (Бандаам покраверо, ки дар ин дайри куҳан, – То зияд, пок зияд, чун биравад, пок равад; I, 4337), сидқ (Сидқ иксири миси ҳастии
туст, – Пояафрози фурӯдастии туст; К. 240 б), ҳилм (Ҳилм
киштиву ғазаб тӯфон аст, – Соҳиби ҳилм чу киштибон аст.
Рӯзи тӯфонӣ чу киштӣ шиканад, – Мавҷи тӯфон ба ҳалокаш
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фиганад, К. 246а) ва амсоли инро пеша кунад. Дар ин ҷода
ҳамеша барои пешравӣ дар ҷадал будан воҷиб аст (Қонеъ
нашавӣ ба ҳар чӣ ёбӣ, – Аз хуб ба хубтар шитобӣ). Сазовори
таваҷҷӯҳ аст, ки Ҷомӣ забонро ба накӯҳиши одат кушода, аз
он раҳоӣ ёфтанро саодати ҳақиқӣ мешуморад:
Саодат хоҳӣ аз одат гузар кун,
Ки тарки одат аст асли саодат

(К. 2461).

Ҷомӣ дар «Баҳористон» тани сиҳат, хотири ҷамъ, ризқи
фарох, дӯсти меҳрубон ва фароғатро мӯҷиби зиндагонии
хуш медонад: «Панҷ чиз аст, ки ба ҳар кас доданд, зимоми
зиндагонии худ дар дасти ӯ ниҳоданд: аввал сиҳҳати бадан,
дуюм эминӣ, сеюм вусъати ризқ, чаҳорум – рафиқи шафиқ,
панҷум – фароғат. Ҳар киро аз ин маҳрум карданд, дари
зиндагонии хуш ба рӯи вай барбастанд. Қитъа:
Ба панҷ мерасад асбоби зиндагонии хуш,
Ба иттифоқи ҳакимони шӯҳра дар офоқ:
Фароғу эминию сиҳҳату кифофи маош,
Рафиқи хубсияру ҳамдами накӯахлоқ»

(Б. 26–27).

Чун сухан аз рафоқату ёрӣ рафт, таъкид бояд кард, ки
Ҷомӣ аз бузургтарин ва фаъолтарин тарғибкунандагони
дӯстӣ ва рафоқати самимӣ буда, дар тамоми давраҳои эҷодиаш ин мавзӯъро бо рангу тобишҳои гуногуни марғуб тараннум мекунад ва дар дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб»
фасли калонеро (К. 77б – 78б) ба ин мавзӯъ махсус гардонда, гаштаву баргашта сидқро тарғиб намуда (К. 124а), ошноиро рӯшноӣ номида (Шуд бар ман он сир равшан, ки
бошад – Дар ошноӣ сад рӯшноӣ; I, 8717), дӯстиро аз бародарии хунӣ боло мегузорад ва дар «Саломон ва Абсол» чунин ҳикояти машҳурро меорад:
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Гуфт бо донишваре он соддамард,
К-эй ба дониш назди ҳар озода фард!
Боз кун з-ин нуктаи пӯшида пӯст,
Ки бародар беҳ бувад ё ёру дӯст?
Гуфт: Набвад пеши доно ҳеҷ чиз
З-он бародар беҳ, ки бошад ёр низ

(К. 121 б)

Аммо Ҷомӣ ёреро меписандад, ки на танҳо ҳангоми
роҳат шарики айшу ишрат, балки ҳангоми мусибат, тангдастӣ ва мушкилӣ ғамхору мушфиқ бошад. Вай ҳар қадар
ёри ғамгусорро ситоиш намояд, ёри бадро чун хасми ҷовидоне, ки аз мори бад ҳам бадтар аст, маҳкум мекунад (К.
47а). Баробари талқини сифатҳои нек Ҷомӣ аз ҷаҳл ( Боде,
ки зи нои ҷаҳл хезад, – Дар дидаи ақл хок безад; Л. 1678), ки
оғози кулли бадиҳост (Агар будӣ аз ҷаҳл ҳар сина соф, –
Барафтодӣ аз халқ расми хилоф), ҳасад (Ҳосид бибарад зи
ҷони ширин – Ширинии дӯстони дерин; Л.1005), хашму кин
(Хашму кин чашми хирадро рамад аст, – Нораманда зи рамад бехирад аст; К. 251 а ), тамаъ (Ҳаст зери фалаки гарданда – Қонеъ озодаву томеъ банда; К. 244 а), ҳирс (Гар ду
олам забару зер шавад, – Дидаи ҳирс куҷо сер шавад?!; К.
244 а; боз – К.216 а), қаллобӣ (Имтиёзи сараву қалби ҷаҳон
душвор аст, – Хоса вақте, ки ба қаллоб расад саррофӣ; I,
8462), риё ( Аз риёпеша маҷӯ ҳоҷат, ки ҷӯдаш оразист, –
Мева кай орад дарахти хушк, к-аз борон тар аст; I, 320),
ғурур (Махур шароби ғурур аз сафои машраби айш, – Ки
селхези ҳаводис кудуратангез аст; I, 2726), мардумозорӣ
(Нест андар усули диндорӣ – Ҳеҷ бадтар зи мардумозорӣ; К.
48 а), худпарастӣ, ки сарчашмаи бадиҳо ва ҷаҳл аст (Вораст
майпараст ба як ҷуръа май зи худ, – Бечора худпараст, ки
ҳаргиз зи худ нараст; I, 2481; Масте аз майхон мезад дасту
мегуфт ин суруд: – «Бутпараст аз бут бирасту худпараст аз
худ нараст»; III, 603), тобеияти аз рӯи ҳирс ( Ба муродҷӯӣ чу
каргас мабош – Гирифтори ҳар нокасу кас мабош; К. 423 а),
пурхорию серхобӣ ва ғафлат барин ҷиҳатҳои хабисаи
ахлоқи разила дур буданро тарғиб мекунад, зеро:
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Чун шавад пур зи обу нон шикам,
Гардад аз сина илму дониш кам.
Худ чӣ дониш бувад дар он сина,
Ки бувад ҷои шаҳвату кина.
В-ар бувад донише, зи ҷаҳл кам аст,
З-он ки аз баҳри фарз ё шикам аст.
Дониши хешро чу харҷ кунад
Баҳри шаҳвоти батну фарҷ кунад.
Ҳар киро бингарӣ зи душману дӯст,
Қимати ӯ ба қадри ҳиммати ӯст.
Ҳар киро ҳиммат он бувад, ки мудом
Равадаш дар дарун шаробу таом.
Қимати ӯ агар бияфзояд,
Он бувад, к-аз дарун бурун ояд.
Чӣ аз зишттар бувад ба ҷаҳон,
Ки туфайли шикам кунӣ дилу ҷон?!

(К. 58а).

