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МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар масири таърих адабиёти бадеӣ ҳамчун 

василаи маърифатомӯзӣ ва тарбияи насли инсонӣ нақши муҳим дошта, халлоқону 

асосгузорон ва интишордиҳандагони он миёни ҳар қавму миллат аслан адибон ва 

аҳли илму ҳикматанд. Адабиёти форсии тоҷикӣ низ ҳамчун хазинаи камназири 

маънавӣ ва заминаи фарҳангу тамаддуни умумиинсонӣ шуҳрати ҷаҳонӣ касб 

карда, осори адабӣ ва андешаву орои ахлоқии намояндагони он, ба монанди 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Хайём, Ҳофиз, 

Бедил, Айнӣ ва садҳо нафари дигар дар тарбияи маънавии аҳли башар саҳми 

арзандае доранд. Аз ин ҷост, ки пажӯҳиш ва омӯзиши мероси адабии гузаштагони 

илму адаби форс-тоҷик дар ҳама давру замон аҳаммияти бузургеро касб намуда, 

мавриди таваҷҷуҳи дӯстдорони адабиёт ва муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ қарор 

гирифтааст. Махсусан, солҳои охир омӯзиши адабиёти тасаввуфии асримиёнагии 

форс-тоҷик, ки дорои азамату шукӯҳи чашмгир аст, зеҳни муҳаққиқон ва 

адабпажӯҳонро беш аз пеш ба худ машғул дошта, боиси ба вуҷуд омадани садҳо 

асару рисолоти пурарзиши илмӣ ва китобҳои тахассусӣ гардидааст. Сарфи назар 

аз ин, баъзе паҳлуҳои ин мавзуъ аз мадди назари муҳаққиқон дар канор монда, 

мунтазири пажӯҳиши ҷудогона ва густардаанд, зеро то кунун шахсиятҳои 

мустаҳиқу чеҳраҳои адабии зиёдеро медонем, ки зиндагинома ва мухтассоти 

осорашон аз диди адабиётшиносии муосир ба бознигарии тоза ниёз дорад. Яке аз 

ҳамин гуна шахсиятҳо орифи шоир ва мутафаккири асрҳои ХП-ХШ Афзалуддини 

Кошонӣ мебошад, ки ба лақаби Бобо Афзал шуҳрат ёфта, сухани нарму 

дилнишин ва мондагораш нукоту наҷвои орифонаро аз инҳисори хонақоҳу 

мадраса ба паҳнои шеъру адаби ҷаҳонгири форсӣ-тоҷикӣ кашидааст.

Афзалуддини Кошонӣ ориф, шоир, ҳаким ва нависандаи соҳибзавқ буда, аз 

зумраи пайравони росихи мактаби ирфон ва сарояндагони ашъори суфиёнаи 

адабиёти форс-тоҷик маҳсуб меёбад. Аз иттилои сарчашмаҳо ва маълумоти 

адабпажӯҳон бармеояд, ки осори фалсафӣ ва рубоиҳои дилангези ӯ дар 

қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ овозаи баланд доранд, вале, мутаассифона, 
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шарҳи зиндагӣ ва мушаххасоти эҷодиёти вай барои хонандаи имрӯз чандон 

равшан нест, зеро то ҳол роҷеъ ба рӯзгору осори ин ҳакиму шоири суфимашраб 

аз ҷониби муҳаққиқони соҳаи адабиётшиносӣ пажӯҳиши мукаммалу фарогире ба 

анҷом нарасидааст.

Давраи зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии Афзалуддини Кошонӣ ба замоне рост 

меояд, ки вазъи сиёсиву иҷтимоӣ дар Мовароуннаҳру Хуросон хеле пурошӯбу 

тоқатфарсо буд. Аз як тараф, инқирози давлати абарқудрати Салҷуқиён, аз 

тарафи дигар, нуфузи ҳукумати муғулҳо ва пайомадҳои фалокатбори он боис 

гардиданд, ки мактабҳои фикриву ақидатӣ, бавижа ақоиди ирфонӣ, ривоҷ ёбад. 

Таълимоту амалкарди орифону донишмандоне, чун Саноии Ғазнавӣ (1075-1135), 

Шайх Аттори Нишопурӣ (1144-1222), Шиҳобуддин Умари Суҳравардӣ (1145- 

1234), Шиҳобуддин Яҳёи Суҳравардӣ ё Шайхи Ишроқи Мақтул (1155-1191), 

Муҳийиддин ибни Арабӣ (1165-1240) ва дигарон аксар андешамандону 

мунавварфикронро маҷзуби хеш гардонда, гароиши алоқамандону пайравони 

зиёдеро ба ин таълимот афзуд. Аз ин ҷост, ки Бобо Афзал низ зери таъсири ин 

ҷараён қарор гирифт ва бо осори манзуму мансур ва фаъолияти амалиаш дар 

такмилу иштиҳори ирфону тасаввуф саҳми мукаммале гузошта, саранҷом ғояҳои 

ирфониву тасаввуфиро дар осори илмиву адабиаш бо лаҳни содаву шево ва 

дилангезу муассир таҷассуму тараннум намуд.

Роҷеъ ба баъзе паҳлуҳои эҷодиёти Бобо Афзал аз тарафи адабиётшиносони 

тоҷик ва шарқшиносони хориҷӣ мақолоти ҷудогонае таълиф гардида бошанд ҳам, 

аксари онҳо хусусияти иттилоотиву умумӣ дошта, масъалаҳои марбут ба 

зиндагинома, мазмуну муҳтаво ва дигар ҷанбаҳои эҷодиёти ӯро ба таври 

мушаххас фаро намегиранд, бинобар ин, мухтассоти осори Афзалуддини 

Кошонӣ, бахусус рубоиёти ӯ, ба пажӯҳиши амиқу дақиқ ва густардае ниёзманд 

аст.

Масоиле, ки пажӯҳишу баррасии он аз ҷониби муаллиф зарурӣ ба назар 

расиданду мавзуи меҳварии ин рисоларо ташкил медиҳанд, омӯзиш, таҳқиқ ва 

таҳлили паҳлуҳои гуногуни аҳволу осори Бобо Афзали Кошонист. Дар ин замина, 

баробари ба доираи таҳқиқ даровардани мазмуну муҳтаво, мундариҷаи рубоиёт 
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ва андешаву орои ирфонии ин ҳакими суфӣ, саъй карда шуд, ки перомуни 

зиндагинома ва таълифоти дигари дар заминаҳои мухталиф анҷомдодаи Бобо 

Афзал ба таври иҷмол пажӯҳиш сурат гирад, зеро ин масъалаҳо низ аз ҷумлаи 

мавзуъҳоеанд, ки ниёз ба таҳқиқ доранд ва дар адабиётшиносии тоҷик то ҳол 

нокушода боқӣ мондаанд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Роҷеъ ба аҳволу осор ва паҳлуҳои гуногуни 

фаъолияти илмиву адабии Афзалуддини Кошонӣ дар сарчашмаҳои адабиву 

таърихӣ иттилои зиёде мавҷуданд, ки мо дар аснои пажӯҳиш аз онҳо суди 

фаровон бардоштем ва бархе аз онҳоро, вобаста ба тақозои бобу фаслҳои рисола, 

мухтасаран ёдовар шудаем.

Тазкиранависон махсусан ба мақоми рафеъ ва ашъори дилангези Бобо 

Афзал таваҷҷуҳи зиёде зоҳир намуда, ба таъкиду такрор абёти зерини Хоҷа 

Насири Тусиро дар ситоиши фазлу камоли ӯ қайд намудаанд:

Гар арз кунад сипеҳри аъло

Фазли фузалову фазли Афзал, 

Аз ҳар малаке ба ҷойи тасбеҳ 

Овоз ояд, ки «Афзал афзал».

[30, 23; 31, 213; 41, 1010; 67, 265; 68, 358].

Гарчанде Бобо Афзал аз саромадони урафо ва шуарои Кошон буда, ба 

қавли Волаи Доғистонӣ «ҷалолати шаънаш аз он машҳуртар аст, ки муҳтоҷ ба 

таърифу тавсиф бошад» [66, 111], аз ахбори маъхазу сарчашмаҳои дастрас роҷеъ 

ба ин мутафаккир бармеояд, ки муаллифони онҳо дар бораи зиндагинома ва 

мушаххасоти рӯзгори адиб чизи дақиқе ё намедонистаанд, ё ироа надоштаанд. Аз 

ин ҷост, ки баъзе матлабҳои зикрнамудаи онҳо дур аз ҳақиқат буда, саранҷом 

муҷиби ибҳомомез гаштани саргузашти Бобо Афзал шудааст. Ҳамин чиз боис 

гардида, ки миёни мардум дар бораи вай нақлу афсонаҳо бофтаву сохта ва 

густарда шаванд. Чунончи, хешии Хоҷа Насируддини Тусӣ бо вай [46, 440; 50, 

27; 68, 357], дур мондани Кошон аз газанди муғулҳо бо миёнаравии Хоҷа Насири 

Тӯсӣ ва ба эҳтироми Бобо Афзал [30, 23; 31, 212; 68, 357], шефтагии подшоҳи 

Зангбор нисбат ба Бобо Афзал, ки дар хидмати ӯ ба либоси дарвешӣ даромада, 
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ҳатто пас аз марги вай муътакифи оромгоҳаш гардидааст [46, 39-43; 167, 37], 

дидори Шайх Саъдӣ бо Бобо Афзал [30, 24], мақоми волои ӯ пеши Султон 

Маҳмуди Ғазнавӣ [41, 1010-1011], муошиқа ва тааллуқи хотири Бобо ба писари 

хайётпеша ва дар натиҷа узлатгузинии ӯ дар охири умр [30, 24-25; 60, 27; 67, 266- 

267; 68, 357] ва амсоли инҳо.

Маҳсули эҷоди илмӣ ва адабии Афзалуддини Кошонӣ ҳанӯз аз оғози асри 

XIX сар карда, диққати шарқшиносони ватаниву хориҷиро ба худ ҷалб 

намудааст. Аз ин ҷост, ки муҳаққиқони шинохтае, аз ҷумла шарқшиносони 

феҳрастнигор Ҳерман Эте [125, 150; 217, 551-552; 993-995; 1065-1066; 1068- 

1070], Чарлз Риё [215, 739], А. Шпрингер [216, 17]), Владимир Иванов [213, 80- 

88; 290-291; 628] ва адабпажӯҳону донишмандоне чун Ян Рипка [142, 319-320], 

Вилям Читтик [132, 57-62], Маҳмуд Муҳаммад ал-Хазирӣ [178, 403-410],

Забеҳуллоҳ Сафо [158, 250-252; 426-434; 159, 1182-1187], Маликушшуаро Баҳор 

[127, 163-165], Э. Бертелс, Расул Ҳодизода [117, 238-239; 268], Мусо Диноршоев 

[80, 296; 81, 195], Худоӣ Шарифзода [11, 7-8; 120, 288] ва дигарон доир ба ҳаёт ва 

эҷодиёти ӯ ишораҳо намуда, зумрае чун Саид Нафисӣ [58], Муҷтабо Минавӣ, Яҳё 

Маҳдавӣ [55], Мустафо Файзӣ [54], Муртазо Қосимии Кошонӣ [170] ва дигарон 

дар тадвину ҷамъоварӣ намудани нусхаҳои осори ӯ ва интишори онҳо саъй 

варзидаанд.

Аз адабпажӯҳони эронӣ хидмат ва гузоришоҳои Саид Нафисиро дар 

мавриди рӯзгор ва осори Бобо Афзали Кошонӣ махсус зикр намудан лозим аст, 

зеро адабиётшиноси мазбур яке аз аввалин муҳаққиқонест, ки дар таҳқиқу 

баррасии аҳволу осори Афзалуддини Кошонӣ саъй намуда, перомуни рӯзгору 

эҷодиёти ин мутафаккир иҷмолан изҳори назар намудааст ва дар муайян 

намудани теъдоди рубоӣ ва нашру дастраси хонандагон гардонидани таълифоти 

Бобо Афзал саҳм гузоштааст [58]. Ӯ нахустин шуда, дар бораи нусхаҳои зиёди 

хаттии осори Афзалуддини Кошонӣ ва дар феҳрасту китобхонаҳои машҳури 

ҷаҳонӣ сабту маҳфуз будани онҳо иттилои судманде медиҳад. Илова бар ин, Саид 

Нафисӣ дар поварақҳои марбут ба осори шоир дар куҷо мавҷуд будани баъзе 

нусхаҳои хаттии боэътимоди онҳоро қайд намуда, ба ин васила барои пажӯҳишу 
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омӯзиши минбаъдаи ҳаёт ва эҷодиёти Бобо Афзали Кошонӣ заминаи мусоиде 

фароҳам меоварад [188, 53; 55; 56-61].

