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АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ –
ПОЯГУЗОРИ АДАБИЁТИ ФОРС-ТОҶИК*
Давраи адабиёти забони форсии нав, ки машҳур ба забони дарӣ
аст, бо давраи салтанати Сомониён ва бо номи Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ алоқаманд аст. Ин адабиёт дар замони Сомониён ба вуҷуд
омад ва забони он забони давлатӣ ва забони илму фарҳанги эронӣ
гардид. Шӯҳрати ҷаҳонии адабиёти форс-тоҷик низ аз ҳамин аср
ибтидо мегирад ва дар саргаҳи ин адабиёт Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
ҳамчун қофиласолор ва бунёдгузор мақому манзалати олӣ дорад.
Адабиёти нави форсии дарӣ дар асри Х яку якбора ба вуҷуд наомадааст. Ин адабиёт то давраи ташаккул ва такомули худ роҳи
пурпечутоб ва марҳалаҳои гуногуни таҳаввулоти шакливу
мундариҷавиро тай намудааст. Ва моро лозим аст пеш аз он ки
паҳлӯҳои мазмуну шакли ин адабиётро аз назари таҳқиқ гузаронем,
хонандагонро ба сайри мухтасаре дар таърихи қаблии он даъват
намоем.
Дар қарнҳои III-VII дар Осиёи Миёна қавмҳои эронии шарқӣ
сокин буданд, ки онҳо дар гӯйиш ва шеваҳои мухталиф, вале ба
ҳам наздики суғдӣ, хоразмӣ ва портиву сакӣ ҳарф мезаданд ва ба
ҳамин забон адабиёти фанниву бадеӣ низ эҷод карда буданд.
Ёдгориҳои хаттии ниҳоят кам, вале пурарзиши адабии «Дарахти
Асурик» ва «Аяткори Зарирон» ба забони портӣ дар таркиби
луғавии худ бисёр калимаву вожаҳое доранд, ки дертар дар забони
дарии асри Сомонӣ ба назар мерасанд.
Ҳамзамон бо ҳамин қарнҳо дар Эрони Ғарбӣ давлати муқтадири
Сосониён (221-651 мелодӣ) вуҷуд дошт, ки адабиёт, фарҳанг ва
осори меъмориву тасвирии онҳо дар замони худ берун аз марзҳои
кишвари онҳо дар мамолики Шарқу Ғарб шӯҳрати мафтункунандае
дошт. Дар давлати Сосониён ба забони паҳлавӣ осори бой ва бузурги адабиву ахлоқӣ таълиф гардид. Адабиёти ҳам Эрони ғарбиву
ҳам шарқӣ, яъне Мовароуннаҳр аз ҷиҳати мазмунҳои асотирӣ ва
ҳамосавии бостонӣ ва аз ҳайси таркиби луғавӣ бисёр умумият ва
ҳамонандиҳо доштанд. Қавмҳои гуногуни эрониро суннатҳои
қадими мардумӣ ва ойини мазҳабию динӣ (яъне ойини Зардуштӣ)
ба ҳам наздик мекарданд.
* Ин мақола бо ҳаммуаллифии Р.Ҳодизода навишта шудааст.
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Дар қарни VII милодӣ лашкари аъроб зери парчами ислом ба
тасхир ва истилои сарзамини Эрон ва баъдтар Осиёи Миёна бархост. Дар натиҷаи ҷангҳои шадиду пурталотум на танҳо бинои давлати Сосонӣ ва мулкҳои мардуми эронии шарқӣ пош хӯрданд, балки осори маданиву фарҳангӣ ва маънавии чандинасраи Эронзамин
хароб гашт. Баробари ҳамин дини мубини ислом бо суръат ва вусъати ҳайратангезе ба ҷойи дину мазҳабҳои қадими эронӣ дар Эрону
Мовароуннаҳр истеҳком ёфт. Лашкари аъроб дар баробари ислом
ба ин сарзаминҳо забони арабиро низ овард. Забони арабӣ ҳамчун
забони муқаддас ва забони китоби осмонии ислом – Қуръон дар
коргузории давлат, дар ҳаёти иҷтимоиву фарҳангӣ ҷойгузини
забонҳои бумии эронӣ гашт. Олимону шоирон ва адибони маҳаллӣ
осори манзум ва мансури худро ба забони арабӣ таълиф менамуданд.
Дар Эрону Мовароуннаҳр шеъри араб шаклҳои классикии назм
ва насри бадеии аъробро ворид намуд. Вазни арӯз ва тарзи
қофиясозии шеъри араб, воситаҳои тасвири шеъри бодиянишинони
араб, анвои шеъри ғаноиву мадеҳӣ, мисли ғазалу қасида дар ашъори шоирони арабизабони маҳаллӣ устувор гардид. Баробари ҳамин
шеъри араб дар зери таъсири муҳит ва иқлими мулкҳои нави обшору сабзу хуррам, бо таъсири суннатҳои бостонии адабиёти хаттии қадими эронӣ аз ҷиҳати санъати сухан ва воситаҳои тасвир
ғанитар гардид ва аз шеъри бумии худи арабҳо хеле дур ҳам рафт.
Намоҳои достонҳои асотириву ҳамосавӣ, мазмунҳои қиссаҳои
қадими эронӣ, гуфтан мумкин аст адабиёти араби маҳаллиро ба
вуҷуд овард, ки мо онро метавонем адабиёти эронии арабзабон
гӯем. Аз ин ҷост, ки дусад соли «сукути адабиёти форсиро» мо
имрӯз давраи арабизабони адабиёти форс-тоҷик меномем.1
Бо вуҷуди он ки дар Эрону Хуросону Мовароуннаҳр адабиёти
хаттӣ ба забонҳои маҳаллӣ аз мавҷудият боз монд, аммо дар байни
мардум ва аҳли илму дониши эронитабор адабиёти шифоҳӣ ва
муоширату муомилот ҳамчунон дар забонҳои хеш идома дошт.
Намунаи чунин назму шеърҳои форсиро таърихнависони араб дар
китобҳояшон ба ҳуруфоти арабӣ сабт кардаанд. Шеъри ҳаҷвомези
хатлониён дар шикасти ҷанговарони араб, мисраъҳои ҳузномези
Абулянбағӣ дар харобиву вайронии Самарқанд, ки дар
таърихномаҳои муаллифони араб сабт гардидааст, шоҳиди он аст,
1

Н. Зохидов. Арабоязычный период персидско-таджикской литературы
VIII-IХ вв. – Душанбе, 1993.
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ки мардум ба забони маҳаллии худ шеър мегуфт, арзи ҳол мекард.
Ҳамаи ин далолат ба он мекунад, ки забону суннатҳои қадими
бостонӣ ва нақши ойини зардуштӣ ва дигар анъанаҳои ба ислом
бегонаро мардум нигаҳбонӣ мекард, дар ёду хотир пос медошт.
Хонадонҳои ҳукмрони маҳаллӣ, ки дар мулкҳои эронии шарқи
хилофати араб аз ҷониби халифа ҳокимони нисбатан мустақил
таъйин мешуданд, ба ҳифз ва ҷорӣ гардидани урфу одат ва ойину
русуми мардуми эронинажод сидқан мусоидат мекарданд. Ду сулолаи эронинажод – Тоҳириёну Саффориён, ки аз оғози қарни 1Х
ба тарзи мустақил дар Хуросону Мовароуннаҳр ҳокимият доштанд, дар устувории давлати худ асосан ба мардуми маҳаллӣ ва
расму ойини қадими халқ такя мекарданд. Ин волиён дар дарбори
худ шоиронеро, ки ба забони маҳаллӣ ва форсӣ шеър менавиштанд, ҷамъ намуда, онҳоро дар пос доштани забони адабиёти
маҳаллӣ таблиғ ва ташвиқ менамуданд. Дар сарчашмаҳо омадааст, ки Ҳанзалаи Бодғисӣ маддоҳи дарбори Тоҳириён буд. Чанд
абёте, ки аз ин шоир дар дастраси мост, шоҳиди он аст, ки дар
замони вай шеъри форсӣ дар шаклу чорчӯбҳои шеъри араб иншо
мешудааст :
Ёрам сипанд агарчи бар оташ ҳамефиганд
Аз баҳри чашм, то нарасад мар варо газанд.
Ӯро сипанду оташ н-ояд ҳаме ба кор
Бо рӯйи ҳамчу оташу бо холи чун сипанд.
***
Меҳтарӣ гар ба коми шер – дар аст,
Шав, хатар кун, зи коми шер биҷӯй!
Ё бузургию иззу неъмату ҷоҳ,
Ё чу мардон-т марги рӯёрӯй.2
Дар дарбори волии қавидасти Саффорӣ Яъқуб ибни Лайс (867879м.), Муҳаммад ибн Васиф, Бассоми Курд ва Муҳаммад ибни
Мухаллад шоирони маддоҳу дарборӣ буданд. Фирӯзи Машриқӣ,
Варроқи Ҳиротӣ, Абӯсулайки Гургонӣ низ аз шоирони давраи салтанати Саффориён ба шумор мераванд. Намунаи шеъри мадеҳавии
Ибни Васиф дар ситоиши Яъқуб ибни Лайс чунин аст:
2

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ. – Сталинобод, 1958. – C.14.
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Ай амире, ки амирони ҷаҳон хосаву ом
Бандаву чокару мавлою сагбанду ғулом,
Азалӣ хатте дар лавҳ, ки «мулке бидиҳед,
Ба Абӣ Юсуфи Яъқуб бину-л-Лайси ҳумом!»
... Амр Аммор туро хост в-аз ӯ гашт барӣ,
Теғи ту кард миёнҷӣ ба миёни даду дом.
Амри ӯ назди ту омад, ки «ту чун Нӯҳ бизӣ!»
Дари Окор тани ӯ, сари ӯ боби Туом.3
Аз он чи иқтибос шуд ва аз он абёти бозмондаи Вассофи Курду Ибни Мухаллад бармеояд, ки дар шеъри ибтидои қарни VIII
мо нақши сурудаҳои мардумӣ ва луғоту вожаҳои халқиро намебинем. Ашъори ин шоирон бештар бо ибораву калимоти арабӣ ва
дар доираи ташбеҳоту истиороти шеъри араб сохта шудааст. Ба
ибораи дигар гӯем, шоирони ин қарн аз тақлид ва пайравии
шеъри араб дур нарафтаанд ва ба суруду таронаҳои халқӣ камтар
рӯй овардаанд.
***
Дар охири асри IХ ба арсаи мубориза намояндагони хонадони
Сомонӣ баромаданд, ки онҳо аз оғози асри IХ ба идораи
вилоятҳои гуногуни Мовароуннаҳр аз ҷониби хилофати Араб
маъмур буданд. Чунонки Наршахӣ дар «Таърихи Бухоро» ёдовар
шудааст, сарнасли Сомониён Сомонхудот буда, зодгоҳаш Балх ва
давраи ҷавониву камолёбияш ба деҳаи Сомон дар атрофи Марв ва
шаҳрҳои Марву Бухорою Самарқанд гузаштааст. Сомонхудот донишманди шинохтаи давр буд ва аз кеши зардуштӣ баргашта, ислом оварда буд. Ӯ бо кордониву хирадмандӣ ба ҳокими Хуросон
Асад ибни Абдуллоҳ писанд омада, ҳокими Марв таъйин мегардад. Сомонхудот дар Мавр хонадор, соҳиби фарзанд мешавад ва
писарашро ба эҳтироми дӯсти бузургвораш Асад ибни Абдуллоҳ
«Асад» ном мегузорад. Мувофиқи ишораи Наршахӣ ва муаррихони баъдӣ Асадро чаҳор писар буд: Нӯҳ, Аҳмад, Яҳё ва Илёс4.
Асад монанди падари худ дар идораи мулкҳои Шарқии хилофат
ҳамчун мушовир баргузида шуда буд. Чунин эҳтироми ӯ дар хи3
4

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ. – Сталинобод, 1958. – C.15.
Аҳрор Мухторов. Амирон ва вазирони Сомонӣ. – Душанбе, 1997. –
С.20; Абдусаттор Мухторов, Асламшоҳ Раҳматуллоев. Таърихи халқи
тоҷик. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди аввал. – Москва, 2003. – С. 125.
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лофат буд, ки Ал-Маъмун ибни Ҳорун-ар-Рашид (813-833м.) зимоми ҳокимияти Мовароуннаҳру Хуросонро ба чаҳор писари
Асад супорид. Аз оғози асри IХ Нӯҳ дар Самарқанд, Аҳмад дар
Фарғона, Яҳё дар Чочу Истаравшан ва Илёс дар Ҳирот ба
ҳокимият оғоз намуданд. Бо мурури замону гузашти вақт Аҳмад
ибни Асад тавонист Мовароуннаҳрро муттаҳид намояд ва
Самарқандро пойтахт интихоб кунад. Ин оғози ташаккули давлати мутамаркази тоҷикон мансуб мешавад. Ташкили давлати Сомониён дар даврае сурат мегирифт, ки хилофати Араб дар муддати беш аз сад соли истисмор дар байни халқҳои Мовароуннаҳру
Хуросон исломро ҷорӣ намуда, аммо барои беҳбуди ҳаёти мардуми кишвар хизмати босазое карда натавонист. Хизмати шоиста
барои халқу диёр бар дӯши Сомониён вогузор шуд, ки дар сари
гаҳвораи он Нӯҳ, Аҳмад ва бародаронаш истода буданд.
Дар байни бародарон гоҳе мухолифату низоъ рух медод, аммо
ин пояи ҳукмронии хонадони Соминиёнро суст карда наметавонист. Аҳмад, ки пас аз вафоти Нӯҳ сарварии ҳокимияти Сомониёнро ба даст гирифт, кӯшишу тадбирҳои зиёде ба харҷ дод, ки
истиқлоли ҳокимияти Сомониён дар хилофат мавқеъи зиёдтаре
дошта бошад. Дар ин мубориза нақши писари Аҳмад – Наср, ки
волии Самарқанд буд, нуфузи калон дошт. Пас аз вафоти Аҳмад
дар соли 874м. Наср ҳокими мутлақ ва ягонаи Сомониён гардид,
ки маркази он шаҳри Самарқанд буд. Соли 875м. халифа Насрро
ҳамчун ҳокими хонадони Сомониён дар Мовароуннаҳр эътироф
намуда, идораи кишварро ба ӯ супурд.
Дар ин замон Бухоро яке аз мулкҳои Сомониён буд, ки Наср
идораи онро ба бародараш Исмоил таҳвил намуд. Дар байни ду
бародари чирадаст барои тақсими молиёт ва даромади Бухоро ихтилоф пайдо гардид ва ин ихтилоф ҳатто ба ҷангу ҷидоли лашкарони ду бародар оид шуд. Дар задухӯрди дувум Исмоил ғалаба
кард, вале даъвои ҳокимияти мутлақро назди бародараш нагузошт.
Ниҳоят, дар соли 892м. баъд аз вафоти Наср Исмоил ба тахти салтанат нишаст ва Бухороро пойтахти давлати Сомониён эълон кард.
«Амир Исмоил чун ба Бухоро расид, аҳли Бухоро истиқбол карданд ва ба эъзози тамом ӯро ба шаҳр дароварданд» – менависад
Наршахӣ. Исмоили Сомонӣ ҳамчун арбоби хирадманди давлатӣ ва
саркардаву сарлашкари донишманд бо кӯшиши зиёде ба ҷангу
куштор ва ихтилофҳои байнихудии аъёну ашрофи маҳаллӣ нуқта
гузошта, ба ҳокимияти мутамарказ асоси комил ниҳод.
Дар давраи ҳукмронии Сомониён Мовароуннаҳр на танҳо аз
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ҷангу ҷидоли феодалони дохилӣ, инчунин аз ҳуҷуми бегоназаминон низ зиёда аз як аср эмин гардид. Исмоили Сомонӣ ҳамеша
кӯшиш мекард, ки бо дӯстон роҳи мурувват ва бо душманон роҳи
мудороро пеш гирад. Аз ин ҷо давлати бузурги Сомониён дар сарзамини паҳновари Мовароуннаҳр ва Хуросон аз ҷиҳати иқтисодӣ,
фарҳангӣ ва сиёсӣ яке аз бузургтарин ва пешқадамтарин давлати
онвақтаи дунё гардид. Исмоил сиёсатмадори замони худ буд. «Ҳеч
кас аз оли Сомон бисёрдонтар аз вай набуд» – гуфтааст Наршахӣ.
Исмоили Сомонӣ баробари хотима додан ба муборизаи дохилӣ
ва ғалаба аз болои душманони хориҷӣ барои боз ҳам
мустаҳкамтар гардидани иқтидори иқтисодии давлат, амнияти
марзҳои он аз ҳуҷуми хориҷиён, устувории дарбори амирӣ, ташкили артиши бонизом ва ғайра ислоҳотҳои борвар гузаронидааст.
Дар замони ӯ ба илму фарҳанг роҳи васеъ кушода шуд. Ҳамаи
чораҷӯйиҳое, ки Исмоили Сомонӣ дар роҳи истиқлол ва
истеҳкоми давлат анҷом дод, ба инкишофи иқтисодиёт, соҳаҳои
кишоварзӣ, ҳунармандӣ, тиҷорат, кашфи маъдан, шаҳрсозӣ,
корҳои меъмориву бинокорӣ, пешрафти фарҳанг ва ғайра роҳ кушод. Робитаи тиҷоратии шаҳрҳои Осиёи Миёна бо кишварҳои
ҳамсоя пурқувват гардид.
Пешрафти иқтисодии кишвар барои равнақи ҳаёти фарҳангӣ
шароити мусоид фароҳам овард. Дар маркази давлати Сомониён –
Бухоро намояндагони беҳтарини илму маданият гирд омада, дар
роҳи тараққиёти илм, санъат, фалсафа, адабиёт ва таърих корҳои
бузурге анҷом медоданд. Таърихшиноси маъруф Абӯбакри
Наршахӣ (вафоташ соли 959 м.), муаррих ва адиб Абдуллоҳи
Диноварӣ, ки бештар бо номи Ибни Қутайба машҳур аст (829 –
889 м.), мунаҷҷим ва риёзиётшинос Абӯмаъшари Балхӣ, табиб ва
файласуф Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ (замони зиндагияш байни солҳои 850-923м.), мутарҷими «Таърихи Табарӣ», вазири ибни
Нӯҳи Сомонӣ Абӯалӣ Муҳаммад ибни Абулфазл Муҳаммади
Балъамӣ (вафоташ соли 937м.), риёзидон Муҳаммад ибни Мӯсо
ал-Хоразмӣ (780-863 м.), мутафаккири ҷаҳонӣ Абӯалӣ ибни Сино
(980-1038 м.) ва ғайраҳо дар ин давра зиндагӣ ва эҷод намудаанд.
Яке аз воқеаҳои таърихии мардуми форсизабон дар ин давр ба
таври мустаҳкам пойдор гаштани забон ва адабиёти форс-тоҷик
(дарӣ) буд. Пайдоиш, ташаккул ва тараққиёти баъдии адабиёти
классикии форс-тоҷик дар ин аср заминаҳои маънавии таърихӣ
дошт. Намунаҳои олии адабиёти бостонии форс-тоҷик дар
ҳазораи дувуми қабл аз милод арзи вуҷуд намуда, «Готҳо»-и
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«Авасто» ҳанӯз дар асрҳои ХII-Х-и пеш аз милод дар рӯйи чандин
ҳазор пӯсти гов забту сабт шуда буданд. Он эҷоди пайғамбари
эронитаборон Зардушт буд. Баъдтар порчаҳои «Худойномак»,
«Дарахти Асурик», «Пандномаи Анӯшервон», «Аржанг»-и Монӣ
ва ғайра зуҳур карданд. Адабиёти қадими форс-тоҷик (то қарни
lХ милодӣ) ба забонҳои қадими эронӣ; авастоӣ, паҳлавӣ, суғдӣ,
хоразмӣ, баъдтар ҳатто ба забони арабӣ ва амсоли инҳо таълиф
шудаанд.
Истилои араб дар муддати муайян ҷараён ва шукуфоии адабиёти пешазисломии форс-тоҷикро қатъ намуд. Аммо анъанаҳои пешини ин адабиёт дар байни халқ, дар адабиёти шифоҳӣ ҳамчунон
пойдор будааст ва халқ ба лаҳҷаҳои маҳаллии худ пайваста эҷод
мекардааст ва таронаву бадеҳаҳо месурудааст. Порчаҳои манзум,
ки аз Абулянбағӣ, Ҳанзалаи Бодғисӣ, Фирӯзи Машриқӣ,
Абӯсулайки Гургонӣ ва ғайра боқӣ мондаанд, гувоҳи онанд, ки дар
асри VIII ва оғози асри IХ, яъне ҳанӯз то замони ҳукмронии Сомониён адабиёти хаттӣ ба забони дарӣ вуҷуд доштааст ва дар ин адабиёт равияи пешқадами халқӣ дорои мавқеъи назаррасе буда. Намояндагони равияи пешқадам қаҳрамонии халқи худ, муборизаи
онҳоро ба муқобили истилогарон мадҳу ситоиш мекарданд. Шоири
асри lХ Масъудии Марвазӣ аз гузаштаи қаҳрамононаи халқҳои ин
сарзамин дар давраи Сомониён афсонаву қиссаву ривоятҳои
халқиро ҷамъ намуда, ба назм даровард, ки ин низ тазоҳури ҳамин
равияи пешқадам дар назм буд.
То истилои араб Эрону Хуросон ва Мовароуннаҳр
минтақаҳои равнақи динҳои мухталиф буд. Дар ин кишварҳо
ойини зардуштӣ, кеши монавӣ, мазҳаби исавӣ, маслаки яҳудӣ ва
дар баъзе ҷойҳо ҳатто таълимоти будоӣ ва эътиқодии ҳиндӣ
вуҷуд дошт. Барои нашри афкор ва тарғиби ақоиди худ
мубаллиғини ин адёну мазоҳиб забонҳои арабӣ, паҳлавӣ, сурёнӣ,
санскрит ва ғайраро ба кор мебурданд. Дабистону дабиристонҳо,
мадрасаҳо, масҷидҳо, оташкадаҳо, дайрҳо, китобхонаҳо ва амсоли инҳо чун конунҳои баҳсу ташвиқи андешаҳои гуногун буданд. Аксари китобҳои паҳлавӣ баъд аз асрҳои VIII-IX ба забони
арабӣ нақл шудаанд».5
Баъди истилои араб дар сарзамини эронитаборон, ки онро
баъдтар қавмҳову халқиятҳои атрофу акнофи Мовароуннаҳру Ху5

Аълохон Афсаҳзод. Одамшушшуаро Рӯдакӣ. – Душанбе: Адиб, 2003. –
С.76.
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росон низ қабул намуданд, фотеҳони араб алифбои арабӣ ва забони тозиро расман ҷорӣ карданд. Ин кӯшише буд барои аз байн
бурдани забону фарҳанги мо. Вале ин тавр нашуд. Мардуми
маҳаллӣ мероси фарҳангии то истилои арабро сина ба сина бо истифода аз хотираҳои дарроку қавӣ ба наслҳои баъдӣ мерасониданд, урфу одат, расму русуми миллиро кам андар кам ба дасти
фармӯшӣ медоданд, бо он ки ба адабиёти шифоҳиву китобии
форс-тоҷик, бо қабул намудани дини ислом, мавзӯъҳои тозае аз
ривоятҳои Қуръон дар хилқати Оламу Одам, киштии Нӯҳ,
қиссаҳои Юсуфу Сулаймон, асҳоби Каҳф, масалҳои мардумии
арабӣ, биҳишту дӯзах, меъроҷ ва ғайра ворид шуд. Ҳатто кор ба
ҷойе расид, ки баъзе нақлу ривоятҳои арабӣ вориди кутуби
таърих гардиданд. Дар баробари ин, тавре ки дар боло ишора
рафт, фарҳангу тафаккури эрониён ба адабиёти арабӣ ҷилои тозае
бахшид, назму насри арабиро ҳамаҷониба ғанӣ гардонид, дар
кишварҳои зердасти арабҳо ҳатто суханварони дузабона ба майдони адабиёти эронинажодон ворид гардиданд. Дар Хуросону
Мовароуннаҳр осори илмӣ асосан ба забони арабӣ навишта мешуданд. Аз ҷумлаи 415 шоире, ки дар тазкираи Абӯмансур
Абӯмалик ибни Муҳаммад ибни Исмоил ас-Саолибӣ (961-1038м.)
«Ятимату-д-даҳр» оварда шудааст, беш аз 120 нафарашон дар замони ҳукумати Сомониён (875-999м.) ва ибтидои асри ХI м. дар
Хуросону Мовароуннаҳр умр ба сар бурда, ба арабӣ ва ё ба ду
забон; арабӣ ва форсии тоҷикӣ асар эҷод мекарданд.
Бунёди бегазанди адабиёти нави форс-тоҷик, ки имрӯз ҳам дарёи бузурги он шодоб аст, дар асрҳои IХ-Х милодӣ гузошта шудааст. Баъди он ки Бухоро пойтахти дувуми оли Сомон (892м.)
эълон шуд (пойтахти аввалӣ шаҳри Самарқанд), ба он ҷо
беҳтарин суханварон, мунаҷҷимон, олимон, табибон, аҳли ҳунар
ва ғайра гирд омаданд. Дар зери таъсири ишон амирону вазирон,
мирзоёну ҳокимони маҳалҳо ва фарзандони онҳо беш аз пеш ба
илму адабиёт рӯй меоварданд. Дар Бухоро барои илмомӯзӣ шароити мусоид муҳайё гардида буд. Китобхонаи бузурги Сомониён
«Сивону-л-ҳикмат» («Ганҷинаи ҳикмат») хазинаи илму фалсафа,
донишу фарҳанги Шарқу Ғарб буд. Абӯалӣ ибни Сино сохти китобхонаро чунин ёдовар шудааст: «Ман ба иморате дохил шудам,
ки хонаҳои зиёде дошт. Дар ҳар як хона сандуқҳои пур аз китобро
бар болои якдигар ниҳода буданд. Дар як хона китобҳои арабӣ ва
девонҳои шуъаро ва хонаи дигар китобҳои дин ва фиқҳ ва
ҳамчунон ҳар хона шомили китобҳое дар соҳае буд. Ман
10
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

феҳристи китобҳои муаллифони қадимро хостор шудам ва он
китобҳо, ки ниёзманди онҳо будам, хостам ва он ҷо китобҳое дидам, ки ҳатто номи онҳо бар бисёр касон маҷҳул (номаълум) буд
ва аз он пас чунин ҷамъомади китобҳоро дар ҳеч ҷой надидам»6.
Дар ҳақиқат Сомониён дар баробари таъмин намудани ҳаёти
осудаи кишвар, баланд бардоштани сатҳи иҷтимоъиву сиёсӣ ба
илму фарҳанг диққати ниҳоят бузурге равона карда буданд, ки як
рукни намоёни онро адабиёт ташкил менамуд, адабиёте, ки дар
асрҳои VIII-IХ ташаккул ёфта, дар асри Х ба зинаи баланди инкишоф расида буд. Ва устод Рӯдакӣ аз саромадон ва асосгузорони
ин ҷараёни навшӯҳрати адабӣ ба шумор мерафт.
Дар сарчашмаву маъхазҳо, баъзе тазкираву осори адабии то
ибтидои асри ХХ ва пажӯҳишу таҳқиқоти илмии беш аз 200-сола
роҷеъ ба рӯзгори сипаришуда ва мероси адабии Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ, аз ишораҳои ҷузъӣ сар карда, то китобҳои алоҳида
гуфтаниҳое гуфта шуда бошанд ҳам, доир ба ин мавзӯъ гиреҳҳои
нокушода ва масъалаҳои ҳалношудаву баҳсталаб бисёранд, ки
ҳанӯз ҳаллу фасли худро наёфтаанд. Гузашта аз ин, муаллифони
маъхазҳо ва дар ин замина баъзе рӯдакишиносони ватаниву
хориҷӣ ҳатто ном ва ҷойи таваллуди ӯро ба тарзҳои гуногун навиштаанд.
***
Омӯзиши илмии рӯзгор ва осори Рӯдакӣ аз қарни ХlХ дар Урупо шурӯъ шуд. Аз олимони Урупо номи ду нафар донишманд бо
пажӯҳиши ҷиддии худ имрӯз ҳам дар рӯдакишиносӣ нақше дорад.
Яке шарқшиноси олмонӣ Ҳерман Эте буд, ки дар соли 1873 китобе дар шарҳи рӯзгори устод Рӯдакӣ навишта, бори аввал шеърҳои
ӯро гирд овард. Аммо ин донишманд дуруст таваҷҷӯҳ нанамуд, ки
дар маъхазҳо ашъори зиёде саҳван ба номи Рӯдакӣ сабт шудааст.
Саҳву хатоҳои маъхазҳои шарқӣ ва донишмандони Ғарбро
муҳаққиқи англис Дениссон Росс бори аввал ислоҳ намуд ва дар
рӯдакишиносӣ донишмандонро огаҳӣ дод, ки ҳар чи ба номи
Рӯдакӣ дар маъхазҳо сабт шудааст, на ҳама аз Рӯдакӣ аст.
Омӯзиши Рӯдакӣ дар диёри вай ва дар сарзамини иштиҳори ӯ
дертар шурӯъ шуд. Дар соли 1926 Вазорати маорифи Тоҷикистон
дар маъракаи тарғиби мактабу маорифи нав рӯй ба мероси гузаш6

Б. Ғафуров. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. – Сталинобод. 1947 – С.
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та ва пеш аз ҳама ба шахс ва осори Рӯдакӣ овард. Вазорат
аҳамияти Рӯдакӣ ва осори ӯро дар бой гардонидани ҷаҳони
маънавии мардум таъкид намуда, яке аз рӯзҳои Наврӯзро Рӯзи
Рӯдакӣ ва таблиғу тарғиби эҷодиёти шоир эълон намуд. Устод
Айнӣ барои мардуми Ҷумҳурии навташкили Тоҷикистон мероси
гузаштаи адабиётамонро дар китоби «Намунаи адабиёти тоҷик»
гирд овард ва саҳифаи аввали онро аз шарҳи ҳоли Рӯдакӣ ва
шеъри шоир оғоз намуд. Соли 1940 Айнӣ дар бораи Рӯдакӣ рисолаи илмие навишта, бори аввал дар рӯдакишиносии мо диққати
аҳли илмро ба ҷамъ намудани ашъори Рӯдакӣ аз маъхазҳои хаттӣ
ҷалб намуд.
Дар Эрон дар аввали солҳои сивуми қарни гузашта шодравон
устод Саъид Нафисӣ ба тадқиқи ниҳоят амиқ ва доманадори
муҳити зиндагӣ, рӯзгор ва осори Рӯдакӣ шурӯъ кард. Се
муҷаллади ин тадқиқоти Нафисӣ дар солҳои 1930-1940 аз чоп баромад. Дар ҷилди севуми ин китоб қариб ҳазор мисраъ шеъри
Рӯдакӣ ва зиёда аз ҳазор мисраъ ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ гирд
омада буд. Китоби Саъид Нафисӣ гуфтан метавон сароғози
ҳақиқии илми рӯдакишиносӣ гардид.
Ба муносибати ҷашни 1100-солагии Рӯдакӣ дар мавзӯи рӯзгор
ва осори Рӯдакӣ монографияи Абдулғанӣ Мирзоев, китобҳои
Х.Мирзозода, Ш.Ҳусейнзода ва чандин маҷмӯаи илмӣ ба чоп расид. Дертар дар бораи Рӯдакӣ монографияи устоди Донишкадаи
шарқшиносии Донишгоҳи Петербург А.Тоҳирҷонов (1968), китоби устод И.С.Брагинский (1989) ва ниҳоят китоби адабиётшинос
Аълохон Афсаҳзод «Одамушшуаро Рӯдакӣ» (2003) ба чоп расид.
Корҳои мутааддиди дигар, ки дар ин самти адабиётшиносӣ ва
шарқшиносӣ анҷом гирифтаанд, асосан ба таҳқиқи матни осори
бозмондаи устод Рӯдакӣ ва тасвири баъзе ҷузъиёти рӯзгори ӯ
алоқаманданд ва ҳар кадом дар ҷою мақоми худ дар
рӯдакишиносӣ зина ба зина қадамҳои нав ва устувор ба шумор
мераванд.
Номи ин шоири забардасти адабиёти форс-тоҷик Абӯабдуллоҳи Ҷаъфар ибни Муҳаммади Рӯдакӣ муқаррар шудааст.
Вай тақрибан соли 858м. дар деҳаи Рӯдак, ки аз рустоҳои ноҳияи
Панҷакент аст, ба дунё меояд. Аксари тазкиранависон ва таърихнигорони пешин зодгоҳи ӯро дар яке аз деҳ ё қаряҳои атрофи
Самарқанд муқаррар намудаанд. Ин тахмин ва норавшанӣ соли
1940 дар натиҷаи сӯҳбати устод Садриддин Айнӣ бо яке аз сокинони деҳоти атрофи Панҷакент ва татбиқи шаҳодати он гувоҳи
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зинда бо асноди маъхазҳо саҳеҳ муайян гардид. Яъне, ҷойи таваллуди шоир ва оромгоҳаш деҳаи Панҷрӯди ноҳияи Панҷакенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон шинохта шудааст. Ба ин маънӣ, ҳанӯз муаллифи «Китобу-л-ансоб» Тоҷулислом Абӯсайид Абдулкарим
ибни Муҳаммад ибни Мансур ибни Абӯбакр Муҳаммад Тамимии
Марварзии Самъонӣ (506 – 565 ҳ. / 1113 – 1166м.) навишта буд:
«Ал-Бунуҷӣ... нисбае бувад ба деҳае аз деҳаҳои Рӯдак, ки
Банҷрӯдакаш гӯянд. Ва ин қутб Рӯдак бошад ва шоири маъруф
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз ин деҳа бувад....»7. Аз ин рӯ, дар боби
зодгоҳи устод Рӯдакӣ то пайдо шудани далойили собиткунандаи
нав набояд шакку шубҳа ва тахминҳои дигар ҷой дошта бошанд.
Зеро гумон аст, ки санади радкунандае нисбат ба нигоштаи
Самъонӣ ва баъдинагони ӯ минбаъд пайдо гардад.
Соли 1956 аз рӯйи тадқиқотҳои устод Садриддин Айнӣ бо
роҳбарии профессор М.М. Герасимов ковишҳои махсуси илмӣ
гузаронида шуда, қабри устод Рӯдакӣ пайдо гардид. М.М. Герасимов аз рӯйи косаи сари шоир симо ва пайкари вайро ба вуҷуд
овард. Акнун халқи тоҷик ва тамоми мардуми эронитабор имкон
пайдо карданд, ки пас аз асрҳои зиёди сипаришуда симои асосгузори адабиёти худро бо ҳисси ифтихори бузург бибинанд.
Солҳои кӯдакии Рӯдакӣ дар зодгоҳаш Панҷрӯд, дар канори волидайн мегузарад. Вай хеле барвақт хатту савод бароварда, ба
омӯзиши илмҳои замонаш машғул шуда будааст. Мегӯянд, ки дар
ҳафтсолагӣ «Қуръон»-ро азёд карда буд. Муаллифони тазкираву
маъхазҳо ва дар ин заминаи боэътимод муҳаққиқин тасдиқ мекунанд, ки шоир дар илми мусиқӣ ва шеър маҳорат ва маълумоти
мукаммал доштааст. Ҳамин аст, ки ӯ аз устодони маҳаллӣ ҳатталимкон ҳунари мутрибиро омӯхта, барои такмили ҳунар ва дониш
рӯ ба Самарқанд, ки ба зодгоҳи устод наздик ва маркази илму
фарҳанги он замон буд, меравад. Дар ин ҷо вай пеш аз ҳама таҳти
тарбияи устоди ҳунари мусиқӣ Абулаббоси Бахтёр ба навохтани
асбобҳои мусиқӣ машғул мегардад ва дар навохтани уд, руд, барбат, чанг, най ва ғайра ба дараҷаи устодӣ мерасад. Устод Рӯдакӣ
дар Самарқанд ҳамзамон ба омӯзиши таърихи кишвар, таърих ва
адабиёти араб, фалсафаи Юнони қадим рағбати калон зоҳир намуда буд. Ривояту достонҳои паҳлавӣ, суғдӣ, суриёнӣ, арабӣ ва
ғайраро ба шавқ азбар мекард. Ба китоби муқаддаси «Авасто»
таваҷҷӯҳи махсус дошт.
7

Самъонӣ. Китоб-ал-ансоб». – Ландан, 1912. – С. 92.
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Устод Рӯдакӣ дар Самарқанд рӯзгори хушеро ба сар бурдааст.
Вай ҳамчун фарди соҳибистеъдод дар баробари машғулияти пайваставу фарогирии илмҳои замон дар манзили деҳқонони сарватманд ба сарояндагиву навозанданӣ ва шоирӣ машғул гардида, дар
маҳфилу маҷлисҳои адабию илмии шаҳр иштирок мекарду
шӯҳраташ рӯз ба рӯз боло мерафт. Овозаи ин мутрибу овозхон ва
шоири баландистеъдод то ба дарбори Сомониён мерасад ва ӯ дар
Самарқанд, дар аҳди ҳукмронии Насри I ибни Аҳмад
(ҳукмронияш солҳои 865 – 892м.) ба хидмати дарбор даъват карда
мешавад.
Ба дарбор омадани устод Рӯдакӣ, аз як тараф, бо таклифи амирони Сомонӣ бошад, аз ҷониби дигар, майлу хоҳиши ӯ низ буд. Ба
дарбор майл кардани ин ҳунарманду суханвари дар касбу ҳунари
худ баркамол сабабҳои муайян дошт.
Намояндагони сулолаи Сомонӣ бо ҳусни таваҷҷӯҳу дастгирии
оммаи халқ дар муборизаи зидди истилогарон ва дар ҷангҳои дохилии байнихудӣ ғолиб омада, давлати бузурги мутамаркази феодалиро ба вуҷуд оварда тавонистанд. Пас аз ташаккули ин давлат,
дар давраи аввали ҳокимияти худ Сомониён аз манфиати оммаи
халқ бакуллӣ сарфи назар карда наметавонистанд. Ин сиёсати
онҳо чи дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва чи дар ҳаёти фарҳангиву
адабӣ нақши муайян дошт. Адабиёт ҳамчун давоми анъанаҳои
беҳтарини эҷодиёти шифоҳӣ ва адабиёти хаттии пеш аз ислом бо
равияю услуби нав инкишоф меёфт. Сомониён низ бо мақсади боз
ҳам мустаҳкам намудани иқтидори худ ба пешрафти адабиёт ва
ҳимояи намояндагони он мекӯшиданд.
Баъди дар Бухоро ба сари ҳокимият нишастани Исмоили
Сомонӣ (ҳукмронияш солҳои 892 – 907м.) устод Рӯдакӣ бо даъвати
вазир Абулфазли Балъамӣ ба Бухоро меояд. Мувофиқи маълумоти
мавҷуда он айём вай дар байни хосу ом хеле шӯҳрат ёфта буд. Давраи ҷӯшу хурӯши ҳамаҷонибаи устод Рӯдакӣ замони ҳукмронии
Насри II Аҳмади Сомонӣ (ҳукмронияш солҳои 914-943м.) дар Бухоро будааст. Ӯ бо дастгириву пуштбонии дӯсти соҳибмансабаш
Абулфазли Балъамӣ ба мартабаи баланд – надимии Насри II
Сомонӣ мерасад, дар дарбор ва на танҳо дар дарбор, балки берун аз
он ҳамчун сарвари аҳли адаби замон пазируфта мешавад. Дар ин
ҷода саҳми вазири дигари Сомониён Абдуллоҳи Ҷайҳонӣ (вафот
941м.) низ калон будааст. Дар атрофи устод Рӯдакӣ ва маҳфилҳои
адабии ӯ суханварони маъруфе, монанди Шаҳиди Балхӣ, Муродӣ,
Фароловӣ, Абӯшакури Балхӣ, Абулмасали Бухороӣ, Абулмуайяди
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Балхӣ, Абӯзароъаи Гургонӣ, Абуттаййиби Мусъабӣ, Абулҳасани
Оғоҷӣ ва ғайра ҷамъ меомаданд, базмҳои адабӣ меоростанд, аз
дастовардҳои адабии худ ҳамдигарро воқиф менамуданд. Рӯдакӣ
дар Балх ба дидори Робиаи Балхӣ расида ва онҳо бо ҳам аз боби
шеъру шоирӣ сӯҳбатҳои хосса ороста будаанд. Дар тасвири ин дидору сӯҳбат Фариддудин Аттори Нишопурӣ (1145 – 1221м.) дар
«Илоҳинома» ҳикояти ҷолиб дорад. Рӯдакӣ дар дарбори Сомониён
ба унвони фахрии «Маликушшуаро» сазовор мегардад. Шоирони
баъдӣ ӯро ба сифати «султони шоирон», «сари шоирон», «устоди
шоирони ҷаҳон», «одамушшуаро», «соҳибқирони шоирӣ» ва ғайра
зикр кардаанд.
Аз рӯи шеърҳои мадеҳавӣ ва ғаноии Рӯдакӣ ва навиштаҳои
муаллифони тазкираву таърихномаҳо ҳукм кардан мумкин аст, ки
вазъи зиндагӣ ва мартабаву манзалати шоир дар дарбор ниҳоят
хуб ва дар неъмату фаровонӣ мегузаштааст. Шоир таронаҳои
ошиқона месуруд, қасидаву мадеҳаҳо дар ситоиши амирону вазирон иншо мекард ва аз қадршиносии мамдӯҳон ҳамеша хурсанду
мамнун буд. Дар қасидаи пирияш гуфтааст, ки сарвату моли ӯ бо
давлати амирон баробарӣ мекардааст. Бо вуҷуди ин аз баъзе
шеърҳояш бармеояд, ки дар баробари зиндагии осудаву пур аз
ниам гоҳе лаҳзаҳои талхӣ доштааст, ки шояд дар асари бадгӯии
ҳасудон ва иғвои бадхоҳонаш воқеъ мегардид. Чанд порчаи зеринро аз назар гузаронем:
Боду абр аст ин ҷаҳон афсӯс,
Бода пеш ор, ҳар чи бодо, бод!
Шод буда-ст аз ин ҷаҳон ҳаргиз
Ҳеч кас, то аз ӯ ту бошӣ шод?
Дод дида-ст аз ӯ ба ҳеч сабаб
Ҳеч фарзона, то ту бинӣ дод?! 8
***
Ин ҷаҳон пок хобкирдор аст,
Он шиносад, ки дил-ш бедор аст.
Некии ӯ ба ҷойгоҳи бад аст,
Шодии ӯ ба ҷойи темор аст.
8

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва
луғоту тавзеҳот аз Р.Ҳодизода ва А.М.Хуросонӣ. – Душанбе: Адиб,
2007. –С.82.
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Чӣ нишинӣ бад-ин ҷаҳон ҳамвор,
Ки ҳама кори ӯ на ҳамвор аст.
Дониши ӯ на хубу чеҳра-ш хуб,
Зишткирдору хубдидор аст.9
Солҳои аввали дар дарбор буданаш эҷодиёти устод Рӯдакӣ
равнақ ёфта, зиндагии шахсии ӯ низ басо осуда мегузашт. Ин
вазъият бештар аз порчаҳои шеърие, ки шоир дар онҳо озодона
ва лоуболона хушиҳои зиндагӣ, маю маъшуқа ва ғайраро тараннум мекунад, рӯшан намудор мегардад. Аммо ин осудаҳолӣ ва
лаззати илҳоми эҷодӣ тӯл намекашад. Фитнаҳои дарборӣ ва
ҳасади аҳли он ҳамоно ҳаёти шоирро ҳар замон талх ва кори
эҷодии ӯро халалдор мекарданд. Ба осудагӣ ва оромии Рӯдакӣ
вазъи нобасомони давр низ халал меовард. А. Афсаҳзод дар бораи муҳити муташанниҷи солҳои ҳукумати Наср навиштааст: –
«Амирони аввали хонадони Сомонӣ дар замони ҳукмронии худ
нисбат ба пайравони мазҳабҳою фирқаҳои гуногун ва ҳатто
ойинҳои мухталиф бетараф буданд. Дар кишвар ба ғайр аз мусулмонони суннимазҳаб пайравони мазҳабҳои дигар – масеҳиён,
яҳудиён, парастандаҳои Будо ва пайравони дигар динҳо мезистанд. Ҳокимони оли Сомон аз ҳамаи ин барои нумуъи иқтидори
худ истифода мекарданд. Аммо рӯҳониёни суннимазҳаб аз ин
вазъ, ки нуфузи онҳоро мекоҳонд, розӣ набуданд. Фурсат меҷустанд, ки ба он муқовимат ва муқобилат кунанд. Вале зӯрашон
намерасид. Оҳиста-оҳиста онҳо бо лашкариёни туркнажод забон
як карда, ба Насри II фишор меоварданд. Дар ин ҷабҳа вай сиёсати худро дигар кард. Аз соли 919 дар қаламрави Сомониён
таблиғоти қарматия чун ҷунбиши сиёсӣ ва наҳзати иҷтимоӣ
пурзӯр гардид».
Ҷунбишу шӯришҳое, ки бо ҳаракати исмоилия ва қарматия дар
қаламрави Сомониён ба вуҷуд омад, вазъияти мамлакатро хеле
пурташвиш гардонид ва ин ҳолат ба Рӯдакӣ ҳам таъсири манфие
расонид. Дар маъхазҳо омадааст, ки аҳли дин ва дӯстони пешин
ӯро ба ҳусни таваҷҷӯҳ ба қарматиён гунаҳкор донистанд. Аз дарбор дур афтодани устод Рӯдакӣ ва ба ночориву бечорагии «асову
анбон» гирифтор шудани шоир ҳамин ҳарҷу марҷи ҷомеа будааст.
9

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва
луғоту тавзеҳот аз Р.Ҳодизода ва А.М.Хуросонӣ. – Душанбе: Адиб,
2007. –С.65.
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Дар баъзе сарчашмаҳо омадааст, ки ҳатто ба гуноҳи қарматӣ буданаш ба чашмони ӯ мил ҳам кашидаанд.
Устод Рӯдакӣ дар охири умр ба зодгоҳаш деҳаи Панҷрӯд бозмегардад ва дар иҳотаи ҳамдиёрон ва наздикон рӯзгори
миёнаҳолонае ба сар мебарад. Ӯ ин солҳои вазнини зиндагии худро дар қасидаи «Шикоят аз пирӣ» хеле хуб ва бо тафсил нақл кардааст. Шоири дар Арабу Аҷам шӯҳратёфта баъди се соли ба
зодгоҳаш баргаштан, соли 941м. аз олам мегузарад. Ӯро дар яке аз
боғоти Панҷрӯд ба хок месупоранд. Имрӯз оромгоҳаш зиёратгоҳи
аҳли фарҳангу ҳунар ва аҳли дил аст.
Марги чунин як суханвари донову тавоно наздикон ва дӯстони
ҳамқаламашро бениҳоят ғамгину мотамзада карда буд. Яке аз
шоирони гумноми ҳамзамони устод Рӯдакӣ дар марсияи ба ӯ
бахшидааш бо ҳазор дарду алам гуфтааст:
Рӯдакӣ рафту монд ҳикмати ӯй,
Май бирезад, нарезад аз май бӯй.
Шоират ку кунун, ки шоир рафт,
Набувад низ ҷовидона чун ӯй.
Чанд ҷӯйӣ чу ӯ? Наёбӣ боз,
Аз чун ӯ дар замона даст бишӯй!
Устод Рӯдакӣ дар тӯли зиндагии худ мероси бузурги адабӣ боқӣ
гузошта, яке аз шоирони пуркору пурбортарини замони худ будааст. Суханвари маъруфи асри ХIII Рашидии Самарқандӣ, ки
зоҳиран бо девони комили шоир шиносоӣ дошт, чунин менависад:
Гар сарӣ ёбад ба олам кас ба некӯшоирӣ,
Рӯдакиро бар сари он шоирон зебад сарӣ.
Шеъри ӯро баршумурдам сездаҳ раҳ сад ҳазор,
Ҳам фузун ояд, агар чунон-к бояд бишмарӣ.10
Осори бадеиву таърихии суханвари панҷрӯдиро Муҳаммад Авфии Бухороӣ дар «Лубобу-л-албоб» сад дафтар ва Асадии Тӯсӣ
(тав.1005-1010 – ваф. 1073) дар қасидаи мунозиравии худ «Араб ва
Аҷам» яксаду ҳаштод ҳазор байт баршумурданд. Шояд дар ин
гуфтаҳо муболиға роҳ ёфта бошад, аммо ҳамаи ин далели он аст, ки
10

Иқтибос аз китоби Ш.Ҳусейнзода. Сухансарои Панҷрӯд. – Сталинобод, 1958.
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мероси бузурги устод Рӯдакӣ на танҳо бо муҳтавои баланду ҳунари
шоирӣ, инчунин бо ҳаҷму андозааш ҳанӯз дар асрҳои ХII-ХIII суханварони баъдиро дар ҳайрат гузошта будааст. Тасодуфӣ нест, ки
Рашидии Самарқандӣ устод Рӯдакиро сарвари шоирони забардаст
номида, пеш аз ҳама, ҳаҷми мероси адабии ӯро баршумурдааст.
Мутаассифона, аз осори шоир то имрӯз зиёда аз 1100 байт ба
мо расидаасту бас. Аз рӯйи ҳамин осори боқимонда ва асноди
маъхазу сарчашмаҳо муайян кардан мумкин аст, ки вай дар кадом
жанрҳои бадеӣ чӣ асарҳое эҷод кардааст.
Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо ва омӯхтаву андӯхтаи
муҳаққиқони рӯдакишинос ба номи сарвари шоирони оли Сомон
маснавиҳои «Калила ва Димна», «Синдбоднома» ва «Даврони офтоб», қасидаҳои мукаммали «Модари май» ва «Шикоят аз пирӣ»,
инчунин ғазалиёт, қитаъот, рубоиёт ва манзумаҳои зиёд забту
сабт шудаанд, ки аз бештари онҳо танҳо байтҳои алоҳида, ҳатто
мисрае боқӣ мондаанд. Ончи аз устод Рӯдакӣ то ба рӯзгори мо расида, баёнгари онанд, ки вай дар ҳунари сухангустарию қудрати
офарандагӣ тавоно будааст. Дар шакли пурраву пухтаи шеърӣ
баён намудани афкори пешқадами замон аз нубуғи шоирии сухансарои панҷрӯдӣ далолат медиҳад. Аз байти зер метавон хулоса
баровард, ки ин адиби сермаҳсул дар ҳақиқат луғати тафсирӣ ҳам
доштаасту он ба назм навишта шуда, дар ин дарозои таърих мансух гардидааст:
В-агар паҳлавонӣ надонӣ забон,
Варазрӯдро Моваруннаҳр хон.11
Пеш аз ҳама, қайд кардан лозим аст, ки вақте устод Рӯдакӣ ба
ҳаёти дарбор наздик шуд, таҷаммулу ҳашмат ва зиндагии лоуболонаи аҳли он ба эҷодиёти ӯ бетаъсир намонд. Ва сиёсати нисбатан ба оммаи васеи халқ пешгирифтаи Сомониён табиист, ки боиси ҳусни таваҷҷӯҳи касони пешқадам, аз ҷумла маликушшуарои
вақт низ гардид. Аз ин ҷост, ки дар назми давраи дарбории устод
Рӯдакӣ мо мадҳу ситойиши самимонаи амирони сомонӣ ва
корномаҳои онҳоро мебинем. Дар лирикаи ин солҳо як оҳанги
хушию хурсандӣ лоуболии айёми пурҷӯшу хурӯши ҷавонӣ,
фароғату осойиши халалдорнашуда бо таровати сухани ноб
ҷилвагар мешавад:
11

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С.348.
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Бар рухаш зулф ошиқ аст чу ман,
Лоҷарам, ҳамчу ман-ш нест қарор.
Ману зулфайни ӯ нигунасорем,
Ӯ чаро бар гул асту ман бар хор?!12
Зиндагӣ ба ин осойиши зоҳирии шоир зуд хотима гузошт. Устод Рӯдакӣ дар як ҳолати вазнин ва пурмусибат аз дарбор ронда
гашт. Ба назари мо, оҳангҳои ғамангез ва маъюсонае, ки аз
байтҳои ҷудогонаи ӯ пайдост, айнан ба солҳои охири умраш
тааллуқ дорад. Шоире, ки як вақтҳо шодию хушӣ ва лаззати
ҳаётро тараннум мекард, акнун аз нопойдорӣ ва бевафоии дунё
лаб ба шиква мекушояд:
Ба саройи сипанҷ меҳмонро
Дил ниҳодан ҳамешагӣ на равост.
Бо касон буданат чӣ суд кунад,
Ки ба гӯр андарун шудан танҳост.13
Аммо устод Рӯдакӣ ба ин хулосаи навмедона ва дунёбезорӣ
қаноат накардааст. Табаддулоти фикрӣ ва зарбаҳои беамони
рӯзгор ӯро ба хулосаҳои амиқи иҷтимоӣ меорад. Шоир дар як
қитъаи шеъраш менависад, ки бо аъёну ашроф нишастан ва
ҳадяҳои онҳоро қабул кардан ба ҷуз пушаймонӣ дигар суде барояш набахшидааст. Ҳамин аст, ки вай суханро ба муқобили беадолативу зулму ситам ҳамчун силоҳи разманда истифода намуда, бе
ягон тарсу биму ҳарос аз ҳукуматдорони замонаш ранҷида, овоз
баланд мекунад:
Басе нишастам ман бо акобиру аъён,
Биёзмудамашон ошкору пинҳонӣ.
Нахостам зи таманно, магар ки дастурӣ,
Наёфтам зи атоҳо, магар пушаймонӣ!14
Эҳтимоли қавӣ меравад, ки он байту қитъаҳое, ки шоир дар
онҳо аз нобаробарии иҷтимоӣ ва хорию зиллати аҳли илму хирад
сухан меронад, дар охири ҳаёти ӯ эҷод шудаанд. Ва он байтҳое,
12
13
14

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С.111.
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С.69.
Ҳамон ҷо. – С.172.

19
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ки муҳтавои баланди ахлоқӣ, ташвиқи илмдӯстиву донишомӯзӣ,
инсондӯстӣ ва ғайра доранд, дар давраи дар дарбор кору фаъолият доштанаш рӯйи коғаз омадаанд. Ин эҳтимоли моро чунин далеле боз бештар собит менамояд, ки манзумаи ахлоқии «Калила
ва Димна», ки ба марҳалаи маълуми эҷодиёти устод Рӯдакӣ
бешубҳа таъсири калон дошт, маҳз бо пешниҳоду хоҳиши амири
сомонӣ Насри II навишта шудааст. Дар бораи он ки устод Рӯдакӣ
«Калила ва Димна»-ро ба назм даровардааст, Абулқосими
Фирдавсӣ (934 – 1020м.) менависад:
«Калила» ба тозӣ шуд аз паҳлавӣ
Бад-он сон, ки акнун ҳамебишнавӣ.
Ба тозӣ ҳамебуд то гоҳи Наср,
Бад-он гаҳ ки шуд дар ҷаҳон шоҳ Наср.
Гаронмоя Булфазл дастури ӯй,
Ки андар сухан буд ганҷури ӯй,
Бифармуд, то порсии дарӣ
Бигуфтанду кӯтоҳ шуд доварӣ.
В-аз он пас бад-ӯ расму рой омадаш,
Бар-ӯ-бар хирад раҳнамой омадаш.
Ҳамехостӣ ошкору ниҳон,
К-аз ӯ ёдгоре бувад дар ҷаҳон.
Гузорандаро пеш биншонданд,
Ҳаме нома бар Рӯдакӣ хонданд.
Бипайваст гӯё парокандаро,
Бисуфт инчунин дурри огандаро...15
Дар «Шеъру-л-Аҷам»-и Шиблии Нуъмонӣ омадааст, ки «Калила ва Димна» ибтидо аз санскрит ба порсӣ тарҷума шуда, лекин
вақте, ки Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ онро ба арабӣ тарҷума карда,
нусхаи порсии он ба куллӣ аз равнақ афтод ва бад-ин ҷиҳат Насри
II ибни Аҳмади Сомонӣ амр кард ба Рӯдакӣ, ки онро дар форсӣ ба
ҳуллаи назм биёварад.16 «Калила ва Димна» аз қиссаву ҳикояҳои
пандомезе фароҳам омадааст, ки аз забони ҳайвонот нақл шуда,
15
16

Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Таҳияи матн бо луғоту тавзеҳот аз
К.Айнӣ ва З.Аҳрорӣ. – Душанбе: Адиб, 2007.
Шиблии Нуъмонӣ. Шеъру-л-Аҷам ё таърихи шуъаро ва адабиёти
Эрон. Тарҷумаи Сайид Муҳаммадтақӣ Фахриддини Гелонӣ. – Теҳрон,
1368. – С. 24.
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масоили муҳимми ахлоқӣ ва иҷтимоиро дар бар мегирад.
Мувофиқи ҷамъбасти тадқиқотҳои мавҷуда ин маснавӣ дар 12
ҳазор байт суруда шуда, мутаассифона, ҳоло аз он камобеш 150
байт боқӣ мондаасту бас. Тавре, ки Унсурӣ хабар медиҳад, устод
Рӯдакӣ баъди хатми «Калила ва Димна» аз амири вақт чиҳил
ҳазор дирам ато гирифта будааст:
Чиҳил ҳазор дирам Рӯдакӣ зи меҳтари хеш
Ато гирифт ба назми «Калила» дар кишвар.17
Ғайр аз «Калила ва Димна» устод Рӯдакӣ маснавиҳои «Синдбоднома» ва «Даврони Офтоб» низ доштааст, ки аз онҳо ҳам абёти каме ба мо расидааст. Аз шаш маснавии дигари шоир абёти
пароканда боқӣ монда бошанд ҳам, номи онҳо аз рӯйи авроқи
мавҷуда сутурда шудаанд.
Қисми зиёди ашъори устод Рӯдакиро, бешубҳа, қасидаҳое ташкил мекунанд, ки ӯ ба мадҳи амирони сомонӣ, ба қаҳрамонии сарлашкарони онҳо ва ашхоси дигари воломақоми он давр бахшидааст. Аз ин қасидаҳо танҳо як қасида, ки ба он номи шартии «Модари май» додаанд ва дар 94 байт мебошад, мукаммал боқӣ мондааст. Ин қасида бо дархости амири сомонӣ Наср ибни Аҳмади
Сомонӣ ба волии Систон амир Бӯҷаъфар Аҳмад ибни Муҳаммад
бахшида шуда, аз рӯйи он дар бораи услуби мадеҳасароии устод
Рӯдакӣ ба андозаи муайян ҳукм кардан мумкин аст. Қасидаи дигари шоир, ки аз 34 байт иборат, бо номи «Шикоят аз пирӣ»
маъруф аст, эҳтимол аст мукаммал ба мо расида бошад. Аз
нигоҳи мавзӯъ ин қасида қасидаи шарҳиҳолӣ мебошад. Ғайр аз
ин, аз қасидаҳои шоир порчаҳои ҷудогона ва як ташбиби қасида,
ки дар он тасвири ниҳоят моҳиронаи манзараи баҳор дода шудааст, мондааст.
Ҳиссаи хеле калони ашъори устод Рӯдакӣ аз таронаҳои
ошиқона иборат аст, ки онҳоро он вақт ғазал мегуфтанд. Ин гуна
шеърҳоро аксаран васфи ишқу маъшуқа, маю базмҳои хурсандӣ
ва аҳволи рӯҳияи хуши шоир ташкил додаанд. Ҳаҷвияҳои шоир
низ латиф ва гоҳе тезу тунд гуфта шудаанд. Чанд порчае, ки аз
марсияҳои шоир боқӣ мондаанд, ниҳоят муассир ва ҷонгудозона
иншо шудаанд.
Ашъори устод Рӯдакӣ асосан дар жанрҳои ғазал, қасида,
17

А.Афсаҳзод. Одамушшуаро Рӯдакӣ. – Душанбе: Адиб, 2003. – С.157.
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рубоӣ, маснавӣ эҷод шудааст. Номгӯйи мухтасари осори ӯ ба он
далолат мекунад, ки мероси адабии шоир ба тарзи ҳайратангез
бузург будааст ва теъдоди каме, ки имрӯз ба мо расидааст, аз
уқёнуси беканори эҷодии вай ҷӯйи равоне беш нест.
Эҷодиёти устод Рӯдакӣ инъикоси давраи ниҳоят муҳим ва
илова бар ин пурталотуми таърихии мост. Дар ашъори ӯ на танҳо
инъикоси лаҳзаҳои ҷудогонаи зиндагии шахсии суханвар, балки
воқеъаҳои бузурги иҷтимоъӣ таҷассум ёфтаанд. Имрӯз аҳамият ва
арзиши эҷодиёти устод Рӯдакӣ дар он аст, ки шоир дар шеърҳояш
фикрҳои пешқадами замон – инсондӯстӣ, адолатпарварӣ, нафрат
ба зулму ситам, ишқу муҳаббат, оҳангҳои ҳаётдӯстиву
ватанпарварӣ, ситоиши хирад, тавсифи илм ва дастовардҳову
пешрафти маънавиро тараннум кардааст. Дуруст аст, ки номукаммалӣ, парокандагӣ ва гоҳе номураттабии ашъори бозмондаи ӯ
имкон намедиҳад, ки ҷаҳонбинии шоирро бо тафсил ва тартиби
муайян муқаррар намоем. Бо вуҷуди ин аз осори бозмондаи устод
ҳикматҳои фалсафӣ ва андешаҳои амиқи иҷтимоӣ ҷилвагаранд.
Муҳаққиқон устод Рӯдакиро ҳамчун суханвари ҳаким шинохтаанд. Ҳамин аст, ки дар осори бозмондаи ӯ панду насиҳат,
суханҳои ҳикматомез, ки хислатҳои беҳтарини одамиро тарғиб ва
рафтори ношойистаи онро маҳкум мекунад, ниҳоят бисёр аст.
Таъсири бузурги суханони ҳикматомези ӯ гуфтаҳои берӯҳи хушку
холӣ набуда, балки натиҷаи таҷрибаи ҳаёти ҳаррӯза, ҷамъбасти
хирадмандонаи рафти зиндагӣ мебошад. Аз ин сабаб аксари
суханҳои пандомӯзи ӯ барои имрӯзи мо низ аҳамияти бузурги
маънавӣ дорад.
Устод Рӯдакӣ ҳамчун шоир ва донишманди бузург, ки умри
дароз дида, шоҳиди воқеаҳои сиёсиву фардии ҷомеа шуда буд,
барояш таҷриба ва гузашти рӯзгор сарчашма ва нуктаи маърифат
дониста мешуд. Агар одамӣ аз таҷрибаи ҳаёт, воқеъияти мавҷуда
чизеро дарк карда натавонад, пас ҷамъбасту насиҳати назарии ҳеч
донишманд ба вай ибрат шуда наметавонад:
Ҳар кӣ н-омухт аз гузашти рӯзгор,
Низ н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор.18
Яке аз ғояҳои беҳтарине, ки шоири ҳаким тарғиб мекунад,
инсондӯстист. Устод Рӯдакӣ ба озор додани касон, куштори
18

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С. 329.
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бегуноҳону бечорагон қатъан муқобил мебарояд. Дар шеъре
пандомӯзонааш мегӯяд, ки теғу шамшер фақат барои куштор ба
дасти одам дода нашудааст ва агар чунин бошад, ин гуноҳи азиме
хоҳад буд назди Худову бандагон:
Чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт,
Наздики Худованд бадӣ нест фаромушт...19
Аз устод Рӯдакӣ абёте ба мо расидааст, ки дар онҳо шоир одамонро ба хоксориву тавозӯъ ва ҳалимӣ даъват мекунад, зеро ба
андешаи шоир дар баъзе мавридҳо пешхезиву беандешагӣ дар
ҳаёт воқеаҳо ва натиҷаҳои нохуш ба бор меоранд:
Замона гуфт маро: – Хашми хеш дор нигоҳ,
Киро забон на ба банд аст, пой дар банд аст.20
Илму дониш қувваи бузургест. Инсон бо ҳар роҳу васила бояд
пеш аз ҳама дониш омӯзад, зеро:
Дониш андар дил чароғи равшан аст
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст!21
Устод Рӯдакӣ на танҳо шоири забардаст, ҳамзамон донишманди комил буд. Чунон ки ишора рафт, ӯ бо таърихи фалсафаи Юнони қадим, мамолики Шарқ ва бо афкори фалсафии замони худ ба хубӣ ошно буд. Вай аввало асоси ҳамаи воқеъиятро
моддиёт медонад, зеро дар як шеъри ӯ ин мисраъро мехонем:
Халқ зи хоку зи обу оташу боданд...
Чунин таълимоте, ки асоси моддии дунёро аносири чаҳоргона
ҳисоб мекард, дар Шарқ то асрҳои охир барқарор буд.
Шоир ҳақиқати воқеиро ҳамеша дар табаддулот медид, яъне
ҷаҳон дар ҷунбиш ва табодул аст, кӯҳна мемирад ва нав пайдо
мешавад. Ин андеша дар қасидаи «Шикоят аз пирӣ» чунин баён
шудааст:
19
20
21
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Ҷаҳон ҳамеша чу чашмест гирду гардон аст,
Ҳамеша, то бувад ойин-ш, гирдгардон буд.
Ҳамон, ки дармон бошад, ба ҷойи дард шавад
Ва боз дард ҳамон, к-аз нахуст дармон буд.
Куҳан кунад ба замоне, ҳамон куҷо нав буд
Ва нав кунад ба замоне ҳамон, ки хулқон буд.
Басо шикастабиёбон, ки боғи хуррам буд
Ва боғи хуррам гашт, он куҷо биёбон буд...22
Абёти ниҳоят кам ба рӯзгори мо расидаи Рӯдакӣ дар воқеъ ҳам
бо маъниҳои баланду пурвусъат моро дар ҳайрат мегузорад. Гӯё
мо дар зарра офтобро мебинем, дар як тасвири байт манзараи табиати зебои кишварамонро тасаввур менамоем, дар мисраъу
байтҳои ӯ мо ба гузаштаҳои дурамон сафар мекунем. Афсӯс ки ин
маъниҳо то имрӯз кашф нашудаву таҳқиқ нагардидаанд.
Шеъри Рӯдакӣ баробари маъниҳои олӣ бо санъати нотакрор ва
бикри сухани манзум, бо ташбеҳоту истиороти танҳо рӯдакивори
худ имрӯз ҳам дар олами шеъри форсӣ мақому манзалате дорад,
ки ба он расидан ё тақлид кардан амри муҳол аст. Ин ҳамон саҳли
мумтанеъ аст, ки дар сифати шеъри Рӯдакӣ устод Айнӣ ба кор
бурдааст. Орзуи ба мақоми сухани Рӯдакӣ расиданро шоири бузурги асри ХI, маликушшуарои доираи адабии Ғазнин устод
Унсурӣ кардааст:
Ғазал рӯдакивор некӯ бувад,
Ғазалҳои ман рӯдакивор нест.
Агарчи бикӯшам ба борик ваҳм,
Бад-ин парда-андар маро бор нест.23
Рашидии Самарқандӣ шоири қарни ХIII гуфтааст:
Гар сарӣ ёбад ба олам кас ба некушоирӣ,
Рӯдакиро бар сари он шоирон зебад сарӣ.24
Рашидӣ мегӯяд, ки Рӯдакӣ на танҳо пешсаф, пешоҳанг ва сарвари шеъри замони худ, балки имрӯз ҳам дар мартабаи устодӣ ба
22
23
24

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С.76.
Иқтибос аз Одамушшуарои Рӯдакӣ.
Ҳамон ҷо.
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беҳтарин шоирҳо мебошад. Мо ҳоло аз арзёбӣ ва фикрҳои
ноқидони сухани асрҳои гузашта дар ҳаққи шеъри Рӯдакӣ
худдорӣ мекунем. Танҳо баъзе мулоҳиза ва мушоҳидаҳои худро
дар боби санъати сухани Рӯдакӣ мехоҳем мухтасаран ба арз расонем.
Сабаб чист, ки шеъри Рӯдакӣ бо ҷазобати худ имрӯз ҳам хонандаро ба шӯру ҳаяҷон меорад, хонандаи имрӯз гӯё сухани шоири ҳамасри худро мешунавад. Сабаби ин, ба назари мо, пеш аз
ҳама дар он аст, ки шоир дар тамоми санъатҳои шеър, махсусан
дар ташбеҳ ва истиора, ҳеч гоҳ ба фикрҳои муҷаррад, торик ва
намоҳои абстракт роҳ намедиҳад ва ҳамеша ба воқеият, ба ҳаёти
зинда рӯй меорад. Аз ин ҷост, ки шеърҳои ӯ на ақли мантиқӣ,
балки ҳаяҷони хонандаро бедор мекунад:
Дило, то кай ҳамеҷӯйӣ манеро,
Чӣ кӯбӣ беҳуда сард оҳанеро?!
Дилам чун арзане, ишқи ту кӯҳе,
Чӣ соӣ зери кӯҳе арзанеро?!25
Шоир худро ба оҳани сард монанд кардааст, яъне ҷӯшиши ишқ
фурӯ нишастааст ва дигар ҳуҷуми ишқ ба сари ӯ оҳани сардеро
кӯфтан аст. Ишқ ҳиссиёти бузург чун кӯҳ, дили шоир дар пеши он
нотавон ва наҳиф аст – мисли донаи арзане.
Рӯдакӣ дар тавсифи табиат, дар тасвири рангу тобишҳои гул,
сабзаву дарахтон.... низ чунин тарзи тасвирро пеш гирифтааст.
Тасвирҳои ӯ чунон равшан ва барҷаста аст, ки кас аз хондани он
гӯё ин манзараро дар рӯи лавҳаи рассоми моҳире медида бошад,
лаззати комиле мебардорад. Бибинед, тасвири сабзиши
бунафшаҳои навхез бо сухани шоир чӣ гуна аст:
Бунафшаҳои тарӣ хайл-хайл сар бар кард
Чу оташе, ки ба гӯгирд бардавид кабуд.26
Вақте ки гӯгирд (кибрити сулфур)-ро рӯйи оташ гузоранд,
сӯзиши он як ранги латифи бунафштоб медиҳад. Ранги бунафшаи
навхезро ба ранги чунин оташи кибрит ташбеҳ кардан бо нигоҳи
борикбинонаи санъаткор имкон дорад.
25
26

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С.52.
Ҳамон ҷо. – С.99.
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Боз як ҷиҳати санъати тасвири Рӯдакиро мухтасаран шарҳ бояд дод. Шоир агар ишқ, ҳаяҷон ва ҳолати рӯҳияи инсонӣ, хурсандии зиндагӣ ва хусусан майро тасвир кунад, намоҳоро бештар аз
табиат мегирад. Ва баръакс, агар ба тасвири табиат гузарад, он
гоҳ ташбеҳу истиораи ӯ ба олами инсонӣ меояд. Дар натиҷа
намоҳои шоиронаи Рӯдакӣ гӯё дар пеши назар равшан мутасаввир
мегардад:
Замоне барқ пурханда, замоне раъд пурнола
Чунон чун модар аз сӯги арӯси сездаҳсола.
Ва гашта з-ин паранди сабз шохи беди бунсола
Чунон чун ашки маҳҷурон нишаста жола бар лола.27
Маъниҳои баланд ва саноеъи сухан дар ашъори Рӯдакӣ бо забони ниҳоят сода ва мардумӣ суруда шудааст. Рӯдакӣ шеърро аз
такаллуфоти бадеиёти шеъри араб ва таъсири калимоти арабӣ
озод кард ва дар шеъри худ таъбиру вожаҳои тозаи форсии дариро ба кор бурд. Баъзе шеърҳои Рӯдакӣ чунон содаву оҳанги
имрӯза доранд, ки тасаввур мекунед шоир ин байтҳоро на ҳазор
сол пеш, балки дирӯз ё имрӯз гуфтааст.
Аз ин мисолҳо хулосае ба миён меояд, ки устод Рӯдакӣ суханвар ва санъаткори нотакроре буд, ки воқеаҳои зиндагиро на танҳо
бо ҳисси баланди шоиронааш қабул мекард ва ба риштаи тасвир
мекашид, балки онро бо фалсафаи ақли пурзаковат низ дарк ва
ҷамъбаст менамуд. Аз ин ҷост, ки таъсири назми ӯ ба суханварони баъдӣ ниҳоят калон аст.
***
Осори бозмондаи устод Рӯдакӣ борҳо интишор ёфтааст. Аввалин касе, ки дар ин ҷода қадами устувор гузошт, Ҳерман Эте –
ховаршиноси олмонӣ буд. Вай дар ҷамъоварии мероси адабии
Рӯдакӣ аз 24 маъхаз 52 қитъа шеъри ӯро, ки 242 байт аст, соли
1873 ҳамчун замимаи мақолаи «Рӯдакӣ – шоири Сомониён» (дар
шумораи 25-уми маҷаллаи «Анҷумани подшоҳии улум ва
Донишгоҳи Гёттинген») бо тарҷумаи олмонӣ интишор дод. Дар
байни солҳои 1930 – 1940 адабиётшиноси маъруфи Эрон Саъид
Нафисӣ роҷеъ ба рӯзгору осори устод Рӯдакӣ бо номи «Аҳвол ва
ашъори Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад Рӯдакии
27

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С. 162.
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Самарқандӣ» тадқиқоти сеҷилда навиштаву ба нашр расонид, ки
дар ҷилди севуми он дар заминаи 78 маъхази қаламӣ 832 байт аз
ашъори бозмондаи шоир ҷой дода шудааст. Соли 1958 1100солагии устод Рӯдакӣ дар Тоҷикистон таҷлил гардид. Ба ин муносибат Нашриёти давлатии Тоҷикистон «Осори Рӯдакӣ»-ро зери
назари Абдулғанӣ Мирзоев чоп намуд (Сталинобод, 1958), ки дар
он 977 байт ашъори бозмондаи ӯ гирдоварӣ шуд. Дар нашри дувуми асари Саъид Нафисӣ, ки бо номи «Муҳити зиндагӣ ва
аҳволу ашъори Рӯдакӣ» соли 1962 дар Теҳрон ба табъ расида,
теъдоди абёти бозмондаи устод Рӯдакӣ ба 1047 байт расид. Дар
ҳамин заминаҳои мӯътамад баъдтар нашрҳои ҷомеъи ашъори
бозмондаи устод Рӯдакӣ бо номҳои «Осори манзум» бо тараҷумаи
русӣ таҳти назари И.С. Брагинский, «Шеърҳо» бо тавзеҳу шарҳи
луғот ва таҳияи У. Каримов ва С.Саъдиев, «1000 мисраъи Рӯдакӣ»
дар таҳияи Р.Ҳодизода ва А.Афсаҳов, «Ашъор» дар таҳияву
тарҷума ва тавзеҳоту муқаддимаи Л.И. Брагинская, «Гузидаи
ашъори Рӯдакӣ» бо пажӯҳиш ва шарҳи Ҷаъфари Шоир ва Ҳасани
Анварӣ, «Девони Рӯдакии Самарқандӣ» ва «Девони Рӯдакӣ» дар
таҳияи Манучеҳри Донишпажӯҳ, «Насими Мӯлиён» дар таҳияи
Асрори Раҳмонфар, «Рӯдакӣ» бо таҳқиқ ва баргардонии чопи дувуми осори бозмондаи нашри Саъид Нафисӣ аз ҷониби Абдулманони Насриддин, Рӯдакӣ «Девон» дар таҳияи Саййидрасули
Мӯсавӣ, Масъуд Қосимӣ ва А. Мирбобоев интишор ёфтанд, ки
ҳар як аз ин маҷмӯаҳо дар кори ҷамъоварӣ, тасҳеҳу тавзеҳ ва
таъбу нашри мероси адабии шоир хидмати шоиста дониста мешаванд.
Соли 2007
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ОДАМУШШУАРО ВА ҚАДРИ СУХАНВАР
ДАР АҲДИ СОМОНИЁН
Дар байни аҳли илм, ки аз боби ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва
фарҳангии замони Сомониён андешаҳои зиёде баён намудаанд, ба
адабиёти ин давра таваҷҷӯҳи бештар зоҳир шудааст. Ин бесабаб
нест. Зеро ба шарофати ёдгориҳои фарҳангии аҳди Сомониён
имрӯз чандин гиреҳҳои таърихиву иҷтимоӣ ва мадании он замон бо
таҳқиқи илмӣ, ҳатталимкон кушода шудаву шахсиятҳои маъруфу
машҳур ва чеҳраи фарзандони фидоии миллату меҳан дар тарбияи
наслҳои баъдӣ чун намунаи ибрат истифода гардидаанд. Мавлоно
Ҷомӣ аз устод Рӯдакӣ – Маликушшуарои дарбори Сомониён ёд
карда гуфтааст:
Номи онро, ки мебаранд имрӯз,
Ҳаст аз он шеъри анҷуманафрӯз.
Ҳамчунин номи оли Сомонро,
Неккорону некномонро,
Зинда аз назми хеш медорад
В-аз паси парда пеш медорад.1
Шукӯҳу шаҳомати фарҳанги асрҳои IX-X, ки Сомониёни бузург
таҳдоби мустаҳками онро аз қадамҳои нахустини ҳукмронии худ
гузошта буданд, бо гузашти солҳо беш аз пеш меафзуд. Бахусус, ба
сифати забони адабии давлатӣ қабул гардидани забони форсӣтоҷикӣ омили босуръат тараққӣ кардани осори мансуру манзум
гардид. Ҳақиқати маҳз аст, ки то ба сифати забони давлатӣ эътироф
гардидани забони форсии тоҷикӣ саркардагони давлати муқтадири
Сомониён заҳамоти зиёдеро пушти сар карда, зарбаҳои аҷнабиёнро
ба ин забон хирадмандона рафъ намуда, шукӯҳу азамати онро
муҳофизат намудаанд. То асри IX ин забон дар байни мардуми Хуросону Мовароуннаҳр роиҷ бошад ҳам, сарчашмаҳои таърихӣ дар
хусуси бо ин забон навишта шудани осори хаттӣ ишорае накардаанд. Чунин имконият баъди ба мақоми забони давлатӣ соҳиб шудани забони форсии тоҷикӣ фароҳам омадааст. Сомониён баъди ба
маснади баланди ҳокимият расидан кори аввалини бузургашон он
буд, ки забони модариашонро «аз хоки зиллат ба тахти иззат» нишонданд. Ҳисси баланди башардӯстӣ ва пос доштани ифтихороти
1

Абдурраҳмони Ҷомӣ. Баҳористон. – Маскав, 1987. – С.129.
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миллӣ, дар баробари анҷом додани корҳои давлатӣ, ҳокимони Сомониро водор месохт, ки зина ба зина таърихи гузаштагонро
омӯхта, ҳақиқати таърихиро барқарор намоянд ва ба воситаи аҳли
илму адаб ахтари фурӯзони ниёгонро ҷилои тоза бахшанд. Сомониён аз дафтари таърих таҷриба андӯхта, барои ба мақсади олии
худ расидан аз ақлу заковати фидоиёни илму адаб истифода бурданд ва аз донишу фарҳанг кохе баланд барпо сохтанд, зеро: «То
ҷаҳон буд, мардум гирди дониш гаштанд. Ва суханро бузург дошта
ва некӯтарин ёдгорӣ сухан донистаанд. Чӣ андар ин ҷаҳон мардум
ба дониш бузургтар ва моядортар. Ва чун мардум бидонист, к-аз
вай чизе намонад, бад-он кӯшид, то номи ӯ бимонад ва нишони ӯ
гусуста нашавад».2
Ҳокимони Сомонӣ баробари ба даст овардани озодии сиёсиву
иҷтимоӣ аз хилофати араб ба ривоҷи сухани ноби форсии дарӣ ва
тарбияи суханварони асил аҳамияти махсус додаанд. Онҳо суханварони доноро барои пешбурди ҳадафҳои сиёсии худ ба марказ,
шаҳри Бухоро даъват намуда, ба таблиғи сохти давлатдорӣ ва комёбиву дарёфтҳояшон истифода намуданд. Дар он рӯзгор дар Бухоро шеъру шоирӣ овозаи ғулғулаангез дошт. Ашъори шоирони
тавоно монанди Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Шаҳиди Балхӣ, Дақиқӣ,
Абӯшакури Балхӣ, осори илмии олимоне, монанди Муҳаммад Закариёи Розӣ, Абӯнасри Форобӣ, Ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ,
Абулфазли Балъамӣ, Абӯабдуллоҳи Ҷайҳонӣ ва ғайра қудрати тамаддуни нави эрониро намоиш доданд. Ситоиш ва ифтихори миллии қадима дар «Шоҳнома»-ҳои мансур ва дар ин замина дар
солҳои охири ҳукмронии Сомониён арзи ҳастӣ намудани
«Шоҳнома»-и гаронқадри Фирдавсӣ ба дунёи адаби форс-тоҷик
такони бузурге бахшид. Дар китоби Абӯмансур ас-Саолабӣ (ваф.
1036) «Ятиму-д-даҳр фӣ маҳосин аҳл-ал-аср» аз 119 шоири арабизабон ёд шудааст, ки онҳо дар қаламрави давлати Сомониён зиндагиву эҷод кардаанд. Абӯтайиб ал-Мусъабӣ ва Абулфатҳи Бустӣ
баробари адиби зулисонайн будан аз масъулини дафтари дарбори
Сомониён маҳсуб меёфтанд. Ҳатто Абӯтайиб баъди маъзул шудани
вазир Балъамӣ (с.938) ба ҷойи ӯ таъйин гардидааст.
«Сомониён беш аз пешиниёни худ Тоҳириён ва Саффориён ин
ифтихорро доштанд, ки шеъри форсиро бисёр тараққӣ дода ва
2

Аз муқаддимаи «Шоҳнома»-и Абӯмансурӣ. Иқтибос аз китоби Аълохон Афсаҳзод. Одамушшуаро Рӯдакӣ. – Душанбе, Адиб, 2003. –
С.131.
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шоиронро пазируфта ва подош додаанд ва ҳамин бар ифтихороти
эшон бисёр меафзояд».3
Шеър дар давраи Сомониён на танҳо баёнгари орзуву мақсади
наҷиби инсонӣ, балки воситаи судманди ибрози мақсадҳои
иҷтимоъиву ахлоқӣ ва мазҳабӣ низ ба шумор мерафт. Аҳли илму
адаби он аҳд дар баробари забони модарии худ забони арабиро хуб
медонистанд ва бо ҳар ду забон асар эҷод мекарданд. Устод Рӯдакӣ
дар ҳаштсолагӣ Қуръонро азбар медонист. Вале таваҷҷӯҳи асосӣ ва
мақсади ниҳоии ҳам ҳокимон ва ҳам эҷодкорон корбаст ва маъмул
сохтани забони модарӣ будааст, ки ин андешаро осори илмиву адабии то ба имрӯз маҳфузмонда таъйид ва таъкид менамоянд. Авҷи
сухан дар аҳди Сомониён баланд буд ва суханвари асил
қадршиносӣ мешуд. Шоҳону ҳокимони Сомонӣ дар пешбурди кори давлатӣ аз иқтидори сухан ва маҳорати суханвар манфиат ҷуста
ва баҳри ривоҷи ин барои суханварон дасти саховат доштаанд. Ин
фикрро осори боқимондаи Абӯабдуллоҳи Рӯдакиву ҳамасрони ӯ ва
маълумоти сарчашмаҳои адабиву таърихӣ тасдиқ мекунанд.
Одамушшуаро Рӯдакӣ ба осонӣ ба дарбор роҳ наёфтаву соҳиби
подошу инъоми сарварону саркардагони аҳди худ нагаштааст. Вай
дар навбати аввал шогирд буда, асосан аз устодони маҳаллӣ
ҳатталимкон ҳунари мусиқиву мутрибӣ омӯхта, барои такмили
ҳунар ва дониш рӯ ба Самарқанд, ки ба зодгоҳи устод наздик ва
маркази фарҳангии он замон буд, меравад. Дар ин шаҳр вай пеш аз
ҳама таҳти тарбияи устоди ҳунари мусиқӣ Абулаббоси Бахтиёр ба
навохтани асбобҳои мусиқӣ машғул мегардад ва дар навохтани уд,
руд, барбат, чанг, най ва ғайра ба пояи устодӣ мерасад. Ӯ дар
Самарқанд ҳамзамон ба омӯзиши таъриху фарҳанги кишвар,
таърих ва адабиёти араб, фалсафаи Юнони қадим рағбат зоҳир намуда буд. Ривояту достонҳои паҳлавӣ, суғдӣ, суриёӣ, арабӣ ва
ғайраро бо шавқ азбар мекард. Ба китоби муқаддаси «Авасто»
таваҷҷӯҳи махсус дошт. Бо ҳавои мусиқӣ шеър гуфтан гирифт ва
дар Самарқанд бо ҳунари мусиқидонӣ ва маҳорати эҷодӣ рӯзгори
хушеро ба сар бурдааст. Акнун устод Рӯдакӣ дар рӯзҳои хуш ва
базму нишастҳои хоса ба манзили деҳқонони сарватманд даъват
мешуду маҳфилашонро гарм мекард, дар маҷлисҳои адабию илмии
шаҳр ширкат меварзид ва шӯҳраташ рӯз ба рӯз меафзуд. Овозаи ин
ҳунарманди асил ва шоири баландистеъдод то ба дарбори Сомони3

Саъид Нафисӣ. Аҳвол ва ашъори Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад
Рӯдакии Самарқандӣ, ҷилди севум. – Теҳрон, 1319. – С.874.
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ён мерасад ва ӯ дар Самарқанд, дар аҳди ҳукмронии Насри 1 ибни
Аҳмад (ҳукмрониаш солҳои 865-892м) ба хидмати дарбор даъват
карда мешавад. Дар бораи ба дарбор хонда шудан ва ба мартабаи
баланди суханварӣ расидани устод Рӯдакӣ ва дар подоши хидмат
инъому бахшишҳои зиёд ёфтани ӯ аз ҳокимони аҳди Сомонӣ (914943), дар китоби «Таърихи Сиистон», «Чаҳор мақола»-и Низомии
Арӯзии Самарқандӣ, «Лубобу-л-албоб»-и Авфӣ, «Гулшани
Иброҳимӣ»-и Ҳиндушоҳи Фаришта, «Таърихи гузида»-и
Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, «Китобу-л-ансоб»-и Абӯбакри Самъонӣ,
«Баҳористон»-и
Мавлоно
Ҷомӣ,
«Тазкирату-ш-шуаро»-и
Давлатшоҳ ва ғайра хеле сареҳ баён шудааст. Қасидаҳои устод
Рӯдакӣ «Шикоят аз пирӣ», «Модари май», «Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён» аз
он шаҳодат медиҳанд, ки дар давлати Сомониён сухани воло қимат
дошта ва суханвари тавонову аҳли фазл қадр карда мешудааст. Мо
ин ҳолатро дар мақоми баланду нуфузи зиёд доштани устод Рӯдакӣ
дар дарбори Сомониён мушоҳида менамоем. Ӯ дар дарбор софдилона хидмат намуда, то ба дараҷаи баланди сарварии шоирони замон расид ва ба ивази заҳамоти эҷодии худ аз ҳокимону лашкаркашони давлати Оли Сомон инъомҳои зиёде ба даст овард. Шоир
дар қасидаи «Шикоят аз пирӣ» чунин абёте дорад:
Бидод мири Хуросон-ш чил ҳазор дирам,
Дар ӯ фузунии якпанҷи мири Мокон буд.
Зи авлиёш пароканда низ ҳашт ҳазор,
Ба ман расид бад-он вақт, ҳоли хуб он буд.4
Унсурӣ хабар медиҳад, ки:
Чиҳил ҳазор дирам Рӯдакӣ зи меҳтари хеш,
Ато гирифт ба назми «Калила» дар кишвар.5
Ҳамин санадро Давлатшоҳи Самарқандӣ чунин зеби дафтар
кардааст: «...(Рӯдакӣ – А.М.) табъе карим ва зеҳне мустақим дошта
ва аз устодони фанни шеър аст ва китоби «Калила ва Димна»-ро
дар қайди назм оварда ва Амир Насрро дар ҳаққи ӯ силоти гарон4

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва
луғоту тавзеҳот аз Расул Ҳодизода ва Алии Муҳаммадӣ. – Душанбе,
Адиб, 2007. – С.78
5
Иқтибос аз «Одамушшуаро Рӯдакӣ». – С.157.
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моя буд, чунонки устод Унсурӣ шарҳи он инъом дар қасоиди худ
мегӯяд...»6
Мувофиқи ахбори «Таърихи Систон» соли 321ҳ. (933м) устод
Рӯдакӣ бо хоҳиши Насри II ибни Аҳмади Сомонӣ ба волии Систон
Абӯҷаъфар ибни Муҳаммад ибни Халиф ибни Лайс қасидаи «Модари май»-ро мебахшад. Ин ба он муносибат буда, ки яке аз сарлашкарони Насри II Мокон ибни Кокӣ бар зидди ӯ исён мебардорад. Исёнро Абӯҷаъфар ҷасурона пахш карда, Моконро асир мегирад. Устоди сухан қасидаро дар маҷлиси шароби Насри II ва содоти ӯ мехонад ва аз мамдӯҳ – Абӯҷаъфар даҳ ҳазор динор инъом
меёбад:
Шодии Бӯҷаъфар Аҳмад ибни Муҳаммад,
Он маҳи озодагону мафхари Эрон.
Он малики адлу офтоби замона,
Зинда бад-ӯ доду рӯшании Кайҳон!
Он, ки набуд аз нажоди Одам чун ӯ,
Низ набошад агар нагӯйӣ бӯҳтон.
Ҳуҷҷати якто Худову сояи ӯст,
Тоъати ӯ карда воҷиб ояти «Фурқон».
Халқ зи хоку зи обу оташу боданд
В-ин малик аз офтоби гавҳари Сосон.
Фарр бад-ӯ ёфт мулки тираву торӣ,
Адн бад-ӯ гашт низ гетии вайрон.
Гар ту фасеҳӣ, ҳама маноқиби ӯ гӯй
В-ар ту дабирӣ, ҳама мадоиҳи ӯ хон...7
Таърихи сурудани қасидаи «Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён»-и суханвар
аҷиб ва шуниданист, ки дар «Чаҳор мақола» тафсили он бисёр
дилнишин баён ёфтааст. Низомии Арӯзӣ менависад, ки дар замони
ҳукмронии Насри II, ки «воситаи иқди оли Сомон буд ва авҷи давлати он хонадон айёми мулуки ӯ буд» зимистонро дар Бухоро мегузарониду тобистонро барои фароғат дар Самарқанд ё шаҳре аз
шаҳрҳои Хуросон. Соле навбат ба шаҳри Ҳарӣ мерасад. Баҳорон бо
лашкару зердастони хидматӣ ба Бодғис меояд ва баъдтар сӯйи
Ҳирот меравад. Тобистону тирамоҳи Ҳирот ва дар идомаи фароғат
зимистони он ҷо барояш хуш меояд. Ҳавои ҷонфазои мӯътадил,
6
7

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро. – Теҳрон, 1337. – С.37.
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С.144.
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меваҳои хуштамъ ва боз баҳори Бодғису тобистону тирамоҳи заррин ва зимистони мӯътадили Ҳирот такрор мешавад. Ҳамин тавр,
Насри II чаҳор сол ободиву осудагии кишварро ғанимат дониста,
дар он атрофу акноф бо айшу нӯш ва истироҳат машғул мегардад.
Гӯё Бухороро фаромӯш намуда буд. Лашкаркашону амирон ва зердастон аз ин сафари тӯлонии амир ва пазмонии ёру диёр дилгир
мешаванд. Онҳо барои ба Бухоро баргаштани амир тадбире
меҷӯянд. Барои ин ба хидмати устод Рӯдакӣ мешитобанд, ки аз
мӯҳтарамтарин нудамои Насри II ибни Аҳмад буд. Устод Рӯдакӣ
роҳи ба Бухоро баргардонидани амирро дар сухан ва қудрати он
ҷуста, қасидаи «Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён»-ро эҷод мекунад ва як бомдоди мувофиқ ҳангоми сабӯҳии амир чанг ба даст гирифта, дар пардаи «Ушшоқ» ин қасидаро месарояд. Баъди шунидани қасида
«...Амир чунон мунфаъил гашт, ки аз тахт фуруд омад ва бе мӯза
пой дар рикоби хинги навбатӣ овард ва рӯй ба Бухоро ниҳод...»
Чун аҳду паймони пешакӣ буд, «Рӯдакӣ он панҷ ҳазор динор музоиф (яъне ду баробар) аз лашкар бистуд...» Ривоят ҳаст, ки «Чун дар
ин навбат Рӯдакӣ ба Самарқанд расид, чаҳорсад шутур зери бунаи
ӯ буд. Ва алҳақ он бузург бад-ин таҳаммул арзонӣ буд, ки ҳанӯз ин
қасидаро кас ҷавоб нагуфтааст...»8
Бо сухани ноб дар дили шоҳ меҳри ёру диёрро афрӯхтан дар
қасидаи «Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён» ба ниҳояти муассирӣ эҳсос мешавад.
Худи суханвар бо фахр мегӯяд:
Чу дурпош гардад ба маънӣ забонам,
Расад марҳабо аз замину замонам.
Ба савти навою ба сити маъонӣ,
Тараббахши рӯҳам, фараҳзойи ҷонам.
Хирад бар баҳо нақди ҳастӣ фиристад,
Гуҳарҳои рангин чу зояд зи конам.9
Боиси масарати рӯдакишиносон аст, ки чанд сол пештар аз як
нусхаи дастхати Фонди дастнависҳои Институти шарқшиносӣ ва
мероси хатии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи академик
Абдулғанӣ Мирзоев дар зимни яке аз тафсирҳои форсии «Қуръон»
як пора шеъри устод Рӯдакӣ дарёфт шуд, ки муҳтавои наврӯзӣ до8
9

Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Чаҳор мақола. Чопи Муъин. – Теҳрон,
1334. – С.64.
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С.137.
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рад ва Одамушшуаро онро ба муносибати фарорасии Наврӯзи нав
суруда, бо он Амири Сомониро табрик гуфтааст. Мусаннифи ин
нусхаи қаламӣ ҳангоми тафсири сураи «ал-Ъалақ», ки дар зикри
қалам аст, барои шоҳидии фикри худ доир ба шарҳи калимаи
«Қалам» аз шеъри устод Рӯдакӣ иқтибос оварда менависад: «Чунон
ки... Рӯдакӣ ба назди Амири Хуросон даромад ба рӯзи Наврӯз ва
дар даст қалам ва шамшер ва гуфт:
Сухан овардаму шамшеру қалам наврӯзӣ,
То ба дастат бувадо мояи ҳар пирӯзӣ.
Ба сухан ме ба забон бошу ба шамшер бирез,
Хуни аъдову ба тавқеъи қалам деҳ рӯзӣ.10
Пас (амир – А.М.) ба ӯ ҳазор динор фармуд». (в.162б.)
Ин нусха, ки ба зери рақами 1394 дар ганҷинаи мазкур
нигоҳдорӣ мешавад, бо вуҷуди адами номи муаллиф ва соли китобат қадимӣ буда, ба моли устоди шеъри Аҷам будани он шакку
тардиде нест.
Ва гузашта аз ҳама, дар нусха мукофоти Амир ба шоир бори дигар таъйид мешавад, ки дар замони Сомониён пояи сухан баланд ва
суханвар арҷманд будааст.
Мусаннифи «Лубобу-л-албоб» Муҳаммад Авфии Бухороӣ ба ин
маънӣ менависад:
«Овозаи шоиру мутриби беназир Рӯдакӣ ба атрофу акнофи олам
бирасид ва амир Наср ибни Аҳмад ас-Сомонӣ, ки амири Хуросон
буд, ӯро ба қуботи ҳазрати худ махсус гардонд ва кораш боло гирифт ва сарвату неъмати ӯ ба ҳадди камол расид, чунонки гӯянд;
ӯро дусад ғулом буд ва чорсад шутур зери бунаи ӯ мерафт».11
Мартабаи устод Рӯдакӣ дар дарбори Сомониён баланд буд.
«Дар назди шахсияти ӯ амирону вазиронаш сари таъзим фуруд меоварданд. Насри II ибни Аҳмади Сомонӣ ва сарлашкарону
ҳокимони қаламрави ӯ ба шоир барои қасида ва достонҳояш
ҷойизаҳои калон медоданд».12
Худи шоир дар қасидаи «Шикоят аз пирӣ» аз даврони зиндагии
осудааш дар дарбори Сомониён шукргузорӣ карда гуфта буд:
10

Тафсири «Қуръон». Муаллифи номаълум. Нусхаи хаттии Институти
шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, рақами
1394. в.162б
11
Муҳаммад Авфӣ. Лубоб-ул-албоб, ҷ2. Лондон, 1903. – С.27.
12
Аълохон Афсаҳзод. Одамушшуаро Рӯдакӣ. – С.157.
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Киро бузургию неъмат зи ину он будӣ,
Варо бузургию неъмат зи Оли Сомон буд.13
Ин фушурдаи ахбори сарчашмаҳои мавҷуда шаҳодат бар
сарватмандӣ ва инъомҳои зиёд гирифтани устод Рӯдакӣ медиҳанд.
Абдурраҳмони Ҷомӣ ин ҳама гуфторро ҷамъбаст намуда, дар
«Баҳористон» овардааст: «Гӯянд, ки се кас аз шуаро дар се давлат
иқболҳо диданд ва қабулҳо ёфтанд, ки кас наёфт; Рӯдакӣ дар аҳди
Сомониён, Унсурӣ дар давлати Маҳмудиён ва Муиззӣ дар давлати
Салҷуқиён».14
Адабиётшиноси маъруф Аълохон Афсаҳзод алоқамандона ба
андешаи Мавлоно Ҷомӣ навиштааст: «Ҷиҳати муҳимми ин гуфтаи
Ҷомӣ он аст, ки вай абадияти Рӯдакӣ ва ҳатто зинда мондани номи
Оли Сомонро аз шеъри анҷуманафрӯзи ӯ медонад».15
Дар ҳақиқат осори адабиву илмии устод Рӯдакӣ ва ҳамасронаш
буд, ки мо 1100-солагии давлатдории Сомониён, ба таъбири Ҷомӣ
«неккорону некномонро», ботантана ҷашн гирифтем.
Ҳамдуллоҳи Мутавфӣ чунин ишорае роҷеъ ба ҳокимони аҳди
Сомонӣ ва саховатмандии онҳо дорад: «Ва ҳар касе, ки некӣ карда,
ӯро аҷр (мукофот, подош)-и он диҳанд». Дар ин сухани кӯтоҳи ӯ
басо гуфтаниҳо ниҳон аст.
Ин ҷо зикри подшоҳи Сомониро шифо бахшидану бо ин роҳ ба
китобхонаи бузурги дарбор «Сивону-л-ҳикмат» (Ганҷинаи
ҳикмат) роҳ ёфтани Ибни Сино, қадрдонӣ кардани ашъори
ахлоқии Абӯшакури Балхӣ, Муродӣ ва амсоли инҳо суханро
кӯтоҳ менамоем.
Устод Рӯдакӣ ва Рӯдакӣ баринҳо буданд, ки мақоми давлати
Сомониёнро ситуда баланд бардошта, ному нишони он хонадони
наҷибро дар саҳафоти рӯзгор барои ҳамешагӣ забту сабт кардаанд
ва худ низ дар паноҳи саховати эшон номвар гардидаанд.
Соли 2004

13

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. – С.78.
Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон. Бо тасҳеҳ ва муқаддимаи Аълохон
Афсаҳзод. Маскав, 1987. – С.130.
15
Аълохон Афсаҳзод. Одамушшуаро Рӯдакӣ. – С158.
14
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ҶУСТУҶӮҲОИ ИЛМӢ ДАР ЗАМИНАИ
НАМУНАҲОИ ТОЗАИ АШЪОРИ УСТОД РӮДАКӢ
Бо он ки доир ба осору рӯзгор, мероси адабӣ ва таъсири
шеъри устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (858-941) ҳанӯз аз замони
зиндагии ин суханвари сутург аввалин андешаҳои монданӣ рӯйи
коғаз омада буданду минбаъд то ба ҳол идома доранд, ба сабаби
аз байн рафтани иддаи бештари онҳову ба риштаи таҳқиқи
илмӣ-муқоисавӣ кашида нашудани баъзе маъохизи дастрас ва
гузашта аз ин, ҳанӯз ба пуррагӣ пайдову мавриди омӯзиш қарор
нагирифтани сарчашмаҳое, ки дар синаи худ порашеърҳои маликушшуарои аҳди Сомониёнро ниҳон медоранд, дар масъалаи
рӯдакишиносӣ, бахусус матншиносии осори бозмондаи ӯ
душвориҳои зиёде пеши рӯй меоянд. Вақте мо ба осори бозмондаи устоди шеъри Аҷам ва дар ҳамин замина ба зиндагиномаи
вай баҳои дурусти дархурди илмӣ дода метавонем, ки ақалан
нусхаи қаламии ба забонҳои форсии тоҷикӣ ва арабии дар ҷаҳон
маҳфузбуда ва шояд ин ҷо нусхаҳои қаламии туркӣ низ истисно
набошанд, омӯхтаву баррасӣ гарданд. Ба гумони банда мо бояд
аз ҳамин қуллаи баланди душворрас ба рӯзгори сипаришудаи
устод Рӯдакӣ, ба шеъри устод Рӯдакӣ, ба осори бозмондаи устод
Рӯдакӣ нигоҳи амиқи ҷамъбастӣ намоем, ки ин бешак аз
заҳамоти рӯдакишиносони оянда хоҳад буд.
Бо ин ҳама дар муддати беш аз 250 сол дар атрофи асосан
шеъри устод Рӯдакӣ, зиндагинома ва замони ӯ корҳои зиёди
ҷолиби мутааддиде аз ҷониби адабиётшиносону муаррихон ва
шарқшиносон анҷом пазируфта, чеҳраи адабии ӯро ба мо кушодаанд, ки шоистатарини онҳо мақолаи бузургҳаҷми мусташриқи
олмонӣ Ҳерман Эте «Рӯдакӣ шоири Сомониён»,1 устод Айнӣ
«Намунаи адабиёти тоҷик»,2 Саъид Нафисӣ «Аҳвол ва ашъори
Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммади Рӯдакии Самарқандӣ» (ду
нашр)3, «Осори Рӯдакӣ»,4 Абдулғанӣ Мирзоев «Абӯабдулло
1

H. Ethe. Rudagi der Samanien Dicher. Nachrichter von Konigiichen gesellchft der Wissanachafter und der G. A. Ғniyer zi Gottengen, № 25, 12,
November, 1873.
2
С.Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик. – Москва, 1926.
3
Саъид Нафисӣ. Аҳвол ва ашъори Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммади Рӯдакии Самарқандӣ. Теҳрон, чопи аввал, солҳои 1309-1313, чопи
дувум 1341 (1963).
4
Абӯабдулло Рӯдакӣ. Осор. – Сталинобод, 1958.
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Рӯдакӣ»,5 Абдурраҳмон Тоҳирҷонов «Рӯдакӣ»,6 Аълохон
Афсаҳзод «Одамушшуаро Рӯдакӣ»7 ва чанди дигар мебошанд.
Дар ҳамин заминаи мӯътамад минбаъд нашрҳои ҷомеи ашъори
боқимондаи устод Рӯдакӣ бо номҳои «Осори манзум» бо
тарҷумаи русӣ таҳти назари И. Брагинский,8 «Шеърҳо» бо тавзеҳу
шарҳи луғот ва таҳияи У. Каримов ва С. Саъдиев,9 «1000 мисраи
Рӯдакӣ»10 дар таҳияи Расул Ҳодизода ва Ансор Афсаҳов, «Ашъор» дар таҳияву тарҷума тавзеҳот ва муқаддимаи Л.И. Брагинская,11 «Гузидаи ашъори Рӯдакӣ» бо пажӯҳиш ва шарҳи Ҷаъфари
Шоир ва Ҳасани Анварӣ,12 «Девони Рӯдакии Самарқандӣ»,13 «Девони Рӯдакӣ» дар таҳияи Манучеҳри Донишпажӯҳ,14 «Насими
Мӯлиён» дар таҳияи Асрори Раҳмонфар,15 Рӯдакӣ «Девон» дар
таҳияи Саъидрасули Мӯсавӣ, Масъуд Қосимӣ ва Азиз Мирбобоев16 дар Тоҷикистону Эрон ва Русия интишор ёфтанд, ки дар
матншиносии осори Рӯдакӣ зина ба зина қадамҳои боварибахшу
устувор ба шумор мераванд. Доир ба ин нашрҳои ҷомеъи ашъори
бозмондаи устод Рӯдакӣ, ба истиснои «Насими Мӯлиён» ва «Девон» (чопи «Пайванд», 2000), мӯҳтарам Абдулманнони Насруддин андешаҳои ҷолиби илмӣ пеш гузошта, ба таври зайл хулоса
менамояд, ки «...бо вуҷуди он ки донишмандони зиёде дар кори
ҷамъоварӣ, тавзеҳу тасҳеҳ ва табъу нашри Рӯдакӣ хидмати шои5

Абдулғанӣ Мирзоев. Абӯабдулло Рӯдакӣ. – Сталинобод, 1958.
Абдураҳмон Тоҳирҷонов. Рудаки. – Ленинград, 1968.
Аълохон Афсаҳзод. Одамушшуаро Рӯдакӣ. – Душанбе: Адиб, 2003.
8
Рудаки. Стихи. Редакция и комментарии И.С.Брагинского. – Москва:
Наука, 1964.
9
Рӯдакӣ. Шеърҳо. Бо муқаддим тартиб ва тавзеҳи У. Каримов ва С.
Саъдиев. – Душанбе: Ирфон, 1973.
10
1000 мисраи Рӯдакӣ. Таҳияи матн аз Р. Ҳодизода ва А. Афсаҳов. –
Душанбе: Ирфон, 1984.
11
Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ. Ашъор. Таҳияи Л. И. Брагинская. – -Душанбе:
Ирфон, 1978 (бо ҳуруфи ниёгон).
12
Гузидаи ашъори Рӯдакӣ. Пажӯҳиш ва шарҳи доктор Ҷаъфари Шоир ва
доктор Ҳасани Анварӣ. – Теҳрон, 1365.
13
Девони Рӯдакии Самарқандӣ. Дар асоси нусхаи Саъид Нафисӣ ва И.
С. Брагинский. – Теҳрон, 1373.
14
Рӯдакӣ. Девон. Бо шарҳу тавзеҳи Манучеҳри Донишпажӯҳ. – Теҳрон,
1373.
15
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Насими Мӯлиён. Дебоча ва танзиму тавзеҳи А.
Раҳмонфар. – Душанбе, Адиб, 1999.
16
Рӯдакӣ. Девон. Дар таҳияи Саъидрасули Мӯсавӣ, Масъуд Қосимӣ ва
Азиз Мирбобоев. – Душанбе: Пайванд, 2000.
6
7
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ста анҷом додаанд, ҳамоно на ҳамаи ашъори бозмондаи Рӯдакӣ аз
сарчашмаҳо ҷамъоварӣ шудаанд, на ҳамаи матнҳо муҳаққиқона
сурат гирифтаанд. Агарчи дар боби нақду баррасии матни ашъори
Рӯдакӣ донишмандони рус И. Брагинский, Д. С. Комиссаров Л. И.
Брагинская бештар аз ҳамаи донишмандони дигар иқдоми муҳим
кардаанд, дар ин бобат низ ҷойи матни илмӣ, мунаққаҳ ва ҷомеи
ашъори Рӯдакӣ холист».17
Расидани мавриди мувофиқ ва тақозои давру замон боис шуд,
ки банда ва профессор Расул Ҳодизода ба таҳияи матни илмии
осори бозмондаи устод Рӯдакӣ дар асоси матнҳои анҷомёфта ва
маъохизи тоза камари ҳиммат бандем. Тайи ин се-чаҳор соле, ки мо
бо осори бозмондаи устод сарукор доштем, тавонистем ба матни
осори бозмондаи Одамушшуаро то ҷое бо чашми матншиносии
муосир нигоҳ намоем ва заҳамоти худро бо номи «Ашъор»
ҷамъбаст созем, ки рӯзҳои ҷашни 1150 солагии устод
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дастраси ҳамагон гардид.18
Банда ин ҷо дар бораи равиши кор, чаҳорчӯбаи матншиносии
осори бозмондаи устод Рӯдакӣ ва фарқияту душвории он аз матншиносии маъмулӣ суханро ба мавриди дигар мавқуф гузошта,
сари мақсади ба мавзӯъ алоқаманд чанд андешаи худро иброз
доштаниям.
Баъд аз Ҳерман Этеи олмонӣ ба матншиносии осори бозмондаи
устод Рӯдакӣ адабиётшиноси эронӣ Саъид Нафисӣ ҷиддан машғул
гардида, кори сангину мураккаберо анҷом дод, ки натиҷаи он барои ҳамагон маълум аст. Чун нахустин иқдом заҳамоти Саъид
Нафисӣ бо ҳама пурқиматӣ, аз нигоҳи таҳияву тадвини матн дар
ҷодаи рӯдакишиносӣ аз камбудиҳо барӣ набуданд, он аҳодифи неке, ки донишманди эронӣ гузошт, мебоист аз ҷониби баъдинагон
бо матни осори бозмондаи Рӯдакӣ алоқаманд идома меёфт, такмил
мегардид ва натиҷаҳои хубтаре аз пештар бор меовард. Аммо
имрӯз мебинем, ки он нотамом мондаву корҳое, ки баъд аз таҷлили
ҷашни 1100 солагии Одамушшуаро доир ба ашъори бозмондаи
шоир ба субут расонида шудаанд, ба истиснои пайдо намудани
чанд байти тозаи устод, дуруст хондани баъзе таркибу ибораҳо,
ҳамоно матни таҳиякардаи Саъид Нафисиро поя ва асос қарор додаанд. Аз корҳои анҷомёфта дар атрофи ашъору осори бозмондаи
устод Рӯдакӣ, ба истиснои матни илмӣ-интиқодии Л. И. Брагин17
18

Абдулманнони Насруддин. Рӯдакӣ. – Хуҷанд, 1999, саҳ. 40.
Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ. Ашъор. – Душанбе: Адиб, 2007.
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ская, ки он ҳам фарогири на ҳамаи сарчашмаҳои мавҷуда мебошад,
асосан матнҳои оммавиянду барои хонандаи умум таҳияву тадвин
шудаанд.
Зарурати нав кардани матни илмии осори бозмондаи устод
Рӯдакӣ моро дар баробари истифодаи ҳамаҷониба аз сарчашмаҳои
мавҷудаву маълум ба ҷустуҷӯйи маъохизи тоза равона намуд, ки ин
ҷустуҷӯҳо, хушбахтона, баъзан натиҷаҳои хуб ба бор оварданд. Дар
ин бора таваҷҷӯҳ шавад ба мақолаи банда «Назаре тоза дар тасҳеҳи
ашъори устод Рӯдакӣ».19
Барои боваринокии андеша дар ин ҷо овардани чанд мисолро
мақсаднок медонем.
Ба рубоии зер, ки дар тамоми нашрҳои ашъори шоир, аз
нашрҳои Саъид Нафисӣ сар карда, то чопҳои имрӯза ҷой дорад,
таваҷҷӯҳ намоед:
Чун рӯз алам занад, ба номат монад,
Чун якшаба шуд моҳ, ба ҷомат монад,
Тақдир ба азми тезгомат монад,
Рӯзӣ ба ато додани омат монад.
Ин рубоиро мо дар «Чаҳор гулзор»-и Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, нусхаи қаламии Тошканд, ба таври зайл дарёфтем:
Чун рӯз алам зад, ба ҳисомат монад,
Чун якшаба шуд моҳ, ба ҷомат монад,
Тақдир ба азми тезгомат монад,
Рӯзӣ ба ато додани омат монад.20
Дар ин мисол баҳси мо атрофии мисраъи аввали рубоӣ аст. Дар
чопҳои пештара омада, ки «Чун рӯз алам занад, ба номат монад».
Дар «Чаҳор гулзор» мисраъ ин тавр хонда шуд: «Чун рӯз алам зад,
ба ҳисомат монад». Ҳисом – ин ҷо ба маънии шамшер аст ва агар
ба муҳтавои умумии шакли дувуми пайдокардаи мо таваҷҷӯҳ шавад, маълум мешавад, ки ин порашеър аз рубоиҳои васфияи шоир
аст дар сифати яке аз мамдӯҳҳояш. Пас матни сиҳҳат ва боварибахшу мантиқан барҷой он матнест, ки мо аз «Чаҳор гулзор» пайдо
19

Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. Назаре тоза дар тасҳеҳи ашъори устод
Рӯдакӣ // Маҷл. «Рӯдакӣ», соли шашум, шумораи 8-9, тирамоҳ ва зимистони 2005-2006. – Душанбе, саҳ. 111-119.
20
Хоҷа Ҳасани Нисорӣ. Нусхаи қаламии Тошканд, варақи 5 б.
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намудем. Аҷиб аст, ки Саъид Нафисӣ дар ҳар ду нашри асари худ
«Чаҳор гулзор»-ро ба сифати маъхаз нишон медиҳад, аммо нусхаи
асари Хоҷа Ҳасани Нисорие, ки ӯ мавриди истифода қарор додаст,
маълум мешавад, дигар будааст. Аҷибтар он ки ягона маъхази ин
рубоӣ ҳамин «Чаҳор гулзор»-и Хоҷа Ҳасани Нисорӣ асту халос.
Ахиран бо заҳмати корманди илмии Институти шарқшиносӣ ва
мероси хаттии АИ Тоҷикистон Нуриддин Шаҳобуддинов ду байти
тозаи устод Рӯдакӣ зимни яке аз тафсирҳои форсии «Қуръон» ба
даст омад, ки он нусхаи қаламӣ зери рақами 1394 дар Ганҷинаи
осори хаттии Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии кишвар
нигоҳдорӣ мешавад. Мусаннифи номаълуми он нусха ҳангоми
тафсири сураи «ал-Ъалақ», ки дар он зикри «қалам» омадааст, барои таъйиди фикраш роҷеъ ба шарҳу эзоҳи калимаи «қалам» аз
ашъори устод Рӯдакӣ иқтибос оварда, мегӯяд: «Чунон ки Рӯдакӣ ба
назди амири Хуросон даромад ба рӯзи Наврӯз ва дар даст қаламу
шамшер ва гуфт:
Сухан овардаму шамшеру қалам наврӯзӣ,
То ба дастат бувадо мояи ҳар пирӯзӣ.
Ба сухан ме ба забон бошу ба шамшер бирез,
Хуни аъдову ба тавқеъи қалам деҳ рӯзӣ!
Пас амир ба ӯ ҳазор динор фармуд...»21.
Ин дастхат тақрибан дар асрҳои ХI-ХII милодӣ қаламӣ шуда,
ҷузве аз тафсири Қуръон дар он аҳд будааст. Пас ин тафсир аз назари замонӣ дар радифи қадимтарин маъхазҳои ашъори бозмондаи
Одамушшуаро, ҳамрадифи «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ,
«Тарҷумону-л-балоға»-и Родиёнӣ ва ғайра қарор хоҳад дошт.
Бешубҳа, ин рубоӣ моли устод Рӯдакӣ аст.
Дар ҳамин нусхаи қаламии тафсири форсии Қуръон поёнтар аз
абёти фавқ як қитъаи шоир ба таври зайл омадааст:
Гунги фасеҳ аст, гӯш неву суханёб,
Ланги раванда-ст, чашм неву ҷаҳонбин.
Тезии шамшер дораду равиши мор,
Колбади ошиқону гунаи ғамгин.
21