Ҷомии бузургвор ҳамчун муаллими ахлоқ дар «Хирадномаи Искандарӣ» махсусан аз шаш хислати бади зерин –
ҳасад, кина, ҳирс, мумсикӣ, ҷоҳталабӣ, дурӯғ ва беадолатиро ба дараҷаи қонуният расонда, ба рӯи ҳақиқат ниқоб мекашад, дур буданро талқин мекунад (К. 434а). Тамоми ин
ақидаҳои Ҷомӣ, ки сиришти инсондӯстӣ доранд, то ҳанӯз
аҳамияти худро аз даст надодаанд. Барои тақвияти фикр боз
чанд мисол меорем: Шоир ба муқобили ғафлат ва серхобӣ,
ки модари коҳилианд, исён бардошта, ҳукми одилонаи гуманистона мебарорад:
Бошад, эй карда рӯ ба роҳи талаб,
Ними умри ту рӯз, ниме шаб.
Шаби ту чун ҳама гузашт ба хоб,
Умри ту нима шуд ба вақти ҳисоб.
Гар ту хоҳӣ дароз гардад рӯз,
Чизе аз шаб бидузду бар вай дӯз!

(К. 61 б).
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Андарзҳои Ҷомӣ аксар бо оҳанги хитобу нидо гуфта мешаванд, то ки таъсири бештаре дошта бошанд:
Зи оҳандилӣ бугсилу мум бош!
Паноҳи асирони мазлум бош!
Аксар насиҳатҳои Ҷомӣ мисли мақолу зарбулмасалҳо
ҳикматомез ва ибратангез садо медиҳанд, ки дар мавзӯъҳои
гуногунанд. Баъзеи онҳоро меорем:
Зистан чун ба коми хасм бувад,
Мурдан аз зистан басе беҳтар

( II, 4184).

Ё:
Тифл чун соҳиби эҳсон гардад,
Зуд аз дода пушаймон гардад

(К. 239 а)

На ҳамаи андешаҳои ахлоқии Ҷомӣ дар қолаби панду
насиҳат гуфта шудаанд. Дар бисёр мавридҳо ӯ ҳодиса ва
воқеаҳои хандаовару зиштро ба тарзи ҳаҷву истеҳзо баён
мекунад ва баровардани хулосаро ба худи хонанда ва шунаванда вомегузорад:
Ба саҳро дид море он муханнас,
Ки аз мардӣ набудаш ҳеҷ ранге.
Зи бими мор меларзиду мегуфт,
Ки инак мор, ку мардеву санге?!

(II, 4297 – 4298).

Абдураҳмони Ҷомӣ чун фарзанди замони хуб ба қувваи
насиҳат ва гуфтори хеш, ки онро лашкар меномад (К. 6б),
боварии бузург дорад ва аз ин рӯ дар «Саломон ва Абсол»
дар бораи мақоми насиҳат бо муболиға чунин менависад:
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Аз насиҳат ноқисон комил шаванд,
В-аз насиҳат мудбирон муқбил шаванд.
Аз насиҳат тоза гардад ҳар диле,
В-аз насиҳат ҳал шавад ҳар мушкиле

(К. 135 б).

Албатта, насиҳат он қадаре, ки шоир қоил аст, мушкилкушо нест, вале таъсири муайяни онро дар пешравии
ҷамъият ва парвардани ахлоқи пок ба аъзои он наметавон
инкор кард. Таъбири дигари Ҷомӣ, ки насиҳатгарӣ бар дили
дӯстон чун дами субҳ барои бӯстон меномад, моҳияти онро
реалитар ифода менамояд.
Насиҳатгарӣ бар дили дӯстон
Бувад чун дами субҳ бар бӯстон

(К. 422 б).

Панду андарзҳои Ҷомиро аз рӯи мухотибинашон метавон
ба се гурӯҳ тақсим кард: 1. Андарзҳое, ки ба подшоҳон
медиҳад; 2. Насиҳатҳое, ки Ҷомӣ ба писараш Зиёуддин Юсуф медиҳад; 3 Пандҳои олии ӯ. Вале бо вуҷуди дигар-дигар
будани мухотибин ҳамаи гуфтори таълимӣ ва ҳикматомези
ӯро ҷанбаи умумиинсонӣ ба ҳам муттаҳид менамоянд. Ин
ҷо мехоҳем роҷеъ ба насиҳатҳои ӯ ба фарзандаш каме таваққуф намоем. Ӯ дар достони «Саломон ва Абсол» фарзандро беҳтарин неъмат ва номнигоҳдори падар меномад:
Ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест,
Ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест.
Ҳосил аз фарзанд гардад коми мард,
Зинда аз фарзанд монад номи мард

(К. 124 б).

Аммо Ҷомӣ фарзанди нохалафи бадсиголу бадсиришт,
фарзанди зишткирдори бадрафтор, фарзанди пурғурури
бадҷаҳл, фарзанди бадҳаваси насабпараст, фарзанди безории аз падару модар гурезонро аз бало бад мебинад, ӯро
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мазаммату нафрин мекунад, аз беилмӣ, ҷаҳолат ва ҳамоқати
ӯ ба фиғон меояд (К. 125а). Ҷомӣ ба писари худ дар «Юсуф
ва Зулайхо» панд медиҳад, ки «Чу нодонон на дар банди
падар бош – Падар бигзору фарзанди ҳунар бош» (К. 337б).
Дар девони нахустинаш фарзандони беилми аз падар ва аслу насаб лофзанандаро номардум ва шохи бебарги дарахти
мевадор меномад (I, 8978 – 8979). Умуман Ҷомӣ душмани
ашаддии насабпарастӣ буда, ҳамеша ба муқобили онҳое
хурӯҷ мекунад, ки мағрури аслу насаби худ шуда, аз
ҷавҳари дониш ва ҳунар орӣ мемонанд. Вай бебунёд ва ботил будани ин ақидаи иртиҷоӣ ва хурофоти нангинро бо
роҳҳои гуногун фош ва маҳкум менамояд. Дар дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб» ба ривоятҳои динӣ рӯй оварда, аз
забони Абӯсаиди Абулхайр ҳикоятеро меорад, ки бо вуҷуди
ҳамнасабӣ аз ҳамдигар дур ва ба якдигар адоват доштани
Абӯтолибу Абӯлаҳаб аз як сӯ ва Муҳаммаду Алиро аз сӯи
дигар нишон медиҳад (К. 71б – 72б) ва дар худи ҳамин асар
чунин ҳикоятро меорад:
Зад харе лоф бо харони дигар,
Ки маро Рахши Рустам аст падар.
Дод аз онҳо яке ҷавобаш боз,
Ки гувоҳи ту бас ду гӯши дароз

(К. 70 а).