Дар муаррифии Афзалуддини Кошонӣ ва мероси илмиву адабии ӯ саҳми 

мурратибону муаллифони китобҳои таърихи адабиёти форс-тоҷик низ зиёд аст. 

Чунончи, Забеҳуллоҳи Сафо дар китоби «Таърихи адабиёт дар Эрон» дар се 

маврид, яъне ҳам дар қатори орифон ва ҳам дар радифи шуарову нависандагони 

бузурги форсигӯ ба Афзалуддини Кошонӣ бахшҳои алоҳидае ҷудо карда, чанд 

намунае аз ашъори ӯро овардааст [158, 250-252, 426-434; 159, 1182-1187]. Илова 

бар ин, бархе донишмандон, аз ҷумла Алиакбари Деҳхудо, Заҳро Хонларӣ ва 

Муҳаммад Шарифӣ, ки ба таълифи китобҳои таърихи адабиёти форс-тоҷик ва 

қомусу фарҳангномаҳо даст задаанд, роҷеъ ба рӯзгор ва мероси адабии 

Афзалуддини Кошонӣ ҳам таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд [40, 66; 135, 62-63; 152, 241- 

242]. Бояд мутазаккир шуд, ки ёддошти аксари онҳо дар мавриди Бобо Афзал ё 

такрори ахбори сарчашмаҳои илмиву адабист ва ё андешаҳои Саид Нафисиро 

марҷаи таълифоти хеш қарор додаанд.

Мақолаҳои донишмандоне, ҳамчун Ҳусайн Араб [162, 153-167], Марям 

Асадиён [ 126, 33-39], Партав Байзоӣ [129, 414-418], Ҳасан Акбари Байрақ [128, 

91-111], Муртазо Қароии Гургонӣ [175,735-739], Аббос Зарёб [144, 21-29],

Муҳсин Қосимпур [168, 25-37; 169, 154-167], Муҳит Таботабоӣ [179, 89-92], 

Ваҳиди Сабзиёнпур [150, 48-53], Сайид Мустафо Шаҳройинӣ [155, 87-108; 156, 

87-98] ва дигарон роҷеъ ба Афзалуддини Кошонӣ ва паҳлуҳои гуногуни осори ӯ 

ба нашр расида, дар доираи баҳси худ ҳовии аҳамияти махсус бошанд ҳам, дар 

мавриди мушаххасоти рӯзгор ва осори адиб умумигӯӣ карда, аксаран маълумоти 

муҳаққиқони пешинро такрор намудаанд.

Роҷеъ ба зиндагиномаву осор, фаъолияту маҳорат ва вижагиҳои 

мундариҷаи эҷодиёти Афзалуддини Кошонӣ дар адабиётшиносии тоҷик ба ҷуз аз 

баъзе ишораву қайдҳо ва мақолоти ҷудогона таҳқиқоти густардае сурат 

нагирифтааст. Дар Тоҷикистон нахустин бор дар китоби «Адабиёти форсу тоҷик 

дар асрҳои Х11-Х1У» доир ба шоири ориф будани Афзалуддини Кошонӣ ва 

7



мероси илмии ӯ маълумоти умумӣ дода шуда бошад ҳам, роҷеъ ба шарҳи ҳол ва 

мундариҷаи осори ӯ зикре нарафтааст [117, 238-239; 268].

Холиқ Мирзозода дар китоби «Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои ХШ-ХУ)» 

қайд мекунад, ки «дар боби илми ҳикмат ва фалсафа боз номҳои Насируддини 

Тӯсӣ, Хоҷа Афзалиддини Кошонӣ, Камолиддини Ҳосиб, Қутбиддини Шерозӣ, 

алломаи Тафтазонӣ, Мирсаид Шарифи Ҷурҷонӣ, Шамсиддини Хусравшоҳӣ (ваф. 

1254) ба назар мерасанд» [90, 14], аммо, мутаассифона, зимни баррасии мавзуи 

тасаввуф ва адабиёти асрҳои XIII, XIV ва XV аз Афзалуддини Кошонӣ ва 

эҷодиёти ӯ номе намебарад [90, 17-290].

Метавон гуфт, ки Мусо Диноршоев дар Тоҷикистон яке аз аввалин 

нафаронест, ки баҳри муаррифӣ намудани Афзалуддини Кошонӣ иқдом намуда, 

дар баробари зикри баъзе осор ва ба доираи таҳқиқ кашидани афкори илмиву 

фалсафии Бобо Афзал, перомуни эҷоди бадеии ӯ иттилои мухтасаре медиҳад, 

вале ӯ низ чун дигар муҳаққиқон ба баррасии дақиқи шарҳи ҳол ва мазмуну 

мундариҷаи ғоявии ашъори ин шоири ориф намепардозад [80, 296; 81, 195]. Аз ин 

рӯ, месазад гуфт, ки на танҳо дар ҳудуди Тоҷикистон, балки дар дигар ҳавзаҳои 

шарқшиносии собиқ шӯравӣ низ Бобо Афзали Кошонӣ ба таври боиста шинохта 

ва муаррифӣ нашуда буд.

Бо ибтикору ташаббуси адабиётшиноси маъруфи тоҷик Худоӣ Шарифзода 

соли 1986 дар қатори ашъори шуарои машҳури ориф Абусаиди Абулхайр, Бобо 

Тоҳири Урён ва Наҷмуддини Кубро намунаҳое аз рубоиёти Бобо Афзал низ бо 

хатти кириллӣ дар маҷмуаи «Таронаҳои дилангез» ба табъ расидааст. Мураттиб 

дар пешгуфтори он бо хатти форсӣ иттилои мухтасаре роҷеъ ба шарҳи ҳоли Бобо 

Афзал ироа намудааст, ки марҷааш асосан маълумоти овардаи Саид Нафисӣ дар 

китоби «Матни комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» мебошад [11, 7-8]. Дар 

соли 2010 бо саъйи балеғи донишмандон Худоӣ Шарифзода ва Абдушукури 

Абдусаттор намунаҳои шеъри Бобо Афзал дар китоби «Ашъори ҳакимон ва 

орифон» («Ахтарони адаб», ҷилди 13) интишор ёфта, пешкаши ҳаводорони 

каломи манзум гардидааст, ки ин иқдомро метавон кӯшишҳои нахустин ва 
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бунёдие барои муаррифии ин чеҳраи адабӣ ва ҳакими сӯфӣ дар адабиётшиносии 

тоҷик маҳсуб донист.

Умуман, гуфтан мумкин аст, ки дар адабиётшиносии муосири форс-тоҷик 

ба ғайр аз нашри намунаҳое аз рубоиёти Афзалуддини Кошонӣ ва мақолоти 

ҷудогонае перомуни бархе аз осори ӯ таҳқиқоти мукаммале, ки ҳама ҷанбаҳои 

ҳаёт ва мероси адабии ӯро фарогир бошад, то кунун арзи ҳастӣ накардааст. Дар 

ин миён таҳқиқоти Саид Нафисӣ, ки дар омӯзишу пажӯҳиши мухтасари аҳволу 

осори Бобо Афзал саъй намудааст, мустасност.

Бинобар ин, мо омӯзишу таҳқиқи зиндагиномаву осори адабӣ ва мазмуну 

мундариҷаи ғоявии эҷодиёти Бобо Афзали Кошонӣ, бахусус рубоиёти ӯро, яке аз 

вазифаҳои муҳимтарин дар илми адабиётшиносии муосир дониста, баҳсу 

баррасии онҳоро дар ин диссертатсия ҷоизу тақозои замон мешуморем.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи таҳқиқи 

диссертатсия марбут ба таърихи адабиёт буда, дар асоси нишондоди қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.09.2020, № 503 «Дар бораи самтҳои 

афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2021-2025» ва яке аз самтҳои асосии корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

кафедраи адабиёти тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав», яъне «Таҳқиқ, пажӯҳиш ва таҳияи зиндагинома, мероси адабӣ ва афкори 

назарии суханварон ва мутафаккирони классики форс-тоҷик» ва нақшаи 

дурнамои он барои солҳои 2015-2020 марҳила ба марҳила анҷом дода шудааст.
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Ҳадафи пажӯҳиши моро ба таври мукаммалу густарда 

матраҳ намудани масоили замони зиндагии Бобо Афзали Кошонӣ, рӯзгору осори 

ӯ, баррасии мавқеи рубоӣ дар эҷодиёти адиб, муайян намудани рубоиёти машкук 

ва таҳқиқи мазмуну мундариҷаи ғоявию бадеии ашъори шоир ташкил медиҳад.

Вазифаҳои таҳқиқ. Ба хотири даст ёфтан ба ин матолиб ва таҳлилу 

баррасии дурусту мукаммали мавзуи пажӯҳиш мо ҳалли масоили зеринро дар 

назди худ ҳамчун вазифа қарор додем:

- баррасии вазъи илмиву адабии Кошон дар замони Бобо Афзал;

- ҷамъоварӣ ва таҳлили интиқодии ахбору маълумоти маъхазҳои адабӣ- 

таърихӣ оид ба Афзалуддини Кошонӣ;

- таҳқиқи дараҷаи омӯхта шудани ҳаёт ва эҷодиёти Афзалуддини Кошонӣ;

- дар заминаи ахбору иттилооти сарчашмаҳо, маъхазҳои адабиву таърихӣ ва 

ишораву мақолоти бархе адабпажӯҳони муосири ватаниву хориҷӣ муқаррар 

намудани зиндагиномаву эҷодиёт ва ҷойгоҳи Афзалуддини Кошонӣ дар 

адабиёти форс-тоҷик;

- муайян намудани ҷаҳонбинии адиб;

- таҳқиқи мероси илмиву адабӣ ва нашри осори Бобо Афзал;

- баррасии мундариҷаи осори мансури Бобо Афзал;

- муқаррар намудани анвоъ ва теъдоди осори манзуми адиб;

- арзёбии мавқеи рубоӣ дар эҷодиёти шоир;

- муқоиса ва баррасии рубоиёти машкуки Бобо Афзал.

- таҳлили мавзуъ ва мазмуну мундариҷаи рубоиёти Бобо Афзал;

- баррасии шеваҳои хосси мазмунсозӣ ва корбурди саноеи бадеӣ дар 

рубоиёти Бобо Афзал.

Объекти таҳқиқ мероси илмиву адабии Бобо Афзали Кошонӣ мебошад, ки 

дар нусхаҳои матбуъ ва дастнависи девону мусаннифоти адиб фароҳам омадаанд. 

Дар раванди таҳқиқ зимни муқоисаи рубоиёти шоир бо ашъори шоирони дигар
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маҷмуа ва девонҳои бархе шоирони машҳури рубоисаро низ мавриди корбурд 

қарор дода шудаанд.

