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ПЕШГУФТОР

Дар
таърихи
пурифтихори
миллати
соњибтамаддун ва куњанбунёди мо Исмоили
Сомонї бо бунёди аркони давлатдории миллї,
гиромї доштани фарњангу арзишњои маънавии
ниёгон ва ба сатњи давлатї бардоштани забони
тољикї хизматњои шоён карда бошад,
Абўабдуллоњи Рўдакї бо осори гаронбањо, сухани равону шево ва дурдонањои нодири ашъораш
ба адабиёти тољику форс асос гузоштааст.
Ин ду абармард ифтихори мо, ифтихори давлатдорию фахри миллатамон њастанд. Ва бо мо,
бо миллати сарбаланди худ зинда мемонанд. Устод Рўдакї асрњо боз чун тараннумгари
накўкорию адолат, дўстию рафоќат, сулњу субот
ва муњаббати миёни одамон шўњрат ёфта, бо
унвонњои волои Одамушшуаро, Султони мулки сухан, Соњибќирони шоирон, Маликушшуаро, Сардафтари шеъри ноби тољику форс ёд мешавад.
Эмомалї РАЊМОН

Яке аз падидањои рўшану боризи истиќлолияти
миллии Тољикистон арљгузорї ба таърихи ѓанї ва
илму фарњанги оламшумули халќ ба шумор меояд.
Дар ягон давру замон тамаддуни пурмаъниву
пурмўњтаво, адабиёт ва њунари нафису рангоранги
тољикон аз таърихи пайдоиши худ то ба имрўз ба
таври шоиста ќадр намеёфтанд, чунон ки дар партави ќарорњо, фармонњо, асарњо ва суханронињои Президенти мамлакати бињиштосои мо Эмомалї
Рањмон ба пояњои баланди шаъну шараф ва обрўю
манзалат расиданд. Таљлили бошукўњи 1100-солагии
Давлати Сомониён, ки аввалин давлати миллии
5
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тољикон ва мояи ифтихори тамоми форсизабонони
дунё мебошад, бо тантанаи хосса љашн гирифтани
њазораи «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсии бузургвор, бо муњаббат ва садоќати бепоён баргузор гардидани санањои мавлуди 680-солагии ориф ва шоири
порсо Мирсаид Алии Њамадонї ва 675-солагии
ѓазалсарои машњур ва шайхи соњибдили Машриќзамин Камоли Хуљандї, бузургдошти Соли тамаддуни Ориёї, 2700-солагии бунёди Кўлоби бостонї,
2500-солагии Истаравшан, шањрњои соњибѓуруре, ки
дар муборизаи алайњи ѓоратгарон ва ѓосибони
аљнабї њамеша ќањрамонию диловарї нишон додаанд, бо фармонњои сарвари давлат ва њукумати
љумњурии азизамон эълон гардидани рўзњои «Шашмаќом» ва «Фалак» – ин силсилаасарњои шоњонаи
олами суруду мусиќии тољикон… чунин аст номгўи
нопурраи идњои давлатию фарњангие, ки дар давраи
истиќлолияти миллии Љумњурии Тољикистон ба
вуќўъ пайвастанд.
800-солагии зуњури шоири забардаст ва орифи
тавонои рўшанзамир Мавлоно Љалолиддини Румї,
соњиби «Маснавии маънавї», ки ањли фазлу иршод
онро «Њаст Ќуръон дар забони пањлавї» номидаанд
ва нињоят 1150-солагии Одамушшуаро Абў
Абдуллоњи Рўдакї, падари адабиёти форсї-тољикї,
воќеањои беназири фарњангї дар Тољикистон ва
олами мутамаддин гардиданд. Ин њама аз эътибори
хоссаи роњбари аввал ва гаронмояи кишвар
Эмомалї Рањмон далолат мекунанд. Эшон ба
зиндагї ва мероси илмию адабии нобиѓањое
ањамияти љиддї медињанд, ки бо мероси илмию
адабї ва фарњангии худ дар пешрафти тамаддуни
љањонї давраи нав кушодаанд. Агар мероси илмї,
бахусус тиббии Абўалї ибни Сино, то садаи
њаждањум китобњои рўимизии донишмандони Аврупо ва Ѓарб ќарор гирифта бошанд, ки боиси
инќилоби фикрї дар ин соња гардиданд, Фирдавсї
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бо «Шоњнома»-и худ дар баробари «Илиада» ва
«Одиссея»-и Њомер ва њамосаи «Каливала»-и
эстонњо олитарин ќуллаи тафаккури рангини
њамосавии халќро ба љилва андохт ва ба љањониён
нишон дод, ки таърихи тўлонии халќи худро чї тавр
бо шеъри беназир метавон зинда кард. Љойгоњи Абў
Абдуллоњи Рўдакї дар таърихи халќи тољик ва соири мардумони эронитабор боз дигар аст. Ин шахсияти наљиб ва нотакрорро њамчун сардафтари адабиёти классикї ва асосгузори забони адабии форсїтољикї тавсиф ва муаррифї кардан кам аст. Сањми ў
дар таърихи адабиёт ва фарњанги форсї-тољикї аз
ин њам бузургтар аст. Ў њалќаи пайванди адабиёти
то исломии миллї ва давраи нави фарњанги исломии
форсї-тољикї васлгари њунарманди адабиёти миллї
бо адабиёти арабу њинд тавассути тарљумањои манзуми маснавињои «Калила ва Димна», «Синдбоднома», бо мазмуну мўњтаво ва шаклњои тоза воридгари
анвои адабии араб (масалан, ќитъа, ќасида) ба назми форсї-тољикї, авзони назми арабї бо ихтироъи
вазн ва бањрњои нав мебошад. Рўдакї шоирест, ки
дар тамоми анвои адабии замони худ – ќасида,
ѓазал, маснавї, ќитъа, рубої, луѓз асарњои хубу
марѓуб офаридааст ва ѓазалу рубоиро дар назми
форсї-тољикї худ эљод кардааст. Дигар анвои адабї
низ аз тозакорињои ў бањрањо бардоштаанд. Рўдакї
забони арабиро хуб медонист, озодона њарф мезад.
Мегўянд, ки луѓати манзуми арабиро ба форсї
тањти унвони «Тољ-ул-масодир» мураттаб сохта буд
ва байти зерин гўё аз он аст:
Заръу заръ аз бањор шуд чу бињишт,
Заръ кишт асту заръ – гўшаи кишт.
Рўдакї дар сўњбатњои аркони давлати Сомониён
дар сатњи олї њамчун надими шоњ ширкат меварзид
ва бо илму дониш, фазлу маърифат ва пояи баланди фарњангиаш дўстони дохилию хориљии Бухоро7
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ро меафзуд. Метавон гуфт, ки шоири дипломат
байти зеринро дар њузури намояндаи давлати
Њиндустон дар мавриди пазирої ва сўњбати Наср
ибни Ањмади Сомонї ва Рўдакиро ба Њиндустон
даъват кардани мењмон гуфта бошад:
Хоре, ки ба ман дархалад аз сафари Њинд,
Бињ, чун ба њазар дар кафи ман
дастаи шаббўй. (НМ, 113).
Бале, забон калиди дил аст. Рўдакї бо лањни ширину рангин ва сатњи баланди одоби муошират дар
дили њар як њамсўњбати худ маъво мегирифт, дар
дили ў њисси эњтироми халќу ватанро бедор мекард.
Љолиби диќќат ва ибратбахш аст, ки устод
Рўдакї дар замони мо дар истењкоми муносибатњои
байналмиллалии Тољикистон бо шеъри худ ширкат
меварзад, суханони њакимона ва дурандешонаи ў
дар сохтмонњои дўстї њамчун хиштњои тиллої ба
кор меоянд. 26 августи соли 2007 дар мавриди бо
тантана ба истифода дода шудани Шањпули дўстии
байни Панљи поён (Тољикистон) ва Бандари Шерхон (Афѓонистон) ду сарвари мамлакатњои
њамљавор – Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон ва Раиси Љумњурии Исломии
Афѓонистон Њамид Карзай дар суханронињои худ
байти Рўдакиро ба забон оварданд:
Оби Љайњун аз нишоти рўи дўст
Хинги моро то миён ояд њаме.
Ашъори Рўдакї ганљинаи забони дўстї ва дилёбист. Мовароуннањру Хуросон бо шарофати ашъори латифу дилнишин ва фасењу балеѓи ў ватани забони форсї-тољикї-дарї ва адабиёти он гардид.
Сипас, ин забон ва адабиёт дар тамоми Эронзамин
густариш ёфтанд, то љое, ки забон ва адабиёти
форсї-тољикї-дариро шоирони араб меомўхтанд ва
аз чашмаи файёзи он манфиат мебардоштанд. Ус8
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тод Рўдакї забон ва адабиёти модарию ватании
худро ба ањли давлати Сомониён ва оммаи васеи
халќ ва онњоро ба забон ва адабиёти миллї хеле ва
хеле наздик овард. Ў забон ва адабиёти форсїтољикиро ба аслињаи тавонои давлатї, мояи ифтихори халќ ва амирону вазирони Сомонї табдил
дод. Ањли Мовароуннањру Хуросон бо њамин забон
ва адабиёт мусаллањ шуда, алайњи душманони худ
мубориза мебурданд, истиќлолияти миллии худро
аз таљовузи бегонањо њифз мекарданд ва пояњои
давлати Сомониёнро истењком мебахшиданд. Забон
ва адабиёти форсї-тољикї њамчун нерўи азими
маънавї тамоми халќ ва мамлакатро фаро гирифта
буд. Дар ин љода хизмати Рўдакї њамчун шоири тавонои ватанхоњ ва башардўст, њамчун суханвару
сухангустаре, ки њиссиёти худогоњї ва хештаншиносии миллии тољиконро боло бардоштааст,
нињоят бузург аст.
Агар образнок бигўем, Рўдакї худ суруди миллї,
парчам ва нишони давлатии Сомониён буд. Аз ин
лињоз бањои шоистае, ки донишмандони муосири
эронї дар шарњи ањволи Рўдакї нисбат ба хидмати
ў муносиб дидаанд, хеле мунсифона ва одилона менамояд: «Умарои Сомонї ба шуаро силањои
гаронбањо медоданд ва шоир дар дарбори онњо
маќоми баланд дошт. Дар њаќиќат онњо мехостанд
забони порсиро дубора ба он љойгоњи баланд, ки
забони пањлавї аз он бархоста буд, биншонанд ва
шуарои порсигў ќањрамонони ин љунбиши миллї
буданд. Дар он замон, пас аз сипарї шудани сосониён, ки шеъри форсї љойгоњ ва эњтироми худро аз
каф дода буд, килк ва шамшери дабир бо сардорї,
солорї, мардї ва диловарї баробар буд. Ба њамин
далел ваќте ки Абў Абдуллоњ Љаъфар бинни
Муњаммад дар марзи Самарќанд даргузашт, касе,
ки падари забони форсї буд, њамаи эрониён, њамаи
касоне, ки ба забони порсї сухан мегуфтанд, сўгвор
9
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шуданд; зеро коре, ки Амир Исмоили Сомонї бо
шамшери буррандаи худ оѓоз карда буд, Рўдакї бо
хомаи нофизи худ ба поён расонда буд».1
Банда наметавонам боз аз як-ду нуктаи пешгуфтори муфассал ва пурмўњтавои «Девони Рўдакии
Самарќандї» сарфи назар бикунам, зеро дар њаќќи
шоири мумтоз ва соњибќирони шоирї чунон рост,
самимї ва асоснок навиштаанд, ки иќтибос наовардани онњоро аз рўи адолати илмї шуморида
наметавонам. «Дар баёни маќоми Рўдакї, – таъйид
шудааст он љо, – њамин бас, ки ў роњи шоирї ва забоновариро бар амсоли Даќиќї, Кисоии Марвазї
ва Фирдавсї кушуд ва пояи устувори шоирии сарояндагоне монанди Унсурї ва Фаррухї, Асљадї ва
Мунљик ва Носири Хусравро бино кард… Дар баробари Наср бинни Ањмади Сомонї марде баландпоятар ва мўњтарамтар аз Рўдакї вуљуд надошт.
Ва то он замон њељ касе ба андозаи ў шеър насуруда
буд. То пеш аз маргаш беш аз як милион ва сесад
њазор шеър суруда буд ва девони шеъри ў китобхонае буд».2
Аз ин мероси бузург, дар натиљаи њаводиси
фољеонаи њаёт ва сўхтору куштори вањшиёнаи лашкари муѓул, ки ќабл аз њама маънавиятро хароб
карданд, то ба замони мо њамагї 2124 мисраъ омада расидааст (НМ, 40-128). Бо вуљуди ин
дурдонањои муљаллои шеъри Рўдакї аз шуаро ва
тазкиранависону муаррихони асримиёнагии форстољик гирифта, то суханшиносони фозилу донишманди љањон – англис, араб, фаронсавї, олмонї,
итолиёї, доѓистонї, амрикої, рус, украин,
покистонї, чех, турк ва албатта нависандагон,
шоирон ва муњаќќиќони форсигўи дунёи муосир –
Девони Рўдакии Самарќандї. Бар асоси нусхаи Саид
Нафисї, И. Брагинский. Муассисаи интишороти Нигоњ.
Тењрон, 1373, сањ. 11.
2 Њамон љо, сањ. 11-12.
1
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Афѓонистон, Эрон, Тољикистон… њусни таваљљўњи
ањли илму адабро пайваста ба худ кашида меоянд.
Дар байни навиштањои сершумор барљастатарин
тадќиќот њамоно асари устоди муаззам Саид
Нафисї «Ањвол ва ашъори Абў Абдуллоњ Љаъфар
бинни Муњаммад Рўдакии Самарќандї» дар се
муљаллад аст, ки дар давоми дањ сол – аз соли 1930
то соли 1940 таълиф ва интишор ёфтааст.
Дар Тољикистон муњимтарин тадќиќот монографияи академик Абдулѓанї Мирзоев «Абў Абдулло
Рўдакї» (1958) ба шумор меояд, ки ба муносибати
таљлили 1100-солагии мавлуди ин султони шоирон
ба нашр расид. Њам дар асари устод Саид Нафисї
ва њам дар китоби устод Абдулѓанї Мирзоев
таърихи омўхта шудани Рўдакї дар Ѓарбу Шарќ
муфассал баррасї шудаанд. Аз њамин љост, ки такрори онњоро лозим намедонем. Маљмўаи илмии
«Рўдакї ва замони ў» (1958) интишор ёфт.
Пас аз нашри монографияи А. Мирзоев маљмўаи
мазкур ва «Осори Рўдакї» (1958) солњо гузашт ва
бо саъю кўшиши донишманд ва нависандаи маъруф
Расул Њодизода маљмўаи Рўдакї «1000 мисраъ» ва
тањти унвони «Насими Мўлиён» китоби осори нисбатан мукаммали поягузори назми форсї-тољикї
бо зањмати афзуни адабиётшинос Асрори
Рањмонфар рўи чопро диданд. Дар сарсухани
пурмўњтавои китоби мазкур њусну ќубњи њамаи
маљмўањои
ашъори
Рўдакї
ва
бозёфтњои
муњаќќиќони ватанию хориљї тазаккур ёфтаанд.
Ањамияти китоби «Насими Мўлиён» на танњо
дар њаљми ўст, балки дар дебоча ва танзиму тавзењи
мероси адабии устод Рўдакї њам мебошад. Асрори
Рањмонфар дар «Дебоча ё мухтасаре дар нашри
осори Рўдакї ва тањќиќи матни он» аз мавќеу
маќоми шоир дар таърихи адабиёти форсї-тољикї
сухан ба миён оварда, сипас панљ марњалаи таљдиду
тањийя ва тартибу танзими мероси манзуми
11
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Рўдакиро аз назари тањлил мегузаронад ва
љамъбаст менамояд. Ў ањамияти маќолањои
тањќиќї, амсоли навиштаи Р. Њодизода «Дар
тадќиќи осори Рўдакї» («Садои Шарќ», 1982, №9)
ва як ќатор олимони дигари ватанию хориљї,
љустуљў ва бозёфтњои тозаи эшонро дар
Рўдакишиносї холисона нишон медињад. Дебочаи
мазкур ба ањли тањќиќ дар шинохти Рўдакї њамчун
як сарчашмаи муњим хизмат карда метавонад.
Дар соли 1999 Нашриёти давлатии ба номи Рањим
Љалили ш. Хуљанд тадќиќоти профессор Абдулманнони Насруддин «Рўдакї (нусхашиносї ва наќду
баррасии ашъори бозмонда)»-и ўро ба чоп расонд.
Аз афташ А. Насруддин ва А. Рањмонфар аз кори
њамдигар бехабар будаанд, ки маљмўаи ба нашр
омода кардаи якдигарро дар таълифоташон тазаккур надодаанд. Китоби А. Насруддин аз ду бахш ва
тавзењоти онњо иборат аст. Бахши якум бо
тавзењоташ аз маќолањои гуногуни муаллиф оид ба
нусхашиносї ва нашри ашъори Рўдакї, «мансубияти осор – атрибутсия», «таѓйироти матн», «шарњи
ашъори Рўдакї», «маънигузорї дар назми Рўдакї ва
муосирони ў», «асолати сухан ва сињњати матн»,
«Балхи Бомї ё Балхи Номї», «байти тозаи
Фароловї» иборат аст. Аз номгўи маќолањо пайдост, ки муаллиф на танњо дар бораи нусхашиносии
ашъори бозмондаи Рўдакї њадс мезанад, балки
баъзе асарњои дигар шоиронро низ фаро мегирад.
Муаллиф, ки дар пешгуфтори худ вижагињои
омўзиши текстологии осори шоиронро баррасї карда буд, дар маќолањои номбурда, назарияи ин соњаи
муњими адабиётшиносиро ба амал татбиќ менамояд.
Бахши дуюм – «Девони устод Рўдакї» ба љуз
њаљвиёт мероси адабии шоирро тибќи «Девони
Рўдакии Самарќандї» бар асоси нусхаи Саид
Нафисї, И. Брагинский, Тењрон, 1373 фаро мегирад. Замимаи бахши дуюм аз инњо иборат аст:
12
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1. Ашъори тозаи Рўдакї, ки дар маќолаи Алї
Ашрафи Содиќї фароњам омадааст.
2. Ашъори ба тозагї бозёфтаи Брагинская Л. И.
3. Ањволу ашъори Рўдакї дар тазкираи Оташкада.
4. Фењристи сарчашмањо ва кутубу маќолоти
мавзўї.
Коре, ки А. Насруддин пешкаши хонандагон
кардааст, аз ду љињат сазовори таваљљўњ мебошад:
аввалан, ў принсипњои матншиносї, роњу
василањои дарёфти нусхаи аслии мероси шоир ва
пешгирии сањву хатоњоро дар њангоми ба нашр
њозир кардани мероси адабии ин ё он шоир нишон
медињад.
Сониян, «Девони Рўдакии Самарќандї»-ро, ки
зикраш рафт, ба њуруфоти сириллик баргардон
кардааст, ки аз он њам устодони адаб, њам шогирдон истифода карда метавонанд. Дар зери њар як
шеър зикр ёфтани раќами нусхањои гуногуни ашъори Рўдакї, сањењтар бигўем, тазаккур ёфтани
сарчашмањо, ки ин кори хеле зањматталабро С.
Нафисї ва И. Брагинский анљом додаанд, ањамияти
илмии девонро ба дараљот меафзоянд. Вале афсўс
ки бо љурми матбаа Девон серѓалат чоп шудааст.
Ѓалатњоро тасњењ карда бошанд њам, боз мондаанд.
Дигар аз тозатарин баррасињои илмї шумораи
махсуси Фаслномаи адабї-фарњангии Ройзании
фарњангии
Љумњурии
Исломии
Эрон
дар
Тољикистон «Рудакї» (шумораи 8-9, солњои 20052006) мебошад, ки аз «Вежаномаи Абўабдуллоњи
Рўдакї» бањс мекунад. Вай 21 маќолаи донишмандони соњибтаљриба ва љавонони тољику эрониро фаро гирифтааст, ки пањлўњои гуногуни мероси адабии
Рўдакї, таъсири ўро ба шоирони дигар, масъалањои
мухталифи Рўдакишиносї ва умуман, назари тозаи
ањли илмро ба мероси адабии соњибќирони шоирї
ифода менамоянд. Аз лињози Рўдакишиносї ва
корњое, ки дар ин бобат дар давоми 80 сол – аз соли
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1926 то соли 2006 дар Тољикистон карда шудаанд,
ёддошти Расул Њодизода «Аз Рўдакї то «Рўзи
Рўдакї»» маълумот медињад, сазовори диќќат аст.
Бори аввал Вазорати маорифи Љумњурии мухтори
Тољикистон соли 1926 эълон мекунад, ки њар сол дар
тантанањои љашни Наврўз Рўзи Рўдакї баргузор
карда шавад. «Вазорати маориф Рўзи Рўдакиро
њамчун љашни тарѓиби мактабу маорифи нав, бедории маънавии мардуми тољик, даъват ба омўзиши
илму дониши нав ва таблиѓи мероси гузашта баргузор намуда буд, – эзоњ медињад муаллифи маќола. –
Албатта ин љашнро бе оњанг ва ташвиќи идеяњои
коммунистї ва таљлили «доњии ранљбарони љањон –
Ленин» гузарондан дар он айём имконнопазир буд.
Бо вуљуди он Рўзи Рўдакї баъд аз нашри «Намунаи
адабиёти тољик» дар роњи зинда намудани
суннатњои таърих, фарњанг ва адабиёти тољик ба воситаи номи Рўдакї воќаеи муњими њаёти маънавии
мо буд, вале Рўзи Рўдакї ба маќоми љашнњои
фарњангї ва адабии љумњурї нарасида буд».1
Бо ибтикори сарвари Тољикистон, академик
Бобољон Ѓафуров ва Раиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон академик Мирзо Турсунзода дар
соли 1958 љашни 1100-солагии устод Рўдакї дар
сатњи давлатї ва савияи баланди фарњангї баргузор гардид, ки дар он ба љуз мусташриќони номдори шўравї бисёр мењмонон аз Эрон, Афѓонистон,
Њиндустон, Покистон ва дигар мамлакатњо фаъолона ширкат доштанд.
Ба љуз тадќиќоти зикршудаи А. Мирзоев ва
маљмўаи маќолањои «Рўдакї ва замони ў» ду китоби дигар – «Осори Рўдакї» ва «Ашъори њамасрони
Рўдакї» (њама – соли 1958) интишор ёфтанд. Дар
масъалаи омода кардан ва интишор додани
1

Расул Њодизода. Аз Рўдакї то «Рўзи Рўдакї». – Фаслномаи
«Рўдакї», №8-9. солњои 2005-2006, сањ. 211.
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асарњои мазкур олимони тољик Б. Сирус, Р.
Њодизода, К. Айнї, М. Баќоев, З. Ањроров, С.
Тољиддинов, донишманди рус Михаил Занд бо сарварии А. Мирзоев сањми шоиста гирифтанд.
«Бале, љашн хуб ва олї баргузор гардид, – менависад Расул Њодизода дар њамон ёддошти худ, – вале муддате аз љашн гузашту мо Рўдакиро фаромўш
кардем».
Нињоят бо ташаббуси Р. Њодизода ва А. Мирзоев дар соли 1971 конфронси донишмандони тољик
ва хориљї дар мавзўи масъалањои муњими тањќиќи
Рўдакї ва муњити адабии Сомониён баргузор шуд.
Ин аввалин конфронси илмї баъд аз сездањ сол аз
љашни 1100-солагии мавлуди шоир буд, ки ба
ќавли Р. Њодизода «илми Рўдакишиносиро боз ба
љунбиш овард». Конфронс мураттибан то соли
1973 њар сол барпо гардид, аммо пас аз вафоти А.
Мирзоев боз ќатъ гардид. Дар наќшањои илмии
Институтњои ховаршиносї ва забон ва адабиёти
ба номи Рўдакии Академияи улуми Тољикистон аз
масъалањои Рўдакишиносї ягон мавзўъ ворид нагардид. Боз лозим омад, ки худи Р. Њодизода ибтикоре ба миён оварад, ба тањќиќу тасњењи матни
шеъри Рўдакї ва њамасрони вай машѓул бишавад.
Натиљањои ковишњои илмии худро дар авоили
дањаи 80-уми ќарни бистум дар се маќолаи муффасал ба чоп расонад. Фаъолияти ин донишманди
пуркор насими тоза ба бўстони Рўдакишиносї
овард. А. Афсањов, Аскар Њаким, Љ. Гиунашвили
ва дигарон дар бораи масъалањои гуногуни
эљодиёти Рўдакї, арзиш ва нуќсони мероси чопшудаи ў маќолањо интишор доданд. Мазмуну
моњияти њамаи онњо, инчунин хизмати донишмандони эронї ва рус дар «Дебоча ё мухтасаре дар
нашри осори Рўдакї ва тањќиќи матни он»,
маќолаи А. Рањмонфар («Насими Мўлиён», сањ. 539) баён гардидааст.
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Моњи апрели соли 1999 дар арафаи љашни 1100солагии Давлати Сомониён бо пешнињоди Р.
Њодизода дар Институти забон ва адабиёти Академияи улуми Тољикистон созмони «Бунёди Рўдакї»
таъсис ёфт, ки њадаф ва барномањои тањќиќ ва аз
нав тартиб додани матни сањењ ва интиќодиву илмии шеъри Рўдакї ва њамасрони ў будааст. Аввалин њамоиши донишмандони тољик ва эронї 12 октябри соли 2000 дар Панљакент тањти унвони «Ёди
Рўдакї дар диёри Рўдакї» баргузор гардид. Тибќи
мурољиати иштирокдорони он ва дастгирии Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон Маљлиси намояндагон ва Маљлиси миллии Маљлиси Олии
Тољикистон ќарор ќабул кард, ки њар сол дар кишвари мо 22 моњи сентябр Рўзи Рўдакї њамчун
љашни умумии љумњуриявї эълон гардид.
«Рўзи Иќбол дар Покистон, рўзи Навої дар
Ўзбекистон, рўзњои Саъдиву Њофиз дар Эрон ва
рўзи Такур дар Њиндустон гувоњи онанд, ки ин
халќу кишварњо аз гузаштаи худ эњтиром намуда,
пос доштани номи адибону олимони номии хешро
вазифаи муќаддас њисобидаанд, – мефармоянд Президенти Тољикистон Љаноби Олї Эмомалї Рањмон
дар Паёми табрикии худ ба муносибати
панљсолагии Рўзи Рўдакї дар Тољикистон. – Рўзи
Рўдакї эълон шудани рўзи 22 сентябр, ки ба рўзњои
аввали иди миллии тољикон – Иди Сада рост меояд,
бозгўи он аст, ки мардуми тољик эњтироми хоса ба
Рўдакї дошта, панду андарзњои ўро дастуруламали
зиндагии худ ќарор додааст». 1
Ќарори мазкур Рўдакишиносиро дар сатњи
давлатї гузошт. Ба ин муносибат на танњо дар
пажўњишгоњњои Рўдакї ва Ховаршиносї, балки
дар макотиби олї ва мактабњои таълимоти
1

Эмомалї Рањмон. Рўзи Рўдакї – рамзи љовидонаи миллати
фарњангсози тољик. – «Љумњурият», 25 сентябри 2007.
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њамагонї, литсей, гимназия ва омўзишгоњњои
Тољикистон конфронсњои илмї ва ќироати ашъори
шоир – Рўдакихонї баргузор мегарданд. Тамоми
маљаллаю рўзномањои љумњуриявї, вилоятї, шањрї
ва ноњиявии Тољикистон маќолањои илмї ва ашъори шоирони тољикро, ки дар пайравии Рўдакї ё дар
бораи ў навишта шудаанд, ба чоп мерасонанд.
Доираи муњаќќиќони мероси адабии Рудакї васеъ
гардид. Боиси хурсандист, ки дар ин кори муњим
дар радифи олимони варзида љавонони тољик низ
фаъолона машѓул мешаванд.
Чунончи,
маќолањои
Ф.
Насриддинов,
«Таљаллии оёти Ќуръон дар ашъори Султони шоирон» («Рўдакї», фаслномаи адабї-фарњангии Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии Эрон дар
Тољикистон, соли шашум, шумораи 8–9, 2005–2006)
ва «Ашъори Рўдакї ва шеъри рўдакивор дар тафсири «Кашф-ул-асрор» («Садои Шарќ», шумораи 8,
соли 2007) аз фаъолияти ў ба дил умед мебахшанд.
Умуман дар тадќиќи рўзгор ва ањволу ашъори
Рўдакї ба љуз донишмандони мамолики Ѓарб олимони машриќзамин корњои хуберо анљом доданд.
Тадќиќотњои Шиблии Нўъмонї, Саид Нафисї,
Забењулло Сафо, Бадеъузамон, Фурўзонфар, Ризозода Шафаќ, Абулњусайни Зарринкўб, Ѓуломњусайни
Юсуфї…,
ёддоштњои
Ќањрамон
Сулаймон,
Муњаммадљаъфари Ёњаќї, ки мо осори эшонро
њамчун сарчашмаи мўътамад дар Рўдакишиносї истифода бурдем, сањми Рўдакиро дар бунёди адабиёти
классикии форсї-тољикї, равнаќу ривољи минбаъдаи
он, ташаккули забони адабии форсї-тољикї ва такомули минбаъдаи он дар бар гирифтаанд.
Дар ин љода хизматњои донишмандони рус Е. Э.
Бертельс, И. С. Брагинский, А. Н. Болдырев, А. А.
Семёнов, Михаил Занд, Л. И. Брагинская ва дигарон шоистаи таќдир ва тањният мебошанд.
Чанд насли донишмандон, муњаќќиќон ва нависандагони тољик С. Айнї, Б. Ѓафуров, А. Мирзоев,
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М. Турсунзода, А. Дењотї, С. Улуѓзода, Б. Сирус, Х.
Мирзозода, Ш. Њусейнзода, Р. Њошим, Р. Њодизода,
К. Айнї, М. Баќоев, А. Афсањзод, С. Саъдиев, А. Абдуллоев, У. Каримов, А. Сатторзода, А. Рањмонфар,
С. Имронов, А. Мухторов, А. Алимардонов, А.
Афсањов, Х. Шарифов, Алї Муњаммадии Хуросонї,
Тољиддин Мардонов, Мирзо Муллоањмад, А. Насриддин ва дигарон аз нахустин кашфиёт дар шинохт
ва муаррифии Рудакї њамчун фарзанди бузурги
халќи тољик ва шоири оламшумул то сабаќњои
Рўдакї дар инкишофи назми муосири мо хизматњои
бузург ба љо оварданд. Агар устод Айнї ва Б.
Ѓафуровро истисно кунем, барои дигар адабиётшиносони тољик дар ќатори рисолаи С. Айнї «Устод
Рўдакї» (1940) асари устод Саид Нафисї «Ањвол ва
ашъори Абў Абдуллоњ Љаъфар бинни Муњаммад
Рўдакии Самарќандї» рањнамои арзишманд ба шумор меояд. Академик Абдулѓанї Мирзоев мардона
иќрор карда буд: «Тадќиќоти бештар аз садсолаи
шарќшиносон, бо вуљуди нуќсоноти худ, хеле
тарафњои торики њаёт ва эљодиёти Рўдакиро равшан
намуд ва барои таълиф ёфтани чунин тадќиќоти васеъ њамчун асари Саид Нафисї, бешубња, заминаи
мувофиќе ба вуљуд овард. Агар ин тадќиќотњои
пешакї намебуданд, гумон намекунам, Саид Нафисї
дар муддати зикршуда (дањ сол – А. С.) асари худро
бо он мукаммалї таълиф карда метавонист.
Њамчуноне ки агар асари Саид Нафисї намебуд, мо
низ ин тадќиќоти худро дар муддати якчанд моњ ба
анљом расонида наметавонистем. Инро, албатта, на
бояд фаромўш кард».1
«Аќлњоро аќлњо ёрї дињад», гуфтааст Мавлавии
бузург. Таљрибаи илмии устодони адаб ва
1

А. Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї. Нашриёти давлатии
Тољикистон, Сталинобод, 1958, сањ. 81. Муњаррири масъул
Мирзо Турсунзода.
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тадќиќоти њамкасбону њамкорон ба камина низ
кўмак карданд, ки фикру андешањои худро дар бораи назми асри Х, бахусус офаридањои
мањфузмондаи устод Рудакї рўи ќоѓаз оварам.
Банда дар назди худ вазифа нагузоштаам, ки
нусхашиносї бикунам, матнњои осори Рўдакиро аз
маъхазњои гуногун ба даст оварда, онњоро ба
њамдигар муќоиса намоям ва порчањои сањењи абёти шоирро ба таваљљўњи њаводорони мероси султони шоирон пешнињод созам. Ин кори сангинро аз
Саид Нафисї то як зумра донишмандони дигар ба
сомон расондаанд.
Манзури муаллифи ин сатрњо муайян кардани
вижагињои асосии назми ќарни Х, мавзўу
масъалањои муњимтарини эљодиёти Рўдакї ва
тањлили ѓоявию бадеии осори шоир аст, то ки оммаи васеи хонандагон мазмуну моњияти онњоро
дарк карда тавонанд. Азбаски эљодиёти Рўдакї на
танњо бо воќеияти замони зиндагонии ў, балки бо
фарњанги ќадимаи ориёї низ робитаи мустањкам
дорад, мо алоќадри њол аз хусуси шеър то даврони
шоир низ ибрози аќида кардем.
Дар замони шўравї бо таќозои идеологияи
њукмрон муносибат ба таърих ва илму фарњанг аз
мавќеи синфї сурат мегирифт. Дар натиља мо аз як
ќисми муњими мероси адабии аљдоди кабирамон,
ки бо аќоиди динї робита доштанд ё дар ситоиши
умаро эљод шудаанд, њарчанд бо санъати олї гуфта
шуда бошанд њам, мањрум будем. Ин аст, ки дар
бораи Ќуръони шариф ва њадиси Расули акрам(с)
њамчун муњимтарин сарчашмањои инкишофи назми
форсї-тољикї, ќасоиди шуаро оид ба амирону вазирон ва амсоли инњо лаб фурў мебастем. Хушбахтона, истиќлолияти давлатии Тољикистон, озодии
сухан, ба хусус осори илмї ва суханронињои
пурмўњтавои мўњтарам Эмомалї Рањмон рољеъ ба
таърих, илму тамаддун ва эљодиёти классикњои
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адабиёти форс-точик имконият доданд, ки мо ба
гузаштаи пурифтихори худ ва осори ѓании илмию
фарњангии миллї муносибати синфї не, балки муносибати умумибашарї дошта бошем. Ин аст, ки
ба мероси адабии устод Рудакї низ нигоњи тоза андохтан лозим омад. Ин принсип имконият фароњам
овард, ки муаллиф иртиботи Рўдакиро на фаќат бо
фарњанги тоисломї ва исломї, балки бо адабиёту
фарњанги замони мо њам нишон бидињад.
Як масъалаи хеле муњиме, ки ёдовар шудан мехостам, ба нашр омода кардан ва ба табъ расонидани мероси адабии мањфузмондаи устод Рўдакї ба
шумор меояд. Дар ин љода хидмати донишманди
забардасти Эрон устод Саид Нафисї бузург аст.
Дигар муњаќќиќони эронї – доктор Халил Хатиби
Рањбар, доктор Љаъфарї, шоир ва олим Њасани
Анварї, доктор Љањонгири Мансур ва дигарон низ
дар бобати нашру тавзењи ашъори Рўдакї
хизматњои шоиста анљом доданд.
Дар ин љода адабиётшиносони точик Р.
Њодизода, А. Афсањов, У. Каримов, С. Саъдиев, А.
Рањмонфар, Љ. Назриев, Алї Муњаммадии
Хуросонї ва дигар олимон, мусташриќони рус И.
С. Брагинский, Д. С. Комиссаров, Л. И. Брагинская, З. Н. Ворожейкина ва дигарњо низ зањмати зиёд кашиданд. Хизмати онњо сазовори тањсин аст.
Бо вуљуди ин, то ба њол аз мероси адабии Рўдакї
дар Тољикистон, Эрон ва Руссия чанд китобе, ки ба
нашр расида бошад, дар матни онњо баъзе
тафовутњо дида мешаванд. Як силсила калимаю
иборањо дар мутуни осори Рўдакї аз њам фарќ мекунанд. То кунун нашри ягонаи интиќодии мероси
ќофиласолори назми форси-точикї вуљуд надорад.
Барои бедалел намондани фикри худ њамагї чанд
мисол аз ду китоб ба диќќати хонандагон
пешнињод мекунем. Яке «Девони Рўдакии
Самарќандї» бар асоси нусхаи Саид Нафисї ва И.
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Брагинский, муассис интишороти «Нигоњ», Тењрон,
1373; Дигаре «Насими Мўлиён», маљмўаи ашъори
Рўдакї бо дебоча ва танзиму тавзењи Асрори
Рањмонфар, Душанбе, «Адиб», 1999.
Њар ду китоб ањмияти калони адабї ва илмї доранд, лекин дар чопи ашъори Рўдакї бетафовут нестанд. Ба мисолњо аз рубоиёти шоир мурољиат мекунем. Дар «Девони Рудакї…» чунин омада:
Дил хаставу бастаи мусалсал мўест,
Хунгаштаву куштаи бути њиндуест.
Суде надињад насињат, эй воъиз,
Ин хонахароб турфа якпањлўест (сањ. 118).
Дар «Насими Мўлиён» сатри сеюми рубоии мазкур чунин аст:
Суде надињад насињатат, эй воъиз (сањ. 85).
Дар «Девони Рўдакї…»:
Њон! Ташнаљигар, маљўй з-ин боѓ самар,
Бедистонест ин риёзи ба баду дар.
Бењуда њамон, ки боѓбонат ба ќафост,
Чун хок нишаста гиру чун бод гузар (сањ. 120).
Дар «Насими Мўлиён» сатри сеюм чунин омада:
Бењуда мамон, ки боѓбонат зи ќафост (сањ. 87).
Дар «Девони Рўдакї…» чунин рубої њаст:
Чун кушта бибиниям ду лаб гашта фароз,
Аз љон тињї ин ќолаби фарсуда ба оз.
Бар болинам нишину мегўй ба ноз,
К-эй ман ту бикуштаву пушаймон шуда боз
(сањ. 120).
Дар «Насими Мўлиён» мехонем:
Чун кушта бибиниям ду лаб гашта фароз,
В-аз љон тињї ин ќолаби фарсуда ба оз.
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Бар болинам нишину мегўй ба ноз,
К-«Ай кушта туро ману пушаймон шуда боз!»
(сањ. 87).
Дар «Девони Рўдакї…» чоп шуда:
Дар љустани он нигори пуркинаву љанг
Гаштем саропойи љањон бо дили танг.
Шуд даст зи кору рафт по аз рафтор,
Ин баски ба сар задему он баски ба санг
(сањ. 120).
Сатри сеюми њамин
Мўлиён» ин зайл аст:

рубої

дар

«Насими

Шуд даст зи кору монд пой аз рафтор (сањ. 87).
Дар «Девони Рўдакї…» чунин рубої њаст:
Дар ишќ чу Рўдакї шудам сер аз љон,
Аз гиряи хунин мижаам шуд марљон.
Алќисса, ки аз бими азоби њиљрон
Дар оташи рашкам дигар аз дўзахиён (сањ. 122).
Дар «Насими Мўлиён» ба љои пешоянди «Аз»
«В-аз» ва ба љои «бими» вожаи «дасти» чоп шудааст (сањ. 88)
Дар «Девони Рўдакї…» дар ѓазали машњур чунин сатрњо њастанд:
Чу гулшакар дињиям, дарди дил шавад таскин,
Чу туршрўй шавї, ворањонї аз сафро.
Ба ѓунчаи ту шакарханда нишонаи бода,
Ба сунбули ту дурри гўш мўњраи афъо.
Бибурда наргиси ту оби љодуйи Бобул,
Кушода ѓунчаи ту боби мўъљизи Мўсо (сањ. 109).
Сатрњои мазкур дар «Насими Мўлиён» ба ин
тарз омадаанд:
Чу нўшханд занї, дарди дил шавад таскин,
Чу туршрўй шавї, ворањонї аз сафро!
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Ба ѓунчаи ту шакарханда нашъаи бода,
Ба сунбули ту дури гўш мўњраи афъо.
Бибурда наргиси ту оби љодуйи Бобул,
Кушода ѓунчаи ту боби мўъљизи Исо (сањ. 73).
Њамин гуна фарќњои луѓавї дар њар ду китоб боз
ба назар мерасанд. Дар дигар маљмўањои Рудакї
низ ањвол чунин аст. Бо вуљуди ин «Насими
Мўлиён» дар марњилаи њозираи њаёти маънавии
Тољикистон аз лињози мазмуну мўњтавои дебоча,
тавзењот ва шарњи луѓот ва њарчи комилтар фарогирии мероси адабии устод Рўдакї яке аз бењтарин
маљмўањо ба шумор меояд.
Муќоисаю муќобила ва тањлили текстологии мероси адабии Рўдакї ва бањо додан ба маљмўањои
ашъори шоир вазифаи ман нест, балки кори мутахассисини ин соњаи хеле душвору сангини
адабиётшиносї мебошад. Чунончї, маќолаи Абдуманнон Насриддинов «Нигоње ба тасњењ ва нашри
осори Рўдакї» аз љумлаи тозатарин љустуљўњо дар
ин љода аст.1
Камина њам ба њамин хотир чанд мисол аз калимаю иборањои тафовуткунандаи мутуни осори
Рўдакї дар ду китоби арзишнок овардам, ки њамин
хусусиятро дар дигар маљмўањои Рўдакї низ дар
назар дошта бошем. Аз њамин љост, ки банда дар
рисолаи худ бо истифода аз чанд китоб мањдуд гардидам.
Китобе, ки дар дасти шумост, асосан аќидањои
субъективї – фикру андешањои хусусии муаллифро
фаро гирифтааст. Агар онњо бо мулоњизоти дигар
донишмандон мувофиќ афтода бошанд, банда ба1

Абдуманнон Насриддинов. Нигоње ба тасњењ ва нашри осори Рўдакї. «Рўдакї», фаслномаи адабї-фарњангии Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии Эрон дар Тољикистон,
шумораи 8-9, с. 2005-2006, сањ. 181-200.
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рои тасдиќи афкори худ аз асари эшон иќтибосњо
овардаам.
Сарчашмањои асосии адабї дар таълифи рисола
инњоянд:
1. Авесто. Куњантарин сурудњо ва матнњои
эронї. Гузориш ва пажуњиши Љалили Дўстхоњ.
Душанбе: «Ќонуният», 2001; 792 сањифа.
2. Ашъори њамасрони Рўдакї. Нашриёти давлатии Тољикистон, Сталинобод, 1958; 407 сањифа.
Дар тањти тањрири Абдулѓанї Мирзоев. Сањафоти
иќтибосњоро аз ин китоб бидуни номбар намудан
андаруни матни рисолаи худ дар ќавсайн ишора
кардаам.
3.
Осори
Рўдакї.
Нашриёти
давлатии
Тољикистон, Сталинобод, 1958; 542 сањифа. Дар
тањти роњбарии Абдулѓанї Мирзоев. Сањафоти
иќтибосњоро аз ин китоб андаруни матни рисолаи
худ бо ихтисораи «ОР» дар ќавсайн зикр намуда,
дар пањлўяш сањифаро нишон додаам.
4. Рўдакї. Насими Мўлиён. Душанбе: «Адиб»,
1999; 190 сањифа. Дебоча ва танзиму тавзењи Асрори Рањмонфар. Тањти назари Аълохон Афсањзод ва
Љўрабек Назрї. Муњаррир Саидалї Маъмур.
Иќтибосњоро аз ин китоб андаруни матни рисолаи
худ бо ихтисораи «НМ» дар ќавсайн тазаккур дода,
дар пањлўяш сањифаро ишора кардаам.
5. Девони Рўдакии Самарќандї бар асоси нусхаи
Саид Нафисї, И. Брагинский. Муассисаи интишороти «Нигоњ» Тењрон, 1373 њ. ш. 216 сањифа.
Рисолаи мазкур нахустин ташаббуси банда аст
дар Рўдакишиносї. Агар нуќсоне гузашта бошад,
ќаблан аз ањли маънї маъзарат мехоњам.
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Боби I
ШЕЪР ТО АЊДИ РЎДАКЇ
Шеър зуњури нерўи тафаккури бадеии халќ аст.
Њар ќадаре, ки шуури мардум ба пояњои баланди
рушду камол бирасад, самарањои он рангинтар ва
пурасар мегардад. Халќи тољикро табиатан шоир
номидани донишмандон мањз аз робитаи шуур ва
шеъри баланд далолат мекунад. Дунёи мунаќќаши
ў дар шеър ва дигар анвои адабиёт ва њунар ба
љилва меояд. Дар шакли бадеї иброз доштани фикру андеша ба халќњои эронинажод, аз он љумла
тољикон, аз даврањои ќадим хос будааст. Намунаи
барљаста ва дурахшони он китоби муќаддаси
аљдоди бузурги мо «Авесто» ба шумор меояд. Ин
ёдгори беназир бисёр сужетњои устуравї, ќиссаю
ривоят ва достону њикоятњоро фаро мегирад, ки
аќоиди динии зардуштиёнро бо тафаккури шоирона ифода кардаанд. Дафтари якуми Авасто, ки
«Гоњон» ном дорад, сар то по аз сурудњо иборат
аст, ки муродифи шеър аст. Дафтари дувум – Ясна,
дафтари севум – Яштњо, дафтари чањорум – Виспарад, дафтари панљум – Хурда – Авесто, дафтари
шашум – Вандидод саршор аз њотњо, яштњо,
кардањо, ситоишњо, ниёишњо, фаргардњо мебошанд,
ки њама њамболу њампари шеъру таронаанд. Њатто
худи Зардушт дар «Гоњон», суруди якум – «Ясна»,
њоти 28, ба офаридгор чунин мурољиат мекунад:
«Эй Маздо Ањура!
Туву Аша ва Маниши некро суруде навоин
мегўям, то Шањриёрии Менуии пойдор ва
Арамаитї дар ман афзунї гирад.
Њар он гоњ, ки туро ба ёрї хонам, ба сўи ман ой
ва маро бењрўзиву ромиш бахш».1
1

Авесто. Кўњнатарин сурудњо ва матнњои эронї. Гузориш ва
пажўњиши Љалили Дўстхоњ. Д. 2001. сањ. 60.
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Поягузори оини оташпарастї Зартушт монанди
муаллифони бузургтарин ёдгорињои адабии дунёи
кўњан – Ведо, Мањабњарата, ки аз 18 китоб иборат
буда, онњоро ба Вясе ном муаллиф нисбат
медињанд. Ромояна, достони њамосавї, ки муаллифаш гўё Волмики буда, асари худро ба корномањои
Ромо бахшидааст (Њиндустон), њамосањои «Илиада» ва «Одисея», ки ба сайёњи нобино Њомер
(Юнони ќадим) нисбат медињанд, њама шоирони
бузург будаанд. «Готњо»-и Зартушт... ба шеър суруда шуда ва бояд онро ќадимтарин шеъри эронї
шумурд», навиштааст Маликушшуарои Бањор,
соњиби китоби «Сабкшиносї».1
Аќидаи мазкур дар Авестошиносї борњо тасдиќ
шудааст. Доктор Љалил Дўстхоњ асари манзум будани «Гоњон»-ро таъйид карда менависад: «Гоњон»и панљгонаи Зартушт кўњнатарин бахши Авастост.
Ин бахш худ порае аз «Ясна» аст, ки њам ба сабаби
интисоби он ба Зартушт ва њам ба далели манзум
буданаш њамвора људогона аз он ном бурда шудааст. Забони «Гоњон» бо забони дигар бахшњои Авесто ва хатто, дигар порањои «Ясна» дар оњанги сухану дар љумлабандї ва шеваи нигориш яксон нест
ва басе кўњантар аз онњост».2
Тамоми Авесто њамчун намунаи барљастаи насри
шоирона бо санъати олии бадеї мурассаъ гардидааст. Вай фаслу бобњое дорад, ки назму наср ба њам
омехтаанд, «ширу шакар» шудаанд.
Аз њамин љост, ки яке аз рукнњои асосии адабиёти тоисломии форсї-тољикї мањз Авесто ба шумор
меояд. Бесабаб нест, ки бахши «Адабиёти Эрони
Сабкшиносї ё таърихи татаввури шеъри форсї (бахши якум,
дафтари чањорум) асари шодравон Муњаммадтаќї Бањор
Маликушшуаро ба кўшиши Алиќулї Мањмудии Бахтиёрї.
Идораи кулли нигориши вазорати фарњанги Эрон,
хурдодмоњи 1342-и шамсї, сањ. 3.
2 Авесто. сањ 34.
1
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ќадим»-ро дар «Таърихи адабиёти умумиљањонї»
Авесто фароњам овардааст. Мустаршиќи шинохта
И. С. Брагинский онро ба риштаи тањќиќ кашида,
аз љумла менависад: «Мо акнун дар Авесто, монанди ёдгорињои бостонї, на танњо бо оѓози назм
вомехўрем, балки бо адабиёти бадеии ќавмњои мухталифи эронї пешорў меоем, ки хеле ѓанї, тавоно
ва чун офаридаи ибтидої зебо ва њаяљонбахш аст».1
Шоири халќии Тољикистон Лоиќ Шералї, ки аз
таърихи халќњои эронї ва фарњанги онњо огоњии
комил дошт, дар шеъри худ «Аз боми љањон, аз номи љањон» (1984) навишта буд:
Миллати ман низ
бо нахустин шеъри дунё – бо «Авесто»,
бо нахустин шоири дунёш – Зардушт,
бо њама фарњанги рангин,
бо њама торихи дерин,
дар масири рўзгори сахту сангин,
чун асири сарнавишти талху хунин
боз њам чун кўњњои худ љавон аст;2
Љалили Дўстхоњ дар ин хусус фикру андешањои
авестошиносонро љамъбаст карда, чунин менависад:
«Вожаи «Гоњ» («Гата» дар Авесто) ба маънии
«суруд» аст ва Гелднер ва Мейе онро ба мафњуми
суруд ва сухани манзуме медонанд, ки дар миёни
навишторњои мансур меомада ва порањои онњоро
ба њам мепайвастааст ва эњтимол медињанд, ки сабаби гусехтагии кунунї дар миёни бархе аз
бахшњои «Гоњон» аз миён рафтани навишторњои
История всемирной литературы в девяти томах. Том первый,
издательство «Наука», М. , 1983, стр. 270.
2 Лоиќ Шералї. Куллиёт иборат аз ду љилд, љилди якум, китоби якум, Хуљанд, нашриёти давлатии ба номи Рањим
Љалил, 2001, сањ. 418.
1

27
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мансур ва барљо мондани порањои манзуми онњо
бошад».1
Бо маќсади ба чашми хонанда нишон додани
омехтагии назму наср як намуна меорем. «Кардаи
якум» (Бахши якум-)-и «Мењр-яшт» чунин
порањоро фаро мегирад:
1.
«Ањура Маздо ба Спитмон Зартушт гуфт:
Эй Спитмон!
Ба-д-он њангом, ки ман Мењри фарохчарогоњро
њастї бахшидам, ўро дар шоистагии ситоиш ва барозандагии ниёиш, баробар бо худ, ки Ањура Маздоям, биофаридам».
2.
Эй Спитмон!
Мењрдуруљи гуноњкор саросари кишварро вайрон кунад. Ў њамчун яксад тани олуда ба гуноњи
Кайада ва кушандаи Ашаванмард аст.
Эй Спитмон!
Мабодо ки паймон бишканї: на он (паймон), ки
бо як дурванд бастаї ва на он (паймон), ки бо як
ашаван бастаї; чи (паймон) бо њарду дуруст аст:
хоњ бо дурванд хоњ бо ашаван.
3.
Мењри фарохчарогоњ он касро, ки Мењрдуруљ
набошад, аспони тезтак бахшад.
Озари Маздо Ањура он касро, ки Мењдуруљ набошад, ба роњи рост рањнамун шавад.
Фравашињои поку неки тавонои ашаванон, он
касро, ки Мењрдуруљ набошад, фарзандони кўшо
бахшанд.
1

Авесто. сањ. 34.
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4.
Барои фарру фурўѓаш, бо намоз (ё ба бонги) баланд ва бо заур меситоям он Мењри фарохчарогоњро.
Мењри
фарохчарогоњро
меситоем,
ки
сарзаминњои эрониро хонумони хушу саршор аз
созишу оромиш бахшад.
5.
Бишавад, ки ў моро ба ёрї ояд.
Бишавад, ки ў моро гушоиш бахшад.
Бишавад, ки ў моро дастгирї кунад.
Бишавад, ки ў моро дилсўз бошад.
Бишавад, ки ў чораи кори моро ба мо бинамояд.
Бишавад, ки ў моро пирўзї бахшад.
Бишавад, ки ў моро бењрўзї дињад.
Бишавад, ки ў моро додрас бошад.
Он нерўманди њамора пирўзи нофирефтанї, ки
дар саросари љањони астуманд сазовори ситоишу
ниёиш аст, он Мењри фарохчарогоњ.
6.
Он изади нерўманди тавоно, он нерўмандтарини
офаридагон, он Мењрро, он Мењри фарохчарогоњро
бо заур меситоем.
Он Мењри фарохчарогоњро бо Њауми омехта бо
шир, бо барсам, бо забони хирад ва Мантра, бо андешаву гуфтору кирдори (нек), бо заур ва сухани
расо меситоем.
«Йенгње њатам».1
Тамоми Авесто бо њамин сабк офарида шудааст.
Вижагињо, махсусиятњои ин сабк кадомњоанд? Агар
иљмолан бигўем чунинанд: Якум. Гуфтугўи Зартушт бо Ањуро Маздо, ки хеле содиќона ва
ошиќона ба вуќўъ меояд, аќоиди динї, фалсафї,
1

Авесто. сањ. 250-251.
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ахлоќї ва иљтимоии ўро дар ќабои зебои бадеї фаро мегирад. Бесабаб нест, ки Авестошинос Љалили
Дўстхоњ Зартуштро «Шоиру андешарон», «шоире
пуршўр ва файласуфе жарфбин», «шоире пуршўру
њунарманд» меномад.1
Дуюм. Дар муколамањо, бахусус дар гуфтори
Ањуро Маздо ва Зартушт, њиссиёти ѓаної – лирикї
басе пурќувват аст. Ў бо њаяљон ва шўру шарар сухан меронад. Дили ў пур аз мењру муњаббат, нисбат
ба Яздони пок Ањуро Маздо ва бандагони дилдодаю бовафои ўст. Бисёр воќеъ мешавад, ки фикру
андешањо ва эњсосоти Зартушт ба монологи лирикї
табдил меёбад.
Сеюм. Кулли воситањои тасвири бадеие, ки дар
Авасто, махсусан дар «Гоњон», корбаст шудаанд, –
тавсиф, ташбењ, муболиѓаю иѓроќ, тазоду муќобила
ва амсоли инњо санъаткорона, базеб ва дилнишинанд, хонанда ва шунавандаро аз тафаккури рангини халќ дар замонњои кўњан огоњ мекунанд.
Тавсифњо аксаран тавсифњои чида мебошанд, ки суханро, фикру андешаро, тарзи баёнро нерў мебахшанд ва зебу оро медињанд. Масалан, «Фравашињои
поку неки тавонои ашаванон...», «фарру фурўѓ»,
«хушу саршор аз созишу оромиш», «нерўманди
њамора пирўзи нофирефтанї», «Њауми омехта бо
шир...». Санъати такрор ба сабки Авесто њусни тоза
ва эњсоси баланди шоирона ато мекунад. Такрор дар
ситоиши нерўњои муќаддас, фариштањои пок воситаи муњими арљгузории онњо ба шумор меояд. Ба
љумлаи зерин эътибор дињед, ки чањор санъати такрорро фаро мегирад. Ва маќсаду муроди Ањуро
Маздоро хеле рўшан, бо ќуваи муассир ифода менамояд: «Он
изади нерўманди
тавоно,
он
нерўмандтарин офаридагон Мењрро, он Мењрро, он
Мењри фарохчарогоњро бо заур меситоем».
1

Авесто. сањ. 17, 37, 39.
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Унсурњои саљъ дар Авесто фаровонанд. Банда
огоњ нестам, ки дар забони аслї – забони авестої
саљъ бисёр аст, ё ки ин њунари тарљумони форсии
ўст. Ба њар навъ дар сарчашмае, ки мавриди истифодаи мост, ин санъат тез-тез ба назар мерасад.
Дар љумлаи зерин вожањои «шоистагї ва
барозандагї», «ситоиш ва ниёиш» ќофия ба њосил
овардаанд: «Бад-он њангом, ки ман Мењри
фарохчарогоњро њастї бахшаидам, ўро дар шоистагии ситоиш ва барозандагии ниёиш, баробар бо
худ, ки Ањуро Маздоям, биофаридам».
Фалсафаи сегонаи њаёт, се меъёри ахлоќ, се
нињод бахусус ифодакунандаи симои њар як инсон,
дар маљмўъ љомеа (дар мисоле, ки мо овардем: «андешаву гуфтору кирдори нек»), њамчун шеъри
куњан ва њамеша тоза, дар Авасто такрор ба такрор
тазаккур меёбад ва моњияти њастии инсон ва симои
ахлоќии ўро нишон медињад. Сифати сегона доираи
камоли одамист ва ўро ба љовидонагї хоњад расонд. Пораи панљуми «Кардаи якум», ки зикраш
гузашт, сањв намекунем, агар бигўем, ки намунаи
шеъри сафеди авестої мебошад.
Чањорум. Гоњони панљгонаи Зартушт, чунон ки
ишора кардем, аз сурудњо иборат аст. Чунончи, дувумин суруди ў дорои ёздањ банд буда, њар банд аз панљ
сатр иборат аст ва њар сатри он муштамил ба ёздањ
њиљост. Чунонки дар ин сурудњо хиљоњои њар сатр баробаранд, дар шеъри њиљої низ ин ќонуну ќоида риоя
мешавад. Дар «Гоњон» њотњои њафдањгона низ
њастанд, ки чандин банд доранд. Ин бандњо њамчун
шеър бо авзони гуногун таълиф ёфтаанд.
Дар тарљумаи форсии он сурудњо миќдори
сатрњо ва њиљоњо риоя нашудаанд, вале мазмуну
моњияти иљтимої, фалсафї, ахлоќї ва динии онњо
бо забони сањењ ва шакли балеѓ баргардон шудаанд. Пайвастан ба Худо, тавассути мўътаќидї ба
таълимоти ў ва кирдорњои нек, ки яке аз шартњои
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муњими фалсафаи вањдати вуљуд њам ба шумор
меоянд, дар сурудњои Авесто низ таъйид мешавад:
«Инак сухан мегўям аз он чи (он) спандтарин маро
гуфт; сухане, ки шуниданаш мардумонро бењтарин
(кор) аст.
Онон, ки омўзишњои маро арљ бигзоранд ва
пайравї кунанд, ба Расоиву Љовидонагї хоњанд расид ва бо кирдорњои Маниши нек ба Маздо Ањура
(хоњанд пайваст)».1 Зеро Маздо Ањура ба мардуми
некандеш, некўкирдор ва хушгуфтор дўсту бародар
ва балки падар хоњад буд».
«Яшт»-њо – сурудњои ситоишиву ниёишї њамчун
гунае аз шеъри њиљої бахшњои кўтоњу дароз доранд. «Яшт»-њои дароз забони пухтаву кўњансол
дорад, – мефармояд Љалили Дўстхоњ, – бо тамоми
забонњои лафзї ва оростагињои маънавї ва
кўхантарину шевотарин чакомањои эронии даврони
Бостон ба шумор меоянд.
«Яшт»-њо монанди «Гоњон» манзум аст, аммо
вазни шеърњои онњо якнавохту мањдуд нест ва метавон гуфт, ки забони авестої њангоми сароиши
«Яшт»-њо бисёр пухтатар аз замони сурудани
«Гоњон» шуда ва омодаи пазириши маънињои васеътаре гардида ва аз назари вазнњои шеъру густариши њарчи бештари доираи онњо барои шоир низ
гомњое ба пеш бардошта будааст».2
Авесто, бахусус «Гоњон»-и Зартушт бо анвои
мухталифи адабї эљод шудааст. Ќитъањое ба
мушоњида мерасанд, ки бо њиљоњои гуногун гуфта
шудаанд. Дар ин бора авестошиноси бузурги Эрон
Пури Довуд ва мусташриќи дониягї Оре Том Кристенсен дар маљаллаи «Кова» андешањои муфид
изњор доштаанд. Он ќитъањо, ки бо њиљоњои мухталиф эљод шудаанд, чунин номњо доранд:
1
2

Авесто, сањ. 82-83.
Авесто, сањ. 36.

32
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

1. Ањунвити, ќитъае, ки бо калимаи ањун оѓоз
шудааст ва дар пањлавї онро Ањундгос гўянд.
2. Аштавитї, ќитъае, ки бо калимаи ашта оѓоз
шудааст ва пањлавии онро Аштудгос гўянд.
3. Спонтоминувити, ќитъае, ки пањлавии он
спантазмазгос аст.
4. Вањуштравити, ќитъае, ки пањлавии он
вањиштуаштгос аст.
5. Вањихштауаштвити, ќитъае, ки пањлавии он
вањиштуашгтгос аст.
Дар «Гоњон» ќасида њам њаст, ки онро «њоитї»
гўянд. Њам ба маънии фасл, њам ба маънии як
ќасида аст, ки дорои чанд ќитъа мебошад.
Ќитъа: вачашташти. Аз калимањои вача – вожа
ба маънии сухан ва таш, ба маънии буридан ва андоза гирифтан, таркиб ёфтааст.
Байт: овман. Ба маънии андоза ва мизон ё миќёс
аст, ки дар пањлавї патмон ва дар форсї паймон
гуфтаанд.
Калима: вача ба маънии калима ва сухан аст, ки
вожа шудааст ва дар курдї њам имрўз суханро вот
гўянд ва дар пањлавї калимаест, ки онро аз луѓат
(вожа) сохтаанд ва онро патвожа гўянд ва патвожа
мураккаб аз (пат), ки ба маънии омада ва сар ва бузург аст ва аз вожа ба маънии сухан ва гуфтор ва
маънои он базанни ѓолиб бояд ќасида бошад. Ва
низ ба маънии хитоба тасаввур шудааст...1
Дар Авесто як ѓояи олии адабиёти классикии
форс-тољик, ки башардўстї мебошад, хеле рўшану
бориз ифода ёфтааст. Дар банди нўњуми њоти 45
(«Ясна») таъкид мешавад:
(Бишавад, ки) Маздо Ањура бо Шањриёрии менуии хеш моро (неруи) кор кардан бахшад, то дар
партави Маниши неку Аша ва некогоњї ба пешрафти кори мардумон бикўшем».2
1
2

Сабкшиносї, сањ. 5-6.
Авесто, сањ. 83.
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Мавзўъњои дигар низ дар Авесто фаровонанд.
Авесто намунаи барљастаи адабиёти динї,
асотирї ва панду ахлоќист. Асари мазкур дар
њудуди нимаи њазораи дувуми пеш аз милод ва баъд
аз он эљод гардида бошад њам, танњо дар охири
ањди Сосониён солњои 224-651 бо хати диндабира
дар 10-12 њазор пўсти гов навишта шуд. Вай дар хазинаи подшоњї мањфуз гардид ва њар кас наметавонист аз он истифода барад. Ин номаи динии маздопарастон дар тўли ќарнњо ба таври шифоњї аз насл
ба насл мерасид ва зартуштиён онро дар њавзањои
муайян мегуфтанду месуруданду мешуниданд. Хонанда
ва
шунавандааш
мањдуд
буданд.
Номувофиќии дини зартуштї ва дини ислом низ
сабаби аз байн рафтани Авасто гардид.
Баъзе намунањои он дар хонањои зартуштиён
монда халос. Агар биафзоем, ки забони авастої ба
наслњои минбаъдаи халќњои эронї фањмо набуд ва
хати диндабираро њамагон хонда наметавонистанд.
Шоирон, ки ањли фазлу маърифат мебошанд, тавонистанд аз ѓояњои Авасто бањра бардоранд.
Аз ин лињоз муњаќќиќони тољик сањењ навиштаанд: «Матни Авесто, калимаю иборањо ва тарзи
баёни он ба инкишофи минбаъдаи адабиёт, хусусан
адабиёти Шарќи мусулмонї, ки дар замони дигар
арзи њастї кард, таъсири муайян гузоштаанд»1.
Яке аз мавзўњои марказии Авесто – муборизаи
нерўњои некї ва бадї аз «Шоњнома»-и безаволи
Фирдавсї гирифта то «Хамса»-и Низомии Ганљавї,
њамосањои Амир Хусрави Дењлавї ва «Њафт авранг»-и Абдурањмони Љомї тавсеа ва инкишоф
ёфт. Симоњои Њурмуз (Ањура Маздо) ва Ањриман
њамчун таљассуми Хайру Шарр дар адабиёти
тољикї ва форсї дар тўли асрњои зиёд ёдовар ва
1

А. Д. Бабаев, Т. Д. Каримов. Авеста по следам древнейшей
цивилизации таджиков. – Худжанд, 2001, стр. 6.
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тасвир шуда, то ба замони мо расидаанд. Сарчашмаи онњо Авесто ба шумор меояд. Чунончи,
Фирдавсї мегўяд:
Чун оини Њурмузду Бањман бувад,
Бар ин кохи фаррух нишеман бувад.
Ё ки:
Чу бар тезрав борагї барнишаст,
Бирафт, Ањриманро ба афсун бибаст.
Зартушт ва Авесто дар инкишофи ѓояњои худшиносии миллї ва ташаккули афкори таърихии
адабиёти давраи Сомониён ва баъд аз он њам
ањмияти аввалиндараља касб карда буданд. Устод
Рўдакї фазлу дониши яке аз маликони замони худро ба Авасто ва сирату маънавияти ўро ба китоби
тафсири он «Занд» ташбењ меорад. Маълум мешавад, ки Рўдакї Авесто ва «Занд»-ро арзишмандтарин ганљинањои миллї ба шумор меовардааст. Ў
мегўяд:
Њамчу муаммост фахру њиммати ў шарњ,
Њамчу «Абасто» – ст фазлу сирати ў «Занд».
Муњаќќиќони таърихи адабиёти форс-тољик наѓз
медонанд, ки шоир Даќиќї, аввалин касе, ки ба
таълифи «Шоњнома» ибтикор нишон дод, пайрави
содиќи оини Зардуштї буд. Дар шароите, ки дар
Эрон ва Мовароуннањр ислом густариш меёфту дар
дили халќ маскан мегирифт, шояд яке аз сабабњои
аз тарафи ѓуломи худ кушта шудани Даќиќї
алоќамандии ў бо Зартушт ва таълимоти ў бошад.
Худи шоир чунин иќрор карда буд:
Даќиќї чор хислат баргузидааст,
Ба гетї аз њама хубию зиштї:
Лаби ёќутрангу нолаи чанг,
Майи хушрангу дини Зардуњуштї (283).
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Даќиќї зартуштии фаъол буд. Ў дар
«Шоњнома»-и худ дар боби «Фиристодани Гуштосп
Исфандиёрро ба њама кишвар ва дини бењ гирифтани эшон аз ў» оини Зартуштиро «дини бењ» меномад. Чунон ки медонем, ќањрамони асосии достони нотамоми Даќиќї Исфандиёр дар «Яштњо»-и
Авесто ва осори пањлавии ашконї «Ёдгори Зарирон» дар шакли Спендата навишта шудааст. Вай
шахси беназир, пањлавони муќтадире мебошад, ки
дар мубориза алайњи Арљоспи тўронї корномањо
кардааст. Даќиќї дар таълифи достони худ аз ин
сарчашмањо бањра бардошт ва Исфандиёрро чун
ќањрамони марказї ба тасвир овард, саъю талоши
ўро дар густариши дини зартуштї нишон дод. Чунончи, ў менависад:
Ба Руму ба Њиндустон бар бигашт,
Зи дарёву торикї андаргузашт.
Гузориш њамекард Исфандиёр,
Ба фармони яздони парвардигор.
Чу огањ шуданд аз накў дини ўй,
Гирифтанд аз ў роњу оини ўй.
Мар ин дини бењро биёростанд,
Аз ин дин гузориш њаме хостанд.
Ки мо рост гаштему њам динпараст,
Кунун Занди Зартушт зї мо фираст. (264-265).
Таваљљўњи Фирдавсї ба ќањрамони Авасто родмард Исфандиёр то љое буд, ки ў ин чењраи
пањлавонро бо њунари волои худ сифатњои инсонї
ва ќањрамонї афзуда, ба такмил расонд.
Шоир Абўшакури Балхї низ аз ѓояњои
башардўстї ва ахлоќии Зартушт бебањра намонда
буд. Меъёри ахлоќии Зартушт дар сатрњои зерини
муаллифи «Офариннома» наќши муайян гузоштааст:
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Хирадманд донад, ки покию шарм,
Дурустию ростию гуфтори нарм.
Бувад хўи покон чу хўи малак,
Чи андар заминї, чи андар фалак (56).
Меъёрњои ахлоќии Зартушт ва сифатњои Ањура
Маздо, ки дар тамоми даврањои тараќќиёти адабиёти форс-тољик дар шеъру достонњо бо шаклњои
мухталиф инъикос ёфтаанд, то замони мо њам омада расиданд.
Вориси чун Фирдавсї, бузургони Аљам, Шоираи
халќии Тољикистон Фарзона дар ашъори худ
чењрањои авестоиро (хоњ мусбат, хоњ манфї)
моњирона корбаст мекунад, бардоштњояшро аз ин
сарчашмаи поки фарњанги ниёгон ба риштаи назми
гуњарбор мекашад. Дар шеъри «Чун парам» мегўяд:
Душмани мо гар Ањриман бошад,
Ањримантар зи Ањриман моем.1
Фарзона дар шеъри ноби худ «Сарви Кишмар»
дар бораи Зартушт ва «Занд»-у «Авесто» бо муњаббат
њарф мезанад, нахли биншондаи ў – Сарви Кишмарро чун яке аз падидањои амали хайри Зартушт васф
мекунад ва масъалаи меросбариро баррасї намуда,
ба ёри худ чунин мурољиат менамояд:
Биё, мову ту дар боѓи дили худ
Бисабзонем Сарви Кишмареро.
Биё, њамчун ниёи хеш Зартушт,
Шарори дидаву дилњо парастем...2
Аскар Њаким дар шеъри «Наврўзи фарвардин»
ёд аз ниёгони бузурги халќи тољик мекунад, ки дар
байни онњо Љамшед бо тахти Каён ва Зартушт бо
Фарзона. Ќатрае аз мўлиён. Мунтахаби ашъор дар се
муљаллад. Љилди якум, «Нури маърифат», Хуљанд, 2003, с
150.
2 Њамон љо, сањ. 125-126.
1
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таълимоти сегонаи ахлоќии худ пиндору гуфтору
рафтори нек маќоми шоиста доранд: масъалаи
меросбарї, зиндаю поянда гардидани суннатњои
миллї ва наќши рўшани аљдод дар замони
истиќлолияти давлатии Тољикистон дар ин шеър бо
мазмуну мўњтавои ѓанї ва табъи баланди шоирона
суруда шудааст:
Биё, эй љовидон Љамшед, то мењмони ман бошї,
Ки њоло сўњбат аз њафт осмони абру борон аст.
Ва љону љом лабрези шароби ёди ёрон аст.
Биё, к-ин Рўзи навро бартар аз Наврўз бигзорем.
Ба ёди рафтагони монда љовид
дар дили мову дили таърих,
Ки аз љанги араб, банди муѓул озода
бигзаштанд бо Наврўз,
Њазорон машъала аз сандалу
аз лолањои ањмар афрўзем.
Ва љоми бодаро бо соѓари хуршеди тобон
љанг андозем.
Ва бо сад дил ба мењройин ниёи хештан нозем,
Ки мо аз тухмаи пиндору гуфтору
накўрафтори Зардуштем,
Накўдину бењинойин ба сад љадду ба сад пуштем,
Агарчи дар дами теѓи аљониб
мо ба хуни хеш оѓуштем.1
Ваќте ки дар Тољикистон ихтилофи байни
тољикон ба вуќўъ пайваст ва дар натиљаи он хунњо
рехт ва мардуми бегуноњ дар кўи ѓарибї афтода
парешону пароканда шуд, шоирони тољик Зардушт
ва Авесторо ба ёд оварданд, дар осори худ муборизаи Њурмузд ва Ањриман, Хайр ва Шарро ба риштаи тасвир кашиданд. Ањли адаб таърихи фарњанги
1

Аскар Њаким. Наврўзи фарвардин. «Адабиёт ва санъат», 20
марти соли 2007.
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худ ва пешвоёни онро зинда карданд ва таъкид намуданд, ки ба ворисони аљдоди ориёї, асилзодагони зардуштї љангу хунрезї намезебад. «Вой бар ту,
авлоди Зардушт!» – фиѓон баровард Камол Насрулло ва дар китоби худ «Тољикистонро дигар
ќисмат макун» (1996) хитобае дарљ намуд тањти унвони «Шеъри сафеди рўзњои сиёњ ё њушдоре барои
миллат» (1992), ки он љо омадааст:
«Оё ин халќ халќи ман аст? Халќе, ки нахустин
худованди ягонаи оламро кашф кардааст! Халќе,
ки њама инсониятро ба якдиливу яккахудої хондааст ва нахустин худои вањдат Ањура Маздои кабир
ва нахустин китоби некроён «Авесто»-и бебањоро
соњиб будаасту яктої љустааст, имрўз њама бадбахтиаш дар он аст, ки якдил нест!»1
Камол Насрулло дар «Суруди Ватан» њам аввалин љанбаи имону виљдони пок, некномї ва
накўкорї, хислатњои шоистаи миллї ва тафаккури
таърихї, ватанхоњию башардўстии тољиконро Зартушт ва Авесто мешуморад. Шоир ба Ватани худ
бо чунин эътиќоди фарзандї мурољиат мекунад:
Сарнавиштам туї, њам бињиштам туї,
Рои некномии Зардуњиштам туї,
Бо ту њамќисматам, бо ту њампирањан...
Аз «Авасто» бувад то ба имони ман.
Сарњади хоки ту – сарњади љони ман,
Синаат мањзари лолаву ёсуман.
Ман ту њастам, ту ман, эй ватан, эй ватан.
Ман равонам, ту тан, эй ватан, эй ватан.2
Шоирони тољик бо ифтихор садо баланд мекунанд, ки онњо авлоди Зартуштанд, Њурмуздро чун
Камол Насрулло. Тољикистонро дигар ќисмат макун. – Д. ,
«Адиб», 1996, сањ. 19.
2 Њамон љо, сањ. 6.
1
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сарчашмаи покї, наљобат ва имон мешиносанд,
Ањриманро њамчун мабдаъи фитнаю фасод ва дасисаю иѓво мањкум мекунанд. Достони шоир
Њаќназар Fоиб «Ашки офтоб» (1999) бо чунин
сатрњои эътиќоду иродатмандї оѓоз меёбад:
Бигўям ба ту боз рози дигар,
Зи маънї нишебу фарози дигар.
Ки бошем мо тољики нурзод,
Зи хуршед моро бибояд нажод.
Ки Њурмузди мо фарри хуршедиест,
Худованди некўии љовидест.1
Шоир љанги номатлуби тољиконро охирин набард бо Ањриман мешуморад:
Ин охирин набард,
Бошад бо Ањриман!
Э насли Ориён,
«Ё марг, ё Ватан»2
Шоираи озодандеш Гулрухсор дар китоби ашъори «Дар паноњи сояи худ...» (1998) нерўњоеро мазаммат мекунад, ки:
«Дар ин диёр,
Дидаи бинову гўши шунаво
Рањкушои Ањриман аст,
Сўи манзили Њурмузд.
Дар ин диёр,
Офтобро кардаанд ќурбонї,
Барои морони Зањњоки нафси хеш
Рањзану дузд». 1

1
2

Њаќназар Fоиб. Ашки офтоб. Д. , «Адиб», 1999, сањ. 3.
Њамон љо, сањ. 48.
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Китобњои шоир Салимшо Њалимшо «Хонаи офтоб» (2003) ва «Оби шањд» бо имону эътиќоди тамом нисбат ба Зартушт, Авесто ва ќањрамонони он
иншо шудаанд. Шоири андешапарвар номњои
таърихии
бисёр шањру
дењоти
Эрон
ва
Мовароуннањрро аз ин китоби муќаддас пайдо мекунад. Ањуро Маздо, Ноњид, Аша (Ашавањишта) ва
дигаронро њамчун офаринанда ва ободгарони олам
тасвир менамояд. Китоби «Хонаи офтоб» бо чунин
сатрњо оѓоз меёбад:
Сањар зи чарх бувад абрро гуњарборї,
Ба рўи ќуллаи Њурмузд бо парасторї.
Ба оби огањи љовид то барад саљда,
Тамоми шаб бикашад Сомкўњ бедорї...
Шунав зи ман, ки Худо кард Айраван номаш,
Ки аз љањони Худо то кунад нигањдорї.
Бар оби Аша, ки маънош зиндарўд бувад,
Зи ибтидои љањон бидњадаш хабар, оре...2
Дар шеъри имрўзи Эрон низ аз наќшњои
асотирї, аз худо ва фариштањое, ки зикрашон дар
Авесто рафтааст, фаровон ёд мешавад. Масалан,
Шоири бузурги Эрон Шањриёр яке аз ќасидањои
худро «Ањримани риё» номидааст. Шоир Ќайсари
Аминпур дар ѓазали «Хулосаи хубињо», ки барои
Имом Хумайнї навиштааст, мегўяд:
Рангинкамони ишќи ањурої
Аз пушти шишаи дили ту пайдост.3

Гулрухсор. Дар паноњи сояи худ… Китоби шеър. Нашриёти
«Асадемia», М. , 1998, сањ. 70.
2 Салимшо Њалимшо. Хонаи офтоб. Д. , «Адиб», 2003, сањ. 3.
3 Шеъри имрўз. Пажўњиши мубтанї бар маљмўаи шеърњои
мунташиршуда. Муаллифон Саиди Боњирї, Муњаммадризо
Муњаммади Некў, Интишороти байналмилалии Алњудо,
1372, сањ. 38.
1
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Шоир Масъуди Сипанд низ Ањуро Маздоро
њамчун сарчашмаи накўкорї ба Ањримани бадкирдор муќобил гузошта навиштааст:
Ањримане, ки љанг фурў бурда дар танат,
Бо њикмати Ањур нагунсор мешавад.1
Ин гуна шеърњо, ки аз эњёи фарњанги куњани
форсї-тољикї ва бузургдошти фарзандони наљибу
фарњехтаи сарзамини мо изњори андеша мекунанд,
дар эљодиёти дигар адибони муосири мо – Мўъмин
Ќаноат, Гулназар, Саидалї Маъмур, Низом Ќосим,
Муњаммадзамони
Солењ,
Бањманёр,
Сайф
Рањимзод, Нурмуњаммад Ниёзї, Неъмат Оташ,
Ањмадљони Рањматзод ва дигарон низ ба мушоњида
мерасанд. Аз он шеърњо бармеояд, ки оташи муѓон
њанўз њам мисли машъал фурўзон аст ва ба њаёти
мо гармиву рўшної мебахшад.
Муборизаи хайру шарр, некї ва бадї, ки дар
њаёти љомеаи љањонї давом дорад, ин мавзўъ дар
адабиёти љањонї њам равнаќу тавсаа меёбад.
Лашкаркашии Искандари Маќдунї ба Эрон ва
Осиёи Миёна, аз як љониб, бо њамла ворид шудани
арабњо ба ин мамолик, аз љониби дигар, дар байни
ин воќеањои хунрез ќарнњо гузашта бошанд њам,
вазъияти сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангии
ин манотиќро дигаргун карданд. Искандари малъун Авесторо оташ зад ва танњо дар ањди Ашкониён
ин номаи муќаддас аз навиштањо ва бозмондањои
пароканда мураттаб гардид. Дар давраи хилофати
арабњо зумраи носирон ва шоирони эронї осори
худро ба забони арабї офариданд.2
1
2

Масъуди Сипанд. Мадади ишќ. – Д., «Олами китоб», 2006,
сањ. 64.
Низомиддин Зоњидов. Адабиёти арабизабони форсу тољик
аз истилои араб то ањди Сомониён. Хуљанд. 1999.

42
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Абдуллоњ ибни Муќаффаъ, Башшор ибни Бурд,
Солењ ибни Абдулќуддус, Њаммоди Аљрад ва
дигарњо аз њамин ќабиланд. Адибони арабизабони
(дар фаъолияти эљодї) форс-тољик бо осори худ
фарњанги арабњоро ѓанї мегардониданд, бо
тарљумаи адабї ва илмї шуѓл меварзиданд, дар
назми арабизабони садањои VIII-IХ унсурњои эрониро ворид мекарданд ва дар роњи таъсири
мутаќобили адабиёти форс-тољик ва араб сањм мегирифтанд. Аммо њанўз ба забони форсї шеър ба
вуљуд наомада буд. Дар ин љода кўшишњо ба харљ
медоданд. Иртиботе, ки дар байни забони пањлавї
ва дарї мушоњида мешуд, ањли фазлу донишро ба
майдони назм мекашид.
Аввалин шеъре, ки аз замони Сосониён ба мо расидааст, ба Монї тааллуќ дорад. Монї аз Мадоини
Эрон буда, дар замони њукмронии Ардашери Бобакон ва писари ў Шоњпур (асри III милодї) зиндагї
ба сар бурдааст. Ў ба Мовароуннањр ва Њиндустон
сафар карда, таълимоти буддоия, барањмания ва
зардуштияро меомўзад. Дар соли 242 ба тарѓибу
ташвиќи дини худ – монавия мепардозад. Таълимоти ў унсурњои зардуштия ва масењиятро дар бар мегирифт, ки мазмуну мўњтавои он дар олам мављуд
будани ду мабдаи пурќуввати зидди њамдигар –
рўшанї (нур) ва торикї (зулмат) аст. Монї аз
таљрибаи рўзгор натиља мебардорад, ки рўшанї
дар асорати зулмот аст. Ин таълимоти ў ба шоњи
сосонї Шоњпур писанд меояд. Аз ин рў Монї худро муќтадир эњсос мекунад ва дини худро ба
масењият – кафорати Исои Масењ, зуњури мукаррари Исо, ќиёмат, подоши яздон ва ѓ. муќобил мегузорад, динњои мањаллиро низ ба инобат намегирад.
Монї даъвои нубувват – пайѓамбарї мекунад.
Коњинон, бахусус љонишинони Шоњпур, ўро ба
бидъат айбдор карда, ба ќатл расониданд. Монї
њафт китоби худро бо хату забони суриёнї ба май43
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дон гузоштааст. Яке аз китобњои худро, ки «Шопургон» ном дорад, ба форсї навиштааст.
Абўрайњони Берунї дар асари худ «Осор-ул-боќия»
ќисмеро аз «Шопургон» наќл кардааст.
Маликушшуаро Бањор дар бораи ќисмате аз
ашъори Монї, ки ба даст овардааст, таваќќуф намуда, чунин менависад: «Њамаи онњо аз љинси ашъори њиљої ва ба забони дарї ва бо хатти мухталифи
пањлавї ва суѓдї ва ўйѓурї аст ва ин, ки мо онро ба
забони дарї мехонем, аз он аст, ки бо лањљаи
пањлавї тафовутњое дорад... Ва чун баъзе луѓоти он
дар забони дарї мављуд ва дар пањлавї нест, мо
онро асли лањљаи забони дарї донистем».1
Эњтимол меравад, ки он порчањои манзум аз китоби «Шопургон» бошад, онњо усули дини Мониро
дар бар гирифтаанд. «Ин ашъор шарњ ба ду эљод ва
хилќати љањони моддї ва зуњури Ањриман ва бинои
осмонњо ва замин аст ва дар замин низ ќитъањои
адабї ва зебо дар васфи олами нур ва дарахти нур
дорад, ки беандоза љолиби диќќат ва латиф аст».2
Як ќисми ин китоб ба вазни њиљої навишта шуда,
ќисмати зиёди он ба вазни њиљо гуфта нашудаанд.
Намунаи шеъри дувоздањњиљоии Монї дар форсї
чунин аст:
Хуршеди рўшану моњи тамом барозанда,
Рўшанї дињанду барозандагї намоянд
аз танаи он дарахт.
Мурѓон рўшану сањарї овоз дињанд ба шодї,
Сухан гўянд: кабўтару товус (парасту?)
њама (гуна).
Сароянд (у) овоз хонанд (?..) духтарон,
Ситоиш кунанд (њама гуна)... танаи
он дарахтро.3
Сабкшиносї, сањ. 7.
Сабкшиносї. сањ. 7-8.
3 Сабкшиносї, сањ. 8.
1
2
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Намунаи тарљумаи ашъори ѓайрињиљоии Монї:
Њафт ахтарро барчинед ва ду
аждањоро барбасту муќайяд сохт.
Ва бад-он осмони зерин бар
бидошташон ва барои
Гардонидани он осмони нару мода,
Ду фаришта баргумошт.
Эшон (аносири мухталифи нуру зулмат, ки дар
олами зулмонї ба чанги Ањриман асир буданд) дигар бор ба сўи Вайманд ва дарбори (њисор?)-и
рўшан шитофтанду
Аз боду оби рўшану оташ,
Ки аз зераш русуб карда рўшан
Гардунаи дугонаи оташин барои хуршед (сохт)
Ва падар рўшноии панљ бор вай
Фурўњари ва бодеву обе рўшан
Ва оташину дувоздањ дар...1
Устод Бањор катибаи Њољиобод (катибаи санги
Њољиобод, ки ба тирандозии Шоњпури аввал ва
бино кардани иморате), Ёдгории Зарирон (разми
Гуштосб бо Арљосб), Дарахти Асурик (дар мунозираи нахл ва буз аз шеваи калимоти ќадимї), Андар омадани шоњ Бањроми Варљованд (муќаддас)
ва амсоли инњоро ашъори замони сосониён ба шумор меорад. Устод Бањор «Андар омадани
Бањроми Варљованд»-ро «осори зартуштии баъд аз
ислом» мањсуб медонад, ки дар Эрон суруда шуда,
лекин чун комилан бо иктифои ашъори асри
сосонї гуфта шудааст, љузъи осори шеъри сосонї
ќарор медињад.
1

Сабкшиносї, сањ. 9. Тарљума ва шарњи луѓот ва саволњо дар
матн аз Бањор аст.
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Ќитъаи мазкур дар тулўи шоњ Бањроми
Варљованд гуфта шудааст ва шикояти миллати зартуштиро аз њамлаи аъроб низ дар бар мегирад, инчунин ба ёди парешонии тахту тољи сосонї навња
мекунад.
Тарљумаи тањтуллафзии чакомаи шоњ Бањром:
1. Кай бошад пайке ояд аз Њиндустон,
2. Ки расид он шоњ Бањром аз дудаи Каён.
3. Ки фил њаст њазору бар Сарсар аст пилбон.
4. Ки ороста дурафш дорад бо ин хусравон.
5. Пеши лашкар баранд Бањром сипоњи солорон.
6. Марде гусел бояд кардан, – зирак тарљумон.
7. Ки шавад ва гўяд ба Њиндустон,
8. Ки мо чї дидем аз дасти тозиён.
9. Бар як гурўњ дин гузор (низор) кард...
10. Ва бирафт шоњон шоњи мо аз чизи ишон.
11. Чун девони диндоранд, чун саг хуранд нон.
12. Бистонанд подшоњї аз хусравон.
13. На ба њунар, на ба мардї, бал бо истењзову
ришханд, бистонанд.
14. Гиранд ба ситам аз мардумон:
15. Зан ва хостањои ширин, боѓ, бўстон.
16. Хазина барнињоданд (у) ќисмат карданд бар
сарон.
17. Бо вуљуди ислик хостанд сову бољи гарон.
18. Бингар, ки чанд бадафканд дурўѓ бад-ин љањон.
19. Ки нест бадтар аз ў дар љањон аз мо.
20. Биёед он шоњ Бањроми Варљованд аз дудаи
кайон.
21. Биёварем кини тозиён чунон ки Рустам оварад кини љањон.
22. Низ масљидњояшонро фуруд орему биншонем
оташон.
23. Ба тањхонањо барканем ва пок созем аз гењон.
24. То нопадид шаванд дурўѓњо ва кушудагон
(девони дурўѓу мунтабењ) аз ин љањон.
Фарљом ёфт ба дуруду шодї!
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Тарљумаи манзумаи чакома, ки устод Бањор
анљом дода, ин аст:
Зиёни тозиён
Рўзе расад, ки ояд пайке зи Њиндустон,
Гўяд дињад мужда, ки омад худойгон
Бо фарр Урмузд чу хуршед бардамид,
Бањромшоњ кай зод аз марзи Њиндувон.
Пўён ба пеши лашкари ў пилњо њазор.
Бар пил сар як-як биншаста пилбон.
Испањбадон баранд њаме пеши лашкараш,
Ороста дурафш бо ин хусравон
Зи дар ба мулки Њинд ба њинљор з-ин кай,
Бояд гусел кард як марди тарљумон.
Бояд, ки рањ супурд ва гўяд ба Њинд бум,
К-ирониён чї диданд аз тозиён, – зиён.
Аз дашт тозиён сипањи љонгудоз кард,
Љунбиш ба сўи бунгањи Ирони бостон.
Шоњаншањї бирафт зи мо то биёмаданд
Ин деврўй мардуми бадхўи баднишон.
Чунонки ишора кардем, ќадимтарин мероси
фарњангии мо аз Авесто гирифта, то ашъори хаттї
ва шифоњии замони Сосониён њамчун осори нафиси
ориёї, дар даврањои таќдирсози њаёти тољикон
наќши муњим бозидаанд. Дар ќарни дањуми
милодї, ки халќи тољик бо роњбарии хирадмандонаи шоњ Исмоили Сомонї дар роњи истиќлолияти
кишвари худ алайњи душманони дохилї ва хориљї
ќањрамонона мубориза мебурд, Бањромшоњ чун
таљассуми диловарї, љасорат ва фидокорї онро
илњом мебахшид ва ба саъю талоши ватанхоњонаи
ў нерўи тоза ато мекард. Чакомае, ки халќ дар ањди
Бањроми Варљованд дар бораи ў эљод карда буд, ба
тариќи шифоњї аз насле ба насли дигар гузашта, то
ба даврони Исмоили Сомонї расида буд. Корбасти
чакомаи мазкур дар романи таърихии нависанда
47
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Муњаммадзамони Солењ «Девори Хуросон» (1999)
аз равнаќу ривољи тафаккури таърихии халќ,
худогоњии миллї ва њиссиёти ватанхоњии тољикон
чи дар ањди Исмоили Сомонї ва чи дар замони мо
– давраи истиќлолияти давлатии Тољикистон далолат менамояд. Муаллиф тасвир менамояд, ки дар
олами тафаккуру тасаввури мардуми Хуросон, бахсус Бухоро, Самарќанд, Марв Амир Исмоил
Бањроми гурди замон буд. Ваќте ки ў ба Марв ворид шуд, шодию шаафи сокинони шањр њадду канор надошт. Онњо бар сари шоњи худ тангаю тилло
мечошиданд. Шиор мезаданд: «Зињї шоњи одил!
Зињї Бањроми мо! То рўзи хурдод њамчунин бодо!»
Мардуми шањр бо як овоз месароянд:
Кай бувад, ки ояд,
Пайк аз Њиндустон.
Ки омад он шањ Бањром
Аз дудаи Каён.
Ки пил аст њазор,
Бар сар аст пилбон.
Ки ороста дарафш дорад.
Ба оини Хусравон...1
Чакомаи мазкур дар роман аз забони халќ ба
такрор меояд. Инро њам бояд тазаккур кард, ки
тибќи маълумоти Ќозї Ањмади Кошонї (1495 –
1567), соњиби китоби «Таърихи нигористон»
шаљараи Исмоили Сомонї то ба Бањроми Чўбин
мерасад ва ўро Бањроми замони худ хондани халќи
Вароруд бесабаб нест.
Халќ бењтарин шоир аст. То ба тахти шеър нишастани устод Рўдакї, то зуњури шоирони форсигў,
1

Муњаммадзамони Солењ. Девори Хуросон. Д. , «Адиб», 1999,
сањ. 310.
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ки пеш аз «соњибќирони шоирон» асарњо офаридаанд, мардуми авом ба њар муносибат ба форсї
шеърњо эљод карда буд. Вазни ашъори халќ њиљоии
ба арўз наздик аст, ќофия њам доранд, њарчанд
ноќисињо низ ба назар мерасанд. Он ашъор бо
лањаљоти гуногуни Эрон ва Хуросон гуфта шудаанд.
«Аз миёни ин ашъор муњимтар аз њама суруди
оташкадаи Каркуйи Систон аст, ки аз мисраъњои
шашњиљоии ќофиядор ба вуљуд омада ва занни
ѓолиб бар он аст, ки марбут ба авохири ањди
Сосонї ва ба аќал аз оѓози ањди исломї бошад, –
фармудааст Забењуллоњи Сафо.
Ин суруд ба лањљаи нисбатан љадиди дарї, яъне
забони дарии миёнаи ањди Сосонї ва дарии адабї
сохта шуда ва чунин аст:
Фурўхта1 бодо рўш2
Хунида3 Гаршасб4 њуш5
Њаме бираст аз љўш
Анўш кун май, анўш
Дўст базо гўш6
Баз офарин7 нињода гўш
Њамеша некї кўш,
Ки дї гузашту дўш.
Шоњо, худойгоно
Ба офарин8 шоњї».1

Фурўхта: афрўхта, рўшан.
Рўш: Рўшаної. Рўшу рўз ва рўшану рўшної њама аз як решаанд ва њама бо «рои» мазмум оѓоз мешаванд.
3 Хуниза, ханида: машњур.
4
Гаршасб: Гаршосб, пањлавони машњури авестої, аз
љовидонон.
5 Њуш: љон, маънои дигари калима дар ин љо маќсуд нест.
6 Баз, яъне «ба» ва «оѓўш», яъне оѓўш.
7 Баз офарин: ба офарин.
8 Ба офарин: сазовори офарин.
1
2
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Дигар аз шеърњои халќї ба шикаст хўрдани
ќоиммаќоми араб Асад Абдуллоњ дар љанги алайњи
Хатлон (соли 725 милодї) ва шармандавор ба Балх
фирор кардани ў алоќаманд аст. Мардуми Балх дар
бораи ў суруди њаљвии масхараомез меофаранд, ки
оро академик Бобољон Fафуров «аз аввалин асари
мањфузмондаи тољикї» ба њисоб меорад.
Аз Хаталон омадия,
Ба рў табоњ омадия,
Обор боз омадия,
Хушку низор омадия.
Дар ин суруд ќофия њанўз вуљуд надорад, аммо
радифе (омадия) дида мешавад, ки ба вазни он
(њаштњиљої) њамоњанг аст.
Дар китоби Абўбакри Наршахї «Таърихи Бухоро» чунин њикоят њаст. Ваќте ки арабзода Саид
бинни Усмон амири Хуросон таъин шуд, ў дар соли
676 милодї ба ќасди фатњи Бухоро лашкар кашид,
подшоњи Бухоро Хотунро маљбур кард, ки ба ў пулу моли бисёр бидињад. Зиёда аз ин, супориш дод,
ки Хотун на танњо ба саломи ў, балки ба саломи
њар як вуљўњи лашкари ў берун ояд. «Ва яке аз
вуљўњи лашкари ў Абдуллоњ Њозим буд бифармуд,
то оташе азим афрўхтанд андар хаймаи ў ва ў истода буд ва баѓоят њаво гарм буд. Ва ин Абдуллоњ
марди сурх буд ва чашмњои ў низ сурх шуда буд аз
тоби оташ ва сари вай бузург буд, чунон ки мисл
заданди ўро байѓория (бутофарид) ва марди бимнок буд, силоњ бардошт ва шамшер баркашид ва
биншаст. Чун Хотун ба наздики ў баромад, аз ў битарсид ва зуд бигрехт ва мегуфт:
1

Таърихи адабиёти Эрон, љилди аввал. Таълифи доктор
Забењуллоњи Сафо. Хулосаи љилди аввал ва дувуми «Таърихи адабиёт дар Эрон», таълифи Забењулло Сафо. Муассисаи
нашри навин. Интишороти Ќаќнус. Чопи 13, бањори 1374,
сањ. 47-48.
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Байт:
Хубат орост, эй ѓулом, эзад
Чашми бад дур љуз наёмезад.
Ин сатрњо дар вазни арўз гуфта шудаанд. Шояд
ба шоире тааллуќ дорад, ки Хотун онро истифода
бурд.
Мардуми Бухоро низ мисли сокинони Балх, дар
њаќќи аъроб ва муносибати эшон ба халќи мањаллї
сурудњо мебофтаанд. «Овардаанд, ки ин Хотун зане
буд ширин ва бољамол. Саид бар вай ошиќ шуд ва
ањли Бухороро аз ин маънї сурудњо ба забони
бухорї», яъне ба лањљаи Бухоро. Афсўс, ки
Наршахї он сурудњоро наовардааст.
Дар китоби Наршахї боз чунин байт дар бораи
муњити љаннатосои Љўи Мўлиён њаст, ки дар вазни
арўз аст, ќофия ва радиф дорад ва шояд моли шоир
бошад:
Оби њайвон ба чаман омаду бо шеван рафт,
Нолањо кард, ки мебояд аз ин гулшан рафт.
Доктар Абдулњусайни Зарринкўб дар китоби худ
«Аз гузаштаи адаби Эрон» (Тењрон, 1375њ, 1996 м.)
чунин савол медињад: «Аввал касе, ки баъд аз ислом
ба забони порсии дарї шеър гуфт, кї буд?» Дар посухи ин масъала баъзе аз тазкиранависон аз шоире
ба номи Абўњафси Суѓдї ном бурдаанд ва иддае
номи Абулаббоси Марвазиро зоир кардаанд. Донишманди мазкур ба сарчашмањои таърихї ва
адабї такя карда, номњои Васифи Суѓдї, Њанзалаи
Бодѓисї, Фирўзи Машриќї, Мањмуди Варроќ,
Муњаммад ибни Мухаллад, Муњаммад ибни Васифро зикр менамояд, ки баъд аз густариши дини
мубини ислом дар Эрон ва Мовароуннањр ба забони дарї шеър гуфтаанд. Ў инчунин менависад:
«Ќавли муаллифи «Таърихи Систон», ки дар бораи Муњаммад ибни Васиф мегўяд, ки «Аввал
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шеъри порсї андар Аљам ў гуфт ва пеш аз ў касе
нагуфта буд», холї аз мусомања ва муболиѓа нест»
Ба њамин тариќ донишманди мазкур муайян накардааст, ки ба њар њол аввалин шоире, ки баъд аз
ислом ба забони порсии дарї шеър гуфт, кї буд? Ба
ин савол љавоби ќотеъ додан мушкил аст, зеро
њаводиси таърихї, сўхтору куштор ва љангњое, ки
аљнабиёни ѓоратгар ва љоњпарастони мањаллї ба
сари халќ овардаанд, ганљинањои илму адаб ва
фарњангро аз байн бурданд. Бо вуљуди ин, саъю
кўшиши муайян кардани нахустин шоири даризабон – форсигў њаст. Доктар Забењуллоњи Сафо дар
тадќиќоти арзишманди худ «Таърихи адабиёти
Эрон» менависад:
«Агар ба ќавли «Таърихи Систон» истинод кунем, аввалин шеъри порсии дарии мављударо яке аз
гўяндагон ва мутарассимони дарбори Яъќуб ибни
Лайс ба номи Муњаммад ибни Васифи Сагзї сохт,
ки абёте машњур аст ва бад-ин байт оѓоз мешавад:
Эй амире, ки амирони љањон хосаву ом
Бандаву чокару мавлову сагбанду ѓулом...»
Аз мисолњои овардаамон метавон натиља гирифт, ки ашъори њиљої то рафт ба арўз наздик мешуд. Баъзе абёти шоирон ба моли халќ табдил меёфтанд. Ба ибораи дигар бигўем, байни эљодиёти
шифоњии мардум ва ашъори нахустин шоирони
форсигў робита ба амал меомад.
Дигар аз ќадимтарин намунањои шеъри њиљої,
ки ба ќалами шоир Абулянбаѓї Тархон (охири асри
VIII– аввали асри IХ) тааллуќ дорад, «Самарќанди
кандманд» аст. Ин шеър сўзу гудози дили шоирро
ифода менамояд, ки аз дидани харобањои шањри
Самарќанд рух дода буд. Њамлаи лашкари араб онро ба ин ањвол овард ва акси садояш аз дили
Абулянбаѓї ин зайл баромад:
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Самарќанди кандманд,1
Ба зинат2 кї афканд.
Аз Чоч та бањї
Њамеша та хањї3.
Мазмуни ин порчаи шеър чунин будааст:
Самарќанди ободон,
Кї туро бад-ин њол афканд?
Ту аз Чоч бењтарї,
Њамеша ту хубї (12).
Шоирон – гузаштагони Рўдакї Мањмуди Варроќ
(аз Њирот), соли таваллудаш номаълум, вафоташ
солњои 835-836 ва Њанзалаи Бодѓисї, њарду муосири давраи салтанати Тоњириён ва Саффориён,
Муњаммад бинни Васиф, ки дар њузури Яъќуб бинни Лайс дабири њукумати ў буд, Бассоми Курд, ки
дар нимаи дуюми асри IХ зиндагї ва эљод кардааст, Муњаммад бинни Мухаллад (асри 1Х), Фирўзи
Машриќї (асри 1Х) Абў Солики Гургонї, ки яке аз
ќадимтарин шоирони даризабон будааст, Масъуди
Марвазї, ки аз шоирони ќарнњои 1Х-Х
Мовароуннањр ва Хуросон буд, Абў Њафси Суѓдї,
ки дар авохири асри 1Х ва авоили асри Х зиндагї
ба сар бурдааст, њар яке дар пайдоиши назми дарии
форсї сањме гузоштаанд.
Аз шоирони номбурда то замони мо мероси зиёд намондааст. Њарчанд ки баъзеи онњо, њамчун
Њанзалаи Бодѓисї, шоири соњибдевон будааст
(маълумоти Арўзии Самарќандї дар «Чањор
маќола») ё мисли Масъудии Марвазї ба забони
дарї (форсї-тољикї) маснавї навиштааст, тибќи
Кандманд – орандаи ободї, ободї.
Ба зинат – ба ин њолат, туро ба ин њол.
3 Ха – хубу озода, тањсин.
1
2
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маълумоти китоби «Ашъори њамасрони Рўдакї»
аз он шоирон то имрўз аз чањор то сиюњашт
(Муњаммад бинни Васиф) мисраъ шеър боќї мондааст. Вале онњо дар замони худ хизмати шоистаи
таќдир кардаанд. Дар шароите, ки дар Эрон ва
Хуросон мафкура ва забони арабї нуфузи афзун
доштаанд ва бисёр адибони эронинажод осори
худро ба забони арабї эљод мекарданд.1 Шоироне
њам буданд, ки забони модарии худро фаромўш
карда, мисли Абў Саъид ар-Рустамї, фаќат ба забони арабї шеър мегуфтанд, ё њамчун Язид ибни
Муфарриѓ, Асвад ибни Абў Каримї, Абў Нувас ва
ѓ. дар забони арабї эљод намоянд њам, дар тафаккур ва шуури эшон робита бо забони модариашон
канда нашуда буд. Шоирони ватанхоњ ашъорашонро ба забони модарии худ – дарї меофариданд. Ин шуљоати адабї ва намунаи олии
ватанхоњї мебошад. Хизмати бузурги он шоирони
даризабон дар китоби «Ашъори њамасрони
Рўдакї» (дар тањти тањрири академик Абдулѓанї
Мирзоев)
хуб
таъкид шудааст. Чунончи,
Ризоќулихони Њидоят Њанзала Бодѓисиро яке аз
аввалин шоирони форсизабон медонад.
Муњаммад бинни Васиф авалин мартаба дар
њузури Яъќуб бинни Лайс – дабири маъмурии араб
дар забони дарї шеър мехонад ва аз њамон ваќт гирифта, шеърсароии тољикї – форсї љорї мегардад.
Муњаммад бинни Васифро мумкин аст яке аз аввалин шоирони форсизабон њисоб кард. Бассоми
Курд низ дар њузури Муњаммад бинни Васиф ба
шеърсароии
форсї-тољикї
оѓоз
менамояд.
Муњаммад бинни Мухаллад њам дар пайравии
1

Низомиддин Зоњидов. Адабиёти арабизабони форсу тољик
аз истилои араб то ањди Сомониён. Нашриёти давлатии ба
номи Рањим Љалил, Хуљанд – 1999. Њамин муаллиф: Насри
арабизабони адабиёти форсу тољик дар асрњои VIII – IХ.
Нашриёти «Нури маърифат», Хуљанд – 2004.
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Муњаммад бинни Васиф ба забони форсї тољикї
шеър гуфтааст. Абўсолики Гургониро низ яке аз
ќадимтарин шоирони форсї-тољикзабон мешуморанд. Ризоќулихони Њидоят дар «Маљмаъ-улфусањо» Абў Њафси Суѓдиро баъд аз Бањроми Гўр1
аввалин шоири форсизабон дониста, таъкид мекунад, ки ў дар асри аввали њиљрї (асри VII милодї)
зиндагї кардааст.
Мазмуну мўњтавои ашъори боќимондаи шоирони мазкур гуногунанд: ишќї, панду насињатї,
тавсифї ва амсоли инњо. Аз лињози анвои адабї
рубої, ќитъа, маснавї, ќасидаанд. Як мисол аз
ашъори ишќии Њанзалаи Бодѓисї меорем:
Ёрам агарчи бар оташ њамефиганд,
Аз бањри чашм то нарасад мар варо газанд.
Ўро сипанду оташ н-ояд њаме ба кор
Бо рўи њамчу оташу бо холи чун сипанд. (14).
Шеър бо вазни арўз навишта шудааст. Дар он
ќабл аз њама инъикос ёфтани суннати мардумї дарк
мешавад (Тухми сипанд – њазориспандро, ки сиёњ ва
1

Муњаммади Авфї дар «Лубоб-ул-албоб» ва «Љавомеъ – ул –
њикоёт ва лавомеъ-ур-ривоёт», Ризоќулихони Њидоят дар
«Маљмаъ-ул-фусањо» Бањроми Гўрро чун муаллифи аввалин
шеъри форсї ба шумор овардаанд. Ин аќидаро Хурдодбењ
низ иброз доштааст. Он тазкиранависон ба чунин сатрњо
такя кардаанд, ки гўё Бањром дар њузури њукуматдорони
араб хонда бошад.
Манам он шери яла – манам он бабри гала,
Номи Бањроми Гўр – куниятам Бўљбала.
Ва ё:
Манам пили дамону манам он шери яла,
Номи Бањроми Гўр, падарам Бўљбала.
(Сабкшиносї, сањ. 29).
М. Бањор аќидаи мазкурро бо далелњо рад мекунад ва
натиља мегирад, ки «бузургон ва аъёни Эрон аз сохтани
шеър худдорї доштаанд ва агар њар оина ин Хурдодбењ
шеъре аз Бањром ёд намекард, мо нисбати шеъри пањлавиро
низ ба он подшоњ раво намедоштем». (Сабкшиносї, сањ. 31).
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хушбўй аст, барои уфунат, захми чашм дуд мекунанд). Корбасти таљрибаи халќ дар шеър, ташбењ:
рўи ёрро ба оташ ва холи ўро ба сипанд шабењ овардан дар он замон бозёфти тозаи эљодї буданд.
Намунаи шеъри панду ахлоќии Масъуди
Марвазї ин аст ва он ањмияти худро то ба имрўз аз
даст надодааст:
Мухолифони ту мўрон буданд, мор шуданд,
Баровар аз сари мўрони моргашта димор.
Макун диранг аз ин бешу рўзгор мабар,
Ки аждањо шавад, ар рўзгор ёбад мор (24).
Шояд ин порча аз маснавї ё ќасидаи Масъуди
Марвазї бошад. Ќофияи он андар миён (абвб) аст.
Аз санъати сухан тазоду муќобила (мўру мор, мору
аждањо) мушоњида мешавад. Суханбозие аз лињози
савтиёти (мўру мор) ва мантиќи мањкамасос (ки
аждањо шавад, ар рўзгор ёбад мор) ба назар мерасад. Мазмуну мўњтавои порча хеле њаётї аст.
Шеъри зерини Муњаммад бинни Васиф, ки матлааш дар саќф истифода шуда буд, мазмунан
ќасидаест дар мадњу ситоиши Яъќуб ибни Лайс:
Эй амире, ки амирони љањон хосаву ом
Бандаву чокару мавлою сагбанду ѓулом.
Азалї хатте дар лавњ, ки мулке бидињад
Ба Абї Юсуфи Яъќуб бин-ул-Лайси Њумом.
Ба латом омад Занбилу лате хўрд ба линг,
Латра шуд лашкари Занбилу њабо гашт куном.
«Лиман-ул-мулк» бихондї ту, амиро, ба яќин,
Бо «ќалил-ул- фиат», к-ат зод дар он лашкар ком.
Амри Аммор туро хост в-аз-ў гашт барї,
Теѓи ту кард миёнљї ба миёни даду дом (15).
Ин шеър сар то по аз муболиѓаю иѓроќ сохта
шудааст. Санъати талмењ низ барои таъкиди забо56
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ни ибни Лайс истифода гардидааст. Шоир мамдўњи
худро ба ќањрамони ќиссаи Юсуф ва Зулайхо –
Юсуфи Яъќуб монанд мекунад. Занбил ва Аммор
низ ашхоси таърихї мебошанд, ки шоир бар эшон
забардаст шудани Яъќуб ибни Лайсро ситоиш менамояд. Азбаски асар ба гумоштаи њукумати араб
эњдо гардида буд, дар он калимаю иборањои арабї
(амир, хосаву ом, мавло, ѓулом, азал, хост, лавњ,
мулк, абї, бин-ул-Лайс, њабо, лиман-ул-мулк, яќин,
ќалил-ул-фиат, барї) бештар ба чашм мерасанд.
Бисёре аз ин вожањои арабї, ки мо дар ќавсайн гирифтем, бо мурури замон дар натиљаи серистеъмол
гардидан дар забони халќ ва адабиёт «тољикї» шудаанд, дар забони тољикї њуќуќи шањрвандї пайдо
кардаанд, то љое, ки агар ба луѓат назар наафканем,
аслан арабї будани онњоро (амир, хосу ом, ѓулом,
хат, мулк...) њис намекунем. Аз ин љо метавон
натиља гирифт, ки аз ќарнњои њафту њашт сар карда, вожаю истилоњоти арабї ба забони тољикї
(форсї) дохил мешуданд, захира ва таркиби
луѓавии онро ѓанї мекарданд, ба сохти грамматикии забони тољикї тобеъ мешуданд. Ин яке аз
хизматњои ањли адаб ба шумор меояд.
Шеърро ба забони тољикї гуфтан ва навиштани
шоирон муносибати онњоро ба забон ва фарњанги
миллї ифода мекард ва мавќеи шањрвандии эшонро нишон медод. Маълум аст, ки нерўи тафаккури
миллї ва хештаншиносии миллии адибон бо ќувваи
тоза ба зуњур меомаданд.
Дуруст аст, ки шоирони тољик вазни арўзро аз
адабиёти араб пазируфтанд ва ин боиси равонию
хушоњангї ва танзими шеъри форсї-тољикї гардид
ва шеъри њиљої њамчун моли халќ боќї монд. Дарзамон ба тољикї сурудани шеър шоирони моро аз
таъсири фарњанги аљнабиён берун меовард, озодии
сухан ањли адабро фаро мегирифт ва симои миллии
эшонро рўшантар ва пурраю мукаммал ба зуњур
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меовард ва онњо бо забони модарии худ имкониятњои эљодиашонро васеътар истифода мекарданд.
Гумони ѓолиб ин аст, ки мероси адабии шоирон
Абулянбаѓї, Мањмуди Варроќ, Њанзалаи Бодѓисї,
Муњаммад бинни Васиф, Бассоми Курд, Муњаммад
бинни Мухаллад, Фирўзи Машриќї, Абўсалики
Гургонї, Масъуди Марвазї ва Абў Њафси Суѓдї
дар замони Рўдакї парешону нобуд нашуда буданд.
Агар боди сарди њаводис як ќисми онњоро аз байн
бурда бошад њам, ќисмати дигаре боќї монда буд,
вагарна тазкиранависон ва муаллифи «Таърихи
Систон» дар бораи он шоирон ва осори онњо
маълумот намедоданд. Бино бар ин, бо камоли
эътимод бояд гуфт, ки њалќањои љараёни адабї дар
Эрон ва Мовароуннањр њељ гоњ гусаста нашудааст,
гоњо таќвият ёфта гоњо заиф шуда, вале пайваста
идома доштааст. Адабиёти ањди Рўдакї низ дар љои
хушку холї арзи њастї накарда, балки дар заминаи
осори аљдод ва пешгузаштагон ташаккул ва рушду
камол ёфт.
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Боби II
ВИЖАГИЊОИ АСОСИИ
НАЗМИ ЌАРНИ Х
1.
Бузургтарин воќеаи таърихї дар ќарнњои 1Х-Х ба
анљом расидани ташаккули халќи тољик ба шумор
меояд. Ибтидои раванди мазкур аз муќовимат ва
муборизаи мардумони Мовароуннањр, Хуросон ва
Систон алайњї њамлаи арабњо ба ин сарзаминњо ба
вуќуъ омад, дар замони давлатдорињои мустаќили
сулолањои Тоњириён (827-873), Саффориён (873-903)
идома ёфт ва дар даврони Сомониён (857-999) хеле
вусъат гирифт ва ба хотима расид. Дар асрњои 1Х-Х
забони адабии тољикї њам, дар он замон забони
дарї ё порсии дарї ном дошт, тањаввул ва ташаккул
ёфт. Љараёни ташаккули он њам, мисли ташаккули
халќи тољик, бо муќовимат ва зиддиятњо ба забони
арабї алоќаманд будааст. Зеро хилофати араб, ки
дар Осиёи Миёна, Афѓонистон ва Эрон бо зарби
шамшер ва хунрезињои зиёд бунёд нињода буд, талош мекард, ки на танњо њукмронии сиёсиро аз даст
надињад, балки дар тамоми ин ќаламрав забони
арабиро низ љорї намояд. Дар давраи њукмронии
хилофати араб дар Мовароуннањр, Хуросон ва Эрон
забони арабї њамчун забони давлатї эътибор дошт.
Аъёну ашрофи мањаллї, ки љоњпараст буданд ва ба
арабњо ошкоро муќобилат нишон намедоданд, ин
сиёсатро љонибдорї мекарданд ва ба ин васила
љойгоњи худро дар зинањои мухталифи маќомоти
давлатї истењком мебахшиданд. Онњо забони арабиро бо њамин маќсад меомўхтанд. Аммо халќ на
танњо
забони
истилогаронро
наметавонист
биомўзад, балки забон ва шевањои мањаллии худро
њифз мекард ва муќаддас мешуморид. Бесабаб нест,
ки њангоми дар масољиди љомеъ намоз гузоридан
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забондонњо мазмуну аркони намозро ба забони дарї
– форсї-тољикї баён мекарданд, нишастан, бархостан ва саљда оварданро луќма медоданд. Дар
таърих маъмул аст ва онро Наршахї дар асари худ
«Таърихи Бухоро» зикр намудааст: њатто дар яке аз
масљидњои Бухоро, ки соли 713 сохта шуда буд,
Ќуръонро ба забони форсї ќироат мекардаанд.
Дар њифз ва густариши забони форсї-тољикї
хизмати ањли адаб калон аст. Муаллифи «Таърихи
Систон» тазаккур медињад, ки шоири тољик
Муњаммад бинни Васиф дар њузури Яъќуб ибни
Лайси Саффорї шеъри порсї хондан гирифт ва ў
аввалин касе аз шуарои Аљам буд, ки шеъри порсї
гуфтааст. Баъд, чунонки дар боби аввал ишора
кардем, сафи шоирони форсигў афзудааст. Њарчанд
ки ба таркиб ва захираи луѓавии забони форсї
вожањои арабї ворид мешуданд, забони форсї
тадриљан дар байни љомеа ва маќомоти давлатї
нуфуз пайдо кард ва оњиста-оњиста забони арабиро
танг карда аз муомилот баровард. Бахусус дар ањди
Сомониён, ки худи ин сулола ватанхоњон ва
фарњангиёни њаќиќї буданд, забони тољикї обрўю
эътибори зиёд пайдо кард ва маќоми давлатї гирифт. Дар ин забон асарњои оламшумули бадеї
эљод шуданд. Форсидонї ва форсигўї зуњуроти
ватандўстї ва фарњангпарварии тамоми љомеа ба
шумор меомад. Шоирони тољик забони форсиро
сайќал доданд, зебою ѓанї карданд ва имкониятњои
эљодии онро афзуданд.
Муборизаи амирони сомонї дар љодаи
истиќлолияти миллї ба ањли адаб нерў ва илњом
бахшид, ки дар роњи њифз ва арљгузории забони
форсї саъю талош пеш бигиранд. Аз таъсири забони арабї њифз кардан ва љустуљўи пайгиронаи роњу
василањои ба маќоми баланди давлатї бардоштани
забони форсї-тољикї яке аз падидањои дурахшони
мубориза дар роњи истиќлолияти милї ба шумор
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меомад. Ин аст, ки шоирони тољик на танњо бо забони модарии худ дурдонањои назми форсиро меофариданд, нерў ва љилои забони миллии худро намоиш медоданд, балки дар васфи сухан шеърњо меофариданд, робитаи сухан ва хирадро ситоиш менамуданд. Муносибат ба сухани форсї-тољикї муносибат ба миллат ва фарњанги миллї мањсуб мешуд. Ин аст, ки шоирон нерўи суханро тавсиф кардаанд. Абўшакури Балхї дар маснавии худ «Офариннома» забондонї, суханфањмї ва суханвариро
яке аз сабабњои мусалмон шудани эшон ба шумор
меоварад. Мањз ба шарофати сухангўї оташпарастон (наѓушок) мусалмониро пазируфтаанд:
Сухангўй гаштї, Сулаймон-т кард,
Наѓушок будї, мусалмон-т кард (49).
Абўшакури Балхї дар мавриди дигар ќувваи суханро ба алмоси буррону теѓи куњан шабењ оварда
менависад:
Шунидам, ки бошад забони сухан
Чу алмоси буррону теѓи куњан.
Сухан бифганад минбару дорро,
Зи сўрох берун кашад морро (59).
Шоир сифат ва хусусиятњои суханро баён мекунад ва таъсири мўъљизавии онро ба инсон таъкид
менамояд. Шоири тавоно метавонад суханро бо
гуна-гуна мазмун ва шакл, ба њозору як рангу тобиш бигардонад. Ин аст, ки сифатњои тоза ба тозаи
суханро ёд меорад:
Сухан зањру позањру гарм асту сард,
Сухан талху ширину дармону дард (60).
Шоир Маљдиддин Абулњасани Кисої одамонро
ба нозуксуханї, кўтоњбаёнї ва «ќавию бобунёд»
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њарф задан талќин мекунад. Ба ибораи дигар ў ягонагии шаклу мазмунро таманно менамояд:
Мабош ѓамгин, як лафз ёд гир латиф,
Шигифту кўтању лекин ќавию бобунёд (195).
Ин мазмуну мўњтаво минбаъд дар навиштњои
дигар шоирони форс-тољик ривољ ёфт ва яке аз
шартњои консептуалии эљодиёти бадеї ќарор гирифт.
Дар ањди Сомониён маќоми забони форсїтољикї чунон баланд гардид, ки забони арабї
танњо њамчун забони илм истифода мешуд.
Њатто Абўалї ибни Сино, ки осори илмии худро
ба забони арабї таълиф мекард, ашъорашро низ
ќисман ба ин забон эљод менамуд, монанди «Донишнома» асари бузург ва арзишманде ба забони
модарии худ – тољикї аз дасти таълиф баровард, ки
то ба имрўз ањмияти худро нигоњ дошта меояд.
Чун сухан аз Абўалї ибни Сино рафт, бояд гуфт,
ки на танњо ин шахсияти камназир, њаким, файласуф ва шоир, балки Муњаммад Форобї,
Абўрайњони Берунї, Балъамї ва дигар донишмандон ва нобиѓањои илму њунар дар асри Х фаъолияти эљодии худро равнаќу ривољ дода, на танњо
ганљинаи маънавии халќи тољик, балки соњањои гуногуни илми љањониро бо кашфиёти худ ѓанї гардонидаанд.
Илму фарњанги асри Х хеле серсоња буд. Дар
љабњаи адабиёт «Муќаддимаи Абўмансурї»-и
«Шоњнома» (соли 957), оид ба тиб асари
Муваффаќи Њиравї «Дорушиносї», рољеъ ба
љуѓрофия «Њудуд-ул-олам» (983), муалифаш номаълум, «Аљоиб-ул-булдон» («Китоби аљоиботи
бањру бар»), оид ба таърих «Зайн-ул-ахбор»-и
Абўсаиди Гардизї (таълифаш солњои 1048-1052),
«Таърихи Байњаќї»-и Абулфазли Байњаќї, «Таъри62
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хи Систон» (муаллифаш номаълум) ва дигарњо
офарида шуданд. Ходими барљастаи давраи Сомониён Абўалї Муњаммад Балъамї «Таърихи
Табарї»-ро аз арабї ба форсї тарљума кард. Амирони Сомонї таманно доштанд, ки ин гуна
асарњоро на танњо аркони давлати онњо, балки хосу
ом мутолиа кунанд ва бардоште њосил намоянд.
Дар ин љода устод Рўдакї низ сањми арзанда гирифт. Ў мероси адабии мардуми њинду «Калила ва
Димна»-ро, ки аввал аз пањлавї ба арабї тарљума
шуда буд, ба забони дарї, яъне форсии тољикї баргардонд, ба риштаи назм кашид.
Дар ќарни Х назми форсї-тољикї рушду камол
ёфт ва ба пояњои баланди тараќќиёт расид. Шањри
Бухоро на танњо маркази сиёсиву маъмурии давлати Сомониён, балки маркази нашъу намои илм,
њунар, бахусус шеъри форсї-тољикї гардид. Амирони сомонї ба инкишофи илму адабиёт ањмияти
калон медоданд. Баробари ба тахти назм нишастани Абўабдуллоњи Рўдакї аз бисёр шањру рустои
аморати Бухоро, Мовароуннањр ва Хуросону Систон шоирон ба ќиблаи адабиёти форсї-тољикї –
Бухоро рў меоварданд. Дар Бухоро љамъ омадани
нерўњои интеллектуалї боиси равнаќу ривољи адабиёти форсї-тољикї мегардид. Ќасида, ѓазал,
рубої, ќитъа, дубайтї муњимтарин анвои адабї буданд. Маснавию достонњои љолиби таваљљўње, ки
чењра ва сабки эљодии шоиронро нишон медоданд,
барои минбаъд инкишоф ёфтани ин анвои адабї
замина омода мекарданд.
Назми форсї-тољикї дар ќарни Х на танњо бо
зиёдии шумораи шуаро, балки бо мазмуну мўњтаво
ва рангорангии сабки худ ба оламиён ѓулѓула андохта бошад њам, њаводиси рўзгор осори бисёр суханваронро аз байн бурданд. Масалан, аз мероси
адабии Абулњасани Оѓољї, Муродї, ки шоирони
соњибдевон будаанд, њамагї 78 мисраъ ва аз
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Муродї чањор мисраъ боќї мондааст. Аз осори
шоирон Абў Насри Марѓазї ва Њаббозии Ќоинї як
байтї, аз ашъори Балъамї, Тахорї, Њаббозии
Нишопурї,
Сипењрии
Бухорої,
Истиѓноии
Нишопурї, Абўзари Бузљонї, Воизи Сарахсї. Рафеъуддини Нишопурї низ то ба замони мо
чањормисраъї шеър омада расидаанд. Дар китоби
«Ашъори њамасрони Рўдакї» намунањои осори 57
шоир дарљ шудаанд, ки мо камтарин миќдори
мисраъњоро нишон додем. Аз аксарияти ќасоиди
шуарои форс-тољик низ баъзе порчањо боќї мондаанд. Аксарияти шеърњои њамасрони Рўдакї дар
тазкирањо, баёзњо ва сарчашмањои дигари гуногун
паноњ ёфтаанд. «Таърихи Систон» «Луѓати фурс»-и
Асадї, «Алмўъљамъ фи маоири ашъор-ил-Аљам»-и
Шамси Ќайси Розї, «Лубоб-ул-албоб»-и Авфї,
«Чањор маќола»-и Арўзии Самарќандї, «Маљмаъул-Фурс»-и Сурурї, «Оташкада»-и Лутфалибеки
Озар,
«Маљмаъ-ул-фусањо»-и
Ризоќулихони
Њидоят, «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Родуёнї, «Ятимат-ул-Дањр»-и Саолибї, «Алфењраст»-и Ибни Надим, «Мўъљам-ул-булдон»-и Яъќуби Њамавї,
«Нафањот-ул-унс»-и Мавлоно Љомї ва боз кутуби
«Асрор-ут-тавњид
фи
маќомоти
Абўсаид»,
«Фарњанги Сурурї», «Маљмаъ-ул-Ансоб», «Шеърул-Аљам»-и Шиблии Нўъмонї ва дигарњо аз
љумлаи тазкирањо, таърихњо, асарњои илмї ва
луѓатњо њамин гуна сарчашмањо мањсуб мешаванд,
ки намунаи осори њамасрони Рўдакиро ба ин ё он
муносибат фаро гирифтаанд.
Ќувваи шеър њам дар њамин аст, ки он њаводиси
рўзгор – љангњо, тохтутозњо, даргирињо, мусофиратњо ва дигар воќеањои нохушро паси сар карда,
парчањои кўчак бошанд њам, ба ворисонашон омада расидаанд. Дар асоси он осори парешон,
байтњои пароканда ва аксаран берабт, бо душворї
бошад њам, манзараи умумии инкишофи назми
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форсї-тољикро дар ќарни дањум, равандњои асосї,
мавзўу мундариља ва ѓояњои онро метавон муайян
кард, дар бораи санъати сухан, анвои адабї метавон тасаввуре њосил намуд.
Дар охири асри Х, сањењтараш дар соли 994,
Абулќосим Фирдавсї таълифи «Шоњнома»-ро ба
анљом расонд. Тањрири дуюми он аз љониби муаллиф дар солњои 1010-1014 ба вуќўъ пайваст. Ин
њамосаи бузург ва беназири шоир, ки ѓояњои олии
ватанхоњї, башардўстї ва ќањрамонии мардумони
эронитаборро дар мубориза алайњи аљнабиёни истилогар фаро мегирад, баландтарин ќуллаи назми
асри Х ба шумор меояд. Вай ба доираи мавзўъ ва
баррасии мо шомил намешавад, зеро њадафи камина дар ин боб аз назар гузаронидани њамон
порчањои боќимондаи мероси адабї ва баъзе
ќасоид аст, ки дар китоби «Ашъори њамасрони
Рўдакї» љамъоварї шудаанд.
2.
Саволе пайдо мешавад, ки вижагињои назми ин
давра аз лињози мазмуну мўњтаво, ѓояву дарунмоя,
забон ва сабк чї гуна будаанд?
Ќабл аз њама бояд тазаккур дод, ки назми форсїтољикї дар робита бо фарњанги араб ва дини мубини ислом арзи њастї мекард. Шоирони форс-тољик
дини исломро њамчун дини асил, пок ва њаётбахш
хуш пазируфта, ба Худои яккаву ягона эътимоди
комил доштанд, ба азалияти ќисмат бовар мекарданд. Шоир Маънавї чунин навишта буд:
Бар Худои љањон таваккул кун,
Дор хурсанд дил, равон хушнуд.
Ки надорад ба ќисмати азалї
Не таѓофул зиён, на кўшиш суд (161).
Шоир марди њаётдўсте будааст, ки тамоми
воќеаю њаводиси зиндагиро аз иродаи Офаридгор
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ва «ќисмати азалї» иборат дониста, њатто зиёни
таѓофул ва суди кўшишу корро низ ба эътибор намегирад.
Шоир Кисої мўътаќид аст, ки љањон чї гуна
шаклу мазмуне, ки дорад, эъљози Худост. Онро
таѓйир додан аз имкони бандагонаш берун аст. Аз
њамин љост, ки гоњо шоду гоњо ѓамгин зиндагї ба
сар мебаранд:
Худои арш љањонро чунин нињод нињод,
Ки гоњ мардум аз ў ѓамгинанду гоње шод (188).
Шањиди Балхї, шоири бузурги асри Х, бар ин
аст, ки њусни расои маъшуќро Худо додааст, бандагони зебоиписандаш гирифтори он њастанд. Бино
бар он худи Офаридгор ба умматњояш рањм карда,
онњоро аз роњи ишќ макебонад, балки ба висолаш
бирасонад:
Ё раб, биёфаридї рўе бад-ин мисол,
Худ рањм кун бар уммат в-аз роњашон макеб! (37).
Дар дили инсони пок ишќро Худо ворид месозад, ки ин тўњфаи бузургест. Шоира Робеаи
Ќаздорї ба њамин маънї мегўяд:
Даъвати ман бар ту он шуд, к-эзидат ошиќ кунод,
Бар яке сангиндиле номењрубон чун хештан.
То бидонї дарди ишќу доѓи мењру ѓамх(в)арї,
То ба њаљр андар бипечиву бидонї ќадри ман (111).
Шоирон њар як ибтикори бузурги эљодии худро
ба номи Худованди карим ва рањим шурўъ менамуданд, аз њастии ў нерўи тоза ва илњоми беандоза
мегирифтанд. Бо камоли бовар метавон гуфт, ки
девонњои ашъори шоирони асри Х, ки то замони мо
нарасидаанд, бо ситоиши Оллоњ оѓоз ёфта буданд.
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«Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї низ, ки тўфони
ќарнњоро бартараф карда, дастраси њаводорони ин
њамосаи ќањрамонї дар даврони мо гардидааст, бо
баёни эътиќод ва садоќати ў ба «Худованди љону
хирад» ибтидо мегирад:
Ба номи Худованди љону хирад,
К-аз ин бартар андеша барнагзарад:
Худованди ному Худованди љой,
Худованди рўзидењу рањнамой.
Худованди Кайњону гардонсипењр,
Фурўзандаи Моњу Ноњиду Мењр.
Зи ному нишону гумон бартар аст,
Нигорандаи баршуда гавњар аст...1
Худо ва пайѓамбари ў Муњаммад Мустафо (с),
ояњои Ќуръони шариф ва њадисњои расули акрам
дар назми форсї-тољикї то рафт мавќеу маќоми
шоиста ишѓол мекарданд. Њатто ёрони бовафою
фидокори Муњаммад (с) – Абўбакру Умар, Усмону
Њайдар (Алї) таваљљўњи шоиронро ба худ мекашиданд. Садоќатро ба чунин пешвоёни дини мубини
ислом боиси некўтар гардидани зиндагї ба шумор
меоварданд. Яке аз шоирони маъруфи асри Х
Абулфатњи Пиндор эътиќоди худро ба Алї чунин
иброз медорад:
То тољи вилояти Алї бар сараме,
Њар рўз зи рўзи рафта некўтараме,
Шукронаи ин, ки мири дин Њайдараме,
Аз фазли Худою покии модараме (138-139).
Чун Абў Зироа шоироне њам буданд, ки
љањоншинохтаю соњибтаљриба гардида, аз як дин
1

Абулќосими Фирдавсї. Шоњнома. Иборат аз нўњ љилд,
љилди 1. Нашриёти «Ирфон», Душанбе, 1964, сањ. 15.