Дар омади гап хотирнишон кардан лозим аст, ки мавзӯи
муқобили насабпарастӣ баромадан дар афкори инсондӯстии
халқи тоҷик таърихи қадимӣ дошта, ҳанӯз Рӯдакӣ гуфта
буд:
Эй дареғо, ки хирадмандро
Бошад фарзанду хирадманд не.
В-арчи адаб дораду дониш падар
Ҳосили мерос ба фарзанд не1.
1

Рӯдакӣ. Шеърҳо. Бо кӯшиши У.Каримов ва С.Саъдиев. Душанбе: «Ирфон», с. 101-102.
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Ба ҳамин тариқ Ҷомӣ қадри инсонро дар насабу силсила
намебинад, ин арзишро ӯ дар сурати некӯ, сарват ва мансаб
низ намеёбад (Тан бувад чун ғилофу ҷон шамшер – Кор
шамшер мекунад, на ғилоф; Б.18), ягонагии сурату маъниро
эътироф карда, ба бартарии сират, яъне маънӣ қоил мешавад (Сурати одам тану маънеш ҷони равшан аст, – Маънии
одам надорӣ, сурати одам чи суд; II, 1887; Хуш аст сурату
маънӣ ба вифқи якдигар – Чу номаи ту сияҳ шуд, чи суд
ҷомаи сафед?; II, 1678; боз – К. 426б – 427а), ҳусни маънавии инсонро дар исмату иффат (К. 19аб), заковат, дониш ва
ҳунар мебинад (Комилу ноқис на яксонанд дар қатъи умур,
– Он чи аз шамшер меояд, на ҳадди ханҷар аст; 1, 338), бартарию камии олию дунро аз рӯи миқдори ҳунар ва ҳиммати
онҳо (I, 335; К. 58а), на миқдори зару сим муайян мекунад:
Қимати мард на аз симу зар аст,
Қимати мард ба қадри ҳунар аст.
Эй басо банда, ки аз касби ҳунар
Қадраш аз хоҷа басе бештар аст,
В-эй басо хоҷа, ки аз беҳунарӣ
Дар раҳи бандаи худ пайсипар аст

(Б. 43).

Ин ғояро чунин ҳикояти «Баҳористон» ҳам ба исбот мерасонад: «Искандар яке аз кордоронро аз амале шариф азл
кард ва амале хасис бар вай дод. Рӯзе он мард бар Искандар
даромад. Гуфт: «Чи гуна мебини амали хешро?» Гуфт:
«Зиндагонии подшоҳ дароз бод на мард ба амал бузургу
шариф гардад, балки амал ба мард бузург ва шариф шавад,
дар ҳар амале, ки ҳаст, накӯсиратӣ мебояд ва доду инсоф».
Искандарро хуш омад, амали вайро ба вай боздод. Қитъа:
Боядат мансаби баланд, бикӯш,
То ба фазлу ҳунар кунӣ пайванд.
На ба мансаб бувад баландии мард,
Балки мансаб шавад ба мард баланд»

(Б. 28).
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Бинобар ҳамин Ҷомӣ дар бисёр навиштаҳояш аҳамияти
бузурги илму донишро чун калиди маърифати ирфонӣ қайд
намуда, на фақат илму ҷаҳл ва олиму ҷоҳилро ба ҳам
муқобил мегузорад, балки илмро тоҷи сари ҷумла ҳунарҳо,
қуфлкушои ҳама дарҳо, низомдиҳандаи олам ва шарафи
одамӣ номида, мардумро ба пардохтани илму дониш ҳидоят
мекунад ва хулоса мебарорад:
Илм бувад ҷавҳару мобақӣ сафол,
Он чу ҳақиқат, дигарон чун хаёл

(К.190 б).

Умуман мувофиқи таълимоти Ҷомӣ ҳамаи корҳоро аз рӯи
дониш ва мувофиқи маслиҳати донишмандон анҷом додан
зарур аст, агар кас худаш донишманд набошад, бояд дар паноҳи донишманде ҷой гирад (К. 139б – 140а). Лекин Абдураҳмони Ҷомӣ нишон медиҳад, ки дарёи илм бекарон буда, фаро гирифтани ҳамаи илмҳо аз имкон берун аст. Бинобар ин кас бояд фақат илми заруртаринро омӯхта, илмро бо
амал ва донишро бо куниш, яъне назарияро бо амалия, мустаҳкам гардонад, зеро илми беамал чун заҳри бенӯш,
беҳосил ва ботил буда, танҳо таҷрибае, ки дар асоси назария, ба кор бурда мешавад, илмро пурқувват ва тавоно мегардонад:
Илме, ки ногузири ту бошад, бад-он гироЙ,
В-онро, к-аз гузир бувад, ҷустуҷӯ макун!
В-он дам, ки ҳосили ту шавад илми ногузир,
Ғайр аз амал ба мӯҷиби он орзу макун

(Б. 21).

Дар ҷои дигар шоир аз номи Буқрот ба Искандар мегӯяд:
Мазан пушти по бахти фирӯзро,
Ба қисмат се кун ҳар шабонрӯзро:
Якеро ба таҳсили дониш гузор,
Ки бедонишӣ нест ҷуз айбу ор.
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Ба дониш шав андар дувум коргар,
Сеюмро ба бедонишон бар ба сар

(К. 437а).

Ба ақидаи Ҷомӣ адаб ва донишу ҳунар барои инсон сифатҳои заруртарин буда, онҳоро ба фарзандон дар ҷавонӣ
омӯзондан лозим аст. Аз ин ҷиҳат қаҳрамонҳои асарҳои ӯ
Саломон, Лайливу Маҷнун ва махсусан Искандарро дар ҷавонӣ хеле хуб мехононанд. Худи Ҷомӣ ва бародараш ҳам
дар ҷавонӣ аксари илмҳои забони худро фаро гирифта буданд. Аммо Ҷомӣ мӯътақид аст, ки толиби илм худ бояд
бештар саъй кунад:
Дар ҷавонӣ саъй кун, гар бехалал хоҳӣ амал,
Мева бенуқсон бувад, чун аз дарахти навбар аст

(I, 380).

Ҷомӣ махсусан ба тарбияи фарзанди худ аҳамияти махсус дода, барои ӯ «Баҳористон»-у «Фавоиди Зиёия» ва
насиҳатномаҳо навишта, дар онҳо на танҳо ҳудуди зарурии
фаро гирифтани донишҳои асосии замони худро муайян мекунад, балки ба ин васила як силсила афкори таълимии
хешро иброз медорад, ки дар ин бора мақолаи махсуси
марҳум А.М.Мирзоев «Абдураҳмони Ҷомӣ ва мавзӯи тарбияи фарзанд» мавҷуд аст1.
Роҷеъ ба насиҳатномаҳои Ҷомӣ, ки дар оғоз ё анҷоми маснавиҳои «Хамса»-и ӯ мавҷуданд, метавон чунин мулоҳиза
ронд: Аввалин чунин пандномаи ӯ дар «Тӯҳфат-ул-Аҳрор» (К.
199а – 200а) дарҷ гардида, мувофиқи мушоҳидаи
А.А.Мирзоев «Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин панднома дар бораи
шаш масъала таваққуф мекунад: дар байтҳои 8 – 11 писари
худро таъкид мекунад, ки то вақти риш баровардан ба бозору
кӯчаҳо танҳо нагардад. Дар байтҳои 12 – 21 дар мактаб чӣ гуна роҳ пеш гирифтани ӯро шарҳ дода, дар байти 22 – 25 ба
1

Мирзоев Абдулғанӣ. Абдураҳмони Ҷомӣ ва мавзӯи тарбияи фарзанд.
«Садои Шарқ», 1964, №12, с. 9-30.
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санъати хат ва дар байтҳои 26 – 28 ба ҳунари шоирӣ то чӣ дараҷа саргарм гардидани вайро зикр мекунад. Ниҳоят дар
байтҳои 29 – 30 аҳамияти риоя намудани вақтро таъкид намуда, дар байтҳои 31 – 37 дар бораи аҳамияти илм таваққуф мекунад»2. Аммо дар насиҳатномаи «Сабҳат-ул-аброр» сатрҳое,
ки ба тавсифи ҳунар ва таъкиди фаро гирифтани он бахшида
шудаанд, беш аз ҳама ҷолиби диққатанд. Шоир ба фарзанди
худ панд медиҳад, ки аз касабаҳои хасакӣ, ҳунари оразӣ ва
илми рӯякӣ дур бошад, ҳунари асилро омӯзад:
Дар ҳунар кӯш, ки зар чизе нест,
Ганҷи зар пеши ҳунар чизе нест.
Ҳунаре не, ки диҳад ганҷу зарат,
Ҳунаре аз дилу ҷон ранҷбарат.
В-он ҳунар нест насиби ҳама кас,
Баҳраи зиндадилон омаду бас

(К. 255а).

