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ЗАБОНШИНОСЇ–ЯЗЫКОЗНАНИЕ
КОРБАСТИ ЉАМЪБАНДИИ ИСМЊО ДАР НОМАЊОИ
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМӢ
Шуњрат Бобомуродов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Истиќлолият барои рушди бахшњои гуногуни илми тољик як таконе дод ва
муњаќќиќон барои тањќиќи бунѐдии соњањои мушаххаси илм љиддитар машғул
шуданд.
Номанависї ва ѐ интиќоли хаттии бењин андешаву эњсосоти инсонї аз
гаронмоятарин дастовардњои тамаддуни башарият дониста мешавад.
Барњаќ, аз шоири шањир ва донишманди беназир Мавлоно Абдуррањмони Љомї
номањои зиѐде ѐдгорї мондаанд, ки алњол анќариби чањорсаду ситои онњо дастрасу
маълуманд. Ќисмате аз ин миќдори номањо дар таркиби «Рисолаи муншаот» ба
«Куллиѐт»-и осори Љомї ворид омада, борњо ба дасти табъу нашр расидааст.
Ќисмати дигари мактуботи ўро номањои дастнавис (автограф) ташкил медињанд, ки
шумораи онњо ба 336 мерасад [1,301].
Номањои дастнависи Љомї, ки барои Алишери Навої нигошта шудаанд, як
навъ њуљљати нодири таърихианд, ки дар авроќашон ањволи ањли замон, рухдодњои
сиѐсиву адабї, вазъи бољу хирољситонї, тарзи давлатдориву њукуматронї, њолати
ободонии шањру дењот, низоми кори идорањои давлатї, оќибати ғоратгариву
лашкаркашињо, симои ањли рикобу њунару адаб ва пањлўњои дигари њаѐту иљтимоиѐт
аз забони шоњиди зинда басо мудаллалу муътамад ба ќалам омадаанд [1,302].
Номањои дастнависи Мавлоно Љомї кўтоњу муъљазу фањмо ва дур аз
такаллуфоту худнамоињо буда, аз шањру кишварњои гуногун дар њини сафару
гузарњояш иншо ѐфта, дар њамаи онњо аз ибтидо то интињо эњтироми тарафи дигар ба
куллї риоят мешавад.
Адиби инсонпарвар дар номањои дилпазираш аз тамоми тоифањои ањолї, ки ба
онњо зулму тааддиву беадолатие рафтааст – ќассобон, тољирон, фаќирон, солењон,
котибон, толибилмон, девониѐн, љилдсозон, ходимон, хољагон, сипоњиѐн, миршабон,
мусофирон, њофизон, маризон, мањбусон, калонтарон, даллолон, барзгарон, шоирон,
олимон, посбонон ва ғайра пуштибониву љонибдорї карда, ба кўмаки вазири доно
«Мир Алишери олигуњар» њаќро ба њаќдорон мерасонад [1,302].
Номањои меросии Абдуррањмони Љомї ба кулли соњањои њаѐти мардуми љомеаи
онрўза дахл карда, дар ягонтои онњо манфиати шахсии мусаннифашон пеш гузошта
намешавад. Байту рубоиву ќитъањои дар мактубот омада њам барои «зебу оро»
набуда, њамагї маъниву маќсади муайянеро дар дўш доранд [1,305].
Дар шуури одамон мафњуми шумора бо шакли танњо ва љамъи исм ва дигар
њиссањои нутќ сахт алоќаманд аст. Инсон њангоми ба дунѐи воќеї назар афкандан
дар муњите, ки ўро ињота мекунад, мебинад, ки чизњои алоњида мављуданд. Дар айни
замон њар як чизи маълум, сарфи назар аз баъзе хусусиятњои ба он хос бо дигарон
љињатњои умумие дорад. Њар гурўњи предметњои њамљинс бо таркиби худ айнан якхел
нестанд. Њангоми љамъбандї хусусиятњои на он ќадар муњимми предметњои њамљинс
ба эътибор гирифта нашуда, балки он чи ки барои муайян кардани љињати умумї ва
муттањид намудани онњо наќши муњим дорад, ба назар гирифта мешавад [12, 62].
Тањќиќи категорияи грамматикии шумора дар забони тољикї дар асоси асари
бадеї, ки ба даврањои мухталифи инкишофи забон ва адабиѐтамон тааллуќ доранд,
дорои ањамияти калоне мебошад, таъкид кардааст забоншинос С. Њалимов. Дар
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воќеъ, тањќиќи њодисањои алоњидаи дастурии забон дар асоси маводи мушаххас
барои кушодани вижагињои корбасти онњо ањамияти муњим дорад.
Семантикаи њар як калимае, ки ба типњои шумораи мазкур муттањид карда
шудаанд, хеле гуногун аст. Падарон, фарзандон, мевањо ва корњо бо маънои худ
калимањои гуногунанд, вале онњо бо типи муайяни грамматикии ташкил ѐфтани
шумораи љамъ (пасвандњои -њо ва -он) муттањид карда шудаанд [12,63].
Шумораи танњо ва љамъ байни худ бо њам сахт алоќаманданд. Яке бе дигаре
вуљуд надорад. Маќсади мо тањќиќи пурраи љамъбандї набуда, корбасти
љамъбандии исм дар номањои Абдуррањмони Љомї мебошад. Маълум аст, ки чи
асарњои классикї ва чи асарњои адибони муосир аз тарафи муњаќќиќон мавриди
омўзишу тањќиќи лингвистї ќарор гирифтаанд ва гирифта истодаанд, аммо забони
нома ва номанигории адибони классику муосир ба љуз аз ишорањои љузъї тањќиќи
лингвистї нашудааст. Њол он ки ба воситаи нома ва номанигорї мо бо мероси
гузаштагонамон, рўзгор ва, махсусан, бо забони хоси адибон шинос мешавем.
Вобаста ба мавзўи зикршуда дар китобњои дарсї ќайдњои алоњида дида
мешавад. Чунончи: «Сарфу нањви забони тољикї»-и Саидризо Ализода2, «Исм ва
сифат»-и Ш.Ниѐзї8, «Морфологияи забони тољикї»-и Б. Ниѐзмуњаммадов ва Л.
Бузургзода9, «Грамматикаи забони тољикї» 3. Забоншиноси маъруф Ш. Рустамов10
рисолае бо номи «Исм» таълиф намудааст, ки дар ин рисола муњимтарин масъалањои
сарф: таснифоти њиссањои нутќ ва меъѐрњои асосии он, категорияњои грамматикї ва
тарзњои ифодаи онњо, шакл ва моњияти категорияи шумора ва ғайрањо мавриди
бањси илмї ќарор гирифтааст. Асаре, ки бевосита ба мавзўи категорияи љамъ
бахшида шудааст, «Категорияи љамъ ва баъзе масъалањои забони њозираи тољик»-и
О.Љ. Љалолов13 мебошад, ки ин рисола дар асоси маводи забони асарњои насри бадеї,
материалњои шевагї, матбуоти даврї ва асарњои аз русї тарљумашуда навишта
шудааст. Маќолањои С.Њалимов «Љамъбандї дар забони адабии тољикї»12, Б. Сиѐев
«Аз таърихи љамъбандии исмњо дар забони тољикї»11 низ ба њамин мавзўъ бахшида
шудааст.
Бояд ќайд намуд, ки дар забоншиносии тољик оид ба забони њуљљат ба ғайр аз
баъзе ќайду ишорањо ягон маќола ѐ асари илмї ба табь нарасидааст.
Исм њиссаи номї ва густурдатарин буда, ба тамоми ашѐ – хоњ моддї, хоњ маънї,
хоњ љондору хоњ бељон, хоњ шахс ва хоњ ғайришахс ном медињад. Хусусияти
барљастаи исмњои забони тољикї дар шакли танњо ва љамъ омадани онњост. Исмњои
танњою љамъ дар номањои Абдуррањмони Љомї зиѐд ба кор рафта, наќши муњимми
грамматикиро адо кардаанд.
Њаминро бояд зикр намоем, ки мо дар асоси љилди њаштуми осори Мавлоно
Љомї, ки аз тарафи Алї Муњаммадиев ва Асрор Рањмонов ба хати кириллї тањия
шудааст, 235 номаи Љомиро мавриди омўзиш ќарор додем.
Дар номањои Абдуррањмони Љомї тарзњои ифодаи категорияи шумораи исм аз
рўйи семантикаи худ гуногунанд.
Пасвандњо воситаи асосии љамъ баста шудани исмњоанд. Њангоми пасванди
љамъбандї ќабул кардани исмњо маъно ва сохти исм дигар мешавад. Яъне, калимањо
пасванди љамъбандї гирифта, мафњуми на як предмет, балки маънои предметњои
зиѐдеро дар бар мегиранд.
Дар номањои Љомї исмњо ба монанди забони осори дигар адибон ба воситаи
пасвандњои -он (-гон, -ѐн,) ва -њо љамъ баста шудаанд.
Бар замири мунири давлатхоњони он њазрат, ки ойинаи савобнамои масолењи
диниву дунявї ва миръоти сураткушои маќосиди суриву маънавист…. (1,307). Баъд
аз арзу ниѐз маъруз он, ки дорандагон мардуми ғарибу толибилму фаќиранд (1, 319).
Баъд аз арзи ниѐз маъруз он ки заъифаи дорандаро дар ваќти ғорати Бадахшон
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лашкариѐни Амир Музайяд асир карда будаанду њоло халос ѐфтааст, аммо фарзанди
вай њамчунон гирифтор аст (1, 347).
Бояд зикр намуд, ќоидањое, ки дар мавриди љамъбандии исм дар дастурњои
забони тољикї нишон дода шудааст, адиб онњоро пурра риоя кардааст. Масалан,
агар калима бо њамсадо тамом шавад, пасванди љамъбандии -он ва -њо мегирад: Њаќ
субњонању таъоло авлиѐи он њазратро рўз ба рўз фатњњову нусратњои гуногун рўзї
кунад ва соат ба соат ба давлатњову саодатњои рўзафзун бирасонад! (1, 384). Баъзе аз
эшон љуста-љуста бад-ин љониб мутаваљљењ мешаванд, аммо баъзе аз аввонону
золимон ба васотати баъзе аз даллолон, ки пештар мањљур мебудаанд (1, 310).
Агар исм бо садоноки ї ва ў тамом шавад, шумораи он бо пасванди -ѐн
љамъбаста мешавад.
Банда Љомиву дуъои ў, ки барн-ояд зи даст,
Хидмате з-ин бењ дуъогўѐни хидматгорро (1, 382).
… чун пораи такаллуф дар муросалот даъби муншиѐну дабирон аст, на шеваи
шикастагону фаќирон… (с. 400).
Агар исм бо садоноки а тамом шавад, шумораи љамъи он бо пасванди -гон
анљом меѐбад. Агар чунончи иноят намуда, ишорат равад, ки вайро аз њабс берун
оранд ва дар силки сойири бандагон инхирот ѐбад, аз муќтазои авотифи подшоњона
дур намемонад (с. 337).
Корбурди пасванди -он
Дар забони адабии муосири тољикї доираи корбурди пасванди -он нисбат ба
пасванди -њо мањдудтар аст. Аммо дар номањои Абдуррањмони Љомї пасванди -он
нисбат ба пасванди -њо бештар истифода шудааст.
1. Дар номањо њамаи калимањое, ки ба маънои инсон далолат мекунанд, бо ѐрии
пасванди -он (-гон, -ѐн) љамъ баста шудаанд: Мунтазирони зовияи ихлосу умедворони
кошонаи ихтисосро мураввењи рўњу муфаттењи абвоби футўњ омад… (1, 313).
Таваќќўъ чунон мебуд, ки мухлисонро пайваста ба навиштае ѐд фармоянд,
иншооллоњ, ки монеъи фаромўшї буда бошад (1, 315).Чунин ки ѐри маро хўи хубу
рўи накўст, Аљаб мадор, ки гарданд душманон њама дўст (1, 317). Баъд аз арзу ниѐз
маъруз он, ки дорандагон мардуми ғарибу толибилму фаќиранд (1, 319).
Эй лутфи ту шодии дили ғамзадагон,
Љамъияти ваќти ваќтбарњамзадагон.
Мотамзадагони ин диѐрему накард,
Ғайр аз ту касе пурсиши мотамзадагон (1, 332).
Иноятномаи њумоюни ба анвои иноѐти машњун дар ашрафи соъоту атяби авќот
хоксорони водии вифоќу бодпаймоѐни баводии иштиѐќро… (1, 308). Баъд аз арзи
ниѐз маъруз он ки заъифаи дорандаро дар ваќти ғорати Бадахшон лашкариѐни Амир
Музайяд асир карда будаанду њоло халос ѐфтааст, аммо фарзанди вай њамчунон
гирифтор аст (1, 347).
2. Шумораи љамъи паррандагон;
Килкат, ки ба коми дўстон ком нињод,
Бар ғурраи субњ турраи шом нињод.
Не, не, ки зи љаъди њур бар сафњаи нур,
Мурғони улоаљнањаро дом нињод (1, 400).
3. Шумораи љамъи њайвонот;
Ёрљўѐн Љомиву таъни рафиќон аз ќафо,
Дарбадар дарвешу ғавғои сагон дунболї ў (1, 312).
4. Шумораи љамъи баъзе исмњои маънї бо ѐрии пасванди -он сохта шудааст:
Баъд аз арзи ниѐз маъруз он, ки чунин истимоъ афтод, ки баъзе мардум нисбат ба
хидмати Мавлоно Сонеъї суханон мегўянд (1, 349).
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5. Сифатњои исмгардида, ки пасванди -он-ро ќабул кардаанд, бештар ба одамон
далолат мекунанд:
Тавотири ахбори маќдами шарифи эшон ба рўњи фаќирону дарвешон чандон
лаззату њузур ва бењљату сурур расонида, ки гунљойии шадойиди фироќу маљоли
басти навоири ашвоќ намондааст (1,309). Иноятномаи њумоюни ба анвои иноѐти
машњун дар ашрафи соъоту атяби авќот хоксорони водии вифоќу бодпаймоѐни
баводии иштиѐќро (1,308).
6. Сифатњои феълии замони њозира ва гузашта одамонро далолат кунанд,
шумораи онњо бо пасванди -гон сохта шудааст: Баъд аз арзу ниѐз маъруз он, ки
дорандагон мардуми ғарибу толибилму фаќиранд (1, 319). … чун пораи такаллуф дар
муросалот даъби муншиѐну дабирон аст, на шеваи шикастагону фаќирон… (1, 400).
Дар номањои Абдуррањмони Љомї дар њолати чида шудани аъзоњои љумла њар
як калима алоњида пасванди -он ќабул мекунад: Тавотири ахбори маќдами шарифи
эшон ба рўњи фаќирону дарвешон чандон лаззату њузур ва бењљату сурур расонида, ки
гунљойии шадойиди фироќу маљоли басти навоири ашвоќ намондааст (1, 309).
Агар исмњо ба вазифаи яке аз аъзоњои љумла чида шуда омада, вале аз љињати
љой, ѐ бо ќонуни љойивазкунї бо маќсади пурќувват кардани фасоњат ва муассирии
нутќ, ѐ худ бо таќозои услуби нависанда сохта шудаанд, гуногун бошанд њам,
њамаашон дар шумораи љамъ омадаанд: Сањифаи аз фатњаи «сод» содиќонро гулњои
фатњ кушода ва аз касраи «њо» њосидонро хорњои ќаср нињода, баъд аз тамодии айѐми
интизору таволии оломи истибор аз љониби љаноби Амир Алишери олигуњар… (1,
312).
Корбурди пасванди -њо
Пасванди љамъбандии -њо мисли пасвандњои љамъбандии -он (-гон, -ѐн) дар
номањои Абдуррањмони Љомї барои љамъ бастани калимањо хизмат мекунад.
Дар номањо чун анъана бештар исмњои ғайришахс ба воситаи пасвани -њо љамъ
баста шудаанд.
1. Шумораи љамъи њамаи исмњои бељони конкрет бо ѐрии пасванди -њо љамъ
баста шудааст: … ба љињати забти њосили мавќуфоти он ва ахзу ирсоли он ба
мустањаќон ба ин диѐр ташриф овардаанду санадњо њамроњ доранд ва шавоњиду
осори сидќ бар эшон зоњир аст (1, 328). Баъд аз арзи ниѐз маъруз он ки музореъони
Басокўњ тазаллум менамоянд, ки корезњои эшон хушк шудаасту дар мањсули эшон
нуќсони бисѐр воќеъ шудааст (1,343).
2. Шумораи растанињо бо пасванди -њо љамъ баста шудаанд: Сањифаи аз фатњаи
«сод» содиќонро гулњои фатњ кушода ва аз касраи «њо» њосидонро хорњои ќаср
нињода, баъд аз тамодии айѐми интизору таволии оломи истибор аз љониби љаноби
Амир Алишери олигуњар… (1,312).
3. Шумораи масофа бо пасванди -њо љамъ баста шудааст:
Гар ба ќасди љон фиристад ќосид аз маќсуди дил,
Дил кунад фарсангњо љон бар каф истиќболи ў (1, 312).
4. Шумораи исмњои маънї бо пасванди -њо љамъ баста шудаанд:
Баъд аз арзи ниѐзмандиву шикастагї арза дошт он, ки дер гоњ аст, ки хидмати
Амир Њайдар ба љињати баъзе густохињо, ки воситаи њамсуњбатони бад аз вай содир
шуда буд… (1, 337). Баъд аз арзи ниѐз маъруз он, ки Ќанбаралї ном шахсест дар
байни даллолон, ки бисѐре аз тољирони маќбулулќавл ба шарорату баднафсии ў
ихбор кардаанду ин фаќир низ аз баъзе туњматњо, ки дар њаќќи мусулмонон кардааст,
вуќуф дорад (1, 341). Иноятњои тозаву навозишњои беандоза, ки аз мулозимони
њазрати хилофатпаноњї, ки мазњари авсофи илоњї ва масдари алтофи номутаноњианд
…(1, 384). Њаќ субњонању таъоло авлиѐи он њазратро рўз ба рўз фатњњову нусратњои
гуногун рўзї кунад ва соат ба соат ба давлатњову саодатњои рўзафзун бирасонад! (1,
384).
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Мусаллам аст, ки дар асарњои адибони классик љамъбандии арабї бештар дида
мешавад. Аз мисолњои љамъоварда маълум шуд, ки дар номањои Абдуррањмони
Љомї низ, љамъбандии арабї бештар истифода шудааст. Аз сабаби он ки њаљми
маќола барои пурра тањќиќ кардани љамъбандии арабї даст намедињад, бинобар ин
мо мисолњое, ки бо шакли љамъбандии арабї љамъ баста шудаанд, чунин гурўњбандї
намудем:
1. Калимањои арабие, ки ба воситаи пасвандњои љамъбандии тољикї љамъ баста
шудаанд: баъзе аз эшон љуста-љуста бад-ин љониб мутаваљљењ мешаванд, аммо баъзе
аз аввонону золимон ба васотати баъзе аз даллолон, ки пештар мањљур мебудаанд (1,
310). Баъд аз арзи ниѐз маъруз он, ки Ќанбаралї ном шахсест дар байни даллолон, ки
бисѐре аз тољирони маќбулулќавл ба шарорату баднафсии ў ихбор кардаанду ин
фаќир низ аз баъзе туњматњо, ки дар њаќќи мусулмонон кардааст, вуќуф дорад (1,
341).
2. Калимањое, ки њам бо љамъбандии тољикї ва њам бо љамъбандии арабї љамъ
баста шудаанд: Маъруз он, ки љамъе фуќарову масокини адаму арбайнилмоъи ваттин
дар ќарияи Неъматобод, ки аз заволи неъмат эмин бод (1,421). Тавотири ахбори
маќдами шарифи эшон ба рўњи фаќирону дарвешон чандон лаззату њузур ва бењљату
сурур расонида, ки гунљойии шадойиди фироќу маљоли басти навоири ашвоќ
намондааст (1, 309).
3. Калимањое, ки бо пасванди -от, -ѐт љамъ баста шудаанд: Иноятномаи
њумоюни ба анвои иноѐти машњун дар ашрафи соъоту атяби авќот хоксорони водии
вифоќу бодпаймоѐни баводии иштиѐќро (1, 308). ….кавсавия илтимоси он медоранд,
ки Сайид Мирон дар миѐни эшон калонтар бошад ва ќатъи муњиммоту дафъи
музиррот бикунад (1, 320); Илтимос он, ки њасбалмаќдур дар кифояти он саъйи
љамил маблуз доранд, ки бешак василаи наљоту рафъи дараљот хоњад буд (1, 366).
4. Абдуррањмони Љомї дар номањояш аз љамъбандии арабї шакли љамъбандии
шикастаро бештар истифода кардааст: Баъд аз арзи ниѐз маъруз аз он ки маходими
узом, ки худдоми њарами шарифи њазрати рисолатанд, … ба љињати забти њосили
мавќуфоти он ва ахзу ирсоли он ба мустањаќон ба ин диѐр ташриф овардаанду
санадњо њамроњ доранд ва шавоњиду осори сидќ бар эшон зоњир аст (1, 328). Баъд аз
арзи ниѐз маъруз он ки хидмати сайидзода нишони салотини собиќ дорад, ки обову
аљдоди эшон аз мосиву молу лашкар муъоф будаанд (1, 358). Лољарам инони баѐн аз
он савб маътуф дошта, маъруз мегардад, ки ба авни инояти беғояти њазрати иззат
иллату иззату ањволи фуќарое, ки руфаќои сафару љуласои бадару њазаранд… (1, 311).
Тавотири ахбори маќдами шарифи эшон ба рўњи фаќирону дарвешон чандон лаззату
њузур ва бењљату сурур расонида, ки гунљойии шадойиди фироќу маљоли басти
навоири ашвоќ намондааст (1,309).
Дар номањо љамъбандии арабии дугона низ истифода шудааст: Ин руќъаи
тазаррў ибтињол мунтасифи шавволу дар њини иртињол аз Бағдод ба љониби
њарамайни шарифайн, зодуњумуллоњ шарафайн тањрир ѐфт (1, 311).
Хулоса, номањо ба он шањодат медињанд, ки Абдуррањмони Љомї донандаи
хуби дастури забони форсї-тољикї буда, дар ифодаи фикру андешањо чирадастї
нишон додааст, ки аз ин љињат низ намунаи ибрати адибон бояд бошад. Номањо
далолат бар он медињанд, ки дар миѐни шахсияти адибу навиштањои ў пайванди
ќавии ботинї љой дошта, гуфтораш мутобиќи шабењи рафтораш будааст.
Аз маводи зери назари мо маълум шуд, ки дар номањо бештар пасванди
љамъбандии -он истифода шудааст, ки ин бесабаб нест, чунки ин пасванд бештар бо
исмњои шахс истифода шудааст. Њарчанд дар забони адабии муосири тољикї
пасванди љамъбандии -њо њам бо исмњои шахс ва њам бо исмњои ғайришахс меояд,
аммо дар номањо ин пасванд кам истифода шудааст. Аз љамъбандии арабї бошад,
дар номањо бештар љамъбандии шакли шикаста истифода шудааст. Њаминро бояд
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зикр намуд, ки дар номањо њарчанд калимањои иќтибосї аз љумла, калимањои арабї
фаровон истифода шуда бошанд њам, бештарашон пасвандњои љамъбандии тољикиро
ќабул кардаанд. Агар њам пасванди љамъбандии тољикї ва њам шакли љамъи арабиро
аз рўйи басомад дар номањо дида бароем, бештар шакли љамъбандии арабї истифода
шудааст.
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ВЫРАЖЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В ПИСЬМАХ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
В данной статье рассматриваются и анализируются способы выражения множественного числа имен
существительных на примере писем Абдуррахмана Джами. Выявлено, что в письмах Джами для выражения
множественного числа в основном применяется суффикс «-хо», а также наблюдается использование
некоторых других таджикских и арабских суффиксов для этой цели. Применяется и арабский способ
выражения множественного числа имен существительных – флексия.
Ключевые слова: суффикс, множественное число, аффиксы, флексия, Джами.
EXPRESSION OF PLURAL IN "BAHORISTON" OF JOMI
This article discusses and analyzes the ways of expressing the plural of nouns by the example letters
Abdurrahman Jami. Revealed that in the letters Jami for the expression plural mainly used the suffix "-њo" and
observed using some other Tajik and Arabic suffixes for this purpose. Used also Arabic way of expressing the plural
of nouns - inflexion.
Keywords: suffiks, plural, affixes, inflection, Jomi.
Сведения об авторе: Бобомуродов Ш.М. - кандидат филологических наук, доцент кафедры современного
таджикского литературного языка ТНУ. Телефон: 935-88-51-47

МЕРОНИМИЯ Ё ЉУЗЪВОЖАГЇ ДАР ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО»-И
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Жило Гулназарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бояд зикр кард, ки дар забоншиносии муосир омўхтани маънои воњидњои забон
ањамияти муњим дорад. Ифода ва ќабули мундариља маќсади нињоии њар як забон
мебошад, зеро мањз њамин њолат вазифаи асосї – мухобиротии забонро нишон
медињад. Аз ин рў, ба таври силсилавї омўхтани вижагињои маъної айни муддаост.
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Категорияњои луѓавї-маъної аз ин ѐ он љињат робитаю алоќамандии маъноии
силсилаи вожањоро нишон медињанд. Дар муродифот силсилаи вожањои аз љињати
маъно ба њам наздик, дар тазод силсилаи вожањои зидмаъно, дар сермаъношавї
силсилаи тобишњои маъноии як вожа, дар њамгунї ѐ њамовозї ифодаи маъноњои
гуногун тавассути як ќиѐфаи овозї, дар гипонимия ѐ шумули маъної вобаста ба навъ
гурўњи вожањо муттањид мегарданд (дар мавриди гипонимия ѐ шумули маъної ниг.:1,
3, 4, 5, 6, 7, 8).
Навъи дигари робитаи маъної меронимия ѐ љузъвожагї мебошад.
Мероним аз забони юнонии ќадим гирифта шуда, мерок (μέρος) = «ќисм, љузъ»
ва онима (ὄνομα) = «ном» мебошад (16).
И.М. Кобезева дар радифи дигар падидањои маъної коррелятсияи (муносибати
дутарафа, иртиботи мутаќобила) љузъ – кулро ќайд мекунад ва зикр мекунад, ки ин
таносуб иртиботи маъноии баъзе шайъњоро бо аќсоми таркиби он нишон медињад
(4,104).
М.А. Кронгауз меорад: «меронимия – муносибати чузъ ба кул» ва зикр мекунад,
ки истилоњ ба ин маъно аз тарафи Љ. Лайонз пешнињод шудааст, аммо ин падида
пештар аз ин мавриди таваљљуњи Ш. Балли ва О. Есперсен гаштааст (5,150). Куруши
Сафавї мегўяд: «Љузъвожагї робитаи кул ба љузъро миѐни ду мафњум менамоѐнад.
Ин робита низ њамчун шумули маъної навъи робитаи силсиламаротибї аст, ки
миѐни аљзоъ ва кул ташкилдињандаи он аљзоъ барќарор мешавад» (6,103).
Пас, робитаи маъноии љузъ бо кул меронимия ѐ љузъвожагї мебошад. Силсилаи
вожањои реша, тана, шоха, барг ва дарахт дар таносуби маъноии меронимї ќарор
доранд. Яъне дарахт мафњуми кулро ифода мекунад ва реша, тана, шоха ва барг ќисм
ѐ љузъњои он мебошад. Вобаста ба њамин барои зина ба зина, давра ба давра муайян
намудани инкишофи забони адабї ва маънои воњидњои он ба осори хаттї бояд рў
овард, то ки чун далел ва мавод барои муайян сохтани хусусиятњои гуногуни забони
адабї хизмат кунанд. Муайян сохтани маъноњои луѓавии воњидњои забон дар асоси
ин ѐ он осори бадеї вижагињои маъно, таносуби маъної, ифодаи маъноро боз њам
возењу равшан мекунад.
Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Љомї панљумин манзумаи «Њафт
авранг»-и ўст. Ин достон «бо латифтарин ва бадеътарин рангњои хаѐл ороиш ѐфта,
завќу эњсоси хонанда ва шунавандаро ба тањрик меоварад, њисси муњаббати поку
беолоиш, вафодорї, садоќатмандї, бурдборї ва нињоят набарду пирўзиро парвариш
медињад, касро ба љодањои пурфуруду фарози зиндагї ба љустуљўйи мурод, шинохти
неку бад, дарки сарду гарми зиндагї, ранљњо ва ганљњои дил, ќабл аз њама, расидан
ба маќоми волои инсон рањсипор месозад» (2,8). Чунончи, худи Љомї мегўяд:
Чу тўтї табъро созам шакархо,
Зи њусни Юсуфу ишќи Зулайхо(149)
Ин њамаро Љомї бо забони бисѐр шево ва лањни гуворо ба хонанда пешкаш
мекунад. Барњаќ, Достони «Юсуф ва Зулайхо» бо забони хеле сода ва ба њамагон
фањмо иншо шуда, эљодкор тавассути вожањои мушобењу мутазоди баробарвазну
њамќофия ва воњидњои њамоњанг њусн ва зеби суханро афзун гардонидааст.
Аз ин асар њамчун намуна вижагињои забонро метавон љустуљў намуд. Аз ин
љост, ки тасмим гирифтем робитаи маъної – меронимия ѐ љузъвожагиро дар ин асар
баррасї намоем.Дар як порча намунаи гурўњи меронимиро тањлил мекунем.
Таносуби маъноии вожањои саро, суффа, хона, фарш, мамар, дар, сутун, пойи сутун,
миѐн, дарахт, соќ, аъзо, авроќ, саќф хеле хуб муљало шудааст:
Ба њукми доя заррин дасти устод,
Зарандуда сарое кард бунѐд.
Абдуррањмони Љомї. Осор (дар њашт љилд). Љ.4.- Душанбе: Адиб, 1986.- С.137-382. Минбаъд байтњо
аз њамин китоб оварда шуда, дар ќавсайн сањифањо дарљ мегарданд.
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Сафои суффањояш субњи иќбол,
Фазои хонањояш ганљи омол.
Мумањњад фарши мармар дар мамарњош,
Мувассал з-обнўсу ољ дарњош.
Дар андар њам дар он љо њафт хона,
Чу њафт авранг бемисли замона…
Ба њафтум хона њамчун чархи њафтум,
Ки њар наќшеву ранге буд аз ў гум.
Мурассаъ чил сутун аз зар барафрохт,
Зи вањшу тайр зебо шаклњо сохт.
Ба пойи њар сутуне сохт аз зар,
Ѓизоле нофи ў пурмушки азфар.
Зи товусони зарин сањни ў пур,
Ба думњои мурассаъ дар табахтур.
Миѐни он дарахте сар кашида,
Ки мислаш чашми нодирбин надида.
Зи сими хом будаш нозанин соќ,
Зи зар аъзояш, аз фирўза авроќ,
Ба њар шохаш зи санъат буд тайѐр
Зумуррадбол мурѓе лаълминќор…
Њамоно буд саќфи он сипењре
Бар ў тобанда њар љо моњу мењре (268-270).
Мавриди зикр аст, ки дар ин порча дар тасвири кох ѐ саройи Зулайхо
меронимия ѐ љузъвожагї дар се зина ѐ сатњ падидор гаштааст. Њар ќадар силсилаи
вожањои мансуби љузъвожагї дарозтар бошад ва њар љузъе боз ба љузъњо људо шавад,
њамон ќадар ќабатњои љузъвожагї бештар мегардад. Дар ин маврид вожае, ки дар
зинаи аввал ба сифати љузъвожа меояд, агар он аз дигар љузъњо иборат бошад, дар
зинаи дувум ба сифати ифодагари мафњуми комил ѐ кул нисбат ба љузъњои худ
иштирок мекунад. Вожаи «саро» мафњуми кул аст ва дорои љузъњои суффањо, хонањо,
фарш, мамар, дарњо мебошад ва дар навбати худ вожаи «хона» нисбат ба калимањои
сутун, пойи (ин љо ба маънои поя) сутун, миѐн, саќф мафњуми кулро ифода мекунад.
Дар робита бо ин љузъвожагии сеќабата љузъвожагии дигаре – силсилаи меронимияи
дарахт ва љузъњои он падид омадааст, ки ин њолатро дар наќша метавон чунин
тасвир кард:

Дар достон вожањо на танњо бо маънои аслї, балки бо маъноњои дигар низ дар
ин ѐ он гурўњи меронимї ворид шудаанд. Дар гурўњи меронимии дарахт (кулвожа ѐ
комилвожа (шартан чунин номгузорї шуд)) барои ифодаи мафњумњои љузъњои он
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вожањои соќ, аъзо, авроќ ва шоха истифода шудааст. Вожаи пой, аъзо ва соќ ба
гурўњи меронимии бадан ва вожаи авроќ дар гуруњи меронимии китоб, дафтар ва
девон низ марбутанд. Дар ин порча пой ба маънои поя, соќ ба маънои танаи дарахт,
аъзо ба маънои узвњои он ва авроќ ба маънои барг омадаанд.Боиси зикр аст, ки
маъно дар матн бештару хубтар инъикос мешавад, зеро ки «матн бо хусусияти хеш
шакли махсуси раванди мухобиротї, ки маљмўи идеяњост, мебошад» (10, 50). Аз ин
рў, калима ѐ мафњум дар њолатњои гуногун тобишу љилоњои маъноии хешро
метавонад бо њар ранг нишон дињад.
Семантикаи воњидњои забон дар асари бадеї бо аломатњои маъноии бетаѓйир
не, балки таѓйирѐбанда, дар ин ѐ он марзи маъної «гардишкунанда», ки дар натиљаи
якљоя шудани ин аломатњо чанд гурўњи маъної ба вуљуд меоянд, истифода мешавад
ва яке аз ќабатњои забон - ќабати забони бадеиро нишон медињад. Дар ин гуна
мувофиќати маъної дар муносибати парадигматикї на танњо маънии аслї равшану
возењ мегардад, балки маъноњои иловагї – потенсиалї (семаи матнї)-ро низ доро
мешавад.
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В данной статье анализируется один из парадигматических отношений – меронимия. Это отношение
части и целого. В поэме «Юсуф и Зулайхо» слов выступающих в отношении меронимии очень много. В
этом отношении, например, находится слово дерево со словами ветка лист, ствол и корни.
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MERONYMS IN THE POEM "YUSUF AND ZULAIKHO" OF ABDURRAHMAN JAMI
This paper analyzes one of the paradigmatic relations - meronyms. This is relation of part and whole.
Мironyms often found in the poem "Yusuf and Zulaikho" as a word ―tree‖ with the words branch leaf, stem and
roots.
Key words: meronyms, meronym, whole and part, interrelation, semantic features.
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БАСОМАДИ КОРБАСТИ ИСТИЛОЊОТИ ИДОРЇ ДАР «БАЊОРИСТОН»-И
ЉОМЇ ВА «ГУЛИСТОН»-И САЪДЇ
Хуршед Камолов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ба андешаи муфассирон пайдоиши давлат вобаста ба он будааст, ки
муносибатњои љамъиятиро ба танзим дароранд ва ба ин васила љамъиятро идора
намоянд. Бањри амалї кардани ин кор дар олами сиѐсат ва давлату давлатдорї
њатман гурўњи калони одамоне њастанд, ки дар сари ќудратанд. Чун њамагон
наметавонанд дар идораи љомеа сањми њамгун ва њуќуќи баробар дошта бошад,
мансабњо ва унвону рутбањои давлатї ба вуљуд омаданд. Дар ин низом њар кас
метавонад мутасаддии соњае бошад ва сиѐсати давлатро дар он соња амалї гардонад.
Барои назорат ва ба танзим даровардани њамаи муносибатњо бошад, дар њама давру
замонњо як нафар интихоб мегардид ва ў касе буд, ки сиѐсати дохиливу хориљии
давлатро муайян менамуд. Њанўз аз даврони бостон чунин афродро шахси аввал дар
кишвар мењисобиданд ва фармонњои ўро бечунучаро иљро мекарданд. Барои ба
тобеият даровардани мардуми авом маќолњои гуногун низ сохта буданд, амсоли
«Шоњ сояи Худо дар замин аст».
Вобаста ба сохтори давлатдорї вазифањо низ гуногун мешуданд, ки ин њолат
њанўз њам мушоњида мегардад. Дар замоне ки Саъдии Шерозиву Абдуррањмони
Љомї умр ба сар мебурданд, дар Хуросону Мовароуннањр кишварро шоњону амирон
идора мекарданд, яъне шоњигарињо вуљуд доштанд. Бинобар ин истилоњоте, ки номи
мансабњо ва унвону рутбањои давлатиро ифода мекарданд, ба сохтори мазкур мансуб
буданд. Истилоњоти соњаи мазкур њам вожањои аслан тољикї ва њам вожањои
иќтибосиро фаро мегиранд.
Саъдии Шерозї “Гулистон” ва Абдуррањмони Љомї “Бањористон” ном
шоњасарњое эљод намудаанд, ки њанўз дар замони хеш маъруф гардида буданд ва то
имрўз заррае аз маъруфияти онњо накостааст. Асарњои мазкур аслан мавзўи панду
ахлоќро фаро мегиранд. Дар баробари ин дар њар ду асар ќисматњои махсус ба
мавзўи сиѐсату давлатдорї бахшида шудаанд, чунончи, боби аввали “Гулистон”
“Дар сирати подшоњон” унвон дораду равзаи сеюми “Бањористон” “Дар баѐни
шукуфтани шукуфањои боғистони њукумат ва иѐлат, ки мутазаммини мевањои
насафат ва адолат аст”. Истилоњоти маъмуриву давлатдорї дар “Гулистон”-у
“Бањористон” бо сабаби дахл ба мавзўи сиѐсат фаровон ба назар мерасанд.
Корбасти истилоњоти мансуб ба соњаи идориву давлатдорї нисбатан зиѐданд ва
тањќиќи онњо дар њаљми як маќола имконпазир нест. Бинобар ин, мо тасмим
гирифтем, ки ин љо рољеъ ба як гурўњ истилоњоти соња, даќиќтар рољеъ ба истилоњоти
ифодакунандаи номи мансабњо ва унвону рутбањои давлатї ибрози андеша намоем.
Аз мутолиаи осори мазкур чунин мушоњида намудем, ки на њамаи истилоњоти соњаро
муаллифон корбаст намудаанд. Вобаста ба ин њолат маводи мављударо ба се гурўњ
људо намудан мумкин аст:
1. Истилоњоте, ки дар њар ду асар корбаст гардидаанд. Миќдори зиѐди
истилоњоти ифодакунандаи номи мансабњо, унвонњо ва рутбањои давлатї мављуданд,
ки дар «Гулистон»-у «Бањористон» ба назар мерасанд. Дар ифодаи маъної
истилоњоти мазкур дар ду асар таќрибан фарќе надоранд, аммо дараљаи
корбурдашон гуногун аст. Як гурўњ истилоњоти соњаи мазкур дар њар ду асари
мавриди тањќиќ истифода гардидаанд, ки аз инњо иборатанд:
Шоњ. Ба таъкиди муњаќќиќон њанўз дар осори замони сосонї њокимони мухтор
ва ғайримухтори шањрњои људогона тањти унвони «шоњ» (šāh) ѐд мешудаанд (13, 209).
Баромади ин вожа бошад аз xšāyaϑiya-и забони порсии ќадим сарчашма мегирад, ки
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решаи он xšāy – «њукм рондан» аст. Дар фарњангњо вожаи мазкурро ба таври зер
шарњ додаанд: «шоњ
бар вазни моњ; ба маънии асл ва худованд (вожаи худованд
ба маънои «соњиб» аст – К.Х.) бошад – ва чун подшоњон нисбат ба мардумон асл ва
худованд бошанд, эшонро шоњ хонанд...» (10, 200); «подшоњ, султон, соњиби тахту
тољ» (18, 687). Ба ин маънї Саъдї мефармояд:
Ду бомдод агар ояд касе ба хидмати шоњ,
Сим њароина дар вай кунад ба лутф нигоњ (Г.57)1.
Шоњ аз бањри дафъи ситамгарон аст... (Г.200).
Вожаи шоњ дар «Гулистон» шаш маротиба корбаст гардидааст.
Абдуррањмони Љомї низ вожаи шоњро дар «Бањористон» истифода менамояд.
Бояд гуфт, ки дар муќоиса бо «Гулистон» вожаи шоњ дар «Бањористон» нисбатан
зиѐд корбурд дорад. Љомї дар ин асари худ 27 маротиба вожаи шоњро зикр кардааст,
ки ишора ба сарвари давлату њукумат аст. Мисолњо:
Чу гардад шоњи олам адлпеша,
Шавад осоиши гањ-гањ њамеша (Б.36)2.
Вобаста ба талаботи вазн дар назм вожаи шоњ ду маротиба дар шакли шањ низ
омадааст (Њифзи шањ бояд чунон, к-аз остони ў убур, Дар замири бандаву озод
натвонад гузашт (Б.52)).
Як хусусияти фарќкунандаи услуби истифода аз вожаи шоњ дар «Гулистон» ва
«Бањористон» он аст, ки Саъдї вожаи мазкурро њам дар наср ва њам дар назм
истифода мекунад, аммо муаллифи «Бањористон» вожаи шоњро њамеша дар назм
корбаст намудааст.
Подшоњ. Муаллифи «Ғиѐс-ул-луғот» дар шарњи вожаи подшоњ ва дар хусуси он
ки чї гуна аз вожаи шоњ шакли подшоњ пайдо шудааст, дар такя ба фарњангњои дигар
мегўяд: «Подшоњ бо бои форсї сањењ аст, на бо бои арабї. Ва ин ки дар Њиндустон ба
бои арабї шуњрат дорад зоњиран аз љињати истикроњи љузви аввал аст аз вожаи
мазкур, ки ба забони њиндї ќабењ аст. Ва лафзи подшоњ мураккаб аст аз под ва шоњ.
Лафзи аввал, ки под аст ба маънии тахт бошад, чи дар асл пот буд, тои фавќониро ба
дол бадал карданд. Лафзи пот ба маънии посбонї ва пойидан низ омада ва лафзи
шоњ ба маънии худованд аст (аз «Бурњон» ва «Љањонгирї» ва «Чароғи њидоят» ва
«Рашидї») (4, 160); «њукмрони мутлаќи як мамлакат ѐ кишвар, соњиби тахту тољ,
шоњ» (18, 108). Шакли «пот», ки Муњаммад Ғиѐсуддин аз он ѐдовар мешавад, аз pā –
решаи феъли «поидан» дар порсии бостон, пањлавї pātan, pādan; pādiy – «бипой»,
«мањфуз дор» (14, 174) ќолаб гирифтааст. Намунањо аз «Гулистон»:
Подшоњеро шунидам, ба куштани асире ишорат кард (Г.30). ...дањ дарвеш дар
гилеме бихуспанд ва ду подшоњ дар иќлиме нагунљанд (Г.33). Подшоње бо ғуломе
аљамї дар киштї нишаст... (Г.38).
Мулки иќлиме бигирад подшоњ,
Њамчунон дар банди иќлиме дигар (Г.33).
Вожаи подшоњ дар «Гулистон» нисбатан серистеъмол буда, 49 маротиба (аз он
дар 8 маврид шакли љамъ) корбаст гардидааст.
Илова бар он, дар 6 маврид муаллифи «Гулистон» вожаи мазкурро дар шакли
подшањ истифода бурдааст, ки ин ѐ ба таќозои вазни шеър будааст, ѐ услуби баѐн.
Чунончи:
В-он киро подшањ бияндозад,
Касаш аз хайли хона нанвозад (Г.129).
1

Саъдии Шерозї. Гулистон. –Душанбе: Дониш, 1988. -216с. Минбаъд дар ќавсайн ба сањифањои асари
мазкур ишора мегардад. Њарфи «Г» ишора ба «Гулистон» аст.
2 Абдурањмони Љомї. Бањористон. –Душанбе: Адиб,1987. -158с. Минбаъд дар ќавсайн ба сањифањои
асари мазкур ишора мегардад. Њарфи «Б» ишора ба «Бањористон» аст.
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Подшањ бояд, ки то ба њадде хашм бар душманон наронад, ки дўстонро
эътимод намонад (Г.178).
Љомї низ аз вожаи подшоњ фаровон истифода бурдааст, аммо дар муќоиса бо
«Гулистон» камтар аст. Вожаи мазкур дар «Бањористон» 26 маротиба ба назар
мерасад. Намунањо:
Бузургмењрро пурсиданд, ки кадом подшоњ покизатар? (Б.41). Се кор аз се гурўњ
зишт ояд: тундї аз подшоњон... (Б.43).
Подшоњ бояд, ки бошад њамчу каргас бохабар,
З-он чи афтодаст гирдогирди ў мурдорњо (Б.47).
Шакли подшањ дар «Бањористон» ба назар нарасид.
Султон. Вожаи султон аз забони арабї иќтибос шудааст ва дар «Гулистон»-и
Саъдии Шерозї серистеъмол аст. Муњаммад Ғиѐсуддин дар шарњи вожаи султон
овардааст: «Султон ба маънии волї ва њуљљат ва ќудрат» (4, 434). Муфассирон љойи
дигар навиштаанд: «1. њоким, фармонраво, подшоњ. 2. таър. унвони подшоњон дар
баъзе мамлакатњои Шарќ» (18, 279). Намунањо аз «Гулистон»:
Филљумла, маќбули назари султон омад... (Г.36). Дењќон дар рикоби султон
њамерафт... (Г.107). Њамон бењ, ки лашкар ба љон парварї, Ки султон ба лашкар
кунад сарварї (Г.37).
Воќеан, вожаи султон дар «Гулистон» дар баробари вожаи шоњ ѐ худ подшоњ ба
сифати муродиф истифода шудааст. Муаллиф њатто дар чанд њикоят вожањои
мазкурро ба таври омехта истифода мекунад, яъне агар касеро бори аввал шоњ ном
барад, дар мавриди дигар ўро султон ном мебарад, дар мавриди дигар бошад,
подшоњ мегўяд. Дар ин асар вожаи мазкур 33 маротиба ба назар расид.
Вожаи султон дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї низ серистеъмол аст,
аммо на ба дараљаи «Гулистон». Љомї вожаи мазкурро ба њамон маъно, ки шарњ
дода шуд, дар «Бањористон» 15 маротиба истифода кардааст. Мисолњо:
Султони Миср љамоатеро, ки оташ дар хонањои эшон андохта буданд,
бигирифту дар як љо љамъ кард... (Б.64). Ва султонро ба чињил байт камобеш
мазаммат кард... (Б.108).
Дар чањор маврид ин вожа дар шакли љамъи арабї омадааст:
Пеши халифа ба пой хест, ки се чиз овардаам, ки љуз мулукро набояд ва љуз
салотинро нашояд (Б.38). Њукумат дар вуљуди салотин зуњури насафат ва адолат аст...
(Б.45).
Малик. Вожаи дигаре, ки дар «Гулистон» хеле серистеъмол аст, вожаи малик
мебошад. Ин вожаи арабї маънои «молик ва соњиб...» (5, 297); «соњиби мулк, шоњ,
подшоњ, султон» (17, 751)-ро ифода мекунад. Махсусан дар боби аввали «Гулистон»,
ки «Дар сирати подшоњон» унвон дорад, вожаи малик ба таври фаровон корбурд
дорад. Мисол:
Шунидам, ки маликро дар он ќурб душмане саъб рўй нињод (Г.32). Маликро ин
тарки адаб нописанд омад (Г.58). Эй малик, чун гирд омадани халќе мўљиби
подшоњияст, ту мар халќро парешон барои чї мекунї? (Г.37).
Муаллифи «Гулистон» вожањои малик, подшоњ ва султонро маъмулан дар як
радиф мегузорад. Чунончи, дар як њикоят, ки дар сањифаи 107 омадааст, барои
ишора ба як шахс аввал вожаи малик, баъдан подшоњ, пас аз он боз малик ва дар
охири њикоят султон истифода гардидааст. Вожаи малик дар «Гулистон» 92 маротиба
ба назар мерасад. Љамъбандии ин вожа бо ќолаби арабї (мулук) сурат гирифтааст,
ки дар 26 маврид дар «Гулистон» вомехўрад. Чунончи:
Яке аз мулуки Араб ранљур буд... (Г.38). Яке аз мулуки Аљамро њикоят кунанд,
ки дасти татовул ба моли раият дароз карда буд... (Г.37).
Дар муќоиса бо «Гулистон»-и Саъдї бояд гуфт, ки Љомї дар «Бањористон» аз
вожаи малик камтар истифода бурдааст. Танњо дар 14 њолат истифода аз вожаи
малик дар «Бањористон» ба назар мерасад:
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Малики Њинд ба халифаи Бағдод туњфањо фиристод... (Б.38). Дигар бор малики
Ғўр вайро талаб кард ва малики Њиротро дар муќобалаи вай њазор гўсфанд ваъда
кард (Б.113).
Шакли љамъи арабии вожаи малик дар «Бањористон» низ вомехўрад, аммо
танњо дар ду њолат. Намуна:
Пеши халифа ба пой хест, ки се чиз овардаам, ки љуз мулукро набояд ва љуз
салотинро нашояд (Б.38).
Амир. Вожаи арабии амир дар фарњанг духўра, њам ба маънои шоњ ва њам ба
маънои њоким шарњ дода шудааст: «Амир – шоњ; соњибихтиѐр, фармонраво,
њукмраво, њоким» (15, 63). Њамчунин, «Амир – 1. амрдињанда, фармондињанда;
њукмраво. 2. таър. лаќаби њукмронони Осиѐи Миѐна ва Афғонистон» (17, 62). Воќеан,
вожаи мазкур вобаста ба матн метавонад њам ба маънои шоњ ва њам ба маънои
њокими вилоят ѐ ноњияте истифода гардад, ки ба ин намунањо аз «Гулистон»-и
Саъдии Шерозї низ гувоњї медињанд. Бояд гуфт, ки Саъдї дар шоњасари хеш вожаи
амирро танњо дар як маврид ба маънои шоњ корбаст намудааст:
Ба даст оњани тафта кардан хамир,
Бењ, аз даст бар сина пеши амир (Г.64).
Байти мазкур хулосаи њикояте аст ва дар он сухан аз султон меравад.
Мављудияти вожаи султон дар њикоят ишора ба он мекунад, ки амир дар ин байт ба
маънои шоњ омадааст.
Дар 4 мавриди дигар Саъдї вожаи амирро ба маънии њокими мањаллї истифода
кардааст. Чунончї:
... соњиби масљид амире буд одил... (Г.127).
Агар вожаи амир дар шакли љамъ ояд, њамеша ишора ба њукуматдорони
мањаллї мекунад ва ин њолат дар «Гулистон» ду маротиба ба назар мерасад:
Муддате њукм ронд, то баъзе умарои давлат гардан аз итоати ў бипечониданд...
(Г.83). Яке аз умарои араб мар ўро сад динор бахшид, то ќурбон кунад (Г.141).
Њамчунин, дар ду њолат муаллифи «Гулистон» вожаи амирро ба маънои маљозї,
яъне ба маънии сарвар ѐ худ сардор корбаст намудааст:
Яке аз шуаро пеши амири дуздон рафт... (Г.125).
Вожаи мир, ки шакли кўтоњи амир аст, дар «Гулистон» танњо як маротиба
корбурд дорад. Саъдї дар хулосаи њикояте мефармояд:
Дари миру вазиру султонро,
Бе василат магард пироман (Г.49).
Абдуррањмони Љомї дар «Бањористон» чањор маротиба вожаи амирро корбаст
намудааст, ки ишора ба халифањои араб аст, яъне маънии њоким, фармонраворо
дорад. Ин вожа, ба маънои шоњ истифода нашудааст:
Њазрати амир аз вай пурсид, ки чї њољат дорї? (Б.58). Њазрати амирро бисѐр
хуш омад (Б.58).
Њоким. Вожаи њоким, ки дар луғат «фармондењ, фармонфармо, касе ки аз
тарафи њукумат мутасаддии идораи шањр ѐ вилояте бошад» (15, 751), тафсир
гардидааст, аз забони арабї иќтибос гардидааст ва дар «Гулистон» корбурди зиѐд
надорад. Танњо дар 6 маврид Саъдии Шерозї вожаи мазкурро истифода кардааст, ки
дар њама њолат мурод аз он ишора ба њукмрони ноњияте будааст. Чунончи:
Њоким ин суханро азим биписандид ва асбоби маоши ѐрон фармуд... (Г.49).
Вожаи њоким дар «Бањористон»-и Љомї низ ба маънии фармондењ ѐ худ
фармонфармо омадааст, аммо дар ин асар низ серистеъмол нест. Љомї ду маротиба
ин вожаро истифода кардааст:
...њокими Басра матое аз ман ба сад њазор дирам харидааст... (Б.53). ...чун яњудї
он сафолро ба њокими Басра дод, вай савор буд... (Б.53).
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Вазир. Яке аз вожањои серистеъмоли соњаи идориву маъмурї дар «Гулистон»
вазир мањсуб меѐбад. Вожаи мазкур низ иќтибос аз забони арабї аст. Вазир
«мансабдори олимаќоме, ки баъд аз подшоњ (ѐ султон, малик) мавќеи якумро ишғол
мекард ва мутасаддии кулли корњои дохилї ва хориљии мамлакат њисоб мешуд» (15,
221). Саъдї мегўяд:
Маликро панди вазири носењ мувофиќи табъи мухолиф наѐмад... (Г.38). Вазири
ғофилеро шунидам, ки хонаи раият хароб кардї... (Г.51).
Вожаи вазир дар «Гулистон» 30 маротиба корбаст гардида, баъзан бо пасванди
«-он» (Вазирони падарро чї хато дидї, ки дар банд фармудї? (Г.39)) ва баъзан дар
ќолиби арабї љамъбандї гардидааст (Яке аз вузарои некмањзар гуфт... (Г.30).
Љомї вожаи вазирро нисбат ба Саъдї камтар истифода мебарад. Дар
«Бањористон» ин вожа 7 маротиба дар шумораи танњо ва як маротиба дар шакли
љамъи арабї омадааст. Маънояш, албатта, њамон амалдори раќами як дар дарбори
шоњон мебошад. Мисолњо:
Вазири Њурмузи писари Шопур ба вай нома навишт... (Б.52). Яке аз вузаро
гуфт... (Б.90).
Надим. Вожаи арабии надим, дар назари аввал, гўѐ ба гурўњи вожањои
ифодагари мафњуми сиѐсї ѐ худ идориву маъмурї ворид намешавад, зеро он танњо
маънои “њамнишин”-у “њамсуњбат”-ро доштаасту халос. Аммо бояд гуфт, ки њар гуна
њамнишину њамсуњбатро надим намегуфтаанд. Надим маъмулан «њамнишини умаро
ва салотин» (5, 339) ва ѐ «њамнишин, њамсўњбат, махсусан њамнишину њамсуњбати
амирону шоњон» (15, 823) будааст ва надимон корњоеро низ дар дарбори шоњон
анљом медодаанд. Пас, метавон вожаи надимро ба гурўњи мазкур ворид кард. Саъдї
дар «Гулистон»-и хеш се маротиба аз вожаи надим истифода кардааст:
Афтад, ки надими њазрати султонро зар биѐбад (45). ...овардаанд, ки зарофати
бисѐр кардан њунари надимон асту айби њакимон (Г.45).
Дар се маврид ин вожа дар ќолаби љамъи арабї корбурд дорад:
Ин бигуфт ва тоифае аз нудамои малик бо вай ба шафоат ѐр шуданд... (Г.35).
Яке аз нудамои њазрати подшоњ , ки аз сафари дарѐ омада буд, гуфт... (Г.62).
Истифодаи вожаи надим ба маънои њамнишин ва њамсуњбати шоњону њокимон
дар «Бањористон»-и Љомї низ ба назар мерасад, аммо ин љо низ серистеъмол нест,
танњо се маротиба ѐдрас гардидааст:
Ќарини подшоњ њакими фикратпеша бояд, на надими њазландеша... (Б.46). Ва он
мардро аз зумраи надимони худ гардонид (Б.66).
Сарњанг. Муаллифи «Ғиѐс-ул-луғот» дар шарњи вожаи мазкур мегўяд: «сардори
лашкар ва пешрави лашкар ва њировул; ва ба маънии наќиб ва чўбдор низ омада; ва
ба маънии пањлавон ва кутвол низ; ва ваљњи тасмия он ки сар ба маънии сардор ва
амир ва њанг ба маънии сипоњ аст» (4, 421). Яъне вожаи сарњанг аслан тољикист. Дар
Фарњанги тафсирии забони тољикї низ омадааст: «Сарњанг сардори як ќисми
муайяни лашкар; фармондењи њанг» (18, 225). Ба маънии фармондењи лашкар њам дар
«Гулистон» ва њам дар «Бањористон» вожаи сарњанг як маротиба дар шумораи љамъ
истифода шудааст:
Сарњангони малик ба савобиќи неъмати ў муътариф буданд ва ба шукри он
муртањан (Г.55). Рўзе Искандар бо сарњангони хеш барнишаста буд (Б.56).
Ќозї. Вожаи арабии ќозї, ки дар «Гулистон» нисбатан серистеъмол аст (21
маротиба истифода шудааст), ба мансабдори шаръие ишора мекунад, ки
«кашмакашњои оммавї ва оилавиро аз рўйи ќонуни шариат њал мекунад» (15, 696).
Мисол:
...ќозї фатво дод, ки хуни яке аз раият рехтан саломати нафси подшоњро раво
бошад (Г.53). Ќозиро насињати ѐрони якдил писанд омад... (Г.144).
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Абдурањмони Љомї низ аз вожаи ќозї истифода бурдааст, вале нисбатан камтар
(7 маротиба). Љомї мефармояд:
Ќозии Бағдод ба азимати масљиди одина пиѐда берун омад (Б.82). Он гоњ ба
талоќ ќасам хўрд, ки ќозиро ба гардани худ савор кунад (Б.82).
Халифа. Яке аз вожањои дигари арабие, ки ба номи унвону вазифаи давлатї
далолат мекард ва дар «Бањористон» серистеъмол аст, вожаи халифа мањсуб
мешавад. Ин вожа шарњи зерин дорад: «1. касе, ки љонишини каси дигар аст; ноиб,
љонишин, ќоиммаќом. 2. лаќаби подшоњони ислом, ки ноиби Муњаммад ва пешвои
умуми мусулмонон шумурда мешуданд» (15, 458). Халифа дар асари зикршуда одатан
ба маънои дуюм, яъне ноибони пайғомбар ѐ худ пешвои мусулмонон зикр
гардидааст. Љомї 25 маротиба онро зикр мекунад. Мисолњо:
Малики Њинд ба халифаи Бағдод тўњфањо фиристод(Б.38). Халифаро ин сухан
хуш омад (Б.54). Халифа фармуд, ки дасташ бибуред... (Б.54).
Вожаи халифа дар “Гулистон” танњо як маротиба ба назар мерасад ва он њам
дар назм:
Бар он чи мегузарад, дил манењ, ки Даљла басе
Пас аз халифа бихоњад гузашт дар Бағдод (Г. 201)
Аркон. Вожаи аркон аслан шакли љамъи вожаи арабии рукн аст, ки маънии
сутунро дорад. Вожаи мазкур ба маънои маљозиаш «бузургон, калонњо,
коргардонон» (17, 83)-ро ифода мекунад. Аркони давлат бошад, «зимомдорони
давлат, мансабдорони бузурги њукумат» (17, 83) мебошанд. Вожаи аркон дар таркиби
ибораи аркони давлат дар «Гулистон» 4 маротиба ва дар «Бањористон» танњо як
маротиба вомехўрад. Чунончи:
...аркони давлат ... њозир шуданд (Г.58). Аркони давлат ва аъѐни њазрат васияти
малик ба љой оварданд. (Г.83). Аркони давлатро хотири Бухорову ќусур ва басотини
он мекашид (Б.104).
Муќарраб. Вожаи арабии муќарраб, ки њамрешаи вожаи ќариб, яъне наздик аст,
ба маънои маљозї «њамсуњбати доимї, надим» (15, 793) мебошад. Њамчунин,
муќарраб “он ки ба Худо ѐ ба касе, монанди шоњ ѐ шахси бузурге бисѐр наздик ва дар
назди ў гиромиву муњтарам” (3, 2260) будааст. Аз ин љост, ки вожаи муќарраб дар
таркиби ибораи муќаррабони салотин, ки як маротиба дар «Бањористон» корбурд
дорад, ишора ба њамсуњбат ѐ худ мушовири султон мекунад. Чунончи:
Муќаррабони салотин чун гурўњеанд, ки ба кўњи баланд боло мераванд, аммо
оќибат ба залозили ќањр ва навозили дањр аз он кўњ ба зер хоњанд афтод (Б.46).
Ин вожаи дар “Гулистон” низ серистеъмол нест, танњо ду маротиба корбаст
гардидааст. Саъдї мегўяд:
Њамчунин наљми саодаташ дар тарќќї буд, то ба ављи иродат бирасид ва
муќарраби њазрати султон... гашт (Г.47).
Шањна. Вожаи шањна иќтибос аз забони арабї буда, шарњи он дар луғатнома
чунин аст: «доруға, посбони шањр; одаме ки аз тарафи подшоњ барои забти корњо ва
назорат ба мардум таъин мешуд, кутвол, њокими шањр» (15, 577). Ин вожа дар
«Гулистон» 5 маротиба ва дар «Бањористон»-и Љомї як маротиба корбаст шудааст.
Мислњо:
Филљумла, шабе хилвате муяссар шуд ва њам дар он шаб шањнаро хабар шуд
(Г.145). Шоњ аз бањри дафъи ситамгарон асту шањна барои хунхорон ва ќозї
маслињатљўи тарророн (Г.200).
Марав бе шањна, ки зиндон маќоми ў гардон,
Ки пўст бар тани бадхў бас аст зиндонаш (Б.34).
Руасо. Вожаи мазкур шакли љамъи калимаи арабии раис мебошад. Раис бошад
«сардор, идоракунанда, сарвар» (15, 117) аст. Руасо дар «Гулистон» ва «Бањористон»
танњо як маротибаї корбурд дорад:
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Яке аз руасои Њалаб, ки собиќаи маърифате миѐни мо буд, гузар кард... (Г.85).
Аъробие тањнияти ќудуми кариме аз руасои арабро ќасидае гуфту бар вай хонд
(Б.68).
Ќосид. Вожаи арабии ќосид низ дар асарњои мавриди тањќиќ камистеъмол буда,
дар њар ду асар як маротибаї зикр шудааст. Яке аз маъноњои вожаи ќосид «номабар,
хабаррасон; элчї, миѐнарав, сафир» (15, 700) мебошад. Намунањо:
Ќосидро бигирифтанд ва рисолатро бихонданд, набишта буд... (Г.56). Валекин
нахостам, ки ќосиди вайро бозгардонам, магар чунон ки амиралмўъминин маро
бозгардонида (Б.66).
Истилоњоти мансуб ба номи мансабу унвон ва рутбаву вазифањои давлатї, ки
дар њар ду асари мавриди тањќиќ корбурд доранд, 16-тоянд.
2. Истилоњоте, ки танњо дар «Гулистон» корбаст гардидаанд
Дар байни истилоњоте, ки номи мансабу унвон ва рутбањои давлатиро ифода
мекунанд, як ќатор вожањое вомехўранд, ки дар «Гулистон»-и Саъдии Шерозї
мавриди истифода ќарор гирифтаанд, аммо дар «Бањористон»-и Абдуррањмони
Љомї ба назар намерасанд. Ба ин гурўњ вожањои зерин шомиланд:
Шоњаншоњ. Ќолаби вожаи шоњаншоњ низ аз порсии бостон сарчашма
гирифтааст. Шакли xšāyaϑiya xšāyaϑiyānām (яъне шоњи шоњон) дар катибањои
њахоманишї зикр шудааст. Муњаќќиќи тољик Додихудо Саймиддинов мегўяд: «Дар
ањди Сосониѐн унвони «шоњаншоњ» ба шоњони кишвари Эрону ғайри Эрон баробар
мансуб аст. Ин унвон аз замони Њахоманишиѐн то ба Сосониѐн њамчун унвони хоси
шоњони Эрон дар њамон маънои нахуст идома ѐфта танњо дар сохтори он тағйирот
рух додааст» (13, 208). Муфассирони фарњангњо низ вожаи мазкурро чунин тафсир
мекунанд: «подшоњони подшоњ; ва ин мухаффафи шоњоншоњ аст» (4, 453);
«шоњаншоњ мухаффафи шоњоншоњ аст, яъне саромади подшоњон, ки зоти
боритаъоло бошад...; (10, 203); «шоњи шоњон, подшоњи бузург, император» (18, 687).
Муаллифи «Гулистон» фармудааст:
Бо раият сулњ кун в-аз љанги хасм эмин нишин,
З-он ки шоњаншоњи одилро раият лашкар аст (38).
Вожаи шоњаншоњ дар «Гулистон» як маротиба истифода гардидааст.
Кишвархудо. Вожаи кишвархудо, ки аз љузъњои кишвар – малакат, сарзамин ва
худо – соњиб, молик иборат аст, ба маънои «подшоњ, соњиби сарзамин ѐ кишвар» (17,
602); «подшоњ, султон, шоњ» (15, 556) дар адабиѐти классикии тољик мустаъмал
будааст, аммо зиѐд ба назар намерасад. Дар «Гулистон» низ вожаи мазкур 1
маротиба истифода шудааст:
Агар кишвархудои комрон аст
В-агар дарвеши њољатманди нон аст,
Дар он соат, ки хоњанд ину он мурд,
Нахоњанд аз љањон беш аз кафан бурд (95).
Валиањд. Маълум аст, ки дар гузашта мувофиќи ойини давлатдорї тољу тахт
меросї буд ва танњо шоњзода ва дар баъзе њолатњо шахси надики шоњ метавонист
баъди марги ў ба тахт нишинад. Аз байни фарзандон ва ѐ наздикони шоњ нафареро,
ки номзадии ў барои идораи кишвар баъди сари падар тасдиќ мегардид, валиањд
мегуфтанд. Истилоњи мазкур иќтибос аз забони арабист ва дар фарњанг чунин шарњ
дода мешавад: «писари подшоњ ѐ ягон шахси наздики ў, ки дар ваќти зиндагии
подшоњ ба љойи вай таъйин мешавад, то ки баъд аз вафоти подшоњ љойи ўро
бигирад; љойгири шоњ» (15, 223). Саъдї мегўяд:
Малик сару чашмаш бибўсид ва дар канор гирифт ва њар рўз назараш беш кард,
то валиањди хеш кард (Г.32).
Вожаи валиањд дар «Гулистон» танњо як маротиба зикр мешавад.
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Ќоиммаќом. Вожаи арабии ќоиммаќом то андозае муродифи вожаи валиањд
бошад њам, доираи маъноии он нисбатан васеътар аст, зеро «ќоиммаќом – љонишин,
халифа, ноиб» (15, 697) мебошад. Ваќте ќоиммаќом мегўянд, манзур на њамеша
љойнишини шоњ будааст. Аммо вожаи ќоиммаќом вобаста ба матн дар «Гулистон» як
маротиба ба маънии валиањд, яъне љойнишини шоњ омадааст. Саъдї мегўяд:
Якеро аз мулук муддати умр сипарї шуд, ќоиммаќоме надошт (Г.83).
Ворис. Муродифи дигари ду вожаи дар боло зикршуда, ки маънои нисбатан
васеътар дорад, вожаи арабии ворис аст. Ворис «1. он ки ба гирифтани мерос њаќ
дорад ва ѐ мероси касе ба ў расидааст, меросхўр. 2. маљ. азхудкунанда, давомдињандаи кор, роњ ва хислати касе ѐ чизе» (17, 297).
Албатта ин вожа танњо дар матн метавонад тобиши сиѐсї пайдо кунад ва ба
ќатори вожањои ифодагари мафњуми сиѐсї (вориси тољу тахт) ворид гардад. Вожаи
мазкур дар «Гулистон» танњо як маротиба зикр шудааст:
Ин мужда маро нест, душманонамрост, яъне ворисони ин мамлакатро (Г.40).
Соњибдевон. Яке аз ду маънои вожаи соњибдевон «шахси амалдори олии молия»
(18, 272) будааст. Вожаи мазкур дар «Гулистон» як маротиба корбаст гардидааст.
Чунончи: Дидам, ки мутағаййир мешавад насињат ба ғараз мешунавад, ба наздики
соњибдевон рафтам (47).
Хоља. Вожаи хоља аз љињати баромад аслан тољикї аст: «1. сардор, сарвар,
соњиб, хўљаин; ... 3. касе, ки корњои хољагиро идора мекунад, мутасаддии корњо,
корпардоз; хидматгори ахта кардашуда барои хизмат дар њарамсароњо, хољасаро»
(15, 499). Ба маънии аввал вожаи хоља дар «Гулистон» фаровон истифода шудааст
(Гўянд, хољаеро бандае нолдирулњусн буд...(129)), аммо ин калима дар адабиѐти
классикии мо ба маънии “вазир” низ истифода шудааст. Ба ин маънї ин вожа дар
асар танњо ду маротиба корбурд дорад. Чунончи:
Малик Завзанро хољае буд каримуннафс, некмањзар, ки њамгинонро дар
мувољања хидмат кардї ва дар ғайбат накўї гуфтї (55).
Вожаи хоља дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї низ зиѐд истифода
гардидааст, аммо дар њама њолат он ба маънои соњиб, хўљаин, молики чизе ѐ касе
зикр меояд.
Муњтасиб. Вожаи муњтасиб иќтибос аз забони арабист. Муњтасиб мувофиќи
шарњи фарњангњо дар идораи давлатї «нањйкунанда аз чизњое, ки дар шаръ мамнўъ
бошад ва башумороранда» (5, 235) мебошад. Дар низоми давлатдории подшоњї
«назораткунандаи иљрои ќонуну ќоидањои шариати ислом; назораткунандаи тартибу
ќоидаи бозор, дурустии санги тарозу, нарху наво» (17, 881)-ро муњтасиб меномиданд,
ки масъулияти љиддие бар дўш дошт. Дар «Гулистон» омадааст:
Чор кас аз чор кас ба љон биранљанд: њаромї аз султон ... ва рўсабї аз
муњтасиб... (Г.46).
Ќозї ар бо мо нишинад, барфишонад дастро,
Муњтасиб гар май хўрад, маъзур дорад мастро (Г.78).
Мулозим. Маънои луғавии ин вожа мувофиќи таъкиди Муњаммад Ғиѐсуддин
чунин аст: «њамеша бошанда ба љойе ѐ назди касе; ва ба муносибати њамин маънї
нўкарро гўянд» (5, 298). Љойи дигар ишора шудааст: «Мулозим – хизматгузори
њамеша дар хизмат њозир; хизматгор, навкар» (17, 838). Мулозим дар љумлаи зер
ишора ба хизматгузори дарбор аст:
...фармуд, ки марсуми фалонро, чандон ки њаст, мазоаф кунад, ки мулозими
даргоњ асту мутарассиди фармон... (56).
Аъѐн. Вожаи аъѐн шакли љамъи вожаи арабии айн аст, ки чунин шарњ ѐфтааст:
«Аъѐн ба маънии бузургон ва чашмњо...» (4, 74). Муфассирони дигар гуфтаанд, ки
вожаи аъѐн маънои «бузургон, ашроф, сардорон» (15, 109)-ро дорад. Ба ин маънї
Саъдї мегўяд:
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...аъѐни ин мамлакат ба дидори ў муфтахаранду љавоби ин њарфро мунтазир
(Г.55). Аркони давлат ва аъѐни њазрат васияти малик ба љой оварданд (Г.83).
Дар ду љумлаи охир ибораи аъѐни њазрат ба маънии бузургони дарбор омадааст
Муваккил. Вожаи муваккил, ки иќтибос аз забони арабї аст, дар асари мавриди
тањќиќ ду маротиба корбаст гардидааст. Дар шарњи маънои он овардаанд:
«ваколатдињанда, гуморанда, ба коре таъинкунанда» (15, 715). Саъдї мегўяд:
Ин бигуфт ва муваккилони уќубат дар вай овехтанд (Г.147). ...ва муваккилон
дар муоќибаташ мулотифат намуданд ва бузургон зикри сирати хубаш ба афвоњ
бигуфтанд... (Г.62).
Фармондењ. Вожаи мазкур, ки мураккаб аз ду реша – фармон ва асоси замони
њозираи феъли додан – дењ аст, дар «Гулистон» танњо як маротиба истифода
гардидааст. Фармондењро муфассирон чунин маънидод менамоянд: «сардор, сардори
мутлаќ; сарлашкар; подшоњ» (15, 414). Саъдї мегўяд:
Бар сари мулк мабод он малик фармондењ,
Ки Худоро набувад бандаи фармонбардор!
Љаллод. Љаллод вожаи арабист ва касеро гўянд, ки «иљрокунандаи њукми
кушиш, мири ғазаб» (15, 770) аст. Вожаи мазкур дар «Гулистон» серистеъмол нест ва
њамагї як маротиба корбаст шудааст. Чунончи:
Љаллод ќасди ў кард (53).
Њамин тариќ, 13 истилоњи ифодакунандаи номи мансаб ва унвону рутбањои
давлатї дар «Гулистон»-и Саъдї вомехўранд, ки дар «Бањористон» корбурд
надоранд.
3. Истилоњоте, ки танњо дар «Бањористон» корбаст гардидаанд. Абдуррањмони
Љомї низ дар «Бањористон»-и хеш як ќатор истилоњњои мансуб ба номи мансабу
унвону рутбањои давлатиро корбаст намудааст, ки дар «Гулистон» ба назар
намерасанд. Ба ин гурўњ њам вожањои иќтибосї ва њам вожањои тољикї дохил
мешаванд. Чунончи:
Љањондор. Вожаи мазкур аз ду љузъ таркиб ѐфтааст – исми «љањон» ва асоси
замони њозираи феъли доштан – «дор». Мувофиќи шарњи фарњангњо љањондор «киноя
аз подшоњи калон» (15, 778) будааст. Вожаи мазкур дар «Бањористон» як маротиба
корбаст гардидааст:
Эътироз аст бар ањкоми љањондори њаким
Одати марди њасадпеша, ки хокаш ба дањан (Б.34).
Шањриѐр. Маънии ин вожаро гурўње “подшоњи бузург” (ФЗТ2, 578) гуфтаанд ва
дар бархе фарњангномањо чун “1.подшоњ, шоњ. 2. њоким, фармонраво” (3, 1443) шарњ
дода шудааст. Љомї вожаи “шањриѐр”-ро як маротиба дар оғози “Бањористон” дар
васфи Темурхон-султон Њусайн истифода намудааст:
Гуфт: Дуррњои санои шањриѐри комѐр –
Нусрат-уд-дунѐ, муиз-уд-давла, кањф-ул-њофиќайн.. (Б.25)
Дастур. Ин вожа, ки аслан порсист, ба сифати муродифи калимаи вазир дар як
ќитъаи шеърї истифода гардидааст:
Эй сипењри ќадрро хуршеду моњ,
В-эй сарири фазлро дастуру шоњ (Б.116).
Вожаи дастур сермаъно буда, муаллифи Фарњанги фишурдаи сухан 10 маънои
онро зикр менамояд, ки “вазир”, “мушовир”, “он ки иљозаи кореро медињад;
иљозадињанда” (2, 1033) аз љумлаи онњост. Дар байти боло њамнишинии вожањо,
махсусан бо вожаи шоњ пайињам омадани вожаи дастур ба маънои овардашуда
далолат мекунад.
Хоќон. Вожаи хоќон аз забонњои туркї-муғулї ба забони тољикї иќтибос
шудааст. Дар «Бањористон» серистеъмол нест, танњо як маротиба зикри он рафтааст
ва он “лаќабу унвоне, ки ба подшоњони чину турк медоданд” (2, 891). Муфассирон ин
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вожаро чунин низ шарњ додаанд: «подшоњи бузург; хони хонон, шоњаншоњ; лаќаби
подшоњони турку муғул» (15, 498). Намуна аз «Бањористон»:
Хоќони Чин дар ин маънї сухан чунон рондааст, ки бисѐр бошад, ки парешонии
гуфтан сахттар бошад аз пушаймонии нуњуфтан (Б.38).
Гумошта. Вожаи гумошта ба маънии «аз тарафи касе маъмуршуда, таъиншуда
ба амал ва вазифае» (15, 290) меояд. Вожаи мазкур аз шакли «gumortak»-и порсии
миѐна, ки он аз «wimārtaka»-и забони порсии ќадим шакл гирифтааст, ба маънои
гумошта ѐ худ намоянда омадааст. Феъли “гумоштан” (“касеро ба анљоми коре ѐ
будан дар љойе водоштан; маъмур кардан” (3, 1943)) аз ин љост. Воќеан, гумоштагон
онњое буданд, ки шоњон ба љойе ба сифати намояндаи худ маъмур мегузоштанд.
Вожаи мазкур як маротиба дар «Бањористон» ба назар мерасад:
...ањволи раоѐ ва гумоштагон барояшонро бар вай расонанд (Б.47).
Мунњї. Вожаи арабии мунњї ба маънои «расонандаи хабар ва пайғом,
огоњонанда» (15, 740) меояд. Дар дарбори шоњон онњоеро, ки шоњону њокимонро аз
ањволи атроф хабардор мекарданд, мунњї меномиданд. Љомї як маротиба ин вожаро
истифода кардааст: Мебояд, ки подшоњонро мунњиѐни росткирдоре ба кор бошанд,
ки ањволи раоѐ ва гумоштагон барояшонро бар вай расонанд (Б.47).
Асас. Вожаи асас, ки иќтибос аз забони арабист, дар «Бањористон» дар як
маврид ба назар расид. Асас «посбон, ба вижа посбоне, ки дар шаб нигањбонї
медињад; мири шаб» (3, 90) буд, ки дар шањрњо барои назорату њимояи мардум аз
дуздону авбошони шабгард таъин мегардид. Љомї вожаи асасро танњо як маротиба
истифода кардааст. Чунончи:
Гул рафт зи боғ, хору хасро чї кунам?
Шањ нест ба шањр-дар, асасро чї кунам? (Б.78).
Дар баробари истилоњоти дигари идорї дар «Бањористон» ду истилоње
вомехўрад, ки мањз ба намояндагони дин, аниќтараш пешвоѐни дини ислом ишора
мекунад. Инњо вожањои амиралмўъминин ва халифа мебошанд, ки Љомї онњоро зиѐд
истифода мекунад.
Амиралмўъминин. Вожаи амиралмўъминин лаќабе буд, ки ба халифањо ва бисѐр
подшоњони Шарќи исломї дода мешуд (15, 63). Он аслан аз вожањои арабии амир ва
мўъмин (бо изофаи пасванди «-ин», ки исми љамъ месозад) ба воситаи артикли
арабии ал таркиб ѐфтааст ва маънои амир ѐ худ пешвои мўъминонро дорад. Вожаи
мазкур дар «Бањористон» серистеъмол аст. Мисолњо:
Ва пояи њиммати амиралмўъминин аз он олитар аст... (Б.54). Амиралмўъмин
туро мехонад, иљобат кун (Б.79).
Шаробдор. Ин вожа мураккаб аз исми “шароб” ва асоси замони њозираи феъли
“доштан” буда, ба нафаре ишора мекунад, ки маъмулан шоњону вазирон ва дигар
аркони давлат дар дарбору даргоњи худ ба “нигоњубин”-и шароб вобаста мекарданд.
Шаробдор “мутасаддии обдорхонаи подшоњон ва бузургон” (3, 1399) аст. Љомї
мегўяд:
Чун маљлис баршикаст, шаробдор гуфт: Њељ кас берун наравад... (Б.48).
Њољиб. Вожаи иќтибосї аз забони арабї аст. Њољиб гуфта нафареро
меномиданд, ки нигањбони њарами шоњон буд. Шахси мазкурро “пардадор, дарбон”
(16, 755) низ меномиданд. Танњо дар як њикояти “Бањористон” вожаи мазкур панљ
маротиба корбурд дорад. Љойи дигар вонамехўрад:
Фармуд, ки берун раву њољибро сї тозиѐна бизану аз дари пардасаро дур кун...
(Б.52). Њољиби дуввум даст бар синаи вай заду нагузошт, ки дарояд (Б.52).
Аз мутолиа ва баррасии истилоњоти маъмуриву давлатдорї, хоса номи унвону
мансаб ва вазифањои давлатдорї дар “Гулистон”-у “Бањористон” ба чунин хулоса
омадан мумкин аст:
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Бо вуљуди он ки њар ду мутафаккир дар замону макони гуногун умр ба сар
бурдаанд, сохтори сиѐсиву низоми давлатдорї дар Эронзамин таќрибан яксон
будааст. Бинобар ин, истилоњоти соњаи маъмуриву давлатдорї дар њар ду асар дар
маљмўъ ба њамдигар мувофиќат менамоянд. Дараљаи корбасти истилоњот дар
асарњои мавриди тањќиќ на њамеша мувофиќат мекунад. Баъзе истилоњот то андозае
корбурди баробар доранд, аммо баъзан як истилоњ дар яке аз асарњо серистеъмол
асту дар асари дигар камистеъмол. Истилоњоти мансуб ба номи мансабу унвон ва
рутбаву вазифањои давлатї, ки дар њар ду асари мавриди тањќиќ корбурд доранд, 16тоянд. 13 истилоњи ифодакунандаи номи мансаб ва унвону рутбањои давлатї дар
«Гулистон»-и Саъдї вомехўранд, ки дар «Бањористон» корбурд надоранд. Инчунин,
аз 10 истилоњи дар «Бањористон» истифодакардаи Абдуррањмони Љомї Саъдї дар
«Гулистон»-и хеш ѐдовар нашудааст. Истилоњоти соњаи маъмуриву давлатдорї, ки
дар њар ду асар истифода гардидаанд, аз љињати баромад гуногунанд, њам истилоњоти
иќтибосї корбаст гардидаанд, ки аксаран арабиянд ва њам истилоњоти тољикї.
Љадвали басомади корбасти истилоњоти ифодагари номи мансаб ва рутбаву унвонњои
давлатї дар «Гулистон» ва «Бањористон»3
Истилоњоти мансуб ба њар ду асар
Истилоњ
ГулисБањористон
тон
Шоњ
6
27
Шањ
2
Подшоњ
49
26
Подшањ
6
Султон
33
15
(Салотин)
Малик
118
14
(мулук)
Амир (мир,
6
6
умаро)
Њоким
6
2
Вазир
30
7
(вузаро)
Надим
6
3
(нудамо)
Сарњанг
1
1
Ќозї
21
7
Аркон
4
1
Шањна
5
1
Руасо
1
1
Ќосид
1
1
Халифа
1
25
Муќарраб
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Истилоњоте, ки танњо
дар Гулистон
вомехўранд
Шоњаншоњ
1
Кишвархудо
1
Соњибдевон
1
Хоља
2
Валиањд
1

Истилоњоте, ки танњо дар
Бањористон вомехўранд
Шањриѐр
Љањондор
Дастур
Хоќон
Гумошта

1
1
1
1
1

Ќоиммаќом

1

Мунњї

1

Ворис

1

Асас

1

Муњтасиб
Мулозим

3
1

Амиралмўъминин
Шаробдор

18
1

Аъѐн

3

Њољиб

5

Муваккил
Фармондењ
Љаллод

2
1
1
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ЧАСТОТА УПОТРЕБЛЕНИЯ АДМИНСТРАТИВНЫХ ТЕРМИНОВ В “ГУЛИСТАН”-Е СААДИ
И “БАХАРИСТАН”-Е ДЖАМИ
В данной статье рассматриваются админстративные термины, употребляемые в XIII и XV вв. на
примере двух произведений – ―Гулистан‖ Саади Ширази и ―Бахаристан‖ Абдуррахмана Джами. Отмечается,
что часть терминов, относящихся к админстративным терминологиям, встречаются в обеих произведениях,
в то время как некоторые из низ свойственны только одному из сравниваемых произведений. Частотность
употребления терминов также различается в этих двух произведениях.
Ключевые слова: админстративные термины, сравнение, частота, Бахаристан, Гулистан.
FREQUENCY OF USE ADMINISTRATIVE TERMINOLOGIES IN THE "GULISTAN" -E SAADI
AND "BAHARISTAN" E JAMI
This article discusses the administrative terminologies that are used in the XIII and XV centuries on the
example of two works - "Gulistan" Saadi Shirazi and "Baharistan" Abdurrahman Jami. It is noted that some terms
relating to administrative terminologies are found in both works. But some terminologies belong to only one of the
compared works. Frequency of use of terms also differs in these two works.
Key words: administrative terminologies, compare, frequency, Gulistan, Baharistan.
Сведения об авторе: Х. Камолов - кандидат филологических наук, доцент кафедры истории языка и
типологии ТНУ. Телефон: 907-72-47-06

НАЌШИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ ДАР РУШДИ ИСТИЛОЊОТИ ИРФОНЇ
С.Љ. Маљидова
Донишгоњи давлатии Самарќанд ба номи А. Навої
Њар гоњ сухан аз боби муњити фарњангиву адабии нимаи дувуми асри ХV
Мовароуннањру Хуросон ба миѐн меояд, аз байни уламову шуаро, меъморону
њунармандон, сарчашманигорону таърихнависон ва ғайра пеши назар чењраи
пурнури хираду тафаккур Абдурањмони Љомї намоѐн мегардад. Зеро ин чењраи
бузурги назм дар эљодиѐти худ комѐбињои 500-солаи адабиѐти форсу тољикро гирд
овардаасту дар рушду такомул ва пешрафти њаѐти адабиву фарњангии даврони худ
наќши арзандае гузоштааст. Баробари ин суннатњои нигорандагии устодони илму
адабро давом додааст, ки ин њама дар осори илмиву бадеии ишон, дар сарчашмаву
маъхазњои адабиву таърихї равшан баѐн ѐфта, дар осору маќолањои илмї ва
гузоришоти уламову удабо ва муњаќќиќони шинохта, монанди С. Аїнї, Э. Браун, Е.
Э. Бертелс, А. М. Мирзоев, Р. Њодизода, А. Њикмат, И. С. Брагинскиї, Ян Рипка, А.
Сатторзода, А. Афсањзод. А. Зарринкўб, С.Саъдиев, А. Нуров мавриди баррасї
ќарор гирифтаанд. Бо вуљуди ин аќидањои тасаввуфию фалсафї, ки нуктаи асосї ва
басо назарраси ашъори шоирро ташкил мекунад, ба таври возењ аз назари тањќиќ
нагузаштааст. Зеро Љомї худ пешвои тариќати наќшбандияи тасаввуф аст ва тамоми
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осори адабї ва илмии ў бо тасаввуф ва ирфон иртиботе дорад. Аз рўйи тањќиќи
муњаќќиќон умри Љомї сарфи машғулоти илмию эљодї буда, дар соњаи тасаввуф ваї,
асосан, ба њаллу фасли масоили назарї шуғл варзидааст ва осори мутасаввифаро
шарњ навиштааст. Ин нукта даќиќ аст, зеро дар осори Љомї љунин асар ва рисолањои
шарњу эзоњдињанда хеле зиѐд чашмрасанд. Аммо набояд ба ин ќаноатманд шуд,
чунки Љомї баробари бахшидани ќисми муњимми осори илмї ва фалсафии худ ба
тањќиќи масъалањои умдаи назария ва амалияи тасаввуфу ирфон дар ашъори худ низ
њамчун шоири мутасаввиф намоѐн аст. Яъне дар адабиѐти бадеї шоир чун ањли
суфия таълимоти тасаввуфро ба тариќи васеъ акс кунонидааст. Махсусан, дар
маснавињояш, ки саропо аз илму ирфон перостаанд, шоири мутасаввиф бевосита ба
таълимоти тасаввуф ва баъзе љињатњои назарии он таваќќуф намудааст. Инљунин
асосан барои чун шоири мутасаввиф эътироф намудани Љомї лирикаи пур аз ишќу
ирфони ў кофист. Чунки шоир дар ғазалиѐташ тамоми афкору аќоиди орифонаи
худро бо воситаи ишќу муњаббати њаќиќї-илоњї хеле моњирона тараннум намудааст,
ки ба ин масъала дар поѐнтар таваќќуф хоњем кард. Аммо дар ин бобат Љомї асосан
аз паїи бузургони ќалам, чун Саноию Аттор, Љалолиддини Балхии Румию Амир
Хусрав, Саъдию Њофиз ва Камол ќадам гузашта, дар пайравии онњо шеър гуфта ва ѐ
худ аз мазмуну таркибњояшон истифода кардааст. Шоир дар пайравии яке аз
ғазалњои шоири машњур Њофизи Шерозї љунин сурудааст:
Ало ѐ, айюњассоќї, май омад њалли мушкилњо,
Зи май мушкил бувад тавба, адир каъсан вановилњо…4
Дар замони Љомї (асри ХV) аллакай тасаввуф ба каломи мавзуни сўфиѐна
ташаккул ва тањаввул ѐфта, дар маркази эљодиѐти адибон ќарор гирифта буд ва
асосгузори он Саноии Ғазнавист, ки оид ба ин масъала худи Љомї чунин овардааст:
«Аз кубарои шуарои тоифаи сўфия аст ва суханони вайро ба истишњод дар
мусаннафоти худ овардаанд ва китоби «Њадиќат-ул-њаќиќат» бар каломи вай дар
шеъру баѐни азвоњ ба мавољиди арбоби маърифат ва тавњид далеле ќотеъ ва бурњони
сотеъ аст».5
Забоншинос З. Мухторов дар рафти тањќиќи лексикаи ирфонии ғазалиѐти
Саної чунин гуфтааст: «Њаким Саної бо эљодиѐти бойю рангини худ дар фасоњату
салосати забони адабї ва ғановати луғавии он хизмати шоиста кардааст, ки ин дар
осори сўфиѐнаи ў баръало мушоњида мешавад».6 Ашъори Саної оғози воридшавии
луғоту таъбироти ирфонист, аммо лозим ба таъкид аст, ки ашъори пайравони ў
саросар аз истилоњоту таъбироти орифона перостаанд ва бо ин забони баѐну
фарњанги моро бофасоњату пурғановат гардонидаанд. Масалан, рў меорем ба ибораи
«оби њаѐт», ки дар осори сўфиѐна рамзи манбаи файзи Илоњиро мефањмонад:
Пур кун, санамо, њало ќанина,
З-он оби њаѐти ростина.
З-он май, ки аз хуми сафолин,
Тањвил кунад дар обгина.
Саної
Дўш ваќти сањар аз ғусса наљотам доданд,
В-андар он зулмати шаб оби њаѐтам доданд.
Њофиз
Чашмаи оби њаѐти туву олам зуломот,
Љомї. А.бдуррањмон, Хотимат -ул-њаѐт. Душанбе: Ирфон, 1987.-28 с.
Чомї Нуриддин Абдурањмон. Осор –Душанбе: Адиб, 1990.-ч.8.-108с
6 Мухторов З. Лексикаи ирфонии ғазалиѐти Санной.-Душанбе: Њумо, 2001.-28с.
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Нест љуз хизрвашонро зи ту имкони насиб.
Љомї
Ё ин ки калимаи «зоњид», ки аз «зўњд»-и арабї гирифта шуда, маънои порсоиву
парњезгориро дорад:
Зоњидон ар такя бар сиѐми худ кунанд,
Ту чу мардон такае бар хамру бар хаммор зан.
Саної
Май хўрдану гирди некўвон гардидан,
Бењ з-он, ки ба зарќ зоњидї варзидан.
Гар ошиќу маст дўзахї хоњад буд,
Пас рўйи бињишт кас нахоњад дидан.
Хайѐм.
Зоњид, ки дирам гирифту динор,
Зоњидтар аз ў касе ба даст ор.
Саъдї
Чу арзи тавба кунад бар ту зоњиди муртоз,
Ба ќавли пири муғон вољиб аст аз ў аъроз.( Љомї)
Тавре ки гуфта шуд, шоирони мутасаввиф мувофиќи шароити давру носазоињои
замона дар ќолаби мармузу мухайял эљод кардаанд. Аммо аз абѐти болої намоѐн аст,
ки Љомї ќадаре аз мармузбаѐниву пардапўшї озод аст, яъне фикри ў бо як љасорати
хеле баланд ва ботаъкид баѐн гардидааст. Зеро дар замони Љомї аксар шахсоне
вомехўранд, ки худро пешвои ин ѐ он фирќаи тасаввуфї хонда, доим ба ғорати
мардуму муфтхўрї ва гирд овардани сарват машғул буданд. Аз ин сабаб, Љомї дар
таснифу ташрењи истилоњњо ду хел назар кардааст, яъне дар асл моњияти истилоњот
ва ботину аслу љавњари он, дувум вобаста ба замон, яъне ба тарзи зоњирї. Аз љумлаи
чунин истилоњњо зоњид, сўфї, шайх, пир, мурид, хонаќоњ, хирќа ва ғайра метавон
номбар намуд, ки бобати ин масъала дар шарњи њар як истилоњ бояд таваќќуф намуд.
Ғазалиѐти шоир асосан дар мавзўъњои ирфонї навишта шуда, аз луғоту
рамзиѐту истилоњоти тасаввуфї ороста ва саршоранд. Забони ғазалиѐти Љомї содаву
равон ва басо дилпазир аст. Азбаски ў, ба силсилаи наќшбандия мансубият дошт, дар
ашъораш низ њамин рўњият мунъакис аст. Зеро наќшбандия аз дигар силсилањо
тафовут дошта, бевосита дар њар гуна шароит аз шариат берун набаромада, бардам
ќадам гузоштанро, дар асоси суннат ва азимат амал карданро, аз бидъат дур шуда,
њадиси пайғамбар Муњаммадро (с) роњнамои худ намуда, доимо тањќиќгари ахбори
расул буданро талаб мекунад. Абдуррањмони Љомї яке аз симоњои намоѐни ин
тариќат буда, ў хонаќоњнишиниву мардумгурезї ва таќводориву тарки алоиќро ба
худ раво намедонад ва доим бо мардум будану бо мењнати њалол ва дастранљи хеш
рўзгузаронї намуданро меписандад.
Ба таъбири худи Љомї «дар назми туркї бемислу бењамто» – Алишер Навої дар
ин бора чунин мегўяд: «Се симои бузурги тариќати наќшбандия – Бањовуддин
Наќшбанд, Хоља Ањрори Валї ва Абдуррањмони Љомист, ки ин зотњои ќудсї, аз
љумлаи инсони комили асри XV буда, аз онњо њам халќ ва њам Њаќ розист. Онњо
монанди ситораи рањнамо ба халќ роњи камолотро нишон медоданд» [1, 67]. Ба
фикри Алишер Навої њар як шахси бомаърифат бояд монанди ин чењрањо бошад, аз
онњо ибрат гирад, аз ќафои онон ќадам гузорад. Мавриди таъкид аст, ки
Абдуррањмони Љомї ва Алишери Навої симои намоѐн ва барљастаи дўстии халќњои
тољику ўзбек буда, муносибати дўстонаи онњо касро лол намудааст, ки ин эътирофњо
намунаи муњаббати самимї ва бепоѐн дар асарњои эшон низ акс ѐфтааст. Дар назди
Љомї Алишери Навої шахси соњибистеъдод, инсони халќпарвар, мурид ва шогирди
боиќтидор бошад, дар назди Навої Љомї як идеал – тимсоли инсони комил буд ва аз
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ин сабаб ў мехост, дар њар як асари худ дар васфи Љомї сухан гўяд. Њатто «Хамсат
ул-муттањаййирин» ном асари худро ба Абдуррањмони Љомї бахшидаасту бо ин њам
ќаноат накарда, таърифу тавсифи ин зоти муътабарро ба охир расонида натавониста,
дар достони «Њайрат ул-аброр» мадњи ўро чунин меорад: «васфга сиғмас ва таърифга
рост келмас» [ниг.: 1; 2]. Бояд гуфт, ки Љомиро монанди Навої касе аз наздик набояд
донад, зеро онњо њаматарафа наздикї доштанд, ки Навої чунин овардааст:
«Мавлоно Абдуррањмони Љомї барои ман дар тариќат – пир, дар адабиѐт – устоз,
дар њаѐт – ба сифати дўст хеле шахси бузург ва ба ман наздик буд» [2, 69]. Наздикии
ин ду чењраи намоѐн, ки яке «чашми заррини адабиѐти форсу тољик» бошад, дигаре
«ситораи дурахшони адабиѐти таркзабон» аст, тавре ки мебинем дар тариќат низ
баръало намоѐн мешавад.
Абдуррањмони Љомї шиори «Даст ба кору дил ба ѐр»-и наќшбандиѐнро доимо
пос медорад, ки дар сурудањояш низ аѐн аст. Шеъри ў, сурудањои ў ба чунин
хусусиятњои волои худ аз љињати алфоз ва маънї њамто надорад ва худ табиатан
љаззобу дилкаш аст, ки таваљљуњи њар шахси маърифатдўстро ба худ мекашад.
Сабти ин нуктаро љоиз шуморидем, ки Абдуррањмони Љомї на танњо дар ғазал,
балки дар маснавињои худ аќидањои тасаввуфиву фалсафиро манзур гардонидааст.
Аз љумла, дар «Субњат-ул-аброр», «Тўњфат-ул-Ањрор», «Силсилат-ул-зањаб» ва
асарњои ба тарљимаи њоли сўфиѐни машњур бахшидааш «Нафањот-ул-унс» ва
«Ашъат-ул-ламаот» Љомї чун орифи баркамол намоѐн мегардад. Дар маснавии
«Субњат-ул-аброр» шоир шарњи њар як зинаи маќомоту ањволи тариќати тасаввуфро
хеле равшан ба риштаи назм кашидааст.
Аз ин сабаб омўхтани осори Абдуррањмони Љомї чун шоири мутасаввиф дар
рушди истилоњоти ирфонї маќоми арзанда дорад ва оинаи тамомнамоест барои аксу
ифодаи нозукињои сухани хаѐлангези ирфонї. Умуман, Абдуррањмони Љомї
ањамияти омилњои гуногунро ба назар гирифта сарчашмањои дину ирфонро хеле
амиќ омўхта, асолати каломи мавзунро хеле хуб дарк карда, хусусиятњои услубиву
семантикї, таъмини муассирии суханро ба эътибор гирифта тавонист ва аз худ 3
девони пур аз ишќу ирфон ва дигар асарњои безаволро ба мерос гузошта, барои
ояндагон чи дар тадќиќот ва чи дар эљод имконоти фаровон фароњам овард.
Њамзамон дар баробари ин бояд номи арзандаи Љомиро бо чунин хусусиятњои бикру
волои ашъораш дар ќатори шоирони бузурги мутасаввиф сабт намуд.
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РОЛЬ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ В РАЗВИТИИ ТЕРМИНОЛОГИИ МИСТИЦИЗМА
В данной статье автор рассматривает место терминологии мистицизма в произведениях Джами.
Подчеркивается, что Джами, являясь последователем движения Накшбандия, широко употребляет термины
мистицизма в своих произведениях, а иногда комментирует их.
Ключевые слова: Джами, мистицизм, терминология, суфизм.
ROLE OF ABDURRAHMAN JAMI IN THE DEVELOPMENT OF MYSTICISM TERMINOLOGY
In this article the author considers the place of the mysticism terminology in the works of Jami. Emphasizes
that Jami, as a follower of the Naqshbandi movement commonly uses the terms of mysticism in his works, and
sometimes comments them.
Key words: Jami, mysticism, terminology, Sufism.
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КАЛИМАСОЗИИ ИСМЊОИ ХОС ДАР «ФОТИЊАТ-УШ-ШУБОБ»-И ЉОМЇ
Мўсо Олимљонов
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ғафуров
Калимасозї аз илмњои тозаи забоншиносист, ки тавассути тањќиќоти
мутаддиде, ки чанд дањсолаи охир ба анљом расиданд, ба марњилаи нави рушди худ
ворид гардид. «Худованди дастур»-и забони форсї (таъбир аз Ањмад Гулчини
Маонї) Абдуррањими Њумоюнфаррух дар «Дастури љомеи забони форсї» рољеъ ба
таълифи дастур сухан ронда, махсусан дар мавриди зањамоти тањќиќи калимасозї
чунин таъкиди љолибе дорад: «…ин пурзањматтарин ќисмати кори мо буд, зеро беш
аз бист сол кўшиш карда табаќабандињое омода месохтем боз њам дар хилоли
мутолаа ба калимоте бармехўрдем, ки забт нашуда буд ва ночор таљассус мекардем,
то чандин мавриди истеъмоли он калимаро дар гуфтаи бузургон пайдо кунем ва
бубинем, симат ва нисбати он чист ва чї гуна истеъмол шудааст» (12, 19). Дар воќеъ,
чун забони мо таърихи беш аз њазорсолаи адабї дошта, осори ин даврон пурра
тањќиќу баррасї нашудаанд, ба яќин њама имконият ва иќтидори забони тољикї дар
калимасозї ба тањќиќ нарасидааст.
Таљлили мавлуди адибону суханварони гузаштаи мо, ки бо ибтикороти
хушоянди Љаноби Олї Эмомалї Рањмон сурат гирифта, моро сўи худогоњиву
худшиносї рањнамої мекунанд, имкон фароњам меорад, ки чашмандозе ба дирўзи
забону адабиѐт намуда, рушди минбаъдаи онро муайяну тарњрезї созем. Дар ин
росто таљлили 600-солагии Мавлоно Абдуррањмони Љомї, ки «ба њар чизи
донистанї алоќа меварзид ва дар њар чизе, ки медонист, бар дигар муддаиѐн бартарї
дошт» (4, 219) ва бад-ин сабаб «ба мартабаи иршод расид ва дар силки бузургони
тариќаи наќшбандї даромад ва пас аз вафоти Саъдуддини Кошғарї, ки халифаи
наќшбандї буд, хилофати ин тариќат бад-ў тааллуќ ѐфт» (6, љ.5, 423), маќоми хос
дорад, зеро, ба таъбири Эмомалї Рањмон, «чунин чорабинињо на танњо мавриди
бисѐр муносиб барои шинохти амиќ ва тањќиќу баррасии осори илмиву адабї
мебошанд, балки воситаи муассири дар заминаи арзишњои миллии гузашта ва
муосир тарбия намудани насли љавон ва баланд бардоштани сатњи худшиносии
миллї мањсуб меѐбанд» (8, 2).
Аз мутолиаи назми Љомї пай бурдан душвор нест, ки шоир дар баробари ба
гузаштагони назми форсї, чун Аттор, Саъдї, Хусраву Њасани Дењлавї, Њофизу
Камол эњтироми хосеро ќоил будан дар суханварї назми худро «вањйи нозил зи
олами боло» медонад:
Назми Љомї зи шавќи сарви ќадат
Вањйи нозил зи олами болост.
Љомї аз тамоми имконият ва иќтидори забони тољикї суд љуста, ба хотири
ғанои он кўшидааст. Дар «Фарњанги осори Љомї»-и Амон Нуров танњо аз рўи
интихобан ташрењ шудани калимањо ба 15 њазор расидани моддањои луғавї (ниг. 7,
љ.1, 5) шањодати ин гуфтањост. Дар назми шоир тамоми гурўњи луғавї-грамматикии
калимањо ба кор гирифта шудаанд, махсусан шоир аз исмњои хос фаровон истифода
намудааст, зеро омўзиши «Фотињат-уш-шубоб»-и шоир муайян намуд, ки ќаламкаш
беш аз 160 исми хосро мавриди истифода ќарор додааст. Љолиб он аст, ки шоир на
фаќат ба хотири «ишорат кардан ба воќеањои таърихї, асотирї, ќиссаву афсонањо»
(5, 107) аз калимањои мансуби ашхос истифода намудааст, балки дар заминаи
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меъѐрњои забони адабї тавассути исмњои хос калимањои нав сохтааст, чун даљлабор,
даљлакаш, исопарвар, кайшукўњ, маљнунсифат, маљнунталаб ва ғ., ки хазинаи луғавии
забонро ба маротиб афзудаанд.
Корбурди номњои хос дар адабиѐт таърихи тўлонї дошта, истифодаи ин вожањо
яке аз омилњои пайдоиши санъати маънавии талмењ гардидааст. Марњум Тўраќул
Зењнї оид ба ин санъати бадеї менависад: «Талмењ дар луғат нигоњи сабук кардан ба
сўи чизест. Агар «талмењ»-ро ќалбан «тамлењ» ќарор дињем, ба маънои милњ кардан намакин кардан меояд, ки ин њам дуруст аст» (5, 107). Баъди шарњи луғавии талмењ
донишманди мўњтарам доир ба хусусияти истилоњии талмењ аз љумла менигорад:
«…дар адабиѐти бадеї ишорат кардан ба воќеањои таърихї, асотирї, ќиссаву
афсонањо ва ба ягон шеъри шоири маъруфи яке аз саромадони сухан санъати талмењ
номида мешавад» (5, 107). Санъати талмењ аз маъруфтарин саноеи бадеї буда, шояд
дар таърихи адабиѐти тољик аз устод Рўдакї то ба имрўз наметавон шоиреро пайдо
намуд, ки дар баѐни афкору орои худ аз ин санъат суд наљуста бошад.
Дар ваќти мутолиаи «Фарњанги осори Љомї», ки А.Нуров тањия намудааст, бо
чунин факти љолибе дучор шудем: дар забони адабии тољикї сифати «туфайлї»
мављуд аст, ки, ба таъбири устод Айнї, «касест, ки дар мењмонињо нохонда меравад,
яъне ба сабаби мењмони хонда зиѐфат мехўрад» (1, 399). Муоинаи «Фарњанги осори
Љомї» муайян намуд, ки «Туфайл» аслан исми хос буда, «номи шахсе аз ќабилаи
Банї Умияи араб, ки бисѐр камбағал будааст ва ба мењмонињои касон нохонда
мерафт» (7, љ. 2, 210), яъне манбаи бавуљудоии сифати мазкур исми хос аст, ки
минбаъд тавассути калимасозї ба сифат бадал шудааст. Дар забони адабии тољикї
ба гурўњи исмњои хос гузаштани сифатњо ба ќайд омадааст (2, 92), пас дар забони
адабї тавассути калимасозї ба гурўњи сифатњо гузаштани на танњо исмњои љинс,
балки исмњои хос низ њодисаи маъмул аст.
Аз ин љо моро рағбате пайдо шуд, ки дар ин мухтасар калимасозињои исмњои
хосро дар заминаи девони аввали Љомї - «Фотињат-уш-шубоб» мавриди баррасї
ќарор дињем.
Абдуррањмони Љомї, аз як тараф, барои баѐни мазмунњои бикру борики худ ва,
аз дигар тараф, сохтани калимањои муштаќ аз навъњои гуногуни исмњои хос
бањрабардорї намудааст. Мушоњидањо нишон медињад, ки аз исми паѐмбарон
таваљљўњи Љомї ба Исо (а) ва Юсуф (а) нисбатан бештар аст, ки на фаќат дар
алоњидагї зиѐд истифода шудаанд, балки мањз њамин калимањо дар калимасозї низ
фаъоланд, чун масењодам, исопарвар, исавї, юсуфї ва ғ. Таваљљўњї Љомї ба номњои
Исо ва Юсуф бесабаб нест ва ин, ба пиндори ин љониб, аз рўзгори њазрати Юсуф
мафњуми «њиљрон», ки пайовардаш висол аст (10, љ.1, 603-651) ва аз ќиссаи њазрати
Исо мафњуми «нафас», ки тавассути он њазрат бар мурдагон бардамида мешуд (10,
љ.1, 188-197; љ.2, 626-627), мавриди таваљљўњи шоир ќарор гирифта буд. Аз ин хотир,
дар девони аввал дар маљмўъ калимаи Исо ѐ худ Масењо беш аз 20 маротиба ба кор
рафта бошад, пас калимаи Юсуф беш аз 15 карат дучор шуд:
Он масењодам шифои ранљи мо донад, вале
Нест тадбири илољи дил ќонуни ў (13, љ.2, 341).
Мехўрад хурмои тар Марям, ки исопарвар аст,
Кофаре дон нафси саркашро, ки лозим ѐбияш (13, љ.1, 38).
Љомї тавассути исмњои хос ду навъи калимањоро сохтааст: сохта ва мураккаб.
Калимањои сохта тавассути пасвандњои –ї (-вї), -ваш, ташаккул ѐфтаанд, чун юсуфї,
исавї, табрезї, фарњодваш ва ғ.
Пасванди сифатсози -ї, ки дар калимањои юсуфї, муњаммадї, табрезї, хуљандї,
сифоњонї ва ғ. дучор мешавад, таърихан боќимондаи пасванди -ig аст (3, 214).