67
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ба дигар дин гароида бошанд њам, «бењтар аз
њастї» њељ манфиате надидаанд, чунон ки аз
кофирї даст кашида бошанд њам, дар рўзгори худ
ниёзманд мондаанд:
Љањоншинохта гаштам ба рўзгори дароз,
Ниёзу ноз бидидам дар ин нишебу фароз.
Надидам аз паси дин њељ бењтар аз њастї,
Чунонки нест пас аз кофирї, батар зи ниёз (136).
Абў Иброњим Исмоили Сомонї мулаќаб ба
Мунтасир, ки охирин намояндаи сулолаи Сомониён буда, дар љангњои зидди лашкари Султон
Мањмуд ба ќатл расид, табъу завќи шоирї дошт. Ў
аз пирўзиву нусратњои худ ќитъањои шеър навишта,
ба чунин аќида меояд, ки дар пеши марг шоњу гадо
баробар аст, фатњу ѓалаба, иззату обрў, љоњу
мансабњои олї суде надорад. Ягона Худо баќодор
аст ва ў ба мулк ва бандагони худ њар чизро раво
бинад, њамон мешавад:
Чу марг тохтан овард, њељ суд накард,
Баќо баќои Худоясту мулк мулки Худой.
Мунтасир инчунин мўътаќид аст, ки:
Одам аз хок буд, хокї шуд,
Њар кї з-ў зод, боз асл омад (375).
3.
Давлати Сомониён ба шарофати сиёсати дўстї
ва сулњљўёнае, ки сарварони он, њамчун Исмоили
Сомонї пеш гирифта буд, рў ба тараќќї овард ва
истењком ёфт. Ин сиёсат ба завќу табъ ва хўю хислати халќи тољик ва дигар мардумони эронї
мувофиќ омад. Ин аст, ки шоирони форс-тољик
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ормонњои дўстпарваронаи халќи худро чун
наљибтарин андешањои башардўстона ба риштаи
назм мекашиданд. Аз як љониб худи воќеият, аз
љониби дигар, чунин сатрњои устод Рўдакї шояд
яке аз сабабњои дар эљодиёти шоирон љойгоњи
шоиста пайдо кардани ѓояњои дўстї ва сулњу салоњ
гардида бошанд:
Њељ шодї нест андар ин љањон
Бартар аз дидори рўи дўстон!
Њељ талхї нест дар дил талхтар
Аз фироќи дўстони пурњунар!
Дар маркази ин шеър муњаббати дўстон ва
дўстони пурњунар, ба ибораи дигар, инсонњое
ќарор дорад, ки бо дидор, гуфтор ва њунари
мўъљизакор худ ва на танњо ашхоси људогона, балки љомеаро ба шодию хурсандї расонида метавонанд. Аз њамин љост, ки фироќ ё људоии эшон аз
њамаи талхињои рўзгор дар дил талхтар мебошад.
Абў Шакури Балхї, ки монанди Рўдакї, аз
зодгоњи таърихиаш ба Бухоро омада, яке аз шоирони пешќадами замон гардида буд, дўстиро сарват
ва зебоии њаёти инсон ба њисоб меорад. Ин аст, ки
ба аќидаи ў њама чиз дар олам пир шавад, ба
кўњнагї расад, аз байн равад њам, дўстї боќї мемонад ва умри абадї мебинад. Ў менависад:
Шавад дўст аз дўст ороста,
Чу бо эминї мардум аз хоста.
Њама чиз пирї пазирад, бидон,
Магар дўстї, к-он бувад љовидон (61).
Шоир дар маснавии «Офариннома», ки саршор
аз андешањои панду ахлоќї ва њакимона аст, иброз
медорад, ки рухи дўст ва садои марди хирадманд аз
дил андўњро берун мебарад:
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Ду чиз аз дил андўњ берун барад,
Рухи дўст, овози марди хирад (61).
Абў Шакури Балхї дар љомеа аз тамоми гунањои
одамї дўстро волотар мањсуб мекунад ва арљ мегузорад. Зеро дўстони њаќиќї дар соатњои душвори
њаёт ба њамдигар хиёнат намекунанд, балк такя ва
сипари якдигар мешаванд:
Бувад дўст мар дўстро чун сипар,
Бењ аз дўст мардум кї бошад дигар? (62).
Шоир ашхоси тамаъкорро, ки ба хотири суде ба
даст овардан бо касе дўстї мекунанд, тамаъ
мељўянд, мазаммат менамояд, гузашта аз ин,
онњоро душман мењисобад:
Њар он дўст, к-аз бањри суду зиён
Бувад дўст, душман бувад бегумон (62).
Дар фањмиши Абў Шакури Балхї дўстї
зуњуроти олии имон ва ахлоќи инсон аст.
Шоир аз роњи дўстї рў тофтан ва ба пайкори
душман таваљљўњ намуданро «кори бад» мењисобад.
Ў бо сарвари мамлакат, ки хусраваш мехонад, аз
мавќеи манфиат ва диди халќ муошират ба миён
меорад. Вай «накўњиши мардумон»-ро сахттарин
љазо ба хусраве мешуморад, ки дил ба пайкори
душман додааст. Абў Шакури Балхї ёвагўї, яъне
њарза гуфтан ва бењуда њарф задани шоњро баланд
бардоштани обрўи душман мењисобад. Бењуда нест,
ки маќоли халќии «Дањоняла-бозёфти душман»
ањмияти худро тамоми давру замонњо аз даст
намедињад. Шоир маќоли халќии «Сад дўст кам,
аммо як душман зиёд»-ро ба ѓояи дўстхоњї, сулњљўї
ва душманбадбинї корбаст намуда, сарвари мам70
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лакатро аз таѓофул ва бепарвої њушдор медињад.
Чунин аст он порчаи манзум:
Касе, к-аз рањи дўст рў тофта,
Зи пайкори душман дилаш тофта,
Хурои ту набвад чунин кори бад,
Бувад кори бад аз дари њирбад...
Агар рўзе аз ту пажўњиш кунанд,
Њама мардумонат накўњиш кунанд.
Набояд, ки хусрав бувад ёвагўй,
Ба душман дињад ёвагўй обрўй.
Маялфанљ душман, ки душман яке
Фузун асту дўст ар њазор – андаке.1(52-53)
Дар замони Абў Шакури Балхї дар маќомоти
давлатї бародарњое будаанд, ки на бародарї, балки душманї мекардаанд. Ин аст, ки шоир дўстро аз
бародар боло мегузорад, аз бањри чунин бародари
пархошљўй баромаданро салоњ дониста мегўяд:
Бародар бародар бувад, дўст бењ,
Чу душман бувад, берагу пўст бењ (55).
Ба ќавли Абў Шакури Балхї ба душман эътимод бастан нашояд. Фикру андешаи душман, муомилаю муносибати ў таѓйир намеёбад, вай ба дарахте шабењ аст, ки аз азал, аз нињод талх буда.
Шоир ин образро дар назми форсї-тољикї аввалин шуда эљод кард ва минбаъд як зумра шоирон
аз ў пайравї намуданд. Дар «Офариннома» менависад:
Ба душман барат устуворї мабод,
Ки душман дарахтест талх аз нињод.
1

Байти хотимавии порчаи фавќ дар осори Рўдакї низ дида
мешавад.
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Дарахте, ки талхаш бувад гавњаро,
Агар чарбу ширин дињї мар варо.
Њамон меваи талхат орад падид,
Аз ў чарбу ширин нахоњї мазид.
Зи душман гар эйдун, ки ёбї шакар,
Гумон бар, ки зањр аст, њаргиз мах(в)ар (74).
Душманро вожгун кардан ва дўстро тољи сар
намудан бењтарин сиёсат ва намунаи ахлоќї аст.
Шоир Шокири Бухорої љонибдори афзудани
сафи дўстони беѓараз мебошад. Дўстиро мењру
муњаббати тарафайн мустањкам месозад. Бинобар
он дар дил ба њамдигар мењр парваридан лозим
меояд, вагарна бе мењр зиндагї сард мешавад. Шоир дўсти њаќиќї ва марди њаќиќиро ба як ќатор мегузорад:
Сард аст рўзгору дил аз мењр сард не,
Май солхўрда бояду мо солх(в)ард не.
Аз сад њазор дўст яке дўст дўст не
В-аз сад њазор мард яке мард мард не (156).
Шоир Маъруфии Балхї бар ин аст, ки дидори
дўст рўњро тоза мекунад ва ба мењри ќадим зўру тавони нав мебахшад:
Дўст бо ќомати чун сарв ба ман-бар бигузашт,
Тоза гаштам чу гулу тоза шуд он мењри ќадим(307).
Дар эљодиёти шоирони ќарни Х на танњо дўстии
байни тољикон, балки дўстии халќњои тољику турк
низ инъикос ёфтааст. Шояд ба моњияти сиёсии ин
масъала на њар як шоир дар сатњи давлатї эътибори љиддї дода бошад, вале равобити рафиќонае,
ки дар байни мардуми оддии тољик ва турк вуљуд
дошт, таваљљўњи онњоро ба худ кашида буд. Робеаи Ќаздорї бо як самимият аз дар даромада ома72
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дани туркро, ки шояд њамсояи наздик ё дўсти аз
љои дур ба мењмонї омадааш бошад, чунин тасвир
менамояд:
Турк аз дарам даромад хандонак,
Он хубрўи чобук мењмонак (112).
Пояи устувори дўстї сулњ аст. Шоир Абулфатњи
Бустї на танњо дўстии инфиродии байни ашхос,
балки мардумони кишварњои мухталиф, дўстї ва
сулњу салоњи байни сарварони мамолики гуногуни
рўи заминро низ дар назар дорад. Ў одамонро ба
сулњу салоњ даъват менамояд, сулњро ситоиш ва
љангро мањкум мекунад. Шоир ба ќањрамони асари
худ, хоњ сарвар бошад, хоњ афсар – хитоб мекунад,
ки «Ба гирди сулњ гирою ба гирди љанг магард». Дар
даврае, ки сарварони давлати Сомониён њукумати
худро истењком мебахшиданд, истиќлолияти кишварро таъмин менамуданд, насињати сулњљўёнаи
шоир ањмияти давлатї ва тарбиявї дошт. Он порчаи асари Абулфатњи Бустї чунин аст:
Яке насињати ман гўш дору фармон кун,
Ки аз насињат ў суд кунад, ки фармон кард.
Њама ба сулњ гирою њама мадоро кун,
Ки аз мадоро кардан сутўњ гардад мард.
Агарчи ќувват дорию иддати бисёр,
Ба гирди сулњ гирою ба гирди љанг магард.
На њар кї дорад шамшер, њарб бояд рафт,
На њар ки дорад позањр, зањр бояд х(в)ард (372).
Дар порчаи мазкур чунин ѓоя тарѓиб мешавад,
ки силоњ ва сарбозони бисёр доштан зуњуроти
нерўи азим нест, балки сиёсати сулњро пеш гирифтан аломати нерўмандї ва хирадмандї мебошад.
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4.
Дар адабиёти классикии форсї-тољикї мавзўи
адлу дод мавќеи намоён дорад ва як сари ин ришта
дар назми ќарни дањум дар дасти шоирони бузурги
ањди Рўдакї мебошад. Аз устод Рўдакї сар карда
то дигар шоирон дар ин мавзўъ шеърњои сараи
пурњикмат сароидаанд. Табиист, ки нахустин додгустар ва адолатпеша Худои яккаву ягона, бахшоянда ва пушту паноњи бандагони худ аст. Шоирони
форс-тољик талќин мекунанд, ки подшоњон ва пешвоёни дини ислом дар фаъолияти худ, дар њаллу
фасли муаммоњои рўзгор ва хатоњои рафтори худ аз
Яздони пок ибрат бигиранд. Адлу дод асоси давлату дин будаанд. Бесабаб нест, ки Абў Шакури
Балхї дар адлу дод ва инсофу инсонпарварї бо
роњи худо рафтанро «бењин кор андар љањон» мешуморад:
Хирадманд гўяд, ки бар адлу дод
Бувад подшоњию динро нињод.
Бењин кор андар љањон он бувад,
Ки монандаи кори Яздон бувад (66).
Абў Шакури Балхї Худованди карим ва сояи ў
дар рўи замин – подшоњро «Роии адл – мулкпарвар» (79) мешуморад, яъне адолатпешагї ва
мулкпарварї, ки ба манфиати халќи зањматкаш мебошад, сифатњои баргузидаи шоњони одил ба шумор меомаданд.
Сифатњои адолатпарварии подшоњону вазирон
бештар дар ќасидањо тазаккур ёфтаанд. Байти зерини Лукарии Чангзан њамоно аз ќасидаест, ки дар
ситоиши Убайдуллоњ – вазири давлати Сомониён
сурудааст:
Убайдуллањ бинни Ањмад вазири шоњи сомонї,
Њаметобад шиои дод аз он пурнур пешонї (134).
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Аз пешонии пурнури вазир тофтани шиои адлу
дод таъбири хуби шоирона ба шумор меояд. Дар
мисраъњои дигар сифату хислатњои тозаи
Убайдуллоњ тазаккур меёбанд ва шоир, ки мехост
ќањрамони ў шахсияти пурнур бошад, ба нияти
эљодии худ мерасад:
Ба сурат одамї омад, ба маънї нури субњонї,
Худоё, чашми бад хоњам, к-аз он сурат бигардонї.
Бухоро хуштар аз Лукар, Худовандо, њамедонї!
Валекин курд нашкебид аз дўѓи биёбонї (134).
Даќиќї дар «Шоњнома»-и нотамоми худ ба
таърихи шоњони эронї рў оварда, идеали иљтимоии
худро дар бораи адлу доди сарварони давлат иброз
медорад. Адолат дар ањди Гуштосп чунон густариш
ёфта будааст, ки гургу гўсфанд – душману дўст аз
як љўй об мехўрдаанд. Ба ибораи дигар, њамаи
табаќањои љомеа баробарњуќуќ ва дўсту бародар
будаанд:
Яке дод густурд, к-аз доди ўй
Або гург меш об хўрдї ба љўй (206).
Дар адлу дод инсоф меъёри асосї будааст. Шоир
Маънавї мегўяд, ки он чиро, ки ба худ раво
намедонї, ба каси дигар раво мабин. Агар нисбат
ба касе адлу инсофро муносиб надонї, аз ў адлу инсофро умедвор машав, ба ибораи дигар, ба дигарон
зулм макун. Ў њамин аќидаро бо таъбирњои тазоди
зањр ва нўш, ангубин ва зањр ифода мекунад:
Њар чї он бар тани ту зањр бувад,
Бар тани мардумон мадор ту нўш.
Надињї дод, доди кас маситон,
Ангубинхар мабошу зањрфурўш (161).
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Ашъоре, ки дар мавзўи инсофу адолат эљод шудаанд, мазмуну мўњтавои насињатї низ доранд.
Шоирон хонандаро ба њадшиносї ва инсоф даъват
мекунанд. Агар њадафи шоир шоњ бошад, ба инсофу адолат, ростї ва дилсофї даъват намудани ў
мазмуни башардўстї касб мекунад. Абулмуайяди
Балхї мегўяд:
Рўзи каљињо ту дарунсоф бош,
Ростгирои рањи инсоф бош (202).
Шеъри Ќамарии Љурљонї аз мундариљаи
фалсафї бањра бардоштааст. Ба фикри ў адлу зулм
нерўњое мебошанд, ки пинњонї амал мекунанд. Бино бар он ба золимон ё одилон насињат накарда,
фаъол будан, яъне зулмро фош карда ё ки аз байн
бурда, адлро њимоя ва густариш бояд дод, чунон ки
Фаридун бар Зањњок ва Сулаймон бар Ањриман
пирўз гардида буданд:
Падидор аст адлу зулм пинњон,
Мухолиф андаку носењ фаровон.
Абар Зањњок чира шуд Фаридун
В-аз Ањриман ситад хотам Сулаймон (377).
5.
Дар назми асри Х дар пањлўи адлу дод дигар
хислатњои хуби инсонї, дигар меъёрњои ахлоќи
љомеа – некї ва некномї ќарор гирифтаанд.
Накўкорї бењтарин сифати одам аст, ки аз дунёи
рўшани дили ў шањодат медињад. Инсони накўкор
гули сари сабади љомеа мебошад. Дар љомеа сафи
накўкорон њар ќадар зиёд бошад, сатњи маънавии
он њамон андоза баланд мешавад. Аз њамин сабаб
Шањиди Балхї лаб ба насињат мекушояд, ки њама
дину диёнатро омўхта, некномиро пеша кардан ло76
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зим, зеро некномї гузарномаест барои ба љаннат
ворид шудан.
Абў Шакури Балхї њам дар маснавии «Офариннома», њам дар дигар шеърњои панду ахлоќии худ
бо номи нек зистан ва мурданро волотарин шарафи инсонї ба шумор меорад. Тани одамї, чун љон
баромад, зери хок меравад ва тадриљан несту нобуд мешавад. Аммо ном боќї мемонад. Ва он ном
чї гуна зиндагї тай намудани одамро таљассум
менамояд: нек ё бад. Ин аст, ки барои наслњои
оянда номи нек ба мерос гузоштан шарафи бузург
аст. Шоир бар ин аст, ки бо номи нек аз олам гузаштан назар ба зиндагонї бо номи бад афзалтар
аст:
Ба номи накў гар бимирам равост,
Маро ном бояд, ки тан маргрост.
Чунин гуфт Хусрав, ки мурдан ба ном
Бењ аз зинда, душман бад-ў шодком (64).
Абў Шакури Балхї накўкориро љавшане мешуморад, ки одамро аз њамлаи бадхоњ њифз мекунад.
Касе, ки дар рўзгори худ некиро пеша мекунад,
Худо ба ў некиро раво медонад. Шоир дар бобати
тарѓиби накўкорї таљрибаи дигар халќњоро, ки
дастрасаш гардидааст, истифода мебарад. Зоњиран
«Калила ва Димна»-ро, ки моли мардуми њиндуст
ва Рўдакї онро аз насри форсї-тољикї ба назм дароварда буд, дар назар дошта, мегўяд:
Яке панди хуб омад аз њиндувон,
Бар он хустувонанд нохустувон.
«Бикун неку в-он гањ бияфган ба роњ,
Намояндаи роњ аз ин бењ махоњ».
Ба арзониёну на арзониён
Дирам чун бубахшї, надорад зиён (69).
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Байти мобайнї њамон њикмати халќи тољикро ёд
меорад, ки фармудааст:
Ту некї мекуну бар Даљла андоз,
Ки эзид дар биёбонат дињад боз.
Ќиссаи байти мазкур маълум аст: чї тавр
шоњзода ба дарё меафтад ва бо нонњое, ки нонвой
њар рўз беѓаразона дутої ба об меандохт, зиндагї
мекунад ва нињоят шоњ фарзанди худро сињату саломат дарёфта, ба нонвой мењрубонињои зиёд мекунад. Шоир мўътаќид аст, ки аз некї некї мерўяд
ва дењќон њарчї бикорад, њосили онро мебардорад.
Абў Шакури Балхї ба њамин таљрибаи халќ такя
мекунад ва онро ба рафтору кирдори одамон
мутобиќ оварда, мефармояд:
Ту донї, ки мардум, ки некї кунад,
Кунад то мукофоти он барчинад.
Мукофотњо чандгуна бувад,
Яке он ки корад, њамон бидравад (69).
Њикмати мазкур сермаъно ва гуногунпањлў аст,
яъне ба касе некї бикунї, аз ў некї мебинї, ба яке
бадиро муносиб бубинї, аз ў бадї мебинї. Даргоњи
Худованди карим васеъ аст. Ба љавоби некии Шумо
ба фарди мушаххас некї аз љои дигар метавонад ба
Шумо бирасад ва љавобан ба бадие, ки ба шахси
муайян раво мебинад, бадї ба бадкор метавонад аз
каси дигар бирасад. Ин кори парвардигор аст.
Яъне њељ як амали инсон бељавоб намемонад. Хулосаи шоир умри љовидонї дорад:
Бињишт он касерост, к-ў некхўст,
Ки донистани хайри мардум бад-ўст.
Њама чизњоро писандад хирад,
Магар нохирадмандию хўи бад (70).
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Минбаъд ѓояњои некї ва накўкорї њамчун
бењтарин сифатњои инсонї дар адабиёти форсїтољикї хеле равнаќу ривољ ёфтанд.
Дар маркази адабиёти бадеї њамеша инсон
ќарор мегирад. Нависандагон фаъолияти инсонро
дар љабњањои гуногуни њаёт тасвир менамоянд,
фикру андеша, намуди зоњирї ва олами ботинї,
њолатњои рўњию равонии ўро ба риштаи тасвир мекашанд. Адиб манзарањои табиатро дар асари худ
инъикос намояд њам, онро аз нигоњи одам нишон
медињад. Дар назми форсї-тољикии асри Х низ инсон маќоми баланд дошт. Ўро дар ќасидањо ситоиш
мекарданд, дар њамосањо чењрањои мухталиф ва
фаъолияти инсонро ба тасвир меоварданд,
муносибатњои давлатї, корномањои ватанхоњона,
ишќу муњаббат, мењнату муборизаи ашхоси гуногунвазифаро дар роњи маќсадњои олии худ нишон
медоданд. Дар ќасоид, маснавї, ќитъа, рубої ва
дигар порчањои боќимондаи назми асри Х низ инсон ва хислатњои ў инъикос ёфтаанд. Дар шеъри зерини Фароловї, аз як љониб тавозўъ ва хоксории
шоир, аз љониби дигар, саховатмандї ва
љавонмардии ќањрамон ёдовар шудаанд:
Чї шуѓл бошад вољибтар аз зиёрати он-к,
Агарчи нек бикўшам, ба вољибаш нарасам.
Њаме шафеъ наёбам аз ў ба узри гуноњ,
Каримтабъии ў назди ў шафеъ басам (30).
Дар асри Х, ки халќи тољик ташаккул меёфт ва
дар роњи истењкоми давлати миллии соњибихтиёр
њар фарди бошуур ва худогоњ сањм мегирифт, масъалаи родмардї њамчун сифати волои инсон
ањмияти калон касб мекард. Ин фазилат дар шеъри
як зумра шоирони форс-тољик инъикос ёфта бошад
њам, дар сатрњои зерини Турки Кишї хеле равшан
падид омадааст. Шоир родмардиро дар симои чу79
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нин одамоне мебинад, ки роњи муросоро ёфта, бо
дўстон ва душманон зиндагї карда тавонад:
Родмардию мард донї чист?
Боњунартар зи халќ гўям кист?
Он ки бо дўстон бидонад1 сохт,
Он ки бо душманон бидонад зист (132).
Шоир Шокири Бухорої низ чунин родмардонро
ситоиш мекунад, ки дар њамаи љабњањои њаёт ин
сифати худро зоњир бинамоянд:
Ба родиш род монад базафт,
Ба мардиш мард монад ба зан (160).
Шокири Бухорої саховатмандии мамдўњро боиси саодати худ мешуморад ва аз њастии чунин ашхоси некўкор шукр мекунад:
Чаро на шукр кунам неъмати туро шабу рўз,
Ки аз ту ахтари ман саъд гашту кор бахамм (157).
Шањиди Балхї чун шоири забардасте, ки дар
ашъораш панду њикмат ва андешањои фалсафї ба
мушоњида мерасад, фазилатњои аъло ва хислатњои
зишти одамони замони худро тазаккур медињад. Аз
байтњои парокандаи ашъори ў рўшан мешавад, ки
дар бораи амирони сомонї мадњия њам навиштааст.
Чунончи:
Эй, аз рухи ту ёфта зебої авранг,
Афрўхта аз талъати ту маснаду авранг (39).
Шоир њам зебої, њам салобати ќањрамони худро
тасвир карда, санъати таљнисро моњирона корбаст
1

Тавонад.

80
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мекунад. Зеро вожаи «авранг» дар мисраи якум ба
маънои шаъну шукўњ омада бошад, дар мисраи дуюм ба маънои тахти шоњї истифода шудааст.
Шањид одами бадхоњ ва хайрхоњро дар як байт
ба њамдигар муќоиса карда, якеро «рўбоњи баддил», дигареро шер меномад, хислат ва рафтору
кирдори њардуро ба тасвир мегирад:
Шавад бадхоњ чун рўбоњи баддил,
Чу шеросо ту бихромї ба майдон (40).
Гумони ѓолиб ин аст, ки шер тамсиле аз шоњ,
рўбоњ рамзи душмани њилагари Сомониён аст. Вагарна дар порчаи дигар ќањрамони худро малик
наменомад ва хислатњои хуби ўро ба ќалам намеоварад:
Љањон гувост мар ўро, ки дар љањон малик аст,
Бузургвору сазовори нусрату таъйид.
Бидод неъмату бас шокир аст дар неъмат,
Бар ин ду бошад султони тахтро пойид (43).
Саховатмандї ва шукргузории ќањрамони шеърро аз муњимтарин хислатњои «султони тахт» номидааст.
Шањиди Балхї хислатњои маѓрурию худписандї,
бузургманишї ва шўњратпарастии шоирони сустназмро низ чунин мазаммат менамоянд:
Даъво кунї, ки шоири дањрам, валек нест
Дар шеъри ту на њикмату на лаззату на чам (39).
Шањид њикмат, лаззат ва маъниро аз љумлаи
сифатњои шеър мешуморад, њол он ки шеъри шоири
даъвогар, «шоири дањр» аз ин фазилатњо тињї будааст.
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Аз танќиду мазаммати шоир баъзе ашхоси
«пушту талотуфу ањриманкирдор» низ халос
нахўрдаанд. Ў мардони порсоро огоњ мекунад, ки
дар гирди онњо нагарданд, зеро хатари гирифторї
ба домони ў пайдо мешавад:
Зане пушту талотуфу ањриманкирдор,
Нигар, нагардї аз гирди ў, ки дармонї (38).
Инсоне, ки илму дониш ва њунар надорад, дар
байни љомеа эътибор пайдо карда наметавонад.
Дар
радифи
љавонмардию
саховатпешагї,
дўстпарварию
душманбадбинї,
ватанхоњию
ќањрамонї арзишњои дигари маънавї њастанд, ки
азбар кардани онњо ќадру ќимати инсонро дар
байни љомеа ва њузури давлат боло мебардоранд.
6.
Илму дониш ва њунар аз љумлаи арзишњое мебошанд, ки дар назми ќарни Х љойгоњи шоиста
доштанд.
Шоироне, ки дар шеър, маснавї ва ќасидањои
худ дониш ва ањмияти онро дар зиндагии шахсї ва
њаёти љомеа васф кардаанд, худ донишманди хоксор будаанд. Абў Шакури Балхї иќрор мекунад:
То бад-он љо расида дониши ман,
Ки бидонам њаме, ки нодонам (83).
Ин љо як ќонунияте њаст: кас њар ќадар бештар
бидонад, дарк мекунад, ки бисёр соњањои илмро
намедонад. Бинобар он донишманд дар назари худаш нодон менамояд, ки ин камоли доноист.
Абў Шакури Балхї асоси рушду камоли маънавї
ва маќоми баланди инсонро дар љамъият ва
зинањои маќомоти давлатї дониш мешуморад.
Манфиат ба мардум на ба василаи симу зар, балки
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ба василаи дониш мерасидааст. Аз њамин љост, ки
кас фаќат ба шарофати илму дониш ба дараљањои
баланд расида метавонад. Доно он касе нест, ки
мансаби баланд дорад, балки он касест, ки дониши
фаровон андўхтааст. Абў Шакури Балхї чунин
панд медињад:
Бад-он кўш, то зуд доно шавї,
Чу доно шавї, зуд воло шавї.
На донотар он кас, ки волотар аст,
Ки волотар аст он, ки донотар аст (57).
Шоир ошкоро иброз медорад, ки донишманд ба
подшоњ не, балки подшоњ ба донишманд ниёзманд
аст. Аз њамин љост, ки сарварони боаќлу хиради
мамлакат ба дарбори худ донишмандонро љамъ
меоранд, бо маслињату машварати онњо ба корњои
муњими давлатї шуѓл меварзанд. Мувофиќи аќидаи
Абў Шакури Балхї њар касе, ки зиндагии худро дар
асосњои илмї ба роњ мемонад, ба касе эњтиёљ пайдо
намекунад, балки ба дарку фањмиши љањон мерасад
ва дар дигар љабњањои рўзгор низ муваффаќ мешавад:
Касе, к-ў ба дониш барад рўзгор,
На ў боз монад, на омўзгор.
Љањонро ба дониш тавон ёфтан,
Ба дониш тавон риштану тофтан (57).
Шањиди Балхї лутфи хубе дорад. Вай мегўяд, ки
дониш бебањост, яъне бањо надорад, аммо касе, ки
илму донишро фаро бигирад, сазовори бањои баланд хоњад шуд:
Донишо! Чун дареѓам ойї аз он-к,
Бебањоиву лекин аз ту бањост (43).
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Аммо Шањиди Балхї бар ин аст, ки дониш ва
сарват насиби як нафар шуда наметавонад, касе, ки
сарватманд аст, дониш надорад, касе ки донишманд аст, сарват надорад. Шоир шахси донишманд
ва сарватмандро ба наргису гул нисбат медињад, ки
онњо дар як љо бо њам шукуфта наметавонистаанд:
Донишу хостаст наргису гул,
Ки ба љое набишкуфанд ба њам.
Њар киро дониш аст, хоста нест.
В-он киро хостаст, дониш кам.
Дар ин сатрњо нобаробарии иљтимоию
иќтисодии замони шоир ба зуњур омадааст.
Шањиди Балхї андешаеро иброз доштааст, ки
агар марди доно «бахшандакаф» бошад, яъне дасткушод ва олињиммат, сахї ва инсонпарвар бошад,
шаъну шарафи ў ба њаќиќат мерасад, асли рафтору
кирдор ва моњияти амалиёти хайрхоњонаи ў рўшан
мешавад:
Хирадманд гўяд, ки таъйиду фар,
Ба дониш ба мардум расад, на ба зар,
Чу доно шавад марди бахшандакаф,
Мар ўро расад бар њаќиќат шараф (57).
Дар байни халќ дар њамаи давру замонњо ќадри
њунар аз илму дониш камтар ё пасттар нест. Бино
бар он Абў Шакури Балхї баланд шудани ќадру
ќимати гавњарро ба њунар вобаста мекунад:
Гуњар гар шуморї ту беш аз њунар,
Зи бањри њунар шуд гиромї гуњар (57).
Абулњасани Оѓољї, яке аз шоирони шањири асри
Х, низ њунар ва њунармандро васф менамояд.
Зоњиран худи ў марди њунарманд будааст. Аспто84
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зию шикорро медонистааст, аз сењри китоб, яъне
илму дониш огоњии комил доштааст, илова бар
њунари шоирї барбатнавоз ва шатранљбозу нардбоз низ будааст, касе ба шумор меомадааст, ки аз
айёми кўдакї нозпарвард набуда, бо мењнат рушду
камол ёфтааст, бинобар ин њунарманд, соњибиззат
ва баобрў шудааст:
Эй он ки надорї хабаре аз њунари ман,
Хоњї, ки бидонї, ки наям неъматпарвард.
Асп ору камон ору каманд ору китоб ор,
Шеъру ќаламу барбату шатранљу маю нард.
Њил то љигарам хушк шавад об намонад,
Дар чашми ман обест, к-аз ў Даљла тавон кард
(126).
Хулоса илму дониш ва њунар њамчун ба зуњур
орандаи симои маънавии инсон яке аз равияњои
асосии ѓоявии назми ин давраро муайян мекунад.
Вагарна Њаким Фирдавсї ба назди «фиристода»,
яъне вакили давлат чунин шарт намегузошт:
Фиристода бояд, ки доно бувад,
Ба гуфтан далеру тавоно бувад.
Албатта, «далерию тавоноии» инсон ба илму дониши ў алоќаманд аст. Бинобар ин дар ашъори
панду ахлоќї низ такрор ба такрор таъкид мешавад, ки аз айёми наврасию љавонї ба омўхтани илму дониш камар бастан лозим аст.
7.
Њикмат, панд, фалсафа, ахлоќ њусни таваљљўњи
бисёр шоиронро ба худ мекашиданд. Дар њаллу
фасли бадеии ин масъалањо низ устод Рўдакї
пешоњанг буд, ки дар ин бора минбаъд сухан хоњад
рафт. Аз њамасрони ў Шањиди Балхї, Абў Шакури
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Балхї, Фароловї, Шокири Бухорої, Даќиќї ва
дигарњо фикру андешањои судманд изњор доштаанд. Тазаккур дода будем, ки Шањиди Балхї шоири
ашъораш аз њикмат ва дигар маънињои бикр
тињиро сахт мазаммат карда буд. Ў шеъри латиф,
њикматпарвар ва пандомезро меписандид. Худаш
њам панду њикмат мегуфт, дар зиндагї фаъол буданро ташвиќ мекард. Махсусан дар иљрои кори
нек сустї карданро маслињат намедод. Каси њушёру
бедор оќибат њар корро ќаблан андешида ба иљрои
он гом мебардорад. Ба њамин маънї менависад:
Айб бошад ба кори нек диранг,
Гар шитоб ояд, эй рафиќ, малом.
Оќибатро њам аз нахустин бин,
То ба ѓафлат гулў нагирад дом (44).
Абў Шакури Балхї нармї, хушзабонї ва бо тамкин њарф заданро њамчун яке аз вижагињои ахлоќи
инсон ба тундї ва љангу набард муќобил мегузорад.
Ў њамоно бо роњи сиёсї, гуфтушунид њал кардани
масъалањои давлатиро дар назар дорад:
Ба нармї барорад басе чиз мард,
Ки он барнаёяд ба љангу набард (63).
Ба аќидаи шоир бењтарин роњи истењкоми салтанат оштї карда тавонистан бо табаќоти гуногуни
ањолї мебошад. Ин сиёсат дар муносибатњои
байналмилалї низ зуњуроти аќлу хиради сарвари
давлат ва њукумат аст:
Чу аз оштї шодї ояд ба чанг,
Хирадманд њаргиз накўшад ба љанг (70).
Шоир Фароловї аз рўзгор ва зисту зиндагонии
мардум натиљањо бардошта, андешањои пандомези
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худро дар шакли њикматњои халќї баён менамояд.
То ваќте ки пойдевори хона мустањкам набошад,
хона дуруст намешавад. Агар тањкурсї устувор гузошта нашавад, девор низ мањкам намегардад:
Чун набошад бинои хона дуруст,
Бе гумонам, ки зер ришт ояд.
Лодро бар бинои мањкам нењ,
Ки нигањдори лод бунлод аст1 (31).
Агар андешањои Фароловиро ба сиёсати давлатдорї татбиќ бикунем, пас ќабл аз њама заминањои
иќтисодии давлатро мустањкам бояд кард. Албатта,
равнаќи иќтисодиёт ба рушди маънавият вобаста
аст. Аммо давлате, ки иќтисодиёти ривољёфта надорад, соњибиќтидор шуда наметавонад.
Шоирони тољик дар бораи масъалањои мухталифи њаёт ва рафтору кирдори одамон ашъори сараи
панду насињатї ва ахлоќї гуфтаанд, ки моњияти
фалсафї касб кардаанд. Чунончи, Абў Шакури
Балхї бар ин аст, ки шахси бадкирдор, њар ќадар
ба тарбияташ бипардозї, одами хушрафтор шуда
наметавонад, зеро «сифла феъли мор дорад». Шоир
сифларо бо мор ќиёс мекунад ва хонандаро њушдор
медињад. Бино бар он роњи наљот аз сифла ба рўи ў
нанигаристан, яке робита пайдо накардан бо ў будааст:
Морро њарчанд бењтар парварї,
Чун яке хашм оварад, кайфар барї.
Сифла феъли мор дорад бехилоф,
Љањд кун, то рўи сифла нангарї (82).
Шокири
Бухорої
худписандї,
маѓрурї,
шањомати нодаркори баъзе одамонро, ки дар
1

Ин байт ба Рўдакї њам нисбат дода мешавад.
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натиља Худоро нашинохта мемонанд, мазаммат
намуда, оќибатњои зарарноки чунин падидањои
ахлоќиро нишон медињад. Шакли ифодаи ин фикри
бикр панду њикмат аст:
Њар кї ў дар рањ равад сармасту шўх,
Афтад андар хоки хорї аз шукўњ (158).
Хирад ва хирадмандї яке аз муњимтарин
риштањои назми ќарни Х ба шумор меояд. Ин
мавзўъ дар эљодиёти шоирон фаќат хулосабардорї
аз осори донишмандони Юнони Ќадиму мамолики
араб ва Њиндустон набуда, балки аз худи воќеияти
реалии он замон ворид шудааст. Ёдовар мешавем,
ки давлати Сомониён мањз ба
шарофати аќлу хирад ва талошу набардњои
оќилонаю одилонаи амир Исмоили Сомонї бунёд
гардид ва истењком ёфт. Пояи устувори маънавии
давлати мазкур хирад буд. Ин давлати тавоно мањз
ба касофати амири номурод Абдулмалики Сомонї,
ки њамагї њашт моњу 17 рўз дар сари ќудрат буд,
дар натиљаи низоъњои дохилї ва њуљуми Султон
Мањмуди турк шикаст хўрд ва таназзул ёфт. Абдулмалик бехирадии комил зоњир кард ва бо ќувваи
андак алайњи лашкари сершумори Султон
Мањмуди Fазнавї њамла овард ва дар натиља аќибнишинї кард. Абдулмалики бехирадро туркњо дар
Узганд соли 999 ба ќатл расониданд. Шоирон аз ин
гуна воќеањои мудњиш хулосањои даркорї бароварданд ва ба ситоиши хирад пардохтанд, ки барои
њар инсон, хусусан ба давлатдорон, ногузир аст.
Хаёл мекунам, ки барои тавсифи хирад ва
хирадмандї ва наќши онњо дар зиндагї аз
навиштањои ду шоири бузург – Абў Шакури Балхї
ва Абулќосими Фирдавсї сухан ба миён оварем,
кифоя аст. Абў Шакури Балхї дар маснавии «Офариннома» хирадро њамчун арзиши бузурги маънавї
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барои хосу ом зарур мешуморад. Хирадро њамчун
подшоњ фармонравои њамагон њисоб мекунад. Шоир дар бораи ањмияти хирад њамчун як нафар файласуфи донишманд изњори андеша намуда, хирадро
подшоњ ва тани одамиро лашкар, шањвату орзуро
чокарони шоњ мењисобад:
Хирадманд гўяд, хирад подшост,
Ки бар хосу бар ом фармонравост.
Хирадро тани одамї лашкар аст,
Њама шањвату орзу чокар аст (56).
Ба фикри шоир хирад инсонро аз пажмурдагї
нигоњ медорад ва ба рушду камоли маънавї мерасонад. Касе, ки соњибхирад аст, бидуни миёнарав
мефањмад, ки ин љањон соњиб дорад:
Хирад чун надонї, биёмўзадат,
Чу пажмурда гардї, барафрўзадат.
Хирад бемиёнљию берањнамой
Бидонад, ки њаст ин љањонро Худой.
Абў Шакури Балхї хирадро бењтар аз чашми
бино ва афзун аз дониш мешуморад, яъне хирадманд њама чизро рўшан бидида, ба мазмуну
моњияти онњо ба хубї сарфањм меравад. Ин аст, ки
хирад ёри бењтарини одам аст:
Хирад бењтар аз чашму биної аст,
На биної, афзун зи доної аст.
Хирад бод њамвора солори ту,
Мабод аз љањон љуз хирад ёри ту (57).
Рољеъ ба ањамияти хирад дар рушду камоли инсон ва пойдории давлат дигар шоирон низ изњори
андеша кардаанд, вале њељ кадоми онњо хирадро
дар сатњи Њаким Фирдавсї ситоиш карда натавонистаанд.
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Абулќосими Фирдавсї як фасли «Шоњнома»-ро
«Гуфтор андар ситоиши хирад» ном нињодааст. Ин
фасл пас аз «Оѓози китоб» ва пеш аз «Офариниши
олам» љой гирифтааст. Аз ин љойгоњ рўшан мегардад, ки шоир ба масъалаи хирад чї гуна ањмияти
калон медињад, зеро агар хирадманд набошї ва
мазмуну моњияти хирадро нафањмї, чї тавр офарида шудани оламро низ дарк карда наметавонї. Бесабаб нест, ки Фирдавсии бузург ба хонанда ё шунавандаи оддї не, балки мањз ба худ ё ба дигар
шахси хирадманд мурољиат карда, лаб ба гуфтор
андар ситоиши хирад мекушояд:
Кунун, эй хирадманд, арљи хирад
Бад-ин љойгањ гуфтан андар хўрад.
Ба худаш њам дахл доштани ин мухотабро аз
байти зерин метавонем бифањмем:
Бигў, то чї дорї, биёр аз хирад
Ки гўши ниюшанда з-ў бар хурад.
Сипас ба ситоиши хирад мепардозад, ки аз арзишмандтарин инъомњои парвардигор ба шумор
меояд:
Хирад бењтар аз њарчї, эзид-т дод,
Ситоиш хирадро бењ аз роњи дод.
Дар яке аз нусхањои «Шоњнома» пас аз байти
мазкур хирад чунин тавсиф ёфтааст:
Хирад афсари шањриёрон бувад,
Хирад зевари номдорон бувад.
Хирад зиндаи љовидонї шинос,
Хирад мояи зиндагонї шинос.1
1

Абулќосим Фирдавсї. Шоњнома, љ. 1, сањ. 16.
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Аз ин сатрњо бармеояд, ки шоири бузург хирадро арзиши љовидонї ва «мояи зиндагонї» ба њисоб
оварда, соњибхирадиро ќабл аз њама ба сарварони
давлату њукумат ва дигар шахсиятњои номдор
(олим, адиб, њаким, файласуф, вазир...) ногузир
мешуморад. Шоир, ки таърихи Эронзамин, шоњону
шоњзодагонро омўхта ва шоирона ба тадќиќ гирифта буд, мањз ба шањриёрон ва номдорон зарур
будани хирадро оќилона таъйид мекунад. Зеро
бурду бохти њар яке аз онњо ба дараљаи хирадмандї
ё бехирадиашон вобаста буд. Ў хирадро аз њастии
инсон људо намекунад, зеро ў хирадро сифати инсон, меъёри бузургии ў мењисобад, рањнамой ва
дилкушое мешуморад, ки њам дар ин дунё, њам дар
охират њомии инсон будааст:
Хирад рањнамою хирад дилкушой,
Хирад даст гирад ба њарду сарой.
Ба аќидаи Њаким Фирдавсї ѓаму шодї, фузунию
камї низ ба хирад ва дараљоти вай, ваќту соат,
шарту шароит ва мавќеи тазоњуроти он вобаста будааст. Яъне хирад ба рафтору кирдор ва
мавќеъшиносии марди хирад иртибот доштааст.
Агар сухан ё азму њаракати кас дар мавќеу маќоми
муносиб ба вуќўъ ояд, шодмонию фузунї меорад,
агар бе ваќту соат ва бе мавќеъ падид ояд, кас ба
ѓам ва камї дучор меояд:
Аз ў шодмонї, аз ўят ѓам аст,
Аз ўят фузунї, аз ўят кам аст.
Агар марди равшанравон бехирадї зоњир намояд, њаргиз ба шодмонї намерасад, аз кардаи худ
пушаймон гардида, азоби алиме аз сар мегузаронад. Байти зерин чунин маќоли халќиро ёд меорад:
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«Чаро оќил кунад коре, ки боз орад пушаймонї».
Дар «Шоњнома» мехонем:
Касе, к-ў хирадро надорад зи пеш,
Дилаш гардад аз кардаи хеш реш.
Тибќи андешаи шоир мањз хирад боиси рўшании
љањонбинї ва љањоншиносии инсон мегардад. Чун
инсон ба дунё омад, Парвардигор аввал аз њама хирадро офарид. Аз њамин љост, ки бандањои Худо
низ бояд ќабл аз њама хирадро њамчун нигањбони
љон бишносанд ва аз офаридгор сипосманд бошанд, ки гўшу чашму забон додааст. Неку бади
олам аз онњо њосил мешавад:
Хирад чашми љон аст чун бингарї,
Ту бечашм шодон љањон наспарї.
Нахуст офариниш хирадро шинос,
Нигањбони љон асту они сипос.1
Њакими бузург таълим медињад, ки дар зиндагї
њар касе хирадро дастури фаъолияти худ бисозад,
љонаш аз носазоињои замона эмин мемонад, яъне
хирад њомии њастии инсон аст:
Њамеша хирадро ту дастур дор,
Бад-ў љонат аз носазо дур дор.2
Шоирон хирадро бисёр васф кардаанд. Сабаби
ин, ба фикри мо, ин аст, ки њаёти бехирад љоњилона
аст. Хирад барои тамоми рўзгори халќ дар дарозои
таърих ногузир мебошад, то ки зиндагонї мазмуни
шоиста пайдо намояд. Хирад ба хусус дар асри Х –
давраи таќдирсози халќњои эронитабор зарурати
1
2

Њамон љо. сањ. 17.
Њамон љо. сањ. 18.
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фавќуллода пайдо кард. Ин давраи худогоњї ва
эњсоси баланди ватанхоњии халќњои форс-тољик ба
шумор меомад. Давлати миллиро њифз кардан,
нигоњ доштан ва худро дубора ба асорати бегонагон надодан лозим меомад. Барои иљрои ин вазифа
хирад зарур буд. Ин аст, ки адабиёт ба ин мавзўъ рў
овард.
8.
Боз як мавзўи муњими назми асри Х мењнат ва
ањмияти он дар зиндагї мањсуб мешавад. Шоирони
ин давр пањлўњои гуногуни ин мавзўъро ба тасвир
гирифтаанд ва яке аз онњо даъват ба мењнат аст. Зеро танњо мењнат ва њосили он метавонад касро аз
ниёзмандии моддї наљот бидињад. Ин аст, ки
Шањиди Балхї хољаи бузург, аммо фаќиру бенаворо ба мењнат мехонад, мегўяд, ки дос (љоњшук) бигиру алаф (њашиш) дарав кун:
Эй хоља, бо бузургии ишѓоли бенаво,
Баргир љоњшуку медарав њашиш. (38).
Шањиди Балхї пешаварон, њунармандон – дарзї
ва бофандагонро сано мегўяд, ки пайваста мењнат
мекунанд, яке барои мулук – ањли љоњ кулоњ
медўзад, дигаре палоси сиёњ барои мардум мебофад. Онњо бо њамин роњ маишати худро таъмин менамоянд:
Ба фалак – бар ду шахси пешаваранд,
Он яке дарзї, он дигар љулоњ.
Ин надўзад магар кулоњи мулук,
В-он набофад магар палоси сиёњ (42).
Шоир Хуљастаи Сарахсї низ монанди Шањиди
Балхї мардумро ба корњои хољагии кишоварзї
даъват мекунад:
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Баргир каланду табару тешаву нова,
То нова кашї, хор занї гирди биёбон (152).
Абў Шакури Балхї зарурат ва ањамияти кишоварзу оњангару пойбоф (бофанда)-гонро дар њаёти
љомеа наѓз дарк карда, натиља мегирад, ки онњо на
бояд бекор бимонанд, онњоро лозим меояд, ки пайваста ба мењнат, иљрои касбу кори худ машѓул шаванд. Агар онњо мењнат накунанд, сазовори
љазоанд:
Кишоварзу оњангару пойбоф,
Чу бекор бошанд, саршон бикоф (48).
Шоир Абулаббос низ дар яке аз шеърњояш мардумро ба «тухми мењнат бипош» – идан (102)
даъват кардааст.
Хаббозии
Ќоинї
одамони
бекорчї
ва
мењнатгурезро мазаммат мекунад, ки рўзи дароз
умри худро бењуда мегузаронанд. Ў њиљо мегўяд, ки
магар чунин касон шабона мисли харбевоз –
кўршапарак, хуффош «кор» мекунанд?
Накунї њељ кор рўзи дароз,
Кори ту шаб бувад чу харбевоз (311).
Ќамарии Љурљонї њунар ва њунармандро ситоиш
карда, давлату сарвати ба шарофати њунар ёфтшударо поянда, љовидонї мењисобад:
Бењунар давлат поянда набошад бас дер,
Давлат он бошад поянда, ки ёбї ба њунар (378).
Яке аз вижагињои адабиёти классикии форстољик, ки шикоят аз замона, танќиди нуќсонњои он
ва ибрози фикру андеша ва эњсоси њасбињолї ме94
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бошад, ибтидои худро аз назми ќарни Х мегирад.
Шоирон, ки табиатан мардуми озодандеш њастанд,
бо камбудї ва носозињои замони зисти худ
њамрангу њамоњанг шуда наметавонанд. Онњо дар
тамоми давру замонњо нисбат ба беадолатињои
иљтимої оштинопазиранд. Оњангњои норизої аз
баъзе равандњои иљтимої ва ахлоќии замон, танќид
ва мазаммати он нуќсонњо дар эљодиёти шоирони
ќарни Х хеле рўщан инъикос ёфтаанд. Шеъри зерини Шањиди Балхї шўњрати бештар аз њазорсола
дорад:
Агар ѓамро чу оташ дуд будї,
Љањон торик будї љовидона.
Дар ин гетї саросар гар бигардї,
Хирадманде наёбї шодмона (44).
Чаро шоир натиља мегирад, ки дар тамоми дунё
«хирадманде наёбї шодмона». Хирадманд ѓамгин
аст. Сабаб ин аст, ки хирадманд њамтаќдири халќу
ватан, њамдарди миллат аст. Њар зарбае, ки аз
њаводиси рўзгор ба љисму љони Ватан ва миллат
мерасад, пеш аз њама дар дили ў наќш мегузорад.
Махсусан норасоињои иљтимоие, ки мардум аз сар
мегузаронанд, ба дили марди хирад таъсири сахт
мегузорад. Ин аст, ки ѓами дили хирадманд монанди дуди оташ аст ва љањони рўшанро ба торикистон
табдил дода метавонад.
Шањиди Балхї давраи зисту зиндагонии худро
«замонаи ѓампарвард» меномад. Яъне њаёт чунон
љараён мегирад, ки ба љои шодї эљод кардан, ѓам
мефизояд, њар рўз аз дўст људо месозад ва шоир њар
лањза бо њамагон видоъ мекунад, ки ин дардест сангин! Мазмуни мазкур чунин шакли шеърї гирифтааст:
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Дардо, ки дар ин замонаи ѓампарвард,
Њайфо, ки дар ин бодияи умрнавард,
Њар рўз фироќи дўсте бояд дид,
Њар лањза видои њама мебояд кард (36).
Ин шеър зоњиран њасбињолї менамояд, моњиятан
шеъри љиддии иљтимоист, ки шарики дарду ѓами
халќ будани шоирро нишон медињад. Дўст њар рўз
тарки њаёт намекунад, њамагон низ њар лањза бо
шоир бесабаб видоъ намегўянд. Аз њамин љост, ки
шоир мусибати вазнини халќро дар назар дорад.
Дар натиљаи љангу љидолњои дохилї ва
зўроварињои хилофати араб њар лањза ба сари халќ
фољиае меомад, кушторњо ва љилои ватан карданњо
рух медоданд. Шоир њамоно њамон фироќ ва њамин
видоъро дар назар дорад. Дар замони зиндагии
Шањиди Балхї ин гуна фољиањо тез – тез ба вуќўъ
меомаданд магар, ки ў бо тамсил мегўяд:
Мори яѓтанљ агар-т дї бигзид,
Навбати мори афъияст имрўз (37).
«Мори афъї» њамоно ишора аз душмани
берањми халќу ватан аст.
Шоир замонаро «бошгуна» – чаправ ва раќиби
худро каљрафтору бадрафтортар («бошгунатар»)
меномад, ки ин эътирози ошкорои ў аз
беадолатињои замона аст:
Эй кори ту зи кори замона намунатар,
Ў бошгунаю ту аз ў бошгунатар (40).
Саффори Марѓазї аз љањон сахт лаб ба шиква
мекушояд, ки шодияш хеле каму ѓамаш бисёр аст.
Зиддияти иљтимоии замон дар ду сатри ў рўшан ба
чашм мерасад:
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Ё раб, чї љањон аст ин! Ё раб, чї љањонШодї ба ситир бахшаду ѓам ба ќапон (199).
Шоир Кисої бо Саффори Марѓазї мувофиќ аст.
Ў љањонро макони талхї, яъне ѓаму ѓуссаву андўњ
ба шумор меорад, ки аз он бањрае бардоштан, тамаъе умед кардан имконнопазир аст:
Љањон љое ба талхї аст тињибањраву пурдахт,
Љуз ин буд маро тамаъу љуз ин будам алчахт (190).
Имораи Марвазї низ бо Кисої ва Саффори
Марѓазї њамфикр буда, дар танќиди замона назар
ба онњо жарфтар меравад. Ў љањонро ба мори газанда ва љањонљўйро ба моргир нисбат медињад ва
эътимод дорад, ки мор аз моргир дар фурсати муносибе интиќоми худро хоњад гирифт. Бино бар он
ба андаке азиз кардани љањон фирефта шудан лозим набудааст, зеро рўзе ў каси азизи худро хор њам
мекунад:
Fарро машав бад-он, ки љањонат азиз кард,
Эй бас азизкардаи худро, ки кард хор.
Мор аст ин љањону љањонљўй моргир
В-аз моргир мор барорад њаме димор (88).
Мор тимсоли замонаи золим аст, ки аз моргир
њам бадтар!
Шоирон алайњи нобаробарињои иљтимої дар
љомеа садои эътироз баланд мекарданд. Азобу
шиканљаи мардуми камбаѓал њиссиёти рањму
шафќат ва инсонпарварии шоиронро бедор мекард
ва онњо ба њифзи љабрдидањо сухан мегуфтанд.
Шоир Хусравї аз он ба шигифт меомад, ки мардуми ранљбар донову зираку фарзона бошад њам, ба
рўи об намебарояд. Онњо дар рўзгори њаррўза шикаст мехўранд, азоб мекашанд, давлат онњоро ба
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њимояи худ намегирад. Шоирони њаќиќатљў медонистанд, ки њаёт танњо аз тараб, хушї ва
шодмонињо иборат нест. Зиндагї аз талхию
ширинї ва пастию баландињо иборат аст. Адлу инсоф ва зулму золимї њамеша пањлўи њамдигар
ќарор гирифтаанд. Шигифтовар он аст, ки дар ин
љањони ќаљрафтор ва бўќаламун аксаран адлу дод
не, балки беадолатию ноинсофї пирўз мешаванд.
Љањонро нобаробарињои иљтимої фаро гирифтааст. Аз њамин љост, ки талошу муборизањои шадид,
зиддияту бархўрдњо, мухолифатњои тезу тунд дар
љомеаи инсонї њамеша шоирони адолатхоњро ба
ташвиш меоранд ва таваљљўњи онњоро ба худ мекашанд. Шоир Абўтайиби Мусъабї аз беадолатињои
иљтимої, нобаробарињои табаќоти љомеа ба дод
омада мегўяд:
Љањоно! Њамоно фусусию бозї,
Ки бар кас напоию бо кас насозї...
Ба зоњир яке байти пурнаќши озар,
Ба ботин чу хукї, палиду гурозї.
Якеро наимї, яке канда неъмат,
Бар ин бахт баста, бар он некбозї.
Њама озмоиш, њама пурниёиш,
Њама пурдироиш чу гурги тирозї.
Чаро зираконанд бас тангрўзї?
Чаро аблањонрост бас бениёзї?
Чаро умри товусу дуррољ кўтањ?
Чаро мору каргас зияд дар дарозї?!1
Дар осори Даќиќї низ љо-љо шикоят аз нобаробарии иљтимої ва беадолатињои љањон ба гўш мерасанд:

1

Шеъри мазкур иќтибос шуд: Ш. Њусейнзода. Њабдањ маќола.
Душанбе, «Њумо», 2007.
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Басо касо, ки надими њарираю барраст,
Ва бас кас аст, ки серї наёбад аз мулке! (201).
Ё ки :
Дили нодошт пур зи хун бошад,
Соѓари айши ў нагун бошад (203).
Шоирон алайњи нобаробарињои иљтимої дар
љомеа садои эътироз баланд мекарданд. Азобу
шиканљаи мардуми камбаѓал њиссиёти рањму
шафќат ва инсонпарварии шоиронро бедор мекард
ва онњо ба њифзи љабрдидањо сухан мегуфтанд.
Шоир Хусравї аз он ба шигифт меомад, ки мардуми ранљбар донову зираку фарзона бошад њам, ба
рўи об намебароянд. Онњо дар рўзгори њаррўза шикаст мехўранд, азоб мекашанд, давлат онњоро ба
њимояи худ намегирад.
Хусравї образнок карда изњор медорад, ки мардуми зањматкаш гул корад њам, чун бахтбаргашта
аст, ба љои садбаргу зайтун хору хас мерўяд, яъне
халќи бечора ба муроди худ расида наметавонад:
Чаро ин мардуми донову зираксору фарзона
Ба темору азоб-андар або давлат ба пайкор аст.
Агар гул корад ў, садбарг або зайтун, зи бахти ў
Бар он зайтуну он гулбун ба њосил
ханљаку хор аст (336).
Хусравї нуќсони замона ва баъзе мансабдоронро фош мекунад, ки онњо ба одам аз рўи њунар ва
истеъдодаш бањо намедињанд, ба ќадри соњибњунарњо намерасанд, аммо бењунару бедонишњоро
азиз мекунанд ва боло мебардоранд. Соњибистеъдодњоро хору зор месозанд, ба онњо арљ намегузоранд. Шоир ин хислатњои даврони худро
беадолатї ва аз њаќиќат дур мешуморад.
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Он яке бењунар азиз чарост?
В-ин дигар хор монда зери самак?
Ин аломат на они њастї буд,
Пас чї даъвї кунї бад-ўву чї пак (336).
Абў Шакури Балхї дар таљрибаи њаёти худ мебинад ва итминон њосил мекунад, ки зумрае аз
соњибмансабон шоир ва донишмандонро ба зиллат
мекашанд, хору беќадр месозанд, ранљу азоб
медињанд. Аз ин лињоз ў ба чунин ашхоси
њунарнописанд бо аломати эътироз њарф мезанад
ва лаб ба шиква мекушояд, ки дар натиљаи чунин
беэътиноии њокимон тани шоир аз оњану санг бошад њам, фарсудаву абгор хоњад шуд. Байти зерини
њасбињолии ў гувоњи гуфтањои мост:
То кай кунад ў хорам, то кай кунад ў шангам,
Фарсуда шавам охир, гар оњану гар сангам (81).
Баъзе шоирон иќрор кардаанд, ки дар натиљаи
ношукриву носипосї, ба инобат нагирифтани
неъмати замона кас ба ранљу шиканља гирифтор
мешавад:
Шокири неъмат набудам, ёфтї,
То замона зад маро ногоњ кўфт (86).
Номусоидињои рўзгор боиси тарки ватан кардан
ва ба мусофирату ѓурбат афтодан ва мўњтољињои
моддии зумрае аз шуаро мешуданд. Абулаббос ба
њамин маънї навишта буд:
Зи хонумону ќаробат ба ѓурбат афтодам,
Бимондам ин љо бесозу баргу ангиштол (101).
Агар шоир аз ниёзмандињои гуногун њарф бизанад, ашхоси бедард насињат мекарданд, ки сабур
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бош, сабр туро ба мурод хоњад расонд, зеро сабр
талх бошад њам, мевааш ширин аст. Аслан сабр
кардан ва ќаноат пеша намудан аз љумлаи унсурњои
тасаввуф мањсуб мешаванд. Шояд намояндагони
тасаввуф Даќиќиро ба сабру ќаноат даъват карда
бошанд. Вале Даќиќї, ки ба оини зардуштї
таваљљўњ дошт, њанўз таълимоти фалсафаи тасаввуфро напазируфта буд. Аз њамин љост, ки ў нисбат
ба сабру ќаноат озодандешї мекунад. Шоир гўё
умри худро ба сабр гузаронида бошад њам, њосили
онро надидааст. Бино бар он ў мегўяд, ки боз як
умри дигар лозим меояд, то ки њосили сабрро бубинад:
Гўянд сабр кун, ки туро сабр бар дињад,
Оре, дињад, валек ба хуни љигар дињад.
Ман умри хешро ба сабурї гузоштам,
Умри дигар бибояд, то сабр бар дињад (289).
Робитаро аз дунёи моддї барканда, гўшаи узлат
ихтиёр кардан њам, аз љумлаи таълимоти фалсафаи
тасаввуф будааст. Дар назми асри Х тасаввуф реша
нагустурда бошад њам, баъзе унсурњои он роњ меёфтанд. Бењуда нест, ки Шањиди Балхї гуфтааст:
Баргузидам ба хона танњої,
Аз њама кас дарам бубастам чуст (37).
Мурод аз гўшанишинї барќарор кардани адлу
инсоф, таљдиди саодати мусулмонњо, наљоти шахс
аз тањдиди беадолатињои замона буд. Бинобар ин,
гўшаи узлат ихтиёр кардани баъзе шоирон на танњо
моњияти динї, балки моњияти иљтимої њам дошт.
Минбаъд шикоят ва норизої аз фишору
тазйиќњои њаёт ва эътироз аз љабру зулм,
ниёзмандињои рўзгор ва ањволи танги моддию
маишии мардум дар адабиёти форсї-тољикї инки101
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шоф ёфтанд ва равияи халќии онро мустањкам карданд.
9.
Аз чашми шоирон нуќсонњои хислату характери
одамон низ пўшида намондаанд. Онњо нокасию
бефарњангї, зиштию разилї, бехирадиву бедонишї,
ноодамию касифї, бефаросатию аблањї, њарисию
нафсоният, кибру ѓурур ва дигар ќабоњатњои рафтору кирдори баъзе ашхосро ба зери тозиёнаи
танќид гирифтаанд. Мурод аз танќиди хислатњои
манфури одамон њамоно ислоњи љомеа ва ба пояи
баландтари фарњангию ахлоќї бардоштани он будааст.
Яке аз шоирони он давра Абдулњасани Оѓољї
нони нокасро аз марги муфољот њам бадтар ва хорию мазаллати тўњматчиро бадтар аз азоби
ниёзмандї мешуморад:
Нони нокас баттар аз марги фаљо,
Зулли шањмат баттар аз зулли ниёз (127).
Дар сатрњои дигар ноодамию бехирадиро, ки
«фазилат»-и бархе аз бандагони Худо мањсуб мешуданд, бо кинояи талх мазаммат мекунад:
Туро фазилат бар хештан тавонам дид,
Валек фазлат – номардумисту бехирадї (127).
Шокири Бухорої бо як тир ду нишон мезанад:
якбора нодону бедонишро мазаммат менамояд ва
касеро, ки бедонишро мадњ мегўяд, аблањ мешуморад:
Бад-он кас, ки љонаш зи дониш тињист,
Ситињиданат мояи аблањист (158).
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Шоир ашхосеро, ки гирифтори њирси молу сарвати дунё буда, якумр ба шўр омада дар ин хусус
«љўшидаю нолида»њарф мезананд, ба зери тозиёнаи
танќид мегирад:
Бањри дунё то ба кай нолиданат,
Њар замон љўшидану нолиданат (158).
Шокири Бухорої аз танќиди нуќсонњои шахсони
алоњида, одамони људогона ба саркўбии замона
мепардозад. Вай замонеро нафрин менамояд, ки
бофандаро кибру мартаба (мансаб) додааст. Шоир
аз ин лињоз ба шигифт меояд, ки машѓули мокую
калоба магар барбату чангу чаѓонаро шинохта метавонад? Ба ибораи дигар бигўем, магар бофанда
ба масъалањои фарњанг сарфањм рафта метавонад?
Ба њаллу фасли масоили маънавї бояд мутахассиси
ин соња машѓул бишавад, на каси дигар:
Нафрин кунам зи дарду фиѓон ин замонаро,
К-ў дод кибру мартабат ин кўфшонаро.
Онро, ки бо макую калоба бувад шумор,
Барбат куљо шиносаду чангу чаѓонаро (158).
Агар ба истилоњи имрўз бигўем, шоир аз љо ба
љо гузоштани соњибмансабон розї набудааст. Мехостааст, ки ба њар соња донишманди њамон соња
роњбарї намояд.
10.
Ишќу муњаббат яке аз мавзўъњои асосии назми
ќарни Х ба шумор меояд. Аз рўи порчањои
боќимондаи ќитъа, рубої ва ќасидањо метавон
натиља гирифт, ки шеърњои ошиќона дар ин давра
хеле ривољ ёфтааст. Шоирон Фароловї, Шањиди
Балхї, Абў Исњоќи Љўйборї, Мантиќии Розї, Абў
Шакури Балхї, Робеаи Ќаздорї, Маъруфии Балхї,
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Бадеъи Балхї, Рафеуддини Нишопурї, Хусравонї,
Мунљик, Кисої ва дигарон чун султони шоирони
он замон устод Рўдакї ашъори самимї, пурсўзу гудоз ва латифу ботаровати ошиќона эљод кардаанд.
Дар он давра таъсири ирфон ва тасаввуф дар
шеърњои ѓиної ба пуррагї ба мушоњида намерасад,
чунонки дар эљодиёти шоирони форс-тољик дар
ќарнњои ХI-ХII ва минбаъд ба пуррагї муоина мешавад.
Мавзўи асосии назми ошиќона дар асри Х ишќу
муњаббати зану мард буд. Њусну љамоли маъшуќ
ситоиш меёфт, њолатњои пуризтироби ошиќ, азобу
шиканљаи он дар роњи висоли ёр тасвир мешуд. Зебоии чењраву ќаду ќомати маъшуќ ба таври
рисолатї васф мегардид. Дар назари ошиќ зеботарин, латифтарин, покизатарин зан ёри ў буд. Ин
аст, ки ошиќ дар роњи расидан ба висоли ў аз њама
чиз, њатто аз љонаш гузар мекард. Шањиди Балхї
дар як шеъри ѓазалмонанди худ мегўяд:
Маро ба љони ту савганду саъб савганде,
Ки њаргиз аз ту нагардам, набишнавам панде (35).
Азму иродаи Бадеъи Балхї дар роњи ба даст
овардани маъшуќи рисолатиаш хеле ќавию матин
аст, то љое, ки агар ба мурод нарасад, њозир аст
худро талаф бикунад:
Дилдори Манотро садаф хоњам кард,
Охир ба мадорот ба каф хоњам кард.
Ё он ки туро ба мењри худ ром кунам,
Ё умр ба ишќи ту талаф хоњам кард (310-311).
Бадеъ магар ба хотири маъшуќ ба зиндон афтода, ки љалвизї, яъне ѓаммозии зулфи мушкини ўро
сабаб нишон медињад:
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Раво набуд ба зиндону банд танам,
Агар на зулфаки мушкини ў будї љалвиз (310).
Эътибори маъшуќ дар ашъори ошиќона хеле баланд тасвир ёфтааст. Намоз гузоридан, ки яке аз
шартњои мусулмонист, дар баъзе шеърњо чун
эътиќод ба ќиблаи рўи маъшуќ истифода мешавад.
Шањиди Балхї менависад:
Туро саломат бод, эй гули бањору бињишт,
Ки сўи ќиблаи рўят намоз хонандї. (36).
Маъруфии Балхї овози ёри худ – «лўъбати Фархор»-ро аз «овози намози бомдод» бартару хуштар
ба шумор меорад. Ё ки ба гўши мардуми бемор
«овози намози бомдод» њар ќадар форам бирасад,
ба самъи ошиќ садои маъшуќ форамтар,
гўшнавозтар мерасидааст:
Овози ту хуштар ба њама рўй,
Наздики ман, эй лўъбати Фархор.
З-овози намози бомдодин –
Дар гўши ѓамин, марди бемор (303).
Дар назми асри Х як навъ тазод дар тасвири
њусну љамол ва хислатњои маъшуќ ба назар мерасад. Аз як тараф зебоию мењрубонї, аз љониби дигар, берањмию ситамгарии ў тасвир ёфтаанд. Ин
гуна ашъор њолати шоир ва сифатњои ќањрамони
ѓиноиро низ дар бар мегиранд. Чунончї, Кисої
ќомат, лаб, чашм ва дањони ёрро чунин васфу тасвир кардааст:
Ќомати чун сарви равонаш нигар,
Он лаби ширину забонаш нигар.
Ќушии он чашми сиёњаш бубин,
Хушии он тангдањонаш нигар (180).
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Дар сатрњои мазкур кайфияти аъло, рўњи баланд
ва ифтихори шоир аз њастии дилпазири ќањрамони
ѓиної дида мешаванд.
Дар шеъри зерини Рафеъуддини Нишопурї
њусну љамоли ёр, бахусус сунбули мўй, рухсори
арѓувонї ва абрўи камони ў ошиќро сахт азоб
медињанд, ўро месўзонанд, гўё маъшуќ сўи ошиќ
тири љафо аз камони абрў рост карда бошад:
Зи сунбуле, ки узорат бар арѓувон афканд,
Њазор сўз дар ин љони нотавон афканд.
Бигў, ки тири љафо бар кї рост хоњї кард.
Ки абрўи ту њаме боз дар камон афканд? (312).
Наќши раќиб, ки дар назми классикии форстољик хеле фаровон аст, аввалин маротиба дар
шеъри асри Х инъикос ёфтааст. Дар рубоии зерини
Тоњири Чаѓонї симои замона (даврон), ошиќи номурод «раќиби нодон» акс ёфта, маъшуќ дар назар
дошта шудааст:
Даврон моро зи васл шодон накунад,
Љуз тарбияти раќиби нодон накунад.
Њаргиз нарасонад дили моро ба мурод,
Коре ба муроди номуродон накунад (326).
Шоира Робеаи Ќаздорї низ дар яке аз ѓазалњои
худ аз дарди ишќ изњори андеша мекунад. Вай
кўшишњои зиёди дил набохтан карда бошад њам,
вале нерўи ишќ боло мегирад. Аз њамин љост, ки
ишќу ошиќиро аз тамоми арзишњои маънавї бартар мењисобад. Дарзамон душворињои ошиќиро
тасвир менамояд. Аз назари ў ошиќ бояд шахси тобовар, пуртоќат ва назарбаланд бошад ва фарозу
нишеби њаётро мардона паси сар карда битавонад.
Вожањои «нописанд» ва «зишт» дар ѓазали зерини ў
муродифи раќиб мебошанд. Робеа, чун аз номи
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љинси латиф сухан мегўяд, ќањрамони ѓиноии
шеъри худро ба «тавсан», яъне ба аспи љавони саркаш нисбат медињад:
Ишќи ў боз андар овардам ба банд,
Кўшиши бисёр н-омад судманд.
Тавсанї кардам, надонистам њаме,
К-аз кашидан сахттар гардад каманд.
Ишќ дарёи каронанопадид,
Кай тавон кардан шино, эй њушманд!
Ошиќї хоњї, ки то поён барї,
Бас бибояд сохт бо њар нописанд,
Зишт бояд диду ангорид хуб,
Зањр бояд хўрду пиндорид ќанд (110).
Дар назми ошиќонаи асри Х тасвири маъшуќ
љойгоњи намоён дорад. Шоирон кўшиш ба харљ додаанд, ки симои маъшуќро бо тавсифу ташбењоти
зебою дилнишин ба тасвир бигиранд. Шањиди
Балхї лањзаи аз об баромадани ёри дилнавозро чунин тасвир мекунад:
Чун тани худ ба барм пок бишуст,
Аз масомаш тамом лўълўъ руст.
Нарм-нармак зи барм берун шуд,
Мењраш аз он чи буд, афзун шуд (41).
Яке аз шоирони забардасти ин давра Мунљик
чењраи маъшуќро ин зайл нишон медињад:
Зулфайни баршикаставу ќадди санавбарї,
Зери ду зулфи љаъдаш дар хатти анбарї.
Ду лаб – аќиќу зери аќиќаш ду раста дур,
Наргис ду чашму зери ду наргис – гули тарї.
Чашму ду зулфу ду лаб – њар се мушаъбиданд,
В-аз якдигар гирифта њама сењру дилбарї...
(350-351).
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Љузъњои чењраи ёр ба ашёи мушаххаси њаётї
нисбат дода шудаанд: Зулф – шикаста, ќад – санавбар, лаб – аќиќ. Дандон – дур, чашм – наргис, рухсора – гули тар. Мунљик шояд яке аз аввалин шоирони форс-тољик буд, ки бори аввал истиораю
ташбењњои мазкурро дар тасвири чењраи дилбар
корбаст кардааст.
Шоир Абў Исњоќи Љўйборї низ дар як ѓазали
худ чењраи маъшуќро ба офтобу моњтоб, зулфайнашро ба райњон ва худашро ба абри найсон шабењ
оварда, дар маќтаъ мегўяд:
Ба як гузар, ки сањаргоњ бар гулистон кард,
Бињишт кард саросар њама гулистонро (129).
Дар назми асри Х ќасидањои ѓиної низ эљод шудаанд. Дар ин љода Мантиќии Розї пешдастї кардааст. Ќасидаи ў, ки бо мисраи «Нигоре суманбўю
моње суманбар» оѓоз меёбад ва дигар ќасидаи шоир, ки сатри аввалаш «Шуд он муваддату он
дўстию он айём» аст, асарњои мадњии ошиќонаанд.
Ќасидаи сеюми Мантиќии Розї «Сапедї омаду андар рух уфтодам чин» низ мазмуну мўњтавои
ошиќона дорад. Њар яке аз ин ќасидањо, њарчанд ки
њамаашон дар мавзўи ишќу ошиќї таълиф шудаанд, соњиби вижагињои хос мебошанд. Ќањрамони
ќасидаи якум маъшуќи инсонпарвар аст. Шоир ўро
«Буте – дояи љону тиморпарвар» меномад. Асар бо
тавсифу тасвири маъшуќ сар мешавад ва аз чењраи
дилписанди зоњириаш дунёи ботинии ўро метавон
тасаввур кард:
Нигоре суманбўю моње суманбар,
Лабаш – љои љону рухаш – љои озар.
Бањори бутон асту мењроби хубї,
Ба рўи дилорому зулфайни дилбар.
Аз оби равон офарида зи рањмат,
Буте – дояи љону тиморпарвар...
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Шоир ќањрамони худро аз офтоб њам рўшантар
меномад. Дар пеши њусну љамоли ў офтоб тира метобад:
Аё офтобе, ки ту тира кардї –
Ба ман-бар љањону ту чунин мунаввар (140).
Зиёда аз ин, ду рухи ёрро «офати офтобї» гўён
муболиѓаю иѓроќро то ба ѓулув мерасонад.
Маъшуќ боз сифатњои дигар дорад ва шоир аз номи ошиќ, ки дар орзуи висол аст, мегўяд:
Туро лаб чу бода, маро бода дар лаб,
Биёвар, ки гавњар шавад ёри гавњар! (141).
Азбаски маъшуќ майли висол намекунад, ошиќ
норозї мешавад:
Чаро аз дилам дур дорї рухонат,
Ки хушбўйтар бошад аз моњи озар (141).
Ошиќ аз беилтифотии маъшуќ гиламанд аст, аммо дар бораи ў њарфи бад намегўяд, баракс бо
њазор
забон
лаб
ба
ситоиш
мекушояд.
Мижгонњояшро теѓу ханљар, чашмонашро љоду
номад њам, ин ташбењњо амалан мадњ ба шумор
меоянд:
Кї бе теѓу ханљар кунад кори љоду?
Туро чашм љодуст бо теѓу ханљар (141).
Ташбењоте, ки шоир дар сифати ёр кор мебарад,
хеле зебо ва самимианд ва ишора ба симои маънавии ў мекунанд:
Ба маљлис – дарун чун бањорї шукуфта,
Ба њуљра – дарун чун нигорї ба ду бар (141).
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Мутаассифона, ќасида нотамом менамояд.
Сањењтар бигўем, то замони мо пурра омада нарасидааст. Бино бар ин хотима надорад.
Ќасидаи дуюми Мантиќии Розї њамоно бо
таъсири «Шикоят аз пирї»-и устод Рўдакї навишта
шудааст. Шоир солњои љавонию камолоташро, ки
бо хубони замон гузаронидааст, ёд меорад:
Басо шабо, ки ба рўи нигор кардам рўз,
Сапидарўз, ки кардам ба зулфи хубон шом (142).
Зиндагонии моддиаш њам таърифї будааст:
Маро зи људи салотину мењтарони замин,
Сарой зарриндевор буду симин бом (142).
Дар айёми пирї хушињои рўзгори гузашта, ба
хусус ишќварзињояшро бо маъшуќон, ба хотир
оварда, сипас бо њасрат шикоят мекунад, ки «маро
камист ба пирї њаме дар ин њангом» (143).
Ба фикрам ин ќасида њам то замони мо дар шакли комил омада нарасидааст.
Ќасидаи сеюм мазмунан ќасидаи дуюмро такмил
медињад, зеро дар ин асар низ ишќварзињои шоир
дар солњои љавонї тасвир ёфтааст. Дар айёми пирї
ошиќу маъшуќ аз њамдигар дур шудаанд. Шоир ин
ањволро бо сўзу гудоз тасвир менамояд:
Кунун ба сони камон аст сарви ќомати ман,
Кунун ба сони каманд аст рўи ман пурчин.
Ту дур гаштиву ман дур монда аз хидмат,
Ба зиндагонї, оре, чї бадтар аст аз ин (144).
Ишќварзињои даврони љавонї ва камолоти
ќањрамони ќасоиди дуюм ва сеюм айёшона менамояд.
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11.
Дар назми асри Х њаљв хеле инкишоф ёфта буд.
Вай алайњи воќеањои манфии љамъият ва амалдорони олирутба равон нашуда бошад њам, аз мазмуну моњияти љамъиятї холї набуд. Шоирони њиљогў
баъзе њокимон, муќаррабони амир, хўљаинњо, ашхоси касиф, мумсик, мутаккабир, мунофиќ, дурўѓгў,
бадахлоќ ва амсоли инњоро мазоњу масхара мекарданд. Афсўс, ки асарњои њаљвї њам дар дарозои
таърих пароканда шудаанд ва аз онњо баъзе
порчањо мондаанду халос. Вагарна шубњае нест, ки
шеъру ќасида ва маснавињои њаљвї низ будаанд.
Алъон ки чунин осоре њаљвї дар ихтиёри мо нестанд, дар асоси баъзе порчањои боќимонда низ
вижагињои њаљвиёти ин давраро метавон муайян
кард.
Аввал аз њама бояд таъкид кард, ки танзу мутоибаи шиорон мушаххас аст, алайњи шахсони
људогонаи мансабдор нигаронида шудааст. Лекин
моњияти фаъолияти эшон неву баъзе хислатњои
манфї ё намуди зоњириашон мавриди танз ќарор
гирифтаанд. Чунончї, Маъруфии Балхї баробари
мазаммат кардани дилсиёњї, хусуматнокї ва
хашмгинї барин хислатњои њоким, риши бенур ва
нафратовари ўро низ масхара менамояд:
Њоким омад яке баѓизу шибишт,
Ришаке гандаю палидаку зишт (304).
Маъруфии Балхї ашхосеро, ки аз њисоби дигарон зиндагї ба сар баранд њам, мутакаббиру
дурўѓгў мебошанд, ба зери тозиёнаи њаљв мегирад:
Њама кибру лофе ба дасти тињї,
Ба нони касон зиндаї солу моњ (305).
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Ќањрамони шеър хонаи мўњташам дошта бошад
њам, на ќолин густурдаасту на пешгоњ сохтааст, ки
боиси хандахариши шоир ќарор мегирад:
Бидидам ман он хонаи мўњташам,
На нах дидам он љову на пешгоњ (305).
Дар байти зерин турки ваъдахилоф, дурўѓгў ба
мутоибаи шоир гирифтор мешавад:
Эй турк! Ба њурмати мусулмонї,
Кам – беш ба ваъдае набахсонї (305).
Маъруфї танзњои аз фарњанги одоб дур њам гуфтааст. Шоир Мунљик муќаррабони хасис ва баднафсу носерами шоњро танќид мекунад, ки онњо
нањанганд, аммо ба пеши касе дастархон намекушоянд, нони эшонро касе надидааст:
Эй, маљлисиёни њазрати шоњ!
Дарёи шумо нањанг дорад.
Аз бањри Худо маро бигўед,
То нони шумо чї ранг дорад? (351).
Хољае, ки Мунљик мавриди теѓи њаљв ќарор додааст, мисли «маљлисиёни њазрати шоњ» бояд шахси мансабдоре бошад. Њаљви ў ба карикатура
шабоњат пайдо кардааст, зеро шоир ќањрамони
худро ба саге монанд мекунад, ки бо маќсади
санљидани буррої ё кундии теѓ вайро мекушанд.
Мунљик њам барои санљидани табъи њиљогўии худ
он хољаро масхара мекунад:
Эй хоља, мар-маро ба њиљо ќасди ту набуд,
Љуз табъи хешро ба ту – бар кардам озмун.
Чун теѓи неккуш ба саге озмун кунанд
В-он саг бувад ба ќимати он теѓ рањнамун
(353-354).
112
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Мунљик њарчанд бигўяд, ки «маро ба њиљо ќасди
ту набуд», аз шеъраш пайдост, ки на танњо нисбат
ба хоља, балки нисбат ба тамоми хешовандони ў
низ ќасди њиљогўї доштааст. Маълум мешавад, ки
хешу табори хоља монанди худаш сазовори танз
будаанд. Ин аст, ки Мунљик мегўяд:
Мо май бихостем задан дўш љом-љом,
Чун ту биёмадиш, бимондем хом-хом.
Аз одам – андарун зи таборат касе намонд,
К-ўро њиљо накардааст Мунљик ном-ном (354).
Мунљик низ алайњи раќибони худ њаљвиёти бепарда навиштааст.
Тайёни Марѓазї низ хољаи бефарњангу хунсардеро њиљо мегўяд, ки нисбат ба шоир ва шеъри ў
беэътиної мекунад:
Бо дафтари ашъор бари хоља шудан дї,
Ман шеър њамехондаму ў риш њаме лонд (163).
Табъи баланди њаљвнависии Тайёни Марѓазиро
шоир ва ќасидасарои бузург Анварї зикр карда
буд. Ў навиштааст:
Табъи Њассони Мустафої ку?
То саноњои ѓамзидой орад.
З-он ки маќбули Мустафо нашавад,
Он чи Тайёни жожхой орад (163).
Дар як мутоибаи Хусравонї аз мањбубаи саркаш
азми ба хоља шиква бурдани шоир ишора шудааст:
Бидењ доди ман з-он лабонат, вагарна
Сўи хоља хоњам шуд аз ту ба гурзиш (315).
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Шоир Ушнонї хасосат ва бухли як нафар мирро
бо камоли љасорат масхара кардааст. Ў муболиѓаю
иѓроќро то љое мерасонад, ки ќањрамони ў ба ним
нон ду мех зада мондааст, то касе онро нахўрад.
Њатто гунљишк аз бими он мир дар фосилаи дусад
фарсанг барои дона чидан аз ќаламрави ў минќор
ба замин намезанад:
Гаштам љањону дидам миреро,
Бар ним нон ду љой зада мисмор.
К-аз бими бухли ў ба дусад фарсанг,
Гунљишк бар замин назанад минќор (371).
Шоирон мутоибањои њасбињолї низ гуфтаанд.
Чунончї, Мунљик ба яке аз соњибдавлатон, ки аз
дурахши тољи ў Мању Зўњра мунаввар мешудаанд,
дар бораи ањволи танги худ шикваи мутоибавї мекунад, ниёзмандињои моддиву маишии худро иброз
медорад:
Эй он, ки зи тољи ту битобад Мању Зўњра,
То кай бувад ин мискини Мунљик ба њуљра?
Њамвора ба њуљра – дар чун дев нишастаст,
На љомаю на нонаш, на дег, на суфра (351-352).
Мунљик нисбат ба ашхоси сифла – пастфитрат,
нокас, ноодам дар њаљвияњои худ нафрати сахт баён
мекунад. Ў мегўяд, ки нон ба оби дида тар карда
хўрдан (бозёфти хуби шоирона) назар ба хўрдани
шири сифла бартар аст:
Эй ба дарёи аќл карда шиноњ
В-аз баду неки рўзгор огоњ.
Нон фурў зан ба оби дидаи хеш
В-аз дари њељ сифла шир махоњ! (352).
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Абў Зироа дар бораи худаш ва дигар
њамзамононаш мутоибањои намакин гуфтааст. Дар
порчаи зерин сар то по њунар будани худро бо обу
ранги њаљвї баён мекунад, лозим ояд дирамњо нисор менамояд. Аз љониби дигар, мањорати суханварї, нињоят њаётдўстиву базморої ва ќобилияти
љанговариашро бо танзи латиф ифода менамояд:
Он љо, ки дирам бояд, анбор барандозам
В-он љо, ки сухан бояд, чун мум кунам оњан.
Чун бод њамегардад, бо бод њамегардам,
Гањ бо ќадању барбат, гањ бо зирењу љавшан (135).
Пайдост, ки шоир маќоми худро дар љомеа ба
душворї ба даст овардааст.
Абў Зироа дар як ќитъаи худ ба сарвату давлати
Рўдакї бо рашку њавас назар меафканад, таънае ба
кўрии чашми ў мезанад ва худситої мекунад, ки
агар майдатарин ќисми сарвати Рўдакї ба ў насиб
мегардид, њазор чандон мадњия мегуфт:
Агар ба давлат бо Рўдакї на њамсонам,
Аљаб макун, сухан аз Рўдакї на кам донам.
Агар ба кўрии чашм ў биёфт гетиро,
Зи бањри гетї ман кўр буда натвонам.
Њазор як з-он к-ў ёфт аз атои мулук,
Ба ман дињї, сухан ояд њазор чандонам (136).
Гумони ѓолиб ин аст, ки ќитъаи мазкур пас аз
вафоти устод Рўдакї таълиф шудааст.
Хусравонї, ки њамзамони Рўдакї буд, шояд мўй
сиёњ кардани Рўдакиро дар назар дошта навиштааст:
Аљаб ояд маро зи мардуми пир,
Ки њаме ришро њизоб кунад,
Ба њизоб аз аљал њаме нарањад,
Хештанро њаме азоб кунад (318).
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Аз эњтимол дур нест, ки Рўдакї мањз ба
Хусравонї чунин љавоб гуфта бошад:
Ман мўи хешро на аз он мекунам сиёњ,
То боз нављавон шаваму нав кунам гуноњ.
Чун љомањо ба ваќти мусибат сияњ кунанд,
Ман мўй аз мусибати пирї кунам сиёњ (НМ, 83).
Ќуллаи њаљви иљтимої ва сиёсии он замон њаљви
Султон Мањмуд аз љониби Њаким Фирдавсї буд,
лекин вай ба адабиёти ќарни ХI мансуб аст.
12.
Дар асри Х дар радифи дигар анвои адабї –
ќитъа, рубої ва ѓазал жанри нисбатан бузургтар –
маснавї ва ќасида инкишоф ёфтааст. Афсўс, ки як
ќатор маснавињо бо мурури замон несту нобуд шудаанд. Абулмуайяди Балхї маснавињои «Аљоиб-улбулдон», «Шоњнома» ва достони «Юсуф ва Зулайхо»-ро офарида буд. Ў эљодкори «Шоњнома»-и
мансур буд, ки ќисме аз онро «Гаршоспнома» номидаанд. Њар се асар њам то ба замони мо нарасидаанд.
Аз маснавии Абў Шакури Балхї «Офариннома»
баъзе порчањо боќї мондаанд, ки дар китоби
«Ашъори њамасрони Рўдакї» чоп шудаанд. Онњо
моњияти панду ахлоќї доранд.
Як ќасидаи Башшори Марѓазї дар пайравии
ќасидаи Рўдакї «Модари май» эљод шудааст, ки
матлааш ин аст:
Разро Худой аз ќиблаи шодї офарид,
Шодию хуррамї зи раз омад њама падид (115).
Аз ин ќасида низ як порчаи кўчак мањфуз мондааст. Чунонки ишора карда будем, аз се ќасидаи
ошиќона ва њасбињолии Мантиќии Розї низ баъзе
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порчањо дастраси мо гардидаанд. Ќасидаи якум бо
чунин байт оѓоз мешавад:
Нигоре суманбўю моње суманбар,
Лабаш – љои љону рухаш – љои озар (140).
Байти аввали ќасидаи дуюм ин зайл аст:
Шуд он муваддату он дўстию он айём,
Ки бар муроди дили хеш менињодам гом (142).
Оѓози ќасидаи сеюм сатрњои зерин мебошанд:
Сапедї омаду андар рух уфтодам чин,
Кунун сазост, ки ман дур гардам аз бути Чин (143).
Ќасидањои Маљдиддин Абулњасан Кисої мазмуну моњияти панду ахлоќї доранд. Чунин буда матлаи яке аз ќасидањои Кисої:
Боди сабо даромад, фирдавс гашт сањро,
Орост бўстонро найсон ба фарши дебо (171).
Дигар ќасидаи ў бо чунин матлаъ ибтидо ёфтааст:
Љону хирад раванда бар ин чархи ахзаранд,
Ё њардувон нуњуфта дар ин кўи аѓбаранд (173).
Дар китоби «Ашъори њамасрони Рўдакї»
порчањо боз аз се ќасидаи Кисої чоп шудаанд.
Даќиќї дар њамосасарої яке аз нахустин устодњо
ба њисоб меояд. Ба њамагон маълум аст, ки
«Шоњнома»-и манзумро ў сар карда буд. Вале умраш вафо накард ва Абулќосими Фирдавсї
олиљанобие зоњир намуда, он ќисматњои асари
Даќиќиро ба «Шоњнома»-и худ ворид кард.
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Даќиќї чанд ќасида њам таълиф кардааст. Яке аз
онњо, бо байти:
«Паричењра буте айёру дилбар,
Нигоре сарвќадду моњманзар!»
ибтидо гирифта, бо васфи Њайдар (Алї) анљом мепазирад.
Даќиќї дар яке аз ќасидањояш ѓояи олии
ватанхоњиро ба риштаи назм мекашад. Ба аќидаи ў
ду чиз мамлакатро аз банди душман наљот дода метавонад: «Яке теѓи њиндї, дигар зарри конї». Fояи
мазкур дар порчаи зерин хеле равшан ифода ёфтааст:
Зи ду чиз карданд мар мамлакатро,
Яке парниёнї, яке заъфаронї.
Яке зар(р)и номи малик барнавишта,
Дигар оњани обдода(и) ямонї.1
Киро бўяи вуслати мулк хезад,
Яке љунбише боядаш осмонї.
Забоне сухангўю дасте кушода,
Диле њам-ш кина, њамаш мењрубонї.
Ки мулкат шикорест, к-ўро нагирад,
Уќоби паранда, на шери жиёнї.
Ду чиз аст, к-ўро ба банд андар орад,
Яке теѓи њиндї, дигар зар(р)и конї.
Ба шамшер бояд гирифтан мар ўро,
Ба динор бастан-ш пой ар тавонї...
Хирад бояд он љову људу шуљоат,
Фалак мамлакат кай дињад ройгонї?! (283-284).
Аз дигар ќасидањояш, ки мадењї мебошанд,
баъзе порчањо боќї мондаанд.
Шоир Хусравонї њам дар ќасидасарої забардаст
буда, вале то даврони мо аз онњо баъзе порчањо
омада расидаанд. Дар яке аз ќасидањояш ишќу
1

Яъне яманї.
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ошиќиро тасвир менамояд (Шаби висоли ту чун
бод бевисол бувад, ѓами фироќи ту гўї њазор сол
бувад...), дар дигаре масъалањои љангу сулњро
баррасї мекунад. Љолиби таваљљўњ аст, ки шоир
љангу сулњи ошиќу маъшуќро тасвир созад њам, суханони ў аз доираи муносибатњои шахсї берун
рафта, моњияти сиёсию иљтимої касб мекунанд.
Чунончи, ў мегўяд:
Фиѓон з-он дирангат ба њангоми сулњ,
Фиѓон з-он шитобат ба њангоми љанг.
Дирангам ба роњат њама з-он шитоб,
Шитобам ба мурдан њама з-он диранг (314).
Ќасидањои Мунљик ба шахсиятњои мушаххас
бахшида шудаанд. Яке дар васфи Тоњири Чаѓонии
шоир, ки дар ањди њукмронии Чаѓониён сарвари
доираи адабї будааст. Дигаре дар ситоиши
Абулмузаффаршоњи Љањонпаноњ гуфта шудааст.
Як асари дигари ў, ки «Дар сифати асп» эљод шудааст, ибратбахш мебошад. Дар назари шоир аспи ў
аз Рахши Рустам камї надорад, балки тавонотар
будааст, ки дар бораи он чунин навишта, хизматашро дар мубориза алайњи душманони ватани худ
васф мекунад:
Ба «Шоњнома»-бар ар њайбати ту наќш кунанд,
Зи «Шоњнома» ба майдон равад ба љанг фароз.
Зи њайбати ту адў наќши «Шоњнома» шавад,
К-аз ў на мард ба кор ояду на аспу на соз (349).
Чунон ки бидидем, ќасидањои шоирони форстољик аз мавзўи ошиќона сар карда, то мавзўи
ватанхоњї як ќатор масъалањои муњимро фаро гирифтаанд, ки ба љуз ањмияти бадеї моњияти бузурги тарбиявї низ доранд.
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Боби III
ЗАБОН ВА ВОСИТАЊОИ
ТАСВИРИ БАДЕЇ
1.
То њол дар мамлакати мо забони адабиёти асри
Х тадќиќ нашудааст. Донишмандон дар бораи пайдоиши забони дарї-порсї-тољикї ба хулосае омадаанд, ки забони мазкур дар ќаламрави
Моваруннањр ва Хуросон аз ќарни панљуми мелодї
гирифта вуљуд дошт ва он баробари ташаккули
халќи тољик равнаќу ривољ ёфт, дар асри Х бо ин
забон асарњои шоиста ва гаронбањои манзуму мансур ва илмї офарида шуданд. Забони дарї – порсї
– тољикї дар ин давра њам аз лињози сарфу нањв,
њам аз љињати захираи луѓавї мањкамасос гардида
буд. Азбаски забон нишонаи асосии миллат аст ва
њастии он аз њуввияти халќ дарак медињад, пас аз
истилои хилофати араб дар ќаламрави Хуросон ва
Мовароуннањр забони номбурда ба таъсири забони
арабї, ки забони њукмрон ба шумор меомад,
муќовимати сахт нишон дод ва худро аз тањдиди
истилогарон наљот дод. Њукуматдорони Сомонї,
ки дар роњи истиќлолияти худ талош мекарданд,
љонибдори фаъоли забони дарї – порсї – тољикї
буданд. Дар идорањои маъмурї забони арабї истифода шавад њам, забони дарї – порсї – тољикї дар
байни халќ воситаи асосии муомилаю муошират
буд. Дар мањалњо – Бухоро, Самарќанд, Балх,
Хуљанд, Истаравшан, Хатлон ва ѓайра шевањо инкишоф доштанд. Сиёсатмадорони Сомонї ба забони дарї – порсї – тољикї маќоми давлатї дода,
ањли илму адабро, ки бо ин забон асарњо меофариданд, ба њимоят мегирифтанд, барои онњо шароити
кори эљодї муњайё менамуданд. Ин аст, ки забони
дарї – порсї-тољикї забони арабиро тадриљан танг
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карда, аз муомила берун андохт. Дар фаъолияти
давлатии амирони Сомонї њам забони дарї –
порсї-тољикї ба кор мерафтагї шуд. Дуруст аст, ки
дузабонї дар муњити адабї вуљуд дошт. Шоирон
Муродии Бухорої, Шањиди Балхї, Абўалї
Муњаммади Балъамї, Робеаи Ќаздорї, Башшори
Марѓазї, Абулњасани Оѓољї, Хусравї, Абулфатњи
Бўстї осори худро ба ду забон – забони модарии
худ дарї – порсї-тољикї ва забони арабї эљод кардаанд, аммо зулисонайнї ба таври иљборї сурат
намегирифт. Ин њодисаи фарњангї ба шумор меомад ва мањорати забондонї ва ќобилияти эљодии
онњоро намоиш медод.
Шоирон ва носирон дар ташаккул ва равнаќу
ривољи забони адабї сањми арзанда гирифтанд.
Онњо имкониятњои забони дарї – порсї-тољикиро
вусъат доданд, захира ва таркиби луѓавии онро
ѓанї ва рангин карданд, ќувваю ќудрат, зебої, латофату назокати онро ба зуњур оварданд. Устодони
забардасти сухан забонро њамчун нахустунсури
адабиёт њам дар анвои кўчаки адабї – рубої,
ќитъа, ѓазал... , њам дар њамосањо – маснавию достон моњирона истифода карданд. Забонро сайќал
доданд, ќобилияти тасвирии онро афзуданд,
образњо ва воситањои тасвири бадеї офариданд.
Чун сухан дар бораи вижагињои умумии сабки
забони назми асри Х меравад, ќабл аз њама се нуктаро таъкид бояд кард. Аввалан, забони адабии
форсї-тољикї дар заминаи шеваю лањљањои Эрони
шарќї, бахусус Мовароуннањр ва Хуросон, ташаккул ёфт ва ба забони ягонаи адабии халќи тољик
мубаддал гардид. Захира ва таркиби луѓавї, сохти
грамматикї ва усули баёни он чунон мустањкам
буд, ки воќеаю њаводиси фољеонаи њаётро аз сар
гузаронида бошад њам, худро аз нобудшавї њифз
карда тавонист. Аз њамин љост, ки дар даврони мо
низ, аз байн дањ ќарн гузашта бошад њам, доираи
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истеъмоли он хеле васеъ аст. Аксарияти шеъру маснавию достонњое, ки дар асри Х офарида шудаанд,
ба хонандагони замони мо фањмо ва дастрас мебошанд. Сабаби ин, ба фикри мо, дар ин аст, ки
асосњои халќии забони ягонаи адабии форсїтољикї аз њисоби шевањои мањалњои мухталифи
Мовароуннањр ва Хуросон мустањкам шудааст.
Масалан, ѓазали зерини Шањиди Балхї, шиоре, ки
аз њамкорон ва њамнишинњои устод Рўдакї буд, гўё
дар замони мо навишта шуда бошад:
Маро ба љони ту савганду саъб савганде,
Ки њаргиз аз ту нагардам, набишнавам панде.
Дињанд пандаму ман њељ панд напзирам,
Ки панд суд надорад ба љои савганде.
Шунидаам, ки бињишт он касе тавонад ёфт,
Ки орзу бирасонад ба орзуманде.
Њазор кабк надорад дили яке шоњин,
Њазор банда надорад дили Худованде.
Туро агар малики чиниён бидидї рўй,
Намоз бурдию динор барпарокандї.
В-агар туро малики њиндувон бидидї мўй,
Суљуд кардию бутхонањош баркандї.
Ба манљаниќи азоб –андарам, чу ИброњимБа оташи њасаротам фиканд хоњандї.
Туро саломат бод, эй гули бањору бињишт,
Ки сўи ќиблаи рўят намоз хонандї (35-36).
Сониян, шоирон ва донишмандони форс-тољик
дар роњи покизагии забони адабї, аз таъсири забони арабї озод намудани он саъю талоши бисёр
карда бошанд њам, таъсири забони арабї дар назму
насри он замон њанўз пурра аз байн нарафта буд.
Дар таркиби луѓавии забони баъзе шоирон ва носирони ќарни Х вожањои арабї кам ба мушоњида
намерасанд. Њатто баъзе истилоњоту таъбирњои
арабї дучор меоянд. Ба ѓазали зерини Абулаббоси
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Марвазї ањмият дињед, хусусан ба ќофияњои он, ки
њама алфози арабианд:
Эй расонида ба давлат фарќи худ бар Фарќадайн,
Густаронида ба фазлу људ дар олам ядайн.
Мар хилофатро ту шоиста, чу мардум дидаро,
Дини яздонро ту боиста, чу рухро њарду айн.
Кас бад-ин минвол пеш аз ман
чунин шеъре нагуфт,
Мар забони порсиро њаст то ин навъ байн!
Лек аз он гуфтам ман ин мидњат туро,
то ин луѓат,
Гирад аз мадњу санои њазрати ту зебу зайн (153).
Шеъри мазкур ба халифа Маъмун, дар ваќти ба
Марв омадани ў бахшида шудааст. Шояд аз њамон
сабаб вожањои арабї дар он бисёранд.
Солисан, дар лексикаи забони назми асри Х
баъзе вожањое ба назар мерасанд, ки онњо шояд аз
забони пањлавї ба забони форсї-тољикии ќарни Х
омада
расидаанд.
Аз
ќабили
алфанљидан
(андўхтан), аврандидан (макру њила намудан),
мўлиш (таъхир), алфахтан (љамъ кардан), оѓолидан
(ба якдигар шўронидан), дижбароз (диж – ќалъа,
бароз – зебо, ороста), устўњ (дилтанг, ољиз)...
Абў Шакури Балхї дар як маснавии худ менависад:
Дурустии амал гар хоњї, эй ёр, Зи алфанљидани илм аст ночор!
Зи рўзи вопасин он к-аш хабар нест,
Љуз аврандиданаш кори дигар нест.
Ба кори дањр мўлиш гарчи бад нест,
Вале таъхир кардан аз хирад нест...
Агар Ќорун шавї з-алфахтани мол,
Шавї дар зери пои хок помол.
Чу олизанда шуд дар марѓузоре,
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Набошад бар дилаш аз ёр боре.
Бар оѓолиданаш истез карданд,
Ба кина чун палангаш тез карданд.
Паланги дижбарозе дид бар кўњ,
Ки шери чарх гашт аз кинаш устўњ... (75).
2.
Дар асри Х забони форсї-тољикї чунон пухта,
малењу балеѓ ва салису нафис гардид, ки њусн ва
нерўи онро дар санъати нигорандагии шоирон ва
воситањои тасвири бадеї хеле рўшан метавон бидид. Њунари манзаранигорї махсусан дар насиби
ќасидањо бо тамоми њастии худ ба љилва меояд.
Масалан, яке аз насибњои ќасидаи Кисої, ки инъикоскунандаи манзарањои табиати мунаќќаш дар
фасли бањор мебошад, аз бист байт иборат аст.
Њамаи ин байтњо, ки тасвироти манзараи сањроро
фаро гирифтаанд, хеле њунармандона ба анљом расида, ба дилу дидаи хонанда таассуроти амиќ мебахшанд. Чанд байти онро мисол меоварем:
Боди сабо даромад, фирдавс гашт сањро,
Орост бўстонро найсон ба фарши дебо.
Омад насими сунбул бо мушку бо ќаранфул
В-овард номаи гул боди сабо зи сањбо.
Оби кабуд буда чун оина зидуда,
Сандал шудаст суда карда њаме мутарро...
Гулзор бо таассуф хандида бетакаллуф,
Чун пеши тахти Юсуф рухсораи Зулайхо.
Гул боз карда дида, борон бар он чакида,
Чун хун фурў давида бар орази чу дебо...
(171-172).
Шоирон дар бораи зебоињои табиат, боѓу
бўстон, гулу лола, љаззобии дашту даман, љилвањои
сарву чаман, наѓмасароии мурѓони њаво бисёр навиштаанд.
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Як ѓазали Робеаи Ќаздорї низ сар то по аз тасвири хушрангу бори табиати дилрабо иборат аст.
Дар он ѓазал ба шарофати боди бањорї пурнаќшу
нигор гардидани дашту даман ва кўњу сањро тасвир
ёфтааст. Њар як сухани шоира як манзараи нотакрорро пеши назар ба љилва меорад. Робеаи
Ќаздорї нерў ва файзу баракати боди бањориро ба
таври мушаххас нишон медињад. Таъкид мекунад,
ки ба гулистон табдил ёфтани дашту сањро ба шарофати бод аст. Бод тавассути санъати ташхис чун
эњёгари олами табиат ба тасвир меояд. Шоира
санъати тавсиф, ташбењ, талмењ ва амсоли инњоро
дар тасвири манзарањои табиат моњирона корбаст
мекунад:
Фишонд аз савсану гул симу зар бод,
Зињї боде, ки рањмат бод бар бод.
Бидод аз наќши Озар сад нишон об,
Намуд аз сењри Монї сад асар бод.
Мисоли чашми одам шуд магар абр,
Далели лутфи Исо шуд магар бод.
Ки дур(р) борид њар дам дар чаман абр,
Ки љон афзуд хуш-хуш дар шаљар бод.
Агар девона абр омад, чаро пас
Кунад арза сабўњї љоми зар бод?!
Гули хушбўй, тарсам, оварад ранг
Аз ин ѓаммози субњи пардадар бод.
Барои чашми њар ноањл гўї
Арўси боѓро шуд љилвагар бод.
Аљаб чун субњ хуштар мебарад хоб,
Чаро афканд гулро дар сањар бод? (109-110).
Тасвир њамчун зуњуроти њунари шоирї дар ашъори шоирон мавќеи намоён дорад. Вай манзараи
табиат ва њастии инсонро зиндаю љоннок пеши рў
меорад, ба хонанда як љањон завќу лаззати эстетикї
мебахшад. Тасвири шохи сабзи бед дар рўзи ша125
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мол, ки ба масти хамида шабењ афтодааст ва нури
хуршед, ки лоларо лаълпайкар карда ва шоир
Имораи Марвазї онро «лолабарги лаълпайкар»
меномад ва ба сари шамшери хунолуд нисбат
медињад, дар сатрњои зерин љолиби таваљљўњ мебошанд:
Шохи беди сабзгашта рўзи бод,
Чун яке масти навони сарнагун.
Лолабарги лаълпайкар бомдод,
Чун сари шамшер олуда ба хун (89).
Тасвири маъшуќ, соѓару май ва сояи май дар
соѓар бо истифодаи образњои кайњонии офтобу моњ
ва унсурњои дилрабои табиати зинда, гули сафеду
лола дар порчаи зерин, ки низ моли Имораи Марвазист, хеле зебо ва таъсирбахш ба назар мерасанд:
Он май ба дасти он бути симини ман нигар,
Гўї, ки офтоб бипайваст бо ќамар.
В-он соѓаре, ки соя бияфканд май бар ў,
Барги гули сапед аст гўї ба лола бар (90).
Бути симин, ки маъшуќ аст, дарзамон чун ќамаре
тасвир ёфтааст, ки офтоб (май) бо ў бипайваста як
образи музайяну мунаввар эљод кардааст. Ваќте ки
шуои май аз пиёла ба рўи латифу нозуки ёр меафтад, чењрааш боз њам нозуктар менамояд. Њангоме
ки маъшуќ майро ба дањон гирифт, ба дандони дурахшони ў расидани май чунон тасвир шудааст, ки
гўё моњу парвин ба њам омада бошанд. Ин њама
тасвирњои наљиби шоиронаанд:
Бар рўи ў шуои май аз ратл барфитод,
Рўи латифу нозукаш аз нозукї бихаст.
Май чун миёни симин дандони ў расид,
Гўї гарони моњ ба парвин дарун нишаст (90).
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Гули дуранг дар шеъри зерини Мунљик ба аќиќе
ташбењ карда шудааст, ки зери он дур нињон бошад. Вале шоир бо ин тасвири худ ќаноат намекунад, ў гули дурангро ба ошиќу маъшуќе нисбат
медињад, ки рухсор ба рухсори њамдигар
нињодаанд:
Некў гули дурангро нигањ кун:
Дурр аст ба зери аќиќи сода.
Ё ошиќу маъшуќ рўзи хилват
Рухсора бар рухсора барнињода (348).
Тоњири Чаѓонї гули наргисро љузъ ба љузъ чунин тасвир мекунад:
Он гуле, к-аш соќ аз минои сабз
Бар сараш-бар симу зар омехта.
Нохуни њур аст, гўї гирд- гирд,
Дидаи боз аз миён-ш ангехта (327).
Мунљик ѓазали ошиќонае дорад, ки сар то пояш
тасвири рангини маъшуќ, зулфайни сиёњу ќомати
санавбарї, лабони аќиќу дандонњои ќатори њамчун
дур сапед, чашмони ба зебої чун наргис мебошанд:
Зулфайни баршикаставу ќадди санавбарї,
Зери ду зулфи љаъдаш дар хатти анбарї.
Ду лаб – аќиќу зери аќиќаш ду раста дур,
Наргис ду чашму зери ду наргис – гули тарї.
Чашму ду зулфу ду лаб – њар се мушаъбиданд
В-аз якдигар гирифта њама сењру дилбарї
(350-351).
Пас аз ин тасвири кўњу дашт меояд. Шоистаи
диќќат аст, ки шоир дар маркази тасвири
манзарањои табиат – кўњу дашт одамро мегузорад.
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Ба назари Мунљик кўњу дашт њар ќадар зебою дилнишин бошанд њам, бе одам маънии пурра надоранд. Ин аст, ки ў аввал чењраи маъшуќро бар риштаи тасвир гирифта, сипас ба васфу тасвири кўњу
дашт мепардозад. Зебоии олами табиат аз нигоњи
инсон тасвир меёбад:
Хулди барин шудаст, нигањ кун, ба кўњу дашт,
Сад гуна гул шукуфта ба њар сў, ки бингарї.
Гўї, ки Муштарист ба њар наргисе – дарун,
Рахшанда њамчу ду рухи маъшуќи саътарї.
Сурху сапеду зарду бунафшу кабуд (у) лаъл,
Наврўз карда бар гули садбарг заргарї.
Хира шавад ду чашми ту, чун бингарї бад-ў,
Њар сў, ки рў нињї, надињад дил, ки бугзарї (351).
Дар ин порча низ тасвирњои хуб њастанд. Дар
зебої ба «хулди барин», яъне бињишти аъло монанд
кардани манзараи сабзу хуррами кўњу дашт, сад гуна гулњои шукуфта, гули дурахшони наргисро ба ду
рухи маъшуќаи хушрўй шабењ овардан, ба љилва
омадани гулњои сурху сафеду зарду бунафш, кабуду
лаълмонанд, аз боди наврўзї шукуфтани гули садбарг, ки тамошояш дил мебарад, њамаи инњо
тасвирњои шоиронаи хеле зебо мебошанд.
Чунон ки баррасї гардид, тасвирњо дар рубої,
ѓазал, ќитъа, ќасида, маснавї, њар навъи адабие, ки
дар он замон маъмул буд, дида мешаванд.
Шоирон асосан манзарањои рангоранги табиат,
гулњои хушрангу муаттар, њасби њоли худ, маю
маъшуќро ба пардаи тасвир кашидаанд.
Чењраи дигар ашхос њам ба назар менамояд, аммо камтар. Тасвир аз инкишофи тафаккури бадеии
халќ шањодат медињад ва ба пояњои баланд расидани бадеияти адабиётро ба исбот мерасонад.