Нусхаи қаламии зери рақами 1394 Институти шарқшиносӣ ва мероси
хаттии АИ Тоҷикистон, варақи 162 б.
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Ин қитъаи шеър, ки тоза пайдо шуд, дар 12 маъхаз, ду нашри
Саъид Нафисӣ, «Осори Рӯдакӣ» (соли 1958) ва чопи Л. И. Брагинская ин тавр забту сабт шудааст:
Ланги раванда-ст, гӯш неву суханёб,
Гунги фасеҳ аст, чашм неву ҷаҳонбин.
Тезии шамшер дораду равиши мор,
Колбади ошиқону гунаи ғамгин! 22
Аз рӯйи мантиқу маънӣ матни нусхаи тозапайдошуда ба гумонам рӯшантар менамояд.
Метавон ин ҷо намунаи дигареро аз ашъори тозапайдои устод
Рӯдакӣ пешкаш намуд, ки онро низ аз нусхаи қаламии «Чаҳор гулзор»-и Хоҷа Ҳасани Нисорӣ дарёфтаему аз моли сухансарои
панҷрӯдӣ буданаш наметавонад шубҳае ҷой дошта бошад, зеро дар
он забони баёну сабки эҷодии устод усутувору барҷост. Он намуна
ин байт аст:
Аё, ғазал бисаро, ай ғазалсарои бадеъ,
Бигир чанг, ба чанг андару ғазал бисарой!23
Баъди пайдо намудани ин байт ба хулосае метавон омад, ки
нусхаи «Чаҳор гулзор»-и мавриди истифода қарордодаи Саъид
Нафисӣ дигар будаасту ин нусхаи қаламии тошкандӣ дигар.
Қадимияти яке аз ин нусхаҳо он вақт муайян карда мешавд, ки ҳар
дуро дар ихтиёр дошта бошем.
Илова бар он ҳама дар заминаи ҷустуҷӯҳо аз кутуби чопҳои сангии «Матлаъу-л-улум»-и Муҷмалӣ як байт, «Ҳафт қулзум» ду байт
ва «Эъҷози хусравӣ»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ ду байт, ҷамъан
панҷ байти мансуб ба устод Рӯдакӣ пайдо гардид, ки ин мутун чандон ба сабки нигориши суханвари панҷрӯдӣ мувофиқат намекунанд. Метавон ҳадс зад, ки ин абёт мансуб ба устод Рӯдакӣ дониста
шудаанд ва ё боз барои баёни ҳақиқати ҳол дар атрофи онҳо боястӣ
пажӯҳишро идома дод. Ҳамин аст, ки айни ҳол аз овардани матни
он панҷ байт сарфи назар шуд.
Дар ин ҷо як масъалаи муҳимми рӯдакишиносиро, ки дар заминаи ҷустуҷӯ ва муқобалаву муқоясаи осори бозмондаи устод
22
23

Ҳамон ҷо. варақҳои 162 б-163 а.
Хоҷа Ҳасани Нисорӣ. – Нусхаи қаламии Тошканд, варақи 15 а.
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Рӯдакӣ дар мутуни чопҳои гуногуни он ба чашми мо расиду аз он
мебояд ҳатталимкон худдорӣ кард, ин таҳрири қиёсӣ даровардан ба
матн мебошад.
Эҷодиёти боқимондаи устод Рӯдакӣ, ки худ ками андар кам то
ба замони мо омада расидааст, таҳрири қиёсиро намеписандад.
Агар баъзе абёт ё мисраъи шеъри Одамушшуаро, калимаву таркибу иборае аз онҳо ҳанӯз торику нофаҳмост, боястӣ то пайдо
намудани сарчашмаи асл дар ҳамон шакл, бо дар паҳлӯяш гузоштани аломати суол дар қавсайн нигоҳ дошта шаванд. Вагарна
таҳриру қиёсан ислоҳ намуданҳо ба ҳукми анъана даромада,
баъди гузаштани садаҳои дигар матн асли худро гум мекунад. Ба
ин ҳамаи матншиносони осори бозмонади устод бояд аз рӯйи инсоф риоя намоянд. Дар навбати худ абёту қитъашеърҳои тозаи аз
маъхазу сарчашмаҳо ёфташударо бояд дақиқан омӯхт, ба моли
устод Рӯдакӣ будани он боварӣ ҳосил кард, бо хушӣ истиқбол
намуд ва бад-ин роҳ «Девон»-и устодро ҳарчи пурратару мукаммалтар сохт. Дар ин ҷода матншиносон ва масъулини баъдинаро
зарур аст ботаҳаммулу бурдбор ва корозмуда бошанд. Зеро матншиносии осори бозмондаи падари шеъри Аҷам хеле ва хеле сангин асту заҳмати дигареро мехоҳад.
Хулоса, мо метавонем дар оянда низ ба пайдо шудани пораҳои
шеъри нави устод Рӯдакӣ умед бандем. Аз ин рӯ, ҷустуҷӯро хастанопазирона бояд идома дод.
Соли 2005
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ОДОБ ВА ҲУНАРИ НОМАНИГОРӢ
ДАР «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ
Абулқосими Фирдавсӣ (934-1020) суханвари доно ва тавоно
дар як даври муайяни таърихии бошукӯҳу овозадори Сомониён
тавассути асари худ «Шоҳнома» ба ҳифозат ва пуштбонии ин
давлат ва ваҳдату ягонагии мардуми он пардохта, хислатҳои волои инсонӣ, монанди садоқату озодӣ ва ватанпарастию хирадмандиро тараннум сохтаву таблиғ кардааст. Ӯ барои таъсирбахш намудани ин ё он саҳнаи хурду бузурги дар асараш офаридаи худ аз
нома ва номанигорӣ ва воситаҳои таҳрир истифода намудааст.
Нигоранда дар ин гуфтор вижагиҳои номаҳо ва гунаҳои мухталифи онро шиносоӣ ва тавзеҳ медорад.
Дар қарнҳои IX ва X-и милодӣ забони дарӣ дар баробари давлати бузургу мутамаркази мардуми эронинажод – Сомониён бо
кӯшиш, заҳамот ва сарварии иддае аз мардумони аз ҷон гузаштаву озода ва миллатшиносу қавиазм ва қавирӯҳ ба тахти азамат
нишаста ва дар олами тамаддун аз ҳар ҷиҳат хадамоти назаррасеро анҷом дод, ки ҳанӯз назирашро таърих надида. Ҳам акнун ин
забонро забони дарии форсии тоҷикӣ меномем ва фахри онро дорем, ки суханварони бузурге чун Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ, Носири Хусрави Қубодиёнӣ, Абулқосим Фирдавсии
Тӯсӣ, Низомии Ганҷавӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Саъдии Шерозӣ,
Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Сайидои
Насафӣ, Абдулқодири Бедил ва ғайра осори зиқимати худро бо ин
забон рӯйи авроқи ҷовидон нигошта ва барои ояндагон ба мерос
мондаанд. Дар ин миён дар баробари устод Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯ
шахсе, ки умри худро ба кори бениҳоят пуршарафе бахшида, тавассути ин забони пухта таърихи пурифтихори меҳани муқаддас
ва диловариву шуҷоъати қаҳрамонони устура ва таърихро зинда
намуд, Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ мебошад. Ба тавре ки худаш
изъом карда:
Намирам аз ин пас, ки ман зиндаам,
Ки тухми суханро парокандаам.
Ҳар он кас, ки дорад ҳушу рою дин,
Пас аз марг бар ман кунад офарин.1
1

Абулқосими Фирдавсӣ. Шоҳнома. Бо кӯшиши Камол Айнӣ, Зоҳир
Аҳрорӣ, Баҳром Сирус ва Алиқул Девонақулов – Душанбе: Адиб,
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Заҳамоти пайваста барои эҷоди «Шоҳнома» дар тӯли 30-35 сол
Фирдавсиро ба ҳадафи волояш расонид ва ӯро дар радифи азизони Аҷам қарор дод ва имрӯз «Шоҳнома» ҳамчун ситораи тобони
адабиёти олам нурафшонӣ мекунад.
Суханвари доно ва тавоно вақте ба эҷоди шоҳкории худ алоқа
зоҳир намуд ва дилбастагӣ пайдо кард, ки давлати дар як давраи
муайяни таърихии бошукӯҳ ва овозадори Сомониён дар натиҷаи
низоъҳо ва муноқишаҳои дохилӣ ва таҳдиду таҳзири аҷнабиён рӯ
ба инқирозу парокандагӣ ниҳода буд. Ин аст, ки Фирдавсӣ тавассути асари худ «Шоҳнома» ба ҳифозату пуштибонии чунин як
давлат ва ваҳдату ягонагии мардуми он бархоста, хислатҳои волои инсонӣ, монанди озодӣ, садоқат, ватандӯстӣ, хирадмандиву
қаҳрамонӣ ва ғайраро тараннум сохтаву таблиғ кардааст. Шоир як
бахши пурифтихори таърихи ақвоми эрониро аз нав эҳё кард ва
ба халқи шарафмандаш баргардонид. Агарчи «Шоҳнома» бо сабаби тасодуфӣ писанди Султон Маҳмуди Ғазнавӣ нагардид, дар
қарнҳои баъд ба ҳадду андозае шӯҳрат ёфт, ки адибони номдори
давру замонҳо ба пешгоҳи Фирдавсӣ сари таъзим фуруд оварда,
ӯро ба унвони худованди сухан ва ҳунар қабул намудаву шинохтаанд. Минҷумла, Анварии Абевардӣ, он пешвои беҳамтои
қасидагӯёни Аҷам, бо ихлосу эътиқоди беандозае ба шоир мефармояд:
Офарин бар равони Фирдавсӣ,
Он ҳумоюннажоди фархунда.
Ӯ на устод буду мо шогирд,
Ӯ Худованд буду мо банда.2
Абулқосим Фирдавсӣ аз шоирони ҷаҳонӣ аст, ки роҷеъ ба
рӯзгору осори ӯ, чӣ дар сарчашмаҳои адабию илмӣ ва таърихӣ, чӣ
дар расоил ва кутуби пажӯҳишӣ-илмии мусташриқин ва чӣ дар
рисолаҳои умумӣ ва мақолаву кутуби илмии ба Фирдавсӣ ва
«Шоҳнома»-и ӯ бахшидаи донишмандони адабиётшиноси Эрон,
Афғонистон ва Тоҷикистон метавон маълумоти зиёди илмиро дарёфт намуд.
1989. – С.492: Минбаъд ҳамаи мисолҳое, ки аз Шоҳнома оварда мешаванд, аз ҳамин нашр буда, дар поёни мисолҳо ҷилд ва саҳифаи он нишон дода мешавад.
2
Низомии Арӯзӣ. Чаҳор мақола. Ба кӯшиши Х. Шарифов ва У.Тоҳиров.
– Душанбе: Ирфон, 1984. – С.80.
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Ва ҳанӯз мутобиқи талаби давру замон тадқиқу таҳқиқ болои
«Шоҳнома» дилгармона идома дорад ва баъзе паҳлӯҳои достон,
ки аз доираи баҳси доманадори илмӣ берун мондааст, бо кӯшиши
мутахассисон омӯхта ва баррасӣ хоҳад шуд. Бад-ин маънӣ ба
андешаҳои зайли донишманди маъруф Ҳабиб Яғмоӣ таваҷҷӯҳ
фармоед, ки мегӯяд: «Дар азамат ва арзиши «Шоҳнома» суханҳо
гуфтаанд ва боз ҳам хоҳанд гуфт, зеро ин китоби бузург дарёест
бекарон, ки дар ҳар гӯшааш ғаввосие шавад, гавҳари тоза ба чанг
меафтад».3
Ва ба қавли Саъдии Шерозӣ:
Ҳар боб аз ин китоби нигорин, ки бингарӣ,
Ҳамчун биҳишт гӯйӣ аз он боб хуштар аст.4
Дар таъйиди гуфтаи Ҳабиб Яғмоӣ бояд ёдовар шуд, ки масъалаи нома ва номанигорӣ дар «Шоҳнома»-и бузург бениҳоят ҷолиб
буда ва то ҷое, ки мо маълумот дорем, аз мадди назари
муҳаққиқини «Шоҳнома»-шинос берун мондааст. Аз ин рӯ, дар
ин мақола роҷеъ ба одобу ҳунари номанигорӣ дар «Шоҳнома»
чанд андешаи тозаро иброз хоҳем дошт.
Абулқосими Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» баробари тасвир кардани воқеъа ва ҳодисаҳои асотирию паҳлавонӣ ва таърихӣ
симоҳои ашхоси гуногунмансаб ва гуногунтоифа ва мухталифандеша, сафарҳову лашкаркашиҳо ва ғайра барои таъсирбахш намудани ин ё он саҳнаи хурду бузург аз нома, номанигорӣ ва
воситаҳои таҳриру номарасонӣ зиёд истифода кардааст. Дар саросари «Шоҳнома» ҳудуди 120 нома ва пайғом омада, ки ҳар кадом
дар ҷойи худ ва мутобиқи иқтизои хати услуби асар эҷод гардидаанд ва онҳоро метавон ба номаҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ тақсим
кард. Аслан номаҳои дар ин асар ҷойдошта номаҳои расмӣ буда,
аз ҷониби шоҳон ба кордорон ва кордонон барои анҷоми ин ё он
фармон, аз ҷониби хешон ба хешовандон ва ғайра бо зарурати
ҳалли масойили мухталифи давлатӣ ва ҷамъиятӣ рӯйи коғаз омадаанд. Агар ба хурдтарин номаҳои расмӣ ва ғайрирасмии
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ муроҷиъат шавад, маълум мегардад, ки
ҳар кадоми он бештар бар аҳдоф ва мақсадҳои иҷтимоъӣ иштиғол
3
4

Ҳабиб Яғмоӣ. Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ӯ. – Теҳрон, 1349. – С. Бе-то.
Саъдии Шерозӣ. Куллиёт. – Теҳрон: Интишороти «Фурӯғӣ», 1368. –
С.39.
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доранд. Ба иборати рӯшантар манофеъ ва масолеҳи афрод
дарвоқеъ дар ин ё он номаи умумишаҳрӣ, минтақаӣ, кишварӣ ё
гурӯҳию ҷамъиятӣ мебошад ва дар худ аҳамияти умумӣ ва миллиро фаро гирифтааст. Масалан, агар ба номаҳои «Фатҳномаи
Манучеҳр назди Фаридун» дар давраи подшоҳии Фаридун, «Номаи Манучеҳр ба Сом», «Посухи номаи Сом ба Манучеҳр»,
«Пайғоми Ковус ба Зол ва Рустам», «Пирӯзнома навиштани Рустам ба Зол», «Номаи Зол ба Рустам» дар рӯзгори подшоҳии
Манучеҳр, «Нома навиштани Ковус назди шоҳи Мозандарон»,
«Номаи Ковус ба Рустам ва хондани ӯ аз Зобулистон», «Номаи
Сиёвуш ба Ковус», «Посухи номаи Сиёвуш ба Ковус», «Номаи
Афросиёб ба Сиёвуш», «Номаи Сиёвуш ба Афросиёб» аз
подшоҳии Кайковус, «Нома навиштани Рустам ба Кайхусрав»,
«Посухи номаи Рустам ба Кайхусрав», «Номаи Искандар назди
Дилорой – модари Равшанак», «Посухи номаи Искандар ба Дилорой», «Номаи Искандар ба Кайди Ҳиндӣ» ва ғайра аз подшоҳии
Искандар, «Номаи Баҳроми Гӯр ба Шангулшоҳи Ҳиндӣ», «Посух
додани Шангул ба номаи Баҳром» дар замони подшоҳии Баҳроми
Гӯр, «Нома навиштани Нӯшинравон ба кордорони хеш», «Нома
фиристодани Нӯшинравон назди Қайсари Рум ва посухи он» дар
давраи подшоҳии Кисрои Нӯшинравон, «Нома навиштани
Хоқони Чин ба Гурдия» хоҳари Баҳром ва посухи он, «Номаи
Гурдия ба Гурдуя» дар даврони подшоҳии Хусрави Парвез, «Номаи Рустам ба Саъди Ваққос», «Посухи номаи Рустам ба Саъди
Ваққос» дар аҳди подшоҳии Яздигурд ва ғайра таваҷҷӯҳ намоем,
ба масойиле чун манофеъи девони давлатӣ, дифоъ аз мардуму
меҳан, осуда доштани марзу буми кишвар аз нохалафону душманон ва худхоҳон, кӯмаку ёрӣ пурсидани кишвари ҳамсоя аз кишвари ҳамсоя лаҳзаҳо ва рӯзҳои душвор, меҳр варзидану кин
ҷустан, ҳавасҳои ҷаҳондорию ҷаҳонпаҳлавонӣ ва ғайра
бармехӯрем. Мӯҳтаво ва анвои ин номаҳо аз рӯйи мавзӯъ баҳсе
дигар аст.
Чизи дигаре, ки диққати моро ҷалб намуда ва ҳаммонандӣ ба
нома дорад, пайғомҳо ва посухи пайғомҳое мебошанд, ки аз
ҷониби баъзе шахсиятҳои шинохтаи «Шоҳнома» тавассути
фиристодаҳо аз ҷойе ба ҷойе, аз манзиле ба манзиле, аз мамлакате
ба мамлакате бурда ва оварда мешуданд.
Ба яке аз аввалин пайғомҳои «Шоҳнома», ки «Пайғоми Салм
ва Тур ба назди Фаридун» аст, муроҷиъат менамоем. Ин пайғом
бешак ҳукми номаро дорад. Ин ҷо каме ба қисматҳои пеш аз
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пайғоми мазкур бармегардем, то ба зарурати ин пайғом иттилоъи
комилтаре пайдо гардад.
Фаридуншоҳ дар пирии худ мамолики зери дасташро ба писаронаш Салм, Тур ва Эраҷ тақсим кард. Қисмати ғарбии мамлакат
– Рум ва Ховарзаминро ба Салм дода, ӯро Ховархудой хонд.
Қисмати шарқӣ – Тӯронро бо сарзамини паҳнои Чин ба Тур бахшид ва лақаби салтанаташро Тӯронхудой номид ва Эронро таҳти
сарпарастии Эраҷ қарор дод. Бо истифода аз пирии Фаридун писарони бузург нофармонӣ ва саркашӣ оғоз намуданд. Нахуст
Салм ба Эраҷ рашк бурд. Ӯ худ ба худ андеша мекард, ки банда
писари меҳтари подшоҳ ҳастам, бояд тахту тоҷи Эрон насиби ман
мебуд. Аммо падарам онро ба писари кеҳтар дод. Билохира вай аз
хаёл ба амал расид ва яке аз афроди мӯътамадашро назди бародараш Тур фиристод ва ӯро пайғом дод, ки:
Набуда писандида бахши падар,
Ки додаш ба кеҳтар писар тахти зар.
Ба дил пур зи кин шуд, ба рух пур зи чин,
Фириста фиристод зӣ шоҳи Чин.
Бигуфт он чӣ андар дил андеша буд,
Ҳаюне бар он сӯ барафганд зуд.
Фиристод назди бародар паём,
Ки ҷовид зӣ, хурраму шодком.
Бидон, ай шаҳаншоҳи туркону Чин,
Гусаста дили рӯшан аз беҳ гузин.
Се фарзанд будем зебои тахт,
Яке кеҳтар аз мо меҳ омад ба бахт.
Агар меҳтарам ман ба солу хирад,
Замона ба мӯҳри ман андар х(в)арад.
Гузашта зи ман тоҷу тахту кулоҳ,
Назебад магар бар ту ай подшоҳ?
Сазад гар бимонем ҳар ду дижам,
К-аз ин сон падар кард бар мо ситам...
Бад-ин бахшиш андар маро пой нест,
Ба мағзи падар-т андарун рой нест. (ҷилди 1, 348-349)
Ва ё метавонем ба ин ранҷу ситам тан диҳем ва хомӯш бошем?
Тур, ки худ марди тиҳимағз буд, аз ин пайғом оташин шуда, ба
фиристодаи Салм чунин посух медиҳад:
Ба Ховархудой бигӯй, ки мо ҷавон будем ва падарамон моро
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фиреб дод. Мо бояд ҳар чи зудтар ба ҳам вохӯрем ва чораю
нақшаи корро биандешем!
Фиристода посухро ба Салм расонд ва ӯ ҳамон замон ба роҳ
баромад. Онҳо дар мавзеъе ба ҳам расиданд ва машварати эшон
ба ин қарор анҷомид, ки намояндаи худро ба Эрон фиристода, бо
забони ӯ талаб ва дархосту даъвояшонро ба шоҳаншоҳ арза доранд. Ин аст пайғоми Салм ва Тур ба наздики Фаридун:
Гузиданд пас мӯъбаде тезвир,
Сухангӯю бинодилу ёдгир.
Зи бегона пардахта карданд ҷой,
Сиголиш гирифтанд ҳар гуна рой.
Сухан Салм пайванд кард аз нахуст,
Зи шарми падар дидагонро бишуст.
Фиристодаро гуфт: – Раҳ дарнавард,
Набояд, ки ёбад туро боду гард.
Бирав зуд назди Фаридун чу бод,
Ки ҷуз роҳ рафтан-т коре мабод.
Чу ойӣ ба кохи Фаридун фуруд,
Нахустин зи ҳар ду писар деҳ дуруд.
Ва дигар бигӯяш, ки тарс аз Худой
Бибояд, ки бошад ба ҳар ду сарой.
Ҷавонро бувад рӯзи пирӣ умед,
Нагардад сияҳ мӯйи гашта сафед.
Чи созӣ дирангам дар ин ҷойи танг,
Шавад танг бар ту саройи дуранг.
Ҷаҳон мар туро дод Яздони пок,
Зи тобандахуршед то тирахок...
Се фарзанд будат хирадманду гурд,
Бузург омада низ пайдо зи хурд.
Надидӣ ҳунар бо яке бештар,
Куҷо дигаре з-ӯ фурӯ бурд сар.
Якеро дами аждаҳо сохтӣ,
Якеро ба абр андар андохтӣ.
Яке тоҷ бар сар ба болини ту,
Бад-ӯ шод гашта ҷаҳонбини ту.
На мо з-ӯ ба молу падар камтарем,
На бар тахти шоҳӣ, на андар х(в)арем.
Аё додгар, шаҳрёри замин,
Бар ин дод ҳаргиз мабод офарин.
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Агар тоҷ аз он тораки бебаҳо
Шавад дуру ёбад ҷаҳон з-ӯ раҳо,
Супорӣ бад-ӯ гӯшае аз ҷаҳон
Нишинад чу мо хаста андар ниҳон.
В-агарна саворони туркону Чин,
Ҳам аз Рум гурдони ҷӯяндакин,
Фароз оварам лашкари гурздор
Зи Эрону Эраҷ барорам димор. (ҷилди 1, 150-152)
Фиристода ба даргоҳи Фаридун расида, шоҳи пири нуронӣ ва
босалобатеро дид ва бар вай таъзим карду замин бӯсид. Шоҳ фиристодаро ба ҷойи муносиб нишонд ва нахуст аз аҳволи писарон
ҷӯё шуд ва сипас аз ҳоли мӯбад пурсид: – Ин роҳи дуру душвор
ба саломат паймудӣ? Осеби роҳ надида бошӣ?
Фиристода гуфт: – Эй шаҳрёр, бо ёди ту душвориҳоро осон
кардам, аммо туро пайғоми нохуш овардам...
Фаридун аз пайғоми фарзандони бузургаш ба ғазаб меояд ва
Салму Турро нопоку бадгуҳар мехонад. Дар пайғоми Ховархудой
ва Тӯронхудой ҳамчунон айбҳои тӯҳматомез бар падар ҷой доштанд:
Накардӣ ҷуз аз кажжию костӣ,
Наҷустӣ ба бахш андарун ростӣ. (ҷилди 1, 151)
Ин саҳна на аз низоъи хурд, балки ҷангу кашмакашҳои доманадори оянда хабар медод, ки ягонагӣ ва ваҳдатро ба
парокандагӣ, меҳру муҳаббатро ба кинаву кудурат, сулҳу оштиро
ба ҷангу низоъ мерасонид.
Фирдавсӣ дар посух ба Салму Тур аз забони Фаридун калимаи
«бигӯй»-ро истифода намудааст, ки номае ё мактубе хаттӣ навишта нашуда, балки фиристода бояд шифоҳӣ он чӣ шоҳаншоҳ
ҷавоб гӯяд, пурра ва комил то ба писарони саркаш бурда бирасонад:
Фиристодаро гуфт, к-ай ҳушёр,
Набойист пӯзиш туро худ ба кор.
Ки ман чашми худ ҳамчунин доштам,
Ҳамин бар дили хеш бигмоштам.
Бигӯй он ду нопоки беҳударо,
Ду Аҳримани мағзполударо...
Фиристода бишнид гуфтори ӯй,
Заминро бибӯсиду баргошт рӯй. (ҷилди 1, 154-156)
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Дар байти охири иқтибос боз таъкиди шоир «Фиристода бишнид» омадааст, ки ин таъйиди андешаи мост.
Дар «Шоҳнома» «Пайғоми Ковус ба Зол ва Рустам»:
Чу пӯянда наздики дастон расид,
Бигуфт он чи донисту диду шунид.
Пайғоми «Ба занӣ хостани Ковус Судоба – духтари шоҳи
Ҳамоваронро». Хитоб ба фиристода:
Бигӯяш, ки пайванди ман дар ҷаҳон,
Биҷӯянд корозмуда меҳон.
Пайғоми «Нӯшдору хостани Рустам аз Кайковус». Ба
Гурдузпаҳлавон Рустам мефармояд:
Паёме зи ман сӯйи Ковус бар,
Бигӯяш, ки моро чӣ ояд ба сар!
Аз «Пайғом фиристодани Совашоҳ назди Баҳроми Чӯбина»:
Фиристода омад бари Совашоҳ,
Бигуфт он чи бишнид аз он размгоҳ.
Ва бархе огоҳиёбиҳо, монанди «Огоҳӣ ёфтани модар аз куштани Сӯҳроб», «Огоҳӣ ёфтани Ковус аз омадани Афросиёб» (Ба
маҳр андарун буд шоҳи ҷаҳон, – Ки бишнид гуфтори корогаҳон),
«Огоҳ шудани Ковус аз кори Сиёвуш», «Огоҳ шудани Баҳроми
Чӯбина аз бозгаштани Хусрав ва нома навиштан ба сардорони
Эрон» ва ғайра ҷой доранд, ки тавассути ашхоси махсус шифоҳӣ
ба мақсад расонида шудаанд. Шоёни ёдоварӣ аст, ки огоҳӣ
ёфтанҳо гоҳе аз забоне ба забоне ва аз даҳоне ба даҳоне ба мақсад
мерасиданд. Аз ин рӯ, бо дар назар гирифтани пайғомҳо ва
огоҳиёбиҳо номаҳои ин асарро метавон ба номаҳои хаттӣ ва
шифоҳӣ тақсим намуд.
Вақте роҷеъ ба номаҳои «Шоҳнома» сухан ба миён меояд, пеш
аз ҳама бояд бо сохту сабки номаҳои нигошташуда ва одобу
ҳунари номанигории Фирдавсӣ таваҷҷӯҳ кард. Устод Фирдавсӣ
дар эҷоди нома, хоса номаҳои расмӣ ҳамаи ин одобро сахт риоят
кардааст. Ин чи тавр ва бо кадом сабку услуби нигориш ба ӯ даст
додааст?!
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Барои нома навиштан пеш аз ҳама коғазу хома ва килку давот
ба кор аст, зеро ба қавли Муҳаммад Ғаззолӣ «Нахуст чизе, ки Худо офарид, қалам офарид, биронд ба ҳар чӣ хост, будан то
қиёмат».5
Баъди пайдо шудани ин ҳама нависанда ё дабирро пеш мехонданд, то номаро бинависад. Нома бо амру фармон ва ё хоҳиш
рӯйи авроқ сабт мегардад. Онро мӯҳр мезананд ва банд мебанданд. Дар сонӣ номарасонҳои махсус номаи навишта ва мӯҳру
имзошударо ба мақсад мерасонанд ва ин ҷо васоити номарасон
низ бояд дар ҳаракату дар амал бошад.
Фирдавсӣ ин ҳамаро чи гуна баён крдааст? Инак барои рӯшанӣ
андохтан ба масойили фавқуззикр ба номаҳои «Шоҳнома»
муроҷиъат мекунем.
Ҳангоме, ки ҳамаи шароит барои номанависӣ муҳайё мешавад,
фиристонандае номаи дабир ё нависандаро мехонад. Аз
«Фатҳнома»-и Нӯшини Кайхусрав ва Ковус:
Бифармуд, то пеши ӯ шуд дабир,
Биёвард қиртосу мушку абир. (ҷилди 5, 284)
Аз номаи Нӯшини Исфандёр ба Гуштосп:
Дабири нависандаро пеш хонд
В-аз он чораву ҷанг лахте биронд.
Бари тахт биншаст Фаррух дабир,
Қалам хост аз турку чинӣ ҳарир.
Нахустин, ки нӯки қалам шуд сиёҳ,
Гирифт офарин бар худованди моҳ. (ҷилди 6, 271)
Фирдавсӣ дар номанависӣ аз дабир (Бифармуд, то рафт пеши
дабир, – Сари хомаро кард пайкони тир), нависанда (Нависандаи
номаро пеш хонд, – Бари тахти хешаш ба курсӣ нишонд), дабири
нависанда (Дабири нависандаро пеш хонд, – Сухан ҳар чи боист,
бо ӯ биронд), фаррухдабир (Чу нома ба сар бурд фаррухдабир),
дабири ҷаҳондида (Дабири ҷаҳондидаро хонд шоҳ, – Биёвард
қиртосу мушки сиёҳ), дабири хирадманд (Дабири хирадмандро
пеш хонд, – Суханҳои шоиста бо ӯ биронд) истифода намудааст.
5

Имом Муҳаммад Газзолӣ. Насиҳату-л-мулук. Ба кӯшиши Назруллоҳи
Назар. – Душанбе: Ирфон, 1993. – С.91.
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Ба ақидаи Фирдавсӣ дабирон афзун бар фозил, доно,
ҷаҳондида ва хирадманд будан бояд роздор бошанд ва он чи дар
нома сабт мешавад ва низ ному нишониҳоро махфӣ нигоҳ доранд,
в-агарна беҷазо намемонанд:
Нависандаи номаро хонду гуфт,
Баровард хоҳам сухан аз нуҳуфт.
Агар баркушоӣ ду лабро зи банд,
Забон оварад бар сарат бар газанд. (ҷилди 5, 81)
Баъзе номаҳое, ки бисёр маҳрамонаанд ва масоили матраҳшуда
дар онҳо то ҳал шудан бояд байни тарафайн мукотибаи махфӣ
бошанд, бе ширкату ҳузури дабирон нигошта мешуданд. Ба ин
маънӣ қайсари Рум ба Хусрави Парвез чунин ишорае дорад:
Нахоҳам, ки ин роз донад дабир,
Ту бошӣ нависандаву тезвир. (ҷилди 9, 114)
Дар «Шоҳнома» барои навиштани нома аз коғазу сифатҳои он
парниён, ҳарир, ҳарири сафед, чиниҳарир, қалам, килк, хома,
қалами румӣ, қалами туркӣ ва ғайра фаровон истифода намудаанд.
Ҳамон тавр, ки пештар баёнаш рафт, аксари номаҳои
«Шоҳнома» номаҳои расмианд. Аз ин рӯ, баъд аз навиштани нома
худованди он пеш аз ба мақсад фиристодан ба нома мӯҳри худро
мегузошт ва банди махсус баста, тавассути фиристода ирсол мекард. Фирдавсӣ ба ин тарафи масъала ҳам бетаваҷҷӯҳ набуда ва
кӯшидааст, ки ҳамаи номаҳои ирсолӣ дар айни бархурдории мазмуни баланд ва пухта ба зоҳир низ аз зайбу ороя барӣ набошад.
Ирсолкунандагони нома мутаносиб бо тавон баъд аз навиштан
бар он мӯҳри мушк (Ниҳоданд бар нома мӯҳре зи мушк), мӯҳри
нигин (Чу бар нома бинҳод Хусрав нигин), мӯҳри шоҳ
(Ниҳоданд бар нома бар мӯҳри шоҳ), мӯҳри заррин (Бар он нома
бар мӯҳри заррин ниҳод), мӯҳри мушку абир (Ниҳод аз бараш
мӯхри мушку абир) ва ғайра мезаданд. Ва мӯҳри баъзе чеҳраҳои
шинохтаи «Шоҳнома» бо номи онҳо омадаанд. Масалан, мӯҳри
Искандар (Ниҳоданд мӯҳри Сикандар бар ӯй), мӯҳри Исфандёр
(Чу бар нома бар мӯҳри Исфандёр – Ниҳоданду ҷустанд чанде
савор) мениҳоданд ва банд (Бибаст аз бари нома мар бандро) ё
(Чу нома ба мӯҳр андароварду банд) мебастанд.
Баъд аз навиштану банду мӯҳр намудан яке аз вазифаҳои пур52
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масъулият бар дӯши номабар буд, ки ӯро Фирдавсӣ бештар авқот
бо номи «Фиристода» ёд мекунад. Фиристодаҳо дар баробари дабирон ва нависандагони нома бояд хирадманд ва доно, дар
мавқеъи худ паҳлавону тавоно ва ашхоси мӯътамаду донанда ва
дорандаи роз бошанд. Дар ғайри он на ба ҳар кас барои расидани
нома ва дубора пас овардани посухи нома эътимод мекарданд. Ба
андешаи Фирдавсӣ фиристода бояд бо ақлу ҳуш, чолоку кордон,
ширинбаёну чарбзабон, тавонову доно, сухангӯю бедордил, покдину озода, забондону дар сурати зарурат тарҷумон бошад ва
дар ғайби фиристандаи нома сояи худованди нома маҳсуб мешуд.
Дар ҳамаи номаҳои «Шоҳнома» фиристода нақши босазое дорад
ва Фирдавсӣ номаҳои иншошударо ба воситаи ӯ ирсол медорад.
Фиристодаро фиристанда интихоб менамояд. Ба намунаи зер аз
пайғоми Ковус ба шоҳи Ҳамоварон барои хостгории духтари
шоҳи Ҳамоварон – Судоба таваҷҷӯҳ фармоед:
Гузин кард шоҳ аз миёни гурӯҳ,
Яке марди бедори донишпажӯҳ.
Гаронмояаш наслу мағзаш гарон,
Бифармуд, то шуд ба Ҳомоварон. (ҷилди 2, 124)
Аз посухи номаи Пирон аз Гударз:
Чунин посухи нома гашт испарӣ,
Фиристода омад ба сони парӣ. (ҷилди 2, 109)
Гоҳе мешавад, ки Фирдавсӣ фиристодаро бо ном, сифатҳои
нек, ҳунари воло ва назари расо ёдовар мешавад. Дар фасли нома
навиштани эрониён ба Мунзар ва посухи он чунин омадааст:
Биҷустанд он гаҳ фиристодае,
Сухангӯву бинодил, озодае.
Куҷо номи он гав Ҷавонӯй буд,
Дабири бузургу сухангӯй буд. (ҷилди 7, 407)
Ҷойи дигар:
Мунодигаре номи ӯ Шерзод,
Гирифт он суханҳои Кисро ба ёд.
Дар «Шоҳнома» номаҳое низ ҳастанд, ки ба дасти паҳлавонони
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шинохта ва шоҳзодагону ҳатто худи шоҳон ба мақсад расонида
мешуданд. Аз ҷумла, ҷаҳонпаҳлавон Рустам номаи Сиёвушро ба
Кайковус мерасонад, шоҳзода Шеда номаи пурхашми Афросиёбро ба Пӯлодванд мебарад ва посухи онро меоварад, Геви
паҳлавон бо номаи Кайхусрав барои даъват намудани Рустам ба
Систон мешитобад, Баҳроми Гӯри подшоҳ бо номаи худ бе он ки
ӯро Шангулшоҳ бишносад, ба ҳузури шоҳи Ҳинд меояд ва посухи
номаашро талаб менамояд ва ғайра, ки дар замири ин номаҳо манофеъи давлатии зиёде маҳфуз буданд ва расонидани онҳоро на
ҳар фиристода метавонист ба ӯҳда бигирад.
Ҳатто барои амалӣ гардидани нақшаи Хусрави Парвез ва Гурдуй номаҳои онҳоро ба Гурдия ҳамсари Гурдуй мерасонад:
Зани чорагар бистуд он номаро,
Шунид он суханҳои худкомаро.
Ҳаметохт то бешаи Норванд,
Фиристода зан буд наздики зан. (ҷилди 9, 252)
Фирдавсии бузург ба фиристодаҳо муҳаббат ва эҳтироми зиёде
дорад ва барои амалӣ гардидани вазоифи масъул ва пуршарафи
онҳо тамоми шароитро муҳайё месозад. Фиристода дар тасвири
шоир барои расонидани нома бояд фарсахҳои зиёдеро аз диёре ба
диёре ва аз кишваре ба кишваре тай намояд, ки пиёда рафтану
пиёда омадани масофаҳои дур корест басо душвор. Ва гоҳе зарурати ба суръат расонидан ва посух овардан низ пеш меомад. Суханвари доно барои наздик намудани роҳҳои дур ва хастакунанда
аз ҳайвоноти савории чобук, монанди аспони тезтаг ва ҳаюнони
тезрафтор дар бурдану овардани номаҳо истифода кардааст.
Аз номаи Нӯшини Исфандёр ба Гуштосп:
Чу бар нома бар мӯҳри Исфандёр
Ниҳоданду ҷустанд чанде савор.
Ҳаюнони кафкафкани тездав,
Ба Эрон фиристод солори нав. (ҷилди 6, 272)
Аз паёмномаи Сиёвуш бо Афросиёб баъд аз мувофиқати Сиёвуш ва ҳамроҳонаш ба мувофиқаи сулҳу оштӣ:
Барафканд Гарсеваз андар замон,
Саворе ба кирдори боди дамон. (ҷилди 3, 81)
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Гуфтем, ки дар матни «Шоҳнома» номаҳое низ ҳастанд, ки
ҳарчи зудтар расиданашон зарурӣ буда, фиристодаҳо дар ин маврид на аз як, балки аз чанд аспи асвории бодпо истифода менамуданд:
Саворе ба кирдори Озаргушасп,
Зи Кобул суйи Сом шуд бо ду асп.
Бифармуду гуфт ар бимонад яке,
Набояд туро дам задан андаке.
Ба дигар сабук барнишину бирав,
Бад-ин сон ҳаметоз то пеши Гав. (ҷилди 6, 284)
Намунаи дигар:
Чу нома ба мӯҳр андаромад, бидод
Ба зудӣ ба Гарсевази баднажод.
Диловар се аспи таковар бихост,
Ҳаметохт яксар шабу рӯз рост. (ҷилди 3, 196)
Баъзе маворид пайки номабарро, ки шахси бонуфузи давлатӣ
маҳсуб мешуд, надимон ва роҳнамоён ҳамроҳӣ мекарданд:
Бибаст аз бари нома мар бандро,
Бихонд он гаронмая фарзандро.
Писар буд мар ӯро сари анҷуман,
Ки буд ном Рӯйину рӯйинатан.
Бихондаш, ки наздики Гударз шав,
Сухан гӯй ҳушёру посух шунав.
Чу Рӯйин бирафт аз бари номвар,
Фиристода бо даҳ савори дигар. (ҷилди 5, 101)
Бар асоси ишороти Фирдавсӣ номарасонҳо ва ё фиристодаҳо
меҳрбонона ва бо эҳтиром пешвоз мешуданд, гирандаи нома ба
онҳо тамоми шароити беҳтаринро муҳайё месохт, барои рафъи
меҳнати роҳ онҳоро чанд рӯз, агар посухи нома оҷил набошад,
ҳатто беш аз як моҳ бо манзилу ҷой, хӯрду хӯрок ва
гардишгоҳҳои махсус таъмин менамуд. Чунонашон медошт, ки
бори мусофиратро эҳсос нанмоянд. Гударзи Кашвот баъд аз дарёфти номаи Пирон тавассути фарзанди ӯ Рӯйин ва ҳамроҳонаш
онҳоро ба осойиш ва меҳмонии чандрӯза даъват менамояд ва
мекӯшад, ки ҳамеша шаройити меҳмондориро ба ҷой орад:
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Ба Рӯйин чунин гуфт пас паҳлавон,
Ки ай пури солору фаррухҷавон.
Ба меҳмони мо буд бояд нахуст,
Пас ин посухи нома бояд-т ҷуст.
Саропардае нав бипардохтанд,
Нишастангаҳи хусравӣ сохтанд. (ҷилди 5, 102)
Кисрои Нӯшинравон ҳатто фиристодаи Хоқони Чинро то як
моҳ нигоҳ медорад:
Фиристодаро ҷой оростанд,
Сутуданд бисёру бинвохтанд.
Чу хону май оростӣ майгусор,
Фиристодаро хостӣ шаҳрёр.
Бибурданд як моҳ наздики шоҳ,
Ба Эрону базму ба нахчиргоҳ. (ҷилди 8, 236)
Ва баъд аз навиштани посухи нома маъмулан фиристодаро бо
тӯшаи роҳ ва ҳадяҳои гаронбаҳо гусел мекарданд:
Пас он номаро мӯҳр карду бидод,
Ба Рӯйини Пирони висанажод.
Чу аз пеши Гурдуз бархостанд,
Бифармуд, то хилъат оростанд.
Аз аспони тозӣ ба зарринситон,
Чӣ афсар, чӣ шамшери зарринниём,
Бибахшид ёрон-шро симу зар,
Киро дархур омад кулоҳу камар.
Бирафтанд Рӯйину он даҳ сипоҳ,
Суйи лашкараш баргирифтанд роҳ. (ҷилди 5, 113)
Дар «Шоҳнома» ба номаҳое низ бармехӯрем, ки фиристандаи
нома ҳамроҳ бо нома ба гирандаи он ба нишони меҳру муҳаббат
ва садоқат ҳадяҳои фаровон ирсол медошт:
Бирафтанд ҳар даҳ бари шаҳрёр,
Або номаву ҳадяву бо нисор. (ҷилди 8, 234)
Баъзан аз ҷониби гирандаи нома ба фиристода, ки ҷуз
иҷрокунандаи амру фармон беш нест, беэътиноию номеҳрбонӣ ва
тангназарӣ зоҳир мегардад:
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Чу нома ба наздики Хоқон расид,
Бад-он гуна гуфтор Хусрав шунид.
Фиристодаро гуфт: – Фардо пагоҳ
Чу ойӣ ба дар, посухи нома хоҳ. (ҷилди 9, 205)
Бад-ин маънӣ метавон намунаи зиёде аз матни «Шоҳнома»
пайдо кард. Дар фасли «Рафтани Баҳроми Гӯр ба Ҳиндустон бо
номаи худ» баъди худро ба Шангулшоҳи ҳиндӣ бо номи Барзуй
фиристодае беш набудан ва дар он ҷо ҳунарҳо намудан ва дар
гӯштию куштани гургу аждаҳо ғолиб омадан Шангул ба чунин
фиристода дар тааҷҷуб мемонад ва андеша меронад, ки агар ӯ ба
Эронзамин баргардад, сипоҳу тахту тоҷи ӯро суст ва нокоромад
муаррифӣ мекунад. Ин аст, ки Шангулшоҳ ба бараҳмани фарзонаи худ ва дарбориёну наздиконаш шубҳаи худро иброз дошта,
маслиҳат менамояд, ки:
Гар аз назди мо ӯ ба Эрон шавад,
Ба наздики шоҳи далерон шавад.
Сипоҳи маро суст хонад ба кор,
Ба Ҳиндустон нест гӯяд савор...
Ниҳонаш ҳаме кор хоҳам табоҳ,
Чу бинед ӯро, чу доранд роҳ.
Бад-ӯ гуфт фарзона, к-ай шаҳрёр,
Дилатро бад-ин гуна ранҷа мадор.
Фиристодаи шаҳрёрон кушӣ,
Ба кажжӣ бувад роҳу бедонишӣ.
Кас андеша з-ин гуна ҳангиз накард,
Ба гирди чунин рой ҳаргиз магард. (ҷилди 7, 657)
Дар ин ҷо Фирдавсӣ, ки урфу одат ва расму русуми ниёгонро
дар бархурд бо иҷрокунандагони ин ё он вазифаи масъули
байнидавлатӣ ва миёнҷӣ будани ин масъулон пос дошта, ба
ҳамрӯзгорон ва ояндагон рою панди некӯ додааст.
Фиристода аз нигоҳи Фирдавсӣ инсони поку рост буда, бояд
дар ниҳоди вай аз бадию кажжӣ ва дурӯғ роҳ набошад, в-агарна
фиристодаро Хусрави Парвез боэҳтиром чунин намехонад:
Бад-он анҷуман ту забони манӣ,
Ба ҳар неку бад тарҷумони манӣ. (ҷилди 9, 100)
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Дар саросари «Шоҳнома» фиристодагон, бахусус фиристодагони эрониро ба меҳану миллати он содиқу вафодор ва ҷоннисор
мебинем ва дар ин ҷода аз онҳо хиёнате сар намезанад. Вале дар
номае аз аҳди подшоҳии Хусрави Парвез бидуни назардошт
вақеъае аҷиб, ки онро фиристода амалӣ намудааст, дучор меоем
ва ин ҷо баёни ботафсили онро овардан беаҳамият нест. Он
воқеъа гиреҳеро аз рози «Шоҳнома», ки аз оғоз то анҷом бар нафъи мардуми эронинажод аст, бори дигар рӯшан хоҳад кард.
Баҳроми Чӯбина, ки парвардаи дасти Ҳурмуздшоҳ ва
сипаҳбади сипоҳи шоҳаншоҳ буд, баъд аз пирӯзиҳо ва
муваффақиятҳои зиёде дар набардҳо бо як хабари беҷо подшоҳии
Ҳурмуздро инкор мекунад ва аз фармонҳои шоҳи замон саркашӣ
менамояд. Баҳром ба тахти шоҳӣ нишастани Хусрави Парвез –
писари Ҳурмуздро аз шоҳ талаб менамояд. Ҳурмузд ба ин ризоият намедиҳад ва мехоҳад нақшаи нобуд сохтани писарро амалӣ
кунад. Хусрав аз ин огоҳ шуда, сӯйи Озорбойҷон мегурезад ва дар
он ҷо сипоҳи зиёде аз бадхоҳони шоҳ ва ҳаводорон гирд меоварад. Ҳамчунон Соми Исфандёр – марзбони Шероз, Пирӯз –
сипаҳдори Кирмон ва чанде дигар ба ӯ рӯй меоваранд. Билохира,
Ҳурмуздро Густаҳм ва Бандрӯй, фиристодаҳои Баҳроми Чӯбина
ба дор меовезанд ва Хусрави Парвез бо тоҷи шоҳӣ ба тахти
шоҳаншоҳӣ биншаст. Сарнагун шудани Ҳурмузд ва ба тахт нишастани Хусрав мебоист Баҳроми Чӯбинаро шод мекард, зеро худи
ӯ подшоҳии Хусравро хоста ва ҳатто пули муомилотро ба номи ӯ
сикка зада буд. Лекин Хусравро падаркуш ва ба шоҳӣ носазовор
эълон мекунад ва ливои зиддият бо ӯ бармедорад. Билохира
тарафҳои муқобил ба ҷанг теғ мекашанд ва Хусрави Парвези
мағлуб гардида, ба Рум фирор мекунад ва аз Қайсари Рум кӯмак
ва ёрӣ металабад. Мақсади ӯ аз ҷониби Кайсари Рум бо бастани
аҳдномаҳои зарурӣ амалӣ мегардад ва ӯ бо сипоҳи гарону бешумор рӯ ба Эрон мениҳад. Вай раҳораҳ ба ҷонибдорони худ аз аҳли
меҳанаш номаҳо ирсол карда ва сипаҳдорони вилоятҳоро ҷониби
худ мехонад. Чанде аз онҳо, аз ҷумла, ҳокими Систон ба атофи ӯ
ҷамъ меоянд. Дар ин ҳангом хабари ҳамла овардани Хусрави
Парвез бо сипоҳ ба Эрон ва Баҳром, ки худро шоҳ эълон намудааст, мерасад, ӯро осуда намегузорад. Вай ба Густаҳм, Бандувӣ,
бародараш Гурдуй, Шопур ва дигарон номаҳо ирсол намуда,
онҳоро бо ваъдаҳои бисёри амволу мол, зару зевар, ҷоҳу мансаб
ба ҷонибдории хеш ташвиқ менамояд. Дар ҳамин нуктаи достон
он чи роҷеъ ба фиристода гуфтанӣ будем, гуфтанием:
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Баҳроми Чӯбина чун аз омадани Хусрави Парвез бо лашкари
анбӯҳ огоҳ шуд, номаҳо навишт ва онҳоро мӯҳр зада, бо ҳадяҳои
гаронқимат ба солорони вилоёт фиристод:
Ҳамон гаҳ зи лашкар яке номҷӯй,
Нигаҳ кард бо донишу обрӯй.
Куҷо номи ӯ буд Доропаноҳ,
Ки Баҳромро ӯ будӣ некхоҳ. (ҷилди 9, 139)
Пайки савор баъд аз гусел шудан аз назди Баҳроми Чӯбина
худро бозаргон сохта, бо корвони коло номаҳоро то ба
лашкаргоҳи Хусрав мебарад. Дар он ҷо Доропаноҳи фиристода,
шавкат ва шони сипоҳи Хусравро дида, дудила гардид ва андешид, ки бидуни тардид пирӯзӣ аз шоҳзода аст ва Баҳром шикаст
хоҳад хӯрд. Ҳамон беҳ донам, ки ҳадяҳоро бо номаҳо бо Хусрави Парвез таҳвил диҳам ва сари вақт худро назди шоҳзода сарафрохта дорам, то баъдан соҳиби иззату ҷоҳ шавам. Ҳамин
тавр, номаҳое, ки Баҳром ба сарони вилоёти Эронзамин навишта
буд, ба дасти Хусрави Парвез мерасонад. Ва Хусрав дабири бихрадро сари коғазу дафтару давот ва қалам нишонда, дастур
медиҳад, ки аз номи сипаҳдорону надимоне, ки Баҳроми Чӯбина
ба номҳояшон ба онҳо нома навишта буд, ба Баҳром посух бинависад:
Ҳама номаҳои ту бархондем,
Фиристодаро пеш биншондем.
Ба гуфтор бекор бо Хусравем,
Ба дил бо ту ҳамчун баҳори навем.
Чу лашкар биёрӣ ба ин марзу бум,
Ки андешад аз Руму мардони Рум.
Ҳама пок шамшерҳо баркашем,
Ба ҷанг андарун румиёнро кушем.
Чу Хусрав бубинад сипоҳи туро,
Ҳам он мардиву пойгоҳи туро.
Дилаш рӯзи пайкор ларзон шавад,
Зи пешат чу рӯбаҳ гурезон шавад. (ҷилди 9, 143)
Доропаноҳ ин ҷавобҳоро ба Баҳроми Чӯбина мебарад ва мерасонад ва ӯро аз ҳақиқати гузашта огоҳӣ намедиҳад. Агар ба ин
рафтори Доропано саҳл нигарем, фиристодаро хиёнаткору
муҷрим мебинем.. Вале чун ба ин саҳнаи оростаи фиристода
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таваҷҷӯҳи амиқ равад ва он ба тарозуи ақлу хирад гузошта шавад,
мебинем, ки талошҳои фиристода барои ҳақиқат аст ва боз ҳам
муҳаббату садоқаташ ба мардуми меҳан чун хуршеди тобон дурахшон метобад.
Номаҳои расмии «Шоҳнома» баъзан дар хилвату ағлаб дар
ҳузури ашхоси мӯътамад навишта мешуданд. Сирри номаҳоро
бояд фиристанда, дабир, наздиктарин ашхос ва фиристода донанду бас. Ва Фирдавсӣ ин ҳолати номанигориро дар баъзе мавридҳо
ба рӯшанӣ баён кардааст:
Зи бегона хайма бипардохтанд,
Нависандаро пеш биншохтанд. (ҷилди 4, 243)
Чун дар «Шоҳнома» афроди мамолики гуногун бо забонҳои
мухталиф амал доранд, забони номаҳо низ аз назари Фирдавсӣ
дур намондааст. Аз ин рӯ, барои иншои номаҳои расмӣ дар дарбор дабирон ва барои расонидану посух овардан фиристодаҳои
забондон низ фаъолият доштанд:
Ба чинӣ яке нома буд бар ҳарир,
Фиристода бинҳод пеши дабир. (ҷилди 8, 235)
Ба тозӣ яке нома посух навишт,
Падидор кард андар ӯ хубу зишт. (ҷилди 8, 235)
Ҳатто дар набардҳои тан ба тан ва ҷангҳои умумии ду кишвари
гуногун тарҷумонҳо нақши муҳимме доштанд, Фирдавсӣ инро
дар ҷанги Бежан ва Ҳумон хеле мушаххас овардааст. Омодагии
ду тараф барои набарди тан ба тан ва аҳди онҳо:
Ниҳоданд паймон, ки бо тарҷумон,
Набошанд бар хирагӣ бадгумон.
Зи мо ҳар кӣ ёбад раҳоӣ ба ҷон,
Нагирад ба дил кинаи тарҷумон. (ҷилди 5, 67)
Дар ниҳояти ин саҳнаи набард:
Чу шуд кори Ҳумони Виса табоҳ,
Дамон тарҷумонони ҳар ду сипоҳ.
Ситоишкунон пеши Бежан шуданд,
Чу пеши бути Чин бараҳман шуданд. (ҷилди 5, 72)
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Дар «Шоҳнома» оҳангу зарбу нигориши номаҳо ва мӯҳтавои
онҳо сахт марбут аст. Фармоннома, аҳволнома, ҷангнома,
фатҳнома, аҳднома, оштинома, ситоишнома, панднома ва ғайра
мувофиқи мақсади маълум тавассути килки сеҳрангези Фирдавсӣ
ҷаззобу хоно, рӯҳнавоз ва шево рӯйи ҳарири сафед нигошта шудаанд. Намуна:
Яке нома фармуд наздики Сом,
Саросар навиду дуруду паём. (ҷилди 1, 281)
Яке нома бинвишт бо гиру дор,
Пур аз сӯзу шамшеру пуркорзор. (ҷилди 2, 136)
Яке нома фармуд пурпанду рой,
Пур аз хубию офарини Худой. (ҷилди 7, 583)
Баъзан номаҳои расида дар ҳузури аҳли дарбор, гурӯҳи вижае
аз кордонон ва кордорони давлатӣ ва ашхос хондаву ба машварат
гузошта мешуданд, ки ин лаҳзаҳо ҳам аз назари Фирдавсии
саҳнаоро дур намондаанд:
Ҳамон посухи нома пеши гавон,
Бифармуд хондан ҳаме паҳлавон. (ҷилди 5, 113)
Номаҳое, ки дар «Шоҳнома» омада, гоҳ дар фасли ҷудогонае
аз як достон ва гоҳе дар байни матни фаслҳо ва ҳамчунин дар
зимни вақоеъ ва ҳаводиси достонҳо ҷой дода шудааст ва ҳар кадом бо ҳадафи достон, саҳнаҳо, хислату хӯй, рафтору гуфтор ва
кирдори
ашхос
марбут
шудаанд.
Фирдавсӣ
бидуни
фаромӯшхотирӣ кӯшиш ба харҷ додааст, ки ҳар нома, пайғом ё
огоҳие, ки аз ҷониби подшоҳон, ҳокимон, сарон, саркардагон,
сипаҳбадон, паҳлавонон, кордорон ва кордонони давлатӣ, хешону
ёрон ва наздикон фиристода мешаванд, ба як василае ҷавоби худро ёбанд. Ҷавоби онҳо мактубӣ, шифоҳӣ ва ё бо анҷом додани
хоҳише, ки дар нома зикрашон рафтааст, амалӣ мешавад.
Таваҷҷӯҳ шавад ба «Фирӯзнома навиштани Рустам ба Зол» ва посухи он, «Посухи Сиёвуш ба Ковус» ва посухи он, «Нома навиштани Рустам ба Кайхусрав» ва «Посухномаи Рустам ба Кайхусрав», «Номаи Пирон ба Гударзи Кашвот» ва «Посухи номаи Пирон ба Гударз», «Номаи Искандар ба Фури ҳиндӣ» ва «Посухи
номаи Искандар ба Фур» ва ғайра.
Ағлаб номаҳои фиристодаи шахсиятҳои «Шоҳнома» хуб пази61
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руфта мешаванд ва посухи онҳо сари вақт ирсол мегардад. Гоҳе
ба зарурат ва ё ба баҳона, ё беэътиноӣ, ё беэҳтиромӣ ба фиристодаи нома дар посух бармехӯрем. На ҳама вақт номаи фиристанда
ба хушӣ пазируфта мешавад ва бо ҷавоби мусбат бар манфиъати
вай анҷом меёбад. Дар «Шоҳнома» номаҳое низ ҳастанд, ки
ҷавоби манфӣ доранд ва натоиҷи онҳо ба нафъи умумии миллат
манфӣ анҷом мешавад. Дар таъйиди андешаи худ номаи фиристодаи Анӯшервон назди Қайсари Рум ва посухи ӯро мисол меоварем. Дар ин нома Кисрои Нӯшервон аз Кайсари Рум талаб менамояд, ки бо Манзари тозӣ ҷангро қатъ намояд ва Маликманзари
тозиро, ки аз эрониён ва Эроншоҳ ёрӣ ва кӯмак хостааст, дубора
ба ӯ баргардонад. Ва агар майли ҷанг дошта бошад, бо Кисро ба
ҷанг барояд, то корзори ҳақиқиро бо чашми сар бубинад. Қайсари
Рум пас аз хондани нома ва огоҳӣ ёфтан аз мақсади Кисро:
Нависандаро хонду посух навишт,
Падидор кард андар ӯ хубу зишт.
Фиристодаро ҳеч посух надод,
Зи тундӣ зи Кисро наёмад-ш ёд.
Чу мӯҳр аз бари мушк бинҳод, гуфт,
Ки бо ту масеҳу салиб аст ҷуфт.
Фиристода бо ӯ назад ҳеч дам,
Дижам дод посух, биёмад дижам.
Биёмад бари шоҳи Эрон чу бод,
Суханҳои Қайсар ҳамекард ёд. (ҷилди 8, 110-111)
Ин беэътиноии Қайсари Рум Нӯшинравонро ба шӯр овард ва
ӯро маҷбур сохт, ки ба сӯйи кишвари Рум лашкари анбӯҳ кашад,
ки ҳам мулки Кайхусравро тороҷ кунад, ҳам мамлакати Манзари
тозиро барояш баргардонад ва ҳам аз Қайсари Рум ҳамасола боҷу
хироҷи гаронсангеро талаб намояд. Ин аст, ки Қайсари Румро ба
ҷуз итоат намудан чораи дигаре намемонад.
Ёдовар мешавем, ки номаҳои расмии дарборӣ ба рукнҳо
тақсим карда мешуданд ва дабирону муншиён аз сабку нигориши
нома батамом огоҳӣ доштанд, яъне онҳое, ки шавқу майли дабирӣ
ва муншигариро дар сина мепарварониданд, онро дар мактаб
меомӯхтанд ва таълим мегирифтанд. Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар
асоси омӯхта ва андӯхтаҳояш роҷеъ ба нома ва номанигории
дарборӣ ва давлатӣ номаҳои расмиро ба аркон ва қисматҳои зер
тақсим намуда будааст:
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1. Ифтитоҳ; 2. Сифат; 3. Алқоб; 4. Сипоси Худой; 5. Зикри котиб; 6. Арзи таҳният; 7. Изҳори ахлоқ; 8. Шарҳи шавқ; 9. Зикри
замони котиб; 10. Зикри макони котиб; 11. Эҳтимом; 12. Унвон;6
Вақте бархе аз номаҳои «Шоҳнома» бо ин ҷадвали
тақсимбандӣ татбиқ дода шудаанд, маълум гардид, ки номаҳои
манзум аз нигоҳи сабку услуби нигориш вижагиҳои хоси худро
доранд. Агар дар ҷадвали тақсимбандии Ҳусайн Воизи Кошифӣ
12 рукни номаҳои расмӣ ҳатмӣ дониста шаванд, дар номаҳои
ҳамосаи Фирдавсӣ аз он миён ба 5-6 рукн бармехӯрем:
1. Унвон; 2. Зикри котиб; 3. Сифат; 4. Сипоси Худой; 5. Арзи
таҳният; 6.Эҳтимом.
Барои намуна «Фатҳнома навиштани Кайхусрав ба Ковус»-ро
аз назари таҳлил мегузаронем. Ин номаи кӯтоҳ, ки бо ин байт оғоз
меёбад:
Бифармуд, то пеши ӯ шуд дабир,
Биёвар қиртосу мушку абир. (ҷилди 5, 283)
13 байт дорад ва дар он ҳам зикри китоб (байти аввал), ҳам унвон (байти дуввум), ҳам сипоси Худой (байти дуввум дар иртибот
бо байти сеюм), ҳам сифат (байтҳои чаҳорум ва панҷум), ҳам арзи
таҳният (байти шашум то байти дувоздаҳум), ҳам эҳтимом – мӯҳр
гузоштан (байти сездаҳум) баёнгари як номаи манзуми комил аст.
Бештар номаҳои «Шоҳнома» бо ҳамин сабк нигошта шудаанд.
Фирдавсӣ дар иншои нома услуби нигориши худро дорад. Ӯ
дар матн бахше аз номаҳоро айнан иқтибос менамояд, бахше дигарро ба мазмун нақл мекунад. Аксар номаҳои «Шоҳнома»
номаҳои нақлшуда ба мазмун аст. Дар онҳо шоир овардани мазмуни номаро бо ишораи оғоз ва анҷом, лаҳзоти иншо, мазмуни
фушурда ва моҳияту ҳадафи асосии ҳар як басанда мешуморад.
Яъне ин тавр номаҳо бештар аз забони худи шоир ҳикоят шудаанд. Аз номаи Сиёвуш ба падар:
Яке нома бинвишт назди падар,
Ҳама ёд кард андар ӯ дар ба дар,
Ки ман бо ҷавонӣ хирад ёфтам,
Зи кирдори бад рӯй бартофтам.
6

Муллоҳусайн Воизи Кошифӣ. Махзану-л-иншо. Нусхаи хаттии шумораи 57-и Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ Ҷумҳурии
Тоҷикистон, варақи 106 алиф-бе.
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Аз он оташи мағзи шоҳи ҷаҳон,
Дили ман барафрӯхт андар ниҳон. (ҷилди 3, 109)
Дар баробари номаҳое, ки айнан омада ва ё мазмуни онҳо нақл
шудааст, дар «Шоҳнома» аз номаҳое ҳам ёд мешавад, ки гӯё онҳо
навишта ва ирсол шудаанд. Вале мазмуну мӯҳтавои онҳо ва низ
номи фиристодагонашон маълум нест:
Яке нома бо ҳадяе шоҳвор,
Чу онро нашояд гирифтан шумор. (ҷилди 8, 497)
Ҳамчунин мазмуну матлаби шуморае аз номаҳоро метавон дар
зимни матни умумии ҳамоса ҷустуҷӯ намуд. Масалан, Ардавон ба
Бобак нома навишта, аз ӯ Ардашерро барои сарлашкари худ намудан талаб мекунад:
Чу нома бихонӣ ҳам андар замон,
Фиристаш ба наздики ман шодмон. (ҷилди 8, 176)
Барои ёфтани посухи суолҳое чун: Ин нома кай навишта шудааст? Тавассути кӣ фиристода шудааст? Оё байни Ардавон ва
Бобак дар хусуси таъйин намудани Ардашер ва сарлашкарӣ
тавофуқи қаблӣ будааст? боястӣ ба матни умумии ин достон
муроҷиъа кард, то парда аз рӯйи роз кушода гардад.
Искандар ба Дилорой – модари Равшанак дар номааш ишора
менамояд, ки:
Набиштам яке номае пеш аз ин,
Набишта дар ӯ пандҳо беш аз ин. (ҷилди 7, 9)
Дар ин байт гарчи навишта шудани нома бе ҳеҷ шубҳае
маълум аст, боз ҳам худи нома дар матни «Шоҳнома» ҷой надорад ва матлаби нигорандаи нома барои мо батамом пӯшида мондааст.
Ҳамин тавр, Фирдавсии Тӯсӣ вобаста ба муҳтавою рафту раванди ҳаводисот дар «Шоҳнома» номаҳои зиёде нигошта, дар
онҳо одоб ва ҳунари номанигории худро ба хубӣ нишон додааст.
Соли 2000
64
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

АСАДИИ ТӮСӢ ВА ЭҶОДИЁТИ Ӯ
Асадии Тӯсӣ яке аз симоҳои ба назар намоёни назми асри ХI ба
шумор меравад. Ӯ дар таърихи адабиёти форс-тоҷик бо достони
қаҳрамонии «Гаршоспнома», яке аз аввалин фарҳангҳои тафсирии
«Луғати Фурс», ки ҳамчун сарчашмаи адабӣ низ хидмат мекунад ва
мунозироти баландмазмунаш мақому манзалати хоса дорад.
Асадии Тӯсӣ аз суханварони шинохтаи қарни ХI бошад ҳам,
сарчашмаҳои адибию таърихие, ки аз шарҳи аҳвол ва осори ӯ
маълумот медиҳанд, асосан ба баъд аз асри ХV тааллуқ дошта, шояд бо мурури замон ва гузаштани вақт манбаъҳои аввала аз байн
рафта бошанд. Бинобар ин симои шахсӣ ва фаъолияти эҷодии шоир монанди аксари адибону ходимони барҷастаи илму фарҳанги
форс-тоҷик муддати мадиде дар саҳифаи маъхазҳои адабию
таърихӣ номаълуму хира акс ёфтаанд. Дар мероси адабии худи
шоир низ аз саҳфаҳои зиндагии ӯ маълумоти ночизеро дучор меоем. Ном, куния ва тахаллуси пурраи шоир дар сарчашмаҳои
боэътимод таври зайл аст: Абӯмансур Алӣ ибни Аҳмад Асадии
Тӯсӣ. Роҷеъ ба тахаллуси шоириаш ҳоҷати баҳс ҳам нест, зеро дар
боби хотимавии достони «Гаршоспнома» мегӯяд:
Бад-ин нома гар номам ояд-т рой,
Ба «дол»-и асад ҳарфи «даҳ» барфизой.1
Ба калимаи «асад» ҳарфи «ё»-и арабиро, ки аз рӯйи рақамҳои
ҳисоби абҷад 10 аст, илова менамеом, натиҷаи он «Асадӣ» мебарояд ва тазкиранигорон ҳам ӯро бад-ин тариқа ёд кардаанд. Дар баъзе
мавридҳо мусташриқин ӯро бо унвонҳои фахрии «Ҳаким», «Ҳаким
Асадӣ» ва «Асад-ул-ҳукамо» овардаанд, ки инҳо дарак аз фазлу
дониши шоир медиҳанд.
Дойир ба зодгоҳи шиор, ки шаҳрчаи Тӯс аст, шакку гумон вуҷуд
дошта наметавонад, зеро илова бар гуфтаи тазкиранигорон ӯ Тӯсӣ
будани худро дар оғози «Гаршоспнома» хеле возеҳ баён намудааст.
Соли таваллуди шоир чандон дақиқ набуда, дар сарчашмаҳои
аввалиндараҷа аз ин боб маълумоте мавҷуд нест. Аз рӯйи
ишораҳои худи шоир ва тасдиқи бештари ховаршиносон гумон
1

Асадии Тӯсӣ. Гаршоспнома. Ба эҳтимоми Ҳабиб Яғмоӣ. – Теҳрон, 1317
ҳ. – С.477. Минбаъд мисолҳо аз ҳамин китоб гирифта шуда дар зери
онҳо дар қавсайн саҳифа нишон дода мешавад.
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меравад, ки Асадии Тӯсӣ дар байни солҳои 1005 – 1010 ба дунё
омада, даврони бачагӣ ва овони ҷавониро дар шаҳри Тӯс гузаронидааст. Ӯ маълумоти ибтидоиро дар зодгоҳаш гирифта, дар ҳамон ҷо
бо талқини падараш Аҳмад, ки аз илмҳои замона баҳраёб буд, ба
омӯхтани илму адаб иштиғол меварзад. Аз мутолиаи осори
боқимондаи Асадӣ пайдост, ки вай дорои зеҳни расо буда, бо адабиёти қадими форсизабонон, сарфу наҳви забонҳои дарӣ ва арабӣ,
адабиёти араб, илмҳои динӣ, илмҳои ахлоқ, фалсафа, таърих,
ҷуғрофия, нуҷум, риёзӣ, ҳисоб, арӯз ва ғайра шиносоии комил
доштааст. Дар ин бора аз сарчашмаҳо дида бештар эҷодиёти худи
шоир равшан шаҳодат медиҳанд. Шоир аз нигоҳи андешаву ақида
аз ҷонибдорони ақойиди шуубия (навъпарастӣ) ба ҳисоб меравад.
Ин маънӣ дар мунозираҳои Асадӣ, хоса «Мунозираи «Арабу
Аҷам», хеле барҷаста ва таъсирбахш ифода ёфтааст.
Баробари фазилатҳои боло ӯ ҳунари хушнависӣ дошта, хаттоти
хубе будааст, ки китоби Абӯмансур Муваффақ ибни Алии Ҳиравӣ
«Китоб-ул-анбия ан ҳақоиқ-ул-адвия» (соли китобат 447 ҳиҷрӣ /
1055-1056 мелодӣ) ин фикрро тасдиқ мекунад. Китоби номбурда то
замони Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ дар Вена нигоҳдорӣ шуда, дар охири
он котиб исмашро «Алӣ ибни Аҳмад ал-Асадӣ ат-Тӯсӣ аш-шоир»
қайд кардааст.
Дар бораи чӣ тавр гузаштани давраи ҷавонии Асадии Тӯсӣ,
соҳиби зану фарзанд будан ё набудани ӯ санаде зери даст надорем.
Танҳо дар мунозираи «Найза ва Камон», ки адиб онро дар охирҳои
умр навишта, ба ҳокими шаҳри Онӣ (дар Арманистони имрӯза аст)
бахшидааст, ин байт дучор меояд, ки аз мутааҳҳид будани ӯ дарак
медиҳад:
Хусраво, аз хидматат банда наёмад сер, лек
Дер шуд, то дурам аз маъвову ёри ғамгусор.2
Асадии Тӯсӣ аз ҷавонӣ ба шеър гуфтан оғоз намуда, шоире
навҷӯву навгӯ будааст. Баъдтар хоҳем дид, ки ӯ дар адабиёт чӣ
тозакориҳое кардааст. Шоир аз ҷавонӣ ба шеъру шоирӣ пардохта
бошад ҳам, мо ӯро вақте дар ҷӯши эҷодӣ мебинем, ки ватанашро
тарк гуфта буд. Муҳоҷирати шоир аз зодгоҳаш вобаста ба замону
вақт сабабҳо дошт. Бояд дар назар дошт, ки замони зиндагии Асадӣ
аз давраҳои пурмоҷарои таърихии Мовароуннаҳру Хуросон ба шу2

Алии Мухаммади. Асади Туси и его поэма «Гершасп-наме»,. – Душанбе: Дониш, 1994. – С.36.
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мор меравад. Ҷангҳои хонумонсӯзи Маҳмуди Ғазнавӣ, ки то соли
1030 м. салтанат дошт, мамлакатро хароб ва мардумро хонабардӯш
карда буд. Дар байни солҳои 1002-1026 Маҳмуди Ғазнавӣ танҳо ба
Ҳиндустон зиёда аз 15 маротиба лашкар кашида, доройиҳои он
сарзаминро ба ғорат бурдааст. (Б. Ғафуров, Таджики. М., 1972, саҳ.
389).
Асадӣ дар давраи суст гардидану пароканда шудани давлати
Ғазнавиён ва рӯйи кор омадани давлати Салҷуқиён (1040-1078 м.)
зиндагӣ ва эҷод намудааст. Аз ин рӯ, масъалаи муҳоҷирати шоир
ба шаҳрҳои Қавқоз чун намояндагони дигари илму адаби он давраи
Хуросону Мовароуннаҳр то андозае ба вазъияти сиёсӣ ва
иқтисодии замони ҳукмронии ғазнавиҳою баъдтар салҷуқиҳо
алоқаманд аст. Аз як тараф, давлати Ғазнавиён рӯ ба таназзул
ниҳода, ҳокимони он ба ҳаёти маданию адабӣ аҳамият намедоданд,
аз тарафи дигар, Салҷуқиёни нав ҳокимиятро соҳибшуда сарриштаи омоли мамлакатро ба даст нагирифта буданд ва шеъру шоирро
ба таври шойиста қадр карда наметавонистанд.
Ба ҳамин маънӣ Асадии Тӯсӣ мегӯяд:
Маро ҷуз сухан сохтан кор нест,
Сухан ҳаст, лекин харидор нест. (с.20)
Шоир аз зодгоҳаш тӯшаи сафар баста, мувофиқи шаҳодати адабиётшиноси маъруфи Ҳинд Шиблии Нуъмонӣ, аввалан «...Ба Ироқ
рафта...» чанде дар он ҷо умр ба сар мебарад. Ин сафари шоир бояд
байни солҳои 1025-1029 м. сурат гирифта бошад.
Мусофирати Асадии Тӯсӣ ба ҷониби Қавқоз идома меёбад. Ӯ аз
шаҳру навоҳии зиёде гузашта, ниҳоят ба Нахҷувон (дар Ҷумҳурии
Озарбойҷон) омад, ки он ҷо Абӯдулафи Дайронӣ ҳукумат меронд.
Бояд гуфт, ки баробари дар Мовароуннаҳру Хуросон рӯ ба таназзул ниҳодани ҳаёти адабию фарҳангӣ дар як муддати кӯтоҳ дар
Қавқоз марказҳои адабию маданӣ рӯ ба тараққӣ медиҳанд ва дар як
вақт дар ин хок забони пуровозаи дарӣ забони давлатӣ ба ҳисоб
рафта, шеъру адаб бо ин забон равнақ меёфт. Равнақи ҳаёти мадании Қавқоз рӯз ба рӯз боло мерафт ва ҳокимони ин минтақа барои
шӯҳрат пайдо намудан мӯҳтоҷи адибони варзида буданду онҳоро
бо хушӣ истиқбол мекарданд. Таърих гувоҳ аст, ки Қавоз аз ин сана ба баъд дар синаи худ чандин шоирону олимони форсигӯй, аз
қабили Қатрон, Низомии Ганҷавӣ, Хоқонии Шервонӣ, Низомиддин
Абулаълои Ганҷавӣ ва ғайраро парвардаву ба камол расонидааст.
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Шоир дар Нахҷувон достони худ «Гаршоспнома» (таърихи эҷод
солҳои 1065-1066)-ро навишта, ба Абӯдулафи Дайронӣ мебахшад.
Аз мутолиаи «Гаршоспнома» пайдост, ки шоирро дар даргоҳи
Абӯдулаф бо хушӣ пешвоз гирифта будаанд ва он ҷо соҳиби мартабаи баланд ҳам шуда будааст. Шоир мегӯяд:
Ки ҳамвора ман – бандаро шод дошт,
Сарамро зи ҳампешагон барфарошт. (с.21)
Баъди анҷоми ҳамосаи «Гаршоспнома» чанд муддати дигар дар
Нахҷувон иқомат намудани шоир маълум нест. Ӯ дар ин шаҳр чанде осуда зиндагӣ карда бошад ҳам, рӯҳан орому осуда набуд. Дере
нагузашта Нахҷувонро тарк мегӯяд ва ба шаҳри Онӣ меравад. Вай
дар ин вақт пири мӯйсафед шуда буд. Ёди ёру диёр хотирашро
осуда намегузошт. Ниҳоят, мусофирати тӯлонӣ тоқати Асадиро тоқ
мекунад ва вай дар «Мунозираи Найза ва Камон», ки аввалҳои соли
1072 м. эҷод шудааст, аз ҳокими шаҳри Онӣ Шуҷоуддавла
Манучеҳр ибни Шовури Шаддодӣ хоҳиш мекунад, ки ӯро барои ба
ҷойи истиқомати дойимиаш баргаштан иҷозат диҳад:
Хусраво, аз хидматат банда наёмад сер, лек
Дер шуд, то дурам аз маъвову ёри ғамгусор.
Лола будам рӯю қор ин мӯй, лекин гашт чарх
Зери хайрӣ лолаам бинҳуфту зери барф қор.3
Адабиётшиноси эронӣ Ҳабиби Яғмоӣ ба ҳамин маънӣ менависад: «...дар ин ҳангом пири сафедмӯй ва дижамчеҳра буда ва аз
мамдӯҳ силату иҷозати бозгаштро чашм дошта».4
Ҳаёти Асадии Тӯсӣ баъди навиштани мунозираи мазбур аз
сафҳаи маъхазҳо берун мондааст ва аз фарозу нишебҳои зиндагонии минбаъдаи ӯ огоҳӣ надорем. Аз хусуси ба зодгоҳ баргаштан ва
ё барнагаштанаш низ дар ягон сарчашма маълумоте нест. Дар куҷо
фавт кардани шоир низ аз варақи таърих афтодааст. Танҳо Ризоқулихони Ҳидоят дар «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» соли 465 ҳиҷрӣ (охири соли 1072 ё аввали соли 1073 мелодӣ) вафот кардани шоирро
зикр намудааст.
3
4

Ризоқулихон Ҳидоят. Маҷмаъу-л-фусаҳо, ҷ.аввал. Ба кӯшиши Музоҳир
Мусаффо. – Теҳрон, 1336. – С.295.
Асадӣ. Гершоспнома. – Теҳрон, 1317. – С.11.
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Баъди аз Шуҷоуддавла Манучеҳр бинни Шовур иҷозати бозгашт пурсидан ба саволҳои: Натиҷаи он чӣ шуд? Ба куҷо рафт? Кай
фавтид? Қабраш дар куҷост? – шояд ҷавоб гуфтан минбаъд ҳам
имконнопазир бошад. Гӯё аз Онӣ ба Табрез омада дар он ҷо фавтидаасту марқадаш дар он ҷост.
***
Асадии Тӯсӣ дар шоирӣ ва олимӣ дасти тавоно дошта, аз худ
осори гаронбаҳои адабиву илмӣ ба ёдгор гузоштааст. Муаллифони
маъхазҳои адабӣ панҷ қасидаи мунозира: «Мунозираи Арабу
Аҷам», «Мунозираи Осмону Замин», «Мунозираи Рӯзу Шаб»,
«Мунозираи Габру Муслим» ва «Мунозираи Найзаву Камон», достони қаҳрамонии «Гаршоспнома», фарҳанги тафсирии «Луғати
фурс» ва баъзе порчаҳои шеърии парокандаро ба ӯ нисбат додаанд,
ки хушбахтона, ҳамаи онҳо то имрӯз дастраси мо қарор доранд.
Аз мунозираҳо сетои аввалин дар навиштаҳои сарчашмаҳою
муҳаққиқони адабиёти классикии форс-тоҷик бидуни тағйир дучор
меоянд. Мунозираи чаҳорум ба шакли «Мунозираи Мусулмону
Муғ», «Мунозираи Муғу Муслим» ва мунозираи панҷум ба шакли
«Мунозираи Тиру Камон» ва «Мунозираи Қавсу Румҳ» низ сабт
ёфтаанд. Ин чиз чандон муҳим набошад ҳам, зикраш касони
ноогоҳро аз иштибоҳ дур медорад.
Дар таърихи адабиёти форс-тоҷик Асадии Тӯсӣ ҳамчун асосгузори қасоиди мунозира шинохта шудааст. Мунозираҳои шоир
қасидаҳоеанд, ки дар онҳо ду кас ё ду чиз ба воситаи усули
рӯҳбахшоӣ (шабу рӯз, найзаву камон, осмону замин) бартарии худро ботафохур собит карданӣ мешаванд. Нахуст яке ҳамаи
фазилатҳои хешро иброз медорад ва сипас тарафи муқобил ба ҳар
яки он далели «қавитар» оварда, бартарии худро исбот мекунад ва
дар зимн нуқсону камбудиҳои рақибро фош менамояд. Танҳо дар
охир сулҳе пайдо шуда, шахси севум хубии ҳар ду тараф, лузумати
тарафҳои баҳскунанда ва ба ҳам монанд будани онҳоро нишон
медиҳад. Аз панҷ мунозираи болоӣ, тавре ки зикр намудем, танҳо
таърихи иншои «Мунозираи Найзаву Камон» маълум аст, ки Асадӣ
онро соли 1072 мелодӣ эҷод карда будааст. Муҳаққиқон тахмин
кардаанд, ки «Мунозираи Арабу Аҷам» дар ҷавонии шоир, пеш аз
ҳиҷраташ ба Қавқоз навишта шудааст.
Мунозираҳои Асадӣ аз рӯйи устухонбандӣ ҳукми тағаззул ва
ташбибро доранд. Дар онҳо қисматҳои анъанавии қасида ба назар
намерасад. Пас аз баҳси тарафайн хулосаи баҳс меояд ва қасидаҳо
бо ситойиши мамдӯҳ анҷом меёбанд. Услуби баён ва оғозу анҷоми
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онҳо шаҳодат медиҳанд, ки эҷоди мунозира дар адабиёти баъд аз
исломӣ, то замони Асадии Тӯсӣ ба назар намерасад. Аз ин сабаб бо
дарназардошти маълумоти мавҷуда Асадиро дар адабиёти нави
форсӣ ҳамчун сарояндаи нахустини мунозира донистан равост,
ҳарчанд дар «Авасто» ва адабиёти паҳлавӣ порашеърҳое ҳастанд,
ки баҳси ду тарафро фаро гирифтаанд. Намунаи назарраси онҳо
мунозираи «Буз ва дарахт ошурӣ» мебошад. Вале ҳукми қатъӣ бароварда наметавонем, ки шоир аз онҳо огоҳ буд ва дар эҷоди
мунозираҳои хеш ба ёдгориҳои гузаштагони дур пайравӣ кардааст.
Барои он ки хонандагон бо тарзи муҳокимаронии тарафҳои
баҳскунандаи мунозираҳои Ҳаким Асадӣ шинос бошанд, порчаеро
аз «Мунозираи Араб ва Аҷам» меорем, ки марди аҷамӣ (шоир) дар
таърифи ҳамнавъони худ ба марди арабӣ чунин посух меоварад:
Айб аз чӣ кунӣ аҳли гаронмоя Аҷамро?!
Чӣ-бвед шумо, худ – галаи ғарри шутурбон?!
Шаҳ з-аҳли Аҷам буд чу Каюмаррасу Ҳушанг,
Чун Ҷам, ки даду шеру парӣ буд-ш ба фармон.
Чун шоҳ Фаридуну чу Кайхусраву Ковус,
Чун Нарсиву Баҳрому чу Парвизу чу Сосон!
Чун Киср, ки оварда бар ӯ фахр Муҳаммад,
Чун Ҳурмузи воло, ки ситуд бож зи хоқон!
Гурдон чу Наримону чу Соми ялу Гаршосп,
Чун Бежану Геву ҳунарӣ Рустами Дастон.
Дар дониши тиб чира чу Ибни Закариё,
Дар ҳукми ҷадал чира чу Ҷомоси сухандон.
Шоир чу гузин Рӯдакӣ, он к-аш бувад абёт
Беш аз саду ҳаштод ҳазор аз дари девон.
Чун Унсуриву Асҷадиву шӯҳра Кисоӣ
В-онон, ки зи Балху ҳади Тӯсу Раю Гургон...5
Хотиррасон бояд кард, ки Асадӣ ҳамчун шоир пеш аз ҳама ба
воситаи достони «Гаршоспнома» шӯҳрат ёфтааст. Ин достон дар
пайравии «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ суруда шудааст.
Аммо баъзе муаллифони сарчашмаҳо ва мусташриқин, аз ҷумла,
Давлатшоҳи Самарқандӣ ва дар пайравии ӯ Ҳенри Этею Эдвард
Броун Асадиро устоди Фирдавсӣ хондаанд. Ба ин ақидаи барғалат
5

Бертельс Е.Э. Пятое муназаре Асади Тусского // Учён.зап.Института
востоковедения АН.СССР. – М., 1958. – С.58-59.
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хати батлон кашида шуд. Ҳам шарқшиносони шӯравӣ К. И Чайкин
ва Е. Э. Бертельс, ҳам донишмандони эронӣ Бадеъуззамони
Фурӯзонфар, Ҳабиби Яғмоӣ, Забеҳуллоҳи Сафо ва дигарон ба исбот расонидаанд, ки соҳиби «Гаршоспнома» вақте ба дунё омадааст, ки Фирдавсӣ беш аз 70 сол дошт ва Асадӣ достони худро дар
пайравии «Шоҳнома» навиштааст.
Асари дигаре, ки номи Асадии Тӯсиро дар таърихи фарҳанги мо
абадӣ сабт кардааст, фарҳанги тафсирии «Луғати фурс» мебошад.
Ин китоб аз аввалин луғатномаҳои забони форсӣ ба шумор меравад, ки то ба имрӯз омада расидааст. Асадӣ ин асари худро баъди
эҷоди достони «Гаршоспнома» таълиф намуда будааст, зеро шоир
дар баъзе мавридҳо барои исботи шарҳи калимаҳо аз он мисолҳо
меоварад. Ӯ барои шарҳу тафсири калимаҳо аз ашъори
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Шаҳиди Балхӣ, Абӯшакури Балхӣ,
Маъруфии Балхӣ, Мунҷики Тирмизӣ, Абулқосими Фирдавсӣ,
Унсурӣ, Лабибии Хуросонӣ ва дигарон мисолҳо овардааст, ки порча ва байтҳои шеърии баъзеи онҳо маҳз бо туфайли ин луғати судманд то ба имрӯз маҳфуз мондаанд.
Ғайр аз ин, дар фарҳанг аз достонҳое мисол оварда шуда, ки то
ба мо матни комилашон омада нарасидаанд. Дар ин ҷо намунаҳо аз
маснавии «Калила ва Димна»-и Рӯдакӣ, мисолҳо аз достони «Синдбоднома»-и ӯ, порчаҳо аз достони ахлоқии «Офариннома»-и
Абӯшакури Балхӣ, байтҳои ҷудогонаи достони ишқии «Вомиқ ва
Азро»-и Унсурӣ ва ғайра ҷой дода шудаанд, ки онҳоро дар дигар
маъхазҳои адабӣ пайдо намудан амри муҳол аст ва ё умуман пайдо
намешаванд.
Қобили қайд аст, ки бештари ашъори мисоловардаи соҳиби
фарҳанг аз эҷодиёти устод Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фирдавсӣ, Абӯшакури
Балхӣ, Фаррухӣ, Дақиқӣ, Кисоӣ мебошад ва ин эҳтирому
муҳаббати Асадиро нисбат ба каломи пухтаю рехтаи ин бузургони
сухан намойиш медиҳад.
Дар «Луғати фурс» бо як қатор ном ва тахаллусҳои шоироне дучор мешавем, ки дар таърихи адабиёти форс-тоҷик чандон маълум
нестанд ва исми баъзеи онҳо ҳатто дар ягон сарчашмаи адабию
таърихӣ ба назар намерасад. Шоҳсор, Ғаввос, Шӯҳраи Офоқ, Зарринкитоб, Боронӣ, Марворидӣ, Наҷҷор барин ному тахаллусҳои
шоиронеро метавон ёдрас шуд, ки порчашеърҳояшон маҳз ба шарофати Ҳаким Асадӣ то ба мо омада расидаанд. Андешаҳои болоӣ
нишон медиҳанд, ки «Луғати фурс» ҳамчун сарчашмаи адабӣ ба
аҳамияти бузурги илмӣ молик аст. Ҳамчунон, ин луғати судманд
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барои равшан намудани баъзе масъалаҳои баҳсталаби адабӣ,
матншиносӣ, забоншиносӣ ва ғайра кӯмак карда метавонад. Дар
давоми садаҳои зиёд «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ дар мураттаб
сохтани луғатҳои дигари тафсирӣ чун сарчашмаи боэътимоду
боэътибор хизмат кардааст.
Рашидуддини Ватвот дар асари адабиётшиносии худ «Ҳадоиқус-сеҳр фӣ дақоиқ-уш-шеър» рубоиеро ба Асадии Тӯсӣ нисбат медиҳад:
Аз захми сари ду зулфи анбарбӯят
Озурда шавад ҳаме гули худрӯят.
З-ангуштнамойи ҳар кас андар кӯят
Тарсам, ки нишон намонад андар рӯят!6
Моли Ҳаким Асадӣ будани рубоии боло аз ҳақиқат дур нест, зеро Рашиди Ватвот, аз як тараф, каме баъдтар ба арсаи адабиёту
адабиётшиносӣ қадам монда бошад, аз тарафи дигар, дар Қавқоз,
ки муаллифи рубоӣ муддате мезисту эҷод мекард, умр ба сар бурдааст. Аз ин рӯ, бидуни шак метавон гуфт, ки Рашиди Ватвот аз
осори ин суханвари тӯсӣ огоҳии тамом дошта, шеъри ӯро меписандидааст.
Мероси боқимондаи Ҳаким Асадии Тӯсӣ гуногунмазмуну гуногуншакл буда, аз суханвари баркамол будани соҳиби худ дарак
медиҳад ва мо ҳангоми тадқиқу таҳқиқи таърихи пурраи фарҳанги
форсизабон дар чаҳор маврид калимаи «аввалин»-ро ба исми Асадии Тӯсӣ илова менамоем ва ё ба ибораи дигар гӯем, номи ӯро дар
радифи аввалинҳо ёдовар мешавем:
а) аввалин мунозираҳоро ба забони форсии тоҷикӣ ӯ эҷод намудааст;
б) аввалин шуда дар пайравӣ ва истиқболи шоҳасари
Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома» асар навиштааст;
в) аввалин фарҳанги тафсирии форсӣ, ки то ба замони мо омада
расидааст, ба қалами ӯ тааллуқ дорад;
г) носихи қадимтарин нусхаи хаттии форсӣ, ки то имрӯз маҳфуз
мондааст, мебошад.
Ин хидматҳои арзанда мақому манзалати Асадиро дар назди илму адаб ва умуман, тамаддуни халқи мо муайян месозанд ва маҳз
ҳамин навҷӯйию навпардозиҳо номи адибро зинда нигоҳ доштаанд.
6

Ватват Рашид ад-Дин. Сады вольшебства в тонкостях поэзии, перев. с.
пер., исслед и коммент Н.Ю. Чалисовой. – М., 1985. – С.159.
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Асадии Тӯсӣ дар таърихи адабиёти классикиамон аз суханварони қавитабъу борикандеш ба шумор меравад ва тавоноии фикру
чиразабонии ӯро достони ҳамосии «Гаршоспнома» беҳтарин гувоҳ
аст. Зеро пас аз он ки Абулқосими Фирдавсӣ достонсаройиро ба
дараҷаи аълояш расонида, калимоту таркиботи хушоҳангу дилфиребро дар «Шоҳнома» ба кор бурда, маҷоли суханро ба пайравони
худ ҳарчӣ тангтар сохта буд, Асадӣ ба достонсаройӣ пардохт. Назми достоне, ки аз бисёр ҷиҳатҳо ба «Шоҳнома» наздикӣ дошт, чандон кори саҳл набуд, аммо муаллифи «Гаршоспнома» бо табъи
варзидаи худ аз мақсади дар пеш гузоштааш ба хубӣ баромада тавонистааст.
Достони «Гаршоспнома» чи аз ҷиҳати ҳаҷм, сабки нигориш, истеъмолу истифодаи тасвирҳои бадеӣ ва чи аз ҷиҳати камоли мазмун – афкори иҷтимоиву ахлоқӣ ва тозабаёниву ширинсуханӣ
муҳимтарин асари Асадии Тӯсӣ буда, дар байни осори ӯ мақоми
волоеро ишғол менамояд. Достон аз 145 боб ва камобеш 9000 байт
иборат буда, шоир онро соли 458 ҳиҷрӣ (1065-1066 мелодӣ), дар
давоми ду сол бар риштаи назм кашидааст. Таърихи хатми достонро Асадӣ дар боби хотимавӣ чунин ёд мекунад:
Шуд ин достони бузург испарӣ,
Ба пирӯзиву рӯзи некахтарӣ.
Зи ҳиҷрат ба даври сипеҳре, ки гашт,
Шуда чорсад солу панҷоҳу ҳашт. (с.476)
«Гаршоспнома» дар хусуси корнамоиҳои паҳлавони систонӣ
Гаршосп, додарзодаи ӯ Наримон ва писари Наримон – Сом, ки аз
аҷдоди Рустами Дастон будаанд, нақл мекунад. Сужети достон аз
моҷарои ишқи духтари шоҳи Зобул бо Ҷамшед оғоз меёбад. Аз
Ҷамшед сар карда дар асар ҳафт пушти Гаршосп ёдовар мешавад
ва бо подшоҳии падари ӯ Асрат дар Зобулистон ҳодисаю воқеаҳои
размию базмӣ зиндаву дар амалиёт тасвир меёбанд. Дар баёни
чеҳраҳои хурду калони «Гаршоспнома» симоҳои асосӣ монанди
Гаршосп, Заҳҳок, Асрат-падари Гаршосп ва баъдтар Коваи
Оҳангар, Фаридун, Наримон дар маркази диққати эҷодкор будаанд,
ки характери онҳо дар муносибати байни худӣ ва муҳити атроф
кушода мешавад. Вобаста ба рафти воқеаву ҳодисаҳо, ки дар ин
достони эпикӣ баён ёфтаанд, зоҳиру ботини симоҳои «Гаршоспнома» якдигарро пурра мекунанд. Дар достон паҳлавону
ҷанговарон зоҳиран калонҷуссаву кӯҳпайкар, шоҳон мағруру худ73
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бин ва зоҳиран бо либосҳои фохир ороёфта ва занон зоҳирану ботинан зебо тасвир ёфтаанд. Симоҳои асосию персонажҳои асар бо
хусусияту сифатҳои хоси худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва барои
оригиналӣ баромадани достон мадад расонидаанд. Асадӣ достони
худро бо ташвиқи ду тан аз вазирони Абӯдулафи Дайронӣ навиштааст. Ӯ дар сабаби навиштани достон мегӯяд:
...Ба бигмоз як рӯз наздики хеш,
Маро ҳар ду меҳтар нишонданд пеш.
Басе ёди номи накӯ ронда шуд,
Басе дафтари бостон хонда шуд.
Зи ҳар гуна ройе фиканданд бун,
Пас он гаҳ кушоданд банди сухун,
Ки Фирдавсии Тӯсии покмағз,
Бидода-ст доди суханҳои нағз.
Ба «Шоҳнома» гетӣ биёроста-ст,
Бад-он нома номи накӯ хоста-ст.
Ту ҳамшаҳрӣ ӯрову ҳампешаӣ,
Ҳам андар сухан чобукандешаӣ.
Бад-он ҳамраҳ аз номаи бостон,
Ба шеър ор хуррам яке достон... (с.13-14)
***
Ба «Шоҳнома» Фирдавсии нағзгӯй,
Ки аз пеши гӯяндагон бурд гӯй,
Басе ёди разми ялон карда буд,
Аз ин достон ёд н-оварда буд.
Ниҳоле буд ин раста ҳам-з-он дарахт,
Шуда хушку бебору пажмурда сахт.
Ман акнун ба табъам баҳор оварам,
Мар ин шоха навро ба бор оварам. (с.20)
Симоҳои асосии достон Гаршосп, баробари паҳлавони
мағлубнопазиру яли номдор будан, дар асар як марди бохирад,
ҷаҳондида, дурандеш ва хайрхоҳ тасвир ёфтааст. Вай бо бадон бад
ва бо некон накӯ мебошад. Гаршоспи Асадӣ дойимо дар ҷустуҷӯйи
ҳақиқати зиндагӣ ва хиради баркамол аст. Баробари ин панди пирони хирадро раҳнамову раҳбалади ҳар кору сафари худ медонад. Вай
Заҳҳоки золим барин шоҳонро чашми дидан надорад. Зиддияти байни Заҳҳок ва Гаршосп дар асар хеле нозук тасвир ёфтааст ва он
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танҳо дар ҳолати мутолиаи ботааммуқи матн ҳис карда мешавад. Аз
ин рӯ, Гаршосп баробари ба сари тахти шоҳӣ нишастани Фаридуни
одил ба хизмати ӯ ҳозир мешавад ва фармони ӯро бо хушӣ ба ҷой
меорад. Ҷаҳонпаҳлавон Наримон ва писари Наримон Сомро низ дар
рӯҳи ҷавонмардӣ тарбия намуда, ба камол мерасонад.
Дар достон Асадӣ паҳлавони худ Гаршоспро аз Рустам
паҳлавонтар ва шуҷоътар медонад:
Зи Рустам сухан чанд хоҳӣ шунуд,
Гумонӣ, ки чун ӯ ба мардӣ набуд.
Агар разми Гаршосп ёд оварӣ,
Ҳама разми Рустам ба бод оварӣ.
Ҳамон буд Рустам, ки деви нажанд
Бибурдаш ба абру ба дарё фиканд.
Сутаҳ шуд зи Ҳумон ба гурзи гарон,
Задаш даштбоне ба Мозандарон.
Забун кардаш Исфандёри далер,
Ба гуштиш овард Сӯҳроб зер.
Сипаҳдор Гаршосп то зинда буд,
Накардаш забун кас, на афканда буд.
Ба Ҳинду ба Руму ба Чин аз набард
Бикард он чӣ Дастону Рустам накард... (с.19)
Баъзе адабиётшиносону мусташриқин абёти болоиро мавриди
истифода қарор дода, андешаи онро кардаанд, ки гӯё Асадӣ достони худро аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ боло гузоштааст. Вале ин
гуфтаҳои Асадии Тӯсӣ ҳаргиз маънии онро надорад, ки муаллифи
«Гаршоспнома» худро аз падари достонҳои қаҳрамонӣ боло нишон
дода бошад. Ин услуби пешгирифтаи шоир танҳо як роҳи хонандаро ба тарафи асари худ ҷалб намудан асту бас. Достони Гаршосп аз
афсонаҳои қадимии халқҳои эронинажод будааст. Ҳанӯз аз китоби
муқаддаси зардуштиён «Авасто» порчае вомехӯрад, ки дар хусуси
Кранс ва аз он ҷумла куштани ӯ аждаҳоеро нақл мекунад. Ғайр аз
ин қайд кардан зурур аст, ки анъанаи қиссанависӣ дар байни
халқҳои эронинажод ҳанӯз аз замони сосониён (асрҳои III-VII
мелодӣ) маълум будааст ва натиҷаи он гирд оварда шудани қиссаҳои зиёдест дар як китоб, ки бо номи «Худойномак»
(«Шоҳнома») машҳр гардида, дар асри VII аз тарафи Ибни
Муқаффаъ аз забони паҳлавӣ ба арабӣ тарҷума шуда буд.
Баъди ба сари ҳокимият омадани хонадони Сомониён (солҳои
864-999 мелодӣ) шавқу ҳаваси мардум ба ҷамъ овардани қиссаҳои
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халқӣ аз нав меафзояд. Дар ин давра Дақиқӣ «Гуштоспнома» ва
Абулмуайяди Балхӣ «Китоби Гаршосп»-ро менависанд. Инчунин,
соли 346 ҳиҷрӣ (957 мелодӣ) Абӯмансур Муҳаммад бинни
Абдураззоқ, ки муддате ҳокими Тӯсу Нишопур буд ва дар охир ба
рутбаи сипоҳсолории вилояти Хуросон расид (вафоташ соли 351
ҳиҷрӣ – 962 мелодӣ), ба тартиб додани «Шоҳнома» амр кард. Чанд
нафар аз бузургони зардуштӣ ва уламои давр китоберо мураттаб
кардаанд, ки бо номи «Шоҳномаи Абӯмансурӣ» машҳур гардид.
Ин китоб аз байн рафтааст. Танҳо муқаддимааш боқӣ мондааст, ки
дар он гуфта мешавад; «То худованди кутубро аз деҳқонон ва фарзонагон ва ҷаҳондидагон аз шаҳрҳо биёвард ва чокари ӯ
Абӯмансур-ал-Муъаммарӣ ба фармони ӯ нома кард ва кас фиристод ба шаҳрҳои Хуросон ва ҳушёрон аз он ҷо биёвард, чун
Моҳпири Хуросонӣ аз Ҳарӣ ва чун Яздони писари Шопур аз Систон ва чун Маҳуй (ё Шеҳуй)-и Хуршеди писари Баҳром аз Нишопур ва чун Шодони писари Барзин аз Тӯс ва ҳар чаҳорашон гирд
кард ва биншонд ба фароз овардани ин номаҳои шоҳон ва корномаҳошон ва зиндагонии ҳар яке ва рӯзгори доду бедод ва ошӯбу
ҷанг ва ойин аз Кайи нахустин, ки андар ӯ буд, ки ойини мардумӣ
овард ва мардумон аз ҷонварон падид овард, то Яздигурди Шаҳрёр,
ки охири мулуки Аҷам буд, андар моҳи муҳаррам ва сол бар сесаду
чиҳилу шаш аз ҳиҷрат....ва инро ном «Шоҳнома» ниҳоданд».
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, ки қуллаи баландтарини достонҳои
қаҳрамонист, дар асоси ин манбаъҳо навишта шудааст. Баъди
Фирдавсӣ даҳҳо шоирон ба он пайравӣ карда, достонҳо сурудаанд,
ки машҳуртарини онҳо бешубҳа «Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ
мебошад.
Асадии Тӯсӣ барои таълифи асари мазкур баробари аз
сарчашмаҳои эътимодбахши зикршуда истифода намудан, аз маводи фаровони эҷодиёти даҳонакии халқ ва ғайра ҳатталимкон суд
ҷуста, дар оғози достон менависад:
Зи кирдори Гаршосп андар ҷаҳон,
Яке нома буд ёдгор аз меҳон.
Пур аз донишу панди омӯзгор,
Ҳам аз рози чарху ҳам аз рӯзгор.
Зи фарҳангу найрангу доду ситам,
Зи хубию зиштию шодию ғам...
Ки чун хонӣ аз ҳар даре андаке,
Басе дониш афзояд аз ҳар яке. (с.19)
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Аз ин маълум мегардад, ки Асадии Тӯсӣ пеш аз ҳама «зи кирдори Гаршосп» «яке нома» дар ихтиёр доштааст, ки дар заминаи
муҳтавои он «Гаршоспнома»-ро ба назм овардааст.
Бояд гуфт, ки шоир маҳз барои офаридани симои Гаршосп ва
паҳлавониҳои ӯ достони «Гаршоспнома»-ро эҷод накардааст. Агар
ба мағзи «Гаршоспнома» назар андозем, мебинем, ки дар он Асадии Тӯсӣ бо офаридани симои Гаршоспу як қатор чеҳраҳои дигар,
тасвири манзараҳо, истифодаи санъатҳои бадеӣ ва ғайра идеяи
нигоҳ доштани давлати марказонидашуда, васфи шаъну шукӯҳи
халқи худ ва шоҳи одилу хирадмандро пеш гузошта, онро бо макону замону вақт ва шаройити аҳди худ ҳамоҳанг сохтааст. Ғайр аз
ин шоир дар достон баробари тасвири корнамоиҳои қаҳрамони
асосӣ зимнан роҷеъ ба масоили зиёди иҷтимоию фалсафӣ, дар андарзу насиҳат, ахлоқу одоб, қимати сухану сухандонӣ, ситойиши
хираду дониш ва ғайра даст зада, бо мазмунҳои баланду барҷаста
як қатор фикру мулоҳизаҳои пурқимат баён намудааст, ки дорои
аҳамияти бузурги тарбиявӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маърифатианд. Каломи ҳикматомези Асадӣ зимни воқеоти паҳлавонӣ ҷилваи махсусе
дорад. Мураттиби чопи интиқодии «Гаршоспнома», адабиётшиноси эронӣ Ҳабиби Яғмоӣ дойир ба фикрҳои ҳикматомези достони
мазкур барҳақ навишта буд:
«...Гаршоспнома» танҳо манзумаи содаи якоҳанги дар вақоеъ ва
афсонаҳои таърихӣ нест, балки назари гӯяндаи ҳакими он бештар
ба парвардани дақоиқи адабӣ ва намудани луғати форсӣ ва баёни
дастурҳои ахлоқиву тарбиявӣ ва иҷтимоист ва ба таҳқиқ сулси абёти ин манзума дар ҳикмату мавъиза ва ойини зиндагист, ки ҳеч кас
аз он бениёз натавонад буд».
Дар ҳақиқат тавоноии сухан ва табъи нозуки Асадӣ дар тасвири
баён, содагии гуфтор, диққату борикбинии ӯ дар мавридҳои
пандгӯйӣ бойиси он гардида, ки «Гаршоспнома» манбаи суханони
пурҳикмат ҳисоб ёбад. Шоир ба муҳимтарин масъалаҳои тарбиявӣахлоқӣ, аз қабили ситойиши илму хирад, некиву некӯкорӣ, дӯстиву
ростӣ, хислатҳои неку бади инсонӣ, зарари ҳирсу тамаъ ва
майхӯрӣ, молу ҷаҳонпарастӣ, мукофоти амал ва амсоли инҳо дахл
карда, бо суханони ширин ба ҳамзамонону баъдинагони худ панди
зиндагонӣ додааст. Асадӣ дар саросари «Гаршоспнома» кӯшише ба
харҷ расонидааст, ки суханаш равону бурро ва некӯ барояд, зеро ба
ақидаи ӯ сухан пеш аз ҳама шараф ва мояи бузурги маънавиёти
инсонист, ки ба туфайли он, яъне лафзи ҳақиқӣ ва некӯ эҷодкор
ҷовид хоҳад монд:
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Зи беҳтар сухан нест пояндатар
В-аз ӯ хуштару дилфизояндатар.
Сухан ҳамчу ҷон, з-он нагардад куҳан,
Ки фарзанди ҷон аст ширин сухан. (с.21)
Асади Тӯсӣ аз шоиронест, ки дар мавқеи ҳимояи аҳли илму адаб
истода, ганҷи донишро беҳтарин ганҷинаи дунё меҳисобад:
На сер ояд аз ганҷи дониш касе,
На кам гардад, ар з-ӯ бибахшад басе.
Беҳ аз ганҷи дониш ба гетӣ куҷост?!
Киро ганҷи дониш бувад, подшост! (с.145)
Бинобар ин мавзӯи ситойишу тарғиби хирад, илму ирфон, донишу фарҳанг ва таъкиди аҳамияти он дар зиндагии инсон «Гаршоспнома»-ро мазмунан серғунҷоиш намуда, арзиши ғоявию тарбиявии онро афзудааст. Чунончи, шоир аҳамияти илму фарҳангро
дар ҳаёти одамӣ муҳим дониста, онро мояи зиндагӣ, расонандаи
ободию озодӣ, нигаҳдорандаи бадиҳо ва беҳтарин ганҷинаи шойгони ҷаҳонӣ ҳисобидааст:
Мадон беҳ зи дониш яке хоста,
Ки н-ояд ҳаме аз диҳиш коста.
Равонро бувад мояи зиндагӣ
Расонад ба озодӣ аз бандагӣ. (с.182)
Ҳаким Асадӣ ба ақлу дониш ва доноёну бихрадон эътиқоди
зиёде доштааст. Дар ин масъала ӯ бештар аз забони қаҳрамонони
асараш Асрат, Гаршосп, Фаридун ва пири хирадманд омӯхтану аз
бар намудани илму хирадро тарғиб менамояд ва чобукандешии
доноёнро ситойиш мекунад.
Ҳатто худи шоир ҳам дар оғози достон таъкид месозад, ки ӯ
асарашро бо нигини донишу хирад оростааст ва дар акси ҳол чунин
як достони сара офариданаш ғайри имкон мегардид. Шоир мегӯяд:
Бутистоне ороям аз хуш сухан,
Ки ҳаргиз нигораш нагардад куҳан.
Буташ аз хирад зодаю ҷони пок,
Зи дониш сиришта, на аз обу хок.
Бибофам яке дебаи шоҳвор
Зи маънӣ-ш рангу зи дониш нигор. (с.20)
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Хираду дониш, аз назари Асадии Тӯсӣ, мушкилкушои ҳамаи
гиреҳҳои зиндагии заминию осмонии башарият аст ва вай инсонро
бо роҳи некӣ раҳсипор карда, барои расидан ба ҳар мақсад кӯмак
менамояд, шахсро саодатманду дар назди мардум мӯътабар мегардонад. Ҳамин аст, ки Гаршоспи мусаннифи достон баробари
паҳлавони бемонанд будан ва ҷаҳонгардию ҷаҳонгирӣ
ҷаҳонпурсиро низ аз вазифаҳои муқаддаси худ мешуморад. Гаршосп аз онҳое, ки чароғи илму хирад дар даст доранд, таввасути
пурсуҷӯ аз оламу одам, бунёди дунё, ахлоқи ҳамидаи Инсон ва
ғайраҳо дарси ҳаёт меомӯзад.
Ҳакими Тӯс манфиати хираду донишро дар ҳаёти ҷамъиятӣ
дарк намуда, онро бойиси рушду камоли инсон, кошифи асрор,
мӯмиёи ақл, равшангари дил медонад. Дар асар шоир ҳар қадар ки
дар ситойишу тарғиби илму хирад ва аҳамияти он дар тамоми давру замонҳо сухан ронад, ҳамон қадар бо нафрати бепоён ҷаҳолату
нодониро маҳкум мекунад ва носозгории хирадмандону бехирадонро махсус таъкид менамояд:
Ҳар он кас, ки нодону бе рою бун,
На дар кори ӯ суду на дар сухун.
Дарахтеш дон хушки бебаргу бар,
Ки ҷуз сӯхтанро нашояд дигар...
Зи доно сазад пурсишу ҷустуҷӯй,
Касе, к-ӯ надонад, напурсанд аз ӯй! (с.313-314)
***
Маҷӯед дониш зи бедонишон,
Ки нодон зи дониш надорад нишон! (с.434)
Дар достони «Гаршоспнома» порчаҳое ба назар мерасанд, ки
дар онҳо шоир баробари накӯҳиши ҷаҳолату нодонӣ аз аҳли илму
хирад ҳимоятҷӯйӣ мекунад.
Ҳамин тавр, ситойишу тарғиби хираду дониши башарӣ ва яке аз
воситаҳои асосии ҳалли мушкилоти инсонӣ дониста шуданашош
дар достони «Гаршоспнома-и Асадии Тӯсӣ моро ба хулосае меорад, ки дар ҳаёти адабию фарҳангии асри ХI ба монанди садаҳои
IХ-Х ба мавзӯи илму дониш ва манфиати он дар ҳаёти ҷамъиятӣ
аҳамияти беандоза бузург дода шудааст.
Масъалаи некӯӣ ва некӯкорӣ, манфиатрасонӣ ба ҳамнавъон дар
таълимоти ахлоқии арбобони адаби пешин аз мавзӯъҳои марказӣ
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буда, дар ҳамосаи «Гаршоспнома» ҳам мавқеи алоҳидаро ишғол
менамояд.
Шоир дар ин ҷода низ давомдиҳандаи суннатҳои беҳтарини гузаштагони худ аст ва ба андешаи вай Инсон бояд дар ҳама кор некӣ
карданро пеша созаду ба ин восита аз худ номи неке ёдгор гузорад.
Аз ин рӯ, Ҳаким Асадӣ ба ҳама панд медиҳад:
Тан аз ганҷи динор мафкан ба ранҷ,
Зи некию номи накӯ соз ганҷ! (с.321)
Шоир манфиати ин хислати ҳасанаро дар ҳаёти одамӣ шинохта,
қайд менамояд, ки на ҳар кас шарафёби некномӣ мегардад. Некном
он аст, ки кирдору рафтори шойистаи ҷамъиятро дошта бошад:
Накӯномӣ аз гетӣ онро сазост,
Ки кирдори ӯ хубу гуфтор рост. (с.147)
Асадӣ ба талқини некию некӯкорӣ мехоҳад хислатҳои бади инсониро рахна занад ва одамонро ба роҳи хайр раҳнамун созад. Бадӣ
кардан ҳама вақт аз дасти ҳар кас меояд, вале ҳамеша хубӣ кардан
беҳтар аст:
Бадӣ гарчи кардан тавон бо касе,
Чу некӣ кунӣ, беҳтар ояд басе. (с.40)
Ҳаким Асадӣ аз ҳамин нуқтаи назар некию некӯкориро хусусияти асосии Инсон шуморида, онро мояи ифтихори одамият донистааст.
Муаллифи «Гаршоспнома» дар масъалаи дӯстӣ, шинохтани
шахс ва муомила бо одамон бисёр эътибор медиҳад. Дӯстӣ аз ҳар
фарди ҷамъият муомила ва муносибати дӯстона, вафо ва садоқатро
тақозо дорад. Шоир таъкид менамояд, ки шартҳои дӯстию рафоқатро бояд пос дошт, дар ғайри он аз ӯҳдаи дӯстӣ баромадан имконнопазир аст. Ӯ на ҳар касро сазовори дӯст шуморидан медонад.
Дӯст он аст, ки шарики ғаму шодӣ бошад ва дар дӯстӣ муҳаббати
беғаразонаи тарафайн эҳсос карда шавад:
Ғами он касе хӯрдан ойин бувад,
Ки ӯ дар ғамат низ ғамгин бувад. (с.90)
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Дӯстро интихоб намудану бо он аҳду паймони дӯстӣ бастан
саҳл нест:
Ба сад сол як дӯст ояд ба даст,
Ба як рӯз душман тавон кард шаст. (с.237)
Дар миёни масъалаҳои иҷтимоию ахлоқии дар достон инъикосгардида масъалаи мукофоти амал низ ҷойи намоёнро ишғол менамояд. Асадӣ аз нигоҳи ҳақиқату адолат ба муқобили рафтору
кирдорҳои номуносиби инсонӣ баромад карда, беҷазо намондани
ҳама гуна амали бадро хотирнишон мекунад. Байти зерро ҳамчун
фикри ҷамъбастии шоир дар масъалаи мазбур метавон мисол
овард:
Маяндоз санги гарон аз барат,
Ки чу боз гардад, фитад бар сарат. (с.436)
Муаллиф дар достон ҳамчун ҳакими хирадманд ва донандаи
пасту баландиҳои зиндагӣ баромад намуда, аз забони персонажҳои
гуногуни асараш дойир ба аҳамияти панду насиҳат як қатор
андешаҳои пурқимат баён намудааст. Шоир на ҳамаро лоиқи панд
додан медонад. Онҳое, ки аз ақл бегона, бадмаст, худношинос ва
ғайраанд, андарз доданро раво намедонаду вақти худро ба ин тойифа зоеъ намедорад:
Ба масту ба девона мадҳед панд,
Махандед бар пиру бар дардманд. (с.461)
Дар «Гаршоспнома» ба талқини меҳнатдӯстию ҳунарварӣ низ
бо байту порчаҳои алоҳидаи самимӣ дучор меоем, ки Ҳаким Асадӣ
онҳоро гоҳе аз номи симоҳои достон ва гоҳе аз номи худ баён кардааст. Шоир хушӣ, осудагӣ ва сарчашмаи таъмини зиндагиро аз
меҳнатдӯстӣ медонад. Ӯ мақоли халқии «Бе ранҷ ганҷ муяссар намешавад»-ро дар ин масъала бамаврид ва дар ҷояш истифода намуда, ба таври зайл мегӯяд:
Нашояд беҳӣ ёфт бе ранҷу бим,
Ки бе ранҷ кас н-орад аз санг сим. (с.273)
Ҳаким Асадии Тӯсӣ дар асари худ боз ба масоили муҳимми
ҳаёту зиндагонии инсонӣ аз қабили ростию росткорӣ, нодонию
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ҷоҳилӣ, сабуксарӣ, тарсончакию буздилӣ, ҳадди худро дар зиндагӣ
донистан, таҷриба омӯхтан, муносибатҳои волидайн бо фарзанд,
адибу адабиёт, авфу узр, феълу атвор, одоби сухан, рашку ҳасад,
ғаму шодӣ, қаҳру ғазаб ва ситеза, андешаю тадбир, афсӯсу
пушаймонӣ, ҳавову ҳавас, давлату давлатдорӣ ва ғайра бисёр мулоҳизаҳои ҷолиби диққат баён намудааст, ки хонандаи зираку
ҳассос дар вақти мутолиаи достон на як бору ду бор бо онҳо дучор
меояд. Шоир аз адибонест, ки баробари аз эҷодиёти дорову рангини гузаштагон баҳраҳо бардоштан бо андешаҳои ҳикматомези хеш
байни ояндагон таъсиру нуфузе доштааст. Низомии Ганҷавӣ,
Саъдии Шерозӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ барин худовандони сухан
дар эҷоди осори бадеии баландовозаи худ аз «Гаршоспнома» ба ин
ё он муносибат хӯшае чида, маъонии бикру ҳаётии онро батакрор
мавриди истифода қарор додаанд. Ба ақидаи аллома Шиблии
Нуъмонӣ, гӯё Низомии Ганҷавӣ дар вақти таълифи «Искандарнома» «Гаршоспнома»-ро дар рӯ ба рӯи худ дошта будааст.
Мисоли дигар, Ҳаким Асадӣ дар достон овардааст:
Ба гетӣ ба ҷуз дасти некӣ мабар,
Ки ояд яке рӯз некӣ ба бар. (с.236)
Ба ҳамин маънию мазмун
Абдурраҳмони Ҷомӣ мефармояд:

ва

вазни

шеърӣ

Мавлоно

Ба гетӣ мазан ҷуз ба некӣ нафас,
Ки ин аст ойини некону бас.
Аз ин ҷост, ки маҳорати фавқулодда баланд доштан дар ҷодаи
шоирӣ, тавоноии сухан ва табъи равони Асадии Тӯсӣ дар эҷоди
«Гаршоспнома», содагии гуфтор, дақиқу борикбинии лаҳазоти
мухталифи зиндагӣ дар бобати баёни мулоҳизаҳои иҷтимоӣ
пандгӯӣ сабабгори он шудаанд, ки достон манбаи беназири
андешаҳои ҳакимона ва насиҳатомезона дониста шавад.
Роҷеъ ба забон ва услуби адабӣ-бадеии «Гаршоспнома» мухтасаран ҳаминро метавон гуфт, ки Асадӣ ҳангоми таълифи он баробари пурраву ҳамаҷониба риоя намудани хатти сужет ва сохту устухонбандии он дар масъалаи услуби баёну оройиши забони достон низ маҳорати баланди шоирӣ ва тозахаёлию нозукбинии худро
ҷилвагар сохтааст. Яке аз сабабҳои шӯҳрати босазои ин достон ҳам
нисбат ба достонҳои дигаре, ки дар пайравии «Шоҳнома» гуфта
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шудаанд, пеш аз ҳама дар шеваи нигориши он мебошад. Ба ҳамин
маънӣ ҳанӯз Давлатшоҳи Самарқандӣ (асри ХV) гуфта буд: «...Дар
маҷмӯаҳо сухани ӯ мастур аст... ва аз тарзи каломи ӯ маълум мешавад, ки марде фозил буда».
Адабиётшиноси эронӣ Бадеъуззамони Фурӯзонфар низ аз достони баландмазмун будани «Гаршоспнома» ёд мекунад ва бо як
эҳсоси баланде ойид ба сабки нигориши он сухан меронад: «Ин
сабки тоза...таъби гӯяндаро бар ибдоъи афкор ва ихтироъи таркибот мерасонад ва Асадиро дар сафи гӯяндагони бузургу устодони
баландмартаба қарор медиҳад». Зеро дар «Гаршоспнома» таҳкими
аркони шеър, рангину ғанӣ будани забон, содабаёнӣ, пухтаю бамаврид истифода намудани санъатҳои бадеӣ бо устодӣ таъвам идома ёфта, аз баландии мақоми сухани Асадӣ гувоҳӣ медиҳад. Шоири сухандону сухансанҷ каломи худро тавре оро медиҳад, ки хонанда ҳодисаю воқеа, ахлоқ ва рафтору кирдори қаҳрамонону
персонажҳоро бе ҳеҷ як душворӣ дида тавонад ва аз онҳо барояш
хулосаҳои даркорӣ барорад. Аз ин рӯ, ба воситаи устокорона истифода намудани тавсиф, ташбеҳ ва навъҳои он, истиора ва хелҳои
он, ташхис, муболиға, таҷнис, тазмин, тазоду муқобила барин
санъатҳои бадеии маъмулу маъруф суханро ҳусну зеб, мазмунро
баланду барҷаста, маъниро пурраву амиқ, матлабро равшану возеҳ,
таркибу ибораҳоро хушоҳанг ифода карда, ба ин восита таъсири
эмосионалии шеърро қавитар гардондааст. Забони достон аз
оройишҳои сарпеч, муғлақ ва мушкилфаҳм озод буда, муаллифи он
то ҳадде анъанаҳои шеърнависии устодони худ Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Абулқосими Фирдавсӣ ва дигаронро дар асараш
нигоҳ дошта тавонистааст.
Соли 1984
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ОМӮЗИШУ ТАҲҚИҚИ РӮЗГОРУ
ОСОРИ АСАДИИ ТӮСӢ ДАР АВРУПО
Абӯмансур Алӣ ибни Аҳмад Асадии Тӯсӣ аз чеҳраҳои ба назар
намоёни фарҳангу адабиёти форс-тоҷик дар қарни XI милодӣ дониста шудааст. Мо ҳангоми омӯзишу тадқиқи таърихи пурраи
фарҳанги форсизабонон дар чаҳор маврид калимаи «аввалин»-ро
ба исми Асадии Тӯсӣ илова менамоем, ё ба ибораи дигар гӯем, номи ӯро дар паҳлӯи аввалинҳо ёдовар мешавем:
1. Асадии Тӯсӣ аввалин мунозираҳоро дар шакли шеърии
қасида ба забони форсии тоҷикӣ эҷод намудааст.
2. Номбурда аввалин шуда, дар пайравии шоҳасари
Абулқосими Фирдавсӣ «Гаршоспнома»-и худро навиштааст.
3. Аввалин фарҳанги тафсирии форсии тоҷикӣ «Луғати
фурс», ки то замони мо омада расидааст, ба қалами ӯ тааллуқ дорад.
4. Қадимтарин нусхаи қаламии ба форсӣ то ба замони мо расида ба хатти Асадии Тӯсӣ тааллуқ дошта, он китоби Абӯмансур
Муваффақ ибни Алӣ ал-Ҳиравӣ доир ба тиб будааст, ки соли 447
ҳиҷрӣ (баробар ба соли 1056 милодӣ) китобат шудааст.
Асадии Тӯсӣ аз суханварони шинохтаи қарни XI бошад ҳам,
сарчашмаву маъохизи адабиву таърихие, ки аз рӯзгори сипаришуда
ва осори ӯ маълумот медиҳанд, асосан мутаалиқ ба қарни XV
милодӣ дониста шудааст. Шояд бо гузаштани вақту мурури замон
манбаъҳои аввалиндараҷа аз байн рафта бошанд. Аз ин рӯ, чеҳраи
фардӣ ва фаъолияти эҷодии шоир монанди аксари адибону намояндагони барҷастаи илму фарҳанги форс-тоҷик муддати мадиде
дар саҳифаҳои маъохизи адабӣ ва таърихӣ торик монда, бештар
номукаммалу хира таҷассум ёфтаанд.
Маълумоти нахустин ва нисбатан муфассале, ки роҷеъ ба Асадӣ
ва мероси адабии мавсуф тааллуқ дорад, ба муаллифи «Тазкиратуш-шуаро» Давлатшоҳи Самарқандӣ мансуб аст.1 Маълумоти
Давлатшоҳ печида буда, аз иштибоҳу иғроқҳо холӣ нест.
Навиштаҳои ин тазкиранигор, монанди устоди Фирдавсӣ шуморида шудани Асадии Тӯсӣ, вайро шоир ва ҳатто маликушшуарои
дарбори Султон Маҳмуд хондан, бо хоҳиши Фирдавсӣ чаҳор ҳазор
байти охири «Шоҳнома»-ро ба назм овардани ӯ ба ҳақиқати
1

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро. Бо тасҳеҳи Эдуард Броун. Ландан, 1901. – С. 35-39.
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таърихӣ рост намеоянд. Ин андешаҳои Давлатшоҳ роҷеъ ба Асадии
Тӯсӣ асосан сохтаву бофта буда, ба сарчашмаҳои баъдина ва
шарқшиносии охири қарни XIX ва оғози қарни XX-и Аврупо
таъсири манфӣ ворид сохтааст. Маълум мешавад, ки ҳам Тақии
Кошӣ дар «Хулосату-л-ашъор ва зубдату-л-афкор», ҳам Амин
Аҳмади Розӣ дар «Ҳафт иқлим» ва ҳам Шерхони Лудӣ дар «Миръоту-л-хаёл» дар навиштаҳои худ роҷеъ ба Асадии Тӯсӣ таҳти
таъсири Давлатшоҳи Самарқандӣ қарор доштаанд.
Ҷараёни зиндагӣ ва осори боқимондаи Асадӣ тавре болотар зикраш рафт, аз авохири қарни XIX сар карда, диққати
мусташриқони ҷаҳониро ба худ ҷалб намуда меояд. Мутарҷими
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ба забони фаронсавӣ Жюл Мол (1800-878)
доир ба баъзе достонҳои дар пайравии ин шоҳасари мондагор навиштаи худ баҳсу ақида ронда, аз ҷумла роҷеъ ба «Гаршоспнома»и Асадии Тӯсӣ гуфта буд: «Ин манзума комилан ҳамосӣ ва дорои
хасоиси манзумаҳои паҳлавонист. Манобеъи он низ бар манобеъе,
ки Фирдавсӣ аз онҳо истифода карда, ҳамсон аст ва танҳо дар ин
асар иддае аз ҳикоёти ғариб роҳ ёфта ва он иборат аст аз аҷоибе, ки
Гаршосп дар ҷазоири уқёнуси Ҳинд дида буд ва зоҳиран ин
афсонаҳо ва аҷоиб ба василаи баҳрпаймоёни халиҷи Форс ба достони эронӣ нуфуз кард».2
Жюл Мол аз «Сомнома», «Фаромарзнома», «Ҷаҳонгирнома»,
«Бону Гуштаспнома», «Барзунома», «Баҳманнома» ва ғайра
манзумаҳои дар пайравии «Шоҳнома» навишташуда, сохту
муҳтавои мухтасари ҳар яке, теъдоди абёт ва то ҳадде аз таърихи
навишта шудани онҳо ёдовар гардида, «Гаршоспнома»-ро аз аввалин ва беҳтарин пайравӣ ба «Шоҳнома» медонад.3 Дар ин маврид
мебояд гуфт, ки ин андешаҳои мусташриқи фаронсавӣ дорои
таҳдоби пухтаи илмӣ мебошанд.
Шарқшиноси олмонӣ Ҳанри Эте дар «Гузоришномаи панҷуми
маҳфили байналхалқии шарқшиносон»4 соли 1882 милодӣ ва асари
тадқиқотии худ «Таърихи адабиёти форсӣ»5 доир ба ҳаёт ва
эҷодиёти Асадии Тӯсӣ таваққуф намуда, дар заминаи навиштаҳои
2

Жюл Мол. Дебочаи «Шоҳнома». Тарҷумаи Ҷаҳонгир Афкорӣ. –
Теҳрон, 1345. – С.38-66.
Жюл Мол. Ҳамон ҷо.
4
H. Ethe. Uber persische Tenzoner. Ver han dlungen des 5 internationalen
Orientalisten Congresses, Bd. 2, Berlin, 1882/ – S. 48-135
5
Ҳенри Эте. Таърихи адабиёти форс. Тарҷумаи Ризозода Шафақ, –
Теҳрон, 1958 м. – С.40-42, 55-57, 297.
3
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Давлатшоҳи Самарқандӣ ба иштибоҳ роҳ медиҳад ва ба ду Асадӣ –
Абӯмансур Аҳмад ибни Мансур, ки гӯё падар аст ва Алӣ ибни
Аҳмад, ки гӯё писари ӯст, қойил мешавад.
Агар санади Давлатшоҳи Самарқандиро, ки «Фирдавсии Тӯсӣ
шогирди ӯст...» ва баъдтар «чаҳор ҳазор байти боқии «Шоҳнома»ро ба назм овард» мегӯяд, ба эътибор гирему дар айни ҳол Асадии
Тӯсиро гӯяндаи «Гаршоспнома» ва муаллифи «Луғати фурс»
муаррифӣ кунем, шак нест ба хулосае оем, ки ӯ умри тӯлоние дида
будааст.6 Яъне, зиёда аз 140 сол. Ба ҳақиқат наздик набудани ин
адад бешак эҳсосшаванда аст ва дар ҳамин заминаи номӯътамад
Ҳанри Эте барғалат гӯяндаи мунозираҳоро падар ва ва мусаннифи
«Гаршоспнома»-ву фарҳанги «Луғати фурс»-ро писар мехонад, ки
ин ғалати маҳз аз ҷониби муҳаққиқони дигари рӯзгору осори Асадии Тӯсӣ ислоҳ дароварда шудааст. Аз ҷумла, ин масъала дар асари
шарқшиноси рус Константин Иванович Чайкин «Асадии бузург ва
Асадии кӯчак»7 соли 1934 муфассалу возеҳ ҳалли худро ёфтааст,
ки дар ин боб поёнтар таваққуф хоҳем кард.
Олими дигари олмонӣ Паул Ҳорн соли 1897 милодӣ фарҳанги
«Луғати фурс»-ро интишор дода, дар муқаддимаи он доир ба
шарҳи аҳволи мухтасари Асадии Тӯсӣ, эҷодиёти мавсуф, нусхаҳои
қаламии «Луғати фурс» баҳс мекунад ва иштибоҳан Асадиро бо
Фирдавсӣ хешу табор мешуморад.8 Ин муҳаққиқи шарқшинос аз
«Гаршоспнома» ва мунозираҳои шоир ёдоварие ҳам накардааст.
Баъдтар маълумоти мухтасари шарҳи ҳол ва мероси адабии ба
меросмондаи Асадии Тӯсӣ дар рисолаи тадқиқотии шарқшиноси
рус А.Крымский «Таърихи Эрон, адабиёт ва таълимоти дарвешии
он» ба чашм мерасад.9 Ӯ ҷонибдори ақойиди барғалати Ҳанри Эте
ва Эдуард Броун буда, оид ба ин масъала ба ду Асадӣ қойил аст ва
«Гаршоспнома»-ро ба «Асадии кӯчак» нисбат медиҳад.
Мусташриқи шинохтаи инглис Эдуард Броун ба муҳаққиқи
шарқшиноси олмон ҳамақида буда, маълумоти роҷеъ ба Асадӣ ва
эҷодиёти ӯ овардаи Давлатшоҳи Самарқандиро бо иловаҳо тарҷума
6

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро. – С. 35-36
Чайкин К.И. Асади Старший и Асади Младший. В. кн.: «Фердоуси». –
Ленинград, 1934.
8
Asadis neupersisches Worterbuch lugat-I Furs nach einziger vaticanis chen
Handschrift herausgegelen vor Paul Horn. Berlin, 1897. – S. 5-37.
9
Крымский А. История перси, ее литературы и дервишской теософии.
Т.1, №2, прим. 2, – Москва, 1915.
7
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карда, нашр менамояд.10 Номбурда тақсимоти Ҳанри Этеи олмониро доир ба ду Асадӣ асос намуда, навиштаҳои муаллифи «Тазкирату-ш-шуаро»-ро афсона мехонад ва Этеро бидуни далойилу
бурҳони тозаву қотеъ ҳақ мешуморад. Эдуард Броун менависад:
«Шоире, ки дар ин ҷо бояд дар борааш сухан гуфта шавад, Асадии
Бузург, яъне Абӯнаср Аҳмад ибни Мансури Тӯсӣ аст, ки набояд бо
писараш Алӣ ибни Аҳмад Асадӣ, ки сарояндаи «Гаршоспнома» ва
муаллифи куҳантарин китоби луғати форсӣ аст, иштибоҳ шавад.
Қадимтарин намунае, ки аз хатти форсӣ дар даст ҳаст, хатти ҳамин
Асадии кӯчак аст, ки ба соли 477 ҳиҷрӣ (1056 милодӣ) онро истинсох карда... Шояд ҳақ он бувад, ки зикри Асадии Бузургро қабл аз
Фирдавсӣ оварда бошем, зеро ки вай илова бар дӯстӣ ва
ҳамшаҳригарӣ муаллими Фирдавсӣ низ будааст».11 Ин навиштаи
Эдуард Броун ба ҳеч ваҷҳ қабули хотир намебошад.
Дар оғози солҳои бистуми қарни гузашта ховаршиноси
фаронсавӣ Глимен Ҳорт қисмате аз «Гаршоспнома»-ро тарҷума
менамояд, ки он аз 2546 байт иборат аст.12 Вале ба ӯ муяссар намешавад, ки ин кори хайрро хотима бахшад. Роҷеъ ба ҳусну қубҳи
ин тарҷума дар рисолаи банда «Асадии Тӯсӣ ва ҳамосаи ӯ «Гаршоспнома» ба забони русӣ то ҷое муфассал омадааст.13
Дар омӯзиши ҳаёт ва эҷодиёти Асадии Тӯсӣ ҳиссаи
мусташриқи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ Константин Иванович Чайкин (1886-1939) бузург аст. Мақолаи муфассалу пурмӯҳтавои ӯ
«Асадии бузург ва Асадии кӯчак»14 ва мактубҳояш ба
Ю.Н.Марр15 дар омӯхтан ва таъйин намудани ҳақиқати шахсияти
Асадии Тӯсӣ дар илми ховаршиносӣ гардише дониста мешавад.
Муҳаққиқи мазкур бо далойилу ҳуҷҷатҳои илмӣ ва ишораҳои устод Бадеъуззамони Фурӯзонфар16 ба исбот расонид, ки Асадии
дигаре ба ҷуз як Асадии Тӯсӣ вуҷуд надошта, тамоми асарҳои
10

Э.Броун. Таърихи адабиёти Эрон. Аз Фирдавсӣ то Саъдӣ. Тарҷумаи
Фаводи Муҷтабоӣ. – Теҳрон, чопи дувум. – С.215-220.
Э. Броун. Ҳамон ҷо. – С.215.
12
Clеmеnt Huart. Lеlivrе de Carchacp. Paris, 1926.
13
Алии Мухаммади. Асади Туси и его поэма «Гершасп-наме». – Душанбе, 1994. – С.224.
14
Чайкин К.И. Асади Старший и Асади Младший. – С.119-159.
15
Марр.Ю.Н., Чайкин К.И., Хакани., Незами, Руставели, 2. – Тбилиси: –
Мецниеребра, 1966. – С.92-95, 106-109, 114-115.
16
Бадеъуззамони Фурӯзонфар. Мунтахаби адабиёти форсӣ. – Теҳрон,
1319. – С.68-71.
11
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номбаршуда моли ҳамин шоир мебошад. Бо ин ӯ ба ақидаи нодурусту ғалати мусташриқини Ғарб Ҳанри Эте ва Эдуард Броун хати бутлон кашид. Дар ин мақола Чайкин роҷеъ ба мунозираҳои
Асадии Тӯсӣ таваққуф намуда, аз манобеъи хаттӣ ва шифоҳӣ
доштани манзумаи «Гаршоспнома», бо хоҳиши вазири
Абӯдулафи Дайронӣ дар Нахчевон дар тӯли ду сол эҷод шудани
он маълумоти саҳеҳи илмӣ пеш мегузорад.
Дар масъалаи омӯзиши ҳаёту эҷодиёти Асадии Тӯсӣ
муқаддимаи ба матни «Гаршоспнома» навиштаи мураттиби он
Ҳабиб Яғмоӣ ҷолиб аст.17 Ҷиҳати ҷолиби он муқаддима пеш аз
ҳама дар он аст, ки мураттиб баробари таври мухтасар ёдовар шуданаш аз рӯзгору осори Асадии Тӯсӣ аз манзумаи бузургҳаҷму
баландмӯҳтаво будани «Гаршоспнома», маъохиз, сабаби ба
чеҳраи Гаршосп рӯй наовардани Абулқосими Фирдавсӣ ва дар
пайравии «Шоҳнома» навишта шудани достон маълумоти
боэътимоду муфассал дода, нусахи истифоданамудаашро як-як
тавсиф менамояд. Ҳабиб Яғмоӣ алайҳи онҳое, ки «Гаршоспнома»-ро асари номашҳури адабиёти форс-тоҷик, сояи хираи
«Шоҳнома» ва ғайра шуморидаанд, баромадааст. Ин ҷо қайд намудан бамаврид аст, ки муқаддимаи Ҳабиб Яғмоӣ бар матни
«Гаршоспнома» аз ҷониби эроншиноси рус Д.С.Комиссаров сазовори баҳои баланд гардида буд.18
Тавре ишора намуда будем, олими ховаршиноси фаронсавӣ
Глимен Ҳорт тарҷумаи «Гаршоспнома»-ро нотамом монда буд. Ин
заҳмати ӯро мусташриқи дигари фаронсавӣ Анри Массе давом дода, баъдтар достонро пурра тарҷума мекунад. Аммо ин мусташриқ
ҳам дар хусуси шарҳи аҳволи Асадии Тӯсӣ ақидаи олими олмонӣ
Паул Ҳорн, яъне «хоҳарзодаи Фирдавсӣ будани Асадӣ» ва «шоир
будани падараш»-ро барғалат тарафдорӣ менамояд.19 Бо вуҷуди ин
тадқиқоту омӯзиши Анри Массе дар Аврупо роҷеъ ба ҳаёту
эҷодиёти Асадии Тӯсӣ қадами ҷиддие ба пеш буд.
Аҳволу осори Асадии Тӯсӣ, аз ҷумла манзумаи «Гаршоспнома»и ӯ дар корҳои пажӯҳишии мусташриқи намоёни рус Е.Э.Бертелс
(1890-1957) низ мавриди таҳқиқи доманадор қарор гирифтааст. Ӯ
17

Асадии Тӯсӣ. Гаршоспнома. Ба эҳтимоми Ҳабиб Яғмоӣ. – Теҳрон,
1317ҳ. Муқаддима. – С. 1-22.
18
Комиссаров Д.С. О современном Иранском литературоведении. – Москва: Наука, 1980. – С.26
19
Бертельс Е.Э. Очерк истории персидской литературы. – Ленинград,
1928. – С.33.
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дар аввали ба ҷодаи илм қадам ниҳодан дар рисолаи худ «Мухтасари таърихи адабиёти форсӣ»20 як дараҷа пайравии нодурусти
Ҳанри Эте ва Эдуард Броунро карда бошад ҳам, дар асарҳои минбаъдаи пажӯҳишии худ ақойиди дурусти Бадеъуззамони
Фурӯзонфар ва Константин Иванович Чайкинро маъқул медонад ва
«Гаршоспнома»-ро яке аз асарҳои беҳтарини ин суханвари Тӯсӣ
дониста, сохту мӯҳтавои онро дар китоби «Таърихи адабиёти форстоҷик» ба таври бояду шояд таҳлил менамояд.21 Пажӯҳиши
Е.Э.Бертелс роҷеъ ба «Гаршоспнома» ва «Мунозираи Араб ва
Аҷам» заҳмати пурбор буда, дар шинохти Асадии Тӯсӣ минбаъд
кӯмаки муфиде хоҳанд расонид.
Мусташриқи чех Ян Рипка дар асари худ «Таърихи адабиёти
форс-тоҷик» доир ба як силсила достонҳои эпикии адабиётамон
маълумот дода, ба таври умумӣ аз шарҳи ҳоли Асадии Тӯсӣ, осори
суханвар ва хосатан «Гаршоспнома»-и вай ёдовар мешавад.22 Дар
тадқиқоти Ян Рипка навҷӯиву навгӯиҳо набошанд ҳам, он барои
бори дигар мардуми Аврупоро бо Асадии Тӯсӣ шиносонидан
аҳамияти боризе дорад.
Ҳамчунон дар осори илмии мусташриқи собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ И.С.Брагинский, ки ба пажӯҳиши адабиёти форс-тоҷик
бахшида шудаанд, роҷеъ ба шарҳи аҳвол ва эҷодиёти Асадии Тӯсӣ
маълумоти мухтасар мавҷуданд.23 Ин муҳаққиқ аз мусташриқини
дар боло номбаршуда бо он фарқ мекунад, ки вай бештар ба
манбаъҳои «Гаршоспнома», сабку услуб ва бадеъиёти ин достон
аҳамият дода, дар рӯҳияи аҳли дарбор навишта шудани онро
таъкид менамояд.
Аз навиштаи муҳаққиқини шарқшиноси Аврупо дар заминаи
маъхазҳои мавҷуда маълум мегардад, ки эшон дар баҳо додан ба
ҳаёту эҷодиёти Асадии Тӯсӣ ба ду равия тақсим мешудаанд:
Равияи аввал онҳоеанд, ки Асадиро ба падару писар тақсим намуда омӯхтаанд, монанди Ҳерман Эте ва Эдуард Броун. Дар ин
20

Бертельс. Е.Э. Пятое муназаре Асади Тусского. «Учённые записки
Института востоковедения АН СССР», 1938. – С.55-88; Асари дигари
ӯ: Ист. персидско-таджикской литературы. – Москва: ИВЛ, 1960. –
С.240-267.
21
Ҳамон ҷо.
22
Jan Rypka. History of Iranian literature. Dordrecht – Holland, 1968. – P.
164-165.
23
Брагинский И.С. Из истории таджикской и персидской литературы. –
Москва: Наука, 1972. – С.273-276.
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равия гузашта аз ин Асадиро хеши наздики Абулқосими Фирдавсӣ
хондаанд, монанди А.Крымский ва Анри Массеи фаронсавӣ.
Равияи дувум дар асадишиносӣ мутааллиқ ба К.И.Чайкин ва
идомадиҳандагони андешаҳои ӯст, ки Асадии Тӯсиро яке медонанд
ва ҳам мунозираҳо, ҳам «Гаршоспнома» ва ҳам фарҳанги «Луғати
фурс»-ро маҳсули тафаккуру эҷоди ӯ медонанд. Пас, Асадии Тӯсӣ
баъди Фирдавсии Тӯсӣ ба майдони адабиёти форс-тоҷик ворид
шуда, манзумаи комили «Гаршоспнома»-и худро дар пайравии
«Шоҳнома» эҷод намуда будааст. Дар ин бора шоир дар оғози
«Гаршоспнома» мегӯяд:
Ба «Шаҳнома» Фирдавсии нағзгӯй,
Ки аз пеши гӯяндагон бурд гӯй.
Басе ёди разми ялон карда буд,
Аз ин достон ёд н-оварда буд.
Ман акнун ба табъам баҳор оварам,
Мар ин шохи навро ба бор оварам.24
Дар хотима метавон гуфт, ки ба мероси адабии Асадии Тӯсӣ
таваҷҷӯҳ намудани мусташриқини Аврупо ва таваҷҷӯҳи эшон ба
рӯзгори сипаришудаву мероси боқимондаи адиб далолат бар он
менамояд, ки Асадӣ дар рушду такомули адабиёти оламшумули
форситаборон саҳми назаррас ва нақши мондгорро сазовор аст.
Соли 1996

24

Асадӣ. Гаршоспнома. – С.20.
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МАНБАЪҲОИ ЭҶОДИ
«ГАРШОСПНОМА»-И АСАДИИ ТӮСӢ
Ҳар як асари ривоятӣ ганҷинаи бебаҳои халқ буда, он баробари
пешрафту тараққиёти ҳаёти адабию маданӣ ва иқтисодию сиёсии
ин ё он миллат рушду такомул меёбад ва ҳамқадами замони худ ба
шумор меравад. Баробари фарзанди замони худ будани осори
шифоҳию хаттӣ дар онҳо урфу одат, расму русуми гузаштагон аксандоз мегардад ва бо ин роҳ онҳо дар худ таърихи ниёгонро нигоҳ
дошта меоянд. Дар ҷаҳон осори зиёди бадеиро метавон санад
овард, ки маъхазу пояи навиштани таърихи халқу миллатҳо гардидаанд, ки дар навбати худ онҳо низ манбаъҳои қадимтар ва заминае
доштаанд. Ба ҳамин маънӣ достони «Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ
(солҳои таълиф 1065-1066), ки аз шоҳкориҳои асри XI ба шумор
меравад, баробари як асари оригиналию комили даврони худ будан
дорои манобеъи қадима мебошад.
Оид ба манбаъҳои достон баъзе тадқиқотчиён дар мавриди доир
ба осори Асадӣ маълумот додан ба таври умумӣ изҳори ақида кардаанд. Ақоиди оид ба манбаъи «Гаршоспнома» баён намудани
онҳо аслан дуруст буда, интиқод гирифтан номумкин аст. Вале бояд гуфт, ки ҳеч кадом аз муҳаққиқони ҳаёту эҷодиёти шоир ба ин
тарафи масъала, ки асоси навишта шудани «Гаршоспнома» ба
ҳисоб меравад, ба таври бояду шояд истода нагузаштаанд.1 Мо
ақидаҳои иҷмолии муҳаққиқон ва дарёфтҳои худро дар якҷоягӣ
оварда, кӯшиш менамоем, ки ҳатталимкон маъхазҳои ин достонро
то давраи ба риштаи назм кашидани Асадӣ рӯйи коғаз оварем.
Аввалин манобеъе, ки аз симои асосии ин ҳамоса Гаршосп сухан меронанд, навиштаҳои Авестоӣ, осори паҳлавӣ ва асарҳои адабии қарнҳои аввали ислом ба ҳисоб мераванд.
«Ҳамчунин дар китоби муқаддаси зардуштиён дар бораи
ҷангҳои Гаршосп бо дадону девон ва саркашон ривоётест, ки услуби он бо достонҳои ин китоб (яъне «Гаршоспнома» – А.М.)
мутобиқ аст»2 ва Ҳаким Асадӣ назар ба ривоёти мавҷуда Гаршос1

2

Нигаред: Алӣ Муҳаммадиев. Аз таърихи омӯзиши «Гаршоспнома»-и
Асадии Тӯсӣ. – Известия Академии наук Таджикской ССР, ООН,
1982, №2. – С.82-89.
Асадии Тӯсӣ. Гаршоспнома. Бо эҳтимоми Ҳабиб Яғмоӣ. – Теҳрон,
1317ҳ, Муқаддима. – С.3-4. Минбаъд: Асадӣ. Гаршоспнома.
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про як фарди комилу мағлубнопазир муаррифӣ мекунад. Ғайри ин
дар сурудаҳои «Оташкадаи каркӯй» ба талқини некиву некӯкорӣ
ва фурӯтаниву хоксории Гаршосп бармехӯрем, ки ин хусусиятҳои
ҳамидаи инсонӣ дар cимои Гаршосп таҷассуми худро ёфтаанд:
Афрӯхта бодо рӯшноӣ
Оламгир бод ҳуши Гаршосп
Дӯст бидор дар оғӯш
Ба офарин накӯш.
Ҳамеша некӣ куну некӯкор бош,
Ки дирӯзу имшаб бигзашт.3
Ин қитъашеър сарфи назар аз ҷузъию як ишораи ночиз будан
моро ба хулосае меорад, ки Гаршоспи Асадӣ аз симоҳои ба назар
намоёни қадимаи форситаборон ба ҳисоб рафта, то пайдо шудани
адабиёти хаттӣ дар байни халқ маълуму машҳур будааст ва маншаъи баромади он ба замонҳои хеле қадим рафта мерасад.
Ҳабиб Яғмоӣ барои исботи он, ки мавзӯъи «Гаршоспнома»
достонҳои қадимаи эронӣ аст, санади зайлро меорад: «Дар китоби
«Бундаҳиш» нажоди Гаршосп чунин шуморида шудааст: Гаршоспу
Аврвахш ду бародар будаанд, аз писарони Атрат, писари Сом, писари Нурак, писари Спонёсп, писари Дуршосп, писари Туг, писари
Фаридун».4
Дар «Гаршоспнома» бошад Асадӣ нажоди қаҳрамони худро ба
ин ришта кашидааст: Гаршосп ва Гавранг ду бародар будаанд аз
писарони Асрат, писари Шам, писари Туварг, писари Шедасп, писари Тур, писари Ҷамшед.5 Агар ин ду силсилаи нажодро аз ду китоб бо якдигар муқоиса намоем ва аз тағиротҳои ҷузъие, ки бо мурури замон падид омадаанд, чашм бипӯшем, ба таври умумӣ
тақрибан ихтилофе ба назар намерасад.
Маъхази мӯътамаде, ки асоси достони Ҳаким Асадиро ташкил
медиҳад, асари комиле бо номи «Китоби Гаршосп» ё «Гаршоспнома»-и мансури Абулмуайяди Балхӣ шинохта шудааст. Мутаассифона ин асар то ба замони мо омада нарасидааст ва зоҳиран ҷузъе
аз афсонаҳои қаҳрамонӣ буда, набояд онро аз «Шоҳнома»-ҳо ҷудо
шумурд. Роҷеъ ба сабаби эҷоди «Шоҳнома»-ҳо аз ҷумла «Китоби
3
4
5

Сомии Алӣ. Тамаддуни сосонӣ. Ҷ.1. – Теҳрон, 1343. – С.153.
Асадӣ. Гаршоспнома. Муқаддима. – С.3.
Асадӣ. Гаршоспнома. – С.43-50.
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Гаршосп», ҳаминро метавон гуфт, ки муборизаҳои тӯлонии
озодихоҳӣ – истиқлолиятталабии мардуми Мовароуннаҳру Хуросон бар зидди арабҳо ва ба даст омадани истиқлолияти сиёсию
фарҳангӣ дар навбати худ талаб менамуданд то корнамоиҳо ва ифтихороти афсонавию таърихии гузаштагони онҳо дар либоси тоза
ҷилвагар шаванд. Аз ин ҷост, ки аз ҳамон лаҳзаҳои аввалини ба
даст оварда шудани истиқлолияти сиёсию фарҳангӣ бар арабҳо
намояндагони ҳаёти адабии халқҳои форсизабон ва дигар мардуми
эронинажод дар андешаи ҷамъу мураттаб сохтани таърихи парокандаи қадим ва саргузаштҳои пурифтихори аҷдодони худ афтодаанд. Дар ин бора адабиётшиноси Эрон Забеҳуллоҳи Сафо дар асари
худ «Ҳамосасароӣ дар Эрон» мушоҳидаю мулоҳизаҳояшро ин тавр
меоварад: «Вуҷуди ривоёт дар достонҳои шифоҳӣ, осори мактуб ва
дафтару авроқи қадим, китоби таърихии тоза ба забони арабӣ чун
ба ҳисси мафохираи эрониён ҳамроҳ шуд, ононро ба тадвини мудавван ва комиле ба тақлид аз «Худойнома»-и аҳди Сомониён ва
«Сайру-л-мулук»-ҳои аҳди исломӣ барангехт ва бар он дошт, ки
ривоёт ва достонҳои парокандаро, ки бинобар он чи дидаем, дар
Хуросону Систон ва Мовароуннаҳр мутадовил буд, бар ахбор ва
аҳодиси «Сайру-л-мулук»-ҳо ва натиҷаи мутолиагӣ ва баҳсҳои
муҳаққиқон афзоянд ва китобҳои бузурге дар шарҳи достонҳо ва
таърихи Эрон ба форсӣ ва ба номи «Шоҳнома» ва ё ба асоми
паҳлавонони бузург монанди «Гаршоспнома»-ю «Фаромарзнома»
ва амсоли инҳо падид оварданд».6
Ҳамин тавр, фатҳи араб дилбастагии миллатро нисбат ба достону афсонаҳои куҳан ҳаргиз наметавонист бикоҳад ва он ривоятҳоро
аз ёду хотирот бибарад. Натиҷаи ҳамин меҳру муҳаббат нисбат ба
фарҳанги ниёгон як силсила «Шоҳнома»-ҳо ва достонҳои мансурро
ба вуҷуд овард, ки «Шоҳнома»-и Абулмуайяди Балхиро (бо унвони
«Шоҳномаи бузург» низ ёд мекунанд), «Китоби Гаршосп»-и ӯ (шояд қисмате аз «Шоҳнома»-и Абулмуайяд бошад), «Шоҳнома»-и
Абӯалии Балхӣ ва «Шоҳнома»-е, ки бо супориши сипаҳсолори Хуросон Абумансур Муҳаммад ибни Абдураззоқ тартиб дода шудааст, аз ҳамин қабиланд. Ин «Шоҳнома»-ҳои мансур имрӯз
мавқудшуда ба ҳисоб раванд ҳам, дар замони зиндагонии шоироне,
ки ин асарҳоро ба риштаи назм кашидаанд, мавҷуд буда, шоирони
достонсарой онҳоро дар ихтиёри худ доштаанд ва ин шоҳасарҳои
6

Забеҳуллоҳи Сафо. Ҳамосасароӣ дар Эрон. – Теҳрон, 1333. – С.15.
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мансур «дар охирҳои асри X омада, пояи достонҳои манзуми
қаҳрамонӣ ва таърихии моро ташкил намудаанд».7
«Китоби Гаршосп»-и Абулмуайяд то ба рӯзгори мо омада нарасида бошад ҳам, нависандаи «Таърихи Систон» аз он бисёр
воқеаҳои аҷоибро нақл менамояд, ки бештари онҳо ба рафти
воқеъоту мазмуни асари Асадии Тӯсӣ хеле шабоҳат доранд ва сар
мехӯранд. Аз ҷумла, муаллифи «Таърихи Систон» созанда ва бунёдкори шаҳри Систонро Гаршосп медонад, ки мегӯяд: «Аммо бино кардани Систон бар он рӯз буд, ки Гаршосп доноёни ҷаҳонро
ҷамъ карда буд, ки ман шаҳре бунёд хоҳам кард бад-ин рӯзгор, ки
Заҳҳок ҳаме ҷаҳон вайрон кунад ва озодагони ҷаҳонро ҳамекушад
ва ӯро дар шаҳре ман карда бошам фармон набошад».8 Айни
маъниро мо дар «Гаршоспнома»-и Асадӣ дучор меоем.9 Ин санадро
мусаннифи «Таърихи Систон» бояд айнан аз «Китоби Гаршосп»
иқтибос карда бошад, зеро ӯ минбаъд аз он асар ёд карда, доманаи
сухани худро роҷеъ ба эъморгари шаҳри Систон тӯл намедиҳад ва
завқи хонандаро ба китоби Абулмуайяд ҳавола медорад: «Гаршосп... ин шаҳр бино кард ва тамом кард ва қиссаи Гаршосп зиёд
аст ва китоби ӯ тамом гуфта ояд, аммо ин миқдор ин ҷо басанда
кардем, то китоб дароз нагардад».10 Ҳатто дар саҳифаи 35 «Таърихи Систон» оварда шудааст: «Абулмуайяд андар «Китоби Гаршосп» гӯяд...»
Аз мисолҳои болоӣ маълум мегардад, ки дар замони зиндагонию эҷоди мусаннифи «Таърихи Систон» (охирҳои асри X) «Китоби Гаршосп»-и Абулмуайяди Балхӣ дар алоҳидагӣ маълуму
машҳур буда, таърихнигорон аз он истифодаҳо карда, баҳраёб гардида будаанд. Дар айни замон Асадии Тӯсӣ онро ҳамчун махзани
аввалиндараҷаи достон дар даст доштааст. Аз ин рӯ, асоси «Гаршоспнома»-и Ҳаким Асадиро бояд «Китоби Гаршосп»-и Абулмуайяди Балхӣ донист, зеро:
Зи кирдори Гаршосп андар ҷаҳон,
Яке нома буд ёдгор аз меҳон.11
7

А. Мирзоев. Абӯ Абдулло Рӯдакӣ. – Сталинобод, 1958. – С.50.
Таърихи Систон. Ба тасҳеҳи Маликушшуаро Баҳор. – Теҳрон, 1314. –
С.2-4. (Минбаъд: Таърихи Систон).
9
Асадӣ. Гаршоспнома. – С.267-270.
10
Таърихи Систон. – С.5.
11
Асадӣ. Гаршоспнома. – С.19.
8
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гуфтани шоир бояд ишора ба «Китоби Гаршосп» бошад. Мутаассифона имрӯз мо «Китоби Гаршосп»-ро бо достони «Гаршоспнома» дар муқоиса ба ҳам дида баромада, аз шабоҳату фарқияташон
баҳсе ба миён оварда наметавонем ва ин кори ниҳоят зарурию арзандаро ҳамон вақт метавон анҷом дод, ки асари Абулмуайяди
Балхӣ пайдо гардаду зери даст бошад.
Маъхази дигари «Гаршоспнома»-ро метавон «Шоҳнома»-и
Абулқосими Фирдавсӣ шуморид. Мо «Шоҳнома»-и безаволро барои он манбаъи достони Асадӣ медонем, ки шоир пеш аз эҷоди
асари худ ин ганҷи бебаҳои устоди Тӯсро ҳаматарафа омӯхта, сохту сабки нигориши «Шоҳнома»-ро дар он пурра нигоҳ доштааст.
Дар баробари ин муаллифи «Гаршоспнома» ҳатто ягон лаҳзаи
воқеъаҳои базмию размии «Шоҳнома»-ро ба такрор наовардааст:
Ба «Шаҳнома» Фирдавсии нағзгӯй,
Ки аз пеши гӯяндагон бурд гӯй.
Басе ёди разми ялон карда буд,
Аз ин достон ёд н-оварда буд.
Ман акнун ба табъам баҳор оварам,
Мар ин шохи навро ба бор оварам.12
Мисоли фавқ гувоҳи он аст, ки Асадӣ бо шоҳасари Фирдавсӣ
шиносоии комиле дошт.
Агар баъзе асарҳои тоисломӣ, «Китоби Гаршосп»-и Абулмуайяди Балхӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва ғайра асосе бар банду баст,
сохту мундариҷа, симоофарӣ ва услуби адабӣ-бадеии «Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ шуда бошанд, шоир барои қувватноктар намудани баъзе андешаҳои фалсафӣ, иҷтимоъӣ, тарбиявӣ-ахлоқӣ ва
ҳакимонаи худ осори даҳонӣ, шунидаҳо, ёддоштҳо, асарҳои илмии
замону катибаҳои рӯйи сангу чӯбро, ки ба достон алоқамандие доранд, аз забони гӯяндагони халқӣ, деҳқонони донишвар, доноён,
раҳшиносон, файласуфон, мӯъбадони куҳан, падарону гузаштагон
ва китобҳои мавҷуда ҳатталимкон истифода намудааст. Дар ин
маврид диққати Асадиро бештар эҷодиёти халқ ба худ ҷалб мекунад. Нависандаи инқилобии шӯравӣ А.М.Горкий борҳо таъкид
карда гузашта буд, ки симоҳои барҷастаю бакамолрасидаи безаволи адабиёти бадеӣ дар заминаи эҷодиёти халқ ба вуҷуд омадаанд ва
ёдгориҳои бузургтарини адабии ҳамаи замонҳо ва халқҳо дар бо12

Асадӣ. Гаршоспнома. – С.20.
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лои таҳкурсии эҷодиёти даҳонии халқ қомат афрохтаанд.13
Н.Г.Чернишевский дар ин бобат басе хуб гуфтааст: «Маълум аст,
ки бартарии асосии Милтон, Шекспир, Бокаччо, Данте, Фирдавсӣ
ва дигар шоирони дараҷаи аввал дар он аст, ки онҳо ҷамъкунанда
ва омӯзандаи афсонаҳои халқӣ буданд».14
Ба ҳамин маънӣ мисолҳои зер:
Сароянда, деҳқони мӯъбаднажод,
Зи гуфти дигар мӯъбадон кард ёд.15
Шунидам зи донишпажӯҳон дуруст,
Ки тиру камон ӯ ниҳод аз нахуст.16
Шунидам зи донои фарҳангдӯст,
Ки зӣ ҳар кас ойини шаҳраш накӯст.17
ва ғайра гувоҳи онанд, ки Ҳаким Асадӣ ба ғайр аз манбаъҳои асосии достони худ барои ҷолибу хотирмон баромадани «Гаршоспнома» ба осори шифоҳӣ, илмӣ ва адабии замона муроҷиъат намуда
будааст. Баҳсҳои доманадори шоир роҷеъ ба пайдоиши Оламу
Одам симои ӯро дар назари ҳар муҳаққиқ ҳамчун як ҳаким ва фалсафадони он аҳд ҷилвагар месозад. Аз ин рӯ, ҷузъиёти номбаршуда
низ барои офаридани «Гаршоспнома» хидматеро ба анҷом расонида, манобеъе барои тасвир намудани лаҳзаҳои алоҳидаи достон
гардидаанд.
Ба ҳамин тариқ, дар асоси мулоҳизаҳои болоӣ ба хулосаҳои зайл
омадан мумкин аст:
1. Ишораҳо ва осори тоисломии доир ба Гаршосп мавҷудбуда
маъхази бевоситаи кори Ҳаким Асадӣ шуморида нашаванд ҳам,
онҳо барои ба риштаи наср кашидани «Китоби Гаршосп»-и Абулмуайяди Балхӣ заминаи бевоситае ба ҳисоб мераванд.
2. Ҳаким Асадӣ «Китоби Гаршосп»-и Абулмуайяди Балхиро
асоси кори худ қарор дода, онро ҳангоми навиштани достон дар
ихтиёр доштааст ва ин асари мансур маъхази аввалиндараҷаю
гаронбаҳои «Гаршоспнома» ба шумор меравад.
13

Горкий А.М. О литератуте. – Москва, 1953. – С. 48, 329, 729.
Чернишевский Н.Г. Сбор. соч., том 12. – С.137.
Асадӣ. Гаршоспнома. – С.21.
16
Асадӣ. Гаршоспнома. – С.23.
17
Асадӣ. Гаршоспнома. – С.17.
14
15
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3. «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ аз ҷиҳати сохт, ғоя ва
шеваи баён сабаби навишта шудани «Гаршоспнома» буда, онро
ҳам метавон аз маъхазҳои достони Ҳаким Асадӣ донист. Зеро
Асадӣ маҳз аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ илҳом гирифта, асари худро
офаридааст. Дигар ин ки дар «Гаршоспнома» бо симоҳои Ҷамшед,
Заҳҳок ва Коваи Оҳангар низ дучор меоем, ки он такрори
Абулқосими Фирдавсӣ набуда, балки онҳо пурра намудани
холигоҳҳои «Шоҳнома» дониста мешавад.
4. Бардоштҳои Асадӣ аз осори даҳонии халқ асарҳои илмию
бебаҳое барои тасвири лаҳзаҳои алоҳидаи «Гаршоспнома» гардидаанд.
Ниҳоят, «Гаршоспнома»-и Ҳаким Асадии Тӯсӣ дар асоси
манбаъҳои мавҷудаи то замони ӯ иншо гардида, муаллиф дар навбати худ кӯшидааст, ки достонашро бо дониш, ҷаҳонбинӣ,
маҳорат ва завқу салиқаи шоиронааш зебу оро диҳад. Дар он
ҳикмати амалӣ, ки мояи зиндагии имрӯзу фардост, мавқеъ ва ҷойи
аввалиндараҷа дорад. Ин бар рағми онҳоест, ки гӯяндаи «Гаршоспнома»-ро шоире «хушбаён» муаррифӣ кардаанд.
Соли 1981
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ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБӢ
ВА БАДЕИИ «ГАРШОСПНОМА»
Абӯмансур Алӣ ибни Аҳмад Асадии Тӯсӣ (таваллуд байни
солҳои 1005-1010 ва вафот миёнаҳои соли 1073) дар таърихи адабиёти беш аз ҳазорсолаи форс-тоҷик бо ҳамосаи қаҳрамонии
«Гаршоспнома», аввалин фарҳанги тафсирии то ба замони мо омада расидаи «Луғати фурс», ки ҳамчун сарчашмаи адабӣ низ
қимати гаронбаҳое дорад ва мунозироти дар шакли қасида
эҷоднамудааш мақом ва манзалати арзандаеро сазовор мебошад.
Дар байни мероси то ба имрӯз маҳфузмондаи шоир достони
«Гаршоспнома» (замони навишта шудани он солҳои 1065-1066
милодӣ), ки аз бисёр ҷиҳатҳо ба «Шоҳнома»-и Абулқосими
Фирдавсӣ ҳаммонандие дошта, дар пайравӣ ба он эҷод гардидааст, мавқеъи назаррасро ишғол менамояд.
Тавре, ки маълум аст, «Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ дар
мавзӯъи қаҳрамонӣ эҷод гардида, шоир дар достон баробари тасвири корномаҳои қаҳрамонӣ ба масъалаҳои фалсафӣ – дарки пайдоиши дунё ва заминаҳои бунёди Замину Осмон, пайдоиши наботот, Доду Дад ва Инсон, андарзу насиҳат, ахлоқу одоби инсонӣ,
қимати сухану сухандонӣ, ситоиши хираду дониш ва ғайра даст
зада, бо мазмунҳои баланду барҷаста як қатор фикру андешаҳои
пурарзиш баён менамояд. Аз тадқиқи «Гаршоспнома» маълум
мешавад,1 ки Асадӣ ҳангоми таълифи асараш баробари риоя кардани хатти сужет ва сохту устухонбандии он дар масъалаи услуби
адабӣ – бадеъӣ низ маҳорати баланди шоирӣ ва тозахаёлию нозукбаёнии худро ҷилвагар сохтааст. Яке аз сабабҳои шӯҳрати босазои ин достон ҳам нисбат ба достонҳои дигаре, ки дар назираи
«Шоҳнома» гуфта шудаанд (То имрӯз ба мо зиёда аз 50 манзумаи
дар пайравии «Шоҳнома» эҷодшуда маълум аст – А.М.Х.), пеш аз
ҳама дар шеваи нигориши он мебошад. Ҳанӯз Давлатшоҳи
Самарқандӣ гуфта буд: «... дар маҷмӯъаҳо сухани ӯ мастур аст...
ва аз тарзи каломи ӯ маълум мешавад, ки марде фозил буда».2
Адабиётшиноси эронӣ Бадеъуззамони Фурӯзонфар низ аз
1

Ниг. Муҳаммадиев Алӣ. Аз таърихи омӯзиши «Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ. – Дар журн. Ахбороти Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон.
Шӯъбаи фанҳои ҷамъиятӣ, 1981, №2.
2
Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро. Бо тасҳеҳи Эдуард Броун. – Лондон, 1901. – С.35.
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достони баландмазмун будани «Гаршоспнома» ёд мекунад ва бо
як эҳсоси баланде оид ба сабки нигориши он сухан меронад:
«Ин сабки тоза... табъи гӯяндаро бар ибдои афкор ва ихтироъи
таркибот мерасонад ва Асадиро дар сафи гӯяндагони бузургу
устодони баландмартаба қарор медиҳад».3 Зеро дар «Гаршоспнома» таҳкими аркони шеър, рангину ғанӣ будани забон,
содабаёнӣ, пухта ва бамаврид истифода намудани санъатҳои
бадеъӣ бо устодӣ тавъам идома дода шуда, аз маҳорати баланди
шоирӣ доштани Асадӣ гувоҳӣ медиҳад. Ин достон ҳамон навъе,
ки дар масъалаи инъикоси афкори иҷтимоъиву ахлоқӣ мавқеъи
намоёнеро ишғол кардааст, дар соҳаи фасеҳбаёниву рангинии
иборат, истеъмоли калимоти ҳикматнок, зарбулмасалу мақолҳо
ва истифодаи воситаҳои тасвири бадеъӣ низ пурарзиш мебошад.
Ҳаким Асадӣ то ҳадде кӯшиш намудааст, ки имкониятҳои фаровони забони форсии тоҷикиро дар офариниши асари худ намоён
созад. Аз ин рӯ, шоир анъанаи пешқадами адабиёти асрҳои IXX-ро эҷодкорона идома дода, бар хилофи асарҳои мадҳӣ, ки дар
дарбори Ғазнавиён ва минбаъд пуртакаллуфу душворфаҳм эҷод
мегардиданду дар онҳо калимоту иборот ва таркибҳои арабӣ
беш аз пеш роҳ меёфтанд, намунаи барҷастаи асари бадеъиро ба
вуҷуд овардааст. Боигарии забон, воқеъияти калом, шириниву
зебоӣ ва рангинии таркиботу иборот аз хусусиятҳои барҷастаи
«Гаршоспнома»-ро ташкил додаанд. Шоири сухандону
сухансанҷ каломи худро тавре оро медиҳад, ки хонанда ҳодисаю
воқеъа ва ахлоқу рафтори симоҳои гуногунмартабаи тасвиршударо бе ҳеч як душворие дида тавонад ва аз онҳо барояш
хулосаҳои даркорӣ барорад.
Асадии Тӯсӣ достони худро дар пайравии достони безаволи
Абулқосими Фирдавсӣ «Шоҳнома» дар вазни мутақориби мусаммани маҳзуф, ки гоҳо мақсур ҳам меояд, навиштааст. Аркони он
баҳр ин тавр мебошад:
ФаУлун, ФаУлун, ФаУлун, фаул
ФаУлун, ФаУлун, ФаУлун, фаул
V––|V––|V––|V–
V––|V––|V––|V–

3

Бадеъуззамони Фурӯзонфар. Сухан ва суханварон, ҷилди дуввум –
Теҳрон, 1312. – С.74
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Агар байтҳои шеърӣ мутақориби мусаммани мақсур бошанд,
аркони онҳо таври зайл аст:
ФаУлун, ФаУлун, ФаУлун, фаУл
ФаУлун, ФаУлун, ФаУлун, фаУл
V––|V––|V––|V~
V––|V––|V––|V~
Ҳамин тавр, дар охири мисраъ ё байт омадани якуним ҳиҷо ба
ҷойи як ҳиҷои дарози маъмулӣ дар шеъри форсии тоҷикӣ ба
ҳукми анъана даромадааст ва он ба вазну маънии шеър сактагие
пеш наоварда, балки ба шоирон барои истифодаи маънӣ, калимот,
иборот, равшанбаёнӣ ва рангинии сухан имкониятҳои фаровоне
пеш мегузорад. Мутолиаи «Гаршоспнома» шаҳодат медиҳад, ки
мусаннифи он Ҳаким Асадӣ аз ин имконияти вазнӣ баҳраҳои судманде бардоштааст.
Яке аз хусусиятҳои назарраси «Гаршоспнома», ки сохти маснавиро оро дода, дар баробари забони суфтаву рехтаи он даставвал ба чашм мерасад ва бе мавҷудияти он шеъри тоҷикӣ – форсиро тасаввур намудан аз имкон берун аст, ҳусни қофия мебошад.
Қофия ба монанди арӯз ва илми бадеъ аз унсурҳои асосию
муҳимми назм ба шумор меравад. Каломи манзум бе қофия
мувофиқи илми адаби классикӣ шеър шуморида намешавад. Гӯё
«аксари шеърҳои авестоӣ ва паҳлавӣ беқофия буданд»,4 вале
қонуни шеърнависии он давра ба мо чандон маълум нест.
Бояд баррасӣ намуд, ки барои классикони адабиёти ҳамаи давру замонҳои форс-тоҷик қофия дар композитсияи метрикӣ ва
бандсозии шеър нақши ташкилкунандаро бозида, чун омили
қувватдиҳанда ва таъкидкунандаи аҳамияти маъонии шеър хидмат мекунад.
Эҷодкор вобаста ба ҳаводиси конкретии ҳаётӣ қофияҳоеро барои шеъри худ интихоб менамояд, ки онҳо хоси ҳамон асар,
ҳамон жанр, ҳамон мавзӯъ ва ҳамон ҷой буда, дар иҷрои мақсади
ба пеши худ гузоштаи шоир хидмат карда тавонанд. Аз
хусусиятҳои умдаи қофия он аст, ки бо гуногунии шакли шеърӣ
гуногунии ҷойи қофия ба амал меояд. Аз ҷумла, «Гаршоспнома»,
ки достони ҳамосист, дар шакли маъмулии қофиябандии маснавӣ
4

Сирус Б. Қофия дар назми тоҷик. – Сталинобод: Нашр. Давл. Тоҷ.
1955. – С.9.
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эҷод гардидааст, яъне, тарзи қофиябандии он аа, бб, вв, гг, дд ва
ғайра аст...
Дар достони Асадии Тӯсӣ тамоми унсурҳое, ки дар асоси онҳо
қофия сохта мешуданд, ба назар мерасанд. Қофияҳо аз ҳарфҳо ва
ҳаракаҳо иборат буда, «ҳар яке аз онҳо вобаста ба ҷое, ки дар
қофия ишғол менамоянд, номи махсуси шартиро қабул мекунад,
масалан равӣ, қайд, ридф, таъсис, дохил, васл, хуруҷ, мазид,
ноира. Барои ҳаракаҳо ин номҳо дода мешаванд: рас, шибоъ,
ҳазв, тавҷеҳ, маҷро, нафоз».5 Аз унсурҳои зикршуда равӣ дар
тамоми қофияҳо иштирок дошта, такрори дигар унсурҳо дар ҳар
қофияи шеърӣ ҳатмӣ нест. Масалан:
Чунон аст додаш, ки эмин ба ноз,
Бихусбад ҳаме кабк дар парри боз.
Шавад дар яке рӯз даҳ бор беш,
Ба пурсидани гурги бемор меш.6
Дар мисраъи якуми байти аввал дар калимаи ноз ва дар мисраъи дувуми байти фавқ дар калимаи боз қофия аз оз иборат буда,
дар он ҳарфи з ҳарфи охирини решаи калимаи қофия мебошад ва
равӣ ном дорад. Дар байти сонӣ калимаҳои беш ва меш ҳамқофия
буда, қофия аз еш иборат аст, ки дар он ҳарфи ш равӣ шуда омадааст.
Агар унсурҳои хурду резаи қофияро мадди назар нагирифта, ба
таври умумӣ доир ба қофиябандии Асадӣ дар «Гаршоспнома»
сухан ронем, онро шартан метавон ба 5 гурӯҳ тақсим намуд:
1. Қофиябандии умумӣ, ки ағлаб онро дар шеър ба кор баранд:
Зи кирдор гуфтор бармагзарон,
Магӯ, он чӣ дониш надорӣ дар он. (саҳ. 67)
ва ё

5
6

Нигаҳ доштан сар гаҳи ному лоф,
Аз он беҳ, ки додан ба бод аз газоф. (саҳ. 89)

Сирус, Б. Асари номбаршуда. – С.22.
Асадии Тӯсӣ. Гаршоспнома. Бо эҳтимоми Ҳабиб Ямоӣ. – Теҳрон,
1317ҳ. – С.16. (Минбаъд байту порчаҳои шеърӣ аз ҳамин нашри «Гаршоспнома» иқтибосшуда, саҳифаҳо дар зери байту порчахои шеърӣ
нишон дода мешаванд).
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Ин таври қофиябандӣ дар «Гаршоспнома» тақрибан 80 фоизро
ташкил менамояд.
2. Бо радиф омадани қофия. Асадӣ ин тарзи қофиябандиро
низ фаровон истифода намудааст. Масалан:
Мар ӯро сипаҳдору домод гашт,
Нишаст эмин, аз андуҳ озод гашт. (саҳ. 125)
Чу з-ӯ Катрӣ он ҷангу пайкор дид,
Бараш марди пайкор бекор дид. (саҳ. 227)
Дар байтҳои болоӣ калимаҳои гашт ва дид ҳамчун радиф омада, қофияи байти якум домод ва озод ва қофияи байти дувум пайкор бо бекор мебошанд. Калимаҳои ба сифати радиф омадаи
«Гаршоспнома»-ро бештар феълҳо ташкил додаанд. Радиф
қисмати шеърист, ки он ҳамеша баъд аз қофия омада, ба як маъно
такрор мегардад ва ин ҳолат дар тамоми қофиябандии Ҳаким
Асадӣ дуруст ба назар мерасад. Дар мавриде Асадӣ ин қолаби
маъмулии радифро шикаста, бо овардани санъати шеърии таҷнис
калимаи радифро ба ду маънӣ истеъмол намудааст. Мулоҳиза
фармоед:
Ҳанӯзат нагаштаст гаҳвора танг,
Чӣ гуна кашӣ аз бари бора танг? (саҳ. 45)
Дар ин байт вора бо бора қофия шуда омада, радиф танг аст
ва он дар ҳар кадом мисраъ маънои алоҳидаро дорад. Танги мисраъи аввал ба маънои бевусъат, камбар, борик омада, танги мисраъи дувум маънои сахт, маҳкамро дорад ва ин аз маҳорати баланди суханварии шоир гувоҳӣ медиҳад.
3. Зулқофиятайн. Ин навъи қофиябандӣ чандон умумият надошта бошад ҳам, Асадӣ онро дар вақтҳои зарурӣ хеле шинаму
зебо ва равон истифода намуда, сурату сирати байтҳои
ҷудогонаро бо он оро додааст:
Аз ин пас яке пурҳунар дон маро,
Махон кӯдаку шери нар хон маро. (саҳ. 48)
Зи дарди хазон дар дили зоғ меғ,
Ҳаво баста аз лашкари моғ меғ. (саҳ. 270)
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4. Қофиябандӣ аз ду калимаи ҳамшакл, ки ҳар кадоми он
маънои дигареро ифода мекунад. Ин тарзи калимаҳо, ки Асадӣ
дар қофиябандӣ истифода намудааст, «аз нуқтаи назари забон
омоним буда, вале дар илми бадеъ бинобар ду бор зикр шудани
айни калимаи ҳамҷинсу ҳамшакл ба ду маънои ҷудогона таҷнис
ном дорад»:7
Яке боғи хуррам буд аз пеши ҷӯй,
Дар ӯ духтари шоҳи фарҳангҷӯй. (саҳ. 24)
Калимаи ҷӯй дар мисраъи якум маънои аслии калимаро ифода
кардааст, аммо дар мисраъи дувум ба маънои ҷӯянда омадааст.
«Гаршоспнома» бо ин тарзи қофиябандӣ нисбатан шодоб мебошад.
5. Қофиябандии ноҳамвор, ноқис ва ё маъюб. Дар шеърҳои
шоирони классикӣ гоҳо чунин қофияҳо дида мешаванд, ки «ба
ҳеч ваҷҳ ба қонунияти қофиябандӣ мувофиқат надоранд ва аз
ҷиҳати хушоҳангии мусиқӣ низ барои гӯш форам нестанд».8 Достони Ҳаким Асадӣ низ аз ин тарзи қофиябандӣ барӣ нест:
Яке дашт будаш дилорому хуш,
Дарозошу паҳнош фарсанг шаш. (саҳ. 71)
Ин ҷо калимаи хуш бо шаш ҳамқофия омадааст.
Сипаҳбуд ба додор савганд хурд,
Ки имрӯз танҳо намоям набард. (саҳ. 120)
Калимаи хурд бо набард ҳамқофия шуморида мешавад.
Дар хусуси ин зайл қофияҳои ноҳамвору ноқис ва маъюб таври
хулоса метавон гуфт, ки калимаи хуш дар қадим х(в)аш ва калимаи хурд х(в)ард будааст. Ин навъи қофиябандӣ ғайримаъмул
буда, ба ҷуз аз далели фавқ далоили дигаре ғарази шоҳидӣ надорем. Бояд дар аҳди Асадӣ тарзи талаффузи ин калимаҳо танҳо ба
таври содаю оҳангнок хаш ва хард бошанд. Дар назми имрӯзаи
тоҷик ин таври қофиябандӣ дида намешавад.
7
8

Зеҳнӣ Т. Санъати сухан. – Душанбе: Ирфон, 1967. – С. 73.
Сирус Б. Назарияи нави қофиябандӣ дар назми тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1972.
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Дар асоси мушоҳидаҳои болоӣ ба хулосае омадан мумкин аст,
ки дар тамоми боигарии шеъри халқӣ, адабиёти классикӣ ва
имрӯзаи форс-тоҷик қофия мавқеъи муҳимро ишғол намуда, дар
композитсия, банду баст ва метрикаи шеър нақши ташкилкунандагиро мебозад. Калимоту таркиботи қофияшавандаи «Гаршоспнома» ба хубӣ аз дигар калимаю ибораҳои достон фарқ карда истода, барҷастатар намоён мешаванд ва ба ҳамин тариқ онҳо дар
хотир чуқуртар ҷойгир шуда, дертар фаромӯш мегарданд.
Қофияҳои истифоданамудаи Асадӣ лаҳзаи паузаи охирини ҳар
як мисраъ, байт ва ё банди шеъриро ба хубӣ аён карда, ба бандҳои
хулосакунандаи достон кӯмак расонида тавонистаанд. Натиҷаи
гуфтаҳои болоӣ он, ки қофия зинати зоҳирии шеър набуда, балки
муҳимтарин ва пурбаҳотарин вазифаи он нақши ташкилкунандагӣ
ва аҳамияти маънобахшии он дар шеър шинохта мешавад.
Яке аз хусусиятҳои ҷолиби таваҷҷӯҳи забону тарзи баёни достони Асадӣ дар он аст, ки шоир барои ба фаҳми омма қариб гардонидани тасвири бадеъӣ ва афкори шоиронааш гоҳо худ ва гоҳо
аз забони симоҳои сершумори достон таъбиру тасаввуротҳои
халқӣ, ибораҳои рехтаи шифоҳӣ ва гуфтугӯиро дар ҳамбастагӣ бо
истифода намудани зарбулмасалу мақолҳои халқӣ ба тарзи васеъ
ва устокорона манбаъи эҷодии худ қарор додааст. Рӯй додани ин
ҳодиса бесабаб нест. Зеро тавре, ки аз маъхазҳои «Гаршоспнома»
маълум аст, асосу пояи ин достон афсонаҳои халқии ориёӣ буда,
то ба забони китобӣ шомил шудан аз даҳон ба даҳон, аз пушт ба
пушт нақл карда мешуданд. Ровиёну ноқилони он бошанд, аз
байни халқ баромада, барои халқ хизмат мекарданд.
Шоир ҳангоми тасвир ва баёни ҳодисаю воқеъаҳои мухталифи
достон бо мақсади бештар намудани қувваи таъсир, ҳусну латофати сухан, хоса ҳикматнок баромадани фикру андешаҳояш аз
зарбулмасалу мақол ибораҳои рехта ва таъбирҳои халқии қадима
эҷодкорона истифода намуда, гоҳо худаш ҳам дар ин ҷода
табъозмоӣ менамояд.
Асадии Тӯсӣ зарбулмасали «Некӣ куну ба дарё андоз»-ро ин
тавр ифода мекунад:
Басе ҷойгаҳ гуфтаанд ин сухан,
Ки кун некуиву ба Ҷайҳун фикан. (саҳ. 236)
Дар ин байт шоир бо мақсади мушаххасгардонии мазмун матлаби худро кушодатару ба зеҳн наздиктар сохтааст.
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Шоир зарбулмасалу мақол, таъбиру ибора ва идиомаҳои «Ё ба
зӯрӣ ё ба зорӣ ё ба зар», «Чашми бад дур», «Поёни шаби сияҳ сафед аст», «Зиёни як кас суди каси дигар аст», «Ба гилем нигоҳ
карда пой дароз намудан»-ро дар мавридҳои алоҳида вобаста ба
ҳодисаю воқеъаҳо ва ҳолатҳои рӯҳӣ мусаввар инъикос намуда, бо
ибораю таъбирҳои рехтаю кӯтоҳ маънои равшанро сабт мекунад:
Ҳар он кор, к-он бар наояд ба зар,
Барояд ба шамшеру зӯри ҳунар. (саҳ. 275)
Чунин асту з-ин гуна то буд бас аст,
Зиёни касе суди дигар кас аст. (саҳ. 300)
Ин навъ мақолу зарбулмасал ва таъбиру идиомаҳои халқӣ дар
матни «Гаршоспнома» зиёд буда, онҳо мувофиқи матлаби муайян, дар мавридҳои гуногун, бо шаклҳои мухталиф истифода шудаанд ва мо чанде аз онҳоро тариқи намуна овардем. Илова бар
ин, он чӣ гуфтем, ҳаминро ҳам қайд кардан лозим аст, ки истифодаи миқдори зиёди зарбулмасалу мақолҳо ва ибороту
таъбирҳои халқӣ ба достон на танҳо обу ранги бадеъӣ ва ҷилою
дурахши хос бахшидаанд, балки онҳо воситаҳои ба таври кӯтоҳу
пурмазмун ва ҷаззоб маълумот додану муҳокимаронӣ намудани
шоир ба масоили умдаи иҷтимоъиву ахлоқӣ ва рафтору кирдори
қаҳрамонони асар гардида, маъноро пурқувввату таъсири эмотсионалии суханро афзудаанд. Аз тарафи Асадӣ интихоб карда
шудани ин услуби баён гувоҳи нуктасанҷию маҳорати волои
шоирии ӯ буда, шоир аз як тараф анъанаи пешгузоштагонашро
пайравӣ намуда, аз онҳо баҳраҳои фаровон бардошта бошад, аз
тарафи дигар дар асоси эҷодкорона рафтор намудан ба
бозёфтҳои назаррас ноил гардидааст.
Дар «Гаршоспнома» санъатҳои бадеъӣ ҳам хеле васеъ кор фармуда шудаанд, ки ин ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошад. Муаллифи достон баробари риоя намудан ба тарзи баёни содаю оммафаҳм «ба
ҳусни адо ва лутфи таъбир диққати махсус дода»9, ба воситаи устокорона истифода намудани ташбеҳ, тавсиф, истиора ва хелҳои
он, ташхис, муболиға, таҷнис, тазмин, таззоду муқобила барин
санъатҳои бадеъии маъруф суханро ҳусну зеб, мазмунро баланду
9

Афсаҳзод А. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Абдураҳмони Ҷомӣ. –
Душанбе: Дониш, 1970. – С.98
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барҷаста, маъниро пурраву амиқ, матлабро равшану кушода, таркибу ибораҳоро хушоҳанг ифода карда, ба ин васила таъсири
шеърро қавитар гардонидааст. Асадӣ дар масъалаи кор фармудани санъатҳои бадеъӣ асосан ду тарзи истифодаро пеш гузоштааст.
Аввалан, шоир вобаста ба мундариҷаю мавзӯъи достон санъатҳои
маънавӣ ва лафзии анъанавиро мавриди истеъмол қарор медиҳад.
Сониян, баробари пайравӣ намудан ба анъанаи гузаштагон, ташаббуси то андозае тағйир додани як қисми ташбеҳ ва таҷнис,
ҳамчунин барои дар либоси тоза ҷилва додани маънӣ эҷодкорӣ
зоҳир менамояд.
Масалан, шоир дар мисоли зер бо маънии оддӣ ва умумифаҳм
муамморо оварда, дар баробари ин ба таносуби сухан низ
беаҳамият намондааст:
Шуда соли он сарви ороста,
Се беш аз шаби моҳи нокоста. (саҳ. 23)
Маънии байт хеле оддист, зеро Асадӣ гуфтанист, ки духтар 17сола мебошад, вале ба воситаи таъбири тозае, ки беандоза балеғу
гуворост, байтро шоирона зебу оро додааст.
Асадӣ ҳангоми нақли достон ҳама ҷо маҳорат ва қудрати худро дар шоирӣ нишон дода, бо табъи саршор, илҳоми баланду
ҷӯшон ва тахайюлоти бепоён ҳодисоту воқеъот ва хислату кайфияти қаҳрамонони асосию персонажҳои зиёди асарашро бо истифодаи санъатҳои бадеъӣ рангину ҳаётӣ тасвир менамояд.
Тавре зикр намудем, «Гаршоспнома» достони ҳамосист ва он
шоирро водор сохтааст, ки барои барҷастаю диққатҷалбкунанда
баромадани тасвири лашкаркашиҳо, майдонҳои ҷангӣ, оғозу
анҷоми задухӯрдҳо, манзараҳои кишварҳои алоҳида ва урфу одати мардуми он, шабехунҳои тарафайн ва ғайра санъатҳои бадеъиро бештар истифода намояд. Дар бораи ҳамаи санъатҳои бадеъие,
ки дар достон истифода шудаанд, мулоҳиза рондан имконнопазир
буда, ҳоло ба баёни серистеъмолтарини онҳо, ки то ҳадде аз тозахаёлии Ҳаким Асадии Тӯсӣ дарак медиҳанд, мепардозем.
Т а ш б е ҳ. Асадӣ барои таъсирбахшу зебо ва барҷаста баромадани лавҳаю лаҳзаҳои гуногун бештар аз ҳама санъати
ташбеҳро ба кор бурдааст ва он дар достон аз ҳама санъатҳои дигари бадеъӣ дида имтиёзноктар ба назар мерасад. «Қудрати ӯ
(Ҳаким Асадӣ – А.М.) дар васф ва дар якдаст кардани калимоту
овардани таркиботи мунсаҷим ва устувор ва ба кор бурдани
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ташбеҳоти бисёри дақиқу зариф аз ҳама ҷои «Гаршоспнома» ошкор аст».10 Аз ин рӯ, дар саросари достон аз ҳамаи навъҳои
ташбеҳ метавон мисолҳои зиёди суфтаву рехта ва пухта овард, ки
бештари онҳо зодаи ақлу андешаи худи Асадианд. Дар достон
бештар ташбеҳи сареҳ, ки ба воситаи калимаҳои ёридиҳандаи чунон, чу, ба сони, ҳамчу, яъне, ба мисли ва ғайра, ки бевосита
ташбеҳшавандаро ба ташбеҳкунанда монанд мекунад, вомехӯрад.
«Ба воситаи ин навъи ташбеҳ шоир барои он, ки ба хонанда бо
ҳиссиёту ҳаяҷонаш бештар таъсир расонад ва фикрҳояшро равшану рехта баён намояд, чизи тасвир мекардагиашро ба ягон
ҳодисаи воқеъӣ ё ҷисми ҳисшаванда монанд мекунад. Дар натиҷа
шоир бо як ибораи кӯтоҳ маънои бузургеро баён менамояд».11
Мисол:
Чу ғӯлонашон чеҳра, чун саг даҳан,
Ба сони бузон мӯй пӯшида тан.
Ба дандон гурозу ба ду гӯш пил,
Ба рух зарду андом ҳамранги нил. (саҳ. 174)
Дар ин ҷо адиб чеҳраи сагсоронро ба чеҳраи ғӯлон,
даҳонашонро ба даҳони саг, мӯйи баданашонро ба мӯйи бузон,
дандонашонро ба дандони гурозон, гӯшҳояшонро ба гӯши пил ва
андомашонро бошад, дар сиёҳӣ ба нил ташбеҳ додааст.
Ташбеҳҳои «Гаршоспнома» бештар аёнӣ буда, онҳо вобаста ба
замону макон ва ҳодисаю воқеъаи муайян дар вазъи конкретӣ
гуфта шудаанд:
Шабе ҳамчу зангӣ сияҳтар зи доғ,
Маҳи нав чу дар дасти зангӣ чароғ. (саҳ.250)
Зи хартуми пилон ҳама дашту ғор,
Ба ҳар гом чун пӯсти афканда мор. (саҳ. 395)
Дар байти аввал шаб ба зангӣ ва моҳи нав ба чароғи дасти
зангӣ монанд карда шуда, дар байти дувум бошад, хартумҳои дар
10

Забеҳуллоҳи Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон, ҷ. дувум. – Теҳрон,
1339. – С.412
11
Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов К. Луғати истилоҳоти
адабиётшиносӣ. – Душанбе, 1964. – С.114
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вақти ҷанг бурида ба замин афтодаи пилони ҷангӣ ба пӯсти партофтаи морон ташбеҳ шудаанд. Ана ҳамин ташбеҳи сониро Асадӣ
дар ҷойи дигар барои такроран наовардани як фикр бо иваз намудани ташбеҳкунанда устокорона ин тавр меоварад:
Зи хартуми пилу сари ҷангҷӯй,
Ҳама дашт пошида чавгону гӯй. (саҳ. 445)
Дар «Гаршоспнома» ташбеҳи пӯшида на камтар аз ташбеҳи
сареҳ мавриди истифода қарор гирифтааст. Хусусияти ин навъи
ташбеҳ дар он ки ташбеҳ бе иштироки адоти ташбеҳ ташкил меёбад ва он дар илми бадеъ беҳтарину барҷастатарин ба ҳисоб меравад:
Забону даҳан – дуду оташ ба ҳам,
Даҳон кӯраи оташу сина дам. (саҳ. 58)
Ғави кӯс будӣ, ғиревиш ба дард,
Синонҳо – мижа, ашк – хун, ҷома-гард. (саҳ.393)
Адиб ташбеҳро моҳирона истифода карда, ба ин васила аз як
тарф ҳусни услубии асари худро афзуда бошад, аз тарафи дигар
баёни матлабро мавҳум ва дарки онро осонтар сохтааст.
И с т и о р а. Ин санъати шеърӣ низ дар «Гаршоспнома» хеле
зиёд дучор меояд. Ҳаким Асадӣ аксаран ба ҷойи офтоб –
гетифурӯз, рӯзгард, хур, ҳур, шоҳи фурӯзандагон, пирӯзаҳур, моҳ
– шоҳи ҳабаш, шаб – зангӣ, рӯй – маҳ, лола, гулнор, чашм – бодом, наргиси сиёҳ, ашк-ситора, абрӯ – камон, духтари Зобулшоҳ
ва духтари императори Рум – бути гулрух, моҳ, моҳрӯй, кабки
дарӣ, суманбар, симтан, офтоб, ҳур, рухсора – гул ва монанди
инҳоро дар мавридҳои зарурӣ истифода мебарад. Масалан, дар ин
байти шоир санъати истиора мӯъҷазу барҷаста ифода ёфтааст:
Маҳаш мушксову шакар майфурӯш,
Ду наргис камонкаш, ду гул диръапӯш. (саҳ. 22)
Дар ин байт маҳ ба ҷойи рӯй, мушк аломати зулф, шакар ба
ҷойи лаб, наргис ба ҷойи чашм, камон ба ҷойи абрӯ, ду гул ба
ҷойи ду рухсора, диръ ба ҷойи зулф омадааст ва калимаҳои соидан, майфурӯш, кашидан, пӯшидан аз феълҳои таносубии
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онҳост. Соҳибистиораҳо, ки рӯй, лаб, чашм, абрӯ, рухсора ва
зулф аст, номбар нашудаанд. Шоир худи ин ашёҳоро номбар накарда, ба ҷойи онҳо калимаю ибораҳоеро мавриди истифода
қарор додааст, ки сифати ин предметҳоро равшану хуб фаҳмонда
метавонанд.
М у б о л и ғ а. Ин санъати маънавӣ дар асарҳои афсонавӣ,
қаҳрамонӣ ва романтикӣ ҳамчун санъати писандидаи адибон буда, Ҳаким Асадӣ низ онро дар «Гаршоспнома» хеле зиёд ба кор
бурдааст.
Шоир дар сифати шоҳи одилу хайрхоҳ будани Абӯдулафи
Дайронӣ, сифати дояи шоҳдухтари зобулӣ, васфи манзараҳои табиат, бекаронии дарёҳои дар вақти сафарҳо дидаи Гаршоспу Наримон, ҳунарнамоиҳои Гаршосп дар майдонҳои муҳориба бар
муқобили душман, тавсифи далерию мардонагии Гаршосп ва
ғайра санъати муболиғаро истифода мекунад. Масалан, як лаҳзаи
ҷанги Шедасп бо Шоҳи Кобулро мегирем:
Аз он дашт то сол сад зери гил,
Ҳаме гург тан бурду кафтор дил. (саҳ. 48)
Асадӣ на танҳо муболиғаҳои ба зеҳн наздик, балки намунаи
баланди муболиға – иғроқро бештар кор мефармояд ва гоҳо то ба
ҳадди муболиғаи ғулув мерасонад:
Зи хун ҳафт дарё баромад ба ҳам,
Замин аз дигар сӯ бурун дод нам. (саҳ. 108)
Бояд гуфт, ки дар муқобили ташбеҳу истиорот қисме аз
муболиғаҳои мавриди истифода қарордодаи шоир ақлнопазир буда, хеле мураккаб ва ғайрибоварӣ сохта шудаанд.
Т а ҷ н и с. Дар «Гаршоспнома» мусанниф барои равнақи сухан ба истифодаи таҷниси лафзӣ мароқи беандоза зоҳир намудааст, ки далелҳоро аз ҳар саҳифаи достон метавон пайдо намуд ва
бо овардани як-ду мисол иктифо меварзем:
Надодаш падар чанд аз ӯ хостанд,
Шаҳон з-ин сабаб душманаш хостанд. (саҳ. 211)
Бизад наъра Меъроҷу бар пой хост,
Зи шодӣ тан аз куҳ бияфканд хост. (саҳ. 105)
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Хусусияти фарқкунандаи истифодаи ин навъи санъати сухан
дар Асадӣ аз дигар адибони пешин дар он аст, ки ӯ бештар
таҷнисро дар ҳусни қофия истифода менамояд.
Гузашта аз хусусиёти забонӣ ва бадеъиёт пояи афкори шоирони асрҳои IX-X ва аввали асри XI ғолибан бар ҳикмат ва фалсафа
қарор ёфта, маънии шеър аз лиҳози фикру ахлоқ баланд будааст.
Ин арзандатарин ва писандидатарин хусусият аз назари муаллифи
«Гаршоспнома» дар канор намонда, шоир анъанаи гузаштагони
худро устокорона идома додааст ва ин тарафи масъала пажӯҳиши
алоҳидаеро тақозо мекунад.
Ниҳоят, мулоҳизаҳои мухтасари болоӣ моро ба хулосае меоранд, ки ҳаматарафа омӯхтани хусусиятҳои услубӣ ва бадеиёти
«Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ аз бисёр ҷиҳатҳо барои омӯхтани
забон, фарҳанг, ҳаёти ҷамъиятии замони шоир маводи фаровону
тайёр пеш мегузорад. Дар навбати худ бояд қайд кард, ки шеваи
нигориши достон аз услуби устувор, забони ғанию рангин ва
маъонии содаю оммафаҳм бунёд шудааст.
Соли 1985
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АТТОРИ НИШОПУРӢ ВА МАСНАВИСАРОӢ
ДАР АДАБИЁТИ ФОРС-ТОҶИК
Маснавӣ ва маснависаройӣ дар адабиёти форс-тоҷик мавқеъи
хосае дошта, он дар баробари дигар анвоъи шеърӣ саҳафоти
фарҳанги муштараки моро бою ғанӣ ва ҷаззобу рангин намуда
меояд. Аз замони зиндагиву эҷоди султони шоирони форсигӯйОдамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакии Панҷрӯдӣ, ки он ҳам сарчашмаи собиқа дораду аз умқи таърихи дури банӣ-башар шодоб
мегардад, то қарни эҷодҳои кайҳонии мо суханварони бешуморе
маснавӣ гуфтаву табъи саршори худро дар ин ҷода озмудаанд ва
дар байни эшон Шайх Фаридуддин Аттори Нишопурӣ – ин шоири
ориф ва муттафакири бохирадро метавон бахусус ёдрас шуд.
Агар маснавиҳои устоди мумтози сухани ноб Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ «Калила ва Димна», «Синдбоднома», «Даврони офтоб»,
ки маъатаассуф аз онҳо то ба ин рӯзгор абёти башумору парокандае чанд омада расидаанду халос, «Офариннома»-и
Абӯшакури Балхӣ, «Шоҳнома»-и Абӯмансур Муҳаммад ибни
Аҳмад Дақиқӣ, ҳамосаи зиқимату бемонанди Абулқосими Фирдавсии Тӯсӣ «Шоҳнома», «Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ, «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ, «Вис ва Ромин»-и Фахриддини
Гургонӣ, «Вомиқу Узро» ва «Сурхбуту Кабудбут»-и Абулқосим
Ҳасани Унсурӣ, «Юсуф ва Зулайхо»-и Амъақи Бухороӣ ва ба
инҳо монанд достонҳои манзуми таълимиву тарбиявӣ-ахлоқӣ,
паҳлавониву ҳамосӣ ва ишқиву романтикӣ маҳсуб ёбанд, пас бо
тақозои вақоеъу ҳаводис, ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангии
давру замон ва қабули тафаккури ақлу хиради одамон дар адабиёти форсигӯйи авохири қарни XI ва қарни XII-и милодӣ
маснавиҳои гуногунҳаҷме эҷод гардидаву рӯйи авроқи таърих
забту сабт шудаанд, ки ҳам аз ҷиҳати сохт, банду баст, таркибу
муҳтаво нисбати пешиниён навҷӯйиву навгӯйӣ ва диди тозаи
шоирона доштанду дар худ муҳтавои ҳакимона пайдо карданд.
Ин тур маснавиҳо, ки дар зер шарҳашон хоҳад рафт, бо сохту
муҳтаво ва корбаст аз тамоми маснавиҳои пешин фарқу тафовути назаррас доштанд.
Маснавии «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат»-и Саноии Ғазнавӣ, баъдтар
маснавиҳои Шайх Аттори Нишопурӣ «Мантиқу-т-тайр»,
«Илоҳинома», «Мусибатнома», «Асрорнома», «Мухторнома» ва
боз баъдтар «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ ба таъбире аз маснависароии давраи дувум маҳсуб ёф111
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та, навъе ҳикмати илоҳии манзум ба шумор мераванд ва тарҳи
онҳо аз тариқи омехтани тамсил бо бурҳон барои рӯшан намудани масойили мавриди ниёз сохтмон дода шудаанд. Дар ин
маснавиҳо муаллифон суханро аз тавҳид оғоз намуда, масъалаи
муқаддасияту абадиятро пеш мекашанд, лузуми таваҷҷӯҳ ба Ҳақ
ва бениёзӣ аз ғайрро ёд менамоянд, аз ишқи халқ бо Ҳақ ва аз
хилватнишиниву сулук сухан ба ҳам мепайванданд ва масъалаи
зӯҳду фақрро, ки сабаби пайвастагӣ ба Ҳақ аст, баён медоранд.
Билохира, эшон тайи муноҷотҳои латиф рамзи шавқу сирри таслиму ризоро дар пеши боргоҳи Аллоҳ боз месозанду андешаҳои
бикри худро дойир ба ваҳдати вуҷуд барои ниёзмандон ва
ҳавохоҳони даргоҳи поки Худованд пеш мегузоранд.
Бояд ёдрас шуд, ки дар тай намудани ин ҷодаи пурпечу тоб
Шайх Аттори Нишопурӣ ҷасорати фавқулоддае аз худ зоҳир намуда, аз кошонаи ақлу хирад ва маърифати зотӣ кор гирифта, бо
офаридани маснавиҳои орифона дар олами назми форсӣ гардиши азим ва бесобиқае ба вуҷуд овард. Ин гардиш агар аз як тараф аз сохту муҳтаво, яъне шаклу мазмуни тозаи ин қабил
маснавиҳо иборат бошад, аз ҷониби дигар ӯ маснавиро аз
чаҳорчӯбаи фармойишҳои ҷудогонаву дарборӣ берун кашид ва
дунёи бекаронро бо ҳама бурду бохтҳо, зиддиятҳо, ҷисму рӯҳҳо,
дирӯзу имрӯзу фардо ва ин ҷаҳону он ҷаҳон орифона, бидуни
ниёзҳову подошҳо, ҳарф ба ҳарф, ҳиҷо ба ҳиҷо, калима ба калима, ибора ба ибора ва мисраъ ба мисраъу байт ба байт бар манфиъати ҷамъият, бар манфиъати умум равона сохт. Тамоми бандагони Офаридгорро дар ин қабил маснавиҳо, новобаста ба ҷоҳу
мақом ва касбу корашон, ба як чашм дидан маҳаки асосист.
Ба гуфти Абулҳусайни Зарринкӯб «дар ҳақиқат ба василаи
Аттор буд, ки шеъри Эрон аз дунёи маҳдуди адабиёти аҳли дарбор ва аҳли мадраса берун омад ва дар фарохии зиндагии омма,
ақоиду эҳсосоти мардум қадам ниҳод».1
Маснавиҳои Шайх Аттори Нишопурӣ бо суҷети умумии
достонҳои манзум дар қолабиёт, ки қисса андар қисса омада ва
ин қиссаҳо аз ҷиҳати ҳаҷму мавзӯъи худ кӯчаку бузург ва аз якдигар фарқкунанда мебошанду симоҳои таҷассумёфтаи қиссаву
ҳикоёт мардумони одиву сода ва ҳатто табақаҳои пойини
ҷамъиятии аҳди суханваранд, аз қабили бечорагон, гадоён,
1

Абулҳусайни Зарринкӯб. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон. – Душанбе:
Ирфон, 1992. – С.218.
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сақоён, ошиқони бечораву овора, посбонон, кишоварзон,
сӯфиён, аҳли адабу фарҳанг ва ғайра. Шоир баъзан барои ба
зеҳнҳо наздик намудани андешаҳояш аз симои ғофилону девонагони зиндагии инҷаҳонӣ парҳез надорад. Ва агар дар баъзе
ҳикоёти маснавиҳои Шайх Аттори Нишопурӣ аз боби баъзе рафтору кирдор ва рӯзгори шоҳону ҳокимон ва аҳли ҷоҳ, ки замоне
дар маконе ҳукмронӣ намудаанд, сухану гуфтор ба миён ояд
ҳам, он манфиъати умумиҷамъиятиро дорад. Ба ин маънӣ
ҳикояҳои ба номи Султон Маҳмуди Ғазнавӣ, Анӯшервони Одил,
ки соли 531 милодӣ пас аз падари худ Қубод ба салтанаташ нишаста буд, Ҳазрати Сулаймон, Искандари Ҷаҳонгир ва ғайра, ки
«Мантиқу-т-тайр»,
дар
чанд
ҳикояҳои
маснавиҳои
«Илоҳинома», «Мусибатнома» ва «Асрорнома» омадаанд, мисоли рӯшананд ва ин ҷо ҳоҷати шарҳу тавзеҳи ҳамаҷониба надоранду дарки онҳоро ба борикназарии хотири шотири ниёзмандон вомегузорем. Ҳоло барои намуна басанда аст, ки ҳикояти
Султон Маҳмуд бо пири хоркашро аз маснавии «Мантиқу-ттайр» ёдрас шуда бошем. Аттори Нишопурӣ ин ҳикоятро ба таври тамсил зайлан нақл менамояд:
Ногаҳе Маҳмуд шуд сӯйи шикор,
Уфтод аз лашкари худ барканор.
Пирмарде хоркаш меронд хар,
Хори ӯ афтоду мехорид сар.
Дид Маҳмудаш чунон дармондае,
Хори ӯ афтодаву хар мондае.
Пеш шуд Маҳмуду гуфт: – Ай беқарор,
Ёр хоҳӣ? Гуфт: – Хоҳам, ай савор!
Гар маро ёрӣ кунӣ, чӣ б-вад аз он,
Ман кунам суду туро набвад зиён.
Дар накӯрӯӣ-т мебинам насиб,
Лутф набвад аз накӯрӯён ғариб.
– Аз карам омад ба зер он шаҳрёр,
Бурд ҳоле даст чун гул сӯйи хор.
Бори ӯ бар сар ниҳод он сарфароз,
Рахш сӯйи лашкари худ ронд боз.
Гуфт лашкарро, ки пири хоркаш,
Бо харе меояд аз пас боркаш.
Раҳ фурӯ гиред аз ҳар сӯйи ӯ,
То биафтад рӯйи ман бар рӯйи ӯ.
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Лашкараш бар пир бигрифтанд роҳ,
Раҳ намонд он пирро ҷуз пеши шоҳ.
Пир бо худ гуфт: – Бо лоғар харе,
Чун равам дар роҳи золим лашкаре!
Гарчи метарсид, чатри шоҳ дид,
Ҳам ба сӯйи шоҳ рафтан роҳ дид.
Он харак меронд то наздики шоҳ,
Чун бидид ӯро, хиҷил шуд пири роҳ.
Дид зери чатр рӯйи ошно,
Дар муҳобот уфтоду дар ано.
Гуфт: – Ё раб, бо кӣ гӯям ҳоли хеш,
Кардаам Маҳмудро ҳаммоли хеш.
Шоҳ бо ӯ гуфт: – Ай дарвеши ман,
Чист кори ту, бигӯ дар пеши ман!
Гуфт: – Медонӣ ту корам, каҷ мабоз,
Хештанро аъҷамисират масоз.
Пирмардеам, муъаттал, боркаш,
Рӯзу шаб дар дашт бошам хоркаш.
Хор бифрӯшам, харам нони тиҳӣ,
Метавонӣ гар маро ноне диҳӣ.
Шаҳрёраш гуфт: – Ай пири нажанд,
Нарх кун, то зар диҳам хорат ба чанд!
Гуфт: – Шоҳо, ин зи ман арзон махар,
Кам набифрӯшам зи даҳ ҳамёни зар.
Лашкараш гуфтанд: – Ай аблаҳ, хамӯш,
Ин ду ҷав арзад, зиҳӣ арзонфурӯш!
Пир гуфто: – Ин ду ҷав арзад, валек
З-ин кам афтад, ин харидорест нек.
Муқбиле чун даст бар хорам ниҳод,
Хори ман сад гуна гулзорам ниҳод.
Ҳар кӣ хоҳад, к-инчунин хоре харад,
Лоҷарам хоре ба диноре харад.
Номуродӣ хори бисёрам ниҳод,
То чу ӯйе даст бар хорам ниҳод.
Гарчи ин хорест, к-арзон арзад ин,
Чун зи дасти ӯст, сад ҷон арзад ин!2

2

Фаридуддин Аттори Нишопурӣ. Мантиқу-т-тайр. Ба эҳтимоми дуктур
Аҳмади Ранҷбар. – Теҳрон, 1370. – С. 207-210
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Дар қиссаву ҳикоёти ин суханвари Нишопурӣ бештар аз
ақволу аҳволи ашхосе чун деҳқону чӯпон, хокрӯбу гадо, порсову
шикастанафс ва ғайра сухан меравад, ки ба эшон то ӯ дар шеъри
форсӣ маҷоли ҳарф задан дода намешуд. То аҳди Аттори
Нишопурӣ назми форсигӯён аксар баставу тобеъи завқу идроки
аҳли дарбор буд ва дунёи алоқаманди салотину ашрофашро гӯё
дар айният тасвир мекард.
Дар ҳақиқат, шеъри орифона, адабиёти доманадори тасаввуф
буд, ки ба табақаи пойинии ҷомеъа то ҳадде худшиносиву
худогоҳӣ бахшид ва маҷолу тавони сухан гуфтан дода, эшон тавассути қиссаҳои сӯфиёна саҳнаи худнамоӣ ёфтанд. Дар ин маврид ба истиснои Саноии Ғазнавӣ дар «Ҳадиқа» Аттори
Нишопурӣ пешоҳангу аламбардори адабиёти форс-тоҷик мебошад, ки назирашро баъд аз ӯ низ наметавон дучор омаду
ҳаммонанд шинохт. Ҳамин гурези хирадмандонаи шоири ориф
аз чаҳорчӯбаи маснависароии ниёгон маҳбубияти ӯро ҳама ҷо,
барои ҳамагон таъмин карда тавонист ва ба минбаъд шӯҳратёр
намуд. Шайх Аттори Нишопурӣ ба ҳамин васила дар
маснавиҳояш бо шӯру ҳаяҷони ирфонӣ дардҳои инсониро баён
сохтааст. Бубинед, ки суханвар аз қиссаи ошиқонаи Лайлӣ ва
Маҷнун чӣ бардошти орифонае дорад:
Дид Маҷнунро азизе дарднок,
К-ӯ миёни раҳгузар мебехт хок.
Гуфт: – Ай Маҷнун, чӣ меҷӯйӣ чунин?
Гуфт: – Лайлиро ҳамеҷӯям яқин!
Гуфт: – Лайлиро куҷо ёбӣ зи хок?
Кай бувад дар хоки шореъ дурри пок?!
Гуфт: – Ман меҷӯямаш ҳар ҷо, ки ҳаст,
Бу, ки ҷойе як дамаш орам ба даст.3
Шайх Фаридуддин Аттори Нишопурӣ баробари симоҳои
қиссаҳои сӯфиёнаи хешро аз миёни инсонҳои сода – пешаварон,
гадоён, бечорагон, раҳмондагон ва ҳатто девонагон интихоб намудан мутобиқи шаклу маънӣ дар маснавиҳояш бо забони сода
ва дур аз такаллуфот сухан мегӯяд. Ӯ кӯшиш менамояд, ки бо ин
роҳ он чӣ аз халқ барои эҷоди осори худ истифода намудааст,
боз онро бо ҳамин поя ба мардум бирасонад. Шоир тайи оварда3

Мантиқу-т-тайр. Нашри зикршуда. – С. 403.

115
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ни қиссаҳо дар маснавиҳояш чунон, ки шеваи нигориши ӯст, дар
баёни матлаб қиссаҳои зебову шево ва муносибу гӯшнавозро
меоварад ва ҳамзамон дар зарурат матлаби ирфонӣ, таълимиву
ахлоқӣ ва иҷтимоъиро ба риштаи баҳс мекашаду дар ҳаллу фасли ақойиди худ мавриди истифода қарор медиҳад. Барои он ки
ин маънӣ пӯшида набошад, мехоҳам андешаи огаҳонро ба
мӯҳтавои «Илоҳинома», ки он аз гуфтушуниду мубоҳисаи падари подшоҳ ба шаш писари комхоҳу шаҳватпараст иборат мебошаду ин маснавӣ дар рисолаи бузургҳаҷми ба рӯзгору осори
Шайхи мо бахшидаи Бадеъуззамони Фурӯзонфар таври муфассал нақду таҳлил шудааст, равона созам.4 Ин шоҳ ба гумони
бандаи фақир офаридаи таърих ва ҷамъияти дар он сокин аст,
вале шоир ба ошкор намудани симои таърихии ӯ эҳтиёҷ надорад, ҳадафи ӯ дигар аст. Ҳадафи ӯ на куллро дар ҷузъ, тавре, ки
аз мӯҳтавои маснавӣ бармеояд, балки ҷузъро дар кулл ҷой додан
мебошад. Ҷанбаи ҳакимонаву тарбиявии маснавиҳои Аттори
Нишопурӣ ва бо ҳамин услуб ба манфиъати ҷамъият равона шудани онҳо низ аз ин мабдаъ оғоз мегираду аз ин чашмаи мусаффо шодоб мебошад.
Маснавиҳои Шайх Фаридуддин Аттори Нишопурӣ, бахусус
«Мантиқу-т-тайр», «Илоҳинома», «Мусибатнома» ва «Асрорнома» ҷавҳари ирфонии андешаву ақойиди гӯяндаро фаро гирифтаанд ва дар ин миён «Мантиқу-т-тайр» достони манзуми комилан рамзӣ буда, мояи асосии онро метавон ба қавли атторшиноси маъруф оғои Ризо Ашрафзода дар «ман ъарафа фақад ъарафа
раббуҳу», яъне «асос шинохти худ аст ва ба дунболаш шинохти
Худо»5 донист. Ин ҷамъбасти бихрадонаро набояд осон пишдошт, зеро он бори гарони ду ҷаҳонро бар дӯш дорад ва ранҷу
заҳмати Аттори Нишопурӣ барои банӣ-башарро, новобаста аз
табақаи ҷамъиятиву маншаъи баромадашон, барои ҳақиқати
худшиносӣ равона намудани ранҷу заҳмати шабонарӯзӣ ва ҳатто
якумрӣ будааст. Аз он ки сӣ мурғ ба водии ҳафтум-водии фақру
фано расида, дар фароварди маснавии «Мантиқу-т-тайр» Симурғ
намешаванд, ҷойи баҳс нест ва дар ин боб метавон муфассалтар
ба гузориши оқои Ризо Ашрафзода, ки дар маҷаллаи «Бинолуд»
4

Бадеъуззамони Фурӯзонфар. Шарҳи аҳвол ва нақду таҳлили осори Шайх
Фаридуддин Аттори Нишопурӣ. – Теҳрон, 1339-1340. – С.95-310
5
Маҷаллаи «Бинолуд», соли аввал, тирамоҳ ва мурдоди 1372, шумораи
аввал ва дувум. – С.6-13 ва 6-15.
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ба табъ расида, муроҷиъат намуд.6 Худи Шайх Аттор ин андешаро ба таври рӯшан дар фароварди маснавӣ чунин овардааст:
Ҳеч касро дида бар мо кай расад,
Чашми мӯре бар сурайё кай расад.
Дидаӣ мӯре, ки сандон баргирифт,
Пашшае пиле ба дандон баргирифт.7
Оре, тавре, ки ишора рафт, Аттори Нишопурӣ дар
маснависароӣ гардиши тозае ворид намуда, роҳи тозаеро кушуд.
Вале наметавон ва набояст гуфт, ки ин тозагиҳо ба
маснависароиҳои то замони шоири ориф дар иртибот бо сохту
мӯҳтавои худ риштаи васлу гиреҳи пайваста надошта бошад.
Риштаи васлу гиреҳи пайвастаи ин маснавиҳо ҳамоно Инсони
комилро дар роҳи Ҳақ тарбия намудану ба камол расонидан,
маънавиёти баланди инсониро ба намойиш гузоштан ва ҳақро
бар ноҳақ, хубро бар бад, сулҳро бар ҷанг, рӯшноиро бар
торикӣ, покиро бар нопокӣ, шафоъатро бар хашм, нармиро бар
дуруштӣ, ростиро бар дурӯғ, хоксориро бар ғурур,
олиҳимматиро бар ноҷавонмардӣ, шикебоиро бар бесабриву
расвоӣ, донишу хирадро бар нодонӣ, ишқи покро бар булҳавасӣ
ва ғайра тарҷеҳ додан будааст, ки ин ҳамаро ҳам дар абёти
боқимондаи маснавиҳои устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ҳам дар
«Хамса»-ҳои Низомии Ганҷавиву Амир Хусрави Деҳлавӣ, ҳам
дар «Ҳадиқа»-и Саноии Ғазнавӣ ва ҳам дар маснавиҳои Аттори
Нишопурӣ ва дигар маснавиҳои то замони ӯ эҷодгардидаву ин
ҷо номбарнашуда метавон дучор омад. Ба минбаъд низ ин равияи умумии адабиёти банӣ-башар дар достонҳои манзуми адабиёти мо мавқеъу мақоми асосиро доштаанду доранд, ки ин ҷо
эҳтиёҷе ба тафсил нест.
Қудрати тафаккуру фарогирии маърифат ва диди ақлу хиради
Аттори Нишопурӣ дар маснависароӣ он қадар паҳнову жарф аст,
ки ӯро пайгирӣ кардан барои қаламкашони баъдина бениҳоят
душвору сангин буд ва ҳатто Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ бо он
ҳама зӯру тавон ва қудрати фавқулмаъҳуди суханварӣ худро дар
сояи Аттори Нишопурӣ дида гуфтааст:

6
7

Маҷаллаи «Бинолуд», шумораи фавқуззикр.
Мантиқу-т-тайр. Нашри зикршуда. – С.509.
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Ҳафт шаҳри ишқро Аттор гашт,
Мо ҳанӯз андар хами як кӯчаем.
Ва Шайх Маҳмуди Шабистарӣ дар оғози китоби худ «Гулшани роз», ҷойе, ки дар сабаби назми он китоб аст, мегӯяд:
Маро дар шоирӣ худ ор н-ояд
Ки дар сад қарн як Аттор н-ояд.8
Аттори Нишопурӣ душвории услуби нигоришу дунёи
маъниофаринашро қаблан дарк намуда, хонандаро ба пай дар
пай мутолиъа намудани осори худ, «Мантиқу-т-тайр» ва
«Илоҳинома» талқин менамояд ва ба онҳое, ки ба офаридаҳои
зиқимати бадеъии ӯ бетаваҷҷӯҳанд, лаб ба шиква мекушояд:
Ман ба беҳуда шудам бисёргӯй
В-аз шумо як тан нашуд асрорҷӯй.9
Бо ин ҳама Аттори Нишопурӣ диққати хонандаи осорашро
ҷиддан ба он равона намуда, таъкид менамояд, ки:
Назми ман хосияте дорад аҷиб,
З-он ки ҳар дам бештар гардад насиб.
Гар басе хондан муяссар оядат,
Бешаке ҳар бор хуштар оядат.10
Аз ин рӯ, як зумра суханварону мутафаккирони форсизабону
форсидон маснавиҳои Аттори Нишопурӣ, аз ҷумла маснавии
«Мантиқу-т-тайр»-ро дар зарурат барои таълим, ҳадафҳои
мазҳабиву динӣ ва ҷамъиятии худ мавриди истифода қарор дода,
иддае аз сохту мазомини онҳо дар офаридани достонҳои манзум
шодоб гардидаанд. Нахустин гӯяндаи каломи ноб, ки ҷасуронаву
бидуни ягон ҳарос аз маснавиҳои Аттори Нишопурӣ, махсусан
ва аз эҷодиёти гаронмояи ӯ пайгирӣ намудаву холигиҳои
андешаҳои орифонаи Шайхро пурратар кардааст, Мавлоно
8

Иқтибос аз китоби Саъид Нафисӣ. Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Фаридуддин Аттори Нишопурӣ. – Теҳрон, 1320. – С.259
9
Мантиқу-т-тайр. Нашри зикршуда. – С.461
10
Мантиқу-т-тайр. Нашри зикршуда. – С.532
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Ҷалолуддини Румӣ мебошад. Вақте «Маснавии маънавӣ»-и
Мавлоно Румиро варақгардон мекунему сар бар дарвозаи девони
Шамси Табрезӣ ворид месозем, мебинем, ки ӯ то чӣ андоза ва ба
чӣ фаровоние аз Аттори Нишопурӣ истифода кардааст. Маъатаассуф, ноогаҳони осори гаронмояву баландпояи Саноии
Ғазнавиву Аттори Нишопурӣ ағлаб ба офаридаҳои Ҷалолуддини
Румӣ мақоми волоро қайил шуда, намедонанд, ки таҳдобу заминаи мӯҳташами онро ин ду тан адиби ориф поягузорӣ кардаанд.
Ба ин маънӣ, ба таври муқоисавӣ ҳамаҷониба омӯхтани осори ин
се тан суханвари ориф натоиҷи дилхоҳ хоҳад дод. Далели ин андеша гуфтаи худи Мавлоност, ки мефармояд:
Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду чашми ӯ,
Мо аз пайи Саноиву Аттор омадем.
Баъдтар мухтасари маснавии «Мантиқу-т-тайр»-ро дар қарни
XIV милодӣ Мирсайид Алии Ҳамадонӣ бо номи «Ҳафт водӣ»
дар ҳаҷми беш аз шашсад байт мунтахабан китобат карда, ба
пайравонаш таълим медодааст ва ғолибан ҳамчун намунаи олии
асари орифонаву раҳнамоии худ ворид сохта буда, «Ҳафт водӣ»
аз ҳамди Офаридгор, оғози ихтиёроти амирия ва баёни ҳафт водии сулук иборат мебошад. Адабиётшиноси эронӣ – зиндаёд
Саъид Нафисӣ аз интихобе беш набудан «Ҳафт водӣ»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ андеша ронда, аз ҷумла менависад: «Байти аввали ин мунтахаб ҳам ҳамон байти аввали «Мантиқу-ттайр» аст.11 Дар як нусхаи қаламии дастрасшудаи муҳаққиқи
ҳамадонишиноси покистонӣ, доктор Муҳаммад Риёзӣ низ байти
аввали «Мантиқу-т-тайр» оғози «Ҳафт водӣ» будааст. Аммо дар
нусхаи қаламии рақами 546 Институти мероси хаттии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҳафт водӣ» бо ин байт сар
мешавад:
Ҳамди пок аз ҷони пок он Покро,
К-ӯ хилофат дод муште хокро.12

11

Саъид Нафисӣ. Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Фаридуддин Аттори
Нишопурӣ. – С.129
12
Дастхатти рақами 546, ки дар Институти мероси хаттии Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз аст.
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Барои он ки дар муқоисаи пурраи «Мантиқу-т-тайр»_и Шайх
Аттори Нишопурӣ ва «Ҳафт водӣ»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ
ин байтро надида нагирем, мо ба маснавиҳои дигари Шайхи
Нишопурӣ муроҷиъат намудем ва маълум шуд, ки мисраъи дувуми ин байт аз маснавии «Мусибатнома» будааст.13
Бо гузашти вақт ногаҳон «Ҳафт водӣ»-ро, ки дар байни осори
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ китобат шудааст, офаридаи ин
мубаллиғи ислом шуморидаанд. Ва имрӯз бе он ки матни «Ҳафт
водӣ»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ба матни «Мантиқу-т-тайр»и Шайх Аттор муқойиса шуда бошад, гурӯҳе муҳаққиқини Покистону Тоҷикистон Муҳаммад Риёз,14 Моҳирхӯҷа Султонзода,15
Карим Қодиров16 ва чанде дигар ин ду маснавиро эҷодҳои
алоҳидаи ақлу тафаккури ин ду шахсияти алоҳида мешуморанд,
ки иштибоҳи махз аст. Бояд иброз дошт, ки «Ҳафт водӣ» ҳамоно
интихобе аз маснавиҳои «Мусибатнома» ва «Мантиқу-т-тайр»
беш нест ва барои таъйиди иддао оғози «Ҳафт водӣ»-ро, ки аз
шаш байт иборат мебошад, намуна меорем:
Соликонро ҳафт водӣ дар раҳ аст,
Чун гузашт аз ҳафт водӣ, даргаҳ аст.
Ҳаст водии талаб оғози кор,
Водии ишқ аст аз он пас беканор.
Пас севум водии он аст маърифат,
Ҳаст чорум водӣ истиғно сифат.
Пас панҷум водии тавҳиди пок,
Пас шашум водии ҳайрат, бимнок.
Ҳафтумин водии фақр асту фано,
Баъд аз ин рӯйи равиш набвад туро.
Дар равиш гардӣ, равиш гум кардадат,
Гар бувад як қатра, қулзум гардадат.17
13

Шайх Фаридуддини Аттори Нишопурӣ. Мусибатнома. Бо эҳтимом ва
тасҳеҳи дуктур Нуронӣ Висол. – Теҳрон, 1373. – С.1
Муҳаммад Риёз. Аҳволу осор ва ашъори Мирсайид Алии Ҳамадонӣ. –
-Душанбе: Ирфон, 1995
15
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ. Осори мунтахаб, ҷилди якум. Бо
муқаддима ва таҳияву тавзеҳи Моҳирхӯҷа Султонзода. – Душанбе:
Ирфон, 1994. – С.31-34
16
Каримҷон Қодиров. Бунёдгари маорифи сӯфиёнаи Хатлонзамин.
Кӯлоб, 1995. – С.10-15
17
Дастхатти рақами 546, ки дар Институти мероси хаттии Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз аст.
14
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Матни ин шаш байти «Ҳафт водӣ» матни комили «Мантиқут-тайр» буда, танҳо дар байти аввал ба ҷойи «Соликонро» дар
«Мантиқу-т-тайр» «Гуфт моро» ва дар байти чаҳорум ба ҷойи
калимаи «бимнок» дар «Мантиқу-т-тайр» «саъбнок» омадааст,
яъне иловаҳои Мирасйид Алии Ҳамадонӣ ё котиби Куллиёти ӯ
дар шаш байти фавқ гӯё калимаҳои «соликон» ва «бимнок» асту
халос. Боқӣ ҳама аз Аттори Нишопурианд. Ва бешак, ин ду калима таҳрири завқи китобаткунандаи матн аст, ки ба шарҳи
иловагӣ эҳтиёҷ надорад. Абёти дигари «Ҳафт водӣ» низ аз
«Мантиқу-т-тайр» бад-ин тариқ интихоб шудаанд ва муқоясаву
баррасии онҳоро дар мақолаи дигар зери назар дорем. Ҳамчунон
Амир Алишери Навоӣ (104м.-1501м.), ки ашъори форсии худро
бо тахаллуси Фонӣ сурудааст, ин маснавиро ба номи «Лисону-ттайр» бо афзудаҳои худ дар соли 1798-1500 милодӣ, дар охирҳои
умраш, ба забони туркӣ тарҷума менамояд. Ҳоло он дар адабиёти туркизабон шӯҳратманд аст.
Дар иртибот ба гуфтаҳои болоӣ Абулмаъонӣ Мирзо
Абдулқодири Бедил (1644м.-1720м.) маснавие дорад ба номи
«Тилисми ҳайрат» (соли таълифаш 1669-1670м), ки гӯё ҷавоб ба
маснавии маъруфи Аттор «Мантиқу-т-тайр» бошад. Ҳарчанд дар
«Тилисми ҳайрат» ба ин масъала ишорае нест, аммо мӯҳтавои он
аз баъзе ҷиҳатҳо суҷети «Мантиқу-т-тайр»-ро ба хотир меоварад.
Маснавии Мирзо Абдулқодири Бедил низ ҳамчун асари Шайх
Аттор ба мавзӯъи тасаввуф ихтисос ёфта, дар он масъалаи худшиносии орифона аз роҳи ранҷи сафар ва тай намудани водиву
манзилҳои гуногун талқин шудааст. Ҳатто байни «Тилисми
ҳайрат» ва «Мантиқу-т-тайр»-у «Илоҳинома»-и Аттори
Нишопурӣ баъзе умумиятҳо, монанди бо вазни сабуки
гӯшнавозу ҳушрас эҷод шудани онҳо, содагии забони баён, истифодаи санъатҳои маънавию лафзӣ, тамсилоти маснавиҳо ва
ғайра ба чашм мерасанд. Бахусус, фароварди «Илоҳинома» ва
«Тилисми ҳайрат» монандии қариб доранд. Дар ҳар ду маснавӣ
ҷӯяндаи ҳақиқат пеш аз расидан ба мақсад бо дили хеш, ки мазраъи он ҳақиқат мебошад, дучор мегардад.
Ин ҷо ишораи дигаре низ ҷойиз аст, ки баъд аз Аттори
Нишопурӣ дар адабиёти форсигӯён маснавиҳои зиёде эҷод гардида, бегумон барои мусаннифони онҳо Шайх Аттору
маснавиҳои ӯ бегона набудаанд. Яке аз адибони бузурги маснависаройи
қарни
XV-и
милодӣ
Мавлоно
Нуриддин
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Абдурраҳмони Ҷомӣ, худованди «Ҳафт авранг», агар ба осори
Шайх Аттор таваҷҷӯҳи хоса намедошт, ин байтро самимона намегуфт:
Бӯйи мушки гуфтаи Аттор оламро гирифт,
Хоҷа мазкум аст аз он мункир шавад Атторро.18
Ниҳоят, Шайх Фаридуддин Аттори Нишопурӣ дар маснависароии адабиёти форс-тоҷик бо офаридаҳои пурмӯҳтавои килки
сеҳрангезаш мақоми шойистаеро молик буда, ин паҳлӯи нотакрори эҷодиёти ӯ дархурди омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷонибаи
муҳаққиқин ва бар манфиати илми адабиётшиносӣ хоҳад буд.
Марти соли 2003