29

Тавассути ин пасванд Љомї аз ду навъи исмњои хос – антропонимњо ва топонимњо
сифатњои нисбї сохтааст.
Бо антропонимњо:
Маљў бефоќа коми дил, ки мењнатдидаи Канъон,
Љамоле юсуфї рўзи нашуд бе ќањти Канъонаш (13, љ.1, 30).
Чун дар замона нусрати дини муњаммадї
Ӯ кардааст, носири динаш лаќаб сазост (13, љ.1, 44).
Хар кай занад зи моидаи исавї нафас,
Гар з-он ки сар ба тўрбаи худ фурў кунад (13, љ.2, 534).
Аз муоинаи абѐти боло як нуктаи дигари љолиб ба мушоњида мерасад, ки Љомї
тавассути назми худ муродифњои нави исмњои хосро ба вуљуд меоварад. Чунончи,
дар байти аввал ибораи «мењнатдидаи Канъон» муродифи матнии њазрати Яъќуб аст.
Бо топонимњо:
Ба юмни сояи чатри фалаксои худовандї
Хуросон ғайрати Чин шуд зи туркони самарќандї (13, љ.2, 445).
Ёфт Љомї камоли шеър, чї бок,
Гар сифоњониву хуљандї нест (13, љ.1, 275).
Зи њаљ баргашта Љомї дар Хуросон рўй кард, аммо
Рањаш зад дар миѐна ишваи хубони табрезї (13, љ.2, 453).
Пасванди дигар, ки бо он Љомї аз исми хос калимаи нав сохтааст, -ваш буда, аз
пасвандњои каммањсуле ба шумор меравад. Тавассути пасванди мазкур дар забони
адабї асосан зарф сохта мешавад. Аз рўи пажўњишњои Хонларї бармеояд, ки
пасванди -ваш ба гунаи -фаш низ истифода шудааст (11, 31). Дар назми Љомї ва
махсусан девони «Фотињат-уш-шубоб» низ ин пасванд каммањсул буда, танњо як вожа
- фарњодвашро дарѐфтем:
Фарњодвашонем, ки гар ќимати лаълат
Сад гавњари конї бувад, аз санг барорем! (13, љ.2, 225).
Дар девони аввали Љомї тавассути исмњои хос дар муќоисаи калимањои сохта
калимањои мураккаб бештар сохта шудаанд, чун даљлабор, даљлакаш, исопарвар,
кайшукўњ, масењодам, маљнунсифат, маљнунталаб, њасанхулќ, љамоин ва ғ. Аз
мисолњо аѐн мегардад, ки, аввалан, Љомї тавассути исмњои хос аз њама беш
калимањои мураккаб сохтааст ва, сониян, тамоми вожањои мазкур дар алоќи тобеият
ќарор доранд, яъне калимањои мураккаби тобеанд. Калимањои мазкур, ки асосан
мансуби исму сифатанд, чун дар забони адабии имрўз асосан аз иборањои
ғайриизофии исм дар ќолаби «исм+исм» (9, 152-153; 2, 122, 145) ва аз иборањои феълї
дар ќолаби «исм+асоси замони њозираи феъл» (9, 157) сохта шудаанд:
Эй бар сарири њусн љамоину кайшукўњ,
Аз санги љавру бори ғамат пушти мо ба кўњ (13, љ.2, 364).
Он масењодам шифои ранљи мо донад, вале
Нест тадбири илољи дил ќонуни ў (13, љ.2, 341).
Љомї агар шамоили Лайлї набинадаш,
Маљнунсифат ба ошиќї афсона кай шавад? (13, љ.1, 419).
Чун саводи дидаам дарѐ кунад Бағдодро,
Сели чашми даљлаборам гар шавад бо Даљла ѐр (13, љ.1, 509).
Сўфии дарюзагар аз базми љамъи даљлакаш
Гар равад, ғам нест як занбил кам Бағдодро (13, љ.1, 116).
Аксар калимањои муштаќи Љомї, ки тавассути исмњои хос сурат гирифтаанд,
асоси санъати талмењро ташкил додаанд. Нуктаи љолиб дар ин маврид он аст, ки
тавассути калимањои муштаќ, ки бо исми хос сохта шудааст, ишораи шоир
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мушаххасу даќиќ мегарданд. Инро тавассути муќоисаи ду абѐти зер мушоњида
намудан мумкин аст:
Зи хубии ту бар њар љо њикояте гуфтанд,
Њадиси Юсуфи мисрї фасонае бошад (13, љ.1, 408).
Маљў бефоќа коми дил, ки мењнатдидаи Канъон,
Љамоле юсуфї рўзи нашуд бе ќањти Канъонаш (13, љ.1, 30).
Агар дар байти аввал бо зикри номи њазрати Юсуф ишора ба ќиссаи пурмољаро
ва шўрангези ин паѐмбар шуда бошад, пас дар сифати «юсуфї» танњо љузъи ин
талмењ - зебоии Юсуф, ки аз сифатњои асосии ўст, боиси ташаккули калимаи муштаќ
шуда, объекти тасвир мушаххас аст, яъне «љамоле юсуфї» ба њадди нињоии зебоии
њусн ишорат мекунад (7, љ.2, 439). Њамчунин ин њолро дар калимањои дигари
муштаќи Љомї, чун масењодам, маљнунсифат, маљнунталаб, ки љузъе аз ривоятњо
сабаби таълифи калимаи нав шудаанд, мушоњида кардан мумкин аст.
Баррасї ва омўзиши девони аввали Љомї – «Фотињат-уш-шубоб» ба бардоште
мерасонад, ки шоир, дар воќеъ, ќобилияти баланди сухангустарї дошта, исмњои
хосро на фаќат дар шакли тайѐр истифода намудааст, балки тавассути онњо
калимањои нав сохта, њама имконият ва иќтидори забони тољикиро ба намоиш
гузоштааст ва ба таъбири худи ќаламкаш «шоир нест Љомї, соњир аст»:
Он парирухро ба афсуни сухан тасхир кард,
З-он сабаб гўянд шоир нест Љомї, соњир аст.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В «ФОТИХАТ-УШ-ШУБОБ» ДЖАМИ
В статье речь идет о словообразовании собственных имен существительных в первом диване Джами.
Автор подробно анализирует образование таких имен существительных суффиксами -ї, -ваш, а также
различных сложных существительных, которые образуются по различным словообразовательным моделям.
Ключевые слова: словообразование, существительное, собственные имена, суффиксы,
словообразовательным модели.
DERIVATION OWN NOUNS IN "FOTIHAT-USH-SHUBOB" JAMI
This article is devoted to the derivation of own nouns in the first Jami’s divan. The author analyzes in detail
the formation of such nouns with suffixes «-ї», «-ваш» and different compound nouns, which are formed by
different word-formation models.
Key words: word formation, noun, proper names, suffixes, word-formation models.
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ШАРЊИ ВОЖАИ «НАЙ»-И «МАСНАВИИ МАЪНАВЇ»-И ЉАЛОЛИДДИНИ
БАЛХЇ ДАР «РИСОЛАТ-УН-НОЙИЯ»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Мањмаддовуд Саломов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мавлоно Абдуррањмони Љомї яке аз чењрањои намоѐни илму адаби тољик ба
шумор меравад. Ў дар баробари шоири тавоно будан яке аз шахсиятњои шањири
илмии замони худ низ мебошад, ки далели ин тањияи осори илмие чун «Рисолаи
арўз», «Рисолаи ќофия», «Рисолаи мусиќї», «Фавоиди зиѐия», «Нафањот-ул-унс» ва
монанди инњо мебошад. Аз тањияи осори илмї бармеояд, ки Мавлоно Љомї ба њайси
як олиму шахси эљодкор нуќсону норасої ва камбудињои илмии замони худро доир
ба забон ва улуми адабї њамеша эњсос мекардааст. Бинобар ин осори илмие, ки ў
таълиф кардааст, барои толибилмони ањли замон ва даврони минбаъда дастуру
рањнамоњои муътамаде шуморида мешуданд.
То замони зиндагии Абдуррањмони Љомї шарњу луѓатнигорї дар доираи улуми
филологї то андозае рушт ѐфта буд ва доир ба осори адибони алоњида чун
Љалолиддини Балхї, Саъдии Шерозї, Њофизи Шерозї ва дигар адибон баъзе шарњњо
таълиф гардида буданд ва дар фарњангу луѓатњо вожањои алоњидаи осори адибон
шарњу тавзењ дода шуда буд. Ин далели он аст, ки маънои вожањо вобаста ба рушди
њаѐти сиѐсию фарњангї ба тадриљ мушкил мегардид ва зарурати тањияи шарњњо ва
луѓатњоро ногузир мегардонид. Дар ин маврид Асадии Тусї, муаллифи нахустин
луѓати тафсирии забони тољикї, чунин мегўяд: «Ва ѓарази мо андар ин луѓоти
порсист, ки дидам шоиронро, ки фозил буданд, валекин луѓоти порсї кам
медонистанд…пас фарзандам Авњад… аз ман луѓатномае хост, чунон ки бар њар
луѓате гувоње бувад аз ќавли шоире аз шуарои порс» (Асадии Тусї, 1365, 8).
Мавлоно Абдуррањмони Љомї низ анъанаи гузаштагонро идома дода, доир ба
осори худ ва баъзе шоирони дигар шарњњо навишта, дар рушди шарњнигории замони
хеш наќши муњиме гузоштааст. Тибќи маълумотњои дастрас баъзе шарњњоро ў худ
таълиф карда, баъзеи дигаррашро бо хоњиши дўстону алоќамандони шеъру шоирї
тањия мекардааст.
Шарњнигорї дар таърихи тамаддуни мардуми форсу тољик бо усулњои гуногун
тањия мегардид. Шояд Абдуррањмони Љомї нахустин шорење бошад, ки рисолаеро
бо номи «Шарњи рубоиѐт» (соли 1479) таълиф намудааст ва дар он 46 рубоии
ирфонии худро мавриди шарњу тафсир ќарор додааст.
Дар баробари ин Абдуррањмони Љомї ба шарњи байти аввали «Маснавии
маънавї»-и Љалолуддини Балхї пардохта, онро бо назму наср мавриди шарњу тавзењ
ќарор медињад. Бояд зикр кард, ки «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї аз
дигар маснвињо бо он фарќ мекунад, ки дар ќисмати аввал бевосита анъанаи марсуми
замон риоя нашудааст, шоир онро бо мадњи Худованду Пайѓамбар оѓоз накардааст.
Ба андешаи дуктур Абдулњусейни Зарринкўб «Маснавии маънавї» «…бар њасби
маъмули замон бо њамду бисмиллоњ ѐ он чи дар зоњири њосили мафњум ба бисмиллоњ
ва тамњид аст, оѓоз нашудааст» (Абдулњусейни Зарринкўб, 1373,17) ва шоир онро бо
байти
«Бишнав аз най чун њикоят мекунад,
Аз људоињо шикоят мекунад.»
оѓоз намудааст.
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Бинобар ин, байти мазкур таваљљуњи аксари шорењонро ба худ љалб кардааст.
Яъне ин байт аз љињати ифодаи семантикии калимањо ба назар нињоят сода бирасад
њам, аз љињати ифодаи маъно ва ифодаи рамзии вожањо он хеле мураккаб буда, боиси
он гардидааст, ки муњаќќиќони минбаъда ва шорењони осори манзум доир ба ифодаи
маъноии он шарњу тавзењот тањия намоянд. Аз љумла, Мавлоно Абдуррањмони Љомї
низ дар шарњи ин байт шарњеро бо номи «Рисолат-ун-нойия» тањия менамояд, ки он
бо номи «Найномаи Мавлоно Абдуррањмони Љомї» машњур аст. Доир ба шарњи
ќисмати «Найнома»-и Мавлоно Љалолуддини Балхї аз љониби Мавлоно Яъќуби
Чархї (бо номи «Найнома») ва Бањои Љон Њошимї (бо номи «Рўдбори най») шарњњо
таълиф гардидаанд.
«Най» дар луѓат ба маънои як навъ гиѐње, ки дар љойњои сероб мерўяд, танаи
борику рост ва баланд дошта, миѐнаш ковок аст ва ба маънои як навъ олати мусиќии
нафасї, ки бештар аз танаи най сохта мешавад шарњ дода шудааст.
Дар «Маснавии маънавї» мањз њамин маънои дуюми вожаи «най» мавриди
истифода ќарор гирифтааст. Бояд таъкид кард, ки тибќи тадќиќи муњаќќиќон
тамоми шаш дафтари ин асар марбут ба њамин байт мешавад. Аз љумла,
Абдулњусейни Зарринкўб дар ин маврид чунин мефармояд: «Дар дафтари аввал
риштаи иттисоле, ки аввалин достони маснавиро бо найнома марбут мекунад, баѐни
ин нукта аст, ки шикояту њикояти най «наќди њоли мост» ва то ваќте вуљуди мо
мисли най аз худї ва аз тааллуќ ба нафсу олами њастї холї нашавад ва он чиро
муљиби њирмони вай аз ишќу висоли Њаќ аст, нафї накунад, ба мартабаи най, ки
нафаси пурсўзї ў дами оташини нойро мунъакис мекунад ва рамзе аз њоли орифи
комилро, ки «мо янтаќу ъанил њавво» (дар Ќуръон 53/3) васфи ў маќоми ўст, арза
мекунад, наметавонад ноил шавад» (Зарринкўб, 1373, 48)
Мавлоно Абдуррањмони Љомї вожаи «най»-ро чунин шарњ додааст: «Найро бо
восилони комилу комилони мукаммал, ки аз худ ва халќ фонї шудаанд ва ба Њаќ
боќї гашта, муносибате тамом аст, аммо аз рўйи исм, зеро ки ин калима дар баъзе
мавозеъ ба маънии нафї истеъмол меѐбад (не, ) ва эшон нафї вуљуди оризии худ
кардаанд ва ба адамияти аслии худ бозгашта, аммо аз рўйи зот, зеро њамчунон ки аз
худ тињї шудааст ва њар чи ба вай музоф аст, аз наѓамоту илњон филњаќиќат содир аз
соњиби вай аст, на аз вай. Њамчунин ин тоифа илайању билкуллия аз худ шудаанд ва
њар чи ба эшон мансуб аст аз афъолу ахлоќу авсофу камолот аз њазрати Њаќ аст,
субњона, ки дар эшон зоњир шуда ва эшонро мартабаи мазњарият беш нест
(Абдуррањмони Љомї, 1386, 178).
Тавре ки бармеояд, Мавлоно Љомї вожаи «най»-ро ба маънии сўфиѐна шарњ
додааст. Яъне онњое, ки дар роњи дарѐфти Њаќ љањд кардаанд, аз рўйи исм бо вожаи
най муносибати том доранд. Зеро най низ то он замоне ки ба олати мусиќї табдил
меѐбад, дохили он пур аст ва баъд аз тоза кардани дохилаш ба олати мусиќї табдил
меѐбад ва сўфиѐни роњи Њаќ (восилони комилу комилони мукаммал) низ бояд аввал
ботини худро пок намоянд.
Тавре ки бармеояд, шорењ зимни шарњ муносибати маъноии вожаи мазкурро ба
инобат гирифтааст. Дар робита ба ин дар идомаи шарњаш овардааст, ки аз рўйи зот
ин вожа маънии нафї (не, инкор)-ро ифода мекунад, ки дар ин маврид низ маъно
чандон халал намеѐбад, зеро љўяндагони роњи Њаќ «нафї вуљуди оризии худ
кардаанд».
Абдуррањмони Љомї барои исботи андешааш, ки Љалолуддини Балхї, дар
њаќиќат, муродаш аз овардани вожаи «най» дар байти нахустини «Маснавии
маънавї» инсон аст, бо савол гузоштан ба ин вожа чунин меорад:
Кист най? Он кас ки гўяд дам ба дам,
Ман наям љуз мављи дарѐи ќидам.
Аз вуљуди худ чу най гаштам тињї,
Нест аз ѓайри Худоям огањї. ( Абдуррањмони Љомї, 178)
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Агар мо мантиќан ба суолгузории шорењ назар афканем, дармеѐбем, ки
Мавлоно Љомї «кист най?» гуфтааст. Пас, маълум мешавад, ки мурод аз овардани
вожаи най исми љондор, яъне инсон аст, ки маљозан ба най иртиботи маъної пайдо
кардааст.
Мавлоно Љомї дар идомаи рисолаи хеш чунин меорад: «Ва метавонад бувад, ки
мурод аз най ќалам буда бошад, ки истиора карда бошанд аз барои инсони мазкур,
агарчи баъзе авсофи камолу ањвол, ки њазрати Мавлавї бар най иљро кардаанд,
малоими ин маънї наменамояд. Ва љомеъ миѐни эшон он бошад, ки њаракоту саканот
њеч як, филњаќиќат, ба вай мустанад нест, балки вай мазњари афъол ва ањволи дигаре
аст, ки муассиртару мутасарриф аст дар вай ва вайро мартабаи мазњарият беш нест»
(Абдуррањмони Љомї, 1386, 179).
Ба андешаи шорењ баъзењо вожаи «най»-ро ба маънии ќалам тафсир кардаанд.
Бояд зикр кард, ки байни ин ду мафњум – най (ба маънии гиѐњ) ва ќалам, то андозае
робитаи маъної љой дорад. Зеро ќалам дар ќадим аз най сохта мешуд ва вожаи
«найќалам» мањсули робитаи маъноии ин ду вожа аст.
Барои таќвияти андешааш Мавлоно Љомї аз забони ќалам чунин меорад:
Хома мегўяд ба илњони сарир,
Мезанам мурѓони маъниро сафир.
Мекашам ногоњшон дар доми хат,
Дона мерезам ба эшон аз нуќат.
Аз сияњкории бахти вожгун,
Рафта дар оби сиѐњам сарнагун…
Дар кафи котиб ватан дорам мудом,
Карда байн-ул-асбаъайни ў маќом.
Нест дар ман љунбише аз зоти ман,
Ўст дар ман дам ба дам љунбишфикан.
Гар маро бо ман гузорад як нафас,
Бар замин монам найи хушкеву бас. (Абдуррањмони Љомї,1386, 179)
Дар ин чанд мисраъ шоир вожаю таъбирњоеро чун хат, нуќат, сияњкорї, дар оби
сиѐњ сарнагун рафтан (рангдон), котиб, байн-ул-асбаъайн ва монанди инњоро
овардааст, ки онњо бо калимаи ќалам дар таносубанд ва хусусиятњои алоњидаи ин
вожаро аз дидгоњи семантикї такмил медињанд.
Абдуррањмони Љомї пас аз шарњи ин ду маъно, ки бештар маънои маљозии
вожаи «най»-ро дар бар магирад, бозмегардад ба шарњи маънои аслии ин вожа. Яъне
аз рўйи ифодаи маъноияш дар ин байт вожаи «най» метавонад ба маънои гиѐњ омада
бошад.
«Ва мешояд, ки тариќи маљоз ва истиораро бигзаронанд ва найро иборат њам аз
найи зоњир доранд. Зеро ки авлиѐи Њаќ, ки арбоби фаросат ва асњоби киѐсатанд, аз
њама мављудот ба лисони ањвол ва авсофи эшон маонии латифа ва њаќоиќи шарифа,
ки муносибате зоњиру малоимате комили вофир ба эшон медорад, фањм мекунанд ва
ба толибони содиќ ва муридони мувофиќ мерасонанд» (Абдуррањмони Љомї, 1386,
180)
Њамин тариќ, Абдурањмони Љомї барои исботи он ки вожаи «най» дар
нахустбайти маснавии Љалолуддини Балхї ба маънои инсон омадааст, чанд љињати
маъноии онро шарњу тавзењ медињад ва дар асоси робитаи маъноии он бо дигар
вожањои ин байт ва ба маънои маљозии омадани онњо собит менамояд, ки мурод аз
«най» инсон аст, ки аз љониби Худованд офарида шудааст ва ин офарида њамеша дар
љањду талош аст, ки бо Њаќ васл гардад.
Гоњ орам муждаи ќурби висол,
Бахшам ањли завќро сад ваљду њол.
Њам шароеъро баѐн ман мекунам,
Њам њаќоиќро баѐн ман мекунам. (Абдуррањмони Љомї, 1386, 179)
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Муњаммад Таќии Љаъфарї дар китоби «Тафсиру наќд ва тањлили маснавии
Љалолиддини Муњаммади Балхї» чунин овардааст: «Дар ин байт инсон ба най
ташбењ шуда, вуљуди шабоњат миѐни инсон ва най ба шакли бисѐр зебо ва аъљобангез
дар ин абѐт бозгў мешавад.» (Муњаммад Таќї, 5) Дар идома меорад, ки аввалин
ташбењ, ки миѐни инсон ва най баѐн мекунад, нолаи људої аз асл аст.
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КОММЕНТАРИИ СЛОВА «НАЙ» В «МАСНАВИИ МАЪНАВИ» ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ
В «РИСОЛАТ-УН-НОЙИЯ» АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
Слово най в языке поэзии таджикской классической литературы стал много употребляемым после
написания «Маснави маънави» Джалолиддина Руми, приобретая разные значения. Данное слово с точки
зрения Абдуррахмана Джами используется для выражения трех значений – най (растение), най
(музыкальный инструмент) и най (в мистицизме безупречный человек).
Ключевые слова: слово, значение, комментарий, семантика, най, метафора, суфий, человек,
словосочетание.
INTERPRETATION OF THE WORD "NAY" IN "MASNAVI OF MAANAVI" DZHALOLIDDINA
BALKHI IN "RISOLAT-UN-NOYIYA" ABDURRAKHMONI DZHOM
The word «nay» in the poetic diction of the Tajik classical literature became much used after writing
"Masnavi of maanavi" of Dzhaloliddin Rumi, getting different meanings. This word from the point of view of
Abdurrakhmon Dzhomi is used for expression three meanings – nay (plant), nay (musical instrument) and nay (in
mysticism the faultless person).
Key words: word, meaning, interpretation, semantics, nay, metaphor, Sufi, person and phrase.
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ТАСНИФОТИ ЊИССАЊИ НУТЌ АЗ НИГОЊИ МАВЛОНО
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Лутфулло Сафаров, Мањмаддовуд Саломов
Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам-Абуњанифа Нуъмон ибни
Собит, Донишгоњи милии Тољикистон
Абдуррањмони Љомї дар таърихи тамаддуни мардуми тољик ба њайси шоир,
нависанда ва олими барљатае шуњрат дорад, ки бо таълифоти адабию илмии худ дар
рушду инкишофи адабиѐт ва улуми забоншиносию адабї хизмати шоиста ва
назаррасе кардааст.
Тадќиќотњои илмии ў дар бахши улуми адабию забоншиносї, махсусан
ќоидањои ташаккули шеър, санътњои бадеї, шарњнигорї, тањлили осори худ ва баъзе
шоирони дигар ва ибрози андешањо доир ба пањлуњои алоњидаи илмњои луѓатшиносї
ва нањв далели зањматњои бепоѐни ў дар рушду такомули илми замони худ мебошад.
Дар миѐни асарњои илмии таълифнамудаи Абдуррањмони Љомї китоби «Фавоиди
Зиѐия» мавќеи махсус дорад. Зеро ин асар, ки масоли гуногуни нањвиро дар бар
мегирад, самараи зањматњои чандсолаи муњаќќиќ мањсуб мешавад ва он охирин асари
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таълифнамудаи Мавлоно Љомї ба шумор меравад, зеро онро њамагї чор моњ пеш аз
поѐнрасии умраш, яъне соли 1492 навиштааст. Аз муќаддимаи ин асар бармеояд, ки
Абдуррањмони Љомї китоби мазкурро барои фарзандаш Зиѐуддин Юсуф таълиф
намудааст, чунки ў мушоњида мекард, писараш ва дигар толибилмон дар омўзиши
ќоидањои нањвии забони арабї ба мушкилињо дучор мешуданд.
Асари мазкур баъд аз таълиф шуданаш дар байни толибилмон ва мударрисони
мадрасањо мавќеи махсус пайдо мекунад ва ба њайси китоби таълимї барои омўзиши
забони арабї пазируфта мешавад. «Фавоиди Зиѐия фи шарњ-ил-Кофия» минбаъд дар
доираи мадрасањо бо номњои «Шарњи мулло», «Шарњи мулло Љомї» ва «Фавоиди
зиѐия» машњур мегардад.
Китоби «Фаводи зиѐия фї шарњ-ил-Кофия» шарњест бар китоби «Ал-кофия фи
нањв»-и донишманди араб Ибни Њољиб. Ин асар дар мадрасањои роиљи замони
Мавлоно Љомї ба њайси китоби таълимї барои омўзиши забони арабї дарс дода
мешуд. Абдуррањмони Љомї ба њайси шахси љањондида ва олими нуктсанљ дарк
мекард, ки толибилмон дар омўзиши ин китоб ба мушкилињои зиѐде дучор
мешаванд. Мавлоно Љомї дар тўли сафарњои зиѐдаш ба мамолики араб тамоми
нозукињои ин забонро аз бар карда буд ва бинобар ин душворињои нањвии онро дарк
карда, ба таълифи он шурўъ мекунад.
Минбаъд «Фавоиди Зиѐия» дар мадрасањои Осиѐи Миѐна, Покистон,
Њиндустон, ва Аморати Бухоро то Инќилоби октябр аз китобњои њатмии дарсї буда,
дар кишварњои арабї (Миср, Сурия) низ њанўз чун китоби «Синтаксиси забони
арабї» дар истифода аст. Аз замони таълифи «Фавоиди зиѐия» то имрўз доир ба вай
50 њошия навиштаанд. Донишманд ва орифи асри 15, Абдулѓафури Лорї, ки худ аз
шогирдони Мавлоно Љомї буд, бо хоњиши Зиѐуддин Юсуф бар «Нафањот-ул-унс»-у
«Фавоиди Зиѐия» шарњу њошия навиштааст (2, 52). Њамчунин дар баробари китоби
таълимї буданаш ин асар мавриди таваљљуњи аксари муњаќќиќони нањвшинос ќарор
гирифта буд. Ба андешаи профессор Д. Хољаев Хоља Њасани Нисорї низ зимни
ибрози андешањои нањвиаш аз ин асари Љомї бањра бурдааст (ниг. ба 4).
Мавлоно Абдуррањмони Љомї њангоми тањлили масоили гуногуни
забоншиносї сатњи фањмиши толибилмонро низ ба инобат мегирад ва њар масоилро
се маротиба мавриди шарњ ќарор медињад. Яъне дар мавриди аввал, андешањояшро
барои шахсони заккї, дар мавриди дуюм, барои онњое, ки сатњи фањмишашон
мутавассит аст ва дар мавриди сеюм, барои онњое, ки масъалањоро ба зудї дарку
фањмида наметавонанд, иброз менамояд.
Тавре ки маълум аст, муњаќќиќони гузаштаи илми забоншиносии тољик
њангоми таснифи калимањо ба њиссањои нутќ таснифоти Юнони ќадимро ба инобат
мегирифтанд, ки ин анъана дар забоншиносии давраи ќадим ва миѐнаи араб низ роиљ
буд. Дар китоби «Фавоиди зиѐия» низ њамин анъана ба инобат гирифта шудааст ва
Мавлоно Љомї низ аз рўйи њамин се њиссаи нутќ калимањоро мавриди тањлил ќарор
додааст.
Бояд таъкид кард, ки таснифоти калимањо ба њиссањои нутќ яке аз масоилест, ки
замонњои ќадим боз таваљљуњи ањли илмро ба худ љалб карда омадааст (ниг ба 1,578).
Тавре ки аз тадќиќотњо маълум аст, њангоми гурўњбандии калимањо ба њиссањои
нутќ як зумра муњаќќиќон хусусиятњои морфологї, гурўњи дуюм хусусияти
синтаксисї ва гурўњи сеюм љанбаи семантикии калимањоро ба инобат гирифтаанд.
Дар баробари ин «Системаи грамматикии асримиѐнаи форсу тољик бештар ба
меъѐру ќонунњои умумии мантиќ такя мекунад. Воќеан, барои грамматика калима
маводи асосї аст (4, 108).
Асоси таснифоти Абдуррањмони Љомиро доир ба таснифоти њиссањои нутќ
калимањои арабї ташкил додаанд, вале назарияњои пешнињоднамудаи ў дар ин
маврид љолиби таваљљуњанд.
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Абдуррањмони Љомї пеш аз њама мафњуми калимаро шарњ медињад ва сипас
оѓоз мекунад ба таснифоти он ба њиссањои нутќ. Њангоми таснифи калимањо аввалан
андешаи муаллифи китоби «Кофия», Ибни Њољибро меорад ва сипас онро шарњу
тавзењ медињад.
«Калима исм, феъл ва њарф аст»-таъкид мекунад Ибни Њољиб (5, 23). Яъне исм
таќсим шудааст ба се ќисм ва мунњасир аст дар њамин се ќисм (5, 23).
Калима дорои сифатест, ки ба маънои вазъшуда бе зам кардани калимаи дигар
аз љињати мустаќил будан далолат мекунад дар мафњумият, яъне дар шакли мустаќил
ба маъно далолат мекунад. Хусусияти дигари он ин аст, ки ба маъное, ки дар нафсаш
њаст бидуни зами калимаи дигар далолат намекунад, яъне он ба калимаи дигар
эњтиѐљ дорад, зеро аз љињати надоштани мустаќилият ба мафњум далолат намекунадтаъкид менамояд Ибни Њољиб. Дар асоси ин андешањо Абдуррањмони Љомї чунин
натиљагирї кардааст:
1.Калимањое, ки мустаќилан ба маъно далолат мекунанд, вале замон надоранд;
2.Калимањое, ки ба маъно мустаќилан далолат мекунанд ва дорои замонанд;
3.Калимањое, ки ба маъно мустаќилан далолат намекунанд.
Њамин тариќ, Мавлоно Љомї ба хулосае меояд, ки калимањое, ки ба маъно
далолат карда, замон надоранд, исманд (мисли асп, инсон), калимањое, ки ба маъно
далолат карда, дорои се замонанд (мисли рафтан, гирифтан) ва калимањое, ки
мустаќилан ба маъно далолат намекунанд ва замон њам надорад (мисли ба, аз) њарф
ном доранд.
Ин назарияи Мавлоно Љомиро агар дар секунљаи љой дињем шакли зеринро
мегирад.
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Тибќи ин секунља, тарафњои амудии он (исм ва феъл) дорои маънои луѓавї буда,
тарафи мувозии он (њарф) бар маъно ва замон далолат намекунад. Њамчунин бояд
зикр кард, ки ин се тараф байни якдигар робитаи ногустанї дошта, њадафи
мављудияти онњо дар забон ягона аст, яъне бо робитаи байни онњо воњидњои дигари
забон чун ибора ва љумла ташаккул ѐфта, љараѐни нутќро дар байни одамон таъмин
менамоянд.
Абдуррањмони Љомї баъдан сабаби бо вожањои исм, феъл ва њарф номгузорї
кардани ин се мафњумро ба таври зайл шарњ додааст:
1.
Исм - исм аз вожаи васомат ба маънои аломат, нишона ѐ аз вожаи алсимв ба маънои баландї аст.
2.
Феъл – дар замири њар калимае, ки феъл воќеъ мегардад, шакли луѓавии
он (кардан) мављуд аст;
3.
Њарф –њарф дар луѓат ба маънои тараф аст, яъне дар шакли мустаќил на
мубтадо шуда метавонад ва на хабар ва дар љониби муќобили исму феъл ќарор
дорад, зеро мубтадо ва хабар шуда наметавонад (ниг. 5, 24 ).
Дар идомаи шарњаш ў зикр мекунад, ки исм аз феълу њарф болотар аст, зеро аз
ду исм ба танњої љумла сохта мешавад, вале аз ду феъл ѐ ду њарф љумла сохта
намешавад.
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Дар идомаи ин таснифот Абдуррањмони Љомї доир ба њар як њиссаи нутќ
маълумот дода, аз нигоњи семантикї ва мантиќї онњоро шарњу эзоњ додааст.
Њамин тариќ, ин назария идомаи андешањои мутафаккирони пешина буда,
муњаќќиќ то андозае онро такмил дода, роњњои бењтари фањмидану ба гурўњњо
тасниф намудани калимањоро дар њиссањои нутќ возењтару равшантар шарњ додааст.
Тавре ки аз барраси ин масъала бармеояд, Абдуррањмони Љомї дар таснифоти худ
бештар љанбаи семантикиро дар муќаррар кардани њиссањои нутќ дастгирї кардааст,
ки ин назарияи ў минбаъд низ инкишоф меѐбад ва дар тадќиќотњои минбаъда доир
ба таснифи њиссањои нутќи забони тољикї он то андозае тадбиќ мегардад.
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КОРБУРДИ ОЙКОНИМЊО ДАР «БАЊОРИСТОН»-И
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Дилмурод Њомидов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мусаллам аст, ки осори зиѐди таърихї, љуғрофї ва адабию бадеї дар хазинаи
тамаддуни љањон мањфузанд, ки аз онњо рољеъ ба таъриху љуғрофиѐ ва фарњангу
тамаддуни халќамон маълумоти љолиб пайдо намудан мумкин аст. Яке аз ин асарњо
«Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї мебошад, ки соли 892 њиљрї (баробари соли
1487-и масењї) дар пайравии «Гулистон»-и Саъдии Шерозї чун китоби дарсї барои
писари худ Зиѐуддин Юсуф ва дигар толибилмон нигошта шудааст. Аз он љињат он
китоби ахлоќ буда, Љомї дар асар масъалањои ахлоќро на бо шеваи илмї, балки бо
сабки бадеї баѐн месозад. Забон ва тарзи баѐни асари мазкур намунаи барљастаи
насри асри XV мањсуб ѐфта, аз чанд љињат љолиб мебошад. Яке аз ин вижагињои
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забони асар корбурди ойконимњо дар он мањсуб меѐбад ва ойконимњо низ як љузъи
топонимњо буда, топонимњоро ба таври дигар номвожањои љуғрофї меноманд.
Номвожањои љуғрофї, аз љумла ойконимњо як љузъи таърихи миллат ва
баѐнгари даврањои мухталифи рушду инкишифи забону фарњанги љомеа ба шумор
рафта, омўзиши онњо яке аз масъалањои мубрами илми забоншиносии муосир ба
њисоб меравад, зеро номњо маълумоти гуногунрангу мухталифљанбаро аз ќаъри
асрњо ба мо мерасонанд [5, 3]. Топонимњо ѐ номвожањои љуғрофї вобаста ба раванди
инкишофи љомеа, дар даврањои гуногуни таърихї ба вуљуд меоянд ва бахшњои
муњимтарини њаѐти мардумро дар бар мегиранд. Аз ин рў, дар симои топонимњо
наќши соњањои гуногуни илмњои њозиразамон–забоншиносї, этнография, таърих,
љуғрофия ва ғайраро љустуљў намудан мумкин аст. Топонимњо њамчун љузъи устувору
камтағйирпазири воњидњои забонии минтаќањои гуногун нисбат ба забони зинда дар
худ марњалањои гуногуни рушду инкишофи забонњои бостониро таљассум
менамоянд. Ин хусусияти муњимми топонимњо метавонад фањмиши моро дар бораи
равандњои гуногуни диахронї, аз љумла масъалањои таърихи забон ва ташаккули
миллат дар тўли таърих густариш дињад ва барои пажуњандагон имкониятњои васеъ
ва доманадорро дар бобати тањия ва истифодаи усулњои нави лингвистї муњайѐ
намояд [4, 3]. Ойконим вожаи юнонї буда, маънии хона, хољагии хонавода, нишооти
биноро дорад ва дар илми топонимика чун истилоњ маљмўи номи нуќтањои
ањолинишин (шањр, шањрак, дења, гузар, мањалла)-ро ифода менамояд. Ойкономияро
низ муњаќќиќон вобаста ба нуќтањои маскунї аз нигоњи њудуд ба гурўњњои
полионимия (маљмўйи номњои шањр), комонимия (маљмўйи номњои дењот),
урбононимия (маљмўйи хиѐбону кўча, паскўчаву гузаргоњ), агронимия (маљмўйи
номњои майдон ва бозорњои шањр), эрготопонимия (маљмўйи номњои муассисаву
корхонањо, заводу фабрика), хрематонимия (маљмўйи номњои марбут ба њаѐти
маданиву равшаннамої), хоронимияи шањрї (маљмўйи номњои кўчаю мањалњои
марбут ба касбу кор) таќсим менамоянд [16, 45].
Њадафи мо аз баррасии ойконимњои «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї аз он
иборат аст, ки ин воњиди луғавї ба кадом дараља барои таълифи асари пурарзиши
«Бањористон» мусоидат кардааст, муайян созем. Инчунин доир ба номвожањои
луғавї маълумот пайдо намуда, маъно, сохт ва баро- мади этимологии ойконимњои
асари мазкурро то андозае муайян кунем. Њоло чанд мисол ѐ намунае аз асари
мавриди тањќиќ меоварем, ки дар онњо ойконимњо корбурд доранд. Бояд гуфт, ки
ойконимњое, ки дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї мавриди истифода ќарор
гирифтаанд, аз нигоњи муњтаво, сохтор ва мазмун метавон ба чунин зергурўњ људо
намуд:
а) Ойконимњое, ки дар асари «Бањористон» корбурд доранд, асосан дар
ќаламрави Осиѐи Миѐна воќеъ буда, барои ифодаи нишонї ѐ самт омадаанд: Аљам,
Бухоро, Ќубод, Њирот......ќавми хешро бигўй, ки подшоњони Аљамро бад нагўянду
дашном надињанд [45]7. Аркони давлатро хотири Бухорову ќусур ва басотини он
мекашид [104].
б) Ойконимњое, ки дар асари «Бањористон» корбурд доранд, барои муайян
кардани марзи давлатдорї омадаанд: ...ман беруни Куфа, бар боми саройе, ки ба
сањро мушриф буд, нишаста будам [63]. Ба дари саройе бузург расидам, даромадам
[63]. Малики Њинд ба халифаи Бағдод туњфањо фиристод... [38]. Фараздаќ малики
Басраро, ки Холид ном дошт, мадњ кард, силаи мадњ, чандон ки мехост, наѐфт [99].
Дигар бор малики Ғўр вайро талаб кард ва малики Њиротро дар муќобалаи вай њазор
7

Абдурањмони Љомї. Бањористон. –Душанбе: Адиб,1987. -158с. Минбаъд дар ќавсайн ба сањифањои
асари мазкур ишора мегардад.
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гўсфанд ваъда кард [113]. ...њокими Басра матое аз ман ба сад њазор дирам харидаасту
дар адои самани он тааллул мекунад [53]. ...чун яњудї он сафолро ба њокими Басра
дод, вай савор буд, аз асп фуруд омаду замин бибўсид... [53]. Ваќте Рашид ба Куфа
расид, вазири вай ба наххосї даромад [77]. Ќозии Бағдод ба азимати масљиди одина
пиѐда берун омад [82].
в) Ойконимњо барои ифодаи тахаллус ѐ унвон омадаанд: Искандари Румї дар
овони љањонгирї бо њилаи тамом њисореро бикушод ва ба вайрон кардани он фармон
дод [33]. Ба ќасди тазаллум рў ба Ғазнин, ки тахтгоњи Султон Мањмуди Ғазнавї буд,
овард [107]....ва дигаре Бисотии Самарќандист ва шеъри вай холї аз латофате нест,
аммо дар фазоили муктасаба (яъне касбї) орї будааст, чунончи аз ашъори вай зоњир
аст...[117]. Умуман дар равзаи њафтум, ки ин бахш хусусияти тазкиравї дорад,
тахаллуси зиѐди шоирон ба таври зерин оварда шудааст: Носири Бухорої, Њасани
Дењлавї, Адиб Собири Тирмидї, Фахрии Гургонї, Шоњии Сабзаворї, Хаѐлии
Бухорої ва монанди инњо.
г) Ойконимњо барои муайн кардани номи сарзамину мавзеъњои алоњида ва
ифодаи самтї омадаанд: Малики Њинд ба халифаи Бағдод туњфањо фиристод... [38].
Фараздаќ малики Басраро, ки Холид ном дошт, мадњ кард, силаи мадњ, чандон ки
мехост, наѐфт [99]. Дигар бор малики Ғўр вайро талаб кард ва малики Њиротро дар
муќобалаи вай њазор гўсфанд ваъда кард [113]. Пеши халифа ба пой хест, ки се чиз
овардаам, ки љуз мулукро набояд ва љуз салотинро нашояд [38]. Дар ин асно Ќубод
вайро аз одоби њамрикобии мулук ва њамъинонии салотин суол кард [46]. ...њокими
Басра матое аз ман ба сад њазор дирам харидаасту дар адои самани он тааллул
мекунад [53]. ...чун яњудї он сафолро ба њокими Басра дод, вай савор буд, аз асп
фуруд омаду замин бибўсид... [53]. Ваќте Рашид ба Куфа расид, вазири вай ба
наххосї даромад [77]. Ќозии Бағдод ба азимати масљиди одина пиѐда берун омад [82].
Њамин тавр, аз нигоштаи фишурда маълум мегардад, ки дар асари гаронмояи
«Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї корбурди ойконимњо хеле бамавќеъ буда, дар
асоси он маълумоти аљибу даќиќ ва муфид зикр гардидааст, ки ин маълумот аз чанд
љињат љолиби диќќатанд. Аввалан, маълумоти овардаи ў рољеъ ба номњои мавзеъњои
таърихии ба ойконмњо мансуб буда, барои харитасозону номшиносон чун сарчашмаи
боэътимод хидмат хоњад кард. Сониян, ин маълумотро муаррихону љуғрофиѐдонон
љињати муайян кардани њудуди таърихии номњои љуғрофї истифода хоњанд намуд.
Савум, ин ойконимњо аз нигоњи мансубият бештар мутааллиќи забонњои эронї, ба
хусус суғдї, бохтарї, хоразмї ва тољикиву забонњои помирї буда, ин номњо гувоњи
онанд, ки халќу ќавмњои эронї дар ин сарзамин бумї мебошанд, яъне аз азал
иќомату зиндагї доранд ва он идаое, ки гўѐ халќи тољик аз халќњои омада бошанд,
ғайри воќеианд.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ОЙКОНИМОВ В «БАХАРИСТАН» -Е АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
В данной статье исследуются ойконимы Мавереннахра в «Бахаристан»-е Абдуррахмана Джами.
Автор уделяет особое внимание содержанию седьмой главы указанного произведения, где речь идет о
Мавереннахре, его географических и социально-исторических условиях.
Ключевые слова: гидронимы, ономастика, Мавереннахр, гидронимия, топонимия.
THE USE OF OIKONYMS IN "BAHARISTAN" ABDURRAHMAN JAMI
This article discusses oikonyms Maverennahra in "Baharistan" Abdurrahman Jami. The author pays special
attention to the content of the seventh chapter of this work, which deals with the Maverennahre, its geographical and
socio-historical conditions.
Key words: hydronyms, onomastics, Movarounahr, hydronyms, toponyms.
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НОДИРАГУФТОРИЊОИ ЉОМЇ ДАР КОРБУРДИ КАЛИМАЊОИ ЁВАР
Абдуљамол Њасанов
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ғафуров
Дар замони Абдурањмони Љомї ба маркази сиѐсии кишвар табдил ѐфтани
Њирот боиси ривољи илму фарњанг ва забону адабиѐт гардид. Мањз дар ин давра
силсилае аз аносири луғавии хоси нутќи шифоњї ба доираи забони адабиѐти хаттї
кашида шуда, афзудани майлу рағбати мардум ба забони адабї мушоњида мешавад,
забони осори хаттии бадеї, таърихї, мазњабї, илмї, пандуахлоќї ва м. инњо басо
бою ғанї мегардад, сарфи назар аз он ки дар осори ањли илму адаб вожаву шаклњои
грамматикии арабї мавриди истифода ќарор гирифтанд, майли умумитољикии
забон, ба хусус забони адабї ба маротиб меафзояд. Њатто дар осори таърихии ин
давра, ки бо ду услуб: сода ва суханпардозона таълиф шудаанд, инъикоси хушку
холии воќеаву њодиса мушоњида нашуда, дар онњо унсурњои услуби бадеї дар
мавридњои алоњида нисбат ба зикри арќому воќеањо имтиѐз пайдо мекунанд. Сабаби
инро забоншинос С.Њалимов дар ривољи вожањои ифодакунандаи тавсиф дида
навиштааст, ки «тавсиф дар таърихи забони адабї яке аз воситањо ва ангезањои ғанї
гардидани забони адабї дар њама асрњо, аз он љумла дар асри XV будааст. Гап дар
сари он аст, ки адибон ва муаррихон барои тавсиф ва характеристикаи персонажи
лирикї, мамдўњ ѐ сипоњу лашкар даст ба эљоди калимањои нав задаанд» (15, с.8).
Абдурањмони Љомї дар даврони хеш на танњо чун шоиру нависанда, балки ба
њайси забоншиноси чирадасте низ шўњрат пайдо карда, нозукињои забони
модарияшро ба дараљаи аъло дарк намуда буд (ниг.5, с.115). E ба таври амиќ забону
адабиѐти арабиро аз худ карда, минбаъд яке аз донандагони беназири забони арабї
ва адабиѐти он гардид. «Фавоиди Зиѐия»-и шоир, ки бештар бо номи «Шарњи
Мулло» шўњрат ѐфтааст, то имрўз аз љониби ањли пажўњиши араб њамчун дастури
таълимии бењтарин эътироф шудааст (ниг.5, с.107).
Аз љониби бархе муњаќќиќон Љомї њамчун адибе бањогузорї шудааст, ки дар
осораш «адами сароњату шуљоати адабї» ба назар мерасад ва ў дар асри вуљуди
адабиѐте зистааст, ки он «холї аз сароњатњову шуљоатњои адабї аст ва рўњи њаќиќии
шеър, ки дурахшидани маънї ва њаќиќат аз алфоз бошад, дар њељ як аз осори он аср
пайдо намешавад» (2, с.222).
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Муњаќќиќ ва шоири тавонои Эрон Муњаммадтаќї Бањор чунин андешаронии
иддае аз пужўњишгаронро ба риштаи тањлил кашида, онро ба тариќи зайл хулоса
кардааст: «Яке аз бузургтарин айбе, ки шеършиносон ва удабои муосир дар ашъори
Љомї ѐфтаанд, адами сароњату шуљоати адабї аст, мегўянд, он тавр ки мо аз
ғазалиѐти Хоља ва Авњадии Мароғаї метавонем маќосид ва ниѐту аќоиди фалсафї ѐ
ирфонї ѐ иљтимоиву сиѐсии гўяндаро ба даст биѐварем ва ба ањволи даруниву
берунии ин гўяндагон аз роњи суханони эшон пай бурда ва бепарда дар бораи онон
ќазоват бинамоем, дар бораи ғазалиѐти Мавлоно Љомї наметавонем, чи Мавлоно ѐ
дар суханони худ монанди устодони пешин пинњон набуда ва ѐ тавре пинњон
шудааст, ки бо њељ заррабине дида намешавад…Аз ғазалиѐти Љомї бо он њама тўлу
тафсил на ба њолоти иљтимоиву сиѐсии муосири ў метавон роњ бурд, на ба њолоти
иљтимоиву муътаќидоти фалсафиву ирфонии шахсии ў, зеро тавре ашъори мазбур
пойбанд ба тахайюлоти шеърия ва алоќаманд ба мазомини мутадовилаи шоирона
аст, ки љои изњори фикру аќида ва шуљоати адабиву сароњати гуфтор барояш боќї
намемонад ва њамин усул, яъне алоќаи шоир ба ѐфтани мазомини нав ва тадоруки
ќофия ва таваљљўњ ба санъату њунарнамої мўљиби пайдо шудани сабки печидаи
«њиндї» гардид ва ин шева аз Њирот тавассути Љомї ва Фиғонї ба Дењливу Дакану
Исфањон сироят намуд» (2, с.222).
Бањор пас аз тањлили ин гуна мулоњизаронї таъкид менамояд, ки «ин эродот, ба
назари ман ворид аст, вале набояд онро гуноњи Љомї ва муосирини ў донист, балки
ин шева таќсири муњите аст, ки Љомиро аз ањди сабоват ба вуљуд овардааст» (њамон
љо).
Афсањзод А. иќтибоси фавќуззикрро аз М.Бањор оварда менависад, ки «ин навъ
бањодињињои беасос, ғаразнок ва бебурњон натавонист ќабули њамагон шавад» (1,
с.47). Аз байни аксари муњаќќиќон, ки ба ин даъвоњои бедалел љавобњои умумї
додаанд, танњо муњаќќиќони тавонои тољик А.Афсањзод ва А. Сатторзода бо
далелњои ќатъї ботил будани ин навъ даъвоњоеро, ки Љомиро муќаллид
мешуморанд, рад карда, даъвоњои бадгўѐни Љомиро, ки дар натиљаи мушоњидаи
татаббўъ ва љавобгўињои ў сар задааст, ботил шуморидаанд. Њанўз дар худи асри XV
шоирони зиѐде бо сардории Љомї ба муќобили муќаллидї хуруљњо карданд (11, с.56;
11, с.56).
Адабиѐтшинос Х. Мирзозода низ Љомиро «як навъ ислоњгар ва наљотдињандаи
адабиѐт»-и замонаш, ки дар он муќаллидї густариш ѐфта буд, бањогузорї кардааст
(ниг.6, с.393).
Забоншинос С. Њалимов баъди тањлили вижагињои забонии осори шоир
навиштааст, ки «дар осори Љомї калимањои мураккабе дида мешаванд, ки назири
онњо дар осори њамасронаш кам дида мешаванд» (15, с.7). Ба ин тариќ, Љомї
идомадињандаи суннатњои Рўдакиву Фирдавсї, Низомиву Саъдї, Њофизу Хусрави
Дењлавї ва дигарон буда, анъаноти мактаби бузурги сабки хуросониро давом
додааст. Дар як маврид худи Љомї эътироф кардааст, ки дар эљоди ғазал ў тањти
таъсири услуби баѐни Камоли Хуљандї мондааст (ниг. 5, с.106, 110). Забони осори
Љомї, ба истиснои «Муншаот»-аш, басо сода буда, чунин иќдомро ў ба хотири
фањмо гардидани осори манзуму мансураш ба доираи васеи хонандагон пеш
гирифтааст. Содаву равонии забони осори Љомиро метавон бо ин далел низ исбот
намуд, ки агар, аз як тараф, дар аксари фарњангномањои ќадими тоинќилобї дар
муќоиса бо таълифоти ањли адаби дигар шоњид кам оварда шавад, пас, аз љониби
дигар, ба навиштањои ў дар ќиѐс бо баъзе шоирони асримиѐнагї, мисли Низомї
шарњу њошияњо ба нудрат таълиф гардидаанд (ниг.5, с.107).
Тавоноии Љомиро дар забондонї метавон аз ин нукта низ эњсос намуд, ки ў чун
бархе пешгузаштагонаш, мисли Рўдакиву Фирдавсї, Румиву Саъдї, Њофизу Камол
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на танњо аносири луғавии мустаќилмаъноро мавридшиносона, бо зикри кулли
тобишњои маъноияш мавриди истифода ќарор додааст, балки њатто калимањои
ѐвареро, амсоли пешоянду пасояндњо ва пайвандакњо дар иљрои чандин вазифа ба
кор бурдааст, ки ағлаби чунин функсияњои онњо имрўз аз доираи забони адабии
тољикї ва шевањои он хориљ гардидаанд. Аз ин рў, ин љо танњо дар хусуси он
вазифањои ин гуна унсурњои грамматикї мулоњизаронї хоњад шуд, ки њоло барои
тољикзабонњо ғайриоддї менамоянд. Бояд тазаккур дод, ки мањз аз доираи муошират
берун мондани ин гуна вазифањои чунин аносири луғавї боиси ба хонандаи њозира
душворфањм шудани мазмуни мисраъ ѐ байти шоир гардидааст. Яке аз чунин
вижагии корбурди ин гурўњи калимањо истифодаи як пешоянд дар вазифаи пешоянди
дигар аст, ки њоло дар забони тољикї фаќат баъзеи онњо, чун ба-дар, ба-бо, ба-барои,
аз-ба дар иљрои ин вазифа мустаъмаланд. Муњаќкиќони баъзеи чунин пажўњишњо
њодисаи таърихї ба шумор омадани ин гуна функсияи пешояндњои алоњидаро таъкид
карда (3, с.292, 293), барњамхўрии чунин хусусияти универсалї ва мањдуд гардидани
доираи маънои онњоро ишора намудаанд (3, с.286).
Мавриди тазаккур аст, ки кулли пешояндњои аслии дар вазифаи якдигар
истифодашавандаи осори Љомї аз лињози доираи корбурдашон дар иљрои вазоиф
њамгун набуда, балки яке дар як-ду вазифа, дигаре дар якчанд функсия истифода
гардидаанд. Масалан, дар байтњои зерин шоир пешоянди бар-ро танњо дар ду
вазифа: дар ивази пешоянди ба (дар байти аввал) ва дар (дар байти дувум) мавриди
истифода ќарор додааст:
Назар чун бар рухи зебош афканд.
Зи љо барљасту сар дар пояш афканд.(љ.1, с.78)
Аз он бар рўзашон шаб ихтиѐр аст,
Ки он як пардадар в-ин пардадор аст.(љ.1, с.78)
Аммо аз-ро Љомї дар иљрои вазифањои пешояндњои зиѐди дигар мавриди
истифода ќарор додааст. Масалан, дар ин мисраъњо ин унсури сарфї дар адои
вазифаи пешоянди дар ба таври зайл ба кор рафтааст:
Маро пои дил андар ишќ банд аст,
Њамон бандам аз ин олам басанд аст. (љ.1, с.26)
Дар вазифаи пешоянди дар истифода гардидани аз дар таърихи забони тољикї
собиќаи беш аз њазорсола дошта, он њанўз дар осори даврони Сомониѐн ба
мушоњида мерасад. Масалан, дар ин љумла, ки аз «Њудуд-ул-олам»-и маљњулмуаллиф
аст, корбурди он дар ин вазифа дида мешавад: Ќойин ќасабаи Кўњистон аст ва аз
гирди вай хандаќ аст (16, с.54). Дар вазифаи фавќ ба кор рафтани ин пешояндро
метавон дар ашъори ањли адабе чун Абўшакур, Фирдавсї, Асљадї, Асадї дучор
омад. Абулфутўњи Розї унсури мазкурро дар ин вазифа басо зиѐд истифода
намудааст (ниг.4, љ.2, 1656).
Љомї пешоянди мазкурро дар вазифаи бо низ мавриди истифода ќарор додааст:
Сару тан шустам аз мушку гулобат,
Гулоби мушкбў кардам хитобат. (љ.1, с.26)
Корбурди пешоянди фавќро аз байни пешгузаштагони Љомї дар ин вазифа
метавон дар «Таърихи Байњаќї» ва «Калила ва Димна» дучор омад.
Як вазифаи дигари ба дар вазифаи пешоянди дар ба кор рафтани он аст:
Ба базми хилваташ фархундабахтон,
Бувад афзунтар аз барги дарахтон. (љ.1, с.66)
Аз пешгузаштагони Љомї агар пешоянди ба-ро дар вазифаи зарфияти замонї
Манучењрї истифода намуда бошад, пас дар иљрои мафњуми зарфияти маконї он дар
осоре чун таърихномаи Байњаќї, Хоќонї, Саъдї ба назар мерасад (4, љ.3, с.4423).
Аз љониби шоир пешоянди ба дар вазифаи аз низ ба кор рафтааст:
Дилаш чун ғунча дар тангї фитода,
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Ба ѐ чун гул ба шодї лаб кушода. (љ.1, с.66)
Бо низ дар радифи пешояндњои сервазифа ќарор дошта, яке аз чунин вазифањо
дар иљрои функсияи пешоянди ба истифода шуданаш аст:
Нињонї рафту њолаш бо падар гуфт,
Падар з-он ќиссаи мушкил барошуфт.(љ.1, с.113)
Бояд гуфт, ки дар мавриди корбурди калимаи мазкур дар вазифаи пешоянди ба
Љомї аз пешгомони чунин иќдом набуда, балки ин дастаи аносири луғавиро њанўз
Рўдакї оғоз намудааст ва Фирдавсї онро ба дараљаи фаровон ба кор бурдааст (4, љ.3.
с.3241). Минбаъд ин усули истифодаи пешояндњо дар осоре чун тарљумаи «Таърихи
Табарї», тарљумаи «Тафсири Табарї», «Таърихи Байњаќї», «Таърихи Байњаќ»,
«Роњат-ус-судур»-и Ровандї, «Муљмал-ут-таворих», «Таърихи Бухоро», тарљумаи
«Таърихи Яминї», «Таърихи Љањонкушо»-и Љувайнї, Фаррухї, Унсурї, Манучењрї,
Гургонї, Мавлавї, Саъдї, Камоли Исмоил ба кор рафт (4, љ.3, с.3241-3242). Аз зикри
чанде аз ањли адаб ва осори онњо маълум мегардад, ки ин тарзи истифодаи пешоянд
беш аз њама дар таълифоти замони Сомониѐн ба назар мерасидааст. Муњаќќиќи
тавонои Эрон М. Бањор низ дар љараѐни андешаронї дар бораи дар насри давраи
сомонї ба маъноњои ба ва ба сўи истифода шудани бо-ро ќайд карда, онро «аз
мухтассоти ќадим» донистааст (2, љ.1, с.407).
Дар байти зерини Љомї вожаи бо бар ивази пешоянди дар истифода шудааст:
Ба њафтумсолагї дида ба хобаш,
Муќайяд кард дилро бо танобаш.(љ.1, с.113)
Аз љониби бархе аз фарњангнависон дар гузашта ба ин маъно басо кам ба кор
рафтани пешоянди бо ишора гардида, дар «Њафт ќулзум» ва ашъори Њофиз дучор
омадани онњо таъкид шудааст (ниг.4, љ.3, с.3243).
Љомї пешоянди мазкурро дар вазифаи бо, њамроњи низ ба кор бурдааст:
Ба њамзодон чу дар маљлис нишастї,
Чу тўтї лаъли ў шаккар шикастї. (љ.1, с.66)
Дар осори шоир бархе аз пешояндњо дар ду шакл: гунаи бостон ва нав ба кор
рафта, варианти ќадим танњо дар ифодаи як маъно, аммо шакли нав дар иљрои чанд
вазифа мавриди истифода ќарор гирифтаанд, ки мувозињои андар ва дар-и айни як
пешоянд метавонад шоњиди чунин гуфтањо бошад. Шоир ќаринаи аввалро фаќат ба
њамон вазифаи маъмулияш (Чу доя дидаш андар ишќ муњкам, Фурў баст аз
насињатгўияш дам-љ.1, ч.40), вале шакли баъдинаро дар адои се вазифа ба кор
бурдааст:
1.дар дар вазифаи пешоянди аз:
Вале чун буд дар сурат гирифтор,
Нашуд дар аввал аз маънї хабардор.(љ.1, с.188).
Лозим ба ѐдоварист, ки дар вазифаи тазаккурѐфта корбурди ин пешояндро аз
байни пешгузаштагони Љомї метавон дар «Шоњнома»-и Фирдавсї, ашъори Масъуди
Саъди Салмон дучор омад (ниг.4, љ.3, с.9231).
2. Дар вазифаи пешоянди ба истифодашавии пешоянди мазкурро дар гузашта
Дењхудо ќайд намуда, барои эътимоднок гардидани мулоњизоташ аз Мунљик,
Фаррухї, Асадї ва «Калила ва Димна» мисол овардааст (ниг.4, љ.3. с.9230). Љомї низ
онро дар байти зерин истифода намудааст:
Ба зери љома љустуљўй кардї,
Пас он гањ дар дигар кас рўй кардї.(љ.1, с.188)
3. Дар байти поѐн вожаи фавќуззикр дар иљрои вазифаи пешоянди бар ба кор
рафтааст:
Маро сад теғ хуштар бар дили танг,
Ки дар домони ў хоре занад чанг.(љ.1, с.188)
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Дар осори шоир дар вазифаи пешояндњои номии изофї мавриди истифода
ќарор гирифтани пешояндњои аслии сода низ бисѐр ба назар расида, онњо дар осори
Мавлоно Љомї вижагињои назаррасе доранд. Яке аз мухтассот пешояндњо
фавќуззикр дар њамин зоњир мешавад, ки бархе аз онњо танњо дар адои як вазифа,
дастаи дигар дар иљрои якчанд функсия истифода гардидаанд. Масалан, дар байтњои
поѐн пешоянди андар/дар фаќат ба њайси ивазкунандаи пешояндњои номии изофии
бари, пеши, назди мавриди истифода ќарор гирифтааст:
Наѐрам пеш аз ин аз дур хабар дод,
Ки шуд халхолу андар пояш афтод. (љ.1, с.40)
Дар байтњои зер бошад, пешоянди аз дар вазифаи калимањои мисли, монанди
истифода гардидааст:
Кас аз ман дар љањон ғамдидатар нест,
Зи доғи њаљр мотамдидатар нест. (љ.1, с.26)
Лозим ба ѐдоварист, ки њамвазифаи пешоянди мисли, монанди гардидани ин
калима собиќаи тўлонї дошта, он, ба гумони наздик ба яќин, аз Рўдакї шурўъ
шудаст, ки навиштааст:
Њељ талхї нест дар дил талхтар,
Аз фироќи дўстони пурњунар (8, с.22).
Аз асноди гирдомада бармеояд, ки ќариб њамаи пешояндњои аслии сода дар
осори шоир ба сифати ивазкунандаи якчанд пешоянд ба кор рафтаанд. Чунончи, дар
мисраъњои поѐн калимаи ба дар вазифаи пешояндњои номии назди, пеши мустаъмал
гардидааст:
Камарбаста ба Яъќубаш фиристод,
В-аз он пас дар миѐн овоза дардод. (љ.1, с.66)
Дар ин вазифа пешоянди мазкурро ќабл аз Абдурањмони Љомї муаллифи
«Калила ва Димна» ба кор бурдааст (ниг. 4, љ.3, с.4442).
Ин пешоянд дар осори Љомї њамвазифаи вожањои рўи, болои низ шудааст:
Ба хоби хуш нињода сар ба болин,
Ба ханда лаъли нўшин кард ширин. (љ.1, с.66)
Ба ин тариќ, аз лињози доираи вазифа чунин аносири луғавї бо њамдигар
баробар набуда, балки яке танњо њамчун ивазкунандаи ду пешоянди номии изофї:
бар дар иљрои сўи, тарафи, љониби (Зулайхо бод или уммедвор аст, Назар бар
шоњроњи интизор аст-љ.1, с78), бар ивазкунандаи пешоянди барои (Кунун бар ман
дари ин роз боз аст, Ки бо ту ишќ варзидан маљоз аст-љ.1, с.78); бо дар вазифаи пеши,
назди (Зи бечуниш чуну чандњо њаст, Баландон бо улувви ќадри ў паст-љ.1, с.113), бо
њамвазифаи пешоянди бањри, барои (Барад аз вай паѐме чанд бо ў, Зулайхоро дињад
пайванд бо ў-љ.1, с.113) ва њиссаи дигари чунин аносири луғавї дар иљрои хели
гуногуни ин навъи пешояндњо ба кор рафтаанд. Масалан, Абдурањмони Љомї басо
моњирона ва мавридшиносона калимаи дар-ро бар ивази пешояндњои номии изофии
ваќти, њангоми (Ғуломон масти љавлон дар тагутоз, Канизон љилвагар дар њавдаљи
ноз-љ.1, с.189), рўи, болои (Чу вањшї гўр дар сањро таговар, Чу обї мурғ дар дарѐ
шиновар-љ.1, с.189), зери, таги, тањти (Зи бас кафњо зару гавњарфишон шуд, Аморї
дар зару гавњар нињон шуд-љ.1, с.189), сўи, тарафи (Ба гирди чоњ манзилгоњ карданд,
Ба ќасди об рў дар чоњ карданд-љ.1, с.188), байни, миѐни (Агар рафтам, тирози дўш
будї, Чу хуфтам, хуфта дар оғўш будї-љ.1, с.188) ва монанди инњо ба кор бурдааст.
Дар вазифаи пешоянди сўи мустаъмал гардидани ин пешояндро метавон дар
бархе аз осори гузашта, амсоли «Таърихи Баромака», осори Саъдї ва ашъори
Асириддини Ахсикасї дучор омад (ниг.4, љ.3, с.9231).
Як вазифаи дигари пешояндњои содаи осори Љомї дар вазифаи пешояндњои
таркибии номии изофї ба кор рафтани онњост. Дар ин вазифа низ кулли пешояндњои
45

дар осори шоир истифодашуда бо њам дар як сатњ ќарор надоранд. Аз мушоњидаву
муќоисањо бармеояд, ки дар иљрои ин вазифа аз њама беш пешоянди аз фаъол буда,
дар маќоми дуюм калимаи ба меистад, яъне агар вожаи аввал дар вазифаи њашт
пешоянд: аз сабаби, ба сабаби (Гање аз гиря чашмаш об мерехт, Чи љои об, бал
хунноб мерехт-љ.1, с.25), ба воситаи, тавассути, бо ѐрии (Чу аз паргор будї холияш
мушт, Намудї кори паргор аз ду ангушт-љ.1, с.25), аз тарафи, аз љониби (Шавад
пайванди ў з-ин љо бурида, Ба вай аз мо газанде норасида-љ.1, с.26), аз назди, аз пеши
(Чу он шањбоз кард аз вай канора, Намондаш ғайри торе чанд пора-љ.1, с.26), аз
дохили, аз даруни (Ба њар оње, ки аз дил баркашидї, Касон бўи кабоб аз вай шамидїљ.1, с.26), аз љумлаи, аз њисоби (Ба Миср аз хосагони шоњи Мисрам, Азизї дода иззу
љоњи Мисрам-љ.1, с.26), аз рўи (роњ) (Ба сањро оњувонат гар бибинанд, Ба мижгон аз
рањат хошок чинанд-љ.1, с.26), аз рўи (инсон) (Ниќоб аз лолаи сероб бикшод,
Хуморолуда чашм аз хоб бикшод-љ.1, с.26), ба кор мерафта бошад, пас ба дар
вазифаи чањор пешоянд, мисли: аз барои, пайи (Зи хони њар касе олої ангушт, Ба
озори вай ангуштон макун мушт-љ.1, с.66), бар сари (Ба њар шоње аз он мурғе
нишаста, Валекин аз наво минќор баста-љ.1, с.66), ба сабаби, аз сабаби (Ба фарзандит
одам чашмравшан, Зи гулрўит олам тозагулшан-љ.1, с.66), ба воситаи, тавассути
(Валекин кард бо худ њилае соз, Ки то гирад зи Яъќубаш ба он боз-љ.1, с.66) мавриди
истифода ќарор гирифтааст. Лозим ба тазаккур аст, ки ин пешояндњо дар бархе аз
вазифањо дар осори пешгузаштагони Љомї низ ба кор рафтаанд. Масалан, њамчун
ивазкунандаи пешояндњои таркибии номии изофии аз сабаби, ба сабаби ва аз
тарафи, аз љониби мустаъмал шудани калимаи аз-ро њанўз дар ашъори бозмондаи
Рўдакї метавон дучор омад (ниг.10, с.20).
Дар ќиѐс бо ду пешоянди дигар хусусияти њамвазифагї пайдо кардани
пешоянди дар дар осори Љомї назаррас нест. Ин вожаро шоир фаќат дар ду вазифа:
аз пайи, дар орзуи (Ба пирї дар таманнои вай афтод, Ба кўрї дар тамошои вай
афтод-љ.1, с.188), дар хусуси, оид ба (Дарунат тира аз майли захориф, Забон макшой
дар шарњи маориф-љ.1, с.188) мавриди истифода ќарор додааст:
Истифодаи пешояндњои сода дар вазифаи пешояндњои таркибии номии
ғайриизофї аз љумлаи хусусиятњои дигари осори Љомї ба шумор меояд. Чунин
вижагї дар таълифоти Љомї дар ќиѐс бо вазифањои дигари ин гурўњи калимањо кам
ба мушоњида мерасад. Аз љустуљўњо маълум гардид, ки шоир танњо калимаи аз-ро ба
њайси ивазкунандаи пешояндњои таркибии номии ғайриизофии оид ба (Аз он гулрух
ба лола роз гуфтї, Зи доғи дил суханњо боз гуфтї-љ.1, с.26), ғайр аз, ба ғайр аз (Надид
аз рост гуфтан њељ чора, Гирифт аз гиря мањро дар ситора-љ.1, с.26) мавриди
истифода ќарор додааст.
Яке аз вазифањои дигари ғайримаъмулии истифодаи пешояндњо дар осори шоир
ба вазифаи пасояндњо омадани онњост. Дар ин вазифа мавриди истифода ќарор
гирифтани пешояндњо дар таърихи забони тољикї собиќаи басо тўлонї дошта,
намунањои онро дар сангнавиштањои Њахоманишї ва забони авестої метавон дучор
омад. Масалан, дар забони авестої пешоянди para/ parah метавонист дар вазифаи
пешоянду пасоянд истифода гардад (ниг.13, с.205). Мисли забони авестої бисѐре аз
пешояндњои забони порсии ќадим низ метавонистанд чун пасоянд ба кор раванд
(ниг.13, с.256). Дар катибањои Њахоманишї ифодаи raucapati дучор меояд, ки дар он
пешоянди patiy дар вазифаи пасоянд мустаъмал гардидааст (ниг.17, с.213).
Дар забони порсии миѐна низ аксари пешояндњо, мисли abag, abar, andar, o pad
дар вазифаи пасоянд ба кор мерафтанд (ниг.9, с.136-139). Дар осори асримиѐнагии
форсу тољик низ дар ин вазифа пешояндњо басо ба нудрат дар таълифоти бузургони
ањли адаб истифода мешуданд. Масалан, Дењхудо зимни нишон додани ин вазифаи
пешоянди дар таъкид намудааст, ки он метавонад гоњ-гоње дар вазифаи пасоянди –ро
46

мустаъмал гардад. Ӯ дар ин вазифа танњо аз Низомї шоњид овардааст (ниг.4, љ.3,
с.9230).
Абдурањмони Љомї дар ин вазифа пешоянди бар-ро ба кор бурдааст:
Агар бар мушк гардад парда сад тўй,
Кунад ғаммозї аз сад пардааш бўй.(љ.1, с.78)
Дар мавриди дигар шоир пайвандаки ки-ро низ ба њайси иљрокунандаи вазифаи
пасоянди –ро истифода намуда, ба ин васила онро бо пешоянд њамвазифа сохтааст:
Занони Миср чун рўяш бидиданд,
Басо кафњо, ки аз шавќаш буриданд.(љ.1, с.315)
Истифодаи пешояндњо дар вазифаи пайвандакњои пайвасткунанда аз љумлаи
наводироти осори шоир мањсуб мегардад. Як вижагии дигари пешояндњои осори
Љомї њамин аст, ки онњо ба љуз вазифаи пешояндияшон боз ба сифати иљрокунандаи
функсияи пайвандакњо ба кор рафтаанд. Ин њодиса низ дар таърихи забонњои эронї,
ба хусус тољикї собиќаи тўлонї дошта, дар осори даврони пешазмелодї ба назар
мерасад.Чунончи, дар ањди ќадим дар доираи љумлањои мураккаби тобеъ пайвандаки
пайвасткунандаи u дар вазифаи пайвандаки тобеъкунандаи анљомдињанда ба кор
рафта, бо пайвандаки тобеъкунандаи eg, ки сарчашмаи худро аз зарфи забони порсии
куњан adakaiy гирифтааст (ниг.9, с.145), муродиф мегардид ва маънои «он гоњ, дар он
сурат»-ро медод (ниг.9, с.141, 143). Дар пайвандаки che вазифаи сабабият (зеро, зеро
ки) дар забони порсии миѐна басо хира шуда буд ва он ба њайси пайвандаки
пайвасткунанда ба кор мерафт (ниг.9, с.143).
Дар забони порсии миѐна калимањои ѐвари бо якдигар шабоњатдоштае, мисли
be-1 (дар вазифаи пешоянд) ва be-2 (дар вазифаи пайвандак) низ вуљуд доштанд, ки,
тибќи тахмини бархе аз ањли пажўњиш, аввалї ибтидои худро, ба занни ќавї, аз
*apa+it-и эронии бостон ва дувумї аз *ba+it-и эронии куњан гирифтааст (9, с.139,
142), аммо ба пиндори инљониб, њар дуи ин вожа бояд решаи воњид дошта бошад. Аз
чунин ќайду ишорањо бармеояд, ки дар чунин вазифањо мавриди истифода ќарор
гирифтани ин гурўњи аносири луғавї эљоди давраи нави инкишофи забони тољикї
набуда, балки пешањои бостонї доранд. Шоиру нависандагони тољику форс афзун
бар чунин вазифањои собиќи онњо боз чанде аз вазоифи дигареро бар дўши ин гуна
калимањо бор кардаанд. Масалан, дар байти поѐн Абдурањмони Љомї пешоянди боро дар вазифаи пайвандаки ва истифода кардааст:
Зи номаш тўтиосоям шакархо,
Чу бурдам номи Юсуф бо Зулайхо.(љ.1, с.113)
Лозим ба таъкид аст, ки ќабл аз Љомї дар вазифаи мазкур ба кор рафтани ин
пешоянд дар осори Носири Хусрав ба мушоњида мерасад (ниг.4, љ.3, с.3244).
Мавриди таъкид аст, ки дар осори Љомї корбурди бархе аз пешояндњоро дар
вазифаи бандаки изофии и низ метавон дучор омад, ки он аз љумлаи њодисаи нодир
мањсуб мегардад. М.Бањор аз хусуси пешоянди аз андешаронї карда, овардааст, ки
«ин њарфро (яъне пешоянди аз-Њ.А.) низ мавориди бисѐрест, ки дар ќадиму имрўз ба
кор равад. Танњо чанд маврид доштааст, ки имрўз ба кор нест…» (2, љ.1, с.410).
Њамин муаллиф дар љои дигар овардааст, ки «ва гоње ин њарф (аз-Њ.А.) ќоиммаќоми
аломати изофа (таъкиди мо-Њ.А.) ќарор мегирад ва имрўз њам њамон њолро дорад,
чунонки дар иборати «баъд аз ин» ва «ќабл аз ин» аст, ки маънои онњо «баъди ин» ва
«ќабли ин» мебошад. Ва дар мавриди исми ишораи шарњї ишора кардем, ки дар
Хуросон гўянд: дасти аз ман, яъне дасти ман ва сар аз ту, яъне сари ту. Мунтањо
истеъмоли ин њарф дар ин маворид зиѐдтар аз имрўз будааст…» (2, љ.1, с.411). Бањор
барои таќвияти фикраш аз «Таърихи Систон» љумлаи: «агар маро њазимат доданд,
турк аз Систон гирам ва ба њамон гўша розї шавам» (ниг. 2, љ.1, с.411) зикр карда,
ибораи «турк аз Систон»-ро «турки Систон» шарњ додааст (ниг.2, љ.1, с. 411).
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Дар ашъори бозмондаи Рўдакї агарчи чилу як вазифаи пешоянди аз ишора
шудааст, вале дар ин вазифа ба кор рафтани он ба мушоњида нарасид (ниг.8, с.19-22).
Басо аљиб аст, ки Абдурањмони Љомї ин пешояндро дар ин вазифа мавриди
истифода ќарор додааст:
Хирољи Мисру як динор аз вай,
Матои љон ба як гуфтор аз вай. (љ.1, с.26)
Њодисаи дигари нодири осори шоир дар корбурди пайвандакњои тобеъкунанда
дар вазифаи пайвандакњои пайвасткунанда мушоњида мегардад. Дар ин вазифа, пеш
аз њама, бояд пайвандаки ки-ро ќайд кард. Љомї вожаи мазкурро дар радифи чандин
вазифаи дигараш боз дар функсияи пайвандаки пайвасткунандаи хилофии балки
истифода кардааст:
Зи шањри худ ба шањри Юсуф омад,
На бањри худ, ки бањри Юсуф омад.(љ.1, с.314)
Ғуломе не, ки рахшон офтобе,
Ба дорулмулки гетї комѐбе.(љ.1, с.314)
Дењхудо дар мавриди ин вазифаи ки таваќќуф намуда, овардааст, ки «агар ки ба
маънии балки ояд, онро «ки-и изроб» номанд (4, љ.11, с.16558). Аз ќиѐси забони осори
Љомї бо дигар ањли адаби асримиѐнагї бармеояд, ки дар ин ин вазифа мавриди
истифода ќарор гирифтани ки дар осори пешгузаштагони Љомї, мисли Фирдавсї,
Носири Хусрав, Сўзанї, Хоќонї, Саъдї ба мушоњида расида, аз њама беш онро
Низомии Ғанљавї ба кор бурдааст (4, љ.11, с.16558).
Хулоса, дар осори Љомї пешоянду пасояндњо ва пайвандакњо дар вазифањои
алоњидае омадаанд, ки онњоро наметавон дар осори пешгузаштагон пайдо кард ва,
баръакс, дар таълифоти гузаштагони Љомї чунин унсурњои грамматикї дар
вазифањое ба кор рафтаанд, ки онњо дар ашъори Љомї ба назар намерасанд.
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КРАСНОРЕЧИЕ ДЖАМИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛОВ
В статье рассматривается многофункциональность некоторых вспомогательных лексем, таких как
предлоги, послелоги, союзы в нескольких функциях в произведениях Джами. Выяснено, что многие из этих
функций вспомогательных лексем утрачены в таджикском литературном языке и его диалектах.
Ключевые слова: вспомогательные лексемы, предлог, послелог, союз.
THE USE OF MULTIFUNCTION AUXILIARY ELEMENTS IN THE WORKS OF JAMI
The article discusses some of the multifunctionality of auxiliary lexemes, such as prepositions, postpositions,
conjunctions in several functions in the works of Jami. It was found that many of these functions of these lexems
had lost in Tajik literary language and its dialects.
Key words: prepositions, postpositions, conjunctions, multifunctionality of auxiliary lexemes.
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ИФОДАИ МАФЊУМИ ЉАМЪ ДАР “БАЊОРИСТОНИ”-И ЉОМЇ
Фарангис Шарифова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Абдуррањмони Љомї аз уламо, урафо, шуаро ва нависандагони бузурги
адабиѐти форсу тољик аст, ки бо осорои баландарзишаш дар инкишофу равнаќи
забони форсиву тољикї сањми боризе гузоштааст. Осори ў пайваста мавриди
омўзишу пажўњиши донишомўзон, алоќамандони шеъру адабї форсї ќарор дорад.
Мо низ пайи бањра гирифтан аз “гули равзаи иблоғ” “авроќи чаман”-и
“Бањористон”-ро мањалли дарѐфти андешаву маънї ќарор додем.
Забони давраи нави форсї аз љумлаи забонњои тањлилї аст, аз ин рў корбурди
васеи вандњои шаклсозу калимасоз яке аз вижагињои чунин забонњо аст. Ин вандњо
дар њар давру замони таквину инкишофи забон якрангу якнавохт набуданд ва аз
љумлаи чунин вандњо пасвандњои љамъсози -њо ва -он (-гон, -вон, ѐн) мебошанд.
Пасвандњои мазкур мавридњои корбурди хос доранд. Чунончи дар дастурњои забони
форсї омадааст, “баъзе аз калимотро танњо ба -он љамъ банданд ва бархе ба -њо ва
баъзеро ба -он ва -њо њар ду љамъ банданд”(4,35). Дар дастурњои тољикї низ ин
нуктаро, ки пасванди -он “бештар бо исмњои љондор, алалхусус, бо исми шахс
меояд”, љонибдорї мекунанд (2,102). Нишонаи исми љамъ дар форсии миѐна (-ān)
бозмондаи љузъи сарфии -ānām-и форсии бостон аст, ки нишонаи љамъ дар њолаи
вобастагии калимоте махтум ба -a аст. Ин нишона корбасти васеъ дошта, бо исмњои
шахс ва ғайришахс меомадааст (6).
Дар “Бањористон” барои ифодаи љамъ серкорбурдтарин ванд пасванди -он
мебошад ва бо гунаи исмњои зерин меояд:
-исмњои шахс:
...Тифлони наврасида ва кўдакони ранљнодидаро аз тааллуми истилоњоте, ки
маънуси тибоъ ва маълуфи истимоъи эшон нест...(29)8. Хирадмандони карим мол бар
дўстон шуморанд ва бехирадони лаим аз барои душманон бигузоранд (46). Худои
таъолоро љуз ман бандагон бисѐранд (57). ...Занони бисѐр кун то фарзандони ту бисѐр
гарданд(78). Ва љамъе аз ғуломону ходимон гирди ў даромаданд(88). Ошиќон бисоти
инбисот бозчиданд (109).
Намунањо аз “Бањористон” аз китоби зерин оварда шудаанд: Абдурањмони Љомї. Бањористон.Душанбе:Маориф ва фарњанг, 2008.-203 с.
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Умуман корбасти пасванди љамъсози -он бо исмњои шахси луғоти тољикї ва
арабї дар “Бањористон” корбурди густурда дорад ва он бо исмњои ифодакунандаи
касбу кор, сифати шахс, мансубият ба табаќањои љамъиятиву динї омадааст.
Чунончи: занон (48), мардон (48), подшоњон, шоњон, табибон (50), њарифон (51),
њакимон (57), мусулмонон (57), мубадон (63), надимон (64) хосон (72), бозаргонон
(73), тољирон (74), мулозимон (163), шогирдон (118), дигарон (124), мутаќаддимон
(145), муридон (150), устодон (173), мутағаззилон (176), орифон (177), соилон (79),
муњтољон (79), гумоштагон (156), фаќирон (79), љавонон (98), габрон(62), муғон (62).
Исмњои хос низ бо пасванди -он барои ифодаи мафњуми љамъ корбаст шудаанд:
Се кас аз шуаро дар се давлат иќболњо диданд....: Рўдакї дар ањди Сомониѐн ва
Унсурї дар ањди Мањмудиѐн ва Муиззї дар давлати Санљариѐн (158).
-исмњои маънї:
Инро њам дигаре аз он гуноњон шумору...(75). Аз гуноњони худ андешидам (120).
Суханони эшон аксар бар тариќи ғазал воќеъ шудаааст (146).
Азбаски пасванди -он дар таърихи забон собиќаи бештар дорад дар
“Бањористон” мавридњои корбурди гуногун дорад, аз љумла ин пасванд бо њиссањои
гуногуни нутќ зиѐд корбаст шуда, аз онњо исмњои љолиби ифодагари шахс сохтааст.
Аз љумла:
-аз исми бељон:
В-аз атои хасон тамаъ бибурї (55).
-бо сифањои сода: хурдон (46), доноѐн (53), густохон (74), далерон (101), золимон
(128).
Бо хурдон дар њазлу фисус овехтан обрўи бузургї рехтан аст (46).
Чу набвад шоњро иззу сиѐсат,
Кашад аз дасти гусотохон залилї (74).
-бо сифатњои сохта: бехабарон (48) номањрамон (50), бехирадон (78), мењтарон
(103), безабонон (184), номењрубонон (47).
Чун нест пеши падар ин ќадар яќин, ки писар
Зи хели бехирадон аст ѐ хирадмандон (78).
***
...Ки њар кас кашад теғи номењрубонї,
Шавад куштаи теғи номењрубонон (47).
Љавоне бо камоли адаб ба Аштар мулаќќаб бар духтаре љамила аз мењтарони
љабила Љидо ном ошиќ шуд (103).
Мафњуми љамъ бо калимањои мураккаби таркибашон иборат аз чунин њиссањои
нутќ ва пасванди –он ифода ѐфтааст:
-исм+исм:
Бозаргонони дарѐ бори љавоњир бисѐр овардаанд (73).
Гарчи зиндон аст бар соњибдилон,
Њар куљо бўе зи васли ѐр нест...
Муодили арабии вожаи бозагон – тољир низ бо пасванди –он љамъбандї
шудааст:
Чу подшоњ пеша кунад кори тољирони љањон,
Ту худ бигў, ки дигар тољирон чї кор кунанд (74).
-сифат+исм: кўрдилон (120) некбахтон (32), сангиндилон (190), бадбахтон (137),
каљпайкарон (190).
Сангиндилон зи дур задандаш ба чўбу санг (190). Ин бадбахтон аз бахилию
гуруснагї санг мехўранд (137).
-исм+феъл: нуктадонон (184), рањравон (195) садрнишинон (33), дурбинон (33),
зеру забаршудагон (38), нуктадонон (47), кордорон (58), шукргузорандагон (74).
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Сафоле бардошту бар он љо навишт, ки шикояткунандагон аз ту бењисобанду
шукргузорандагон -ноѐб (74).
Њиммат ќавї кун аз мадади рањравони ишќ,
К-он борро ба ќуввати њиммат тавон кашид (195).
-зарф+исм:
Њар кї бо зердастон шеваи муштзанї бар даст гирад, дар лагадкўби забардастон
бимирад (46).
Маъмулан тибќи дастурњо исмњои ғайриљондор бо пасванди љамъсози -њо
меоянд, аммо дар “Бањористон” исми растанињо бо пасванди -он љамъбандї шудааст.
Чунончи:
Дар васфи мевабахшии дарахтони боғистони љўду карам (79). Аммо мавъиди
шумо он дарахтон аст (104).
Гузаре кун дир ин бањористон,
То бибинї дар ў гулистонњо!
В-аз латоиф ба њар гулистоне
Раста гулњо, дамида райњонњо!(31)
Исмњои љондорон бо пасванди љамъсози -он љамъбандї шудаанд:
Чу резад шерро дандону нохун,
Хўрад аз рўбањони ланг силї (74).
Вай њамаи гўсфандони худро кушт (93). Дар паноњи говони дигар хазидї (197).
...Ва пайғоме ба сагони дењ расонї (188). Дар ин биѐбон бо љамъе аз гургону
сарњангон ошної дорам (190). Мурғони осмон дар њавои мананд (192).
Вожањои гуноњ ва сухан бо вуљуди исми маънї будан бо -он љамъбандї
шудаанданд:
Ай халифа, инро њам дигаре аз он гуноњон шумор (75). Вай њам аз ин љинс
суханон мегуфтї...(38)
Чунин тарзи љамъбандии вожањои сухан ва гуноњ дар осори адибони пеш аз
Љомї низ мављуд аст:
Ба љуз њасрату љуз боли гуноњон
Надорам кунун аз љавонї нишоне. Фирдавсї
Эй азим аз мо гуноњони азим
Ту тавонї афв кардан дар њарим. Мавлавї
Пасванди -он бинобар собиќаи таърихии бештар доштан бо ба ғайр аз исм бо
дигар њиссањои нутќ низ меояд. Чунончи:
-бо зарф:
...Бомдодон мўљиби ташвири рокиб гардад (63). Ва ба он сурхрўйї бори дигар
рў дар он сияњрўзон овард...(102).
-бо љонишин:
То таоми касон њавас накунї...(55).
-бо шумора:
Ба ќасди зулм њазорон бањона пеш оранд,
Ба чанги фисќ њазорон тарона соз кунанд(65).
-пасванди -он гирифтани исмњои љомеъ:
Исми љомеи мардум дар “Бањористон” танњо дар шакли бо пасванди -он дубора
љамъбандї шуда омадааст:
...Мардумон гумон бурдандї (64). Ай аъробї, бењтарини мардумон кист?(69)
Исмњои љомеъи халќ ва башар бидуни пасванд дар “Бањористон” вомехўранд:
Ай ки њастї зи тибби ноќиси хеш
Оммаи халќро ба љойи вабо (137).
Исмњои љомеъ он гуна аз исмњост ки агарчї аз њайси сурат ва лафз муфрад
бошад аз њайси маънї љамъ аст, аммо чунин исмњо боз пасванди љамъбандии -он
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гирифтаанд. Исми љомеи мардум дар осори адибони ќабл аз Љомї низ корбурд
доштааст. Чунончи
Андар љањон ў бувад, ки ойини мардумї оварда ва мардумон ва љонварон падид
оварад (Муќаддимаи Шоњномаи Абўмансурї).
Пас он мардумони мушрикони макка ба фармони Абўљањл бархостанд (Таърихи
Табарї).
Корбурди шаклњои дигари пасванди -он, -гон, -вон, -ѐн дар “Бањористон” ба
назар мерасад. Дар мавриди корбурди пасванди -гон андешањои мухталиф љой
доранд. Калимањое, ки дар форсии миѐна бо -ig ва -ag анљом меѐфтанд, бинобар
ќавонини ової њамсадои охирини онњо афтода, садонокњо дар охири калима боќї
мондаанд. Њангоми гирифтани пасванди -он чунин калимањо сурати форсии
миѐнаашонро нигоњ доштаанд. Аммо дар дастурњои забони тољикї “-гон”-ро сурати
(варианти) дигари пасванди -он хондаанд (2). Ва бархе аз муњаќќиќони эрон
овардани -гон-ро чунин таъриф кардаанд:“барои рафъи тангии ќофия ва зоид аст ва
бояд аз истеъмоли он худдорї кард”(4,274). Ва мавриди корбасти онро чунин шарњ
додаанд: “Агар исм бо њамсадо тамом шавад, бештар суффикси љамъбандии –гон
ќабул мекунад ”(2,103). Мавридњои корбурди пасванди –гон дар “Бањористон”
инњоянд:
...Аз хирќаи худ љунбандагон мечинад (69). Ба соири хўрандагон яксон аст (80).
Аз мурдагони ин гўристон шарм медорам (136).
Чун бубинї зи ошное айбе,
Гар ба бегонагон нагўйї бењ (202).
Чашм аз рўйи бегонагон дур доранд (50). Он, ки покизагон аз вай эмин
бошанд...(57). Худои таъолоро љуз ман бандагон бисѐранд(57). Он ки покизагон аз вай
эмин бошанд ва гунањгорон аз вай битарсанд (57). Чунон ки њар сол бачагони маро ў
ќути худ гардонидааст, имсол вайро ќути бачагони худ гардонад(193).
Дар асар сурати пасванди љамъбандии -вон низ омадааст, ки бо калимањои
махтум ба у меояд. Инњо исмњои форсии миѐнаи махтум ба вови маъруфанд, ки
номњои љондорон ва аъзои бадан мебошанд, чун: бонук, бозук, зонук.
Њамдўш зи гесувон гувоњони дурўғ (125).
***
Шоњ он бошад, ки равшанхотиру бихрад бувад,
Некувонро њол аз ў некў, бадонро бад бувад (57).
Калимањои бо садоноки -ї тамомшуда њангоми пасванди -он гирифтан дар
шакли -ѐн ишора мешавад:
Њаљљољ дар шикоргоње аз лашкариѐн људо афод (69). ...Балки фарохури
муддаиѐни аз роњ афтода аст (126). Маъзур дор, ки хонагиѐн ин љо нестанд (129).
Аммо вожањои махтум ба овози о њангоми бо пасванди –он омадан сурати -ѐнро мегирад:
Пеши доноѐн, ки дар банди шикори давлатанд,
Кай бувад зоғи сияњро равнаќи бози сафед? (53)
Ва ба ошноѐн, ки нишинї, томеи ту дар эшон овезад (55).
Дар даврањои аввали инкишофи забони порсии дарї калимањои махтум ба
овози о, ки дар форсии миѐна дар шакли донок ва ошнок буданд, пасванди љамъсози
-он мегирифтанд ва пасванди -ѐн танњо бо калимањои махтум ба ї корбаст мешуданд.
Бинобар ќавли М.Ямин “то садањои панљум ва шашуми њиљрї исмњои махтум ба
алиф бештар бо -он ва баъзан бо -ѐн љамъ шудаанд ва аз он ба баъд њама исмњои аз
ин гунаро бо -ѐн љамъ бастаанд” (7,9).
Чунон ки аз намунаи исмњои љамъ аѐн аст, дар “Бањористон” мавридњои
корбасти пасванди –он, ки мебоист танњо бо исмњои љондор корбаст мешуд, риоя
нашудааст ва сабаби онро донишманд А.Њумоюнфаррух чунин шарњ додааст: “Якум
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он ки њар чанд бељон њастанд, вале умуми фусањо ва шуарои маъруф ба таври умум
бо он љамъ баста ва мебанданд. Дуввум, он ки баъзе аз шуаро ва удабо ба таври
истисно ва дар баъзе авќот шояд ба сабаби тангии ќофия онњоро бо “он” љамъ
бастаанд, яъне муљоз ва дуруст аст, аммо умумият надорад” (5,258). Аз љумла дар
осори Фирдавсї, Асириддини Ахсикатї, Анварї, Манучењрї, Саъдї, ки пеш аз Љомї
умр ба сар бурдаанд, пасванди -он бо исмњои ғайришахс омадааст:
Пироњани сабз бар дарахтон
Чун љомаи иди некбахтон. Саъдї
Бинобар андешаи забоншинос М.Яминї пасванди љамъсози (-он) маншаи
забони дарї будааст, ки “ин пасванд дар оғози пайдоиш забони дарї барои чандин
сада заминаи корбурди густурда доштааст, бад-ин маънї, ки аз оғоз то њудуди садаи
њафти њиљрї номњои одамон, љонварон, бељонњо ва исмњои маъно ғолибан бо
пасванди -он љамъ баста мешуд”(Яминї,7).
Дар дастурњои муосири забони тољикї омадааст, ки пасванди -њо барои
љамъбандии њама гуна исмњо меояд (2). Аммо дар дастурњои муосири Эрон омадааст,
“љамод ва исми маънї ба -њо љамъ баста шаванд” (4,351). Дар дастурњои пешини
форсї омадааст, ки “љамъи -њо барои чизњои бељон аст, аам аз исми ом ва исми љинс
ва исми маънї ва исми муштаќ ва масдар ва исми мураккаб, вале дар гуфтугў барои
љондор њам истеъмол мешавад” (5,253). Дар бархе аз матнњои форсии миѐна чун
“Бундањишн”ва “Позанд” нишонаи љамъ дар шакли -īhā омадааст ва азбаски ин
нишона дар пањлавии мутааххир пайдо шудааст, муњаќќиќон онро натиљаи таъсири
забони порсии дарї донистаанд (6). Ин нишона дар форсии миѐна дар зарфњо
меомадааст, чун dōstīhā-дўстона. Асл ва решаи љузъи -њо маълум нест. Пасванди –њо
дар марњилањои баъдии инкишофи забон њам бо асмои шахс ва њам ғайришахс
корбаст мешавад. Дар “Бањористон” пасванди љамъсози -њо бо исмњои шахс корбаст
нашудааст.
Бобњояш бињиштро дарњо,
Файздењ ќиссањош кавсарњо!
Нуктањояш нуњуфта дар парда,
Рашки њурони нозпарварда! (30)
Мавридњои корбурди пасванди –њо бо исмњои моддї чунин аст:
дурњо (30), гулистонњо, райњонњо (31), зиндонњо (42), чизњо (44), шукуфањо (61),
мевањо (61), минќорњо (65), мурдорњо (65), љомањо (66), аламњо (87), хонањо (90),
руќъањо (90), мўйњо (94, 123), роњилањо (104), ширњо (107), љароњатњо (108), дилњо,
лабњо (111), узвњо (123), хунњо (103), хилъатњо (155).
...Ғунчаи лабњоро бихандонад ва шукуфаи дилњоро бишукуфонад (111).
Миѐни ду ќавми эшон љангњо ангехта шуду хунњо рехта гашт (102).
-исмњои маънї:
Некўињо (40), хайрњо (40), бадињо (41), мењнатњои (41), пандњо (59), дерњо (60),
хотирњо (74), љангњо (102), розњо (104), воќеањо (105), тањсинњо (154), дирњамњо (155),
иќболњо (158), ќабулњо (158).
Њама некўињо дар хонаест ва калиди он тавозўъ ва фурўтанї ва њама бадињо дар
хокаест ва калиди он мойї ва манї (40). Мехоњї, ки боз он воќеањои пешин пеш ояд
(105).
-љонишинњо:
Нўшервон ишорат ба љомањои вай кард, ки инњо аз он аст?(66)
Ба андешаи М.Ямин “дар њудуди садаи шашуми њиљрї ва баъд аз он аст,
бељонњо ғолибан бо пасванди -њо љамъ мегардад ва бад-ин гуна аз он пас пасванди њо заминаи корбурди вижаи худашро пайдо мекунад ва пасванди -он низ мањдуд ва
мушаххас мегардад, яъне дар мавриди љамъ бастани номњои мутаалиќ ба одамон ва
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љонварон вижагии худро меѐбад”(7,8). Аммо аз намунањои исмњои бо пасванди -њо
љамъбандишуда аѐн аст, ки доираи корбурди ин пасванд дар асрњои баъдї низ
камтар будааст.
Дигар роњи ифодаи мафњуми љамъ дар вомвожањои арабии таркиби
“Бањористон”, љамъбандии шикаста мебошад, ки аз исмњои муфрад бар вазнњои
гуногун сохта мешавад. Доираи корбурди исмњои љамъ чунин аст:
-исмњои маънї: љавониб (32), анфос (29), латоиф (31), навоњї (32), риѐз (32),
аъроз (32), аќком (41), авомир (амр), навоњї (41), аздод (42), њикам (44), макорим (68),
сияр (78), шадоид (103), олом (105), аќсом (145), мадоењ (145), мавоиз (146), машоњир
(146), аркон (147), абѐт (148), таворих (148), маъонї (178), ашъор (180), ќудум (182),
абвоб, масолењ (184), маќосид (200).
Ба љуз авсофи љамолаш сабаќе...(29). Ай манбаи макорими бани Њошим (68).
-исмњои шахс: њукамо (44), давоб (63), аљойиз (111), риљол (126), арзол (126)
руасо (94), раоѐ (128), шуаро(149), афозил (156), тавоиф (176).
Аз љумлаи шуарои мотаќаддам аст (149). ...Ва суханони вай њама тавоифро
маќбул афтода (176).
-исмњои љондорон:
...Амиралмўъминин туро бар сари ќарода (маймунњо) ва ханозир (хукњо) сардор
ва амир гардонид (128).
-исмњои моддї:
арозї (44), дафотир (44) асњоб (33), , љавоњир (47), ќавоим (63), залозил (64),
мулук (52), ќабоил (101), маќобир (102), равоењ (111), ќасоид (145), атноб (202), абдон
(50).
Аркони давлатро хотири Бухоро ва ќусуру басотини он мекашид (147).
Нест з-авроќи чаман мурғонро шаќоиќ (31).
Бояд гуфт, ки љамъбандии шикастаи калимањои арабї дар “Бањористон”
корбурди густурда дорад, аз ин рў њар се њолати вожањои љамъи шикаста – насб,
рафъ, љар миѐни он љой доранд. Масалан унвони равзаи њаштум иборат аз дањ вожаи
љамъбандии шикастаи арабї аст:
Дар ташрењи шаќоиќи даќоиќи њикам, ки ба рашањоти сањоби карам дар замини
ќулуби њукамо ва арозии хавотирашон хоста ва ба шарњу баѐни он матовии
дафотирашон ороста (44).
Љамъњои солими забони арабї музаккари арабї бо пасванди –ун дар њолати
рафъ, бо пасванди –ин дар њолати насб ва љар корбаст намешаванд ва танњо љамъи
муаннаси солими арабї бо пасванди –от корбаст шудааст ва тамоми исмњои љондору
бељони арабї љамъи занонаи солим шудан метавонанд:
заррот (31), муќаддарот (41), мушкилот, сафањот (47), дараљот (62), даракот (62),
фузалот (63), муќтабисот (96), шањвот (96), њољот (99), заработ (106), нањарот (106),
мулотафот (111), мутоябот (111), њодисот (117), сифот (125), тайибот (125), мулоњазот
(151), маснивиѐт (151), муъљизот (152), инъомот (152), муњоварот (156), њазѐнот (165),
муќаттаот (168), камолот (172), иборот (173), ишорот (173), хаѐлот (182).
...Ва чун табболи рўзи љанг ба заработи мутаоќиб ва наќароти мутаволї
бинавохт (106). Кирдори хешро алами муъљизот кард (152).
Ба нудрат љамъбандии мардонаи солим дар “Бањористон” мушоњида мешавад,
ки ба воситаи пасванди - сурат мегирад:
Пеши халифа ба пой хост, ки се чиз овардаам, ...ки љуз салотинро нашояд (52).
Ва тартиби ин “Бањористон” бар њашт равза иттифоќ афтодааст...ва бўи дигар аз
раѐњин (31).
Љамъбандии љуфти мардонаи солими калимањои арабї низ дар “Бањористон”
љой дорад.
Ва даввоии мувосалат аз љонибайн мутаволї, канизак забон бикшод... (100)
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Мувофиќи њисоби омории ифодањои љамъи “Бањористон”-и Љомї калимањои ба
воситаи пасванди -он љамъбандишуда 175 адад, ва гунањои ин пасванд: -гон 21 адад
вожа, -ѐн 19 адад вожа, -вон 2 адад вожа. Бо пасванди –њо 76 адад вожа љамъбандї
шудаанд. Калимањои иќтибосии арабї бо роњи љамъи шикаста 113 вожа, љамъи
солим бо пасванди -от 37 вожа, љамъи солим бо пасванди -ин 5 вожа ва љамъи љуфт 1
вожа љамъбандї шудаанд. Ба ғайр аз ин исмњои љомеъ ба монанди мардум, халќ ва
башар дар аср корбаст шудаанд.
Аз ташхиси омории “Бањористон” ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
сермањсултарин воситаи љамъбандї бо пасванди -он ва љамъи шикастаи арабї
мебошад.
Хулоса, љамъ бастани номњо бо пасвандњои љамъсоз дар “Бањористон” як хел
нест, аммо заминаи љамъ бастани номњо тибќи ќавоиди забон раъоият шудааст.
Пасванди љамъбандии -он, ки собиќаи таърихии бештар дорад, майдони корбурдаш
густурдатар буда, њам бо исмњои љондорон ва њам бо ғайриљондор, бо исмњои маънї
омадааст.
Дар забони тољикї вомвожањои арабї зиѐданд ва онњо тибќи ќоидањои сарфи
забони арабї љамъбандї шудаанд. Вожањои арабї бештар мутобиќи ќавоиди арабї
љамъбандї шудаанд.
Абдурањмони Љомї аз тамоми воситањои ифодаи љамъи сарфи забони тољикї
(пасвандњои -он, -гон, -вон, -ѐн, -њо) ва ифодаи љамъи забони арабї (љамъи шикаста,
љамъи солим) истифода кардааст, ки ин аз донандаи хуби ќавоиди забони тољикї ва
арабї будани ў дарак медињад.
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Ключевые слова: Джами, множественное число, аффиксы, флексия.
EXPRESSION OF PLURAL IN "BAHORISTON" OF JOMI
The article consideres and analyzes ways of expression of plural of the Tajik nominal parts of speech, and
also the borrowed Arab words on the example of "Bahoriston" of Jomi. So, in the Tajik language suffixes are
applied to expression of plural, and in the Arabic language the way of expression of plural of nouns is the inflection
and affixes.
Key words: Dzhami, plural, affixes, inflection.
Сведения об авторе: Шарифова Ф. – доктор филологических наук, доцент кафедры истории языка и
типологии ТНУ. Телефон: 918-62-46-54

55

А Д А Б И Ё Т Ш И Н О С Ї – Л И Т Е Р А Т У РО В Е Д Е Н И Е
ЉОМЇ ВА ТАЊАВВУЛИ НАСРИ БАДЕИИ ФОРСӢ-ТОЉИКӢ
М. С. Имомов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шарќшиноси маъруфи Олмон Њерман Эте ќазовати љолибе нисбат ба шуњрати
насри форсї дорад, ки мегўяд: «Таърихи адабиѐти форсї бидуни таваљљуњи шоѐн ба
осори мансур, албатта, ноќис хоњад буд, зеро дар онњо низ монанди осори назмї
рўњиѐт ва ахлоќи миллат љилвагар аст». (24, 213). Гузашта аз ин, донишманди
шинохтаи Эрон Забењуллоњ Сафо як бартарии љолиби насри порсиро дар ќиѐс бо
назм муайян кардааст, ки, ба назари мо, падидаи тоза аст. Ӯ мегўяд: «Дар назми
форсї аз ќадим боз суннати бар пайравии шеваи пешиниѐн ва пой нињодан бар асари
гомњои онон будааст. Њар кї мехост шоири устод шавад, мебоист басе аз гуфторњои
ќудаморо хондаву ба ѐд супурда бошад ва њамин кор ба танњої кофї буд, то шоирро
аз њар њайс зери нуфузи пешиниѐн дароварад ва ба њамин сабаб њам дидаем, ки
тањаввули шеър дар ќарни нуњум ва зуњури шеваи љадид дар он даврон бо њаракате
тадриљї аз оғоз то поѐни ањди мазкур анљом гирифт, лекин чунин њаракате дар насри
форсї бисѐр сареътар буд ва иллати он низ озодии бештари нависандагон аз ќуюди
пешиниѐн ва таъсири онон аз забони муњовараи ањди худ буд» (20, 464).
Бо манзури ду ќазовати фавќуззикр симои пурнуфузтарини эљодї, ки тавонист
дар њамаи анвои хурду бузурги манзум ва осори насри бадеї сањми мењварї дошта
бошад, яке аз навобиғи асри худ Мавлоно Нуриддин Абдуррањмони Љомї ибни
Низомиддин Ањмади Даштї буд. Бо зуњури ин симои эљодї марњалаи классикии
таърихи адабиѐти форсї љанбаи љамъбастї гирифт ва ин буд, ки Љомї тавонист бо
эљодиѐти сермавзўъ ва бисѐрсоњаи хеш тавъам бо ќонуниятњои рушду тањаввули
эљоди бадеъ раванди мазкурро комилан зери нуфузи худ ќарор бидињад. Ба ин маънї
мегўяд:
Тухми њикмат кошт Фирдавсї, Низомї об дод,
Саъдию Њофиз даравгар шуд, Љомї хўшачин.
Ќазовати фавќуззикр танњо хоси осори манзум нест, балки тавъам бо осори
мансур низ њаст.
Рољеъ ба масоили мазкур дар адабиѐтшиносии ватанї ва хориљї, ба истиснои
Е.Э. Бертелс, бањси људогона сурат нагирифта бошад њам, он дар шакли таъкидњо ва
ќайду ишороти сершумори ањли тадќиќ манзур мегардад1. Аз ин рў, баррасии мавзўи
мазкур, ба назари мо, бисѐр ќонуниятњои рушду тањаввули насри адабї-бадеии
асримиѐнагии форс-тољикро то андозае муайян хоњад кард.
Маълум аст, ки дар насри адабї-бадеии садаи мазкур «Доробнома»-и Њољї
Муњаммади Беғамї, «Саргузашти Њотам», «Ахлоќи Муњсинї», «Анвори Суњайлї»-и
Камолиддин Њусайн Воизи Кошифї, «Латоиф-ут-тавоиф»-и Фахриддин Алии Сафї
ва ғайра рўйи кор омадаанд, вале дар ин миѐн осори Љомї нуфузи бештаре дорад. Аз
силки асарњои насрии Љомї метавон чанд асари ўро номбар намуд. Аз љумла:
«Нафањот-ул-унс мин њазарот ал-ќудс», «Лавоењ», «Ашшиъат-ул-ламаъот» ва ғайра.
Вале муасаллам аст, ки ягона асаре, ки ба насри баедї шомил аст, китоби
«Бањористон» аст. Дар ин љода њаќ ба љониби профессор Е.Э. Бертелс аст, ки дар
зерфасли «Насри бадеї»-и тадќиќоти монографии худ менависад: «Аз насри бадеї
Љомї танњо як асар боќї гузошт, вале нињоят асари гаронарзиш. Ин асари машњури ў
«Бањористон» аст» (9, 246).
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Хушбахтона, матни илмї-интиќодии «Бањористон» соли 1987 бо саъй ва
эњтимоми профессор А. Афсањзод рўйи кор омадааст. Асари мазкур њанўз соли 1846
ба забони олмонї, соли 1925 ба забони фаронсавї ва соли 1935 ба забони русї
тарљума ва нашр шуда буд, ки аз шуњрату мањбубияти асар дар байни халќњои олам
шањодат медињад.
Яке аз авомили мењварие, ки «Бањористон»-ро шуњрати љањонї бахшидааст,
моњияти тарбиявї-ахлоќї доштани он аст, зеро аввал ин, ки ин асар дар пайравии
«Гулистон»-и Абулахлоќ Саъдї эљод шудааст ва дигар ин, ки њангоми таълифи
«Бањористон» Мавлоно Љомї 73 – сола буд ва ў то ин муддат натанњо осори адабїмаънавии миллї, балки тавъам бо он муќаддасоти исломї ва адабиѐти пурғановати
арабро низ фаро гирифта буд. Гузашта аз ин, Љомї хосса дар тарбияи фарзанд дар як
ќатор асарњои дигари худ: «Туњфат-ул-Ањрор», «Субњат-ул-аброр», «Юсуф ва
Зулайхо», «Лайлї ва Маљнун» ва «Хирадномаи Искандарї» зерфаслњои «Насињат ба
фарзанд» дорад, ки бахшњои фавќуззикр бо равиши дидактикаи мањз арзѐбї
гардидаанд.
«Бањористон» муштамил бар њашт равза буда, муњимтарин шеваи эљоди ин
асари насри бадеї он аст, ки адиб дар мавридњои зарурї аќоиди хешро бо зикри
порањои шеърї (ғолибан ќитъа) тањкиму таќвият мебахшад. Фаразан, тавассути
равиши мазкур чунин мегўяд:
Чу нодонон на дар банди падар бош,
Падар бигзору фарзанди њунар бош.
Инчунин, фалсафаи амалии таълимоти ахлоќии Љомї бо он характернок аст, ки
њатто дар шеър њам бо андаки далелњо иктифо намекунад ва муњокимањои бештар
дорад, то ин ки ба натиљаи дилхоњ расида тавонад. Аз ин рў, дар таќвияти ќазовати
фавќуззикр илова мекунад, ки:
Њар писар, к-ў аз падар лофад, на аз фазлу њунар,
Филмасал гар дидаро мардум бувад, номардум аст.
Шохи бебар арчи бошад аз дарахти мевадор,
Чун наорад мева бар, андар шумори њезум аст.
Азбаски «Бањористон» бо манзури дарунмоя асари тарбиявї-ахлоќист, порањои
шеърї низ ғолибан мавзўи фавќуззикрро тањким бахшидаанд.
Жанри њукмрон дар њамаи даврањои марњалаи классикии адабиѐти форс-тољик
шеър буд, вале дар эљодиѐти шахсиятњои људогона дар њамин марњалаи классикии
рушд ќонунияти мазкур истисно дорад. Зеро Саъдии Шерозї, Убайди Зоконї,
Абдуррањмони Љомї дар тањаввули назму наср маќоми якхела доранд. Дар мантиќи
одии ифода, дар таълифоти ин абармардњои эљодї осори манзуму мансур мавќеи
муштарак дорад. Яъне, онњо дар жанрњои манзуму мансур њамчун адибони кошиф
пазируфта шудаанд.
Маълум аст, ки насри бадеии асри XV асосан насри мутакаллифона аст. Мо дар
ин раванд танњо саъйи Љомиро мебинем, ки ғолибан ба насри мурсал рў меорад. Зеро
то ин муддат «Хористон»-и Маљди Хофї, «Нигористон»-и Муиниддини Љувайнї ва
ғайра дар пайравии «Гулистон» эљод гардида, дар тањаввули насри бадеии марњалаи
классикии рушд заминањои устувор ба вуљуд оварда бошанд њам, шуњрат пайдо
карда натавонистанд. Мањз ба њамин хотир Љомї аз осори мансури аслоф насри
Саъдї ва хосса «Гулистон»-и ўро ихтиѐр кардааст. Аз тарафи дигар, насри ин
шоњасар насри вуќўъ, таълимї ва андарзист. Зеро Саъдї дар њар њикояти худ (то 300
њикоя) «Подшоњеро дидам…», «Дарвешеро шунидам…», «Яке аз мулуки Аљамро
њикоят кунанд…», «Аъробиро дидам…», «Шунидам, ки ба дарѐи Мағриб…» ва ғайра
мегўяд ва ин далели воќеияти тасвиркардаи ўст. Яъне, тасвири нависанда сирфан
бофтаи тахайюли бадеї нест ва мањз ин унсури мењварии тасвир муассирии каломи
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Саъдиро бағоят фузудааст. Принсипи инъикоси бадеии ўро комилан шохисият эњдо
кардааст. Мањз яке аз љанбањои таълимї-тадрисї ва тарбиявї гирифтани «Гулистон»
њамин принсипи воќеияти инъикоси бадеї аст.
Ин аносири њунарии эљод тавъам бо истеъдоди фитрию дониши пурвусъату
серпањнои адиб, саѐњати олам ва тавъам омадани назария ва амалияи рўзгори
инсонї, љанбаи дидактикию тарбиявї-ахлоќии њикоѐтро таќвияти мањз эњдо намуда,
баѐни эљодкорро њусни хосса бахшидааст.
Ин аст, ки Љомї низ барои таълими фарзанди хеш мањз «Гулистон»-ро ихтиѐр
кардааст ва худ дар љавоби он асари мондагор офаридааст. Љомї бо таълифи ягона
асари адабї-бадеии худ комилан бо шеваи баѐни Саъдї рў оварда, принсипњои
њикоятсозї, интихоби алфозу иборот, таъбироту ифодањо, мавзўъњо ва мазмунсозию
интихоби порањои шеъриро (бо истиснои равзаи њафтум) басо некў истиќбол
намудааст. Аз ин љост, ки яке аз рисолатњои Абдуррањмони Љомї дар эљоди
«Бањористон» аз он иборат аст, ки ў сабки насри мурсалро дар асри хеш эњѐ кард ва
аз насри мутакаллифона, ки дар ин давра роиљ буд, канорагирї кардааст. Аз ин
хотир, насри бадеии Љомї дар «Бањористон» насри мусаљљаъ буда, мавзуну
муќаффост, ки аз њунари волои эљодии адиб башорат медињад.
Чунончи, њикояти зерин аз равзаи дуюм наќл мешавад:
“Афридун, ки дар замини шафќат љуз тухми насињат накишт, ба фарзандони худ
ин тавќеъ навишт, ки сафањоти айѐм сафњаи эъмор аст, дар он манависед љуз он чи
бењтарини аъмол ва осор аст…”
Дар њикояти фавќуззикр вожањои шафќат-насињат, накишт-навишт, айѐмаъмол, эъмор-осор мусаљљаъ буда, вожањои накишт-навишт, эъмор-осор саљъи
мутавозї; шафќат- насињат саљъи мутарраф ва айѐм-аъмол саљъи мутавозин
мебошанд, ки ифодаро гўшнавозу дилкаш ва муассиру хотирмон сохтаанд (17, 46-47).
Яке аз рисолатњои дигари таърихии баљоовардаи Љомї дар таълифи
«Бањористон» эњѐ ва баќо бахшидан ба насри адабї-бадеии форс-тољик дар интињои
марњалаи классикии рушд аст, ки минбаъд ба он иќдом осори зерин: «Хазону бањор»и Муњаммадшарифи Кошиф, «Анљумани дониш»-и Мирзо Ањмади Виќор,
«Парешон»-и Мирзо Њабибуллоњ Ќоонии Шерозї, «Боғистон»-и Наќибхон Туғрали
Ањрорї чун нишони љавобия илова шудаанд.
Таълимоти фалсафї-дидактикии Љомї дар ин асар ва хосса фалсафаи амалии ў
хеле пурғановат ва серпањлу буда, тамоми ќишрњои љомеаро фаро мегирад.
Наќши мењварї, симои марказї, чењраи мавсуф дар насри бадеии Љомї њамоно
ашрафи махлуќот – инсон ва муњиту љомеа аст. Хосса назари Абдуррањмони Љомї ба
шахсияти сиѐсї мутафарриќ аст, зеро консепсияи шоњи ормонї бунѐди идеали сиѐсии
ўро дар насри бадеї фароњам овардааст, ки шоњи одили ғайримусулмон аз њокими
золими мусулмон тарљењ дода мешавад ва, албатта, он тавассути ќиѐс сурат
гирифтааст.
Чунончи, њикояти «Чањор њоким» аз равзаи дуюми «Бањористон»:
Чањор калима аст, ки чањор подшоњ пардохтаанд, ки гўѐ як тир аст, ки аз чањор
камон андохта.
Кисро гуфтааст: - Њаргиз пушаймон нашудам аз он чи нагуфтаам ва басо гуфта,
ки аз пушаймонии он дар хоку хун хуфтаам:
Хомўш нишин, ки љамъ нишастан ба хамўшї,
Бењтар зи гуфтане, ки парешонї оварад.
Аз сирри сарбамуњр пушаймон нашуд касе,
Бас фош гашта сир, ки пушаймонї оварад.
Ќайсар фармудааст: - Ќудрати ман бар ногуфта беш аз он аст, ки бар гуфта,
яъне он чи нагуфтаам, нуњуфта:
Њар чї ифшои он бувад душвор,
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Бо њарифон магў ба осонї.
К-он чї дорї нуњуфта, битвон гуфт
В-он чї гуфтї, нуњуфт натвонї..
Хоќони Чин дар ин маънї сухан чунон рондааст, ки бисѐр бошад, ки
парешонии гуфтан сахттар бошад аз пушаймонии нуњуфтан:
Њар сирри сарбамуњр, ки дар хотир афтадат,
Суръат макун ба лавњи баѐнаш нигоштан.
Тарсам, шавад ғаромати изњори он туро,
Мушкилтар аз надомати пўшида доштан.
Малики Њинд бад-ин нукта забон кушодааст, ки њар њарф, ки аз забон љастааст,
дасти тасарруфи маро аз худ бастааст ва њар чї нагуфтаам, молики ўям, агар хоњам
бигўям ва агар хоњам, нагўям:
Бихрадеро зи рози фошу нињон
Масале нек бар забон рафта,
К-ин чу тирест монда дар ќабза,
В-он чу тирест аз камон рафта.
Дар ќазоватњои фавќ воќеияти таърихї бо њаќоиќи бадеї тавассути ќиѐс ба
тасвир кашида шудааст, ки падидаи мазкур намоѐнгари афзалияти тахайюли эљодии
адиб дар насри бадеї ќиѐсан бо муосирини ўст.
«Умуман «Бањористон», - менависад профессор Аълохон Афсањзод, энсиклопедияест, ки дар он урфу одат ва хулќу хислати тамоми табаќоти мардуми
асри XV, аз фаррош то подшоњ, инъикос гардидааст» (2, 8).
Метавон гуфт, ки, умуман, Љомї натанњо ба сифати бузургтарин шоир,
забардасттарин олими адабиѐтшинос, тоатандўзтарин фаќењ, файласуфи беназир,
балки инчунин, ба масобаи яке аз симоњои бемонанди эљодї дар љодаи насри бадеї
чи дар асрњои миѐна ва чи дар замони муосир (аз љониби олимони ватанї ва хориљї)
эътироф шудааст. Сањми Љомї њам дар насри адабї, адабї-илмї ва бадеї шоистаи
тамљид аст. Ӯ тавонистааст, ки тавассути эљоди «Бањористон» ќонуниятњои рушди
насри бадеиро дар асри хеш таќвияту тањким бахшида, ба насри бадеии давр ва
минбаъдаи адабиѐти форс-тољик нуфузи фаровон гузорад.
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ДЖАМИ И ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ПРОЗЫ
Статья посвящена анализу роли выдающегося поэта и писателя и великого мыслителя 15 века
Абдуррахмана Джами. На основе богатого литературного наследия писателя и сравнения его прозаических
произведений, особенно ―Бахористон‖-а с произведениями современных писателей Джами и его
предшественников, автор пришѐл к выводу, что Джами сыграл огромную роль в развитии прозы 15 века.
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JAMI AND EVOLUTION PARSI PROSE
This article analyzes the role of the outstanding poet and writer and a great thinker of the 15th century
Abdurrahman Jami. On the basis of the rich literary heritage of the writer and his prose works of comparison,
especially "Bahoriston" with works by contemporary writers Jami and his predecessors author came to the
conclusion that Jami has played a huge role in the development of prose in the 15th century.
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Сведения об авторе: М.С. Имомов - доктор филологических наук, профессор,член-корр. АН РТ, ректор
Таджикского национального университета