Ҷомӣ дар тамоми умр китобро чун ёри ғамгусор ва устоди беминнат ситоиш намояд ҳам (II, 4445 – 4446), ба
муқобили онҳое, ки китоб ҷамъ мекунанду аз он баҳрае
намегиранд, қиём мекунад (К. 30аб). Вале дар пандномаи
«Юсуф ва Зулайхо»-аш боз ба ин мавзӯъ рӯ оварда, китобро
аниси кунҷи танҳоӣ ва фурӯғи субҳи доноӣ номида (К.
337б), дар андарзномаи «Лайлӣ ва Маҷнун» ба фарзанди
худ таъкид менамояд, ки ҳеҷ гоҳ аз талабу андӯхтани дониш
фориғ нагардад:
Дар касби камол боядат ҷаҳд,
Дар беҳталабӣ ба сар барӣ аҳд.
Гирдоби талаб васеъу давр аст,
Дарёи улум давру ғавр аст.
Қонеъ нашавӣ ба ҳар чӣ ёбӣ,
Аз хуб ба хубтар шитобӣ
2

(Л. 3777–3779).

Ҳамон мақола, с.10.
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Умуман Ҷомӣ дар насиҳатномаҳояш зубдаи афкори
таълимиашро бо як низоми хос аз сари нав баён ва ҷамъбаст
менамояд. Вале Абдураҳмони Ҷомӣ дар масъалаи тарбия ва
таъсири он ба инсон ҳам ба ихтилофи фикр роҳ медиҳад. Ӯ
дар баъзе асарҳояш бефоида будани тарбияи одамони бадниҳод, насабпараст ва сифларо, ки аксар онҳоро ноқобил,
ноаҳл ва ғайра низ меномад, гӯшзад карда, дар ин бобат
ҳатто гоҳе ба ифрот роҳ медиҳад:
Ҳар кӣ нокас бувад дар аслу сиришт,
Бо тақолиби даҳр кас нашавад.
Сагмагасро агар кунӣ мақлуб
Қалби он ғайри сагмагас нашавад
(I, 9034 – 9035).
Дигар:
Ноаҳлро ба илм махон, з-он ки мушкил аст
Аз рашҳи абр маҳви савод аз пари ғуроб
(II, 910).
Чунонки ба мушоҳида мерасад, Ҷомӣ дар абёти боло
қатъан беҳосил ва бенатиҷа ва тағйирнопазир будани сиришти одамони пастро на танҳо эътироф мекунад, балки ба
воситаи овардани ташбеҳкунандаи барҷаста аз табиат (аз
файзи борон бебаҳра будани хори сари девор, бо борон
шуста нашудани пари зоғ ва як хел бетағйир мондани калимаи  سگمگسбаъди мақбул гардондани он ҳам) ин ақидаро гӯё
то ба дараҷаи ҳукми қазову қадар мебардорад, ки ин хилофи
гуфтаҳои ӯст, ки андаке болотар оварда шуд. Аз осори дигари ӯ ҳам абёти зиёдеро овардан мумкин аст, ки тамоман
ба муқобили ин ақидаи иртиҷоӣ нигаронда шуда, роли тарбия, таълим ва муҳитро дар ин роҳ ҳалкунанда мешуморад
ва маҳз ҳамин навъ афкори ахлоқии ӯ ҷиҳати пурқуввати
назарияи таълимии ӯро ташкил мекунад. Дар худи девони
якумини ӯ гуфта мешавад:
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Хӯи некӯ гирад он, к-аз нек ёбад тарбият,
Шири ҳикмат нӯшад, он к-уммулкитобаш модар аст
(I, 341).
Шоир дар асарҳои зиёдаш гаштаву баргашта ба ин
мавзӯъ муроҷиат намуда, таъсири бузурги тарбия, таълим,
ибрати шахсӣ ва муҳитро бо тарзҳои гуногун ба қалам дода,
ибратпазир будани хӯи одамизод, қобили тарбия будани он,
маҳз дар кисвати илму дониш, на аз аслу насаб, қадр пайдо
кардани шахсро таъкид менамояд:
Ёр аз ёр кунад касби камол,
Ёр аз ёр барад ҷоҳу ҷалол.
Ёр бо ёр ба ҳам ҷону тананд,
Сахтпайванд чу рӯҳу бадананд
(К. 248 б).
***
Санг аз партави худ гирад тоб,
Гардад аз сӯҳбати гул об гулоб
(К. 248 б).
Чунонки зикраш гузашт, ҷаҳонбинӣ ва назарияи дониши
Ҷомӣ идеалистӣ буда, маҳдудиятҳои синфӣ ва асримиёнагӣ
низ ба тангии назари ӯ дар баъзе мавридҳо сабаб шудаанд,
ки мо наметавонем, аз он сарфи назар кунем. Вай ба таваккал ва ризо аҳамияти зиёд дода, ҳукми қазову қадарро
тағйирнопазир мешуморад, ки ин низ ба таълимоту
тарғиботи худи ӯ дар бораи кӯшишу кор, талаби беҳбудӣ ва
муборизаю ҳаракат дар ин роҳ зид аст:
Ҷомӣ, макун, андеша, ки тағйир наёбад,
Дар ҳукми азал ҳар чӣ муқаддар шуда бошад
(I, 4145).
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Чун қазову қадар, яъне ҳукму сарнавишти кас азалист ва
бо ҳеҷ гуна қудрате тағйир намепазирад, ноилоҷ ба тақдир
тан мебояд дод. Ин, албатта, ба ақидаи дигари исломӣ, ки
озодии ирода, чораҷӯӣ, дарёфтани асбоб, тадбири ба некӣ
баргардондани бадӣ ва кӯшиши аз шар наҷот ёфтанро
тарғиб мекунад, зид аст. Ҷомӣ тибқи кайфияти рӯҳонии худ
гоҳ худро ба сояи қазо, яъне ҳукми бебозгашти азалии Худовандӣ мегирад, аммо баъзан аз қадар чун қудрати тавонои
қазоро тағйирдиҳандаи одамӣ таъбир намуда, бо умеди
наҷот аз зиштиҳо ихтиёри хештанро ба паноҳи ирода мезанад, аз ин варта роҳи халосӣ мековад. Аммо ҳосили онро
низ ба хосту марҳамати Илоҳӣ вобаста медонад (Дарки хайрият ихтиёр бувад, – В-он ба таълими кирдигор бувад) ва
дар ҳар ҳолате, ки бошад, аз ин таззоди абадӣ натиҷаи
ахлоқӣ мегирад. Вай ба тадбири тағйири тақдир мегаравад,
ки дар ин ҳолат зиддиятнок будани ҷаҳонбинӣ ва таълимоти
ӯ ошкор мегардад. Маҳдудияти таърихии Ҷомӣ дар баҳо додан ба рофизиён низ ба назар мерасад. Он ҷо, ки мегӯяд:
Рофизиро нигар, ки рафзи хирад
Карду берун ниҳод по аз ҳад.
Гуфт дар мидҳати Алӣ суханон,
Ки наёяд ҷуз аз дурӯғи замон.
Ҳаст қадри Алӣ аз он аъло,
Ки расад фаҳми рофизӣ он ҷо.
Худ Алиро чӣ нанг аз он афзун,
К-аш ситоиш кунад муште дун?!
Дун магӯ, бал зи дун басе дунтар,
Дар камӣ аз кам аз кам афзунтар.
Ҳамаро аз раде ба дӯш ридо,
Ба ҳадиси набию насси «Нубо»1.
Лекин Ҷомӣ дар худи ҳамин асар (чопи Тошканд, с.84)
такфири аҳли қибларо ҷоиз намешуморад. Ин ақидаи ӯ дар
1