18

Абдурраҳмони Ҷомӣ. Осор. Дар ҳашт ҷилд, ҷилди… – Душанбе:
Адиб, 1988
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ҒАЗАЛ ДАР ЭҶОДИЁТИ
АТТОРИ НИШОПУРӢ
Марди бузурги адабу тасаввуфи адабиёту фарҳанги форсизабонон Абӯҳомид Фаридуддин Муҳаммад бинни Абӯбакри
Иброҳим Аттори Нишопурӣ (таваллуд байни солҳои 1145-1150,
вафот соли 1221 дар Нишопур) аз суханварони нимаи дувуми
қарни XII ва ибтидои қарни XIII-и милодӣ ба шумор рафта, баробари аз улуми расмии замона баҳраёб гардидану бо касби авлодияш доруфурӯшиву табибӣ шуғл варзидан, бо табъи софу
саршор пайваста ба эҷоди бадеъӣ мароқ зоҳир менамояд. Вай
дар умри бобаракати худ мероси зиёду гаронмояи назмиву насрӣ
барои баъдинагон ба ёдгор гузоштааст. Тазкиранигорону муаррихон теъдоди офаридаҳои килки сеҳрангези адибро аз 40
(Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкирату-ш-шуаро») то зиёда аз
190 (Ризоқулихони Ҳидоят дар «Маҷмаъу-л-фусаҳо») нишон
додаанд, ки ағлаб муболиғаомезу дур аз ҳақиқатанд. Пӯшида
нест, ки Шайх Аттор ашъори зиёде гуфта, ҳатто кушоду рӯшан
худро «пургӯй»-у «бисёргӯй» хондааст. Ба ин маънӣ, дар маснавии «Мусибатнома»-и шоир чунин байтро дучор омадем:
Аз азал чун ишқ бо ҷон хӯй кард,
Шӯри ишқам инчунин пургӯй кард.1
Аттор дар маснавии «Мантиқу-т-тайр» мегӯяд:
Ман ба беҳуда шудам бисёргӯй
В-аз шумо як тан нашуд асрорҷӯй.2
Шояд ҳамин «пургӯйӣ»-ву «бисёргӯйӣ»-ҳое, ки Аттори
Нишопурӣ ба худ нисбат додааст, сабабгори он шуда бошанд, ки
маъхазҳои мавҷудаи илмиву адабӣ ва таърихӣ осори зиёдеро ба
номи ӯ сабт намудаанд. Аммо асарҳое, ки шӯҳрати ин суханварро то ба имрӯз нигоҳ дошта меоянду тавассути тадқиқу таҳқиқ
ба номи ӯ забту сабт гардидаанд, аз «Мантиқу-т-тайр», «Асрорнома», «Хусравнома», «Мусибатнома», «Девон», «Илоҳинома»,
«Мухторнома»,
«Тазкирату-л-авлиё»,
«Шарҳу-л-қулуб»,
1
2

Фаридуддин Аттор. Мусибатнома. – Теҳрон, 1338. – С.371
Фаридуддин Аттор. Мантиқу-т-тайр. – Теҳрон, 1341. – С.429
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«Ҷавоҳирнома» ва «Футувватномаи манзум» иборат мебошанд.
То ба имрӯз дар илми адабиётшиносӣ ва ховаршиносӣ аз
офаридаҳои Аттори Нишопурӣ будани асарҳои фавқуззикр шакку тардиде набуд. Аммо яке аз атторшиносони эронӣ дуктур Ризо Ашрафзода, ки умри зиёдашро ба омӯхтани рӯзгору осори
Аттор бахшидаасту ҳанӯз дилгармона тадқиқу таҳқиқашро дар
ин боб идома дода меояд, маснавии «Хусравнома»-ро бо чанд
далел моли ин суханвар намешуморад. Ӯ менависад:
«Марҳум Фурӯзонфар «Хусравнома»-ро ҷузви осори аслии
Аттор ба ҳисоб меоваранд, дар ҳоле, ки ҳаждаҳ-нуздаҳ далел аз
ҷиҳоти мутафовут мешавад, зикр кард, ки «Хусравнома» аз Аттор
нест. Аввалан, сабк сабки Аттори Нишопурӣ нест, чун Аттори
Нишопурӣ маъмулан дар зимни баёни масоили ирфонӣ тамсилро
ҳам барои рӯшан кардани масъала меоварад...»3 ва ғайра. Ҳоло
сари ин масъала баҳсро ба мавриди мувофиқтаре ҳавола менамоем, зеро ки то ба чӣ дараҷаву поя солим будани фикр омӯзишу
баррасии алоҳидаи доманадору бузургҳаҷмеро тақозо дорад.
Аз осори номбурдаи адиб маснавиҳои «Ҷавоҳирнома» ва
«Шарҳу-л-қулуб» то ҳол дастрас набуда, минбаъд гумон аст, ки
аз мавҷудияташон иттилоъе бирасад ва ин ду маснавӣ пайдо бигардад. Дар ин маврид Абдулҳусайни Зарринкӯб дар китоби худ
«Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон» хулосаи зайлро пеш овардааст:
«Дар муқаддимаи мансури як нусхаи «Мухторнома» муаррихи
816-и ҳиҷрӣ, номи ду асари дигари Аттор бо номи «Шарҳу-лқулуб» ва «Ҷавоҳирнома» омадааст...Нависандаи ин муқаддима
биссароҳа дар боби ҳар ду китоби мазбур мегӯяд, ки ҳарчанд
«ҳар ду манзум буданд, аз сари савдо номанзум монд, ки ҳар киву ғуслӣ бад-он роҳ ёфт»« ва аз ин гуфта пайдост, ки бояд
гӯяндаи ин ҳар ду асарро, ки шояд нотамом ҳам буданд, амдан
аз байн бурда бошад. Оё яъсу пушаймонӣ аз беҳудагӯйӣ, ки худи
ӯ гаҳ-гаҳ аз он менолид, Атторро вогузоштааст то мисли як Гогол асари худро нобуд кунад? Ба илова дар ҳамин муқаддима
низ ишора дорад, ки аз байни рубоъиёти вай низ як бор «қарби
ҳазор байт шуста омад, ки лоиқи ин олам набуд, бад-он олам
фиристодам...»4
3

Гуфтугӯ бо дуктур Ризо Ашрафзода дар боби «Аттор ва атторшиносӣ».
Ниг. Ба маҷаллаи «Бинолуд». Соли аввал, №1, тирамоҳи 1372. – С.10
4
Абдулҳусайни Зарринкӯб. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон. – Душанбе:
Ирфон, 1992. – С.226
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Дар байни осори боқимондаи Аттори Нишопурӣ «Тазкирату-лавлиё»-и ӯ (соли таълиф 617 ҳиҷрӣ, баробар ба 1219-и милодӣ)
асари насрӣ буда, таърих, саргузашт, гуфтору рафтор ва ақойиди
авлиёву шайхҳои суфиро фароҳам овардааст. Китоб бо ҳикояҳои
аҷоибу ғароиб зебу зинат ёфта, дар заминаи «Табақоти сӯфия»-и
Абдурраҳмони Суламӣ, «Рисолату-л-қурайшия»-и Абулқосим алҚурайшӣ, «Кашфу-л-маҳзуб»-и Ҳаҷвирӣ эҷод гардида, дар навбати худ ба тазкираҳои дигари ба сӯфиёну машойих бахшида, аз
ҷумла «Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароту-л-қудс»-и Абдурраҳмони
Ҷомӣ (1414-1492) таъсири амиқи услубиву ғоявӣ расонидааст.
Доир ба қимати баланди «Тазкирату-л-авлиё» дар
муқаддимаи чопии он Муҳаммад Қазвинӣ чунин андешаҳои
ҷолиби ҷамъбастӣ дорад: «Ин китоб аҳамияти бисёр азим ва
таъсири бисёр қавӣ дорад. Балки метавон гуфт, ки дар ин боб
адамиюнназир аст... дар иншои ин китоб ду сифати нек зоҳир
аст; яке содагӣ ва дигаре ширинӣ. Ва дар ин ду сифат ба камол
ва болотарин дараҷае аст ва дар забони форсӣ китобе ҷомеъи ин
ду сифат бад-ин дараҷа суроғ надорем».5
Ин асар бо вуҷуди шомили таркиботи зиёди арабӣ ва калимоту ибороти тоза буданаш, беҳтарин падидаҳои услуби таълифоти
пешиниёни худро идома дода омадааст. Ҳамин махсусияту
вижагӣ Муҳаммадтақии Баҳорро бар он во доштааст, ки «Тазкирату-л-авлиё»-ро тақрибан ба сабки насри салису равони аҳди
сосониён донад.
Доир ба таърихи навишта шудани асарҳои Шайх Аттори
Нишопурӣ санаи мушаххаси қаноъатмандкунандае мавҷуд нест.
Пайдарҳамии таърихи эҷоди осори адабиро дар асоси ишораҳои
худи ӯ метавон зайлан ҷо ба ҷо кард; ӯ нахуст «Мантиқу-ттайр»-у «Мусибатнома» ва баъдан «Илоҳинома»-ву «Асрорнома»-ро ба назм овардааст, «зеро дар «Мантиқу-т-тайр» ба ҳеч
рӯй аз пириву нотавонии хеш сухане ба миён намеоварад ва дар
«Мусибатнома» ҳарчанд сухан аз маргу заволи умр мегӯяд,
ишорате ба пириву заъфи хеш намекунад ва маълум аст, ки
мақсудаш беэътиноии ҳаёт ва нопойдории олам аст» – менависад Бадеъуззамони Фурӯзонфар.6
5
6

Аттори Нишопурӣ. Тазкирату-л-авлиё. Бо муқаддимаи Муҳаммад
Қазвинӣ. – Теҳрон, 1373. – С.58
Бадеъуззамони Фурӯзонфар. Шарҳи аҳвол ва нақду таҳлили осори Аттори Нишопурӣ. – Теҳрон, 1339-1340. – С.77
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Дар маснавиҳои «Илоҳинома»-ву «Асрорнома» бошад дар
чанд маврид мусанниф аз аҷзу афтодагӣ ва нотавонии худ лаб ба
шиква кушодааст.
Сипас, тавре, ки дар боло ишора намудем, маснавиҳои «Мухторнома» ва «Хусравнома» эҷод гардидаанд. Пеш аз навиштани
ин маснавиҳо ҳанӯз «Девон»-и адиб шакл гирифта будааст.
Осори манзуми шоир камобеш 50 ҳазор байт буда, дар ин хусус Лутфалибеки Озар дар «Оташкада» «...фақир панҷоҳ ҳазор
байти ӯро мулоҳиза кардаам» – мегӯяд.7
Аз ёдоварии мухтасари мероси адабии Фаридуддини Аттор
ва машғулияти доимии вай бармеояд, ки шоиру мутафаккири
ҳунарманд тамоми умри худро сарфи табобати ҷисму рӯҳи
инсонҳо намуда будааст, ки мегӯяд:
Тиб аз баҳри тани ҳар нотавон аст,
Валекин шеъру ҳикмат қути ҷон аст.8
Дар байни осори адабии Аттори Нишопурӣ, бахусус «Девон»и ӯ, ғазал мавқеъи муҳиммеро ишғол менамояд. Шоир дар
муқаддимаи мансури «Мухторнома» қайд менамояд, ки «...девон
сохтан тамом дошта омад» ва ин «Девон» зиёда аз сад қасидаву
ҳазор ғазал ва дигар навоъи шеъри лирики ӯро фаро гирифта будааст. Аттори Нишопурӣ иловатан бар ишораи фавқ дар маснавии «Хусравнома» чунин мегӯяд:
Зи гуфти ман, ки табъи обу зар дошт,
Фузун аз сад қасоид ҳам зи бар дошт.
Ғазал қарби ҳазору қитъа ҳам низ,
Зи ҳар навъе муфассал бешу кам низ.
Чу аз девони ман байте бихонӣ,
Чӣ гӯям ман, ки чун вола бимонӣ.9
Бале, тавре, ки дидем, худи шоир шумораи ғазалиёташро беш
аз ҳазор муаррифӣ намудааст, вале дар айни замон нусхаҳои
хаттӣ ва нашрҳои интиқодии девони Аттори Нишопурӣ ба мо7

Лутфалибеки Озар. Оташкада. Бо муқаддимаву феҳрист ва таълиқоти
Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ. – Теҳрон, 1337. – С.142
Фаридуддини Аттор. Хусравнома. Таҳияи Наҷми Сайфӣ. – Душанбе:
Ирфон, 1990. – С.40.
9
Фаридуддини Аттор. Асари мазкур. – С.40.
8
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нанди аксар девонҳои шуарои гузаштаи мо ҳаҷман аз ҳамдигар
фарқ мекунанд. «Девон»-и қасоиду тарҷеъот ва ғазалиёти адиб,
ки бо тасҳеҳу муқобила ва муқаддимаи устод Сайид Нафисӣ ба
табъ расидааст,10 шомили 794 адад ғазал буда, чопи дигари он
873 ғазалро фароҳам овардааст.11 Муҳаққиқони рӯзгору осори
Аттори Нишопурӣ бар онанд, ки ҳиссае аз ғазалиёти шоир шояд
мансух гардидаву аз байн рафтаанд ва дарозои торикиҳову
нобасомониҳои таърих онҳоро дар чоҳсори фаромӯшӣ фурӯ афкандаанд.
Дар ғазалҳои Аттори Нишопурӣ матлаъу мақтаъ, тахаллус
ва вазну қавофӣ аҷзое ба шумор мераванд, ки ҷузви таркибии
композитсионии онро ташкил додаанд ва ба муҳтавои ғазал аз
ҳар ҷиҳат бетаъсир намондаанд. Масалан, матлаъи ғазалҳои
шоир ба монанди матлаъи ғазалҳои суханварони маъруфи ин
жанри шеър на танҳо оғозу саршавии ҳар ғазал аст, балки бештар мазмуни асосӣ ва мавзӯъу ғояи онро ифода намуда, равиши
минбаъдаи андешаронии суханвар, ҷараёни минбаъдаи саҳнаи
тасвир ва услуби баёни онро дар вазну қавофӣ, чида гирифтану
ба қолаби муайян рехтани таркибу ибораҳои зарурӣ тарҳрезӣ
мекунад. Аҳамияти махсус додан ба матлаъи ғазал, ки ду мисраъи аввал бояд ҳамқофия бошанд, онро аз ҳар ҷиҳат, зоҳирану
ботинан, яъне шаклану маънаван, барҷаставу мукаммал мегардонад. Масалан:
Шикани зулфи чу зуннори бутам пайдо шуд,
Пири мо хирқаи худ чок заду тарсо шуд.12
Мисоли дигар:
Аз паси пардаи дил дӯш бидидам рухи ёр,
Шудам аз дасту бирафт аз дили ман сабру қарор.13
Тавре, ки дида мешавад, ҳар ду матлаъ ҳамаҷониба мукаммал
буда, чӣ аз ҷиҳати маъно ва чӣ аз ҷиҳати шеърият камбудие на10

Фаридуддини Аттори Нишопурӣ. Девон. Бо тасҳеҳ ва муқобила ва
муқаддимаи Сайид Нафисӣ. – Теҳрон, 1339 ҳ.
11
Фаридуддини Аттор. Девон. Бо эҳтимом ва тасҳеҳи Тақии Тафаззулӣ.
– Теҳрон, 1341ҳ.
12
Фаридуддини Аттор. Девон, чопи Тафаззулӣ. – С.192.
13
Фаридуддини Аттор. Асари мазкур. – С.316.
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доранд ва бешубҳа метавон гуфт, ки ҳамаи ғазалҳои Аттор дар
ҳамин қолаб рехта шудаанд.
Баробари доштани матлаъ ҳар як ғазал байти хотимавӣ, яъне
мақтаъ дорад, ки дар он аксаран тахаллус зикр мешавад.
Мақтаъи ғазал низ бояд барҷаста бошад ва ҷавобгӯйи матлаъу
тамоми байтҳои аз худаш пешомадаи ғазал шуда тавонад. Тахаллус асосан дар мақтаъи ғазал ҷой дода мешавад. Аммо ин
маънои онро надорад, ки ғазал бояд дар байти мақтаъи худ тахаллусро ҷой диҳад. Тахаллус дар баъзе ғазалҳои Аттор дар байти пеш аз мақтаъ ҷой дода шудааст, яъне дар мақтаъ ҷой гирифтани ҳусни тахаллус ҳатмӣ нест. Родуёнӣ таъкид менамояд, ки
шоир бояд байти мақтаъро «некӯтару қавитар гӯяд ва агар
қавитар нагӯяд, боре кам аз байтҳои дигар набояд».14
Аз 873 ғазали шоир 23 ғазал бе тахаллус, 114 ғазал бо тахаллуси Фарид ва 736 ғазал бо тахаллуси Аттор эҷод шудаанд. Ин
ҷо зарур ба ёдоварист, ки Фаридуддини Аттор бо ду тахаллус –
Фарид ва Аттор ғазалсароӣ кардааст.
Дар сохту композитсияи ғазалиёти Аттор ва умуман ғазал
қофиябандӣ низ мавқеъи муҳим дорад. Ғазалиёти шоир дар
ҳусни қофия бекаму кост буда, аз маҷмӯъи умумии он 175 ғазал
бе радиф ва боқӣ 678 ғазал бо радиф эҷод шудаанд. Қофия дар
назм заруриву ҳатмист, аммо радиф доштан ё надоштани шеър,
бахусус ғазал аҳамият надорад.
Аз маҷмӯъи ғазалҳои Аттор бештарашон ба вазни кӯтоҳ ва
шаштоӣ, яъне мусаддас ва ҳиссае ба вазни дарозу ҳаштоӣ, яъне
мусамман навишта шудаанд. Ба вазни кӯтоҳи мусаддас таваҷҷӯҳ
зоҳир намудани шоир бечиз нест. Ӯ бо ин хостааст, ки гармии
эҳсосоту андешаҳои худро сабуктару хотирнишинтар ва чобукона ба зеҳни шотири ниёзмандон ҷойгир намояд.
Дар баробари шакли зоҳирӣ Аттори Нишопурӣ дар офаридани ботини пурмӯҳтавои ғазал аз маърифати баланд кор гирифта,
сабку услуб ва тарзи баёни худро дорад, ки ба минбаъд ҳамчун
мактаби адабӣ дар адабиёти форс-тоҷик шӯҳратманд гардидааст.
Дар ғазалҳои маъмуливу анъанавӣ ва ҳаётӣ Аттор шоирест,
ки ба дунёи воқеъӣ, мавҷудоти олам, муҳити иҷтимоъӣ, айбу
иллатҳои он, шарафу манзалати инсон, тасвири манзараҳои зебои табиат, ишқи сарандоз, ҳусну ҷамоли маъшуқаи ҳаётӣ,
фурқату висоли дилдор, ошиқи интизору бедор ва ғайра
14

Родуёнӣ. Тарҷумону-л-балоғат. – Истамбул, 1949. – С.59
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минҳайси як фарди комили ҷамъият андешаронӣ мекунад. Таносуби баёни ғазалҳои адибро дар ин маврид дар пайвастагӣ бо
воқеъият ва мутобиқати ҳастӣ бо бофтаҳои хаёл метавон зайлан
ифода намуд: ҳаёту зиндагӣ, воқеъа, назару диди шоирона, тафаккур, тахайюл, фалсафа ва билохира натиҷа. Шоир барои ба
ҳадаф расидану ифодаи мақсади худ аз вазну қавофӣ, саҷъу радиф, санъатҳои бадеъӣ, баёни эҳсос, воқеъанигорӣ, лавҳасозӣ,
пардози шоирона, маъниофарӣ ва дигар имкониятҳои марбути
ғазал ҳатталимкон истифода намуда, дар натиҷаи ваҳдати ин
ҷузъҳои таркибӣ майлу хоҳиш, дилу шуур, ҳиссу дарк ва дили
хонандаву шунавандаи худро ҳадаф қарор медиҳад.
Ҳиссаи зиёди ғазалҳои Аттори Нишопурӣ аз васфи ишқи
раббонӣ, иртибот ба шоҳиди ғайбӣ, тасвири тасаввурӣ,
таваҷҷӯҳ ба камоли маънӣ ва ҷамоли лоязолӣ иборатанд. Он чӣ
бештар дар ин қабил ғазалҳои Шайх назаррабост, дарёфтҳои
ирфонии ӯянд. Бале, девони Шайх Аттор заминаи аслии тасаввуф ба шумор рафта, дар он ғазал барои зебоии тасвирҳои
хаёлӣ ва рангу оройиш истифода шудааст. Дар ин маврид шоир
пеш аз ҳама ошиқ аст (Ҳар диле, к-аз ишқи ту огоҳ нест, Гӯ,
бирав, к-ӯ марди ин даргоҳ нест)-у дарди ишқ мекашад (Ҳар кӣ
дар ин дард гирифтор нест, Як нафасаш дар ду ҷаҳон кор нест)
ва пайваста азми пайдо намудани маъшуқаву ба висоли ёр расиданро дораду барои ба мақсад расидан ҳозир аст «ақлу дилу
ҷон»-ро фидо кунад:
Ай кӯйи туам мақсаду ай рӯйи ту мақсуд
В-ай оташи ишқи ту дилам сӯхта чун уд.
Чӣ бок агарам ақлу дилу ҷон бинамонад,
Гӯ, ҳеч мамон, з-он ки туӣ з-ин ҳама мақсуд.15
Ишқу шаробе, ки дар аксар ғазалҳои шоир дучор меоянд,
ғолибан муқаддимаест, ки «ҳиҷоби худиро аз пеши чашми вай
дур мекунад, радду қабули халқро, ки барои машойих ҳиҷоби
акбар аст, дар назари вай ночиз ҷилва медиҳад ва ӯро вомегузорад, ки дар хирқаи зӯҳди хеш низ оташ бизанад, то байни ӯ ва
Ҳақ ҳеч ҳиҷобе боқӣ намонад»16, вале:

15
16

Фаридуддини Аттор. Асари мазкур. – С.276
А. Зарринкӯб. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон. – С.221
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Чӣ созам, ки сӯйи ту роҳе надорам,
Куҷоӣ, ки ҷуз ту паноҳе надорам?!17
Аҷиб он аст, ки баъзе суханҳои ошиқонаи суханвар саросар
холӣ аз афкори ирфонианд. Вале баръакси ин он ишқи
сӯфиёнаву риндӣ, ишқи холиси марбути илоҳӣ дар баъзе
ғазалҳояш чунон рӯшан баён ёфтаанд, ки онҳоро бо ҳеч ишқи
башарӣ иштибоҳ наметавон кард. Вай аз рӯзе «Мо зи хароботи
ишқ масту аласт омадем» мегӯяд, дар тамоми ҷаҳони ҳастӣ хотирнишин мекунад, ки «То чашм боз кардам, нури рухи ту дидам». Аммо ин рӯият на рӯияти ҷамоли воқеъӣ, балки анвори
муҷаллои ёр аст («Рухи ту чӣ гуна бинам чу ту дар назар
наойӣ?!») ва бо ин ҳама ӯ маъшуқро дар замири дил мебинаду
мегӯяд:
Ай дар даруни ҷонаму ҷон аз ту бехабар
В-аз ту ҷаҳон пур асту ҷаҳон аз ту бехабар.
Чун пай барад ба ту дилу ҷонам, ки ҷовидон
Дар ҷону дар дилӣ, дилу ҷон аз ту бехабар.18
Дар ғазалҳои ирфонӣ идроки рӯҳонии Атттор ҳамон идроки
шӯрангезест, ки ҳанӯз МансуриҲаллоҷ (858-922 милодӣ)-ро бар
сари дор бурда буду баъдан дар рӯҳи вай таҷаллӣ карда, тибқи
нақли Афлокӣ аз забони Ҷалолуддини Румӣ муршиди ӯ шуда
буд («Дар ишқи ту ман туам, ту ман бош»). Ҳамин маъниро
Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Нафаҳоту-л-унс» чунин меорад: «Дар
суханони Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ мазкур аст, ки нури Мансур баъд аз саду панҷоҳ сол дар рӯҳи Фаридуддини Аттор
таҷаллӣ кард ва мураббиии ӯ шуд».19
Шайх Аттор бо таҷрибаи фаровони ирфонӣ, ки онро дар
муҳити маҳдуди аҳли замона бо ҳар касе наметавонист дар миён
ниҳад, гоҳо ба забони рамз сухан мегӯяд, ки ба ин қабил
суханҳои орифонаашу ғазалҳои ирфониаш минбаъд шарҳҳо навишта шудаанд. Минҷумла, ғазале, ки бо матлаъи «Мусулмонон,
17
18
19

Фаридуддини Аттор. Девон, чопи Тафаззулӣ. – С.428
Фаридуддини Аттор. Асари мазкур. – С.323
Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Дар ҳашт ҷилд. – Ҷ.8. Мураттибон
А.Зуҳуриддинов, А.Муҳаммадиев, А.Раҳмонов. – Душанбе, 1990. –
С.113
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ман он габрам, ки бутхона бино кардам – Шудам дар боми бутхона, дар ин олам нидо кардам» оғоз меёбад, чанд шарҳ дошта,
яке аз шарҳҳои мавҷудаи нусхаи хаттии он соли 1006 ҳиҷрӣ,
мутобиқи солҳои 1597-1598 милодӣ китобат шуда будааст. Ин
нусха ҳоло бо номи «Шарҳи шеъри Ҳазрати Шайх Аттор» дар
Пажӯҳишгоҳи ховаршиносии шаҳри Санкт-Петербуург зери
рақами В-1820 маҳфуз мебошад. Шарҳи ин ғазал дар китоби ховаршиноси рус Е.Э.Бертелс (1890-1957) низ ба таври мукаммал
иқтибос шудааст,20 ки ҳоҷат ба иқтибоси такрорӣ надорад.
Қаландариёти Аттори Нишопурӣ низ дар «Девон»-и ӯ
мавқеъи алоҳидае дорад. Дар ин навъ ғазалҳо шоир бар асоси
афкори қаландария андешаҳои шӯрангези исёнкоронаашро хилофи шариъати расмӣ ифода намудааст. «Иғтиноми фурсати андешаи марг дар баъзе аз ин ғазалҳо, менависад Абдулҳусайни
Зарринкӯб, – ёди Хайёмро зинда мекунад, танҳоӣ ва дурӣ аз
ёрону ҳаманафасон дар пораи дигар ҳокӣ аз эҳсосоти он аст, ки
шоир асроре дорад, ки онро аз номаҳрамон дур медорад».21
Бояд қайд кард, ки тақсимбандии ғазалиёти Шайх Аттор шартист, зеро баъзан як ғазал ҳар се хусусияти болоиро дошта метавонад. Ҷудо кардани марзи ғазалҳои маъмуливу воқеъӣ ва ирфонии шоир душвор буда, қаландариёти ӯ низ ягон-ягон дар дохили ғазалҳои ду навъи аввал ба мушоҳида мерасад.
Фаридуддини Аттор дар ғазалофарӣ услуби ба худ хосе дошта, вай дар гуфтани ғазал тазоҳур намекунад. Ғазал барои шоири
ориф ғизои рӯҳист. Фаридуддини Аттор дар ғазал мани худро,
қаҳрамони лирикии диди худро дорад, монанди мани ошиқ, мани дарвеш, мани девонаи зиндагӣ, мани шоир ва ғайра. Ин ман
дар ғазалҳои шоир аз замин, аз ҳастӣ, аз мавҷудоти дар
пешорӯйи ӯ истода маншаъ мегирад ва рӯйи коғаз мерезад, бо
шӯру шавқ ва ҳолату эҳсосоти вай. Гузашта аз ин суханвари
Нишопурӣ андешаҳояшро бо забони содаву равону хушоҳанг, ба
воситаи санъатҳои бадеъӣ, бахусус рамзу киноя, рӯйи коғаз меоварад. Баъзан содабаёнии ӯ бад-он пой расида, ки таври баёнаш
мӯҷиби интиқоди адибона қарор дорад. Шоир шаклу мазмун,
теъдоди абёт ва дигар нозукиҳои марбути ғазал, аз ҷумла, ғазали
20
21

Е.Э.Бертелс. Суфизм и суфийская литература. –М.:Наука, 1965. –
С.357-359
А. Зарринкӯб. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон. – С.220
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ишқии тасаввуфиро мадди назар дошта, ин ҳамаро бо эҷоди
ғазалсароёни давру замонаш дар муқойиса мебинад ва нисбати
худ мегӯяд:
Андар ин боби шеър, эй Аттор,
Нест андар замона сонии ман.
Дар ғазалиёти шоир аз риндиву қаллошӣ, пири муғону Оби
Ҳаёт, хароботу савмаъа, фанову бақо, соқиву маю шоҳид, кӯзаи
дурду ранҷи хуммор, ишқи тарсобачаву уммеди висол, дарду
андӯҳи пардаи ғайб, хушгузарониву ғанимат донистани умр ва
ғайра мушоҳидаву мулоҳизаҳои зиёде бошад ҳам, бо ирфону тасаввуф (мистика) чунон печидааст, ки ҷанбаи ҳаётиаш сусту
заъиф ба назар мерасад. Бо ин ҳама ғазалсароии Шайх Аттор
минбаъд ба ғазалсароёни маъруфу машҳур Мавлонои Рум,
Ҳофиз, Камоли Хуҷандӣ, Ҷомӣ, Бедил, Туғрал, Абдулҳайи
Муҷахарфӣ, Аллома Иқбол ва баъдинагон бетаъсир намонда,
дар такомулу инкишофи ин жанри бадеӣ нақши боризе дорад.
Соли 1980
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ҒОЯҲОИ ВАҲДАТИ ВУҶУД ВА БАЁНИ
КАЙФИЯТИ ОН ДАР «МАНТИҚУ-Т-ТАЙР»
Фаридуддин Муҳаммад Аттори Нишопурӣ (тав. соли 1145 м. –
ваф. тақрибан соли 1221 м. дар Нишопур) аз суханварони маъруфу
машҳури адабиёти тасаввуфи форс-тоҷик ба шумор меравад. Тазкиранигорону муаррихон ва мусаннифони баъзе сарчашмаҳо
теъдоди мероси адабии Аттори Нишопуриро аз 40 то 190 номгӯй
нишон додаанд,1 ки дар байни онҳо маснавии «Мантиқу-т-тайр»
мавқеъи намоён ва мақоми арзишманди адабиро ишғол менамояд.
«Мантиқу-т-тайр» дар баҳри рамали мақсур:
Фоъилотун Фоъилотун Фоъилун
–V–––V–––V–
навишта шуда, 54 гуфтору як натиҷаро дар худ фароҳам овардааст.
Нусхаи мухталифи қаламии маснавӣ камобеш аз 4800 байт иборат
мебошад. Фаридуддини Аттор ба ин маснавии худ ду ном гузошта
будааст, ки дар анҷоми асар аз он чунин ёд мекунад:
Хатм шуд бар ту чу бар хуршед нур,
«Мантиқу-т-тайр»-у «Мақомоти туюр».2
Аммо ба мурури замон ин асар бо номи «Мантиқу-т-тайр»
(Гуфтори мурғон ё Каломи мурғон) шӯҳрат ёфта, унвони
«Мақомоти туюр» аз саҳафоти тазкираву осори илмӣ ва таърихӣ
сутурда шудааст.
«Мантиқу-т-тайр» аз нахустин достонҳои бузурги сумбулики
ирфонӣ буда, дар он душвориҳои ба ҳадаф расидан шарҳ ёфтааст.
Фаридуддини Аттор пас аз ҳамди Худову наъти расул (с) ва зикри
фазилату ситойиши чаҳорёру андарзи мутаъассибон маснавиро
зайлан оғоз менамояд, ки паррандагон дар як ҷо ҷамъ мешаванд, то
султоне барои худ интихоб намоянд. Ин ҷо гуфтори мурғон, рафтори онҳо, сафари эшон дар роҳи тариқат ва мақомоти ишқ рамзӣ
буда, он ба соликони роҳи ҳақиқат мафҳум аст. Аз байни ҳамаи
1
2

Бадеъуззамони Фурӯзонфар. Шарҳи аҳвол ва нақду таҳлили осори
Шайх Фаридуддин Аттори Нишопурӣ. – Теҳрон, 1339-1340. – С.74
Фаридуддин Аттор. Мантиқу-т-тайр. Ба эҳтимоми Аҳмади Ранҷбар.
Интишороти «Асотир», 1370. – С.530
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паррандагон Ҳудҳуд созмондеҳ ва маъмури маросим интихоб гардида, минҳайси раиси маҷлис тавзеҳ медиҳад, ки шоҳаншоҳи бузург барои паррандагон қаблан интихоб шудааст ва номи он
Симурғ мебошад. Симурғ дар пушти кӯҳи Қоф умр ба сар мебарад.
Барои он ки паррандагон ба ҳузури ӯ бирасанд, бояд Ҳафт водиро,
ки бениҳоят хатарноку душворгузаранд ва қудрату ҷасорату матонати барои гузаштан аз онҳо ҳар кадомеро заруру ҳатмист, тай намоянд. Дар байни паррандагони ҷамъомада мурғоне пайдо мешаванд, ки ба душвориҳои роҳ тоб оварда натавонистани худро дарк
намуда, аз сафар саркашӣ менамоянд ва барои канораҷӯйӣ бо садри
маҷлис – Ҳудҳуд баҳсҳо менамоянду узрҳо пеш меоваранд. Ин
мурғон булбул, тӯтӣ, товус, кабк, ҳумой, боз, бӯтимор, кӯф, саъва
ва ғайраанд, ки тану ҷони худро озор додан намехоҳанд ва дунёи
дурӯза дар назарашон беҳтарин дунё менамояд. Онҳо бо ҳамин
рӯзи ба андешаи худашон хуш қаноатманданд. Фардоро дида наметавонанд. Ин қабил мурғон роҳеро, ки аз хушкиву дарё, яъне
тариқи муомилоту риёзиёт ва сулуки ботин саршор асту матлуби
раҳнаварди он ёфтани нишони дӯст ва вусул бо ӯст, дида наметавонанд. Дар ин роҳ ҷон ба андешаи Ҳудҳуд ва пайравонаш қадру
қимате надорад, зеро ҳаёт бе дӯст ва зиндагӣ дур аз ҷонон бесамар
бошад:
Гар нишон ёбам аз ӯ, коре бувад
В-арна бе ӯ зистан оре бувад.
Ҷони бе ҷонон куҷо ояд ба кор?
Гар ту мардӣ, ҷони бе ҷонон мадор!3
Ин ҷо ҳикояти тамсилие аз Симурғ ва гузаштани ӯ нимшаб аз
Чину афтодани пари ӯ, ки дар тасвири шоир таъбири «шаб»-у
«афтидани пар» зуҳури ҷилваи Ҳақ мебошад, барои ҳамнавъонро
бовар кунонидан ба мавҷудияти офаранда оварда шудааст. Ин
ҳикоят мурғонро барои дидорбинӣ ҳар чӣ бештар шавқманд менамояд, вале тавре, ки дар боло ишора намудем, на ҳамаро. Аввалан, булбул аз ҳафт водиро тай карда натавонистани худ ин узр
пеш меорад:
Булбули шайдо дар-омад масти маст,
На зи ишқ ӯ нест, на аз ақл ҳаст.
Маъние дар ҳар ҳазор овоз дошт,
Зери ҳар маънӣ ҷаҳоне роз дошт.
3

Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С. 104
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Гуфт: – Бар ман хатм шуд асрори ишқ,
Ҷумлаи шаб мекунам такрори ишқ.
Гулситонҳо пурхурӯш аз ман бувад,
Дар дили ушшоқ ҷӯш аз ман бувад...
З-он ки розам дар наёбад ҳар яке,
Рози булбул гул бидонад бешаке.
Ман чунон дар ишқи гул мустағрақам,
К-аз вуҷуди хеш маҳви мутлақам.
Дар дилам аз ишқи гул савдо бас аст,
З-он ки маъшуқам гули раъно, бас аст!
Тоқати Симурғ н-орад булбуле,
Булбулеро бас бувад ишқи гуле!4
Боз бошад чунин узрро дар назди ҳамнавъон пеш меорад:
Боз пеши ҷамъ омад сарфароз,
Карда з-асрори маъонӣ парда боз.
Сина мезад аз сипаҳдории хеш,
Лоф мезад аз кулаҳдории хеш.
Гуфт: – Ман аз шавқи дасти шаҳрёр,
Чашм барбастам зи халқи рӯзгор.
Чашм аз он бигрифтаам зери кулоҳ,
То расад поям ба дасти подшоҳ.
Дар адаб худро басе парвардаам,
Ҳамчу мумтозон зиёрат кардаам.
То агар рӯзе бари шоҳам баранд,
Аз расули хидмат огоҳам баранд.
Ман куҷо Симурғро бинам ба хоб,
Чун кунам беҳуда сӯйи ӯ шитоб.
Луқмае аз дасти шоҳам бас бувад,
Дар ҷаҳон ин пойгоҳам бас бувад...5
Баъди баҳсҳои зиёд дар байни паррандагон роҷеъ ба судманд
будани ин сафар тасмим гирифта мешавад, ки ба ин роҳи душвор
тан дардиҳанд ва соликон ҳафт водиро, ки Водии Талаб, Водии
Ишқ, Водии Маърифат, Водии Истиғно, Водии Тавҳид, Водии
Ҳайрат, Водии Фақру Фано ном доранд, сипарӣ намоянд, то ба
4
5

Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С. 106-107
Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.127

135
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мақсад бирасанд. Дар натиҷа аксари паррандагон вориди водии
нахуст, яъне Водии Талаб мешаванд, ки дар он ҳар кадоме бо саъйу
кӯшиш бояд роҳи дурустеро пайдо намоянд ва барои ноил шудан
ба мақсад устувор бошанд. Дар ин водӣ аллакай бештари паррандагон аз душвориву сангинии роҳи минбаъда ҳаросида, аз идома додани роҳ сарфи назар мекунанд, вале чанде дигар вориди Водии
Ишқ мешаванд ва ин водиро душвортар аз водии аввал дармеёбанд. Зеро паррандагон дар ин ҷо бояд на танҳо барои худ, балки
барои маъшуқа низ зиндагӣ кунанд ва ба илова бояд ҳамаи
мусибатҳо ва ҷабру ҷафоҳоро дар роҳи маъшуқ таҳаммул созанд.
Ақл дар ин роҳ наметавонад кӯмаке расонад, чаро ки ишқ
пойбандӣ ва таваҷҷӯҳе ба ақл надорад. Аз паррандагони монда низ
иддае идомаи сафарро таҳаммул карда наметавонанд ва ба мағлубӣ
дучор меоянд. Вале онҳое, ки ошиқи сарсупурдаву ҳақиқӣ буданд,
вориди водии севум – Водии Маърифат мешаванд. Дар ин водӣ он
қадар бояд омӯхту андӯхт, ки қалби инсонӣ ба таносуби ғунҷойиш
ва вусъаташ рӯшан гардад, яъне маърифату дониш бе оғозу бе
анҷом ҳар кадоме аз равандагони ин роҳро бояд фаро гирифта бошад. Натиҷа он ки дилҳои аз нури маърифату дониш рӯшангардида
ҷилваи ҷамоли лоязолро дар ҳар зарра дида тавонад. Ин роҳ ҳам
сангину душворгузар аст ва на ҳар ҷонзод бори онро бар дӯш бардошта метавонад.
Паррандагоне, ки дилу ҷонашон дар Водии Маърифат нуронӣ
мегардад, вориди Водии Истиғно (бениёзӣ) мешаванд. Ин водӣ
иборат аст аз рӯй тофтан аз аломатҳои зоҳирии ашёҳои дунявӣ ва
гирифтор нашудан ба онҳо. Дар ин водӣ паррандагон аз эҳтиёҷи
моддӣ бениёз гашта, на хоҳони доштани молу чизе ҳастанд ва на
барои аз даст додани чизе андӯҳгин мегарданд. Ба қавли Меҳрдоди
Меҳин «Баъди гузаштан аз ин тангнойи душвор» паррандагон
содиқона вориди водии панҷум, яъне водии Тавҳид мегарданд.
Онҳо дар ин ҷо бисёриро дар ваҳдату ягонагӣ мебинанд ва дар
эшон миқдору сифат, сафеду сиёҳ, пасту баланд, бузургу хурд аз
байн бардошта мешавад. Касрат ба ваҳдат мубаддал мегардад.
Роҳ то ба қуллаи мақсуд расидан идома дорад. Селаи паррандагон баъди бо душвориҳо сипарӣ намудани водиҳои пешин ба водии
шашум, Водии Ҳайрат мерасанд. Ин ҷо фарқи байниҳамдигарӣ аз
миён бармехезад. Паррандагони ҳайратзада дар ин водӣ ҳатто
фаромӯш менамоянд, ки кистанду чистанд ва ошиқи киянду чаро
ошиқанд? Ҳатто онҳо аз ёд мебароранд, ки чӣ дину маслакеро пайраванд. Баъди гузаштан аз ин водии пуршигарф, ки бисёре дар ин
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ҷо қурбон мешаванду иддае маҷоли пеш рафтанро аз даст
медиҳанд, шумораи каме аз паррандагон дохили водии ҳафтум –
Водии Фақру Фано мегарданд. Дар Водии Фақру Фано паррандагон ба он манзил расида, аз худ бехуд ва лолу кар мешаванд, аз
ҳама чиз, ба ғайр аз маъшуқ, қатъи алоқа мекунанд. Ниҳоят, дар
вуҷуди онҳо аз худогоҳӣ осоре боқӣ намемонад.
Роҳи душвору тӯлонӣ ва сафари азиятнок садҳо ҳазорро ба коми
нокомӣ фурӯ бурда, танҳо ба сӣ нафар имконият медиҳад, ки ба
қуллаи мақсуди худ бирасанд ва худро ҳамаҷониба бишиносанд.
Бояд гуфт, ки «Мантиқу-т-тайр» достони комилан рамзӣ буда, метавон асли онро ба қавли атторшиноси эронӣ Ризо Ашрафзода дар
«ман ъарафа нафасҳу фақад ъарафа раббуҳу»,6 яъне «асос шинохти
худ аст ва ба дунболаш шинохти Худо» донист. Ин гуфтаро осон
набояд гирифт, зеро он бори гаронеро бар дӯш дорад. Ва агар инсон битавонад ҳақиқати вуҷуди худашро бишиносад, бояд
душвориҳои зиёдеро пушти сар намояд, бурдбору ботаҳаммул бошад, то саранҷом ба ҷойе бирасад, ки вуҷудашро ойинаи Ҳақ ва
Ҳақ фаро гирифта бошад. Дар фароварди «Мантиқу-т-тайр» бар
хилофи он чӣ паҳншудаву забонзада аст, ҳаргиз сӣ мурғ Симурғ
намешаванд, ки ин мавзӯъи баҳси алоҳидаест:
Ҳеч касро дида бар мо кай расад,
Чашми мӯре бар сурайё кай расад?!
Дидаӣ мӯре, ки сандон баргирфт,
Пашшае пиле ба дандон баргирифт?!7
Оре, худи Аттор таъкид кардааст, ки «Ҳеҷ касро дида бар мо
кай расад». Яъне ҳаргиз сӣ мурғ Симурғ намешавад. Паррандагон
вақте ки аз ҳафт водӣ мегузаранду ба пушти кӯҳи Қоф мерасанд,
худро дар ойина мебинанд, ба худ нигоҳи таҳайюромез меафкананд. Симурғ дар ойинаи вуҷудашон худро менамояд, зеро
вуҷудашон покизаву соф ва ойинавор шудааст. Дар ин маврид сӣ
мурғи ба манзил расида гумонбар мешаванд, ки накунад мо
Симурғ бошем. Иддае адабиётшиносону мусташриқин, ки дар мавриди Аттори Нишопурӣ ва ин достони рамзии ӯ сухан гуфтаанд,
6
7

Ризо Ашрафзода. Аттор ва атторшиносӣ. Ниг. Маҷаллаи «Бинолуд»,
соли аввал, шумораи ду, соли 1372. – С. 7
Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.509
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андешарониву тасаввур кардаанд, ки Ишқу Ошиқ ва Маъшуқ ба
ҳам омада, яке шуда, яъне сӣ мурғ ва Симурғ як шудаанд. Аммо
дар асл тасаввури мурғон он, ки Симурғанд. Ҳангоме, ки шоир
«Ойинаест ин Ҳазрат чун Офтоб» мегӯяд, бешак агар сӣ мурғ ин ҷо
омада бошанд, дар ин ойина сӣ мурғ пайдо мешавад ва агар чиҳил
мурғ меомаданд, ҳамон миқдор дар ойина намоён мешуд:
Чун шумо сӣ мурғ ин ҷо омадед,
Сӣ дар ин ойина пайдо омадед.
Гар чилу панҷоҳу шаст оянд боз,
Пардае аз хеш бикшоянд боз.
Гарчи бисёре ба сар гардидаед,
Хешро дидеду худро дидаед.8
Ва чи тавре, ки ишора рафт, аз таъкиди Симурғ низ аён аст, ки
ҳеч кас ӯро наметавонад бубинад. Дар «Девон»-и Аттор ин матлаб
рӯшантар ифода ёфтааст:
Он кас кӣ бувад, чу будагӣ бошад,
Кай нодойим чу дойимо гардад.
Ҳазрат ба забони ҳол мегӯяд,
Ӯ мо нашавад, вале зи мо гардад!9
«Ӯ мо нашавад»-и Шайх Аттор ҳамин сӣ мурғанд, ки ҳаргиз
Симурғ нашаванд.
Вақте аз расули Ҳазрат дар ин бора суол мекунанд, ҷавоб меояд,
ки ин ҷо ойина аст ва шумо агар мехоҳед, ки ба камол расед, маҳви
ойинаи мо гардед, дар ойинаи мо ғарқ шавед, то вуҷудатон дар мо
маҳв бишавад, на ин ки шумо ман бишавед ва ман шумо. Ҳамин
тавр аст, ки
Маҳви ӯ гаштанд охир бардавом,
Соя дар Хуршед гум шуд, вассалом!10
8

Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.509
Фаридуддин Аттори Нишопурӣ. Девон. Бо тасҳеҳу мақобила ва
муқаддимаи Саъиди Нафисӣ. – Теҳрон, «Суруш», бидуни соли нашр. –
С.187
10
Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.512
9
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Дар ин намуна тамсили соя бар Хуршед аст ва бешак соя дар
Хуршед маҳв мешавад ва:
Ҳулулу иттиҳод ин ҷо ҳаром аст,
Валекин кор истиғроқи том аст!11
Фишурдаи андешаҳои болоӣ он аст, ки асоси «Мантиқу-т-тайр»,
ғояти ваҳдати вуҷуд ва баёни кайфияти он буда, шоир бо забони
равону рамзу тамсилот ва амсолу ҳикоёти зарифу дилкаш ин
маъниро дар зимни ҷамъ сохтани мурғон ва интихоби Ҳудҳуд ба
сарвариву роҳбаладӣ бо ишороту киниёт боз намудааст. Дар достон муаммои бузурги «Вуҷуд» ва масъалаи дардноки «Ман» ва
«Ту» бо далелу бурҳонҳои раднопазир аз ҷониби гӯяндаи он
мутобиқи диди шоиронаву завқи бадеъии ӯ матраҳ гардида бошад
ҳам, зимни он масъалаи ҷолибе, ки диққатро ба худ ҷалб менамояд,
афкори ахлоқии ин маснавӣ дар ҷомаи ирфон мебошад. Фаридуддини Аттор, ки саросари «Мантиқу-т-тайр»-ро бо тамсилу маҷоз
офаридааст, ба мурғони узрхоҳ, умуман ба ҳамаи паррандагон, сода наменигарад. Ӯ дар симои ҳар кадоме аз онҳо ва ҷаҳони ботинии
эшон сурату сирати инсонҳои гуногунтойифаву мухталифандешаро мадди назар дорад ва ба ҳамнавъон дарси панду насиҳат
медиҳад, онҳоро ба покройиву покдоманӣ, олиҳиммативу
рӯшандилӣ, талабу тавба, узлату ризо, ихлосу таваккал, фатҳу
сарбаландӣ, ҷоннисорӣ, зӯҳду тавба ва меҳру муҳаббати дур аз ҳар
гуна олойиш дар роҳи расидан ба Ҳақ даъват менамояд. Дар
«Мантиқу-т-тайр» баробари таблиғу ташвиқи ин хислатҳои
ҳамидаи инсонӣ рафтору кирдори ношойиставу разилонаи баъзе
афроди он, аз қабили кибру ғурур, лофу газоф, нодонӣ, худписандӣ
аҳдшиканиву бевафоӣ, роҳзаниву нашъамандӣ ва ғайра, ки ҳар кадом метавонанд ахлоқи покро доғдор созанд, маҳкум карда шудааст. Аз ин рӯ, шоир ба булбул, ки намудори ҷоҳпарастон, ба бат, ки
намудори зоҳирбинон, ба кабк, ки намудори ҳарисони зару зевар ва
ҷавоҳир, ба саъва, ки намудори нотавонон, ба тӯтӣ, ки намудори
худхоҳон, ба бутимор, ки намудори аҳли ҳузн, ба боз, ки намудори
чоплусон баҳри дарёфти луқмаеву тӯъмае, ба куф, ки намудори
узлатҷӯён ва ғайраанд, бо чашми тамасхур нигоҳ карда, ба эшон бо
овардани ҳикоёти пандомези зиёде аз рӯзгору кору бори ашхоси
таърихиву устура, монанди Сулаймон, Юсуфу бародаронаш, Ис11

Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.509
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кандари Зулқарнайн, Султон Маҳмуду Аёз ва машойихе чун шайхи
Санъон, Боязид, Робиъа, Шиблӣ, Ҷунайд, Аккоф, Аҳмади Ғӯрӣ,
Аҳмади Ҳанбал, Бӯбакри Нишопурӣ, Абӯалии Рӯдборӣ роҳи
ҳақиқатро меомӯзад.12 Ҳикоёти дар «Мантиқу-т-тайр» омада
кӯтоҳу зариф буда, Аттор онҳоро бо алфози содаву фасеҳ ва таъбироти дилкашу муассир оройиш медиҳад ва дар васфи ҳусну ҷамол
то ҳадде санъатҳои адабиро корбаст менамояд. Мутобиқи фарогирии мавзӯъу мӯҳтаво ҳикояҳои маснавӣ гуногунҳаҷм буда,
кӯтоҳтарини он ҳикоятест аз Робиъа, ки дар ду байт омада:
Бехуде мегуфт дар пеши Худой,
К-ай Худо, охир даре бар ман кушой.
Робиъа он ҷо магар биншаста буд,
Гуфт: – Ай ғофил, кай ин дар баста буд?!14
Ва дарозтарин ҳикоят «Достони шайхи Санъон» аст, ки метавон
онро манзумаи ҷудогонае дар маснавии «Мантиқу-т-тайр»
ҳисобид. Ин қисса ҳамаҷониба латифу дилангез буда, аз
шоҳкориҳои Фаридуддини Аттор ва умуман адабиёти классикии
форс-тоҷик ба шумор меравад. Гузашти шайх Санъон аз шӯҳрату
некномӣ ва дину ойину имон ба хотири ишқи тарсодухтар, бода
хӯрдану зуннор бастан, хирқа сӯхтану бут парастидан, аз муридон
ҷудо шудану хукбонӣ кардан нишонаи таъсири амиқии ишқу намунаи волои фидокорӣ дар роҳи маъшуқ шинохта шудааст. Тавре
Фаридуддини Аттор таъкид менамояд, шайхи Санъон аз шайхони
одӣ набуда,
Шайхи Санъон пири аҳди хеш буд,
Дар камолаш ҳар чӣ гӯям, беш буд.
Шайх буд андар ҳарам панҷоҳ сол,
Бо муриде чорсад соҳибҷамол.
Ҳар муриде, к-они ӯ буд, ай аҷаб,
Мениёсуд аз риёзат рӯзу шаб.
Ҳам амал, ҳам илм бо ҳам ёр дошт,
Дар аён ҳам кашфу ҳам асрор дошт.15
12

Дуктур Ризо Ашрафзода. Таҷаллии рамзу ривоят дар шеъри Аттори
Нишопурӣ. Нашри «Асотир», 1373
14
Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.409
15
Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.154
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Вале ишқ бар ақл дастболо мешавад ва шайхе бо он камолу он
хираду дониш пойбасту шайдои тарсодухтар мегардад:
Ҳар чи будаш, сар ба сар нобуд шуд,
З-оташи савдо дилаш пурдуд шуд.
Ишқи духтар кард ғорат ҷони ӯ,
Рехт куфр аз зулф бар имони ӯ.
Шайх имон доду тарсоӣ гузид,
Офият бифрӯхт, расвоӣ гузид.16
Ошиқии шайхи Санъон ба тарсодухтар ва гирифтории ҷонкоҳ
ба маъшуқаи дилхоҳ анҷоми қисса нест. Билохира, ишқи содиқ
маъшуқаро ошиқ гардонидааст.
Дар хотимаи ин асари пурмуаммову пурмӯҳтаво Фаридуддини
Аттор мартабаву мақоми худро дар шоирӣ васф карда, «Мантиқут-тайр»-ро инъоме аз нуктадонии худ медонад. Шарти идроки
«Мантиқу-т-тайр» дарду сӯзи дил аст. Шахсе, ки дард, бахусус
дарди поку беолойиш надорад, асрори ин китобро пай бурда наметавонад. Аз ин рӯ, барои ба хонанда осон гардидани дарки маъонии
асар шоир ба эшон муроҷиъат намуда, чунин мефармояд:
Назми ман хосияте дорад аҷиб,
З-он ки ҳар дам бештар гардад насиб.
Гар басе хондан муяссар оядат,
Бешаке ҳар бор хуштар оядат.
З-ин арӯси хонагӣ дар садри ноз,
Ҷуз ба тадриҷӣ нагардад парда боз!17
Бешак маснавии «Мантиқу-т-тайр» баъди рӯйи қоғаз омадан
хонандаи дидарӯшану дилгарми бешуморе дидааст, ки огаҳон аз ин
боб лофҳое задаанд. Дар баробари ин муштоқону ҳаводорони зиёде
кӯшиш намудаанд, ки ин достонро ба лисонҳои ғайри асл баргардонанд, то миллату халқиятҳои дигар низ аз самараи бебаҳои он
баҳраёб гардида бошанд. Мувофиқи маълумоту санадҳои мавҷуда
ва ишораи сарчашмаҳову осори таърих дар ин ҷода Амир Алишери
Навоӣ-Фонӣ (1441-1501) пешдаст будааст. Аз гуфтаву навиштаҳои
Алишери Навоӣ-Фонӣ чунин бармеояд, ки тамоми давраҳои
16
17

Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.409
Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. – С.532
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сабақомӯзӣ ва ба баъд маснавии «Мантиқу-т-тайр»-и Фаридуддини
Аттор бо ӯ ҳамдаму мӯниси доимӣ буд. Вай ҳатто бештари
қисматҳои онро азбар медонист. «Дар танҳоиям «Забони мурғон»
(яъне, «Мантиқу-т-тайр» – А.М.Х.) маро дамсоз ва марҳами роз
буд ва ба дигар чизҳо камтар майл мекардам»...менависад Алишери Навоӣ-Фонӣ. Муҳаббати ӯ ба ашъори Аттори Нишопурӣ, бахусус маснавии «Мантиқу-т-тайр» сол ба сол меафзояд ва вай соли
1499 милодӣ ин асарро бо номи «Лисону-т-тайр» ба забони туркӣ
бармегардонад, дар он мазмуни пурраи маснавӣ, вазну қавофӣ,
радифҳо, шакли байтҳо, нукоти ваҳдати вуҷуд ва масойили ирфонии дар маснавии Аттори Нишопурӣ мавҷударо устокорона ва
моҳирона нигоҳ медорад. Ҳатто Алишери Навоӣ аз рӯйи эътиқоду
эҳтиромаш нисбат ба осори Аттор дар давраи вазирии худ дар сари
марқади шоир мақбарае созонида будааст.18
Илова бар ин, минбаъд достони «Мантиқу-т-тайр»-и Аттор
борҳо дар Аврупо ва шибҳиқораи Ҳинд ба забонҳои ингилисӣ,
фаронсавӣ, урду ва ғайра тарҷумаву табъ ва нашр шудааст, ки аз
миёни онҳо тарҷумаи ховаршиноси фаронсавӣ Гарсин де – Тассӣ,
ки дар соли 1863 милодӣ дар Порис онро чопу мунташир кардаанд, ҷолиб мебошад ва асоси тарҷумаи ин маснавӣ ба забонҳои
бисёри аврупоӣ гардидааст. Ин асар соли 1944 пурра ба забони
арабӣ тарҷума гардидаву ба чоп расидааст. Тарҷумаи баъзе
қисматҳои он ба лисонҳои русӣ, ингилисӣ, туркӣ, олмонӣ, чехӣ ва
ғайра низ ба назар мерасад. Хулоса, ин достони рӯшангари дилу
ҷонҳо аз арзишмандтарин асари бадеъии адабиёти форс-тоҷик ба
шумор рафта, дар ба вуҷуд омадани осори зиёди шӯҳратёфтаи ин
адабиёти бою ғанӣ такони азиме дода, ки «Маснавии маънавӣ»-и
Мавлоно Ҷалолуллини Румӣ қуллаи азиму баландтарини он дониста шудааст.
Соли 2004

18

Амир Алишери Фонӣ – Навоӣ. Девони форсӣ (мунтахаб). Мураттиб ва
муаллифи сарсухан Алии Муҳаммадӣ. – Душанбе: «Ирфон» (ба
ҳуруфи арабӣ), 1993. – С. 13-14
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ЗАН ВА ҶОЙГОҲИ ОН ДАР ҶОМЕЪА
АЗ ДИДИ ФАРИДУДДИНИ АТТОР
Офарин ҷонофарини покро,
Он ки ҷон бахшиду имон хокро.
Шайх Аттор
Фаридуддин Муҳаммад Аттори Нишопурӣ (тав. 1145м.-ваф.
1221м. дар Нишопур) аз суханварони маъруфу машҳури адабиёти сӯфияи форс-тоҷик буда, дар ин самт гузаштагони адабиёти
тасаввуф, минҷумла Ҳаким Саноии Ғазнавиро такмил намуд ва
такони азиме ба баъдинагони худ, бахусус Мавлоно
Ҷалолуддини Балхии Румӣ дод. Вай баробари омӯзиш ва аз улуми замона баҳраёб гардидану ба камол расидан дар диёр ба мартабае қомат афрохт, ки тавонист бо сухани ноб ба рӯҳ ва бо
ҳунари дорусозиву табибӣ ба ҷисми одамон ҷисману маънаван
дасти хайрхоҳонае дароз намояд.
Аттори Нишопурӣ дар эҷоди осори бадеӣ бад-он поя
шӯҳратёр гардид, ки теъдоди мероси гаронмояи адабиашро аз 40
то 190 баршуморидаанд. Дуруст аст, ки дар ин шумора муболиға
роҳ дорад, аммо чӣ тавон гуфт, ки он муддате қабули хотири
ниёзмандони мероси зиқимат ва бебаҳои ӯ қарор дошта, минбаъд ҳақиқати ҳол бо талошу заҳамоти пайвастаи атторшиносон
то андозае муайян карда шудааст.
Тавре аз тадқиқотҳои мутааддиди рӯзгору осори Аттори
Нишопурӣ бармеояд, меҳвари асосии эҷодиёташ ин тарғибу фаро хондани инсонҳо ба сӯйи ваҳдату ягонагӣ аз роҳи рамзиёт
буда, онро метавон дар «асос шинохти худ ва ба дунболаш шинохти Худо» донист. Суханвари ориф барои пиёда намудани ин
матлаб аз ҳама чиз – ҳам ҷисмҳои беҷони дар табиат буда, ҳам аз
долу дарахти сабзаҷоти дар чаҳор фасли сол нумӯъкунанда, ҳам
аз ҳайвоноти ваҳшиву дастпарвар ва ҳам аз одамони ҳамаи
табақаи ҷамъият, новобаста ба ҷинсият, синну сол ва мақому
мартаба кор гирифтааст, ки ин ҳама дарун андар даруни осори
адабии ӯ ҷойгоҳи худро ёфта тавонистаанд.
Гуфтем, ки меҳвари асосӣ дар осори Аттори Нишопурӣ «аввал шинохти худ аст ва баъдан дар ин замина шинохти Худо».
Ин ишораро осон набояд гирифт, зеро он бори гаронеро бар дӯш
дорад. Ва агар инсон битавонад ҳақиқати вуҷуди худашро бишиносад, бояд душвориҳои зиёдеро пушти сар намояд, бурдбору
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ботаҳаммул бошад, то саранҷом ба ҷойе бирасад, ки вуҷудашро
ойинаи Ҳақ ва Ҳақ фаро бигирад. Ин роҳи душворписанд ба
марду зан, новобаста ба маншаъи баромадашон якхела аст. Дар
ин роҳ набояд занон аз заъифии худ лаб кушоянду мардон
баҳонаҳое пеш оранд.
Суханвари ориф аз ҳамин баландии нигоҳ ба мардону занон
якхела менигарад ва ҳамаро яксон ба сӯйи Ҳақ раҳнамоӣ менамояд. Ҳамин аст, ки симои зан дар тамоми осори Аттори
Нишопурӣ мавқеъи намоён дорад. Ҳатто бо итминони комил
метавон гуфт, ки дар масъалаи таваҷҷӯҳ ба зан дар адабиёти навини форс-тоҷик, ки аз асри IX оғоз мегираду то ба имрӯз идома
дорад, суханвареро чун Аттор пайдо кардан муҳол бошад.
Осори Аттори Нишопурӣ осори ирфонист. Ва дар эҷодиёти
худ шоир аз рӯйи зарурат ва суҷету банду басти ин ё он асараш
ба офаридани симои занон пардохта, ба онҳо аз мавқеъе, ки дар
ҷамъият ишғол менамоянд, баҳо додаст. Агар мавсуф дар «Девони ашъор»-и худ, ки асосан жанрҳои хурди лирикиро дар бар
дорад, ба таври умумӣ аз маъшуқа ва сифатҳои ҷузъии зоҳириву
ботинии ӯ сухан гӯяд, дар маснавиҳо ва «Тазкирату-л-авлиё» ин
ҷузъиётро дар ҳикоёти дархурди мӯҳтавои ин ё он асараш васеътар менамояд ва гузашта аз ин дар маснавии «Хусравнома»
симои мукаммали Гулрухро меофарад.
Симои занонеро, ки Аттори Нишопурӣ дар асарҳояш мавриди
истифода қарор додаст, метавон ба се гурӯҳ тақсим намуд:
1.Симои занони қиссаву афсонаву ривоят, монанди чеҳраи
Лайлӣ, Марям, Зулайхо. Симои Гулрух ҳам ба ҳамин гурӯҳ дохил мешавад.
2.Симои занони таърихӣ, монанди Зубайда, Фотима (духтари
пайғамбар (с)), занони пайғамбар, ки дар як ҳикояти маснавии
«Илоҳинома» хеле ҷолиб баён ёфтааст, симои Ойиша-охирин ва
дӯстдоштатарин зани пайғамбари ислом (с), симои зани орифа
Робиъаи Адавия, симои Сафия-хотун – хоҳари Султон Санҷар аз
маснавии «Мусибатнома», симои шоира Робиъаи Балхӣ ва симои Маҳастии Хуҷандӣ аз маснавии «Илоҳинома» ва ғайра.
3. Симои занони бечораву дармонда, кӯтаҳдасту афтода ва
бекасу кӯй дар ҳамаи маснавиҳои Аттори Нишопурӣ.
Симои заноне, ки суханвари нишопурӣ офаридааст, асосан
дар заминаи офаридаҳои халқ бо диди ӯву бо таровиши қалами
сеҳрофараш ба вуҷуд омада, бар манфиъати ҳаёти ҷомеъаи он
144
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

давру замон ва баъдинагон будааст. Шоири ориф дар ҳамаи
асарҳояш ба чеҳраи зан бо диди хайрхоҳона нигоҳ карда, асосан
ҷанбаи мусбати ҳаёти ӯро намоён кардааст. Вай дар онҳо
хислатҳои озодагӣ, вафодорӣ, ҷасурӣ, қавииродагӣ, далерӣ ва
ғайраро дар пайвастагӣ бо ҳусну малоҳату зебоӣ ва ҳунармандӣ
тасвир менамояд. Дар осори Аттори Нишопурӣ мо бо симои занони бадахлоқ, кинаҷӯй, номуросо, ки аз симоҳои манфии адабиёт ба ҳисоб мераванд, камтар дучор меоем. Ин маънои онро
дорад, ки занон бояд дар шароити ислом мусулмони комил бошанд ва айбу гуноҳро дар сурату сирати худ ҷой надиҳанд. Баробари дар ҷомеъа пиёда шудани дини ислом ва рӯй овардани
мардуми гуногунзабону гуногунтойифа ба он хислатҳои неки
инсонӣ низ дар ҷамъият рӯ ба ғолибият меорад. Ҳамин аст, ки
Аттори Нишопурӣ дар оғози маснавии «Илоҳинома» баробари
ҳамди Худову наъти пайғамбари Худо Муҳаммади Мустафо (с)
ҳикояти ҷолиберо дар бораи зани мафҳуми мутриба, ки то ислом
даст ба айшу мутрибӣ ва корҳои ношоиставу фисқу фасод мезаду баъди аз шарту шароити пайғамбар (с) огоҳ шудан ба сӯҳбати
Муҳаммад (с) омада даст аз фисқу фасод ва ношоистагиҳо мекашад, чунин нақл дорад:
Зане афтод дар Макка билоя,
Ки аз фисқу фасодаш буд доя.
Барои фисқ агар як тан нишастӣ,
Дувум кас дар бараш он зан нишастӣ.
Хушилҳон буду чусту нағзгуфтор,
Набудаш як нафас ҷуз мутрибӣ кор.
Чу пайғамбар биёмад бо Мадина,
Ба маҳри дил ба дил шуд ҷангу кина.
Ҳама кори мусулмонӣ қавӣ шуд,
Зи нахси куфр имон муставӣ шуд.
Чу дар Макка намонд аз муфсидон кас,
Пароканда шуданд аз пешу аз пас.
Шуд он зан дар Мадина сахт дарвеш,
Ба наздики паямбар рафт дилреш.
Паямбар гуфт: – Ҳон, чун омадӣ, чун,
Бигӯ, то ҳоҷирӣ, ё тоҷир акнун?
Бад-ин ҷо баҳри имон омадӣ ту
Ва ё тоҷир шудӣ, з-он омадӣ ту?!
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Зани мутриба ба Муҳаммад (с) мефаҳмонад, ки ҳанӯз на
қудрати инрову на қуввати онро дорад. Илова бар ин сиёсати
пешгирифтаи пайғамбар (с) ва дини ислом чунон қавӣ шудааст,
ки дар Маккаву Мадина дигар ҷавонон ёрои бо ӯ базм оростану
ҳаққи заҳмат пардохтанро надоранд:
Саворони арабро суст шуд пой,
Касеро сӯйи мутриб чун бувад рой?!
Паямбарро хуш омад ин суханҳо,
Ридои худ ба ӯ бахшид танҳо.
Ба ёрон гуфт: – Ҳар к-имрӯз ёред,
Бад-ӯ бахшед аз он чизе, ки доред!
Зи сад навъаш ато карданд ёрон,
Шуд он зан аз гурӯҳи симдорон.
Абдулҳусайни Зарринкӯб маснавии «Илоҳинома»-и мутафаккирро аз асарҳои ҷолиби ӯ дониста, аз ҷумла менависад: «...Дар
ин анвоъ ҳикоёт ва тамсилоти ҷолиб, ки дар гуфтушуниди падар
бо фарзандон матраҳ мешавад, қиссаи ишқи Робиъа – духтари
Каъб ва қиссаи зани порсо шӯрангезии хос дорад». Зарур ба
таъкид аст, ки маъхази ягона ва бебаҳои рӯзгори сипаришудаи
Робиъаи Балхӣ ҳамин «Илоҳинома» буда, баъдинагон дар бораи
ӯ ҳар чӣ гуфтаанду навиштаанд, ҳамин сарчашмаи ягонаро бо
баъзе бофтаву иловаҳо такрор кардаанд.
Дар ҳикояти зани порсо бошад, Аттори Нишопурии шоир аз
назари ҷаҳонбинӣ ва маҳорати суханварии худ симои барҷастаи
занеро тасвир кардааст, ки аз ҳар ҷиҳат дар ҷомеъа ба камол расидааст ва сазовори ситоиш аст. Зани порсо дар тасвири Аттор
ҳам ҳусну ҷамоли зебо дорад, яъне сураташ фиребост, ҳам донишманду фозил аст, яъне сирати поку мубарро ва дур аз ҳар
гуна олоишҳоро дар вуҷуди худ ҷой намуда. Дар ин ҳикоят симои зани порсо хеле азим тасвир ёфтааст. Он симои як зан аз
ҷомеъа нест. Шоир хостааст дар симои зани порсо иродаи
мустаҳками нисвони замонашро ва дар баробари ин занони ояндаро дарси тарбият диҳад ва субстансияи ҷамъиятро дар асараш
дода тавонад, ки он дар баробари дарунмояи ирфонӣ доштан як
манзара ё чизи мусбату воқеъӣ бошад, на ин ки фарзӣ ва
тахминӣ. Дар ин маврид ҳам Аттори Нишопурӣ аз мақсад ва
нақшаи дар пеши худ гузошта баромада тавонистааст. Ба ин
маънӣ мунаққиди рус В.Т.Белинский навишта буд: «Дар эҷодиёт
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вазифаи бузурги санъаткор барои асари худ мавзӯъ ва мазмун
ихтиёр кардан аст; ин мавзӯъ ва ин мазмун бояд ҳамеша равшан
ва возеҳ муайян карда шаванд, тавре хонанда онро на танҳо бо
ақлаш, балки бо ҳиссаш дарк кунад, в-агарна асари бадеӣ нопурра, номукаммал мешавад. Бинобар ин барои санъаткор навиштани поэмае, ки дар оянда пайдо шуданаш мумкин бошад, хатои
бузург аст».
Зани порсо бо устуворӣ ва қатъият монеаҳои дар сари роҳаш,
баъди сафари ҳаҷ кардани шавҳар, омадаро бо ҷасорату
муқобилияти мардона барканор менамояд, ишқи ягонаашро то
бозгашти шавҳар покиза нигоҳ медорад, барои номуси худ ҳатто
дар ҷомаи мардон амал мекунад ва ғайра.
Бале, дар ин гуна ҳикоятҳои маснавиҳои Аттори Нишопурӣ
ишқ бо ҳар ду мафҳуми худ: ҳам заминӣ ва ҳам осмонӣ дар симои занон кӯтоҳу мӯъҷаз, хотирмон ва омӯзанда тасвир ёфтаанд.
Лайлӣ аз Маҷнун ба ҷуз ишқ чизе интизор нест, Сафияхотун
аз дӯстдоштааш молу амвол не, балки «ишқи садтана»-ро
мехоҳад ва монанди инҳо.
Шоир дар офаридани симои Лайлӣ ва Зулайхо лаҳзаҳои
ҷолибтарин ва нотакрору хотирмони онҳоро мавриди истифода
қарор медиҳад ва ҳеч нашудааст, ки он лаҳзаҳоро дар
маснавиҳояш такрор намуда бошад. Ба ин ҳикоят аз рӯзгори
Лайлӣ ва муносибати ӯ бо Маҷнун таваҷҷӯҳ фармоед:
Аз Маҷнун касе аз ёрон мепурсад:
– Лайлиро чӣ андоза дӯст дорӣ?
Маҷнун савганд ёд мекунад, ки ман ӯро дӯст намедорам.
Боз мепурсад:
Пас ин ҳама шеърҳо, ки гуфтаӣ ва розҳо, ки кардаӣ ва
биёбонгардиҳоят баҳри чӣ буд?
Гуфт:
– Дар он замон ман Маҷнун будам ва ӯ Лайлӣ буд. Акнун ин
ҳолат бигзашт ва Лайливу Маҷнун яке шудаанд:
Ҷавобаш дод, к-он бигзашт акнун,
Ки Маҷнун Лайливу Лайлист Маҷнун.
Дуӣ бархост акнун аз миёна,
Ҳама Лайлист, Маҷнун бар канора.
Ин ҷо ҷанбаи ирфонии масъала матраҳ шудааст, на ишқи
Лайливу Маҷнуни қисса. Ба андешаи Аттор вақте «ширу бода»
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ба ҳам пайваста шудаанд, дуӣ даркор нест, ҳамчунин сирру
ҳадис чун падидор шавад, имтиёз бархезад ва ошиқу маъшуқ ва
толибу матлуб яке гарданд, вале фано шарт аст, ки то ту бошӣ, ӯ
набошад ва аз ин рӯ, маҳвро чунон бояд ба камол расонд, ки
худро дигар наёбӣ. Аттори Нишопурӣ беш аз 20 ҳикоят дар
маснавиҳояш дорад, ки дар онҳо лаҳзаҳое аз Лайлӣ нақл шудаанд, вале Лайлӣ асосан беҳаракат буда, бо нишон додани ҳусну
латофат Маҷнунро гирифтори худ кардааст. Дар он ишқи маҷозӣ
аз ишқи заминӣ афзалият дорад.
Ё қиссаи Юсуф ва Зулайхоро гирем. Аттор дар ғазале мегӯяд:
Юсуф чу пора-пора бурун омад аз ниқоб,
Дидӣ, ки сахт-сахт Зулайхо дар ӯ фитод.
Ва бо ин дар ин боб андешаҳои худро ба мавриди дигар вомегузорем, ки аз диди Аттори Нишопурӣ ин қиссаест хеле ва хеле
тӯлонӣ ва муқоисаи он бо гузаштагони суханвари шоир фурсати
зиёдеро мехоҳад.
Дар маснавиҳои Аттори Нишопурӣ бо заноне дучор меоем,
ки аз табақаҳои поёни ҷамъиятӣ баромада бошанд ҳам, ба
шоҳзодагон ошиқ мешаванд ва мақсади ниҳоӣ мерасонад (аз
«Ҳикояти зан ва ба шоҳзода» дар «Илоҳинома»), бо шоҳону
ҳокимон дар афту дарафтанд («Ҳикояти Султон Маҳмуд ва пирзан»), ҷавонмардии шавҳарони худро таҳаммул карда наметавонанд (аз «Ҳикояти арӯс ва шавҳари ҷавонмард») ва ғайра, ки
асосан ҷанбаи ахлоқиро фароҳам овардаанд. Табиист, ки
мақсади асосии муаллиф ба воситаи баён намудани андешаҳои
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маърифати динӣ тарбия намудани
ҷомеъаи башарист. Ин тоифа занон аз нигоҳи Аттор новобаста
ба синну сол, дину ойину мазҳаб ва ғайра тасвир шудаанд. Дар
ҳикоятҳои шоҳзода ва сарҳанг, арӯс ва шавҳари ҷавонмард,
ҷавон ва зани зебо, пир ва дӯшизаи ҷавон дар маснавиҳои Аттор
сухан ба миён равад, дар ҳикояҳои пирзан ва Султон Маҳмуд,
пирзани сӯхтадил, пайғамбар ва канизаки ҳабашӣ, шайх ва пирзан, Султон Маҳмуд дар шикор, зане, ки тавофи Каъба мекард ва
ғайра сухан дар бораи заноне меравад, ки солору зиндагидида,
гармиву сардии рӯзгорро чашида ва ғайра. Дар ин қабил
ҳикоятҳо зан бо ҳама кӯтоҳдастӣ, фурӯтаниву бебизоатии
зоҳирӣ ботини бою ғановатманд аз хираду заковат дорад, ки аз
он ҳатто шоҳон ибрат мегиранд.
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Ба ин маънӣ андешаҳои мутафаккири рус Н.Г.Чернишевский
беҳуда нест. Ӯ менависад: «Табиат ба занон қувваи беҳамтову
ақли расо бахшидааст ва мутаассифона ин ақли расо барои
ҷамъият хизмат намекунад. Агар ин ақлро маҳкуму фишор намедоданд ва он амал мекард, таърихи инсоният даҳ бор босуръат
тараққӣ менамуд ва ба пояи боз ҳам баландтар мерасид».
Ин муҳаббати Аттори Нишопурӣ ба занон, ки дар осори суханварони дигар камтар ба назар мерасад, аз куҷо сар задааст?
Ба ин савол худи суханвар чунин ҷавоб медиҳад:
Маро гар буд унсе дар замона,
Ба модар буду ӯ рафт аз миёна.
Агарчи Робиъа сад таҳмтан буд,
Валекин сония ин нек зан буд.
Чунон пуштам қавӣ дошт он заъифа,
Ки мулки шаръро рӯйи халифа.
Агарчи анкабуте нотавон буд,
Валекин бар сари мо соябон буд.
На чандон аст дар ҷонам ғами ӯ,
Ки битвон дод шарҳи мотами ӯ.
Чу маҳрам нест, ин ғам бо кӣ гӯям?
Ғаме, к-аз марги ӯ омад ба рӯям.
Набуд ӯ зан, ки марди маънавӣ буд,
Саҳаргоҳон дуъои ӯ қавӣ буд.
Аҷаб оҳи саҳаргоҳӣ-ш будӣ,
Зи ҳар оҳе ба Ҳақ роҳӣ-ш будӣ.
Чу соле бист ҳаст акнун зиёдат,
Ки не чодар, на мӯза дошт одат.
Зи дунё фориғу хилват гузида,
Гузида гӯшаву узлат гузида.
Ба ту овард рӯй, ай раҳнамояш,
Басе зад ҳалқа бар дар, дар кушояш!
Бадеъуззамони Фурӯзонфар хеле хуб менависад, ки «...ва он
зан аҳли маънӣ буд ва нафси муассиру оҳи саҳаргоҳии аршгузор
дошт ва муддати бисёр сол мерафт, ки тариқи зӯҳд пеш гирифтаву хилват гузида буд ва мояи изтизҳору пуштдори Шайхи мо
буд». Ва симои модар дар осори Аттори Нишопурӣ ҷойи гузида149
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ро дорад, ки таҳқиқу баррасии он мавриди дигарро тақозо менамояд.
Хулоса, бештари занони дар осори Аттори Нишопурӣ тасвирёфта дар гуфтору рафтору кирдор ҷасуру мардона, дар роҳи
зиндагӣ фаъол, дар аҳду вафо содиқ ва дар ишқ якрӯ тасвир ёфтаанд. Эшон дар сарнавишти хеш бештар мустақилу
соҳибихтиёранд. Шоири ориф бо ин чеҳраи занро дар зиндагӣ ба
мақоми болои орзуву умедҳо бардошта, беҳтарину некӯтарин
хислатҳои инсониро барояшон арзонӣ доштааст.
Занони тасвиркардаи Аттори Нишопурӣ вобаста ба мазмуну
муҳтавои осори ӯ буда, бештар ҳолатҳо ёридиҳандаву
наҷотдиҳандаи мардон, ҷӯёи роҳи ҳақиқат ва тарафдори Ҳақ,
махзани бебаҳои панду ҳикмат барои баъдинагон, пешоҳангони
зиндагии ободу осудаанд.
Шоир бо офаридани симои занон, новобаста ба дину ойину
нажод, табақаи ҷамъият, синну сол дар ақлу хирад, тадбири кору
бори пешомада аз ҳар ҷиҳат эшонро дар ҷамъият камолёфта сифат менамояд ва бо ин шояд хоста бошад, ки вазифаи зарурии
замонро, масъалаи нақши зан дар ҷомеъаро пеш гузоштааст. Ин
масъала дар тарбияи ахлоқи ҳамидаи инсонҳо муҳим ва
ҳамешагӣ дониста мешавад.
Соли 2007
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«ҲАФТ ВОДӢ»-И МАНСУБ БА МИРСАЙИД
АЛИИ ҲАМАДОНӢ В А МУСАННИФИ ОН
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ (1314м.-1384м.) аз шахсиятҳои
мазҳабии Машриқзамин ба шумор рафта, бо фаъолияти диниву
мазҳабӣ ва адабиву фарҳангии худ чӣ дар Эрону Тоҷикистон ва
чӣ дар Покистону Ҳиндустон, бахусус дар Кашмири Покистону
Хатлони Тоҷикистон шӯҳрат ва маҳбубияти алоҳидае дорад. Ин
марди фидокори дину ойин зодаву парвардаи Ҳамадони Эрон
буда, шӯҳрату обрӯй ва нуфузи рӯзафзуни худро дар байни мардум бо ривоҷу густариш ва пиёда гардонидани дини мубини ислому забону фарҳанги форситаборон дар хиттаи Кашмир сазовор гардидааст.
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ берун аз зодгоҳ муддате дар атрофу акнофи Хатлонзамин низ барои рушди маънавии мардуми ин
вилоят заҳамоте кашидаву хидмате чанд ба харҷ дода буд ва аз
ҳамон замон ба баъд, то охири умр, ҳар куҷо, ки набуд, ба эшон
дилбастагии махсусе дошт. Маҳбубияти ӯ ба мардуми Хуталон
то ба андозае зиёд будааст, ки дар нафасҳои вопасини умр аз
муридони худ васияти баъди фавт дар ин диёр ба хок супоридани ҷасадашро карда буду он амалӣ гардонида шудааст. Имрӯз
оромгоҳи мавсуф дар шаҳри Кӯлоби Тоҷикистон ороставу пероста ва он ба зиёратгоҳи мӯҳташами пайравону мӯътақидону ихлосмандони ин шахсияти шинохтаи мазҳабӣ табдил ёфтааст.
Мудири маркази тадқиқотии Эрону Покистон Ризо Шаъбонӣ
ҷараёни зиндагӣ ва фаъолияти ҳамаҷонибаи мазҳабиву
фарҳангии Мирсайид Алии Ҳамадониро ҷамъбаст намуда, ба ин
маънӣ навишта буд: «Сайид аз як сӯ садҳо ҳазор аз ҳиндувонро
хилъати исломӣ пӯшонд ва ҳазорон мусалмони зоҳириро ба
ҳақиқати ислом наздик сохт ва аз сӯйи дигар абъоди гуногуни
шахсияти хешро ошкор гардонид».
Аҳли илму фарҳанг заҳамоти ҳамаҷонибаи Мирсайид Алии
Ҳамадониро арҷ гузошта, бузургдошти 680-солагии зодрӯзи ӯро
соли 1994 дар Ҷумҳурии Исломии Покистон ва соли 1995 дар
Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол ба таври васеъ ва бо
шаҳомату тантанаи хос таҷлил намуданд. Ба истиқболи ин санаи
муборак дар Покистону Эрон ва Тоҷикистон маҳфилҳои ботантана, конфронсу симпозиумҳои илмӣ баргузор гардида, тавассути воситаҳои ахбори умум, рӯзномаву маҷаллаҳо ва интишороти
кишварҳои номбурда як силсила гузоришу маҷмӯаи мақолот ва
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кутуби ҳам Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ва ҳам муҳаққиқину
мусташриқини соҳа, ки ба омӯзишу пажӯҳиши доманадори
рӯзгору фаъолияти таблиғотӣ ва адабии ӯ бахшида шудаанд,
табъу нашр гардидаанд.
Пажӯҳиш дар атрофии рӯзгору осори ин марди фозил идома
дорад, ки яке аз онҳо андешаҳои мусаннифи ин сатрҳо сари маснавии баҳсталаби «Ҳафт водӣ» ё «Ихтиёроти Амирия»-и мансуб
ба Мирсайид Алии Ҳамадонӣ мебошад. Ҳадафи мо дар ин макола таҳлилу баррасии мӯҳтавои «Ҳафт водӣ» набуда, балки
мехоҳем ба хонандаи ҳол муаллифи асосии ин асарро маълум
намоем ва ба исбот расонем, ки «Ҳафт водӣ» маҳсули бевоситаи
афкору эҷоди Мирсайид Алии Ҳамадонӣ набудааст.
Ин масъала гӯё дар назди аҳли илму адаб аз масойили ҳалли
худро ёфта ба шумор мерафт. Яъне, як зумра мусташриқину
адабиётшиносон ва аҳли фарҳанг бо далоили илмӣ ба хулосае
омада буданд, ки «Ҳафт водӣ» ё «Ихтиёроти Амирия»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ маҳсули қалами бевоситаи ин мутафаккир
набуда, балки он порчаҳое аз ҷо-ҷойи «Мантиқу-т-тайр»-и Шайх
Фаридуддини Аттори Нишопурӣ (1145м.-1221м.) аст, ки номбурда ҳамчун мубаллиғ барои нишонрастар шудани ҳадафҳои
диниву мазҳабӣ ва тариқати худ марвиди истифода қарор додааст. Ба ин маънӣ, мулоҳизаҳои илмии олимон Ҳанри Эте,
А.Шпрингер, Саъид Нафисӣ, Бадеъуззамони Фурӯзонфар,
Аҳмадҷон Муҳаммадхоҷаев ҷолиб буда, барои ҳалли
ҳамаҷонибаи масъала дастёри беминнат маҳсуб меёбад. Вале
ақидаи он ки «Ҳафт водӣ» мунтахаби порчаҳое аз «Мнатиқу-ттайр» аст, ақидаи ба пуррагӣ солим набуда, дар матни интихобии Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ҳамчунон абёте чанд байт аз
«Мусибатнома» (Ин ду маснавӣ дар баҳри рамали мақсур эҷод
шудаанд – А.М.Х.)-и Шайх Атторро дучор омадем.
Аз ҷумла, адабиётшиноси эронӣ устод Саъид Нафисӣ менависад: «Ва байти аввали ин мунтахаб ҳамон байти аввали
«Мантиқу-т-тайр» аст ва баъд дигарон аз ин интихоби Мирсайид
Алӣ нусха бардошта ва онро «Ҳафт водӣ» номидаанд, зеро интихоби бештари он аз «Мантиқу-т-тайр» аст, ки дар боби ҳафт
водӣ ё ҳафт мартабаи сулук гуфтааст». Дар ин иқтибос
«...интихоби бештари он аз «Мантиқу-т-тайр» аст» гуфтани устод Саъид Нафисӣ баҳсталаб буда, аз ин боб поёнтар сухан
хоҳем ронд.
Абдулҳусайни Навоӣ дар рисолаи «Риҷоли китоби «Ҳабибу152
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с-сияр» аз таснифоти Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ёдовар шуда,
чунин менигорад: «Мусаннифоти Амир Сайидалӣ монанди китоби «Асрора-л-нуқта», «Шарҳи асмауллоҳ» ва «Шарҳи фусусил-ҳикам» ва «Шарҳи қасидаи хамрияи фаразия» ва «Захируту-лмулук» дар миёни урафо иштиҳор дорад»1.
Баъдтар донишманди дигари Эрон Маҳдии Дурахшон дар китоби худ «Бузургон ва сухансароёни Ҳамадон»2 дар баробари
ишора ба рӯзгору осори Мирсайид Алии Ҳамадонӣ «Ихтиёроти
Амирия»-ро бидуни далоил ба номгӯйи умумии таснифоти ин
мутафаккир дохил намудааст, ки иштибоҳе беш нест.
Мухтасари «Мантиқу-т-тайр» шуморида шудани «Ҳафт
водӣ» ё «Ихтиёроти Амирия» ба он хотир аст, ки маснавии Фаридуддини Аттор дар нусахи қаламии гуногун аз 4450 то 4600
байт буда, интихоби Мирсайид Алии Ҳамадонӣ дар дастнависҳо
аз 623 то 642 байтро ташкил медиҳад.
Хӯш, агар ин масъала дар назди аҳли илму фарҳанг ҳалли дурусти худро ёфта бошад, пас дубора зарурати ба ин мавзӯъ рӯйи
ниёз овардани мо дар чист?! Беҳтар намебуд, ки ин ҷо аз боби
сохту мундариҷаи «Ҳафт водӣ» ё «Ихтиёроти Амирия» ва
маҳорату ҷасорати шоириву суханварии Мирсайид Алии
Ҳамадонӣ қандил меафрӯхтему маҷлис меоростем!
Тавре, ки маълум аст, бахшида ба 680-солагии зодрӯзи Мирсайид Алии Ҳамадонӣ китоби аввал ва дувуми чаҳорҷилдаи
«Осори мунтахаб»-и ин мутафаккир, файласуф ва мубаллиғи
шоистаи дину ойини ислом бо кӯшишу заҳамоти
ҳамадоншиноси тоҷик Моҳирхӯҷа Султонзода таҳия гардида,
солҳои 1994 ва 1995 дар нашриёти «Ирфон» (ш.Душанбе) аз чоп
баромад, ки дар онҳо осори манзуму рисолаҳои мансур ва
андешаҳои ҳакимонаи ӯ ҷой дода шудаанд.
Дар ин миён маснавии «Ҳафт водӣ» ё «Ихтиёроти Амирия»
дар китоби аввали ин чаҳорҷилда ҷой дошта, иборат аз 427 байт
мебошад. М.Султонзода дар муқаддимаи муфассали ба ҷилди
аввали «Осори мунтахаб»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ нигоштаи худ аз боби маснавии «Ҳафт водӣ» андеша ронда, менависад: «Аз Мирсайид Алии Ҳамадонӣ достоне бо номи «Ҳафт
водӣ» ё «Ихтиёроти Амирия» боқӣ мондааст, ки он асари
1
2

Абдулҳусайни Навоӣ. Ҳабибу-с-сияр. Теҳрон, 1323. – С. 63
Маҳдии Дурахшон. Бузургон ва сухансароёни Ҳамадон. –Теҳрон,1341.
– С.83-90
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мустақили мутафаккир набуда, балки як навъ хулоса ва мухтасари «Мантиқу-т-тайр»-и Фаридуддини Аттори Нишопурӣ аст».3
Аз ин иқтибос чунин ба назар мерасад, ки муҳаққиқи Алии
Ҳамадонӣ гӯё аз моли Аттори Нишопурӣ будани «Ҳафт водӣ» ё
«Ихтиёроти Амирия» огоҳии комиле дорад. Вале М.Султонзода
маълумотномаи ба «Ҳафт водӣ» баёндоштаашро идома дода, ба
хулосаи зерин меояд, ки «...он (яъне «Ҳафт водӣ» – А.М.Х.) бо
вуҷуди талхису фушурдаи «Мантиқу-т-тайр»буданаш нусхаи
айнии ин асар нест. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки вай як тарзи
таъбир, маънидод ва биниши «Мантиқу-т-тайр» аст. Пас дар ин
сурат онро метавон моли Мирсайид Алии Ҳамадонӣ шумурд».4
Иқтибоси сонӣ шаҳодат бар он медиҳад, ки М.Султонзода
«Ҳафт водӣ»-ро бидуни шак дар қатори осори дигари бадеии
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ҷой дода, онро мунтахабан аз 623
байт 427 байтро сара карда, ба «Осори мунтахаб»-и адиб дохил
кардааст.
Пештар аз М.Султонзода муҳаққиқи дигари тоҷик
А.Ғаффоров навишта буд, ки «Аз ӯ (яъне Мирсайид Алии
Ҳамадонӣ – А.М.Х.) инчунин достони «Ҳафт водӣ», «Девони
ғазалиёт» (ин девон дар куҷо ва дар кадом ҳаҷм бошад?! –
А.М.Х.) ва рубоъиву дубайтиҳо боқӣ мондааст, ки дар онҳо ӯ
ишқ ва муҳаббати поки инсониро васф намуда, зебоиҳои
ҳаётро суруд».
Ин андешаҳои ночаспон ба осори Мирсайид Алии Ҳамадонӣ
ҳеч иртиботу умумияте надоранд. Ва аз ин ишораи А.Ғаффоров
метавон дарёфт, ки муҳаққиқ на маснавии «Ҳафт водӣ»-ро мутолиа намудаасту на «Девони ғазалиёт»-и Мирсайид Алии
Ҳамадониро (агар бошад) бо чашми басират дида.
Ҳамадоншиноси покистонӣ дуктур Муҳаммад Риёз дар асари
бузургҳаҷми тадқиқотии худ «Аҳволу осор ва ашъори Мирсайид
Алии Ҳамадонӣ»5, ки аз 248 саҳифа иборат мебошад, аслан мойил бар он аст, ки «Ҳафт водӣ»-ро маҳсули тахайюли Мирсайид
Алии Ҳамадонӣ шуморад ва онро бо номи «Ихтиёроти
«Мантиқу-т-тайр» («Ҳафт водӣ»)» дар қатори осори номбурда
3

Мирсайид Алии Ҳамадонӣ. Шоҳи Ҳамадон. Осори мунтахаб, ҷ.1. –
Душанбе: Ирфон, 1994. – С.32
Осори мунтахаб. ҷ.1. – С.34
5
Муҳаммад Риёз. Аҳволу осор ва ашъори Мирсайид Алии Ҳамадонӣ. –
Душанбе: Ирфон, 1995
4
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ҷой диҳад. Вале ӯ дар мавриди дигар дойир ба осори манзуми
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ин хулосаро пеш гузоштааст:
«Маҷмӯаи шеъри ӯ, ки муҳтавии чиҳилу як ғазал ва нӯҳ
рубоъӣ ва қитъае мебошад, ҳам метавонад, ки осоре арзанда дар
адабиёти ирфонӣ ва сӯфиёна талаққӣ гардад»6, яъне дар ин маврид «Ҳафт водӣ»-ро Муҳаммад Риёз ба номгӯйи осори манзуми
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ шомил насохтааст.
Муҳаққиқи ҳамадоншиноси эронӣ дуктур Парвези Азкоӣ дар
рисолаи худ «Аҳвол ва осори Мирсайид Алии Ҳамадонӣ»7, «Ихтиёрот» ё «Ҳафт водӣ»-ро дар қатори осори махтуми вай ҷой
дода, ишора бар он менамояд, ки аз арабӣ ё форсӣ будани он
огоҳӣ надорад. Шояд ҳамин ишораву асноди дастрас сабаб бар
он шуда бошанд, ки ҳамадоншиносони тоҷик Ҳ.Асозода,
Р.Асозода, А.Маҳмадов, К.Қодиров бе ҳеч асоси мӯътамад ва
муқобалаву муқоясаи сарчашмаву маъхазҳо, бахусус матни
«Мантиқу-т-тайр» бо «Ҳафт водӣ»-ро асари Мирсайид Алии
Ҳамадонӣ шуморанду мулоҳизаҳои илмӣ-тадқиқотиашонро дар
атрофии сохту муҳтавои ин маснавӣ бо диди худ ифода намоянд.
Аз ҷумла, Абдурраҳмон Маҳмадов дар мақолаи «Сухане аз замон ва осори мутафаккир» роҷеъ ба маснавии «Ҳафт водӣ» чунин андешаронӣ дорад, ки иқтибоси муфассалтари онро дар
ҳалли масъалаи мазкур манфиатнок мешуморем. Ӯ менависад:
«Дар таҳлили осори ин аллома сабки мутасаввифони олами
ирфонӣ Ғаззолӣ, Аттор ва Ибни Арабӣ баръало дарк карда мешавад. Лекин Мирсайид Алии Ҳамадонӣ усули хосаи худро дар
шеъру шоирӣ, таълимоти фалсафӣ соҳиб мебошад. Масалан, дар
муқоисаи «Матиқу-т-тайр»-и Шайх Аттор бо маснавии «Ҳафт
водӣ»-и Ҳамадонӣ. Ҳар ду дар шакли шеърию таълимоти
тариқати сӯфия навишта шудаанд. Мувофиқи маълумоти Аттор
тариқат дар худ ҳафт марҳила ё худ ҳафт водиро дар бар мегирад: 1) талаб; 2)ишқ; 3)маърифат; 4)истиғно; 5)тавҳид; 6)ҳайрат;
7)фақру фано. Ҳамаи ин сифатҳои номбурда дар маснавии
«Ҳафт водӣ» ҳам такрор мешаванд, гарчанде, ки мансубияти ин
ду аллома ба ҷараёнҳои гуногуни суфизм хос аст.8 «...муқоясаи
«Мантиқу-т-тайр»... бо маснавии «Ҳафт водӣ»...» гуфтан дар ин
6

Ҳамон ҷо. – С.115
Парвез Азкоӣ. Аҳвол ва осори Мирсайид Алии Ҳамадонӣ. –Ҳамадон:
Рӯшан, 1370. – С.115
8
Рӯзномаи «Анвори дониш», 1.09.1995, №11-12. – С.2
7
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ҷо чӣ маънӣ дошта бошад, барои мо рӯшан нашуд. Муаллифи
мақола барои он ки дойир ба ин «ду» маснавӣ андешаҳои илмии
худро баён намояд, оё матни онҳоро дар ҳақиқат бо ҳам дар
муқояса дида баромада бошад?! Шояд, вале А.Маҳмадов агар ин
ду матнро, ки яке беш аз 623 байту дувумӣ беш аз 4600 байт аст,
дар ҳақиқат бо ҳам муқояса карда бошад, пас он муқояса назарфиребона будааст. Вагарна, нигоштаи ӯ бо амалаш мувофиқат
менамуду масъала ранги дигар мегирифт.
Ҳамадоншиноси дигар Карим Қодиров бошад, дар мақолаи
худ «Шеъри сӯфияи Мири Кабир» ва рисолаи хурдаке бо номи
«Бунёдгари маорифи сӯфиёнаи Хатлонзамин»9 «Ҳафт водӣ»-ро
ба «Сайру-л-ибод»-и Саноии Ғазнавӣ монанд медонад ва дар
идомаи фикри худ менависад: «Ҳафт водӣ»-и Мирсайид Алии
Ҳамадонӣ, ки дар такомули шеъри сӯфия шоҳкорист, марбут ба
«Комедияи илоҳӣ»-и Данте аст. Ҷолиб он аст, ки Мирсайид
Алии Ҳамадонӣ низ дар ин манзума мисли Данте дар оғози ин
сайру сафар хештанро дар водии ҳайрату фазои зулмат мебинад...»10
К.Қодиров ончунон шефтаи маснавии «Ҳафт водӣ»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ мегардад, ки суханварони шинохтаи мутасаввифи то ӯ зиндагиву эҷодкарда, мисли Саноии Ғазнавиву
Аттори Нишопуриро то андозае зери сояи Ҳамадонӣ қарор
медиҳад: «Мирсайид Алии Ҳамадонӣ мисли «Комедияи илоҳӣ»и Данте, «Сайру-л-ибод»-и Саноӣ, «Мантиқу-т-тайр»-и Аттор
дар забони рамз сафари рӯҳонии Инсонро аз олами касрат ба
олами ваҳдат тасвир мекунад, вале рамз дар каломи ӯ равшантару мафҳумтар аст, бештар ба мардуми содаву орӣ, ба фузалои
аҳли мадраса ва ҳам хонақоҳ иртибот дорад. Яъне, шеъри
таълимии сӯфия назди Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ба камоли
воқеӣ бирасид, дар каломи ӯ сӯзу шӯри тозае ба даст овард».11
Ин муҳаққиқ доир ба сарчашмаҳои эҷодии «Ҳафт водӣ» бо
боварӣ чунин ҳадс мезанад, ки «Мирсайид Алии Ҳамадонӣ, ки
ашъори таълимии сӯфияи Аттору Мавлавӣ ва Саноиро пушти
сар дошт, дар «Ҳафт водӣ» онро такмил дод», «...маншаи
илҳоми Мирсайид Алии Ҳамадониро дар «Маснавӣ»-и Мавлоно
9

Қодиров К. Бунёдгари маорифи сӯфиёнаи Хатлонзамин. – Кӯлоб: Сада,
1995.
Анвори дониш, 1995, №11-12; китоби ёдшуда. – С.11
11
Каримҷон Қодиров, Бунёдгари маорифи сӯфиёнаи Хатлонзамин. –
Кӯлоб: Сада, 1995, – С.11-12
10
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метавон ёфт» ва «...сарояндаи «Ҳафт водӣ» дар тайи матолибу
андешаҳои худ аз Қуръон, ҳадис ва китобҳои адаб иқтибос оварда, ки ҳосили тамоми маорифу таҷориби сӯфияи исломӣ аст»12
ва ғайра.
Ҳамин китоби «Бунёдгари маорифи сӯфиёнаи Хатлонзамин»и К.Қодиров бидуни ягон таҷдиди назар бо номи «Маорифи
сӯфияи Мирсайид Алии Ҳамадонӣ» дар рӯзномаи «Ҷумҳурият»
(3-апрели соли2003, №36) дубора интишор ёфт.
Аз иқтибосҳои оварда дар назари аввал чунин менамояд, ки
К.Қодиров бо рӯзгори сипаришуда ва осори ба мерос мондаи
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ огоҳии комил дораду дар зарурат барои баҳои илмӣ додан ба маснавии «Ҳафт водӣ»-и мансуб ба ӯ
бо осори дигари ирфонии адабиёти ҷаҳонӣ ва миллӣ, монанди
«Мазҳакаи илоҳӣ»-и Данте, «Сайру-л-ибод»-и Саноӣ, «Мантиқут-тайр»-и Аттор, «Маснавӣ»-и Мавлонои Балх ва амсоли инҳо
ошноии тамом дорад. Дар асл ин тавр нест. Вагарна, танҳо фарогирии ҳамаҷонибаи маснавии «Маниқу-т-тайр»-и Шайх Аттор
метавонист ба ҳамадоншиносони мо равиши дурусти муносибат
ба осори боқимондаи Мирсайид Алии Ҳамадониро муайян намояд.
Ғайр аз ин, ҳам дар рисола ва ҳам дар мақолаҳои К.Қодиров
дар овардани иқтибосҳои манзум ғалатҳо роҳ ёфтаанд, ки нишон
додани яке аз онҳоро кифоя медонем, то барои ислоҳи дигар
иқтибосҳо намуна бошад. Ба ин ду байт аз як ғазали адиби сӯфӣ
таваҷҷӯҳ фармоед, ки муҳаққиқ ҳам дар китоби ёдшуда ва ҳам
дар мақолаи дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» нашргардида иқтибос
кардааст:
Дар ишқи рӯи ӯ ту ҳудусу қидам мабин,
Гар солики раҳӣ ту, вуҷуди одам мабин.
Аз партави ҷамоли ҳақиқӣ бисӯз пок,
Гум гард дар фанову дигар бешу кам мабин.
Дар байти аввал ба ҷойи вуҷуди одам бояд «вуҷуду адам» ва
дар байти дувум ба ҷойи «Гум кард» бояд «Гум гард» хонда
шавад, то шеър солим ва маъниву мантиқи сухан бар ҷой бошад.
Ҳамин андешаҳои фавқуззикри духӯра дар атрофии «Ҳафт
водӣ» ё «Ихтиёроти Амирия» ва муаллифи он моро водор наму12

Ҳамон ҷо. – С.10-13
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данд, то барои муайян сохтани ҳақиқати ҳол ба ёддошту
ишораҳои шогирдону ҳамзамонони Мирсайид Алии Ҳамадонӣ
тазкирахо ва сарчашмаҳои адабиву таърихии баъди ӯ навиштаву
интишорёфта муроҷиат намоем, ки оё инон гуфтаву нигоштаҳои
ҳамадоншиносони муосири моро таъйид менамоянд ё на! Яъне
«Ҳафт водӣ» ҳосили андешаву хирад ва ҷаҳонбиниву маърифати
бевоситаи Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ё гулчину китобати ҷузъу
порчаҳои алоҳидаи эҷоди шахси дигар аст, барои зарурати
таблиғу таълимоти мазҳабии ин мутафаккир.
Дар «Хулосату-л-маноқиб»-и Мавлоно Ҷаъфари Бадахшонӣ
шогирди Алии Ҳамадонӣ «Нафаҳоту-л-унс»-и Мавлоно
Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Бобурнома»-и Заҳириддини Бобур,
«Ҳабибу-с-сияр»-и
Хондамир,
«Сафинату-л-авлиё»-и
Муҳаммади Дорошукӯҳ, «Таърихи Роқим»-и Сайид Роқим,
«Маҷолису-л-мӯъминин»-и Қозӣ Нуруллоҳи Шуштарӣ, «Ҳафт
иқлим»-и Амин Аҳмади Розӣ, «Райҳонату-л-адаб»-и Муҳаммад
Алии Табрезӣ, «Маҷмаъу-л-фусаҳо»-и Ризоқулихони Ҳидоят,
«Маҷолису-л-ушшоқ бил тасвирот»-и Амир Султон Ҳусайн ва
ғайра аз таснифоти мутааддии Шоҳи Ҳамадон гуфтаниҳои зиёде
мавҷуд дошта бошанд ҳам, вале дар ҳеч як аз онҳо аз маснавии
«Ҳафт водӣ» доштани мавсуф ишораи кӯчаке нарафтааст. Аз
ҷумла, дар «Нафаҳоту-л-унс» омада: «Вайро (яъне Алии
Ҳамадонӣ) дар улуми ботин таснифоти машҳура аст, чун китоби
«Асрору-н-нуқта» ва «Шарҳи исмоилия» ва «Шарҳи фусуса-лҳикам» ва «Шарҳи қасидаи хамрияи форизия» ва «Захирату-лмулук» ва ғайри он».
Донишманди қарни 16 Амин Аҳмади Розӣ аз боби ашъори
манзум доштани Мирсайид Алии Ҳамадонӣ чунин ёдовар мешавад: «Ва аз он ҷаноб (яъне Алии Ҳамадонӣ) агарчи шиори бисёр
зикр мекунанд, дар ин вақт ба ғайр аз ин абёт чизе дигар истимоъ наяфтода, рубоъӣ:
Гар бадри мунириву само манзили ту,
Дар Кавсар агар сиришта бошад гили ту.
Гар меҳри Алӣ набошад андар дили ту,
Мискин туву саъйҳои беҳосили ту!
Намедонем дар чӣ асосу маъхаз бошад, ки рубоъии фавқ дар
ҷилди аввали «Осори мунтахаб»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ
(соли 1995) иштибоҳан чунин омадааст:
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Гар бадри мунириву само манзили ту,
В-аз Кавсар агар сиришта бошад гили ту.
Гар меҳри Алоӣ набошад андар дили ту,
Мискин Туву саъйхои беҳосили ту.
Дар иқтибоси сонӣ «В-аз Кавсар» ва «Алоӣ» маъниву
мантиқи шеърро коставу ба вазни он сактагиҳо ворид сохтаанд.
Яъне, тахриби шакл сабаби таҳрифи мазмун гардидааст.
Доир ба масъалаҳои мавриди баҳс боз барои таъйиди фикр
метавон аз кутуби номбаршудаи пешиниён иқтибосҳо овард.
Вале натиҷа аз бардошти онҳо ҳамин аст, ки то оғози асри ХХ
бо назардошти маъохази дастрас касе аз удабову уламо роҷеъ ба
маснавии «Ҳафт водӣ» доштани Мирсайид Алии Ҳамадонӣ калам нафарсудаву қоғаз сиёҳ накардааст ва ҷуз он ки ин матн дар
нусхаи қаламии раками 546 ганҷинаи дастхатҳои Институти
шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ Тоҷикистон дар варақаҳои
378б-395а ва дастнависи рақами 9012 Институти шарқшиносии
АИ Ӯзбакистон ҷой дода шудааст.
Аз ишораҳои хира, норӯшан ва баъзан ноогаҳона ва пеш аз
ҳама дар ягон сарчашмаи мӯътамад наомадани он ки «Ҳафт
водӣ» эҷоди андешаву қалами Мирсайид Алии Ҳамадонӣ аст,
маълум гардид, ки маснавии зикршуда асосан дар заминаи осори
Фаридуддини Аттор, бахусус маснавии маъруфи ӯ «Мантиқу-ттайр» рӯйи қоғаз омадааст. Ҳамин аст, ки «мол»-и мансуб ба
Мирсайид Алии Ҳамадониро бо маснавиҳои Аттори Нишопурӣ
дар муқоясаву муқобала аз назар гузаронидан мақсаднок дониста шуд, то ҳақиқати ҳол рӯшан гардад.
М.Султонзода дар фароварди маълумотномаи ба «Ҳафт водӣ»
бахшидааш ба хулосаи зерин меояд, ки «...он (яъне, «Ҳафт
водӣ») бо вуҷуди тахлису фишурдаи «Мантиқу-т-тайр» буданаш
нусхаи айнии ин асар нест. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки вай
як тарзи таъбир, маънидод ва биниши «Мантиқу-т-тайр» аст.
Пас дар ин сурат онро метавон моли Мирсайид Алии Ҳамадонӣ
шумурд».13
Барои ҳалли масъала ба матнҳои «Ҳафт водӣ» ва «Мантиқу-ттайр», ки баёнгари ҳақиқати воқеъианд, муроҷиат намудем. Дар
амалӣ гардонидани ин кор аввал хостем матни таҳиякардаи
13

Мирсайид Алии Ҳамадонӣ Осри мунтахаб, ҷ.1. – С.34
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М.Султонзода «Ҳафт водӣ» дастёри мо бошад, то онро бо маснавии «Мантиқу-т-тайр» дар муқояса дида бароем. Вале матни
таҳиякардаи ин ҳамадоншинос тавре ишора шуд, ҳамагӣ шомили 427 байт буда, номбурда ба таъбире боз як бори дигар
«Мантиқу-т-тайр»-ро мухтасартар намудааст. Илова бар ин, дар
матни таҳиянамудаи Султонзода иштибоҳҳо роҳ ёфтаанд, ки он
моро аз лиҳози матншиносӣ қаноатманд карда натавонист. Рӯй
овардем ба нусхаи қаламии рақами 546, ки аз ҳар ҷиҳат матни
ороставу перостаро аз «Ҳафт водӣ» дар худ дорад.
Ин матни комили «Ҳафт водӣ» фарогири 638 байт буда, аз
ҳамди муфассали офаридгор, оғози ихтиёроти амирия ва баёни
ҳафт водии сулук иборат мебошад.
Тавре болотар иқтибос шуд, Саъид Нафисӣ «байти аввали ин
мунтахаб ҳам ҳамон байти авали «Маниқу-т-тайр» аст» – гуфта
буд:
Офарин ҷонофарини покро,
Он ки ҷон бахшиду имон хокро.
Дар як нусхаи қаламии дастраснамудаи доктор Муҳаммад
Риёз низ ҳамин байти аввали «Мантиқу-т-тайр» оғози «Ҳафт
водӣ» будааст. Аммо дар нусхаи қаламии рақами 546 ва матни
таҳиянамудаи М.Султонзода, ки аз нусхаи қаламии рақами 9012
Институти шарқшиносии АИ Ҷумҳурии Ӯзбекистон бо номи
«Ихтиёроти Амирия» маҳфуз асту мураттиб аз он кор гирифтааст, байти оғози «Ҳафт водӣ» ин аст:
Ҳамди пок аз ҷони пок он покро,
К-ӯ хилофат дод муште хокро.
Ҳамин байт, ки оғози «Мантиқу-т-тайр» наяст, то андозае
мураттиби «Осори мунтахаб»-и Мирсайид Алии Ҳамадониро
бовар кунонида, ки «...он (яъне «Ҳафт водӣ») бо вуҷуди талхису
фишурдаи «Мантиқу-т-тайр» буданаш, нусхаи айнании ин асар
нест».
Барои он ки ин байти «Ҳафт водӣ»-ро, ки М.Султонзода мавриди истифода қарор додаст, нодида нагирем, мо ба осори дигари Фаридуддини Аттор муроҷиъат намудем. Маълум шуд, ки ин
байт байти аввали маснавии дигари Аттори Нишопурӣ «Муси160
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батнома» ва «Панднома»-и ӯ будааст.14 Баъди байти аввал
байтҳои 2, 3, 4, 5, 6, 7 низ аз «Мусибатнома» ба «Ҳафт водӣ»
иқтибос шудаанд:
Он хирадбахше, ки Одам хоки ӯст,
Ҷузву кул(л) бурҳони зоти поки ӯст.
Офтоби рӯҳро тобон кунад,
Дар гили Одам чунин пинҳон кунад.
Чун гили Одам ба саҳро оварад,
Ин ҳама аъҷуба пайдо оварад.
Дар даруни нутфае ҷоне ниҳад,
Офтобе дар сипандоне ниҳад.
Шир аз ангушти Халил ӯ оварад,
Исие аз Ҷабраил ӯ оварад.
Тифлро дар маҳд пайғамбар кунад
В-аз ҳама пирон-ш болиғтар кунад.
Аз байти 8 сар карда Мирсайид Алии Ҳамадонӣ матни
«Мантиқу-т-тайр»-ро аз ҷо-ҷойи он мунтахаб менамояд ва сабти
дафтари хеш месозад. Таваҷҷӯҳ шавад ба матни «Мантиқу-ттайр», аз саҳифаи 45 ба баъд, ки ба эҳтимоми дуктур Аҳмади
Ранҷбар15 таҳияву интишор ёфтааст. Умуман, ҳамди офаридгор
дар «Ҳафт водӣ» аз 79 байт иборат буда, ончунон пасопеш аз
«Мусибатнома» ва «Мантиқу-т-тайр» интихоб шудааст, ки
ҳамин муқоясаи чанд байт ва дар ҳақиқат моли Аттори
Нишопурӣ, на «моли Мирсайид Алии Ҳамадонӣ» будани онро
муайян намудан фурсати зиёдеро гирифт.
Баъди қисмати муқаддимавӣ кушоиши «Ҳафт водӣ» бо номи
«Дар баёни ҳафт водӣ» ва ё дар нусхаи қаламии ганҷинаи
дастхатҳои Институти шарқшиносии Ӯзбакистон бо номи
«Оғози сифати ихтиёроти амирия» аз шаш байти зайл иборат
аст:
14