ЉОМЇ ВА АНВОИ ШЕЪРИ ФОРСЇ-ТОЉИКЇ
Х. Шарифов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Марњилаи классикии адабиѐт, пеш аз њама, бо шеъру назми худ љањонгир
шудааст. Дар ин марњила навъњои асосии адабиѐт ва маънию сурати онњо ба низом
омада ва тарњрезї шуданд. Шеър, сухани манзум вазни асосии худро ѐфт, ки арўзи
аљам хонда мешавад. Вазни арўз бо пазироии ќолиби назми арабї, коркарду
тозабинии суннатњои эронї дар шеъри форсї ва тољикї ќабули ом ва роиљ гашт.
Азбаски ин вазн бо ќавоиду талаби овоиву забонии форсї созгор омадааст, зиѐда аз
1000 сол боз дастури сароидани сухани манзум мебошад. Пазирої ва табдили вазни
арўз дар шеъри туркї бо муќоиса ба назми форсии тољикї бори дигар мувофиќати ин
вазнро бо сохти забонии форсї тасдиќ менамояд. Айни њамин њолати вазн бо ќофияи
шеъри форсї низ рўй дода ва ќонунмандии устовори ќофия якљоя бо вазни арўз ва
мантиќи сухан бунѐди устувори шаклии шеър, яъне байти суханро ба вуљуд оварда ва
устувор гардонидааст. Љойи гуфтан аст, ки истифодаи вазни арўз ва ќофияро адибон
дар воќеъияти эљоди адабї ќонуни ом гардонида бошанд, ањли њунар ва тањќиќ
системаи илмии онњоро аз мавќеъњои филологї, забоншиносї, адабї ва њатто илмии
њикамї, бо назар ба таълимоти њиндї ва юнонї, ба низом оварда, илмњои хоси
роњнамо ва дастурии онњоро ба вуљуд оварданд. Дар натиља таълимоти илмњои арўзу
ќофия по бар љо монда, то имрўз мавриди истифода ва тањќиќ ќарор ѐфтаанд.
Асоси адабиѐти марњилаи классикї шеър буд. Дар њамин марњила анвои шеър
ба вуљуд омаданд ва равишњои сохторию жанрии њар яки онњо муќаррар ва коркарди
бадеию њунарї ѐфтанд. Адабиѐти як миллат ва њар замонро ба воситаи анвоъ ва
шаклњои жанрии он мешиносанд. Навъи адабї чењра ва мавзўю маънии адабиѐт аст.
Анвои адабии марњилаи классикї дар заминаи суннатњои мардумї ва адабиѐти
ќадими тоисломї бо таъсир ва такмили пазирої аз баъзе ќолибњои шеъри арабї,
бахусус ќасида, ба вуљуд омада, шакли муносиби мавзўъ ва табъу завќи мардумони
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бумиро гирифтанд. Шеъри васфии чома (чакома) бо унсурњои шаклии шеъри арабї
њамбастагї ѐфта, навъи адабии ќасидаро ба вуљуд овард, ки ба як маънї асоси шеър
дар забони порсии дарї шуд. Ќасида њунари суханвариро такмил дода, хеле боло
бурд ва шоирони бузурге дар он табъозмої намуда, намунањои олии ин навъи
шеърро ба вуљуд оварданд. Ќасидасароѐн доираи мавзўи шеърро вусъат дода, дар он
сухан аз васфу њолу маю ѐру рисо гуфта, ба мавзўъњои ахлоќї ва њатто њикамию
мазњабї, фалсафию ирфонї даст заданд. Шоирони бузурге дар майдони ќасидасарої,
аз Рўдакию Даќиќї сар карда, то Унсурию Фаррухї ва Манучењрї, Носири Хусрав,
Ќатрони Табрезї, Масъуди Саъди Салмон, Сайид Њасани Ѓазнавї, Анварї, Хоќонї,
Зањири Форѐбї, Камол Исмоил, Салмони Соваљї, Бадри Чочї, Ибни Ямин ва
дигарон табъозмої намуданд. Дар заминаи ќасида навъњои ќитъа ва ѓазал ба вуљуд
омаданд. Дар ќитъа шоирон бештар аз њоли худ сухан гуфта, мавзўъњои иљтимої,
ахлоќї ва њатто назарњои љањонфањмї ва фалсафиашонро иброз намудаанд. Дар ин
навъи адабї дар марњилаи классикии инкишофи адабї Авњадуддини Анварї, Шайх
Саъдї, дар зимни њикоѐти «Гулистон» ва Ибни Ямини Фарюмадї бештар шуѓл
варзидаанд. Мавзўъи асосии ѓазалро ишќ гуфтаанд, ки ифодаи рози хоњишу
ормонњои мардумї ба воситаи ишќ ва маънии зиндагї дар муносибати мардумї
мебошад. «Суњбати ѐру бодаи љом», муносибати хуши мардумї бо ѐру љањону
ормонии маънавї, ваќтро хуш гузаронидан асли маќсуди вуљуд мебошад, ки дар
ѓазал суруда шудаанд. Шеъри ѓазал як љањони маънавии пайванд бо њастї, тавњиди
маънавї, канора љустан аз худбинї, худхоњї, бањра бурдан аз кайфияти инсонї, ба
вуљуд овард. Сайре, ки ѓазал аз Рўдакию Саної, Анварию Саъдї, Мавлонои Балхї ва
Амир Хусраву Ироќї, Камоли Хуљандї то Хоља Њофизу Љомї дорад, марњаме ба
рўњу равони одамї гузошта ва васлу фироќи абадиро таскину тасаллое мебахшад, то
аз танњої дар ин сањрои њастї гирифтори шикастадилию ранљу озор нагардад.
Ба вуљуд омадани анвои мусаммат, чун мусалласу мураббаъ ва мухаммас ва
мусаддасу тарљеъоту таркибот шакли шеърро вусъат дод. Шоирон имконият ѐфтанд,
ки майдони њунару суханварї ва тазмину пайравию раќобату њунарнамої бо
гузаштагони худро вусъати бештаре бидињанд, то ки бозори суханварї минбаъд
вусъати тозае ѐфта бошад.
Шеърњои хурди дубайтї ва рубої, ба ќавли донишманде, драмаи хурди равони
одамї мебошанд. Бо ин њама хурдї шоирон љањонеро дар чањор мисраъ
гунљонидаанд ва њамин ќудрати љањонгирї андеша аст, ки Хайѐмро бо миќдори на
чандон зиѐди рубоиѐт дар ќалбу равони љањониѐн љой додааст. Бобо Тоњири Урѐни
Њамадонї дар чањор мисраи дубайтї пайванди фољиавии инсонро бо љањони моддї
ва таманнои дарѐфти васли абадият баѐн кардааст, ки њамчу протсесси будиш
маќсади аслии зиндагонист:
Зи дасти дидаву дил њар ду фарѐд,
Њар он чи дида бинад, дил кунад ѐд.
Бисозам ханљаре нешаш зи фўлод,
Занам бар дида, то дил гардад озод.
Достонњои бузурги адабиѐти классикї дар ќолиби абѐти мусалсал суруда шуда,
бо таѓйири мавзўъ ва усули (методи) офариниш марњилањои инкишофи адабиро
мушаххас намуда, авзои равониро ба воситаи нигориши вазъи маънавию рўњонї ва
корномањои шахсият ба вуљуд овардаанд. Марњилаи аввали достонсарої ба замони
тадвину танзими њамосаи миллии мардумони эронї «Шоњнома», ки аз аъмоќи
таърих маншаъ гирифта дар ањди Сосониѐн мураттаб гардид ва дар замони
Сомониѐн бо намунаи «Шоњнома»–и Фирдавсї такмили комил ѐфт, оѓоз шудааст.
Бешубња, њамосаи миллї, ки аз чандин силсилаи достонњо бо вусъати замонии наздик
ба се њазор сол фароњам омада, дар чандин китобњое, чун «Шоњнома»–и Фирдавсї,
«Гаршоспнома»–и Асадии Тўсї, «Кўшнома»–и Њаким Эроншоҳ ибни Абилхайр,
«Фаромурзнома»–и Хусрави Кайковус, «Шањриѐрнома»–и Усмон Мухтории
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Ѓазнавї, «Сомнома»–и Хољуи Кирмонї ва чанде дигар шуъбањои он сабти эљодї
шудаанд, ганљинаи фарњангї ва адабиро ба вуљуд овардааст. Достонњои њамосаи
миллї аз љињати њаљм ва ниѐзњои сиѐсию иљтимої ва эстетикии офариниши адабї ба
ќонунмандии пайдоиши романњо дар адабиѐти мардумони Аврупо мувофиќат
доранд. Бештари онњо бо таќозои таърихии эњтиѐљоти миллї ба вуљуд омада ва
бозгўйї ва њимоят аз манофеи миллї менамоянд.
Достонсарої бо гузашти замон ба мавзўъњои ахлоќї ва бахусус ниѐзњои
иљтимої ва рўњонї, инчунин, њимояту ѓамхорї аз шахсияти гирифтори
нобаробарињо ва азияту ранљњо шуда рўй овард. Дар натиља ба љойи достонњои
њамосї (эпикї) достонњои лирикї (ѓиної) ва њаммосї- ѓиної ба вуљуд омаданд.
Ѓамхорї ба шахсияти инсон ва њимояти фард асоси гуманистии ин навъ асарњо
гардид. Маснавињои бузург ва достонњо ду равишро гирифтанд: яке маснавињои
бузурги ахлоќї ва ирфонї, аз ќабили «Њадиќат–ул–њаќиќат» ва дигар маснавињои
Саної, њамчунин, маснавињои Шайх Аттор, ба монанди «Мантиќ–ут–тайр»,
«Илоҳинома», «Маснавї»–и бузурги Мавлоно Љалолуддини Балхї, «Махзан–ул–
асрор»–и Низомї, «Бўстон»–и Саъдї, асарњои Амир Хусрав ва дигар достонсароѐни
асрњои XIV–XV мебошанд. Дар ин маснавињо, ки аз љињати ягонагии мавзўъ ва
њадафи ѓоявї вањдату ягонагї мегиранд, миќдори фаровони њикоѐти тамсилї ба
маќсади такмили бадеї истифода шудаанд. Суннати истифодаи достонњои хурд аз
«Шоњнома»–и Фирдавсї оѓоз мегирад ва дар асарњои пасомадагон навъи њикоѐти
тамсилии манзумро инкишоф медињад.
Достонњои лирикї ва романтикї аз «Вомиќу Узро» ва дигар достонњои Унсурї,
«Варќа ва Гулшоњ»–и Айюќї, «Вис ва Ромин»–и Фахруддини Гургонї оѓоз гирифта,
бо достонњои «Хусраву Ширин», «Лайлї ва Маљнун», «Њафт пайкар» ва
«Искандарнома»–и Низомї камолоти мундариља ва равиши идеявию бадеї ѐфтанд.
Низомї дар танзими достонњои лирикї ва романтикї чунон пешрафти бадеї ва
эстетикие ѐфт, ки ин равия боиси пайравию татаббўи дигар шоирон гардида, бо
саъйи Амир Хусрави Дењлавї шакли воњиди њунарии «Хамса»–ро гирифт ва
шоирони зиѐде ба асарњои ў тазминњо навиштанд. Дар асри XV, замони зиндагии
Љомї, шоирони зиѐде кўшиши ба вуљуд овардани «Хамса» карданд ва меъѐрњои
њунарию эљодии офаридани асари адабиро, ки бо пайванди тозакорињои њунари
суханварї бар мабнои мазмуну сюжетњои суннатї вобаста буд, ба кор бурданд.
Абдуррањмони Љомї, ба њукми таърихи соњиби ќонунмандии инкишофи
љамъият ва њунару адаб ба ќудрату тавонмандии шахсии худ, дар поѐни ин љойгоњи
классикии рушди адабиѐт маќом ѐфт. Бо ин сабаб, маќоми Љомиро дар њамин
раванди таърихии суннатњои фикрї, љањонбинии мазњабию илмї ва диди адабию
эстетикии марњилаи классикї омўхтан ва шинохтан лозим ба назар меояд. Љомї, аз
мавќеи осори илмию адабиаш, дар гањвораи њамин тамаддун ва фарњанги замони
исломии эронии фарогирифтаи забони форсї тарбият ѐфта, эљодиѐти ў таљассумгари
ѓояњои исломї бо равиши ањли суннат, фалсафа ва њикмати назарї ва амалии
ирфонии фалсафї ва ахлоќи тасаввуфии равиши Наќшбандия мебошад. Гузашта аз
љањонбинии мазњабї ва илмию ирфонии Љомї, ки дар осори фаровонаш таљассум
ѐфтааст, шахсияти вай дар навбати аввал дар таърихи фарњангу адаби мо њамчун
адиб ва шоир шинохта мешавад. Фаъолияти шоир бо эљоди шеъри лирикї ѐ ѓиної
вобаста аст ва аз машќњои айѐми љавонї сар шуда, то ба пиронсолагї идома меѐбад.
Љомї ба ќасида, ба монанди аксари шоирони баъди истилои муѓул ва замони
Темуриѐн, кам таваљљуњ намуда ва бо иродат аз мадњи касон гуфтан даст нигањ
дошта, ба ќавли худаш, аз он мадоењи кам «маънии њирсу озпаймої» ба хотир
намерасад. Аз љумлаи ќасоиди шоир дар љавоби ќасидаи Хоќонї ва «Луљљат–ул–
асрор» дар посухи ќасидаи Амир Хусрав, инчунин, ќасидаи њолияи «Рашњи болин би
шарњи њолин» бо иддае марсияњо шуњрат доранд. Анвои дигари шеъри девонњо аз
маснавињои хурд, тарљеъот, таркиббанд, ќитъа, рубої ва муаммо иборатанд.
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Ќасидањои мазкури љавобия ба равиши њикамї суруда шуда, дар таърихи шеъри
форсї аз лињози мавзўъ ва мазмун мавќеи чашмрасе доранд.
Гарчи Љомї дар суханварї шоири мутабањњирест, ѓазал ва достон бо намунаи
маснавињои «Њафт авранг», ду ќутби мењварии эљодиѐти ўро ба вуљуд овардаанд. Дар
се девони Љомї 1805 ѓазал ба миќдори 13015 байт мављуд аст. Чунонки ќаблан
гуфтем, ѓазал то замони Љомї сайри тамоме дар мавзўъ, маънї ва шакл дошт. Аз
ишќу озодагї то зуњду дарвешї, ирфону маърифати њастї ѓазал олами шавќи
ормонии инсониро ба вуљуд оварда, системаи сухан ва поэтикаи хоссеро ба худ
гирифтааст. Дар замони хуруљи муѓул дар Мовароуннањру Хуросон чароѓи илму
адаб хомўш гашта, шамъњои андаке дар њар гўшаи ин торикистони бавуљудомада
шуъла медоданд. Аз љумла, дар Њирот умарои Оли Карт бо камоли њунари
сиѐсатмадорї анљумани адабии тољикиро нигањ доштанд. Дар асри XV дар ин
сарзаминњо чароѓи илму маърифат аз нав барафрўхта шуд, касони зиѐде ба майдони
шеъру шоирї омаданд. Аз њама муњим ин аст, ки дар љомеа як навъ озодию озодагї
ба вуљуд омад, шеъру шоирї ѓулѓулаи тозае андохт. Маркази асосии фарњангу
тамаддуни тољикї дар шањрњои Самарќанду Њирот устувор шуд. Ѓазал гуфтан расми
ом гардида, дар њар гўшае, ба ќавли Давлатшоњи Самарќандї, ѓулѓулаи шоирию
замзамаи суханварї буд. Љунбиши адабї дар ин сарзамин баъди хомўшии наздик ба
дусадсола чун хусусияти оммавї дошт, забону тариќи сухан аз фишори андешаи
амиќи илмию фикрї берун омада, дар олами завќу эњсоси табиї љилвагар мешуд.
Суханварї ба завќу воќеиятбинї ќаробат ѐфта буд. Шеъру ѓазали Мавлоно
Абдуррањмони Љомї намоѐнгари њамин ѓазали ба завќу фаросати омма наздик
мебошад, гарчи аз олами андешаи ирфонї ва завќу фаросати сўфигї њам бањра
бардоштааст. Њамин тариќи сухани содаи шоирона бо тасвири воќеъияти дидании
њиссї гуфтори Љомиро дар ѓазалиѐташ барои мутолиа ва дарѐфт хеле наздик
кардааст. Ѓазалњои ўро аз замони зиндагиаш то имрўз дар мањфилњо мехонанд, дар
базмњо месароянд, иддаи зиѐде аз онњо ба оњангњои «Шашмаќом» созгор омада ва ба
ганљинаи он ворид шудаанд. Аз ин хирмани азими фарњанг ба њукми донае ѓазалеро
намуна меорем:
Аз чашми хобноки ту бе хоб мондаем
В–аз љаъди тобдори ту бетоб мондаем.
Бар чун дињад нињоли умед, инчунин ки мо
Аз љўйбори лутфи ту беоб мондаем.
Њар љо кашидаем зи дил оњи оташин,
Сад доѓ аз он ба синаи ањбоб мондаем.
Гар чашми мо зи гиря чу дарѐ шавад, чї айб,
З–ин сон ки дур аз он гули сероб мондаем?!
Пањлў, ки мондаем дар он кўњ ба хору хас,
Гўѐ ба чорболиши санљоб мондаем.
Љомї, њадиси хирќаву саљљода то ба кай,
Мо, њар чї буд, рањни майи ноб мондаем.
Марњилаи классикии ѓазалсарої бо њамин мактаби адабии Њирот, ки сарвари
муътабару роњнамои он Љомї буд, сар омад ва дар дохили он андак– андак равиши
дигар ба вуљуд омад, ки рафта– рафта сабки тозаи шеърро ба миѐн овард. Ин сабки
навро дар шеъри форсии тољикї њиндї хонданд ва он марњилаи баъди классикї дар
љараѐни таърихи адабиѐти форсї буд.
Дар достонсарої Љомї равияи Низомї ва Амир Хусравро идома ва такмил дод.
Љомї миќдори маснавињоро ба њафтто расонд ва маљмўаи онњоро «Њафт авранг»
хонд. Аз њафт маснавии ин маљмўа сетои онњо –«Юсуф ва Зулайхо», «Лайлї ва
Маљнун» ва «Хирадномаи Искандарї», чунонки аз исмашон бармеояд, дар
мавзўъњои маъруфи достонсарої суруда шуда, «Саломон ва Ибсол» достони тоза аст.
Мазмуни ин достон дар «Ишорот ва танбењот»–и Ибни Сино ишора рафта, мазмуни
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достони Љомї ба наќли ин њикоят дар «Шарњи ишорот»–и Насируддини Тусї бунѐд
ѐфтааст. Бо сухани кўтоњ бояд бигўем, ки аз замони Низомї ва Амир Хусрав то
рўзгори Љомї садсолањо сипарї шуда буд ва муњтавои достонњои ў наметавонистанд
аз назару мутолиот ва ниѐзу таќозои замонаш бањра набардошта бошанд. «Саломон
ва Ибсол» сужети баромади юнонї дорад ва њовии маънии ирфонию ахлоќї дар
сурати рамзию тамсилист. Аз њамаи достонњои њамосї (эпикї) –и Љомї «Юсуф ва
Зулайхо» ва «Лайлию Маљнун» бештар шакли достонпардозї доранд ва як навъ
назира бар достонњои Низомї мебошанд. «Хирадномаи Искандарї», гарчи дар
мавзўи маъруфи корномаи Искандар, ки барои мазмуни чандин романњои насрию
манзум маводи офаринандагии адабї будааст, иншо шуда, гузориш ва мазмуни
њакимона дорад. Ин маснавии Љомї асари њикамист, ки мавзўоти он аз забони
файласуфони юнонї гуфта шуда, хираднома хонда мешавад. Дар маснавї њикмат ва
љањонбинии нависанда иброз шудааст.
Се маснавии дигари «Њафт авранг»– «Силсилат–уз–зањаб», «Туњфат-ул– Ањрор»
ва «Субњат-ул–аброр» дар мавзўъњои њикамию ирфонї навишта шудаанд. Дар ин
маврид назари Забењуллоҳи Сафо даќиќ аст, ки «маснавињои ирфонї ва њикамї ба
вазъи боризу ошкоре тањти таъсири иттилооти ў ќарор гирифта ва майдони васеъ
барои баѐни мањоратњои илмии вай гардидааст». Љомї масъалањои илмї, њикамї ва
ирфониро бо њикоѐту тамсилоти тоза ва суннатии гузаштагон вусъат дода, майдони
дидании бадеиро дар ин асарњои илмию ирфонияш такмил медињад. Махсусан,
маснавии «Силсилат–уз–зањаб» як асари комили њикамию ирфонї буда, бо назари
гузаштагон њамоњангї дорад. Аз љумла, назари худошиносии Љомї дар ин маснавї
бо диди Мавлоно Љалолуддини Балхї монанду њамоњанг аст:
Халќи олам њама дар ин коранд,
Рў ба вањму хаѐли худ доранд.
Њама андар худопарастї фош,
Лекин Озарсифат худойтарош.
Њар касе бар умеди бењбуде,
Баста бо худ хаѐли маъбуде.
Рўйи таъзими худ дар он карда,
Мењри он дар дарун бипарварда.
Ба ибодат агарчи машѓул аст,
Обиди он илоҳи маљъул аст.
Рўзи мањшар, ки бар умуми башар
Њаќ таљаллї кунад ба љумла сувар.
Он таљаллї зи њазрати ањадаш,
Набувад љуз ба вифќи муътаќадаш.
Љуз дар он сурат ар шавад зоњир,
Гардад онро зи љоњилї мункир.
Чун таљаллї, ки дар миод бувад,
Њама бар тибќи эътиќод бувад.
Макун ўро ба эътиќоде хос,
Шав зи ќайди њар эътиќод халос.
Нест њасре Худойрову њаде,
Ки муќайяд шавад ба муътаќаде.
Тахтаи хомаи аќоид бош,
Дар њама сураташ мушоњид бош.
Шав њаюлои љумла муътаќидот,
Бў, ки ѐбї зи ќайду њаср наљот.
Мавлоно Љомї бо китоби бузурги «Нафањот-ул–унс» суннати шарњи рўзгори
сўфиѐни бузургро, ки аз асарњои Абдуллоҳи Ансорї ва Шайх Аттор маншаъ
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мегирад, натиља ва хулоса кард. Ин асар арзиши муњимми забонї, ахборї ва адабї
дорад. «Бањористон»–и Љомї бо пайравї аз «Гулистон»–и Шайх Саъдї намунаи
шоѐни насри бадеї мебошад ва бо гузориши рўзгори адибони салаф арзиши
тазкираи адабиро њам ба худ касб намудааст. Чанд рисолањои адабии хурди илмї ва
таълимї њам дорад, ки њам аз камолоти дониши нависанда хабар медињанд ва њам
ањамияти илмию адабї доранд. «Рисолаи арўз», «Рисолаи ќофия», «Рисолаи мусиќї»
ва «Фавоиди Зиѐия» дар шумори ин навъ асарњои ў омадаанд.
Аз замони зиндагии Мавлоно Љомї шашсад сол сипарї шуда бошад њам,
арзиши адабї ва ањамияти ахлоќї, назарї ва бадеї–эстетикии аксари таълифоти ў аз
байн нарафтааст. Миќдори зиѐди ѓазалњои ўро њофизону сарояндагон замзама
мекунанд, суханони њикматомўзу тарбиявиашро дар боби адолат ва дигар
муносибатњои неки инсонї мехонанд ва аз онњо завќу маърифат меѐбанд. Мавлоно
Љомї шарики корвони бузурги адабии тољик буд ва хоњад монд.
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JAMI AND GENRES OF PERSIAN-TAJIK POETRY
The article discusses in brief the development of genres Parsi poetry of the classical period of Persian
literature and their place in the work of Jami. Author analyzing the genres of poetry of the poet, in particular qasida,
ghazal and mesnevi, says Jami huge contribution in the development of these genres of poetry. Janri Persian poetry
in the works of Jami perfected and come to the last stage of the classical period persidko-Tajik literature.
Keywords: Jami, the classical period, the Persian-Tajik literature, poetry, genres, qasida, ghazal, mesnevi,
rubaiyat.
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АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ ВА «РИСОЛАИ АРЎЗ»-И Ў
У. Тоиров
Донишгоњи миллии Тољикистон
То таълифи «Рисолаи арўз»-и Љомї доир ба ќоидањои арўзи форсї-тољикї ва
усули таълими он, рољеъ ба умумияту тафовути арўзи Арабу Аљам рисолањои зиѐде
таълиф гардидаанд, ки «Ал-муъљам»-и Шамси Ќайси Розї, «Рисолаи арўз»-и Рашиди
Ватвот, «Меъѐр-ул-ашъор»-и Насируддини Тўсї, «Нисоб-ус-сибѐн»-и Абўнасри
Фароњї, «Мизон-ул-авзон»-и Алишери Навої, «Љамъи мухтасар»-и Вањиди Табрезї,
«Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Атоуллоњи Њусайнї, «Арўзи Сайфї»-и Сайфии Бухорої аз
љумлаи онњо мебошанд.
Аз љумлаи асарњои таълимие, ки дар асри XV оид ба илми арўз таълиф карда
шудааст, «Рисолаи арўз»–и Абдуррањмони Љомї мебошад. Соли таълифи рисола
маълум нест. «Рисолаи арўз» аз муќаддимаи хеле мухтасар (њамагї ду сањифа) ва
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њашт фасл (боб) иборат аст. Дар муќаддима Љомї дар бораи номи њиљоњои арўзї дар
забони арабї, яъне рољеъ ба сабаб (сабаби хафиф ва сабаби саќил), ватад (ватади
маљмуъ ва ватади мафруќ), фосила (фосилаи суѓро ва фосилаи кубро) сухан ронда,
барои мисол љумлаи «Бе гули рухат лола ба чаман нанигарад»–ро меорад. Агар
калимањои ин љумларо ба сабабу ватаду фосила ва навъњои он људо кунем, калимаи
якуми он – «бе» сабаби хафиф (як њиљои дароз), калимаи «гули» сабаби саќил (ду
њиљои кўтоњ), калимаи «рухат» ватади маљмуъ(як њиљои кўтоњу як њиљои дароз),
калимаи «лола» ватади мафруќ (як њиљои дарозу як њиљои кўтоњ), таркиби «ба
чаман» фосилаи суѓро (ду њиљои кўтоњу як њиљои дароз) ва калимаи «нанигарад»
фосилаи кубро (се њиљои кўтоњу як њиљои дароз) – ро ташкил медињад.
Дар фаслњои якуму дуюм сухан аз усулу рукнњои солим (фаъўлун, фоъилун,
мафоъїлун, мустафъилун, фоъилотун, мафоъилатун, мутафоъилун, мафъўлоту) ва
зињофи рукни солими бањри Њазаљ – мафоъїлун (маќбуз, макфуф, ахрам, аштар,
мањфуз, маќсур, ањтам, маљбуб, азалл, абтар), зињофи рукни солими бањри Рамал –
фоъилотун (махбун, макфуф, машкул, мањзуф, маќсур, маќтуъ (аслам), мушаасс,
маљњуф, мусаббаѓ), зињофи рукни солими бањри Раљаз – мустафъилун (махбун, матвї,
маќтуъ, мухаллаъ, ањазз, махбул, музол, мураффал), зињофи рукни чоруми солим –
мафъўлоту (махбун, матвї, махбул, мавќуф, максуф, аслам, маљдуъ, манњур, марфуъ),
зињофи фаъўлун (маќбуз, маќсур, мањзуф, аслам, асрам, абтар) меравад.
Дар фаслњои сеюму чорум дар бораи бањрњои хоси шеъри арабї (Тавил, Мадид,
Басит, Вофир, Комил), бањрњои хоси шеъри форсї–тољикї (Ќариб, Мушокил, Љадид)
ва бањрњое, ки дар шеъри арабию форсї–тољикї баробар иштирок мекунанд (Њазаљ,
Рамал, Раљаз, Мутаќориб, Мутадорик, Музореъ, Хафиф, Муљтасс, Сареъ Мунсарењ,
Муќтазаб), дойирањои Муъталифа (бањрњои Њазаљу Рамалу Раљаз дар шакли
мусаммани солим), Мухталифа (бањрњои Муљтасс, Мунсарењ, Музореъ, Муќтазаб –
њама дар шакли мусаммани музоњафа), Мунтазиа (бањрњои Ќариб, Мушокил, Љадид,
Хафиф, Сареъ– њама дар шакли мусаддаси музоњафа), Муттафиќа (бањрњои
Мутаќориб ва Мутадорик – њар ду дар шакли мусаммани солим), таќтеъи шеър, номи
рукнњои байт (садр, ибтидо, арўз, зарб, њашв, њашвайн) ба таври мухтасар маълумот
дода шудааст. Дар ин фаслњо Љомї барои њар бањри арўзи арабї ва арўзи форсї–
тољикї як байт оварда, таќтеъ мекунад. Барои бањри Тавил байти зеринро овардааст:
Чи гўям , нигорино, ки бо ман чињо кардї,
Ќарорам зи дил бурдї, зи сабрам људо кардї.
фаъўлун/мафоъїлун/фаъўлун/мафоъїлун
V – –/ V – – – / V– –/ V – – –
Барои бањри Мадид ин байтро овардааст:
Бевафо ѐре, гање ѐди ѓамхоре бикун,
Ошиќи бечораро чораи коре бикун.
фоъилотун/фоъилун/фаъилотун/фоъилун
– V – –/ –V– / –V– –/ – V–
Барои бањри Басит ин байтро овардааст:
Чун хору хас рўзу шаб афтодаам дар рањат,
Бошад, ки бар хоки ман афтад назар ногањат.
мустафъилун/фоъилун/мустафъилун/фоъилун
– V – –/ –V– / – –V– / – V–
Барои бањри Вофир байти зерин оварда шудааст:
Хуш он сањаре, ки оњи шабам кунад асаре,
Зи роњи вафо ба сўи ман уфтад гузаре.
мафоъилатун/мафоъилатун/мафоъилатун
V–VV–/V–VV–/V–VV–
Барои бањри Комил ин байт оварда шудааст:
Чи кунад чаман, чу људо шавад шаман аз санам,
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Магар он, ки рўзу шабон нишаста бувад ба ѓам.
мутафоъилун/мутафоъилун/мутафоъилун
V V –V – / VV – V – / V V– V –
Дар фаслњои 5–6 барои анвоъи бањри Њазаљ 28 мисоли шеърї, барои шаљарањои
ахрабу ахрам шаш рубої, барои навъњои бањри Раљаз 15 мисоли шеърї, барои
навъњои бањри Рамал 14 мисоли шеърї, барои анвоъи бањри Музореъ 12 мисоли
шеърї, барои навъњои бањри Муќтазаб 6 мисоли шеърї, барои навъњои бањри
Муљтасс 9 мисоли шеърї, барои навъњои бањри Сареъ 6 мисоли шеърї, барои
навъњои бањри Љадид як мисоли шеърї, барои навъњои бањри Ќариб 3 мисоли шеърї,
барои навъњои бањри Мутаќориб 11 мисоли шеърї, барои навъњои бањри Мутадорик
5 мисоли шеърї шоњид оварда шудааст.
Ин рисола, асосан, дар пайравии «Ал–муъљам фї маъойири ашъори–л–Аљам»–и
Шамси Ќайси Розї навишта шудааст, ба таври дигар гўем, «Рисолаи арўз»–и
Абдуррањмони Љомї як навъ талхиси (хулосаи) «Ал–муъљам» мебошад.
Масалан, дар «Ал–муъљам» омадааст: «Пас мадори авзони арўз бар ин се рукн
нињоданд: сабабу ватаду фосила» (4, 35).
Дар «Рисолаи арўз»–и Љомї ин хел: «Аммо баъд бидон, ки арбоби синоати арўз
бинои усули авзони шеърро бар се рукн нињодаанд: сабаб, ватад ва фосила» (3, 161).
Дар «Ал–муъљам»: «Њазф андохтани сабабе бошад аз охири љузв ва чун аз
мафоъїлун «лун» биандозї, «мафоъї» бимонад, фаъўлун ба љои он бинињанд…» (4,
52).
Дар «Арўзи Љомї»: «Њазф исќоти сабаби хафифи охири љузв аст, чун аз
мафоъїлун «лун» биандозанд, «мафоъї» бимонад, фаъўлун ба љои он бинињанд» (3,
163).
Дар «Ал–муъљ м» дойираи «Мухталифа» бо мисраъи зерин оварда шудааст:
«Дил рабуд ѐр зи ман, рух нуњуфт боз зи ман» бар вазни –V –V/ – VV – / –V – V/ – VV –
(4, 181).
Дар «Ал–муъљам» байти зерро оварда:
Маро ѓами ту, ай дўст, зи хонумон баровард,
мафоъилун/мафоъїлу/мафоъилун/мафоъїл
V –V –/ V– –V / V – V –/ V – ~
Маро фироќат, ай моњ, зи молу љон баровард
мафоъилун/мафоъїлу/мафоъилун/мафоъїл
V –V –/ V– –V / V – V –/ V – ~
Њазаљи мусаммани маќбузи макфуфи маќсур ном кардаанд (4, 92).
Дар «Рисолаи арўз» њамин байт бо таѓйироти зерин оварда шудаааст:
Маро ѓами ту, ай дўст, зи хонумон баровард,
мафоъилун/мафоъїлу/мафоъилун/мафоъїл
V –V –/ V– –V / V – V –/ V – ~
Маро фироќат, ай моњ, зи љон фиѓон баровард
мафоъилун/мафоъїлу/мафоъилун/мафоъїл
V –V –/ V– –V / V – V –/ V – ~
Дар «Ал–муъљам» омадааст:
Ошиќ шудам бар дилбаре айѐре,
Шаккарлабе симинбаре, хунхоре.
мустафъилун/мустафъилун/мафъўлун
– –V –/ – –V– / – – – (4, 109).
Дар «Рисолаи арўз»–и Љомї њамон байт бо таѓйири андаке чун мисол барои
бањри Раљази мураббаъи солим оварда шудааст:
Ошиќ шудам бар дилбаре,
Сангиндиле симинбаре.
мустафъилун/мустафъилун
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– –V – / – –V– (3, 183).
Бештари мисолњои сањифањои 186, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199 –и
«Рисолаи арўз» аз сањ. 110, 113, 119, 123–124, 125, 128, 130, 134, 135, 136, 137, 139, 140 –
«Ал–муъљам» гирифта шудааст.
Агар ба сайри таърихии тањаввул ва такомули арўзи форсї–тољикї назар кунем,
мебинем, ки намунаи ашъоре, ки аз Рўдакї ва шоирони асрњои 9–15 то замони мо
боќї мондаанд, маълум месозад, ки авзони аксари онњо ба авзони бањрњое, ки дар
дойирањои арўзи араб буданд, мувофиќат намекунанд. Абдуррањмони Љомї табиати
шеъри форсї–тољикї ва авзони онро бо тамоми нозукињояш омўхта, ба хулосае
омадааст, ки вазнњои Муљтасси мусаммани махбуни аслами мусаббаѓ (мафоъилун/
фаъилотун/ мафоъилун/фаълон V –V –/ VV– – / V – V –/ – ~), Мунсарењи мусаммани
матвии маљдуъ (муфтаъилун/фоъилоту/ муфтаъилун/фоъ – V V –/ –V– V / –V V –/ ~),
Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф (мафъўлу/ мафоъїлу/мафоъїлу/фаъўлун
– –V/ V– –V / V – – V/ V – –), Њазаљи мусаммани солим (мафъоїлун/ V– – –/
мафъоїлун/ V– – –/ мафъоїлун/ V– – –/ мафъоїлун/ V– – –/), Њазаљи мусаммани
ахраби макфуфи маљбуб ѐ абтар, ѐ ањтам, ѐ азалл (мафъўлу/ мафоъїлу/
мафоъїлу/фаъул, ѐ фаъўл, ѐ фаъ, ѐ фоъ – –V/ V– –V / V – – V/ V –, ѐ V~, ѐ –, ѐ ~),
Муљтасси мусаммани махбуни маќсур (мафоъилун/ фаъилотун/ мафоъилун/фаъилон
V –V –/ V V – – / V– V –/ V V ~) ва намунаи дигари чунин вазнњоро њељ гоњ дар
ашъори ягон шоири пешазисломї (давраи љоњилия) ва баъдиисломии араб намеѐбед.
Ў мисли Шамси Ќайси Розї дид, ки дар дойирањои мураттабкардаи асосгузори арўзи
араб – Халил ибни Ањмад чунин авзон вуљуд надоранд. Дар арўзи арабї фаќат бањри
Тавил дар шакли мусамман меояд ва шаклњои мусаддасу мураббаъ надорад. Бањрњои
Мадиду Њазаљу Музореъву Муќтазабу Муљтасс њељ гоњ дар шакли дойиравї (яъне
мусаддас) истифода намешаванд ва фаќат дар шакли кўтоњ (маљзу, яъне мураббаъ)
меоянд. Аввалин навпардозие, ки Љомї дар «Рисолаи арўз»–и худ эљод кард, таѓйир
додани дойирањои арўзи араб буд. Табиати шеъри форсї–тољикї ва намунањои
фаровони вазнњое, ки дар шеъри шоирони бузурги то замони Љомї вуљуд дошт,
имкон намедод, ки шеъри форсї–тољикиро шикаста, онро ба дойирањои арўзи арабї
мувофиќ кунанд. Роњи ягона шикастани дойирањои арўзи араб ва онњоро аз нав
мувофиќи ќаду басти вазни шеъри форсї–тољикї буридан буд. Анвоъи авзоне, ки дар
ашъори шоирони форс–тољик истифода шудааст, дар дойирањои ихтироъкардаи
Халил ибни Ањмад (Мухталифа, Муъталифа, Муљталиба, Муштабања, Мунфарида)
умуман дида намешванд. Љомї ба љои панљ дойираи Халил ибни Ањмад чор дойираи
арўзи форсї–тољикиро мураттаб сохт (Муъталифа, Мухталифа, Мунтазиа ва
Муттафиќа) ва дар атрофи онњо шаклњои мусаммани бањрњои Њазаљу Раљазу Рамал,
Муљтасси мусаммани махбун, Мунсарењи мусаммани матвии мавќуф, Музореъи
мусаммани макфуфи маќсур, Муќтазаби мусаммани матвї, Сареъи мусаддаси матвии
мавќуф, Љадиди мусаддаси махбун, Ќариби мусаддаси макфуфи маќсур, Хафифи
мусаддаси махбун, Мушокили мусаддаси макфуф, Мутаќориби мусаммани солим,
Мутадорики мусаммани солимро љой дод.
Ба ањли тањќиќ маълум аст, ки бањри Мушокил њам дар дойира ва њам дар эљоди
шоирон дар шакли мусаддаси макфуфи мањзуф ѐ маќсур маъмул аст. Аммо Љомї дар
«Рисолаи арўз» (сањ. 200) менависад: «Ва бар мусаммани ин бањр низ шеър гуфтаанд
ва байти зеринро мисол меорад:
Хезу тарфи чаман гир бо њарифи суманрўй,
Гоњ сунбули тар чину гоњ шохи суман бўй.
фоъилоту/мафоъїлу/фоъилоту/мафоъїл».
- V– V/ V – – V/ – V – V/ V – ~
Инчунин барои Мушокили мураббаи макфуфи маќсур ва Мушокили мураббаи
макфуфи мањзуф абѐти зеринро меорад:
Рўзгори хазон аст,
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Боди сард вазон аст.
фоъилоту/мафоъїл.
- V- V/ V- ~
Байти дуюм:
Сарви лолаљабине,
Моњи хонанишине.
фоъилоту/ фаъўлун
- V- V/ V - Дар мавриди бањри Сареъ байти аввали достони «Махзан-ул-асрор»-ро меорад,
аммо љойи мисраъњоро иваз мекунад. Байти аввали «Махзан-ул-асрор» чунин аст:
Бисмиллоњи-р-Рањмони-р-Рањим
мафъўлу/ мафъўлун/фоъилон
- - - / - - -/ - V ~
Њаст калиди дари ганљи њаким.
муфтаъилун/ муфтаъилун фоъилон
- V V -/ - V V -/ - V ~
Љомї байти Низомиро дар шакли зерин оварда:
Њаст калиди дари ганљи њаким.
муфтаъилун/ муфтаъилун фоъилон
- V V -/ - V V -/ - V ~
Бисмиллоњи-р-Рањмони-р-Рањим,
мафъўлу/ мафъўлун/фоъилон
- - - / - - -/ - V ~
бањри Сареъи матвии маќтўъ меномад. Дар асл вазни мисраи дуюм Сареъи
мусаддаси макшуфи матвии мавќуф аст.
Чи тавре ки гуфтем, «Рисолаи арўз»–и Љомї дар пайравии «Ал–мўъљам»–и
Шамси Ќайси Розї таълиф гардидааст. Љомї дар мавриди шарњи истилоњоти сабаб,
ватад, фосила, зињоф (каср, њазф, батр, хабн, шакл, ќабз, ќаср, тахлеъ), сурати
дойирањои Мухталифа, Мунтазиа, Муттафиќа, мисолњои шеърии авзони мухталифи
бањрњо 51 маротиба гуфтањо ва мисолњоро аз «Ал–мўъљам» айнан овардааст.
Мутаассифона, дар «Рисолаи арўз»–и Љомї номи баъзе бањрњо ва анвои онњо
нодуруст шарњ дода шудааст. Масалан, дар сањ. 181 «Рисолаи арўз»–и Љомї байти
зеринро:
Зи каф теѓи љафо нењ,
Зи лаб коми маро дењ.
V– – V/ V – –
оварда ба таври:
мафоъїлу/фаъўлун
V– – V/ V – –
таќтеъ кардаанд, ки дуруст аст, аммо номи бањрро Њазаљи ахраби мањзуф гуфтаанд,
ки сањењ нест. Шояд чунин иштибоњ њангоми нусхабардории котибон рух дода
бошад. Дар бањри Њазаљ шакли овозии зињофи ахраб мафъўлу ( – – V) аст, аммо дар
ин шеър шакли овозии зињофи мафоъїлу (V – – V) омадааст, ки он шакли овозии
зињофи макфуф аст. Барои њамин вазни ин байт Њазаљи мураббаъи макфуфи мањзуф
мебошад, на ахраби мањзуф.
Дар сањифаи 185 ин байтро оварда:
Ай њаргизам нарафта аз пеши назар,
Рўзе ба чашми марњамат сўям нигар. (3, 185).
ба таври мустафъилун/ мустафъилун мустафъилун таќтеъ кардаанд ва номашро
мусаддаси маљмўъ (дар сањ. 485, яъне дар «Тавзењот» Раљази мусаддаси маљмўи
солим) номидаанд. Дар асл байти боло ба таври:
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мустафъилун/мафоъилун/мустафъилун – – V – / V – V –/ – – V – таќтеъ мешавад ва он
Раљази мусаддаси махбун аст.
Дар сањ. 186 байти:
Кунун ки гардад аз бањор хуш њаво,
Фузун шавад ба њар дил андарун њаво. – ро оварда ба таври: мафоъилун/
мафоъилун/ мафоъилун V – V – / V – V – / V – V – таќтеъ кардаанд, ки дуруст аст.
Аммо номи вазнро Раљази мусаддаси махбуни маќбуз гуфтаанд, ки иштибоњ аст, зеро
шакли овозии зињофи махбун дар бањри Раљаз мафоъилун (V – V –) аст. Њамин шакли
овозї дар бањриЊазаљ маќбуз номида мешавад.
Шамси Ќайси Розї дар сањ. 110 њамин байтро оварда, вазни онро Раљази
мусаддаси махбун гуфтааст ва ин ном дуруст аст. Дар «Рисолаи арўз»–и Љомї вазни
байтро Раљази мусаддаси махбуни маќбуз гуфтаанд, ки ѓалат мебошад.
Дар сањ. 203 байти зерин:
Сунбули сияњ бар суман мазан,
фоъилун/фаъал/фоъилун/фаъал
– V – / V – / – V –/ V –
Лашкари њабаш бар Хутан мазан (4, 110)
– V – / V – / – V –/ V –
њамчун мисоли Мутадорики мусаммани маќтуъ оварда шудааст. Тањиякунандагони
«Рисолаи арўз»–и Љомї дар сањ. 462 китоб, дар «Тавзењот», зери раќами 15 вазни
байтро чунин тавзењ додаанд: «Ин љо низ дар номи вазн иштибоњ рўй додааст. Агар
Мутадорики мусаммани махбуни маќтўъ мебуд, бояд тафъилањои фаъилун фаълун
оварда мешуд. Ин байт бо вазни Мутадорики мусаммани мањзуф навишта шудааст»
(3, 462). Ин тавзењ аз љињати илмї ѓалат аст, зеро бањри Мутадорик зињофи мањзуф
надорад. Зињофи мањзуф дар бањрњое дида мешавад, ки њиљои охири онњо бо сабаби
хафиф тамом шуда бошад (мисли бањрњои Њазаљ, Рамал, Мутаќориб). Чи тавре ки ба
њамагон маълум аст, рукни солими Мутадорик – фоъилун (–V –) бо ватади маљмўъ ба
охир мерасад. Барои њамин номе, ки Љомї дар «рисолаи арўз» барои ин байт
мондааст (Мутадорики махбуни маќтўъ), дуруст аст, зеро шакли овозиии зињофи
маќтўи бањри Мутадорик фаълун аст ва агар тавассути амали хабн фаълун ( – – )–ро
ба фаъал (у –) табдил дињем, ба он фаќат махбуни маќтўъ ном мондан лозим асту
халос. Пас, њамон номе, ки устод Љомї ба ин вазн ( – V – / V –/ – V –/ V –) гузоштааст,
бе њељ шубња дуруст аст, зеро як бор рукни солими Мутадорик – фоъилун ( – V –)
омадааст, як бор зињофи махбуни маќтўъ – фаъал (V –), боз рукни солими Мутадорик
– фоъилун ( – V –) ва боз зињофи махбуни маќтўъ омадааст. Ин навъи вазнро дар
илми арўз вазни мутановиб ѐ даврї мегўянд, ки яке аз вазнњои хеле хушянд ба шумор
меравад.
Дар сањ. 204 «Рисолаи арўз»–и Љомї ин байт оварда шудааст ва онро
Мутадорики мусаддаси махбун номидаанд:
Гузарам њама бар дари туст,
фаъилун/фаъилун/фаъилон
V V –/ V V –/ V V ~
Чи кунам, дили ман бари туст. (3, 204).
фаъилун/фаъилун/фаъилон
V V –/ V V у –/ V V ~
Дар асл номи дуруст ва сањењи ин байт Мутадорики мусаддаси махбуни музол
мебошад, зеро дар як мисраъ ду маротиба зињофи махбун (фаъилун) ва як бор
махбуни музол (фаъилон) омадааст.
“Рисолаи арўз”–и Љомї баъди “Ал–мўъљам”–и Шамси Ќайси Розї ва “Меъѐр–
ул–ашъор”–и Насируддини Тўсї аз љумлаи асарњои таълимие мебошад, ки дар
замони шоир ва минбаъд аксарияти донишмандон, шоирон ва ноќидони шеър аз он
истифода кардаанд. Њанўз дар асри 15 Алишери Навої дар таълифи “Мизон–ул–
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авзон”, Бобур Мирзо дар таълифи “Мухтасар”, Сайфии Бухорої дар таълифи
“Арўз”–и худ ва Атоуллоњи Мањмуди Њусайнї дар таълифи рисолаи “Арўз” аз
“Рисолаи арўз”–и Љомї бањра бурдаанд.
“Рисолаи арўз”–и Љомї соли 1871 бо саъю кўшиши Њољї Халил Афандї (бо
пешгуфтору тавзењот) дар Истамбул ва соли 1990 бо муќаддима ва тавзењоти
донишманди тољик– Абўбакр Зуњуриддинов дар Душанбе ба табъ расидааст (3, 151–
204). Имрўз низ дўстдорони шеър метавонанд љињати фаро гирифтани илми арўз аз
он истифода кунанд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АБДУРРАХМАН ДЖАМИ И ЕГО “ТРАКТАТ ОБ АРУЗЕ”
«Трактат об арузе» Абдуррахмана Джами относится к числу научных произведений об арузе,
написанных в ХУ веке. В восьми главах книги даются сведения разновидностей слога в арузе (сабаб, ватад,
фосила) основных стопах (фа'улун, фа'илун, мафо'илун, мустаф'илун, фо'илотун, мафо'илатун, мутафо'илун,
маф'улоту), основных и составных метрах, метрах свойственных арабской и персидско-таджикской поэзии и
т.д.
Ключевые слова: аруз, рисола, сабаб, ватад, фосила, Джами, рукн, кубро, сугро, зихаф, Хазадж,
Рамал, Тавил, Мадид, Мутакариб, Мутадорик, Мухталифа, Мусамман, мусаддас, мурабба', Камил, Вофир.
ABDURRAHMAN JAMI AND HIS “TREATISE ABOUT PROSODY|”
The Present article devotes to one of the best scientist works about prosody, written in XV century ―Treatise
about prosody|‖ by Abdurrahman Jami. As he included there are a great deal of profitably information about variety
of syllable in aruz , main and compound meters, meters related to Arabic and Persian - Tajik poetry in seven
chapters ―Treatise about prosody|‖ by Abdurrahman Jami.
Key words: aruz, Risola, sabab, vatad, fosila, Jami, Rukn, Kubra Sughra, zihaf, Hazadzh Rama Tawil,
Madidi, Mutakarib, Mutadorik, Muhtalifa, Musamman, musaddas, Murabba 'Kamil, Vofir.
Сведения об авторе: У. Тоиров - доктор филологических наук, профессор ТНУ. Телефон: 905-55-99-00

НИГОЊЕ БА ОСОР ВА САБКУ АНДЕШАИ ХОТАМ-УШ-ШУАРО ЉОМЇ
Муњаммад Носир
Донишкадаи ховаршиносии Донишгоњи Панљоб, Лоњури Покистон
Дар фарњанги мо зиндагї бо шеър оғоз ва бо шеър бадраќа мешавад. Кўдак дар
гоњвора лолої мешунаваду аз њамон оғоз бо шеър унс мегирад ва пас аз марг низ
орояи мазораш шеърест, ки барояш месароянд ва чи басо худ пеш аз марг барои хеш
шеъре месарояд. Ин омехтагии мо бо шеър ва таъсире, ки шеър бар фарњангу рўњиѐту
рафтори мо мегузорад, зарурати пардохтан ба он ва зарурати посдорї аз њарими ин
унсури эъљозофаринро бештар рўшан месозад. Посдорї аз шеъре, ки зоидаи
дардњову ниѐзњо, сарчашма гирифта аз ќуллаи эњсосе поку осмонї бошад, то
битавонад, дар пойи сабзањо љорї шаваду шукуфтану зистанро ба армуғон оварад.
Дар ин маќола яке аз бењтарину машњуртарин ва боэњсостарину номитарин
шоири порсии дарї муаррифї мешавад ва абъоди гуногуни зиндагии ўро то њадде
рўшан месозем, то хонандагон андаке аз зиндагии ин адибу устоди бузург ошно
шаванд.
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Нуриддин Абдуррањмон ибни Ањмад ибни Муњаммад маъруф ба Љомї (24
обони 793-27 обони 871), (23 шаъбони 817-17 муњаррами 898 њ.ќ.), мулаќќаб ба хотамуш-шуаро шоир, адиб, сўфии софї ва орифи номдори садаи нуњуми ќамарї аст. Аз
тарафи падар насабаш ба фаќењи маъруфи њанафии садаи дувуми ќамарї Имом
Муњаммад ибни Њасани Шайбонї мерасад. Падараш ањли Дашт1 буд, ки дар садаи
њаштуми ќамарї ба Хуросон2 кўч кард ва дар шањри Љом бо шуњрати Даштї мансаби
ќазоват ѐфту мондагор шуд (27, зайли вожаи “Љомї”).
Рўзгори кўдакию тањсилоти муќаддимотии Љомї дар Харгарди3 Љом, дар
канори падараш сипарї шуд. Дар њудуди сездањсолагї њамроњи падараш ба Њирот4
рафт ва дар он љо иќомат гузид. Дар њамон љо ба таълиму тааллум пардохту ќисмати
умдаи њаѐташ низ дар њамон љо ба сар омад (29, 75) ва аз он замон ба Љомї шуњрат
ѐфт. Вай дар шеър ибтидо Даштї тахаллус мекард, сипас онро ба Љомї тағйир дод,
ки худ иллати онро таваллудаш дар шањри Љом ва иродаташ ба Шайхулислом
Ањмади Љом5 зикр кардааст (27, зайли вожаи “Љомї”).
Љомї муќаддамоти адабиѐти форсию арабиро назди падараш омўхт ва чун
хонаводааш шањри Њиротро барои иќомати худ баргузиданд, ў низ фурсат ѐфт, то
дар мадрасаи “Низомия”-и Њирот, ки аз марокизи илмии муътабари он замон буд,
машғул ба тањсил шаваду улуми мутадовили замони худро, њамчун сарфу нањв,
мантиќ, њикмати машої, њикмати ишроќ, табииѐт, риѐзиѐт, фиќњ, усул, њадис, ќироат,
тафсир ба хубї биѐмўзад ва аз мањзари устодоне, ба монанди Хоља Алии Самарќандї
ва Муњаммади Љољармї истифода кунад. Дар ин давра буд, ки Љомї бо тасаввуф
ошно ва маљзуби он шуд, ба тавре ки дар њалќаи муридони Саъдуддин Муњаммади
Қошғарии Наќшбандї6 даромад ва батадриљ чунон ба маќоми маънавии худ афзуд,
ки баъд аз марги муршид (860 њ.ќ. / 1455 м.) халифаи тариќати Наќшбандия гардид.
Пас аз гузашти чанд соле Љомї роњи Самарќандро7 дар пеш гирифт, ки дар сояи
подшоњи илмдўсти темурї Улуғбек8 ба конуни таљаммӯи донишмандону донишљўѐн
табдил шуда буд. Дар Самарќанд низ Нуриддин тавонист, устодонашро шефтаи
заковату дониши худ кунад. Ў, ки сурудани шеърро дар љавонї оғоз карда ва дар он
шуњрате ѐфта буд, бо такя задан бар маќоми иршод ва ба назм кашидани таолими
ирфонию сўфиѐна ба мањбубияте азим дар миѐни ањли донишу маърифат даст ѐфт.
Љомї ба афтодагию гушодарўйї маъруф буд ва бо ин ки зиндагие бисѐр сода
дошту њељ гоњ мадњи давлатмардонро намегуфт, шоњону амирон њамвора ба ў иродат
меварзиданд ва худро муриди ў медонистанд. Љонишинони Улуғбек, хусусан Султон
Њусайни Бойќаро9 ва вазири донишманди вай Амир Алишери Навої10, то охири умр
ўро муњтарам медонистанд. Узун Ҳасани Оќќуюнлу11, Султон Муњаммади Фотењ,
подшоњи усмонї ва Маликулашроф, подшоњи Миср аз иродатмандони ў буданд.
Саранљом, хуршеди њаѐти Љомї, тољдори мулки сухан ва офтоби зиндагї,
хотамушшуарои бебадали љањони форсї, пас аз њаштоду як соли тобиши пурфурўғ
дар диѐри Њирот ғуруб кард. Оромгоњи вай дар њоли њозир дар шимолу ғарбии
шањри Њирот воќеъ ва зиѐратгоњи ому хос аст. Аммо, дар њаќиќат, вай њаргиз
намурдааст, зеро њамакнун номи ў зебандаи садњо майдон, хиѐбон, марказњои
фарњангї, бўстон... дар кишварамон ва низ дар мамолики Эрон, Тољикистон,
Афғонистон ва Туркия мебошад.
Осори Љомї, ки љањони форсї бо онњо ифтихор дорад, ба ќарори зайл аст:
I. Осори манзум. Девонњои сегона, ки шомили ќасоид, ғазалиѐт, муќаттаот ва
рубоиѐт аст. Љомї девонњои худро дар авохири умр ба таќлид аз Амир Хусрави
Дењлавї дар се ќисмати зер мудавван намуд:
а) “Фотињат-уш-шубоб” (даврони љавонї; б) “Воситат-ул-иќд” (авосити
зиндагї); в) “Хотимат-ул-њаѐт” (авохири њаѐт).
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Девони ќасоид ва ғазалиѐт. Ин девонро Љомї дар соли 884 њ.ќ. тадвин ва танзим
кардааст. Ќасоиди Љомї дар тавњид ва наъти Пайғомбар (с), сањоба, ањли байт ва низ
матолиби ирфонию ахлоќї аст. Љомї, њамчунин, ќасоиде дар мадњ ѐ марсияи салотин
ва њукамои замонаш сурудааст. Ғазалиѐти шоир ғолибан аз њафт байт таљовуз
намекунад ва аксаран ошиќона ѐ орифона аст (13). Аз Љомї муќаттаоту рубоиѐте низ
боќист, ки аз нигоњи муњтаво шомили ѐ масоили ирфонисту ишора ба њаќоиќи
сўфиѐна дорад, ѐ нуктаи латифи ошиќонае дар он нуњуфтааст (12). Девоне низ ба
номи “Девони бенуќат” аз Љомї ба љой монда, ки дар тамомии вожањои он њеҷ њарфи
нуќтадоре истифода нашудааст (11).
“Њафт авранг”, ки худ муштамил бар њафт китоб дар ќолаби маснавист(25), ба
тартиби зайл:
1. “Силсилат-уз-зањаб” – ба сабки “Њадиќат-ул-њаќиќат”12-и Њаким Саноии
Ғазнавї (473-545 њ.ќ.) ва дар соли 887 ќ. суруда шудааст. Дар ин маснавї аз шариат,
тариќат, ишќ ва нубувват аз дидгоњи ирфонї сухан рафтааст.
2. “Саломон ва Абсол”, ки ба номи Султон Яъќуби туркмони Оќќуюнлуст ва
дар соли 885 ќ. таълиф шудааст. Њикояти Саломону Абсол нахустин бор дар “Шарњи
ишорот”-и Хоља Насируддин Тўсї ва “Асрори њикма”-и Ибни Туфайл омада буд, ки
Љомї онро ба назми форсї даровард.
3. “Туњфат-ул-Ањрор” нахустин маснавии таълимии Љомист, ки ба сабку сиѐќи
“Махзан-ул-асрор”13-и Њаким Низомии Ганљавї (535-608 њ.ќ.) суруда шудааст. Дар
ин китоб ишоратњое ба офариниш, ислом, намоз, закот, њаљ, узлат, тасаввуф, ишќ ва
шоирї омадааст. Дар интињои ин маснавї Љомї ба фарзанди худ – Зиѐуддин Юсуф
пандномае нигоштааст, ки дар он аз љавонии худ ѐд кардааст.
4. “Субњат-ул-аброр”, ки он низ маснавии таълимист ва дар соли 887 њ.ќ. суруда
шудааст. Дар ин маснавї таълимоти ахлоќию ирфонї дар боби тавба, зуњд, фаќр,
сабр, шукр, хавф, риљо, таваккул, ризо ва њуб(б) омадааст.
5.”Юсуфу Зулайхо” – маснавии ишќї ба сабки “Хусраву Ширин”14-и Низомї ва
“Вису Ромин”15-и Фахриддин Асъади Гургонї (ваф. баъд аз 446 њ.ќ.) аст, ки ба номи
Худо ва ѐди Паѐмбар (с) ва баѐни меърољу мадњи Султон Њусайни Бойќаро оғоз
мешавад.
Дар ин китоб Љомї аз сураи “Юсуф” дар Ќуръон ва низ аз ривоѐти Таврот дар
сафари пайдоиш бањра бурдааст. Таърихи таълифи ин маснавиро соли 888 њ.ќ.
донистаанд.
6. “Лайлї ва Маљнун”- маснави ишќист, ки ба вазни “Лайлї ва Маљнун”16-и
Низомї ва Амир Хусрави Дењлавї (651-725 њ.ќ.) сохта шудааст. Ин маснавї, бинобар
гуфтаи худи шоир дар поѐни достон, -ки мегўяд:
Кўтоњии ин баландбунѐд
Бар њаштсаду нуњ фитоду њаштод
В-ар ту ба шумори он барї даст,
Бошад се њазору њаштсаду шаст. –
дар 3860 байт ва дар соли 889 њ.ќ. навишта шудааст. Аз ин теъдод абѐт 310 байт
шомили бобњои суннатї (њамд, наът, меърољ ва сабаби назми китоб) аст ва 3550 байт
матни достонро ташкил медињад.
Ин маснавї таќлиде аз маснавии “Лайлї ва Маљнун”-и Низомї буда, дар њамон
вазн суруда шуда, дар бањри њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи мањзуф ѐ маќсур
(мафъўлу мафоъилун фаъўлун) аст. Хоќонї низ дар ин вазн “Туњфат-ул-ироќайн”-ро
сурудааст.
7. “Хирадномаи Искандарї”, ки маснавии таълимї дар њикмату ахлоќ аст ва
дар он аз њакимони Юнон, аз Суќрот, Афлотун, Арасту, Буќрот, Фисоғурас ва
Искандар сухан рафтааст.
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II. Осори мансур. Бархе аз осори мансури Љомї иборатанд аз: “Бањористон”,
“Рисолаи вањдати вуљуд”, “Шарњи маснавї”, “Нафањот-ул-унс” ва “Муншаот”.
1. “Бањористон”. Ин китобро Љомї барои фарзандаш Зиѐуддин Юсуф таълиф
кардааст. Љомї дар навиштани ин китоб аз “Гулистон”17-и Шайх Саъдии Шерозї
(606-691 њ.ќ.) таќлид кардааст. Насри ин китоб мусаљљаъу мутакаллиф ва омехта ба
назм аст. “Бањористон” дар њашт равза нигошта шудааст ва дар њар бахш њикоѐте аз
авлиѐ-ул-Лоњ, бузургони сўфия, шуаро, њукамо ва подшоњон омадааст. Ин китоб дар
соли 892 њ.ќ. таълиф шудааст ( ).
2. “Шавоњид-ун-нубувват”. Љомї ин китобро дар соли 885 њ.ќ. бино бар
дархости Амир Алшери Навої нигошт. Дар ин китоб муъљизоти Паѐмбари Ислом (с)
пеш аз валодат то пас аз вафот баѐн шудааст ва пас аз он муъљизоту хирќи одатњои
хулафои рошидин, имомон, ањли байт, салафи солењ аз сањоба, тобиин, табаъа
тобиин омадааст. Ин китоб ба насри содаи форсї навишта шудааст ва Љомї дар он
аз ашъори форсию арабї ва низ ањодису ривоѐти набавї истифода кардааст (15).
3. “Ашшиъат-ул-ламаъот”. Ин китоби Љомї ба дастури Амир Алишери Навої
ва дар соли 886 њ.ќ. навишта шуда, дар њаќиќат, шарњи Љомї бар китоби “Ламаъот”и Ироќї (610-688 њ.ќ.) аст. Љомї дар шарњи “Ламаъот” аз суханони Муњйиддин ибни
Арабї (560-638 њ.ќ.) ва Садриддин Муњаммади Ќунявї (610-673 њ.ќ.) бањра бурдааст.
Шарњи “Ламаъот”, ки дар он нукоту истилоњоти урафо зикр гаштааст, дар бисту
њашт боб тавдин шудааст (7).
4. “Наќд-ан-нусус” – ба насри арабї ва форсї буда, дар шарњи “Фусус-улњикам”-и Ибни Арабї (1) навишта шудааст.
5. “Лавоењ”. Ин китоби Љомї ба насри форсии мусаљљаъ асту дар њафтоду ду
боб нигошта шуда, ки њар боб бо як рубоии арабї ѐ форсї поѐн ѐфтааст. Љомї дар
соли 780 њ.ќ. ин китобро ба Љањоншоњ Ќароќуюнлуи Туркмон њадя кардааст (13).
6. “Лавомеъ” – шарњи Љомї бар ќасидаи хамрияи Ибни Фориз (576-632 њ.ќ.),
бузургтарин сарояндаи шеъри сўфиѐна дар забони арабї аст, ки дар соли 875 њ.ќ.
нигошта шуд (5; 26).Ин китоб дар чањордањ боб нигошта шуда ва мавзўи он ирфон
аст (13).
7. “Нафањот-ул-унс”. Ин китоб муштамил бар шарњи ањволи 582 тан аз
бузургони тасаввуф ва низ шарњи зиндагии 34 тан аз занони ориф аст. Љомї дар
таълифи ин китоб ба “Табаќот-ус-сўфия”-и Муњаммад ибни Њусайни Сулламї (325412 њ.ќ.) ва низ ба “Тазкират-ул-авлиѐ”-и Фаридуддин Аттори Нишопурї (540-618
њ.ќ.) назар доштааст. Яке аз шогирдони Љомї ба номи Разиюддини Аюдулғафури
Лорї бар ин китоб шарње нигошта, ки ба “Миръот-ун-нафањот” машњур аст (19).
8. “Рисолот”. Рисолоти Љомї дар фанни муаммо ва ќофиясозї аз нахустин
рисолоти ў њастанд. Аз дигар рисолоти ў рисола дар аркони њаљ аст, ки ба забони
форсию арабї нигошта шуда ва дар он фароизу маносики њаљу умра њамроњ бо
таъвили ирфонию фиќњии он омадааст. Рисолоти дигари Љомї бархе рисолоти
тафсирї ва бархе шарњи ањодис њастанд, ки ба таври пароканда ба забони форсию
арабї нигошта шудаанд. Аз муњимтарин рисолоти Љомї “Сањифаи Муњаммади
Порсои Бухорї” аст, ки дар он ањволи яке аз бузургони сўфия дар Харгарди Љом ба
номи Муњаммади Порсо омадааст.
9. “Найнома” ѐ “Ноия” – рисолаест дар маънии њаќиќати най, ки дар шарњи
нахустин байти “Маснавии маънавї”-и Љалолиддин Муњамади Балхї (604-672 њ.ќ.)
навишта шудааст. Ин рисола омехта ба назму насри форсист ва дар он ба суханони
бузургони сўфия ва бархе ањодиси набавї истишњод шудааст.
10. “Расоил”-и Љомї шомили руќъањоест, ки ба салотину бузургон ѐ ба аркони
давлат навиштааст. Ин номањо дар камоли эљоз ва ба насри мусаљљаъи форсї
навишта шудааст (2).
Баррасии сабк ва андешаи Љомї. Љомї ба тамомии њунарњо, бавижа шеър,
мусиќї ва хушнависї алоќа дошт. Вай насх, настаълиќ ва хатти тањририро хуб
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менавишт ва Ќуръонро бо хатти хуш китобат мекард. Љомї дар сурудани шеър низ
завќу тавоноии шигифте дошт ва пайрави мактаби адабию ирфонии Њофиз буд.
Љомї шоњкорњои љовидонае дар ќолаби ќасида, ғазал, маснавї, рубої падид овард ва
осори дурахшоне ба забони форсии дарї ба љой гузошт. Алоќа ба обу хоку ватанро
Љомї дар ғазалњои мутааддид ба вузўњ ба забони шеър баѐн кардааст.
Бештари ашъори Љомї ба муносибати њолу маќол суруда шуда ва аз ин рўст, ки
шоир њама љо, њатто дар баландтарин ғазалњои худ, ки бо сухани устодони бузурги
шеъри порсї баробарї мекунад, аз овардани луғоту таъбироти рўз ва истилоњоти
маъмули омиѐна имсок намекунад ва танњо сибғаи замон аст, ки шеъри ўро аз сухани
гўяндагони ќадим људо месозад.
Табъи Љомї дар ќолабгирї бисѐр ќавист. Калимоти зебову ќофияњои сангинро
бо тардастию чолокї шикор мекунад. Фикру андеша ва мазомини навро бо масолење,
ки ғолибан аз устодони ќадим ба орият гирифта, кор мегузорад. Шамъу шоњиду
ашку чоњу ғам кори ў њастанд, вале Љомї дар ин либоси фохиру куњнаи дигарон
озоду мустаќил аст. Шарњи ишќи тўлонию оташини Љомї дар ғазалњояш машруњ аст
ва замони сахтии он ишќ дар ќасоид низ њолоти шоирро дар љараѐни ишќи ирфонї
њикоят мекунад, ки мутолиаи онњо ба хонандагони вай нишот медињад.
Ишќи орифонаи Љомиро метавонед дар хилоли сафањоти девони ў биѐбед ва
љулўи нури даќиќи чашму рўшании дил бигузоред. Њар чї мулоњиза кардед, њамон
аст, ки Љомї мехостааст; дар айни њол, ки забони шеъри Љомї бисѐр сода аст.
Љомї рўњи њассосе дошт. Ӯ санги сабури ғамњои навъи инсон буд. Ашъори ў
таљаллии дардњои башарї аст. Ӯ, њамчунин, маќулаи ишќро дар ашъори хеш нобтар
аз њар шоире арза доштааст.
Љомї шеърро њунармандона ба хидмат гирифта буд, то мазњаб, миллат ва
мењани худро ба љањониѐн муаррифї кунад. Шеъри ў гоњ хонандаро ба шеърњои дуру
дароз мебарад, ба осмонњои ирфону инсонияти комил парвоз медињаду оламњое
болотар аз ин олами зоњириро, ки худ дарк кардааст, ба ў нишон медињад. Гоњ низ
хонандаро дигаргун мекунаду ўро вомедорад, беихтиѐр ба рўзгори њасрати худ, ба
нопойдории рўзгор, орзуњои муњол, фурсатњои аз даст рафта ва бар он гузаштае, ки
боз омаданї нест, ашк бирезад ва њама гузаштаи талху ширини худро дар он
бубинад. Дар воќеъ, њар як аз шеърњои Љомї пардае аз сўзу созњо ва афту хезњои
зиндагии ўро нишон медињад ва аз иљтимову таърих сухан мегўяд.
Баѐни латиф, сода, равон ва љаззобияти калом аз љумлаи дигар вижагињои
шеъри Љомї аст. Албатта, гоњ дар канори баѐни латифу адибона дида мешавад,
шоир бо шуљоат парвое аз корбурди истилоњоти омиѐна надорад ва тасовири зебои
каломиро бо љумалоти муњовараї дармеомезад ва аз он, ки адибон сатњи шеърашро
нозил бипиндоранд, намењаросад. Ин талфиќи шоирона яке дигар аз вижагињои
шеъри шоир аст. Истифодаи Љомї аз имконоти забони мардумї огоњона буд ва ў
моњирона аз ин абзор суд љуставу дар ғолиби маворид муваффаќ будааст. Љомї
муътаќид ба тањаввулу таљдиди њаѐт дар шеъри адабї буд ва осори ин навгарої дар
бештари ашъораш дида мешавад. Ӯ аз корбурди мазомини нав парвое надошт ва дар
ин замина навоварињои фаровоне дорад.
Љомї шоире ошиќ буд, ки шеъри ў љилвае аз покии вуљуду таблури њаќиќии
эњсос буд. Худошиносию маърифати Љомї ба Худову дин дар ғазалњои ў ба хубї
мундариљ аст.Алоќа ба обу хоки Ватанро Љомї ба забони шеър баѐн кардааст.
Албатта, бо мутолиаи ин осор ба имони амиќе, ки шоир ба обу хоки ватани худ ва
орзуи тараќќию таолии он дорад, пай бурда мешавад.
Дар саросари ашъори Љомї рўње њассосу шоирона мављ мезанад, ки бар боли
тахайюле пўяндаву офаринанда дар парвоз аст. Шеъри ў дар њар замина, ки бошад,
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аз ин хасиса бањраманд аст ва ба таљаддуду навоварї гароише мањсус дорад.
шеърњое, ки сурудаву дигаргунињое, ки дар бархе аз ашъори худ дар ќолаб ва тарзи
таъбир ва забони шеър ба харљ дода, њатто тафовути сувари хаѐлу бардоштњо дар
ќолаби суннатї ва бисѐрии љилвањои дигар њокї аз табъозмоињо дар ин замина ва
таљрибањои мутааддиди ўст.
Ќисмати умдае аз “Девон”-и Љомї ғазал аст. Содагию умумї будани забону
таъбир яке аз мўљиботи ривољу шуњрати шеъри Љомї мебошад. Љомї бо рўњи
таъсирпазиру ќарењаи саршори шоирона, ки дорад, авотифу тахайюлот ва
андешањои худро ба забони мардум ба шеър бозгў кардааст. Аз ин рў, шеъри вай
барои њамагон мафњуму маънус ва низ муассир аст. Љомї дар заминањои гуногун ба
шевањои мутанавеъ шеър гуфтааст. Шеърњое, ки дар мавзўоти ватанї, иљтимої,
таърихї, мазњабї ва воќоеи асрї суруда, низ кам нест. Тозагии мазмун, хаѐл, таъбир,
њатто дар ќолаби шеър “Девон”-и ўро аз бисѐрии шоирони њамзамон мутамоиз
кардааст.
Бетардид, дар миѐни суханварони рўзгорони дароз - аз тулўъи шеъри порсии
дарї, ки бо султони шоирон Рўдакии Самарќандї оғоз мешавад ва то кунун - камтар
шоире ба рўзгори хеш ба ному овозае њамчун Љомї даст ѐфтааст. Љомї бо ин ки аз
овозаю номе истисної бањравар аст, яке аз ношинохтатарин шоирони дарї аст. Ин
шоири баном мудовамате бисѐр дар Ќуръони карим, ки маншаи файзњои бекарону
каромоти бењасру њад аст, дошта ва њамин китоб, ки обишхўри њама њукамову урафо
будааст ва аз ин пас то поѐни ќиѐмат њам хоњад буд, тозагию љазолате ба сухани
хотамушшуаро додааст, ки вайро аз амосилу аќрон мумтоз сохтааст.
Дар баррасии маљмўаи осори хотамушшуаро Љомї ба ин натиља расидем, ки
вай на танњо шоире сирфан клоссик нест, балки шоире нављўю пўѐст ва сабки баѐни ў
низ идомаву дунболаи сабкњои хуросонию ироќию исфањонию њиндист, ки бо
нављўињои шоир масире дар камол низ паймудааст.
Ёди ин шоири орифу орифи шоир то сухани порсии дарии тољикї боќист,
бимонод. Равонат шод, эй хотамушшуарои порси дарии тољикї, каломат њамеша
бод, эй ќуллаи шеър, номат дар љилгаи шоирон дар зумраи он бузургоне бод, ки туро
омўхтонданд.
ПОНАВИШТЊО
1. Дашт – шањре дар наздики Исфањон.
2. Хуросон – бахше аз Эрони бузург ва аз даврони Сосониѐн номе суннатию куллї барои ишора ба
навоњии шарќии Эрон аст ва номи он дар даврони Сосониѐн дар Эрон марсум шуд. Ќаламрави
таърихии Хуросон шомили устони Хуросон дар Эрони кунунї ва бахшњои умдае аз Афғонистону
Туркманистони имрўзї будааст. Дар мафњуми густурдатар Ӯзбакистону Тољикистон ва бахшњое аз
Ќирғизистону Ќазоќистонро њам метавон дар ќаламрави Хуросони бузурги таърихї ба њисоб
овард.
3. Харгард – аз рустоњои ќадимї ва муњимми шањристони Хофи Хуросони Эрон аст. Харгард зодгоњи
шоирони порсигў Абдуррањмони Љомї ва Њотифии Харљурдї аст.
4. Њирот – яке аз калоншањрњои Афғонистон, маркази вилояти Њирот дар ғарби он кишвар аст. Ин
шањр пас аз Кобул дувумин шањри пурљамъияти Афғонистон мањсуб мешавад. Њирот ќутби
санъатї ва муњимтарин конуни фарњангї-њунарии Афғонистон ба шумор меояд. Рўдхонаи маъруфи
Њарируд аз канори ин шањр мегузарад.
5. Шайхулислом Ањмад ибни Абулњасан Љомии Номиќии Туршезї маъруф ба Шайх Ањмади Љом
(мавл. 441 њ.ќ.), маъруф ба Абўнаср Ањмади Жандапил ѐ ба таври хулоса Жандапил аз орифони
давраи Салљуќї буд. Вай аз орифону сўфиѐни баноми ќарни шашуми њиљрии ќамарї аст. Зодгоњи
вай – Номиќ аз диѐри Туршез ѐ Кошмир феълї буда ва мадфани вай дар Турбати Љом мебошад.
Тўли умри вайро бештари марољеъ 95 сол ва баъзе 96 сол зикр кардаанд.
6. Саъдуддини Қошғарї (даргузашта: 860 њ.ќ.). аз машох номии тариќати наќшбандия дар Њирот ва
муршиди Абдуррањмони Љомї буд.
7. Самарќанд бо љамъяте болиғ 596300 нафар (бароварди тахминии соли 2008) дувумн шањри бузурги
Ӯзбекистон ва маркази устони Самарќанд аст. Ин шањр дар иртифоъи 702 м. аз сатњи дарѐ воќеъ
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аст. Бештари сокинони ин шањр форсизабон њастанд ва ба форсии тољикї суњбат мекунанд. Ин
шањр яке аз марокизи таърихии мардуми тољик дар Осиѐи Миѐна аст.
8. Улуғбек (795 то 853 њ.ќ.) фарзанди Шоњрух ва наваи Темур аз подшоњони Темурии Эрон буд. Ӯ
подшоње ситорашинос, риѐзидон ва ањли илму адаб буд.
9. Султон Њусайни Бойќаро (842-911 њ.ќ.) писари Амир Мансур писари Бойќаро писари Шайх Умар
писари Темури Гӯраконї машњур ба Хоќони Мансур ва Муъизуссалтана ва Абулғозї охирин
султони бузург аз умарои Темурї (фармонравої: 873-75 њ.ќ. ва 875-911 њ.ќ.) буд.
10. Амир Алишери Навої (844-906 ѐ 907 њ.ќ.) шоир, донишманд ва вазири Султон Њусайни Бойќаро
(875-911 њ.ќ.) буд.
11. Узун Ҳасан Оќќуюнлу (1478-1433) яке аз муќтадиртарин салотини силсилаи Оќќуюнлу буд, ки ба
Эрон, Ироќ ва Шарќи Онотулї бисту панљ сол њукумат кард. Вай падарбузурги шоњ Исмоили
аввал аз тарафи модарї буд.
12. “Њадиќат-ул-њаќиќат” ѐ “Илоњинома” – сурудаи Њаким Саної ва аз љумлаи пурарљтарин
манзумањои забону адабиѐти ирфонии куњани форсї аст, ки дар он шўру сўзи орифона бо латоифу
асрори њикамї њамроњ шудааст.
13. “Махзан-ул-асрор” – нахустин маснавии Низомии Ганљавї, шоири эронї аст. Аз он љо, ки дар худи
китоб ишораи мустаќим ва ѐ ғайримустаќиме ба таърихи сароиш ва ѐ таърихи таќдими асар ба
волии Озарбойљон (ва на Эрон) нашудааст ва њамчунин дар осори муътабари дигар низ таърихи
даќиќи халќи ин асар зикр нашуда, наметавон ба яќин таърихи онро таъйин кард. Вале бо таваљљуњ
ба ин, ки Низомї таърихњои бисѐр даќиќи дигаре аз осор, сини фарзанд ва модаи таърихњои дигар
аз осори дигараш медињад ва њамчунин, бо барраси таърихи Озарбойљону Арон ва мутолиоти
татбиќї метавон ба яќин гуфт, ки халќи ин асар байни солњо 561-569 њ.ќ. мебошад (ва ба эњтимол
зиѐд наздик ба 569 њ.ќ. / 1173 м. аст). Низомї ин китобро ба волии Озарбойљон Малик Фахруддин
Бањромшоњ ибни Довуд таќдим кард. “Махзан-ул-асрор” аз нигоњи муњтаво дарбаргирандаи
оњангњои хондани мардум ба худшиносї, худошиносї ва гузиниши вижагињои писандидаи ахлоќї
буда, дар бањри сареъи мусаддас (муфтаъилун муфтаъилун муфтаъилун) суруда шудааст.
14. “Хусраву Ширин” – манзумае аз Низомии Ганљавї аст, ки дар он аз лањни Борбад сухан рафтааст.
Низомї ин маснавиро дар чањорчўбњои зиндаги Хусрав дар базми Ширин, њангоми фрор аз
муќобили Бањроми Чўбина ва шабнишинињои он ду бо њам ва ғазали њар як аз канизони Хусраву
Ширин ва гуфтугўи он ду ва суруди Накисову Борбад баѐн медорад.
15. “Вису Ромин” – асари Фахруддин Асъади Гургонї. Муњаќќиқони Фаранг Вису Ромин, ошиќу
маъшуќи афсонаии Эрони бостонро аз мардуми шањри Гўроб, ки дар љануби Малоир мебошад,
донистаанд.
16. “Лайлию Маљнун” – номи маљмўаи шеърї аз Низомии Ганљавї, шоири пуровозаи эронист. Ин
маљмўа севумин маснавї аз маљмўаи маснавињоест, ки ба “Хамса”-и Низомї маъруф њастанд.
17. “Гулистон” – навиштаи шоир ва нависандаи маъруфи эронї Саъдии Шерозї, таъсиргузортарин
китоби наср дар адабиѐти форсї мебошад, ки дар як дебочаву њашт боб ба насри мусаљљаъ
(оњангин) навишта шудааст. Ғолиби навиштањои он кўтоњу ба шеваи достонњо ва насоењи ахлоќист.
18. “Фусус-ул-њикам” – асари Шайхи акбар Ибни Арабї, аз кутуби машњури тасаввуфу ирфони назарї
аст. “Фусус” љамъи вожаи “фас”, ба маънои нигин аст ва “Фусус-ул-њикам” ба маънии “нигинњои
њикмат” аст.
19. “Тазкират-ул-авлиѐ” – китобест ирфонї ба насри сода ва дар ќисматњое мусаљљаъ, дар шарњи
ањволи бузургони авлиѐ ва машоихи сўфия ба форсї, ки навиштаи Фаридуддин Аттори Нишопурї
мебошад.
20. “Маснавии маънавї” – асари машњури Мавлоно Љалолиддин Муњаммади Балхї, шоир ва сўфии
машњур.
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ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО И СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ ПОЭТОВ
(ХАТЕМ АШ-ШУАРА) ДЖАМИ
Статья имеет познавательный характер и посвящена анализу жизни и творческого наследия
Абдуррахмана Джами. Автор представляет Джами как гениального и неповторимого поэта, величайшего
предводителя суфизма в истории персоязычной культуры и литературы. В работе также подвергаются
рассмотрению некоторые стилистические особенности поэзии Джами.
Ключевые слова: персидская поэзия в девятом веке хиджри, Джами, жизнь, творчество, стиль,
мысль, исследование.
A GLANCE TO CONCEPTION AND ATTITUDE STYLE OF LAST POETS
(HATEM - ASH- SHUARO) JAMI
The Present article has distinguish character and devoted to analyzes life and creation of Jami’s legacy. The
author of the article come to conclusion that, Jami is one of the gracious and unique writer, great guide of Sufism
trend in the history of Persian culture and literature.
Key words: Persian poetry in the 9th century, hijri, Jami, life, creation, style, thought, research.
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ТАБАЌАБАНДИИ МАВЗЎИИ ОСОРИ МАНСУРИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМӢ
Мисбоҳиддини Нарзиқул
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мавлоно Абдуррањмони Љомї дар таърихи адабиѐти форсии тољикї аз љумлаи
адибоне мањсуб мешавад, ки бо халќи осори мутааддади адабї, њам ба сурати манзум
ва њам мансур, аз љойгоњи бузурге бархурдор аст. Агар теъдоди умумии осори ба
ѐдгор гузоштаи ўро, тибќи маълумоти мусањњењи “Рисолаи муншаот” – Абдулалї
Нури Ањрорї, 148 асар (дар сарчашмањо аз 45 то 47 ва дар китобњои илмии муосирон
то 77 номгўй асарњои Љомиро баршумурдаанд) бидонем, дар он миѐн бахши ќобили
таваљљуњ ва муњимро шоњкорњои љовидоние ташкил медињанд, ки ба наср нигошта
шудаанд.
Дар ин маќола бо маќсади арљгузорї ба фаъолияти нависандагии
Абдуррањмони Љомї асарњои мансури адиб бо таваљљуњ ба табаќабандии мавзўї ва
фарогирии матолиб ба сурати зайл муаррифї мешавад: осори адабї, илмї-таълимї,
динї, тасаввуфї ва ирфонї, расоили манзуми омехта бо наср. Дар охир ба чанд
рисолаи хурд низ ишора мешавад, ки баъзеи онњо ба забони арабї навишта
шудаанд.Абдуррањмони Љомї, табаќабандии осори мансур, насри адабї, илмїтаълимї, динї, тасаввуфї ва ирфонї, расоили манзуми омехта бо наср.
Ёдгоре дар ин работи куњан
Нест бењтар зи назму насри сухан.
Ба сухан зангњо зудуда шавад,
Ба сухан бандњо гушуда шавад. (Љомї)
Агарчи дар баробари ба забон овардани исми Нуриддин Абдуррањмони Љомї,
ќабл аз њама, чењраи шоирии ин мутафаккири бузург пеши назар меояд, вай дар
офариниши асарњои мансур њам камоли ќудрату тавоної ва табъи равони хешро ба
намоиш гузоштааст. Чунонки дар муќаддимаи рисолаи “Муншаоти Љомї” огоњона
таъкид шудааст, устодии Абдуррањмони Љомї дар буъди насрнависї “бар њамагон
мусаллам буда ва осори мансури вай бас зебо, шевову дилписанд афтода ва њамон
шевае, ки вай дар нависандагї ихтиѐр карда, ба сурати меъѐри насрнависї мавриди
ќабул ва пазириши насрнависони баъд аз вай ќарор гирифтааст” (1, 12).
Таълифоти Абдуррањмони Љомї аз синни сию нуњсолагї оғоз гардида, нахустин
асари таълифии вай рисолаи кабирест тањти унвони “Њулияи њулал” дар фанни
муаммо, ки ба наср навишта шудааст. Таърихи таълифи ин рисола ба соли 1452
баробар буда, ба подшоњи фозили замон Абулќосими Бобур (замони њук.: 1448-1457)
бахшида шудааст. Асарњои дигари мансури адиб баъд аз ин рисола навишта
шудаанд, ки аз нигоњи тартиби замонї ба нимаи дуюми умри ў рост меоянд. Гузашта
аз ин, аксари асарњои Мавлоно Љомї дар даврони салтанати Султон Њусайни
Бойќаро (замони њук.: 1469-1505) ва баъзе њам бо таќозои Амир Алишери Навої
навишта шудаанд, ки низ мусодиф ба нимаи дуюми умри ўянд.
Њамин тавр, баъд аз “Њулияи њулал” ба ќалами Мавлоно Абдуррањмони Љомї
асарњои мансури зиѐде тасниф ва таълиф шудаанд, ки аксари онњо омехта ба назм
њам мебошанд. Мо дар ин муаррифї, ки бо маќсади намоѐнидани фаъолияти
нависандагии адиб сурат мегирад, асарњои мансури ўро бо таваљљуњ ба табаќабандии
мавзўї ва фарогирии матолиб ба сурати зайл ба миѐн мегузорем: осори адабї, илмїтаълимї, динї, тасаввуфї ва ирфонї, расоили манзуми омехта бо наср. Дар охир ба
чанд рисолаи хурд низ ишора мешавад, ки баъзеи онњо ба забони арабї навишта
шудаанд. Дар муаррфии ин гуна асарњо дараљаи маъруфият ва иштињор
ѐфтанашонро њам ба назар гирифтаем.
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Осори адабї. Кулли асарњои мансури адабии Мавлоно Абдуррањмони Љомиро
ба тартиби маќому мартаба ва дараљаи то кунун шинохта шуданашон зайлан
муаррифї мекунем:
“Бањористон”. Машњуртарин асари мансури адабии Мавлоно Абдуррањмони
Љомї китоби “Бањористон” (таърихи таълиф: 1487) мебошад, ки он дар миѐни
мардуми тољик бисѐр машњур аст. “Бањористон” борњо ба чоп расида ва аз љумлаи
осори таълимие мањсуб мешавад, ки тољикон барои таълими фарзандони худ аз он ба
таври васеъ истифода мебаранд.
Љомї “Бањористон”-ро барои таълими фарзанди хеш – Зиѐуддин Юсуф, ки он
замон кўдаке дањсола буд, навишта ва дар муќаддимаи он чунин гуфтааст:
Гузаре кун дар ин бањористон,
То бубинї дар ў гулистонњо.
Дар латофат ба њар гулистоне
Руста гулњо, дамида райњонњо.
“Бањористон” аз муќаддима ва њашт боб, ки “равза” номида шудааст, таркиб
ѐфтааст. Асомии равзањоро, ки намоѐнгари мазмуну мундариљаи бобњо њам њастанд,
ба тартиб наќл мекунем:
1. Дар нашри раѐњини чида аз басотини дурбинони роњи њидоят ва
садрнишинони боргоњи вилоят.
2. Дар таршењи шаќоиќи даќоиќи њукм, ки ба рашањоти сањоби карам аз замини
ќулуби њукамо ва арозии хотирашон хоста ва ба шарњу баѐни он матовии
дафотирашон ороста.
3. Дар баѐни шукуфтани шукуфањои боғистони њукумат ва иѐлат, ки
мутазаммини мевањои насафат ва адолат аст.
4. Дар васфи мевабахшии дарахтони боғистони људу карам ва шукуфарезиашон
ба базли динору дирам.
5. Дар таќрири риққати њоли булбулони чамани ишќу муњаббат ва њирќати боли
парвонагони анљумани шавќу муваддат.
6. Дар вазидани насоими мулотафот ва равоењи мутоябот, ки ғунчаи лабњоро
бихандонад ва шукуфаи дилњоро бишукуфонад.
7. Дар достони мурғони ќофиясанљи саробўстони суханварї ва тўтиѐни
ғазалсарои шакаристони назмгустарї.
8. Дар њикояте чанд аз забони ањволи безабонон, ки хирадмандону нуктадонон
амсоли он вазъ кардаанд, то ба љињати ғаробату нудрат табиат бар он иќбол намояд
ва бар вай абвоби фањми њикаму масолењ бикушояд.
Аълохон Афсањзод бобњо (равзањо)-и мазкурро бо таваљљӯњ ба мундариљаашон
ба сурати зерин хулоса кардааст: 1) саргузашти орифон; 2) њикмати бузургон; 3)
саргузашти подшоњон, адолат ва ахлоќи неки онњо; 4) тарғиби саховатмандї; 5)
њикоятњои шавќангези ишќї; 6) мутоябањои шўху сафобахш; 7) дар зикри шуаро,
таърифи шеър, пайдоиш ва њусну ќубњи он; 8) њикоятњои тамсилї.
Бобњои “Бањористон” ба сурати куллї дастабандии мавзўї њам шудаанд, ки ба
ќарори зайл аст: а) њикоѐт дар бораи машоихи сўфия ва баъзе аз асрори ањволи онон;
б) њикаму мавоъиз, ки муштамил аст бар чанд њикмату њикоѐти муносиби маќом; в)
асрори њукумат ва зикри њикоѐте аз шоњон; г) бахшишу бахшандагон; ғ) таќрири
њоли ишќу ошиќон; д) мутоиботу латоифу зароиф; е) дар шеър ва баѐни ањволи
шоирон; ѐ) њикоѐте чанд аз забони ањволи шоирон (4, 13).
“Бањористон” ба услуби “Гулистон”-и Шайх Саъдии Шерозї дар ќолаби насри
омехта бо ашъори форсию арабї навишта шуда ва дорои насри мусаљљаъ мебошад.
Аммо бинобар он ки мухотаби Љомї, ќабл аз њама, фарзанди навомўзаш буда, ғарази
аслї таълими љигарбанд мебошад, сабки баѐни нависанда гароиш ба соданависию
узубат дорад; аз нигоњи муњтаво аксар ба матолиби ахлоќї ва дастурњои фоидаовари
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зиндагї диќќат шудааст. Каломи манзуми “Бањористон” дар ќиѐс ба “Гулистон”-и
Шайх Саъдї бештар буда, чунонки Љомї дар хотимаи китоб таъкид кардааст, кулли
онњо аз рашњаи ќалами худи вай љорї шудаву ориятї нестанд:
Љомї њар љо, ки нома иншо орост,
Аз гуфтаи кас ба орият њеч нахост.
Онро, ки зи сунъи худ дукон пурколост,
Даллолии колои касонаш на сазост.
Дар маљмўъ, “Бањористон” бо сабки матбўъ, равиши соданависї, саљъњои
пироста, њузури такаллуф, каломи фасењу балеғ, ширинии гуфтор ва љаззобият
имтиѐз дорад. Барњаќ, тавсифи зерин дар мавриди ин асари пурбањо, ки аз љониби
худи нависанда ироа шудааст, комилан дуруст аст: “Њар равзаи бињиштоин
муштамил бар ранги дигар аз шаќоиќ ва бўйи дигар аз раѐњин. На шаќоиќашро аз
поймоли боди хазон пажмурдагї ва на раѐњинашро аз дастбурди барди дай
афсурдагї...” (4, 26).
Барои шиносої бо тариќи сухани Љомї дар “Бањористон” њикматеро аз равзаи
дувуми он иќтибос мекунем: “Афредун, ки дар замини шафќат љуз тухми насињат
накишт, ба фарзандони худ (тавќеъ чунин навишт), ки сафањоти айѐм сањифаи эъмор
аст, дар он манависед, љуз он чи бењтарин аъмолу осор аст, ќитъа:
Сафњаи дањр бувад дафтари умри њама кас,
Инчунин гуфт хирадманд, чу андеша гумошт.
Хуррам он кас, ки бар ин дафтари пок аз њама њарф
Раќами хайр кашиду асари хайр гузошт” (4, ).
Равзаи њафтуми “Бањористон” - “Дар достони мурғони ќофиясанљи саробўстони
суханварї ва тўтиѐни ғазалсарои шакаристони назмгустарї” - аз ањамияти адабию
маърифатии махсусе бархурдор аст. Ин равзаро, ки аз нигоњи фарогирии матолиб
тазкирагуна менамояд, муаллиф ба зикри мухтасари ањволи баъзе шоирони пешин
ихтисос дода, дар зимн намунањое аз шеъри шоирони мавриди назарашро наќл
кардааст. Дар хилоли гуфторњои мастур дар ин бахш бо андешањое дучор мешавем,
ки ба моњияти шеъру шоирї ва наќди ашъор нигаронида шудаанд. Метавон гуфт,
соњиби “Бањористон”-и бехазон бо чунин амали хеш дар кори ба вуљуд овардани
таърихчаи тањаввули шеъру шоирї ба забони форсии тољикї сањми шоѐн гузоштааст.
“Нафањот-ул-унс”. Унвони комили ин асар “Нафањот-ул-унс мин њазарот-илќудс” буда, аз љумлаи асарњои муњим ва арзишманд ба њисоб меояд. Абдуррањмони
Љомї ин асари хешро бо хоњиши Амир Алишери Навої дар муддати ду сол, байни
солњои 1476-1478 дар пайравии “Табаќот-ус-сўфия”-и Абдуллоњи Ансорї
навиштааст. “Табаќот-ус-сўфия” аз љумлаи таќрироти Хоља Абдуллоњи Ансорї
мебошад, ки аз љониби яке аз шогирдонаш тањрир шудааст. Бинобар сабаби ба
забони њиравии ќадим навишта шудани китоби мазкур, ки барои хонандаи асри
Љомї фањмидани он мушкилї доштааст, ў барои бароварда кардани эњтиѐљи
хонандаи замони хеш “Нафањот-ул-унс”- ро ба риштаи тањрир кашидааст. Аммо
Мавлоно Љомї асари Пири Њиротро танњо тањриру бознависии холис накардааст,
балки ба матолиби он бо таваљљӯњ ба иттилои сарчашмањои тасаввуфию таърихиву
адабї зикри ањволи шайхону орифон, уламову удабои зиѐдеро, ки дар муддати пас аз
вафоти Хоља Абдуллоњи Ансорї то асри понздањ зистаанд, илова кардааст.
Љомипажўњон таъсири “Кашф-ул-мањљуб”-и Њуљвириро њам ба матолиби “Нафањотул-унс” таъкид кардаанд.
“Нафањот-ул-унс” аз нигоњи сохтор аз муќаддимаву хулоса ва матни асосї
иборат аст, ки фарогири зикри ањвол, каромот, њолот ва маќому мартабаи шаш саду
шонздањ бузургони тасаввуфи ирфон (аз љумла, 582 мард ва 34 зан) мебошад, ки аз
ќадим то замони муаллиф умр ба сар бурдаанд. Абдуррањмони Љомї дар таснифи
асар кўшидааст, ки чењрањои мавриди таваљљӯњ ќарор додаашро бо таваљљӯњ ба
81

маќоми иљтимої, њувият, њузур дар љомеа, љањони зоњириву ботинї муаррифї
бикунад. Мо ба хотири намоѐнидани тариќи муаррифии шахсиятњо дар асар ва сабки
баѐни мусанниф зайлан фасли марбут ба Шаќиќи Балхиро, ки барои аксари тољикон
ин шахсият шинохташуда мебошад, аз рўйи матни кириллии тољикї ва бо андаке
ихтисор наќл мекунем:
“Шаќиќ ибни Иброњим ал-Балхї. Кунияти ў Абўалї аст. Вай дар аввал соњиби
раъй буд, соњиби њадис гашт ва суннии покиза. Шогирди Имом Зуфар аст. Аз
ќудамои машоихи Балх аст. Устоди Њотами Асам(м) ва бо Иброњими Адњам суњбат
дошта ва аз назирони вай аст ва бар вай зиѐдат карда. Дар зуњду футувват бар тариќи
таваккул рафтї.
Ваќте бо Иброњими Адњам гуфт, ки Шумо маош чї гуна мекунед?
Гуфт:
- Мо чун меѐбем, шукр мекунем ва чун наѐбем, сабр мекунем.
Шаќиќ гуфт:
- Сагони Хуросон њамчунин мекунанд.
Иброњим гуфт:
- Пас, Шумо чун мекунед?
Гуфт:
- Мо чун ѐбем, исор мекунем ва чун наѐбем, шукр мекунем.
Иброњими Адњам бўса бар сари вай дод ва гуфт:
- Устод туї!
Ва дар китоби “Сияр-ус-салаф” ин њикоятњо ба акси ин овардаанд...
Шаќиќ гуфта, ки бо Абўюсуфи Ќозї дар маљлиси Абўњанифа мешудам.
Муддате миѐни мо муфориќат афтод. Чун ба Бағдод омадам, Абўюсуфро дидам дар
маљлиси ќазо. Мардумон гирд бар гирди вай љамъ гашта. Ба ман нигоњ кард, гуфт:
Айюња-ш-Шайх, чї будааст, ки тағйири либос кардаї?
Гуфтам:
- Он чи ту талаб кардї, ѐфтї ва он чи ман талаб кардам, наѐфтам. Лољарам,
мотамзада ва сўгвору кабудпўш гаштаам.
Абўюсуф гирѐн шуд. Ва вай гуфта, ки ман аз гуноњи нокарда зиѐда аз он
метарсам, ки аз гуноњи карда, яъне донам чи кардаам, аммо надонам, ки чи хоњам
кард.
...Дар баъзе таворихи Балх мазкур аст, ки Шаќиќро дар санаи арбаъа ва сабъин
ва миъа (174/791) дар вилояти Хатлон шањид кардаанд ва ќабри вай он љост.” (5, 1213).
“Нафањот-ал-унс” њамчун сарчашмаи адабию таърихї дар омўзиши таърихи
тасаввуфу ирфон, назарияи маърифат, таълимоти тасаввуфї, шинохти маќомоту
њолот ва хирќи одот, љањонбинии иддае аз шоирони мутасаввиф, шоирони ориф ва
орифони шоир, ки ќабл аз муаллифи китоб зистаанд, дорои ањамияти бузургу
беназир аст.
Аз ин китоб нусхањои ќаламии зиѐде мављуд аст ва бинобар шуњрати љањонї
пайдо карданаш ба забонњои гуногуни дунѐ: ўзбекї, туркии усмонї, инглисї, олмонї
тарљумаву чоп шудааст. Нахустин тарљумони китоб Амир Алишери Навої мебошад,
ки тарљумаи вай ба забони туркии чағатої сурат гирифта ва бо номи “Насоим-улхулд” машњур мебошад. Китоби “Нафањот-ал-унс” дар Тољикистон бори нахуст бо
кўшиши Алї Муњаммадиев ба хатти кириллии тољикї баргардон ва дар таркиби
љилди њаштуми “Осор”-и Љомї ба чоп расидааст, ки ба иллати талаботи замон
афтидагињову ихтисороти зиѐд дорад. Хушбахтона, соли 2013 бо кўшиши
донишмандони тољик Мўътабар Оќилова ва Бањром Мирсаидов матни комили
“Нафањот-ул-унс” ба хатти кириллии тољикї дастраси хонандагони тољик гардид, ки
амали бисѐр хайре мебошад.
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Рисолаи “Муншаоти Љомї”. Ин рисола бо номњои “Руќаот”, “Иншои Љомї” ва
“Девони расоил” њам ѐд шудааст. Таърихи дар як маљмўа мудавван кардани номањои
Љомї ба солњои охири њаѐти нависанда рост меояд.
Мавлоно Абдуррањмони Љомї ба дараљае шахсияти фарњехта ва аз њама нигоњ
комил буда, ки овозаи фазоилу камолоти суварию маънавияш њанўз дар замони дар
ќайди њаѐт буданаш ба аксар нуќоти олам расида будааст. Ба шахсияти вай на танњо
ањли Мовароуннањру Хуросон, балки донишмандону фозилон ва зимомдорони
кишварњои Њиндустон, Рум, Туркистон, Ироќ, Озарбойљон низ њурмат менињоданд.
Љомї бо шахсиятњои гуногуни кишварњои мазкур аз роњи ирсоли нома ва посух
гуфтан ба пурсишњои онњо дар алоќа будааст. Маљмўи чунин муносибот ва табодули
афкор, ки аз тариќи нигориши нома сурат мегирифт, сабаби ба миѐн омадани
рисолаи “Муншаоти Љомї” гардидааст.
Бино ба маълумоти шарњињолнигорони Љомї, дар як маљмўа мудавван кардани
номањои ба Љомї ирсолшуда ва посухњои вай њанўз дар замони дар ќайди њаѐт
будани адиб сурат гирифтааст. Аз љумла, шогирд ва муриди бовафои Љомї Мавлоно Абдулғафури Лорї дар такмилаи ба “Нафањот-ул-унс” нигоштааш ба
маљмўае ишора кардааст, ки аз љониби яке аз шогирдони Љомї аз маљмўи номањои
салотину бузургон тадвин шуда. Аммо ин маљмўа то ба замони мо нарасидааст.
“Рисолаи муншаот”-е, ки њоло ба мо дастрас аст, бо ибтикори худи Абдуррањмони
Љомї ба миѐн омадааст.
Љомї дар солњои охири њаѐти худ теъдоди ќобили таваљљӯње аз номањояшро, ки
ба бузургону подшоњон навишта буд, бознависї карда, онњоро дар як муљаллад
тањти унвони “Муншаот” ба њам овардааст. Яке аз муњимтарин мухтассоти номањои
таркиби маљмўаи мазкур аз он иборат аст, ки аксари онњо номањои љавобї
мебошанд. Ба ќавли Абдулғафури Лорї, Мавлоно Љомї “аз мусаннифоти худ
муносиби њар кас чизе ба њар љониб мефиристоданд ва њар касеро ба ќадри њол, ба
икроми номаеву эъзози руќъае, сарафроз мегардониданд. Мефармуданд, ки бар
иншои номае боре нагаштем, он чи навишта шуда љавоби номаест, ки азизе илтифот
намуда” (4, 8). Бахши дигари ќобили диќќат аз номањои Љомиро таќозоњое ташкил
медињанд, ки мусанниф онњоро барои бароварда кардани эњтиѐљи ниѐзмандон дар
ќолаби руќъа ба зимомдорони замони хеш нигоштааст.
Номањои шомили рисолаи “Муншаоти Љомї”-ро аз нигоњи њаљм ба ду даста
метавон таќсим кард: а) номањои тўлонї, ки дар посух ба номањои донишмандон
нигошта шуда, шомили нукоти муњимме оид ба масъалањои гуногуни аќидатї, илмї
ва мафкуравї мебошанд; б) номањои мухтасар ва ѐ руќъањои муъљаз, ки фарогири
матолиби мухталифанд.
Номањои Љомї ба сабки хоссе навишта шуда, бо таваљљӯњ ба истифодаи
вожањои мавзун, таркиботи зебову дилнишин, ки дар маљмўъ насри мусаљљаъ ва
салису равонро ташкил додаанд, бо соири нигоштањои мансури адиб њамвазнию
њамоњангї пайдо мекунанд. Агар бо ќитъањои манзум ороста шудани матни
номањоро ба эътибор бигирем, дар ин сурат миѐни сабки “Муншаот” ва
“Бањористон” њамгунї падидор шуда, интихоби чунин сабки нигориш ба матн ва
муњтавои номањо рўњу тавони тоза бахшидааст. Дигар аз мухтассоти баѐнї аз он
иборат аст, ки чењраи Љомї дар номањо ба сифати шахсияти мутавозеъ бо рўњияи
аљзу шикастанафсї ва фурўтанї ба назар љилвагар мешавад. Махсусан, дар номањое,
ки мухотаби онњо дарвешону фаќиронанд, нависанда камоли тавозўъ ва хоксориро
риоят кардааст.
Муњтавои номањо гуногун буда, бо таваљљӯњ ба мухотабон фарќ мекунад. Вале
илова бар таќозо ва хоњишњое, ки Мавлоно Љомї бо дархости баъзе мурољиин ба
њукуматдорони замон карда ва ѐ рањнамоињои даќиќ ба ањли басират намуда, ба
сурати куллї, бештар бо масъалањои марбут ба андешањои даќиќи илмию ирфонї
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дучор мешавем, ки то андозае барои хонанда фањму дарки онњо душвор њам њастанд.
Ќисми бештари соири номањоро посухњое ташкил медињанд, ки дар љавоб ба
пурсишњои мухталиф нигошта шудаанд.
Рўйињамрафта, номањои Љомї аз љумлаи мондагортарин осори адабии мо тољикон буда, аз чандин нигоњ: адабї, ирфонї, таърихї, илмї дорои ањамият
мебошанд.
Дар мавриди чоп ва дастрасї ба номањои Мавлоно Љомї бояд гуфт, ки то кунун
аз се чопи маљмўаи номањои шомили “Муншаоти Љомї” огоњї дорем: а) нусхаи
Конпури Њиндустон, ки таърихи беш аз садсола дошта, тањти унвони “Иншои Љомї”
ба чоп расидааст; б) тасњењи Абдулалї Нур Ањрорї, ки бар асоси се нусхаи муншаоти
Љомї сурат гирифта ва дар соли 1373 њиљрї зевари табъ ба бар кардааст; в) чопи
Душанбе, ки дар тањияи Асрор Рањмонов, дар таркиби љилди њаштуми “Осор”-Љомї
чоп шудааст. Њамин тавр, имрўзњо рисолаи “Муншаоти Љомї” њам ба хатти
сириллики тољикї ва њам ба хатти ниѐкон ба чоп расидаву дастрас мебошад.
Номањои дастнависи Љомї. Илова бар номањое, ки шомили рисолаи “Муншаоти
Љомї” гардидаанд, инчунин, љомишиносон аз як маљмўаи шомили номањое њам
хабар медињанд, ки бахше аз онњо ба ќалами Мавлоно Абдуррањмони Љомї навишта
шудаанд. Мо ин номањоро, бинобар он ки аксари онњо дар хитоб ба Амир Алишери
Навої нигошта шудаанд, шартан бо номи “Маљмўаи номањои Мавлоно Љомї ба
Амир Алишери Навої” ѐд мекунем. Миќдори ин номањо ба 137 баробар буда, ба
ќалами худи Љомї ба Алишери Навої нигошта шуда ва имзо њам доранд. Асли ин
номањо аз захираи дастнависњои мутааллиќ ба Шарифљон-махдуми Садри Зиѐ,
охирин ќозиюлќузоти Бухоро ба даст омада ва њоло дар китобхонаи Институти
ховаршиносии Ўзбекистон мањфуз мебошад.
Нусхаи мазкури Садри Зиѐ дар асл фарогири 594 нома буда, ба донишмандону
орифони давраи Темуриѐн мутааллиќ аст. Аз ин миќдор 128 нома ба Хоља Абдуллоњи
Ањрор, 337 нома ба Мавлоно Љомї ва боќимондаи онњо ба ашхоси гуногун муталлиќ
аст. Адабиѐтшиноси ўзбек Асомиддин Ӯрунбоев номањои мутааллиќ ба
Абдуррањмони Љомиро гирд оварда, ба сурати китоби људогона тањти унвони
“Номањои дастнависи Љомї” ба чоп расонидааст. Ӯрунбоев ба ин китоб дебоча ва
таълиќоте њам илова карда, илова бар зикри шарњи њоли Љомї ва муаррифии номањо
калимаву истилоњоти номафњумро шарњу тавзењ њам додааст, ки бисѐр арзишманд
мебошад. Њамин китоб дар соли 1364 хуршедї бо њамкории Ѓуломризо Мойили
Њиравї дар Кобул њам зевари табъ ба бар кардааст. Аз шумори умумии номањои
дастнависи Љомї 19 нома дар нусхаи чопии рисолаи “Муншаоти Љомї” низ љой дода
шудаанд.
Дар натиљаи тањќиќоти матншиносии муњаќќиќ Абдулалӣ Нури Ањрорї маълум
гардидааст, ки албоми дар боло ѐд шуда “њамон албоми Амир Алишери Навої аст,
ки вай дар китоби худ “Насоим-ул-муњаббат” бад-он ишора кардааст” (4, 9). Тибќи
маълумоти донишманди мазкур, Амир Алишери Навої, замоне ки раѐсати “Дор-улиншо”-и Султон Њусайни Бойќароро ба уњда доштааст, номањои аз номи бузургони
замон ба нишонаи подшоњ ва ѐ худи вай ирсолшударо дар сањифањои њамон
муљаллад часпонида нигоњ медоштааст.
Дар маљмўъ, маљмўаи номањои дастнависи Љомї, ки ба унвони Навої навишта
шудаанд, як асари арзишманди адабию таърихие мебошад, ки гузашта аз ањамияти
адабиву таърихї аз назари иљтимоию сиѐсї низ арзиши муњим дорад. Ба назари мо,
номањои мавриди назар, ќабл аз њама, аз нигоњи љомеашиносї арзиши ќобили
таваљљӯњ доранд. Аз матни он номањо, ки аксар дар шакли кўтоњ ва дар ќолаби руќъа
навишта шудаанд, аз вазъи љомеаи њамон замон ва назару илтифоти Љомї ба ќишри
эњтиѐљманди љомеа пай бурдан мумкин аст. Бештари онњо руќъањои хурди
супоришие њастанд, ки дар натиљаи илтимоси ниѐзмандон аз љониби Љомї ба
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нишонии Навої навишта шудаанд. Ин нукта њам ќобили зикр аст, ки назару хоњиши
Љомї назди Навої њамеша муќаддаму муътабар ва таќозоњои аввалї назди дувумї
њамвора иљрошаванда будааст.
Насри илмї-таълимї. Ба ќалами Мавлоно Абдуррањмони Љомї теъдоди
муайяни асарњои илмие таълиф шудаанд, ки онњоро бинобар ањамияти таълимиашон
тањти унвони умумии насри илмї-таълимї ѐд мекунем. Асарњои мавриди назар
инњоянд: “Рисолаи кабир дар муаммо”, “Рисолаи мутавассит дар муаммо”, “Рисолаи
сағир дар муаммо”, “Рисолаи арўз”, “Рисолаи ќофия”, “Рисолаи мусиќї”, “Рисолаи
таљнис-ул-луғот ѐ таљнис ал-хат” ва “Фавоиди Зиѐия”. Рисолаи охир ва соири
рисолањои мазкур дар зерфасли баъдї ба тартиб муаррифї мешаванд.
“Рисолаи кабир дар муаммо”. Ин рисола њамон “Њуляи њулал” - нахустин асари
насрии Мавлоно Абдуррањмони Љомї мебошад, ки дар оғоз оид ба он сухан рафта
буд. Сабаби “Њуляи њулал” ном гирифтани рисола дар он аст, ки муаллиф онро бо
маќсади маърифати дурусти китоби Шарафуддин Алии Яздї “Њулали мутарраз дар
фанни муаммо ва луғз” навиштааст. Дар ин рисола номи подшоњи Хуросон
Абулќосими Бобур дар муаммо оварда шудааст.
Рисолаи мазкур аз муќаддима, се фасл, ки “иќд” номида шудааст ва зерфаслњо,
ки бо вожаи “самт” ифода шудаанд, таркиб ѐфта, фарогири тавзењи усулу ќоидањои
муаммо мебошад.
“Рисолаи мутавассит дар муаммо”. Ин рисола дар бархе аз нусахи хаттї ба
унвони “Дар баѐни ќавоиди муаммо” њам ѐд шудааст. Рисола, ќабл аз њама, дар
тариќи кашфи муаммое навишта шудааст, ки худи муаллиф он муамморо дар ќолаби
ғазал ба номи подшоњи замон Султон Њусайни Бойќаро навиштааст. Дар таркиби
асар муаммоњои дигар њам оварда шудаанд, ки ба номи шахсиятњои дигаранд.
“Рисолаи сағир дар муаммо”. Ин рисола дар замони Султон Њусайн Мирзо
таълиф шудааст, аммо дар хусуси чопи он маълумоте дар даст надорем. Тибќи
маълумоти љомипажўњон, рисолаи сағир коркарди дубораи рисолаи кабир дар
муаммо буда, зоњиран, таърихи таълифи он ба соли 1480 рост меояд.
“Рисолаи арўз”. Ин рисола аз љумлаи асарњои шинохташуда ва маълуме
мебошад, ки њанўз дар замони зиндагии нависанда машњур гардида буд. Ѓарази
аслии муаллиф пешнињоди назарияи мухтасари арўзи суннатї бо равиши содаву
њамафањм ва ба фањм наздик будааст, ки аз ин љињат хусусияти таълимии рисола
зоњир мегардад. Аз љумлаи мухтассоти асосии рисола аз он иборат аст, ки муаллиф
љињати амалии ќоидањои арўзро бо овардани мисолњои рехта аз килки худ нишон
додааст.
“Рисолаи арўз”-и Љомї аз нигоњи њаљм кўтоњ буда, аз муќаддимаи мухтасар ва
њашт фасл таркиб ѐфтааст, ки шомили мабоњиси зайланд: ченакњои суннатии њиљоњои
арўзї (ватаду сабабу фосила), чигунагии каломи манзум, зињофот, бањрњои хоси
арўзи арабї, авзон, буњур ва давоири арўзи форсии тољикї, бањрњои хоси назми
форсии тољикї ва усули ба порањои тараннумї људо кардани онњо ва ғайра.
“Рисолаи ќофия”. Ин рисола мухтасар буда, тибќи навиштаи муаллиф, аз
тариќи дархост ва бо маќсади зерин тањрир шудааст: “...мухтасарест вофї ба ќавоиди
ќавофї, ки ба мўљиби ишорати баъзе аз аљиллаи асњоб ва аиззаи ањбоб сурати тањрир
ва симати таќрир меѐбад. Умедворї ба инояти беғояти њазрати Борї чунон аст, ки ба
саодати исғо мањзуз ва ба айни ризо манзур ва малњуз гардад” (2, 141).
“Рисолаи ќофия” дар баъзе нусхањо бо номи “Рисолат-ул-вофия фї-л-ќофия” ѐд
шуда, дар Туркия ва Њинд борњо ба табъ расидааст. Соли 1872 аз љониби Блохман
тасњењ ва ба забони англисї тарљума шудааст. Њамчунин, ин рисола соли 1953 бо
тасњењи Блохман ва ба эњтимоми Муњаммади Фишоракї якљоя бо “Арўзи Сайфї”
дар матбааи Донишгоњи Тењрон ба чоп расидааст.
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Ањамияти таълимии рисолаи мазкур, ќабл аз њама, аз он љост, ки Љомї
назарияи ќофияро бањри њамзамононаш ба сурати мухтасар ва осонтару фањмотар
пешнињод кардааст.
Рисолаи мусиќї. Ин рисола дар соли 1485 бо хоњиши Амир Алишери Навої ва
бо маќсади ба сурати сода пешнињод кардани мабонии илми мусиќї навишта
шудааст. Он аз муќаддима, ду ќисм ва хотима, ки дар маљмўъ бисту се фаслро ташкил
медињад, фароњам омадааст. Ќисми аввал “Дар илми таълиф” ва ќисми дувум “Дар
илми иќоъ” номида шудааст. Дар хусуси ба ду бахш таќсим шудани илми мусиќї ва
доираи мабоњиси онњо назари муаллиф чунин баѐн шудааст: “...лољарам, мунќасим
мегардад ин фан ба ду ќисм: як ќисми он, ки дар вай ањволи наЃамотро бидонанд ва
онро илми таълиф гўянд. Ва ќисми дигари он, ки дар вай ањволи азминаро
бишиносанд ва онро илми иќоъ хонанд. Ва ин рисола ба њамин мулоњиза ба ду ќисм
инќисом меѐбад” (2, 216).
“Рисолаи мусиќї”-и Мавлоно Љомї бо тарљумаи русї ва шарњу тавзењоти
А.Н.Болдирев ва В.М.Беляев дар соли 1960, дар Тошканд ва соли 1990 дар таркиби
љилди њаштуми “Осор”-и Љомї бо кўшиши Абўбакр Зуњуриддинов дар Душанбе ба
чоп расидааст.
Рисолаи таљнис-ул-луғот ѐ таљнис ал-хат. Номи ин рисола дар фењристи осори
Љомї зикр нашудааст, лекин бо номи вай дар Њиндустон ба чоп расидааст.
Улуми динї. Ба гурўњи осори дар заминаи улуми динї навиштаи Мавлоно Љомї
китобњои зерин дохил мешаванд, ки пас аз баршуморидани онњо њар кадомро
мухтасар муаррифї мекунем: “Тафсир”, рисолаи “Маносики њаљ”, “Шавоњид-уннубувват”, “Фавоид-уз-зиѐия” ва “Чињил њадис”.
“Тафсир”. Ин китоб тафсири танњо бахши кўчаке аз Ќуръони карим буда, дар
он аз фотињат-ул-китоб то ояти 37-и сураи Баќара тафсир шудааст. Китоби
“Тафсир”-и Љомї то њол ба чоп нарасидааст. Аз мављудияти як нусхаи он дар
китобхонаи шахсии Алиасғари Њикмат огоњї дорем.
Рисолаи “Маносики њаљ”. Мавлоно Љомї ин рисоларо њангоми сафари њаљ, дар
соли 1473, дар Бағдод ба итмом расонидааст. “Маносики њаљ” њанўз ба чоп
нарасидааст, аз мављудияти нусхаи аксии он (фотокопия) дар ихтиѐри Абдулалї
Нури Ањрорї огоњї дорем.
“Шавоњид-ун-нубувват”. Таърихи таълифи ин китоб, тибќи модаи таърихи он –
“таммамтуњу”, соли 1481 буда, дар сираи њазрати Муњамади Мустафо (с), сањоба,
тобиъин ва табаъа тобиъин то садри аввали сўфия навишта шудааст. “Шавоњид-уннубувват” дар Њиндустон чоп шудааст.
“Фавоид-уз-Зиѐия”. Китоби машњури дар илми нањв навиштаи Мавлоно Љомї
“Фавоид-уз-Зиѐия ѐ шарњ бар “Кофия”-и Ибни Њољиб” мебошад, ки бо номњои
“Шарњи мулло” ва “Шарњи мулло Љомї” њам маъруф аст. Ин китобро Љомї як сол
ќабл аз марги хеш барои таълими фарзанди худ Зиѐуддин Юсуф нигоштааст.
“Фавоид-уз-зиѐия” аз оғози навишта шуданаш то замони мо дар њавзањои
илмию муассисањои таълимии динї аз љумлаи китобњои асосии таълимї ба њисоб
меравад. Аз ин асар дараљаи табањњури соњиби он ба забони арабї маълум мешавад.
“Чињил њадис” (тарљумашуда дар соли 1481). Ин рисола шомили муќаддима,
тарљумаи чињил њадиси њазрати Муњаммади Мустафо (с) буда, бо номњои “Арбаин”,
“Арбаина њадис”, “Тарљумаи чињил њадис” низ шинохта мешавад ва бисѐр машњур
аст. Њадисњо дар ин асар бо равиши хоссе зикр шудаанд. Тариќи тарљумаи онњо
чунин аст: нахуст, матни њадисњо ба забони асл оварда мешавад; сонї, њар кадомро
дар ќолаби ќитъањо, ки аз ду байт иборатанд (дар бањри хафиф) тарљума мекунад.
Муќаддимаи рисола мансур аст.
Тасаввуфу ирфон. Асарњои дар заминаи тасаввуфу ирфон нигоштаи Мавлоно
Љомї бахши муњим ва ќобили таваљљуњи асарњои насрии адибро ташкил медињанд.
Зайлан ба муаррифии њар кадоми онњо пардохта мешавад.
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Китоби “Наќд-ан-нусус фї шарњи “Наќш-ал-фусус”. Шайхи бузург Муњйиддин
ибни Арабї китобе дорад бо унвони “Наќш-ул-фусус”, ки хулосаи китоби маъруфи
“Фусус-ал-њикам”-и худи ў мебошад. Мавлоно Љомї китоби мазкури хешро дар
шарњи њамин “Наќш-ал-фусус” нигоштааст. Ин асар нахустин асари ирфонии
Мавлоно Љомї буда, таърихи нигориши он ба соли 1459 рост меояд. “Наќд-ан-нусус”
бо сабки омехтаи насри форсию арабї навишта шудааст.
Донишманд ва муњаќќиќи амрикої Вилям Читек ин китобро тасњењ карда, бо
муќаддимаи љомеъ ва таълиќот дар соли 1951 дар Тењрон ба чоп расонидааст.
Лавойењ. Ин рисола яке аз муњимтарин осори ирфонии Мавлоно Љомї ба њисоб
меравад. “Лавойењ” рисолаи њаљман хурдест, ки бо насри мусаљљаъ навишта шуда ва
њар фасли асар, ки “лойиња” номида шудааст, шомили рубоиѐти дилчаспу љаззобе
мебошад, њомили маъонии ирфонї њастанд.
“Лавойењ” њамчун туњфа ба шоњи Њамадон Љањоншоњи Ќароќуюнлуи туркмон
таќдим шудааст. Ин асар дар Эрон чоп шудааст.
“Лавомеъ дар шарњи ќасидаи хамрияи форизия”. Љомї дар ин рисола баъзе аз
абѐти ќасидаи хамрияи Ибни Форизи Мисриро (1181-1229), ки бисѐр машњур
мебошад, бо сабки мунњасир ба фард шарњ кардааст. Муњимтарин вижагии
“Лавомеъ” аз он иборат аст, ки Љомї дар шарњу тавзењи матолиб аз ќолаби рубої
суд љустааст. Аз ин љост, ки дар матни асар рубоиѐти зиѐде љой дода шудаанд.
Таърихи таълифи асар ба соли 1471 иттифоќ афтодааст.
“Шарњи тоияи форизия”. Ин рисола њам дар шарњи як ќасидаи Ибни Фориз аст,
ки њамчун “Ќасидаи тоия” ѐ “Назм-уд-дурар” ѐд мешавад. Шеваи нигориш дар ин
рисола ба њамон равиши “Лавомеъ” аст. Рубоии зерин њусни маќтаъи рисолаи мазкур
мебошад:
Њам орзуи хотири афкор туї,
Њам ғояти маќсуди дили зор туї.
Њар хастадил ихтиѐри ѐре кардаст,
Моро зи миѐни њама мухтор туї!
“Ашшиъат-ул-ламаъот”. Ин китоб шарњест ба “Ламаъот”-и Шайх Фахруддини
Ироќї, ки таълифи он дар соли 1482 ба охир расидааст. Шайх Ироќї “Ламаъот”-и
хешро дар натиљаи њузур дар љаласањои дарсии Шайх Садруддини Ќунявї (шогирди
Муњйиддин ибни Арабї) таълиф кардааст. Мавлоно Љомї мутаносибан дар бисту
њашт ламъа “Ашшиъат-ул-ламаъот”- ро ба шевае шарњ кардааст, ки китоби вай ба
масобаи муњимтарин осори ирфонї шинохта шудааст.
“Суханони Хољаи Порсо”. Ин рисола аз нигоњи њаљм кўтоњ буда, шомили
суханони Хоља Муњаммади Порсои Бухорої мебошад. Љомї каломи Хољаи
мазкурро, ки дар мавзеъњои гуногун ба сурати пароканда сабт шуда будаанд, љамъ
оварда ва ба шакли рисолаи људогона даровардааст. Муњтавои суханони мастур дар
ин рисола њомили андешањое мебошанд, ки дар доираи мабоњиси марбут ба вањдати
вуљуд ба њам меоянд.
Рисолаи “Тариќи таваљљӯњи хољањо”. Ин рисолаи њаљман хурд бо номњои дигар
њам ѐ шудааст, ба мисли: “Рисолаи поси анфос”, “Рисола дар шароити зикр”, “Рисола
дар туруќи Наќшбандия”, “Рисолаи сарришта”, “Рисолаи нурия”, “Рисолаи
Наќшбандия”. Дар миѐни асомии мазкур Абдулњай Њабибї унвони “Рисолаи
сарришта”- ро баргузида ва тањти њамин ном онро тасњењ кардааст. Мавзўи асосии
рисолаи “Тариќи таваљљӯњи хољањо” тариќа ва одоби зикру шеваи он бар равиши
Наќшбандия мебошад.
“Шарњи њадиси Аберазин ал-Уќайлї”. Ин асар кўтоњтарин рисолаи Мавлоно
Љомї мебошад, ки дар посух ба суоли зерини Аберазин ал-Уќайлї навишта шудааст:
“Парвардигори мо, ќабл аз он ки махлуќоти хешро биѐфаринад, дар куљо будааст?”.
Ин суолро Уќайлї ба Пайғамбар (с) додааст.
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Мавлоно Љомї дар ин рисола бо такя ба суханони донишмандону бузургони
дин “маротибу њазароти зуњури Њаќ(ќ) субњонању”- ро шарњ кардааст.
“Шарњи рубоиѐт”. Ин рисола бо далоили муњкам дар исботи вањдати вуљуд
навишта шуда ва аз оғози таърихи таълиф (1473) то имрўз дар миѐни ањли илму адаб
бисѐр машњур мебошад. Нусхањои ќаламии рисола дар Мовароуннањру Хуросон,
Туркия, Њинд ба таври васеъ интишор ѐфтааст.
Тариќи баѐни матолиб дар рисола чунин аст, ки муаллиф барои исботи
назарияи вањдати вуљуд ва масъалањои марбут ба он чињилу шаш рубоиро зикр
карда, дар зайли њар кадом маънињои мустафод аз мазомини онњоро матрањ
кардааст. Дар њолати зарурат бо маќсади тавзењи мушкилот, тафсили муљмалот,
таќвияти андеша ва исботи ғарази аслї Мавлоно Љомї ба оѐти каломи раббонї Ќуръони карим ва аќволи бузургони тариќати тасаввуф, ба монанди Саъдуддини
Ќошғарї, Бањоуддини Наќшбанд ва дигарон такя кардааст.
Дар хусуси маќсади аслии рисола ва тариќи баѐни он андешаи худи муаллиф
чунин аст: “...рубоие чанд дар исботи вањдати вуљуд ва баѐни таназзулоташ ба
маротиби шуњуд бо танбењ бар кайфияти дарѐфтани он ало сабил-ил-кашфи ва-лирфон ва расидан ба он би-т-тариќ-уз-завќи ва-л-виљдон самти итмом гирифта буд ва
сурати интизом пазируфта. Аммо чун тарљумони забонро ба воситаи риояти ќофия
майдони иборат танг буд ва рањнаварди баѐнотро ба љињати муњофазат бар вазн пойи
ишорат ланг, мухаддароти маънии он бе ниќоби иљмол љамоле наменамуд ва
мастуроти њаќоиќи он бе њиљоби ишкол чењра намекушуд. Лољарам, дар зайли он
рубоиѐт аз барои тафсили муљмалот ва тавзењи мушкилот калимае чанд маншур аз
суханони кубарои дину урафои ањли яќин марќум мегардаду мастур” (6, 272).
Рисолаи “Шарњи рубоиѐт”-и Мавлоно Љомї дар Эрон, Афғонистон ва
Тољикистон ба чоп расидаву дастрас мебошад. Матни интиќодии он бо кўшиши
донишманди афғонистонї Моили Њиравї, дар соли 1964, дар Кобул зевари табъ ба
бар кардааст.
“Шарњи “Фусус-ал-њикам”. “Фусус-ал-њикам” муњимтарин китоби Ибни Арабї
ба њисоб меравад, ки онро Мавлоно Љомї дар соли 1491 ба забони арабї шарњ
кардааст. Чунонки ќаблан ѐдовар шудем, Мавлоно Љомї мухтасари њамин китобро
њам људогона шарњ карда буд. Ин рисоларо љомишиносон охирин асари ирфонии
Љомї мењисобанд.
Шарњи бар “Фусус-ал-њикам” нигоштаи Љомї аз муњимтарин шурўњотест, ки
бар ин асар навишта шуда ва худи вай ба масобаи бењтарин тарљумони мактаби
вањдативуљудии Ибни Арабї шинохта шудааст.
Расоили манзуми омехта бо наср. Рисолањои ба чунин равиш навиштаи Мавлоно
Абдуррањмони Љомї ба сабки таълифи рисолањои таълимии пешиниѐн ба миѐн
омада, ќабл аз њама, моњияти адабию таълимї доранд.
Нахустин рисолаи манзуми омехта бо наср, ки ба ќалами Љомї нигошта
шудааст, “Сарфи форсї” мебошад. Ин асари таълимї бисѐр машњур буда, аз замони
таълиф то ба рўзгори мо ба сифати асари таълимию омўзишї дорои ањамият
мебошад. “Сарфи форсї” њанўз ба хатти кириллии тољикї ба чоп нарасидааст, вале
нусхањои дастнавис ва чопи сангии он хеле зиѐд аст.
Асари дигари ба равиши мазкур навишташуда бо номи “ар-Рисолат-ус-сония” ѐ
“Шарњи байтайни Маснавї” маълум мебошад. Ин рисола аз нигоњи њаљм кўтоњ буда,
дар шарњи маънии ќобили дарѐфт аз мафњуми “най” нигошта шудааст. Дар шарњи
байтайни мазкур Љомї такя ба андешаи вањдати вуљуд дорад. Ин рисола њам ба
хатти кириллии тољикї дастрас нест.
Севумин ва охирин асари ба сабки мавриди назар навиштаи Љомї рисолаи
кўтоњест, ки тањти унвони “Шарњи байти Амир Хусрави Дењлавї” шинохта шудааст.
Ин рисола дар шарњи байти зерин нигориш ѐфтааст:
Зи дарѐи шањодат чун нањанги “ло” барорад сар,
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Таяммум фарз гардад Нуњро дар ваќти тўфонаш.
Љомї дар шарњи ин байт чунин гуфтааст:
“Ло” нањангест коинотошом,
Арш то фарш даркашида ба ком.
Њар куљо карда он нањанг оњанг,
Аз ману мо на бўй монду на ранг.
Ин рисола њам њанўз зевари табъ ба бар накардааст.
Рисолањои хурд. Илова бар асарњои мазкур ба ќалами Абдуррањмони Љомї
якчанд рисолањои кўчаке њам навишта шудаанд, ки баъзеи онњо њанўз ба сурати
комилу боиста муаррифї нашудаанд, зайлан ба онњо ишора мешавад.
“Рисолатун фї-л-вуљуд”. Дар ин рисола, ки ба забони арабї навишта шудааст,
бањс перомуни вуљуду моњиѐт буда, њанўз ба забони тољикї тарљума нашудааст.
Тарљумаи англисии рисола мављуд аст, ки бо кўшиши Николас Њир дар соли 1977 ба
чоп расидааст.
“ад-Дуррат-ул-фохира ѐ тањќиќи мазњаби сўфиву мутакаллиму њаким”. Ин
рисола низ ба забони арабї буда, шомили муќоисаву доварињои муаллиф миѐни
андешаи њукамо, ањли калом ва сўфиѐн дар масъалањои алоќаманд ба назарияи
вањдати вуљуд аст. “Дуррат-ул-фохира...” ба забонњои форсї ва англисї тарљума
шудааст.
“Рисолаи тањлилия”. Унвони дигари ин рисола ба сурати комил чунин аст:
“Рисолаи тањлилия ѐ рисолаи ло илоња ила-л-Лоњ”. “Рисолаи тањлилия”, чунонки аз
бахши дувуми унвони он бармеояд, ба сурати бисѐр кўтоњ дар шарњи љузъи аввали
калимаи таййиба – “Ло илоња ила-л-Лоњ” нигошта шудааст.
“Маноќиби Шайх-ул-ислом Хоља Абдуллоњи Ансорї”. Тибќи иттилои
љомишиносон, аз ин рисола танњо нусхаи мунњасир ба фарде мављуд аст, ки дар
Дењлї мебошад.
“Тафсири сураи фотињат-ул-китоб”. Ин рисола ба забони арабї буда, дар њаљми
бист сафња шомили тафсири сураи нахустини Ќуръони карим мебошад. Асли рисола
дар таркиби маљмўае, ки њовии бисту ду китобу рисола аз Мавлоно Љомї мебошад,
тањти раќами 1357 дар китобхонаи Британия мањфуз аст.
“Тафсири сураи ихлос”. Ин рисола, чунонки аз унвонаш бармеояд, дар тафсири
сураи “Ихлос” нигошта шудааст. Аз матни як руќъаи шомили рисолаи “Муншаот”-и
Љомї (дар љавоби мактуби Ќозї Исо навишта шудааст) бармеояд, ки Мавлоно Љомї
тафсири сураи “Ихлос”-ро дар ќолаби нома ба унвони Ќозї Исои Соваљї
фиристодааст.
Њамин тавр, аз баррасии осори мансури Мавлоно Абдуррањмони Љомї чунин
бармеояд, ки ин адиби тавоно дар љодаи насрнависї њам ќудрати тавоно дорад.
Мутаассифона, теъдоди зиѐди асарњои мансури адиб, бахусус, рисолањои ў, ки
шомили мавзўоти мутафарриќанд, то њол дар њавзаи адабпажўњишии Тољикистон ба
сурати комил шинохта нашудаанд. Бамаврид аст, ки донишљўе асарњои мансури
Љомиро ба сурати љомеъ мавриди баррасии илмї ќарор бидињад.
Асарњои мансури Мавлоно Љомї аз нигоњи фарогирии матолиб ба анвои зерин
таќсим мешаванд: осори мансури адабї, асарњои илмї, таълимї, улуми динї,
тасаввуфу ирфон, шарњ, тафсир. Љомї асарњои мансури хешро ба ду забон: форсии
тољикї ва арабї навишта, аксари онњоро бо порчањои манзум њам пиростааст. Баъзе
рисолањояш дурри манзуми омехта бо наср њастанд, ки онњоро бо таваљљӯњ ба мавќеи
наср дар хилоли мутун дар шумори асарњои мансури адиб дохил кардан мумкин аст.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЗЫ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
Мавлана Абдуррахман Джами относится к числу литераторов, которые своими многочисленными
поэтическими прозаическими произведениями занимают особое тайное место в истории персидскотаджикской литературы. В средневековых литературно-исторических и научно-исследовательских работах
современных литературоведов Абдуррахману Джами приписывается от 45 до 148 поэтических и
прозаических произведений.
В настоящей статье рассматривается писательская деятельность Абдуррахмана Джами на примере его
прозы. В результате тематической классификации его проза разделяется на художественную, научнообразовательную, религиозную, суфийскую и прозу, смешанную с поэзией. Также рассматриваются
некоторые трактаты Джами, написанные на арабском языке.
Ключевые слова: Абдуррахман Джами, тематическая классификация, художественная проза,
трактат, религиозная проза, суфийская проза, научная проза.
THEMATIC QUALIFICATION OF ABDURRAHMAN JAMI’S PROSE.
In the history of Tajik –Persian literature Maulana Abdurrahman Jami, pertained to those poets, who were
familiar with numerous literary heritage of the prose’s and poetries of great origin. If we count the general amount
of Jomy’s literary heritage according to the corrected information from ―Risolai munshaot ‖ (letters written by
clerks)of Abdulaly Noor Ahrory, it numbers 148 works (45 to 47 in the sources and 77 in the modern scientific
books ), and it is necessary to know that amongst them, the part deserving attention and importance form those
eternal works- masterpieces which were written in prose.
In order to value the dignity of poetical activity of the poet Abdurrahman Jami in this article, his prosaic
works are presented in the following way: literary heritage, scientific-educational, religious, Sufism and mystic,
poetry mixed with prose works, with attention on subject categorization and matter of the discussion. At the end of
some small thesis, it is pointed out that several of them were written in Arabic language.
Key words: Abdurrahman Jami, literary heritage of the prose’s, literary heritage, scientific-educational,
religious, Sufism and mystic, poetry mixed with prose works.
Сведения об авторе: М. Нарзикул - доктор филологических наук, профессор, декан филологического
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ШУАРОИ ОРИФ ДАР «БАЊОРИСТОН”- И ЉОМЇ
Маќсудов Бадриддин
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тавре маълум аст, “Бањористон” асари насрии адабї-таълимии пурмањсултарин
адиби тољик Мавлоно Абдуррањмони Љомї мебошад ва онро ў дар синни 73-солагї
дар соли 1487 бахшида ба Зиѐуддин Юсуф - писари њамон ваќт дањ сол доштааш,
иншо намудааст. Ин асарро Љомї дар пайравии “Гулистон”-и Саъдї таълиф
кардааст ва он аз муќаддимаву њашт равза ва хотима иборат аст. Ин њам маълум аст,
ки равзаи њафтуми ин асар “Дар достони мурғони ќофиясанљи саробўстони
суханварї ва тўтиѐни ғазалсаройи шакаристони назмгустарї” унвон дошта, муаллиф
рољеъ ба моњияти шеър ва ањволи шуаро суњбат оростааст. Ин равза асосан хусусияти
тазкиравї дорад ва ба равиши тазкирањои умумї иншо гардидааст. Љомї дар ин
ќисмати “Бањористон” аз Рўдакї сар карда рољеъ ба ањвол ва мушаххасоти умдаи
осори 39 тан шоири гузашта ва замони худ маълумот ироа кардааст.
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Маќсади мо дар ин маќола баррасии иттилооти Љомї доир ба шуарои ориф дар
“Бањористон” мебошад. Агар ба пешинаи тањќиќи ин мавзўъ назар афканем,
мебинем, ки муњаќќиќи асосии њаѐт ва эљодиѐти Љомї – профессори зиндаѐд Аълохон
Афсањзод, гарчи китобњои бисѐре дар мавриди осори Љомї таълиф намудаанд, ва аз
љумла “Бањористон”-ро низ њамчун китоби адабї-бадеї муфассал таљзияву тањлил
кардаанд, аммо доир ба мавзўи матрањнамудаи мо мушаххасан чизе нагуфтаанд ва
њар чї гуфтаанд, иртибот дорад ба баррасиии умумии иттилооти Љомї дар бораи
шуарои ањди классикии форсу тољик (1). Е.Э.Бертелс. ки хеле пештар аз А.Афсањзод
дар бораи Љомї ва осори вай тањќиќот бурдааст, њини сухан рондан дар бораи
“Бањористон” асосан дар мавриди нисбат ба забони “Гулистон”-и Саъдї содатару
табиї будани забони он мулоњиза рондааст (5). Академик Абдулғанї Мирзоев низ
дар як маќолаи ба “Бањористон” бахшидаи худ, асосан љињатњои тарбиявии ин
асарро тањлил намуда, оид ба равзаи њафтуми “Бањористон” тамоман изњори назар
накардаанд (9). Њамчунин чанд муњаќќиќи дигар, аз ќабили А.Њикмат (15),
А.Эделман (22), М. Шарифзода (20), М.Раљабов (11), Х. Шарифов (21) ва дигарон дар
баробари ќайд намудани ањамияти тарбиявию ахлоќии ин асар, љињати омўхтани
њаѐт ва эљодиѐти як зумра намояндагони бузурги адабиѐти классикии форсу тољик
сарчашмаи муњим будани онро гўшзад намудаанд. Дар миѐни суханшиносони тољик
Н.Сайфиев маќолаи махсусе таълиф намудааст тањти унвони “Бањористон”-и Љомї
ва ањамияти адабии он”, аммо дар он муаллиф равзаи њафтуми ин асарро њамчун
сарчашмаи муњимми омўзиши намояндагони машњури адабиѐти марњилаи классикии
форсу тољик ба таври умумї мавриди бањс ќарор додааст (12). Њамин тартиб, то њол
доир ба мавзўи мавриди назари мо, яъне шуарои ориф дар “Бањористон”, ки
масъалаи љузъї, вале хеле муњимми ин асари љолиби Мавлоно Љомї мебошад,
тањќиќи алоњидаи илмї сурат нагирифтааст.
Ин љо суолњои асливу асосї аз инњо иборатанд, ки Љомї дар равзаи њафтуми
“Бањористон” дар бораи кадом шоирони сўфимашраб ѐ орифони шоир сухан ба миѐн
овардааст ва чаро? Баррасињои ў дар “Бањористон” аз баррасињояш дар “Нафањотал-унс” рољеъ ба ин гуна шоирон чї фарќ дорад? Вай ба њайси суханшиноси дараљаи
аввали замони худ дар бораи эљодиѐти шуарои ориф чї мудоњизањо дорад? Ба кадом
пањлуи мушаххасоти эљодиѐти онњо мароќ зоњир намудааст ва онњоро чї гуна арзѐбї
кардааст?... Посух гуфтан ба ин гуна суолњо, албатта, дар тафњими диди завќию
эстетикии Љомї – ин суханшиноси тирози аввали асри XV нисбат ба чанд тан аз
шоирони бузурги сўфиманиши мо ѐ онњое, ки дар ашъорашон мазомини ирфонї љой
доранд, кумак хоњад кард.
Ќабл аз њама ин љо бояд гуфта шавад, ки Абдуррањмони Љомї њудуди дањ сол
пеш аз эљоди “Бањористон” китоби бисѐр баарзиши худаш “Нафањот-ул-унс мин
њазарот-ил-ќудс”-ро таълиф намуда буд. Дар ин китоб Љомї таќрибан дар бораи
ањволи 620 солики тариќату урафои исломї иттилоъ дарљ кардааст (17). Њамзамон ба
инњо Љомї рољеъ ба ањволи як зумра шоирони ориф ѐ орифони шоир аз ќабили Саид
Ќосими Табрезї, Авњадии Кирмонї, Саної, Шайх Аттор, Саъдї, Шайх Ироќї,
Амир Њусайнї, Авњадии Мароғаї, Хоќонї, Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї.
Шайх Камоли Хуљандї, Мағрибї ва Њофизи Шерозї низ маълумоти ќобили
мулоњиза ироа кардааст. Аммо баррасињои ў дар бораи шоирони номбурда ва
эљодиѐташон аз мавќеияти тасаввуф ва ирфон аст. Иртиботи ў бо онњо дар ин
тазкира равиши ирфонї дорад. Вай ба њар яки номбаршудагон њамчун орифони
бузурги замони худашон нигариста бо завќи имониву тафаккури ќалбї бархурд
кардааст. Аммо кўшидааст то њадди мумкин нисбат ба њар якашон иттилооти
комилтаре бидињад. Аз љумла, дар бораи ному лаќабу куния, зоду бум ва дар кадом
тариќати сўфия будани онњо, муриди кадом шайх буданашон, сафарњо, њаљ кардани
эшон, мушаххасоти риѐзату муљоњидоти сулукашон, ривоятњои мављуд рољеъ ба
ањволи рафеи маънавии онњо, ановини осори ирфониашон, ба суњбати кадом
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бузургони тасаввуф расидани онњо, санаи даргузашт, муддати умр ва мазори онњо
маълумот ироа кардааст. Дар китоби “Нафањот” Љомї, тавре ки ишора намудем,
манзилати рўњонї ва ирфонии ин бузургонро бар маќоми шоириашон тарљењ
додааст. Чунончи, дар бораи Хоќонї мегўяд: “Њарчанд вай шогирди Фалакии шоир
аст ва ба шеър шуњрати тамом ѐфтааст, чунин гўянд, ки вайро варои таври шеър
таври дигар будааст, ки шеър дар љанби он гум буда. Чунонки њазрати Мавлавї,
ќаддаса сиррању, гуфтааст:
Шеър чї бошад бари ман, то ки занам лоф аз ў,
Њаст маро фанни дигар ғайри фунуни шуаро.
Ва суханони вай бар ин маънї шоњид аст, чунонки мегўяд:
Сурати ман њама Ӯ шуд, сифати ман њама Ӯ,
Лољарам кас ману ман нашнавад андар суханам.” (17, 745-746).
Љомї њамчунин Шайх Саъдиро аз афозили сўфия медонад, ки ба суњбати Шайх
Шањобуддини Суњравардї расида ва якљо бо ў сафари дарѐ кардааст. Инчунин Љомї
борњо пиѐда њаљ кардани Саъдї ва соири риѐзатњои имонии ўро зикр карда (17, 738),
вале дар бораи њунари шоирию нависандагии ў чизе нагуфтааст.
Рољеъ ба Амир Хусрави Дењлавї фармудааст, ки муриди Шайх Низомуддини
Авлиѐ буд ва ба ишорати ў ба суњбати Хизр расидааст. Вайро аз машраби ишќу
муњаббат чошние тамом будаву соњиби самоъу ваљд...(17, 738).
Ваќте навбат ба Камоли Хуљандї мерасад, шуғли шоириро барояш пардае
медонад, ки барои ошкор нагардидани сирри ботиниаш ва мунњариф сохтани назари
дигарон аз ањволаш паси он мутаворї мешуда. Чунончи, мегўяд: “Вай (Шайх Камоли
Хуљандї – Б.М.) бисѐр бузург будааст ва иштиғоли вай ба шеъру такаллуф дар он
ситру талбисро буда бошад, балки мешояд барои он буда бошад, ки зоњир мағлуби
ботин нашавад ва аз риояти сурати убудият бознамонад...” (17, 750).
Њине ки дар бораи Њофиз сухан мекушояд ўро тарљумонуласрор ва донандаи
асрори ғайбия ва маонии њаќиќия муаррифї мекунад ва суханонашро воќеъшуда бар
машраби тоифаи сўфия медонад. Дар мавриди девонаш ќавли яке аз азизони
силсилаи хољагонро меорад, ки фармудааст: “Њеч девон бењ аз девони Њофиз нест,
агар марди сўфї бошад” (17, 753) ва ғайра.
Аммо дар равзаи њафтуми “Бањористон” мебинем, ки мавќеъгирии Љомї нисбат
ба шоирони ориф бакуллї дигар аст. Аввал ин ки на њамаи он шоироне ки дар
“Нафањот” зикрашон рафтааст, дар “Бањористон”, зењни ўро ба худ машғул
доштаанд. Сабаби чунин њол дар он аст, ки Љомї дар “Бањористон” ба њайси
суханшиноси баркамоли таълимдињанда зоњир мешавад, на ба њайси фањли ирфон.
Бинобар ин аз миѐни шоирони сўфимашраби дар “Нафањот” овардааш, фаќат дар
бораи Хоќонии Шарвонї, Шайх Саъдии Шерозї, Хоља Њофизи Шерозї, Шайх
Камоли Хуљандї, Амир Хусрави Дењлавї, Амир Њасани Дењлавї ба њайси шоирони
тирози аввал маълумот дарљ намудааст. Рољеъ ба баъзе шоирони дигаре, ки дар
эљодиѐташон ғояњои тасаввуфї љой дорад, дар “Бањористон” маълумоти мухтасар
њаст, вале дар “Нафањот-ал-унс” аз онњо зикре нест. Пас, аз дидгоњи Љомї шуарои
ориф онњоеанд, ки зикрашон дар “Нафањот” рафтааст, яъне Хоќонї, Саъдї, Њофиз,
Камол, Амир Хусрав ва Амир Њасан. Аммо миѐни иттилооти “Нафањот-ул-унс” ва
“Бањористон” дар мавриди ин шоирони ориф фарќи зиѐд ба мушоњида мерасад.
Аввалан, дар “Бањористон” баррасињои Љомї аз мавќеияти тафаккури аќлонию
тањлилї аст, биноан аз маќоми ирфонии шоирони ахируззикр чизе ба даст намеояд
ва ин љо њар чї гуфтааст, фаќат ба маќоми шоирии эшон рабт дорад. Сониян, дар
мавриди баъзе мушаххасоти њунари шоирии онњо аз ќабили дар кадом анвоъи шеърї
бештар дастболо будани онњо, вижагињои умдаи услубии халлоќияти адабии онњо ва
ғайра доварињо кардааст. Яъне дар баррасињои Љомї дар “Бањористон” аз тасаввуф
бўе нест. Дар мавриди ин ки чаро аз миѐни шоирони сўфиманиш таваљљуњи Љомиро
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мањз њамин шоирон љалб намудаанд, посух чунин аст, ки аввалан, эшон аз нигоњи
Љомї дар таърихи адабиѐти форсї бузургтарин шоирони ғиногў буданд, сониян, ва
муњимтар аз њар сабаби дигар дар раванди адабии асри Љомї пеш аз њама ва беш аз
њама офаридањои адабии њамин шоирон наќши муњим доштанд. Ин љо гуфтани он
њам баљост, ки давраи зиндагии Абдуррањмони Љомї, яъне ќарни XV, замони ривољи
шеъру шоирї буд. Масалан, Алишери Навої дар “Маљолис-ун-нафоис”-и худ оид ба
132 шоири рубъи ахири асри XV иттилоъ додааст (10). Давлатшоњи Самарќандї –
тазкиранависи њамин давр, доир ба 42 тан шоири бузурги њамин ањд маълумот
овардааст (6). Аммо ба таъйиди муњаќќиќони њамин давраи адабиѐтамон аксари
шоирони ин ањд назирасаро буданд. Њошими Разї – яке аз мутахассисони шеъри ин
замон, менависад, ки теъдоди бисѐри шоирони замони Љомї асосан бар истиќболи
ашъори шоирони тавонои салаф – Хоќонї, Саъдї, Њофиз, Амир Хусрав, Камоли
Хуљандї бархоста буданд (16, 68). Худи Абдуррањмони Љомї низ ба шоирони
номбурда ихлоси бузург мепарварид ва махсусан дар ғазал онњоро пайравї кардааст.
Дар бораи пайравии Љомї аз Њофиз маќолаи муфассали марњум А.Афсањзод бо номи
“Љомї ва Њофиз” (2), рољеъ ба пайравии Љомї аз Амир Хусрави Дењлавї маќолаи
зиндаѐд М.Баќоев унвонии “Љомї ва Хусрав” (3) ва дар хусуси пайравии Љомї аз
Камоли Хуљандї маќолањои нависандаи ин сутур тањти унвонњои “Љомї ва Камол”
ва “Љомї ва Камол аз мавќеи диди наќшбандия” (8) вуљуд доранд ва хонандагон
метавонанд ба онњо руљўъ намоянд.
Ин љо бояд таъкид намоем, ки ба баррасињои суханшиносонаи Љомї дар
“Бањористон” оид ба њамаи шоирони салаф умуман ва нисбат ба шоирони мавриди
назари мо махсусан ањамияти љиддї додан лозим аст. Зеро Љомї чи дар замони
худаш ва чи дар даврањои баъдї ба њайси донандаи бузурги назариѐти адабї ва
амалияи эљодї, инчунин донишманди санљидагў эътироф гардидааст.
Инак, Љомї дар “Бањористон” ваќте аз Афзалуддин Хоќонии Шарвонї сухан
мекушояд, маќоми ўро дар шоирї бисѐр баланд арзѐбї мекунад ва мегўяд: “Вайро ба
сабаби камоле, ки дар саноати шеър дошта “Њассонулаљам” лаќаб кардаанд. Аз
њамаи шуаро дар услуби сухан мумтоз аст ва дар ин шеваи ғариб беанбоз” (18, 147).
Модоме ки Љомї ин суханонро меорад, маълум мешавад, ки худаш низ бо он
мувофиќат дорад. Њассон ибни Собит аввалин шоири замони паямбари ислом буд,
ки аз љониби охирї дастгирї ѐфта буд. Љомї, ки Хоќониро “Њассонулаљам”
хондааст, пас, дар шоирї њампояи Њассон ибни Собит будани ўро таъйид менамояд.
Љомї дар “услуби сухан” ва “шеваи ғариб” бењамто будани Хоќониро ба ќайди
тањрир меорад, аммо кадом услубу шева будани онњоро сарењан нагуфтааст. Шояд ў
вусъати хаѐл ва тасвирњои даќиќи Хоќониро дар назар дошта бошад. “Услуби сухан”
гуфтани Љомї метавонад маънои суханорої (стилизация) ва “шеваи ғариб” мафњуми
тарзи хос (поэтическая выдумка)-ро дошта бошад, Баъдан, Љомї “дар мавоизу њикам
тариќаи њаким Саної сипардани” Хоќонї ва “гўйи мусобиќат аз аќрон бурдани” ўро
зикр намуда аз муфохирањояш ѐд кардааст. Њамчунин аз шеъри дар мадњи Хоќонї
сурудаи Рашиди Ватвот як пораро оварда, соњиби маснавии “Туњфат-ул-Ироќайн”
будани Хоќониро ќайд кардаву аз њамин маснавї чанд байте намуна овардааст.
Аз ин ќайду ишорањои Љомї маълум мешавад, ки ў бо осори Хоќонї шиносоии
том доштааст ва њар як таъйиноти ў дар иртиботи мушаххасоти шахсияти Хоќонї ва
эљодиѐти ў метавонанд масъалањои бузург дар тањќиќи ин шоир ва ашъори ў бошанд
ва онњо то њол комилан њаллу фасл нашудаанд.
Дар зикри Шайх Саъдии Шерозї муаллифи “Бањористон” номи ўро
Муслињуддин ва тахаллуси адабиашро ахзшуда аз номи мамдўњаш (њокими Форс)
медонад ва муътаќид аст, ки “вай (Саъдї—Б.М.) ќудваи мутағаззилон аст. Њеч кас
пеш аз вай беш аз вай тариќи ғазал наварзида ва суханони вай њама тавоифро маќбул
афтода” (18, 155). Дар ин љумлаи муљазу ќатъии худ Љомї арзѐбии њаќќониро нисбат
ба Саъдї адо кардааст. Дар њаќиќат то замони Саъдї дар сурудани ғазал њеч шоири
93