Ҷомӣ. Ҳафт авранг. Тошканд, 1914, с. 24.
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замони ӯ ва хоса баъди рӯи кор омадани Сафавия ва Шайбониҳо, ки низоъҳои мазҳабӣ ба ниҳоят расида, аввалинҳо
бо баҳонаи суннӣ будан муқобилонашонро бо адовати шадид мекуштанд ва дувумиҳо бо айби шеӣ будани мухолифони худро нест мекарданд, ҷанбаи мутараққӣ дошт:
Ҳар кӣ шуд з-аҳли қибла бар ту падид,
Ки ба овардаи набӣ гаравид.
Гарчӣ сад бидъату хатову халал
Бинӣ ӯро зи рӯи илму амал.
Макун ӯро ба сарзаниш такфир,
Машумораш зи аҳли нору саъир.
Инсони асри миёна будани Абдураҳмони Ҷомӣ дар бахши «Эътиқоднома» (аз «Силсилат-у-заҳаб») бештар ҳувайдо
мегардад. Ӯ бо тамоми ҷӯшу хурӯш ва камоли эътиқод
таълимоти аҳли суннатро оид ба сифатҳои офаридагор,
хилқати олам, ҳаққонияти китобҳои Илоҳӣ, фариштаҳо, сури Исрофил, пури сират, ҳавзи Кавсар, дараҷоти биҳишт ва
дидори Ҳақ дар он ҷо баёну тарғиб мекунад. Ба тарзи дигар
гӯем, Ҷомӣ дар андешаҳои ахлоқии хеш ба ташаккули
ахлоқи мазҳабӣ аҳамияти зиёд медиҳад ва такомули Инсони
Комилро маҳз дар ҳамин доира тасаввур мекунад. Дар ин
бора «Қиссаи зоҳид ва ориф», ки дар «Силсилат-уз-заҳаб»
(чопи Тошканд, с. 50) оварда мешавад, шоҳиди гӯёст. Муаллиф ҷонибдори ориф аст, ки аз шаръу дин берун афтодани
фосиқро бадтарин гумроҳӣ мешуморад:
Зоҳиде мегузашт дар роҳе,
Фосиқеро бидид ногоҳе,
Дар гуноҳи азим афтода,
Раҳ ба сӯи ҷаҳим бикшода.
Гуфт: «Ё раб, бигир сахт ӯро,
Деҳ ба селоби фитна рахт ӯро,
Киштияшро фиган ба мавҷи хатар,
То напечад зи хатти ҳукми ту сар».
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Орифе он дуо шунид аз дур,
Бо дуогӯй гуфт, к-эй мағрур,
Чӣ гирифторияш аз ин афзун,
Ки ниҳад по зи шаръу дин берун?
Чӣ бало з-ин батар тавонад буд,
Ки бувад з-ӯ Худой нохушнуд?
Гашта мискин ба мавҷи дарё ғарқ,
Ту чӣ сангаш ҳаме занӣ бар фарқ?
Гар туро даст ҳаст, дасташ гир,
Дасти ҷони ҷафопарасташ гир!
Варна, боре маяфган аз пояш,
Ҷон ба тири дуо мефарсояш!
Қаблан ишора рафта буд, ки марсияҳои ба марги бародару фарзандони худ бахшидаи Абдураҳмони Ҷомӣ бисёр
пурсӯз буда, ҳанӯз ҳам дарду алами ӯро тоза ифода менамоянд. Вале ин ҳолат дар марсияҳое, ки дар вафоти Саъдадуддини Кошғарӣ ва дар аҷали Хоҷа Аҳрори Валӣ суруда
шудаанд, эҳсос намегардад. Баръакс дар ин марсияҳо мувофиқи таълимоти аҳли тасаввуф ба марг ҳамчун фанои
ҷисмонии ин муршидон, ки ба пиндори пайравони онҳо ибтидои бақо ва роҳи пайвастан ба ҳақиқати ҷовидон аст, мадеҳа хонда мешавад. Албатта, он ҷо низ ғиреву ашкрезӣ,
ҳасрату надомат ва ҳузни пайравон тасвир мегардад, аммо
ҳамаи ин ба ғами ҷудоии муридону мӯътақидон аз он орифон дахл дорад. Барои худи он марҳумҳо он марг чун ҷашни висолу шодмонӣ ба қалам дода мешавад, ки қабули он
ҳолат дар асри ХХ душвор аст. Худи Ҷомӣ низ ҳаногоми
эҷоди марсияи Хоҷа Аҳрори Валӣ (соли 1490) чунин маргро
мунтазир буд. Инак банди хотимавии марсияи Хоҷа Аҳрорро меорем, то ки ба ростии фикри эродшуда хонандагони
арҷманд муносибати худро баён кунанд:
Чун хитоби «ирҷиъӣ»-ро нафси покаш карда гӯш,
Хуфт дар оғӯши ҷонон бе либоси ақлу ҳуш.
Шуд чунон ҳамроз бо мақсуди худ, к-андар миён
Не ҳадиси нафс мегунҷад, на илҳоми суруш.
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Ҳоли ӯ бар сирри ваҳдат долу лаб хомӯш аз он,
Сири ирфон бишнав, эй ориф, зи гӯёи хамӯш!
Базми ишрат бурд аз ин кошонаи сурат буда,
Ҳамчунон аз соғари ӯ аҳли маънӣ ҷуръанӯш.
Ҳар киро бошад чу ӯ завқи бақои ҷовидон,
Гӯ, раҳи ӯ гир, дар нафйи вуҷуди хеш кӯш.
Доғи шавқу захми ишқаш мебарам бо худ ба ҳашр,
То зи хели ӯ шуморандам бад-ин доғу дурӯш.
Ҷомӣ, аз ҳад шуд хурӯш, он беҳ, ки ҷоне пурхарош
Бар дуои пайравони ӯ кунӣ хатм ин хурӯш.
Зилли ахлофи киромаш ҷовидон мамдуд бод,
Шоҳиди ӯ дар ҳама зарроташон машҳур бод!
(III, 366–374).
Ҷомӣ нисбат ба фалсафаи юнонӣ ва ақоиди расионалистии Ибни Сино ҳам назари манфӣ дорад. Вай дар қасидаи
«Ҷило-ур-рӯҳ» (I, 283 – 285), «Луҷҷат-ул-асрор» (I,392 –
394) ва «Тӯҳфат-ул-Аҳрор» (К. 191а) дар ҳаққи Бӯалӣ Сино
бадгӯӣ мекунад. Вале Абдураҳмони Ҷомӣ дар дафтари
сеюми «Силсилат-уз-заҳаб» бо номи «Муолиҷа кардани
Абӯалӣ Сино он соҳиби мохулиёро, ки табибон аз муолиҷаи
вай оҷиз монда буданд» (К. 160б – 161а) ҳикояте оварда, дар
илми тиб ва фанни табобат бебадал будани ӯро тасвир менамояд, ки ин ду вазъиятро на танҳо дар мафкураи Ҷомӣ
зиддият, балки як навъ гардиши фикрӣ шумурдан лозим аст.
Аз ин гузашта, дар абёти қасидаҳои «Ҷило-ур-рӯҳ» ва
«Луҷҷат-ул-асрор» Ҷомӣ, ки як навъ пайравӣ кардани
фикри Хусрави Деҳлавист1, бо услуби шоирона танҳо дар
роҳи худоҷӯӣ монеъа шудани осори фалсафӣ ва тиббии
Абӯалӣ Ибни Синоро гӯшзад мекунад, ки ин дуруст аст,
аммо дар ҳамон абёт ҳам азамати Ибни Синоро пурра инкор
кардани Ҷомӣ дида намешавад. Бар замми ин, бародари
Ҷомӣ, ки дар табобат моҳир буд, он илми шарифро асосан
аз рӯи осори Абӯалӣ Ибни Сино омӯхта буд. Ҳамаи ин ни1