Предмети таҳқиқ. Дар диссертатсия муайян сохтани фаъолияти эҷодӣ ва 

мақоми адабиву ирфонии Бобо Афзали Кошонӣ ба ҳайси мавзуи таҳқиқ интихоб 

гардида, дар иртибот ба ин масоил зиндагинома, вазъи замон, ҷаҳонбинӣ, 

мундариҷаи осори манзуму мансур, бахусус рубоиёти адиб, интисоби рубоиёт ва 

ҳунари шоирии Бобо Афзал мавриди пажӯҳиши амиқу густарда қарор 

гирифтааст.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Зимни таълифи диссертатсия аз афкори назарӣ 

ва таҷрибаҳои илмии донишмандону коршиносони маъруфи ватаниву 

бурунмарзӣ, аз ҷумла Ҳерман Эте, Е.Э. Бертелс, Эдуард Браун, Ян Рипка, Саид 

Нафисӣ, Забеҳуллоҳи Сафо, Абдулҳусайни Зарринкӯб, Абдулғанӣ Мирзоев, 

Расул Ҳодизода, Худоӣ Шарифзода, Абдунабӣ Сатторзода, Урватулло Тоиров, 

Абдушукури Абдусаттор, Бадриддин Мақсудов, Рустам Тағаймуродов, Низомӣ 

Муҳриддин, Мисбоҳиддини Нарзиқул, Мирзо Солеҳов ва дигарон мустафид 

гардида, андеша ва дастовардҳои илмии онҳо ҳамчун заминаҳои назарии таҳқиқ 

корбурд гардидаанд.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Ҳангоми ҳаллу фасли мукаммали масоили 

меҳварии диссертатсия тарзу усул ва шеваву равишҳои таҳқиқи таърихӣ- 

муқоисавии адабиётшиносӣ, методҳои умумиилмии мушоҳида ва муқоиса, 

назари объективӣ ба маводи адабӣ, омӯзиши типологии жанрҳо, сохтори жанрии 

адабиётшиносӣ ва методи таҳлили системавию муназзам ба эътибор гирифта 

шудаанд.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаи асосии таҳқиқ ва маводи

диссертатсияи мо китоби «Матни комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» 

мебошад, ки бо муқаддимаи мухтасаре дар аҳволу осори шоир аз ҷониби 

Саид Нафисӣ тасҳеҳ ва таҳия гардидааст [58]. Илова бар ин, мо зимни 

пажӯҳиш аз «Девони ҳаким Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ (Бобо 

Афзал)» (ба қавле мураттибони он ҳамагӣ аҳли Кошон будаанд) [54], китоби 

«Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ» [55], нусхаҳои хаттӣ 
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ва суратнусхаҳои гуногуни дастнавису чопии ашъори Бобо Афзал, ки дар 

Тоҷикистон ва берун аз марзи он китобат шуда ё ба нашр расидаанд, бахусус 

нусхаҳои қаламии осор ва ашъори Бобо Афзали Кошонӣ, ки дар Институти 

шарқшиносӣ ва мероси хаттии АМИ Тоҷикистон таҳти рақамҳои № 399; 677, 

1595 маҳфузанд ва девони бархе аз шоирони рубоисарои адабиёти классикии 

форс-тоҷик, фарҳангу донишномаҳо, тазкираву луғатномаҳо ва кутуби 

дигар, ки миқдори дақиқи онҳо дар қисмати китобнома оварда шудаанд, 

истифода намудаем.

Навгонии илмии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки аввалин бор дар 

адабиётшиносии тоҷик мушаххасоти зиндагӣ, фаъолияти илмиву адабӣ, 

осори манзуму мансур, мазмуну мундариҷа, саноеи бадеӣ ва дигар ҷилваҳои ҳунарии рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ, ки яке аз намояндагони барҷаста, 

вале камомӯхташудаи адабиёти тасаввуфии форс-тоҷик мебошад, ба таври 

монографӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Хоҷа Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ донишманди 

шуҳратёр ва аз симоҳои дурахшони адабиёти тасаввуфии асримиёнагии 

форс-тоҷик ба шумор меравад. Номи пурраи вай Афзалуддин Муҳаммад Ҳасан ибни Ҳусайн ибни Муҳаммад ибни Хӯза Марақии Кошонӣ буда, бо 

тахаллуси Афзал ва лақаби Бобо Афзал иштиҳор доштааст.

2. Шаҳри Кошон дар замони зиндагии Бобо Афзал, яъне асрҳои Х11-Х111 

мелодӣ, аз ҷумлаи марказҳои бонуфузи илмию фарҳангии қаламрави забони 

форсӣ эътироф шудааст.

3. Бобо Афзал дар ҳудуди солҳои 540-550 ҳ.қ. (1146-1156 м.) дар Марақи 

Кошон ба дунё омада, тахминан 65-70 сол умр дидааст ва дар байни солҳои 

606-610 ҳ.қ. (1210-1214 м.) дар зодгоҳи худ аз дунё гузаштааст.

4. Бо вуҷуди он ки ҷаҳонбинӣ ва андешаҳои илмиву фалсафии Бобо 

Афзал аз улуми ҳикмату илоҳиёти файласуфону ҳакимони мутақаддими 

Юнону Форс обишхӯр дорад, дар баррасии аксар масоил ӯ худро дар ақоиду 
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назариёти илмӣ мустақил нишон медиҳад, ки ин шева ӯро аз донишмандони 

пешину пасини худ мутамойиз месозад.

5. Бобо Афзал дар баробари ҳакими жарфандеш ва орифи озода будан, 

шоири хушистеъдод ва нависандаи баркамоле будааст, ки аз худ осори 
бузурги манзуму мансур ба мерос гузоштааст.

6. Аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа осори мансури Афзалуддини Кошонӣ, 

бо вуҷуди ҳовии арзиши зиёд дар улуми фалсафиву табиӣ, тамоюли ирфонӣ 
дошта, таҷассумгари ақоиду орои ахлоқии ӯ мебошанд.

7. Бобо Афзал дар ҷараёни фаъолияти адабии худ 12 ғазал, анқариб 500 

рубоӣ, 3 қасида ва фардбайту қитъаҳо эҷод кардааст, ки онҳо хеле зиёд 

нусхабардорӣ шуда, дар шакли маҷмуаҳо ва китобу девон интишор ёфтаанд.

8. Бобо Афзал, аслан, шоири рубоисарост, зеро бо вуҷуди таълифоти 

мутааддиде дар заминаи насру назм, ки аз расоили арзишманде дар мантиқу ҳикмат, ирфону тасаввуф ва ашъоре дар анвои фардбайт, қасидаву ғазал, қитъа ва рубоӣ иборатанд, асосан дар эҷоди рубоӣ шуҳрати бештар касб 

карда, ин жанри адабӣ дар эҷодиёти ӯ мавқеи аввалиндараҷа пайдо 

кардааст.
9. Бархе рубоиёти мансуб ба Хайём ва шоирони дигар шомили дафтари 

шеъри Бобо Афзал гардидаанд. Ҳатто чунин ба назар мерасад, ки шояд баъзе 

рубоиёти шоир аз матни маҷмуаи рубоиёт ва осори шоир берун мондаанд.

10. Аз нигоҳи мавзуъ қариб ҳамаи рубоиёти Бобо Афзал ирфониянд. 

Ағлаб рубоиёти шоир дар мавъизаву ҳикмати ирфонӣ ва ишқу ахлоқ гуфта 

шудаанд, вале рубоиёте низ мавҷуданд, ки баёнгари афкори сиёсиву 

иҷтимоии шоир мебошанд.

11. Рубоиёти шоир таҷассумгари назарияи ваҳдати вуҷуд аст, ки бо 

андешаҳои илмии ӯ дар бораи ягонагии моддии олам алоқаи зич дорад.

12. Дар рубоиёти Бобо Афзал орояҳои зиёди лафзиву маънавӣ дар 

робита бо мазмуну муҳтаво ба таври мутаносиб истифода шудаанд.
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13. Сабку шеваи баёни Бобо Афзал дар аксари осораш сода ва фасеҳу 

равон буда, матолиби илмию адабии манзурнамудааш қобили фаҳм аст.

Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқ ва 

маводи илмии рисола барои таҳқиқу баррасии масъалаҳои гуногуни 

адабиётшиносӣ, бахусус таърихи адабиёти асрҳои Х11-Х111, шинохти 

вижагиҳо ва ҷанбаҳои ахлоқию маърифатии осори намояндагони адабиёти 

тасаввуфии асримиёнагӣ, назариёти жанрҳои он, суннатҳои адабӣ ва амсоли 

инҳо мусоидат менамояд.

Арзиши амалии таҳқиқ дар он аст, ки маводи диссертатсияро метавон 

зимни таълифи китобҳои дарсӣ доир ба вазъи адабиёти бадеӣ ва 

намояндагони он дар давраи истилои муғул, мақолаву монографияҳои илмӣ, 

хондани лексияҳо дар курсҳои тахассусӣ, машғулиятҳои факултативӣ доир 

ба адабиёти тасаввуфӣ ва мушаххасоту суннати рубоисароӣ дар адабиёти 

форс-тоҷик ва монанди инҳо дар факултетҳои филологияи донишгоҳҳои олӣ 
ва коллеҷҳои омӯзгории кишвар мавриди баҳрабардорӣ қарор дод.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Кори 

диссертатсионӣ дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию 

бадеии рубоиёти ӯ» ба доира ва масъалаҳои мавриди таҳқиқи шиносномаи 

илмӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мутобиқат 

менамояд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Баррасӣ, матраҳ ва 

коркарду таҳлили мавзуи диссертатсионӣ маҳсули фаъолияти чандинсолаи 

муаллиф мебошад. Саҳми шахсии муаллиф дар ҷамъоварӣ, таҳқиқ ва нақди 

маводи фаровони илмию адабӣ роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Бобо 

Афзали Кошонӣ ва дар ин замина бо далелҳои муътамад муайян намудани ҷойгоҳ ва мақоми Афзалуддини Кошонӣ дар арсаи илму адаби форс-тоҷик 

инъикос меёбад.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаҳо ва дастовардҳои таҳқиқ 
дар семинару курсҳои махсус ва дарсҳои лексиониву амалии факултети 
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филологияи тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав» мавриди корбурд қарор гирифтаанд. 

Муҳимтарин нуктаҳои диссертатсия дар маводи конференсияҳои илмӣ- 

амалии донишгоҳӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ (солҳои 2010- 

2022) интишор ёфтаанд.

Диссертатсия дар маҷлиси васеи кафедраи адабиёти тоҷики Муассисаи 

давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

аз 5. 01. 2021 (суратҷаласаи № 6), кафедраи таърихи адабиёти тоҷики

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 30.04.2021 (суратҷаласаи № 14) ва шурои 

олимони факултети филологияи тоҷики МДТ Донишгоҳи давлатии Бохтар 

ба номи Носири Хусрав аз 26. 03. 2022 (суратҷаласаи № 8) мавриди муҳокима қарор гирифтааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Роҷеъ ба мавзуи 

диссертатсия бештар аз 20 мақолаи диссертант дар маҷмуаҳои илмӣ, маводи 

конференсияҳои донишгоҳӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба нашр 

расидаанд. Аз ин миён, 7 мақолаи муаллиф дар нашрияҳои тавсиянамудаи 

КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Вазорати маориф 

ва илми Федератсияи Русия интишор ёфтаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб ва 

зербобҳои мувофиқ, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, дар маҷмуъ 183 

саҳифаи чопи стандартии компютериро дар бар мегирад.
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БОБИ I

МУҲИТИ ИЛМИЮ АДАБӢ ВА РӮЗГОРИ БОБО АФЗАЛИ КОШОНӢ

1.1. Кошон ва вазъи илмию адабии он дар замони Бобо Афзал

Кошон аз ҷумлаи шаҳрҳои бостонии машриқзамин аст, ки бо таърихи 

куҳан, мавқеи ҷуғрофӣ, иқлими хос ва мавзеъҳои дилфиреби сайёҳии худ овоза 

дошта, дар масири таърих адибону донишмандони зиёдеро, ба монанди 

Афзалуддини Кошонӣ, Абдурраззоқи Кошонӣ, Ғиёсуддин Ҷамшеди Кошонӣ, 

Калими Кошонӣ, Файзи Кошонӣ, Суҳайли Кошонӣ, Камолуддин Муҳташами 

Кошонӣ, Сапедаи Кошонӣ ва дигарон, дар домони худ парваридааст.

Ба гуфтаи муаррихон, аз ҷумла Ҳомид Қироатӣ, «ин шаҳр бо пешинаи 

таърихӣ ва иҷтимоии ҳафтҳазорсола маҳди куҳантарин тамаддуни башарӣ 

дониста мешавад» [171, 43].

Дар ваҷҳи тасмияи Кошон назарияҳои мухталифе вуҷуд дорад. Ба таъбире 

он аз калимаи «Кайошиён» ба маънои «ҷойгоҳи подшоҳон» ва ё номи қавми 

«косӣ» ё «косиён» ба вуҷуд омадааст, ки дар миёнаи ҳазораи дуюми пеш аз мелод 

дар мағриби фалоти Эрон мезистаанд [185, 3].