Шайх Фаридуддин Аттори Нишопурӣ. Мусибатнома. Ба эҳтимом ва
тасҳеҳи дуктур Нуронии Висол. Интишороти «Заввор», 1373. – С.1.
Фаридуддини Аттор. Панднома. Футувватнома. Ҳикоёт аз маснавиҳо.
Таҳияву тадвини матн бо муқаддимаи Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. –
Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.
15
Мантиқу-т-тайр. Ба эҳтимоми дуктур Аҳмади Ранҷбар. – Теҳрон, 1370
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Соликонро ҳафт водӣ дар раҳ аст,
Чун гузашт аз ҳафт водӣ, даргаҳ аст.
Ҳаст водии талаб оғози кор,
Водии ишқ аст аз он пас беканор.
Пас севум водист они маърифат,
Ҳаст чорум водӣ истиғно сифат.
Ҳаст панҷум водии тавҳиди пок,
Пас шашум водии ҳайрат, бимнок.
Ҳафтумин водии фақр асту фано,
Баъд аз ин рӯйи равиш набвад туро.
Дар равиш афтӣ, равиш гум гардадат,
Гар бувад як қатра, қулзум гардадат.
Дар «Мантиқу-т-тайр» ин шаш байт бо номи «Баёни ҳафт водии сулук» омада, дар байти аввал ба ҷойи соликонро – гуфт
моро ва дар байти чаҳорум ба ҷойи калимаи бимнок – саъбнок
оварда шудааст, яъне иловаҳои Мирсайид Алии Ҳамадонӣ дар
ин шаш байт, агар таҳрири нусхабардор набошад, калимаҳои
соликонро – ва бимнок асту халос. Боқӣ ҳама маҳсули андешаву эҷоди Аттори Нишопурианд.
Меоем ба баёни муқобалаву муқоясаи ҳафт водии сулук дар
матни «Мантиқу-т-тайр»-и Аттори Нишопурӣ ва «Ҳафт водӣ»-и
мансуб ба Мирсайид Алии Ҳамадонӣ.
Аввал: Дар баёни водии талаб.
Дар матни «Мантиқу-т-тайр» баёни ин водӣ аз 15 байт иборат
буда, бо ҳикоёти ҷолиб оро ёфтааст. Дар «Ҳафт водӣ» бошад, 17
байт омада. Ин ҷо Мирсайид Алии Ҳамадонӣ илова бар 15 байти
Шайх Фаридуддини Аттор ду байтро аз хулосаи «Ҳикояти
хилқати Одам ва саҷда накардани шайтон ӯро», ки яке аз
ҳикояти водии талаби «Мантиқу-т-тайр» аст, илова месозад. Ва
ин 17 байт бе тағйир истифодаи Мирсайид Алии Ҳамадонӣ аз
«Мантиқу-т-тайр» мебошад.
Дувум: Дар баёни водии ишқ.
Баёни водии ишқ дар «Мантиқу-т-тайр» аз 22 байт бо ҳикоёти
марбут ба водии ишқ зинатёфта иборат аст. Дар «Ҳафт водӣ» он
аз 24 байт иборат мебошад. Ин ҷо низ ду байт аз ҳикояти
«Олиҳимматии ошиқ ва соҳибҷамол»-и «Мантиқу-т-тайр» ба
«Ҳафт водӣ» шомил карда шудааст. Ин интихобро Мирсайид
Алии Ҳамадонӣ аз маснавии Аттори Нишопурӣ солиму комил
кӯчонидааст.
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Севум: Дар баёни водии маърифат.
Оғози баёни ин водӣ дар «Мантиқу-т-тайр» аз 33 байт иборат
мебошад. Он дар «Ҳафт водӣ» бошад, 44 байт аст. Байти аввал
дар «Мантиқу-т-тайр» ба таври зайл аст:
Баъд аз он бинмоядат пеши назар,
Маърифатро водии бепову сар.
Дар «Ҳафт водӣ» байти фавқ чунин омада:
Соликӣ чун оядат пеши назар,
Маърифатро водии бепову сар.
Дар ин маврид низ Мирсайид Алии Ҳамадонӣ барои
рӯшантар намудани мақсад дар интихоби худ аз ҳикоёти водии
маърифат овардани 11 байтро мувофиқи матлаб донистааст.
Чаҳорум: Дар баёни водии истиғно.
Бахши муқаддимавии водӣ дар «Мантиқу-т-тайр» аз 25 байт
иборат мебошад. Аммо дар «Ҳафт водӣ» ҳамагӣ 42 байт омада,
ки 17 байти дигари он аз ҳикоёти ба ҳамин водӣ марбути
«Мантиқу-т-тайр» гулчин шудаанд. Дар ин ҷо танҳо дар як байт
радиф, бидуни халал ворид сохтан ба вазну маънӣ иваз шудааст.
Дар матни Аттори Нишопурӣ байт ин аст:
Сад ҳазорон ҷону тан тороҷ рафт,
То Муҳаммад як шабе Меъроҷ рафт.
Дар «Ҳафт водӣ» бошад, ба ҷойи радифи «рафт» радифи
«ёфт» сабт шудааст.
Панҷум: Дар баёни водии тавҳид.
Оғози водии тавҳид дар «Мантиқу-т-тайр» шомили 8 байт
буда, дар «Ҳафт водӣ» илова бар ин 8 байти муқаддимавии маснавии Аттори Нишопурӣ боз 16 байт мувофиқи табъу майлу
хоҳиши Мирсайид Алии Ҳамадонӣ аз ҳикояҳои дар ин водӣ
омада мунтахаб шудааст.
Шашум: дар баёни водии ҳайрат.
Оғози ин водӣ дар «Мантиқу-т-тайр» 14 байт мебошад. Дар
«Ҳафт водӣ» бошад ҷамъан 24 байт омадааст. Мирсайид Алии
Ҳамадонӣ ин ҷо 10 байтро аз маснавии Аттори Нишопурӣ инти163
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хоб намуда, сипас аз ҳикояти «Хусрав ва духтари ӯ» 6 байт ва
ҳикояти «Модари гирён баҳри духтар» 8 байтро, ки ҷамъан 24
байт мешаванд, шомил сохтааст. Ҳамчунон, «Ҳикояти сӯфӣ ва
гум кардани калид», ки аз ҳикоёти водии ҳайрат буда, аз 14 байт
иборат мебошад, бе тағйироту дигаргунӣ аз «Мантиқу-т-тайр»
ба «Ҳафт водӣ» интиқол шудааст.
Ҳафтум: Дар баёни водии фақру фано.
Оғози баёни ин водӣ дар ҳар ду матн бо тағйиротҳои ҷузъӣ
16-байтӣ омадааст. Масалан, дар «Мантиқу-т-тайр» ин ду байтро
мехонем:
Гум шуданд аввалқадам, пас з-ин чӣ суд,
Лоҷарам дигар қадамро кас набуд.
Уду ҳезум чун ба оташ дар шаванд,
Ҳар ду бар як ҷой хокистар шаванд.
Ҳамин намуна дар «Ҳафт водӣ» ин тавр омадааст:
Гум шуданд аҳли қадам, ҳар кас, ки буд,
Моҷаро дигар қадам касро набуд.
Уду ҳезум чун ба як ҷо дар шавад,
Ҳар ду бар як ҷой хокистар шавад.
Аз ҳар ду намунаи оварда пайдост, ки он мансуб ба як
эҷодкор ва он ҳам бошад, Фаридуддини Аттори Нишопурист,
вале бо мурури замон ба ин абёт ё аз ҷониби Мирсайид Алии
Ҳамадонӣ, ё котиби нусхаи 546-и ганҷинаи Институти
шарқшиносии АУ Тоҷикистон бидуни тағйироти маънавӣ аз
ҷиҳати сохт тағйироти ҷузъӣ ворид карда шудааст. Ва ин абёти
дар «Ҳафт водӣ» омодаро ба ҳеч ваҷҳ наметавон маҳсули андешаву тафаккури Мирсайид Алии Ҳамадонӣ донист.
Баъди баёни водии фақру фано дар «Ҳафт водӣ»-и мансуб ба
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ аз ҳикоёти алоҳидаи ҷиҳати тақвияти
андеша омадаи «Мантиқу-т-тайр» абёт ва порчаҳои гуногуне
барои аҳдофи мазҳабӣ зарурии Мирсайид Алии Ҳамадонӣ забту
сабт гардидаанд.
Минҷумла, аз «Ҳикояти Сулаймон бо мӯр», ки дар қисмати
маҷлису машварати мурғон барои ба сафари дидор бо Офаридгор баромадан омадааст, ин абёт мунтахаб гардида:
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Вопасин хиште, ки пайвандад ба хок,
Мунқатеъ гардад умед аз ҷони пок.
Пас бипӯшад хишти охир рӯйи ман,
Ту магардон рӯйи фазл аз сӯйи ман.
Чун ба хок орам мани саргашта рӯй,
Ҳеч бо рӯям маёр аз ҳеч рӯй.
Ва ё ин байт аз «Ҳикояти Шайх Абӯсаъид» ба қисмати хотимавии «Ҳафт водӣ» дохил карда шудааст:
Чун ҷавонмардии халқи оламе,
Ҳаст аз дарёи фазлат шабнаме,
ки он ҳам дар боби машварати мурғон барои рахти сафар бастан ба даргоҳи Офаридгор ҷой дорад. Ҳамин тавр, ин абёти гулчин аз «Мантиқу-т-тайр» ба қисми хотимавии «Ҳафт водӣ» беш
аз 100 байтро ташкил мекунад, ки муқобала ва муқоясаи он кори
саҳл набуд. Дуруст аст, ки дар ин абёт ҳам баъзе калимаву ибора
ва ё радифҳо, бе он ки ба сохту мӯҳтаво халале ворид сохта бошанд, омадаанд ва ин аз равияи маъмулии нусхабардории
фарҳанги мо дониста мешавад.
Ин гӯву магӯҳо бар рағми онҳое, ки «Ҳафт водӣ»-ро имрӯз
маҳсули завқу эҷоди Мирсайид Алии Ҳамадонӣ донистаанд, баёнгари онанд, ки маснавии фавқуззикри мансуб ба Шоҳи
Ҳамадон мунтахабе аз маснавиҳои «Мусибатнома» ва
«Мантиқу-т-тайр»-и Фаридуддин Аттори Нишопурӣ беш набудааст.
Баъди овардани ин муқояса, ки ҳар ду матн айни як чиз аст,
рӯй меорем ба анъана ва суннатҳои устувору навпардозиҳои
эҷодкор дар заминаҳои гуфтаҳову суфтаҳои адабӣ. Таърихи адабиёти мо анъанаи мактаби «Шоҳнома»-сароӣ, «Хамса»-сароӣ ва
назираву татаббӯъу пайравӣ ба анвоъи хурди лирикиро дорад.
Дар ин замина, ки роҷеъ ба он корҳои мутааддиди ҷолибе анҷом
ёфтаанд, агар ба «Мантиқу-т-тайр» ва «Ҳафт водӣ» таваҷҷӯҳ намоем, «Ҳафт водӣ» ба ҳеч як аз қолабҳои болоӣ намеғунҷад. Ва
ҳар чӣ гӯянду нагӯянд, Мирсайид Алии Ҳамадонӣ «Мантиқу-ттайр»-ро таври фушурдаи рӯйбардор намуда барои амалӣ гардонидани ақоиди волои мазҳабии худ ва ташвиқи осори тасаввуфӣ
бар манфиати банӣ – башар ва тарбияи Инсони комил мавриди
истифода қарор додаст. Ин шахсияти мазҳабӣ ба ин нияту
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мақсад аз тамоми осори Аттори Нишопурӣ, навиштаҳои
Муҳаммад Ғаззолӣ, эҷодиёти Саъдиву Саноиву Ҳофиз, «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно зиёду манфиъатбахш истифода кардааст. Пас меоем ба хулосаҳои зайл:
1. «Ҳафт водӣ»-и мансуб ба Мирсайид Алии Ҳамадонӣ
мунтахаби маснавиҳои «Мантиқу-тайр» ва «Мусибатнома»-и
Фаридуддин Аттори Нишопурӣ буда, Шоҳи Ҳамадон онро бо
мақсади дар байни ҷомеъа баён намудани андешаву ақойиди
мазҳабии худ ба дафтари мусаввадааш кӯчонида, дар ҳамин замина дар байни мардум вазъ мегуфтааст.
2. Ҳамин дафтари мусаввада дар қатори мусаввадаҳои дигари Шоҳи Ҳамадон баъдтар аз ҷониби шогирдон ё котибон
ҷамъоварӣ шуда, «Куллиёт»-и мавсуф мураттаб карда шудааст
ва эшон аз моли Аттори Нишопурӣ будани «Ҳафт водӣ» шояд
огоҳӣ надоштаанд.
3. «Ихтиёроти Амирия», ки дар дастхатҳои Институти
шарқшиносии АИ Ҷумҳурии Ӯзбакистон, ба номи Абӯрайҳони
Берунӣ таҳти рақами 9012 ва «Ҳафт водӣ», ки дар дастхати Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дар «Куллиёт»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ таҳти
рақами 546 (варақҳои 378б-395а) маҳфуз аст, баъди фавти Мирсайид Алии Ҳамадонӣ, дар қарнҳои XVI-XVII китобат шудаанд.
Ин санаҳо баёнгари онанд, ки дафтари мусаввадаи «Ҳафт водӣ»
бидуни муқобалаву муқояса бо осори пешиниёни мутафаккир ба
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ нисбат дода шудааст.
4. Ҳамин аст, ки муҳаққиқони баъдинаи рӯзгору осори
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ, ки дар ин ҷо зикрашон рафт, бе
омӯзишу пажӯҳиши ҳамаҷониба, дар асоси нусахи мавҷудаи
қаламии осори Шоҳи Ҳамадон «Ҳафт водӣ»-ро саҳван ба ӯ мансуб дониста, ҳатто онро то ҷойе мавриди таҳқиқу тадқиқ қарор
додаанд. Пеши роҳи ин иштибоҳ тавассути ҳамадонишиносон
бояд ҳар чӣ зудтар гирифта шавад, то баъдинагон низ дар ғафлат
намонанд.
5. Бояд тамоми осори Мирсайид Алии Ҳамадонӣ, ки мансуб
ба ӯ дониста шудааст, аз ҳамин нуқтаи назари матншиносӣ
баррасӣ ва бо таҷдиди назар дақиқан интишор дода шаваду дастраси аҳли илм ва ниёзмандон гардад. Зеро рубоии зерро, ки
дар ҷилди аввали «Осори мунтахаб»-и Шоҳи Ҳамадон омадааст,
ба чанд тан аз суханварони мутасаввиф, минҷумла Абдуллоҳи
Ансорӣ нисбат медиҳанд:
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Айбест баланд баркашидан худро
В-аз ҷумлаи халқ баргузидан худро.
Аз мардумаки дида бибояд омӯхт,
Дидан ҳама касрову надидан худро.
Ё худ ҷо-ҷойе аз «Захирату-л-мулук», «Кимиёи саодат»-и
Муҳаммад Ғаззолиро ба ёд меорад, ки ин ҳама ниёз ба
рӯшаниандозӣ доранд..
Ба иштибоҳ роҳ додани ин ҳамадонишинос аз чӣ сар задаст?
Ин пеш аз ҳама огоҳ набудани онон аз таърихи маснависароии
адабиёти форс-тоҷик, бахусус маснавиҳои ирфонӣ мебошад. Дигар ин ки Мирсайид Алии Ҳамадонӣ аз осори Аттори
Нишопурӣ, аз ҷумла «Мантиқу-т-тайр» ва «Мусибатнома»-и ӯ
абётро аз ҷо-ҷойи ин маснавиҳо интихобан гирифтааст, ки агар
ин ҳамадонишиносон майли муқобалаву муқояса намудани
«Ҳафт водӣ» ва «Мантиқу-т-тайр»-ро карда бошанд ҳам, хеле
сарсарӣ ва шитобзада дар ин кор будаанд.
Билохира, «Ҳафт водӣ»-ро ба Мирсайид Алии Ҳамадонӣ нисбат додан ин нороҳат намудани рӯҳи поки ин шахсияти дар навбати аввал мазҳабӣ мебошад.
Ин буд чанд андешаи мо атрофии «Ҳафт водӣ»-и мансуб ба
Мирсайид Алии Ҳамадонӣ ва муаллифи аслии он. Умеди он дорем, ки ин андешаҳои муқаддимотӣ дар ҳамадонишиносӣ гардиши мусбате бор хоҳад овард.
Октябр-ноябри соли 2003
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МАВЛОНОИ РУМ ВА ТАФАККУРИ АХЛОҚӢ
Таърихи адабиёту фарҳанг, таълиму тарбия, ҳаёти иҷтимоъиву
сиёсӣ, дину ойину ақоиди мардуми форсизабонро берун аз таълимоту афкори ахлоқии аҳли тасаввуф наметавон тасаввур намуд.
Ҳамин сӯфия буданд, ки афкори зидди зулму бедодӣ ва бадиву разолат дар ҷамъиятро кушоду равшан баён карда, пайваста бо зарру
зевар перостани ахлоқ ва дар ин замина тарҳи нав дарандохтани
оламро ба миён гузошта буданд. Саховату некӣ, нафъ расонидан ба
мардум, илму хирадро қадр карда тавонистан, ҳилму тавозӯъ, хоксориву фурӯтанӣ, чаҳорчӯбаи нафсу талабро риъоя кардан, арҷ
доштани ҷойгоҳи Офаридгор нисбат ба ҳамаи мавҷудоти заминиву
осмонӣ ва ғайра аз ҳаёти ҳаррӯзаи маъмулии эшон ба шумор мерафт. Бахусус нақши аҳли тасаввуфи қарнҳои IХ-ХIII милодӣ, ки
дар Хуросони Бузург кору пайкор доштанд, иддае аз байрақбардорони адабиёту фарҳанги аҳди худ буданд, дар инкишофи
худшиносӣ, инсондӯстӣ, ватанпарварӣ, адлу дод ва озодандешӣ
зидди зулму асорат ва бандагӣ ба маънои васеъаш, танқиду мазаммати ахлоқи разила назаррас аст. Ҳамин сӯфиён буданд, ки ахлоқу
одоби ҳамаписандро алайҳи зарру зевару ҷоҳ ба миён гузошта,
пайравони ақоидашонро барои нигоҳ доштану риояи ахлоқи
ҳамида, инкишофи ҳунару мусиқӣ, равнақи адабиёт, баланд нигоҳ
доштани обрӯ ва ғайра таълим медоданду ташвиқ мекарданд.
Яке аз ин абармардони ирфону адаб, ки номаш мояи ифтихор ва
шеъру сухани сеҳрангезаш гармибахши маҳфилу базмҳои тараб
аст, Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ (1207-1273м.) зодаи Балхи бостон, баоғӯшгирифтаву парварда ва бакамолрасидаву шӯҳратёфта
дар Қуния ба шумор меравад. Осори зиқимати ба меросмондаи
адабии ӯ, аз ҷумла «Маснавии маънавӣ» ва «Девони кабир» аз
шоҳкориҳои адабиёти ирфонии ҷаҳон маҳсуб ёфта, чи аз лиҳози
фасоҳати гуфтору балоғати мақол ва чи аз ҷиҳати фарогирии масоили умда ва асосии ҷамъиятиву иҷтимоъӣ саҳифаи зарнигоре дар
афкори бадеиву этикию эстетики мардуми Шарқ дониста шудаанд.
Ин хуросонизодаи фозилу донишманд бо ба камол расидану роҳу
равиши минбаъдаи худро дар ҷомеъаи аҳли тасавуф дарёфтан
Қунияро ба шаҳри ишқ, ирфон, шаҳри шеъру таронаҳои орифона
бадал кард, байни оммаи васеъи ин хок мавқеъу манзалати хосу
назаррас пайдо намуд, то ҷойе, ки аҳли футувват – ҷамъияти
ҷавонмардони шаҳрро бо майлу хоҳиши эшон ба тобеъияти
маҳфили ҳамешагии худ, ки минбаъд бо номи «Мавлавия» машҳур
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гашт, даровард ва сарвари ҷавонмардони Қуния – Ҳусомуддини
Чалабиро, ки ҷавонмарде бовиқору саховатпеша ва бихрад буд,
сарвари ҷараёни пешгирифтаву муриди аввали худ эълон дошт.
Танҳо худи ҳамин санад шаҳодати равшан намудани паҳлуҳои зиёди афкори ахлоқии Мавлоно мебошаду аз таъсири он ба ҷомеъаи
замон ва баъдинагон ҳоҷат ба тафсил надорад.
Барои рӯшан шудани масъала мисоли дигареро аз ««Нафаҳотул-унс»-и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ мақсаднок медонем:
«...Вақте назди Сироҷиддини Қунявӣ тақрир карданд, ки Мавоно гуфтааст, ки ман бо ҳафтоду се мазҳаб якеам, чун соҳиби ғараз
буд, хост, ки Мавлоноро биранҷонаду беҳурмат кунад. Якеро назди
худ хонд, ки донишманди бузурге буд, бифиристод, ки бар сари
ҷамъ аз Мавлоно бипурс, ки ту чунин гуфтаӣ? Агар иқрор кунад,
ӯро дашноми бисёре деҳу биранҷон. Он кас биёмад ва бар мулло
суол кард, ки шумо чунин гуфтаед, ки ман бо ҳафтоду се мазҳаб
якеам? Гуфт: – Гуфтам. Он кас забон бикшоду дашному сафоҳат
оғоз кард. Мавлоно бихандиду гуфт:
– Бо ин низ, ки ту мегӯйӣ, якеам».
Илму дониш ва мақомоти ахлоқиву маънавиро Мавлонои Рум
ба сифати тавозӯъ ороста буд ва бо мардум аз вазеъу шариф ба
тавозӯъ рафтор мефармуд ва кибру худпарастиву худнамоӣ дар
амали ӯ зоҳир намешуд. Дар ин кор байни хурду калон ва мӯъмину
кофир фарқ намениҳод, ки ин аз ахлоқи волои Мавлоно ба паҳн
намудан байни ҷомеа дониста мешавад.
Мероси адабии ин суханвари асил ва мутафаккири борикназар
гӯёи онанд, ки вай ҳанӯз дар айёми дар қайди ҳаёт буданаш ҳамчун
чеҳраи дурахшон, шахси пешқадам ва муаллими ахлоқи писандида
шинохта шуда буду андешаҳои ахлоқии ҷомеъаписанду
умуминсонӣ дар таълимоти Мавлоно мавқеи алоҳидае дошту дорад. Мавсуф дар пайравии аҳли адабу фарҳанги то замонаш, монанди Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳамзамонони мутафаккири ӯ, Абӯалӣ ибни Сино, Абулқосими Фирдавсӣ, Низомии
Ганҷавӣ, Абдуллоҳи Ансорӣ, Саноии Ғазнавӣ, Фаридуддин Аттори
Нишопурӣ ва ғайра, ки дар талқини афкори ахлоқӣ бар нафъи
ҳамнавъон саҳми бузург доранд, некӯкорӣ, шикастанафсӣ, бо
заҳмати ҳалол умр ба сар бурдан, адлу дод, илму фарҳанг, сулҳу
сафо ва осоиштагӣ, дӯстиву бардорӣ, иттифоқу иттиҳоди инсонҳо
новобаста ба дину ойини мазҳаб, миллияту халқият ва ирқу нажод,
мусовод, покиву номи нек, ростиву сидқу вафо, олиҳиммативу
ҷавонмардӣ, ҷуду сахо, мукофоти амал, шикебоиву фурӯтанӣ,
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тавозӯъу хоксорӣ, сабру таҳаммул, ишқи поку беолоиш, манфиъати хомӯшӣ ва ғайра ахлоқи ҳамида бо шавқу шӯри беш аз пеш сухан ронда, ҳамчун қувваи тавонои маҳкумкунандаи ахлоқи разилаи
дар ҷомеъа роиҷ ва накӯҳандаи бадӣ алайҳи нифоқу низоъ, хиёнату
ҷиноят, зулму ҷавр, ҷоҳталабиву молпарастӣ, риёву дурӯягӣ, ҷаҳлу
нодонӣ (бештар дар «Маснавии маънавӣ» – А. М. Х.) хештанбиниву бевафоӣ, дурӯғу газоф ва беҳудагӯйӣ, дурӯягӣ, нобаробариҳои
иҷтимоъӣ ва ғайра нуқси инсонӣ овоз баланд кардааст. Ҷалолуддин
Муҳаммад тавассути тарғибу ситоиши сифатҳои нек ва аз байн
бардоштани амалҳои бади одамон мехоста, ки чун дигар
ҳамақидаҳояш ва ҳатто бештар аз онҳо Инсонро дар ҷодаи
ноҳамвори зиндагӣ дар камолот ва камолёфта бибинад. Дар ин
мавҳум сухан аз инсоне меравад, ки ба дараҷаи камолоти маънавӣ
ва рӯҳӣ расида бошад. Ҳамин аст, ки суханвари мутафаккир дар
баробари масъала гузоштан дар осораш вазифаи инсони комилро
низ муайян месозад. Масалан, дар таълимоти ахлоқии Мавлоно
инсони комил пеш аз ҳама мавқеи тазаккури Худо дониста шудааст. Ва қалби Инсони комил монанди ойинаи сайқалёфтаест, ки дар
он бидуни парда ашкол ва аҷноси офаридаи Худо пурра акс меёбад
ва дар ҳар ду ҷаҳон ҷойи наззораи Офаридгор дили Инсони комил
мебошад:
Манзили Ҳақ дил бувад дар ду саро,
Ки назар дар шоҳид ояд шоҳро.
Дар афкори ахлоқии Мавлоно Ҷалолуддин пеш аз ҳама сухан аз
ахлоқи нек ва ҳамаписанд меравад ва ахлоқи бад сарзаниш меёбад.
Ин ба андешаи ӯ бар он асос аст, ки некӣ аз Худо-Офаридгор бармеояд, зеро Ӯ худ некист ва бадӣ низ аз Худо дониста мешавад,
агарчи Офаридгор фориғ аз ин нуқсу норасоиҳост. Яъне манбаъу
маншаъи неку бадӣ барои Мавлоно ягона аст, ки мегӯяд:
Як замон гармӣ ба коре, як замон сардӣ ба он,
Ҷуз ба фармони Ҳақ ин гармиву ин сардӣ набуд!
Ҷалолуддини Румӣ дар навбати аввал ахлоқро бо ҳаёти
иҷтимоъӣ мепайвандад. Вай сарварии ҷамъиятро ҳатмӣ ва зарур
медонад ва пайваста таъкид менамояд, ки инсонҳо ниёз ба шоҳ, ба
ҳоким доранд ва ин шоҳ пеш аз ҳама одилу саховатпеша бошад,
некрою некандеш бошад, зеро то ҷое ӯ сифоти худоиро дорост:
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Шоҳро бояд, ки бошад хӯйи Раб,
Раҳмати ӯ сабқ дорад бар ғазаб.
Дар ҳар як ҷамъият бояд адолат болодаст бошад ва ин адолат ба
андешаи Мавлоно, монанди дигар мутафаккирони шарқӣ, ҳамсангу
ҳамрадифи ҳақиқат аст, яъне ҳар чиз бояд дар мақоми худ бошад.
Ҳамин тавр дар афкори ахлоқии Ҷалолуддин Муҳаммад ҳақ
ҳамеша пешоҳанг буда, вобаста ба талаботи аҳди мутафаккир
ҳамдилӣ болотар аз ҳамзабонӣ дониста мешавад:
Ҳамзабонӣ хешиву пайвандӣ аст,
Мард бо номаҳрамон чун бандӣ аст.
Ай басо ҳиндуву турки ҳамзабон,
Ай басо ду турк чун бегонагон.
Пас забони маҳрамӣ худ дигар аст,
Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст.
Дар таълимоту афкори Мавлонои Рум шинохти худ ва баъд аз
он шинохти Худо дараҷаи баланди камоли инсонӣ аст. Ин масъала
дар саросари «Девони кабир» ё «Куллиёти Шамси Табрезӣ» гаштаву баргашта таъкид мешавад. Ба ин ғазал таваҷҷӯҳ намоед:
Аз бадиҳо он чӣ гӯям, ҳаст қасдам хештан,
З-он-к заҳре ман надидам дар ҷаҳон чун хештан.
Гар ишорат бо касе дидӣ надорам қасди ӯ
Не ба ҳаққи зулҷалолу зулкамолу зулминан.
То зи худ фориғ наёям, бо дигар кас чун расам?
В-ар бигӯям фориғам аз худ, бувад савдову занн!
В-ар бигуфтам нуктае, ҳасташ басе таъвилҳо,
Гар ғараз нуқсони кас дорам, на мардам ман, на зан.
Аз ту дорам илтимосе, ай ҳарифи роздор,
Ҳусни занне дар ҳавою меҳри ман бо хештан.
Душмани ҷонам манам, афғони ман ҳам аз худ аст,
К-аз худи худ ман бихоҳам ҳамчу ҳезум сӯхтан.
Чун-к ёреро ҳазорон бор бо ному нишон,
Мадҳҳои бенифоқаш карда бошам дар адан.
Фахр карда ман бар ӯ сад бор пайдову ниҳон,
Буда моро аз азизе бо ду дида муқтаран.
Гар яке айбе бигӯям, қасди ман айби ман аст,
З-он-к моҳамро бипӯшад абри ман андар бадан.
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Ман худии хешро гӯям, ки дарпиндоштӣ
Рав, агар нури Худоӣ, нест шав, шав мумтаҳан.
Ай худи ман, гар ҳама сирри Худоӣ, маҳв шав,
К-он ҳама худ дидаӣ, пас дидаи худбин бикан.
Чун худованд Шамси динро меситоям, ту бидон,
К-ин ҳама авсофи хубиро сутудам дар қаран.
Ба ҳамин маънӣ Офаридгор холиқи ҷамеъи мавҷудот аст ва
ғайри ӯ холиқи дигар нест; офаридгор сазовори ибодату парастиш
аст, ғайри вай маъбуди дигаре куҷост?
Ва Офаридгор воҷибулвуҷуд аст, яъне ҳастии ӯ дар зоти худи
Ӯст, ғайре ба Ӯ дахл надорад. Яъне ин сифот дар ғайри субҳонаҳу
ва таъоло нест. Хулосаи Мавлоно дар ин маврид он аст, ки Инсони
раҳ ба сӯйи Ҳақ гирифта бояд бутшикан бошад.
Вобаста ба он ки Офаридгор ягона асту оламу одамро офаридааст, аз масоили муҳимми ӯ, ки Мавлоно Ҷалолуддин дар меъёри
ахлоқии худ пеш гузошта, онро дафъаҳо дар осораш таъкид менамояд, ин масъалаи Шарқу Ғарб ва ҷудоиандозиҳои бемаврид байни
одамон аст. Ӯ аз мутафаккиронест, ки алайҳи динҳои ҷорӣ дар
ҷаҳон тафриқа наандохта, баробарии онҳоро эътироф менамояд ва
мақсуди ҳамаи динҳоро Худои «ло Ғарбиву ло Шарқӣ» медонад.
Макони Худо бошад дар ниҳод, дар замири дили Инсонҳост. Тавре
ишора рафт, ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ болост. Забон ва забондониву
ҳамзабонӣ муҳим нест, муҳим он аст, ки дили шахс хонаи Худованди яккаву ягонаи тамоми инсонҳо ва ба ин васила ҳамон бандагони Офаридгор бошад, ҳамаро беғаразона фаро гирифта тавонад.
Ба ин маънӣ дар корвонсарои умумии Шарқу Ғарб муколамаҳои
пайваста идома дорад, мурдуми ин ду гӯшаи дунё агар забони
ҳамигарро омӯхтаанд, то ҳанӯз аз ниҳоди ҳамдигар, аз дили
ҳамдигар бехабаранд. Бе ҳамдилӣ ҳамаи гуфтушунидҳо бебаҳраанд
ва ба гуфтаи бостоншинос М. Т. Степанянтс муносибати Шарқу
Ғарбгароӣ ва дар ин самт муколама абадӣ хоҳад буд. Ҳамин аст,
ки шоир сулҳро бар ҷанг тарҷеҳ дода, ҷонибдор ва ташвиқгари
ҳамешагии сулҳу осоиш аст. Ба андешаи ин мутафаккир ва адиби
ҷаҳонӣ хешро дидану хештанпараст будан ҳунар нест, балки дар
баробари худ дар ҷамъият дигаронро дида тавонистан, ки дар ин
андеша асосан ахлоқи ирфонии суханвар матраҳ шудааст, муҳим
аст:
Бар хешпараст ҳамчу хорем,
Бар дӯстпараст чун ҳарирем.
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Мавлоно ғофилмондагони тамоми ҷабҳаҳои зиндагиро зери мазаммат қарор медиҳад ва мегӯяд:
Сел омаду бурд хуфтагонро,
Ман ташна будам, намеғунудам.
Ва огоҳона таъкид менамояд, ки:
Халқро зери гунбади даввор,
Чашмҳо кӯр, диданӣ бисёр.
Бад-ин маънӣ, афкори ахлоқии Мавлонои Рум дар «Маснавии
маънавӣ» равшантар зуҳур ёфтааст. Мусанниф дар ин шоҳасари
худ барои баёни аҳдофи ахлоқӣ на аз нусха, балки аз асли зиндагӣ
сухан мегӯяд ва бештар ҳақиқати диданаш душворро мавриди тасвир қарор медиҳад.
Қиссаи бозаргон ва тӯтии маҳбуси ӯ, қиссаи макри харгӯш бар
шер, ҳикояти рафтани гургу рӯбоҳ дар хидмати шер ба шикор,
ҳикояти ба иёдат рафтани кар бар ҳамсояи ранҷури хеш аз дафтари
аввали «Маснавӣ», ҳикояти гум кардани шоҳ бозро ва дарёфтан
дар хонаи кампир, қиссаи гирифтор шудани боз миёни ҷуғдон ба
вайрона аз дафтари дуввум, ҳикояти фирефтани рустоӣ шаҳриро ва
ба даъват хондан бо лобаву илҳоҳи бисёр аз дафтари севум, қиссаи
зани палидкор ва шохи амрудбун аз дафтари чаҳорум, қиссаи оҳу
ва охури харон, ҳикояти макри рӯбоҳ бар хар аз дафтари панҷум ва
ғайра бозгӯйи андешаи фавқанд. Суханвар ва мутафаккири асил
дар ҳамин замина сӯфиёни муртаҷеъ ва мутаассибони ношудро, ки
умре бо роҳи тақлиди маҳз ва тавҷеҳҳои қориёнаву кӯр-кӯрона умр
ба сар бурдаанд, зери тозиёнаи танқид мегирад ва мақоми Инсонро
бар ҷойгоҳи олӣ мегузорад ва дар афкори ахлоқии худ фаротар аз
пешиниёни фарҳангии худ меравад. Мавлоно ба низоъҳои диниву
мазҳабӣ сахт муқобил баромада, ваҳдату муҳаббатро байни одамон
талқин менамояд. Андешаҳои ӯ доир ба масоили офариниши оламу
одам, қадру қимати инсон ба таври маҷмӯъ аз афкори ахлоқии мутафаккир маншаъ мегирад, ки ин пойгоҳ аз ягонагию ҳамдастӣ
мабдаъ ва асос дорад:
Каъбаи иқбол ин халқ асту бас,
Қалъаи уммедро вайрон макун.
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Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, ки ҳамчун намояндаи тасаввуфи
амалӣ пазируфта шудааст, тавре мавлавишиносони зиёд бар ин
қоиланд, нақши ахлоқ дар ҳаёти сипаришуда ва фаъолияти ӯ хеле
бузург ба назар мерасад. Масоили ахлоқ, хушахлоқӣ, хушхӯйӣ ва
ғайра дар асарҳои Мавлоно мавқеъи алоҳида дошта, ӯ дар ин мавриди гуфтани панд зебоиву хушахлоқиро дар як радифу сатҳ мегузорад. Ба андешаи ӯ ахлоқи инсонӣ ҳам ҷанбаи этикӣ ва ҳам эстетикиро дорост. Хулосаи амиқи мутафаккир дар ин маврид он аст,
ки шахси хушахлоқ шахси зебост. Ва ҳусну ҷамоли Инсони комил
зебоии ӯст, ки ӯро бо Худо шабеҳ месозад.
Донишманди олмонӣ Анамерӣ Шамел доир ба мақоми Инсон
дар осори Ҷалолуддини Балхии Румӣ фармудааст: «Аммо беш аз
олами ҷамодоту гиёҳон ва ҳайвонот дунёи одамӣ Мавлавиро ба
сӯйи худ мекашад ва камтар ҷанбае аз зиндагии Инсон, ки бад-он
напардохта бошад...»
Дар афкори ахлоқии Мавлонои Рум дар алоқамандӣ бо ахлоқи
аҳли тасаввуф масъалаҳои ягонагӣ, фурӯтаниву хоксорӣ, омири
нафси худ будан, куштани нафси палид дар ниҳод барои расидан
ба аҳдофи нек, хомӯширо авло донистан аз ҳарзагӯйӣ, масоили
гуногунпаҳлуи сулҳу ҷанг, андешаҳо атрофи хайру шар,
авомфиребӣ, худпарастӣ, куштани шаҳват, бухлу ҳасуд мавқеи намоён доранд, ки роҷеъ ба ҳар кадоме аз инҳо метавон соатҳо ҳарф
заду аз осори адиб мисолҳо овард, ки мо ин ҳамаро ба мавриди дигар вомегузорем.
Ҳамин тавр, аз саросари осори ба мерос мондаи Мавлоно
Ҷалолуддини Румӣ бармеояд, ки саҳми ӯ дар заминаи ахлоқи тасаввуф дар инкишофи афкори ахлоқии на танҳо мардуми Шарқ,
балки ҷаҳониён писандидаву қобили қабул аст. Афкори ахлоқии ин
мутафаккири барҷастаи Шарқ, агарчи низоми ягона надорад, он боз
ҳам идомаи фарогиртари инсоншиносӣ ва ё худ масоили маърифати ҳақиқат аст. Дигар ин ки ӯ асосан дар бораи касби ахлоқи
ҳамида ва мазаммату радди ахлоқи разила сухан гуфтааст ва мурод
аз ин тарбияи Инсони комил дар маърифати Худост, ки назарияи
ирфонии хулқи инсонро дар худ таҷассум сохта. Афкори ахлоқии
Мавлоно бар манфиъати инсонҳо равона шуда, пеш аз ҳама ва беш
аз ҳама ҷанбаи баланди созандагӣ дораду имрӯз ҳам дар хидмати
банӣ-башар аст.
Соли 2007
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МАВЛОНО ДАР ОЛАМИ ҒАЗАЛУ ТАРОНА
Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ (Балхӣ) ориф, мутафаккир ва шоири тавонои адабиёти форс-тоҷик буда, имрӯз бо осори бегазанду
андешаҳои баланди мардумписанди худ на танҳо дар байни
халқҳои Машриқзамин, бахусус эронитаборон, балки дар майдони
адабу фарҳанги ҷаҳонӣ шӯҳратёр аст ва маҳбубияти алоҳида дорад.
Осори бадеии ин адиби тавонову суханпардози номдор қариб ҳашт
асри сипаришуда аст, ки дар байни ҳамзабононаш даст ба даст мегардад ва нусахи шеъри баландпарвози ӯро мардум чун армағон
ҳадяи якдигар мекунанд.
Мавлоно дар ганҷинаи фарҳанги умумиҷаҳонӣ осори бойе ба
мерос гузоштааст. «Девони кабир» ё «Куллиёти Шамс»-и шӯрангез
(беш аз чиҳил ҳазор байт), «Маснавии маънавӣ»-и оламшумул (камобеш бисту шаш ҳазор байт), «Маҷолиси саъба», «Фиҳи мо фиҳ»
ва «Мактубот»-и мавсуф ҳам акнун дар ҷову мақоми худ барои
инсонҳо мактаби Зиндагиву дарси хештаншиносӣ дониста шудааст. Вақте мо тавассути ин асарҳо ба умқи андешаҳои Мавлоно
фурӯ меравем, алҳақ бузургӣ ва мақоми баланди тафаккури ӯро
дармеёбем. Пойгоҳи ин суханвар дар олами шеъру шоирӣ ончунон
баланд аст, ки дар ҷомеъаи шеършиносӣ иддае Мавлоноро бузургтарин шоири ҷаҳонӣ, ҷамъе тавонотарин шоири адабиёти форстоҷик муаррифӣ кардаанд. Адабиётшиноси тоҷик Саҳобуддин
Сиддиқов навишта буд, ки «Осори адабии ин адиби тавоно ва мутафаккири барҷаста (яъне Мавлоно-А.М.) чи аз ҷиҳати фасоҳати
гуфтору балоғати мақол ва чи аз лиҳози дар бар гирифтани масоили ҷамъиятиву иҷтимоӣ саҳифаи зарнигоре дар солномаи афкори
бадеиву эстетикии халқҳое мебошад, ки бо забони Ҷомиву Бедил,
Иқболу Дониш такаллум менамоянд».1
Аз ахбори маъохизи мавҷуда ва ишораҳои муҳаққиқини соҳа
бармеояд, ки Мавлонои Рум, бо он ки аз адабиёти мардуми худ
ҳамаҷониба бархурдор буду бо он ошноии тамом дошт, ба шеъру
шоирӣ бевақттар, дар миёнсолагӣ, бо ба рӯзгори ӯ ворид шудани
Шамсуддин Муҳаммад Алӣ ибни Маликзод, маъруфу машҳур ба
Шамси Табрезӣ, ки дарвешмашраби шӯридае аз «шӯридагони
олам» буд ва ошноӣ бо вай оғоз мегирад ва бо маҳфилу маҷлису
нишастҳои орифонаи ӯ бо ёронаш то охири умри адиб якмаром
идома меёбад.
1

Ҷалолуддини Румӣ. Девони кабир. – Душанбе: Адиб, 1992. – С. 3.
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Дар бораи мулоқоти аввали Мавлоно бо Шамси Табрезӣ ин
ҳикоятро овардаанд:
Мавлоно рӯзе дар канори рӯде машғули қироат ва саргарми мутолаъаи китобҳое буд, ки қисме аз онҳо мероси қиблагоҳаш буданд. Дар ҳамин асно аз қазо дарвеше пайдо шуд ва аз Ҷалолуддин
пурсид, ки ин чист, ки ӯ мутолаъа дорад ва посух гирифт:
– Ай дарвеш, инро қилу қол гӯянд, туро ба ин чӣ кор, ту ин
надонӣ. Дарвеш даст ба китобҳо зад ва онҳоро як-як ба рӯд андохт.
Аз ин кор Ҷалолуддин ба хашм омад ва даст ба гиребони дарвеш
зад ва гуфт:
– Ай дарвеш, ин чӣ корест, ки ту кардӣ? Баъзе аз онҳо мероси
падар буд...Дарвеш даст ба рӯд зад ва китобҳоро як-як берун овард.
Ҷалолудддин мутаҳийир аз он ки китобҳоро об набурд ва тар
ҳам нашуданд, бо хиҷолат пурсон шуд, ки ин чӣ асрор аст ва посух
гирифт:
– Ай ҷавон, инро завқу ҳол мегӯянд, туро ба ин чӣ кор. Ту ин
надонӣ. Он гоҳ Ҷалолуддин аз баҳри китобҳо гузашт ва андар пайи
завқу ҳол даст ба домони Шамс зад. Ин дарвеши 59-сола Шамси
Табрезӣ буд ва Ҷалолуддин дар ин айём 38 сол дошт.
Таъсири Шамсуддини Табрезӣ ба Ҷалолуддини Румӣ чунон буд,
ки ӯро дар як муддати кӯтоҳ аз фақеҳе ботамкин ошиқи шӯридае
сохт. Ин пири мармузу пӯшида дили Мавлоноро бар дарсу баҳсу
улуми расмӣ сард гардонида, вайро аз маснади тадрису минбари
вазъ пойин кашида, дар ҳалқаи рақсу самоъ мепечонад. Суханвар
ба ин маънӣ гуфтааст:
Дар даст ҳамеша Мусҳафам буд,
Дар ишқ гирифтаам чағона.
Андар даҳане, ки буд тасбеҳ
Шеър аст дубайтиву тарона.
Ҷалолуддини Румӣ эҷоди осори бадеиро ба навиштани
жанрҳои хурди лирикӣ, асосан ғазалу рубоӣ, сар карда будааст, ки
он ҳама дар «Девони кабир» ҷамъ омадаанд. Ин девон имрӯз бо
номи «Куллиёти Шамси Табрезӣ» низ маъруф аст. Дар «Девони
кабир» ба ғайр аз ғазалу рубоӣ ҳамчунон тарҷеъот ва як қитъа
маснавии хурди шоир ҷой дорад. Шарқшиноси рус Е. Э. Бертельс
дар заминаи тадқиқи осори Мавлоно ба шеъри лирикии ӯ чунин
баҳо додааст: «Лирикаи Ҷалолуддин яке аз комёбиҳои бузургтарин аст. Ва агар вай дар Ғарб машҳур мебуд, бешубҳа номи ӯ низ
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ба мисли номи шахсони бузург – Шекспир, Гуте, Пушкин ва
ғайра вирди забон мешуд».2 Ин баҳои илмӣ ба лирикаи шоири
форсигӯй 80 сол қабл аз ин дода шуда буд ва имрӯз хушбахтона
Мавлонои Рум дар Аврупо ва гузашта аз ин дар қитъаи Амрико
хонандаи мутааддад ва ниёзмандони зиёде дорад. Ҳоло дар дур аз
зодгоҳу ватани ин шоири ориф атрофии рӯзгору осори ӯ мақолоту
тадқиқоти бисёре анҷом меёбанд, мероси зиқимати адабиашро
пайваста тарҷумаву табъу нашр менамоянд. Ин шаҳодати он аст,
ки муаллифи шоҳасари ҷаҳонӣ «Маснавии маънавӣ»-ро берун аз
марзи мардуми форсизабон бештар аз пештар шинохта истодаанду хоҳанд шинохт.
Агар тамоми нигоштаҳои андешаву ҳунари Мавлоно Ҷалолуддинни Румиро ба дарахте баланду барӯманд монанд намоем,
он чи дар марказ ва меҳвари вай қарор дорад, танаи он дарахт аст
тановар аз тамоми тафаккуроти адиби ориф дар бораи ҷаҳони ҳастӣ
ва офаринандаи он ва нисбату муносибати ин ду бо якдигар. Ин
тана ҳар чизро аз умқи реша гирифта, аз тариқи овандҳои дарунӣ аз
омӯхтаҳову андӯхтаҳо ва озмудаҳои илмӣ, динӣ, ирфонӣ, ахлоқӣ,
иҷтимоӣ ва ғайра ба якояк шохаҳои дарахт мерасонад, ки яке аз ин
шохаҳои бузургу пурбор ғазал аст. Теъдоди ғазалҳои «Девони кабир» беш аз 3100-тоанд. Дар ғазалиёти Мавлоно ҳама чиз ҳаст: ҳам
Офаридгор, ҳам Инсон, ҳам Қуръон, ҳам тафсир, ҳам ҳадис, ҳам
ҳикмат, ҳам тасаввуф, ҳам ахлоқ, ҳам иҷтимоиёт, ҳам фалсафаи
ҷаҳонбинӣ, ҳам амсолу ҳикматҳо барои тақриби зеҳн ва таъйиди
муддао ва бештар аз ҳама таҷассуми ҳаёти фардии шоир дар байни
ҷомеаи замон. Ва ҳамон тавре ки дар муҳити зиндагии исломии
даврони шоир дар як минтақаи васеъе бо номи Ховари Миёна
ҷараён дошту дар ҷунбу ҷӯш буд. Илова бар он чи ёд шуд, «Девони
кабир» «дафтари ишқ аст, ишқ ба зебоӣ, ишқ ба вуҷуди мавҷуд,
ҷаҳиш ба тарафи камоли мутлақ ва мусули аъло, парвоз ба сӯйи
номаҳдуд ва лоинтиҳоӣ... мусиқии он аз ин кайфият сарчашма мегирад».3
Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ дар адабиёти форс-тоҷик
эҷодкорест, ки тақрибан аз ҳама бештар ғазал гуфтааст ва ғазали ӯ
авҷи ғазали орифонаи ин адабиёт мебошад. Ғазалиёти вай шодоб аз
унсури «вонамуд ва бовардошт» аст, зеро худи суханвар
марҳалаҳои пуршебу фарози ирфонро тай намуда, шарҳу тафсири
2
3

Бертельс Е. Э. Суфизм и суфийская литература. – Москва: Наука, 1965.
Алии Даштӣ. Сайре дар девони Шамс. – Теҳрон, 1343. – С. 39
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он сафари рӯҳониро дар шеъри худ инъикос кардааст. Аз мазмуну
мӯҳтавои ғазалҳои шоир бармеояд, ки тасаввури ӯ хушку берӯҳ ва
китобию мадрасаӣ нест, балки ҳосили зиндагӣ ва таҷрибаи орифонаи ӯву пайравонаш аст. Мавлоно ғазалро зинда мегӯяд, бад-он
маъно зинда мегӯяд, ки вай дар кунҷе нишаста қаламу коғаз ба даст
гирифта шеър нанавиштааст, балки бештари онҳоро дар маҷлисҳои
рақсу самоъи сӯфиён дар ҳолатҳои ваҷд сурудаасту муридону шогирдон филфавр рӯйи коғаз овардаанд:
Ту мапиндор, ки ман шеър ба худ мегӯям,
То ки бедораму ҳушёр яке дам назанам.
Давлатшоҳи Самарқандӣ роҷеъ ба ғазалсароии Ҷалолуддини
Румӣ навишта, ки «Гӯянд дар хонаи Мавлоно сутуне буд. Чун
ғарқи банди муҳаббат шудӣ, даст дар он сутун задӣ ва ба чарх
омадӣ ва ашъори пуршӯр мегуфт ва мардум он ашъор менавиштанд».
Ғазали Мавлонои Румӣ аз нигоҳи сохтор, фарогирии мавзӯъу
мӯҳтаво ва мусиқияту оҳангнокӣ зодаи табъи идроки ӯст. Ин бадон ҷиҳат аст, ки вай дар фанни мусиқӣ ва таълифи нағамот илману
амалан даст дошта, хуб рубоб менавохту дар пардаву сими ин соз
ҳам аз худ ибтикор нишон дода будааст ва рӯҳи нағмасанҷи ӯ, ки
дар даруни сина мусиқор дошт, табъан ба ғазалиёташ асар мекард:
Агар Мӯсӣ наям, мусича ҳастам,
Даруни сина мусиқор дорам.
Шумораи абёти ғазал дар «Девони кабир» аз 3-4 то 90 байт аст
ва бештарашон бо радиф гуфта шудаанд. Дигар ин ки шоир баъзе
ғазалҳои худро то мақтаъ анҷом надода, давоми онро ҳаволаи мутрибон карда мегӯяд:
Боқии ин ғазалро, ай мутриби зариф,
З-ин сон ҳамешумор, ки з-ин сонам орзуст.
Ғолибан Мавлоно дар эҷоди ғазал, ба ишораи муҳаққиқони
соҳа, аз чиҳилу ҳафт вазни арӯз, дар ҳоле ки шоирони дигари
форсигӯй дар сурудани ғазал беш аз бисту ҳафт баҳрро истифода
накардаанд, кор гирифтааст. Тахаллуси шоир дар ғазал ва ҷо-ҷойе
дар рубоиёт вобаста ба тақозои вазни он «Хомӯш», «Хамӯш», «Ха178
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муш» ва гоҳе «Ҷалолуддин» буда, бештарашонро номи Шамсуддини Табрезӣ ҳусни мақтаъ бахшидааст.
Илова бар гуфтаҳои болоӣ ғазалсароии ин суханвари асил барои намоиши шеъру шоирӣ набуд ва дар сохтани ғазал ҳеч гоҳ
тайёрии алоҳидаи шоирона надошт, балки ғазалиёташ ангезаи
ҳолати ҷазаба ва шӯру ҳаяҷони рӯҳу мавлуди эҳсосоти тунду
ҷӯшу хурӯши ошиқона буд. Ба қавли адабиётшиноси эронӣ
Ҳумоӣ «бештари ин нағмаҳои мавзуни худро, ки ба номи ғазалиёти Мавлоно мехонем, махсусан барои ҳолати рақсу самоъи
сӯфиёна ва шояд ҳам баъзеро дар ҳамон ҳолати пойкӯбӣ ва
дастафшонӣ сохтааст ва бад-ин ҷиҳат дар аксар ғазалиёташ буҳур
ва авзоне аз қабили баҳри ҳазаҷ ва раҷаз ба кор рафтааст, ки бо
ҳолати рақсу самоъ ва дафу кафи ҳалқоти зикр ва маҷолиси
пурҳолу шӯри он ҷамоат муносиб аст. Ва билҷумла унсури ғолиб
ва мояи аслии ғазалиёти Мавлавӣ ҷанбаи ғаноӣ ва мусиқӣ аст ва
он хасиса дар байни ғазалгӯёни маъруфи қарни шашуми ҳиҷрӣ
(ХII милодӣ) ба баъд мунҳасир ва махсус ба ҳамон ғазалиёти
Мавлавӣ аст, ки он ҳам аз ҳудуди сабкҳо ва шеваҳои маъмули мутадовили шеър ва шоирӣ, ки қобили тақлиду иқтифо бошад,
хориҷ аст».4
Ҷалолуддини Румӣ дар ғазалиёти худ пеш аз ҳама ошиқ ва хостори ба висол расидан аст. Ишқи Мавлоно ишқ ба Офаридгор бо
ҷузъитарин офаридаҳои худовандист ва ду дунёро ба ҳам мепайвандад. Дар ин маврид офоқи биниши ӯ ончунон густурда аст, ки
азалу абадро фаро мегирад ва бо ҳама бешу кам, шодиву ғам, неку
бад, сулҳу ҷанг, гарму сард ва ғайра лабрези зиндагии инҷаҳониву
онҷаҳонист. Ишқ ба ёр ва орзуи висол шоир – қаҳрамони лирикиро аз чаҳорчӯбаи ҳастӣ ба сӯйи бекарониҳо, ба сӯйи нодидаҳои мо
мебарад ва бовар мекунонад, ки берун аз шаш ҷиҳат ҳам дунёе
азимтару аҷибтар асту ақл дар тасаввури он оҷиз:
Дар миёни пардаи хун ишқро гулзорҳо,
Ошиқонро бо ҷамоли ишқи бечун корҳо.
Ақл гӯяд: – «Шаш ҷиҳат ҳадд аст, берун роҳ нест»,
Ишқ гӯяд: – «Роҳ асту рафтаам ман борҳо»!
Ақл бозоре бидиду тоҷирӣ оғоз кард,
Ишқ дида з-он суйи бозори ӯ бозорҳо.
4

Иқтибос аз: Сируси Шамисо. Сайри ғазал дар шеъри форсӣ. – Теҳрон,
1373. – С.109.
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Ай басо Мансури пинҳон з-эътимоди ҷони ишқ,
Тарки минбарҳо бигуфта, бар шуда бар дорҳо.
Ақл гӯяд: – «По манеҳ, к-андар фано ҷуз хор нест»,
Ишқ гӯяд ақлро: «К-андар ту аст ин хорҳо»!
Шӯридагие, ки дар ишқ Мавлоно дораду онро тавассути ғазал аз
сина берун кашидааст, мо дар тасвири ишқи ҳеч шоири ғазалсарои
дигари форсигӯй намебинем, бо он ки аксар дар ғазал ба Саъдии
Шерозӣ, Ироқӣ, Хоҷа Ҳофиз таваҷҷӯҳи бештаре доранд. «Дар девони Аттор заминаи аслӣ тасаввуф аст ва ғазал барои зебоиву ранг
ва равған задан бад-он ба кор рафта».5
Дар ин маврид бояд гуфт, ки «Маснавии маънавӣ»-и азимушшаън «Девони кабир»-ро то ҷойе таҳтушшуоъ қарор додаст, вагарна бештари ғазалҳои ирфонии Мавлонои Рум монанди садои дардест, ки бод онро ба сахраҳои соҳил мезанаду аз худ бехуд месозад:
Ай ёри ман, ай ёри ман, ай ёри безинҳори ман,
Ай ҳаҷри ту дилсӯзи ман, ай лутфи ту ғамхори ман.
Хуш меравӣ дар ҷони ман, чун мекунӣ дармони ман,
Ай дину ай имони ман, ай баҳри гавҳарбори ман.
Ай ҷони ман, ай ҷони ман, султони ман, султони ман,
Дарёи бепоёни ман, болотар аз пиндори ман...
Оё дар ғазалҳои ошиқи шӯридае ва сӯфии волое ин шӯр, ин
омехтагии ишқу фалсафа, ин беэътиноӣ ба ҳар чӣ, ки ишқ нест,
дида мешавад? Банда ҳанӯз инро дарак надорам.
Расул Ҳодизода аз боби ғазалҳои ишқии Мавлоно изҳори
ақида карда, дуруст қайд менамояд, ки шоири ориф ишқро на
танҳо чун таҷассуми зоти илоҳӣ, балки ҳамчун эҳсоси баланди
инсонӣ, ки ахлоқ ва тинати ботинии одамиро пок мекунад, тараннум кардааст. «Ишқ ин ҷо ҳамчун шаробе тасвир мешавад, ки он
инсонро неруи ҷисмониву рӯҳонӣ мебахшад, аз кашокаши замон
ва фикрҳои ботил озод мекунад, дар ниҳоди ӯ як оромӣ ва осоиш
пайдо мекунонад».6
Бояд гуфт, ки Ҷалолуддини Румӣ дар «Девони кабир» на танҳо
маъшуқи ирфониву инсонӣ, ҳамчун маҳбуб ва дӯсти воқеъиро сурудаву тасвир кардааст. Сабаби ин дилбастагиву дилгармӣ ба зиндагии гузарон аст:
5
6

Алии Даштӣ. Сайре дар девони Шамс. – Теҳрон, 1343. – С. 134.
Расул Ҳодизода. Ҷалолуддини Румӣ. – Хуҷанд, 2003. – С.89.

180
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дидам нигори худро мегашт гирди хона,
Бардошта рубобе мезад яке тарона.
Бо захмаи чу оташ мезад таронаи х(в)аш,
Масту харобу дилкаш аз бодаи муғона...
Мазмунҳои фалсафию ҳаётӣ, тасвири манзараҳои табиат, бахусус ҷилваи назаррабои фасли баҳор низ хамирмояи ғазалиёти шоири ориф будаанд.
Роҷеъ ба ҳамнишинию ҳамдамӣ ва хилвати унсу рафоқати Мавлонои Рум бо Шамсуддини Табрезӣ бисёрҳо гуфтаанду навиштаанд. Ин масъаларо агар вобаста ба ғазалсароии Мавлавӣ баррасӣ
намоем, метавон ҳадс зад, ки агар бо ғайб задани аввали Шамс
Ҷалолуддин ба сукуту узлат фурӯ рафта, самоъу рақсу шеъру
ғазалро тарк гуфта бошад, бо нопадид шудани дувумбора ва
ҳамешагии ӯ «монандаи селоби баҳорӣ хурӯшону дамон ва
пурғиреву фарёд гардид. Ғазалиёти ин давраи Мавлоно аз тӯфони
дарду шайдоии ӯ ҳикоят мекунад».7
Ба ин абёти шоир таваҷҷӯҳ намоед:
Шамси Табрезӣ даромад дар дилам,
Ман ду оламро пур аз ғавғо кунам.
***
Аз Табарез Шамси дин боз биё, маро бибин,
Мот шудам ба ишқи ту, лек аз ӯ зиёдаам.
***
Биравед, ай ҳарифон, бикашед ёри моро,
Суйи ман биёваред он санами гурезпорро.
Агар ӯ ба ваъда гӯяд, ки дами дигар биёям,
Ҳама ваъда макр бошад, бифиребад ӯ шуморо.
Дами сахт гарм дорад, ки ба ҷодуиву афсун
Бизанад гираҳ бар оташ ва бибандад ӯ ҳаворо.
Ба таронаҳои ширин, ба баҳонаҳои рангин,
Бикашед сӯйи хона маҳи хуби хушлиқоро...

7

Мавлоно Ҷалолуддини Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ. Таҳия,
танзим ва баргардони матн аз Баҳриддин Ализода ва Алии
Муҳаммадии Хуросонӣ. – Теҳрон: Замон, 2001. – С. 4.
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«Девони кабир» дар баробари фарогири олами пуршӯри ишқ ва
бозгӯйи он бо забони шеър метавонад аз баъзе лаҳазоти муассири
ҳаёти сипаришудаи шоир ҳикоят кунад. Муносибати некбинонаи ӯ
бо Шамсуддини Табрезӣ, Салоҳуддини Заркӯб, Ҳусомуддини
Чалабӣ, ҳаммаслакон ва наздиконаш дар ғазалиёти шоир хеле
рӯшан таҷассум ёфтаанд. Инро баъдтар дар «Маснавии маънавӣ»
низ мебинем.
Дар «Девони кабир» ғазалҳои ҳасбиҳолӣ низ дучор мешаванд
(Ба рӯзи марг чу тобути ман равон бошад – Гумон мабар, ки маро
дарди ин ҷаҳон бошад) ҷой доранд. Аҳмади Афлокӣ дар
«Маноқибу-л-орифин» овардааст, ки дар шаби охир, ки бемории
Мавлоно сахт шуда буд, хешону пайвандон изтироби азим доштанд ва Султон Валад – фарзанди бузурги Мавлоно ҳар дам бетобона ба сари болини падар меомад ва боз таҳаммули он ҳолатро
накарда, аз хона берун мерафт. Мавлоно ҳоли парешони писарро
дида, бадоҳатан ин ғазалро мегӯяд:
Рав сар бинеҳ ба болин, танҳо маро раҳо кун,
Тарки мани хароби шабгарди мубтало кун.
Моему мавҷи савдо, шаб то ба рӯз танҳо,
Хоҳӣ ба мо бибахшо, хоҳӣ бирав раҳо кун.
Аз ман гурез то ту ҳам дар бало наяфтӣ,
Бигзин раҳи саломат, тарки раҳи бало кун.
Моему оби дида, дар кунҷи ғам хазида,
Бар оби дидаи мо сад ҷӯй осиё кун.
Хиракушест моро, дорад диле чу хоро,
Бикшад, касаш нагӯяд тадбири хунбаҳо кун.
Бар шоҳи хубрӯён воҷиб вафо набошад,
Ай зардрӯй ошиқ, ту сабр кун, вафо кун.
Дастдест, ғайри мурдан, к-онро даво набошад,
Пас ман чӣ гуна гӯям, к-он дардро даво кун?
Дар хоб дӯш пире дар кӯйи ишқ дидам,
Бо даст ишоратам кард, ки азм сӯйи мо кун!
Ва ин охирин ғазале буда, ки Ҷалолуддини Румӣ эҷод кардааст.
Яке аз ибтикороти Мавлоно дар муҳтавои ғазал ворид намудани
нақлу ривоят ва ҳикоёти халқӣ дар он мебошад. Шоири ориф дар
ғазалиёти худ барои ҳарчи расидан ба ҳадаф, аз як тараф, бо истифода аз санъати талмеҳ аз қиссаҳои Одаму Ҳавво, Вомиқу Азро,
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Лайлию Маҷнун, Хусраву Ширин, Юсуфу Яъқуб, Сулаймону
Билқис, Довуду Мӯсо, Рустами Дастон ва ғайра ёд кунад, аз ҷониби
дигар, баъзан ҳикояте пурраро мухтасару мушаххас вориди ин
жанри шеърӣ сохтааст, ки мо ин услубро дар ғазали шоирони дигар
намебинем. Барои мисол:
Бигрифт думми морро як хорпушт андар даҳан,
Сар баркашиду гирд шуд монанди гӯйе он дағо.
Он мори аблаҳ хешро бар хор мезад дам ба дам,
Сӯрох-сӯрох омад ӯ аз худ задан бар хорҳо.
Бесабр буду беҳиял, худро бикушт ӯ аз аҷал,
Гар сабр будӣ як замон растӣ аз ӯ он бадлиқо...
Ғазалиёти Мавлоно бо шеваи равони мардумӣ ва забони сода
суруда шуда, дар он калимаву таркибу ибораҳои туркиву арабӣ ва
гузашта аз ин ҳатто калимаҳои юнонӣ устокорона мавриди истифода қарор гирифтаанд. Таъбиру гуфтори мардумӣ, истифодаи
мақолу зарбулмасалҳои халқӣ, андешаҳои ҳакимона, панду андарз
ва ғайра дар гуфтани ғазалҳои шоир бамаврид гом бардоштаанд.
Шоир дар лирикаи худ аз санъатҳои бадеӣ моҳирона кор гирифтааст. Андарзу ҳикматҳои Мавлоно барои ҷомеаи ҳамаи давру
замонҳо омӯзанда ва дорои аҳамияти назаррас будаасту мебошад:
Ғанӣ аз бахилӣ ғанӣ мондааст,
Фақир аз саховат фақир аз сахо.
Мекашад он шаҳ рақаме, дил ба кафаш чун қаламе,
Тоза кун ислом даме, хоҷа раҳо кун гиларо!
Маҳ нур мефишонаду санг бонг мекунад,
Моҳро чӣ ҷурм, хосияти саг чунин буда-ст.
Дар тарҷеъот ва рубоиёти Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ низ
андешаҳо, ҳолатҳои рӯҳӣ ва лаҳзаҳое дурхурди мақоми гӯяндаи
онҳоро метавон суроғ кард. Шоир дар ин жанрҳои хурди лирикӣ
монанди ғазалиёти худ асосан ба мавзӯъҳои иҷтимоъию фалсафӣ,
ишқию панду ахлоқӣ даст зада, рубоиҳояшро, ки теъдодадашон
дар «Девони кабир» қариб 2000-тост, ба забони мардумӣ таронаву
дубайтӣ хондааст ва барҳақ онҳо таронаҳои халқиро мемонанд:
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Ай мушфиқи фарзанд, дубайтӣ мегӯ,
Ҳар дам ҷиҳати панд дубайтӣ мегӯ.
Дар фурқату пайванд дубайтӣ мегӯ,
Дар айни ғазал чанд дубайтӣ мегӯ.
Дар рубоии дигар омадааст:
Мо кору дукони пешаро сӯхтаем,
Шеъру ғазалу дубайтӣ омӯхтаем.
Дар ишқ, ки ӯ ҷону дилу дидаи мост,
Ҷону дилу дида, ҳар серо сӯхтаем.
Шоир дар рубоиёти хеш пеш аз ҳама мақоми баланди Инсон ва
ишқи поку беолоиши ӯро тараннум намуда, одамонро ба некию
некӯкорӣ, ростиву сидқ, дӯстиву рафоқат, покизагиву иффат, нигоҳ
доштани нафс, қаноату фурӯтанӣ, шодиву тараб ва ғайра хислатҳои
ҳамида даъвату ҳидоят мекунад ва дар ҳамин замина хислатҳои
бади инсонро бе рӯю риё маҳкум месозад:
Бад мекунию нек тамаъ медорӣ,
Ҳам бад бошад сози бадкирдорӣ.
Бо он-к Худованд карим асту раҳим,
Гандум надиҳад, боз чу ҷав мекорӣ.
Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ ҳам дар ғазалиёташ, ҳам дар
тарҷеъоташ ва ҳам дар рубоиёташ аз минбари баланди тасаввуф
истода, афкори олии инсонпарваронаи худро чун донаҳои борони
раҳмат бар сари лабташнагон мерехт, одамонро ба шинохти Ҳақ ва
маърифати он ҳидоят мекард, ки файзи он имрӯз бештар эҳсос карда мешавад.
Хулоса, осори лирикии Мавлоно Ҷалолуддни Румӣ, ки шомили «Девони кабир»-и ӯст, аз арзишмандтарин осори бадеии адабиёти форс-тоҷик маҳсуб ёфта, дар ба вуҷуд омадани асарҳои лирики дилчаспу мондании ин адабиёти ғановатманд такони азиме
додааст.
Соли 2007
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CУХАНВАРИ ЗУЛЛИСОНАЙН (НАВОӢ-ФОНӢ)
Амир Низомиддин Алишери Навоӣ суханвари варзидаи қарни
ХV, поягузори адабиёти классикии ӯзбек ва арбоби барҷастаи
давлатии замони зуд буда, аз мутафаккирони маъруфи мардуми
Осиёи Миёна шинохта шудааст. Оид ба ҳаёту эҷодиёти ин симои шинохтаи адабу ҳунар ҳанӯз дар замони зиндагиаш хотироту андешаҳои нек рӯйи коғаз омада, бунёди навоишиносӣ дар он
рӯзгор гузошта шуда буд. Мо инро аз навиштаҳои илмиву адабии ҳамасронаш Мавлоно Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ, Султон Ҳусайни Бойқаро, Муҳаммад ибни Ховандшоҳ ибни
Маҳмуди Мирхонд ва писараш Ҳумомиддин Хондамир,
Давлатшоҳи Самарқандӣ, Абдураззоқи Самарқандӣ, Зайниддин
Восифӣ, Муҳаммади Бобур ва ғайра, ки бо Алишери Навоӣ
дӯстиву рафоқат, ҳамкориву ҳамнишинӣ ва эътиқоду эҳтироме
доштаанд, мушоҳида менамоем. Минбаъд дар осори бадеӣ,
асарҳои илмиву таърихӣ, тазкираву ёддоштҳо ному мақом, мартабаву маснад, мероси гаронмояи адабию илмии ӯ беш аз пеш
сабт гирдидаву баррасӣ шуданд. Баробари пайдоишу инкишофи
илми шарқшиносӣ роҷеъ ба рӯзгору осори Алишери Навоӣ
мақолаву рисолаҳои илмии гуногунҳаҷму бешуморе ба табъ расидаанд, ки дар онҳо адабиётшиносону муаррихон ва
муҳаққиқину мусташриқин ҳатталимкон андешау хулосаҳои илмии худро баён доштаанд. Дар ҷодаи навоишиносӣ метавон
заҳамоти пурарзиши В. В. Бартолд, Садриддин Айнӣ, Е. Э. Бертелс, И. Кондар, А. Н. Болдирев, И. С. Брагинский, Ҳ. Сулаймонов, Рукниддин Ҳумоюнфаррух, А. Мирзоев, В. Абдуллоев, А.
Каюмов, Қ. Боровиков, А. Афсаҳзод, Муҳаммадяъқуб Воҳиди
Ҷузҷонӣ, С. Ғаниев, А. Ҳайитматов, А. Шомуҳаммадов, Алии
Муҳаммадӣ ва ғайраро ёдовар шуд. Дар таҳқиқу тадқиқ ва
омӯзишу баррасии рӯзгор, ҳаёти сиёсию маданӣ ва адабии Алишери Навоӣ махсусан устод Садриддин Айнӣ саҳми арзандае
дорад.
Навоишиносӣ ба муносибати таҷлили ҷашнҳои 500 ва 525солагии зодрӯзи ин адиби хушбаён доманаи васеътаре паҳн намуд. Ба ин муносибат асарҳои ӯ борҳо ба забони модариаш ба
табъ расида, ба лисони гуногуни мардуми собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ ва берун аз он тарҷумаву нашр гардиданд. Роҷеъ ба
ҳаёти пурбаракати Алишери Навоӣ асарҳои бадеӣ ҳам рӯйи
майдон омада, аз ривоёту ҳикоёти ҷолибу хотирнишине, ки доир
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ба ӯ дар байни мардуми тоҷик, ӯзбек, афғон ва туркман мавҷуд
буданд, таҳияву тадвин ва дастраси алоқамандон гардонида шуданд. Ёдовар бояд шуд, ки Алишери Навоӣ ҳанӯз дар
понздаҳсолагиаш дар байни аҳли қалами вақт ҳамчун шоири
зуллисонайн арзи вуҷуд карда буд. Ӯ аз туркони форсигӯест, ки
дар шеъри туркии чағатоӣ (ҳоло забони ӯзбекии қадим мехонанд) тахаллуси Навоӣ дошта, дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ бо тахаллуси Фонӣ шӯҳрат ёфтааст. Забони арабиро низ хуб медонистааст. Мурод аз ин гуфтор таҳлилу таҳқиқ ва баррасии дубораи
ёддошту хотироти ҳамзамонон, нигоштаҳои муаррихону тазкиранигорон, ривоёту ҳикоёти мардумӣ ва тадқиқу таҳқиқи адабиётшиносону шарқшиносон роҷеъ ба Алишери Навоӣ набуда,
мехоҳем оид ба рӯзгору осори адиб, мақоми ҷамъиятӣ ва нуфузи
шахсии ӯ дар зиндагии сиёсию фарҳангии он замон, хоса «Девони форсӣ»-и вай, ки ба забони форсӣ-тоҷикӣ эҷод шудааст, мухтасаран таваққуф намоем.
Рӯзгор. Алишери Навоӣ 17 рамазони соли 844 ҳиҷрӣ,
мутобиқ ба феврали соли 1441 милодӣ дар Ҳирот (ҳоло тобеи
Афғонистон), ки дар он рӯзгор ҳамчун маркази сиёсию маданӣ
ва фарҳангии Хуросон шукӯҳу шони махсус дошт, дар хонадони
Муҳаммад Ғиёсиддини Кичикбаҳодур чашм ба дунё кушодааст.
Муҳаммад Ғиёсиддин аз ходимони давлатии дарбори Темуриён
буда, баъдтар ҳокими Сабзавор (яке аз ноҳияҳои хурди Хуросон)
таъйин мегардад. Ӯ бо унвонҳои Кичкина Баҳодур, Кенҷа
Баҳодур, Кичик Бахшӣ низ ба наздикону атрофиён маълум будааст, ки ин унвонҳо бешак ишора ба сифатҳои мавҷудаи он марданд. Модари Алишер авлодан кобулӣ аст. Вай дар дарбори Темуриён вазифаи бошарафи доягиро бар ӯҳда дошта, кӯдакони
онҳоро шир медод. Аз ҷумла, вай ба Султон Ҳусайн Бойқаро аз
шири Алишер маконидааст ва онҳо бародарони ширхӯра будаанд. Алшер аз чаҳорсолагӣ мактабхон шуда, бо Ҳусайн Бойқаро
дар як ҷо тарбия мегирифту сабақ меомӯхт. Дар вай аз хурдсолӣ
аломатҳои хушзеҳниву рамузфаҳмӣ ҳувайдо мегардад ва баробари баровардани хату савод ва заруроти диния бо меҳру
муҳаббати хиёде ба хондану азбар намудани «Гулистон»-у
«Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ ва «Мантиқу-т-тайр»-и Фаридуддини Аттори Нишопурӣ дил мебандад. Машғулияти Алишер дар
Ҳирот бисёр дер давом накард. Баъди вафоти Шоҳрух (с. 1447)
низоъи байни авлодони Темур барои ҷоҳу ҷалолу молу дороӣ
авҷ гирифт. Ба ин гирумонҳо Кичик Баҳодур якҷоя нашуда, бо
186
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

аҳли хонаводааш ва як зумра оилаҳои дигар соли 1447 ба ҷониби
Ироқ кӯч баст. Онҳо дар роҳ шабе дар деҳаи Тафт, ки аз деҳаҳои
ноҳияи Яз даст, манзил карданд. Субҳдами он шаб тифоқо Алишери шашсола бо олими маъруфи таърих Шарафуддин Алии
Яздӣ (ваф. 1454) ҳамсӯҳбат мешавад ва аз сӯҳбати падараш бо
Алии Яздӣ андак ҳам бошад, эҳсос мекунад, ки «Мавлоно хеле
одами бузург будаанд». Чигунагии ин мулоқот дар маҷлиси дувуми «Маҷолису-н-нафоис»-и Алишери Навоӣ батафсил шарҳу
баён ёфтааст. Алии Яздӣ баъди саволҳо додану ҷавобҳои
қаноатбахш гирифтан ба қобилияти хуби Алишер офарин хонда,
кӯдаки ҳозирҷавобу бебокро ба фотиҳаи неки худ шарафёб мегардонад. Фирориёни Ҳирот рӯ ба Шероз мениҳанд ва аҳли оилаи Кичик Баҳодур муддате дар он ҷо мемонанд. Баъди он ки
ҳукумати Хуросон ба зери фармони Мирзо Абулқосими Бобур
(ҳокимияташ солҳои 1452-1457 м.) қарор мегирад, дар Ҳирот низ
осудагӣ барқарор мегардад. Соли 1452 Кичик Баҳодур бо оилааш аз мусофирату саргардонӣ ба ватан меояд. Алишери навсабақ
дар тамоми давраи дар мусофирату саргардонӣ будан
сабақомӯзии худро тарк накардааст. Дар ин кор падару модараш,
ки ҳар ду ҳам ба қадри ҳол дорои хату саводи казоӣ буданд, тамоми имкониятҳои мавҷударо барои таълиму тарбияи фарзандашон дареғ намедоштанд. Дар ин муддат ӯ баробари азбар намудани илмҳои расмӣ бо сарпарастии Хоҷа Юсуфи Бурҳон ном
шахс ба омӯзиши илми мусиқӣ низ рағбат пайдо менамояд.
Баъди бозгашт ба Ҳирот падари Алишер бо дархосту фармони
Мирзо Абулқосими Бобур ҳокими Сабзавор таъйин мегардад.
Алишер бошад, дар марказ монда, бо Ҳусайн Бойқаро ҷиддан
таҳсилашро давом медиҳад. Дере нагузашта Кичик Баҳодур вафот мекунад ва тарбияи Алишери ҷавонро бевосита Абулқосими
Бобур ба ӯҳда мегирад. Ӯ соли 1456 барои зимистонгузаронӣ ба
Машҳад меравад ва Ҳусайн Бойқарову Алишерро ҳамроҳи худ
мебарад. Онҳо аз соли 1457 дар мадрасаҳои Машҳад дар назди
уламои забардасти он ҷо таҳсилро идома медиҳанд. Соли 1457
Мирзо Абулқосими Бобур низ вафот мекунад ва дар Хуросон,
махсусан дар маркази онвақтаи он – Ҳирот бетартибӣ боз аз нав
авҷ мегирад. Алишери Навоӣ дар «Маҷолису-н-нафоис» аз Бобур ба некӣ ёд карда, менависад: «Бобур Мирзо як марди дарвешваш, фонисифат, каримахлоқ буд. Дар пеши ҳиммати ӯ симу
зар ба қадри сангу хок арзиш надошт...».
Алишери Навоӣ дар 12-13-солагиаш бо Шоҳии Сабзаворӣ,
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тавре ки худи ӯ дар «Маҷолису-н-нафоис» ёдовар мешавад, мукотабаву муросала доштааст. Ин бояд дар солҳои 1452-1453 ба
вуқӯъ пайваста бошад, зеро мувофиқи маълумоти мавҷуда Шоҳии
Сабзаворӣ миёнаҳои соли 857 ҳиҷрӣ (мутобаиқ ба соли 1453 м.)
аз ҳаёт чашм мепӯшад. Он замон Шоҳӣ 80 сол дошт ва умри
Алишер аз 12 беш набуд. Бояд дар ниҳоди ин мукотабаву муросала заҳмати Кичик Баҳодур – падари Алишер, ҳокими нави Сабзавор, кам набошад. Барои чӣ? Барои он ки баробари ба Сабзавор
омадан бешак ҳокими нав ба зиёрати Шоҳӣ барин ашхоси бомаърифати вилоят расиданаш амри воқеист ва шояд ҳини сӯҳбат
дар ягон базме ё маҳфиле падар аз табъу заковати фарзандаш ба
шоир ишорае карда бошад, ки бо ин сабаб онҳо бо ҳамдигар
мулоқоти ғоибона доштанд. Мутаассифона, Алишери Навоӣ
Шоҳии Сабзаворро надида ва дар сӯҳбати ӯ нанишастааст.
Фаъолияти эҷодии Алишери Навоӣ асосан аз соли 1457 оғоз
меёбад. Ӯ дар ин вақт бо шоири куҳансол Лутфӣ (ба забонҳои
туркиву форсӣ шеър мегуфт) ошноӣ пайдо карда, аз тағоҳояш
Мирсаиди Кобулӣ ва Муҳаммад Алии Ғарибӣ, ки онҳо низ завқи
хуби шеърфаҳмиву шеъргӯйӣ доштанд, тарбияи шоирӣ мегирад.
Вай баробари баҳра бардоштан аз улуми фалсафаву мантиқ, риёзиёту адабиёт ва дигар илмҳои ақливу нақлӣ ба шеъргӯйӣ машғул
мешавад. Алишер дар Машҳад бо шоирони шинохта Саид Ҳасани
Ардашер, Шайх Камоли Турбатӣ ва ғайра ҳамсӯҳбат гардида, аз
онҳо сабақи шеър гирифта, дар базму маҳфилҳои адабиашон
ширкат меварзид ва баҳсҳои илмиву адабиашонро оро медод.
Алишери Навоӣ баъди таҳсил дар мадрасаҳои Машҳад соли 1464
ба Ҳирот бармегардад ва маҳз дар ҳамин вақт муносибати устодиву шогирдии Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ оғоз меёбад.1 Дар Ҳирот Алишер таҳсилро идома медиҳад ва аз рӯи асари
устодаш «Рисоли қофия» ва худи Мавлонои Ҷом илми қофияро
меомӯзад. Зиндагонии адиби ҷавон дар марказ дер намепояд.
Ҳокими вақт дар Ҳирот султон Абӯсаид (солҳои салтанаташ
1459-1469) бо баҳонаву сабабҳои он ки тағоҳояш дар қатори сарбозони Ҳусайн Бойқароянду Ҳусайн Бойқаро даъвои тахту тоҷ
дорад ва вай бародари ширхораи Ҳусайн Бойқарост, Алишери
Навоиро аз мухолифони ҳукумати худ дониста, соли 1466 ҷоҳу
ҷалол ва молу маноли падарашро мусодира карда, худи ӯро ба
Самарқанд бадарға менамояд.. Вай дар ин шаҳри адибхезу олим1

А. Афсаҳзод. Пайванди қарнҳо. – Душанбе: Адиб, 1989. – С. 93-94
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парвар пайваста ба омӯзиш машғул шуда, бо уламову удабо ва
аҳли санъати нафисаи он, монанди ҳокими онвақтаи Самарқанд
Аҳмади Ҳоҷибек, ки бо тахаллуси Вафоӣ шеър мегуфт, Мавлоно
Улои Шошӣ, Мирзо Ҳоҷии Сафоӣ, Абдураззоқ, Дарвеш, Ҷавҳарӣ,
Султон Аҳмади Самарқандӣ, олими забардаст Фазлуллоҳ Абулайс, Амир Шайхам Суҳайлӣ риштаи ошноиву ҳамнишинӣ ва
дӯстӣ мепайвандад. Алишери Навоӣ дар Самарқанд аз ҷиҳати
моддӣ душворӣ кашида бошад ҳам, аз лиҳози маънавӣ хеле ғанӣ
мегардад ва дар шоирӣ камол меёбад. Устод Садриддин Айнӣ аз
иззату эҳтироми дар Самарқанд доштаи вай ёдовар шуда менависад: «Дар Самарқанд шӯҳрати Алишер на танҳо дар байни шоирон ва олимон паҳн шуда буд, ҳатто авом ва аҳли касаба ҳам ӯро
шунида ва ба сӯҳбати ӯ толиб буданд»2. Тавре ки дар «Равзату-ссафо» мазкур аст, султон Абӯсаид бо нияти мутеъ намудани
Ироқу Озарбойҷон бо амир Ҳасанбегими туркман ҷанг эълон мекунад. Дере нагузашта, соли 1469 Абӯсаид дар задухӯрди
Озарбойҷон кушта мешавад ва аз ин фурсати мувофиқ истифода
намуда, Ҳусайн Бойқаро ҳокимияти Хуросонро ба даст мегираду
ба тахти салтанати Ҳирот менишинад. Султони тоза ба маснади
шоҳӣ нишаста наздикону ашхоси боваринокро ба атрофаш ҷамъ
месозад ва бародари ширхӯрдааш Алишерро низ ба дарбор даъват
менамояд. Шоир бо дастовезе, ки қасидаи «Ҳилолия» бар мадҳи
Ҳусайн Бойқаро буд, қарибиҳои иди рамазони соли 873 ҳиҷрӣ
(мутобиқи моҳи апрели соли 1469 милодӣ) ба хидмати ӯ ҳозир
мешавад. Аз ҳамон рӯз сар карда ҳаёти сиёсии Алишери Навоӣ
оғоз меёбад. Ҳусайн Бойқаро ӯро даставвал мӯҳрдори давлат ва
сипас соли 1472 ба мартабаи аморати вазорат бардошта, вазираш
таъйин менамояд. Алишери Навоӣ пайваста ба Султон Ҳусайн
маслиҳатҳои ба таври оқилонаву бихрадона ҳокимият ронданро
медод. Ӯ идораи давлатиро то ҳадде ба чаҳорчӯбаи адолат дароварда, ба бечорагону бенавоён ва дармондагону корафтодагон ёрӣ
расонда, андозҳои миёншиканро аз байн бардошта, мардумро аз
ҳукумат розӣ менамуд. Ин марди оқилу дурандеш харҷу дахли
мамлакатро ба ҳисоб гирифта, мактабҳои адабу ирфон, илмҳои
дақиқ, меъморӣ, хаттотӣ, наққошӣ, кошикорӣ, рассомӣ, тазҳиб
(тиллокорӣ) ва ғайраро, ки дар замони Амир Темур (1336-1405) ва
махсусан писараш Шоҳрух дар нумӯ буд, беш аз пеш тараққӣ дода, маблағи барзиёдро барои ободонии мамлакат, ривоҷи илму
2

С.Айнӣ. Куллиёт, ҷилди II, китоби якум. – Душанбе, 1963. – С.293
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фарҳанг сарф мекард. Аз ҳисоби давлат ба эҷодкорону
ҳунармандони болаёқат маошҳои иловагӣ мепардохт, ҷавонони
соҳибзавқро бо муҳаббат дастгириву тарбия менамуд. Алишери
Навоӣ дар муддати вазирии худ хонақоҳу мадрасаҳо сохта, роҳҳо
кушода, барои афзудани замини кишт ҷӯйҳо меканд. Ҳатто вай
назрҳои сари мазорҳоро ҳам ба низоми муайяне дароварда буд.
«Дар мазорҳои машҳур мутаваллиҳои боинсоф таъйин кард, ба
онҳо дафтарҳои харҷу дахл нигоҳ доронид. Онҳо назрҳои аз зиёратчиёни ихлосманд омадагиро ба фақирон, ғарибон ва бекасон
сарф мекардагӣ шуданд», – менависад устод Садриддин Айнӣ.3 Ба
ҳамаи ин корҳои ходими ҷавони давлатӣ барои осудагиву ободии
мамлакат ва равнақи адабиёту маданият маслиҳатчиву ёрирасон
устод ва дӯсташ Мавлоно Абдурраҳмон Ҷомӣ буд. Аслан Мавлоно Ҷомӣ дар мансаби дарборӣ мансуб набуда, ба ҳайати сиёсии он
дахле намекард. Лекин ӯ андешаҳоеро, ки барои осоиши халқу
ободонии кишвар дошт, тавассути Алишери Навоӣ амалӣ менамуд. Умуман, доир ба масоили ҳассоси рӯз ҳамфикру ҳамақида
будани онҳо муносибату вобасташгиашонро бештар мегардонид.
Ин аст, ки дар байни мардум шӯҳрати Алишери Навоӣ рӯз ба рӯз
меафзуд. Вале рақибону тангназарон ва мансабпарастону ҳасадхӯрони дарборӣ ёрои дидани ин марди оқилро надоштанд. Вай аз
дасти рақибони дарбориаш ба танг омада, хидмати давлатро тарк
карданӣ мешавад, «аммо ба ин кори ӯ Ҷомӣ ризо намедод ва
ҳарчи ҳам бошад, дар дарбор ва дар мансаби вазорат будани ӯро
барои мамлакат ва халқ фоиданок медонист»4. Ба захми забони
рақибону ҳосидон тоб оварда натавониста, соли 1476 Алишери
Навоӣ аз хидмати дарбор даст мекашад ва баъд аз як соли он
Абдурраҳмони Ҷомиро пири худ шинохта, ба фирқаи
нақшбандия, ки ба он дар Ҳирот устодаш сарварӣ мекард, дохил
мешавад ва ба эҷоду тартибу тадвини осори худ машғул мегардад. Алишери Навоӣ соли 1479 маҷбуран дубора ба корҳои
дарборӣ ҷалб карда шуда, ҳокими Ҳирот таъйин мегардад. Вай ба
тарзи зиндагонии дарборӣ, сохтакориҳои дафтари дарбор ва
фаъолияти аҳли ҷоҳ мухолиф буда, кӯшиш менамуд, ки иштибоҳу
хатокориҳои онҳоро ислоҳ дарорад. Аммо пешниҳодоти ӯ ба Султон Бойқарои ба айшу ишрат додашуда маъқул набуд. Аз ин рӯ
султони вақт Алишери Навоиро бо мақсади аз марказ дур андох3
4

С. Айнӣ, Куллиёт, ч. II, китоби якум, Душанбе, 1963, с. 303
Ҳамон ҷо. – С.303.
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тан соли 1487 ба Астаробод ҳоким таъйин карда, мефиристад.
Инро Садриддин Айнӣ дар ҳақиқат як бадарғаи «фахрӣ» номидааст. Алишери Навоӣ, ки аз ҳукуматдории Ҳусайн Бойқаро ва рафтори ғоратгаронаи аҳли дарбор нисбат ба тамоми табақаҳои
ҷамъиятӣ, бахусус мардуми бечораву деҳқони миёнаҳол дилсард
шуда буд, соли 1488 ба Ҳирот баргашта, муносибаташро ба дарбор батамом қатъ менамояд ва то охири умр ба навиштану ба тартиб даровардани асарҳои илмиву бадеиаш машғул мегардад. Дар
ин муддат бо мурури вақт муносибати Алишери Навоӣ бо
Абдурраҳмони Ҷомӣ ва устодиву шогирдӣ ба падариву писарӣ
табдил меёбад ва ҳар ду мададгори доимии ҳаёти моддиву маънавии ҳамдигар мегарданд. Онҳо дар якҷоягоӣ бо аҳли илму адаб ва
ҳунари Ҳирот маҳфилҳо мегузарониданд, базмҳои шеър меоростанд, бо аксиягӯиву муаммокушоӣ вақти худу ҳамнишинонро
хуш мекарданд, асарҳои тозаэҷодашонро ба якдигар қироат намуда, аз маслиҳату машваратҳои холисонаашон ба ҳамдигар
баҳраҳои эҷодӣ мебардоштанд. Мутаассифона, ин осудагиву озодии эҷодӣ барои Алишери Навоӣ дер давом намекунад. Мавлоно
Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ 18-уми муҳаррами соли 898
ҳиҷрӣ (мутобиқи 9 ноябри соли 1492 милодӣ) аз олам мегузарад.
Ин марги нобаҳангоми дӯсти ҷонӣ ва устоди маънавии Алишери
Навоиро аз ӯ барои ҳамешагӣ ҷудо мегардонад. Вай, ки дар рӯзи
фавти Ҷомӣ соҳибазо буд, дар маргаш ашки ҳасрату надомат мерезад ва то як сол азодорӣ мекунад. Шогирди вафодор бар марги
ин шахсияти барояш мӯътабару шариф марсияи ҷонсӯзеро дар
шакли таркиббанд эҷод намудааст, ки он имрӯз ҳам дилҳоро ба
риққат меоварад, ба ҷону танҳо такон медиҳад ва аъсобро ба дунёи андеша вомегузорад. Матни пурраи марсияи форсии Фонӣ5
дар ин девон оварда шудааст. Минбаъд Алишери Навоӣ хеле
танҳоӣ мекашад, ҳамдаме надошт, ки аламҳои замонро ба ӯ гӯяду
андаке тасаллӣ ёбад. Ягона мӯнису ғамхори ӯ китобхонаи
бисёрҷилда ва осори устодашу худаш эҷодкарда буданд. Вай
асарҳояшро дубора таҳрир мекард, девонҳояшро номгузорӣ менамуд ва барои қаламӣ намудани асарҳояш аз хаттотони варзидаи
вақт кор гирифта, дар ин бобат маблағи заруриро ҳам дареғ намедошт.
Дар ин муддат вазъи сиёсии Хуросон бад шуда, зиддияти
5

Фонӣ. Девони форсӣ. Таҳияву тадвини Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. –
Душанбе: Ирфон, 1993.

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

дарборӣ авҷ гирифта, мамлакат рӯ ба таназзул ниҳода буд. Султон Ҳусайн Бойқаро барои аз даст надодани тахту тоҷ тамоми
имкониятҳоро истифода намуда, ба вилоятҳо лашкар мекашад,
то шӯришҳои ба муқобилаш хезондашударо пахшу ором намояд.
Охирҳои моҳи декабри соли 1500, вақте ки Ҳусайн Бойқаро аз
Астаробод ба Ҳирот бармегашт, Алишери Навоӣ бо калоншавандагони шаҳр ба пешвози ӯ мебарояд. Дар ин пешвозгирӣ сардии зимистон ба ӯ таъсир мекунад ва баъди чанде, 12 моҳи
ҷимодиуссонии соли 906 ҳиҷрӣ ( мутобиқи 3 январи соли 1501
м.) аз дунё чашм мепӯшад. Ин мусибати сахти аҳли Ҳиротро
Хондамир ин тавр ба қалам додааст: «Аласабоҳ, ки хуршеди
ховарӣ аз сақфи нилуфарӣ монанди шӯълаи андӯҳ аз даруни мотамзадагон зоҳир шуд, ин хабари кулфатасар дар доруссалтанати Ҳирот иштиҳор ёфта, нолаи конуни даруни хавосу авом дар
гунбази сипеҳри мудаввар ғулғула андохт, чархи ахзар ба
мувофиқати асҳоби он таъзия кисвати нилгуни санҷобу саҳоб
дар бар фиканда, ба ҷойи ашк қатароти борон резон сохт. Уламои аъломро аммомаи иззат аз сар афтода, мутаҳаййир шуданд,
ки дигар тарбият аз кӣ ёбанд ва фузалои лозимулэҳтиромро ридои шикебоӣ чок гашта, надонистанд, ки минбаъд ба маҷлиси кӣ
шитобанд...».6 Дар таъзияи Алишери Навоӣ ҳамаи аҳли Ҳирот
иштирок карданд ва тобути ӯро бо як шӯру ғавғои шаҳрошӯб
даст ба даст бардошта, ба идгоҳи Ҳирот бурданд ва баъд аз адои
маросими ҷаноза ба ҷомеи худи ӯ, ки дар он ҷо барои мақбараи
худ гунбазе бино карда буд, бурда дафн карданд.
Алишери Навоӣ, ки табъан инсонпарвар буд, тамоми фаъолияти давлатӣ ва адабию илмиашро барои беҳдошти ҳаёти мардум бахшидааст. Ӯ дар Ҳирот бо номҳои Ихлосия, Шифоия ва
Низомия мадрасаҳо бино карда, кори тадрису маорифро бо роҳи
услуби наву манфиатовар ба роҳ монда, дар Марв ҳам мадрасае
ба номи Хусравия сохта будааст. Дар мадрасаи Шифоия ба илми
тиб аҳамияти махсус дода мешуд. Ин марди некӯсиришт бо молу дороии худ зиёда аз 25 хонақоҳу масҷид, ки ҳар кадоме дар
айни замон вазифаи мадрасаро ба ӯҳда доштанд, бино месозад.
Дар «Макориму-л-ахлоқ»-и Ғиёсиддин ибни Ҳусомиддин Хондамир омадааст, ки Алишери Навоӣ дар Хуросон роҳҳои корвонгард, работҳои бешумор, дар Ҳироту атрофи он ҳавзҳои сан6

Хондамир. Равзату-с-сафо. Нусхаи хаттии Институти шаршиносӣ ва
мероси хаттии АИҶТ.
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гин, ҳаммомҳо ва кӯпрукҳо бунёд карда, ҳамаро барои истифодаи умум ҳавола намудааст. Ӯ дастгиру мададгори доимии аҳли
адаб, ҳунар ва санъат низ ба шумор мерафт. Ба Саид Шамсиддин
Муҳаммади Андиҷонӣ (шоиру олим ва суханвар), Мирхонд (муаррих, муаллифи «Равзату-с-сафо»), Хоҷа Абдуллоҳи Марворид,
Қулмуҳаммад, Ҳофиз Мирвафо, устод Муҳаммади Ноӣ ва ғайра
(ҳофизону нависандагон), Маҳмуди Музаҳҳиб (акси Алишери
Навоиро кашида буд) ва устод Беҳзод (рассомон) барин
эҷодкорони варзида дасти ёрӣ дароз намудани Амир Алишер
андешаи фавқро тақвият медиҳад. Хулоса аз некиву некӯкории
Алишери Навоӣ дар маъхазҳои адабиву таърихӣ хеле зиёд
ёдоварӣ шудааст ва дар ин ҷода шӯҳрати вай на камтар аз
шӯҳрати адабию илмиаш мебошад.
Осор. Тифли 3-4-сола ба меҳмонони падар аз ашъори Қосими
Анвор аз бар мехонду дар 10-12 солагиаш бо Амир Шоҳии
Сабзаворӣ ва Лутфӣ шиносоӣ дошт, ки аз хушзеҳниву табъи болои шеърфаҳмии ӯ гувоҳӣ медиҳад. Аз ин баъд Алишери ҷавон
баробари омӯзишу таҳсили бардавом ба эҷоди шеър оғоз мекунад ва дар понздаҳсолагиаш ҳамчун шоири болиғ шинохта мешавад.
Тавре ки ишора рафт, вай аз оғози фаъолияти шеъргӯияш бо
ду забон – забони модариаш, ки туркии чағатоӣ (ӯзбекии қадим)
буд ва забони форсӣ-тоҷикӣ эҷод мекард. Дар бораи шеъри аввалинашро бо кадоме аз ин забонҳо офаридани Алишери Навоӣ
қазоват нанамуда, ҳаминро ёдовар мешавем, ки соҳибзавқи бо
забони форсӣ-тоҷикӣ таҳсилкардаву аз мактаби адабии
Абӯабдуллоҳи Рӯдакиву Абулқосими Фирдавсӣ, Саъдиву
Ҳофизи Шерозӣ, Низомии Ганҷавию Амир Хусрави Деҳлавӣ,
Фаридуддини Аттору Камоли Хуҷандӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва
ғайра сабақгирифта бояд нахустабёти таронаи дили худро бо ин
забон гуфта бошад. Азбаски ӯ бо ду забон шеър мегуфту асар
эҷод мекард, ҳамзамононаш ба вай тахаллуси «зуллисонайн»
(соҳиби ду забон)-ро дода буданд. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар
«Баҳористон» чунин меорад: «...Вай (Навоӣ-А. М.)-ро 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»7.
7

Абдурраҳмони Ҷомӣ. Баҳористон, Таҳияи А.Афсаҳзод. – Душанбе:Адиб, 1987. – С.124.
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Эҷодиёти Алишери Навоӣ аз лирика оғоз шуда, минбаъд ӯ ба
офаридани асарҳои калонҳаҷми назмиву насрӣ, расоили илмӣ,
осори таърихӣ ва тарҷума машғул мегардад. Вай дар умри бобаракати худ тақрибан чиҳил асар офаридааст, ки бештари онҳо ба
забони модариш навишта шудаанд. Девони аввалини Алишери
Навоӣ «Бадоеъу-л-бодия» буда, соли 1470 ҷамъу тадвин гардидааст. Шоир солҳои 1480-1487 девони дувуми худ «Наводиру-нноҳия»-ро тартиб медиҳад. Вай баъдтар тамоми ашъори лирикиашро ба як ҷо ҷамъ ва дар чаҳор девон тақсим намуда, бо
маслиҳати устодаш Абдурраҳмони Ҷомӣ ба онҳо тариқи зайл
номгузорӣ мекунад: «Ғарроту-с-сиғор», «Наводиру-ш-шубоб»,
Бадоеъу-л-васат» ва «Фавоиду-л-касир». Ин маҷмӯа бо номи
«Чаҳор девон» низ маъруфу машҳур аст. «Чаҳор девон» аз ғазал,
мустазод, мухаммас, мусамман, тарҷеъбанд, таркиббанд,
маснавӣ, қасида, соқинома, қитъа, рубоӣ, муаммо, чистон, туюғ
ва фард иборат буда, шомили зиёда аз 22450 байт мебошад. Дар
ин девонҳо ғазал мавқеи муҳимро ишғол менамояд, ки адади
умумии онҳо 3130-тост. «Ғазалҳои ӯзбекии Навоӣ бо санъати
баланд навишта шуда, дар онҳо таҷрибан ғазалсароии форстоҷик ва эҷодиёти лафзии халқҳои туркзабон истифода гардидааст8. Дар ғазалиёти шоир бо андешаҳои тасаввуфиву ирфонӣ,
андарзу насиҳат ва масоили иҷтимоиву башардӯстии ӯ кам дучор меоем. Вай дар онҳо бештар ба тасвири ҳолати ботиниву
зоҳирии ошиқ, бурду бохти ошиқ, ҳусну ҷамол ва бевафоиву нозу истиғнои маъшуқаи худбин, дарди ҳиҷрону шаҳди висол, сифати баҳору хазон, ғанимат донистани ҳар нафас ва гузаронии
умр, маю майгусорӣ ва ғайра таваҷҷӯҳ дорад.
«Хамса» аз асарҳои калонҳаҷму шӯҳратёфтаи Алишери
Навоӣ буда, солҳои 1483-1486 офарида шудааст ва достонҳои
«Ҳайрату-л-аброр», «Фарҳод ва Ширин», «Лайлӣ ва Маҷнун»,
«Саъбаи сайёра» ва «Садди Искандарӣ»-ро дар бар мегирад.
Ҷамъи абёти «Хамса»-и адиб камобеш 27 ҳазор байтро ташкил
медиҳад. Бояд ёдовар шавем, ки Алишери Навоӣ ин асари худро дар пайравии «Хамса»-ҳои Низомии Ганҷавию Амир Хусрави Деҳлавӣ ва «Ҳафт авранг»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ бо
ҳидояту доуи хайри устодаш иншо намуда будааст. Мусанниф
дар ин хусус дар муқаддимаи достони нахустини «Хамса»-аш
мегӯяд:
8

А. Афсаҳзод. Пайванди қарнҳо. – Душанбе: Адиб, 1989. – С. 97

194
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Форсӣ чун гашт дар эшон адо,
Туркӣ кунам, нест аҷаб, ибтидо.
Форс чу хурсанд шуд аз он гуҳар,
Турк ҳам ар шод шавад, хубтар.
Ман, ки дар ин роҳ ниҳодам қадам,
Ҳаст умедам, ки бигирам қалам.
Роҳбарӣ карда Низомӣ маро,
Ёр шавад Хусраву Ҷомӣ маро... (Тарҷумаи С. Айнӣ)
Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ баъди мутолиаи достонҳои аввали «Хамса»-и Алишери Навоӣ дар маснавии «Хирадномаи
Искандарӣ»-и худ аз қудрати қалами ӯ дар шеъри туркӣ чунин
ёд кардааст:
Ба туркизабон нақше омад аҷаб,
Ки ҷодудамонро бувад мӯҳри лаб.
Бибахшуд бар форсӣ гавҳарон,
Ба назми дарӣ дурри назмоварон.
Ки гар будӣ он ҳам ба лафзи дарӣ,
Намонда маҷоли сухангустарӣ.
Ба мизони он назми мӯъҷазнизом,
Низомӣ кӣ будиву Хусрав кадом.
Чу ӯ бар забони дигар нукта ронд,
Хирадро ба мизонашон раҳ намонд9.
Маҳорати шоирӣ ва ҷаҳонбиниву башардӯстии Алишери
Навоӣ дар эҷоди «Хамса» ҷолиби диққат аст. Устод Садриддин
Айнӣ онро «яке аз беҳтарин намунаҳои адабиёти классики
Шарқ» меҳисобад. Мусанниф «Хамса»-ро асоси қонуниятҳои
инкишофи назми эпикии Шарқ ва хусусиятҳои умдатарини
суннатҳои хамсасароӣ офарида, дар шаклу мазмун, назм ва гоҳо
дар номгузорӣ гузаштагони худро пайгирӣ карда бошад ҳам, дар
онҳо аз ҷиҳати ғояву мазмуни иҷтимоӣ тозабаёниҳои зиёде ворид сохтааст. Ин гуфтаи моро достони «Фарҳод ва Ширин»-и
адиб бурҳонест қотеъ ва далелест сотеъ. Низомии Ганҷавӣ достони дувуми «Хамса»-ашро «Хусрав ва Ширин» ном гузошта
буд, ки баъдтар Амир Хусрави Деҳлавӣ низ айнан ӯро пайравӣ
9

Абдурраҳмони Ҷомӣ. Хирадномаи Искандарӣ// Осор, ҷилди... – Душанбе:Адиб, 1989.
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мекунад. Алишери Навоӣ бошад бо «Фарҳод ва Ширин» ном
гузоштани достони дувуми «Хамса»-и худ таваҷҷӯҳи бештареро
ба образи Фарҳод равона намуда, дар маркази сужети достон на
Хусравро, ки подшоҳи худхоҳу худбин аст, балки Фарҳодро, ки
ҳунарпешаи манфиатбахши халқ аст, пеш мегузорад. Ҳадафи
муаллиф дар ин достон чист? Бояд гуфт, ки ӯ мехост бо ин роҳ
ба салотини замонаш роҳу равиш ва тарзу тариқи мамлакатдориро омӯзонад ва онҳоро барои ободонии мамлакату пойдории
адолат ташвиқу талқин созад. Дар ин ақидаи Алишери Навоӣ
асосан манфиати табақаи поёни ҷамъият, халқи меҳнаткаш дар
мадди назар аст. Ҳунармандон бояд ҳамеша бақадру баиззат бошанд, – хулоса менамояд шоир ва бо ҳамин образи Фарҳодро аз
образи Хусрав хеле боло гузошта, ҷанбаи иҷтимоии асарашро
афзудааст. Офаридаи дигари туркӣ-ӯзбекии Алишери Навоӣ
«Маҷолису-н-нафоис» буда, он ҳукми тазкираро дорад. Матни
тазкира ба забони адабии туркӣ-ӯзбекӣ бошад ҳам, мусанниф
намунаи шеърҳои шоиронро ба кадом забоне, ки эҷод кардаанд,
ба ҳамон забон овардааст. Муаллиф дар ин асар ба суханвароне,
ки ба аҳди худаш наздик гузаштаанд ва ё ҳамзамонони ӯянд,
таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, аз бурду бохти эҷодии онҳо мухтасаран
ёдовар мешавад ва барои тасдиқи баҳои додааш намунаеро аз
шеърашон дарҷ менамояд. Дар ин асар роҷеъ ба 459 адиб сухан
рафтааст, ки 95 дар садашон ба забони форсӣ-тоҷикӣ эҷод намуда, дигарон адибони дузабона (форсӣ-тоҷикӣ ва туркӣ-ӯзбекӣ)анд. Таҳрири ниҳоии «Маҷолису-н-нафоис» ба солҳои 1497-98
рост меояд. Алишери Навоӣ дар асари илмии дигари худ
«Муҳокимату-л-луғатайн» оид ба забонҳои форсӣ-тоҷикӣ ва
ӯзбекии қадим ба таври қиёсӣ андеша ронда, дар китоби таърихиаш «Таърихи анбиё ва ҳукамо» дар бораи ашхоси ривоятиву
таърихии Мовароуннаҳру Хуросон, асотири зардуштиву юнонӣ
ва исломӣ баҳсҳои илмӣ оростааст. Рисолаи «Мизону-л-авзон»-и
ӯ бошад дар омӯзиши назарияи адабиёт, хоса вазни арӯз дар назми ӯзбек ҷолибу назаррас аст.Вай дар охирҳои умраш китоби дигари худ «Маҳбубу-л-қулуб»-ро дар анъанаи «Гулистон»-и
Саъдии Шерозӣ ва «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ба таври
хос эҷод менамояд, ки дар он ақоиди иҷтимоиву сиёсӣ ва фалсафии мусанниф баррасӣ ва то андозае ҷамъбаст шудаанд. Аз ин
адибу олими пуркор ҳамчунон «Хамсату-л-мутаҳайирин»
(ёддоштҳо дар бораи дӯсту устодаш Ҷомӣ), «Ҳолоти Саид Ҳасани
Ардашер» ва «Ҳолоти паҳлавон Муҳаммад» (хотираҳо доир ба
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дӯстон), «Таърихи мулуки Аҷам» (асари таърихӣ) «Насоиму-лхулд» (тарҷумаи озоди «Нафаҳоту-л-унс»-и Ҷомӣ бо иловаҳо),
«Вақфия» ва «Маҳбубу-л-қулуб» (рисолаи фалсафию ахлоқӣ),
«Муноҷот» ва «Назму-л-ҷавоҳир» то ба замони мо омада расидаанд, ки ҳар кадоме дар таърихи адабиёту фарҳанги туркизабонон
мақоми арзандае доранд. Аз маълумоти худи Алишери Навоӣ
бармеояд, ки тамоми давраҳои сабақомӯзӣ ва ба баъд «Мантиқут-тайр»-и Фаридуддини Аттор ба ӯ анису ҳамдами доимӣ будааст. Вай ҳатто бештари қисмати онро аз бар медонист. «Дар
танҳоиям «Забони мурғон» маро дамсоз ва марҳами роз буд ва
ба дигар чизҳо камтар майл мекардам...», – ёдовар мешавад мусаниф. Муҳаббати ӯ нисбат ба «Мантиқу-т-тайр» сол ба сол меафзояд. Ин аст, ки Алишери Навоӣ соли 1499 ин асарро бо номи
«Лисону-т-тайр»10 ба забони модариаш тарҷума карда, дар он
мазмуни пурраи маснавӣ, вазну қавофӣ, радифҳо, шакли байтҳо,
нукоти ваҳдати вуҷуд ва масоили ирфонии дар маснавии Аттор
мавҷудбударо устокорона нигоҳ медорад. Ҳатто вай дар замони
вазириаш рӯйи марқади Фаридуддини Аттор мақбара созонда
будааст. Алишери Навоӣ дар эҷоди асарҳои форсӣ-тоҷикӣ низ
табъозмоӣ намуда, бо ин забон, ки онро баробари забони модариаш азизу мӯътабар медонист, рисолаҳо таълиф намуда, шеър
мегуфт ва бо дӯстону наздиконаш, аз ҷумла Абдурраҳмони
Ҷомӣ, муросалаи доимӣ дошт. Муросалоти Алишери Навоӣ бо
Ҷомӣ асосан дар мавридҳои аз Ҳирот ба сафар рафтан ва ё бо
зарурати озими дигар шаҳру вилоёти Хуросон шудани яке аз
онҳо амалӣ мегардид. Дар байни мероси форсӣ-тоҷикии адиб
«Муфрадот», «Рисолаи тирандозӣ» ва «Девони форсӣ»-и ӯ бештар маъруфу машҳуранд. «Муфрадот» дар илми муаммо буда,
ҳанӯз дар замони муаллиф шӯҳрат пайдо карда, ҳамчун китоби
дарсии толибилмон мавриди истифода қарор дошт. Ин рисола ба
Абдурраҳмони Ҷомӣ низ хеле писанд меояд, ки баъди мутолиа
дар охири он ин тавр навиштааст:
Ин нусха, ки шуд ба юмни саъй ту тамом,
Маҳбуби табоеи хавос асту авом.
Дар фанни муаммо зи машоҳири киром,
Кас чун ту надидам, ки бурун орад ном.
10

Алишери Навоӣ. Лисону-т-тайр.
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Ниҳоят, назари иҷмолии мо ба мероси илмиву адабии Алишери Навоӣ шаҳодат медиҳад, ки вай бо осори гаронмояи худ
дар инкишофи минбаъдаи адабиёт ва фарҳанги мардуми ӯзбек ва
дигар халқҳои туркзабон таъсири амиқе расонидааст.
Девони форсӣ. Дар байни осори адабие, ки Алишери Навоӣ
дар тӯли умри бобаракати худ таълиф кардаву ба он шӯҳрати
ҷаҳонӣ касб намудааст, «Девони форсӣ»-и вай мақоми хосеро
ишғол менамояд. Девони форсӣ-тоҷикии Навоӣ-Фонӣ дар олами
илм ба таври бояду шояд чанд сол пештар дастрас шуд ва
маълум гардид, ки ду нусхаи қаламии он дар Китобхонаи Миллии Порис (Фаронса) таҳти рақамҳои 285 ва 1345, ду нусха дар
музеи мардумии Ҳирот, нусхае зери рақами 1101 дар Китобхонаи Маҷлиси Шӯрои Милӣ дар Эрон ва нусхае дар Туркия
маҳфуз аст. Устод Садриддин Айнӣ дар рисолаи калонҳаҷми худ
«Алишери Навоӣ»11 аз боби ашъори форсӣ-тоҷикии ин суханвар
ёд карда, аз набудани матни пурраи «Девони форсӣ» дар собиқ
Иттиҳоди Шӯравӣ андешаҳои илмии худро пеш мегузорад ва
чанд намуна аз ашъори ӯро дар анҷоми он рисола илова менамояд. Бояд гуфт, ки дар матни таҳиянамудаи устод чанд ғазали
Фонии Кашмирӣ низ иштибоҳан ба Навоӣ-Фонӣ мансуб дониста
шудааст. Соли 1963 бо саъю эҳтимоми адабиётшиноси эронӣ
Рукниддини Ҳумоюнфаррух нусхаи теҳронӣ ва ду нусхаи
ҳиротии «Девони форсӣ» интиқодан ба табъ расид. Баъдтар дар
асоси ду нусхаи қаламии Китобхонаи Миллии Порис дар Тошканд дар ду китоб бо ҳуруфи имрӯза ва тарҷумаи таҳтуллафзии
он девони фавқ аз тарафи навоишиноси шинохта Ҳамид Сулаймон нашр гардид12. Лозими таъкид аст, ки заҳамоти Ҳамид Сулаймон дар дастрас намудан, тадқиқу таҳқиқ ва ба чоп ҳозир
кардани ашъори форсӣ-тоҷикии Навоӣ-Фонӣ назаррас аст. Ӯ
баъди нашри «Девони форсӣ» дар понздаҳҷилдаи Алишери
Навоӣ ҷустуҷӯйи худро доир ба ашъори форсӣ-тоҷикии сардафтари адабиёти классикии ӯзбек идома дода, соли 1968 дар шумораи аввали маҷаллаи «Адабий мерос» силсаилаи қасоиди адабиро бо номи «Фусули арбаъа» (иборат аз чаҳор қасида, 231
байт) ва худи ҳамон сол дар маҷмӯаи мақолаҳои «Навоий
армуғон» силсилаи қасоиди «Ситтаи зарурия» (иборат аз шаш
11
12

С. Айнӣ, Куллиёт, ҷ. II, китоби якум. – С.265-470.
Алишери Навоий. Асарлар. Ӯн беш томлик, бешинчи том. –Тошкент,
1965
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қасида, 724 байт)-ро аз Фаронса ва Туркия дарёфт намуда, бо
ҳуруфи арабӣ ба табъ мерасонад. То нашри Ҳамид Сулаймон аз
ин қасоид танҳо қасидаи «Тӯҳфату-л-афкор» дастраси аҳли илми
мамлакати мо тоҷикон қарор дошту халос. Қасидаи ёздаҳум, ки
онро муҳаққиқи афғонӣ Муҳаммадяъқуб Воҳиди Ҷузҷонӣ дар
рисолаи худ «Амир Алишер Навоӣ Фонӣ» (Кобул, 1346) ба
Навоӣ-Фонӣ нисбат медиҳад, дар пайравии қасидаи маснуъи
Салмони Соваҷӣ навишта шуда, бо матлаи зайл оғоз меёбад:
Чунон вазид ба бустон насими фасли баҳор,
К-аз он расид ба ёрон шамими васли нигор.
Мутаассифона, Воҳиди Ҷузҷонӣ аз қасидаи зикршуда бо
овардани ҳамин як байт иктифо меварзад ва мо низ аз он қасида
иттилоъе беш аз ин надорем. Аз мероси адабию илмии Алишери
Навоӣ маълум мегардад, ки вай яке аз пуркортарин донишмандон ва суханварони аҳди худ буд. Агар ӯ дар адбиёти ӯзбек ва
туркизабонон аз поягузору устод шинохта шуда бошад, ба
шеъру адаби форсӣ-тоҷикӣ низ ошиқонаву содиқона хизмат кардааст, ки ҳамин «Девони форсӣ» гувоҳи гуфтаҳои болоист. Ин
девон натиҷаи омӯзишу ҷустуҷӯҳои Алишери Навоӣ дар баҳри
беканори адабиёту фарҳанги баландовозаи форс-тоҷик буда, аз
фалсафаи баланду дониши жарф ва таҳқиқу тадқиқи дақиқу афкори амиқи ӯ шодоб гардидааст. «Девони форсӣ» аз ғазалиёт,
қасоид, мусаддас, марсия, қитъаот, рубоиёт, муаммо, моддаи
таърих ва луғз иборат аст. Бино ба иттилои Хондамир ва
Заҳируддин Бобур девон шомили шаш ҳазор байт мебошад.
Вақте мо девони манзуми форсӣ-торҷикии Навоӣ-Фониро аз назар мегузаронем, дар тартиби он равияеро мебинем, ки дар девони суханварони пешин ва ё шоирони баъди қарни ХV дида
намешавад. Ин тартиб аз он аст, ки дар нусхаҳои қаламии номбурда ишораҳое мавҷуданд, ки адиб кадоме аз ғазалу
қасидаашро дар пайравиву татаббӯъи шоирони гузашта ва ё муосиринаш эҷод намудаасту кадоме аз ғазалу қасида зодаи табъи
худи ӯст. Ҳамин тавр, дар «Девони форсӣ» ду навъи осори манзум, яке ғазалу қасоиде, ки Алишери Навоӣ дар пайравию равияи шоирони гузаштаву муосири форс-тоҷик гуфтааст, дигаре
ғазалу қасоид ва дигар анвоъи шеърие, ки бевосита худи ӯ иншо
намудааст, мавҷуданд. Шоироне, ки мусаннифи «Девони форсӣ»
дар пайравии онҳо ғазалу қасоиди худро гуфтааст, инҳоянд:
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Анварӣ, Хоқонии Шервонӣ, Саъдии Шерозӣ, Хоҷа Ҳофиз, Камоли Хуҷандӣ. Салмони Соваҷӣ, Хусрави Деҳлавӣ, Ҳасани
Деҳлавӣ, Исмати Бухороӣ, Мавлоно Коҳӣ, Мавлоно Котибӣ,
Соҳиби Балхӣ, Мавлоно Шаҳобӣ, Мир Суҳайлӣ, Мир Вафоӣ,
Сайфии Турк, Шоҳии Сабзаворӣ, бародари ширхӯрда,
ҳамдабистону шарикдарс ва баъдтар султони вақт, ки табъи
шеъргӯйӣ низ дошт, султон Ҳусайни Бойқаро ва билохира дӯсти
ҷонӣ ва устоди ғамхораш Мавлоно Нуриддин Абдурраҳмони
Ҷомӣ. Бар иловаи ин дар сарлаваҳаи бархе ғазалҳо «Татаббӯъи
баъзе ёрон», Татаббӯъи баъзе азизон», «Татаббӯъи баъзе зурафои замон», «Ҷавоби шеъри мозӣ» низ сабт шудааст. Ҳанӯз
муҳаққиқи адабиёти турк Э. Гибб дар асари худ «Таърихи назми
туркӣ» (ба лисони англисӣ, Лондон, 1900, с. 99-100) ба назираву
пайравӣ на чун тақлид, балки чун мусобиқаи адабӣ баҳо дода
буд. Минбаъд Е. Э. Бертелс, А. А. Стариков, А. М. Мирзоев,
Ҳумоӣ, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, А. Сатторов, А.
Шомуҳаммадов ва дигарон роҷеъ ба назира, пайдоиш,
мундариҷаи ғоявӣ, моҳият ва мавқеи дар инкишофи адабиёт бозидаи ин услуби шеърӣ фикрҳои ҷолиби илмие пеш гузошта,
андешаҳои Э. Гиббро инкишофу тақвият додаанд. А. Сатторов
дуруст мулоҳиза меронад, ки «ба шоирони номии гузашта ҷавоб
гуфтан дар асри ХV аз «камоли назм» ҳисоб меёфт ва маънии
мусобиқа карданро дошт. Шоире, ки ба гуфтани ҷавоб қодир
буд, сазовори шӯҳрат мегардид...»13. Ин ҷо ба баҳси илмӣ напардохта, ба масъалаи дар пеш гузоштаи худ бармегардем. Мутолааву муқояса ва баррасии ғазалҳои «Девони Фонӣ» ба исбот
мерасонанд, ки ғазалҳое, ки Алишери Навоӣ дар тазмину ҷавоб
ва татаббӯъи дигарон навиштааст, ҳатман ғазали сармашқ доштаанд. Барои мисол, ғазалеро аз «Девони форсӣ» дар «Татаббӯи
Хоҷа» меорем:
Воизон то чанд манъи ҷому соғар мекунанд,
Чун димоғи хешро ҳам гаҳ-гаҳе тар мекунанд.
Аз қадаҳ онон, ки гоҳи нашъа меёбанд файз,
З-ин шараф чун манъи маҳрумони дигар мекунанд?
Чун сафо аз тавба аҳли зӯҳдро зоҳир нашуд,
Чун бад-ин таклиф риндонро мукаддар мекунанд?
13