128
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

3.
Баъзе адабиётшиносони тољик оид ба назми
ќарни Х изњори фикру андеша карда, тасдиќ намудаанд, ки шоирони ин давр аз санъатњо бештар
тасвирњо, ташбењњоро ба кор бурдаанд. Ин
натиљагирии мањдуд аст.
Дар назми форсї-тољикии ќарни мазкур
санъатњои маънавї ва лафзї хеле фаровон буда,
онњо барои ифодаи образноки фикру андеша ва
њусни баён корбаст мешаванд. Дар шеъри ќарни Х
бисёр шаклњои санъати бадеї ба назар мерасанд, ки
онњо аз балоѓати сухан ва мавќеи истифодаи он далолат мекунанд. Агар ба пайдоиш ва нуфузи онњо,
мавќеи истифода ва тањаввули онњо таърихан назар
афканем, итминон њосил мекунем, ки унсурњои
мухталифи
санъатњои
нафиса
дар
осори
боќимондаи гузаштагони Рўдакї корбурд шудаанд.
Чунон ки дар боби аввал гуфтем, шояд Њанзалаи
Бодѓисї нахустин шоире бошад, ки рўи маъшуќаро
ба оташ ва холи ўро ба сипанд монанд карда,
ташбењи хубу марѓубе офарида буд.
Њанзалаи Бодѓисї бар ин аст, ки бузургворе худро ба шер бизанад, љои тааљљуб нест, зеро чунин
касон ё обрў мегиранд ё маргро истиќбол мекунанд. Дар шеъри зерин сифатчинї (« бузургию иззу
неъмату љоњ») њамчун санъати сухан мавќеи худро
ёфтааст:
Мењтарї гар ба коми шер-дар аст,
Шав хатар кун зи коми шер биљўй!
Ё бузургию иззу неъмату љоњ,
Ё чу мардон-т марг рўёрўй (14).
Муњаммад бинни Васиф низ дар сифатчинї
мањорат нишон медињад. Дар байти зерин
сифатчинї («Бандаву чокару мавлою сагбанду
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ѓулом») воситаи муњими бузургдошти амир гардидааст:
Эй амире, ки амирони љањон хосаву ом
Бандаву чокару мавлою сагбанду ѓулом (16).
Дар шеъри дигари ў сатри «бандаи дармондаи
бечора» низ аз сифатчинї иборат аст.
Даќиќї дар «Шоњнома»-и худ сифатчинињое дорад, ки аз мањорати баланди шоирии ў далолат мекунанд Чунончи, шоњ Арљосп дар бораи Гурљосп,
нерў ва сарвати ў мегўяд:
Бузургию шоњию фархундагї,
Тавоноию фарру зебандагї.
Дирафшону пилони ороста,
Басе лашкару ганљи пур хоста... (214).
Абулмуайяди Балхї низ дар як байт чунин
сифатчинї мекунад, ки гўё ба нафаре тавсифнома
навишта бошад:
Њушёру далеру сахткўш аст,
Пархошхареву љонфурўш аст(202).
Дар шеъри Њанзалаи Бодѓисї санъати тазод
(«ѓаму шодї») низ мушоњида мешавад:
Эй ѓами мо, к-омадї, шодї гузашт,
Буд дилам доим аз ин пурњарос (16).
Мисраи зерин њам бо санъати тазод ороста мебошад, зеро дар он вожањои нур ва зулмат
муќобили якдигар афтодаанд:
... Нур зи зулмат накунад иќтибос (17).
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Санъатњои муболиѓаю сифатчинї дар шеъри зерини Муњаммад бинни Мухаллад моњирона истифода шудаанд:
Љуз ту назод Њавво ва Одам накишт,
Шир нињодї ба дилу бар маништ.
Мўъљизи пайѓамбари Маккї туї,
Ба кунишу ба манишу ба гавишт.
Фахр кунад Аммор рўзи бузург,
К-ў њамонам ман, ки Яъќуб кишт (19).
Тамоми шеър, ки бар санъати муболиѓа асос ёфтааст, дар ситоиши Аммор гуфта шудааст. Сатри
чањоруми он аз сифатчинї иборат аст. Дар шеъри
зерини Фирўзи Машриќї унсурњои тасвир њастанд:
Навњагар карда забон љанги њазин аз ѓами гул,
Мўй бикшодаю бар рўй занон нохоно.
Ки ќанина ба суљуд афтад аз бањри дуо,
Ки зи ѓам барфиканад як дањан аз дил х(в)оно
(20).
Навњагарї, мўйкушої ва рўйканї бо нохун, ки
ин урфу одати деринаи занон дар баъзе шањру
навоњии тољикнишин то имрўз давом доранд, ба
суљуд афтодан њама ба чашм менамоянд ва
унсурњои тасвир ба шумор меоянд.
Вожањои «буте... некўтар» ва «мушфиќтар» дар
байти зерини Абў Салики Гургонї дараке аз санъати тавсиф медињанд:
Дар ин замона буте нест аз ту некўтар,
На бар ту бар шамане аз рањит мушфиќтар (21).
Дар сатрњои зайл таъбирњои «набиди ѓорачї»
(шароби сабўњї) ва «дўстони якдила» низ њамчун
тавсиф омадаанд:
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Хуш он набиди ѓорачї бо дўстони якдила,
Гетї ба ором – андарун, маљлис ба бонгу валвала1
(21).
Сатри дуюми ин байт пурра аз тавсиф иборат
аст. Маљоз дар сатри Гургонї «Ба мижа дил зи ман
бидуздидї» (22) низ аз санъатњои зебои сухан аст,
ки аз бозёфтњои шоир мебошад.
Вожањое аз ќабили ѓаму шодї, нуру зулмат, бандаю чокар, кунишу маниш, мўю рўй, некўтару
мушфиќтар... дар тафаккури рангин ва забони халќ
буданд. Вале ин ва дигар алфозро ба шеър ворид
карда, аз онњо санъати сухан сохтан њунари шоир
аст. Њар санъатеро, ки тазаккур додем, аввалин маротиба њамон шоирон истифода кардаанд.
Чунон ки аз назар гузашт, дар ашъори
боќимондаи гузаштагони Рўдакї як ќатор
санъатњои бадеї – тавсиф, ташбењ, муболиѓа, тазоду муќобила, маљоз, истиора, сифатчинї, тасвир
корбаст шудаанд, онњо хеле каманд, аммо дар
мавќеу маќоми худ афтодаанд. Агар њамаи осори
адабии он шоирон то ба мо омада мерасиданд,
онгоњ дигар анвои санъатњои бадеї низ мавриди
баррасї мешуданд.
4.
Осори њамасрони Рўдакї, бо вуљуди несту нобуд
шудани ќисми асосии онњо, ба ихтиёри мо бештар
мондаанд. Аз ин лињоз онњо анвои санъатњои бадеиро низ зиёдтар фаро гирифтаанд. Аз њунарњои
комили суханварї дар назми асри Х талмењ маќоми
намоён дорад. Талмењ дар ашъори баъзе шоирони
то ањди Рўдакї низ ба мушоњида мерасад. Дар осори боќимондаи Муњаммад бинни Васиф, Бассоми
1

Ин байт ба Рўдакї низ нисбат дода мешавад.
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Курд, Муњаммад бинни Мухаллад, Масъуди
Марвазї асомии ашхоси воќеї (Лайси Њумом, Занбил, Амри Аммор, Аёс, Хусрави Парвиз, Яъќубу
Юсуф), ашхоси ривоятї њамчун Одаму Њавво,
Каюмарс тазаккур ёфтаанд. Дар назми асри Х
номњои ашхоси таърихї, афсонавї ва ѓ. бештар истифода шудаанд. Дар ин давра асотир, афсона,
достонњои ќадимии халќњои эронинажод асоси
талмењоти назми форсї-тољикиро фароњам оварданд. Бисёр талмењот, ки аз китоби муќаддаси
«Авесто», ќиссаву ривоятњо ва адабиёти араб гузаштаанд, мазмуну моњияти динї, афсонавї,
ривоятї доранд. Асомие дар ашъори шоирон истифода шудаанд, ки аз эљодиёти шифоњии халќњои
эронї мебошанд. Њар яке аз онњо таърих доранд.
Шоирон номи эшонро бо њадафњои гуногун дар
осори худ овардаанд. Муроди онњо аз истифодаи
исмњои устуравї, афсонавї, ривоятї, пешвоњои дину имон, ќањрамонони халќї, вакилони илму
фарњанг... ифода кардани рисолати иљтимої ва
фарњангии худ будааст.
Робеаи Ќаздорї дар яке аз ѓазалњои худ менависад:
Зи бас гул, ки дар боѓ маъво гирифт,
Чаман ранги Аржанги Моно гирифт.
Магар чашми Маљнун ба абр андар аст,
Ки гул ранги рухсори Лайло гирифт...
Сари наргиси тоза аз зарру сим
Нишони сари тољи Кисро гирифт (110-111).
Шоира њусну тароват ва зебоию латофати чаманро, ки дар он гулњои рангоранг шукуфта буданд, ба «Аржанг»-и Монї нисбат додааст. Зеро
Монї наќќоши хеле машњур буд, ки дар замони
Шопури 1 умр ба сар бурда, китоби мусаввар, зебо
ва дилнишине тањти унвони «Аржанг» эљод карда133
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аст. «Аржанг» дар назми форсї-тољикї самбули
зебої ба шумор меояд. Лайлї ва Маљнун тимсоли
ишќу ошиќї, мењру муњаббати пок мањсуб мешаванд. Робеа чашми Маљнунро абре мешуморад, ё
Маљнун ба абр бисёр нигоњ мекунад, ки дар
натиљаи аз он боридани борон, ё дар фироќи Лайлї
гиристани Маљнун гул ба рухсори Лайлї монанд
шудааст. Кисро шакли арабишудаи Хусрав буда,
лаќаби Хусрави Анушервон аз подшоњони сулолаи
Сосониён аст. Робеа ба сари гули наргис фаромадани ќатрањои борон ва зебою муљалло шуда, дурахши тоза пайдо кардани наргисро ба тољи заррини Кисро монанд менамояд. Дар натиљаи корбурди
асомии мазкур ѓазали Робеа маънои жарф ва њусни
расо пайдо кардааст.
Робеа дар як шеъри худ аз Айюб ном мебарад, ки
исми пайѓамбар аст. Ў бо сабру тањаммул ва шукргузории худ машњур аст. Њама дарду азоберо, ки
худо ба ў раво мебинад, бо камоли сабурї паси сар
мекунад. Баданаш кирм карда бошад њам, сабр намуд. Дар натиља Айюб аз санљиши парвардигор гузашт, худо ўро бахшид ва сињат ёфт. Робеа ба сари
Айюб боридани малахњоро зикр менамояд, ки
пайѓамбари Худо онро њам ба сабру тањаммул
истиќбол мекунад:
Хабар дињанд, ки борид бар сари Айюб
Зи осмон малахону сари њама заррин (111).
Дар як байти Мунљик мањорати љанговарї ва
далерию шуљоати ќањрамони шоир назар ба Рустам
ва шукўњмандию саховатмандии ў назар ба Доро –
шоњи Эрони бостонї баландтар гузошта шудааст:
Нагзошт чу ту њељ разм Рустам,
Н-орост чу ту њељ базм Доро (352).
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Башшори Марвазї дар як ќасидаи худ аз Борбад
ёд мекунад:
В-он зандбофи гунгшуда шуд, чу Борбад,
Дастонзанон зи сарв ба гул – бар њамепарид (117).
Муроди шоир таъкид кардани ин аст, ки дар
натиљаи фаро расидани бањор, шукуфтани гулњо ва
сабзу хуррам гардидани боѓу бўстон булбул (зандбоф) аз шохе ба шохе парида мисли Борбад
наѓмасарої мекунад. Борбад мутриб ва њофизи забардасти дарбори шоњи сосонї Хусрави Парвиз
буд. Дар натиљаи истифода шудани исми Борбад аз
тамошои бардамидани сабзаву бунафшаву суману
лолаву дигар гулњои рангоранг мастона хониш
кардани булбул таъкид шудааст. Булбул ва Борбад
њамдигарро пурра мекунанд.
Абулњасани Оѓољї чунин байт дорад:
Ба тундї чунон уфтад бар барам,
Ки метини Фарњод бар Бесутун (124).
Фарњод чун ќањрамони беназире, ки бо метини
худ кўњро сўрох карда об баровардааст, дар байни
халќ хеле маъруф аст. Дар байти мазкур сахт ба замин афтодани одам зарбаи Фарњодро ба кўњи Бесутун хотирнишон мекунад ва нерўи ўро ифода месозад.
Дар байти зерини Абулфатњи Пиндор исми мубораки Њайдар тазаккур ёфтааст, ки лаќаби
њазрати Алї, яке аз чорёрон, домоди Муњаммад
пайѓамбар (с) аст:
Шукронаи ин ки мири дин Њайдараме,
Аз фазли Худою покии модараме (139).
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Азбаски «њайдар» вожаи арабї буда, маънияш
шер аст, њазрати Алиро чун лашкаркаши шуљоъи
ислом Њайдар-Шер меномиданд. Шоир ифтихор
мекунад, ки Њайдар яке аз пешвоёни далери дини
мубини ислом – «мири дин» аст. Дар зери парчами
ў, пайрави содиќи ў будани худро аз фазли Худою
покии модар мешуморад.
Даќиќї ќањрамони яке аз асарњояшро дар зебої
«Юсуфи дигар» ба њисоб меорад ва дар њиљри ў
худро «Яъќуби дигар» мешуморад. Мурод аз истифодаи асомии мазкур таъкид кардани њусни расои
ќањрамон ва дар фироќи ў азоби њиљрон кашидани
шоир аст. Зеро Юсуфро, ки падар хеле дўст медошт, бародаронаш рашк карда, ба чоњ андохтанд.
Яъќуб дар фироќи ў чунон гирист, ки нобино гардид. Даќиќї бо ин талмењ зўрии дарди њиљронро
таъкид мекунад.
Дар асарњои Даќиќї асомии Доро, Ноњид,
Њурмузд, дар ашъори Хусравонї исмњои Довуд,
Уриё, Шамси Маолї, Масењо, Накиру Мункар,
Мунќаб, Соњиб, Касири Ањмад, китобњои «Занд» ва
«Авесто» њамчун талмењ корбаст шудаанд. Онњо
барои ифодаи матлабе хизмат кардаанд. Онњо робитаи шоирони асри Х-ро бо устураи миллї ва
ќањрамонони он, равнаќу ривољи тафаккури
таърихї ва бадеии халќ ва ањамияти онњоро дар
инкишофи адабиёти миллї нишон медињанд.
5.
Дар назми асри Х образњои кайњонї серистеъмол шуданд. Хуршеду Моњ, ситорањои Зуњал,
Зўњра, Ноњид, Миррих, Бањром, Муштарї в. ѓ. дар
роњи ифода кардани фикру андеша ва ѓояњои мухталифи шоирон бори аввал корбаст гардиданд. Робеаи Ќаздорї дар як ѓазали худ рўи некў-рўи зеборо ба наљми Зуњал нисбат медињад, ки ин тимсоли
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муваќќатї будани њусни маъшуќ аст. Дар тафаккури халќи ќадим Зуњал ситораи нањс аст. Бинобар он
бо њусни расо маѓрур шудан, ба рўи накў такя карданро намепазирад:
Ба рўи накў такя макун, ки то якчанд
Ба Сунбул андар пинњон кунанд наљми Зуњал.
Бар хилофи Зуњал мардуми ќадим ситораи
Зўњраро ситораи нек мешумориданд. Вай тимсоли
зебої ва рўшноист. Ин аст, ки Башшори Марѓазї
мегўяд:
Барзад шуои Зўњраю бўи гулоб аз ў,
Аз бўи ў гули тарабу лањв бишкуфид (117).
Истиѓнои Нишопурї чењраи зебои маъшуќро на
фаќат ба Моњу Хуршеду Зўњра шабењ меоварад,
балки аз онњо низ бартар мешуморад, зеро маъшуќ
зулфи сиёњ дорад, Моњ надорад, маъшуќ холи мушкин дорад, Зўњра надорад, рухи ў ба Хуршед монад,
аммо Хуршед кусуфу завол дорад, рухсори зебои ёр
бекусуфу завол аст:
Ба Моњ мондї, агар нестиш зулфи сиёњ,
Ба Зўњра мондї, агар нестиш мушкин хол.
Рухон-шро ба яќин гуфтаме, ки Хуршед аст,
Агар набудї хуршедро кусуфу завол (131).
Даќиќї тавсиф («гаронмоя шоњ») ва ташбењро
дар як байт оварда, кўдакони навзодро дар зебої
ба моњи тобон монанд мекунад:
Катоюн-ш хондї гаронмоя шоњ,
Ду фарзанд омад чу тобанда моњ (206).
Шоирон образњои кайњониро барои муќоисаи
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ќањрамони худ бо онњо истифода бурдаанд. Ин аст,
ки Хусравонї шоњи замони худро назар ба Мирриху Зўњра волотар мешуморад. Бо маќсади бузургдошти шоњ Миррихро ѓулом, Зўњраро пешкори ў
мењисобад:
Миррих рўзи маърака, шоњо, ѓуломи туст,
Чунон ки Зўњра рўзи маязд пешкори ту (332).
Дар ду сатри Хусравонї, ки аз матни калон гўё
људо шуда афтода бошад, номи њафт сайёра зикр
ёфтааст:
Чашмаи Офтобу Зўњраву Моњ,
Тиру Бирљису Фарќаду Бањром (335).
Шоир шояд мехост, ки чашмаи сайёрањои номбурдаро њамчун чашмаи нуру сафо тавсиф намояд
ва ањамияти онро барои мардум нишон бидињад.
Мунљик дурахши Мању Зўњраро аксандозии тољи
заррини шоњи замон ба њисоб меорад ва савол мегузорад, ки дар сурати њамон ќадар мунаввару нурпош будани тољи шоњ Мунљики мискин то ба кай
дар њуљра ба сар мебарад? Ин маънї дар чунин
байт ифода ёфтааст:
Эй он, ки зи тољи ту битобад Мању Зўњра,
То кай бувад ин мискини Мунљик ба њуљра?(351).
Дар яке аз ќасидањои Мунљик образњои тозае ба
назар мерасанд, ки ин бо Суњайл арўсї кардани
Хуршед ва аз акси офтоб ба ложвард – замини кабуд барчакидани маи сурх мебошад. Ин бозёфти
эљодии шоир аст:
Хуршед бо Суњайл арўсї кунад њаме,
К-аз бомдод ќулаи маќсуд баркашид.
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В-он акси офтоб нигањ кун алам-алам,
Гўї ба ложвард маи сурх барчакид (179).
Дар як байти Мунљик чањор образи кайњонї–
Офтоб,
Кайвон
(Зуњал),
Бањром(Миррих),
Муштарї дида шуд, ки манзури шоир нишон додани бартарї ва саховати хуршед дар нурпошї ва
њароратбахшї мебошад:
Эй номаи Офтоб зї Кайвон,
Бањромсахову Муштариунвон! (353).
Образњои кайњонї муносибати шоирро ба
ќањрамони осори ѓиної ё њамосавї муайян мекунанд ва аз рўњи романтикии шеър, ќасида ва
маснавї далолат менамоянд. Шоир сухане мељўяд,
ки ба ќањрамони худ муносиб бошад, эътибори баланди ўро дар байни љомеа ва назди худ нишон дода тавонад. Шоирон аз пайи суханони воло мебошанд ва аз замин ба фалак, ба љисмњои осмонї
мурољиат кардани онњо далели рўњ ва њиммати баланди эшон, маънии жарф ва образњои тобон аст.
Аз ин лињоз мувофиќати худро бо чунин
андешањои адабиётшинос Абдуманнон Насриддин
таъйид мекунем: «Маънигустарї ба тавассути
мусталењоти нуљум дар назми Рўдакї ва муосирони ў мавќеи хосса пайдо мекунад. Ба ривољи ин
тарзи корбасти маънї агар аз як тараф пайванди
азалии воќеоти заминї бо рўйдодњои фалакї имконият дода бошанд, аз тарафи дигар ривољу
равнаќи њайратангези нуљум ва њайат дар ањди
Сомонї заминаи воќеию иљтимоии онро таъмин
намудааст».1

1

Абдуманнон Насруддин. Рўдакї (нусхашиносї ва наќду
баррасии ашъори бозмонда). Хуљанд, 1999, сањ. 127.
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6.
Тавсифу ташбењ низ аз љумлаи суханњои воло
мебошанд. Дар санъати сухангустарї мавќеву
маќоми намоён доранд ва ифодакунандаи њиммат
ва саховату нафрат ва ѓазаби шоир ба шумор меоянд. Як тавсиф ва як ташбењ метавонад њиссиёти
шоирро нисбат ба чиз, манзара ё инсон ифода намояд, мењру муњаббат ё хашму кароњати ўро изњор
кунад. Ин аст, ки тавсиф ва ташбењ мазмуни мусбат
ё манфиро фаро гирифта метавонанд. Шоир
Фароловї чашми маъшуќро «чашми маст» гўён
тавсиф мекунад, ки чашми хуморолуд ё чашми шўх
гуфтан аст:
Зи чашми масти ту олам хароб аст,
Ба банди зулфи ту дилњо гирифтор (30).
Фароловї ошиќи «суханњои љонфизо»-и ёр будааст. Вожаи «љонфизо» ба маънии љонафзо,
фарањбахш ва роњатбахш омада, сифату мазияти
лафзи мањбубаро ифода месозад:
Њушам зи завќи лутфи суханњои љонфизош,
Аз њуљраи дилам сўи тобуки гўш шуд (30).
Дар чањор мисраъ шеъри дигари Фароловї се
тавсиф ба назар расид, ки баёнгари эњсону саховат,
бузургию шањомат ва оњи сўзон мебошанд:
Људе чунон рафеъаркон,
Уммон – чунон шигирфмоя,
Аз гиряву оњи оташинам
Гоње параасту гоњ поя (31).
Љањиш ва љасту хези аспи бодпо, озодаю чобукрав дар байти зерини Фароловї чунин тавсиф шудааст:
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Њам оњуфаѓанд асту њам тезтак,
Њам озодахўй асту њам тезгом (31).
Дар байти зерини Фароловї ду тавсифи мард
њаст: яке рањї, раванда, дигаре заифї, сустрафторї:
Мани рањї пиру сустпой шудам,
Натавон роњ кард бе болод (31).
Аз пойњои шоир мадор чунон рафта, ки бе асп ба
роњ баромада наметавонистааст.
Дар сатрњои дигари ашъори Фароловї
тавсифњои «сангрўю... санглох» ба сањрою кўњ нисбат доранд:
Сањрои сангрўю кўњи санглохро
Аз сумми оњувону гавазнон шиёр кард (32).
Оњувону гавазнон њамин гуна љойњои сахтро
шудгор кардаанд.
Дар шеърњо якљоя омадани тавсифу ташбењ
мушоњида мешаванд, ки ќувваи суханро афзуда,
матлаби шоирро равшан месозанд. Чунончи, Абў
Шакури Балхї мегўяд:
Зи доно шунидам, ки паймоншиканЗани љоф-љоф аст, осонфикан (49).
Паймоншиканї сифати манфии мард, умуман
одам аст. Шоир дорандаи чунин сифатро ба зани
љоф-љоф, яъне сабукпой монанд мекунад. Паймоншикан
ташбењшаванда,
зани
љоф-љоф
ташбењкунанда аст. Осонфикан ташбењи иловагии
зани сабукпой мебошад.
Дар байти зерини Абў Шакури Балхї вожањои
«зиштрўи бадоѓор» тавсиф – сифатчинї буда, он
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шахс ба мор монанд карда шудааст, ки ин ташбењ
аст:
Яке зиштрўи бадоѓор буд,
Ту гўї, ба мардумгазї мор буд (51).
Фароловї одатан тавсифу ташбењро, мисли байти зерин, пањлўи њамдигар меорад:
На њамчун рухи хуб-т гули бањор,
На чун ту ба некўї бути бањор (31).
Байти зерини Шањиди Балхї низ тавсифу
ташбењро дар бар мегирад:
Дањон дорад чу як писта,
лабон дорад ба май шуста,
Љањон бар ман чу як писта,
бад-он пистадањон дорад (37).
Абулмасал тавассути сифатчинї раќиби худро
масхараю шармсор мекунад:
Сияњкосаву дуну пурхор буд,
Шутурвор доим ба нушх(в)ор буд.
Сатри якуми ин байт аз сифатчинї (сифатњои
манфї) иборат аст. Вожаи «шутурвор» ташбењест,
ки хислатњои ба њайвон монанди инсонро фош мекунад.
Ташбењоте њастанд, ки сар то по аз тасвири рангин иборат буда, хеле зебо, шоиронаанд. Дар байти
зерини Мунљик бо таъсири як зилзила аз дарахти
бед рехта, ба оби зулол афтодани баргњои он ба
моњии заррин монанд карда шудааст:
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Ба сони моњии заррин кунун фурў резад,
Зи бед барг ба як зилзила ба оби зулол (343).
Абулњасани Оѓољї дар як шеъри худ манзарае
эљод мекунад, ки дар он ташбењи хеле зебо бо санъати ташхис пањлўи њамдигар афтодаанд:
Ба њаво дарнигар, ки лашкари барф
Чун кунанд андарон њаме парвоз.
Рост њамчун кабўтарони сафед,
Роњгумкардагон зи њайбати боз (126).
Аз њайбати боз тарсида дар њаво мисли
кабўтарони роњгумкарда парвоз кардани лашкари
барф њам ташбењ, њам ташхис мебошанд.
Шоир Тахорї лаби маъшуќро ба гули нимкафта
(нимшукуфта) монанд мекунад, ки он љо маи нўш
нуњуфтааст:
Лаб-т гўї, ки нимкафта гул аст,
Маи нўш андар ў нуњуфтастї (99).
Агар ба гули нимшукуфта нисбат додани лаби ёр
ташбењи равшан бошад, « маи нўш андар ў
нуњуфтастї» гуфтани шоир ташбењи пўшида ё ки
истиора мебошад, зеро муроди шоир аз «маи нўш»
боз њам лаби маъшуќ аст.
Даќиќї тавсиф («кулоњи бузург») ва истиораро
дар ин байт оварда:
Бад-он дод моро кулоњи бузург,
Ки берун кунем аз рамамеш гург (206).
«Рамамеш» ишора аз мардум аст.
Дар байти зерини Абулмуайяди Балхї тазоду истиора якљоя омадаанд:
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Ба базм-андарун абри бахшанда буд,
Ба разм андарун шери ѓурранда буд (202).
Базму разм аз як љониб, абри бахшанда ва шери
ѓурранда аз љониби дигар, тазоду муќобилаанд.
Ба сўи њарду мањаш бар ду шох райњон буд,
Ба шохи мўрд бипайваст шохи райњонро (129).
Њар ду мањаш – ду рухсор, ду шох райњон – ду
зулф, шохи мўрд – ќаду ќомат њама истиораанд.
Байти зерини Абў Исњоќи Љўйборї ѓанист аз
ташбењи пўшида ё ки истиора:
Ба абр пинњон кард офтоби тобонро,
Ба сабза бинњуфт он лолабарги хандонро.
Дар шеъри мазкур «абр» – мўй, «офтоби тобон»
– рўй, рухсораи ёр аст. «Сабза» – хати мањин, «лолабарги хандон» – лаби ёр, «њарду мањ»низ ду рўи
маъшуќ аст, райњони ду шох ду зулфи ўст, ки ба
нињоли ќоматаш пайваста аст.
Болотар ишорат рафта буд, ки ташбењњо мусбат
ва манфї мешаванд. Шоирон душманони дину
миллати худро ба зери тозиёнаи танќид гирифта,
ташбењњои тезу тунд ба кор бурдаанд. Кисої дар
яке аз ќасидањояш менависад:
Дарњои њикматанд њакимони рўзгор
В-инњо, ки чун харанд њама аз паси даранд.
Инњо, ки чун харанд нагунсор, нестшон
Зўру тавони ин ки бар ин чарх бугзаранд...
Онњо, ки нашнаванд сухан з-ин паямбарон,
Наздики ањли њикмату тавњид кофаранд.
Бар хобу хўрд фитна шудастанд хирсвор,
То чанд гањ чун ў бихуранду фурў баранд...
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В-ар гову хар шуданд палангони рўзгор,
Њамворашон ба дину ба дунё њамедаранд
(173-175).
Агар Кисої «њакимони рўзгор» – донишмандонро ба «дарњои њикмат» ташбењ карда бошад, душманро хар, гов, кофар меномад, хирсаш мехонад.
Душманони дини исломро ба «палангони рўзгор»
монанд менамояд, ки њамвора ба дину дунё дармеафтанд.
Баъзе шоирон бо кўмаки ташбењњои манфї душманони худро њиљогўї њам кардаанд. Имораи
Марвазї навишта:
Ту назди њама кас чу мокиёнї,
Акнун тани худро хурўњ кардї (95).
7.
Яке аз анвои санъатњои маънавї, ки дар назми
асри Х ба назар мерасад, тазоду муќобила аст.
Шоирон ду фикр, ду образ, ду чиз, ду манзара ё
хислатњои фарќкунандаи ду одамро ба якдигар
муќобил гузошта, ба ин васила мавќеи худро дар
бораи њаводиси замон, воќеањои мухталифи љомеа,
сират ва сурати одамон – муосирони худ муайян
мекарданд. Дар байти зерини Абулаббос на танњо
дўсту душман ба њам муќобил афтодаанд, балки
рафтору кирдор, мазмуни тарзи амали эшон низ
алайњи њамдигар тасвир ёфтаанд:
Ў май хўрад ба шодию коми дил,
Душман низоргаштаву фархаста (107).
Ў-и шоир ќањрамони мусбат ва душман-нерўи
манфист. Ў, ки таваљљўњи шоирро ба худ кашида145
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аст, хислатњои некў дорад. Аз њамин љост, ки «ба
шодию коми дил» май мехўрд. Душман, ки карењ ва
нафратангез аст, аз хурсандињои раќиби худ зору
низор, харобу нотавон ва фархаста – несту нобуд
гардидааст. Мафњумњои «шодию коми дил» ва «низоргаштаву фархаста» тазоду муќобила мебошанд.
Абулаббос дар байти зерин шеъри худро аз рўи
нерў ва лаззатбахшии худ ба хурмо ташбењ мекунад
ва инъомеро, ки ба ивази он шеър мегирад, ба
кунљора монанд менамояд. Дарзамон хурмо ва
кунљораро чун образњои тазод истифода мебарад,
то беќадрии шеъри худро дар пеши хољагон таъкид
бисозад. Шеър бо дард ва оњанги тамасхур гуфта
шудааст:
Бас панд пазируфтаму ин шеър бигуфтам,
Аз ман бадали хурмо бас бошад кунљол (106).
Сонеи Балхї чунин рубої дорад дар бораи нисбат ба намояндаи Амир Абў Љаъфар Ањмад бинни
Муњаммад ном њукмрони Систон бадрафторї кардани Мокон бинни Кокўи Дайламї. Дар натиља
Амир Абў Љаъфар мулки Моконро забт кард ва худи ўро ба њабс гирифт, ки ин воќеа соли 933 ба
вуќўъ пайваста буд:
Хони ѓами ту паст шуда, вайрон бод,
Хони тарабат њамеша ободон бод.
Њамвора сару кори ту бо некон бод,
Ту мири шањиду душманат Мокон бод !(113).
Дар ин рубої на танњо мазмуни мисраъњо
муќобили њамдигар ифода ёфтаанд, балки вожањо
низ дар шеър дар шакли тазод омадаанд: тараб
муќобили ѓам, обод алайњи вайрон. Дар мисраъњои
сеюму чањорум низ калимањои « некон» ва «душманат» тазод буда, ќањрамони рубої машѓули некї ва
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душмани ў Мокон бо бадкорї машѓул буданро иброз медорад.
Тазоду муќобила хислатњои хоса, њолату
вазъиятњои мухталифи одамонро низ ифода менамоянд. Абулмуайяди Балхї шахсонеро, ки айбу
нуќсони дигаронро бо «сад забон» гуфта мегарданд, аммо дар баёни камбудии худ «ахрас» – гунгу
лол мебошанд, тазод оварда, чунин танќид мекунад:
Дар накўњидани касон дорад
Сад забону ба айби хеш ахрас (203).
Таъбирњои «кўдаки хурд» ва «мардуми пир» дар
байти зайли Љунайдї низ чун тазоду муќобила
омадаанд:
Шир аст ѓизои кўдаки хурд,
Шир аст ѓизои мардуми пир (114).
Умумияте, ки байни кўдакон ва куњансолон
мушоњида мешавад, ширхории онњост.
Абулњасани Оѓољї менависад:
Ба висол – андар эмин будам аз гашти замон,
То фироќ омаду бигрифтам чун бархафаљо (122).
Вожањои висолу фироќ, аз як сў, эмин будану ба
хафагї печидан, аз сўи дигар њусни тазоду
муќобила буда, айёми висоли шодкомї ва фироќу
ѓамгинии ќањрамони байти мазкурро дар бар гирифтаанд.
Байти зерини Башшори Марѓазї низ њолатњои
мутаќобили одамонро нишон медињад. Дарунмояи
байтро калимањои мазмунан муќобили њамдигар –
фурўхту харид ташкил кардаанд:
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Шодї фурўхту хуррамї он кас, ки раз фурўхт,
Шодї хариду хуррамї он кас, ки раз харид (115).
Абулмасал њилагарии баъзе одамонро ба рўбоњ,
кинаю ситезакорї ва бадхашмии зумраи дигарро ба
шер ташбењ карда, манзараи зиддиятноке меофарад. Тазоду муќобила дар байти зерин хислатњои
рўбоњу шер аст:
Ба њила чу рўбањ фиребанда буд,
Ба кина чу шери ситењанда буд (120).
Дар байти дигари шоир «шароби шаб» ва «бомдоди хумораш» тазоду муќобила мебошанд, шоир
дарди сари бомдодиро ба кайфу лаззати шароби
шаб муќобил мегузорад:
Шароби шабу нашъаи он наярзад
Ба фожидани бомдоди хумораш (120).
Хусравї дар яке аз байтњояш мувофиќ наомадани хўву хислати ду нафарро асоси санъати тазоду
муќобила дар тасвири инсон ќарор дода менависад:
Хўи ту бо хўи ман ба низ насозад,
Сангдилї хўи тусту мењр маро хўй (339).
Сангдиливу
мењр
њамчун
рўшантарин
нишонањои хислатњои одамон тазоду муќобила шуда омадаанд.
8.
Муболиѓа њамчун яке аз навъњои санъати
маънавї дар назми асри Х бо тамоми анвояш бо
назар мерасад: иѓроќ, ѓулув. Муболиѓањо дар
мавзўъњои ишќї, иљтимої, маишї, муносибатњои
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тарафайни инсонї, хусусї ва ѓ. дар шеърњои он
давра бисёр моњирона корбаст шудаанд. Њадафи
шоир њар чизро аз будаш хеле зиёд карда нишон
додан ва ба хонандаю шунаванда бо њиссиёту
њаяљони афзун таъсир гузоштан аст. Дар ин маврид
шоир аз тасвири муболиѓанок тадриљан ба иѓроќ
мегузарад. Байти аввали шеъри зерини Абў Шакури Балхї муболиѓа, байти навбатиаш иѓроќ аст:
Паричењра фарзанд дорад яке,
К-аз ў шўхтар кам бувад кўдаке.
Мар ўро хирад нею тимор не,
Ба шўхиш андар љањон ёр не (54).
Дар ин сатрњо њам њусни фарзанд («паричењра»),
њам хислат («шўх»), њам пучии дунёи маънавии ў
(«хирад нею тимор не»), њам феъли ў («ба шўхиш
андар љањон ёр не») бо муболиѓаю иѓроќ тасвир
шудаанд.
Дар байтњои зерини Имораи Марвазї ќањрамон
(«чу шер») ва аспи ў («чу кўњ») бо муболиѓа ва
ѓулув тасвир ёфтаанд:
Савор буд бар аспон чу шер бар сари кўњ,
Пиёда љумла ба хун дода љомаро оњор (97).
Љомањояшонро бо хун оњор додан (љило додан)и пиёдањо низ тасвири муболиѓавист.
Имораи Марвазї чењра ва номи шоњро низ бо
ѓулув (шакли олии иѓроќ) тасвир менамояд. Нур
дар љабини шоњ, ба чашми шоир Суњайл (ситора)
намудани људи ў, агар дар соњили дарёи Даљла номи ўро бигиранд, «об ангабини ноб шавад, гил гулангабин» – ин њама ѓулув ба шумор меоянд:
Аз каффи шоњ нур бувад бар љабини худ,
Људат маро Суњайл намудаст бар љабин.
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Гар бар канори Даљла касе номи ў барад,
Об ангабини ноб шавад, гил гулангабин (89).
Гилу гул њам аз суханбозињои шоирона аст.
Ин гуна тасвирњои аз њад зиёд одатан ба
ќасидањо хосанд. Башшори Марвазї таъсири
ќатрањои майро ба санг низ бо муболиѓаю иѓроќ
нишон медињад:
Ёќути сурх гашт њама санг пеши ў,
К-аз дасти ў ду ќатра бар он санг барчакид (118).
Шоир Абулмасал нолидани одамро чунон бо
муболиѓаю иѓроќу ѓулув тасвир менамояд, ки гўё
бо таъсири он кўњ ноором («бесукун») гардида, аз
мўиданаш дили санг хун шудааст:
Зи нолиданаш кўњ шуд бесукун,
Зи мўиданаш шуд дили санг хун (120).
Гиряи ќањрамони ѓиної дар чунин байти
Абулњасани Оѓољї низ бо иѓроќ тасвир ёфтааст, то
љое, ки аз оби чашмонаш замин тар шуда, пояш
лаѓжидааст:
Тар аст замин зи дидагони ман,
Чун пай бинињам – њаме фурў лаѓзам (124).
Одатан шеър бе муболиѓа эљод намешавад. Љони
шеър дар муболиѓаи пурмаънї ва санъати олист.
Вале њангоме ки муболиѓа ба ѓулув мерасад, ба тахайюли баландпарвози шоир ќоил мешавед.
9.
Шеъри ќарни Х кони њунар аст. Њарчанд ки аксари осори шуаро дар дарозои таърих пароканда ва
несту нобуд шудаанд, вале «мушт намунаи хирвор
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аст». Дар осори боќимондаи худовандони сухан
низ, монанди таљнис, санъатњои маънавї њастанд,
ки далели рўшани њунари суханофаринї ва дарки
маънињо ва пањлўњои гуногуни он мебошанд. Дар
воќеъ вожањои њамљинсу њамшаклро ба маънињои
гуногун њамчун зуњуроти лутфи шоирона истифода
кардан њунари олист. Робеаи Ќаздорї мегўяд:
Фишонд аз савсану гул симу зар бод,
Зињї боде, ки рањмат бод бар бод (109).
Калимаи «бод» дар ин байт се маънї дорад.
Маънии якумаш шамоле, ки аз савсану гул баргњо,
донањои шабнамро афшондааст. Маънии дуюмаш
«Зињї бод!» – зинда бод, мисли дуои хайр ё шиор
задан аст. Маънии сеюмаш «рањмат бод», яъне ташаккур аз бод аст. Дар охири мисраи дуюм вожаи
«бод» такроран ба маънии шамол омадааст.
Мантиќии Розї дар як ќасида менависад:
Сапедї омаду андар рух уфтодам чин,
Кунун сазост, ки ман дур гардам аз бути Чин (143).
Вожаи «чин» дар сатри якум ба маънои ољинги
рухсор, дар сатри дуюм ба маънои мамлакат – Хитой истифода шудааст.
Ба як байти Маъруфии Балхї эътибор дињед:
Ман шаст ба дарё фурў фикандам,
Моњї бирамиду бурд шастам (303).
Дар сатри якум калимаи «шаст» ќалмоќ ё чангаки моњигириро ифода менамояд. Дар сатри дуюм
ба ду маънї истифода шудааст: аввалан, ба маънои
шасти моњигирї, сониян ба маънои азм. Чунончи,
мугўянд: «шастам гашт», аз азмам гаштам.
151
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

10.
Суолу љавоб њам як навъи санъати маънавист.
Шоир бо маќсади равшану возењ ва пурраю мукаммал ифода кардани фикру андеша ва њиссу
њаяљони ќалбии худ ба ин санъати сухан рў меорад.
Суолу љавоб байни ду нафар ё худ ба худ низ рух
дода метавонад. Суолу љавоб байни шоир,
ќањрамонони асар, унсурњои олами табиат низ ба
вуќўъ меояд. Дар назми асри Х баъзе шаклњои
зуњуроти онро ба мушоњида метавон гирифт.
Ањволи хароби шањри Тўс пас аз истилои араб ва
љангњои љоњпарастон дар суолу љавоби Шањиди
Балхї бо љуѓд, ки паррандаи бехосият аз олами табиат аст ва маконаш вайрона њаст, чунин сурат гирифтааст:
Дўшам гузар афтод ба вайронаи Тўс,
Дидам љуѓде нишаста љои товус.
Гуфтам: «Чї хабар дорї аз ин вайрона?»
Гуфто: «Хабар ин аст, ки афсўс, афсўс!» (44).
Чаро суолу љавоб бо товус не, балки бо љуѓд ба
вуќўъ пайваст? Такроран мегўем, ки лонаи љуѓд
љойњои вайрона аст.
Суолу љавоби Кисої бо мурѓаки сурудсарой,
моњиятан суолу љавоби ошиќу маъшуќ, чунин воќеъ
мегардад, ки шоир суол медињад ва љавоби суолро
аз номи мурѓак худаш мегўяд:
Сурудгўй шуд он мурѓаки сурудсарой,
Чу ошиќе, ки ба маъшуќи худ дињад пайѓом.
Њаме чї гўяд? Гўяд, ки ошиќо, шабгир,
Бигир дасти дилорому сўи боѓ хиром (181).
Њамин сабк дар чунин суолу љавоби Мунљик низ
дида мешавад:
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Њар-к бад-ў бингарад, чї гўяд? Гўяд:
«Моњ мутавваљ шудасту сарв муќартаќ» (354).
Суолу љавоби Турк Кишї бо шахси худ ё хонандаи шеъраш рух медињад, яъне шоир суол медињад
ва худ љавоб бармегардонад:
Родмардию мард донї чист?
Боњунартар зи халќ гўям кист?
Он ки бо дўстон бидонад сохт,
Он ки бо душманон бидонад зист (132).
Дар шеър суолњое мешаванд, ки љавоби онњоро
ошкоро гуфтан шарт нест. Љавоб аз худи суол бармеояд. Намунаи он чунин шеъри Кисої аст:
Гул неъматест њадя фиристода аз бињишт,
Мардум каримтар шавад андар наими гул.
Эй, гулфурўш, гул чї фурўшї барои сим?
В-аз гул азизтар чї ситонї ба сими гул? (181).
11.
Дар назми ќарни Х санъати киноя њамчун ифодакунандаи матлабе, ки зоњиран нарм асту
моњиятан сахт, дар ашъори шоирон дида мешавад.
Шоирони ин давра анъанаи киноягўии шоирони
асри IХ-ро идома медоданд. Фирўзи Машриќї (ас.
IХ) дар тамсиле ба сабки киноя мегўяд, ки каргас
ба як мурѓи хаданг пари худро њадя кардааст, то ў
бачаи каргасро ба мењмонї набарад, яъне нахўрад:
Мурѓест хаданг, эй аљаб, дидї,
Мурѓе, ки шикори ў њама љоно.
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Дода пари хеш каргасаш њадя,
То на бачааш барад ба мењмоно (20).
Кинояњо одатан алайњи раќиб бо маќсади ба
таври нозук ошкор кардани нуќсонњои ў гуфта мешаванд. Шањиди Балхї бењимматии њарифи худро
чунин баён мекунад:
Узр бо њиммати ту битвон хост,
Пеши ту хомўшу забон кўтоњ.
Њиммати шер аз он баландтар аст,
Ки дилозор бошад аз рўбоњ (45).
Хусравонї њам бењимматии нафареро бо киноя
ба зери тозиёнаи мутоиба мегирад:
Њама озодагии њиммати ту
Ќањр кардаст мар каёноро (319).
12.
Нидо аз љумлаи санъатњои маънавист, ки дар
шеър хитобан ба касе садо медињад. Вай матлаби
шоирро ошкоро бо оњанги ќатъї ифода месозад.
Дар шеър гоњо як ва гоњо ду нидо мушоњида мешавад, ки ин тарзи истифодаи нидо ба сабк ва тарзи
баёни шоир алоќаманд аст. Дар ќасидањо шоирон
одатан ба мамдўњ мурољиат мекунанд. Масалан,
дар ќасидаи Хусравонї мурољиат ба ёр садо
медињад:
Сиёњчашмо, моњо, ман ин надонистам,
Ки моњи чорда(њ)ро ѓамза аз ѓизол бувад (313).
Дар маснавии Абў Шакури Балхї «Офариннома» низ нидо корбаст шудааст:
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Буто, рўзгоре бар ояд бар ин,
Кунам пеши њар кас туро офарин (46).
Дар шеър низ шоир ба маъшуќ такрор ба такрор
бо маќсади ба худ мутаваљљењ сохтани ў нидо мекунад, сипас матлаби хешро баён месозад. Шањиди
Балхї мегўяд:
Буто! Нигоро! Аз чашми бад матарс акнун,
Чаро надорї бо худ њамеша чашмпаном (39).
Нидо як навъ бузургдошти ёрро низ ифода менамояд. Баъзан нидои шоир рањму шафќат ва
њамдардии ўро бо касе, ки ба ў мурољиат менамояд,
дар бар мегирад. Чунин аст нидои Абулаббос:
Содадило! Кўдако! Матарс акнун,
На ба як осеб њар факона кунад (107).
Шоир гоњо ба бод, ба абр, ба Офтобу Моњ нидоро лозим медонад. Яке аз ѓазалњои Даќиќї бо нидои ў ба абри бањманї оѓоз меёбад:
Эй абри бањманї, на ба чашми ман андарї,
Дам зан замонакеву баросою кам гарї (285).
Нидоњо тобишњои гуногуни фикр, њиссу њаяљони
гуногунмазмун ва рангорангии ифодаи матлабро
нишон медињанд.
13.
Яке аз санъатњои лафзии назми ќарни Х санъати
такрор аст. Ин санъати сухан дар роњи ифодаи
равшану сарењи фикр ва таъкиди матлаби шоир
хизмат мекунад. Вай њиссиёти шоирро пайвастаю
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батафсил иброз медорад. Такрор дар шеър шаклњо
ва мавќеу маќом дорад. Яке аз навъњои он – такрори воњиди сухан «магир» њамчун феъл дар аввал,
миёна ва охири мисраъ аст. Абулњасани Оѓољї навиштааст:
Адаб магиру фасоњат магиру шеър магир,
На ман ѓарибаму шоњи љањон ѓарибнавоз (127).
Навъи дуюми такрор дар як мисраъ ду маротиба
бе таѓйир омадани феъли фармоиш ё мухотаб аст,
ки матлаби гўяндаро бефосила таъкид менамояд.
Абулаббос мегўяд:
Бугзин, малико, бугзин, малико,
Пок аст таби ту ба сони малако (108).
Навъи сеюми такрор дар аввал ва мобайни байт
такрор шудани як таъбири тасдиќї мебошад («Аз
раз бувад...), ки ба он дар байти зерин чањор маротиба дучор меоем. Башшори Марѓазї мефармояд:
Аз раз бувад таому њам аз раз бувад шароб,
Аз раз бувад-т нуќлу њам аз раз бувад набид (115).
Такрор навъи чањорум њам дорад, ки матлаби
шоир дар ибтидо ва интињои мисраъ ифода мегардад. Таъбири саволии «То кай нолї?» дар байти зерини Хусравї чунин љойгоњ ёфтааст:
То кай нолї зи ишќ, то кай нолї?
Суд надорад гиристан, чї сиголї? (339).
Дар аввали мисраъњо вожањо (чї, эй, њама,
гањ...)такрор меоянд, ки ин навъи панљуми санъати
такрор аст. Мунљик менависад:
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Чї дурр аст он ба зери лаълу шаккар,
Чї моњ аст он ба зери меѓи анбар?
Чї сарв аст ин, ки паймояд заминро,
Нишонад бар замин мењроби анвар?(348).
Дар љои дигар:
Эй, хубтар зи пайкари дебои арманї,
Эй, поктар зи ќатраи борони бањманї (352).
Дар мавриде мегўяд:
Њама зароифи атроф бо ту бинам гирд,
Њама аљоиби офоќ бо ту њаст бањам (354).
Боз менависад:
Гањ рабуха гардад ў бар пушти ту,
Гањ шавад зераш рабуха хоњарат (367).
Мунљик боз такрори таъбир («њама тафохури»)
дар сари мисраъњо меорад:
Њама тафохури онњо ба људу дониш буд,
Њама тафохури инњо ба ѓошиясту љуноѓ (362).
Њар мисраъ мазмунан алайњи якдигар ќарор дорад. Дар ибтидои мисраъњои байти зерин вожаи
«надонад» такрор мешавад:
Надонад мушаъбад варо банд чун,
Надонад муњандис варо дард1 чанд? (354).

1

Дар асл «дарз» талмењи Иќбол ќабул карда шуд.
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Такроре њам дар шеъри ин давра њаст, ки онро
санъати акс (чаппа) ё ки табдил гўянд аз љумлаи
санъатњои лафзї. Ин санъат дар натиљаи ба ду
њисса људо кардани мисраи якум њосил мешавад.
Сипас шоир љои њиссањоро дар мисраи дуюм
таѓйир медињад. Ин байт аз Мунљик аст:
Миёни наргисон андар сиришки љонрабо дорад,
Сиришки љонрабо дидї миёни наргисон – андар?
(355).
14.
Дар назми асри Х ташхис њам ба назар мерасад.
Масалан, ташхиси зулфи маъшуќ љолиби таваљљўњ
аст. Зулф њамчун як љузъи симои маъшуќ худ љузъи
зинда мебошад. Вале шоир ваќте ки зулфро њамчун
ошиќ тасвир менамояд ё ки ба сифати «дасти
њољиби солори лашкар» – пардадор, дарбони ќасри
шоњ тавсиф мекунад, зулфро зиндаю љоннок дида
метавонем. Ин тарзи тасвир санъати ташхис мањсуб
мешавад. Њаббози Нишопурї мегўяд:
Мебинї он ду зулф, ки бодаш њамебарад,
Гўї, ки ошиќ аст, ки њељаш ќарор нест.
Ё не, ки дасти њољиби лашкар аст –
Аз дур менамояд, к-имрўз бор нест (128).
Гўё њољиб аз дур бо даст ишора менамояд, ки
шоњ имрўз њељ касро пазирої намекунад. Ин њољиб
зулфи маъшуќ аст.
Тоњири Чаѓонї зарбулмасали « мурѓро ба пои
худ, гўсфандро ба пои худ овезанд»-ро, ки маънояш
гунањкорро шинохта љазо додан аст, дар рубоии
зерин чунин корбаст мекунад:
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Як шањр њаме фусуну ранг омезанд,
То бар ману бар ту растхез ангезанд.
Бо мо ба њадиси ишќи мо чи – стезанд,
Њар мурѓеро ба пои хеш овезанд (325).
15.
Мурољиати шоирон ба калимаю иборањои халќї,
бахусус истифодаи зарбулмасалу маќолањои
мардумї яке аз вижагињои назми ањди Рўдакї ба
шумор меояд. Шояд аввалин маротиба дар таърихи
адабиёти форсї-тољикї аз захираи бепоёни забони
халќ ва панду њикматњои миллї шоирон васеъ истифода мебурданд.
Дар давраи болоравии шуури миллї ва
худогоњии миллии халќ дар адабиёти бадеї корбаст
шудани калимаю ибора ва зарбулмасалу маќолњои
мардумї аз љумлаи падидањои хештаншиносї дар
адабиёт мебошад. Дар мубориза алайњи таъсири
забони арабї ба махзани луѓавї ва њикмату
андарзњои халќї рў овардани ањли адаб зуњуроти
баланд бардоштани мавќеу маќоми забони форсїтољикї дар њаёти давлат ва љомеа мањсуб мешуд. Аз
љониби дигар ин усул яке аз роњњои ба халќ наздик
овардани адабиёт њам ба шумор меравад, яъне забон яке аз рукнњои асосии халќияти адабиёт мањсуб
мешавад. Ба мисолњо мурољиат мекунем.
Шањиди Балхї маќоли халќии «То кўдак нагиряд, модар шир надињад»-ро дар порчаи зерин
моњирона корбаст мекунад ва ба он маънои
иљтимої ато менамояд:
Гар фаромўш кард хоља маро,
Хештанро ба руќъа додам ёд.
Кўдаки ширхора то нагирист,
Модар ўро ба мењр шир надод (43).
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Мардум фарзандро душмани ширин хондаанд,
зеро фарзанд ба сари падару модар ташвишњои зиёд оварад њам, муњаббати ў дар дили волидайн кам
не, балки бештар мегардад. Абў Шакури Балхї ба
њамин маънї навиштааст:
Ду чашмат ба фарзанд равшан бувад,
Агарчанд фарзанд душман бувад.
Зи пеши писар марг хоњад падар,
Ту душман шунидї зи љон дўсттар?(64).
Маќоли «Пушаймонї суд надорад» ё мазмуни
«Кўр асояшро як маротиба гум мекунад» дар байти
Абў Шакури Балхї ба таври зайл омадааст:
Пушаймонї аз карда як бор бас,
Њалоњил дубора нахўрдаст кас(67).
Сатри дуюми байти мазкур худаш дар шакли
зарбулмасал баён шудааст. Байти зерини Абў Шакури Балхї худ пурра њикмат буда, њар мисрааш ба
алоњидагї маќолу зарбулмасали хуби мардумї мебошад:
Аз андоза бартар мабар дасти хеш,
Фузун аз гилемат макун пой пеш (68).
Яъне одам бояд њадди худро бидонад ва
њадшинос бошад. Чун њад риоя нашуд, кор ба некї
анљом намеёбад. Маќоли халќии «Њар чї бикорї,
он бидравї» ё ки «Гандум бикорї – гандум, љав
бикорї – љав мегирї» дар байти Абў Шакур чунин
шаклу мазмун пайдо кардааст:
Мукофотњо чандгуна бувад,
Яке он ки корад, њамон бидравад (69).
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Абулњасани Оѓољї таъбири «дасткўтоњї»-ро чун
нишонаи заифию нотавонї чунин меорад:
Дар он кўй пире равонхоњ буд,
Ки дасташ зи њар ком кўтоњ буд (123).
Санъатњои маънавї ва лафзї дар назми асри Х
фаровонанд. Лекин мо барои намуна як иддаи
онњоро аз назар гузаронидем. Аз онњо метавон
натиља бардошт, ки ашъори шоирони ин давра чї
ќадаре, ки пурмўњтаво, гуногунмавзўъ, баландѓоя
бошанд, санъати сухан низ њамон андоза рангоранг, олї, дилнишин будааст. Њар кадоме аз он
санъатњо, албатта, эљодкоре доранд. Њар як санъати сухан бозёфти эљодии шоирест, ки сипас, дар
натиљаи аз љониби дигар шоирон истифода шудани
он хеле маъмул гардидааст. Вале азбаски осори он
шоирон ба пуррагї то замони мо омада нарасидаанд, имрўз муайян кардани он њаќиќат душвор аст,
ки, масалан, аввалин маротиба кадом шоири форстољик рухсораи маъшуќро ба гул, лабашро ба аќиќ,
дандонашро ба дур ташбењ карда буд. Ба њар њол
њаминаш бебањс аст, ки назми асри Х офаринандаи
санъатњои асосии сухан ба шумор меояд. Мањз дар
њамин давра дар байни шоирон сабќати эљодї
равнаќу ривољ ёфт ва њар як суханвар саъю талош
ба харљ дод, ки эљодкори пешгом бошад. Шоирон
суханро пањлўгардон карданд, маънињои наву тозаи
онро кашф намуданд, тобишњо ва рангу љилоњои
мухталифи онро ба даст оварданд. Аз ќарни Х – ХI
то ин замон чанд фарњанги забони форсї-тољикї
таълиф ва интишор ёфта бошад, гуногунї ва
серпањлўии маънои суханро фаро гирифтаанд.
Онњо бо шоњидњои бисёре аз осори шуаро ва удабои форс-тољик, аз он љумла бо шоњидњо аз
эљодиёти шоирони асри Х, гуна-гуна маънињои су161
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ханро шарњу тафсир кардаанд. Мањз шоиронанд,
ки маънии суханро ѓанї менамоянд, мавќеу маќоми
суханро андаруни матни адабї муайян месозанд.
Захира ва таркиби луѓавии забони форсїтољикї, вожањо, истилоњот, таркиботи забон,
санъатњои маънавї ва лафзї, сохти грамматикии
забони форсї-тољикї, тамоми арзишњои забонї,
сабки забони адабии форсї-тољикї дар ќарни Х
пурра рушд карда буд. Дар осори адибон ва донишмандони он давра њусни забон ба љилва омад.
Тамоми њастии забони форсї-тољикї ва ѓановати
он ќарнњои минбаъда аз љониби халќ ва фарзандони фарзонаи он на танњо њифз карда шуданд, балки равнаќу ривољ ва такомул ёфтанд. Асри Х на
танњо давраи рушду камоли адабиёти бадеї, балки
ташаккули забони адабии форсї-тољикї њам ба
њисоб меравад.
Забони форсї-тољикї дар мубориза алайњи истилогарони араб ташаккул ёфт ва аз асри IХ забони
расмї гардид. Дар асри Х вай ба маќоми забони
давлатї расид, на танњо дар Мовароуннањру Хуросон, балки берун аз марзњои он њам густариш ёфт ва
њамчун забони шеър наљобат, фасоњат, балоѓат ва
љаззобияти худро ба исбот расонд.
Дар асрњои IХ-Х шеъри форсї-тољикї бо ду сабк
эљод мешуд. Аввалан, дар асоси баробарии њиљоњо
дар мисраъњо, сониян, бо риояти танзими њиљоњои
дароз ва кўтоњ дар мисраъњо. Сабки якум сабки
миллї, сабки фањлавиёт, тарона ва дубайтињо буданд, ки ба забон ва шевањои гуногуни мањалњои
мухталифи Мовароуннањру Хуросон офарида мешуданд.
Сониян, шеъри форсї-тољикї тибќи сабки арўзи
арабї таълиф гардид. Аљдоди бузурги мо авзони
шеъри арабиро айнан напазируфтанд, балки арўзи
арабиро мувофиќан ба вижагињои савтии забони
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форсї-тољикї эљодкорона истиќбол карданд, худ
вазнњо ва бањрњои тозаи шеъри форсї-тољикиро
эљод намуданд. Сохти шеър ва ќолабњои он такмил
ёфтанд ва ќавитар гардиданд. Дар натиља сабки
ќадимаи шеъри њиљої тадриљан аз адабиёти хаттї
дур афтод ва фаќат ба ашъори мардумї хос шуда
монд. Ба њамин тариќ адабиёти форсї-тољикї дар
асри Х тамоми дастовардњои фарњангии солњои
пешинро љамбаст кард ва худ ба пояњои баланди
тараќќиёт расид.
Асри Х дар таърихи фарњанги форсї-тољикї
давраи ташаккул ва ривољи ќасида, ѓазал, маснавї,
рубої, ќитъа, хулоса давраи равнаќи тамоми
шаклњои назми кллассикї мањсуб мешавад. Тамоми
анвои адабї, ки дар ин давра арзи њастї мекарданд,
минбаъд ба такмил расиданд ва инкишоф ёфтанд.
Дар даврањои баъдинаи тараќќиёти адабиёти
форсї-тољикї бењтарин суннатњои назми асри Х ба
пояњои баланд расиданд. Шоирони асримиёнагии
форс-тољик на танњо мазмун, сужет ва образњои
назми ањди Рўдакиро, балки шаклњои рангини онро
низ ба мерос гирифта, дар ин замина, бо нављўию
тозапардозињои муайян асарњои шоиста ба майдон
мегузоштанд. Баъд аз сари Даќиќї бобњои
таълифшудаи «Шоњнома»-и ўро ба «Шоњнома»-и
безаволи худ њамчун ќисми таркибии ин шоњасари
љањоншумул ворид намудани Њаким Фирдавсї намунаи барљастаи меросбарї ба шумор меояд.
Тањкурсии мустањками тамоми адабиёти бештар
аз њазорсолаи форсї-тољикї мањз дар асри Х гузошта шуд. Устод Абў Абдуллоњи Рўдакї дар маркази тамоми воќеањои фарњангї ва адабї ќарор гирифта буд. Устод С. Айнї, ки мисли Рўдакии замон
поягузори адабиёти навин – адабиёти муосири
тољик гардид, дар нимаи аввали солњои бистуми
садаи ХХ навиштааст: «Назар ба иттифоќи ањли
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тазкира ва тарољими ањвол, устод Рўдакї аввал касе аст, ки шеъри форсиро аз ќасида, ѓазал, ќитъа ва
рубої тадвин карда.
Њарчанд пеш аз Рўдакї мисли Бањроми Гўр,
Њаким Абўњафзи Суѓдї ва Хоља Абулаббоси
Марвазї шеъри форсї иншо карда бошанд њам,
гуфтаи эшон ба дараљаи девон нарасида, бино бар
њамин сабаб номи Рўдакї ба сардафтарии «Намунаи адабиёти тољик» гузашт».1
Дар замони мо устод Айнї – ин алломаи бузурги
Машриќзамин буд, ки устод Рўдакиро сардафтари
адабиёти классикии форсї-тољикї номидааст.
Инак, рўи мењру муњаббат ба устод Рўдакї меоварем.

1

С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. М. 1926, сањ. 17.
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Боби IV
ЉАРАЁНИ ЗИНДАГИИ
УСТОД РЎДАКЇ
Сулолаи Сомониён, ки дар таърих бо номи Оли
Сомон машњур аст, дар Мовароуннањр ва Хуросон
аз соли 875 то соли 999 милодї, њамагї 124 сол
њукмронї кард. Яке аз бузургтарин хизматњои амирони Сомонї дар њамин аст, ки онњо алайњи сиёсати истилогаронаи хилофати араб мубориза бурда,
истиќлолияти миллии худро њифз карданд, давлатро пойдор ва мустањкам намуданд. Дигар аз
хизматњои шоистаи сулолаи мазкур ин аст, ки илму
фарњанги миллиро равнаќу ривољ дод, маънавияти
халќро ѓанї кард. Забони форсї-тољикиро, ки дар
он давра забони дарї ном дошт, аз таъсири забони
арабї наљот бахшид, вайро забони расмии давлатї
эълон кард. Тамоми корњои давлатї бо њамин забон ба иљро мерасиданд. Сомониён тараќќиёти забон, адабиёт ва илму фарњанги миллиро аз
падидањои муњими сиёсати давлатдории худ ба шумор меоварданд. Хушбахтии устод Рўдакї дар
њамин аст, ки ў дар давраи рушду камоли давлати
Сомониён умр ба сар бурд ва ба унвони олии ифтихории Малик-уш-шуарої муваффаќ гардид.
Љараёни зиндагии устод Рўдакї ба замони
њукмронии панљ нафар амири Сомонї – Ањмад ибни Асад, Наср ибни Ањмад (Насри якум), Амир
Исмоили Сомонї, Ањмад ибни Исмоил ва Наср ибни Ањмад (Насри дуюм) рост омадааст. Дар соли
858 соли таваллуди Абўабдуллоњ Љаъфар ибни
Муњаммад Рўдакї Ањмад ибни Асад њукмронї мекард. Дар он давра пойтахти давлати Сомониён
шањри Самарќанд буд. Дењаи Рўдак, зодгоњи
Рўдакї, воќеъ дар ќаламрави Панљикенти ќадим,
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дар он замон ба Самарќанд нигоњ мекард. Ин аст,
ки дар баъзе сарчашмањо Рўдакиро самарќандї
гуфтаанд. Рўдакї тахаллуси шоирии Абў Абдуллоњ
аст ва муњаббати ўро ба зодгоњаш ифода менамояд.
Љараёни зиндагонии Абў Абдуллоњи Рўдакиро
ба се давра метавон таќсим кард. Давраи якум:
солњои бачагию наврасї ва љавонї.
Давраи дуюм: солњои рушд ва камолоти ў дар
Бухоро ва хизмат дар дарбори Сомониён.
Давраи сеюм: солњои пирї ва берун аз дарбор.
Ба давраи якуми њаёти Рўдакї назар меафканем.
Дар тадќиќотњои илмии замони шўравї, аз он
љумла дар монографияи академик Абдулѓанї Мирзоев « Абў Абдулло Рўдакї» тазаккур ёфтааст, ки «
хонаводаи вай (Рўдакї – А. С.) аз табаќањои поёни
ањолї буда, худи ў низ дар хурдсолї сахтињои зиндагиро аз сар гузаронида будааст»1. Њамчун далели
ин фикр байти зерини Рўдакиро овардаанд:
Аз хару полик он љой расидам, ки њаме
Мўзаи чинї мехоњаму аспи тозї.
Профессор Холиќ Мирзозода њам менависад:
«Аз ин байт маълум мегардад, ки дар аввали кор
харсавору чоруќпўш, яъне камбаѓал будааст».2
Х. Мирзозода низ бар ин аст, ки шоир ин байтро
дар айёми љавониаш гуфтааст. Аммо ягон маъхаз
ин фикрро тасдиќ намекунад. Хушбахтона, ў андешаашро ба ин зайл идома медињад: «Аммо дар
«Китоб-ул-ансоб» ќайд шудани панљ авлоди (бояд
аљдод гуфт-А. С) Рўдакї», соњиби шаљара будани
вай моро ба чунин гумон меорад, ки бобову
1
2

А. Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї. Нашриёти давлатии
Тољикистон, Сталинобод, 1958, сањ. 95.
Х. Мирзозода. Афкори рангин. Душанбе, «Ирфон», 1982,
сањ. 34.
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бобокалонњои ў бояд ба табаќаи баландтари
љамъяит мансубият дошта бошанд».
Агар мантиќан амиќтар андеша ронем, чунин
натиља метавон гирифт, ки хонадони Рўдакї аз
табаќањои поёни ањолї нест. Зеро дар он замоне, ки
нашриёт вуљуд надошт ва Ќуръонро котибони
хушнавис дастї рўбардор мекарданд, на њар як оилаи мардуми камбаѓали дењаи дурдаст чун Рўдак,
Ќуръонро ба даст оварда метавонист. Њол он ки
падару модари Абў Абдуллоњ дар ихтиёри худ
Ќуръон доштанд ва ў дар њаштсолагиаш ин китоби
бузурги муќаддасро пурра њифз карда буд. Модоме
ки волидайни Абў Абдуллоњ ўро саводнок намуда,
шавќу раѓбаташро ба њифзи Ќуръони шариф бедор
кардаанд, онњо ањли саводу маърифат будаанд. Аз
њамин љост, ки ин гуна одамон аз табаќаи поёни
ањолї буда наметавонанд. Шояд онњо бадавлат набудаанд, аммо кас ба ќашшоќии эшон низ шубња
мекунад.
Харсаворию чоруќпўшии бачањою наврасони
кўњистон низ нишонаи «аз табаќањои поёни ањолї»
будани онњо нест, зеро дар нимаи дуюми ќарни IХ
фарзандони мардуми сарватманди дења низ
харсаворї мекарданд ва аз чоруќпўшї сар намепечиданд.
Устоњои чирадаст чоруќњои хеле зебои
мунаќќаш њам медўхтанд, ки пўшидани онро
љавонон њавас мекарданд. Дўхтан ва ба ёру дўст
њадя овардани ин гуна пойафзол боиси ифтихор
њам будааст. Шоир ва мутафаккири бузург
Љалолиддини Румї мефармояд:
Ту куљої, то шавам ман чокарат,
Чоруќат дўзам, занам шона сарат.
Андешаи дигар. Њељ кас аз муњаќќиќони
эљодиёти Рўдакї тасдиќ карда наметавонад, ки
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Рўдакї он байтро дар љавониаш гуфтааст. Е. Э.
Бертельс бар ин аст, ки он байтро Рўдакї дар давраи хизмати худ дар баробари Сомониён гуфтааст,
зеро мањз дар њамин давра ў њамчун инсони густох
имконият дошт, ки њар як хоњиши худро ќонеъ намояд.1
Хусусан, ки Рўдак аз марказњои тамаддун, масалан аз Самарќанд, хеле дур буд ва осори маданият
ба он љо ба осонї роњ намеёфт, Рўдакї (агар он
байтро дар љавонї гуфта бошад) аз набудани имконияти мўзаи чинї харидану аспи тозї савор шудан шикоят накардааст, балки «Мўзаи чинї
мехоњаму аспи тозї» гуфтани ў нияти ба воќеият
табдил додани хоњиши ўст.
Дар хонадони Рўдакї муњити мўътадили
маънавї њукмрон будааст, ки ў баробари хатми
Ќуръон шеър њам мегўяду мусиќї њам меомўзад.
Дар ин хусус бењтар аз њама Муњаммади Авфї дар
тазкираи худ «Лубоб-ул-албоб» сухан рондааст.
Авфї гуфта: Рўдакї «чунон закї ва тезфањм буд, ки
дар њаштсолагї Ќуръон тамоман њифз кард ва
ќироат биёмўхт ва шеър гуфтан гирифт ва маонии
даќиќ мегуфт, чунон ки халќ бар вай иќбол намуданд ва раѓбати ў зиёдат шуд ва ўро офаридгори
таъоло овози хушу савте дилкаш дода буд ва ба сабаби овоз дар мутрибї афтода буд ва аз Абулаббоси Бахтиёр, ки дар он санъат соњибихтиёр буд, барбат биёмўхт ва дар он моњир шуд ва овозаи ў ба атрофу анкофи олам бирасид ва амир Наср ибни
Ањмади Сомонї, ки амири Хуросон буд, ўро ба
ќурбити њазрати худ махсус гардонид ва кораш боло гирифт».2
1
2

Е. Э. Бертельс. История персидско-таджикской литературы.
Изд-во Восточной литературы, – М. , 1960, стр. 136.
Муњаммади Авфї. Лубоб-ул-албоб. Нашри Браун, љилди II,
сањ 6.
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Ќуръон, ки худ сар то по шеъри ноби њассон
аст, писараки соњибистеъдодро ба кўи шоирї
њидоят накарда наметавонист. Бисёр образњои
ашъор ва ќасидањои Рўдакї сарчашмаи худро аз
ин ганљинаи рўњпарвари каломи Оллоњ гирифтаанд, ки дар ин хусус баъдтар њангоми баррасии
эљодиёти шоир таваќќуф хоњем кард. Алъон бояд
тазаккур дод, ки манзарањои дилфиреби дашту
даман ва кўњистони Панљрўд, љилванамоии дарахтони гулафшон, наѓмасароии булбулони хушхон
ва дигар мурѓони њаво, савту навои обшорон, чодари бузурги лољварди осмон ва љараќаи Моњу
ситорањо дар айёми бањорон ва тобистон, мевањои
шаккарини боѓу бўстон ва дигар олами зебоии
зодгоњ ва муњити зисти Абў Абдуллоњ чашмаи
эљодиёти ўро ба љўшу хурўш меоварданд.
Абдуллоњ ва шеър, мусиќї ва суруд дастони
соњибэъљози њамдигарро гирифта, чун ёрони бовафо ба воя мерасиданд. Абдуллоњ дар њалќаи
дўстони наврас ва љавони худ, дар маърака ва
базмњои хонаводагї шеър мегуфту суруд мехонд,
рўду барбат менавохту хурсандї мекард. Дар
ќаламрави Панљакенти ќадим, ки дењаи Рўдак яке
аз мавзеъњои сабзу хуррами он буд, њамагон Абў
Абдуллоњро чун шоир, њофиз ва мутриби љавон
хуб мешинохтанд, аз наѓмасароињои ў шоду мамнун буданд. Шояд сатрњои зеринро, ки манзарањои
табиати кўњистон, шукуфтани лолањо ва боридани
борони рањматро ба чењраи Лайло ва гиряи
Маљнун ташбењ карда, лавњаи хеле гуворои рангин
эљод мекунад, шоир дар айёми наврасї ё солњои
аввали љавонии худ суруда бошад. Ин ќадар сода,
самимї, дилпазир ва дорои образњои њаётианд ин
байтњо:
Бихандад лола дар сањро
Ба сони чењраи Лайло.
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Бигиряд абр дар гардун
Ба сони дидаи Маљнун.
Зи оби љўй њар соат
Њаме бўи гулоб ояд.
Дар ў шустаст пиндорї,
Нигори ман рухи гулгун.1
Рўдакї саводи хеле хуб дошт. Пеш аз он ки
шўњрати ў то ба Бухоро рафта расад, ў дар
мадрасањои Самарќанд тањсили улум карда,
донишњои замони худро фаро гирифт, забони арабиро омўхт. Ин њам бе маблаѓ намешуд. Маълум
мешавад, ки ў барои тањсил имконияти моддї доштааст. Ќобилияти фикриаш баланд, љањонбиниаш
васеъ ва истеъдоду мањорати шоириаш такмил ёфт.
Ваќте ки дониш ва истеъдод марбут мегарданд,
чашмаи шеър фаввора мезанад. Хусусан ки Рўдакї
мусиќиро хуб медонист, менавохт ва бо овози
баѓоят ширин месароид, ин њунарњо, ки ба ашъори
ў таъсири файзбахш расонидаанд ва навиштањои
шоир муназзам ва равону зебо гардиданд.
Рўдакї дар Самарќанд то 30-35 солагиаш
зиндагї ва тањсили улум кардааст. Њарчанд ки ў аз
њаштсолагиаш сар карда шеър мегуфт, лекин ў мањз
дар Самарќанд илми шеърро омўхт, вазни арўз ва
бањрњои онро дар њузури устодони донишманд
амиќ, мукаммал, њаматарафа ёд гирифт. Бо адабиёти араб ва тарљумањои арабии мероси адабии
њиндуњо хуб ошної њосил кард, фалсафаи Юнони
Ќадим – Арасту, Афлотун, Љолинус, Суќрот ва
дигарњоро фаро гирифт. Вагарна дар ќасидаи «Модари май»Абў Љаъфар бинни Муњаммадро ба файласуфони Юнони Ќадим нисбат намедод. Дар
шеъру шоирї комёбињои назаррас ба даст овард ва
њамчун сухансарои мўъљизакор машњур гардид.
1

Ин шеърро ба Ќатрон њам нисбат медињанд.
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Дар ќасидаи «Модари май» чунин сатрњо
њастанд:
Љуз ба сазовори мир гуфт натонам
В-арчи Љарирам ба шеъру Тоййиву Њассон...
Сахт шикўњам, ки аљзи ман бинамояд,
В-арчи Сареъам або фасоњати Сањбон (Н. М-50).
Љарир, Тоййї, Њассон, Сареъ – шоирони араб,
Субњон (ибни Зафар ибни Аёс) – хатиби араб, сухангустар будаанд, ки Рўдакї бо њаёт ва осори
онњо, бешубња, дар Самарќанд дар љараёни
омўзиши забон ва адабиёти арабї ошної пайдо
карда буд.
Ваќте ки Рўдакї ба Бухоро омад, ў њамчун шоири соњибистеъдод шинохта шуд. Ў худро њам ба
маънии љисмонї, њам ба маънии моддї «тавонгар»
ба њисоб меовард:
Рањи савору љавону тавонгар аз рањи дур
Ба хидмат омад некўсиголу некандеш.
Донишмандон ба исбот расонидаанд, ки
Рўдакиро
ба
дарбор
вазири
фозил
ва
фарњангпарвари Сомониён Абулфазли Балъамї
даъват карда буд. Ин давраи дуюми њаёти ў ба шумор меояд. Гумони ѓолиб ин аст, ки Рўдакиро аз
Самарќанд ба Бухоро бурданд.
Адабиётшинос Аълохон Афсањзод менависад, ки
«Рўдакї дар Самарќанд ба дарбори Сомониён дар
ањди њукмронии Насри 1 ибни Ањмад (865-892) роњ
ёфт. Сипас, вай бо даъвати вазир Абулфазли
Балъамї (солњои 892-938 вазири Сомониён буд) ба
Бухоро ба хидмати Исмоили Сомонї омад. Вале
дар замони Ањмад ибни Исмоил, ки мусулмони мутаассиби арабпараст буду дар мамлакат исёну
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шўришњо ва кашокашу низоъњо зиёд гардид, шояд
Рўдакї муддате аз дарбор дур шуда бошад.
Пас аз Ањмад ибни Исмоил, Насри II Ањмади
Сомонї (њукмр. 914-943) ба тахт омад ва Балъамї
бори дуюм Рўдакиро, ки акнун хеле машњур шуда
буд, ба дарбор даъват намуд. Азбаски дар он давра
дарбор маркази адабиёту њунар буд ва он љо имконияти эљод кардан вуљуд дошт, Рўдакї даъвати
Балъамиро ба шодмонї ќабул кард».1 Балъамї барои зиндагї ва фаъолияти эљодии Рўдакї тамоми
шароитњои моддию маънавиро муњайё кард.
Њунари шоирии Рўдакї дар муњити Бухоро, хусусан дар дарбори амири Сомонї Наср ибни Ањмад
(солњои подшоњиаш 913-943), равнаќу ривољ ёфт,
шўњрати ў тамоми Мовароуннањру Хуросонро фаро гирифт ва берун аз марзњои мамлакат низ овозаи ин шоири забардаст пањн гардид.
«Яке аз машоѓили муњиммаи он аср дар дарбори
салотин шуѓли надимї буд, – менависад донишманди забардаст Шиблї Нўъмонї, – ва он љузъи
машоѓили олийя шумурда мешуд, њатто аз њайси
таќаррубу манзалату нуфузи калима аз шуѓли вазорат њам болотар будааст. Шароити ин мансаб зарофати табъ, базлагўї, лутфи баён, њозирљавобї ва
билохира, вусъати маълумоту иттилоот буда ва
иттифоќан, тамоми ин шароиту мазоё дар Рўдакї
љамъ будааст ва аз ин рў дар дарбори Наср ибни
Ањмад дастрасї пайдо карда ва ин подшоњи адабпарвар дар тарбияти ў камоли таваљљўњро мазбул
дошт. Тамоми арбоби тазкира менависанд, ки љоњу
давлати Рўдакї ба пояе расид, ки назири он барои
ањаде аз умарои бузург муяссар набуд. Ў њар ваќт
савор мешуд, дувист ѓуломи зарринкамар мушта1

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик, љ. III.
Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тољик,
Душанбе, 2004, сањ. 71.
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мили рикобаш буданд, ё агар ба хориљ азимат менамуд, чањорсад шутур буна ва асбоби сафари ўро
њамл мекарданд».1
Ба Бухоро дар атрофи Рўдакї аз тамоми
ќаламрави Мовароуннањру Хуросон шоирон љамъ
меомаданд, мактаби адабии дарбори Сомониён
шўњрати зиёд пайдо кард.
Бо фармони амир ба Рўдакї унвони олии Малик-уш-шуаро дода шуд, ки ин шоњи шоирон гуфтан аст. Фаъолияти Рўдакї дар ин давра басе пурсамар гардид.
Мусташриќи рус И. С. Брагинский навиштааст,
ки «Рўдакї дар даргоњи Сомониён шўњрат ва сарвати фаровоне ёфт, вале њама хушбахтии
яклањзаина ва фиребанда буд. Ўро маљбур карданд,
ки дар ситоиши шукўњи дарбор, салтанати шоњ ва
дурўѓу фиреби дарбориён шеър гўяд, ки ин барои
чунин як шоири соњибистеъдод фољиаи бузурге
буд».2
Дар дарбори Сомониён соњибдавлат шудани
Рўдакиро бисёр тазкиранависон ва донишмандон
тазаккур додаанд. Аммо њељ кас, ба љуз И. С. Брагинский, нагуфтааст, ки Рўдакї дар ситоиши дарбориён ва салтанати шоњ маљбуран шеър месароид.
Ин фикри шарќшиноси мазкур сањв буда, дар заминаи муносибати синфї нисбат ба шоир ва мероси ниёгон изњор ёфтааст, ки идеологияи замони
шўравї таќозо мекард. Дар асл њељ кас шоири бузургро маљбур карда наметавонад, ки ѓайри ихтиёри худ дар васфи шоњ ва ањли дарбори ў шеърњо
эљод намояд. Агар чунин шеър ё ќасидае офарида
шавад њам, моњияти танќидї ё њаљвї касб мекунад.
Шеър-ул-Аљам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. Таълифи
аллома Шиблї Нўъмонї, тарљумаи Саид Муњаммадтаќї
Фахриддин Гелонї. Нашриёти «Дунёи китоб», Тењрон, 1386
њ. , сањ. 25.
2 Энсиклопедияи советии тољик, љ. 6, сањ. 449.
1

173
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Рўдакиро ба даргоњи Сомониён хоњ Наср ибни
Ањмад ё бо супориши ў вазири закї Абулфазли
Балъамї даъват карда бошанд, ў ин даъватро хуш
пазируфт. Шоир худ иќрор мекард, ки ба хидмати
эшон омадааст, то ки аз коноз (буни хурмо)-и ў рутаб (хурмои тару тоза) барояд, ў њосил бидињад,
фаъолияти шоир, ќобилияту истеъдоди ў самар
оварад:
Ман бад-он омадам ба хидмати ту,
Ки барояд рутаб зи конозам.
Устод
Абдулѓанї
Мирзоев
навиштаанд:
«Рўдакї њамчун шоир ва санъаткори бузург, албатта, аз љунбишњои адабии замон ва љўшу
хурўши њаёти илмї-адабии пойтахт дар канор истода наметавонист. Ў њатман дар ин љунбишњо ва
љўшу хурўшњои адабї бояд иштирок менамуд. Аз
ин сабаб даъвати намояндагони давлатии Сомониён дар масъалаи ба пойтахт омадани Рўдакї бояд њамчун як навъ бањонае барои ў хидмат карда
бошад». Дуруст аст, ки эљодкори асилу њаќиќї чун
Рўдакї аз љўшу хурўши њаёти адабию илмии пойтахт худро ба канор гирифта наметавонист, вале
даъвати намояндаи давлати Сомониёнро дар
масъалаи ба Бухоро омадани Рўдакї «як навъ
бањона» њисобидан ѓалат аст. Аз ин фикр њам бўи
андешаронињои замони шўравї меояд. Бояд ошкоро, њатто бо камоли ифтихор гуфт, ки бањона не,
балки сабаби асосии ба пойтахт омадани Рўдакї
даъвати расмии давлати Сомониён мањсуб мешавад. Шоири тавоно дар даргоњи Сомониён аз рўи
сидќу вафо моњиятан хизмати давлат, љамъият ва
адабиёту фарњангро ба љо овард. Чї навъе ки худ
дар ќасидаи «Шикоят аз пирї» иќрор мекунад, ў
дар он замона «Сурудгўён, гўї, њазордастон буд»
инчунин «пешкори мирон буд».
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Рўдакї осори худро маљбуран эљод накардааст.
Аз мазмуну мўњтаво ва санъати сухансароии
ќасида, ѓазал, рубої, ќитъа ва дигар анвои
эљодиёти шоир пайдост, ки ў онњоро бошуурона,
дидаю дониста, бо камоли самимият офаридааст.
Худи устод низ иќрор карда буд:
Асоси табъ санояст, бал ќавитар аз он,
Зи олати сухан ояд њаме њама монид (Н. М-55).
Сано гуфтани шахсони арзанда, тавассути эшон
арз гузоштан ба халќу мамлакати худ ва дар ин
љода дар мавќеу маќоми худ истифода бурдани
«олоти сухан» яке аз олитарин принсипњои
эљодиёти Рўдакї дар ањди Сомониён ба шумор меомад.
Рўдакї шоири огоњ, бовиќор, соњибдил, боѓурур
ва соњибсухан буд. Чунин типи эљодкорро иљборї
кор фармудан имконнопазир мањсуб мешуд. Аз
ягон ќасидаи ў бўи тамаллуќ ва хушомадгўї ба
амир ва дарбориёни соњибмансаб намеояд. Балки ў
њамеша манфиатњои миллиро њимоя мекард.
Рўдакї чї дар њузури амир ва ањли дарбор, чї дар
назди мењмонони воломаќоми давлати Сомониён
шеърњо, ќасидањо, таронањо хонда, обрўю эътибори кишвар, фарњанги миллї ва давлатдоронро баланд мебардошт. Аз ин лињоз ў фахрияњо мегуфт:
Чунончи:
Чу дурпош гардад ба маънї забонам,
Расад марњабо аз замину замонам!
Ба савту навою ба сити маъонї
Тараббахши рўњам, фарањзойи љонам!
Хирад дар бањо наќди њастї фиристад,
Гуњарњои рангин чу зояд зи конам! (НМ, 59).
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Амир њам ба ў мењр дошт, дар соатњои фароѓат,
базму дилхушї аз сўњбат, ќироати шеър ва њунари
сарояндагиву мутрибиаш судњо мебардошт, дар
сафарњо ва сайру саёњатњои худ Рўдакиро дар
њалќаи рикоби худ мегирифт.
Худаш њам бисёр сафар мекард, то ки њаёти
халќу мамлакатро омўзад. Боре навишта буд:
Дар роњи Нишопур диње дидам бас хуб,
Ангашбаи ўро на адад буду на марра. (НМ, 108).
Сафарњои ў ањамияти давлатї пайдо мекарданд,
ба манфиати осоиши мамлакат ва ањли рикоби
амир буданд.
Чунон ки дар «Чањор маќола»-и Низомии
Арўзии Самарќандї тазаккур ёфтааст, боре Наср
ибни Ањмад бо ањли рикоби худ ба саёњату
истироњат ба Њирот, ба мавзеи Бодѓис рафт, ки љои
хурраму дилкушо буд. Ў аз тамошои манзарањои
дилрабо ва мевањои фаровон мафтун шуд ва дар
Њарї (Њирот) чањор сол монд: «... љањон ободу мулк
бехасм ва лашкар фармонбардору рўзгор мусоид ва
бахт мувофиќ... Њавои Њарї дар сари ўю ишќи
Њарї дар дили ў».
Њамсафарони амир малўл гаштанд, дар дили
онњо орзўи хонумон бархост.
«Пас сарони лашкару мењтарони мулк ба наздики устод Абў Абдулло ар-Рўдакї рафтанд ва аз нудамои
подшоњ
њељ
кас
мўњташамтару
маќбулулќавлтар аз ў набуд. Гуфтанд: «Панљ њазор
динор туро хидмат кунем, агар санъате бикунї, ки
подшоњ аз ин хок њаракат кунад, ки дилњои мо
орзўи фарзанд њамебараду љони мо аз иштиёќи Бухоро њамебарояд».
Рўдакї ќабул кард, ки набзи амир бигрифта буду
мизољи ў бишнохта. Донист, ки ба наср бо ў дарнагирад, рўй ба назм овард ва ќасидае бигуфту ба
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ваќте ки амир субњ карда буд, даромаду ба љои хеш
бинишаст ва чун мутрибон фурў доштанд, ў чанг
баргирифту дар пардаи «Ушшоќ» ин ќасида оѓоз
кард:
Бўи љўи Мўлиён ояд њаме,
Бўи ёри мењрубон ояд њаме.
Пас фурўтар шаваду гўяд:
Реги Омую дурушти роњи ў
Зери поям парниён ояд њаме.
Оби Љайњун аз нишоти рўи дўст
Хинги моро то миён ояд њаме.
Эй Бухоро, шод бошу дер зї,
Мир зї ту шодмон ояд њаме.
Мир моњ асту Бухоро осмон,
Моњ сўи осмон ояд њаме.
Мир сарв асту Бухоро бўстон,
Сарв сўи бўстон ояд њаме.
Чун Рўдакї бад-ин байт расид, амир чунон мунфаил гашт, ки аз тахт фуруд омад ва бе мўза пой
дар рикоби хинги навбатї оварду рўй ба Бухоро
нињод, чунон ки ронину мўза то ду фарсанг дар паи
амир бурданд, ба Буруна ва он љо дар пой кард ва
инон то Бухоро њељ бознагирифт. Ва Рўдакї он
панљ њазор динор музоаф аз лашкар бисутуд».1
На танњо Наср ибни Ањмад мамдўњи Рўдакї буд,
балки шоир дар бораи Абулфазли Балъамї, фармонравои Систон Абў Љаъфар Ањмад ибни
Муњаммади Саффорї, аз мансабдорони машњури
замон Мокон ибни Кокї, вазир Абултаййиб
Тоњири Мусъабї низ шеъру ќасидањо навиштааст.
1

Низомии Арўзии Самарќандї. Чањор маќола. Душанбе,
«Ирфон», 1986, сањ. 58-59.
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Рўдакї бо њамаи ин арбобони давлатї саодати на
як бору ду бор, балки ваќтњои зиёд сўњбат кардан
дошт. Онњо Рўдакиро њамчун шоири бузурге, ки
дар Арабу Аљам назир надошт, сидќан эътироф мекарданд ва пайваста ба ў дасти мадад дароз менамуданд. Ин аст, ки ў дар зиндагї бениёз буд.
Густохињои зиёдеро ба худ раво медид, чунонки
шахсан иќрор мекард:
Нест аз ман аљаб, ки густохам,
Ки ту додї ба аввалам даста (НМ 107).
Рўдакї бо лутф ва ташбењоти зебо ба наздикони
худ мегуфт:
Зар хоњию турунљ, инак ин ду рухи ман,
Май хоњию гулу наргис, аз он ду рух љўй!
(НМ, 112).
Рўдакї дар даргоњи амир ѓарќи имтиёзњо ва шарики базму тантанањо бошад њам, халќи ранљбарро
ба боди фаромўшї намедод. Вай аз љабру зулми
амиру амалдорон ва њокимони мањаллї нисбат ба
мардуми мењнаткаш огоњї дошт. Бинобар ин мансабдоронро ба адлу дод ва љавонмардї даъват мекард. Мисоли рўшани додхоњии шоир рубоии зерин
аст:
Гар бар сари нафси худ амирї, мардї,
Бар кўру кар ар нукта нагирї, мардї.
Мардї набувад фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае бигирї, мардї (НМ-89).
Ањли илму адаб Рўдакиро «Устоди шоирон» ва
«Султони шоирон» медонистанд, мавќеу маќомаш
дар байни номдорони илму адаб низ хеле баланд
буд.
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Ба шарофати Рўдакї муњити адабї дар Бухоро,
бахусус дар дарбори Сомониён, хеле рўњ гирифт,
нерўманд гардид, ривољу равнаќ ёфт. Аз атрофу
анкоф шоирон ва њунармандон ба Бухоро љамъ меомаданд, эљод мекарданд, мушоира, мунозира,
бањсу табодули афкори илмию адабї мазмуну
моњияти њаёти адибон гардиданд. Шоирони забардасте, мисли Шањиди Балхї, Муродї, Абў Шакури
Балхї, Фароловї, Абулмуайяди Балхї, Мунљики
Тирмизї, Мантиќии Розї, Кисоии Марвазї дар атрофи Рўдакї муттањид шуданд. Њамнишинњо ва
њамсўњбатони Рўдакї бо самимияти комил дар бораи ў шеърњо гуфтанд. Дар навбати худ Рўдакї низ
суханони пурмењри хешро дар васфи дўстонаш
дареѓ намедошт.
Кисої устод Рўдакиро «устоди шоирони љањон»
ба шумор оварда, худро хоксорона «садяк аз вай»
мењисобад:
Рўдакї устоди шоирони љањон буд,
Садяк аз вай туї, Кисої, яргист (190).
Даќиќї ин малик-уш-шуарои ањди Сомониёнро
њамчун «имоми фунуни сухан» ситоиш менамояд ва
маљозан иќрор мекунад, ки ба назди Рўдакї мадњия
бурдан мисли ба Њаљар (номи ќадимаи љазирањои
Бањрайн) – кони хурмо, чун дастовез хурмо бурдан
аст, яъне чунин дастовез сазовори илтифоти ў нест:
Киро Рўдакї гуфта бошад мадењ,
Имоми фунуни сухан буд в-ар.
Даќиќї мадењ оварад назди ў,
Чу хурмо бувад бурда сўи Њаљар (289).
Марвазї низ Рўдакиро ифтихори љумлаи љањон
мањсуб мекунад. Чунон ки шањри Марв бо Кисої
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менозад, ањли љањон бо номи «устоди Самарќанд»,
яъне Рўдакї сари ифтихор боло мебардоранд:
Зебо бувад ар Марв бинозад ба Кисої,
Чунон ки љањон љумла ба устоди Самарќанд
(162).
Маъруфии Балхї Рўдакиро ба сифати «султони
шоирон» васф менамояд ва ишора мекунад, ки ў
хайрхоњи таълимоти Фотимї будааст. Фотимиён
дар асл, тарѓибгарони адолати иљтимої буданд. Аз
ин љо маълум мешавад, ки адолати иљтимої дар
мамлакат рисолати ў мањсуб мешудааст:
Аз Рўдакї шунидам, султони шоирон,
К-андар љањон ба кас магарав љуз ба Фотимї
(302).
Дар рўзгори Рўдакї зумраи шоироне њам будаанд, ки љисму љонашон аз бухлу њасуд, рашку
нотавонбинї пайрезї шудаанд. Онњо њатто пас аз
вафоти Рўдакї хусумат ва кинаи худро нисбат ба
Рўдакї пинњон дошта наметавонистанд. Аён аст, ки
онњо дар ваќташ ба даврањои адабии пойтахт, хусусан ба дарбори Сомониён, роњ ёфта натавонистаанд. Яке аз онњо шоир Абў Зироа будааст, ки
Рўдакиро ошкоро «ба кўрии чашм» таъна мезанад.
Абў Зироа фаќат дар охирњои салтанати Сомониён ба доирањои адабии Бухоро роњ ёфт ва яке аз
шеърњои «шукрона»-аш њамин аст, ки дар њаќќи
устод Рўдакї – «султони шоирон» гуфт.
Рўдакиро таъна кардани њасудон ва бадхоњонаш
на танњо дар давраи барњаётии устоди беназири
шеъри форсї-тољикї ба дўстон ва иродатмандони ў
маъќул намешуд. Онњо бо њар роњ ба раќибони
Малик-уш-шуарои замон љавобњои одилона медоданд. Њатто пас аз вафоти Рўдакї аз Низомии
180
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Арўзии Самарќандї гирифта, то Мавлоно
Абдурањмони Љомї дар њимояти ин устоди бузургвор сухан гуфтаанд. Низомии Арўзии Самарќандї
чашми њосидони љоњили Рўдакиро мош барин боз
карда монда буд:
Ай он, ки таън кардайї дар шеъри Рўдакї,
Ин таън кардани ту зи љањлу зи кўдакист!
Он кас, ки шеър донадї, донад, ки дар љањон
Соњибќирони шоъирї Устод Рўдакист! (Н. М-7).
Оре, Рўдакї аз байни ањли адабу фарњанг
дўстони зиёде низ дошт. Њамфикрњо, њамдилњо,
њамаќидањо, мухлисон ва шогирдонаш ўро бо камоли муњаббат фаро мегирифтанд. Соњибќирони
шоирї бо ањли адаб дар бораи шеъру шоирї,
маќоми шоир дар њаёти љомеа ва давлат, баланд
бардоштани наќши адабиёту фарњанг дар рўзгори
маънавии халќ сўњбатњо барпо мекард. Вай њамчун
марди хирадманд ва соњибтаљриба љавонони
соњибистеъдодро тарбия мекард, њусни одоб, ахлоќ
ва мањорати шоирї меомўхт. Ба шоирони
соњибистеъдод бањои баланд медод. Чунончи, ў дар
бораи Шањиди Балхї ва Фароловї гуфтааст:
Шоир Шањиду шўњра Фароловї
В-ин дигарон ба љумла њама ровї.
Ин байт наќди манзуми фаъолияти шоирии
онњост.
Азбаски Рўдакї сарояндаи хушовоз ва мутриби
мумтоз буд, бо санъаткорон низ робитаи
мустањкам, њамкорињои эљодї дошт. Аслан шоирони соњибистеъдод аз њунари навозандагию
сарояндагї огоњ буданд, дар сўњбатњои ањли дил
њофизї ва мутрибї мекарданд. Мусиќидонњо, донишмандони санъатшинос низ дар ањди Рўдакї
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фаъолият мебурданд. Рўдакї бо њамаи онњо
мусоњибањо барпо менамуд, наѓмасарої мекард.
Дар ин бора худаш гуфтааст:
Рўдакї чанг баргирифту навохт,
Бода андоз, к-ў суруд андохт.
Кисоии Марвазї низ, ки аз њамсўњбатони Рўдакї
ба шумор меомад, рўњи њунарї ва эљодии худ ва
њамњалќањояшро хеле моњирона баён карда буд:
Биёмадам ба љањон то чї гўяму чї кунам?
Суруд гўяму шодї кунам, бо истеъљол.
Санъатшиноси донишманд Аскаралї Раљабов
барњаќ менависад:
«Мактаби классикии Бухоро ва њавзањои
њунарию назарие, ки дар замони Сомониён бунёд
шуданд, раванди минбаъдаи тафаккури тањлилии
мусиќиро муайян намуд. Дар бунёду ривољи тафаккури илмии мусиќї ба забони форсї (дарї) мактаби
Бухоро наќши бузург дошта ва бисёр суннатњои
асили бостонии њунари иљроию тањќиќї тавассути
талошњои боризонаи нобиѓањои ин њавзаи эљодї аз
нав бо тозакорињои њунарї такмилу идома ёфтааст.
Ин бунёдкорињои њунарї яктарафа сурат нагирифта дар њамоњангї бо дигар анвоъи эљодиёти
бадеї(шеър, афкори зебоишиносї) рушд намуда,
хосатан дар вусъати шаклу анвоъи шеърию мусиќї
чењрањои рахшони адабу њунар Абулаббоси Бахтиёр, Рўдакї, Абўњафси Суѓдї, Мударники Чангї,
Исои Барбатї, Бўбакри Рубобї, Котибии Хоразмї,
Абулаббоси Сарахсї ва дигарон шоњкорињои эљодї
ва тањќиќї кардаанд».1
1

Аскаралї Раљабов. Мусиќї дар тамаддуни Сомониён. Душанбе, «Ирфон», 2000, сањ. 149-150.

182
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Аскаралї Раљабов дар тадќиќоти худ борњо
сањми Рўдакиро дар инкишофи санъати мусиќии
тољикї дар асри Х таъкид мекунад. Ба ќавли ў ифтихор ва ќаноатмандии эљодию њунарии Одамушшуаро Рўдакї њам дар њамон аст, ки бисёр жанру
шаклњои шеърию мусиќї тавассути ў ва
њамасронаш ба пояи баланди рушд расид.
Ба њамин тариќ, Рўдакї дар давраи камолоти
эљодиаш дар инкишофи тамоми соњањои њаёти
маънавии халќ-забон, адабиёт, фарњанг фаъолона
ширкат варзид ва сањми шоиста гирифт.
Ў њатто дар љодаи тарљумаи бадеї њунари хуб
нишон дод. Шоир бо супориши Наср ибни Ањмад
ва пуштибонию дастгирии Абулфазли Балъамї яке
аз асарњои муњими панду ахлоќии адабиёти Њинд
«Калила ва Димна»-ро ки аз забони арабї ба
форсї-тољикї тарљума шуда буд, ба силки назм
кашид. Маълум аст, ки китоби мазкури мардуми
њинду асари насрї аст. Аммо хизмати хеле бузурги
Рўдакї дар ин аст, ки ў онро бо шеър таљума кард,
дурдонањои афкори халќи њиндуро ба риштаи назм
кашид. Рўдакї ба ин васила як њалќаи тоза ба
занљири равобити адабии сељониба – тољику њинду
араб њамоил кард.
Рўдакї инчунин бо хоњиши Наср ибни Ањмад ба
соли 933 милодї дар ситоиши Амир Абў Љаъфар
ќасидаи «Модари май»-ро эљод кард. Хулоса,
эљодиёти ў хеле серсоња буд ва моњиятан танњо бо
хидмати адабиёту фарњанг мањдуд нашуда, бо
ќувваи каломи бадеї дар шўњратёр шудани давлати
Сомониён ва истењкоми он ширкат меварзид.
Вале чархи таърих на њамеша ба ком ва муроди ў
мегашт. Таѓйироти њаёти сиёсию иљтимоии давлати
Сомониён ва вазъи рўзгори халќ ба таќдири Рўдакї
бетаъсир намонданд. Сардие дар байни Наср ибни
Ањмади Сомонї ва вазири ў Абулфазли Балъамї ба
вуќўъ омад ва амир ўро аз вазифааш маъзул кард.
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Балъамї, ки дар њукумати Сомониён њомию парастори ањли илм, адаб ва фарњанг мањсуб мешуд, хусусан чун дўсти бузург Рўдакиро њамеша дастгирї
мекард, аз вазифааш сабукдўш гардидани ў зарбаи
љонкоње ба љисму љони шоир гардид. Рўдакї дар
дарбор худро танњо њис кард.
Зарбаи дуюм вафоти нобањангоми шоири
шўњратманди тољик, яке аз њамсўњбатони доимии
устод Рўдакї, марди хеле хушсалиќа Муродии
Бухорої буд. Марсияи љонгудози Рўдакї чунин
матлаъ дорад:
Мурд Муродї на њамоно, ки мурд,
Марги чунин хоља на корест хурд (Н. М-74).
Муродиро «хоља» номидани Рўдакї гувоњї
медињад,
ки
ў
дарвоќеъ
шахсияти
хеле
соњибэњтиром буда, вафоти ў талафоти бузурге дар
адабиёти форс-тољик, алалхусус барои дўстонаш,
мањсуб мешудааст. Бино бар он Рўдакї аз байн
рафтани чунин инсони номдорро «на корест хурд»,
яъне воќеаи бисёр љиддї ва бузург мешуморад.
Шоири ѓамзада бо ниёзњо, дардњо ва бурду
бохтњои халќ умр ба сар мебурд. Вай, ки табиатан
инсониятпарвар буд ва худро шарики њастию нестии халќи ранљбар ба њисоб меовард, исёни зиддидавлатии
ќарматиёнро
њаводорї
кард.
Ќарматиён ба љуз равияи мазњабии худ, ки Муњаммад ибни Исмоилро чун имоми њафтум пазируфта,
баъди ў дигар имомро ќабул накардаанд, баробарии сарватњои моддї ва адолати иљтимоиро низ
талаб менамуданд. Наср ибни Ањмад хайрхоњии
Рўдакиро бо ќарматиён њис карда, ўро аз дарбор
ронд. Сипас ќарматиёнро писари ў Нўњ ибни Насри Сомонї дар Мовароуннањру Хуросон саркўб
намуд.
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Ривоят мекунанд, ки ба чашми Рўдакї мил кашидаю аз биної мањрум намуда, аз дарбори Сомониён берун намудаанд.
Давраи сеюми њаёти шоир ба мањрумиятњо рост
омад. Вай ба шиканљањои пирї гирифтор шуд.
Овози форам, гўшнавоз ва ширадори пештарааш
бо заъфи пирї осеб ёфта буд. Ашъори ўро дар
сўњбату мулоќотњо Маљ ном љавони ровї ќироат
мекард. Дар ин бора худи Рўдакї гуфтааст:
Эй Маљ, кунун ту шеъри ман аз бар куну бихон,
Аз ман дилу сиголишу аз ту тану равон.
Шоире, ки дар байни љомеа, бахусус дар њузури
ањли дарбори Сомониён, обрўю эътибори афзун
дошт ва доим гули сари сабади базмњои амир ва
муќаррабони ў буд, дигар дар маъракањои
шањаншоњї роњ надошт. Рўдакї на танњо љисман,
рўњан ва аз њайси моддї низ шикаст хўрда буд, балки ў худро акнун тамоман танњо мепиндошт.
«Шербачањо»-и амир сарвати ўро ба ѓорат бурданд. Вай дар яке аз маснавињояш навиштааст:
Љавонї гусисту чиразабонї,
Табъам гирифт низ гаронї (НМ-112).
Дар чањор сатри мањфузмондаи маснавї дар
«Бањри музореъ» чунин байт њаст:
Бо сад њазор мардум танњої,
Бе сад њазор мардум танњо не! (НМ 128).
Ин байт тазоди рўзгори шоир мебошад. Ба яке аз
њамсўњбатони диловараш низ гуфтааст:
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Шудам пир бад-ин сону ту њам худ на љавонї,
Маро сина пурандўњу ту чун чафта камонї1
(НМ. 112).
Рўдакї дар бораи дар љавонию миёнсолї оиладор нашуданаш дар ќасидаи «Шикоят аз пирї»
ишора карда буд:
Иёл не, зану фарзанд не, маъунат не,
Аз ин њама танам осуда буду осон буд (Н. М 43).
Х. Мирзозода дар рисолаи худ «Абўабдуллои
Рўдакї – асосгузори адабиёти классикии тољик»
навиштааст: «Аз ќасидаи «Шикоят аз пирї» дида
мешавад, ки шоир муддати дуру дарозе њаёти
муљаррадона ба сар бурда, охир хонадор шудааст,
вале ин хонадории ў чандон бомуваффаќият набаромадааст, зеро аз як тараф, нобаробарии синну
соли зану шавњар, аз тарафи дигар, шояд тангии
ањволи моддї бошад, ки зани љавон аз пирии
шавњари худ ва камбаѓалии ў шикоят менамудааст
ва аз њусну љамол ва љавонии худ фахру ѓуруру ноз
доштааст».2
Х. Мирзозода барои исботи фикри худ аз
ќасидаи «Шикоят аз пирї» чунин порчаро шоњид
меорад:
Њаме чї донї, эй моњрўи ѓолиямўй,
Ки њоли банда аз ин пеш бар чї сомон буд?
Ба зулфи чавгонї нозаш њамекунї ту мудом,
Надидї ўро он гањ, ки зулфчавгон буд.
Ту Рўдакиро, эй муѓ, кунун њамебинї,
Бад-он замона надидї, ки з-ин хасисон буд.
Бад-он замона надидї, ки дар чаман рафтї,
Сурудгўён, гуфтї, њазордастон буд.
1
2

Чафта камонї – камони ба тирандозї омода.
Х. Мирзозода. Афкори рангин, сањ. 47-48.
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Аз ин порча маълум нест, ки Рўдакї бо њамсари
худ гуфтугў дорад ё бо каси дигар. Вожаи «моњрўи
ѓолиямўй» яке аз шаклњои образи тамсилии
маъшуќ аст, ки бо таъбирњои дигаре («турки норпистон», «дидори хубу рўи латиф», «зулфакони чобук») низ дар ќасидаи ў ёдоварї шудаанд. Ба
«моњрўи ѓолиямўй», ба «фаѓ» – санам, маъшуќ, на
муѓ хитобан сўњбат оростани Рўдакї яке аз усулњои
тасвири бадеии воќеият ва њолу ањволи худ мебошад. Холиќ Мирзозода хулосањои «эљодкорона»
бароварда, њатто дар бораи он чизњое, ки дар
ќасида ба назар намерасанд («нобаробарии синну
соли зану шавњар», «тангии ањволи моддї», шикояти «зани љавон аз пирии шавњари худ ва
камбаѓалии ў», «фахру ѓуруру ноз... аз њусну љамол
ва љавонии худ») андеша баён мекунад.
Дар омади гап инро њам бояд гуфт, ки порчаи
мазкур серѓалат аст. Дар «Осори Рўдакї» порчаи
мазкур чунин чоп шуда:
Њаме чї донї, эй моњрўи мушкинмўй,
Ки њоли банда аз ин пеш бар чї сомон буд?
Ба зулфи чавгон нозаш њамекунї ту бад-ў
Надидї он гањ ўро, ки зулфчавгон буд.
Ту Рўдакиро, эй моњрў, њамебинї,
Бад-он замона надидї, ки ин чунинон буд,
Бад – он замона надидї, ки дар љањон рафтї,
Сурудгўён гўї њазордастон буд.
Калимаю иборањое, ки дар њарду порча аз мо
таъкид шудаанд, аз рўи мазмуну моњияти худ куллан фарќ мекунанд. Азбаски Х. Мирзозода дар навиштаи худ сарчашмаашро нишон надодааст, муайян кардан душвор аст, ки хатоњо ва тафриќањо бо
ќалами кї роњ ёфтаанд.
Аммо баъзе олимон бар инанд, ки ў дар пириаш
хонадор шудааст.
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Як масъалаи дигарро низ бояд рўшан кард. Оё
Рўдакї Айёр ном маъшуќ дошт?
Шоирон Адиб Собири Тирмизї ва Сўзании
Самарќандї чунин аќида изњор доштанд, ки Рўдакї
бо Айёр ном, маъшуќе ишќварзї мекардааст. Устод
Саид Нафисї низ навишта, ки «маъшуќи Рўдакї
«Айёр» ном будааст ва ин айёр ѓуломе будааст, ки
Рўдакї харида ва аз харидани он вомдор шуда
буд...»
Устод А. Мирзоев дар тадќиќоти худ «Абў Абдулло Рўдакї» бо далелњои мањкамасос андешањои
мазкурро рад мекунад, ки мо низ бо донишманди
тољик мувофиќ њастем: «Маъшуќаи Рўдакї, бо
эњтимоли ќавї, духтар ё зане будааст, ки бо сифати
айёр (монанди «бути айёр») дар мероси адабии шоир ёд карда шудааст».
Бояд бидонем, ки мардуми эронитабор ба духтар
њаргиз Айёр ном намегузоранд. Айёр вожаи арабиест, ки маънияш одами серњаракати бањраљў ба нафъи худ, чусту чолок, тардаст будааст. Њол он ки
Рўдакї ѓуломи арабзода ё маъшуќаи араб надошт.
Ба љуз маънии луѓавии вожаи «айёр», ки тазаккур
додем, маънињои иловагии калимаи айёр инњоанд:
њилагар, маккор, фиребанда, таррор, дузд.
Сифатњои мазкур ба духтар муносиб нестанд.
Шоирон мусталењоти «дилбари айёр», «бути айёр»ро дар ашъори худ ба маънии мањбубаи њилагар,
фиребанда ва дилбар корбаст мекунанд, ки ба хўву
хислати ў зебанда аст. Аз Рўдакї гирифта то дигар
шоирон ќањрамони ѓиноии ашъори худро бо њамин
сифатњо ёд кардаанд. Анварї навиштааст:
Эй дилбари айёр, ба ту ёр тавон буд,
Ѓамњои туро бо ту харидор тавон буд?!
Шоир Савдо низ гуфтааст:
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Аз ту инсоф талаб мекунам аз бањри Худо,
Шеваи он бути айёри маро дидї? – Не.
Инро њам бояд фаромўш накунем, ки айёрро чун
муаннас айёра њам мегўянд. Камоли Хуљандї фармуда:
Сўи зулфаш рафтаму дидам, ки ин банди дил аст,
Љуз мани шабрав, кї донад макри он айёраро?!
Рўдакї низ вожаи айёрро њамчун сифати
маъшуќа истифода кардааст, на њамчун исми хос.
Аз њама муњимаш ахлоќи шоир аст! Дар сурате, ки
маъшуќњои сершумор волаву шайдои Рўдакї буданд, ў њаргиз бо ѓуломи худ ишќварзиро муносиб
намедид!
Аслан ба мисраи Рўдакї («Кас фиристод ба сарандар айёр маро») жарфтар назар афканем, аз он
чунин маънї бармеояд, ки маъшуќ ба њузури шоир
айёр фиристодааст, то ки ў дар шеърњояш номи
маъшуќро бисёр тазаккур надињад. Дар замони
Рўдакї айёр вазифаи миёнљї – миёнаравиро низ
адо мекардаанд. Њатто дар замони Хоќонии
Шарвонї баъзе ашхос айёрро барои ќатли одам
киро мекардаанд. Хоќонї дар як ќасидаи худ мисраъи Рўдакиро ба њамин маънї мефањмад. Шоир
дар бозгашт аз сафари њаљ ќасидае эљод намуда,
дар љое ба раќиби худ, ки зоњиран дар садади ќатли
ў буда ва айёреро ба куштани вай барангехтааст,
њамон мисраи маъруфи Рўдакиро тазмин кардааст:
Љоми май то хати Баѓдод дењ, эй ёр, маро,
Боз њам дар хати Баѓдод фикан бор маро...
Миннате дорам, агар бар сари натъам чу чароѓ
Бинишонї хушу в-он гањ бикушї зор маро.
Кас ба айёр фиристодиву гуфтї, ки ба сирр
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Хун бирезад ба сари ханљари хунхор маро.
В-аз пайи он, ки зи сирри ту хабардор шавам,
«Кас фиристод ба сар-андар айёр маро».
Теѓи айёр чї бояд зи пайи куштани ман?
Њам ту куш, к-аз ту наёяд ба дил озор маро.1
Аз ќасидаи Хоќонї њам хулоса мебарояд, ки айёр њаргиз исми одам, хусусан зан нест, балки айёр
касест, ки миёнљигї ё хунрезї мекунад. Дар исми
Самаки айёр низ вожаи «айёр» сифат аст.
Дигар ривояти беасосе њаст, ки Рўдакї кўри модарзод буд. Аммо донишмандон, ќабл аз њама устод С. Айнї, дар тадќиќоти худ «Устод Рўдакї»
(1940) ба исбот расондаанд, ки ў аъмои модарзод
набуд, зеро манзарањои дилфиреби табиат, чењраи
маъшуќ ва рангњои гуногун, ки дар ашъори Рўдакї
тасвир ёфтаанд, њама далели кўри модарзод набудани ў мебошанд. Олими ќиёфашинос М.М. Герасимов низ, ки аз рўи косахонаи сари Рўдакї чењраи
ўро барќарор кард, натиља гирифт, ки шоирро дар
пиронсолиаш кўр кардаанд. Гумони ѓолиб ин аст,
ки Рўдакї дар поёни умри худ ба зодгоњаш баргашт
ва дар он љо ба соли 941 милодї чашм аз дунёи
равшан барбаст.
Рўдакї бо аљали табиии худ вафот накардааст.
Дар ин масъала хулосаи Абдулѓанї Мирзоев сањењ
менамояд: «Баъзе устухонњои бадани ў бо зарбаи
чизе шикаст ёфтаанд. Дар ваќти ќатл ва ѓоратњои
зидди ќарматињо аз эњтимол холї нест, ки ба кўр
гардонидан ва мусодира намудани амволи Рўдакї
ќаноат накарда, аз паси ў ба мањалли таваллудаш
омада вайро низ ба ќатл расонида бошанд».2
1
2

Девони Хоќонї, нусхаи Бадеъуззамон Фурўзонфар, Тењрон,
1371 њ. сањ. 270.
Абдулѓанї Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї, Сталинобод,
1958, сањ. 140.

190
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ин хулоса аз тањќиќоти олим-антропологи
машњури рус М. М. Герасимов ба даст омадааст, ки
ў дар соли 1956 ба муносибати омодагї ба таљлили
1100-солагии мавлуди Рўдакї дар Панљрўд ќабри
ўро кушода, устухонњои боќимондаи шоири бузургро берун овард ва њаматарафа омўхта ба њамин
натиља расид.
Рўдакї то дами вопасин Бухороро ёд мекард,
базмњои шоњона, мулоќотњои дўстон, мушоирањо,
лутфу мењрубонї, нозу адои маъшуќњои бухорої,
мењру муњаббате, ки дилбарони дилљў њадя ба ў мекарданд... Њам шањд њам зањри онро фаромўш карда
наметавонист. Дар як ѓазал ў бењтарин сарвати Бухоро – мењру муњаббате, ки Рўдакї дар махзани дили худ чун гавњари бебањо нигоњ медошт, васф мешавад. Шоир ифтихор мекунад, ки њар боде, ки аз
сўи Бухоро меояд, аз бари маъшуќи ўст. Бино бар
он, бо њар касе сухан аз ишќу ошиќї, одаму одамият
сухан бигўяд, аввал аз њама исми маъшуќи бухорої
ба забони ў меояд. Матлаи ѓазал чунин аст:
Њар бод, ки аз сўи Бухоро ба ман ояд,
Бо бўи гулу мушку насими суман ояд.
Дили бузурги Рўдакї, шоири тавоно ва нотакроре, ки як љањон ишќ нисбат ба халќу ватан ва адабиёту фарњанг дошт, дар синни 83-солагї, ба соли
941 милодї дар зодгоњи худ Панљрўдак аз тапиш
монд. Ин талафоти бузурги адабиёт ва фарњанги
форс-тољик буд. Ваќте ки ў чашм аз олами равшан
барбаст, осори гаронбањо ва фаровоне аз худ боќї
гузошт. Ањли тадќиќ аз устод Саид Нафисї то академик Абдулѓанї Мирзоев суханони шоири форстољики асри ХII милодї Рашидии Самарќандиро аз
њаќиќат орї намешуморанд, ки фамудааст:
Гар сарї ёбад ба олам кас ба некўшоирї,
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Рўдакиро бар сари он шоирон зебад сарї.
Шеъри ўро ман шумурдам, сездањ рањ сад њазор,
Њам фузун ояд, агар чунон ки бояд, бишмарї.
Ба ибораи дигар, Рўдакї як миллиону сесад
њазор байт шеъри ноб мерос ба ворисони худ гузоштааст. Яъне ў соњиби девони ашъор будааст.
Сарчашмањои хаттї далолат мекунанд, ки «Устод
Рўдакї «Аройис ун-нафойис» ном манзумаи форсие» њам доштааст, ки нишон аз он боќї намондааст. Аз нўњ маснавии дигари алњол маълуми Устод
(дар бањрњои сареъ, музореъ, мутаќориб, хафиф,
њазаљ, намуди дигари њазаљ), «Синдбоднома»,
«Даврони офтоб», «Калила ва Димна») њам абёти
камшуморе то ба рўзгори мо расидааст. Њамчунин
ў «Тољ-ул-масодир» ном манзумаи дузабонаеро ба
силки тањрир кашид, ки муфассалан «Тољ-улмасодир фї-л-арабия в-алафорсия» унвон дошта,
дар авроќа исму масдарњои тозї ба забони форсии
дарї шарњу эзоњ ёфта будааст».1
Рўдакї дар бунёди фарњанги миллї, ќабл аз њама
адабиёти форсї-тољикї, хизмати бемислу монандеро анљом дод. Њарчанд, ки то Рўдакї њам шеър арзи њастї мекард, вале он ноќис, номукаммал ва парешон буд. Рўдакї аз «Авесто» гирифта, то осори
пешгузаштагони худ – њамаи сарвати маънавии
аљдоди тољиконро омўхт ва шеъри тољикї-форсиро
такмил дод, симои онро муайян кард ва ба тахти
Сомониён нишонд. Ў шеърро њамчун бузургтарин
арзиши маънавии халќ чунон арљ гузошт, ки
шеърияти мукаммали он маълум шуд. Вай шеърро
гузошт, ки шеърияти мукаммали он маълум шуд.
Вай шеърро ба бањри мављзани маънї ва
њунаристони пурмўъљизае мубаддал кард, навъњои
1

Асрори Рањмонфар. Дебоча ё мухтасаре дар нашри осори
Рўдакї ва тањќиќи матни он. – Абўабдуллои Рўдакї. Насими Мўлиён. Душанбе, «Адиб», 1999. сањ. 9-10.
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онро ихтироъ кард ва ѓановат бахшид. Рўдакї
шеърро бо забон ва забонро бо шеър тавъам навмуд ва ба онњо умри љовидонї ато кард. Шеъри
форсї-тољикї ба мўъљизаи сухан табдил ёфт.
Вале њаводиси таърихї, ба хусус њуљум,
ѓоратгарї, сўхту сўзи чингизиён-лашкари сершумори ќотили муѓулњо, дар ќатори дигар анвои мероси
маънавии халќи тољик осори Рўдакиро низ аз байн
бурданд. Намунањое, ки то ба замони мо омада расидаанд, аз тазкирањо, луѓатњо, таърихномањо ва дигар сарчашмањо љамъоварї шудаанд, ки дар ин љода
хидмати устод Саид Нафисї сазовори тањсин мебошад. «Мушт намунаи хирвор» гуфтаанд. Њатто
њамин осори боќимондаи Рўдакї низ симои эљодии
ўро равшан мекунанд. Атриёти осори Рўдакиро ба
олами мутамаддин пањн менамоянд. Марсияи зерин,
ки ба ќалами яке аз шоирони гумноми ќарни Х
тааллуќ дорад, далели гуфтањои мо хоњад буд:
Рўдакї рафту монд њикмати ўй,
Май бирезад, нарезад аз май бўй.
Шоират ку кунун, ки шоир рафт,
Набувад низ љовидона чун ўй.
Гашт хун оби чашмам аз ѓами вай,
З-андўњаш мум гашт оњану рўй.
Нолаи ман нигар, шигифт мадор,
Шав бишав зор-зор нол бар ўй.
Чанд љўї, чун ў наёбї боз,
Аз чун ў дар замона даст бишўй.1
Чунин аст мухтасаран тарљумаи њоли поягузори
адабиёти классикии форсї-тољикї Абў Абдуллоњ
Рўдакї.
1

Абдулѓанї Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї. Нашриёти
давлатии Тољикистон, Сталинобод, 1958, сањ. 117.
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Профессор Худої Шарифов сањењ менависад:
«Шеъри форсї аз љињати ягонагии шакл ва маънї,
дар замони Рўдакї ќолаби асосии худро ёфт. Дар
ќарнњои баъдї шакли он аз лињози вазну ќофия
такмил ва таѓйири ќатъї наёфт ва созмони дохилии
он низ устувор монд. Лекин дар дохили ин бинои
сахт ва сангин бо риояти созмони асосї
дигаргунињои муайян ба вуљуд омад, ки сабаби ў
заминаи таѓйири услубии шеър гардид».1

1

Худої Шарифов. Шеъри Рўдакї ва ќолаби байти адабиёти
классикї – «Рўдакї», фаслномаи адабї-фарњангии Ройзании
фарњангии Љумњурии Исломии Эрон дар Тољикистон. Соли
шашум, шумораи 8-9, солњои 2005-2006, сањ. 51.
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Боби V
АЌОИДИ СИЁСИЮ
ИЉТИМОИИ УСТОД РЎДАКЇ
Устод Рўдакї дар замоне умр ба сар мебурд, ки
давлати Сомониён – нахустин давлати миллии
тољикон ба ављи тараќќиёти худ расида буд. Ваќте
ки Сомониён дар Хуросон ва Мовароуннањр ба сари ќудрат омаданд, Рўдакї њамагї њабдањ сол
дошт. Чунон ки Амир Исмоили Сомонї дар бобати
истењкоми њокимияти худ аввалин чораю
тадбирњоро медид, шоир Рўдакї њам нахустин
шеърњои худро ба олам меовард. Шўњрати шоирии
Рўдакї ва шаъну эътибори давлати Сомониён баробар меафзуданд. Ваќте ки Рўдакї ба Бухоро –
пойтахти давлати Сомониён омад ва дар радифи
Абулфазли Балъамї дар роњи пешрафти адабиёту
фарњанг хизматњои шоистаи худро дареѓ намедошт,
шукўњи давлати Сомониён хеле боло рафт. Њаёт ва
фаъолияти Рўдакї дар ањди се амири Сомонї – Исмоил, Ањмад ибни Исмоил ва Наср ибни Ањмад
љараён гирифт. Дар ин давра илму адаб, фарњангу
фалсафа, тиббу риёзиёт, шањрдорию меъморї ба
пояи баланди тараќќиёт расида, равобити иќтисодї
ва илмию фарњангии Аморати Бухоро бо мамолики
хориљї густариш ёфта бошад њам, зиддиятњои
синфї ва табаќавї аз байн нарафта буданд, дар
шањрњо ва навоњии ќаламрави давлати Сомониён
нобаробарињои иљтимої низ ба мушоњида мерасиданд. Ин аст, ки Рўдакї дар мадњи амирони
Сомонї ќасидањо суруда бошад њам, аз манзарањои
рўзгори ќашшоќонаи мардуми зањматкаш чашм
напўшид ва дар ин хусус низ ошкоро шеърњо гуфт,
аќоиди сиёсию иљтимоии худро иброз дошт. Дар
яке аз ќасидањояш нобаробарии иљтимоию
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иќтисодї ва маишии љомеаро бо чунин сатрњо иброз дошт:
Басо касо, ки бара-сту фарахша бар хонаш,
Басо касо, ки љавин нон њаменаёбад сер!1
Рўдакї аз таљрибаи рўзгор ба натиљае омад, ки
на синфи доро, на мардуми ранљбар њамеша шоду
хуррам ё ѓамгину андўњманд буда наметавонанд.
Аз ибтидои пайдоиши њаёти инсонї одамон, ќатъи
назар аз маќоми иљтимоии худ, шоду ношод будаанд:
Худойи арш љањонро чунин нињод нињод,
Ки гоњ мардум аз ў шоду гањ бувад ношод.
Љонибдори манфиатњои халќи ранљбар, адолати
иљтимої ва бењбуди рўзгори мардум будани Рўдакї
аз њамин њам пайдост, ки ў бо мафкураи фотимия
њамраъй буд. Дар замони зиндагии Фотима, духтари паямбари муслимин Муњаммад (с) зиддиятњои
иљтимої хеле боло рафт. Дар ин вазъият Фотима
њамчун яке аз пайвандони сулолаи халифањои араб
посдори адолати иљтимої гардид. Фотимия
љараёни фалсафї њам њаст, ки бо номи Исмоилия
шўњрат дорад. Вай фалсафаи башардўстона аст.
Рўдакї беибо мегўяд: «К-андар љањон ба кас магарав, љуз ба фотимї!»
Рисолати олии љамъиятии Абўабдуллоњи Рўдакї
бо ашъори ноби худ мусоидат кардан ба равнаќу
ривољ ва иќтидори давлати Сомониён, фузудани
шаъну шавкат ва шањомату љалолати он ба шумор
меомад. Аз њамин љост, ки ќасидањои ў дар васфу
ситоиши амирони Сомонї, вазирони соњибдил ва
1

Њамаи шеърњо аз китоби Рўдакї «Насими Мўлиён»,
Душанбе, «Адиб», 1999 бо дебоча ва танзиму тавзењи
Асрори Рањмонфар иќтибос шудаанд.
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ањли маърифати замони худ эљод шудаанд. Таърих
гувоњ аст, ки аксарияти амирони Сомонї ватанхоњ,
башардўст, адолатпеша, адабпарвар, фарњангдўст
буданд. Таъминоти иќтидор ва амнияти мамлакат
вазифаи аввалиндараљаи онњо мањсуб мешуд. Аз ин
рў онњо доираи дўстони худро васеъ карда,
бадхоњонро аз байн мебурданд. Чун њар як инсони
зинда, бахусус њамчун амир, шояд аз баъзе камбудиву нуќсонњо низ барї набудаанд. Лекин Рўдакї
образи амирони идеалиро ба тасвир меорад.
Хоњиш ва таманнои худро дар бораи амирону вазирон њамчун воќеият ба риштаи тасвир мекашад.
Бино бар ин аз назари Рўдакї њар як амири сомонї
шањаншоњи љањон аст: «Ай бар њама мирони љањон
ёфта шоњї». Дар љои дигар мегўяд:
Зи адли туст ба њам бозу саъваро парвоз,
Зи њукми туст шабу рўзро ба њам пайванд!
Дар бораи адолатпешагии Хољаи Аднонї, аз
муќаррабони дарбори амир Наср ибни Ањмади
Сомонї сухан ронда мегўяд, ки адли ў натанњо рўи
замин, балки коинотро њам ба бињишт табдил дод,
тамоми корњоро зебо кард:
Кайњон ба адли Хољаи Аднонї
Адл асту корњо њама б-андомо!
Ин ситоишест, ки ба иѓроќ, њатто ба ѓулув расидааст ва он эътибори адолатро низ то коинот баланд мебардорад.
Рўдакї подшоњони сомониро ситоиш намуда,
дарзамон нишон медињад, ки сарвари давлат дорои
чї гуна хислат ва фазилатњост. Дар ќасидаи «Дер
зиёд ин бузургвор худованд» аввал аз њама амир
њамчун љавонмарди сахї, фозил, љасур, оќилу доно
васф шудааст:
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Аз маликон кас чун ў набуд љавоне,
Роду сухандону шермарду хирадманд!
Шоир фазлу дониши ўро ба китоби муќаддаси
Зардуштиён «Авасто» ва сирати ўро ба «Занд» –
китоби тафсири «Авесто» шабењ меорад:
Њамчу муаммост фахру њиммати ў шарњ,
Њамчу «Абасто»-ст фазлу сирати ў «Занд».
Рўдакї ба таъкид мегўяд, ки амирони Сомонї ба
тахти ќудрат тасодуфан ё бо зўрї нанишастаанд,
балки онњо ворисони ќонунии сулолаи шоњони
форс (тољик) мебошанд. Бесабаб нест, ки шоир
амири сомониро ба Кисро (Хусрави Анўшервон) –
яке аз шоњони хонадони Сосониён монанд мекунад.
Вай шоњи одил аст ва панду њикматњояш дар китоби «Панднома» гирд омадаанд:
Сирати ў буд вањйнома ба Кисро,
Чунки ба ойин-ш «Панднома» биёганд!
Сирати он шоњ «Панднома»-и аслист,
З-он, ки њаме рўзгор гирад аз ў панд!
Ќасидањои Рўдакї назари шоирро ба шахсияти
амир ва фаъолияти давлатдории ў фаро мегиранд.
Шоир ба дунёи маънавии амир – илму дониш ва
фазилату маърифати ў эътибори калон медињад ва
изњори андеша мекунад, ки сарвари мамлакат ё вилоят дорои њамин гуна сифатњо буданаш матлуб
аст. Ин, ќабл аз њама, азбар намудани таърих ва
мероси илмию фарњангї ва фалсафии донишмандони машњури љањонист. Масалан, дар бораи
Бўљаъфар Ањмад ибни Муњаммад – амири Систон
дар замони Рўдакї, амире, ки душмани Сомониён –
амир Моконро маѓлуб карда буд, чунин мегўяд:
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Халќ њама аз хоку обу оташу боданд,
В-ин малик аз офтоби гавњари Сосон!..
Он, ки бад-ў бингарї ба њикмат, гўйї:
Инак Суќроту њам Фалотуни Юнон!
В-ар ту фаќењию сўйи шаръ гаройї,
Шофеї инак ту Бўњанифаву Суфён.
Гар бикушояд зуфон ба илму ба њикмат,
Гўш кун инак ба илму њикмат – Луќмон!
Марди адабро хирад физояду њикмат,
Марди хирадро адаб физояду имон!
Рўдакї мамдўњи худро дар илму фазл бо файласуфони Юнони ќадим-Суќроту Афлотун, инчунин
ба Лўќмони њаќим – шахсияти афсонавї, ки
таљассуми аќлу хирад ва дониш, љонбахши беморон
будааст, баробар мешуморад. Муаллифи ќасида
хислату сифатњои Абўабдуллоњ Муњаммад ибни
Шофеии Идрис – асосгузори мазњаби шофеъї,
Бўњанифа (699 – 767) – поягузори мазњаби њанафї
ва Суфиён ас – Саврї (715-778) – олими њадисро ба
ќањрамони ќасида нисбат дода, таъкид менамояд,
ки ў мисли номбурдагон илмњои фиќњу шаръ –
донишњои ањкоми дини мубини ислом ва ќонунњои
шариъатро пурра фаро гирифтааст.
Аз назари Рўдакї сарвари давлат оќилу хирадманд бошаду аммо аз адлу инсоф дур, мањбуби халќ
шуда наметавонад ва пояи давлаташ њам мустањкам
намегардад. Шоир адолати иљтимоиро арзиши
асосї ва муњимтарин меъёри давлатдорї мањсуб
мекунад. Рўдакї Бўљаъфарро дар адлу дод нисбат
ба халќ аз њама баландтар мешуморад:
Боз ба њангоми доду адл бари халќ
Нест ба гетї чун ў набилу мусалмон!
Љолиби таваљљўњ аст, ки шоир адлу дод ва бузургиву мусалмониро баробар мењисобад. Мазмуну
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моњияти фаъолияти амир, њамчун сарвари давлат
ва пешвои халќ, аз назари Рўдакї адлу инсоф ва
ѓамхорї дар њаќќи фуќарост. Дар ќасидаи «Модари
май», ки Рўдакї онро бо супориши амири Сомонї
Наср ибни Ањмад дар васфи Бўљаъфар Ањмад ибни
Муњаммад сурудааст, мамдўњи худро «малики адлу
офтоби замона» ба шумор меорад.
Дар ќасидаи дигар шоир ба њукмрони замон
мурољиат карда, адолати подшоњиро сабаби
мўътадилии њаёти љомеа мењисобад. Ба ќавли
Рўдакї мањз адолат давлатро аз футуру таназзул
нигоњ медорад:
Ба даври адли ту дар зери чархи минойї,
Чунон гурехт зи миръоти дањр занги футур.
Рўдакї тамоми амирону вазиронро ба адлу инсоф даъват менамояд, то ки торикии зулму ситам аз
љањон бардошта шавад ва сапедаи содиќи адолат
доман пањн кунад:
Садри љањон, љањон њама торикшаб шудаст,
Аз бањри мо сапедаи содиќ њамедамї.
Устод Рўдакї аз таљрибаи зиндагии худ иќрор
мекунад, ки мењрубонию ѓамхории сарвари давлат
њамчун падидаи давлати адолатпешаи ў ба пири
фартут њам љавонї ато менамояд:
Пири фартут гашта будам сахт,
Давлати ў маро бикард љавон.
Тибќи аќидаи Рўдакї торумор намудани душманони давлат зуњуроти адолат аст, чунон ки эњтиёљи
моддию маънавии мардумро ќонеъ гардонидан низ
айни савоб ва тантанаи муруввату адолат аст:
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Њаме бикуштї, то дар адў намонд шуљоъ,
Њаме бидодї, то дар вило намонд фаќир!
Рўдакї Бухороро, ки дар замони ў хеле тараќќї
карда буд, ба Баѓдод баробар медонад ва амирони
Сомонї ва фатњу ѓалабаро тавъам мешуморад:
Имрўз ба њар њоле Баѓдод Бухорост,
Куљо мири Хуросон аст, пирўзї он љост!
Шоири инсонпарвар аз амирон даъват ба амал
меоварад, ки дар роњи адолату садоќат, накўкорї
ва башардўстї пайваста ташаббус ва кўшиш (мубодарат) нишон бидињанд, кўњу сарвату давлати
сарварони халќ то ба моњи мунир бирасад њам,
маѓрур нашуда, аз худ нарафта, адолатпеша бояд
буд:
Мубодарат куну хомўш мабош чунино,
Агар-т бадра расонад њаме ба бадри мунир!
Аз назари Рўдакї саховатпешагии садри мамлакат низ яке аз шаклњои адолати иљтимої мањсуб
мешавад. Ба ин маънї «Дар мадњи вазир Абултаййиб Тоњири Мусъабї» мегўяд:
Маро људи ў тоза дорад њаме,
Магар људаш абр асту ман киштзор?!
Шоир људ, яъне саховату љавонмардиро ба абри
боронрез нисбат дода, худро киштзоре мешуморад,
ки аз саховати он шодобу серњосил мегардад.
Саховату њиммат људонопазиранд. Ба аќидаи
Рўдакї њиммати соњибдавлатњо монанди абрест, ки
бар сари раият дурру гавњар мепошад, аммо бар
душманон оби хориву зорї мерезад:
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Гар шавад бањри кафи њиммати ту мављзанон
В-ар шавад абри сари рояти ту тўфонбор,
Бар маволї-т бипошад њама дурру гавњар,
Бар аъодї-т биборад њама шакњосаву хор!
Устод Рўдакї саховату људ, љавонмардию
ќањрамонї, љасорату диловариро аз сифатњои баргузидаи Наср ибни Ањмад иборат медонад. Ин аст,
ки дар мадњи ў сухан ронда ин амирро дар саховат
аз Њотами Той волотару дар набарду љасорат аз
Рустами Дастон бештар мешуморад. Ин ташбењот
ба тариќи тазод омада чењраи Наср ибни Ањмадро
рўшантар нишон медињад:
Њотами Тойї туйї андар сахо,
Рустами Дастон туйїи андар набард!
Не, ки Њотам нест бо људи ту род,
Не, ки Рустам нест дар љанги ту мард!
Дар эљодиёти устод Рўдакї абр ва абри бањорї
њамчун тимсоли (самбули) саховати роњбарон истифода гардидааст. Дар њамон ќасидаи «Модари
май» људу карам ва лутфу марњамати Бўљаъфарро
аз оби тўфони Нўњ бештар мешуморад, чунки саховати ў тамоми мамлакатро шодоб менамояд:
Боз бад-он гањ, ки май ба даст бигирад,
Абри бањорї чун ў наборад борон!
Абри бањорї љуз оби тира наборад,
Ў њама дебо ба тахту зарр ба анбон!
Бо ду кафи ў зи бас ато, ки бибахшад,
Хор намояд њадису ќиссаи тўфон.
Рўдакї дар осори худ ѓояњои дўстиро њамчун як
омили муњими мўътадилии њаёти љомеа ва
иќтидори давлат ба риштаи назм мекашад. Чунин
суханони њикматноки шоир аз маснавии «Калила
ва Димна» вирди забонњост:
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Њељ шодї нест андар ин љањон
Бартар аз дидори рўйи дўстон.
Њељ талхї нест дар дил талхтар
Аз фироќи дўстони пурњунар.
Тибќи аќидаи Рўдакї шарти ёрию бародарї ва
дўстї ёвари њамдигар будан аст. Агар кофар (кофир) њам кўмак кунад, бо ў дўст бояд буд. Дар
ваќти комронии инсон, одатан дўст бисёр мешавад,
аммо дар вазъу њолати нокомї на њар кас дасти ёрї
медињад. Бинобар ин, дўст дар ваќти нокомї муайян мешавад:
Њар кї ёри хешро ёвар шавад,
Ёр бояд буд, агар кофар шавад.
Ваќти нокомї тавон донист ёр,
Чун бувад дар комронї сад њазор.
Рўдакї бар ин аст, ки душманро дўст карда тавонистан хирадмандист. Бо бадхоњ эњтиёткорона
муомила карда, бо забони хуш ўро ба худ кашидан
ва дасти дўстї додан лозим меояд. Аз чунин рафтор
њаёт осудаю ором ва обод хоњад гашт:
Он киро донам, ки ўям душман аст,
В-аз равони пок бадхоњи ман аст,
Њам ба њар гањ дўстї љўям-ш ман,
Њам сухан б-оњистагї гўям-ш ман.
Рўдакї дўстгонињое дорад, ки бо камоли самимият ва эътиќод гуфта шудаанд ва онњо одамонро
ба њамдигар наздик мекунанд:
Касеро чу ман дўстгон май чї бояд,
Ки дил шод дорад ба њар дўстгонї?!
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Шоир дўстро аз кирдори зишти душман њушдор
медињад, ки суханони ў ба њикмати халќ табдил ёфтаанд:
Маялфанљ душман, ки душман яке
Фузун асту дўст аз њазор, андаке.
Ѓояи дўстї дар ашъори Рўдакї њаётбахш аст.
Шоир дўстии поку беѓаш, беѓараз ва бетамаъро
тарѓиб мекунад. Ў дўстро фиреб намедињад, дар
пеши роњаш чоњ намекобад, балки ба роњи рост
њидоят менамояд. Дар сатрњои зерини шоир вожаи
«роњи рост» њам ба маънои аслї, њам ба маънои
маљозї корбаст шудааст:
Роње, к-ў рост аст, бигзин, ай дўст,
Дур шав аз роњи бекаронаву тарфанљ.
Рўдакї инсони порсои ростљўйро, ки падидаи
ахлоќи њамида аст, ба тарозу шабењ меорад, зеро
тарозу пояи баробарї, мизони адл аст:
Љуз бартарї надонї, гўйї, ки оташї,
Љуз ростї наљўйї, моно тарозуйї!
Шоир мўътаќид аст, ки њар кас (хоњ шоњ, хоњ гадо) худро аз роњи рост гум кунад, саранљом худро
ба дўзах медињад. Ба ин маънї ў дар «Синдбоднома» мефармояд:
Макун хештан аз рањи рост гум,
Ки худро ба дўзах барї бофдум.
Устод Рўдакї маќоми душманро њамчун њомунзамини њамвору холї паст дидан ва маснади дўстро
монанди осмон баланд дидан мехоњад:
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Чу њомун душманонат паст боданд,
Чу гардун дўстон воло њама сол.
Шоир одамонро огоњ мекунад, ки хунрезї худ
гуноњест азим. Кас агар хуни дўст бирезад, гуноњ
андар гуноњ мешавад. Чунонки бо як даст ду харбуза наметавон бардошт, рехтани хуни дўст низ номумкин аст:
Ай хуни дўстон-т ба гардан макун база,
Кас барнадоштаст ба дасте ду харбуза!
Хунрезї кори дўстони хасакї ва мунофиќ, дурўя
ва бемасъулият аст. Ин аст, ки Рўдакї дўстони якдила, якрўя, якмаромаро ситоиш мекунад, оромии
оламро аз фаъолияти онњо иборат медонад. Аз
кирдори мунофиќон љањон ноором, маљлис ба бонгу валвала, яъне ноањлї табдил меёбад:
Хуш он набиди ѓорчї бо дўстони якдила,
Гетї ба ором андарун, маљлис ба бонгу валвала.
Рўдакї њамчун суханвари дўстпарвар дар ашъори худ чунин муболиѓаю иѓроќро корбаст мекунад,
ки ба дараљаи ѓулуви хеле зебою дилкаш мерасад ва
њељ кас ба самимияти комили он шубња ба миён намеорад:
Назар чї гуна бидўзам, ки бањри дидани дўст
Зи хоки ман њама наргис дамад ба љойи гиёњ.
Рўдакї таманно дорад, ки сарварони давлат дар
дўстпарварї бењамто бошанд.
Дўстї арзиши гаронбањо, њатто, бебањои маънавист. Агар сарвари давлату њукумат дўстї бихоњад
ва дўстпарвариро пеша бисозад, ин неъмат ба
ќатори осоре, наќше, меросе шомил мешавад, ки аз
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ў боќї хоњад монд ва номи пуршарафро абадї зинда нигоњ хоњад дошт. Рўдакї дўстиро њунар мешуморад ва њунар аст, ки номи касро љовид месозад:
Гар ки ман дўстии ту бибарам то лаби гўр,
Бизанам наъраю лекин зи ту бинам њунаро...
Асари мир нахоњам, ки бимонад ба љањон,
Мир хоњам, ки бимонад ба љањон дар асаро!
Рўдакї сарояндаи хастанопазири дўстист. Ў висоли дўстро њар ќадар ширину гуворо бидонад,
њаљри дўстро талхтару сангинтар ба шумор меорад.
Хусусан фироќи дўстони пурњунарро барои худ ногувору вазнин мењисобад. Зеро дар пеши шоир
ќадри дўст баланд аст.
Дар ѓазали зерин шоир аз њаљри дўст њамчун
булбул менолад, ба наќди љон розист, ки аз висоли
дўст бањра бардорад ва агар дўст фурсате дар сари
мазори ў азо бигрифта нишинад, ў аз шодї дар
лањад намеѓунљад:
Ба њаќ нолам зи њаљри дўст зоро,
Сањаргоњон чу бар гулбун њазоро!
Ќазо гар доди ман настонад аз ту,
Зи сўзи дил бисўзонам ќазоро!
Чу ораз барфурўзї, мебисўзад
Чу ман парвона дар гирдат њазоро!
Наѓунљам дар лањад, гар з-он ки лахте
Нишинї бар мазорам сўгворо!
Рўдакї аз тамоми ањли љамъият, бахусус аз сарони мулку мамлакат ба ќадри дўст расидан ва ба
дўстї арљ гузоштанро таманно дорад. Метавон
гуфт, ки васфи дўст мазмуну мўњтаво ва дарунмояи
осори Рўдакист. Бесабаб нест, ки ў мегўяд:
То зиндаам, маро нест љуз мадњи ту дигар кор,
Кишту дурудам ин аст, хирман њамину шудгор!
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Дар баробари дўстию дўстпарварї устод Рўдакї
сулњпарвариро яке аз бењтарин сифатњои сарвар ба
шумор меорад. Ў роњбарони сулњдўстро чї ќадаре
азизу мўњтарам бихонад, љангљўии хољаи нодонро
њамон андоза карењ медонад. Меъёри хубї некию
сулњ аст, – мегўяд Рўдакї, – нишони нодонї ва
бадхоњї љанг асту зишткорї:
Њама ниюшаи хоља ба некўйиву ба сулњ,
Њама ниюшаи нодон ба љангу кори ниѓом!
Аз назари Рўдакї сулњ мояи њаёт аст ва подшоњи
сулњдўст подшоњи њаётбахш мебошад. Боз аз
бењтарин сифатњои сарвари њукумат ватанхоњї ва
љасорат будааст. Рўдакї аввалин шоире дар таърихи адабиёти форс-тољик буд, ки Ватан ва сарвари
давлатро бо ташбењоти хеле муносибу зебо ба як
ќатор гузошта ба ављи гардун бардошт:
Мир моњ асту Бухоро осмон,
Моњ сўйи осмон ояд њаме...
Њамаи амирони Сомонї ва вазироне, ки мавриди
мадњи Рўдакї ќарор гирифтаанд, дар набарди
алайњи душманони тољу тахт ва мамлакат диловарони камназиранд. Рўдакї онњоро бо ќањрамонони
афсонавї ва шоњони ќадим, ки дар «Шоњнома»-и
Фирдавсї низ ситоиш гардидаанд, яъне бо Рустам,
Исфандиёр, Бањром ва дигарон муќоиса карда, афзалияти эшонро таъкид менамояд. Рўдакї исми ин
ќањрамононро пеш аз Фирдавсї ба адабиёт ворид
карда буд. Нангу номус ва њамияти сарони мамлакат дар мавридњои набард ба зуњур меоянд. Онњо аз
шерони ѓуррон кам нестанд:
Боз ба рўзи набарду кину њамийят
Гар-ш бибинї миёни миѓфару хафтон,
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Хор намояд-т жандапил бад-он гоњ,
Варчи бувад масту шергаштаву ѓуррон
В-ар-ш бидидї Сифандиёр гањи разм,
Пеши синонаш љањон давидию ларзон!
Рўдакї чунин ташбењ, муболиѓа ва иѓроќро корбаст менамояд, ки дар тавсифи шањриёрон то ба ў
дар адабиёти хаттї дида нашудаанд. Мамдўњи ў
чунин пањлавонест, ки «пеши синонаш љањон давидаю ларзон». Ќањрамоне, ки дар њангоми осоиштагию њалимї пайкараш чун кўњ бошад, дар њангоми
љанг ба кўњи Сиём табдил меёбад ва ўро касе аз љой
љунбонида наметавонад:
Гарчи ба њангоми њилм кўњ тани ўй,
Кўњи Сиём аст, ки кас набинад љунбон!
Дар тасвири Рўдакї душман даррандае њамчун
аждањо бошад њам, дар пеши синони ќањрамони
ќасидаи ў, мисле ки дар пеши оташи сўзон бошад,
монанди мум нарм мегардад:
Душман агар аждањост пеши синонаш, Гардад
чун мум пеши оташи сўзон.
Рўдакї аз як тараф образи кайњонии «ситораи
Бањром», ситораи Миррихро истифода кунад, аз
тарафи дигар, маънии асотирии онро корбаст менамояд, ки ситорашиносони ќадим онро фитнаву
љанг, шум ва нањс медонистанд. Яъне душман њар
ќадар нањс аст, чун гаравгон тўшаи шамшери
мамдўњ мешавад, яъне сар аз танаш људо мегардад:
В-ар ба набард оядаш ситораи Бањром,
Тўшаи шамшери ў шавад ба гаравгон!
Рўдакї дар ќасидањояш такрор ба такрор аз
љасорати шоњону амирони ватанхоњ сухани васф
мегўяд, зеро љасорат ва саховати сарвар
муњимтарин омили пирўзїи бар душман будааст:
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Шоњї, ки ба рўзи разм аз родї
Заррин нињад ў ба тир дар пайкон.
То куштаи ў аз он кафан созад,
То хастаи ў аз он кунад дармон!
Сазовори таваљљўњ аст, ки амирони Сомонї дар
майдони набард њам олињиммат тасвир шудаанд.
Онњо ба тир дар пайкон зар мегузоштаанд, ки агар
душман кушта шавад, бо ин зар кафан бихаранд ва
агар хастаю бемадор бигардад, ин зар боиси дармони ў ќарор ёбад. Албатта ин амалиёти амирони
Сомонї маънои маљозї дорад. Рўдакї гуфтанист,
ки мамдўњи ў дар вазъи љанг њам инсонпарвар аст.
Андешањои Рўдакї монанди рафтору кирдори
ќањрамонони ќасоиди ў ѓайриоддї ба назар мерасанд. Љанговарї ва нисбат ба душмани худ
инсоннавозї кардан аз аќл берун аст. Вале Рўдакї
диќќати шунаванда ва хонандаи ќасидаи худро
мањз ба њамин сирати подшоњони Сомонї љалб менамояд, ки онњо бо шамшер на танњо ватани худро
аз душман мудофиа мекунанд, балки он душманро
аз банд рањо низ месозанд:
Он кас, ки туро диду туро бинад дар љанг,
Донад, ки ту бо шер ба шамшер даройї!
Ин кори самойї буд, не ќуввати инсон,
Касро набувад ќувват бар кори самойї!
Онон, ки гирифтор шуданд аз сипањи ту,
Аз банд ба шамшери ту ёбанд рањойї!
Воќеан ин рафтори ќањрамони ќасидаи Рўдакї
заминаи њаётї дорад. Ваќте ки алайњи Исмоили
Сомонї бародари ў ба њуљум даромада буд ва ўро
сипоњони Исмоил дастгир ва асир карданд, Исмоил
ўро рањойї бахшид. Сарбозони асирафтодаи ўро
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низ аз банд озод намуда либосу хўрок бидод, то ба
назди ањли байти худ баргарданд. Ё ки худи Рўдакї
дар бораи њокиме аз хонадони Саффориён Амр ибн
ил-Лайс (873-903), ки ба давлати Сомониён њуљум
оварда буд, мегўяд:
Амр ибн ил-Лайс зинда гашт бад-ў боз,
Бо њашами хешу онзамонаи эшон.
Рўдакї таъкид менамояд, ки агар шоњ нисбат ба
чокарон ва лашкари худ ѓамхор бошад, онњо аз њар
љињат таъмин буда ниёзмандї накашанд, ба сарвари давлат вафо мекунанд ва љанги алайњи душманон мањорат ва фидокорї нишон медињанд. Шоир
онњоро ба хайётњо – либосдўзњое монанд мекунад,
ки бо найза ќади душманро чен мекунанд ва «либос»-и эшонро бо шамшер бурида бо тир медўзанд.
Ин воситаи тасвири бадеї – ташбењи хеле зебост:
Чокаронат ба гањи разм чу хайётонанд,
Гарчи хайёт наянд, ай малики кишваргир.
Ба гази найза ќади хасми ту мепаймоянд,
То бибурранд ба шамшеру бидўзанд ба тир.
Рўдакї љасорату ватанхоњии занони эрониро низ
шоистаи васф медонад. Ў дар маснавии («Нест
фикре ба ѓайри ёр маро») ќањрамонии Дурситї ном
духтари Кисроро тасвир мекунад. Ў дар зебої ва
назокат мисли товус бошад њам, алайњи душман
чун хурўс мељангад ва аз зарба задан ба адў њамчун
лолако – тољи хурўс сурх мешавад:
Духти Кисро, зи насли Кайковус,
Дурситї ном, наѓз чун товус!
Табар азбаски зад ба душман кўс,
Сурх шуд њамчу лолакои хурўс.
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Дар ќасидаи «Модари май», агар ба вожаи замони мо бигўем, масъалаи љобаљогузории њайсият
низ баррасї шудааст. Рўдакї тазаккур медињад, ки
амирону вазирон њар як шахсро мувофиќи донишу
таљриба ва ихтисосаш бояд истифода баранд. Аз ин
рў лозим меояд, ки њукуматдорон ашхоси даркориро навозиш намоянд ва ба ў вазифаю мансаби муносиб бидињанд:
Марди суханро зи ў навохтану бирр,
Марди адабро зи ў вазифаву девон!
Рўдакї сари ифтихор боло мебардорад, ки амирони Сомонї ба ќадри адабиёту фарњанг ва илму
њунар мерасанд. Муносибати эшон ба Рўдакї яке аз
намунањои ибратбахши адабпарварии онњост:
Њамеша шоду надонистаме, ки ѓам чї бувад,
Дилам нишоту тарабро фарох майдон буд.
Шоир амирони Сомониро чун сухандону суханшинос васф мекунад, дар сифату фазилати «мири
сухандон» ќасида сароида, ўро чї ќадаре арљ гузорад, душманонашро ба хорию залилї, нестию
нобудї мањкум месозад:
Давлати мирам њамеша бод бар афзун,
Давлати аъдои ў њамеша ба нуќсон!
Сар-ш расида ба моњ – бар ба баландї
В-они муъодї ба зери моњї пинњон!
Талъати тобандатар зи талъати хуршед,
Ниъмати пояндатар зи Људию Сањлон!
Ањли дарбор, бахусус амирон аз замонњои ќадим
мухолифин (бадандеш) доштаанд. Онњо бадхоњони
шоњ ва мунаќќидони сиёсати ў будаанд. Рўдакї
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онњоро танќиду мазаммат мекунад, фикру
андешањояшро бебунёд мешуморад. Дар мадњи
амир ва танќиди мухолифин санъати тазоду
муќобиларо моњирона истифода мебарад:
Ай бар њама мирони љањон ёфта шоњї,
Май хур, ки бадандеш чунон шуд, ки хоњї!
Май хоњ, ки бадхоњ ба коми дили ту гашт
В-аз бахт бадандеши ту овард табоњї!
Дар ќасидаи дигар («Љуз он ки мастии ишќ аст,
њељ мастї нест») низ бадандеши тахту давлати амирони Сомон ба марг мањкум мешавад:
Ба хушдилї гузарон баъд аз ин, ки боди аљал
Дарахти умри бадандешро зи по афканд!
Рўдакї ба њасуду бадандеш «нексиголу некандеш»-ро муќобил мегузорад. Ба сарони давлат
маслињат медињад, ки ба атрофи худ нексиголон ва
некандешонро љамъ оваранд, то аркони давлат
истењком ёбад. Хољаро лозим меояд, ки ба ќадри
некандешон бирасад. Ба ў зудтар ањамият бидињад,
то ки солњои зиёд аз байн гузашта он «љавони тавонгар» ба «пиру пиёдаву дарвеш» мубаддал нагардад:
Рањї савору љавону тавонгар аз рањи дур,
Ба хидмат омад некўсиголу некандеш.
Писанд бошад мар хољаро пас аз дањ сол,
Ки бозгардад пиру пиёдаву дарвеш?!
Аз ин љо натиљае метавон гирифт, ки сарвари
давлат љавонони донишманд ва боаќлу њушмандро
сари ваќт ба дарбор љалб намуда бояд ба тарбияи
эшон машѓул бишавад, то ки аз онњо арбобони
давлатї сабзида бирасанд.
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Рўдакї на танњо дар бораи таназулли њасудону
бадандешони дохилї, балки оид ба душманони
хориљї низ изњори аќида карда, оќибат ба фано расидани онњоро таъкид менамояд, ки ин њам
нерўмандию иќтидори давлати амирони сомонии
ањди Рўдакиро нишон медињад:
Онњо, ки њама майл сўйи мулки ту карданд,
Инак бинињоданд сар аз тофтароњї!
Њарчанд ки Рўдакї базму разми амиронро тасвир мекунад ва аз пирўзињои эшон бо рўњбаландї
ва ифтихори миллї ќасида месарояд, бо вуљуди ин,
роњбарони давлату мамлакатро огоњ месозад, ки
гетї њамворї намепазирад, дилозор, одамозор шудан лозим нест, зеро гардун туро зиёда озор дода
метавонад:
Озори беш бинї з-ин гардун,
Гар ту ба њар бањона биозорї!
Ў ба амирон панд медињад, ки дар мураккабтарин ва душвортарин лањазоти њаёт низ бузургию
тамкин ва аќлу хирадро аз даст надода такя ба онњо
задан матлаб аст:
Андар балои сахт падид оранд
Фазли бузургмардиву солорї!
Рўдакї шоњону вазиронро ба ростї њидоят мекунад. Шодї аз ростї падид меояд, – таълим медињад
ў. – Агар сарвар росткор бошад, маслињати дарбориён лозим намешавад:
Кор њама рост, ончунон ки бибояд,
Њолати шодист, шод бошї, шояд...
Ройи вазирон туро ба кор наёяд,
Њар чи савоб аст, бахт худ фармояд.
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Ќасоид ва дигар ашъори Рўдакї фаќат аз мадњи
сарварон иборат нест. Ў хољагони нодон, љоњил ва
бедонишро сахт танќид њам мекунад. Шоир
соњиберо, ки каљрафтор аст ва агар ростї биљўяд
њам, ба печидани сан (гули ошиќи печон ба дарахт)
мемонад, зери тозиёнаи њаљв мегирад. Ин гуна сардорон, ба ќавли Рўдакї, шеърро аз шаър (мўйњои
печидаи касе) ва хинб (амборхона)-ро аз хан (хонаи
зист) фарќ карда наметавонанд:
Њаст бар хоља пехта рафтан
Рост чун бар дарахт печад сан.
Ин аљабтар, ки менадонад ў
Шеър аз шаъру ханбро аз хан!
Рўдакї подшоњони љањонгирро, ки бо зарби
шамшеру тиру туфанг мамолики бегонаро тасарруф мекунанд, сарватњои моддию маънавиро ба
ѓорат мебаранд ва халќи бегуноњро ба ѓуломї мекашанд, сахт ба зери маломату танќид мегирад. Ў
љањонро мор ва љањонљўйро моргире мешуморад,
ки оќибат аз њуљуми мор ба њалокат мерасад:
Мор аст ин љањону љањонљўй моргир,
Аз моргир мор барорад њаме димор!
Дар андешаву афкори сиёсии устод Рўдакї боз
як нуктаи хеле муњим њаст, ки он ба истиќлолияти
фикрии амирони Сомонї ва умуман сарвари давлати соњибихтиёр робита дорад. Рўдакї бар ин аст, ки
сарвари давлат мустаќил бошад, ба роњбарони
давлатњои дигар таќлид накунад, балки дар фаъолияти давлатдорї роњи хоссаи худро пеш бигирад:
Замона аспу ту ройиз, ба ройи хешат тоз,
Замона гўю ту чавгон, барои хешат боз!
214
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Љолиб аст, ки Рўдакї ба замонасозї даъват намекунад, балки ба раъю хоњиши амир тобеъ гардонидани замонаро таманно дорад. Замонаро ба асп
ва савор (амир)-ро ба ройиз (ройзан) ташбењ мекунад. Дар мисраи дигар замонаро ба гўй (тўб) ва
амирро ба чавгон (чўбдаст) нисбат медињад, яъне
амир тўбро ба кадом сўй бихоњад, зада метавонад.
Ин ташбењ аз бозии гўю чавгон аст ва дар ќасидаи
Рўдакї барои ифодаи ѓояи сиёсї корбаст шудааст.
Дар маркази њамаи ин образњо истиќлолияти фикрии сарвари давлат ба мушоњида мерасад.
Њарчанд ки устод Рўдакї дар поёни умри худ аз
чарх љафоњои зиёд дида, гуфта бошад, ки:
Кунун замона дигар гашту ман дигар гаштам,
Асо биёр, ки ваќти асову анбон буд!
Аммо ў љомеаро даъват мекард, ки сиёсати
амирро пеш бигиранд, дар роњи ба њаёт гузаронидани он саъю амал ба кор оранд:
Гар ту фасењї, њама маноќиби ў гўй
В-ар ту дабирї, њама мадоењи ў хон!
В-ар ту њакимиву роњи њикмат љўйї,
Сирати ў гиру хуб мазњаби ў дон!
Оре, сиёсати сарвари давлатро бояд дастгирї
кард. Ин фикр на танњо дар ањди Рўдакї, балки
имрўз њам аз ањамият холї нест. Бисёр хислату фазилат ва сифатњои шоистаи амирони Сомонї,
њамчун Исмоили Сомонї ва Наср ибни Ањмад дар
симои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон
мушоњида
мешаванд.
Ватанхоњї,
адолатпешагї, инсонпарварї, љасорату шуљоат,
илму адабпарварї, љавонмардию саховат ва дигар
хислатњои наљиби аљдоди бузурги мо, ки Рўдакї
васф кардааст ё њамин сифатњоро дар симои сарвар
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дидан хостааст, бо мазмун, мўњтаво ва шаклњои тоза ва хеле ѓанї дар фаъолияти сиёсї, иќтисодї ва
фарњангии Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар шароити нави таърихї инкишоф ёфтаанд. Аз њамин
љост, ки назари Рўдакї ба амирони замони худ ва
дигар масоили давлатдорї, њамчун зуњуроти
рўшани афкори сиёсию иљтимоии шоири хирадманд, дар даврони мо низ на танњо ањамияти худро
кам накардаанд, балки моњияти бештаре касб намудаанд.
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Боби VI
МАЗМУНУ МАЪОНЇ ВА
ЃОЯЊОИ АШЪОРИ РЎДАКЇ
Эљодиёти устод Рўдакї мисли ганљинаи бепоёнест, ки симу зар, дурру гавњар, лаълу ёќут, зумурраду забарљади шоњвор ва дигар арзишњои
гаронбањо дорад. Њар як ѓазалу рубої, ќитъаю
байт, марсияву сўгворї, ќасидаю мадњия, маснавї
ва амсоли инњо ба мазмуну мўњтавои жарф,
образњои мунаќќаш, фикру андешањои фалсафї,
иљтимої, ахлоќї, фарогирии дунёи пурасрор, авзони гуногун, забони фасењу балеѓ олами зебої ва
нафосати дилнишину љаззоб эљод кардааст. Ба љуз
ќасидаву мадњия, ѓазалу рубої, маснавињои рангоранги Рўдакї, ин шоири дарёдилу фарохандеша,
боз шеърњои дигари арзишманде дорад, ки далели
рўшани бањри нопайдоканори эљодиёти сардафтари адабиёти классикии форсї-тољикї мањсуб мешаванд. Онњо њам аз љињати мундариљаи ѓоявї, њам аз
лињози њунари сухангустарї аз ќасидаву маснавї,
ѓазалу рубоињои ў камї надоранд.
Шиблии Нўъмонї ба дурустї навишта буд:
«Илова ба иќтидораш дар тамоми аќсоми шеър аз
њайси мазомин ва маъонї низ доираи шоирии ў
нињоят дараља васеъ ва ињотаи комилаш дар
воќеанигорї, фасонасозї, ишќ ва ошиќї,
мадењасарої, панду мавъиза ва билохира саноеъ ва
бадоеъ аз ашъораш зоњиру њувайдост...»1
1.
Яке аз масъалањои муњими эљодиёти устод
Рўдакї љањон ва моњияти он мебошад. Мо дар мав1