Тибқи ахбори Абдурраҳим Калонтари Зарробӣ номи ин шаҳр дар бештари 

манобеи куҳани арабӣ ва ҳатто форсӣ «Қосон» омадааст, ки ин вожа шакли 

муарраби Кошон мебошад [46, 6]. Муаррихи мазбур муътақид аст, ки ободии ин 

шаҳр ба даврони пеш аз мелод рабт дошта, дар гузашта номи ин мавзеъ 

«Чиҳилҳисорон» будааст. Дар оғози даврони исломӣ Чиҳилҳисорон 

«қалъабандии махсусе надошта, ҳангоме ки Зубайдахотун - манкуҳаи 

Ҳорунаррашид - халифаи Аббосӣ аз замини Кошон гузар кард, дар яке аз 

қалъаҷоти Чиҳилҳисорон манзил намуд ва чун аҳолии ин ҳудуд тоза ба дараҷаи 

ислом мушарраф шуда буданд, Зубайдахотунро хидмат карда, маросими таъзим 

ва такрим ба тақдим расонданд...» [46, 6]. Аз навиштаҳои минбаъдаи Зарробӣ 

бармеояд, ки Зубайдахотун аз истиқболи гарми аҳолии ин мавзеъ хушнуд 

гардида, бо илтимоси онҳо ба хотири аз дузду роҳзанҳо эмин доштани ин макон 
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«ҳазор меъморону муҳандисон ва вақф ҳукм фармуда ва бар ҳасби истеъдоду 

қобилият ҳамин мавзеи заминро таъйин намуда ва фармуд бо осори тулу арз ва 

вазъи ҳар биное коҳ ё гаҷ ё хокистар резанд, бунёди қалъабандии ин баландро коҳ 

фишонанд, лиҳозо ба Коҳфишон мавсум гашт ва ба касрати истеъмол порсиён 

Кошон гӯянд» [46, 7].

Кошон аз қадимулайём дорои иёлоту деҳаҳои обод ва марказҳои илмиву 

фарҳангӣ буда, аз боқимондаҳои осори бостонии он маълум мешавад, ки дар ин 

мавзеъ аз давраҳои қадим макотибу мадраса ва оташкадаву хонақоҳҳо вуҷуд 

доштааст. Аз ҷумлаи деҳоти калонтарини он Хулдобод, Натанз, Қаҳрӯд (айни ҳол 

ин деҳаҳо ҷузъи Исфаҳон аст) [46, 8], Абузайдобод, Қумсар, Марақ, Исҳоқобод, 

Қолҳар, Ниёсар, Нӯшобод, Ҳароскон, Нуроқ, Нашалҷӣ дорои таърихи қадима 

буда, баъзеи онҳо бо мурури замон аз байн рафта, қисмате то ҳол побарҷо 

мебошанд [46, 10-38].

Вайронаҳои бозмондаи оташкадаи Сосонӣ дар Ниёсар [46, 89; 468] бар он 

далолат менамояд, ки аҳолии Кошон ҳанӯз аз аҳди бостон дар ин мавзеъ сукунат 

доштаанд. Ногуфта намонад, ки бо вуҷуди доштани таърихи қадима, ҷуғрофиё ва 

арзу тули Кошони бостонӣ дар кутуби таърих аниқ нишон дода нашудааст, зеро 

он то замони Қоҷория истиқлолияти комил надошта, гоҳ ҷузъи Қум ва гоҳ тобеи 

Исфаҳон будааст [46, 404].

Муҳсин Муайянӣ қайд менамояд, ки аз лиҳози гароиши мазҳабӣ шаҳри 

Қум ва Кошон ҳамчун мавзеъ ва маркази ташайюъ иштиҳор дошта, баръакси 

Исфаҳон, ки аксари аҳолии он суннимазҳабон будаанд, аз оғози даврони исломӣ 

сокинони ин ду шаҳрро шииён ташкил медодааст [182, 11].

Бар хилофи андешаи муҳаққиқи мазбур, Муҳаммад Машҳадии Нӯшободӣ 

дар мақолаи «Саҳми орифони Кошон дар пайдоиши мактаби ирфонии Исфаҳон» 

менависад, ки пешина (аз оғози солшумории ҳиҷрӣ) мардуми ин минтақа аксар 

аҳли тасаннун буда, баъдан, махсусан дар замони ҳукумати салотини муғул ва 

Сафавиён, чун соири манотиқи дигар, дар Кошон низ ташайюъ ривоҷи бештар 

ёфтааст. Ӯ андешаҳои худро бо қавли Ҳамдуллоҳи Муставфӣ - муаллифи 

«Таърихи гузида», ки сокинони вилоёт (рустоҳо)-и Кошонро суннимазҳаб 
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мешуморад, тақвият бахшида, ин нуктаро дар асоси осор ва катибаҳои бозмондаи 

мавзеи Нӯшобод ва Чароғон дар китоби худ «Нӯшобод дар ойинаи таърих: осори 

таърихӣ ва фарҳанг» таъйид ва таъкид менамояд [181, 42].

Аз таҳлили андешаҳои муҳаққиқони мазбур мантиқан гуфтан мумкин аст, 

ки дар гузашта миёни сокинони Кошон ихтилофи мазҳабӣ вуҷуд надошта, 

баъдан, вобаста ба вазъи сиёсӣ ва таъсири ҳукуматдорон дар ин мавзеъ ташайюъ 

нуфузи бештаре пайдо кардааст.

Авзои сиёсӣ-иҷтимоӣ ва муҳити зиндагии Бобо Афзали Кошонӣ ба таҳқиқи 

зиёд ниёз надорад, зеро ба ҳамагон, бахусус аҳли илм, маълум аст, ки охири асри 

XII ва ибтидои асри XIII ба даврони суқути хонадони Салҷуқиёну Хоразмшоҳиён 

ва ҳуҷуми ваҳшатзову ҳукумати ҷабборонаи муғулҳо дар соири мамлакатҳои 

форснишин мувофиқ меояд. Муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихии 

асримиёнагӣ, ба монанди «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд [64], «Таърихи гузида»-и 

Муставфии Қазвинӣ [62], «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин Фазлуллоҳи 

Ҳамадонӣ [72], «Таърихи ҷаҳонкушой»-и Атомалики Ҷувайнӣ [35; 36], «Табақоти 

Носирӣ»-и Минҳоҷ Сироҷи Ҷузҷонӣ [34] ва муаррихону адабпажӯҳоне чун 

Бобоҷон Ғафуров [78], Холиқ Мирзозода [90, 5-11], Саид Нафисӣ [189], Расул 

Ҳодизода [117, 241-314] ин давронро аз мудҳиштарин адвори таърихи мардуми 

форс-тоҷик қаламдод кардаанд. Воқеан, дар таърихи мардуми форс-тоҷик шояд 

ҳодисаи пурваҳшаттар аз ҳуҷуми муғул ва зулму тааддии лашкариёну ҳокимони 

ин қавм дида нашавад, зеро эҳсос мешавад, ки бо гузашти асрҳо таъсири амиқу 

ҳузнангези он на танҳо дар осори хаттӣ, балки зеҳни мардуми таҳҷоӣ низ боқӣ 

мондааст.

Абдулғанихони Фаррухободӣ дар «Тазкират-уш-шуаро»-и худ замони 

зиндагии Бобо Афзалро ба аҳди Ҳулокухон ва Оли Хоразм марбут донистааст 

[50, 12]. Ҳулокухон (ваф. 1264, набераи Чингизхон писари Тулӣ) яке аз

саркардагони хунхори муғул мебошад, ки дар асри XIII дар қаламрави 

форсизабонон тохтутозҳои бераҳмона ва ғоратгарона доштааст.

Тибқи ахбори сарчашмаҳо, ҳангоми тохтутози сипоҳиёни Ҳулоку ба шаҳри 

Кошон Хоҷа Насируддини Тусӣ ба эҳтироми ҳузури Бобо Афзал лашкари 
18



Ҳулокуро аз қатлу ғорати ин шаҳр манъ кард [30, 24; 31, 212; 69, 118; 68, 357], 

вале аз гузориши муаллифони баъзе манобеъ бармеояд, ки Кошон дар соли 621қ. 

/ 1225 м. бори дуюм мавриди ҳуҷуми муғулҳо қарор гирифт, ки онҳо се рӯз дар 

он ҷо ба қатлу ғорат машғул буданд. «Кошон ба воситаи муборизаи Султон 

Ҷалолуддини Хоразмшоҳ то соли 639 қ. / 1242 м., ки дар ин айём сар то сари 

Ироқи Аҷам дар чанги муғулҳо афтода буд, мавриди тохтутози онҳо қарор дошт» 

[218].

Роҷеъ ба вазъи илмиву адабӣ ва фарҳанги ин минтақа метавон гуфт, ки аз 

аҳди қадим Кошон чун ҳавзаи илмиву адабӣ ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи 

ҳокимону донишмандон қарор доштааст. Аз ин ҷост, ки дар сарчашмаҳои 

адабиву таърихӣ борҳо роҷеъ ба аҳли илму адаби ин мавзеъ сухан рафта, дар 

васфи зиракиву ҳушмандии онҳо омадааст, ки «дар ҳар улуму фан, ки заҳмат 

бикашанд, аввалшахс мешаванд» [151, 437].

Лутфалибеки Озар дар тазкираи «Оташкада»-и худ ҷиҳати муаррифии 

бештари аҳли илму адаби ин мавзеъ бахши алоҳидаеро ба унвони 

«Доиратулмуъминини Кошон» ихтисос дода, таъкид менамояд, ки «уламову 

урафо ва арбоби камоли бисёре аз он диёри хулдосор бархостаанд» [30, 21].

Маликушшуаро Баҳор низ ба ин маънӣ ишора намуда, дар тавсифи ин шаҳр 

мефармояд:

Бод обод меҳин хиттаи Кошон, ки мудом 

Маҳди ҳушу хираду санъату доноӣ буд.

Ҳар ки бархост зи ҳар пеша зи шаҳри Кошон, 

Дар фанни хештанаш фарти тавоноӣ буд.

Лафзи кошонаву Кошон ба луғатҳои қадим

Маъбаду ҷойгаҳи ҷашну дилосоӣ буд...[170, 10].

Мавҷудияти марказҳои таълиму тадрис дар Кошон бар он далолат 

менамояд, ки бунёди бунгоҳҳои илмиву адабӣ дар ин шаҳр собиқаи дерина 

доштааст. Чунончи, Муҳсин Муайянӣ зимни зикри асомӣ ва иштиғоли ашхоси 

номдору бузургони Кошон, аз ҷумла уламои дину ирфон, файласуфону ҳакимон, 

риёзидонону адибон, таърихнигорону ҳунармандон, роҷеъ ба фақеҳону
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муҳаддисон ва донишмандоне чун Алӣ ибни Исои Қосонӣ, Муҳаммад ибни Алии 

Қосонӣ, Абӯмуҳаммад Абдурраҳмон ибни Ҳасани Қосонӣ (ҳофизи ҳадис ва 

муҳаддиси нобино) иттилоъ додааст. Муҳаққиқи мазбур дар баробари Бобо 

Афзал аз чанд уламои ҳамзамони ӯ, аз ҷумла Қутбуддини Ровандӣ (вафот 573 қ.) 

- муаллифи китоби «Минҳоҷ-ул-бароат фи шарҳи наҳҷ-ул-балоғат», ки дар фиқҳ 

ва тафсири «Қуръон»-у ҳадис иштиҳор доштааст [182, 13] ва Наҷмуддин

Муҳаммад ибни Алӣ ибни Сулаймони Ровандӣ (вафот 599 қ.) - соҳиби китоби 

«Роҳат-ус-судур ва оят-ус-сурур», ки илова бар худи ӯ, аҳли хонаводааш низ дар 

улуми адабӣ, таърих ва хаттотиву ҳунармандӣ маъруф будаанд [182, 17], ёд 

намуда, доир ба орифони машҳури ин минтақа Нуруддин Абдуссамад ибни Алии 

Натанзии Исфаҳонӣ, Камолуддин Абдурраззоқи Кошонӣ (ваф. 736 қ./1336 м.) ва 

Шайх Иззуддин Маҳмуд ибни Алии Кошонии Натанзӣ (ваф. 735 қ./1335 м.) 