аз ў забардасттар набудааст ва ғазалњои Саъдї мавриди писанди њамагон ќарор
доштааст. Ин ду нуктаи муњимро, ки Љомї изњор кардааст, суханшиносони муосири
мо бо далелњои мањкам муфассал тањќиќ намуда ба субут расонидаанд.
Дар идома Љомї менависад, ки “яке аз шуаро гуфта ва, алњаќ, гавњари инсоф
суфта: ќитъа –
Дар шеър се тан паямбаронанд,
Њарчанд ки “ло набия баъдї”
Авсофу ќасидаву ғазалро
Фирдавсию Анварию Саъдї” (18, 155).
Њарчанд номи муаллифи ќитъаи мазбур то ба имрўз маљњул боќї мондааст, дар
њар сурат ин ќитъаро бори аввал Љомї дар “Бањористон” оварда ва баъдан машњур
гаштааст.
Љомї дар “Бањористон” дар бораи Хоља Њофизи Шерозї низ бисѐр мухтасар,
вале пурмуњтаво сухан кардааст ва мо онро зайлан бапуррагї меорем: “Аксари
ашъори вай (Њофиз—Б.М.) латифу матбўъ аст ва баъзе ќариб ба сарњадди эъљоз.
Ғазалиѐти вай нисбат ба ғазалиѐти дигарон дар салосату равонї њукми ќасоиди Зањир
дорад нисбат ба ќасоиди дигарон. Ва салиќаи шеъри вай наздик аст ба салиќаи
Низории Ќањистонї. Аммо дар шеъри Низорї ғассу самин бисѐр аст ба хилофи
шеъри вай. Ва чун дар шеъри вай асари такаллуф зоњир нест, вайро “Лисонулғайб”
лаќаб кардаанд” (18, 155).
Њукми ахири Љомї, яъне сабаби лаќаби Лисонулғайб гирифтани Њофизро дар
набудани асари такаллуф дар шеъри вай маънидод кардани ў бисѐр аљиб аст.
Такаллуф дар луғат ба маънии мурооти барзиѐду сохта ва зўрбазўракї омадааст. Дар
истилоњи адабї такаллуф ин ифроту тафрит дар зеб додани сухан ва суханбозї
(тасаннуот) аст. Сабаби чунин арзѐбии Љомї нисбат ба шеъри Њофизро бояд дар он
донем, ки дар асри Љомї сабки сухани аксари шуаро печида, тасаннуъї ва ороишї
буд. Яъне, шоирон гароиш ба такаллуф доштанд ва мехостанд дар ашъори љавобї ва
ғайриљавобиашон пешдаст будани худро аз шуарои салаф нишон бидињанд. Ба ќавли
Љомї дар шеъри Њофиз њамин гуна такаллуфот, яъне тасаннуот дида намешавад.
Сабкаш маснўъ нест, баръкси сабки њамзамонони Љомї табиї, мунсаљим, хушоянду
баљо ва латифу матбўъ аст ва њатто дар зоти худ шабењи мўъљиза мебошад. Чунин
воќеияти сабкї ва ғоявии шеъри Њофиз Љомиро сари шўру шавќ овардааст ва
водоштааст, ки шеъри ўро бо шеъри бузургони мутаќаддам муќоиса намояд ва ғассу
самини эшонро бубинад.
Муболиға намешавад, агар гўем, ки дар замони мо њофизшиносони дунѐ рўйи
девони Њофиз як китобхона китобњо навиштаанд ва хулосаи њамаи онњо њамин
тазаккуроти Љомї дар “Бањористон” аст.
Мебинем, ки Љомї дар ин асараш ба њунари шоирии Камоли Хуљандї низ зиѐда
эътибор дода, дар ин замина маќоми ўро дар ѓазалсарої бисѐр рафеъ арзѐбї
намудааст. Аз љумла ў менависад: «Шайх Камоли Хуљандї, ва рањматуллоњи таоло,
вай дар латофати сухан ва диќќати маонї ба мартабаест, ки беш аз он мутасаввир
нест, аммо муболиѓа дар он шеъри вайро аз њадди салосат берун бурда ва аз чошнии
ишќу муњаббат холї монда» ( 18, 156).
Ба ин гуфтањои адиби донишманд нек нигарем, маълум мешавад. ки ў ба
эљодиѐти Камол бањои њаќќонї дода, мушаххасоти услуби фардии эљодиѐти вайро
дар намуди чанд фишурда ба таври мушаххас муайян намудааст. Љомї дар ќисмати
аввали ќавли худ ба се љињати услуби Камол: лутфи сухан, борикандешї ва
маънисозињои ў, ки љавњари аслии тарзи эљоди Камол аст, таваљљуњ намудааст ва дар
ин равиши эљодї бар ў одилона маќоми аввалро ќоил аст. Дар баробари ин Љомї
зикр мекунад, ки муболиѓа дар он, яъне маънисозињою лутфи сухан шеъри вайро аз
њадди салосат берун бурдааст… Асли сухан бар ин ќарор аст, ки Камол дар чунин
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равиши халлоќияти адабї, яъне лутфи сухану борикандешї ва даќиќбаѐнї ба
тасвирњои таноќузї даст зада буд, амсоли: Чї оњуст чашмат, ки дар пеши ў, - Агар
шер ояд, забун меравад (7, 193). Ё: Нозукию лутф дуздид аз баногўши ту дур(р),Ғўтањо дар об доданд, он гањаш овехтанд (7, 169). Ва ғайра. Аммо чунин тасвирњо дар
замони Мавлоно Љомї њанўз ќобили ќабул воќеъ намегардид. Вале дар даврони
баъдї чунин амали эљодї њамчун камоли њунар талаќќї шуд ва Камол ба њайси
шоири “турфатабъу адимулмисл ва нодиратуттавр” шинохта шуд (19, 181 а). Зикри
он бамаврид аст, ки аввалин шуда Забењуллоњи Сафо дар баробари истиќболи эроди
фавќи Љомї, ки нисбат ба Камоли Хуљандї гирифтааст, илова менамояд, ки «Ин
њукумат (яъне, нуктагирии Љомї – Б.М.) агарчи сањењ аст, аммо дар њама ашъори
Камол содиќ нест. Зеро вай дар басе аз ѓазалњои худ њамаи вуљуњи латофату салосати
суханро љамъ кардааст» (14, 1133-1134). Вале, мутаассифона, Забењуллоњи Сафо ин
аќидаи худашро тавзењ ва инкишоф надода њамин тавр боќї гузоштааст.
Дар фишурдаи дигараш Љомї ќайд мекунад, ки “Камол дар корбасти
зарбулмасалњо ва интихоби бањрњои сабук бо ќофияву радифњои ѓариб, ки сањли
мумтанеъ аст, татаббуъи Њасани Дењлавї мекунад» (18, 156). Љомї ин љо хеле
огоњона зикр мекунад, ки Камол дар равиши мазкур Њасанро на таќлид, балки
татаббуъ кардааст. Ў холисона муњокима ронда ќайд мекунад, ки аз нигоњи
мундариља «он ќадар маънињои латиф, ки дар ашъори Камол њаст, дар шеъри Њасан
нест ва он ки вайро «дузди Њасан» мегўянд, бино бар њамин татаббуъ тавонад буд»
(18, 156). Дар ин бобат Љомї як байти худи Камолро меорад, ки гуфтааст:
«Кас бар сари њеҷ рахна нагрифт маро,
Маълум њамешавад, ки дузди Њасанам!» (18, 156).
Дарвоќеъ, дар ин байт эътирофи шоирии Њасани Дењлавї ва ифтихори
пайравии ў аз тарафи Камол иброз шудааст. Вале бояд гуфт, ки калимаи «Њасан»
ѓайр аз ифодаи номи Њасани Дењлавї маънии «хубу зебо»-ро низ ифода мекунад. Ба
эътибори ин маънї њам мазмуни умумии байт пурра ва мантиќї мебарояд. Яъне,
шоир мегўяд: Њеҷ кас хурдтарин имконе наѐфт, ки маро дузд хонад, зеро аз шеъри
Њасани Дењлавї халлоќона бардошт намудаам, ки дар шеъри ман маънињои тоза ба
бар кардааст.
Бори нахуст Љомї дар «Бањористон»-и худ зикр кардааст, ки «баъзе орифон, ки
ба суњбати Шайх Камол ва Њофиз њар ду расида будаанд, чунин фармудаанд: суњбати
Шайх бењ аз шеъри вай бувад ва шеъри Њофиз бењ аз суњбати ў» (18, 156).
Аз ин љо натиља фаќат чунин аст, ки эътибору маќоми Камол дар њунари шоирї
баланд будааст, биноан мањз ўро бо Њофиз муќоиса кардаанд ва Љомї низ ин санади
љолибро дар асараш овардааст.
Љомї дар бораи Хусрави Дењлавї мегўяд:
“Дар шеър мутафаннин аст ва ќасидаву ғазалу маснавиро варзида ва њамаро ба
камол расонида. Ва татаббуъи Хоќонї мекунад. Њарчанд дар ќасида ба вай
нарасида, аммо ғазалро аз вай гузаронида. Ғазалњои вай ба воситаи маонии ошно, ки
арбоби ишќу муњаббат ба њасби завќу виљдони худ онро дармеѐбанд, маќбули њама
кас афтодааст. “Хамса”-и Низомиро кас бењ аз вай љавоб накарда ва варои он
маснавињои дигар дорад, њама масннўъу матбўъ” (18, 156-157).
Ин баррасињо ва арзѐбињои Љомї, ки ба таври фишурда нисбат ба Хусрави
Дењлавї ва эљодиѐти ў ифода шудаанд, њама даќиќу равшан аст ва ниѐз ба тавзењ
надорад. Сањењии ин баррасињои Љомї дар тањќиќоти илмии муфассали марњум
М.Баќоев тасдиќи худро ѐфтаанд (4).
Шоири дигаре, ки Љомї ўро дар “Нафањот” аз ањли ирфон шинохтаасту дар
“Бањористон” нисбат ба шоириаш таваљљуњи хос мабзул доштааст, Њасани Дењлавї
мебошад. Муаллиф ин шоирро сањењан муосиру муљолиси Хусрави Дењлавї медонад
ва дар бораи шоириаш мегўяд:
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“Вайро дар ғазал тариќе хос аст. Аксар ќофияњои тангу радифњои ғариб ва
бањрњои хушоянда, ки асл дар шеър, хосса дар ғазал, мулоњиза инњост, ихтиѐр
кардааст. Лољарам, аз иљтимои онњо шеъри вайро њолате њосил омадааст, ки агарчи
ба њасби боди назар осон менамояд, аммо дар гуфтан душвор аст ва лињозо ашъори
вайро “сањли мумтанеъ” гуфтаанд” (18, 157).
Дар ин баррасињои Љомї низ истилоње ѐ фикре мубњам вуљуд надорад ва ба
хонандаи имрўзї низ комилан фањмост. Фаќат њаминро бояд гуфт, ки Љомї
суханшиноси даќиќсанљ, мустаќилфикр ва дар аќида устувор аст. Аз ин пештар, ки
андешањои ибрознамудаи Љомиро нисбат ба шеъри Камоли Хуљандї мулоњиза
намудем, услуби ўро њам “сањли мумтанеъ” номида буд ва чунин равиши эљод аз
назари ў дар интихоби бањрњо ва ќофияву радифњои ғариб падидор мегардад. Ин љо
низ ваќте дар бораи тарзи Њасан сухан мекунад, њамон аќидаи худро бекаму кост
такрор намудааст.
Њарчанд рољеъ ба сабки эљодии Њасани Дењлвї Л.Саломатшоева дар тањќиќи
худ бо номи “Лирикаи фалсафии Њасани Дењлавї” дахле кардааст (13) ин љињати
масъалаи ғазалиѐти Њасан боз њам ниѐз ба ковишњои амиќтару даќиќтар дорад.
Тавре ки маълум мешавад, шоирони фавќуззикрро Љомї дар китоби “Нафањотул-унс” аз фањулони тасаввуф ва ирфон муаррифї намуда буд, вале дар “Бањористон”
онњоро дар зумраи шоирони асил ва соњиби сабку услуби хос шинохта, дар бораи њар
яки онњо ба таври алоњида таваќќуф намудааст ва мушаххасоти умдаи њунари
шоирии онњоро таъйин намудааст. Гоњо њини мулоњизаронињояш мебинем, ки
эљодиѐти баъзеи онњоро бо њампешагонашон муќоиса кардааст. Чунончи, суханони
Хусрави Дењлавиро бо таровишњои табъи Хоќонї, Хоќониро бо Саної. ашъори
Њофизро бо офаридањои Низорї, ғазалњои Камоли Хуљандиро бо бо ғазалиѐти
Њасани Дењлавї муќоиса карда, њукми худро ба таври ќатъї содир намудааст. Аз
ашъори Хоќонї 11 байт, Њасани Дењлавї 2 байт ва Камоли Хуљандї 1 байт
шавоњиди шеърї њам овардааст. Ин гуна бархурдњо аз он шањодат медињанд, ки
Љомї ба њайси суханшиноси касбї эљодиѐти њамаи шуарои мотаќаддам, аз љумла он
шоирони ориф, ки дар ин маќола мавриди назар буданд, бо диќќати тамом
омўхтааст. Сабаб њамин аст, ки аксари тазкиранигорони баъдї дар мавриди
шоирони зикршуда иттилооти зиќимати Љомиро такрор кардаанд. Дурустии њукми
ахир аз он њам маълум мешавад, ки имрўз, пас аз гузашти садсолањо ва тањќиќу
баррасињои муфассали осори ин шоирон, дар сањењии аќидањои Мавлоно Љомї пеши
касе шубњаи љиддие нест. Натиљагирии дигар ин аст, ки суханшиносонро боястї
минбаъд аз пайи арзѐбињои муњаќќиќонаи Љомї бишаванд, зеро ишорањои ў дар
мавриди вижагињои ашъори шуарои орифи мавриди назараш метавонанд мавзўву
самтњои густардаи тањќиќи оянда гарданд.
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ПОЭТЫ-СУФИИ В “БАХОРИСТАН”-Е ДЖАМИ
В статье рассматриваются вопросы о причинах включения определенных поэтов с суфийскими
убеждениями, со стороны Абдуррахмана Джами, в седьмой главе его ―Бахористон‖-а. Критерием в этом
отношении является ―Нафахот ал-унс‖ этого же автора. Джами как величайший знаток поэзии своего
времени подходит к творчеству таких поэтов-суфиям, как Хакани, Саади, Амир Хосров, Амир Хасан, Камол
Худжанди и Хафиз, тем самым высказывает свои ценные соображения по поводу поэтических особенностей
их поэзии. Если Джами в ―Нафахот ал-унс‖-е рассматривает выщеупомянутых лиц, как великих суфиев
познавших Истину, то в ―Бахористан‖-е затрагивает лишь вопросы касаюшиеся их литературного
творчества, четко обозначая основные аспекты их лирических стихотворений.
Ключевые слова: Джами, ―Бахористон‖, убеждение, лирика, стилизация, поэтическая выдумка.
IN SUFIS POET "BAHORISTAN" JAMI
The article discusses about the reasons for the inclusion of certain poets with Sufi beliefs by Abdurrahman
Jami, in the seventh chapter of his "Bahoriston." The criterion in this regard is "Nafahot al-uns" by the same author.
Jami as the greatest expert on the poetry of his time comes to creativity such Sufi poets as Haqqani, Saadi, Amir
Khusrau, Amir Hassan, Kamal Khujandi and Hafiz, the self expressed their valuable views on the poetic features of
their poetry. If in Jami 'al-uns Nafahot "-e vyscheupomyanutyh treats individuals as great Sufis know the truth, the"
Bahoristan "-e affects only questions kasayushiesya their literary creation, clearly marked osnoanye aspects of lyric
poems.
Key words: Jami, "Bahoriston" belief lyrics, stylized, poetic fiction.
Сведения об авторе: Б. Максудов - доктор филологических наук, профессор ТНУ. Телефон: 919-13-98-19

НИГОЊЕ БА ИСТИОРАЊОИ МАФЊУМЇ ДАР «САЛОМОН ВА АБСОЛ»-И
ЉОМЇ БО ТАВАЉЉУЊ БА НАЗАРИЯИ ЛАКОФФ ВА ЉОНСОН
Зањро Фотењи Нисорободї
Донишгоњи Алома Таботабої, Эрон
Дар ин маќола нигоранда зимни муаррифии «Саломон ва Абсол»-и Љомї анвои
истиораро аз дидгоњи Лакофф ва Љонсон дар ин манзума баррасї мекунад. Ин
маснавии кӯчак аз муњимтарин ва амиќтарин сурудањои Љомї аст; аз он љое, ки ин
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манзума рамзї ва намодин аст, нигорандаро бар водошт, то анови истиорањои
мафњумиро дар он љустуљў кунад. Бар асоси назарияи Лакофф ва Љонсон, истиора
танњо мунњасир ба забон нест, балки низоми аќлии инсонњо ба гунаи истиорї созмон
ѐфтааст. Ин ду донишманд истиорањои мафњумиро ба се даста: сохторї, њастишиносї
ва љињатї таќсим мекунанд. Ба гуфтаи худи онњо ин таќсимбандї чандон даќиќ ва
дуруст нест ва ниѐз ба бознигарї дорад, зеро вижагињои муштараки байни ин се навъ
монеи тамиз ва ташхиси даќиќи њар як ба таври маљоз аз дигаре мешавад.
Пажўњиши њозир, зимни муаррифии иљмолии маснавии «Саломон ва Абсол»-и
Ҷомӣ, вижагињо ва коркардњои истиориро, бо такя ба таъирифи љадиди ин ду
донишманд, дар ин манзума баррасї мекунад.
Вазифаи аслии ин тањќиќ муаррифии истиораи мафњумї ва корбурди он дар
матни «Саломон ва Абсол»-и Љомї, дар мањдудаи љадиде, ки Љорљ Лакофф ва Марк
Љонсон нахустин бор дар соли 1980 бо интишори китобе дар ин замина ироа
карданд, мебошад. Мутолеоти марбут ба истиораи мафњумї дар Эрони пешинаи
чандоне надорад ва ин назирия ба таври љиддї ва мунсаљим дар забони форсї
муаррифї нашудааст. Нигоранда дар ин пажўњиш аз маќолаи электронии Њасан
Шуої (тарљумаи фаслњои аввал то савум ва ќисмате аз фасли чањоруми китоби
маъруфи Лакофф ва Љонсон «Истиорањое, ки ба онњо зиндагї мекунанд»), маќолаи
пажўњишии Зуњрои Њошимї- донишманди дигари забон ва адабиѐти форсии
Донишгоњи Фирдавсии Машњад ва љузваи клоси дарси балоѓати устод Масат Алии
Порсо (устоди Донишгоњи Аллома Таботабої) истифода кардааст.
Назарияи клоссик беш аз ду њазор сол истиораро дар ќаламрави балоѓат
мутолиа кардааст ва онро мавзўи сирф адабї ва забонї медонад, ки дар хидмат дар
забони маљозист, то зебоии онро бештар кунад ва ба он љаззобият бубахшад. Лакофф
ва Љонсон дар чанд дањаи охир моњияти љадиде барои истиора таъриф мекунанд ва
онро фаќат як орояи каломии сирф намедонанд, балки василаи муфиде барои дарки
падидањо медонанд, ки бар њасби ниѐзи инсон ба дарк ва бозофаридани падидањои
ноошно бо такя бар иттилооти ќаблї шакл мекунад. Ба назари онњо конуни истиора
дар калимот нест, балки дар мафњум аст (Њошимї, 1389, 122) ва корбурди он низ
танњо ба њавзаи забон мањдуд намешавад, балки саросар зиндагии рўзмарра ва аз
љумла андеша ва амаламонро дар бар мегирад. (Њамон, 123). Аксар мардум
истиораро сарфан ибрози тахайюли шоирона ва орояи балоѓї медонанд ва коркарди
онро ба бахши ѓайримаъмули забон марбут медонанд. Ба њамин далел бар ин
боваранд, ки бидуни истифода аз истиора бо њељ мушкиле мувољењ намешаванд,
баръакс Лакофф ва Љонсон ба ин натиља расидаанд, ки истиора саросар зиндагии
рўзмарраи моро дар њавзањои забон, андеша ва амал дар бар гирифтааст (Шуої,
1386, 2).
Дидгоњи клоссик наќши истиораро мунњасиран зебосозии калом ва навиштор
медонанд, ки забонро аз њадди маъмул ба дараљаи болотаре сууд дињад, аммо
назарияи љадиде чањор фарзияи зерро марбут ба истиора, ки ба замони Арасту
бармегардад, ба далоиле, ки дар идома зикр мешавад, иштибоњ медонад.
Чањор фарзияе, ки дидгоњи суннатии истиора бар онњо устувор аст:
Моњияти истиора калима аст.
Асоси истиора шабоњат аст.
Њама мафоњим њаќиќї њастанд ва истиора марбут ба бахши ѓайрињаќиќии забон
аст.
Истиора як шеваи худогоњ ва аќлонї аст.
Назарияи истиораи мафњумї ба далоили зер чањор фарзияи фавќро рад
мекунад:
Конуни истиора дар мафњум аст, на дар калима, бунѐни истиора бар пояи
ќаламравњои мутаќотеъ њамзамон дар таљрибаи инсон ва дарки шабоњатњои ин њавза
аст. Бахши умдаи низоми мафњумии мо шомили замон, рухдодњо, илал, ахлоќ ва
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зењни истиорист ва саранљом ин, ки низоми мафњумии истиорањо ба таври комил
ихтиѐрї ва худогоњ нест. (Њошимї, 1389, 122-123).
Истиораи мафњумї. «Истиораи мафњумї фањму таљрибаи чизе дар истилоњот ва
ибороти чизи дигар аст» (Њошимї, 1389, 125). Барои фањми бењтар ду маљмўаро дар
назар бигиред, маљмўае, ки дорои мафоњими айнї аст, ќаламрави мабдаъ ва маљмўаи
дигар, ки дорои мафоњими интизої аст, ќаламрави маќсад номида мешавад. Ин
робитаро ба шакли зер (танозурњои байни ду маљмўа) нишон медињанд ва нигошт
меноманд.

ќаламрави
мабдаъ
ќаламрави
маќсад
Ба аќидаи ин ду донишманд истиорањои аввалия аз риѐзиѐт иќтибос шудааст.
Албатта нигоштањои истиориро набояд бо нигоштањои риѐзї яксон донист.
Нигоштањои риѐзї танозурњои собитї доранд, аммо нигошт дар истиораи мафњумї
ба таври халлоќона ташхисњои љадидеро эљод мекунад.
Анвои истиораи мафњумї
а) Истиораи љињатї: истиорањое, ки мафоњимро бар асоси љињот, мисли боло,
поѐн, аќиб, пеш ва … мафњумї мекунанд, ба унвони мисоли шодї, ќудрату хубињо
дар њама фарњангњо болост ва андуњ, заиф будан ва бадињо њамеша поѐн аст.
б) Истиорањои њастишинохтї: ин истиорањо мафоњими номањсусе, монанди
эњсосот, фаъолиятњо ва аќоидро њастиманд, муташаххис месозанд; масалан ваќте ба
«турм» шахсият медињем, онро њастиманд мепиндорем, ибороти зер њосил мешавад:
Бояд бо турм биљангем. Хариди замин бењтарин роњи мубориза бо турм аст (Њамон,
129).
в) Истиорањои сохторї: шояд битавон гуфт истиорањое, ки дорои ду вижагии
љињатдор будан ва њастиманд будан набошанд, истиораҳои сохторї њастанд (Њамон,
133).
Масалан, ба тарњи истиораии «ваќт тиллост» мо барои «ваќт» арзиш таъйин
мекунем ва мафњуми «ваќт»-ро бо ибороти зер, ки бархоста аз истиораи сохтории
аввалия аст, ќобили дарк мекунем:
Ваќтам талаф шуд.
Ваќтамро нагир.
Барои ин кор ваќти зиѐде талаф кардам.
Мухтасаре дар мавриди «Саломон ва Абсол». Нуриддин Абдуррањмони Љомї
«817-898 њ.ќ.» дар Харљурд аз рустоњои Љоми Хуросон ба дунѐ омад ва дар Њирот
даргузашт. Ў дар Њирот ба маќоми болои адабї, динї ва ирфонї даст ѐфт ва аз сўйи
њакимон ва давлатмандон баѓоят њурмат ѐфт. Бешак Љомї дар фазлу шумори осори
илмї ва адабї дар рўзгори худ бењамто буд (Шафеии Кадканї, 1390, с. 17-18). Сити
фазилат ва шуњрати ў дар тамоми мамолики форсизабон аз Њиндустон ва
Афѓонистон ва Мовароуннањр то Осиѐи Саѓир ва Истамбул интишор ѐфт (Њикмат
1363, 1). Љомї њофизаи саршор дошт ва фатонати ў ва њуши фаровонаш ба њадде буд,
ки «шогирдонаш муътаќид буданд вай соњиби нафаси ќудсист (Њамон, 88)».
Фаъолияти илмии ў ба таври расмї беш аз 55 сол тӯл кашид ва охирин асари
илмиаш «Фавоиди Зиѐия» дар мавриди нањви забони арабї, чанд моњ ќабл аз фавташ
навишта шуд (Афсањзод, 1378, 153) . Баррўйињам маснавињои Љомї аз девони ѓазалњо
ва ќасоиди ў бењтар аст ва аз миѐни маснавињояш «Саломон ва Абсол» ва «Юсуф ва
Зулайхо» бењтаринанд (Шафеии Кадканї,1390,19).
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Маснавии кӯчаки «Саломон ва Абсол», ки дуюмин манзума аз «Њафт авранг»-и
орифи Љом аст, бо вуљуди зоњири муњаќќар ањамияти бисѐр дорад, як достони рамзї,
ки бар вазни «Маснавии Мавлавї» суруда шудааст ва шоир дар тайи он ќиссаи
фалсафиеро, ки аз силсилаи кутуби њирмисї будааст, зоњиран аз рўйи як тарљумаи
мансуб ба Њунайн ибни Исњоќ ба назми порсї даровардааст. Аз як назар ин асари
кўчаки Љомиро шояд битавон амиќтарин асари ў донист (Љомї,1380, 36).
Ин манзума дар 1131 байт суруда шудааст. Нахустин бор Љомї дар ќарни 9-ум
онро баназм даровардааст, баъд аз ў фаќат Абдибеки Шерозї мутахаллис ба Навидї
(мутавафо 988њ.ќ.) ба таќлид аз Љомї ин маснавиро тасниф кард (Сайѐдкўњ, 1384, 24).
Ин достонро Љомї дар солњои куњулати худ сурудааст ва аз шаш маснавии дигари ў
кўтоњтар аст. Манзума бо тањмидияи бистуякбайтї оѓозмешавад ва баъдаз он шоир
баситоиши пайѐмбар мепардозад ва сипас подшоњи замони худро меситояд ва ин
маснавиро ба номи ў мебахшад:
Ҳаст андар сурати њар ќиссае
Хурдабинонро зи маънї њиссае.
Сурати ин ќисса чун итмом ѐфт.
Боядат аз маънии он ком ѐфт.
Нигоранда бо иноѐт ба ин манзума намунањое аз истиорањои мафњумиро нишон
медињад.
Истиораи љињатї:
Аз ту бар олам фитода сояе,
Хубрўѐнро шуда сармояе (Љомї 1384, 37).
Сояи аљсом ба рўи кураи замин, бо таваљљӯњ ба манбаи нур, ки хуршед аст ва
дар боло ќарор дорад, поѐнтар аз љисм ќарор мегирад. Афтодани соя дар байти фавќ
истиораи љињатї аст.
Ошиќон афтодаи он сояанд,
Монда дар савдо аз он сармояанд (Њамон, 38).
Ошиќон афтодаи соя (поѐнтар аз сояи маъшуқ њастанд) истиораи љињатї.
Саъйи ў аз беху бун баркандашон,
Дар биѐбони адам афкандашон (Њамон,41).
Нестї биѐбоне дорад, ки бутњои пасту њаќирро дар он биѐбон меафкананд.
Заъфи пирї ќуввати табъам шикаст,
Роњи фикрат бар замири ман бубаст.
Бо кї сар дар љайб хомўшї кашам,
По ба домони фаромўшї кашам (Њамон, 43).
Пирї ќввати табъро шикаст медињад. Шоир ба нишонаи таслим сукут мекунад
ва дар локи худ фурў меравад. Њамчунин, пирии чунон шахсияте метавонад роњи
тафаккурро бар замири шоир бубандад (Њастишинохтї).
Тољ шуд аз гавњари ў сарбаланд,
Тахт гашт аз бахти ў фирўзманд (Њамон, 57).
Тољ нишонаи подшоњї аст ва љойгоњаш дар мартабаи болост.
Рў ба маъшуќони нобихрад манењ,
Афсари давлат зи фарќи худ манењ (Њамон, 72).
Давлату иќбол чун тољ бар баландтарин нуќтаи бадан, ки сар аст, ќарор дорад.
Дасту дил дар шоњиди раъно мазан,
Тахту шавкатро ба пушти по мазан (Њамон, 73).
Нобудкардани шукўњу љалоли подшоњї аз боло ба поѐн андохтани он аст.
Будї аз оѓоз олимартаба,
Бар фарози чарх будат кавкаба.
Шуњрати нафсат базер андохта,
Дар њазизи хок бандат сохта (Њамон, 75).
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Мартабаи баланд дар љои баландва шуњрату њовоюњавас, ки боиси пастї ва
сарбазерї ва сарафкандагї мешавад, дар мартабаи поѐн ќарор дорад.
Ў шањи фармондењ асту дигарон
Зери фармони вай аз фармонбарон (Њамон, 106).
Афроди зердаст дар дараљаи поѐн њастанд ва ба таъбири Љомї зери фармони
подшоњанд.
Бар љањон файзе,ки аз вай мерасад,
Бар вай аз боло паѐпай мерасад (Њамон, 106).
Файзи рањмонї аз Худованд аст ва аз боло ба мављудот мерасад.
Кист Абсол ин тани шавњатпараст,
Зери ањкоми табиат гашта паст (Њамон, 107).
Љисми шањватпараст дар зери њукми табиат паст гаштааст.
Истиораи њастишинохтї
То зи Лайлї сирри њуснат сар назад,
Ишќи ў оташ ба Маљнун дар назад (Њамон, 38).
Шоир мафњуми ишќро њастиманд пиндоштааст, ба гунае, ки метавонад оташ
дар њастии Маљнун биандозад.
Ки мабодо гар чашї таъми висол,
Таъми он бар љони ман гардад вубол.
Он намонад ба ману умри дароз,
Монам аз љоњу љалоли хеш боз (Њамон, 69).
Висол дорои таъму маза аст, њамчунин тамъу висол монанди шахсе метавонад
дар канори Саломон боќї бимонад ѐ намонад.
Лек даври чарх мегуфт аз камин,
Нест даъви ман, ки бигзорам чунин (Њамон 70).
Гардиши рўзгор дар ин байт дорои шахсият аст ва метавонад мисли инсон
суњбат кунад.
Ё бињишти адн бе рўзи њисоб,
Баргирифт аз рўи худ он љо ниќоб (Њамон, 79).
Бињишт њам монанди шахси зеборў ниќоб аз рўи худ бармегирад.
Истиораи сохторї
Роњи шуҳрат бар гилу лою балост,
Њар кї афтод андар ин гил, барнахост (Њамон, 55).
Шуҳрат
Мушкилот ва гирифторињо
Ѓарќ шудан дар шуњрат

Роњ
Гилу лой
Афтидан дар гил

ќаламрави мабдаъ
ќаламрави маќсад
Њар кї як љуръа майи шуњрат чашид,
То абад рўйи халосиро надид (Њамон, 55).
Шуҳрат
Шуњратрон
ќаламрави мабдаъ

Май
Хўрандаи май
ќаламрави маќсад

Буд бар сарфарќи ў хатте зи сим.
Хирмане аз мушкро карда дуним.
Ќоматаш сарве зи боѓи эътидол,
Афсари шоњон ба роњаш поймол.
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Хун зи дасти ў даруни ошиќон,
Ранги њинояш зи хуни ошиќон (Њамон 60).
Фарќи сар
Мўйи сар
Ќомат
Њинои даст
ќаламрави мабдаъ
ќаламрави маќсад
Дар дил аз мижгони ў хораш халид,
В-аз каманди зулфи ў мораш газид.
Наргиси љодуи ў хобаш бибурд,
Њалќаи гесўи ў тобаш бибурд
Мижгон
Зулф
Зулф
Чашм
Гесў
ќаламрави мабдаъ
ќаламрави маќсад

Хате аз нуќра
Хирмани мушк
Сарв
Хуни ошиќон

(Њамон,68).
Хор
Каманд
Мор
Наргис
Њалќа

Назарияи истиораи мафњумї баѐн мекунад, ки истиора танњо як амри
мутааллиќ ба забон ва санооти балоѓї нест, балки реша дар низоми фикру андешаи
инсон дорад ва ба инсонњо кӯмак мекунад, то дар бораи мафоњими интизоъӣ
биандешанд, суњбат ва амал кунанд. Њамчунин низоми мафњумї, ки бар асоси он
фикр мекунем, моњияти истиорї дорад. Дар њолати оддї ба ин низом огоњ нестем,
балки ба бисѐре аз умури љузъӣ ва феълиятњои рўзона ба таври нохудогоњ меандешем
ва амал мекунем, шавоњиди ин гуна истиора дар мутуни адабї ва оддї фаровон дида
мешавад. Нигоранда бо такя ба ин назарияи љадид порае аз истиораҳои мафњумиро
дар маснавии «Саломон ва Абсол- и Љомї баррасї кард ва ба ин натиља расид, ки
дар ин матн басомади истиораҳои љињатӣ аз ду навъи дигар бештар аст.
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ВЗГЛЯД НА ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ В ПОЭМЕ«САЛАМАН И АБСАЛ» ДЖАМИ
С АКЦЕНТОМ НА ВОЗЗРЕНИЯ ЛАКОФФА И ДЖОНСОНА
В данной статье автор знакомит нас с «Саламаном и Абсал»-ом Джами с точки зрения Лакоффа и
Джонсона и рассматривает разновидности метафоры. Данная поэма является одной и значительных иглубоких сочинений Джами. Несмотря на то что это поэма считается символичным, автор старалась найти в
нем разновидности иносказательных понятий. На основе взглядов Лакоффа и Джонсона метафора не
ограничивается языком, более того интеллектуальная система человека образно устроена заимствованием.
Эти учения разделили метафору на три части: структурный, опознавание существования и черта.

102

В данном исследовании наряду с кратким ознакомлением с поэмой «Саламан и Абсал»,
рассматриваются свойства и выработки метафоры с новым описанием этих двух ученых.
Ключевые слова: Джами, «Саламан и Абсал», иносказательные понятия, Лакофф, Джонсон.
A LOOK AT THE ALLEGORICAL CONCEPT OF "SALAMAN AND ABSA" JAMI WITH AN
EMPHASIS ON THE VIEWS OF LAKOFF AND JOHNSON'S VISION
In this article the author acquaintance Salaman and Absa Jami and terms of Lakoff and Johnson examines
varieties metaphor. This little poem is one of znachitelno- deep poetry Jami. Despite the fact that this poem is
considered to be symbolic, the author tries to find in it the variety allegorical concepts. On the basis of the views of
Lakoff Johnson metaphor is not limited to language, more intellectual system of the person imaginatively arranged
borrowing. These scientists shared the metaphor into three parts: the structure, the existence and recognition feature.
In this study, along with the introduction to the poem Salaman and Absa considered the properties and
production of metaphors with new descriptions of these two scholars.
Key words: Jami, Salaman and Absal, allegorical concepts, Lakoff, Johnson.
Сведения об авторе: Захро Фотех Нисорободи – аспирантка Университета имени Аллома Таботабои,
Исламская Республика Ирана

НАЗАРИ ЉОМЇ БА АШЪОРИ ГУЗАШТАГОН ДАР «НАФАЊОТ-УЛ-УНС»
Мирзо Солењов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Марњалаи классикии рушди адабиѐти форсӣ-тољикӣ дар асри ХУ то андозае ба
њамаи мароњили эљоди бадеъ љанбаи љамъбастї эњдо намудааст, ки падидаи мазкур
хоси садаи мазкур аст.Аз ин рў, бузургтарин симои адабї-эљодї, илмї-фарњангии
садаи мазкур Мавлоно Нуриддин Абдуррањмони Љомї аст, ки бо эљодиѐти серсоњаи
хеш тибќи ќонуниятњои тањаввули раванди фавќуззикр љавоб гуфтааст.
Сањми Љомї њамчун симои бузурги ирфони исломї низ шоистаи тамљид аст.
Зеро Љомї бо таълифи «Нафањот-ул-унс мин њазарот –ил-ќудс» на танњо ба эљоди
осори фарогири ањволу фаъолияти сўфиѐн ва машоиху урафо тањкими хосса эњдо
кард, беш аз он суннати мазкурро низ љанбаи љамъбастї бахшид. Барои он ки кулли
осори фарогири зиндагиномаи мутасаввифону урафо, ки аз оѓоз то замони Љомї
таълиф шудаанд, асари Љомї бо манзури шуњрату арзишмандї онњоро низ љамъбаст
намуд. Хосса «Табаќот –ус-сўфия»-и Абўабдуррањмон Муњаммад ибни Њусайн асСулламии Нишопурї, «Табаќот-ус-сўфия»-и Абўисмоил Абдуллоњ ибни Муњаммад
ал-Ансории Њиравї, «Китоб-ул-ламаъ фї тасаввуф»-и Абўнасри Саррољ, «Китоб-улмуридин»-и Яњѐ ибни Розї, «Даќоиќ-ул-муњиббин»-и Сањли Тустарї, «Китоб-уттавњид»-и Мансури Њаллољ, «Шарњи «Таъарруф»-и Абўиброњим Исмоил
Мустамаллии Бухорї, «Асрор-ут-тавњид фї маќомоти Шайх Абўсаид»-и Муњаммад
ибни Мунаввар, «Кашф-ул-мањљуб ли арбоб-ил-ќулуб»-и Љуллобии Њуљвирї,
«Рисолаи Ќушайрия»-и Абулќосими Ќушайрї, «Тазкират-ул-авлиѐ»-и Фаридуддини
Аттор ва ѓайра, ки њар кадом аз ин осор дар рушду тањаввули ирфони исломї ва
камолоти фикрию зењнии асримиѐнагї сањм гузоштаанд. Метавон гуфт, ки баъзе аз
намояндагони тасаввуф њанўз то замони Фаридуддини Аттор беш аз сад асар таълиф
намуда будаанд. Фаразан, Абўабдуррањмони Сулламї беш аз сї асар, Мансури
Њаллољ чилу шаш китоб эљод кардаанд. Ё худ, тибќи ахбори Ибни Надим дар «Алфењрист», танњо то оѓози асри Х беш аз 30 номгўйи осори ирфонї рўйи кор омада
будааст (16, 46).
Яке аз арзишмандтарину пуриштињортарин осори марбути соњаи фавќуззикр
«Нафањот-ул-унс мин њазарот –ил-ќудс»-и Абдуррањмони Љомї буда, он бо хоњиши
Низомуддин Алишери Навої тайи солњои 881-883 њиљрї (1476-1478 м.) таълиф
шудааст. Ин асар на танњо дар асри Љомї, балки умуман дар таърихи адабиѐт яке аз
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асарњои љомеъ рољеъ ба зиндагиномаи мутасаввифону урафо пазируфта шудааст. Ба
ќавли Забењуллоњи Сафо «асари бисѐр маъруфи Љомї «Нафањот-ул-унс» аст, ки онро
метавон аз уммањоти кутуб дар баѐни њаќоиќи ирфонию зикри ањволи орифон аз
оѓози кори онон то ањди муаллиф донист» (15, 14-17).
Њадафи мо дар маќолаи мазкур то андозае баррасии иттилооти Мавлоно
Абдуррањмони Љомї рољеъ ба ашъори шуарои мутасаввифу орифи гузашта дар
«Нафањот-ул-унс» мебошад.
Доир ба мавзўи мавриди тадќиќи мо ќарордошта то кунун бањсњои бевосита
сурат нагирифта бошад њам, зимни тадќиќоти марбут ба рўзгору осори Љомї (18; 2,
3, 88-102; 4, 188-201; 5, 244-248) ва ѐ њангоми пажўњиши афкори адабї-эстетикии
Љомї (11;12, 34-102; 13, 7-141) ва осори мавриди тањќиќи ќиѐсї ќарордошта бо асари
мазкури Љомї (14, 225-230) ва мунтањо дар пешгуфтори нашрњои ватанї (19, 7-11; 17,
3-19) ва хориљии ин асар (7, 3; 20, 3-26) ва ѓайра бањсњои судманд сурат гирифтааст.
«Абдуррањмони Љомї, - менависад профессор А. Сатторзода,- бо истинод бар
ќазовати донишмандони асримиѐнагї, на танњо «сару сарвари љамоат… ва бењтару
мењтари гурўњ»-и суханварону «афозили фузалои замон ва аълами уламои даврон
буд», балки суханшиноси забардаст низ мебошад ва дар замонааш ўро њамаи
хуштабъони давр ба иттифоќ дар шеършиносї «њакими фозилони олам» мегуфтанд
ва бино ба гуфтаи Абдулѓафури Лорї «фозили уламои замон ва арбоби завќу ирфон
табъи эшонро меъѐр ва мизон сохта буданд» (13, 7).
Љомї, пеш аз њама, аз шоирони номовари таърихи адабиѐт аст ва аз ин рў,
доварињои шоирона дар афкори адабї-эстетикии ў маќоми аввалиндараља дорад,
зеро таълимоти хешро оид ба њунари эљод тавассути эљоди бадеъ ѓолибан баѐн
кардааст. Профессор А. Афсањзод доир ба фаъолияти адабиѐтшиносии Љомї бањс ба
миѐн оварда менависад: «Вай (Љомї – М.С.) доир ба ќофия ва арўз рисолањои махсус
навишта, дар равзаи њафтуми «Бањористон», њар љо-њар љои «Нафањот-ул-унс»,
бобњои алоњидаи маснавињои «Њафт авранг», муќаддимаву дебочањои давовини хеш
ва дар рисолањои муаммо масъалањои гуногуни адабиѐтшиносиро мавриди бањс
ќарор додааст» (4,147). Аз ин рў, дар таърихи ирфони исломї «Нафањот-ул-унс» ба
њайси муътамадтарин марљаъ пазируфта шудааст. Арзиши адабї-илмии асари мазкур
дар ќиѐс бо осори марбути соња, пеш аз њама, дар теъдоди зиѐди пешравони
тасаввуфу ирфон, баѐни рўзгору ташрењи оро ва осори эшон, истилоњоти ирфонию
аркони мазњабї, љузъиѐти назарияи махсуси ирфон, таъйиди љойгоњи адабиѐт дар
маърифату шарњи ашъори орифони шоир ва шуарои мутасаввифаю ориф,
маншаъњои фитрию тањсилии њунари эљодии онон, љузъиѐти шеваи таълифи онњо
зоњир мегардад, ки дар мавридњои зарурї ба ин масъала руљўъ хоњем кард.
Албатта, дар «Нафањот-ул-унс» афкори адабї-эстетикии Љомї мисли доварињои
шоиронаи осори манзуми ў ва монанди равзаи њафтуми «Бањористон» нест. Зеро
њадаф аз эљоди «Нафањот-ул-унс» тавъам бо зикри рўзгори мутасаввифону орифон,
орову аќоиди ирфонии онњо, хусусан, каромоту хисоли фавќуллодаи эшон, сањм ва
љойгоњи баъзе аз онњо дар љомеаи асримиѐнагї, нуфузи таълимоти эшон дар кори
танзими сиѐсати сиѐсатмадорони замон низ будааст, ки он аз мавќеи љамъбастии
эшон гувоњї медињад ва хеле муњимму арзишманд аст.
«Нафањот-ул-унс» њамчун тазкираи соњавї (тасаввуфї-ирфонї) арзиши адабї
дорад, зеро дар ин асар, дар маљмўъ, 537 байт аз ашъори орифони эљодкор оварда
шудааст, ки, аз љумла, 484 байти он аз ашъори мардони ориф ва 53 байт аз ашъори
бонувони мутасаввифу ориф аст. Ашъори фавќуззикр ба ду забон зикр шуда ва, аз
љумла, 190 байти арабї аз мардони ориф ва 37 байт аз бонувон аст. Ба забони форсїтољикї аз ашъори бонувон 16 байт ва аз ашъори орифони шоир 294 байт зикр карда
шудааст. Дар ин асар доир ба њолу ањволи 620 тан (баъзан то 645 кас) солики
тариќату урафои исломї маълумот дарљ шудааст (17), ки Љомї аз баъзеи онњо
намунањои шеърї барои тасдиќи фикр ва ѐ тањкими андеша зикр мекунад. Бештар
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мутафаккир ба ашъори зумраи зерини шоирони ориф ва ѐ орифони шоир рў
овардааст: Саноии Ѓазнавї, Шайх Аттор, Шайх Саъдии Шерозї, Авњадии Кирмонї,
Шайх Ироќї, Амир Њусайнї, Авњадии Мароѓаї, Хоќонии Шарвонї, Хусрави
Дењлавї, Њасани Дењлавї, Љалолуддини Балхї, Сайфиддини Бохарзї, Шайх Камоли
Хуљандї, Шайх Низомии Ганљавї, Маѓрибї, Њофизи Шерозї ва дигарон, ки дар
таърихи эљоди бадеъ њар кадом аз эшон маќоми хосса доранд.
Ќазовати Љомї дар «Нафањот-ул-унс» доир ба ашъори шуаро ва пояи шоирии
онњо аз нигоњи тасаввуфу ирфон иттифоќ афтодааст. Яъне, дар мантиќи оддии
ифода, Љомї дар ин асар ѓолибан ѓавр ба орову аќоид ва маќому мартабаи онњо дар
љодаи тасаввуфу ирфон намудааст. Ин њам мусаллам аст, ки Љомї саъй бар он
доштааст, то андозае маълумоти бештару мукаммалтар дарљ намояд. Зиѐда аз ин,
Љомї дар «Нафањот-ул-унс» мартабаи рӯњонию ирфониро дар ќиѐс бо пояи шоирии
эљодкорон ва љанбаи њунарии ашъори онњо тарљењ медињад. Чунончи, ў доир ба
Саъдии Шерозї чунин иттилоъ медињад: «Аз афозили сўфия буд ва аз муљовирони
буќъаи шарифаи Шайх Абдуллоњи Хафиф, ќаддаса-л-Лоњу таъоло сирруњу. Аз улум
бањраи тамом дошта ва аз одоб насибаи комил, сафари бисѐр кардааст ва аќолимро
гашта ва борњо ба сафари Њаљ пиѐда рафта… ва аз машоихи кибор бисѐреро дарѐфта
ва ба суњбати Шайх Шањобуддин расида ва бо вай дар як киштї сафари дарѐ карда.
Яке аз машоих мункири вай буда, шабе дар воќеа чунон дид, ки дарњои осмон
кушода шуд. Малоика бо табаќњои нур нозил шуданд. Пурсид, ки:
-Ин чист?
-Гуфтанд:
-Барои Саъдии Шерозист, ки байте гуфта, ки ќабули Њазрати Њаќ (ќ) субњонању
ва таъоло афтода ва он байт ин аст:
Барги дарахтони сабз дар назари њушѐр
Њар вараќе дафтарест маърифати Кирдгор» (17, 738-739).
Дуруст аст, ки дар ин ќазоват њунари эљодї манзур аст, вале њадаф њамоно
тарљењ додани мартабаи рўњонию ирфонї бар њунари шоирї аст.
Вале дар «Бањористон» принсипи ќазоват комилан дигар аст ва њатто нисбат ба
ашъори шуарои ориф низ дар ин асар асосан манзури Љомї диди њунарї-эљодї
мебошад.
Аз ин рў, Љомї дар бораи њамин эљодкор, яъне Саъдї дар равзаи њафтуми
«Бањористон» аз нигоњи дигар ќазоват мекунад. Чунончи, ў мегўяд: «… Вай (Саъдї М.С.) ќудваи мутаѓаззилон аст. Њељ кас пеш аз вай ва беш аз вай тариќи ѓазал
наварзида ва суханони вай њама тавоифро маќбул афтода» (1, 121).
Ё худ, дар «Бањористон» дар муносибат ба њунару истеъдоди Њофизи Шерозї
мегўяд: «Аксар ашъори вай латифу матбўъ аст ва баъзе ќариб ба сарњади эъљоз» (1,
121) ва ѓайра.
Профессор Е.Э. Бертелс доир ба арзиши «Нафањот-ул-унс» бањс ба миѐн оварда
менависад: «Ба њамин тариќ, китоб дорои арзишмандтарин мавод доир ба таърихи
тасаввуф мебошад» (5, 245). Зеро дар «Нафањот-ул-унс» бисѐр масоили назарии
ирфони исломї мавриди арзѐбї ќарор дода шудааст, ки арзиши комилан илмїназариявї доранд.
Дигар ин, ки Љомї дар «Нафањот-ул-унс» оид ба Мавлоно Љалолуддин
Муњаммади Балхї пас аз зикри ному насаб, санаю макони валодат чунин иттилоъ
медињад: «Ба хати Мавлоно Бањоуддини Валад навишта ѐфтаанд, ки: «Љалолуддин
Муњаммад дар шањри Балх шашсола буд, ки рўзи одина бо чанд кўдаки дигар бар
бомњои хонањои мо сайр мекарданд. Яке аз кўдакон бо дигаре гуфта бошад, ки: - Биѐ,
то аз ин бом бар он бом љањем! Љалолуддин Муњаммад гуфтааст: Ин навъ њаракат аз
сагу гурба ва љонварони дигар меояд… Агар дар љони шумо ќуввате њаст, биѐед, то
сўйи осмон парем ва дар он њолат аз назари кўдакон ѓоиб шуд. Баъд аз лањзае ранги
вай дигаргун шуда ва чашмаш мутаѓайир гашта бозомад. Гуфт: - Он соат, ки бо шу105