Шиблии Нўъмонї. Шеър-ул-Аљам, љ. 1, сањ. 29.
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риди баррасии ќасида, ѓазал, рубої ва маснави –
њои шоир ин масъаларо то андозае баррасї карда
будем. Алъон дар робита бо љањони воќеї боз як
масъала пеш омад, ки ин танќиди љањон ва
љањондор дар эљодиёти Рўдакї мебошад. Дар тасвиру тањлил ва љамъбасти бадеии ин масъала
Рўдакї нисбат ба љањони замони худ ва баъзе
љањондорон мавќеи мухолифро баргузидааст. Шоир бо љањоне, ки худ дар он зиндагї мекунад, душман аст. Бинобар ин, њам љањон, њам љањондорро
сахт мазаммат менамояд, муносибати берањмонаи
ўро нисбат ба фуќарои зањматкаш нишон медињад.
Шоир дурўягї, бўќаламунї, бемасъулиятии
љањонро ба зери тозиёнаи танќид мегирад, бо як
роњ нарафтан, дурўягию мунофиќї кардан ва нисбат ба фарзандони худ вафодор набудани љањонро
ба риштаи тасвир мекашад. Ин аст, ки Рўдакї
љањонро гоњо ба модар ва гоњо ба модарандар
шабоњат дода, сокинони љањонро ба фарзандони
вай монанд менамояд. Модари њаќиќї ба фарзандони худ чї тавр ѓамхорию мењрубонї кунад, модарандар ба њамон андоза љабру зулмро раво мебинад. Чунин будааст љањон:
Љањоно, чї бинї ту аз баччагон,
Ки гањ модарї, гоњ модандаро.
На позер бояд туро, на сутун,
На деворхишту на з-оњан даро (ОР, 39).
Љањон дар назари Рўдакї ба бинои фартуте монанд аст, ки на тањкурсї, на сутун, на девори
мустањкаме аз хишт, на аз оњан дарвоза дорад. Бачагони ин љањон дар њамин ањвол умр ба сар мебаранд. Шоир њамоно ѓояи бебаќої ва бевафоии
љањонро ифода кардааст.
Нисбат ба фарзандон њамчун модарандари
бемењр ва бешафќат муносибат пеш гирифтани
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љањон дар дигар шеъри Рўдакї низ ифода ёфтааст.
Аз он шеър чунин байт боќї мондааст:
Љуз ба модандар намонад ин љањони гурбарўй,
Бо писандар кина дорад њамчу бо духтандаро!
(НМ, 91).
Шоир ин дунёро «љањони гурбарўй» меноманд,
ки шояд ба маънии бадхашм ё сардрўй корбаст шуда бошад. Вай кинаварз аст. Чї хеле ки ба духтарандар кина парварад, нисбат ба писарандар низ
номењрубон аст. Дар назми асри Х инњомодарандар, писарандар, духтарандар, монанди
бачагон, ба маънии ањли љањон образњои тоза мебошанд, ки Рўдакї онњоро аз воќеият гирифтааст.
Рўдакї дар байтњои гуногуни худ муносибати
танќидиашро беибо ва ошкоро иброз медорад,
нисбат ба љањон бо нафрату кароњат сухан меронад
ва њиссиёти љањонбадбинии одамонро бедор
карданї мешавад. Ў љањонро карѓуна – нопоку
зишт, палиду безеб, божгуна – чаппаву сарозер мешуморад. Рўдакї ин гуна сифатњои љањонро худ
дидаву санљида буд. Шоир пур аз тазод, зиддият ва
ноњамвор будани љањон, нобаробарии иљтимоии
бошандагони љањонро нишон медињад. Азбаски як
ќисми мањдуду камшумори љомеа ба айшу нўш ва
базму тараб машѓуланд, ба гўши онњо навња ва фарёду нолаи оммаи халќ намедарояд. Шоир садои
мардумро «навяи хурўшон» меномад, ки ин арбоби
ваќтро њушдор медињад:
Гўши ту солу мањ ба руду суруд,
Нашнавї навяи хурўшонро! (НМ, 91).
Онњо кистанд соњибони «навяи хурўшон»? Ба ин
савол худи Рўдакї чунин љавоб медињад:
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Љигарташнагонанду бечорагон
Ва бетўшагонанду безоваро (НМ, 91).
Рўдакї аз љабру ситами замона, аз амалњои зишти зиддимардумии он лаб ба шиква мекушояд, ба
ѓазаб меояд, ки хурсандиаш омехта бо ѓам аст:
Оњ, аз љаври ин замонаи шум,
Њама шодии ў ѓамономез (НМ, 101).
Шоир мўътаќид аст, ки љањон нисбат ба мардум
бепарво аст, ѓами халќро намехўрад. Бино бар ин
ба сари ањолї барќ бирезад њам, одамон сўхта нобуд шаванд њам. љањон тааљљуб намекунад, ба
њайрат намеояд, гўё њамин тавр шуданаш даркор
аст:
Набошад з-ин замона бас шигифтї,
Агар бар мо биборад озарахшо! (НМ, 92).
Байти зерин аз пастии сатњи њаёти моддии халќ
далолат мекунад:
Ай дареѓо, ки мўрдзори маро
Ногањон бозхўрд барфи ваѓеш (НМ, 101).
Рўдакї ба хулоса меояд, ки ин љањон мардумро
њамчун мор пайваста неш мезанад. Љањонљўй мисли
моргир аст. Моргир морњоро дастгир карда, бозї
мекунад, рўз мегузаронаду сарват меандўзад, ѓофил
аз ин ки рўзе мор интиќоми худро аз ў мегирад,
яъне нобудаш месозад:
Мор аст ин љањону љањонљўй моргир,
Аз моргир мор барорад њаме димор! (О. Р, 82).
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Ин байт тамсил аст. Муносибати љањонљўй, яъне
подшоњро бо фуќаро, ки чун мор асири дасти ў шудаанд, нишон медињад. Моњияти тамсил ин аст, ки
халќ ба зулми шоњ абадї сар намефарорад, балки
соати мусоиде пайдо карда аз шоњи золим интиќом
мегирад, уро аз байн мебарад.
Љањон ва њаёт иртиботи ќавии диалектикї доранд. Бе љањон хаёт нест, бидуни њаёт љањон низ
вуљуд надорад. Агар љањон олами кабир бошад, њар
як инсон олами саѓир мањсуб мешавад. Хушию нохушии љањони саѓир дар њудуди љањони кабир ба
вуќўъ меояд. Рўдакї ба муносибати тарафайни
љањони кабиру саѓир аз мавќеи фалсафаи ислом наздик мешуд. Фалсафаи ислом чунин мешуморад, ки
љањон вањдат аст, њамаи одамон ва ашё, ки дар
љањони воќеї њастанд, касрат ба шумор меоянд.
Рўдакї бар ин аст, ки ба ќадри умре, ки Худо
додааст, расидан лозим меояд. Умри инсон хоњ дароз бошад, хоњ кўтоњ, чї гуна гузаронидани он дар
ихтиёри худи одам аст. Дар масъалаи чї тавр гузаронидани њаёт инсон озод мебошад:
Зиндагонї, чи кўтању чи дароз,
На ба охир бимурд бояд боз...
Хоњї, андар анову шиддат зї,
Хоњї, андар амон ба неъмату ноз.
Хоњї, андактар аз љањон бипзир,
Хоњї, аз Рай бигир то ба Тароз!
Дар як умри кўтоњи инсон метавонад воќеањои
мухталиф рух бидињад, ки кас онњоро пешбинї
карда наметавонад. Солњое, ки Рўдакї дар дарбори
Сомониён малик-уш-шуаро буд, обрўю эътибори ў
аз вазирон баландтар буд, сарвати зиёде дошт ва
дар рўзгори худ ниёзмандие намекашид. Бо гузашти солњо гўё ба љараёни њаёти ў ситораи нањс
шаъшаа афканд. Ўро кўр карда аз дарбор ронданд.
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Љои шодиро ѓаму ѓусса фаро гирифт. Толеъаш баргашт. Саманди умри ў ба садамаи сахте дучор омад,
ки ислоњнопазир буд. Њамин дигаргунии куллии
њаёти худро дар назар дошта ў навиштааст:
Басо, ки маст дар ин хона будаму шодон,
Чунон ки љоњи ман афзун буд аз амиру мулук.
Кунун њамонаму хона њамону шањр њамон,
Маро нагўї, к-аз чї шудаст шодї сук (ОР, 94).
Тибќи аќидаи шоир ин њама саъю талошњо,
ранљу машаќќатњо ба хотири ободу осуда ва серу
пур зистан, њирси кишваркушоиву љањонгирї,
андўхтану љамъ овардани сарват ва дар хамин замина фарќ ва зиддият байни синфњо ва табаќоти
иљтимоии љамъият поянда нестанд. Ин њама монанди хоб гузашта мераванд:
Ин њама боду буди ту хоб аст,
Хобро њукм не, магар ба маљоз.
Шоњу гадо, вазиру фаќир рўзи марг яксонанд. Бо
як кафан ба хок супурда мешаванд. Бино бар ин, ба
буду набудаш ќаноат карда, умр бояд гузаронд:
Ин њама рўзи марг яксонанд,
Нашиносї зи якдигаршон боз (ОР, 88).
Рўдакї ба ногузирии марг иќрор аст. Љањони
саѓир сайди љањони кабир аст. Шоир ба тарзи тамсил њаёт, одамонро саъва, маргро заѓан (зоѓ) мешуморад, ки байни онњо талоши нобаробар вуљуд дорад. Нињоят заѓан саъваро ба чанги худ хоњад гирифт. Одам њам монанди гул пажмурда мегардад.
Марг одамизодро мисли санги љувоз ба зери худ мегираду мефишорад ва нобуд месозад. Дар шеъри зерин нотавонии инсон дар пеши марг тасвир меёбад:
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Љумла сайди ин љањонем, эй писар,
Мо чу саъва, марг бар сони заѓан.
Њар гуле пажмурда гардад, з-ў на дерМарг бифшорад њама дар зери ѓан (ОР, 110).
Рўдакї ќоил аст, ки одам аз хок сохта шудааст,
бино бар ин, оќибат боз ба оѓўши хок меравад:
Буданат дар хок бошад оќибат,
Њамчунон к-аз хок буд анбуданат (НМ, 94).
Шоир ба ин мавзўъ на як бору ду бор рў меорад.
Мегўяд, ки аљдоди ту аз хок шудаанд, ту њам аз хок
сиришта шудаї, азбаски ниёгонат дар маѓзи хоканд, ту њам дар миёни эшон љой бигир:
Чунон ки хоксириштї, ба зери хок шавї,
Ниё-т хоку ту андар миёни хок огин (НМ, 106).
Андешањои Рўдакї асоси фалсафї дорад.
Маълум аст, ки файласуфони Юнони ќадим љањони
моддиро аз чањор реша-оташ, њаво, об ва замин
иборат медонистанд. Ин унсурњои њаёти моддї дар
номаи бостонии аљдоди ориёии мо Авесто низ
мавќеи намоён доранд. Зартушт њастии њаёт ва
рўзгори мардумро ба онњо вобаста медонад.
Абўалї ибни Сино низ дар асари худ «Ишорат ва
танбењот» асоси тамоми мављудот ва њодисоти
олами њастиро аз шинохти чор унсури моддї – «яке
хафифи мутлаќ чун оташ», дигаре «саќил аст чун
замин», сеюмї «сабук аст ба нисбат чун њаво»,
чањорумї «гарон аст ба нисбат чун об», яъне оташ,
замин (лок), њаво (бод), об иборат донистааст.
Устод Рўдакї бар ин аст, ки љањонро бо њамон
шаклу мазмуне, ки њаст, Худои арш нињодааст. Аз
њамин љост, ки «Рўдакї дар баробари эътироф намудани сабабкори аввалини пайдоиши њастї буда223
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ни илоњї таркиби моддии инсонро инкор намекунад. Ў пайдоиши одамро аз таркиби чањор унсури
моддї – хок, об, оташ ва бод медонад. Шоир дар
ќасидаи машњури худ – «Модари май», ки яке аз
самарањои эљодии даврањои поёни умри ўст, ба муносибате чунин мегўяд:
Халќ зи хоку зи обу оташу боданд
В-ин малик аз офтоби гавњари Сосон».1
Рўдакї чунон ки одамро «хоксиришт» номида
буд, дар ин байт њамон фалсафаи худро такрор мекунад. Бинобар ин љањон пайвста дар њаракат бошад њам, мурда зинда намешавад, балки ба хок
табдил меёбад.
Дар байти зерин гирдгардонии љањон, ки дар
ќасидаи «Шикоят аз пирї» муфассалан баён шудааст, тибќи чунин ойин эњё нашудани майит тазаккур меёбад:
Мурда нашавад зинда, мурда ба сутудон шуд,
Ойини љањон чунин бо гардуни гардон шуд
(НМ, 96).
Рўдакї фикру андешањои худро дар бораи
бебаќоии дунё, нопойдории умр, њатман фаро расидани марг иброз медорад, ба ин дунё ва молу
сарват дил набастанро таблиѓ мекунад ва ќотеъона
даъват ба амал меорад, ки:
Биё, дилу љонро ба худованд супорем,
Андўњи дираму ѓами динор надорем.
Љонро зи паи дину диёнат бифурўшем
В-ин умри фаноро ба рањи ѓазв гузорем (ОР, 101).

1

А. Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї, сањ. 181.
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2.
Инсоният њамеша орзу мекунад ва саъю талош
менамояд, ки зиндагии хубу шоиста дошта бошад
ва дар мамлакате умр ба сар барад, ки сарвари он
шоњи одил, адолатпеша, доною оќил, бомаърифат,
фуќаропарвар, ватанхоњу башардўст бошад. Бино
бар он дар рисолањои илмї, таърихї ва адабиёти
нафисаи бисёр халќњои љањон ѓояи шоњи одил
мавќеи намоён дорад.
Ѓояи шоњи одил ѓояи халќист. Бесабаб нагуфтаанд, ки «шоњ агар одил набошад, мулк вайрон мешавад». Рўдакї низ њамчун як нафар фарзанди фарзонаи халќи тољик ва мубаллиѓи адлу дод дар осори худ ѓояи халќии шоњи одилро ситоиш мекард ва
густариш медод. Амирони давлати Сомониён, ки
Рўдакї дар давраи њукмронии чанде аз онњо
зиндагї ва эљод карда буд, дар ќиёси дигар
подшоњон шахсиятњои донишманд ва бомаърифат,
ватандўст, инсонпарвар ва одил будаанд. Исмоили
Сомонї, Наср бинни Ањмад, њукмрони Систон Абў
Љаъфар Ањмад бинни Муњаммад бинни Халаф
бинни Лайс аз љумлаи њамин гуна ватандорон ва
роњбарони одил мањсуб мешуданд. Рўдакї бо чашмони худ њам адлу дод, њам љабру ситами шоњонро
медид. Аз њамин љост, ки ќабл аз њама сифатњои
олии инсонї ва кордорињои ибратбахши онњоро
мадњу сано мегуфт.
Ба ќавли Рўдакї дар ањди њукмронии яке аз амирон адолат чунон густариш ёфтааст, ки дурангї аз
байн рафта, бозу гунљишк (усфур) мењрубон шудаанд. Чунон ки бод зулфакони сунбулро навозишкорона шона мекунад, боз (паррандаи шикорї) њам
бо нўли хунхори худ сари усфурро сила мекунад:
Ба даври адли ту дар зери чархи миної,
Чунон гурехт зи дањри дуранг ранги футур.
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Ки боз шона кунад њамчу бод сунбулро
Ба неши чангали хунрез тораки усфур (ОР, 77).
Шоир дар ќитъаи дигар дар замони њукмронии
шоњи одил ба њам дўст шудани бозу саъва ва ба њам
расидани шабу рўз (муроди шоир нерўњои
муќобил)-ро васф менамояд. Чун душманони шоњ
маѓлуб шудаанд, Рўдакї шоњ ва дўстони ўро ба
хурсандї даъват менамояд ва талќин мекунад, ки
умрро хушу хуррам бояд гузаронид:
Хаёли разми ту гар дар дили адў гузарад,
Зи бими теѓи ту бандаш људо шавад аз банд.
Зи адли туст ба њам бозу саъваро парвоз,
Зи њукми туст шабу рўзро ба њам пайванд.
Ба хушдилї гузарон баъд аз ин, ки боди аљал
Дарахти умри бадандешро зи по афканд.
Њамеша, то ки бувад аз замона ному нишон,
Мудом, то ки бувад гардиши сипењри баланд.
Ба базми айшу тараб бод некхоњи ту шод,
Њасуди љоњи ту бодо зи ѓусса зору нажанд!
(ОР, 69).
Чањорпораи зерин њунари љанговарони «малики
кишваргир», мањорати тиркашї ва нишонрасии
сарбозонро, њамчун дўзандагоне, ки бо найза ќади
хасм паймуда, бо шамшер мебурранду бо тир
медўзанд, васф менамояд. Шеър њам бо санъати баланд эљод шудааст:
Чокаронат ба гањи разм чу хайётонанд,
Гарчи хайёт наянд, эй малики кишваргир!
Ба гази найза ќади хасми ту мепаймоянд,
То бибурранд ба шамшеру бидўзанд ба тир
(ОР, 78).
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Дарзамон шоири хирадманд камбудї ва
нуќсонњои њукуматдорони замони худро низ ба
мушоњида мегирифт. Агар ў дар мадњияњои худ
орзўву омолашро дар бораи шоњи одил њамчун
воќеият ба силки тасвир бикашад, дар чанде аз
осори худ сарваронро ба адлу дод, инсоф ва
раиятпарварї даъват мекунад. Модоме ки чунин
аст, шоири њаќиќатпараст аз љурми эшон низ чашм
намепўшад. Хусусан ки љањондорон на њамеша ба
ваъдаи худ вафо мекунанд. Яке аз амирон ба
Рўдакї дар давоми чањор сол ваъдаи некию
хайрхоњї карда будааст. Аммо њељ не, ки он ваъда
љомаи амал пўшад. Аз ин њол Рўдакї ба шигифт
омада ва ноумед шуда менависад:
Агар амири љањондор доди ман надињад,
Чањорсола нувиди маро кї њаст хиром?!
(НМ, 102).
Рўдакї дар чањорпораи зерин, ки аз тамсил ибтидо мегирад, ишора мекунад, ки аз њарзагўї ва
фарёду фиѓони муш на мор метарсад, на гурба
мењрубон мешавад. Муш њамеша тўъмаи онњо мегардад. Аммо шоњи мо на мор асту на гурба. Халќ
њам муш нест. Алъон, ки аз љабру зулм љањон ба
шаби тор табдил ёфтааст, аз шумо, эй садри љањон,
рўшании воќеї умед дорем:
Кай мор тарсгин шаваду гурба мењрубон?
Гар муш можу муж кунад гоњи дарњамї?
Садри љањон! Љањон њама торикшаб шудаст,
Аз бањри мо сапедии содиќ њамедамї (ОР, 128).
Рўдакї њамчун шоири инсонпарвар, дар айни
замон, шоњро дар арсаи набард њам ба
љавонмардию адлу дод даъват менамояд. Шоир
талќин мекунад, ки шоњ љињати родмардї дар рўзи
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љанг бояд тири тиллої ба пайкон гузорад. То ки
ёрони куштаи ў аз он кафанворї бихаранд ва
захмбардоштањо аз он дорую даво пайдо бикунанд:
Шоње, ки ба рўзи разм аз родї
Заррин нињад ў ба тир дар пайкон.
То куштаи ў аз он кафан созад,
То хастаи ў аз он кунад дармон (ОР, 104).
3.
Дар ашъори Рўдакї аз як сў муњаббати њаёт,
шавќу раѓбати зиёд ба хушињои зиндагї, сўњбати
ањбоб инъикос ёфта бошанд, аз сўи дигар
норасоињои моддї, ниёзмандињои халќ ба оддитарин василањои рўзгори маишї тасвир шудаанд.
Шоир май ва чангро воситањои дилхушї шуморида
мегўяд:
Майи лаъл пеш ору пеши ман ой,
Ба як даст љому ба як даст чанг.
Аз он май маро дењ, ки аз акси ў
Чу ёќут гардад ба фарсанг санг (ОР, 97).
Дар ин сатрњо суханпардозињои дилнишин
мављуданд. Май майи муќаррарї нест, балки майи
лаъли љонон аст, ки шоир онро њам пеш ор, њам
пеши ман ор гўён санъати такрорро моњирона истифода мекунад.
«Ба як даст љому ба як даст чанг» низ љузъе аз
манзараи дилхурўши базм аст. Дар тавсифи май,
бахусус шаффофию сурхии он, шоир муболиѓаи
муносиб ва зеборо корбаст менамояд, ки «аз акси ў
чу ёќут гардад ба фарсанг санг». Муњимтар аз њама
ин аст, ки дар ин шеър ду ќањрамони лирикї њаст:
яке шоир, ошиќ ки «майи лаъл» таманно дорад, дигаре маъшуќ аст, ки «ба як даст љому ба як даст
чанг» сўи ёр мехиромад. Ба чунин лавњаи њаёт дил
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набастан номумкин аст. Њаётдўстї (оптимизм) ѓояи
пешќадам аст. Вай ба одамон ќувваю ќудрати
созандагї мебахшад. Дар эљодиёти Рўдакї ѓояи
зиндагї кардан ва ба њаёти воќеї дил бастан тавассути муњаббати хубон ифода меёбад. Ў ба маъшуќ
мурољиат мекунад, ки бо њастии худ њусни њаёт афзояд, ба вай рангу бўи тоза ато намояд. Аслан
Бањори Чин – бутхонаи чинї, ибодатгоњи буддоиён
бошад њам, Рўдакї ин вожаро маљозан истифода
мекунад. Бањори Чин дар шеъри ў бањори
пурнаќшу нигор, хубу зебо, озодаю ороста ва
дилљўст. Аз ин рў Рўдакї ба маъшуќи худ мегўяд,
ки туро њатто Барњаман – њаким ва донишманди
њиндї, пир ва муршиди бутпарастон њамчун зеботарин бут парастад њам, ту бо вуљуди латифу дилпазират хонаи худро ба Навбањори Барњаман мубаддал сохта бошї њам, бо рўи гулгуну муссаффои
худ базмгоњи хешро Бањори Чин кун:
Бањори Чин кун аз он рўй базмхонаи хеш,
Агарчи хонаи ту Навбањори Барњаман аст
(НМ, 94).
Рўдакї дар тамоми фаслњои рўзгор худ дилбастаи њаёт ва нашъаи зиндагї, ошиќи паривашон ва
шањди бўсаи онњо будааст. Ў ба Маљ, ровии ашъори худ, мурољиат карда мегўяд, ки ту шеърњои маро
бихон, то њар ду ба онњо эњсоси андеша ва љону тан
ато кунем. Сипас зиндагии хушу хуррам гузаронем,
бодапаймої ва шодмонї кунем, аз ишќи паривашон њам бархурдор бишавем:
Эй Маљ, кунун ту шеъри ман аз бар куну бихон,
Аз ман дилу сиголиш, аз ту тану равон.
Гўрї кунему бода хўрему бувем шод,
Бўса дињем бар ду лабони паривашон (ОР, 108).
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Байтњои зерин сахтии зиндагонии мардуми
мўњтољ, њолати рўњии хеле вазнини талбанда, ки
рўзгор ўро ба талбандагї маљбур кардааст, нохушию зиштии чењраи ашхоси доро, ки ниёзмандонро
хуш намепазиранд, балки норозиёна рўй метобанд,
бетоќатии сарватманд ва ањволи сангини мардуми
мўњтољро фаро гирифтаанд. Дар шеъри Рўдакї
њамоно талбанда љавонмардї зоњир намуда, вазъияти сарди муомилаи ду нафар – доро ва нодорро
мўътадил месозад. Нодор таклиф мекунад, ки
бењтараш ба сайри лола рафта, аз зебоињои манзараи бањор нашъа бардоранд:
Касон, ки талхии зањри талаб намедонанд,
Туруш шаванду битобанд рў зи ањли суол.
Туро, ки мешунавї, тоќати шунидан нест,
Маро, ки металабам, худ чї гуна бошад њол?!
Шукуфт лола, ту ѓизол бишкуфон, ки њаме
Ба даври лола ба каф барнињода бењ ангол.
(ОР, 98).
Рўдакї дар яке аз ќитъањои худ масъалаи бахтро
баррасї менамояд. Ў дар ин масъала бо Абўњафси
Суѓдї мувофиќ будааст. Абўњафси Суѓдї мегўяд:
Агар ѓамро чу оташ дуд будї,
Љањон торик будї љовидона.
Дар ин гетї саросар гар бигардї,
Хирадманде наёбї шодмона.
Бале, хирадманд шодмон нест. Зеро ў тамоми
муаммою мушкилањои њаёти љомеа, муносибати
мутаќобили синфи њукмрон ва оммаи васеи халќи
бечора, робитањои гуногунпањлўи байни аъзои
љамъият, ахлоќу одоб... , хулоса тамоми равандњои
сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва илмию фарњангиро
медонад, аммо дар њаллу фасли онњо танњої мека230
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шад, дасташ кўтоњ аст. Ба хирадманд касе гўш намедодааст, фикру андешањои ўро ба ду пули пуч
намегирифтаанд. Њар касе, ки ба зинаи мансаб бирасад, аблањ бошад њам, худро алломаи љањон мепиндоштааст. Ин аст, ки хирадманд пайваста
ѓамгин аст. Бесабаб нест, ки Рўдакї њам гуфта буд:
Бо хирадманд бевафо бувад ин бахт,
Хештан хешро бикўш ту яклахт.
Рўдакї маслињат медињад, ки барои хушбахт шудан кўшишу њаракат лозим меояд. Худбину худхоњ
нашудан, баробари худ хўрдан ба дигарон–ба
мўњтољону ниёзмандон њам додан, дасти эњсону саховат кушодан низ аз љумлаи саъю амалњост, ки
пушаймонї намеоранд. Ин тадбирњо гомњои муњим
ба сўи кошонаи бахт аст. «Њар ки нахўрду надод»
бадбахт аст. Вай аз ин хислату рафтори худ пушаймон мешавад.
Худ хўру худ дењ, куљо набуд пушаймон,
Њар ки бидоду бихўрд аз он чи, ки балфахт.
(ОР, 51)
Дар ќитъаи мазкур ѓояи инсондўстї низ садо
медињад, ки ин њам яке аз падидањои хушбахтї ба
шумор меояд.
4.
Рўдакї мусулмони комил буд. Офарида шудани
олам, њастии одам, ризќу рўзї, боигарию нодорї,
шодию хурсандї, ѓаму ѓусса, хулоса њар воќеаро,
ки ба сари инсон меояд ва мардум онро таќдир мешуморад, ба хости Худо вобаста мекард. Ин аст, ки
ў менависад:
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Љањон ба коми худованд боду дер зиёд!
Бар-ў ба њељ њаводис замона даст мадод.
Дуруст рост кунод ин масал худой варо,
Агар бубаст яке дар, њазор дар бикшод.
Худои арш љањонро чунин нињод нињод,
Ки гоњ мардум шодону гањ бувад ношод (ОР, 70).
Мазомин ва маъонии баъзе шеърњои Рўдакї,
фикру андешањои фалсафї ва панду ахлоќии шоир,
ки бо ояњои Ќуръон ва ањодиси паямбари муслимин
Муњаммад Мустафо (с) иртибот доштаанд, муљиби
тадќиќоти донишмандони Эрон ќарор гирифтаанд.
Доктор Алї Асѓари Њалабї дар китоби худ
«Таъсири Ќуръон ва њадис дар адабиёти форсї»
барњаќ навиштааст: «Аз баррасии даќиќи ашъоре,
ки аз Рўдакї боќї мондааст, ба рўшанї бармеояд,
ки дар фањми Ќуръони маљид ва суханони паёмбари акрам ва маъсумони дигар ва иттилоот аз
фарњанги исломї бисёр варзида будааст. Ва њамин
худ нишон медињад, ки зењни ин шоири гаронмояи
порсии дарї аз оѓоз бо мафоњими динї ва
суннатњои исломї ва аз љумла Ќуръони маљид ва
њадиси расули амин ва дигар маъсумин ошно будааст».
Њарчанд Самъонї иќрор кардааст, ки «ўро
(Рўдакиро – А. С.) њадисмаснад надидаам», зоњиран
аз ровиёни њадис камтар набудааст.
Доктор Алї Асѓари Њалабї чанд намуна аз
талмењ ба оёт ва ањодис дар ашъори Рўдакї меорад,
ки сетои онњоро њамчун мисол ба эътибори
хонандањо пешнињод мекунем:
То љањон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз роњи дониш бениёз.
Мардумони бихрад андар њар замон –
Рози донишро ба њар гуна забон
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Гирд карданду гиромї доштанд,
То ба санг андар њаме бингоштанд.
Дониш андар дил чароѓи равшан аст
В-аз њама бад бар тани ту љавшан аст.
Ин шеър талмењ будааст ба ояи «Худо
мўъминонро аз миёни шумо боло бурд ва ононро,
ки дониш додаанд, пояњоест».
Ва ба њадиси «Дониш нурест, ки Худо онро андар дили њар кас, ки бихоњад, биандозад».
Мисоли дигар:
Ин љањон пок хобкирдор аст,
Он шиносад, ки дилаш бедор аст.
Некии ў ба љойгоњи бадист,
Шодии ў ба љойи темор аст.
Чї нишинї бад-ин љањон њамвор,
Ки њама кори ў на њамвор аст.
Ин порча талмење будааст ба њадиси «Дунё чун
хоб хобидааст».
Мисоли сеюм:
Замона панде озодвор дод маро,
Замонаро чун накў бингарї, њама панд аст.
«Ба рўзи неки касон, гуфт, то ту ѓам нахурї,
Басо касо, ки ба рўзи ту орзуманд аст».
Шеъри мазкур талмењест ба ояи «Бошад, ки чизеро нохуш пиндоред ва он барои шумо некў бошад».
Ва низ талмење аст, ки Абулфутуњи Розї пас аз
зикри оя ва тафсири дигари он мегўяд: «Маънии оя
њамон аст, ки расул(с) гуфт: «Дар он кас мангаред,
ки ба неъмат болои шумост, дар он кас бингаред,
ки фуруди шумо бошад, ки он аввалитар бошад, ки
неъмати худої бар худ њаќир надорад.
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Ва ин маънї шоири порсї (Рўдакї – А. С.) дар
чанд байт ба порсї гуфта ва некў гуфта».1
Боз як шеъри Рўдакиро намуна меорем:
Рўй ба мењроб нињодан чї суд,
Дил ба Бухорову бутони Тароз.
Эзиди мо васвасаи ошиќї
Аз ту пазирад, напазирад намоз.
Ки ба эњтимоли зиёд талмење ба њадиси маъруф
«намоз дуруст нест магар ба њузури ќалб» ва ё ба
њадиси «корњо ба ниятњо бозбаста аст».
Муроди шоир аз шеъри мазкур ин аст, ки агар
дил гирифтори Бухорову бутони Тароз бошад, рўй
ба мењроб овардан маънї надорад, зеро Худои азза
ва љалла аз кас васвасаи ошиќї мепазирад. Васвасаи ошиќї бе иштироки дил ба вуќўъ намеояд.
Намозгузорї њам бояд изњори ишќ нисбат ба парвардигор бошад.
Дар фалсафа ва адабиётшиносии тољикї
алоќамандии чанде аз классикњои назми форсїтољикї бо дини мубини ислом ва мазомини
ќуръонї дар эљодиёти онњо (масалан, Саної, Аттор, Љалолиддини Румї, Камоли Хуљандї,
Абдулќодири Бедил...) як дараља ба тадќиќ расида
бошанд њам, таъсири файзбахши Ќуръони карим ба
эљодиёти устод Рўдакї акнун баррасї мешавад.
Шоистаи таќдир аст, ки ба ин кор љавонони
соњибистеъдод рў овардаанд. Чунончи, дар
маќолаи адабиётшиноси љавон Фахриддин Насриддинов «Таљаллии оёти Ќуръон дар ашъори
султони шоирон» 19 байт ва пораи шеъри Рўдакї
тавзењ ёфтаанд, ки онњо талмење ба ин ё он ояи
1

Таъсири Ќуръон ва њадис дар адабиёти форсї. Навиштаи
доктор Алї Асѓари Њалабї. Интишороти «Сомир» 110, чопи аввал: 1371 њиљрии шамсї, сањ. 84-85.
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Ќуръон мебошанд. Муаллиф тазаккур медињад, ки
дар мероси мањфузмондаи Рўдакї талмењ наздик ба
40 сураи Ќуръони карим дида мешавад, дар сурати
пайдо шудани ашъори дигари устод Рўдакї теъдоди ин гуна талмењот ба сурањои Ќуръони шариф,
бешубња, меафзуд.1
Ќуръон маќоми инсонро аз њама баланд мешуморад. Дар њадисњои расули акрам низ инсон
мавќеи шоиста дорад. Аз њамин љост, ки ѓояњои
инсонпарварї дар эљодиёти Рўдакї хеле рўшан
ифода ёфтаанд.
Инсондўстї бо шаклњои гуногун зуњур мекардааст. Љазо додани пизишки нодон, ки аз одами
сињату саломат беморї љустуљў мекунад, низ
муњаббат ба инсон аст:
Бар рўйи пизишк зан, маяндеш,
Чун бувд дуруст писёрат! (НМ, 93).
Шоир дар радифи пизишки нодон санъаткори
бесалиќа ва бењунарро низ аз мавќеи муњаббат нисбат ба халќ танќид мекунад. Рўдакї бар ин аст, ки
санъаткор бояд бо созу овози хуш ба халќ роњат
бахшад, завќи мардумро тарбия кунад, на ин ки
боиси малоли хотири ў гардад:
Њељ роњат менабинам дар суруду руди ту,
Љуз, ки аз фарёду захма-т халќро котура хост
(НМ, 93).
Муњаббат ба халќ нафрат ба душман аст. Рўдакї
на танњо раќибони шахсии худ, балки душманони
1

Фахриддин Насриддинов. Таљаллии оёти Ќуръон дар ашъори султони шоирон. – «Рўдакї», фаслномаи адабї –
фарњангии Љумњурии исломии Эрон дар Тољикистон, шумораи 8-9, 2005-2006, сањ. 200-207.
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халќу мамлакатро низ дар назар дошта,
ронро ба мубориза алайњи онњо даъват
Муроди шоир тамоман аз байн бурдани
бошад. Душманонро кафанпўш дидан
кишвар аст:

ватандомекунад.
аъдо меоромии

То либоси умри аъдояш нагардад бофта,
Тор-тору пуд-пуд андар фалоти он фавот!
(НМ, 93).
Шоир
љонибдори
зарбањои
мушаххаси
њалокатовар ба душман аст. Ў сарбозони
ватанхоњро, ки натанњо дар набардњои оммавї,
балки дар љангњои тан ба тан њам нерўи азим,
нотарсї, љасорат ва диловарї нишон медињанд ситоиш карда, менависад:
Яке зарби гўпол ваќти набард
Дарорад сари њамнабардон ба гард! (НМ, 95).
Душмане, ки маѓлуб шуд, ба назари шоир хору
залил метобад, ранљур, рўсиёњ ва нафратангез менамояд. Шоир ташбењи хеле хуб пайдо карда, менависад, ки рухи аъдо аз оташи ранљу зиллат
њамчун ќиру шабањ сиёњ шудааст:
Рухи аъдот аз таши накбат
Њамчу ќиру шабањ сиёњ омад (НМ, 96).
Душман дар пеши сарвари давлат њам, дар чашми халќ њам, дар нигоњи шоир низ сарпаст ва ба хок
яксон аст, чунон ки дўст њамеша сарбаланд, шариф
ва барўманд мебошад. Санъати тазоду муќобила
душману дўст, душман – њомун, дўст – гардун, душман – паст, дўст – баланд, инчунин ташбењи
мувофиќ, душман чу њомун паст, дўст чу гардун воло, худи вожањои ќофияноки њомун ва гардун њам
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тазод буда, мазмуни шеърро жарф ва шакли онро
зебою олї кардаанд:
Чу њомун душманонат паст боданд,
Чу гардун дўстон воло њама сол (НМ, 102).
Дар хотимаи ин фасл бояд гуфт, ки Рўдакї тамоми шаклњои љангро мањкум менамояд ва сулњу
суботро ситоиш мекунад. Ў дар як байт сиёсати ду
нафарро нишон медињад ва муќоиса месозад: яке
хоља, шахси воломаќом аст, ки садои оштиро гўш
мекунад, дар зиндагї ва фаъолияти худ роњи некўї
ва сулњро пеш мегирад, дигаре як нафар нодон аст,
ки гўш ба арбада меандозад, дар рўзгор ва аъмоли
худ љанг ва ниѓом-оташбозиро љонибдор аст. Гўё
хоља мисли Њурмуз таљассуми покї ва хубї, оромию осоиш, њаёти ободу осуда ва хушу хуррам аст.
Нодон мисли Ањриман муљассамаи бадї, таљовуз,
вайронию фатарот ва нооромии њаёти халќ аст.
Рўдакї дар як байт маънињои бикри њаёт ва ду
ќувваи тазоди њамдигар, рамзи њастї ва нестї, саодат ва љањолатро офаридааст:
Њама ниюшаи хоља ба некўйиву ба сулњ,
Њама ниюшаи нодон ба љангу кори ниѓом!
(НМ, 103).
5.
Дар эљодиёти Рўдакї инсон бо њама хислатњои
неку бадаш инъикос ёфтааст. Шоир дар ќатори сифату хислатњои хуљастаи њамзамонони худ
љињатњои манфию зишти онњоро низ мавриди тасвир ќарор медињад. Дар ќитъаи зерин лаиму карим
ба њам зид гузошта шудаанд. Шоир лаимро сахт
мазаммат мекунад, ки ў на танњо нокас, пасткаш,
сифла аст, балки хасис, тангчашм ва мумсики гуза237
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ро њам мебошад. Рўдакї бар ин аст, ки чун лаим аз
олам чашм бипўшад, тамоми љањон карим –
љавонмард, сахї, соњибэњсон мегардад:
То кай гўї, ки ањли гетї
Дар њастию нестї лаиманд.
Чун ту тамаъ аз љањон буридї,
Донї, ки њама љањон кариманд (ОР, 62).
Рўдакї сифлањоро бад медид, нисбат ба онњо
нафрат дошт. Ба гирди дастурхони онњо наменишаст. Ба дигарон њам насињат мекарду панд медод,
ки аз неъмати сифлањо даст боздоранд. Вобаста ба
ин хушсифат набудани таъоми эшонро низ тазаккур медод:
Њон, соими наволаи ин сифла мезбон,
З-ин бенамак або бинењ ангушт дар дањон.
Лаб тар макун ба об, ки талќ аст дар ќадањ,
Даст аз кабоб дор, ки зањр аст тавъамон.
Бо коми хушку бо љигари тафта дар гузар,
Эдун ки дар саросари ин сабз гулситон.
Кофур њамчу гул чакад аз дўши шохсор,
Зайбаќ чу об бар љањад аз нофи обдон (ОР, 103).
Сифла агар инсони паст бошад, чаро дастурхон
мекушояду одам љамъ меорад? Ин корро ў барои
худнамої ва шўњратпарастї анљом медињад.
Эњтимол меравад, ки Хоља Абулќосим ном шахси барўманди замон эњтимол фарзанде доштааст
«сифлаи дуну такур»-хасис, пасткаш, дузд ва бахил.
Дунё пур аз тазод аст. На њамеша аз одами хуб фарзанди нек ба камол мерасад. Муњити носозгору носолим касро вайрон, бадхўву бадамал мекунад.
Шояд писари Хоља Абулќосим низ пас аз сари падар ба кўи бад даромад ва њастии номувофиќ, шарикони нопок ва бадахлоќ ўро «сифлаю дуну та238
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кур» карданд. Албатта, барои чунин сифатњои
манфї пайдо кардан худи шахс њам гунањкор аст, ў
худро аз зиштї нигоњ дошта наметавонистааст,
иродааш заиф будааст, ба падар рањмат не, лаънат
меовардааст. Ин аст, ки Рўдакї чунин шахсро
њамчун як доѓи љомеа мањкум мекунад ва мегўяд:
Чархи фалак њаргиз пайдо накард,
Чун ту яке сифлаи дуну такур.
Хоља Абулќосим аз нанги ту,
Барнакунад сар ба ќиёмат зи гўр (НМ, 80).
Рўдакї сифла ва мори бадхашмро баробар мегузорад. Парвариш кардани мор ва сифла як хел
натиља медињад. Мор чун мукофоти амал
соњибашро зањр мезанад, сифла њам ба мураббии
худ носипосї карда, мисли мор ба ў дармеафтад.
Бино бар он бо сифла дучор наомадан, ба рўи ў нанигаристан бењтар аст:
Морро њарчанд бењтар парварї,
Чун яке хашм оварад, кайфар барї.
Сифла табъи мор дорад, бехилоф,
Љањд кун, то рўйи сифла нангарї! (НМ, 84).
Шоир лаимон ва сифлањоро огоњ менамояд, ки
аз охират бояд андешанд. Худо барои пастию
нокасї љазо хоњад дод. Рўзи ќиёмат соати њисоб
фаро мерасад. Агар дар он рўзу соат тамоми
кирдорњои бади сифлањоро љамъ карда, дафтари
аъмоли эшон омўхта шавад, њоли онњо бад мегардад, мисли хар ба миёни њалќа монда аз он баромада наметавонанд:
Чу гирд оранд кирдорат ба мањшар,
Фурў монї чу хар ба м-ёни шилко (НМ, 92).
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Рўдакї зисту зиндагонї ва рафтору кирдори
мењтарон – бузургони кишварро низ танќидан аз
назари тањлилу тањќиќ гузаронида, таъкид менамояд, ки онњо кўшкњо барпо карда, аз нозу неъмати
њаёт бањрањои зиё бардошта, наѓз хўрдаю наѓз
пўшида бошанд њам, ба охират љуз кафан чизе набурданд. Бино бар ин њарис шудан, дањ панљаро ба
дањон андохтан, аз њисоби зањмати дигарон молу
манол, сарвати афзун љамъ овардан сазовори
шаъну шарафи инсонї нест:
Мењтарони љањон њама мурданд,
Маргро сар њама фурў карданд.
Зери хок андарун шуданд онон,
Ки њама кўшкњо бароварданд.
Аз њазорон њазор неъмату ноз
На ба охир ба љуз кафан бурданд.
Буд аз неъмат, он чї пўшиданд
В-он чи доданду он чиро хўрданд (ОР, 59).
6.
Тамоми мавзўу масъалањои иљтимої, ки дар
эљодиёти Рўдакї баррасї шудаанд, љанбањои њаётї
доранд. Воќеият њамеша сарчашмаи равнаќу
ривољи эљодиёти бадеї буд ва њаст. Хусасан ки
Рўдакї бо аъёну ашроф ва дигар табаќањои халќ,
бо ќишрњои мухталифи љомеа робитаи мустањкам
дошт, таљрибаи зиндагии мардум ўро пайваста ба
худ мутаваљљењ месохт. Омўзиши таљрибаи халќ
мисли љавшан ё сипаре будааст, ки одамро аз
таъсири њаводиси гуногун наљот медињад. Аз њамин
љост, ки Рўдакї чун шоири хирадманд ќотеъона
мефармояд:
Бирав, зи таљрибаи рўзгор бањра бигир,
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд!
(НМ, 97).
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Рўдакиро таљрибаи рўзгор одамшинос карда
буд. Ў аз рафтору кирдор ва гуфтори одамон
маќсади нињоии онњоро мефањмид. Зумраи ашхоси
соњибмансаб ва зоњиран баобрўе буданд, ки номи
неки худро њамчун дом барои ба даст овардани молу чиз, сарват, хулоса барои таъмини маишат истифода мебурданд. Шоир ин гуна макру фиребро
барои нон не, балки барои љон мањсуб мекунад. Аз
ин рў халќро њушдор медињад, ки ба њилаю найранги он хољањо гирифтор нашавад. Дар як ќитъа гуфтааст:
Ба номи неки ту, хоља, фирефта нашавам,
Ки номи неки ту дом асту зарќ мар нонро!
Касе, ки дом кунад номи нек аз пайи нон,
Яќин бидон ту, ки дом аст нон-ш мар љонро!
(НМ, 77).
Рўдакї бар ин аст, ки дар зиндагї сарвати љамъ
овардаро истифода бояд кард. Онро танњо дар доираи мањдуди одамон харљ накарда, ба халќ ато кардан манфиат дорад. Бо мардум ба њам дидани сарват на бояд кори як-дурўза бошад, балки ин амали
шоистаро њамеша ба иљро расонидан лозим аст.
Агар дар ин љода ба ѓафлат монию таъхир бикунї,
дер мешавад, умр вафо намекунад. Азбаски ин
масъалаи нозук аст, Рўдакї аз амали дигарон сабаќ
гирифта андешањояшро хитобан ба худ мегўяд:
Дареѓ ин ки гирд кард бо ранљ,
К-аз ў нест бањраманд љуз сутом.
Њало, Рўдакї, аз кас – андар матоб!
Бикун, њар-ч карданист, бо мудом!
Ки фарѓул бар надорад он рўз,
Ки бар тахта – бар сиёњ шуд фом (НМ, 81).
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Рўдакї аз таљрибаи рўзгор натиља бардошта, хитоб мекунад, ки ба ин дунё – ба ин «саройи сипанљ»
мењр бастан лозим нест, зеро олами воќеї љои «бозию найранг» аст, макру фиреб аст. Некии ин дунёро њамчун афсона, бебунёд фањмида, аммо алайњи
бадиаш камарро сахт бастан, ба мубориза омода
будан даркор аст. Маълум мешавад, ки Рўдакї ба
ѓояи мубориза бар зидди бадї расида будааст. Дар
ќитъае мегўяд:
Мињр мафкан бар ин саройи сипанљ,
К-ин љањон пок бозию найранљ!
Неки ўро фасона ворї шав,
Бади ўро камар-т сахт битанљ! (НМ, 79).
Рўдакї боз аз таљрибаи рўзгор мефармояд, ки
сабаби њаёти шоду хуррам ва зиндагии љовидона,
бе ѓамї ва осудагии одам чањор арзиш аст: якум,
саломатї – «тани дуруст», дуюм, хўю хислати нек,
характери наѓз, сеюм, номи нек, чањорум, аќлу хирад. Шоир сари ифтихор боло мебардорад, ки Худои азза ва љалла њамин чањор хислати наљибро ба
ў арзонї доштааст. Бино бар он хурсандона ба сар
мебарад:
Чањор чиз мар озодаро зи ѓам бихарад:
Тани дурусту хўйи неку номи неку хирад.
Њар он, ки эзидаш ин њар чањор рўзї кард,
Сазад, ки шод зияд љовидону ѓам нах(в)арад
(НМ, 79).
Дар ашъори Рўдакї борњо баъзе сањифањои зиндагиномаи худаш инъикос ёфтааст. Ў чї навъе, ки
дар ќасидаи «Шикоят аз пирї» айёми љавонї ва
хушињои рўзгорашро ёд оварда, аз фасли хазонрези
умри худ лаб ба шиква мекушояд, дар ашъораш низ
даврањои гуногуни њаёташро бо мазмунњои мухта242
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лиф ба силки тасвир мекашад. Шоир ба љараёни
зиндагии худ назар андохта, худаш иќрор мекунад:
Ман на онам, ки пеш аз ин будам,
Тозагї доштам, бипажмурдам.
Дилам аз њар сухан биёзорад,
Рост гўйї, ки кўдаке хурдам! (НМ, 81).
Ќитъаи мазкур њолати рўњї ва кайфияти пирии
шоирро, ки њаќиќатан кас худро чун «кўдаке хурд»
бепаноњ мепиндорад, зуд аз њар чиз меранљад, хуб
фаро гирифтааст.
Байтњои зерин, ки шояд аз шеърњои сершумори
Рўдакї људо шуда, дар маъхазу сарчашмањои гуногун сабт гардидаанд, низ аз таљрибаи рўзгори шоири озодаанд. Њамаи онњо бо санъати тазоду
муќобила даврањои љавонї ва пирии шоирро, ки
худ тазоди воќеъист, дар бар гирифтаанд. Бо
ташбењоти зебо низ пероста шудаанд:
Сарв будем чанд гоњ баланд,
Кўж гаштему чун даруна шудем (НМ, 103).
Чун барги лола будаму акнун
Чун себи пажмурида бар овангам (НМ, 104).
Худ ѓами дандон ба кї тавонам гуфтан,
Заррин гаштам ба руни симин дандон (Нњ, 104).
Башкам аз он гузидаам ин коза,
К-ам айши неку дахли беандоза (НМ, 108).
Талх шуд рўзгорам аз каримї,
Марњамат кун ба ќадре офрўша (НМ, 109).
Мавзўи бањра бардоштан аз таљрибаи рўзгорро
такрор шавад њам, бо як байти Рўдакї ба анљом
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мерасонем, ки шоир дар он њаёт – гузашти рўзгорро
бењтарин устод – омўзгори њаќиќї мањсуб мекунад:
Њар кї н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Низ н-омўзад зи њељ омўзгор!
7.
Донишмандони таърихи адабиёти форсї-тољикї
Рўдакиро устоди панду њикмат ба шумор овардаанд. Дарвоќеъ шоир, ки манзарањои њаёти халќ ва
мураккаботи муносибатњои шахсию љамъиятиро на
бо чашми сар, балки бо чашми дил ба нињонхонаи
фикру андешањои аъёну ашроф ва мардуми
зањматкаш амиќтар назар меафканад, моњияти зиндагиро наѓзтар мефањмид ва аз он барои худ ва барои тамоми љомеа судњо мебардошт. Агар
Рўдакиро замона «панде озодвор» дода бошад, шоир дар навбати худ љомеаро пандњое дод, ки на
танњо дар замони ин хирадманд, балки баъд аз сари
ў то ба имрўз низ ањмияти худро гум накардаанд.
Ба ќитъаи зерин эътибор медињем:
Замона панде озодвор дод маро,
Замона чун нигарї, сар ба сар њама панд аст.
Ба рўзи неки касон, гуфт, то ту ѓам нахўрї,
Басо касо, ки ба рўзи ту орзуманд аст.
Замона гуфт маро: «Хашми хеш дор нигоњ,
Киро забон на ба банд аст, пой дар банд аст»
(ОР, 49).
Шоир замонаро ташхисонида, аз забони ў њарф
мезанад, дар натиља андешањои замона ба аќоиди
шоир зам гардида, њикмати комили њаётї эљод кардаанд. Ў бухл ва њасудро мањкум мекунад, ба зиндагии худ шукр гуфтанро меомўзад, эњтиёткориро
ёд медињад. Њар љое, ки озодии сухан, бахусус
озодандешї вуљуд надошта бошад, ба гўш гириф244
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тан ва ба дастури њаёт табдил додани сатри шоир
ањмияти калони тарбиявї њосил меорад: «Киро забон на ба банд аст, пой дар банд аст».
Рўдакї умри одамиро фано ва ин дунёро бебаќо
мешуморад. Ў њар фарди љомеа ва дар нињоят худи
љомеаро низ мењмони «саройи сипанљ» – олами
воќеї мањсуб мекунад. Ба аќидаи ў њељ кас дар ин
дунё љовидон нахоњад монд. Бино бар он ба «сарои
сипанљ», ба ин дунёи гузаранда дил бастан лозим
нест. Зеро оќибати зиндагии њамагон марг аст. Дар
дунёи ду-се рўза бар дебо хоб кунї њам, дар он дунё
зери хок хоњї хуфт. Њатто касоне, ки аз љавониат
бархурдор будаанд, нишонањои маргро дар чењраат
бинанд, дилсард мешаванд. Хулоса, ба дунё мењр
набаста, озодона бояд зист. Он ќитъаи пандомез ин
аст:
Ба саройи сипанљ мињмонро
Дил нињодан њамешагї на равост.
Зери хок-андарун-т бояд хуфт,
Гарчи акнун-т хоб бар дебост.
Бо касон буданат чї суд кунад,
Ки ба гўр – андарун шудан танњост?!
Ёри ту зери хок мўру магас,
Чашм бикшо, бибин, кунун пайдост!
Он, ки зулфайну гесувон-т пирост,
Гарчи динор ё дирам-ш бањост.
Чун туро дид зардгунашуда,
Сард гардад дилаш, на нобиност! (НМ, 78).
Панду њикматњои Рўдакї моњияти инсонпарварї
доранд. Онњо одамонро ба мењрубонї, накўкорї,
дўстию бародарї, хайрхоњи њамдигар будан,
бадхоњию душманї накардан ва амсоли инњо
даъват мекунанд. Чунончи, ў мегўяд:
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Накў гуфт муздур ба он хадеш,
Макун бад ба кас, гар нахоњї ба хеш!
Рўдакї панд медињад, ки соатњои хуши њаётро,
њатто бодапаймоиро бо «дўстони якдила» гузаронидан лозим аст, оромию осудагии олам низ ба
дўстию бародарї вобаста мебошад:
Хуш он набиди ѓорчї бо дўстони якдила,
Гетї ба ором андарун, маљлис ба бонгу валвала!
Рўдакї бар ин аст, ки таљрибаи рўзгор дар тамоми љабњањои њаёт ногузир аст. Ў дар бораи
бинокорї низ фикру андеша дорад. Пири хирад
таълим медињад, ки агар бинокор тањкурсї – бунлодро мустањкам бисозад, бар он лод, яъне похсадевор беосеб ќад афрохта метавонад, бино низ
мањкамасосу устувор хоњад шуд:
Лодро бар бинойи муњкам нењ,
Ки нигањдори лод бунлод аст (НМ, 93).
Ин таљрибаро дар давлатдорї низ истифода метавон кард. Агар заминаи иќтисодии давлат
мустањкам бошад, болосохти он њам муќтадир мегардад ва чунин давлат поянда хоњад буд.
8.
Рўдакї ба љуз ќасидањо ашъори мадењї низ дорад. Онњо ду навъанд: хусусї ва умумї. Ашъори
хусусиаш ба одамони мушаххас бахшида шудаанд.
Дар сурудањои умумиаш зикри исми касе ба назар
намерасад. Он шеърњо, ба фикри мо, ба унвони ашхоси барўманд гуфта шудаанд. Азбаски дар шакли
мукаммал боќї намондаанд ва фаќат баъзе абёти
онњо ба дасти мо расидаанд, ќањрамонњояшонро
муайян кардан имконнопазир мебошад.
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Як масъала рўшан аст:
Рўдакї ашъори мадњиявии худро ба касе, ки
бахшида
бошад,
хушомад
нагуфтааст,
ќањрамонашро, чунонки дар њаёт буд, њамон тавр
ба тасвир овардааст, њаќиќатро сурудааст. Шоир
ба мамдўњ чунин мурољиат мекунад:
Њар он-ч мадњи ту гўям, дуруст бошаду рост,
Маро ба кор наёяд сирешиму кабдо (НМ, 91).
«Сирешиму кабдо» ширеш барин моддањои часпак мебошанд. Шоир арза дорад, ки ў суханњои
росту дурўѓро ба њам часпонида мадњия намегўяд,
балки њаќиќат – дурусту ростро месарояд. Шоир,
ба ќавли худ, «њамеша ситогўй» бошад њам, ба номи мамдўњ накў меситояд, яъне мазмуни шеърро
номи ў баланд мебардорад:
Чи гар ман њамеша ситогўй бошам,
Ситоям набошад накў љуз ба номат (НМ, 94).
Яке аз шеърњои ў мадњи Абулфазли Балъамї мебошад. Дар сатрњои боќимондаи он ин вазири донишманд ва илму фарњангпарвари давлати Сомониён аз дигар маликон волотар гузошта шудааст,
чунонки гавњару ёќут аз дигар маъданњо арзишноктаранд:
Њаме бароям бо он, ки барнаёяд халќ,
Ва бар наёям бо рўзгори хурдагурез.
Чу фазли мир Абулфазл бар њама маликон,
Чу фазли гавњару ёќут бар набањра башиз
(ОР, 90).
Байте аз мадњи Хољаи Аднонї, шахси мўътабаре
аз муќаррабони дарбори Наср ибни Ањмади
Сомонї боќї мондааст. Дар он адолатпарварии
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мамдўњ тазаккур ёфтааст. Гўё дар натиљаи адлу инсофи ў тамоми Кайњон ба бињишт мубаддал шуда
бошад. Азбаски Хољаи Аднонї дар ќасидаи «Модари май» њам ба некї ёд шудааст, кас ба самимияти васф бовар мекунад. Байт ин аст:
Кайњон ба адли Хољаи Аднонї,
Адн асту корњо њама б-андомо! (НМ, 92).
Як ѓазалвораи Рўдакї ба шарафи фаро расидани
љашни Мењргон – иди миллии тољикон суруда шудааст. «Малико!» гўён мурољиат кардани шоир ба
мо имконият медињад натиља бигирем, ки
ќањрамони ин шеър Наср ибни Ањмади Сомонист.
Рўдакї ба муносибати љашни Мењргон аз фаровонии њосили боѓу бўстон ва зебоии олами табиат сухан меронад, љавонмардї ва бахту давлати љавони
маликро васф менамояд, ўро ба шодию хурсандї
даъват мекунад:
Малико, љашни Мењргон омад,
Љашни шоњону хусравон омад.
Хаз ба љои мулњаму хиргоњ,
Бадали боѓу бўстон омад.
Мўрд ба љои савсан омад боз,
Май ба љои арѓувон омад.
Ту љавонмарду давлати ту љавон,
Май ба бахти ту љавон омад (ОР, 58).
Байти зерин низ ба мири Хуросон бахшида шудааст. Шоир њаёти хушу хуррам ва «рўйи накў»-и
худро ба иќболи баланд ва накўкорињои ў
алоќаманд мешуморад:
Имрўз ба иќболи ту, ай мири Хуросон,
Њам ниъмату њам рўйи накў дорам васнод!
(НМ, 95).
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Рўдакї ба шоњи замони худ ду сифати олиро
нисбат медињад: яке «набисират», яъне тамоми сирати ў, хислатњои шоистаи ў ба расули акрам –
Муњаммад Мустафо (с) монанд мебошанд; дигаре,
«Алињикмат», яъне монанди њазрати Алї донишманд, пурќудрат ва тавоно. Дар натиљаи дар симои
як шахс љамъ омадани ин сифату хислатњои воло
имони фуќаро нисбати сарвар мустањкам мегардад
ва дар олам сулњу осоиш пирўз мешавад:
Ай шоњи набисират, имон ба ту муњкам,
Ай мири Алињикмат, олам ба ту дарѓол!
(НМ, 102).
Навъи дуюми ашъори мадњиявии Рўдакї мазмуни умумї доранд. Дар он шеърњо исми амир, вазир,
шахсияти барўманд ё унвони ифтихории эшон зикр
нашудаанд.
Мадњияњои Рўдакї танњо ба хотири ситоиши
мамдўњ гуфта нашудаанд. Мадњ ба хотири мадњ нестанд. Онњо дар робита бо масъалањои мубрами
њаёти
љомеа
эљод
шудаанд.
Масъалањои
љавонмардию шуљоат, њиммату саховат, њифзи ватан ва мубориза алайњи душманон, мазмуну маонии инсонпарварї, башардўстї ва амсоли инњоро
бо њунар ва санъати баланди шоирї баррасї менамояд. Дар ќитъаи зерин, аз як љониб пирўзии
мамдўњ бар хасми шахсї не, балки бар душмани
давлату мамлакат, аз љониби дигар, саховатмандию
фуќаропарварї, аз як тараф рўзгори ободу осудаи
сарватмандон, аз тарафи дигар, ба нони љав мўњтољ
будани баъзе ќишрњои ањолї, аз як сў даъвати
мамдўњ ба саъю њаракат, аз сўи дигар то «бадри
мунир», яъне то осмон расидани сари баланди
мамдўњ тасвир ёфтаанд:
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Њаме бикуштї, то дар адў намонд шуљоъ,
Њаме бидодї, то дар вило намонд фаќир.
Басо касо, ки бара-сту фарахша бар хонаш,
Басо касо, ки љавин нон њаме наёбад сер.
Мубодарат куну хомўш мабош чандино,
Агар-т бадра расонад њаме ба бадри мунир
(Н. М, 57).
Шеъри мазкур нобаробарии иљтимої, бараю
фарахша (кулчаи бодомї, фатири равѓанин)
хўрдани як табаќаи љомеа ва ба нони љав зор будани табаќаи дигари ањолиро низ бо санъати тазод
фаро мегирад.
Мусталењоти «мубодарат» – саъю њаракат, «бадра» – њамёни маблаѓ, «бадр» – моњи пурра аз санъати таљнис фароњам омадаанд, зеро њама як решаю
чандин маънї доранд.
Дар баъзе шеърњои Рўдакї њиммати беминнати
мамдўњ васф мешавад. Дар як тараф халќ, дар тарафи дигар мамдўњи олињиммат ќарор гирифтаанд.
Мамдўњ холисона кўмак мерасонад, «мо»-и шоир,
яъне халќ сипосмандона он њама неъматро мепазирад:
Гар њама ниъмат як рўз ба мо бахшад,
Нанињад миннат бар мову пазирад њан
(НМ, 105).
Дар сатрњои зерин низ њиммати холисонаю
беѓарази мамдўњ нисбат ба мардуми вилоят аз
мавќеи башардўстї бо санъати баланди сухансарої
инъикос ёфтаанд:
Гар шавад бањри кафи њиммати ту мављзанон
В-ар шавад абри сари раъяти ту тўфонбор.
Дар маволит бипошад њама дурру гавњар,
Бар аодит биборад њама шахкосаву хор (ОР, 81).
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Рўдакї дар байти зерин мамдўњи худро ба «ёќути
сурх», аммо «бузургони љањон»-ро «гарданбанд»,
љоби гардан мешуморад. Рўшан аст, ки ёќути сурх
зебдињандаи тољи подшоњон буда, љои он болои сар
аст. Мамдўњи шоир низ дар байни бузургони љањон
болонишин мебошад:
Бузургони љањон чун гардбандан,
Ту чун ёќути сурх андар миёна (НМ, 109).
Шоир аз мамдўњи худ таманно мекунад, ки чун
ба «бахту давлат» расидї, бояд ба манфиати кишвар «нусрату фатњ» бикунї:
Бахту давлат чу пешкори туанд,
Нусрату фатњ пешёри ту бод! (НМ, 95).
Рўдакї дар як байт аз мавќеи ватанхоњї душманро дар майдони набард пеши теѓи мамдўњ ба
гиёње шабењ месозад, ки пеши доси нав тоќат карда
наметавонад ва дарав мешавад, бурида мегардад.
Мамдўњро чї ќадар ситоиш намояд, душманро
њамон андоза нањ мезанад:
Пеши теѓи ту рўзи саф душман
Њаст чун пеши доси нав карпо! (НМ, 91).
Мадењаи зерин низ ташбењи хуб дорад. Яъне њар
касе, ки хотам (нигин)-и мадњи туро дар ангушт дорад, монанди чашми нигин, љое, ки лаъл, ёќут ё зумуррад гузошта мешавад, сар аз даричаи заррини
он берун мекунад:
Њар он, ки хотами мадњи ту кард дар ангушт,
Сар аз даричаи заррин бурун кунад чу нигин
(НМ, 106).
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9.
Масъалаи ахлоќу одоби шоиста, ки дар адабиёти
форсї-тољикї мавќеи намоён касб кардааст ва
њатто дар ин бобат «Ахлоќи Носирї» ва «Ахлоќи
Мўњсинї» барин китобњои илмї – адабии махсус
навишта шудаанд, дар назми асрњои IХ-Х дар
эљодиёти устод Рўдакї рўшантар ва возењтар аз
њама инъикос ёфтааст. Тамоми осори шоири хирадманд – ќасида, маснавї, ѓазал, рубої, ќитъа,
марсия ва порчањою абёти парокандаи ў аз ахлоќи
њамида бархурдоранд. Ахлоќ ва падидањои гуногуни он – ростию дўстї, баробарию садоќат,
њаќиќату адолат, имону диёнат ва амсоли инњо дар
осори Рўдакї њамчун бењтарин сифатњои инсон
мавриди баррасї ва андешањои жарфи фалсафї
ќарор ёфтаанд. Мо дар бобњои пештараи рисолаи
худ масъалаи мазкурро аз рўи жанрњои адабї мавриди назар ќарор дода будем. Алъон ки сухан дар
бораи порчањои шеърї ва байтњои људогонаи
Рўдакї хоњад рафт, бояд иќрор кард, ки панду
њикматњои ахлоќии ў аксаран љанбаи худро аз
Ќуръони маљид гирифтаанд.
Устод Рўдакї таълим медињад, ки дар њаёт дар
тамоми љабњањо роњи рост ва ростиро интихоб кардан лозим аст. Аз каљию роњи каљ, роњњои борику
душворгузар худро бояд эњтиёт кард, то хатаре пеш
наояд. Шоир ба дўст мурољиат карда мегўяд:
Роње, к-ў рост аст, бигзин, ай дўст.
Дур шав аз роњи бекаронаву тарфанљ (НМ, 95).
Вожањои «роњи рост» ва «роњи бекаронаву
тарфанљ» дар байти мазкур њам ба маънии аслї,
њам ба маънии маљозї истифода шудаанд. Маънии
маљозиаш роњи дуруст, поку беолоиш ва роњи
њаќиќат аст. Ба ќаљию костї, дурўѓу найранг ва ха252
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то ворид нашудан мебошад, ки боиси бенуќсон ва
душворї ба маќсад ва манзили мурод расидан,
обрў ва сарбаландии њар кас хоњад буд.
Баъзе байтњо мазмунан бо њамдигар робита доранд. Чунончи, Рўдакї мефармояд:
Њар к-ў биравад рост, нишастаст ба шодї
В-он к-ў наравад рост, њама мужда њамедиш!
(НМ, 101).
Шоир одами ростгў, рострав, ростнишинро ба
тарозу шабењ оварда мегўяд:
Љуз бартарї надонї, гўйї, ки оташї,
Љуз ростї наљўйї, моно тарозуйї (НМ, 112).
Оре, роњи рост одамиро ба шодию хурсандї мерасонад, аммо роњи каљ метавонад ба хавфу хатар,
фалокат ва мусибат бибарад. Халќ њам мегўяд: рањ
рост бирав, агарчи дур аст...
10.
Васфи дўстї, бузургдошти дўст, дидори дўстро
аз тамоми шодињои љањон волотар шумурдан аз
љумлаи бењтарин категорияњои ахлоќии устод
Рўдакї будааст. Бино бар ин ў њамеша дўстро арљ
мегузошт. Шеърњоеро, ки ба дўстони худ мебахшид, дўстгонї меномид. Шоир дўстро бо тамоми
сифатњои мусбату манфиаш, хуш мепазируфт, ситоиш ва навозиш мекард. Як ќатор шеърњои ў хитобан ба дўст гуфта шудаанд. Дўст яке аз
ќањрамонони асосии ашъори Рўдакї мебошад.
Рўдакї вожаи «дўст»-ро асосан ба маънии аслиаш
кор мефармуд ва дўстони воќеиро васф менамуд.
Шоир бо истифодаи вожаи «дўст» инсони ба худаш
наздику њабибро дар назар дошт. Лекин гоњо
шеърњое ба назар мерасанд, ки Рўдакї вожаи
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«дўст»-ро ба маънии Худо кор мефармояд. Шеъри
зеринро Рўдакї њамчун дўстгонї ба њамон дўст
бахшидааст ва вожањои «дўстгон» ва «дўстгонї»-ро
низ ў эљод намудааст.
Касеро чу ман дўстгон ме чї бояд,
Ки дил шод дорад ба њар дўстгонї?
На љуз айб чизест, к-он ту надорї,
На љуз ѓайб чизест, к-он ту надонї (ОР, 130).
Рўдакї ба хотири дўст ѓоибона ќадањ мебардорад, ки онро «дўстгонї» гўянд.
Дўсте, ки ин љо васф мешавад, айб надорад. Ва ў
ѓайбдон аст. Халќи тољик мегўяд, ки беайб танњо
парвардигор аст. Ѓайбдон њам фаќат Худои
њамабину њамадон аст. Метавон итминон њосил
кард, ки дар назми форсї-тољикї вожаи «дўст»-ро
ба маънии маљозї њамчун фарогирандаи яке аз
барљастатарин сифатњои Худо Рўдакї ворид намуд.
Дертар дар адабиёти тасаввуфии форсї-тољикї ин
вожа серистеъмол гардид.
11.
Устод Рўдакї мардумро ба хислатњои шоиста,
рафтору кирдору пиндори нек њидоят мекунад, ки
бењтарин сифатњои ниёи тољикон мебошанд. Ў
њамчун марди соњибтаљриба таълим медињад, ки
сарват, молу давлат ва худро аз талаф шудани
эњтиёт кардан лозим аст. Касе, ки ѓарраи молу давлат шуд, њам сарваташро аз даст медињад, њам
обрўю эътиборашро. Дар натиља миёни худро мешиканад, ки дунё ин гуна ашхоси сабукро бисёр
дидааст:
Ёфтї чунки мол, ѓарра машав,
Чун ту бас диду бинад ин деранд! (НМ, 96).
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Рўдакї дўстро ќатъи назар аз љинсаш ва синну
солаш азиз мешуморад, мањбуби дил мехонад ва
њурматашро сидќан ба љо меорад. Дар њаќќи ў
суханњои шоиста мегўяд. Шоир дар бораи як нафар
дўсти љавонаш ё мухлиси худ чунин шоњбайт эљод
кардааст:
Чун љушша фишонї, ай писар, дар кўям,
Хоки ќадамат чу мушк дар дида занам (НМ, 104).
Яъне дўст шоирро як сари ќадам хабар бигирад,
ў хоки ќадами дўстро чун мушк ба чашм мегузорад.
Дар байни халќ чунин рубої маъмул аст:
Аз омаданат агар хабар медоштам,
Пеши рањи ту гули суман мекоштам.
Гул мекоштам, гули гулон мекоштам,
Хоки ќадамат ба дида бармедоштам.
Њамоно ки асоси пайдоиши ин рубої њаёт аст,
вале љанбаи адабиаш байти мазкури Рўдакист.
Вижагињои ахлоќии мардум дар маишати эшон
низ ба зуњур меоянд. Аз ашъори Рўдакї чунин
маънї бармеояд, ки ба инсон ѓизои мўътадил лозим
аст. Гуруснагї њам зарар дорад, пурхўрї њам. Бино
бар ин, ваќте ки шоирро рафиќонаш ба нишоту
маишати афзун даъват мекунанд, ў худдорї менамояд, то меъёри маишат аз даст наравад. Шоир
њакимона посух медињад, ки аз нишоти зиёд тавба
кардаам. Њатто аз истеъмоли «гарм офруша» –
њалвое, ки аз орду асалу равѓан њосил мешавад,
худдорї мекунам. Худдорї, риояи меъёри
хўрокхўрї судманд аст, чунонки дардмандонро
шануша – сабру тоќат ва тањаммулу шикебої:
Рафиќо, чанд гўї ку нишотат,
Бинагрезад, кас аз гарм офрўша.
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Маро имрўз тавба суд дорад,
Чунон чун дардмандонро шануша (ОР, 115).
Дар ин шеър фарњанги хўрокхўрї њамчун падидаи ахлоќ тафсир ёфтааст. Рафиќе, ки Рўдакї ёд
мекунад, бо саволи худ ўро тањќир накарда бошад
њам, андак озор дод. Аммо шоир ба ў посухи пандомезе дод, ки аз сатњи баланди фарњанг ва ахлоќу
одоби суханвар далолат менамояд.
Рўдакї нишон медињад, ки ахлоќи одамон дар
муомилаю муносибат ва муколамаи байни
њамдигар низ зуњур мекунад. Мењрубонию
хайрхоњии халќ нисбат ба одамони оќилу доно дар
њамин њам падид меояд, ки мардум ба ў умри дароз
таманно дорад, аммо ягон нафар донишманд, ба
ќавли Рўдакї «донанда», нодонро зењ, зиндагї кун,
љовидон бош намегўяд. Чї навъе ки сухани ширини
зуфт – бахил, хасис, мумсик самар надорад, буз њам
бо буљ-буљ (бењ-бењ) гуфтан фарбењ намешавад:
Зењ доноро гўянд, ки донад гуфт,
Њељ нодонро донанда нагўяд зењ.
Сухани ширин аз зуфт наёрад бар,
Буз ба буљ-буљ-бар њаргиз нашавад фарбењ
(ОР, 116).
Хулоса ин аст, ки суханро бояд доною хирадманд бигўяд, ки вай ба љомеа манфиат мерасонад.
Робитаи мутаќобили арўс ва хусур, риштањои
хешовандї ва оилавї, дар ин замина рух додани
баъзе низоъњо ё дигар падидањои мусбату манфї
низ аз рангорангии ахлоќи аъзои љомеа далолат
мекунанд. Аз љумлаи хусурњое, ки дар љомеа буданду њастанд, устод Рўдакї типи хусури номењрубон
ва дуруштеро дар назар дорад, ки феълу атвор ва
рафтору кирдори ў боиси эътирози арўсони оила
шуда метавонанд. Вагарна хусуроне буданду
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њастанд, ки ба арўси хонадони худ чун падари
мењрубону ѓамхор муомила пеш мегиранд. Дар як
байте, ки дар байни абёти парокандаи Рўдакї дида
шуд, чењраи манфии хусур пеши назар меояд, ки ин
натиљаи гуфтугўи арўсони оила мебошад:
Чї некў сухан гуфт ёре ба ёре,
Ки то кай кашем аз хусур зулму хорї?!
Устод Рўдакї дар муносибатњои оилавї ва масъалаи меросбарї ба зуњур омадани пањлўњои мухталифи ахлоќро нишон медињад. Тибќи аќидаи шоир
падарони барўманду фозилро кундзењнии фарзандон ба шигифт меоранд:
Њар он карим, ки фарзанди ў балода бувад,
Шигифт бошад, агар аз гуноњ сода бувад
(НМ, 96).
Зимнан Рўдакї ба масъалаи ирсият ва меросбарї
бо шубња назар меафканад ё назарияњои мазкурро
намепазирад. Аз аљдод ба авлод бо усули табиии
биологї гузаштани зењн, аќл, истеъдод, хирад ва
амсоли инњоро ба инобат намегирад. Ў ба ин њуќуќ
њам дошт. Зеро дар зиндагї худ мушоњида мекард,
ки фарзанди хирадманд на њамеша хирадманд, фарзанди олиму шоир на њамеша олиму шоир мешаванд. Ў шоњзодаю вазирзодањоро медид, ки бо
њазор ранг метофтанд Туркони бодиянишинро медид, ки дар лашкари давлат маќом меёфтанд. Дар
ин масъала наќши муњити зист ва равобити насли
нав бо ашхосе, ки омилњои муњими ташаккули авлоди тоза шуда метавонанд, ањмият дорад. Махсусан наќши падару модар, устод, мураббї,
муносибатњои мутаќобили фарњангї ва ахлоќии
онњо ба саъю талош ва танбалии шахс наќши
муњим мебозанд. Ин аст, ки устод Рўдакї дар як
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ќитъаи худ бо афсўс ва надомат чунин иброз медорад:
Ої, дареѓо, ки хирадмандро,
Бошад фарзанду хирадманд не.
В-арчи адаб дораду дониш падар,
Њосили мерос ба фарзанд не! (НМ, 84).
Албатта, шоир мероси маънавии падар – аќл,
зењн, истеъдод, донишро дар назар дорад, ки ба
фарзанди ў насиб накардаанд. Рўдакї дар ашъори
худ типи фарзонањоеро њам нишон додааст, ки
майл ба оиладорї ва соњибият ба зану фарзанд накардаанд. Онњо дар бораи зиндагї ва ахлоќи одамї
андешањои махсус доранд. Безану фарзанд зистанро
барои худ озодии мутлаќ мешуморанд. Љомеа
ахлоќи эшонро напазирад њам, эшон ба ин коре надоранд, худашонро медонанду бас. Ин гуна типњо
зан нагирифта бошанд њам, фарзандони њалоли
ќонунї надошта бошанд њам, бо роњу василањои
ѓайришаръї насли худро идома додаанд. Ин аст, ки
Рўдакї аз номи онњо мегўяд:
Надорад майл фарзона ба фарзанду ба зан њаргиз,
Бибуррад насли ин њарду, набуррад насли фарзона.
(НМ, 109).
Типи дигари одамон будаанд, ки раванди рўзгор
ва ахлоќашон дил аз дунё бурида, хонанишин шудан ва баркандани робита бо дунёи воќеї мебошад.
Онњо мисли машоихи хилватнишинанд. Дили худро
танњо ба њаќтаолло месупоранд. Рўдакї аз номи
эшон њарф мезанад:
Дил аз дунё бардору ба хона бинишин паст,
Фаро банд дари хона ба фалжу ба пажованд!
(НМ, 96).
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Яке аз принсипњои олии ахлоќии Рўдакї ба иљро
расонидани вазифаи шоистаи инсонї ва содиќона
ба љо овардани мењнати манфиатнок ба хотири
љомеа мебошад. Дар роњи пиёда кардани ин дастури худ Рўдакї ба таълимоти Ќуръони маљид такя
мекунад, ки Худованди муттаол њар касро бањри
коре офарид. Мо муслимин, вазифадорем, ки ин
корро софдилонаю содиќона сомон дињем. Бино
бар он, шоир таъкид менамояд, ки сармояи њар кас
умр аст ва он чандон дароз нест. Пас, он сармояро
эњтиёткорона, аз тањти дил, бо камоли виљдон барои иљрои он вазифа харљ бояд кард. Ин љо њилаю
найранг кор намеояд. Рўдакї мефармояд:
Эй види ѓофил аз шумор, чї пиндорї?
К-ат холиќ офарид бањри коре.
Умре, ки мар-турост сармоя,
Вид асту корњот ба диндорї (ОР, 132).
Рўдакї бар ин аст, ки корњои бузург бо
шитобзадагї хубу марѓуб ба иљро намерасад. Дар
роњи расидан ба рисолатњои таърихї ва маќсадњои
наљиб сабру тањаммул пеша кардан лозим аст:
То сабрро набошад ширинии шакар,
То бедро набошад бўе чу дорбўй (ОР, 131).
Одами шитобкор дар фаъолияти худ ба хатоњо
роњ медињад. Махсусан агар одам тоза набошад,
мањсули кори ў њам нопок мешавад. Чунин одам
мушк эљод кунад њам, дигар моддањои ороиши занона, мисли кофур, омода намояд њам, нопокии
шахс дар мањсули мењнати ў таъсир мегузорад. Устод Рўдакї чунин типњоро «олуда» мешуморад ва
бо имони комил мегўяд, ки њаргиз пок нахоњанд
шуд:
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Кофури ту болус шуду мушк њама нок,
Олудагият дар њама айём нашуд пок! (НМ, 101).
Устод Рўдакї покизагию њалолиро наљибтарин
сифатњои ахлоќии инсон ба шумор меорад.
Рўдакї одамеро, ки гуфтору рафтор, ќавлу амалаш ба њам мувофиќ намеоянд, хусусан бемењрї ва
бадрафтории ўро мазаммат мекунад:
Мињр љўйї зи ману бемињрї,
Њуда хоњї зи ману бењудаї! (НМ, 113).
12.
Ишќ, њаёт ва марг мавзўъњои љовидонии адабиёт
мебошанд. Метавон бо итминони комил гуфт, ки
адабиёти олам бо васфи ишќ, дарди ишќ, сўзу гудози ошиќ сар шудаанд. «Лайлї ва Маљнун»,
«Фарњод ва Ширин», «Ромео ва Љулйетта», «Отелло» ва боз дањњо асарњои адабиёти љањониро метавон номбар кард, ки ишќу муњаббат мазмуну
мўњтавои зиндагии ќањрамонони онњо будаанд.
Рўдакї низ сарояндаи ишќ аст. Мо дар бобњои
пешин инъикоси мавзўи ишќу ошиќиро дар
ѓазалиёт ва рубоиёти шоир баррасї карда будем.
Чї илољ, ки худи шоирон мегўянд: њадиси ишќ поёне надорад... Ишќро оѓоз њаст анљом не. Ва мо њам
баргаштем ба баррасии мавзўи ишќу ошиќї дар
ќитъањо, порчањои мавзун ва абёти боќимондаи устоди ишќ Рўдакї.
Рўдакї њаётро гарму љўшон дўст медошт, аз
љавонї то пирї ва дами вопасини худ ошиќ буд, аз
нашъањои зиндагї фаровон бањра мебардошт.
Маъшуќањое, ки ў васфу тасвир мекунад, хаёлї,
бофтаю сохта набудаанд, балки дилбарони дилљўи
мушаххас ба шумор меомадаанд. Шоир онњоро аз
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хавфу хатар эњтиёт карда, исми онњоро дар ашъораш тазаккур надињад њам, аз мурољиати ёрони
мењрубон ба ў ва аз ваъдаву ваъиди шоир метавон
дарёфт, ки шоир, ќањрамонони ѓиноии ў бо занону
духтарони воќеї сару кор доштаанд. Аз як шеъри
Рўдакї чунин маънї бармеояд, ки ба шеър ёд овардани номи маъшуќ дар манзили ў шўре барпо мекардааст. Бино бар он маъшуќ ба назди Рўдакї кас
фиристода хоњиш менамояд, ки дар ашъораш аз ў
ёд накунад:
Кас фиристод ба сар он бути айёр маро,
Ки макун ёд ба-шеър андар бисёр маро.
В-ин фижањ пир зи бањри ту маро хор гирифт,
Бирањонод аз ў эзиди љаббор маро (ОР, 40).
Рўдакї гўё љавобан ба хоњиши маъшуќ, ки аз
шавњари пири бадрашк лаб ба шиква кушодааст,
чунин менависад:
Эй он ки ѓамгиниву сазоворї
В-андар нињон сиришк њаме борї.
Аз бањри он куљо бубарам номаш,
Тарсам зи сахт андўњу душворї (ОР, 126).
Лекин ишќи љонон нерўи азим аст. Ошиќи вафодорро ба њар кў андохта метавонад. Шоир зикри
номи ёрро дар ашъораш нахоњад њам, ѓайри ихтиёри ў номи мубораки љонон аввал аз њама ба забонаш меояд. Аз ѓазали Рўдакї «Њар бод ки аз сўи
Бухоро ба ман ояд», пай бурдан мумкин аст, ки вожаи «Санам» шояд ба ду маънї истифода шуда бошад. Аввалан, чун исми хос; сониян, чун сифати зебоии ёр:
Кўшам, ки бипўшам, Санамо, номи ту аз халќ,
То номи ту кам дар дањани анљуман ояд.
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Бо њар кї сухан гўям, агар хоњаму гар не,
Аввалсуханам номи ту андар дањан ояд (НМ, 67).
Маъшуќ ба назди шоир чунон азизу мўњтарам ва
мукарраму муаззам, дилбанду дилорост, ки номашро њаргиз ба дасти фаромўшї супурда наметавонад
ва ќањрамони ѓиної то зинда аст, номи ў вирди забони ошиќ аст:
То зиндаам, нарафта маро номи ту аз ёд,
Њаргиз нагуфтї, ки маро ошиќест зор!
Рўдакї такрор ба такрор мегўяд ва аз самимият,
садоќату вафояш савганд ёд мекунад, ки арзиши
волотаринаш дар ин њаёти гузарон ёр аст ва мадњи
ў бењтарин кор аст:
То зиндаам, маро нест љуз мадњи ту дигар кор,
Кишту дурудам ин аст, хирман њамину шудгор!
(НМ, 97).
Шоирон Адиб Собири Тирмизї ва Сўзании
Самарќандї чунин аќида изњор доштаанд, ки
Рўдакї бо Айёр ном маъшуќе ишќварзї мекардааст. Устод Саид Нафисї низ навишта, ки «маъшуќи
Рўдакї «Айёр» ном будааст ва ин айёр ѓуломе будааст, ки Рўдакї харида ва аз харидани он вомдор
шуда буд...»
Устод А. Мирзоев дар тадќиќоти худ «Абў Абдулло Рўдакї» бо далелњои мањкамасос андешањои
мазкурро рад мекунад5, ки мо низ бо донишманди
тољик мувофиќ њастем: «маъшуќаи Рўдакї, бо
эњтимоли ќавї, духтар ё зане будааст, ки бо сифати
айёр (монанди «бути айёр») дар мероси адабии шоир ёд карда шудааст».
5

А. Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї, сањ. 106-107.

262
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бояд бидонем, ки мардуми эронитабор ба духтар
њаргиз Айёр ном намегузоранд. Айёр вожаи арабист, ки маънияш одами серњаракати бањраљў ба
нафъи худ чусту чолок, тардаст будааст. Њол он ки
Рўдакї ѓуломи арабзода ё маъшуќаи араб надошт.
Ба љуз маънии луѓавии вожаи «айёр», ки тазаккур
додем, маънињои иловагии калимаи айёр инњоанд:
њилагар, маккор, фиребанда, таррор, дузд.
Сифатњои мазкур ба духтар муносиб нестанд.
Шоирон мусталењоти «дилбари айёр», «бути айёр»ро дар ашъори худ ба маънии мањбубаи њилагар,
фиребанда ва дилрабо корбаст мекунанд, ки ба
кўву хислати ў зебанда аст.
Аз Рўдакї гирифта то дигар шоирон
ќањрамонони ѓиноии ашъори худро бо њамин
сифатњое ёд кардаанд. Анварї навиштааст:
Эй дилбари айёр, ба ту ёр тавон буд,
Ѓамњои туро бо ту харидор тавон буд?!
Шоир Савдо низ гуфтааст:
Аз ту инсоф талаб мекунам аз бањри Худо,
Шеваи он бути айёри маро дидї? – Не.
Инро њам бояд фаромўш накунем, ки айёрро чун
муаннас айёра њам мегўянд. Камоли Хуљандї фармуда:
Сўзи зулфаш рафтаму дидам, ки ин банди дил аст,
Љуз мани шабрав, кї донад макри он айёраро?!
Рўдакї низ вожаи айёрро њамчун сифати
маъшуќа истифода кардааст, на њамчун исми хос.
Аз њама муњимаш ахлоќи шоир аст. Дар сурате, ки
маъшуќањои сершумор волаву шайдои Рўдакї бу263
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данд, ў њаргиз бо ѓуломи худ ишќварзиро ба худ
муносиб намедид!
Шаклњои изњори муњаббат дар ашъори Рўдакї
рангоранг аст. Ин пеш аз њама бо самимяти комил
ва њиссу њаяљони пуршўр ба тасвир овардани зебої
ва њусну љамоли ёр мебошад. Шоир бо маќсади ба
љилва овардани чењраи љаззоби маъшуќ аз тавсифу
ташбењ то тазоду муќобила ва муболиѓаю иѓроќ
бисёр воситањои тасвири бадеиро корбаст мекунад,
то камоли њусни ўро нишон бидињад. Њамаи
намудњои санъати сухан аз њаёт, воќеияти зинда
интихоб шудаанд:
Гули садбаргу мушку анбару себ,
Ёсамини сапеду мўрди базеб –
Ин њама яксара тамом шудаст,
Назди ту, ай бути мулукфиреб!
Шаби ошиќ-т лайлатулќадр аст,
Чун ту берун кунї рух аз љилбеб.
Ба њиљоб андарун шавад хуршед,
Гар ту бардорї аз ду лола њиљеб.
В-он занахдон ба себ монад рост,
Агар аз мушк хол дорад себ! (НМ, 65).
Дар ин љо њамаи саноеи сухан ба њусну љамоли
ёр мутаносиб афтодаанд. Шоир ба усули тазод ва
муќоиса ёри худ – «Бути мулукфиреб»-ро аз дигар
сарватњои дилпазири табиат (гули садбарг ва ѓ.)
волотар мешуморад, то љое, ки ин маъшуќ падид
омад, њамаи онњо аз шарм ва хиљолат тамом шуданд. Худи вожаи «бути мулукфиреб», ки чандин
карат аз «дилфиреб» афзалтар аст, бозёфти тозаи
эљодї буда, аз чашмаи муболиѓа об хўрдааст, яъне
маъшуќе, ки дили чандин маликро рабудааст.
Рўдакї шаби ошиќонро лайлатулќадр меномад, ки
вожаи арабї буда маънияш шаби ќадр аст. Тибќи
таълимоти динї шаби мурод, шаби њосил овардани
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таманноњост. Дар байни мардум аќидае мављуд аст,
ки дар ин шаб рўшание бузургтар аз соиќа, барќ
тулўъ мекунад ва њар кас онро дида дар њамин маврид њар чизро даст расонад, љо ба љо тилло мешавад. Албатта, муроди ошиќ дидани ёр ва даррасидан ба висоли ўст. Бино бар он аз чодар берун шудани рухи маъшуќ барои ошиќ лайлатулќадр аст.
Дар байти дигар санъати иѓроќ, њатто ѓулув ба назар мерасад. Ба ин маънї, ки агар ёр аз ду лола
(санъати истиора), яъне ду рухсори худ ниќоб бардорад, хуршед аз шарму њаё, ки мисли ў хушрў нест,
ба њиљоб медаромадааст. Шоир занахдони дилбарро ба себ ташбењ мекунад, ки хеле зебост. Вале занахдони ёр, ки хол доштааст, шарт мегузорад, ки
агар себ аз мушк хол дошта бошад, он гоњ ин
ташбењ воќеї мегардад. Шеъри мазкур ба љуз
маънии баланд ва эњсосоти гарму сўзон сар то по аз
њунари шоирї, санъатњои лафзию маънавї иборат
аст. Њама дар роњи бузургдошти ишќ ва сифатњои
ёр хизмат мекунанд.
Боз як шакли баёни эњсосоти ошиќона аз лињози
завќи дигар зумраи ошиќон ба тасвир гирифтани
чењра ва симои зоњирии ёр аст. Шоир образи духтарони яке аз шањрњои Туркистони ќадим – шањри
Халлухиёнро эљод мекунад, ки ба зебої шўњрат
доштаанд. Дар порчаи зерин ёри љаммошчашм,
яъне дорои чашми фусункор, гирдсурин, камарборик тасвир ёфтааст. Завќи он ёр ба нони симан,
гирду калон низ зикр мешавад:
Халлухиён хоњию љаммошчашм,
Гирдсурин хоњию борикмиён.
Кашкии нонат накунад орзўй,
Нони (симан) хоњию гирду калон (ОР, 109).
Тасвирњо дар ашъори ишќии Рўдакї чун зуњури
сабки инфиродии шоир бо тазодњое анљом мепази265
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ранд, ки он тазодњо вижагињои ба њам зидро фаро
намегиранд, балки хубу хубтар, зебою зеботар, хулоса дараљањои гуногуни сифатро инъикос менамоянд. Чунончи, шоир бо манзури нишон додани
њусну љамоли «лўъбатони чу моњ» онњоро бо фаришта муќоиса мекунад, дар сурате, ки фаришта
олињаи ќудсї мебошад. Лекин њамин олињаи
осмонї «симои бодаи гулгуну лўъбатони чу моњ»ро бидида, ба шигифт меояд ва ба чоњ пинњон мешавад:
Симоу бодаи гулгуну лўъбатони чу моњ,
Агар фаришта бубинад, даруфтад дар чоњ.
Тазоди њаќиќї дар маќоми онњо зоњир мешавад.
Лўъбатон баробари моњ, аммо фаришта дар чоњ!
Дар байти зерин низ маќоми дўст чунон баланд
рафтааст, ки бањри дидани дўст аз хоки шоир ба
љои гиёњ (масалан, хор ё шўра) наргис медамад, ки
шоирон чашми дилбарро ба вай шабењ меоранд:
Назар чї гуна бидўзам, ки бањри дидани дўст
Зи хоки ман њама наргис дамад ба љои гиёњ
(ОР. 111).
Ба ибораи дигар шоир гуфтанист, ки барои дидани дўст тамоми хоки ман ба чашм (наргис) табдил меёбад. Муболиѓаю иѓроќи зебоест! Завќи
ишќи љонон њамин ќадарњост.
Ашъори ошиќонаи Рўдакї хеле латиф, нозук,
њаловатбахш аст. Шоир дар васфи ёр бо навозиш,
лутф ва мењрубонї сухан мегўяд, аз забони ў шањд
мерезаду асал мечакад. «Дилбарак», «насимак»,
«зулфак», «зулфайнак» – чунинанд алфози навозишкоронаи ў. Дигар тавсифу ташбењу истиорањо
низ ба њамин вожањои навозишкорона муносиб афтодаанд. Байти зерин хеле ширин ва мањин аст:
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Моњи тамом аст рўйи дилбараки ман
В-аз ду гули сурх андар ў паргола! (НМ, 109).
Ду истиора дар ду сатр дида мешавад, ки яке аз
дигаре дилкаштар аст. Дар сатри якум рўйи дилбарак моњ аст. Дар сатри дуюм ду рухсори дилбарак
ду гули сурх аст. Дар тасвири Рўдакї аз гесўи ёр
насимак (ин љо бўй)-и мушк ва аз зулфакони ў бўйи
настарван – настаран, насрин ном гули зебо ба машом мерасад, ки басе хушрўю дилљўянд:
Аз гесуйи ў насимаки мушк ояд
В-аз зулфаки ў насимаки настарван (НМ, 105).
Боз бо навозиш мегўяд:
Дорї маро бад-он, ки фароз оям,
Зери ду зулфакон-т бинахчизам (НМ, 103).
Зулфайнаки ў нињода дорад,
Бар гардани Њорут завлона (НМ, 109).
Шоир ёри худро «мояи хубиву некномї» мешуморад, ки мањз ў ба ошиќи худ «рўзи рўшної» ато
мекунад. Ќадр кардану арљ гузоштани ёр њамин
ќадарњост:
Ай мояи хубиву некномї,
Рўзам надињад бе ту рўшної (НМ, 110).
Рўдакї дар тасвиру тавсифи ёр, нерўи ишќу
хислатњои шоистаи ў, сењри муњаббат ва муштоќии
ошиќ ба лутфу марњамати маъшуќ байтњое дорад,
ки воќеан сањли мумтанеъ мебошанд. Инак, намунаи онњо:
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1. Лаб-т себи бињишту ман мўњтољ,
Ёфтанро њаменаёбам вел! (НМ, 102).
2. Рухсораи ў пардаи ушшоќ дарид,
Бо он ки нуњуфта дорад андар парда (НМ, 107).
3. Хубон њама сипоњанд, ў-шон худойгон аст,
Мар некбахтиямро бар рўйи ў нишон аст (НМ, 93).
4. Пири фартут гашта будам сахт,
Давлати ў маро бикард љавон (ОР, 106).
Њар яке аз ин абёт мазмуни жарф дорад, бо саноеи сухан, талмењ, тавсиф, тазоду муќобила оростаю
пероста гардидаанд. Дар байти якум чун талмењ
ишора ба таќдири Одаму Њавво њаст. Онњо бо васвасаи шайтон аз меваи бињишт, ки хўрданаш
мамнўъ буд, хўрданд ва аз он љо ронда шуданд. Бино бар ин, Рўдакї мефармояд: эй ёр, лаби ту себи
бињишт ва ман ба он мўњтољ бошам њам, нахоњам
хўрд. Ман худро пирўз шуморида, ин мулоќотро
фурсати њосил шудани мурод намењисобам, то ман
њам аз себи лабат насиба гирифта, аз бињишт берун
нашавам.
Дар байти дуюм тавоноии ишќ акс андохтааст.
Вожаи «пардаи ушшоќ» ду маънї дорад, ки бо рухсораи ёр дар робитаанд. Маънии аввал ин аст, ки
ошиќљавонон рухсораи маъшуќро бидида, худдорї
карда натавонистанд, пардаи рўи худро дариданд,
яъне изњори муњаббат карданд. Маънии сонї ин
аст, ки ошиќљавонон аз тамошои чењраи ёр ба ваљд
омада чунон мастона навохтанду хонданд, ки пардаи асбоби мусиќї – пардаи ушшоќ ба зўрии нохуни мутрибон ва садои онњо тоб оварда натавониста
дарид. Њарчанд, ки – мегўяд шоир дар мисраи дуюм рухсораи ёр дар зери парда нуњуфта буд. Вожаи
«парда» дар ин байт њамчун таљнис истифода шу268
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

дааст. Дар мавриди аввал пардаи мусиќї, дар мавриди дуюм пардаи рўи ёр.
Байти сеюм маънии тањтонї дорад. Азбаски «хубон њама сипоњанд» дар бораи ишќу ошиќї ошкорбаён нестанд, дар бораи муњаббаташон нисбат ба
ошиќи худ низ њарфе намегўянд. Ва чун «худойгон»
аз асрори эшон огоњ нест, ба шоир муносибати хуб
доранд. Ин аст, ки шоир некбахтиашро дар рўи ў
мебинад.
Маънии байти чањорум тамоман ошкорост. Шоир пири фартут гашта бошад њам, давлати дидори
ёр ўро боз љавон кардааст, яъне нерў, рўњи тоза,
таъби рўшан ва хушию хуррамї ато намудааст.
Рўдакї дар васфи ёр чунон зебо ва нарм њарф мезанад ва чунин образњое пайдо мекунад, ки
таљаллии тафаккури рангину наќшини халќи тољик
дар шеър мебошанд. Вай эњсосоти њаяљономези
ошиќонаашро бо суханњои мўљаз, пухта ва рехта
чунон ба љилва меорад, ки аз онњо назокату нафосати дили ошиќ, наљобат ва таровати њусни
маъшуќ, хислатњои ибратбахши ошиќ ва маъшуќ
њувайдо мегарданд. Дар байти зерин ошиќу
маъшуќи хаёлї не, балки воќеї дар сари дастурхон
тасвир шудаанд. Ин љо муносибати ошиќ ба ёри
азиз, ки дар шањри Рай машњур будааст, ифода ёфтааст.
Ай турфаи хубони ман, ай шўњраи Рай,
Лабро ба сапедарак бикун пок аз май (НМ, 110).
Рўдакї бештар ошиќро фаъол тасвир намуда,
инони ихтиёри суханро ба ў медињад, то мењр варзад, изњори муњаббат бикунад:
Буто, нахоњам гуфтан тамоми васфи туро,
Ки шарм дорад хуршед, агар кунам сипарї (НМ, 111).
269
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ошиќ, ки дар њамин байт маъшуќро аз хуршед
зеботару волотар мешуморад, тасаввур кардан
душвор аст, ки агар ў васфи ёрро ба поин расонад,
чї манзараи дилошўбе пеши назар падид меомад.
Шоир мењри маъшуќро на танњо сарчашмаи
хурсандї, балки сабаби сабзишу камолот низ
мањсуб мекунад. Таъсири мењри љононаро то љое
тавсиф месозад, ки ба шарофати вай сарв сабз шуда, пада – ин дарахти бесамар, бор меовардааст:
Аз мењри ў надорам бе ханда кому лаб,
То сарв сабз бошад, бор оварад пада! (НМ, 107).
Мењри љонон ошиќро сахт мутаваљљењ кардааст,
чунон ба худ кашидааст, ки ў њамеша аз рафтани
ёри ба висол расидааш, мењрубону нозанини худ
хавотир аст:
Њанўз бо маниву аз нињеби рафтани ту,
Ба рўз ваќт шуморам, ба шаб ситора шуморам
(НМ, 103).
Калимаву иборањо, хусусан дар сатри дуюми
байт мардумианд ва беќарории ошиќро нишон
медињанд.
Аз ашъори Рўдакї пайдост, ки ў аз байни занон
ва духтарон дар љодаи шеъру мусиќї шогирдњо
доштааст. Яке аз онњо фаѓ, яъне маъшуќаи ў будааст. Шоир аз мелов – шогирди дўстдоштаи худ, се
бўса – аз ду рухсору лаб мехоњад, то ин таманнои
устодро ба љо оварда, маблаѓи шогирдона (меловия)-ро гирифта равад. Албатта ин шеъри зарифона
чун њазл гуфта шудааст:
Мелови манї, ай фаѓу устоди туям ман,
Пеш ою се бўса дињу меловия бистон!
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Рўдакї дар ишќварзї низ олињимматї зоњир мекунад ва лутфу зарофатомез мегўяд:
Ба љумла хоњам якмоња бўса аз ту, буто,
Ба кеч-кеч нахоњам, ки фоми ман тўзї (НМ, 111).
Муомилаю муносибати ошиќонаи Рўдакї бо
мањбубаи худ хеле табиї рух медињад. Ў бо
мањбубааш чунон гарму самимї њарф мезанад, ки
гўё ў кайњо (навбуюк) наварўси хонадони шоир
гардида бошад:
Бас, азизам, бас гиромї, шод бош,
Андар ин хона ба сони навбуюк! (НМ, 102).
Ё ки дар бораи нигоре, ки бо ошиќ ароз намудаю
љанг карда, тарки ў мегўяд, вале аз рафтори худ
пушаймон хўрда бармегардад, чунин менависад:
Як ба як аз дар даромад он нигор,
Он ѓарошида зи ман, рафта ба љанг (НМ, 102).
Дар эљодиёти Рўдакї на танњо шодию нишот,
дидору васл, балки дарду ѓами ишќ низ инъикос
ёфтаанд. Ба фикри шоир дарду ѓами ишќро танњо
бардоштан амрест муњол. Хоњ дар дили ошиќ, хоњ
дар дили маъшуќ ѓами ишќ маскан гирифта бошад,
онро фаќат бо кўмаки њамдигар метавон берун андохт. Ин аст, ки Рўдакї мефармояд:
Гар кунад ёварї маро ба ѓами ишќ он санам,
Битавонад зудуд з-ин дили ѓамхора занги ѓам
(НМ, 103).
Дорую дармони ѓами ишќ лутфу марњамати
љонон аст. Рўдакї аз анвои гуногуни давои ёр як
шакли маъмулии онро баргузидааст, ки барои ў ар271
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зиши афзун дошт. Ин ду-се бўсаи гарми дилдор аст.
Фаќат бўсаи ёр метавонистааст «гурми хунок»,
яъне ѓаму андўњро аз дили ошиќ берун андозад.
Шоир орзу мекунад, ки ба наќди ин эњсони ёр худо
мукофоти ўро хайр мегардонад:
Бо ду-се бўса рањо кун ин дил аз гурми хунок,
То ба ман эњсон-т бошад, ањсануллоњи љазок
(НМ, 102).
Рўдакї образи љононањои саркаш, сипоњ ва хунсардро низ эљод мекунад.
Ќањрамони ѓиної аз сангиндилї ва бетарањњумии онњо лаб ба шиква мекушояд. Гўё онњо аз
ошиќпарварї бехабар буданд, ки бо як нигоњи худ
дили хастаи ошиќро шод намекунанд:
Њаргиз накунад сўи мани хаста нигоње,
Оранг, нахоњад, ки шавад шод дили ман!
(НМ, 105).
Ин аст, ки ќањрамони ѓиної бо дарду алам не, аз
ранљу машаќќати худ бо ѓурур изњори муњаббат
мекунад:
Ай он, ки ман аз ишќи ту андар љигари хеш
Оташкада дорам саду бар њар мижае жай!
(НМ, 111).
Оташкада маъбади зардуштиён буд, ки он љо
мардуми мўътаќид гирд омада, ба Худои ягонаи
худ Ањуро Маздо изњори эътиќод ва саљда мекарданд. Албатта, њангоми сардињо гарм њам мешуданд. Ошиќ – ќањрамони байти Рўдакї дар љигари
худ, синаи худ, дили худ сад оташкадаи ишќи ёр ва
алайњи оташкада бар њар мижааш жай – њавзи об
доштааст, ки њам гиряву нолаи ўро ифода мекунад,
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њам аз сўхтан нигоњ медорад. Шоир эњсоси худро
бо ду санъати сухан-тазоду муќобила ва ѓулув (сад
оташкада ва ба њар мижа – њавзи об) изњор доштааст.
Рўдакї њолатњои рўњию равонии маъшуќаро тасвир менамояд, ки боре ошиќ шуда, сахт дилмонда
шудааст. Аз афташ маъшуќ дар интихоби ёр хато
кардааст. Шояд мард ба ќадру ќимати ишќи зан
расида натавонист. Ё ки сахт фиреб дод. Ин аст, ки
дили маъшуќ на танњо аз ишќу оишќї, балки умуман аз зиндагї сард гардидааст. Бино бар он ваќте
ки маъшуќ оид ба ишќу ошиќї њарфњои носазо
мегўяд, гузаштаашро нафрин мекунад, устод
Рўдакї ўро чунин панд медињад, ки саршори мењр
аст:
Ба ту боз гардад ѓами ошиќї,
Нигоро, макун ин њама зиштёд! (НМ, 95).
Ѓами ошиќї ѓами ширин, дардњояш гуворост.
Рўдакї мегўяд: дар дили ту «ѓами ошиќї» такроран
пайдо мешавад.
Рўдакї образи маъшуќњои шўх, ѓаммоза ва дилфиреберо эљод менамояд, ки матинтарин мардњоро
ба доми худ кашида метавонанд, онњо бо наѓмаю
усули худ ошиќони шайдоро аз дину имонашон њам
бароварда, асиру бандаи худ месозанд. Ин гуна
мањбубањоро шоир «нигори фитна» меномад, ки ба
њар мўъљиза ќодиранд, ба дину оини хирадмандон
њам рахна задан аз дасташон меояд:
Ай бори худой, ай нигори фитна,
Ай дини хирадмандро ту рахна! (НМ, 109).
Дигаре бо њусни худ дил мебараду «халќи
љањонро» ба ѓулѓулаю ошўб меандозад. Ин
муболиѓа, њатто иѓроќи сазовори њусни ёр аст:
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Гирди гули сурх – андар хатте бикашидї,
То халќи љањонро бификандї ба халолўш
(НМ, 101).
Рўдакї дар таърифу тавсифи ёр муболиѓаю
иѓроќњои тоза ба тоза кашф мекунад. Љонона, нигор, маъшуќ, мањбуба, дилбар... чї номе, ки
надињем ба он ёри нозанин, аљаб мўъљизае меофарад, ки «љони њама олам»-ро ба љони худ пайванд
мекунад. Бинобар ин, ошиќ аз худои бахшояндаи
мењрубон илтиљо менамояд, ки ўро ба нохушие дучор наорад:
Ай љони њама олам дар љони ту пайванд,
Макрўњи ту моро манамоёд Худованд! (НМ, 96).
Аз ашъори Рўдакї бармеояд, ки дарди ишќ мураккабтарин дард буда, аз он на њар ошиќ наљот
ёфта метавонад. Агар кас маъшуќеро маљнунвор
дўст дорад, ба носипосї ва беэњтиромиаш њам
эътибор надода, муњаббаташро давом медодааст.
Шоир дар як шеъри худ менависад, ки «Гар на бадбахтаме маро кї фиканд, ба яке љоф-љофи
зудѓарас?» Ин зан ба як шавњар ќаноат накунад
њам, ќањрамони ѓиної аз бањри ў баромада наметавонад. Ошиќ иќрор мекунад:
Гарчи номардум аст, мењру вафош,
Нашавад њељ аз ин дилам яргас (ОР, 91).
Рўдакї бадбахтињои ишќро њам ба риштаи тасвир мекашад. Хонавайронињоеро нишон медињад,
ки оќибати сабукандешї мебошад. Ќањрамони
ѓиної занеро тарк мегўяд, ки дар ваќташ чун ошиќ
гирифтори ў буд. Акнун љавоби чунин занро дода,
аз рўзгори гузашта ва азми охиринаш њам мегиряд,
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њам механдад. Инњо нишонањои фољеаи оилавї мебошанд. Сабки шеър содаю фањмост ва аз номи
марди хонавайрон гуфта шудааст:
Чун гусе кардамат ба дастаки хеш,
Гунањи хеш бар ту афкандам.
Хона аз рўи ту тињї кардам,
Дида аз хуни дил биёгандам.
Аљаб ояд маро зи кардаи хеш,
К-аз дари гиряам њамехандам (ОР, 99).
13.
Дар эљодиёти Рўдакї марсияњои пурсўзу гудоз
низ ба назар мерасанд. Аз марсияњои мушаххасе, ки
ба сўгвории кї бахшида шуданаш маълум аст, яке
«Дар марсияи Њаким Абулњасан Муродии
Бухорої» ва дигаре «Дар марсияи Шањиди Балхї»
ном доранд. Муродї ва Шањид аз љумлаи он шоирони тавоное буданд, ки ифтихори дар як давру замон зистан ва њамнишину њамсўњбат шудан бо устод Рўдакї ба эшон насиб гардидааст. Зиёда аз ин
Муродї ва Шањид дўстон ва њамќаламони наздики
Рўдакї мањсуб мешуданд. Рўдакї низ онњоро чун
инсонњои наљиб ва шоирони соњибњунар эътироф
ва самимона њурмат мекард. Њатто ў иќтидори
шоирии Шањиди Балхї ва Фароловиро писандида
навиштааст:
Шоир Шањиду шўњра Фароловї
В-ин дигарон ба љумла њама ровї.
Аз њамин љост, ки вафоти онњо на танњо рамзи
талафоти азим додани адабиёти форсї-тољикии асри Х ба шумор меомад, балки рахна афтодан ба
бинои дўстию бародарии шоирони њамдилу
њамфикр низ мањсуб мешуд. Бино бар ин, Рўдакї аз
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вафоти эшон сахт мутаассир гардид ва ѓаму андўњи
худро бо марсияњояш аз дил берун овард.
Марсияњои Рўдакї вижагињои махсус доранд.
Агар дар марсияњо, одатан, фарёду фиѓон, сўзу паз,
гиряву нола, афсўсу надомат аз вафоти ашхоси наздик ифода ёбанд, марсияро сар то по эњсосоти
дилсардї аз дунё ва беќадрии умри одам фаро бигиранд, марсияњои Рўдакї, баракс, дар бузургдошти шоирони фавтида сароида шудаанд. Рўдакї оњи
сард аз дили пурдард намекашад, ки дўстони наздикаш бевафої карда, аз олам гузаштанд, балки
марги дўстро чун воќеаи бузург ба ќалам меорад:
Мурд Муродї, на њамоно, ки мурд,
Марги чунин хоља на корест хурд (НМ, 74).
Рўдакї ба марги дўсти худ аз мавќеи фалсафї
наздик мешавад ва аз њам људо шудани рўњ (љон) ва
љисмро падидаи навбатии ќонунияти њаёт ба шумор меорад. Ба аќидаи ў рўњ ба ихтиёри падар –
парвардигор рафт, љисм ба оѓўши модар – ба замин
рафт:
Љони гиромї ба падар боздод,
Колбади тира ба модар супурд.
Оре, Рўдакї бар ин аст, ки рўњи Муродї ба олами малакутї рафта, бо малоика пайванд шуд ва
њаёти љовидонї пайдо кард:
Они малак бо малакї рафт боз,
Зинда кунун шуд, ки, ту гўйї, намурд!
Дар аќидаи худ оид ба робитаи моддиёт ва
рўњиёт устувор будани Рўдакиро байти зерин њам
тасдиќ мекунад:
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Ќолаби хокї сўйи хокї фиканд,
Љону хирад сўйи самовот бурд.
Ваќте ки Рўдакї мегўяд:
Љони дувумро, ки надонанд халќ,
Мисќалае карду ба љонон супурд, –
шояд баъзе нобаладњоро ба њайрат оварад. Воќеан,
љони дуввум чї љон аст? Хаёл мекунам, ки «љони
дувум» маънои маљозї дорад. Вай шояд ишќи бузурге бошад, ки дар дили Муродї маскан дошт,
аммо халќ аз ин њиссиёти ў воќиф набуд. Чун аз
олам гузашт «љони дувум» – ишќу муњаббати поку
беолоишро «ба љонон супурд».
Рўдакї дар вафоти пайванди худ гиряву нола
кардан, аз хости Худо норозї шудан ва лаб ба
эътироз кушоданро раво намедонад. Хомўшї, сабр,
тааммулро лозим мешуморад.
Аз њамин љост, ки дар хотимаи марсия гуфтааст:
Хомушї кун чун нуќат, эро малак,
Номи ту аз дафтари гуфтан сутурд (НМ, 75).
Марсияи мазкур дар шакли ѓазал (аа, ба, ва...) бо
ќофияњои нодир (мурд, хурд, супурд, фисурд...) навишта шудааст. Шоир дар тавсифи Муродї ва бузургдошти ў санъати такрорро бо камоли мањорат
корбаст мекунад. Ин санъат дар марсия мазмуни
таъкидї гирифтааст:
Коњ набуд ў, ки ба боде парид,
Об набуд ў, ки ба сармо фасурд!
Шона набуд ў, ки ба мўе шикаст,
Дона набуд ў, ки заминаш фашурд (НМ, 74).
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Агар вожањои феълии коњ набуд, об набуд, шона
набуд ва дона набуд дар чањор сатр пайињам омада,
санъати такрору таъйидро ташкил карда бошанд,
дар мисраъњои мазкур муносибати сухан ва
образњо низ хеле хуб риоя шудаанд: коњ ва бод, об,
сармо ва фасурдан, шона ва мўй, дона ва замин. Ин
образњо минбаъд дар ашъори шоирони форс-тољик
ва суханварони муосир бо шаклњои дигар такрор
мешаванд. Масалан, Шоњин мегўяд:
Шусташ сару шона кард мўяш,
Ойина нињод пеши рўяш.
Њатто дар даврони мо А. Шукўњї гуфта буд:
Дона то дар хок н-афтад, кай ба боло ќад кашад?
Рўдакї ќадру ќимат ва дили бузурги Муродиро
бо санъати истиора («Ганљи зар») ва санъати ѓулув
(«Ў ду љањонро ба љаве мешумурд»), ки дарзамон
тазоду муќобила њам њаст («ду љањон» ва «љав»),
нишон медињад.
«Дар марсияи Шањиди Балхї» низ маќоми шоир
дар њаёти љомеа хеле баланд тасвир меёбад. Дар ин
марсия низ навњагарї, оњу нолаю фиѓон тасвир наёфтаанд, балки шоир мотамдоронеро, ки аз паси
«Корвони Шањид» ба водии хомўшон мерафтанд,
ба андеша ва хирадмандї даъват мекунад, диќќат
ва таваљљўњи эшонро ба он мекашад, ки:
Аз шумори ду чашм як тан кам,
В-аз шумори хирад њазорон беш! (НМ, 75).
Дар мисраи якуми ин байт њам истиора (Рўдакї
Шањидро ба чашми одамї ќиёс мекунад), њам тамсил мушоњида мешавад: чашм рамзи рўшанбинї ва
љањонбинии рўшан аст. Дар сатри дуюм хирад на
танњо сифати Шањид аст, балки рамзи фазлу дониш
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њам мебошад. Рўдакї бо муболиѓаи самимона
мегўяд, ки бо рафтани Шањид дар сари мову шумо
як чашм кам шуда бошад, дар сафи ањли хирад
бештар аз њазорон нафар кам гардид. Яъне Шањид
таљассуми њазорон нафар хирадмандон будааст.
Марсияњои Рўдакї ањли љомеаро ба дунёи
мањзун намебаранд, балки фазлу хирад ва бузургию
солорї меомўзанд.
14.
Бўстони назми Рўдакї мунаќќаш ва пуртароват
аст. Мазияти онро њаљв низ ташкил медињад. Осори
њаљвии шоир дар ќиёси дигар анвои шеър, ќасида
ва маснавињояш, хеле кам бошанд њам, муњим он
аст, ки истедоди њиљогўии ўро нишон медињанд. А.
Мирзоев сабабњои ночиз будани њаљвияи шоирони
ќарни Х, пеш аз њама Рўдакиро чунин муайян кардааст: «Мулоњизањои муќаддимавии мо чунин нишон медињанд, ки яке аз сабабњои пайдо шудани ин
њолат, бо эњтимоли ќавї, ваќти зиёде дар муњити
дарбори феодалї воќеъ гардидани ин гуна шоирон
шуда будааст. Зеро њангоме ки каломи ба тариќи
њаљв ва њазл сурудаи ин шоиронро бо диќќат аз назар мегузронем, маълум мегардад, ки воситаи асосии ба вуљуд омадани осори њаљвии онњо аз се иллат холї набудааст: озурдагињои шахсї, раќобати
шоирї, маъюсї ва ранљиш аз сабаби нарасидани
инъом аз тарафи мамдўњ». 6
Аз њамин сабаб дар њиљогўї бештар интиќомљўї
мушоњида мешавад. Шоирон раќибони худро то ба
дараљае њаљву масхара кардаанд, ки аз истифодаи
фаровони алфози беодобона, бепарда, њаќорату
дашном ва дигар вожањои кўчагї парњез накардаанд. Аммо танзу њаљв, мутоиба, њазлу мазоњи
Рўдакї аз соири њамќаламонаш ба куллї фарќ до6