маълумот додааст [182, 12-14]. Аз баррасиҳои Муҳсин Муайянӣ маълум

мегардад, ки шахсиятҳои мазкур илова бар улуми динӣ ба омӯзиши фалсафа ва 

шеъру адаб низ рағбат дошта, аз Камолуддин Абдурраззоқи Кошонӣ ва Шайх 

Иззуддин Маҳмуд ашъоре ба забони форсӣ низ боқӣ мондааст.

Дар иртибот ба ин масъала дар қатори донишмандони фавқуззикри кошонӣ 

метавон аз фаъолияти файласуфон ва орифони машҳури ин давра ба монанди 

Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ (1058-1111), Аттори Нишопурӣ (1144-1222), 

Шиҳобуддин Умари Суҳравардӣ (1145-1234), Шиҳобуддин Яҳёи Суҳравардӣ ё 

Шайхи Ишроқи Мақтул (1155-1191), Ибни Рушд (вафот 595 қ./1199), Ибни Арабӣ 

(1165-1240) ва дигарон ёд намуд, ки қавлу андешаи онҳо на танҳо дар соири 

мамолики исломӣ, балки хориҷ аз он низ интишор ёфта, таъсири афкору эҷодиёти 

онҳо дар зеҳни донишмандони асрҳои мавриди назар, аз ҷумла Бобо Афзал, зиёд 

ба назар мерасад.

Гуфтаҳои фавқ аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар асрҳои ХП-ХШ дар Кошон 

донишмандони зиёди таҳҷоӣ дар риштаҳои мухталифи илм машғули таълиму 

тадрис буда, дар ин ҷо шароит ва имконияти хуби таҳсил муҳайё будааст. Аҳли 

илму адаби Кошон бо уламову удабои гирду атроф, аз ҷумла шаҳрҳои Қуму 
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Исфаҳон, дар робитаи наздик буда, дар макотибу мадориси он баргузор шудани 

маҳфилҳои илмӣ ва шеъру адаб ба ҳукми анъана даромада будаанд.

Илова бар ин, иқлими хос ва табиати кӯҳистонии деҳоти Кошон бар он 

боис гардидааст, ки дар ин ҷо бештар хонақоҳҳо бунёд ёфта, барои ҷалби 

уламову урафо ва ривоҷи дониши ақливу нақлӣ дар ин мавзеъ мусоидат намояд. 

Аз ҷумлаи машҳуртарин хонақоҳҳои ин шаҳр дар замони Бобо Афзал (асрҳои 

ХП-ХШ) хонақоҳи Ибни Ҳанифаи Кошонӣ мебошад, ки тибқи гуфтаи Ҳасан 

Нуроқӣ онро Сайидулвузаро Абулқосим Алӣ ибни Муҳаммад ибни Ҳанифаи 

Кошонӣ («Таърихи Яминӣ» дар соли 602 ҳ. / 1206 м. ба номи ӯ тарҷума шудааст) 

бино ниҳодааст. Хонақоҳи мазкур дорои маҷмааи васеи шомили китобхона, 

дорушшифо ва пизишку дорухона ҳам будааст [185, 91].

Аз баррасиҳои Муҳаммад Машҳадии Нӯшободӣ маълум мегардад, ки дар 

асрҳои минбаъда низ дар Кошон хонақоҳҳое ба монанди хонақоҳи Шамсуддин 

Муҳаммад - писари Хоҷа Рашидуддин, хонақоҳи Зайнуддини Мостарӣ аз 

муосирони орифи машҳур Абдурраззоқи Кошонӣ (вафот 736 қ.), хонақоҳи 

Имодуддин Шарвонӣ (Имодӣ) аз вузарои Ҷаҳоншоҳ Қароқуюнлу бунёд 

гардидаанд, ки дорои маҷмааҳо, аз ҷумла масҷиду мадрасаҳо ва корвонсарову 

дорушшифо будаанд [181, 43-44].

Ҳамчунин, хонақоҳи Сайидрукниддини Яздӣ низ маъмул будааст, ки онро 

Сайидрукнуддин Муҳаммади Яздӣ (вафот 736 қ. / 1336 м.) - вазири Султон 

Абусайиди Элхонӣ бунёд намудааст. Ин хонақоҳ дар назди худ работе низ дошта, 

дар бозори мисгарҳо наздики масҷиди Имодии Кошонӣ бино карда шуда, осору 

вайронаҳои он ҳанӯз ҳам мавҷуд аст ва айни ҳол маҳалли он кӯчаи «Работ» ном 

дорад [181, 91-92].

Дар ин ҷо ногузир медонем, ки роҷеъ ба вазъи улуми ҳикмату фалсафа дар 

замони Бобо Афзал нуктае чанд ба арз расад, зеро дар ахбори сарчашмаҳо ва 

маълумоти аксари муҳаққиқин роҷеъ ба ин шахсияти фарҳангӣ ҳамчун 

файласуфи мубтакир, ҳаким ва орифи озода сухан ба миён омадааст.

Замони зиндагии Бобо Афзал ба давроне мувофиқ меояд, ки омӯзиши 

улуми мантиқу фалсафа рӯ ба таназзул оварда, вобаста ба талаботи замон 
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таълими ирфону тасаввуф дар мактабу мадрасаҳо роиҷ гардида буд. Ба қавли 

Сайид Мустафо Шаҳройинӣ, «садаи шашумро дар таърихи фалсафаи исломии 

эронӣ метавон нуқтаи отифӣ ба шумор овард. Дар ин сада фалсафа бо қароияти 

машоии он, ки дар осори Форобӣ ва бавижа Ибни Сино, сохта ва пардохта шуда 

буд, дар мувоҷаҳа бо интиқодоти шадиди Ғаззолӣ дучори рукуд шуд ва рафта- 

рафта замзамаи тафаккуроти фалсафии тозае дар қолабҳои ғайр аз низоми 

арастуӣ - ибнисиноӣ аз ҷониби касоне монанди Шайх Шиҳобуддин Яҳёи 

Суҳравардӣ ба гӯш мерасид» [155, 87].

Аз ин ҷост, ки файласуфону донишмандон, вобаста ба вазъияти сиёсиву 

иҷтимоии давр, байни илми фалсафа ва тасаввуф робита меандохтанд, зеро дар 

асрҳои ХП-ХШ фаъолияти олимони форс-тоҷик дар ҷодаи омӯзиш ва кашфи 

асрори олами моддӣ бинобар сабаби ноҳинҷории вазъияту шароити сиёсӣ- 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ба инкишофи илмҳои табиатшиносӣ рағбат зоҳир 

накардани салотини турку муғул рӯ ба таназзул ниҳод.

Сайид Мустафо Шаҳройинӣ дар нақли қавле аз Ибни Салоҳи Шаҳрзӯрӣ 

(вафот 643 қ./1246 м.) менависад: «Фалсафа пояи сафоҳат аст ва бебандуборӣ ва 

решаи ҳайрату гумроҳӣ аст ва доии инҳироф аз Ҳақ ва майл ба зандиқа аст, аммо 

мантиқ мадхали фалсафа аст ва муқаддимаи он ва мадхалу муқаддимаи шар шар 

бошад. Подшоҳ бояд шарри ин машъумонро аз мусалмонон ба дур кунад ва аз 

мадорис ихроҷ намояд ва аз шаҳр табъид кунад ва ба хотири таълиму тааллуми 

ҳикмат ба уқубат расонад ва ҳар касро, ки дар ӯ нишоне аз ақоиди фалсафа бинад, 

туъмаи теғи ҳалок созад ё ба ислом даъват кунад, то он оташ хомӯш шавад ва 

осори фалсафа ва фалосифа маҳв гардад» [155, 89]. Аз ин фатвои Ибни Салоҳ 

маълум мегардад, ки дар замони зиндагии Бобо Афзал таассуб оташ ба решаи 

улуми мантиқу фалсафа андохта, омӯзиши ин улум рӯ ба таназзул овард. Аз ин 

хотир, вобаста ба талаботи замон ва иштиҳори ақоиди ирфонӣ таълими ирфону 

тасаввуф дар мактабу мадрасаҳо роиҷ гардида, аксари донишмандон рӯ ба 

омӯзишу тадриси назария ва амалияи он оварданд, ки фаъолияти Бобо Афзал 

далели ин гуфтаҳост.
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Аз ҷониби дигар, истилои муғул ва қатлу куштори беамони одамон, ки аз 

диди донишмандону соҳибназарон на танҳо далели беқадрии насли башар, балки 

хилофи таълимоти диниву мазҳабии кулли башарият талаққӣ мешуд, боиси ба 

вуҷуд омадан ва тақвияти назарияи нави фалсафӣ, яъне ирфон гардид. Ирфону 

тасаввуф ба аҳаммияти инсон дар табиат ва ҷомеа мақоми бузургро қоил шуда, 

инсонро халқшудаи баргузида ва руҳи ӯро ҷузъе аз руҳи Илоҳӣ маънидод кард. 

Аз ин хотир, омӯзиш дар самти моҳият ва ҷанбаи руҳонии инсон, ки то андозае ба 

вазъияти моддиву иқтисодӣ вобаста нест, мисли пештара идома ёфта, дар ин ҷода 

мутафаккирони форс-тоҷик баъзе муваффақиятҳои оламшумули эҷодӣ ба даст 

оварданд. Аз ҷумлаи ин гуна падидаҳои илмиву адабӣ дар қатори осори 

фалсафии Муҳаммад Ғаззолӣ, Шиҳобуддин Яҳёи Суҳравардӣ, Муҳийиддини 

Арабӣ ва ғазалиёту рубоиёти ирфонии Аттори Нишопурӣ, Ҷалолуддини Балхӣ, 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Авҳадуддини Кирмонӣ ва дигарон осори фалсафӣ ва 

рубоиёти Бобо Афзали Кошониро низ метавон шомил намуд. Агар ба эҷодиёти 

Афзалуддини Кошонӣ жарфтар нигарем, пай бурдан душвор нест, ки ақоиди ӯ 

чун пули пайвасткунандае дар миёни ҳикмату тасаввуф қарор гирифтааст. Аз 

осори ӯ ҳувайдост, ки Бобо Афзал низ чун дигар инсонҳои аз вазъи иҷтимоиву 

сиёсии давр руҳан шикастхӯрда тасаллиашро дар ирфону тасаввуф ёфтааст. 

Тасаввуфи исломӣ, ки дар заминаи таълимоти динӣ ва «Қуръон»-у аҳодис зуҳур 

намуда буд, барои Бобо Афзал василае гардид, ки афкори иҷтимоиву ахлоқии 

худро ба омма, аз ҷумла ба ҳокимону мансабдорон, баён намояд ва онҳоро аз 

оқибати аъмоли бад ҳушдор дода, то андозае бошад ҳам баҳри наҷоти мазлумон 

саъй варзад.

Аз маълумоти фавқ бармеояд, ки дар асрҳои мавриди назар Кошон дорои 

шароити таълиму тадрис, ҳавзаи адабӣ ва муҳити илмии ба худ хос будааст, 

«аммо гузашти замон ва турктозиҳои ақвоми муҳоҷим чун Хоразмшоҳиёну 

Салоҷиқа ва муғулону Темуриён боис шудаанд, ки қисмати азиме аз осори илмӣ 

ва адабии мардуми ин сарзамин ба тороҷ биравад ва нобуд гардад» [161, 583].

Ҳамин тариқ, аз ахбори сарчашмаҳо ва маълумоти муҳаққиқон возеҳ 

мегардад, ки шаҳри таърихии Кошон аз рӯзгори куҳан маҳди илму тамаддун ва 
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ҳунару адаб будааст. Дар асрҳои ХП-ХШ мавҷуд будани марказҳои таълиму 

тадрис ва ханқоҳҳо баҳри пешрафти улуми ақливу нақлӣ дар ин мавзеъ мусоидат 

намуда, минбаъд низ аз ин макон олимону орифон ва донишмандони зиёде дар 

ҳар соҳаи илму фан бархостаанд, ки ному осорашон зинатбахши тазкираҳову 

кутуби арбоби таъриху тарҷума гардидаанд.