Бақоев М. Ҳаёт ва эҷодиёти Хусрави Деҳлавӣ. Душанбе, 1975, с. 190191.
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шон медиҳад, ки Ҷомӣ Ибни Синоро чун файласуф рад ва
чун табиби ҳозиқтарин эътироф менамояд (К. 160б–161а.).
Бо вуҷуди ин ақидаи Ҷомӣ дар бораи Абӯалӣ Ибни Сино
дар давраҳои минбаъда дар интишори афкори фалсафӣ ва
ҳакимонаи Ибни Сино таъсири манфӣ расонид. Абдулқодири Бадоунӣ, ки яке аз муқобилони навпардозиҳои мафкуравии подшоҳи Ҳинд Акбар (1556–1605) буд, ҳангоми Шамсиддин Ҳакимулмулки Гелонӣ (ваф. Баъди 988/1579)-ро чун
файласуфи пайрави Ибни Сино танқид кардан барои исботи
«ботил» будани афкори Ибни Сино гуфтори Ҷомиро чун
ҳуҷҷат меорад2.
Як фикри иртиҷоитарини Ҷомиро пайравии ақидаи асримиёнагӣ дар хусуси ноқисулақл будани зан (1,373, К.126аб,
445аб, Б. 20–21) ва тарғиби таҷарруд (К. 423а, 444б – 445а)
ташкил мекунад. Ҳол он ки ӯ Зулайхову Лайлӣ барин
чеҳраи занони поку вафодорро офарида, дар ҳаққи модар
чунин мегӯяд:
Сар зи модар накаш, ки тоҷи шараф
Гарде аз роҳи модарон бошад.
Хок шав зери пои ӯ, ки биҳишт
Дар қадамгоҳи модарон бошад

(К. 577 а).

Абдураҳмони Ҷомӣ пайваста роҷеъ ба фазилати сухан
ақида ронда, онро паркушои розҳо, зиндакуни мурдаовозаҳо, махзани маъниҳо, кошифи асрори ҳақоиқ ва арзадеҳи
ганҷи ниҳонии дақоиқ шумурда, ашъорашро фарзанди худ
медонад (III, 2110 – 2111). Ӯ махсусан сухани мавзунро ситоиш намуда, онро арӯси маънӣ номида, таъкид менамояд,
ки ин арӯс агар аз зевар тиҳӣ бошад дилбартар аст. Ҷомӣ
талаб мекунад, ки шеър ба фаҳми умум мувофиқ навишта
шавад, зеро он падидаи ҷамъиятист. Дар ин бора донишмандони зиёде (Р.Ҳодизода, Ш.Ҳусейнзода, А.Сатторов
2

Абдулқодири Бадоунӣ. Мунтахабот-ут-таворих.]. Ш. Калкатта, 1869, с.
161-162.
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А.Ҳайитметов, А.Қурбонмамадов ва дигарон) мулоҳиза
рондаанд. Ҷолиби таваҷҷӯҳи хос аст, ки Ҷомӣ нағзӣ,
амиқмазмунӣ ва баландғоягии шеърро ба тинати ҳақиқии
гӯянда вобаста медонад, ки ин саҳеҳ аст:
Ношуда аз хӯи бадат дил тиҳӣ,
Кай расад аз назми ту бӯи беҳӣ.
Ҳар чӣ ба дил ҳаст зи поку палид
Дар сухан ояд асари он падид

(К. 175 б).

Андешаҳои пешқадами таълимӣ ва панду ҳикматҳои Абдураҳмони Ҷомӣ, бо вуҷуди баъзе нуқсонҳои ғоявӣ ва
маҳдудиятҳои таърихӣ, дар ганҷинаи афкори дидактикӣ,
ҷамъиятӣ ва эстетикии халқи тоҷик дурдонаҳои рахшонро
ташкил карда, ҳанӯз ҳам ба аҳамияти бузурги иҷтимоӣ молик буда, чун зубдаи андешаҳои умумиинсонӣ ва дастури
ахлоқи ҳамида барои тарбияи мардум, тараққии ҷамъият ва
покии замири одамони замони мо кӯмак мерасонанд.