Абдулѓанї Мирзоев. Абўабдулло Рўдакї, сањ. 224.
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ранд. Ба ќавли Шиблии Нўъмонї «Рўдакї дар
њаљвиёт њам аз матонату воќеъгўї хориљ нашудааст». 7
Дар эљодиёти Рўдакї кам бошад њам, њаљву њазл
бо мазмунњои гуногун ба зуњур омадаанд. Яке аз
онњо њазле, ки ба худи шоир дахл дорад. Ў ба хидмати хоља бо тамоми сифатњои љавонї камар баста,
чун пир шавад (дар дањ сол, албатта, пир намешавад), пиёда, њамчун дарвеш аз хидмати хоља баргаштани худро тасвир менамояд:
Рањї савору љавону тавонгар аз рањи дур,
Ба хидмат омад некўсиголу некандеш.
Писанд бошад мар хољаро пас аз дањ сол,
Ки бозгардад пиру пиёдаву дарвеш (НМ, 58).
Яке аз шаклњои њиљогўї мазоњу масхара кардани
раќиб аст, ки хеле нишонрас мебошад. Шоир дар
ин маврид муносибати мардумро ба шахси
њаљвшаванда нишон медињад:
Ногоњ бароранд зи кунљи ту хурўше,
Карданд њама њамлаву бар риши ту шоша.
(НМ, 108).
Баъзе њаљвияњои Рўдакї моњияти масхарасозї
касб кардаанд. Шоир дар ин маврид намуди
зоњирии «ќањрамон»-ро бо истифода аз воситањои
бадеии тасвири њаљвї нишон медињад, нафрати
худро ба ў ошкоро ифода менамояд ва њисси
кароњати хонандаро низ бедор мекунад. Тавсиф,
ташбењ, истиора сурати зишти ўро ба њайвон шабењ
месозанд. Рўдакї таъкид менамояд, ки соњиби
њамин сурати карењ низ як љузъи табиат мебошад,
чунон ки уштур њам. Аммо табиат ду намуд дорад:
7

Шиблии Нўъмонї. Шеър-ул – Аљам, сањ. 34.
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зебо ва расво. Ў зебої ва расвоию зиштиро ба њам
муќобил гузошта менависад:
Пушт кўжу сар тавилу рўй бар кирдори нил,
Соќ чун сўњону дандон бар мисоли устура.
Бар канори љўй бинам растаи бодому сарв,
Рост пиндорам ќатори уштурони обара (ОР, 114).
Як рубоии Рўдакиро, ки ба ишораи Саид
Нафисї «дар нусхае аз «Девони Анварї» њам омадааст» (НМ, 147), Абдулѓанї Мирзоев њамчун асари њаљвї ба монографияи худ ворид намудааст. Ин
аст он рубої:
Он харпадарат ба дашт хошок задї,
Момо-т дафу дурўя чолок задї.
Он бар сари гўрњо Таборак хондї
В-ин бар дари хонањо табурок задї.
Сипас А. Мирзоев њаќќонї менависад: «Дар ин
њаљвияи Рўдакї, чї навъе ки дида мешавад,
муболиѓа, тўњмат ва носазогўї мављуд нест. Шоир
онро дар њаќќи шахсе сароидааст, ки агар падараш
дар гўристонњо ќуръонхонї кунад, модараш бо
касби созандагї, яъне ба дари хонањои мардум
дойра навохта гаштан ва ба ин восита таъмини
маишат намудан машѓул будааст. Ин ду машѓулият
зоњиран дар замони Рўдакї аз шуѓлњои хеле паст
њисоб мешудааст».1
Аммо бояд тазаккур дод, ки на њар шеъри
танќидї њаљв аст. Њаљв аз танќиди муќаррарї ва
оддї фарќ мекунад. Танќид метавонад аз санъати
сухан тињї бошад. Дар танќид, одатан, воситањои
тасвири њаљвї хеле кам корбаст мешавад. Вале њаљв
сар то по аз воситањои бадеии тасвири танзї ибо1

А. Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї, сањ. 225.
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рат аст. Воситањои тасвири бадеї дар њаљв аз тавсифу ташбењ сар карда то дигар санъатњои сухан бо
муболиѓаю иѓроќ, њатто ѓулув истифода мегарданд.
Дар натиља ќањрамони асари њаљвї масхараю мазаммат мегардад ва ба хандаю истењзои љонкоњ гирифтор мешавад. Типњои њаљвї бо њамин усул офарида мешаванд.
Устод Мирзоев мегўяд: «Рўдакї дар ин байт
мутриберо њаљв мекунад, ки хониши ў ба шунавандагон ба љои роњат дарди сар ва нороњатї меовардааст:
Њељ роњат менабинам дар суруду руди ту,
Ѓайри з-ин фарёд, к-аз вай халќро котуза хост.
Бо ин тариќа, дар ашъори њаљвии Рўдакї, агар аз
як тараф, суханони зишт ва носазо роњ наёфта бошад, аз тарафи дигар, шоир кўшиш кардааст, ки
тарафњои
зишт
ва
ѓайриќабули
одамони
њаљвкардаи худро чї навъе, ки њаст, айнан тасвир
намояд. Ин њолат далели дигари бартарии ин
ќисмати назми Рўдакї мебошад».
Аз ин порча њам маълум мешавад, ки олими пуркори мо ба њаљву танќид як хел бањо медињад. Дар
байти мазкур њам, ки устод онро њаљв меномад,
ягон аломату нишонаи њаљв ба назар намерасад, ки
ќањрамони он хандаю нафрин мешуда бошад. Азбаски худи Рўдакї дар суруду руд устоди мумтоз ва
хунёгари камназир буд, ў як нафар њофиз ва мутриби бењунарро ба зери тозиёнаи танќид гирифтааст.
Аммо танз нагуфтааст, њиљо нагуфтааст, масхара
накардааст. Дар ин байт ягон воситаи бадеии тасвири њаљвї низ пешорў намеояд.
Агар ба ќитъаи зерини Рўдакї назар афканем,
мебинем, ки вай сар то по аз воситањои тасвири
њаљвї мурассаъ мебошад:
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Чархи фалак њаргиз пайдо накард,
Чун ту яке сифлаи дуну такур.
Хоља Абулќосим аз нанги ту
Бар накунад сар ба ќиёмат зи гўр (НМ, 80).
Дар њар ду байт њам муболиѓаю иѓроќ, њатто
шакли олии онњо – ѓулув дида мешавад. Ѓулуви аввал ин аст, ки «чархи фалак», яъне љањони гарданда
мисли «ќањрамон»-и ин ќитъа аз байни миллиардњо
одамон касеро пайдо карда натавонистааст. Ба
ибораи дигар ў нодираи даврон будааст. Дар байти
сонї чунин маънї њаст: рўзи ќиёмат њама мурдањо
зинда мешаванд. Аммо Хоља Абулќосим, ки ба
њаљвшаванда одами наздик (падар, амак, таѓої ё
бародар...) будааст, аз нангу номуси ў шарм карда,
дар њамин рўзи мањшар њам аз гўр сар бардошта
наметавонистааст. Тавсифњои «сифлаи дуну такур»,
ки ба «ќањрамон»-и шеър хеле мувофиќ афтодаанд,
воситањои тасвири њаљвї мебошанд. Оид ба ин
ќитъа мо дар мавзўи инъикоси масъалањои ахлоќ
дар эљодиёти Рўдакї изњори андеша карда будем,
аммо дар бораи моњияти њаљвии он дар ин ќисм сухан ронданро лозим донистем.
Рўдакї дар бораи аспи худ њам шеъри њаљвї гуфтааст. Азбаски шоир бо аспаш робита дорад, теѓи
њаљвиёти забон ба худи муаллиф њам расидааст. Ду
образи њаљвї-асп ва шоир њамдигарро пурра кардаанд. Рўдакї дар мисраи якуми шеър сифатњои аспро як-як номбар менамояд: лоѓар, ќўтур, кўса,
ланг. Дар мисраи дуюм худро ба калоѓ – калзоѓе
ташбењ мекунад, ки савори чунин асп аст:
Бувад аъвару кўсачу лангу бас ман
Нишаста бар-ў чун кулоѓу бар аъвар (ОР, 85).
Ин байти њаљвии масхарасозист, ки бунёдаш
муболиѓаю иѓроќ мебошад. Дар пеши чашм манза283
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раи бенур намоён мешавад. Асп ва худро чунин
масхараомез ба тасвир овардани Рўдакї шояд аз он
сабаб бошад, ки ў мехост аз амир аспи дигари
сињату саломат, љавон ва бардаму баќуввате њадя
бигирад. Ин њаљви беозор аст.
Дар ин гуна њаљвияњо, чунон ки А. Мирзоев тазаккур медињад, «мутаассифона, оид ба масъалањои
њассоси њаёти љамъиятии асри Х чизе пайдо карда
наметавонем». Бо вуљуди ин, ашъори њаљвии
Рўдакиро «аз љињати талаботи ѓоявї низ он ќадар
њам ќобили ањамият намебошад» гуфтан аз инсоф
дуртар менамояд. Зеро ашъори њаљвии шоир
миќдоран ночиз бошад њам, мазмунан ќисми таркибии мероси гаронмояи адабии поягузори назми
форсї-тољикї ба шумор меояд. Онњо масъалањои
одамият, ахлоќу одоб, муносибатњои тарафайни
инсонї ва сурату симои одамиро дар бар гирифтаанд ва далели моњияти инсонпарварии эљодиёти
Рўдакї мебошанд.
Ашъори Рўдакї моломоли маънињои бикранд.
Онњо бо масъалањои сиёсию иљтимоии мамлакат ва
зисту зиндагонии халќ робитаи мустањкам доранд,
њаёти маишї, ахлоќу одоб, мењру муњаббат,
нуќсонњои љомеа ва афроди људогонаро дар бар гирифтаанд. Мазмуни баланд ва шакли дилписанди
осори ќофиласолори назми форсї-тољикї имконият
доданд, ки онњо аз байни обу оташ, тўфонњои шадиди таърихї гузашта, ќисман бошад њам, то замони мо расиданд ва дунёи маънавии моро ѓанї намуданд.
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Боби VII
ЌАСИДАЊОИ РЎДАКЇ
1.
Ќасида, монанди ѓазал, рубої, ќитъа, маснавї,
яке аз анвои ќадими адабї дар таърихи назми
форсї-тољикї мебошад. Метавон гуфт, ки аввалин
сурудњои ќасидамонанд дар мадњу ситоиши Яздони
пок ва яккаву ягона Ањура Маздо ва фариштањои
обу оташ, њосил ва амсоли онњо дар китоби
муќаддаси зартуштї Авесто ба чашм мерасанд. Он
сурудањо аз лињози банду баст, авзону ќавофин худ
аз ќасидањои маъмулї фарќ доранд, вале аз љињати
фарогирии мазмуну мўњтаво ва дарунмояи худ бо
ќасида наздиканд, њамоњанганд. Мамдўњ дар Авесто Ањура Маздо, се фурўзаи наринаи офаридгор
Ашавањишта, Воњумана, Хшатраванриа ва се
фурўзаи офаридгори модиёна Спекта Арамаити,
Њаурватат ва Амертат мебошанд. Онњо асоси падариву модарии офаридгори љањон, њастї ва офариниш будаанд. Њар кадоми онњо бо сифатњои хоса
сутуда шудаанд. Чунончи, дар суруди дувуми Авесто, ки «Уштавадгоњ» ном дорад («Ясна», њоти 43)
чунин порае њаст:
«Эй Маздо!
Туро тавонову пок шинохтам: он гоњ (донистам),
ки дар партави тавоноият орзуњои мо бароварда
хоњад шуд; он гоњ ки (дарёфтам) ашаванону дурвандонро подош (ва подафра) хоњї бахшид; он гоњ,
ки (пай бурдам) дар партави гармои Озари ту, ки
нерўмандиаш аз Аша аст, нерўи Маниши нек ба
ман рўй хоњад намуд».1
1

Авесто, њамон нашр, сањ. 76.
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Дар ин суруд ва дигар сурудњои Авесто
маънињои комил ба назар мерасанд, чунон ки њар
банд ва байти ќасида як маъниро ифода менамоянд. Мадњу наът дар Авесто чї гуна маќоме, ки
дошта бошанд, дар ќасида низ њамин гуна љойгоњ
доранд.
Ќитъаи «Андар омадани шоњ Бањроми
Варљованд», ки дар боби «Шеър то ањди Рўдакї»
баррасї гардида буд, мадњияест дар бораи шоњ
Бањром. Вай мазмунан бо ќасида ќаробат дорад,
зеро сифатњои ќањрамонию пањлавонии Бањром ситоиш карда шудааст. То љое, ки «нест бартар аз ў
дар љањон аз мо» ва дар љанговарї, диловарї, пуштибонии халќу мамлакат монанди Рустам аст.
Баъзе унсурњои ќасида, амсоли васфи шоњ Гаршосп ва бодапаймої, даъват ба накўкорї ва
инсоннавозї, дар суруди ќадимаи ањли Хуросон
«Суруди оташкадаи Каркўй» низ ба назар мерасанд. Матни аслии он суруд дар «Таърихи Систон»
оварда шудааст:
Фурўхт бодо рўш,
Ханида Гаршосп гўш,
Њаме пур аст аз љўш,
Нўш кун, май нўш!
Дўст, бидо(р) гўш,
Б-офарин нињода гўш!
Њамеша некї кўш,
(Ки) де гузашту дўш.
Шоњо, худойгоно,
Б-офарин шоњо.1
Маликушшуаро Бањор дар «Сабкшиносї» суруди мазкурро чунин тарљума кардааст:

1

Муњаммадтаќї Бањор. Сабкшиносї, њамон нашр, сањ. 29.
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Афрўхта бодо равшаної,
Оламгир бод њуши Гаршосп.
Њаме пур аст аз љўш,
Нўш кун, май нўш.
Дўст бидор дар оѓўш(?)
Ба офарин нењ гўш.
Њамеша некї куну накўкор бош,
Ки деру зудест бигзашт.
Шоњо, худойгоно,
Бо офарин шоњо.
«Суруди оташкадаи Каркуй», ба ќавли
Саъдоншоњ Имронов, нахустин намунаи шеъри
ќадимаи њиљої буда, ѓайр аз маќтаъ, ки шояд вазифаи наќаротро адо мекард, дар 6 мисраъи он умумияти ќофия риоя шудааст. Чунин шеър дар адабиёти классикии форс-тољик бо номи ѓазал ё
ќасидаи тамомматлаъ маълум аст».
Ќасида вожаи арабї буда, аз калимаи «ќасд»
бармеояд, ки маънояш азм, маќсад, ният аст.
Ќасида бештар мадњу наът, таърифу тавсиф, ниёишу ситоишро дар бар мегирад. Дар «Фарњанги
забони тољикї» (љ. 2, сањ. 678) омадааст: «Ќасида...
яке аз шаклњои шеър, ки камтар аз понздањ байт
намебошад ва њар ду мисраъи байти аввал бо
мисраъњои дуюми байтњои дигар њамќофия меоянд».
Навъњои ќасида чунин тавзењ ёфтаанд: «Ќасидаи
бањория ќасидае, ки тамоми он ва ё насибаш дар
тасвири бањор гуфта шудааст; ќасидаи мадњия
ќасидае, ки дар мадњи шахсе гуфта шудааст;
ќасидаи фахрия ќасидае, ки тамоми он ва ё насибаш иборат аз баёни сифатњои худи шоир ва ифтихори ў аз илму њунараш мебошад; ќасидаи хазония
ќасидае, ки тамоми он ва ё насибаш ба тасвири
фасли тирамоњ бахшида шудааст; ќасида њаљвия
ќасидае, ки дар њаљви касе гуфта шудааст».
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Дар Энсиклопедияи советии тољик илова бар ин
ќасидањои њолї (шикоятї), фалсафї (ирфонї),
динї-мазњабї, ќасидаи маснўъ, ќасидаи ахлоќї тавсиф шудаанд.1
Ќасида дар адабиёти то исломии араб арзи њастї
карда буд ва он аз 50-100 байт ташкил меёфт. Вай
њаёти бедуинњоро дар бар мегирифт. Њар ќисмати
ќасида бо њам робитаи маънавї дошт ва мисли
њалќањои занљир паси њам меомад. Шоирони араб
дар љодаи пурмазмун ва рангину сара баромадани
њар байт кўшиш ба харљ медоданд.
Ќасидаи арабї аз њамин оѓоз меёфт, ки шоири
савора дар чўлу биёбон бо њамсафаронаш ба сўи
дења ё шањре роњ паймуда, дар љое ќарор гирифтанро пешнињод мекард. Он манзиле буд, ки шоир як
ваќто дар он љо зиндагї ба сар бурдааст. Алъон он
мавзеъ ба харобї расида. Бино бар ин шоир њасрат
мехўрад, ки айёми хушбахтї ва мулоќот бо
маъшуќааш гузаштаанд, давраи њиљрон фаро расидааст. Шоир дар бораи мулоќотњояш бо маъшуќа,
чењра, њусну љамол, сару либос ва зебу зинати ў сухан меронад.
Баногањ диќќати шоирро њамсафари содиќи ў –
асп ё уштур ба худ мекашад. Шоир онро муфассал
ба тасвир мегирад, бо суръат роњ рафтан, нерў ва
пуртоќатии онро васф менамояд. Сипас дар ќасида
манзараи табиат (тасвири тўфон, обхезї) ё ки
сањнаи шикор инъикос меёбанд. Нињоят, шоир ба
мавзўи асосии ќасида рў меоварад: душманро мазаммат карда, ўро ба љанг даъват менамояд,
корномањои худ ё ки фаъолияти пуршарафи
ќабилаи худро васф мекунад, љасорат ва хирадмандии доњї ё ки ќањрамон, дар даврањои баъдинаи
таърихї бошад, њукуматдори феодалиро ситоиш
менамояд. Ба њамин тариќ, ќасида аз якчанд
1

ЭСТ, љ. 8, сањ. 291-292.
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ќисматњои аз лињози сужет ва сабк фарќкунанда
таркиб меёфт.1
То давраи ислом анвои назм аз ќасида људо набудаанд. Њамаи анвои назм, ба истиснои ќитъа,
дар таркиби ќасида њамчун шаклњои жанрї
њамзистї мекарданд. Аз њамин љост, ки ќасидаро
аз лињози жанр асари махлут ба шумор овардан
мумкин аст. Зеро дар таркиби ќасида фахр, мадњ,
васф, насиб, хамрият, њикмат барин ќисматњои он
дида мешаванд, ки њар кадоми онњо вижагињои
хосса доранд.
2.
Абў Абдуллоњи Рўдакї дар таълифи ќасида ва
дигар шеърњои худ аз Авесто гирифта то Монї ва
дигар шоирони форс-тољик тамоми таљрибаи
эљодии онњоро азбар кард. Яъне нахустин сарчашмаи фарњангї дар эљоди ќасидаи ў мероси маънавии миллї мебошад. Шоири бузург дар радифи мероси миллї таљрибаи адабиёти арабро низ омўхт,
зеро ў забони арабиро хуб медонист. Рўдакї дар
ќасидаи «Модари май» аз шоирони машњури араб
Љарир (653-733), Тоййї (ас. 8-9) ва Њассон (ас. 6) ёд
мекунад, инчунин аз устодон ва сухангустарони
араб Сареъ (ас. 8-9) ва Сањбон (ас. 7) ёдовар мешавад. Ў худро дар шоирї ва ќасидасарої аз онњо кам
намешуморад. Маълум мешавад, ки поягузори
назми форсї-тољикї эљодиёти онњо ва дигар шоирони арабро омўхта, њусну ќубњи осори эшонро медонистааст. Онњо шоирони ќасидасаро њам будаанд. И. М. Фильштинский менависад, ки
«ќасидањои Љарир њаљман калон ва хеле
мўњташаманд. Шоир дар онњо сифатњои мамдўњи
1

И. М. Фильштинский. Арабская классическая литература.
«Наука», М, 1965, стр. 16-18.
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худро муфассал баён намуда, бахусус аз саховат ва
порсоии ў ба ваљд меомад».1
Табиист, ки Рўдакї аз таљоруби эљодии шоирони
араб бањра мебурд. Аммо сабки инфиродии
эљодиашро пурра нигоњ медошт. «Услуберо, ки ў
дар ќасида эљод карда, њанўз ба њоли худ боќї ва
таѓйир накардааст ва он иборат мебошад аз: шурўъ
ба ташбиб ё бањория ва ѓайрањо, баъд гурез ба
мадњу санои мамдўњ ва дар охир њам абёти дуоия
аст». Бино бар он баъзе вижагињои ќасидаи араб, аз
он љумла њамду санои љавонмардї, олињимматї,
љасорат ва диловарии мамдўњ дар ќасидањои
Рўдакї низ дида мешаванд. Эљодкорона омўхтани
таљрибаи адабиёти халќњои дигар ва дар осори худ
корбаст кардани онњо бузургии шоири тољик ва
мањорати баланди ўро нишон медињад. Зеро
омўхтан ва дар таљрибаи эљодии худ мустаќил мондан зуњуроти истеъдод ва тавоноии шоир аст.
Ќатъи назар аз мављудияти љанбањои адабї, сарчашмаи асосии тамоми эљодиёти Рўдакї, аз он
љумла ќасоиди ў, воќеият аст. Рўдакї бо дарбори
Сомониён наздик буд, аз њаёти амир ва вазирони
сомонї огоњї дошт, дўстон ва душманони онњоро
мешинохт, дар базмњо, тантанањо ва дигар
маъракањои ањли дарбор ширкат меварзид. Ин
њама барои эљодиёти шоир маводи хуб медоданд.
Ин аст, ки дар эљодиёти Рўдакї ќасида мавќеи намоён дорад.
«Ањамияти махсуси Рўдакї дар ин соња иборат аз
он аст, ки, – менависад мусташриќи маъруф Камол
Айнї, – шоир дар баробари дигар навъњои назми
тољику форс, ќасидагўиро на танњо касб кардааст,
балки ќасидаро дар назми мо ба пояи устуворе расонидааст, яъне устоди ба куллї такмилдињандаи
жанри ќасидаи тољику форс гардидааст. Дар
1

Њамон љо сањ. 92.
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натиљаи ин фаъолияти устод ќасидањои ў
хусусиятњои ба худ хосро доро гардидааст. Бинобар њамин њам Рўдакї, ки ба фикри Балъамї ўро
«дар Арабу Аљам монанд нест», дар тамоми таърихи адабиёти тољику форс аз тарафи шоирону адибони мо, њамчун сардори ќасидагўён ва устоди
ќасида тавсиф гардидааст».1
Гумони ѓолиб ин аст, ки шоири хирадманд
ќасидањои худро асосан дар давраи дуюми зиндагии худ – дар солњои алоќамандї бо дарбори Сомониён эљод карда бошад. Рўдакї ќасидаро бо
илњоми худододаи эљодї месуруд. Зеро ў наѓз медонист, ки мамдўњи худро дар фазои холї ситоиш
намекунад, балки дар робита бо манфиатњои давлат ва халќу ватан васф менамояд. Бино бар ин
Рўдакиро танњо ба сифати вассофи амиру вазир ва
њокимони Мовароуннањру Хуросон шинохтан хатои мањз аст. Ў ба шарофати мамдўњи худ бисёр
масъалањои доѓу мубрами замон – илму дониш ва
маърифати халќ, њифзи кишвар ва љоннисорї дар
мубориза алайњи душманони дохилию хориљї,
равнаќу ривољ додани фарњанги миллї ва амсоли
инњоро баррасї менамояд. Рўдакї масъалањои
умумиинсониро мавриди тасвиру тањлили шоирона
ќарор медињад. Замона он сон ќасидањоро мепарварид, зеро ба манфиатњои миллї хизмат мекарданд. Кас бо сад таассуф мегўяд, ки мероси адабии
Рўдакї, аз он љумла ќасоиди ў то ба замони мо
пурраю мукаммал омада нарасидаанд. Агар онњо
бидуни парешонї дастраси мо мегардиданд, итминон њосил мекардем, ки устод Рўдакї чї гуна
масъалањои миллї ва умумибашариро дар шаклњои
олии бадеї њаллу фасл кардааст. Алъон дар ихтиё1

Камол Айнї. Ќасида дар осори Рўдакї. – Рўдакї ва замони
ў. Нашриёти давлатии Тољикистон, Сталинобод, 1958, сањ.
99.
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ри ањли илм ду ќасидаи мукаммали шоир – «Шикоят аз пирї», «Модари май» ва порањо аз 46 ќасоиди
дигари ў мебошанд. Баъзе муњаќќиќон ќасидаи
«Бўи љўи Мўлиён»-ро низ ба ќатори боќимонда
ќасидањои Рўдакї (порањо) шомил кардаанд. Ба
фикри камина «Бўи љўи Мўлиён» як ќасидаи
зоњиран кўчакест дар бораи Бухоро ва шоњи
сомонї Наср ибни Ањмад, ки моњиятан ба
ќасидањои бузург ва мукаммали шоир баробар аст,
агар бештар набошад. «Бўи љўи Мўлиён» як асари
бадоњатан эљодшудаи ватанхоњона мебошад.
Њарчанд ки ќањрамони он Наср ибни Ањмад аст,
вале дар маркази диќќати шоир Бухоро ќарор гирифтааст. Љўи Мўлиён дар ањди Рўдакї шањрўди
Бухоро-пойтахти давлати Сомониён буд, ки
соњилњояш бо хишти пухта мустањкаму ободу зебо
карда шуда буд ва он аз маркази шањр мегузашт.
Љўи мазкур дар ќасида як навъ воситаи гуфтугўи
шоир бо Бухоро ва амири онваќтаи сулолаи Сомониён, тимсоли ватани бузургест, ки Мовароуннањру
Хуросон мањсуб мешаванд. Рўдакї љўи Мўлиёнро
бо ёри мењрубон тавъам мешуморад ва ќасидаро бо
њамин байт њусни оѓоз мебахшад:
Бўйи љўи Мўлиён ояд њаме,
Ёди ёри мењрубон ояд њаме.
Дар сурате ки амир Наср ибни Ањмад ва ањли
рикоби ў чањор соли тамом аз оила ва дигар ёру
дўстону пайвандони худ дур афтода буданд, зеро
онњо дар Њирот истироњат мекарданд, истилоњи
«Ёди ёри мењрубон» эшонро ба њолати ваљд меовард ва њама азми баргаштан ба Бухоро мекарданд.
Мањорати Рўдакї дар њамин аст, ки ў регзори
дашту биёбони Омул ва бузургии рўди Љайњунро,
мавзеъњои мушкилгузарро њамчун ќисматњои ватан
ёдоварї карда, дар пеши амир ва њамсафарони ў ба
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парниён табдил ёфтани хомањои рег ва оби
пурѓалаёни Љайњунро то ба миён паст фаромадан
тасвир карда, роњи душвору мураккабро осонгузар
нишон медињад. Ин љойњо низ дар дили онњо
њиссиёти маѓшушї не, балки мењру муњаббат бедор
мекунад:
Реги Омуву дурушти роњи ў
Зери по чун парниён ояд њаме!
Оби Љайњуну шигарфињои ў
Хинги моро то миён ояд њаме!
Ин мавзеъњо дидори Бухороро ба чашми амир ва
ёрони ў наздиктар меоранд ва дўстрў менамоянд.
Танњо баъд аз Омулу Љайњун шоир Бухороро
њамчун шањри азизу мењрубон, пойтахти давлати
Сомонї ва макони ба дилу дида наздики орзую
уммедњо ба забон мегирад. Ва ба таъкид дасти дуо
мекушод, ки ин шањри шањрњо пайваста шоду мамнун бошад ва умри дароз бубинад, зеро амир Наср
ибни Ањмад аз он хурсанд буда, бо як љањон
шодмонї ба оѓўши њаётбахши ў мешитобад.
Ањамият дињед: амир бидуни Бухоро васф намешавад, Бухоро низ бе амир гўё шањри холист. Амир ва
Бухоро њамдигарро пурра мекунанду такмил
медињанд. Њамин вањдату ногусастании ибратбахш
бо забони Рўдакї чунин ифода меёбад:
Ай Бухоро, шод бошу дер зї,
Мир зї ту шодмон ояд њаме!
Пайванди маънавии амир ва Бухоро бо образњои
кайњонии моњу осмон бо муболиѓањо, ташбењу
истиорањои муносиб тасвир меёбанд:
Мир моњ асту Бухоро осмон,
Моњ сўйи осмон ояд њаме!
293
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар офариниши образњо, махсусан дар эљоди истиора муносибати сухан хеле шоирона риоя мешавад. Образњои маънавї дар роњи бузургдошти амир
ва Бухоро хизмат мекунад:
Мир сарв асту Бухоро бўстон,
Сарв сўйи бўстон ояд њаме (НМ – 62).
Образњои кайњонї ва шайъї бо санъати ташхис
пироста шудаанд: моњ сўйи осмон ояд њаме, сарв
сўи бўстон ояд њаме!
Ќасидаи «Бўйи љўи Мўиён» чун асари олї ва хеле самимии ватанхоњона шахсияти амирро низ
нињоят боло мебардорад (Мир моњ асту Бухоро осмон), ки ин, дар навбати худ, барои истењкоми давлатдории Сомониён хизмати шоиста карда буд.
Ќасидањои Рўдакї ба воќеањои гуногуни таърихї
ва шахсиятњои номдор бахшида шудаанд. Онњо
асоси реалї, воќеї доранд. Дар ќисмати тарљумаи
њоли Рўдакї оид ба таърихи таълифи «Бўи љўи
Мўлиён» ишора карда будем, ки вай ба муносибати
аз Бодѓис (Њирот) ба Бухоро баргардонидани амир
Наср ибни Ањмад гуфта шудааст.
Пайдоиши ќасидаи Рўдакї «Модари май» низ ба
як воќеаи таърихї вобаста мебошад. Чунон ки дар
«Таърихи Систон» зикр ёфтааст, Мокон ибни Кокї
ном яке аз сардорони сомонї аз сиёсати Наср ибни
Ањмад норозї шуда, ба муќобили њукумати
марказї шўриш мекунад ва робитаи худро бо амири мазкур барканда, ба Кирмон маскун мешавад.
Њокими Систон Абў Љаъфар Ањмад ибни
Муњаммад, ки аз соли 923 милодї гирифта,
њукмрони ин вилоят буд, алайњи Мокон лашкар
кашида, ўро маѓлуб менамояд ва асир гирифта ба
Систон меорад. Амир Наср ибни Ањмад ба шарафи
ин фатњу нусрат бо иштироки аркони давлат зиё294
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фат ороста, азбаски дар ин базм Абў Љаъфар иштирок надошт, барои саломатии ў бода нўшид. Дигарон низ љомњои худро ба сар кашиданд. Амир ба
Абў Љаъфар, ки манфиати миллии Сомониёнро
њимоя кард, чун нишони сипос тўњфаи гаронбањо
фиристод. Рўдакї ба шарафи Абў Љаъфар ќасидаи
«Модари май»-ро навишт. Амир бо њадяњои арзишнок ин ќасидаро низ ба Љаъфар фиристод.
«Модари май» аз ташбиб сар карда, то байти тахаллус ва мадњу матлаб тамоми унсурњои ќасидаро
дар бар мегирад. Чунин изњори аќида кардан, ки
ќасида дар назми классикии форс-тољик дар асри
IХ-Х асосан ба мадњу ситоиши амирон ва намояндагони сулолањои њукмрон бахшида мешуд, мавзўи
ќасоиди Рўдакиро мањдуд мекунад ва андешаронии
яктарафа ба шумор меояд. Чунки дар ќасидањои
Рўдакї, аз он љумла дар «Модари май» њам, баробари мадњи ќањрамони асар ѓояњои ватанхоњї,
ќањрамонї, ахлоќи њамида ва андешањои маърифатпарварона ифода ёфтаанд.
Ташбиби ќасидаи «Модари май» аз тамсил ва
ташхис иборат аст, ки чунин оѓоз меёбад:
Модари майро бикард бояд ќурбон,
Баччаи ўро гирифту кард ба зиндон(ОР, 23).
Дар ин љо истилоњи «модари май» ишора ба
хўшаи ангур буда, таъбири «баччаи ў» ишора ба
донањои ангур аст. Дар ташбиб ё насиби ќасида, ки
мадхали асар ба шумор меояд, чї тавр аз ангур
њосил овардани май хеле устодона ба тасвир афтода аст. Махсусан дар хум љўшидани май хеле зиндаю љоннок баромадааст, то љое, ки шоир онро
ташхисонида ба уштури маст ташбењ медињад:
Боз чу ояд ба њушу њол бубинад,
Љўш барорад, бинолад аз дили сўзон.
295
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Гоњ забар-зер гардад аз ѓаму гањ бозЗер-забар њамчунон з-андўњи љўшон...
Боз ба кирдори уштуре, ки бувад маст,
Кафк барорад зи хашму зояд шайтон (ОР, 23-24).
Ваќте ки май тайёр шуд, шоир ба таърифу тавсифи он мепардозад, ранг, бўй ва мазаю лаззати
онро бо ташбењоти хеле зебо нишон медињад.
Рўдакї санъатњои суханро аз воќеият мегирад, монанди ёќути сурх, аќиќи яманї, лаъл, нигини Бадахшон, мушку анбар, чашмаи хуршед, гавњари
сурх ва ѓ. Май ба василаи назаррабоию дилкашї ба
муњаббати њаёт табдил меёбад:
Чун бинишинад тамому софї гардад,
Гунаи ёќути сурх гираду марљон.
Чанд аз-ў сурх чун аќиќи ямонї,
Чанд аз-ў лаъл чун нигини Бадахшон.
В-ар-ш бибўї, гумон барї, ки гули сурх
Бўй бад-ў доду мушку анбари бо бон.
Њам ба хум андар њамегудозад чунин,
То ба гањи навбањору нимаи найсон.
Он гањ агар ними шаб дараш бикушої,
Чашмаи хуршедро бубинї тобон.
В-ар ба булўр – андарун бубинї, гўй,
Гавњари сурх аст ба кафи Мўсои Имрон
(ОР. 24-25).
Сипас хосияти май ва таъсири он ба кайфияти
инсон васф мешавад. Агар май нўши љон гардад:
Зуфт шавад родмарду суст – диловар,
Гар бичашад з-ўю рўйзард – гулистон.
В-он ки ба шодї яке ќадањ бихўрад з-ўй,
Ранљ набинад аз он фарозу на ањзон.
Андўњи дањсоларо ба Танља рамонад.
Шодии навро зи Рай биёраду Уммон (ОР, 25).
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Тавсифи май њаргиз ташвиќи май нест, балки
мусоидат кардан ба дилхушї ва хуш гузаронидани
зиндагї, тоза нигоњ доштани рўњ ва камари ѓайрату
њиммат бастан ба њаллу фасли муаммоњои рўзгор
аст. Рўдакї майи солхўрдаро муносиби базму тараби шоњї мешуморад, зеро таъсир ва таъми он гуворо будааст. Ў, ба ќавли худаш, маљлиси маликонаро ба тасвир мегирад, ки шањомату шукўњи хосса
дорад ва аз иќтидори давлати Сомониён дарак
медињад:
Маљлис бояд бисохтан маликона
Аз гулу в-аз ёсамину хайрии алвон.
Неъмати фирдавс густарида зи њар сў,
Сохта коре, ки кас насозад чунон.
Љомаи заррину фаршњои навойин,
Шуњра раёњину тахтњои фаровон.
Барбати Исову лавнњои Муродї,
Чанги Мадакниру нойи Чобуки Љонон (НМ, 46).
Дар ќасидаи «Модари май» ањли маљлиси маликона аз амир то Пирсолењи дењќон, ки дар ин байн
Балъамии вазир ва Њаррон њам њастанд, манзараи
бошукўњу љалоли сўњбати шоњона бо камоли
мањорат ба тасвир расидааст. Љойгоњи баланд ва
маќоми олии Хусрав – Амир Наср ибни Ањмад, ки
њамчун «шоњи мулуки љањон» мадњ шудааст, дар пеши саф ба хизмат истодани туркњои сершумор, ки
«њар як чун моњи бар ду њафта дурафшон» будаанд,
пешхизматњо, «бодадињанда буте-бадеъ зи хубон» ва
дигарњо моњирона, бо суханњои олие, ки ба жанри
ќасида хосанд, ба тасвири дилпазир омадаанд:
Як саф мирону Балъамї биншаста,
Як саф Њаррону Пирсолењи дењќон.
Хусрави бар тахти пешгоњ нишаста,
Шоњи мулуки љањон амири Хуросон.
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Турк њазорон ба пой пеши саф-андар,
Њар як чун моњи бар ду њафта дурафшон.
Њар як бар сар басо-к мўрд нињода,
Рўш маи сурху зулфи љаъдаш райњон.
Бодадињанда буте-бадеъ зи хубон,
Баччаи хотуни турку баччаи хоќон (ОР, 25-26).
Њолат ва кайфияти ањли маљлис низ бо самимият
инъикос ёфтаанд. Дар маркази ањли сўњбат «шоњи
љањон шодмону хурраму хандон» ба назар метобад.
Хуррамию саъодати амир ба дигар њозирин таъсири мусбат расонида онњоро низ ба њолати ваљд меорад. То љое, ки њар кас соѓаре нўш кунад,
шањриёри Систон-Абў Љаъфарро ёд мекунад, касеро, ки ба шарафи ѓалабаи ў бар Мокон базми маликона ороста шудааст:
Чун-ш бигардад набид чанд ба шодї,
Шоњи љањон шодмону хурраму хандон.
Аз кафи турке сияњчашми парирўй,
Ќомати чун сарву зулфакон-ш чавгон.
З-он маи хушбўй соѓаре биситонад,
Ёд кунад рўи Шањриёри Сиљистон.
Худ бихўрад нўшу авлиёш њамэдунГўяд: њар як чу май бигирад шодон (ОР, 26).
Мантиќи ифодаи фикру андеша дар ќасида хеле
ќавию мањкамасос мебошад. Рўдакї манзараи
маљлиси маликонаро тасвир намуда, аввал аз њама
дар мадњи Наср ибни Ањмад суханњои олї ба забон
меорад ва ўро шоњи љањон меномад, ки дар он замон шояд аз ин бештар тавсиф вуљуд надошт.
Фаќат пас аз ин ба ситоиши ќањрамони асосї мепардозад, ки он ќисмати марказии ќасида буда, бо
номи мубораки мамдўњ оѓоз меёбад:
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Шодии Бў Љаъфар Ањмад бин Муњаммад,
Он мањи озодагону мафхари Эрон.
Он малики адлу офтоби замона,
Зинда бад-ў доду рўшноии Кайњон.
Он-к набуд аз нажоди одам, чун ўНиз набошад, агар нагўї бўњтон.
Њуљљати якто Худою сояи ўяст,
Тоати ў карда вољиб ояти Фурќон.
Халќ зи хоку зи обу оташу боданд
В-ин малик аз офтоби гавњари Сосон.
Фарр бад-ў ёфт мулки тираву торї,
Адн бад-ў гашт пиргетии вайрон! (ОР, 26-27).
Дар ин порча чењраи инсонї ва сиёсии Абў
Љаъфар Ањмад ибни Муњаммад бо алфозу образњои
дар он замон наву тоза ва пиростаю оростаи сухан,
аммо бо муболиѓаю иѓроќ, гузашта аз ин, бо санъати ѓулув офарида шудааст. Ваќте ки Рўдакї ўро
«мањи озодагону мафхари (ифтихори) Эрон», «малики адл», боиси фарр ёфтани мулки тираву тор...
мегўяд, ин тавсифу ташбењ ва истиорањоро њамчун
сифатњои шоистаи ќањрамон ва бозёфтњои шоирона
пазируфтан мумкин аст. Вале њангоме ки Абў
Љаъфарро «офтоби замона», «зинда бад-ў доду
рўшноии кайњон», мисли ў аз нажоди Одам касе ба
дунё наомадааст, «Њуљљати якто Худою сояи ўяст»,
тоатдории ўро Ќуръон вољиб мешуморад, мегўяд,
инњо њама санъати ѓулуванд ва нафаре аз шоирони
ќасидасаро дар ањди Рўдакї мамдўњи худро бо ин
гуна олитарин суханњо арљ нагузошта буд. Зиёда аз
ин шоир таълимоти диниро дар бораи аз хоку обу
оташу бод офарида шудани халќ иќрор карда, дарзамон ба санъати тазоду муќобила мурољиат менамояд ва иќрор месозад, ки аммо «ин малик аз офтоби гавњари Сосон» ба олам омада, яъне аз сулолаи Сосониён аст, аз офтоби гавњари он аст. Абў
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Љаъфар рўшании кишвари тираву тор аст, «пиргетии вайрон» мањз ба шарофати ў ба мисли аднбоѓњои шукуфони љаннат ободу осуда гардидааст.
Табиист, ки ин образњо, таърифу ситоишњо ба
њаќиќати воќеї, ба њастии реалии Абў Љаъфар
мувофиќ нестанд, вале мањорати Рўдакї дар
ќасидасарої дар њамин аст, ки хоњишу таманноњои
худро њамчун воќеият тасвир карда тавонистааст.
Шоир наќш ё ки образ, сурат ва сифати мамдўњи
худро тибќи рисолати мардум дар бораи њукмрони
одил ва беназир ба риштаи шеъри ноб кашида тавонистааст.
Баъд аз ин њама мадњу ситоишњо Рўдакї ба образи Абў Љаъфар нуќтаи таммат намегузорад, балки образи ўро бо шаклу воситаи дигари санъати
сухан ба такмил мерасонад. Шоир гўё ба њозирини
«маљлиси маликона», ба шунавандагони худ бо
мурољиат рў меорад, ки агар ту фасењ, яъне хушкалом ва бофасоњат бошї, ситоишгар ва санохони ў
бош, агар дабир, яъне мирзою муншї, муњарриру
мусаннифи соњибњунар бошї, ба мадњи ў бипардоз!
Байт:
Гар ту фасењї, њама маноќиби ў гўй,
В-ар ту дабирї, њама мадоењи ў хон!
Рўдакї меафзояд, ки агар ту донишманд бошї ва
моњияти донишу хирад ва фалсафаи њаёт љустуљў
намої, ба хулќу атвори шоистаи ў, дину мазњаб ва
сиёсати сарварии ўро пеш бигир, пайравї бикун:
В-ар ту њакимиву роњи њикмат љўйї,
Сирати ў гиру хуб мазњаби ў дон!
Рўдакї њамоно мурољиати худро ба намояндагони табаќањои мухталифи љомеа идома медињад:
агар ту донандаи ќоидањои шариат ва дини ислом,
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ќонуншиносї шариат бошї, пайрави Шофеъї –
асосгузори яке аз чањор мазњаби ислом бошї,
њамин мамдўњи ман Абў Љаъфар Ањмад ибни
Муњаммад аз Шофеъї, Бўњанифа (699-767)поягузори мазњаби њанафї ва Суфён ас-Саврї (715778) кам нест, балки њампои онњост:
В-ар ту фаќењию сўйи шаръ гаройї,
Шафеъї инак-ту Бўњанифаву Суфён!
Шоири бузургвор, ки донандаи таърихи дини
мубини ислом ва мазоњиби он будани худро ба
зуњур овард, ба таърихи фалсафаи Юнони ќадим ва
намояндагони барљастаи он рў меоварад ва
мамдўњашро дар як саф бо Суќроту Афлотун мегузорад. Ў бо њамин ташбењ ѓановати олами маънавии ќањрамони асарро тазаккур медињад:
Он-к бад-ў бингарї ба њикмат, гўї:
Инак Суќроту њам Фалотуни Юнон!
Рўдакї мамдўњи худро шахсияти фарњангии
њамадон мешуморад ва азбаски Луќмон дар
Ќуръон њам ёд шудааст ва тибќи баъзе ривоятњо
ўро амакзодаи Иброњим Халилуллоњи пайѓамбар
мегўянд ва дар тўли асрњо дар байни мардум ба сифати донишманд ва њикматпарвар машњур аст, Абў
Љаъфарро дар илму њикмат Луќмони замон мањсуб
мекунад:
Гар бикушояд зуфон ба илму ба њикмат,
Гўш кун инак ба илму њикмати Луќмон!
Рўдакї сифатњои инсонї, ахлоќи њамида, нажоди
пок, мењрубонию ѓамхории мамдўњи худро аз як
тараф, ќањрамонию диловарї, љасорату шуљоати
ўро дар мубориза бар зидди душманон, аз љониби
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дигар, хеле хуб тасвир менамояд, њиссиёти баланди
ватанхоњии ўро рўшану барљаста нишон медињад.
Шоир аз тасвири зоњирї-васфи чењраи ў ба васфи
дунёи ботиниаш мепардозад ва сипас њикоят мекунад, ки нерўи ботинї, ѓановати маънавии мамдўњ
ўро ба майдони њарбу зарб бо душманон, ба њифзи
марзу бумњои ватан овард:
Хуб нигањ кун бад-он латофату он рўй,
То ки бубинї, бар ин ки гуфтам, бурњон!
Покии ахлоќи ўву покнажодї
Бо нийяти неку бо макорими эњсон!
В-ар сухани ў расад ба гўши ту як роњ,
Саъд шавад мар туро нуњусати Кайвон!
Ва-р-ш ба садр-андарун нишаста бубинї,
Љазм бигўї, ки зинда гашт Сулаймон!
Сомсаворе, ки то ситора битобад,
Асп набинад чун ў савор ба майдон!
Боз ба рўзи набарду кину њамийят
Гар-ш бубинї миёни миѓфару хафтон.
Хор намояд-т жандапил бад-он гоњ,
В-арчи бувад масту тезгаштаву ѓуррон!
В-ар-ш бидидї Сифандиёр гањи разм,
Пеши синонаш љањон давидию ларзон!
Гарчи ба њангоми њилм кўњ тани ўй,
Кўњи Сиём аст, ки кас набинад љунбон!
Душман ар аждањост, пеши синонаш –
Гардад чун мум пеши оташи сўзон!
В-ар ба набард оядаш ситораи Бањром,
Тўшаи шамшери ў шавад ба гаравгон
(ОР, 28 – 29).
Ба њар њол, покии ахлоќ ва тозанажодї, азму
нияти хуб, иззату эњтиром ва лутфу карами Абў
Љаъфар аз муњимтарин омилњои пирўзии ў бар
душман будаанд. Рўдакї њатто сухани мамдўњашро
балогардон мањсуб мекунад, зеро сухани ў ба гўши
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њар як шахси некандеш бирасад, ситораи бехосияти
нањс њамчун Кайвон (Зуњал) ба ахтари саодату
иќбол табдил меёфтааст. Рўдакї бо истифодаи
санъати талмењ Абў Љаъфарро бо пайѓамбару
подшоњ Сулаймони писари Довуд нисбат медињад.
Зеро андаруни садр, ин љо ба маънии тахт, нишастани Абў Љаъфар ба тахт нишастани Сулаймонро
хотирнишон мекунад. Агар Сулаймон таманно созад, боди мурод ўро ба њар љо бихоњад, бо дастњои
ноаёни худ бардошта мебурд ва матлабаш муњайё
мегардид. Дар тасвири Рўдакї мамдўњи ў низ ба
мартабаи Сулаймон расидааст. Њар як сатр ё байти
ќасида як љињати хўву хислати Абў Љаъфарро фаро
мегирад: чобуксаворї, мањорати љангї, рўњи матин
ва нерўи љисмонї... ва дигар хислатњои ў дар риштаи шеър чун дурру гавњар њамоил шудаанд. Шоир
боз образњои ашхоси таърихї ва ривоятї, амсоли
Исфандиёри рўинтан ва ситораи фитнаю љанг
Бањром (Миррих)-ро чун санъати талмењ корбаст
намуда, мамдўњи худро аз Исфандиёри писари
Гуштосп, ќањрамони асотирї волотар ба ќалам
медињад, дар муќобили шамшери ў заифу нотавон
будани ситораи Бањромро хеле устодона таъкид
мекунад. Рўдакї азамат, ќудрат, пойдорию
мустањкамї, ќавипайкарию устувории ќањрамони
ќасидаи худро ба кўњи Сиём монанд мекунад, ба
кўњи воќеие нисбат медињад, ки дар байни
Самарќанду Нахшаб (Шањри Сибз) воќеъ аст.
Устоди сухан ва наво Абў Љаъфарро чун мири
саховатманд тасвир менамояд. Ин хислати ў бахусус њангоми ширакайф будан рўшантар ба зуњур
меояд. Шоир саховати ўро аз абри бањорї бењтару
бештар мењисобад. Муќоиса мекунем, ки агар абри
бањорї танњо оби тира меборад, мамдўњи ў бошад,
дебову зару зеварро њаргиз дареѓ намедорад. Ваќте
ки Абў Љаъфар бо ду кафи худ тўњфањои заррин ато
мекунад, ў «хор намояд њадису ќиссаи тўфон», яъне
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мисли он, ки дар замони Нўњи паямбар тўфон бархоста саросари љањонро пахш карда буд, мављи караму бахшиши ў низ саросари мамлакатро фаро
мегирад:
Боз бад-он гањ, ки май ба даст бигирад,
Абри бањорї чун ў наборад борон!
Абри бањорї љуз оби тира наборад,
Ў њама дебо ба тахту зарр ба анбон!
Бо ду каф ў зи бас ато, ки бубахшад,
Хор намояд њадису ќиссаи тўфон (ОР, 29).
Рўдакї бар ин аст, ки Абў Љаъфар чун дасти саховат ва њиммати худ бикшод, неъмати ў дар олам
густурида гардид, њар кас чї ќадар хост, аз он истифода кард. Мардуми дилбастаи дунё аз он
неъмат роњат дид ва беморон ба шарофати он дармон ёфтаанд. Ободии одаму олам вобаста ба сатњи
баланди иќтисодиёт аст. Бузургии мир низ дар ин
аст, ки ў сатњи њаёти моддии халќро баланд мебардорад ва чун инсонпарвар ба ниёзмандон дасти
кўмак, дасти дармон дароз мекунад:
Неъмати ў густурида дар њама гетї,
Он чи кас аз неъматаш набинї урён.
Бастаи гетї аз-ў биёбад роњат,
Хастаи гетї аз-ў биёбад дармон (29-30).
Њангоми саховати мамдўњ арзиши мадњ (сухан)
баланд рафта, нархи молу мулк паст мефаромадааст:
Лољарам, аз људу аз саховати ўяст,
Нарх гирифта мадењу сомити арзон.
Дар њамин љо масъалаи тоза пайдо мешавад, ки
онро санъат ва мир ё ки мир ва шоир метавон ном
дод. Дар тасаввур ва фањмиши Рўдакї амири Сис304
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тон љавонмарди адабпарвар, фарњангдўст ва
ќадршинос аст. Вай њамчун яке аз сарварони
хушзавќ ва босалиќа сухандону суханфањму
сухансанљ мебошад. Аз њамин љост, ки агар ба хидмати ў шоири тињидаст биравад, бо зари бисёр
бармегардад ва ѓанї мешавад:
Шоир зї ў равад фаќиру тињидаст,
Бо зари бисёр бозгардаду њамлон!
Мир суханварони соњибњунарро бо лутфу карам
менавозад, ба бењтарин намояндагони ањли адаб аз
девони худ вазифа медињад. Пас ў ќадршинос ва
инсонпарвар буда, аркони давлатро аз њисоби олимон ва шоирон мустањкам менамояд:
Марди суханро аз – ў навохтану бирр,
Марди адабро зи ў – вазифаи девон (ОР, 29).
Масъалаи дигаре, ки дар ќасидаи «Модари май»
мавриди баррасї ќарор гирифтааст, муносибати
мир ба халќ мебошад. Дар тасвири шоир ў
хайрхоњи мардум, башардўст ва адолатпеша аст. Аз
ин лињоз мир шахсияти бузургу доност ва дар
љањон ба чунин сифатњои нек мусалмоне ба назар
намерасад:
Боз ба њангоми доду адл бар халќ
Нест ба гетї чун – ў набилу мусалмон!
Фуќаропарварии ў то љоест, ки мардуми заифу
нотавон аз ѓамхории ў тавонгару ќавї мешаванд, аз
дасти ў љабр њам намебинанду аз њаракоташ
душманї њам рух намедињад:
Дод биёбад заиф њамчу ќавї з-ўй,
Љавр набинї ба назди ўву на удвон! (ОР, 29).
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Яке аз шаклњои адолатпешагии Абў Љаъфар афв
кардан ва бахшидани гуноњ будааст. Ин хислати
мардони бузург аст. Рўдакї чунин сифати мири
Систонро сазовори мадњу ситоиш мешуморад ва
мегўяд:
Бо расани афви он муборак хусрав
Њалќаи танг аст њар-ч дашту биёбон!
Пўзиш бипзираду гуноњ бубахшад,
Хашм наронад, ба афв кўшаду ѓуфрон!
Яке аз он душманони давлати Сомониён, ки бо
иѓвои халифаи араб њокимиятро ба даст гирифтанї
буд ва бо ин маќсад ба муќобили Бухоро лашкар
кашид, Амр ибни Лайси саффорї буд. Дар замони
худ Исмоили Сомонї ба ў шикаст дода буд. Чун ў
узр пеш овард, мир Абў Љаъфар аз гуноњи ў гузашт.
Мири Систон ин корро ба хотири сулњ ва мўътадил
гардонидани њаёти мамлакат иљро кард. Вагарна ў
алайњи душманони давлати Сомониён Рустамвор
мељангид. Ин аст, ки Рўдакї дар симо ва амалиёти
љанговаронаи Абў Љаъфар Рустами пањлавонро
мебинад ва санъати талмењро корбаст намуда
мегўяд:
Рустамро ном агарчи сахт бузург аст,
Зинда бад-ўяст номи Рустами Дастон(ОР, 30).
Худи Рўдакї равшану сањењ мегўяд, ки мурод аз
таърифу тавсифи мамдўњ ва корнамоињои ў бузургдошти мардум аст: «Рўдакиё, барнавард мадњи
њама халќ, мидњати ў гўю мўњри давлат бистон!»
(ОР, 30).
Сабки эљодии Рўдакї дар ќасидасарої, чунон ки
худи шоир мегўяд: «Лафз њама хубу ба маънї осон»
аст, яъне зебоии шакл ва сањењию осонфањмии мазмунро шарти асосии ќасидагўї мањсуб мекунад.
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Бино бар он «ќасида... аз љињати шакл мураккаб
аст», гуфтани баъзе адабиётшиносон ба ќасидањои
Рўдакї дахл надорад.
Рўдакї бо камоли хоксорию фурўтанї арза медорад, ки дар олами шеъру санъати сухан Љарир,
Тоййї ва Њассон бошам њам, яъне монанди ин
шоирони араб (асрњои 6-7-8) сухандону сухансаро
бошам њам, «Љуз ба сазовори мир гуфт надонам».
Аммо ќасидаи «Модари май» истеъдоди беназири
суханварии ўро ба ањли илму адаб ва њаводорони
шеъри ноб ба исбот расонд. Аз ин лињоз ба чанд
байти хотимавии ќасидаи Рўдакї назар афканем,
мисли маќоли «мушт намунаи хирвор» аз баландии
санъати эљодии шоир гувоњї медињад. Сар то пои
он байтњо оростаю пероста аз санъати тазоду
муќобила ва тавсифу муќоиса иборатанд. Шоир
амир Абў Љаъфар Ањмад ибни Муњаммад, амири
онваќтаи Систонро њар ќадар баланд бардорад,
маќомашро то моњ бирасонад, душманони ўро
њамон андоза ба пастї мезанад, ба ќаъри замин гўр
мекунад:
Давлати мирам њамеша бод барафзун,
Давлати аъдои ў њамеша ба нуќсон.
Сар-ш расида ба моњ – бар ба баландї
В-они муодї ба зери моњї пинњон (ОР, 32).
Бахусус байти хотимавии ќасида, ки талъати
амирро тобандатар аз талъати хуршед ба шумор
меорад ва сарвату давлаташро пояндатар аз ду кўњЉудї (ќисмате аз кўњи Арарати Арманистон) ва
Сањлон (кўње дар Арабистон) мањсуб мекунад,
дурахшонї ва баландии сухани Рўдакиро низ ба
исбот мерасонад.
Талъати тобандатар аз талъати хуршед,
Неъмати пояндатар аз Људию Сањлон (ОР, 32).
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Вожањои талъат бо неъмат, тобандатар бо пояндатар чун падидаи санъати тарсеъ ќофияву њамвазн
шуда, байтро хеле зебову равон кардаанд. Ин њама
њунарњои шоириро сабки ќасида мепарварад.
3.
Ќасидаи «Шикоят аз пирї», чунон ки аз номаш
пайдост, дар поёни њаёти ў эљод шудааст. Вай асари
њасбињолї мебошад. Рўдакї дар айёми пирї тамоми љараёни зиндагии худро аз пеши назар гузаронида, тањлилу љамъбаст мекунад, ба он бањо
медињад ва хулоса мебарорад. Азбаски љараёни
зиндагии ў аз њаёти љомеа ва дарбори Сомониён,
амиру вазирон, ѓуломону канизон људо набуд,
ќасидаи шоир робитаи ўро бо табаќоти гуногуни
љомеа фаро мегирад. Љараёни зиндагии Рўдакї аз
айёми љавонї то пириаш аз рўзгори халќ људо ба
тасвир намеояд. Њарчанд, ки шоир анъанањои
ќасидасарої ва ќолаби суннатии онро дарњам бишкаста, аз ташбиб, аз тасвири манзарањои табиат
шурўъ намекунад, балки якбора «Маро бисуду
фурў рехт, њар чи дандон буд», гўён ишора ба пирии худ мекунад, вале зуд ба айёми љавониаш бармегардад: « Набуд дандон, ло бал чароѓи тобон
буд». Тавсифи дандонњои «сапеду симзада» фаќат
сифати дандон нест, бали самбули љавонии шоир
њам мебошад:
Сапеду симзада буду дурру марљон буд,
Ситораи сањарї буду ќатраборон буд.
Шоир бо худ гуфтугў мекунад, усули саволу
љавобро пеш мегирад, ки ин њам як навъи
санъатњои маънавї мебошад. Ин сабки лирикї дар
ќасида буда, хонанда садои дили шоир ва њиссиёту
њаяљони ўро мешунавад. Шоир, ки сухан дар тавсифи дандонњои њамчун ќатраи борон ва дурру
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марљони худ мегуфт, боз пириашро ёд мекунад, ки
дар ин айём он њама сарвати табиии ў аз даст рафтаанд:
Яке намонд кунун з-он њама, бисуду бирехт,
Чї нањс буд?! Њамоно, ки нањси Кайвон буд!
Рўдакї аввал сабаби рехтани дандонњояшро аз
таъсири манфии ситораи нањс-Кайвон ва «рўзгори
дароз» иборат медод. Вале боз фикри худро таѓйир
дода, натиља мегирад, ки ин њама кори Худост –
«ќазои яздон» аст:
На нањси Кайвон буду на рўзгори дароз,
Чї буд? Ман-т бигўям: ќазои яздон буд (ОР, 19).
«Дар ин ќасидаи пуртаъсир ва ѓамангез, – менависад донишманди эронї доктор Ѓуломњусейни
Юсуфї, – ки шоир дар пирї ва фартутї, ба таъбири
Лонгфелов, шоири амрикої, «обшори маргро эњсос
мекунад, ки ѓурришкунон аз баландињо бар рўи ў
фурў мерезад», гўшањое аз зиндагонии гузаштаи
вай низ ба сурати зебо тарсим шудааст; ва кадом
пири солхўрдаест, ки аз хотироти талх ва ширини
худ, хосса њасрат бар рўзњои шод ва пурфурўѓи пешин, фориѓ бошад?
Мебинед аз як падидаи њастї ва воќеї, яъне аз
даст додани дандонњо, ки таљрибаи малмуси њар
фарди солхўрда аст, вай бо чї лањни шоиронае сухан гуфтааст! Мазмуни шеър воќеаест оддї, забони
шоир низ забони соддагуфтор аст ва бо калимоти
маъмул ва љумлањои кўтоњ ва њамроњ бо такрорњо.
Аммо навњаи адои маќсуд њунармандона аст: парвози хаёл аст аз дандон ба тасвири «чароѓи тобон»,
«сими сапед», «дурру марљон» ва саранљом парвози
баландтар ва дуртар ва даст ёфтан ба ташбењоте
латиф ва беназир аз мазоњири табиат: «ситораи
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сањарї» ва «ќатра борон». Ин тасвирњои зебо ва
навпадид чизе нест љуз такрори дареѓ ва афсўс бар
фаќдони он марворидњои дурахшон».1
Хаёл мекунам, ки Рўдакї пас аз дидани ѓаму
андўњ ва мусибати зиёд ба бемории диабети ќанд
гирифтор шуда, бо таъсири он дандонњояшро бой
дода буд. Аммо ў ќотеона њамаи инро хости Худо
мењисобид ва ба ибрози андешањои фалсафї мепардозад, ки хеле љолиби таваљљўњ буда, аќидањои
ўро дар бораи диалектикаи њаёт дар бар мегирад:
Љањон њамеша чу чашмест, гирду гардон аст,
Њамеша, то бувад оин-ш, гирдгардон буд.
Њамон, ки дармон бошад, ба љойи дард шавад,
Ва боз дард њамон, к-аз нахуст дармон буд.
Кўњан кунад ба замоне, њамон куљо нав буд,
Ва нав кунад ба замоне њамон ки хулќон буд.
Њамеша дар њаракату амал будани олами њастї,
дар иртиботи њамдигар ба зуњур омадани воќеаву
њодисањои рўзгор, аз байн рафтани кўњна ва тавлиди нав чун њалќањои як занљир тасвир шудаанд. Бебозгашт гузаштани љавонї ва фаро расидани пирї
низ њамчун ќонуни диалектикаи њаёт маънидод мешавад. Рўдакї ба диалектикаи табиат, яъне
таѓйирпазирї ва дигаргун шудани шаклњои он низ
ишора карда мегўяд:
Басо шикастабиёбон, ки боѓи хуррам буд,
Ва боѓи хуррам гашт, он куљо биёбон буд.
Фикру андешањои фалсафии Рўдакї дар заминаи
мустањками мантиќ ривољ меёбанд. Ва ў аз баёни
1

Чашмаи рўшан. Дидоре бо шоирон. Навиштаи доктор
Ѓуломњусейни Юсуфї. Интишороти «Илм», чопи севум,
1370 њ. , сањ. 18-19, 20.
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шоиронаи алоќамандии воќеањои љамъият ва табиат ба шарњу тањлили љараёни зиндагии худ рў меорад. Шоир ба маъшуќаи хаёлии худ, ки «моњрўи
мушкинмўй» мехонад ва ў таљассуми бадеии одамони њамзамон ё насли нави љомеа мебошад, чун
руљўи лирикї хитоб мекунад, ки дар ќасида инро
санъати гурез гўянд:
Њаме чї донї, ай моњрўи мушкинмўй,
Ки њоли банда аз ин пеш бар чї сомон буд?!
Ба зулфи чавгон нозаш њамекунї ту бад-ў,
Надидї он гањ ўро, ки зулфчавгон буд.
Шоир аз гузашта – солњои љавониаш ёд мекунад,
ки дар байни хосу ом хеле шўњрат дошт. Хеле барною зебо буд, толибони бисёр дошт, мањбуби дилњо
буд:
Шуд он замона, ки рўяш ба сони дебо буд,
Шуд он замона, ки мўяш ба сони ќатрон буд!
Чунон ки хубии мењмону дўст буд азиз,
Бишуд, ки боз наёмад, азиз мењмон буд.
Дар љавонї рўзгори хушу хуррам, ободу осуда,
серу пур насиби Рўдакї будааст. Нигори сершуморе мафтуну моил ва ошиќи шайдои ў буда, њама
хоњиши ишќварзї бо ў доштаанд:
Басо нигор, ки њайрон будї бад-ў дар чашм,
Ба рўи ў дари чашмам њамеша њайрон буд.
Ба њасрат ёди он рўзњои мозї мекунад ва итминон дорад, ки он рўзњо дигар такрор нахоњанд шуд,
њама бо саодату нишоташ гузашта рафтанд:
Шуд он замона, ки ў шод буду хуррам буд,
Нишоти ў ба фузун буду бими нуќсон буд (ОР, 20).
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Аз ќасида маълум аст, ки Рўдакї солњои хидматашро дар даргоњи Наср ибни Ањмади Сомонї дар
назар дорад. Зеро мањз дар замони њукмронии ў
шоир обрўю эътибори зиёд ва сарвату давлати афзун доштааст. Шоир худро дар он давра монанди
як љавонмарди тавонгаре ба шумор меорад, ки барои зиндагии бенуќсон тамоми имкониятњо дар ихтиёри ў будаанд:
Њамехариду њамесахт бешумор дирам,
Ба шањр њар ки яке турки норпистон буд.
Басе канизаки некў, ки майл дошт бад-ў,
Ба шаб зи ёрии ў назди љумла пинњон буд (ОР, 20).
Маълум мешавад, ки дар он рўзгор њатто канизакон ба ќадри шеъру шоир мерасидаанд ва аз
соњибони худ натарсида, аз љони худ гузар карда,
шабона ба њузури ў мешитофтаанд, то аз сўњбатњо
ва ашъори нобаш бањра бардоранд:
Ба рўз чунки наёрист шуд ба дидани ў,
Нањиби хољаи ў буду бими зиндон буд (ОР, 20).
Истеъдоди фитрї, ганљинаи сухан, шеъру тарона, савтњои дилнишини мусиќї сарвати бепоёни
маънавии ў будаанд. Рўдакї илму дониши фаровон
дошт. Сарватњои моддии ў барбод рафта бошанд
њам, хазинаи каломи раббонї ва маърифати дарёии
ўро касе рабуда наметавонист. Бинобар ин шоир
ифтихор мекунад, ки њастии наљиб ва симои маънавии ўро дониш, сухан ва шеър зебу зинат медињанд:
Дилам хизонаи пурганљ буду ганљи сухан,
Нишони номаи мо мўњру шеър унвон буд (ОР, 21).
Ин љо дар мисраи дуюм як ишораи нозук њам
њаст, ки Рўдакї маликушшуарои ањди Сомониён
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буд. Вай њамчун инсони њаётдўст ба ќадри зиндагї
ва хушињои рўзгор мерасид, дар дил ѓаму ѓуссаро
роњ намедод ва ѓарќи хурсандию нишот ба сар мебурд:
Њамеша шоду надонистаме, ки ѓам чї бувад,
Дилам нишоту тарабро фарох майдон буд.
Агар љавонию љавонмардї, шеъру шоирї,
муњити тарабзои хушу хуррам, сўњбатњои лаззатбахши ёрон, дўстон, мухлисон ва иродатмандон
дили ўро ба мисли њарир нарм нигоњ медоштанд,
пириву ниёзмандињои он дили шоирро њамчун санги хоро сахт кардаанд. Ин як санъати зебои тазоду
муќобилаест, ки аз доираи дил баромада, олами
љавонї ва пирии ўро низ дар бар гирифтаанд:
Басо дило, ки ба сони њарир карда ба шеър,
Аз он сипас, ки ба кирдори сангу сандон буд (ОР, 21).
Дар ќасидаи «Шикоят аз пирї» ишорае ба назар
мерасад, ки Рўдакї оиладор нашудааст, зану фарзанд надоштааст, аз таъминоти моддии хонадон
фориѓ будааст:
Иёл на, зану фарзанд на, маунат на,
Аз ин ситам њама осуда буду осон буд (ОР, 21).
Маълум мешавад, ки ў дар ињотаи зебосанамњо,
«туркони норпистон» њаёт мегузаронида, дар
солњои љавонї оила сохтан ва соњиби фарзанд шудан ба гўшаи хотираш њам наёмада буд. Шояд ў,
чунон ки дар филми њунарии «Таќдири шоир» дида
мешавад, духтаре нозанинро дўст медошт, аммо
раќибон имконият надоданд, ки ў ба муроди дил
бирасад, бинобар ин бошуурона даст аз оиладорї
кашида бошад.
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Ќасидаи «Шикоят аз пирї» танњо асари
њасбињолї нест. Вай масъалањои љиддии иљтимої
ва ахлоќиро низ дар бар мегирад. Яке аз онњо
мавќеу маќоми шоир дар њаёти давлату љамъият
аст. Сарони давлат, аъёну ашроф, амирону вазирон
– њама ўро ќадр мекарданд, арљ мегузоштанд. Муносибати Наср ибни Ањмад ва Абулфазли Балъамї
нисбат ба Рўдакї муносибати давлати Сомониён
нисбат ба адабиёту фарњанг мањсуб мешуд. Ин аст,
ки Рўдакї хитобан ба ёри моњрў мефармояд:
Ту Рўдакиро, эй моњрў, њаме бинї,
Бад-он замона надидї, ки ин чунинон буд.
Бад-он замона надидї, ки дар љањон рафтї,
Сурудгўён гўї њазордастон буд.
Шуд он замон, ки ба ў унси родмардон буд,
Шуд он замона, ки ў пешкори мирон буд.
Њамеша шеъри варо зї мулук девон аст,
Њамеша шеъри варо зї мулук девон буд.(ОР, 21)
Шўњрати шоирї ва њунармандии Рўдакї аз
ќаламрави Хуросон берун рафта, љањони мутаммадинро фаро гирифта буд. Байти дуюми сатрњои дар
саќф овардаамон далел бар гуфтањои мост. Шоир
дар ватани худ на танњо мададгору кўмакрасон«пешкори мирон» ба шумор меомад, балки бо
шеъри худ тамоми љањонро тасхир њам карда буд:
Шуд он замона, ки шеъраш њама љањон бинвишт,
Шуд он замона, ки ў шоири Хуросон буд (ОР, 22).
Худи Рўдакї бо сипосмандї иќрор мекунад, ки
шаъну шараф, обрўю эътибори баланд ва сарватмандии ў натиљаи парасторї, мењрубонї ва
ѓамхории сулолаи Сомониён нисбат ба шахсияти ў
мебошанд:
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Киро бузургию неъмат зи ину он будї,
Варо бузургию неъмат зи оли Сомон буд (ОР, 22).
Дар урфият шоир ё донишмандеро, ки истеъдоди
фитрї ва дастовардњои намоёни эљодї дорад, чун
сарварони давлат эъзозу икром карданд, дигар аркони давлат ва соњибсарватњои гавњаршинос низ
ўро бо эњтиром ва хайрхоњии тамом фаро мегиранд. Азбаски муносибати амирони Сомонї ба
Рўдакї хуб буд, дењќонони замон-заминдорони калон њам шоирро арљ мегузоштанд ва њадяњои арзишманд, симу зари худро аз ў дареѓ намедоштанд.
Ба њар њол он заминдорњои бузург соњибмаърифат
ва суханшинос будаанд. Бесабаб нест, ки Рўдакї
мегўяд:
Куљо ба гетї будаст номвар дењќон,
Маро ба хонаи ў сим буду њамлон буд (ОР, 22).
Фаќат як худи мири Хуросон, ки Наср ибни
Ањмад буд, Рўдакиро бо чил њазор дирам – маблаѓи
хеле зиёд, сарфароз гардонистааст, ки аз атоњои
Мири Мокон бештар буд. Ин ганљи фаровонро худи Рўдакї ёдовар мешавад:
Бидод мири Хуросон-ш чил њазор дирам,
Дар-ў фузунии як панљ мири Мокон буд (ОР, 22).
Бо фармони амир дигар авлиё-бузургону мансабдорон њам неъмати худро ба Рўдакї арзонї медоштаанд:
Зи авлиёш пароканда низ њашт њазор
Ба ман расид, бад-он ваќт њоли хуб он буд.
Чу мир дид сухан, дод доди мардии хеш,
Зи авлиёш чунон, к-аз амир фармон буд (ОР, 22).
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Абўабдуллоњи Рўдакї пас аз баёну тасвири шоиронаи ин њама њаёти шоњона ва шоњона ва
љавонмардонаи худ дар анљоми ќасида менависад:
Кунун замона дигар гашту ман дигар гаштам,
Асо биёр, ки ваќти асову анбон буд (22).
Барои амиќ дарк кардани мазмуну моњияти ин
байти хотимавии ќасидаи Рўдакї бояд тазаккур
дод, ки тамоми бурду бохти шоир ба давраи
њукмронии Наср ибни Ањмад алоќаманд аст. Ваќте
ки Наср ибни Ањмад ба тахти шоњї нишаст, њашт
сол дошт. Рўдакї дар он сол љавонмарди
чилуњафтсола буд. Наср сї сол њукмронї кард ва
дар соли 943 дар сиюњаштсолагии худ аз олам чашм
пўшид. Рўдакї ду сол ќабл аз вафоти ў – дар соли
941 љони амонатиашро супорид. Бояд натиља гирифт, ки ќариб сї соли умри Рўдакї дар даргоњи
Наср ибни Ањмади Сомонї гузашта буд. Агар тахмин кунем, ки муносибати Наср бо Рўдакї дар
охирњои умри амир носоз гардид, 20-25 соли умри
Рўдакї дар робита бо дарбори шоњ бо хушию
хуррамї гузаштааст. «Кунун замона дигар гашт...»
гуфтани Рўдакї ишора ба вайрон шудани муносибати Наср нисбат ба Рўдакист, ки мо ин масъаларо
дар тафсири тарљумаи њоли шоир баррасї карда
будем. «Ман дигар гаштам» гуфтани Рўдакї ишора
ба рафтани худ аз дарбор ва мањрумињои дигари
моддї мебошад. Ин аст, ки ў хитоб менамояд: «Асо
биёр, ки ваќти асову анбон буд». Асо гирифтани
Рўдакї рамзи пирї бошад, «ваќти асову анбон буд»
гуфтани ў чунин мазмун дорад: халтаи чармини
сафарї (анбон) ба китф овехта, асозанон дар байни
халќ гаштан лозим аст. Ин таъбир нишонаи тамоман баркандани робита бо дарбор мебошад.
«Шеъри Рўдакї ба фасоњати забон ва тавоноии
баён мумтоз аст, – менависад Ѓуломњусейни
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Юсуфї, – аз љумла њамин ќасидаи «Пирї». Забони
ў гоњ аз содагї ва равонї ба забони гуфтор мемонад, љумлањои кўтоњ ва феълњои басит (назири абёти дувум, сеюм, панљум...) ва такрори феълњо ва
бархе дигар аз аљзои љумла дар шеъри ў (монанди
абёти дувум, чањордањум) аз хасоиси забони
мањовара аст. Бо ин њама, дар ин забони сода,
маъонии борик ва хаёлоти латифро дар шеъри худ
парварда ба мо илќо мекунад. Васфи ў аз ишќи
зеборўён ва базми шодї бо онон намунае аз
ѓазалњои Рўдакивор аст, ки Унсурї орзу дошт назири онро бисарояд. Дар ин забони зудуда ва равшан, ки монанди чашмаи зулол сафои табиї дорад,
бархе зебоињо падид омада, ки чун ороиши нопайдо мањсус аст ва дилрабо ва гоњ ба сурати такрор ва
навъи љинос аст дар алфоз.
Дар забони форсии он давра, бе њар гуна тааммуд, алфози арабї бисёр андак буд. Дар ин ќасида
њатто абёте дида мешавад, ки холї аз њар калимаи
арабї аст (назари абёти панљум, шашум, њаштум,
дањум, понздањум ва бистудувум), ки њамаи нишонаи тавоноии забони форсї дар он рўзгор аст ва
ќудрати табъи шоир ва њам њушдоре тавонад буд
барои онон ки аз сари хомї ба саранависї дилхушанд, ѓофил аз он ки забон њамеша монанди сели
хурўшон дар бистари рўдхонаи замон ва зиндагии
хеш дар њаракат ва пешрафт аст ва ба салиќаи ин ва
он ва сару савдои атрофиён ва пироишгарон эътиное надорад. Ин низ яке дигар аз нуктањои борикест, ки аз Рўдакї, устоди бузурги забони форсї,
метавон омўхт».
Доктор Ѓуломњусейни Юсуфї меафзояд, ки «ин
ќасидаи њасбињолии ў низ њаст ва дар айни њол намунае аст аз шеъри дурахшони дарї дар беш аз як
њазор сол пеш. Барои форсизабонон ва дўстдорони
шеъру адаб. Ин ёдгори гаронмоя аз падари шеъри
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форсї бе гумон гаронќадр аст ва њифз карданї, монанди њар ёдгори падар».1
«Дар ин ќасидаи пуртаъсир ва ѓамангез «Шикоят аз пирї», ки шоир дар пирї ва фартутї, ба
таъбири Лонгфелов, шоири амрикої, «обшори
маргро эњсос мекунад, ки ѓурришкунон аз
баландињо бар рўи ў фурў мерезад, гўшањое аз зиндагонии гузаштаи вай низ ба сурати зебо тарсим
шудааст; вай кадом пири солхўрдаест, ки аз хотироти талх ва ширини худ, хосса њасрат бар рўзњои
шод ва пурфурўѓи пешин, фориѓ бошад?»
«Минбаъд аз як падидаи њастї ва воќеї, яъне аз
даст додани дандонњо, ки таљрибаи малмусињар
фарди солхўрда аст, вай бо чї лањни шоирона сухан гуфтааст! Мазмуни шеър воќеаест оддї, забони
шоир низ забони соддагуфтор аст ва бо калимоте
маъмул ва љумлањое кўтоњ ва њамроњ бо такрорњо.
Аммо нањваи адои маќсуд њунармандона аст: парвози хаёл аст аз дандон ба тасвири «чароѓи тобон»,
«сими сапед», «дурру марљон» ва саранљом парвози
баландтар ва дуртар ва даст ёфтан ба ташбењоте
латиф ва беназир аз мазоњири табиат : «ситораи
сањарї» ва «ќатраборон». Ин тасвирњои зебо ва навпадид чизе нест љуз такрори дареѓ ва афсўс бар
фаќдони он марворидњои дурахшон» (сањ. 20).
4.
Ќасидањои Рўдакї асарњои навпардозонаанд,
онњо бо ваќеият иртиботи ќавї доранд. Агар њамаи
ќасоиди шоир то ба замони мо бе каму кост омада
мерасиданд, медидем, ки онњо пањлўњои мухталифу
рангоранги њаётро чї гуна санъаткорона фаро мегирифтанд. Дар асоси ќасидањои «Бўи љўи
Мўлиён», «Модари май», «Шикоят аз пирї» ва
порчањои боќимонда аз ќасидањои дигари Рўдакї
1

Чашмаи рўшан, сањ. 25-26.
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низ натиља метавон бардошт, ки мавзўи онњо
мањдуд нестанд, танњо сифатњои мамдўњро дарбар
намегиранд, балки бо њаёти сиёсї, иљтимої ва
ахлоќии мамлакат робитаи мустањкам доранд. Шоир ќатъи назар аз њаљми ќасидањо («Бўи љўи
Мўлиён» – 7 байт, «Шикоят аз пирї» – 33 байт,
«Модари май» – 93 байт) ба љуз ситоиши мамдўњ
масъалањои иљтимої, фалсафї ва ахлоќиро низ
мавриди баррасї ќарор дода тавонистааст.
Ќасидањо дар адабиёти араб, одатан, аз 50 то 100
байт будаанд. Рўдакї ин њаљму ќолабро риоя намекунад. Њаљми ќасидањои ў вобаста ба мавзўю
масъалањои баррасишаванда мебошанд.
Кистанд ќањрамонон – мамдўњони асосии
ќасоиди Рўдакї?
Ба ин савол худи ќасидањо љавоб медињанд: ќабл
аз њама Наср ибни Ањмади Сомонї, сипас падари ў
Ањмад ибни Исмоили Сомонї, ки наздиконаш ўро
тавсиф намуда Абулфазл, яъне падари илму
маърифат, аз њама афзалу бартар мешумориданд ва
ин сифати ўро Рўдакї њам таъкид мекунад:
Чу фазли Мир Абулфазл бар њама маликон,
Чу фазли гавњару ёќут бар набањра башиз.
Нињоят Абў Љафъар Ањмад ибни Муњаммад
(«Модари май»), Абулфазли Балъамї (вазир), Абў
Тайиб Мусъабї, ки Рўдакї дар бораи ў гуфтааст:
маро људи ў тоза дорад њаме, магар људаш абр асту
ман киштзор, вазири дарбори Наср ибни Ањмади
Сомонї, шоир ва фозили соњибэњтиром, инчунин
Мокон ибни Кокї ва Хољаи Аднонї... Асомии
њамаи ашхоси мазкур дар ќасидањои Рўдакї тазаккур ёфтаанд.
Мавзўъ ва сужети ќасидањои Рўдакї аз
ќасидањои арабї ба куллї фарќ мекунанд. Банду
басти ќасидањои Рўдакї низ дигар-дигаранд.
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Дар порчаи ќасидае, ки бо сатри «Ай он, ки
ѓамгиниву сазоворї» оѓоз меёбад, Рўдакї ба нафаре панд медињад, ки гирифтори мусибату андўњи
зиёд аст. Зоњиран он шахс одами хеле наздики худ,
шояд пайванди худро гум кардааст. Шоир ба тасаллии мамдўњи худ аз мавќеи фалсафї наздик мешавад, яъне њаёт аз рафтану омадани одамон иборат мебошад, яке аз љањон мегузарад, дигаре ба
зиндагї чашм мекушояд. Бо ѓам хўрдану андўњ кашидан, гиряву зорї каси рафтаро багардонида намешавад. Рўдакї аз љањони каљрафтор лаб ба шиква мекушояд, ки нишебу фарози бисёр дорад, ба
муроди кас намегардад, зарбаю иллаташ фаровон
аст. Кас дар пеши зулму ситами дунё ољизу нотавон
аст, зўри бењуда миён бишканад:
Њамвор кард хоњї гетиро?!
Гетист кай пазирад њамворї?!
Озори беш бинї з-ин гардун,
Гар ту ба њар бањона биёзорї!
Шоир љањонро торикистоне мешуморад, ки аз он
нуре падид намеояд. Дар чунин вазъият чї бояд
кард? Рў ба хушињои зиндагї овардан, ба аќлу хирад такя кардан лозим аст:
То бишканї сипоњи ѓамон бар дил,
Он бињ, ки май биёриву бигсорї!
Андар балои сахт падид оранд
Фазлу бузургмардиву солорї (НМ-51).
Дар пеши ранљу дардњои рўзгор ва њаллу фасли
муаммоњои њаёт «фазлу бузургмардиву солорї»
нишон додан яке аз шартњои зиндагии худи Рўдакї
будааст ва он дар порчаи мазкури ќасидаи ў низ ба
зуњур омадааст.
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Яке аз порањои боќимондаи ќасидаи дигари
Рўдакї бо мисраи «Ай бар њама мирони љањон ёфта
шоњї» сар мешавад. Аз худи њамин сатр рўшан мегардад, ки вай дар ситоиши Наср бинни Ањмад
гуфта шудааст. Устод Рўдакї, ин шоири нуктадону
нуктафањм, сухандону суханшинос, ки дар ањди
њамин шоњ дар дарбори Сомониён обрўю эътибори
баланд пайдо карда буд, мањз ўро њамчун сарвари
шоњони љањон мадњ мекард, ўро њам шоњ, њам моњ
мехонд. Гузашта аз ин, мефармояд:
Мирї ба ту мањкам шуду шоњї ба ту хуррам,
Бар хира надоданд туро мирию шоњї (НМ-52).
Њарчанд ки дар ин ќасида мамдўњи шоир шоњ
аст, асар мазмуну мўњтавои ватанхоњї дорад, ифтихори Рўдакиро аз нерўи азими давлати Сомониён
ифода менамояд. Агар давлат чунин ќувваю ќудрат
намедошт, душманони он, ки бо тамаъ ва наќшањои
истилогарї ба ќаламрави давлати Сомониён сар
даровардаанд, шикаст намехўрданд. Ин аст, ки шоир ба муносибати маѓлубияти душманон шоњро ба
хушию хурсандї даъват месозад:
Май хоњ, ки бадхоњ ба коми дили ту гашт
В-аз бахт бадандеши ту овард табоњї! (НМ-51).
Душманон бо нияти бад – ѓасб кадани хоки Бухоро ва соњибият ба тахту тољи шоњї ба љанги
истилогарї даромаданд, ки ин азми бењудаи дур аз
адолат буд. Бинобар он ба зарбаи љонкоњи ватандорон дучор омаданд ва саркўб шуданд. Парчами
пирўзї ба шоњи Бухоро насиб гардид:
Онњо, ки њама майл сўйи мулки ту карданд,
Инак бинињоданд сар аз тофтароњї! (НМ-52).
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Ќасидаи мазкур, бешубња, яке аз ќасидањои
ватанхоњонаи устод Рўдакї ба шумор меояд.
Дар идомаи ин ќасидаи дигар дарљ ёфтааст, ки
онњо низ дар бузургдошти мир (шоњ) ва дўстию
бародарї
эљод
шудаанд.
Шоир
сарвари
њунарманди кишварро ситоиш мекунад, ки худаш
ва номаш дар љањон љовидонї гарданд, њунари давлатдории ў дар асарњо тасвир ёбанд. Рўдакї бо истифода аз санъати бадеии баргардонаш, ки вожаи
асар њам дар сар, њам дар охири байт меояд, чунин
менависад:
Асари мир нахоњам, ки бимонад ба љањон,
Мир хоњам, ки бимонад ба љањон дар асаро! (52).
Порчаи хубе аз ќасида бо байте ибтидо мегардад, ки низ ѓояи ватанхоњї, ифтихор аз Бухоро,
шаъну шавкат ва шукўњу шўњрати онро дар бар
кардааст. Овозаю иштињори Бухоро њамчун пойтахти Мовароуннањру Хуросон ва маркази илму
фарњанг дар ањди Сомониён чунон пањн шуда буд,
ки Рўдакї онро аз Баѓдод њам баландтар мегузорад. Пирўзї ва футўњоти «мири Хуросон», ки дарзамон девори Хуросон низ мањсуб мешуд, дар
дањони хосу ом буданд. Мир тимсоли ѓалаба њисоб
меёфт. Ин аст, ки аз ин комёбињои давлатї ва илмию фањанги садои ифтихори шоир баланд мегардад ва ў мегўяд:
Имрўз, ба њар њоле, Баѓдод Бухорост,
Куљо мири Хуросон аст, пирўзї он љост (НМ-52).
Ифтихори Рўдакї аз обрўю эътибори байналмилалии Бухоро ва њукуматдорони забардасти
Сомонї суханони умумї не, балки ифтихори миллї
буданд. Рўдакї аз муњити фаъолияти адабї, сарвату давлати шоњона сари ифтихор боло мебардорад,
322
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

аз беѓамї меболад ва лаб ба дуо мекушояд, ки ѓаму
андўњ насиби душманони давлат гардад:
Май њасту дирам њасту бути лоларухе њаст,
Fам нест в-агар њаст, насиби дили аъдост.
(НМ-52).
Порчањои боќимондаи ќасоиди Рўдакї танњо аз
мадњи шоњону амалдорони сомонї иборат нестанд,
балки аќидањои танќидии шоирро низ дар бар гирифтаанд. Ў шоњро њамчун сарвари идеалї мадњ
кунад њам, аз нуќсонњои замона ва рўзгори ниёзмандонаи мардум чашм намепўшад. Байтњои
ситоишї, орзуву омол ва сатрњое, ки њолу ањволи
мардумро фаро мегиранд, њамчун њалќањои як
занљир паси њамдигар меоянд:
Љањон ба коми Худованд боду дер зиёд,
Бар ў ба њељ њаводис замона даст мадод!
Худойи арш љањонро чунин нињод нињод,
Ки гоњ мардум аз ў шоду гањ бувад ношод (НМ-53).
Рўдакї мамлакати худро бо шоњони мисли «худованд» ва мардуми дар зиндагї «шоду ношод»-аш
мањбуби дил мењисобад. Аз њамин љост, ки дуои
хайрро лозим медонад: «Худой чашми бад аз мири
ту бигардонад!» (НМ-53).
Аз як ќасидаи панду ахлоќии Рўдакї чањор байт
боќї монда, ки муносибати тарафайни дўстонро фаро мегирад. Аз дўст ба њар чиз озурда набояд шуд, –
насињат мекунад шоир, – айши дўст гоњ шодию гоњ
дард мебахшад. Агар дўст озор дода бошад, мавриди навозиши ў њам мерасад ва ту доѓи љафоро
фаромўш хоњї кард. Дўст сад маротиба некї карда,
боре бадиро раво дида бошад, некињои ўро ба боди
фаромушї додан лозим нест. Як бадии дўст мисли
хор бошад, некињои зиёди ў чун хурмост:
323
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Сад нек ба як бад натавон кард фаромўш,
К-аз хор барандешї, хурмо натавон х(в)ард
(НМ-53).
Хулосаи порча панди таъсирнокест, ки њаргиз
кўњна намешавад ва барои тамоми давру замонњо,
барои тамоми инсоният манфиат дорад:
Ў хашм њамегирад, ту узр њамехоњ,
Њар рўз ба нав ёри дигар менатавон кард!
(НМ-53).
Мамдўњи асосии ќасидањои Рўдакї яке аз амирони Сомонї Наср ибни Ањмад мебошад. Муаррихон лаќаби ўро «Амири саъид» гуфтаанд, ки
маънияш хушбахт ва хуштолеъ аст. Шояд ба ин сабаб, ки бештар аз сї сол дар сари ќудрат будааст,
Рўдакї дар ањди њамин амир дар дарбор ба
мартабањои баланд расид ва сарвати зиёде љамъ
овард. Аз њамин љост, ки аксарияти ќасидањои ў дар
ситоиши ў суруда шудаанд. Дар маљмўаи «Насими
Мўлиён» 46 ќасидаи Рўдакї –ду ќасидаи мукаммал
(«Шикоят аз пирї», «Модари май»), як шеъри
ќасидамонанд («Бўи љўйи Мўлиён») ва дигар
порчањои боќимондаи ќасидањои шоир гирдоварї
шудаанд, ки ин хизмати шоистаи Асрори
Рањмонфар аст.
Аз ќасидае, ки Рўдакї дар мадњи Наср бинни
Ањмад гуфтааст, њамагї ду байт дар дастраси мост.
Шоир дар он саховатпешагии мамдўњи худро аз
Њотами Той ва нерўмандии ўро дар љанг алайњи
душман аз Рустами Достон њам бештар арљ мегузорад. Рўдакї бо роњи тасдиќ (дар байти якум) ва инкор (дар байти дуюм) фикри аввалаи худро ривољ
медињад ва муболиѓаи шоиронаи ў дар њаќќи амир
ба иѓроќ мерасад:
324
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Њотами Тойї туї андар сахо,
Рустами Дастон туї андар набард!
Не, ки Њотам нест бо људи ту род,
Не, ки Рустам нест дар љанги ту мард! (НМ-53).
Дар баъзе порањои дигар шуљоату љавонмардї
ва «давлати љавон»-и амир васф шудаанд. Шоир
таъкид мекунад, ки «Аз њазорон – њазор неъмату
ноз» нафаре ба дунёи охират ба љуз кафан моле
нахоњад бурд. Аз ин сабаб баробари зикри
пўшидану хўрдани амир саховати ўро низ мавриди
ситоиш ќарор медињад, ки холисона аст.
Мардонагї, шуљоатмандї ва љанговарии амир
њамеша мадди назар ва мавриди таваљљўњи Рўдакї
будаанд. Ў аз як тараф диловарї, нерўи теѓи
мамдўњро ситоиш намояд, аз тарафи дигар аз хаёли
разми амир ба тарсу вањм афтодани душманро тасвир менамояд Ин тарзи суханварї тазодест, ки
маќоми амирро боло бардошта эътибори адўро
паст мезанад:
Хаёли разми ту гар дар дили адў гузарад,
Зи бими теѓи ту бандаш људо шавад аз банд.
(НМ-54).
Дар тасвири Рўдакї њар ќадар, ки «Дарахти умри бадандеш» аз по фитад, дар мамлакат адли амир
њамон андоза зиёд мешавад, то љое, ки дар фазои он
бозу саъва њампарвоз мегарданд ва умри
њамватанон мисли ба њам пайвастани шабу рўз
пурбаракат мешаванд:
Зи адли туст ба њам бозу саъваро парвоз,
Зи њукми туст шабу рўзро ба њам пайванд.
(НМ-54).
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Шоир дар ин байт аз муболиѓаю иѓроќ гузашта
ба ѓулув мерасад, ки ин сабки ќасида аст.
Дар чањор сатре, ки аз як ќасида ба мо расидааст, мањорати љангии сарбозони «малики кишваргир» мавриди таърифу тањсин ќарор гирифтаанд.
Чокарони шоњ ба хайётон – дўзандагоне ташбењ
карда шудаанд, ки бо найза ќади душманро чен
карда, бо шамшер мебурранду бо тир медўзанд:
Чокаронат ба гањи разм чу хайётонанд,
Гарчи хайёт наянд, ай малики кишваргир!
Ба гази найза ќади хасми ту мепаймоянд,
То бибурранд ба шамшеру бидўзанд ба тир!
(НМ-57).
Яке аз ќасидањои Рўдакї «Дар мадњи вазир
Абултаййиб Тоњири Мусъабї» суруда шудааст. Ин
вазири фозилу донишманди ањди Наср ибни Ањмад
шоир њам буда, дар забонњои форсї-тољикї ва
арабї шеърњои хуб менавишт. Ба устод Рўдакї
ѓамхорию кўмаки худро дареѓ намедоштааст. Ин
аст, ки дар порчаи боќимондаи ќасида шоир ќабл
аз њама људ – саховат, њиммат, дасткушодї ва хирадмандии Тоњири Мусъабиро мадњ мекунад.
Рўдакї инъомњои ўро ба абре ташбењ мекунад, ки
борони саховаташ пайваста ба киштзори ў мерезанд. Шоир худро ба киштзоре монанд мекунад, ки
аз борони рањмати ў њамеша тозаю озода ва
серњосил аст:
Маро људи ў тоза дорад њаме,
Магар људаш абр асту ман киштзор?! (НМ-56).
Шоир бар ин аст, ки мамдўњи ў шоистаи ситоиш
мебошад. Бинобар он дар бораи ў аз рўи андешаю
хирад њарф задан лозим меояд. Мусъабї сазовори
мадњ аст.
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Донишмандон дар замонњои гуногун оид ба
ќасоиди Рўдакї бањои баланд додаанд.
Шиблии Нўъмонї, олими машњури Њиндустон
менависад: «Дар баъзе аз ќасоид шоњкорињое ба
кор бурда, ки њанўз љавоби он гуфта нашудааст ва
аз љумла ќасидаест муштамил бар 33 байт, ки тамоми он матлаъ мебошад. Матлаъи аввали он ин
аст:
Надонї дарди њаљр, эй бут, маро з-он заљр гардонї,
В-агар зорам нагардонї, ба доѓи њаљр гардонї»1
Ба ќасидањои Рўдакї Е. Э. Бертельс дар тадќиќоти арзишноки худ «Таърихи адабиёти форсїтољикї» ва устод С. Айнї дар китоби гаронмояи худ
«Устод Рўдакї» (1940), донишманди бузурги Эрон
устод Саид Нафисї дар тањќиќоти пурќимати худ
«Ањвол ва ашъори Абў Абдуллоњ Љаъфар бинни
Муњаммад Рўдакии Самарќандї» дар се муљаллад
(љ. 1, Тењрон 1309 шамсї; љилди 2, Тењрон 1310
шамсї, љилди 3, Тењрон 1312 шамсї) ва бисёр адабиётшиносони дигар бањои баланд додаанд.
Ќањрамони асосии ќасоиди Рўдакї њокими одил
буд. Камол Айнї менависад: «Устод Рўдакї ба
«њокими одил сифатњои зиёди баланду хубро нисбат медињад, ки бештарини онњо танњо орзуи
наљибонаи шоир буданд. Ин тавсифу таърифњое, ки
шоир мекард, ба маќсади муайяне равона карда
шуда буд. Яъне бо талќин кардани сифатњои олї
шоир мехост, ки хулќу кирдори шоирон ва саркардагони замонро, ки ба љамъият бевосита дахлдор
аст, як навъ ба хатти адолатпарастї, инсондўстї,
саховату инсоф ва шуљоату фидокорї кашад. Ва
онро њам њукм кардан мумкин аст, ки шоир
мадоењи худро бо як љиддияти олии њакимона ва
салобати пирона, ки шоистаи шарафи марди бузург
1

Шиблии Нўъмонї. Шеър-ул-Аљам. сањ. 34.
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буд ва бо фасоњату балоѓати соддаи бењамто эљод
кардааст, ки онро танњо ба Рўдакї хос гуфтан хеле
муносиб ва баљост».1
Дар замони шўравї ба мероси адабии шоирони
дарони феодалї аз мавќеи синфї бањо медоданд.
Шоире, ки феодалњо – амирону вазирон ва дигар
соњибдавлатонро, ќатъи назар аз хизматњо ва
сифатњои шахсии эшон, мазаммат карда бошад,
шоири пешќадам мањсуб мешуд. Агар сарварони
давлати феодалї ва дигар мансабдоронро, онњо арзанда бошанд њам, васф карда бошад, чунин шоир
иртиљої ба њисоб мерафт. Агар мунсифона изњори
андеша кунанд, «мањдудияти таърихї ва нуќсонњои
ѓоявии шоир»-ро тазаккур медоданд. Ин аст, ки А.
Мирзоев низ ба хизматњои Рўдакї дар таърихи
адабиёти форсї-тољикї бањои шоиста дода, арљ гузошта бошад њам, ба мадњияњои шоир «аз нуќтаи
назари талаботи ѓоявї наздик шудан»-ро фаромўш
накардааст. Ин аст, ки донишманди маъруф
«ќитъањои шеърии парокандаи аз мадењањои
Рўдакї боќимонда»-ро аз нуќтаи назари талаботи
ѓоявї «пасттарин ќисмати осори адабии ў» ба шумор меоварад.
Хушбахтона, се шарти асосии мадењасарої будааст, ки онњоро Шиблии Нўъмонї гуфтааст: якум,
ќобили мадњ будани мамдўњ; дуюм, ба хислат ва
сифоти мамдўњ рост ва дуруст будани таъриф ва
тавсиф; сеюм, ќувваи сухан – муњаррики тамсилот
ва эњсосот будани тарзи васфи мадења.2
А. Мирзоев шартњои мазкурро зикр намуда,
бањои ќотеъ не, балки «мулоњизањои эњтимолї»-и
худро чунин ба риштаи тањрир меорад:
К. Айнї. Ќасида дар осори Рўдакї. -Рўдакї ва замони ў.
Нашриёти давлатии Тољикистон, Сталинобод, 1958, сањ.
111.
2 А. Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї, сањ. 221.
1
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«Рўдакї дар ин ќисмати эљодиёти худ шарти
якуми мадењасароиро дар њаќиќат ба назар гирифта
будааст, зеро ў мадењањои худро ба њамон намояндагони табаќаи њоким бахшидааст, ки онњо назар
ба атрофиёни худ бењтар буда, барои иќтидори
давлати марказият пайдокардаи Сомониён ва
тараќќии илму фан, бо маќсадњои хоси феодалии
худ бошад њам, кўшиш карда будаанд. Масалан,
Ањмад ва Наср баъд аз Амир Исмоил аз бењтарин
намояндагони хонадони Сомониён бошанд,
Балъамї ва Мусъабї, чи навъе ки дар боло низ
мушоњида карда шуд, аз пешќадамтарин дарбориёни Сомониён будаанд.
Шарти дуввум, ба фикри мо, аз тарафи шоир то
ба охир риоя карда нашуда будааст. Таъриф ва тавсифи мамдўњоне, ки дар ќитъањои шеърии ин
ќисмати мероси адабии ў дода шудааст, гумон намекунем, ба куллї бо хислат ва сифатњои мамдўњон
рост меомада бошанд. Масалан, ин ду байти аз
мадењаи ба Наср бинни Ањмад бахшидаи шоирро аз
назар гузаронем:
Њотами Той туї андар сахо,
Рустами Дастон туї андар набард.
Не, ки Њотам нест бо људи ту род,
Не, ки Рустам нест дар љанги ту мард.
Рўдакї дар ин ќитъаи шеърї аз тасвири сифоти
мамдўњ дур рафта, хеле ба муболиѓа роњ додааст ва
маълум аст, ки Наср бинни Ањмад дар ќањрамонї
на ин ки ба Рустам баробар набуд, балки њељ як аз
корнамоињои афсонавии Рустамро њам зоњир накардааст. Шарти саввум, ки ба воситаи ќувваи сухан майл ва эњсосоти мамдўњро таѓир додан мебошад, гуфтан мумкин аст, шоири бузург ба куллї аз
ўњдаи иљрои он баромадааст. Мисоли равшани ин
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даъво воќеаи ќасидаи «Бўи љўи Мўлиён» аст» (сањ.
221-222).
А. Мирзоев ба аќидаи худ устувор аст, ки Рўдакї
шарти дуюм, яъне ба хислат ва сифоти мамдўњ рост
ва дуруст будани таърифро риоя накардааст, чунки
таъриф ва тавсифи мамдўњон ба куллї бо хислату
сифатњои мамдўњ мувофиќ набуда, шоир аз тасвири
сифоти мамдўњ дур рафтааст.
Ба фикри камина Шиблии Нўъмонї ва
Абдулѓанї Мирзоев яке аз вижагињои асосии асари
бадеї ва ќањрамони онро аз эътибор соќит кардаанд. Ин вижагї аз њамин иборат мебошад, ки
ќањрамони асари бадеї нусхаи аслї – нусхаи фотографии шахсияти таърихї ё воќеї нест. Шоир
њуќуќи комил дорад, ки бо маќсади офаридани образи типї аз чунин воситањои тасвири бадеї,
њамчун муболиѓа, истифода барад. Муболиѓа ва
иѓроќ њамчун воситањои офариниши образи типї
муњимтарин хусусияти жанри ќасида ба шумор
меоянд. Агар санъаткор ба назди худ вазифа гузорад, ки таъриф ва тавсифи мамдўњро ба куллї бо
хислат ва сифатњои мамдўњ рост меоварам, њељ гоњ
ќасида эљод карда наметавонад. Чунин асар
хусусиятњои бадеї пайдо намекунад ва ба хонандаю шунаванда таъсири эмотсионалї бахшида наметавонад. Њатто дар ќасидањои њаљвї низ
хислатњои ќањрамони њаљвшаванда бо муболиѓаю
иѓроќ, њатто ѓулув, тасвир меёбанд. Чї љои мамдўњ,
ки ќањрамони мусбат аст. Ќасидасаро мамдўњи
худро он тавр тасвир намекунад, ки дар њаёт њаст,
балки тибќи рисолати љамъиятии худ ба тасвир меорад. Дар симои ў њамон хислату сифатњоеро
таљассум менамояд, ки чунин хусусият ва
фазилатњоро дар њастии ў шоир дидан мехоњад.
Устод А. Мирзоев менависад, ки «Наср бинни
Ањмад дар ќањрамонї на ин ки ба Рустам баробар
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набуд, балки њељ як аз корнамоињои афсонавии
Рустамро њам зоњир накардааст».
Хотирнишон мекунем, ки Њотами Той ва Рустам
њам дар зиндагї ин хел набудаанд, чунон ки дар
достону ривоятњо ба тасвир омадаанд. Њар ду њам
бо њамон сифату фазилатњое, ки мо мешиносем, зодаи тафаккури рангин ва тахайюлии халќ мебошанд. Онњоро њам шоирону носирон офаридаанд.
Он образњо низ аз њаќиќати њаёт дуранд (сар то по
бо муболиѓаю иѓроќ эљод шудаанд), вале идеоли
халќро дар бораи саховатмандї ва ќањрамонї ифода мекунанду дар њастии худ таљассум менамоянд.
Агар Рўдакї дар бораи Наср ибни Ањмад ќасида
суруда мегуфт, ки «Ту сахї њастї, лекин ба Њотами
Той баробар шуда наметавонї, ту дар майдони набард пањлавонї кардї, лекин монанди Рустам
нестї...», ин гуна тавсиф маънї пайдо намекард,
ќасида њам ба вуљуд намеомад. Ќасида њосили тахайюли олитарини бадеии шоир аст ва шоир оид ба
амир асари бадеї эљод карда, аз сатњи олии
ќањрамони худ паст фаромада наметавонад, аммо
баландтар парвоз карда метавонад. Ќасида бо сабки олї эљод мешавад, санъати сухан њам ба он
мувофиќат њосил мекунад. Бесабаб нест, ки шоњро
ба Офтобу Моњ баробар мекунанд ва агар бо
шахсиятњои достонї муќоиста намоянд, аз Њотами
Той ва Рустам волотар мешуморанд. Ин ќонуни
жанр аст!
Адабиётшиноси варзида Худої Шарифов сањењ
менависад: «Ќасида њумчун навъи адабї шакли муайяни ифодаи шуури љамъиятист. Функсияи
маърифатии ќасида дар тўли асрњо, бо нишебу
фарозњо бошад њам, мављудияти онро таъмин кард.
Вай њамчун навъи маърифат ва мафкураи љамъиятї
равиши муайяни шуури љамъият (аксаран мафкураи сохти њукмрони феодалї)-ро инъикос карда, бо
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дигар љараёнњои шуури љамъият мухолифат варзидааст ва ќасидаи тољикї аз адабиёти араб ба љуз
ќолаби зоњирї чизи дигареро интихоб накардааст».1
Ќасидањои Рўдакї низ њамчун баёнгари яке аз
шаклњои шуури љамъият – оинаи рисолати халќ дар
бораи шоњ ва дигар сарварони одил, ки ќабл аз
њама ватанхоњ будаанд, вазифаи маърифатии худро
пурра ба љо овардаанд.

1

Худої Шарифов. Услуб ва камолоти сухан. Душанбе, «Ирфон», 1985, сањ. 94.
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Боби VIII
«ЃАЗАЛ РЎДАКИВОР
НЕКЎ БУВАД...»
Дар адабиётшиносї аќидае маъмул аст, ки ѓазал
дар марњилаи пайдоиши худ њамчун жанри
мустаќил падид наомад, балки вай ќисмати насиб ё
ташбиби ќасида буд. Шоирон дар оѓози ќасида ба
тасвири манзарањои табиат мепардохтанд ё эњсоси
ошиќонаи худро иброз медоштанд, њамин ќисм
рафта-рафта аз ќасида људо шуд ва ѓазал ба вуљуд
омад. Шояд дар назми арабї њамин тавр бошад,
вале дар назми форсї-тољикї ин вижагї ба назар
намерасад. Масалан, дар оѓози ду ќасидаи мукаммали устод Рўдакї «Модари май» ва «Шикоят аз
пирї» на тасвири манзарањои табиат, на изњори
ишќ мушоњида мешаванд.
Аллома Шиблии Нўъмонї адабиёти давраи Сомониёнро дар назар дошта навишта буд: «То он
ваќт барои ѓазал унвони мустаќиле пайдо нашуда
буд, балки дар ибтидои ќасоид ташбибе, ки мекарданд, њамонро ѓазал меномиданд».1 Њамин донишманд дар љилди панљуми асари худ навишта: «Одами сухансароии форсї мегўянд Рўдакї аст. Дар замони ў синфи ѓазал мустаќилан ба вуљуд омада...
Афсўс ки аз ѓазалњои Рўдакї хеле кам дар даст
аст».2
Академик Абдулѓанї Мирзоев дар маќолаи арзишманди худ «Рўдакї ва инкишофи ѓазал дар
асрњои Х-ХV» фикру андешањои олимони Шарќу
Ѓарбро оид ба пайдоиши ѓазал ва сайри таърихии
он мўшикофона аз назари тањлилу тањќиќ гузаро1
2

Шиблии Нўъмонї. Шеър-ул-Аљам, љилди якум, сањ. 22.
Шеър-ул-Аљам, љилди панљум, сањ. 28.
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нида, чунин натиља мегирад: «Дар ин масъала, ки
Рўдакї сардафтари ѓазалсароёни тољику форс будааст, бояд тамоман ба фикри Шиблї њамроњ шуд.
Дар њаќиќат, дар мероси адабии асри Х мо
бењтарин ашъори ошиќонаи ба шакли ѓазал тамоилкардаро аввалин бор дар осори Рўдакї дучор
мекунем».1 А. Мирзоев илова ба намунањои
шеърие, ки дар маќолааш овардааст, барои исботи
фикри худ боз як ѓазали Рўдакиро ба хонандањо
пешнињод мекунад, ки матлааш ин аст:
Мушавваш аст дилам аз карашмаи Салмо,
Чунон ки хотири Маљнун зи турраи Лайло.
Инчунин аќидае њаст, ки дар назми форсїтољикї ѓазал аз адабиёти араб ворид гардидааст.
Сухан дар бораи шакли ѓазал меравад. Агар њамин
воќеа рух дода бошад, љои тааљљуб нест, зеро њар як
адабиёти миллї дар робита бо адабиётњои мардумони дигар тараќќї мекунад ва омўзиши
эљодкоронаи адабиётњои љањон яке аз муњимтарин
ќонуниятњои равнаќу ривољи ин ё он адабиёти
миллї ба шумор меояд, дороиафзоии адабиётњои
миллї бо њамон роњ сурат мегирад. Агар назми
форсї-тољикї дар асрњои IХ-Х баъзе жанрњои адабиро аз таљрибаи адабиёти араб омўхта бошад, ин
њолат заифии назми форсї-тољикиро не, балки
ќувваи он, нерўмандии онро нишон медињад.
«Ѓазал ва ашъори ѓиноии ин ањд дунболаест аз
он чи дар авохири ќарни савум ва авоили ќарни
чањорум мебинем, – менависад Забењуллоњи Сафо. –
Дар оѓози ин ќарн ду ѓазалсарои машњур буданд,
ки шоирони баъд ононро ба устодї дар ин навъ
шеър сутудаанд, аз он ду яке Рўдакї ва дигар
1

Абдулѓанї Мирзоев. Сездањ маќола. Душанбе. «Ирфон»,
1977, сањ. 29.
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Шањид аст. Ќудрати Рўдакї дар ѓазал ба дараљае
буд, ки Унсурї бо њамаи диќќати хаёл ѓазалњои ўро
сутуда ва худро аз овардани мазомини даќиќи онњо
ољиз дониста ва гуфтааст:
Ѓазал Рўдакивор некў бувад,
Ѓазалњои ман Рўдакивор нест.
Агарчи бикўшам ба борик вањм,
Бад-ин парда андар маро бор нест».1
Дар таърихи назми форсї-тољикї аввалин
ѓазалњои нобро Абў Абдуллоњи Рўдакї эљод кард.
Ў ба ѓазал шаклу мазмун, тавоної ва њусн ато намуд. Рўдакї ѓазалњое офарид, ки шакли миллї доранд ва мазмуну мўњтавои онњо аз њаёти сиёсию
иљтимої ва фарњангии даврони ў људо нестанд.
Шоир дар ѓазалиёти худ тамоми имкониятњои забони модарї ва захираи луѓавии онро истифода
кард, мусиќавият ва нафосати забони форсїтољикї, зебої, шевої, малоњат ва латофати онро ба
љилва овард. Азбаски Рўдакї мутриб ва њофиз њам
буд, ѓазалњояшро ба оњанг дароварда, худаш месуруд. Шоир иќрор мекунад:
Рўдакї чанг баргирифту навохт,
Бода андоз, к-ў суруд андохт (НМ, 65).
Суруд ба парвоз меомад. Ба ин васила ѓазалњои ў
ба гўши хосу ом мерасиданд ва оммањои халќро
фаро мегирифтанд, осори мавзун ба мардум наздик
мешуд ва ба нерўи азим табдил меёфт, сатњи
маънавиятро дар байни љомеа баланд мебардошт,
ба ин васила дар истењкоми давлат сањм мегирифт.
Fазал ба нерўи азими мафкуравї табдил меёфт.
1

Забењуллоњи Сафо. Таърихи адабиёти Эрон, сањ. 86.