мо сухан мегуфтам, дидам, ки љамоате сабзќабоѐн моро аз миѐни шумо
баргирифтанд ва ба гирди осмонњо гардониданд ва аљоиби малакутро ба ман
намуданд…» (17, 566). Лањзае дигар низ аз зиндагиномаи Мавлоно оварда мешавад,
ки чун лањзаи фавќ басо љолиб аст. Чунончи: «Дар хидмати Мавлавї гуфтанд:Фалон мегўяд, ки дилу љон ба хидмат аст. Фармуд, ки хамўш! Дар миѐни мардум ин
дурўѓ мондааст, ки мегўянд. Ў ончунон дилу љонро аз куљо ѐфт, ки дар хидмати
мардон бошад? Баъд аз он рўй сўйи Чалабї Њисомиддин кард, ки: Аллоњ, Аллоњ, бо
авлиѐи Њаќ зону бар зону бояд нишастан, ки он ќурбро асарњост азим» (17, 567 .
Сипас, абѐти зер оварда мешавад:
Яке лањза аз ў дурї нашояд,
Ки аз дурї харобињо физояд.
Ба њар њоле ки бошї, пеши ў бош,
Ки аз наздик будан мењр зояд (17, 567).
Ин љо низ лањзаи мазкур барои он интихоб шудааст, ки њадаф дарѐфти аслу васл
аст ва тавассути авлиѐ ќурбу ќаробат ќавитар муяссар хоњад гашт ва њиљрон мўљиби
фузудани ѓуссаву ранљ хоњад буд. Яъне, ба ќавли худи Мавлоно Љалолуддини Балхї,
«Њаст маро фанни дигар ѓайри фунуни шуаро» ва мањз Љомї дар «Нафањот-ул-унс»
њамин њадафро кор гирифтааст. Маќсади Љомї дар ин асар нишон додани риѐзатњо
барои тањкиму таќвияти рўњ аст.
Баъзан ба нудрат бошад њам, ба њунар ва мартабаи шоирї низ ишорањои љолиб
мекунад ва ин ќазоват дар нисбати Њаким Саної дар ќиѐс бо дигар мутасаввифони
шоир мутафовит аст. Чунончи, Љомї оид ба зиндагиномаи Саної чунин иттилоъ
додааст:
«Куният ва номи вай Абдулмаљд Маљдуд ибни Одам аст… Аз кубарои шуарои
тоифаи сўфия аст ва суханони вайро дар истишњод дар мусаннафоти худ овардаанд
ва китоби «Њадиќат-ул-њаќиќат» бар камоли вай дар шеър ва байни азвоќу мавољиди
арбоби маърифату тавњид далели бурњони сотеъ аст. Аз муридони Хоља Юсуфи
Њамадонї аст» (7, 595). Дар ќазовати мазкур бањои воќеї ва кул бар њунар низ њаст,
вале љузъиѐти њунари шоирї матрањ намешавад, ки сабабаш њамоно тарљењ
бахшидан ба манзалати тасаввуфию ирфонии эљодкор мебошад.
Ё худ, дар «Нафањот-ул-унс» оид ба рўзгору фаъолияти Низомї иттилои зерин
дода шудааст: «Вайро аз улуми зоњиру мусталењоти расмї бањраи тамом будааст.
Аммо аз њама даст боздошта будааст ва рўй дар њазрати Њаќ субњонању ва таъоло
оварда» (7, 608).
Аз ин ќазовати Љомї бармеояд, ки принсипи бањо додан ба симоњои эљодї аз
љониби як њакам марбут ба муњтавои баргузидаи олим аст. Љомї њамчун
донишманди бемонанд дар «Бањористон» ба эљоди бадеи манзум аз назари олимона
ва дар осори манзуми худ аз нигоњи шоирона – доварињои шоирона, ки як навъи
баѐни афкори адабї-эстетикї аст, кор гирфтааст. Фаразан, ў аввал менависад: «Шеър
каломе бошад мавзуну муќаффо ва тахайюл» (яъне, мухайял – М.С.) (1, 102).
Тибќи ќазовати шоирона мегўяд:
Њељ шоњид чун сухан мавзун нест,
Сирри хубї зи хаташ берун нест.
Сабр аз ў саъбу тасаллї мушкил,
Хоса, ваќте ки пайи бурдани дил
Кашад аз вазн ба бар хилъати ноз,
Кунад аз ќофия домон-ш тироз,
По ба халхоли радиф орояд,
Бар љабин холи хаѐл афзояд. (1, 103).
Њадафи муаллиф дар «Нафањот-ул-унс» чунин нест, пас наметавон онро бањои
мухталиф ба њунари эљодии як симо донист, зеро њанўз дар оѓоз муаллиф маќсади
эљоди хешро изњор кардааст.
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Чунончи, Љомї њадафи худро аз эљоди «Нафањот-ул-унс» чунин изњор кардааст:
«… Чун эшонро аз юмни анфоси тайибаи авлиѐ-ул-Лоњ ва файзи арвоњи муќаддасаи
эшон ваќт хуш гардад, мутасаддї ва боиси ин љамъ ва таълифро, ки ба љињати
иштимол бар нафањоти анфоси тайибаи машоих, ки аз њазоири ќудс расида ва бар
машоми љони муштоќони муњозири унс вазида, мусаммо мегардад ба «Нафањот-улунс мин њазарот –ил-ќудс»…» (7, 5).
Ин аст, ки Љомї њатто доир ба шуарои баландпоя низ вобаста ба гузиниши
њадаф муносибат мекунад. Масалан, оид ба шоирон Хусраву Њасан чунин иттилоъ
медињад:
«Вай… (Хусрав – М.С.) ба хидмату мулозимати Шайх Низомуддин Авлиѐ
пайваст ва панљ бор Њазрати рисолат (с.) ба хоб дидааст» (17, 748). Ќазовати фавќ
вобаста ба њадафи баргузида бар таълифи «Нафањот-ул-унс» аст, ки Љомї њанўз дар
муќаддимаи асар арз кардааст. Ё худ, ахбори Љомї рољеъ ба зиндагиномаи Њасани
Дењлавї низ таќрибан дар чунин шакл аст, вале ин љо чанд намунаи шеърї аз ашъори
Њасан оварда мешавад, ки њадаф нишон додани муътаќидоти суханвар аст.
Умуман, Љомї дар «Нафањот-ул-унс» роҷеъ ба эљодиѐти њамаи шуарою
сухансанљон аз нигоњи муќтазои ирфони исломї иттилоъ медињад ва маълумоташ
бисѐр арзишманд ва даќиќу амиќ аст. Фаразан, Љомї дар ин асар Хоќониро «Шеър
дар љанби он (муътаќидот – М.С.) гум буда» (17, 745), њадафи Камол аз шеърро
«зоњир маѓлуби ботин» (17, 750) маърифат намуда, баѐни Њофизро «лисонулѓайб ва
тарљумонуласрор» (17, 753) медонад, ки ин њама тарљењ додани манзалати
тасаввуфию ирфонї дар ќиѐс бо њунару маќоми шоирии онњост.
Бояд гуфт, ки намунањои шеърии аз ашъори шуаро овардашуда низ далели
онанд, ки мутафаккир вобаста ба њадафи пешгирифтаи хеш дар «Нафањот-ул-унс»
намунањоро басо бо нудрат овардааст ва њамон нудрати шеър низ сахт марбут ба
ањдофи мењварии «Нафањот-ул-унс» аст, ки дар ин асар асосан завќу кашф аст, на
њиссу њунари эљодї.
Умуман, «Нафањот-ул-унс» -и Љомї ќомуси адабиѐти ирфонист, ки ќариб кулли
намояндагони онро фаро гирифтааст.
«Нафањот-ул-унс» аз гаронарзиштарин осор дар баѐни њаќоиќи тасаввуфу
ирфон ва зикри ањволу фаъолияти сўфиѐну орифон аз оѓози кори эшон то замони
Љомист. Мутафаккир дар «Нафањот-ул-унс» мартабаи рўњонию ирфониро дар ќиѐс
бо пояи шоирии урафои эљодкор ва љанбањои њунарии ашъори онњо тарљењ медињад.
Аз ин рў, дар асар пораи шеърие бо манзури навоќиси њунарї, заъфи таълиф,
харобии дарунмоя ва ѐ нуќсондорї дар авзону ќавофї, радифу муњасанноти баѐн
мушоњида намешавад.
«Нафањот-ул-унс» маљмўи суханони њикматнок, корномаи муассири моломол аз
арзишњои тарбиявию ахлоќї, арзишмандтарин маљмўи маводи шарњињолї ва
корномаи шуарои ориф ва орифони шоир аст, ки барои таълифи таърихи ирфони
исломї комилан мусоидат менамояд.
«Нафањот-ул-унс» на танњо љанбањои амалии ирфони исломї, беш аз он
пањлуњои назарї ва мусталењоти фаровони тасаввуфу ирфонро фаро гирифтааст, ки
барои илми соња басо пурарзишу судманд аст.
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ВЗГЛЯД ДЖАМИ НА ТВОРЧЕСТВО ПРОШЛЫХ В «НАФАХАТ –УЛ-УНСЕ»
В настоящей статье рассматриваются индивидуальные подходы Джами к творчеству поэтов
творивших с суфийскими настроениями в его антологии «Нафахат –ул-унс». В этом отношении Джами
приводит свои убеждения с точки зрения мистицизма , а не с позиции литературоведения. Поэтому
духовные рассуждения превалируют над его поэтическим взглядом.
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VISION JAMI CREATIVITY PAST IN "NAFAHAT -UL-UNSE"
The Present article considered Jami’s individual attitude to Sufism trend poets’ poems and his collection
―Nafahat- ul- uns‖. In this relations Jami gave his ideas with mysticism point of view not as in the position of
literary scholar.
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МАВЛОНО ЉОМЇ ВА ХОЉА АЊРОР
Садриддин Мирзоев
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ғафуров
Рўшан аст, ки асри XV дар таърихи адабиѐт ва фарњанги мардуми
Мовароуннањр яке аз муњимтарин ва пурмањсултарини даврањо ба шумор меравад,
зеро аз ин рўзгор ба баъд фарњангу њунар ва шеъру тафаккури тољикии њавзаи
Фароруд давраи такомул ва тањаввули худро сайр намуд.
Илму дониш ва фарњангу њунар дар он замон ду маркази асосї дошт: яке
Самарќанд ва дигаре шањри Њирот. Ба иттифоќи иљмои тазокир ва ањли тахќиќ низ
ин ду шањр дар он рўзгор аз марокизи бонуфуз ва муњимми адабиѐту фарњанг ва
њунар дар Шарќ мањсуб мешуданд, бавижа Самарќанд дар замони Улуѓбек махзани
илму дониш ва љойгоњи андешамандону њунармандон гардида буд.
Мактаби адабии Њирот низ, ки муассис ва сарвари он Мавлоно Љомї буд,
шоирону нависандагони соњибмактаберо ба майдон овард, ки на танњо фахри замони
хеш буданд, балки барои ривољу рушди минбаъдаи афкори илмї-адабї, таърихї,
мазњабї ва насри ахлоќї хидмати мондагоре анљом додаанд, ба монанди Љомї,
Навої, Восифї, Њусайн Воиз, Њилолї, Биної, Алии Сафї, Њотифї ва дигарон, ки
якоякашон дар маќом ва њадди хеш саромади даврон буданд. Махсусан, дар ин давра
њаѐти адабї рушду такомул пайдо кард. Шоирону нависандагон аз њар љониб ба
њалќаи адабии Њирот пайваста буданд, ки теъдоди онњо ба 200 нафар мерасид (4, 67).
Њосили чунин робитањои адабї буд, ки Мавлоно Љомї бо Убайдуллоњи Ањрор
чањор маротиба мулоќот анљом дода, худро аз муњиббон ва ихлосмандони он кас
медонистааст (5, 249).
Аслан Абдуррањмани Љомї нисбат ба машоихи силсилаи Наќшбандия
эњтироми зиѐде ќоил буда, бахше аз китоби «Нафањот-ул-унс»-ро ба зикри маориф ва
маноќиби ин тоифа ихтисос додааст (6, 410). Аз савонењи зиндагии Мавлоно Љомї
њам пайдост, ки ў дар ављи камолоти илмї ба хидмати Саъдуддини Кошѓарї расид ва
вориди тариќаи Хољагон гардид (2,3).
Аммо мулоќоти Љомї бо Хоља Муњаммад Порсо, ки дар он рўзгор аз њамаи
машоих маъруфтар буд, иллати асосии вуруди ў ба силсилаи Наќшбандия будааст:
«Чун дар муњаррами 822 њ.ќ. (октябри 1419 м.) ба нияти тавофи Байтуллоњ ва зиѐрати
Набї (с) аз Бухоро берун омаданд, (яъне Хоља Муњаммад Порсо-С.М.) њама љо содот
ва машоих ва уламо маќдами шарифи эшонро муѓтанам шумурданд ва чун аз Љом
мегузаштанд, падари ин фаќир бо љамъи касир аз ниѐзмандон ва мухлисон ба ќасди
зиѐрати эшон берун омада буданд ва њанўз умри ман панљ сол тамом нашуда буд.
Эшон илтифот намуданд ва як сар наботи Кирмонї иноят фармуданд ва имрўз аз он
шаст сол аст, њанўз сафои тоати мунаввари эшон дар чашми ман аст ва лаззати
дидори мубораки эшон дар дили ман ва њамоно ки робитаи ихлос ва эътиќод ва
иродату муњаббате, ки ин фаќирро нисбат ба хонадони хољагон воќеъ аст, ба
баракати назари эшон будааст» (6, 418).
Мавлоно Љомї, пас аз даргузашти Саъдуддини Кошѓарї, ба Хоља Убайдуллоњи
Ањрор дасти иродат супурд ва дар тариќат ба маќомоти баланде расида буд, ки
метавонист шайхи њамон силсила бошад. Вай дар китоби «Нафањот» маќому
мартабаи маънавї ва ирфонии Хоља Ањрор ва намунаи осори ўро оварда, як ќитъае
њам дар васфи тоифаи Наќшбандия сурудааст: «Имрўз мутањњари оѐт ва маљмаи
каромот ва вилоѐти табаќаи Хољагон ва робитаи илтиѐм ва воситаи интизоми
силсилаи шарифаи эшон… Њазрати Хоља ва мухлисону ниѐзмандони эшонанд.
Умедворї чунон аст, ки ба баракати вуљуди шарифи эшон илтиѐм ва интизоми ин
силсила ал-явму-л-ќиѐм имтидод ѐбад:
Наќшбандия аљаб ќофиласоронанд,
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Ки баранд аз рањи пинњон ба њарам ќофиларо…
Ќосире гар занад ин тоифаро таъни ќусур,
Њоша ли-л-Лањ, ки барорам ба забон ин гиларо.
Њама шерони љањон бастаи ин силсилаанд,
Рўбањ аз њила чї сон бигсалад ин силсиларо.» (6, 413).
Фахруддин Алии Сафї дар китоби «Рашањот айн-ул-њаѐт» доир ба маќоми
маънавї ва вуруди Љомї ба тариќаи тасаввуфи Хољагон ва мулоќоти Њазрати
махдум бо машоихи наќшбандї бамаврид сухан гуфтааст. Вай нисбат ба Мавлоно
Љомї иродати зиѐзе дошта, дар њама маврид аз он кас ба «Њазрати махдумї» ѐд
карда, ки ба ќавли Муиниѐн «дар саросари китоби «Рашањот» чунин унвоне ба њељ як
машоихи бузург надодааст» (5, 70).
Бинобар ин, ў дар «Зикри мулоќоти Њазрати махдум бо машоихи кибор аз
сиѓари син то нињояти кор» исми 9 нафар машоихи наќшбандиро бо тартиби замонї
зикр кардааст, ки Љомї бо онњо мулоќот карда ѐ дар баъзе маврид аз эшон таълим
гирифтааст. «Акобире ки эшон дида буданд ва мулоќот карда, аввал њама Хоља
Муњаммади Порсо аст..., Саъдуддуни Қошѓарї…, дигар Мавлоно Фахруддини
Луристонї буд…, дигар Хоља Бурњонуддин Абунасри Порсо, дигар шайх
Бањоуддини Умар буд…, дигар Хоља Шамсуддин Муњаммади Кусувї…, дигар
Мавлоно Љалолуддин Абуязиди Пуронӣ.., дигар Мавлоно Шамсуддин Муњаммади
Асад…, дигар Њазрати Эшон (яъне, Хоља Ањрор-С.М.) буданд» (5, 242-247).
Аслан китоби «Рашоњот» њам мансуб ба њолномаи Хоља Ањрор ва пайванду
асњоби ўст, ки ба шањодати мусанниф маќсуд аз таснифи маљмўа зикри маноќибу
каромоти Њазрати эшон будааст.
Аз ин хотир, Алии Сафї рољеъ ба мулоќот, дидор ва мукотиботи ин ду
бузургвор ба шоистагї сухан гуфтааст. Ба ќавли ў, миѐни Љомї ва Хоља Ањрор чањор
бор мулоќот воќеъ шудааст. Ду маротиба дар Самарќанд, бори сеюм дар Њирот ва
бори чањорум дар шањри Марв: «Миѐни Њазрати махдум ва Њазрати эшон (Хоља
Ањрор. –С.М.) чањор карат мулоќот воќеъ шудааст, ду карат дар Самарќанд ва
карати сеюм дар Њирот, ки Њазрати эшон дар замони Султон Абўсаид аз
Мовароуннањр ба Хуросон ташриф оварда буданд ва карати чањорум дар Марв, ки
Њазрати эшон ба илтимоси Мирзо Султон Абўсаид ба Марв омада буданд ва
Њазрати Махдум низ аз Њирот ба љињати дарѐфти мулоќоти он Ҳазрат ба Марв
рафтанд…» (5, 247).
Мавлоно Алии Сафї дар идомаи суханаш тавзењ медињад, ки аслан Љомї се
навбат ба Самарќанд омада буданд. Навбати аввал дар замони Мирзо Улуѓбек «ба
дарси Ќозии Рум омаду шуд мекарда…». Навбати дуюм хос аз барои дарѐфти
суњбати Хоља Убайдуллоњ, ки таърихи он 8-уми муњаррами 870 њ/. 13-уми октябри
1465 м. иттифоќ афтодааст. Навбати сеюм њам ба љињати идроки суњбати Хоља Ањрор
аз Њирот ба Самарќанд рафтаанд.
Муњимтарин мулоќоти Мавлоно Љомї бо Хоља Убайдуллоњ дар шањри
Тошканд аз 22-юми рабеъулохир то 8-уми љумодиюлаввали 874 њ/. аз 18-уми март то
4-уми апрели 1478 м. иттифоќ афтодааст. Дар њамин мулоќот, ки понздањ шабонарўз
идома ѐфта, Абдурањмони Љомї барои њалли бархе масоили мубрами китоби
«Футўњоти Маккия»-и Ибни Арабї аз Носируддини Ањрор суол мекарда ва он кас ба
шоистагї посух мегуфтаанд. Њамзамон, Хоља Ањрор њам баъзе муридонро бањри
тадрис ва таълим ба назди Мавлоно Љомї њидоят мекардаанд, ки ин як навъ эњтиром
гузоштан ба маќоми илмї ва маънавии Љомиро нишон медод (1,52).
Дар бештари маворид миѐни Њазрати Эшон ва Мавлоно Љомї суњбат ба сукут
мегузашт ва гоње Хоља Ањрор сухан мегуфтанд. Иродат ва муњаббати Хоља
Убайдуллоњ ба Љомї аз он панљ руќъа рўшан аст, ки Хоља Ањрор барои Љомї
фиристода буд. Ба ќавли соњиби «Матлаъ-ус-саъдайн, «хидмат Мавлавӣ (Љомї)-ро бо
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љаноби Хоља (Ањрор) њусни иродат ва робитаи тамом воќеъ буд» (1,52). Мутаќобилан
Мавлоно Љомї њам ба Хоља Убайдуллоњ иродат дошт ва эњтиром мегузошт. Вай дар
осори худ мукаррар Хоља Ањрорро васф намудааст:
Зад ба љањон навбати шоњаншањї,
Кавкабаи фаќри Убайдуллањї.
Он ки зи њуррияти фаќр огањ аст,
Хољаи Ањрор Убайдуллањ аст.
Рўйи замин, к-аш на сару на бун аст,
Дар назараш чун рўи як нохун аст.
Як рўи нохун чу ба даст оядаш,
Кай ба рањи фаќр шикаст оядаш.
Луљљаи бањр аст њадиси дилаш,
Сурати касрат садафи соњилаш (7, 287).
Адабиѐтшинос Навшоњї ѐздањ номаи Мавлоно Љомиро ба Хоља Ањрор зери
унвони «руќъањое, ки ба дарвеши иршодпаноњ Хоља Убайдуллоњ навишта шуда»,
овардааст. (1, 2-10).
Љомї дар манќабати Носириддин Убайдуллоњ ѓазал, ќасида, ќитъа ва
таркиббанде дар њафт банд дорад. Аз љумла, ғазале, ки танњо байти матлаашро зикр
мекунем, дар васфи Хоља Ањрор аст:
Пирона сар кашидам сар дар рањи сагонат,
Мўе сапед кардам љорўби остонат (3, 192).
Мавлоно Љомї дар њамаи достонњои «Њафт авранг» перомуни каромот ва
хавориќи одоти Хоља Ањрор бо камоли сидќ назари худро баѐн кардааст. Масалан,
дар дафтари аввали «Силсилат-уз-зањаб» манзумае дар њаљми 65 байт зери унвони
«Дар баѐни он ки комилон ва орифонро мулоњизаи сурати касрат аз сирри вањдат боз
намедорад», омадааст, ки дар он воќеаи истиќболи Султон Абўсаид аз Хоља Ањрор
дар шањри Марв баѐн шудааст:
Хољаи бандагони корогоњ,
Ќиблаи муќбилон-Убайдуллоњ (3, 158-161).
Њамчунон, дар идомаи он 39 байт ба унвони «Ишорат ба баъзе аз авсоф ва
ахлоќи Хазрати Хоља ва асњоби эшон» оварда, ки чунин оѓоз мешавад:
Зада асњобу Хоља њалќа ба њам,
Чун нигинанд њалќа дар хотам…
Бурда аз љўйбори фазлаш бањр,
Чи Хуросон, чи Мовароуннањр.
Дасти файѐзи ў ба рашњи ќалам
Шуста аз њарфи мулк њарфи ситам.
Сурати килки ў калиди наљот,
Маънии хатти ў кафили наљот.
Руќъаи ў ба њар кї шуд восил,
Ояте ѐфт з-осмон нозил (3, 161-163).
Абдуррањмони Љомї авранги сеюми “Ҳафт авранг”, яъне «Туњфат-ул-Ањрор»ро дар бањри сареи мусаддас бар шеваи «Махзан-ул-асрор»-и Низомї ва «Матлаъ-уланвор»-и Амир Хусрав навишта, онро ба пири маънавии худ Носируддин
Убайдуллоњ пешкаш кардаааст, њамчунонки дар хатми китоб гўяд:
Ќуфлкушои дари кохи сафост,
Атрфизои гули шохи вафост.
«Туњфат-ул-Ањрор» лаќаб додамаш,
Туњфа ба Ањрор фиристодамаш.
Њар кї ба дил аз хирадаш равзанест,
Дар назараш њар вараќе гулшанест (7,287).
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Њазрати Љомї дар маснавии «Юсуф ва Зулайхо» наздики 40 байт ба унвони
«Табаррук љустан ба зикри Хоља…» ва дар «Хирадномаи Искандарї» 35 байт «дар
дуои давлатхоњї, љаноби вилояти иршодпаноњї-Убайдуллоњї…» дар ситоиши Хоља
Ањрор гуфтааст.
Фузалои он замон ва пайравони тариқати наќшбандї дар марги Хоља
Убайдуллоњ марсияњо гуфтаанд ва Мавлоно Љомї њам аз барои он њазрат марсия
сурудааст. Инчунин, дар таърихи вафоти Хоља Ањрор қасидае ва ќитъае назм
кардаанд ва он қасидаву ќитъа ин аст:
Ба бӯстони вилоят куњандарахти баланд,
Ки умрњо ба сари ањли фаќр соя фиканд.
Чу шохи Сидра на дар сарбаландияш њамто,
Чу боѓи Равза на дар мевабахшияш монанд.
Фурўѓи он ба фуюзи карам гаронмоя,
Усули он ба сифоти ќидам ќавипайванд.
Ба базли мева ѓизоли њазор рўзихоњ,
Ба басти соя паноњи њазор њољатманд.
Сутуда Хоља Убайдуллањ, он ки дар њама умр,
Љуз аз шуњуди њаќиќат дилаш нашуд хурсанд.
Ба њаштсаду наваду панљ сар-сари аљалаш
Накард рањм бар ањли љањон, зи бех биканд.
Гузашт поси шаби охирин аз моње,
Ки шамъи љамъи Расулро дар он расид газанд.
Набуд рафтани ў њамчу дигарон, Љомї,
Зи дањри њодисазою сипењри фитнаписанд.
Чу љазби маънии вањдат ба ориф овардї,
На мумкин аст, ки монад ба ќайди сурат банд (5, 584) .
Ќитъа
Ба њаштсаду наваду панљ дар шаби шанбе,
Ки буд салхи мањи фавти Ањмади мурсал.
Кашид Хољаи дунѐву дин-Убайдуллоњ
Шароби софии айши абад зи љоми аљал.
Ќароргоњи дилаш бод дар мадориљи ќурб:
«Маориљи дараљоту машоњиди мукмал» (5, 658-659).
Баррасии иљмолии муносибат ва мукотиботи Мавлоно Љомї ва Хоља
Убайдуллоњ моро ба натиљањои муайяне меоварад, ки метавон онњоро дар чанд
нуктаи муњим хулоса намуд:
1.Санадњои овардашуда собит менамояд, ки иродат ва муњаббати Мавлоно
Љомї ба шахсияти Хоља Ањрор бенињоят самимї будааст. Ашъоре, ки Љомї дар
манќабати Ањрор гуфтааст, шабењи як достонро мемонад, ки дар маљмўъ метавон ба
унвони «Маноќиби Хоља Ањрор»-и Љомї ѐд кард.
Нахустин сарчашмаи муътамад дар бораи Хоља Ањрор «Нафањот-ул-унс»
мебошад. Љомї ин китобро (соли таълиф: 883 њ.\ 1471м.) замоне тадвин кардааст, ки
синни мубораки Носируддин Убайдуллоњ (806-895њ.\ 1404-1490 м.) ба 74 расида буд.
Аз мундариљаи китоби мазкур њам пайдост, ки 12 сол пеш аз вафоти Хоља Ањрор
навишта шуда ва он кас 456-умин бузургворест, ки Мавлоно Љомї маноќибу
маорифи ўро зикр кардааст.
2. Аз мазмуну мазияти мулоќот ва мусоњиботи Љомї ва Ањрор симои маънавии
ин ду бузургвор, таќвою худотарсї, ањволи ботинї, љањони фикрї, муносибату
гуфтор, љузъиѐти зиндагї, сафарњои Љомї ва вуруди ў ба тариќаи Наќшбандия
рўшан мегардад.
3. Осори Мавлоно Љомї ва Хоља Ањрор барои омўзиши муњити илмию адабї,
авзои сиѐсию иљтимої ва таърихии асри XV ањамияти фавќулодда баланд доранд.
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Дар ин навъи осор расму русум, урфу одат, фарњангу маданият, дину адабиѐт ва
воќеоти таърихии Њироту Самарќанд ва Тошканд, ки дар он замон аз марказњои
асосї ба шумор мерафтанд, инъикос ѐфтааст.
Бинобар ин, њартарафа омўхта шудани самтњои асосии фаъолияти ин ду
нобиѓаи замон барои адабиѐтшиносии тољикї аз њар нигоњ муњим ва муфид буда,
масоили мубрами адабиѐту фарњанги панљсадсолаи моро равшан хоњад намуд.
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МАРСИЯ ДАР ДЕВОНИ НУРИДДИН АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Марям Содот Асъадии Фирўзободї, Ањмади Тоњирї
Донишгоњи Паѐми Нур, Эрон
Нуриддин Абдуррањмони Љомї шоир ва нависандаи пуровозаи ќарни нуњуми
њиљрї аст. Бархе ўро хотамушшуарои бузурги порсигў шуморидаанд ва бархе ўро
бузургтарин шоир пас аз ањди Њофиз медонанд. Аз сўйи дигар, марсия яке аз гунањои
шеърї аст, ки саршор аз отифаву хаѐл аст ва аз он љињат ки эњсосоти хонандаро
бармеангезад, яке аз гунањои пурмухотаби шеър дар адаби ғаної мањсуб мешавад.
Дар ин маќола, пас аз муруре бар зиндагии Љомї, бо нигоње ба таърифи марсия ва
марсиясарої, ашъори Љомї дар ин замина ба шеваи тавсифї-тањлилї баррасї
мешавад. Љомї ашъоре дар сўги бародар ва фарзанди худ сурудааст, њамчунин,
марсияҳое барои Шайх Саъдуддин ва Хоља Убайдуллоњ дорад. Баррасии мазомини
ин марсияњо, сувари хаѐл ва орояњои эњсосбарангез, вожањо ва таркиботи муртабит
бо марсия ва, њамчунин, нигоњи шоир ба зиндагї аз мабоњиси матрањшуда дар
маќола аст.
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Љомї аз љумлаи шоирони пуркори порсизабон аст ва ашъори зиѐде аз худ ба
љой гузоштааст. Зиндагии Љомї низ, монанди дигар инсонњо, аз иттифоќоти талху
ширини зиѐде бархурдор будааст, аммо он чи метавонад ќобили тааммул бошад,
нигоњи як шоир ва нависанда ба ин иттифоќот аст. Аз он љо, ки марсия яке аз
зеботарин ва дилнишинтарин гунањои шеърист ва ба сабаби корбурди луғоту
ибороти эњсосбарангез дар он њамвора мавриди таваљљуњ будааст, дар ин маќола ба
ин маќула дар девони Љомї пардохта мешавад. Вай дар таркиббандњои худ чанд
марсияи ќобили баррасї дорад. Яке аз шахсиятњое, ки Љомї ба ў иродат доштааст,
Шайх Саъдиддин аст. Пас аз марги Саъдиддин Љомї марсияе дар рисои ў месарояд.
Марсияи дигаре, ки дар ин маќола мавриди воковї ќарор мегирад, таркиббандест, ки
Љомї дар рисои бародари худ сурудааст. Ин марсия низ саршор аз эњсос аст ва
вожагону таркиботи зебое дар он ба кор гирифта шудаст. Марсияи баъдї шеърест,
ки Љомї дар ғами аз даст додани фарзанди худ сурудааст. Нигоњи саршор аз эњсоси
Љомї, илова бар илќои њисси сўгу мотам, аз нигоњи орифе, ки бар он аст мухотаби
шеърашро ба ин муњим рањнамун созад, ки дунѐ саройи фонист ва нопойдор, бисѐр
ќобили тааммул аст. Марсияи дигаре, ки Љомї сурудааст, марсияе дар рисои Хоља
Убайдуллоњ аст. Дар ин шеър низ таркиботу тавсифоти Љомї мутаносиб бо фазои
марсия аст.
1. Нигоње кўтоњ ба зиндагии Љомї. Нуриддин Абулбаракот Абдуррањмон бинни
Низомиддин Ањмад бинни Муњаммади Љомї шоиру нависанда ва донишманду
орифи номовари ќарни нуњум, бузургтарин устоди сухан баъд аз ањди Њофиз ва ба
назари бисѐре аз пажўњандагон хотамушшуарои бузурги порсигў аст. Тахаллуси ў
дар шеър “Љомї” аст ва ў худ гуфтааст, ки ин тахаллусро ба ду сабаб баргузидааст:
нахуст аз он рўй, ки мавлуди ў Љом буда ва дигар он ки рашањоти ќаламаш аз љуръаи
љоми шайхулислом Ањмади Љом, маъруф ба Жандапил, сарчашма мегирифтааст
(Сафо, 1378: 348/ ).
Мавлоно Нуриддин Абдуррањмони Љомї њам дар фазоили инсонї ва њам дар
шеъру шоирї саромади аќрон аст. Вай на дар пайи љоњу маќом буд ва на хоњони
молу манол. Таъзиму такриме, ки худиву бегона аз ў мекарданд, муњтамилан оташи
маноати табъашро беш аз пеш тез мекард. Вай њам шоир буду њам донишманд ва
фаъолияташ дар њар ду замина фавќулода самарабахш буд. Дар саросари арсаи
шеъру адаби классикї њељ як аз анвои насру адаби форсї вуљуд надорад, ки Љомї дар
он асаре ба љой нагузошта бошад (Рипка, 1381: 404).
Дар таърихи валодати ў ба соли 817 њељ бањсе нест ва ў охирин шоирест, ки дар
осораш алфози нодуруст ва маљъул роњ наѐфтааст (Алавї Муќаддам, 1369: 168). Вай
умри худро сарфи умури адабиву динї карда ва дар њаштоду яксолагї ва дар соли
898 дар Њирот падруди њаѐт гуфт ва дар њамон шањр канори мазори Хоља
Саъдуддини Қошғарї (мањалле, ки имрўз ба Тахти мазор машњур аст) ба хок супурда
шуд (Сафо, 1378: 356/4).
2. Нигоње кўтоњ ба чистии марсия. Аллома Дењхудо дар зайли вожаи “марсия”
навиштааст: “Марсия, марсият дар азои мурда гиристан ва баршумурдани авсофи ў.
Азодорї, сўгворї, мурдаситої. Зикри мањомид ва авсофи мурда ва ситоиши ў.
Навњасарої дар азои касе. Мадењи мурда” (Дењхудо, 1373: “Зайли вожа”). Ва дар
Фарњанги Муин низ омадааст: “Шеъре, ки ба ѐди мурда ва дар зикри мањосини ў ва
таассуф аз марги вай мегўянд” (Муин, 1371:”Зайли вожа”).
Бинобар ин, рисо дар луғат ба маънии мурдаситої ва гиря кардан бар мурда ва
зикри некињои ў, њамчунин, шеър гуфтан дар боби мурда бо изњори таассуф аст.
Марсия аз лињози муњтаво ва мазмун аз навъи адаби ғиної ба шумор меояд ва дар
осори шоирони форсизабон аз замонњои гузашта то кунун вуљуд доштааст (Размљў,
1375: 99).
Марсиясарої ќабл аз адаби форсї дар адабиѐти араб вуљуд доштааст, чаро ки
“халќияти араб, ки эшонро ба он дошт, то бар мурдагони худ зории бисѐр кунанд ва
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гиря бар мурдагонро бо баршуморидани сифоти писандидаи он ташдид намоянд,
боис бар он буд, то марсия дар зиндагии хусусиву иљтимоии аъроб њузури фаъол
дошта бошад” (Имомї, 1369: 13). Њамчунин, “марсиясарої дар асри љоњилї ва
аббосї таъсири амиќ бар мероси форсї доштааст. Шуарои форсизабон аз мероси
арабї дар маќоми таќлид, чи дар мазмун ва чи дар тасвир, бањрањо љустаанд, аммо
љўшише, ки дар мероси форсї аст, ғолибан камтар аз мероси арабї аст” (њамон: 17).
3. Баррасии марсия дар девони Љомї
А. Дар марсияи њазрати махдуми мукаррам Шайх Саъдуддин
Ба сурудањое аз шоирон, ки дар сўги амирон ва подшоњон ва соњибони маќом
суруда мешавад, рисои ташрифотї ва расмї гуфта мешавад (Растагор, 1380: 172). Дар
бораи алоќаи Љомї ба тасаввуф ва Шайх Саъдуддин гуфтаанд, вай “дар бозгашт аз
Самарқанд шавќи тасаввуф ѐфт ва ба Саъдуддини Қошғарї пайваст ва дар тариќати
Наќшбандия даромад. Хољаи калон, писари Саъдуддин духтари хеш бад-ў дод ва ин
амр љоњу ќадри вайро дар назди ањли Њирот бияфзуд”(Зарринкўб, 1389: 289).
Бинобар ин, метавон марсияи Љомї дар рисои Саъдуддинро љузви меросе “расмї” ба
њисоб овард. Матлаи ин марсия чунин аст:
Соњибдилон, ки пештар аз марг мурдаанд,
Оби њаѐт аз ќадањи марг хўрдаанд (Љомї, 1390: 725).
Дар ин марсия, ки 48 байт дорад, вожагоне ба кор рафтааст, ки нишондињандаи
нороњатии амиќи Љомї аз марги Шайх Саъдуддин аст. Забони адабиѐт ва шеър
забоне отифї ва њамроњ бо эњсос аст (Шамисо, 1386: 366). Таркибот иборатанд аз
“ќадањи марг”, “хазони табиат”, “мављи бало”, “сели ашк”, “муждаи хунфишон”,
“ашки љигаргун” ва “борони њасрат”, “сели ғам” ва “дили мањзун”.
Ёбанд бўйи файзи бањор аз насимашон
Онон, ки дар хазони табиат фусурдаанд (Љомї, 1390: 725).
Мављи бало, ки кўњ бувад пеши ў чу коњ,
Чун кўњ пеши садмати он по фишурдаанд (Љомї, 1390: 725).
Чун мардумони дида шудам ғарќи сели ашк,
Азбаски обам аз мижаи хунфишон бирафт.
Борони њасрат омадиву сели ғам, на ашк,
Бар љойи дида гар дили мањзун гиристї (њамон: 726).
Б. Дар марсияи бародар
Мавлоно Муњаммад бинни Низомуддин Ањмад бинни Шамсуддин Муњаммад
(мутавафо 877 ќ.), шоиру бародари Мавлоно Нуриддин Абдуррањмони Љомї буд. Ба
гумони иддае уламо ў дар мутолиаи баъзе аз улум, чун мусиќї, нисбат ба бародараш
бартарї дошт. Вай ғазалро хуб месурурд ва пеш аз бародараш дар љавонї фавт кард
ва дар мазори Саъдуддини Қошғарї дафн шуд. Абдуррањмони Љомї дар марги ў
марсияи зебое суруд (Насирї, 1384: 181/2). Матлаи ин марсия чунин аст:
То кай замона доғи ғам бар љигар нињад,
Як доғ нек ношуда, доғе дигар нињад (Љомї, 1390: 727).
Растагори Фасої дар хусуси рисои шахсї ва хонаводагї менависад: “Аз
муассиртарин ва пурэњсостарин навъи марсияњо ба шумор меояд ва бар ашъоре
итлоќ мешавад, ки шоир дар рисои фарзанд ѐ яке аз бастагони худ суруда бошад”
(Растагори Фасої, 1380: 177). Бинобар ин, марсия љузви мероси шахсї ва хонаводагї
мањсуб мешавад. Дар ин марсия низ вожагони “хазон”, “дили реш”, “кафани сабз” ва
ғ. барои баѐни њузну андўњи шоир ба зебої ба кор рафтааст:
Ояд пас аз бањор чаманро хазон падид,
Фасли бањору боғ маро чун хазон расид.
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З-он гул, ки мерасад, кафани сабз карда чок,
Њоли њарифи хуфта даруни кафан бипурс (Љомї, 1390: 728).
Гоње маќсуди гўянда аз баѐни љумалоти хабарї, баѐни таассур ва њузну андўњ
аст, на ахбор аз мазмуни љумла (Шамисо, 1383: 142). Дарвоќеъ, манзури Љомї низ аз
ин абѐт маънои сонавии он, яъне баѐни њузну андўњ ва таассур аст:
Дар њайратам, ки аз дили решам асар намонд
В-ин сўзу беќарории дил барќарор монд (Љомї, 1383: 729).
Дардову њасрато, ки зи боғи љањон бирафт,
Нохўрда аз нињоли камолоти худ баре (њамон: 728).
В. Дар марсияи фарзанд
Марсияи Љомї дар рисои фарзандаш яке аз маъруфтарин марсияњо дар забони
форсї ва аз навъи маросии шахсиву хонаводагї аст. Матлаи ин таркиббанди зебо
чунин аст:
Ин куњанбоғ, ки гул пањлўи хор аст дар ӯ,
Нест як дил, ки на з-он хор фигор аст дар ӯ (њамон: 729).
“Суоли балоғї” дар воќеъ интиќоли паѐм ба тарзи ғайримустаќим ва
муассиртар аст (Шамисо, 1383: 187). Дар ин абѐти машњуре аз ин марсия Љомї
фарзанди азизи хешро мухотаби суолоте балоғї ќарор медињад. Дарвоќеъ, дар ин
абѐт Љомї ба дунболи љавоби суол нест, балки ба шакле ғайримустаќим мусибати аз
даст додани фарзандро ба шакли таъсиргузор ба тасвир мекашад:
Зери гул тангдил, эй ғунчаи раъно, чунї?
Бе ту мо ғарќа ба хунем, ту бе мо чунї.
Рў ба сањрои адам тофтї аз шањри вуљуд.
Ман аз ин шањр малулам, ту ба сањро чунї? (Љомї, 1390: 731).
Г. Дар марсияи Хоља Убайдуллоњ.
Љомї як бор барои мулоќот бо Хоља Убайдуллоњ ба Самарќанд рафт
(Зарринкўб, 1389: 291). Дарвоќеъ, вай пас аз марги Қошғарї ва дар замони Абўсаид
Бањодур бо Хоља Убайдуллоњи Ањрор ошної ва ќаробат ѐфт (Афсањзод, 1378: 130) ва
пас аз марги вай барои ў марсияе суруд, ки љузви маросии расмї ба њисоб меояд ва
матлаи он чунин аст:
Мављзан мебинам аз њар дида тўфони ғаме,
Мерасад дар гўшам аз њар лаб садои мотаме (Љомї, 1390: 732).
Таркибу вожагон “абри мењнат”, “доғи њаљр” ва “афлокиѐн” дар ин ашъор
љалби таваљљӯњ мекунанд. Њамчунин, Љомї дар ин марсия булбулону дарахтон ва
афлокиѐну осмону заминро низ дар сўг бо худ њамроњ месозад:
То ба моње рафт оби чашми мењнатдидагон,
З-абри мењнат њаргиз ин сон бар замин н-омад наме (њамон, 732).
Навъе нигоњи њунармандона дар абѐт ривољ дорад, ки дар он њама чиз љондор
ангошта шуда ва ба он “онимизм” ѐ “љондорангорї” мегўянд (Шамисо, 1383: 65).
Дар абѐти зайл низ Љомї “осмон”, “мурғони боғ”, “булбулон” ва “љўй”-ро дар
мусибати худ шарик дониста ва онњоро ғамгин мебинад:
Нест борон, ин ки меборад зи абри навбањор,
Гўиѐ афлокиѐн бар хокиѐнанд ашкбор.
З-ин мусибат, к-ў фитод ањли заминро, месазад
Гар бигиряд осмон бар њоли эшон зор-зор.
Кардааст ин ғамсароят дар њама мурғони боғ,
Бар чаман бигзар, ки то дар навња бинї сад њазор.
Аз хурўши булбулон бин ғунчаро садчок љайб,
В-аз сиришки арғувон бин љўйро пурхун канор (Љомї, 1390: 733).
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Хулоса. Нуриддин Абдуррањмони Љомї, шоир ва нависандаи пуровозаи ќарни
9 њиљрї, ки бархе ўро хотамушшуарои бузурги порсигў шуморидаанд, ба марсия, ки
гунаи латифу зебо аз шеър аст, иноят дошта ва дарвоќеъ, ба вижагии шохиси марсия,
ки истифода аз отифаву сувари хаѐл ва ташбењоту таркиботи эњсосбарангез аст, низ
бисѐр таваљљӯњ кардааст. Дар ин маќола чањор марсия аз Љомї мавриди баррасї
ќарор гирифт. Аввалин марсия таркиббандест, ки Љомї дар сўги бародари худ
сурудааст, марсияи баъдї дар сўги фарзанди ўст, саввумин марсия дар рисои Шайх
Саъдуддин суруда шуда ва билохира охирин марсия пас аз марги Хоља Убайдуллоњ
аз Љомї ба ѐдгор мондааст. Дар ин марсияњо вожањо ва таркиботе чун қадањи марг,
хазони табиат, мављи бало, сели ашк, мижаи хунфишон, ашки љигаргун, борони
њасрат, хазон, дили реш, кафани сабз, абри мењнат, доғи њаљр, ва ғайра, ки таркиботе
мутаносиб бо марсияанд, чашмнавозї мекунанд. Њамчунин, вай аз бархе аз анвои
саноеи адабї, чун онимизм ѐ љондорангорї ва суоли балоғї ва ғайра истифода
кардааст ва марсияњои расмї ва шахсиву хонаводагї сурудааст.
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ЭЛЕГИЯ В ДИВАНЕ НУРИДДИНА АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
Нуриддин Абдуррахман Джами является одним из величайших поэтов XV века, которого в Иране
называют последним поэтом среди величайших персидских поэтов. С другой стороны «элегия» считается
одним из жанров поэтики, содержавшегов себе весьма разнообразные вымыслы, доброту и красноречие, так
как играет важную роль в выражении человеческих эмоций и является одним из многообращающих жанров
в лирической литературе. В данной статье с изучением жизнедеятельности Джами, частично дано описание
слова «элегия» и «чтение элегии».
Ключевые слова: Нуриддин, Абдуррахман, Джами, поэзия, элегия, форма вымысел.
ELEGY IN A COUCH NURIDDIN ABDURRAHMAN JAMI
Nuriddin Abdurrahman Jami is one of the greatest poets of the XV century, which Iran called its final poet of
the greatest Persian poets. With other countries, "Elegy" is considered one of the genres of poetry, contain a wide
variety of fiction, kindness and eloquence, and as playing an important role in human emotions is one of the many
pay genres lyrical literature. In this article, after the passage of the life of Jami, partly gave a description of the word
"elegy" and "reading of the elegy."
Key words: Nuriddin, Abdurrahman, Jami, poetry, elegy, a form of fiction.
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ТАЊЛИЛИ ФОРМАЛИСТИИ “БАЊОРИСТОН”-И ЉОМЇ
Муртазо Муњсинї, Ањмад Ғанипур Маликшоњ, Соноз Фароњонї
Донишгоњи Мозандарон, Эрон
“Бањористон”-и Љомї яке аз мутуни мусаљљаъ дар адаби порсї аст. Баррасї ва
тањлили “Бањористон” ба унвони асаре ривої, ки ба таќлид аз “Гулистон” ба
нигориш даромадааст, аз дидгоњи формалистї метавонад љилвањое аз зебоињои онро
ошкор кунад. Формализм ѐ шаклгарої ба баррасии шаклу сохтори асари адабї
таваљљуњ дорад ва бо нигоње суратгароѐна ба табйини муаллафањои сохтории асар ва
авомили барљастасоз ва шеваи ривоят мепардозад. Дар ин маќола барои дарку фањми
бењтари сохтори њикоѐти “Бањористон”-и Љомї њикоѐт дар ду бахш мавриди арзѐбї
ќарор гирифтааст:
Бахши аввал аз љињати аносири достонї њамчун дарунмоя, пайранг, зовияи дид,
шахсият, гуфтугў;
Ва бахши дуввум аз љињати авомили барљастасози асар њамчун ќоидаафзої ва
њинљоргурезї бо ироаи шавоњид баррасї ва тањќиќ шудааст.
Дастовардњои пажўњиш дар заминаи аносири достонї њокї аз он аст, ки њамаи
њикоятњо дарунмоя доранд ва Љомї аз миѐни дарунмояњо ба мавзўи “ишќ” бештарин
таваљљӯњро нишон додааст. Дар 67 њикояти “Бањористон” 170 шахсият њузур ѐфтанд
ва зовияи диди Донои кул (саввумин шахс) болотарин басомадро дар ин асар эњроз
кардааст. Гуфтугўњо низ ғолибан барои пешбурди амали достон аст. Пайранг дар
бештари њикоѐт мутавассит ва заиф аст. Бархе аз њикоѐт фоќиди пайранг њастанд.
Танњо панљ њикоят пайранги ќавї дорад. Соњиби “Бањористон”, дар миѐни аносири
барљастасоз, ба муаллафањои ќоидаафзої беш аз њинљоргурезї таваљљӯњ нишон
додааст. Ин рўйкард нишон аз он дорад, ки Љомї бештар ба зебоињои лафзї рўй
овардааст. Вай бо ин шева њадафи аслии худро дар нависандагї, ки офариниши
асари мусаљљаъ аст, љустуљў мекунад.
Нуруддин Абулбаракот Абдуррањмон Низомуддин Ањмад ибни Шамсуддин
Муњаммади Даштї мутахаллис ба “Љомї” (817- 898 њ. ќ.) мулаќќаб ба
“Хотамушшуаро” аз бузургтарин шоирон ва нависандагони ќарни нуњуми њиљрист,
ќарне, ки дар он насри форсї ба тадриљ аз муболиғањои санъатї ва фаннии ќарнњои
пешин озод гашт ва нигориш ба сабки содаву одї ривољ гирифт. Дар миѐни
нависандагони ин ањд љуз мутарассилон, ки њамон шеваи ќадими тарассулро њифз
карданд, дигарон ба насри мурсал таваҷҷӯҳ доштанд. Дар ин аҳд нависандагон
камтар худро муқайяд ба пайравӣ аз пешиниѐн мекарданд ва дар истифода аз забони
муњовара озод буданд.
“Пас аз Давлатшоњи Самарќандї нахустин касе, ки ба осори Љомї ишора
карда, Муинуддини Исфизорї аст. Баъд аз ў Абдулғафури Лорї шогирди маъруфи
Љомї ва нависандаи “Шарњи мушкилоти “Нафањот-ул-унс”” аст, ки дар поѐни асари
худ бар “Нафањот-ул-унс” ва дар баѐни ањволи устоди хеш фењрасте аз таълифоти ўро
ба даст медињад. Ин фењраст, ки муътабар аст, чињилу панљ китобу рисоларо шомил
мешавад. Соммирзои Сафавї дар асари худ “Туњфаи Сомї” бо андаке ихтилоф дар
теъдоди осори Љомї њамонро овардааст”. (Љомї, 1368:11)
Аз љумлаи муњимтарин осори Љомӣ китоби “Бањористон” аст (таълиф: 892). Ин
китоб омехтаест аз насру назм, ки Љомї барои фарзанди худ Зиѐуддин Юсуф
навиштааст ва ба номи Султон Њусайни Бойќаро мувашшањ аст. Њарчанд
“Бањористон” дар пайи “Гулистон”-и Шайх Саъдї ба нигориш даромада, чандон ба
тарзи услуби он навишта нашудааст. Дарвоќеъ, нахустин китоби мансурест, ки
бахшњое аз “Нафањот-ул-унс” дар он омадааст. Насри ин китоб мусаљљаъ ва омехта
ба назм аст ва иншои он, њатто дар он ќисмат, ки ранги адабии он бештар аст, беш аз
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он чи интизор меравад, мутамоил ба содагї аст ва шояд яке аз илали ин тамоил
ихтисоси китоб ба таълими фарзанди навомўзи муаллиф будааст.
Ин китоб дар њашт равза, муќаддима ва хотима нигошта шудааст ва дар њар
бахш њикоѐте аз авлиѐу-л-Лоњ ва бузургони сӯфия, шуаро, њукамо ва подшоњон
омадааст. Равзаи нахустин дар зикри достонњоест дар боораи машоихи сӯфия ва
бахше аз асрори ањволи онон, равзаи дувум муштамил бар њикам, мавоиз, њикмату
њикоѐти муносиби мақом, равзаи савум дар бораи асрори њукумат ва зикри њикоѐте аз
шоњон, равзаи чањорум дар бораи бахшишу бахшандагон, равзаи панљум дар
таќрири њоли ишќу ошиќон, равзаи шашум шомили мутоибот ва латоифу зароиф,
равзаи њафтум дар шеър ва баѐни њоли шоирон ва равазаи њаштум дар њикоѐте чанд
аз забони ањволи љонварон (Њокимї, 13: 1374).
“Бањористон” шомили 67 њикоят аст, ки њар кадом аз онњо дорои аносири
достонї ва аносири барљастасозест, ки мўљиби зебоиву оњангин шудани калом
мегардад. Дар маќоми муќоисаи “Бањористон” бо “Гулистон”-и Саъдї сухани
манзуми “Бањористон” бештар аст ва саљъу авомили ќоидаафзои дигар ба вуфур дар
он роњ ѐфта ва дар равзаи шашуми он порае аз мутоибот фароњам омадааст, ки
хонандаро аз салиќаи тарбиятии Мавлоно Љомї ба шигифтиву шак меоварад.
Њамчунин, унвони равзањои “Бањористон” тўлонист, дар њоле ки унвони бобњои
“Гулистон” бисѐр кўтоњ аст. Ибороти китоби “Бањористон” бағоят содаву ширин аст
ва дар миѐни осори мансури форсї маќоми назаррас дорад. Ин китоб муштамил бар
матолиби ахлоќии оливу дастурњои судманд барои зиндагонї аст.
2. Чорчўби мафњумї
2-1. Формализм
Формализм яке аз макотиби наќди адабї дар њавзаи баррасии адабиѐт аз
дидгоњи забоншиносї аст, ки дар соли 1914 мелодӣ бо интишори рисолае ба номи
“Растохези вожа” (аз Виктор Шкловский) эъломи мављудият кард.
Ба эътиќоди формалистњо адабиѐт сирфан як масъалаи забонист, аз ин рў,
метавон гуфт, ки забони адабї яке аз анвои забонњост ва бояд ба он аз диди
забоншиносї нагарист. «Формалистњо асари адабиро шакли (форм) мањз
медонистанд ва асосан мухолифи таќсими матн ба сурат ва муњтаво буданд, ба
эътиќоди формалистњо адабиѐт дар форм ва сохт аст, на дар рўњ ва фикр...» (Шамисо,
алиф 147-148: 1383). Ба њамин манзур, суратгароѐн мавзўи аслї ва марказии кори
худро дар худи матн, ѐ, ба иборати бењтар, дар он чи дар матн бозтоб ѐфта,
шинохтанд ва њар гуна чашмандозеро, ки дар хориљ аз матн матрањ шавад, дар
мартабаи дувум аз ањамият ќарор доданд (Ањмадї, 43: 1372).
Тањлил ва наќди мутуни адабї аз дер боз то кунун бар асоси ду дидгоњи куллї
будааст:
а) Дидгоњи касоне, ки ба муњтаво ва мафњуми куллии осор таъкид меварзиданд,
инон бо ба коргирии шевањои мухталиф дар кашфи робитаи айнї бо худи асар
мекўшиданд. То ќарни бистум мунтаќидони адабї умуман асари адабиро падидаи
фалсафї медонистанд ва таъкид доштанд, то бо такя бар муњтавои асар байни он ва
андешањои фалсафии замонаш иртибот барќарор кунанд. Иддае низ бо ин таъкид ба
тањлили ахлоќии асари адабї даст задаанд. Гурўње онро мањсули таърихї донистаанд
ва саъй доштаанд, то ба пажўњиш дар бораи вазъияти даврае, ки асар падид
омадааст, бипардозанд ва аз ин рањгузар онро ба замонаи марбуташ бозгардонанд.
Мунтақидоне низ шарњи њоли соњиби асарро мабнои наќди асар ќарор додаанд ва
дар як матни адабї ба дунболи радди пои рухдодњои муаллиф баромаданд ва дар паи
он љамъе ба равоншиносї ва халќиѐту рўњиѐти падидоварандаи асар наќбе заданд
(187-189: 1382). Талоши њамаи ин мунтаќидон чунин натиља дод, ки худи асар ва
вижагињои суварї дар дараҷаи дувуми ањамият ќарор гирад.
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б) Нигариши онон, ки адабиѐтро як масъалаи забонї ќаламдод мекунанд. Ин
афрод мекўшанд шеваи корбурди илми забоншиносиро дар наќд ва баррасии адабиѐт
амалї кунанд ва ба он ҷанбаи илмиву равишманд бахшанд. Дар оғози ќарни бистум
ин рўйкарди интиќодї дар адабиѐт падид омад, ки баъдњо ба номи формализми
адабї ба кори худ идома дод. Гурўње дар Русия падид омаданд, ки ба адабиѐт ба
унвони «сувари мањз» нигоњ мекарданд ва муътаќид буданд, ки тањлили воќеї бояд
мабнои илмї дошта бошад. Яке аз ин афрод Виктор Шкловский буд.
Назарияи формализм, ки аз Сасур реша мегирифт, “асосан корбурди
забоншиносї дар мутолиоти адабї буд ва ба далели он ки забоншиносии мавриди
бањс, навъе забоншиносии суварї буд, ки бештар бо сохторњои забонї сару кор
дошт, то гуфтори мутадовил, формалистњо тарљењ медоданд ба љои тањлили муњтаво
дар ќаламрави равоншиносї ва љомеашиносї ба баррасии форми асар
бипарадозанд”
.
Дар дидгоњи формалистњо шакл тарљумон ѐ таљаллии муњтавост. Аз ин рў,
наќди формалистї ба маънои беэътиної ба муњтаво ва ѐ њатто сонавї пиндоштани
ањамияти муњтаво нест, балки формалистњо барои роњ бурдан ба муњтаво шеваи
мутафовитеро дар пеш мегиранд, шевае, ки авомили бурунматнї (таърихи
зиндагинома ва амсоли он)-ро дар тафсири матн номарбут мањсуб мекунанд (Поянда,
44-45: 1385).
Мунтаќиди формализм бояд битавонад бо дар канори њам ќарор додани
љанбањои вожагонї, нањвї, вазнї, ової, пайранг, дарунмоя ва тарњи асар роње ба сўи
ќолабу пайкараи он пайдо кунад. Ин мавзўъ дар адабиѐти достонӣ ба мадади дарки
татобуќи сохтори достон бо маъно ва паѐми он њосил мегардад (Имомї, 196: 1377).
Дар заминаи тањлил ва наќди достон формалистњо ба мо нишон додаанд, ки
«достон њам ба андозаи шеър дархури тањлили тафсилї аст ва њамон ќадар, ки
метавон шеърро бар асоси саноеъи шеърї баррасї кард, достонро метавон бар асоси
пайранг ва шахсиятњояш баррасї кард (Њортун, 380: 108).
Рӯшантарин ва гўѐтарин шеваи тањлили формалистии достонро Гурин ва
њамкоронаш дар китоби “Роњнамои рўйкардњои наќди адабї» ироа кардаанд. Онон
дар ин китоб бо баѐни аљзои аслии достон, “яъне пайранг, зовияи дид, шахсият,
дарунмоя, гуфтугў ва лањн, фазо, замон ва макон» ба тањлили илмии чанд достон
пардохтаанд, ки љињати равиши кор бисѐр њоизи ањамият аст (руҷӯъ кунед: Гурин ва
дигарон, 1370: 89-130).
Чунонки гузашт, њадафи формалистњо дар тањлил ва баррасињои адабї кашфи
моњияти худи асар аст. Онон дар љустуљўи адабї ва пай бурдан ба авомилу аносири
адабисози матн њастанд ва ин ки шоир ѐ нависанда бо чї шигарде ва чї гуна сухани
худро баѐн кардааст, ки онро аз забони маъмул ва оддї мутамойиз ва бегона сохта
аст.
Ин маќола бар он аст, то бар мабнои чорчўби назарияи суратгаро ба тањлили
њикоѐти “Бањористон”-и Љомї аз лињози баррасии аносири достонї ва њамчунин,
дигар муаллафањои формализм, аз љумла, ошноизудої, барљастасозї, њинљоргурезї
ва ғайра бипардозад.
2- 2- Усул ва мабонии мактаби формализм
Чунонки гузашт, формалистњо дар баррасї ва тањлили њар асари адабї ба худи
асар таваљљӯњ мекунанд. Онон аќидае доранд, ки асари њунариро бидуни њељ гуна
пешзаминае ва фаќат бо тамаркуз бар худи асар тањлил мекунанд. Онон рўйкардњои
таърихї, равоншиносї, љомеашиносї, сиѐсї ахлоќї ва ғайраро дар наќди асари
адабї рад мекунанд ва бар ин боваранд, ки ба асари адабӣ сирфан бояд аз љанбаи
адабї будан ба он таваљљӯњ кард ва он чи фарорўи мунтаќид ќарор мегирад, бояд
«адабияти» асари адабї бошад. Ба таври куллї метавон гуфт, ки суратгароѐн дар паи
онанд, то наќду тањлил ва табйин кунанд, ки шоир ва нависанда суханро чї гуна баѐн
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кардааст, на ин ки шоир ва нависанда аз “чї” гуфтааст ва “чаро”? Барои расидан ба
посухи пурсиши болої муњимтарин муаллафањои формализм ба шарњи зер шакл
гирифтааст:
2- 2- 1- Ошноизудої (Defamiliarization)
Ошноизудої аз аркони аслии мактаби формалистњо аст. Ин истилоњ нахустин
бор ба василаи Шкловкий дар соли 1917 дар маќолаи “Њунар ба масобаи тамњид”
матрањ шуд (Ањмадї,
). Ба эътиќоди онон маљмўае аз тамњидот, назири сувари
хаѐл, нањв, вазн, ќофия ва фунуни достоннависї, ки сабаби растохези вожагон
мешавад, тањти унвони ошноизудоии куллї љой дорад. Баъд дигарон унвони
бегонасозї ва одатзудоиро ба кор бурданд, ки, дар њаќиќат, яке аз аркони назарияи
формалистњо ба шумор меояд.
Шкловский дар китоби «Масобаи тамњид ба њунар» њадафи асари њунариро
чунин баѐн мекунад: “Њадафи њунар эњсоси мустаќим ва бевоситаи ашѐст, ки ба
идроки њиссї дармеоянд, на он гуна, ки шинохтаву маълуфанд. Саноати њунарї
иборат аст аз ошноизудої, аз мавзўот, аз душвор кардани ќолабњо, афзоиши
душвории ќудрати замони идроки њиссї, зеро фароянди идроки њиссї, фї нафсињи як
ғояти зебоишиносона аст ва бояд тўлонї шавад. Њунар шеваест, барои он ки њунарї
будани як мавзўъ ба таљриба ояд, худи мавзўъ ањамияте надорад (
)
Онон ошноизудоиро “љавњари адабї будан” медонистанд. Ба назари
Шкловский “њунар барои бозѐфтани маъноњои зиндагї аст, барои идроки одамї аз
падидањост (Нафисї, 35: 1368). Мо бо ошноизудої, дар воќеъ, аз диди худ ғуборрӯбї
мекунем.
Калимот тавонњои маъноии мутанаввеъе доранд, ки танњо бо гузаштан аз
маонии мутадовили онњо метавонем дарѐбем. Пас, њадаф аз ошноизудої, њадаф аз
печида ва мушкил кардани асар дар љињати нафйи маъно нест, барои дарки комилтар
аз имконоти маъноии вожагон аст (Нафисї, 35: 1368).
2- 2- 2 –Фароянди барљастасозї дар забон (Foregrounding)
Барљастасозї, ки ба эътиќоди бисѐре аз удабои љадид асоси сабки адабиро дар
бар мегирад, “удулњои барљастаи њунарї аз забони оддї аст (Шамисо, 162: 1381).
Тарњи масъалаи барљастасозї ќидмати торихии зиѐде дорад. Дар гузаштањои
дур Арасту дар “Бутиќо” бар ин воќеият таъкид мекунад. Барои мисол дар фасли 22
мегўяд, ки забони асари адабї бояд «барљаста» бошад ва ин барљастагї аз тариќи
корбурди истиора, вожагони номаънус, ибороти ғариб ва ѐ суратњои тавил њорсил
мешавад
.
Дар воќеъ, њар мактаби адабии љадид мекўшад, то бо барљастасозии яке аз аљзо,
ки ќаблан дар паси замина ќарор гирифта будааст, омили мусаллатро тағйир дињад
ва дар натиљаи ин ошноизудої асари адабї биофаринад (Миќдодї, 625: 1378).
Макаровский “пешзамина”-ро “инњирофи иродии зебоишиносонаи аљзои забон”
таъриф кард (Селден, 63: 1377). Ба баѐни дигар, тамњидоти адабиро, ки
формалистњои аввалия омили ошноизудої медонистанд, забоншиносони Чехия аз
тамњидоти адабӣ низ ошноизудої карданд, бад-ин маъно, ки “тамњиде хос, амалкарде
љадид ва мутафовит бояд, то ќодир ба илќои таъсири аввалия бошад (Миќдодї, 26:
1378). Ба иборати дигар «забони адабї» на танњо ошноизудої мекунад, балки худ низ
ғариб ва ноошност.
Бењтарин намунаи фароянди барљастасозиро дар адабиѐти клоссик метавон дар
шеъри Мавлавї љустуљў кард. Ваќте Мавлавї месарояд: “Чун киштии белангар каж
мешуду маж мешуд”, кажу маж аз итбоъанд. Шоир бо тафкики онњо аз калима
ошноизудої кардааст (Шафеии Кадканї, 30: 1386).
Фароянди барљастасозї бо ду тариќ: њинљоргурезї ва ќоидаафзої шакл
мегирад.
2- 2- 2- 1 Њинљоргурезї (Deviation)
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Њинљоргурезї аз ѐфтањои муњимми формалистњост ва имрўза асоси бањсњои
сабкшиносиро ташкил медињад. Њинљоргурезї дар сурате, ки дар осори шоир ѐ
нависандае басомади боло дошта бошад, яке аз муњимтарин авомили
падидоварандаи сабки мутуни адабї мањсуб мешавад (Дод, 283-284: 1383).
Инњироф аз нурм дар њавзаи забоншиносї ба њар навъи истифодаи забонї, аз
корбурди маъношиносї то сохтори љумла, ки муносиботи оддї ва мутаорифи забон
дар он риоят нашавад, ишора дорад (Дод, 283-284: 1383).
Арасту дар китоби «Фанни шеър» дар ин бора чунин мегўяд: “Барои иншои
сухане, ки дучори ибтизол ва ракокат нашавад, муњимтарин васила ба кор бурдани
татвил, тахфиф ва тағйир дар алфоз аст, зеро чун ин алфоз аз сурати оддї хориљ
шудааст, гуфторро аз ибтизол ва ракокат дур нигањ медорад” (Зарринкуб, 155: 1357).
«Лич (Leech) бар ин бовар аст, ки барљастасозї ба ду тариќ имкони тањаќќуќ меѐбад,
яке њинљоргурезї, ки њамон тахаттї ва инњироф аз ќавоиди њоким бар забони њинљор
аст ва дигар ќоидаафзої (Сафавї, љ.1, 40: 1383). Аммо аз диди Лич њар гуна
инњироферо наметавон њинљоргурезї номид, чаро ки гурўње аз ин инњирофњо, ѐ
истифодаи беш аз њад аз ин инњирофњо ба эљоди сохтњои дастурї ва ғайримантиќї
мунљар мешавад ва халлоќияти њунарї ба шумор намеояд. Вай барои нишон додани
халлоќияти њунарии ношї аз њинљоргурезї ва њамчунин тамоизи ин халлоќият аз
инњирофоти дастурї ва ғайримантиќї се шартро барои њинљоргурезї, ки гунањое аз
барљастасозист, бармешуморад:
1. Барљастасозї бояд мафњумеро илќо кунад, ба таъбире наќшманд бошад.
2. Барљастасозї бояд баѐнкунандаи манзури гўянда бошад, ба баѐни дигар
љињатманд бошад.
3. Барљастасозї ба ќазовати хонанда бояд мафњумеро бирасонад, ѐ ғоятманд
бошад.
Лич вижагии аввалро бисѐр куллї медонад ва аќида дорад, ки њар гуна инњироф
аз забони њинљор дорои мафњумест (Сафавї, љ.1, 44: 1383).
Сафавї муътаќид аст, ки саноеъе, аз ќабили ташбењ, истиора, киноя, маљоз,
ташхис, парадокс ва ғайра, ки ба сурати суннатї дар чањорчўби бадеи маънавї ва
баѐн матрањ мешаванд, бештар дар чањорчўби њинљоргурезии маъної ќобили
баррасианд.
2- 2- 2- 2- Ќоидаафзої (Extra regularity)
Ќоидаафзої ба унвони як гуна аз фароянди барљастасозї шомили як даста аз
аносирест, ки ба бурунаи забон, яъне сурати забон ва сохтори ғайримаъноии забон
ќавом меѐбад, ки шомили вазн ва аносири мусиќої дар калом аст, ки суратгароѐн ба
он таваљљӯњи вижа доранд.
Ќоидаафзої, чунонки аз номаш бармеояд, бар хилофи њинљоргурезї, сарпечї ва
тахаттї аз ќавоиди забони меъѐр нест, балки эъмоли ќавоиде изофї бар ќавоиди
забони њинљор аст ва моњиятан нуќтаи муќобили њинљоргурезист.
Шамисо муътаќид аст:
«Њинљорафзо маъмулан дар њавзаи бадеи лафзї аст, яъне дарвоќеъ, ба забони
мутаъориф ѐ худкор њинљорњоеро тањмил мекунем (Шамисо, алиф, 163: 1383).
2- 2- 2- 3- Баррасии шакл ва аносири достонї
Баррасии фурм ва шакли достон дорои шабоњатњо ва тафовутњо бо шакли
шеърї аст. Аз он љо, ки шакли достон пањнаи васеътаре барои сухансароии
нависанда аст ва монанди шоир, бахусус дар ашъори ғиної, дорои мањдудият
намебошад, дар он камтар тасовири хаѐлї мушоњида мешавад. Аммо дар бархе аз
достонњо метавон истиора, киноя, маљоз, ташбењро пайдо кард ва њамчунин, метавон
саноеи бадеии мухталифро дар фурми онњо љустуљў намуд. Аммо њамон гуна, ки
гуфта шуд, мењвари аслии достон мавориди ѐдшуда нест, балки аносири дигарест, ки
метавон аз тарњ (пайранг), ровї (зовияи дид), шахсият, куниш, гуфтугў, замон ва
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макон, фазо, лањн ва сабк ном бурд, ки баррасии њар кадом аз ин аносир дар шакли
достон ба мо кўмак мекунад, то ба инсиљом ва бофти муташаккили як асари достонї
даст ѐбем ва бо тањлили њар кадом аз ин маворид метавон иртиботи муњтаворо бо
аносири ѐдшуда санљид ва ба тањлили зебошиносии он иќдом кард.
Њамаи достонњо дорои аносири сувари хаѐл ва саноеъи шеърї намебошанд,
бинобар ин, њар он чи аз ин саноеъ дар як достон мушоњида шавад, бояд ба унвони
љузъе аз кори мавриди тањлил ќарор гирад. Аммо мунтаќидони соњибназари
формалист дар тањлили достон чї назаре доранд?
Гурин ва њамкорон дар китоби «Роњнамои рўйкардњои наќди адабї» ба тањлил
ва баррасии чанд достон бо таваљљӯњ ба дидгоњи наќди формалистї пардохтанд. Аз
љумлаи “Моби Дик” асари Њерман Мелвил, “Нотур дашт” асари Солен Ҷар ва чанд
намоишномаи Гамлет. Онон нишон додаанд, ки дар баррасии достон боястї зовияи
диди нависандаро ташхис дод ва таъин кард, ки ровї чї гуна ба ривояти достон
пардохтаиаст, аз дидгоњи шахси аввал ривоят шудааст ѐ савум шахс ва сипас
дарунмояи асар бо шеваи ривоятпардозї мавриди санљиш ќарор гирад. Илова бар
ин, дар ин китоб бар мењвари суолоте, ки дар тањлили формалистии як асари достонї
матрањ шуд, метавон ба ин аносир ишора кард: баррасии анвоъи шахсият ва
табаќабандии онњо, љустуљў аз тарњ ва пайранги асар, кашфи равобити иллї ва
маълулї ва...
Дар ин равиш тамоми аносири шаклии достон мавриди тањлил ќарор мегирад
ва иртиботи њар як аз онњо бо дарунмояи асар санљида мешавад. Ин амал ба хонанда
кўмак мекунад, ки ба достон бо диде тоза ва фарохтар нигоњ кунад ва лаззати
бештаре аз асари адабї бибарад ва њамчунин, дар ин баррасї маълум мешавад, ки
муаллиф чї шеваро барои ривоят ва пардохтан ба достон ба кор бурдааст ва дар
иртибот ва инсиљоми њамоњангии ин аносир бо якдигар ва бо дарунмояи асар то чи
андоза муваффаќ будааст.
3- Баррасї ва тањлили дарунмоя дар 67 њикояти “Бањористон”
3- 1- Тањлили дарунмояи равзаи дувум
Унвони равзаи дувум «Дар таршењи шаќоиќи даќоиќи њикам, ки ба рашањоти
сањоби карам аз замини ќулуби њукамо ва арозии хотирашон хоста ва ба шарњу баѐни
он матовии дафотирашон ороста» аст. Бо таваљљӯњ ба унвони равза Љомї аз панљ
њикояти мављуд дар ин равза се њикоятро ба таври мустаќим ба дарунмояи “адами
таваљљӯњ ба умури дунявї ва захираи аъмоли нек барои расидан ба подоши ухравї ва
тасаллути одамї бар аъмол ва рафтораш дар ин дунѐ” ихтисос додааст, ки шомили
њикоѐти 1, ва 3 мебошад.
Дар њикояти чањорум Љомї дарунмояро бо мазмуни «доштани сирати некў дар
анљоми аъмол» овардааст, ки ба сурати ғайримустаќим бо дарунмояи пешин дар
пайванд аст.
Дарунмояи њикояти панљум «нигањ доштани њадди эътидол дар барќарории
иртибот бо дигарон» аст, ки танњо як бор дар ин равза омадааст. Ин дарунмоя яке аз
вижагињои њукамо дар муносибат бо дигарон аст.
3- 2- Тањлили дарунмояи равзаи сеюм
Равзаи сеюм дар бораи асрори њукумат ва зикри њикоѐте аз шоњон аст. Њамон
гуна, ки дар бахшњои пешин низ омадааст, ин равза дорои сездањ њикоят аст. Аз
миѐни дарунмояи ин њикоѐт шаш маврид ба «бакоргирии киѐсат ва фаросат барои
љилавгирї аз зарар ва зиѐн ва расидан ба манфиат» ишора дорад, ки шомили њикоѐти
1, 2, 4, 8, 10 ва 12 мебошад. Дарунмояи савум низ то њадде ба њикояти давоздањум
наздик аст. Дарунмояи њикояти панљум «дарс гирифтан аз иттифоќоти пиромунї
аст», ки танњо як њикоят дар равзаи дувум ба ин мазмун ихтисос ѐфтааст.
Дарунмояи њикояти шашум низ бо унвони «њар касе бояд сари љойи худаш
ќарор гирад», як бор дар ин равза омадааст.
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Дарунмояи њикоѐти њафтум ва ѐздањум, ки ба тартиб «њаќро ба соњиби њаќ
вогузоштан” ва “љасур будан дар замони эњќоќи њаќ» аст, аз љињати муњтаво ба њам
наздик мебошанд, аммо њикояти нуњуми ин равза бо дарунмояи “бахшиш ва афви
гуноњон» танњо як бор такрор шудааст.
Бо таваљљӯњ ба баррасии њамаи дарунмоя дар равзаи сеюм ва бо иноят ба ин, ки
ин равза ба асрори њукумат ва зикри њикоѐте аз шоњон ихтисос дорад, Љомї мекӯшад
дар ќолаби њикоѐт ба подшоњони давраи худ панду андарз дињад ва хислатњои некӯ,
њамчун эњќоќи њаќќи зердастон ва доштани киѐсату фаросат дар анљоми умур ва
бахшишу афви гуноњон ва рафтори оќилона дар анљоми аъмол ва ғайраро барљаста
кардааст, то ин умур бештар мавриди таваљљӯњ ќарор гирад.
3- 3- Тањлили дарунмояи равзаи чањорум
Бо баррасии дарунмояи равзаи чањорум дармеѐбем, ки Љомї аз дувоздањ
њикояти мављуд дар ин равза њашт њикоятро ба “бахшандагї ва љавонмардї” ихтисос
додааст, ки шомили њикоѐти 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 аст. Дар ин равза Љомї аз
дарунмояњои муштараки бештаре нисбат ба равзањои пешин истифода кардааст.
Шояд далели ин амр таъкиди беш аз њадди вай ба мавзўи бахшандагї бошад.
Дар њикояти шаш ва давоздањ дарунмояи “бакоргирии лафзи некӯ ва мазоѐи
он” оварда шудааст. «Арзиш ѐфтани инсон ба њунари дарунї” дарунмояи њикояти
дувум аст. Дарунмояи њикояти чањорум низ ба “ом будани вуќўи њодисаи ишќ барои
њамагон” ихтисос дорад, ки ин ду бо дарунмояњои дигар њамхонии чандоне
надоранд.
3- 4- Тањлили дарунмояи равзаи панљум
Дар ин равза њам чун равзаи чањорум аз давоздањ њикояти мављуд, нуњ њикоят-1,
2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 ва 12 дорои дарунмояи “ишќ ва хосияти он” аст. Ин дарунмоя
мавзўи аслї аз сўйи ровї дар ин равза аст. Љуз дарунмояи “арљањияти камоли ѐр бар
љамоли вай” ки дар њикоѐти чањорум ва њаштум омадааст, дарунмояи њикояти
шашум дар мавриди «дўсти воќеї ва ѐри ростин” аст, ки барои тавзењи бештари
њикоятњои ќабл ва баъд аз худ ривоят шудааст ва ба сурати ғайримустаќим бо мавзўи
аслии ин равза дар иртибот аст.
3- 5- Тањлили дарунмояи равзаи шашум
Ин равза танњо шомили се њикоят аст, ки њикояти аввал достонест аз подоши
Њорун ба Асмаї ва дигарон ва дарунмояаш дар ќитъаи поѐнии њикоят инчунин
омадааст:
Кист донї карим? Он ки зи банд
Нест огањ хизонаи дирамаш.
Њар чї ояд бар ў чи љидду чи њазл,
Њама гардад бањонаи карамаш.
Аммо њикояти дувум дар бораи мењмони халифа (аъробї) аст, ки њангоми чошт
аз бодия сар расид. Њангоме ки Халифа вайро пеш хонд, бо њирси тамом ба хўрдани
таом машғул шуд. Халифа ба ў гуфт: “Инчунин ки ту ин барраро аз њам медарї, гўѐ
модари ў туро ба суру задааст”. Аъробї дар посух мегўяд: “Ин гуна нест, аммо ту бо
чашми шафќат чунон дар вай менигарї, ки гўиѐ модари ў туро шир додааст”.
Дарунмояи њикоят ин аст, ки «ваќте шахси карим чизеро ба ту мебахшад, бояд
ба сурати тамом ва камол аз он бањра бибарї».
Дарунмояи њикояти сеюм њамони «бехудии мастон ва анљоми кори ношоист бар
асари бехудї ва мастї» аст, ки бо ду дарунмояи ќаблї иртиботе надорад. Аз миѐни се
њикояти равзаи шашум ду њикоят аз љињати дарунмоя бо њам иштирок доранд, аммо
њикояти савум таносубе бо баќия надорад.
3- 6- Тањлили дарунмояи равзаи њаштум
Дар ин равза кулли њикоѐт аз забони њайвонот наќл шудааст ва дар воќеъ,
њайвонот шахсияти аслї ва фаръиро ташкил медињанд. Ин равза шомили бисту ду
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њикоят аст, ки аз ин миѐн бештарини басомад дар намояи марбут ба дарунмояи
“ќонеъ будан ва дурї љустан аз њирсу оз» аст. Ин дарунмоя дар њикоѐти 5, 7, 12, 16 ва
20 такрор шудааст. Дарунмояи “дурї љустан аз душмани нодон” низ дар њикоѐти 4, 6
ва 13 омадааст.
Дарунмояи “дар љавори бузургон будан мояи амният аст” дар њикоѐти ,
ва
дарунмояи “ваќте забони нарм асар накунад, бояд бо забони тунд сухан гуфт» дар
њикоѐти 18 ва 21 ба сурати муштарак омадааст. Дигар дарунмояњои њикоѐти ин равза
њар кадом як бор ба шарњи зери омадаанд:
Њикояти 1: “Оќибатандешї”.
Њикояти 2: “Хабосат мояи шаќоват аст”.
Њикояти 8: “Инсони дурусткор њамвора мавриди озори нобихрадон аст”.
Њикояти 10: “Барои тарбияти фарзандони солењ бояд зањмат кашид”.
Њикояти 14: “Фаръро боз гузоштан ва љўѐи аслу њаќиќат шудан”.
Њикояти 15: “Њиммати ќавї доштан бартар аз бозуи ќавї доштан аст”.
Њикояти 17: “Айби атрофиѐнро набояд бо таъна ва киноя ба забон овард”.
Њикояти 22: “Ҳангоми гирифторї бо тадбир метавон бар њама чиз ғалаба кард”.
Бо баррасии дарунмояи њикоѐт дар равзаи њаштум ба ин натиљаи мерасем, ки
танаввуи дарунмоя бисѐр аст. Дар ин равза давоздањ дарунмоя омадааст. Далели ин
амр метавонад баѐни њикоѐт аз забони њайвонот бошад. Ба назар мерасад ихтисос
ѐфтани шахсият ба олами њайвонї фурсате муносибро барои Љомї фароњам
овардааст, то бо озодї ба дарунмояи бештаре бипардозад.
Бо таваљљӯњ ба ѐфтањо метавон натиља гирифт: њамаи њикоѐт дарунмоя доранд
ва бештарин иштироки дарунмоя марбут ба равзаи панљум аст. Аз миѐни давоздањ
њикояти мављуд дар ин равза нуњ њикоят бо дарунмояи муштарак мебошанд ва се
дарунмояи дигар низ камобеш дар иртиботи мустаќим ва ғайримустаќим бо
дарунмояи аслї оварда шудааст ва аммо равзаи њаштум шомили бисту ду њикоят аст
ва дар ин боб бо таваљљӯњ ба бештар будани шумори њикоѐт парокандагии дарунмоя
њам бештар ба чашм мехўрад ва бештарини иштироки дарунмоя аз панљ маврид
таљовуз намекунад ва теъдоди њашт маврид аз дарунмоя низ танњо як бор дар кулли
равза омадааст. Танаввуъи ками дарунмоя дар њикоѐти “Бањористон” метавонад
мутаассир аз фиќдони танаввуъ дар зиндагии иљтимої ва фарњангї дар љомеаи
суннатї бошад.
3- 7- Баррасї ва тањлили пайранг дар 67 њикояти “Бањористон”
Дар
њикояти мавриди баррасї панљ њикоят дорои пайранги ќавї аст, яъне
дар онњо равобити илалӣ ва маълулии њоким, њаводис ба хубї шакл гирифта ва
њикоѐт дорои оғоз, миѐна ва поѐн аст.
Вазъияти фавќ дар њикояти аввал аз равзаи дувум дар њикоѐти аввал ва сеюм аз
равзаи сеюм дар њикояти њафтум аз равзаи панљум, охирин маврид њам дар њикояти
шонздањум аз равзаи њаштум омадааст.
Пайранг дар њабдањ њикоят мутавассит аст.
Пайранги заъиф дар сездањ њикоят омадааст ва сиву ду њикоят фоќиди пайранг
њастанд, ки аксари њикоятњоро шомил мешавад.
Бо таваљљӯњ ба омори фавќ бештари њикоятњо пайранг надоранд ва ѐ заъиф ва
мутавассит ва ин бад-ин маъност, ки нависанда зиѐд дар паи нишон додани њунари
достоннависии худ набудааст, балки мехоста бо њикоѐте, ки ғолибан бисѐр кўтоњ ва
саршор аз саноеи лафзї ва зебоињои каломианд, матолиби худро ба мухотаб арза
намояд. Кўтоњ будани њикоѐт њам метавонад дадлели дигар барои заъфи пайранг дар
“Бањористон” бошад, зеро ровї фурсати тарњрезии достонро пайдо накарда ва танњо
ба баѐни дарунмоя дар чанд сатри кўтоњ иктифо кардааст. Аз сўии дигар, пайранг
дар њикоѐти “Бањористон” ва ѐ бисѐре аз њикоѐт дар адабиѐти ривоии пеш аз машрута
метавонад тањти таъсири низоми иљтимої низ бошад. Ваќте низоми иљтимої бар як
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сохтори мантиќї ва илмӣ устувор набошад, намешавад интизор дошт њикоѐт дорои
тарњу пайранги мантиќї ва илаливу маълулї бошанд.
3- 8- Баррасї ва тањлили шахс дар
њикояти “Бањористон”-и Љомї
Дар равзаи дувум давоздањ шахсият ба ифои наќш мепардозанд. Аз ин миѐн,
њикояти аввал дорои се шахсият: - малики њинди 2- халифаи Бағдод 3- табиби
файласуф мебошад.
Њикояти дувум чањор шахсият дорад, ки ду шахсият Кисро ва Бузургмењр бо
номи хос оварда шудааст ва ду шахсияти дигар бо унвонњое чун Файласуфи Рум ва
Њакими Њинд мебошанд.
Њикояти сеюм танњо як шахсият дорад ва он Њаљљољ аст, ки бо номи хос оварда
шуда ва тавсифи даќиќе аз ў ба унвони подшоњи мустабид ва зургў ироа шудааст.
Њикояти чањорум ду шахсият дорад: 1- Искандар 2- марди кордон ва њикояти
панљум низ ду шахсият дорад: 1-дарвеши ќавињиммат, 2-подшоњи соњиби шавкат.
Аз давоздањ шахсияти равзаи дувум чањор шахсият бо номи хос оварда
шудаанд: Кисро, Њаљљољ, Бузургмењр ва Искандар. Се шахсият- малик, подшоњ ва
халифа ба табаќаи сиѐсатмадорон, ду шахсият- њаким (табиб) ва файласуф ба табаќаи
уламо ва доноѐн ва шахсияти дарвеш ба табаќаи сӯфиѐн ихтисос доранд.
Дар равзаи сеюм дар бахши њикоѐт сиву як шахсият ба ифои наќш дар њикоятњо
мепардозанд, ки аз ин миѐн дањ шахсият бо номи хос оварда шуда, ки шомили: 1Ќубод 2-Аќил 3- Маъмун ибни Абитолиб 4- Муовия 5- Њаљљољ 6- Искандар 7- Њурмуз
ибни Шопур 8- Умар 9- Бањром 10- Яздигурд мебошанд.
Аз миѐни ин дањ номи хос номи Искандар ва Њаљљољ њар кадом ду бор дар
њикоятњо матрањ шудааст.
Чањор шахсият: вазири Њурмуз ибни Шопур, Њољиби Аввал ва Њољиби Дувум,
сарњангони Искандар бо зикри унвон ва маќому мансаби дарборї омадаанд. Мӯбади
мӯбадон љузъи шахсиятњои динї, Халифа ва њокими Басра љузъи шахсиятњои сиѐсї
њастанд. Бархе шахсиятњо бо зикри вижагињои барљаста њамчуни яњудии додхоњ,
љавон, кўдаке аз Банї Њошим, гунањгор ва ғайра омадаанд. Гурўње аз шахсиятњо низ
ношиносанд.
Мавзўи ќобили таваљљӯњ дар кулли њикоѐт ин аст, ки аксари достонњо
душахсиятї њастанд ва теъдоди маъдуде аз њикоѐт бештар аз ду шахсият доранд, ки
онњо њам ғолибан љузъи шахсиятњои фаръии достон ба њисоб меоянд ва далели ин
амр метавонад кўтоњ будани бештари њикоѐт дар ин равза бошад.
Шахсиятҳои мављуд дар њикоятњои равзаи чањорум, сиву се шахсият аст, ки аз
ин миѐн 9 шахсият бо номи хос оварда шудааст. Амиралмуъминин Алї,
Амиралмуъминин Њасан, Амиралмуъминин Њусайн, Абдуллоњ ибни Љаъфар (се бор),
Иброњим ибни Абдулмалик ибни Марвон, Асмаъї, Маъмун ва Њотами Той.
Њафт шахсият бо зикри вижагии барљаста, ки доштаанд, оварда шудаанд,
монанди: љавод, ғуломи сиѐњ, девона, марди хубсурат, шахси карим, ғуломи ятим,
кариме аз руасои араб.
Њотами Той љузъе аз табаќаи тавонгар, Амиралмуъминин Алї,
Амиралмуъминин Њасан, Амиралмуъминин Њусайн љузъи табаќаи имомон, дарбон
ва шоир аз соњибони машоғил, Язид, Халифаи Бағдод, Султони Миср Маъмун аз
рутбаи сиѐсатмадорон ва канизак ва ғулом љузъи табаќаи ғуломон њастанд. Дигар
шахсиятњо ношиносанд. Аз миѐни шахсиятњо шахсияти Амиралмуъминин Њасан,
Амиралмуъминин Њусайн, устоди канизак, ғуломи Абдуллоњ ибни Љаъфар, дарбон
ва маъмун шахсиятњои фаръии достон ба њисоб меоянд.
Дар равзаи панљум, њамон тавр, ки дар бахшњои пешин зикр шуд, дувоздањ
њикоят вуљуд дорад, ки дар кулли њикоѐт сиву чањор шахсият ба ифои наќш
мепардозанд. Аз ин миѐн панљ маврид аз шахсиятњо бо номи хос оварда шудаанд,
монанди Сиддиќи Акбар, Салим, Аштар, Љайдо ва Рашид, ду шахсият бо мавќеияти
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шуғлї њамчун Њаљљому вазири Рашид, бисту њафт шахсияти дигар низ бо зикри
хусусиѐту вижагињо ва ѐ мавќеият ва маќом, монанди хирадманд, зани љавон,
нављавони ошиќ, ғуломе хушовоз ва ошиќ ва ғайра.
Њикоѐти равзаи шашум њафт шахсият дорад, ки ду маврид аз ин шахсият бо
номи хоси Асмаъї ва Њорун дар њикояти аввал омадаанд. Халифа шахсияти сиѐсї
дорад, аъробї аз љумлаи шахсиятњо навъест, ки ду бор дар њикоѐт такрор шуда ва
шахсияти маст, ки бо зикри вижагї омадааст.
Як намуна аз шахсият ғайри инс аст, ки њамон шахсият “саг” дар њикояти сеюм
аст.
Њикоѐти равзаи њаштуми низ дар маљмўъ панљоњу ду шахсият дорад, ки чињилу
чањор маврид, яъне бештари шахсият дар ин равза њайвоноте, чун рӯбоњ (6 бор), саг
(4 бор), гург (3 бор),шутур (3 бор) сангпушт (2 бор), муш (2 бор),занбӯр (2 бор), афъї
( 1 бор), паланг ва гургон (1 бор) кабутар (1 бор), чӯљаи мурғи хонагї (1 бор)...
Ду маврид аз шахсиятњо, ки шомили хорбун дар њикояти шашум ва ќурси нон
дар њикояти њафтуманд, ғайри љондоранд . Баќќол љузъи соњибони машоғил, дузд бо
зикри вижагї ва дигар шахсият ба сурати ашхоси номаълум дар њикоѐт њузур доранд.
Шахсиятњои мављуд дар њикоѐти “Бањористон”-и Љомї камтар дорои номи
хосанд ва бештар ба ановин, алќоб ва авсофи барљастаи афрод ишора шудааст, чаро
ки дар љомеаи суннатї ба иллати њокимияти ғоятгаро дар он бештар ба њадаф
таваљљӯњ мешуд то ба њалќањои шахсият, ки фард ѐ љомеаро ба њадаф мерасонанд ва
ин масаъла буъди таърихии њикоятро камрангтар намудааст ва ин нишон медињад,
ки нависанда тамоюл надоштааст, ки суханони худро бар асоси мустанадоти таърихї
ва бо номи хоси ашхос эътибор дињад, балки эътибори суханони худро ба насри зебо
ва расои худ боз гузоштааст.
Љомї дар њикоѐти “Бањористон” шахсиятро ба таври мустаќил ва људогона
мењвари њикоят ќарор надодааст, балки шахсиятњо бештар дар хидмати баѐни матлаб
омадаанд, то нависанда битавонад маќсуди худро аз хилоли онњо баѐн кунад.
Дар 67 њикоят аз 8 равзаи “Бањористон” 170 шахсият њузур доранд. 44 шахсият
ғайри инсон, 30 шахсият бо номи хос, 2 шахсият ғайри љондор ва 93 шахсияти дигар
бар њасби мавќеияти шуғлї, хонаводагї ва вижагии барљастаашон дар табаќањои
мухталифи сиѐсатмадорон, адѐн, соњибони мансабњои идорї ва ғайра омадаанд.
3- 9- Баррасии зовияи дидгоњи
њикояти “Бањористон”
Тамоми њикоѐт дар “Бањористон” бо зовияи диди шахси сеюм оварда шудаанд
ва дар њеҷ як аз њикоятњо ровї њузур надорад ва достонро аз забони дигаре баѐн
мекунад. Ин рўйкард баѐнгари ин аст, ки дар љомеаи суннатї шеваи аќли куллӣ
њокимият дорад ва нависанда худро њамаи чиздон ва тасмимгирандаи нињої ва
каломи худро фасл-ул-хитоби суханони дигарон медонад.
3- 10- Баррасии гуфтугў дар њикоѐт “Бањористон”
Гуфтугўњои мављуд дар “Бањористон” бештар дар љињати пеш бурдани амали
њикоят ва намоиши дарунмоя ба кор гирифта шудаанд.
Дар равзаи дувум аз миѐни панљ њикоят гуфтугўи се њикоят љињати пеш бурдани
амали њикоят аст ва аз худ истиќлоле надорад ва дар ду њикоят гуфтугў дарунмояро
ба намоиш мегузорад.
Дар равзаи сеюм гуфтугўи њафт њикоят љињати пеш бурдани амали њикоят аст ва
чањор њикоят дарунмояро нишон медињад. Дар ду њикоят гуфтугўи мутаќобиле сурат
нагирифта ва танњо дорои як гуфт ѐ фармуд аст.
Дар равзаи чањорум гуфтугўи њафт њикоят љињати пеш бурдани амали достон
аст. Як њикоят дарунмояро нишон медињад, се њикоят танњо як гуфт дорад ва як
њикоят гуфтугў надорад.
Дар равзаи панљум аз миѐни давоздањ њикоят гуфтугўи шаш њикоят љињати пеш
бурдани амали њикоят аст. Гуфтугў дар се њикоят дарунмояро ба намоиш мегузорад,
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дар ду њикоят (панљум ва сеюм) гуфтугўњо дар ќолаби абѐт оварда шудаанд ва як
њикоят гуфтугў надорад.
Дар равзаи шашум аз миѐни се њикояти мављуд ду њикоят дар љињати пеш
бурдани амали њикоят аст. Њикояти савум гуфтугўи мутаќобил надорад.
Дар равзаи њаштум гуфтугў миѐни шахсият дар ѐздањ њикоят љињати пеш
бурдани амали достон аст, дар се маврид гуфтугў надорад, як маврид гуфтугўи
дарунї аст ва панљ маврид дар љињати баѐн кардани дарунмояи њикоѐт аст. Дар ду
маврид аз њикоятњо танњо як бор аз феъли “гуфт” истифода шудааст.
Аз маљмўи 67 њикоят дар 36 њикоят гуфтугўе, ки анљом пазируфтааст, ба шакл
вобаста ва барои пеш бурдани амали њикоят буда ва аз худ њељ истиќлоле
надоштааст. Дар 15 њикоят гуфтугўњо дарунмояро ба намоиш гузоштаанд.
Њашт њикоят аз маљмўи њикоѐти “Бањористон” танњо дорои як «гуфт» ѐ
“фармуд” аст, яъне гуфтугўи мутаќобиле анљом намепазирад ва фаќат «гуфте» вуљуд
дорад, ки ғолибан дарунмояро ба намоиш мегузорад.
Як њикоят аз маљмўи њикоѐт дорои такгўйии дарунї аст, ки шахсияти сангпушт
бо худ сухан мегўяд.
Панљ њикоят низ вуљуд дорад, ки њеҷ гуна гуфтугўе дар онњо сурат
напзируфтааст. Ду маврид аз гуфтугў низ дар ќитъаву рубої оварда шудааст.
Дар њикоѐт теъдоди гуфтугўњо кам аст. Бештарин басомади гуфтугўро дар
њикояти чањоруми равзаи сеюм мушоњида мекунем, ки болиғ бар чањордањ мавриди
гуфтугўи мутаќобил байни Њаљљољ ва аъробї аст. Пас аз он, бештарини гуфтугў дар
њикояти чањорум аз равзаи чањорум, ки шомили шаш мавриди гуфтугў аст, вуљуд
дорад. Шояд битавон гуфт теъдоди ками гуфтугўњо дар њикоѐт, ки мўљиби содагї ва
камии пўѐї мешавад, мутаносиб бо сохтори љомеаи суннатї бошад, чи фаъолиятњои
љомеаи суннатї бо пайванди њалќањое кам ба љараѐн меафтад. Низоми иќтисодии
мубтанї бар кишоварзї ва домдорї дар љомеаи суннатї ба гунае буд, ки
тавлидкунандагон мањсулоти худро ба бозори суннатї меоварданд ва бо доду ситади
колои худ бо колои дигарон ниѐзњои хешро бароварда мекарданд. Аз ин рў, њузури
њалќањои кам дар сохтори љомеаи суннатї бетаъсир бар камии гуфтугўњо дар њикоѐт
наметавонад бошад.
3- 11- Баррасї ва тањлили аносири барљастасоз дар 67 њикояти «Бањористон»
Чунонки пеш аз ин низ гуфта шуд, усулан формалистњо адабиѐтро корбурди
вижаи забон медонанд. Ќоидаафзої ба унвони шакле аз барљастасозї маљмўи
аносиреро дар бар мегирад, ки бар сурат ва зоњири забон устувор аст ва бештар
шомили саноеъи лафзї ва бадеї, њамчун саљъ, љинос, тазод, муроот-ун-назир, такрор,
радиф, ќофия, ќалб, лаффу нашр, сиѐќат-ул-аъдод, акс, табдил, услуби муъодила ва...
мешавад.
Бо таваљљӯњ ба ин, ки “Бањористон” аз љумлаи мутуни мусаљљаъ аст ва матни
мусаљљаъ матни оњангин ва дорои мусиќист, бинобар ин, бо баррасии мавориди
ќоидаафзої дар њикоѐти “Бањористон” натоиљи зер њосил шудааст:
Аз маљмўи 258 намунаи саљъи мављуд дар њикоѐт 138 маврид саљъи мутавозї,
112 маврид саљъи мутарраф ва 8 маврид саљъи мутавозинро шомил мешавад.
Аз маљмўи 27 маврид љинос,
маврид љиноси лоњиќ, 5 маврид љиноси хат, 4
маврид љиноси иштиќоќ, 3 маврид љиноси музайяд, 2 маврид љиноси муњарраф, 1
маврид љиноси музайял ва 1 маврид љиноси музореъ аст.
Илова бар ин, 55 намунаи тазод, 20 намунаи муроот-ун-назир,
намунаи
такрор, 2 намунаи тасдир, намунаи акс ва 1 намунаи услуби муодила низ дар њикоѐт
ба чашм мехўрад, ки њамагї сабаби мусиќої шудани матни “Бањористон” шудаанд.
Аз миѐни ин авомили барљастасоз саљъ бо 258 маврид болотарин басомадро
дорад ва ин нишон медињад, ки Љомї дар садади зебоии зоњирии асари худ будааст.
Аз миѐни мавориди њинљоргурезї низ њинљоргурезии маъної љузъи муњимтарин
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гунаи њинљоргурезї аст, ки беш аз сутӯњи дигари забон дар барљастасозии адабї
мавриди истифода ќарор мегирад ва аслу асоси бадеї шумурда мешавад ва шомили
ташбењ, истиора, киноя, маљоз, ташхис ва... мешавад.
Аз маљмўи 67 њикояти “Бањористон” 178 маврид њинљоргурезии маъної ѐфт
шудааст. Аз ин миѐн 76 маврид ба ташбењ, 71 маврид ба киноя, 24 маврид ба истиора,
5 маврид ба маљоз ва 2 маврид ба тамсил ихтисос ѐфтааст. Ғолиби њинљоргурезињои
маъної дар сатњи абѐти њикоѐт аст. Ин амр нишон аз он дорад, ки Љомї бештар дар
њавзаи адабиѐт мекўшидааст каломи худро мухайял нишон дињад ва дар сатњи наср
бештар ба ќоидаафзої таваљљӯњ дорад.
Пас аз њинљоргурезињои маъної њинљоргурезињои нањвї болотарин басомадро
доштааст. Њинљоргурезињои нањвї, ки њамон барњам задани тартиби оддии љумла ва
њазфи афъол ба ќаринаи лафзї ва маънавї ва ғайраро шомил мешавад, дар наср
камтар намуд пайдо кардааст ва бештар дар мутуни назм ќобили баррасї ва
мушоњида аст.
Дар маљмўи 67 њикояти “Бањористон” 25 маврид њинљоргурезињои нањвї ба
чашм мехўрад, ки аз ин миѐн 3 маврид ба барњам задани тартиби оддии љумла, 11
маврид ба њазфи феъл ба ќаринаи лафзї ва маънавї, 11 маврид ба истифода аз феъли
амр бидуни «би» ва феъли нањйи ќадим ихтисос ѐфтааст.
Дар бахши њинљоргурезињои замонї, ки њамон ба кор бурдани калимотест, ки
бо мурури замон аз ривољи он коста шудааст ва ин вожањо аз маќулаи исм, феъл ва ѐ
њарфанд, 22 маврид дар кулли њикоѐт ба чашм мехўрад.
Аз он љое, ки Љомї ин китобро барои фарзанди навомўзи худ таълиф намуда,
муњтавои матолиб бисѐр сода ва ќобили фањм барои њамагон мебошад, ба њамин
иллат, луғоти ғариб ва маънус дар кулли њикоѐт камтар мушоњида мешавад.
Дар бахши њинљоргурезињои забонї низ 7 маврид ба бакоргирии ибороти
арабї, 6 намуна ба абѐти арабї, 4 намуна ба љумалоти мутаарриза ва 4 намуна ба оѐт
ва ањодис ихтисос ѐфтааст.
Дар маљмўъ 372 маврид авомили ќоидаафзої ва 246 маврид авомили
њинљоргурезї дар кулли њикоѐт ба чашм мехўрад.
3- 12- Баррасї ва тањлили абѐт дар 67 њикояти «Бањористон»
Теъдоди кулли абѐти мављуд дар њикоѐти “Бањористон”-и Љомї шомили 196
байти форсї ва 2 байти арабї мебошад, ки дар ќолаби 70 ќитъа, 11 рубої, 6 маснавї,
12 фардбайти форсї ва 4 фардбайти арабї омадааст.
Аз миѐни ин абѐт 196 байт ба сурати муќаффо ва 14 байт мураддаф аст.
Бинобар ин, натиља мегирем, ки бештарин ќолаби абѐтро ќитъаот ташкил
медињанд ва аз он љо, ки ќитъа шеърест бо њадди аќалли ду байт, ки маъмулан
матлаъи он мусарраъ нест ва мисраъњои зављи он њамќофияанд, абѐти мураддафи
камтаре дар њикоѐт ба чашм мехўрад. Ин ќолаб маъмулан барои баѐни матолиби
ахлоќї ва таълимї ба кор гирифта мешавад ва “Бањористон” низ як китоби таълимї
аст.
Гуфтанист, куллияи абѐт дар њикоѐти “Бањористон”-ро Љомї худ сурудааст. Дар
хотимаи “Бањористон” Љомиро маќолатест, ки дар он љо пас аз эътизор аз тўли
калом бад-ин нукта ишора кардааст, ки ашъор ва манзумоти ворида дар ин китоб
њама аз худи ўст ва мустаъорї нест ва ин рубоиро назм фармудааст:
Љомї њар љо, ки нома иншо орост,
Аз гуфтаи кас ба орият њељ нахост.
Онро, ки зи сунъи худ дукон пурколост,
Даллолии колои касонаш на сазост (Љомї,
).
Ва ин нишон медињад, ки Љомї аз авомили офариниши назм дар асари худ низ
дар камоли огоњї бањра бурдааст.
4- Натиљагирї
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“Бањористон” ба унвони насре мусаљљаъ ва ривої, ки Љомї онро ба таќлид аз
“Гулистон-и Саъдии Шерозї дар ќарни дањуми њиљрї навиштааст, дорои вижагињои
фурмии вижаест, ки нависандагони маќола кўшидаанд ин мушаххасаро бар асоси
мабонии мактаби формалистї табйин ва тањлил кунанд. Дастоварди пажўњиш нозир
бар ин аст, ки Љомї аз миѐни дарунмоя, ба дарунмояи ишќ таваљљӯњи вофире
кардааст. Миѐни насри мусаљљаъ ба унвони насре њунарї ва зебо бо ишќ, ки
иртиботи танготанге бо зебої дорад, пайванде амиќ вуљуд дорад, чунонки зебої
нуќтаи муштараки насри мусаљљаъ ва ишќ аст. Дар заминаи пайранг, гуфтанї аст, ки
њикоятњо пайранг надоранд ва ѐ заъиф ва мутавассит ва ин бад-ин маъност, ки
нависанда зиѐд дар паи нишон додани њунари достоннависии худ набудааст, балкии
мехоста бо њикоѐте, ки ғолибан бисѐр кўтоњ ва саршор аз саноеъи лафзї ва зебоињои
каломианд, матолиби худро ба мухотаб арза намояд. Кўтоњ будани њикоѐт њам
метавонад далеле дигар барои заъфи пайранг дар “Бањористон” бошад, зеро ровї
фурсати тарњрезии достонро пайдо накарда ва танњо ба баѐни дарунмоя дар чанд
сатри кўтоњ иктифо кардааст.
Шахсиятњои мављуд дар њикоѐти “Бањористон”-и Љомї камтар дорои номи
хосанд ва бештар ба ановин, алќоб ва авсофи барљастаи афрод ишора шудааст, чаро
ки дар љомиаи суннатї ба иллати њокимияти ғоятгаро дар он бештар ба њадаф
таваљљӯњ мешуд, то ба њалќањои шахсият, ки фард ѐ љомеаро ба њадаф мерасонанд ва
ин масаъла буъди таърихии њикоятро камранг намудааст ва ин нишон медињад, ки
нависанда тамоюл надоштааст, ки суханони худро бар асоси мустанадоти таърихї ва
бо номи хоси ашхос эътибор дињад, балки эътибори суханони худро ба насри зебо ва
расои худ боз гузоштааст. Бо ин вуљуд, дар “Бањористон” 170 шахсият аз аволими
инсонї ва ғайри инсонї њузур доранд. Гуфтугўњо дар “Бањористон” чандон фаровон
нест. Шояд битавон гуфт, теъдоди ками гуфтугў дар њикоѐт, ки мўљиби содагї ва
пўѐии андак мешавад, мутаносиб бо сохтори љомеаи суннатї бошад. Аз миѐни
авомили барљастасоз саљъ бо 258 маврид болотарин басомадро дорад ва ин нишон
медињад, ки Љомї дар садади зебоии зоњирии асари худ будааст. Аз миѐни мавориди
њинљоргурезињо низ њинљоргурезињои маъної љузъи муњимтарин гунаи
њинљоргурезист, ки беш аз сутӯњи дигари забон дар барљастасозии адабї мавриди
истифода ќарор мегирад ва аслу асоси бадеъ шумурда мешавад ва шомили ташбењ,
истиора, киноя, маљоз, ташхис ва ғайра мешавад.
АДАБИЁТ
-----------------------------
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ФОРМАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ «БАХОРИСТОНА» ДЖАМИ
В данной статье с целью лучшего понимания структуры хикоятов «Бахористона» Джами все сказания
данного произведения рассматриваются методом формализма. Объект исследования изучается с двух
позиций:
1.Из позиции идеяобразующих элементов, таких как содержание, контура, угол зрения автора,
образы, диалоги и т.д.
2.Из позиции стилеобразующих факторов, таких как изменении правил, уклонение от принятых
языковых норм (деконструкции формы языка), употребления изощренных форм и т.д.
Устанавливается, что все хикояты «Бахористона» имеют определенные идеи, и в них превалирует
тема любви. В 67 хикоятов участвуют 170 персонажей, событий сказываются с третьего лица. Диалоги
употребляются для усиления динамики хикоятов. Структура хикоятов в основном средняя и даже слабая.
Всего лишь пять хикоятов имеют твердую схему. Джами в своих хикоятах занимается изменением правил,
чем уклонения от языковых норм. Другими словами Джами уделяет свое внимание украшением слов,
поэтому его проза в «Бахористоне» является мусаджой, т.е. рифмованной.
Ключевые слова: «Бахористон», Джами, формалистический анализ, схематизм, деконструкция.
FORMALIST ANALYSIS OF BAHARISTAN" JAMI
Jami’s Baharestan is one of the rhymic texts in persian literature. The evaluation and analysis of Baharestan
as a narrative literary work that is written through the mimicry of saedi’s Golestan from the formalistic point of
view can reveal some manifestations of its beauties.
Formalism or form- orientedness pays attention to the evaluation of the form and structure of a literary work
and by a portraying view making clear the structral elements of a literary work foregroundfactors and the style of
narration.
In this thesis, in order to create better understanding of the structure of Jami’s Baharestan’s tales they are
evaluated in two sections:
The first part is evaluated from fictional elements such as theme, plot point of view, character, dialogue and
the second part is evaluated from foreground factors such as: extra regularity and deviation by presenting some
evidances.
Achivement of research in the fictional elements is indicating that jami paied his most attention to the ―love‖
issue among other themes. In 67 tales of Baharestan, 170 characters are presented and in this literary work the
omniscient point of view(third person) is obtainedthe highest frequrency. the conversations also is often for the
advancement of the actions of the story. plot is averge or poor in the most of the tales. Some tales don’t have any
plot and just 5 tales have strong plot. The owner of Baharestan paied more attention to the extra regularity elements
more than deviation among foreground elements.this approach shows that Jami appealed to the literal beauties more.
Jami with this style is searching his main purpose of writtng which is creation of a rhymic literary work.
Key words: Formalism, Jami’s Baharestan, fictional elements, foreground elements.
Сведения об авторах: Муртазо Мухсини – преподаватель Университета Мозандарон, Иран
Ахмад Ганипур Маликшох – преподаватель Университета Мозандарон, Иран
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БОЗТОБИ ХЕШКОРИЊОИ УСТУРАЇ ДАР ДОСТОНИ «САЛОМОН
ВА АБСОЛ»-И ЉОМЇ
Сайидалии Ќосимзода, Осия Забењниё Имрон
Донишгоњи байналмилалии Имом Њумайнии воњиди Ќазвин,
Донишгоњи Паѐми нури Язд, Эрон
«Саломон ва Абсол» ќиссаи рамзиест, ки аз он ривоятњои гуногун дар даст аст.
Як ривоят мутобиќи достонест мутаалиќ ба Љомї, ки ў дар ќарни нуњуми њиљрї
барои нахустин бор онро ба назм даровард. Њадафи ин маќола табйини њамсонињои
мазмунї ва бархе хешкории устураї дар «Саломон ва Абсол»-и Абдуррањмони Љомї
бо ривоѐти асотири Эрон ва љањон аст. Лизо бо корбасти шеваи тавсифї-тањлилї ба
ин натиља расидааст, ки муќоисаи шахсиятњои аслии достони «Саломон ва Абсол»-и
Љомї бо шахсиятњои аслии бархе ривоѐти устуравї дар канори наќши барљастаи
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куњанулгуи оташ ва хешкории мунтасаб ба он дар боварњои устураии Эрон ва љањон
њаммояварї ва ѓинои ривоѐти Љомї дар муќоиса бо ривоѐти мутаќаддим ошкор
мегардад ва њамнаќшии байноматнии асотир ва пўѐии он дар батањрик даровардани
замири нохудогоњ, ки маъмани хотирот ва боварњо ва кўњанулгуи асотирист, дар
фазои зењнии Љомї бознамої мешавад.
Шояд дар миѐни достонњои рамзии адаби форсї камтар достоне аз назари
тааддуд ва танаввўи дарѐфту тафсир ва дар айни њол ривоѐти мутаккасир ба ривоѐти
достони «Саломон ва Абсол» бирасад. Гўѐ нахустин бор Хоља Насири Тўсї, пас аз
кунду ковњои бисѐр, ба ривоятњои мухталифе аз «Саломон ва Абсол», ки ба истиноди
“Луѓатномаи Дењхудо” манбае юнонї ва ба таъбире яњудї (эњтимолан, Телмок)
дорад, (руљўъ кунед: Дењхудо зайли «Саломон ва Абсол») даст ѐфтааст. Агрчи худи
юнониѐн аз вуљуди чунин матне изњори беитттилої кардаанд, чунонки Њонри
Корбен мегўяд: «Дастнавиштањои он ба забони юнонї аз байн рафтааст… Дар ин
матн ишора ва самбулисми кимиѐгарии амалиро бар мароњили таѓйироти орифона
метавон мушоњида кард… Дар он рўзгор њадаф аз кимиѐгарї њамоно нишон додани
мароњили гузари инсон аз модда ба маъно (љисм ба рўњ) будааст»1 (Корбен, 1366: сањ.
8) Бо ин авсоф яке аз нахустин ривоѐт он аст, ки аз тарљумаи Њунайн ибни Исњоќи
Ибодї (194-260 ќамарї) донишманди ќарни савуми њиљрї метавон дид, ки ќиссаи
ишќи миѐни Саломон ва дояаш-Абсолро наќл мекунад. Матни достони «Саломон ва
Абсол»-и ў фоќиди њар гуна шарњ, тафсир ва таъбир аст ва дар соли 1298 ќ. / 1881 м.
дар Ќустантания (Истамбул) ва 1908 м. дар Ќоњира ба чоп расидааст. (Муњољирї,
1378 : с. 31).
Ривоѐти дигар достони ду бародар бо номњои Саломон ва Абсол аст, ки дар ин
ривоят њамсари Саломон дар ишќе мамнӯъа дилбохтаи Абсол мешавад ва ќасди
иѓвои ўро дорад. Абсол ба хостаи ў тан дар намедињад ва саранљом бо макри њамин
зан кушта мешавад. Хоља Насир њамин ривоятро мавриди назари Ибни Сино
дониста ва ба таъвили он даст задаст. Аз назари таърихї пас аз Ибни Сино Ибни
Туфайл ќиссаи «Саломон ва Абсол»-ро дар зимни ќиссаи рамзии дигаре ба номи
«Њай ибни Яќзон» навишт2.
Ављи тафсирњо ва ќирооти мутаддид аз «Саломон ва Абсол» ба ќарни 7-уми
њиљрї мерасад ва ин амрест, ки њадди аќал аз се манзар табиї менамояд: Нахуст дар
хасисаи зотї ва сиришти нињодии рамз нуњуфтааст ва онро муњайѐи поѐннопазирии
маъно ва дарѐфтњое гоњ мутаориз ва мутанозир дар занљираи фањми мухотабон дар
сайри замонї мекунанд. Дувум он ки жарфсохти ѓолиби ин достонњо таъсир аз
замири нохудогоњии башар ва моягирӣ аз зарфиятњои ривоѐти устураиро нишон
медињад, ки њамин аљин шудан ѐ даромехтагии мӯљиботе такрорпазирї ва истимрори
онро боис шудааст. Чаро ки моњияти устурањо ба ќавли Илиѐда њамин
такорорпазирї ва сармашќ шудан аст. (руљўъ кунед, Илиѐда, 1382 сањ. 23-24).
Саввум, зарфият ѐ авзои таърихии ќарни њафтум ва гароиш ба манзумасарої, ба
вижа манзумањои ирфонї ва рамзї аст. Тадовуми њамин рўйкарди рамзнок, ки ба
навъе ба тадриљ пас аз ѓалабаи нигориши сӯфигарї ва ирфонгарої дар пањнаи адаби
форсї намудор гашта буд, то ба он љо идома ѐфт, ки Нуриддин Љомиро, ки ба соли
817-и њиљрии ќамарї дар дењаи Харљард аз тавобеи Љом (дар иѐлати Хуросон) по ба
арсаи вуљуд нињод (Сафо, 1363: љ. 4, с. 964) ва ба таъбире хотамушшуарои адаби
классикии форсї лаќаб гирифт ва аз назари илму дониш, бахусус маорифи ирфонї
дар ќарни нуњум камназир буд, ба фикри наќли ќирооте дигаргуна аз достони
«Саломон ва Абсол» дар дувумин авранг аз «Њафт авранг»-и хеш афтод ва ба арзаи
тафсиру таъвиле буд ва ба арзаи тафсир ва таъвиле мутобиќи машраби завќиву
ирфонии хеш мутамоил гашт. Ривоѐте манзум, ки гўѐ барои нахустин бор аз чунин
достоне анљом шуда буд. Бо ин вижагї тафсири Љомї ва рамзкушоињои ў аз достони
«Саломон ва Абсол» талфиќе аз рўйкарди ирфонии моќабл ва нигариши фалсафии
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Хоља Насири Тўсї ба назар мерасад. Аммо он чи нигорандагонро ба тамаркуз ва
бозхонии ривоѐти Љомї кардааст, мутобиќатњоест, ки миѐни хешкорињо ва мазомини
достони «Саломон ва Абсол» бо бархе бунмояњо ва куњанулгуњои устураї ва њатто
куллияти ривоѐти устураии Эрон ва љањон дар он мушоњида мегардад, ки талош
мешавад, дар ин љустор ба ин муњим ишора гардад.
1. Хулосаи ривоѐти Љомї аз «Салмон ва Абсол»
Эй ба ѐдат тоза љони ошиќон,
З-оби лутфат тар забони ошиќон (Љомї, 1373: с. 128).
Подшоње дар Юнон, барои он ки бе ворис намонад, ба кўмаки њакими
хирадманд бо талќењи маснўї соњиби фарзанде ба номи Саломон мешавад. Барои
шир додани Саломон зане бо номи Абсолро аљир мекунанд. Саломон пас аз расидан
ба синни булуѓ шефтаи Абсол шуд ва чун подшоњ ўро ба рањо кардани маъшуќ
фармон дод, Саломон бо маъшуќ аз мамлакат фирор мекунад ва бе зоду тўша ба
бешае паноњ мебарад. Шоњ бо оинаи љањоннамои худ ўро пайдо мекунад ва бо
ќудрати тасхиргарї монеи висоли Абсол ва Саломон мешавад:
Бо Саломон ќуввати њиммат гумошт,
То зи Абсолаш ба куллӣ боздошт. (Љомї, 1373: с. 130).
Ошиќ ва машуќ чун донистанд, ки имкони висол надоранд, ба ќасди худкушї
худро дар оташ меафкананд:
Хотираш аз зиндагонї танг шуд,
Сўи нобуди худаш оњанг шуд (Љомї, 1373: с. 131).
Аммо шоњ Саломонро наљот медињад ва Абсолро ба њоли худ вогузорид, то
бисўзад. Баъд аз он ки Саломон дар њаљри маъшуќ бетобии бисѐр мекунад:
Кош чун оташ њамеафрўхтам,
Ту њамемондиву ман месўхтам (њамон).
Шоњ ба мушовири њакими худ мутавассил мешавад ва њаким сурате аз Абсол
месозад, то Саломон бо нигаристан бад-он камтар бетобї кунад. Аммо мукаррар аз
зебоии Зуњра бо Саломон сухан мегўяд. Бо изњори иштиѐќи Саломон нисбат ба Зуњра
њаким Зуњраро барои Саломон зоњир мекунад ва Саломан бо дидани Зуњра ѐди
Абсолро аз хотир мезудояд.
Чун Саломон аз ғами Абсол раст,
Дил ба машуќи њумоюнфол баст.
Доманаш з-олудагињо пок шуд.
Њимматашро рўй дар афлок шуд (Љомї, 1373: с. 132).
Пас аз ин мољаро подшоњ аз салтанат канора мегирад ва тољу тахти худро ба
Саломон таслим мекунад.
2. Њамсонии достони «Саломон ва Абсол»-и Љомї бо достонњои устураї
3. 1. Устураи эронии Гаюмарс ва достони «Саломон ва Абсол»-и Љомї
Дар достони «Саломон ва Абсол»-и Љомї омадааст, ки подшоње дар Юнон
барои он ки бе ворис намонад, ба кўмаки њакими хирадманд бо талќењи маснўї
соњиби фарзанде бо номи Саломон шуд, рўхдоде, ки бешабоњат ба кайфияти
таваллуд Гаюмарс дар Динкарт нест, ки дар он омадааст: «Ба унвони нахустин
намуна Хаведудас (оини издивољ миѐни мањорим) пайванди муќаддас миѐни Урмузд
(худои осмон) ва духтараш Сипандормад (Замин) баршумурда шудааст. Аз ин
пайванд аст, ки Гаюмарс зода мешавад». (Динкард, саввум фасли 80, банњои 3-4).
Абўрайњони Берунї наќл кардааст, ки Ањриман писаре бо номи Хазвара дошт,
ки Гаюмарс ўро мекушад. Ањриман ба Урмузд шикоят мебарад ва мехоњад, ки барои
њифзи паймони басташуда миѐни ў ва Урмузд Гаюмарсро ба марг муљозот кунад.
Баъд аз марги Гаюмарс, нутфаи Гаюмарс чињил сол бар замин мемонад (Берунї,
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1363, с. 108). Дар поѐни чињил сол гиѐњи ривос19 аз нутфаи Гаюмарс мерўяд. Ин гиѐњ
дорои як соќ ва понздањ барг буд, ки бо санине мутобиќат мекард, ки Машї ва
Машиѐна дар њангоми берун омадан аз гиѐњ доштанд. Ба тадриљ Машоѐна ба шакли
инсон дармеоянд ва љон ба гунае минуї дар онон дохил мешавад.
Дар ривоѐти дигар омадааст, Ањурамаздо Гаюмарсро биофарид. Муддати сї
сол танњо дар кўњистон ба сар бурд. Дар њангоми марг аз салби ў нутфае хориљ шуд
ва ба ашъаи хуршед тафсия гардид ва дар дили хок мањфуз монд. Пас аз чињил сол аз
он нутфа гиѐње ба шакли ду соќаи ревос ба њам печида дар мењрўз аз мењрмоњ (љашни
Мењргон) аз замин рўиданд (Њарирї, 1365: с. 32).
Мушобењати достони «Саломон ва Абсол» бо устураи Каюмарс таваллуди
ѓайритабиї ва хориљ аз рањми Саломон њаммонанди таваллуди наботї ва хориљ аз
рањми Машї ва Машиѐна аст. Дигар он ки дар достони Салмон њакими илоњї
нутфаи шоњи Юнонро ба рўи мењргиѐњ ќарор медињад ва бад-ин тартиб Салмон баъд
из нуњ мутаваллид мешавад. Љолиб ин љост, ки Машї ва Машиѐна низ аз манбаи
наботї, яъне аз гиѐњи ревос таваллуд шуданд. Ташобењи таваллудњои шахсиятњои
аслї дар ду достон таносуботи байноматнї миѐни ду матн ва илњомгирии яксони ду
ривоѐтро аз замири нохудогоњ ва иттињоди бунмояи таваллуди ѓайритабиї ќоил
шудани маншаи гиѐњиро барои инсон намоѐн мекунад. Шабоњати ин нукта дар
ривоѐти Љомї нишондињандаи таъсир аз андешаи устураи кайфияти офариниши
инсон дар асотири эронї аст, ки нохудогоњ ѐ худогоњ дар бозсозии ривоѐти «Саломон
ва Абсол» ворид гаштааст.
3. 2. Достони «Саломон ва Абсол»-и Љомї ва устураи Пон дар Юнон. Пон (Раn)
пуштибони мардум, љангалњо ва кишзорон буд. Ӯ дар њангоми зодан дорои шох, дум
ва пояњо чун буз буд. Ў маъюб буд ва чунон зишт, ки модараш њамон замон, ки ба
дунѐ омад, аз ў рўй бармегардонад (Диксон Кенедї, 1385, с. 152). Њомер дар бораи
Пон наќл мекунад, кўдаке, ки модар ва дояаш аз тарс ба дурї рањояш мекунанд. Пас
аз муддате аз сўи Њермес пайдо мешавад ва дар пушти харгўше печида ба ќуллаи
Олимп бурда мешавад, то парвариш ѐбад. Вай дар он љо бо таъсири аљроми осмонї
бузург мешавад (Њомер, 1385, с.162).
Дар ривоѐти «Саломон ва Абсол»-и Љомї низ ба имкони таквини худ ба худи
андоми инсонї тањти таъсири аљроми самовї аз тўдаи хоки рус ва бар асари
њарорати муносиб ишора шудааст. Њамчунонки дар устураи Каюмарс низ баѐн
шудааст, ки нутфаи ў бо њарорати хуршед тафсия мегардад ва хуршед масъули њифзи
нутфаи Гаюмарс аст. Бинобар ин, достони «Саломон ва Абсол» низ аз ду љињат
ањамият дорад:
- баѐни њолати таваллуди зотї ва нашъунамои табиї.
- аз манзари достонсарої ва бовардошти муќаддаси устураї, ки нутфа дар
њимояти Ањуро ва маъмурони он рушд меѐбад ва иртиботе зариф, ки баѐни як
устураи шарќї ва аќидаи илмии такомул барќарор шудааст.
3.3. Достони «Саломон ва Абсол»-и Љомї ва устураи Эдип (Oedipus) дар Юнон.
Он гоњ ки пешгўѐни Делф фарљоми Лоиюс подшоњи Тибро ин гуна пешгўи карданд,
ки ба дасти наваи духтарияш кушта хоњад шуд. Лоиюс дастур медињад, то навзодро
бар кўњи Ситерон бигузоранд, то ѓизои даррандагон шавад. Ѓуломе, ки ба ин кор
гумошта шуд, пои кўдакро сӯрох ва ўро аз дарахте овезон кард. Аз ин рў, ба кўдак
Эдип (дар юнонї пойбаромосида) гўянд, ваќте Фурбос чўпони Пулип шоњи Куринат
бо галлаи худ аз он љо мегузашт, фарѐди кўдакеро мешунавад ва ба назди ў
мешитобад. Шањбонуи Куринат, ки фарзанде надошт, Эдипро ба фарзандї
мепазирад. Он гоњ ки Эдип бузург мешавад, пас аз воќеаи аљиб ба Тиб бозмегардад
ва нодониста падари худро мекушад ва бо модари худ издивољ мекунад (руљўъ кунед,
1.Дар асотири Рум, Кирес (Ceres) ва њамтои наринаи ў Керус (Cerus) худойгони ѓуллот, аќолими
маѓзори зард ва кишоварзї буданд (Њамелтон, 1376: 64).
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Каззозї, 1367: с. 40). Баъд аз огоњии Эдип ва модари ў аз њуввияти воќеии хеш
модараш худкушї мекунад ва Эдип худро нобино месозад ва саранљом дар ранљу
азоби зиѐд мемирад ва чањор фарзанди ў ба шакли љонгудоз аз дунѐ мераванд.
Албатта, писарони ў бо нафрини вай ба љони њам меафтанд… ва бад-ин тартиб
таќдир пирўз мешавад ва нотавонии одамиро дар баробари сарнавишт эълом
медорад. Бинобар ин, ин устура бо «Саломон ва Абсол» аз манзари зайл њам њамсонї
меѐбанд. Яъне, њамон гуна ки Эдип нохоста ошиќи модараш мешавад ва бо вай
издивољ мекунад, Саломон низ нохоста ошиќи дояи худ (ба масобаи модар) мешавад.
Шарњи он дар ривояти Љомї ба шарњи зер аст:
Барои Саломон дояи зеборў ба номи Абсол таъин мешавад. Саломон аз шири
Абсол менўшад ва бузург мешавад, вале Абсол аз њамон нигоњ ва бархўрди аввал
ошиќаш мешавад. Абсол шабу рўз ошиќона Саломонро парвариш мекунад, то ин ки
Саламон чањордањсола шуд:
Кардї ин сон хидматаш бегоњу гањ,
То шудаш соли љавонї чордањ,
Чордањ будаш ба хубї моњи рў
Соли ў њам чордањ чун моњи ў
Пояи њуснаш басе боло гирифт
Дар њама дилњо њавояш љо гирифт (Љомї, 1373: с. 215).
Љомї дар васфи хусусиѐти зоњирї ва тавонмандињои љисмї ва халлоќиятњои
Саломон аз меъѐрњои инсони комил бањра мељўяд, меъѐрњои оташи ишќро дар Абсол
шўълавартар месозад. Аз дигар сў љозибањои љамоли Абсол, ки намуди љаззобиятњои
дунявї аст, Саломонро низ шефтаи худ карда буд:
Шоњиде пуришва буд Абсол низ,
Кам на аз боби љамолаш њељ чиз.
Бо Саломон арзи хубї соз кард,
Шеваи љавлонгарї оѓоз кард. (Њамон, 221)
Ишвагарињои Абсол ќудрати муќовимат ва шикебоиро аз Саломон мерабояд ва
Саломон маѓлуби нафси аммораи хеш ба ишќи гуноњолуд ба Абсол рў меоварад ва
ин сароѓози худофаромўшї ва достони њубути ў дар ин кураи хокї аст.
3.
Озмуни гузар аз оташ барљастатарин бунмояи устураї дар “Саломон ва
Абсол”-и Љомї. Яке аз муњимтарин бунмояи устураї, ки бештар ба иллати сарчашма
гирифтан аз замири нохудогоњ ва њосили анбошти боварњо ва таљориби инсони
навъиву бадавї ва мондагории он дар нињоди нохудогоњ аст, куњаналгуи “оташ” аст.
Дар бораи хешкории устураии оташ дар асотири љањон ва Эрон омадааст, ки оташ бо
вуљуди хислати сўзандагї ва моњияти поккунандагї, љондорест, ки ба бегуноњон осеб
намерасонад, чунонки дар асотири эронї, Сиѐвуш ногузир шуд, барои исботи
бегуноњии хеш, аз миѐни анбўње аз оташ бигзарад. Дар асотири Юнон, олињаи
Демитер барои љовидона сохтани Демофон ўро њар шаб дар оташ менињод, то ба
сабаби хосияти оташ, номиро шавад; чунон ки дар асотири Юнон олиња Татис низ ба
ривоѐти хос, барои рӯинтан сохтани Ошил, синаи ўро рўи оташ менињад (Диксон
Кенеди, 1385: 39). Ё дар асотири Миср, Эзис барои љовидон сохтани кўдаки маликаи
Бобул ўро дар оташ нињод, то кўдакро номиро созад (Њорт,1384: 370).
Дар асотири љањон намунањои бисѐре дар бораи бегазандии оташ ба бегуноњон
омадааст, ки ба бархе аз онњо ба сабаби мушобењот бо пайрафти достони охири
“Саломон ва Абсол” зикр мешавад:
- дар асотири Юнон, ваќте Симла, модари Диѐнезус оташ гирифт, Зевс
Диѐнезусро солим аз љанини модар хориљ кард. Оташ ба Диѐнезус осебе нарасонд.
Љолиб инљост, ки Симла комилан сўхт, ў чун кўдаки ќаќнус мутаваллид шуд (Диксон
Кенеди, 1385:245);
- дар асотири Юнон Њероклис дар лањазоти охири умр дастур дод, њезум љамъ
кунанд. Онгоњ худ дар миѐни њезум нишаст ва дастур дод, њезумро ба оташ
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бикашанд. Нуктаи муњим инљост, ки ў натанњо насўхт ва оташ ба ў осебе нарасонд,
балки ба сурати шоњине ба љамъи худоѐни Олимп пайваст ва љовидона шуд. Ӯ, бо
оташ задани љисми фонии худ, номиро шуд ва ба мартабаи худої расид (Њамон: 423);
- дар ҳамосаи њиндувон “Ромоѐно”, Сито барои исботи бегуноњии худ ва ин ки
хеч гуна робитае бо Ровоно надоштааст, дастур медињад, то оташе барфурўзанд. Он
гоњ барои исботи бегуноњии худ ба даруни оташ меояд, аммо Худои оташ ўро дар
миѐни шўълањо, бе он ки газанде ба ў бирасад, мегузорад ва ў дар миѐни шодии
мардум ба кишвари худ бармегардад (Доло Пикуло, 1385: 49);
- дар асотири Њинд Њиран Кашипу писари худ Пурњилодро, ки аз пайравони
сарсахти Вишну аст, ба ќасди марг дар оташ меафканад, аммо оташ ба ў осебе
намерасонад, зеро ў аз тамаркузи худ рўи Вишну нерў мегирифт;
-дар асотири Њинд малика Чандра Матї њамсари шоњ Њриш Чандра барои
наљоти шавњар ва писари худ аз чанголи шуълањои оташ омода мешавад, то худро
дар оташ ќурбонї кунад. Ў худро ба шуълањои оташ меафканад, аммо оташ аз
њайбати вафодории малика ба шавњараш нопадид мешавад ва ба малика осебе
намерасонад;
-оташ (fire) дар бисѐре аз адѐн таљаллии Худост. Дар Чин оташ далолат бар
шўру шавќ дорад ва сифати найрангест. Худои иброниѐн дар буттаи фурўзоне ба
сурати як сутуни оташин ѐ пораи оташ ба рўи кўњи Сино мутаљаллї мешавад. Дар
усули исавї оташ барзахи татњиркунанда, вале оташи дўзах кайфардињанда аст»
(Њол, 1380: 198-199).
«Оташ њамтои заминии хуршед буд ва мисли хуршед зиндагї мебахшид. Оташ
тамизкунанда ва поккунанда аст ва аз хокистари он растанињои тоза ва борвар падид
меоянд. Оинњои оташ сурате аз љодуии љалби муњаббат буд, ки њадаф аз баргузории
он тарѓиби хуршед ба бозгашт пас аз нопадид шудаанаш дар фасли зимистон буд»
(Љейн Грин, 1384: 502)
Њиндуњо оташро писари Раббуннавъи осмон медонанд ва мепиндоранд, ки аз
осмон ба замин оварда шудааст. Њамон гуна, ки дар асотири эронї кашфи оташро
мавњибати худовандї барои Њушанг донистаанд, ки барои дафъи Ањриман (мор) бар
кор гирифта шуд. Ё ба нияти дафъи Ањриман Худо мављудаш кард:
Нашуд мор кушта, валекин зи роз,
Падид омад оташ аз он санг боз (Фирдавсї 1387: Љ. 1, 33).
Њушанг ба шукронаи пайдоиши оташ он рўзро љашне сохт, ки њарсол дар он
рўзу шаб оташ бармеафрўхтанд ва Сада ном ѐфт. Дар Њинд низ оташ зери номи
Оганї ситоиш мешавад ва дар айни њол њам заминї аст ва њам эзадї. Оганї Худоест,
ки ба сурати оташ ќурбониро дарѐфт мекунад. Дар Юнон низ оташ тавассути
Прометей аз осмон бар замин оварда шуд. Дар “Авасто” оташ писари Ањурамаздо
муаррифї шудааст. (Пури Довуд, 1309: Љ. 1 сањ. 512) Аз ин рў, оташро дар
оташкадањо њамеша равшан нигоњ медоштанд, зеро фурўѓи он худовандї мањсуб
мешуд. Посбонии оташ дар Эрони ќадим махсуси Урдубињишт буд ва аз миѐни
гиѐњон «Озаргун» ихтисос бар ин эзад дошт (Пурдовуд, 1356: 106).
Дар Ќуръони карим низ омадааст: “Оташ бо амри Худо бар Иброњим гулистон
шуд” (сураи Анбиѐ, ояи 69). Берунї дар “Осор-ул боќия” овардаст: «Яњѐи
тамъиддињанда мегуфт: Ман шуморо бо об тамъид медињам, вале хоњад омад он
бузургтар аз ман, ки шуморо бо оташи Рўњ-ул-ќудс тамъид хоњад дод» (Берунї, 1363:
399).
Эрониѐни бостон зиндагиро набарде миѐни неруњои хайр ва шар медиданд,
оташ (отар, atar, озар) барои хайр мељангид. Оташ намоди Ањурамаздо буд, чунонки
дар Зомоѐдяшт омадааст: «Аждањои сепузаи бадоин, ки таљассуме аз њаваси
вайронгар барои ба чанг овардани фарраи эзадї битохт, то онро хомӯш созад. Оташ
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(отар) фарраро ба даст овард ва он фарраро наљот дод. Ожи Дањока (Зањњок) аз оташ
њаросон шуд ва худро пас кашид (Пурдовуд, 1356: 110).
Дар «Саломон ва Абсол»- Љомї низ оташ дар ду навбат њузури љиддї ва
намодин дорад: нахуст, он гоњ, ки насоењи падари Саломон дар ў таъсир надорад.
Саломон тасмим мегирад, ки ба ин зиндагї, ки дархўри ў нест, поѐн бидињад:
Чун Саломон он насињатњо шунид,
Љомаи осудагї бар худ дарид.
Хотираш аз зиндагонї танг шуд,
Сўйи нобуди худаш оњанг шуд.
Чун њаѐти мард не дарх(в)ар бувад,
Мурдагї аз зиндагї хуштар бувад (Њамон 237).
Пас даст бар дасти Абсол шодмона ва пойкӯбон худро дар даруни хирмане аз
оташ меафканад:
Љамъ шуд з-он пуштањо кўње баланд,
Оташе дар пуштаи кўњ ў фиканд.
Њар ду аз дидори оташ х(в)аш шуданд,
Дасти њам бигрифта дар оташ шуданд (Њамон, 238).
Дувум пас аз наљоти Саломон ва дар оташ сўхтани гунањкор (Абсол) аст, ки
бори дигар наќши кўњанулгуи оташ намудор мегардад. Гарчи «подшоњ бо басират ва
баѐни дарунї ин рўйдодро зери назар дошт ва ирода карда буд, ки бо ќудрати
рўњонии њиммати худ Саломонро аз оташ рањої дињад ва Абсол дар оташ бисўзад»
(Сайѐдкўњ, 1384: 86).
Аммо дар оташ шудани Саломон барои рањої аз зиндагии хуфтбор буд, то
чунон тиллое нохолис беѓаш шавад. Оташ дар ин љо нишони покї ва поккунандагї
аст ва Саломон бояд миси вуљудро дар ин оташ ба тилло табдил кунад, то ба
таваллуди дубора даст ѐбад:
Буд он ѓаш бар зару ин зарри х(в)аш,
Зарри хуш холис бимонду сўхт ѓаш.
Чун зари маѓшуш дар оташ фитад,
Гар шикастан уфтад, бар ѓаш фитад.
Кори мардон дорад аз Яздон насиб,
Нест аз ин њиммати мардон ѓариб.
Пеши соњибњиммат ин зоњир бувад,
Њар кї бењиммат бувад, мункир бувад (Њамон, 238).
Ин воќа яке аз рўйдодњои муњим ва яке аз нуќтањои ављи достон аст. «Шањриѐри
пир, ки марги фарзандро сахт нохуш мешуморад ва аз лањзаи нахуст ба сурати махфї
нозири фароњам шудани заминањои худсўзии ошиќ ва маъшуќ аст, ин бор њиммат
мегуморад, то канори марги Абсол зиндагии фарзандаш Саломонро наљот дињад ва
бад-ин кор муваффаќ мешавад. Барои шањриѐр Саломон њамчун зарест, ки нохолисї
њамроњ дорад. Озмуни оташ, дар адабиѐти куњани ин буму бар мањаки ташхиси покї
ва нопокист, сабаб мешавад, то он нохолисињо аз ин зарри ноб људо гардад ва
шањзода ба ихлосе боястанист, рўй кунад. Барои шањриѐр наљоти фарзанд ба маънои
растани ў аз бемории тааллуќоти њавас ва нуктаи оѓозии азимат ба ишќи њаќиќист,
ки дар он шоибаи олудагї ва ташвиќи нопокї нест» (Аббосї, 1372: 18).
Аз манзари мутолиа хостгоњи фарњанги ќиссаи «Саломон ва Абсол» реша дар
боварњои фалсафии омма дар Юнон дорад, ки муътаќид аст:
,
яъне ба иродаи худ бимир, то ба табиат зинда шавї. Баъдњо дар ислом ањли
маърифат ин мавти иродиро ба аз байн бурдани аворизи нафс (шањвату ѓазаб)
таъбир карданд ва фармоиши
(Бимир, пеш аз он ки марг
ояд)Паймбари акрам (с)-ро нозир бад-он донистаанд.
Љомї дар «Саломон ва Абсол»-и худ аз рафтани ошиќу маъшуќ дар оташ сухан
мегўяд ва ин, агарчи дар фарњанги ориѐї масбуќ ба собиќаи дароз ва аз љумла дар
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оташ рафтани Сиѐвуш ва саломат баромадани ўст, аммо дар фарњанги сомї пешниае
дорад ва он чунон аст,ки Бахтуннаср фармон дод, ки њар касе, ки дар баробари
тандиси заррине, ки ба амри ў насб шуда буд, саљда накунад, дар оташ афганда
шавад. Он гањ се яњудие, ки аз саљда бар он бут сар боз зада буданд, дар оташ афканд.
(Ањди Атиќ, боби савум, 1290).
Ин њамон достонест, ки Мавлавї ба унвони «Оташ кардани подшоњи љуњуд ва
бут нињодан пањлуи ин оташ» дар дафтари аввали «Маснавї» овардааст. (Мавлавї
1341:49) Он чи Љомї дар «Саломон ва Абсол» дар боби дар оташ рафтани мулњид ва
муъмин ба назм даровардааст, аз маќулаи њамон њикоятест, ки Љомї дар «Нафањотул-унс» аз “Футӯњот”- и Ибни Арабї наќл кардааст (руљўъ кунед: Љомї, бидуни соли
нашр, 550-551).
Хулоса. Бегумон достони «Саломон ва Абсол» -и Љомї аз зењнияти халлоќ ва
таркибии Љомї таровидааст ва муаллафањои бисѐре нишонањои байноматнии асарро
ба достонњои мутаќаддим, ба вижа ривоѐти мухталиф аз «Саломон ва Абсол», ошкор
месозад. Яке аз заминањои равшанкунандаи муносиботи байноматнии ривоѐти Љомї
мушобењатњои худогоњ ва нохудогоњи достон бо устурањои Эрон ва ҷањон аст. Гарчи
ин достон тобиќуннаъл ба наъли ќобилиятњои њамсоне мутанозир бо якояки аносири
ташкилдињандаи асаре хос дар ривоѐти устураии Эрон ва љањон надорад, дар
ќаробатњои камназир аз назари бархе аносир ва бунмояњои устураї ва наҳваи
хешкорињои шахсиятњо мушоњида мегардад, ки ин худ мубайини таъсир ѐ фаъолияти
замири нохудогоњи Љомї дар бозсозї ѐ бозпарварии асотири Эрон ва љањон дорад.
Мавзўе, ки бо таваљљӯњ ба вусъати дониш ба густураи иттилооти эшон баъид ба
назар намерасад. Муќоисаи мољарои таваллуди шахсияти аслии ин ќиссаи рамзї,
яъне Саломон бо бархе шахсиятњои устураї, чун Каюмарс дар асотири Эрон, устураи
Пон ва устураи Эдип дар асотири Юнон ва бозтоби наќши оташ ва хешкорињои
мушобењи хешкорињои он дар фарњанг ва бовари Эрон, ки ѓолибан ба сурати рамзї
дар ривоѐти асотир зуњур ва буруз дорад, ки дар канори истифода аз зарфияти
тањлили рамзї- ирфонии он мизони моявар ва ѓинои ривояти Љомиро дар муќоиса бо
ривоѐти моќабл намоѐн месозад.
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ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЭМЕ «САЛАМАН И АБСАЛ» ДЖАМИ
Цель авторов статьи заключается в сопоставительном анализе и изучении преданий о Саламане и
Абсале в поэме Джами и в преданиях иранской и всемирной мифологии. Результаты анализа,
осуществленного в статье, свидетельствуют о нововведениях Джами в мифологических элементах текста его
поэмы.
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Джами.
ATTRACTION OF MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN POEM “SALAMAN AND ABSAL” BY JAMI
The Present article’s author’s purpose is comparative analyzes and studying legend about Salaman and Absal
in the poem by Jami and in Persian and world mythological legend. The conclusions of analyzes realized in the
article testifies about Jami’s innovation in mythological elements of poem.
Key words: mythological legend, symbol and mythology, Salaman and Absal, Jami.
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СИМОИ ЗАН ДАР «ЊАФТ АВРАНГ»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Ањмад Ѓанипури Маликшоњ, Муртазо Муњсинї, Самиро Некхоњ
Донишгоњи Мозандарон, Эрон
Донишгоњи Мукаддаси Ардабил, Эрон
Ин маќола тасвирест зиндаву пўѐ аз мавќеият ва љойгоњи занон дар ќарни
нуњуми њиљрї, ки аз назаргоњи Нуриддин Абдуррањмони Љомї – шоир ва орифи
номии ин ќарн мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз он љое, ки осори шуаро ва
нависандагон ойинаи тамомнамои фарњанг, адаб, сиѐсат, арзишњо ва аќоиди љомеа
аст, бетардид, метавон бо баррасии ин осор, фарозу нишебњо ва тањаввулоти
иљтимоии рўзгор ва навъи писандњову боварњои мардуми њар давраро арзѐбї кард.
Симои занон ба унвони яке аз шохисњои санљиши тавсиаи фарњангии љомеа, дар
«Њафт авранг»-и Љомї дар њолае аз нуќсони аќлу имон, ѓафлату дунѐзадагї, бухлу
имсок ва шањватронї тасвир шудааст. Бахше аз ин тасвирро бояд нашъатгирифта аз
боварњои омиѐна ва таассуботу сатњинигарињои мазњабї ва бахше дигарро њам ношї
139

аз фасоду фањшои ривољѐфта дар гўшаву канори љомеаи рўзгори Љомї донист, ки
натиљаи њукумати чандсадсолаи муѓулон ва Темуриѐн будааст.
Адабиѐт ва фарњанги њар сарзамине љилвагари аќоид, боварњо ва арзишњои
мардуми он аст. Ба сухане дигар, фикр, завќ ва андешаи падидоварандаи асари
адабї, тобеи шароит ва авзои иљтимої ва ба табаи он, асараш низ ойинадори одоб ва
сунану ормонњои љомеаи хеш аст. Ба ин тартиб, бо мутолиа ва баррасии осори
манзум ва мансур, асотир, афсонањо ва зарбулмасалњо метавон ба равишу маниши
њар миллияте ахлоќи писандида ва нописанд дар њар фарњанге, дину биниши
мазњабии њар гурўње ва дар як сухан, тарзи тафаккур ва навъи зиндагонии мардуми
њар даврае пай мебарад.
Яке аз муаллафањои фарњангї ва иљтимоии њар давра навъи нигоњи
мардумонашон ба занони љомеа аст. Њама бар ин боваранд, ки вуљуд ва њузури зан
дар конуни хонавода дар њукми чароѓи фурўзонест, ки навъи отифаро дар фазои хона
пахш мекунад ва муњити хонаводаро аз назари арзишњои отифї ѓаное бештар
мебахшад. Бидуни тардид, зан барои љомеаи инсонї дар њукми манбаи отифї ва
маънавии пурарљест, ки агар љомеа дар љињати рушд ва эътилои худ аз ин сарчашмаи
авотиф, истифодаи шоистае ба амал наовард, аз арзишњои инсонї ва маънавї фосила
хоњад гирифт. Имрўза яке аз шохисањои тавсиаи инсонї мизони њузури занон ва
нањваи ифои наќши онон дар арсањои гуногуни фаъолият аст, ки таъсире љиддї бар
дигар иќдомот дар ин замина дорад, зеро занон бо доштани наќши модарї ва
њамсарї метавонанд дар њалли муъзалоти иљтимої ва ѓайра наќши муассире ифо
кунанд. Аммо, мутаассифона, дар адвори гузашта њамвора ин асл матрањ будааст, ки
зан мўљиби шаќовату бадбахтист ва њеч наќши мусбате дар љомеа надорад. «Бо
нигоње ба умќи таърихи Эрон мутаваљљењ мешавем, ки усулан, маљолу арсае барои
фаъолияти занон вуљуд надошта, ки таваќќуи њаракате наќшофарин ва таъсирбахше
аз ононро дар гузаштањо кунем. Зан ба далели фарњанги ѓолиб дар долонњо нигоњ
дошта шуд ва бад-ин тартиб, сиѐдати мард ва аќибмондагии зан ба мурур дар тўли
таърих тасбит шуд. Зан ба унвони мављуде дараљаи ду, аќиб нигањ дошта ва мардзада
шуд ва он гуна тарбият шуд, ки ба заъфи худ розї буд ва мард созанда, пешрав,
фаъол, ќањрамон ва таърихсоз буд ва дар бари ин пошнаи чандину чанд њазора
чархиду чархид» (Љамила Кадивар, 1375, 136). Адабиѐти форсї њам, ки дар воќеъ
инъикосест аз фурўѓи тобони таърихи иљтимої ва фарњангии Эрон, занонро ѐ дар
пушти ниќоби маъшуќаву дилбар ва канизи ромишљўе ба манзури њавасбозї нишон
дода ѐ бо нигоње тањќиромез, мављуде заифу нотавон ва дархури тарањњум тасвир
кардааст. Ба иборате дигар, ин адабиѐти мардсолор њамвора саъй дар таљассуми
мард ба унвони махлуќ ва офаридаи бартари Худованд ва намоди хайру саодат
дошта ва дар муќобил, занро дашноми пасти офариниш ва мазњари шайтону шарру
васваса муаррифї кардааст. «Нависандагону шоирон барои тањќиру накўњиши зан ба
њар андоза, ки тавон доштанд, дар арсаи адабиѐти гузашта, яккатозї намуданд ва
бад-ин васила, солиѐни дарозе занро дар пушти пардањои шакку туњмат нигањ
доштанд. Бино бар ин, чењраи зан дар адабиѐти пешин дар њолае аз бардоштњои
нодуруст тарсим шудааст» (Зайнаби Яздонї, 1378, 291). Ба унвони мисол, тамассук ба
ањодиси љаълї, тафсири мунњарифонаи оѐти ќуръонї бо мавзӯоти занон ва мадад
гирифтан аз суханони бузургону суханварон, аз љумлаи иќдомотест, ки адибон барои
исботи суханони худ ба онњо даст ѐзидаанд (Њамон, 141).
Ин маќола низ бар он аст, то бо истихрољи оро ва назариѐти Љомї, ба унвони
яке аз шоирони барљастаи адаби порсї, ба тарсими симои занон дар ќарни нўњум
бипардозад, ки мусодиф бо њукумати Темуриѐн будааст. Темуриѐн, ки аз наводагону
аъќоби Чингизхон ба шумор меомаданд, њукуматашон низ ба навъе, идомаи
њукумати муѓулон буд, бо њамон боварњову арзишњои иљтимої ва фарњангї. Занон
дар љавомеи муѓулї аз тавоної, ќудрат ва эњтироми бисѐре бархурдор буданд ва тане
чанд аз онон низ дар даврони тасаллут бар Эрон ба њукумат расиданд. «Мусаллам
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аст, ки нањваи зиндагии ќабилаї, ки то ба имрўз низ дар гўшаву канори Эрон ва
сойири нуќот нишонањое аз он дида мешавад ва мусталзими кўшиши муштараки
байни зану мард барои найл ба як зиндагии мураффањи хонабадўшест, иллати аслии
ин низом будааст. Бино бар суннати муѓул, зан дар ќабила дўшодўши мард кор
мекард ва аз њуќуќе таќрибан мусовї бо ў бархурдор буд» (Ширин Баѐнї, 1352,
муќаддима).
Басти њукумати муѓулон ва ташкили имперотурї, ускони чандсадсолаашон дар
муњимтарин марокизи тамаддуни љањон, шояд мўљиб шуд хасоиси аввалияи худро аз
даст бидињанд, вале расми эњтиром ба зан ва ќудрати фаровонаш ба сабаби решањои
амиќе, ки назди муѓулон дошт, дар ањди Темурї низ идома пайдо кард. Њарчанд
мусалмон шудан бисѐре аз подшоњони муѓул ва пойбандии онњо ба завоњири дини
ислом мўљиб шуд, ки занон то њудуде дар њарамсароњо мањсур бимонанд. Занони
Темур дар тамоми љашнњо ва маросими пазироии дарбор ширкат карда, гоњ худ
мењмонињо тартиб медоданд, ки дар он бузургони мамлакат, суфарои кишварњои
бегона ва бонувони дарборї ва оммаи мардум ширкат мекарданд. «Албатта, дуруст
аст, ки занони њарамсаро ва шоњзодахонумњо муљоз буданд, ки худсарона маљлиси
љашну сурур ташкил дињанд ва аз мардон низ даъват кунанд ва дар майдонњои љанг
дўшодўши мардон бо душман биљанганд, вале дар њоли њаѐти Темур занони
њарамсаро дар умури кишварї мудохила намекарданд ва фаќат баъзе авќот
муваффаќ мешуданд, ки аз њиддату шиддати хашму ѓазаби Темур дар муљозоти
амирзодагон хате бикоњанд» (Ровандї, 1357, 53). Ба ин тартиб, тањти таъсири
авомили иљтимоиву фарњангї, фаъолиятњои иљтимоии занони хавотин ва ашроф,
рафта-рафта рў ба коњиш нињод ва дасти онон кам-кам аз корњои тавлидї ва умури
иљтимоиву сиѐсї кўтоњ шуд, то љое, ки дар даврони Темурї њатто занони дарборї
њам дигар ќудрату нуфузи занони муѓулиро надоштанд ва дар тасмимоти иљрої
наќши муњим ва таъсиргузореро ифо намекарданд. Бино бар ин, метавон изъон кард,
ки аќоиди манфуре, ки љомеаи эронї нисбат ба занон дар даврањои ќабл дошт, њатто
бо њукумати тўлонимуддати муѓулон низ, ки он њама эътибору ањамият барои ин
ќишр ќоил буд, аз зењни эрониѐн пок нашуд ва љолиб ин, ки эътибори занони муѓулї
ва Темуриро низ тањти таъсири худ ќарор дод. Бар ин асос, адабиѐти порсї низ дар
ќарни нўњум бояд бо њамон нигоњи абзоргароѐна ва дар њитаи ниѐзњо ва хостањои
мардона ба занон нигариста бошад, ки ин эњтимол бо баррасии назариѐти Љомї ба
унвони намояндаи љомеаи ќарни нўњум метавонад ранги воќеият ба худ бигирад.
Зан дар андешањои иљтимоии Љомї. Љомї ва осорашро метавон намояндаи
тамомаѐри писандњои иљтимоиву фарњангии ќарни нуњум донист. Њарчанд, ки
мазомини ирфонї бахши азиме аз осорашро дар бар мегирад, дар канораш ба
мавзуоти ахлоќї ва иљтимої низ пардохта ва ба унвони мунтаќиде иљтимої аз
додани насоењу андарзњо ва иршоду роњнамої дар умур ва масоили мухталифи
зиндагї ѓофил намондааст. «Љомї љомеи писандњо ва шууни гунагуни њаѐти инсонї
дар ќарни нуњуми њиљрї будааст. Ўро ба танњої метавон намудори тафаккур ва
тамаддуни аср талаќќї кард. Он чї аз љунбишу равиш ва донишу биниши садаи
нуњуми њиљрї метавонистааст дар як шахс фароњам ояд, дар ў гирд омада буд»
(Моили Њиравї, 1377: 89).
Яке аз масоили иљтимої, ки Љомї дар муносибатњои гуногун дар маснавињояш
ба ибрози раъй ва назари хеш дар бораи он пардохтааст, мављудияти зан мебошад.
«Дар таърихи иљтимоии Хуросон, ањди Темуриѐнро шояд битавон ба њайси нуќтаи
атфе талаќќї кард, ки берун аз њарамсароњои Темурї, њарамсароњои иљтимої низ
мутадовил будааст. Бо ин њама, дар муњити зиндагии Љомї зан дар њавзаи писандњои
иљтимоии ќуруни вусто мезист ва мављудияти ў дар ин давра ба њеҷ рўй дар
ќаламравњои фарњангї ва иљтимої мањсус наменамояд ва ба таври куллї, фазо
фазоест мардона» (Њамон: 123).
141