Абдунабӣ Сатторов. Афкори адабӣ ва эстетикаи Абдурраҳмони Ҷомӣ.
– Душанбе, 1976. – С. 83-84
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Майфурӯшон бодаро рӯзе, ки месозанд соф,
Миҷмари рӯҳониён з-он бӯ муаттар мекунанд.
Аз пайи наззораи булбул хуш аст авроқи гул,
Боду борон он саҳоиф аз чӣ абтар мекунанд?
Ҷуръаи пири муғонам деҳ ба даст, ай муғбача,,
Рағми ононе, ки васфи ҳуру кавсар мекунанд.
Содадил воиз, ки гӯяд ҳарчи ояд бар забон-ш,
Содатар онон, ки ин афсона бовар мекунанд.
Он чи чашмонанд, к-аз миҷгон ду саф ороста,
Оламе дар турфатулъайне мусаххар мекунанд.
Хозинони равза аз ашъори Фонӣ лаълу дур
Бурда, бар рухсору гӯши ҳур зевар мекунанд.
Акнун ба ғазали сармашқи он, ки аз Хоҷа Ҳофиз аст,
таваҷҷӯҳ фармоед:
Воизон, к-ин ҷилва бар меҳробу минбар мекунанд,
Чун ба хилват мераванд, он кори дигар мекунанд.
Мушкиле дорам, зи донишманди маҷлис боз пурс,
Тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунанд.
Гӯиё бовар намедоранд рӯзи доварӣ,
К-ин ҳама калбу дағал дар кори довар мекунанд.
Ё Раб, ин навдавлатонро бар хари худшон нишон,
К-ин ҳама ноз аз ғуломи турку астар мекунанд.
Ай гадои хонақаҳ, барҷаҳ, ки дар дайри муғон
Медиҳанд обе, ки дилҳоро тавонгар мекунанд.
Ҳусни бепоёни ӯ чандон, ки ошиқ мекушад,
Зумраи дигар ба ишқ аз ғайб сар бар мекунанд.
Бар дари майхонаи ишқ, ай малак, тасбеҳ гӯй,
К-андар он ҷо тинати Одам мухаммар мекунанд.
Субҳдам аз арш меомад хурӯше, ақл гуфт:
Қудсиён гӯйӣ, ки шеъри Ҳофиз аз бар мекунанд.
Навоӣ-Фонӣ дар ин татаббӯъи худ бар ғазали Хоҷа Ҳофиз
ҳам ба шакли бадеӣ, ҳам ба сабки шеър ва ҳам ба мазмуни он
пайравӣ намудааст. Ин ҷо фарқи ин ду ғазалро дар он мебинем,
ки Алишери Навоӣ пӯшидагӯйиҳои матни Хоҷа Ҳофизро
рӯшанӣ андохта, моҳияти масъаларо то ҳадде ба зеҳни хонанда
наздик месозад ва аз фошгӯйие, ки зимни ҳамин мазмун ҳақиқат
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аст, ҳарос надорад. Пас, Навоӣ-Фонӣ бо он ҳама бузургиву
тавоноӣ дар олами адаб, бо чунин мазмуну татаббӯъот оё дар
осори форсӣ-тоҷикиаш чӣ сабку услуби хосе дошт? Барои дарки
ҳақиқати масъала ба «Девони форсӣ» муроҷиат менамоем, зеро
ҳунари суханвар ва эҷодкорро бояд дар калому офаридаҳои ӯ
ҷустуҷӯ намуд. Навоӣ-Фонӣ дар як қитъааш доир ба татаббӯъоти
худ сухан ронда, бо камоли шикастанафсиву хоксорӣ дарвешонаву латиф чунин мегӯяд:
Татаббӯъ кардани Фонӣ дар ашъор
На аз даъвию не аз худнамоист.
Чу арбоби сухан соҳибдилонанд,
Муродаш аз дари дилҳо гадоист.
Бо оварди ин мисол мебояд ба фурӯтаниву хоксории бузургворонаи Навоӣ-Фонӣ ҳамла овард, зеро вай ҳамчун суханвар
қудрату тавоноии хешро дар назми форсӣ-тоҷикӣ хеле ва хеле
хуб дарк карда буд. Аз мулоҳизаҳои болоӣ метавон ба хулосае
омад, ки қудрати сухану тавоноии фикр барои адиби зуллисонайн имконият медоданд, ки бо бузургоне монанди Анварию
Хоқонӣ, Саъдиву Ҳофиз, Камолу Ҷомӣ ва ғайраҳо ҳамдастонӣ
кунад. Навоӣ-Фонӣ худро ҳеч гоҳ муқаллиди хушк намеҳисобад,
балки ӯ ба суханварони варзидаи форс-тоҷик эҳтирому эътиқод
дорад, зеро дарси адабу фарҳанг ва муаммои назмро аз осори
гаронмояи онҳо омӯхтааст. Дар назди Абдурраҳмони Ҷомӣ аз
«Рисолаи қофия», «Рисолаи дувуми муаммо», «Рисолаи арӯз»,
«Шавоҳиду-н-нубувват», «Шарҳи рубоиёт», «Лавомеҳ» ва «Лавомеъ»-и устод сабақ гирифтани вай бурҳоне қотеъ ва далеле
сотеъ бар андешаи болост. Бояд қайд намуд, ки чи ашъори
туркӣ-ӯзбекӣ ва чи сурудаҳои форсӣ-тоҷикии Навоӣ-Фонӣ саросар бо маъонии бикру барҷаста ва образҳои зебову дилнишин
оро ёфта, бо саноеъи лафзию маънавӣ шаддабандӣ шудаанд.
Шоир ба ҳамин маънӣ менависад:
Маънии ширину рангинам ба туркӣ беҳад аст,
Форсӣ ҳам лаълу дур(р)ҳои самин, гар бингарӣ.
Гӯйиё дар раста бозори сухан бикшудаам,
Як тараф дуккони қаннодию як сӯ заргарӣ.
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Алишери Навоӣ дар девони форсӣ-тоҷикиаш бештар ба
ғазалиёти Хоҷа Ҳофизу Мавлоно Ҷомӣ майлу ҳусни таваҷҷӯҳ
зоҳир намудааст. Аз 526 ғазали ҷавобию ғайриҷавобияи дар ин
«Девони форсӣ» омада 237-тоаш дар ҷавобу татаббӯъ ва пайравии Хоҷа Ҳофиз ва 57-тоаш дар тавру тазмин ва пайгирии
Абдурраҳмони Ҷомӣ эҷод гардидаанд, ки ин бесабаб нест. Вай
дар осори ин ду суханвари бузург зубдаи хусусиятҳои беҳтарини
жанри ғазалсароиро медид. Ва агар аввалӣ сабку услуби
ғазалсароиро дар асри ХIV ба авҷи камолот расонида бошад,
дувумӣ анъанаи ғазалсароиро дар аввалҳои қарни ХV дар байни
шоирони форсигӯй муддате хомӯшгардидаро то андозазе зинда
сохта, ин равияро бо ашъори лирикиаш илқову тарғиб намудааст. «Маълум мешавад, ки пайравӣ ва татаббӯъи Фонӣ дар ашъори ғазалсароёни бузурги форс-тоҷик на аз рӯйи аҷзу нотавонии
эҷодӣ, балки аз қудрату дастболоии ӯ дар назми забони дарӣпорсии тоҷикӣ будааст»14. Ва мебояд, ки аз ҳамин нуқтаи назар
ба каломи форсӣ-тоҷикии Навоӣ-Фонӣ ва муайян намудани сабки ашъори ӯ наздик шавем. Ин ҷо таъсиру равобити адабиро низ
мадди назар бояд дошт. Ғайр аз ин мувофиқи талаботи
назирасароӣ мебоист ашъори маъруфу машҳури бузургтарин
суханварон мавриди татаббӯъ қарор гиранд, ки Навоӣ-Фонӣ ин
тақозоро ҷиддан риоя карда тавонистааст:
Фонӣ андар нуктадонӣ масту бебок омада-ст,
Бодаи Ҳофиз магар аз ҷоми Ҷомӣ карда нӯш?
***
Шаҳиву рифъат агар орзу кунӣ, Фонӣ,
Ғуломи Ҳофизу хошоки роҳи Ҷомӣ бош.
***
Фониё, ҷоми фано чун накашам Ҳофизвор,
Ки ҳама дар равиши Ҳофизу Ҷомӣ бинам?
***
Чу Саъдӣ ар ҳарами васл хоҳӣ, ай Фонӣ,
Забон бибанду қадам неҳ, сухан зиёда магӯй.
14

Р. Ҳодизода. Татаббӯъот ва сабки осори Фонӣ», «Садои Шарқ», 1968,
№8
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***
Хусраву Ҳофиз туро, Фонӣ, агар ҳодиянд,
Пайрави Ҷомият ҳаст ба ваҷҳи Ҳасан.
***
Ба оҳи ишқ агар мушкиле фитад, Фонӣ,
Зи рӯҳи Ҳофизу маънии Ҷомияш ҷӯям.
Ҳамин тавр, Навоӣ-Фонӣ дар девони форсӣ-тоҷикияш борҳо
пайрави назми бузургони адабиёти форс-тоҷик будани худро
таъкид месозад ва бо боварӣ метавон гуфт, ки бояд ғазалиёти
туркӣ-ӯзбекии ӯ низ аз ин сарчашмаи шаффоф баҳраёб гардида
бошад. «Девони форсӣ»-ро ғайр аз ғазалиёт боз даҳ қасида, мусаддас, марсия, қитъаот, рубоиёт, таърихҳо ва луғазу муаммо
оро додаанд, ки ҳар кадоме аз нигоҳи мазмуну сабки нигориш
зодаи табъи Алишери Навоӣ будани худро бо тобу ҷилвае намоиш дода меистанд. Қасидаи «Рӯҳу-л-қудс» дар тавҳиди Худо,
«Айну-л-ҳаёт» дар наъти пайғамбар, «Тӯҳфату-л-афкор» дар
пайравии Амир Хусрави Деҳлавӣ ва Абдурраҳмони Ҷомӣ,
«Қуту-л-қулуб» дар пайравии Ҳаким Анварӣ, «Минҳоҷу-ннаҷот» дар татаббӯъи Анварӣ ва Хоқонӣ буда, ин силсиларо муаллиф «Ситтаи зарурия» номидааст. Аз рӯи дебочаи ба ин силсила афзудаи Алишери Навоӣ чунун бармеояд, ки он соли 1497
анҷом пазируфта бошад ҳам, ӯ навиштани ин силсиларо хеле
барвақт, бо ташвиқу тарғиби устодаш Ҷомӣ ба ӯҳда гирифта буд.
Дебочаи ин силсилаи шашгона насри ба назм ороста мебошад.
Силсилаи қасоиди «Фусули арбаъа» моро ба сайри чаҳор фасли
сол, саратону хазон ва баҳору зимистон мебарад. Бояд иброз
дошт, ки дар қасоиди Навоӣ-Фонӣ тозабаёниҳои зиёде
мавҷуданд ва хонандагони гиромӣ метавонанд аз онҳо мувофиқи
табъу завқи худ маърифат бардоранд. Дар девон мусаддасе бар
ғазали Абдурраҳмони Ҷомӣ ҷой дорад, ки таърихи навиштани
онро муаллиф дар «Хамсату-л-мутаҳайирин» ин тавр шарҳ додааст: «Боре фақир як ғазали туркӣ дар радифи «кошкӣ» навиштам...Ин ғазал ба дараҷае шӯҳрат пайдо кард, ки ҳазрати
Махдумӣ (Ҷомӣ-А.М.) шунида, дар он вазну қофия ғазале навишта, ба подшоҳ (Султон Ҳусайн Бойқаро-А. М.) фиристоданд.
Подшоҳ ба ман мусаддас кардани ғазали он касро фармуд. Чун
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маъмур ва маҳкум будам, бояд маъзур бошам...»15. Агар дар
ғазалиёти «Девони форсӣ» эҳсоси ошиқонаву риндона ба ҳам
печида, дар қасоиди он сабку мазмуни васфияю мадҳия мавқеъ
дошта бошад, дар жанрҳои нисбатан хурди ин девон, ба монанди
муқаттаъоту рубоиёт асосан ба масоили фалсафӣ, иҷтимоӣ ва
тарбиявӣ-ахлоқӣ диққати бештаре равона шудааст. Баёни
матлабҳои иҷтимоӣ ва ахлоқӣ дар ин жанрҳои бадеӣ аз гуманизми баланди шоиру тамоюлоти халқӣ доштани тамоми эҷодиёти ӯ
(бо ду забон) дарак медиҳанд, ки дорои аҳамияти бузурги
тарбиявӣ ва маърифатӣ мебошанд. Алҳақ, пояи афкори адибони
Шарқ ғолибан бар ҳикмату фалсафа қарор ёфта, маънии шеър аз
лиҳози андарзу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ниҳоят баланд будааст.
Шоирони асрҳои миёнаи Мовароуннаҳру Хуросон майл ба
ҷанбаҳои иҷтимоӣ доштаанд ва хоҳони осудагиву оромии мардум будаанд, ки Алишери Навоӣ низ аз ҷумлаи онҳост. Тарғиби
ахлоқи ҳамидаи инсонӣ аз қабили омӯзишу дониш, ҷавонмардӣ,
раиятпарварию адолат, инсондӯстӣ, ростиву некӯкорӣ, дӯстии
беминнат, қаноату саховат, иззати нафсро нигоҳ доштан,
ғанимат шуморидани ҳар нафас, қадри сухану суханварро донистан, тамкину дурандешӣ ва бар муқобили ҳамаи ин мазаммати
ҷаҳлу нодонӣ, бехирадӣ, авомфиребӣ, зулму истибдод, хиёнату
ҷиноят, хештанбинию худписандӣ, мардумозорӣ ва қабоҳатҳои
дигари инсонӣ ҷавҳари муқаттаъоту рубоиёти Навоӣ-Фониро
ташкил медиҳанд. Шоир донишро аз вазоифи шахсӣ ва иҷтимоӣ,
завқ ва дилсӯзӣ барои пешрафти зиндагии моддӣ ва маънавии
башар дониста, нафрати бепоёне ба ашхоси олимтарош дорад,
ки мегӯяд:
Чу олим аз пайи боло нишастан,
Ба ҳар маҷлис равад хуш пойкӯбон.
На олим, ҷоҳилаш дон он ки ӯро
Намояд хуш ба ҷуз болои хубон.
Навоӣ-Фонӣ дар дониш лофу газофро намеписандад ва худситоиро дар дониш камоли нодонӣ шуморида, дар рубоие овардааст:

15

Алишер Навоӣ. Хамсату-л-мутаҳайирин. – Сталинобод, 1961. – С.60.
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Лоф аз дониш нест ба ҷуз нодонӣ,
Донистани илм ҷаҳл шуд, то донӣ.
Мушкил ба худат кор чаро гардонӣ,
Чун бошад як нею ҳазор осонӣ.
Дар замони набудани чопхонаву матбаъа китоб аз қиматтарин
ганҷинаи фозилону хирадмандон ва умуман мардум буд. Ҳар
китоб, аз коғаз сар карда то ҷилдбандии он заҳамоти зиёди
шабонарӯзӣ ва вақти тӯлониро талаб мекард. Ин аст, ки Алишери Навоӣ бо маслиҳатҳои беғаразонаи устодаш Абдурраҳмони
Ҷомӣ дар давраҳои дар дарбор ифои вазифа доштан ба ин кори
ниҳоят масъулиятноку хайр пайваста аҳамият дода,
ҳунармандону хушнависони ӯҳдабароро ҷамъ оварда, маъоши
рӯзгори онҳоро муҳайё менамуд. Дар ин ҷо мақсад то ҳадди имкон бехато мураттаб сохтани девонҳои удабо ва умуман солим
нигоҳ доштани матни асосии илмӣ ва адабии осори гузаштагону
муосирон буд. Дар ин давра заҳмати нусхабардорӣ вусъат пайдо
карда бошад ҳам, баробари натиҷаҳои хуб тарафҳои манфӣ низ
дошт. Таъҷил барои вазифаи супоридашуда, бедиққатии баъзе
хаттотон, мудохилаи худсаронаи баъзеи онҳо ба матн сабаби
хатоҳои имлоӣ ва ғалатҳои фоҳиш мешуданд. Бо боварӣ гуфта
метавон, ки Навоӣ-Фонӣ дар ҳамин вақт қитъаи зерро рӯйи коғаз
оварда будааст:
Котибе, к-аз нуқтае беҷо гаҳаш
«Хуб» шакли «чӯб» гирад, «нек» «нанг»,
Бояд он нанги халойиқро шикаст,
Ҳам ба чӯб ангуштҳо, ҳам сар ба санг.
Барои рӯшанӣ андохтан ба ин масъалаи ҷолиби он давр овардани як хотираи худи Алишери Навоиро аз «Хамсату-лмутаҳайирин» мақсаднок мешуморем: «Навбате фақир девони
қадимии он ҷаноб (девони аввали Ҷомӣ, ки баъдтар «Фотиҳатуш-шубоб» ном гирифт - А.М.)-ро ба Мавлоно Абдусамад, ки аз
хушнависони замон ва соҳиби табъ буд, додам, ки барои ман
бодиққат китобат намояд. Вақте ки китобати китоб ба поён расид, онро гирифта ба хидматашон бурдам ва хоҳиш намудам, ки
як навбат аз назар гузаронанд. Он кас гуфтанд, ки ду-се рӯз дар
ин ҷо бошад, то ки мулоҳиза намоем. Котиб шахси хуштабъ аст
мегӯянд, шояд боэҳтиёт китобат карда бошад ва ба муқобала
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эҳтиёҷ пайдо нашавад. Рӯзи дигар ба хидматашон расидам. Гуфтанд, ки котиб китобро ба навъи ғариб китобат кардааст, чунин
менамояд, ки ба он илтизоме намудааст, зеро мисроъе пайдо намешавад, ки дар он ғалат нарафта бошад. Дар баъзе ҷо як-ду
байтӣ ва баъзан бештар абётро партофта рафтааст... Дар байни
мо гуфтушуниди зиёде давом кард. Дар охир фақир гуфтам, ки
агар бо қалами мубораки шумо тасҳеҳ шавад, мӯҷиби мубоҳот
ва зеби девон хоҳад гардид. Оқибат ба ин қарор омадем, ки бо
қалами мубораки худ ислоҳ менамоянд. Ғалат ҳадду ҳисоб надошт, ҳама ҳам ҳақ ва ҳам ислоҳ ёфт»16. Қитъаи зери НавоӣФонӣ, бешубҳа, ҳамин маъниро ифода кардааст:
Котиберо, ки бад нависад, ҳаст
Рӯсиёҳӣ ҳам аз саводи хаташ.
В-ин батар, ки зи хештан афтад саҳв,
Ҳам ду сӯйи калому ҳам васаташ.
Он саводаш бувад чу ҳинду зишт,
Ки ба ҳар лафз ҳам фитад ғалаташ.
Масъалаи некию некӯкорӣ, манфиатрасонӣ ба аҳли башар дар
таълимоти ахлоқии адиб мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Вай
дар ин ҷода давомдиҳандаи суннатҳои беҳтарини гузаштагони
адабиёти форс-тоҷик буда, ин хислати ҳасанаро дар ҳаёти инсон
хуб дарк менамояд ва чунин мефармояд:
Накӯӣ бо бадон камтар кун, аммо
Ба некон бештар кун некии хеш.
Ба неку бад баробар гар кунӣ лутф,
Фитад бо некувон кам, бо бадон беш.
Дар ҳар давру замон низ нисбат ба муҳити атроф, озодаву
ороста нигоҳ доштани ҷодаву гулгаштҳои шаҳри Ҳирот
таваҷҷӯҳи махсусе аз тарафи ҳукумат равона шуда будааст.
Алишери Навоӣ ҳамчун намояндаи давлат дар ин бора чораҳои
амалӣ андешида, вайронкунандагони қоидаву қонунро маҳкум
мекард. Вай дар қитъаи зер аз ҷониби дафтари давлатӣ чунин
амр медиҳад:
16

Алишер Навоӣ. Хамсату-л-мутаҳайирин. – С.24-25.
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Зи ҳавзи моҳиён дузданд моҳӣ,
Ки аз халқ уфтода бар карона.
Касе, к-ӯ ҳифз созад моҳиёнро,
Муқаррар созам ӯро моҳёна.
Навоӣ-Фонӣ дар муқаттаъоту рубоиёташ масоили зиёди
фалсафӣ, иҷтимоӣ ва тарбиявӣ-ахлоқиро дар иртибот бо шароиту замони зиндагониаш баён намуда бошад ҳам, онҳо дар
ҷамъияти имрӯзаи мо низ аҳамиятноку корояман. Ҳамин тавр,
ин марди фозил дар ашъори форсӣ-тоҷикияш беҳтарин
анъанаҳои назми классикии форсизабононро инкишоф дода, равияи назираю татаббӯъро ҳамчун таъсири равобити адабӣ қабул
намуда, ҷиҳатҳои беҳтарини ин равияро равнақ додааст. «Девони Фонӣ» аз ганҷинаи гаронқадри адабиёту фарҳанги форстоҷик ба шумор меравад. Забон ва услуби баёни Навоӣ-Фонӣ
дар форсӣ-тоҷикӣ ба истиснои силсилаи қасоиди «Ситтаи зарурия», муқаддимаи он ва баъзе муаммоҳо содаву равон ва
оммафаҳм аст.
Дар мавриди таҳияи матни он ҷойи таъкид аст, ки он чи дар
нашрҳои Рукнуддини Ҳумоюнфаррух ва Ҳамид Сулаймон тадвину тартиб шудааст, ҳанӯз комил гуфтан нашояд ва аз пуррагии
он ҳадс задан набояд. Ҳамон маврид аз мукаммалии ин девон
метавон сухан ба миён овард, ки нусхаҳои қаламии мавҷуда аз
ганҷинаиҳои хаттии дунё дар як ҷо гирд оварда шуда, матни
илмӣ-интиқодии он барқарор гардад. Мутаассифона, ба ин кори
хайр ҳанӯз таваҷҷӯҳе зоҳир нашудааст. Бо забони Камолиддини
Биноӣ, ки баёнгари воқеии сеҳри каломи ин суханвари зуллисонайн, андешаҳои худро роҷеъ ба рӯзгор, осор ва «Девони
форсӣ»-и ӯ хулосаву ҷамъбаст карда мегӯем:
Шеъри ӯ буд бештар туркӣ,
Ки набудаш назир дар туркӣ.
Дар сухан табъи зӯфунунаш буд,
Нуктагирӣ зи ҳад бурунаш буд.
Буд дар форсию туркӣ хуб,
Форсӣ хубу туркияш марғуб.
Соли 1990
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ПАЙВАНДИ СУДМАНД
(ҶОМӢ ВА НАВОӢ-ФОНӢ)
Мавлоно Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492) ва
Амир Низомуддин Алишери Навоӣ (1441-1501), ки ашъори
форсии тоҷикиашро бо тахаллуси Фонӣ эҷод мекард, аз ситорагони дурахшони адабиёту фарҳанги қарни ХV-и милодӣ буда,
дар муносибати дӯстонаи халқҳои тоҷику ӯзбек ва равобити
адабии ин мардумони аз қадимулайём ҳамсояву ҳамҷавор
саҳми арзандае гузоштаанд. Муносибати дӯстонаву равобити
адабии ин ду мутафаккири бузург дар осори илмиву бадеии
эшон, дар сарчашмаҳои адабиву таърихии то ибтидои асри X
баъзан муфассалу баъзан муҷаллал баён ёфта, дар асару
мақолаҳои илмӣ ва гузоришоти уламову удабои шинохта, ба
монанди Э.Броун, С.Айнӣ, Е.Э.Бертелс, А Ҳикмат, А.Оташ,
И.С.Брагинский, А.Мирзоев, Раҳим Ҳошим, В.Зоҳидов,
А.Афсаҳзод, Ш.Ҳусейнзода ва дигарон борҳо мавриди таҳлилу
баррасӣ қарор гирифтаанд.
Ҳанӯз шодравон устод Мирзо Турсунзода соли 1964 дар
рӯзҳои тантанаи базми 550-умин солгарди зодрӯзи мавлонои
Ҷом дар ҳузури меҳмонони бешумори ватаниву хориҷӣ, ки барои таҷлили ин санаи мубораки фарзанди барӯманди Шарқ ба
Ҷумҳурии Тоҷикистони шукуфон омада буданд, сарбаландона
чунин иброз доштанд: «Дар Ҳироти асри понздаҳ, олимон ва
файласуфон, адибон, наққошони шаҳир ва ғайраҳо зиндагӣ ба
сар мебурданд, лекин дар байни онҳо ду симои бузург, шоири
бузурги ӯзбек Алишери Навоӣ ва мутафаккиру адиби форстоҷик Абдурраҳмони Ҷомӣ шукӯҳи Шарқи куҳанро меафзуданд».
Оре, ҳар гоҳ сухан аз боби муҳити адабиву мадании нимаи
дувуми қарни ХV – Ҳирот равад, аз байни уламову шуаро ва
меъморону ҳунармандони зиёд, парасторони шеъру шоирӣ ва
ғайра пеши назар дафъатан чеҳраи ду ситораи нуронӣ, ду
муҷассамаи бузурги хираду тафаккур, ду раҳнамои маъруфи
адабиёту фарҳанги он давра, ду заҳматкашу ҷонфидои халқу
миллат ва ду симои абадзинда – Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ падид меояд. Ба қавли Б.Валихӯҷаев ва Ш.Шукуров
«номи ин ду ҳайкали азими адабиёти Шарқ рамзи дӯстии
халқҳои тоҷику ӯзбек, ҳакории наздики илмиву адабии онҳо» ба
шумор меравад.
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Ибтидои дӯстиву ҳамкории эҷодии Абдурраҳмони Ҷомӣ ва
Алишери Навоӣ аз саҳифаҳои таърих берун монда бошанд ҳам,
бо итминони комил метавон гуфт, ки нахустин лаҳзаҳои ин
шиносоӣ ҳамоно дар заминаи шеъру адаб ба вуҷуд омада буданд. Мувофиқи баъзе ишораҳо он бояд дар охирҳои салтанати
Султон Абӯсаид (1451-1469) ба вуқӯъ пайваста бошад. Алишери
Навоӣ баъди таҳсил дар мадрасаҳои Машҳад соли 1464 ба
зодгоҳаш Ҳирот бармегардад ва маҳз дар ҳамин вақт муносибати устодиву щогирдии Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ
ибтидо меёбад. Ин андеша маънои онро надорад, ки Алишери
ҷавон то ин дам Мавлоно Ҷомиро батамом намешинохт. Адиби
навмашқ ҳанӯз аз аввалҳои сабақомӯзӣ адибу олими ҳанӯз дар
Мовароуннаҳру Хуросон шӯҳратёфтаро ғоибона мешинохт,
асарҳояшро бо шавқ мутолиа мекард ва дар сина орзуи
ҳамнишиниву ҳамсӯҳбат шудан бо ӯро мепарварид. Ниҳоят,
баъди бозгашт аз шаҳри Машҳад Алишери ҷавон дар Ҳирот
таҳсилро идома медиҳад ва дар андак вақт ба дидору
ҳамнишинии Ҷомӣ мушарраф гардида, аз рӯйи асари ӯ «Рисолаи
қофия» дар ҳузури худи устод илми қофияро меомӯзад.
Зиндагии шогирди ташнаи донишу хониш дар Ҳирот дер намепояд. Султон Абӯсаид бо баҳонаи он ки тағоҳои Алишери
Навоӣ дар қатори сарбозони фидоии Ҳусайни Бойқароянд, Алишери Навоиро аз мухолифони ҳукумати худ дониста, соли 1466
ҷоҳу ҷалол ва молу маноли падарашро мусодира карда, худи ӯро
ба шаҳри Самарқанд бадарға менамояд. Ин аст, ки то марги
нобаҳангоми Султон Абӯсаид (1469) дар ҷанги Ироқу
Озорбойҷон бо Амир Ҳасанбегими Туркман ва ба тахт нишастани Султон Ҳусайни Бойқаро (1469-1507) муддате ҳамнишиниву
муносиботи
наздику
дӯстонаи
Алишери
Навоӣ
бо
Абдурраҳмони Ҷомӣ қатъ мегардад. Вале онҳо новобаста ба шароити сиёсии вақт тавассути мактубҳои дутарафа аз ҳолу аҳвол
ва вазъи эҷодии якдигар огоҳ шуда меистоданд.
Баъди ба сари ҳокимият омадани Султон Ҳусайни Бойқаро
(1469) ва ба корҳои маъмуриву вазоифи давлатӣ ҷалб шудани
Алишери Навоӣ муносибати ин ду мутафаккири бузург шакли
дигареро ба худ мегирад ва доир ба масоили ҳассоси рӯз
ҳамфикру ҳамақида ва ҳамраъй будани онҳоро бештар равшан
мегардонад.
Яке аз сабабҳои афзудани муносиботи дӯстонаву вусъати равобити эҷодии ин ду марди хирадро дар он мебинем, ки ходими
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ҷавони давлатӣ (Алишери Навоӣ соли 1469 бо даъвату хоҳиши
Ҳусайн Бойқаро аз Самарқанд ба Ҳирот омада, аввалан дар дарбор мӯҳрдори давлатӣ таъйин гардида, сипас соли 1472 ба мансаби вазирӣ ноил мегардад – А.М.) барои осудагиву ободии
мамлакат, равнақи адабиёту фарҳанг ба мушовири варзидае
эҳтиёҷ дошт ва дар Ҳироти он рӯз сазовори ин мартабаи баланд
ҳамоно Абдурраҳмони Ҷомӣ буд. Устоди Ҷом бошад, дар шахсияти Амир Алишери Навоӣ аз аввали фаъолияти адабиву сиёсияш, як нафар ходими давлатии хирадманду тавоно, шоиру донишманди забардаст, шахси поку ҳақбин, ҳомии илму фарҳанг,
симои барҷастаи замон ва инсони аз одаму одамгарӣ бохабарро
медид, ки шоирона фармудааст:
Бале, дар боргоҳи одамият,
Ҷуз ӯ кам ёфт роҳи маҳрамият.
Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомии халқдӯсту инсонпарвар дар
дарбор мансабе надошта бошад ҳам, дар байни аҳли он соҳиби
обрӯву эҳтироми махсус буд ва андешаҳои некеро, ки барои
осоиши халқу ободонии кишвар дар сина мепарварид, гоҳе тавассути Амир Алишер амалӣ мегардонид. Вай бештар мавридҳо
бо ҳар роҳ кирдорҳои бадхоҳонаи Ҳусайни Бойқароро, ки ба
мардуми камбағалу нодору бечора меандешид, пешгирӣ менамуд. Корҳои неки анҷомдодаи вазири ҷавон бо кӯмакҳои
беғаразонаи устоду маслиҳатчии фозилу бихрадаш сабаб гардиданд, ки дар байни халқ шӯҳрати Амир Алишер рӯз ба рӯз афзояд. Ин аст, ки рақибону тангназарон ва мансабпарастону
ҳасудхӯрони дарборӣ ёрои дидани ин марди оқилро надоштанд.
Амир Алишер аз дасти рақибони дарборияш ба танг омада, хизмати дарборро тарк карданӣ мешавад, «аммо ба ин кори ӯ Ҷомӣ
ризо намедод ва ҳар чӣ ҳам бошад, дар дарбор ва дар мансаби
вазорат будани ӯро барои мамлакат фоиданок медонист».1
Заҳмати Алишери Навоӣ дар дарбор идома дошт. Аҳли дарбор ба рафтору кирдорҳои озодманишонаву халқпарастонаи
вай зиддиятҳо нишон медоданду ӯро дар назди султони вақт
бад мекарданд. Амир Алишер ба захми забони рақибону
ҳосидон тоб оварда натавониста, соли 1476 аз хидмати дарбор
даст мекашад. Бояд ёдовар шуд, ки вай ҳамеша нисбат ба усто1

С. Айнӣ. Куллиёт, ҷ.2, китоби якум. – Душанбе, 1963. – С.303
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даш ихлоси қавӣ дошт ва пайваста эҳтиромаш мекард. Баъди аз
дарбор рафтан бошад, эҳтирому садоқати Алишери Навоӣ ба
Абдурраҳмони Ҷомӣ то ба дараҷае қувват мегирад, ки вай ба
дӯст, устод ва маслиҳатчии фозилаш «дасти инобат дароз намуда, ӯро ба сифати пири тариқат – муаллими рӯҳонии худ мепазирад».2 Яъне, Амир Алишер ба фирқаи нақшбандияи тасаввуф, ки ба он дар Ҳирот устодаш сарварӣ мекард, дохил мешавад. Дар ин муддат бо мурури вақт муносибати Алишери Навоӣ
бо Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ аз устодиву шогирдӣ ба падариву писарӣ табдил меёбад ва ҳар ду мададгори доимии ҳаёти
моддиву маънавии ҳамдигар мегарданд. Онҳо дар якҷоягӣ бо
аҳли илму адаб ва ҳунари Ҳирот маҳфилҳои илмӣ барпо мекарданд, базмҳои шеър меоростанд, бо аскиягӯиву муаммокушоӣ
вақти худу ҳамнишинонро хуш мекарданд, асарҳои
тозаэҷодашонро дар байни худ қироъат намуда, аз маслиҳату
машваратҳои холисонаашон баҳраҳои эҷодӣ мебардоштанд, ба
ҳамдигар кӯмакҳои моддиву маънавӣ расонида, шарики шодиву ғами ҳамдигар буданд.
Алишери Навоӣ ҳангоми марги фарзандони Абдурраҳмони
Ҷомӣ ҳамчун азодор дар паҳлӯи вай меистод ва мӯнису
ғамбарори устодаш буд. Шогирд низ дар навбати худ агар ба
душворие гирифтор мешуд, аз устодаш маслиҳатҳо мепурсиду
кӯмакҳо меҷуст. Дар ин хусус худи ӯ дар рисолаи ба хотири
Абдурраҳмони Ҷомӣ бахшидааш «Хамсату л-мутаҳайирин» чунин овардааст: «Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ – он соҳибдили
бузургвор ва соҳибкаломи нубувваткирдор ин хоксори
парешонрӯзгорро бо илтифотҳои азим сарбаланд ва бо
навозишҳои ғариб арҷманд карда, дар байни абнои ҷинсаш сарфароз, балки аз ҷинси башар мумтоз менамуданд»3.
Алишери Навоӣ дар асарҳояш бо ифтихору сипосгузории самимона ёдовар мешавад, ки бештари онҳоро баъди омӯзишу мутолиаи асарҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ ва ё бо ташвиқи ӯ эҷод намуда будааст. Аз ҷумла, ӯ дар «Хамсату-л-мутаҳайирин» оварда,
ки қасидаи «Тӯҳфату-л-афкор»-ро баъди хондани «Ҳуҷҷату-ласрор»-и Ҷомӣ ва бо гирифтани ризоияти устодаш навиштааст:
«Рӯзе дар хизмати он ҳазрат будам, оид ба ҳар навъи назм сухан
2
3

А. Мирзоев. Алишери Навоӣ ва Абдурраҳмони Ҷомӣ. – Душанбе, 1968
Алишер Навоӣ. Хамсату-л-мутаҳайирин. Интихоб ва тарҷумаи
А.Маниёзов. – Сталинобод, 1961. – С.6.
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мерафт. Дар аснои сӯҳбат дар бораи «Дарёи аброр»-и Амир Хусрав сухан ба миён омад. Ин фақир гӯё дар таърифи ин қасида ба
муболиға роҳ додам ва ҳақ ҳам доштам. Зеро аз шахсе ҳамчун
Амир Хусрав шӯҳрат дорад, ки гуфтааст агар аз ҳаводиси афлок
ва рӯзгор воқеъоте рӯй дода, осори ман ба куллӣ аз саҳифаи замона маҳв гардад ва фақат ҳамин қасида боқӣ монад, ба хубӣ
хоҳанд пай бурд, ки дар олами назм мавқеъ ва иқтидори ман дар
чӣ мартабае будааст. Вале ҳамин гуна бошад ҳам, ин фақир намебоист дар маҷлиси эшон таърифро ба дараҷаи ифрот мерасонид. Он ҳазрат чизе нагуфтанд, маҷлис ба охир расид... Подшоҳ
ҷиҳати гузаронидани фасли зимистон озими Марв буд, баъд аз
ду-се рӯз барои иҷозат ба хизматашон расидам. Эшон иҷозат
доданд ва аз бағали худ варақеро берун оварда, ба ман дароз
карданд, кушода дидам, ки ҷавоби «Дарёи аброр» қасидаи
«Луҷҷату-л-асрор» будааст, ки дар ҳамин чанд рӯзе ба риштаи
назм кашидаанд. Хонанда ба хубӣ хоҳад пай бурд, ки он назар
ба «Дарёи аброр» баланд ва рангинтар воқеъ гардидааст. Бо
ниёзмандӣ ба асп савор шуда, озими роҳ шудам, дар роҳ манзили аввалини мо Тӯқузработ буд. Дар роҳ қасидаро бо хушҳолӣ
хонда мерафтам, ба хаёлам матлаъи қасидаи «Тӯҳфату-л-афкор»
пайдо шуд. Баъд аз ба манзил расидан матлаъро навишта, бо
қосиде ба хизмати ҳазрат равона намудам, ки агар ба анҷом расидани он лоиқ бошад, давом диҳам ва илло на. Он ҳазрат дар
нома худ муболиға ва таърифҳо намудаанд».4
Қасидаи «Тӯҳфату-л-афкор»-и Алишери Навоӣ дар Марв
анҷом меёбад ва ба дасти Мавлоно Ҷомӣ тавассути номаи шогирд мерасад. Он кас дар мактуби ҷавобии худ ин қасидаро
«Қасидаи тозиёна» меноманд ва дар мадҳи он ин қитъаро мебахшанд:
Чу ҳарфе чанд хондам з-он қасида,
Дили хосонаш андар қайд дидам.
Дар он асно чу шуд чашми басират,
Кушода, ҷумла дилҳо сайд дидам.
Қобили ёдоварист, ки «Хамса»-и калонҳачм (зиёда аз бисту
ҳафт ҳазор байт)-у шӯҳратёфта (устод Садриддин Айнӣ онро
4

Алишер Навоӣ. Хамсату-л-мутаҳайирин. Интихоб ва тарҷумаи
А.Маниёзов. – Сталинобод, 1961. – С.37-38.
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«яке аз беҳтарин намунаҳои адабиёти классикии Шарқ»
меҳисобад)-и Алишери Навоӣ дар пайравии «Хамса»-ҳои Низомии Ганҷавию Амир Хусрави Деҳлавӣ ва достонҳои «Ҳафт авранг»-и устод бо ҳидояту дуои хайри Абдурраҳмони Ҷомӣ иншо
шуда будааст. Барои тақвияти фикр чанд байт аз маснавии нахустини «Хамса»-и ӯро дар тарҷумаи устод Садриддин Айнӣ
мисол меорем:
Форсӣ чун гашт дар эшон адо,
Туркӣ кунам нест аҷаб ибтидо.
Форс чу хурсанд шуд аз он гуҳар,
Турк ҳам ар шод шавад, хубтар.
Ман, ки дар ин роҳ ниҳодам қадам,
Ҳаст умедам, ки бигирам қалам.
Роҳбарӣ карда Низомӣ маро,
Ёр шавад Хусраву Ҷомӣ маро...
Андешаи моро, ки Алишери Навоӣ аксарияти асарҳояшро бо
ташвиқу раҳнамоии Абдурраҳмони Ҷомӣ рӯйи коғаз оварда,
ҳамеша аз навиштаҳои устодаш истиқбол мекардааст, ғайр аз
осори туркии адиб боз «Девони Форсӣ»-и ӯ собит месозад. Дар ин
девон баробари ба ғазалиёту қасоиди Анвариву Шайх Саъдӣ,
Амир Хусраву Ҳасани Деҳлавӣ, Хоҷа Ҳофизу Камоли Хуҷандӣ ва
ғайра ҷавоб гуфтан ба зиёда аз 50 ғазалу қасида дучор меоем, ки
дар истиқболу назира ва пайравии Абдурраҳмони Ҷомӣ навишта
шудаанд. Истиқболияҳои Амир Алишер бар ашъори Ҷомӣ дар
«Девони Форсӣ»-и ӯ шаҳодат медиҳанд, ки онҳо дар ҳусни сухан,
вазну қофия, воситаҳои тасвири бадеъӣ ва амсоли инҳо на камтар
аз ғазалҳои устоданд. Ин ҷо яктоӣ ғазалро аз эшон, ки ҳамвазну
ҳамрадиф мебошанд, барои мулоҳизаи хонанда пеш меорем:
Абдурраҳмони Ҷомӣ:
Мани дилхаста ҳар дам баҳри он нозукбадан мирам,
Гаҳ аз ранги қабо, гоҳе зи бӯйи пераҳан мирам.
Чу соя аз сарам бардошт он сарви равон боре,
Равам бар ёди ӯ дар сояи сарви чаман мирам.
Шаҳиди ишқро ҷуз ман касе мотам намедорад,
Кӣ хоҳад мотами ман доштан рӯзе, ки ман мирам.
Чунин аз тешаи ғам синаам садпора шуд охир,
Аз он шириндаҳан бо доғу дарди Кӯҳкан мирам.
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Рав, ай ҳамдам, ту дар базми тараб бо дӯстон хуш зӣ,
Маро бигзор то танҳо дар ин байтулҳазан мирам.
Яке дам нагсалад Ҷомӣ, дилам з-он шӯхи ошиқкуш,
Аҷаб, гар бо чунин дил ман ба марги хештан мирам.
Алишери Навоӣ-Фонӣ:
Мани бедил, ки баҳри қомати он симтан мирам,
Гаҳ аз рафтори раъно, гаҳ зи андӯҳи бадан мирам.
Магар чину шикасти сафҳаи умру ҳаётам шуд,
Ки дар ранги қабои ӯ ба ҳар чину шикан мирам.
Ба ҳар тири ҷафояш синаи худро сипар созам,
Муродам ин ки аз тираш ба ҳар ойину фан мирам.
Ба ҷурми ишқ агар қатлам кунад, ҷонам фидои ӯ,
В-агар бе неши теғаш ман ба ишқи хештан мирам.
Азои Вомиқу Фарҳоду Маҷнун доштам, акнун
Намонад чун мане соҳибазо, рӯзе, ки ман мирам.
Ба истғнои зӯҳд аз софи Кавсар ҷон ҳамеҷустам,
Фанои ишқ бин, Фонӣ, ки баҳри дурду дан мирам.
Пӯшида ҳам нест, ки Алишери Навоӣ «Девони Форсӣ»-ашро
бо таблиғи устодаш танзиму таҳия намудааст. Дар навбати худ,
ашъори турки чағатоӣ, форсии тоҷикии Алишери Навоӣ ба
Абдурраҳмони Ҷомӣ низ бетаъсир намондааст. Аз ҷумла, Алишери Навоӣ мусаддасе бар ғазали Абдурраҳмони Ҷомӣ дорад ва
таърихи навишта шудани онро дар «Хамсату-л-мутаҳайирин»-и
худ ин тавр меорад: «Боре фақир як ғазали туркӣ дар радифи
«Кошкӣ» навиштам... ин ғазал ба дараҷае вусъат ёфт, ки ҳазрати
Махдумӣ (Ҷомӣ – А.М.) шунида, дар он вазну қофия ғазале навишта, ба подшоҳ (Ҳусайн Бойқаро – А.М.) фиристоданд.
Подшоҳ ба ман мусаддас кардани ғазали он касро фармуд. Чун
маъмур ва маҳкум будам, бояд маъзур бошам...».5
Дӯстиву ҳамкории эҷодии Алишери Навоӣ бо Абдурраҳмони
Ҷомӣ он қадар самимиву ҷолиб будааст, ки онҳо барои хондану
муҳокимаи мусаввадаи асарҳои ҳамдигар вақти худро дареғ намедоштаанд. Дар як номаи Абдурраҳмони Ҷомӣ аз қисм-қисми
«Нафаҳоту-л-унс»-и ӯро аз назари таҳрир гузаронидани Алише5

Алишер Навоӣ. Хамсату-л-мутаҳайирин. Интихоб ва тарҷумаи
А.Маниёзов. – Сталинобод, 1961. – С.
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ри Навоӣ чунин ёд шудааст: «Баъдаҳу маърӯз он ки аз ҷумлаи
китоби «Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароту-л қудс» ҷузве чанд, ки
навишта шуда ва муқобала ёфта, сурати ирсол ёфт ва тамоми
ҳиммат масруф ба он аст, ки он чӣ боқӣ монда, анқариб ба он
ҳиммат инзимом ва иттисол ёбад...» Ва ё ба ин иқтибос аз
«Муҳокимату-л-луғатайн»-и Алишери Навоӣ таваҷҷӯҳ фармоед:
«Ҳазрати нуран (Ҷомӣ – А.М.) мусаввадаи кутуб, рисола,
ғазалиёт ва қасоиди худро пеш аз ҳама аз рӯйи илтифот ва
эътиқод ба ин фақир пешкаш намуда мегуфтанд, ки «ин авроқро
гир, аз сар то ба по нигоҳ кун ва ҳар чизи гуфтанӣ, ки ба хотират
пайдо гардад, гӯй. Ҳар як ишорае пайдо гардад, зоҳир намоям,
мақбул мешуд. Ба ин даъво далел он аст, ки он ҳазрат дар зиёда
аз даҳ китоб ва рисолаашон номи ин фақирро сабт кардаанд».
Абдурраҳмони Ҷомӣ кӯшишҳои Алишери Навоиро дар роҳи
пеш бурдану ташаккул додани адабиёти миллӣ ҳамеша тарафдору дастгирӣ намуда, ба ин кори наҷибу неки шогирди худ пайваста ёрии амаливу маънавӣ мерасонид. Дар замону макон ва шароите, ки адибони туркигӯй тоза ба арсаи эҷод қадам
мениҳоданд, маҳорату тавоногии Алишери Навоиро дар ин ҷода
аз рӯйи ақли солим дида тавонистани Абдурраҳмони Ҷомӣ ва
шогирдро барои ба туркӣ навиштани асарҳояш талқину ҳидоят
намудани устод иқдоми хайрхоҳонае ба шумор меравад ва он
дар айни ҳол молики аҳамияти калони сиёсӣ низ мебошад. Алишери Навоӣ ҳар як асари тозаэҷодашро, хоҳ ба забони туркии
чағатоӣ ва хоҳ ба забони форсии тоҷикӣ бошад, даставвал ба устодаш мехонд ва ё барои мутолаа пешкаш менамуд. Устод баробари баҳраёб шудан аз навиштаҳои нави шогирд ба ӯ андешаҳои
худро иброз намуда, аз комёбиҳои эҷодии шогирди заҳматкашу
дӯсти бебадили худ шод мегаштааст, ки бо рӯҳи болида нисбати
ӯ чунин гуфта:
Ба туркизабон нақше омад аҷаб,
Ки ҷодудамонро бувад мӯҳри лаб....
Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Амир Алишери Навоӣ зимни рафоқату дӯстӣ ва алоқаҳои эҷодии ҳамдигар майдони фарохи бозори адабиёту фарҳанги Ҳироти асри ХV-ро пуштбониву
сарпарастӣ мекарданд, дастгиру мададгори доимии аҳли адаб ва
ҳунару санъати давр ба шумор мерафтанд. Некиву некӯкорӣ ва
кӯмакҳои эшон нисбати аҳли адабу ҳунар дар маъхазҳои адаби216
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ву таърихӣ хеле зиёд ёдоварӣ шуда ва дар ин ҷода шӯҳрати онҳо
на камтар аз шӯҳрати адабиву илмиашон мебошад. Масалан, дар
замони набудани чопхонаву матбаъа китоб аз қиматтарин
ганҷинаи фозилону хирадмандон ва умуман мардум буд. Ҳар
китоб, аз коғаз сар карда, то ҷилдбандии он заҳамоти зиёди
шабонрӯзӣ ва вақти тӯлониро талаб мекард. Ин аст, ки Алишери
Навоӣ бо маслиҳатҳои беғаразонаи устодаш Абдурраҳмони
Ҷомӣ дар давраҳои дар дарбор ифои вазифа доштан ба ин кори
ниҳоят масъулиятноку хайр пайваста аҳамият дода,
ҳунармандону хушнависони ӯҳдабароро ҷамъ оварда, маъоши
рӯзгори онҳоро муҳайё менамуд. Дар ин ҷо мақсад то ҳадди имкон бехато мураттаб сохтани девонҳои удабо ва умуман солим
нигоҳ доштани матни асосии илмӣ ва адабии осори гузаштагону
муосирон буд. Дар ин давра заҳмати нусхабардорӣ вусъат пайдо
карда бошад ҳам, баробари натиҷаҳои хуб тарафҳои манфӣ низ
дошт. Таъҷил барои вазифаи супоридашуда, бедиққатии баъзе
хаттотон, мудохилаи худсаронаи баъзеи онҳо ба матн сабаби
хатоҳои имлоӣ ва ғалатҳои фоҳиш мешуданд. Бо боварӣ гуфтан
метавон, ки Амир Алишер дар ҳамон вақт қитъаи зерро рӯи
коғаз оварда будааст:
Котибе, к-аз нуқтае беҷо гаҳаш,
«Хуб» шакли «чӯб» гирад, «нек» «нанг».
Бояд он нанги халоиқро шикаст,
Ҳам ба чӯб ангуштҳо, ҳам сар ба санг.
Барои рӯшанӣ андохтан ба ин масъала ба ин масъалаи ҷолиби
он давр овардани як хотираи худи Алишери Навоиро аз «Хамсату-л-мутаҳайирин» мақсаднок мешуморем: «Навбате фақир девони қадимии он ҷаноб (девони аввалаи Ҷомӣ, ки баъдтар
«Фотиҳату-ш-шубоб» ном гирифт)-ро ба Мавлоно Абдусамад,
ки аз хушнависони замон ва соҳиби табъ буд, додам, ки барои
ман бодиққат китобат намояд. Вақте ки китобати девон ба охир
расид, онро гирифта ба хизматашон бурдам ва хоҳиш намудам,
ки як навбат аз назар гузаронанд. Он кас гуфтанд, ки ду-се рӯз
дар ин ҷо бошад, то ки мулоҳиза намоем. Котиб шахси хуштабъ
аст мегӯянд, шояд боэҳтиёт китобат карда бошад ва ба муқобала
эҳтиёҷ пайдо нашавад.
Фардояш фақир ба хидмати он кас расидам. Гуфтанд, ки котиб китобро ба навъи ғариб китобат кардааст, чунин менамояд,
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ки ба он илтизоме намудааст, зеро мисраъе пайдо намешавад, ки
дар он ғалат нарафта бошад. Дар баъзе ҷо як-ду байтӣ ва баъзан
бештар абётро партофта рафтааст...
Дар байни мо гуфтушуниди зиёде давом кард, дар охир фақир
гуфтам, ки агар бо қалами мубораки шумо тасҳеҳ шавад, мӯҷиби
муҳобот ва зеби девон хоҳад шуд. Оқибат ба ин қарор омадем,
ки бо қалами мубораки худ ислоҳ менамоянд. Ғалат ҳадду ҳисоб
надошт, ҳама ҳам ҳақ ва ҳам ислоҳ ёфт, то ба итмом расид, дар
охири девон ин қитъаро навиштанд, ки:
Хушнависе чу орази хубон
Суханамро ба хатти хуб орост.
Лек ҳар ҷо дар ӯ зи саҳви қалам
Гоҳ чизе фузуд, гоҳе кост.
Кардам ислоҳи он ба хатти хеш
Гарки н-омад чунончи дил мехост.
Ҳар чӣ ӯ карда буд бо суханам,
Ба хати ӯ қусур кардам рост.6
Қитъаи дигаре аз «Девони Форсӣ»-и ӯ бешубҳа ба чунин хаттотон нигаронида шудааст:
Котиберо, ки бад нависад, ҳаст
Рӯсиёҳӣ ҳам аз саводи хаташ.
З-ин батар, ки зи хатташ афтад саҳв,
Ҳам ду сӯйи калому ҳам васаташ.
Он саводаш бувад чу ҳинду зишт,
Ки ба ҳар лафз ҳам фитад ғалаташ.
Дарахти дӯстиву муҳаббати самимии Абдурраҳмони Ҷомиву
Алишери Навоӣ бо сипарӣ шудани солҳо сершоху барг ва боровартар мешавад. Онҳо аз нақшаҳои эҷодии якдигар пайваста
огоҳ буданду маслиҳатҳои ҳамдигарро мепазируфтанд.
Абдурраҳмони Ҷомӣ як сол пеш аз фавт (1491) бо маслиҳати
Алишери Навоӣ ба се девонаш алоҳида-алоҳида номгузорӣ мекунад. Ва ӯ дар айни замон ҳамин маслиҳатро ба шогирдаш
арзонӣ медорад, то вай ҳам ба девонҳояш номҳои алоҳида гузо6
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рад. Тафсилоти ин воқеъаро Алишери Навоӣ дар «Хамсату-лмутаҳайирин» овардааст. Вале баъди як сол, 18-уми муҳаррами
соли 898 (мутобиқи 9-уми ноябри соли 1492), марги нобаҳангом
Абдурраҳмони Ҷомиро аз байн мебарад ва Алишери Навоӣ аз
дӯсти ҷонӣ ва устоди маънавии худ барои ҳамешагӣ ҷудо мегарад. Вай, ки дар рӯзи фавти Мавлоно Ҷомӣ соҳибазо буд, бар
марги устодаш ашки ҳасрату надомат мерезад ва то як сол
азодорӣ мекунад. Ҳама, аз хурд то бузург ӯро дилбардорӣ мекарданду тасалло медоданд.
Шогирди вафодор бар марги ин шахсияти барояш аз ҳар
ҷиҳат муътабару шариф марсияи ҷонсӯзеро дар шакли таркиббанд эҷод кардааст, ки он имрӯз ҳам дилҳоро ба риққат меоварад, ба ҷону танҳо такон медиҳад ва аъсобро ба дунёи андеша
вомегузорад. Ин ҷо матни пурраи онро ҳамчун меҳрномаи шогирд нисбати устод пеш меорем:
Ҳар дам аз анҷумани даҳр ҷафое дигар аст,
Ҳар як аз анҷуми ӯ доғи балое дигар аст.
Рӯзу шабро, ки кабуд асту сияҳҷома дар ӯ,
Шаб азое дигару рӯз азое дигар аст.
Балки ҳар лаҳза азоест, ки аз дашти адам,
Ҳар дам аз хайли аҷал гарди фаное дигар аст.
Ҳаст мотамкадае даҳр, ки аз ҳар тарафаш,
Дуди оҳе дигару нолаву вое дигар аст.
Оҳи ӯ ҳаст ба дил тирагиафзоянда,
Войи ӯ низ ба ҷон яъсфизое дигар аст.
Гули он боғ, ки садпора зи мотамзадагист,
Ҳар яке сӯхтани ҷомақабое дигар аст.
Оби ӯ заҳру ҳавояш мутааффин, чӣ аҷаб?
Ки дар ин марҳала ҳар рӯз вафое дигар аст.
Аҳди дил майл сӯйи гулшани қудс ар доранд,
Ҳаст аз он рӯ, ки дар ӯ обу ҳавое дигар аст.
Назди арбоби яқин дори фано ҷое нест,
Ватани аслии ин тойифа ҷое дигар аст.
З-он сабаб масти майи ҷоми азал орифи Ҷом,
Сархуш аз дори фано сӯйи Ватан кард хиром.
***
Эй ҳарими ҳараму қурби илоҳӣ ҷоят,
Тарафи ҷаннати фирдавс куҷо парвоят.
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Чун шудӣ аз ҳарами мулк ба сайри малакут,
Буд дар анҷумани хайли малак ғавғоят.
Тӯтиёни ҳарами қудс ба дил муштоқат,
Булбулони чамани унс ба ҷон шайдоят.
Симиёкори қазо меҳр дигар дод тулӯъ,
Чархро аз асари равшании симоят.
Нӯҳ фалак чархзанон омада бар атрофат,
Буда гӯё ба сари ҳар як аз он савдоят.
Шӯр дар олами арвоҳ бияфтад аз он,
Ки бинӯшанд ба ҷон нуктаи рӯҳафзоят.
Рӯҳи ақтоб расиданд ба истиқболат,
Ҷони автод фитоданд ба хоки поят.
Даст бар даст рабуданд туро то ҷое,
Ки дар ин ғамкада ҳам хостӣ онро роят.
Ту шудӣ восили мақсуди ҳақиқиву бимонд,
То қиёмат ба ҷаҳон шевану вовайлоят.
Дар фироқи ту ғамин монд дили ғамзадагон,
Тира з-ин гӯшаи мотамкада мотамзадагон.
***
Ту бирафтиву дили халқи ҷаҳон зор бимонд,
То қиёмат ба фироқи ту гирифтор бимонд.
З-оташин оҳи дили сӯхтагон то ба абад,
Дудҳо дар хуми ин гунбади даввор бимонд.
Аҳли тавҳид, ки бе муршиди комил гаштанд,
Саддашон мушкили ҳалношуда дар кор бимонд.
Соликонро, ки камол аз ту расидӣ ба сулук,
Аҷзҳо дар равишу нуқс дар атвор бимонд.
Уламоро, ки шудӣ машъали меҳр аз ту мунир,
Тира шуд машъалу то ҳашр шаби тор бимонд.
Сад халал роҳ ба дин ёфт, ки диндоронро,
Субҳа бишкаст ба каф, риштаи зуннор бимонд.
Сирри ҳақ рафт паси пардаи китмон, ки зи ашк
Ба гил андудаву дар «Махзану-л-асрор» бимонд.
На, ки сад хори алам дар дили аҳрор халид,
Ки дусад бори ситам бар тани аброр бимонд.
Толибонро равиши роҳи фано рафт зи даст,
Ҳар яке дар паси сад пардаи пиндор бимонд.
Чӣ тазалзул, ки зи фавти ту дар айём афтод,
З-ин тазалзул чӣ халалҳо, ки дар ислом афтод.
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***
З-ин азо дар ҳама олам на гадо монд, на шоҳ,
Ки кашиданд ба сӯги ту дусад нолаву оҳ.
Абрсон гирякунон, наъразанон соя фиканд,
Бар сари наъши ту хуршеди карам зилиллоҳ.
Гар муяссар шудияш наъш кашидӣ бар дӯш,
Чун мани сӯхтадил ҷониби мадфан ҳама роҳ.
Шаҳрёрони ҷаҳон чок зада ҷома ба тан,
Пеши тобути ту пӯянда ба аҳволи табоҳ.
Сарбаландони ҷаҳон дар пайи наъшат шуда паст,
Ҳама гирёну кашон бори ту бо пушти дутоҳ.
Шуда ҳар пояи маҳди ту ба дӯши як қутб,
Лек ҳар чор шуда надбагару во асфоҳ.
Оламеро ба суйи олами дигар бурдан,
Натавон ҷуз ба чунин боркашони огоҳ.
Ҷазбаи акбарӣ афтод, ки бо ин ҳама чашм,
Чархи гардун натавонист бад-он сӯй нигоҳ.
Гарчи шоми ту шуд аз нур чу маҳтоб сафед,
Ҳеч кас лек надида-ст чунон рӯзи сиёҳ.
Ба намозат, ки ҳазорон зи башар пайвастанд,
Сад ҳазорон зи малоик ба ҳаво саф бастанд.
***
Ҳама бурданд ба афғону дили чок туро,
Ҷой карданд чу ганҷе ба дили хок туро.
Хайли арбоби иродат ҳамаро хок ба дил,
Ҳар яке хост кашидан ба дили чок туро.
Сари покони ҷахон будӣ аз он, эй гили пок,
Пок оварду дигар бурд ҳамон пок туро.
Ғарқаи баҳри висолӣ, ки ба чашми ҳиммат,
Равза чун гулхану Тӯбо-ст чу хошок туро.
Рӯҳи покат чу ба болои нӯҳум чарх шитофт,
З-ин ки тан зери замин рафт, куҷо бок туро!
Ҳама покии ҷаҳонро ба тани пок расид,
Он чи бар пайкари пок омад аз афлок туро.
Чун ту ганҷе ба фалак дошт, ниҳон кард ба хок,
На пайи ҳифз, ки аз ғояти имсок туро.
Ақли кулл будӣ аз идроки маъонӣ, з-он рӯ
Натавонад, ки тааққул кунад идрок туро.
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Қисми ёрон зи ту гар зориву ғамнокӣ шуд,
Лек зоре набувад чун мани ғамнок туро.
Зада саф хайли малоик, ки баро, эй Махдум,
Мухлисонро макун аз дидани рӯят маҳрум.
***
Дӯстон, дар ҳама фан нодираи олам ку?
Афзалу аълами авлоди банӣ-Одам ку?
Дар биёбони таманнои халойиқ мурданд,
Ба давоми ҳама он Хизри масеҳодам ку?
Дили асҳоб шуд аз теғи фироқаш сад захм,
Он ки будӣ ба ҳама хулқи хушаш марҳам ку?
Ҳуҷра холиву парешон шуда авроқу кутуб,
Соҳиби ҳуҷра куҷо, нозими онҳо ҳам ку?
Дар саро нест ба ҷуз худкушии ғамзадагон,
Он ки таскин диҳад инрову хурад-шон ғам ку?
Хома рӯ карда сияҳ, синаи худро зада чок,
Ки Худованди ман, он бар уламо аълам ку?
Дар Хуросон натавон гуфт, ки кас хуррам нест,
Кас, ки дар рӯйи замин ёфт шавад хуррам, ку?
На ки дар хонақаҳи зӯҳд фитод ин мотам,
Дар хароботи фано низ ба ҷуз мотам ку?
Гузарондан ба фано аҳд кунам боқии умр,
К-андар ин дайри куҳан аҳди бақо муҳкам ку?
Ишқбозон зи ғам оташ ба дил афрӯхтаанд,
Ҷонгудозон ҳам аз ин оташи дил сӯхтаанд.
***
Эй, ки дар пеш гирифтӣ сафари дуру дароз,
Ки бад-ин навъ сафар ҳар кӣ бишуд, н-омад боз.
На ки аз нӯги қалам боз гирифтӣ раҳи сеҳр,
Балки аз банди забон бурдӣ аз офоқ эъҷоз.
Нафаси қудсият аз кас натавон ёфт дигар,
Ваҳйро баъди набӣ з-он ки нашуд кас мумтоз.
Шоҳро монд ба ҷон з-оташи ҳиҷрони ту сӯз,
Бандаро дар дили садпора зи доғи ту гудоз.
На шаҳу банда, ки то рӯзи қиёмат дар даҳр,
Ҳар кӣ бошад, бувад аз мотами ту навҳатироз.
Гарчи ту дар тутуқи васл нуҳуфтӣ, ки шавӣ,
То абад ҷилвакунон дар ҳарами иззату ноз.
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Мадад аз рӯҳи пуранвори худат низ расон,
Ки харобанд зи ҳаҷри ту басе аҳли ниёз.
Ҳар кӣ сад қарн бимонад ба ҷаҳон ҳам ба фусун,
Бираҳонад зи ҷаҳонаш фалаки шӯъбадабоз.
Ай рафиқон, ҳамаро оқибати кор ин аст,
Фикри анҷом касе беҳ, ки кунад аз оғоз.
Шоҳи маъниро агар сурате афтод чунин,
Бод то ҳашр шаҳи сурату маънӣ, омин!7
Минбаъд Алишери Навоӣ хеле танҳоӣ мекашид, ҳамдаму
мӯниси ғамхоре, чун устодаш Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ надошт, ки аламҳои замонаро ба ӯ гӯяду дарди дил холӣ кунад ва
андаке тасаллӣ ёбад. Ягона мӯнису ғамхори вай китобхонаи
бисёрҷилда ва осори худашу устодаш буданд.
Ба ҳамин тариқ, муносибати дӯстонаву равобити эҷодии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Амир Алишери Навоӣ (Фонӣ)
ҳаматарафа буда, тамоми соҳаҳои машғулияти онҳоро фаро гирифта будааст. Ин ҳамкориву рафоқат агар аз як тараф сабаби ба
вуҷуд омадани осори адабиву илмии онҳо гардида, ба ҳаёти маданиву адабии асри ХV ёрии калоне расонида бошад, аз тарафи
дигар он барои робитаҳои илмиву адабии минбаъдаи мардуми
тоҷику ӯзбек заминаи мувофиқ фароҳам овард, ки новобаста ба
вазъи ҳол боз ҳам мусбат арзёбӣ мегардад.
Соли 1990

7

Фонӣ. Девони форсӣ. – Душанбе: Ирфон, 1991.
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ТАЪСИРИ ОСОРУ АФКОРИ АМИР ХУСРАВ
БА «ДЕВОНИ ФОРСӢ»-И АЛИШЕРИ НАВОӢ-ФОНӢ
Зода ва парвардаи обу хоки Ҳиндустон Амир Хусрави
Деҳлавӣ (1253-1325) адиб ва мутафаккири машҳури қарни XIII-и
форс-тоҷик ва мардуми Машриқзамин буда, шӯҳрати адабии вай
дар қарни ХV-и милодӣ, дар замони ҳокимияти темуриёни
Ҳирот аз канораҳои рӯди Синд то манотиқи Қошғар, аз ҳудуди
Кашмир то навоҳии Эрони Ғарбиву Руми Шарқӣ доман паҳн
карда буд. Аҳли завқ дар тамоми хиттаи форсигӯён аз хони ороста ва бобаракати шеъру адаби ӯ неъмат мебардоштанд ва сарфи
ғизои маънавӣ мекарданд. Бахусус, ин таъсири адабӣ дар мактаби Ҳироти аҳди Темурӣ хеле рӯшан ба мушоҳида мерасад.
Тавре, ки маълум аст, ағлаб суханварони қарни ХV-и
милодӣ ба шумули Мавлоно Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ
(1414 – 1492), адиби зуллисонайн Амир Алишери Навоӣ (14411501), Мавлоно Биноӣ (1453-1512), Мавлоно Ҳотифӣ (14531520) чӣ дар ғазалсароӣ, чӣ дар қасидагӯйӣ, чӣ дар офаридани
маснавиҳои калонҳаҷм аз ашъори дилангезу муассир ва маъонии бикру алфози ширини Амир Хусрави Деҳлавӣ истифода
кардаанд.
Зимни ин мақола ҳаматарафа роҷеъ ба таъсири Амир Хусрав
ба суханварони ёдшудаи аҳди Темурӣ таваққуф намудан ғайри
имкон аст. Ин ҷо ҳатталимкон таъсири эҷодии Хусрави
Деҳлавиро бар ашъори Алишери Навоӣ-Фонӣ, бахусус, «Девони форсӣ»-и ин поягузори адабиёти туркизабонон баррасӣ менамоем.
Амир Алишери Навоӣ ашъори худро ба ду гуна таҳти таъсири Амир Хусрави Деҳлавӣ сурудааст; таври мустақим ва таври
ғайри мустақим. Аввалан, ӯ дар эҷодиёти ғазалиёту қасойид ва
дигар анвоъи шеърии «Девони форсӣ»-и худ дар алоқа бо осори
Амир Хусрав дар мавқеъи мустақим қарор дорад. Сониян, дар
осори туркии ӯзбакии ӯ таъсири ғайримустақими суханвари
ҳиндустонӣ мушоҳида мешавад.
Барои рӯшанӣ андохтан ба масъалаи мавриди назар аввало ба
он сифоте таваҷҷӯҳ карданием, ки Алишери Навоӣ нисбат ба
Хусрави Деҳлавӣ баён доштааст.
Алишери Навоӣ дар баъзе таълифоташ аз мақоми адабии
Амир Хусрав ёдовар шуда, ӯро дар радифи бузургтарин
ғазалсароёну қасидагӯён ва маснавинависони форс-тоҷик қарор
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дода буд. Вай аз ин боб дар рисолаи «Муҳокимату-л-луғатайн»
чунин ишорае дорад: «Девони ғазалиётро (ишора ба «Девони
форсӣ» – А.М.) пардохтам, ки абёти он аз шаш ҳазор афзун аст,
баъзе ба тарзи Шайх Саъдӣ, ки алҳақ устоди тарзи ғазал аст ва
баъзе аз он бо услуби Амир Хусрав, ки шӯълаи фурӯзони оташи
ишқу ашкрези хонаи дард аст».1
Дар ҷойи дигари ҳамин рисола омадааст: «Мубоҳисоте, ки
дар боби ғазалиёти Мир Шоҳӣ ва Мавлоно Котибӣ ва маснавиёти Низомӣ ва Амир Хусрав сурати вуқӯъ меёфт низ бо
ҳакамияти фақир қатъ мегардид».2
Аз ин ду иқтибоси оварда пайдост, ки офаридаҳои устоди
ғазал Саъдӣ ва Амир Хусрав, дар баробари Хоҷа Ҳофизи
Шерозӣ, Навоиро барои эҷоди «Девони форсӣ» ҳидоят карда
будаанд, ки ӯ бад-ин васила ҳам маҳорати баланди сухангустарии эшон ва ҳам миннатдории худро аз раҳнамоии онҳо дар ин
ҷода баён доштааст.
Амир Алишери Навоӣ аз боби шеъру шоирӣ сухан ронда, дар
асари худ «Маҳбубу-л-қулуб» ишораи ҷолибе дорад. Ӯ менависад: «Ва низ ҷамоъате ҳастанд, ки тариқи маҷозро ба асрори
ҳақиқат махлут карда, каломи хешро бо ин услуб марбут сохтаанд, монанди нуктапардози аҳли маъонӣ Шайх Муслиҳиддин
Саъдии Шерозӣ ва покбозу покрави аҳли ишқ Амир Хусрави
Деҳлавӣ».3
Алишери Навоӣ дар муқаддимаи девони «Бадоеъу-л-васат»
Амир Хусравро ба ибороти «ғазанфари бешаи дарду самандари
оташгоҳи ишқ» ва «маъдани ҷавоҳири маънавӣ» васф кардааст.
На танҳо Навоӣ ва адибони ҳамсафаш, балки султони вақт
Ҳусайн Бойқаро низ ба осори гаронмояи Амир Хусрав диққати
махсус равона намуда, мефармудааст то осори адабии ӯро барояш китобат намоянд. Алишери Навоӣ дар рисолаи «Мизону-лавзон», ки дар илми арӯз аст, ин нақлро овардааст: «Ғазалиёти
шонро, ки машҳур ба чаҳор девон аст, гирд оварданд, ки ба
18000 байт расид. Чун он малику-л-калом ба сабаби маҳорату
камолаш ва табъи амиқу хаёли дақиқ ба буҳури бештар шеър
1

Амир Алишери Навоӣ. Муҳокимату-л-луғатайн. Тарҷумаи Турахони
Ганҷаӣ. – Теҳрон, 1377 ш. – С.31.
Ҳамон ҷо. – С.32
3
Амир Алишери Навоӣ. Маҳбубу-л-қулуб. Ба тасҳеҳи Кунунов. – Ленинград, 1984. – С.38.
2
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гуфта ва аксар назми хешро ба буҳури номатбӯъ овардаанд,
Султон Ҳусайн Мирзо амр кард, ки ба болои ҳар ғазале вазни
баҳрашро бинависанд».4
Аҳли таҳқиқро маълум аст, ки Навоӣ «Хамса»-и худро ба
пайравӣ аз Низомӣ, Хусрави Деҳлавӣ ва Мавлоно Ҷомӣ сохт ва
маъниву узуббати баёнро аз эшон гирифт. Иддае аз
шарқшиносони Ғарб, монанди Эдуард Броун ва пайравони ӯ
Амир Алишерро мутарҷими осори Низомиву Хусрав донистаанд, ки дуруст нест. Ба ин маънӣ дуруст нест гуфта мешавад, ки
Амир Хусрав дар маснавиҳои «Хамса» навҷӯйиву навгӯйӣ накарда, маҳз панҷ маснавии Низомиро ба ибороти дигар баён
дошта бошад.
Касоне, ки забони туркии чиғатойиро хуб медонанд, огоҳ
ҳастанд, ки Амир Алишер дар оғоз ва анҷоми маснавиҳои хеш
Амир Хусравро дар сухансаройӣ васф мекунад, дар
ширинмақолӣ меситояд ва раҳнамову дастгири хеш мехонад. Аз
ҷумла, дар маснавии «Ҳайрату-л-аброр» омада, ки мазмунан чунин аст: «Дар ин роҳ Низомӣ маро раҳбарӣ намуд ва Амир Хусраву Ҷомӣ дастгирам буданд».5
Дар оғози маснавии «Фарҳод ва Ширин» Навоӣ ба Амир Хусрав ин баҳои баландро арзонӣ дошта, мегӯяд (мазмунан): «Амир
Хусрав тӯтии ширинмақол ва булбули шӯридаҳолест, ки баёнаш
оламгир ва фиғонаш фалакпаймост».6
Ҳамин маъниро чанд ҷо дар «Девони форсӣ»-и Фонӣ низ дучор меоем. Ӯ ихлос ва ақидаи худро дар ин девон нисбат ба
Амир Хусрав ин тавр баён карда:
Хусраву Ҳофиз туро, Фонӣ агар ҳодиянд,
Пайравии Ҷомият ҳаст ба ваҷҳи Ҳасан.7
Ҷойи дигар мехонем:
4

Амир Алишери Навоӣ. Мизону-л-авзон. Бо эҳтимоми Иззат Султонов.
– Тошканд, 1949. – С.4-5.
Амир Алишери Навоӣ. Ҳайрату-л-арбоб.Табъи П.Шамсиев. – Тошканд,
1970. – С.31.
6
Амир Алишери Навоӣ. Фарҳод ва Ширин. – Тошканд, 1961. – С.14.
7
Амир Алишери Навоӣ. Девони форсӣ (мунтахаб) Муратиб ва муаллифи сарсухан Алии Муҳаммадӣ. – Душнабе: Ирфон, 1993. – С.190.
5
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Забонам гар кунӣ гӯё, ба дастонҳои маҳди худ,
Чи Хусрав, балки бо Ҷомӣ кунам ҳамдостониҳо.8
Ҳамчунон:
Фонӣ, агарчи Ҷомиву Шерозият хуш аст,
Натвон зи даст дод ҳам ойини Деҳлавӣ.9
Меоем ба асли мақсад. Дар байни осори адабие, ки Алишери
Навоӣ дар тӯли умри бобаракати худ таълиф кардаву бо он
шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намудааст, «Девони форсӣ»-и вай мақоми
алоҳида дорад. Ин девон натиҷаи омӯзишу ҷустуҷӯҳои мусанниф дар баҳри беканори фарҳанги форс-тоҷик буда, аз фалсафаи
баланду дониши жарф ва таҳқиқу тадқиқи дақиқу амиқи гӯянда
шодоб гардидааст.
«Девони форсӣ» аз ғазалиёт, қасоид, мусаддас, марсия,
қитъаот, рубоиёт, муаммо, моддаи таърих, луғз (чистон) иборат
мебошад.
Дар тартиби ин девон равияеро мебинем, ки дар девони суханварони пешин ва ё шоирони баъди қарни понздаҳ дида намешавад. Ин тартиб он аст, ки дар нусхаҳои қаламии он унвонҳо
мавҷуданд. Аз рӯйи ин унвонгузорӣ ба осонӣ метавон маълум
намуд, ки адиб кадоме аз ғазалу қасидаашро дар пайравиву
татаббӯъи шоирони гузаштаву муосираш эҷод намудаасту кадоме аз онҳо зодаи табъи худи ӯст. Ҳамин тавр, дар «Девони
форсӣ»-и Навоӣ-Фонӣ ду навъи осори манзум; яке ғазалиёту
қасойиде, ки адиб дар пайравию равияи суханварони тавонои
форс-тоҷик гуфтааст, дигаре анвоъи шеърие, ки бевосита худи ӯ
иншо намудааст. Шоироне, ки Навоӣ-Фонӣ дар «Девони форсӣ»
ба онҳо пайравӣ кардааст, аз суханварони номдори адабиёти
форс-тоҷик, монанди Анварӣ, Хоқонии Шервонӣ, Саъдии
Шерозӣ, Хоҷа Ҳофиз, Камоли Хуҷандӣ, Салмони Соваҷӣ,
Ҳасани Деҳлавӣ, Исмати Бухороӣ, Мавлоно Коҳӣ, Мавлоно
Котибӣ, Соҳиби Балхӣ, Мавлоно Шаҳобӣ, Мир Суҳайлӣ, Мир
Вафоӣ, Сайфии Турк, Шоҳии Сабзаворӣ, Орифӣ, Султон
Ҳусайни Бойқаро, Мавлоно Ҷомӣ ва бахусус Амир Хусрави
Деҳлавӣ ва баъзе ёрону азизону зурафои замонаш будаанд.
8
9

Ҳамон ҷо. – С.33-34
Иқтибос аз нусхаи қаламии муаллифи ин сатрҳо.
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Аз 528 ғазал ва 10 қасидае, ки дар «Девони форсӣ» ин ҷониб
таҳияву тадвин намудааму дар шакли дастхат омодаи нашр аст,
Алишери Навоӣ ба 36 ғазал ва ду қасидаи Амир Хусрави
Деҳлавӣ пайравӣ кардаву истиқбол намудааст. Дар ин
ҷавобияҳои ӯ мусобиқаву даъвоҳои шадид ва худнамоӣ дида намешавад. Худи шоир дар як қитъааш дойир ба татаббӯъоти худ
сухан ронда, бо камоли шикастанафсиву хоксорӣ дарвешонаву
латиф чунин мегӯяд:
Татаббӯъ кардани Фонӣ дар ашъор,
На аз даъвию не аз худнамоист.
Чу арбоби сухан соҳибдилонанд,
Муродаш аз дари дилҳо гадойист.10
Ҳанӯз муҳаққиқи адабиёти турк Э.Тибб дар асари худ
«Таърихи назми туркӣ»11 ба назираву пайравӣ на чун тақлид,
балки чун мусобиқаи адабӣ баҳо дода буд. Адабиётшинос
Абдунабӣ Сатторзода дуруст мулоҳиза меронад, ки «ба шоирони
номии гузашта ҷавоб гуфтан дар асри ХV аз «каломи назм»
ҳисоб меёфт ва маънии мусобиқа карданро дошт. Шоире, ки ба
гуфтани ҷавоб қодир буд, сазовори шӯҳрат мегардид...»12
Тавре ишора шуд, дар «Девони форсӣ»-и Навоӣ-Фонӣ 36
ғазал ҳаст, ки дар пайравию истиқбол аз ғазалҳои Амир Хусрав
ва назира ба онҳо суруда шуда, муаллиф ба ҳар яке унвонҳои
«Татаббӯъи Мир», «Татаббӯъи Амир Хусрав дар таври Хоҷа
Ҳофиз», «Татаббӯъи Амир Хусрав», «Татаббӯъи Мир Хусрав»,
«Татаббӯъи Мир дар ранги Хоҷа» ва «Дар таври Мир» гузоштааст.
Навоӣ-Фонӣ дар ғазалҳои ҷавобияи худ ба Амир Хусрав шириниву равонӣ, риояи вазну қавофӣ, мазмуну мӯҳтаво,
воситаҳои тасвири бадеъӣ ва ғояи суханвари Деҳлавиро пайравӣ
мекунад. Ба тарзи дигар гӯем, Алишери Навоӣ-Фонӣ дар
ғазалҳои ба Амир Хусрав пайравӣ кардаву назира бастааш ба
шаклу мазмун, бадеъиёт ва услуби нигориш аҳамият дода, аксар
10

Девони форсӣ. – С.301
Э.Тибб. Таърихи назми туркӣ (ба лисони ингилисӣ), Лондон, 1900. –
С.99-100
12
А. Сатторов. Афкори адабӣ ва эстетики Абдурраҳмони Ҷомӣ. – Душанбе: Ирфон, 1975. – С. 10
11
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аз масолеҳи мавҷудаи ин ё он ғазали Амир Хусрав байти нав месозад. Вай кӯшиш менамояд, ки дар ин ҷода ибтикоре дошта
бошад. Барои мисол ин ғазали Амир Хусрави Деҳлавӣ ва ғазали
ҷавобияи Навоӣ-Фониро ба он иқтибос менамоем:
Амир Хусрав мегӯяд:
Абр мебораду ман мешавам аз ёр ҷудо,
Чун кунам дил ба чунин рӯз зи дилдор ҷудо.
Абру борону ману ёр ситода ба видоъ,
Ман ҷудо гирякунон, абр ҷудо, ёр ҷудо.
Сабза навхезу ҳаво хурраму бустон сарсабз,
Булбули рӯйсияҳ монда зи гулзор ҷудо.
Ай маро дар таҳи ҳар банд зи зулфат банде,
Чӣ кунӣ банд зи бандам ҳама якбор ҷудо.
Дида аз баҳри ту хунбор шуд, ай мардуми чашм,
Мардумӣ кун, машав аз дидаи хунбор ҷудо.
Неъмати дида нахоҳам, ки бимонад пас аз ин,
Монда чун дида аз он неъмати дидор ҷудо.
Дида сад рахна шуд аз тири ту, хоке зи раҳат
Зуд баргиру ягон рахна биянбор ҷудо.
Ҳусни ту дер намонад, чу зи Хусрав рафтӣ,
Гул басе дер напояд, чу шуд аз хор ҷудо.13
Навоӣ-Фонӣ ин ғазали Амир Хусравро бо унвони «Татаббӯъи
Мир» ин тавр истиқбол намудааст:
Ваҳ, ки дар вақти гулам з-он гули рухсор ҷудо,
Гул ҷудо, оташи ман низ кунад хор ҷудо.
Аз ҷудоӣ ману ёр, абр зи таъсири баҳор,
«Ман ҷудо гирякунон, абр ҷудо, ёр ҷудо».
Чи фироқ аст, ки ҷонон чу ҷудо гашт зи ман,
Дил зи ман гашт ҷудо, ҷон зи тани зор ҷудо.
Он парипайкар аз ин хаста ҷудоӣ талабад,
Ҳамчу ҷон, к-ӯ шавад аз пайкари бемор ҷудо.
Дару девор зи ҳам гашт ҷудо, баски задам,
Сар ҷудо бар сари он кӯву ба девор ҷудо.
13

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Осори мунтахаб. Дар чаҳор ҷилд, ҷилди
чаҳорум. Ба чоп тайёркунандагон М. Бақоев, Ҷ. Додалишоҳ. – Душанбе: Ирфон, 1975. – С.10
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Соқиё, доруи беҳушиям афкан дар май,
Ки набояд ба дилам ҳуш зи дилдор ҷудо.
Фониё, ҷоми фано нӯш дар ин дайр, агар
Бехудӣ хоҳӣ аз он дилбари хаммор ҷудо.14
Дар ин ду ғазал саҳнаи ҷудойии ошиқу маъшуқа тасвир ёфтааст. Амир Хусрав дар ин маврид саҳнаи ҷудоиро орому ботамкин бо забони ҳасрат баён мекунад ва аз оғоз то анҷоми ғазал
зарбу такони ҳасрати ҷудоӣ яксон аст. Аммо Навоӣ-Фонӣ дар ду
байти аввал услуби баёни Амир Хусравро пурра нигоҳ дошта,
ҳатто мисраъи чаҳоруми ғазали сармашқро тазмин намуда бошад ҳам, минбаъд аз байте ба байте базарбу шӯрангезтар мешавад, сар ба дару девор аз дасти ҷудоӣ мезанад, ҳатто барои
лаҳзае фаромӯш намудани дарди ҷудоӣ аз соқӣ ёрии амалӣ талаб
менамояд ва бо ҳамин ғазали навро, саҳнаи навро месозад.
Дар матлаъи ғазали дигар Амир Хусрав мегӯяд:
Ёрон, ки будаанд, надонам куҷо шуданд,
Оё чӣ вақт буд, ки аз мо ҷудо шуданд.15
Истиқболи Навоӣ-Фонӣ ин аст:
Ёрон, ки як-як аз мани бедил ҷудо шуданд,
Касро вуқуф наяст, ки ҳар як куҷо шуданд.16
Ин тур мисолҳоро метавон хеле зиёд иқтибос кард. Ҳамаи 36
ғазале, ки Навоӣ-Фонӣ дар пайравии Амир Хусрав гуфтааст, ин
ҷо овардану баррасӣ намудан ҳоҷат надорад. Аз овардаҳои
ишораҳои мухтасар метавон натиҷа гирифт, ки қудрати сухану
тавоноии фикр барои адиби зуллисонайн имкон додааст, ки бо
суханваре бузург чун Амир Хусрави Деҳлавӣ ҳамдастонӣ кунад.
Ҳамчунон Алишери Навоӣ дар «Девони форсӣ»-и худ бар
ҷавоби қасидаҳои «Дарёи аброр» ё «Баҳру-л-аброр» ва «Миръоту-с-сафо»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ қасидаҳои худ «Тӯҳфату-лафкор» ва «Насиму-л-хулд»-ро назира бастааст. Доир ба таърихи
14
15
16

Девони форсӣ. – С.41-41
Амир Хусрави Деҳлавӣ. Осори мунтахаб. – С.372
Девони форсӣ. – С.137-138
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иншои қасидаи аввал Навоӣ дар «Хамсату-л-мутаҳайирин» ин
нақлро меоварад:
«Рӯзе дар ҳузури Мавлавӣ (Ҷомӣ – А.М.Х.) аз ҳар навъ шеър
сухан мерафт. Дар аснои сухан зикри қасидаи «Дарёи аброр»-и
Амир Хусрав рафт. Ин фақир дар таърифи он қасида муболиға
кардам ва ҳақ ҳам будам, зеро машҳур аст, ки Амир Хусрав гӯё
гуфта, ки «Агар ҳаводиси афлок ва навойиби рӯзгор ҳамаи ашъорамро аз саҳифаи замона нобуд созад, ҳамон қасидаи «Дарёи
аброр»-ам боқӣ бимонад, кофӣ аст. Зеро ҳар кас, ки онро бихонад, медонад, ки тасарруф ва иқтидори ман дар мулки шоирӣ ба
чӣ поя аст. Вале ҳамин гуна бошад ҳам, ин фақир намебоист дар
маҷлиси он ҳазрат таърифро ба дараҷаи ифрот мерасонид. Он
ҳазрат чизе нагуфтанд, маҷлис ба охир расид... Подшоҳ ҷиҳати
гузаронидани фасли зимистон озими Марв буд, баъд аз ду-се рӯз
барои иҷозат ба хизматашон расидам. Эшон иҷозат доданд ва аз
бағали худ варақеро берун оварда, ба ман дароз карданд, кушода
дидам, ки ҷавоби «Дарёи аброр» қасидаи «Луҷҷату-л-асрор» будааст, ки дар ҳамин чанд рӯзе ба риштаи назм кашидаанд.
Бо ниёзмандӣ ба асп савор шуда, озими роҳ шудам... ва
қасидаро бо хушҳолӣ хонда мерафтам, ба хаёлам матлаъи
қасидаи «Тӯҳфату-л-афкор» хутур кард. Баъд аз ба манзил расидан матлаъро навишта, бо қосиде ба хизмати ҳазрат равона намудам, ки агар ба анҷом расидани он лоиқ бошад, давом диҳам
ва илло хайр. Он ҳазрат дар руқъаашон таърифҳо карда, тавсия
фармуда буданд то тамом кунам».17
Матлаъи «Дарёи аброр» ё «Баҳру-л-аброр»-и Амир Хусрав ин
аст:
Кӯси шаҳ холиву бонги ғулғулаш дарди сар аст,
Ҳар кӣ қонеъ шуд ба хушку тар шаҳи баҳру бар аст.18
Ҷавоби Навоӣ-Фонӣ ба ин матлаъ сар мешавад:
Оташин лаъле, ки тоҷи хусравонро зевар аст,
Ахгаре баҳри хаёли хом пухтан дар сар аст.19

17

Амир Алишери Навоӣ. Хамсату-л-мутаҳайирин. – Сталинобод, 1961. –
С.37-38.
18
Амир Хусрави Деҳлавӣ. Осори мунтахаб. – С.811
19
Девони форсӣ. – С.247
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Матни қасидаи Амир Хусрав дар нусахи гуногун аз 105 то
110 байт буда, қасидаи Навоӣ-Фонӣ шомили 99 байт аст. Бояд
гуфт, ки дар ҳар ду қасида матолиби фалсафӣ – иҷтимоъии
гӯяндагони онҳо вобаста ба давру замонашон ҷой дорад.
Давлатшоҳи Самарқандӣ таъсири адабии Амир Хусравро бар
Амир Алишери Навоӣ таъйид намуда, вобаста ба қасидаи
«Тӯҳфату-л-афкор» менависад: «Дар ҷавоби қасидаи «Баҳру-лаброр»-и Хоҷа Хусрав ин мири кабирро қасидаи ғаррост ва гумони муаллиф чунон аст, ки ин ҷавоб бар аҷубаи дигарон фазл
дорад... Агарчи Амир Хусрав муқаддам ва соҳиби фазл аст ва
дар «Баҳру-л-аброр» маъорифу ҳақойиқ ва хаёлоти дақиқа эрод
карда ва назди орифон мукаррам ва муаззаз аст. Аммо ин амири
кабири низ доди маъонӣ дода ва дар шоириву суханпарварӣ ва
намудани хаёли хос тақсире накарда, байт:
Ин ҳаст ҷавобе на кам аз гуфтаи Хусрав,
Бал, к-ин ду сухан хубтар аз якдигар афтод».20
Қасидаи дигари Амир Хусрав, ки ба он Навоӣ-Фонӣ пайравӣ
карда, қасидаи «Насиму-л-хулд»-и худро эҷод намудаву табъи
худро озмудааст, ба ин матлаъ аст:
Дилам тифл асту пири ишқ устоди забондонаш,
Савода-л-ваҷҳ сабқу масканат кунҷи дабистонаш.
Амир Алишери Навоӣ-Фонӣ дар ҷавоб гуфта:
Муаллим ишқу пири ақл дон тифли сабақхонаш,
Фалак дон баҳри таъдиби вай инак чархи гардонаш.
Бад-ин вазну қофия Афзалиддин Хоқонии Шервонӣ ва Мавлоно Ҷомӣ низ қасидаҳо доранд.
Мавзӯъи мавриди назар, яъне муносибат ба осору афкори суханвари маъруф Амир Хусрави Деҳлавӣ аз худ нишондодаи
Алишери Навоӣ-Фонӣ аз масъалаҳои муҳимми суханшиносист.
Ба қавли адабиётшиноси тоҷик Абдулғанӣ Мирзоев : «Ин
мавзӯъ масъалае нест, ки бидуни таҳқиқоти васеъи таърихӣ ва
20

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-л-ашъор. Ба тасҳеҳ ва таҳқиқи
Муҳаммад Аббос. – Теҳрон, 1337. – С.562-569.
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адабӣ дар як маърӯза ва ё чунин як мақолае ҳаматарафа ҳал намудани он мумкин мешуда бошад».21 Чунки рӯзгори сипаришуда
ва фаъолияти адабии ҳам Амир Хусрави Деҳлавӣ ва ҳам НавоӣФонӣ, чӣ тавре маълум аст, дар муҳити иҷтимоъиву фарҳангии
ду асри алоҳида, асрҳои XIII ва XV ҷараён ёфтааст. Иловатан, ин
ҳар ду шахсияти барӯманд бо ҳукумати вақт худ алоқаи наздик
доштанд, камобеш шарики фаъолиятҳои сиёсиву иҷтимоъии
давр буданд. Барои он ки муносибати пурраи нисбат ба осори
Амир Хусрави Деҳлавӣ доштаи Навоӣ-Фониро фаро гирфта бошем, илова бар муқоясаи осори ба ҳам алоқаманди ин ду устоди
сухан моро зарур аст, ки афкори ҷамъиятӣ, рӯҳиявӣ, ҳаёти
фарҳангии асрҳои XIII-и Ҳиндустон ва XV – и Ҳироти Темуриро
дар ҳамбастагӣ бо дигар авомили иҷтимоъии алоқаманд
ҳамаҷониба дида бароем.
Хулоса, Алишери Навоӣ-Фонӣ дар «Девони форсӣ»-и худ аз
осори Амир Хусрав лафзану маънаван таъсир бардошта, Амир
Хусравро устоду раҳнамои худ ҳисоб мекунад ва шогирди чунин
як суханвари тавоно буданро мояи ифтихору сарафрозӣ донистааст.
Соли 1998

21

Абдулғанӣ Мирзоев. Сездаҳ мақола. – Душанбе: Ирфон, 1977. – С.211
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ТАЪСИРИ ЭҶОДИЁТИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ
БА «ДЕВОНИ ФОРСӢ»-И НАВОӢ-ФОНӢ
Камоли Хуҷандӣ дар мактаби бузурги адабии шоирони сутурги форс-тоҷик парвариш ёфта, бо эҷодиёти худ суди аҳли
заҳмат ва манфиъати аҳли ҳунарро ҳимоят намуда, дар эҷоди
ғазал бештар ба Шайх Аттори Нишопурӣ, Саъдии Шерозӣ,
Амир Хусрави Деҳлавӣ, Ҳасани Деҳлавӣ, Ҷалолиддини Румӣ
пайравӣ мекарда, ки ин матлабро худи ӯ борҳо дар ашъораш
баррасӣ намудааст. Таъкиди ин нукта ҷолиб мебошад, ки ба
устувор шудани шакли зоҳириву ботинии ғазал Камоли
Хуҷандӣ дар баробари Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ саҳм дошта, ба ин
восита дар истеҳкоми анъанаи ғазал, густариши суннатҳои он
заҳамоти шойистаеро ба ҷо оварда, дар инкишофу такомули ин
жанри шеърӣ нақши мумтозе доштааст. Бад-ин ҷиҳат ворид
шудани анфоси бузургони собиқи сухангӯйи форс-тоҷик ба
гуфтори Камоли Хуҷандӣ тавсиъа бахшида, уфуқҳои ғазали
ноби ӯро паҳно сохта, ба онҳо ҷило ва ҳусни тозае илова намуда, ҷилваҳои рӯҳонӣ ва ирфонии онҳоро афзун кардааст, ки ин
ба шоирони баъдинаи ғазалсаройи адабиёти форс-тоҷик бетаъсир набуда. Лутфи баёни шоири ширинадо аз ҷониби муосирону сухангустарони баъдина пайваста истиқболу пайравӣ
шудааст. Ҳақ бар ҷониби профессор Аълохон Афсаҳзод аст, ки
мегӯяд: «Шеваи баёни Камоли Хуҷандиро аз Ҳофизу Ҷомӣ гирифта то Шоҳину Айнӣ шоирони мо пайравӣ карда, ғазалҳои
камолона гуфтаанд». Гузашта аз ин, «таъсири файзбахши Камоли Хуҷандӣ дар эҷодиёти шоирони туркизабон Насимӣ,
Навоӣ, Фузулӣ низ ба мушоҳида мерасад».
Овардани ин муқаддимаи мухтасарро дар ин мақола барои
он зарур донистем, ки мавқеъи бузурги Камоли Хуҷандӣ дар
ғазалсароӣ ва сармашқи ғазалсароёни зиёди баъдина қарор гирифтани офаридаҳои завқу табъи худодод, ақлу хиради фитрӣ
ва килки сеҳрангези ӯ намоён шуда истад. Аммо бо номбар
кардани он ки Камоли Хуҷандӣ аз аҳли сухани гузашта
пайравӣ кардаву ба баъдинагон бетаъсир набудааст, масъала
ҳал намешавад. Муҳаққиқона омӯхтан зарур аст, ки ин
пайравиҳо ба пешиниён чӣ гуна будаасту ҳар суханвари баъдинаи ба ғазалҳои Камоли Хуҷандӣ пайравӣ кардаву ҷавобгуфта
дар ин ҷода чӣ тарзу равиш ва шеваи нигорандагиро ба кор
бурдааст. Боз ҳам дар ин ҷо роҷеъ ба масоили пешгузошта на234
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метавон ҳамаҷониба ҳадс зад ва мо тасмим гирифтем, ки чанд
андешаи худро доир ба таъсири ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ ба
«Девони форсӣ»-и Амир Алишери Навоӣ-Фонӣ иброз дошта
бошем.
Бояд ёдрас шуд, ки дар байни осори адабии Алишери Навоӣ
«Девони форсӣ»-и ӯ мақоми хосаеро ишғол менамояд. «Девони
форсӣ»-и адиби зуллисонайн аз ғазал, қасида, мусаддас, марсия, қитъа, рубоӣ, муаммо, моддаи таърих ва луғз иборат буда,
бино ба иттилоъи Хондамир ва Заҳруддин Бобур шомили шаш
ҳазор байт будааст.
Таъсири ғазалиёти Камоли Хуҷандиро пеш аз ҳама дар
ғазалиёти Навоӣ, махсусан «Девони форсӣ»-и Фонӣ метавон
равшан ҳис намуд. Дар ин девон дар қатори ғазалҳое, ки дар
татаббӯъ, тавр, ранг ва тариқи ғазалҳои шуарои мозӣ ва
ҳамзамон навишта шудаанд, чаҳор ғазал дар истиқболи
ғазалҳои Камоли Хуҷандӣ эҷод шудааст, ки дар ин бора бевосита худи Навоӣ-Фонӣ хабар медиҳад. Адиби зуллисонайн дар
ғазалҳои ҷавобияи ба ғазалҳои Камоли Хуҷандӣ эҷодкардааш
латофату нафосат, равониву содагӣ, вазну қавофӣ, мазмун,
воситаҳои тасвири бадеъӣ ва ғояи асосии ғазалҳои булбули
Хуҷандро риоя кардааст. Агар ба таври дигар гӯйем, НавоӣФонӣ дар ин чаҳор ғазал ба Камоли Хуҷандӣ дар мазмуну шакли бадеъӣ ва услуби эҷодӣ пайравӣ карда, аксаран аз масолеҳи
гирдовардаи Камоли Хуҷандӣ ғазали тозае месозад. Бо ин ҳама,
Навоӣ-Фонӣ дар ин ғазалҳои худ кӯшидааст, ки тозагӯйие, ибтикоре дошта бошад. Барои он ки ин гуфтаҳоямон ҳадафрас
бошанд, ғазали машҳури Камоли Хуҷандӣ «Гуфтам, ба чашм»ро, ки ба он Навоӣ низ монанди даҳҳо пайравони ин ғазал назира бастааст, намуна меорем:
Ёр гуфт: – Аз ғайри мо пӯшон назар. Гуфтам: – Ба чашм
В-он гаҳе дуздида бар мо менигар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар ёбӣ нишони пойи мо бар хоки роҳ,
Барфишон он ҷо ба доманҳо гуҳар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар сар дар биёбони ғамам хоҳӣ ниҳод,
Ташнагонро муждае аз мо бибар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар гардад лабат хушк аз дами сӯзони мо,
Боз месозаш чу шамъ аз дида тар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар бар остонам об хоҳӣ зад зи ишқ,
Ҳам ба мижгонат бирӯб он хоки дар. Гуфтам: – Ба чашм.
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Гуфт: – Агар гардӣ шабе аз рӯйи чун моҳам ҷудо,
То саҳаргоҳон ситора мешумар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар дорӣ хаёли дурри васли мо Камол,
Қаъри ин дарё бипаймо сарбасар. Гуфтам: – Ба чашм.
Акнун ба ҷавобияи Навоӣ-Фонӣ ба ин ғазал, ки дар «Девони
форсӣ»-и ӯ бо сарлавҳаи «Татаббӯъи шайх Камол» ишора шудааст, таваҷҷӯҳ фармоед:
Гуфт: – «Роҳамро бирӯб» он симбар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Дигар раҳ бизан обаш. Дигар гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар рӯзе зи зулфам дур мондиву ҷудо,
Гиря мекун з-аввали шаб то саҳар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар бар ёди лаълам бодаи гулгун хурӣ,
Косаҳо пур соз аз хуни ҷигар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар хоҳӣ ба рӯям чашми худ рӯшан кунӣ,
Аз ҳама хубон бикун қатъи назар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Агар ёбад зи шоми ҳаҷр чашмат тирагӣ,
Соз аз шамси рухам нури басар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Бо чашмат бигӯ, к-аз хоки роҳи тавсанам
Нур ёбад, сурмаро, миннат мабар. Гуфтам: – Ба чашм.
Гуфт: – Фонӣ, чунки аҳли ишқ сӯйи маҳвашон,
Бингаранд, он дам ту сӯйи мо нигар. Гуфтам: – Ба чашм.
Тазкиранигорон хабар медиҳанд, ки вақте ин ғазали Камол
ба дасти Ҳофиз расиду ӯ байти саввуми онро замзама намуд,
вайро ҳолати аҷибе фаро гирифт ва гуфт: «Воқеъан пояи ин
мард бисёр баланд аст».
Ғазалҳои фавқ, ки маҳсули тафаккури ду суханвари
алоҳидаанд, аз бисёр ҷиҳатҳо ба ҳам шабеҳу монанд мебошанд.
Аввалан, ҳар ду ғазал ҳафтбайтӣ буда, қавофӣ ва радифи якхела доранд ва сониян мавзӯъи ягонаро фаро гирифта, бо
санъатҳои лафзиву маънавӣ, пеш аз ҳама бо санъати суолу
ҷавоб ороставу пероста гардидаанд. Қабули таъсири НавоӣФонӣ аз ин ғазали Камоли Хуҷандӣ ҳамаҷониба мушоҳида мегардад, ки ин ҷо ҳоҷат ба шарҳу тавзеҳи доманадор нест. Фақат
як нуктаро бояд ёдрас гардид, ки Навоӣ-Фонӣ ба пӯшидагиҳои
матни Камоли Хуҷандӣ рӯшанӣ андохта, моҳияти масъаларо то
ҳадде ба зеҳни хонанда наздик месозад ва ғазалро ҷилову тобиши тозае мебахшад. Яъне, агар дар ғазали Камол хаёлоту
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бофтаҳои шоирона бештар ҷой дошта бошад, Навоӣ дидаҳои
конкретии ҳаётиро воситае сохтааст барои андешаҳояш. Ҳар ду
ғазал ошиқонаанд, вале кадом ишқ. Ба гумонам ин ҷо ишқи
орифона бештар ақлро такон медиҳад.
Барои он, ки ба ин мавзӯъ равшание андохта бошем, боз як
ғазали Камоли Хуҷандиро, ки ба он Навоӣ-Фонӣ назира бастааст, намуна меорем. Ғазали Камоли Хуҷандӣ ин аст:
Диламро ба доғи ҷафо сӯхтӣ,
Маро монда, дилро чаро сӯхтӣ.
Киро сӯхт ишқат, ки ҷонам насӯхт,
Маро сӯхтӣ, ҳар киро сӯхтӣ.
Басе сӯхт дар ваъдаи сӯхтан,
Маро интизорӣ ту, то сӯхтӣ.
Фитодӣ чу оташ ба маъвои дил,
Дар ин хона оё чиҳо сӯхтӣ.
Дилу ҷон ба ҳам дар ту пайвастаанд,
Чаро ҳар якеро ҷудо сӯхтӣ.
Камол аз дили рафта бӯе наёфт,
Худо донад, ӯро куҷо сӯхтӣ!
Ғазали ҷавобияи Навоӣ-Фонӣ бар ғазали фавқи Камоли
Хуҷандӣ ин аст:
Ба ишқат мани хастаро сӯхтӣ,
Хасеро ба барқи бало сӯхтӣ.
Зи шавқи лабу холҳоят ба рӯ,
Ба ҷони ҳазин доғҳо сӯхтӣ.
Диламро чу овора кардӣ ба зулм,
Намедонамаш то куҷо сӯхтӣ.
Чиҳо омад аз чашму рӯят ба дил,
Ки ё сохтӣ хаста, ё сӯхтӣ.
Диламро, ки аз дардат озурда буд,
Ҳамоно зи баҳри даво сӯхтӣ.
Зи ишқат наёсуд бечора дил,
Ки то кардияш мубтало, сӯхтӣ
Ба ҳар кас, ки оташ задӣ, сӯхтам,
Дар оташ заданҳо маро сӯхтӣ.
Ба ҷаврам чу аз худ ҷудо сохтӣ,
Ба доғи ҷудоӣ чаро сӯхтӣ.
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Аз он Фонӣ аз хеш якбора раст,
Ки ӯро ба доғи фано сӯхтӣ.
Ин ду ғазал низ дорои вазну қавофӣ ва радифҳои ягона буда,
умумияти маънавӣ доранд. Ғазали Камоли Хуҷандӣ 6 байт ва
ғазали истиқболияи Навоӣ-Фонӣ 9 байт аст. Қаробати ин ду
ғазал аз ҳар ҷиҳат ошкор буда, мазмуни байтҳои якум, дувум ва
шашуми Камолро Навоӣ-Фонӣ дар байтҳои севум, шашум ва
ҳафтуми ғазали худ бо вуҷуди тарзи дигари баён басе пурра
нигоҳ доштааст. Тавоноии сухангустарии Навоӣ-Фонӣ дар ин
ғазал ва ҳамаи татаббӯъоташ ба Камоли Хуҷандӣ дар он аст, ки
бо вуҷуди умумиятҳо ғазалро тавре сохтааст, ки онро тақлиди
хушку холӣ пиндоштан аз рӯйи инсоф нест. Ва умуман роҷеъ
ба назираву пайравӣ, пайдоиш, мундариҷаи ғоявӣ, моҳият ва
мавқеъи дар инкишофи адабиёт бозидаи ин услуби шеърӣ
фикрҳои ҷолибе мавҷуд аст, ки бозгӯйи онҳо мақолаҳои пешини ба Навоӣ-фонӣ бахшидашуда ба иқтибосҳои мушаххас омадаанд.
Тавре ишора намудем, Навоӣ-Фонӣ ба шуарои зиёди гузашта, минҷумла Камоли Хуҷандӣ ва ҳамзамони худ тазмину
назираҳо бастааст. Пас Навоӣ-Фонӣ бо он ҳама тавоноӣ дар
олами адаб, бо чунин тазмину татаббӯъот оё дар осори форсӣ –
тоҷикиаш услуби хосе дошт? Барои дарки ҳақиқати масъала ба
«Девони форсӣ»-и адиб муроҷиъат менамоем, зеро суханвар ва
эҷодкорро бояд аз калому офаридаҳои ӯ ҷустуҷӯ намуд. НавоӣФонӣ дар як қитъааш доир ба татаббӯъоти худ сухан ронда, бо
камоли шикастанафсиву хоксорӣ дарвешонаву латиф чунин
мегӯяд:
Татаббӯъ кардани Фонӣ дар ашъор,
На аз даъвию не аз худнамоист.
Чу арбоби сухан соҳибдилонанд,
Муродаш аз дари дилҳо гадоист.
Бо овардани ин мисол мебояд ба фурӯтаниву хоксории бузургворонаи Навоӣ-Фонӣ ҳамла овард, зеро вай ҳамчун суханвар қудрату тавони хешро дар назми форсӣ-тоҷикӣ хеле ва хеле
хуб дарк карда буд.
Ҳамин тавр, қудрати сухану тавоноии фикр барои адиби
зуллисонайн имконият медоданд, ки бо бузургоне чун Хоҷа
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Камоли Хуҷандӣ ҳамдастонӣ кунад. Дар ин ҷода Навоӣ-Фонӣ
худро ҳеч гоҳ муқаллиди хушк намеҳисобад, балки ӯ ба Камол
барин суханварони варзидаи форсигӯй эҳтирому эътиқод дорад, зеро дарси адабу фарҳанг ва муъаммои назмро аз осори
гаронмояи эшон омӯхтааст. Ба гумони банда бояд таъсири
Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ба девонҳои туркии Алишери Навоӣ низ
буда бошад, ки ин тарафи масъала мавзӯъи баҳсу таҳқиқи
алоҳида дониста мешавад.
Соли 2002
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ЧЕҲРАИ ХОҶА АҲРОРИ ВАЛӢ
ДАР САРЧАШМАҲОИ АДАБӢ ВА ТАЪРИХӢ
Носириддин Убайдуллоҳ ибни Маҳмуди Боғистонӣ (тав. 806ҳ.вафот 895ҳ., баробар ба солҳои 1404-1490 милодӣ) дар таърихи
фарҳанги форс-тоҷик бо номи Хоҷа Аҳрори Валӣ маъруфият дошта, аз намояндагони шинохтаи силсилаи нақшбандияи тасаввуф
дониста шудааст. Роҷеъ ба ин шахсияти нотакрори тамаддуну
фарҳанги форситаборон дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва
тазкираҳо ишораву ёддошт ва тавсифу васфияҳои зиёдеро метавон
дучор омад, ки ҳар кадоме дар кушодани чеҳраи тобони Хоҷа
Аҳрори Валӣ манбаъи зиқимат маҳсуб меёбанд.
Сарчашмаҳои адабиву таърихие, ки роҷеъ ба рӯзгору мероси ба
ёдгор монда ва фаъолияти ҷамъиятии Хоҷа Аҳрори Валӣ гуфтае,
ҳикояте, нақлу ривояте ва ё ишорае чанд доранд, метавон ба ду
давра тақсим намуд:
Давраи аввал он сарчашмаҳоеанд, ки дар замони дар қайди ҳаёт
будани ин мутафаккир навиштаву иштиҳор ёфтаанд.
Ба давраи аввал пеш аз ҳама метавон осори гаронмояи мавсуфро, ки то ба имрӯз тавассути руқаъоти зиёд ва рисолаҳои ӯ маҳфуз
мондаанд, номбар намуд, ки тафсилоти онҳо дар тадқиқотҳои хурду бузурги зиёд оварда шудаанд. Баъдан мо аз боби Хоҷа Аҳрори
Валӣ дар асарҳои зиёди яке аз ихлосмандони бовафои ӯ – адиб ва
мутафаккири
барҷастаи
асри
ХV-и
милодӣ
Мавлоно
Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492-и милодӣ) дафъаҳо дучор меоем.
Роҷеъ ба муносибати Ҷомӣ ва Хоҷа Аҳрори Валӣ мулоҳиза ва
андешаҳои зиёде дар авроқ сабт ёфтаанд. Мо метавонем ҳамин
қадарро мушаххасан баён дорем, ки Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ
вобаста ба ин ё он муносибате дар маснавиҳои худ «Силсилату-ззаҳаб», «Тӯҳфату-л-аҳрор», «Юсуф ва Зулайхо», «Лайлӣ ва
Маҷнун», «Хирадномаи Искандарӣ», дар «Нафаҳоту-л-унс» ва
ниҳоят дар марсияи дар марги Хоҷа Аҳрори Валӣ навиштааш таври
рӯшану возеҳ мавқеъу алоқамандии худро нисбати ин намояндаи
барҷастаи ҷараёни нақшбандия баён намудааст ва ҳамеша ифтихори онро дошта, ки ҳамзамону ҳаммаром ва ихлосманди Ҳазрати
Эшон асту дар якҷоягӣ тавонистаанд корҳои шоистаеро бар манфиъати ҷомеъа анҷом бидиҳанд. Ба ёд орем бо дастгирии ӯ сабук
шудани як идда андозҳо ва барҳам дода шудани яке аз андозҳои
вазнинтарин, тағма, ки аз ин боб мӯҳтарам Аҳмадҷон
Муҳаммадхоҷаев дар тадқиқотҳои муфассали худ мушаххасан ис240
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тода гузаштаанд. Мавлоно Ҷомӣ дар маснавии «Тӯҳфату-л-асрор»и худ фармуда:
Зад ба ҷаҳон навбати шоҳаншаҳӣ,
Кавкабаи фақри Убайдуллаҳӣ.
Рӯйи замин, к-аш на сару на бун аст,
Дар назараш чун рӯйи як нохун аст.
Он ки зи ҳурияти фақр огаҳ аст,
Хоҷаи Аҳрор Убайдуллаҳ аст.
Шахси дигаре, ки дар замони зиндагии Хоҷа Аҳрор борҳо бо
ҳам нишасту хез намудаву дар якҷоягӣ бо Мавлоно Ҷомӣ дар
сӯҳбат буданд, ин марди фарҳангу арбоби намоёни давлатии вақт
Амир Алишери Навоӣ-Фонӣ (1441-1501) мебошад. Алишери Навоӣ
дар «Насоиму-л-муҳаббат»-и худ, ки тарҷумаи озоди «Нафаҳоту-лунс»-и Мавлоно Ҷомист, чанд андешаи ҷолиби худро бар
нигоштаҳои устодаш афзудааст. Илова бар ин дар девони форсии
Навоӣ-Фонӣ бо қитъае дучор меоем, ки дар он соли фавти Хоҷа
Аҳрори Валӣ дар ибораи «хулди барин» оварда шудааст ва он
қитъаи таърих ин аст:
Хоҷаи хоҷагон Убайдуллоҳ,
Муршиди соликони роҳи яқин.
Шуд ба хулди барин, ки аз фавташ,
Соли таърих гашт: «Хулди барин».
Яъне, аз «Хулди барин» таърихи 896 ҳиҷрӣ мебарояд, ки ин ба
соли фавти Хоҷа Аҳрори Валӣ рост меояд.
Баъд аз фавти Хоҷа Аҳрори Валӣ як силсила мақомот ва
ёддоштҳо рӯйи коғаз омаданд, ки онҳо ба қалами шогирдону мухлисон ва наздикони Хоҷа тааллуқ доранд. Инҳо «Масмуъот»-и
Мир Абдуаввал, домоди Хоҷа Аҳрор, «Силсилату-л-орифин»-и
Муҳаммади Қозӣ – аз муқаррабони Ҳазрати Эшон, «Рашаҳот мин
айн-ил-ҳаёт»-и Фахриддин Алии Сафӣ, ки ду дафъа дар хидмати
Хоҷа Аҳрори Валӣ буда, маводу ҳуҷҷат ва нақлу ривоятҳоро роҷеъ
ба эшон гирд овардааст, «Мақомоти Хоҷа Аҳрор»-и набераи ӯ
Хоҷа Абдулҳақ мебошанд, ки дар онҳо зимни ҳикоёту ривоёт доир
ба рӯзгор, сурату сират, осор ва гуфтаҳои Хоҷа Аҳрор маълумоти
ҷолибу зиёди дархурди истифода барои мукаммалтар намудани
ҳаёти фарҳангии нимаи дувуми қарни ХV-и милодӣ гирд омадаанд.
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Дар ин миён нигоштаи Муҳаммад бинни Бурҳониддин – маъруф ба
Муҳаммад Қозии Тошкандӣ «Силсилату-л-орифин» барои
омӯхтану тадқиқу таҳқиқи рӯзгори ибратомӯзи Хоҷа Аҳрори Валӣ,
ҳамчун шахси фозил, бихраду доно ва сахопешаву тавоно, ниҳоят
ҷолиб аст. Номи пурраи ин китоб «Силсилату-л-орифин ва тазкирату-с-содиқин» буда, он соли 1504, баъди 14 соли фавти Хоҷа навишта шудааст. Муҳаммад Қозӣ аз рӯйи ишораҳои мавҷуда аз муридони содиқ ва аз дӯстони наздики Хоҷа буда, гӯё Хоҷа Аҳрор аз
ӯ хоҳиши дар борааш чизе навиштанро карда будааст. Сабаби дертар навишта шудани ин асар дар чист? Дар ҷавоби ин суол метавон
гуфт, ки Муҳаммад Қозӣ ба масъалаи таснифи китоб доир ба
рӯзгори сипаринамуда ва сурату сирати пири худ бо масъулияти
ниҳоят калон наздик шуда, танҳо бо маълумоте, ки барои ӯ рӯшан
аст, қонеъ нагардидааст. Аз ин рӯ, мусаннифи «Силсилату-лорифин» аз ашхоси бо Хоҷа Аҳрор алоқаеву муносибати наздик
дошта лаҳзаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти Ҳазрати Эшонро ҷамъ
карда (Ҳазрати Эшон ин таъбир ва эҳтироми хосаи Муҳаммад Қозӣ
бар пираш аст – А.М.Х.), иддаеро аз забони султони давр Султон
Аҳмад Мирзо, писари калонии Хоҷа Аҳрор – Хоҷа Абдуллоҳ, мавлоно Лутфуллоҳ, Ҳасан Баҳодур, Наҷиби Наҷҷор, Мавлоно Дарвеши Сарипулӣ, Мавлоно Маъруф, амир Абдуаввал-домоди Хоҷа ва
ғайраҳо нақл менамояд. Бояд ёдрас шуд, ки китоби мазкур бо истифода аз маводи пурқимат нигошта шуда, заминаҳои ҳаётӣ ва боварибахш дорад.
Аз ҷумла, ин нақли Муҳаммад Қозӣ хеле ҷолибу муассир аст:
«Охирин бор, ки ба Шош рафтанд, дигар ба ҷавории раҳмати илоҳӣ
пайвастанд, рӯзе мутасаддии ин ҷамъ аҳқару-л-худдомро талабида
фармуданд, ки мавлоно Лутфуллоҳ, ки мутасаддии хидмати табх
(пухту паз) буданд, ба ҷиҳати муҳимоти Самарқанд, ба Самарқанд
рафта буданд, хидмати табх бар зимн монд ва дар охири умр
мехоҳам, ки бар сари мазори падарони худ гуруснагони Туркистонро сер созам... Ин хидматро ман мекунам ё ту? Фақир ихтиёри
ин хизмат кардам. Ба ин ваҷҳ, ки ҳар рӯз ҳафт гӯсфанд кушта мешуд ва ҳафтсад нон пухта мешуд ва маҷмӯъро ба дасти худ ба
фуқаро бахш мекардам ва харбуза аз деҳаҳое, ки дар навоҳии Шош
буду ба фурӯхт намерафт, он ҳама ба фуқаро сарф мешуд...»
Ин аз кушодадастӣ, саховатмандӣ ва ҷавонмардии ҳамешагии
Хоҷа Аҳрори Валӣ шаҳодат медиҳад, ки дар ин боб роҷеъ ба эшон
гуфтаниҳои зиёде ҳастанд.
Ҳамчунон Муҳаммад Қозӣ дар китоби худ оварда, ки дар за242
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мона ашхоси нотавонбине низ буданд, ки дастовардҳову
муваффақиятҳои Хоҷа Аҳрори Валиро дида наметавонистанд ва
бо ҳар роҳу василае мехостанд обрӯву эътибори ӯро дар назди
ҷамъият паст намоянд, резанд, ба номаш носазоиҳои дурӯғин
паҳн намоянд.
Ба давраи дувуми он сарчашмаҳои адабӣ ва таърихие шомил
мешаванд, ки ба рӯзгору фаъолияти Хоҷа Аҳрори Валӣ баъд аз сари ӯ дар қарнҳои минбаъда дар заминаи радду бадали нигоштаву
гуфтаҳои пешин ва шунидаҳо навишта шудаанд. Инҳо маълумоту
ишораҳои тазкиранигор Мутрибии Самарқандӣ дар «Тазкирату-шшуаро», ишораҳои шоирони қарни XVI – Абдукарим Нидоии
Бухороӣ, Назрии Бадахшонӣ, Лоиқи Андиҷонӣ ва Абӯмуҳаммади
Аминӣ, муаллифи «Ҳафт иқлим» Амин Аҳмади Розӣ, мусаннифи
«Таърихномаи Касира» ё «Таърихномаи роқимӣ» (нигоштаи охири
садаи XVII ва ибтидои садаи XVIII), «Муфизу-л-анвор»-и
Абдулҳайи Муҷахарфӣ (охири асри XIX-аввали асри XX) ва ғайра
мебошанд.
Аз нигоштаву овардаҳои сарчашмаҳои адабӣ ва таърихӣ роҷеъ
ба Хоҷа Аҳрори Валӣ метавон натиҷагирӣ кард, ки нисбат ба ин
шахсияти таърихӣ ду хел ақида мавҷуд будааст; яке ба тарафдорону пайравон ва муридони ӯ дахл дошта, эшон аксариятро ташкил
мекарданду ақоиди мусбати худро дар кутубу расоилашон
таҷассум намудаанд; дигаре ақоиди мухолифини Хоҷа Аҳрори
Валӣ буд, ки ӯро мазаммат мекарданду обрӯву эътиборашро дар
ҷамъият паст заданӣ мешуданд. Ин гурӯҳ аққалиятро ташкил карда, аз рӯйи нақли Муҳаммад Қозӣ дар «Силсилату-л-орифин» бештар вақт ба мағлубияти сахт рӯ ба рӯ мешуданд.
Дар хотима аз гуфтаи худи Хоҷа Аҳрори Валӣ иқтибос меорем,
ки фармудаанд: «Кор он аст, ки боре аз дили мусалмоне бардорӣ ва
бар дили худ ниҳӣ, на он, ки аз дили худ бардорӣ ва бар дили мусулмоне ниҳӣ». Ҳамин иқтибос моро далолат менамояд, ки ҳар чӣ
бештар дар асоси ҳамаи сарчашмаҳои мавҷуда ва корҳои илмии
анҷомёфта ҳақиқати рӯшани рӯзгору фаъолияти Хоҷа Аҳрори Валиро ба пуррагӣ барқарор созем ва чун мероси арзанда инъоми
фардоиён намоем. Вассалом.
Соли 2004
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ҲАҶ ВА АМАЛИ ОН АЗ ДИДГОҲИ
СУХАНВАРОНИ ФОРСИГӮЙ
Ҳаҷ аз аркони дини мубини ислом буда, ҷанбаи назариявии
он, чаҳорчӯбаи мукаммалшудаи ин амал аз ҷониби аҳли муслимин дар асоси мӯътамади ишораҳо аз «Қуръон» дар асарҳои
улуми диния ҳамаҷониба матраҳ шудааст. Дар заминаи он осори
назариявӣ ва раҳнамоии дойимиашон ба мусалмонони ҳаҷгузор
ҳарсола мардумони зиёде аз кишварҳои ба ислом гаравида ҳаҷ
мегузоранд ва тавофи Каъба мекунанд. Ривоятҳост, ки гӯё аз нахустин ашхоси эронитабори амали ҳаҷро ба ҷой оварда Салмони
Форсӣ (аз наздикони Пайғамбар (с) ва сонитар Абӯмуслими
Хуросонӣ (қарни VIII м.) будаанд.
Дар байни онҳое, ки рӯй ба Каъба овардаанду меоранду дар
рӯзҳои муайяншуда ба ҳаҷ мераванд, аз аҳли илму фарҳанг низ
будаанду ҳастанд ва иддае тавонистаанд эҳсосоти худро аз нияту сафар кардан ба ҳаҷ, аз моҳияту аҳамият ва ҷанбаи ахлоқии
ҳаҷҷу ҳаҷгузорӣ дар асоси дидаву омӯхтаву андӯхтаҳояшон
рӯйи коғаз оранд ва чун намунаи ибрату мероси адабӣ ба ёдгор
гузоранд. Аз ин нигоҳ суханварони форсигӯй низ дойир ба ҳаҷ,
заҳамоту манфиатҳои ахлоқиву маърифатии он, зеро ҳаҷ мактаби тарбияту покиза намудани ҷаҳони зоҳириву ботинии ҳар инсони мусалмон аст, қадамҳои чолоку қаламфарсоиҳои зиёде доранд ва ин мавзӯъи ҷолиби адабиётамон ба пуррагӣ омӯхтаву
мавриди тадқиқу таҳқиқи илмӣ қарор нагирифтааст.
Зарур ба ёдоварист, ки мавзӯъи ҳаҷ, шарҳу тавсифи он,
нигоҳи суханварони алоҳидаи форсигӯй роҷеъ ба ҳаҷ, маросими
ҳаҷгузорӣ ва ашхоси ҳаҷгузор бо ду роҳ ба адабиёти китобӣ (дар
ин маврид адабиёти шифоҳӣ ҳам истисно нест – А.М.Х.) ворид
шудааст;
1. Ҳаҷ ва паҳлӯҳои амалии он, хонаи Каъба ва сохту оройиши он дар осори адибоне, ки онҳо пас аз ният кардану адои маросими ҳаҷ он чӣ бо дидаи басар дидаанду бо чашми хирад дарк
намудаанд, ба риштаи таҳрир кашида, аз ин боб баъзеҳо фаслҳои
алоҳидаи ин ё он асари худ ва баъзеи дигар асарҳои алоҳида,
монанди сафарномаҳову ҳаҷномаҳо, бахш кардаанд. Дар ин маврид «Сафарнома»-и Носири Хусрави Қубодиёнӣ (1004-1088),
«Тӯҳфату-л-ироқайн»-и Афзалиддин Хоқонии Шервонӣ (11201198) ва «Ҳаҷнома»-и Сӯфӣ Аллоҳёр (қарни XVIII) аз
намунаҳои барҷастаанд.
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2. Ҳаҷ ва мавзӯъи ҳаҷ дар осор ё зимни осори адибоне роҳ
ёфтааст, ки онҳо нияту сафари ҳаҷ накардаанду аз кутуби диния,
нақлу ривоёти ҳоҷиён ва шунидаҳои худ рамуз бардошта, онро
аз ҳақиқати рӯзгор, аз гуфтору рафтору кирдори онҳое, ки
ҳаҷгузорӣ насибашон шудааст, ба авроқи адабиёт кӯчонидаанд.
Ба ин маънӣ, вобаста ба мавзӯъи ҳаҷ, бо тамоми паҳлӯҳояш,
дар тӯли беш аз ҳазору анд сол суханварони форсигӯйи мо бо
таълифоти худ дар рӯшан намудани моҳияту амали ҳаҷ ва
ҷанбаи ахлоқиву маърифатии он на танҳо барои мардуми форсизабон хидмат кардаанд, балки дар пешбурди тамаддун ва рушду
камоли афгори бадеии мардумони дигари мусалмон низ саҳми
ногусастание доранд. Аз суханварони адабиёти форс-тоҷик муаллифи «Таърихи Табарӣ», Фаррухии Систонӣ, Носири Хусрави
Қубодиёнӣ, Абдуллоҳи Ансорӣ, Афзалиддин Хоқонии Шервонӣ,
Саъдии Шерозӣ, Муҳаммад Ғаззолии Тӯсӣ, Ҳофизи Шерозӣ, аз
адибони бузурги тасаввуф Саноии Ғазнавӣ, Фаридуддини Аттори Нишопурӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ, шоир ва мутафаккири қарни ХV Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, Алишери
Навоӣ (Фонӣ), Убайди Зоконӣ, Восифӣ, Абдурраҳмони
Мушфиқӣ, Шоҳин, Аҳмади Дониш, Шайх Абдулҳайи
Муҷахарфӣ ва ғайра кам ё беш ба ин масъалаи дар рӯзгори аҳли
муслим муҳим таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, аксар хулосаҳои ибратбахши худро барои тарбияву андарз додан ба мардумон, пойдории ваҳдату ягонагии инсоният ва таъмин намудани иттиҳоду
иттифоқи халқу миллатҳои гуногуннажоди мусалмон пеш овардаанд, ки омӯзишу таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи илмии онҳо
дар ин мақолаи кӯчак ғайри имкон аст. Дар ин маврид баёни ҳақ
он аст, ки адибони форсигӯй аз як тараф бандагони неки Худовандро ба ҳаҷу ҳаҷгузорӣ ва тоъату ибодати покиза талқин намоянд, аз ҷониби дигар бо нишон додани баъзе камбудиву
норасоиҳои ҳаҷгузорону ҳоҷиён баъдинагонро ҳушдор доданӣ
шудаанд, ки дар амалӣ намудани Ҳаҷ бо тамоми қонунияту талаботаш пайваста одоби ҳамидаро нигоҳ дошта, ҳамчун мусалмони комили зоҳирану ботинан пок амал намуда тавонанд.
Дар баробари муаллифи «Таърихи Байҳақӣ», «Сафарнома»-и
Носири Хусрав ва «Тӯҳфату-л-Ироқайн»-и Хоқонӣ, ки дойир ба
сафари хонаи Каъба, ҳаҷ ва ҳаҷгузорон нигоҳҳои ҷолиби худро
доранду
ҳар
кадоме
мавзӯъи
алоҳидаи
доманадори
тадқиқотианд, Фаридуддини Аттори Нишопурӣ низ дар осори
гаронмояи худ, бахусус маснавиҳои «Мантиқу-т-тайр» ва
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«Илоҳинома» баъзе ишораҳои ҷолиб баён доштааст, ки ҳамагӣ
маърифатиянд. Ҳар касе, ки аз «Мантиқу-т-тайр»1 «Достони
Шайхи Санъон» ва аз «Илоҳинома»3 ҳикояти «Зани порсо»-ро
қироъат кардаву дар зеҳнаш дошта бошад, бешак дарк намуд, ки
дар ин ду ҳикоят роҷеъ ба ҳаҷ ва ҳаҷгузорӣ чӣ ишораҳое роҳ доранд. «Достони Шайхи Санъон» ҳамаҷониба оливу латиф ва дилангезу ҷаззоб буда, онро атторшиноси эронӣ Бадеъуззамони
Фурӯзонфар аз лиҳози шоирӣ «аз шоҳкориҳои назми форсӣ» донистааст.4
Асли достон аз қиссаи ишқи шӯрангези пири тариқат бар
духтари тарсо (насронӣ) нодираву шигифтангез аст. Гузашти
шайхи Санъон аз шӯҳрату некномӣ ва дину имон, бода хӯрдану
зуннор бастан, хирқа сӯхтану бут парастидан ва хукбонӣ кардан
нишонаи таъсири ишқ ва намунаи фидокорӣ дар роҳи маъшуқ
мебошад. Бозгаштани ёрон ба роҳнамоии ёри баргузида ва нуктадон таълим медиҳад, ки муридону шогирдон бояд дар ҳама
ҳол тобеъи шайх бошанд, ба куфри ӯ кофир ва ба дини ӯ диндор
шаванд. Аз ин рӯ, маънии иродат аз матни пурраи достон пайдо
мешавад. Дар поёни ин ҳикоят таъсири дуъои ёри раҳнамову
тавбаи шайхи Санъон намоён мегардад ва имони духтари тарсо
бошад, таъсири сидқро муҷассам мекунад. Дар иртибот ба
мавзӯъе, ки мавриди гуфтугӯст, Аттори Нишопурӣ илова бар
шарҳи таъсири ишқ идома менамояд, ки мағрури тоъату ибодат
набояд буд, зеро оқибат маълум нест. Вагарна шайхи маъруфу
мӯътабар, ки чаҳорсад мурид доштаву зиёда аз панҷоҳ ҳаҷ кардааст, бале зиёда аз панҷоҳ ҳаҷ кардааст, ба нигоҳе дилу дин аз
даст дода, тоъати панҷоҳсоларо ба сари кори ишқ намекард:
Шайх буд андар ҳарам панҷоҳ сол,
Бо муриде чорсад соҳибҷамол.
Ҳар муриде, к-они ӯ буд, ай аҷаб
Мениёсуд аз риёзат рӯзу шаб.
1