335
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Рўдакї табъи равон ва хеле баланди ѓазарсарої
дошт. Дар замонаш ягон шоир дар ѓазалсарої бо ў
панљакашї намекард. Њамагон ба истеъдод ва
ќудрати бадеї, сухансароии ў ќоил буданд. Њатто
баъд аз сари ў њам бузургтарин шоирон иќрор мекарданд, ки ба пояи ў расида наметавонанд. Пояи
арзиши ѓазалиёти Рўдакї дар њамон замон пурраю
мукаммал зоњир ва њувайдо гардида буд.
Fазалиёти Рўдакиро аз рўи мавзўву мундариљаи
худ ба ѓазалњои сиёсї, иљтимої, фалсафї, ахлоќї ва
ишќї метавон ќисмат кард. Инсониятпарварї,
башардўстї, мењру муњаббат ба њамдигар, адлу инсоф, накўкорї, дилёбї... ѓояњои асосї ва дарунмояи
онњоро муайян менамоянд.
Дили Рўдакї бо дарду ѓами халќ матапид. Ў дар
тамоми даврањои њаёт ва фаъолияти эљодии худ
шарики ѓаму шодии мардуми зањматкаш буд. Худи
шоир иќрор мекунад:
Маро дилест, ки аз ѓамгинї чу дур шавад,
Ба ѓамгинон шаваду ѓам фароз гирад вом (НМ, 69).
Fазали зерини Рўдакї мазмуну моњияти сиёсї
дорад ва эътирози шоирро алайњи љангу хунрезї,
одамкушї ва дигар шаклњои сиёсати зиддимардумї
изњор медорад:
Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт,
Наздики Худованд бадї нест фаромушт!
Ин теѓ на аз бањри ситамкорї карданд,
Ангур на аз бањри набид аст ба чархушт!
Исо ба рање дид яке кушта фитода,
Њайрон шуду бигрифт ба дандон сари ангушт.
Гуфто, ки «Киро куштї, то кушта шудї зор?!
То боз кї ўро бикушад, он ки туро кушт?!»
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Ангушт макун ранља ба дар кўфтани кас,
То кас накунад ранља ба дар кўфтанат мушт!
(НМ-66).
Чаро Рўдакї дар ин ѓазал Исо-пайѓамбарро шафеъ меорад? Зеро ў инсонпарвар буда, љанг, куштор
ва хунрезиро мањкум мекард. Аз рўи ривоятњо ў бо
нафаси худ мурдаро зинда мекунад. Ваќте ки ў
ќавми Исроилро ба дини худ даъват кард, онњо аз
Исо хоњиш карданд, ки агар пайѓамбар бошад,
мўъљизае нишон бидињад. Онгоњ Исо дар пеши
мардум ба майите дам андохт ва мурда эњё гардид.
Дигар ин, ки Исо одамонро аз содир кардани гуноњ
эњтиёт мекард, нигоњ медошт. Худаш пок буд,
издивољ накарда, њамвора мутањњар мегашт.
Рўдакї сифати эњёгарии Исоро медонист. Аммо
ў тасвир накард, ки Исо як нафар кушта шударо
дар роњ дида, ўро зинда кард. Балки њайрон шудан
ва ба шигифт омадани пайѓамбарро ба риштаи
тасвир кашид. Зеро «яке кушта фитода» одами
бегуноњ набуд. Ў касеро куштааст, ки худаш њам
кушта шудааст. Акнун марг кушандаи ўро интизор
аст. Исо таълим медод, ки њар касе, ки гуноњ содир
намояд, љазои ўро Худо медињад. Дар ѓазали
Рўдакї низ њамин ѓоя ифода ёфтааст. Махсусан,
маќтаъи ѓазал љолиби таваљљўњ аст. Рўдакї таъкид
менамояд: одамро андак бошад њам, ранљ додан
мумкин нест, зеро худо ранљдињандаро сахт ба
љазо мекашад:
Ангушт макун ранља ба дар кўфтани кас,
То кас накунад ранља ба дар кўфтанат мушт!
Fояи асосии ѓазал њамин аст. Бадї бикунї, бадї
мебинї! Зеро Худои азза ва љалла бадиро фаромўш
намекунад. Аз ин рў парвардигори олам
љангхоњонро мањкум менамояд.
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Дар ѓазалиёти Рўдакї беадолатињои иљтимоии
замона мавриди андешањои фалсафї ќарор гирифтаанд. Шоир њаёти пурнуќсони мардумро њаёт ба
шумор намеоварад. Онро зиндагонии ночорона
мењисобад. Дар яке аз ѓазалњояш мегўяд:
Агарчи узр басе буд, рўзгор набуд,
Чунон ки буд, ба ночор хештан бахшуд (НМ, 71).
Чї бояд кард, ки њаёт хуш гузарад ва мардум аз
ниёзмандињои моддию маънавї фориѓ бошанд?
Рўдакї ба назди худ чунин савол намегузорад ва ба
он посух намедињад. Шоир такя ба Худое мекунад,
ки дар мадњу ситоиши бандагони ў хаста нашудааст:
Худойро бисутудам, ки кирдигори ман аст,
Забонам аз ѓазалу мадњи бандагон-ш насуд!
(НМ, 71).
Зимнан натиља метавон гирифт, ки Рўдакї
ќисмати касонеро, ки ба халќ њаёти ободу осуда
муњайё карда наметавонанд, ба Худо њавола месозад.
Яке аз вижагињои ашъори Рўдакї дар гуногунии
мавзўъ андаруни як ѓазал аст. Минбаъд ин хусусият
дар ѓазалиёти дигар шоирон низ вусъат ёфт. Мо
бояд таъкид бикунем, ки ин вижагї аз ѓазалњои устод Рўдакї ибтидо гирифтааст. Рўдакї дар ѓазале,
ки матлааш ин аст:
Шод зї бо сиёњчашмон, шод,
Ки љањон нест љуз фасонаву бод! –
рољеъ ба панљ мавзўъ изњори фикру андеша мекунад. Якум, дар бораи хушу хуррам гузаронидани
њаёт бо «сиёњчашмон», ки он байт зикр шуд ва маз338
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муни њаёт њам асосан дар њамин аст. Дуюм. Гузаранда ва бебаќо будани љањон. Аз ин рў дил ба нашъаи рўзгор бахшидан зуњуроти њаётдўстї мебошад:
Боду абр аст ин љањон, афсўс,
Бода пеш ор, њар чї бодо бод! (НМ, 66).
Сеюм. Fояи њаётдўстї хеле ќавї аст. Муњаббати
бепоёни инсонро ба њаёт дар бар мегирад. Fояи
мазкур дар њамин ифода меёбад, ки њар чї пеш ояд,
хуш ояд, онро бо камоли хурсандї пешвоз гирифтан ва дарзамон аз рўзгори гузашта (хоњ неку хоњ
бад) ёдовар нашудан лозим меояд:
З-омада шодмона бояд буд
В-аз гузашта накард бояд ёд!
Чањорум. Рўдакї бо як байт ба ду савол љавоб
медињад, ки некбахт кисту шўрбахт кадом аст. Касоне, ки њам худ, њам дигаронро фаромўш намекунанд, саховатманду олињиммате њастанд, ки баробари зиндагонии худро ба роњ мондан, ба дигарон
низ кўмаки хешро дареѓ намедоранд, некбахт мебошанд. Ашхосе, ки хасис, тангчашм, нодида, мумсик буда, сарвати афзун дошта бошанд њам, на худ
истифода мебаранд ва на ба дигарон пешкаш мекунанд, шўрбахт мањсуб мешаванд:
Некбахт он касе, ки доду бихўрд,
Шўрбахт он, ки ў на хўрду на дод!
Исонпарварї меъёри хушбахтї ва беэътиборї
нисбат ба рўзгори дигарон меъёри бадбахтї дониста шудааст.
Панљум. Рўдакї љањони воќеиро љои шодию хурсандии одамон намешуморад, тасдиќ менамояд, ки
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њељ кас дар ин љањон шод набудааст, то хонандаи
ѓазали ў њам шодона ба сар барад. Аз ин љањон њељ
кас адлу дод надидааст, њељ фарзонае худро ёри адлу дод намешуморад, то ки хонанда ё шунавандаи
ѓазал низ адолатро дида ё њис мекарда бошад. Шоир ба њамин маънї навиштааст:
Шод будаст аз ин љањон њаргиз
Њељ кас, то аз ў ту бошї шод?!
Дод дидаст аз ў ба њељ сабаб
Њељ фарзона, то ту бинї дод?! (НМ, 66).
Љањон ва хислатњои он аз мавзўъњои муњими
эљодиёти Рўдакист. Дар тавсифи љањон андешањои
фалсафии шоир ифода ёфтаанд. Ў дар ќасидаи
«Шикоят аз пирї» низ гирдгардон, дар њаракату
амал будани онро тазаккур дода буд:
Љањон њамеша чу чашмест, гирду гардон аст,
Њамеша, то бувад ойин-ш, гирдгардон буд...
Рўдакї таѓйирпазирии диалектикаи табиат ва
љамъиятро таъкид мекард. Шоир бар ин аќида буд,
ки нав њамеша љои кўњнаро мегирад, ин вижагї
бардавом аст:
Куњан кунад ба замоне, њамон куљо нав буд,
Ва нав кунад ба замоне њамон, ки хулќон буд
(НМ, 42).
Рўдакї дар ѓазалњояш низ ба гардандагии љањон
ва ноњамвории он ишора карда, менависад:
Љањон ин асту чунин аст, то буд
Ва њамчунин бувад деранд, ёро!
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Шоир ба масъалаи хилќати љањон аз њайси сиёсиву иљтимої наздик шуда, иброз медорад, ки вай
касро ба мартабањои баланд, њатто ба шоњаншоњї
ва фарру шукўњу њашамати он расонида метавонад.
Дар баробари ин, касро сарнагун оварда, дар зери
замин њам љой кардан аз дасташ меояд. Бино бар он
дар ѓами љањону љањондорї нашуда, њаётро аз рўи
имконияте, ки додааст, хуш гузаронидан бењтар
аст:
Ба як гардиш ба шоњаншоњї орад,
Дињад дайњиму тољу гўшворо.
Ту-шон зери замин фарсуда кардї,
Замин дода бар эшон-бар заѓоро.
Аз он љонтўз лахти хуни раз дињ,
Сипарда зери пой-андар сипоро! (НМ, 64).
Рўдакї љањони воќеиро сахт ба зери тозиёнаи
танќид мегирад, нуќсонњои иљтимої ва ахлоќии
онро фош менамояд. Шоир аз пешрафт ва рушду
камол мондани онро бо як сухани образноки «хобкирдор» ифода карда, таъкид менамояд, ки онро
фаќат одамони бедордил шинохта метавонанд:
Ин љањон пок хобкирдор аст,
Он шиносад, ки дил-ш бедор аст.
Рўдакї нишон медињад, ки зулму ситам, зарбаю
љабри љањон нисбат ба мардум хеле айёрона ва
мунофиќона сурат мегирад. Љањон њамоно одами
фиребгар, тирадил, њасуд ва бадхоњест, ки:
Некии ў ба љойгоњи бадист,
Шодии ў ба љойи темор аст (НМ, 65).
Шоир нисбат ба љањон бо озурдагї ва дилсардї
изњори аќида мекунад. Зеро љањон инсонпарвар,
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башардўст нест, мардумро ѓам медињад, ба балоњо
гирифтор мекунад. Рўдакї ин гуна маънињои бикрро бо як байти образнок, бо истифодаи санъати
тазод (њамвор, на њамвор) моњирона иброз доштааст:
Чї нишинї бад-ин љањон њамвор,
Ки њама кори ў на њамвор аст (НМ, 66).
Ба аќидаи Рўдакї љањон назарфиреб аст, ниќоби
зебо дар бар дорад, аммо бадкирдор аст, бо
љилвањои рангини худ халќро фиреб медињад.
Байти хотимавии ѓазал, ки аз тавсифу тазод ва
вожањои тозаэљоди шоир оро ёфтааст, бањои
њаќќонист нисбат ба љањони мардкуши сифлапарвар:
Дониши ў на хубу чењраш хуб,
Зишткирдору хубдидор аст! (НМ, 66).
Вожаи «љањон» дар ѓазали Рўдакї ба маънињои
давру замон, доирањои њукмрон ва сиёсатмадорони
ањди шоир истифода шудааст. Рўдакї носипосї,
ќадрношиносї ва њилаву найранги онњоро танќид
мекунад. Гумони ѓолиб ин аст, ки ѓазали мазкур
баъди аз дарбор ба чашмонаш мил кашидаю кўр
карда ва дур андохта аз хушињои њаёт мањрум намудани шоир гуфта шуда бошад. Чунки ѓояњои
асосии он бо хулосањои ќасидаи «Шикоят аз пирї»
наздик ва њамоњанг аст. Ваќте ки Рўдакї дар робита бо дарбор њаёти хушу хуррам ба сар мебурд,
љањон ба чашми ў «хубдидор» буд. Њангоме ки
њукуматдорон ба ќадри зањмату хизматњои ў нарасида, ба хорию зорї расониданд, моњияти сиёсати
эшон ошкор гардид ва љањон симои њаќиќиашро
нишон дод, ки «зишткирдор» аст.
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Дар ѓазалиёти Рўдакї масъалањои зиндагї ва
пањлўњои мухталифи он баррасї шудаанд. Шоир
њаёти љомеа ва табаќањои гуногуни онро чун марди
хирадманд аз назари тањлил мегузаронад. Вай беибо ва ошкоро њаќиќатеро ёдовар мешавад, ки
«зиндагонї чї кўтању чї дароз», оќибати он марг
аст. Бинобар он озодона, бо ихтиёри худ, новобаста ба касе ё њукумате зиндагонї карданро неъмати
бузург мешуморад. Рўдакї бар ин аст, ки одамон
чї тавре, ки зиндагонї кунанд, – хоњ бо ранљу
машаќќат ва азобу сахтї, душворї ва ниёзмандї,
хоњ серу пур, ободу осуда, ѓарќи сарвату нозу
неъмат ба сар баранд, хоњ аз љањон камтар бањра
бардоранд, хоњ доираи нуфуз ва таъсири худро афзуда, майли кишваркушої ва љањонгирї кунанд,
«ин њама боду буд... хоб» будааст. Хоб њам мисли
бехабарї аз дунё, ба њукми марг аст. Дар рўзи марг
њама яксонанд, дорою нодор, шоњу гадоро аз
њамдигар фарќ карда намешавад:
Хоњї, андар анову шиддат зї,
Хоњї, андар амон ба ниъмату ноз!
Хоњї, андактар аз љањон бипзир,
Хоњї, аз Рай бигир то ба Тароз!
Ин њама боду буди ту хоб аст,
Хобро њукм не, магар ба маљоз.
Ин њама рўзи марг яксонанд,
Нашиносї зи якдигаршон боз... (НМ, 68-69).
Пас, аќидаи Рўдакї дар бораи зиндагонї њамон
аст, ки дар як рубої изњор дошт:
Бо дода ќаноат куну бо дод бизї!
Дар банди такаллуф машав, озод бизї!
Дар бињ зи худе назар макун, ѓусса махўр,
Дар кам зи худе назар куну шод бизї! (НМ, 90).
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Диќќату эътибори Рўдакиро масъалањои
ахлоќии мардум низ ба худ мекашид. Ду ѓазали ў,
ки бевосита шаклњои зуњуроти ахлоќро дар бар
мегиранд, яке таъсири мусиќї ва дигаре таъсири
майро ба ташаккули хислатњои инсонї нишон
медињанд. Fазали якум ба ситоиши дўсти барбатнавоз ва ситоиши њунари хунёгарии ў бахшида
шудааст. Мутаассифона, ин ѓазал номукаммал аст.
Бо вуљуди ин, мазмуни онро метавон дарк кард.
Махсусан яке аз аввалин байтњои ѓазал љолиби
таваљљўњ аст, зеро озодандешии шоирро дар бар
мегирад. Рўдакї садои њаяљонбахши барбат ном
асбоби мусиќиро назар ба такбир-дар фуроварди
дуъо њангоми намоз њар гоњ «оллоњ акбар» гуфтани имом, хуштару форамтару гўшнавозтар мешуморад:
Дўсто, он хурўши барбати ту
Хуштар ояд ба гўшам аз такбир! (НМ, 68).
Дар ѓазал хислатњои шоистаи дўст, њамчун
садоќату вафодорї, тавсиф меёбад. Таъсири
њунарнамоии дўст ва оњанги барбат то љоест, ки нахчирро аз дашт меоварад. Њунари мутрибии дўст
бењтару бештар аз њама ба инсон таъсир мегузорад.
Мўъљизаи барбат дар ин аст, ки «Гоњ гирёну гањ
бинолад зор, бомдодону рўз то шабгир. Он забоновару забонаш на, хабари ошиќон кунад тафсир».
Зиёда аз ин:
Гоњ девонаро кунад њушёр,
Гањ ба њушёр-бар нињад занљир (НМ, 68).
Fазали дигар бевосита аз тавсифи хосияти май
оѓоз меёбад. Ба ќавли Рўдакї май шаъну шарафи
мардумиро ба зуњур меовардааст. Озоданажод, инсони поку асилро аз «дирамхарид», ѓуломи зарха344
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рид фарќ мекунонидааст, зеро май дар хум, дар
сабў ором буда, чун нўши љон мешавад, парда аз
рўи одам мебардорад, хислатњои хубу нохубашро
падид меорад. Бо таъсири май одамон рафтору
кирдорњое зоњир менамоянд, гуфтугўњое мекунанд,
ки марди асил, хушсалиќа, донишманд, фарњангиро
аз ашхоси бадасл, нопок, бадкирдор, зишт ба тафовут меоранд. Рўдакї хеле оќилона мефармояд:
Май озода падид орад аз бадасл,
Фаровон њунар аст андар ин набид (НМ, 67).
Шоир дар бораи маданияти шаробхўрї ва одоби
он изњори андеша мекунад. Бояд май хушию
хурсандї орад, муњитро зебу оро дињад:
Њар он гањ, ки хурї май, хуш он гањ аст,
Хосса чун гулу ёсаман дамид!
Рўдакї рољеъ ба нерўи май низ сухан меронад.
Бо ќуввае, ки май ба сарбозон мебахшад, ќалъањои
баландро тасхир кардан, дарвозањои мустањкамро
кушодан имконпазир мешавад. Марди майхора
миёни аспро њам бишкаста метавонад:
Басо њисни баландо, ки май гушод,
Басо курраи навзин, ки бишканид!
Ба андешаи Рўдакї одамони баду бахил май
хўранд, дар олам саховатро аз байн мебурдаанд:
Басо дуни бахило, ки май бихурд,
Каримї ба љањон-дар пароканид! (НМ, 68).
Fазалњои сиёсию иљтимоии Рўдакї мисли дигар
асарњояш ањмияти худро дар замони мо њам гум
накардаанд.
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Рўдакї ошиќ буд. Аз айёми љавонї то дами пирї
ишќ чун мояи њаёти шоир осорашро зебу зинат медод. Дар солњои љавонї ишќ дар дили ў љўшу
хурўши зиндагонї, эњсосоти олї, пок, наљиб ва зебо
меовард. Дар фасли пирї мањз ишќ дили шоирро
њамеша љавон нигоњ медошт. Шаъну шарафи
ошиќї ва корномањои ошиќона дар тамоми
љараёни њаёти Рўдакї чун ору номус ва болу пар
њамроњи ў буданд. Сарчашмаи хушкнашавандаи
ишќи ў худи воќеият-занону духтарони соњибљамол
ва боѓуруре буданд, ки бо њастии худ маънии
ишќро меафзуданд, парчами муњаббатро боло мебардоштанд ва боиси фидокорињои шоир дар љодаи
ишќ мегардиданд.
Ќањрамонони ашъори ѓиноии Рўдакї дар
ѓазалиёти ў бо тавсифу маљозу истиора ва асомии
љомеъ ва рамзї тазаккур ёфтаанд. Савсанбаногўш,
бути
мулукфиреб,
сияњчашмон,
љаъдмўйи
њурнажод, сарви баланд, маъшуќи ман, турки камарбаста, Суњайл (ситораи дурахшон, Суњайли
Яманї њам гўянд), Салмо (зани зебои араб,
маъшуќа), хубон, роњати љон, нигор, гули бањорї,
бути таторї... ишора ба ќањрамонони ѓиноии
ѓазалиёти Рўдакї мебошанд, ки худи шоир дар
васфи онњо ѓазалњои ноб сурудааст. Рўдакї муњити
ошиќонро бењтарин муњити љомеа ба њисоб меоварад, ба онњо нишастан ва аз ишќу ошиќї сўњбат
оростанро тавсиф мекард, њар касе ошиќ набошад,
бо ў наздикї намељуст. Дар ин бора навиштааст:
Бо ошиќон нишину њама ошиќї гузин,
Бо њар кї нест ошиќ, кам кун ќариниё (НМ, 69).
Рўдакї шоду масрур буд, ки ошиќ аст ва аз
маъшуќе, ки интихоб карда буд, ифтихор мекард. Ў
ёри худро дар ишќу муњаббат аз њамаи ушшоќ волотар мешуморид, чун зеботарин мўъљизаи њусн
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васф менамуд. Шоир бар ин буд, ки агар шањри
Макка бо Каъба, мардуми Миср бо рўди бузурги
Нил, тарсо-насронї бо усќуф (эпископ), алавї бо
гузаштагони бузурги худ ифтихор намоянд, ман бо
ду чашми сиёњи маъшуќ сари ифтихор боло мебардорам:
Ай ман муќаддам аз њама ушшоќ, чун туйї,
Мар њуснро муќаддам, чун аз калом «ќад»!
Маккї ба Каъба фахр кунад, мисриён ба Нил,
Тарсо ба усќуфу алавї б-ифтихори љад!
Фахри рањї бад-он ду сияњ чашмакони туст,
К-омад падид зери ниќоб аз бари ду хад!
(НМ, 70-71).
Олитарин ва азизтарин арзиш, гаронбањотарин
мўъљиза дар љањон барои Рўдакї дилбари
соњибљамол мањсуб мешуд. Шоир чашм бикшояд,
чашми ўро медид ва тамоми вуљудаш ба дил табдил
меёфт. Дар сурате, ки ёр њузур дорад, бо дигарон
њамсўњбат шуданро ба худ њаром мењисобид ва
танњо бо ў сўњбат меорост:
Њама љамоли ту бинам, чу дида боз кунам,
Њама танам дил гардад, ки бо ту роз кунам.
Њаром дорам бо дигарон сухан гуфтан,
Куљо њадиси ту ояд, сухан дароз кунам! (НМ, 72).
Рўдакї њамчун устоди забардасти сухан дар бораи маъшуќ њамеша бо њарорати дил ва бозёфтњои
тозаи эљодї роз мегўяд. Ў бо њиссиёту њаяљони баланд иќрор мекунад, ки маъшуќ аќли ошиќро мерабояд, гўё ў ба чашми аќл хазон меорад, мўъљизае
аз худ зоњир менамояд, ки гулшани ишќро бањор
меорад. Агар шоир худро бо камоли муболиѓа паямбари ишќ мањсуб намояд, маъшуќро Худоофаридгори њусн мешуморад. Тасвирњо, тавсифњо,
347
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ташбењу истиора, муболиѓаю муќоиса њама зебою
шоирона афтодаанд:
Чамани аќлро хазонї агар,
Гулшани ишќро бањор туйї!
Ишќро ман паямбарам, лекин
Њуснро офаридгор туйї! (НМ, 73).
Рўдакї ќудрат ва заковати ќањрамони ѓиноии
ѓазалиёти худро нишон додааст. То љое, ки:
Њазор тавбаи садсоларо ба бод дињад,
Њазор зоњиди садсоларо барад аз роњ.
Шоир тасвир менамояд, ки хашми ёр њастро нест
ва мењри ў нестро њаст карда метавонад. Ў ба таври
образнок ва муболиѓањои зебо мегўяд: маъшуќе, ки
аз «зулфи тобдори сиёњ»-аш ба фиѓон омадаам, чун
ба хашм ояд, кўњро ба коњ табдил медињад, агар
боди мењраш ба коњ бирасад, коњро ба кўњ мубаддал карда метавонад:
Агар ба кўњ расад боди хашми ў як бор
В-агар ба коњ расад боди мењри ў ногоњ,
Ба соъат-андар монанди коњ гардад кўњ,
Ба лањза-андар монанди кўњ гардад коњ!
Рўдакї санову суханро хеле устодона корбаст
мекунад: мењрро ба хашм, кўњро ба коњ ва баръакс
муќобил гузошта аљаб санъати тазоде офаридааст.
Дар ѓазали мазкур байте њаст, ки он њусни
маќтаъ набошад њам, мо мантиќан онро натиљаи
андешањои лирикии шоир ба шумор оварда метавонем. Модоме ки маъшуќи шоир чунин ќудрати
мўъљизанок дошта бошад, бо маќсади ба даст
овардани дили ў чї бояд кард? Ба кадом роњ соњиби
бахту саодат гардида, дарзамон худро бардаму са348
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ломат нигоњ доштан мумкин аст? Ба ин саволњо
Рўдакї чунин љавоб медињад:
Агар саъодат љўйї, ба љуз ризош маљўй
В-агар саломат хоњї, ба љуз њавош махоњ!
(НМ, 69).
Шоир ошиќро ба зўроварї не, балки ба садоќату
иродат ва сулњу субот даъват менамояд. Дар ѓазали
Рўдакї ду ќањрамон ба мушоњида мерасад: ошиќ ва
маъшуќ. Ќањрамони сеюм-раќиб, ки дар даврањои
минбаъдаи сайри таърихии ѓазал падид омад ва ў
шояд бо таъсири достонњои ишќии романтикї ба
ѓазал роњ ёфта бошад, дар ѓазалњои Рўдакї дида
намешаванд. Ошиќ дар ѓазалиёти Рўдакї њамеша
вафодор, содиќ ва суботкор аст. Ў тамоми монеа ва
душворињои ба висол расиданро бо азми дурусту
саъйи комил аз байн бардошта, рў ба маъшуќе меорад, ки дўсташ медорад, роњати љонаш мешуморад.
Ошиќ ќањрамони фаъол аст, аз њаљри ёр сўзад њам,
чун марди соњибирода дар роњи бахту саодат талош
мекунад. Вай ба маъшуќи худ мегўяд:
Ќазо гар доди ман настонад аз ту,
Зи сўзи дил бисўзонам ќазоро (НМ, 63).
Яке аз ѓазалњое, ки азму иродаи мустањками
ќањрамони ѓиноиро дар роњи висол ва расидан ба
муроди дил васф менамояд, њамагї аз панљ байти
зерин иборат бошад њам, диловарию љасорат, самимият ва муњаббати ўро хеле рўшану барљаста
ифода месозад:
Гирифт хоњам зулфайни анбарини туро,
Ба бўса наќш кунам барги ёсамини туро.
Њар он замин, ки ту як рањ бар ў ќадам бинињї,
Њазор саљда барам хоки он замини туро.
349
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Њазор бўса дињам бар сињойи номаи ту,
Агар бубинам ба мўњри ў нигини туро.
Ба теѓи њинду, бигў, дасти ман људо бикунанд,
Агар нагирам рўзе ман остини туро!
Агарчи хоњиши мардум, ки шеър бояд гуфт,
Забони ман ба равї гардад офарини туро
(НМ, 64).
Њар байти ѓазали мазкур аз санъати сухан иборат аст. «Зулфайни анбарин» тавсифест, ки ишора
аз зебої ва хушбўию дилпазирии маъшуќ мекунад.
«Барги ёсумин» истиора аз рўи ёр аст, ки ошиќ дар
он ба бўса наќш мегузорад. Байти дуюм бар
муболиѓаи самимона ва тазоду муќобила ќад афрохтааст: «як роњ» ва «њазор саљда», «ќадам» ва
«замин» ба њам муќобил афтода, барои барљаста
баромадани мазмуни амал ва муроди шоир мусоидат кардаанд. Байти сеюм моломоли иѓроќ аст ва
«њазор бўса дињам бар сињойи номаи ту» гуфта, гўё
савганд ёд овардани ќањрамони ѓиної «њазор саљда
барам»-ро ташкил медињад ва пурќувват менамояд.
Махсусан байти чањоруми ѓазал садоќати ќотеъи
шоирро нисбат ба маъшуќ иброз медорад ва аз он
чунин маънї бармеояд, ки њастии ў ба висоли
љовидонии маъшуќ вобаста аст. Ин аст, ки шоир
ашъорашро низ ба ў мебахшад (маќтаъ).
Рўдакї дар муќоиса бо ишќи бузурги љонон нотавонии ќањрамони ѓиноиро низ ба тасвир мегирад.
Дил њамчун тимсол ё самбули ошиќе зуњур мекунад,
ки дар пеши ишќи ёр заиф аст. Шоир бо усули тазод дилро арзан ва ишќи маъшуќро кўњ мешуморад
ва садои нола баланд месозад, ки чаро арзанро зери
кўњ монда месоянд:
Дилам чун арзане, ишќи ту кўње,
Чи сойї зери кўње арзанеро?
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Мо њарчанд ќањрамони ѓиноии як ѓазали
Рўдакиро «нотавон» ва «заиф» хондем, аслан муроди шоир бузургдошти ишќи ёр аст. Худро чун арзан майда нишон додани шоир њамоно тавсифи
нерўи азими маънавии ишќ аст. Шоир мегўяд:
Биё, инак нигањ кун Рўдакиро,
Агар бе љон равон хоњї танеро! (НМ, 65).
Дар ин байт њам шакли олии муболиѓа-ѓулув
њаст, њам маљоз. Мо бе љон роњ рафтани тани шоирро дар назар дорем. Ин тасвир нишонаи «нотавонию заифї» ё ќувваи бузурги ишќи дилдор аст?
Бешубња нишонаи зўрии ишќ аст. Ќањрамони ѓиної
дар љодаи ишќ ранљу азоби бисёр кашид ва оќибат
љонашро бохт. Вале нерўи ишќ чунон тавоно, чунон мўъљизакор аст, ки тани бељони ошиќро гўё
ташхисонида, ба роњ даровард, тани бељон ба кўи
маъшуќ равон аст. Ин ситоиши ишќу ошиќист!
Тавоної, иќтидори ќањрамони ѓаноист!
Рўдакї ду типи маъшуќро ба риштаи тасвир кашидааст. Яке њалим, мушфиќу мењрубон, нозук, ба
таъбири худаш «Гули бањорї, бути таторї». Шоир
бо ин гуна ёрони дилфиреб шоду хуррам ба сар
бурданро раво медонад. Худро бе онњо тасаввур
карда наметавонад, дар робита бо он «сиёњчашмон» медонад:
Ману он љаъдмўйи ѓолиябўй,
Ману он моњрўйи њурнажод! (НМ, 66).
Шоир худро ќурбони волои чунин дилбарон мешуморад. Дар њаљри онњо азоб кашад њам, тоќат
мекунад, худро аз эшон дур намегирад, балки бастаи чунин љононањо мањсуб менамояд. Ба сатрњои
зерин зењн монед:
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Сарсари њаљри ту, ай сарви баланд,
Решаи умри ман аз бех биканд!
Пас, чаро бастаи ўям њама умр,
Агар он зулфи дуто нест каманд?!
Ба яке љон натавон кард суъол,
К-аз лаби лаъли ту як бўс ба чанд!
Бифканад оташ андар дили њусн,
Он чи њиљрони ту аз сина фиканд! (НМ, 67).
Бо чунин дилбар тамоми умр зиндагї кардан
бархурдорї аз нашъаи ишќ аст.
Типи дуюми маъшуќ, ки Рўдакї ба тасвир мегирад, ёрони сангиндил, бадќањр, хаданги ќањри ў «чу
тир бар љигар ояд», дили ў оњанин, њатто оњани
сард аст. Тасвири чењра ва дили он гуна ќањрамони
ѓиноии ѓазалиёти шоир бо санъати тазоду
муќобила анљом мепазирад. Шоир ќабл аз њама
њусну љамоли зоњирии ўро бо љузъиёти мушаххаси
чењраи ў нишон медињад. Масалан, матлаи яке аз
ѓазалњои машњури шоир чунин аст:
Зињї, фузуда љамоли ту зебу ороро,
Шикаста сунбули зулфи ту мушки сороро!
Манзараи њусни зебои ёр бо дунёи ботинии ў
мувофиќ не, балки муќобил аст. Маъшуќ дорои
«дили оњан» аст, ки аз санги хоро њам сахттар аст:
Ќасам бар он дили оњан хурам, ки аз сахтї
Њазор тарњ нињодаст санги хороро.
Аз чунин дил рањму шафќат, лутфу мењрубонї
умедвор шудан душвор аст. Аз њамин љост, ки
Рўдакї мегўяд:
«Ман аз ту њељ мурувват тамаъ намедорам,
Ки кас надида зи сангиндилон мадороро!»
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Гўё гўши маъшуќ кар аст, ки на танњо суханони
пур аз мењру муњаббати шоирро њис намекунад,
балки аз Худо ба дили он нозанин рањм андоз гуфта, рў ба илтиљо овардани ўро њам намешунавад:
Њазор бор худоро шафеъ меорам,
Вале чї суд, чу ту нашнавї «худоро»-ро?!
Бо вуљуди ин, шоир ошиќи шайдои ўст. Њусни
расо ва ѓурури баланди маъшуќ ўро волаву шайдо
кардааст. Бино бар ин Рўдакї омода аст, ки ѓуломи
ў бишавад. Агар маъшуќ њамин пешнињоди
ошиќонаю содиќонаи ўро бипазирад, шоир худро
чунон сарватманд мењисобад, ки њазор Доро барин
шоњи Эрони ќадимро ба бандагї ќабул намефармояд:
Ту Рўдакї ба ѓуломї ќабул агар бикунї,
Ба бандагї написандад њазор Дороро! (НМ, 63).
Fазалњои Рўдакї чунон пурмазмун, чунон сараю
њаяљонбахш, чунон бо саноеи сухан оростаю пероста мебошанд, ки яке аз дигаре хубтару хуштар,
ширинтару гуворотар аст. Фарќ кардан душвор
аст, ки шоир кадоми онњоро дар љавонї, солорї ва
пирї навиштааст. Шиблии Нўъмонї њам мефармояд: «Бо ин ки дар оѓози шоирї ќоидаест, ки мазомин ва маъонї сода ва аз њар гуна бадоеъ холї ва
орї мебошад, вале маалтааљљуби ѓолиб ашъори
Рўдакї њовии мазомини бикр ва маъонии латиф ва
наѓз ва марѓуб аст».1
Дарвоќеъ, њамаи ѓазалњои Рўдакї пурмаънї ва
пурњароратанд. Чунончї, яке аз ѓазалњояш бо тавсиф ва таъсири карашмаи Салмо ном зани араб
1

Шеър-ул-Аљам, љ. 1. , сањ. 34-35.
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оѓоз меёбад, ки дар замони Рўдакї шўњрати зебоии
ў то Бухоро расида будааст. Шоир њиссиёту
њаяљони худро аз љозибаи ў нигоњ дошта наметавонад ва њолати рўњии худро ба хотири Маљнун
шабењ месозад, ки аз турраи Лайлї мушавваш гардида буд:
Мушавваш аст дилам аз карашмаи Салмо,
Чунон ки хотири Маљнун зи турраи Лайло.
Дар ин байт номи Лайло на танњо ба хотири
ќофия шудан бо Салмо тазаккур ёфтааст. Ин
љињати шаклї, зоњирии ѓазал аст. Муроди шоир дигар аст. Аввал аз њама дар ифодаи фикри бикр ва
муносибати сухан дар шеър мебошад. Азбаски сухан аз карашмаи Салмо, чунон ки гуфтем, зани
соњибљамолу шўњратёри араб, ибтидо гирифт,
мантиќан ба ў дигар дўшизаи араб Лайло мувофиќ
меояд, зеро муошиќати ў низ бо Маљнун машњур
гардида, боиси ба вуљуд омадани ќиссаву ривояти
бисёр ва минбаъд достонњо шуда буд. Рўдакї мушаввашии дили худро аз карашмаи Салмо ба парешонии хотири Маљнун аз турраи Лайло монанд
мекунад. Шоир ба ин васила ќувваи ишќи худро на
танњо ба Салмо, балки умуман ба зани зебо иброз
медорад. Сипас сифатњои маъшуќ чун дурдонањо ба
риштаи тасвир њамоил мегарданд, ки дили касро ба
њаяљон наоварда наметавонанд, ба хусус ки он
образњо тахайюливу мавњум ва муљаррад набуда,
њама њаётї, воќеї, аз рўзгори њамарўза гирифта
шудаанд:
Чу нўшханд занї, дарди дил шавад таскин,
Чу туршрўй шавї, ворањонї аз сафро!
Сатри якуми ин байт ниёз ба тафсир надорад. Дар
сатри дуюм чунин маънї ифода ёфтааст: ваќте ки
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маъшуќ туршрўй мешавад, яъне аз сари ќањру љањл
чењраашро тира мекунад, бемори сафро-рангзардї
сињатї меёбад, чунки ба чунин дардманд туршї
манфиат доштааст. Ин сухан маљозан истифода шудааст. Манзури шоир ин аст, ки маъшуќа дар њолати
туршрўї њам зебост, ба ошиќ, ки гирифтори дарди
ишќ мебошад, чењраи карењи маъшуќ низ ба ў таскин мебахшад, ўро аз дарди ишќ наљот медињад.
Шоир тасвир мекунад, ки бо нашъаи май дар
ѓунчаи лаби ёр шакарханда – хандаи латиф ва
малењ пайдо шудааст. Дурри гўш, яъне нармии гўш
ё њалќаи марвориде, ки дар гўши маъшуќ аст, ба
сунбул – ба зулфи ў мисли мўњраи афъо – мўњраи
мори афъї зебанда мебошад. Нињоят байти хотимавии ѓазалро ќироат мекунем:
Бибурда наргиси ту оби љодуйи Бобул,
Кушода ѓунчаи ту боби мўъљизи Исо.
Байти мазкур дар китоби «Насими Мўлиён» хеле
рўшан тавзењ ёфтааст: «Дар мисраъи якум ибораи
«љодуи Бобул» талмењ аст ба њамон ривояти Њоруту
Морут ном фариштањои љодугар, ки ба Зўњра ном
зани соњибљамол ошиќ шуда, ба ў яке аз асомии
муќаддаси Худо (исми аъзам)-ро гуфтаанд. Ва ба
иллати њамин хиёнат ба ѓазаби Худо гирифтор гардида, сарозер дар Чоњи Бобул овехта шудаанд, ки
то ќиёмат дар њамин њол хоњанд монд. Њоруту Морут дар адабиёти форсї рамзї соњириву љодугарї
мебошанд (нигаред: моддаи 25 ва 33).
Мувофиќи ривояти динї, яке аз мўъљизањои Исо
(Масењо)-и пайѓамбар ин буда, ки куф карда моњии
бирёнро зинда мегардонидааст ва, умуман, эъљози
мурдаро зинда гардонидан доштааст. Ба ин маънї,
Рўдакї ба мухотабаш гуфтанист, ки чашм (наргис)и ту дар сињру љодугарї обрўйи Њорут (љодуи Бобул)-ро паст карда, дањони (ѓунча)-ат мўъљизаи да355
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му нафаси Исоро тозаву нав месозад, яъне ту аз
соњирони номї њам соњиртару аз мўъљизакорони
шањир њам мўъљизакортарї».1
Яке аз шоњкорињои Рўдакї дар шеър ѓазалест, ки
матлааш ин аст:
Њар бод, ки аз сўйи Бухоро ба ман ояд,
Бо бўйи гулу мушку насими суман ояд.
Аз ин байт пайдост, ки ѓазал њангоми дар мусофират будани Рўдакї, дар њолати Бухороро бо тамоми соњибљамолонаш пазмон шудани шоир
таълиф шудааст. Ё ин ки дар солњои пирию
бепаноњиаш, ки ба зодгоњи худ баргашта буд, аз
дасти таълиф баромадааст. Ба њар навъе ки бошад,
ѓазали номбурда яке аз бењтарин чакидањои ќалами
Рўдакї ба шумор меояд. Дар он ќувваи ишќ ва
њиссиёти ошиќонаи шоир бо шўру шар ифода ёфтааст. Вай ѓазали мукаммалест, ки аз њафт байт иборат буда, мазмуну мўњтавои амиќро фаро гирифтааст. Шоир аввал аз њама самти њаракати бодро муайян мекунад. Бод бо он муаттарї, форамї ва
рўњнавозиаш на аз Хутан ё шањри дигар, балки
мањз аз Бухоро, ки нафасаш ин ќадар љонпарвар
аст, мевазад. Устод Рўдакї бо истифодаи санъати
суолу љавоб, инкору тасдиќ ва эњсоси бўйи хуши
бод, ки на ба њар марду зан, балки мањз ба ў мевазад, муайян мекунад, ки «он бод њаме аз бари
маъшуќи ман ояд»:
Бар њар зану њар мард куљо барвазад он бод,
Гўйї, магар он бод њаме аз Хутан ояд?!
Не, не, зи Хутан бод чунин хуш навазад њељ,
К-он бод њаме аз бари маъшуќи ман ояд!
1

Абў Абдуллоњи Рўдакї. Насими Мўлиён, Душанбе, «Адиб»,
1999, сањ. 146. Тавзењи Асрори Рањмонфар.

356
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Маъшуќи шоир кист? Њарчанд ба худи ў маълум
бошад њам, номашро ошкор намекунад, сирро
нигоњ медорад ва бо тавсифи маљњули «турки камарбаста» муроди дилашро ба забон меорад:
Ай турки камарбаста, чунонам зи фироќат,
Гўянд, ќабойи ту маро пирањан ояд!
Ин љо вожаи « турк» ишора ба миллат нест, балки зикри зебоии маъшуќ аст. Рўдакї маъшуќи худро дар зебої, мунавварї ва маќоми баланди ў дар
назди ошиќ ва тамоми зебоипарастон Суњайл меномад, ба ситораи дурахшоне нисбат медињад, ки
дар адабиёти нафиса онро Суњайли Яманї низ
гўянд. Ва ошиќи зор њар шаб интизор аст, ки
Суњайли тобнок тулўъ карда, осмонро рўшан мекунад ва дили ўро таскин медињад. Албатта Рўдакї
матлаби худро ба таври маљозї баён месозад, вагарна чашми дили ў сўйи Бухоро буд:
Њар шаб нигаронам ба Яман, то ту баройї,
Зеро ки Суњайлию Суњайл аз Яман ояд!
Шоир кўшиш ба харљ медињад, ки сирри
муошиќатро махфї нигоњ дорад. Вале дил аз оташи
муњаббат месўзаду эњсос љўш мезанад. Бино бар он
њарчанд, ки номи маъшуќро пўшиданї мешавад,
лекин бо таќозои мењру муњаббати љўшон аз забони
ў дар байни халќ аввал аз њама номи ёр мебарояд.
Хотимаи басе шоиронаи ѓазал чунин аст:
Кўшам, ки бипўшам, санамо, номи ту аз халќ,
То номи ту кам дар дањани анљуман ояд.
Бо њар кї сухан гўям, агар хоњаму гар не,
Аввалсуханам номи ту андар дањан ояд!
(НМ, 67).
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Рўдакї дар ѓазалиёти худ санъатњои лафзї ва
маънавиро бо дониши расо ва жарф истифода мебарад. Яке аз онњо санъати талмењ аст. Дар
ѓазалиёти ў номњои таърихї, ривоятї, афсонавї,
динию мазњабї, фарњангї, љуѓрофї, ќањрамонони
ќиссаю достонњо... кам нестанд. Њар кадоми онњо
ба љуз иљро кардани вазифаи таърихию бадеии худ
бори маънї њам мекашад. Масалан, дар як ѓазале,
ки аз он њамагї се байт боќї мондааст, достони
«Юсуф ва Зулайхо» ва ќањрамонони он тазаккур
меёбанд:
Нигорино, шунидастам, ки гоњи мињнату роњат
Се пироњан салаб будаст Юсуфро ба умр-андар:
Яке аз ќайд шуд пурхун, дуюм шуд чок аз тўњмат,
Савум: Яъќубро аз бўш рўшан гашт чашми тар.
Рухам монад бад-он аввал, дилам монад бад-он сонї,
Насиби ман шавад дар васл он пироњани дигар!
(НМ, 72).
Дар шаш сатр фаро гирифтани музмуни як достон ва бо њунари олї иброз доштани матлаби худ
аз дониш ва истеъдоди фитрии Рўдакї далолат мекунад. Сарчашмаи ин ѓазал њамоно Ќуръони шариф аст. Дар сураи «Юсуф» мазмуну мўњтавои достони «Юсуф ва Зулайхо», ки дар асрњои миёна як
зумра шоирони форс-тољик, аз он љумла
Абдурањмони Љомї ба он мутаваљљењ шуданд, баён гардидааст. Рўдакї дар ѓазали худ муњимтарин
нуктањои онро истифода бурдааст. Якум, се
пироњани (дар Ќуръон љома аст) Юсуф, ки бо
љараёни зиндагонии ў ва падараш Яъќуб иртибот
доранд. Пироњани аввал бо хуни дурўѓин оѓушта
аст, ки бародарони Юсуф ўро ба чоњ андохта, назди падарашон оварданд ва гуфтанд: «Эй падар,
мо ба асп тохтан рафта будем ва Юсуфро назди
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колои худ гузошта будем, гург ўро хўрд».
Рўдакї њамин воќеаро «яке аз кайд шуд пурхун»1
гуфтааст. Пироњани сонї он аст, ки дар Миср Зулайхо ба Юсуф ошиќ шуд, бо маќсади комљўї аз
паси ў бидавид ва «љомаи ўро аз пас бидарид».
Шоир ин воќеаро мегўяд: «дуюм шуд чок аз
тўњмат».
Пироњани нињої он аст, ки Юсуф дар Миср ба
бародаронаш дод ва гуфт: «Ин љомаи маро бибаред
ва бар рўи падарам андозед, то бино гардад». «Чун
корвон ба роњ афтод, падарашон гуфт: «Агар маро
девона нахонед, бўи Юсуфро мешунавам». «Чун
муждадињанда омад ва љома бар рўи ў андохт, бино
гашт»(иќтибосњо аз Ќуръони маљид). Рўдакї ин
матлабро чунин баён кардааст: «Савум: Яъќубро аз
бўш рўшан гашт чашми тар». Чунонки ба њамагон
маълум аст, чашми Яъќуб аз гиря дар фироќи
Юсуф кўр шуда буд. Чун љомаи писарашро ба рўи ў
андохтанд, гўё Юсуфро ба оѓўш гирифта бошад,
чашмаш бино гардид. Рўдакї њамин воќеаро дар
назар дорад. Њама аз чашмаи санъати талмењ об
хўрдаанд.
Матлаби шоир аз ёдоварии ќиссаи Юсуф ва Зулайхо чист? Тавзењи ањволи худ аст. Рўдакї рухи
худро ба мисли пироњани якуми Юсуф пурхун, яъне
сурх мешуморад. Ў дили худро дар фироќи маъшуќ
ба монанди пироњани даридаи Юсуф чок-чок, лахта-лахта мањисобад. Ва нињоят, чунин фикр меронад, ки агар васли ёр насиби ў бигардад, монанди
Яъќуб баъди дидани љомаи Юсуф, хушбахт мегардад.
Дар ѓазали Рўдакї санъатњои шумур низ ба назар мерасад. Шоир бо маќсади падид овардани назокат ва латофати сухан пироњанњои Юсуфро як-як
мешуморад («Яке аз кайд шуд пурхун...» в. ѓ.) ва
1

«Яке аз кизб шуд пурхун» њам гуфтаанд.
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баъд рух, дил ва насиби худро ба њар кадоми онњо
монанд карда(«Рухам монад бад-он аввал...» в. ѓ.),
вазъу њолати худро тафсир менамояд. Санъати сухан паињам омадааст.
Рўдакї санъати талмењро бо мазмун ва
тобишњои мухталиф корбаст мекунад. Дар абёти
зерин Монї, чунон ки зикраш пештар њам рафта
буд, наќќоши мумтоз ва машњури эронї ва китоби
ў «Аржанг» ба сифати талмењ ёдоварї шуда, мазмуну мўњтаво ва бадеияти шоиста дар бар кардаанд:
Он сањни чаман, ки аз дами дай
Гуфтї, дами гург ё паланг аст.
Акнун зи бањори монавитабъ
Пурнаќшу нигор њамчу «Жанг» аст!
Бар киштии умр такя кам кун.
К-ин Нил нишемани нањанг аст! (НМ, 70).
Китоби Монї «Аржанг» (Рўдакї бо таќозои вазни шеър онро кўтоњ карда «Жанг» номидааст) тасвир ва наќшњои хеле зеборо фаро мегирифт. Бино
бар он Рўдакї фаро расидани фасли бањорро, ки
табиат зинда шуда, дар дашту даман, кўњу сањро ва
боѓу бўстон гулу лолањои рангоранг мешукуфтанд,
ба китоби мунаќќаши «Аржанг» монанд мекунад.
На танњо дар ин ѓазал ташбењ хеле зебо ва
ѓайримуќаррарист, балки боз як ташбењ ва тазоди
аљоиб њам ба назар мерасад. Сањни чаман дар фасли зимистон љоест, ки гўё аз дами гургу паланг харобу абгор шудааст. Дарзамон «бањори монавитабъ», ки олами шукуфон аст, ба зимистони сард,
ки гўё аз њамлаи гургу паланг нобуд гардидааст,
муќобил гузошта мешавад. Байти хотимавї аз киноя ва самбул иборат аст. Шоир аввал бебаќої ва
нопойдории оламу одамро нишон медињад (Бар
киштии умр такя кам кун), зеро киштии умри инсон
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дар рўди бузурге (љањони азиме) њаракат мекунад,
ки њар лањза ба хотири њамлаи нањанг– аљал дучор
омаданаш аз эњтимол дур нест. Ба њамин тариќ
шаш мисраъ ѓазал сар то по мурассаъ аз санъати
сухан ва тасвирњои рангин аст.
Рўдакї дар ѓазалиёти худ дигар анвои санъати
суханро низ моњирона корбаст мекунад ва њунар
нишон медињад. Дар байтњои зерин вожаи «њазоро»
аввал ба маънии булбул, сонї ба маънии шумора,
миќдор истифода шудаанд, ки инро таљнис номанд,
зеро як хел навиштаю хонда мешаванд, вале
маънињои гуногунро дар бар мегиранд:
Ба њаќ нолам зи њаљри дўст зоро,
Сањаргоњон чу бар гулбун њазоро...
Чу ораз барфурўзї, мебисўзад
Чу ман парвона бар гирдат њазоро! (НМ, 63).
Дар байти зерин вожањои «вафо» ва «бевафо»
чун тазоду муќобила омадаанд. Дарзамон истиора
низ њаст: шоир бевафоиро ба оњани сард нисбат
медињад:
Чаро љўйї вафо аз бевафое?!
Чї кўбї бењуда сардоњанеро?! (НМ, 64).
Аз бевафо вафо љустан монанд аст ба он, ки аз
оњани сард сохта шудани асбоберо умедвор
бишавї. Ин номумкин аст ва зањмат барабас меравад. Сифатњои ёр–зулфи каљу ќомати рост, тани дурусту чашмакони бемор (нарм, махмур, хушнигоњ)
дар байти зерин њамчун тазод омада, чењраи ўро
дилнишин, љаззоб, зебо нишон медињанд:
Ба зулф каж, валекин ба ќадду ќомат рост,
Ба тан дуруст, валекин ба чашмакон бемор!
(НМ, 71).
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Сатрњои зерин санъати сифатчиниро фаро гирифтаанд. Вожаи «бути мулукфиреб» маљозан
маъшуќ буда, таркибан тавсиф аст:
Гули садбаргу мушки анбару себ,
Ёсамини сапеду мўрди базеб,
Ин њама яксара тамом шудаст
Назди ту, ай бути мулукфиреб! (НМ, 65).
Ин сатрњо зимнан аз муболиѓа њам иборат мебошанд, зеро шоир тамом шудани он њама неъмати
табиатро ба «хосияти» маъшуќ – «бути мулукфиреб» вобаста мекунад.
Дар байти зерин њам муболиѓа њаст, њам истиора. Шоир мегўяд, ки агар маъшуќ аз рўи ду лола-ду
рухсор (истиора) њиљоб бардорад, хуршед аз шарму
хиљолат, ки гўё бенур аст, ба сар њиљоб мегирад
(муболиѓа):
Ба њиљоб андарун шавад хуршед,
Гар ту бардорї аз ду лола њиљоб (НМ, 65).
Байти зерин аз ду ташбењ иборат аст. Шоир бори
аввал ошиќии худро ба њамоилии зулф (ин њам
ошиќист) ба рухи муъшуќ ташбењ мекунад. Бори
дуюм беќарории зулфро ба беќарории худ нисбат
медињад, ки ин њам ташбењ аст:
Бар рухаш зулф ошиќ аст чу ман,
Лољарам, њамчу ман-ш нест ќарор! (НМ, 71).
Байти дигар ду санъати сухан–тавсиф (нагунсор)
ва суол (чаро?)-ро дар бар мегирад:
Ману зулфайни ў нагунсорем,
Ў чаро бар гул асту ман бар хор?! (НМ, 71).
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Рўдакї ташбењњои хеле аљоибу ѓароиб ба кор
мебарад ва образњои љаззоб, чашмрас ва мушаххас
эљод менамояд. Шоир тавонгарии лаби ёрро ба
чашми ў, ки метавонад бо сењру љодуи худ ошиќро
асир бикунад, монанд менамояд. Зеро лаби ў мисли
лаъл хушранг асту чашмаш дар зебої њамчун
лўълўйи шањвор. Азбаски дар мисоли зерин (сатри
дуюм) адоти ташбењ дида намешавад, лабро лаъл,
чашмро лўълўи шањвор номидан истиора мебошад:
Њамчу чашмаш тавонгар аст лабаш,
Он ба лаъл, ин ба луълуйи шањвор (НМ, 72).
Вожањои «дили хуш» ва «гуфтори хуш» њамчун
тавсифњои зебо мазмуну моњияти байти зеринро
баланд бардоштаанд. Хусусан ки њарду тавсиф њам
ба росту рўшан њарф задани (рух) маъшуќ ба ошиќ
вобаста аст:
Рух ту то пеши ёр бинмойї,
Дили ту хуш кунад ба хуш гуфтор (НМ, 72).
Дар байти зерин низ санъати сухан фаровон буда, дар љою маќоми худ хеле муносиб афтодаанд:
Дарё ду чашму бар дил оташ њамефазояд,
Мардум миёни дарё в-оташ чї гуна пояд?!
Бешак, нањанг дорад, дилро њамехашояд,
Тарсам, ки ногуворад, к-эдун на хурд хояд!
(НМ, 71).
Ибораи «дарё-ду чашм» истиора мебошад. Шоир ду чашми маъшуќро ба дарё монанд мекунад.
Азбаски адоти ташбењ (њамчун, мисли, монанди...)
надорад, истиора аст. Њамин чашмњои дарё ба дил
оташ меафзояд. «Оташ афзудан» маљоз аст, яъне
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дили ошиќ аз нигоњи маъшуќ гарм мешавад, шўру
шар њосил мекунад. Шоир дар њайрат аст (ин њам
санъати сухан), ки миёни обу (дарё) оташ мардум
чї тавр ба сар мебаранд? Дар мисраъи сеюм вожаи
«нањанг» низ маљоз аст. Вай ба муносибати корбаст
шудани калимаи «дарё» ба истифода омадааст, зеро
љойгоњи нањанг дарёст. Шояд «нањанг» ба маънии
одами наздики маъшуќ корбаст шудааст. Бино бар
ин ба тарс афтодааст, ки тўъмаи нањанг нагардад.
Чањор мисраъ сар то по њунар аст.
Њамаи санъатњои бадеие, ки дар ѓазалиёти
Рўдакї ба назар мерасанд, шаклњои мазмуннок мебошанд. Онњо дар роњи ибрози афкори бикр ва
ѓояњои олї хизмат кардаанд. На танњо мавзўу
масъалањои сиёсию иљтимої, фалсафї ва ахлоќї,
балки масоили ишќї низ бо истифодаи саноеи
бадеї, суханони рангин ва пањлўњои он, тобишњои
маъної ва назокати сухан мавриди баррасї ва тасвир ќарор ёфтаанд. Саноеи суханро худи Рўдакї
офарида, дар назми асри Х роњи тозагўї ва навпардозиро пеш гирифта буд.
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Боби IХ
РУБОИЁТИ РЎДАКЇ
Рубої сарвати миллии мардумони эронинажод,
ба хусус моли маънавии халќи тољик мебошад. Дар
сурудањои халќї, хоса дар эљодиёти шифоњии мардуми мо рубої хеле бисёр ба назар меояд. Дар назми ќарнњои IХ-Х, ки рубої падид омад, дар заминаи рубоињои мардумї арзи њастї кард. Халќи
тољик биниши фалсафии олам, масъалањои њаёти
иљтимої, ахлоќї ва ишќу ошиќиро бо рубої дар
чањор мисраъ ѓунљонида тавонистааст. Рўдакї
эљодиёти лафзии халќро хуб медонист ва аз ин сарчашмаи файзбахши бепоён дар осори худ истифода
мекард.
Бисёр донишмандон, шоирон ва тазкиранависон
Рўдакиро
устоди
рубоисаро
номидаанд.
Мусташриќони рус, Аврупо ва Ѓарб низ дурустии
ин аќидаро тасдиќ кардаанд. Шамсиддин
Муњаммад бинни Ќайси Розї дар китоби худ
«Алмўъљам фи маоири ашъор-ул-Аљам» дар бораи
робитаи Рўдакї бо эљодиёти халќ ва чї тавр њатто
аз сурудњои шифоњии наслњои наврас истифода
бурдани вазни рубої њикояти ибратбахшеро наќл
мекунад. Баёни хеле иљмолии он њикоят ин аст, ки
Рўдакї боре дар шањри Ѓазнин њангоми шўхию бозии бачагон як нафар писаракеро ба мушоњида гирифт, ки дар ваќти таронахонї ва бозї суханони
мусаљљаъ мегуфт. Ваќте ки ў гирдаконбозї
(чормаѓзбозї) мекард, боре гирдакон аз кўзаи ў берун рафтанд, вале бозгаштаю баргашта ба кўза љой
шуданд. Он љавон бо табъи равон гуфт:
«Ѓалтон-ѓалтон њамеравад то сари кўз». Рўдакї
вазни ин мисраъро, ки мафъулан, фоилан, мафоилан, фат мебошад, аз бањри њазаљ ёфтааст.
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Бино ба њикояти Шамси Ќайси Розї Рўдакї ба
шарофати шеъргўии ин љавон вазни рубоиро
љустуљў кард ва муайян намуд, ки аз ду байт иборат
буд: «мурассаъ ва муќаффо». Рўдакї онро тарона
номид.1
Аз ин њикоят пайдост, ки Рўдакї, ќатъи назар аз
синну соли одамон, намунањои тозаи эљодиёти
халќро аз онњо меомўхтааст. Чун рубої, монанди
дубайтї, аввал аз њама моли халќ буд, шояд дигар
шоирони то ањди Рўдакї ё шоирони ба давраи
фаъолияти эљодии ў наздик њам, рубої гуфта бошанд, вале ин маълумот дар сарчашмањои адабї ва
маъхазњои таърихї ба назар намерасанд. Дигар њељ
шак нест, ки Рўдакї эљодкори вазни рубої мебошад.
Ин аст, ки мо бо итминони комил мегўем: дар
назми ќарнњои IХ-Х бењтарин рубоињоро Рўдакї
гуфтааст ва ў поягузори ин жанр дар адабиёти
классикии форс-тољик ба шумор меравад.
Дар китоби «Осори Рўдакї» 33 рубоии мукаммали шоир гирдоварї шудаанд. Аз як рубоии ў як
сатр (... Њар рўз ба осмон-т бодо мурво), аз панљ
рубоии шоир дусатрї боќї мондаанд:
1. Бунлоди ту шуд тарбияти хоља, валек
Бунлоди ту суст њамчу бунёди ту бод (ОР, 144).
2. Бифнуд танам бар дираму обу замин,
Дил бар хираду илму ба дониш бифнуд (ОР, 145).
3. Аз гесўи ў насимаки мушк ояд
В-аз зулфаки ў насимаки настарван (ОР, 160).

1

Шамсиддин Муњаммад бинни Ќайси Розї. Ал-мўъљам фї
маоири ашъор-ул Аљам. Чопи Гиб, 1909, сањ. 85.
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4. Рухсораи ў пардаи ушшоќ дарид,
Бо он, ки нуњуфта дорад андар парда (ОР, 168).
5. Эй турфаи хубони ман, эй шўњраи Рай,
Лабро ба сабедрак бикун пок аз май (ОР, 169).
Агар ба панљ байти мазкур аз рўи ќофиябандии
рубої (ааба, аааа) назар афканем, чањор байти аввал њар кадоме сатрњои сеюм ва чоруми рубої(ба)
мебошад. Танњо байти панљум сатрњои якум ва
дуюми рубої (аа) мањсуб мешаванд.
Дар маљмўаи «Насими Мўлиён» панљ байти мазкур ва як сатре, ки дар саќф зикраш рафт, љалб карда нашудаанд. Дар он китоб 36 рубоии Рўдакї дарљ
шуда, 33 рубої аз «Осори Рўдакї» омадааст. Се рубоии дигарро адабиётшинос Асрори Рањмонфар аз
дигар сарчашмањо ба даст оварда, дар китоби номбурда љой додааст. Он се рубої, ки дар китоби
«Осори Рўдакї» дида намешавад, чунинанд:
1. Аз њаљри мањи рухи ту, ай мояи љон,
Пурдурр карданд чун дањони ту љањон!
Аз нохуни даст хаста кардам дилу љон,
Фарёдраси ѓамат на ин буду на он! (Н. М-88).
2. Ай нолаи пири хонаќоњ аз ѓами ту
В-ай гиряи тифли бегуноњ аз ѓами ту,
Афѓони хурўси субњгоњ аз ѓами ту
Оњ аз ѓами ту, њазор оњ аз ѓами ту! (НМ-89).
3. Њон, Рўдакї, аз ќайди ѓам озод бизї!
Бо хотири хурраму дили шод бизї!
Вайронии худ мангару ободии дањр,
Вайронии дањр бину обод бизї! (НМ-90).
Рубоиёти Рўдакї бо мењру муњаббати гарму
љўшон нисбат ба њаёт суруда шудаанд. Дилбастагї
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ба зиндагї, хушињои рўзгор ва падидањои зебои он
сарчашмаи асосии рубоиёти шоир мебошанд. Дар
рубоии сеюме, ки ин љо тазаккур додаем, Рўдакї ба
худ хитоб мекунад, ки аз асорати ѓаму ѓусса озод
шуда, бо хотири хурраму дили шод бояд зиндагї
кард. Шоир шахсияти худро бо дањр – бо њастии
олам муќоиса менамояд ва таваљљўњи худ ва хонандаро ба нуќсонњои ќањрамони рубої не, балки ба
камбудињои дањр љалб месозад. Рўдакї натиља мегирад, ки дар ќиёс бо норасоињои дунё шоир ободтар аст. Бинобар он вайронии дањрро дида ва амиќ
дарк карда шоду обод ва осуда ба сар бояд бурд.
Як идда рубоиёти Рўдакї мазмуну мўњтаво, дарунмоя ва моњияти иљтимої касб кардаанд. Fусса
махўрда озодона њаёт гузаронидан, худро бо мардуми ѓанитару шоистарўзгор муќоиса накарда, бо
одамони назар ба худ камбизоаттар ва ниёзмандтар
ба ќиёс оварда, бо дорої ва имконоти худ ќаноат
намудан ва хушу хурсандона роњи зиндагї пеш гирифтан низ падидаи њаёти иљтимої мебошад. Ин ѓоя
дар рубоии зерин ифода ёфтааст ва бо рубоии «Њон,
Рўдакї…» њам мазмунан, њам шаклан наздик аст:
Бо дода ќаноат куну бо дод бизї!
Дар банди такаллуф машав, озод бизї!
Дар бењ зи худе назар макун, ѓусса махўр,
Дар кам зи худат назар куну шод бизї! (НМ-90).
Ба ќаноат даъват кардан, аз бухлу њасуд пешгирї
кардан низ зуњуроти андешањои инсонпарваронаи
Рўдакии бузургвор аст. Аќидањои башардўстонаи
Рўдакї дар рубоиёти ў бо мазмунњои хеле гуногун
ба зуњур меоянд. Ќањрамони шоир дар зиндагї
ранљу азоби бисёр кашида, худро њамчун фарши
зери пой тасаввур бикунад ва аз гиряву дарду
фиѓон дили ў пуроташ гардида бошад њам, ба
љабру зулми олам тоќат намояд њам, бузургвории
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худро аз даст намедињад, худро аз њамаи инњо болотар мегирад. Бар хилофи дарду ѓам, љабру ситам
ва беадолатињои замона, шоир ё ќањрамони рубої
худро дасти хуши рўзгори нохуш ба њисоб меорад,
ки ин ташбењ нерўмандии инсонро нишон медињад:
Дар манзили ѓам фиканда мафраш моем
В-аз оби ду чашм дил пуроташ моем,
Олам чу ситам кунад, ситамкаш моем,
Дасти хуши рўзгори нох(в)аш моем (НМ-88).
Зоњиран ќањрамони рубоии мазкур шахси нофаъолу нотавон аст. Вале ба моњияти масъала жарфтар сар фурў барем, рўшантар эњсос мекунем, ки
мањз ў дасти хуши рўзгори нохуш аст. Ин даст метавонад гардиши рўзгорро таѓйир бидињад, ба
манфиати бечорањову ниёзмандон бигардонад.
Дар љабњањои мухталифи зиндагї, дар љодањои
мураккаби њаёт, дар муомилаву муносибат бо мардум љасур будану љавонмардї зоњир намудан, дар
њаллу фасли муаммоњои сангини рўзгор мардї кардан низ сифати инсон, меъёри ахлоќии ў ва мавќеи
инсониятпарварии ўро ифода менамояд. Ба аќидаи
Рўдакї меъёрњои мардї чунин будаанд, якум: нафси худро идора карда тавонистан, нафс ба њар се
маънояш фањмида мешавад. Нафси моддї, нафси
биологї(шањвонї), нафси (њирсї) мансабпарастию
љањонгирї. Касе, ки чунин нафсњоро идора карда
метавонад, мард аст. Дуюм. Аз нуќсонњои
љисмонии одамон (маънои зоњириаш) эрод нагирї,
мард буда метавонї. Ба ашхоси кўтоњбин, бесавод,
бедониш, бефазлу њунар, нотавон (маънои ботиниаш) нукта нагирифтан, онњоро дар байни љомеа
шармандаю шармсор накардан, мардї мебошад.
Сеюм. Афтодаро, лаѓжидаю пешипо хўрда, аз ѓояти
мастї ё нобиної аз аспу хар, бом, дарахт ба замин
афтодаро (маънии зоњириаш) лагад задан аз мансаб
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маъзулшударо, дар бањсу мунозирањои сиёсї ё илмию фарњангї шикастхўрдаро (маънии ботиниаш)
пой задан њаргиз сифати мардї нест. Балки ба
њамаи маънињояш дасти фитодагонро гирифтан, ба
эшон мадад кардан ва ќомати хамидаи афтодањоро
рост кардан, такягоњи онњо шудан мардї будааст.
Дар рубоии зерини Рўдакї тамоми меъёрњои
ахлоќии мардї аз мавќеи шоири инсоннавозу
башардўст ба риштаи назм кашида шудаанд, ки дар
замони шоир ифодакунандаи љасорати эљодии ў ба
шумор меомаданд:
Гар бар сари нафси худ амирї, мардї!
Бар кўру кар ар нукта нагирї, мардї!
Мардї набувад фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае бигирї, мардї! (НМ-89).
Баъзе рубоињои Рўдакї шикояти ўро аз фанду
фиреб ва найрангбозињои доирањои њукмрон,
маккорї, айёрї ва беадолатињои фаъолияти инсон
фаро гирифтаанд. Дар маќомоти олї ва
муассисањои дигари давлатї на танњо бозињои
сиёсї мешудаанд, балки дар њаллу фасли таќдири
шахсиятњои илмию фарњангї низ љабру зулм ва
ноинсофї рух медодаанд. Дар як рубоии Рўдакї
«чархи качабоз» мазаммат шудааст, ки таъсири
манфии он ба ў њам расидааст. Кача чист ва
качабозї чї гуна бозист?
Дар «Фарњанги забони тољикї» вожаи «кача»
њамчун «ангуштарини бенигин» шарњ ёфтааст.
Истилоњи качабозї ё каљабозї чунин тафсир шудааст:
«Бозие, ки иштироккунандагони он дар ду тараф
ќарор мегиранд ва яке ангуштаринеро дар кафаш
пинњон мекунад, дигарон муштњояшонро гирењ мекунанд ва ба пеши яке аз тарафи муќобил меоянд, ў
бояд дар кафи кї будани ангуштаринро ёбад. Агар
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ангуштарин ёфт шавад, «кача гул кард» мегўянд ва
бозї буридагї њисоб мешавад».1
Рўдакї дар рубоии зерин «чархи качабоз»-ро ба
зери тозиёнаи танќид гирифта, аз толеи пасти худ
лаб ба шиква мекушояд, ки дар зиндагї ба мурод
нарасидааст, яъне толеъ ба кафи ў кача наандохтааст. Пас, ў бозиро бохтааст:
Чархи качабоз то нињон сохт кача,
Бо неку бади дойира дарбохт кача,
Њангомаи шаб гузашту шуд марра тамом,
Толеъ ба кафам яке наяндохт кача! (НМ-89).
Рўдакї дар як рубої танњої ва бепаноњии худро
тасвир менамояд. Рубої хеле санъаткорона сохта
шуда, њар як сухан дар мавќеи худ афтода, дар
маљмўъ вазъу њолати шоирро басе рўшану барљаста
ифода менамояд. Шоир мегўяд, ки ўро ба ѓайр аз
њодиса – ягон воќеаи нохуш, касе талаб намекунад,
намепурсад, аз њолаш хабар намегирад. Ба љуз табу
сўз-њарорати баланд, нафаре самимона, гарму
љўшон пурсида намеояд. Дар ваќти баромадани
љон, одатан, об чаконида њалќи беморро тар мекунанд. Аммо ў чунон бекас мондааст, ки танњо ашки
чашмаш рехтаю шорида, лабу дањони ўро тар мекунад. Образњо – вожањои њодиса, таб, мардуми
чашм, як ќатраи обе, ки лабро тар мекунад, дар
рубої матлаби шоирро хеле хуб ва барљаста ифода
кардаанд:
Љуз њодиса њаргиз талабам кас накунад,
Як пурсиши гарм љуз табам кас накунад.
В-ар љон ба лаб оядам, ба љуз мардуми чашм
Як ќатраи об бар лабам кас накунад (НМ-86).
1

Фарњанги забони тољикї. Иборат аз ду љилд, љ. 1. Нашриёти
«Советская энсиклопедия», М. 1969, сањ. 545.
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Њаёт чї ќадаре ки гуногунсоњаю серљабња бошад, адабиёт низ ба њамон андоза серпањлў,
мухталифмавзўъ аст. Аз ин лињоз дар рубоиёти
Рўдакї низ баробари баррасии мавзўъњои иљтимої
ва фалсафї масъалањои ишќу ошиќї љойгоњи намоён даранд. Чунон ки худи Рўдакї дар ќасидаи
«Шикоят аз пирї» ишора менамояд, ў дар љавонї
њаёти пуртўфонеро аз сар гузаронидааст. Шоир
ошиќи сўзони њаёт ва хушињои рўзгор, дилбарони
танноз, дўшизањои серноз ва ёру дилдорњои љаззоб
буд. Ў талхию ширинї, шањду зањр, азобу нишоти
ишќро чашида, худ иќрор кардааст, ки «Дар ишќ чу
Рўдакї шудам сер аз љон...»(НМ-88). Шоир дар
мавриди эњсосу дарки азобу шиканљаи ишќ аз љон
сер шудани худро тазаккур дода башад њам, аслан ў
ишќро мазмуну моњияти зиндагї ба шумор меовард. Маъшуќаро чун «мояи љон» васф менамуд ва
дар рўзгори худ ягон ќувваеро намедид, ки «фарёдраси ѓам»-и љонон шуда метавониста бошад:
Аз њаљри мањи рухи ту, ай мояи љон,
Пурдурр карданд чун дањони ту љањон!
Аз нохуни даст хаста кардам дилу љон,
Фарёдраси ѓамат на ин буду на он (НМ-88).
Ишќи Рўдакї хаёлї нест, вай заминањои воќеї
дорад. Аз рубоиёти Рўдакї «бўи љигари сўхта» ба
машом мерасад, чунки дарди ишќ, љонгудозї ва
мањрумиятњои ошиќ, дили хаста ва шиквањои ў аз
таќдир, њатто гиряњои ошиќ аз ѓами маъшуќ
њаќќонї тасвир шудаанд. Рўњи инсон ва њиссиёту
њаяљони гуногунмазмуни ќањрамони лирикї дар
рубоиёти шоир хеле устодона инъикос ёфтаанд.
Муносибати ошиќу маъшуќ, мукотибаи онњо, дили
танги эшон, пушаймонї аз ошиќї ва љабру ситами
маъшуќ, азоби њиљрон, дарди фироќ ва оташи рашк
хеле нозук ба тасвир омадаанд.
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Аз рубоиёти Рўдакї бармеояд, ки ишќ зуњуроти
олии эњсосоти поку наљиби инсонист ва он шањду
лаззати гуворою нотакрор низ дорад. Шоир хурсандии бепоёни ошиќро аз шунидани номи ёр ва
шарафи дидор, зебої ва њусну љамоли дилфиреби
маъшуќ, давлати висол, садоќату вафои ошиќу
маъшуќ, ки пойдорию бегазандии кохи муњаббат аз
онњост, тавсифи ёр, чењраи дилкаш ва мафтункунандаи ўро аз нигоњи ошиќи беќарор ба риштаи
тасвир мекашад.
Ишќ дар дили ошиќ аз дидани чењраи ёре маскан
мегирад, ки ба назараш гарм ва аз њама зеботар менамояд. Ин аст, ки Рўдакї аввал аз њама њусни расои дилбарро тасвир мекунад:
Рўят дарёи њусну лаълат марљон,
Зулфат анбар, садаф дањан, дур дандон!
Абрў киштию чини пешонї мављ,
Гирдоби бало ѓабѓабу чашмат тўфон (НМ-88).
Дар ин ва дигар рубоиёти Рўдакї саноеи сухан
њама аз њаёт гирифта шудаанд. Табиист, ки онњо аз
муболиѓаю иѓроќ бањра бардоштаанд, вале чунон
ки «њар ташбењ мелангад», ташбењоти Рўдакї низ
нисбї мебошанд. Шоир рўи ёрро ба дарёи њусн,
лаъли лаби ўро ба марљон ташбењ месозад. Зулфи
маъшуќро ба анбар-модда ва гиёњи хушбў, дањонро
ба садаф ва дандони ўро ба дурру гавњар нисбат
медињад, ки бо назардошти зебої, рангу бў ва муносибати онњо ба њаќиќати воќеї наздиканд. Ваќте
ки Рўдакї абрўи дилбарро ба киштию чини пешонии ўро ба мављи дарё монанд мекунад, намуди
зоњирии онњоро ба назар мегирад. Fабѓаби ёр чунон зебою дилкаш, муассиру дилфиреб будааст, ки
ошиќро асири худ месозад. Аз њамин љост, ки онро
«гирдоби бало» меномад. Чашми маъшуќро
«тўфон» номидани шоир бесабаб нест. Зеро тўфон
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дар дил эњсосоти баланди ноором ба вуљуд меорад
ва чун ин тўфон чашми ёр аст, ошиќро асиру бандаи худ менамояд. Њамаи ташбењшаванда ва
ташбењкунандањо дар маљмўъ чењраи дилпазири
маъшуќро эљод кардаанд.
Рўдакї инсонро њамчун як љузъи табиат дар робита бо падидањои зебо ва латифи он тасвир менамояд. Ў дилбарро дар зебої ва назокат аз гули муаттар волотар мешуморад. Рангу бўи ёр аз гули
сурх њам бештар аст, ба ин васила шоир ранги
љононро ба гули сурх ва бўи дилкаши ўро ба бўи он
шабењ меорад ва менависад:
Ай аз гули сурх ранг бирбудаву бў,
Ранг аз пайи рух рабуда, бў аз пайи мў!
Аљаб рабудани олиљаноби шоиронае, ки вањдати
гул ва маъшуќ рух медињад. Вагарна чї тавр мешудааст, ки ёр агар рўй бишўяд, њама љўй гулранг мешудаасту мўй афшонад, њама кў мушкин мегардидааст. Ин ташбењу тасвир ва тавсиф ихтирои тозаи
шоирона аст, ки аз ќудрати суханофаринї ва
образэљодкунии ў далолат мекунад ва хеле дилкашу
дилрабо афтодаанд:
Гулранг шавад, чу рўй шўйї, њама љў,
Мушкин гардад, чу мў фишонї, њама кў (НМ – 89).
Рўдакї хислатњои маъшуќаро низ бо каломи баланди рангин тасвир менамояд. Ўро бозаргоне мешуморад, ки албатта, аз дигар тољирон фарќи
куллї дорад. Ќабл аз њама молу манол, боигарї ва
сарвати ў колоњои хушранг ё хўрданию пўшиданї
нестанд. Балки арзишњои ў бебањоанд. Сарвати гаронмояи ў дидору бўсаанд. Ин арзишњо ќимат надоранд. Онњоро бо маблаѓ ё симу зар хариду фурўш
кардан имконнопазир аст.
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Пас, ќимати дидор чист?Ќимати дидор дил аст.
Шоир дил дода дидор мехарад ва ин муомиларо
барои худ гарон намешуморад. Маъшуќа бўсаро ба
ивази кўњи тилло не, балки ба ивази равон (љон)
мефурўшад ва Рўдакї чунин савдоро арзон
мењисобад. Ин аст, ки шоир он моњ, он ёри ширинро «бозаргон»-е мањсуб мекунад, ки «дидор ба дил
фурўшаду бўса ба љон!» Аз ин гуна харидорї шоир
хеле хурсанд, шоду мамнун аст, ки ба ваљд омада
мегўяд:
Дидор ба дил фурўхт, нафрўхт гарон,
Бўса ба равон фурўшаду њаст арзон!
Оре, ки чу он моњ бувад бозаргон,
Дидор ба дил фурўшаду бўса ба љон! (НМ-88).
Њамаи образњо, ќабл аз њама бозаргон, образњои
маљозианд ва хариду фурўше, ки байни ошиќу
маъшуќ ба вуќўъ меоянд, моњияти маънавї касб
кардаанд.
Дар рубоињои Рўдакї сангиндилии маъшуќ ва
ѓампарварии ошиќ бо шаклњои хеле гуногун инъикос ёфтаанд. Махсусан ошиќ бесабру беќарор аст,
чунки дил бохтааст. Ошиќи њаќиќї дар кўи ёр, дар
љустуљўи висол аќли худро њам бой дода,
соњибљунун мешавад. Бо вуљуди ин њама муњаббат,
ки ба висол расида наметавонад, ѓами дили худро
ба муболиѓаю иѓроќ кўњи Ќоф мешуморад ва дили
маъшуќаи берањмро «санги хоро»ба њисоб меорад.
Бар ишќи туям на сабр пайдост, на дил,
Бе рўйи туям на аќл барљост, на дил!
Ин ѓам, ки марост, кўњи Ќоф аст, на ѓам,
Ин дил, ки турост, санги хорост, на дил!
(НМ-87).
375
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Њам ташбењот (ѓам-кўњи Ќоф, дил-санги хоро),
њам муносибати сухан (кўњи Ќоф ва санги хоро),
њам ќофияњо (пайдост, барљост, хорост) ва њам ба
сифати радиф такрор шудани вожаи «на дил» мазмуну мўњтавои ишќию моњияти бадеии рубоиро баланд бардоштаанд.
Холиќ Мирзозода дар њамон маќолааш мавзўи
ишќу ошиќиро дар рубоиёти Рўдакї баррасї намуда, менависад: «Аммо њамин фактро бояд ќайд
кард, ки тасвири муносибатњои ошиќонаи байни
ошиќу маъшуќ дар аксари мавридњо яктарафа аст,
яъне њамеша ошиќ дар иштиёќи ёр вафодор, дўсти
бењамто, худќурбонкунанда, дар ѓаму азоб, вале ёр
дилсахт, номењрубон, дуриљўянда аз ошиќи
њаќиќии худ ва дигарњо. Маъшуќа дар ин гуна
тасвирњо на њамчун тарафи актив, балки пассиви
бењаракат ё ин ки аз ошиќи худ гурезанда ва
љафокор нишон дода шудааст».1
Ќањрамонони ѓиноии рубоиёти Рўдакиро саропо
«дилсахт, номењрубон, дуриљўянда аз ошиќи
њаќиќии худ..., пассиви бењаракат» номидани Х.
Мирзозода бањсталаб аст. Гап дар ин, ки Рўдакї
образи онњоро нозук тасвир менамояд. Сатњи
фарњангии ў баланд буд ва наметавонист
маъшуќањои
пардапечро
мисли
ошиќони
љигарсўхта фаъол нишон бидињад. Шоир дар ин хусус бо ишорањо, бо рамзњо њарф мезанад. Шоир дар
бораи маъшуќа мегўяд, ки «З-оѓоз ба бўса
мињрубон кард дилам» (НМ, 87). Ёр бўса дода бошад, ў номењрубон нест. Рўдакї дар рубоии дигар
изњор медорад, ки «Таќдир ба азми тезгомат монад» (НМ, 86). Модоме ки маъшуќа дар роњи висол
«азми тезгом» дорад, ў гурезанда аз ошиќ набудааст. Боз Рўдакї мефармояд, ки маъшуќ «дигар ба
дил фурўхт» (НМ, 88). Пас ёр саркаш, боѓурур,
1

Њамон маљмўа, сањ. 144.
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худшинос бошад њам, ба дидори ошиќ муваффаќ
гардид. Ў имконият пайдо карда, бо шаби висоли
худ ошиќро ба шавќу тараб овард, хушбахт кард.
Љолиби таваљљўњ аст, ки Рўдакї наќши
маъшуќро дар яке аз рубоињои худ хеле фаъол тасвир кардааст. Худи рубої шакли драмавї дорад.
Замон (ваќти сањар), макон (манзили ёр),
ќањрамонони мусбат (ошиќу маъшуќ) ва манфї
(падар) дар рубої ба назар мерасанд. Рубої
њаракату амал, барои висол омадан ва бўса додани
маъшуќ, њолати рўњї ва њиссиёту њаяљони ў (тарсанда) ва кайфияту лаззати ошиќу маъшуќро аз
бўсу канор бо камоли мањорат тасвир менамояд.
Рубоие, ки мавриди баррасии мост, дар санъати сухан «суолу љавоб» ном гирифта бошад њам, вай як
асари мўљазу кўчаки драмавї бо муњимтарин
унсурњои он аст:
Омад бари ман. Кї?Ёр!Кай? Ваќти сањар!
Тарсанда. Зи кї? Зи хасм! Хасмаш кї? Падар!
Додам-ш ду бўса. Бар куљо? Бар лаби тар!
Лаб буд? На! Чї буд? Аќиќ! Чун буд? Чу шакар!
(НМ, 86-87).
Дар рубої вазъу њолати висоли ошиќу маъшуќ,
шавќу лаззати дидор, тавсифи лаби ёр ва чї гунагии он (лаби тари њамчун аќиќ ва дар ширинї мисли шакар) бо камоли мањорат тасвир ёфтаанд.
Андешањои Х. Мирзозодаро ин мисолњо рад мекунанд.
Меъёри муњаббат дар байни ошиќу маъшуќ вафову садоќати комил аст. Аз ин сабаб Рўдакї дар
рубоиёти худ дар бораи маъшуќ, ишќ ва ошиќї бо
камоли самимият изњори андеша мекунад. Дар ин
маврид вожаи «дил» њамчун сарчашмаи мењр, ифодагари тамоми њастии ќањрамони лирикї истифода
мешавад. Дили шоир на фаќат аз шунидани номи
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дилбари худ ва аз хурсандии он эњё мегардад, балки
огоњї ёфтани ў аз саодати ёр низ боиси шодмонии ў
мешавад. Садоќати Рўдакї ба маъшуќи худ то
љоест, ки њар куљо ба ѓайр аз ў сўњбате ба миён ояд,
сабаби ѓамгинї ва хотирпарешонии шоир мегардад. Ба њамин маънї бо эњсоси баланди дардолуд
мефармояд:
Номат шунавам, дил зи фарањ зинда шавад,
Њоли ман аз иќболи ту фархунда шавад.
В-аз ѓайри ту њар љо сухан ояд ба миён,
Хотир ба њазор ѓам пароканда шавад! (НМ-86).
Устод Рўдакї шодмонї ва нашъаи висолро на
танњо аз ташрифи ёр ба мулоќоти ошиќ иборат медонад, балки бозињои ошиќона, ишќварзињои дилбаронаро дар муњити мањрамонаи пурайшу нишот
тавассути образњои зебою дилрабо хеле мушаххас
тасвир менамояд. Зулфи бикашидаи мањбубаро, ки
сиёњ асту ба дасти ќањрамони лирикї – ошиќ,
муштоќи дидори ў афтодааст, ба шаби дароз, ки
низ сиёњ аст, шабењ меорад. Ваќте ки ошиќ бо
муњаббат он зулфро тор-тор мекушояд, ба назар
љангали боз менамояд, ки он љо њамроњи маъшуќ
будан аљаб нашъае дорад. Печу хами кокулони ёрро бикшодан ошиќро сармаст мекунад, зеро аз он
ба димоѓи ошиќ бўи муаттари «доман-доман мушки Тароз» мерасад. Дар рубоии Рўдакї мушки Тароз (номи шањр, Љамбули њозира) њамчун
хушбўйтарин ва хушсифаттарин мушк ёд шудааст,
вагарна ў бўи мўи ёрро ба он монанд намекард:
Зулфаш бикашї, шаби дароз андозад
В-ар бикшої, љангали боз андозад.
В-ар печу хамаш зи якдигар бикшоянд,
Доман-доман мушки Тароз андозад (НМ, 86).
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Яке аз мавзўъњои асосии рубоиёти Рўдакї ѓами
ёр, сањењтар бигўем, ѓами њаљри ёр аст. Ошиќон,
одатан, аз ѓами њиљрон дилфигор мешаванд. Аммо
Рўдакї аз фироќи ёр дилхун гардида бошад њам, аз
њастии ў шукр мегўяду хушнудї изњор медорад.
Шодие, ки аз ѓами дурии ёр ўро фаро мегирад, афзунтар аз ѓами њиљрон аст. Бино бар ин ба худ тасаввур кардан, ки ѓами ѓурбати ёр ин ќадар гуворо
бошад, лаззати висолаш чї гуна нашъае дошта метавонад? Рубоии зерин њамин мазмунро фаро мегирад:
Бо он ки дилам аз ѓами њаљрат хун аст,
Шодї ба ѓами туам зи ѓам афзун аст.
Андеша кунам њар шабу гўям: «Ё раб,
Њиљрон-ш чунин аст, висолаш чун аст?!»(НМ-85).
Рубоиёти ѓампарваронаи Рўдакї мундариљаи
њасбињолї доранд. Азбаски ѓам хўрдан аз шахсияти
шоир људо нест, ѓамкадаи асосї дили ўст. Гиряву
нола, ки аз љумлаи шаклњои зуњуроти ѓам мебошанд, низ сарчашмаи худро аз дил мегиранд. Бино
бар он, њарчанд ки дил нињонхонаи рози шоир аст,
ашки чашмонаш он роз, он ѓами сангини њиљрон ё
фироќи ёрро ба халќ ифшо менамояд. Fами шоир,
ки як арзиши мањрамона аст, бо кўмаки оби дида аз
мардум пинњон намемонад. Бино бар ин ишќ ва
ѓами он њамчун офтоб аз чашми одамон пўшида
набудааст. Ин аст, ки Рўдакї мегўяд:
Чашмам зи ѓамат ба њар аќиќе, ки бисуфт,
Бар чињра њазор гул зи розам бишукуфт.
Розе, ки дилам зи љон њамедошт нуњуфт,
Ашкам ба забони њол бо халќ бигуфт (НМ-86).
Ашкро ба аќиќ ташбењ кардан, донањои онро,
ки ба чењра мерезанд, ба њазор гули аз рози шоир
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бишкуфта нисбат додан, ашкро ташхисонидан,
зинда ба тасвир овардан, то битавонад рози дилро
ба забони њол бигўяд, бозёфтњои шоирона мебошанд.
Рўдакї дар тасвири кайфият, њолатњои рўњию
равонї ва дарду ѓами ошиќ аз санъати талмењ истифода бурда, худро ба Маљнун ва маъшуќаро ба
Лайлї нисбат медињад, ки ин ташбењи воќеї ба
шумор меояд. Вазъу њолати фироќ ва азобњоро аз
њиљрон образњои мазкур хеле равшану барљаста
нишон медињанд. Бо вуљуди ин, аз рубої пайдост,
ки маъшуќњо зи њоли ошиќон бепарвоянд:
Љое, ки гузаргоњи дили мањзун аст,
Он љо ду њазор найза боло хун аст.
Лайлисифатон зи њоли мо бехабаранд,
Маљнун донад, ки њоли Маљнун чун аст! (НМ-85)
Дар рубоиёти Рўдакї тасвири нерўи ишќ маќоми
баланд касб кардааст. Ќувваи ишќ чунон зўр, чунон
муќтадир, чунон тавоност, ки њељ кас пеши роњи
вайро гирифта наметавонад. Ишќи љањон аст, ки
ошиќро бо њазорон риштаю васила сўи худ мекашад. «Бути њинду», яъне дилбари зебоманзар
ошиќро бо њусну љамол ва мўйњои мусалсали худ
волаву шайдо, асиру банда кардааст. Бино бар ин,
дили хастаи ошиќ, ки «хушгаштаву куштаи бути
њиндуест» аз роњи ишќ барнамегардад, дил якрав
аст. Худи Рўдакї низ аз якравии дил ба шавќу шўр
омада, бо ѓурури мардона мегўяд: «Ин хонахароб
турфа якпањлўест!», яъне маслињату насињатро гўш
намекунад. Рубої чунин садо медињад:
Дил хаставу бастаи мусалсал мўест,
Хунгаштаву куштаи бути њиндуест.
Суде надињад насињатат, эй воиз,
Ин хонахароб турфа якпањлўест!(НМ-85).
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Ќувваи ишќ то љоест, ки маъшуќ дар назари
ошиќ ба туфайли саркашию љабру ситамашбедодгарињояш аз «сад њазор душман батар» намояд њам, ошиќ ўро аз љонаш дўсттар медорад. Ин
зуњури муњаббати яктарафа аст, ки Рўдакї онро дар
рубоии зерин устодона баён менамояд:
Дил сер нагардадат зи бедодгарї,
Чашм об нагардадат, чу дар ман нигарї.
Ин турфа, ки дўсттар аз љонат дорам,
Бо он ки зи сад њазор душман батарї! (НМ-90).
Дар давраи Рўдакї дар адабиёти бадеї ишќи
ирфонї њанўз бо ќувваи бузург ба зуњур наомада,
аммо пайдо шуда буд. Аз ин рў ваќте ки Рўдакї аз
нерўи ишќ сухан меронад, аксаран муносибатњои
ошиќонаи зану мардро ситоиш менамояд. Дар ин
бобат ў хеле њартарафа изњори андеша кардааст, ки
мо падидањои онро аз назар гузаронидем. Бояд тазаккур дод, ки шоир дар бораи ишќи ирфонї њам
рубої сароидааст. Дар он рубої таъкид мешавад,
ки маъшуќи яккаву ягона, он дўст, ки ошиќро дар
шинохти худ гоњо мусулмону (Каъбапараст), гоњо
насронї ё яњудї (калисёнишин) карда буд, баъд аз
саљдањои бисёркарата ба роњи худ даровард. Ошиќ
ба њастї ва њаќиќати вуљуди поки дўст имон овард.
Ошиќ аз дини дигар бегона шуд ва мўътаќиди Худованди азза ва љалла гардид. Ёре, ки дар дил ва
дар назар аст, сабаб шуд, ки Рўдакї бигўяд:
Аз Каъба калисёнишинам кардї,
Охир дар куфр беќаринам кардї!
Баъд аз ду њазор саљда бар даргањи дўст,
Ай ишќ, чї бегона зи динам кардї! (НМ-89).
Дар ирфон ва тасаввуф ишќи байни зану мардро «ишќи маљозї» ва ишќи илоњиро «ишќи
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њаќиќї» гуфтаанд, ки Рўдакї ба тавсифи ин ишќ
њам шарафёб шудааст.
Дар яке аз рубоињои Рўдакї рисолати олии
ошиќонаи ў ифода ёфтааст. Шоир бе мањбубаи азизи худ њастии олам ва сарчашмаи њаётбахш ва
рўшноии замину замон – «хуршеди љањонсуз»-у
«чароѓи оламафрўз»-ро ба тасаввур оварда наметавонад. Зимнан хуршеди мунаввар, ки Рўдакї онро
«чароѓи оламафрўз» њам меномад, ламъае аз
рўшної, падидае аз нури дурахшони чењраи
маъшуќ аст. Ба чунин ёри оламоро, ошиќи содиќ
дилу љон бохта, сахт одат кардааст, «бадомўз» шудааст. Бино бар он савганд ёд мекунад: «Рўзе, ки
туро набинам, он рўз мабод!» Рубої бо самимияти
комили ошиќона, муњаббат ва садоќат гуфта шудааст:
Бе рўйи ту хуршеди љањонсўз мабод,
Њам бе ту чароѓи оламафрўз мабод.
Бо васли ту кас чу ман бадомўз мабод,
Рўзе, ки туро набинам, он рўз мабод! (НМ-86).
Дар изњори муњаббат ин рубоиро сухани олитарин ва охирини шоир мањсуб метавон кард!
Дар рубоиёти Рўдакї бештар аз њама ду вожа ба
назар мерасанд: дил ва ѓам. Вожаи «дил» 24 маротиба, вожаи «ѓам» 16 маротиба корбаст шудаанд.
Дил ва ѓам њамдигарро мазмунан пурра мекунанд.
Љое, ки дил њаст, он љо ѓам њаст, љое, ки ѓам њаст,
он љо дил метапад. Аксаран дил ва ѓам дар як
рубої љой гирифтаанд. Њаводиси олам, воќеањои
ѓайримунтазираи рўзгор дили шодро ногоњ ба
ѓамкада табдил медињад. Ба рубоии зерин ањамият
дињед:
Юсуфрўе, к-аз он фиѓон кард дилам,
Чун дасти занони мисриён кард дилам.
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З-оѓоз ба бўса мењрубон кард дилам,
Имрўз нишонаи ѓамон кард дилам (НМ-87).
Аз дидани юсуфрўе (муроди шоир зебосанаме),
ки дили шоир ба љўшу хурўш, ба фиѓон омада буд,
пурхун гардид. Рўдакї дар мисраи дуюм санъати
талмењро истифода мебарад:чун дасти занони мисриён кард дилам. Ин сатр ишора ба он воќеа мебошад, ки занони мисрї, ки дар хонаи Зулайхо сабзї
реза мекарданд, аз ворид шудани Юсуф ба он манзил ва тамошои њусни ў мадњуш гардида, њама чун
як тан ба љои сабзї реза кардан дастони худро буридаанд.
Зебосанаме, ки Рўдакї тасвир менамояд, бо
њусну љамоли худ дили шоирро реш намуда, ѓарќаи
хун кард. Он ёр дар ибтидои ишќварзї бо бўсае дили ошиќро шод карда буд, аммо дертар ањд бишкаста, дили шоирро ба ѓамхона табдил дод.
Ин гуна дилбари дилситон дар натиљаи бетарањњумї ошиќро ѓампечу ѓамзада карда метавонад.
Рўдакї дар ин маврид вожаи « аз ѓами ту»-ро ба
сифати радиф такрор ба такрор оварда, ба дарди
умум табдил ёфтани он ѓамро таъкид менамояд:
Ай нолаи пири хонаќоњ аз ѓами ту
В-ай гиряи тифли бегуноњ аз ѓами ту.
Афѓони хурўси субњгоњ аз ѓами ту,
Оњ аз ѓами ту, њазор оњ аз ѓами ту! (НМ-89).
Рўдакї вожаи «дил» ва сифатњои онро дар
мавќеу маќоми худ чунон устодона кор мефармояд,
ки он вожа («дили нарм надошт») эътирози ўро њам
нисбат ба кори таќдир, њам нисбат ба берањмии
љонситон ифода менамояд. Шоир рубоии зеринро
дар вазъу њолате гуфтааст, ки аљал ба «њусну
љавонї»-и маъшуќ рањм накарда, ўро ба коми худ
кашидааст:
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Таќдир, ки бар куштанат озарм надошт,
Бар њусну љавонї-т дили нарм надошт,
Андар аљабам зи љонситон, к-аз чу туе
Љон бистаду аз љамоли ту шарм надошт! (НМ-85).
Дар рубоии дигар истилоњи «дили танг» њам ба
маънии аслї, њам ба маънии «дили беќарор» истифода шудааст. Чунин дил ба ќањрамони лирикї –
ба ошиќи шайдо имкон намедињад, ки орому осуда
ба сар барад. Аслан ошиќон беќароранд ва онњо
наметавонанд бе маъшуќи худ зиндагии мўътадил
дошта бошанд. Ин аст, ки соњиби он дили танг саропойи љањонро мепаймояд, то «нигори пуркинаву
љанг»-ро пайдо бикунад. Вале љустуљўњояш
барњадар мераванд. Ошиќи зор дар натиљаи аз дарду алами сахт афсўсхўрон ба сар задани даст ва дар
натиљаи саропойи љањонро кофтуков карда, борњо
ба санг бархўрданаш, ки маљозан ин таъбирњо ба
маънии бисёр азоб кашидан ва ранљ дидан истифода шудаанд, даст аз кору пой аз рафтор мемонад,
пири барљомонда мешавад. Тавсифњо («нигори
пуркинаву љанг»), муболиѓа, иѓроќ ва боз тавсифи
дил («Гаштем саропойи љањон бо дили танг»), муносибати сухан (аз кор мондани дасту аз рафтор
мондани пой, даст ба сару пой ба санг задан) ва дигар воситањои тасвири бадеї њама дар љою маќоми
худ афтодаанд. Инак, он рубої:
Дар љустани он нигори пуркинаву љанг
Гаштем саропойи љањон бо дили танг.
Шуд даст зи кору монд пой аз рафтор,
Ин баски ба сар задему он баски ба санг! (НМ-87).
Рубої яке аз жанрњои кўчаки назми форсїтољикї буда, имконият дорад, ки маънињои бузург,
фикру андешањои бикрро дар бар бигирад.
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Рўдакї њамчун эљодкори ин навъи шеър бо истеъдоди фитрї, љањонбинии васеъ ва дониши амиќи
худ тавонист, ки дар њаљми чањор мисраъ мавзўи
љовидонии адабиёт – њаёт, марг, муњаббат ва хиёнатро баррасї намояд. Ў дар ин љода зањмати афзун кашида, шакли рубоиро такмил дод, барои
изњори афкори иљтимої, фалсафї ва ахлоќї забони
равони ширин, љаззоб, малењу балеѓ, воситањои
таъсирбахши бадеиро корбаст намуд, калимаю
иборањои пурмаънї ва пурѓунљоишро бо тамоми
тобишњо ва пањлўњояш ба харљ дод. Рўдакї аз сарвати бепоёни забони халќ моњирона истифода мебарад ва њамчун устоди сухан бо эљодкорињои тоза
ганљинаи забони адабии форсї-тољикиро ѓанї месозад. Чунончи, калимаи «рањгузар» баёнгари касест, ки роњ мепаймояд. Шоир бо афзудани вожаи
«бод» таъбири образноке сохтааст чун «рањгузари
бод». Истилоњи «љигарсўхта» низ мардумист. Вай
сифати нафарест, ки ташнаи об, ташнаи дидор,
ташнаи ишќ, ташнаи висол аст. Рўдакї бо истифодаи вожаи мазкур ва калимаи халќии «димоѓ» байте офаридааст хеле рангин, муассир ва шоиронаи
пурмаънї, ки сатрњои сеюм ва чањоруми рубоии
зерин мебошанд:
Дар рањгузари бод чароѓе, ки турост,
Тарсам, ки бимирад аз фароѓе, ки турост!
Бўйи љигари сўхта олам бигирифт,
Гар нашнидї, зињї димоѓе, ки турост! (НМ-85).
Дар рубоии дигар, ки дар саќф мавриди баррасї
гардида буд, ба вожаи «гузаргоњ» бо афзудани калимаи «дил» таъбири тоза, зебо ва образноки
«гузаргоњи дил»-ро офаридааст.
Рўдакї дили ошиќро бо вожаи мардумии «хонахароб» тавсиф мекунад ва бо маќсади якравии дилро
таъкид кардан сифати «якпањлў»-ро ба кор меорад:
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Суде надињад насињатат, ай воъиз,
Ин хонахароб турфа якпањлўест (НМ-85).
Баъзе рубоиёти Рўдакї калимаю иборањои
халќиро дар радифи алфозу вожањои китобї чунон
моњирона дар бар кардаанд, ки кадоми онњо халќї,
кадомашон китобианд, фарќ кардан хеле душвор
аст. Масалан, таъбирњои мардумии «аз љон сер шудан», «азоби њиљрон», «оташи рашк», «дўзахї»дар
рубоии зерин дар иртибот бо вожањои китобии
«дар ишќ», «гиряи хунин», «аз гиряи хунин мижаам
шуд марљон», «дасти азоб» ранљу азоби ошиќро аз
дасти њиљрон моњирона нишон додаанд. Дар
натиља рубої ба фикр ва њисси хонанда хеле
мувофиќ эљод шудааст ва моњиятан асарњои
халќиро ёд меорад:
Дар ишќ чу Рўдакї шудам сер аз љон,
В-аз гиряи хунин мижаам шуд марљон.
Алќисса, ки аз дасти азоби њиљрон
Дар оташи рашкам дигар аз дўзахиён! (НМ-88).
Пушаймонї аз воќеъ шудани амали номатлуб
яке аз падидањои ахлоќи хуб аст, ки он дар забон
тавассути ибораю ифодањои мардумї инъикос меёбад. Дар рубоии Рўдакї вожањои «ќолаби фарсуда»
ба маънои «љисми фартут», «бар болин нишастан»
ба маънои мењрубонї, ѓамхорї, парасторї кардан
ба бемор ва «пушаймон шудан» ба маънии афсўс
хўрдан ва иќрор кардан ба гуноњи худ аз љумлаи
њамин гуна истилоњот мебошанд. Рўдакї онњоро
њам дар забони тасвирии худ дар робита бо дигар
вожањо, њам дар забони ёр алоќамандона бо дигар
калимаю иборањо кор фармуда, мањорати баланд
нишон медињад:
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Чун кушта бибиниям, ду лаб гашта фароз
В-аз љон тињї ин ќолаби фарсуда ба оз.
Бар болинам нишину мегўї ба ноз,
К-«Ай кушта туро ману пушаймон шуда боз!»
(НМ-87).
Шаклњои ќофиябандї ва сохтори рубоиро низ
Рўдакї эљод кард. Ќофияи маъмулии рубої ааба
мебошанд. Рўдакї дар шакли аааа низ рубої офарид, ки мисраи сеюми озод надорад. Ба рубоии зерин эътибор дињед, ки њам ќофияи чоргона (булкома, љома, хома, нома), њам радиф (надињам) онро
зебу оро додаанд ва мусиќавият ато кардаанд:
Дар пеши худ он нома чу булкома нињам,
Парвин зи сиришки дида бар љома нињам.
Бар посухи ту чу даст бар хома нињам,
Хоњам, ки дил андар шикани нома нињам
(НМ-88).
Рубої яке аз жанрњои анъанавии шеъри форсїтољикї мебошад, ки аз ањди Рўдакї то ба замони
мо бо мазмуну мўњтавои гуногун, вазни устувор ва
ќофияву радифи дилнишин равнаќу ривољ меёбад.
Ифтихори офариниши он ба устод Абў Абдуллоњи
Рўдакї тааллуќ дорад.
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Боби Х
ЯК НИГОЊ БА
МАСНАВИЊОИ РЎДАКЇ
Маснавї, монанди соири анвои каломи манзум,
ки дар давраи Сомониён равнаќу ривољ ёфта буданд, сарвати миллии халќи тољик аст. Андешањое,
ки гўё вай аз адабиёти араб ба назми форсї-тољикї
ворид гардида бошад, пояи илмї надорад. Донишманди таърихи адабиёти форсї-тољикї ва арабї
Шиблии Нўъмонї дар тадќиќоти арзишманди худ
«Шеър-ул-аљам» барњаќ мефармояд: «Ин матлаб,
ки маснавї аз кай ва чї гуна дар Эрон пайдо шуда
ва он оё аз эљодиёти Эрон аст, ё аз араб гирифта
шуда, дуруст маълум нест. Ин ќадар мусаллам аст,
ки то он ваќт дар араб аз маснавї чизе набуда ва
унвоне надошт. Албатта раљазро аз љињати он, ки
њар байти он аз байти дигар људост ва ваќоеъ ва
матолиби мусалсал дар он зикр мешавад, метавон
маснавї номид ва он дар асри бани Уммия то ин
дараља вусъат пайдо карда буд, ки њатто арљузањои
садбайтї низ вуљуд доштааст... Ѓараз агар бигўем,
ки Эрон худ эљодкунандаи маснавї набуда, балки
таќлид аз раљаз кардааст, ин таќлидро аз иљтињод
њам болотар донист. Зеро дар араб то имрўз як
маснавии басите њам дида нашуда, вале аз шуарои
Эрон њазорон маснавии олим ва мумтоз мављуд ва
мавриди истифодаи тамоми дунё мебошанд...
Аввалин эљодкунандаи маснавї низ маълум нест
кї буда, вале агар мо Рўдакиро Одами (падари аввалии)
шеър
бидонем,
бояд
шахси
ўро
эљодкунандаи аввалин маснавї донист. Чи ќабл аз
ў нишоне аз маснавї нест»1.
1

Шиблии Нўъмонї. Шеър-ул-аљам, љилди 4, Тењрон, 1314,
сањ. 246.
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Академик Абдулѓанї Мирзоев дар асоси ду сарчашма – «Ѓурари ахбори Мулук-ул- Фурс»-и
Саолибї (соли таълифаш 408 ё 412 њиљрї) ва «Китоб-ул-бадъї ва аттољ»-и Митњар бинни Тоњири
Маќдасї (соли таълифаш 355 њиљрї) нишон
медињад, ки аввалин маснавиро дар мавзўъњои пеш
аз исломї шоири асри IХ Масъуди Марвазї навишта буд.1
«Мувофиќи ахбороти Саид Нафисї, ки аз ин ду
сарчашма истифода кардааст, маълум мешавад, ки
Масъудї ба забони тољикї-форсї маснавие навишта, дар он таърихи ќадими халќњои эронинажодро
аз замони Каюмарс то интињои салтанати Сомониён ба назм дароварда будааст»2 (23).
Аз маснавии Масъуди Марвазї, ки номаш
маълум нест, њамагї шаш мисраъ боќї мондааст:
Нахустин Каюмарс омад ба шоњї,
Гирифташ ба гетї-дарун подшоњї.
Ба гетї чу сї сол ў подшо буд,
Ки фармони мўњраш ба њар љо раво буд.
Сипарда нишон шуд чу аз Хусравоно
Ки ронданд коми худ андар љањоно (23).
Маснавї
навиштани
Масъуди
Марвазї,
бешубња, аз дороии назми форсї-тољикї шањодат
медињад. Вале ин факт ба исбот намерасонад, ки ў
аввалин гўяндаи маснавї бошад. Хусусан, ки ў
њамзамони Рўдакї буд ва аз эљодиёти сардафтари
назми форсї-тољикї бањрањо мебардошт. Азбаски
Рўдакї, то љое, ки сарчашмањо нишон медињанд,
нўњ маснавї навиштааст, бо камоли бовар метавон
гуфт, ки маснавиро низ ў офарида буд. Аз порчаи
«Шоњнома»-и Фирдавсї, ки ба таърихи таълифи
1
2

А. Мирзоев. Абў Абдулло Рўдакї, Сталинобод, 1958, сањ. 246.
Ашъори њамасрони Рўдакї, сањ. 23.
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«Калила ва Димна» ва ба назми форсї баргардонда
шудани он бахшида шудааст, метавон натиља гирифт, ки «Калила ва Димна» аввалин маснавии
Рўдакї ва нахустин маснавї дар таърихи назми
форсї-тољикї мебошад. Он порча ин аст:
Калила ба тозї шуд аз пањлавї,
Ба ин сон, ки акнун њаме бишнавї.
Ба тозї њамебуд то гоњи Наср,
Бад-он гањ, ки шуд дар љањон шоњи аср.
Гаронмоя Булфазл дастури ў,
Ки андар сухан буд ганљури ў.
Бифармуд то форсию дарї
Бигуфтанду кўтоњ шуд доварї.
Аз он пас чу бишнид, рой омадаш,
Бар-ў бархарад рањнамой омадаш...
Гузорандаро пеш биншонданд,
Њама нома бар Рўдакї хонданд.
Бипайваст гўё парокандаро,
Бисуфт инчунин дурри огандаро.
Фирдавсї шоир ва таърихдони мушкилписанд
буд. Ў амиќ дарк кард, ки «Калила ва Димна» асари тарљумавии оддї нест. Вай асарест, ки дар ќасри
мунаввари назми форсї њамчун як рукни тиллої
хизмат мекунад. Зиёда аз ин иќтидор ва мањорати
баланди эљодии Рўдакиро нишон медињад.
Фирдавсї инчунин фањмид, ки Рўдакї дар тарљума
ќолабписанд набуд, озод буд, њар сужет ё њикояте
маъќул нашавад, онро таѓйир медод ва ба ин васила аќидањои худро низ дар бораи љањон, њастї ва
моњияти онњо иброз медошт.
Дар бораи аз кадом забон ба шеъри форсїтољикї тарљума шудани «Калила ва Димна» ду
фикр мављуд аст. Фикри якум ин аст, ки Рўдакї онро аз забони арабї ба форсї-тољикї гардондааст.
Оид ба ин масъала И. С. Брагинский навиштааст,
390
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ки Рўдакї «Калила ва Димна»-ро тарљумаи манзум
аз забони арабї (назмаш 932) карда буд.1
Донишмандони дигар – Забењуллоњи Сафо, Е. Э.
Бертельс, А. Мирзоев бар инанд, ки Рўдакї онро аз
тарљумаи мансури форсї ба риштаи назм кашидааст.
Забењуллоњи Сафо, донишманди нуктасанљи
Эрон, дар бораи бетакаллуфии осори Рўдакї ва
усули тарљумонии ў андешаи љолибе иброз медорад: «Ба њар њол мусаллам аст, ки ў табиатан шоир
буд ва бетакаллуфу зањмате шеър месохт, чунон ки
тарљумаи «Калила ва Димна»-ро, ки ба амри Наср
бинни Ањмад сурат гирифта буд, бар ў мехонданд
ва ў мешуниду ба шеър дармеовард».2
Е. Э. Бертельс боз њам мушаххастар менависад:
Рўдакї аввалин касе дар Осиёи Миёна буд, ки «Калила ва Димна»-ро ба забони шеъри дарї дармеовард, љолиб аст, ки ў ин корро на аз рўи тарљумаи
арабии Абдуллоњ ибни Муќаффаъ ба љо меовард,
балки дар заминаи тарљумаи насрии дарии Абў
Алї Балъамї ба назм бармегардонд.3
А. Мирзоев низ бар ин аст, ки «дар забони тољикїфорсии дарї аввалин дафъа «Калила ва Димна» дар
замони Наср бинни Ањмади Сомонї (914-943) аз нусхаи арабии Ибни Муќаффаъ тарљума шуда, аз тарафи Рўдакї ба назм дароварда мешавад».4
А. Афсањзод афкори донишмандони номбурдаро
чунин тасдиќ мекунад: «Калонтарин маснавии
Рўдакї «Калила ва Димна» буд. Рўдакї маснавии
Энсиклопедияи советии тољик, љ. 6. Душанбе, 1986, сањ. 450.
Забењуллоњи Сафо. Таърихи адабиёти Эрон. Тањия,
муќаддима ва тавзењоти Худої Шарифов, Абдушукури Абдусаттор. Интишороти байналмилалии «Алњудо» –
Тољикистон, Душанбе – 2001, сањ. 90-91.
3 Е. Э. Бертельс. История персидско – таджикской литературы. М. , Издательство восточной литературы, 1960, стр. 140.
4 Абдулѓанї Мирзоев. Сездањ маќола. «Ирфон», Душанбе,
1977, сањ. 178.
1
2
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худро аз рўи тарљумаи мансури форсии ин асар ба
назм даровардаст».1
Аммо чунин фикри Е. Э. Бертельс шубњаовар
аст, ки гўё Рўдакї охирин маротиба тарљумаи «Калила ва Димна»-ро пас аз нобино карда шуданаш
ба тањрир ва такмил расонда бошад.2
Сарчашмањои таърихї ва адабї далолат мекунанд, ки ў пас аз кўр карда шудан ва ба ѓорат бурдани тамоми сарват ва молу манолаш ба зодгоњи
худ баргашт ва дере нагузашта, љон ба љаббор супорид.
Шиблии Нўъмонї маснавиро назар ба дигар анвои адабї њамчун жанри пурѓунљоиш тавсиф карда
навиштааст: «Дар ашъори ў ќасида, ќитъа, ѓазал,
рубої, марсия, њамаи инњо њаст, аммо маснавї
агарчи чизе имрўз аз он дар даст нест, лекин
пурвозењ аст «Калила ва Димна», ки ў онро ба назм
дароварда маснавї буда, чї ваќеъ ва њикояти мухталифаро ѓайр аз маснавї наметавон ба навњи дигар адо намуд».3
1.
«Калила ва Димна» яке аз асарњои оламшумули
тамсилї ва ахлоќї ба шумор меравад. Аслан вай
мероси адабии мардуми њинду мебошад. Сарчашмаи он ду ёдгории ќадимии адабии халќњои
Њиндустон «Панчатантра» ва «Мањабњарата»
мањсуб мешаванд. Унвони китоб аз номи ду шаѓол
гирифта шудааст, ки ба њиндї Картако ва Димнако
гўянд. Ваќте ки асари мазкурро Барзвењи Њаким
дар ањди Хусрави Анўшервони Сосонї (531-579) аз
Њиндустон ба Эрон оварда, аз забони санскрит ба
забони пањлавї баргардонд, «Калилак ва Димнак»
Энсиклопедияи советии тољик. Љ. 6. сањ. 71.
Е. Э. Бертельс. Асари номбурда, сањ. 140.
3 Шиблии Нўъмонї. (29).
1
2
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унвон ёфт. Чун онро Ибни Муќаффаъ аз забони
пањлавї ба забони арабї тарљума кард, «Калила ва
Димна» ном гирифт. Ин унвон ба талаффузи арабї
мувофиќ афтод. Сипас шоирони араб Обон-алЛоњиќї (750-815) ва Сањл ибни Навбахт (ас. VIII)
онро ба риштаи назм кашидаанд. Дар замони
њукмронии Наср ибни Ањмади Сомонї нусхаи «Калила ва Димна»-е, ки Ибни Муќаффаъ бо наср
омода карда буд, ба забони дарї-форсї-тољикї низ
бо наср тарљума карда шуд. Сипас устод Рўдакї бо
салоњдиди Абулфазли Балъамї онро ба таври манзум ба забони модариаш тарљума кард, ки ин
шоњкории хеле бузург буд.
«Калила ва Димна» чї гуна асар аст? Аввал аз
њама бояд гуфт, ки вай асари динї ё мазњабие нест,
ки ягон мањдудияти ѓоявї дошта бошад. «Калила ва
Димна» ёдгории адабии панду ахлоќї, фалсафї ва
иљтимої мебошад. Як маљмўаи арзишноки ќиссаву
њикояњо, ки мундариљаи умумибашарї дорад.
Устод С. Айнї дар бораи мазмуну мўњтавои
«Калила ва Димна», ин асари машњури Рўдакї, чунин менависад:
«Ин як китобе буд, ки вайро Бедпои Њаким дар
бораи ислоњи ахлоќ, тарбияи сиёсї ва иљтимої ба
номи Добшалим ном подшоњи Њиндустон дар забони њиндї навишта буд.
Дар ин китоб воќеа ва мусоњибањо дар байни
њайвонот мераванд. Ин китоб ба 14 боб таќсим ёфтааст, ки мазмуни умумиаш ба тарзи кўтоњтар ба
тартиби зерин аст: аз шунидани сухани хабаркашњо
худдорї кардан; оќибати бади бадкирдорон;
нигоњдории њуќуќ ва манфиати дўстон; зарурати
эмин набудан аз фиреб ва найранги душманон; зарари ѓофилнишинї дар ваќтњои муњим; зарари
сањлгирї ва фурўгузории корњои зарур; офати
тезкорї дар мавридњое, ки андеша ва фикр лозим
аст; лузуми эњтиёткорї ва тадбир; эътимод накар393
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дан ба соњибони ѓараз ва њасадкорон; бахшиш ва
авфи гуноњ; љазо ва мукофотдињї мувофиќи
кирдорњо; зарари зиёдаталабї; лузуми тамкин ва
вазнинї дар муомилањо; эњтиёт кардан аз шунидани суханони хиёнаткорон ва ѓаддорон ва дигарњо...
Устод Рўдакї ана њамин китобро бо хоњиши
Наср бинни Ањмади Сомонї ба забони форсии нав
назман тарљума кард, ё ин ки тарљумаи тайёрро
манзум намуд».1 Устод Айнї ин китобро «асари
ќиматдори пурњикмати бузург» меномад.
Вазни «Калила ва Димна»-и Рўдакї «рамали мусаддаси мањфуз» аст. Њар мисрааш бо «фоилотун,
фоилотун, фоилон» баробар меояд.
Ќањрамонони он одамоне нестанд, ки мутааллиќ
ба ин ё он дину мазњаб бошанд, балки њайвонот–ду
шаѓоле мебошанд, ки ташхисонида шудаанд, мисли
одамон бо њамдигар гуфтугў мекунанд, мубодилаи
афкор ба миён меоранд, ба њамдигар њар гуна
ќиссаву њикоятњои пандомез мегўянд. Натиљањое,
ки онњо аз воќеањои зиндагонї мебардоранд, барои
мардумон судманд мебошанд.
Шакли бадеии тарљумаи Рўдакї «Калила ва
Димна» маснавї аст (аа, бб, вв...). Шояд дар
ваќташ он аз 10-12 њазор мисраъ иборат буд, вале
то ба замони мо 78 байт («Насими Мўлиён») боќї
мондааст. Байтњо гоњо байни худ робитаи мантиќї
надоранд. Бо вуљуди ин, кас метавонад ќањрамонон
ва баъзе мавзўъњои асарро муайян бикунад.
Аз порчаи зерин пайдост, ки яке аз ќањрамонони
асар Рўбоњ аст.
Пас табире дид наздики дарахт,
Њар гање бонге биљастї тунду сахт.
Гурсуна Рўбоњ шуд то он табир,
Чашм зї ў бурда, монда хир-хир (НМ-115).
1

Њамон љо, сањ. 143.
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Умуман дар порчаи боќимондаи маснавї номи
Калила ба назар намерасад. Рўбоњ ва шаѓол аз як
оилаи њайвонотанд, бино бар ин Рўбоњро њамчун
муродифи Калила фањмидан мумкин аст. Аммо номи Димна дида шуд. Чунончи:
Димнаро гуфто, ки то ин бонг чист?
Бо нињебу сањм ин овойи кист?!
Димна гуфт ўро: «Љуз ин ово дигар
Кори ту на њасту сањме бештар! (НМ-115).
Шоњи њайвонот ва даррандагон – Шер овози
дањшатноки барзаговро шунида, ба њарос меафтад.
Димна мегўяд, ки шањаншоњи беша ва даррандагонро тарсўї ва бељуръатї муносиб нест.
Дар тарљумаи арабии Ибни Муќаффаъ навишта
шудааст (мазмунан): «Боре дар макони Шер барзагове пайдо шуд, ки соњибаш ба он љо рондааст. Шер
бонги барзаговро шунавида, сахт тарсид, то ки тарсу вањмаш ошкор нашавад, аз њаракат бозмонд. Шер
шўњратпараст буд, фикри дигаронро намепазируфт,
андешањои худаш номукаммал буданд».1
Рўдакї њамин ва дигар њикоятњои «Калила ва
Димна»-ро бо сифати баланд тарљума кардааст.
Яке аз мавзўъњои асосї дар маснавии «Калила ва
Димна» ањмияти таљрибаи рўзгор дар њаёти халќ
аст. Њамон байти пурњикмат ва машњури Рўдакї аз
«Калила ва Димна» мебошад:
Њар ки н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Низ н-омўзад зи њељ омўзгор (НМ-114).
Донишњои илмию назарї низ дар сурате
њаќиќати худро падид меоранд, ки онњо бо
1

И. М. Фильштинский. Арабская классическая литература.
М. , 1965, стр. 136.

395
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

таљрибаи зиндагї муќоиса карда шаванд ё ба њаёт
татбиќ гарданд. Рўдакї њатто манфиат ё зарари яке
аз љузъњои рўзгорро, ки бодапаймоист, ба кайфияти одамон алоќаманд мекунад. Ў на дар њолати
ѓамгинї, балки дар њолати хурсандї дар оѓўши
навбањор хўрдани майро тавсия мекунад, ки ин њам
сабаќи зиндагист:
Хур ба шодї рўзгори навбањор,
Май гусор андар такуки шоњвор! (НМ-117).
Рўдакї панд медињад, ки майро дар љом ё ќадањи
шоњвор, зебою озода ва ба дилу дида гуворо хўрдан
лозим аст. Аз ин љо натиља метавон гирифт, ки зиндагиро бо асбобу ускунаи хушрўю дилкаш, арзишнок ва шоистаи инсон гузаронидан њам кори завќ
аст. Асбобу анљом љузъњои њаёти одаманд, онњо њар
ќадар зебо ва шоњвор бошанд, ба хушу хуррам гузаштани њаёт мусоидат карда метавонанд.
Ба аќидаи Рўдакї эњтиёт кардани сарват, маблаѓ,
молу чиз, кам-кам сарф намудани захира низ аз
таљрибаи рўзгор њосил мешавад. Шоир сурмаи занон ва духтаронро мисол меорад, ки њар рўз ба сони гард зарра-зарра сарф шавад њам, оќибат ба поён мерасад:
Њамчунон сурма, ки духти хубрўй
Њам ба сони гард бардорад аз ўй.
Гарчи њар рўз андаке бардорадаш,
Бофдам рўзе ба поён орадаш (НМ, 114).
Рўдакї таълим медињад, ки бандњою марзњоро
мустањкам кардан лозим аст, то ки об бо нерўи
азими худ онњоро зада вайрон накунад. Чун банд
гусаста гардид, кас ранљ мебинад, гўё дил вайрон
мешуда бошад. Агар мо банду варѓ – дарѓотеро, ки
дар пеши об месозанд, маљозан њамчун марзу буми
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мамлакат бифањмем, онро сусту заиф не, балки
пурќуввату нерўманд бунёд кардан лозим меояд, то
ки душман дарњам шикаста натавонад, то ки боиси
ранљ ва ташвиш нашавад:
Об њар чї бештар нирў кунад,
Банду варѓи сустбуда барканад.
Дил гусаста дорї аз бонги баланд,
Ранљаке бошад-ту озору газанд! (НМ, 115).
Боз як масъалаи муњим, ки дар маснавии «Калила ва Димна» мавриди таваљљўњ ќарор гирифтааст,
ањмияти дониш дар њаёти љомеа ва њар як инсон
мебошад. Дониш аз кутуб ва таљрибаи рўзгор захира мешавад. Вай дар роњи пешрафти љомеа,
давлатдорї, тараќќиёти иќтисодї ва илмию фархангии кишвар, ба роњ мондан ва мустањкам кардани мамлакати худ бо дигар мамлакатњои љањон хеле
зарур аст. Рўдакї аз таљрибаи пойдории љањон
изњори андеша мекунад, ки инсоният ба илму дониш њамеша ниёз дорад, мўњтољ аст. Аз њамин љост,
ки хирадмандон ва донишмандон захираи илму донишро зарра-зарра дар њар давру замон аз
китобњое, ки бо забонњои гуногун таълиф шудаанд,
дар натиљаи робитањои гуногунпањлў бо мардумони кишварњои њамљавор ва дуру наздик, ба шарофати рафту омад, доду гирифт ва мубодилаи афкор
љамъ меоваранд. Инсонияти мутамаддин њамеша
донишро эњтиром мекунад ва ба донишмандон арљ
мегузорад. Таљрибаи таърих нишон медињад, ки
ањли илму маърифат донишро дар сангњо низ
њаккокї кардаанд. Аз њељ кас махфї нест, ки ёдгории таърихии эрониён-Тахти Љамшед намунаи дар
санг сабт шудани дониш аст. Донишномаи
муќаддаси аљдоди бузурги мо – «Авесто» дар 12
њазор пўсти гов навишта шуда буд. Бо њамин гуна
роњњо аљдод ба авлод дониш ба мерос мегузошта397
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анд, то машъали фурўзони аќли инсоният бо нури
худ роњи ояндагонро мунаввар созад. Рўдакї аз
таърихи ниёгони худ шояд чунин мисолњоро дар
назар дошта, дар «Калила ва Димна» навишта буд:
То љањон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз роњи дониш бениёз.
Мардумони бихрад андар њар замон,
Роњи донишро ба њар гуна забон
Гирд карданду гиромї доштанд,
То ба санг андар њаме бингоштанд.
Дониш андар дил чароѓи равшан аст,
В-аз њама бад бар тани ту љавшан аст.
(НМ, 114).
Оре, дониш чароѓи равшани дил ва љавшани тани инсон аст.
Ба мавзўи дониш ва омўзиш мурољиат кардани
Рўдакї ва дар ситоиши илму маърифат пардохтани
ў бесабаб набуд. Давлати Сомониён ба равнаќу
ривољи илму дониш ањмияти калон медод. Ба хусус
Абулфазли Балъамї, вазири маърифатпарвари Сомониён, ба дониш ва донишварон арљ мегузошт.
Инкишофи илму дониш дар ин давра яке аз
нишонањои рўшани истиќлолияти давлатї ба шумор меомад. Дар китобхонаи машњури Бухоро
њазорњо китобњои арзишнок оид ба соњањои гуногуни илму фарњанг љамъоварї шуда буданд, ки
ањли илм ва толибилмон, њамчун Абўалї Синои
љавон аз онхо судњо мебардоштанд.
Фаъолияти илмии Ибни Ќутайба (828-889), муаррих ва адабиётшинос, Абўмуашшар Љаъфар ибни
Муњаммади Балхї (ас. IХ), маъруфтарин мунаљљим,
Абўбакри Наршахї (ваф. 959), муаррихи машњур,
Абўнасри Форобї (870-950), Абўалї ибни Сино
(980-1037), олими машњури тиб, файласуфи номдор,
шоир, донишманди серсоња ва дигарњо дар асрњои
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IХ-Х хеле равнаќу ривољ ёфта, шўњрати илми
тољикро мисли адабиёти он оламшумул гардонидаанд. Рўдакї аз ин муваффаќиятњо огоњ буд. Бино
бар ин донишро ситоиш мекард, наќши илму донишро дар рушду камоли инсон, ташаккули
љањонбинї ва сифатњои олии ахлоќии он васф менамуд, донишро њомии одамї аз њаводиси гуногуни
олам ба шумор меовард.
Рўдакї фарњангро аз илму дониш људо намекард.
Ў мафњуми фарњангро ба маънои васеаш истифода
мебурд. Дар фањмиши Рўдакї фарњанг тамоми
љабњањои њаёти маънавиро фаро мегирифт. Бино
бар ин шоири бузург дар маснавии «Калила ва
Димна» навишта буд:
Њељ ганље нест аз фарњанг бењ,
То тавонї, рўй бар ин ганљ нењ! (НМ, 114).
Дўстї њам аз љумлаи масъалањои таќдирсози
њаёти халќу мамлакат мебошад, ки дар эљодиёти
устод Рўдакї, аз он љумла дар маснавии «Калила ва
Димна» инъикос ёфтааст. Дар даврае, ки сулолаи
подшоњони Сомонї давлати миллии соњибихтиёр
барпо мекарданд, дўстии халќњо на танњо дар
ќаламрави мамлакат, балки берун аз марзњои он
дар муомилаю муносибат бо дигар халќњо ва
мамлакатњо ањмияти калони сиёсию иљтимої касб
менамуд. Аз њамин љост, ки дўстро нигоњ доштану
ба ќадри ў расидан, гузашта аз ин душманро ба худ
дўст кардан аз љумлаи масъалањои муњими давлатї
ба шумор меомад. Ба њамин маънї Рўдакї мефармояд:
Он, киро донам, ки ўям душман аст
В-аз равони пок бадхоњи ман аст.
Њам ба њар гањ дўстї љўям-ш ман,
Њам сухан б-оњистагї гўям-ш ман (НМ, 114).
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Рўдакї ба масъалаи мустањкам кардани дўстї на
танњо аз љињати сиёсї, балки аз лињози ахлоќї низ
наздик мешавад. Шоири хирадманд таълим
медињад, ки ёри худро ёвар, мењрубон, њамдасту
њамкор шудан кам аст, зеро ин як тарафи масъалаи
дўстї мебошад, балки бо душмани сахти худ, њатто
бо кофирони бедин, бо худоношиносњо низ дўстї
кардан лозим меояд. Зеро ин гуна сиёсатро манфиати халќу мамлакат таќозо менамояд. Рўдакї ба
тафсири ёрию дўстї аз мавќеи фањмиши халќи
ранљбар наздик мешавад. Халќ мегўяд, ки ваќти
комронї дўст бисёр аст, дўсти њаќиќї, ёри љониро
дар вазъияти нокомї, дар њолати тангдастї шинохтан ва фањмида гирифтан даркор аст. Сифатњои ёру
дўст њамон ваќт рўшантар ба зуњур меояд:
Њар кї ёри хешро ёвар шавад,
Ёр бояд буд, агар кофар шавад.
Ваќти нокомї тавон донист ёр,
Чун бувад дар комронї сад њазор (НМ, 116).
Рўдакї шахси ѓамхору ѓамгусорро бењтарин ёр
мењисобад. Ин гуна ёр касест, ки ѓами деринаи касро шунавида тавонад ва марњами дардњо гардад,
њамеша андама – ба ѓаму андўњи гузашта, дерин
ёварї карда тавонад:
Бињтарин ёрону наздикон њама
Назди ў дорам њамеша андама (НМ, 118).
Андешањои Рўдакї дар бораи дўст ва шавќу
шодї, хурсандию суруре, ки дар дил аз дидори дўст
пайдо мешавад, инчунин ѓаму андўњи гарон, мусибати сахте, ки аз фироќи дўст дар дил њосил мегардад, дар ду байти зерин њамчун хулоса љамъбаст
шудааст:
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Њељ шодї нест андар ин љањон
Бартар аз дидори рўйи дўстон!
Њељ талхї нест бар дил талхтар,
Аз фироќи дўстони пурњунар! (НМ, 116).
Эътибор дињед: дар дунё њељ шодї, њељ арзиш аз
дидори дўст волотар набудааст, чунонки дар дили
инсон њељ талхї, њељ ѓаму дард баробари људої аз
дўстони
пурњунар
буда
наметавонистааст.
Муболиѓањои зебо ифодакунандаи њаќиќати воќеї
мебошанд.
Маснавии «Калила ва Димна» њаёти моддї ва
маишии мардуми зањматкашро низ фаро мегирад.
Рўдакї тасвир менамояд, ки насиби халќи оддї дар
ин рўзгор фаќат мењнату ранљ аст. Мардумон бо
маќсади таъмини маишат ранљњои љонкоњро эљод
ва онњоро ба пешаи худ табдил додаанд:
Офарида мардумон мар ранљро,
Пеша карда ранљи љоноњанљро (НМ, 116).
Шоири закї зимнан нобаробарии иљтимоии
табаќоти мухталифи љомеаро таъкид менамояд. Ў
одамонро тасаллї медињад, дарди иљтимоии
онњоро сабуктар месозад, ки мењнат вазнин бошад
њам, аз паси ѓам тараб дорад:
Кор чун баста шавад, бикшоядо
В-аз паси њар ѓам тараб афзоядо! (НМ, 116).
Байти зерин њолу ањволи касеро ишора мекунад,
ки гов, яъне ягона ёвари оила, рўзгори маишии
худро, ки гум шудааст, љустуљў дорад:
Танг шуд олам бар ў аз бањри гов,
Шўр-шўр андар фиканду ков-ков (НМ, 114).
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Байти зерин њам њаёти мардуми оддиро инъикос
менамояд:
Зан, чу ин бишнида шуд, хомўш буд,
Кафшгар конову марде лўш буд (НМ, 115).
Рўдакї дар баробари тасвири камбизоатии марди дењотї сарватмандии тољиронро нишон медињад
ва кўшиш ба харљ медињад, ки њаёти синф ва
табаќањои гуногуни ањолиро реалистона ба риштаи
тасвир бикашад:
Доштї он тољири давлатшиъор
Сад ќатори сор андар зери бор (НМ, 114).
Рўдакї сарватмандонеро, ки гирифтори пулу
моли бисёр шуда, ќонуну ќоидањои диниро ба инобат нагирифтаанд, мањкум мекунад, талќин менамояд, ки аз сарват даст кашида, дарвеширо пеш гиранд:
Гар дирамдорї газанд орад ба дин
Бифкан ўро, гурми дарвешї гузин! (НМ, 118).
Дар «Калила ва Димна» пурхўрї, баднафсї, ки
касро ба беморї бурда мерасонад, мазаммат шудааст. Саховат, инсонпарварї, ки бо роњи инъом,
њадя ва неъматбахшї ба ниёзмандон зуњур меёбанд,
тавсиф мешавад. Аќидаи Рўдакї ин аст, ки одами
дасткушодро худо ба паноњи худ мегирад ва ў
соњибганљ мешавад:
Гар хурї, аз хўрдан афзояд-т ранљ
В-ар дињї, мину фароз орад-ту ганљ (НМ, 117).
Рўдакї бар ин аст, ки инсони накўкор ва асилро
«хубиву зеб» пайваста љустуљў менамояд, чунон ки
нављаба – селоб ба нишебї меравад:
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Худ туро љўяд њама хубиву зеб,
Њамчунон чун нављаба љўяд нишеб (НМ, 116).
Шоир дар бораи њаёт ва марг изњори андеша
карда, таъкид менамояд, ки тафриќањои иљтимоии
одамон – сарварон, давлатмандон, ќашшоќу
бечорањо дар воќеияти реалї ба назар мерасанд,
пас аз марг байни онњо њељ гуна фарќ боќї намемонад, «аблању фарзона» дар зери хок як хел љойгоњ
мегиранд:
Аблању фарзонаро фарљом хок,
Љойгоњи њар ду андар як маѓок (НМ, 117).
Дар маснавии «Калила ва Димна» пањлўњои хеле
мухталифи њаёти љомеа тасвир ёфтааст. Дар порчаи
зерин роњи пайдо кардани дорую даво тасвир шудааст. Маълум мешавад, ки баъзе доруњоро аз
дарахтњои табобатї ба даст меовардаанд:
В-аз дарахт-андар гувоњї хоњад ўй,
Ту бад-он гоњ аз дарахт-андар бигўй,
К-он табангу к-андар он динор буд,
Он ситад з-эдар, ки ноњушёр буд.
Назди он шоњи замин кардаш паём:
«Доруе фармой зомањрон ба ном» (НМ, 115-116).
«Калила ва Димна» баъзе манзарањои њаёт ва
фаъолияти њайвонот, паррандагон, њашарот,
манзарањои гулу гиёњ, наботот ва амсоли инњоро
низ фаро мегирад. Масалан, дар байтњои зерин гулу гиёњи муаттарро љустуљў кардани занбўри асал
ва ба гули нилуфар, ки дар гармии њаво худро зери
об мегирад, нишаста ногањон њамроњи он дар об
ѓарќ шудани занбўри манфиатбахш тасвир ёфтааст:
Њамчунон кабте, ки дорад ангубин,
Чун бимонад достони ман чунин?!
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Кабт ногањ бўйи нилуфар биёфт,
Хушаш омад, сўйи нилуфар шитофт.
В-аз бари хушбўй нилуфар нишаст,
Чун гањи рафтан фароз омад, биљаст.
То чу шуд дар об нилуфар нињон,
Ў ба зери об монд аз ногањон (НМ, 115).
Дар порчаи дигар соддалавњии каппиёнбўзинањо мунъакис шудааст. Онњо дар зимистони
сард кирмаки шабтобро дида, онро оташ пиндоштаанд ва ба пушти вай њезум гузоштаанд, то ки
оташ афрўзанду гарм бишаванд.
Лавњаи зерин хандаовар буда, ишора ба баъзе
ќавмњои соддалавњ низ мекунад:
Шаб зимистон буд, каппї сард ёфт,
Кирмаке шабтоб ногоње битофт,
Каппиён-ш оташ њамепиндоштанд,
Пуштаи њезум бар ў бардоштанд (НМ, 115).
Агар маснавии «Калила ва Димна» дар шакли
комили худ боќї мемонд, он, бешубња, ганљинаи
аќлу хирад, фалсафаи њаёт, адабу маъонї, панду
ахлоќ, њусни сухан мебуд. Порањои парокандаи вай
низ далолат мекунанд, Рўдакї асари гаронмояи
шоистае офарида будааст. Забон ва тарзи баёни он
чунон фасењу балеѓ, гўё ва шевост, ки асари
тарљумавї буданаш маълум нест. Ба фикрам, вай
тарљумаи озод аст, ки нерўи тафаккури рангин ва
забони мўъљизаноки шоирро ба љилва меорад.
Донишманди рус П. В. Башарин сайри таърихии
«Калила ва Димна»-и њиндиро тавассути тарљума
ба олами мутамаддин нишон медињад. Асари мазкур пеш аз тарљумаи арабї ба забони суриёнї (асри
VI) тарљума шуда будааст. Сипас дар дарозои
таърих ба забонњои юнонї, лотинї, славянї, иврит,
испанї, олмонї, итолиёї, фаронсавї, чехї, русї,
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туркї ва дигарњо гардонда шуд. Аммо муњаќќиќи
рус аз тарљумаи пањлавї, арабї ва сипас тарљумаи
манзуми «Калила ва Димна» ба форсї, ки Рўдакї
бо мањорати баланд анљом дода буд, огоњ набудааст, зеро дар ин бора њарфе намегўяд.1
Хаёл мекунам, ки дар радифи тарљумањои «Калила ва Димна» хизмати устод Рўдакиро ба
алоњидагї таъкид бояд кард, зеро вай аввалин
тарљумаи аъло ба форсї-тољикї буд. Ин фактро А.
Афсањзод тазаккур дода бошад њам, П. В. Башарин
фаромўш кардааст.
2.
Таърихи тарљумаи маснавии «Синдбоднома»
низ ба «Калила ва Димна» мемонад. Вай ёдгори
хеле ќадима мебошад, ки дар замони њукмронии
Ашкониён ба майдон омадааст. Дар асри њаштум
дар асоси ривоятњои пањлавї ба такмил мерасад ва
ба забони арабї тарљума мешавад. Бо супориши
амири сомонї Наср ибни Ањмад ва сарпарастии
Абулфазли Балъамї Рўдакї онро ба забони
форсї-тољикї гардонида буд. Аз «Синдбоднома»и Рўдакї ба дасти мо њамагї 45 байт омада расидааст.
Агар мо байтњои боќимондаи «Синдбоднома»ро њамчун «мушт намунаи хирвор» бифањмем,
натиља гирифтан мумкин аст, ки дар он пањлўњои
хеле рангоранги њаёти халќ, ахлоќу одоби
табаќањои гуногуни љомеа, образу характерњои
аљоибу ѓароиби инсонї тасвир ёфтаанд, њикоятњои
ибратбахш дарљ шудаанд. Асари мазкур аз лињози
санъати сухан, манзаранигорї, образофаринї њам
љолиби таваљљўњ аст. Дар чањор мисраи зерин
1