454
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

АНҶОМИ СУХАН
Эҷодиёти Ҷомӣ як давраи бартамоми адабиёти форсу
тоҷикро бо тамоми қоидаву қавонини классикӣ, нишебу фарозҳо, анъанаҳои асро-асраи эстетикӣ-адабӣ ва идеалҳои
роиҷи иҷтимоиву ахлоқиаш муҷассаму ҷамъбаст менамояд.
Ҷомӣ ҳамчун як ҳунарвари донову тавоно дар осори худ тамоми зиддиятҳои давру замонашро низ устокорона акс кардааст. Вале ба тавре, ки аз мутолиаи осори ӯ бармеояд,
Ҷомии санъаткор ва Ҷомии рӯҳонӣ аз ҳамдигар андаке фарқ
доранд. Аммо ҳамеша паҳнои назари фалсафию гуманистии
Ҷомии хирадманду олим ва ҷаҳони таҳайюлоти ғаниву рангини Ҷомии ҳунарманди беҳамто аз маҳдудиятҳои Ҷомии
сӯфӣ баландтару сангинтару ғолибтаранд. Мурури замон
ғалу ғаши осори Ҷомиро маҳкуми фаромӯшӣ намуда,
қисмати асосии осори безаволи ӯ, аз ҷумла осори лирикӣ,
достонҳои беназири «Ҳафт авранг» ва «Баҳористон»-ро барои имрӯзиёну ояндагон эҳтиёткорона бақо додааст ва
Ҷомии бузург маҳз бо ҳамин асарҳояш адиби сутурги ҳамзамону ҳаммароми мо гардидааст.
Абдураҳмони Ҷомӣ шоир ва мутаффакири бузургест, ки
тамоми эҷодиёти худро ба васфи инсони комил ва ба манфиати мардум бахшида, дар асарҳои ҷовидониаш инсонпарвариву маърифат ва дӯстиро тарғиб намудааст. Дар эҷодиёти ӯ, чунонки чандин бор қайд шуд, эҳтироми бузург ба
намояндагони халқҳои гуногуннажод ва тамаддуни умумибашарӣ, ки аз он ба фаровонӣ баҳра бардоштааст, нақши
барҷастае гузоштааст. Бинобар ҳамин, табиист, ки осори ӯ
дар тӯли асрҳо тамоми мамлакатҳои мутараққиро тасхир
сохта, дар дили мардумони олам маскан гузоштааст. Онҳо
осори ӯро ҳам дар асл ва ҳам дар тарҷима мехонанд. Аз
ҳамин рӯ бо камоли ҷуръат метавон гуфт, ки Абдураҳмони
Ҷомӣ шоири миллӣ ва байналмилалӣ аст.
Барои шоири миллӣ будани Ҷомиро, ки ифодакунандаи
андешаву эҳсосоти мардуми тоҷик буда, асарҳояш таҷассу455
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ми махсусиятҳои тафаккури бадеии он мебошанд, ба исбот
расондан, ҷустани далелу санад лрзим нест. Фақат гӯшзад
кардани ҳамин нуқта басанда аст, ки гуфтори Ҷомиро
тоҷикон ва мардумони форсизабону форсидон дар тамоми
мавридҳои зиндагӣ чун бурҳони боэътимод ба кор мебаранд, намунаҳои зиёди эҷодиёти ӯ кайҳо боз ба фолклор гузашта, моли халқ гардидааст. Дар давоми бештар аз 500 сол
осори Ҷомӣ беш аз осори ҳар нависандаи дигар ба қайди
китобат даромада, имрӯз нусхаҳои он дар тамоми атрофу
акнофи курраи арз паҳн гардида, аз аввалин рӯзҳое, ки
санъати чоп пайдо шудааст, осори Ҷомӣ дар баробари осори
Саъдӣ ва Ҳофиз аз ҳама зиёдтар нашр шудааст. Осори Ҷомӣ
чун намунаи ибрат барои ба вуҷуд омадани бисёр асарҳояшон ба Навоиву Баёнӣ, Суҳайлию Ҳотифӣ, Фиғонию
Ҳилолӣ, Сайидо, Соибу Нозим, Ҳозиқу Шоҳин, Аҳмади
Донишу Садриддин Айнӣ ва даҳҳо шоирони тоҷик ва форсизабон илҳом бахшидааст. Ашъори зиёди ӯ дар таркиби
«Шашмақом», таронаҳои халқӣ ва оҳангҳои бастакорони
имрӯза сароида мешаванд.
Дар мамлакатҳои дигари Шарқ, алалхусус Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон ва Покистон ҳам маҳбубияти Ҷомӣ бузург аст. Дар пайравии Ҷомӣ намояндагони бузурги адабиётҳои ӯзбекӣ, озарӣ, туркманӣ, пашту, урду, турк, қазоқ,
гурҷӣ, панҷобӣ, кашмирӣ, курдӣ ва ғайра, мисли Намоӣ,
Фузулӣ,Таймурази I, Хаттак, Огаҳӣ, Муқимӣ, Махтумқулӣ,
Абай, Муҳаммад Иқбол, Халилулоҳи Халилӣ ва дигар
асарҳо навишта, суннатҳои ӯро дар адабиёти халқи худ давом додаанд.
Аз замони зиндагии Ҷомӣ то ба имрӯз асарҳои Ҷомӣ чандин бор ба забонҳои Шарқу Ғарб тарҷима шудаанд. Аввалин тарҷимони осори ӯ Навоӣ буд, ки «Чиҳил ҳадис» (соли
886/1481) ва «Нафаҳот-ул-унс» (901/1496)-ро ба ӯзбекӣ гардонда буд. Аз тарҷимаҳои дигари шарқии осори Ҷомӣ
тарҷимаҳои зеринро метавон номбар кард: ба санскритӣ –
«Юсуф ва Зулайхо» бо номи «Катҳо-каутука» (маънояш
«Маркази шавқангези ҳикоя») аз тарафи Сривара (ваф.
1489) баргардонда шуда, аз осори дигари ӯ ба озарӣ –
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«Чиҳил ҳадис» (Фузулӣ, нимаи аввали асри ХVI), туркӣ –
«Нафаҳот-ул-унс» (927/1521), «Саломон ва Абсол» (1531) ва
«Шавоҳид-ан-нубувват» (Ломеӣ), «Рисолаи муаммои манзуми асғар» (Биҳиштӣ, 977/1569–70), «Лавоеҳ» (Муҳаммад
бинни
Ориф
984/1577–78),
«Шавоҳид-ан-нубувват»
(Ҳалимӣ Ахизода, 1009/1600), «Шарҳи ҳадиси Аберазин»,
«Силсилат-уз-заҳаб», «Шарҳи байтайни Маснавӣ» (Истамбул, 1263/1847), «Баҳористон» (Истамбул, 1858), ки
тарҷимонҳояш номаълум аст, «Рисолаи арӯз» (Ҷаъфар Тайёр б. Аҳмад б.Тархон), ӯзбекӣ – «Баҳористон», «Юсуфу Зулайхо» ва «Саломону Абсол», ки онҳоро Муҳаммад Ризо
Огаҳӣ (1809–1874) баргардондааст, «Нафаҳот-ул-унс»
(Раҳмонқули Қаландар, Хоразм, асри ХIХ), арабӣ –
«Нафаҳот-ул-унс» (Тоҷиддин б. Закариёи Нақшбандӣ, асри
ХVI) паштунӣ – «Юсуф ва Зулайхо» (Абдулқодирхони Хаттак, 1112/1700), урду – «Лайлӣ ва Маҷнун» (Мулло Аҳмад,
асрҳои ХVI–ХVII), «Баҳористон» ва «Силсилат-уз-заҳаб»
(асри ХIХ) ва ғайра.