1.2. Шарҳи илмии зиндагиномаи Бобо Афзал

Аз ишора ва ахбори маъхазу сарчашмаҳо бармеояд, ки Афзалуддини 

Кошонӣ, чи дар замони зиндагонии худ ва чи баъд аз он, бо лақаби Бобо Афзал 

маълуму машҳур будааст [30, 23; 31, 212; 68, 357; 188, 4]. Аз ин хотир, мо тасмим 

гирифтем, ки омӯзиши ҳаёту зиндагиномаи Афзалуддини Кошониро аз таҳқиқу 

тавзеҳи ному насаб ва алқоби ӯ шуруъ намоем.

Дар бораи бо лақаби «Бобо» иштиҳор ёфтани аҳли илму маърифат 

муаллифи тазкираи «Райҳонат-ул-адаб» чунин шарҳ овардааст: «Ҷамъе аз 

шуарову урафо ва аҳли тасаввуф дорои ин васфу лақаб будаанд, бавижа як ё ду 

қарн пеш аз сафавия ҷамъе аз урафо дар Исфаҳон мезистаанд, ки ба ҳамин васф - 

«Бобо» шуҳрат доштаанд» [31, 212]. Саид Нафисӣ низ дар ин маврид қайд 

мекунад: «Дар айёми пешин лақаби «Бобо»-ро ба урафо ном медоданд ва ин 

лақаб хосси касоне будааст, ки дар асри худ пешвои мардуми бисёр ва муршиди 

абнои замон будаанд» [188, 4].

Баҳри тақвияти андешаҳои мазкур метавон ба гуфтаҳои Рӯзбеҳи Зарринкӯб 

дар «Доиратулмаорифи бузурги исломӣ» истинод намуд, ки зимни шарҳи 

калимаи «Бобо» муътақид аст, ки ин вожа «аз манотиқи олами ислом барои 

машоихи бузурги суфия мусталеҳ будааст» [145, 735].

Аз ҳамасрони маъруфи адиб Хоҷа Насируддин Муҳаммади Тусӣ исми ӯро 

«Шайх Афзалуддин Муҳаммад ибни Ҳасан ал-Марақии ал-маъруф би-л-Қошӣ» 

овардааст [49, 37].

Дар «Мунис-ул-аҳрор фи дақоиқ-ул-ашъор»-и Муҳаммад ибни Бадри 

Ҷоҷармӣ, ки дар соли 741 қ. / 1241 м. таълиф гардидаву яке аз қадимтарин маъхаз 
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роҷеъ ба ашъори Бобо Афзал мебошад, муаллиф аз ӯ ба Хоҷа Афзалуддин ал- 

Кошӣ ёд кардааст [33, 977].

Муаллифи «Ҳафт иқлим» - Амин Аҳмади Розӣ номи вайро Афзалуддин 

Муҳаммади Кошонӣ сабт кардааст [41, 1010].

Ризоқулихони Ҳидоят дар «Риёз-ул-орифин» ӯро ба исми Афзали Кошӣ ёд 

карда, менависад: «...ва ҳува Афзалуддин Муҳаммад ал-Қошонӣ ҳакимест 

баландпоя ва фозилест гаронмоя» [67, 265].

Дар рисолаи «Мабодии мавҷудоти нафсонӣ», ки аз таълифоти худи Бобо 

Афзал аст, котиб номи вайро чунин зикр кардааст: «Чунин гӯяд муаллифи ин 

рисола, акмалулҳукамои ал мутааллиҳин, афзал ал-миллату д-дин Муҳаммад ал- 

Кошонӣ қуддисаруҳу» [55, 585].

Ҳамчунин, дар оғози рисолаи мухтасари «Эминӣ аз бутлони нафс дар 

паноҳи хирад», ки дар маърифати нафс баҳс менамояд, нассох чунин овардааст: 

«Чунин гӯяд гӯяндаи ин суханон Мавлоно Афзалулмиллату-д-дин султонулурафо 

ва-л-ҳукамо Муҳаммад ибн ал-Ҳасан ибн ал-Ҳусайн разиаллоҳ» [55, 601].

Саид Нафисӣ иттилоъ медиҳад, ки дар хотимаи китоби «Минҳоҷи мубин»-и 

адиб, ки дар бораи илми мантиқ баҳс мекунад, котиб чунин рақам кардааст: 

«.таммат тарҷумати «Минҳоҷ-ул-мубин» ло собита л-яқин фи л-мантиқ 

лилмавлӣ ва қутбу-л-олам қудрату-л-ҳукамо Афзалуддин Муҳаммад ибн ал- 

Ҳасан ибни Муҳаммадан Хӯза» [188, 4-5].

Донишманди номбаршуда бо зикри ин нукта ишора менамояд, ки дар ин 

насаб, бо он чи пеш аз ин гузашт, мусаллам аст, ки «пас аз номи Ҳасан номи 

Ҳусайн аз қалам афтодааст ва насаби шоир то панҷ пушт чунин мебошад: 

«Афзалуддин Муҳаммад Ҳасан ибни Ҳусайн ибни Муҳаммад ибни Хӯза Марақии 

Кошонӣ» [188, 5].

Дар баъзе рубоиёташ шоир ихтисораи исми худро ҳамчун тахаллус 

истифода бурда, тахаллуси худро «Афзал» овардааст [58, 95, 121, 155].

Баъзе сарчашмаҳо ва муҳаққиқон ӯро бо алқоби «Хоҷа» [33, 977-979; 1040], 

«Шайх» [49, 17], «Мавлоно» [55, 725], «Имом» ва «Садр» [158, 426] низ ёд 

намудаанд, вале бояд хотиррасон намуд, ки калимаҳои зикршуда ба исми шоир 
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ҳеҷ гуна алоқамандие надошта, як навъ ифодаи эҳтиром ва арҷгузорӣ нисбат ба 

шахсияти ӯ мебошанд.

Аз ин хотир, дар асоси маъхазу сарчашмаҳои мавҷуда ва осори таҳқиқӣ 

метавон гуфт, ки номи пурраи вай Афзалуддин Муҳаммад Ҳасан ибни Ҳусайн 

ибни Муҳаммад ибни Хӯза Марақии Кошонӣ буда, бо тахаллуси Афзал ва лақаби 

Бобо Афзал иштиҳор доштааст. Ба лақаби «Бобо» маъруфият доштани ӯ, чунонки 

қаблан зикр намудем, ин лақаб ба пуровозатарину бузургтарин орифон итлоқ 

мешуд, далолат ба нуфузу ҷойгоҳи волои Бобо Афзали Кошонӣ намуда, шаҳодат 

аз он медиҳад, ки ӯ ҳанӯз дар айёми зиндагии худ ҳамчун олиму донишманд ва 

ҳакими суфимашраб миёни хоссу ом нуфузу эътибор пайдо намуда, дар садри 

уламо ва урафои замони худ қарор доштааст.

Масъалаи дигар муайян кардани зодгоҳи Бобо Афзал аст, ки бо истифода аз 

ахбори маъхазҳо ва маълумоти муҳаққиқон мо саъй варзидем, то дар ин самт низ 

чанд андешаи худро қайд намоем.

Аз он ки Бобо Афзал дар осораш исми худро ба нисбати Кошонӣ зикр 

менамояд ва дар маъхазу сарчашмаҳо аз ӯ ба исму насаби Афзалуддини Кошонӣ 

(ё номҳои дигари ин мавзеъ Қосонӣ ва Кошӣ) ёд мешавад, маълум мегардад, ки 

ин ишора нисбат ба зодгоҳи ӯст. Ҳамчунин, аз ахбори сарчашмаҳои адабиву 

таърихӣ ва маълумоти муҳаққиқон бармеояд, ки Бобо Афзал дар Марақи Кошон 

валодат ёфта, то охири умр дар зодгоҳи худ мезистааст [30, 23; 54, 5; 61, 311; 

41,1010-1011, 31, 212; 50, 12; 67, 266; 68, 357; 144, 21; 188, 5-6; 130, 657-659; 140, 

205].

Дар анҷоми яке аз мактуботе, ки Афзалуддини Кошонӣ ба ҷавоби 

пурсишҳои шахсе бо номи Мунтаҷабуддини Ҳаросконӣ навиштааст, чунин 

омадааст: «Ин ҷавобҳо охирсухани Хоҷа буд. Чун ба ҷавори раҳмати Ҳақ 

пайваст, аз Марақ ба Мунтаҷабуддини Ҳаросконӣ фиристоданд, ки соил буд» [55, 

727]. Ин гуфтаи худи адиб иттилои сарчашмаҳо ва андешаи муҳаққиқонро 

тақвият бахшида, далолат бар он мекунад, ки Бобо Афзал то охирин рӯзҳои ҳаёти 

худ дар зодгоҳаш - қарияи Марақи Кошон умр ба сар бурдааст ва айни ҳол 

оромгоҳи ӯ дар ҳамин мавзеъ қарор дорад.
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Роҷеъ ба аҷдоду волидони Афзалуддини Кошонӣ, чигунагии муҳити 

хонаводагӣ ва айёми туфулияту таҳсили ӯ дар сарчашмаҳову осори таҳқиқӣ 

ишора ё маълумоте, ки қурби яқин дошта бошад, мавҷуд нест. Танҳо дар китоби 

Муртазо Қосимӣ «Бобо Афзали Кошонӣ», ки илова бар мунтахаби ашъору 

мадҳияҳо мақолотеро дар аҳвол ва осори ин шоири сӯфимашраб дар бар мегирад, 

иттилои тозае роҷеъ ба Бобо Афзал зикр шудааст.

Муаллифи мазбур қайд мекунад, ки «дар буқъаи Бобо Афзал як ҷилд 

Қуръони хаттӣ вуҷуд доштааст, ки қутъи он бузург буда ва дар пушти ҷилди он 

чунин навишта шуда буда: «Махфӣ намонад, ки ин тазкираест дар зикри баъзе аз 

аҳволоти ҳазрат Афзалу-л фузало ва урфу-л урафо, раису-л миллату дин, имому-л 

ислом ва-л муслимин, тобеи сунани сайиду-л-мурсалин ва-л олиму-л омил ал- 

мудаққиқ ва-л фозилу-л комил ал муҳаққақ Бобо Афзалуддин - алайҳирраҳма ва 

қуддис сиррату-л азиз - маскани эшон дар қарияи Марақ мин қурои 

доиратулмуъминини Кошон буд ва марқади эшон дар он ҷо мебошад ва алҳақ 

равзаест дилкушо ва давҳаест бағоят руҳафзо» [170, 33].

Тибқи гуфтаи Муртазо Қосимӣ дар китоби мазкур оварда шуда будааст, ки 

«волиди он ҷаноб аз насли султону-л-орифин Султон Иброҳими Адҳам 

алайҳирраҳма ва волидааш аз насли ҳазрати сайидуссоҷиддин имом 

Зайнулобидин алайҳиссалом будааст» [170, 34], аммо то чи андоза воқеият 

доштани ин гуфтаҳо барои мо маҷҳул мемонад, зеро дар идомаи навиштаи худ 

Муртазо Қосимӣ изҳор менамояд, ки айни ҳол «ин Қуръони хаттӣ, мутаассифона, 

нопайдо шудааст» [170, 35].

Дар баъзе мадраку сарчашмаҳо, аз қабили «Маҷмаъ-ул-фусаҳо»-и 

Ризоқулихони Ҳидоят [68, 357], «Гулзори ҷовидон»-и Маҳмуд Ҳидоят [69, 118], 

«Тазкират-уш-шуаро»-и Абдулғании Фаррухободӣ [50, 16], «Таърихи Кошон»-и 

Абдурраҳим Калонтари Зарробӣ [46, 440] доир ба робитаи хешовандӣ доштани 

Афзалуддини Кошонӣ бо Насируддини Тӯсӣ ишораҳо мавҷуд аст, аммо дар баъзе 

кутуби дигар ба монанди «Риёз-ул-орифин»-и Ризоқулихони Ҳидоят [67, 265], 

«Натоиҷ-ул-афкор»-и Муҳаммад Қудратуллоҳи Гупомӯйӣ [60, 27], «Райҳонат-ул- 

адаб»-и Муҳаммадалии Табрезӣ қайд мешавад, ки Бобо Афзал аз ҳамасрон ва 
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«наздиктарин асҳоби Хоҷа Насируддини Тӯсӣ» буда, «ба навиштаи баъзе аз 

арбоби тароҷим, доии Хоҷа буд, Хоҷа ҳам бисёраш меситуда» [31, 212].