П. В. Башарин. «Калила и Димна» в литературе и современных иллюстрациях. – «Ирано-Славика», 2006, №3-4 (12),
стр. 84.
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чењраи нафратовари пирамарди чиркин, ифлос ва
бадбўй тасвир шудааст:
Мўйи сар чаѓбуту љома римнок,
Аз бурунсў боди сарду бимнок.
Аз дањони ту њамеояд ѓашок,
Пир гаштї, рехт мўят аз њабок (НМ, 120).
Шоир образи шахси бадботин, дилсиёњ ва бахилеро эљод кардааст, ки одамони поку накўкор аз
хўрдани нони ў њазар мекарданд. Шоир чунин
тавсифњоро истифода мебарад, ки симои зишту
карењи ўро нишон медињанд. Ду сатри аввал њамин
гуна образњо мебошанд. Хусусан тазод (одамї
рўеву дар ботин даде...) чигунагии олами тираи ўро
рўшан месозад:
Зишту нофарњихтаву нобихраде,
Одамирўеву дар ботин даде...
Нони он мудхил зи бас зиштам намуд,
Аз пайи хурдан гувориштам набуд (НМ, 119).
Дар порчаи дигар усули дуруст кардани дорую
дармони ороишии занону духтарон, истифодаи он
бо маќсади афзудани њусну таровати эшон, сурма
кашидан ба чашму абрў, ки дар натиља «Рўй њар як
чун ду њафта гирдмоњ» мешавад, ба риштаи назм
медарояд.
Сипас аз самъ – гузаргоњи зеризаминї убур карда, ба говдўшї рафтани занон тасвир ёфтааст, ки
он боиси фаровонии зиндагонии эшон мегардад.
Суси парварда ба май бигдохта,
Нек дармоне занонро сохта.
Рўйи њар як чун ду њафта гирдмоњ,
Љомашон ѓуффа, самуришон кулоњ.
Санљиду челон ба ду нима шуда,
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Нуќтаи сурма ба ду як-як зада.
Шав бад-он кунљ андарун, хумме биљўй,
Зери ў самчест, берун шав бад-ўй!
Чун яке чаѓбут пистонбанди ўй,
Шир дўшї з-ў ба рўзе ду сабўй!
Хумму ханба пур, зи андўњ дил тињї,
Заъфарону наргису беду бињї!
Аз фаровонї, ки хушкомор кард,
З-он нињон мар мардро бедор кард (НМ, 121).
«Синдбоднома» лавњањои пур аз тазоду
муќобилаи рўзгори синф ва табаќоти мухталифи
љомеаро дар байтњои људогона фаро мегирад. Байти зерин ишораест ба омодагии шоњ ба ягон базм ё
љашн:
Шоњ дигар рўз боѓ орост хуб,
Тахтњо бинњоду баргустард буб (НМ, 120).
Манзараи кори марди муздур чунин тасвир мешавад:
Марди муздур андароѓозид кор,
Пеши ў дастон њамезад бекиёр (НМ, 120).
Њаёти ноороми шањр аз тохтутози дуздону
роњзанон ва фиребу найранги маккорону айёрон ин
зайл акс ёфтааст:
Гурбузони шањр бо ман тохтанд,
Ман надонистам, чї тунбал сохтанд!
Истода дидам он љо дузду ѓул,
Рўй зишту чашмњо њамчун дуѓул (НМ, 120).
Маснавии «Синдбоднома» масъалањои ахлоќу
одоби љомеаро бо мисолњои мушаххас, рафтору
кирдори
одамон,
бахусус
муносибатњои
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гуногунпањлўи зану мардро устодона нишон
медињад. Як мисол барои таъкиди хубии хомўшї:
Баски бар гуфта пушаймон будаам,
Баски бар ногуфта шодон будаам (НМ, 119).
Ѓазабу хашми мард ва хушњолии пиразан њамчун
тазоди ду хислату рафтор ва њаракату амал чунин
тасвир меёбад:
Мардро нањмор хашм омад аз ин,
Ѓовшанге бар каф овардаш газин...
Пас шитобон омад инак пиразан,
Рўй яксў, коѓа карда хештан (НМ, 119).
Дар як муколамаи нару мода сабуксории нарина
ва бењёии ў мазаммат мешавад, ки онро чун тамсил
ба муомилаи баъзе занону мардон низ метавон
нисбат дод:
Хашм омад-шу њам он гањ гуфт: «Век!»
Хост, к-ўро барканад аз дида кек.
Мода гуфто: «Њељ шармат нест, век!
Бас сабуксорї, на бад донї, на нек!» (НМ, 119).
«Синдбоднома» баъзе манзарањои ахлоќи номатлуби тоифањои мардону занони сабукпо ва
њаромхиштакро низ дар бар мегирад. Рўдакї рафтору кирдори шањватхоњии онњоро, ки нишонае аз
муњаббати пок ба чашм намерасид, мањкум менамояд:
То ба хона бурд занро бо дилом,
Шодмона зан нишасту шодком...
Андар омад мард бо зан чарб-чарб,
Гандапир аз хона берун шуд ба тарб (НМ, 120).
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Ахлоќи фосиди як зумра занону мардони дур аз
фарњанги баланди инсонї, ба хусус макру њияли
чашмнодида ва гўшношунида мавриди тасвири
Рўдакї дар «Синдбоднома» ќарор гирифтаанд.
Шахсияти пок ва маъшуќи ў, ки дар як силсила
ѓазал, рубої ва ќитъањои ў ситоиш шудаанд, бо ин
зумра ќањрамонони «Синдбоднома» њељ робитае
надоранд. Шоир чењраю кирдори онњоеро музаммат мекунад, ки ба ишќу муњаббати пок иснод
овардаанд ва лаззати лањзавиро аз ахлоќи беѓаши
инсонї боло гузоштаанд. Дар «Синдбоднома»-и
Рўдакї чунин порча њаст:
Он гуринљу он шакар бардошт пок
В-андар он дастори он зан баст хок.
Он зан аз дуккон фуруд омад чу бод,
Пас фаларзангаш ба даст-андар нињод.
Шўй бикшод он фаларзаш, хок дид,
Кард занро бонгу гуфташ: «Ай палид!»
Ибтидо ва интињои њикояте, ки Рўдакї ба риштаи назм кашидааст, дар аввалу охири порчаи мазкур дида намешаванд. Чун дигар ќисматњои асар
дар дарозои таърих ва њаводиси он нобуд шудаанд.
Дар шаш сатри мазкур ќиссае наќл шудааст, ки касе аз дастори зан гурунљ ва шакарро рабуда, љои
онњо хок бастааст. Ваќте ки зан он фаларзангбастаро хона овард, шавњараш хокро дида, занро
нафрин кард.
Чаро зан ба љои гурунљ ва шакар хок овард? Оё
касе, ки гурунљу шакарро бо хок иваз кард, кї буд?
Он кас чаро ин корро ба худ раво дид? Таќдири зан
чї мешавад? Зан аз вазъи ногувор чї гуна наљот
меёбад? Ваќте ки ба «Китоби њаким Синдбод» назар меафканем, «Достони зани соњибљамол бо марди баќќол» пеши рў меояд. Дар байни ин достон ва
сатрњои шеъри Рудакї робитаи ќавї дида мешавад.
409
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Чун он достонро аз назари мутолиа мегузаронем,
мазмуни шеъри Рўдакї (порча аз «Синдбоднома»)
низ рўшан мешавад. Бино бар он дар ин љо пурра
овардани «Достони зани соњибљамол бо марди
баќќол» салоњ дониста шуд.
«Вазир гуфт:
– Чунин шунидаам аз ровиёни мўътамад, ки дар
замонњои пешин дењќоне будааст диндору худотарс
ва порсову парњезгор. Зане дошт бар одати ањли
замон, дар мутобаати шањвату дилхушї ќадам фарохтар нињодї ва риояти айшу ишрат аз лавозими
рўзгори худ шумурдї.
Рўзе он дењќон ўро дираме дод то биринљ харад.
Зан ба бозор шуд ва наздики баќќоле рафт, зар ба
баќќол дод, бо ѓамзаву карашма нигаристан оѓоз
нињод ва бо ѓанљу далол сухан пайваст ва гуфт:
– Бад-ин зар биринљ дењ.
Баќќол ба њаракоту рафтори ў назар кард, ба љой
овард, ки аз кадом полез аст ва ба шаклу шамоили
ў дарёфт, ки чї мизољ дорад ва тинати ў бар чї кор
моилу нигарон аст. Биринљ баркашид ва дар гўшаи
чодари ў кард ва гуфт:
– Эй хотун, маро бастаи банди латофат ва хастаи
тири малоњати худ кардї! Дарой, то шакар дињам
туро, ки биринљ бе шакар таоми нотамом бувад ва
ѓизои номўътадил бошад.
Зан гуфт:
– Бањои шакар надорам.
Баќќол гуфт:
– Аз чун ту шакарлабе бањо натвон хост. Ва њар
ки лаби шакарбори туро бимакад, ба шукрона
њазор љон фидо кунад. Лањзае сабук ва даќиќае чобук ба дуккон дарой, то айши ман ба гуфтори шакарини ту ширин шавад ва љони ман аз лаби ту захираи умри љовидон баргирад!
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Њадисе бигў, то шакар барчинам,
Ба ман баргузар, то шавам анбарї.
Зан гуфт:
– Бо чандин шакар, ки ту дорї, лаби ман чї хоњї
кард?
Баќќол гуфт:
Маро лабони ту бояд, шакар чї суд кунад,
Маро висоли ту бояд, хабар чї суд кунад.
Зан ќадам дароз кард ва баќќол ќадаре шакар
бад-ў дод. Зан биринљу шакар бар гўшаи чодар
баст ва бо баќќол ба хилват бинишаст ва рост гуфтаанд, ки «Ад-дирњаму музил-ул-њамми в-ад-динору
мифтоњ-ул-автори».1
Баќќолро шогирде буд баѓоят нољавонмард ва
бебок. Чун дид, ки зану баќќол ба ишрат машѓул
шуданд ва зан аз чодар ѓофил монд, гўшаи чодар
бикушод ва биринљу шакар баргирифт ва порае хок
дар чодар баст.
Чун кор ба анљом расид ва шуѓли хилват ба итмом анљомид, зан ба таъљил аз дуккон берун омад
ва роњи хона баргирифт ва чодар њамчунон баста
пеши дењќон нињод. Дењќон гўшаи чодар бикушод
ва нигоњ кард, ќадре хок дид дар вай баста, гуфт:
– Эй зан, хок мебинам.
Зан чун он хок бидид, бетањайюру тафаккур баргашт ва њамон лањза дар хона рафт ва ѓирбол берун
овард ва хокњо дар вай нињод ва оѓози хокбехтан
кард.
Мард гуфт:
– Ин чї њол аст?
1

«Ад-дирњаму музил-ул-њамми в-ад-динору мифтоњ-улавтори» – зарбулмасали арабї: дирам бартарафкунандаи
андўњ асту динор калиди орзуњост.
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Зан љавоб дод:
– Эй мард, садаќањо бар ману ту вољиб аст, ки
балое азим ва фалокате бузург ин соат ба баракати
ту аз ман дафъ шуд. Дар аснои он ки ба бозор мерафтам, то биринљ харам, уштуре маст љаста ва
мањор гусаста бар ман гузашт ва лагаде мањкам бар
пушти ман зад ва ман аз пой дарафтодам ва он дирам аз даст бияфкандам, дар ин хок афтодам.
Њарчанд биљустам, бознаёфтам, ки чоррања ва љои
љамъ омадани мардум буд. Хоки он мавзеъ љамъ
кардам ва бо худ овардам, то ба ѓирбол пок кунам,
шояд ки зар биёбам ва аз бањри ту биринљ харам.
Мард чун он суханон бишунид, об бар дида бигардонид ва гуфт:
– Лаънат бад-он ќадар зар бод! Дираме дигар
баргир ва биринљ хару он хок берун андоз.
Чу васлу мењри ту набвад, чї ќадр дорад умр?
Чу дўстии ту омад, чї ќадр дорад мол!1
Табиист, ки Рўдакї аз «Синдбоднома»-и
Зањирии Самарќандї вуќуф надошт. Зеро тањрири
он дар байни солњои 1160-1165 ба вуќўъ пайваста
буд. Вале ба инаш њељ шакку шубња нест, ки Зањирї
аз маводњои «Синдбоднома»-и давраи Ашкониён
ва тањрири пањлавии асар (ас. 8) бархурдор будааст.
«Достони зани соњибљамол ва баќќол» низ дар
«Синдбоднома»-и пањлавї ва тарљумаи арабии он,
ки Рўдакї вайро ба шеъри форсї-тољикї гардонидааст, вуљуд дошт. Аз ин рў мо он њикоятро дар ин
љо наќл карда, мазмуни порчаи «Синдбоднома»-и
Рўдакиро такмил додем.
Дар асари Рўдакї боз чанд байте дида шуд, ки
дар њаммом во хўрдани шоњзодаи «гавњарию
1

Китоби њаким Синдбод. Аз рўи «Синдбоднома»-и Зањирї,
тањрири Љ. Азизќулов. Душанбе, «Ирфон», 1971. сањ 62-65.
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пурњунар, озода»-ро бо як зани лаѓ дар бар мегирад. Ин њам аз љумлаи њикоятњои ахлоќї мебошад.
3.
Аз маснавии Рўдакї «Даврони офтоб» њамагї
панљ байт мањфуз мондааст. Дар он порча њангоми
бањор ба сўи Ховар роњ пеш гирифтани «парвази
товусваш»-маљозан шоњ ё шахси дигари барўманд,
тасвир ёфтааст. Дар ин порча истифода шудани
номи бурљњои осмон, масалан, Бара (барра), ки
бурљи њамал аст, «њафт тобанда»-њафт сайёраи осмон-Моњ, Уторид, Зўњра, Офтоб, Миррих,
Муштарї, Зуњал, «дуву доњ» – дувоздањ, ишора ба
дувоздањ бурљи фалак («Њафт тобанда давон дар
дуву доњ»)-Њамал, Савр, Љавзо, Сунбула, Мизон,
Аќраб, Ќавс, Љаддї, Далв, Њут далолат мекунад, ки
Рўдакї аз таълимоти мунаљљимони ќадими Шарќ
огоњ будааст. Офтоб ба бурљи Бара (барра) – Њамал
21 март ворид мешавад, ки рўзи Иди Наврўз аст.
Дар порчаи дар ихтиёри мо будаи маснавии «Даврони офтоб» олами табиат, хусусан љисмњои
осмонї, дар рўзи Наврўз тасвир ёфтаанд:
Аз Хуросон парвази товусваш
Сўйи Ховар мехиромад шоду каш.
Мињр, дидам, бомдодон чун битофт,
Аз Хуросон сўйи Ховар мешитофт.
Офтоб ояд ба бахшаш зї Бара,
Рўйи гетї сабз гардад яксара.
Ахтаронанд, осмон-шон љойгоњ,
Њафт тобанда давон дар дуву доњ.
Нимрўзон бар сари мо баргузашт,
Чун ба Ховар шуд, зи мо нодид гашт
(НМ, 121-122).
Чун сухан аз њаракати хуршеди хандони Ховар
меравад, њама тавсифњо зебою муљалло (парвази
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товусваш) ва рўшану мусаффо («шоду каш», «рўйи
гетї сабз», «ахтарон...», тобанда) мебошанд.
Рўдакї чун устоди забардасти шеър ба муносибати
сухан ва мавќеу маќоми санъатњои бадеї њамеша
ањмияти калон медод. «Даврони офтоб» як намуна
аз њунари сухансароии ўст.
4.
Рўдакї дар тамоми анвои шеъри замони худ устоди беназир будааст. Маснавї яке аз онњост, ки
иќтидори шоирї ва суханпардозии ўро ба љилва
овардааст. Муњаќќиќони таърихи адабиёти форсїтољикї ба исбот расонидаанд, ки устод Рўдакї шояд маснавињои зиёд эљод карда буд, аммо то ба
даврони мо нўњтои он маъмуланд. Азбаски ба љуз
маснавињои «Синдбоднома», «Калила ва Димна»,
«Даврони офтоб» дигар маснавињои устод Рўдакї
номи муайяну мушаххас надоштаанд, бањри онњоро
ном бурдаанд. Яъне шаш маснавии дигари ў дар
бањрњои сареъ, музореъ, мутаќориб, хафиф, њазаљ
ва боз як намуди дигари њазаљ таълиф шудаанд.
Маснавињои Рўдакї аз рўи мавзўу масъала, мазмуну мўњтаво, дарунмоя ва ѓояи худ хеле рангорангу ќашанг мебошанд Онњо манзарањои њаёти халќ,
базму разм, мењнату маишат, ахлоќу одоб,
ватанхоњию
башардўстї,
давлатдорию
фуќаропарварї, дўстию бародарї, ишќу муњаббат,
садоќату хиёнат ва амсоли инњоро дар бар гирифтаанд. Шоири бузурги инсониятпарвар ѓояи шоњи
одилро низ баён кардааст.
Аз маснавињои Рўдакї байтњои хеле кам омада
расидаанд. Аз «Калила ва Димна» 78 байт, аз
«Синдбоднома» 45 байт, аз «Даврони офтоб» 5
байт боќї мондааст. Аз «Бањри мутаќориб» 43
байт, аз «Бањри хафиф» 27 байт, аз «Бањри њазаљ»
13 байт, аз «Намуди дигари бањри њазаљ» 3 байт, аз
«Бањри музореъ» 2 байт, аз «Бањри сареъ» 4 байт ба
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ёдгор мондаанд. Бо ин бањрњо дар таърихи адабиёти форсї-тољикї мањз Рўдакї аввалин шуда
маснавињои шоиста ба майдон овард. Навпардозии
шоир дар истифодаи моњиронаи ин бањрњост.
Бањрњо дар робита бо мазмуни асар интихоб шудаанд. Чунончи, бањри мутаќориб бањри ќањрамонї
аст. Азбаски дар маснавї муборизаи марди кўњкан
бар зидди душманони аљнабї тасвир шудааст,
Рўдакї барои инъикоси ин воќеа дар маснавии худ
бањри мутаќорибро муносиб донистааст. Сипас
таљрибаи Рўдакиро Фирдавсї истифода кард ва
«Шоњнома»-и безаволро дар њамин бањр офарид.
Муќоиса кунед:
Расиданд зї шањри Чиндон фароз,
Сипањ хайма зад дар нишебу фароз (НМ, 123).
(Рўдакї).
Пароканда лашкар наояд ба кор,
Дусад марди љангї бењ аз сад њазор!
(Фирдавсї).
Бањри хафиф сабуктар буда, мусиќавияти хос
дорад. Вай дар роњи ифодаи андешањои фалсафї,
њиссу њаяљони ошиќона ва кушодани олами ботинии ошиќу маъшуќ хеле мувофиќ аст. Аз њамин
љост, ки бањри хафиф дар маснавии фалсафию
ошиќонаи Рўдакї корбаст шудааст. Дар порчаи
мањфузмонда матлааш ин аст:
Нест фикре ба ѓайри ёр маро,
Ишќ шуд дар љањон фаёр маро (НМ, 125).
Таљрибаи Рўдакиро дар ин бањр Низомии
Ганљавї дар достони фалсафї-ишќии «Њафт пайкар» ва Бедил дар «Ирфон» истифода кардаанд.
Низомии Ганљавї мегўяд:
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Ёдгоре, к-аз одамизод аст,
Сухан аст, он дигар њама бод аст.
Мирзо Абдулќодири Бедил дар достони «Комде
ва Мадан», ки аз «Ирфон» аст, мефармояд:
Њар куљо базми наѓма меорост,
Зинда мемурду мурда бармехост.
Њамагї аз маснавињои Рўдакї 220 байт имрўз
дар ихтиёри мо мебошад. Табиист, ки аз рўи
миќдори ночизи байтњо ба нўњ маснавї бањо додан,
онњоро тањлилу тањќиќ ва љамъбаст кардан, натиља
бардоштан ва ба хулосањои аниќу рўшан омадан
хеле душвор аст. Бо вуљуди ин, мо кўшиш ба харљ
додем, ки мавзўю масъалањои дар порчањои
боќимондаи маснавињо мављуд бударо ба силки
тартиб оварда, андешањои худро иброз дорем.
«Бањри мутаќориб». Аз маснавии «Бањри
мутаќориб»порчањое то ба замони мо омада расидаанд, ки байни худ иртиботи ќавї надоранд.
Њаводиси рўзгор маснавии комилро парешон сохтааст. Бо вуљуди душворфањмї, ба иллати
парокандагї, баъзе фикру андешањои Рўдакиро метавон дарк кард. Чунончи, шоир образи марди
кўњканеро тасвир менамояд, ки аз њуљум ва фишори
душманон андаруни кўњ паноњ бурдааст. Ў,
зоњиран, аз љонаш сер шудааст, ки хитоб мекунад:
«Биёву бикан, бигсалад љони мо!»
Худованд оњи ўро шунавид магар, ки дар хоб ба
чашмаш пайѓамбар Вахшур намудор шуд. Вай саропо аз нур иборат буд:
Ба андо намуданд Вахшурро,
Бидид он саропо њама нурро (НМ, 122).
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Аз ин мўъљизаи парвардигор кўњкан зўру тавон
гирифт ва алайњи душман ба мубориза бархост.
Рўдакї ќањрамони худро љасуру далер, нотарсу
њамлавар тасвир мекунад. Ў мисли пањлавонони
афсонавист:
Зи ќалб ончунон сўйи душман битохт,
Ки аз њайбаташ шери нар об тохт!..
Ба душман – бар аз хашм овоз кард,
Ту гуфтї, магар тундар оѓоз кард?!
Кўњкан
чунон
марди
боњайбат-бовиќору
шукўњманд ба тасвир афтодааст, ки шери нар ўро
дида шоша кард. Овои ќањрамон монанди садои
тундар ѓурранда буд. Душман ба ў муќобилат нишон дода натавонист ва маѓлуб шуд, љазо гирифт,
гўё ки ба дўзах афтод:
Ба бодафрањи љовидон кардаманд,
Ба дўзах бимонад равонаш нажанд.
Ба муносибати пирўзї ѓолибон базми бошукўњ
оростанд, ки Рўдакї онро чунин ба тасвир меорад:
Яке базми хуррам биёростанд,
Маю руду ромишгарон хостанд.
Кафидаш дил аз ѓам чу як кафтанор,
Кафида шавад санги теморхор!
Дурахш ар нахандад ба ваќти бањор,
Њамоно нагиряд чунин абр зор (НМ, 123).
Он мард ба душмани асирафтода, ки подшоњи
мамлакати ѓайр буд, бо тањдид гуфт:
Ба домам наёмад ба сони ту гўр,
Рањойї наёбї, бад-ин сон машўр.
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Марди муздур ба душман панде хирадмандона
бидод, ки онро Рўдакї чунин менигорад:
Чї хуш гуфт он мард бо он хадеш!
«Макун бад ба кас, гар нахоњї ба хеш.
Макун хештан аз рањи рост гум,
Ки худро ба дўзах барї бофдум!»
Ќањрамони маснавї марди ватандўст ва
халќпарвар аст. Ба забони модарии худ форсїтољикї муњаббат дорад. Аз њамин љост, ки ба душман – ба шоњи аљнабї бо камоли ифтихор ва кинояи тунд мегўяд:
В-агар пањлавонї, надонї забон,
Варазрўдро Моваронањр дон!
Рўдакї андешањои фалсафии худро чунин иброз
медорад, ки инсон бояд дили рўшан дошта бошад.
Зоњирбин не, балки ботинбин бояд буд. Душманї
наварзида, роњи дўстиро пеш гирифтан лозим аст.
Муњимтарин роњи истењкоми дўстї ба дидори
њамдигар расидан ва бо роњи сиёсї, гуфтушунид
њал кардани муаммоњои љанљолї мебошад. Мењр
дар чашм гуфтаанд. Гулў роњи нафс ва пурхўрист.
Рўдакї панд медињад, ки як душман зиёд асту њазор
дўст кам! Аз њамон душман эњтиёт шудан даркор
аст. Ин панд ба њар кас, њар оила, њар ќавму халќ ва
ба давлат њам дахл дорад!
Ба чашми дилат дид бояд љањон,
Ки чашми сари ту набинад нињон!..
Зи дидор хезад њазор орзўй,
Зи чашм аст, гўянд, жарди гулўй...
Маялфанљ душман, ки душман яке
Фузун асту дўст ар њазор, андаке!
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Дар хотима гўяд:
Љавон будаму пунба фањмидаме,
Чу фањмида шуд, дона барчидаме! (НМ, 125).
Яъне моњияти пандро амиќ дарк намуда, аз он
бањра бардоштан зарур аст!
Хулоса, маснавии «Бањри мутаќориб» (ин унвони шартї аз рўи вазни асар аст) шоњкории
ватанхоњона, башардўстона ва панду ахлоќист, ки
њељ гоњ ањмияти сиёсию иљтимої ва бадеии худро аз
даст намедињад. Ба хусус дар давраи њозира, ки
њамаи мамлакатњои форсизабон кишварњои мусулмонанд, дар хоби худ паямбари исломро «сарою
њама нур» дида, зўрманду тавоно ва муборизу
пирўз гардидани марди кўњкан-ќањрамони маснавї
мўътаќидии Рўдакї ва ворисони ўро ба Худои кариму рањим ва расули ў ифода менамояд.
5.
«Бањри хафиф». Маснавии мазкур асосан
ошиќона аст. Вай аз рисолати Рўдакии ошиќ – ситоиши ёр ва ишќ оѓоз меёбад:
Нест фикре ба ѓайри ёр маро,
Ишќ шуд дар љањон фиёр маро.
Сипас андешањои њаётдўстонаи шоир тавассути
тасвири манзараи табиат ва рў ба сањрову кўњу даман овардани одамон ифода меёбанд. Рўдакї
мењнати муздурон, дењќононро њаргиз ба боди
фаромўшї намедињад ва таъкид мекунад, ки сабзу
хуррам гардидани бањор натиљаи кишти дењќонон
аст, ки аз он гўшаи кишт њам сабз мешаваду зироат
медињад. Бањор кишти дењќононро ба бињишт монанд кард:
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Заръу заръ аз бањор шуд чу бињишт,
Заръ – кишт асту заръ – гўшаи кишт.
Баъд аз ин, рангорангии манзарањои табиат ва
бархурдор шудани мардуми камбаѓал аз неъмати
бањор, аз самув-сабзаи даштии хўрокї ѓизо омода
кардани халќ васф мешавад:
То самув сар бароварид аз дашт,
Гашт зангоргун њама лаби кашт.
Њар яке корде зи хон бардошт,
То пазанд аз самув таъомаки чошт (НМ, 125).
Азбаски маснавии «Бањри хафиф» њам, ба фикри
банда, то ба замони мо номукаммал омада расидааст, риштаи ягона ва матини сужет надорад. Бино
бар он хонанда аз дунёи мардуми истироњаткунанда якбора ба олами њашарот, парранда ва
њайвонот мегузарад, ки моњияти тамсилї дорад.
Њар киро роњбар заѓан бошад,
Гузари ў ба марѓазан бошад.
Дева њарчанд к-абрашим биканад,
Њар чи он бештар ба хеш танад,
Уштури гурсуна касима х(в)арад,
Кай шикўњад зи хор, чира чарад!
Гови мискин зи кайди Димна чї дид
В-аз бади Зоѓ Бумро чї расид?!
Дур монд аз саройи хешу табор,
Насаре сохт бар сари кўњсор.
Гарчи номардум аст он нокас,
Нашавад сер аз ў дилам яргас!
Шояд Рўдакї гуфтанист, ки заѓан ба паррандагон ва шояд ба вуњуш низ роњбар шуда метавонад.
Аммо аз роњбарони заѓанмонанди љомеа эњтиёт бояд буд, ки онњо ба њаёти халќ зарба расонида,
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харобињо оварда метавонанд. Аз њастї, шуѓл ва
муносибати Дева – кирми пилла, ба Уштур, Гов,
Димна – шаѓоли айёр, Зоѓ, Бум мазмуну моњияти
тамсилро фањмидан хеле душвор аст.
Аз олами вуњуш ногањон руљўъ мешавад ба
таърих ва мебинем, ки шоир ба ќањрамонони
Дурситї ном духтари шоњ Кисро дар мубориза
алайњи душманони мамлакат мепардозад:
Духти Кисро, зи насли Кайковус,
Дурситї ном, наѓз чун товус.
Табар азбаски зад ба душман кўс,
Сурх шуд њамчу лолакои хурўс.
Рўдакие, ки ишќ ва муњаббати ёрро манзури худ
дар зиндагї ба шумор меовард, ба панду насињат
шуѓл меварзад ва мегўяд, ки ба ќадри худ бирас ва
ба њељ нафаре ошиќи шайдо машав. Албатта, ин
аќидаи хусусии шоир аст:
Хештандор бошу бепархош,
Њељ касро мабош ошиќи ѓош! (НМ, 126).
Баъд панду насињат дар мавзўи муомилаю муносибати ањли љомеа, доду гирифти одамон ва ахлоќу
одоби онњо меояд:
Он чи бо ранљ ёфтишу ба зилл,
Ту ба осонї аз газофа мадеш!
Хеш бегона гардад аз пайи суд,
Хоњї он рўз, музд камтар деш! (НМ, 80-81).
Байтњои њасбињолї чун руљўи лирикї таълиф
шудаанд. Шоир гўё аз оќибати ишќварзињои худ
пушаймон аст:
Ман чунин зор аз он љамош шудам,
Њамчу оташ миёни дош шудам!
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Љонтаранљидаву шикастадилам,
Гўйї, аз ѓам њаме фурў гусилам (НМ, 126).
Бо вуљуди он, чунон ки хислат ва фарњанги
ошиќи њаќиќист, хушињои зиндагии ёрро таманно
дорад:
Бод бар ту мубораку хуншон
Љашни Наврўзу Гўспандкушон!
Худи шоир низ пушаймониро аз ишќварзї
фаромўш карда, ба саодати рўзгор шарик мешавад:
Буданї буд, май биёр акнун,
Ратл пур кун, магўй беш сахун!
Чун ба бонг омад аз њаво бахнав,
Май хўру бонги руду чанг шунав!
Сипас шикор ва ишрати шоњ тасвир меёбад:
Чун нињод ў пањандро некў,
Ќайд шуд дар пањанди ў оњу.
Аз шабистон ба башкам омад шоњ,
Гашт башкам ба дилбарон чун моњ (НМ, 126).
Маснавї бо байте анљом ёфта, ки кас ришу
мўйлаби худро ранг бикунад, худро азоб медињад:
Ришу сиблат њама хизоб кунї,
Хештанро њаме азоб кунї!
Байти мазкур аз нокомилии маснавї далолат мекунад.
6.
«Бањри њазаљ». Бо байте оѓоз меёбад, ки Рўдакї
аз сипењри гарданда ба нармию тањаммул њаракат
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карданро таманно мекунад, шитобу тундиро намепазирад:
Даранг ор, ай сипињри чархворо,
Каёхантар-т бояд кард коро! (НМ. 127).
Зеро дар шаби тираю тор, ки шабењи замона аст,
ду чашми бино њам нобино мешавад:
Шабе деранду зулматро муњайё,
Чї нобино дар ў ду чашми бино!
Касе, шояд шоњи сомонї, сохтмоне кардааст, ки
хеле зебо, мурассаъ, озодаю дилкаш аст:
Бињиштойин сароеро бипардохт,
Зи њар гуна дар ў тимсолњо сохт.
Зи уду чандан ўро остона,
Дараш симину заррин поликона!
Дар ин бино базми шоњона оростанд, ки хеле
мунаввару шукўњманд буд:
Чароѓон дар шаби чак ончунон шуд,
Ки гетї рашки њафтум осмон шуд!
Чу ёвандон ба маљлис май гирифтанд,
Зи маљлис, маст чун гаштанд, рафтанд.
Андешањои њасбињолї, олами рози шоир, ки ба
касе кушодан намехоњад, ифода ёфтаанд. Њамоно
садои шикоят аз замона ба гўш мерасад, ки яке аз
ёрони ў дар сидќу вафо бемислу монанд бошад њам,
шахсан ба ќадри ў нарасидаанд:
Агарчи дар вафо бешабњиву дес,
Намедонї ту ќадри ман, дизандес!
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Бино бар ин мегўяд:
Илоњо, аз худам бистону гум кун,
Ба нури хок бар ман уштулум кун.
Рўдакї дар бораи айёми пирии худ гўяд:
Сари сарви ќадаш шуд божгуна,
Дуто шуд пушти ў њамчун даруна.
Ба роњ андар њамешуд роњшоње,
Расид ў то ба назди подшоње.
Шоир дар фасли пирї низ ба худ хитоб мекунад,
ки таъхир накарда бояд дунболи кореро бигирад:
Ту аз фарѓул бояд дур бошї,
Шавї дунболи кору љон харошї!
Байти хотимавї бо байти ибтидої робита дорад.
Эњтиёткорї, дурандешї, бамулоњизагиро талќин
мекунад.
7.
Се байте, ки аз маснавии дар «Намуди дигари
бањри њазаљ» навиштаи Рўдакї боќї мондааст,
ишора ба се мавзўъ мекунад. Аввалан, бо шасти
комил-шавќу завќи расо чанг ба даст бигрифта навохтани мутриб. Њамоно дар базм ё мулоќоти
ошиќона:
Бигрифт ба чанг чангу биншаст,
Бинвохт ба шаст чангро шаст (НМ, 127).
Дар ин байт санъати суханбозї моњирона корбаст шудааст. Вожањои «чангу чанг» таљнис мебошанд, ки шаклан як буда, мазмунан дигардигаранд. Чанги якум ба маънии даст, чанги дуюм
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ба маънии асбоби мусиќї истифода шудааст. Дар
мисраи дуюм вожањои «шаст» низ таљнисанд.
«Шаст»-и аввал ба маънои тезу чобук корбаст шуда, «шаст»-и дуюм ишора ба мизроб, нохунаки
чангнавозї мебошад.
Байти дуюм бузургию хубии Фархорро васф менамояд, чунки дар он љо «бути наво»-маъшуќи навогари шоир ба сар мебурдааст:
Фархор бузургу нек љоест,
К-он мавзиъи он бути навоест (НМ, 128).
Байти сеюм бо байтњои тазаккур ёфта њељ гуна
робита надорад:
На кафшгарї, ки дўхтастї,
На гандуму љав фурўхтастї! (НМ, 128).
Бояд таъкид кард, ки аз њар як байт бўи њаёт
меояд. Бино бар он натиља метавон гирифт, ки
маснавии мазкур бо зиндагии халќ робита доштааст.
8.
Њамин вижагї дар ду байти маснавии «Бањри
музореъ» низ мушоњида мешавад. Зеро агар дар
байти якум сухан аз хушињои рўзгор биравад, дар
байти дуюм фољиаи шахсї-дар байни љомеа худро
танњо њис кардани ќањрамони асар таъкид гардидааст. Дарзамон, агар кайфияти ќањрамон хуб ва ў аз
њаёт розї бошад, ў бе љомеа низ худро танњо њис
намекунад:
Ай булбули хушово, ово дињ,
Ай соќї, он ќадањ ба мо дињ!
Бо сад њазор мардум танњойї,
Бе сад њазор мардум танњо не! (НМ, 128).
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9.
Њашт мисраъи аз маснавии «Бањри сареъ»
мањфуз монда байни худ мазмунан робита доранд
ва њама якљоя як андешаи фалсафиро баён месозанд. Шоир дунёро ба љомаи наќшини кўњна ва
чиркине нисбат медињад, ки ба дасти шустагарон
афтодааст. Муроди шоир аз гозарон-шустагарон
њамоно роњбарон, давлатдорони замони худ аст, ки
навсозии дањрро ба ўњда гирифтаанд. Вале маълум
нест, ки онњо «љомаи пурсурати дањр»-ро чї гуна
тоза мекунанду нигоњ медоранд. Ин аст, ки Рўдакї
шубњаи худро чунин иброз медорад: «Мунтазирам,
то чї барояд зи об?!»
Рўдакї бар ин аст, ки дањр якранг нахоњад монд.
Зимомдорони ваќт дар њаракати бењтару хубтар
кардани он мебошанд. Ба њар њол худро њамин тавр
вонамуд мекунанд, ба неку бади мардум худро шарик мешуморанд. Бо вуљуди ин як нукта мафњум ва
рўшан аст, ки як луќма нонро пайдо кардан душвор
аст, гўё он луќма, ки ба осонї ба даст намеояд,
зањролуд аст. Пайдогари он луќма њаёти вазнине ба
сар мебарад, ки гўё дар зери ѓан-тири љувоз ќарор
дошта бошад. Азбаски Рўдакї ба гирдгардонии
љањон иќрор аст, гардиши онро ба гардиши санги
љувоз монанд мекунад:
Љомаи пурсурати дањр, эй љавон,
Чирк шуду шуд ба кафи гозарон!
Ранг њама хому чунон печутоб,
Мунтазирам, то чї барояд зи об?!
Чарх чунин асту бад-ин рањ раванд,
Лек ба њар неку бадат шуд наванд.
Луќмае аз зањр зада дар дањан,
Марг фашурдаш њама дар зери ѓан (НМ, 128).
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Устод Саид Нафисї авзони шаш маснавии
Рўдакиро (ба љуз «Калила ва Димна», «Синдбоднома», «Даврони офтоб») чунин муайян кардааст:
1. Бањри сареъ:
Љомаи пурсурати дањр, эй љавон – муфтаълан,
муфтаълан, фоилун;
2. Мусаддаси ахраби маќбузи мањзуф аз бањри
њазаљ:
Бигрифт ба чанг чангу биншаст – мафъулу мафоилан фаъулан;
3. Мусаддаси мањзуф аз бањри музореъ:
Љавонї гузашту чиразабонї – мафоил фоилот
фаъулан;
4. Аслами масбаѓ аз бањри хафиф:
Гарчи номардум аст он нокас – фоилотун мафоилун фаълан;
5. Мусаммани маќсур аз бањри мутаќориб:
Чу гашт он парирўй бемори ѓанљ – фаулун фаулун фаулун фаул;
6. Мусаддаси маќсур аз бањри њазаљ:
Бињиштойин сароеро бипардохт – мафоилун мафоилун мафоил.
«Зоњиран яке аз ин шаш маснавии Рўдакї
«Аройис – ал-нафоис» ном доштааст ва Њољї Халифа дар «Кашф-ул-зунун» менависад: «Аройис –
ал – нафоис» манзумаи форсї аз Фаридаддин Абдулло Муњаммад Рўдакї, шоир аз надимони малик
Наср бинни Ањмади Сомонї аст»1.
Маснавињои Рўдакї то ба замони мо номукаммал омада расида бошанд њам, мазмуну
мундариљаашонро метавон комил ба шумор овард.
Албатта, ин тавсифи нисбист. Сухан дар бораи
баъзе ќисмат, порчањо ва абёте меравад, ки мазму1

Девони Рўдакии Самарќандї бар асоси нусхаи Саид
Нафисї, И. Брагинский, Тењрон, 1373, сањ. 30.
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ну мўњтаво ва ѓояи мушаххас доранд. Агар мо
муштро њаќиќатан намунаи хирвор њисоб кунем, аз
рўи он порчањо ба хулосае метавон омад, ки
маснавињои Рўдакї асоси ин жанрро дар таърихи
назми форсї-тољикї гузоштаанд ва мактаби эљодии
шоирро мустањкам кардаанд, густариш додаанд,
мавќеу маќомашро дар њаёти адабии давраи Сомониён баланд бардоштаанд. Маснавињои Рўдакї
мушкилињои зарурии замонро аз мавќеи давлатдории Сомониён, ватанхоњию башардўстї мавриди
баррасї ќарор дода, чењраю симоњои гуногуни
одамон, типњои иљтимої ва ахлоќї эљод намудаанд. Маснавињо забони адабии форсї-тољикиро ба
такмил расонидаанд, таркиби луѓавии онро ѓанї
кардаанд, ба сухан њусну таровати тоза ато намудаанд. Маснавињо, махсусан «Калила ва Димна»-ву
«Синдбоднома» ѓановати таърихию фарњангии
олами маънавии халќњои эрониро ба љилва оварда,
ањмияти равобити онро бо адабиёт, фарњанг ва забони њиндї ва арабї ба исбот расонидаанд. Ќувваю
ќудрат ва имкониятњои забони форсї-тољикиро
нишон додаанд, ки ин яке аз падидањои фарњангии
истиќлолияти давлатии Сомониён мањсуб мешуд.
Маснавињои Рўдакї чун дигар ќисматњои мероси
адабии ў то њуљуми вањшиёнаи лашкари муѓул ба
Мовароуннањру Хуросон зиндаю саломат будаанд.
Аз њамин љост, ки классикњои назми форс-тољик то
ин давра аз онњо хеле бархурдор будаанд. Ба ин
маънї метавон натиља бардошт, ки маснавињои
Рўдакї дар ташаккулу такомули маснависароии
форсї-тољикї наќши хеле муњим бозидаанд.
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Боби ХI
«ЛАФЗ ЊАМА ХУБУ
ЊАМ БА МАЪНЇ ОСОН»
1.
Шоирї њунар аст. Њунари суханофаринї ва
суханпардозї. Сухан љони њунар аст. Бесабаб нафармудаанд, ки «Гар сухан љон набувад, мурда чаро хомўш аст». Устод Рўдакї халлоќи сухани
форсї-тољикї буд Ашъори ў аз рубої то ќасида ва
аз ќитъа то маснавї мўъљизаи сухан ба шумор меоянд. Таркиби луѓавии ў хеле ѓанист. Вай тамоми
соњањои њаёти замони шоирро фаро мегирад,
масъалањои сиёсї, иќтисодї фалсафї, ахлоќї,
фарњангї ва амсоли инњоро бо забони оммафањми
образнок хеле рўшан ба риштаи назм мекашад.
Олими рус М. В. Ломоносов се навъи услубро дар
шеър таъкид карда буд: услуби олї, мутавассит
(миёна) ва паст. Дар ашъори Рўдакї калимаю
иборањои мансуби њар се услуб дида мешаванд. Бесабаб нест, ки худаш фармуда: шеъри ноби форсїтољикиро (бо забони ширин) ў офарид, њарчанд ки
намунањои шеъри форсї-тољикї то ў њам арзи њастї
кардаанд. Рўдакї боѓу бўстони сабзу хуррам, чаманистони хушрангу бўи шеърро бунёд гузошт, ки
бањор дораду хазон надорад. Агар Рўдакиро ба чинори азиме нисбат дињем, ки дар чањор фасли сол
ва абадї сарсабз аст, сањв намешавад. Решаи вай то
Авесто ва дигар анвои тамаддуни тоисломї, бахусус тамаддуни ориёї, илму адаб ва фалсафаи Юнони ќадиму араб, Њинду Чин рафта мерасад, аз он
сарчашмањо шодоб мешавад, сарсабзии шоху
баргњояш таљассуми илму адаб ва фарњанги
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баъдиисломї ва замони ўст. Рўдакї бо осори
гаронбањои бадеї ва мактаби адабие, ки дар Бухоро бунёд гузошта буд, сардафтари адабиёти классикии форсї-тољикї гардид. Осори ў асоси забони
адабии форсї тољикиро низ фароњам оварданд, ки
он ваќт забони дарї меномиданд. Чаро ин забонро
«дарї» гуфтаанд, дар ин хусус фикру андешањои
судманди донишмандон мављуданд. Решаи вай ба
«дара» ва «дарбор» алоќаманд будааст.
Малик-уш-шуаро Бањор бо истифода аз маълумоти «Бурњони ќотеъ» чунин навиштааст: «Дар
маънии њаќиќии ин калима ихтилоф аст ва дар
фарњангњо вузўњи мухталиф нигоштаанд ва аз он
љумла он аст, ки: «Гўянд луѓати сокинони чанд
шањр будааст, ки он Балху Бухоро ва Бадахшону
Марв аст. Ва тоифае бар онанд, ки мардумони
даргоњи Каён бад-он мутакаллит мешудаанд. Ва
гурўње гўянд, ки дар замони Бањмани Исфандиёр
чун мардум аз атрофи олам ба даргоњи ў меомаданд ва забони якдигарро намефањмиданд, фармуд, то донишмандон забони форсиро вазъ карданд ва онро дарї ном нињоданд, яъне забоне, ки
ба даргоњи подшоњон такаллум кунанд. Ва њукм
кард, то дар тамоми мамолик ба ин забон сухан
гўянд... Ва мансуб ба дариро низ гўянд њамчу кабки дарї ва ин ба эътибори хушхонї њам метавонад
буда бошад, зеро ки бењтарин луѓоти форсї забони дарї аст»1.
Муњаммадњусайни Бурњон, соњиби луѓати
«Бурњони ќотеъ» њамчун изњори муњаббати хоса ба
забони форсї чунин таъкид њам дорад: «... Ва
баъзе гўянд дари забони ањли бињишт аст, ки расул
алайњиссалом фармудаанд, ки лисони ањлулљаннат
1

Бањор, Муњаммадтаќї. Сабкшиносї ё таърихи татавури насри форсї. Љ. 1, Тењрон: Амири Кабир, 1373 њ. , сањ. 19.

430
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

арабї ва форсии дарї ва малоикаи осмони
чањорум ба луѓати дарї такаллум мекунанд»1.
Забони дарї бо ин сифатњои малакутии худ
обрўи дарборро њам баланд бардошт. Зеро дар
дарбор на танњо умаро, балки фузало ва шуаро њам
маќоми баланд доштааст. Абулфазли Балъамї ва
устод Рўдакї барин соњибони сухан бар сар мебурдаанд. Дарбор љойгоњи шеъру шоирї ва маќоми
баланди забон ќарор гирифта буд. Осори Рўдакї аз
дарбор пару бол бароварда, ба тамоми Хуросону
Мовароуннањр, ба олами тамаддун густариш меёфт
ва ба ташаккули забони адабии форсї-тољикї
таъсири бузург мебахшид. Амин Ањмади Розї
барњаќ навишта буд: «Агарчи замони оли Тоњир ва
оли Лайс шоире чанд мисли Њанзалаи Бодѓисї,
Њаким Фирўзии Машриќї, Абў Салики Гургонї
бархостаанд, аммо чун навбат ба Оли Сомон расид,
рояти сухан боло гирифт ва олами назмро низоме
пайдо омад ва ќувваи он дудмон Рўдакї буд».2
Устод Рўдакї чунонки дар шеъру шоирї навпардоз буд, дар истифодаи забони адабии форсї-тољикї
низ тозаљўї мекард. Вай ба забони зиндаи халќ такя
мекард, аммо онро бо дурдонањои тоза ѓанї менамуд, забонро сайќал медод, ба такмил мерасонд,
имкониятњои маъниофаринашро вусъат мебахшид.
Шоир бо ашъори љаззоби худ ќудрату ѓановати забони давлатиро ба љилва овард. Њарчанд ки бо
таќозои шароити замон дар осори Рўдакї
калимањои арабї низ ба назар мерасанд, ў тавонист
ки захираи луѓавии забони давлатиро ба љилва орад.
Тавонист, ки захираи луѓавии забони арабиро ба
сохти сарфу нањви забони тољикї тобеъ намояд.
1
2

Муњаммадњусайни Бурњон. Бурњони ќотеъ. «Душанбе»:
Адиб, 2004.
Амин Ањмади Розї. Њафт иќлим, нусхаи осори адабии Академияи фанњои Тољикистон, раќами 416, вараќи 416-417.
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Ин, албатта, њунар аст. Шоир тамоми дониш,
таљриба ва мањорати худододи худро дар роњи
равнаќу ривољи забони форсї-тољикї ба харљ дод.
Забон, ки нишонаи асосии миллат аст, ба
истењкоми давлатии тољикон, худшиносї ва эњёи
миллат ва давлат хизмат кард. Забони ашъори
Рўдакї ба густариши сиёсати давлатии њукуматдорони Сомонї њамчун аслињаи тавоно ба кор
омад.
Устод Саид Нафисї хеле дуруст мефармояд: «Забони мо бе гуфтаи ў (Рўдакї – А. С.) чун фарзанде
бемодар аст. Пеш аз он ки девони ашъори вай аз
байн рафтааст, метавон гуфт, яке аз аркони забони
форсї нобуд шудааст. Агар гуфтаи вай монда мебуд, бар ин забони форсї, ки аз гавњарњои ноёб тавонгар аст, арзиши дигар меафзуд, забони форсї
кишваре дигар аз гетї мекушод ва кохе дигар дар
каронаи љањон меафрохт».1
Рўдакї дар осори худ забони адабии форсїтољикиро њамчун муњимтарин воситаи ифодаи афкору эњсоси рангин моњирона истифода кард, калимаю иборањо, пањлўњои сухан, нерўи азими онро,
ки Саид Нафисї «гавњарњои ноёб» номидааст, ба
љилва овард, худаш вожаю истилоњоти тоза эљод
карда забонро сайќал дод, ба такмил расонд. Дарзамон забони адабии форсї-тољикї боиси ба зуњур
омадани тафаккури бадеии шоир ва ба фазои беканори парвоз баланд баромадани ашъори нафиси ў
гардид. Худи Рўдакї асоси табъи шоирро сано номида бошад њам, «олати сухан»-ро «ќавитар аз он»
гуфтааст. Ба сатрњои зерин эътибор медињем:
Дареѓ мидњати чун зар(р)у обдор – ѓазал,
Ки чобукиш наёяд – њаме ба лафз падид.
1

Саид Нафисї. Ањвол ва ашъори Абў Абдулло Љаъфар бинни
Муњаммад Рўдакии Самарќандї, љ. 1. Дебоча. Тењрон. 1309 њ.
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Асоси табъ санояст, бал ќавитар аз он,
Зи олати сухан омад – њаме њама монид (ОР, 74).
Рўдакї «олати сухан»-ро хеле устодона ба хидмати адаб меовард. Худованди карим ба ў истеъдоди хориќуллода ато кард, то навиштањояш сода,
пурмазмун, мавзун ва ширадор бошанд. Бесабаб
нест, ки донишмандон ба хусус суханшиносон,
ашъори ўро сањли мумтанеъ хондаанд. Устод С.
Айнї барњаќ мефармояд: « Шеърњои Рўдакї бисёр
содда ва табиист ва бар болои ин бисёр лаззатбахш
ва њаяљоновар аст. Мо дар шеърњои ў...
тумтароќњои шоирони дигарро намебинем, аммо аз
хондани онњо чунон лаззат мебарем, ки бо хондани
бисёр шеърњои шоирони машњури дигар ин лаззат
кам муяссар мешавад.
Агар мо шеърњои Рўдакиро «сањли мумтанеъ»
гўем, мувофиќ меояд, «Сањли мумтанеъ» чизест, ки
дар дидан осон ва сода менамояд, аммо ба вуљуд
овардани вай мумтанеъ, яъне номумкин аст. Бештарини шеърњои Рўдакї њамин хусусиятро доранд».1
Устод Рўдакї дар байни шоирони нав худро
«навгувора» номидааст, ки маънияш навовар аст. Ў
«як байти парниён», як байти монанди њарир нозук
ва дилкашро « аз санги хора» берун меовардааст.
Шеъри њарирро ба осонї не, балки бо хуни дил меофарид:
Гар шоъирон наванд, манам навгувора,
Як байти парниён кунам аз санги хора (НМ-109).
Шоир аз суханњои мањкамасосе, ки њамчун хоро1

С. Айнї. Куллиёт, љилди 11. Китоби якум. Душанбе, 1963,
сањ. 148.
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санг мебошанд, шеърњои мисли парниён (њарир)
нарму фораму гуворою дилнишин меофаридааст.
Мундариљаи ашъори ў низ мисли санги хоро
пурќувват, аммо шакли онњо ба монанди парниён
нафис аст. Рўдакї фикрњои олиро бо забони соддаю равон ифода мекард, ки ин мањорати хеле баланди шоирро дар назар дошта, И. С. Брагинский
байти мазкурро дар маќолаи худ «Рољеъ ба
мањорати Рўдакї» калиде барои тањлили минбаъда,
тахмину фарзия ва кашфи моњияти ѓоявию эстетикии эљодиёти сардафтари шоирони форс-тољик номидааст.1
Рўдакї дар эљоди бадеї мазмуну маънии шеърро
дар љои аввал мегузошт. Вале шакли шеърро чун
ифодагари маънї муњим мешуморид. Ў калимаю
иборањои образнок, санъати сухан, воситањои тасвири бадеиро «гуњарњои рангин» ба шумор меовард
ва ба онњо арљ мегузошт. Дар шеъри зерин аќидаи
Рўдакї дар бораи ягонагии шаклу мазмун хеле
равшан ифода ёфтааст. Онро метавон њамчун дастури эљодии шоир тавсиф кард:
Чу дурпош гардад ба маънї забонам,
Расад марњабо аз замину замонам!
Ба савту навою ба сити маъонї,
Тараббахши рўњам, фарањзойи љонам!
Хирад дар бањо наќди њастї фиристад.
Гуњарњои рангин чу зояд зи конам! (НМ, 59).
Њамин вижагї дар ќасоид, маснавиёт ва дигар
анвои осори Рўдакї мушоњида мешавад ва ба сабки
навиштањои шоир таъсир мегузорад.
1

Брагинский, И. С. О мастерстве Рудаки. Поэтический комментарий. – Рудаки. Стихи. Редакция и комментарии Брагинского И. С. , «Наука», М. , 1964, стр. 389.
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Сабки ќасоидаш њамосавї («Модари май»,
«Шикоят аз пирї») њамосавию ѓиної («Дер зиёд он
бузургвор худованд») мебошанд. Дар поёни
ќасидаи «Модари май», ки ќисмати талаб аст, низ
унсури ѓиної ба назар мерасад:
Рўдакиё, барнавард мадњи њама халќ,
Мидњати ў гўю мањри давлат бистон... (НМ, 49).
Ѓазалиёташ асосан ѓиноист, лекин намунаи
ѓазали драмавї низ њаст («Омад бари ман...»)
Сабки маснавињояш њамосавї, лекин унсурњои
ѓиноиро низ фаро гирифтаанд. Пораи мањфузмондаи «Синдбоднома» ба сабки ѓиної оѓоз меёбад:
Баски бар гуфта пушаймон будаам,
Баски бар ногуфта шодон будаам (НМ, 119).
Маснавии ў дар «Бањри хафиф» низ бо сабки
ѓиної сар мешавад:
Нест фикре ба ѓайри ёр маро,
Ишќ шуд дар љањон фаёр маро (НМ, 125).
Санъатњои бадеї дар шеъри форсї-тољикї хеле
фаровонанд. Дар асри Х баробари ташаккул ва
равнаќу ривољи назми форсї-тољикї анвои саноеи
бадеї низ рўи кор омаданд ва дар шеър њамчун
ќисми таркибии он мавќеу маќоми намоён гирифтанд. Шеъре ки аз санъати сухан мањрум бошад,
шеър мањсуб намешуд. Мазмун ва шакл дар шеър
мисли љону тани одамї ягона, тавъам буданд.
Донишманди мўњтарам Абдунабї Сатторзода
барњаќ навиштааст: «Аввалин касе, ки аз шоирони
форсу тољик дар ин давра дар бораи шеър фикри
худро изњор намудааст, њамоно бунёдгузори ада435
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биёти классикии форсии тољикї Абў Абдулло
Рўдакї мебошад»1.
Дар ин хусус фармудаи устод Рўдакї дар
ќасидаи «Модари май» мављуд аст:
Инак мадње чунон ки тоќати ман буд,
Лафз, њама хубу њам ба маънї осон (НМ, 49).
«... чунон ки тоќати ман буд» гуфтани Рўдакї
зикри сабки инфиродии шоир мебошад.
«Лафз њама хуб» низ ишора ба шакл, «ба маънї
осон» ишора ба мазмуни асар аст. Воситањои тасвири бадеї алфози хуб ба шумор меоянд, ки шоир
дар осораш истифода карда буд. Албатта, баъзе
намудњои санъати сухан, њамчун тавсиф, ташбењ,
муболиѓа то Рўдакї њам дар шеъри форсї-тољикї
будаанд. Лекин мунсифона бояд иќрор кард, ки аксарияти санъатњои бадеии назми форсї-тољикиро
устод Рўдакї эљод кардааст ва онњо ривољ ёфта, то
ба замони мо расиданд.
Бо камоли бовар метавон гуфт, ки дар эљодиёти
Рўдакї санъати мувашшањ њам мавќеъ доштааст.
Зеро маъшуќи Рўдакї ба њузури шоир айёр фиристода, аз ў хоњиш кардааст, ки дар шеърњояш ўро
ном набарад. Њоло њам агар муњаќќиќон эљодиёти
Рўдакиро мўшикофона омўзанд, шояд мувашшање
пайдо намоянд.
Санъатњои сухан дар осори Рўдакї аз њаёт гирифта шудаанд. Муњити дарбори Сомониён,
вижагињои рўзгори мардум дар шањру дењоти замони шоир, табиати Хуросон ва Мовароуннањр,
манзарањои табиати кишвар, љўйњо, рўдњо, одамони гуногункасб, амирон, вазирон, њокимон, хољањо,
дењќонон, ёру дўстони шоир, њарифон, раќибон,
1

Абдунабї Сатторзода. Таърихчаи назариёти адабии форси
тољикї. Душанбе: «Адиб», 2001, сањ. 14.
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маъшуќњо, наботот ва ѓайра сабаби ба вуљуд омадани воситањои рангоранги тасвири бадеї мешуданд. Шубњае нест, ки Рўдакї чунонки ишорат
рафт, бо истифодаи санъати талмењ воќеањои
таърихї, асотирї, ривоятиро аз ќаъри асрњо ба
ќасоид, маснавиёт, ѓазалу ќитъаву рубоиёти худ
ворид менамуд, он образњоро бо санъати сухан
зинда мекард. Инчунин шоир образњои кайњонии
Хуршед, Моњ ва дигар ситорањоро дар ашъори худ
ба тасвир меовард. Вале сарчашмаи асосии
санъатњои бадеии осори ў воќеият мањсуб мешавад.
Агар Рўдакї аз њаёти дењќонон, заминдорон,
боѓдорон, ѓаллакорон, даравгарон, хирманкўбњо
огоњї намедошт, чунин байти образнокро офарида
наметавонист:
То зиндаам, маро нест љуз мадњи ту дигар кор,
Кишту дурудам ин аст, хирман њамину шудгор!
(НМ, 97).
Агар њаёти маишии мардуми оддї ва хўю хислати онњоро намедонист, эљоди байти зерин аз дасти
ў намеомад:
Љуз бартарї надонї, гўйї, ки оташї,
Љуз ростї наљўйї, моно тарозуйї! (НМ, 112).
2.
Забони Рўдакї хеле ѓанист. Яке аз сарчашмањои
файзбахши он забони зиндаи халќ, забони
гуфтугўии мардум дар он замон мањсуб мешавад.
Дар ашъори ў иборањои халќї, зарбулмасалу
маќолњо дар мавќеу маќоми худ моњирона корбаст
шудаанд, ки онњо шира ва њусни забонро меафзоянд. Онњо яке аз сабабњои халќияти забони шоир ва
густариши эљодиёти ў дар байни хосу ом њам гардидаанд. Шоир аз њаёт мисолњо мегирад, иборањои
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рехта, образноки мардумиро дар ашъораш истифода мебарад, ки инро ирсоли масал гўянд.
Дар байни тољикон аз замонњои ќадим маќоле
њаст, ки «гўсолаи рихин подаро меолонад». Устод
Рўдакї ин маќолро њам нисбат ба одамони нопок,
ки љомеаро ифлос мекунанд, њам ба маънии аслиаш
нисбат ба гову говон њам ба маънии маљозиаш нисбат ба одамони бадкирдор истифода карда, чунин
менигорад:
Яке олудае бошад, ки шањреро биёлояд,
Чу аз говон яке бошад, ки говонро кунад рихин
(НМ, 106).
Дар байни мардуми тољик маќоле њаст: «Як дари
бастаю сад дари кушода». Ин масал дар мавриде
корбаст мешавад, ки касе бо нияти нек ба њавлие
рафт ё ба идорае рафт, аммо муроди ў њосил нашуд.
Дўстони он шахс барои ўро дилбардорї кардан он
масалро мегўянд. Яъне ту метавонї ба дигар дарњо
биравї, дарњои кушода бисёранд, матлаби ту њосил
хоњад шуд.
Устод Рўдакї он масалро бо њамон маъние, ки
дар байни халќ маъмул аст, дар чунин шакл истифода кардааст.
Дурусту рост кунод ин масал худой варо:
«Агар бибаст яке дар, њазор дар бикшод» (НМ, 53).
Сатри дуюми байти зерин низ масалест машњур,
ки Рўдакї ба кор овардааст:
Сад нек ба як бад натавон кард фаромўш,
К-аз хор барандешї, хурмо натавон х(в)ард
(НМ, 53).
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Сатри дуюми байти зерин низ аз маќолњои
машњури тољикист, ки аз ањди Рўдакї то ба замони
мо (шояд ба шарофати ашъори ў) омада расидааст,
ки ањмияти инсониятпарварї дорад:
Чї хуш гуфт он мард бо он хадеш,
«Макун бад ба кас, гар нахоњї ба хеш!»
(НМ, 123).
Рўдакї ин байти панду ахлоќиро низ дар асоси
њикматњои мардумї навиштааст. Халќ гўяд: «Мењр
дар чашм». Рўдакї фармуда:
Зи дидор хезад њазор орзуй,
Зи чашм аст, гўянд, жарди гулўй (НМ, 124).
Маќоли халќии «Аз њазор дўст як душман зўртар
аст» дар байти Рўдакї дар ин шакл баён шудааст:
Маялфанљ душман, ки душман яке,
Фузун асту дўст ар њазор, андаке! (НМ, 125).
Халќи тољик дар мавриди дурї аз пайвандон,
фарзандон ва ёру дўстон мегўяд: «Дар оташи
њиљрон мисли њезум сўхтам». Устод Рўдакї ин
маќолро дар мавриди дурї аз маъшуќ истифода
мебарад. Агар як оташи њаљри ту, монанди њезум
ман бошам, – гуфтааст ў, – оташи дигари туро
«њезумпада» – дарахти бесамари њезумбоб боло мегиронад:
Оташи њаљри туро њезум манам
В-оташи дигар-тро њезумпада (НМ, 107).
Дар як маќоли тољикї гуфта мешавад, ки «ба як
даст ду харбуза наметавон бардошт». Яъне кори
бењударо кардан лозим нест, ки боиси ташвиши
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зиёдатї мешавад. Устод Рўдакї ин тиллорезаи забони халќро чунин истифода бурдааст:
Ай хуни дўстон-т ба гардан, макун база,
Кас барнадоштаст ба дасте ду харбуза
(НМ, 108).
Дар мисраи якуми ин байт низ таъбири мардумї
њаст, ки он «хуни дўстон ба гардан» мебошад. Вай
ба маънии ба касе љабр накардан корбаст мешавад.
Тољикон ба каргас, ки лошахўр аст, «каргаси
бадмур» ном дода, нафрати худро ба ин паррандаи
баднамою зишт изњор медошта бошанд, парастуро,
ки умраш хеле кўтоњ аст, њамчун муждаи бањор дўст
медоранду навозиш мекунанд, њатто имкон
медињанд, ки вай дар гўшаи айвонашон лона бисозад. Њамин њиссиёти дугонаи халќ (нафрат ва
муњаббат) нисбат ба ду парандаи номбурда дар чунин байти Рўдакї ифода шудааст:
Чаро умри каргас дусад сол, вайњак,
Намонад фузунтар зи соле парасту?! (НМ, 106).
Байти зерин, ки сар то по аз алфози халќї ибрат
аст, рўшан нест, ки аз эљодиёти шифоњии мардум ба
Рўдакї гузаштааст, ё аз мероси адабии ў ба фолклори тољик ворид шудааст, зеро дар байни ањолии
Тољикистон ва њамзабонони бурунмарзии мо хеле
шўњрат дорад:
Кори бўса чу об хўрдани шўр,
Бихурї беш, ташнатар гардї! (НМ, 110).
Дар эљодиёти Рўдакї зарбулмасалу маќол, калимаю иборањои халќї, тавсифу ташбењ ва унсурњои
забони халќ фаровонанд ва онњо рўњи халќии осори
ўро муайян мекунанд.
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Дар поини ин ќисм мувофиќати худро ба чунин
андешаи мусташриќи варзида Н. О. Османов иброз
надошта наметавонем:
«Ваќте ки мо дар бораи зарбулмасалу маќолњо
дар мероси Рўдакї мулоњиза меронем, – навиштааст ў, – инро набояд чунин фањмид, ки ў маводи
эљодиёти шифоњии халќро шоирона ба такмил расонидааст. Истисно нест, ки шояд шеърњои Рўдакї
минбаъд ба зарбулмасалу маќолњо табдил ёфта
бошанд... Барои мо муњим ин аст, ки ашъори
Рўдакї зарбулмасалу маќолњои хушбаёни халќњои
тољик ва форс гардидаанд».1
3.
Њар як шоири њаќиќї суварнигори њадис аст, ки
дар тасвирњои худ љон ато мекунад. Яке аз
пањлўњои истеъдоди фитрии Рўдакї низ дар
манзаранигорї ба зуњур меояд. Шоир олами табиат, фасли бањор, шукуфтани гулу лола, љилваи обшорон ва амвољи майсазорон, раъду барќи бањорї,
боридани барфу борон, жола ва дигар њодисањои
табиатро чун рассоми забардаст моњирона ба риштаи тасвир мекашад. Ташбиби яке аз ќасидањои
Рўдакї ба тасвири манзарањои табиат бахшида шудааст, ки аз њунари манзаракашии ў далолат мекунад. Бузургии Рўдакї дар ин аст, ки ў дар сањни
олами табиат марди пирро низ нишон медињад, ки
«бад-ин гањ шавад љавон», мардумро ба шодмонї
даъват мекунад, ки «акнун барад насиб аз бари
њабиб», «дидори хољаро хубтар аз мењтари њасиб»
мебинад, соќии базми бањориро ба фаъолият мехонад ва ѓ. Ин яке аз навпардозињои Рўдакї мебошад.
Инак, он порча:
1

Н.О.Османов. Пословицы и поговорки в поэтическом наследии Рудаки. – Рудаки и его эпоха. Сталинабод, 1958, стр.
168.
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Омад бањори хуррам бо рангу бўйи тиб,
Бо сад њазор нузњату оройиши аљиб!
Шояд ки марди пир бад-ин гањ шавад љавон,
Гетї бадїл ёфт шабоб аз пайи машиб.
Чархи бузургвор яке лашкаре бикард,
Лашкар-ш абри тираву боди сабо наќиб!
Наффот барќи рўшану тундар-ш таблзан,
Дидам њазор хайлу надидам чунин мањиб.
Он абр бин, ки гиряд чун марди сўгвор
В-он раъд бин, ки нолад чун ошиќи каъиб.
Хуршедро зи абр дамад рўй гоњ-гоњ,
Чунон њисорие, ки гузар дорад аз раќиб.
Якчанд рўзгор љањон дардманд буд,
Бињ шуд, ки ёфт бўйи суманро даво табиб.
Борони мушкбўй биборид нав ба нав
В-аз барф баркашид яке њуллаи ќасиб.
Кунље, ки барф њамедошт, гул гирифт,
Њар љўяке, ки хушк њамебуд, шуд ратиб.
Тунд аз миёни дашт њаме бод бардамад,
Барќ аз миёни абр њаме баркашад ќазиб.
Лола миёни кишт бихандад њаме зи дур,
Чун панљаи арўси ба њино шуда хазиб.
Булбул њаме бихонад дар шохсори бед,
Сор аз дарахти сарв мар ўро шуда муљиб.
Сулсул ба сарвбун – бар бо наѓмаи куњан,
Булбул ба шохи гул – бар бо лањнаки ѓариб.
Акнун хуред бодаву акнун зиед шод,
К-акнун барад насиб њабиб аз бари њабиб!
Соќї гузину сабзаву май хур ба бонги зер,
К-аз кишт сор ноладу аз боѓ андалеб!
Њарчанд навбањори љањон аст ба чашм хуб,
Дидори хоља хубтар з-он мињтари њасиб!..
Њар як байти порчаи адабии мазкур аз дигаре
хубтару марѓубтар аст, зеро шоир моњияти он чиро,
ки дар байти якум гуфтааст, дар байтњои дигар ба442
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тафсил кушода медињад. Бо вуљуди ин баъзе
байтњоро аз лињози истифодаи санъати сухан
алоњида-алоњида баррасї кардан лозим меояд. Чунончи, дар байти зерин ду санъати сухан – ташхис
ва ташбењ бо камоли мањорат ба кор омадаанд:
Он абр бин, ки гиряд чун марди сўгвор
В-он раъд бин, ки нолад чун ошиќи каъиб (НМ, 40).
Агар чун инсон гиристани абру њамчун ошиќи
ѓамгин нола кардани раъд ташхис бошанд, абри
гиряндаро ба марди сўгвор ва раъди ноландаро ба
ошиќи дилфигор монанд кардани Рўдакї ташбењи
мушаххасу зебост.
То фаро расидани фасли бањор шоир љањонро
дардманд тасвир менамояд, ки хеле барљаста мебошад. Ва ин љањони дардмандро табиб бо бўйи
суман – аввалин муждаи бањор табобат мекунад, ки
ин њам бозёфти аљиби шоирона мебошад:
Якчанд рўзгор љањон дардманд буд,
Бињ шуд, ки ёфт бўйи суманро даво табиб
(НМ, 40).
Дар байти дигар хандидани лола низ ташхис буда, аммо намуди онро ба панљаи арўсе, ки њино
монда сурх кардааст, нисбат додани шоир ташбењи
баѓоят хушрў ва дилнишин аст:
Лола миёни кишт бихандад њаме зи дур,
Чун панљаи арўси ба њино шуда хазиб (НМ, 40).
Њар байт дар порчаи ќасида чун намунаи олии
њунар аз паси њунар омада, Рўдакиро чун хунёгари
сухан муаррифї кардаанд. Манзараи табиати
навбањор чун як манзараи назаррабои њаёт аз ин
зеботар тасвир намеёбад.
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Истеъдоди баланди шоирии Рўдакиро истифодаи њунармандонаи санъатњои бадеии сухан намоиш медињанд. Нависанда ва донишманди маъруф
Расул Њодизода дар маќолае, ки рољеъ ба санъати
назми Рўдакї ба чоп расонидааст, ба таъкид
мегўяд, ки дар китобњои илми бадеъи классикї
«Тарљумон – балоѓа»-и Муњаммад ибни Умар-арРодуёнї (а. ХI), «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-ишшеър»-и Рашидиддин Ватвот (а. ХII), «Ал-мўъљам»и Муњаммад Шамсиддин Ќайси Розї ва «Маљмаъус-саноеъ»-и Низомиддин Ањмад ибн Солењ усСиддиќї (а. ХVII) оид ба тасдиќи шарњу эзоњоти
санъатњои гуногуни сухан бисёр байтњои Рўдакї
шоњид оварда шудаанд. Родуёнї дар понздањ санъати шеър, Ватвот дар ду санъат, Шамси Ќайси Розї
дар боби иѓроќ, соњиби «Маљмаъ-ус-саноеъ» дар
шарњи се санъат аз устод Рўдакї намунањо овардаанд, ки њамагї бист санъати сухан бо истифода аз
ашъори султони шоирон тафсиру эзоњ ёфтаанд.
Ба љуз донишмандони номбар шуда аз ањли
тадќиќи мутааххирин се фарњехта – Љ. Дармстетер
(Фаронса) Шиблии Нўъмонї (Покистон) ва устод
Саид Нафисї (Эрон) дар осори худ аз санъати ашъори Рўдакї ба тарзи мушаххас муфассалтар домони
бањс кушодаанд.
Аксари уламо дар бораи санъатњои лафзї изњори
андеша кардаанд. Баъзе аз онњо, масалан, Шиблии
Нўъмонї фаќат оид ба санъати тарсеъ таваќќуф
кардаанд. Худи устод Расул Њодизода ба љуз овардани шарњу тавзењи чањор китоб оид ба илми бадеи
классикї дар бораи њафт санъати барљаста ва баргузидаи ашъори Рўдакї (њам лафзї, њам маънавї)
изњори андеша мекунад, ки онњо таљнис, табъин ва
тафсир, суолу љавоб ё мурољиат, руљўъ, ирсол-улмасал (ё масалайн) фї-л-айти, иѓроќ, ташбењ ва истиора ба шумор меоянд.
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Устод Њодизода корбасти моњиронаи саноеи суханро дар назми Рўдакї яке аз сабабњои
таъсирнокї ва њаяљонбахшии осори ин устоди
шоирон ба њисоб оварда, менигорад: «Рўдакї дар
тамоми санъати бадеии сухан як ќувваи бузурги
шоирона дорад, ки шеърњои ў њатто имрўз њам хонандаро ба њаяљон меандозанд... Ў дар тамоми
санъати шеърї, махсусан дар ташбењ ва истиора, ки
нафосати назм вобаста ба онњост, њељ гоњ ба
фикрњои муљаррад, торик ва образњои абстрактї
роњ надода, њамеша ба воќеият, ба њаёти зинда
мурољиат кардааст. Вай ба љои санъати номафњум,
ки тасаввури он аз њиссиёт дида бештар фикри
амиќро талаб мекунад, образњои барљастаи воќеии
њаётро медињад ва аз ин љост, ки шеърњои ў на аќли
мантиќї, балки њиссиёту њаяљони самимии хонандаро бедор мекунад»1.
Дар адабиётшиносии муосири тољик баъд аз
маќолаи Р. Њодизода аввалин китобе, ки дар бораи
наќши воситањои тасвири бадеї дар адабиёт интишор ёфт, «Санъати сухан»-и Тўраќул Зењнї, шоир
ва олими тољик аст. Китоби мазкур дар тасдиќи
шарњу тавзењи дувоздањ санъати шеърї аз устод
Рўдакї шоњидњо меорад. Барои як худи санъати
ташбењ ва ќисмњои он чањор намуна аз ашъори
соњибќирони шоирї љалб карда шудаанд.
Муњаќќиќ панљ санъати маънавї (ташбењ, истиора,
суолу љавоб, талмењ, чистон ё луѓз) ва чањор санъати лафзї (таљниси зоид, тарсеъ, зулќофиятайн,
мусаљљаъ (саљъи мутавозї)-ро бо кўмаки ашъори
устод Рўдакї шарњ медињад. Инчунин соњиби китоб
дар фаслу бобњои назарию амалии он – «Санъат ва
хушоњангї», «Дар бораи сирќоти шеърї», «Наќл»
далелњои мусбатро аз устод Рўдакї меорад ва ба ин
васила фикру андешањои худро тасдиќ менамояд.
1

Р. Њодизода. Дар бораи санъати назми Рўдакї. – Рўдакї ва
замони ў. Сталинобод. 1958. сањ. 125.

445
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Яке аз масъалањои душвори шеършиносї муайян
кардани вазни шеърњост. Тўраќул Зењнї барои
тасдиќи фикру андешањои худ дар бораи бањрњои
рамал, музореъ, муљтасс, мутаќориб ва ќариб (яке
аз се бањри эљодкардаи арўзиёни Аљам) мисолњои
раднопазирро аз шеърњои Рўдакї меоварад.
Мо њам дар рисолаи худ азм намудем, ки як силсила санъатњои маънавї ва лафзии назми Рўдакиро
муайян кунем. Дар ин љода баъзе аз онњо, масалан,
санъати суолу љавоб шояд такрор шавад, чунон ки
дар дигар маќолаю китобњо низ тазаккур ёфтаанд.
Чунки он рубої дар мероси боќимондаи Рўдакї
ягона молест, ки бо санъати суолу љавоб эљод шудааст. Лекин онро њар кас ба таври худ шарњ
медињад. Инчунин дар мавридаш бо манзури
пешгирї кардани такрор, шарњи як-ду санъати суханро бо шеъри Рўдакї аз китоби Т. Зењнї наќл
кардем. Инак, ба шарњу тавзењи онњо шурўъ менамоем.
Рўдакї боридани яхча – жоларо ба рехтани ситора аз осмон бар замин монанд карда, дар ду сатр
манзараи зебо ва пур аз санъати тазод меофарад:
Яхча меборид аз абри сиёњ,
Чун ситора бар замин аз осмон (ОР, 107).
Осмону замин, абри сиёњу ситора тазодњои
воќеии њаётї мебошанд. Тасвири табиат дар робита бо баъзе воќеањои маѓшуши њаёт дар сатрњои зерин бо камоли мањорат анљом ёфтааст:
Замоне барќ пурханда, замоне раъд пурнола,
Чунон чун модар аз сўги арўси сездањсола.
Ва гашта з-ин паранди сабз шохи беди бунсола,
Чунон чун ашки мањљурон нишаста жола бар лола
(ОР, 113).
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Њар сатри ин шеър љузъи манзараи табиатро эњё
мекунад ва робитаи табиату љамъиятро нишон
медињад. Хандаи барќ ва нолаи раъд ба њолати модаре нисбат дода мешавад, ки духтари наварўси
худро аз даст дода, бо гиряву фарёд азодорї мекунад. Чун раъду барќ мешавад, борону жола меборад. Бинобар ин, беди пир об хўрда ќабои сабз дар
бар кардааст. Шоир ба рўи лола фаромадани донаи
жоларо ба ашки чашми мањљурон монанд мекунад,
ки ташбењи рўшан ва комил аст. Хулоса манзараи
табиат дар ин љо хеле зиндаю муассир акс ёфтааст.
Баъзе шеърњои Рўдакї мисли минётурњо нозук ва
мунаќќашанд. Шоир ба дўшиза ё маъшуќи зебое–
ба «Гули бањорї, бути таторї» мурољиат мекунад,
ки «набид (май) дорї, чаро наёрї?». Май чунон
шаффофу рўшан будааст, ки шоир онро ба «абри
бањман» шабењ меорад. Хусусан аз ин лињоз гиламанд аст, ки њамин гуна майи нобро чаро ба назди
гулшан, ки сањни табиат ва љои нишот мебошад,
намеорад? Он порча ин аст:
Гули бањорї, бути таторї,
Набид дорї, чаро наёрї?
Набиди равшан, чу абри бањман,
Ба назди гулшан, чаро наёрї? (ОР, 117).
Рўдакї пўпак ном парандаро, ки шонасарак њам
мегўянд, њамчун як љузъи табиати зинда, мисли
рассоми њунарманд бо тамоми зебої ва наќшу нигораш тасвир мекунад. Пўпак ба сараш кокули
ранга дорад, ки онро монанди чодар ба тасвир мегирад. Хониши абрраси вайро њам фаромўш накардааст. Чунин буда он пўпак:
Пўпак(е) дидам ба њаволии Сарахс,
Бонгак барбурда ба абр – андаро.
Чодараке дидам рангин бар ў,
Ранг басо гуна бар он чодаро (ОР, 38).
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Њамин гуна тасвирњои дилпазир, ки на танњо
манзараи табиатро, балки љузъњои онро низ мушаххас нишон медињанд, далели њунари шоирии
Рўдакї мебошад.
4.
Дар ашъори Рўдакї санъатњои маънавї – маљоз,
ташбењ, истиора, киноя ва таъриз, муболиѓа, тавсиф, сифатчинї, тазоду муќобила, таљнис, ињом,
шумур, суолу љавоб, ташхис, руљўи лирикї, нидо,
талмењ, чистон... , инчунин санъатњои лафзї – тарсеъ, таљнис, такрор, баргардониш ва амсоли инњо
дар мавќеу маќоми худ бо маќсадњои пурмазмуну
зебо, жарфу шево ифода кардани фикру андеша
моњирона корбаст шудаанд. Дар шеъри форсїтољикї аксарияти ин санъатњои сухан мањз дар
эљодиёти Рўдкї нахустин маротиба истифода шудаанд.
Тўраќул Зењнї дар бораи санъати ташбењ, монандшаванда ё ташбењшаванда ва монандкунанда ё
ташбењкунанда, ёридињандаи монандї ё адоти
ташбењ ва сабаби монандї ё ваљњи ташбењ изњори
андеша карда, аз Рўдакї њам мисол меорад:
«Манам ѓуломи худованди зулфи ѓолиягун,
Танам шуда чу сари зулф нотавону нагун.»
Дар мисраи дуюми ин байт ташбењ њаст, шоир
тани худ, нотавонї ва афтодагии онро ба сари
зулф монанд кардааст. Дар ин ташбењ танмонандшаванда, сари зулф – монандкунанда буда,
чу ёридињандаи монандї мебошад ва нотавону нагун аломати монандист, чунки дар миёни монандшаванда ва монандкунанда муштарак аст, яъне ин
калимањо, хислатњоеро нишон медињанд, ки њам ба
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ташбењшаванда ва њам ба ташбењкунанда хос
аст»1.
Яке аз навъњои ташбењ, ки ташбењи пўшида ном
дорад, дар эљодиёти Рўдакї мавќеи намоён касб
кардааст. Шоир ёридињандаи ташбењро кор намефармояд, бе он њам матлаби худро бо роњи таъкиди
ќатъї равшану возењ баён менамояд. Шеъри зерини
Рўдакї намунаи олии ташбењи пўшида мебошад:
Рўят дарёи њусну лаълат марљон,
Зулфат анбар, садаф дањан, дур дандон!
Абрў киштию чини пешонї мављ,
Гирдоби бало ѓабѓабу чашмат тўфон! (НМ, 88).
Дар њамин рубої нўњ ташбењшаванда (рўят,
лаълат, зулфат, дањан, дандон, абрў, чини пешонї,
ѓабѓаб, чашмат) ва нўњ ташбењкунанда дида мешавад. Ваљњи ташбењ низ ба назар намерасад. Рўи ёр
ба дарёи њусн, лаби ў (лаълат) ба марљон монанд
карда шудаанд. Ташбењот дар се сатри дигар низ ба
њамин усул истифода шудаанд.
Тўраќул Зењнї дар бораи намудњои гуногуни
ташбењ (ташбењи пўшида, ташбењи таркибї,
ташбењи мураккаб) сухан ронда, аз он љумла оид ба
ташбењоти мураккаб чунин менависад: «Дар
ташбењоти мураккаб, гоњо адоти ташбењ низ ба кор
меравад, дар он сурат, ки љумла љумлаи мураккаби
тобеи монандї бошад, дар љумлаи пайрав истеъмол
меёбад». Муњаќќиќ барои исботи фикр чунин
шеъри Рўдакиро шоњид меорад:
Манам хў карда бар бўсаш,
Чунон чун боз бар миста.
Чунон бонг орам аз бўсаш,
Чунон чун бишканї писта (НМ, 107).
1

Т. Зењнї. Санъати сухан. «Ирфон», Душанбе, 1967, сањ. 43.
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Дар ашъори Рўдакї ташбењи таркибї низ вуљуд
дорад. Шоир бидуни адот ва ваљњи ташбењ аз ду сухан – ташбењшаванда ва ташбењкунанда як вожаи
мураккаб месозад, ки онро ташбењи таркибї гўянд.
Дар байти зерин вожањои «карвадандону пуштчавгон» њар кадоме аз ду калима (карва + дандон;
пушт + чавгон) таркиб ёфтааст:
Боз чун баргирифт парда зи рўй,
Карвадандону пуштчавгон аст (НМ, 78).
Яке аз вижагињои ташбењоти Рўдакї дар абёти
парокандаи ў дар њамин аст, ки гоњо ташбењшаванда
зикр намешавад, шоир ўро дар назар медорад, аммо
ташбењкунанда тазаккур меёбад. Чунончи, шоир
маъшуќро ба назар оварда навиштааст:
Ба сарв монад, гар сарв лоладор бувад,
Ба мўрд монад, гар мўрд рўяд аз насрин! (НМ, 106).
Шоир он маъшуќеро, ки дар назар дорад, ба сарв
монанд мекунад, аммо шарт мегузорад, ки «сарв лоладор бувад». Яъне агар сарв мисли лола рухсорањои
сурх медошт, ёри мо ба вай монанд мешуд. Азбаски
сарв лоладор нест, маъшуќи мо аз вай волотар аст.
Ёри мо ба мўрд – як навъ дарахти анормонанди
њамешасабзи хушбў монанд мешуд, агар мўрд аз гули
насрин (настаран) мерўид. Чун мўрд аз насрин
намерўяд, ёри мо аз он зеботар ва хушбўтар аст.
Шартњои шоир маќоми маъшуќро баланд мебардорад. Инро ташбењи баргашта меноманд.
Дар байти зерин њам ташбењшаванда дар назари
шоир аст:
Як фард тир сохт ба шизу ба ман парид,
Гўйї, ки абрўяш бувад он шизи пургирањ! (НМ, 108).
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Шоир абрўи ёрро ба шиз – яккатири аз чўби сахти сиёњ тарошида нисбат медињад, ки ба сўи ў паридааст. Ин љо ба тарзи маљоз абрў паронидани
маъшуќаро дар назар дорад.
5.
Рўдакї дар эљоди санъати истиора низ
мўъљизањо нишон медињад. Дар байтњое, ки поин
меорем, шоир дилро бидуни адои ташбењ ба бозе
монанд мекунад, ки ба чанголи уќоб афтодааст.
Шоир худро ба зарра ва маъшуќро ба офтоб (низ
бе ёридињандаи ташбењ ва ваљњи ташбењ) монанд
мекунад. Боз, уќоб, зарра ва офтоб ба худ маънои
маљозї гирифтаанд. Инњо истиорањое мебошанд,
ки дар заминаи такомули ташбењи пўшида њосил
шудаанд. Мисол ин аст:
Ой дил, сазояш бошї,
Боз дар чанголи уќобї.
Бе ту маро зинда набинад,
Ман зарраам, ту офтобї! (НМ, 83).
Истиорањо дар ашъори Рўдакї назар ба ташбењ
хеле мўљаз буда, эњсосот ва образи тасвиршавандаро барљастатар нишон медињад. Мисоле барои истиораи равшан, ки саховати кас ва хашму ѓазаби
ўро дар њолатњои гуногуни рўњї, кайфияти хуб ё
вазъи нохуб ифода менамоянд. Вожањои «нили даманда» ва «пили даманда», ки масалан, ба љои
подшоњ ё хољае омадаанд, истиора мебошанд:
Нили даманда туйї, ба гоњи атийят,
Пили даманда ба гоњи кинагузорї.
Шоир ќањрамони худро дар њолати њиммату саховат ба рўди Нили пуроб (даманда) ва дар вазъи
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кинаварзї ба пили даманда (бадќањру хашмгин)
монанд мекунад.
Дар ин байти Рўдакї истиораи пўшида (Бихандад лола, бигиряд абр) мављуд аст:
Бихандад лола бар сањро ба сони чењраи Лайло,
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун.
«Дар ин байти устод Рўдакї ба љуз он, ки истиора бо феъл ташкил ёфтааст, – менависад Т. Зењнї, –
санъати ташбењ, тазод, талмењ, таносуби калом ва
як навъ намуди санъати мусаљљаъ низ вуљуд дорад»,1 лекин муњаќќиќ нишон намедињад, ки
санъатњои номбурдаи суханро кадом вожањо ташкил медињанд. Љавоб ин аст: хандидан, яъне бишкуфтани лола ба чењраи Лайло, гиристани (боридани) абр ба чашмони Маљнун монанд карда шудааст, ки ин санъати ташбењ аст. Хандидани лола ва
гиристани абр тазод мебошад. Номњои Лайло
(Лайлї) ва Маљнун, ки ќањрамононе аз достони
арабии «Лайлї ва Маљнун» буда, таљассуми ишќи
нокоманд, талмењ мањсуб мешаванд. Таносуби сухан аз љињати мазмуну маънї пурра риоя шудааст.
Масалан, воќеан њам лола дар сањро мешукуфад ва
абр бар гардун меборад ва ѓ. Байти Рўдакї сар то
по мурассаъ аз њунари волои шоирист.
6.
Дар байни ашъори Рўдакї санъати киноя низ
дида мешавад, ки шоир онро алайњи мухолифони
амирони Сомонї ва худаш истифода мебарад.
Кинояњои Рўдакї хилофи маќсуди раќибанд.
Рўдакї дар сатрњои зерин бар зидди њосидони мир,
ки аз сафар барнагаштанашро мехостанд, бо кинояи тезу тунд њарф мезанад:
1

Т. Зењнї. Санъати сухан, сањ. 66.
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Анде, ки амири мо бозояд пирўз,
Марг аз паси дидан-ш раво бошаду шояд.
Пиндошт њаме њосид, к-ў бознаёяд,
Бозомад, то њар шафаке жож нахояд! (НМ, 55).
Дар рубоии зерин низ санъати киноя њаст. Дар
он таъбири «зињї димоѓе, ки турост!» ба маънии
акси таъбири мазкур истифода шудааст. Шоир
димоѓи ќањрамони шеърро, ки «бўйи љигари
сўхта»-ро њис накардааст, мазаммат менамояд:
Дар рањгузари бод чароѓе, ки турост,
Тарсам, ки бимирад аз фароѓе, ки турост.
Бўйи љигари сўхта олам бигирифт,
Гар нашнидї, зињї, димоѓе, ки турост! (НМ, 85).
Устод Рўдакї устоди санъати таъриз њам будааст. Ў ба фикру андешањои раќибони худ садои
эътироз баланд мекард ва бо камоли одоб эшонро
љавобњои мањкумкунанда медод. Чунон ки аз ин
пеш њам ишора карда будем, шоир дар мавриди
таънаи беасос кардани риши рангкардааш чунин
љавоби боадабона дода буд, ки намунаи бењтарини
санъати таъриз мебошад:
Ман мўйи хешро на аз он мекунам сиёњ,
То боз нављавон шаваму нав кунам гуноњ.
Чун љомањо ба ваќти мусибат сияњ кунанд,
Ман мўй аз мусибати пирї кунам сиёњ! (НМ, 83).
8.
Аз љумлаи санъатњои бадеї дар эљодиёти Рўдакї
муболиѓа бисёр истифода шудааст. Шоир сифатњои
амирону вазирони давлати Сомониёнро бо
маќсадњои ватанхоњї ва башардўстї аз њад гузаронида, фаъолияти сиёсї ва сифатњои шахсиашонро
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бо муболиѓаю иѓроќ тасвир менамояд, душманонро
низ ба њамон андоза паст мезанад, ки ин вижагии
ќасоиди ўро мо баррасї намуда будем. Рўдакї чун
ошиќ дар ситоиши маъшуќ низ истифодаи
муболиѓа, иѓроќ ва ѓулувро дареѓ намедорад. Ў ба
ин васила эњсосоти баланди ошиќонаи худро иброз
медорад. Дар байти зерин таърифи дўст ба нуќтаи
олї мерасад:
Назар чї гуна бидўзам, ки бањри дидани дўст,
Зи хоки ман њама наргис дамад ба љойи гиёњ
(НМ, 60).
Дар ин љо наргис њам ба маънии аслї – як навъ
гул, њам ба маънии маљозї ба сифати чашм омадааст. Азбаски наргис шаклан ба чашм монанд аст,
шоир мегўяд, ки «бањри дидани дўст зи хоки ман
њама наргис дамад ба љойи гиёњ».
Дар сатрњое, ки алъон барои мисол меорем, муроди шоир тавсифи бода аст, таъсири май ба
нањанг ва оњу на танњо бо муболиѓаю иѓроќ, балки
бо санъати ѓулув – баландтарин навъи муболиѓа
нишон дода шудааст:
З-он май, ки гар сиришке з-он дарчакад ба Нил,
Сад сол маст бошад аз бўйи он нањанг.
Оњу ба дашт агар бихурад ќатрае аз он,
Ѓурранда шер гардаду н-андешад аз паланг!
(НМ, 58).
Муболиѓаю иѓроќ муносибати тарафайни
ошиќу маъшуќ ва њолатњои рўњию равонии
онњоро низ дар бар мегирад. Шоир ѓами худро
дар бузургию вазнинї ба кўњи Ќоф нисбат
медињад, дили маъшуќро дар сахтї ба санги хоро
монанд мекунад:
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Ин ѓам, ки марост, кўњи Ќоф аст, на ѓам,
Ин дил, ки турост санги хорост, на дил! (НМ, 87).
Њар чиз бо муболиѓаю иѓроќ на танњо аз будаш
бузургтару мўњташам ва афзалтар ба тасвир меояд,
балки аз будаш майдатар, кўчактар ва нозуктар
њам тасвир меёбад. Дар сатрњои зерини Рўдакї
дањони маъшуќ чунон танг тасвир шудааст, ки гўё
як донаи анорро ба ду таќсим карда бошанд:
Зулфи туро љим кї кард, он ки ў
Холи туро нуќтаи он љим кард.
В-он дањани танги ту гўї касе,
Донакаке нор ба ду ним кард (ОР, 61).
Дар рубоии зерини Рўдакї на танњо зулфи ёр дар
робита бо мўю рўи дилкаши ў хеле зебою муассир
ба силки тасвир омадааст, балки дили ошиќони
шайдо чунон гирифтори он зулф нишон дода шудааст, ки дар њар банде њазор дил ва дар њар пече
њазор љон њамоил гардидаанд:
Зулфат дидам, сар аз чамон печида
В-андар гули сурхи арѓавон печида.
Дар њар банде њазор дил бар бандаш,
Дар њар пече њазор љон печида (НМ, 89).
9.
Вобаста ба ин шеър дар бораи санъати таљнис
сухан рондан лозим меояд. Зеро дар сатри сеюми
он вожаи «банд», ки ду маротиба истифода шудааст ва дар сатри чањорум, ки калимањои «печ» ва
«печида» њамчун калимањои њамљинсу њамшакли як
хел навишташаванда тазаккур ёфтаанд, таљнис ба
шумор меоянд. Онњо шаклан як, мазмунан дигаранд. «Банд»-и якум банди зулф аст, «банд»-и дуюм
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ба маънии дар банд будан, гирифтор ва асир будан
корбаст шудааст. Калимаи «печ» њам дар мавриди
аввал печу хами зулфро ифода мекунад. Дар мавриди дуюм ба тори зулф печидан, дармодан, гирифтор шуданро мефањмонад.
Калимаи «диш» дар байти зерин дар ду сатр ба
ду маънї истифода шудааст:
Хеш бегона гардад аз пайи диш,
Хоњї он рўз, музд камтар диш (НМ, 126).
Дар сатри якум маънои «диш» муомилаю муносибат, доду гирифт аст. Дар сатри дуюм «диш»
феъли фармоиши «бидењ» аст, баръакси «бигир».
Дар ашъори Рўдакї таљниси маънавї низ
моњирона кор фармуда мешавад. Дар сатрњои шеър
калимањо як хел навишта шаванд њам, маънињои
гуногунро дар бар мегиранд. Чунончи:
Замона аспу ту ройиз, ба ройи хештан тоз,
Замона гўю ту чавгон, баройи хештан боз
(НМ, 57).
Дар мисраи якум калимаи «рой» ба маънии
хоњиш, раъй, ихтиёр омадааст. Дар мисраи дуюм
калимаи «рой» бо пешоянди «ба» истифода шуда
якљоя навишта мешавад (баройи) ва маънияш
«манфиати худ», «бањри худ» мебошад.
10.
Рўдакї санъати тавсифро низ бо маќсади нишон
додани сифат ва хусусиятњои махсуси предмети
тасвир, ќабл аз њама, њусну љамоли ёр ва дигар
ќањрамонони осори худ дар мавќеу маќоми муносиб хеле табиї корбаст мекунад, тавсифњо образро
рўшану мушаххасу барљаста нишон медињанд.
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Рўдакї барои нишон додани вазъу њолати инсон ва
дили ў, манзарањои табиат, хислатњои дўсту душман, сифати базму тараб ё дарду ѓами мардум
тавсифњои барљаста пайдо мекунад. Дар байти зерин се тавсиф паињам барои бузургдошти сарваре
хизмат мекунанд, ки њољат ба људо-људо нишон додани онњо нест:
Аё хуршеди солорони гетї,
Савори размсозу гурди настўњ (НМ, 109).
Ин байт аз тавсифоти чида ё ки сифатчинї
фароњам омада, хислатњои љанговарї, далерї,
нотарсї ва шуљоатмандии «хуршеди солори гетї»ро, ки худ истиора аст ва бузургию хирадмандии он
шахсро ифода меамояд, нишон медињанд. Аслан
истилоњи «Солорони гетї» киноя аз њафт сайёраи
фалак (Моњ, Уторид, Зўњра, Офтоб, Миррих,
Муштарї, Зуњал) буда, «Хуршеди солорони гетї –
калонтарини сайёрањо, маљозан, аз њама бузургу
пешу воломаќом аст (НМ, 180). Ин тавсифро танњо
ба амир нисбат метавон дод. Ва Рўдакї њамин рисолатро бо камоли мањорат иљро кардааст.
Байте аз Рўдакї бо тавсифи «мањзун», ки сифати
дил аст:
Љое, ки гузаргоњи дили мањзун аст,
Он љо ду њазор найза боло хун аст (НМ, 85).
Вожаи «сурх» њамчун сифати гул дар ин байт хеле зебост:
Ай аз гули сурх ранг бирбудаву бў,
Ранг аз пайи рух рабуда, бў аз пайи мў! (НМ, 88).
Муроди шоир васфи дилбарест, ки рўю мўяш
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сифатњои гул доранд. Рўдакї чењра ва зулфу
гесўвони ёрро ѓайримуќаррарї сифат кардааст.
Тавсифњои таркибї аз ќабили «Лайлисифатон»,
«ташнаљигар», «Юсуфрў»... дар ашъори Рўдакї кам
нестанд. Онњо аз ду калимаи мустаќилмаънї (масалан, ташна ва љигар) ба њам расида як тавсифи
аълои таркибї (ташнаљигар) њосил овардаанд:
Њон, ташнаљигар, маљўй з-ин боѓ самар,
Бедистонест ин риёзи бадудар! (НМ, 87).
Вожаи «бедистон» тавсифи љои бењосил бошад,
истилоњи «риёзи бадудар» истиораест, ки сифати
дунёи бесамар аст, маљозан љањони воќеиро ифода
мекунад, низ тавсифи таркибї (ба, ду, дар) буда,
сифати риёз (олам) мебошад. Риёзи «ба дудар»
маљозан дунёеро ифода мекунад, ки инсон аз як дараш меояд, аз дари дигараш ба охират меравад.
Ашъори Рўдакї моломоли тавсифњои рангину
дилкашанд, ки барои эљоди образ, рўшантар баён
кардани фикру андеша ва зеботар баромадани сухан хизмат мекунанд.
Сифатчинї дар ашъори Рўдакї яке аз василањои
образофаринї, тасвири њолатњои рўњию равонї ва
муносибати шоир бо воќеият мебошад. Дар рубоии
зерин вожањои «озод бизї», «хотири хуррам», «дили шод», «вайронии худ», «ободии дањр», «вайронии дањр», «обод бизї» сифатчинї мебошанд.
Сифатњо њамроњи феъл, исм ва амсоли инњо омадаанд:
Њон, Рўдакї, аз ќайди ѓам озод бизї,
Бо хотири хурраму дили шод бизї!
Вайронии худ мангару ободии дањр,
Вайронии дањр бину обод бизї! (НМ, 90).
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11.
Яке аз маъмултарин санъатњои сухан дар осори
Рўдакї тазоду муќобила мебошад. Бо ин роњ шоир
воќеањо, одамон, хулќу атвори мардум, манзарањои
њаёт, њаводиси табиат, сифатњои мухталифи инсон,
ашё, предмети тасвир, рангњо ва амсоли инњоро ба
њамдигар муќобил мегузорад ва ќиёсан моњияти
онњоро рўшан мекунад. Тазоду муќобила мавќеи
шоирро нисбат ба воќеањои њаёт ва рафтору кирдори аъзои љомеа муайян мекунанд ва эњсосоти ўро
пурраю мукаммал ба зуњур меоранд. Тазоду
муќобила зиддиятњои фикрии одамонро низ инъикос менамояд, сифати њар чизро рўшану возењ нишон медињад, маънї меофаранд.
Ба сатрњои зайл эътибор дињед, ки ба Абулфазли
Балъамї бахшида шудаанд:
Садри љањон, љањон њама торикшаб шудаст,
Аз бањри мо сапедаи содиќ њамедамї! (НМ, 61).
Шоир вожаи «сапедаи содиќ» – субњи содиќро ба
«торикшаб» муќобил мегузорад ва чунин маъниро
иброз медорад, ки «садри љањон», яъне Балъамї бояд халќро аз торикї рањої бахшида, ба рўшної расонад. Ин образњои лафзї ба љуз маънии аслї
маънии маљозї њам доранд. Шоир рисолати арбоби
бузурги давлатиро дар њамин мебинад, ки ў бояд
халќро аз њаёти пурмашаќќат ба рўзгори ободу
осуда ва хушу хуррам њидоят намояд, мардумро ба
он зиндагии хубу марѓуб муваффаќ гардонад.
Шоир бо киноя нисбат ба љањон, давру замон ва
њукамои ваќт њарф мезанад, ки дар ин бебунёдињои
зиндагї ту бегуноњу мо гунањкорем. Вожањои
«бегуноњ» ва «гунањкор» чун алфози маънибардор
тазоду муќобилаанд. Он байт:
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Љањоно, њамоно, к-аз ин бегуноњї,
Гунањкор моему ту беканозї (НМ, 110).
Дар ин байт, аз як тараф талхию ширинї, аз тарафи дигар, нўшу шакар ва апюн (афюн), ду тазод
ба назар мерасад, ки зиддиятнокии њаётро ифода
месозанд:
Талхиву шириниаш омехта аст,
Кас нахўрад нўшу шакар бо апюн! (НМ, 105).
Дар байти зерин вожањои «оташ» ва «об»
муќобили њамдигар афтодаанд, ки ишора ба ду
манзараи зидди њамдигар аст:
Ба оташ дарун – бар мисоли самандар,
Ба об андарун – бар мисоли нањангон! (НМ, 104).
Самандар мурѓест, ки дар оташ намесўзад, аз ин
љињат онро мурѓи оташ низ гўянд. Нањанг дар
бањру уќёнусњо ба сар мебарад. Аз њамин љост, ки
самандару нањанг њам мазмунан тазод буда метавонанд.
Муносибати сухан низ хуб риоя шудааст:
ќањрамони байт ва самандар шабењ афтодааст, ки
худ мурѓи оташ мебошад, љои паланг бошад, об
аст.
Тазоди тасвирсоз аз олами табиат, ки Рўдакї
дўсташ медошт:
Аз навбањорон биситой абри гирёнро,
Ки аз гиристани ўст ин замин хандон (НМ, 104).
Вожањои «абри гирён» ва «замини хандон» мазмунан тазоду муќобила бошанд њам, наздикии
онњо, яъне расидани борон ба замин боиси сарсаб460
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зии њаёт мегардад. Ин тарзи тасвир њунари шоиронаи Рўдакист.
Ду сатри зерин, ки ду тазодро фаро гирифтаанд,
низ аз аљоиботи олами табиат ва хаёлоти рангини
шоир аст:
Турунљи бедор андар шуда ба хоби гарон,
Гули ѓунуда барангехта сар аз болин(НМ, 106).
Дар сатри якум «турунљи бедор» ва «хоби гарон»
тазод бошанд, дар сатри дуюм «гули ѓунуда» ва сар
бардоштани он («барангехта») аз болин ба њам
муќобил омадаанд. Ба хоб рафтани турунљ (афлесун) ва бедор шудани гул аз њодисоти зиддиятноки
олами наботот дар оѓўши табиати зинда аст.
Рўдакї дар ин байт ба таври маљозї шояд њолатњои
хобу бедории ошиќу маъшуќро дар назар дошта
бошад.
Чењраи маъшуќ – зулфи каљу ќомати рост, тани
дурусту чашмони бемор(хумор)-и ў бо кўмаки
санъати тазоду муќобила чунин тасвир меёбад:
Ба зулф каж, валекин ба ќадду ќомат рост,
Ба тан дуруст, валекин ба чашмакон бемор
(НМ, 71).
12.
Дар адабиёти классикии форсї-тољикї Рўдакї
аввалин шоирест, ки санъати саволу љавобро барои
пурра ба тасвир овардани манзараи муошиќати
ќањрамонони худ эљод кардааст. Њарчанд ки мо дар
ин бора дар мавриди баррасии ашъори ѓиноии шоир изњори андеша карда будем, дар ин љо низ мисол
овардани он рубоии драмавиро лозим донистем:
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Омад бари ман. Кї? Ёр! Кай? Ваќти сањар,
Тарсанда. Зи кї? Зи хасм? Хасмаш кї? Падар!
Додам-ш ду бўса. Бар куљо? Бар лаби тар!
Лаб буд? На! Чї буд? Аќиќ! Чун буд? Чу шакар
(НМ, 86-87).
Њам савол, њам љавоб хеле мўљазу мушаххас буда, ваќту соати фаъолияти ќањрамонони ѓиної,
вазъу њолати рўњию равонї ва кайфияти онњоро
фаро гирифтаанд. Бори нахуст дар ин рубої се
ќањрамон тазаккур ёфтаанд: ошиќу маъшуќ њозир,
аммо падар, ки вазифаи раќибро шояд ба љо оварад, ѓоиб аст. Тавсифу ташбењ (лаби тар, чу шакар)
дар љои маќоми худ буда, маънии шеър ва сифати
ќањрамонони ѓиноиро такмил додаанд.
13.
Дар эљодиёти устод Рўдакї санъати ташхис
фаровон аст. Ў ба ин васила предметњои бељонро
њамчун предметњои љондор тасвир менамояд.
Онњоро њамчун одам ба њаракат меорад ва ба забон медарорад. Аз предметњо, чизњо, наботот ва
ѓ. гўё шахс меофарад. «Калила ва Димна»-и
Рўдакї комилан аз санъати ташхис тамсил иборат
аст. Он љо њайвонот ва парандањо ба сухан меоянд ва бо њам мисли одамон гуфтугў мекунанд.
Њамон панду њикматњои маъруфи Рўдакї, аз
ќабили «Њар кї н-омўхт аз гузашти рўзгор. Њељ
н-омўзад зи њељ омўзгор» аз номи ќањрамонони
«Калила ва Димна» гуфта шудаанд. Як мисол аз
суханони «Калила ва Димна»:
Димнаро гуфто, ки то ин бонг чист,
Бо нињебу сањм ин овойи кист?
Димна гуфт ўро: «Љуз ин ово дигар,
Кори ту на њасту сањме бештар!» (НМ, 115).
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Ё ки:
Гуфт бо харгўш: «Хона – хони ман,
Хезу хошокат аз ў берун фикан» (НМ, 116).
Рўдакї дар ваќти тасвири њодисањои табиат осмон, абр, бод, тундар ва амсоли инњоро мисли
лашкаркашу лашкар, оташбозу сарваре, ки гўё ба
майдони набард мерафта бошанд, ташхисонида,
зиндаю љоннок ба ќалам меорад:
Чархи бузургвор яке лашкаре бикард,
Лашкар-ш абри тираву боди сабо наќиб.
Наффот барќи рўшану тундар-ш таблзан,
Дидам њазор хайлу надидам чунин мањиб! (НМ, 40).
Санъати ташхис манзара ё воќеаро пеши назар
оварда таъсири эњсосии шеърро пуќувват мекунад.
14.
Дар ќасоид ва маснавињои Рўдакї санъати илтифот ё гардиш низ мушоњида мешавад. Хусусияти ин
санъатро Т. Зењнї чунин тавсиф медињад: «Нависанда гоњо дар ваќти ифодаи эњсосоти рўњї, дар
лањзаи тасвири дарду аламњои шадиди ќалбї якбора љўш хўрда, љилави суханро аз баёни воќеаю
њолат ба тарафи нидоњои музтарибона мегардонад
ва ё баракс аз нидо ба ѓойиб ба баёни воќеа мегузарад. Ин санъатро санъати илтифот ё гардиш меноманд».1
Аз ин лињоз дар ќасидаи «Шикоят аз пирї» ду
гардиш ба назар мерасад. Гардиши аввал пас аз
оѓози шиква аз пирї ва андешањои файласуфона
рољеъ ба њамеша гирду гардон будани љањон сурат
мегирад. Вай бо чунин мухотаб оѓоз меёбад:
1

Т. Зењнї. Санъати сухан, сањ. 103.
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Њаме чї донї, ай моњрўйи мушкинбўй,
Ки њоли банда аз ин пеш бар чї сомон буд?!
(НМ, 43).
Сипас айёми љавонию хушињои зиндагонии ў батафсил тасвир мешаванд.
Гардиши дуюм низ аз хитоби шоир ба фаѓ – санам, маъшуќ, ибтидо мегирад:
Ту Рўдакиро, ай фаѓ, кунун њамебинї,
Бад-он замона надидї, ки зайни фатён буд!
(НМ, 44).
Баъд аз ин обрўю эътибори баланди ў чун шоири
Хуросон дар дарбори Сомониён ба силки тасвир
меояд.
Дар ќасидаи «Модари май» се гардиш ба назар
расид. Гардиши аввал пас аз тасвири омода кардани май ва нерўи он сар мешавад. Рўдакї ба худ ва
ањли дарбор мурољиат мекунад:
Маљлис бояд бисохтан маликона,
Аз гулу аз ёсуману хайрии алвон! НМ, 46).
Баъд аз тавсифи муфассали маљлиси шоњона, ки
дар маркази он «Хусрави бар тахти пешгоњ нишаста – шоњи мулуки љањон – амири Хуросон» Наср
ибни Ањмад мебошад, шоир ба гардиши сонї мепардозад, ки вай бевосита аз номи ќањрамони
ќасида шурўъ мешавад:
Шодии Бўљаъфар Ањмад ибни Муњаммад,
Он мањи озодагону мафхари Эрон! (НМ, 47).
Пас аз мадњу санои Бўљаъфар, хислатњои шахсї,
илму дониш ва корномаи љангии ў алайњи душма464
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нон, гардиши нињої ба ќалам меояд, ки дар он шоир ба худ хитоб мекунад:
Рўдакиё, барнавард мадњи њама халќ,
Мидњати ў гўю мањри давлат бистон! (НМ, 49).
Шоир оид ба мавќеу маќоми худ дар олами
шеъру шоирї сухан меронад ва ќасидаро бо ситоиши мамдўњ анљом медињад.
Гардишњо омилњои сабки ќасидасарої мебошанд.
15.
Ашъори Рўдакиро санъати талмењ низ пурмазмун мекунад ва зебу оро медињад. Доираи назари
шоир чї ќадаре ки васеъ ва дониши ў фаровон бошад, дар ашъори ў низ асомии асотирї, ривоятї,
достонї, илмї, фарњангї ва таърихї бештар мавриди истифода ќарор мегиранд. Шоир ин гуна
номњоро дар шеърњояш ворид намуда, тавассути
онњо ба воќеањои асотирї, ривоятї ва таърихї
ишора мекунад. Дар осори Рўдакї номњои Юсуф ва
Зулайхо, Лайлї ва Маљнун, Ораши камонвар, олимони Юнони ќадим – Суќроту Афлотун, уламои
ислом Шофеъї, Бўњанифа, Суфиён-ас-Саврї,
њокиме аз хонадони Саффориён Амр ибн ил – Лайс,
шоирони араб Тоййиву Њассон, Сареъи Ѓавонї, хатиби араб Сањбон, Оли Сомон – сулолаи
подшоњони Сомонї (875-999), амири Хуросон Мокон, пайѓамбар Мўсои Имрон, Сифандиёр (Исфандиёр) – пањлавони асотирї, китобњои динї ва панду
ахлоќии «Авесто», «Занд», «Панднома»-и Кисро,
Монї ва китоби ў «Аржанг» ва бисёр номњои ашхоси таърихї ва ривоятї зикр шудаанд. Дар
њангоми баррасии ќасоид, маснавињо, ѓазалиёт ва
рубоиёти шоир мо дар ин хусус андешањои худро
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иброз дошта будем. Бо вуљуди ин, чанд мисоли дигар меорем. Рўдакї мегўяд:
Яке ба тир фикандан ба сони Ораши Нев,
Яке ба ѓайба даридан ба сони Рустами Зар
(НМ, 98).
Дар шарњи Ораши Нев мураттиби китоби «Насими Мўлиён» менависад: «Ораши Нев –
ќањрамони
асотириест,
ки
камонвариву
нишонрасонї бењамто буда, Нев лаќаби Ораш аст,
ки маънии далеру пањлавонро дорад» (НМ, 148).
Рустами Зар пањлавони халќњои эронитабор аст,
ки дертар дар «Шоњнома»-и Фирдавсї ба сифати як
ќањрамони ватанхоњ тасвир ёфт.
Дар бораи талмење, ки ба номи Юсуф ва занони
Миср алоќаманд аст, шарњи китоби «Санъати сухан»-ро наќл мекунем: «Масалан, дар ин рубоии
устод Рўдакї ба Юсуф, писари Яъќуби Канъонї, ки
яке аз пайѓамбарони асотирии исроилист, талмењан
ишора шудааст:
Юсуфрўе, к-аз он фиѓон кард дилам,
Чун дасти занони мисриён кард дилам.
З-оѓоз ба бўса мењрубон кард дилам,
Имрўз нишонаи ѓамон кард дилам.
Дар афсонаи Юсуф ва Зулайхо гуфта мешавад,
ки Зулайхо ошиќи Юсуф шуд ва занони аъёни мамлакати Миср ўро таъна карданд, аммо њангоме ки
худи он занњо Юсуфро диданд, аз њусну љамоли ў ба
њайрат монда, ба љои турунље, ки дар даст доштанд,
дасти худро буридан гирифтанд. Рўдакї бо ибораи
«дасти занони мисриён» ба њамин воќеа ишорат
кардааст».1
1

Т. Зењнї. Санъати сухан, 108.
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Адабиётшинос Бењљат Саидї талмењоти осори
Рўдакиро ба се бахш таќсим кардааст. Бахши якум
«Талмењоти динї» ном дорад. «Ин талмењот бештар шомили достонњои ќуръонї аст, ки бархе аз
онњо дар манобеъи дигар њам мављуданд, – менависад муаллиф. – Рўдакї дар ин бахш ба як оя ва ё як
мазмуни динї ишора дорад. Дар девони Рўдакї
намунањои зиёде аз ин навъ мушоњида мешавад».
Муњаќќиќ дар ин бахш санъати талмењро дар
ѓазалворае, ки бо матлаи «Нигорино, шунидастам,
ки гоњи мењнату роњат, се пироњан салаб будаст
Юсуфро ба умр-андар» ибтидо меёбад, байти
машњури шоир «Маро зи мансаби тањќиќи анбиёст
насиб, чї об љўям аз љўйи хушки юнонї» ва
дигарњоро мавриди баррасї ќарор медињад ва
љанбаю мабдаи талмењии онњоро аз ояњои Ќуръон
ва кутуби фарњангї пайдо мекунад.
Бахши дуюмро «Талмењоти миллї» меномад.
Талмењоти номбурда огоњии Рўдакиро аз асотир ва
таърихи халќњои эронї ба исбот мерасонанд.
Порањои ашъоре аз назари тањќиќ гузаштаанд, ки
онњо асомии Рустам, Зол, Исфандиёр, Сом, Љам,
Кайковус, Њотами Той ва амсоли инњоро фаро гирифтаанд. Чунончи:
Њотами Тойї туї андар сахо,
Рустами Дастон туї андар набард.
Не, ки Њотам нест бо људи ту род,
Не, ки Рустам нест дар љанги ту мард.
Дар бахши «Талмењоти пароканда» љирмњои
самої, монанди ситорагон, офтоб, асомии ривоятї
ва воќеъї, њамчун Лайлї, Маљнун, Салмо...,
суннатњои эронї, ки дар он даврон мутаваллид будаанд, ишора шудаанд. Масалан:
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Мушавваш аст дилам аз карашмаи Салмо,
Чунонки хотири Маљнун зи турраи Лайло.1
Ин мисол намунаи талмењи пароканда нест, балки матлаи яке аз ѓазалњои ѓиноии Рўдакист, Лайлї
ва Маљнун ќањрамонони достони њамноми арабї ва
Салмо низ яке аз барнозанони хеле зебои араб будааст, ки дар он замон шўњрати зиёд дошт.
Образњои мазкур, ки њамдигарро пурра мекунанд
дар ѓазали Рўдакї ба сифати талмењ тазаккур ёфта,
боиси бо шўру шар ва њаяљони пурзўр ифода ёфтани њиссиёти ошиќонаи шоир гардидаанд. Аз ин
љост, ки онњоро ба њайъати «талмењоти пароканда»
шомил намудан маънї надорад.
16.
Устод Рўдакї чистон њам навиштааст. Арабњо ин
навъи шеърро «луѓаз» мегуфтаанд, ки дар байни
удабо тањти унвони «Луѓз» њам машњур аст. Дар
забони форсї-тољикї маънои он «чист он» аст.
Рафта – рафта ин ду калимаро якљоя навиштаанд:
чистон. Маълум мешавад, ки Рўдакї чистонгўиро
дар адабиёти араб ба мушоњида гирифт. Лекин
эљодиёти шифоњии тољикон, махсусан адабиёти
кўдаконро ба назар нагирем, ин андешаамон яктарафа мешавад. Зеро чистон дар байни тољикон аз
замонњои ќадим вуљуд доштааст. Масалан:
Як чодари зангорї,
Шабњо пуру рўз холї.
(Осмон ва ситорањо).