Бар ин асос, тафаккури Љомї низ дар мавриди зан аз навъи нигариши фарњангї
ва иљтимоии мављуд дар он аср њикоят мекунад, ки хоси он маќтаъ њам нест, чаро ки
занон дар тамоми адвори таърихї чењрае махдуш ва карењ доштаанд, аммо суол ин
љост, ки чаро дониши волои диниву ирфонии Љомї наќши басазое дар ислоњи
зењнияти мутаассибона ва баддинонаи ў нисбат ба занон надоштааст?! Бетардид,
басанда кардан ба завоњири дини мубини ислом ва иттако бар аќоиди хурофї ва
омиѐна наметавонад самаре бењтар аз ин дошта бошад. Бемаврид нест, ки ќабл аз
пардохтан ба назароти ў њикояте аз сираи амалии шоир дар зиндагии шахсиаш наќл
кунем:
«Љомї бо зане адибу обид ба номи Биља Мунаљљима њамсоя буд. Ин зан дар
љавори хонаи ў масљиде бино кард ва аз ў хост, ки гоњ-гоње дар он масљид намоз
гузорад. Љомї напазируфт ва бо ин байти зишт посухаш гуфт:
Нагузорам ба масљиди ту намоз,
З-он ки мењроби … намозї нест.
Албатта, Биља-хонум њам ињонату бењудагўии Љомиро тањаммул накард ва
байти пасту мубтазали ўро ин гуна љавоб дод:
Љомиѐ, з-ин сон харе чанде, ки дар гирди туанд,
Гар ту Харгардї тахаллус созї, аз Љомї бењ аст.
Боре, дарѐфти Љомї аз зан ба гунаест, ки њатто додањои фитриву ѓаризии ўро
њам маслуб мебинад» (Њамон: 124). Дар ин маќола саъй шуда, бо зикри сифоти
манфї ва мусбате, ки Љомї дар мавриди љинси зан раво дониста ва таљзияву тањлили
онњо тасвире аз мавќеияту љойгоњи ин ќишр дар иљтимои ќарни нўњум ба даст ояд.
Дар зайл ба шарњи ин сифот хоњем пардохт.
Сифоти манфї
А) Дунѐзадагиву ѓафлат. Яке аз муњимтарин илали буњрони ахлоќии љавомеъ,
ки дар адабиѐти таълимї ва ирфонї бисѐр ба он пардохта шуда, таъсирпазирии шахс
аз њавоњои нафсонист. Нафс, ки дар маънои омиѐна тамоюли дарунии инсон ба
бадињо ва пилиштињост, ба далели наздикї ва тааллуќаш ба умури моддї ва дунявї
ба љои њаракат дар масири камол ва таќарруби илаллоњ, инсонро дар доми фисќу
фуљур меандозад ва бо гирифтор шудан дар њисори лазоизу хоњишњои моддї, ўро аз
некињо ва њаќќу њаќиќат дурр ва андак-андак ба вартаи суќуту њалокат пеш мебарад
ва мустањаќќи хашму ќањри илоњї мекунад. Дар осори адабї, ба вижа, дар њавзаи
ирфон, занонро ба иллати таъќиби ормонњои дунявї ва тарњу дархости мояњтољи
моддї аз њамсаронашон ва њамчунин, гароиш ба завоњиру моддиѐт дар нафспарастї,
осебпазиртар љилва кардаанд. То љое, ки њамрадифи шайтон ва мушобењи ў ќарор
гирифтаанд. «Яке аз назариѐти тањќиромезе, ки дар гузашта вуљуд доштааст ва дар
адабиѐти љањон осори номатлубе ба љо гузоштааст, ин аст, ки зан унсури гуноњ аст, аз
вуљуди зан шарру васваса бармехезад; зан шайтони кўчак аст. Мегўянд, мард дар
зоти худ аз гуноњ мубаррост ва ин за наст, ки мардро ба гуноњ мекашонад. Шайтон
мустаќиман дар вуљуди мард роњ намеѐбад ва фаќат аз тариќи за наст, ки мардонро
мефиребад. Шайтон занро васваса мекунад ва зан – мардро. Мегўянд, Одам аввал, ки
фиреби шайтонро хўрду аз бињишт ронда шуд, аз тариќи зан буд; шайтон Њавворо
фирефт ва Њавво – Одамро. Ќуръон он љо, ки пои васвасаи шайтонро ба миѐн
мекашад, замирњоро ба шакли тасния меоварад. Ќуръон љинси занро аз ин иттињом,
ки унсури васвасаву гуноњ ва шайтони кўчак аст, мубарро кард» (Мутањњарї, 1386:
118).
Њарчанд тамоми урафо ин эътиќоди бадбинонаро напазируфтаанд, аммо Љомї
ба унвони яке аз пайравону парваришѐфтагони мутаассиби мактаби ирфону
тасаввуф, занонро тањти фармони шайтон ва нафси аммора муаррифї мекунад. Вай
дар дафтари аввали «Силсилат-уз-зањаб» аз касоне сухан мегўяд, ки дар сайру сулук
ба сўи Њаќ таоло ба љои амал аз рўи сидќу ростї сирфан ба лофу худситої
мепардозанд ва ѓафлату ноогоњї парда бар шууру фањмашон меандозад ва тањти
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фармони иблис ва нафси аммора, худро асири ќайду бандњои дунявї карда ва
фазињату расвої ба бор меоваранд. Њамчунин, дар таъйиди суханонаш ва ба манзури
тафњими мухотаби худ ба наќли достоне мепардозад ва аз бевазане равѓанфурўш
њикоят мекунад, ки ба сабаби тааллуќаш ба равѓанњое, ки барои фурўш ба шањр
мебарад, асири як таррор ва њавасронии ў мегардад ва дам барнамеоварад. Љомї
муътаќид аст, ки агар ў худро аз ќайди моли дунѐ рањо мекард, домани исматаш
олуда намешуд. Ў дар ин тамсил занро намоди инсоне ѓафлатзада ва мунфаилу дар
банди тааллуќоти дунявї муаррифї мекунад:
Гар зи равѓан фароѓаташ будӣ,
Домани исматаш наѐлудӣ…
Басо касе, ки лофи мардї зад,
Дам зи ойини рањнавардї зад.
Њамчун он зан ба ину он шуд банд,
Хешро зери њукми дев фиканд.
(Љомї, 1366: 133-135)
Б) Бухлу имсок. Яке аз авсофи накўњидаи башарї хасосату имсок ва дурї аз
инфоќу бахшиш аст, ки дар ин замина низ ба зуъми мардон, занон гўйи сабќатро
рабудаанд. Мардон дар ин роњ бо љаъли ањодису тафсири нодурусти суханони
бузургон ва пешвоѐни динї, саъй дар тарсими чењрае махдуш аз занон доранд. Љомї
њам ба унвони яке аз намояндагони ин тафаккур, дар гуфторе, ки ба накўњиши бухлу
хасосат ихтисос додаст, њикояте аз расули акрам (с) наќл мекунад, ба ин мазмун, ки
ѐронаш назди эшон аз бевазане обиду порсо ва парњезгор сухан мегўянд, ки рўзро
рўза мегирад ва шабро ба намоз мегузаронад ва лекин бахилу мумсик аст. Он чи
љолиби таваљљӯњ ва дар айни њол, ѓайримунсифона аст, ќазовати паѐмбар (албатта, аз
назари Љомї) дар мавриди ин зан аст, ки тарљењ медињад ин зан доманаш ба њазорон
гуноњу айб олуда бошад, вале дасти бахшишу људаш баста набошад!
Гуфт Хатми русул, ки доману љайб
Кошаш олуда будї аз њама айб.
В-аз бахилї набудияш баста
Даст аз базли мол пайваста.
Њар куљо бухл, фахр бесамар аст,
Њар куљо људ, айбњо њунар аст.
«Бинобар ин, бељо нест, ки бигўем гўяндагону нависандагон барои баѐни
мунаввиѐти худ ѓайримасъулона ба тарњи масоиле дар бораи зан пардохтаанд. Њар
љо, ки лозим дидаанд, ба таърифу тамљид пардохта ва њар љо, ки ниѐз ба мухолифат
буда, ба такзибу фањњошї пардохтаанд; бидуни таваљљӯњ ба асли рисолати худ, ба
унвони як мутафаккир дар ислоњи андешаи љомеа» (Њиљозї, 1376: 25).
Ин ќазовати ноодилона дар њолест, ки амири муъминон Алї (а) дар «Нањљ-улбалоѓа» ба шарњи некўтарин хислатњои занон пардохтаву фармудаанд: «Некўтарин
хислатњои занон бадтарин хислатњои мардон аст: такаббур, тарсу бухл. Њар гоњ зан
такаббур варзад, худро дар ихтиѐри касе намегузорад. Њар гоњ тарсу бошад, аз њар чї
ба ў рўй оварад, дурї кунад. Ва њар гоњ бахил бошад, дороии худ ва дороии
шавњарашро нигоњ дорад» (Имом Алї (а), 1386: 61).
Бо ин тавсиф, он чї аз назари Љомї ва њаммаслаконаш дур мондааст, навъи
офариниш ва хилќати абнои башар аст, ки тайи он њуќуќ ва таколифе мусовї ва на
мушобењ барои њарду љинс дар назар гирифта шудааст. Ва ин ки тафовутњои мављуд
байни сиришти мардону занон нињоятан мўљиби такомули онњо дар канори њам
хоњад шуд. Дар њоле, ки иддае аз зоњирбинону сатњинигарон онро њамл бар аљзу
заъфи занон дониста ва аз ин тафовутњо ба унвони њарбае дар љињати тањќии занон
истифода кардаанд.
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В) Нуќсони аќлу дин. Яке аз шубњањо ва боварњои нодуруст дар робита бо
занон ва шахсияташон, нуќсони аќли онон аст. Оѐ ба ростї занон нисбат ба мардон
бањраи аќлии камтаре доранд? Он њам дар сурате, ки Ќуръон миѐни зану мард дар
бањрагирї аз нируи тафаккур ва хирад, тафовуте ќойил нашудааст. Шояд битавон
нирумандии буъди отифї ва эњсосї дар занон нисбат ба тааќќулро омили эљоди
чунин зењнияти нодурусте барои љавомеи башарї ба њисоб овард, чаро ки занон ба
далели уњдадории тарбияти фарзандон ва солимсозии муњити хонавода бояд буъди
отифї дар вуљудашон ќавитар ва шукуфотар бошад, ки табиатан ин амр боис
мешавад гароиши камтаре ба масоили печидаи фикрї ва аќлонї дошта бошанд. Ин
дар њолест, ки аќлгароии хушку њисобгаре дар мардон намуди бештаре дорад ва бояд
изъон кард, ки ин тафовутњои табиї ношї аз коркардњои мутафовитест, ки барои ин
ду љинс дар назар гирифта шудааст.
Зан, ки бори халлоќияти худовандї ва њифзу такомули инсонњоро бар дўш
дорад, бо бањрагирї аз њассосияту авотифаш метавонад ин масъулиятро ба нањви
ањсан анљом дињад, њамон гуна, ки мард низ дар сайри илаллоњ ва њаракаташ ба сўи
камол ва ба иллати навъи масъулияташ аз сармояи тааќќул бањраи бештаре дорад.
Пас, ин тафовутњо наметавонанд далеле барои тафозул ва тафохур бошанд (Кубро
Хазоилї, 1380: 80).
Љомї дар дафтари савуми «Силсилат-уз-зањаб» занонро ноќистарин мављудоти
олам муаррифї ва пайравиву табаият аз ононро аз инсонњои мутаолї ва такомулѐфта
дур донистааст. Њамчунин, афродеро, ки ин гуна амал мекунанд, дар мартабае
пойинтар аз занон ќарор медињад:
Зан чї бошад? Ноќисе дар аќлу дин,
Њеч ноќис нест дар олам чунин.
Дур дор аз сирати ањли камол,
Ноќисонро сухра будан моњу сол.
Пеши комил, к-он ба дониш сарвар аст,
Сухраи ноќис зи ноќис камтар аст.
(Љомї, 1366: 330)
«Ин тавањњумот (нуќсони аќлу дин) аз љонибе эътимод ба нафс ва худбовариро
аз занон салб намуда ва аз љонибе дигар, тасаввуреро дар љомеа эљод намуда, ки ба
мањрумияти зан аз љойгоњи муносиби иљтимої мунљар шудааст. Мутаассифона, ин
тасаввур бо боварњои мазњабї пайванде танготанг ѐфта ва мунтасиб ба дине шуда, ки
њадафи хешро такрими инсонњо ва такомулашон унвон намуда ва бар ин матлаб дар
љой-љойи китоби осмонии ин дин таъкид шудааст» (Кубро Хазоилї, 1380: 197).
Бардошти нодуруст ва мунњарифона аз дин ва суханони пешвоѐни маъсум, љавве
масмумро барои ин нимаи пайкараи љавомеи инсонї ба вуљуд овардааст. Сухани
Љомї ишораи ѓайримустаќиме ба хутбаи 80 амири муъминон Алї (а) дорад, ки пас аз
љанги Љамал эрод фармуданд ва иддае ноогоњона ѐ омидона бардоште зоњирбинона
аз он намуданд ва дар байни муслимин густариш доданд. Ѓофил аз он, ки маъно
накўњиши як масъала ѐ мавзуе ин нест, ки асли табиаташ мавриди маломат ќарор
гирифта бошад, балки ба далели як силсила авомиле, аамм аз замонї, маконї ва
шароиту асбобе хос, заминаи он фароњам шудааст. Ин дар њолест, ки њамаи
соњибназарон бо дарки сањењи оѐти Ќуръонї ва ривоѐти маъсумин (а), муътаќиданд,
ки аќл дар тамоми афроди башар мусовист ва тафовут дар ќудрати тааќќул аст, ки аз
тариќи таљриба ва иктисоб борвартар мегардад. Занон њам ба љињати адами ширкати
фаъолашон дар њавзањои илмї, ки муќассираш њам таъриху фарњанги башарист,
дучори чунин наќисае [иктисобї], на зотї, шудаанд. Љаводии Омулї низ дар ин бора
менависад: «Он аќле, ки мумкин аст дар мард беш аз зан бошад, аќли улуми сиѐсї ва
корњои иљроист ва агар касе дар масоили сиѐсиву иљрої оќилтар буд, нишонаи он
нест, ки ба Худо наздиктар аст. Чї басо марде дар улуми иљрої бењтар аз зан
бифањмад, аммо тавони таъдилу иќол кардани ѓароизи хешро надошта бошад»
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(Љаводии Омулї, 1378: 251). Вале он аќле, ки ба маънои ќувваи ташхису идрок ва
боздорандаи инсон аз шарру фасод ва водоркунанда ба некист, дар зану мард яксон
аст. Ин иддао бо нигоње ба шавоњиди таърихї, мабнї бар пешї гирифтани занон бар
мардон дар ташхису дурустї ва бар њаќ будани адѐни илоњї, монанди ислом, равшан
мешавад.
Љомї дар заминаи фармонбардорї аз занон ба далели љањолаташон дар љое
дигар достоне аз Хусрави Парвиз ва Ширин наќл мекунад: “Рўзе он ду ба тафарруљ
дар канори дарѐ нишаста буданд. Моњигире моњии бисѐр зебое ба расми туњфа пеш
оварду шоњ низ дар муќобил, дирамњои фаровоне ба ў бахшид. Аммо Ширин шоњро
ба далели базлу бахшиши беандозааш накўњиш кард ва барои бозпасгирии дирамњо
чорае андешид, вале зиракии моњигир монеъ аз расидани онњо ба њадафашон шуд.
Ин масъала мўљиб гардид, ки Љомї дар поѐн аз забони Хусрави Парвиз, ин чунин
натиљагирї кунад:
В-аз он пас бигуфто, ки корогањон
Мунодї кунанд ин сухан дар љањон,
Ки бошад ба фармудаи зан амал
Зиѐн бар зиѐну халал бар халал.
Зи гуфтори эшон бибандед гўш,
Мабошед аз зан насињатниюш…
Биѐ, мутрибу зеру бам соз љуфт,
Бизан ошкор ин навои нуњуфт.
Ки бар бихрад ин нукта равшан бувад,
Ки маъмури зан камтар аз зан бувад.
(Њамон: 972)
Дар њаќиќат, гўш кардан ба фармони занон ва амал ба он фаќат мўљиби зиѐн
мешавад ва касе, ки ба табаият аз занон гирифтор гардад, манзалате камтар аз онњо
меѐбад, вале он чи ба он пардохта намешавад, ин аст, ки дар идомаи достон Хусрави
Парвиз низ ба чораандешї барои дастѐзї ба дирамњо рўй меоварад, аммо моњигир
ўро низ ноком мегузорад. Дар ин миѐн, Љомї танњо Ширинро хатокору нодон нишон
медињад ва танњо кўтоњии шоњро дар итоат аз њамсараш медонад.
Дар «Хирадномаи Искандарї» низ боре дигар нуќсони аќлу мантиќ дар канори
суст будани пояи эътиќодоти динии занон ва фаровонии лаѓзишњо ва хатоњояшон
гўшзад мешавад:
Сикандар зи Доро љањонро гирифт,
Вале духтараш аз вай онро гирифт.
Забунсози мардони соњибнигин
Забун шуд занеро, на аќлу на дин.
(Њамон, 968)
Суњбат аз духтари Дориюши савум ва Искандари Маќдунист, ки ба таъбири
Љомї, «забунсози мардони соњибнигин» аст. Он чи Искандарро дар издивољ бо ў
метарсонад, гирифтор шудан дар доми ишќи ўст, ки мумкин аст ба далели он забуну
хор шавад. Он њам касе, ки лаќаби фотењи љањонро ба ў додаанд, аммо як суол ин љо
матрањ мешавад: заноне, ки аз назари Љомї ноќис дар аќлу дин њастанд, бо тамассук
ба чї ќувва ва нерўе ѓайр аз аќлу хирад, муваффаќ мешаванд бар мардон тасаллут
пайдо кунанд?!
Илова бар нуќсони аќл, заъфи занон дар диндорї низ аз дигар эродотест, ки ба
ин љинс ворид шудааст, ки бетардид, муваљљидаш диди сатњинигарона ба ривоѐтест,
ки њатто дар баъзе маворид бо адами сињњати санад рў ба рўянд. Ин дар њолест, ки
дар моњияти дини ислом, байни зану мард аз љињати арзишњои волои инсонї фарќе
вуљуд надорад. Бо нигоње мунсифона ба оѐти Ќуръонї, дармеѐбем, ки занон дар
маќоми итоат, гирифтани подош, шахсияти иљтимої, бархурдорї аз наамоти
бињиштї, пазириши тавба ва ба таври куллї, касби фазоили олии инсонї, бо мардон
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мусовианд ва милоки бартарии инсонњо аз назари Худованди мутаол, танњо ва танњо
таќвову парњезгорист. Дар ояи 35 сураи муборакаи Ањзоб омадааст: «Мардону
занони мусалмон мардону занони муъмин, мардону занони ќунуткунанда, мардону
занони ростгў, мардону занони шикебо, мардону занони хушӯъкунанда, мардону
занони бахшишкунанда, мардону занони рўзагир, мардону заноне, ки номуси худро
њифз мекунанд ва мардону заноне, ки бисѐр Худоро ѐд мекунанд, Худованд барои
онон бахшишу подоши бузурге омода фармудааст»; «дин барои зан њисоби хосе
ќойил аст. Ривояте аз Имоми шашум (а) наќл шуда, ки зан агар хост тасбењ бигўяд,
бо ангуштонаш бигўяд:
(Ман ло йањзарањ-ул-фаќењ, љ. 1, с. 374,
ривояти 1089). Шояд чунин дастуре дар бораи мард набошад, ки бо ангушт тасбењ
бигўяд. Мефармояд: зеро ин сарангуштон дар ќиѐмат мавриди суол воќеъ хоњанд
шуд. Ин инояте аз сўи Худо нисбат ба зан аст. Ислом исрор дорад, ки зан бо тамоми
аъзои баданаш бандаи Њаќ бошад ва ба њамин далел, ўро чанд сол ќабл аз мард
мавриди иноят ќарор дода ва зудтар мукаллаф кардааст. Боргоњеро тасаввур кунед,
ки бидуни изни вуруд наметавон дар он ворид шуд. Агар дар он боргоњи рафеъ занро
шаш сол зудтар аз мард роњ дињанд, маълум мешавад, ки зан пеш аз мард мавриди
инояти соњиби боргоњ ќарор гирифтааст. Агар аз ин шавоњид азамати зан ва
бартарии ў нисбат ба мардро истинбот накунем, лоаќал бадењист, ки дин инояти хосе
ба зан дорад. Оѐ ин барои он аст, ки зан ноќис аст? Ё барои он аст, ки зан райњона
аст ва ин гул фаќат бояд ба дасти боѓбон бошад ва боѓбони ин гул фаќат Худованд
аст» (Љаводии Омулї, 1378: 265).
Баробар ќарор додани фазоили маънавї барои њарду љинс ба равшанї нишон аз
ин масъала дорад, ки дар расидан ба такомул ва уруљ ба маќомоти волои ќурби
даргоњи ањадият, тафовуте байни занону мардон вуљуд надорад ва њарду аз замина ва
истеъдоди лозим ва кофї дар бархурдорї аз неъмати имон ва ислом бањраманданд ва
шояд танњо тафовут дар роњу равиши тараќќї ва таолї бошад, ки занон ба далели
риќќати ќалбие, ки доранд, аз роњи зикру мунољот ва мардон аз роњи фикру андеша
ба ин муњим даст меѐбанд.
В) Куфрони неъмат, бевафої ва маккорї. Љомї дар идомаи назариѐти худ занро
кофири неъмат ва носипос њам нисбат ба Худованд ва њам нисбат ба њамсараш
муаррифї мекунад. Ў муътаќид аст, агар сар то пои занро дар симу зар бигирї ва
љомае аз дебо барояш бидўзї, њангоме ки мушољараву бањс ва гуфтугўе ба миѐн ояд,
ў тамоми ин алтофу бахшишњоро беарзишу ночиз меангорад ва њатман ба эътибор
«ман лам йашкур-ил-махлуќ лам йашкур-ил-холиќ» дар иртибот бо Парвардигор низ
ин носипосиву куфрони неъмат аз ноњияи занон дида хоњад шуд. Бинобар ин, ба
ризои зан рафтор кардан, ки њар лањза ба ранге дармеояд ва хостаи тозае дорад,
муњол ва ѓайримумкин аст:
Бар сари хони атои зулманан
Нест кофирнеъмате бадтар зи зан.
Гар дињї сад сол занро симу зар,
Пой дар зар гиру ўро то ба сар.
Љома аз дебои шуштар дўзияш,
Хона аз зарринлаган афрўзияш,
Лаъл дар овезаи гўшаш кунї,
Савби заркаш ситри шабпўшаш кунї…
Чун фитад аз доварї дар тобу печ,
Љумла инњо пеши ў њеч аст, њеч,
Гўядат, к-эй љонгудозу умркоњ,
Њеч чиз аз ту надидам, њеч гоњ.
(Њамон: 330)
Зан саъваи сурхи зардбол аст,
Будан ба ризои зан муњол аст.
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(Њамон: 852)
Ў сифоти дигаре њамчун маккориву ѓаддорї ва бевафоиро низ барои зан
бармешумарад, ки дар њангоми пирї њамсараш њаваси доштани љуфте љавону
ќавитар бар сараш мезанад:
Гарчи бошад чењрааш лавњи сафо,
Холї аст он лавњ аз њарфи вафо.
Дар љањон аз зан вафодорї кї дид?
Ѓайри маккориву ѓаддорї кї дид?...
Гар ту пирї, ѐри дигар боядаш,
Њамдаме аз ту ќавитар боядаш.
Чун љавоне ояд ўро дар назар,
Љои ту хоњад, ки ў бандад камар.
(Њамон: 330)
Бар вай њама шоху барг бастанд,
Љуз шохи вафо, к-аз ў шикастанд,
Чун бо дигаре шавад њамоѓўш,
Паймони туро кунад фаромўш.
(Њамон: 853)
Хубон њама њамчу гул дурўянд,
Маѓруршуда ба рангу бўянд.
Гул ќоидаи вафо наварзид,
Њар кас, ки пагањтар омад, ў чид.
(Њамон: 852)
Гўѐ Љомї масъалаи тааддуди зављотро фаромўш кардааст, ки ба навъе бевафої
ва адами таваљљӯњ ба арзишњои волои њамсар (зан) аст ва амре оддї барои мардон ба
шумор меравад, њарчанд онро ба унвони њаќќе мусаллам барои худ бармешумаранд,
њатто агар ин мард Саъдї бошад:
Зани нав кун, эй дўст, њар навбањор,
Ки таќвими порї наѐяд ба кор.
(Саъдї: 1379: 164)
Вай дар таъйиди назариѐти худ поро фаротар аз ин гузошта ва њикояти
Сулаймон ва Билќисро, ки мушаххас нест аз чї манбае (мувассаќ ѐ номувассаќ)
дарѐфт дошта, матрањ мекунад. Ў Билќисро зане некхўй медонад, вале ба далели он,
ки орзуи доштани шавњаре љавон дар сар мепарваронад, аз ў радди салоњият
мекунад. Билќис занест дар Ќуръон, намоди хираду њикмат муаррифї мешавад, чаро
ки бо ба даст гирифтани мањори нафси худ, мўљиботи рушди аќлї ва такомули
фикриашро фароњам оварда ва ба њаќќонияти Сулаймон муътариф гаштааст. Дар
китоби «Зан ойинаи љамолу љалоли илоњї» дар ситоиши хирадварзии Билќис
омадааст: «Он зан ќудраташ аз салотини дигар камтар набуд, аммо оќилтар аз
сойири мардњо буд. Ў медонист, ки шуљоат дар таслим шудан дар баробари Њаќ аст,
на тањаввур. Ў шуљоатро аз тањаввур тамйиз доду нагуфт: мо њозир нестем зери бори
паѐмбарони бегона биравем, зеро чунин хўю сирате даррандагист. Ин зан бисѐре аз
хунњоро њифз намуд» (Љаводии Омулї, 1378: 286-290). Њол чунин сухане аз чунин
зане ќобили бовар аст?! Бо ин васф, гўйї Љомї аз њикмату дирояти Билќис беэътино
мегузарад ва Фирдавсиро намоди хирадварзї менамоѐнад, ки яке аз далоилаш њам
нафринест, ки ў бар љинси зан раво дошта, чи аз навъи нек ва чи аз навъи бадаш:
…Баъд аз он Билќис аз сирри нуњуфт
Зад даму аз њоли худ ин нукта гуфт,
К-аз љањон бар ман љавоне нагзарад,
К-андар ў чашмам ба њасрат нангарад…
Хоља Фирдавсї, ки донї бихрадаш,
Бар зани нек аст нафрини бадаш.
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Кай зани бадгуна некойин бувад,
Пеши некон дархури нафрин бувад.
(Њамон: 331)
Дар осори манзум ва мансури порсї, борњову борњо ин дунѐи фонї дар шаклу
њайати як пирзани маккора ва ѓаддор тасаввур шудааст, ки ибтидо дилбохтагону
ошиќони худро бо њазорон ишваву ѓамза гирифтори хеш мекунад ва дар поѐн бо
ѓаддориву бевафої ононро фурў мегузорад. Ба иборате дигар, њамон тасаввуре, ки аз
як зан дар азњони умумї наќш бастааст, дар ташбењоту киноѐте, ки як рукнаш ў
бошад, худнамої мекунад:
Гандапирест љањон ишванамой,
Дили сад тоза љавон канда зи љой…
Туррааш њалќаи тазвиру фиреб,
Ѓамзааш сафшикани сабру шикеб.
Лабаш аз мотами шавњар хандон,
Тез дар захми касонаш дандон,
Соќи ў давлати нопоянда,
Поя-поя ба завол оянда…
(Њамон: 491)
«Дар адабиѐт зан ѓолибан бархурдор аз њуше саршор барои вайронгарии
андешидаи низоми иљтимої бо камоли хунсардї ва њилагариву найрангсозист ва ин
тазвиру макри њушмандона кайд ном гирифтааст. Бад-ин љињат, мард бо вай сари
ситез дорад ва ќазоро, њамин хислати зан мўљиби хавфу вањшати нуњуфтаи мардон аз
њамсаронашон аст, ки дар бисѐре аз ќиссањо ва достонњо «макри занон» инъикос
ѐфтааст. Бад-ин ваљњ, ки мард аз интиќомљўии муњтамали зан метарсад» (Сатторї,
1373:99). Ин фиребандагиву њилагарї дар достони «Юсуф ва Зулайхо» низ матрањ
мешавад, ки дар он ба оѐти Ќуръонї њам истинод шудааст:
Зи кайди зан дили мардон ду ним аст,
Занонро кайдњои бас азим аст.
Азизонро кунад кайди занон хор,
Ба кайди зан бувад доно гирифтор.
Зи макри зан касе ољиз мабодо,
Зани маккора худ њаргиз мабодо.
(Њамон: 688)
Зан кист? Фусуни сењру найранг,
Аз ростиаш на бўю на ранг.
(Њамон: 491)
Он чї њамеша мардонро тарсондааст, кайду њилаи занон аст ва ин, ки машварат
кардани онон бо якдигар метавонад авоќиби хатарноке дошта бошад ва шояд каме
аљиб бошад, к ибо вуљуди тамоми мањдудиятњое, ки як љомеа дар заминаи манобеи
рушд, монанди тањсил барои онон эљод мекунад, боз њам тавоноиашон дар ба
коргирии ќувваи тааќќул то ин њад бошад, ки тарсу руъб дар дили љинси
мухолифашон эљод кунад. Ва аз он љое, ки асоси кайд тааќќул аст, пас ин ки занонро
ањли хирадварзї надонем ва аз мавњибати аќл онњоро бебањра бидонем, ќазовате
дуруст надоштаем:
Зан аз зан чу дар машварат ѐфт ком,
Гирифт афъие зи афъие зањр вом.
(Њамон: 970)
Љомї љамъи занонаро њам љамъе медонад, ки дар он сухан сирфан дар айбљўї ва
хурдагирї аз ину он аст ва ин ки онњо фаќат ба дунболи фитна ба по кардананд ва
наметавон умеде ба хайрашон дошт:
Ду зан чун ба њам њамнишинї кунанд,
Ба кори љањон хурдабинї кунанд.
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Бишў дасти уммед аз хайрашон,
Ки дар водии шар(р) бувад сайрашон.
(Њамон: 653)
Г) Шањватронї. Љомї дар достони «Саломон ва Абсол» ќабл аз он, ки
чигунагии валодати Абсолро шарњ дињад, ба мазаммат кардани шањват аз забони
њакими юнонї мепардозад, ки чї гуна аќлу илму чашмро кўр мекунад ва пайравию
пардохтан ба он мўљиби хориву зиллат мешавад. Вале аз он љое, ки мўљиботи
валодати фарзандро фароњам меоварад, гурез аз он мумкин нест. «Ў дар ин манзума
чењраи карење аз зан ба унвони намоди шањватангез тарсим мекунад, ки њама ношї аз
тасаввурот ва тавањњумотест, ки дар фалсафаи Юнон аз зан доштанд ва ўро ба
мављуди «тавил-уш-шаъри ќасир-ул-аќл» таъриф мекарданд ва њамин аст, ки баъд
дар фалсафаи исломї рахна карда ва Њољ Мулло Њодии Сабзворї ба пайравї аз он,
занонро ба њайвонот ташбењ кардааст» (Амин, 1384: 57). Дар идома њам занонро, ки
ба ќавли ў, «мавќуф алайњи валодати фарзанд эшонанд», њамрадифи шањвату
њавасронї ќарор медињад, ки њарду мўљиби табоњї ва фасоди зиндагонианд:
Чора набвад ањли шањватро зи зан,
Суњбати зан њаст бехи умркан.
Зи шањват агар мард девона нест,
Зи расму рањи аќл бегона нест.
(Љомї, 1366: 330)
Љолиб ин, ки ба аќидаи ў, танњо далели издивољ хомўш кардани ѓаризаи шањват
аст, на он оромиши хотиру таскини диле, ки Ќуръон аз он ѐд мекунад.
Љомї баъд аз он, ки аз забони њакими юнонї пардохта ба шањват ва ба табъи
он, љинси занро мавриди маломат ќарор дод, барои нишон додани мизони таассуби
ифротиаш ба ин масъала, роње ѓайритабиї барои валодати фарзанд менамоѐнад.
Албатта, роњи њалли ироашуда бисѐр ќобили таваљљуњ ва њайратангез аст, чаро ки ба
яке аз дастовардњои илмии башар дар солњои ахир ишора мекунад:
Кард чун доно њакими некхоњ
Шањвату занро накўњиш пеши шоњ,
Сохт тадбире ба дониш, к-андар он
Монд њайрон фикрати донишварон.
Нутфаро бешањват аз сулбаш гушод,
Дар мањалле љуз рањим ором дод.
Баъди нуњ мањ гашт пайдо з-он мањал
Кўдаке беайбу тифле бехалал..
(Њамон: 331)
Д) Хилќат аз дандаи1 чапи Одам. Номи Зулайхо дар адабиѐти манзум ва
мансури форсї њамеша бо дурўѓу бевафої ва њавасронї њамроњ будааст, ки албатта,
шакке дар раво ва љоиз будани чунин авсофе дар њаќќи ин зан нест, вале сухан аз
иддаои бепояву асос дар идомаи суханони Юсуф аст, ки ба офарида шудани Њавво
(зан) аз дандаи чапи Одам (мард) ишора дорад. «Назарияи хилќати Њавво аз дандаи
чапи њазрати Одам дар устурањо ва афсонањои милали мухталиф вуљуд дошт, ки
мутаассифона, ин аќида ба василаи нависандагони Таврот ба матни он китоби
муќаддас роњ ѐфт. Дар Таврот дар бораи хилќати Њавво чунин омадааст: «Худованд
хобе гарон бар Одам муставлї гардонид, то бихуфт ва яке аз дандањои ўро гирифту
гўшт дар љояш пур кард ва Худованд он дандаро, ки аз Одам гирифта буд, зане бино
кард» (Курдон, 1388: 96)».
Дар байни мусалмонон низ ба далели ихтилофи бардошти муфассирини шиа ва
суннї аз ояти 1 сураи Нисо, ин назария маќбулияти ом пайдо кардааст.
Муфассирини ањли суннат дар ин оят («ва халаќа минњо зављањо»), њарфи «мин»-ро
аз навъи табъизия шумурдаанд, яъне ки Худованд аз баъзе аз Одам Њавворо халќ
кард, аммо, ба эътиќоди муфассирони шиа, ин њарф аз навъи љинсия аст, яъне
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Худованд аз љинси Одам зављаш Њавворо халќ кардааст (Њамон: 96). Дар њар њол,
Љомї ѐ бо такя бар боварњои омиѐна ва ѐ тамассук ба тафсирњои ањли суннат,
эътиќодаш ба ин масъаларо дар хилоли достони «Юсуф ва Зулайхо» нишон додааст:
Зулайхо њар чї мегўяд, дурўѓ аст,
Дурўѓи ў чароѓи бефурўѓ аст.
Зан аз пањлуи чап шуд офарида,
Кас аз чап ростї њаргиз надида.
Бидонад, њар ки бишносад чап аз рост,
Ки аз чап ростї мушкил тавон хост.
(Њамон: 686)
Дар китоби «Зан – ойини љамол ва љалоли илоњї» дар радди ин хурофа
омадааст: «Зурора ибни Аъйан аз њазрати имом Љаъфари Содиќ (а) суол кард: назди
мо мардуме њастанд, ки мегўянд, Худованд Њавворо аз бахши нињоии зулъи чапи
Одам офарид? Имом фармуданд:- Худованд аз чунин нисбат њам муназзањ аст, њам
бартар аз он. Оѐ Худованд тавони онро надошт, ки њамсари Одамро аз ѓайри дандаи
ў халќ кунад, то бањона ба дасти шаноаткунандагон дињад, ки бигўянд, баъзе аз аљзои
Одам бо баъзе дигар никоњ намуд?» Пас фармуд: «Худованд пас аз офариниши Одам
Њавворо ба таври навзуњур падид овард» (Љаводии Омулї, 1347: 45). Њамчунин, эшон
дар тафсири ояти 1 сураи Нисо фармуданд: «Мафоди ояти мазбур, аввалан, ин аст,
ки њамаи инсонњо аз њар синф – хоњ зан ва хоњ мард, аз як зоту гавњар халќ шудаанд
ва сониян, аввалин зан, ки њамсари аввалини мард аст, ў њам аз зоту гавњари айнї
офарида шуда, на аз гавњари дигар ва на фаръ бар мард ва зоид бар ў ва туфайлии
вай. Ва њамаи занону мардон мабдаи ќобили воњид доштаанд, зеро ки мабдаи
фоилии њамаи онњо Худои ягона ва яктост ва њеч мазияте барои мард нисбат ба зан
дар асли офариниш нест ва агар бархе аз ривоѐт уњдадори исботи ин мазиятанд, ѐ аз
лињози санад норасо ва ѐ аз љињати далолат нотамоманд» (Њамон: 44-46).
Е) Нанги ошиќї. Дар манзумаи «Лайлї ва Маљнун», дар бахше, ки Лайлї дар
фироќи Маљнун мўя сар медињад, тасвире аз љойгоњи занон ва навъи нигоњи љомеа ба
масоили онон даст пайдо мекунем. Лайлї худро бар хилофи Маљнун, мањдуд ва
асири ќайду бандњои фарњангии љомеа медонад. Ў на танњо наметавонад худсарона
хонаро тарк гўяд ва сўи маъшуќаш азм кунад, ки њатто ошиќ шуданро њам аз ў
намепазиранд. Ишќу дилбохтагї, ки барои мардон њунар шумурда мешавад, дар
мавриди як зан айбу нанг ба њисоб меояд:
Њаст ў мурѓе баландпарвоз,
Њар љо хоњад шудан кунад соз.
Ман фарши њарамсарои хешам,
Љунбиш набувад зи љои хешам.
Рафтан сўи ў зи ман нашояд,
Войи дили ман, гар ў наѐяд.
Мардон њама љо хуљастањоланд,
Бечора занон, ки бастаболанд.
Омадшуди ишќ кори зан нест,
Зан молики кори хештан нест.
Ишќе, ки бароварад сар аз љайб,
Аз мард њунар бувад, зи зан – айб.
(Љомї, 1366, 772)
Сифоти мусбат
А) Сайру сулуки ирфонї. Љомї дар дафтари дувуми «Силсилат-уз-зањаб» баъд
аз шарњи маќоми њайрат, ба тамсиле аз як зани орифу солик, ки ба чунин маќоме
нойил шуда буд, ишора мекунад. Дар ибтидои њикоят аз ў ба унвони шерзане њамчун
мард ѐд мекунад, гўйї расидан ба чунин манзалатеву мартабае сирфан аз уњдаи
мардони мард бармеояд, на як зан:
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Дар навоњии Миср шерзане
Њамчу мардони мард худшикане,
Ба чунин давлате мушарраф шуд,
Наќди њастї тамомаш аз каф шуд.
(Њамон, 215)
Њатто дар идома низ баъд аз баршумурдани њолоту сифоти рўњонии ў, боре
дигар ин масъаларо ѐдовар мешавад, ки ба хотири такомул ва таолии рўњу љонаш
аст, ки як мўи ў ба сад мард меарзад ва ўро дигар зан набояд хитоб кард, чаро ки
бетардид, сифате нописанду ношоист барои ў ба шумор меравад!
Дил ба парвозњои рўњонї,
Гўш бар розњои пинњонї,
Зан магўяш, ки дар кашокаши дард
Як сари мўи ў бењ аз сад мард.
(Њамон: 215)
Аммо ў худ аз ин, ки ба љои таваљљуњ ба манзалати рўњонии афрод ба
љинсияташон мепардозад, норозиву мураддад аст. Ин љост, ки мегўяд:
Парвардигоро! Маро аз худписандї рањо кун, то дучори ин гуна тарљењоти нописанд
нашавам. Ў родмардиву љавонмардиро њам дар рањої аз чунин ќайду бандњое
медонад:
Марду зан њаст наќши пайкари хок,
Љони равшан бувад аз инњо пок.
Кирдгоро, маро зи ман бирањон
В-аз ѓами марду фикри зан бирањон.
Мардие дењ, ки родмард шавам
В-аз муриду мурод фард шавам.
Ѓарќа гардам ба мављи луљљаи роз,
Њаргиз аз худ нишон наѐбам боз.
(Њамон: 215)
Дар њикояти баъдї њам шахсеро мебинем, ки аз ќофилаи њољиѐн бозмемонад ва
дар биѐбоне беобу алаф гирифтор мешавад. То он љо, ки баъд аз љустуљўи бисѐр ба
кулбаи пиразане роњ пайдо мекунад, вале шеваи зиндагии он зан ўро ба њайрат
вомедорад, ки ќаноатро пешаи худ созад ва аз камтарину ибтидоитарин рифоњ њам
бархурдор набошад. Њангоме ки аз ў мепурсад, ки чаро ба шањр рўй намеоварад, то
зиндагиашро дар хушиву осоиш бигзаронад, љавобе бихрадонаву њакимона дарѐфт
мекунад:
Чаро рў наѐрї ба дењ ѐ ба шањр,
Ки гирї зи њар неъмату ноз бањр.
Бигуфто, ки њар љой шањру дењ ст,
Яке сифла бар халќ фармондењ аст.
Ќаноат намудан ба нокому ком,
Бад-ин ногувор обу нохуш таом
Аз он бењ, ки бањри шикам бихраде
Бувад зери фармони њамчун худе.
(Њамон: 926
Љомї дар «Сибњат-ул-аброр» њам аз шерзане мавсалї сухан мегўяд, ки љомаи
фаќр дарпўшида, аз њама рўйгардон шуда ва кунљи узлат ихтиѐр карда буд. Њангоме
њам, ки яке аз тавонгарон ба хостгории ў рафт ва ваъдаи молу манол ба ў дод, сар боз
заду онњоро ба пашизе нахарид:
Шерзан ишваи рўбањ нахарид,
Дод пайѓом, чу он ќисса шунид,
Ки маро, гар ба масал, банда шавї,
Њамчу хокам ба рањ афканда шавї…
151

Њошалиллањ, ки ба инњо нигарам,
Роњи иќбол ба инњо сипарам…
(Њамон: 495)
Агар ба њикоят ба њамин содагї бингарем, аз васфе, ки аз рафтору манишу
эътиќодоти ин зан шуда, бояд басе хушњол шуд, вале љои таассуф он љост, ки дар
њамон ибтидои њикоят, Љомї он занро сирфан дар номаш зан медонад, вале аъмолу
сулукашро мардона мебинад, ки боз таъйиде бар ин муддао мешавад, ки занро дар
мартабае намедиданд, ки битавонад ба чунин маќомоту шоистагињое даст пайдо
кунад. «Яке дигар аз назариѐти тањќиромезе, ки нисбат ба зан вуљуд доштааст, дар
ноњияи истеъдодњои рўњонї ва маънавии зан аст. Мегуфтанд, зан маќомоти маънавї
ва илоњиро наметавонад тай кунад, зан наметавонад ба маќоми ќурби илоњї он тавр,
ки мардон мерасанд, бирасад. Ќуръон дар оѐти фаровоне тасрењ кардааст, ки подоши
ухравї ва ќурби илоњї ба љинсият марбут нест, ба имону амал марбут аст. Ислом дар
сайри мин-ал-халќ ила-л-Њаќ, яъне дар њаракату мусофират ба сўи Худо њеч тафовуте
миѐни зану мард ќоил нест» (Мутањњарї, 1386: 118-119).
Б) Андарзгўї ва додхоњї. Дар осори манзум ва мансури адаби форсї ба
намунањои фаровоне аз тазаллум ва додхоњї дар назди бузургон ва шоњон
бармехўрем. Дар мавоќее, ки зулму бедоди њокимони мањаллї ва зердастонашон ба
ављи худ мерасид, бо занону мардоне мувољењ мешавем, ки барои чашидани таъми
адолат ва бањрамандї аз камтарин рифоњи иќтисодї, ки гоње ба андозаи кафофи
рўзонаашон буд, љони хешро ба дасти фаромўшї супурда ва бо шуљоате васфнопазир
рў ба даргоњи њокимони ваќт бурдаанд ва шикоят аз бедоди маъмурони золими онњо
кардаанд – њокимоне, ки худ сарманшаи љавру ситам ба миллати бегуноњашон
будаанд. Дар дафтари севуми «Силсилат-уз-зањаб» Љомї ду њикоят аз заноне наќл
карда, ки фарѐди тазаллум ва суханони бебоконаашон мўљиби интибоњ ва бедории
шоњону њокимон аз хоби ѓафлат шудааст. Дар њикояти аввал баъд аз шикоят бурдани
бевазане ба назди султон Мањмуди Ѓазнавї ба далели тасоњуби мулкаш ба василаи
яке аз авонони султон, суханонеро бар забон меоварад, ки тањаввур ва шуљоате
бемонанд талаб мекунад:
Хок бењтар ба фарќи султоне,
Ки надорад нафози фармоне.
Гарчи хонанд шоњу султонаш,
Гўш нанњад касе ба фармонаш…
(Њамон: 271)
Дар њикояти баъдї њам њамон ќисса такрор мешавад, ки нињоятан тазарруъ ва
суханони тааллумбарангези пиразане, ки ќути лоямути фарзандонашро маъмурони
ситамгар рабуданд, мўљиби риќќати ќалби султон мегардад ва ўро ба нолаву
гиристан вомедорад:
Ин чї шоњиву мамлакатдорист,
Дар дили халќ тухми ѓамкорист…
Ту чунин гарм дар љањорати хеш,
Гомзан дар рањи залолати хеш…
Шоњ Санљар чу њоли ў донист,
Сабр бар њоли хеш натвонист.
Даст ба рў нињоду зор гирист,
Гуфт бо худ, ки ин чї коргарист?
Туф бар ин хусравиву шоњии мо,
Туф бар ин зиштиву табоњии мо…
(Њамон: 273)
Бо он ки дар таърих, фарњанг ва адаби Эрон маљоле барои њузури таъсиргузори
зан вуљуд надоштааст, њамин зан бо суханонаш гоње маншаъ ва муваљљиди
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тањаввулоти рўњии амиќе дар афроди башарї мешавад, ки намунаашро дар
тазаллумот ва додхоњї назди бузургону шоњон мебинем.
Илова бар он, ба њикояте дар «Сибњат-ул-аброр» бармехўрем, ки як зан
гурўњеро ба далели њашамату љоњи як вазир бо тањайюру шигифтї менигаристанд ва
мабњути давлат ва шавкати ў шуда буданд, сарзаниш мекунад ва барои маќому
манзалати ў камтарин арзише ќойил намешавад ва онњоро мояи дурї аз ќурбу
рањмати Худо меангорад. Ва ин љост, ки афроде, ки љинси занро мояи тааллуќоти
дунявї ва њавоњои нафсонї мешумаранд, ўро дар њайати як носењу хайрхоњ
мебинанд, ки саъй дар њидояти инсоне дунѐзада дорад:
Буд чобукзане он љо њозир,
Гуфт, то чанд, ки ин кист, охир?
Рондае аз њарами ќурби Худой,
Карда дар кавкабаи даврон љой,
Хўрда аз шуъбадаи дањр фиреб,
Мубтало гашта ба ин зиннату зеб…
Омад он замзама дар гўши вазир,
Дошт дар сина диле пандпазир…
Њама асбоби вазорат бигзошт,
Ба Ҳарам рози зиѐрат бардошт.
(Љомї, 1366: 486)
В) Асолат дар офариниш. Урафо занро партаве аз љамолу зебоии Њаќ медонанд,
чаро ки «Инна –л -Лоња љамилун ва йуњибун ул-љамол». Дар «Маориф»-и Бањои
Валад омадааст, ки Худованд мефармояд: «Дўстии худро дар инњо зоњир кардам.
Ѓазали дўстии маро аз тахтањои пешонии њури айн ва оби зулоли дил бибаред ва
маро дар чашмаи нўшини инњо мушоњида кунед ва дилбарии маро дар инњо мутолиа
кунед. Дар ин љањон ин хушињоро аз сазои табъу њаво офаридам ва дар он љањон он
хушињоро љазои ризо офаридам, то њарду љањон чењрањоро бар ѐди дўстии ман
мебинанд ва ин њама, ки дар љањон аст, рухњои ман аст ва он њама ки дар он љањон
аст, љамолњои ман аст. Пас дидањо бар суратњои Аллоњ доред. Чун ќувва гиред дар он
маљолис аз дидани љамолњои хубону канизакони ман, он гоњ љамоли ман битавонед
дидан» (Бањои Валад, 1353: 19-20).
Ин мазмун дар достони «Лайлї ва Маљнун»-и Љомї низ баѐн мешавад. Дар
гуфтугўе, ки байни Маљнун ва падараш дар мавриди Лайлї дармегирад, падари ў
аслу решаи покро яке аз меъѐрњои аслии издивољ муаррифї мекунад. Маљнун дар
баробари ин сухани падараш ба асли хилќати зеборўѐн аз њусну љамоли илоњї ишора
мекунад ва ононро ойинаи љамолу љалоли Худовандї нишон медињад:
Гуфтї, ки ба дилбарї нашояд
Њар бут, ки на з-асли пок зояд.
Хубон, ки сиришта з-обу хоканд,
Гар покдилї, зи асли поканд.
Њусни азал аст асли эшон,
Айши абад аст васли эшон.
Ойинаи нури зулљалоланд,
Унвони сањифаи љамоланд.
(Љомї, 1366: 786)
Ибни Арабї низ дар таъвилу тафсири њадиси маъруфи паѐмбар, ки фармудаанд:
«Ман аз дунѐи шумо се чизро дўст медорам: занон, бўи хуш ва намоз», мегўяд: «Ва аз
барои ин маънї Расул салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, нисоро дўст дошт, чї шуњуди
Њаќ дар эшон камол аст ва Њаќ мушоњида карда намешавад абадан муљаррад аз
мавод. Чї Њаќ таоло биззот ѓанист ва аз ин ваљњ аслан нисбате нест миѐни ў ва миѐни
чизе. Пас, мумкин нест шуњуди ў муљаррад аз мавод. Чун шуњуд аз ваљњи таљарруд
мумтанеъ бошад ва шањодат аз модда мунфак не, пас, шуњуди Њаќ дар нисо аз сойири
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мавориди аъзаму акмал бошад» (Саќафї, 1381: 47). Ва ин гуна аст, ки бар хилофи
тањќиру кўчакшумарии зан ба олами занонагї, шарофати ахлоќї ва ќидосате хос
бахшида мешавад. «Бинобар ин, бо мушоњидаи зан аз љанбаи зоњириву ботинї ба
љамоли илоњї пай мебарем, чаро ки зан конунест барои таљаллии Њаќ, ки бо ќудрати
халлоќи зоти Њаќ ягонагї дорад» (Наримонї, 1381: 91).
Г) Шарму њаѐ
Духтар, ки бувад ба пардаи шарм,
Сероб гулаш ба оби озарм.
Бо модару бо падар чї гўяд,
Берун зи ризояшон чї љўяд.
(Њамон: 848)
Дар ин љо низ яке аз хусусиѐту барљастагињои ахлоќии духтарон шарму њаѐ
дониста шуда, то ба андозае, ки њатто дар амри сарнавиштсози издивољ њам љуз
ризояти волидайн дар пайи чизи дигаре набошад, ки дар ѓайри ин сурат ќатъан
пардањои њаѐву њурмат дарида хоњад шуд.
Яке аз назариѐте, ки дар ростои тањќиру хор шумурдани занон дар фарњангу
адаби ирфонї дида мешавад, муќаддас шумурдани таљарруду дурї аз занон ва ба
навъе, риѐзати љинсист. «Решаи афкори риѐзатталабї ва тарафдорї аз таљарруд ва
узубат, бадбинї ба љинси зан аст. Муњаббати занро љузъи мафосиди бузурги ахлоќї
ба њисоб меоваранд. Ислом бо ин хурофа сахт набард кард. Издивољро муќаддас ва
таљаррудро палид шумурд. Бертранд Рассел мегўяд: дар њамаи ойинњо навъе бадбинї
ба алоќаи љинсї ѐфт мешавад, магар дар ислом. Ислом аз назари масолењи иљтимої,
њудуд ва муќаррароте барои ин алоќа вазъ карда, аммо њаргиз онро палид
нашумурдааст» (Мутањњарї, 1386: 119).
Аз набии мукаррами ислом низ ривоѐти мутааддиде наќл шуда, мабнї бар ин,
ки эшон амали мусалмононеро, ки ањлу аѐли худро тарк гуфтанд ва сирфан ба
ибодоте њамчун намозу рўза ва шабзиндадорї мепардохтанд, ботил ва бењуда
шумурданд. Эшон фармуданд: «ло рӯњбонията фї-л-ислом» ва он кас, ки ба андозаи
як ваљаб аз љамоати муслимин канорагирї кунад, ќайди исломро аз гардани худ
бардоштааст. Њангоме њам, ки ба паѐмбар хабар расид, ки Абдуллоњ писари Амри Ос
њамеша рўза аст ва шабњоро бо хондани Ќуръон зинда медорад ва њаќќи зани худ њам
намегузорад, паѐмбар ўро панд дод, ки Худо њаќќе дорад, тани ту њам бар ту њаќќе
дорад, мењмони ту бар ту њаќќе ва њамсари ту бар ту низ њаќќе дорад, ки бояд њамаи
онњоро адо кунї» (Сатторї, 1373: 206). Бо вуљуди он, ки ислом руњбоният ва
таљаррудро ќобили ќабул надониста ва шеваву сулуки пешвоѐни маъсуми мо низ
онро мардуд шумурдааст, Љомї гўѐ бо таъсирпазирї аз фирќањои ифротии ойини
тасаввуф, издивољ бо занонро тахтиа карда ва онро монеи сулуки ирфонї ва сайри
ила-л-Лоњ донистааст. «Албатта, дар байни сӯфия таљарруд аз лавозими тариќат
набуд ва њатто бори аѐл худ балое ва озмоише илоњї ба шумор меомад. Бисѐре аз
машоихи сӯфия зану фарзанд доштаанд. Ба њар њол, ѓолиби машоих таањњул ва
издивољро ба масобаи суннати пайѓамбар мутобаат мекарданд. Бо ин њама, иддае аз
сабукборон њам буданд, ки тарки таањњулро озодї аз њар гуна тааллуќ мешумурданд.
Иброњими Адњам гуфт: «Он дарвеш, ки зан кард, дар киштї нишаст ва чун фарзанд
омад, ѓарќ шуд.» Дар воќеъ, касоне аз сӯфия, ки таљарруд ва саѐњатро љињати
такмилу тањзиби нафс лозим мешумурданд, худро ба доми алоиќ намеафканданд ва
ба њар бањона, ки мешуд, аз ин ибтило мегурехтанд» (Зарринкўб, 1385: 156). Албатта,
чунин мавориде дар ирфони исломї ва тасаввуф камтар ба чашм меояд, чаро ки
ислом мухолифи рӯњбоният буд ва бо таваљљуњ ба сайраи амалии паѐмбар ва тавсияи
бузургону пешвоѐни дин ва њамчунин, насси сарењи оѐти Ќуръонї метавон ин тавр
истинбот кард, ки икром ва бузургдошти онњо боа дам ташкили хонавода дар
таорузе љиддї ќарор мегирад. Пас, орифони воќеї, ки сайраи набавиро пеши чашм
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доштанд, бо рањмату мавиддат бо занон бархурд мекарданд ва касонеро, ки
рӯњбоният пеша намуданд, рањрави масире бар хилофи масири воќеии дини ислом
донистанд.
Аз сўе дигар, дар андешањои ирфонї љамоли зан ойинае аз камоли худовандї ва
ишќ ба зан муќаддимаи вусул ба зоти мутлаќи илоњї дониста шудааст. «Ирфон на
эњтирозу парњез аз зан, балки саросар эътило ва татњиру тањзиби занонагист. Суфиѐн
бовар доштанд ишќи инсонї манњаљи ишќи раббонист. Онон бар ин боваранд, ки
дар сояи паноњи иршоду инояти Њаќ ба ѐрмандии ишќи инсонї аз нардбони шариат
ба боми рубубият метавон расид» (Сатторї, 1373, 261).
Биѐ, эй чу Исо таљарруднињод,
Туро з-ин таљарруд тамарруд мабод.
Чу Исо инон аз таљарруд натофт,
Сўи осмон аз таљарруд шитофт.
Тааллуќ ба зан дасту по бастан аст,
Таљарруд аз он банд ворастан аст.
Касеро, ки банд аст бар дасту пой,
Чї имкон, ки осон биљунбад зи љой…
Чаро банд бар дасту по менињад,
Дилу дин ба боди њаво медињад.
(Љомї, 1366: 969)
Љомї аз хотир бурдааст, ки Исо бо вуљуди таљаррудаш, аз уруљи комил ба
осмон бозмонда ва танњо Паѐмбари акрам (с) буданд, ки ба меърољ расиданд, бо ин,
ки аз доштани љуфту њамсар мубарро набуданд. Мардонагї ва ворастагии њаќиќӣ он
аст, ки дар канори бањрагириву таматтӯъ аз зану фарзанд ва неъматњои дунявї,
дилбаставу пойбастаи онон набошї ва битавонї ќадам дар роњи Њаќ бинињї.
Албатта, аз Љомї, ки дар панљоњсолагї њамсар ихтиѐр кард, комилан метавон
интизор дошт, ки чунин насоење ба мухотабонаш бидињад. Тавсияи Љомї ба
таљарруд дар манзумаи «Юсуф ва Зулайхо» њам мукарраран баѐн мешавад. Љолиби
таваљљӯњ ин љост, ки Љомї ба унвони парваришѐфтаи мактаби ислом ва Ќуръон, ба
љои тамассук ба сунану сираи расули хотам, шеваи зиндагонии Исои рӯњу-л-Лоњро
тарљењ медињад ва онро роњнамои хешу мухотабонаш муаррифї мекунад:
Чу Исо то тавонї хуфт бељуфт,
Мадењ наќди таљаррудро зи каф муфт.
Зи дида хоби роњат дур кардан
Бењ аз њамхобагї бо њур кардан.
Ба гулхан пушт бар хокистари гарм,
Бењ аз пањлуи зан бар бистари нарм…
Зи зан кардан бинењ, бандеш бар пой,
Ки натвонад дигар љунбидан аз љой.
(Њамон: 743)
Вале дар нињоят, ў ба ин натиља мерасад, ки дурї аз занон ва таљарруд пеша
кардан имконпазир нест ва ин љост, ки ба баршумурдани меъѐрњо ва сифоте
мепардозад, ки як зан ба унвони њамсаре шоиста бояд доро бошад – сифоте њамчун
иффат, шарму њаѐ, обид будан, мунзавї ва гўшанишин будан то ба њадде, ки њатто бо
ошноѐнаш низ иртиботе надошта бошад! Ва ѓайра.
Макун зан в-агар зан кунї, зинњор
Зане кун барї аз њама айбу ор…
Љамоли вай аз чашми бегона дур,
Зи наздикии ошноѐн нуфур.
Зи њинои кас бар кафаш ранг не,
Чу тифлон ба њар рангаш оњанг не.
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Ба љуз субња насбуда ангушти ў,
Нахорида љуз нохунаш, пушти ў…
(Њамон: 769)
Зане, к-аш сурхрўї аз афоф аст,
Њамин гулгунаи рўяш кафоф аст.
Дар он њула љамоли њур дорад,
Ки аз номањрамаш мастур дорад.
(Њамон: 743)
Ин љо суоле ба зењн мерасад ва он ин, ки фарњангу адабе, ки ин њама интизор ва
таваќќӯъ аз як зан дорад, чаро њеч гоњ ба мардон ва вазоифашон напардохта ва
ононро дар муќобили зан ва зиндагии муштаракашон масъул надонистааст? Ва
сирфан дар њитаи бањрагирї аз занон њамчун як коло, ононро дар назар оварадааст?!
Дар интињо, Љомї ѐфтани чунин занеро муњол мешуморад ва ин, ки дар сурати ѐфт
шудан њам набояд забунаш шуд!
Чунин зан наѐбї ба љуз дар хаѐл
В-агар з-он, ки ѐбї, ба фарзи муњол,
Ѓанимат шумар домани поки ў,
Ки аз хуни сад мард бењ хоки ў.
Вале он чунон њам забунаш машав,
Ки дорї ба фармони ў дил гарав.
Натиљагирї. Њарчанд Љомї ба унвони як андешаманди огоњ ва мураббии
ахлоќи башарї, сањми басазое дар ростои ислоњи кажтобињои иљтимої, фарњангї ва
сиѐсии асраш доштааст, набояд аз канори назароти мутаассибона ва манфури ў
нисбат ба занон ба содагї бигзарем ва онро надида бигирем. Дар як нигоњи куллї ба
оро ва аќоиди ў, метавон ба роњатї мутаваљљењи зењнияти нохуши ў нисбат ба занон
шуд. Љомї дар тамсилоту достонњои мухталифе, ки дар онњо занон наќши муассире
бозї мекунанд, саъй кардааст тамоми сифоти манфиеро, ки дар тўли таърих ба занон
нисбат дода шудааст, дар мавридашон ба кор бибарад. Сифоте њамчун эњсосотї
будан, ноќисї дар аќлу дин, фирефтаи зару зевар ва тааллуќоти моддиву дунявї
будан, кофирнеъматї, бевафої, њавасронї ва ѓайра, ки ба ин тартиб, чењраи онњоро
махдуш ва карењ тасвир кардааст. Њарчанд дар мавориде андак ў аз занони орифу
солик ва мутањаввир ва додхоње ном мебарад ва онњоро меситояд, дар нињоят, бо
сифати мардона муаррифиашон мекунад, ки ба далели расидан ба маќомоти волои
руњонї ва ирфонї тавонистаанд ба мартабаи мардон сууд кунанд ва аз дараљоте
фохир бањраманд шаванд. Бадбинї ва бадназарии ў то ба андозае вусъат пайдо
мекунад, ки ў ќасидае људогона дар тавсияи дўстонаш ба таљарруд меситояд ва
далоиле њарчанд воњиро, ки њама дар радди некўињо ва бузургдошти маќоми зан аст,
дар таъйиди назариѐташ бармешуморад. Ў нињоятан вуљуди зане бо вижагињое
мустањсан, њамчун покдоманиву мастуриро муњол ва ѓайримумкин унвон мекунад ва
дар сурати ѐфт шудан њам камобеш унвон мекунад.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В «ХАФТ АВРАНГ» ДЖАМИ
Данная статья является живым описанием места женщины в 15 веке, которое анализируется с точки
зрения поэта и мистика Нуриддина Абдаррахмана Джами. Так как творчество поэтов и писателей являются
зеркалом культуры, литературы, политики и взглядов общества, поэтому на основе творчества Джами, в
особенности его месневи, рассматриваются взгляды общества эпохи поэта о женщинах.
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THE IMAGE OF WOMEN IN THE "HAFT AVRANG" JAMI
This article is a description of the living place of women in the 15th century, which are analyzed in terms of
the poet and mystic Nuriddin Abdarrahman Jami. Since the creation of poets and writers are a mirror of culture,
literature, politics, dignity and views of society, so on the basis of creativity Jami, especially his mesnevi considered
views of society era poet women.
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СОХТОРИ ЃАЗАЛ ДАР АСРИ ЉОМЇ
Салоњиддини Љомї
Донишгоњи Њирот, Афѓонистон
Ѓазал дар асри Мавлоно Љомї яке аз пуркорбурдтарин ќолабњои шеърї
будааст, ки бисѐре аз шуаро бо таври густурда ва бархе низ мунњасиран ба он
эњтимом варзидаанд. Аз њамин љињат аст, ки аз ин давра ашъори фаровоне дар
ќолаби ѓазал ба унвони мероси адабии устодони ин фан ба љо мондааст. Пардохтан
ба шеъри асри понздањ дар доирањои адабиѐтшиносии забони форсї њамвора бо
фароз ва фурудњое њамроњ будааст, чунонки дар њавзањои мухталифи забонї,
адабшиносон бо рўйкардњои мутафовит ба наќду пажўњиши ин даврањо пардохтаанд.
Тавре ки баъзе авќот ин пажӯњишњо ба давра аз инсоф ва бидуни дарназардоштиа
матн ва дар нињоят ба навъе куллигўйї хулоса мегардад.
Аммо имрўзњо дар хусуси тањлил ва баррасии сохтори матн набояд ин нуктаро
аз назар дур дошт, ки мафњуми сохтор ва ѐ сохтмони шеър аз диди забоншиносї,
бавижа дар садаи бистум мубтанӣ бар тањлил ва баррасии форму муњтаво мебошад
ва ин ду маќулаи форм ва муњтаво дар наќду назарияи адабии навин мафоњими
људоинопазир аз њам дорад. Аз тарафи дигар забони шеър гунаи забонест, ки аз як
соњати таљрибї ва маънои вижа сухан мегўяд ва сурати он аз маънояш људоинопазир
аст, чунонки қасида ѐ ѓазалеро нахоњем људо аз сурату шакли он баррасї намоем,
њаргиз он маънои асил ва тафсире, ки дар он сурати вижа нуњуфтааст, њосил намеояд
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ва шеър бояд ба забони худ сухан гўяд (14/2). Аз љониби нигорандагони таърихи
адабиѐт замони дарозе дар пардохтан ба сухани бадеъ мазмунро аз шакл људо
мекарданд. Бањс дар хусуси ин ки дар осори адабї муњтаво муњимтар аст ѐ шакл,
муддатњост, ки оѓоз шуда ва ба раѓми комѐбињои бузурге, ки дар равишшиносии
солњои ахир ба даст омада, наметавон ин масъаларо њамеша њалшуда донист (520/7).
Бо ин њама ва бо ашроф бо пайванди форм ва муњтаво дар шеър дар ин маќола
кўшидаем, то ѓазали асри 15-ро аз љињати сохтори берунї ва форм, ки мубтанӣ бар
компузисиѐн ва мусиќии ѓазали ин аср бошад, мавриди баррасї ќарор дињем. Бидуни
шак дар ѓазали асри 15, бавижа авоили ин ќарн љавњари сохтмони ѓазалиѐт тафовути
барљастае бо ѓазалњои адвори ќабл надорад ва ин бо таваљљӯњ ба назирасарої, ки дар
ин аср ба унвони суннати адабии њоким матрањ буд, амрест табиї, вале бо ин њама
дар буъди мусиќї ва сохтори берунии шеър, њам дар нимањои нахуст ва бештар дар
нимаи дувуми ин аср, ки Љомї дар он мезиста, шоњиди тањаввулоти чашмгир дар
тањаввули форми ѓазал мебошем. Тањаввулот ва таваљљӯње, ки тавассути шоирон ба
мусиќї ва сохтори берунии ин давра сурат гирифтааст, бо нигоње ба гузашти теъдоди
абѐт, навъи интихоби вазнњое дилнишин ва оњангин, чигунагии корбурди ќофия,
таваљљӯњ ба истифодаи бештар аз радифњои мутанаввеъ ва гоње тўлонї ва
мављудияти ќофияњои дарунї дар ѓазал ќобили баррасї аст.
Таваљљӯњ ба мусиќии шеър дар ин давра мавзўест, ки аѓлаби шуаро ба он
таъкид варзидаанд. Тавре ки дар њамин замина осори фаровоне низ тавассути адибон
тањрир гашта, ки худ таъйид бар арзиши мусиќї дар шеъри ин давра мебошад, аз
љумла, Лисон ул - ќалам Алишоњ ибни Мањдї ва Юсуф Азизї дар рисолаи “Арўз”- и
худ таъкиди фаровон бар арзиши арўз ва ќофия дар шеър доранд (26/97). Мавлоно
Љомї низ ба унвони сарсилсила дар љараѐни адабии асри худ шеърро аз мусиќї људо
надониста, таъсир ва омезиши ин ду маќуларо ќатъї медонад. Бар мабнои њамин
андеша аст, ки ў худро мулзам шуморида, то дар робита ба мусиќї низ дидгоњи
равшани худро баѐн намояд. Ў навоњои мусиќиро аз рўйи таъсири хоси он дар нафси
одамї бар чањор гуна: ушшоќ, рост, бузург ва њиљозї таќсим менамояд. Њамчунон
муътаќид аст, ки офаринишгар бояд ашъорашро муќорини ин навоњо бисарояд. Ин
худ таъйиди ин нукта аст, ки Љомї ба пайванди танготанги шеъру мусиќї сахт
боварманд будааст. Ў њамчунин муътаќид аст, ки риояти муносиби ин пайванд
таъсири шеърро бар наќши одамї чанд баробар мекунад.
Љомї:
Даст дар тан - тани бисѐр мазан, эй мутриб,
Равнаќе медињад аз шеъри накў гуфторе.
Љойи ин тантанаи бењуда шеъри хуш аст,
Њаст њар тан, ки дар ў шеър набуд мурдоре (25/11).
Албатта, ин дар њолест, ки риояти услуб низ аз љониби Мавлоно Љомї мавриди
таъкид ќарор гирифтааст. Чунонки дар љавобияи Мавлоно Љомї мубтанӣ бар риояти
услуб барои Мавлоно Фасењї ин амр равшан мегардад ва ў дар ин бањс риояти вазну
ќофия ва радифро асл ва шарти офариниш шуморидаст (86-25). Дар њар њол таваљљӯњ
ба форм ва шакли берунии асар яке аз рўйкардњое љадид дар ростои наќд ва тањлили
осори адабист. Аз њамин љињат пардохтан ба сохти асари адабї ва дар назар
гирифтани равобит ва ањдњои лафзї дар шабакаи забонї ва дар мењвари љойнишинї
ва њамнишинї њаст, ки моро дар шинохти форм ва сохтори берунии асар мадад
мерасонад, зеро таърифи сохт, ки иборат бошад аз: «шабакаи равобити њамнишинї
ва љойнишинии аносири як низом дар робитаи мутаќобил бо якдигар» чунин
рўйкардеро металабад (14/22). Аммо дар хусуси таѓйир ва тањавул дар шеъри њар
давра бояд ба ин нукта таваљљӯњ дошт, ки тањаввулу навоварии бунѐдӣ дар арсаи
шеър мусталзим авомили гуногунест, монанди таѓйири авзоъи сиѐсї, иљтимої,
суннат ва мероси адабї, мухотабони шеър ва шахсияти фардии шоир. Ва аз он љое,
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ки дар ин аср таѓйир ва тањаввул дар авзои сиѐсї-иљтимої ва њамчунин фарњангї,
дар њоли таквин мебошад, шеър низ дар ин росто дар масири тањаввул ва такомул
ќарор мегирад, ба вижа дар нимаи дувуми ин аср тафовутњои шаклї ва навоварї дар
абъоди мухталиф, ки бештар мубтанӣ бар авзои сиѐсї, фарњангї, мухотаб ва
шахсияти фарди офаринандагон бошад, ба чашм мехўрад. Албатта, њамин
тафовутњои сабкї низ мумкин тавассути суннат ва мероси адабї кунд мегардад, то
он љо ки аз њадди эътидол ва таваќќўъи мухотабин хориљ нагардад. Дар як чунин
мавоќеъ аст, ки маъмулан рукни маънидори забон камтар дучори таѓйир ва тањаввул
мегардад, бад-ин маъно, ки агар барои шеъри классикї се рукн- сурат ѐ ќолаб, забон
ва маъниро дар назар гирем, маъмулан таѓйир ва тањаввуле, ки дар шеър ва
мутаѓйирњои сабкї рунамо мегардад, дар ду рукн- сурат ѐ ќолаб ва забон аст, ки
намуд меѐбад (9/34). Бар њамин мабност, ки дар сабкшиносии сохторї бештар такя
бар шинохти созањост ва метавон миѐни овоњо ва вожагон, таркибот ва сохтњои
нањвї, љумлањо таносубњои сохторї ѐфт ва аз дили он сохторњо ва таносубњо бар
вижагињои сабкии як асар даст ѐфт (17/146). Ба сурати хос фароянди адабии асри 15,
ки мубтанӣ бар авомили гуногуне, чун шароити сиѐсї, иљтимої, мухотаб, фардияти
шоир ва дар масири табиї тањаввулу дигарунї ќарор дошт, дар нимаи дуюми асри 15
ин раванд сурати бештаре ѐфт, чунонки намудњои навоинї ва дигаргунии ѓазали
нимаи дувум бештар намоѐн аст. Тавре ки офаринишгарони ѓазал дар нимаи дуюми
аср ба таѓйиру навоварї дар ѓазал ба сароишгарї мепардозанд, ки њосили корашон
дарвоќеъ фосила гирифтан аз мушаххасњои сабкии давраи ќабл ва зуњури аносиру
вижагињои тоза дар сохтори ѓазал мебошад.
Сохтори берунии ѓазали асри 15, ки дар ин маќола ба он пардохта мегардад, бо
баррасии теъдоди абѐт дар ѓазали ин аср, гузиниши вазн, вазъияти корбурди ќофия,
бархурдории ѓазал аз ќофияњои дарунї ва чигунагии истифода аз радиф дар ѓазали
ин аср мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
1.
Теъдоди абѐти ѓазал. Бо таваљљӯњ ба таърихи тањаввули ѓазал аз
манзури теъдоди абѐт мушаххас мегардад, ки дар тўли асрњо ѓазал аз љињати
каммияти теъдоди абѐт њамвора мутаѓайир будааст. Чунонки бо нигоњи иљмолї ба
ѓазали адвори гузашта аз ин зовия метавон гуфт: Анварї наваду чањор дар сад аз
ѓазалњояш дорои чањор то ѐздањ байт мебошад. Дар девони Аттор ѓазалњои њафт то
понздањбайтї аст, ба ѓазалњои се то бисту чањор байт. Дар девони Саъдї њаштоду
њафт дар сад ѓазалњо њафт то дувоздањ байт аст ва Хусрави Дењлавї беш аз њафтоду
як дар сад аз ѓазалњояш дар њаљми њафт, њашт ва нуњ байт суруда шудааст, ки аз ин
ѓазали Њофиз ба Хусрав наздик шудааст. Камоли Хуљандї, аммо њаштоду њафт дар
сад аз ѓазалњояшро дар њафт байт сурудааст (3, 460). Дар хусуси гузиниши теъдоди
абѐт дар ѓазали асри 15 низ бо салиќањое мутафовит мувољењем, чунонки дар
нимањои нахустини ин аср бархе аз шуаро чун Ќосими Анвор теъдоди абѐташон дар
ѓазал бештару бархе дигар чун Лутфуллоњи Нишопурї бо теъдоди абѐти мутавассит
ва бархе дигар чун Амиршоњи Сабзворї бо теъдоди абѐти камтаре мувољењем
(23/143). Аммо дар нимаи нахустини ин давра ѓазалњои ошиќона дар маљмўъ
кӯтоњтар аз ѓазалњои орифона буданд. Дар айни њол шуаро тамоил доштанд, то
теъдоди абѐти њар ду навъи ѓазал фард (тоќ) бошанд. Албатта, дар хусуси тоќ будани
теъдоди абѐт, устод Афсањзод муътаќид аст, ки бисѐре аз мардум ба адади њафт
хусусияти асроромез ќоиланд ва (9)-ро дар тасаввуроти асри миѐна бар нуњ фалак
иртибот медонанд ва низ Сайфии Бухорої (5)-ро вобаста ба хамса медонад (3/461).
Ба њамин гуна теъдоди аксарияти ѓазалиѐти Амиршоњи Сабзворї ва Хаѐлї
панљбайтианд ва баъд аз он ѓазалиѐти њафтбайтї љойгоњи дуюмро доро мебошад ва
теъдоди андаке аз ѓазалиѐти ин ду шоир камтар аз чањор байт ва ѐ бештар аз њафт
байт мебошад. Шоњнеъматуллоњи Валї низ, ки дар ин иртибот тањти таъсири
Камоли Хуљандї будааст, бештарини ѓазалиѐташро дар њафт байт сурудааст. Аз
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миѐни ин шуаро Ќосими Анвор ѓазалиѐташ бештарин теъдоди абѐтро доштааст,
њарчанд ў низ аѓлаби ѓазалиѐташ њафтбайтї аст, аммо ќисмати дигари ѓазалиѐташ
таќрибан муштамил бар нуњ, ѐздањ ва гоње њам бештар мебошад. Вале Исмати
Бухорої шасту нуњ дар сад аз ѓазалиѐташ панљбайтї аст. Бинобар ин, гироиши умдаи
мављуд дар ин нима иборат аст аз мањбубияти мутадовили ѓазалњои њафтбайтї ва
дигар сароиши ѓазалњои ошиќонаи панљбайтї, ки дар муќоиса ба даврањои гузаштаи
шеъри форсї бештар ба чашм мехўрад (8,22,20,5,13).
Дар нимањои дувуми асри 15 тўли ѓазалњо дар муќоиса бар осори шуарои нимаи
нахустин мутафовит аст. Дар ин нима монанди шуарои мактаби вуќӯъ дар жанри
ѓазали ошиќона гироиш ба сурудани ѓазалњои чањор ва ѐ панљбайтї низ мављуд буд.
Чунонки Ањлии Шерозї бештари ѓазалњояш панљбайтианд. Аммо Мавлоно Љомї ба
пайравї аз Камол беш аз њаштоду панљ дар сад аз ѓазалњояшро дар њафт байт суруда,
ки пас аз он ѓазалњои нуњбайтї љойгоњи дувумро доранд ва бо ин њисоб Љомї ба
унвони Сикандар дар љараѐни адабии замон норми ѓазалро дар њафт байт таъин
мекунад. Дигар ин ки нимае аз ѓазалњои девони Навої њафтбайтианд. Аз Осафї низ
ду-савум ѓазалњояш дорои њафт байт мебошанд ва теъдоди зиѐде низ аз ѓазалњояш
нуњбайтианд. Фиѓонї низ ба сурудани ѓазалњои њафт ва нуњбайтї тамоил дошта,
чунонки ду савум ѓазалиѐти ў бо ин теъдод абѐт сароиш ѐфтааст. Аммо Њилолї ба
сурати куллї дорои ѓазалиѐти кӯтоњтар мебошад. Яъне, нимае аз ѓазалиѐташ
њафтбайтї ва баќия панљ ва шашбайтианд. Рўйињамрафта ин шуаро гароиши
равшане ба сурудани ѓазалњои њафтбайтї доштаанд, ки боризтарин далели ин иддао
сурудани ашъори истиќболӣ дар њафт байт аст, дар њоле ки ашъори онҳо дар басо
маворид бештар аз њафт байт доштаанд. Ва дар нињоят дар ѓазали ин давра низ аз
љињати каммият теъдоди абѐт бо нурмњое њафт байт ва сипас нуњ ва панљ мувољењем,
ки, албатта, тоќ будани аъдоди ѓазал низ сахт мавриди таваљљӯњи сарояндагони
ѓазал будааст. Аммо бо ин њама бояд гуфт, ки ѓазалњои шашбайтї бештар аз давраи
ќабл дар ѓазалиѐти Њилолї ва Ањлї ба чашм мерасад (24, 4, 18,1,21,10).
2.
Вазни ѓазал. Нисбат ба тамоми анвои шеър навъи ѓазал аз љињати
гузиниши авзон рангорангу ѓанитар мебошад. Албатта, ѓазали асри понздањ низ аз
ин амр мустасно набудааст, чунонки авзони ѓазал дар ин давра ба сурате, ки матбўъ
ва хуш мебошанд. Њарчанд ѓазалсароѐн дар интихоби вазн дар тафаннун эњтимом
варзидаанд, аммо саъй дар дурӣ аз такаллуфро низ аз ѐд набаровардаанд, то он љо,
ки корбурди вазнњои равон, аз хусусиѐти ѓазали ин аср ба њисоб меояд.
Аз бањрњои пуркорбурд ва мавриди таваљљӯњи ѓазалсароѐни ин аср метавон ба
мавориди зайл ишора намуд:
Њазаљи мусаммани солим (мафоъїлун, мафоъїлун, мафоъїлун, мафоъїлун);
Њазаљи мусаддаси маќсур (мафоъїлун, мафоъїлун, мафоъїл); њазаљи мусаммани
ахраби макфуфи маќсур (мафъулу, мафоъилу мафоъилу, мафоъил); њазаљи
мусаммани ахраб (мафъулу, мафоъилун, мафъулу, мафоъилун); њазаљи мусаддаси
ахраби маќбузи маќсур (мафъулу, мафоъїлун, мафоъїлун); њазаљи мусаннами ахраби
макфуфи мањзуф (мафъулу, мафоъилу, мафоъилу, фоъилон), рамали мусаммани
махбуни машкул (фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон); рамали мусаммани
махбуни аслам ( фоъилотун,фоъилотун, фоъилотун, фоъилун); музореъи мусаммани
ахрами маќсури макфуфи мањзуф ( фаъўлу, фоъилотун, мафоъилу фоъилот);
музореъи мусаммани ахрами маќсур ( мафъулу, фоъилоту мафъоилу, фоъилун);
раљавзи мусаммани солим (мустафъилун, мустафъилун, мустафъилун, мустафъилун);
сареъи матвии мавќуф (муфтаъилун, муфтаъилун, фоълот); хафифи мањзуфи махбун
(фоъилотун, мафоъилун, фаълун) ва (фоъилотун, мафоъилун, фаълун); муљтаси
аслами масбуѓ( мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаъилотун); муљтаси аслами
махбуни мањзуф (мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаълун) (23, 143-144).
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Њарчанд инњо роиљтарин вазнњое њастанд, ки дар ғазали асри 15 корбурд
доштааанд, аммо ин ба ин маъно нест, ки авзони дигаре дар ғазали ин давра корбурд
нашудааст. Чуноне ки дар маљмўаи девони Љомї 54 шохаи 12 бањр мављуд аст. Аммо
ба тартиб бањрњои рамал, њазаљ, муљтас ва музореъ пуристеъмолтаранд. Албатта,
ағлаби ғазалњои Љомї дар бањрњои сабук, равон, хушоњанг ва дилнишин сароиш
ѐфтаанд (3, 523). Дар маљмӯъ, метавон гуфт, ки вазни ғазалњои асри 15 мутанаввеъ
будааст. Истифода аз авзони сабук, равон, хушоњангу ширин мавриди таваљљӯњи
ғазалсароѐн ќарор дошта, ки, албатта, бештари истифода аз њаштрукнї марсум
будааст. Аммо вазнњои шашрукнї низ дар љойи худаш корбурд доштааст. Исмати
Бухорої ва истифода аз авзони дилнишину кўтоњи њазаљи мусаддас:
З-он шўх гузар наметавон кард,
К-аз фитна њазар наметавон кард (8, 319).
Ин ѓазали Осафї, ки дар бањри разаљи мусамман суруда шуда аз авзони зарбии
зебое бархўрдор аст:
Дар кўйи ѓам дорад ба ман золи фалак найрангњо,
Аз дасти чашми рањзанаш сар мезанам бар сангњо. (1,4).
Навої низ бо истифода аз вазни давраї дар ин ѓазал, ки дар бањри хафиф
суруда аст, мусиќї ѓазалашро дилнишин намудааст:
Куњнасафоли майкада, к-ойинаи сафост ин,
Пурмайи софї ар шавад, љоми љањоннамост ин (21, 270).
Ва Љомї дар ин ѓазал, ки ба бањри њазаљи мусаммани ахраб сурудааст, бо
истифода аз вазни дилнишинаш зебоии ѓазалро комил намудааст:
Резам зи мижа кавкаб бе моњи рухат шабњо,
Торик шабе дорам бо ин њама кавкабњо (10, 116).
Ва ѐ ин ѓазали Љомї, ки ба бањри њазаљи мусаддаси мањзуф суруда, аз вазни
кӯтоњ ва дилнишине бархурдор аст:
Зи рашки ќаддат, эй сарви суманбар,
Ба сад пора диле дорам санавбар (10, 393).
3.
Ќофия дар ѓазал
Ба саљъу ќофия Љомї њамеша моил буд,
Зи бањри бастани зевар арўси маъниро.
Ќофия яке аз љадидтарин аносири созандаи шеър аст, ки њарчи бештар ба
мусиќии калом меафзояд. То он љое, ки Шамс Ќайси Розї муътаќид аст: “ сухани
беќофияро шеър нашуморанд, агарчи мавзун афтад” (12, 147). Аммо аз буъди
мусиќиофаринии ќофия, ки бигзарем, ќофия аз манзури маъниофаринї ва љињати
додани фазое тасвирї ва мазмуни шеър низ наќши барљастае дорад ва ѓазал, албатта,
заминаи муносиб аст љињати ин њунарнамоињо. Аммо дар хусуси корбурди ќофия дар
ѓазали асри 15 бояд гуфт, ки дар нимаи нахустини ин аср, он њам бо таваљљӯњ ба
суннати њокими назирасарої, аѓлаби гузиниши ќофия бар њамон раванди давраи
ќабл устувор буд. Шуарое, чун Амиршоњї, Хаѐлї ва дигар њамасронашон бештар аз
забони шеъри пешиниѐн ва суннати мутадовил бархурдор буданд. Аммо дар ин давра
таваљљӯњи Љомї дар хусуси раванди тањаввули гузиниши ќофия сурат набаст.
Албатта, нуктаи ќобили зикр ин аст ки дар ин аср таваљљуњу њузур ба чуну чарои
радиф аст, ки зењни аѓлаби ѓазалсароѐнро худ машѓул намуда буд, муљиб шуда, ки
ононро аз эњтимом ба навоварї дар корбурди ќофия боз бидорад. Бинобар ин ќофия
дар ин давра нисбат ба дигар аносири созандаи шеър бештар дар банди пайравї
монанд аст ба вижа дар ашъори истиќболи, чунонки шуаро маљбур буданд, ки дар
ѓазалашон аз улгуи ќофияи мушаххас пайравї кунанд. Тавре дар як ѓазал аз Амир
Хусрав, ки мавриди истиќбол ќарор гирифта, ќофияњое чун хона, бегона, шона ва ...
ба кор рафтааст (10-520). Навої, ки ѓазале ба истиќболи он суруда, чањор маврид аз
ќофияњоро ба айни дар ѓазал истиќболаш истифода намудааст (21-54). Осафї (1-201)
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ва Њилолї низ дар ѓазалњои истиќболияшон њар кадом фаќат як вожањои тоза:
парвона ва донаро ба ќофияи ѓазали истиќболиашон изофа намуданд (24-169). Аммо
дар ѓазалиѐти ѓайриистиќболї ва озод бештар шоњиди танаввўъ дар ќофия њастем,
бад-ин маънї, ки дар ѓазали ин давра корбурди ќофия, он њам бо истифода аз ағлаби
њуруфи алифбо ба унвони равї, худ баѐнгари корбурди рангинтари ќофия аст.
Мавлоно Љомї, албатта, дар хусуси корбурди ќофия бо танаввўъ дар девонњои
сегонааш саромад аст. Љомї аз он љое, ки худаш аз донадагону муњаќќиќони бузург
дар фанни ќофия буд, зимни ин ки девонњои ғазалаш холї аз уюби ќофия аст, ба
истиснои њуруфи
тамоми њуруфи дигари равї ќофияњои девонаш ќарор
гирифтаанд. Аз дигар мушаххасњои тозаи гузиниши ќофия дар ғазали ин давра
мушобањати аксари савтњои он бо њаманд, ки ин амр низ бар мусиќоии шеъри ин аср
афзудааст. Чунонки дар ин намунањо истифода аз савтњои мушобањаи бештари чун
њарфи ридф, ќайд ва равї дар ќофияњо муљиби мусиќии бештари калом шудааст. Аз
тарафе мављудият ва аввалњои баланд дар њиљои ќофия ва консонантњои соишї низ
ќофияро њар чи бештар оњангин сохтааст. Исмати Бухорої:
Ё раб, ба покдомании пири майфурўш,
Ё раб, ба ростбозии риндони боданўш (8,382).
Хаѐлї:
Сар кашид аз кибр иблису чунин мањљур шуд,
Даъвии Њаллољ барњаќ буд, аз он Мансур шуд.
Пеши шамъ аз сўхтан ин фахр бас парвонаро,
К-ў ба њар љамъияте дар ошиќї машњур шуд (5, 134).
Дил дар он зулф шуду рўйи дилафрўз надид,
Вањ, ки њељ аз сари зулфи ту касе рўз надид. (5, 130).
Осафї:
Сари љанозаи душман гарам ба дўш расад,
Њанўз сарзаниши ў маро ба гўш расад.
Фурўхт ратли каронро ба олами зоњид,
Ки сад њазор бало бар гаронфурўш расад. (1,42).
Чораи дил дур аз рухсора кардан мушкил аст,
Дил, ки шуд бечора, ўро чора кардан мушкил аст.
Бар ман осон аст, гар садпора созам дил зи дард,
Пеши бедардон гиребон пора кардан мушкил аст (1,21).
Љомї:
Касе, к- афтад назар бар шакли он сарви ќабопўшаш,
Зи сина сабру аз дил тоќату аз љон равад њушаш.
Балои љони ман шуд, ѐри бадњўе, намедонам,
Чї созам чора к-аз хотир кунам як дам фаромўшаш (10, 422).
Аз хусусиѐти дигари ќофия дар асри давраи назар истифода аз вожањои арабї
аст, ки ба унвони ќофия корбурд ѐфтааст, албатта, Мавлоно Љомї бо таваљљўњ ба
њузури бештари таркибњои арабї ва вуљуди ашъори муламмаъ дар девонаш
намунањои бештаре аз ин ќофия ба чашм мехўрад.
Љомї:
Шуд сањар ќоиди иќбол мани шайдоро,
Оташи унси мани љониби Туриноро
Эй хуш он оташи рахшанда, к-аз ойинаи субњ,
Мебарад шуълаи он ранги шаби ялдоро (10, 127).
Ва ѐ ѓазали муламмаи шумораи се ва њафт ба матлаи зер ки тамоми ќофия он аз
вожањои арабї аст.
Матлаи ѓазал:
Ба асрори њаќиќат нестӣ пири муѓон доно,
Лафолан алан њал ал нуњи илман ва ирфоно. (10-124).
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Матлаи ѓазали муламмаъ: (1485).
Эй, ки љуз ќатли муњибон њунаре нашносї,
Ќум сареъан ва хуз ас-сайф фањозо росї (10 669).
Биної:
Бадр-ун-наљм лайлї, ки наљди кавокиб,
Фурўзанда аз њалќањое завоиб. (1-6)
Ва замоне низ бархе аз шуаро ќофияро дар абѐт такрор мекунанд, монанди ин
абѐт аз Њилолї:
Чист дар пирањан он дилбари ширинњаракот,
Њам чу сарчашмаи Хизр асту бадан оби њаѐт.
Ин чи ќад асту чи рафтору чи ширин њаракот,
Гўиѐ мурѓи забон мегзарад он оби њаѐт. (24-20)
Аммо дар маљмўъ, тавре ки дар боло низ ишорат шуд, ќофия дар асри 15 ба
вижа нимаи нахустини он, бештар дар идомаи кори шоирони давраи ќаблї гом
бардошт, ки, албатта, мављудияти ашъори истиќболї ва таваљљуњи музоиф ба радиф
бештари ин унсури шеъриро аз масири тањаввул боздошт. Аммо бо ин њама мо дар
ин аср ба хусуси дар нимаи дувуми он шоњиди тањаввул ва танаввуъи бештар дар
корбурди ќофия аз љињати њуруфи равї нўшобаи бештари њуруф ва њиљои ќофия ва
дар нињоят бархўрдори мусиќии бештар дар ќофия мебошем.
4.
Радиф дар ѓазал. Корбурди радиф дар шеър илова бар афзунии мусиќї,
аз авомили вањдатофарин низ мањсуб мегардад. Чунонки дар басо маворид корбурди
радифњои тўлонї ва ѐ радифњои муташаккил аз бархе асомї, ки аз назари мазмунї
њоизи ањамият бошанд, монанди “Сайиди муршид” мӯљиби мутамарказ сохтан ва
такрор мазмуни аслии ѓазал мешавад (20-81).
Радиф яке аз аносири пуркорбурд дар ѓазали асри 15 буда, аѓлаби ѓазалсароѐни
ин аср офаринишњояшонро бо мавсуфи радиф наво бахшиданд. Дар нимаи аввали
асри 15 бо вуљуди корбурди фаровони радиф дар ѓазал, тафовути барљастае аз
манзури истифода аз радиф бо шеваи шоирони авохири давраи арофї ба чашм
намехурад. Бо нигоњи девони шоирони ѓазалсаро дар нимаи нахустини асри 15
метавон гуфт, нимае аз ѓазалиѐти Ќосими Анвор, се чањорум аз ѓазалиѐти Хаѐлї ва
Шоњнеъматулоњи Валї ва њамчунин беш аз њаштоду панљ дар сад аз ѓазалиѐти
Амиршоњї дорои радифанд. Радифњое, ки дар ѓазали ин нима ба кор рафтаанд,
умуман беш аз њад тўлонї нестанд, ба истиснои ѓазалњои Шоњнеъматуллоњ, ки ў
алоќа ба овардани мисраъњои кўтоњ бо радифњои тўлонї дар ѓазал доштааст (22).
Аммо Хаѐлї, Ќосими Анвор ва Амиршоњї маъмулан дар поѐни абѐти ѓазалњояшон
як пасванд ва ѐ як фаъалро такрор мекунанд ва камтар ду калимаро ба унвони радиф
ба кор мебаранд. Радифњои ин нима беш аз андоза душвор набудааст ва аѓлаби
радифњои мавриди истифодаро афъоли мутадовилмонанд: шудан, доштан ва бурдан
ѐ пешвандњои замирї ва нишонањои љамъ ва сифат ташкил медодааст. Бинобар ин
метавон гуфт аз љињати корбурди радиф ѓазали нимаи нахустини асри 15 бештар
шабоњат ба давраи ќабл дорад ва ѐ нимаи дувуми ин аср, ва баъд аз он, ки радифњои
мавриди истифода ба сурати физояндаи душвор буданд, бахусус ки муштамил бар
исм ѐ иборати исмї буданд.
Исмати Бухорої:
Рамазон омаду мо масту харобем њанўз,
Љоми май дар кафу дар банди савобем њанўз.(8,336)
Радиф дар ин ѓазал дар пайванд ба мавзўъ, ба вањдати сохторї низ афзудааст.
Гање замона зи њиљрони ѐр мекушадам,
Гање фалак зи ѓами интизор мекушадам (8, 416).
Радифи феълї, ки боз њам илова бар мусиќї эљод таносуб бар мавзўъ низ
намудааст. Хаѐлї аз фаъал “омут”, ки басе душвор низ мебошад дар ѓазале истифода
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намуда, ки, албатта, тамоми аносиру мазмунињои ѓазал њавли мењвари радиф эљод
шудаанд.
Он муаллим, ки лабатро равиши љон омўхт,
Њар чи омўхт, ба зулфи ту парешон омўхт (5,41).
Ва дари ин ѓазал Хаѐлї бо истифода аз одатпарастии “чист” дар радиф
мазомини ѓазал аѓлаб дар хидмати радиф ќарор гирифтааст ва дарвоќеъ радиф аст,
ки сарнавишти ѓазалро раќам задааст.
Њар касе гўяд, ки дарди ишќро тадбир чист,
Мо сари таслим бинњодем, то таќдир чист. (5-80)
Дар нимаи дувуми асри 15 њамчунон корбурди радиф зиѐд аст ва њамин раванд
аст, ки як ќарн баъд дар ѓазал мактаби њунарї ба ављ мерасад. Бо баррасии ѓазалиѐти
ин нима аз љињати камит корбурди радиф метавон гуфт: шонздањ дар сад аз ѓазалиѐти
Навої, чањор дањ дар сад аз ѓазалиѐтии Њилолї, чањордањ дар сад аз ѓазалиѐти
Осафї, шаш дар сад аз ѓазалњои Ањлии Шерозї ва фаќат панљ дар сад аз ѓазалњои
Фиѓонї, фаќат радиф будаанд. Ин тасвир намоѐнгари корбасти фаровони радиф дар
ѓазали ин нима аз асри понздањ мебошад (21,1,18,4,24).
Ќисмати азими ин ѓазалиѐт бо радифњои сода монанд: ишколи мухталифи
фаъал поѐн меѐбанд ва бахши дигар бо ибороти ду ва се калимаи ва ѐ сифот ва
киноѐте, ки душвории бештаре доранд, хатм мешаванд, ки аз он љумла метавон ба
радифњои монанд: сафед, хат ва шамъ ишора кард. Ба сурати радифњое, ки ин шуаро
ба кор бурдаанд, сода ва кӯтоњтар аз радифњоеанд, ки дар авохири сабки њунарї ба
кор рафтааст. Албатта, Навої низ гоње истифода аз радифњои тўлонї мубодарат
варзида, ки ѓазалашро тозагї бахшидааст.
Ѓазали Навої:
Меравад сарви ману рафтор мебояд ба дил,
В-аз гули рухсори ў сархор мебояд ба дил (21, 222).
Ва ѐ:
Гуфт роњамро бирўб он симтан, гуфтам ба чашм,
Гуфт дигар рањ бизан нақши дигар, гуфтам ба чашм (21, 249).
Биної низ радифи фаъале дорад, ки муљиби вањдати калом дар мењвари уфуќї
шудааст:
Шод будам бар умеди он, ки ѐрам мекушад,
Гањ -гање њиљрон пеши Кирдугорам мекушад (6, 111).
Ва Њилолї бо истифода аз вожаи “ѓариб” ба унвони радиф хоста, то аз
имтињони радифњои душвор ба дар ояд:
Ман ба кўят ошиќи зору дили мискин ѓариб,
Чун зияд бечора ошиќ, чун зияд мискин ѓариб (24, 18).
Аз шуарои мавриди назар Ањлии Шерозї бештарин тамоилро ба овардани
радифњои тўлонї доштааст. Радиф таъсироти мутафовите бар такомули ѓазал дошта,
баъзе радифњо монанди мављ дар ѓазали Навої, ки ба пайванд ба дигар аљзои калом
чун: ѓарќа, лаља, ѓарќ, гардон, завраќ, бањр, киштї, дарѐ, ба таносуб, иртиботу
инсиљоми шеър меафзояд (21-57). Гоње њам радифњои душвори шоирро ба таќозои
ѐфтани тасовир ва ангорањои нањвї љињати мутобиќат кардан бо онњо вомедорад ва
ин навъи таъсир тазйин ва таколуф дар каломи эљод намуда аз вањдату инсиљоми
ѓазал коста мешавад. Аммо дар хусуси нањви корбасти радиф дар шеъри Мавлоно
Љомї бояд гуфт, аѓлаби радифњое, ки тавассути Љомї дар ѓазал ба кор рафтааст,
мӯљиби вањдати калом ва њамчунон муассир дар эљоди мазомин ва сазои њиссии
ѓазалиѐташ будааст. Радифњои Љомї дар ѓазал тўлонитар ва мукамалтар аз радифњое
њаст, ки бисѐре аз шуарои њамасраш (ба истиснои Фиѓонї) ба кор бурдаанд. Яке аз
ин радифњо, ки нишонгари тасаннўъ низ дар ѓазалаш мебошад иборат (гоње рост,
гоње каљ) мебошад. (10-261)
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Дар маљмуъ як савум аз ѓазалиѐти Љомї фаќат дорои радиф мебошад, ки аз
љињати каммияти њузури радиф нисбат ба шоирони њамаср дар шеъраш камтар аст.
Аммо ў бештар ба корбурди радифњои душвор чун хат, ораз, халос, лазиз, коѓаз,
сафед, дил, гул, кокул, ишќ, муштоќ, фироќ, шамъ, чароѓ ва ... мубодарат варзидааст.
Ин радифњо, албатта, аѓлаб дар ашъоре, ки бо њуруфи арабї поѐн меѐбад, табориз
доранд, то ѓазалњое, ки ба њуруфе чун: д, т, м, н, ѐ хатм мешавад, ки алифбои ин
ѓазалњо ќисмати азими девонашро ташкил медињанд. Бо ин њама бояд гуфт, ки хати
ин радифњои душвор низ ѓазалииѐтро ўро мутакалиф ва маснӯъ намесозад, ба таври
мисол ѓазали шумораи 276 бо радифи “дареѓ надошт” ки бисѐр зебо ва њунарї суруда
шудааст (10, 210).
Иборати “њавас аст”, ки дар яке ѓазалњои Љомї истифода шуда низ аз дебої
бархурдор аст:
Роњам аз дида рафтанам њавас аст,
Сар ба роњи ту хуфтанам њавас аст (10, 253). Ва ѐ ин радифи феълї “шуда
бошад”:
Хуш он ки љамоли ту муяссар шуда бошад,
Чашмам ба љамоли ту мунавар шуда бошад (10, 307).
Ќофияи дохилї дар ѓазал. Яке аз вижагињои чашмгир дар ростои мусиќиафзоии
ѓазал, ќофияи дарунии он мебошад. Ин навъ аз ќофия аѓлаб тавъам бо гузиниши
вазнњои зарбї дар ѓазал корбурд меѐбад. Аз хусусиѐти боризи ќофия миѐнї дар ѓазал
бештар эљоди мусиќї дар раванди уфуќии калом мебошад. Дар њолате ки ќофия дар
ѓазал бештар барои эљоди мусиќї ва пайванд дар раванди амодии калом аст, аммо ин
ќофияи дарунї аст, ки дар раванди уфуќї низ аз љињати мусиќї таносубу њамоњангї
эљод намуда, каломро мавзунтар ва малњунтар месозад. Корбурди ќофияи дарунї дар
ѓазал бештар бармегардад ба ѓазалиѐти Аттори Нишопурї, аммо Мавлоно
Љалолиддини Балхї дар ин замина аз Аттор пешї гирифт, чунон ки кораш дар ин
миѐна мутанавеътар ва густардатар аст. Манзур аз ќофияи дохилї дар ѓазал,
овардани вожањои њамсон бо њуруфи равї, дар њар пора аз авзони дохилии ѓазалњост,
ки гоње мумкин њамроњ бо радиф низ бошад. Маъмулан ќофияи дарунї бештар дар
авзони мусамман истифода мегардад (15-227).
Корбурди ќофияи дохилї дар ѓазали асри 15 низ яке аз даѓдаѓањои шоирон
будааст. Њарчанд шоир аз басомади болої бархурдор набошад, аммо аз љињати
танаввўъ сохтори берунии ѓазал нуктаи њоизи ањамият мебошад. Њузури ќофияи
дарунї бештар дар нимаи дувуми ин давра ба мушоњида мерасад ва њамчунон
Мавлоно Љомї дар ин шева низ сароидааст. Љомї бо ашроф ба донишњои адабї ва
дастури вофир ба имконоти забонї, тавониста аз ин тарафанд низ дар каломаш суд
буд ва ѓазалиѐтеро бо гузиниши ќофияи дарунї озин бандад. Чунон ки ѓазали
шумораи шонздањи девонаш ба истиснои матлаъ аз ќофияи миѐни бархурдор аст.
Љомї:
Аз бас фиѓону шеванам, чангест хам гашта танам,
Ашк омада то доманам, аз њар мижа чун торњо (10, 116).
Ва ѐ ин ѓазали Љомї, ки мисраи аввали он дорои ќофия аст:
Ба водии ѓам манам фитода, зи моми фикрат зи даст дода,
На ба хат ѐр, на аќл рањбар, на тан тавон, на дил шикебо (10, 114).
Ѓазали шумораи бисту њаштуми Љомї низ аз ќофияи миѐнї бархурдор аст:
Бе рўят, эй рашки суман, гул нест инњо дар чаман,
Ашк омада то доманам, аз њар мижа чун хорњо (10121).
Ва ин њам намунањои дигаре аз Љомї:
Теѓам ба фарќ рондї, в-аз фурќатам рањондї,
Љон бод дастмуздат, тан бод поймолат (10-165).
Рухаш љафо ангехта, хуни асирон рехта,
Њар сў саре овехта, љо бар сари мижгон кунад (10-287).
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Намунае аз Њилолї:
Дї чун будї андар назар имрўз аз он њам хубтар,
Хубанд хубони дигар, аммо на ин миќдорњо.
Ту бо ќади афрохта рањ сўйи боѓ афтрохта,
Сарв аз хиљолат сохта, љо дар паси деворњо (24-14).
Биної:
Ваќти даме сабӯњ аст, дилро даме футӯњ аст,
Фармуд лотаному ѐ аѐња-с-сикоро (6-70).
Ѓазал дар асри понздањ пуркорбурдтарин ќолаби шеърї ба шумор мерафт, ки
бахши азими мероси адабии ин асрро ташкил медод. Аммо дар оинањои пажуњишњои
адабї, њамвора ѓазали ин давра бофароз ва фурудњое њамроњ будааст. Чунонки бархе
шеъри ин асрро бо таваљљуњ ба суннати назирасарої яксар таќлидї хондаанд. Ва
бархе ба коре коргўйи умуман аз инњитоти адабии ин давра дам задаанд. Аммо
имрўз бо равиякарди тањлил сохтори ѓазал ба, бахусус, дар нимаи дувуми ин аср,
метавон ба вижагињои тањаввул ва навъоварї ва низ таѓйироти сабкї дар ин аср ѐд
кард. Ин ки бо баррасии сохтори берунї ва формии ѓазал, ки дарвоќеъ бунѐди
кампузисиѐн ва мусиќии ѓазали ин аср мебошад, бар раванди таѓйиру тањаввул дар
ин аср таъкид варзид. Ин баррасї, ки бар форми берунии ѓазал чун: теъдоди абѐти
ѓазал, гузиниши вазн, ќофия, радиф ва низ ќофияи дарунї буда, моро ба ин натиља
мерасонад, ки: таваљљуњ ба мусиќии шеър дар ин аср аз даѓдаѓањои асосии шуаро
будааст. Чунин ки Мавлоно Љомї ба аѓлаби наќш офарини..... адабии аср бар
омезиши мусиќї ва шеъри таъкид фаровон варзидааст.
Теъдоди абѐти ѓазал дар нимаи нахустини ин аср мутанаввеъ будааст, бархе аз
шуаро чун Ќосими Анвор бо теъдоди бештари абѐт ва бархе чун Лутфуллоњи
Нишопурї бо теъдоди мутаввасит ва бархе низ, Амиршоњї, бо теъдоди камтар, ба
ѓазалсарої пардохтаанд. Албатта, бо таъкид бар тоќ будани теъдоди абѐт. Дар ин
нима бо ду гироиш мувољењем: яке гироиши сурудани ѓазал дар њафт байт ва дигаре
сароиши ѓазалњои ошиќонаи панљбайтї, ки мутафовит ба даврањои гузашта аст. Дар
нимаи дувум дар канори гироиш ба сурудани ѓазалњои ошиќонаи чањор ва
панљбайтї, ки бештар Ањлии Шерозї ба он эњтимом дошт, Мавлоно Љомї њам њафт
байт дар ѓазалро тасбит менамояд ва аѓлаби шуаро ба њамин теъдод ба сароиш
мепардозанд. Њарчанд Њилолиро низ бо ѓазалњои кӯтоњтараш дар љамъ дорем.
Дар вазни ѓазалњо дар ин аср бо танаввўъ ва рангорангї мувољењем, чунонки
авзон дар ин давра сурати кулли матбўъ, равон ва хушоњанг мебошад. Эњтимоми
шуаро дар гузиниши авзони гуногун бар ѓиномандии вазни ѓазал дар ин аср
афзудааст, дар њоле, ки дурї аз такаллуф алораѓми танаввўъ фаровон аз хусусияти
вазни ин давра мебошад. Бањрњои пуркорбурди ин асрро бештар метавон њазаљ,
рамал, музореъ, раљаз ва .... он гуфт. Гузиниши ќофия дар нимаи нахустини ин аср бо
таваљљӯњ ба суннати назирасарої бар њамон раванди даврањои ќаблї устувор аст, ба
хусус дар ашъори истиќболї. Аммо дар ѓазалњои озод ва ѓайриистиќболї, бештар
шоњиди танаввўъ ва навоварї дар ќофия њастем, яъне: корбурди ќофияњои гуногун
бо истифода аз аксар њуруфи алифбо ба унвони равї. Дигар ин ки дар ќофияи ин аср
ташобењ аксари савтњои ќофия бо њам чун њарфу радиф, ќайду равї бар оњангӣ
намудани њарчи бештари ин унсури шеърї афзудааст.
Радиф яке аз аносири пуркордбурд дар ѓазали ин аср буда, чуноне ки ѓазали ин
аср нисбат ба даврањои пешин бештар аз мусиќии радиф бањраманд гардидааст. Дар
нимаи нахустини ин аср радифњо беш аз андоза душвор набуда ва аѓлаби радифњоро
афъоли мутадовил ташкил медоданд, ки мушобењ ба давраи ќаблї будааст. Аммо дар
нимаи дувуми ин аср зимни издиѐди корбурди радиф, ин раванд рў ба душворї
менињад, чуноне ки дар ќарни баъди истифода аз радифњои душвор ба ављ мерасад.
Радифњои ѓазали нимаи дувуми асри 15 бештар мутанаввеъ аст, яъне зимни корбурди
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ашколи мухталифи феъл дар радиф, корбурди иборатњои ду ва ѐ се калимаї, сифот ва
киноѐте, ки душвории бештаре доранд, ба чашм мехўранд. Чунонки Ањлии Шерозї
бештар тамоил ба радифњои баланд доштааст. Албатта, корбурди фаровони радиф
дар шеъри ин аср таъсироти фаровон ба љо нињодааст, тавре ки дар басо маворид
мӯљиби вањдати мазмуни ѓазал гардидааст. Мисдоќи боризи ин иддао ѓазалиѐти
Мавлоно Љомї мебошад, ки радифњо дар вањдати мазмунї ва таносуби ѓазал наќши
дархуре доштаанд.
Ќофияи миѐнї низ аз хусусиѐти дигари ѓазали ин аср аст, ки бар мусиќии
раванди уфуќии ѓазалиѐт офаридааст. Дар хусуси корбурди ќофияи дарунии
Мавлоно Љомї нисбат ба баќияи њамасронаш даст боздоштааст, њарчанд
ѓазалсароѐни устоде, чун Њилолї, Биної, Навої ба он таваљљӯњ намудаанд. Дар
нињоят ѓазали ин давра аз љињати форми берунї, ки дарвоќеъ пойбасти мусиќии
калом бошад, низ дар бистари табиии тањаввул ва дигаргунї ќарор гирифта ва
намудњои ин дигаргунї ва навоварї, бахусус дар нимаи дувуми ин аср бештар
машњур аст.
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СТРУКТУРА ГАЗЕЛИ XV ВЕКА
Жанр газели занимает огромное место в поэтическом наследии поэтов 15 века. В данной статье
рассматривается форма и структура газели данной эпохы, которая составляет внешнюю мелодию. Автор
рассматривает выбор ритма и рифмы, наличие внутренней рифмы и место редифа в газелях данной эпохи
персидской литературы.
Ключевые слова: газель, структура, ритм, рифма, редиф, бейт, внутренняя рифма.
THE STRUCTURE OF THE XV CENTURY GHAZAL
Genre gazelle takes place in huge pots poetic heritage of the 15th century. This article discusses the form
and structure of the ghazal that epoch, which is external melody. The author considers the choice of rhythms and
rhymes, the presence of internal rhyme, and place redif wa ghazal this era of Persian literature
Key words: gazelle, structure, rhythm, rhyme, redif, beit, internal rhym
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НАЌДИ ТАТБИЌИИ ПАЙРАНГ ДАР МАНЗУМАИ «ЛАЙЛЇ ВА МАЉНУН»-И
НИЗОМЇ ВА ЉОМЇ
Шерзод Тоифї
Донишгоњи Аллома Таботабої, Эрон
Наќди татбиќии пайранг дар ду достон метавонад нишондињандаи вуљуди
мањизаи як асар аз асари дигар бошад ва ба чунин пажуњишњое метавон беш аз беш
ба мањорат ва техникаи нависандагии достонпардозон пай бурд. Дар пажуњши
пешрав, аносири достонї ва иртиботи онњо бо пайранг дар ду достони «Лайлї ва
Маљнун»-и Низомї ва Љомиро наќду саъй кардаем, нишон дињем, ки аносири
достонї, чї таъсире дар пайранг доштаанд ва пайранги ин ду достон чї тафовуте бо
якдигар доранд. Њосил ин пажуњиш гўѐи ин аст, ки агарчи достонсарої дар адаби
форсї ба номи Низомї гирењ хўрда, аммо достонсароии Љомї низ вижањои мунњасир
ба фарде дорад. Пайранги куллї дар њар ду достон муштарак аст, аммо пайрангњои
фаръї низ хати сайри достон дар асари Љомї бо тарњ ва пайрангии куллии достон
њамоњангии зиѐде дорад ва он чи беш аз соири тафовутњо, намуд дорад, ин аст, ки
Љомї фаќат аз ишќ дар достонаш сухан мегўяд ва њамаи авомили достонї дар љињати
мољарои ишќ пеш мераванд; аммо дар шеърї Низомї баѐни нукоти ахлоќї ба сухан
аз марг љилваи боризе дорад; ба баѐни соддатар, дар достони Љомї, ѐдкарди мољарои
ишќ, он њам аз навъи ирфонї, њадафи ровї аст; аммо дар достони Низомї, баѐни
мољарои ишќ обзорї аст дар љињати матрањ кардани нукоти ахлоќї ва ровї дар ин
достон монанди муаллими ахлоќ њузур ѐфтааст ва мољарои ишќ, гўѐ лояи зерини ин
ривоѐт аст.
Ба гуфтаи Колинов нависандаи итолиѐї: «Њар бозхонии асари классикї кашфи
тозаест, њамчун нахустин хониши он. Асари классикї китобест њаргиз ба гуфтан
њамаи он чї барои гуфтан дорад, басанда намекунад» (Колинов 1381, 16). Ў муътаќид
аст: як асари классик асарест, ки бевуќуфи тайфи васеъ аз гуфтмони интиќодиеро ба
вуљуд меоварад ва пайваста аз худ дураш мекунад (Њамон, 17). Бинобар ин, баррасии
пайранг дар достони «Лайлї ва Маљнун»-и Низомї ва Љомї беш аз пеш њунари
нависандагии онњоро намоѐн хоњад кард.
Имомуддин ѐ Нуриддин Абулбаракот Абдуррањмон ибни Низомуддини Ањмад
ибни Шамсуддин Муњаммад Љомї, бузургтарин донишманд ва шоири Эрон дар
ќарни нуњуми њиљрї аст. Ў дар бисту се шаъбони 817/1414 дар Харљурди Љом
мутаваллид ва дар синни 81 солагї дар Њирот даргузашт ва дар њамон шањр њам ба
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хок супурда шуд (Юсуфї 1369, 269). Аз ў ба унвони хотамушшуарои Эрон ѐд
мешавад ва Љомї тахаллуси шоирии ў аст. Осори вай ба забони порсї ва арабї (77
унвон) аст, ки маъруфтарини онњо сабаъаи ў шомили њафт маснавї аст (Њафт
авранг): «Силсилат-уз-зањаб», «Саломон ва Абсол», «Туњфат-ул-Ањрор», «Субњат-улаброр», «Юсуф ва Зулайхо», «Лайлї ва Маљнун» ва «Хирадномаи Искандарї».
Девони ќасоид ва ѓазалиѐт дар се ќисмат шомили: 1. Фотињат-уш-шубоб; 2.
Воситат-ул-иќд; 3. Хотимат-ул-њаѐт (Нафисї 1363, 285-289) аст.
«Бањористон» дигар асари ўст, ќисмате аз онро ба пайравї аз «Гулистон»-и
Саъдї навиштааст. «Нафањот-ул-унс» аз уммањоти кутуб дар баѐни њаќоиќи ирфонї
ва зикри ањволи орифон аз оѓози кор то ањди муаллиф аст. «Лавоењ» рисолаест кӯтоњ,
муштамил бар се лоиња ва «Ашшиъат-ул-ламаъот” дар шарњи “Ламаъот”-и Ироќии
шоир (Сафо 1364, 515-516).
Низомуддин Илѐси Ганљавї машњур ба «Низомї» писари Муайяд аз шоирони
номии ќарни шашум аст. Дар соли 504 дар Ганља воќеъ дар сарзамини Озарбойҷон,
ки акнун аз шањрњои Озарбойљони Шўравї аст, мутаваллид шуд. Модараш Раиса
(Дар ин заминаи ахлоќї назарњое ҳаст. Раиса зоњиран лаќаби бузургзодагон буда,
мисли бегими туркї) ном дошт ва аз ќабилае курд бархоста буд (Дастгардї 1374, 5).
Низомї машраби ирфонї дорад, ба риѐзатњои дил беш аз истидлолњои аќл таваљљӯњ
мекард, аммо љузви њељ фирќае набуд ва тасаввуфу футуввати ў љанбаи фардї ва
инсонї дошт ( Сарват 1372, 14).
Дар авосити зиндагии худ шурӯъ ба назми маснавї кард ва беш аз 45 сол аз
зиндагиашро сарфи навиштани панљ маснавии худ дар 31600 байт кард, ки пеш аз
маргаш онњоро дар муљалладе гирд оварданд ва ба номи “Хамса” ѐ “Панљ ганљ”
интишор доданд: “Махзан-ул-асрор”, “Хусрав ва Ширин”, “Лайлї ва Маљнун”,
“Бањромнома” ѐ “Њафт гунбад” ѐ “Њафт пайкар”, “Искандарнома” шомили ду
ќисмат- “Шарафнома” ва “Иќболнома” ба изофаи девони ќасоид ва ѓазалиѐту рубої.
Низомї аз бузургони тирози аввали шеъри порсї аст (Њаќиќат 1368, 567 ва Броун
1382, 128-131). Эте Низомиро устоди сухансарои достонњои романтикии Эрон
хондааст (Эте 1337, 71). Низомї рўњи достониро дарк ва гўѐ ањволи ашхоси достон ва
фарозу нишеби њаѐти онон ва бархурдњо ва њаводиси ношї аз онро ламсу таљриба
кардааст. Агар Низомї ќодир аст љањонро дилпазир ва рангоранг нишон дињад, ба
хотири сохту ќолабу забон ва шеваи баѐн аст (Юсуфї 1369, 170).
Хулосаи достони “Лайлї ва Маљнун”-и Низомї. Достон бо ошиќ шудани Лайлї
ва Маљнун ба якдигар шурӯъ мешавад. Маљнун ба дидори Лайлї мервад ва падари
Маљнун Лайлиро барои Маљнун хостгорї мекунад, аммо бо посухи манфї мувољењ
мешавад. Маљнун бисѐр нороњат ва афсурда мегардад ва падараш ваќте њоли низори
ўро мебинад, тасмим мегирад, ўро ба Макка бубарад. Дар ин миѐн Ибни Салом
Лайлиро хостгорї мекунад. Шахсе бо номи Навфал ба љанги ќабилаи Лайлї
меравад, то ба зўру тањдид падари Лайлиро водор кунад, то духтарашро ба издивољи
Маљнун дароварад, аммо муваффаќ намешавад ва љанг бо тавофуќ поѐн мепазирад.
Издивољи Лайлї бо Ибни Салом шакл мегирад ва Маљнун аз издивољи Лайлї огоњ
мешавад ва сар ба биѐбон мегузорад. Падари Маљнун ба дидори фарзандаш меравад
ва бо ў суњбат мекунад, ки сари аќл биѐяд ва аз ишќи Лайлї мунсариф шавад, аммо
Маљнун намепазирад ва падарро тављењ мекунад. Падар боз мегардад ва пас аз чанде
аз дунѐ меравад. Маљнун, ки падарро низ аз даст дода буд, бо њайвоноти вањшї унс
мегирад ва бо Худо розу ниѐз мекунад. Лайлї номае ба Маљнун мефиристад ва
Маљнун њам љавоби ўро бо номае медињад. Модари Маљнун низ ба дидани писар
меояд ва бо ў сухан мегўяд ва боз мегардад ва пас чанде дунѐро видо мекунад. Дар
идомаи достон Лайлї ва Маљнун бо якдигар дидор мебинанд. Пас аз муддате Ибни
Салом њамсари Лайлї фавт мекунад ва достон бо марги Лайлї, пас аз он бо марги
Маљнун хотима меѐбад.
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Хулосаи достони “Лайлї ва Маљнун”-и Љомї. Достон бо ошиќ шудани Маљнун
ба яке аз хубони ќабила шурӯъ мешавад. Дар ибтидои достон ў марди маъшуќбоз
аст, то ин ки ошиќи Лайлї мешавад. Падари Маљнун ва Лайлї њарду мухолифи ин
пайванд њастанд (чун илова бар ихтилофоти ќабилавии байни онњо падари Лайлї
мегуфт, ки Маљнун боиси беобрўии Лайлї ва хонаводааш шудааст ва ба ишќаш ба
Лайлї боис шуда, то номи онњо овозаи кўй ва барзан шавад). Маљнун бо ќофилаи
Лайлї ба сафари њаљ њамроњ мешавад ва дар ин сафар аст, ки Лайлиро ба никоњи
љавони саќафї дармеоваранд.Пас аз муддате њамсари Лайлї фавт карда, Маљнун бо
Лайлї дидор мекунад.Достон ин гуна идома меѐбад, ки Маљнун дар лањзаи висол бо
Лайлї гўѐ ишќи маъшуќи воло ва љовидон дар вуљудаш нињода шуда буд. Ишќ ба
Лайлї дар асл бањонае барои расидан ба њаќиќати ишќ шуд. Достон бо марги
Маљнун ва пас аз он марги Лайлї поѐн мепазирад.
“Асли достони Лайлї ва Маљнун бисѐр кӯтоњ, сода ва холї аз ваќоеи љаззоб ва
љолиби таваљљӯњ аст ва њељ њодисаи фавќуллодае дар он дида намешавад” (Мањљуб
1342, 7). Ва ин ду ровї (Низомї ва Љомї) бо њунари шоирии худ ба пардозиши ин
достон пардохтаанд, ки дар идома бар он мепардозем.
Тарњ (палот). Палот муњимтарин ва зарифтарин унсури достонсоз аст (Шамисо
1374, 162). Мавзўъ ва мазмуне, ки шоир интихоб карда, хоњ масбуќ ба собиќа бошад
ва шоирони дигар њам онро ба кор бурда бошанд ва хоњ худ шоир онро ибдоъ ва
ибтикор карда бошад, зарурист, ки нахуст сурат ва тарњи куллї аз он дар назар
бигирад ва он гоњ ба њаводиси фаръии он бипардозад ва он сурату тарњи куллиро
басту тавсеа дињад (Зарринкўб 1353, 75). Њар ду ровї дар ибтидои достон тарњи
кулли достонро (мољраои ошиќ шудани Лайлї ва Маљнун ба якдигар) мушаххас
мекунанд. Аммо дар асл њадаф дар достони Љомї баѐни ишќи узрї ва расидан ба
ишќи љовидон ба маъшуќи ламязолї аст- гарчи дар ибтидо бо ишќи љисмонї оѓоз
мешавад – ва њамин амр, достонро љаззоб карда ва онро аз њолати клишаии
достонњои ошиќона берун овардааст. Сатторї менависад: “дар достонњое, ки бар
мабнои ишќи Узро њастанд, њамвора сухан аз марду зан аст, ки ба њам шефтаанд,
аммо бо издивољашон мухолифат мешавад ва он ду дур аз њам ба сар мебаранд, вале
аз ишќашон намекоњанд, то ин ки саранљом мард аз ѓами ишќ мемирад ва зан ба
дунболаш љон месупорад ва дар ин љо дўст доштан бар сари ду роњи ишќ ва љунун
ќарор гирифтааст “(Сатторї 1373, 147). Аммо ишќ дар асари Низомї ишќи љисмонӣ
аст ва дар зоњир нишонае њам вуљуд надорад, ки хонандаро ба ишќи рўњонї
рањнамун шавад. Масалан, Низомї дар ин ќисмат аз дидории љисмонии онон дар
лифофа сухан мегўяд.
Њар шаб зи фироќ байтхонон,
Пинњон рафтї ба кўйи љонон.
Дар бўса задиву бозгаштї,
Боз омаданаш дароз гаштї (Низомї 1391, 65).
Чаро ки риояти чорчуби ахлоќї боризтарин масъалаест, ки дар достони
Низомї ва вузӯњ дида мешавад ва ин баѐни ишќи љисмонї- њарчанд дар лифофа ва
муъљаз – дар љо-љои тавсифот пайдост.
Ќанд аст лаби ту гар тавонї, Аз вай ќадре ба ман расонї (њамон, 67, низ 93).
Аз назари забонї тарњ дорои се замон аст: чаро он њодиса иттифоќ афтод? Чаро
ин мољаро иттифоќ меафтад? Ва баъдан чї гуна хоњад шуд (Ухуват 1371, 36).
Дар ин ду достон дар айни ин ки хонанда бо худ мегўяд, хуб баъд? Аз чароии
њаводис низ мепурсад; Масалан, чаро Навфал љангро баргузид, дар њоле ки
метавонист аз роњи гуфтугў ворид шавад? Ё ин ки чаро Низомї ба маќулаи марг
бисѐр пардохтааст? Ва саволњои аз ин даст. Дар тарњи ин ду достон гоњ хонанда бо
ангезањои мушаххасе мувољењ аст ва гоҳо ангезаи амалї, мушаххас нест ва дар
бештар маворид хонанда худ бо таваљљӯњ ба љараѐни достон, пай ба ангезаи аъмол
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мебарад. Њар ду ровї шаъй дар баѐни нукоти ахлоќї ва боварњои мухталиф
доштаанд, албатта Низомї бештар.
Аз вижагињои боризи тарњи ин ду достон, ин аст, ки тарњу пайранги онњо ба ављ
ва натиљагирї мерасад, ба ибороти дигар, хонанда бо пайранги баста мувољењ аст ва
натиљаро мепазирад ва нуќтаи мубњаме дар зењнаш боќї намемонад. Пайранг боз
њам дар достони имрўз намуди фаровон дорад, чаро ки баъзе муътаќиданд бар
андозаи хонандагон бардошт аз матн вуљуд дорад ва хонандаро дар матн вориди
достон мекунанд. Достон гирењкушої надорад, натиљае њам надорад ва бо ибороти
дигар нависанда намехоњад хонандаро мулзам кунад, ки натиљаеро, ки ў дар назар
дорад, бипазирад ва мехоњад хонанда хар чї дўст дорад, бардошт кунад. Дар
филмњои имрўз низ чунин аст, яъне бо поѐн боз рў ба рў њастем ва бинанда њар тавр
хоњиши осуда ва ризоияти ќалбиаш њосил мешавад, натиљаро дар назар бигирад.
Њар ду достон равон ва содда ва њамафањм њастанд ва назму њадафи хосро дар
пеш доранд. Умури ѓайримаъќул ва ѓайримантиќї камтар дар ин ду достон
мушоњида мешаванд, агар бихоњем ба амре ѓайримаъќул ишора кунем, метавон аз
мољарои Навфал ѐд кард, ки дар њар ду достон андешаи љанг дорад, ки албатта, дар
достони Низомї љомаи амал бар он мепўшонад ва ду бор ба љанг бо хонадони Лайлї
меравад. Бинобар ин тарњи достони “Лайлї ва Маљнун” бештар маъќул аст, то
номаъќул. Маъќул аз ин назар, ки дар Низомї хонанда бароњатї мепазирад, ки чаро
шахсияти фалон рафторро аз худ нишон додааст ва дар тарњи номаъќул хонанда дар
чароии кори шахсият мемонад. Тарњи њар ду достон мантиќї ва боварипазир аст ва
ба навње достон пеш меравад, ки хонанда кунљков мешавад, ки бибинад хуб баъд чї
иттифоќе хоњад афтод. Кашиши њар ду достон хуб аст.
Тарњи њар ду достон ба таври куллї тарњи трагедї аст ва Низомї бо баѐни
маргњои мутааддид, сањнањои трагедиро бештар нишон медињад. Тафовути чашмгир
ин, ки достони Љомї фазои шодтаре нисбат ба достони Низомї дорад, дар достони
Низомї баѐни сањнаи љанг ва маргњои пай дар пайи шахсиятњои достон фазои онро
бисѐр ѓамолуд ва торик кардааст. Љомї бо зарофат лањазоте аз висолро меоварад, ки
рўњи хонандаро талаттуф мекунад ва љунбиш ва њаракат дар достони ў беш аз
Низомї њис мешавад. Љомї њам монанди Низомї ба достони худ шоху барг медињад,
ки ин шоху барг бозарофат омадааст ва на танњо њазфи онњо мањсус нест. Достонро
љаззобтар низ кардааст ва достон аз тариќи шахсиятњо ва рўйдодњо густариш меѐбад
ва бо фарозу нишеб (таълиф ва бўњрону кашмакаш ва гирењафканї ва гирењкушої
ва...) пеш меравад ва бо марги Лайлї ва Маљнун хотима меѐбад.
Дар ин содагии зоњирї ба навъе метавон гуфт, ки тарњи ин достон печида аст,
бахусус дар достони Љомї печидагї ба вузӯњ ќобили ламс аст. Тарњи достони Љомї
ва Низомї такхатї нест, чаро ки дар достонњои такхатї њаводиси достону сањнањои
достонї ба тартиб иттифоќ меафтанд ва ин худ бисѐр малоловар аст, аммо ин ду
ровї бо њунари достонпардозии худ ва таълиќоте, ки дар достон эљод кардаанд,
кашиши достонро афзоиш додаанд. Мавзўи достон ишќ аст, пас дар тарњи куллї
рўйкарди яксоне доштаанд, аммо дар љузъиѐти достон шоњиди тафовутњое – гоњ
чашмгир – њастанд; шахсият, гуфтугў, гирењафканї ва гирењкушої, кашмакаш,
тавсиф, таълиќ ѐ интизор ва…, мабоҳиси мухталиф дар ин ду достони мустанад, ки
сабаби густариши пайранг шудаанд, ки дар идома ба баррасии онњо пардохтаем.
Достонњои фаръї. Вуљуди њаводис ба достонњои фаръї кӯмаки зиѐде ба
равшании тарњи аслї надорад, Низомї онњоро меоварад, то дарси ахлоќї бигирад ва
Љомї низ онњоро меоварад, то азамати ишќу рухдодњоро бештару бењтар ќобили
ламс кунад. Њар ду ровї тибќи суннати шоирї тарњњои кутоњро дар даруни тарњ ва
пайранги кулли достон овараанд ва он чи баѐни он дар инљо муфид аст, ин аст, ки
боз дар ин бахш мебинем, ки низомї пайрангњои фаръии достонашро бо дарунмояи
ахлоќ овардааст ва њуљ иртиботе ба пайранги аслї, яъне мољарои ишќ надорад ва
агар њазф шавад, њељ халале ба пайранги аслї ворид намекунад (Низомї аз мољарои
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подшоње ѐд мекунад, ки надими худро ба хўрдани сагон медињад, ки метавон гуфт ин
мисолест барои порае бо унвони «тарки хидмати подшоњон кардан», ки ў дар
муќаддима ва ќабл аз шурўи достон овардааст ва ин гуна натиља мегирад, ки
маќсудам аз ин њикоят он аст, ки эњсону дињиш њисори љон аст (Низомї, 1391, 172)),
низ аз мољарои подшоњу зоњид натиљаи ахлоќии ќаноат ва хурсандї мегирад(Њамон
201), аммо дар достони Љомї пайрангњои фаръї дар ростои пайранги аслї (ишќ)
ќарор гирифтанд, масалан, он љо, ки Лайлї маљбур ба издивољ бо шахсе ѓайр аз
Маљнун мешавад, пайранги фаръии мурѓеро меоварад, ки аз љуфти худ дур
афтодааст, ѐ барои нишон додани ављи ишќи Маљнун аз Кусайяр, ки намоди ишќ аст
ва низ аз мољарои ноќа ва бачааш ѐд мекунад. Пайрангњои фаръии Љомї њиссу њоли
ишќро дар ин маљрои ошиќона беш аз пеш малмус мекунад ва худи њикоятњои фаръї
низ бо тарњу пайранги ишќ намуд ѐфтанд ва вуљуди онњо бењтар аз њазфашон аст.
Њам теъдодашон мањдуд аст ва њам абѐти мањдудеро ба худ ихтисос медињанд ва ин
боис мешавад, ки хонанда риштаи достонро аз даст надињад ва дар асл навъе чошнї
барои достони аслї аст, низ достонњои фаръї ѓирењхўрда ва муртабит ба достони
аслї аст, бинобар ин, вањдати њунарї дар достони Љомї пеш аз Низомї аст, чаро ки
Љомї хатти достонњои фаръиро њам дар ростои вањдати њунарии достон ва муртабит
бо асли достон меоварад, аммо достонњои фаръии Низомї иртиботи камранге бо
асли мавзўъ дорад. Ба ибораи дигар, дар достони Љомї мо бо нуктае, ки берабт ба
кулияти достон бошад, рў ба рў нестем, аммо дар достони Низомї-њарчанд андак-мо
аз асли мавзўъ хориљ мешавем. Шояд аз назари бархе хонандагон, мавориде њамчун
достонњои фаръї ва ѐ тавсифоте, ки Љомї бисѐр ба он пардохта ва… мухотабро аз
асли мољаро мунњариф мекунад, аммо дар маљмўъ достон ин гуна нест. Он чи дар њар
ду достон омада, интизори хонандаро бештар мекунад ва ба навъе чошнињое барои
ин достон њастанд, ки онро љаззобтару њаяљонитар ва гоњ барангезонандаи эњсос
кунад ва гоњ њушдоре барои мухотаб боша два гўѐ хонанда даст дар дасти ровї бо
достон пеш меравад. Њаводис ва достонњои фаръї њам дар њар ду достон, сабаб шуда
тарњи достон густариш ѐбад ва рухдоде, ки шояд мешуд дар сад байт баѐн кард, беш
аз чор њазор байт тул бикашад.
Оѓози достон. Ќабл аз шурўи асли достон, њарду ровї тибќи як суннати шоирї,
ба матолибе пардохтаанд, аз љумла, ѐди Худо, наъти паѐмбар, сабаби назми китоб ва
ѐди даргузаштагон ва … Низомї ќабл аз вуруд ба достон, сї пораро ихтисос ба
чунин мавзўоте медињад ва Љомї фаќат шаш пораро ќабл аз достон меоварад. Дар ин
муќаддимањо Љомї пораеро бо унвони «Дар маънии ишќи содиќон ва сидќи
ошиќон» меоварад, дар њоле, ки Низомї ба мадњи подшоњ порањои бисѐре бо
дарунмояи ахлоќ мепардозад ва аз гузаштагон ва онон, ки фавт шудаанд, бо
басомади боло ѐд мекунад. Њамон тавр, ки дар идома хоњем дид чун баѐни достони
бо пайранги ишќ барои Низомї мањмилї буда, то нукоти барљастаи ахлоќиро ба
хонанда мунтаќил кунад, њадафи Љомї аз баѐни тарњу пайранги ишќ, дар ин ишора
ба нукоти ахлоќї, баѐни худи воќеаи ишќ будааст. Таноќузе, ки дар муќаддима
мушоњида мешавад, ин аст, ки Низомї аз тарафи мадњи подшоњи замон (Низомӣ,
1391, 30) ва заминбўси шоњро (њамон, 36) меоварад ва аз тарафе хонандаро ба тарки
хидмати подшоњон (њамон, 54) ташвиќ мекунад.
Лозим ба зикр аст, ки Низомї ибтидо ва интињои достони худро бо эљоз њамроњ
кардааст, аммо Љомї аз ибтидо то интињо, ќабл аз њар рухдоде, зењни хонандаро то
њудуде омода мекунад ва барои њар мољарое муќадимачинї мекунад, масалан ќабл аз
баѐни марги Маљнун, ривоят мекунад, ки аъробе ба дидани Маљнун меравад ва
мебинад, ки Маљнун њолу рўзи хуше надорад ва ваќте барои бори дуввум меравад,
мебинад, ки ў мурдааст.
Таълиќ. «Таълиќ бо њавлу вало ба ду сурат аст, яке он ки нависанда рози
сарбамуњрро дар достон пеш бикашад ѐ шахсияту шахсиятњои достонро дар вазъияту
мавќеияти душворе ќарор бидињад. Дар сурати авали гирењафканї бояд гуфт, ки
172