Баъзе муҳаққиқон ахбори сарчашмаҳоро дар бораи хешовандии Бобо Афзал 

ва Насируддини Тусӣ ва дар назди ӯ тадриси илм кардани Хоҷа Насир мавриди 

интиқод қарор дода, аксар бар ин ақидаанд, ки: «аз ҳақиқат бисёр дур менамояд, 

ки Хоҷа Насири Тусӣ хоҳарзода ё холуи Афзалуддин бошад, зеро Афзалуддин 

ҳамвора дар Кошон мезиста ва зоҳиран, хонадони вай аз ҳамон диёр будаанд, дар 

ҳоле ки Хоҷа Насируддин дар шаҳри Тус зода шуда, хонадони вай дар Ҷаҳрӯди 

Сова аз тавобеи Қум мезистаанд [188, 26; 140, 206-207]. Мо низ ақидаи мазкурро 

ҷонибдорӣ менамоем, ба ин далел ки Мударриси Разавӣ қотеона мегӯяд: «Холи 

Хоҷаи Тусӣ, ки дар назди ӯ тилмиз карда, Нуруддин Алӣ ибни Муҳаммади 

Шайъӣ аст» [140, 207]. Ҳамчунин қазияи он ки Насируддини Тусӣ аз

донишмандону олимони машҳури даврони худ буда, ба фосилаи андаки вақт бо 

Бобо Афзал дар як замон мезистааст ва агар бо ӯ иртиботи хонаводагӣ ё 

хешовандие медошт, ҳатман дар осораш, ки аз Бобо Афзал бо эҳтироми зиёде 

ёдовар шудааст ва худро бо ифтихор аз шогирдони шогирди Афзалуддини 

Кошонӣ меҳисобад, ишорае мекард, ё дар ягон сарчашмаи марбут ба ҳаёту 

эҷодиёти ӯ аз ин фарзия зикре мерафт. Ин ва чандин далоили дигарро метавон 

дар ин ҷо баршумурд, ки онҳо мантиқан метавонанд тақвиятбахши андешаи мо 

дар ин замина бошанд.

Дар бораи он ки Афзалуддини Кошонӣ соҳиби завҷаву фарзандон шуда 

бошад, дар манобеъ ва сарчашмаҳои дастрас ишора ё иттилое ба назар намерасад. 

Танҳо дар китоби «Таърихи Кошон», ки номи ибтидоӣ ва аслии он «Миръот-ул- 

Қосон» будааст, асноде ба назар мерасад, ки илова бар зуҳду инзиво ва омӯзишу 

тадрис ба зироаткорӣ шуғл доштани Бобо Афзал ва дар ду ҷо аз соҳиби ду писар 

будани ӯ зикр рафтааст. Аввалан, муаллиф ҳангоми баён ва тавсифи кӯҳҳои деҳаи 

Марақи Кошон менависад: «Яке кӯҳи Сарда, ки воситаи фи мобайни Марақ ва 

қарияи Колҳар аст, кӯҳи Ашк, кӯҳи Лоангур ва Савҷнода ва он кӯҳест, ки ду 

писари Бобо Афзал аз фарози он ба нишеб афтода, даргузаштаанд» [46, 43]. Ҷойи 

дигар, зимни нақли қиссаи гирифторӣ ва шефтагии подшоҳи Зангбор ба Бобо 
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Афзал, ки ҳатто пас аз марг муътакифи мазори ӯ будааст, менависад, ки «ду 

писари Бобо низ паҳлуи ӯ мадфун ҳастанд» [46, 439-442].

Муҳаққиқони дигар низ мавҷудияти ду қабри нисбатан хурдтар ва 

таъмиршударо дар наздикии оромгоҳи Бобо Афзал тасдиқ намудаанд. Чунончи, 

Муртазо Қосимии Кошонӣ зимни тасвири бинои марқади Бобо Афзал менависад: 

«Васати буқъа ду қабри гаҷӣ муттасил ба якдигар ба иртифои ним метр сохта 

шуда, ки машҳур ба қабри писарони Бобо Афзал аст» [170, 32].

Аз муҳимтарин воқеоти рӯзгори Бобо Афзал ҳодисаи зиндонӣ шудани ӯ 

мебошад, ки дар баъзе сарчашмаҳо ва таълифоти муҳаққиқон ба он ишора 

гардидааст. Чунончи, Амин Аҳмади Розӣ иттилоъ медиҳад, ки Султон Маҳмуди 

Ғозӣ ҳангоми лашкаркашиҳои худ ба вилоёти Эрону Ироқ Хоҷа Афзалро ба 

қурби хеш махсус сохта, бо ҳамроҳии худ ба Ғазнин бурд, аммо боре бинобар 

сухани ҳосидон хотири султон аз вай ранҷида, «он офтоби сипеҳри фазилатро дар 

саҳоби ҳабс тавқиф намуд. Чун нисбати устоду шогирдӣ миёни Хоҷа ва Аёз буд, 

қасидае дар мадҳи султон ва бегуноҳии худ иншо намуда, Аёзро шафеъ сохт ва 

Аёз дар маҳалле хос шафоати Хоҷаро пешниҳоди ҳиммати худ сохта, чун лаъл аз 

конаш бадар овард. Чун сипеҳри бадмеҳр аз сари азрори Хоҷа даргузашт, ҳам ба 

истисвоби Аёз рухсати муовадат ҳосил намуда, мутаваҷҷеҳи ватани маълуф 

гардид ва боқии умрро ба касби саодати ухравӣ ва камолоти маънавӣ масруф 

мегардонид, то замоне ки реҳлат бар иқоматаш руҷҳон ёфт» [41, 1010-1011].

Мураттибони китоби «Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии 

Кошонӣ» қасидаеро аз ӯ ба унвони «Дар ҳасби ҳоли хеш» дарҷ намудаанд, ки 

шояд Амин Аҳмади Розӣ онро дар назар дошта бошад [55, 731-732]. Партав 

Байзоӣ низ қасидаи мазкурро чун ҳабсия эътироф намуда, бо номи «Ҳабсияи 

ҳаким Афзалуддини Кошонӣ» дар маҷаллаи «Яғмо» интишор намудааст [130, 

414-418]. Гузашта аз ин, дар мақолоти баъзе муҳаққиқон ба воқеаи мазкури ҳаёти 

Бобо Афзал ишора шудааст [175, 735; 191, 53; 132, 57].

Аз ақволи муаллифон бармеояд, ки онҳо дар интисоби қасидаи мазкур ба 

Бобо Афзал шубҳае надоранд. Чунонки Аҳмади Некуҳиммат дар мақолаи худ 

менависад: «Аз ҷумлаи вақоеи қобили зикр дар даврони ҳаёти Бобо Афзал ин аст,
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ки дар асари бадгӯӣ ва ғаразварзии ҳосидон дар зиндон ба сар бурда ва дар он ҷо 

қасидае барои бегуноҳии хеш суруда» [191, 53].

Агар зиндонӣ шудани Бобо Афзалро дуруст пиндорем ҳам, барои ҷомаи 

воқеият пӯшидани қазияи мазкур, бояд иқрор намуд, ки муаллифони сарчашмаҳо 

ӯро ба иштибоҳ зиндонии Султон Маҳмуди Ғазнавӣ донистаанд, вале аксари 

муҳаққиқон, ба истиснои Саид Нафисӣ, ба масъалаи мазкур таваҷҷуҳ накардаанд 

ё барои ислоҳи ғалати мазкур ва маълум кардани сиҳҳати он асноде дар даст 

надоштаанд. Аз ин ҷост, ки бархе ҳатто бе далеле қайд кардаанд, ки адиб дар 

Самарқанд зиндонӣ будааст [170, 37 ]. Ба ҳар ҳол, аз саҳафоти таърих маълум аст, 

ки Султон Маҳмуди Ғазнавӣ дар солҳои 971-1030 (2. 10. 971 - 30. 04. 1030), яъне 

анқариб дусад сол пеш аз замони Бобо Афзал мезистааст ва ҳеҷ қобили пазириш 

нест, ки Бобо Афзалро асири маҳбаси ӯ донист.

Дар мавриди ҳабсияи Бобо Афзал, ки 31 байтро дар бар мегирад [55, 731- 

732], бояд гуфт, ки аз мазмуни он чанд нуктаро роҷеъ ба шарҳи ҳоли шоир 

маълум кардан мумкин аст. Аз гуфтаҳои Бобо Афзал дар абёти 11-16-и ҳабсия 

пай бурдан мумкин аст, ки Ҷамолуддин Аёз ном шахсе Бобо Афзалро ба 

иттиҳоми ҷоду ҳамроҳи шахси бегонае дар зиндон меафканад. Бобо Афзал бо 

навиштани ин қасида барои халосӣ ва исботи бегуноҳияшон кӯшиш намуда, 

ҳатто аз муғризону бадхоҳони худ даъвое надорад, ки ин баёнгари дили поку 

ҳиммати баланди ӯст. Чунончи:

Замири поки маро дар раҳи яқину хирад

Ҳазор машъаладор аст дар нишебу фароз.

Ба рангу тунбали ҷоду чӣ ҳоҷатам, чу ниҳод 

Худойи азза ва ҷал(л) дар яқини ман эъҷоз. 

Куҷо ба сеҳру фусун ҳимматам фуруд ояд, 

Куҷо бувад, ки шикори малах кунад шаҳбоз?! 

Ҳар он касе, ки маро кард нисбате ба дурӯғ, 

Гузаштаам зи вай, ар муфсид аст, агар ғаммоз. 

Ки қавлу феъли чунин халқ ман ҳазорон бор 

Агарчи дидаму бинам, кунам фаромуш боз [55, 732]. 
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Гуфтан мумкин аст, ки дар зиндон ҳамроҳи Бобо Афзал будани шахси 

дигаре ба афсонаи подшоҳи Зангбор, ки Саид Нафисӣ, Абдурраҳим Калонтари 

Зарробӣ ва Мустафо Файзӣ дар навиштаҳои худ роҷеъ ба гирифториву шефтагии 

ӯ ба Бобо Афзал нақлҳо овардаанд [188, 6; 46, 440-441; 167, 37-38], беиртибот 

набошад, зеро дар байти 19-уми қасидаи мазкур Бобо Афзал ҳамдаму ҳамроҳи 

худро ғариб номида, изҳор медорад, ки онҳо сазовори иттиҳому маҳбас нестанд:

На банда ҳаст сазовори ин газанду бало,

На ин ғариб, ки бо ман дар ин ғам аст анбоз [55, 732].

Дар байти фавқуззикр таъбири «ин ғариб»-ро истифода намудани Бобо 

Афзал моро ба он во медорад, ки ӯ дар Ғазнин ё Самарқанд маҳбасӣ набуда, 

балки дар ватани худ - шаҳри Кошон ба зиндон афтодааст ва шояд унвони 

Ҷалолуддинро барои ҳокими Кошон ба кор бурда, ба ӯ изҳори бегуноҳии худ ва 

талаби шафоату раҳоӣ намудааст. Ҳарчанд мо пайи ҷустуҷӯи ҳокиме, ки ба ин 

ном ё насаб дар тули авқоти мавриди назар дар Кошон ҳукмронӣ кардааст, 

таваққуф намудем, чизе ба дурустӣ ба даст наомад, ба ин иллат, ки ин шаҳр, бо 

вуҷуди таърихи қадимӣ доштанаш, «аз лиҳози ҳукумат истиқлол надошта, гоҳ 

ҷузъи Қум ва замоне замимаи Исфаҳон будааст» [46, 404].