Аврупоиён низ бо осори Ҷомӣ 200 сол боз шиносанд.
Агар хато накунам, ин кор аз тарҷимаи лотинии мухтасари
«Баҳористон» шурӯъ шуда буд, ки соли 1778 дар Вена сурат
гирифтааст. Баъди ин паиҳам аврупоиён бо осори ҳакимонаи Ҷомӣ шинос шудан гирифтанд. Ба ғайр аз тарҷимаҳои
нопурра, таҳрирҳои мансури достонҳо, намунаҳо дар хрестоматияҳою антологияҳо боз тарҷимаҳои зеринро ба се забони маъруфтарини аврупоӣ номбар кардан мумкин аст:
Ба франсузӣ – «Лайлӣ ва Маҷнун» ва «Уайна ва Райё»
(А.Чезӣ, Париж, 1805, 1822), «Нафаҳот-ул-унс» (Силвестр
де Сасӣ, Париж, 1821), «Баҳористон» (Силвестр де Сасӣ,
Париж, 1825; А.Массе, Париж, 1925), «Саломон ва Абсол»
(Гаркин де Тассӣ, дар журнали Осиё, 1850; А.Бриктё, Париж, 1911), «Юсуф ва Зулайхо» (А.Бриктё, Париж, 1927) ва
ғайра.
Ба забони немисӣ – «Лайлӣ ва Маҷнун» (Ҳартман,
Лейпсиг, 1807; Г.Шакк, Штутгарт, 1890), «Юсуф ва Зулайхо» (В.Розенсвейг, Вена, 1824), «Баҳористон» (О. ШлехтаВоссерд, Вена, 1846) ва ғайра.
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Ба забони англисӣ – «Тӯҳфат-ул-Аҳрор», «Сабҳат-улаброр» (Ф.Фалконер, Лондон, 1848, 1949), «Саломон ва Абсол» (Ф.Фалконер, Лондон, 1850; Э.Фитсҷералд, Кембриҷ,
1856, ин тарҷима боз дар давоми сад сол чандин бор дар
Лондон, Кембриҷ ва Нью-Йорк нашр шудааст), «Нафаҳотул-унс» (Н.Нассау-Лис, Калкатта, 1859), «Рисолаи қофия»
(Х.Блоҷман, Калкатта, 1872), «Юсуф ва Зулайхо»
(Т.Грифис, Лондон, 1882; Ҷ.Роҷерс, Лондон, 1892),
«Баҳористон» (Банорас, 1887, Бомбай, 1899), «Лавоеҳ»
(Э.Винфилд ва М.Қазвинӣ, Лондон, 1906) ва ғайра.
Дар замони мо ҳам дар миқёси олам эътибори Ҷомӣ боз
ҳам афзуда, дар баробари таҷдиди нашри тарҷимаҳои пешин, боз тарҷимаҳои нави осори Ҷомӣ ба майдон омаданд,
ки аз ҷумла «Лайлӣ ва Маҷнун» (ба арабӣ тарҷимаи
Муҳаммад Ғанимӣ Ҳилол, Қоҳира, 1954, 1962), «Баҳористон» (ба забони чехӣ тарҷимаи Ян Марек, Прага, 1957),
тарҷимаи мансури «Саломон ва Абсол» ба синдӣ тавассути
Ғуломҳусайни Ҷулбой (Ҳайдаробод, 1962, 1969), маҷмӯаҳои
арманӣ (Ереван, 1964), гурҷӣ (Тбилиси, 1966), молдаванӣ
(Кишинев, 1968), ӯзбекӣ (Тошкент, 1970, 1977), қазоқӣ (Алмаато, 1968, 1973), тарҷимаҳои озарии «Баҳористон»
(Р.Султонов, Боку, 1964) ва «Юсуф ва Зулайхо» (Мубориз
Ализода, Боку, 1965), итолиёвии «Шарҳи байтайни Маснавӣ» (1965), тарҷимаи ӯзбекии «Хирадномаи Искандарӣ»
(Тошкент, 1976, 1978), «Баҳористон» (Ш.Шомуҳаммадов,
Тошкент, 1974, 1978), «Юсуф ва Зулайхо» (1983), тарҷимаи
итолиёвии «Дуррат-ул-фохира» (Мартино Марио Морепо,
Неапол, 1981) ва амсоли инро метавон мисол овард. Инак
дар Украина ва Эстония «Баҳористон»-ро тарҷима мекунанд.
Халқи рус бо осори Ҷомӣ аз охирҳои асри ХVIII ва ибтидои асри ХIХ боз шинос буда, то солҳои 1935 намунаҳои
эҷодиёти Ҷомӣ бештар дар матбуоти ҷорӣ ва маҷмӯаҳои
умумӣ нашр шудаанд. Дар солҳои минбаъда асарҳои Ҷомӣ
ба забони русӣ дар шакли маҷмӯаҳои алоҳида бо тиражҳои
хеле калон ба табъ расиданд: «Баҳористон» (М–Л. 1935,
Душанбе, 1964), «Мунтахабот» (М., 1955, 1965, Сталино458
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бод, 1955), «Рисолаи мусиқӣ» (А.Н.Болдырев, Ташкент,
1960), «Лирика», «Юсуф ва Зулайхо» (Душанбе, 1964), «Саломон ва Абсол» (Душанбе, 1967). Бо вуҷуди он ки осори
Ҷомӣ дар замони советӣ ба бештар аз 40 забони халқҳои Ватани паҳновари мо чоп шудааст, тарҷима ва нашри асарҳои
Ҷомӣ ба забони русӣ аҳамияти фавқулодда бузурге дошта,
намунаҳои беҳтарини онро ба ҷузви таркибии маҳзани
маънавиёти одамони советӣ табдил медиҳад. Дар ин роҳ
нашри осори чорҷилдаи Ҷомӣ, ки нашриёти «Ирфон» онро
бо муқаддимаи муҳаққиқона ва шоиронаи устод Мирзо
Турсунзода (солҳои 1972–1973) нашр кард ва «Мунтахабот»-и нисбатан муфассали ӯ, ки дар нашриёти «Советский
писатель» (Ленинград, 1978) дар силсилаи «Китобхонаи
шоир» чоп шуд, дастоварди муҳиме ба шумор мераванд.
Охирин нашри русии осори баргузидаи Ҷомӣ «Лирика. Достонҳо. Баҳористон» аст, ки нашриёти «Адиб» (1989), инак
имрӯзҳо ба табъ расонд (дар назар – соли 1989).
Ин ҳама аз бузургӣ ва адиби байналмилалӣ будани Абдураҳмони Ҷомӣ, ки дар осори худ масоили умумиинсониро
аз мавқеи гуманизми фаъол таҷассум кардааст, гувоҳӣ
медиҳад.
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АЪЛОХОН АФСАҲЗОД

МАВЛОНО
АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ
– АДИБ ВА
МУТАФАККИРИ НОМӢ
* Рисолаи илмӣ – тадқиқотӣ *
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Ороиши Орзу Раҳмонӣ
Муҳаррири ороиш Ромиш Шералӣ
Муҳаррири саҳифабандӣ Меҳрӣ Саидова
Ба матбаа 19.09.2014 супорида шуд.
Чопаш 22.09.2014 ба имзо расид. Андоза 60х84 1/16.
Ҷузъи чопӣ 29,0. Адади нашр 1000 нусха.
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Муассисаи нашриявии «Адиб»-и
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
734018, ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қаробоев 17 а

Дар чопхонаи «Ҳотамиён» чоп шудааст.
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