мољарои ошиќ шудани башар мӯљиби пеш омадани мавќеияти ѓайриодї барои ў
мешавад ва хонандаро муштоќи тавзењ ва гирењкушої мекунад ва њамин мавќеият ,
башарро бар сари ду роње ќарор медињад, яке ин ки масири од ива таббии зиндагї ва
афкори порсиѐнаи хешро канор бигзорад ва ишќи худро иброз кунад ва дигар ин ки
хештандорї куна два худро ба њаводис биспорад»(Лоренс, 1369, 26).
Љомї шурўи достони худро ин гуна меорад, ки Маљнун шоњзодае маъшуќбоз
аст ва њамвора бо зеборўѐни мухталиф нарди ишќ мебозад (агар Љомї ин
муќаддимаро намеовард ва хонанда дар интињои достон бо ишќи ирфонї ва вало
рўбарў мешуд, аз куљо бояд мутаваљљењи ин тањаввул мешуд ва дармеѐфт, ки Маљнун
дар ибтидо маъшуќбозу хушгузарон буд ва њол ин гуна вораста шудааст. Бинобар ин,
Љомї илова бар муќаддимачинї барои вуруди мухотаб ба достон ва эљоди таълиќ,
барои рафъи ибњоми эњтимолї ва мантиќї будани натиљаи достони худ, ин
муќаддимаро меоварад), то ин ки овозаи Лайлиро мешунавад ва ќасд мекунад, то ўро
низ ба даст оварад. Аз он љо, ки таълиќ дар достони Љомї беш аз Низомї аст,
мулоќотњое байни он ду рух медињад ва Лайлї Маљнунро ба мањаки имтињон
мегузорад ва бо њам ањду паймон мебанданд ва беш аз мољароњое, Маљнун аз падар
мехоњад, ки Лайлиро барои ў хостгорї кунад. Ба иборати дигар, њаракату љунбиш ва
таълиќ то ин ќисмати достон дар шеъри Љомї беш аз Низомї аст ва ровї батадриљ
хонандаро вориди достон мекунад, то илтизози бештаре њосил шавад. Бо густариши
пайранг, кунљковии хонанда нисбат ба сарнавишти шахсияти аслї зиѐд мешавад ва
њолати «таълиќ» ѐ «њавлу вало» ба вуљуд меояд. Тарњњо гунае таоризро дар бар
мегиранд, ки алоќа, таълиќ ва авотифи дигарро дар хонандагон бармеангезад
(Ассбургер, 1380, 81).
Дар достони Лайлї ва Маљнуни Љомї, ровї аз лањазоте њикоят мекунад, ки гўѐ
ошиќу маъшуќ мехоњанд ба њам бирасанд, аммо ногањон риштаи васл ќатъ мешавад.
таълиќ дар расидани ин ду маъшуќ ба њам, доим дар њоли иттифоќ афтодан аст.
Бинобар ин, таълиќ дар достони Низомї камтар ламс мешавад.
Таълиќ дар тарњи њарду достон мављ мезанад, чаро ки хонанда дилвопасу
нигарон аз сарнавишти шахсиятњои достон бар он аст, дарѐбад, ки чи бар сари
шахсият хоњад омад? Њаяљону таълиќу кунљковї дар достонњои ошиќона, беш аз
соири намунањост, аз ин ду ваќте хонанда дар ављи изтироб мехоњад аз натиља
бохабар шавад, ровї бо баѐни њикояти фаръї ва ѐ тавсифи ѓайримустаќим хонандаро
даъват ба оромиш мекунад ва таълиќро беш аз пеш афзоиш медињад. Нависанда бояд
бо мањорати нависандагиаш, чунон хонандаро дар њолати таълиќ бигзорад, ки
хонанда бо камоли иштиѐќ, мољароро то поѐн дунбол кунад. Дар достони Љомї аз
ибтидо то интињо таълиќ вуљуд дорад, аммо дар достони Низомї ибтидою интињои
достон бидуни таълиќ аст ва ў ба тартиб њама мољароро мегўяд, то ба марњалаи
хостгории падари Маљнун аз Лайлї мерасад. Тавсифњо ва гуфтугўњо ва гирењњои
фаровоне, ки дар достони Љомї вуљуд дорад, таълиќи достони ўро бештар кардааст.
Љомї бо таълиќе, к ибо зиракї дар достон ќарор дода, намегузорад хонанда, њатто
андаке ба зењнаш хутур кунад, ки мољарое аз ишќи ирфонї дар њоли вузуъ аст.
Поѐн. Бар акси он чи дар достонњои суннатї дида мешавад, ин ду достон бо
мушкилкушоии ѓайбї тамом намешавад. Достон ба тадриљ бо марги Лайлї ва
Маљнун ба интињои худ наздик мешавад ва дар достони Љомї бисѐр ѓайричашмдошт
ба поѐн мерасад. Маљнун ба Лайлї мегўяд, ки ман дигар ба висоли ту намеандешам,
балки ишќи маъбуди азалї ва абадї тамоми вуљуди маро гирифтааст. Поѐни достон,
мантиќї ва дар айни њол трогедї ва романтикї аст ва хонандаро мутаќоид мекунад.
Хубии он дар ин аст, ки њар ду (ошиќу маъшуќ) мемиранд ва ин масъала сабаб
мешавад, ки хонанда бо њар ду њамдардї кунад. Агар яке мемурду дигаре мемонд,
боз ба навъе достон нотамом мемонд, чаро ки хонанда бо худ мегуфт, хуб њоло ў, ки
монда, пас аз марг дигарї чї кард ва сарнавишташ чї шуд ва дигар ин ки тараҳњуми
хонанда ба касе, ки мурд беш аз фарди зинда бувад ва њатто мумкин аст бархе
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хонандагон фарди зиндаро муќассир бипиндоранд ва нисбат ба ў њисси танаффур
пайдо кунанд ва ин чизе, ки дар достони имрўз зиѐд дида мешавад, аммо бо марги он
ду, достон тамом мешавад ва интизорњо поѐн меѐбад ва ишќи афлотунї раќам
мехўрад.
Шахсият. Дар њар асар риштаи њаводисро шахсиятњо ба вуљуд меоваранд аз ин
назар пайранг бо шахсият, омехтагї ва ихтилоти наздикї дорад ва ин яке бар дигаре
таъсир мегузорад (Мирсодиќї, 1380, 69). Арасту ба њузури унсури њодиса дар достон
ва намоишнома беш аз њузуру наќши шахсиятњо муътаќид аст (Порсинажод, 1378,
177). «Дар ќисса, бар хилофи достонњо, таваљљӯње ба офаридану баррасии хусусиѐти
дарунї ва шахсиятии ќањрамонњо намешавад. Ќањрамонњо ба унвони афрод инсоне
ба њамаи вижагињои хулќї ва рафтори башарии онњо мавриди назаргузорандаи
ќиссањо нест. Ќањрамонњо, намунањои куллї аз хасоили куллї ва бо љањонбинињои
куллї њастанд». Достонпардозони ќадим, чун таваљљӯње ба тавсифи даќиќи
шахсиятњои достон намекарданд, шахсиятњои достонашон даргузар аз њаводиси
достон собит мемонд ва ѐ агар њам дигаргунї мепазируфт, аз навъи дигаргунињои
ороме, ки пуштивонае мантиќї ва ќонеъкунанда дошта бошад, набуд, балки таѓйири
такондињанда ва асосї дар ќањрамон эљод мешуд, кич и басо ўро аз сухане ба сухани
муќобил, ѐ аз ќутбе ба ќутби дигар интиќол медод (Њамидиѐн, 1383, 52). Муњимтарин
шевањои шахсиятпардозї аз назари Љерми Њосурин: 1. Ба шеваи тавсиф ва гузориш.
2. Ба василаи амал. 3. Аз тариќи муњовара аст (Љерми, 1379).
Дар бораи шахсиятпардозї дар ин достон бояд гуфт, ки њар ду ровї дар
ибтидои достон ва тибќи як суннати шоирї ба муаррифии шахсиятњои аслии достон
мепардозанд. Дар достони Љомї мебинем, ки ибтидо Маљнун мемирад ва пас аз он
Лайлї, шояд ба ин далел аст, ки ровї мехоњад шукўњи ишќи Маљнунро ба рухи
хонанда бикашад, то хонанда монанди достони Низомї, тасаввур накунад, ки
Маљнун дар ѓами Лайлї мурд. Ба баѐни дигар, дар тўли достон, ишќи Маљнун намуд
дорад ва дар поѐн, ки Лайлї ба хотири Маљнун мемирад, нишон медињад, ки ишќи
Лайлї низ кам аз Маљнун набуда, аммо дар достони Низомї, ишќ бо Маљнун оѓоз ва
бо ў поѐн меѐбад. Ў устураи ишќ дар ин достон аст. Бори њаводис дар ин ду достон
бештар бар рўйи Маљнун аст ва достон ба нафъ ѐ алайњи Маљнун мегардад ва Лайлї
њам шахсияти мукаммали ўст ва ба унвони шахсияти аслии дигари наќшофарини
достон аст ва дар њарду достон шахсиятест, ки дар достон барљаста љилва мекунад.
Гарчи бархе муътаќиданд, ки достонпардози ќадим аљзои достон ва њолоту
вижагињои шахсиятро баррасї намекард, аммо мебинем, ки дар достони Лайлї ва
Маљнун васфи шахсияту њолоти рўњии ў ва њатто васфи табиат, хонанда ба хеле чизњо
пай мебарад, масалан, дар достони “Лайлї ва Маљнун”- и Љомї, ба вузўњ мебинем,
ки нависанда хонандаро аз љузъитарин эњсосот ва дарунитарин ангезањои шахсиятњо
огоњ мекунад ва ин худ сабаби бартараф шудани бисѐрии ибњомоти эњтимолї дар
тарњи достон мешавад. Шахсиятњои аслї комил муаррифї мешаванд ва шахсиятњои
фаръї сиѐњилашкарњо ба хубї дар позули достон љой мегиранд.
Лайлї духтари покдоману ошиќ аст, аммо намехоњад ба њар ќимате ба ком
бирасад. Ў ошиќи ѐр асту ќабл аз он, ошиќи покдоманї аст. Лайлӣ то поѐни достон
пойбанди њурмати ишќ мемонад. Савганд хўрдани занон дар адами хиѐнат ба
мардон, дар соири достонњо низ вуљуд дорад. Аз љумла, метавон ба шахсияти Ширин
дар достони “Хисраву Ширин”-и Низомї ишора кард. Гирифтани паймон аз њарифе,
ки далолат бар зиракии ў дорад, эътимод ба нафс, муњофизакорї, истиќлоли шахсият
ва иффату вафодорї аз вижагињои боризи Лайлї дар ин достон аст. Лайлї байни
аќлу дил дучори кашмакаши дарунї шудааст, аз сўе ошиќ Маљнуну аз сўи дигар
вафодор ба суннату усули ахлоќї аст. Лайлї дар њар ду достон ишќи худро аз
хонавода ва соирин, ки нињон мекунад, суханчинон хонаводаашро аз ин мавзўъ огоњ
мекунанд. Аммо Маљнун дар њар ду достон бепарво мегўяд, ки ошиќ аст. Шояд
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Лайлї муњтот буда, ѐ одобу суннатњо ва њифзи обрў монеи баѐни он мешуд. Лайлї,
дар айни китмони ишќ, фардест покдоман ва њаргиз њозир нест худро вориди
робитаи гуноњолуд кунад. Ишќ дар њар ду достон пок аст ва олудаи гуноњ
намешавад. Дар ин достон, Лайлї њам дар канори Маљнун, наќшофаринї мекунад ва
хонанда ба њузураш меболад. Зани зираку покдоман, ошиќи насутўњ, аммо вафодор
ба њамсар.
Падари Маљнун дар достони Љомї мухолиф аст ва баъдњо мувофиќ мешавад,
аммо дар достони Низомї мувофиќи ин издивољ асту сарењ барои писар ба хостгорї
меравад. Дар Љомї, Маљнуну Лайлї ба ҳаљ мераванд ва дар Низомї Маљнун ба
Каъба меравад. Дар достони Низомї, Маљнун пас аз шунидани посухи манфї ба
Каъба меравад, аммо дар достони Љомї Маљнун ошиќ шуда, дар ављи ишќ ва ќабл аз
ин ки посухи манфӣ дарѐфт кунад, ба Макка меравад.
Њасодати суханчинон, њисси интиќоми Навфал, покдомании Лайлї, лаљбозии
падари Лайлї, мењрубонї ва њамѐрии ѐригарон, дилсўзии падару модар ва масмум
будани Лайлї ва Маљнун, дур аз њам буданашон, аз љумлаи сифоти дарунии
мустанад, ки хонанда дар тўли достон бардошт мекунад.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОИМЕННЫХ ПОЭМ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»
НИЗАМИ И ДЖАМИ
Путем сопоставительного метода исследования в двух поэмах можно обнаружить степени влияния
одного на другого и определить творческий потенциал поэтов. В настоящей статье предпринимается
попытка определить взаимосвязи структурных атрибутов одноименных поэм «Лейли и Меджнун» Низами и
Джами и их соотношение с содержанием данных поэм. Таким образом, устанавливаются различия
содержательных контуров двух поэм. Выводы данного исследования заключаются в том, что обе поэмы в
структурном плане едины. Различия видится в том, что Джами ведет речь только о любви и любовных
переживаниях (в основном божественных), которые охватывают все фабулы его поэмы. Однако, в поэме
Низами этические назидания и раздумья о смерти превалируют. У Низами любовь является инструментом
для постановки этических изречений, и автор поэмы показывает себя как учитель морали.
Ключевые слова: «Лейли и Меджнун», Низами, Джами, сопоставление, структура.
COMPARATIVE - STRUCTURAL ANALYZES OF THE SAME NAMES POEMS “LEILI VA MAJNUN”
BY NIZAMI GANJAVI
The author attempts to settle down on intercommunication structural features of the same names poems
―Leili va Majnun‖ by Nizami Ganjavi and their associations in poems’ maintains. This way he determinates
differences between substantively summary of two poems. The assumptions of this investigation are that both of
poems are the same in summary. The differences are those, Jami’s poem tells about love, and love excitements
(commonly divine) covered his entire poem. However, in Nizami’s poem, love reflected as ethnic edification and
thoughts about directed to death.
Key words: ―Leili va Majnun‖, Nizami, Jami, compare.
Сведения об авторе: Шерзод Тоифи – член ученого совета Университета алома Таботабои, Иран

ПАРАДОКС Ё ТАРКИБИ МАЊОЛНАМО ЯКЕ АЗ АНОСИРИ САБКИИ ШЕЪРИ
АСРИ ЉОМЇ
Муњаммаддовуди Мунир
Донишгоњи Њирот, Афғонистон
Тасвирњои породукс ѐ “мањолнамо, мутаноќизнамо” ба таркиботе гуфта
мешавад, ки аљзои он бо њам таноќузи маъної дошта ва маънои таркибии онњо бо
маънои вазъии њар як аз аљзо мутафовит бошад. Ба иборати дигар ин тасовир ба
зоњир мутаноќизанд, аммо дар воќеъ њаќиќатеро ифода мекунанд, ки аз роњи таъвилу
тављењ ќобили дарѐфт аст. Доктор Мањмуди Футўњї мегўяд: “Сухани породуксї љуз
аз роњи таъвил ќобили дарѐфт нест ва танњо бо таъвил метавон онро ба соњати аќл ва
ба сатњи забон кашонд. Аљзо ва аносири сухани породукс пайванде ғайримантиќї
доранд, кашфи ин пайванди пинњон мустталзими навъе ботиннигарї ва таъвил дар
зоти ашѐст” (14, 330). Ба бовари Шафеъии Кадканї “манзур аз тасвирњои породуксї
тасвирест, ки ду рўйи таркиби он ба лињози мафњум якдигарро наќз мекунанд” (11,
54). Ва дар “Фарњанги истилоњоти адабии љањон” таркиби мутаноќизнамо
(Oxymoron) иборат аст аз “шевае аз баѐн (тазоди балоғї), ки аз рањгузари таркиби ду
вожаи мутазод ва носоз ба ќасди таъкид ѐ таъсир шакл мегирад. Монанди зулмати
ќобили руъят, оњиста бишитоб, нафрати ошиќона ва...” (19, 288). Дар миѐни
пажўњишгарони адабиѐти форсї муодил истилоњи породукс вожањои мураккаби
“мањолнамо” ва “мутаноќизнамо” ба кор рафтааст.
Судбарї аз ин гуна тасвир худ навъе њинљоргурезї ва одатшиканист, ки дар
забону баѐни њунарї иттифоќ меафтад ва њадафаш кашфи маониву њаќоиќи олї аз ин
рањгузар аст. Хонум Гулчин Митро мегўяд: “Породукс ѐ мутаноќизнамо яке аз
тариќи ошноизудої дар калом ва аз услубњои баѐнии њунарист, яъне бакоргирии
љумла ѐ иборате, ки аљзои ташкилдињандаи он фї нафсињи мутаноќиз ва аз љињати
маъно муњмал ва бемаънї ба назар мерасанд, аммо дар њаќиќат ин таноќузи зоњирї
ба мафњуме арзишманд ва олї мунтањо мегардад, мафњум ва њаќиќате, ки аздоди
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мутаноќизи якдигар онро пинњон сохтаанд” (16, 296). Ин шеваи баѐни њунарї њамчун
дигар тарфанлдњои њунарї, хилофи одат ва мантиќи оддї буда, мўљиби навъе
эъљобангезї дар зењну равони мухотаб мегардад.
Ваќте дар зебоишиносии сухан суњбат аз породукс меравад, зењну равон
мутаваљљењи истилоње балоғї ва деринае ба номи тазод, тибоќ ѐ мутобиќа мегардад.
Рашиди Ватвот дар “Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър” зери унвони тазод
менависад: “Порсї, зидди охшиљ бошад ва ин санъат чунон бошад, ки дабир ѐ шоир
дар насру назм алфозе орад, ки зидди якдигар бошад, чун њору борид, нуру зулмат,
дурушту нарм, саиѐњу сапед ва инро Халил Ањмад мутобиќа хондааст. Мисол аз
Масъуди Саъд:
Эй сарду гарми чарх кашида,
Ширину талхи дањр чашида” (17, 24).
Тафовуте, ки байни тазод ва породукс вуљуд дорад, дар ин аст, ки дар тазод ва
мутобиќа бо таќобули вожањо мувољењ њастем, таќобуле, ки яке дигарро наќз
намекунад, дар њоле ки аљзои породукс яке наќизи дигарест. Аз љињате дигар дар
тазод ва тибоќ њар ду вожаи мустаќил аз якдигар ба кор мераванд ва дар породукс
истиќлоли маъноии њељ кадом аз вожањо матрањ нест. Бинобар ин, тазод ва тибоќ ва
ѐ мутобиќа, ки дар кутуби балоғии пешиниѐн бисѐр ба он пардохта шудааст, санъати
дигарест ва породукс тарфанди њунарии дигаре.
Бо он ки тасовири породуксї дар шеъри форсї аз дер боз мавриди таваљљўњи
офарандагони мо будааст, аммо ба аќидаи Шафеъии кадканї ин тасвир “дар давраи
густариши ирфон, ба вижа дар адабиѐти муғона (шатњиѐти сўфия, чї дар назму чї
дар наср) намунањои бисѐр дорад ва бо ин њама дар шеъри сабки њиндї басомади ин
навъ тасвир аз он њам болотар меравад...” (11, 57). Дар адабиѐти форсии дарї дар
аќволи сўфиѐн, махсусан шатњиѐтии онњо ба ин гуна таркибњои мутаноќиз
бармехўрем. Намунањое аз ин тасвири њунарї дар шеъри шоирони шўрангезу ањли
љазабаву њол дида мешавад. Шояд ќадимтарин намунаи таркиби мањолнамо ѐ њамин
породукс дар ин абѐти Саної буда бошад, ки мегўяд:
Ишќ гўяндаи нињони тан аст,
Ишќ пўшидаи барањна тан аст (9, 326).
Ханда гирянд њама лофзанон бар дари ту,
Гиря ханданд њама сўхтагон бар дари ту (10, 997).
Ва боз аз Мавлонои Балх аст ин намуна:
Барги бебаргї туро чун барг шуд,
Љони боќї ѐфтиву марг шуд.
Чун туро ғам шодии афзун гирифт,
Равзаи љаннот гулу савсан тгирифт (5, 321).
Баъд аз Саної намунањое аз ин турфанди бадеиро дар шеъри Аттори
Нишопурї, Мавлонои Балх, Саъдии Шерозї ва Хоља Њофиз метавон дид. Ин шева
миѐни шоирони асри Љомї низ маъмул будааст, ба он паймона, ки метавон онро ба
унвони яке аз аносири сабкии шеъри асри Љомї ба њисоб овард. Бадењист, ки дар
давраи баъдии адабиѐти форсии дарї, яъне дар сабку мактаби њиндї ва ба вижа дар
шеъри Мирзо абдулќодири Бедил породукс ѐ таркиби мутаноќизнамо дар ављи
камолу зебоии худ расида буд. Албатта, ки гоњ фузунии беш аз њадди ин турфанд ва
омехтагии он бо турфандњои дигари њунарї мўљиби ибњоме ғализ дар шеъри
шоирони он мактаб, бахусус Бедили Дењлавї шудааст. Инак чанд намуна аз
породукс дар шеъри асри Љомї:
Ба кўйи узлатам вайронае њаст,
Зи наќди фаќри дарвешонае њаст (7, 221).
Султон туї, ки мулкати фаќрат муяссар аст,
Хоќон туї, ки мулки ту гардида мулки дин (6, 64).
Гар дињї гулгун баѐзи чашми хоболудро
177

Хуфта бедоре миѐни лолазор оњуи туст (1, 27).
Аз њусни ту розњо ба гўши дили ман
Гўяд ба забони безабонї ғами ту (3, 545).
Эй фалак, ин роњро пир љавони ман аст,
Варна зи пирї туро пушти хаме беш нест (4, 76).
Ба зулфат баста шуд дилњои муштоќон, бињамду-л-Лоњ,
Аљаб љамъияте рўзї шуд ин љамъи парешонро (9,18).
Аз ин намунањо шеъри асри Љомї фаровонанд ва гуногун, фаровон бад-он њад,
ки басомади болояш дар шеъри теъдоде аз шоирони хуби он аср ба унвони як
муаллафаи сабкї арзи андом мекунад ва гуногун бад-он маъно, ки намудњои
мутамоизе аз назари шакли зоњирї ва муњтавои дарунии онњо ба чашм мехўрад.
Инак дар зер ба гунањое аз ин тасвири њунарї ва эъљобангез дар шеъри Љомї ва
бархе аз шоирони асри асри он пардохта мешавад.
2. Гунањои породукс дар шеъри асри Љомї. Ба сурати куллї породукс дар шеъри
форсии дарї ба ду сурат ѐ ду сохти нањвї дида мешавад. Яке ба сурати таркиб ва ѐ
иборати изофї ѐ тавсифї, ки таркибе мутаноќиз ѐ мањолнамо месозад ва дигаре дар
ќолаби љумла, ки пайванди нањвии аљзо (мубтадо ва хабар, фелу фоил ва...) ба
якдигар аз назари мантиќи аќлонї мањол менамояд. Дуктур Шафеъиюн низ дар ин
маврид назари мушобењ дорад. Ӯ мегўяд: “Таљалии породукс дар шеър ба ду сурат:
таркиботи фишурда ва дигар ба сурати шиновар аст...” (12, 53). Мурод аз фишурда
њамон сурати изофии он аст ва манзур аз шиновар породукс дар сатњи љумла аст. Дар
ин маќола навъи аввалро породукси изофї меномем ва навъи дигарро породукс дар
љумла.
2-1. Породукс ба сурати таркиби изофї ѐ васфї. Дар шеъри Мавлоно Љомї ва
дигар шоирони њамасраш породукси навъи изофї ѐ васфї ба таносуби навъе дигар,
ки дар љумла меояд, намудњои камтаре ба мушоњида мерасад, аммо на бад-он њад, ки
натавонем миѐни онњо тамоизњои гуногуне онро ба намоиш бигузорем. Породуксњое,
ки ба шакли изофї омадаанд, аз назари мавзўї ба се даста ќисмат мешаванд:
орифона, ошиќона ва иљтимої.
2-1-1. Породукси изофї ѐ васфї бо мавзўи орифона. Мизони породуксњое, ки бо
мавзўи ирфонї њамроњанд, дар навъи изофии худ бисѐр камтаранд, аз навъи
породукс дар љумла, бо он њама намунањое дар њадди ќобили мулоњиза аз ин навъи
породуксро дар шеъри асри Љомї шоњид њастем:
Ба кўйи узлатам вайронае њаст,
Зи наќди фаќри дарвешонае њаст.
Бадномии ишќи ту халосї
Аз туњмати порсоиям дод (7, 221; 301).
Матлаи субњи азал талъати дарвешон аст,
Махзани наќди абад хилъати дарвешон аст.
Маро зи зулмати таќво чу чашм торик аст,
Ба ламъае майи равшан чи сон назора кунам (13, 96; 259).
Дарой соќиву май дар пиѐла афкан зуд,
Ки шармсорам аз ин тавбаи гуноњолуд (3, 313).
Султон туї, ки мулкати фаќрат масир аст,
Хоќон туї, ки мулки ту гардида мулки дин (6, 64).
2-1-2. Породукси изофии васфї бо мавзўи ошиќона. Аз ин гуна таркибњои изофї
ѐ васфї дар шеъри шоирони ин аср ба сурати ќобили мулоњизае дида мешавад. Инак
чанд намуна аз онњо:
Гар дињї гулгун баѐзи чашми хоболудро,
Хуфта бедоре миѐни лолазор оњуи туст (1, 27).
Рўзгоре шуд, ки дур афтодаам, охир бипурс,
К-он сияњрўзи парешонрўзгори ман куљост (9, 18).
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Эй фалак, ин роњро пири љавони ман аст,
Варна зи пирї туро пушти хаме беш нест (4, 72).
Аз њусни ту розњо ба гўши дили ман
Гўяд ба забони безабонї ғами ту (3, 545).
2-1-3. Породукси изофї ѐ васфї бо мавзўи иљтимої. Мисолњое аз ин навъ нисбат
ба гунаи дигари породукси изофї ѐ васфї камтар дар шеъри асри Љомї дида
мешавад. Инак чанд намуна дар шеъри Осафии Њиравї аз ин навъ:
Дили ободро хароб макун,
Бањри ин олами харобобод.
Ќадањ нўш,Осафї, гар ихтиѐри худ маро будї,
Гузар њар гањ дар ин дайри харобобод мекардам.
Эй сабо, дарди дили Юсуф бигў Яъќубро,
Оштї карданд ихвонаш, вале гургоштї (1, 44; 93; 114).
2-2. породукси навъи изофї ѐ васфї аз назари сохти дастурї низ гунањое дорад:
2-2-1.Бархе аз таркиби ду исм сохта шудаанд, монанди ин абѐт:
Эй сабо, дарди дили Юсуф бигў Яъќубро,
Оштї карданд ихвонаш, вале гургоштї (1, 114).
Матлаи субњи азал талъати дарвешон аст,
Махзани наќди абад хилъати дарвешон аст (13, 96).
2-2-2. Теъдоде аз таркиби ду васф сохта шудаанд, мисли ин намунањо:
Маро зи зулмати таќво чу чашм торик аст,
Ба ламъае майи равшан чи сон назора кунам (13, 259).
Эй фалак, ин роњро пири љавони ман аст,
Варна зи пирї туро пушти хаме беш наст (4, 76).
2-2-3. Намунањое њам њаст, ки аз таркиби исм бо сифат сохта шудаанд, монанди
ин абѐт:
Ба зулфат баста шуд дилњои муштоќон, бињамду-л-Лањ,
Аљаб љамъияте рўзї шуд ин љамъи парешонро (9, 18).
Бар пойи дори шавќат сар мегињам чу Мансур,
К-охир њамин саодат дар иншќ пойдор аст (4, 72).
2-3. Породукс ѐ таркиби мањолнамо дар љумла. Навъе дигар аз породуксњо ва
таркибњои мањолнамо дар шеъри асри Љомї дар ќолаби љумла ва ба сурати тафсилї
омадааст ѐ ба таъбири Шафеъиюн ба сурати шиновар ба кор рафтаанд. Ќобили
таваљљўњ аст, ки бештаринаи породуксњое, ки дар шеъри ин аср дида мешавад, дар
ќолаби љумла баѐн шудааст. Медонем, ки яке аз аносири сабкии шеъри ин давра ва
яке аз барљастагињои машњури шеъри асри Љомї таваљљўњ ва инояти шоирони ин аср
ба офариниши мазомини тоза ва бикр аст. Халлоќияти аслї ва навсозиву навойинии
шеъри ин давра беш аз њар асри дигаре вобаста ба њамин мазомини хосу тоза аст.
Бинобар ин, шуаро барои ибдоъу офариниши чунин мазомине ба њар турфанде даст
меѐзанд ва ѐ ба таъбири дигар аз њар заминае суд мебаранд. Яке аз заминањои ин
тасовир породукс аст, ки дар ќолаби љумла меояд - судбарї аз тасовири шиновари
породуксї ѐ мањолнамо барои халќи мазмуне тоза ва навойин. Албатта ин гуна аз
породуксњо низ аз назари мавзўъ гунањое дорад: орифона, ошиќона ва иљтимої, ки
барои њар кадом аз ин гунањо дар зер шавоњидеро меоварем.
2-3-1. Породукс дар љумла бо мавзўи тасаввуфї-ирфонї. Бештари соњибназарон,
аз љумла Шафеъии Кадканї бар ин бовар аст, ки хостгоњи породукс бештар баѐни
њолоти хоси сўфия ва урафо будааст (11, 56). Дуктур Мањмуди Футўњї низ чунин
тарзи диде дорад. Ӯ мегўяд: “Мукошифоти ирфонї ва таљрибањои жарфи шоирона
ќаламрави рўйиши мањолоти аќлї ва таноќузњои рўњист. Хаѐли гўянда дар њолати
љазаба то олитарин минтаќаи рўњї ављ мегирад ва ба “нуќтаи улѐи рўњ” мерасад.
Нуќтаи улѐ марњилае аз идрок аст, ки дар он тазодњо ба вањдат мерасанд ва сапеду
сиѐњ яке мешавад, он љо љањони бузургу бемарзи вањдат ва дунѐи ќисматнопазир
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бешаклу ранг аст, ки марзи миѐни аносир ва абъоду суратњо аз миѐн бармехезад ва ба
ќавли Мавлоно “таркибаш аз аздод нест” (14, 326-327). Магар дар шеъри асри темурї
ин турфанди њунарї бештар бо мавзўъњои ошиќона омехта аст, бо таваљљўњ ба ин
амр, ки дар асри Љомї тасаввуф ва ирфон бештар асмре назарї ва теурист ва ба
маънои воќеии калима камтар шоири ориф дар ин давра мешиносем, табиист, ки ин
турфандњои њунарї аз њавзаи мавзўъњо ва мазомини ирфонї ба мавзўъњову мазомини
ошиќона ва ѐ ишќи маљозї, ки дар ин аср аз љойгоњи болотаре бархурдор аст, гузар
намуда бошад, бо он њама намунањои фаровоне аз ин навъ породуксро дар шеъри ин
аср шоњид њастем, ки дар зер меояд:
Покбозон њама дар майкада мањрам гаштанд,
Ғайри Љомї, ки ба таќвову вараъ муттањам аст.
Зи арбоби амома маънии фаќр
Маљў, к-ин тољ бар њар тораке нест.
Чї рўйи халосї бувад бандаро,
Ки ишќи ту сад шоњро банда сохт.
Май хўрад сўфии пурхор пайи њазми таом,
Бо њама љањл бубинаш чї њаким афтодаст.
Тавбаи мо зи дасти муњтасиб аст,
Аз зарурат шуд ин њаром мубоњ.
Бо давлати бандагит њастем
Аз хољагии ду давлат озод (7, 124, 124, 129, 137, 150, 161, 175, 197, 217, 241, 254,
266, 270).
Боз аз дайри муғон арбадаи мастон аст,
Сухан аз ганљфишонии тињидастон аст.
То кай аз нори саќар бми дињандам зуњњод,
Фониѐ, сўхтам аз сардии ин хоме чанд (13, 128, 181).
Хоља Довуд, он ки аз иќболи мењмони наваш
Пояе фаќри ниѐз аз арш бартар гашт боз.
Гар парешон меравад, Исмат, маќоми таъна нест,
Мардро љамъияти дил дар парешон будан аст (3,123, 278).
2-3-2. Породукс дар љумла бо мавзўи ошиќона. Њамон тавр ки ќаблан гуфта шуд,
бештар породуксњое, ки дар ќолаби љумла омада, мавзўи ошиќона доранд ва
далелаш низ чунонки зикр шуд, мавзўи ғолиб дар шеъри асри Љомї ишќ аст, он њам
аз гунаи ишќи заминї ва ѐ ба таъбири урафо ишќи маљозист. Инак намунањое аз
породуксњо ѐ љумлањои мутаноќиз-намо бо мавзўе ошиќона дар шеъри Љомї ва бархе
аз муосиронаш:
Навъи дигар омад зи карам њар ситами ту,
Бо хастадилн мекунї анвои карамњо.
На аз захми ту меронд оњувон дар сайдгањ, лекин
Кунанд аз завќ бар тиру камонат љонфишонињо.
Ошиќонро хоки пойи худ кунї њар дам хитоб,
Бо фурўдастон зи њад берун мабар таъзимро.
Ба беќарории зулфат гирифтаем ќарор,
Ќароргоњ љуз ин нест беќароронро.
Чун новаки дилдўзи ту роњат нарасонад,
Њар марњами роњат, ки расад синаи моро (7,118,126, 133, 144, 158).
2-3-3. Породукс дар љумла бо мавзўи иљтимої. Бо баррасии намунањои
дастабандишуда ба содагї дармеѐбем, ки бештар породуксњое, ки дар сатњи љумла
халќ шудаанд, ба мавзўи ошиќона ихтисос дошта, пас аз он мавзўи орифона, ки
бештар бўйи ирфони назариро дорост, ба чашм меояд, аммо дар ин шеъри шоирони
ин аср ба намунањое аз ин породуксњо бо мавзўъ ва мазмуни иљтимої низ
бармехўрем, ки инак чанд намуна аз ин гунаро дар зер меорем:
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Сипањ ба мастаба бурдандї, ар хабар будї,
Зи завќи салтанати фаќр шањриѐронро (7, 139).
Фидо кардем наќди умру з-ин ганљ
Ба љуз бењосилї њосил накардем (3, 397).
Дўстонро муттасил созад зи якдигар људо,
Дањри соњирпеша то буд, ин амал дар кор дошт (6, 93).
Натиљаи куллї. Дар пажўњише, ки дар заминаи корбурди породукс дар шеъри
асри љомї њадди аќал миѐни панљ тан аз шоирони маъруфи ин аср мавлоно љомї,
Осафии Њиравї, Њилолии Чағатої, Исмати бухорої ва девони форсии Амир
алишери Навої (Фонї) сурат гирифтааст, бад –ин натиља метавон даст ѐфт, ки
раванди таваљљўњ ва иноят ба офариниши тасовири породуксї ва ѐ таркибњои
мањолнамо ѐ мутаноќизнамо нисбат ба даврањои пешин ба маротиб бештар буда ва
мизони корбурд аз ин турфанди њунарї болост ва ин басомади боло ба дурустї
нишон медињад, ки корбурди породуксро дар шеъри асри Љомї яке аз муаллафањои
сабкї ва вижагињои шеъри ин давра ба њисоб меравад. Аз миѐни ин намунањо 20%
породукс ба сурати изофї ѐ васфї ба кор рафта ва 80% аз намунањоро породукс дар
сатњи љумла нишон медињанд. Аз назари мавзўї 53% аз ин тасовир мавзўи ошиќона
доранд, 30% аз онњо ба мавзўи тасаввуфї ва орифона ва 17% дорои мавзўи
иљтимоиянд.
Дар як баррасии оморї ба таносуби њаљми шеърии њар як аз шоироне, ки дар ин
маќола аз љињати басомади корбурди породукс мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.
Аз миѐни шоирони мавриди баррасӣ қароргирифта Мавлоно Ҷомӣ аз назари
басомади болои корбурд дар садри шоирони ин аср қарор дорад, ба гунае ки 41% аз
породуксҳои дар шеъри вай бакорррафта албатта бештаринаи намунаҳояш аз навъи
породукс дар навъи ҷумла аст ва муҳимтарин мавзӯи парваришѐфта дар ин
турфандҳо тасаввуф ва ирфон мебошад. Пас аз Ҷомӣ Осафии Ҳиравӣ ба таносуби
мизони ашъораш 32 % аз тасивирро ба худ ихтисос дода, бештарини намунаҳояш дар
сатҳи ҷумла омадаанд ва дар аксарияти ин тасовири ҳунарӣ мавзӯи ошиқона
парвариш ѐфтааст.
Ҳилолии Чағатоӣ аз раҳгузари мизони таваҷҷӯҳ ба тасовири породуксӣ дар
ҷойгоҳи савум меистад ва 15% аз ин тасовирро ба худ ихтисос медиҳад. Бештарин
намунаҳои ин турфанди ҳунарӣ дар шеъраш ба сурати ҷумла омада ва муҳимтарин
мавзӯи пардохташуда дар ин шакли хаѐл мавзӯъ ишқ аст.
Амир Алишери Навоӣ дар девони форсиаш бо тахаллуси Фонӣ аз назари
мизони бакоргирии тасовири породуксӣ бо судбарии 9% аз ин шеваи тасвирсозӣ
ҷойгоҳи чаҳорумро дорост. Ин ҷо низ бештарин намунаҳо дар сатҳи ҷумла омадаанд
ва аксари маворид мавзӯи ишқро парвариш додаанд.
Дар ин миѐн Хоҷа Исмати бухороӣ, ки аз ҷумлаи шоирони нимаи аввали асри
15 қаламдод мешавад, дар ҷойгоҳи фурӯтаре меистад. Ӯ низ аз назари мизони
корбурди ин навъи хаѐл 3%-ро ба худ ихтисос додааст. Бештари намунаҳои
бакоррафта дар шеъри Исмати Бухороӣ низ аз навъи породукс дар сатҳи ҷумлаанд
бо мавзӯи ошиқона.
Дар ниҳоят ин турфанди зебои ҳунарӣ дар шеъри асри Ҷомӣ мавриди таваҷҷӯҳи
бештар қарор гирифтааст. Агар бихоҳем бо шеъри давраи ироқӣ, аз ҷумла бо мизони
бакоргирии породукс дар шеъри Мавлоно муқоиса намоем, бо таваҷҷӯҳ ба таҳқиқе,
ки хонум Митро Гулчин дар ин замина анҷом додааст, ки “дар ду дафтари
“Маснавӣ”-и Мавлоно 37 мавриди породукс дида шуда” (16, 299). Ин мизони
корбурд дар шеъри Мавлоно Ҷомӣ ба ду баробар мерасад. Бинобар ин, ҳеҷ шаккке
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нест, ки тасовири породуксӣ ѐ маҳолнамо яке аз аносири сабкӣ дар шеъри асри Ҷомӣ
ба ҳисоб меояд.
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ПАРАДОКС ИЛИ НЕОСУЩЕСТВИМЫЙ ВИД ОСНОВА СТИЛЯ ПОЭЗИИ ВЕКА ДЖАМИ
В данной статье рассматривается парадокс, с титул одного из авторов стиля поэзии века Джами. Под
парадоксом понимают высказывание, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным
и оно является одним из литературных чрезмерных обманов и обзором художественного изложения. С
долгих времѐн заслуживает особого внимания со стороны созидателей персидской поэзии на языке дари,
который в эпоху Темуридов на частота его использования вышел за пределы стилистического элемента. В
статье даются ответы на следующие вопросы: в каком гране находился использование парадокса в XV веке?
Сколько разновидностей у парадокса или неосуществимого вида с точки зрения структуры? Какое
содержание рассматривается в них? И какое отношение данная форма мысли имеет с созданием значений,
который является особенным и изумлением в поэзии данного века? В данной статье автор рассматривает
отличие места парадокса в поэзии данного периода, а также выявляет его разновидности со стороны
структуры и тематики.
Ключевые слова: парадокс, неосуществимый вид, обязательно исполняющий, частотность, стиль.
PARADOX OR UNENFORCEABLE VIEW BASE STYLE POETRY CENTURY JAMI
This article discusses the paradox, with the title of one of the author's poetry style century Jami. By
understanding the paradox statement that disagrees with the conventional wisdom and seems illogical and it is one
of the literary review of excessive hype and artistic presentation. With many times deserves special attention from
the creators of Persian poetry Dari, who in the era Temuriyana frequency of its use went beyond the aisles stylistic
elements. This article will answer the following questions: the use of paradox in the XV century in what is the
brink? Paradox or unenforceable view in terms of structure as species? What content is eyeing them? And with
respect to this form of thought to the creation of value, which is special and amazement poetry of this century? In
this article, the author tried to be much different from the place of paradox in the poetry of this period, and to
identify its species from the side of the structure and themes.
Key words: paradox unworkable view, necessarily performed, frequency, style.
Сведения об авторе: Мухаммаддовуд Мунир - преподаватель Гератского университета, Афганистан
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ЭЪТИҚОДОТИ МАЗҲАБЇ ВА ҶАҲОНБИНИИ МАВЛОНО АБДУРРАҲМОНИ
ҶОМЇ
Муҳриддин Низомов
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар миѐни аҳли қалам ва дониш ба ҳайси олим,
мутафаккир, адиб ва орифи барҷаста шуҳрат дорад ва таҳқиқи ақоиду ҷаҳонбинии ӯ
ин нуктаро таъйид менамояд. Ба назари шарқшиноси маъруфи инглис Эдворд Броун
“вай яке аз он бузургон ва асотиди номист, ки хоки Эрон парваронида, зеро вай дар
он воҳид ҳам шоире бузург ва ҳам муҳаққиқе бузург ва ҳам орифе бузург аст”(Броун
1327, 745).
Фаъолияти густурдаи сиѐсию иҷтимоӣ, адабӣ ва ирфонии Мавлоно Ҷомӣ дар
таҳаввули мактабҳои фикрӣ ва адабии замон таъсири бузург расонидааст. Андеша ва
орои Мавлоно Ҷомӣ дар заминаи мазҳаб ва усули ақоид, равишҳои каломӣ, фалсафа
ва тасаввуфу ирфон шомили нукоти муҳим ва омӯзанда аст ва бо омӯзиши ақоид ва
ҷаҳонбинии Ҷомӣ метавон бо вазъи эътиқодоти мазҳабӣ ва равишҳои фикрии замони
ӯ ошноӣ пайдо кард.
1.Эътиқодоти мазҳабӣ. Мавлоно Абдуррањмони Љомї пайрави мазњаби њанафї
буда, эътиќодоти мазњабии ў бар пояи њамин шуъбаи мазњаби ањли суннат ва љамоат
асос ѐфтааст. Муаллифони маноқиби Ҷомӣ аз авлоди яке аз шогирдони маъруфи
Имоми Аъзам Абӯҳанифа- Имом Муҳаммади Шайбонӣ будани ӯро қайд кардаанд.
Чунончи, Фахруддин Алии Сафӣ дар “Рашаҳот” менависад: “Пӯшида намонад, ки
нисбати шарифи ҳазрати Махдум ба шайхи олам, имом-ул-муҷтаҳидин, вориси улумул-анбиѐ ва-л- мурсалин Имом Муҳаммади Шайбонӣ (р) мерасад, ки аз аъозими
муҷтаҳидон дар мазҳаби Имоми Аъзам Абуҳанифаи Кӯфӣ будааст. Ва ҷадди эшон
Мавлоно Шамсуддин Муҳаммади Даштӣ аз машоҳири аҳли илму тақво будаанд ва
мансуб ба маҳаллаи Дашт аз маҳрусаи Исфаҳон, ки ба воситаи баъзе ҳаводиси замон
аз ватани маълуф ба вилояти Ҷом омаданд ва ба амри қазову фатво иштиғол намуда
ва модару падари эшон аз фарзандони Имом Муҳаммади Шайбонӣ аст.” (Сафӣ 2004,
364). Имом Муҳаммади ибни Ҳасани Шайбонӣ аз шогирдон ва пайравони мактаби
Абӯҳанифа Нуъмон Ибни Собит буда, ҳангоми вафоти Имоми Аъзам ҳаждаҳсола
будааст. Ҳамчунин ба истиноди Абдулвосеи Низомӣ ва Фахруддин Алии Сафӣ миѐни
Имом Муҳаммади Шайбонӣ ва Имом Абӯҳанифа пайванди хешутаборӣ будааст ва
насаби ҳар ду ҳам ба Товус ибни Ҳурмуз мерасидааст.
Дар мавриди мазњаб ва эътиќодоти мазњабии Љомї чандон љои шакку тардиде
нест, вале тарњи ин мавзўъ ба хотири бисѐр њассос ва пурмољаро будани даврони ў ва
замони нањзатњои мазњабї дар ањди Темуриѐн мебошад. Дар ин муборизањо, табиист,
ки Љомї бетараф набуд ва барои њифзи мазњаби њанафї талош мекард. Дар ин
маврид Наљиб Моили Њиравї хуб мефармояд: “Албатта, аз он ҷо, ки наҳзати
сӯфиѐни сафавии асри Хоҷа Алии Сиѐҳпӯш бо ҷомаи ташайюъ зоҳир шуда буд ва
осори он дар даҳаҳои нимаи дуюми асри IX ҳ.қ. (XV м.) ба Хуросон сироят карда
буд, падидаи мазњаб яке аз тааллуќоти зењнии аср мањсуб мешуд ва арбоби улуми
манќул, хосса донишварони њанафимазњаб, саъй бар ѓалабаи унсури мазњаби њанафї
дар њавзаи ќудрати темурзодагон ва дар муњити иљтимоии Љомї доштанд ва яке аз
машѓалањои фикрии Љомї њам дифоъ аз унсури њанафї буд” (Ҳиравӣ 1377, 21).
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Ин машѓалањои фикрї на танњо барои Љомї, балки барои иддаи касире аз ањли
ќалам хос буд. Вале дар ин миѐн Љомї чун чењраи дурахшони адабию сиѐсїљамъиятї ба ин масъала назари хос дошт. Аз як тараф дифоъ аз мазњаби њанафї ва
эътиќодоту таълимоти он, аз тарафи дигар нигоњ доштани мувозинат дар муносибат
бо ањли ташайюъ. Албатта, Мавлоно Љомї аз таассуботи бепоя ва мухолифатњои
бемоя дурї мељуст ва рубоие аз ў бисѐр машњур аст:
Эй муѓбачаи дањр, бидењ љоми майам,
К-омад зи низои суннию шиа қаям.
Гўянд, ки Љомиѐ, чи мазњаб дорї,
Сад шукр, ки харсунию сагшиа наям.
Дар замони зиндагии худ Мавлоно Ҷомӣ ба мухолифати шадиди равфизи
Бағдод ва баъзе аз мутаассибони шиимазҳаб гирифтор шуда буд, вале ҳар бор бо
камоли таҳаммул ва шикебоӣ ба рафъи мухолифатҳо муваффақ мешуд. Дар
мубоҳисае, ки бо аҳли таошайюъи Бағдод сурат мегирад, Мавлоно ба онҳо хитоб
мекунад: “Чун дар назми “Сисилат-уз-заҳаб” ҳазрати Амир ва авлоди бузургвори
эшонро ситоиш кардем, аз сунниѐни хуросон ҳаросон будем, ки ногоҳ моро ба рафз
нисбат накунанд, чӣ донистем, ки дар Бағдод ба ҷафои равофиз мубтало хоҳем
шуд?”(Сафӣ 2004, 154). Маълум мешавад, ки Мавлоно Ҷомӣ як навъ аз тангназариҳои
мазҳабӣ дар таамул будааст, вале ба ҳар сурат дар миѐнаи тӯдаи ин тангназарон
мавқеи миѐнаравро дошт ва бо ҳеҷ яке аз ин ду гурӯҳ ҳамовозӣ надошт.
Мавлоно Ҷомӣ дар улуми шаръӣ табаҳҳури комил дошта, чанд рисолае роҷеъ ба
масъалаҳои шаръӣ навиштааст. Ба монанди “Тафсир”- нотамоми Қуръон, ки то ояти
40 сураи “Бақара”- ро дар бар мегирифт, “Шавоҳид-ун-нубувват”- дар шарҳи
зиндагонии Паѐмбари акрам (с), чанд рисолаи хурду бузург дар шарҳи аҳодиси
Пайғамбар (с), маносики ҳаҷ ва ғайра. Дар поѐни дафтари аввали “Силсилат-уззаҳаб” Мавлоно Ҷомӣ манзумае дорад бо унвони “Эътиқоднома”, ки тибқи ишорати
шоир бо хоҳиши писари Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор- сӯфӣ ва орифи замони худ
навиштааст. Ин манзума, ки мубтанӣ бар усули ақоиди исломист, муҳимтарин
масоили эътиқодии мусулмониро бар асоси мазҳаби ҳанафӣ дар бар мегирад. Худи
шоир ба ин ишора карда мегӯяд:
Номае буд бас азим-уш-шон,
Қуръат-ул-айни Хоҷа мурсали он.
Ҳосили нома он, ки мебояд
Чанд байте равон ба назм ояд.
Дар баѐни ақоиди ислом,
Кофӣ андар баѐни ону тамом.
Он ақоид, ки забташ осон аст,
В-андар он хосу ом яксон аст.
Ҳар ки ҳаст аҳли суннату диндор,
Бошад ӯро зи ҳифзи он ночор (Ҳафт авранг-1, 234).
Дар байти охир шоир сареҳан ишорат мекунад, ки “Эътиқоднома”-ро бар
мабнои мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат навиштааст ва хоҳиши фарзанди Хоҷа Аҳрор
низ ҳамин будааст.
Дар ин манзума Љомї рољеъ ба вуљуди Њаќ, вањдату сифоту афъоли Худо,
вуљуди малоика, имон, мақоми пайѓамбарї, хотам-ул-анбиѐ, шариати муњаммадї,
меърољи паѐмбар(с), китобњои Аллоњ, фазилати уммат ва олу асњоби Муњаммад (с),
азоби ќабр, дўзаху љаннат ва ањли онњо ва ғайра аз назари ањли суннат бањс мекунад,
ки хеле омўзандаанд ва барои имрўзиѐн омўхтани ин фасл хеле муфид аст.Манзумаи
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номбурда аз 217 байт иборат буда, ҷанбаи таълимӣ дорад ва метавон онро чун
дастури таълимӣ барои ҷавонон истифода бурд.
Агар манзумаи “Эътиқоднома”-и Ҷомӣ бо маохизи муътабари мазҳаби ҳанафӣ,
махсусан “Фиқҳи акбар”- Имом Абӯҳанифа муқоиса карда шавад, онро метавон
назми мухтасари асари Имоми Аъзам ба ҳисоб овард.
Масъалаҳои имони муҷмал ва имони муфассал мутобиқи сарчашмаҳои мазҳабӣ
шарҳу тавзеҳ ѐфта, шоир шарҳу баѐни масили мавриди назар аз таассуб дурӣ
ҷустааст. Масалан, дар мавриди аҳли қибла, ки тибқи ақидаи мазҳаби аҳли суннат
кофир хондани онҳо ҷоиз нест, мегӯяд:
Ҳар ки шуд бар ту з-аҳли қибла падид,
Ки ба овардаи набӣ гаравид...
Макун ӯро ба сарзаниш такфир,
Машумораш зи аҳли нору саъир. (Ҳафт авранг-1, 234).
Дар мавриди саҳоба ва хулафои рошидин, ки баъди Пайғамбар (с) бар ҷумла
уммат фазилат доранд, бо камоли эҳтиром сухани мегӯяд ва таъкид менмояд, то
номи эшонро бидуни эҳтиром ба забон наѐваранд ва ба инкори онҳо иқдом
нанамоянд:
Уммати Аҳмад аз миѐни умам
Бошад аз ҷумла афзалу акрам.
Авлиѐе, к-аз уммати ӯянд,
Пайрави шаръу суннати ӯянд.
Раҳбарони раҳи ҳудо бошанд,
Беҳтар аз ғайри анбиѐ бошанд.
Хосса оли Паямбару асҳоб,
К-аз ҳама беҳтаранд дар ҳар боб.
В-аз миѐни ҳама набуд ҳақиқ
Ба хилофат касе беҳ аз Сиддиқ.
В-аз пайи ӯ набуд аз он аҳрор
Кас чу Форуқ лоиқи он кор.
Баъди Форуқ ҷуз ба Зиннурайн
Кори миллат наѐфт зинату зайн.
Буд баъд аз ҳама ба илму вафо
Асадуллоҳ хотам-ул-хулафо.
Ҷуз ба оли кирому саҳби изом
Силки дини набӣ наѐфт низом.
Номашон ҷуз ба эҳтиром мабар,
Ҷуз ба таъзим сӯяшон манигар,
Ҳамаро эътиқоди некӯ кун,
Дил зи инкорашон ба як сӯ кун...(Ҳафт авранг-1, 242).
Баъзе аз донишмандони шиӣ, ба хотири он, ки Ҷомиро шиа муаррифӣ намоянд,
ашъори ӯро, ки ба хулафои рошидин бахшида шудаанд, ба тақия (худдорӣ аз ошкор
кардани мазҳаби хеш) марбут донистаанд, яъне Ҷомӣ, гӯѐ ба хотири пинҳон доштани
мазҳаби худ (шиа), се халифаи аввал (Абубакру Умар ва Усмон)-ро низ ситоиш
кардааст (Ҳикмат 1379, 139). Ин ақида қобили қабул нест, зеро дар манқабати
хулафои рошидин таваҷҷӯҳ ва эҳтироми Ҷомӣ ба ҳамаи хулафо яксон аст ва ҳеҷ
якеро аз дигаре боло намегузорад. Чунончи, дар достони “Лайлӣ ва Маҷнун” мегӯяд:
Шодем ба оли номдорат,
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Ёрем ба ҳар чаҳор ѐрат.
Он чор сутуни хонаи дин
В-он чор чароғи базми тамкин.
Ҳар як ба хилофатат сазовор,
Ҳар чор якеву ҳар яке чор.
Эшон ба ягонагӣ ба ҳам рост,
Бегонагӣ аз фузули мо хост.(Ҳафт авранг-2, 230-231).
Ин эҳтиром ва такрими хулафои рошидин ҷузъи эътиқодоти аҳли суннату
ҷамоат аст ва дар кутуби мазҳабии ҳанафӣ ба ин нукта таъкид шудааст. Масъалаҳои
дигари эътиқодии мазҳабии Ҷомӣ дар манзумаи “Эътиқоднома” ва осори дигари ӯ ба
вузӯҳ тавзеҳ ѐфтааст.
2. Машраби каломӣ. Дар мавриди машраби каломӣ-фалсафии Ҷомӣ баъзе
донишмандон пайрави ашъария будани ӯро таъкид кардаанд. Ба монанди Алиасғари
Ҳикмат, Носири Некӯбахт ва дигарон. Аз мутолиаи осори Ҷомӣ, бо шумули
маснавиҳои “Ҳафт авранг”, маълум мешавад, ки ӯ ашъарист. Бояд қайд кард, ки
аксари пайравони мазҳаби ҳанафӣ ва махсусан сӯфия равиши ашъариро дунболагир
будаанд.
Қайд кардан бамаврид аст, ки Мавлоно Ҷомӣ, дар баробари баѐни ақоиди
каломӣ дар хилоли осори бадеӣ, хусусан маснавиҳои “Ҳафт авранг”, рисолаи
алоҳидае бо унвони “Дуррат-ул-фохира” навиштааст, ки бахше аз онро мабоҳиси
каломӣ ташкил мекунад. Аз муқаддимаи он бармеояд, ки Мавлоно Ҷомӣ дар замони
худ яке аз марҷаъҳои илми калом ба ҳисоб меомадааст. Рисолаи номбурда бо хоҳиши
Султон Муҳаммади дувуми Усмонӣ навишта шудааст. Дар бораи сабаб ва мақсади
таълифи рисолаи “Дуррат-ул-фохира” Тош Куброзода менависад: “Муҳйиддин
Фанорӣ чунин ривоят карда, ки падараш Алии Фанорӣ, ки дар замони Султон
Муҳаммадхон Қозӣ Аскар мезиста, гуфтааст: “Рӯзе Султон ба ман гуфт: - Зарурат
дорад, ки миѐни онон, ки дар улуми ҳақиқӣ баҳс мекунанд, яъне мутакаллимон,
урафо ва фалосифа, доварӣ ба амал ояд. Ман гуфтам- Барои чунин муҳимме ҳеҷ кас
шоистатар аз Ҷомӣ нест... Ҷомӣ рисолае дар бораи шаш масъалаи мавриди низои
гурӯҳҳои ѐдшуда ва доварӣ миѐни онҳо нигошт ва барои Султон Муҳаммад ирсол
кард ва зимни ѐддоште тасреҳ намуд, ки агар ин рисола мавриди қабули вай қарор
гирад, онро комил хоҳад кард ва агар мавриди пазириш қарор нагирифт, вақти худро
сарфи такмили он накунад. Аммо ин рисола он гоҳ ба Истанбул расид, ки Султон
Муҳаммад даргузашта буд” (Овардгоҳи мутакаллимон 1386, бисту чаҳор ва бисту
панҷ). Аз ин навишта маълум мешавад, ки “Дуррат-ул-фохира” дар асл шаш
масъала- вуҷудшиносӣ, ваҳдати Борӣ, илми Борӣ, иродаи Борӣ, қудрати Борӣ, ва
каломи Бориро дар бар мегирифтааст ва баъдтар масъалаҳои шумори сифоти илоҳӣ,
қудрати мумкинот ва судури касрат аз ваҳдат илова карда шудааст.
Мавлоно Ҷомӣ доир ба ҳар яке аз масоили нобурда аз нигоҳи мутакаллимон,
урафо ва ҳукамо баҳс менамояд ва аз оҳанги баҳси ӯ бармеояд, ки муътақид бар
ақидаи ашоира ва урафост. Андеша ва баҳсҳои Ҷомӣ дар ин асар нишон медиҳад, ки
вай бар илми калом ва фалсафаи исломӣ, тасаввуф ва ирфон иҳотаи комил дорад ва
асари мазкур дар омӯзиши ақоиди каломӣ-фалсафии вай аҳамияти баланд дорад.
Мабоҳиси марбут ба исботи воҷиб-ул-вуҷуд, ваҳдати илоҳӣ, сифоти илоҳӣ, илми
илоҳӣ, иродаи илоҳӣ, каломи илоҳӣ, илова бар ин асар, дар дафтари аввали
“Силсилат-уз-заҳаб”, махсусан дар қисмати охири он, мавсум ба “Эътиқоднома”
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матраҳ шудаанд. Дар ин манзума масъалаҳои мазкур бар мабнои мазҳаби ҳанафӣ ва
машраби каломии ашъарӣ баѐн шудаанд.
Чунончи, дар масъалаи сифати каломи Худо, яъне Қуръон, миѐни ашоира ва
муътазила ихтилофи назар аст. Муътазилиѐн қидами он (Қуръон-М.Н.)-ро инкор
мекарданд ва муътақид буданд, ки Қуръон махлуқ аст. Вале Ашъариѐн бар ин назар
буданд, ки Қуръон махлуқ, яъне офаридашуда набуда, балки ҳодис аст. Мавлоно
Ҷомӣ, ки худ ашъарист, дар манзумаи “Эътиқоднома” дар мавриди ҳодис будани
Қуръони карим мегӯяд:
Чун китоби Худо каломи Худост,
Аз сифоти каломи банда ҷудост.
Макун аз Ҳақ карон чу маътазилӣ,
Лоязолеш дону лам язалӣ.
Ҳарфу савте, ки нав ба нав ҳодис
Мешавад, нест чун ду он лобис.
Бошад он пеши ақли хурдашинос
Мар каломи қадимро чу либос (Ҳафт авранг- 1, 241).
Абулҳасани Ашъарӣ (р) дар китоби “Ал-Ибона” махлуқ ҳисобидани Қуръонро
рад карда, навиштааст: “Мегӯем, ки сухани Худованд махлуқ нест ва Аллоҳ
субҳонаҳу ва таъоло чизеро наофаридааст, магар ки ӯро гуфтааст: “Ҳаст шав””
(Ҳимматзода 2008, 136).
Мувофиқи ахбори баъзе сарчашмаҳои марбут ба маноқиби Ҷомӣ, бахусус
таълифоти шогирдони ӯ, Мавлоно Ҷомӣ дар баҳс ва ҳалли мусолиматомези масоили
каломӣ низ хомӯш наистода, ҷавобҳои қонеъкунандае бар ин мабоҳис пешниҳод
мекардааст. Аз ҷумла, мувофиқи навиштаи Абдулвосеи Низомӣ миѐни Мавлоно
Фатҳуллоҳи Табрезӣ ва Мавлоно Неъматуллоҳ-қозии Самарқанд дар масъалаи
ақидаи муътазила, ки мункири руъяти Худованд буданд, баҳсе дар гирифтааст ва
Мавлоно Неъматуллоҳ муътазилиѐнро ба сабаби инкори руъяти Худо ба иҷмои
уламо кофир эълон кардааст ва Мавлоно Фатҳуллоҳ иҷмои уламоро бар фатвои
куфри муътазилиѐн бар асоси ин ақида рад кардааст. Вале Мавлоно Ҷомӣ дар ин
маврид роҳи миѐнае пеш гирифта, гуфтааст: “Гурӯҳи муътазила нафйи мутлақи руъят
мекунанд, аммо аҳли суннат, ки дар садади исботанд, агар қоил ба руъят ба эътибори
зуҳур дар яке аз мазоҳир гарданд, сурати он суханро ваҷҳе метавон тасаввур намуд...
Ва аксар аз ин қабил аст, ки фи-л-ҳақиқа мухолифате нест дар миѐни эшон, ҳар кас
бар идроки мақсуди дигаре камоянбағӣ фоиз нагашта ва бар вафқи муътақиди худ
сухан мегӯяд” (Бохарзӣ 1383, 99). Яъне ин ҷо Мавлоно Ҷомӣ куфри муътазилиѐнро
қабул накарда, фарқи эътиқодоти ашоира ва муътазиларо баѐн намудааст. Вале дар
охир муътақиди руъяти Худованд будани худро таъкид намуда, дар ин замина ба
ҳадиси набавӣ ва қавли Имом Муҳаммади Ғаззолӣ такя мекунад (Бохарзӣ 1383, 99).
Дар манзумаи “Эътиқоднома” низ ба руъяти Худо дар биҳишт маътақид аст:
Дараҷоти биҳишт бошад ҳашт,
Ки ба қавли суқот собит гашт...
Неъмати Ӯ бувад ҷудо зи шумор,
Бартар аз ҷумла неъмати дидор.
Ки бубинад Худойро ба басар,
Чун шаби чордаҳ маҳи анвар (Ҳафт авранг- 1, 246).
Бар асоси Қуръону суннат ва мазҳаби ҳанафию машраби каломии ашъарӣ
“муъминон дар ҳоле, ки дар биҳиштанд, Худованди таъолоро бо чашмони сар бе
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ташбеҳ ва бе донистани чигунагии он мебинанд, дар ҳоле ки миѐни Худо ва халқаш
масофае намебошад... Аммо ҷуҳамия, муътазила ва хавориҷ дидани Худованди
таъолоро дар рӯзи қиѐмат инкор мекунанд. Онҳо оѐт ва аҳодисеро, ки дар бораи
дидани Худованди таъоло ворид шудаанд, аз маънои ҳақиқиашон бо роҳи таъвили
ғалат бармегардонанд (Ҳимматзода 2008, 191-193).
Яке аз масъалаҳои бунѐдии илми каломи исломӣ ҷабру ихтиѐр мебошад, ки дар
миѐни мактабҳои фикрӣ ва мазоҳибу фирқа ва ҷараѐнҳои гуногуни мусулмонӣ
баҳсҳои зиѐдеро ба бор овардааст. Ин масъала аз оғози пайдоиши ислом ҳамвора
мавриди тааммул ва баррасии бузургони дин ва донишмандони давраҳои аввал ва
баъдии аҳди исломӣ қарор гирифта, дар ин замина ҷараѐнҳои мухталифе падид
омадаанд, ки ҷонибдорон ва мухолифони онҳо то имрӯз баҳсу ҷидоли хешро идома
медиҳанд. “Бањсњои каломї, чунонки аз таворих истифода мешавад, аз нимаи ќарни
аввали њиљрї оѓоз шуд. Дар миѐни бањсњои калом зоњиран аз њама ќадимтар бањси
љабру ихтиѐр аст. Масъалаи љабру ихтиѐр дар дараљаи аввал як масъалаи инсонист ва
дар дараљаи дувум як масъалаи илоњї ѐ табиї ” (Сафоӣ 1384, 11). То имрӯз ин
ихтилофи назарҳо рафъ нашудаанд ва гумон аст, ки битавон мардумро дар ин замина
бар сари як андеша ва ақидаи воҳид ҷамъ овард. Ин масъала беш аз ҳама барои
шинохти сирри нисбати афъолу кирдори инсон бо Офаридгор миѐни донишмандони
сатҳҳои гуногун ба вуҷуд омадааст.
Пешвоѐн (Восил ибни Ато - ваф. 131ҳ.қ. ва Амру ибни Убайд – 144 ҳ.қ.) ва
пайравони ҷараѐни муътазилия бештар ба ақл такя карда, дар масъалаи ҷабру ихтиѐр
инсонро холиқи афъоли худ(чӣ бад ва чӣ хуб) ва дар зиндагии дунявӣ мухтору озод ва
дар охират муставҷиби подошу уқубат медонанд.
Ашъариѐн (муассис Абулҳасани Ашъарӣ- 260-324ҳ.қ.) бар хилофи муътазилиѐн
инсонро фоқиди ихтиѐр дониста, бар ин назаранд, ки Худо холиқи кирдорҳои иродии
инсон аст ва инсон косиби ин кирдорҳост, агар инсон метавонист кирдорҳои худро
халқ кунад, бар халқи падидаҳои дигар низ тавоно буд. Абулҳасани Ашъарӣ, ки
назарияи касбро бунѐд гузошта, касбро иқтирони қудрати худо ва инсон донист ва
чунин ақида дошт, ки феъли иродӣ дар пайи ин иқтирон сурат мегирад. “Шайх
Абулњасани Ашъарї (раҳмати Худо бар ӯ бод) бар ин бовар аст, ки афъоли ихтиѐрии
бандагон танҳо бо қудрати илоҳӣ воқеъ мешавад ва қудрати онҳо ҳеҷ таъсире дар
аъмолашон надорад, балки одати Худо ба ин тааллуқ гирифтааст, ки дар банда
қудрату ихтиѐре эҷод кунад ва вақте монеъе дар кор набошад, феъли мақдури
бандаро муқорин бо он қудрат ва ихтиѐр эҷод намояд. Пас дар воқеъ феъли банда
махлуқи Худост, ибдоан ва эҳдосан ва максуби Худо. Ва манзур аз ин ки банда феъли
хешро касб мекунад, ин аст, ки феъли ӯ муқорин бо қудрату иродаи вай мебошад,
бидуни ин ки ҳеҷ гуна таъсир ѐ мадхалияте дар эҷоди феъл дошта бошад. Танҳо
нақше, ки банда дорад, ин аст, ки маҳалли вуқӯи феъл аст” (Ҷомӣ 1386, 88).
Тавре ки пештар ќайд кардем, аксари шуарои мутасаввифи форсизабон пайрави
ашъариѐнанд, зеро чун њадафи аслии онњо Худованд аст, њастиро иборат аз як
медонанд, ки он њам вољиб-ул-вуљуд аст, аз њамин љост, ки инсонро фоќиди ихтиѐр
медонанд ва њама амали инсонро марбут ба феъли Ў мењисобанд. Махсусан, Ибни
Арабӣ ва пайравони ӯ қоил ба ҷабранд ва аъмоли инсонро офаридаи Ҳақ медонанд.
Шайх Маҳмуди Шабистарӣ, ки яке аз пайравони мактаби Ибни Арабист,
мегӯяд:
Ҳар он касро, ки мазҳаб ғайри ҷабр аст,
Набӣ гуфтаст, к-ӯ монанди габр аст.
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Мавлоно Ҷомӣ бар вафқи ақоиди ашоира инсонро фоқиди ихтиѐр медонад ва
он афъоли иродие, ки аз ӯ сар мезанад, дар назараш ихтиѐрӣ менамояд, вале дар
ҳамон ихтиѐри худаш низ маҷбур аст. Яъне ҳар он амале, ки аз инсон сар мезанад, бо
ирода ва хости Худованд дар дили инсон дарки хайру эҳсони он амалро ворид
менамояд ва сабабе барои иҷрои амал падид меоварад. Бинобар ин, ҳар коре, ки
бидуни хости Худованд ва авомили қадарӣ сар мезанад, зарару нуқсоне беш нест.
Ҳарчанд инро Ҷомӣ иҷбор намеҳисобад, вале таъкид менамояд, ки ихтиѐри инсон дар
дасти ӯ нест ва дар ҳамаи корҳои иродӣ ва ғайрииродӣ тобеи қазои илоҳист:
Набарад феълро чӣ хайру чӣ шар,
Он чӣ гуфтам зи ихтѐр бадар.
Он бувад ихтѐр дар ҳар кор,
Ки бувад фоъил андар он мухтор...
Гарчи аз ҷабр феъли ӯ дур аст,
Андар он ихтиѐр маҷбур аст.
В-арчи беихтиѐр кораш нест,
Ихтиѐр андар ихтиѐраш нест (Ҳафт авранг-1, 98).
Мавлоно Ҷомӣ дар фасли “Дар баѐни ҷавобу суоле, ки чун бандаи мухтор дар
ихтиѐри худ маҷбур бошад, ихтиѐри вай ба ҷабр роҷеъ шавад, пас ҳикмати таклифи
вай ба авомиру навоҳӣ чӣ бошад”, бо мисолҳои айнӣ роҷеъ ба ҷабру ихтиѐр дар
аъмоли инсон муҳокима ронда, қайд мекунад, ки Худованд барои ҳар шайъе ва
афъоле сабабу мусаббаб ва шарту машрут эҷод кардааст. Яъне чун аъѐнро офарид,
сифати ҳар яке аз дигаре фарқ мекунад ва ин шарти дигаре ва он машрути ин аст:
Ҳақ чу таъйини ҷумла аъѐн кард,
Сифати ҳар яке дигарсон кард.
Сохт аҳволашон ба ҳам марбут,
Шуд яке шарту дигаре машрут (Ҳафт авранг-1, 100).
Шарҳи комили ақоиди каломии Ҷомӣ дар ин мухтасар номумкин аст ва маҷоли
дигар мехоҳад, вале бо ин ҳама метавон гуфт, ки Мавлоно Ҷомӣ дар замони худ яке аз
пешгомони ашъариѐни замони худ ба ҳисоб мерафтааст.
3. Фалсафаситезӣ. Мавлоно Ҷомӣ ба фалсафа ва файласуфон тибқи суннати
маъмул миѐни аҳли шаръ ва ирфон назари мусбат надошт. Тавре ки ба мо маълум
аст, аҳли ирфон аз оғози пайдоиши он ба файласуфон, хосса файласуфони машшоъ,
ба сабаби баъзе андешаҳои муғойир бо шариат, назари манфӣ доштанд ва қариб ҳар
яке аз шоирони мутасаввиф ба наҳйу интиқоди фалсафа ва файласуфон пардохтаанд.
Махсусан, файласуфи машҳури форсу тоҷик Ибни Сино мавриди ҳуҷумҳои
мунтақидони ориф қарор гирифтааст ва дар ин замина рисолаҳои Имом Муҳаммад
Ғаззолӣ бисѐр муассир будааст. Дар достони “Лайлӣ ва Маҷнун” мегӯяд:
Чун фалсафиѐни динбарандоз
Аз фалсафа кори дин макун соз.
Пеши ту рамузи осмонӣ
Афсуни заминиѐн чӣ хонӣ.
Ясриб ин ҷо, машав чу дунон,
Иксирталаб зи хоки Юнон(Ҳафт авранг-2, 403).
Дар мавриди Ибни Сино дар маснавии “Туҳфат-ул-Аҳрор” мегӯяд:
Нури дил аз синаи Сино маҷӯй,
Равшанӣ аз чашми нобино маҷӯй.
Ҷониби куфр аст “Ишорот”-и ӯ,
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Боиси хавф аст башороти ӯ.
Фикри “Шифо”-яш ҳама беморӣ аст,
Майли “Наҷот”-аш зи гирифторӣ аст.
Қоидаи тиб, ки ба “Қонун” ниҳод,
Пой на аз қоида берун ниҳод.
Лек ниҳон сохт бар аҳли талаб,
Рӯйи мусаббаб ба ҳиҷоби сабаб.
Хосияти илм сабабсӯзӣ аст,
Шеваи ҷоҳил сабабомӯзӣ аст (Ҳафт авранг-1, 526).
4.Ҷомӣ ва тасаввуфу ирфон. Мавлоно Ҷомӣ пайрави тариқати Нақшбандия буд
ва кулли осори худро бар вафқи орои ин силсила навиштааст. Бояд қайд кард, ки
муассисону пешвоѐни силсилаи Нақшбандия ташаббусеро, ки Ғаззолӣ пештар дар
амри наздик кардани тасаввуф ва ирфон бо шариат анҷом дода буд, идома доданд.
Дар амри робитаи ин силсила бо ҷомеа аввалан хидмати Абдулхолиқи Ғиждувонӣ
бузург аст ва баъдан Хоҷа Баҳоуддини Нақшбанд низ ин иқдомро пайгирӣ ва устувор
кард. Хоҷа Баҳоуддин мефармояд: “Тариқати мо муҳаббат аст, дар хилват шуҳрат
аст, дар шуҳрат офат аст, пас хайрият дар ҷамъият аст ва ҷамъият дар суҳбат
аст”(Нафаҳот, 392).
Мавлоно Ҷомӣ низ ҳамин сифати тариқати Нақшбандия ѐ худ Хоҷагонро, ки аз
машғалаи дунявӣ даст накашида, дар ҳама ҷову ҳама ҳол дилу ҳушро ҷониби Ҳақ
доштан имкон дорад, писандидааст. Абдулғафури Лорӣ дар “Такмилаи “Нафаҳот”
сухани Ҷомиро марбут ба тариқаи Хоҷагон меорад: “Мефармуданд (Ҷомӣ-М.Н.), ки
тариқи Хоҷагони мо (қ.а.) як зебоӣ дорад, ки дар ҳама ҷо, бо ҳама кас ва дар ҳама ҳол
варзиши нисбат метавон кард.
Сарриштаи давлат, эй бародар, ба каф ор,
В-ин умри гиромӣ ба хисорат магузор.
Доим ҳама ҷо, бо ҳама кас, дар ҳама кор
Медор нуҳуфта чашми дил ҷониби ѐр” (Лорӣ 1343, 16).
Усул ва таълимоти Нақшбандия бар ҳашт поя бунѐд ѐфтааст, ки бо таъбироти
зайл ифода ѐфтаанд: ҳуш дар дам, хилват дар анҷуман, сафар дар ватан, назар дар
қадам, ѐдкард, бозгашт, нигаҳдошт, ѐддошт. Ин усулҳои бунѐдии силсилаи
Нақшбандия дар осори пешвоѐну пайравони он бо вузӯҳ ва ишороат зикр шудаанд.
Мавлоно Ҷомӣ низ дар маснавии “Туҳфат-ул-Аҳрор” ин асосҳои таълимии Нақшбандияро дар фасли “Дар манқабати Хоҷа Баҳоулмиллата вад-дин ” чунин баѐн
кардааст:
Роҳнамои сафар андар ватан,
Хилватии доираи анҷуман.
Кам зада бе ҳамдамии ҳуш дам,
Дарнагузашта назараш аз қадам.
Баски зи худ карда ба суръат сафар,
Бознамонда қадамаш аз назар.
Вақти таваҷҷӯҳ шуда хам чун камон,
Аз чилаи хилватиѐн баркарон...(Ҳафт авранг-1, 485).
Усули асосии таълимоти Нақшбандия иборат аз тобеияти комил аз суннати
паѐмбар(с) дар амал ва эътиқод ба аҳли суннат ва ҷамоат аст. Мавлоно Ҷомӣ дар
“Нафаҳот” ба ин пояи бунѐдии таълимоти нақшбандия ишора карда менависад: “
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Тариқаи эшон эътиқоди аҳли суннат ва ҷамоат аст ва итоати аҳкоми шариат ва
иттабоъи сунани Сайидул-мурсалин... ”(Нафаҳот, 416).
Бинобар ин, пешвоѐни Нақшбандия пайравони худро аз бидъат дур нигоҳ
медоштанд. Онҳо дар сайру сулук ва касби мақомоти сӯфия муридонро аз худнамоию
риѐкорӣ барҳазар медоштанд. Чунончи, ба ҷои зикри ҷалӣ, яъне ошкор зикри хуфя,
яъне пинҳонро талқин мекарданд, зеро дар зикри ошкор гоҳо осори риѐву худнамоӣ
зоҳир мешуд ва иҷтимоъро аз худ мерамонд.
Мавлоно Ҷомӣ низ ҳамин амр, яъне зикри хуфяро тарғибу талқин намуда, онро
бар зикри ҷаҳр тарҷеҳ медиҳад.Чунончи, дар маснавии “Силсилат-уз-заҳаб”, ки
аввалин маснавии шоир аст ва Ҷомӣ дафтари аввали достонро бо таъсир ва барои
таблиғи оро ва ақоиди нақшбандия навиштааст, дар ин бора менависад:
Зикр ганҷ асту ганҷ пинҳон беҳ,
Ҷаҳд кун, доди ганҷи пинҳон деҳ.
Ба забон гунг шав, ба лаб хомӯш,
Нест маҳрам дар ин муомила гӯш...(Ҳафт авранг-1, 80).
Ҷомӣ масъалаи зикри хуфяро дар “Рисолаи шароити зикр”, маснавии “Туҳфатул-Аҳрор”, дар баъзе рубоиѐт ва охири рисолаи “Шарҳи рубоиѐт” аз рӯйи таълимоти
Кошғарӣ матраҳ кардааст.
Зикри як нукта баҷост, ки Мавлоно Ҷомӣ маснависароиро бо “Силсилат-уззаҳаб” оғоз бахшида, аз ишораи ӯ дар “Туҳ-фат-ул-Аҳрор” зимни зикри Хоҷа
Баҳоуддин ва Хоҷа Аҳрор маълум мешавад, ки номи ин асарро бо таъсири силсилаи
Хоҷагон гузоштааст:
Ҳаст ба он каъбаи сидқу савоб
Силсилашон силсилаи зарратоб.
Афканад овозаи ин силсила
Дар сафи шерони ҷаҳон зилзила. (Ҳафт авранг-1, 486).
Дигар нуктаи таълимоти Накшбандия пинҳон доштани ибодот ва парҳез аз рақсу
самоъ, ваҷду тавоҷид мебошад. Дар ҳамин маснавӣ Ҷомӣ ба накӯҳиши рақсу самоъ ва
аҳли он пардохтааст:
Рақси ноқис ба сӯйи нақс бувад,
Ҷунбиши комилон на рақс бувад.
Гарчи ҳар рӯз як садову нидо,
Ба ҳавои самоъ ҷаста зи ҷо.
На зи анвори зикрашон шараре,
На зи ҳоли самоашон асаре.
Ҳосили зикр дарди гардану сар,
Асари рақс заъфи пушту камар. (Ҳафтавранг-1, 85).
Ҳамчунин дар ин силсила тарки дунѐ мамнӯъ буда, сӯфиѐн маваззаф сохта
шудаанд, ки шуғли дунѐӣ дошта бошанд ва аз ин тариқ ҳам худу аҳлу аѐлро таъмин
созанд ва ҳам ба ниѐзмандон кӯмак расонда тавонанд. Дар ин маврид низ Ҷомӣ ба
сӯфиѐне, ки аз ҳисоби мардум муфт мехӯранду шуғле надоранд, бо назари интиқодӣ
менигарад:
Ҳазар аз сӯфиѐни шаҳру диѐр,
Ҳама мардумдаранду мардумхор.
Корашон ғайри хобу хӯрдан не,
Ҳеҷашон фикри рӯзи мурдан не.(Ҳафт авранг-1, 231).
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Ин силсила дар миѐни тариқатҳои мутааддиди сӯфия бештар ҷанбаи иҷтимоӣ
дорад. Бузургони ин силсила барои рафъи ноадолатию зулм бар раият ва анҷоми
муассири амр ба маъруф ва наҳй аз мункар бо салотин ва давлатдорон робитаи
устувор барқарор намуданд. Аз ин рӯ, пешвоѐни ин силсила дар замони ҳукумати
Темуриѐн иртибот бо салотину ҳокимонро як вазифаи иҷтимоии худ медонистанд.
Аз мавќеи тариќати Наќшбандия ва пирони он дар замони Љомї робита бо
дарбор амали солењ ва василаи хуби расидан ба маќсудњои динию дунявї хонда
шудааст. Аз бузургтарин чењрањои ирфонии замони Абдуррањмони Љомї Хоља
Убайдуллоњи Ањрор дар дарбори Темуриѐн нуфузи баланд дошт ва бар ин аќида буд,
ки «салтанат низ мартабаи рафеъ аст, ќариб ба мартабаи нубувват. Баъд аз нубувват
њељ мартабае ашроф аз салтанат нест..» (Ҳиравӣ 1377,66 ).
Ба истиноди Лорї ва Бохарзї Хоља Ањрор аз мулоќоти нахустин бо Љомї ўро
ба ќурбати подшоњ ва робита бо дарбор ташвиќ кардааст. Ва Љомї аввалан ба
дарбори Абӯсаид ва баъдан Султон Њусайни Бойќаро робитаи устуворе пайдо кард,
ки дар ин миѐн иродати Мир Алишери Навої бо Љомї ин алоќаро мустањкам кард,
то њадде, ки ба ќавли Њиравї «пас аз он ки Љомї аз сафари Њиљоз баргашт, њамроњ
бо Султон Њусайни Мирзо ва Амир Алишери Навої мусал-ласи њукуматеро
бозофарид, ки дар зулъи он дар дарбор ќарор доштанд ва як зулъаш дар миѐнаи
хонаќоњу мадраса…» (Ҳиравӣ 1377,71). Њамчунин, Љомї бо салотини туркманони
Оќқуюнлу ва Ќароќуюнлу, салотини Туркияи Усмонї ва давлатмандони Њинд
(Маликуттуљљор) робитаи қавӣ дошт.
Љомї бо истифода аз мавќеъе, ки дошт, пайваста ба шоњони замон насињат
мегуфт ва онњоро ба адлу дод, нигањбонии раият, риояти инсоф, ѓамхории ањли илму
адаб рањнамун месохт. Љомї аз мавќеи шариат ба шоњ хитоб менамояд:
Чист, донї, ба зери чархи асир,
Њикмат андар вуљуди шоњу амир.
То бувад пушт бепаноњонро,
То дињад дод додхоњонро.
Адлро пешвои худ созад,
Корњоро ба адл пардозад. (Ҳафт авранг-1,75).
Дар садаи XV бузургони силсилаи Нақшбандия ҳама пайрави мактаби “ваҳдати
вуҷуд”-и Ибни Арабӣ буданд ва Ҷомӣ низ бо пайравӣ ба эшон тадриҷан муътақид ба
мактаби Ибни Арабӣ гардид. Мавлоно Ҷомӣ як силсила рисола ва шурӯҳоте бар
осори Ибни Арабӣ, пайравони ӯ ва дигар осори адабию ирфонӣ навиштааст, ки ҳама
ба шеваи мактаби ваҳдати вуҷуд аст. Шарҳи аввалини Ҷомӣ бар осори Ибни Арабӣ
“Нақд ан-нусус фӣ шарҳи “Нақш-ал-фусус””- и ӯст, ки шарҳест ба талхиси “Фусус-илҳикам” мавсум ба "Нақш-ал-фусус".
Муҳимтарин бахшҳои таълимоти Ибни Арабӣ марбут ба вуҷуд, яъне ваҳдати
вуҷуд, ҳазароти панҷгона, таҷаллӣ, инсони комил дар маснавиҳои Ҷомӣ ба вузуҳ ва
тафсил шарҳу баст ѐфтаанд.
Мавлоно Ҷомӣ қоил ба ваҳдати вуҷуд буд ва дар кулли осори худ аз ягонагии
ҳастӣ сухан ба миѐн овардааст. Вай ҳастиро иборат аз вуҷуди воҳиде медонад, ки
ҳастии вай ба зоти Ӯ марбут буда, ҳама мавҷудот ҳастии худро аз ӯ мегиранд. Ба
назари Ҷомӣ “Ӯст таъоло ва тақаддус, ки воҳиди ҳақиқист, муназзаҳ аз сурату сифату
лавну шакл дар ҳазрати Аҳадият ва ҳам Ӯст, ки дар мазоҳири мутакассира ба сувари
мухталифа зуҳур карда, ба ҳасби асмову сифоту таҷаллии асмоӣ ва сифотию афъолӣ
худро бар худ ҷилва дода” (Ҷомӣ 1381, 72). Яъне ин таҷаллиѐти Ҳақ аст, ки ба сурату
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мазоҳири гуногун мутаҷаллӣ мегардад, ки дар айни ваҳдат ва ягонагӣ касир
менамояд.
Ҳастии сода зи ҳар ному нишон
Бартар аз мартабаи илму аѐн,
Дар ҳама сорӣ бе ваҳми ҳулул,
Сараѐне на ҳади фаҳми уқул.
В-аз ҳама орӣ бе нуқсу завол,
Мунтақил ношуда аз ҳол ба ҳол.
Ҷилваи аввалаш аз ҳазрати Зот
Буд бар хеш ба асмову сифот...(Ҳафт авранг-1, 589).
Мавлоно Ҷомӣ ҳастии Воҷиб-ул-вуҷудро, ки асоси ҳастӣ ва вуҷуди воҳид
медонад, мағзи ҷаҳон ва ҷаҳонро ҳама пӯст меҳисобад. Кулли ҷаҳон дар Ӯ пинҳон буд
ва ӯ ба зоти худ зуҳур кардааст. Кул дар Ӯ айни Ӯст ва Ӯ дар кул айни кул ва он ба
маасобаи об дар гул аст:
Ӯст мағзи ҷаҳон, ҷаҳон ҳама пӯст,
Худ чи мағзу чи пӯст, чун ҳама Ӯст.
Буд кулли ҷаҳон дар Ӯ мастур,
Кард дар кул ба зоти хеш зуҳур.
Кул дар Ӯ айни Ӯст, Ӯ дар кул,
Айни кул ҳамчу об андар гул.
Об дар гул гул асту гул дар об
Айни об, ин дақиқаро дарѐб.(Ҳафт авранг- 1, 64).
Масоили фурӯъи ваҳдати вуҷуд таҷаллӣ, инсон ва камолоти маънавии ӯ (инсони комил), ишқ... мебошанд, ки роҷеъ ба ин масоил шоир дар маснавиҳои “Ҳафт
авранг” андешаҳои ҷолиб баѐн наму-дааст.
Мавлоно Ҷомӣ дар осори ирфонии худ, бахусус шарҳҳои осори Ибни Арабӣ ва
пайравони ӯ ба ин масъала таваҷҷӯҳи хос зоҳир намудааст. Аз ҷумла, як бахши умдаи
китоби “Нақд ан-нусус фӣ шарҳи “Нақш-ал-фусус””-и ӯ ба масъалаи инсони комил
ихтисос ѐфтааст. Ба назари Ҷомӣ “мартабаи инсони комил иборат аст аз ҷамъи ҷамеи
маротиби илоҳия ва кавния аз уқулу нуфуси куллия ва ҷузъия ва маротиби табииѐт то
охири таназзулоти вуҷуд. Ва лиҳозо сазовори хилофати Ҳақ ва мазҳару музҳари
асмову сифоти ҷаноби Мутлақ ӯст” (Ҷомӣ. Нақд ан-нусус 1381, 62).
Андешаҳои Мавлоно Ҷомӣ дар боби ваҳдати вуҷуд, таҷаллӣ, инсони комил, ишқ
ва дараҷоту анвои он ношӣ аз таълимоти орифони то замони ӯ, бахусус, мактаби
Ибни Арабӣ буда, шарҳи густурда ва комиле роҷеъ масоили умдаи ирфонист. Дар ин
замина дар шарҳҳои ӯ бар осори ирфонӣ, чун, “Нақд-ан-нусус”, “Ашшиъат-улЛамаот”, “Лавомеъ”, “Лавоеҳ” ва дигар шурӯҳоти ӯ ин масъалаҳо ба таври васеъ
тавзеҳ ѐфтаанд.
Мавлоно Ҷомӣ дар миѐни аҳли адаби замони худ ва асрҳои баъдӣ ҳамвазни
Ибни Арабӣ ва баъзан аз вай беҳтар маҳсуб мешудааст. Абдуннабии Фахруззамонӣ
дар “Тазкираи Майхона” дар ин бора навиштааст: “Дар ҳар илме он баҳри донишро
қудрати тамомиѐре буда. Чунончи, таснифоти дилпазиру таълифоти беназир дар ҳар
боб аз эшон ѐдгор бар саҳифаи рӯзгор монда, ба тахсис дар илми тасаввуф, ки аҳли
тамиз эшонро қаринаи Муҳйиддини Арабӣ мехонанд ва уламои Мовароуннаҳр ӯро
дар ин илм аз шайхи мазкур беҳтар медонанд. “Шарҳи “Фусус”” ва “Нақд-ан-нусус”
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ва “Лавоеҳ”-ро дар он илм навиштаанд. То ғоят касе китобе бо он руунат дар
тасаввуф тасниф накарда” (Фахруззамонӣ 1340, 103).
Ҳамин тариқ, Мавлоно Ҷомӣ адибу ориф ва мутафаккири бузургест, ки, бо
баѐни маҷмӯи афкор ва ақоиди мазҳабию каломӣ, андешаҳои ирфонӣ дар осори худ,
вазъи ҷараѐнҳои фикрии замонро инъикос намудааст.
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ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ МАВЛОНО АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
Статья посвящается вопросам вероубеждения Джами, его отношению к другим сектам ислама,
исламской философии калама, взгляды поэта – мыслителя относительно учения философии и суфийскомистического мировоззрения. Джами был правоверным суннитом, следовал ашаритскому течению
исламской философии калама и суфийского ордена Накшбандия, мистическему учению Ибна Араби.
Вопросы вероубеждений, мистические и философские воззрения Джами четко изложены в его творчестве,
особенно в ―Дуррат-ул-фохира‖ и поэме ―Хафт авранг‖.
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the poet - philosopher on the teaching of philosophy and Sufi mystical worldview. Jami was a devout Sunni,
followed asharitskoy within Islamic philosophy and kalam Naqshbandi Sufi Order, mystical teachings of Ibn 'Arabi.
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НИГОЊЕ БА ҒАЗАЛЊОИ ОШИЌОНАИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Нодира Ашўрова
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї
Гумон меравад дар адабиѐти форс – тољик перомуни ањволу осори на њар адибе,
чун ба осори Нуриддин Абдуррањмони Љомї рисолањову ѐдномањо, нигошта шуда
бошад.
Донишмандони зиѐди њамзамони шоир ва шогирдони бешумори ин фозили
доно аз осори пурбањояш бањра бардошта, ба ањволу эљодиѐти ў асарњои нодире
бахшидаанд, ки хушбахтона он навишторњо то рўзгори мо расидаанд. Чунончи
Фахриддин Алї ибни Њусайн Воизи Кошифї чил сол пас аз даргузашти Љомї дар
китоби таълифнамудаи худ, бо унвони «Латоиф – ут - тавоиф», ба ѐди устоди хеш
њикоятњое нигоштааст. Разиуддин Абдулғафури Лорї, яке аз шогирдони бовафои
Љомї, бар ишороти мушкили «Нафањот – ул - унс» тавзењоте навишт, ки бо номи
«Њошияи Нафањот – ул – унс» машњур гашт. Сипас Лорї он навиштори хешро
басанда надониста, рисолае бо номи «Такмила дар Нафањот» ба таълиф расонд, ки
дар он зиндагї ва осори устодашро аз кўдакї то соли 898 њиљрї (1492 м.) бозгў
намудааст. Алишери Навої дар китоби «Хамсат - ул - мутањайирин», ки онро пас аз
марги Љомї, ба забони туркии чағатої иншо намудааст, бо як самимияти хоса
устодашро ситоиш намуда, хотирањои мондагореро ба сабт овардааст. Шогирди
дигари ў, Низомиддин Абдувосеъ, мутахаллис ба Низомї, китоберо бо унвони
«Маќомоти Љомї» ба рўзгору осори шоир бахшидааст. Зайниддин Мањмуди Восифї
дар китоби «Бадоеъ – ул – ваќоеъ» низ лањзањои љолиби зиндагии Љомиро бозтоб
намудааст. Њусайн Воизи Кошифї њамчунон дар асари дигари худ унвонии «Рашањот
айн – ул – њаѐт», Абдуррањмони Љомиро њамчун орифи тариќати Наќшабандия
тавсиф намудааст. Њамчунон тазкиранависону донишмандони маъруфи адабиѐтамон
Давлатшоњи Самарќандї, Соммирзои Сафавї, Ғиѐсиддини Хондамир, Муиниддини
Исфизорї, Мирхонд, Бобурмирзо, шоири шинохта Камолиддин Биної ва чанде
дигарон дар асарњои хеш ба зиндагї ва осори пурбањои шоир таваљљӯњи хоса арзонї
доштаанд.10 Афзун бар ин ѐдкардњо, аз лањзањои зиндагии Љомї дар њама асарњояш
ба чашм мерасад ва номањои ў, унвонии «Руќаъот», бо дастхати муаллиф то ба
рўзгори мо расидааст, ки аз ањвол ва андешањои мутафаккири бузург маълумоти
басанда ба ѐдгор мондааст.
Мавзўи асосии эљодиѐти Љомї ишќ аст; ишќ ба Худо, ишќи ирфонї, ишќ ба
зиндагї, ишќ ба некї, додхоњї, ишќ ба дониш, ишќ барои бањам омадани одамон ва
албатта ишќи зану мард, ишќи хонаводагї ва суњбати гузарое, ки мехоњем таваљљӯҳи
Маънї аз китоби Абдулњусайни Зарринкўб, зери унвони «Дунболаи љустуљў дар тасаввуфи Эрон»
бардошта шудааст. Т., с. 1362 (мутобиќ ба с.1983 мелодї), с. 9 - 35
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гаронмоягонро бар он маътуф бидорем, дар перомуни мавзўи ишќи инсонї ва ѐ ба
истилоњ ишќи заминии Нуриддин Абуррањмони Љомї мањдуд аст.
Калимаи «ишќ» дар луғат ба гунаи, шефтагї, дилдодагї, дилбастагї ва дўст
доштани аз њад беш, шарњ дода шудааст.
Бад – он сон ки нуктасанљон дарѐфтаанд ғолибан ишќро ба навъњои гуногун
арзѐбї мекунанд. Ба монанди ишќи озод, ишќ ба хонавода, ишќи афлотунї, ишќи
зоњирї, ишќи шефта, ишќи дурўғин, ишќи яктарафа, ишќи лањзаї, ишќи савдої,
ишќи шайдої, ишќи ирфонї ва монанди он. Адибони бешумори адабиѐти классикии
форс – тољик њангоми ошиқонасароиҳо маъшуќи худро худо медонистаанд ва низ
шумори дигари шоирон, ба вижа шоирони мадењасарои дарборї, дар тавсифи
мамдуњи худ аз ташбењу масалњои ошиќона кор гирифтаанд. Њамзамон дар ашъори
бахши дигари шоирон ба таври фаровон бо дугонагињои тавсифи ишќ метавон дучор
омад ва коргирї аз вожањои баѐнгари ишќ, аслан ба бозгўии зебоии дилдода
нигаронида шудаанд. Агар ашъори Мавлавии Балхї ва Аттори Нишопурї, Саноии
Ғазнавї ва Абўсаъиди Абулхайр ғолибан шолудаи ишќи ирфонї бошад, ғазалу
рубоиѐти Њофизу Саъдї, Бобо Тоњири Урѐну, Хайѐм, дар баробари фарогирї аз
фалсафаи ирфонї, аз авсофи сӯфия људо мебошанд. Аммо Анварї, Фаррухї, Асљадї,
Унсурї аз он шоироне будаанд, ки дар васфи мамдуњони худ (ғолибан шоњону
нухбагони замон), аз таркибу ибороти ошиќона фаровон кор гирифтаанд.
Калимањову таркиботи «ишќ», «ошиќу маъшуќ», «толибу матлуб», «мањбубу
мањбуба» ва монанди он, чи дар гуфтори орифон ва чи дар саросари ашъори Љомї ба
таври фаровон ба чашм мехўранд. Албатта љойи дудилагї нест, ки Мавлоно
Абдуррањмони Љомї пайрави тариќати «Наќшабандия» буда, ќисме аз
офаридањояшро ба масоили ирфонї бахшидааст.
Аммо боястӣ ѐдовар шуд, ки имрўз иддаи зиѐди донишпажўњон дар осори
бузургони гузаштаи адабиѐти форсӣ – тољикӣ танњо андешањои фарозаминиро љуста,
гумон мебаранд, ки њар чи адибони замонањои гузашта офаридаанд, обишхўри
бинишњои ирфониашон мебошад. Ва агар ошиќонањо њам суруда бошанду девону
дафтарњои назмашонро бо вожаву таркиботи зебои «зулфу хату хол», «лабу маю
маъшуќа», «дарду њиљрону васл» ва «гулу булбулу шамъу парвона» ва монанди он
озин дода бошанд, ишора бар ишќи маљозї ва расидан ба кўйи Худованд доштаанд.
Ба пиндори он пажўњишгарон Њофизу Хайѐму, Љалолиддини Балхї, Абдуррањмони
Љомї ва дигарон аз љавонї рў ба ирфон оварда, хешро аз зиндагии воќеъии заминї
дар канор гирифтаанд. Гўѐ дили љавони он шахсиятњои бинишвару њассос, ба ѐди
дилбари ширине насўхта ва ѐ аз давлати дидор дар «канори об, пойи бед, бо муошир
дилбаре ширин»11, аз зиндагии воќеъї чошнӣ нагирифта бошанд. Ончуноне ба чашм
мерасад, аксари пажўњандагони ањволу осори Абдуррањмони Љомї низ, њангоми
љустори нукоти офаридањои он бузургвор, чашм аз ошиќонањои ғайриирфониаш
пўшида, дар осори ў, агар сухан аз ишќ оварда бошанд, онро танњо ишќи илоњї
пиндоштаанд.
Ба пиндори мо ба адабиѐти классикии форс – тољик саросар дар оинаи сӯфигарї
нигариста, биниши зиндагии шоирони бузурге чун Абдуррањмони Љомиро асосан
дар тарозуи ирфон варандоз кардан, њамзамон аз андешањои заминии ў сарфи назар
кардан, ба иштибоњ бурдани омўзандагони адабиѐт мебошад. Њамон гуна ки
пажўњандае зимни љустори худ ба «Шоњнома» и Њаким Фирдавсї аќидањои
тасаввуфиро васл карда, китобе њам рўйи чоп овардааст.
Ифроту тафрит дар ирфонисозии офаридањои пурарзиши гузаштагони
адабиѐтамон, пеш аз њама, обишхўри талошњои худи сӯфиѐн мебошад, ки њар
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Ишора ба ғазали Њофизи Шерозї

196

дастоварди истеъдодњои нодири иронитаборонро љомаи сӯфигарї пўшонда, бад – ин
васила тариќати хешро муътабару осмонї менамоѐндаанд. Дигар ин ки
шарќшиносони аврупоиву русї хеле кўшидаанд, ки адабиѐти њазорсолаи моро дар
фањмиши сӯфигарї мањдуд сохта, андешањои мутафаккирони бузурги моро танњо дар
биниши нигилизму дунѐбезорї љилвагар созанд. Равшан аст, ки ишќ ба Худованд дар
аќидањои фалсафии Афлотун ҷой дорад ва ин файласуфи юнонї рисолае ҳам дар ин
боб навиштааст.
Возењ аст, ки Љомї то замони ба тариќати Наќшабандия гароидан, љавониро аз
сар гузаронида, бахше аз осорашро дар рўзгорони ба ин дунѐ бо чашми як љавони ба
зебоињои бахшидаи худованд, бо чашму дили гирифтору шўрида нигариста, офарида
буд. Ин нуктаро фасл кардани девони шоир ба се замони зиндагии эљодиаш низ
далел аст, ки онњоро «Фотињат – уш – шубоб»,(оғози љавонї), «Воситат – ул - иќд»
(авсоти – мобайни зиндагї) ва «Хотимат – ул – њаѐт» (ахири њаѐт), унвон кардааст.12
Донишманди донои тољик, доктор Аълохон Афсањзод (худо биѐмурзадашон),
зиндагї ва осори Љомиро бар пояи дарѐфтњои тазкиранависони машҳур,
кундуковњои густурдаи пажўњишгарони дохиливу хориљї, хеле мўшикофона тањлилу
баррасї намуда, рухдодњои муњими зиндагии мутафаккирро, аз љумла рўзгори
ишќварзї ва хонадоршавиашро бо бадеияти хотирмон бозгў намудааст.
Абдурањмони Љомї дар синни 45 солагї ба духтари Хољаи Калон ошиќ
мешавад ва он духтарро Гули Хандон меномад ва «шабу рўзро ба ѐди ў
мегузаронад».13 Боре дар хонаи Хољаи Калон аз либоси нилгун сухан мерафт ва он
рўзњо духтари Хољаи Калон либоси сабзу нилфом дошт. Љомї ғазале хонд, ки ишора
ба он духтар дошт:
Дар либоси нилгун чун љилва кардї, эй парї,
Мањ дигар нанмуд рух з – ин пардаи нилуфарї.
Бо либоси осмонї њар ки дид, эй мањ, туро,
Шуд бар ў чун рўз равшан, к – офтоби дигарї!
Шохи шамшодї, ки печидаст нилуфар бар он,
Сарви озодї, ки дорад рух чу гулбарги таре.
Расми даврон аст нилуфар ба зери об, лек
Акси ин кард он тани нозук, зињї санъатгарї!
Барги гул дар ғунча нозук бошад, аммо дар ќабо
Эй гули хандон, ту бисѐре аз ў нозуктарї.
Чанд истиғно, чи кам гардад зи љоњу њашматат,
Гар ба чашми марњамат сўйи ғарибон бингарї?!
Ќадри њуснат Љомии соњибназар донисту бас,
Ќимати гавњар касе нашносад, илло љавњарї.14
Њамин аст, ки аз назари мо осори Љомї бояд аз њар ду дидгоњ, яъне њам аз
зовияи ирфонї, яъне фарозаминї ва њам аз диди инсони оддии заминї баррасї
шавад.
Чуноне дида мешавад, гоње дар пайравї бо Мавлоно Љалолуддини Балхї,
ошиќонасароињои Љомї бештар ба ишќи Худо нигаронида шуда, ошиќ ба тамсил
Худост ва маъшуќ бандаи ў :
Њама дилдодаи ўянд, чи њушѐру чи маст,
Њама девонаи ўянд, чи наздику чи дур.15

Абдурахман Джами. Саламан и Абсаль. К. С. Айни «Великий творец поэмы Саламан и Абсаль». Душанбе: Ирфон, 1976. - Стр. 11
13 Афсањзод А. АбдурањмониЉомї. - Душанбе: «Маориф», 1978. - С. 48
14 Њамон љо. - С. 49
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Аммо ба таври фаровон чунин ошиќонањое ба чашм мехўранд, ки њељ гоњ рангу
бўйи орифона надоранд ва чуноне гуфта шуд он ғазалњоро шоир дар овони љавонї
офаридааст:
Зорам аз фурќати шириндањане, нўшлабе,
Чора васл аст барангез, Худоѐ, сабабе.16
Ончуноне дар ин байт мушоњида мешавад, Љомї ба Худо мурољиа кардааст, ки
чорае пайдо кунад барои расидан ба висоли дилдода.
Ва ѐ дар чунин ғазалњо, ки шумораашон хеле зиѐд аст, наметавон ишорае ба
ишќи ирфонї пайдо кард:
Бо асирон, эй раќиб, оғози бадхўйї макун!
Талх кардї айши мо, чандин турушрўйї макун!
Дар њаќи мо гар бад андешад раќиб аз хўйи бад,
Ту рухи некўи худ бин, ғайри некўї макун!
Эй хуш он шабњо, ки поятро кунам дар дида љо,
Ту кашї аз ноз по сўйи худу гўйї: «Макун!»17
Дар «Силсилат – уз – зањњаб» ќиссањои зиѐде аз зиндагии ошиќон ба назм
оварда шудаанд, ки ҳеҷ иртиботе ба андешањои сӯфигарї надоранд ва шоѐни
ѐдоварист, ки дар сархати он ќиссањо мазмуни асосии рухдод ба шакли фишурда бо
наср бозгў шудаанд. Ба монанди: «Ќиссаи он љавон, ки ба духтари ам(амак) ошиќ
шуд ва дар ишќи вай номи дуздї бар худ нињод ва номуси ам нигоњ дошт ва бад – он
сабаб ба маќсуд расид.» (Мундариљаи ин ќисса чунин аст, ки љавоне ба духтари
амаки худ дил мебандаду амакаш ба пайвастани он ду љавон ризоият намедињад.
Љавон шабона мехоњад аз сари бом гузашта, ба дидори маъшуќа бирасад, аммо аз
лаби бом меафтад ва амак аз афтиданаш огоњ мешавад. Љавон ба хотири пўшида
доштани асрори ишќи худ ва нигањбонии нангу номуси духтару хонадони амак,
њадафи рўйи бом баромаданашро дуздї баѐн медорад. Љавонро назди шоњи мулк
мебаранд ва шоњ буридани дасти ўро фармон медињад. Шахси бохираде, ки аз ќазия
огоњ буд, ба шоњ арз мекунад ва пас аз баррасї љавонро бо духтар аќд мебанданд.)
Дар ин достон, аз љумла, чунин мисраъњо оварда шудаанд, ки гувоњи тавсифи ишќи
заминї мебошанд:
Марди ошиќ на симу зар дуздад,
Аз лаби ѐри худ шакар дуздад.18
Дар осори Мавлоно Љомї, аз љумла дар бахши дуввуми «Њафт авранг», бо номи
«Силсилат – уз - зањњаб», ашъори зиѐде ба назар мерасад, ки муњтавояшон асосан ба
мазаммати шайху сӯфиѐни назарбоз нигаронида шуда, ки аз сӯфигарї њамчун аз
василаи ба даст овардани манфиати шахсї ва ба доми фиреб афкандани мардуми
оддї кор гирифтаанд. Дар ғазале ба ин мазмун мегӯяд:
Зи шайхи чилланишин дур бошу чиллаи вай,
Ки њаст чиллаи вай сардтар зи чиллаи дай.
Ба шайхи шањр надорад иродате Љомї,
Муриди ишваи соќист ўву нашъаи май. 19
Бад – ин тартиб љойи тардид нест, ки ошиќонањои дар овони љавонї сароидаи
Мавлоно Абдуррањмони Љомї њељ гоњ рангу бўйи орифона надошта, бештар
мавзўъњои мухталифи заминиро дар бар гирифтаанд. Аммо бо мурури замон, бо
Љомї. Девони ашъор. - Тењрон, 1356. - С. 471 (Пайдост, ки ин сатрњо бо пайравї ба ин байти Њофиз
нигошта шудаанд: Њама кас толиби ѐранд, чи њушѐру чи маст, Њама љо хонаи ишќ аст, чи масљид чи
киништ.)
16 Абдурањмони Љомї. Осор Љ. 2. - Душанбе: Адиб, 1987. - С. 438
17Њамон љо. - С. 281
18Њамон љо. - С. 48
19 Абдурањмони Љомї. Осор Љ. 2. - Душанбе: Адиб, 1987. - С. 420
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мушоњида ва дарки ањволи ошиќ дар пайи ташрењи фалсафаи ишќ, биниши
Абдуррањмони Љомї ба тањаввулоти куллї расида, бахши зиѐди осори арзишманди
дар рўзгори миѐнсолї ва бузургї сароидаашро, ба мавзўъоти мухталифи иљтимоъї,
фалсафї, ирфонї бахшидааст.
Дар поѐн метавон натиљагирї кард, ки ба њангоми тањлилу баррасии эчодиѐти
Нуриддин Абдуррањмони Љомї мебояд аз њар ду дидгоњ, яъне њам аз зовияи биниши
фарозаминї, яъне ирфонї ва њам аз дидгоњи заминї нигарист.
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ВЗГЛЯД НА ЛЮБОВНЫЕ ГАЗЕЛИ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
История таджикско-персидской литературы в течение многих лет доказывает, что многие поэты
творили бесценные произведения, которые до сих пор украшают нашу литературу. Великий поэт
Абдуррахман Джами со своим очаруюшим взглядом на мир тоже относится к числу тех, кто обогатил эту
литературу. Он осуждает деспотизм, тиранию, алчность и скупость, воспевает трудолюбие, человечность,
равенство и мечтает о социальной справедливости, взаимопомощи и сотрудничестве, о мире между людьми.
В данной статье рассматриваются любовные газели Джами и методом сравнительного анализа
характеризуется его поэзия.
Ключевые слова: Джами, взгляд, лирика, поэзия, газель, совокупность, очарованный, мистический,
небесный, земной.
LOVINGLY AT GHAZAL ABDURRAHMAN JAMI
Stories of Tajik-Persian literature for many years dokazyvaet that many poets worked beztsennye work,
which is still ukrashivaet our literature. The great poet Abdurrahman Jami ocheruyushim with their view of the
world, too, is among the one who will acquire this literature. He condemns despotism, tyranny, greed and avarice,
extols hard work, humanity, equality and dreams of social justice, mutual assistance and cooperation between people
of the world. This article examines the love ghazal Jami and the method of comparative analysis is characterized by
his lyric poetry.
Key words: Jami, look, lyrics, poetry, ghazal, aggregate, enchanted, mystical, celestial, terrestrial.
Сведения об авторе: Н. Ашурова - кандидат филологических наук, доцент, декан филологического
факультета Кулябского государственного университета им. А. Рудаки