Фаридуддини Аттор. Мантиқу-т-тайр. Ба эҳтимоми Аҳмади Ранҷбар. –
Теҳрон, 1370. – С.154-194
3
Фаридуддини Аттор.Илоҳинома. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима
ва луғоту тавзеҳот аз Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – Душанбе: Паёми
ошно, 2000. – С.42-56
4
Бадеъуззамони Фурӯзонфар. Шарҳи аҳвол ва нақду таҳлили осори
Шайх Фаридуддини Аттори Нишопурӣ. – Теҳрон, чопхонаи
«Донишгоҳ», 1339-1340. – С.332
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Ҳам амал, ҳам илм бо ҳам ёр дошт,
Дар аён ҳам кашфу ҳам асрор дошт.
Қурби панҷаҳ ҳаҷ ба ҷо оварда буд,
Умра умре буд, то мекарда буд.5
Гузашта аз ин, Аттори Нишопурӣ дар суолу ҷавоби писари
нахустин аз шаш писар бо падар дар «Илоҳинома» дар сифати
таърифи зану мард қиссаи занеро нақл мекунад, ки шавҳараш
роҳи ҳаҷ пеш гирифт ва ҳамсари худро барои нигоҳубин ва
таъмини маишати рӯзгор ба бародараш супурд. Он ноҷавонмард
бар зани бародараш ошиқ шуда, ба коми дил расида наметавонад. Минбаъд, то баргаштани шавҳараш аз сафари ҳаҷ чӣ рӯзҳои
сахте ба сари зан меояд, дар ҳикояти суханвари нишопурӣ бо
шӯру ҳаяҷон ошиқонаву орифона баён ёфтааст ва барои донистани он ниёзмандон ба «Илоҳинома»-и шоир муроҷиъат намоянд. Ин ҷо як нуктаро ёдовар шуданием, ки барои ба ин сафари
манфиъатбахш ба тану ҷон ва ҷомеъа баромадан оромии комили
хонадон ҳам аҳамияти алоҳида доштааст дар ҳамаи давру
замонҳо.
Ба ин ҳикояти Аттори Нишопурӣ, ки ҳоҷат ба тавзеҳ надорад,
таваҷҷӯҳ намоед:
Яке аврат тавофи Хона мекард,
Назар афканд бар рӯяш яке мард.
Занаш гуфто: – Гар аҳли розӣ охир,
Чунин дам кай ба ман пардозӣ охир!
Вале огаҳ найӣ ту – бесару пой,
Ки аз кӣ пой мондастӣ чунин ҷой.
Гар аз мардии худ будӣ нишонет,
Сари зан нестӣ ин ҷо замонет.
Ту ин ҷо аз пайи суд омадастӣ,
На аз баҳри зиёнбуд омадастӣ.
Ту худро рӯзи бозоре чунин гарм,
Зиён хоҳӣ, надорӣ аз Худо шарм!...6
5
6

Фаридуддини Аттор. Достони шайхи Санъон ва ҳикояти зани порсо.
Мураттиб Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – Душанбе, 1996. – С.10
Фаридуддини Аттор.Илоҳинома, чопи фавқуззикр. – С.222
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Аз нигоштаҳои килки сеҳрангези суханварони гузаштаи мо
пайдост, ки амали Ҳаҷ коре сахт душвор буда, ният кардану ба
сафар баромадан ва тавофи Каъба намудану баргаштан ҳанӯз
кам аст. Имони комилу иродаи мустаҳкам доштан ва дар ин
ҷодаи ҳақписанд заҳмати пайваста кашидану сарбаландона ба
мақсад нойил гардидан муддаъо будааст. Ба ин маънӣ, дар
ҳазароту-л-қудс»-и
Мавлоно
ва
мин
«Нафаҳоту-л-унс
Абдурраҳмони Ҷомӣ роҷеъ ба шайх Абӯумари Заҷҷоҷӣ чунин
омадааст, ки пурра иқтибос овардани онро барои дарки масъала
мақсаднок медонем:
«...Сӯҳбат дошта бо Абӯусмони Ҳиярӣ ва Ҷунайд ва Хаввос.
Гӯянд, ки чиҳил сол дар Макка муҷовир буда ва дар Ҳарам бавл
накарда ва хӯйе наандохта таъзими Ҳарамро ва наздик ба шаст
ҳаҷ гузаронида буд.
Вай гуфта, ки модари ман бимурд ва аз вай панҷоҳ динор мерос ба ман расид. Ба сидқи ҳаҷ берун омадам. Чун ба Бобул расидам, маро шахсе пеш омад ва гуфт:
– Бо худ чӣ дорӣ?
Бо худ гуфтам: – «Ҳеч аз ростӣ беҳтар нест».
Гуфтам: – Панҷоҳ динор!
Гуфт: – Ба ман деҳ. Ҳамёнро ба вай додам. Онро бишумурд,
ҳамчунон ёфт, ки гуфта будам.
Гуфт: – Бистон, ки ростии ту маро бигрифтӣ! Пас аз маркаби
худ фуруд омад, ки савор шав.
Гуфтам: – Намехоҳам.
Гуфт: – Чора нест ва илҳоҳи бисёр кард, савор шудам.
Гуфт: – Ман ҳам бар асари ту мерасам. Соли оянда ба ман расид дар Макка ва бо ман мебуд, то аз дунё бирафт».
Мавлоно Ҷомӣ ҳикоятро ин тур ҳусни хотима бахшидааст:
«Гӯянд, ки дар мавсими ҳаҷ аҷамие пеши вай омад, ки бароти
ман бидеҳ, ки ҳаҷ гузоридам ва ёрони ту маро ба ту нишон доданд, ки бароти ҳаҷ аз ту бистонам. Шайх саломати сидқ ва содагии вайро дид, донист, ки ёрон бо вай мазоҳ кардаанд, ба мулзам ишорат кард ва гуфт:
– Он ҷо рав ва бигӯй: «Ё раб».7
Мавлоно Ҷомӣ дар ин асари худ ҳамчунон нақл менамояд, ки
Шайх Саъдии Шерозӣ «сафари бисёр кардааст ва ақолимро гаш7

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор, ҷилди ҳаштум. Мураттибон А.Зуҳуриддинов, А.Муҳаммадӣ, А.Раҳмонов. – Душанбе: Адиб, 1990. – С.30-31
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та ва борҳо ба сафари ҳаҷ пиёда рафта».8 Ин ишораи мусаннифи
«Нафаҳоту-л-унс...»-ро худи Саъдӣ таъйид намуда, баъзе
ҳаҷгузорони норасо ва танбалро мазаммат менамояд ва мегӯяд:
Ҳоҷӣ ту нестӣ, шутур аст, аз барои он-к,
Бечора бор мебараду хор мехурад!
Аз рӯйи нигоштаи суханварони форсигӯй пайдост, ки нияту
сафари ҳаҷ кардан ва амали онро ба ҷо овардан ҳанӯз маънои ба
мақсади комил нойил шуданро надорад. Дар «Кимиёи саъодат»и Имом Муҳаммади Ғаззолии Тӯсӣ омадааст, ки «Алӣ ибни
Муваффақ яке аз бузургон будааст, ки гуфт:
– Як сол ҳаҷ кардам. Шаби арафа ду фариштаро ба хоб дидам,
ки аз осмон фуруд омаданд бо ҷомаҳои сабз. Яке он дигареро
гуфт:
– Донӣ, ки имсол ҳоҷӣ чанд кас буданд?
Гуфт: – На!
Гуфт: – Шашсад ҳазор буданд!
Гуфт: – Донӣ, ки ҳаҷҷи чанд кас пазируфтаанд?
Гуфт: – На!
Гуфт: – Ҳаҷҷи шаш кас пазируфтаанд! Ва ман аз хоб дар омадам аз ҳавл ва аз ин сухан сахт андӯҳгин шудам ва гуфтам:
– Ман ба ҳеҷ ваҷҳ аз он шашгона набошам.
Андар ин андеша ва андӯҳ ба машъар-ал-ҳаром расидам ва
дар хоб шудам. Ва ҳам он ду фариштаро дидам, ки ҳам он ҳадис
бо якдигар бигуфтанд. Он гоҳ он яке гуфт:
– Донӣ, ки Ҳақтаъоло имшаб чӣ ҳукм кардааст миёни халқ?
Гуфт: – На. Гуфт: – Ба ҳар яке аз он шаш тан сад ҳазор аз
ҳаҷгузорандагонро бибахшид ва ҳамаро ба кори он шаш кард.
Пас аз хоб бедор шудам шодон ва шукр кардам Худойро».9
Ин ҷо Ғаззолӣ аз теъдоди ҳарсолаи ҳаҷгузорон ёдовар шуда,
аз номи Пайғамбар (с) менависад:
«– Худои таъоло ваъда додааст, ки ҳар соле шашсад ҳазор
банда ин Хонаро зиёрат кунанд ба ҳаҷ ва агар камтар аз ин бошанд, аз малоика чандон бифиристанд, ки ин адад тамом шавад
ва Каъбаро ҳашр кунанд чун арӯсе, ки ҷилва хоҳад кард ва ҳар
8
9

Ҳамон ҷо. – С.115
Имом Муҳаммад Ғаззолии Тӯсӣ. Кимиёи саъодат. Ба кӯшиши Ҳусайни
Хидевҷам. – Теҳрон, 1378. – С.218-219
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кӣ ҳаҷ карда бошад, гирди вай ҳамегардад ва даст дар пардаҳои
вай занад, то он гоҳ, ки дар биҳишт шавад ва эшон бо вай дар
биҳишт шаванд».10
На ҳамаи суханвароне, ки ба мавзӯъи Ҳаҷ даст задаанд,
ҳаҷгузориро ҳатмӣ мешуморанд. Дойир ба ин масъала аксар адибони аҳли тасаввуф бар онанд, ки бояд ҳар шахси мусалмон аввал худро бишиносад, илми ботинро пурра аз бар намояд, кулли
аркони исломро ба покизагӣ риоят намояд, суратпарастиро аз
вуҷуд дур андозад, пас тавофи Каъба кунад. Хоҷа Абдуллоҳи
Ансорӣ дар ин маврид мефармояд:
Каъба бинои Халили Озар аст,
Дил назаргоҳи Ҷалили Довар аст.
Дил ба даст овар, ки ҳаҷҷи акбар аст,
Аз ҳазорон Каъба як дил беҳтар аст.
Ва низ Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ ба риёзоту муҷоҳадот ва ба
даст овардани дил, ки ҳаҷҷи акбар аст, далолат фармуда ва
машғулият ба илми ботинро аз ҳаҷ беҳтар шуморида, андешаи
худро дар рубоие ин тавр иброз медорад:
Дар роҳи Худо ду Каъба омад манзил,
Як Каъбаи сурат асту як Каъбаи дил.
То битвонӣ зиёрати дилҳо кун,
Беҳтар зи ҳазор Каъба бошад як дил.11
Дар иртиботу алоқамандӣ ба гуфтаҳои Абдуллоҳи Ансорӣ
дар китоби «Иршоду-т-толибин» омадааст, ки: «Мансури
Ҳаллоҷро писари ӯ дар он ҳангом, ки хиромон ба зери дор мешитобид, пурсид, ки васияте кун. Гуфт:
– Агар дигарон ба илми зоҳир кӯшанд, ту ба илми ботин
машғул шав, ки «зарратун мин илми-л-ботини хайрун мин ибодати-с-сақалайн», яъне як зарра илми ботин ба даст овардан
беҳтар аст аз ибодати тамоми одамӣ ва парӣ».12
10

Ҳамон ҷо. – С.219
Абдулҳайи Муҷахарфӣ, Муфизу-л-анвор ва девони ашъор. Нусхаи
қаламии шахсӣ, варақи 230
12
Расул Ҳодизода. Тасаввуф дар адабиёти форс-тоҷик. – Душанбе:
Адиб, 1999. – С.57
11

250
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Аз суханварони орифи Вароруд Шайх Абдулҳайи Муҷахарфӣ
(1867-1931) дар рисолаи фалсафии худ «Муфизу-л-анвор» роҷеъ
ба ҳаҷ ва ҳаҷгузорон ин тавр хулоса намудааст:
«Бидонед, ай бандагони Худой, ки Абдуллоҳ Муҳаммад ибни
Фазл ал-Балхӣ гуфта, ки маро аҷаб аст, ки мардум қатъи манозил
ва тайи мароҳил намуда ба ҳаҷ мераванд, то ки ба Каъба бирасем, зеро осори анбиё он ҷост. Чаро қатъи бодияи нафсу ҳаво
намекунанд, то ки ба дилҳои худ бирасанд?!» Чунки осори мавлои ӯ дар дил аст. Мақсуд аз намоз ва рӯза ва ҳаҷ ва ҳар ибодатталаби мавло ва ҷустани ризои ӯст, рубоӣ:
Матлаби ту шӯҳрату ном асту бас,
Фикрҳоят фосиду хом асту бас.
Корат аз тақвофурӯшиҳо туро,
Сайди ақли мардуми ом асту бас.
Шайх Абдулқодири Бедил мегӯяд:
Ба Дайру Каъба корат чист Бедил,
Агар фаҳмидаӣ дил хонаи ӯст!13
Қобили тазаккур аст, ки дар ин маврид ҳақ бар ҷониби Шайх
Абдулҳайи Муҷахарфӣ ва Шайх Абдулқодири Бедил аст. Охир
худро нашинохта, ки кистӣ ва аз куҷо омадаиву ба куҷо меравӣ
ва ҳадаф аз омадану рафтан чист, ба даргоҳи Худованд рӯй
овардан чӣ маънӣ дорад?! Ба ин маънӣ шоир хеле хуб мефармояд:
Ҳоҷӣ ба раҳи Каъбаву мо толиби дидор,
Ӯ хона ҳамеҷӯяду мо соҳиби хона.
Дар маросими Ҳаҷ ва ҳаҷгузорӣ ашхосу тойифаҳои гуногун
бо ахлоқи ҳархела иштирок менамоянд. Ҳама ба умеди судҷӯйӣ,
аммо судҳои мухталиф. Яке бо амали ҳаҷ умед бар он дорад, ки
фардо-рӯзи растохез Худованд дастгираш мешавад, дигаре дурро дида натавониста, пойбанди ҳавову ҳаваси чандрӯза дар ин
дунё будан аст, севумӣ барои суди иқтисодӣ рахти Ҳаҷ мебан13

Нусхаи қаламии Абдулҳайи Муҷахарфӣ, варақи 23б
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дад. Ва онҳое, ки баҳонаи Ҳаҷ даст ба савдо мезананду
авомфиребӣ мекунанд, дар адабиёти мо зери тозиёнаи танқид
гирифта шудаанд.
Таваҷҷӯҳ менамоем ба ду намуна аз қасойиди «Ситтаи зарурия»-и Алишери Навоӣ-Фонӣ.
Фонӣ-Навоӣ онҳоеро, ки ғулому гирифтори нафсанд, ба ҳаҷ
намудан ҳидоят намекунад ва дунёи эшонро ин тур фош менамояд:
В-агар аз ғояти ислом майли Ҳаҷ кунӣ ногаҳ,
Матоъи Макка пурсӣ аз гаронӣ ё худ арзонӣ.
Агар суди накӯ уммед бошад, бор барбандӣ,
Дар ин ҳаҷ фарқ кай бошад, дар исломиву насронӣ.
В-агар суди умеди нафъ некӯ набвадат, сад узр,
Зи хавфи роҳу камсармоягиву заъфи ҷисмонӣ.
Бувад имонат он исломат ин, ай мӯъмини муслим,
Ҷуз ин ҳам кофириҳо бошадат дар парда пинҳонӣ.14
Ва дар қасидаи «Қуту-л-қулуб» мегӯяд:
Варат азимати Ҳаҷ шуд мудом, аз он сафарат,
Умеди даҳ сиву чил суд кардани савдост.15
Аз суханварони тундгӯю ҳақҷӯйи адабиёти форс-тоҷик Убайди Зоконӣ низ дойир ба ҳаҷ ва ҳаҷгузорон ишораҳои ҳаётӣ дорад. Ӯ дар ҷойе мегӯяд:
«Розӣ ва гелонӣ ва қазвинӣ бо ҳам ба ҳаҷ рафтанд. Қазвинӣ
муфлисе буд ва розӣ ва гелонӣ тавонгар буданд. Розӣ чун даст
ба ҳалқаи Каъба зад, гуфт:
«– Худоё, ба шукронаи он ки маро ин ҷо овардӣ, Булдон ва
Бунафшаро аз моли худ озод кардам». Гелонӣ чун ҳалқа бигрифт, гуфт:
«– Бад-ин шукрона Муборак ва Сақанқурро озод кардам».
Қазвинӣ чун ҳалқа бигрифт, гуфт:
14

Амир Алишери Фонӣ. Девони форсӣ (мунтахаб ба ҳуруфи арабӣ). Мураттиб ва муаллифи сарсухан Алии Муҳаммадӣ. – Душанбе:Ирфон,
1993. – С.269.
15
Ҳамонҷо. – С. 262
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«Худоё, ту медонӣ, ки на Булдон дорам ва на Саканқур ва на
Бунафша ва на Муборак. Бад-ин шукрона модари Фотимаро ба
се талоқ аз худ озод кардам».16
Убайди Зоконӣ ба ин масъалаи муҳим тундтар муносибат намуда, дар рисолаи «Садпанд»-и худ ҳаҷгузорони норасоро низ
зери тозиёнаи танқид гирифтааст.
Ниҳоят, мавзӯъи ҳаҷ ва маросими ҳаҷгузориву амалӣ кардани
он дар осори манзуму мансури суханварони форсигӯй мавқеъ ва
мақоми алоҳида дошта, дар онҳо аҳамияту моҳияти ҳаҷ, гуфтору
рафтору кирдори ҳаҷгузорон бо ҷолибтарину хотирнишинтарин
тасвирҳои бадеъӣ; истифода аз жанрҳои гуногуни адабӣ, ба кор
бурдани санъатҳои бадеъӣ, сабку услуби баёни салису равон
таҷассум ёфтаанд. Ба инобат гирифтани қойидаву талаботи ҳаҷ
ва муқоясаи он бо осори бадеии ба ин мавзӯъ марбут
норӯшаниҳои зиёди ҳаёти фарҳангиву иҷтимоъии моро рӯшанӣ
меандозад. Минбаъд ба ин мавзӯъ ҳамчун ба мавзӯъи ахлоқӣ
таваҷҷӯҳи лозима равона намудани мутахассисони соҳа дар тарбияи ахлоқии ҳамнавъонамон барои пешбурду рушди ҳаёти
фарҳангиву иҷтимоъии кишвар натиҷаҳои мусбат бор хоҳад
овард.
Соли 2001

16

Убайди Зоконӣ. Куллиёти мунтахаб. Тартибдиҳанда Холиқ Мирзозода. – Душанбе, 1963. – С.60.
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РӮЗГОРУ ОСОРИ АДАБИИ АБДУЛҲАЙИ МУҶАХАРФӢ
ВА ЗАРУРАТИ ОМӮЗИШУ ТАҲҚИҚИ ОН
Дойир ба адабиёти асри XIX ва аввали асри ХХ-и форс-тоҷик
дар Варорӯд маводи зиёде дастрас ва корҳои ҷолиби таҳқиқотии
мутааддид анҷом ёфта бошанд ҳам, мо бо боварии комил гуфта
наметавонем, ки адабиёти индавраинаи мардумамон ба куллӣ
дастрас гардидаву ҳамаҷониба мавриди пажӯҳишу омӯзиш
қарор гирифтааст. Сабабҳои маълуми таърихӣ, давраи пурошӯби
азбайнравии Бухорои амирӣ ва оғози Инқилоби Октябр бойигарии фарҳангии беш аз ҳазорсолаи мардуми моро умуман ва мероси адабии охири қарни XIX ва аввал қарни ХХ-ро махсусан,
он қадар пош дода, аз байн бурда, ки имрӯз ба ҷуз таассуф
хӯрдан чорае надорем. Бо он ҳама ҷойи хушиву масаррат он аст,
ки дар байни таззодҳои шадиди рӯзгори сипаришуда мардони
бихраду фарҳангдӯсте буданд, ки тавонистаанд иддае кутуби
меросии моро аз чанголи нобасомониҳову каҷфаҳмиҳои таърих
баргиранду бо муддате пинҳон нигоҳ доштан умри дубораашон
бахшанд. Ба ин осори ба мерос мондаи Абдулҳайи Муҷахарфӣ –
суханвари ширинбаён шомил аст, ки дер ҳам бошад, имрӯз дастраси мост ва мавриди тадқиқу таҳқиқи босамар қарор дорад.
Устод Садриддин Айнӣ дар «Намунаи адабиёти тоҷик»
аҳамияту зарурати ҷамъовариву табъу нашри осори парокандаи
суханварони асрҳои XVI ва аввали асри XX-и Мовароуннаҳри
тоҷикро, ки як шохаи бузурги адабиёти беш аз ҳазорсолаи форстоҷик ба шумор меравад, ҷиддан таъкид карда, навишта буд:
«Ба асарҳои мутааххирин, нисбат ба пешиниён, бисёртар ҷой
дода шавад. Зеро асарҳои мутақаддимин дар девонҳо, тазкираҳо,
дар китобҳои адабиёти форсӣ ва дар намунаи адабиёти Эрон
машрӯҳҳо сабт ва қайд ёфтаанд. Аммо асарҳои аҳди охирӣ дар
баёзҳо, тазкираҳо, дар китобҳо ҷамъ шуда бошанд ҳам, бинобар
чоп нашудан дар миёнаи оммаи аҳолӣ шоеъ нестанд».1
Устод ҳамон вақт пайваста кӯшиш мекард, ки бад-ин роҳ «номи гузаштагонро зинда ва ҷавононро ба адабиёт» ташвиқ намояд. «...бозори адабиёт ҳанӯз беш аз пеш гарм аст. Агар матоъе
доред, биёред ва агар димоғе доред, кор кунед!»2 – дилсӯзона ба
аҳли фарҳанг муроҷиъат намуда буд ӯ. Мутаассифона Садрид1
2

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик. – Москва. 1926. – С.3
Ҳамон ҷо. – С.4
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дин Айнӣ бо суханварони ба таъбири ховаршиносони хориҷиву
ватанӣ, Бухорои шарқӣ иртиботу ошноии кофӣ надошта, ки аз
ашъори эшон дар «Намунаи адабиёти тоҷик» камтар ҷой додааст. Агар ӯ аққалан бо эҷодиёти Абдулҳайи Муҷахарфӣ каму
беш шинос мебуд, ҳатман намунае чанд аз ашъорашро дар китоби худ ҷой медод. Пас Абдулҳайи Муҷахарфӣ кист? Вай чӣ
рӯзгореро гузаронидаву чӣ осоре ба мерос гузоштааст?
Аз ишораҳои мавҷуда маълум гардид, ки Абдулҳайи
Муҷахарфӣ зодаву парвардаи дараи Муҷахарфи ноҳияи Нурободи водии Рашт буда, дар нимаи дувуми қарни XIX ва аввали асри XX зиндагиву эҷод кардааст. Барои рӯшанӣ андохтан ба
масъалаи мадди назар мо пеш аз ҳама ба сарчашмаҳои адабиву
таърихии наздик ба рӯзгори ӯ иншошуда муроҷиъат намудем ва
умед бар он доштем, ки дойир ба ҳаёту эҷодиёти мавсуф ишорае
пайдо менамоему он сарриштаи боэътимоди омӯзишу
пажӯҳишҳои баъдинаи мо мегардад. Вале бештару беҳтар аз
навиштаҳои дастраси адабии худи Абдулҳай сарчашмаи
мӯътамаде пайдо нашуд. Дар қайди ҳаёт будани яке аз фарзандони адиб Муҳаммадикроми 84-сола барои мо дасти дарозе буд.
Дар рӯзгори мо аввалин бор ду ғазали адиб дар рӯзномаи
ноҳиявии «Ҳақиқати Комсомолобод» ба табъ расид.3 Баъди даҳ
сол адабиётшиноси тоҷик Амирбек Ҳабибов дар заминаи дарёфти девони нопурраи адиб ва ҷустуҷӯҳои минбаъда дар китоби тазкирамонанди худ «Ганҷи парешон»4 ва асари
тадқиқотиаш «Доираҳои адабии Бухорои шарқӣ»5 аз
Абдулҳайи Муҷахарфӣ ёд карда, ҳамон девони нопурраро, ки
аз 80 варақ иборат аст, асос ва сарчашмаи кори худ қарор
медиҳад. Вале набудани сарчашмаи мӯътамад аз як тараф ва
дастрас набудани аққалан девони пурраи адиб ва осори
мавҷудаи ӯ аз ҷониби дигар барояш имконият надодаанд, то ба
рӯзгору осори мавсуф рӯшание андозад.
Мақолаи набераи Абдулҳай Низомуддини Муҳаммадикром аз
мухтасари рӯзгору осори суханвар ҳикоят намуда, дар фароварди он намунае аз ашъори шоир манзури хонанда гардидааст.6
3

Ҳақиқати Комсомолобод. 22-сентябр. 1974. – С.4
Ҳабибов А. Ганҷи парешон. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.207-216
Ҳабибов А. Доираҳои адабии Бухорои шарқӣ. – Душанбе: Дониш 1984.
– С. 112-117
6
Адабиёт ва санъат. 22-сентябр, 2000. – С.8
4
5
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Баъдтар дар мақолаи «Андалеби гулшани ишқ»7 мухтасари ҳаёту
эҷодиёти Абдулҳайи Муҷахарфӣ омада, дар замина 22 ғазали
шоир интишор ёфт. Ин ҳама моро барои ҳатталимкон муайян
намудани рӯзгори сипаришудаву осори боқимондаи Абдулҳайи
Муҷахарфӣ раҳнамун сохтанд.
Шайх Абдулҳайи Домулло Муҳаммадсобири Абдулазим соли
1284 ҳиҷрӣ, баробар ба 1867 милодӣ, дар деҳаи Муҷахарфи
ноҳияи Нуробод (пештара Пунбагӣ, Комсомолобод, Дарбанд)-и
водии Рашт ба дунё омадааст. Гузаштагони дури ӯ аз сайидзодагони Даҳбеди Самарқанд будаанд. Номбурда роҷеъ ба зодгоҳи
худ дар рисолаи «Муфизу-л-анвор» чунин овардааст: «...ходими
аҳли шариъат ва мухлиси аҳли тариқат Абдулҳай ибни
Муҳаммадсобир сокини қарияи Муҷахарф ва ин қарияест аз
қасаботи Қаротегин ва тавобеъи Бухорои Шариф...»8
Ин ишора дар рисолаи «Канзу-л-мавоъиз» ва хотимаи маснавии «Муфиду-л-мӯъминин»-и адиб низ омадааст. Падараш, ки
хатмкардаи мадориси Бухоро ва муфтии диёри худ буд, тарбияи
фарзандро зери назорати дойимии хеш қарор дода, дар ин роҳ
заҳматҳои лойиқ кашидааст.
Абдулҳайи дар тифлӣ аз модар ятиммонда дар тарбияи бобои
модариаш Охунди Мулло Шариф, ки аз ашхоси фозилу
мӯътабари дара буд, таълимоти ибтидоиро гирифта, камол меёбад. Вай бо тавсияи падар аз пири тариқат Шайх Шаҳобуддин
Ёзғандӣ (деҳаи Ёзғанд дар минтақаи Тавилдара воқеъ аст) муддати 7-сол сабақҳои ботинӣ омӯхта, маърифати ирфониро азбар
менамояд ва чун орифи комил ва муршиди пухта ба диёр бармегардад. Ӯ акнун дар нишастҳои илмиву адабии водӣ ширкат варзида, маҳфилҳоро гарм менамуд. Ҳар нишасту баҳс дониш ва
диди адабиву бадеии ӯро меафзуд ва торафт ба такмили
маҳорати суханрониву эҷод ӯҳдадор ва раҳсипор мегардонид.
Абдулҳайи Муҷахарфӣ баъди ба пояи лозимии дониш расидан ҳар лаҳзаи азизи умри худро барои офаридани асарҳояш
сарф менамояд. Зиндагии хуб, таълими ҳамаҷониба, осудаҳолӣ
7
8

Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. Маҷаллаи «Фарҳанг». 2002, №5-6. –
С.29-32
Абдулҳайи Муҷахарфӣ. Муфизу-л-анвор ва Девони ашъор. Бо кӯшишу
таҳқиқи Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ва Бӯрии Бачабеки Карим. –
Москва: «Интрансдорнаука», 2003. – С.33; Минбаъд дар қавсайн дар
зери мисолҳои аз ҳамин китоб иқтибосшуда саҳифаашон нишон дода
мешавад.
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ва шӯри ҷавониву гармии миёнсолӣ ба вай имконият медиҳанд,
ки ҳар чӣ бештар дониш бар дониш афзояду пайваста машғули
эҷод бошад. Ва эҷодиёти Шайх Абдулҳай гӯёи онанд, ки вай дорои хулқу атвори ҳасана ва сифоти писандида, шахси хушахлоқ,
покизарӯ, хайрандеш, мардумдӯст буда, улуми нақлӣ ва ақлӣ,
Қуръон, тафсири он, ҳусни хат ва илми ҳадисро то ҷойе фаро
гирифта, аз уламои номдори водии Рашт ба шумор мерафт. Забони арабӣ забони дувуми модариаш будааст. Бо ин забон
ғазалҳои пурра ҳам навиштааст.
Тавре аз эҷодиёти боқимондаи Абдулҳайи Муҷахарфӣ пайдост, дар замони дар қайди ҳаёт будани ӯ дар қаламрави
форсигӯён ва ҳатто берун аз он табақаҳои гуногуни тасаввуф аз
қабили чиштия, кубравия, қодирия, сӯҳравардия, нақшбандия ва
ғайра амал мекарду иддае равнақ доштанд ва ба дойираи хеш
эътиқодмандони зиёдеро ҷалб менамуданд. Ҳадафи аввалияи ин
ҷараёнҳо тарбияи ахлоқи поки инсониву роҳ намудан ба шинохти Офаридгор буд. Табиист, ки ба Абдулҳайи ориф ин таълимот
бетаъсир намондааст. Охунди Мулло Шариф худ солики
тариқаи қодирия буда, набераашро дар ҳамин рӯҳия тарбия менамояд. Аз тарафи дигар ӯ зиракона ба ирфон ва тасаввуф майли
зиёд дошт ва дар баробари силсилаҳои гуногуни он ба тариқаи
нақшбандия ҷазба ва кашише дар дил мепарварид. Ин майлу
рағбат бо таълим гирифтан аз Шайх Шаҳобуддин Ёзғандӣ
қисмати Абдулҳайро ба ҷараёни нақшбандия пайваст намуд.
Ҷустуҷӯ ва ошноӣ бо ин таълимот сабаб мешавад, ки ӯ баъзе
хулосаҳои худро дар боби таълимоти нақшбандия ва ҷанбаҳои
инсонпарвариву аҳамияти иҷтимоӣ доштани он баён намояд.
Шоири ориф мегӯяд:
Ай валад, гардӣ зи файзи нақшбандон баҳраманд,
То ки аз файзи Баҳоуддин шавад корат тамом. (саҳ.358)
Ба ин маънӣ таваҷҷӯҳи Абдулҳайи Муҷахарфӣ ба сарсилсилаи ин тариқа Хоҷа Баҳоуддини Нақшбанд ва Аҳмад ибни
Абдулаҳад Форуқи Сарҳиндӣ дар рисолаҳояш, хоса «Муфизу-ланвор» бамаврид будаанд.
Осудаҳолии Абдулҳай дер давом намекунад. Пас аз муддате
озурдагиҳое аз муҳити зиндагии хонаводагӣ дар ойинаи хотир ва
қалби ӯ пайдо мегардад ва сӯзи ҳамешагие дар вуҷудаш меандо257
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зад. Нахуст падари бузургвор ва яке аз бародаронаш, баъдтар
писараш Муҳаммадсолеҳ ва ду духтари дӯстрӯву зебояш
Ҳусбона ва Зайтуна яке паси дигар олами фониро падруд
мегӯянд.
То марги нобаҳангоми ин азизон Шайх Абдулҳай, тавре дар
боло зикр намудем, рӯзгори хушеро ба сар мебурда ва аз каму
ғами дунё фориғ будаасту шодиву тараб ҳамроҳи ӯ:
Аз тараб бар чарх месудӣ кулоҳам пеш аз ин,
Даври гардун ин замон хоки замин медорадам. (саҳ 366)
Ва:
Гар ба назм орам саросар ҳоли кулфатҳои дил,
Ҳам давотам бе сиёҳӣ, ҳам қалам бе сар шавад. (саҳ. 242)
Абдулҳай акнун дар маҳфилу ҷамъомадҳо камтар менишаст,
гӯшанишинӣ ва эҷоду китобати осор ҳамдами дойимиаш буданд.
Ӯ хастаҳолона менависад:
Ай дареғо, ки навбаҳор гузашт,
Навҷавонӣ чу як савор гузашт.
Зиндагонӣ гузашт беҳуда,
Менадонам, ки дар чӣ кор гузашт! (саҳ. 201)
Дар баробари нохушиҳои зиёди замон зиндагии Шайх
Абдулҳай, ки ба солҳои пурошӯбу таззодҳои табақотӣ, яъне охири салтанати шоҳии Бухорову рӯ ба инқироз ниҳодани он ва
оғози ҳокимияти Шӯравӣ рост меояд, ба ӯ бетаъсир намондааст.
Вай аз бесару сомониҳои давраи гузариш, аз вазъи баамаломада
истифода бурда, даст ба фисқу фасод ва ришвахорӣ задани амлоку мансабдорон ва муштзӯрону сипоҳиёни маҳаллаи
Муҷахарф, ки деҳаи мирнишин буд, қатлу ғорати мардуми
бегуноҳ ва ғайра дар шигифт мемонд:
Ёди аҳли ҷоҳ бар дил ҷуз ғаму озор нест,
Во дареғо, мардумонро дидаи бедор нест. (саҳ 215)
Ин намунаи оварда шаҳодати он аст, ки Абдулҳайи
Муҷахарфӣ аз қисмати халқе, ки дар атрофаш зиндагонӣ доранд,
бетарафу бетафовут набудааст.
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Баъди ғалабаи Инқилоби Октябр Абдулҳайи Муҷахарфӣ ба
гурӯҳу фирқае ҳамроҳ нашуда, бо фарзандон чораи рӯзгори
фақиронаи худро мебинад ва машғули эҷоди асарҳои тоза,
таҳрири навиштаҳои пешинаву нусхабардории онҳо мешавад.
Донишу биниши баланди Абдулҳай бешак ба мансабдорони
маҳаллии замони нав писанд намеояд ва ӯро бе ҷурму гуноҳе
ҳамроҳи фарзанди бузургаш Абдулфаттоҳ душмани халқ эълон
мекунанд ва соли 1930 бо тӯҳмат дар Оби Гарм суд ва ба ҳукми
қатл маҳкум карда мешаванд. Шайх Абдулҳай бо роҳу василае
писарашро мегурезонад. Абдулфаттоҳ ба Толиқони Афғонистон
меравад ва муқими дойимии он ҷо мегардад. Абдулҳайи 63соларо барои гурезонидани писараш кормандони амнияти
давлатӣ ба шаҳри Душанбе оварда, бо умеди он ки
Абдулфаттоҳи дар ягон минтақаи Тоҷикистон паноҳбурдаро
пайдо менамоянду баъд падару писарро чун ҷинояткорони сохти
нав ба қатл мерасонанд, муддати як сол зиндагонӣ мекунанд.
Чун масъулинро маълум мегардад, ки Абдулфаттоҳ сарҳадро
убур карда, ба хориҷа гурехтааст, Абдулҳайро соли 1931, дар
синни 64-солагӣ, ба қавли баъзе шоҳидон дар маҳаллаи Сариосиёи шаҳри Душанбе ба шаҳодат расонидаанд. Мутаассифона,
А.Ҳабибов ҳаёти баъдазинқилобии Шайх Абдулҳайро барғалат
чунин арзёбӣ намудааст: «...баъд аз Револютсияи Октябр зиндагиаш ба куллӣ хуб мешавад».9
Дар ба қатл расонидани як фарди аз ҳар ҷиҳат камолёфта шояд пеш аз ҳама дасти мансабдорону золимони тоинқилобии
худӣ, ки иддае аз онҳо фаврӣ худро ба сохти нав мутобиқ гардонида буданд, бошад, ки Абдулҳайи Муҷахарфӣ онҳоро эҳтиром
намекард, арҷ намедошт ва баръакс бо теғи буррои сухан ба сару
гарданашон мекӯфт, дар сифаташон на мадҳия, балки ҳаҷвияҳо
менавишт, мазамматашон мекард, метавонист ба ҳукуматдорони
ба сари қудрат аз роҳи ҳақиқат омада, эшонро фош намояд ва
ғайра. Дар навбати худ ҷазодиҳиҳои дар солҳои сии қарни гузашта дар Иттиҳоди Шӯравӣ амал мекарда ба ин ҳукми ноодилона нисбат ба як симои тобони фарҳанги мо бетаъсир набудааст. Сабаби асосии аз байн бурдани Абдулҳайи Муҷахарфӣ маҳз
ҳамин раванди номатлуби нангини он солҳои мудҳиш аст.
Абдулҳайи Муҷахарфиро вақте душманон аз байн бурданд, ӯ
бешак бо офаридани осори зиёди бадеъӣ ба худ умри дубораи
9
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монданӣ ато намуда буд. Акнун тани хокии ӯ ба хок рафта бошад ҳам, ҷони ӯ, рӯҳи поку беғубори ӯ тавассути нигоштаҳои
сеҳри қаламаш бо моянд. Вагарна чӣ қадар Абдулҳайҳое ин дунёро падруд гуфтаанду аз эшон нишоне намонда.
Абдулҳайи Муҷахарфӣ ба душвориҳои ҳаёт нигоҳ накарда,
дар жанрҳои гуногуни адабӣ асарҳои зиёде навиштааст. Вай
мисли бештари эҷодкорон баробари қалам ба даст гирифтан ҳеч
вақт аз таҳриру таълиф боз намондааст. Ва илова ба ин он
асарҳояш, ки то ба мо расидаанд, бо хатти настаълиқи хонову
зебои мусанниф ва мутуни тақрибан беғалат китобат шудаанд.
Фаъолияти адабии суханвар хеле барвақт оғоз гардида, бо
мурури замон ва гузашти вақт дар атрофу акнофи водии Рашт бо
бадеҳагӯйӣ шӯҳрату маъруфият доштааст. Вай аз шоирони ориф
маҳсуб ёфта, баробари табъи худодод доштан, соҳиби илму
фазл, адиби нуктасанҷ ва дорандаи осори гаронбаҳост. Аз мероси адабии боқимондаи ӯ пайдост, ки дар баробари ширинбаён
будан, аз мутафаккирони афкори динӣ-фалсафии аҳди худ
маҳсуб меёфт.
Шумораи асарҳои Абдулҳайи Муҷахарфӣ айни ҳол аниқ
маълум нест. Дар он солҳои мудҳиш ва давраи пурошӯби гузариш нигоҳ доштани китобҳои қадимӣ коре сангин буд. Аз гузаштаи на чандон дур маълум аст, ки бисёре аз китобҳои дастнавис, ки мероси гаронқадртарини халқу миллат будаанд, «зинда
ба зинда» гӯронида, ё ғарқӣ дарёҳо гашта, ё тӯъмаи забонаи
оташи ноинсофҳо гардида, ё баъзеи онҳо дар байни мардум парешон ва теъдоде чанд тороҷи аҷнабиён шудаанд. Бешубҳа, осори Шайх Абдулҳай низ ба чунин аҳвол дучор буд. Аз ӯ имрӯз ба
мо рисолаи «Муфизу-л-анвор», маснавии ишқӣ-ахлоқии «Далелу-с-соликин», ки камобеш 3800 байт аст, маснавии ахлоқии
«Муфиду-л-мӯъминин», ки шомили 4000 байт аст, «Девони
ашъор», ки дар он мухаммасот, ғазалиёт, рубоӣ, дубайтӣ,
тарҷеъот, наът ва дигар анвоъи шеърӣ ҷой дода шудаанд (танҳо
ғазал беш аз 960 адад ва мухаммас 40 адад), рисолаи ахлоқии
«Канзу-л-мавоъиз», ки аз 35 боб иборат буда, асари мансури бо
порчаҳои шеърӣ ороёфта мебошад, дар даст дорем. Аз рӯйи
нақлу ривоят ва гуфтаҳои шифоҳии решапайвандон ва
ҳамдиёрон ин суханвари серкор аз худ асарҳои «Ойинаи шавқ»,
«Гулзори таҳрир», «Тахмисот»-и алоҳида ва «Ҳабсиёт» боқӣ гузоштааст. Шакке нест, ки Абдулҳайи Муҷахарфӣ ин асарҳоро
низ эҷод намуда будааст, зеро суханваре ба камолрасида ва ба260
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рои фарҳанги кишвар заҳамоти зиёде анҷомёфта дар тӯли як соли дарози зиндонӣ будан метавонист, ки «Ҳабсиёт»-и худро таври мукаммал нависад. Умед аст, ки ин асарҳо низ пайдо мешаванду дастраси аҳли таҳқиқ ва хонанда мегарданд.
Мӯҳтавои осори Абдулҳайи Муҷахарфӣ асосан ошиқонаи
орифона буда, ӯ дар ин ҷода Абдуллоҳи Ансорӣ, Саноӣ, Шайх
Аттори Нишопурӣ, Малоно Ҷалолуддини Румӣ, Хоҷа Ҳофиз,
Абдурраҳмони Ҷомӣ, Мирзо Бедилро пайравӣ ва мубаллиғии
ҷараёни нақшбандияро кардааст.
Абдулҳайи Муҷахарфӣ рисолаи худ «Муфизу-л-анвор»-ро
соли 1908 дар чаҳор боб навишта, онро соли 1928 таҳрир менамояд ва ба панҷ боб мерасонад, яъне ба нусхаи таҳрирёфта боби
севум: «Дар кайфияти сулук ва машойихи салосили арбаъа»-ро
илова менамояд.
«Муфизу-л-анвор» мағзу маркази ҷаҳонбинии Абдулҳайро
дар масъалаи фалсафаи пантеистии ваҳдати вуҷуд фаро гирифтааст. Агар аз ин мавқеъ на танҳо ба «Муфизу-л-анвор», балки
ба тамоми осори ӯ назари амиқ афканем, мебинем, ки номбурда
ба ин масъалаи дар фарҳангу адабиёти мо ройиҷ бо ду роҳ наздик мешавад; нахуст вай ин масъаларо аз нуқтаи назари ирфон
баён мекунад, сониян, мазмунҳои ирфонӣ, махсусан тавҳиду фано ва бақо барин матолиби ваҳдати вуҷудро шоирона ба қалам
медиҳад. Дар ҳар ду маврид ҳам гуфтори Шайх Абдулҳай роҷеъ
ба назария ва амалияи ин таълимот мантиқан ва аз ҷиҳати ғоявӣ
якдигарро пурра мекунанд ва афкори ӯро рӯшан ба исбот мерасонанд. Вай аз як тараф чун муриди содиқу воизи роҳи ирфон
толибилмону хонандагонро ба фақру фано хонад, аз тарафи дигар шайхони ҷоҳилу худхоҳ, пиру муридон, зоҳидону орифони
риёӣ, табақаҳои муфтхӯри ҷамъият ва сӯфиёни ҳиллатандӯзи
замонашро зери тозиёнаи танқид мегирад. Дар «Муфизу-л анвор» мехонем:
«Ба арбоби уқул махфӣ ва мӯҳтаҷиб намонад, ки дар ин замона пироне, ки муридонро роҳбаранд, иблисвор мардумро аз роҳ
мебаранд, пирону муридон дар талаби симу заранд, чун ба
ҳақиқати аҳволашон бингарӣ, дар масал харанд, аз асрори
маърифат бехабаранд, аз роҳи ҳақиқат дуранд ва аз кӯйи дӯст
маҳҷуранд ва аз аҳволи қалбӣ хабар наёфта, балки аз лаззати
зикр дили эшон асар наёфта. Пир андешад, ки муриду хидматгор
ёфтаам ва хилофат ба даст овардаам, магар, ки мутақаддиминро
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тамасхур мекарда бошанд. Ҳошо лиллоҳ, ки машойихи
мутақаддимин бад-ин расвойӣ набуда...» (саҳ. 65).
Як худи ҳамин намунаи иқтибосшуда басанда аст бигӯем, ки
ирфони Абдулҳайи Муҷахарфӣ мушоҳидавию муроқибавӣ набуда, илми ӯ ба амали ӯ рост меояд ва барои тарбияи ахлоқи
ҳамидаи инсонӣ коромад аст. Ӯ дар тамоми зиндагиаш аз рӯйи
шиори ҷараёни Нақшбандия «Даст ба кору дил ба ёр» амал намудааст. Зеро дар ин таълимот бо заҳмати худ зиндагӣ кардан,
ҳамеша бо халқ будан, хоксорӣ ва хидмати халқро ташвиқ кардан шиор ва муддаъои Абдулҳай буд. Чунин мисолҳо дар осори
мавсуф хеле зиёданд.
Дигар масойиле, ки Абдулҳайи Муҷахарфӣ ҳам дар «Муфизул-анвор», ҳам дар «Канзу-л-мавоъиз», ҳам дар девону
маснавиҳои «Далелу-с-соликин» ва «Муфиду-л-мӯъминин» ба
миён мегузорад, ин масъалаҳои иззати нафси худро нигоҳ дошта
тавонистан, покизагӣ, инсондӯстӣ, аз ғафлат бедор шудан, барои
ба мақсадҳои нек расидан, танқиди зуҳҳоди дурӯғин, бидъату
хурофот ва ғайра мебошад. Дар ин маврид андешаҳои
Абдулҳайи Муҷахарфӣ хира-хира, вале пешқадамона андешаҳои
ба дину мазҳаб баёнкардаи мутафаккири бузурги ҳамзамонаш
Муҳаммад Иқболи Лоҳуриро (1877-1938) ба ёд меорад. Ӯ чун
аллома Иқбол худшиносиро аз ҳар чӣ боло гузоштааст:
«Бидонед, ай бандагони Худой, ки Абдуллоҳ Муҳаммад бинни Фазл-ал-Балхӣ гуфта, ки моро аҷаб аст, ки мардум қатъи манозил ва тайи мароҳил карда, ба Ҳаҷ мераванд, ки то ба Каъба
бирасем, зеро осори анбиё дар он ҷост. Чаро қатъи бодияи нафсу
ҳаво намекунанд, то ки ба дилҳои худ бирасанд?!» (саҳ. 50)
Абдулҳайи Муҷахарфӣ суханвари вораста буда, чун аксари
суханварони покизасиришти гузаштаи худ ҳаргиз сухани ширини форсии тоҷикиро дар пойи соҳибони зӯру зар фурӯ нарехта
ва ба дунёву матоъу лаззатҳои он алоқамандие нишон надодааст.
Осори аз вай боқимонда гӯёйи он аст, ки ӯ ҳеч, як аз ашхосу афроди мансабдор ва соҳиби ҷоҳу ҷалолро мадҳу ситоиш накарда,
аз шеъру каломи хеш асосан дар ҷиҳати ҳадафҳои ирфонӣ ва аз
дунболи он тарғиби ахлоқи ҳамидаи инсонӣ суд ҷустааст.
Осори Абдулҳай фарогири мазмунҳои орифона бошад ҳам,
бархе аз сурудаҳои вайро мавзӯъҳои ишқу муҳаббат, вафодорӣ,
шикоят, ғаму ғуссаи гумкардаҳои хеш, ҳиҷрону амсоли инҳо дар
бар гирифтааст. Ӯ дар маснавии «Далелу-с-соликин» мегӯяд:
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Китобам рамзи асрор аст, ай дӯст,
Китобам шамъи анвор аст, ай дӯст.
Китобам мавҷи дарёи ҷунун аст,
Зи таърифе, ки бинмоям, фузун аст.10
Пас, зарур аст, ки тамоми осори боқимондаи Шайх
Абдулҳайи Муҷахарфӣ интиқодан матнсозӣ шавад, зеро аз баъзе
асарҳои ӯ ду-се нусхагӣ бо таҳрирҳои худи суханвар мавҷуданд,
пайдарҳамии соли навишта шудани ҳар кадоме ҳатталимкон муайян гардад ва дар ҳамин замина тадқиқотҳо анҷом дода шуда,
ташаккул ва такомули афкори иҷтимоъии мавсуф ва мавқеъи ӯ
дар адабиёту фарҳанги охири қарни XIX ва аввали қарни ХХ
форс-тоҷик муайян гардад.
Соли 2003

10

Иқтибос аз нусхаи қаламии Далелу-с-соликин
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МАВЛОНОИ РУМ, АЛЛОМА ИҚБОЛ
ВА ХАЛИЛУЛЛОҲИ ХАЛИЛӢ
Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ (1207-1273м.), Аллома
Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ (1877-1938м.) ва Халилуллоҳ Халилӣ
(1905-1987м.) дар ҷаҳони фарҳанги бекарони форсии дарии
тоҷикӣ се қасри бошукӯҳи нотакрор, се дарёи азими то ба баҳр
расидаву уқёнуссоз, се ситораи ҳамешатобони адабу фарҳанги
Машриқзамин дониста шудаанд. Оби ҳар се аз чашмаҳои мусаффо, лойи ҳар се аз як хок, ҷони ҳар се аз офтоби ҷаҳонорои Шарқ
баҳра бардошта, ки баҳраҳое судманд ва дархури созандагиянд.
Имрӯз агар Мавлоно Ҷалолудддини Балхии Румӣ бо фарохии
ҷаҳонбинии худ ҷазабаи оламиёнро ба худ кашида, андешаҳои
амиқи зиндагисози фарҳангу маърифати мардуми Шарқро бештар аз пештар ба мардуми дигар, аз тариқи эҷоди асарҳои фалсафиву бадеъӣ расонида бошад, пас Аллома Муҳаммад Иқбол
пеш аз он ки суханваре бузург бошад, дар баробари мутафаккиру файласуфи мутабаҳҳиру шинохтаи ҳикмати тоисломиву исломии Шарқ будан, тавонист равияҳои гуногуни фалсафаи
Ғарбро фаро гирад ва муҳимму манфиатбахшашонро дар байни
ҷомеъаи даврони худ пиёда созад. Аз ин рӯ, ҳикмати ӯ ҳам монанди ҳикмати Мавлонои Рум амиқ ва ҳадафманд дониста шудааст. Дар ин ҷода назари Халилуллоҳ Халилӣ бештар шоирона
ҷилвагар мешавад.
Бояд таъкид кард, ки адабиёту фарҳанги мо – форсизабононро абармардони зиёди суханвар шаъну шукӯҳ мебахшанд, ки ин
ҷо якояк ном бурдани эшонро зарур намешуморем. Фақат гуфтанием, ки ин се чеҳраи тобони фарҳанги Шарқ дар ҷову мақоми
худанду сархайл Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ мебошад.
Дар ин иртибот барои пиёда намудани ҳадафҳо Аллома
Иқбол аз осори гаронмояи Мавлоно Ҷалолуддин кӯмаки
маънавӣ металабаду Халилуллоҳ Халилӣ аз ҳар ду. Ба ҳамин
маънӣ Муҳаммад Иқбол мегӯяд:
Нуктаҳо аз пири Рум омӯхтам,
Хешро дар ҳарфи ӯ восӯхтам.1
1

Аллома Иқбол. Куллиёти форсӣ. Таҳиякунандагони матн Ш. Пӯлодова,
Алии Муҳаммадии Хуросонӣ, Ҷ.Додалишо, А.Байзоев, М.Муҳаммадӣ.
– Исломобод: Граффити, 1997. – С.329
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***
Боз бархонам зи файзи пири Рум,
Дафтари сарбаста, асрори улум.2
Ё дар ҷойи дигар ин андеша равшантар омада:
Рӯйи худ бинмуд пири ҳақсиришт,
К-ӯ ба ҳарфи паҳлавӣ Куръон навишт.
Гуфт: – Ай девонаи арбоби ишқ,
Ҷуръае гир аз шароби ноби ишқ!3
Халилуллоҳ Халилӣ дар маснавии «Ба боргоҳи Ҳазрати Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхии Румӣ» эҷодкардааш андешаи фавқуззикри Иқболро таъйиду дастгирӣ намуда, мефармояд:
Ай хушо ишқу хушо султони ишқ,
Ай хушо фармондеҳу фармони ишқ.
Ай хушо ишқу хушо савдои ишқ,
Достони дарди ҷонафзои ишқ.
Подшоҳи ишқ дар «Уммулбилод»,
Сикка бар номи Ҷалолуддин ниҳод.4
Ва идома медиҳад шоири шайдову шефтаи Мавлоно:
Ишқ бошад офтоби маънавӣ,
Тофта аз қалби поки Мавлавӣ.
Бо навойи най суруди осмон,
Дам ба дам хонад ба гӯши хокиён:
«Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад,
В-аз ҷудоиҳо шикоят мекунад...
Най ҳадиси ишқи пурхун мекунад
Қиссаҳои сӯзи Маҷнун мекунад».
Шод бош, ай Балху ай фарзанди Балх,
Ай меҳин фарзанди бемонанди Балх.
2

Ҳамон ҷо. – С.26.
Ҳамон ҷо. – С.27.
4
Халилуллоҳи Халилӣ. Ориёисуруд. Бо кӯшиш ва интихоби М.Ранҷбар.
– Душанбе, 2006. – С.46.
3
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Шод бош, ай Қуния, ай хоки ишқ.
К-аз ту тобад офтоби поки ишқ.5
Бояд гуфт, ки моҳияти ҳикмати Мавлоно, кашфи рӯҳоният,
рози мавҳумҳои худиву бехудӣ ва паёму пайғомҳои андешаманди ин нобиғаи Балх ба аҳли башар, хоса ба мардуми мусалмони
Шарқ, дар ҷомаи «Маснавии маънавӣ», ғазалҳои пуршӯри «Девони Шамс» ва рисоили фалсафии мансури ӯ боиси равобати
маънавии Муҳаммад Иқбол, Халилуллоҳи Халилӣ ва
Ҷалолуддини Румӣ гардидааст, ки ин муҳимтарин ва доманадортарин масъалаҳо дар шинохти эшону баҳо додан ба мероси гаронмояи адабӣ ва фалсафии онҳо дониста мешавад.
Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ дар шинохти инсон ба тамоми
паҳлӯҳои ҳаёташ фазои паҳновар дорад, барои ин низ аз дину
ойину мазҳаб, расму русуми маҳдуд дармегузарад ва Инсони
офаридаи Худои яккаву ягонаро бо ҳама неку бадаш ба риштаи
тасвир мекашад, кӯшиш мекунад ҳафтоду ду миллатро ба ҳам
биёварад, дар байни эшон тафриқаро набинад.6
Дарди Иқбол ҳам ҳамин дард аст ва муроди аслии ӯ ҳам «аз
тавсиъа ва мафҳуми худӣ ҳамоно андешаи Инсон ва шинохти
воқеъияти ӯст»7, ки офаридаҳои Офаридгорро, яъне тамоми асрори ҳаёти коинотро дар ҳастӣ ва ниҳоди худ пинҳон дорад. Мутафаккир ва суханвари Лоҳурӣ мегӯяд:
Баҳри Инсон чашми ман шабҳо гирист,
То даридам пардаи асрор чист?
Аз даруни коргоҳи мумкинот,
Баркашидам сирри тақвими ҳаёт.8
Муҳаммад Иқбол асли низоми оламро бар пояи худ устувор
медонад ва ин мафҳум дар ниҳоди хеш созандагиву халлоқияту
тавлид, муддаъову орзу ва илму ишқро дар бар дорад. Ин
хусусиятҳо боиси истеҳкоми худӣ ва бақои зиндагии Инсони
комил аст, ки ҳанӯз дар «Маснавии маънавӣ» ҷиддан баён ёфта
5

Ҳамон ҷо. – С.47
Ҷалолуддини Румӣ. Девони кабир ва Маснавии маънавӣ
Иқболнома (маҷмӯъаи мақолаҳо). Мураттиб ва муҳаррир Алии
Муҳаммадии Хуросонӣ. – Покистон: Лоҳур, 1999. – С.72
8
Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ. – С.28
6
7
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буда, баъди Аллома ҳамон оҳангу замзамаро дар ашъори
Халилуллоҳ Халилӣ бо обу ранги дигар рӯшантар мушоҳида
менамоем. Пас метавон гуфт, ки пайванди фикрӣ аз
мушоҳидаҳои зиндагӣ ин се танро ба ҳам овардааст ва
Муҳаммад Иқболу Халилуллоҳи Халилӣ ба сифати мурид файз
аз тафаккури волои Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ ва нукоту
андешаҳои ӯ гирифтаанд.
Пайванди дигари Муҳаммад Иқбол ба Халилуллоҳи Халилӣ
аз нигоҳи татаббӯъу пайравии ашъор, истифодаи мӯҳтавову вазну қавофӣ ва дигар хусусиёти суварии ашъори Мавлонои Рум,
алалхусус, истифода бурдану баҳра бардоштан аз вазни
гӯшнавозу дилнишини «Маснавии маънавӣ», ки дар баҳри рамали мусаддаси мақсур ё маҳфуз гуфта шудааст, мебинем. Агар
Иқбол дар маснавиҳои «Асрори худӣ», «Румузи бехудӣ»,
«Ҷовиднома», «Мусофир», «Бандагинома», «Пас чӣ бояд кард,
ай ақвоми Шарқ?» ва як силсила ғазалиёт худ ба Мавлоно
пайравӣ карда бошад, ин пайравиву тазминро дар маснавиҳои
«Навои найи Мавлоно», «Ба боргоҳи Ҳазрати Мавлоно
Ҷалолуддини Муҳаммади Балхии Румӣ», «Ба оромгоҳи орифи
Шарқ Аллома Иқболи Лоҳурӣ», «Мурғи хаёл», «Шайх
Абдулҳакими Кандаҳорӣ», «Хокимияти моддиёт бар асри мо»,
«Шеър ва ҷаҳони Ғарб», «Паём бар турбати модар», «Марди
ношинос ва модари ятимон», «Зебоишинос», «Аз шабҳои Порис» ва иддае аз ашъори гуногунжанри Халилуллоҳи Халилӣ
низ мушоҳида менамоем.
Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ мегӯяд:
Ҳар нафас овози ишқ мерасад аз чаппу рост,
Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост?
Худ зи фалак бартарем, в-аз фалак афзунтарем,
З-ин ду чаро нагзарем, манзили мо кибриёст.9
Муҳаммад Иқбол дар тазмини ин ғазал гуфта:
Гиряи мо беасар, нолаи мо норасост,
Ҳосили ин сӯзу соз як дили хуниннавост.
9

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. «Куллиёти Шамси Табрезӣ» ё «Девони
кабир». Бо тасҳеҳот ва ҳавошии Бадеъуззамони Фурӯзонфар. –
Теҳрон, 1363. – С.269-270
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Шӯълаи даргир зад дар хасу хошоки ман,
Муршиди Румӣ, ки гуфт: «Манзили мо кибриёст».10
Дар ин пайравӣ, шояд ба тақозои давру замон бошад,
Халилуллоҳи Халилӣ озодтар аст:
Нола ба дил шуд гиреҳ, роҳи найистон куҷост?
Хона қафас шуд ба ман, тарфи биёбон куҷост?
Ашк ба хунам кашид, оҳ ба бодам супурд,
Ақл ба бандам фиканд, рахнаи зиндон куҷост?11
Муҳаммад Иқбол дар эҷоди бадеъӣ ва рӯҳи созандагӣ дар
тарбияи Инсони комил ба ҳар паҳлӯе, ки мегардад, ба ҳар дурие,
ки назар меафканад, ба ҳар самту тарафе, ки мавриди наззора
баҳри кашфи асроре қарор медиҳад, ба Ҷалолуддини Румӣ рӯй
меорад ва бо ҷозибаи дарун шӯрҳо дар ниҳоди хеш дарк мекунад, ки худ бо истифода аз санъати талмеҳ гуфтааст:
Аз найи он найнавози покзод,
Боз шӯре дар ниҳоди ман фитод.
Гуфт: – Ҷонҳо маҳрами асрор шуд,
Ховар аз хоби гарон бедор шуд.12
Ҳамин такони дарунии Мавлоно ба Иқбол сабаб мешавад, ки
вай вобаста ба равиш ва тақозои замон овоз баланд намояд, то
Шарқи дар хобро аз ғафлат бедор созад. Ва овози ӯ овози
инқилобҳои ҳамон давру замон ва гусастани занҷиру озодӣ аз
зери юғи истеъморгарони Ғарб буд. Ҳамин аст, ки Муҳаммад
Иқбол аз як тараф бо оҳанги омиронаи ватандӯстонаву
меҳанпарастона, аз ҷониби дигар, хайрхоҳонаву мададгорона
илтиҷо менамояд, ки баҳри озодиву ободии Шарқ бо дили гарму
дидаи бедор бошем:
Ай ғунчаи хобида, чу наргис нигарон, хез,
Кошонаи мо рафт ба тороҷи ғамон, хез,
10
11
12

Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ. – С.184-185
Халилуллоҳи Халилӣ. Ориёисуруд. – С.209
Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ. – С.381
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Аз нолаи мурғи чаман, аз бонги азон хез,
Аз гармии ҳангомаи оташнафасон хез,
Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон хез,
аз хоби гарон хез!
Ховар ҳама монанди ғубори сари роҳест,
Як номаи хомӯшу асарбохта оҳест.
Ҳар зарраи он хок гиреҳхурда нигоҳест,
Аз Ҳинду Самарқанду Ироқу Ҳамадон хез,
Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон хез,
аз хоби гарон хез!
Фарёд зи Афрангу диловезии Афранг,
Фарёд зи Шириниву Парвезии Афранг,
Олам ҳама вайрона зи Чингизии Афранг,
Меъмори ҳарам боз ба таъмири ҷаҳон хез,
Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон хез,
аз хоби гарон хез!13
Халилуллоҳи Халилӣ, ки аз рози дарунии ҳам Мавлоно ва
ҳам Иқбол дар дигаргун ва аз нав сохтани олами Шарқ огоҳии
тамом, тавассути афкори пешқадаму созандаи эшон дошт, дар
сари марқади аллома аз Иқбол миннатдорӣ изҳор менамояд, ки
дар бедориву озодии мардуми Шарқ тавонистааст ҳиссагузор
бошад:
Турбати Иқболро кардам тавоф,
Давлате дидам дар он ҷо бехилоф.
Дидаи бедори ӯ андар маном,
В-он ду дасти теғ хуфта дар наём.
Мушти хокаш бурда бар гардун сабақ,
Тобад аз ҳар зарраш анвори ҳақ.
Осмон бар хоки ӯ пирояе,
«Офтобе дар миёни сояе».
Хилваторои румузи бехудӣ,
Маҳрами асрори оёти худӣ.
То ба ҳашр аз синаи огоҳи ӯ,
Бишнавӣ фарёди иллалоҳи ӯ.
Зинда аз вай расму роҳи «Маънавӣ»,
Равшан аз вай хонақоҳи Мавлавӣ.
13

Ҳамон ҷо. – С.228
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Аз Саноӣ сӯзҳо дар синааш
В-аз найи Балхӣ наво дар нағмааш.
Ин навоҳо аз навои кибриёст,
Корвони хуфтаро бонги дарост.
Ин наво берун дамад аз нойи ишқ
В-ин гуҳарҳо зояд аз дарёи ишқ.
Зад сабӯи боданӯшони Фаранг,
Аз ғиреву наъраи ваҳдат ба санг.
Наъраи ӯ дар дили мо кор кард,
Хуфтагони Шарқро бедор кард...14
Устод Халилуллоҳ Халилӣ бо виқор мегӯяд, ки:
Мавлавиро марг пиндоре хатост,
Мурдани мардон сароғози бақост.15
Ин гуфта бешубҳа ба Аллома Иқбол низ тааллуқ дорад.
Ҷалолуддини Румӣ барои Муҳаммад Иқбол ва Халилуллоҳ
Халилӣ дар баробари муншири тариқати рӯҳонӣ ва ишқу ирфон
будан, ҳамзамон муаллими беминнати равоншиносиву ҳақиқат,
шинохти асрори коиноту Инсон, ҳидоятгари тимсоли адолати
иҷтимоъӣ, паямбари рамзу маънӣ, худшиносиву худошиносӣ ва
ғайра, ки бо сархайл будани хеш башарро аз дунёи тори ҷаҳолат
ба сӯйи нури ҳақиқату маънавият ҳидоят месозанд, дониста шудааст. Барои таъйиди андеша аз ашъори эшон, намунаҳои мутааддидро ба сифати мисол овардан мумкин аст. Чун доманаи
мавзӯъ васеъ аст, метавон натиҷагирӣ кард, ки таъсир ва саҳми
Мавлоно дар рушду нумӯъи фикри Аллома Иқбол ва баъдтар
Халилуллоҳи Халилӣ дар ҷомаи осори адабӣ, бахусус назм хеле
ва хеле назаррас аст. Агар Муҳаммад Иқбол аз Мавлонои Рум ва
каломи шӯрангезу созандаи ӯ баҳра бардошта ва илҳоми саршор
гирифта бошад, Халилуллоҳи Халилӣ аз ҳар ду ба таври худ ва
вобаста ба талаботи замони худ баҳраманд гардида, дар тарбияи
Инсонҳо ва баланд бардоштани маърифати эшон, дар олами мусулмони Шарқ саҳми вофире гузоштаанд.
Қарибӣ ва наздикии дигари ин се суханвари мутафаккир, ки
ҳар се дар ҷову мақоми худанд, ҳамоҳангӣ, зарб ва мусиқияти
14
15

Халилуллоҳи Халилӣ. Ориёисуруд. – С.51
Ҳамон ҷо. – С.43
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офаридаҳои эшон мебошад, ки боз ин ҳам аз осори Мавлоно,
хосатан «Маснавии маънавӣ» маншаъ мегирад. Дар ин маврид
дар баробари истифода аз Ҷалолуддини Румӣ ҳам Аллома Иқбол
ва ҳам Халилуллоҳи Халилӣ тозагӯйиҳое доранд, ки хоси худи
онҳост.
Истифодаи забон, тарзи баён, симоофарӣ, истифодаи огоҳона
аз санъатҳои бадеъӣ дар офаридани асари бадеъӣ ва боз чанд
омили дигар сабаб шуданд, ки мо имрӯз ба тариқи иҷмолӣ роҷеъ
ба осори Мавлонои Рум, Аллома Иқбол ва Халилуллоҳи Халилӣ
баъзе андешаҳои худро баён дорем. Дар ин миён агар Мавлоно
ва Аллома бештар дар диди олам тафаккури фалсафию орифонаи Шарқиро дар ашъорашон ба кор бурда бошанду пеш аз ҳама
ҳамчун мутафаккир ҷилванамоӣ кунанд, устод Халилуллоҳи
Халилӣ ба ҷаҳони ҳастӣ ва дирӯзу имрӯзу фардо бо чашми шоирона нигоҳ мекунад, ҳамчун шоири тавоно зуҳур менамояд.
Зиндагонӣ гузарон аст. Касе ва чизе дар рӯйи замин ҷовидонӣ
нест. Ҳар кӣ якояк, бонавбат ин ҷаҳонро падруд мегӯяд ва бешак
нав ҷойи онро пай дар пай пур менамояд. Ҳамин пайвандҳои
бардавом ва беохир аст, ки зиндагӣ батакрор идома дорад ва
имрӯз ин се мутафаккир, озодандеш ва суханварро, ки заҳмате
дар ташаккули фикрии инсонҳо гузоштаанд, ёд мекунем.
Мегӯянд, ки ин ҳар се дар лаҳзаҳои охирини дунёи фониро
падруд гуфтан ба ёди Офаридгор бо замзамаи шеъри ғарро, яъне
шеър бар лаб даргузаштаанд, то охирин лаҳзаҳои умрашон низ
Инсонро ба андеша кардан во доранд.
Фавти Ҷалолуддини Румӣ рӯзи якшанбеи панҷуми
ҷимодуссонии соли 672 ҳиҷрӣ, баробар ба 29 декабри соли 1273
милодӣ буд. Вай дар дақиқаҳои охирини ҳаёташ ин абётро пайваста такрор намуда будааст:
Ҳар дида, ки бар ҷамоли ҷонон нигарад,
Шак нест, ки бар қудрати Яздон нигарад.
Безорам аз он дида, ки дар вақти аҷал,
Аз ёр фурӯ мондаву бар ҷон нигарад.16
Аллома Иқбол 21 апрели соли 1938 фавтида, бо ҳасрат ин
абёти охирини худро ба мо мерос мондааст:
16

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. Маснавии маънавӣ. – С.11
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Суруди рафта боз ояд, ки н-ояд,
Насиме аз Ҳиҷоз ояд, ки н-ояд.
Сар омад рӯзгори ин фақире,
Дигар донои роз ояд, ки н-ояд!17
Халилуллоҳи Халилӣ, ки анқариб (соли 1987) дунёро падруд
гуфт, ба баъдинагони худ низ ишора намуда мегӯяд:
Гӯри ман дар паҳлуи оворагон беҳтар, ки ман
Бекасам, овораам, бемеҳанам, бехонумон.
Рақс-рақсон аз лаҳад хезам, агар орад касе,
Мушти хоке аз диёри ман ба расми армуғон.
Ай ватандори муборакпай, агар ин ҷо расӣ,
Ҷуз Худову ҷуз ватан ҳарфе маёвар бар забон...18
Ҳамин тавр, аз ин андешаронии мухтасар метавон хулоса гирифт, ки Аллома Иқбол ва Халилуллоҳи Халилӣ аз офаридаҳои
табъи ғаррои Мавлонои Рум баҳраҳои судманд бардошта, дар
навбати худ вобаста ба равишу тақозои давру замон ҳар кадоме
Мавлоноро такмил додаанду андешаҳои инсонсози ӯро равнақи
тоза ба тоза бахшидаанд, ки имрӯз дар ҷомеъаи форсизабонони
ҷаҳон маҳбубияти алоҳидае доранду қадру эътибори хосаеро
касб кардаанд.
Соли 2005

17
18

Аллома Муҳаммад Иқбол. Куллиёти форсӣ. – С.13
Халилуллоҳи Халилӣ. Ориёисуруд. – С.264
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НИГОҲИ ТАҲҚИҚӢ БА АДАБИЁТИ ИРФОНИИ
ФОРС-ТОҶИК ДАР ОСОРИ БОБОҶОН ҒАФУРОВ
Муаррих, донишманд, ходими намоёни ҷамъиятиву
фарҳангӣ, узви пайвастаи Фарҳангистони собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷон Ғафурович Ғафуров
(1908-1977) аз шахсиятҳои шинохтаи илму фарҳанги ҷаҳонӣ
маҳсуб ёфта, бо осори гаронмояи илмии худ саҳафоти нопурраву холии як гӯшаи хурди таърихи гузаштаи банӣ-башарро
ҳатталимкон, аз рӯйи қудрату тавон дар заминаи тадқиқоти
мавҷудаву бозёфтҳои тоза пурраву итминонбахштар гардонидааст. Ҳадафи яккаву аввалиндараҷаи ин чеҳраи сарсупурдаву
ҷоннисори илму фарҳанг, дар баробари корҳои зиёду бузурги
манфиатбахши ҷамъиятӣ, таҳқиқу барқарор намудани таърихи
серсоҳаву гуногунпаҳлӯи халқи тоҷик будааст, ки мо инро дар
офаридаҳои илмии ӯ рӯшану сареҳ ва ба хубӣ дарк менамоем.
Дар осори илмии солҳои гуногун таълифёфтаи муҳаққиқ
«Таърихи мухтасари халқи тоҷик», «Тоҷикон. Таърихи
қадимтарин, қадим ва асри миёна», «Осори мунтахаб» (ба забони русӣ) ва мақолаҳои зиёд рафти прогрессивии тараққаёту
пешрафти халқи тоҷик нишон дода шуда, он қувваҳои моддиву
маънавие, ки қарнҳои қарн дар байни халқи тоҷик дар
ҳамбастагӣ ба таъсирҳои мусбиву манфии ҳамсоягони ин марзу
бум ташаккул ёфтаанд ва дар давраҳои пурташвиштарини он ба
вай барои қомат афрохтану устувор истодан ёрӣ расонидаанд, аз
ҷиҳати илмӣ, бо асноди мӯътамаду санҷидашуда ҳамаҷониба
таҳлилу таҳқиқ гардидаанд. Ба ин маънӣ Шоири халқии
Тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода (1911-1977) бахшида ба
60-солагии зодрӯзи Б. Ғафуров гуфта буданд, ки «Ҳаёти Бобоҷон
Ғафуров бо таърихи Ватани ӯ – Тоҷикистон алоқаи ногусастанӣ
дорад... Ман ба Бобоҷон Ғафуров аз номи худ ва аз номи
дӯстонаш дар ин кори шоёну бесобиқа, ки ӯ тамоми умрашро ба
харҷ додааст, бурдбориҳо таманно дорам».1
Яке аз паҳлӯҳои ҷолибе, ки Б.Ғафуров дар осори таърихии
худ вобаста ба пайдоишу пешрафти тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ
ҷой додаву онро аз оғози ташаккул ба минбаъд ба риштаи
таҳқиқ кашидааст, ин андешарониҳои илмии ӯ доир ба адабиёт
ва осори суханварони форс-тоҷик мебошад, ки дар Эрону
1

Мирзо Турсун-заде. Журн. Огонёк,1968, № 52
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Афғонистон, Ҳиндустону Покистон, Тоҷикистону Қафқоз ва
манотиқи тоҷикнишини Осиёи Миёна зиндагиву эҷод намудаанд. Дар китобҳои «Таърихи мухтасари халқи тоҷик»,
«Тоҷикон» ва «Осори мунтахаб» Б.Ғафуров дар назарамон ба
сифати муҳаққиқи солору адабиётшиноси нуктадон намудор мегардад. Пажӯҳишгаре, ки метавонад мӯшикофона ба раванди
беш аз ҳазорсолаи адабиёти форс-тоҷик бо ҳамаи бурду
бохтҳояш баҳои арзандаи таърихӣ бидиҳад.
Дар ин мақолаи кӯчак наметавон мавқеъи адабиётшиносии
Б.Ғафуровро ба пуррагӣ арзёбӣ кард, зеро он ба монанди адабиёти дорои форсигӯён фароху доманадор ба назар мерасад.
Ҳамин аст, ки дар ин ҷо кӯшиш намудем дид ва назари
Б.Ғафуровро ба тасаввуф ва осори ирфонии адабиёти форстоҷик ба таври бояду шояд баён намоем ва бо ин ба симои адабиётшиносии номбурда рӯшание андозем.
Аз осори илмии Б.Ғафуров пайдост, ки ӯ ҷараёни бо мурури
замон ва бо тақозои вақт нуфузкардаву такомулёфтаи тасаввуф,
осори ирфонӣ ва намояндагони барҷастаи адабиёти тасаввуф аз
давраҳои аввали ба ҷодаи илм қадам гузоштан таваҷҷӯҳ зоҳир
намуда, бозёфтҳои илмии дар ин боб ба даст овардаи худро
ҳанӯз соли 1947 дар китоби «Таърихи мухтасари калқи тоҷик»
вобаста ба давраҳои муайяни таърихӣ ба чоп расонида, онро дар
китоби «Тоҷикон» (чопҳои русию тоҷикӣ 1972, 1983) такмил
додааст. Муҳаққиқ дар боби понздаҳуми «Таърихи мухтасари
халқи тоҷик», ки «Халқи тоҷик дар давраи ҳукмронии
Салҷуқиён ва давлати Хоразмшоҳӣ. Шӯриши Малик Санҷар»
ном дорад, дар баробари ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодиву
фарҳангии замони Салҷуқиёнро таҳлилу баррасӣ намудан инчунин ба осори илмиву адабии давр таваққуф менамояд ва
андешаҳои ирфониро аз падидаҳои мусбат ва манфиатноке барои ҷамъияту вазъияти давр ба қалам медиҳад. Баъдтар ин
мавзӯъро В.Ғафуров дар бахши севуми боби севуми китоби
«Тоҷикон» «Маданияти асри ХI – ибтидои асри ХIII» бо номи
«Паҳн шудани тасаввуф ва роҳ ёфтани он ба адабиёти форстоҷик» такмилу тақвият додааст. Ӯ ин давраи таърихи халқи
тоҷикро бо давраи гузаштаи он аз нигоҳи фарҳангӣ дар муқоиса
таҳқиқ намуда ва менависад: «Дар ин давра он ҷудоие, ки дар
замони Ғазнавиёни бузург (султон Маҳмуд ва Масъуд) дар байни Мовароуннаҳр, Хуросон ва дигар ҷойҳои тоҷикнишин ва
мардуми форсизабони Осиёи Миёна ба вуҷуд омада, ба
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муносибатҳои фикрии намояндагони адабиёт ва фан то дараҷае
халал мерасонид, аз байн рафт. Ба иборати дигар, ба атрофи як
марказ муттаҳид карда шудани Мовароуннаҳр, Хуросон, Эрон
ва Тахористон, ки дар замони Салҷуқиёни бузург ба амал омад,
ба барқарор гардидан ва ривоҷ ёфтани муносибатҳои фикрӣ,
ташкил гардидани марказҳои нави муҳимми фаннӣ-адабӣ (монанди Нишопур, Марв, Балх, қисми Ҳирот) ва барои ба ин
марказҳо ҷамъ шудани намояндагони барҷастаи фан (яъне, илмА.М.Х.) ва адабиёт имконияти калон ба вуҷуд овард»2.
Б.Ғафуров дар ин ваҳдат саҳми вазири маъорифпарвари
Салҷуқиён Низомулмулкро нодида нагирифтааст. Баъди ин андешаи сирф илмӣ муҳаққиқ хеле амиқу мушаххас ва мӯъҷаз аз
боби рӯзгору осорӣ адибоне, монанди Асадии Тӯсӣ, Умари Хайём, Фахриддини Гургонӣ, Анварӣ ва уламои соҳаҳои гуногуни
он замон ёдовар шуда, аз пешрафти назму насри форс-тоҷик дар
аҳди Салҷуқиён баҳси илмӣ ороста, дар иртибот ба ин мавзӯъ
менигорад: «...яке аз аҳамиятноктарин хусусияти ин давраи
адабӣ боз дар он ҷост, ки ривоҷ гирифтани фалсафаи тасаввуфӣ
аз як тараф ба тараққиёти фикрӣ таъсир карда бошад, аз тарафи
дигар ҷараёни махсуси адабиёти тоҷику форс-адабиёти тасаввуфиро пурқувват намуд»3.
Пайдост, ки Б.Ғафуров ин мулоҳизаҳои илмии худро дар заминаи пайдоиш ва ташаккули тасаввуф иброз дошта, барои
ноогаҳон ва хонандаи умум хеле мушаххас изҳори назар намуда,
ба таърихи пайдоиши тасаввуф, заминаҳои ба вуҷуд омадану
паҳн шудан ва ҳадафи намояндагони он бахшидааст. Муҳаққиқ
менависад: «Тасаввуф (суфизм) як тариқати махлут ва махсусест, ки сарчашмаи худро аз ақидаҳои гуногуни фалсафӣ аз фалсафаи Ашқориён (неоплатонизм), ақидаҳои пайравони Монӣ,
бараҳманҳо, буддоиён, дайрнишинони настурии масеҳиён, равияи зӯҳд ва ибодати дини ислом мегирад, ки баъдҳо аз таълимоти
исмоилиҳо низ бебаҳра намонд. Суфизм дар аввал нисбат ба
усули идорадории арабҳо норозигии омма, махсусан норозигии
ҳунармандони шаҳрро ба худ инъикос менамуд»4. Пайдост, ки
ҷараёни тасаввуф ва намояндагони он барои пиёда намудани
2

В.Ғ.Ғафуров. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. – Сталинобод: Наш.
Дав. Тоҷикистон-, 1947, – С.226-227
3
Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С.229
4
Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С.230.
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нақшаву андешаҳои худ аз беҳтарину арзандатарин назариёти
ҷараёни гуногуни тоисломӣ ва исломӣ баҳраҳои судманд бардошта, онро дар аввал танҳо ва танҳо ба манфиати ҷамъият, новобаста ба маншаи иҷтимоиашон, равона намуда буданду асосан
пуштибонии ҳамаи тоифаҳои аҳли заҳматро карданд. Баъдтар, ба
ақидаи донишманд, ки барҳақ дуруст аст: «Тасаввуф дар заминаи дини ислом нумӯ карда аз «Қуръон», ҳадис ва дигар
унсурҳои он баҳра бурд. Бо вуҷуди ин, бисёр шаклҳои тасаввуф,
хусусан дар марҳалаҳои аввали тараққиёти он, ба сабаби дигар
хел тавзеҳ додани аҳкоми ислом як андоза ифодакунандаи афкори мухолифи ин усули динӣ гардид»5. Мувофиқи раванди
таърихӣ ҳамин андеша боис шуда буд, ки ҳокимони феодалӣ ва
рӯҳониёни мутаассиб барои нигоҳ доштани манфиатҳои худ
аҳли тасаввуфро таҳти таъқиб қарор медоданд. Ба таври
ваҳшиёна кушта шудани намояндагони барҷастаи тасаввуфҲусайн ибни Мансури Ҳаллоҷ (дар соли 992м.) ва Шаҳобиддини
Сӯҳравардӣ (дар соли 1191м.)-ро таърих дар худ хеле хуб акс
намудааст, ки минбаъд аз ин боб асарҳои адабӣ ва илмии ба тасаввуфу ирфон бахшидашуда бе ишора нагузаштаанд.
Мувофиқи маълумоти Б.Ғафуров ва адабиёти мавҷуда тасаввуф аввал дар асрҳои VI-IХ-и мелодӣ дар Ироқи араб пайдо шуда, баъдан дар баробари таъқиб ва кушторҳои ваҳшиёнае, ки бар
зидди пайравони Монӣ ва ҷараёнҳои дигари зидди исломӣ дар
охирҳои асри дувуму севуми ҳиҷрӣ ба вуҷуд омад, аз як тараф
ба Эрон ва аз ҷониби дигар ба Сурия ва Миср доман паҳн намуд.
«Қатли Ҳусайн бинни Мансури Ҳаллоҷ,-менависад Б.Ғафуров,аҳли тасаввуфро ҳушёр кард, онҳо бештар халқро ба зӯҳду тақво
ва пайравӣ кардани усули дини ислом (мазҳаби суннӣ) даъват
менамуданд. Аз ин хотир, давлатҳои мавҷуда ба ин даъватҳои
аҳли тасаввуф дахле накарда, тамоми қувваи худро бар зидди...
дигар ҷараёнҳои зиддисиломӣ равона намуданд»6. Бо ин ҳама
дастовардҳои назаррас дар байни синфи ҳукмрон ва ҷамъият,
дар замони Ғазнавиён тасаввуф дар Хуросон доманаи васеъ густурда натавонист, ки сабабҳои таърихӣ дошта ва ин мавзӯъ
баҳсест алоҳида. Тасаввуф баъди асри Х, баъди ба сари
ҳокимият омадани Салҷуқиёну муттаҳид намудани атрофу ак5
6

Б.Ғ.Ғафуров. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. –
Душанбе: Ирфон, 1983, – С. 592.
Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 230.
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ноф ва чун як давлати абарқудрати давр ном баровардани он ба
Хуросону Мовароуннаҳр роҳ ёфт. Аз ин рӯ, бесабаб нест, ки
Б.Ғафуров дар боби таърихи ҳокимияти Салҷуқиён ба таърихи
тасаввуф ва паҳншавии он таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, маҳз давлати
Салҷуқиро воситаи дар байни халқияту миллатҳои Хуросону
Мовароуннаҳр паҳн шудани тасаввуф медонад, ки барҳақ дуруст
аст. Муҳаққиқ барои ин назари илмии худ, аз ҷумла, далели
зайлро пеш меорад: «Чи навъе, ки дар «Асрор-ут-тавҳид» ишорае шудааст, Шайх Абӯсаид дар вақти ҷанги Масъуд ва
Салуқиён зоҳиран ба ҳамин сабаб Салҷуқиёнро тарафдорӣ кардааст»7.
Б.Ғафуров дар «Таърихи мухтасари халқи тоҷик» ва
«Тоҷикон» баъд аз ғалабаи Салҷуқиён дар иртибот ба ин мавзӯъ
нигошта: «...тасаввуф дар Хуросон хеле ривоҷ гирифта, аз он ҷо
ба Мовароуннаҳр ва Тохаристон таъсир кардан гирифт» ва дар
шахсияти Шайх Абулҳасани Ҳарақонӣ, Шайх Абулқосими
Қушайрӣ, Шайх Абулҳасани Фозил, Абӯсаиди Абулхайр ва муридони эшон нуфузи калоне пайдо намуд. Ҳамзамон доир ба
асосҳои тасаввуфу ирфон китобҳои алоҳида ва то андозае
назариявӣ иншо шуданд. Абӯсаиди Абулхайр тасаввуфро ба
амал ҷорӣ намуда, дар Нишопур ҳатто хонақоҳ бино кард. Ӯ аз
минбарҳо ваъз мегуфт, бо уламои динӣ ва ҳикмат баҳсҳо менамуд, ки инро мушаххасу мухтасар дар асарҳояш ба қалам овардааст...
Баъди ба вуҷуд омаданду паҳн гардидан ва доман густурдани
тасаввуф муҳаққиқ собит менамояд, ки бо «... таъсири рӯҳониён
ва феодалон як шакли нави таасаввуф пайдо мешавад, ки аҳли
он мардумро фақат ба зӯҳду тақво, итоаткорӣ ва риояи шариат
даъват мекарданд»8.
Дар роҳи ба суди феодалону ба мазҳаби ислом омехтани тасаввуф ҳиссаи файласуфи маъруф, донандаи розу ниёзҳо
Муҳаммад Ғаззолӣ (1058-1111) бузург буда: «Ӯ идеализмро
пайравӣ кард ва тасаввуфро аз элементҳои зиддиисломӣ тоза
намуда, вайро тамоман ба дини ислом мувофиқ кунонид»,
натиҷагирӣ намудани Ғафуров бечиз нест. Дар боби гароиши
тасаввуф ба дини ислом саҳми раҳнамоёни сӯфиён низ назаррас
буда ва ин мавзӯъро муҳаққиқ чунин хулоса намуда: «Шайхони
7
8

Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 230.
Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 293.
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сӯфия, пирони тариқат тадриҷан эътибори хеле зиёд ва қувваи
бузурги сиёсӣ пайдо карда, ба хидмати худ садҳо муридон ва
фармонбардоронро ҷалб менамоянд. Синфҳои ҳукмрон
аҳамияти ниҳоят калони ба тарафи худ кашидани ин шайхҳоро
зуд фаҳмида, дар ин бобат чораҳо меандешиданд. Ҳамин тариқа,
бисёр шайхон ба надимони ҳакимон мубаддал мешаванд»9.
Барои таъйиди назари таҳқиқии Б.Ғафуров доир машойихин
ва муридони эшон ин абёти Шайх Фаридуддин Аттори
Нишопурӣ бозгӯйи ҳол аст:
Шайхи Санъон пири аҳди хеш буд,
Дар камолаш ҳар чӣ гӯям беш буд.
Шайх буд андар Ҳарам панҷоҳ сол,
Бо муриде чорсад соҳибкамол...10.
Ҳатто иддае шайхони тариқати сӯфия, пирони тариқат, монанди Хоҷа Аҳрори Валӣ (асри ХV) ба дороӣ ва ҷамъ овардани
молу сарват ном бароварда буданд.
Б.Ғафуров мекӯшид дар зимни маъхазҳои мавҷуда ба ҷараёни
тасаввуф баҳои арзандаи илмӣ диҳад. Аз ин рӯ, ӯ ба ин мавзӯъ
назари амиқ намуда, доир ба ҷиҳатҳои пешқадам ва
умумиҷамъиятии тариқати сӯфия ба натиҷагирии дақиқ омада:
«...дар байни Шайхон касоне ёфт мешуданд, ки ҳанӯз ҳам бо
табақаи ҳунармандон алоқаи хеле наздик доштанд. Онҳо бо
қувваи ҳунармандон ба тимсоли ташкилотҳои тасаввуфӣ бо номи футувват иттиҳодияҳое ба вуҷуд оварда буданд»11. Гузашта
аз ин баъзе шайхон тавассути қувваи тавонои мусаллаҳи худ ба
мардуми бар зидди феодалон бархоста кӯмак мерасониданд,
манфиатҳои онҳоро муҳофизат менамуданд. Ба ин кӯмаку дастгирии Шайх Ҳасани Ҷурӣ дар асри ХV ҳангоми шӯриши Сарбадорон мисоли рӯшан шуда метавонад. Дар аҳди темуриён ба хонигарии Бухоро бошад, баръакс, тасаввуфи феодалӣ дар сари
муборизаи зидди ҳама гуна афкори озод қарор гирифта будааст,
ки ин ба равнақи илми дунявӣ ва андешаҳои пешқадами
ҷамъиятӣ таъсири манфӣ расонида, дар иртибот ба ин масъала
9

Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 593.
Фаридаддини Аттор.. Достони шайхи Санъон ва ҳикояти зани порсо.
Таҳияи Алии Муҳаммадӣ. – Душанбе,1996. – С. 10.
11
Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 593.
10
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Б.Ғафуров менигорад: «...дар давоми тамоми асрҳои миёна тасаввуф дорои ду ҷараёни зидди якдигар – феодалӣ ва халқӣ буд.
Ҷараёни халқии тасаввуф бо доираи ҳунармандони шаҳр
алоқаманд гардида, эътирози оммаро бар алайҳи зулму ситами
феодалон ифода менамуд. Аҳли тасаввуф дар баробари тарки
дунё кардан ва даст кашидан аз нозу неъмат, ки шарти асосии
аксари тариқатҳои равияи тахайюлии ғайрифаъол ва аз лузумоти
давраи аввали аз шайх сабақ гирифтани муршид ба шумор мерафт, ғояи муҳаббат ба инсонро тарғиб карда, дар роҳи ҳусули
мақсади худ аз муборизаи мусаллаҳона низ худдорӣ намекард».12 Мувофиқ ба ҳамаи ин гуфтаҳо метавон аз «Тазкират-улва
«Нафаҳот-ул-унс»-и
авлиё»-и
Аттори
Нишопури13
14
Абдурраҳмони Ҷомӣ нуктаҳои боварибахш пеш овард.
Б. Ғафуров пас аз арзёбии ташаккул ва паҳншавиву баёни
маҳдудиятҳои таърихии тасаввуф нақш ва таъсири ин тариқатро
дар ҳаёти фарҳангӣ иброз дошта, қайд менамояд, ки доман густурдану пешрафти тасаввуф барои рушди адабиёти тасаввуфӣ
заминаи хубе ҳозир карда тавонист ва як идда адибону мутафаккирони гузаштаи мо бо тариқати тасаввуф робитаи қавӣ доштанд. Барҳақ, муҳаққиқони адабиёт форс-тоҷик ба ин адабиёт
роҳ ёфтани тасаввуфро аз дастовардҳои назаррас ва чун
таҳаввулоти бузурге қаламдод намудаанд. «Дар ин давра, – менависад муаррих, монанди «Кашф-ул-маҳҷуб»-и Шайх Абӯсаид,
«Тазкират-ул-авлиё»-и
Шайх
Аттор,
«Нур-ул-улум»-и
Абдуллоҳи Ансории Ҳиротӣ асарҳое пайдо шуда, насри адабиёти тасаввуфиро ташкил намуданд»15.
Бино ба назари Б.Ғафуров, ки дар заминаи дастовардҳои
мӯътамади илмӣ бунёд ёфтааст, тасаввуф ва андешаҳои
ҳакимонаву орифона бештар дар назми форс-тоҷик муваффақият
пайдо карда буд. Ашъори то ба мо расидаи Абӯсаиди Абулхайр,
Бобо Кӯҳӣ, Ансории Ҳиротӣ, Саноии Ғазнавӣ, Бобо Афзал,
Наҷмиддини Кубро, Аттори Нишопурӣ, Низомии Ганҷавӣ, Мавлоно Ҷалолудини Балхӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Хоҷа Ҳофизи
12

Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С.594.
Шайх Фаридуддини Аттори Нишопурӣ. Тазкират – ул – авлиё. Таҳияи
дуктур Муҳаммад Истеъмолӣ. Чопи ҳафтум, «Гулшан», 1372, – С.79,
110, 180, 208, 319, 567 ва ғ.
14
Абдурраҳмони Ҷомӣ. Осор. Дар ҳашт ҷилд. Ҷилди ҳаштум. – Душанбе: Адиб, 1990, – С. 35, 37, 84, 101-102 ва ғ.
15
Б.Ғафуров Таърихи мухтасари халқи тоҷик. – С. 231.
13
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Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, Шайх
Абдулҳайи Муҷахарфӣ барин суханварони баландовозаи форстоҷик, бешубҳа, аз чашмаи мусаффои тасаввуф об хӯрда, вобаста ба раванди таърих ба манфиати ҷамъият хизмати арзандае
намудаанд. Арзиши асосии адабиёти ирфонии форс-тоҷик дар чӣ
буд? Ба ин суол Б.Ғафуров ҷавоби мушаххасу амиқ ҷуста чунин
менависад: «Эшон дар эҷодиёти худ бештар сабки содаву равон,
ибораву таркибот ва тамсилоту зарбулмасалҳои халқиро ба кор
бурда, ба идеалҳои ҷавонмардӣ ва башардӯстӣ пайравӣ мекарданд»16. Бешубҳа, ин баҳои арзандаро ба ҳамаи суханварони дар
боло номбаршудаи адабиёти форс-тоҷик метавон нисбат дод.
Зеро осори орифонаи эшон ин иддаои Б.Ғафуровро ба ҳеч ваҷҳ
рад накарда, балки тақвият медиҳад. Дуруст аст, ки баъзе адибони тариқати сӯфия дар мавриди зарурӣ ва бо тақзои вақту замон
чун Абдуллоҳи Ансорӣ бар манфиати синфи ҳоким хизмат намудаанд. Абдуллоҳи Ансорӣ асосан ба ҷараёни феодалии тасаввуф иртибот дошт. Новобаста аз ин тазодҳо эҷодиёти ӯ низ аз
таъсири анъаваи умумии тасаввуф бебаҳра намондааст.
Б.Ғафуров баъди ин таърихчаи мухтасар дар тадқиқоти худ баробари дигар намояндагони барҷастаи фарҳанг вобаста ба равиши таърихӣ доир ба рӯзгору осори мутафаккирону суханварони
мутасаввифи форс-тоҷик, монанди Абулҳомид Муҳаммади
Ғаззолӣ (1056-1111) ва бародари ӯ Аҳмади Ғаззолӣ, Абдуллоҳи
Ансорӣ (1006-1077), Абулмаҷди Саноӣ (1050-1131), Шайх Фаридуддини Аттор (1142-45-1221). Ҷалолуддини Румӣ (12071273), Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ (ваф.1389), Камоли Хуҷандӣ
(ваф.1400), Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492) ва ғайра ахбори
фушурда дода, ҳатталимкон ҷой ва мақоми эшонро дар таърихи
адабиёти форс-тоҷик, бахусус адабиёти тасаввуфӣ муайян менамояд. Дар ин маврид муҳаққиқ пеш аз ҳама ба осори мавҷудаи
ин ё он суханвар ва таҳқиқоти вобаста ба он такя мекунад,
асрҳои орифонаи онҳоро дар муқобала меомӯзад, диди назарашро дар навиштаҳояш вобаста ба давраҳои таърихӣ барандоз карда ва ҳатто барои таъйиди назараш баъзан аз рӯйи имкон аз
ашъори намояндагони он намунаҳо меоварад. Масалан, ӯ дар
бораи яке аз намояндагони барҷастаи адабиёти тасаввуф-шоири
сермаҳсули форс-тоҷик Шайх Фаридуддини Аттори Нишопурӣ,
ки имрӯз ҳам бо осори гаронмояаш дар илми адабиётшиносиву
16

Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 594.
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шарқшиносии ҷаҳонӣ маъруфу машҳур аст, бидуни шарҳу
тавзеҳи иловагӣ чунин менигорад: «Дар яке аз аввалин
достонҳои ӯ «Хусрав ва Гул» (ин ҷо маснавии «Хусравнома» дар
назар аст. – А.М.Х.) фақат баъзе падидаҳои тасаввуф ба назар
мерасад. «Мантиқ-ут-тайр»-и ӯ сарфи назар аз он, ки дар тариқи
ҳикоятбандии асарҳои тасаввуфӣ навишта шудааст, аз беҳтарин
маснавиҳои тамсилии ахлоқӣ ба шумор меравад. Дар ин маснавӣ
шакли қисса дар қисса бо омезиши масъалаҳои шавқангез ба кор
бурда шуда, мазмуни баъзе аз онҳоро танқиди хулқу атвори
феодалӣ ташкил намудааст»17. Бубинед, дар ин иқтибос, ки
кӯтоҳу мӯъҷаз аст, ҳам сохтори маснавии «Мантиқ-ут-тайр» ва
ҳам мӯҳтавои он, бахусус дарунмояи маснавӣ хеле рӯшан инъикос ёфтааст.
Олим «Тазкират-ул-авлиё»-и Атторро барои хонанда бо як
ҷумла муаррифӣ мекунад: «Ӯро дар шарҳи ҳоли аҳли тасаввуф
бо номи «Тазкират-ул-авлиё» асарест, ки бо насри олӣ таълиф
ёфтааст».18
Ҳамчунон Б.Ғафуров, бо он ки на ҳамаи маснавиҳои Фаридуддини Атторро номбар мекунад, доир ба доруфурӯшӣ ва табибии вай, шеърро мояи маъош қарор надодани адиб ба
хулосаҳои амиқу дақиқе омадааст.
Дар китобҳои «Таърихи мухтасари халқи тоҷик» ва
«Тоҷикон» таваҷҷӯҳи муҳаққиқ бештар ба ҳаёту эҷодиёти адиби
маъруфи тасаввуф Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ равона шудааст.
Ӯ роҷеъ ба зодгоҳи ин шоири ориф менависад: «Ҷалолуддини
Румӣ (1207-1273) аслан аз қадимтарин маркази тамаддуни халқи
тоҷик, шаҳри Балх мебошад»19 Минбаъд Б.Ғафуров аз ҳиҷрати ӯ
бо падар ба Нишопур, Бағдод, Ҳиҷоз, Сурия ва аз он ҷо ба Осиёи
Сағир сухан ронда, дар Қуния иқомат ихтиёр кардани адибро
ёдрасӣ мекунад. Дар ин маълумотнома бо кӯмаки падар дар
Ҳалабу Димишқ таҳсили илм кардан ва сонӣ чанде ба тадриси
шогирдон машғул будани Румӣ низ ҷой дорад. «Вале дар соли
1224 ӯ бо таъсири мулоқот бо яке аз дарвешон дарсдиҳӣ ва
роҳбарии корҳои тариқати сӯфияро ба халифагони худ вогузор
карда, худ гӯшанишин шуд»,20 менависад муҳаққиқ. Бешубҳа, ин
17

Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 599.
Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 599.
19
Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 635.
20
Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 635.
18
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ҷо вохӯрии ногаҳонии Ҷалолуддини Румӣ бо Шамси Табрезӣ ва
бо ҳам унс гирифтани онҳо дар назар дошта шудааст, ки он аз
рӯйи мӯҳтавои эҷодиёти худи Мавлоно ва ишораҳои
сарчашмаҳои мӯътамади баъдина ҳақиқати таърихӣ мебошад.
Дар ин бора муҳаққиқини соҳа низ зимни баррасии рӯзгору осори адиб бисёрҳо гуфтаанд ва ишораҳое батафсил доранд.
Б.Ғафуров ба мақоми адабии Ҷалолуддини Румӣ дар адабиёти
тасаввуф ва осори вай эҳтиром гузошта менависад: «Румӣ аз бузургтарин олимон ва шоирони мутасаввиф аст. Асарҳои хеле
машҳури ӯ яке «Девони ғазалиёт» ва дигаре «Маснавии
маънавӣ» мебошад. Вай бо ин асари худ (яъне «Маснавии
маънавӣ» – А.М.Х.) навъи маснавии ирфониро то ба охирин
дараҷаи тараққиёти худ пеш бурд»21.
Дар асарҳои Б.Ғафуров доир ба Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, Шайх
Камоли Хуҷандӣ, Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, ки осорашон аз
оҳангҳои орифона саршор аст, низ чунин маълумоти мушаххасу
итминонбахшро пайдо менамоем. Як нуктаро бояд таъкид кард,
ки муҳаққиқ рочеъ ба ин суханварони ориф агар дар «Таърихи
мухтасари халқи тоҷик» кӯтоҳ ахбор диҳад, дар «Тоҷикон» тавсифу таҳқиқ пурратар ба қалам омадааст. Аз ҷумла, роҷеъ ба
Ҳофизи Шерозӣ дар китоби «Таърихи мухтасари халқи тоҷик»
омадааст, ки «Ӯ усули пешгирифтаи Саъдиро идома дода, жанри
ғазалро дар хушоҳангӣ ва санъаткорӣ ба олитарин дараҷаи такомулоти он расонидааст»22. Дар ин асар аз шарҳи аҳвол ва
мӯҳтавои осори шоири «лисон-ул-ғайб» ахбори дақиқе нест. Дар
«Тоҷикон» бошад, бар хилофи ин бо афзудаҳои зиёд дучор меоем. Дар ин ҷо рӯзгору осори Ҳофиз хеле рӯшан акс ёфта, ҳатто
аз эҷодиёти шоир ғазали «Ман на он риндам, ки тарки шоҳиду
соғар кунам» ба пуррагӣ иқтибос шудааст. Б.Ғафуров
алоқамандии Ҳофизи Шерозиро ба тасаввуф чунин тавзеҳ намудааст: «Муосирони Ҳофиз мазмуни тасаввуфии ашъорашро ба
назар гирифта, ӯро ҳанӯз дар замони зиндагиаш «лисон-ул-ғайб»
номида буданд»23.
Чунин тарзи таҳқиқ роҷеъ ба Камоли Хуҷандӣ ва
Абдурраҳмони Ҷомӣ низ сурат гирифтааст. Бояд ин нуктаро собит кард, ки Б.Ғафуров ба осори адибони ориф яктарафа назар
21
22
23

Б.Ғафуров. Ҳамон ҷо. – С. 635-636.
Б.Ғафуров. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. – С. 278.
Б.Ғафуров. Тоҷикон. – С.686.
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накарда, ба ҷанбаи умумихалқӣ ва башардӯстонаи осорашон
таваҷҷӯҳи хоса додааст.
Охирин адибе, ки Б.Ғафуров ба он баҳои сазовор дода, аз
эҷодиёташ мавзӯъ ва мазмуни орифонаро дар гароиш бо дини
ислом ҷустуҷӯ менамояд, шоир, файласуф ва мутафаккири
барҷастаи Ҳинду Покистон аллома Муҳаммад Иқбол (18771938) аст. Муҳаққиқ бахшида ба 100-солагии бузургдошти ин
нобиғаи Шарқ бо номи «Шоири бузурги Шарқ-Муҳаммад
Иқбол» тафсилоте дода ва он дар китоби «Осори мунтхаб»24-и
олим баъдтар ба табъ расид. Дар мақолаи мазкур рӯзгору осори
Муқаммад Иқбол дар ниҳояти хуби илмӣ баррасӣ шуда, аз
ҷумла таъкид гардидааст, ки вай ба мазҳаб ва дини мубини ислом алоқамандиву ихлоси хосае дошта, ашъораш аз чашмаи ноби тасаввуф низ бебаҳра намондааст. Дар мақолаи фавқуззикр
зиёда аз ин доир ба ашъор ва андешаҳои орифонаи Муҳаммад
Иқбол сухан нарафта бошад ҳам, вале нақли порчаҳои манзуму
волои назми аллома гувоҳи гӯёи мулоҳизаҳои муҳаққиқ мебошанд. Ба ин абётӣ шоир таваҷҷӯҳ фармоед:
Майи рӯшан зи токи ман фурӯ рехт,
Хушо марде, ки дар домонам овехт.
Насиб аз оташе дорам, ки аввал
Саноӣ аз дили Румӣ барангехт.25
Ҷойи дигар гӯяд:
Маро аз мантиқ ояд бӯйи хомӣ,
Далели ӯ далели нотамомӣ.
Ба рӯям баста дарҳоро кушояд,
Ду байт аз пири Румӣ ё зи Ҷомӣ.26
Аз ашъори Муҳаммад Иқбол ба ин монанд мисолҳои хеле
зиёдеро метавон дучор омад. Ҳатто шоир дар маснавии «Асрори худӣ» Румиро муршиди худ қарор дода, эътибори файзи
касб аз вай мекунад ва ба ҳидояти ӯ асрори худиро ба мардум
24

Б.Г.Гафуров. Избранные труды. – Москва: Наука, 1985, – С.515-516.
Муҳаммад Иқбол. Пайғоми Шарқ, Мураттиб А.Ғаффоров. – Душанбе:
Адиб, 1987, – С.276.
26
Муҳаммад Иқбол. Ҳамон ҷо, – С. 299.
25
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ошкор месозаду мефахрад аз миллате, ки Аттору Румӣ дорад ва
ғайра.
Ҳамин тавр, Бобоҷон Ғафуров дар мавриди адабиёти ирфонӣ
ба баёни номгӯйи баъзе аз асарҳои мавҷуда ва ба фушурдаи
рӯзгору осори намояндагони барҷастаи он қаноатманд мешаваду
халос. Чаро? Зеро аз лиҳози мантиқ ба таври мушаххасу мукаммал ва бо далелу бурҳони илмӣ овардани шарҳи ҳолу мӯҳтавои
осори эшонро донишманд, ба дурустӣ, вазифаи худ намешуморад ва қасдан аз он гурез мекунад, ки ҳақ бар ҷониби ӯст.
Аз мулоҳизаҳои болоӣ мотавон чунин натиҷагирӣ намуд, ки
муҳаққиқ дар осори илмии таърихшиносиаш ба тасаввуф ва адабиёти ирфонӣ таваҷҷӯҳ намуда, хостааст:
а) таърихи пайдоишу такомули тасаввуфро дар заминаи раванди таърихии ҷамъият дида барояд;
б) паҳншавии онро аз зодбум ба Хуросону Мовароуннаҳр ва
дигар кишварҳои форсизабон вобаста ба воқеиятҳои таърихӣ
асоснок намояд;
в) мақому мавқеъи тасаввуфро дар ҳаёти ҷамъиятӣ, дар мисоли мардуми форсизабон, нишон диҳад;
г). таъсири онро ба осори илмиву адабӣ баён намуда, дар ин
замина доир ба намояндагони маъруфи адабиёти форс-тоҷик ва
рӯзгору осорашон маълумоти фушурдаи дархури асарҳои
тадқиқотии худро иброз дорад.
Ниҳоят, Бобоҷон Ғафуров тавонистааст дар баробари раванди
таърихии мардумро, аз пайдоиши инсоният то ба замони мо, ба
риштаи таҳқиқ кашидан, ба ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсиву фарҳангии он назари илмии худро пеш гузорад, ки
мулоҳизоти ӯ ба тасаввуф, адабиёти ирфонӣ ва суханварони
ориф яке аз шохаҳои ин омӯзиши доманадор ба шумор меравад.
Октябри соли 2007
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ДАРЁИ ШЕЪРИ АДАБИЁТИ ФОРС-ТОҶИК
ДАР МОВАРОУННАҲР
Ниёгонамон аз рӯзҳои нахустини талоши худ барои зиндагӣ
дар баробари кофтану дарёфтани қути лоямут – таъмини маъишати рӯзгор, ҳаёти фарҳангиашонро низ бо тамоми паҳлӯҳояш вобаста ба шароити мавҷуда, ҳодисаву воқеаҳои табиъиву
ҷамъиятӣ, зина ба зина иваз гардидани сохти иҷтимоъӣ дар ёд
мегирифтанд, баҳри ҳамнавъон шифоҳӣ нақл мекарданд, баъдтар
ҷолибу арзишманду ибратбахшашро ба қолаби писанди
умумиҷамъиятӣ дароварда, аввалҳо дар рӯи сангҳо (навиштаҳои
кӯҳи Бесутун), девори қасрҳо (Тахти Ҷамшед), пӯсти ҳайвонот
(нусхаи аввалини «Авасто»), рӯи чӯбҳо (хатҳои дарёфта аз кӯҳи
Муғ), асбобҳои маъданӣ ҳаккокиву кандакорӣ ва ниҳоят бо пайдо
шудани коғазу давот китобат намуда, ба ворисон мерос мегузоштанд. Ҳамин зинаҳо сароғози осори таърихиву илмӣ ва бадеъиро
дар баробари дигар талаботҳои рӯзафзуни мардум ба вуҷуд овард.
Ҳоло боиси хушӣ ва масаррат он аст, ки боигарии арзишманди ба
мо меросмондаи гузаштагон аз дуриҳои дури таърих то ба ҳол,
асосан, ҳамин катибаву навиштаҳои маҳфузмонда, агарчи ҳиссаи
бештари онҳо бо сабабу воқеъаҳои нохушу талхи таърихӣ аз байн
рафтаву иддае аз тарафи хоинону душманон сӯзондаву ба об партофтаву гӯронида шудаанд, мебошанд. Вагарна аз китобхонаи
мӯҳташаму бузурги аҳди Сомониён, ки бо номи «Сивону-лҳикмат» («Ганҷинаи ҳикмат») дар Бухоро ташкил ёфта буд, ба ҷуз
ном чизе боқӣ намонда. Бо ин ҳама, он чӣ аз фарҳанги мозӣ барои
мо расидааст, шаҳодат бар он медиҳад, ки адабиёти форс-тоҷик
яке аз қадимтарин, доротарин ва пурмӯҳтавотарин адабиёти ҷаҳон
маҳсуб ёфта, бо андӯхтаҳои адабии зиқимат ва шоҳасарҳои камназири худ дар ганҷинаи тамаддуни башарӣ мавқеъи ба назар намоёнеро ишғол менамояд.
Нахустёдгориҳои хаттии адабиёти форс-тоҷик ба ҳазораи аввали пеш аз милод тааллуқ дошта, ламъаҳои он дар «Авасто»,
«Бундаҳишн», «Денкард», порчаҳои «Худойномак», «Дарахти
ассурик», «Ёдгори зарирон», «Корномаи Ардашери Бобакон»,
«Пандномаи Анӯшервон» ва ғайра зуҳур кардаанд. Адабиёти
қадими форсӣ (то қарни IХ милодӣ) ба забонҳои қадими эронӣ:
авастоӣ, паҳлавӣ, суғдӣ, хоразмӣ, баъдтар ҳатто арабӣ ва амсоли
инҳо офарида шуда, дойир ба хусусияти анвоъу намудҳои адабӣ
ва шаклу воситаҳои бадеъии он асноди ночизе мавҷуд мебошад.
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Аз оғози асри IХ милодӣ алоқамандона бо ташаккули
давлатдориҳои маҳаллии Тоҳириён (821-873), Саффориён (867910) ва махсусан дар қарни Х милодӣ бо қудрату нируи тавоно ба
сари кор омадани ҳукумати сулолаи Сомониён (875-1005) адабиёти нави форс – тоҷик, тақрибан, бо тамоми махсусиятҳои бурунмоягиву дарунмоягӣ пухтаву рехта ба майдон омад. Сомониёни
бузург баробари давлатдории мустақили худро ташкил намудан,
ҳаёти мӯътадилу маъишати иҷтимоъии мардумро ҳатталимкон ба
вазъи дилхоҳ дароварда, ба ривоҷи ҳаёти фарҳангии кишвар
таваҷҷӯҳи махсусе равона карда буданд. Ҳамин аст, ки аҳли илму
адаб, уламову удабои донишманду соҳибистеъдод ба таври расмӣ
ба маҳфилҳои махсуси сарварон ва зиёда аз ин ба дарбори
подшоҳон даъват мегардиданд ва аз маслиҳатҳои манфиъатбахши
онҳо дар пеш бурдани ҳаёти сиёсиву иҷтимоъии давлат ва низому
тартиби давлатдорӣ ба таври васеъ истифода мешуд. Дар ин давра
бо осори гаронмояи адабиву илмии худ арзи ҳастӣ намудани устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Шаҳиди Балхӣ, Робиъаи Балхӣ,
Абӯнасри Форобӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Ибни Сино ва дигарон
далели мавҷудияти давлати марказонидашудаи миллии нисбатан
орому устувор ва пешрафта мебошад. Дар замони давлатдории
Сомониён адабиёт, ки як рукни тавонои ҳаёти фарҳангӣ маҳсуб
меёфт, ба рушду нумӯи бесобиқаи худ расида, пояи мустаҳками
онро дар пойтахти Сомониён – шаҳри Бухоро тоҷики
мовароуннаҳрӣ, маликуушшуъарои замон устод Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ ва ҳамдиёрони ӯ гузоштаанд. Аз ин рӯ, асрҳои IХ-Х
асрҳое мебошанд, ки адабиёти форс-тоҷик қомат рост намуд, ба
як низому тартиб даромад, устувор шуд, маъруфият пайдо кард ва
дар тӯли беш аз ҳазору сад соли минбаъдаи мавҷудияташ асосан
ҳамон равияву равишро идома дода омадааст.
Роҷеъ ба адабиёти классикии форс-тоҷик, бурду бохтҳои он
дар ёздаҳ қарн аввалан дар тазкираву осори таърихӣ ишораҳо ва
аз асри ХIХ ба баъд бо ба таври расмӣ шинохта шудани илми
адабиётшиносӣ ва шарқшиносӣ мақолаву гузоришот ва рисолаву
кутуби зиёде аз ҷониби адабиётшиносону мусташриқини ватаниву хориҷӣ нигоштаву ба табъ расидаанд, ки нақди онҳо ҷилд-ҷилд
китоб хоҳад шуд ва аз ин боб ҳоло зарурате ба баҳси доманадор
нест. Танҳо ҳаминро ёдрас карданием, ки шарқшиносону адабиётшиносони ватаниву хориҷӣ чун Э.Броун, Ҳ.Эте, Шиблии
Нӯъмонӣ, Саъид Нафисӣ, Забеҳуллоҳи Сафо, Бадеъуззамони
Фурӯзонфар, Е.Э. Бертелс, Ян Рипка, Садриддин Айнӣ,
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И.С.Брагинский, А.Мирзоев, А.Н. Болдирев, Р.Ҳодизода,
А.Афсаҳзод, Х.Шарифов ва муҳаққиқини бешумори соҳа дар
Шарқу Ғарб дар таҳқиқу тадқиқ ва омӯзиши адабиёти форс-тоҷик
заҳамоти назаррасе ба харҷ дода, корҳои шойистаеро ба анҷом
расонидаанд.
Дар заминаи омӯзиши ҳамаҷониба, радду бадали андешаву
бозёфтҳои муҳаққиқин адабиёти мо ба ду давраи калон тақсим
карда шудааст. Давраи якум адабиёти асрҳои Х-ХV-ро дар бар
гирифта, бо номи адабиёти форс-тоҷик зикр меёбад ва бар рағми
иддае ховаршиносони кӯтоҳандеш, мероси муштараки тоҷикон ва
эрониён дониста мешавад. Давраи дувум шомили адабиёти
асрҳои ХVI-ХIХ ва оғози асри ХХ мебошад ва аз тарафи аҳли
таҳқиқ ин адабиёти давраи таназзули феодализм шуморида шудааст. Дар мавриди сонӣ ду ҳодисаи муҳимми таърихиро бояд қайд
намуд, ки далели афзудани парокандагиву футури феодализми
асрҳои ХVI-ХIХ ва ибтидои асри ХХ мебошад. Ҳодисаи аввал дар
Эрон ба сари ҳокимият омадани Сафавиён аст, ки саркардагони
он ақоиди мазҳаби шиъаи исломро асоси сиёсати давлатӣ қарор
дода, зери ҳамин байрақ бо ҳамсояҳои мусалмони худ, аз ҷумла
ба Осиёи Миёна, мубориза сар карданд. Ҳарифони эшон –
Шайбониҳо дар Осиёи Миёна пайрави мазҳаби суннӣ буданд.
Рӯйдоди дувум бошад, аз ҷониби аврупоиён кушода шудани роҳи
баҳрии Ҳинду Чин буд. Дар натиҷа роҳи пешинаи равобити
Шарқу Ғарб, ки бо номи «Роҳи абрешим» шӯҳрат ёфта буд, эътибори худро аз даст дод, ба Осиёи Миёна таъсири бениҳоят манфӣ
расонид ва ба ҳаёти фарҳангӣ, равобити адабии тамоми
форсигӯён то ҳадде зарбаи сахт зад. Натиҷаи ҳамин сиёсатҳост,
ки «... дар асрҳои ХVI-ХIХ, ки адабиёти давраи суқути феодализм
дар Осиёи Миёна ва Эрон аст, дар натиҷаи рақобати хонадони
ҳокимон, шиддати низоъҳои мазҳабӣ, ҷангҳои феодалӣ, таназзули
илму ҳунар, таъйин шудани марзҳои давлатӣ адабиёти тоҷик,
адабиёти Эрон, адабиёти форсизабонони Ҳиндустон ва адабиёти
дарии Афғонистон хусусиятҳои мустақил ва маҳаллӣ касб намуда, аз ҳамдигар ҷудо шуданд» – менависад адабиётшинос Аълохон Афсаҳзод. Ва ӯ дар зимни ин андешаҳо идома медиҳад, ки «...
ягонагии забон ва анъанаҳо, мактабу равияҳо, сабк ва ҷараёнҳо
(мас. сабки ҳиндӣ, ҷараёни маъорифпарварӣ) умумияти ин
адабиётҳоро таъмин кардаанд». Ин омилҳо боиси он шуданд, ки
адабиёти муштараки асрҳои IХ-ХV-и форс-тоҷик баъд аз асри
ХVI то ҳадде дар Эрону Осиёи Миёна ва дигар мамолики
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форсигӯй дар алоҳидагӣ амал намуда, бар манфиъату талаботи
давру замон хизмат намоянд.
Адабиёти форс-тоҷик, асосан, бо назми пуртаровату дилангези
худ шӯҳратманд аст. Ашъори самимии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ,
«Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ, манзумаҳои ҳакимонаи Носири Хусрав, рубоиёти машҳури Умари Хайём, «Хамса»-ҳои намакини Низомии Ганҷавӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ ва
Абдурраҳмони Ҷомӣ, андарзҳои ахлоқии Саъдии Шерозӣ,
ғазалҳои осмониву таронаҳои шӯрангези Ҳофизи Шерозиву Камоли Хуҷандӣ, офаридаҳои орифонаи Саноии Ғазнавӣ, Шайх Аттори Нишопурӣ ва Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, назми шаҳрошӯби Сайидои Насафӣ, ашъори фалсафии Бедил, андешаҳои
маъорифпарваронаи Аҳмади Дониш ва ғайра, ки дар
Мовароуннаҳру Хуросон, Эрону Озорбойҷон, Ҳиндустону Осиёи
Сағир ва кишварҳои дигари форсигӯй эҷод гардиданд, на танҳо
дар байни ҳамзабонон, балки тавассути тарҷума мавриди писанди
халқҳои зиёди кураи арз қарор гирифтанд. Бо ин паҳноӣ агар назми беш аз ҳазору садсолаи форс-тоҷикро ба баҳри азим шабеҳ
намоем, бешак яке аз дарёҳои бузурги онро шеъри ғаррои
мовароуннаҳриён ташкил медиҳад. Ва агар бино ба маълумоти
«Ал-мӯъҷам фӣ маъойири ашъори-л-Аҷам»-и Шамс Қайси Розӣ,
«Маҷмаъу-л-фусаҳо»-и Ризоқулихони Ҳидоят ва хулосаи
муҳаққиқини зиёди соҳа, яъне адабиёти форс-тоҷик, Абӯҳафси
Суғдӣ (соли ваф.832 милодӣ)-ро аз ҷумлаи аввалин шоъирони
шеъри дарӣ хонему устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакии Панҷрӯдиро
сардафтари адабиёти классикиамон шинохта бошем, бе баҳси
иловагӣ метавон гуфт, ки гаҳвораи шеъри ноби форсизабонон
Мовароуннаҳр ва маркази он шаҳри Буҳхоро будааст. Минбаъд,
дар асрҳои Х-ХV дар Бухоро, Самарқанд, Қубодиён, Тирмиз,
Хуҷанд, Ахсикат, Марв ва дигар манотиқи тоҷикнишин адибони
бузург ба камол расидаанд, ки Дақиқӣ, Рашидии Самарқандӣ, Низомии Арӯзӣ, Сӯзании Самарқандӣ, Авфии Бухороӣ, Асируддини
Ахсикатӣ, Амъақи Бухороӣ, Носири Хусрав, Сайфи Исфарангӣ,
Адиб Собири Тирмизӣ, Сайфи Фарғонӣ, Бадри Чочӣ, Камоли
Хуҷандӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ ва дигарон аз он қабил буда,
ҳар кадоме бо рӯшании зеҳну теғи қалами худ дар адабиёти форстоҷик саҳме гузоштаанд. Адабиёти асрҳои ХVI-ХIХ ва ибтидои
асри ХХ Мовароуннаҳр асосан дар шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд,
Хӯқанд ва Хева инкишоф меёфт. Ғайр аз ин дар асрҳои ХVII-ХIХ,
чӣ тавре адабиётшиноси тоҷик Худоӣ Шарифов ишора менамояд
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«... адабиёт ба ҷуз пойтахти амиру хониҳо боз дар бисёр шаҳру
вилоятҳо ҳукми як доираи адабиро гирифта, гоҳо мавзӯъ ва нишонаҳои услубии хос ҳам пайдо кардааст. Аз ҷумла, чунин ҳавзаҳои
адабӣ дар Хуҷанд, Уротеппа, Ҳисор, Хатлон, Дарвоз ва Бадахшон
ба вуҷуд омаданд». Бо шеъри мавзун арзи ҳастӣ намудани
Абдурраҳмони Мушфиқӣ, Нахлии Бухороӣ, Сайидои Насафӣ,
Шавкати Бухороӣ, Фитрати Зардӯзи Самарқандӣ, Мулҳам, Киром, Мирзо Содиқи Муншӣ, Ғиёсии Бадахшонӣ, Парии Ҳисорӣ,
Маъдани Понғозӣ, Масеҳои Бойсунӣ, Нодира, Шамсуддини
Шоҳин, Мухлиси Бадахшонӣ, Савдо, Аҳмади Дониш, Фитрат,
Туғрали Аҳрорӣ, Асирӣ ва ғайра шаҳодат бар ривоҷу равнақи
ҳаёти адабии Мовароуннаҳри баъди асри ХVI аст. Зиёда аз ин дар
асрҳои ХVIII-ХIХ навишта шудани тазкираҳои «Маҷмӯъату-шшуъаро»-и Фазлии Намангонӣ, «Тазкирату-ш-шуъаро фӣ тазкирати-л-асҳоб»-и Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ, «Тазкирату-ш-шуъаро»и Ҳашмат, «Тазкирату-ш-шуаро»-и Шаръӣ, «Афзалу-т-тазкор фӣ
зикри-ш-шуъаро ва-л-ашъор»-и Афзал-махдуми Пирмастӣ, «Тазкирату-ш-шуъаро»-и Абдуллоҳхоҷаи Абдӣ, «Тазкирату-шшуъаро»-и Мӯҳташам, Тазкираи манзуми Садри Зиё бозгӯй ва
ойинаи мусаффои ҳаёти адабиву фарҳангии Мовароуннаҳр дар
қуруни зикршуда мебошанд, ки зарурат ба тафсилу тавзеҳи муфассал надоранд.
Бо ташаккули илми шарқшиносӣ ва домана паҳн намудани
адабиётшиносӣ дар кишварамон доир ба адабиёти Мовароуннаҳр,
бахусус назми он, корҳои зиёди илмиву тадқиқотӣ ба сомон расидаанд, ки таҳдоби онро дар Тоҷикистон нависандаи забардасти
тоҷик, муҳаққиқи дақиқназар ва марди хирад устод Садриддин
Айнӣ (1878-1954) бо тартиб додани китоби «Намунаи адабиёти
тоҷик» (Нашри аввал, Москва, 1926, бо ҳуруфи арабӣ) гузоштааст. Ин китоб алайҳи ақидаи пантуркистон, ки мавҷудияти халқи
тоҷик ва фарҳанги қадимаи онро дар Мовароуннаҳр бо ҳар роҳу
васила инкор карданӣ мешуданд, равона гардида буд. Устод Садриддин Айнӣ ба забону адабиёти форс-тоҷик дар Мовароуннаҳр
аз оғоз то ибтидои асри ХХ, муҳаққиқона назари амиқи таҳқиқӣ
андохта, ба хулосае омадааст, ки «Ривоҷи забон ва адабиёти
тоҷик дар Мовароуннаҳр ва Туркистон махсус ба асре ё тасаллути
подшоҳеву амире нест. Чунончи мо мебинем, адабиёти тоҷик дар
ин сарзамин дар аҳди Сомониён, ки ирқан форсизабон ҳастанд, чӣ
қадар ривоҷ дошта бошад, дар замони авлоди Чингиз, Темур,
Шайбонӣ, Аштархонӣ ва Манғит, ки ирқан муғул, турк ва ӯзбак
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ҳастанд, ҳамон қадар ривоҷ ёфтааст. Пас, маълум мешавад, ки
ривоҷи забон ва адабиёти тоҷик дар ин ҷоҳо махсус ба сабаби тасаллути Сомониён, ё ки муҳоҷирати эрониён набуда, сабаби
ҳақиқӣ мавҷудияти як қавми бузург ба номи тоҷик, ки мансуб ба
ирқи Ориёист, дар ин ҷоҳо аст» (Намунаи адабиёти тоҷик. Сарсухан, саҳ.3).
Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» аз устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
сар карда то оғози асри ХХ намунаи осори беш аз 225 нафар суханвари хурду бузурги мовароуннаҳрӣ интихоб гардидааст, ки
маъхази онҳо мавҷуду дастрас будани баъзе девони қаламӣ ва ё
чопи сангии осори ин ё он шоъир дар ҳамон вақт, тазкираҳои асосан дар Мовароуннаҳр нигошташуда ва «Радоифу-л-ашъор»-ҳо
будаанд.
Соли 1940 осори манзуми ниёгон бо номи «Намунаҳои адабиёти тоҷик» нисбатан мукаммалтар дар зери таҳрири С.Айнӣ,
С.Улуғзода,
А.Деҳотӣ,
М.Турсунзода,
М.Раҳимӣ
ва
И.С.Брагинский аз чоп баромад. Ин кори муфид дар ба вуҷуд омадани нашрҳои мутаъаддиди осори адибони зиёди форс-тоҷик дар
Тоҷикистон заминаи мусоъид фароҳам овард. Ба ин қабил
китобҳои ҷомеъи адабӣ, ки аз ҷараёни умумии адабиёти форстоҷик дар ҳазору сад сол дарак медиҳанд, гулчини панҷҷилдаи
«Гулшани адаб» («Ирфон», Душанбе, солҳои 1975-1980)-ро метавон ном бурд. Ин панҷҷилда дар шӯъбаи матншиносии Институти
шарқшиносии АИ Тоҷикистон бо заҳамоти олимони шинохта
Баҳром Сирус, Аълохон Афсаҳзод, Камол Айнӣ, Ҷобулқои
Додалишоҳ, Амрияздон Алимардонов, Абӯбакр Зуҳуриддинов,
Лола Сулаймонова, Алиқул Девонақулов, Шамсуддин Нуриддинов, Ҷӯрабеки Назрӣ, Алии Муҳаммадӣ дар зери таҳрири умумии
Мирзо Турсунзода, Муҳаммад Осимӣ, Абдулғанӣ Мирзоев, Аълохон Афсаҳзод ва Даврон Ашӯров таҳияву тадвин ва чоп гардидааст, ки мунтахаби осори 146 нафар шоъирони дар таърихи беш аз
ҳазорсолаи адабиёти форс-тоҷик мавқеъи нисбатан намоёндошта
ва намунаи тамоми жанру намудҳои шеъри ин адабиётро тибқи
ҷараёни таърихии он фаро мегирад. Заҳматҳои дигаре, ки дар
кишвари мо дар таҳияи ин қабил китобҳои ҷомеъи адабӣ ба харҷ
рафтааст, маҷмӯъаҳои таҳиянамудаи адабиётшинос А. Ҳабибов
«Ганҷи Бадахшон» (1972), «Мероси адабии шоъирони Ҳисор»
(1974), «Ганҷи парешон» (1984) ва «Ганҷи Зарафшон» (1991) мебошанд. Дар ин маҷмӯъаҳо, ки ҳукми тазкираро доранд, асосан
намунаи ашъори адибони хурду бузурги асрҳои ХVIII-ХIХ ва иб290
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тидои асри ХХ Мовароуннаҳр ҷамъ омадаанду ному насаб ва намунаи эҷодиёти бештари онҳо бори нахуст тавассути ҳамин
китобҳо дастраси аҳли илму ниёзмандон гардида. Таҳияву чопи
ин маҷмӯъаҳо собит намудаанд, ки дар қарнҳои фавқуззикр адабиёти тоҷик чун асрҳои пешин доманаи васеъи худро дар бисёр
вилоёти тоҷикнишини Осиёи Миёна паҳн карда, шаҳри Бухоро
ҳанӯз ҳам мақоми Маркази адабӣ ва маъмурии худро нигоҳ медошт ва ба атрофу акноф таъсири амалии фарҳангӣ мерасонид.
Минбаъд, дар заминаи ин қабил кутуб ва афзудани талаботи ниёзмандон ба табъ расидани «Мунтахаби ашъор»-у матнҳои илмӣинтиқодии «Девон»-у «Куллиёт»-и як идда шоъирон, монанди
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (чандин дафъа), Носири Хусрави
Қубодиёнӣ, Адиб Собири Тирмизӣ, Сайфи Исфарангӣ,
Абдурраҳмони Мушфиқӣ, Шӯхии Хуҷандӣ, Ҳозиқ, Савдо,
Аҳмади Дониш, Ҳоҷӣ Ҳусайни Хатлонӣ, Шоҳин, Туғрал, Сайидои Насафӣ, Абдулҳайи Муҷахарфӣ ва ғайра ва навиштану
таълиф гардидани теъдоди зиёди корҳои илмиву тадқиқотӣ, монанди «Таърихи адабиёти тоҷик»-и Х.Мирзозода дар ду китоб
(солҳои 1977 ва 1989), «Адабиёти тоҷик» (Асрҳои ХVI-ХIХ ва
ибтидои асри ХХ)-и Р. Ҳодизода, У.Каримов, С.Саъдиев (соли
1988), «Адабиёти тоҷик дар асри ХVII»-и С.Саъдиев (соли 1985),
Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри ХVIII ва аввали асри
ХIХ» (зери таҳрири Р.Ҳодизода, 1989), мақолаи калонҳаҷми
Х.Шарифов «Адабиёти тоҷик» (қисмати «Адабиёти асрҳои миёна») дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» (ҷ.I, 1988) ва
ғайра дар Тоҷикистон аз корҳои муфид дар бахши адабиёти
Мовароуннаҳр, хоса назми он, маҳсуб меёбанд. Дар ин китобҳо ва
корҳои зиёди дигар, ки ин ҷо номбар гардидаанд, пайдоишу ташаккулу такомули адабиётамон умуман ва осори манзуми шуъарои мозиву анвоъи жанрҳои шеъри тоҷик махсусан ба таври бояду шояд тадқиқу таҳқиқ ва мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд, ки
ин ҷо ҳоҷат ба такрори дубора нест. Танҳо қайд кардан лозим аст,
ки дар тамоми давраҳои адабиёти форс-тоҷик шеър мавқеъи
аввалиндараҷа дошта, хусусиятҳои он ҳанӯз дар эҷодиёти
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳамасронаш ба хубӣ инъикос ёфта буд.
Ҳамчунон аз асрҳои IХ-Х сар карда навъҳои шеър, монанди
маснавӣ, қасида, ғазал, рубоӣ, қитъа ва баъдтар таркиббанд,
тарҷеъбанд, мустазод, мухаммас ва ғайра арзи вуҷуд намуда, инкишоф ёфта буданд. Вақте ба саҳнаи умумии анвоъи шеърии
қарнҳои IХ-Х то ибтидои қарни ХХ таваҷҷӯҳ равад, чунин ба на291
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зар мерасад, ки анвоъи шеърӣ ҳамон анвоъест зикрашон дар боло
рафта. Қолаби матини шакли шеър ва кам андар кам тағйир ёфтани мундариҷа аз хусусиятҳои шеъри форс-тоҷик мебошад. Танҳо
анвоъи шеърӣ ва мӯҳтавои онҳо вобаста ба талаботи давру замон
гоҳо мавқеъи худро иваз намуда меистоданд. Дар ин маврид адабиёти дарборӣ ва берун аз дарбор ҳамеша фарқкунанда буд. Адабиёти дарборӣ агар бештар ба шакли шеърии қасида ҷома дар бар
карда бошад, он гоҳ барои адабиёти берун аз дарбор маснавию
ғазал ва рубоиву қатъа ҳамчун ифодакунандаи андешаҳои
пешқадам ва инсондӯстона афзалият доштанд. Ишқ, махсусан
ишқи орифонаро баъд аз пайдо шудану ташаккул ёфтани адабиёти тасаввуфӣ дар эҷодиёти манзуми шоъирони зиёди форсигӯй
метавон дучор омад, ки он ба шоъирони Мовароуннаҳр низ бетаъсир намондааст. Ғайр аз ин, агар дар шеъри шоъирони асри ХХV форс-тоҷик дар қолабу мӯҳтаво давра ба давра як умумияте
дида мешавад, дар қарнҳои ХVI-ХIХ ва ибтидои асри ХХ вобаста
ба ҳаёти сиёсиву иҷтимоъӣ дар Хуросону Мовароуннаҳр ва дигар
қораи форсигӯй баамаломада фарқиятҳои назаррасе дида мешавад. Баъд аз асри ХVI то давраи «Бозгашти адабӣ» дар Эрон ашъори мазҳабӣ ва дар ҳавзаи Ҳиндустон сабки ҳиндӣ, ки қуллаи баланди он ашъори Бедил аст, ҳукмфармо буд, ба истиснои баъзе
шахсиятҳо. Шеъри Мовароуннаҳр дар ин муддат то ҳадде тавонистааст бар манфиъати аҳли заҳмату ҳунар ва раъият ҳизмат намояд, ки эҷодиёти Сайидои Насафӣ, Киром, Сӯфӣ, Маҳзуни
Самарқандӣ, Маъдан, Аҳмади Дониш, Савдо, Асирӣ, Аҷзӣ ва дигарон намунаи гӯёанд. Дар охирҳои асри ХIХ ва аввали асри ХХ
Мовароуннаҳр
пайдо
шудани
ҷараёни
дар
адабиёти
маъорифпарварӣ ҳодисаи хеле муҳимми адабӣ мебошад. Тавре ки
муҳаққиқи адабиёти ин давра Р.Ҳодизода қайд менамояд, афкори
пешқадами ин адабиёт танҳо аз таъсиру баҳрабардорӣ аз мафкураи маъорифпарварӣ иборат нест. Яке аз масоили эҷодиёти адибони ин давра эътироз аз вазъи ногувор ва беқадрии аҳли илм мебошад. Шикоят аз замон ва носозгории он бо бихрадон дар ашъори ҳамаи шоъирони мутараққӣ хеле бурро ба гӯш мерасад, ки
намунаҳои зиёди ба нашр расида шоҳиди андешаанд. Дар ҳамин
замина як нуктаи ҷолиби дигарро бояд ёдрас шуд, ки дар девонсозии асрҳои Х-ХV ва асрҳои ХVI-ХIХ ва ибтидои асри ХХ
Мовароуннаҳр фарқ ба назар мерасад. Ин тафовут аз он иборат
аст, ки «Девон» ва «Куллиёт»-и шоъирони то асри ХV асосан бо
қасида ифтитоҳ мешуд, аммо дар «Девон»-у «Куллиёт»-и шоъи292
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рони баъди асри ХV қасида мавқеъи аввалиндараҷаи худро аз
даст дода, ҷойи худро ба ғазал додааст. Ғайр аз ин, дар шеъри
баъд аз асри ХVI Мовароуннаҳр пайравӣ ба ашъори шоъирони
пешин ва мухаммас гуфтану мухаммас бастан ба ғазали суханварони маъруфи гузашта ё ҳамзамон ба ҳукми анъана даромада буд.
Сайидои Насафӣ 84 мухаммас дорад, ки беш аз 1000 байтро ташкил мекунад. Мухлиси Бадахшонӣ ба 192 ғазали 84 шоъири мозиву муъосири худ мухаммас баста будааст. Абулҳайи Муҷахарфӣ
(1967-1931) тавилтарин мухаммасро (95 банд) дар адабиёти форстоҷик дар маҳи хоҷаи олам Муҳаммади Мустафо (с) эҷод кардааст. Танҳо чаҳордаҳ мухаммаси ин адиб бар ғазалҳои Хоҷа
Ҳофиз, ки зодаву парвардаи Раштонзамин аст, бо пуррагии худ
дар адабиётамон беназиранд.
Ҳамин тавр, назми Мовароуннаҳри адабиёти асримиёнагии
форс-тоҷик таърихи қадима, тӯлонӣ ва муфассал дошта, бениҳоят
ғанӣ, гуногуншаклу мухталифмӯҳтаво мебошад ва як қисми асосиву муҳимми таърихи адабиёти умумии форсизабононро ташкил
менамояд. Ин каломи мавзун дар баробари эҷод шудан бар манфиъати мардуми маҳаллӣ ва форсигӯёни ҳамсоя хизмат карда, дар
давоми асрҳо қисме ба забонҳои мухталифи дунё тарҷума шудаву
ба ганҷинаи бебаҳои тамаддуни умумибашарӣ дохил гардидааст.
Соли 1998
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РӮЗГОР ВА МЕРОСИ АДАБИИ
МИРЗОЛАТИФ РАҲИМЗОДА
1
Дар оғоз ва нимаи аввали қарни ХХ як идда суханварону адибони мумтози Осиёи Миёна, бахусус Ҷумҳурии Тоҷикистон
бегуноҳу богуноҳ аз дасти дасисабозони вақт душманони сохти
нав эълоншуда, баъзеҳо баробари маҳкум гардидан ба шаҳодат
расонида шуда бошанд, монанди Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ1,
Абдулҳайи Муҷахарфӣ2, баъзеи дигар аз ёру диёр ба муддати на
камтар аз даҳ сол бадарға гардидаанд, ки дар ин миён Мирзолатифи Раҳимзодаи Хатлонӣ низ даҳ сол дар шаҳри Перми Федератсияи Руссия шаҳди бадарғагиро чашида будааст.
Мирзолатиф Раҳимзода дар шоирӣ табъи хуб дошта, ба
ҳуруфи ниёгон аз худ девони ашъор ва дафтару авроқи парешоне чанд ба мерос гузошта бошад ҳам, муддати мадиде дар ин боб
касе ҳарфе нагуфтаву худи шоир низ, бо он ки баъди аз
бадарғагӣ баргаштан пайваста машқи шеър дошту дар Кӯлоб
маҳфилҳои адабӣ дойир мекард, хомӯширо авло донистааст.
Аз ҷамъу тадвин, тадқиқу таҳқиқ ва баррасии рӯзгори сипаригаштаву мероси адабии боқимондаи Мирзолатиф Раҳимзода
бармеояд, ки ӯ аз суханварони хушбаёни қарни сипаришуда буда, соли 1902 милодӣ дар деҳаи Саринамаки деҳшӯрои Иоли
ноҳияи Дашти Ҷум, дар оилаи деҳқони бомаърифат ба дунё омадааст. Овони ҷавониву даврони бачагии мавсуф дар ҳамин деҳа
сипарӣ ва дар оғӯши гарму тарбияи волидайнаш мегузарад. Ӯ
дар зодгоҳ таҳти сарпарастии падару модар аз мударрисони
маҳаллӣ маълумоти ибтидоӣ гирифта, баъдтар дар деҳаи Порвори ноҳия ба мадрасаи Домулло Насим шомил мегардад. Мирзолатиф Раҳимзода муддати даҳ сол дар мадрасаи ёдшуда таҳсили
илм мекунад ва соҳиби маълумоти комил мегардад. Номбурда
баъди таҳсилу омӯзиши лозима ба деҳаи Ғеши ноҳияи
Мӯъминобод назди Мулло Бароти Хаттот рафта, ду сол ҳунар ва
нозукиҳои хаттотиро аз бар намудааст.
1
2

Туғрал. Гиёҳи меҳр. Муаллифони дебоча ва мураттибони матну луғот
Абдулҳамид Пӯлодов ва Асрор Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 1986
Абдулҳайи Муҷахарфӣ. Муфизу-л-анвор ва девони ашъор. Бо кӯшишу
таҳқиқи Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ва Бӯрии Бачабеки Карим. –
Москва: Интрансдорнаука, 2003
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Мирзолатифи соҳибмаълумот баъди ғалабаи Инқилоби Октябр
ва барқарор гардидану эълони ҳукумати Шӯравӣ ҳамчун шахси
босавод то соли 1928 вазойифи котиби кумитаи инқилобӣ, котиб ва
баъдтар раиси идораи тақсимоти ғаллаву нони ноҳияро пеш бурдааст. Бо талаботи вақт ӯ нимаи дувуми соли 1928 ба курси муаллимтайёркунии шаҳри Душанбе фиристонида мешавад. Мавсуф муддати чиҳил рӯз курси муаллимтайёркуниро бо ҳуруфи лотинӣ хонда ба итмом мерасонад ва солҳои 1929-1931 дар деҳаи Афтобзамин
ва деҳаи Чуск ба сифати муаллими мактаби ҳамагонӣ кору фаъолият мекунад. Вай солҳои 1932-1934 бошад, бо зарурати давру
тақозои замон дар деҳаи Хирманҷо мудири мағоза таъйин мегардад. Тибқи маълумоти мавҷуда Мирзолатиф Раҳимзода барои
фаъолияти бенуқсонаш дар соҳаи савдо аз ҷониби идораи
Тоҷикматлубот бо як адад камони думилаи шикорӣ мукофотонида
шуда будааст. Аз соли 1935 то охири соли 1937 вай дубора ба кори
таълиму тарбия бармегардад ва тайи ин солҳо дар деҳаҳои Шовони
тор ва Сангунели ноҳияи Дашти Ҷум мудири мактаб таъйин мешавад. Аммо нотавонбинону ҳасудон аз ҳаводиси солҳои 1937-1938-и
бар сари як идда фарзандони воқеъан ҳам ҷоннисори кишвар омада, ки хонандаи закӣ ба тафсилоти он эҳтиёҷ надорад, истифода
намуда, доир ба Мирзолатиф Раҳимзода маълумоти бардурӯғ
медиҳанд ва ӯро дар таърихи 18-феврали соли 1938
ғайричашмдошт ба маҳбас мекашанд. Маҳбус бо се айб; мулло будан, ҳамчун мудири мағоза камбудӣ доштан ва сарҳадди Шӯравиро
вайрон карда, ба хоки Ҷумҳурии Афғонистон гузаштан ҷавобгар
дониста мешавад. Шахсе, ки мактаби ибтидоиро хатм намуда, даҳ
сол дар мадраса таҳсили илм кардаасту саводи казоие аз фунуни
мухталиф бардоштааст ва бар замми ин, курси 40-рӯзаи муаллимтайёркуниро фаро гирифтаву бештари фаъолияти кориашро сарфи
таълиму тарбияи насли наврас, баҳри беҳдошти ҳаёти фарҳангиву
иҷтимоии кишвар намудааст, «мулло» гуфтан нашояд. Ва агар
мулло ҳам мешуд, чӣ бадие дошт!
Дар хусуси камбудӣ дар соҳаи савдо бошад, мукофоти арзандаи Тоҷикматлубот ба кормандаш аз ботил будани айбу ҷурми
ба сари ӯ боршуда шаҳодат медиҳад.
Ниҳоят, «айбдор»-ро бо сарҳадшиканӣ муттаҳам сохтаанд. Бале, ӯ ба Афғонистон рафта будааст. Аммо на бо амри дил ва баҳри
хиёнат, балки бо амру дархости ҳукумати собиқ Шӯравӣ.
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Қазияи ба хоки Афғонистон гузаштани Мирзолатиф
Раҳимзода аз рӯйи ривоят ва ишораҳои мавсуф ин тавр ба вуқӯъ
пайваста:
Солҳои навташкилии Иттиҳоди Шӯравӣ ба ашхоси камбағалу
миёнаҳол барои харидани ҷуфти гову гандуми тухмӣ ҳукумат
пули қарза медод. Муллосафар ном шахс аз деҳаи Доғистон барои тақсими пул ба ноҳияҳои Шӯрободу Мӯъминобод аз тарафи
ҳукумат масъул дониста мешавад ва маблағи мавҷударо ба
аҳолӣ бо рӯйхат тақсим менамояд.
Вақти ҳисобу китоб як миқдор маблағи гирифташуда намерасад. Муллосафар аз тарси он, ки ӯро ҳабс ва ҷазо хоҳанд дод,
ватани худро тарк намуда, ба деҳаи Ховони Афғонистон фирор
мекунад. Вақте мӯҳлати қарз ба анҷом мерасад, касе бе ҳуҷҷат
ба ҳукумат пули қарзгирифтаашро пас намегардонад. Дар
натиҷа, Кумитаи бехатарӣ таҳти роҳбарии ҳукумат ба ҷустуҷӯйи
Муллосафар, ки асноди қарза дар дасти ӯ буданд, мешавад. Ба
ҳайате, ки бояд сарҳади Афғонистонро убур карда Муллосафарро пайдо намоянд, Мирзолатиф Раҳимзода низ шомил мегардад.
Баъди дарёфти ҳуҷҷатҳо Мирзолатифро вазифадор мекунанд, ки
пулҳои қарзаро аз мардум ҷамъ карда, ба ҳукумат супорад. Вай
пулҳоро дар заминаи ҳуҷҷатҳои мавҷуда бекаму кост ҷамъ намуда, ба ҳукумат месупорад ва ҳамин аст қиссаи «вайронкунии
марзи давлатӣ» аз ҷониби ӯ.
Мирзолатиф Раҳимзодаро як сол дар маҳбаси шаҳри Кӯлоб
нигоҳ медоранд. Баъдан мудири маҳбас парвандаи ҷиноияшро
ба қозиву додситони вақт нафиристода, худ ба ҳуҷҷатҳо «10 сол
аз озодӣ маҳрумшуда» – гӯён ӯро ба лагери махсусгардонидашудаи шаҳри Соликомск (ҳозира Перми Федератсияи Руссия)-и
вилояти Молотов мефиристад. Ҳамин тавр, оғози ҷанги дувуми
ҷаҳонӣ, Ҷанги Бузурги Ватанӣ, анҷоми ҷангҳо ва муддате давраи
барқароркунӣ барин ҳодисаҳои нохуш гӯё бар болои нохушиҳои
рӯзгори Мирзолатиф зам шуда буданд, ки ӯ имконияти ба ягон
ҷойе арзу шикоят намуданро намеёфт. Ягона дилхушиаш хату
хабар ёфтан аз ёру диёр, фарзандони дӯстрӯйи аз парастории
падар дур – Зумратмоҳу Нозимҷон ва Почобегиму Раҳимҷон
буд. Ӯ ба Нозимҷон, ки он вақт толибилми омӯзишгоҳи муаллимтайёркунии шаҳри Кӯлоб буда, ҳоло нафақахӯр ҳасту даврони пирӣ меронад, батаъкид менависад:
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Саломи ман расонӣ бар рафиқон,
Ҳама онҳо буванд фарзанди деҳқон.
Саломам бо касе манро бидонад,
Ва ё ин шеъри дилсӯзам бихонад.
Ки Қайдӣ дур аз хешу табор аст,
Ду чашмаш дойим аз ғам ашкбор аст!3
Мирзолатифи Раҳимзода дар номаи дигар меҳрномаи дилашро нисбат ба ҷигарбанди худ ин тавр иброз доштааст:
Ай боди сабо, бикун ба Кӯлоб гузар,
Аҳволи мани хаста ба Нозимҷон бар.
Гӯйӣ, ки падар зи баҳри ту кӯр бишуд,
Як бори дигар ба пеши чашмаш ту гузар!4
Даҳ соли маҳбасӣ сипарӣ мегардаду ӯ 18-феврали 1948 ба
озодӣ мебарояд ва ба диёраш Кӯлоб омада, муддате дар корхонаи маҳсулоттайёркунӣ фаъолият менамояд.
Мирзолатиф Раҳимзодаро меҳри касби аввалааш, ки омӯзгорӣ
буд, пайваста сӯйи худ мекашид. Вале «айбу ҷурм»-и даҳсола
гӯё ин роҳро баста, намегузошт тираш ба ҳадаф бирасад. Вай бо
маслиҳати дӯстон аз соли нави хониши соли 1949 дар мактаби
миёнаи рақами 2-и ба номи Ворошилови шаҳри Кӯлоб вазифаи
мудири хоҷагии мактабро ба ӯҳда ва то охири умр дар ин шуғл
қарор мегирад. Минбаъд фарзандони дигари вай Имомҷону Гулсунгул ва Муҳаммадҷону Зайнаб ба дунё меоянду ҳаёти дар
ҷараёни ӯро боровартару рангинтару нишотовартар месозанд ва
гули умедашро ба оянда беш аз пеш шукуфотар менамоянд.
Мирзолатифи Раҳимзода соли 1956 ба Президиуми Шӯрои
Олии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ бо ариза муроҷиъат намуда,
хоҳиш менамояд, ки парвандаи ҷиноии вайро аз нав тафтиш намуда, бо айбҳои бар сари ӯ боркарда гунаҳгор будан ва ё набуданашро муайян намоянду «ҳақ ба ҳақдор бирасад». Бо фармони
Президиуми Шӯрои Олӣ баъди тафтиши семоҳа муайян мегар3
4

Мирзолатифи Раҳимзода. Соъати саъд. Таҳияи матн бо муқаддима ва
тавзеҳот аз Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – Душанбе: Адиб, 1994. – С.10
Ҳамон ҷо. – С.10. Ин иқтибос аз нусхаи қаламии номаҳои аз
маҳбасхона навиштаи Мирзолатиф Раҳимзода гирифта шудааст.
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дад, ки номбурда дар тамоми умри худ айбу гуноҳе содир нанамуда будааст, ки мӯҷиби даҳ сол маҳбус шудан бошад. Бо ҳамин
бегуноҳии ин марди фурӯтану дурандеш собит гардида, даҳ соли
дар маҳбас буданаш ҳамчун собиқаи меҳнатӣ дар дафтарчаи
меҳнатиаш ба сифати мудири мактаби миёнаи деҳаи Сангунели
ноҳияи Дашти Ҷум сабт мешавад.
Аз ин боб бародари Мирзолатиф Баротмат Раҳимов ин хотираро дорад:
«Соли 1956 баъди аз тарафи Суди Олӣ муайян шудани
бегуноҳии акаам ва ба дафтарчаи меҳнатиаш сабт шудани 10соли маҳбасияш ба вазифаи директори мактаб ба ӯ гуфтам, ки бо
ариза маоши 10-солаашро аз шӯъбаи ноҳияи Москва талаб намояд. Аммо Мирзолатиф ин таклифро қабул накард ва гуфт, ки
ман даҳ соли маҳбасӣ нони ҳукуматро хӯрдам. Ғайр аз ин, он
азобҳое, ки ман кашида будам, бо пулу мол харидан ғайри имкон аст».
Мувофиқи
маълумоти
ёру
дӯстон,
ҳамсӯҳбатону
ҳамнишинон, хешу ақориб ва фарзандон Мирзолатиф Раҳимзода
марде хоксору фурӯтан, дурандешу ғамгусор, фозилу қобил,
хушлаҳҷа, сухандону маҳфилоро, латифатарошу луғатдон ва
нисбат ба молу амволи дунё шикастанафсу бепарво буда, адабиёти баландовозаи форс-тоҷик, бахусус, адабиёти тасаввуфро
хеле хуб медонистааст. Хотираҳои неки дӯстонаш Сомеъ Одиназода, Иброҳим Ҷалилзода, Аҳмад Билолӣ, Сангмади Дамирзода,
Ҷӯрахон Ятимов, Раҷабалии Назар ва бахусус, ёдномаҳои ширину намакини Нозимҷон дойир ба падар шоҳиди ин даъвоянд.
Ба хотираи яке аз шеърдӯстони шоир Раҷабалии Назар
таваҷҷӯҳ намоед:
«Ҳангоми ташрифи адиб ва суханвари мумтоз Абдусалом
Пирмуҳаммадзода Деҳотӣ ба шаҳри Кӯлоб мо-як гурӯҳ шоирони
ҷавонро ба идораи рӯзномаи «Ҳақиқати Кӯлоб» ҷамъ карданд.
Мо дар назди устод ва кормандони рӯзнома аз шеърҳои
навқаламонаи худ намунаҳо хондем. Дар ин нишаст устод Мирзолатиф Раҳимзода низ ширкат доштанд. Баъди шеърхониҳо устод Деҳотӣ роҷеъ ба навиштаҳои мо андешаҳои худро баён намуда, вазифаи адиб, асари адабӣ ва зарурати он барои давру замонро барои мо арз карданд. Эшон дар хулоса ба мо дар ҷодаи
эҷоди бадеӣ муваффақиятҳо хоста, таъкид намуданд, ки дар
Кӯлоб Мирзолатиф барин марди шеърдону луғатшиносро ба
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шумо Худо додааст, аз ганҷу хазинаи ӯ то тавонед истифода намоед...»
Аз солҳои 50-ум сар карда, Мирзолатиф Раҳимзода
машғулиятҳои ҳаррӯзаи маъмурӣ ба эҷоди шеър, ки пештар ҳам
менавишт, то ҷойе ҷиддан машғул мегардад. Забондониву
шеърфаҳмӣ ва шеъргӯйии ӯ як идда эҷодкорони ҷавон ва
дӯстдорони каломи бадеъро ба атрофаш ҷамъ менамояд ва тавассути ӯву Сомеъ Одиназода солҳои 60-уми қарни сипаришуда
дар шаҳри Кӯлоб маҳфили адабӣ ташкил мегардад. Яке аз наздикон ва мухлисони адиб Иброҳим Ҷалилзода, ки худ ҳам дарки хуби шеъру қобилияти шеъргӯйӣ дошт, дар ин бора чунин
ёдовар мешавад:
«Дар рӯзи аввали ҷамъомад, ки дар хонаи устод Мирзолатиф
Раҳимзода баргузор гардид, 7-10 нафар завқмандони шеъру
шоирӣ гирд омадем. Он рӯз сӯҳбати мо бо шеърхониву нақлу
шӯхӣ ба поён расид. Бо табъи болида ба хонаҳо баргаштем.
Қарор шуд, ки минбаъд маҳфил бо навбат дар хонаи ҳар як аз
иштирокчии он, рӯзҳои истироҳат, баргузор мегардад. Ҳамин
хел ҳам шуд. Оҳиста-оҳиста шумори аъзоёни маҳфил аз 20 нафар ҳам зиёдтар гардид. Нишасту сӯҳбатҳо гарму ҷӯшон, бо
таҳлили шеъру китобхонӣ, мушоъира, нақлу ривоятҳои аҷойиб,
байтбарак, зарофатгӯйӣ ва ғайра мегузашт. Вақтҳои охир дар
маҳфили адабӣ шоири дӯстдоштаи мо Ашӯр Сафар низ ширкат
меварзиданд».5
Дар ҳақиқат, маҳфили адабие, ки дар Кӯлоб ташкил карда
шуда буд, дар ҷову мақоми худ ҳукми мактаби адабиро дошт.
Дар он ба ҷуз эҷодкорон одамони бомаърифати шаҳр,
дӯстдорони адабиёту фарҳанг иштирок намуда, мувофиқи тавону қобилияти худ лаззати эстетикӣ мебардоштанд, суолҳо дода
посухҳо меҷустанд ва олами маънавиёти худро бою ғанитар мегардониданд.
Соли 1959 Мирзолатиф Раҳимзода бо даъвати Иттифоқи Нависандагони Тоҷикистон дар анҷумани 14-уми он ширкат намуда,
як ҷаҳон таассурот мебардорад. Ӯ бо устодони сухан Мирзо Турсунзода, Боқӣ Раҳимзода, Мирсайид Миршакар, Муҳаммадҷон
Раҳимӣ, Ҷалол Икромӣ, Файзулло Ансорӣ, Фотеҳ Ниёзӣ, Ғаффор
5

Мирзолатиф Раҳимзода. Соъати саъд. – С.12
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Мирзо ва ғайра аз наздик шинос гардида, бо эшон қаробати дойимии адабӣ пайдо мекунад. Баъдтар бо кӯмаки Абдусалом Деҳотӣ
ва Мирсайид Миршакар маҷаллаи «Хорпуштак» як саҳифаи худро ба шеърҳои ҳаҷвии ин адиб бахшидааст.
Сомеъ Одиназода ёдовар шуда буд, ки боре аз Мирзолатиф
Раҳимзода пурсидам, ки чанд шеър аз ёд медонед? Вай посух
дод:
– Рост гӯям ё дурӯғ?
Ман гуфтам:
– Албатта росташро гӯед!
Вай ҷавоб дод, ки ба ғайр аз ашъори худам, ки камобеш 2 000
байт аст, зиёда аз 50 000 абёти шеъри суханварони классикамонро азбар медонам.
Ман гуфтам:
– Акаи Мирзо, пас гӯшту пӯсту хунатон ҳама шеър будаастдия!
Мирзолатиф Раҳимзода чанде чароғи нурбори шеъру адабро
дар Хатлонзамин рӯшан нигоҳ дошта, ниҳоят 18-уми августи
соли 1967 аз олам чашм мепӯшад. Адиб то нафаси охирин аз
омӯзишу андӯзиш барканор наистода, пайи такмили фаҳми илмӣ
ва ҳунари шоирӣ кӯшида, тавассути каломи мавзун барои
ҳамзамонону ҳамзабонон гавҳарафшонӣ кардааст. Ин аст, ки
марги нобаҳангоми адиб аҳли диёр, хешу табор ва ҳаводорони
бешуморашро ба риққат оварда, шоирону шеърдӯстоне чун Сомеъ Одиназода, Иброҳим Ҷалилзода, Мусо Ғуломӣ ва дигарон
бо дарду алам дар вафоти ӯ марсияҳо навиштаанд. Аз ҷумла, дар
сӯгвории Сомеъ Одиназода Мирзолатиф Раҳимзода як инсони
оқил ва хирадманди ба камолрасида тасвир ёфтааст, ки онро
ҳамчун ҳусни хотимаи шарҳи аҳволи адиб манзури ниёзмандон
мегардонем:
Дареғо, андалеби боғи ирфон,
Ба сад оҳу фиғон аз ин ҷаҳон рафт.
Тамоми илмро устоди комил,
Аҷойиб шоири ширинбаён рафт.
Вуҷудаш гавҳари баҳри маонӣ,
Чароғи анҷуман буд, аз миён рафт.
Дар иқлими сухан соҳибтасарруф,
Адиби бовиқори нуктадон рафт.
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Рафиқонро ниҳода доғ дар дил,
Зи қалби дӯстон рӯҳи равон рафт.
Ҳазорон раҳмати ҳақ бар равонаш,
Зи мо он тойири қудсошён рафт.
Рақиби бебасират шодмон шуд,
Зи бас аз синааш нӯги синон рафт.
Ба гулзори хирад фарду ягона,
Гуле аз гулшани ин гулситон рафт.
Ба васли дӯст восил гашт Сомеъ,
Ба фирдавси барин ӯ ҷовидон рафт!
2
Эҷодиёти
Мирзолатиф
Раҳимзода
гуногунжанру
гуногунмавзӯъ буда, девони шоир бо ҳуруфи ниёгон мувофиқи
қоида ва тартиби анъанавии мозӣ мураттаб нагардидааст. Дар он
анвоъи гуногуни шеър – ғазал, маснавӣ, мухаммас, рубоӣ,
тарҷеъбанд ва дигар навъҳои шеърӣ парешон ҷойгиранд. Шояд
адиб дар ин маврид сурудаҳояшро мувофиқи пай дар пайии
таърихи эҷод шуданашон дар девон ҷой дода бошад, ки ин андеша то ҳадде ба ҳақиқат рост меояд.
Девон, дафтарҳои мусаввада ва авроқи парешони адиб камобеш 2 000 байт аз осори манзуми суханварро фароҳам овардаанд, ки дар байни онҳо калонҳаҷмтаринашон маснавии «Баҳром
ва Зуҳра» (683 байт) мебошад. Мирзолатиф Раҳимзода бо
тахаллусҳои Қайдӣ (солҳои маҳбус будан) ва Мирзо асар офарида, аз собиқаи адабиёти форс-тоҷик, бахусус аз эҷодиёти Хоҷа
Ҳофизу Саъдии Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ,
Абдулқодири Бедил, Ҳоҷӣ Муҳаммадҳусайни Хатлонӣ барин
устодони каломи бадеъ огоҳ буда, дар шаклҳои анъанавии шеър
қаламронӣ ва аксаран андешаҳои худро рӯшану мавҳум баён
кардааст. Барои мавсуф истифода аз қолабҳои маъмулу маълуми
шеъру воситаҳои анъанавии тасвири бадеӣ чандон душворие
надоштааст.
Мӯҳтавои осори шоир гуногун буда, қобили ёдоварист, ки
тамоми ашъораш мавзӯъи замона ва ба ибораи дигар, масойили
мубрамеро, ки ҳамарӯза бо онҳо рӯ ба рӯ ҳастему бо некаш муросо ва бо бадаш мадоро дорем, дар бар кардааст.
Мавзӯъи ватандӯстиву заҳмат, сулҳу амният, нумӯи кишвари
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азиз, ваҳдати мардум, пешрафти назарраси илму ҳунар, ишқи
поку беолойиш аз ҳар гуна фисқу макру фиреб, муҳаббат ба
ҳаёту зиндагӣ, боварӣ ба фардо, хидмат ба ҷомеъа, сабру қаноат,
тарбияи насли наврасу додани панду андарз ба онон, эҳтироми
ҳамдигарӣ, аҳамияти илму дониш ва донишомӯзӣ дар ҳамаи давру замонҳо новобаста ба синну сол, кашфи роҳи кайҳон, эҳтироз
аз тафриқа, мубориза алайҳи хурофот, зиёни маю майхорӣ ва
ғайра дар эҷодиёти шоир мавқеъи алоҳида доранд.
Гоҳо андешаҳои ҳикматомези Мирзолатиф Раҳимзода чунон
шаддабандӣ гардидаанд, ки кас аз мутолиаи онҳо лаззати зиёди
тарбиявию эстетикӣ мебардорад. Дар ин мавридҳо истифодаи
моҳиронаи шоириро аз эҷодиёти даҳанакии халқу офаридаҳои
ноби мардумӣ дар ин ё он шеър метавон рӯшан мушоҳида намуд. Масалан,
Одамӣ бо ғуруру давлату ҷоҳ,
Аз гурӯҳи башар нахоҳад шуд.
Аспро гар туқуму бор ниҳанд,
Лек аз ҷинси хар нахоҳад шуд.
Рӯзе сад бор хар ба Макка равад,
Ҷуз харе ӯ дигар нахоҳад шуд.
Дар буни бед ангубин резанд,
Ҳаргиз ӯ босамар нахоҳад шуд.
Сифла ҳарчанд обрӯ ёбад,
Лек ӯ мӯътабар нахоҳад шуд.
Бӯрёро ба қаср андозанд,
Қолии номвар нахоҳад шуд.
Аз найи бӯрё тамаъ набаред,
Ҳеч гаҳ найшакар нахоҳад шуд...
Бояд гуфт, ки шеър барои ин суханвар воситаест, салоҳест
дар роҳи расидан ба ҳадафҳои нек ва даст ёфтан ба орзуҳои баланди иҷтимоиву умумиинсонӣ. Адиби рӯзгордидаву аз баду
неки зиндагӣ бархурдор на барои тасаллои дилу таскини хотири
хеш, балки барои мардум, халқи заҳматӣ ва офарандаву
муҳайёкунандаи неъматҳои моддиву маънавӣ шеър мегӯяд, рӯҳу
мақсад, марому аҳдофи инсони ҳақиқиро дар шакли зебову образнок тасвир мекунад. Мирзолатиф Раҳимзода дар ашъораш
гоҳо бо рамзу киноя, гоҳо бо маҷозу истиора, гоҳо бо тамсилу
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ривоят ва гоҳо ошкоро ҳусну қубҳи зиндагиро ба қалам дода,
кӯшиш менамояд, ки манфиати умумиинсониро аз манфиатҳои
гурӯҳиву шахсӣ болотар гузорад. Ба ин маънӣ, шеърҳои «Сулҳ
пойдор аст», «Бесамар нахоҳад шуд», «Насиҳат», «Дар сабру
қаноат», «Насиҳат ба фарзанд», «Донишварон» ва ғайра мисол
шуда метавонанд. Адиб дар ин маврид аз илму дониш кор мегираду ба хираду ахлоқи ҳамида такя дорад, ки мефармояд:
Илм аст, калиди бахти инсон бошад,
Илм аст, чароғи роҳи кайҳон бошад.
Аз илм ҳама азиз гардад ба ҷаҳон,
Доим дили мо зи илм рахшон бошад.
Ғазал яке аз рукнҳои асосии эҷодиёти Мирзолатиф
Раҳимзодаро ташкил медиҳад. Ӯ дар ғазалҳои хеш бештар мазмуну мавзӯъҳои фалсафиву ахлоқӣ ва ишқиву иҷтимоиро, аз
ҷумлаи шикоят аз ҳаҷру васли ёру ташвишҳои рӯзгор, арзиши
олами фониву умеду ноумедӣ, сафои дӯстиву сидқу бақои
бародарӣ, мард будану саховатмандӣ пеша кардан ва ғайраро
тараннум намудааст. Шоир дар ин ҷода дастовардҳои
ғазалсароёни бузурги форсизабонро мактаби назираву танзим
қарор дода, бо навпардозиҳои худ то ҷойе ба ғазал мӯҳтавои тоза ворид сохтааст. Ба ин ғазале, ки дар тазмини ғазали
Абдулқодири Бедил гуфта шуда, навгӯйиҳои Мирзолатиф
Раҳимзода баръало мушоҳида карда мешавад, таваҷҷӯҳ намоед:
Майпарасти эҷозам, ташнаи азал дорам,
Ҳамчу донаи ангур шиша дар бағал дорам.
Маънии баланди ман фаҳми тунд мехоҳад,
Диди фикрам осон нест, кӯҳу ҳам кутал дорам.
Ай фузулиё, бигзар, в-аз бухул ба ман мангар,
Ман ба синаи фитрат косаи асал дорам.
Бо ғиром корам нест, бо кас интизорам нест,
Не ҳарос аз мардум, не ғами аҷал дорам.
Ман ба «Маснавӣ» хушдил, шеъру тазмини Бедил,
Дар ҳикояву дар назм сад ба худ масал дорам.
Ғарқи баҳри «Ирфон»-ам, ҳамчу файласуфонам,
По ба ҷо намонам ман, ҷойи худ бадал дорам.
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Дар ғазал ибтикороти Мирзолатиф Раҳимзода камтар
мушоҳида шавад ҳам, вай бо меҳру муҳаббат ва ошиқона сухан
бар сухан зам менамояд ва бешубҳа аз чакидаҳои хомааш
маълум мегардад, ки дар ин ҷодаи мушкилписанд ҷоннисор аст.
Мирзолатиф Раҳимзода дар гуфтани мухаммас ва мухаммас
бастан бар ғазали суханварони сутурги мозӣ низ аз худ маҳорати
хубе нишон додаст. Мухаммасҳои ӯ бар ғазали Саъдии Шерозӣ,
ғазали Хоҷа Ҳофиз, ғазалҳои Ҳоҷӣ Ҳусайни Хатлонӣ равону сода буда, баёнгари андешаанд. Ин ҷо банди аввали мухаммаси
мавсуфро бар ғазали Ҳоҷӣ Ҳусайн ба сифати намуна пеш меорем:
Дил биёбад бешак аз ҳарфи хирадпарвар шараф,
Ақл гирад тозагӣ аз бодаи аҳмар шараф,
Ошиқон ёбанд аз дилсӯзии дилбар шараф,
«То ки дорад дар сари мо чархи дунпарвар шараф,
Сифлагонро медиҳад бар мардуми бартар шараф».
Шоир дар жанри нисбатан калони лирикӣ – эпикӣ, маснавӣ
низ қувваозмоӣ намудааст. Ба ин маънӣ манзумаи «Қиссаи
Неъматуллоҳ» (бо муқаддимаи кӯтоҳи мансури муаллиф ва 127
байт) ва достони «Баҳром ва Зуҳра» (683 байт) асарҳои нисбатан
калонҳаҷми адиб маҳсуб меёбанд. Шоир дар «Қиссаи
Неъматуллоҳ», ки мӯҳтавои он аз ҳаёт гирифта шудааст, зиндагиву заҳмати сангини мардуми тоҷикро дар ибтидои қарни ХХ,
азобу машаққати замони амирӣ ва беҳуқуқии халқро дар он аҳд
дар симои ҷавонмарди кӯҳистонӣ – Неъматуллоҳ мавриди нақли
эпикӣ қарор додаст. Адиб дар фароварди манзума ҳаёти нав ва
дастовардҳои Инқилоби Октябрро сипосгузорона тараннум менамояд. Неъматуллоҳи то Инқилоб дарбадару гадо, оворагард,
бекасу кӯй билохира рӯзи некро мебинад ва сарбаландона
мегӯяд:
Имрӯз муаллимам, бародар,
Шуд зиндагиям ба чанд беҳтар.
Бар зидди ситамгарон ба ҷангам,
Тарсанд ситамгарон зи сангам.
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Достони «Баҳром ва Зуҳра» заминаи халқӣ дошта, маъхази он
афсонаҳои қадимии мардумамон мебошад. Шоир дар ин достони
ишқу умед ишқи Баҳрому Зуҳра, ишқи омехтаи покиву иффат ва
мубарроро аз шаҳвату нафс ва ҳавову ҳавасро, ки он ғаммозиву
дасиса, урфу одат, ирқу миллат, шоҳу гадо, дорову нодор, ҷоҳу
мансаб ва таънаву бадгӯйиро намеписандад, тараннум сохтааст.
Дар достон ишқи шоҳзодаи Ҳинд – Баҳром ва духтари вазири он
диёр – Зуҳра оҳиста-оҳиста поктару самимӣ ва гармтару қавӣ
мегардад, пайваста эшонро барои дидори якдигар ҳаракат
медиҳад, ба онҳо ғайрату тавон мебахшад. Ба ишқи поки ин ду
дилдода касе «садди Искандар» шуда наметавонад. Душвориҳои
дар пеш омада санҷишу имтиҳоне буда, барои Баҳрому Зуҳра ва
муҳаббати онҳо. Эҷодкор дар ин маснавӣ тавассути тасвири андешаву тафаккури ошиқу маъшуқаи бовафо, рафтору кирдор,
интизориву сабр ва саъйу кӯшиши онҳо рӯҳияашонро намоиш
додааст. Вай ҳамчун омӯзгор дар достон ахлоқи поки инсон, софии замир, дурандешӣ, омӯхтани ҳунару донишро тарғиб менамояд ва ба ин васила ба роҳи рости зиндагӣ ҳамнавъонро
ҳушдор медиҳад.
Достони «Баҳром ва Зуҳра» бо он ки ҳаҷман чандон калон
нест, боз ҳам тамоми чаҳорчӯбаи маснависароиро аз оғоз то
анҷом фаро гирифта, бо забони содаву санъатҳои маънавиву
лафзӣ оро ёфтааст ва суҷети комил дорад.
Ниҳоят, ҳаёти сипаришуда ва осори адабии ба мерос мондаи
Мирзолатиф Раҳимзода дар муқояса бо ҳамзамонони суханвараш то ҷойе фарқкунанда буда, аз дидгоҳи таҳқиқу тадқиқ ва
ҷусуҷӯву дарёфт ниёзманди омӯзиши доманадортар мебошад ва
барои баҳои сазовор додан ба бузургтарину камтарин
ҳиссагузорони адабиётамон дар солҳои 60-ум ва 70-уми асри
бист холӣ аз аҳамият нест.
Соли 1996
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МАТНШИНОСИИ ТОҶИК ВА
ТАҲАВВУЛИ ОН ДАР 50-СОЛИ ОХИР
Матншиносӣ аз таҳдоб ва пояҳои асосии тадқиқу таҳқиқи
осори илмиву бадеии дар давру замон ва шароиту макони гуногун эҷодшудаву рӯйи коғаз омада иборат мебошад, ки он мутуни
осори хаттӣ ва даҳонии навишташударо аз назари таърихи эҷод,
такмил, таҳрир ва сиҳҳатии шаклу мазмуни онҳо меомӯзад ва
ҳамчун илми мустақил шинохта шудааст. «Объекти хос»1, асосӣ
ва мушаххаси илми матншиносӣ матни мавҷуда мебошад.
То ҷое маълум аст, матншиносии мероси хаттии барои башарият ба ёдгор монда: даврони атиқа, қуруни вусто ва
ҳозиразамон аз нигоҳи корбаст ва тарзу услуб аз ҳамдигар тафовути зиёд доранд. Ин фарқиятро дар вақти таҳияи матни осори
адабӣ, таърихӣ, илмӣ, сарчашмаҳои алоҳида, забоншиносӣ ва
ғайра равшан мушоҳида намудан мумкин аст.
Илми матншиносӣ дар қадами аввал илми нав ба назар мерасад. Аммо матншиносони маъруф, монанди Г.О. Винокур, В.В.
Виноградов,
А.А.Шахматов,
В.Н.Перетц,
Д.С.Лихачев,
Е.Э.Бертельс, А.Н. Болдирев, А.С. Рейснер, М.Н. Осмонов, А.
Афсаҳзод ва ғайра дар мақолот ва таҳқиқоти ба ин соҳа бахшидаи худ, ки таҳлилу баррасии интиқодии асарҳои эшонро дар ин
ҷо ҳатмӣ намедонем, ба умқи масъала ҷиддан таваҷҷӯҳ зоҳир
намуда, ҳатталимкон ба таърихи он рӯшанӣ андохтаанду дар заминаи матншиносии ҷаҳонӣ вобаста ба ин ё он асари бадеӣ,
қолабҳои тозае пешниҳод намудаанд. Дар ин боб матншиноси
маъруфи рус Д.С.Лихачев навишта буд: «Таҳқиқоти матн
таҳкурсии фаъолияти олим аст, ки ҳама тадқиқоти дигар бар он
асос мегирад».2 Ин суханонро муҳаққиқи дигари рус С.А. Рейснер қувват дода, даъвои мушаххасу итминонбахш пеш мегузарад, ки «бе мавҷудияти матни саҳеҳ таҳқиқи таърихи адабиёт ва
назарияи он имконпазир нест».3
Вақте мо матншиносӣ мегӯем, асосан, матни осори бадеӣ ва
қисман осори илмиву шифоиро мадди назар дорем ва аз ҳамин
дидгоҳ диққати аҳли ниёзро ба матншиносии тоҷик, ташаккулу
пешрафт ва дастовардҳояш тайи 50 соли охир хеле ба таври фу1
2
3

Аълохон Афсаҳзод. Пайванди қарнҳо. – Душанбе: Адиб, 1989. – С.6.
Д.С.Лихачев. Текстология.Краткий очерк. – М. – Л., 1964. – С.26.
С.А. Райснер. Основы текстологии. – Москва, 1981. – С.12.
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шурда, равона карданием. Зеро ин масъала аз масоили доманадор дар соҳаи суханшиносӣ маҳсуб ёфта, пажӯҳишу баррасии аз
ҳар ҷиҳат мукаммалро тақозо дорад.
Муҳаққиқони соҳа истилоҳоти матншиносиро, асосан, дар
заминаи истилоҳоти матн, матни интиқодӣ ё илмӣ-интиқодӣ,
матни оммавӣ ё илмӣ-оммавӣ ва матни ҷомеъ ба таври умумӣ
ёд кардаанд. Матнҳои оммавӣ ё илмӣ-оммавӣ матнҳоеанд, ки
онҳо матнҳои нисбатан саҳеҳ, хоно ва мақбул бо муқаддима ё
шиноснома ва луғату тавзеҳоти зарурӣ мебошанд. Ин қабил
матнҳо бештар дар шакли асарҳои мунтахаби хурду бузург
роиҷанд. Мутуни интиқодӣ ё илмӣ-интиқодӣ бошад, талаботи
дигари худро дорад. Заҳмат болои матнҳои илмӣ-интиқодӣ
таври ҷиддӣ сурат мегирад. Дар ин гуна матнҳо ва таҳияву тадвини онҳо омӯхтани таърихи эҷоди асар, нусхаҳои мавҷудаи
он, ҳамаи таҳрирҳои баамаломада, вариянтҳои маълум,
таҳрифот, ба таври гуногун сабт шудани матн ва гузашта аз ин
мавҷуд будани нусхаи муаллиф арзиш дорад. Бидуни дарназардошти ин ҳама талабот сохтани матни илмӣ-интиқодӣ амри
муҳол аст. Ҳамчунон дар баробари ба инобат гирифтану риоя
намудани талабҳои болоӣ дар тадқиқу баррасӣ гардидани чунин осори хаттӣ барои масъулини он доштани маълумоти кофӣ
дар ин соҳа, назари васеъ, дониш, бар дӯш бардошта тавонистани заҳмати зиёд, асосҳои назарии мустаҳкам ва истеъдоди
баландро талаб мекунад.
Вобаста ба замони эҷоди осори хаттӣ ё интишорёфта матншиносии осори мозӣ аз матншиносии осори имрӯза ба куллӣ
фарқ мекунад. Ин фарқият пеш аз ҳама дар он намоён шуда меистад, ки дар матншиносии осори қадим ва гузашта, ки ба тарзи
хеле парешон, нопурра, порча-порча, махлут, аз нав таҳриршуда
ва пурихтилоф, монанди осори бозмондаи Одамушшуаро-устод
Рӯдакӣ ва ҳамсарони ӯ, то ба замони мо расидаанд, аввалан дарёфти нусахи мӯътабари қадима ва дар асоси муқоисаи танқидии
онҳо, далелҳои таърихиву забонӣ ва услубиву мантиқӣ, фарзияву қиёсҳо ва ғайра барқарор намудани матни ҳатталимкон
мӯътабар ва саҳеҳи онҳо мумкин аст. Масалан ба байти зери устод Рӯдакӣ, ки дар «Осори Рӯдакӣ» (Сталинобод, 1958) ва нашри дувуми китоби рӯдакишиноси эронӣ Саъид Нафисӣ
«Муҳити зиндагӣ ва аҳволу ашъори Рӯдакӣ» (Теҳрон, 1341ҳ.)
ҷой дорад, таваҷҷӯҳ намоед:
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Ҳазор бӯса диҳам бар сахои номаи ту
Агар бубинам бар мӯҳри ӯ нигини туро.
Дар ин байт ибораи «сахои номаи ту» маънӣ надорад ва он
дар чандин маҷмӯъаҳои интишорёфтаи ашъори шоир ва ҳатто
кутуби таълимии адабиёти форс-тоҷик ба ҳамин шакл омадааст.
Рӯдакишиносони тоҷик Усмон Каримов ва Садрӣ Саъдиев,
баъдтар Расул Ҳодизода ва Ансор Афсаҳов он таркибро «сахойномаи ту», яъне ба маънии «номаи тасаллобахши ту» хондаанду
ба матн тасҳеҳи қиёсӣ даровардаанд. Аммо асли матнро дар зер
меорем, ки онро луғатшинос Амон Нуров ба тарзи дуруст хондааст:
Ҳазор бӯса диҳам бар сиҳойи номаи ту,
Агар бубинам бар мӯҳри ӯ нигини туро.
Сиҳой-дар ин ҷо ба маънии ресмонест, ки бар нома печонанд
ва мӯҳр бар он ниҳанд, то номарасон ё нафари дигар номаро нахонда, аз сирри он воқиф нашуда, онро ба ҳадаф бирасонад.
Ё байти дигари падари шеъри Аҷамро гирем, ки он аз ибтидо
то ба имрӯз, дар ҳамаи нашрҳои осори бозмондаи устод Рӯдакӣ,
чӣ дар кишвари мо ва чӣ берун аз он, ин тавр забту сабт шудааст:
Соқӣ гузину бодаву май хур ба бонги зер,
К-аз кишт сор ноладу аз боғ андалеб.
Мо тавонистем дар матни илмӣ-интиқодии осори бозмондаи
шоир, ки ба истиқболи 1150 солагии сухансарои Панҷрӯд тавассути интишороти «Пайванд»-и Сафорати Ҷумҳурии Исломии
Эрон дар Тоҷикистон бо номи «Девони ашъор»4 интишор ёфтааст, бори аввал шакли дурусту мантиқии мисраи аввалро ин тавр
ҷой диҳем:
Соқӣ гузину бода даме хур ба бонги зер...
Ва ё ҳамон мисоли машҳур аз Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, ки дар
баъзе нусхаҳои хаттӣ «Киштишикастагонем» ва дар баъзеи ди4

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Девони ашъор. Бо кӯшиш ва эҳтимоми Расул
Ҳодизода ва Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – Душанбе: Пайванд, 2008.
– С.16.
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гар «Киштинишастагонем» омадааст, ки то ба имрӯз бо ҳама
баҳсу талошҳои муҳаққиқини соҳа матни асли шоир муайян
карда нашудааст. Ба ин монанд мисолҳоро аз осори гузаштагони
суханварамон метавон хеле ва хеле зиёд овард. Оё дар чунин
маворид барои матншинос барқарор намудани матни аслии шоир кори осон аст? Дар ин ҳолатҳо танҳо дастгиру мададгори
матншинос метавонад дастнависи худи муаллиф (автограф) гардад, ки чунин дастнависҳо низ аз гузаштагони суханварамон ками андар кам, ангуштшумор мондаанд.
Дар муқоиса бо осори ба меросмондаи гузаштагон матншиносии осори имрӯза ва таҳияи матни то ҳадде сиҳҳати онҳо барои матншинос, аз он хотир, ки маводи заруриро метавонад ба
осонӣ мавриди истифода қарор бидиҳаду дастрасии онҳо ҳам аз
мутуни осори пешиниён осонтар муяссар мешавад, равиши дигар дорад.
Академик Д.С.Лихачёв навъи мукаммали матншиносиро матни академикӣ медонад, ки сиҳҳатии мутлақи матн, таркиби
пурраи асарҳо, тавзеҳи муфассал ва васоили комили илмиву
библиографӣ таркиби онро ташкил медиҳад. Мавсуф барои
тақвияти андешаи худ «Куллиёт»-и 90-ҷилдаи Л.Н. Толстойро
ёдовар шудааст. Айни ҳол дар матншиносии тоҷик 7-ҷилди
«Осор»-и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492), ки таҳти
раҳнамоии матншиноси шаҳири тоҷик Аълохон Афсаҳзод ва як
идда матншиносони дигари мо, монанди Абӯбакр Зуҳуриддинов,
Зоҳир Аҳрорӣ, Тарбият, Асрор Раҳмонфар ва ғайра дар
Ҷумҳурии Исломии Эрон мунташир гардид, то ҳадде ба талаботи академики матншиноси рус ҷавобгӯй аст.
Дар ҳамин замина ва андешаҳои муқаддамотӣ метавон гуфт,
ки матншиносии тоҷик, бахусус осори бадеии он, таърихи
қадимӣ дорад. Сабти қисматҳои боқимондаи «Авасто»-ро дар
рӯйи пӯстҳои гов, ки он анқариб 3000 сол пеш аз ин сурат гирифта буд, метавон сароғози матншиносии мо донист. Минбаъд
ҷамъоварии осори Монӣ, бахусус китоби «Аржанг»-и ӯ,
ҷамъовариву рӯйи коғаз сабт намудани андарзномаҳо дар
қарнҳои III-VI мелодӣ саҳафоти ҷолиби матншиносии мо маҳсуб
меёбанд. Дар замони салтанати Сомониён бо супориш ва назорати хайрхоҳонаи сипаҳсолори Хуросон Абӯмансур Муҳаммад
ибни Абдураззоқ таҳти сарпарастии марди донишманд
Абӯмансури Муҳаммадӣ ҳайате ташкил дода шуда буд, ки ба он
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Моҳпури Хуросон, Яздондоди Шоҳпур, Моҳуи Хуршед ва Шодони Барзин шомил буданд. Ин донишмандон мутуни гуногуни
«Шоҳнома»-ҳои мансурро омӯхта, матни тасҳеҳёфтаи онро мураттаб сохта буданд, ки он минбаъд асоси эҷоди достонҳои
ҳамосӣ, минҷумла «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ,
«Шоҳнома»-ҳои Дақиқиву Саолабӣ, «Гаршоснома»-и Асадии
Тӯсӣ ва ғайра қарор гирифт. Матншиносии тоҷик минбаъд бо
эҷоди осори бадеӣ ба забони форсии тоҷикӣ, мураттаб сохтани
девонҳо, куллиёти осори манзуму мансури адибон, навишта шудани осори илмӣ ва таърихӣ, тартиб додани тазкираҳо ва ғайра
идома ёфта, ба пешравиҳои назаррас ноил гардид, ки ин ҷо аз
шарҳи муфассали он сарфи назар менамоем. Танҳо ҳаминро бояд ёдрас шуд, ки дар қарни ХV-и мелодӣ писари Шоҳрух Мирзо
Бойсанқур (1397-1433) дар Ҳирот китобхонаи азиме бо номи
«Кохи санъати Ҳирот» сохта ба истифода дод, ки дар он на
танҳо нусхаҳои нодиру музайяни осори гузаштагон ва
ҳамзамонони ӯ нигоҳ дошта мешудаанд, балки бо сарпарастиву
роҳнамоии мухтареъи хати настаълиқ Миралии ибни Илёси
Табрезӣ (1303-1404), хушнависи маъруфи замон Мавлоно Камолуддин Мирзо Ҷаъфар (ваф. 1456) беш аз чиҳил нафар олимону
шоирон, хаттотону лавҳакашон, наққошону мусаввирон,
музаҳҳибону саҳҳофон ва дигар аҳли ҳунар ба пешрафти матншиносиву китобсозӣ саҳми арзандаи худро гузоштаанд. Дар ин
ҷо осори фикрии бузургони форс-тоҷик нусхабардорӣ шуда,
солҳои 1425 – 1430 бо амри махсуси Бойсанқур ҳамчунин нахустин матни муқоисавии санҷидашудаи «Шоҳнома»-и Абулқосим
Фирдавсӣ бо муқаддимаи мукаммал тартиб дода шуд, ки он 22
минётури зебо дорад. Ин нусхаи «Шоҳнома» ҳоло таҳти рақами
716 дар китобхонаи давлатии Ҷумҳурии Исломии Эрон маҳфуз
буда, соли 1972 дар шакли аксбардорӣ (факсимилӣ) ба чоп расидааст. Дар китобхонаи Бойсанқур ҳамчунин нусхаҳои зиёди «Калила ва Димна», «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ, осори Анварии
Абевардӣ, Саноии Ғазнавӣ, Умари Хайём, Саъдии Шерозӣ,
Амир Хусрави Деҳлавӣ, Салмони Соваҷӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Мавлоно Котибӣ, Исмати Бухороӣ ва дигарон
чандин дафъа таҳияву тадвин ва нусхабардорӣ шудаанд.
Адабиётшинос ва матншиноси тоҷик Аълохон Афсаҳзод навишта буд, ки «суннати матншиносӣ фақат хоси китобхонаи
Бойсанқур набуд. Соли 1463 Ёрмуҳаммад ибни Ҳусайн Рашидии
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Табрезӣ бо номи «Тарабхона» маҷмӯаи рубоиёти Умари Хайём
ва рубоиҳои мансуб ба ӯро тартиб дод, ки аз муқаддима, рубоиёт
ва чанд ривояту ҳикояти халқӣ роҷеъ ба Хайём иборат аст».5
Дар ин давра заҳмати нусхабардорӣ ва матнсозӣ вусъат пайдо
карда бошад ҳам, ин шуғл баробари натиҷаҳои хуб тарафҳои
манфӣ низ дошт. Таъҷил барои иҷрои вазифаи супоридашуда,
бедиққатии баъзе хаттотон, баробари ҳунари хуби хаттотӣ доштан саводи казоӣ надоштан, мудохилаи худсаронаи баъзеи онҳо
ба матн, тасҳеҳои қиёсӣ даровардан ба матн, ки дар илми
матншиносӣ аз амалҳои ношоям дониста мешавад, нодуруст
хондан ва ғайра сабаби ба матни асл ворид гардидани хатоҳои
имлоӣ ва ғалатҳои фоҳиш мешуданд. Ба ин маънӣ Амир Алишери Навоӣ-Фонӣ (1441-1501) менависад:
Котибе, к-аз нуқтаи беҷо гаҳаш
«Хуб» шакли «чӯб» гирад, «нек» «нанг».
Бояд он нанги халоиқро шикаст
Ҳам ба чӯб ангуштҳо, ҳам сар ба санг.6
Барои рӯшанӣ андохтан ба ин абёти Алишери Навоӣ овардани як хотираи ӯро аз «Хамсат-л-мутаҳайирин» бамаврид медонем, ки дар мақолаи «Пайванди судманд»-и ин китоб омадааст
ва ниёзмандон барои равшан шудани андеша метавонанд ба он
муроҷиат намоянд.
Аз он иқтибос маълум мешавад, ки Мавлоно Абдурраҳмони
Ҷомӣ дар баробари эҷоди осори бадеӣ ба саҳеҳ китобат кардани
матн низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир месохтааст, ки ин аз ҷумлаи
муҳимтарин талаботи матншиносӣ мебошад.
Матншиносии осори илмӣ ва адабии форс-тоҷик ва нашри он
ҳанӯз соли 1593 дар Рим бо ба нашр расидани асари Ибни Сино
«Ал-қонун фӣ-т-тиб» оғоз ёфта буд. Соли 1651 дар Амстердам
Георгио Гентио асари машҳури ахлоқии Саъдии Шерозӣ «Гулистон»-ро ба табъ мерасонад. Дар асри ХIХ бошад, баробари пайдо шудани чопҳои литографӣ-сангӣ чӣ дар шибҳиқораи Ҳинду
Покистон ва чӣ дар Осиёи Миёна матнсозии осори қаламии
5
6

Аълохон Афсаҳзод. Пайванди қарнҳо – Душанбе: Адиб, 1989. – С.16.
Амир Алишери Фонӣ – Навоӣ Девони Форсӣ (мунтахаб бо ҳуруфи
форсӣ). – Душанбе: Ирфон, 1993. – С.307.
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форс-тоҷик ба равиши муайяне даромад, ки имрӯз нусахи онҳо
китобхонаҳои ҷаҳониро ғанитар сохтаанд.
Дар чоряки аввали қарни ХХ, дар замони ҳукумронии
Шӯравӣ матншиносии тоҷик дар заминаи омӯзиши таҷрибаи назаривию амалии бойи матншиносии рус ва дунё ба майдон омада, ривоҷ ёфт, ки ба он устод Садриддин Айнӣ бо тартиб додани
китоби «Намунаи адабиёти тоҷик» замина гузошт. Вай аҳамияту
зарурати ҷамъовариву табъу нашри осори мавҷудаи адабиёти
беш аз ҳазорсолаи форс-тоҷикро ҷиддан таъкид карда, бахусус
ба суханварони асрҳои ХVI ва аввали асри ХХ – и Варорӯд
диққати махсус равона намуданро ба ҳамкорон ин тавр талқин
месозад: «Ба асарҳои мутааххирин, нисбат ба пешиниён, бисёртар ҷой дода шавад. Зеро асарҳои мутааххирин дар девонҳо,
тазкираҳо, дар китобҳои адабиёти форсӣ ва намунаи адабиёти
Эрон машрӯҳҳо сабт ва қайд ёфтаанд».7 Устод ҳамон вақт
дилсӯзона кӯшиш мекард, ки бад-ин роҳ «номи гузаштагонро
зинда ва ҷавононро ба адабиёт» ташвиқ намояд.
Дар ҳамин замина устодон С. Айнӣ, М. Турсунзода, М.
Раҳимӣ, А. Деҳотӣ, Ш. Ҳусейнзода, А. Мирзоев, Б. Сирус, Х.
Мирзозода, Н. Маъсумӣ, З. Аҳрорӣ ва ғайра осори бозмондаи
устод Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯ, мунтахаби осори Абулқосим
Фирдавсӣ, Низомии Ганҷавӣ, Шамсуддини Шоҳин, Ҳайрат,
Туғали Аҳрорӣ ва чанде дигаронро интихобан мунташир сохтанд.
Дар даврони ҳокимияти Шӯравӣ ва минбаъд, дар солҳои
истиқлоли кишвар, матншиносии тоҷик зина ба зина дар пешравиву густариш буда, аз солҳои 70-уми қарни гузашта дар Институти шарқшиносии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки баъдтар номи
Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттиро гирифту дар заминаи
Шӯъбаи шарқшиносии собиқ (соли 1958) фаъолият дорад,
шӯъбаи матншиносӣ ва нашри осори хаттӣ амал мекунад. Ин
маркази боэътимоди матншиносии тоҷик аз рӯзи таъсис то ба
имрӯз корҳои шоистаи зиёдеро дар ин бахш анҷом додааст. Зарур ба ёдоварист, ки ҳамзамон дар Институти забон ва адабиёти
ба номи Рӯдакии АИ Тоҷикистон, асосан дар бахшҳои адабиёти
муосир, шевашиносӣ ва фолклори он матншиносӣ роиҷ буду
ҳаст, ки ин пажӯҳишу омӯзиши алоҳидаеро тақозо менамояд.
7

Садриддин Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик (Ба ҳуруфи ниёгон). – Масква. 1925. – С.4.
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Баъди таъсиси шӯъбаи шарқшиносӣ ва дар заминаи он Институти шарқшиносиву баъдтар, бо ба даст омадани
истиқлолияти кишвар номи Институти шарқшиносӣ ва мероси
хаттии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифтани ин муассисаи
бонуфуз, яъне аз солҳои 60-уми асри ХХ тӯли зиёда аз 50 сол
дар нашри осори гузаштагон ва матншиносии он кӯшишу
равишҳои тозаи пай дар пай ба мушоҳида мерасанд. Солҳои
1957-1963 дар матншиносии тоҷик интишор ёфтани мунтахаби
осори Саъдии Шерозӣ, Амир Хусрав, Убайди Зоконӣ, Хоҷа
Ҳофиз, Камоли Хуҷандӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Абдурраҳмони
Мушфиқӣ, Аҳмади Дониш, Бадриддин Ҳилолӣ, Зебуннисо ва
гузашта аз ин ҳама нашри ашъори бозмондаи устод Рӯдакӣ бо
номи «Осор» ва «Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ» дар соли 1958, ки
ба муносибати 1100-солагии бузургдошти Одамушшуаро таҳти
назари академик Абдулғанӣ Мирзоев интишор ёфтаанд, шоёни
диққат буданд. Ҳамон сол нашр шудани «Намунаи фолклори
диёри Рӯдакӣ» заҳмати арзишманде дар матншиносии осори
шифоии мардумон ба шумор меравад.
Соли 1964 дар Тоҷикистон 550-солагии бузургдошти Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ таҷлил гардид, ки ба ин муносибат
панҷҷилдаи «Осори мунтахаб»-и ӯ интишор ёфт. Таҳияву тадвини он асосан дар бахши матншиносии Шӯъбаи шарқшиносии
АИ Тоҷикистони ҳамон вақта анҷом пазируфтааст. Ин аз аввалин корҳои калонҳаҷми матншиносии тоҷик буд, ки дар баробари матни «Ҳазору як шаб» дар шаш ҷилд (солҳои 1958 – 1964)
ба дасти хонанда расид. Солҳои 1964 – 1966 бошад матни илмӣинтиқодии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар нӯҳ ҷилд китоб, ба
ҳуруфи кириллӣ, зеби хонадони мардуми тоҷик гардида буд.
Акнун хонандаи закитабъ ҳар китоби тозанашрро бесаброна
интизорӣ мекашид. Чун ҳама саводи казоии макотиби ҳамагонии
даврони шӯравӣ доштанд, сафи китобхонаҳову китобдӯстдорони
кишвар меафзуд. Барои онҳое, ки огоҳанд, китоби дар шӯъбаи
фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ
Тоҷикистон таҳиягардидаи «Афсонаҳои халқи тоҷик»-ро (дар
таҳияи Р.Амонов) ба ёд меорам. Чӣ қадар хонандаи бисёр дошт
он китоб ва муҳобот намешавад, агар гӯям, ки на танҳо мактабиёну ҷавонон, балки калонсолонро низ китобхон карда буд ин
дастоварди фолклоршиносон. Ва имрӯз ҳам мардум барои баланд бардоштани маънавиёти худ ба чунин китобҳо ниёз доранд.
Баъдтар нашр шудани «Девон»-и Анварии Абевардӣ (Душан313
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бе, «Ирфон», 1971), «Осори мунтахаб»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ
дар чаҳор ҷилд (Душанбе, «Ирфон», 1971-1979), «Девон»-и Камоли Хуҷандӣ дар ду ҷилд (Душанбе, «Ирфон», 1983 – 1985),
«Ҷомеъу-у-ҳикоёт» (Душанбе, «Ирфон», 1980-1981), «Куллиёт»и Низомии Ганҷавӣ (Душанбе, «Ирфон», 1982-1984), намунаҳои
назми форс-тоҷик бо номи «Гулшани адаб» дар панҷ ҷилд, ки аз
ҷониби хонанда хуш пазируфта шуда, теъдоди нашри ҳар ҷилд
25 000 нусха буд, чаҳорҷилдаи «Дурдонаҳои наср» (Душанбе,
1987-1991), бори дигар солҳои 1986-1990 ба истиқболи 575солагии бузургдошти Абдурраҳмони Ҷомӣ таҳияи «Осор»-и ӯ
дар ҳашт ҷилд (Душанбе, «Адиб»), «Куллиёт»-и Саъдии Шерозӣ
дар чаҳор ҷилд (Душанбе, «Адиб», 1988-1990), «Осор»-и
ҳаштҷилдаи Абдулқодири Бедил (аз соли 1990: Душанбе,
«Адиб»), ки то имрӯз ҳафт ҷилди он мунташир гардидааст,
матнҳои оммавии мунтахаботи осори Саноии Ғазнавӣ, Амир
Алишери Навоӣ, Сайидои Насафӣ, Хоҷа Ҳофиз, Соиби Табрезӣ,
Ғании Кашмирӣ, Бадриддин Ҳилолӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Нахлии Бухороӣ, Шавкати Бухороӣ, Фонии Кашмирӣ, Толиби
Омулӣ, Нозим, Шамсуддини Шоҳин, Мирзо Бархурдор, Туғралӣ
Аҳрорӣ, Савдо, Ҳайрат, Калими Кошонӣ, Мӯҳташам ва ғайра
дар баробари ғанӣ гардонидани саҳафоти матншиносии тоҷик
мутахассисони соҳаро ба камол расонид, ки минбаъд тавонистанд аз мутуни барҷастаи анҷомёфта дарси ибрат бигиранду
ҳамзамон камбудиву норасоиҳои дар матншиносии кишвар
ҷойдоштаро (дар боби камбудиву норасоии иддае аз онҳо
гуфтаниҳо хеле ва хеле зиёданд) то ҷойе рафъ намоянд. Бо талаботи давру замон дубора чоп шудани «Шоҳнома»-и Абулқосими
Фирдавсӣ (Душанбе, «Адиб», 1985-1991), луғатномаи Ҳофизи
Ӯбаҳӣ «Тӯҳфату-л-аҳбоб» (Душанбе, «Ирфон», 1992),
Сироҷиддин Алихони Орзу «Чароғи ҳидоят» (Душанбе, «Ирфон», 1992), «Куллиёти форсӣ»-и Муҳаммад Иқбол (Исломобод,
«Графитти», 1997), «Давлатдории тоҷикон» (иборат аз мутуни
таърихӣ доир ба таърихи мардумон. Душанбе, 1999), «Таърихи
Табарӣ» дар ду ҷилд (Теҳрон 2001), Носири Хусрав «Ваҷҳи дин»
(Душанбе, 2002), Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ
«Маснавии маънавӣ» (Теҳрон 2001), Фаридуддини Аттор
«Илоҳинома» (Душанбе, «Паёми ошно», 2000), Мазмуни
Зарободӣ «Гузидаи ғазалиёт» (Душанбе, «Сурушан», 2002),
Абдулҳай Муҷахарфӣ «Муфизу-л-анвор ва девони ашъор» (Москва, 2003), Носири Хусрав «Куллиёт» дар се ҷилд (ба муноси314
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бати 1000 солагии бузургдошти шоир ва мутафаккир, Душанбе,
2003), Фахруддин Муборакшоҳ Қаввоси Ғазнавӣ «Фарҳанги
Қаввос» (Хуҷанд, 2003), Мирхонд «Равзату – с сафо» (Душанбе,
2004, ҷилдҳои 1 ва 2), маҷмӯаи тазкирамонанди «Шоирони
Мовароуннаҳр» (Душанбе, «Адиб», 2006), Фаридуддини Аттор
«Мантиқу-т-тайр» (Душанбе, «Эҷод», 2006), Мавлоно
Ҷалолуддини Румӣ «Девони кабир» дар чаҳор ҷилд (Душанбе,
«Дониш», 2007-2009), Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ «Ашъор» (Душанбе, «Адиб», 2007), Абдулҳайи Муҷахарфӣ «Муфиду-лмӯъминин» (Душанбе, 2008), Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ (Душанбе, «Адиб», 2007) ва ғайра аз қадамҳои бардаму ҷиддитар
дар матншиносии тоҷик мебошанд. Дар таҳияву тадвин ва нашри мутуни фавқуззикр дар баробари Садриддин Айнӣ, Мирзо
Турсунзода, Муҳаммадҷон Раҳимӣ, Абдусалом Деҳотӣ,
Шарифҷон Ҳусейнзода, Абдулғанӣ Мирзоев, Баҳром Сирус,
Холиқ Мирзозода, А.Н. Болдирев, Носирҷон Маъсумӣ ҳамзамон
Расул Ҳодизода, Аълохон Афсаҳзод, Ҷумъабой Азизқулов, Камол Айнӣ, Зоҳир Аҳрорӣ, Муҳаммадвафо Бақоев, Ҷамшед Шанбезода, Абӯбакр Зуҳуриддинов, Амрияздон Алимардонов,
Ҷобулқо Додалишоев, Юсуфҷон Салимов, Қамчин Чиллаев, Лола Сулаймонова, Саҳобиддин Сидиқов, Алиқул Девонақулов,
Назира Қаҳҳорова, Мирзо Аҳмадов, Абдунабӣ Сатторзода,
Аҳмад Абдуллоев, Наҷмӣ Сайфиев, Худоӣ Шарифов, Абдулманнон Насриддинов, Амон Нуров, Ансор Афсаҳов, Алиасғар
Ҷонфидо, Тарбият, Алии Муҳаммадии Хуросонӣ, Мирзо
Муллоаҳмад, Ҷӯрабек Назриев, Усмон Каримов, Садрӣ Саъдиев,
Музаффари Муҳаммадӣ, Шамсуддин Нуриддинов, Асрори
Раҳмонфар, Муҳаммадҷон Умаров, Файзуллоҳ Бобоев,
Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ, Мубашшир Акбарзод, Назруллоҳи
Муҳаммадюсуф ва чанде дигарон саҳми муносиб ва назаррас
доранд. Ва бояд гуфт, ки ҳар кадоме дар ҷою мақоми худ иддае
бештар заҳмат кашидаву нисбат ба кори худ сахтгиру дилсӯзтар
буда, иддае вобаста ба навиштани ин ё он кори илмӣ ба матн
таваҷҷӯҳ намудаанду халос. Дар ин ҷода булҳавасон низ
қаламфарсоӣ доштаанд, ки айни ҳол аз ном бурдани онҳо
худдорӣ менамоем.
Дар баробари матнҳои оммавӣ ва илмӣ-оммавӣ, ки дар кишвар аз оғози қарни ХХ то ба имрӯз зина ба зина дар рушд аст,
ҳамчунин дар матншиносии тоҷик тарзи таҳияи мутуни
факсималӣ ё чопи аксбардорӣ аз матни асл роиҷ гардид. Ин
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қабил матнҳо дар он сурат ба нашр мерасиданд, ки ин ё он дастнависи асар агар нусхаи мунҳасир ба фард, ё нусхаи аслии муаллиф (автограф) буда ва ё аз ягон ҷиҳат аҳамияти барои омӯзиш
фарқкунанда дошта бошад. Ин тарзи интишори осори илмиву
адабии гузаштагон дар Ғарбу Шарқ васеъ мавриди истифода
қарор дорад. «Дафтари дилкушо»-и Соҳиб, «Бадоеъу-л-афкор фӣ
саноеъу-л-ашъор»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Мунтахабу-ттаворих»-и Муҳаммад Ҳакимхон, «Рисолаи мусиқӣ» ва «Рисола
дар баёни «Дувоздҳмақом»-и Кавкабии Бухороӣ, ки бо саъю
эҳтимоми донишмандони тоҷик Р. Ҳодизода, Р. Мусулмонқулов,
А.М. Мухторов, Д. Саидмуродов ва А. Раҷабов анҷом ёфтаанд,
аз ҳамин гуна чопҳоянду бо муқаддимаву тавзеҳу тафсир такмил
дода шудаанд.
Вобаста ба макону замон дар ҷаҳон, аз ҷумла дар Шарқ, аз
замонҳои гузаштаи дур то қарнҳои ба таври техникӣ интишор
додани китоб осори ниёгон қаламӣ китобат шуда, бештар
нусхабардорӣ гардидаанд ва ками дар кам то ба мо расидаанду
ҳам акнун мебояд матнҳои илмӣ-интиқодӣ, дар заминаи нусахи
мавҷуда анҷом дода шуда, дастраси ниёзмандон гардонида шаванд. Ёдоварӣ кардан лозим аст, ки таҳияи матнҳои илмӣинтиқодӣ низ дар матншиносии тоҷик пухта ба роҳ монда шудааст, ки ба он бори аввал академик А. Мирзоев бо тайёр намудани
асари Аҳмади Дониш «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати
хонадони Манғития» роҳ кушода буд (Сталинобод, 1960). Он
матн дар асоси панҷ нусхаи қадамӣ, аз ҷумла як нусҳаи
таҳриркардаи худи муаллиф тайёр ва нашр карда шудааст.
Ин масъалаи муҳимми илм минбаъд дар бахши матншиносӣ
ва нашри осори адабии Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кӯшиши академик А.Мирзоев
ва баъдтар мудири ин бахш профессор А.Афсаҳзод ба таври
бояду шояд ба роҳ монда шуд ва бо мурури вақт мутуни илмӣинтиқодии «Лайли ва Маҷнун»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ва
девонҳои сегонаи ӯ «Фотиҳату-ш-шабоб», «Воситату-л-иқд»,
«Хотимату-л-ҳаёт» (солҳои 1971-1981) бо саъю эҳтимом ва
тасҳеҳи А.Афсаҳзод таҳия гардида, дар Маскав интишор ёфтаанд. Баъдтар «Баҳористон»-и Мавлоно Ҷомӣ, ки солҳои 1966,
1972 ва соли 1978 дар нашриётҳои Душанбе ба табъ расида буд,
соли 1987 боз бо ҳиммат ва заҳмати А.Афсаҳзод дигарбора бо
муқаддимаи мукаммал ва тавзеҳоти муфассали илмӣ интишор
гардид. Ва ин ҳама далоил бар онанд, ки матншиносии тоҷик
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берун аз кишвар домана паҳн намуда буд. Ҳамзамон ва минбаъд
нашр шудани «Сабҳату-л-аброр» ва «Хирадномаи Искандарӣ» –
Мавлоно Ҷомӣ, «Дувалронӣ ва Хизрхон»-и Амир Хусрави
Деҳлавӣ, «Гул ва Наврӯз»-и Ҷалоли Табиб, «Лайлӣ ва Маҷнун»и Шамсуддини Шоҳин, Тазкираҳои Абдӣ, Мӯҳташам, Возеҳ,
«Наштари ишқ»-и Ҳусайнқулихони Азимободӣ, «Ҳафт манзар»и Ҳотифӣ, «Девон»-и Ҳасани Деҳлавӣ, «Девон»-и Шавкати
Бухороӣ, «Куллиёт»-и Сайидои Насафӣ, «Иёри дониш»-и Абулфазли Алломӣ, «Саломон ва Абсол»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ «Козурписар»-и Фитрати Зардӯзи Самарқандӣ, «Лайлӣ ва Маҷнун»и Мактабии Шерозӣ дар кишвар бо кӯшишу пажӯҳиши
Ҳ.А.Тарбият, М. Бақоев, Н. Сайфиев, А. Ҷонфидо, Ҷ. Додалишоев, Л. Саломатшоева, А. Алимардонов, З. Аҳрорӣ, Л. Сулаймонова ва Ҷ.Назриев аз дастовардҳои намоён ва бесобиқаи матншиносии тоҷик ба шумор мераванд.
Солҳои 1999-2000 бо нашри матни илмӣ-интиқодии
ҳафтҷилдаи «Куллиёт»-и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар интишороти «Мактуб»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон мусоидат намудани матншиноси маъруф Аълохон Афсаҳзод, ки қисме аз ин
заҳамотро ҳамроҳонашон Ҳ.А. Тарбият, З.Аҳрорӣ, А.
Зуҳуриддинов, А. Урунбоев ва А. Раҳмонов низ бар дӯш доштанд, чопи матни илмӣ-интиқодии маснавии «Сулаймон ва
Билқис»-и Зулолии Хонсорӣ бо кӯшиши Ҷ.Назрӣ (Душанбе,
1999), нашри «Тазкирату-ш-шуаро»-и Малеҳои Самарқандӣ ба
эҳтимоми К.Айнӣ (Душанбе, 2007) ва таҳияи матни илмӣинтиқодии осори бозмондаи устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо унвони «Девони ашъор» бо кӯшиш ва эҳтимоми Расул Ҳодизода ва
Алии Муҳаммадии Хуросонӣ (интишороти «Пайванд»-и Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон, 2008) матншиносии тоҷикро ғанитар ва доираи онро васеътар намуд. Мавриди
таъкид аст, ки матнҳои илмӣ-интиқодии аз ҷониби матншиносони мо анҷомдодаи хоҳ дар Тоҷикистон ва хоҳ берун аз он чопшуда, дастраси аҳли таҳқиқ, бахусус шарқшиносону адабиётшиносони ватаниву хориҷӣ шудаанду асосан, сазовори баҳои арзанда гардидаанд. Дар ин бора мақолаву тақриз ва ишораҳои
зиёде мавҷуданд, ки ҳоҷат ба дарозои сухан нест.
Ҳамкориҳои матншиносони тоҷик бо матншиносони мамолики дигари ба адабиёту фарҳанги форс-тоҷик алоқаманд низ дар
ин ҷода ба мушоҳида мерасанд, монанди ҳамкориҳои К.С.Айнӣ
дар таҳияи матни ду достони Хоҷуи Кирмонӣ ва «Вис ва Ро317
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мин»-и Фахруддини Гургонӣ бо матншиносони гурҷӣ М. Тодуа
ва А. Гвахария ва ғайра.
Дар Тоҷикистон солҳои охир ҳамчунин ба таҳияи матнҳои
илмию фалсафӣ, таърихӣ ва адабиёти даврони шӯравӣ
кӯшишҳои ҷолибу судманд анҷом дода шуда истодаанд, ки онҳо
низ аз ривоҷу равнақи илми матншиносии тоҷик гувоҳӣ
медиҳанд.
Бояд гуфт, ки дар таърихи матншиносии тоҷик, бахусус 50соли охир, ки давраи равнақи матншиносии мо маҳсуб меёбад,
на ҳамаи матншиносон дар амалия талаботи ин илмро риоя намудаанд ва на ҳама дасти боло доштаанд. Ҳамин боис шуда, ки
аксаран дар тартиб додани мунтахаби осори суханварони мозӣ
ҳам дар ҷобаҷогузории асарҳои ин ё он адиби гузашта («Куллиёт»-и Низомии Ганҷавӣ, осори Убайд Зоконӣ), ҳам дар номгузории кутуби тартибдодаашон («Гули Хуршед», «Чамани андеша»,
«Куллиёти мунтахаб»), ҳам ба ғазали ин ё он шоир бемавқеъ
ном гузоштан (ба ғазалиёти Хоҷа Ҳофиз, Мисайид Алии
Ҳамадонӣ ва ғ.) тасҳеҳҳои қиёсӣ даровардан ва ҳамин қабил
камбудиву норасоиҳо ба мушоҳида мерасанд, ки хушбахтона
ахиран то ҷое бартараф шуда истодаанд. Ҳатто дар таҳияи мутун
бе асос ихтисор намудани қасидаву ғазал, маснавиҳо, порчаҳои
мансур ва ғайраҳо низ ба мушоҳида мерасанд, ки ин нуқси кор
дониста мешавад.
Тайи солҳои истиқлолияти Тоҷикистон ба мероси ниёгон, аз
ҷумла осори бадеии он, таваҷҷӯҳи зиёд ба мушоҳида мерасад.
Ниёзмандон мехоҳанд аз он сарчашмаи ноб, ки дар замони
Иттиҳоди Шӯравӣ камтар барояшон насиб мегардид, ҳар чи
бештар ташнагӣ шикананду шодоб гарданд. Аз ин рӯ, мебояд
матншиносон дар ин кори заҳматталабу сангин бештар аз пештар масъулият эҳсос намоянд. Ҳаваскорон ва навраҳони ин
соҳаи илм низ бояд ҳадди худро донанд ва дар ниҳояти
эҳтиёткорӣ бошанд.
Соли 2008
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