1

Бењљат Саидї. Талмењ дар девони Рўдакї. Фаслномаи
«Рўдакї», шумораи 8-9, с. 2005-2006, сањ. 46-50.
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Як падару як модар,
Боќї њама бародар.
(Офтоб, моњ ва ситорањо).
Бинобар он Рўдакї чистон навиштанро аввал аз
халќи худ омўхт, сонї таљрибаи адабиёти арабро
пазируфт.
Шоир дар чистон аломатњо ва вижагињои чизеро
бо образњои мушкилфањми бадеї баён мекунад, то
ки хонанда ба фикр равад, майна об кунад ва он
чизро дарёбад. Аз ин лињоз чистон варзиши фикр
аст. Рўдакї аввалин шоире буд, ки дар забони модариаш чистон гуфт. Дар боќимондаи мероси адабии ў се чистон ба назар расид. Шоир яке аз онњоро
дар бораи ќалам (нишонањои самбулиаш дар сатри
сеюм нињонанд) навиштааст, ки чунин мебошад:
Ланги раванда-ст, гўш неву суханёб,
Гунги фасењ аст, чашм неву љањонбин.
Тезии шамшер дораду равиши мор,
Колбади ошиќону гунаи ѓамгин?!
Дар як чистони Рўдакї њам савол, њам љавоб
њаст, ки ба усули тамсил мегўяд. Савол – муаммо
дар ду сатри аввал, љавоб дар ду сатри сонї дида
мешавад:
Чї чиз аст он раванда тираки хурд?!
Чї чиз аст он палолактеѓи буррон?!
Яке андар дањони њаќ забон аст.
Яке андар дањони марг – дандон! (НМ, 76).
Чистони сеюми Рўдакиро камина ба хонандаи
рисолаи худ пешнињод мекунам, то ки ў њам дар
бобати муайян намудани чиз ва моњияти он
мулоњиза ронаду андеша кунад:
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Он чист, бар он табаќ њаметобад,
Чун мулњами зери шаъри уннобї?!
Соќаш ба масал чу соъиди њуро,
Пояш ба масал чу пойи мурѓобї?! (НМ, 76).
Ин се чистон шояд аз байни бисёр чистонњои
Рўдакї дар давоми 1150 сол боиси фикру
андешањои уламою удабо гардида, ба дасти ворисони њаќиќии ў расидаанд. Фикр кунед, ки фикр
майнаатонро рўшан ва умратонро дароз мекунад.
17.
Дар ашъори Рўдакї як идда санъатњои лафзие ба
назар мерасанд, ки далели устоди забардасти сухан
ва шоири мумтоз будани ў мебошанд. Таљниси
лафзї, зулќофиятайн, такрор, баргардониш,
иштиќоќ ва ѓайра вазифањои муњими бадеї ба љо
меоранд, шеърро ба санъати дилљўи сухан табдил
медињанд. Бигирем санъати тарсеъро, ки дар
натиљаи мутавозї дар як шаклу ќолаб чидани
калимањои мисраи якум ва дуюм њосил мешавад.
Тарсеъ ду навъ аст: тарсеи комил ва тарсеи ноќис.
Тарсеи комил бештар дар маснавињо, ки тарзи
ќофиябандиашон аа, бб, вв, гг... мебошад, ба
пешорўямон меояд. Дар ќасида, ѓазал, рубої,
ќитъањои Рўдакї бештар тарсеи ноќис ба назар мерасанд. Ба њар навъ санъати тарсеъ дар роњи ифодаи маќсаду матлаб ва бо ќолаби бадеї фаро гирифтани он хизмати шоиста ба љо меорад. Як мисол аз ќасидаи «Модари май»:
Талъати тобандатар зи талъати хуршед,
Неъмати пояндатар зи Људию Сањлон (НМ, 50).
Аз як шеъри Рўдакї:
470
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Кас фиристод ба сар – андар айёр маро,
Ки макун ёд ба шеър – андар бисёр маро.
Мусталењоти «Талъати тобандатар» ва «Неъмати пояндатар» дар байти аввал, «Кас фиристод»,
«Ки макун ёд», «Андар айёр маро» ва «андар бисёр
маро» дар байти сонї тарсеъ мебошанд. Њамин
усул дар дигар мисолњо низ мушоњида мешаванд.
Мисолњои дигар:
1. На љуз айб чизест, к-он ту надорї,
На љуз ѓайб чизест, к-он ту надонї.
2. Нахостам зи таманно, магар ки дастурї,
Наёфтам зи атоњо, магар пушаймонї (НМ, 62).
3. Ману он љаъдмўйи ѓолиябўй,
Ману он моњрўйи њурнажод (НМ, 66).
Аз марсия:
Ай дареѓ он њури њангоми сахо Њотамфаш,
Ай дареѓ он гави њангоми вафо Сомгироњ.
(НМ, 75).
Санъати тарсеъ дар байти аввали
рубоињои Рўдакї мушоњида мешавад:

баъзе

1. Дил хаставу бастаи мусалсал мўест,
Хунгаштаву куштаи бути њиндуест (НМ, 85).
2. Норафта ба шоњроњи васлат гоме,
Ноёфта аз њусну љамолат коме (НМ, 90).
Аз «Синдбоднома» мисоле:
Баски бар гуфта пушаймон будаам,
Баски бар ногуфта шодон будаам (НМ, 119).
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18.
Як навъи санъати сухан, ки дар илми бадеъ такрор ном дорад, дар ашъори Рўдакї барои таъкиди
ин ё он маънї ва ифодаи њиссу њаяљони шоир
моњирона истифода шудааст. Такрорњои Рўдакї
нуќс не, балки њусн мебошанд. Онњо ба таври табиї
њамчун фавворањои чашма аз дили шоир берун
меоянд, шеърро пурмазмун, њаяљонбахш, зебою
шево, равону ботароват мекунанд. Дар шеъри зерин дар чањор мисраъ вожаи «хоњї» ва ду маротиба
дар сари сатр вожаи «ин њама» такрор шуда, ќувваи
эмотсионалии порчаи адабиро афзудаанд. Зиёда аз
ин, ба ќањрамони ѓиноии ѓазал озодї додааст, ки чї
коре мехоњї ба љо овар. Баробари ин, поёни умри
инсонро низ таъкид менамояд, ки њама рўзи марг
яксон хоњад буд:
Хоњї, андар анову шиддат зї,
Хоњї, андар амон ба ниъмату ноз!
Хоњї андактар аз љањон бипзир,
Хоњї, аз Рай бигир то ба Тароз!
Ин њама боду буди ту хоб аст,
Хобро њукм не, магар ба маљоз.
Ин њама рўзи марг яксонанд.
Нашиносї зи якдигаршон боз... (НМ, 68-69).
Дар байтњои зерин калимањои «њазор» ва «мар»
дар сари байт такрор шудаанд, ки вазифаашон
таъсирбахш кардани шеър аст:
Њазор тавбаи садсоларо ба бод дињад,
Њазор зоњиди садсоларо барад аз роњ.
Агар саъодат љўйї, ба љуз ризош маљўй!
В-агар саломат хоњї, ба љуз њавош махоњ
(НМ, 69).
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19.
Боз як навъ санъати такрор, ки дар ашъори
Рўдакї вамехўрад, баргардониш ном дорад. Аввали байт, ки дар илми бадеъ садр гўянд, бо кадом
калима оѓоз ёбад, дар охири байт, ки аљуз гуфтаанд, такрор мешавад. Ин гуна такрор санъати баргардониш аст. Мисолњо аз устод Рўдакї:
1. Фохтагун шуд њаво зи гардиши хуршед,
Љомаи хона ба табк фохтагуно! (НМ, 92).
2. Буданат дар хок бошад оќибат,
Њамчунон, к-аз хок буд анбуданат(НМ, 94).
3. Бифнуд танам бар дираму обу замин,
Дил бар хираду донишу хубї бифунуд (НМ, 97).
Ин такрорњо дар илми бадеъ рад-ус-садри ил-алаљуз ном доранд. Алъон ба њусни санъати чунин
рубоии шоир, ки дар бораи мазмуну мўњтавои он
ќаблан сухан рафта буд, матаваљљењ шавед:
Гар бар сари нафси худ амирї, мардї,
Бар кўру кар ар нукта нагирї, мардї.
Мардї набувад фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае бигирї, мардї!
Дар ин рубої се анвои санъати сухан ба чашм
мерасанд. Якум, санъати радд-ул-аљузи ил-ас-садр,
зеро Рўдакї вожаи охирин, яъне аљузи байти якум –
«мардї!»-ро дар садри байти дуюм меорад: байти
дуюм, ки бо калимаи «мардї» сар шуда, бо њамон
лафз анљом мепазиранд, аз лињози санъати бадеї
рад-ус-садри ил-ал-аљуз номида мешавад.
Санъати сеюм дар ин рубої санъати иштиќоќ
аст, ки он дар бозї дорондани сухан зуњур мекунад.
Шоир бо паи њам овардани калимањои «кўру кар»,
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ки бо иваз шудани њарфи садонокї «ў» ба њарфи
дигари садонок – њарфи «а» маънои сухан таѓйир
меёбад (кўр, кар), ба санъати иштиќоќ муваффаќ
гардидааст.
20.
Санъати иштиќоќ њунари истифода бурда тавонистан аз таркиби луѓавии забони миллист. Шоир
аз як тараф боигарии бунёди асосї ва захираи фаровони суханро намоиш дињад, аз тарафи дигар бо
иваз кардани љои садонокњо дар калимањо санъати
сухан меофарад. Ин зуњуроти дониш, ба хусус
забондонї њам њаст.
Дар байтњои зерин вожањои «суда» ва «сода»,
«кўњ» ва «коњ» аз рўи њамон вижагие, ки дар алфози
«кўру кар» баён кардем, санъати иштиќоќ ба шумор меоянд:
Ба ваќти хуфтанаш аз мушки суда бошад љой,
Ба гоњи рафтанаш аз сими сода бошад роњ...
Агар ба кўњ расад боди хашми ў як бор,
В-агар ба коњ расад боди мењри ў ногоњ.
Ба соъат – андар монанди коњ гардад кўњ,
Ба лањза – андар монанди кўњ гардад коњ
(НМ, 69).
Баъзе адабиётшиносон пиндоре ѓалат доранд, ки
гўё устод Рўдакї вожањои образнокро аз адабиёти
араб бо роњи тарљума вом мегирифта бошад. Њатто
исми баъзе ашхоси воќеиро бо роњи тарљума чун
образ гўё истифода мебурдаанд. Файзулло Бобоев
дар маќолаи «Се пироњани Юсуф» чунин байти
Рўдакиро меорад:
Май њасту дирам њасту рухи лоларухе њаст,
Ѓам нест, в-агар њаст, насиби дили аъдост.
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Сипас менависад: «Дар байти аввал такрори калимаи рух аз он созгор афтодааст, ки калимаи лоларух дар њукми маънои маъшуќ аст.
Ба назари мо лоларух тарљумаи бисёр муносиб
ва устодонаи Њумайро – кунияи Оиша, њамсари паёмбар (с) дар либоси шеъри порсии дарї аст ва гумони ѓолиб он аст, ки таъбири русии «красная девица» (дўшизаи зебо) низ аз њамин вожа сарчашма
мегирад».1
Агар Њумайро – кунияи Оиша ба назми форсїтољикї ворид шуда бошад, чи хубе! Вале на ба он
тарзе, ки Ф. Бобоев мегўяд. Зеро вожаи «Њумайро»
дар луѓат «Зани сурхрўй» аст. Рўдакї ќањрамони
ѓиноии шеъри худро «лоларух» гуфтааст. Ин тавсифи чењраи ёр њаргиз тарљумаи «Њумайро» нест.
Таркиби луѓавии Рўдакї чунон ѓанї буд, ки ў барои эљоди образе ба тарљумаи як калима аз забони
арабї ниёз надошт. Набояд фаромўш кард, ки
Рўдакї фарзанди кўњистони тољик аст. Вай дар
оѓўши лолазорон ба воя расида буд. Халќи тољик
њар як дўшизаи зеборо «лоларух» мегўяд. Бино бар
ин вожаи «лоларух» дар шеъри Рўдакї њаргиз
тарљума аз арабї набуда, тавсиф, образест, ки аз
њаёти воќеї гирифтааст. «Зани сурхрў» образ нест,
вожаи «Лоларух» образи зебост!
Ман дар бораи сарчашмаи таъбири «красная девица» чизе намегўям. Бигзор дар ин бора забоншиносони рус изњори аќида кунанд. Зеро дар забони
русї истилоњи «красная площадь» њам њаст, ки
маънияш «Майдони зебоманзар» мебошад.
Моро лозим аст, ки бо њар навиштаи худ маќому
манзалати устод Рўдакиро баланд бардорем, сањми
1

Файзулло Бобоев. Се пироњани Юсуф. – «Рўдакї», фаслномаи адабї – фарњангии Ройзании фарњангии Љумњурии исломии Эрон дар Тољикистон. Соли шашум, шумораи 8-9,
тирамоњ ва зимистони 2005-2006, сањ. 13.
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бузург ва беназири ўро дар инкишофи забон ва
адабиёти форсї-тољикї нишон дињем. Биёед, ба суханони мусташриќи оламшумули рус, узви вобастаи Академияи улуми Иттињоди Шўравї Е. Э. Бертельс ањмият дињем, ки ў дар бораи Рўдакї чињо
мефармояд:
«Агар дар ќиёси образњои пуртумтароќи назми
дарбории арабии он замон садои Рўдакї ќабл аз
њама њамчун садои одами зинда танинандоз бигардад, онгоњ сабаби инро бояд аз он љустуљў кард, ки
ў илњоми худро аз сарчашмаи эљодиёти њамеша
зиндаи халќ њосил меовард.
Халќияти эљодиёти Рўдакї дар њама чиз ба зуњур
меояд: њам дар ѓановати лексикї, њам дар он, ки ў
ашъори худро бо арабизмњо пурбор намекард, њам
дар истифодаи фаровони зарбулмасалу маќолњо,
њам дар саъю њаракати наздик шудан ба вазн, зарб
ва оњаги таронањои халќї. Дањои санъати Рўдакї
дар заминаи миллї касби камол кард. Дар баробари ин шоир аз фарњанги арабї канораљўї намекард. Ў бешак забони арабиро ба пуррагї медонист, њатто луѓати манзуми арабї ба форсї тартиб
дода буд. Аммо Рўдакї аз фарњанги арабї роњи
канораљўиро пеш нагирифта бошад њам, ў ба назди
он сари таъзим фуруд намеовард, чунонки баъзе
намояндагони табаќаи ашрофи Осиёи Миёна ва
Эрон дар пеши тамаддуни арабї сар хам мекарданд. Мањз аз њамин сабаб ашъори ў њаётианд, ба
худ хос ва дилљўянд».1
21.
Дилљўии осори Рўдакї аз истифодаи авзони мухталифи арўз низ вобаста аст. Ба љуз авзони
1

Е. Э. Бертельс. История персидско – таджикской литературы, стр. 147.
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мављуда, чунонки ишора рафта буд, ў вазнњои
рубої ва таронаро ихтироъ кард. Бо ибтикори ў
дар осораш авзоне корбаст шудаанд, ки ба ќавли
Саид Нафисї «пеш аз ў касе бад-ин вазн нагуфтааст».
Доктор Ѓуломњусейни Юсуфї ба истинод аз донишманди дигари эронї Масъуди Фарзод рољеъ ба
миќдори вазни ашъори Рўдакї чунин навиштае дорад: «Бино бар тањќиќи шодравон Масъуди Фарзод
«дар Ирони исломї комилтарин маљмўаи арўзи
форсї нахустин бор дар ашъори Рўдакї зоњир
шуд... Ва лоаќал сию панљ вазни мухталиф дар
ашъори мансуб ба ў ёфт мешавад»1.
«…Ваќте дар назар оварем, ки маљмўаи авзони
мухталиф дар њудуди понсад ѓазали Њофиз бисту се
вазн аст, он гоњ ба мусиќии густурда ва
мутанаввеъї, ки шеъри Рўдакї ва шеъри форсї дар
оѓози боландагии худ ба он мутараннум буда, пай
тавонем бурд. Оё огоњии Рўдакї аз мусиќї ва
хушовозї ва ањёнан хондани ашъор ба овоз њамроњ
бо наѓмаи чанг, дар мусиќии шеъри ў таъсир доштааст? Баид нест».
Ваќте ки Масъуди Фарзод дар ашъори Рўдакї
мављудияти сию панљ вазнро тазаккур дод, шояд
њамаи осори мањфузмондаи шоир дастраси ў набудаанд. Зеро шодравон Бањром Сирус, ки арўзии
соњибтаљриба буд, андешаи дигар дорад ва ба
њаќиќат наздик аст. Бањром Сирус навиштааст:
«Устод Рўдакї на фаќат дар масъалаи кор фармудани вазни арўз устод будааст, балки дар соњаи такомул додани арўз ва бино намудани вазнњои нав
низ ба мањорати калон соњиб будааст». Дар мероси
адабии Рўдакї 107 навъи 10 бањри вазни арўз дучор
1

Чашмаи рўшан. Дидоре аз шоирон. Навиштаи доктор
Ѓуломњусейни Юсуфї. Интишороти «Илм», чопи савум,
Тењрон, 1370 њ. , сањ. 18.
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мешаванд, – идома медињад андешањои худро донишманди номбурда, – умуман дараљаи кор фармуда шудани навъњои њар як бањр бад-ин ќарор аст:
1. Навъњои гуногуни бањри њаљаз-30
2. ______// ______// ______// ______рамал-18
3. ______// ______// ______// ______мунсарењ-12
4. ______// ______// ______// ______муљтасс-10
5. Навъњои гуногуни бањри музореъ-10
6. ______// ______// ______// ______хафиф-9
7. ______// ______// ______// ______сареъ-6
8. ______// ______// ______// ______ќариб-5
9. ______// ______// ______// ______мутаќориб-4
10. ______// ______// ______// ______раљаз-3
____
107
Табиист, ки агар осори Рўдакї пароканда намешуданд, анвои бањри вазни арўз бештар ба
мушоњида мерасиданд.
Аз анвои бањрњои вазни арўз дида мешавад, ки
Рўдакї на танњо авзони маъмулиро дар ашъори худ
моњирона истифода кардааст, балки худ вазнњои
нав низ ихтироъ намудааст. Шоир вазнро
алоќамандона бо мазмуни шеър интихоб ё ихтироъ
мекард.
Ба њамин тариќ мазмуну мўњтаво, воситањои тасвири бадеї ва авзони мероси адабии Рўдакї аз дониши амиќ, љањонбинии васеъ ва мањорати баланди
шоирии ў далолат мекунанд.
Дар ашъори Рўдакї боз ду унсури шеър-ќофия
ва радиф, монанди зарбњо дар мусиќї, ањамияти
хосса доранд. Онњо на танњо бори маънї мекашанд,
балки мусиќии шеърро таъмин менамоянд. Ќофия
ва радиф бозёфтњои шеъри миллї аст. Онњо дар
ашколи нисбатан соддатар дар сурудњои Авесто ва
478
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

назми пањлавї ба назар мерасанд. Рўдакї ќофияро
ба такмил расонд, ў њам вазн, њам савтиёти
вожањоро ба назар гирифта ќофия месохт. Ќофияњои ашъори ў ба решаи калимањо иртибот доранд.
Дар шеъру ќасоиди ў пасояндњо ва суффиксњои
љамъбандї ќофия намешаванд. Ду навъи ќофияро
дар осори Рўдакї метавон ба мушоњида гирифт.
Навъи якуми он аз алфози маъмулї иборатанд, аз
љумлаи кирдор, бедор, темор, њамвор, дидор… Ин
вожањо дар ѓазали «Ин љањон пок хобкирдор аст»
ба сифати ќофия корбаст шудаанд. Агар зарурате
пеш меомад, Рўдакї миќдори ин гуна ќофияњоро
афзуда, ѓазалро то 12-14 мисраъ расонида метавонист.
Навъи дуюми ќофияњо дар ашъори Рўдакї хеле
нодиранд, аз ќабили кушт, фаромушт, чархушт, ангушт, мушт. Агар чунин калимањои ќофияшаванда
фаровон бошанд, Рўдакї дар як ѓазали аз панљ байт
иборат буда вожаи «кушт»-ро њамчун ќофия ду маротиба истифода намекард. Матлаъ:
Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт,
Наздики Худованд бадї нест фаромушт.
Ќофия дар байти мобайнї:
Гуфто, ки «Киро куштї, то кушта шудї зор,
То боз кї ўро бикушад, он ки туро кушт
(НМ, 66).
Ќофия њамчун унсури шакл ба мазмун, ба вазни
шеър тобеъ мешавад, гоњо мазмун њам побанди
вазну ќофия мегардад. Байни шаклу мазмун дар
шеър таъсири мутаќобил ба назар мерасад ва он
мањдудиро чорчўбаи вазну ќофия гуфтаанд, на
њамеша ба парвози фикр имконият медињад.
Ќофияњои ѓазали «Мушавваш аст дилам аз карашмаи Салмо» (Салмо, Лайло, сафро, афъо, Исо)
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низ нодир мебошанд. Рўдакї ин навъи ќофияњоро
низ, ки бо њарфи садонок анљом меёбанд ва пасоянди њам (ро) ќабул мекунанд, моњирона истифода
мебарад.
Зињї, фазуди љамоли ту зебу ороро,
Шикаста сунбули зулфи ту мушки сороро
(НМ, 63).
Боз дар ду ѓазал ќофияњои зоро, њазоро, ќазоро,
сўгворо,
инчунин:
манеро,
душманеро,
сардоњанеро, савсанеро, барзанеро, арзанеро, танеро ба кор омадаанд:
Ба њаќ нолам зи њаљри дўст зоро,
Сањаргоњон чу бар гулбун њазоро (НМ, 63).
Вожаи «манеро» дар ѓазали «Дило, то кай
њамељўї манеро» ду маротиба корбаст шудааст.
Бори дуюм: макуш дар ишќ хира чун манеро.
Ќофия дар ашъори Рўдакї бо њуруфи њамсадо
фаровонанд. Масалан, вожањои себ, базеб, фиреб,
љилбеб дар ѓазали «Гули садбаргу мушку анбару
себ» ва монанди инњо.
Мехостам ин фасли рисоларо бо фикру
андешањои донишманди маъруфи эронї устод
Муњаммадризо Шафеъии Кадканї њусни хотима
бибахшам. Дар китоби пурќимати «Мусиќии шеър»
оид ба ќофия дар пањлавї ва авестої изњори андеша карда, ба чунин хулоса расидаанд:
«Ба ин суханон, ки дар бораи собиќаи ќофия дар
пањлавї ва авестої гуфтем, дигар љои ин сухан
боќї намондааст, ки касе ќофияи шеъри дариро
таќлид аз арабї бидонад. Аммо љои ин њаст, ки
шакли ќасида ва навъи ќофиябандии пайдарпай ва
пухтагии ќавонини ќофияро матакиз аз арабї ба
шумор оварем.
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Шеъри дарї бо ќофияњои сода ва ибтидої оѓоз
мешавад ва ба марњилаи такомул ва пухтагї мерасад».1
Устод Кадканї дар бораи радиф бо истифодаи
байтњо аз ќасидаи «Шикоят аз пирї» чунин фармудаанд:
«Аз назари забоншинохтї: як хусусият дар забони форсї вуљуд дорад, ки дар арабї нест. Ва он
иборат аст аз вуљуди афъоли рабтї, ки ба худи худ
њељ наќш надоранд. Масалан, дар љумлаи «Зайд фи
алдор» дар забони арабї се калима вуљуд дорад:
Зайд–фи–дор, аммо дар форсї ваќте мегўем: Зайд
дар хона аст, калимае изофї низ ба кор бурдаем, ки
иборат аст аз «аст». Афъоли мушобењи он њам
вуљуд дорад: буд, гашт, шуд. Ва агар шеъри форсиро аз назари пайдоиш ва такомули радиф баррасї
кунем, хоњем дид, ки радифњои аввалияи шеъри
форсї њам дар забони омма – чунон ки дидем, дар
шеъри Язд бинни Мафруѓ – ва њам дар шеърњои
адибонаи Рўдакї мисли:
Маро бисуду фурў рехт њарчи дандон буд,
Набуд дандон, ло бал чароѓи тобон буд
ва амсоли он њама љо радифњои содае аст аз њамин
афъол, ки дар табиати забони шоир бисёр аст ва
њатто дар мавриде, ки васати шеър аст ва сўњбати
радифу ќофия даркор нест – мегўяд:
Сапеду симзада буду дурру марљон буд,
Ситораи сањарї буду ќатраборон буд
ва баъд, ки шеъри форсї рў ба тањаввул – ва агар
бишавад гуфт такомул меравад ба саёќи ин
1

Мусиќии шеър. Доктор Муњаммадризо Шафеъии Кадканї.
Муассисаи интишороти «Огоњ», Тењрон, 1368, сањ. 122.
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радифњое, ки дар сохтмони забон љанбаи аслї ва
табиї доранд, радифњои дигаре њам ба вуљуд меоянд, ки гарчи аз назари дастурї ба ањамияти инњо
нест, аммо аз љанбаи њифзи мусиќї ќофия наќши
бисёр муассире дорад (с. 137-138).
Нуктаи ќобили ёдоварї ин, ки афъоли рабтї ба
љуз «аст», ки дар оѓоз ќарор намегирад, дар забони
форсї мисли дигар афъол метавонанд дар њар
куљои љумла ќарор гиранд ва ин хусусият дар
аѓлаби забонњо вуљуд надорад ва њамин аст, ки
боиси тавсиаи радиф дар форсї шуда. Ин ду далел,
дар мавриди муваффаќияти радиф дар шеъри
форсї ва адами таваљљўњи аъроб бад-он, ба назари
ин банда расид шояд далоили дигаре низ бошад, ки
ба назар наёмада аст».1

1

Мусиќии шеър, сањ. 128.
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Боби ХII
ДАР ПАЙРАВИИ РЎДАКЇ
Рўдакї падари адабиёти классикии форсїтољикї мебошад. Њамаи анвои адабї – ќасида,
маснавї, ѓазал, рубої, ќитъа, луѓз, марсия... фарзандони ў ба шумор меоянд. Зеро онњоро Рўдакї
офаридааст. Рўдакї тавассути ин навъњои адабї
мазмуну мўњтаво ва ѓояњои мухталифро бо забони
фасењу балеѓ, ширину салис ва гуворою гўшнавоз,
саноеи олии сухан баён кард. Мундариљаи баланд
ва шакли дилписанд дар осори Рўдакї чунон ба њам
марбутанд, ки яке дигареро такмил медињад, аз њам
људо нестанд ва ягонагии томро ба вуљуд овардаанд.
Устод Рўдакї асосгузори забони адабии форсїтољикї, шеъру шоирї, оњангнокї ва мусиќавияти
сухан аст. Азбаски худи шоир мутриби шўрагез ва
хунёгари сењрангез буд, шеърњои ў мисли оњангњои
мусиќї равон, муассир, љозибанок ва њаяљонангез
мебошанд. Онњо аз дили шоир мисли мўъљиза берун омада, боз ба дилњо маскан мегиранд. Забони
Рўдакї мураккаб нест, ба хосу ом фањмост, аз
санъатњои лафзию маънавї ѓанист. Воќеият, олами
табиат, муњити зиндагонии шоир, нури чењраи инсон, њусну љамоли ёрони дилљў, размњои
ватанхоњона ва базмњои бошукўњи маликона, тамоми падидањои рўзгор – хоњ хубу хоњ бад, сарчашмаи хушкнашавандаи њунар ва заковати шоирии ў, зебої, љаззобї ва назокати онњо ба шумор
меоянд. Вазну оњанг, мадду љазр, ќофия ва радиф
њусни ашъори Рўдакї мебошанд. Рўдакї забони
шеърро эљод кард ва мусиќавияте, ки ў ато намуд,
ба сухан пару бол, нерў ва тавоної бахшиданд. Ин
аст, ки намунањои осори ў аз байни обу оташ ва
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даргирињои таърихї гузашта, то даврони мо расиданд.
Аз тамоми мероси маънавии аљдоди кабири мо
бўи љонбахши Рўдакї меояд. Аз нубуѓ ва љилвањои
рангоранги забони назми форсї-тољикї дар дарозои беш аз њазор сол нафаси гарми Рўдакї эњсос
мегардад, таъсири ташбењу тавсифњои латиф, тазоду муќобилањои дурахшон, рамзу тамсилњои пурмазмун, дигар саноеи сухани ў дида мешавад.
Тавсифњои «бути лоларух», «ёри мењрубон», ёри
«савсанбаногўш», «зулфайни анбарин», «бути мулукфиреб», «љаъдмўйи ѓолиямўй», «моњрўйи
њурнажод», «сарви баланд», «лаби лаъл», «турки
камарбаста», «зулфи тобдори сиёњ», «шакарханда»
ва амсоли инњоро барои тасвири зебоињои ёр ва
сифатњои ў бори аввал дар назми форсї-тољикї
Рўдакї эљод карда буд. Мањз Рўдакї нахустин маротиба лаби дилбарро ба аќиќ ва чењраи ўро ба
барги ёсамин нисбат дод. Мањз Рўдакї «дилам чун
арзане, ишќи ту кўње» гўён њам ташбењ, њам иѓроќи
зебое офарид. Рўдакї буд, ки дар муќоиса бо «гули
садбаргу мушку анбару себ – ёсамини сапеду мўрди
базеб» њусни маъшуќро волотар ба шумор овард.
Рўдакї буд, ки аз дидани чењраи пурнур ва њусну
љамоли зебои маъшуќ аз худ хиљолат кашида, «ба
њиљоб андарун шудани хуршед»-ро нишон дод,
маъшуќро бањори гулшани ишќ ва офаридгори
њусн номид, худро паямбари ишќ эълон кард. Инњо
њамагї чанд мисол мебошанд. Осори Рўдакї кони
ин гуна тавсифу ташбењу истиорањо, муболиѓаю
иѓроќу ѓулувњост, ки минбаъд ин хел таъбирот дар
ашъори классикњои назми форсї-тољикї бо
шаклњои гуногун корбаст шуданд. Пайравї аз
ашъори Рўдакї аз замони худи ў сар шуда буд.
Шоироне, ки дар мањфили адабии ў ширкат меварзиданд, усули тасвири малик-уш-шуарои ваќтро
484
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

пайгирї мекарданд, аз образњои лафзию маънавии
осори султони шоирон бархурдор мешуданд, ки
дар ин бора мо дар бобњои гузаштаи рисолаи худ
таваќќуф кардаем. Минбаъд ин суннати адабиро
шоирон Фаррухї (981-1038), Ѓароизии Розї (ваф.
1034), Азраќии Њиравї (1040-1132), Муиззии
Нишопурї (1049-1126) ва дигарон давом доданд.
Шоирони мазкур, ќабл аз њама, анвои адабиро, ки
Рўдакї асос гузошта буд, њамчун ќасида, ѓазал,
рубої ва ѓ. вусъат бахшиданд. Сониян, образњои
шоиронаи Рўдакиро дар ашъори худ корбаст карданд. Рўдакї буд, ки «Шод зї бо сияњчашмон
шод!» мегуфт, бо бўсањои маъшуќ сармаст мешуд,
хуррамию тараб, моњу рухсору сарви баланди
ќомати ёрро васф мекард. Образњои мазкурро дар
ѓазалиёти Фаррухї низ дида метавонем. Ў менависад:
Сиёњчашмо, мењри ту ѓамгусори ман аст,
Ба рўзгори хазон рўи ту бањори ман аст.
Дилам шикори сияњчашмакони тусту равост,
Аз он ки ду лаби ширини ту шикори ман аст.
Ба мењри ту дили ман вомдори сўњбати туст,
Лаби ту боз ба се бўса вомдори ман аст.
Љафо намудан бе љурм кори туст мудом,
Вафо намудану андешаи ту кори ман аст.
Агар ту моњї, гардуни ту сарои ман аст,
Агар ту сарвї, бустони ту канори ман аст.1
Фаррухї, ки завќи баланди мушкилписанд дошт,
якчанд шеърњои Рўдакиро, бидуни ном буридани
муаллиф ё шеъри ў, назира гуфтааст. Ў вазну
ќофияи ашъори Рўдакиро пайравї карда, гоњо
1

Сабаќи Рўдакї. Китоби якум, Душанбе, «Ирфон», 1984, сањ.
122.
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баъзе таъбирњои шоирро истифода кардааст. Яке аз
ѓазалњояш њусни истиќбол аз ѓазали Рўдакї «Њар
бод, ки аз сўи Бухоро ба ман ояд» мањсуб мешавад.
Вай дар бањри њазаљи мусаммани ахраби махфуфи
мањфуз гуфта шудааст, ки чунин ќолаб дорад:
Мафўлу/ мафоїлу/мафоїлу/фаўлун.
– – V/ V – – V / V – – V/ V – –
Ѓазали Фаррухї ин аст:
Њар рўз маро ишќи нигоре ба сар ояд,
Дар боз кунад ногању густох дарояд.
В-ар дар ба ду-се ќуфли гаронсанг бубандам,
Рањ љўяду чун мўрча аз хок барояд.
В-ар шаб канам аз хона, ба љои дигар оям.
Ў шаб канад аз хона, ба љои дигар ояд,
Љаврам зи дили хеш аст, аз ишќ чї нолам,
Ишќ арчи дароз аст, њам охир ба сар ояд.
Дил ошиќи он аст, ки бе ишќ набошад,
Эй вой диле, к-ў зи паи ишќ барояд.
Гар ошиќи ишќ асту ѓами ишќ мар ўрост,
Охир на ѓами ишќ мар ўро ба сар ояд.
Дил чун сипарї гардад, андўњ надорам,
Осебе аз ин дил фитаду бар љигар ояд.
Дигар ѓазали Фаррухї назирае ба шеъри Рўдакї
«Шод зї бо сиёњчашмон шод» аст, ки дар бањри
рамали мусаддаси макфуфи махбун навишта шудааст:
– V– –/ V – V–/ – ~
Худи ѓазалро бихонед:
Эй дили ман, туро башорат бод,
Ки туро ман ба дўст хоњам дод.
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Ту бад-ў шодмонаву ба љањон,
Шод бод он ки ту бад-ўй шод.
То нагўї, ки мар маро нафрист,
Ки на кас дил ба дўст бифристод.
Дўст аз ман туро њаметалабад,
Рав бари дўст, њарчи бодобод.
Дасту пояш бибўсу маскан кун
Зери он зулфакони чун шамшод.
То зи бедоди чашми ў бирањї,
Аз лаби лаъли ў биёбї дод.
Зулфи ў њољиби лаб асту лабаш
Написандад ба њељ кас бедод.1
Дотсент Исматуллоњи Њидоятзода дар як
маќолаи худ пайравии Азраќии Њиравиро аз осори
Рўдакї баррасї менамояд. «Ташбиби як ќасидаи
мукаммали Азраќї дар пайравии таѓаззули
машњури Рўдакї, ки аз он танњо ду байт боќї мондааст, иншо шудааст» – мегўяд муаллиф, њарчанд,
ки он «таѓаззули машњури Рўдакї»-ро ба Ќатрони
Табрезї низ нисбат медињанд:
Бихандад лола бар сањро ба сони чењраи Лайло,
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун.
Азраќї менависад:
Њамегиряд аз ў гардун ба сони дидаи Вомиќ,
Њамехандад аз ў сањро ба сони чењраи Узро.
Дар воќеъ, «Азраќї байти зикршудаи Рўдакиро
њам аз љињати мазмун ва њам аз љињати шакл
пайравї намудааст. Мавзўъи байтњои њарду шоир
як хел аст ва он аз тасвири фасли бањор иборат аст.
1

Сабаќи Рўдакї, китоби якум, сањ. 77-78.
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Тарзи баён, сабку услуб, вуќўъи њодиса, њолати табиат, вазъи бањор бакуллї ба якдигар мувофиќат
мекунанд. Вазну ќофия ва радифи онњо њам якранг
аст. Воситањои тасвири бадеї ва санъатњои шеърї
аз ќабили талмењ, ташбењ, истиора, таззод, таносуби сухан ва монанди инњо дар њар ду байт муштараканд».1
Дар њаќиќат Маљнун ва Лайло дар байти Рўдакї,
Вомиќ ва Узро дар сатрњои Азраќї талмењанд. Ба
чењраи Лайло нисбат додани шукуфтани лола, ба
чашмони Маљнун монанд кардани боридани абр,
њамин гуна образњо дар байти Азраќї ташбењоти
рўшан мебошанд.
Њаким Саної (1080-1141) мўътаќиди Рўдакї
буд, худро иродатманди ў ва мухлиси ашъори нобаш ба шумор меовард. Ба фикру андешањои
пурмўњтаво, сара ва жарфи Одамушшуаро такя
мекард, аз онњо дар осори фалсафї ва бадеии худ
истифода менамуд. Саної дар муќаддимаи девони
ашъори худ суханро фарзанди шоирон мањсуб мекунад ва шеъри ноб ва асилро фарзанди фарзонаи
шоир медонад. Ў барои тасдиќи фикри худ як байти «устоди бостон», яъне Рўдакиро ба сифати
шоњид оварда, чунин менависад: «... валади солењ
инчунин фарзандон бошанд, ки љавњари басит
тарбият пазируфта бошанд, на аз иљлоли мураккаб
таркиб пазируфта. Фарзанди шоирон сухани шоирон бувад ва дар ин маънї устоди бостон ин дастон задаст ва ин гавњар суфта:
Надорад майл фарзона ба фарзанду ба зан њаргиз,
Бибуррад насли ин њар ду, набуррад насли фарзона».2
1
2

Исматуллоњи Њидоятзода. Рўдакї ва Азраќии Њиравї. –
«Адабиёт ва санъат» 27 сентябри соли 2007, №39 (1386).
Њаким Саної. Осори мунтахаб, љилди дуюм, Душанбе,
«Адиб», 2004, сањ. 13.
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Мазмуни ин байт ба худи устод Рўдакї њам дахл
дорад. Вай аз бањри зану фарзанд баромада бошад
њам, яъне оиладор нашуда бошад њам «насли фарзона»-ро набурид, то дами вопасини худ аз
суханофаринї даст накашид. Саної њам бар ин аст,
ки шоирон ихтиёрї зану фарзанд накунанд њам,
«насли фарзона», яъне суханофариниро аз даст
намедињанд.
Саної чунин ќитъаи Рўдакиро оид ба меросбарии наслњо, хосса падару фарзанд, дар сарсухани
девони ашъораш меорад:
Вой дареѓо, ки хирадмандро
Бошад фарзанду хирадманд не.
В-ар чи адаб дораду дониш падар,
Њосили мерос ба фарзанд не.
Сипас менависад: «Падарро чї гуноњ чун фарзанд бењосил бошад. Пас фарзанди суратї бештар
сабаби олоиши дудмон бошад, ки «иннамо амволукум ва авлодукум фитна» (Ва яќинан бидонед, ки
молњои шумо ва фарзандони шумо василаи озмоиши шумоянд). Аммо фарзанди фитратї ва фитнатї
сабаби ороиши хонумон бошад, ки лиллњои канзун
тахт ил-арши мафотиња алсинату ш-шуаро» (ба Худо, ки хазинаест дар зери арш, ки калиди он забони
шуаро аст)».1
Љолиби таваљљўњ аст, ки Саної камбудиву
нуќсони фарзандро гуноњи падар намешуморад. Ў
молњои моддии хонадонро василаи озмоиши хўву
хислат, тангчашмї, хасосат ё олињимматии эшон
мењисобад. Агар падару писар ашхоси солењ ва
меъдасер бошанд, моли якдигарро талош намекунанд, њар кадом ба манфиати худ намегиранд. Пи1

Њамон љо, сањ. 14.

489
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

сари бадхў сабаби «олоиши дудмон», иллати хонадон будааст. Ва баракс, фарзанди зираку њушёр,
боандеша, боаќлу хирад «Сабаби ороиши хонумон
бошад». Ќитъаи Рўдакї кўмак кардааст, ки Саної
ба њамин гуна хулосаи дурусту сањењ биёяд.
Саної ба ашъори Рўдакї назирањо низ навиштааст.
Истиќболияи ў ќасидањои Рўдакї «Бўи љўи
Мўлиён»-ро аз он љињат љолиби таваљљўњ аст, ки
дар он њамаи унсурњои назира риоя шудааст: њам
вазн, њам ќофияву радиф, њам зикри тахаллуси шоир, њам иќтибоси сатрњои Рўдакї. Аввалин чизе, ки
аз ѓазали Саної ба назар мерасад, ду мавзўъро дар
бар гирифтани шеър аст. Сатрњои аввали он мазмуну моњияти динї доранд, онњо омадани Хусрави
Мозандаронро ба фуруд омадани Масењо аз осмон
ба замин ё аз љањони улвї ба ин дунё барои
маслињат ташриф овардани рўњуламин, яъне фариштае аз олами ќудсиро фаро гирифтаанд. Сипас
шоир ба тасвири њаёти реалї – таърихї рў меорад,
аз Ќайравон ба сўи Ироќ омадани Искандари
Маќдуниро ёд мекунад. Саної мисли Рўдакї роњи
сафарро роњату беозор тасвир менамояд:
Хусрави Мозандарон ояд њаме
Ё Масењ аз осмон ояд њаме.
Ё зи бањри маслињат рўњуламин
Сўи дунё з-он љањон ояд њаме.
Ё Сикандар бо бузургони Ироќ
Сўи Шарќ аз Ќайравон ояд њаме.
Реги Омую дарозї роњи ў
Зери помон парниён ояд њаме.
Ранљи ѓурбат рафту тимори сафар,
Бўи ёри мењрубон ояд њаме.
Ин аз он вазн аст гуфта Рўдакї:
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Ёди љўи Мўлиён ояд њаме.1
Њаким Саної гоњо мазмун ва ѓояи ашъори
Рўдакиро истифода мебарад. Рубоии зерини
ошиќонаи Рўдакї хеле машњур буда, рисолати
ошиќи содиќу вафодорро ифода менамояд:
Бе рўи ту хуршеди љањонсўз мабод,
Њам бе ту чароѓи оламафрўз мабод.
Бо васли ту кас чу ман бадомўз мабод,
Рўзе, ки туро набинам, он рўз мабод (НМ, 86).
Байтњои зерини як ѓазали Саної мазмунан ба
рубоии Рўдакї наздиканд:
Бе ту як рўз буд натвонам,
Бе ту як шаб ѓунуд натвонам.
Ёр љуз ту гирифт натвонам,
Номи љуз ту шунуд натвонам...2
Рўдакї мегўяд:
Ой дил, сазояш бошї,
Бози дар чангали уќобї!
Бе ту маро зинда набинад,
Ман зарраам, ту офтобї! (НМ, 83).
Саної дар ѓазале менигорад:
Хуршед туию зарра моем,
Бе рўи ту рўй кай намоем.
Њаким Саної. Осори мунтахаб. Љилди якум. Мураттиб ва
муаллифи пешгуфтор Кароматулло Олимов. Душанбе,
«Адиб», 1993. сањ. 270.
2 Њаким Саної. Осори мунтахаб, љ. 1, Душанбе, «Адиб», 1993,
сањ. 206.
1
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То кай ба ниќобу парда, як рањ
Аз кўй барой, то бароем.1
Мо дар боби «Мазмуну маонї ва ѓояњои ашъори
Рўдакї» тазаккур дода будем, ки Рўдакї асоси
њаёти воќеиро иборат аз чањор модда – обу оташ,
хоку бод иборат медонист. Саної низ бо Рўдакї
мувофиќ аст. Ў дар як рубоии худ њастии маъшуќро
аз чањор гавњар – обу оташ ва хоку бод иборат мешуморад:
Эй мањ, туї аз чањор гавњар шуда њаст,
З-ин аст, ки дар чањор љойе пайваст.
Дар чашм обию оташї андар дил.
Бар сар хокию бодї андар кафи даст.2
Дар осори Саної бисёр образњо, ташбењњо,
истиорањо, тазоду муќобила, муболиѓаю иѓроќ,
талмењот (Юсуф, Яъќуб, Канъон, Исо, Мўсо ва
ѓайра), ки аввал аз њама дар ашъори Рўдакї корбаст шудаанд ба мушоњида мерасанд. Ин гуна
образњо дар мероси адабии Рўдакї маънињои
иљтимої, ишќї ва ахлоќї дошта бошанд, Њаким
Саної онњоро бештар ба маънии ирфонї ба кор
мебарад. Масалан, дар ѓазали Рўдакї «Њар бод, ки
аз сўи Бухоро ба ман ояд», образњои Суњайл, Яман,
Хутан, бод, пирањан ва ѓ. ифодакунандаи манзилу
макони маъшуќ, бод – ќосид, пирањан василаи шинохти шахси азиз мањсуб мешаванд. Њаминњо ва
боз образњои дигар дар ѓазали зерини Саної –
Ќорун, Увайс, Ќаран, Яман, Хутан, Юсуф, Яъќуб,
Фиръавн, бод, ишќ, Алї, Њасан ва ѓ. мазмуну
моњияти тасаввуфї касб кардаанд. Ишќи Саної
Њаким Саної. Осори мунтахаб, љ. 1, Душанбе, «Адиб», 1993,
сањ. 206.
2 Њамон љо, сањ. 291.
1
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ишќи ирфонист. Вай моро ба шинохти Худо, паямбари ислом ва наздикони ў њидоят мекунад. Ѓазали
Саної ин аст:
Эй намуда ошиќї бар зулфи чоки пирањан,
Ошиќї, оре, валекин бар муроди хештан.
То туро дар дил чу Ќорун ганљњо бошад зи оз,
Чанд гўї аз Увайсу чанд гўї аз Ќаран?
Дар диёри ту натобад з-осмон њаргиз Суњайл,
Гар њамебояд Суњайлат ќасд кун сўи Яман.
Аз муроди хеш бархез, ар муридї ишќро
Дар Яман сокит нагардї, то ки бошї дар Хутан.
Орзу хурдан дигар, ин орзу кардан дигар,
Њар ду бо њам кард натвон ё васан шав ё шаман.
Бе љамоли Юсуфу бе сўзи Яъќуб аз газоф
Тўтиёї н-ояд аз њар боду аз њар пирањан.
Бода бо Фиръавн хур аз љоми ишќи мўсавї,
Бо Алї дар байъат ої зањр пошї бар Њасан.
Пои ин майдон надорї, љомаи мардон мапўш,
Барги бебаргї надорї, лофи дарвешї мазан.
Ибни Ямини Фарюмадї (1286-1368), ки гуфта
буд:
«Зи шоир зинда мемонад ба гетї ном шоњонро,
Фурўѓ аз Рўдакї дорад чароѓи дудаи Сомон»
низ ѓазали ошиќонае дар пайравии ѓазали фавќи
Рўдакї гуфтааст, ки матлааш ин аст:
Бўе, ки зи чини сари зулфат ба ман ояд,
Хуштар зи дами нофаи мушки Хутан ояд.
Вазн, ќофия ва дар баъзе байтњо радифи он
њамоњангу њамранги шеъри Рўдакї мебошанд.
Анварї аз вазну ќофия ва ашъори Рўдакї
пайравї карда, ѓазалњои хеле ширин, гуворо ва
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њаяљонбахши ошиќона сурудааст. Масалан, яке аз
ѓазалњои ў чунин матлаъ дорад:
Ишќи туро хурд набояд шумурд,
Ишќи бузургон набувад кори хурд.1
Ин ѓазал дар вазну ќофияи марсияи Рўдакї ба
муносибати даргузашти шоир Њаким Абулњасан
Муродии Бухорої эљод шудааст, ки матлааш ин
аст:
Мурд Муродї, на њамоно, ки мурд,
Марги чунин хоља на корест хурд (НМ, 74).
Вазнаш бањри раљази макфуфи маќсур:
– VV– // – VV – // – V ~
муфтаъилун муфтаъилун фоилон.
Ѓазали Анварї низ дар њамин вазн гуфта шудааст. Дар марсияи Рўдакї вожањои мурд, хурд, супурд, намурд, фасурд, фашурд, мешумурд, бурд,
супурд, дурд, курд, намурд бо њамдигар ќофия шудаанд. Дар ѓазали Анварї калимањои шумурд,
хурд, супурд, дурд, дастбурд, бурд, бимурд, бибурд
вазифаи алфози њамќофияро ба иљро расонидаанд.
Ѓазали Анварї њашт байт аст. Марсияи Рўдакї
дувоздањ байт мебошад. Њашт калимае, ки дар марсияи Рўдакї њаст, дар ѓазали Анварї айнан корбаст
шудаанд.
Аммо мазмуни ѓазали Анварї дигар аст, вай
моњияти ишќї дорад. Агар Рўдакї марги Муродиро кори хурд ба шумор наоварда, як бохти азим дар
1

Девони Анварї, 59.
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њаёти маънавии халќ њисобида бошад, Анварї
маъшуќро бузург ва ишќи ўро бузургтар мањсуб
мекунад. Идомаи ѓазали Анварї чунин аст:
Бори ту њар кас натавонад кашид,
Хори ту њар пой наёрад сипурд.
Љуз ба ѓанимат нашуморам ѓамат
В-аз ту тавон ѓам ба ѓанимат шумурд.
Чун зи паи туст – чи шодї, чи ѓам!
Чун зи маи туст – чи софї, чи дурд!
Боре, аз он пой шавам поймол,
Боре, аз он даст барам дастбурд.
Бо ту кулањ бинњаму сар бар сарї,
Гарчи наёяд кулањам аз ду бурд.
Чист туро он на сазовори ишќ,
Гир, ки хубею бузурге бимурд.
Њусни ту њамчун сухани Анварї
Равнаќи бозори љањоне бибурд.
Анварї аз образњое, ки нахуст Рўдакї эљод ва
корбаст кардааст, низ пайравї менамояд. Дар назми форсї-тољикї мањз Рўдакї асомии Юсуф ва падари ў Яъќубро ба шеъри худ ворид карда талмењи
зебое офарида буд. Анварї низ дар як ѓазали
малењи ошиќона сифатњои маъшуќро тазаккур дода, ниёзманди бўи пироњани ў будани ошиќони
зорро таъкид менамояд, чунон ки Яъќуб пазмони
бўйи пироњани Юсуф буд:
Њаст басе Юсуфи Яъќубранг
Пирањанеро, ки дар ў бўи туст.1
Образи айёр, ки дар шеъри Рўдакї дида шуд, дар
ѓазали Анварї низ ба назар расид:
1

Девони Анварї, 33.
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Эй дилбари айёр, туро ёр тавон буд,
Ѓамњои туро бо ту харидор тавон буд.1
Рўдакї дар як рубоии худ эълон дошт, ки «Дар
ишќ чу Рўдакї сер аз љон». Анварї таъбири мардумии «аз љон сер шудан»-ро мисли Рўдакии ошиќ, ки
аз дасти азоби њиљрон сер аз љон шуда буд, истифода карда, дар як ѓазал аз фироќи ёр на танњо аз љон,
балки аз љањон сер шудани худро иброз медорад:
Эй мусулмонон, зи љон сер омадам,
Бе нигорам аз љањон сер омадам.2
Байти аввали як рубоии Рўдакї, шоире, ки
маъшуќи бозаргон доштааст, чунин мебошад:
Дидор ба дил фурўхт, нафрўхт гарон,
Бўса ба равон фурўшаду њаст арзон (НМ, 88).
Анварї мазмуни њамин мисраъњоро дар ѓазале
ба тариќи зайл баён мекунад:
Гар аз ту бўсае хоњам ба љоне,
Ту гўї «бўсаи арзон надорам!».3
Рўдакї дар ашъори ошиќонааш «мањи рухи мояи
љон», «моњрўйи њурнажод», ќомати чун «сарви баланд» ва амсоли инњоро васф карда бошад, Анварї
лаб ба ситоиши чунин дилбарон кушода, аз рўи
сидќу вафо мегўяд:
Рўи чун моњи осмон дорї,
Ќади чун сарви бўстон дорї.1
Њамон љо, 79.
Њамон љо, сањ. 93.
3 Њамон љо, сањ. 97.
1
2

496
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Классикњои адабиёти форсї-тољикї ќувваю
ќудрат, фасоњату балоѓат, ѓановати бепоён ва њусну
таровати забони модарии худро, ки дар саргањи он
устод Рўдакї ќарор дошт, пурраю мукаммал ба
љилва овардаанд.
Шиблии Нўъмонї дар љилди аввали тадќиќоти
маъруфи худ «Шеър-ул-Аљам» чунин ќитъаи
Рўдакиро меорад:
Рўй ба мињроб нињодан чї суд,
Дил ба Бухорову бутони Тароз?!
Эзади мо васвасаи ошиќї
Аз ту пазирад, напазирад намоз!
Ва менависад, ки тамоми ашъори Њофизи
Шерозї аз њамин сатрњои Рўдакї бархурдоранд.
Муаллифи тадќиќоти арзишманде, ки дар ќисми
аввали «Девони Рўдакии Самарќандї» љойгир аст,
барњаќ мегўяд: «Чунон ки медонем, зоњиран шуарои Эрон пас аз ислом таѓаззулро аз шуарои араб
таќлид кардаанд ва њаргиз њељ шоири тозї дар лутфи сухан ва баёни шўрангез ва алфози мулоим ва
эњсосоти тунду таассуф дар ќулуб ба пои
ѓазалсароёни маъруфи Эрон нарасидааст. Беш аз
њазор ва дувист сол аст, ки њаргиз сарзамини Эрон
аз ѓазалсароёни бузург тињї намондааст ва Рўдакї
дар љои баланди худ бар ин гўрўњи бешумори
ѓазалсароён шањриёрї ва пешвої дорад».2
Оре, Рўдакї «шањриёр ва пешво»-и ѓазалсароёни
форс-тољик буд. Зиёда аз ин, ў ба маснависароён,
ќасидасароён, рубоисароён, ќитъасароён, умуман
ба шуарои форсу тољик шарафи шањриёрї ва
пешвої дошт. Аз ин лињоз ў на танњо ба шоирони
замони худ, балки ба шуарои дањ ќарни назми
1
2

Њамон љо, сањ. 113.
Девони Рўдакии Самарќандї, сањ. 34-35.
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форсї-тољикї ва даврони мо њам таъсири бузурги
файзбахш гузоштааст. Унсурї агар иќрор карда
бошад, ки «ѓазалњои ман Рўдакивор нест», пас ў
кўшиш ба харљ медодааст, ки дар ѓазалсарої ба пояи ў бирасад. Лисон-ул-ѓайб Хоља Њофиз мафтуни
ѓазалњои Рўдакї будааст, вагарна ба худ хитоб намекард:
Хез, то хотир бад он турки самарќандї дињем,
К-аз насимаш «бўи љўйи Мўлиён ояд њаме»1.
Мурод аз «турки Самарќандї» Рўдакї мебошад
ва Њофизи бузургвор дар ѓазали худ як мисраи
шеъри ўро тазмин кардааст. Дар ѓазали дигар Хоља
Њофиз мефармояд:
Офтоб аз рўи ў шуд дар њиљоб
Сояро бошад њиљоб аз офтоб.2
Ин байт илњом аз чунин сатрњои Рўдакї аст:
Ба њиљоб андарун шавад хуршед,
Гар ту бардорї аз ду лола њиљеб (НМ, 65).
Агар Рўдакї гуфта бошад, ки:
Бо ошиќон нишину њама ошиќї гузин,
Бо њар ки нест ошиќ, кам кун ќариниё!
Њамин маъниро Њофизи Шерозї чунин баён мекунад:
Њофиз, манишин бе маю маъшуќ замоне,
К-айёми гулу ёсуману иди сиём аст.3
Шамсиддин Муњаммад Њофизи Шерозї. Куллиёт, Тењрон
1379 /2001, сањ. 278.
2 Њамон љо, сањ. 12.
3 Њамон љо, сањ. 31.
1
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Ин гуна мисолњоро аз девонњои Рўдакї ва Њофиз
бисёр метавон овард, вале моњияти масъала дар љои
дигар аст. Рўдакї ва Њофиз рўњан ба њам наздиканд. Њар ду њам ошиќи њаёт ва хушињои
рўзгоранд. Ишќи риндонае, ки дар дили Њофиз
маскан гирифта буд, ўро иродатманди Рўдакї кард!
Дар соли 1984 нашриёти «Ирфон»-и Тољикистон
воќеъ дар шањри Душанбе «Сабаќи Рўдакї» ном
китобе интишор дод, ки муќаддима, тањия матн ва
луѓату тавзењот ба ќалами адабиётшинос Ањмад
Абдуллоев мансубанд. Ў дар хотимаи муќаддимаи
китоб чунин ишораи љолиб мекунад: «Сабаќи
Рўдакї» ном гирифтани ин маљмўа асос дорад.
Њамаи шоирони нимаи аввали асри ХI аз Рўдакї
сабаќ омўхтаанд, ўро устоди худ њисобида,
шеърњояшро пайравї, тазмин ва истиќбол кардаанд. Мо шеърњои шоирони он рўзгорро мутолиа
карда, тимсоли Рўдакиро пеши назар меорем, такомули пурвусъати анъанањои адабии ўро эњсос мекунем. Осори Рўдакї барои шоирони нимаи аввали
асри ХI дарси ибрат, сабаќи мањорат ва мактаби
касби камол будааст».1
Пайравї ба осори Рўдакї дар солњои зиндагии ў
сар шуда буд. Шоири асри Х Башшори Марѓазї
(Марвазї) ба равияи ќасидаи машњури Рўдакї «Модари май» дар васфи май ва току ангур ќасидаи хеле
њаётдўстонаи «Разнома»-ро офарид, ки аз саноеи сухан ѓанист. Башшори Марѓазї манзараи ангурзорро
бо тавсифу ташбењоти рўшан тасвир менамояд, ки
басе зебо ва дилкушост. Шоир хўшањои ангурро бо
истифода аз санъати ташхис ба «бузургвор арўсон»
нисбат медињад, занги токро ба модар ва сарњои
овезони ангурњои рангорангро ба духтарони ў
ташбењ мекунад, барги токро ба чодари сабз монанд
менамояд. Дар ќасида худи шоир, ки ба боѓ ворид
1

Сабаќи Рўдакї, китоби якум, Душанбе, «Ирфон», 1984, сањ. 22.
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шуда, азми ангурканї мекунад ва боѓбон, ки
ангурњоро љамъ меовард, тасвир ёфтаанд:
Ангуру токи ў нигару васфи он шунав,
Васфи тамом гуфт зи ман боядат шунид.
Он хўша бин фитода бар ў баргњои сабз,
Њам диданаш хуљастаю њам хўрданаш лазид.
Рўзе шудам ба раз, ба назора ду чашми ман
Хира шуд аз аљоиби алвон, ки бингарид.
Дидам сиёњрўй арўсони сабзмўй,
К-аз ѓам дилам ба дидани эшон биёрамид.
Гуфтї, ки шоњи занг яке сабз чодаре
Бар духтарони хеш ба амдан бигустарид.
В-эшон муаллаќ аз њар љоеву њар яке
Овехта зи модар пистон њамемазид.
Ман даст њар даме ба яке кардамею шодБудам бад-он чи даст ад-эшон њамерасид.
Огањ набудам эч ки дењќон маро зи дурБо он бузургвор арўсон њамебидид.
Бо ман зи шарм љанг наёрист кард њеч
В-аз бањри ному нанг яке теѓ баркашид.
В-он гардани латифи арўсон њаме гирифт,
Пайвандашон ба теѓи бурранда њамебурид (116).
Башшори Марѓазї монанди Рўдакї љараёни
тайёр кардани майро нишон медињад. Чун май
њосил шуд, дењќон аз он як љом нўши љон кард,
фањмид, ки хушлаззат аст, ба хусрав њадя бурд:
Хусрав калиди ќуфли ѓамаш ном кард аз он-к
Љуз май надид ќуфли ѓаму ранљро калид (118).
Азбаски май «калиди ќуфли ѓам» будааст, шоир
низ ба вай мењр баст. Ѓояи ќасида њамин ки «Разро
худой аз ќабили шодї офарид». Ин аст, ки тамоми
ќасидаро муњаббати њаёт фаро гирифтааст.
Байтњои зеринро намуна меорем:
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Разро худой аз ќабили шодї офарид,
Шодию хуррамї зи раз омад њама падид.
Аз љавњари латоифи мањз офарид раз,
Он, к-ў љањону халќи љањонро биёфарид.
Аз раз бувад таому њам аз раз бувад шароб,
Аз раз бувад-т нуќлу њам аз раз бувад набид.
Шодї фурўхту хуррамї он кас, ки раз фурўхт,
Шодї хариду хуррамї он кас, ки раз харид (115).
Мутаассифона, мувофиќи таќозои замон дар китоби «Сабаќи Рўдакї» аз ќасоиди шоирон танњо
ташбиб пешкаши хонандагон шудаанд, вагарна дар
мазмуну мўњтаво ва сохтори он ќасидањо низ
таъсири мактаби эљодии Рўдакиро ба таври бориз
дидан мумкин буд. Аммо аз ташбибњо низ, ки тасвири манзарањои табиатро фаро гирифтаанд, сабки
Рўдакї ба мушоњида мерасад.
Рўдакї манзара ва њаводиси табиатро рўшану
зебо ва зиндаю љоннок ба тасвир меовард. Онњоро
мисли одамон дар њаракату амал нишон медод.
Шоирон Унсурї, Фаррухї, Манучењрї ва дигарон
низ дар ташбиби ќасидањои худ боду абру борон,
офтоб ва моњу ситорањо, наботот, гулу гиёњ ва амсоли инњоро ташхисонида, сифату хислат, хулќу
атвор, рафтору кирдори одамонро ба онњо нисбат
додаанд, ба ибораи дигар, сайёрањои осмон ва
падидањои олами табиатро њамчун одамони зинда
бо њиссу њаяљон тасвир кардаанд. Фаро расидани
Наврўз ва эњёи олами табиат дар яке аз ташбибњои
Унсурї чунин ранг гирифтааст:
Наврўз фароз омаду идаш ба асар бар,
Н-аз якдигару њар ду зада як ба дигар бар.
Наврўзи љањонпарвар монда зи дањоќин,
Дењќони љањондидаш парварда ба бар бар.
Он зевари шоњона, ки хуршед бар ў баст,
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Овард, њамехоњад бастан ба шаљар бар.
Бар гавњари ў абр магар ошиќ гаштаст,
К-аз дида њаме ќатра чаконад ба гуњар бар.
Гўї магар аз чашмаи Хизр аст, чу бинї,
Обе, ки бувад монда шабона ба хазар бар.
Аз лола чу бељодаст оњу ба биёбон,
Нахљир чу пирўза зи сабза ба камар бар.
Бо ёр яке сўи шамар шав, чу вазад бод,
Бишмар шикани зулфи бутонро ба шамар бар.
Гар хок њамехандад зери ќадами абр,
Чун абр њаме зор бигиряд ба забар бар.
Пурсурату наќш аст њаме рўи замин пок,
Фитнаст магар абр бар ин наќшу сувар бар.1
Фаррухї, ки дар ташбиби яке аз ќасидањояш
барги дарахтро чун ошиќи зор рангзард,
хамидаќомат тасвир намуда буд («Гар на ошиќ шудаст барги дарахт, аз чї рухзард гашту пушт дуто?»), дар ташбиби ќасидаи дигар манзараи чаманистон ва њолату вазъияти гулу лола, њаракати боду абрро чунин ба силки тасвир мекашад:
Чу сер гашт сари наргиси ѓунуда зи хоб,
Гули кабуд фурў хуфт зери пардаи об.
Чу сурхгул ба сар андар кашид сабзридо,
Фурў кашид рухи арѓувон кабуд ниќоб.
Зи лола боѓ пур аз шамъи барфурўхта буд,
Намуд боѓ бар он шамъњои хеш эъљоб.
Бикушт боди хазон шамъи боѓрову равост,
Агар надорад бо бод шамъи тобон тоб.
Њамекунанд ба рангу ба гуна себу бињї
Њикояти рухи Даъду њадиси рўи Рабоб.
Магар дарахти шукуфта гуноњи Одам кард,
Ки њамчу Одам урён њаме шавад зи сиёб.
1

Сабаќи Рўдакї. сањ. 34.

502
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Баромад аз сари кўњсорњо талояи абр
Чу љўќњои њавосил, ки баркашї ба таноб.
Кунун, к-аз абр чу парри њавосил аст њаво,
Чу дошт бояд мўи њавосилу санљоб.
Ба љои лолаву бўи бањори тоза бихоњ
Набиди равшану дуди бухуру бўи гулоб...1
Ташбиби дигари Фаррухї, ки дар он сабки
Рўдакї боризтар ба мушоњида мерасад ва офтобу
моњу ситорањо ташхисонида шудаанд, ин аст:
Зи офтоб људо буд моњ чандин шаб,
Њамедавид ба гардун бар офтоб талаб.
Хамида гашта зи њиљрону зард гашта зи ѓам,
Низор гашта зи ишќу гудохта зи тааб.
Чу офтобталаб назди офтоб расид,
Нишот карду тараб карду буд љои тараб.
Фурў нишаст чу бар офтобу равшан кард
Ба рўи равшани ў чашми тираи чун шаб.
Чу моњи дилшуда бо офтоби равшанрўй
Гузор кард бад-ин дар њаме ду рўзу ду шаб.
Ситорагон њама огањ шуданду моњ хиљил,
Зи ишќ њар кї хиљил шуд, аз ў мадор аљаб...
Намози шом њама некўвон ба ид шуданд
Тарабкунону тамошокунону хандонлаб.
Бунафшазулфи ман андар миёнашон гуфтї:
Чу моњ буду дигар некўвон њама кавкаб.
Ба ид рафт ба як ному бозгашт зи ид,
Нињод халќ мар ўро њазор гуна лаќаб.
Њаво њазор фузун асту мар-маро ду њавост
В-аз он ду давр надонам шудан ба њељ сабаб.
Њавои сўњбати он моњрўи ѓолиямўй,
Њавои хидмати он хољаи бузургнасаб.2

1
2

Њамон љо, сањ. 73-74.
Сабаќи Рўдакї, 75.
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Дар чунин ташбиби Манучењрї низ олами табиат – навбањор, осмони беѓубор, боѓу бўстон,
мурѓакону гулбунњо, кабку шорак (сор), фохтаю
бат (мурѓобї), ќумрию пўпуяк (њудњуд) в. ѓ. зинда,
љоннок ва мисли мардум дар њаракату амал тасвир
ёфтаанд:
Навбањор омаду овард гулу ёсумано,
Боѓ њамчун Тибиту роѓ ба сони Адано.
Осмон хайма зад аз байраму дебои кабуд,
Меѓи он хайма ситоки суману настарано.
Бўстон гўї бутхонаи Фархор шудаст,
Мурѓакон чун шаману гулбунакон чун васано.
Бар кафи пои шаман бўса бидода васанаш,
Кай васан бўса дињад бар кафи пои шамано.
Кабк ноќусзану шорак сантурзан аст,
Фохта нойзану бат шуда танбўрзано.
«Пардаи рост» занад нору бар шохи чанор,
«Пардаи бода» занад ќумрї бар норвано.
Кабк пўшида яке пирањани хаззи кабуд,
Карда бо ќир мусалсал ду бари пирањано.
Пўпуяк пайкии нома зада андар сари хеш,
Нома гањ боз кунад, гањ шиканад бар шикано...
Анъанањои Рўдакї на танњо дар ташбиби
ќасоид, балки дар мазмуну мўњтавои онњо, бахусус
дар мадења, ситоиши мамдўњ зуњур кардаанд. Вале
бояд иќрор кард, ки ягон нафар ќасидасаро дар
масъалаи ифода намудани ѓояњои ватандўстї ба
сатњи Рўдакї баробар шуда натавонистааст. Сабаби ин, ба фикри мо, дар мавќеи сиёсии шоир аст.
Рўдакї
сухансарои
бузурги
ватандўст
ва
халќпарвар буд ва манзури ў аз ќасидасарої на
танњо бузургдошти мамдўњ, балки ситоиши ватан
ва обу хоки он, тасвири муборизаи мамдўњ дар
њифзи мамлакат ва тахту тољ низ мањсуб мешуд. Ба
ин маънї бузургдошти ватан яке аз мавзўъњои асо504
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сии ќасидањои ў ба шумор меояд. Дигар шоирони
ќасидасаро ин гуна рисолат надоштанд.
Ашъори Рўдакї умуман ба инкишофи минбаъдаи адабиёти форсї-тољикї баракат бахшидааст. Шикоят аз замон ва танќиди љањон, ки аз
љумлаи мавзўу масъалањои эљодиёти Рўдакї буданд, дар осори бисёр шоирон идома ёфтанд. Шоир
Айюќї дар хотимаи достони «Варќа ва Гулшоњ»
шикваи муассире аз љањон ва зимомдорони ваќт
дорад. Шоире, ки тамоми умр бо зањмат ба сар
бурдааст, чун Рўдакї дар поёни умр нисбат ба
њукуматдорони «шањриву турк» нафрату ѓазаби
худро ба силки шеър мекашад. Вай «гардонљањон»
ва роњбарони «дил пурдаѓал», бадмењр, бевафо, нобакор, зиштрўй ва сангдилро, ки уммедњои одамонро дарњам шикаста, «бе коми дил зери гил»
кардаанд, сахт мазаммат менамояд. Маълум мешавад, ки Айюќї дар рўзгори худ дарду ранљи бисёр
кашидааст, ки он њама зиллатро њукуматдорон
нисбат ба ў раво дидаанд. Шоир дар ин бора муфассал сухан накарда, фаќат ишора мекунад, аммо
золимони маккору њилагарро ба «нобакорї»
мањкум менамояд:
Дареѓо, ки бадмењр, гардонљањон
Надорад вафо бо касе љовидон.
Набояд њамебаст дилро дар ўй,
Ки бас нобакор асту бас зиштрўй.
Басо мењри пайваставу бастадил
Ки ў кард бе коми дил зери гил.
Бас уммедњоро, ки дар дил шикаст,
Басе бандњо, к-ў кушоду бубаст.
Агар ман бигўям, ки бо ман чї кард?
Чї овард пешам зи доѓу зи дард?
Бимонад аљаб њар кас аз кори ман,
Хўрад то ба љовид темори ман.
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Маро ќисса з-ин турфатар уфтод,
Валекин наёрам гузаштан ба ёд.
Агар зиндагонї бувад он самар,
Бигўям, ки чун буд њама сарбасар.
Чї карданд бо ман зи макру њиял,
Касоне, ки шон буд дил пурдаѓал.
Зи марду зану пиру барно ба њам,
Зи шањриву турку зи бешу зи кам –
Супурдам ба яздон ман онро тамом,
Ки яздон кунад њукм рўзи ќиём.
Ситонад зи њар нокасе доди ман,
Расад рўзи мањшар ба фарёди ман.1
Ќасидасаро ва шоири машњур Анварї, ки дар
ќатори Фирдавсию Саъдї яке аз паямбарони назм
дониста шудааст, дар мавзўи бесуботии љањон ва
ситамгарии дањр шеърњои пурмазмун гуфтааст.
Агар Рўдакї љањонро «зишткирдор» шуморида,
«њама кори ў на њамвор аст» гуфта бошад, Анварї
онро ба дафтари сиёњу сафеде монанд мекунад, ки
рўзгор дар сањафоти он ѓайр аз бадї чизи дигаре
нанавиштааст,
бино
бар
ин
бадандешию
бадкирдорињои зиёд дорад. Ў љањонро ишвагару
њилагаре ба њисоб меорад, ки боре «бањри баќои»
одамро «љамоли бињишт» дињад њам, оќибат «шохи
умр»-ро мешиканад ва зери хок мебарад:
Љаридаест нињоди сияњ-сапеди љањон,
Ки рўзгор дар ў љуз ќазои бад нанавишт.
Љањон бинои гили тира кардааст љањон
В-аз ин ду моя сиришт он, ки мояњо бисиришт.
Замона рўзе чанд аз тариќи ишвагарї
Дињад бањори баќои туро љамоли бињишт.
Валек боди хазонаш чу шохи умр шикаст,
Ба мавт бистару болин кунад зи хоку зи хишт.
1

Сабаќи Рўдакї, сањ. 268-269.
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Агар Рўдакї дар мавриди хонавайронї талхталх гање хандаю гање гиря карда, норизоии худро
аз корњои љањон иброз дошта бошад, чун зављаи
Анварї чашм аз љањон мепўшад, шоир ба њамин
бањона
љафокорињои
«гунбади
гардон»-ро
берањмона ба зери тозиёнаи танќид мегирад ва
муќаббирон – ањли тадбир, њукуматдорони ваќтро
ба бехирадї гунањкор мекунад. Ѓазали Анварї
«Шикоят аз дањр» анъанањои шиквагарии
Рўдакиро идома дода, аз љањон ва зимомдорони
даврони зиндагии худ бо тезию тундї њадс мезанад
ва нуќсону камбудињои иљтимої, бахусус беадолатии љањондоронро ошкоро баён менамояд, то љое,
ки аз офтоби њаводис љањон сўхтаву роњбарони
кишвар вазоифи худро – ба халќ рўзї додану амният фаро оварданро иљро карда наметавонанд. Он
ѓазал чунин аст:
Љафои гунбади гардон ба пояе бирасид,
К-аз он фарозтар андар замир поя намонд.
Хирад чу мўрча дар ташти њайрат аст аз он-к
Мудаббиронро тадбири ташту хоя намонд.
Аз офтоби њаводис чунон бисўхт љањон,
Ки кўњро ба масал, дастгоњи соя намонд.
Кадом тифли таманно кунун расад ба булуѓ,
Чу дар саводу баёзи замона доя намонд?!
Тамаъ бибур зи сарое, ки назми айш дар ў
Ба њамсароя тавон доду њамсароя намонд.
Љањон вазоифи рўзию амн боз гирифт,
Муљоњизони фалакро магар, ки моя намонд.
Бисёр шоирон аз шеърњои Рўдакї тазмин кардаанд. Сабаби ин, ќабл аз њама, шўњратмандї, равонї
ва нуфузи онњо дар байни шуарои форсизабон мебошад. «Сабки шеъри Рўдакиро аѓлаби шоирон
таќлид карда, ё аз он мутаассир шудаанд ва ашъо507
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ре, ки ба вазну ќофияи ашъори Рўдакї суруда шуда
бошанд, бисёранд». Шаклњои тазмин рангоранганд: баъзе шоирон мазмуни ин ё он шеъри
Рўдакиро дар шеъри худ баён кардаанд, бархе порча, байт ва мисраи шоирро вом гирифта, аммо исми шоирро тазаккур надодаанд, зеро он порањо хеле машњур буда, ањли илму адаб медонанд, ки моли
устод Рўдакї мањсуб мешаванд. Шоироне њам будаанд, ки аз шеъри Рўдакї тазмин кардаанд ва исми ўро бо эњтиром дар шеърашон љой додаанд.
Шоирон Ѓазоирии Розї, Маъруфии Балхї (ќарни
чањоруми њиљрї) Усмон Мухтори Ѓазнавї, Фаррухии Систонї (њар ду ќарни панљуми њиљрї), Муиззии Нишопурї, Хоќонии Ширвонї (њар ду ќарни
шашуми њиљрї), аз устод Рўдакї тазминњои хуб ба
мерос гузоштаанд. Чанд мисол меорем. Ѓазоирии
Розї дар мадњи Абўалмулук Арслон бинни Масъуди Ѓазнавї ва дар васфи љашни Нигинобод як мисраъ аз Рўдакиро тазмин карда, менависад:
Чу ман бубинам бар тахти хусравона туро,
Ба дастгоњи Фаридуну пойгоњи Ќубод.
Љуз он нагўям, шоњо, ки Рўдакї гўяд:
«Худой чашми бад аз мулки ту бигардонод».
Шоири маъруф Усмон Мухтори Ѓазнавї дар
ќасидае дар мадњи Хоља Муњаммади Номї, ки яке
аз вазирзодагони Ѓазнин буд, мегўяд:
Байтест бад-ин ќоида устоди Аљамро,
К-он байт ба мадњи ту матин омаду мањкам:
«То даргањи ў ёбї, магзар ба дари кас,
Зеро ки њаром аст таяммум ба лаби ям».
Усмон Мухтори Ѓазнавї дар ќасидае дигар дар
мадњи яке аз подшоњони замони худ менависад:
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Он байт, ки устоди Аљам гуфт бар ин вазн,
Нањмор бад-ин њасб њаме шояд монанд,
«Эй љони њама олам дар љони ту пайванд,
Макрўњи ту моро манамоёд Худованд».
Њарчанд ки дар ин пора номи Рўдакї ба чашм
намерасад, «Устоди Аљам» ишора аз ўст ва байти
дуюм моли Рўдакист.
Муиззии Нишопурї низ дар як ќасидаи худ мефармояд:
То мутрибу ќаввол зи бањри ту бигўянд
«Эй љони њама олам дар љони ту пайванд».
Муиззї дар порчаи зерин байти дуюмро аз
Рўдакї иќтибос меорад:
Тазмин кунам ин байт, ки аз рўи њаќиќат
Маънеш љуз ўро ба љањон нест мусаллам.
«То даргањи ў ёбї, магзар ба дари кас,
Зеро ки њаром аст таяммум ба лаби ям».
Муиззии Нишопурї низ дар як ќасидае дар
мадњи яке аз писарони Маликшоњи Салчуќї як
байти Рўдакиро ба ин зайл ба тазмин меорад:
Яке байти наѓз аст мар Рўдакиро,
Ки андар љањон ту сазовори онї:
«На љуз айб чизест, к-он ту надорї,
На љуз ѓайб чизест, к-он ту надонї».
Сўзании Самарќандї дар яке аз ќасидањои худ,
ки хитобан ба писараш сурудааст, се байти
Рўдакиро назира кардааст:
Андарин њасб Рўдакї гўйї,
Орият дод байтаке чандам:
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«Чун гусї кардамат ба дастаки хеш,
Гунањи хеш бар ту афгандам.
Хона аз рўи ту тињї кардам,
Дида аз хуни дил биёгандам.
Аљаб ояд маро зи кардаи хеш,
К-аз дари гиряам њамехандам».
Пас аз ин чунин байти Сўзанї омадааст:
Бе љамоли ту, эй писар њошо,
Њамчу девонагони бебандам.
Сўзании Самарќандї дар ќасидаи дигар ба
мадњи Шамсиддин Муњаммад Абдулазиз бинни
Моза як байти Рўдакиро аз ќасидаи ў дар бораи
Балъамї чунин тазмин мекунад:
Дар мадњи ту ба сурат тазмин адо кунам,
Як байти Рўдакиро дар њаќќи Балъамї:
«Садри љањон, љањон њам торикшаб шудаст,
Аз бањри мо сапеда содиќ њамедамї??»
Аз худи њамин ќасидаи Рўдакї шоир Маъруфии
Балхї як мисраи онро тазмин менамояд:
Аз Рўдакї шунидам, устоди шоирон,
К-«андар љањон ба кас маграв љуз ба Фотимї».
Шоири шањир Фаррухии Систонї њам дар
ќасидае рољеъ ба Хоља Абулќосим бинни Њасан як
байти Рўдакиро тазмин мекунад:
Як байт шеър ёд кунам з-он, ки Рўдакї
Гарчи туро нагуфт, сазовори он туї:
«Љуз бартарї надонї, гўї ки оташї,
Љуз ростї наљўї, моно тарозуї».
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Шоирон дар ашъор ва ќасоиди худ аз Рўдакї
мисраъ, байт ва порањои машњурро тазмин карда,
гоњо тасрењи исми муаллифро зарур намешумурдаанд ё бо ишорае аз унвони ифтихорї ё лаќаби ў
ќонеъ мешудаанд. Чунончи, Хоќонии Ширвонї дар
ќасидае, ки дар бозгашти худ аз Њаљ навиштааст, як
мисраъи Рўдакиро тазмин мекунад («Кас фиристод
ба сар андар айёр маро»), аммо номи Рўдакиро
зикр наменамояд. Њамчунон Шайх Абўсаиди
Абулхайр низ аз ашъори Рўдакї фаровон истифода
карда, зикри тахаллуси шоирро лозим надонистааст. Дар китоби набераи Шайх Абў Тоњир бинни
Абўсаиди Абулхайр тањти унвони «Асрор-ултавњид» (соли 576њиљрї) оид ба ањволи Абўсаид
ашъоре њаст, ки аз рўи сабки худ моли Рўдакї мебошад, аммо соњиби китоб номи шоирро зикр накардааст. Яке аз ѓазалњо чунин матлаъ дорад:
Гирифт хоњам зулфайни анбарини туро,
Ба бўса наќш кунам барги ёсамини туро.
Дигар ќитъаест, ин сатрњои аввали вай:
Имрўз ба њар њоле Баѓдод Бухорост,
Куљо мири Хуросон аст, пирўзї он љост...
Боз ѓазале, ки матлааш ин аст:
Ай рўи ту чун рўзи далели мувањњидон
В-ай мўи ту чунон чу шаби мулњид аз лањад.
Ѓазали шевое бо чунин оѓоз:
Аз дўст ба њар чиз чаро боядат озард?
К-ин айш чунин бошад: гањ шоду гање дард.
Боз чанд ѓазалу ќитъаи Рўдакї дар «Доробнома»
дида шудааст. Онњо чунин матлаъ доранд:
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1. Писар ба пеш кашидам хаданги ќањри туро,
Чу тир бар љигар ояд, писар чї суд кунад.
2. Кор њама рост чунон ки бибояд,
Њоли шодист шод бошї шояд.
3. Њар бод, ки аз сўи Бухоро ба ман ояд,
Бо бўи гулу мушку насими суман ояд.
4. Дареѓам ояд хондан газофвор ду ном
Бузургвор ду ном аз газоф хондани ом.
5. Бо ошиќон нишину њама ошиќї гузин,
Бо њар ки нест ошиќ, кам гўю кам нишин.1
А. Абдуллоев дар муќаддимаи муфассали китоби
дуюми «Сабаќи Рўдакї» (1991) рољеъ ба мактаби
эљодии Рўдакї ва таъсири он ба шоирони асрњои
ХI-ХII андешањои судманд баён кардааст. Ў бо
далелњо ба исбот мерасонад, ки махсусан се тан –
Ќатрони Табрезї, Масъуди Саъди Салмон ва Муиззии
Нишопурї
Рўдакиро
бомуваффаќият
пайравї намудаанд. Дар ин ќарнњо шоире набудааст, ки аз эљодиёти Рўдакї бархурдор нагардида
бошад. Бисёре аз шуаро дар ашъори худ Рўдакиро
ном набурда ва аз асарњояш иќтибосе наоварда
бошанд њам, дар мазмуну мўњтаво ва сабки эљодии
онњо таъсири мероси адабии ў рўшан њис карда
мешавад. Нуфузи осори бадеии Рўдакї чунон афзун
будааст, ки шоирони форсигўи мамлакатњо,
шањрњо ва њавзањои адабии гуногунро фаро мегирифт. Дар ин бора эљодиёти Ќатрони Табрезї,
Масъуди Саъди Салмон ва Муиззии Нишопурї да1

Дар ин ќисм баъзе порчањои шеърї, ки дар пайравии Рўдакї
гуфта шудаанд, аз муќаддимаи «Девони Рўдакии
Самарќандї…» иќтибос шудаанд.
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лолат мекунанд. «Дар эљодиёти ин адибон ва амсоли онњо анъанањои Рўдакї, балки бисёр
давомдињандагони сабки ў низ таъсиру наќш гузоштааст. Бинобар ин онњоро пайравони мактаби
Рўдакї њисобидан салоњ аст. Шоирони мазкур аз
шањрњои аз њам фарсахњо дур бархоста ва ба
доирањои адабии гуногун мансубанд. Ќатрон аз
Озарбойљон, Масъуди Саъд аз Њиндустон. Ягона
чизе, ки онњоро ба њамдигар наздик оварда, дар сари як дастурхон менишонад, сухани зебои тољикї
ва сабки Рўдакию анъанањои мактаби адабии ўст».1
Устод Рўдакї поягузори сабки хуросонист ва
хусусиятњои ин сабки эљодї, ки аз соддагию образнокии баён, бетакаллуфї, сањли мумтанеъ будан,
њаётдўстї, васфи хушињои зиндагї, тавсифу
ташбењот ва дигар саноеи сухани реалї-њаётї иборатанд, дар осори адабии шоирони асрњои Х-ХII
рўшан ба назар мерасанд. Ќатрони Табрезї турк
бошад њам, бо саъю кўшиши зиёд забони форсиро
омўхта буд. Осори шоирони тољик, ќабл аз њама
Рўдакї, дар забономўзї мактаби ў мањсуб мешуданд. Дар љараёни омўзиши забон Ќатрон аз
эљодиёти шуарои форсигў бањрањо мебардошт.
Ањмад Абдуллоев дар байни ќасидањои Рўдакї
«Шикоят аз пирї» ва Ќатрон оид ба зилзилаи Табрез њам дар вазн, њам дар мазмун њамоњангиро
таъкид кардааст. Дар воќеъ байтњои зерин
ќаробати мундариља ва авзони ду ќасидаро нишон
медињанд. Рўдакї:
Љањон њамеша чу чашмест, гирдгардон аст,
Њамеша то бувад оин-ш гирдгардон буд.
Куњан кунад ба замоне, њамон куљо нав буд,
Ва нав кунад ба замоне њамон, ки хулќон буд.
1

Сабаќи Рўдакї. Китоби дуюм, Душанбе, «Адиб», 1991, сањ.
4-5.
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Ќатрон:
Аз он замон, ки љањон буд, њол з-ин сон буд,
Љањон бигардад, лекин нагардадаш ањвол.
Дигар шавї ту, валекин њамон бувад шабу рўз,
Дигар шавї ту, вале ин њамон бувад мању сол.1
На танњо ягонагии услуб – услуби хуросонї,
балки наздикии мазмуну мундариљаи бисёр ашъори
Рўдакї ва Ќатрон боиси он гардидаанд, ки гоњо як
шеърро њам ба Рўдакї њам ба Ќатрон нисбат
медињанд. Рўдакї дар асри Х, Ќатрон дар асри ХI
ба сар бурдаанд. Бинобар ин, табиист, ки шеърњои
Рўдакї ба Ќатрон гузаштааст. Байтњову сатрњои
Рўдакиро гўё Ќатрон «њазм» кардааст. Чунончи,
дар порчаи зерин байтњои дуюм ва чањорум аз
Рўдакианд, вале дар байни сатрњои Ќатрон ворид
шуда њулул гардидаанд. Бинобар ин он байтњоро аз
Ќатрон низ мењисобанд:
Агар ганљет бодовард, бояд сўи њомун рав,
Ки дар њар гом сад ганљ аст бодоварда дар њомун.
Бихандад лола бар сањро ба сони чењраи Лайло,
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун.
Напаррад булбул андар боѓ љуз бар буссаду мино,
Напўяд оњу андар дашт љуз бар ѓолия пурхун.
Зи оби љўй њар соат њаме бўи гулоб ояд,
Дар ў шустаст пиндорї, нигори ман рухи гулгун.
Агар як зулф бифшонад, аз ў сад дил рањо гардад
В-агар як чашм бигморад,
дусад дилро кунад мафтун…2
Ањмад Абдуллоев мисолњои фаровон овардааст,
ки байтњои Рўдакї ё айнан ё бо андак таѓйироти
љузъї дар ашъори Ќатрон истифода шудаанд. Аз
1
2

Сабаќи Рўдакї. Китоби дуюм, сањ. 7.
Њамон љо, сањ. 8.
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њамин љост, ки ў чунин хулоса мебарорад: «Њамин
тавр, бањрабардорию таъсиргирии Ќатрон аз ашъори султони шоирон тамоман равшан мешавад ва ў
эљодиёти худро дар асос ва заминаи мактаби адабии Рўдакию пайравони он тахсис намуда, аз ин
мактаб сабаќ омўхта, яке аз давомдињандагони
бењтарини услуби хуросонї дар ѓарбии Эрон гардидааст».1
Масъуди Саъди Салмон мисли Муиззии
Нишопурї бар хилофи Ќатрони Табрезї, Хоќонї,
Абўсаиди Абулхайр дар ашъораш Рўдакиро ёд мекунад ва агар иќтибос аз шеърњояш бигирад, тазаккур медињад. Ў дар ќасидае, ки дар мадњи Арслон
ибни Масъуд навиштааст, як сатр аз Рўдакї меорад:
Чу ман бубинам бар тахти хусравона туро,
Ба дастгоњи Фаридуну пойгоњи Ќубод.
Љуз он нагўям, шоњо, ки Рўдакї гўяд:
«Худой чашми бад аз мулки ту бигардонод».
Шоир ва орифи бузург Мавлоно Љалолиддини
Румї, ки ба ашъори устод Рўдакї муњаббат доштааст, бо шаклњои гуногун ба тазмини шеърњои ў мепардозад. Якум, ў чанд ѓазали худро бо њамон вазну ќофия ва радифе гуфтааст, ки Рўдакї эљод карда
буд. Масалан, матлаи яке аз ѓазалњои ѓиноии
Рўдакї ин аст:
Њар бод, ки аз сўи Бухоро ба ман ояд,
Бо бўи гулу мушку насими суман ояд.
Љалолиддини Румї яке аз ѓазалњои худро бо
њамин байти Рўдакї оѓоз намуда, тамоми ѓазалро
дар пайравии Рўдакї офаридааст:
1

Њамон љо, сањ. 9.
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«Њар бод, ки аз сўи Бухоро ба ман ояд,
Бо бўи гулу мушку насими суман ояд».
Бар њар зану њар мард кай он бўй асар кард,
Гўянд, ки он бўй њаме аз Хутан ояд.
Не, не, зи Хутан чашмаи хуш менадињад бўй,
Ин бўй њаме аз бари маъшуќи ман ояд.
Эй турки камарбастаи љонам зи фироќат
Гўянд ќабои ту маро пирањан ояд.
«Њар шаб нигаронам, зи Яман то ту барої,
Зеро ки Суњайлию Суњайл аз Яман ояд».
Дар ин ѓазал байтњо, вожањо, мусталењоте истифода шудаанд, ки дар ѓазали Рўдакї низ дида мешаванд.
Дар «Девони кабир»-и Љалолиддини Румї чунин
тазмин ё љавобияи шоир ба ѓазали Рўдакї низ ба
чашм мерасад:
Њар нукта, ки аз зањри аљал талхтар ояд,
Онро чу бигўяд лаби ту, чун шакар ояд.
Дар чоњи занахдони ту њар љон, ки ватан сохт,
Зуд аз расани зулфи ту бар чарх барояд.
Њин, тўша дињ аз хўшаи абрўи тариќат,
З-он пеш, ки љонро зи ту ваќти сафар ояд.
Аз давлату овози хушат бўи дил ояд,
Лаббайк занам, нафњаи хуни љигар ояд.
Исматуллоњи Хидоятзода дар маќолаи худ
«Пайванди маънавии Рўдакї ва Мавлавї» ѓазали
мазкури Љалолиддини Румиро оварда, таъкид мекунад, ки «ба ин ѓазали Рўдакї љавоб гуфтани
Мавлавї дар илм маълум набуд».1 Маълум мешавад, ки муаллифи маќола аз нашри «Девони
1

Исматуллоњи Њидоятзода. Пайванди маънавии Рўдакї ва
Мавлавї. – «Адабиёт ва санъат», 23 майи соли 2007.
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Рўдакии Самарќандї» огоњї надоштааст. Зеро дар
ин китоб фасле њаст бо номи «Рўдакї ва Мавлоно
Љалолиддин», ки бо чунин суханон оѓоз меёбад:
«Мавлоно Љалолиддин... ба шеъри Рўдакї
таваљљўњи хосе доштааст. Ў чанд ѓазал ба вазну радиф ва ќофияи ашъори Рўдакї суруда ва гоње байте
аз Рўдакї ва гоње мисраъ аз ашъори ўро айнан
оварда ва гоње низ мазомини ўро гирифтааст».1 Сипас ѓазали Рўдакї ва назираи Љалолиддини Румї
ба он дарљ карда шудаанд.
Аммо ба чунин хулосаи И. Њидоятзода мувофиќ
њастем: «Дар асоси мисолу мулоњизањои боло мумкин аст ба чунин хулоса омад, ки таъсир ва нуфузи
осори бадеии устод Рўдакї дар асри ХIII њам дар
тамоми ќаламрави шеъри форсї, аз љумла дар Туркияи усмонї, махсус ва пурќувват будааст.
Адиб, мутафаккир ва инсонпарвари бузург
Љалолиддини Балхї дар ќолаб ва образњои бадеии
ашъори устод Рўдакї мувофиќи табъу завќ,
фањмишу дониш, маслаку маром ва идеалњои
ѓоявию бадеии замони худ асарњои наву тоза эљод
намуда, бо њамин як навъ садоќату эътиќоди худро
нисбат ба шахсият ва осори абадзиндаи устод
маъруф доштааст.
Ба осори Рўдакї рў овардани Мавлавї шоњиди
барљастаи робитаю пайванди маънавї ва ќаробати
рўњонии ин ду инсони баргузидаи бани Одам аст».
Як зумра шоирон кўшиш ба харљ додаанд, ки ба
ќасидаи машњури Рўдакї «Бўи љўи Мўлиён» љавоб
бигўянд, аммо натавонистаанд. Низомии Арўзии
Самарќандї дар «Чањор маќола» навиштааст: «Ва
алњаќ, он бузург бад-ин таљаммул (шукўњ) арзонї
буд, ки њанўз ин ќасидаро кас љавоб нагуфтааст, ки
маљоли он надидаанд, ки аз ин мазоиќ (вазъияти
1

Девони Рўдакии Самарќандї. Муассисаи интишороти
«Нигоњ», Тењрон, 1373 њ. , сањ. 50.
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душвор) озод тавонанд берун омад. Ва аз азбгўёну
(ширинсуханону) латифтабъони Аљам яке амирушшуаро Муиззї буд, ки шеъри ў дар тиловату
тароват баѓоят аст ва дар равонию узубат (ширинї)
ба нињоят.
Зайнулмалик Абўсаъиди Њинду ибни Муњаммад
ибни Њинду ал-Исфањонї аз вай дархост кард, ки
он ќасидаро љавоб гўй. Гуфт: «Натавонам». Илњоњ
(илтимос) кард. Чанд байт бигуфт, ки як байт аз он
байтњо ин аст:
Рустам аз Мозандарон ояд њаме,
Зайнумулк аз Исфањон ояд њаме.
Њама хирадмандон донанд, ки миёни ин сухану
он сухан чї тафовут аст? Ва кї тавонад гуфтан бадин азбе (шириние), ки ў дар мадњ њамегўяд дар ин
ќасида:
Офарину мадњ суд ояд њаме,
Гар ба ганљ андар зиён ояд њаме.
Ва андарин байт аз мањосин њафт санъат аст: аввал – мутобиќ, дувум – мўтазод, севум – мураддаф,
чањорум – баёни мусовот (баробар), панљум – узубат, шашум – фасоњат, њафтум – љазолат (бузургї).
Ва њар устоде, ки ўро дар илми шеър табањњуре
(бањрае) аст, чун андаке тафаккур кунад, донад, ки
ман дар мусиябам (роњи дурустро пеш гирифтаам).
Вассалом»
Дар ин љода бузургворони сухан, ки истеъдоди
эшон дар паноњи парвардигор аст, тавфиќ ёфтанд.
Мавлоно Љалолиддини Румї аввалан аз ќасидаи
Рўдакї «Бўи љўи Мўлиён» илњом гирифта, аз 17
байт иборат ѓазали љавобия навиштааст. Аз он се
байтро њамчун намуна меорем:
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Бўи боѓи гулситон ояд њаме,
Бўи ёри мењрубон ояд њаме.
Аз нисори гавњари ёрам маро
Оби дарё то миён ояд њаме.
Бо хаёли гулситонаш хорзор
Нармтар аз парниён ояд њаме.
Дувум. Љалолиддини Румї гоњо байте аз Рўдакї
вом мегирад. Севум. Гоњо мисраи Рўдакиро дар
ѓазалњои худ ба кор мебарад. Чунончи, марсияи
Рўдакї дар сўгвории шоир Муродї чунин оѓоз
мешвад:
Мурд Муродї на њамоно, ки мурд,
Марги чунин хоља на корест хурд.
Мавлавї дар пайравии марсияи мазкур ду ѓазал
гуфтааст. Яке аз онњо, ки як мисраи Рўдакиро дар
бар мегирад, чунин аст:
Гуфт касе: «Хоља Саної бимурд»,
«Марги чунин хоља на корест хурд».
Ќолаби хокї ба замин боз дод,
Рўњи табиї ба фалак ў супурд.
Моњи вуљудаш зи ѓуборе бираст,
Оби њаёташ ба дар омад зи дурд.
Партави хуршед људо шуд зи тан,
Њарчи зи хуршед људо шуд, фасурд.
Софии ангур ба майхона рафт,
Чунки аљал хўшаи танро фашурд...
Дар ин марсия ба љуз вазну ќофияи марсияи
Рўдакї рўњи он низ риоя шудааст. Сўзу гудоз дида
намешавад, шикоят аз дасти фалаки каљрафтор
вуљуд надорад, балки марги Саної њамчун як
њолати табиї, поёни умри инсон тасвир ёфтааст.
Рўњи ў ба фалак пайваст. Мавлоно дар бузургдош519
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ти шоир образњои хуб корбаст мекунад: «Моњи
вуљудаш», «Оби њаёташ», рўњ њамчун «партави
хуршед», «софии ангур». Њамаи инњо симои нуронии Саноиро пеши назар меоранд ва хонанда
мефањмад, ки Саної чї гуна марди шарифу наљиб
будааст.
Пас аз тохту този лашкари муѓул ба
Мовароуннањру Хуросон назирагўї ба ашъори
Рўдакї хеле суст шуд. Ба фикри мо ин ду сабаб дорад. Аввалан, муѓулњо дар ќатори бисёр ёдгорињои
маънавии халќи тољик осори Рўдакиро низ аз байн
бурданд. Баъзе намунањои мероси адабии ў дар
тазкирањо, баёзњо, луѓатњои тафсирї тасодуфан
боќї мондаанд, ки шоирон ба љустуљў кардани
онњо њавсала надоштанд. Бино бар ин назира њам
нагуфтанд.
Сониян, љои осори Рўдакиро девони Хоља
Њофизу Шайх Саъдї, девони Шамси Табрезию
«Маснавии маънавї»-и Љалолиддини Румї, осори
рангини Камоли Хуљандию «Хамса»-и Низомии
Ганљавию Амир Хусрави Дењлавї, «Њафт авранг»-и
Љомї ишѓол карданд. Шоирон анъанањои эљодии
ин устодони забардасти адабро пеш гирифтанд.
Шояд шоироне будаанд, ки Рўдакиро пайравї кардаанд, аммо ба иллати мањдудии банда он
назирањои эњтимолї ба ин љониб дастрас нашудаанд. Ном ва осори мањфузмондаи Рўдакї дар ќарни
бистум ќабл аз њама ба шарофати ду устоди
воломаќоми илму адаб – Садриддин Айнї ва Саид
Нафисї эњё гардиданд ва интишор ёфтанд. Дар макотиби тањсилоти њамагонї ва олї њаёт ва эљодиёти
Рўдакї ба сифати мавзўи таълим абадї дохил шуданд. Устод Рўдакї таваљљўњи донишмандон, адибон, оњангсозон, рассомон, кинематографистонро
ба худ кашид. Дар бораи ў асарњои илмї ва бадеї
эљод шуданд. Дар Тољикистон аввалин сатрњои самимиро дар бораи устод Рўдакї Мирзо Турсунзода
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ба майдон овард. Ў дар манзумаи «Ганљинаи
сурудњо» (1941) рољеъ ба ањли њунари Хуросон
андешањои шоирона баён мекунад ва аз он љумла
менависад:
Дар он љо Рўдакї чун рўд бинвохт,
Тамоми халќи олам гўш андохт.
Ѓазалњои равони љовидона
Аз ў монданд дар олам нишона.
Садо ояд њанўз аз оби Љайњун,
Ки «Шеъри Рўдакиам кард мафтун...»
Шоир сипас рољеъ ба њаёти нави замони худ ва
муносибати халќ ба мероси миллии маънавї сухан
ронда, барњаќ менависад:
Суруди Рўдакї шуд зинда акнун,
Расида ављи Фирдавсї ба гардун...1
Нависандаи маъруфи тољик С. Улуѓзода намоишномаи таърихии «Рўдакї» (1958) ва киноповести
«Ќисмати шоир»-ро офарид, ки аз рўи он филми
бадеї ба навор гирифта шуд. Дар ин асарњо Рўдакї
њамчун шоири бузурги инсониятпарвар, ошиќи
содиќ ва муборизи њаќиќату адолат тасвир ёфтааст.
Филми бадеии «Ќисмати шоир» (1957) дар кинофестивали мамлакатњои Осиё ва Африќо (1960) сазовори љоизаи «Уќоби тилло» гардид, ки ин самбули аз љониби ду ќитъаи дунё – Осиё ва Африќо
эътироф шудани симои љовидонаи Рўдакї мебошад.
Шеърњои пурмазмуну пурмўњтаво ва дилпазиру
муассири Мўъмин Ќаноат «Минбари шоир» (1958),
«Дар сафњаи офоќ» (1958) ва «Зиндаи љовид» (1958),
1

Мирзо Турсунзода. Куллиёт иборат аз шаш љилд, љилди 1.
Шеърњо. Душанбе, «Ирфон», 1971, сањ. 50-51.
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ки образи дурахшон ва абадзиндаи «эзиди ашъори
Аљам»-ро офаридаанд, бо манзарањои зиндаву
њаяљонбахш нишон медињанд, ки «Модари дањр ба
як умр ба мисли ту назод!»1
Мўъмин Ќаноат дар шеъри аввал усули
муќоисаро пеш гирифта тазаккур медињад, ки:
Кўњи Олимп дар ривоятњо
Њаст гўё нишемани мавло.
Ваќте ки илму адаб ва фарњанги Юнон дар љањон
ѓулѓула афканда буд, кўњи Олимп «Бањри пирони
пок минбар буд». Аммо бо зуњури Рўдакї дар олами илму адабу фарњанг навбати Аљам фаро расид.
Шоир адабиёту фарњанги Аљамро чунон равнаќу
ривољ дод ва ба пояњои баланд боло бардошт, ки
«Худи Боми љањон шудаш минбар!»2
Дар тасвири Мўъмин Ќаноат Боми љањон, яъне
кўњистони Бадахшон самбули бузургї ва матонат,
ѓановати дунёи маънавии устод Рўдакист!
Шеъри дуюм шўњрати љањонии Рўдакиро гўё дар
минётур акс менамояд. Шеърњои Рўдакї аз оњњои
сўзони шоир иборат аст, ки тавассути хунёгарии
шоир дар љањон шўр андохт ва:
Он дар дилу љону дидаю гўш нишаст,
Дар сафњаи офоќ пас он наќш бубаст.3
Шеъри сеюм монанди шеъри якуми Мўъмин
Ќаноат бо усули муќоиса иншо шудааст. Муаллиф
тасвир менамояд, ки подшоњон, сарватмандон,
мансабдорон, лашкаркашон ва амсоли инњо барои
Мўъмин Ќаноат. Осори мунтахаб дар ду муљаллад. Љилди
якум. Шеърњо, Душанбе, «Ирфон», 1982, сањ. 43.
2 Њамон љо, сањ. 46-47.
3 Њамон љо, сањ. 44.
1
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дар таърих зинда мондани номашон василањои
мухталифро истифода бурда бошанд њам, таърих
номи эшонро аз байн бурд. Мўъмин Ќаноат њастии
Рўдакиро ба он њама шўњратпарастон муќобил мегузорад ва менигорад:
Лек дар мартабаю номи накў, эй устод,
Модари дањр ба як умр ба мисли ту назод!
Љоњпарастон ва њукмронони ваќт ба чашмони
Рўдакї мил кашида, ба шарофати ў номашонро дар
таърих бо бадкирдорї бошад њам, нигоњ доштанд:
То љањон аст, ай эзиди ашъори Аљам,
Зинда дорї ту басе ањриманонро ба карам.1
Мўъмин Ќаноат пайрави эљодиёти устод
Рўдакист. Маънињои бикр ва забони оммафањми
равону ширадор аз байни ёздањ аср ўро ба устод
Рўдакї наздику ќарин гардонидаанд.
Шоири хирадманд Лоиќ ба муносибати дар
шањри Душанбе гузошта шудани пайкараи устод
Рўдакї «Роњи дилњо» (1964) ном шеъри сара ва
таъсирбахш эљод намуд, ки њаёти љовидонї пайдо
кардани Рўдакї, «чу халќаш шоњроњи бахту иќболи
љовидонї ёфт»-ани шоири љањоншумулро баррасї
менамояд.
Шеъри дигари Лоиќ «Баъд аз њазор сол» (1975)
зоњиран «Љавоб ба њасудони Рўдакї, хосса шоири
њасуд Абўзироа» бошад њам, ки кўрии чашми шоири љањонбинро таъна карда буд, моњиятан душманони шоири њаќиќї ва шеъри асилро мазаммат мекунад. Дар ин љода устод Рўдакї баъди гузашти
њазор сол вориси љасур ва њамдили пурзўри худро
пайдо кард.
1

Њамон љо, сањ. 46-47.
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Лоиќ байни шоирони даврони мо, бахсус худаш
ва Рўдакї, пайванди мустањками маънавиро эњсос
мекунад. Зиёда аз ин ў Рўдакиро таърихан њалќаи
иртиботи халќњои тољику эронї мешуморад, ки
сањењ аст. Ин аст, ки ў суруди худ «Зиндарўду
Панљрўд» (1992) – шеъри вањдати эрониён ва
тољиконро «Зи рўди Рўдакї бувад суруди мо, дуруди мо» гўён ибтидо мекунад ва онро бо «Суруде аз
ягонагї, дуруди љовидонагї» ба поён мерасонад.
Катибањои Лоиќ «Дар девони Рўдакї ба љои
бисёрнуќтањо», «Дар ќоимаи њайкали Рўдакї»,
«Дар девори маќбараи Рўдакї дар Панљрўд», «Дар
дафтари осорхонаи Рўдакї дар Панљакат»
маънињои жарф доранд. Онњо баёнгари дарди дили
шоир, садои хомўшнашуда, гавњари ду дидаи бинои
ў, нолаю фарёди ў, мазаммати кўрии таърих мебошанд, ки Рўдакии зиндадил ва сар то по њунарро ин
ќадар «озори љисмонию рўњонї» додааст.1
Ашъори Лоиќ дар бораи Рўдакї муњаббати дардолуди ўро нисбат ба падари адабиёти форсїтољикї ифода менамоянд. Ин як тарафи муносибати Лоиќ ба Рўдакї бошад, тарафи дигари онро
бењтарин назираи ў ба ќасидаи «Бўи љўи Мўлиён
ояд њаме» нишон медињад. Офаридаи Лоиќ, ки бо
матлаи:
Бонги љашни тољикон ояд њаме,
Ѓулѓули Сомониён ояд њаме2 –
оѓоз меёбад, низ ќасида аст. Ин ќасидаи тозабунёд
ба муносибати 1100-солагии таљлили љашни давлати Сомониён – нахустин давлати миллии тољикон
бо њамон вазну ќофияву радифе, ки «Бўи љўи
Мўлиён» дорад, эљод шудааст. Лоиќ аз ќасидаи
1
2

Њамон љо, сањ. 487.
Њамон љо, сањ. 487.
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Рўдакї танњо як мисраъ иќтибос меорад, ки њамон
сатри машњур – «Бўи љўи Мўлиён ояд њаме» мебошад, се маротиба номи Рўдакї зикр мешавад, як
маротиба «соњибќирон», ки манзури Лоиќ устод
Рўдакист, ёд мешавад. Мамдўњи асосї шоњ Исмоили Сомонї, ки дар тасвири Лоиќ:
«Мурд Исмоили Сомонї» магў,
Зинда бо сад корвон ояд њаме.
Ў ба таљлили љашни давлати Сомониён ба сифати мењмон не, балки њамчун мизбон меояд. Дар бари шоњ Рўдакї љой гирифтааст:
Њамрањи ў бо њазорон кавкаба
Рўдакї њамдостон ояд њаме.
Рўдакї бо ўди эъљозофарин
Дилнавозу дилситон ояд њаме.
«Модари май» љом дар каф кафзанон
Дар бари гулдухтарон ояд њаме.
Пайдост, ки Рўдакї мамдўњи дуюм аст дар
ќасидаи Лоиќ. Аммо ў танњо нест. Дар як бари ў
Исмоили Сомонї, дар бари дигараш «Устоди Тўс
«Шоњнома» ба каф» Фирдавсї ќарор доранд. Ва на
танњо онњо:
Дар бари ў бо ѓурури тољикї
Рустам аз Зобулситон ояд њаме...
Бонги нўши мо расад бар осмон,
Чунки он Нўшинравон ояд њаме.
Чунон ки дар ќасидаи «Модари май» низ мамдўњ
дар ињотаи ёру дўстон тасвир меёбад, њамин суннати миллї дар ќасидаи Лоиќ низ ба назар мерасад.
Чунонки Рўдакї базми маликонаро ба тасвир мегирад, Лоиќ ба базми миллии тољикон ташриф
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овардани «Пешвои миллати фарњангсоз»-ро нишон
медињад.
Аз лињози суханофаринї ва њунари шоирї дар
ќасидаи Лоиќ санъатњои ташхис, талмењ ва
муболиѓа фаровон корбаст шудаанд. Ин санъатњо
ќасидаи Лоиќро бо ќасидаи Рўдакї њамоњангу
њамранг кардаанд. Лекин арзиши асосї дар њар ду
ќасида ѓояи ватанхоњї мебошад. Лоиќ боз як хусусияти ќасидаро риоя кардааст, ки ин тазаккур додани тахаллуси шоир дар хотимаи асар аст, фахрия
низ њаст:
Мир Исмоил, эй мењроби ваќт,
К-аз замирам армуѓон ояд њаме.
Кош донистї, ки баъди Рўдакї
Лоиќи сарводахон ояд њаме.
Ќасидаи Лоиќ бо сабки романтикї иншо гардидааст, оњанги мутантан ва ташбењу тавсифњои
рўшан дорад, њамаи алфози шоир баланду
муљаллову бошукўњ омадаанд, аз ќабили «Номи мо
аз Кањкашон ояд њаме».
Бо вазну ќофияву радифи «Бўи љўи Мўлиён...»
дигар шоирони тољик низ шеърњо эљод кардаанд.
Мунтахаби ашъори Шоираи халќии Тољикистон
Фарзона дар се муљаллад «Ќатрае аз Мўлиён»
(2003) ном дорад, ки худи њамин робитаи маънавии
шоираи муосирро бо устод Рўдакї таъкид мекунад.
Пайдост, ки суннатњои адабии султони шоирон дар
баъзе ќарнњо равнаќу ривољ ёфта, баъзе даврањои
таърихї заифтар гардида бошанд њам, дар давоми
1150 сол њаргиз аз байн нарафтаанд.
Анъанањои Рўдакї дар эљодиёти Фарзона мавзўи
тадќиќоти махсус хоњад буд. Мо дар ин силсилаи
ашъори ў, ки «Паёми ниёгон» ном дорад, «Рўдакї»
ном сурудаи ноби ўро ба сифати њалќаи пайванди
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рўњонии шоираи забардаст бо љадди бузургвораш
тазаккур медињем. Шеъри мазкур рози дили падари
адабиёти форсї-тољикї ба шумор меояд. Вай
њамчун асари њасбињолї аз номи Рўдакї ба силки
назм даромадааст ва ќабл аз њама мавќеу маќоми
баланди ўро дар њаёти сиёсї ва фарњангии давлати
Сомониён нишон медињад. Шоир мефармояд:
То Бухоро њамрањи рўди Зарафшон омадам,
Аз парешонї гурезон, сўи Сомон омадам.
Аз паёми гарми ман чашми Бухоро боз шуд,
Баски чун хуршед бо чашми чароѓон омадам.
Дўш аз шаш сўи гетї ташнаи ашъор буд,
Халќ соњибдавлату даврон навозишкор буд.
Дар Аљам Наврўз буду офтобе мешукуфт,
Тахти Сомон пойдору давлаташ бедор буд.
Шеъри ман хун буду аз шарёни мардум мегузашт,
Бо малоик парфишон аз ављи анљум мегузашт.
Сорбоне буду пешопеш гоме менињод,
Корвоне аз биёбонњои саргум мегузашт...1
Сипас нооромињои сиёсї дар Бухоро ва чашми
шоирро кўр кардани душманон ишора мешавад, то
ки халќи тољик дар зулмоти дањр бемашъала бимонад. Дар тасвири Фарзона Рўдакї аз фољиае, ки ба
сари ў омад, аз њаёт дилмонда ва ноумед намешавад, балки бо Бухоро сўњбат ба миён оварда, на
танњо таъкид мекунад, ки «Ёд кун айёми тундињои
парвози маро», балки даврони моро низ дар назар
дошта, чунин изњори эътимод менамояд:
1

Фарзона. Ќатрае аз Мўлиён. Мунтахаби ашъор дар се
муљаллад, љилди якум. Нашриёти «Нури маърифат»,
Хуљанд. 2003, сањ. 339.
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Шояд ин дам низ шеъри ман чу пири рањнамо
Ворисони тундравро сўи фардо мебарад.
То кунун рўди Зарафшон шеъри шодоби маро
То Бухоро, то Бухоро, то Бухоро мебарад.
Бо арзи матлаб, ифодаи мазмуну мўњтаво,
равонї ва образнокї шеъри Фарзона ашъори
Рўдакиро, ки сањли мумтанеъ буданд, ёд меорад.
Чунонки сурудањои Рўдакї њаёти маънавии халќро
шодоб кардаанд, ба мардум рўњу равон бахшидаанд ва њамчун машъал роњи инсониятро ба фардо
мунаввар намудаанд, дар шеъри Фарзона њам
образњое њастанд, ки њам эътилофи ўро бо Рўдакї
ба исбот мерасонанд, њам симои нуронии Одам-ушшуароро пеши назар намоён мекунанд. Ин, аввал
аз њама, образи рўд, рўди пуртуѓёни Зарафшон аст,
ки воќеан то Бухоро рафта мерасад ва заминњои
онро шодоб ва сарсабз менамояд. Дили шоир њам
мисли рўди равон аст, ки ќаъри он махзани дурру
гавњар, оби он њаётбахш аст. Фарзона њамин
шабоњатро ба назар гирифта аз номи Рўдакї гуфтааст, ки «То Бухоро њамрањи рўди Зарафшон омадам». Зарафшон ишорае аз зодгоњи Рўдакї њам
њаст. Гузашта аз ин, мутахассисони заршў аз дарёи
Зарафшон барои хазинаи амир доман-доман зар
људо мекарданд, ки иќтисодиёти кишварро боло
мебурд. Рўдакї бо дурру гавњар ва лаълу забарљади
шеъру сухани худ иќтидори маънавии аморати Бухороро истењком мебахшид. Дар шеъри Фарзона
Рўдакї ва рўди Зарафшон њамин гуна муносибати
мутаќобил доранд.
Образи дуюм аз истиораи «чашми чароѓон»
иборат аст, ки бо хуршед муносибати маънавї дорад. Фарзона аз номи Рўдакї мегўяд:
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Аз паёми гарми ман чашми Бухоро боз шуд,
Баски чун хуршед бо чашми чароѓон омадам.
Истилоњоти шоиронаи «паёми гарм», яъне салому дуруд ва суханони пурњарорат ва «чашми
чароѓон» маънињои аслї ва маљозиро дар бар гирифтаанд. «Паёми гарм» на танњо баёнгари суханони самимона аст, балки ашъори пурмаънї ва
њаяљонбахши шоир њам мебошад. «Чашми
чароѓон» њам на танњо чашми рўшани сарро ифода
месозад, балки дили гарму рўшан ва тамоми мењру
муњаббати шоирро низ ишора менамояд, зеро чашмро оинаи дил гуфтаанд. Ду образ «паёми гарм» ва
«чашми чароѓон» имконият додаанд, ки шоир худро ба хуршед нисбат дињад. Ин аст, ки аз њарорату
таъсири сухан ва чашми чароѓони ў «чашми Бухоро» боз шудааст. Ба ибораи дигар бигўем, шахсияти дурахшон ва шеърњои хуршедии Рўдакї боиси
бедорї ва худогоњии ањли Бухоро гардидааст. Дар
вазъияти соњибистиќлолии «тахти Сомон», яъне
аморати Бухоро ва ќаламрави он, инчунин пойдории давлати миллї ва худшиносии сокинони бедордили он, «шеъри ман, – мегўяд, – Рўдакї, хун
буду аз шарёни мардум мегузашт». Албатта, ин образ, ин истиора бозёфти Фарзона аст ва он нерўи
азими њаётбахши осори шоири камназирро ифода
менамояд. Тамоми шеъри Фарзона бо њамин гуна
образњои зебо ва муљалло мурассаъ мебошад.
Шеърњои Гулназар «Субњи Рўдакї», «Мунољоти
Одамушшуаро», Камол Насрулло «Дар сари
марќади абгори Рўдакии Панљрўдї», Гулрухсор
«Забони Рўдакї», «Ашки «Љўйи Мўлиён» ва дигар
шоирони муосир дар баробари зиндаю љовид ба
тасвир овардани образи Рўдакї дардњои худи муаллифонро низ дар бар гирифтаанд. Ин харобии
маќбараи Рўдакї, ба харобї расидани забони
тољикї, пастию пучии маънавияти мардум,
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бемасъулиятї ва бепарвоии роњбарони шањру
навоњї нисбат ба бузургдошт ва ќадршиносии хотираи Рўдакї ва амсоли инњо. Сафармуњаммад
Айюбї, Саидалї Маъмур, Њаќназар Ѓоиб, Рањмат
Назрї, Низом Ќосим, Нурмуњаммад Ниёзї ва
дањњо шоирони дигари тољик, ки ворисони арзандаи устод Рўдакї мебошанд, бўстони эљодиёти худро аз чашмаи хушкнашавандаи назми гуњарбори
нахустустоди шоирон сабзу хуррам мекунанд ва бо
ашъори рангини худ обрўю эътибори ўро дар олами мутамаддин баланд мебардоранд.
Ањли илму адаби Љумњурии исломии Эрон низ
сари ифтихор боло мекунанд, ки устод Рўдакї поягузори назми классикии форсї мебошад. Дар ин
мамлакати бузург дањњо тадќиќот дар бораи
Рўдакї ва мероси адабии ў интишор ёфтааcт. Осори мањфузмондаи Рўдакї бештар ва бењтар аз њама
дар Эрон ба табъ расидааст. Дар Эрон маљаллаи
илмї, фарњангї ва адабии «Рўдакї» пайваста интишор меёбад. Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии Эрон дар Тољикистон низ фаслномаи адабии
худро «Рўдакї» ном нињодааст, ки дар вай
маќолањои донишмандони тољик низ чоп мешаванд. Адибони Эрон дар бораи устод Рўдакї
асарњои гуногуни бадеї ба чоп расонидаанд. Яке аз
намунањои бењтарини офаридањои шуарои бузурги
Эрон ќасидаи устод Шањриёр «Рўдакї» ба шумор
меояд, ки дар ин китоб порчае аз он чоп карданро
лозим донистем:
... Марде аз рўстои Рўдак хост,
Хусраваш хонам, арчи дењќон буд.
Кохе аз назми порсї афканд,
К-аш на осеби боду борон буд.
Пояи назмро бад – ин љо бурд,
Ки ба даврони Оли Сосон буд.
Ваќт хуш буд Оли Сомонро,
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Љое дар хиттаи Хуросон буд.
Рўдакї низ чун дури шањвор
Зеби дарбори Оли Сомон буд.
Њамчу теѓи амир Исмоил
Хомаи Рўдакї ба љавлон буд.
Рўдакї кори пури Дастон кард,
К-ин њунар кори пури Дастон буд.
Дар низоъи баќои миллият
Аввалин ќањрамони майдон буд.
Миллати мо рањини миннати ўст,
Миннат ўро сазад, ки Маннон буд.
Рўдакї бо ду чашми нобино
Рањнамои маоли бунён буд.
Аввалин бор ў рање паймуд,
К-аш на пайдо карону поён буд.
Дигарон пайравони Рўдакианд,
Натавонанд Рўдакисон буд.
Бар ба соли њазору анде пеш,
Рўдакї чун њазордастон буд.
Шоиру наѓмасозу рўднавоз,
Хушу хушлањљаву хушилњон буд.
Њарчи ўро зи табъи ширин хост,
Дилнишин буд, гарчї пайкон буд…
Ба вафоташ ятим шуд Ирон,
Ростї к-ин азим фуќдон буд.
Ростї к-аз тани њунар љон рафт,
Рўдакї дар тани њунар љон буд.
Рўдакї мурду номи ў зинда-ст,
Зинда бояд њаме ба даврон буд...
Ситоиши шахсият ва пайравии ашъори Рўдакї
дар дунёи форсизабонон идома дорад. Мактаби
адабии ў љовидонист.
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САБАЌЊОИ
УСТОД РЎДАКЇ
(ба љои хотима)
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон,
ки ањли љомеаи мо шонздањумин соли онро бо тантана љашн гирифт, давраи комилан тоза дар таърихи мамлакати мост. Ислоњоти куллии иќтисодї,
дигаргунињои намоёни иљтимої ва илмию
фарњангї, таљдиди назар ба таърих ва тамаддуни
мозї танњо ба шарофати истиќлолияти миллї муяссар гардид. Пешоњанг, парчамбардор ва ташкилотчии оќилу хирадманди ин њама навпардозињо
Љанобї Олї, Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон мебошанд.
Боиси тањният ва шукргузорист, ки сарвари давлат ва њукумати мо ба омўзиш ва тадќиќу тањлили
таърихи халќ ва илму фарњанги Тољикистон аз
дидгоњи нав наздик шуданд ва ба ањли илму адаб
бо осори безаволи худ «Тољикон дар оинаи таърих»
(китоби якум ва дуюм) нишон доданд, ки «Мо кистем, аз куљоем ва дар кадом дудмон сабзидаем?
Нахустаљдодамон кињо буданд, аз куљо омаданд ва
дар кадом марзу бум ошён доштанд?
Ташаккули фарњангу тамаддун ва давлату давлатдории тољикон кай оѓоз ёфта ва аз кадом сарчашма ибтидо мегирад? Маќому њиссаи таърихии
миллати мо дар пайдоишу пешрафти тамаддуни
муштараки ориёинажодњо то куљост? Забони
модарї, расму оини аљдодї, мероси таърихию
фарњангї ва усули давлатдории мо бунёди миллї
дорад ё аз дигар халќиятњои соњибтамаддун ба мо
гузашта?»
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Њам китобњои номбурдаи сарвари Тољикистон,
њам маърўзаю суханронињои пурмўњтавои эшон дар
таљлили љашни 1100-солагии давлати Сомониён,
њазораи «Шоњнома»-и љовидонии Абулќосим
Фирдавсї, 680-солагии зодрўзи Мир Сайид Алии
Њамадонї, 675-солагии мавлуди Шайх Камоли
Хуљандї, њазораи Носири Хусрав, 800-солагии
мавлуди шоир, ориф ва файласуфи бузурги тољик
Мавлоно Љалолиддини Румї, гузоришњои пурмазмун дар Иди забони тољикї, Рўзи китоб ва бисёр
дигарњо, ки оламиёнро ба њайрат овардаанд,
сањифањои дурахшони таърих ва илму фарњанги
тољиконро бо сифатњои тамоман тоза мавриди
таваљљўњи донишмандон ва ходимони адабиёту
њунар ќарор доданд. Ќарори Њукумати Тољикистон
(2002) дар бораи њар сол 22-юми сентябр таљлил
кардани Рўзи Рўдакї, Одамушшуарои назми тољик
ва ќарори дигари њукумати мамлакат рољеъ ба
таљлили љашни 1150-солагии таваллуди поягузори
адабиёти классикии форс-тољик, ки бо ибтикори
мўњтарам Эмомалї Рањмон ќабул шудааст, низ давоми мантиќии муносибати эњёгаронаи сарвари
љумњурии азизи мо ба таърих ва тамаддуни оламгири халќи бузургвори тољик ба шумор меояд.
Дар Паёми табрикии Президенти Тољикистон
Эмомалї Рањмон, 21 сентябри соли 2007 ба муносибати Рўзи Рўдакї хеле хуб таъкид ёфтааст:
«Одам-уш-шуаро устод Рўдакї адабиёти моро чунон бунёд нињод, ки басо муќтадиру устувор ва ба
раѓми њама гирдоби воќеањои пурпечутоби таърих
пойдор бимонад ва бо њиммату истеъдоди ворисони сазовори устод боз њам мўњташаму тавоно гардид».
Дар мавриди баќодории суннатњои адабии устод
Рўдакї сарвари давлат ва њукумати Тољикистон
фармудаанд: «Мактаби бузурги эљодие, ки устод
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Абўабдуллоњи Рўдакї њанўз беш аз њазор сол пеш
ба мерос гузошта буд, њоло њам побарљост ва тўли
садсолањо шоирони тавоное чун Абулќосим
Фирдавсї, Умари Хайём, Носири Хусрав, Саъдию
Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї, Абдулќодири
Бедилу Муњаммад Иќбол, Садриддин Айнию,
Мирзо Турсунзода ва амсоли онњо аз он мактаб
сабаќњо бардоштаанду хоњанд бардошт».1
Ваќт моро дар дарозои чандинасра аз устод
Рўдакї ва дигар бузургворони адабу илму њунар
људо мекарда бошад њам, мо тољикон бо ному осори гаронмояи аљдоди кабири худ сари ифтихор боло мебардорем, дар сохтмони Тољикистони
соњибистиќлол, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва
ягона дар инкишофи минбаъдаи адабиёт ва њунари
тољикї аз сабаќњои онњо истифода мебарем.
Ба андешаи банда нахустин боѓи маъние, ки
самарањои он коми моро ширин мекунад, эњсоси
оташини ватанхоњї ва ифтихори хештаншиносї дар
мероси адабии устод Рўдакї мањсуб мешавад. Дар
даврае, ки Бухоро пойтахти давлати Сомониён буд,
ашъоре, ки устод Рўдакї дар ситоиш ва бузургдошти ин шањри бостонї сурудааст, барои ташаккули эњсоси ватанхоњї, худшиносии миллї ва рушди тафаккури таърихии мардум ањамияти
фавќулодда бузург доштанд. Хусусан барои он ки
Бухоро рамзи тамоми Хуросон, Осиёи Марказї,
сарзамини азими тољикнишин буд. Њаргиз аз ёдњо
сутурда намешавад, ки ваќте Рўдакї месароид:
Бўи љўи Мўлиён ояд њаме,
Ёди ёри мењрубон ояд њаме...

1

Эмомалї Рањмон. Рўзи Рўдакї – рамзи љовидонаи миллати
фарњангсози тољик. – «Љумњурият», 25 сентябри 2007.
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Наср, подшоњи Сомонї, бо њамроњони сершумори худ аз Марв зуд ба сафари Бухоро озим гардид
ва баробари Рўдакї худ њам замзама мекард:
Эй Бухоро, шод бошу дер зї,
Мир сўят шодмон ояд њаме.
Мир моњ асту Бухоро осмон,
Моњ сўи осмон ояд њаме.
Боде, ки аз боѓистонњои ватан ба димоѓи Рўдакї
мерасид ва хосияти рўњпарварї дошт, насими
муќаррарие набуда, ки љисму љон менавозад, балки
шамоли фораме будааст, ки «бо бўи гулу мушку насими суман» мевазидааст, муњимтар аз њама он бод
аз бари маъшуќи шоир меомадааст. Яъне дар
ѓазали Рўдакї њиссиёти ватандўстї дар робита бо
ѓояи олии халќпарварї ифода меёбад:
Њар бод, ки аз сўи Бухоро ба ман ояд,
Бо бўи гулу мушку насими суман ояд.
Бар њар зану њар мард куљо барвазад он бод,
Гўї магар он бод њаме аз Хутан ояд.
Не, не, зи Хутан бод чунин хуш навазад њељ,
К-он бод њаме аз бари маъшуќи ман ояд...
Дар эљодиёти Рўдакї ифтихор аз давлати Сомониён, ки нахустин давлати миллии тољикон буд ва
амирони сомонї, ки бо ватанхоњї (ба ёд меорем, ки
Исмоили Сомонї худро вора – девори Бухоро
эълон карда буд), халќпарварї, адлу инсоф, илму
адабпарварї, бахусус истиќлолхоњї шўњрат доштанд, мавќеи муњим ишѓол кардаанд. Рўдакї тамоми иззату икром ва обрўю сарвати худ, комёбињои
эљодї ва шўњрати љањонии ашъорашро ба давлат ва
сулолаи Сомониён вобаста донистааст. Ў дар
ќасидаи «Шикоят аз пирї» барњаќ фармудааст:
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Киро бузургию неъмат зи ину он будї,
Варо бузургию неъмат зи Оли Сомон буд.
Бахусус дар ќасидаи «Модари май» маљлисњои
маликона, шукўњу шањомат, шавкату њашамат ва
фарру љалоли давлати Сомониён ва дудмони
шоњони замони худро бо ифтихормандии тамоми
шањрвандї васф менамояд, нерўю ќудрат, љасорату
ќањрамонї, ватанпарастї ва душманбадбинии
онњоро њамчун падидаи истиќлолияти давлатї ба
силки назм мекашад. Шоир аз муболиѓаю иѓроќ
даст намекашад, амири Сомониро «шоњи мулуки
љањон» меномад ва базми љамшедии амирони Бухороро бо њисси ќаноатмандї раќам мекунад:
Як саф мирону Балъамї биншаста,
Як саф Њаррону Пирсолењи дењќон.
Хусрав бар тахти пешгоњ нишаста,
Шоњи мулуки љањон амири Хуросон.
Рўдакї забони ифтихор бар мадњи амирони
сомонї ва гумоштагони онњо дар вилоятњо мекушояд, ки онњо мисли халќ зи хоку зи обу оташу бод
не, балки аз дудаи шоњони ќадими Эронзаминсосониён мебошанд:
Халќ зи хоку зи обу оташу боданд
В-ин малик аз офтоби гавњари Сосон.
Ин аст, ки ў (Абў Љаъфар Ањмад бинни
Муњаммад, сарвари Систон) моњи озодагону ифтихори Эрон, малики адлу офтоби замона ба шумор
меояд, илму адаб, њикмату фалсафаи Юнони
ќадимро хеле хуб аз худ кардааст, соњиби ахлоќи
пок аст, зеро покнажод аст. Рўдакї бо аслу насаби
амирони сомонї, донишу фарњанг ахлоќу одоб,
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сифатњои давлатдорї ва мардумнавозии эшон, ки
боиси обрўю эътибори љањонї гардидаанд, њамчун
шоири њамасру њамзамон, ки худ «пешкори мирон
буд»-ааст, фахр мекунад. Ин гуна ватанхоњї,
садоќатмандї ва ифтихори миллиро аз давлати худ
ва роњбарони донишманди он бояд аз Рўдакї омўхт!
Дигар риштаи муњиме, ки Рўдакиро сарњалќаи
тамоми шоирони форс-тољик ва њамзамони бузурги
мо кардааст, ѓояњои олии башардўстї дар мероси
адабии ў ба шумор меоянд. Шоирон ва нависандагони забардасти љањон, амсоли Фирдавсию
Низомї, Саъдию Љомї, Навої ва Абай, Пушкин ва
Л. Н. Толстой, Њўте ва Балзак, Шекспир ва Диккенс ва дањњо дигар нобиѓањои њунар њама бо
инсониятпарварї шўњрат доранд, вале бартарии
Рўдакї дар њамин аст, ки башардўстии ў фаъол аст,
аз мањдудаи дину мазњабу миллат берун аст, дар ин
љода аввалин шуда лаб ба сухан кушодааст. Фикру
аќоиди Рўдакї мавњуму муљаррад нестанд, балки
мушаххасу њадафрас буда аз амалиёти инсон ва дар
њифзи инсони афтодаю бепаноњ гуфта шудаанд, ки
зуњуроти олии ахлоќи њамидаанд, чї будани мардї
ва сифатњои шоистаи одамиро фаро мегиранд:
Гар бар сари нафси худ амирї, мардї,
Бар кўру кар ар нукта нагирї, мардї.
Мардї набувад фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае бигирї, мардї.
Ин рубоии устод Рўдакиро аз назари мутолиа
мегузаронему беихтиёр фаъолияти пайвастаи Президенти Тољикистон, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон
хотирнишин мегардад, ки он бузургвор на танњо
дар кишвари мо љанги бародаркушро барњам зада,
ба мардум сулњу саодат њадя оварданд, балки борњо
аз минбари баланди СММ дар њифзи халќи
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Афѓонистон суханронї карда, ањли љањонро ба
њимояти он даъват кардаанд, дунёи исломро аз
тўњмати террористї дифоъ намудаанд!
Андешањои башардўстонаи Рўдакї дар ин њам
рўшан ба зуњур меояд, ки ў љанги беадолатро сахт
мањкум мекунад. Шоири тавоно љанги ватанхоњона,
озодиљўёна ва одилонаро ќоил бошад њам (В-араш
бидидї Сифандиёр гоњи разм, пеши синон-ш љањон
давидаву ларзон), љангњои зиддихалќї ва асоратоварро ба љазои Яздони пок њавола месозад,
љангљўёнро аз ќањру ѓазаб ва интиќоми офаридгор
метарсонад:
Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт,
Наздики Худованд бадї нест фаромушт.
Дар олами илм аќидањое њам мављуданд, ки
ѓазали бо матлаи мазкур оѓозшударо ба Носири
Хусрав нисбат медињанд. Моли кадом шоир будани
онро муайян кардан вазифаи ањли тањќиќ аст, вале
барои оммањои васеи хонандагон муњимаш ин аст,
ки он ѓазал ба ќалами классики адабиёти тољик
тааллуќ дорад. Боз ањмияташ дар ин аст, ки халќи
бунёдкору созанда, сулњпарвар ва ободгари тољик
мањкум кардани љангу хунрезиро аз аљдоди худ ба
мерос гирифтааст.
Устод Рўдакї ба разму љањолат оштї ва
накўкориро муќобил мегузорад, ба дидаи
муќаррарї чашми хирадро њамчун тазод меорад ва
дунёро ба дарёе нисбат медињад, ки аз он метавон
фаќат бо киштии накўкорї гузашт:
Ин љањонро нигар ба чашми хирад,
Не бад-он чашм, к-андар ў нигарї.
Њамчу дарёст в-аз накўкорї,
Киштие соз, то бад-он гузарї.
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Накўкорї аз назари Рўдакї чист? Ба мардумон
манфиатњои моддї ва маънавї расонидан бе тамаъу беѓараз хайрхоњї кардан, дасти мадад дароз
кардан, аз мўњтољию ниёзмандї рањї бахшидан аст.
Шоир дар як ѓазали хеле рўшану фањмо, бо сабки
соддаю равон, ки донишмандон онро сањли мумтанеъ гуфтаанд, чунин менависад:
Некбахт он касе, ки доду бихўрд,
Шўрбахт он, ки ў нахўрду надод.
Аз ин бармеояд, ки меъёри олии хушбахтї манфиати худро бо халќ ба њам дидан, нишонаи
шўрбахтию бадбахтї худбинию худхоњї, гузашта
аз ин, хасосат ва тангчашмї будааст.
Љараёни зиндагї ва фаъолияти адабии устод
Рўдакї ба давраи нашъунамо ва љалолати давлати
Сомониён алоќаманд аст. Ин замони иртиботи Хуросони бузург бо мамолики мутамаддини љањон
буд. Муаррихон ва бостоншиносон ба исбот расонидаанд, ки давлати Сомониён на танњо бо
кишварњои Шарќ, балки бо мамлакатњои Аврупо
низ робитањои иќтисодиву фарњангї доштааст. Устод Рўдакї низ дар истењкоми равобити фарњангии
аљдоди мо бо халќњои дигар сањм мегирифт. Осори
адабии Њиндро аз тарљумаи мансури Абўалї
Балъамї ба тољикї ба риштаи назм мекашид. «Калила ва Димна» аз љумлаи њамин гуна асарњои панду ахлоќии тарљумавї мањсуб мешавад. Хулоса,
масъалаи бародарии байни афроди љомеа, дўстии
халќњои мамлакатњои гуногун дар ањди Рўдакї ба
сиёсати давлатї табдил ёфта буд. Ваќте шоир месуруд, ки:
Њељ шодї нест андар ин љањон,
Бартар аз дидори рўи дўстон, –
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ў на танњо дўстии байни сокинони мамлакати худ,
балки дўстии халќњои оламро низ дар назар медошт. Бо эътимоди ќавї бояд тазаккур дод, ки устод Рўдакї на танњо ќофиласолори корвони назми
форс-тољик, устоди гаронмояи сухан ва њунар буд,
балки дар замони худ сиёсатмадори тавоно ва файласуфи заковатманд њам ба шумор меомад. Ў
сабаќњои зиндагиро устоди устодон њисоб мекард.
Аз гармию сардї ва пастию баландињои њаёт
натиља гирифтан, аз муносибатњои байналхалќї ба
манфиати халќу мамлакати худ суде бардоштанро
аз таълимоти устодони макотибу мадорис њам бартар медонист. Вагарна намефармуд:
Њар кї н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Низ н-омўзад зи њељ омўзгор.
Рўдакї асоси њаёти шодона ва љовидонаро аз
чањор чиз иборат медонист: тани дурусту хўйи неку
номи неку хирад. Ба ин маънї навиштааст:
Чањор чиз мар озодаро зи ѓам бихарад,
Тани дурусту хўйи неку номи неку хирад.
Њар он ки эзидаш ин чањор рўзї кард,
Сазад, ки шод зияд љовидонаву ѓам нахурад.
Рўњи ќавию матин дар љисми солим мешавад ва
касе, ки хирадманд аст, бо хислату номи нек
зиндагї ба сар мебарад. Хирадмандї на танњо рукни асосии маънавї ва рўзгори босаодати шахсї
мањсуб мешавад, балки дар сиёсати давлатї ва
фаъолияти
давлатдорї
низ
аз
арзишњои
аввалиндараља будааст. Агар мо панду њикматњои
Рўдакиро ба маънои васеъ бифањмем, хирад, аќл,
заковат дар тамоми љабњањои њаёт мисли обу њаво
заруранд. Ваќте ки сиёсати љории давлати
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соњибихтиёри Тољикистонро бо чашми тањќиќ аз
назар мегузаронем, итминони комил њосил мекунем, ки асоси онро аќлу хирад ташкил менамояд.
Президенти азизу мўњтарами мо таљрибаи бештар
аз њазорсолаи маънавии халќи моро амиќ омўхта,
сиёсати дохиливу берунии давлату њукуматро дар
асоси аќлу хиради азалии миллати оламшумули мо
ба роњ мондаанд. Ин аст, ки давлати тољикон то
рафт соњибиќтидор мегардад, обрўву эътибор ва
шўњрати љањонии он меафзояд. Дар роњи амалї
гардидани ин сиёсати хирадмандона сањми мероси
љовидонаи адабии Рўдакї низ кам нест. Он чї ки
дар дили инсон мењри зиндагї ва ниятњои созандагиро мефизояд, ишќу муњаббат аст. Бе муњаббат
њаёт на зебої, на њарорат дорад. Ин аст, ки бузургтарин шоирон ошиќони њаќиќии зиндагї њам
њастанд. Устод Рўдакї низ сарояндаи нотакрори
ишќу муњаббати пок ва љилвањои дилрабои њаёт
аст. Метавон гуфт, ки тамоми шоирони форс-тољик
аввалин сабаќњои ишќу ошиќиро аз Рўдакї
омўхтаанд ва ин суннати аљдодї то ба имрўз идома
дорад. Эњсосоти лирикии Рўдакї монанди љараёни
оби файзбахш, хандаи гулњои бањорї, нармии нури
мањтобу гармии офтоб табиї ва њаяљонбахш мебошанд. Рўдакї дар сурудањои ошиќонааш њар
ќадаре, ки љўшу хурўши дили ошиќро моњирона
ифода намояд, тасвирњои мунаќќашро низ устодона менигорад, пандњои хирадмандона ва ошиќона
медињад. Ба сатрњои зерин эътибор дињед, ки шоир
маќоми ошиќ ва ишќу ошиќиро чї гуна баланд мебардорад, ба дўсту дўстдорон арљ мегузорад:
Бо ошиќон нишину њама ошиќї гузин,
Бо њар ки нест ошиќ, кам кун ќариниё!
Бошад, гањи висол бибинанд рўйи дўст,
Ту низ дар миёнаи эшон бибиниё!
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То андар он миёна, ки бинанд рўйи ў,
Ту низ дар миёнаи эшон нишиниё! (НМ, 69-70).
Мегўянд, ки кайњоннавардони рус њангоми парвоз ба коинот њамроњи худ љилдњои осори лирикии
Пушкин ва Есенинро гирифтаанд. Монанди њамин
дар разму базми созандагии Тољикистони
соњибистиќлол, њуќуќбунёд, демократї, дунявї ва
ягона осори Рўдакї, аз он љумла ашъори лирикиаш
низ, дар баѓали бунёдкорони њаёти нав, сафи муборизони вањдати миллї ва эњёи Тољикистон будаасту
њаст ва дар мењнату мубориза имрўзу њамеша
њамроњи мо хоњад буд!
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