БАРРАСИИ ТАТБИЌИИ МАРЪА ВА МИРЪОТ ДАР ОСОРИ ЉОМЇ
ВА ИБНИ АРАБЇ
Расул Чењраќонии Мунтазир, Саид Ќосимии Пуршукўњ
Донишгоњи тарбиятии Дабир Шањиди Риљої, Эрон
Донишгоњи Аллома Таботабої, Эрон
Абдуррањмони Љомї –шоири ќарни нуњуми њиљрї –ќамарї, илова бар ин ки
шоир ва нависандаи забардаст ва тавоно дар назму насри форсиву арабї аст, яке аз
шорењони осори Муњйиддин ибни Арабї низ ба шумор меравад. Бинобар ин,
метавон бисѐре аз мавзўъњоро дар осори ин ду пайгирї кард, ки маќолаи њозир рўи
яке аз ин мавзўъњо тамаркуз карда ва “маръа: зан” ва “миръот: оина” ва дидгоњи он
дуро дар ин боб дар осори онон баррасї карда, пас аз љамъоварии шавоњиди лозим
ба тањлил ва санљиши ду дидгоњ пардохта ва бад-ин натиља даст ѐфта, ки Љомї, бо
вуљуди ин ки яке аз шорењони осори Ибни Арабї аст ва афкору орои Ибни Арабиро
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дар љой-љойи осори ў метавон мушоњида кард, аммо дар бораи мавзўи “маръа” њељ
гуна таъсире аз андешањои Ибни Арабї напазируфтааст ва танњо дар боби “миръот:
оина” орои он ду шабоњат доранд. Андешањои Љомї дар бораи зан баръакси Ибни
Арабї манфї ва ба навъе метавон гуфт бардоштњои манфии ў аз омўзањои мазњабї
ва урфу шароити замонаи ўст ва афзун бар ин, миѐни “маръа” ва “миръот” бар
хилофи ваљњи ирфонии афкори Ибни Арабї дар андешањои Љомї пайванде
мушоњида намешавад.
Абдуррањмони Љомї шоир ва нависандаи ќарни нўњуми њиљрї (898) соњиби
осору маљмўањои назму насри бисѐре аст, ки дар олами адаби форсї машњур аст. Аз
он љумла “Силсилат-уз-зањаб”, “Саломон ва Абсол”, “Туњфат-ул-Аҳрор”, “Субњатул-аброр”, “Бањористон” ва... аст. Афзун бар ин “Ӯ њам аз машоихи силсилаи
Наќшбандия ва њам аз номоварони тасаввуфи назарӣ ва махсусан аз шорењони
барљастаи осори Ибни Арабї (м.648 ќ.), ки силсилаи Наќшбандия таваљљўњи махсус
ба мактаби ў доштааст, ба шумор меравад” (Донишномаи забон ва адаби форсї, 1386
љ 2 495) ба гунае ки Ибни Арабиро “муаллими аввал”-и мактаби вањдати вуљудӣ ва
Љомиро “муаллими сонӣ”-и он донистаанд.(р. к.Мубаллиғ 1343, 67) Аз ин рӯ бисѐре
аз мавзӯоти муштаракро метавон дар осори он ду љустуљў ва пайгирӣ кард. Яке аз ин
мавзўъњо масъалаи “маръа” ва “миръот” ва робитаи он ду дар андешаи Љомї ва
Ибни Арабї аст. Дар бораи “зан” ва љойгоњи он, ба вижа дар тасаввуфи исломї
метавон номи занони бисѐреро, ки ќадам дар сайру сулук гузоштаанд, дар кутуби
сӯфия мушоњида кард. Барои намуна номи бисѐре аз ин занони сӯфия ва обида (83
тан) дар бахши поѐнии китоби “Табаќот-ус-сӯфия”и Абдуррањмон Ассулламӯ эњсо
шудааст. (р. р.Ассулламии Нишопурї 1419 ќ. 387) Аммо аз он сў “маръа- зан” дар
ашъори сўфия низ ваљњи хосае дорад ва дар осори бисѐре аз номдорони тариќи
тасаввуф, ба вижа дар ғазалиѐти сўфиѐна метавон “маръа” ро намоду рамзи мањбуб
(р. к.Њодибур Нањзамӣ 1389, 179; 203) ва ѐ дар маънои сўфиѐна ва ирфонии он “Зоти
илоњї” ва “Њубби илоњї” донист. (р. к.1978 м 162) Чунон ки Ибни Арабї дар
Тарљумон-ул-ашвоќ он љо, ки аз бархе занон ѐ асмои муаннас (монанди Њинд, Ќайс,
Лайло, Љамил ва Бусайна) ном мебарад, ба њамин маъно назар дорад, ки ошиќи
висол бад-он маръа ѐ Зоти илоњї аст, ки дар ин сурат маъшуќи ў мутаљалло шудааст
ва ѐ Ибни Фориз низ дар чакомаи сӯфиѐнаи тавили худ ба унвони “Назм-ус- сулук”
ба њамин маъно ишора мекунад ва ба маръа ба унвони маъшуќи худ менигарад.
(Барои огоњии бештар дар ин боб р.к. Муњаммад Мансур,1996 м., 56 -58)
Маќсуд аз тарњи ин мавзўъ муќоисаи андешаи ду номбурда дар ин боб аст.
Чунонки аз осори Абдуррањмони Љомї бармеояд, ба таври куллӣ метавон иддао
кард, ки андешаи вай дар заминаи “миръот-оина” комилан мутаассир аз андешањои
Ибни Арабї аст, вале дар бораи “маръа - зан” аз андешаи Ибни Арабї мутаассир
нашудааст ва бештар тањти таъсири омўзањои мазњабї, бавижа таълими ќуръонӣ аст
ва дидгоњи ў дар боби “зан” манфї аст ва ин нигариши манфии ў таќрибан дар
саросари осори ў машњуд аст ва љуз чанд мавриди маъдуд, ки дар боби пиразанон ва
як ѐ ду маврид аз занони орифаи пешин зикр карда, дар соири маворид дар бораи зан
нигоњи мусбат надорад. Дар ин љо нахуст ду вожа “маръа” ва “миръот” аз назари
вожгонӣ мавриди баррасї ќарор мегирад ва он гоњ робитаи миѐни ин ду арзѐбӣ
мешавад. Бад-ин манзур, ки оѐ аслан миѐни ин ду вожа пайванде аст ѐ хайр? Дар
бахши савум ба андешаи Ибни Арабї дар бораи мавзўи мавриди бањс пардохта
хоњад шуд ва дар бахши чањорум андешаи Љомї дар осори ў мавриди бозбинӣ ќарор
мегирад ва дар нињоят аз матни ҷустори њозир натиљагирӣ хоњад шуд.
Пешинаи пажўњиш. То кунун ба сурати татбиќӣ ба мавзўъи “зан” ва “оина” дар
осори Љомї ва Ибни Арабї пардохта нашудааст. Њарчанд дар бархе аз маќолот дида
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мешавад, ки ба мавзўъи “зан” дар осори њар як аз ду номбурда ба гунае пардохтаанд
ва онњо иборатанд аз;
Бахтиѐр, Марям, (1389). “Маќоми зан дар ирфон бо такя ба орои Ибни Арабї”
Зан ва фарњанг давраи 1. шумораи 3, сањ. 35-39.
Бањманӣ, Мутлаќ, Ядуллоњ ва Алии Шарбатї. (1390). “Љойгоњи зан дар ирфон
ва тасаввуфи исломї (бо такя бар осори Саної, Аттор ва Љомї)”. Зан ва фарњанг.
Соли саввум Шумораи дањум. Сањ.53-69
Љањонгирӣ, Муњсин. (1381). Маќоми зан дар ирфони Ибни Арабї дар њудуди
шариат. Фалсафа. Поизу зимистон. Шумораи 6-7, сањ.5-20
Пурсишњои пажўњиш. Ин пажуњиш дар паи посух додан ба пурсишњои зер аст:
Дидгоњи Ибни Арабї дар бораи “маръа-зан” ва “миръот-оина” дар осораш
чист?
Оѐ “маръа-зан” ва “миръот-оина” дар ирфони исломї, бавижа андешаи Ибни
Арабї бо њам пайванде дорад?
Дидгоњи Абдуррањмони Љомї дар бораи маръа ва миръот чї гуна аст?
Рўйкарди Љомї дар бораи зан ва оина чї нисбате бо андешањои Ибни Арабї
дорад?
Равиши пажўњиш. Равиши пажўњиш дар ин љустор истиќройї аст ва пас аз
љустуљўњои шавоњид дар осори Ибни Арабї ва Љомї ба таљзияву тањлили тавсифии
ѐфтањо даст задааст.
А) Баррасии вожагони “маръа” ва “миръот” ва пайванди миѐни он ду. Бо нигоње
ба муъљамњо ва фарњангњои луғати арабї мушоњида хоњад шуд ки вожаи “маръа” аз
решаи “маръ” аст ва “миръот” аз решаи “раъй”. Чунон ки дар фарњанги “Мунљид”
омадааст: “оина - маръа, маро ва марѐ” (Лувис, 1380, љ 1:632). Дар љилди нахусти ин
фарњанг зайли “маръа” чунин зикр шудааст: “маръ, муръ, миръ, марон (тасния)”
риљол љ (мин ғайри лафз) ва муаннаси он “мараъа, маръа” ба тарки њамза ва нисбат
ба он “маръи” аст: мард (Њамон љо љ 2, 1889). Дар њамин мавзеъ вожаи “имру, имраа
(муаннас)” ба маънои “инсон, мард” зикр шудааст, (р.к: њамон љо) ки дар маънои
музаккар ва муаннас “инсони мард ва инсони зан” хоњад буд. Ба ин мафњум, ки
“инсоният” дар “марду зан” нуњуфта ва муќаддар аст ва мухтас фаќат мард ѐ зан
нест. Аз сўе мутобиќи афкори Юнг метавон гуфт, дар даруни њар марде зане ва дар
даруни њар зане мардест. Чунонки дар ирфони Ибни Арабї низ чунин аст ва вай
гуяд: “
... Њамоно унусат љузви вижагињои мардон аст...” (Ибни Арабї, 2011 м:348) Ё
Ќайсарї гўяд: “
Бидон, ки зан ба эътибори
њаќиќат айни мард аст ва (танњо) ба эътибори таъайюн њар як аз он ду аз дигаре
мутамоиз њастанд” (Р. К.Ќайсарї, 1375:1158). Низ дар Ќуръони карим њар гоњ сухан
аз “ал-маръ” меравад, бештар ба маънои ом “инсон” аст ва хосса “мард” ва фарди
музаккар: “
; ва бидонед,
Худованд миѐни инсон ва ќалби ў њоил мешавад...” (Анфол, 24). Њамчунин, вожаи
“имраа, нисо ва нисва, љ (мин ғайри лафз): зан” (Њамон:1890) дар Ќуръони карим ба
маънои “зан” зикр шудааст ва маънои оми онро метавон “инсони зан” донист. Чунон
ки мефармояд “
: Њангомеро, ки њамсари Имрон гуфт: “Худовандо! Он чиро дар рањм
дорам, барои ту назр кардам, ки “муњаррар” (ва озод барои хидмати хонаи Ту)
бошад” (Оли Имрон, 35). Бар хилофи вожаи “маръа”, ки дар Ќуръон ѐд нашудааст
(Ќаршї, 1371, љ 6: 246).
Чунон ки мушоњида мешавад ду вожаи “маръа” ва “миръот” аз назари решањо
бо њам пайванде надорад, зеро аввалї аз решаи оромї ва суриѐнї аст ва дуввумї аз
решаи “руъят” ба маънои “дидан” зикр шудааст:
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“
” (Мустафо,
Бито, љ. 11:57).
Бо вуљуди ин, метавон дар заминаи пайванд байни “маръа” ва “миръот” вожаи
“маръї” - ро мавриди таъкид ќарор дод, ки аз сўи дигар дар нисбат аз “маръ мард”
аст, вале маънои дигари он “мард бо мурувват ва мардумї” аст (Луис, 1380, љ.2:
1889).
Аммо оѐ метавон гуфт, ки дар ирфони исломї, ба вижа ирфони Ибни Арабї низ
пайванде миѐни онњо нест?! Ин пурсиш худ мавзӯест, ки дар идомаи ин љустор бад-он
посух дода мешавад.
Б) Дидгоњи Ибни Арабї дар бораи “маръа” ва “миръот” ва пайванди онњо. Агар
дар осори Ибни Арабї љустуљў шавад, ду дидгоњи мутавофит, аммо мусбати ў дар
бораи “зан” ва “оина” рӯй менамояд. Дидгоњи нахусти ў аз љанбаи космолуљӣ ва
вуљудшиносист, ки вай зан ва оинаро дар масири халќи нузулии вуљуд мавриди
баррасӣ ќарор медињад, то он љо, ки бисѐре аз оѐти Ќуръони карим ва ањодису
ривоѐти ворида аз Паѐмбари акрам(с) - ро бар њамин мабно ва дар ростои исботи
андешањои худ воковӣ мекунад ва даст ба таъвилњое мезанад, ки дар нињоят њама ба
нафъи “зан” ва “занонагї” (унусат, модинагї) тамом мешавад ва бархе дар
навиштањои худ бад- ин мавзўъ пардохтаанд, ки аз он љумла аст маќолаи дуктур
Муњсин Љањонгирӣ бо унвони маќоми зан дар ирфони Ибни Арабї дар њудуди
шариат, ки дар фаслномаи фалсафаи донишгоњи Тењрон ба чоп расид ва дигари
маќолаи дуктур Марям Бахтиѐрї бо унвони “Маќоми зан дар ирфон бо такя бар
орои Ибни Арабї” аст, ки дар маљаллаи “Зан ва фарњанг” мунташир шудааст. Аммо
таќсимбандї ба шеваи мо дар њељ яке аз ин ду маќола дида нашуд, зимни ин ки ба
пайванди миѐни “зан” ва “оина” низ таваљљўњ нашуда, ки дар ин љустор бад-он
пардохта мешавад.
Аз дидгоњи вуљудшиносї дар осори Ибни Арабї иборте дида мешавад, ки аз он
иртибот ва пайванд миѐни ду вожа -“маръа” ва “миръот” ба зењн мутабодир ва исбот
мешавад. Ибни Арабї аз як назар дар бањс аз “зан” ба мавзўи “унусат-модинагї”
ишора мекунад ва унусатро гоње бартар аз “зукурат-наринагї” медонад. Барои ин
матлаб, њангоме, ки сухан аз миръот-оина дар осори Ибни Арабї ба миѐн меояд, ба
вижа матолиби фасси нахуст аз «Фусус-ул-њикам» ба назар мерасад, ки дар боби
одами куллї ва миръот ваљњи илоњї будани ўст. Ба ин мафњум, ки одами куллї ѐ
“Ҳаќиќати Муњаммадӣ”, ки рӯњи сорї дар кулли оламу коинот аст, њамчу оинае
барои зоти Њаќ Таъоло ва асмову сифоти ўст ва дар дар маротиби нузали хилќати
кавни љомеъ аст, ки дар нињояти таназзулоти халќї ќарор дорад. Аммо ваќте сухан
аз“маръа” ба миѐн меояд, фасси охири «Фусус-ул-њикам», яъне фасси њаќиќати
Муњаммадия мавриди таъкид ќарор мегирад ва барљастагии бештаре дорад, ки Ибни
Арабї дар он бо таваљљӯњ ба њадиси машњури Набавї (с) мабнї бар “
Аз дунѐи шумо се чиз барои ман мањбуб шудааст:
занон, бўи хуш, ва нури чашми ман дар намоз аст” (Фурўзонфар, 1390: 236) мекўшад
ва баѐни таќдими вожаи “нисо” дар маънои космолуљӣ бипардозад ва дар тафсири ин
њадиси шариф мегӯяд: “Паѐмбари ислом (с) вожаи “нисо” –ро дар ин њадис зикр
фармуда, чун ин вожа љамъи биловоњид аст ва нафармуд (маръа), бинобар ин, бо
вожаи “нисо” таъхири вуљуди занонро ирода фармуда, чун “насањ” ба маънои
“таъхир” аст. Њамчунон ки ваќте мегуем “насиа”- харидан, манзури харидан ба
таъхир аст ва аз ин руй натиља мегирад, ки дӯстиву муњаббати Паѐмбар (с) занонро
љуз ба мартабаи вуљудӣ нест:
(Р. К. Хоразмї,
1378:90-789) бинобар ин Ибни Арабї вожаи “нисо”-ро ба гурўњи башарї итлоќ
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мекунад, ки унусат бар онњо ғолиб аст, на бар “маръа” ба маънои зан дар урфу
иљтимоъ ва дар воќеъ рутбаи вуљуди нафси куллияро баѐнгар аст, ки пас аз аќли
аввал љой дорад (р. к. Кату, 2008 м.: 142) ва дўстиву муњаббати Паѐмбар (с) бар занон
дар воќеъ дӯстии аќли аввал барои зуњур дар нафси куллияе аст, ки аз он содир
шудааст. Дар љой-љойи китоби “Футӯњоти маккия”низ ин маъно баст дода шудааст
ва барои исботи пайванд миѐни “маръа” ва “унусат” ва “нафси куллия” аз ањодиси
мухталиф бањра мебарад ва ин аз он рўст, ки
Унусат
дар тасаввуроти сӯфия таљассуде барои нафс аст (Људаи Наср, 1978 м.: 152). Ба ин
тартиб, аз назари ў “унусат”, ки дар андешаи исломиву мазњабї ба “лавњи мањфуз” ва
“нафси куллия” аз он таъбир мешавад (њамон љо, 140). Аз аввалин мављуд, яъне “аќли
аввал”, “ќалами аъло” ва “њаќиќати Муњаммадия” мунташир ва содир мешавад ва
дар тамоми кавну коинот сорї аст ва ин “унусат” дар рутбаи мутаахир аз аќли аввал
аст ва аз гурўње аз башар, ки ин вижагї дар онњо ғолиб аст, ба “нисо” таъбир
шудааст аз љињати таъхир дар вуљуд, ки метавон ин мавзўъро бо он чи дар афсонањо
ва устурањо низ ањодису ривоѐти исломї омада мабнї бар хилќати муаххири занон аз
пањлӯи чапи мардон дар пайванд донист. Масалан, дар “Бињор-ул-анвор” аз
Абўбасир ба наќл аз Абўабдуллоњи Содиќ омадааст, ки “маръа-зан” аз он љињат ба
ин ном номида шуд, ки аз маръ-мард зода шудааст. Яъне, Њавво аз Одам (а) офарида
шудааст:
Маљлисї, 1404 њ.ќ. љ.57:265)
Дар заминаи пайванди миѐни “маръа” ва “миръот” метавон аз суханони худи
Ибни Арабї истинбот љуст ба ин гуна, ки тибќи назари вай аввали аъдоди фард
(афрод) адади се аст ва низоми офариниш бар асоси њамин адад падид омадааст ва се
пояи хилќат иборатанд аз “њаќ”, “раљул” ва “зан” (Р. К. Ќайсарї, 1375: 1167). Ба ин
мафњум, ки
“Худо буд ва бо Вай чизе набуд” (Садрї Ниѐ, 1388:
370) ва пас аз он
Худованд одамро ба сураташ офарид (Њамон љо,
113). Ин “одами куллї” ва “Ҳаќиќати Муњаммадї” њамон аќли аввал аст ва нахустин
содир аз воњиди њаќиќї дар воќеъ, сурати Њаќ таъоло аст, ки аз сўе миръот зоти
илоњї буд ва аз сўи дигар майл ба дидани рўи худ дошт, ки аз ин майлу гароиши
одам (аќли аввал) Њавво (нафси куллия) падид омад, ки дарвоќеъ, метавон гуфт
“Њавво дараљаи сонї дар вуљуди мутааййин аст ва рамзи нафси куллия аст, ки ба он
Њаввои самовия (Celestial Eve) низ мегўянд” (Corbin, 1969: 168). Аз ин тамоюл ва
гароиш дар ирфон ва хилќати Њавво аз пањлӯи чапи Одам таъбир шудааст:
“Њаќиќати инсониятро дар љамиъи аволим музоњир аст. Пас, мазњари аввали ў дар
олами љабарут рўњест мусаммо ба аќли аввал. Пас, одами аввал ўст ва Њавво нафси
куллия аст, ки аз пањлӯи чапи Одам махлуќ аст ва мардонро аз ин љониби чап
љонибест, ки ялї халќ аст ва ямини ў љонибест, ки ялї Њаќ аст” (Хоразмї, 1385: 100).
Ба иборати бењтар “одами куллї” ѐ “Ҳаќиќати Муњаммадия” оинаи зоти Њаќ таъоло
аст ва њамчунон, ки њар оинае ду ваљњи равшану тира дорад, миръоти “Ҳаќиќати
Муњаммадӣ” низ аз ду ваљњи њаќќї ва халќї бархурдор аст ва ваљње, ки дар он асмову
сифотро аз зоти илоњї истифоза мекунанд. Ваљњи њаќќии он ва ваљње, ки бар кавну
коинот ифодаи файз мекунад, ваљњи халќии он аст. Аз сўе ин ифодаи файзи
“Ҳаќиќати Муњаммадия”, ки њамон аќли аввал аст, ба васотати нафси куллия сурат
мепазирад, ки дар воќеъ, метавон гуфт њамон ваљњи халќии “Ҳаќиќати Муњаммадӣ”
аст ва аз издивољи аќли аввал ва нафси куллї аќли сонї ва ба табаи он коинот содир
мешавад (Р.К.Мислотї, 1997 м.: 66). Пас, нафси куллї зарфест барои ифозаи аќли
куллї ва оинаест барои он, чаро ки њар чи ба иљмол дар аќли куллї аст, тафсилан дар
нафси куллї низ њаст:
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(Ќайсарї, 1375: 89)
Ва агар ин нафси куллия ѐ маръа набуд, ин њама мазоњири касираи мављудот низ
намебуд: “Чи маръа мазњарест аз мазоњири куллия, ки мутафарреъ мешавад аз ў
мазоњири касира” (Хоразмї, 1385: 786). Њамчунин, њамон гуна ки Њаќ таъоло дӯст
дошт худро дар оинаи зоти одами куллї мушоњида фармояд, одам низ дўст дошт
худро дар зоти сурати худ, ки маръа њамон сурати ўст, мушоњида намояд:

Пас, мустатир шуд њаќ, яъне рӯњи њосил аз нафси инсонї дар љавњаре, ки инсон
ба он инсон аст...баъд аз он берун овард аз он шахсе ба сураташ ва ўро маръа ном
нињод. Пас, майл карда ба сўи ў чун майли куллї ва љузваш ва маръа низ низ ба сўи ў
майл кард, чун майли чизе ба ватанаш, яъне аслаш (њамон љо, 785). Дарвоќеъ, ба
ќавли Ќайсарї зан сурати мард ва зоњири ў љузъест аз мард, ки аз ў људо шудааст ва
шавќи Набї (с) ба зан аз боби шавќи куллї ба љузъи худ аст:
(Ќайсарї, 1375: 1158)
Аз ин рў, њубби тамошои одам дар зоти миръотсон маръа (зан) аз љинси њубби
зоти илоњї барои тамошои худ дар оинаи зоти одами куллї аст: “Расул (с) маръаро
ба њамон дўстї дўст медорад, ки Њаќ Расулро ба он дўст дошт, лољарам дўст доштани
Расул (с) маръаро аз барои тахаллуќ аст ба хулќи илоњї, ки он чи бар сурати Ӯст ва аз
Ӯ мутафарреъ шудааст, дўст медорад” (Хоразмї, 1385: 786).
Бо ин суханон то кунун мавориди зер собит аст:
1.
Нахустин махлуќ одами куллї ѐ “Ҳаќиќати Муњаммадӣ” аст;
2.
“Њаќиќати Муњаммадия” аз сўе сурати Њаќ аст;
3.
Аз сўи дигар низ миръоти зоти Њаќ аст, ки Њаќ худро дар он ба тамошо
менишинад;
4.
Худ ин миръот ду ваљњи њаќќї ва њалќї дорад;
5.
Ваљњи халќии он Њавво (нафси куллия) аст;
6.
Аќли аввал (Одам) ба нафси куллия (Њавво) майлу њанин дорад ва
баръакси он низ содиќ аст, ки аз он дар алфозу ибороти Ибни Арабї ба “њанин:
гароиш ва шавќ” таъбир шудааст;
7.
Муњаббати Одам ба Њавво аз љинси муњаббати Њаќ ба Одам аст;
8.
Њавво сурати мазњари Одам аст ва аз он мазоњири касираи олам падид
меояд.
Аз дидгоњи урф ва башарї низ агар дар осори Ибни Арабї љустуљў шавад, вай
ба “зан” эњтироми бисѐре мегузорад ва ба ў ба дидаи икрому такрим менигарад. Вай
мегўяд, ки дар овони љавонї ба занон њељ рағбате надошт, аммо чун њаќиќати њадиси
набавї (с)-ро, ки пеш аз ин зикр шуд, дарк кард, аз њама ба занон мењрубонтар
гардид (р. к. Ибни Арабї, Бито, љ. 2, 124-125). Бо нигоњи гузаро ба осори ў
дармеѐбем, ки вай аз заноне, ки дар зиндагии шахсии ў наќш дошта ва ѐ ба ў таъсири
рўњонї доштанд, ба некиву бузургї ѐд мекунад, чунонки ин сухан аз девони
“Тарљумон-ул-ашвоќ”-и ў аз ашъоре, ки барои Низом-духтари Макинуддини
Исфањонї суруда, комилан ошкор аст. Аз сўе вай дар масири сайру сулуки худ тањти
тарбияти заноне буда, ки аз онњо бо эњтирому бузургї ѐд мекунад. Аз он љумла аст
Умми Зањро ва Фотимаи Ќуртубї бинти Ибни Мусанно “ки ўро модар хитоб
мекард” (Барои огоњии бештар р. к. Љањонгирї, 1390: 41-42) ѐ хоњари Макинуддин,
ки ўро “Шайхат-ул-Њиљоз ва Фахр-у-нисо бинти Рустам муаррифї мекунад” (њамон
204

љо, 76. Њамчунин дар девони Ибни Арабї аз касони зиѐде ном бурда шуда, ки худ ба
дасти хеш ба онњо хирќа пўшондааст ва аз онњо ба некиву бузургї ѐд мекунад. Њамаи
инњо баѐнгари ин аст, ки маќоми зан дар назари Ибни Арабї бисѐр боло аст ва њатто
ба “тасовии њуќуќи зану мард басанда намекунад, балки ањѐнан занро бар мардон
бартарї медињад” (њамон љо, 1381: 6). Аз назари ў издивољу никоњ арзишманд аст ва
таљарруду буридан аз дунѐ мавриди накӯњиш (Р. К. Ибни Арабї, Бито, љ. 2, 217). Аз
назари ў муњаббат ба занон мояи ќурби илоњї аст ва онро мероси набавї медонад (Р.
К. Ибни Арабї, Бито, љ. 3, 276), чун дўст доштани занон аз дўст доштани илоњї
нашъат мегирад:
Аз барои њамин маъно...њубби нисо дар ќалби Муњаммад (с) аз тањаббуби илоњї
буд...(Хоразмї, 1385: 794). Орифи њаќиќї касеро медонад, ки ќадри занонро бидонад
ва мояи камоли ориф он аст, ки занонро дўст бидорад, чун дўст доштани занон
мероси набавї ва њубби илоњї аст ва чунин орифест, ки дар дўст доштани зан бухл
намеварзад:
Ибни Арабї (Бито, љ. 3, 285-286)
Бинобар ин, зан дар маънои урфу ом ва маќоми ў низ аз назари Ибни Арабї
љойгоњи болое дорад ва дар осори худ ба навъу љинси зан низ њамчун зан дар маќоми
унусат ва оинагии нафси куллия барои аќли аввал ва ба ибороти содатар зан дар
маќоми илоњї ва рӯњонии худ эњтироми вижае ќоил аст. Шояд ба љуръат битавон
гуфт, ки бино ба гуфтаи худи Ибни Арабї, ки пас аз дарки њаќиќати њадиси набавї
мабнї бар “
” ба занон беш аз њама мењр меварзид. Натиљаи нахуст, яъне
эњтиром ба навъи љинси зан бархоста аз натиљаи дувум, яъне дарки маќоми зан дар
низоми хилќат ва сайри вуљудшиносии ўст. Чунонки худ мегўяд:
Њамон љо, 2011 м., 226
Яъне, њангоме ки унусат бароям таљалло кард, аз он њайрон шудам, њарчанд ки
дар зишттарин суратњо бароям ошкор шуд.
Ба њар рўе ба унвони натиљаи ин бањс метавон гуфт, ки Ибни Арабї ба зан дар
њайтаи вуљуд ва мављуд назари мусбат дорад ва ба дидаи эъзоз ва икром ба ў
менигарад ва натанњо ўро оинаи мард ба унвони одами куллї ва нахустин мављуд ва
махлуќ медонад, балки такрими ў аз зан то ба он њад аст, ки гоње ўро бар мардон
бартарї медињад ва дар дастгоњи хилќат ўро соњиби сифоти илоњї медонад, ки
муњимтарини онњо сифати хилќат аст, ки бидуни ў имтидоди аъѐни собита ба љањон
ва падидаи офариниш мухтал мешавад.
В) Дидгоњи Љомї дар бораи зан ва оина. Бо мутолиаи осори Нуриддин
Абдуррањмони Љомї дидгоњи ў дар бораи оинаро метавон бо назари Ибни Арабї
дар осораш њамхон ва њамоњанг дид, чунон ки вай дар фасси нахуст аз “Наќд аннусус фї шарњи “Наќш-ал-фусус” дар бораи оина будани одами куллї шарњу тафсир
дорад ва одами куллиро, ки нахустин махлуќ аст, оинае барои зоти илоњї донистааст
(Р. К. Љомї, 1370: 82-110). Аммо дар њељ љое аз ин китоб ба зан ба унвони оинаи мард
ишора нашудааст. Ин сухан дар бораи соири осори Љомбї низ содиќ аст ва
наметавон назарияи нахусти Ибни Арабиро дар боби такрими зан дар њавзаи
вуљудшиносї (ба унвони оинае барои одами куллї ѐ “Ҳаќиќати Муњаммадӣ”)
мушоњида кард, ба гунае, ки гўѐ ин андеша ба ў нарасидааст. Вай њам ба таъйини
сонї ва њам ба кавни миръот итлоќ мекунад, аммо ба унусати матрањ дар андешаи
Ибни Арабї таваљљӯње нишон надодааст:
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Баъд аз он дар таайюни сонї
Шуд муфассал шууни пинњонї...
В-аз пайи он њаќоиќи мазкур
Омад аз мавтани бутун ба зуњур.
Гарчи буданд ботин андар зот,
Зоњири зот буд чун миръот.
Акси ботин намуд дар зоњир,
Гашт имкон вуљубро сотир (Љомї, 1378, љ.1, 132).
Сипас дар идома пас аз пайдоиши кавну олами њастї онро чунон оинае бидуни
љило медонад, ки одам љилои он омад:
Омад оина љумла кавн, вале
Њамчу оинае накарда љалї.
Нанамуд андар ў ба ваљњи камол,
Сурати Зулљалоли ва-л-ифзол.
З-он ки буд ин тафарруќи ададї,
Монеъ аз сирри љамъии ањадї.
Гашт одам љилои ин миръот,
Шуд аѐн зоти ў ба љумла сифот.
Мазњаре кашт кулливу љомеъ,
Сирри зоту сифот аз ў ломеъ.
Мутаљаллї шуд андар ин мазњар,
Њама асмо ба ранги якдигар.
Шуд тафосили кавнро муљмал,
Бар мисоли таайюни аввал.
Ба вай ин доира мукаммал шуд,
Охирин нуќта айни аввал шуд.
Мусњафе гашт љомеи оѐт,
Њастияш ғояти њама ғоѐт (њамон љо).
Чунонки аз ин абѐт бармеояд, гўѐ фасси нахусти “Фусус-ул-њикам”-и Ибни
Арабиро ба форсї тарљумаи манзум кардааст ѐ дар “Њафт авранг” дар тайи достон
нисбати динии афрод бо њазрати Расули акрам (с) ва адами фоидаи нисбати тинї бо
он њазрат Шайхи Мањнаро чунон миръоте донистааст, ки аксу њаводиси љањон дар он
миръот мутаљалло мешавад:
Шайх оинаест, лек карї
Рӯяш аз ранги эњтиљоб барї.
Гашта дар маркази љањон маркуз,
Рў ба рўи љањониѐн шабу рўз.
Њарчи зоњир шавад зи љумла љињот,
Мунъакис гардад андар он миръот (њамон љо, 215).
Бар асоси ин абѐт ва мутобиќи назари Ибни Арабї авлиѐу-л-Лоњ ѐ дар забони
Љомї шуюхи комил низ дар њукми инсони комил њастанд.
Тамоми назари ирфонии Љомї дар бораи миръот-оина дар њамин чанд байт
хулоса мешавад ва беш аз ин, дар бораи оина наметавон дар осори ў ѐфт. Аммо дар
бораи зан дар нигоњи урфї ва иљтимої ва ба унвони љинсу навъи зан Љомї баръакси
Ибни Арабї таќрибан дар тамоми маворид нигоњи манфї дорад ва танњо дар яке ду
маврид аз бархе аз занони сӯфимаслаки гузашта ба некї ѐд мекунад. Албатта, бо ин
ѐдоварї, ки вай дар “Бањористон”-и худ, њангоме ки ба зикри сӯфиѐни маъруфи
гузашта мепардозад, ба њељ як аз занони ин тоифа ба мисли Робиаи Адавия бо чунон
шуњрату овозае ишора накардааст. Дар “Њафт авранг” дар боари зане, ки дар диѐри
Миср сї сол дар маќоми њайрат бар як љой монда буд, омадааст:
Зан магўяш, ки дар кашокаши дард,
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Як сари мўйи ў бењ аз сад мард.
Марду зан масти наќши пайкари хок,
Љони равшан бувад аз инњо пок (Њамон љо, 218).
Ё дар љои дигар дар достони “Бозға номе аз насли Од” мегўяд:
Дило, мардонагї з-ин зан биѐмўз,
Ба мотам шева бин, шеван биѐмўз (Њамон љо, љ. 2: 103).
Бо таваљљӯњ ба ин абѐт метавон ба натиљаи дигаре низ даст ѐфт ва он ин ки аз
назари Љомї низ занон ќодиранд ба маротиб ва дараљоти болое дар сайру сулук ноил
шаванд. Аммо бар хилофи мардон нодир ва шумори онон маъдуд аст ва дар ин назар
бо Ибни Арабї ҳамовост.
Аммо дар бораи нигоњи манфии Љомї нисбат ба занон метавон гуфт, ки дар
бисѐре аз маворид нигоњи мардонаи Љомї дар осораш комилан машњуд аст ва аз сўе
мардонро бар занон бартарї медињад ва аз забони шахсиятњои достонии осори худ
занонро бо сифоти манфї њамчун “бастабол” ва “бечора” мехонад, ки ишќварзї
кори онон нест, балки мояи нангу айб ва ори онон аст ва низ молики кори худ
нестанд ва зоњиран наќизи њамаи ин маворидро барои мардон пазируфтааст:
Мардон њама љо хуљастањоланд,
Бечора занон, ки бастаболанд.
Омадшуди ишќ кори зан нест,
Зан молики кори хештан нест.
Ишќе, ки бароварад сар аз љайб,
Аз мард њунар бувад, зи зан айб (Њамон љо, 250).
Аз сўи дигар мардонро аз занон барњазар медорад, чунонки дар насињати
муљаррадон пайваста аз занон ба бадї ѐд мекунад ва усулан издивољро “тааллуќ ба
зан” ва тааллуќ ба занро “дасту по бастан” мехонад ва тавсия ба таљарруд мекунад,
то њамчун Исо (а) вораста ба осмонњо уруљ кунанд ва аз назари ў, ки аз забони
њакиме баѐн мекунад, ин тааллуќ ба зан ва издивољ навъе бехирадї ва ба навъе
девонагї аст:
Таалуќ ба зан дасту по бастан аст,
Таљарруд аз он банд ворастан аст.
Чи хуш гуфт доно њакиме, ки гуфт:
Ки дорам зи хоњандаи зан шигифт.
Падарзан, ки духтар ба чашмаш накўст,
Дилу дидааш њар ду рӯшан ба ўст,
Бувад бар дилаш духтар он сон гарон,
Ки сад гуна андӯњ бар дигарон.
Кунад симу зар вом бањри љињиз,
Ки сўяш шавад рағбати шўй тез.
Дусад њила дар хотир овезадаш,
Ки то аз дил он бор бархезадаш.
Зи ногањ салиме зи тадбири пок,
Нињад по дар он тангнои њалок.
Зи љони падар гирад он борро,
Шавад тавќкаш ғулли идборро.
Яке шод, к-онаш зи гардан фитод,
Яке хуш, ки онро ба гардан нињод.
Хирад номи он кас ба бихрад нињад,
Ки ин бори бењуда бар х(в)ад нињад (њамон љо: 81-480).
Љомї дар мавозеъи дигаре аз осори худ низ њамаи вижагињои бадро барои
љинси зан бармешуморад ва ононро мояи гирифториву банд медонад. Њатто барои
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шуюхе, ки моил ба тааммули руњї ва расидан ба марњилаи камол њастанд, чунонки
дар баѐни њоли шуюхи носипардароњ ва нарасида дар маќоми камол гўяд:
В-он дигар шайх бинї халќи љањон,
Карда худро алам ба зикри нињон.
Чашм пўшида, лаб фурў баста,
Нафас аз њарфу савт бигсаста.
Гоње аз фикри зан фитода ба банд,
Гањ фурў монда дар ғами фарзанд.
Рафта аз њиммати фурўмоя,
Дар љуволи хаѐл бемоя.
Бар зану духтараш фиканда назар,
Њар якеро људо кашида ба бар (њамон љо, љ. 1: 86).
Шояд дар баррасии нахустин, чунин ба назар ояд, ки дидгоњи Љомї дар бораи
зан баргирифта аз урф ва иљтимои давраи ўст ва ба қавле дар ањди Љомї «зан дар
њавзаи писандњои ќуруни вустої мезистааст» (Моили Њиравї, 1337: 123) ва ба зан бо
бадбинї нигариста мешуд, (Сидќ, 1380: 138) аммо агар даќиќтар нигариста шавад,
назари ў бештар баргирифта аз омўзањои Қуръон ва њадис аст. Ба унвони намуна вай
мегўяд:
Њайф бувад, к-аз паи фарзанду зан,
Доғ нињї ин њама бар хештан (Љомї, 1378, љ. 1: 512).
Манзури шоир дар ин байт гирд овардани мол ва амвол ба хотири зан ва
фарзанд аст, ки мухотабро аз доғи зар ва маскук нињодан бар худ ба хотири
нонхўрон нањй мекунад. Чунон ки Худованди мутаъол дар Қуръони карим дар боби
касоне, ки ба љамъ кардани бењосили мол мепардозанд ва онро дар роњи Худо инфоќ
намекунанд, мефармояд: «...
: Ва
касоне, ки тилло ва нуќраро ганљина ва захира ва пинњон месозад ва дар роњи Худо
инфоќ намекунанд, мефармояд:
ба
ба
Дар он рўз, ки онро дар оташи љањаннам гарм ва сўзон карда ва бо он суратњо
ва пањлуяшонро доғ мекунанд (ва ба онњо мегўянд): ин њамон чизест, ки барои худ
андўхтед (ва ганљина сохтед)! Пас бахшед чизеро, ки барои худ меандўхтед (Тавба,
35)
Њар чї љуз Ҳаќ, њама ғам асту њазан,
Чи сарову дукону баччаву зан (Љомї, 1378, љ.1: 194).
Мафњуми байти фавќро низ метавон баргирифта аз ояти каримаи зер донист, ки
мефармояд: «
: ва бидонед, амвол ва авлоди
шумо василаи озмоиш аст ва (барои касоне, ки аз уњдаи имтињон бароянд) подоши
азиме назди Худост» (Анфол, 28). Ё дар љои дигар, ки мол ва фарзанд ва фузунии
онњоро мояи азоб муаррифї мефармояд:
ва (фузунии) амвол ва авлоди онњо туро дар шигифтї фурў набарад. Худо
мехоњад ононро ба василаи он дар зиндагии дунѐї азоб кунад ва дар њоли куфр
бимиранд!» (Тавба, 55 ва 18). Низ бархе аз занон ва авлодро душмани муъминон
муарифї фармуда, ки бояд аз онон парњез кард: «
Эй касоне, ки имон овардаед! Баъзе аз њамсарону фарзандонатон
душманони шумо њастанд, аз онњо барњазар бошед”
Афзун бар таълими ќуръонї, омўзањои ањодису ривоѐтро низ метавон дар
шаклгирии андешањои манфии Љомї нисбат ба занон дарк кард. Чунонки дар абѐти
зер дар наќси занон мефармояд:
Зан чї бошад? Ноќисе дар аќлу дин
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Њеч ноќис нест дар олам чунин.
Дур дон аз сирати ањли камол,
Ноќисонро сухра будан моњу сол (Љомї, 1378, љ. 1: 410).
Мафњуми абѐтро метавон дар ин сухан аз Амиралмуъминин Алӣ (а) мушоњида
кард, ки: «
...: Эй гурўњи мардум!
Занон дар имон ва њаззу аќл ноќис њастанд (Нањљ-ул-балоға, 79).
Дар бисѐре аз маворид Љомї аз матн ва мафњуми ањодис ва ривоѐт истифода
мекунад ва аз онњо дар љињати тахриби унсури вуљуди зан, камоњї бањра мебарад ва
дар љой-љойи осори худ ба тариќи мухталиф дасти бад-ин кор мезанад, ки
маъмултарини онњо ин аст, ки афкори худро аз забони шахсияти достонї баѐн
мекунад. Масалан, бо таваљљӯњ ба мафњуми њадиси зер, ки дар он ба некї нисбат ба
занон амр шудааст ва метавон гуфт, ки дар љињати риояти њоли занон аз сўйи мард
аст ва њадис худ мазмун ва мафњуми мусбат дорад, чунонки Њазрати набї (с)
мефармояд:
«
:
Бо занон ба некї рафтор кунед, зеро зан аз пањлӯи каљ халќ шудааст (Њамон љо,
54). Гўйӣ Абдуррањмони Љомї танњо ба бахши нахусти њадис таваљљӯњ дорад ва каљ
будани зоти занро аз њадис истинбот мекунад ва занро ба дурўї, каљравї ва дурўғгўй
будан дар аќволу ањвол муттањам мекунад ва мегӯяд:
Зан аз пањлӯи чап шуд офарида,
Кас аз чап ростї њаргиз надида.
Бидонад, њар кї бишносад чапу рост,
Ки аз чап ростї мушкил тавон хост (Љомї, 1378, љ.2: 139).
Ин дар њолест, ки Ибни Арабї аз њамин њадиси шариф ба тамом ва камол бањра
мебарад ва бо зењне зебо ва боз гўяд:

(Ибни Арабї, 2011 м.: 155).
Яъне, он (унусат) љуз аз вуљудест, ки бад-он маръа, дунѐ ва мартабаи волои (он)
падид омадааст. Мардум бар ин боваранд, ки вуљуди зан аз нафс (дар Ќуръон) ва
пањлӯи каљ офарида шудааст, ки агар бихоњї онро рост кунї, хоњї шикаст ва
шикастани он љуз људої нест, ки ба он гирифтор ої ва агар бихоњї аз зан мутаматтеъ
гардї, каљии ў ба њамон гуна боќї мемонад ва осоиши шумо аз байн равад.
Њамчунин, Љомї занро мављуде медонад, ки мазњари маният ва пайваста дар
паи ин маният аст ва дар воќеъ, ба навъе бо нигоње воќеъгароѐна ба масоили
биологии зан ва мард, мардони њаќиќиро маниафкан медонад ва касеро, ки ба ин
дараља расида бошад, ки маниятро аз худ дур кунад, “мард” мехонад, вале чунин касе
њаргиз «зан» нахоњад буд, чун зан ба сиришт ва ба ќањру ќаср маниятпазир аст.
Чунонки дар воќеияти хориљї ва бо таваљљӯњ ба љинси зан ва мард низ ин гуна аст ва
аз ин рўй мегўяд:
Шав чу мардон, манї аз хеш фикан,
На маниљўву манигир чу зан (Љомї, 1378, љ. 1:664).
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Бисѐре дигар аз сифоти манфиро низ шоир барои занон дар осори худ зикр
кардааст, ки њамаи онњо ба навъе аз нигоњи ғайриирфонї ва урфии ў њикоят дорад ва
чунонки ѐд шуд, бештари наќши омўзањои ќуръонї ва њадисї дар онњои пурранг аст
ва ѐ ба таври куллї метавон гуфт, ки дидгоњи нимамазњабї нисбат ба зан дорад. Аз
он рўй, «нимамазњабї» зикр шуд, ки шоир аз мадњ ва замми зан дар маорифи
мазњабї бештар ба љанбаи манфии он мутавассил мешавад ва баракси Ибни Арабї
њамаи тављењњо ва тафсирњои ў аввалан, аз оѐти Ќуръони карим сатњї ва мустаќим
аст ва сониян, аз таъолими ањодис ва ривоѐти ворида таъвил ва тафсиру тављењњои
манфї дорад. Њамчунин, метавон гуфт, ки вай ба истилоњи имрўзї, рўйкарде
љинсгаро нисбат ба зан дорад ва занонро бардањои љинсии шавњарон медонад, ки дар
маќоми тамсил метавон гуфт, дар нигоњи ў занон њамчун обе њастанд барои фурў
нишондани оташи шањвати мардон:
Чора набвад ањли шањватро зи зан,
Суњбати зан њаст бехи умр кан (Њамон љо, 410).
Асосан, ин бахш аз абѐти Љомї «дар мазаммати занон» аст ва њамаи абѐт дар
сарзаниши љинси занон омада ва доди суханро дар ин њавза сар додааст. Вай занонро
нахле мумаййин медонад, ки шохи вафо надорад, гулшани мушкинбў ва мевааш
ширин нест ва низ ононро хоин ва бадањд муаррифї мекунад:
Нахлест, вале зи мўй баста,
К-аз як љунбиш шавад шикаста.
Не аз гули ў машом мушкин,
Не меваи ў ба ком ширин.
Бар вай њама шоху барг бастанд,
Љуз шохи вафо, к-аз ў шикастанд...
Чун бо дигаре шавад њамоғўш,
Паймони туро кунад фаромўш.
Бигсил кафаш аз кафи нигорин,
Чун пок шуд аз нигор порин.
Кардаст ба дасти дигар оњанг,
Кафро мадењ аз њинои ў ранг (Њамон љо, љ. 2: 341).
Ёдоварии абѐти зер аз Амиралмуъминин Алї ибни Абитолиб аст, ки
мефармояд:
“
”

ба
(Девони имом Алї ибни Абитолиб, 1426 њ.ќ. 14).
Яъне аз ѐди занон бипарњез, ки вафое надоранд ва боди сабо ва ањди онон (дар
њукм) яксон аст. Дилатро мешикананд ва дигар онро тармим намекунанд, чун
дилњояшон аз вафо тињї аст.
Г) Муќоисаи афкори Ибни Арабї ва Љомї дар бораи зан. Дар муќоиса афкори
Љомї бо Ибни Арабї метавон ба ду нукта ишора кард: нахуст ин ки Љомї дар осори
худ бештар «таљарруд»-ро меситояд ва мухотабро ба таљарруд ва дурї аз тааллуќ ба
зан ташвиќ мекунад, чаро ки аввалан, њар солик ва марди рање, ки њамати асбоби
љањонро яксу нанињад, зансифат аст ва ба ќавли худи шоир њатто зан аз ў бењтар ва
бартар аст:
Касби асбоб бувад пардагарї,
Шеваи фаќру фано пардадарї.
Мардие кун, њамаро як сӯ нењ,
В-арна дар фаќру фано зан зи ту бењ (Љомї, 1378, љ.1: 609).
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Сониян, ин ба он хотир аст, ки дар назари ў «зан» айни “љањон” омад ва
монанди он мояи гирифторї ва фитна аст:
Зан омад љањон, сухраи зан мабош,
Барои зан ин сон фурўтан мабош (Њамон љо, љ.2: 484).
Солисан, агар њам Љомї тавсия ба издивољ ва таањул мекунад, бадбинона ба зан
менигарад ва мегўяд зани муносиб љуз дар хаѐл ѐфт намешавад ва агар њам ба фарзи
мањол ѐфт шуд, бояд домани поки ўро ғанимат шумурд. Бинобар ин, аз назари ў
њамаи занон доманолудаанд:
Макун зан ва гар зан кунї, зинњор
Зане кун барї аз њама айбу ор.
Чу дурри гаронмоя равшангуњар,
Садафвор бар тирагон баста дар.
Љамоли вай аз чашми бегона дур,
Зи наздикии ошноѐн нуфур.
Чунин зан наѐбї ба љуз дар хаѐл
Ва гар з-он, ки ѐбї ба фарзи мањол.
Ғанимат шумар домани поки ў,
Ки аз хуни сад мард бењ хоки ў (Њамон љо, 82-481).
Ин андешаи Љомиро дар кутуби сӯфияи пеш аз ў низ метавон мушоњида кард,
ки дар бештари онњо «таљарруд» ва «тафарруд» бар «таањњул» ва “никоњ” марљањ аст.
Ба унвони намуна Иззуддин Мањмуди Кошонї (735 ќ.), ки аз шорењони “Фусус-улњикам”-и Ибни Арабї низ њаст, дар китоби “Мисбоњ-ул-њидоя ва мифтоњ-ул-кифоя”и худ фаслеро бо унвони «Дар одоби таљарруд ва таањњул» зикр кардааст. Бо вуљуди
ин, агар суханони Љомї бо њамин меъѐри андешањои сӯфиѐнаи мављуд дар осори
сӯфия низ санљида шавад, дидгоњи Љомї манфитар аст. Масалан, Мањмуди Кошонї
дар китоби мазкур таљаррудро то он гоњ салоњ медонад, ки солик дар авоили сулук
аст ва ба истилоњ њанӯз ба дараљаи мардї ва мардонагї насидааст ва пас аз он ки дар
сулуки худ ба љамъияти хотире даст ѐфт ва бо нафс (ки дар њукми зан аст) мухолифат
кард ва ба њолоту маќомоте расид, равост, ки аз таљарруд дарояд ва таањњул ихтиѐр
кунад. Ба иборате агарчи роњи миѐнаро дар пеш гирифтааст ва њам таљарруд ва њам
таањњулро бо њам мепазирад ва гўяд, ки “маншаи ин таъоруз ва таќобули нуфус аст”
(Кошонї,1381: 255) Аммо дар кул аз чунин суханоне бӯи истењбоб меояд. Бад-ин
мафњум, ки издивољ ва никоњ назди эшон фарз нест, балки мустањаб аст ва дар ин
назари худ аз њадиси маъруфи Набї (с) мадад мељўянд ки
Бишри
Ҳорисро гуфтанд мардум дар њаќќи ту суханњо мегўянд. Пурсид, ки чї мегўянд?
Гуфтанд, мегўянд суннати никоњ тарк кардаї. Гуфт эшонро бигўед, ки ман њанӯз ба
фарз машғулам, ба сӯннат намепардозам”. Њамаи ин суханон бо андешањои Ибни
Арабї чандон мувофиќ нест ва вай, чунон ки пеш аз ин низ ишора шуд, никоњ ва
издивољро бар таљарруд тарљењ медињад (Р.К. Ибни Арабї, Бито, љ. 2: 217) ва занро
оинаи атимма ва акмали мард барои дидани сурати худ ва Худои худ медонад:
пас, шуњуд раљули њаќро дар маръа атимма ва акмал
бошад...”(Хоразмї, 1385: 787-788). Ва
(Њамон љо, 788). Аз ин рў, издивољ ва никоњ дар назари ў
бар таљарруд бартарї дорад ва дар воќеъ, нигоњи Ибни Арабї ирфонитар аст аз
дигар матасаввифа ва Љомї ва амсоли ў бештар роњу шеваи зуњд ва тариќи тасаввуфи
хушкро дар пеш гирифтаанд, бар хилофи Ибни Арабї, ки одати ў ба таъвили њар
чизе бар мабнои назарияи вањдати вуљуд аст ва занонагї ва мардонагиро ду рўи як
ойина ва маръаро сурати одами куллї ба унвони мард медонад, ки мард Худоро дар
ин сурати худ (маръа) мебинад ва ин шуњуд комилтарин шуњуд дар назар ўст, ки ин
сухани вай бо ањодиси марвї низ њамхонї дорад. Чунон ки дар ањодис омада, ки
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мардони рост, ки бо зане васлат кунанд, ки ваќте ба чењрааш менигаранд, Худоро ба
ѐди ў андозад. Ин дар њолест, ки дар андешањои Љомї њеҷ пайванде миѐни зан дар
њар ду маънои вуљудшиносї (унусат) ва љинси мављуди њаќиќї (зани заминї) вуљуд
надорад.
Метавон гуфт, ки Абдуррањмони Љомї алорағми ин, ки аз шорењони осори
Ибни Арабї аст ва ќоидатан бояд дар андешањои худ низ пайрави ў бошад, бо
таваљљӯњ ба мавзўи маќолаи њозир, вай дар бораи “маръа-зан” дар бисѐр мавозеъ аз
осори худ њаминон бо андешањои ирфонии Ибни Арабї тариќи ирфонро тай
кардааст ва гоње ба “одами куллї”, “шайх” ва “дил” оина итлоќ мекунад. Аммо дар
бораи зан Ибни Арабї дидгоње комилан мусбат нисбат ба ў дорад ва дар маънои
урфї низ ба зан ба унвони љинс ва мављуди муаннас нигоњи мусбат дорад ва ба дидаи
икром ва эњтиром ба њамин мављуди муаннас менигарад ва афзун бар ин, ў занро ба
унвони оинњое мебинад, ки мард дар оинаи зоти ў Худо ва худро мебинад, ѐ ўро
сурати мард мебинад. Њамчунон ки номи (мард) мутобиќи њадиси Набї (с) сурати
илоњї аст. Дар воќеъ, дар вуљудшиносии Ибни Арабї одами куллї, ки њамон аќли
куллї аст, ба унвони зукурат (мард) амал мекунад ва ин зукурат бе вуљуди унусат
“маръа” таъсире дар олам нахоњад дошт ва ин њама аъѐну мазоњири касира аз он
падид нахоњад омад ва барои зуњури ниѐз ба никоњ бо унусат дорад, ки њамон нафс
куллия аст. Ин рўйкарди Ибни Арабї комилан дар њавзаи ирфонї ќобил таваљљӯњ
аст, ки дар осори Љомї намуде надорад, ѐ агар дорад, бо таъвили мухталиф бояд
чунин фикреро бар осори ў тањмил кард. Чаро ки бештари андешањои Љомї дар боби
“зан” аввалан, манфї аст ва сониян, мањдуд ба њамини буъди љисмонї ва заминии зан
аст ва ба таъбире метавон гуфт, нигоњи ў ба зан манфї ва якранг аст (Р. К. Сиддиќї,
Бито: 139). Ва ба иборате пайванде миѐни «маръа» ва «миръот» дар њавзаи урфу
ирфон дар осори ў дида намешавад ва бештари дидгоњи ў мутаассир аз омўзањо ва
маорифи Ќуръон ва њадис аст ва истинботњои ў аз ањодис ва ривоѐт ва оѐти Ќуръони
карим низ бештар мустаќим ва бе њељ таъвилу тављењи ирфонї аст. Бар хилофи Ибни
Арабї, ки њар њадис, ривоят ва оятеро мутобиќи назарияи вањдати вуљуди хеш
табйин, тафсир ѐ тављењ мекунад. Бинобар ин, метавон гуфт, Љомї дар ин замина њеҷ
таъсире аз Ибни Арабї напазируфтааст ва афкори ў дар ин бора мутаассир аз
андешањои суфиѐни зоњиди пеш аз худ аст, ки таљаррудро бар таањњул тарљењ
медоданд ва зану фарзандро мояи ташвиши хотир медонистанд. Шояд чунин дидгоњи
манфї нисбат ба зан натиљаи шароит ва авзоъи љомеъа ва худи шоир бошад. Ба њар
рў, таззоди дидгоњи Ибни Арабї ва Љомї дар бораи зан ва адами пайванд миѐни
“зан” ва “оина” дар њавзаи ирфонї комилан машњуд аст.
Пайнавиштњо
1.
Њамчунон, ки имрўза ба мардоне, ки хусусиѐти занонро доранд, низ
зансифат мегўянд, ки ба таъбире дигар метавон ононро ишбоњ-ур-риљол донист.
2.
Дар суханони бархе машоњири сӯфия низ гоње зан бо нафси инсонї
санљида шудааст. Масалан, “Дарвешеро гуфтанд: Чаро зан нахоњї? Љавоб дод, ки
эњтиѐљи ман акнун ба талоќи нафс беш аз он аст, ки ба никоњ ва тазаввуљ, ваќте ки
нафсро талоќ дињам, раво бувад, ки зане дигар хоњам!” (Кошонї, 1381: 255). Чунонки
мушоњида мешавад, ба нафси мард зани нахуст итлоќ шуда, ки бо талоќ додани ин
зан гирифтани зане дигар раво дониста шудааст.
3.
Тамомии хутба чунин аст:
“

Эй мардум! Њамоно занон дар муќоиса бо мардон дар имон ва бањраварї аз
амвол ва аќл ноќис њастанд, аммо тафовути имони бонувон барканор будан аз
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намозу рўза дар айѐми одати њайзи онон аст ва тафовути аќлашон бо мардон бад-он
љињат, ки шањодати ду зан баробари шањодати як мард аст ва сабаби тафовут дар
бањраварї аз амвол он, ки ирси бонувон нисфи ирси мардон аст. Пас, аз занони бад
бипарњезед ва муроќиби неконашон бошед, дар хостањои неку њамвора
фармонбардорашон набошед, то дар анљоми мункарот тамаъ наварзанд».
Албатта, ин ки шањодати ду зан нишонаи наќс дониста шуда, ба хотири он нест,
ки занон аз дарку фањми камтаре бархурдоранд, балки онро натиљаи фаромўшии
занон ба хотири анљоми умури манзил ва тарбияти фарзандон ва ғайра донистаанд
ва бад-ин далел, шањодати ду зан лозим аст, то агар яке фаромўш кард, дигарї
мутазаккир шавад. (Барои огоњии бештар р. к. Љаводии Омулї, 1371: 344)
4.
Тамоми њадис чунин аст:

Бо занон ба некї рафтор кунед, зеро зан аз пањлӯи чап халќ шудааст ва дар
данда он чи каљтар аст, болотар аст, агар бихоњед рост кунед, онро мешиканед ва
агар рањояш кунед, каљ мемонад. Пас, бо занон ба некї рафтор кунед”.
5.
“Ва таљарруд аз издивољ ва авлод мадади љамъияти хотир ва сафои ваќт,
лаззати айшу фароғати тоат ва улувви њиммат” (Кошонї, 1381: 256).
6.
“Ва дар њаќќи љамоате, ки нуфуси эшон аз татаббӯи њаво рўй бартофта
бошад ва аз тайши мухолифот сукун ва аз тамаъ инният ѐфта ва аз муковињату
мунозиъат бо дил мунсалих ва мунхалиъ шуда ва иморату ишорати дилро мутеъ ва
мӯљиб гашта, никоњ ва таањњул фазилат бувад” (Њамон љо, 255).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ЖЕНЩИНЫ» И «ЗЕРКАЛА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ДЖАМИ И ИБН АЛ-АРАБИ
Абдуррахман Джами наряду с тем, что является крупным поэтом и прозаиком своего времени,
считается самым удачливым комментатором идей Ибн ал-Араби. Поэтому в сочинениях этих двух
мыслителей можно проследить много общего. В настоящей статье анализируются два понятия: «женщина»
и «зеркало» в произведениях Ибн ал-Араби и Джами. Вывод из данной статьи заключается в том, что в
понимании «зеркало» у этих творческих личностей единый подход, но взгляды их о женщине расходятся.
Взгляды Джами на женщину, по сравнению взглядов Ибн ал-Араби являются отрицательными. Данное
обстоятельство связано с его религиозными убеждениями и социальным окружением той эпохи, где жил и
творил Джами.
Ключевые слова: Джами, Ибн ал-Араби, суфизм, женщина, зеркало.
COMPARATIVE ANALYZES OF “WOMEN” AND “MIRROR” IN JAMI’S
AND IBN-AL-ARABIA’S POEMS
The Present article analyzes two views: ―women‖ and ―mirror‖ in Jomi’s and Ibn-Al-Arabia’s poems. The
expectations of this investigation is that the meaning of mirror in two poems are the same, but their view about
women is at variance. Jomi’s point of view in compare with Ibn-Al-Arabia is negative. That is related to religion.
Key words: Jami, Ibn-Al-Arabia, Sufism, woman, mirror.
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ТАҲЛИЛИ МУЌАДДИМАИ МАСНАВИИ “ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРЇ”-И
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Дурманова Саврия
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маснавии “Хирадномаи Искандарї”-и Нуриддин Абдуррањмони Љомї тибќи
суннати маснависароии форс-тољик бо њамди Худо шурўъ мешавад. Аз оѓози
адабиѐти форсии тољикї бахши муќаддимавии маснавињо шомили њамди Худованд,
наъти Расули акрам (с.), мунољот, ситоиши подшоњони замона, сабаби назми китоб,
ситоиши сухан, оѓози достон ва ѓайрањо иборат мебошад.
Дар бораи оѓози маснавињои Низомї профессор Х. Шарифов чунин менависад:
“Муќаддимаи маснавињои Низомї аз мунољоту наът, сабаби назми китоб, ситоиши
сухан, руљўъњо дар шакли масалу хитобањои шоир ва оѓози достон иборат мебошад”
(5, 22).
Маснавињои “Њафт авранг”-и Абдуррањмони Љомї низ чун идомаи суннати
маснависарої дорои њамду наът, мунољоту меърољ, мадњи Хоља Ањрори Валї ва
Султон Њусайн Бойќаро мебошад. Вале њамин ќисмати муќаддимотии достонњо дар
адабиѐтшиносии тољик мавриди тањлилу баррасї ќарор дода нашудаанд. Шояд сабаб
он бошад, ки ин фаслњо ба сюжети маснавињо пайвастагї надоранд. Дуюм, дар
солњои њукмронии сиѐсати давлатдории Шўравї мутолиаи чунин осор мамнуъ буд.
Аз донишмандону адибоне, ки асарњояш мавзўъњои мазњабї доштанд, аз њамду наът,
мунољот ва ѓайра бањс мекарданд, осорашон рўйи чоп намеомад. Њангоми ба чоп
омода кардани осори адабие, ки мазмуни мазњабї дошт, њатман ихтисорот ба амал
меомад.
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Ба ќавли профессор Худої Шарифов “Ин амали нораво дар чопи дигар асарњо
низ татбиќ шуда, китобњо бо сару пои бурида, бо рўњу равони коста ба хонандаи
ноозмуда пешнињод мешуданд” (6, 81).
Чунин ихтисор ва њазф намудани ќисматњои муќаддимотї дар њамаи
маснавињои “Њафт авранг”-и Абдуррањмони Љомї низ ба мушоњида мерасад.
Дар маснавии “Лайлї ва Маљнун” 127 байт аз аввали китоб ихтисор шудааст.
Дар маснавињои “Силсилат-уз-зањаб”, “Саломон ва Абсол”, “Туњфат-ул-Ањрор”,
“Субњат-ул-аброр” низ ихтисорот вуљуд дорад. Профессор Аълохон Афсањзод дар
пешгуфтори маснавии “Силсилат-уз-зањаб” менависад: “Дар ваќти интихоб бахшњое,
ки мувофиќи анъанаи достонсароии классикї ба наъту мунољот ва мадњу њамд
бахшида шудаанд ва порчањое, ки дар онњо мазмунњои диниву ирфонии шоир
баралоина инъикос ѐфтаанд, ихтисор карда, партофта шуд” (3, 288).
Маснавии “Силсилат-уз-зањаб” низ бо њамди Худо шурўъ мешавад ва бо чунин
суханон оѓоз мегардад:
Лиллањ-ул-њамд ќабла кулли калом,
Ба сифот-ил-љалоли вал-икром,
Њамди Ў тољу тораки сухан аст,
Садри њар номаи наву куњан аст.
Хома чун тољи нома орояд,
Дуррат-ут-тољ номи ў шояд.
Аллањ-аллањ чи турфа ном аст ин,
Вирди дил њарзи љон тамом аст ин(3,2).
Тибќи таълимоти Ќуръон ва суннат, пеш аз оѓози њар коре бояд тасмия гуфт ва
барои бобарор анљом ѐфтани он њамди Худоро ба љо бояд овард. Мавлоно Љомї низ
сухани худро бо ин суханон оѓоз намуда, таъкид мекунад, њамди Худованд тољи
сухан ва садри њар номаи куњнаву нав аст. Вале њамин ќисмати маснавї дар осори
мунтахаби Љомї, дар љилди сеюм њазв шудааст.
Дар маснавии “Юсуф ва Зулайхо”, ки аз чор њазор байт иборат аст, њангоми ба
алифбои имрўза ба нашр њозир намудан, 3134 байт мураттаб гардидааст. Ба ќавли
мураттибони китоб, “байту порчањои људогонаи характери динї ва муњокимоти
фалсафии тасаввуфї дошта, ки бо мазмуни худ ба талаби ѓоявї ва завќи оммаи
хонандагони мо бегона мебошад, сарфи назар карда шуд” ( 4, 5).
Маснавии “Хирадномаи Искандарї”, ки охирин достони “Њафт авранг” аст, аз
мадди назар дур намондааст. Дар мунтахаби осори Абдуррањмони Љомї, ки бо
кўшиши профессор Аълохон Афсањзод ба чоп омода шудааст, ќисмати
муќаддимотии асар, ки ба њамди Худованд бахшида шудааст, дар њаљми 637 байт
ихтисор гардидааст, ки аз достон 8 ќисми пурра – бобњои анъанавї -228 байтро
ташкил медињад. Аз он љумла, фасли аввал аз 74 байт иборат буда пурра ихтисор
гардидааст.
Њар кор, ки оѓоз мегардад, бояд бо калимаи тасмия - “Бисмиллоњ” шуруъ
гардад, то поѐни кор бонизому босифат ва самаранок ба анљом бирасад ва натиљаи
хуби он маълум гардид. Љомї низ ба ин суннату анъана пайравї карда, маснавиро бо
номи Аллоњ таъоло оѓоз менамояд. Дар фасли аввали маснавї Мавлоно Љомї ба
њамду ситоиши Худованд мепардозад ва бо чунин суханони пурмазмуну љозибанок
ба сурудани он оѓоз менамояд:
Илоњї, камоли илоњї турост,
Љамоли љањонподшоњї турост.
Љамоли ту аз вусъи20 биниш бурун,
Камол аз њади офариниш бурун (3,912) .

20вусъ

– ќувват, ќудрат, имконият
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Шоир таъкид мекунад, Ў баланд аст ва њељ гоњ Ўро паст нахоњанд хонд ва
ќуввати олияш аввалу охирро дар як дам њам месозад ва њам нобуд месозад, аз нестї
њастї месозад ва он чи њаст, нест мешавад.
Баландию пастї нахонам туро,
Муќайяд21 ба инњо надонам туро.
На танњо баландию пастї туї,
Ки њастидењу њасту њастї туї (3,912) .
Љомї мегўяд, ки вуљуди Худованд азалист, пеш аз офаринши оламу одам буд ва
баъди аз байн рафтани оламу одам низ боќист, яъне абадї мемонад. Пайдою пинњон
Ўст ва он чизе дар чашму дар дил њаст аз Ўст. Зеби њастии кас, биної аз Ў аст.
Туї љумлаю ѓайри ту њељ нест,
Дар ин нукта як мў хаму печ нест.
Чу берунї аз аќлу њаму ќиѐс,
Туро чун шиносам мани ношинос.
Ва з-он рў, ки пайдою пинњон туї,
Ба њар чї афтадам чашму дил он туї (3,913) .
Ба андешаи Љомї, тибќи таълимоти исломї, њар чизе, ки дар олам мављуд
шудааст, њастии худро аз Офаридгори љањон ѐфтааст. Бо номи Ў шуруъ мешавад
њама чиз ва бо номи Ў хатм мегардад. Њар мављуде, ки дар поѐну болои олам аст,
барои мављудияти худ ба Худованд ниѐз дорад ва эњтиѐљ дорад:
Хирад њаст аз он нома њарфи нахуст,
Ки дебочаи нома з-он шуд дуруст.
Бувад охирин њарф аз он одамї,
Бар ў хатм шуд мансаби хотамї.
Зи оѓози ин нома то хатми кор,
Гар орад яке номаљў дар шумор.
Њама дафтари фазлу инъоми туст,
Муфассал шуда нусхаи номи туст.
Нагўям, ки номат њазору якест,
Ки бо он њазорон њазор андакест.
Бињишт аст манзилгањи зираке,
Ки кўшад дар аќсой сад кам яке (3,913).
Мавлоно Љомї зорї мекунад, ки барои тоату ибодат ва зикри Худованд бар
ман ќуввату тавоної бахш ва имони маро мустањкамтар гардон:
Биљунбон бад-ин субња22 ангушти ман,
Ваз-он мўњра гардон ќавї пушти ман.
Бувад дар рањат субњахонии сипењр,
Ки гардад аз ў мўњра сони моњу мењр.
Ба тасбењхонї ту мехонияш,
Аз он аст ин муњрагардонияш.
Табоиъ23, ки бо якдигар љангианд,
Зи тадбири ту рў ба якрангианд (3,913) .
Шоир Худовандро сарчашмаи њар чашмаи вуљуд ва ихтироъгар, оштидињандаи
бандагон, бахшоянда, рўзидењу рањнамо, парварандаи аќл, кушояндаи торикињо
барои аќл, роњкушои орифон ва ѓайрањо медонад:
Зи ту об бо оташ омехта,
Зи ту хок дар бод овехта.
Шуд аз сулњ эшон дар ин кўњнадайр24,
21муќайяд

– 1.занљирбандшуда; 2.алоќаманд, мањдудкардашуда
– 1.намоз, зикри Худо; 2.тасбењ
23табоиъ – љавњар (фалс.); унсурњои табиат, њодиса (ќуввањои) табиат
22субња
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Басе хайр зоњир, ки ас-сулњ хайр.
Аз он сулњ конњо пур аз гавњар аст,
Замин бар дарахтон боровар аст.
Ва з-он аст дар љонвари зиндагї,
Пас аз зиндагї васфи пояндагї.
Ва з-он аст дар одамї дину дод,
Зи дониш ба њар кор банду кушод.
Туию к-аз ту касро набошад гузир25,
Дар афтодагињо туї дастгир(3,913) .
Ва љойи дигар мегўяд, ки аз касе чизе талаб надорам, чунки чизе хоњам аз Ту
меояд, то фармон аз Ту набошад, чизе зи љо наљунбад, њатто бе амри ту мўре зи љояш
намељунбад:
Надорам зи кас дастгирї њавас,
Зи дасти ту меояд ин кору бас...
Чу сарриштаи кор дар дасти туст,
Кунанда ба њар кор побасти туст.
Сазад гар зи њайрат барорем дам,
Чу мухтор бошему маљбур њам.
Фалак бо њама сийти26 тоќу тараб,
Наљунбад зи љо то нагўї ба љанб27.
Агар бе ту мўре биљунбад зи љой,
Дар он љунбиши ў бувад як Худой...(3,913).
Љомї мутафаккири барљаста аст ва ба ягонагии Худованд эътиќоду боварї
дорад ва дугўї намекунад ва медонад, ки баъди зиндагонї њатман маргу нестї меояд:
Нишастаст дар табъи њар зираке,
Ки дорад ду гетї муассир яке.
Яке љўї Љомї дуљўї макун,
Ба майдони вањдат дугўї макун.
Яке асли љамъияту зиндагист,
Дуе тухми маргу паркондагист (3,913).
Фасли дигари маснавї, ки “Мунољот дар изњори афтодагї, аљзу пирї ва ба пойи
марде инояти28 истидъои29 дастгирї” унвонгузорї шудааст, њамагї аз 64 байт иборат
аст ва ин ќисмат пурра дар осори мунтахаб њазф шудааст. “Хирадномаи Искандарї”,
ки соли 1485 эљод гардидааст ва дар он њангом синни Мавлоно Љомї ба 71-солагї
мерасид. Албатта, дар ин синну сол тавону равони инсонї коста мегардад ва хоњиши
тавбаву зорї зиѐдтар мешавад, кас мехоњад гўшанишинї ихтиѐр намояд. Чун марг
наздик шудан мегирад, афтодарўњї дар инсон пайдо мешавад ва дар ваќти нотавонї
инсон мехоњад даст аз дунѐ шуста узлатнишинї ихтиѐр кунад ва ба зикри Худованд
бештар машѓул гардад. Шоир аз Бахшоянда талаб дорад, ки дар ин айѐм абри
саховат бар сараш густурда шавад ва аз ољизию нотавонии хеш арз мекунад. Ин фасл
бо чунин суханњо оѓоз шудааст:
Карамгустаро, ољизу музтарам!30
Бигустар сањоби31 карам бар сарам.
Ба аљзу заифию пирим бин!
24

кўњнадайр – дунѐ, љањон
гузир – рањої, халосї аз чизе; чора, илољ
26 сийт – шараф, шуњратманд; номи нек; овоза, хабар
27 љанб – пањлў, тараф
28 иноят – мададгорї, дастгирї, ѐрї, мењрубонї
29 истидъо – илтимос, хоњиш, талаб
30музтар – зарардида, зараррасида; ноилољ, ночор, дармонда; мањдудкардашуда; душвор, вазнин
31
сањоб – абр, абри сиѐњ; тирагї, норавшанї; бењадду њисоб
25
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Зи асбоби ќувват фаќирим бин!
На дасте, ки коре барояд аз ў,
На пойе, ки роње кушояд аз ў (3, 913).
Љомї хоњиш дорад, ки аз гуноњон ќалбашро пок созад ва аз нури Алї равшан
гардонад. Аз нољурињои замона шикоят мекунад, ки пуштам дуто гаштаву
ќоматамро рост карда наметавонам, вале бо ин њама ногуворињои зиндагї аз Ту чизе
намехоњам, намехоњам, ки ба ман бињишт насиб гардаду њурони бињиштї:
Бибахшояшу лутфи дасте кушой!
Бибахшо бар ин пири бе дасту пой!
Љавонї, ки бо дилсиѐњї гузашт,
Ба мўи сияњ дар табоњї гузашт.
Сияњмўй аз ман чу бартофт рўй,
Ту низ аз дили ман сиѐњї бишўй!
Чу шуд мўям аз нури пирї сафед,
Магардон зи нури худам ноумед!
Диламро, ки омад сиѐњї писанд,
Зи нури Алї нур кун бањраманд!
Сиѐњии дил шуд маро ту ба туй,
Ба дил рафт гўї сиѐњї зи мўй.
Басе дар дил ин орзу оядам,
Ки аз дил сиѐњї ба мў оядам.
Зи мўи сафеди худам дар њиљоб,
Кунам аз саводи дил онро хизоб32.
Гирифтам, ки аз дил шавад мў сиѐњ,
Чї гуна кунам рост пушти дутоњ33?
Чунон мондаам дар намозу хузўъ34,
Ки н-оям дигар бо ќиѐм аз рукўъ35
Замона камонвор пуштам шикаст,
Зи тори сиришкам бар он чилла36 баст.
Кунун мекашам з-ин камон тири оњ,
Њадаф мекунам синаи мењру моњ.
Чї њосил аз ин тири гардунгузор37,
Чу њаргиз нашуд сайдкоме шикор.
Наяндозам онро зи шасти њавас,
Ѓараз чист з-онам ту донию бас.
Нахоњам зи ту хилъати хисравї,
К-аз он гардадам пушти давлат ќавї.
Нахоњам зи ту илми фазлу њунар,
К-аз афзолу38 эњсон шавам бањравар.
Нахоњам зи ту шуѓли ањли салоњ39,
К-аз он гардадам њуру љаннат мубоњ40(3, 914).

32

хизоб – ранг, њар ранге, ки мўй, абрў, панљаи дасту поро бо он ранг мекунанд; њино;
дутоњ – хам, хамида
34
хузўъ – фурўтанї, хоксорї, шикастанафсї
35
рукўъ – хамидагии пушт; сар фуруд овардан; хам шудан дар намоз ба дараљае, ки кафи дастњо ба
сари ду зону бирасад
36
чилла – зењикамон, ресмоникамон
37
гардунгузор – аз гардун гузаранда
38
афзол – љамъи фазл- дониш, илм, маърифат; некї, неккирдорї; бахшиш
39
салоњ – некї, некўкорї; фоида, нафъ
40
мубоњ– љоиз, раво; њалол
33
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Љомї мегўяд, фаќат як чиз мехоњам, аз дарду доѓ озод бошам, диле мехоњам, ки
дар он ѓайри ѐди Ту дигар чизе набошад ва як манзиле бошад, ки фаќат ѐди Ту кунам
ва дар он нестї худро гум кунам, мехоњам аз олами сифлї ба олами улвї равам, чун
моњї ба дарѐи жарф бидароям ва забонро фурў бандам, яъне ба кунљи хомўшї равам.
Фаќат аз Ту авфи гуноњонамро мехоњам, то ки ќалбам пок бошад ва дар он танњо
зикру ѐди Ту бошад:
Вале хоњам аз ту пур аз дарду доѓ,
К-аш аз ѓайри дарди ту бошад фароѓ41.
Диле хоњам озода аз тобу печ,
Дар ў ѓайри ѐди ту нагзашта њељ.
Диле хоњам аз њар ѓаму дард пок,
З-андўњи ноѐби ту дарднок.
Ки то кунљи42 нобуд манзил кунам,
Зи олам њама рў дар он дил кунам.
Кунам нест наќши каму бешро,
Дар он нестї гум кунам хешро.
Кашам сар ба љилбоби43 гумбудагї,
Зи гумбудагї ѐбам осудагї.
Чу моњї шавам ѓарќи дарѐи жарф,
Забонро фурў бандам аз савти њарф.
Барам рањ ба љое сухан мухтасар,
Ки бошам зи навию кўњан бе хабар (3, 914).
Ту дар ман мебинї на ман ва суханро низ ба ман Ту мегўї ва ман дигар аз нестї
барнамегардам. Љомї мегўяд, ки ба ин поя касе мерасад, ки дар банди њастї нест,
пойбанди ин љањон нест, дил ба ин дунѐ намебандад ва мехоњад аз олами сифлї берун
бошад то ба Њаќ бирасад:
Ту бинї ба ман хештанро на ман,
Ту гўї ба ман ин суханро на ман.
Наѐям дигар боз аз он нестї,
Шавам мањрами роз аз он нестї.
Ба д-ин поя Љомї касе ѐфт даст,
Ки дар банди њастї нашуд пойбаст.
Зи ноќис фурўѓон44 назар баргирифт,
Фурўѓ аз чароѓи паямбар гирифт.(3, 914).
Баъд аз ин њамду мунољот дар маснавии “Хирадномаи Искандарї” Мавлоно
Љомї меърољ ва мадњи Хоља Убайдуллоњу Њусайн Бойќароро меорад, ки мавзўи
бањси дигар аст.
Дар мавзўи њамду мунољот ва наът Абдуррањмони Љомї масъалањои марбут ба
зоту сифоти Худованд, бузургию љабарути Ў, мунољот ва талаби авфу иноят аз Худо
ва масоили марбут ба онро бо камоли мањорат ба назм овардааст.
Њамин тариќ, Мавлоно Љомї суннати маснависароѐни гузаштаро идома дода,
бо огоњии комил аз Ќуръони карим ва ањодиси набавї, њамди Худованд ва наъти
Расули акрам (с.)-ро дар либоси шеър бо мањорати баланд сурудааст ва ин гуна
ашъори Љомиро метавон аз бењтарин њамд ва наъту мунољот дар адабиѐти форсу
тољик њисобид.
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АНАЛИЗ ПРЕДИСЛОВИИ ПОЭМЫ “ХИРАДНАМЕ ИСКАНДАРИ” АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
Абдуррахман Джами один из величайших поэтов XV века, который продолжает традиции своих
предшествеников в соченении маснави. Джами в своих произведениях возвеличивал и обожествлял
человеческую личность, проповедовал человеколюбие.
Вершина творчества Абдуррахмана Джами — «Книга мудрости Искандара». В поэме воплощена
социальная утопия автора. В этом статье рассмотривается предисловие поэм ―Хираднаме искандари‖ (Книга
мудрости Искандара) Джами и на основе сравнительного анализа изучается все его произведения.
Ключевые слова: Хираднаме искандари, Джами, Каран, Хафт пайкар.
RESEARCH PREFACE POEM "HIRADNAME ISKANDARI" ABDURRAHMAN JAMI
Abdurrahman Jami is one of the greatest poets of the XVth century, who continues the tradition of its
progenitor in sochenenii Masnavi. Jami in his works glorified and deified human personality, preached philanthropy.
Top creative Abdurrahman Jami - "The Book of Wisdom Iskandar." The poem embodies social utopia of the
author. In this article, considered carefully preface poem "Hiradname Iskandari" (Book of Wisdom Iskandar) Jami
and based on a comparative analysis to study all his works.
Key words: Hiradname Iskandar, Jami, Karan, Haft paykar.
Сведение об авторе: С. Дурманова - соискатель кафедры истории таджикской литературы ТНУ.
Телефон: 915-14-44-82

АНВАРЇ ДАР ШИНОХТИ ҶОМЇ
Искандар Икромов
Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Дар бораи шоир, нависанда, адабиѐтшинос, файласуф ва мутафаккири бузурги
асри XV форсу тољик Нуриддин Абдуррањмони Љомї асару маќолањои зиѐде
навишта шудаанд. Бо вуљуди ин масъалањои бањснок ва њалнашудаи эљодиѐти вай
бисѐранд. Яке аз чунин масъалањо робитаи адабї-эљодии Љомї ва пешгузаштагон, аз
љумла Анварї ба шумор меравад.
Дар ин бобат агар мо ишорањо ва ќайдњои људогонаи Е.Э.Бертелс (1, 21-24, 23),
Н.Сайфиев (2, 150-153), А.Абдуллоев (3,166,170-176), С.Воњидов ( 4, 92-93) ва
А.Афсањзод (5, 114)- ро, ки сарфи назар кунем, ин масъала дар адабиѐтшиносии
тољик то имрўз мавриди татќиќоти махсус ќарор нагирифтааст.
Абдуррањмони Љомї дар як силсила асарњои худ аз Анварї сухан ронда, ўро бо
эњтиром ѐдоварї менамояд. Аз љумла, ў дар равзаи њафтуми «Бањористон» дар
баробари дигар симоњои машњури адабиѐти асрњои X-XI форсу тољик оид ба Анварї
фасли алоњидае бахшида, шахсият салосат ва нафосати назми ўро њамчун
адабиѐтшиноси нуќтасанљ ба таври зайл ба ќалам медињад;
«Анварї њакиме комил ва фасење фозил буд ва њусни шеъру лутфи назм
шаммаест аз улувви њол ва њолест аз љамоли камоли ў. Суханони ў машњур аст ва
девони ў мастур»… (6,112)
Сипас, Љомї аз «латофати ашъор»-и Анварї як ќитъа меоварад, ки он ба
насињати шуаро бахшида шудааст. Ў дар ин ќитъа ќабоњати назми мадењавиро
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мањкум намуда, аз бењуда гузаронидани умр ва фољиаи њаѐти дарбории худ наќл
мекунад.
Ќитъаи мазкур бо чунин мисраъњо оѓоз ѐфтааст:
Дї маро шоираке гуфт; «Ѓазал мегўї?»,
Гуфтам; «Аз мадњу њиљо даст бияфшондам њам».
Гуфт; «Чун?» Гуфтамаш; «Он њолати гумроњї буд,
Ҳолати рафта дигар боз наѐяд зи адам…(6, 112).
Инчунин дар охири ин маълумот вобаста ба њаѐти шоир ривояте низ оварда
мешавад, ки дар он аз хусуси подшоњи Ѓуриѐнро њаљв кардани Анварї, ба таъќибњои
вай дучор шудани шоир, аз Анварї интиќом гирифтан, ду маротиба ба малики
Ҳирот нома фиристодану талаби Анвариро кардан ва њатто бар ивази вай маротибаи
дуюм њазор гўсфанд ваъда намудани ин подшоњ, бањсу мунозирањои Анварї бо
малики Ҳирот дар ин бора, њозирљавобї ва сабабњои аз марг рањо ѐфтани шоир сухан
меравад (6, 112-113)
Адабиѐтшинос Н.Сайфиев ахбороти доир ба Анварї додаи «Тазкират-ушшуаро»-и Давлатшоњи Самарќандї ва «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомиро, ки
њар ду сарчашма дар як ваќт (соли 1487) таълиф гардидаанд, бо њам муќоиса карда,
дар байни онњо тафовутњои љиддиеро ошкор месозад.
… «Маълумоти Љомї, - менависад ў, - бо вуљуди он ки нисбатан мухтасар аст,
дар сарчашмаи номбурда дида намешавад» (2, 111).
Дар њаќиќат маълумотњои дар ин боб овардан Љомї назар ба Давлатшоњ илмї
ва боварибахшанд. Ў мисли Давлатшоњ «на ба шарњи њол», балки ба лањзањои
ибратомўзи зиндагии Анварї бештар эътибор дода, хусусиятњои хоси эљодиѐти вайро
нињоят муљаз ва амиќ равшан менамояд.
Дуруст аст, ки маълумоти муаллифи «Бањористон» дар бораи Анварї бо ин
мањдуд намешавад. Ў дар зимни шарњи њол ва мероси адабии Адиб Собири Тирмизї,
Зањири Форѐбї ва Саъдии Шерозї низ пањлўњои гуногуни њаѐт ва эљодиѐти
Анвариро тањлил ва тањќиќ намудааст. Чунончи, Љомї дар фасли Адиб Собири
Тирмизї дар бораи Анварї маълумоти зайл медињад;
«Вай (Адиб Собири Тирмизї – И.И.) шоири фасењ ва фозиле лабиб буд ва
ашъори вайро латофате комил ва малоњате тамом њосил аст. Ва афозил ба таќаддуми
вай муътарифанд, чунон ки Анварї вайро бар худ тарљењ нињода он љо, ки дар ќитъае
теъдоди камолоти худ мекунад ва дар охири он мегўяд;
Ин њама бигзор, бо шеъри муљаррад омадам,
Чун Саної њастам, охир , гар на њамчун Собирам» (6, 111)
Махсусан, мулоњизањои дар фасли Зањири Форѐбї бахшидаи соњиби ин
сарчашма оид ба Анварї боз њам љолиби диќќатанд:
«Вай (Зањири Форѐбї – И.И.) аз машоњири љањон асту афозили даврон. Тамоми
девони ў матбўву маќбул аст. Ба латофату салосати сухани ў њељ кас нест, девони вай
машњур аст ва ашъори вай бар забонњо мазкур…
Ва камоли вай дар шеър ба масобаест, ки шуарои мотаќаддам ба миѐни вай ва
Анварї ва тарљењи яке бар дигаре ихтилоф доштаанд» (6, 117-118).
Љомї пас аз зикри бањсњои дар атрофии Анварию Зањир намудаи кошониѐн ва
љавоби ба онњо фиристодаи Имомии Ҳиравї ќитъаи зеринро меорад, ки дар он
муќаддамии Анварї нисбат ба Зањири Форѐбї нишон дода мешавад;
Ҳар мубтадї, ки бењуда тарљењ менињад,
Шеъри Зањир бар сухани поки Анварї.
Монад бад - он гурўњ, ки нашнохтанд боз,
Эъљози Мўсавиро аз сењри Сомирї (6, 118)
Ѓайр аз ин соњиби «Бањористон» њангоми тавсифи эљодиѐти Саъдии Шерози
пайѓамбари ќасидасароѐн будани Анвариро эътироф мекунад ва ќитъаи машњури
шоири номаълумро нахустин бор дар таърихи адабиѐтамон пешкаш менамояд:
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Дар шеър се кас паямбаронанд,
Ҳарчанд, ки «ло набию баъдї».
Авсофу ќасидаю ѓазалро,
Фирдавсию Анварию Саъдї (6, 121).
Абдуррањмони Љомї дар ќисмати охири дафтари дуюми маснавии «Силсилатуз-зањаб», ки њанўз дар асри XV «бештар мавриди истиќбол ва таќлид будан» (5, 114)и ашъори Рудакї, Унсурї, Муиззї, Саъдї, Низомї, Зањири Форѐбї ва дигар
шоирони машњури пешгузаштаро хотирасон менамояд, дар баробари онњо аз Анварї
низ ном мебарад илова бар ин барои пурќувват ва образноку барљаста баромадани
каломаш матлаи ќасидаи дар мадњу ситоиши султон Санљари Салљуќї (1118-1157)
сурудаи ўро бо баъзе таѓйиротњои љузъї тазмин мекунад;
Анварї њам чу мадњи Санљар гуфт,
В-ин гаронмоя дурр ба васфаш суфт,
Ки «Дил ар бањру даст кон бошад,
Дилу дасти худойгон бошад»…(17, 144-145).
Љомї на танњо муњаќќиќ ва мухлиси назми Анварї буд, балки дар эљоди
жанрњои хурди лирикї, алалхусус ќасида низ аз љумлаи пайравони ў ба шумор
мерафт.
Дар ин бора наќли зерини Алишер Навоиро овардан хеле ба маврид аст;
«Рўзе фаќир, - менависад Навої, - дар хизмати он кас будам ва дигар касе набуд. Дар
боби ќасоиди Анварӣ сухан мерафт. Он кас чунин таъриф мекарданд, ки «Мо ашъор
ва хусусан ќасоиди ўро кам дида будем. Дар њамин наздикї як девони кўњна ба дасти
мо афтод, гоње бо он машѓул мешавем, дар баъзе љойњо, мумкин аст гуфт, ки аз
маротиби каломи башар гузашта, ба њадди эъљоз расидааст. Таркибњои ѓароиб ва
адоњои аљоиб ба назар мерасад» (8, 31).
Чун ман њам аз мўътаќидони Анварї буда, шеърњои ўро бисѐр мутолиа мекардам…
баѓоят хушваќт шуда гуфтам; «Илтимос дорам, ки он ќасидаашро;
Гар дилу даст бањру кон бошад,
Дилу дасти худойгон бошад.
даме хонда, мулоњиза намоянд» (8, 31-31).
Он кас мутабассим шуда, гуфтанд, ки «Аљаб сухане гуфтї, ки мо дар ин се – чор
рўз ин ќасидаи ўро хонда, хушњол шуда, аз ѓояти ба шавќ омадан љавоб њам гуфтаем»
(8, 313). Мусаввадаро дар як вараќи худранг бароварда ба дасти фаќир додаанд, ки
«Хонда бин». Матлааш ин аст;
Ҳар киро дар дањон забон бошад,
Дар санои шањи љањон бошад (8, 31).
Муќоиса нишон медињад, ки чи ќасидаи Анварї (3, 133, 138), чи аз Љомї (10-3133) бетаѓаззул буда, бевосита аз мадњи подшоњони бузурги давр оѓоз ѐфтаанд. Ҳар ду
ќасида низ дар як вазн – бањри хафифи аслам (таќтеашон фоилотун, мафоилун,
фаъулун) иншо шудаанд. Ќофия ва радифи ќасидањои мазкур њамранганд. Ќасидаи
Анварї 50 байт, аз Љомї бошад, 57 байтро дар бар гирифтаанд.
А.Абдуллоев дар атрофи ќасидањои Анварї ва Љомї бањс карда, нињоят «ѓарро
ва олї» будани ќасидаи аввалро таъќид нумудааст.
«Ќасидаи Анварї, - навиштааст ў, - бо фасоњату балоѓати худ ѓарро ва олист ва
он шукўње, ки вай дорад, дар ќасидаи љавобии Љомї дида намешавад» (3, 103).
Вале дар асл Љомї њам дар мавзўъ, сабку услуб ва њам дар тарзи истифодаи
воситањои тасвири бадеї ба ќасидаи Анварї пайравї карда, аз уњдаи талаботњои
назиранависї ба хубї баромада тавонистааст. Ӯ аз ќасидаи Анварї таъсир ва илњом
гирифта, мањорати баланди шоирии худро њамчун ќасидасарои забардасти адабиѐти
форсу тољик нишон додаст.
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Аз гуфтањои боло маълум мешавад, ки Љомї яке аз дўстдорон ва аввалин
муњаќќиќони асосии эљодиѐти Анварї будааст. Аз ин љињат њаматарафа тањлил ва
тањќиќ намудани ин масъала яке аз вазифањои муњимми адабиѐтшиносии имрўза ба
шумор меравад. Ногуфта намонад, ки ба таври муќоиса омўхтани робитањои эљодии
чунин бузургони адабиѐти форсу тољик дар кушоиши бисѐр масъалањои то њол
номаълуми таърихи адабиѐтамон ањамияти махсус дорад.
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АНВАРИ В ПОЗНАНИИ ДЖАМИ
В данной статье автором рассматривается жизнь Анвари и его творчество с точки зрения
выдающегося поэта и мыслителя Абдуррахмана Джами. Джами в седьмой главе ―Бахаристан‖-а среди
других поэтов классического периода даѐт краткое биографическое сведение об Анвари и обсуждает его
стиль и мастерство. Кроме того Джами в своих одах и газелях подражал Анвари. Автор приходит к выводу,
что Джами был одним из первых исследователей Анвари.
Ключевые слова: Анвари, Джами, ―Бахористон‖, ода, газель, месневи, подражания.
ANVARI IN COGNITION JAMI
The article discusses Anvari and his work from the viewpoint of an outstanding poet and thinker
Abdarrahman Jami. Jami in the seventh chapter "Baharistan" among other poets of the classical period gives brief
biographical information on Anvari and discusses his style and skill. Also Jami in his odes and ghazals imitated
Anvari. The author concludes that Jami was one of the first researchers Anvari.
Key words: Anwar, Jami, "Bahoriston" ode, ghazal, mesnevi, imitation.
Сведения об авторе: И.Икромов- профессор Курган-Тюбинского государственного университета
им.Носира Хусрава

ВАҲДАТ АЗ НИГОҲИ МАВЛОНО АБДУРРАҲМОНИ ҶОМЇ
Ғаффоралӣ Сафар
Донишгоҳи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Мавзӯи ваҳдат ва ваҳдатгароӣ дар адабиѐт нав нест. Адибони гузаштаи мо
ваҳдатро бузургтарин дастоварди музаффариятҳои миллӣ ва бунлоди қоими давлат
медонистанд. Ваҳдат ба ақидаи эшон шакли махсуси раванди сиѐсӣ буда, манфиатҳои
ҷомеаро дар бар мегирад. Ваҳдат ҷузъро ба кулл табдил медиҳад, ягонагии ақидаю
андешаҳоро месозад, ба ҳам омадану якҷоя амал карданро тақвият медиҳад, қудрат
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ва тавоноӣ, ҳамдилию ҳамзабонӣ, худшиносӣ, ҳампешагӣ, пораеро ба ҳам тақсим
кардаву хӯрдани гурӯҳе, қавме ва монанди инҳоро ба низом медарорад. Ваҳдат
(вожаи арабӣ, маънояш ягонагиву иттиҳод) мардумро аз фоҷиаҳои тӯфони нифоқу
сели муҳорибаи ҳалокатовар раҳоӣ мебахшад.
Дар эҷодиѐти орифи бузурги Ҷом, шахси воломаърифат ва мутафаккири
барҷастаи асри XIV – XV Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ низ мавзӯи ваҳдат, ғояҳои
ваҳдатгароӣ; аз қабили тифоқӣ, дӯстӣ, маҳкуми ҷангу низоъ, у ташвиқи сулҳ, меҳану
меҳанпарастӣ, камозорӣ, узрхоҳӣ аз гуноҳ ва гузашт кардан ва шабеҳи инҳо ҷойгоҳи
хосаи хешро доранд.
Замоне, ки Мавлоно Ҷомӣ умр ба сар мебурд, низоъҳои мазҳабӣ хеле қувват
гирифта буданд. Байни равияҳои суннӣ ва шиа ҷанҷолу хархаша, иғвоангезӣ, бадном
кардани яке аз ҷониби дигар ва монанди инҳо доман паҳн мекард ва билохира ба
задухӯрдҳо оварда мерасонд. Албатта, аз ин кашмакашиҳо киштзорҳо поймол
мегардиданд, корезҳо ба вайронаҳо бадал меѐфтанд, аҳолӣ хонахароб, муфлис ва
озурда мегаштанд, мамлакат аз рушду нумӯъ мемонд, аксари одамон мақтули ҷангу
низоъҳо мешуданд.
Воқеан, Мавлоно Ҷомӣ дар ин вазъият чун шоири гуманист, ватанпарвар ва
адолатхоҳ бетараф истода наметавонист. Ӯ дар шеъру достонҳои худ дар қатори
мавзӯъҳои мухталиф ба мавзӯи ваҳдату ягонагӣ, тифоқӣ, якдилӣ ва ҳамзистию
осоиштагӣ рӯ овардааст.
Ваҳдат ба ақидаи Абдураҳмони Ҷомӣ гавҳари дарѐи шууру хирад аст. Ваҳдат
нерӯи ақл, зеҳн ва гароиш ба арзишҳои кулли миллӣ мебошад. Агар ваҳдат (вифоқ)
нест, дар синаҳо бухлу ҳасад пайдо мешавад, фазои якпорчагии кишвар тираву
ғуборолуда мегардад, ки нафас гирифтани ҳар узви ҷомеа душвору сангин мешавад.
Чунончи:
Рахт бандад зи дил вафову вифоқ,
Хона гирад ба сина буғзу нифоқ.
Дар ҷои дигар мавсуф зимни истифодаи образи ангушт бо усули истифодаи санъати
ирсоли масал хонандаро ба нигоҳдошти ягонагию иттиҳод даъват менамояд. Ӯ чун
пири хирадманд иброз медорад, ки агар бо касе панҷагирӣ кардан хоҳӣ, бо панҷ
ангушт якбора амал намо, вагарна бо якта – якта ангушт мубориза бурдан мағлуб
мегардӣ, зеро тоб додану шикастани як ангушт саҳл аст нисбати шикастани гурӯҳи
ангуштон. Зӯру нерӯмандӣ дар ягонагӣ ва иттиҳод мебошад. Монанди:
Як – як ангушт агар диҳӣ ба касе,
Ки бувад зӯри ӯ кам аз ту басе.
Тобад ангушти ту чунон ба шитоб,
Ки дар он тофтан равад зи ту тоб.
В – ар ба ҳар панҷ тобияш панҷа,
Даста аз тофтан кунӣ ранҷа.
Ҷамъро ҳаст қуввати мӯътод,
Ки набошад муяссар аз оҳод.
Дар як байти аввали шеъри дигар Мавлоно Ҷомӣ мояи иттиҳоду ягонагиро дар
ҳушмандӣ, зиракӣ ва ҳамдигарфаҳмии ду ва ѐ якчанд нафар медонад:
Миѐни ду кас маънии зиракӣ
Бувад мояи иттиҳоду закӣ.
Ҳама зиракон з-он ба ҳам дӯстанд,
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Яке мағзро гашта сад пӯстанд.
Шоир дар байти дуввум аз санъати шеърии истиора ва маҷоз коргузорӣ карда,
ваҳдатро ба мағзи ҳар чизе (дар мисоли донак, полизиҳо, ғаллагиҳо ва монанди инҳо)
шабеҳ дода, нафаронро ба сад пӯст монанд мекунад, ки нигоҳдорандаи мағз (ваҳдат)
пӯст (одамони закӣ) мебошанд. Мисраи “яке мағзро гашта сад пӯстанд” ишора ба
мардуми кулл аст, ки ваҳдатро (мағзро) аз ҳар балову қадар ва зиѐн муҳофизат
менамоянд, гирди ваҳдат зиреҳи шамшерногузар мегарданд.
Абдурраҳмони Ҷомӣ чун пири дунѐдидаву дунѐсанҷида ба пасояндагон ҳушдор
месозад, ки вақте душман халалпазири ваҳдат мегардад ва бераҳмию шафқатро
нисбати миллат раво мебинад, дар ин муҳит канора истодан нашояд, барои ҳифзи
ваҳдату миллат ба по бояд хест. Дар байти зер ҳамин мавзӯъ дарунмояи мисраъҳост.
Мисол:
Чу нопок ояд ба ту оби ҷӯй,
Маҷӯ покии ҷома аз шустушӯй.
Ин ҷо вожаи “ҷома” рамз буда, киноя аз ваҳдат аст, нопокии оби ҷӯй муҳити зишт ва
халалпазирӣ дар кори ваҳдат мебошад. Хулосаи шоир, ҷомеа осуда ва ваҳдат
сифатан баланд пуштибонӣ карда шавад.
Дар шеъри дигар, ки ба ду мисраи боло ҳамовозию ҳамоҳангӣ дорад, мусанниф
дар ғафлат мондани фардро (дар асл миллатро) иллати шикаст хӯрдану аз дида хун
рехтан медонад. Мӯътақид бар он аст, ки чун миллат ба ваҳдат наояд, ғофил бошад,
дер ѐ ба зудӣ душман истиқлоли ӯро рахна карда, бар тахту тоҷаш соҳиб мешаваду
худи соҳибистиқлол бардаи бадхоҳ.
Корбурди ибораҳои феълии маҷозии “ба ғафлат олудани дил”, “аз дида хун
рехтан” (санъати маҷоз) пояи шеърро пурқувват намудаанд.
Нигаред ба шеър:
Аз гилу об ҷома битвон шуст,
Ки шавад поктар зи бори нахуст.
Лек чун дил ба ғафлат олояд,
Хунат аз дидагон биполояд.
Мавлоно Ҷомӣ ба ҳам меҳрубону мушфиқ будан, ба ҳам ѐрӣ расондану ба
ҳамдигар якақидаю якмаром гардиданро яке аз шартҳои ба ваҳдат расидан
меҳисобад. Ба гуфтаи ӯ, мардуми ба ваҳдат гароиш надошта аз тоифаи нобовароне
мебошад, ки бар хамирмояи ягонагию сарҷамъӣ сирко мерезанд, аз он ки эшон ҷоҳил
ҳастанд, роҳи дурусти ақлу хирадро ба роҳи шикух (роҳи каҷу килеби ноҳамвор)
табдил медиҳанд:
Ду ҷоҳил ба ҳам муттаҳид нестанд,
Раҳи ақлро муътақид нестанд.
Интонатсияи (оҳанги) мисраъҳо хеле дилкашу ҷаззоб буда, эътимоди
муаллифро ба фикри гуфта қавитар сохтааст, истифода аз баҳри мутақориб (хусусан,
баҳри мутақориби мусаммани мақсур) ва воситаи тасвири маҷоз дар шакли таркиби
фразеологӣ (роҳи ақл) навои байтро мутантану нақши ваҳдатро хотирнишин
намудааст.
Роқими сутури поѐн хирадро, ки як унсури ваҳдат мебошад, беҳтарин шайъ дар
рӯзгор дониста, марди хирадмандро маҳбубтарин фард дар ҷомеа мешуморад, ки ба
касе осеб намерасонад ва ҳамеша баҳри ягонагию яквоҳидӣ, ободиву сарсабзии
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кишвар ва раиятпарварӣ ҷидду талош меварзад. Аз пушти ҷоҳ ва мансабхоҳӣ, майлу
хоҳиши зиѐновар давидан нишонаи аблаҳӣ ва нодонӣ аст. Мисол:
Гар сафеҳе ба ҳукми нафсу ҳаво,
На ба вифқи хирад кунад коре.
Бар ту нафсу ҳаво чу ғолиб нест,
Ҷуз ба роҳи хирад марав боре.
Дар ин қитъа бо корбарии санъатҳои шеърии тазод, мувофиқат, таносуб,
муроҷиат, хитоб ва нигориши таъбири “роҳи хирад” мақсади адиб саҳеҳу амиқ ва
мувофиқи табъ зуҳур ѐфтааст.
Муаллиф баъдан дар шеъри зер ба масъалаи дӯстӣ рӯй меорад, ки яке аз
рукнҳои ваҳдат мебошад. Менависад:
Чу бо ту хасм шавад сифла, он на аз хирад аст,
Ки дар хусумати вай макру ҳила соз кунӣ.
Ҳазор ҳила тавон сохт в-аз ҳама он беҳ,
Ки ҳам зи сулҳу ҳам зи ҷангаш эҳтироз кунӣ.
Дар мисраъҳои мазкур оварда мешавад, ки чун марди фурӯмоя ва пастфитрат
душману бадхоҳи ту гардад, ту аз паи ниқор гирифтану маҳв кардани ӯ тадбирҳо
наандеш, душманӣ наварз. Бадї кардану хасм гаштан аз дасти ҳар касе меояд, то
тавонӣ, некӣ ва дӯстӣ пеша кун, сулҳ ба миѐн ор, аз ҷангу низоъ як сӯ бош, ки оини
ҷавонмардӣ ҳамин аст.
Дар як байти баъдина Абдураҳмони Ҷомӣ бо қалами мӯшикофонааш чун
донандаи хуби забони классикӣ бо коркарди ибораи фразеологии феълии “теғи
номеҳрубонӣ” ташти ваҳдатро зарҳалкорӣ менамояд. Мегӯяд: касе , ки дар ҳаққи касе
бадӣ раво мебинад, аз ҷониби он кас бадӣ хоҳад дид:
Ҳар он к – ӯ кашад теғи номеҳрубонӣ,
Шавад куштаи теғи номеҳрубонон.
Шахс бо туфайли дӯст зафарѐбу ба мақсад мерасад. Яквоҳидӣ, дӯстию
мурувват заҳрҳоро шакар мегардонад, ки мақоли халқ “марги бо ѐрон тӯй” ба ин
гуфтаҳо нерӯи нав изофа мекунад. Дафъатан исбот мешавад, ки майлҳои
халқпарварӣ дар эҷодиѐти мавлоно кам нестанд. Чунончи:
Ба пеши нақди ҷон гавҳар чӣ бошад?
Туфайли дӯст бошад, ҳар чӣ бошад.
Дар мисраи якуми байт ба тарзи қиѐс ҳадаф аз истифодаи калимаи “гавҳар”,
ки қиматтарин чиз аст, назди ҷону рӯҳ қадре надорад, месазад, ки рӯҳу равонро
фидои дӯст кунем.
Дар як байти зер низ ин фикр тақвият ѐфтааст:
Барои дӯстон ҷонро фидо кун,
Валекин дӯст аз душман ҷудо кун.
Нигорандаи сатрҳо, махсусан, дар боби гуноҳ кардану хатои худро фаҳмидан ва
узрхоҳӣ намудани марди гунаҳкор аз шахси бенуқсон истода гузашта, таъкид паи
таъкид мекунад, ки агар туро ѐру дуст ҳаст, солҳо дар ҳамзистии якдигар қарор дорӣ,
мумкин бошад бо фиребу найранги аъдот душману бадхоҳат гардад, чанд муддате
ҷудоӣ меафтад, бигузор талхии ҷудоиро чашад, ба хулосае ояд, ки ҳазрати Бедил
фармудааст: “Ҷудоӣ то наафтад, дӯст қадри дӯст кай донад, Шикастаустухон донад
баҳои мӯмиѐро”.
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То метавонӣ, дар ҳаққи дӯсти душманшуда суханони бад магӯй, ки хасм шод
мегардад, ба рафоқати туву дӯстат, ки ваҳдат аст, хисорот меафтад, саъю амал намо,
ки бо ӯ дар оштӣ бошӣ. Истифодаи хитобаҳо ва таркиби фразеологии “рӯи оштӣ” дар
шеър ҳуснафзои маънию шакл гаштаанд. Мисол:
Чун шавад ѐр бо ту ҷангандеш,
Ҷуз ҷудоӣ магир бо вай пеш.
Ҷид(д) макун дар хусумати бисѐр,
Андаке рӯи оштӣ бигузор.
Алломаи бузург дар ҷои дигар ҳамин маъниро ба тарзи зайл шарҳ медиҳад: агар
марди ҷурмдор аз марди беҷурм барои гуноҳи содиркардааш узр хоҳад (узр чун
инфикси байни ду вожаи сулҳу рифоҳ) ва марди беҷурм ӯро набахшида, худро ба
нодонӣ занад (дар ғафлат бошад) гуноҳи азим аст. Як хислати шоистаи мард он
мебошад, ки барои матраҳи сулҳу амният гуноҳи касеро сарфи назар мекунад:
Чу муҷрим шавад аз гунаҳ узрхоҳ,
Гунаҳ дон тағофул зи узри гуноҳ.
Орифи Ҷом панҷ омили эҳѐнамои ваҳдатро дар баҳри шеърии муҷтас, ки ҳар
рукнаш / V – V – / VV - - / V – V – / VV – / (мафоилун, фаилотун, мафоилун фаилун)
аст, ба риштаи тасвир мекашад. Ин панҷ омил миллатро аз вартаи нобудӣ мераҳонад,
дар ҷамъият сулҳу салоҳро таъмин месозад, чун панҷ ҷӯй дарѐи ягонагию тифоқиро
шодоб мегардонад. Шоир яке аз санъатҳои шеърии шумурро барои тақвияти фикр,
барои ҷалб намудани диққат ва таъсиррасонӣ ба муштариѐнаш устодона дар коргоҳи
хирад корбурд мекунад.
Омили якум, ки рушди ваҳдатро таъмин мекунад, амну амонӣ аст, ки ба одам
кайфияту роҳат мебахшад. Омили дуюм сиҳату саломатии мадид мебошад, ки
солимии инсон ва ҷомеа аз он аст. Омили саввум масъалаи хӯрокворист, ки шахс аз
он ғизои моддӣ гирифта, қувваю тавоноияшро барқарор месозад. Омили чаҳорум
дӯсти хушманиш, некӯхислат ва хубрафтор ҳисоб меѐбад, ки барои дӯст ҷонашро
дареғ намедорад ва рӯҳи ӯро мебардорад. Омили панҷуми ваҳдатгароӣ ҳамсуҳбату
ҳамнишини ахлоқу одоби ҳамидадошта аст, ки кас аз суханҳои гуворо ва аз
нишастухези зебои ӯ худро хушбахту сарафроз ҳис мекунад:
Ба панҷ мерасад асбоби зиндагонии хуш,
Ба иттифоқи ҳакимони шуҳраи офоқ.
Фароғи эйманию сиҳҳату кафофи маош,
Рафиқи хубсияр, ҳамдами накӯахлоқ.
Дар чаҳормисрагии дигар бо истифода аз санъати шеърии сиѐқулаъдод ва баҳри
шеърии музореъ, ки ҳар рукнаш - - V / – V – V / V - - V / – V - / (мафъулу фоилоту
мафоӣлу фоилун) мебошад, мутафаккири варзида аз ҳодисаву воқеаҳои ба сари
мардум омада, ҷангҳои дохилии қавм дилтанг гашта, дар охир аз хатоҳои кардаи худ
пушаймон гаштаву ба ҳамдигар оштӣ кардан, сулҳ бастан, тифоқу дӯст гардидани
халқ зангӯлаи хушҳолию шодмонӣ мезанад. Чунончи:
Баъд аз чаҳор чиз чу ояд чаҳор чиз:
Хуштар бувад чу роҳату раҳмат пас аз азоб
Васле пас аз вифоқу вафое пас аз хилоф,
Сулҳе пас аз низоъу ризое пас аз итоб.
Мавзӯи ваҳдат ва ваҳдатгароӣ дар дигар қиссаю достонҳои Абдураҳмони Ҷомӣ
нақши худро дорад. Аз он ҷумла, дар достони “Хирадномаи Искандарӣ” дар рафти
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воқеаи “Рафтани Искандар ба шаҳре, ки на шоҳ дошту на гадо”. Мардуми он шаҳр
покизарӯзгор буданд, касе зулм бар дигар касе намекард, ҳама баробар кор
мекарданду мехӯрданд, ба ҳам мушфиқу ѐвар буданду умрашон дароз, ҳаѐташон
дурахшон. Миѐни ҳам кину адоват надоштанд, аз суханҳои бад ҳазар мекарданд, дар
ҷамъият сулҳу рифоҳ ҳукмфармо буд:
Зи гуфтори беҳуда лабҳо хамӯш,
Фурӯ баста аз носазо чашму гӯш.
Наҷуста ба бад ҳаргиз озор ҳам,
Ба ҳар кори некӯ мададгор ҳам.
На з – эшон тавонгар касе, не фақир,
Бар эшон на султон касе, не амир.
Баробар ба ҳам қисмати молашон,
Мувофиқ ба ҳам сурати ҳолашон.
На аз меҳнати қаҳташон ҳол танг,
На бар сафҳаи сулҳашон ҳарфи ҷанг.
Хулоса, мавзӯи ваҳдат дар осори Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ мавқеи намоѐн
дошта, эшон тарафдори нигоҳ доштани асолати миллию устувор будани решаҳои
илмӣ, иқтисодӣ ва давлати тараққикардаву сарвари одил буд. Ягонагиву якдилӣ,
якмаромӣ ва ваҳдати мардуми форсу тоҷик орзуи деринааш ба шумор мерафт. “Ба
майдони ваҳдат дугӯӣ макун” гуфтани ӯ низ ба ҳамин маънист.
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ТЕМА ЕДИНСТВА В ПОЭЗИИ МАВЛОНО АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
Статья посвящена теме едирнства в творчестве выдаюшегося поэта и мыслителя 15 века
Абдуррахмана Джами. В творчестве великого мистика Джами тема единства идеи, приводяшей к единству,
в том числе, союзу и дружбе между людьми, осуждение войны и разногласия, пропаганда мира и
спокойствия занимают особое место.
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THEME UNITY IN POETRY MAVLONO ABDARRAHMAN JAMI
The article is devoted to the topic of creativity edirnstvo vydayushegosya poet and thinker of the 15th century
Abdarrahman Jami. In the work of the great mystic Jami unity theme, ideas, leading to unity, including the union
and friendship between people convicted of war and discord, promotion of peace and tranquility of a special place.
Key words: Jami, poetry, unity, peace, friendship.
Сведения об авторе: Гаффорали Сафар - преподаватель Курган-Тюбинского государственного
университета имени Носира Хусрава.
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ҚИЁСИ «САФИНАТУ-Л-АВЛИЁ»-И МУҲАММАД ДОРОШУКЎҲ
ВА «НАФАҲОТ-УЛ-УНС»-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМЇ
К.М. Атоева , М.М. Атоева
Осорхонаи таърихии вилояти Суғд,
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон
Дар таърихи адабиѐти форсӣ баробари такомули адаби ирфонӣ равиши хосаи
таълифи тазкираьо дар баробари тазкираҳои адабӣ ба миѐн омад, ки бо номи
тазкиранигории ирфонӣ маъруф аст ва намунаи аввалини онро муаллифони
сарчашмаҳо (3) ва осори таҳқиқӣ (4, 5) «Табақоту-с-сӯфия»-и Абдуллоҳи Ансориро
донистаанд. Мутобиқи ахбори баъзе сарчашмаҳо ин асар заминаи аслии бавуҷудоии
тазкираи «Тазкират-уш-шуаро»-и Аттор ва «Нафаҳоту-л-унс»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ
гардидааст. Аз маълумоти сарчашмаҳо ва дигар осори таърихӣ бармеояд, ки таърихи
тасаввуф дар доираи ислом аз қуруни Х-ХI шурӯъ мешавад. Аз он ҷумла, муаллифи
«Таърихи Ҳабибу-с-сияр» Хондамир зиндагонии яке аз сӯфиѐни машҳур Мансури
Ҳаллоҷро ба асри Х зикр намудааст. Тибқи иттилои Муҳаммади Шариф дар китоби
«Таърихи фалсафа дар ислом» бошад, зиндагонии нахустин сӯфиѐн ба қуруни VI- VII
рост меояд. Аммо бояд дар назар дошт, ки пайдоиши осори тасаввуфӣ низ ба замони
зиндагии ҳамин сӯфиѐн марбут аст ва аз рӯи нишондоди Луи Мосинюн ба қалами
Мансури Ҳаллоҷ наздик ба 140 асари тасаввуфӣ марбут аст ва баробари ин девони
ашъор низ дорад, ки ба забони форсӣ тарҷума ва нашр гардидааст. Асари дигари
барҷастаи ирфонц, ки дар шумори тазкираҳои ирфонӣ шинохта шудааст, «Сафинатул-авлиѐ»-и Муҳаммади Дорошукӯҳ маьсуб мешавад. Ин ҷо зикри як нукта муҳим аст,
ки ин асар ба шеваи нигориши тазкираҳои ирфонӣ ва ҳам адабӣ навишта шудааст ва
муаллиф баробари баѐни аҳволи сӯфиѐн дар бораи шоирони мутасаввиф ва орифони
шоир низ маълумот медиҳад. «Нафаҳот ул-унс»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ низ баробари
нақли рӯзгор ва нақлҳои марбут ба сӯфиѐн, зиндагии шоирон бо нақлҳои ҷолиб дар
бораи онҳо овардааст. Ҳарчанд, «Сафинат-ул-авлиѐ»-и Муьаммади Дорошукӯҳ дар
пайравии «Нафаҳот ул-унс»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ навишта шудааст, гоҳи
муқобалаву қиѐс тафовут ва ҳаммонандии ин ду тазкира дида мешавад, ки дар ин
бора мухтасаран изҳори назар менамоем. Масалан дар мавриди зикри маълумот дар
бораи Ҳофизи Шерозӣ ҳаммонандиҳову фарқиятҳои зиѐде ба назар мерасад, ки
барои муқаррар намудани мақоми ҳар ду тазкира арзиши бузургеро соҳиб мебошанд.
Масалан, оғози сухани Ҷомӣ дар бораи Ҳофизи Шерозӣ бо зикри мақоми маънавӣ ва
эътибори Ҳофиз дар ирфону адаби форсӣ чунин сурат гирифтааст: «Вай Лисон-улғайб ва тарҷумон-ул-асрор аст. Бисѐр асрори ғайбия ва маъонии ҳақиқия дар кисвати
сурат ва либоси маҷоз боз намудааст».(1) Дорошукӯҳ бошад, нахуст суханро аз
тақрири аслу насаби Ҳофиз оғоз менамояд, ки чунин иттилоъ дар Ҷомӣ нест ва ин
нукта аз корбандии мухтассоти тазкираҳои адабӣ дарак медиҳад: «Номи эшон
Муҳаммад аст ва лақаб Шамсиддин» Баъдан, дар идомаи гуфтори хеш айнан бидуни
тағирот бо ишораи он ки «Ҳазрати Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ фармуданд», ба
маълумоти муаллифи «Нафаҳот» такя намуда менигорад: «Бо вуҷуди он ки маълум
нест, ки ба зоҳир дасти иродат ба пире дода бошанд, аммо эшонро «лисонулғайб»
гуфтаанд ва осори ҳақоиқу маориф дар девони эшон бисѐр аст» (2,184). Мунтаҳои
ахбори ҳар ду тазкира бо зикри соли вафоти Ҳофиз ба анҷом расидааст ва фарқияти
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мавҷуда дар зикри соли вафоти онҳо бо забони форсӣ ва арабӣ зоҳир мешавад.
Мутолиаи тазкираи Абдурраҳмони Ҷомӣ нишон медиҳад, ки дар равиши кори ӯ
баѐни аҳволи занони орифа ба дар боби ҷудогона сурат гирифтааст. Чунончи, Ҷомӣ
ҳангоми оғози зикри эшон фасли тазкираи хешро чунин унвонгузорӣ мекунад: «Фӣ
зикри нисоу-л-орифоту-с-солиҳоти ила маротибу-р-риҷол». Дар тазкираи «Сафинатул-авлиѐ» низ чунин фасл мавҷуд аст, аммо унвони вай сурати форсӣ дорад ба ин шакл
«Зикри нисоу-л-орифин». Фарқият дар забони унвони авбоб ба мушоҳида мерасад.
Аммо мутолиаи ҳар ду тазкира нишон медиҳад, ки Ҷомӣ қабл аз зикри ҷудогонаи
нисои ориф муқаддимаи мухтасаре ба қалам меоварад, вале ин гуна муқаддима дар
«Сафинату-л-авлиѐ» мавҷуд нест. Ҳаройина, аз мавҷудияти чунин авбоб дар ҳар ду
тазкира ба натиҷае расидан мумкин аст, ки Дорошукӯҳ равиши кори тақсимбандии
тазкираи хешро аз Ҷомӣ бардошт кардааст. Ҳарчанд, Ҷомӣ дар таснифоти хеш танҳо
нисои орифро ҷудо карда, дигар машоихро дар якҷоягӣ бидуни ягон хел тақсимбандӣ
ҷой медиҳад, вале мавҷудияти ҳамин гуна фасл аз кӯшиши аввалияи таснифот дар
дохили тазкира дар асари Ҷомӣ дарак медиҳад. Дорошукӯҳ бошад, бо истифодаи ин
равиши кор онро такмил бахшида, равиши хосаи худро дар таърихи тазкиранигории
ирфонии форсӣ ба вуҷуд меоварад.
Ҳамин тариқ, муқоиса ва муқобалаи «Сафинату-л-авлиѐ» бо «Нафаҳоту-л-унс»и Ҷомӣ нишон медиҳад, ки Муҳаммади Дорошукӯҳ бо истифодаи маводи фаровон ва
равиши кори Ҷомӣ тазкираи худро хеле ғанӣ гардонидааст. Аммо дар аксари маворид
мустақилияти сабкиву услубӣ, ҷанбаҳои дигар дар асари Дорошукӯҳ ба мушоьида
мерасад.
Аммо ин ҷо як нуктаи фарыияти маълумоти ҳар ду тазкира ба мушоьида
мерасад. Муаллифи «Сафинату-л-авлиѐ» муқаррар менамояд, ки Ҳофиз муриди Хоҷа
Баҳоуддини Нақшбанд будааст ва ин хулосабардориро мо дар асари Ҷомӣдучор
намеоем. Гузашта аз ин, Дорошукӯҳ ба иртиботи мақоми фоли девони Ҳофиз нақле
меоварад, ки аз муҳтавои он маълум аст, ки вақоеи он дар сарзамини Ҳинд сурат
гирифтааст. Аммо чунин маълумот низ аз назари Ҷомӣ берун аст ва албатта, аз ин
баррасӣ натиҷа гирифтан метавон, ки ин нақлро муаллифи тазкираи «Сафинату-лавлиѐ» дар сарзамини Ҳинд шунида бар маълумоти пешниҳоднамудаи хеш илҳоқ
намудааст. Вобаста ба ин гуна маводи мутафарриқа хулоса намудан мумкин аст, ки
Дорошукӯҳ дар баробари истифодаи фаровон аз асари Ҷомӣ кӯшидааст, ки
маълумоти фаровони дигар тазкираҳо, сарчашмаҳо ва маълумоти дидаву шунидаи
хешро мавриди истифода қарор диҳад, ки сарчашмаҳои мазбур барои мустақилият ва
фардияти сабку услуб ва равиши хоса пайдо намудани «Сафинату-л-авлиѐ» мусоидат
кардаанд.
Аҳамияти зикри фол дар тазкираи «Сафинату-л-авлиѐ» пеш аз ҳама дар он
тазоҳур мекунад, ки баробари нақли ҳикояти мазкур муаллифи он ғазали пурраеро аз
Ҳофиз ба ин сабаб зикр мекунад, ки ин нукта бори дигар мақоми адабии асари
Дорошукӯҳро нишон медиҳад. Дар асари Ҷомӣаз Ҳофиз байте ҳам зикр нашудааст,
вале Дорошукӯҳ як ғазали пурраро санад овардааст:
Ғазал:
Чаро на дар пайи азми диѐри худ бошам,
Чаро на хоки раҳи кӯи ѐри худ бошам.
Fами ғарибиву ғурбат чу барнаметобам,
Ба шаҳри худ раваму шаҳриѐри худ бошам.
Зи маҳрамони саропардаи висол шавам,
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Зи бандагони худовандгори худ бошам.
Чу кори умр на пайдост боре он
Ки рӯзи воқеа пеши нигори худ бошам.
Бувад, ки лутфи азал раҳнамун шавад, Ҳофиз,
Дигар на то абад шармсори худ бошам. (2, 184).
Ҳамин тариқ, муқоиса ва муқобалаи «Сафинату-л-авлиѐ» бо «Нафаҳоту-л-унс»и Ҷомӣ нишон медиҳад, ки Муҳаммади Дорошукӯҳ бо истифодаи маводи фаровон ва
равиши кори Ҷомӣ тазкираи худро хеле ғанӣ гардонидааст. Аммо дар аксари маворид
мустақилияти сабкиву услубӣ ва ҷанбаҳои дигар дар асари Дорошукӯҳ ба мушоҳида
мерасад, ки ин фарқиятро дар чанд нукта ба таври зайл метавон ҷамъбаст намуд:
1. Тазкираи «Сафинату-л-авлиѐ» бо сабки омехтаи адабиву ирфонӣ навишта
шуда, матолиби адабӣ дар он нисбати «Нафаҳот» зиѐдатар ба назар мерасанд.
Маводи тарҷумаиҳолӣ низ дар «Сафинату-л-авлиѐ» имтиѐз дорад.
2. Истифодаи ашъори шуаро низ дар «Сафинату-л-авлиѐ» нисбатан бештар
сурат гирифтааст, ки чунин вижагӣ барои муқаррар намудани мақоми адабии
тазкира арзиши хеле муҳимро соҳиб мебошад.
3. Муҳаммади Дорошукӯҳ танҳо ба маълумоти Ҷомӣ такя намекунад, балки аз
дигар сарчашмаҳо низ истифода кардааст. Ба ин важҳ, ҳарчанд, хислати мухтасари
баѐн хоси ин асар аст, аммо афкор ва андешаҳои ӯ мудаллал ва мустанад сурат
гирифтаанд.
4. «Сафинату-л-авлиѐ» бо забони соддаву равони форсӣ нигошта шуда,
мураккаботу муарработ дар он камтар ба назар мерасанд. Аммо Ҷомӣдар куллияи
матни асари хеш барои баѐни маводи тарҷумаиҳолӣ аз муарработ ба кор гирифтааст,
ки ин нукта аз мураккабшавии забон ва сабки асар дарак медиҳад.
5. Дар мавридҳои зарурӣ Дорошукӯҳ барои таъмини мустақилияти сабкиву
фардии хеш дар таълифи тазкира афкори Ҷомиро маҳалли таҳлилу қиѐс қарор дода,
ҷое ба андешаҳои ӯ изҳори норизоӣ низ мекунад. Ин нукта бештар ҳангоми таъйини
соли таваллуд ва вафоти шахсони дар тазкира зикргардида ба мушоҳида мерасад.
6. Муҳимтарин фарқияти тазкираҳо дар пешниҳоди матолиб ва ҷобаҷогузории
мавод ба мушоҳида мерасад, ки ин нуктаро мо ҳангоми таҳлили ҷудогонаи ин
масъала арзѐбӣ намудем. Махсусан, таснифоти урафо ба табақаву шохаҳо ва аз рӯи
мансубияти онҳо ҷобаҷокунии мавод, ки дар «Сафинату-л-авлиѐ» мавҷуд аст, дар
тазкира Ҷомӣ ҷой надорад. Ҳарчанд, ба унсурҳои ибтидоии чунин тақсимбандӣ дар
асари Ҷомӣ дучор омада метавонем.
Маҷмӯан, тазкираи «Сафинату-л-авлиѐ» бо он ки дар пайравии асари
«Нафаҳоту-л-унс»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, инчунин дигар осори таърихӣ ва
тазкираҳои ирфонӣ ва таъсири мафкураву ақоиди афзуни муаллифони он осор
таълиф шудааст ва дар ин маврид зимни баѐни аҳволи Ҷомӣ ишорате ҳам намуда,
вале муаллиф кӯшиш бар он доштааст, ки ҳангоми истифодаи матолиб ва маълумоти
тазкира Абдурраҳмони Ҷомӣ низ ҳунари фардии тазкиранигории хешро ба кор гирад.
Дорошукӯҳ дар баробари ба кор гирифтани маводҳои тазкираи «Нафаҳоту-л-унс»
кӯшидааст, ки ин корро ба таври монанд ва бетағир иҷро накарда, бо сабку равиши
хосаи хеш нуктаҳои аз Ҷомӣ мгирифтаашро ба қалам овард. Ба иборати дигар
Муҳаммади Дорошукӯҳ кӯшиш бар он додааст, ки равиши фардии хешро ба вуҷуд
овада, аз такрори айнии маълумоти тазкираҳои пешин, бахусус Абдурраҳмони Ҷомӣ
иҷтиноб варзад. Ба ҳамин ваҷҳ аст, ки «Сафинату-л-авлиѐ» ба сифати тазкираи комил
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ва мушаххаси адабию ирфонӣ дар таърихи адабиѐт ва ирфони форсӣ мақоми худро
соҳиб шудааст, ки равиши кори Дорушукӯҳ ва маълумоти дар тазкираи ӯ
зикргардида, сабку услуб, мундариҷаи асар моҳияти аслии асар дар робита ба
истифодаи маводи фаровони он ин гуфтаро ба субут хоҳанд расонид.
1.
2.
3.
4.
5.
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СРАВНЕНИЕ «САФИНАТУ-Л-АВЛИЁ» МУХАММАДА ДОРОШУКУХ «НАФАХОТУ-Л-УНС»
АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ
Статья посвящена сравнительному исследованию суфийской антологии (тезкире) «Сафинату-лавлиѐ» Мухаммада Дорошукух и «Нафахоту-л-унс» Абдуррахмана Джами. Авторы на основе сравнения
двух антологий приходят к выводу, что Мухаммад Дорошукух во многих случаях подражал произведению
Джами, а в некоторых случаях независимо от Джами и других онтологов даѐт новую и важную информацию
о поэтах и суфиях.
Ключевые слова: Джами, Мухаммад Дорошукух, антология, «Сафинат-ул- авлиѐ», «Нафахот-улунс».
THEME UNITY IN POETRY MAVLONO ABDARRAHMAN JAMI
The article is devoted to the topic of creativity edirnstvo vydayushegosya poet and thinker of the 15th century
Abdarrahman Jami. In the work of the great mystic Jami unity theme, ideas, leading to unity, including the union
and friendship between people convicted of war and discord, promotion of peace and tranquility of a special place.
Key words: Jami, poetry, unity, peace, friendship.
Сведения об авторах: Атоева Кибриёхон Мухторовна – кандидат филологических наук, заведующая
Музеем истории Согдийской области
Атоева Мамлакат Мухторовна- кандидат филологических наук, доцент ТГУПБП
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