Ҳангоми тафаҳҳус дар абёти ин қасида маълум гардид, ки дар ягон байти 

он, ба ҷуз номи Аёз, номи Султон Маҳмуд ё ҳокими дигаре зикр нашудааст. Дар 

байти 16-ум Бобо Афзал Аёзро ба лақаби Ҷамолуддин ва мафхари замон ситоиш 

мекунад, ки мавриди тааммул аст, зеро Аёз ғуломи Султон Маҳмуд буда, бо 

лақаби «Аёзи Уймоқ» маъруфият доштааст ва аз воқеият дур менамояд, ки Бобо 

Афзал бардаеро ба васфи «ҷалоли давлату дин» ва «гузиданажод» (дар байтҳои 

16 ва 27) шоиста донад. Дар иртибот ба масъалаи мазкур метавон ба гуфтаҳои 

Муртазо Қосимӣ истинод намуд, ки Ҷалолуддин Аёзро яке аз умарои Салҷуқиён 

дониста, менависад: «Иттифоқан дар миёни умарои Салҷуқии садаи шашум Аёз 

номе ҳаст, ки дар Ироқ нуфузи комил доштааст» [170, 42].

Аз абёти 21-23-и қасидаи мазкур бармеояд, ки Бобо Афзал соҳиби аёлу 

фарзандон будааст ва ин далел метавонад маълумоти Абдурраҳим Калонтари 

Зарробиро дар мавриди ду писар доштани Бобо Афзал тасдиқ намояд:
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Гумон мабар, ки ҳама хоҳиш аз пайи худам аст, 

Ки банда нест ба осеб дар чунин бадсоз.

Вале зи андуҳи як хона тифл, к-аз ғамашон 

Ба гӯши ҷони ман ояд зи нолашон овоз.

Чу мурғи хаста дили ҳамгинон зи меҳнати ман

Ба сина дар, зи тапидан ҳамекунад парвоз [55, 732].

Аз муҳтавои қасида ҳувайдост, ки Бобо Афзал ба туҳмати сеҳру ҷодугарӣ 

аз ҷониби ҳокими Кошон ба зиндон кашида шуда, таъми хориву шиканҷа ва дурӣ 

аз дӯстону пайвандонро чашидааст. Аз таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ маълум 

мегардад, ки шеъри ҳабсия ё зиндоннома, ки мазмуни асосии онро шикоят, ҳасби 

ҳол, ифшои бегуноҳӣ, хоҳишу талаби илтифоту озодӣ ва ғайра ташкил медиҳад, 

ҳанӯз пеш аз замони Бобо Афзал буруз карда, дар эҷодиёти Масъуди Саъди 

Салмон ва Хоқонии Шарвонӣ ҷойгоҳи намоёне дорад. Агар ба рӯзгори шуарои 

зиндонӣ назар афканем, маълум мегардад, ки онҳо аз ду лиҳоз гирифтори 

маҳбасу зиндон гардидаанд. Аввалан, бар асари мухолифати худ бо ҳукумат ва 

дастгоҳи сиёсат бо иттиҳомот мавриди таъқибу зиндон қарор гирифтаанд, ки 

рӯзгори Масъуди Саъд, Фалакии Шарвонӣ, Афзалуддини Хоқонӣ ба ин мисол 

шуда метавонанд. Сониян, аз назари мазҳаб ва эътиқодоти динӣ ба интиқоду 

зиддиятҳои табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ рӯ ба рӯ гардида, ба туҳмати илҳоду 

бединӣ муттаҳам шудаанд. Чунончи дар сарнавишти Носири Хусрав ва 

Айнулқузоти Ҳамадонӣ ин аҳволро мушоҳида менамоем.

Ба андешаи инҷониб, сабаби асосии зиндонӣ гардидани Бобо Афзал 

метавонад ҳақталошӣ ва ҳақиқатгӯияш дар мавриди вазъи иҷтимоӣ ва дастури 

идории салотини вақт бошад, зеро дар хотимаи рисолаи «Созу перояи шоҳони 

пурмоя» роҷеъ ба сифоти ҳокимони давронаш мегӯяд, ки «ҳар чи хосияту ҳунар 

ва маънии подшоҳон дар эшон ҷуста шуд, камтар ёфта омад» [55, 107] ва шоҳони 

замони худро бандаи шаҳвату ҳирс, ақли онҳоро мағлуби хашму ғазаб, вуҷуди 

онҳоро ғофил аз донишу макорими ахлоқӣ муаррифӣ менамояд. Ин гуна 

андешаҳои шоир дар осори манзумаш низ зиёд ба назар расида, дар онҳо адиб
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ҳокимони ҷоҳилу пастфитратро ба масобаи ҳайвоне мусаввар месозад, ки барои 

ашхоси фарзона аз дасти онҳо нон хӯрдан хеле мушкил аст. Чунончи:

Аз фазл чӣ ҳосил ба ҷуз аз ҷон хӯрдан, 

Афсӯс, Афзал, ки фазл натвон хӯрдан. 

Нонпора чу дар дасти сагон афтодаст, 

Мушкил бувад аз дасти сагон нон хӯрдан [58, 155].

Аз масоили дигаре, ки ба зиндагиномаи Бобо Афзал иртиботи қавӣ дорад, 

ба кадом мазҳаб тамоюл доштани ӯ мебошад. Муаллифони сарчашмаҳо дар ин 

боб хомӯшӣ ихтиёр карда бошанд ҳам, дар баъзе маъхазҳои мавҷуда ва 

навиштаҳои муҳаққиқон ишораҳое ба мазҳаби ӯ дида мешаванд, ки хилофи 

ҳамдигаранд, яъне баъзе ӯро шиамазҳаб гуфтаанду баъзе аҳли суннат хондаанд.

Қисме аз муҳаққиқон дар такя бар маълумоти Насируддини Тусӣ, ки ба 

мазҳаби ташайюъ майл намудани худро аз таъсири тадрис дар назди шогирди 

Афзалуддини Кошонӣ - Камолуддин Муҳаммади Ҳосиб медонад, ӯро муассир аз 

ботиния ва пайрави ақоиди шиа медонанд [55, 22; 152, 241], вале нишондоди 

аксари донишмандон, аз ҷумла Муртазо Қароии Гургонӣ, Аббос Зарёб, Алии 

Пирниё ва Вилям Читтик мухолиф бар ақидаи мазкур мебошанд [175, 736; 144, 

25; 130, 657; 132, 57].

Муҷтабо Минавӣ дар муқаддимаи китоби «Мусаннифоти Афзалуддин 

Муҳаммад Марақии Кошонӣ» дар иртибот ба масъалаи фавқ қайд мекунад, ки 

«таъвили оёту аҳодис дар осори қаламаш чунон фаровон аст, ки шояд битавон 

тасаввур кард, ки аз ботиния будааст» [55, 22]. Ба андешаи мо, ин тахмин 

наметавонад далели ба исмоилия гаравидани адиб бошад, зеро аз майлу 

машғулияти Бобо Афзал ба тасаввуф ва дар амал татбиқ намудани назароти ӯ дар 

шеваи ирфонияш бармеояд, ки Бобо Афзал, пеш аз ҳама, чун орифи комил аз 

тамоми улуми динӣ бархӯрдор буда, пас аз тай намудани зинаи шариат пой ба 

арсаи тариқату ҳақиқат ниҳодааст. Аз ин ҷост, ки баҳрабардорӣ аз Қуръону 

аҳодис, ки заминаи асосии тасаввуфи исломиро ташкил медиҳад, дар осори ӯ 

нуфузу таҷаллии зиёд пайдо намудааст.

33



Аз андешаҳои фалсафии Афзалуддини Кошонӣ бармеояд, ки ӯ муътақид ба 

асолати ақлу хирад буда, таъкид менамояд, ки танҳо хирад муҷиби абадият ва 

саодати инсонӣ мегардад [55, 605-607]. Аббос Зарёб ҳамин ҷиҳати ақидаи Бобо 

Афзалро, ки ақлу хиради инсониро аз ҳама мавҷудот бартар шумурда, онро 

василаи пойдорӣ ва бақои ҷавҳари инсонӣ медонад, ба эътибор гирифта, дар 

хусуси ба мазҳаби тасаннун майл доштани Бобо Афзал чунин қайд мекунад: 

«Бобо Афзал қоил ба асолати мутлақи ақл аст ва аз ин ҷиҳат бо ботиния ва 

таълимиён мувофиқ нест, зеро таълимиён хирадро кофӣ намедонанд ва таълими 

имому муаллими илоҳиро барои наҷоти инсон лозим медонанд. Аммо дар назари 

Бобо Афзал хирад танҳо роҳи растагорист ва саодати маҳз дар ваҳдати ақлу 

оқилу маъқул аст ва камоли инсонӣ вақте аст, ки бо дарки сувари маъқул ва 

маонию куллиёт бар ҷаҳон муҳит ва нафсаш аз табоҳӣ эмин шавад» [144, 25].

Илова бар ин, зимни мутолиаи осори Бобо Афзал аён мегардад, ки ӯ аз 

мазҳаби тасаннун ба унвони беҳтарин роҳ ёд намуда, дар рисолаи 

«Ҷовидоннома» онро ба мисли замини ҳосилхезе медонад, ки олами набототро 

дар худ мепарварад: «... ва мисоли аҳли суннату ҷамоат чун замине бувад, ки ба 

ҷамоати обу ҳавову оташ пайваста бувад ва барҳои наботро ба ҷой расонад ва 

тухмҳоро ба бор орад, чунонки аз устухони хурмое дарахти борвар хезад ва 

ободон бувад, ки ба маъвои фариштагон шояд» [55, 297].

Баъзе манбаъҳои дигар низ ӯро «тобеи сунани сайидулмурсалин» [170, 33] 

шумурда, ба асолати баъзе рубоиёти Бобо Афзал, ки дар мадҳу ситоиши ҳазрати 

Алӣ (а) суруда шудааст, шубҳа доранд [175, 736; 132, 57]. Чунончи, рубоии 

зерини Бобо Афзал, ки дар маҷмуаи рубоиёти таҳиянамудаи Саид Нафисӣ ва 

китоби «Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ» мавҷуд нест, 

вале дар девони ӯ сабт гардидааст, боиси гумону тардиди муҳаққиқон қарор 

гирифтааст:

Гар меҳри Алӣ дар дилу ҷонат набувад,

Аз дини Муҳаммадӣ нишонат набувад.

Исноашарӣ агар набошӣ, ба яқин,

Аз дӯзахи сӯзанда амонат набувад [54, 97].
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Вилям Читтик дар мавриди рубоии мазкур менависад: «... яке, ки баён 

мекунад, танҳо ташайюъи дувоздаҳимомии барҳақ аст, ба яқин сохтагӣ аст» [132, 

57].

Бо истифода аз истидлоли мазкур, махсусан ишора дар мусаннифоташ, мо 

эътиқод бар он дорем, ки Бобо Афзал аз мазҳаби тасаннун ҷонибдорӣ менамояд, 

вале чун дар замони ӯ бо заъфи давлати Салҷуқиён ва хилофати Аббосиён равияи 

исмоилия дар атрофу акноф нуфузи бештаре пайдо мекард (чунончи, 

Насируддини Тусӣ низ муддате дар асорати онҳо буд), ба таври ошкоро аз ақоиди 

худ тарғибу пуштибонӣ намекард. Ҳамчунин, орифи шоир баръало мушоҳида 

менамуд, ки маҳз шиддати ихтилофоти мазҳабӣ дар даврони ӯ ваҳдату оромии 

мардумро халалдор сохта, боиси кинатӯзӣ ва ранҷу куштори одамони бегуноҳ 

мегардад. Аз ин хотир, ӯ дар рубоии зерин ба таври ошокоро расму оини 

хусуматбарангез ва дину мазҳаберо, ки ҷамоати мардумро барҳам мезанад, 

маҳкум менамояд:

Чун хоста душманест, дарвешӣ беҳ,

Чун кеш хусумат аст, бекешӣ беҳ.

Чун дарди сар аз хештану хешон аст,

Бехештанӣ хуштару бехешӣ беҳ [58,167].

Илова бар ин, таълимоти ирфонӣ ва пайравӣ аз андешаҳои суфиёни мозиву 

салаф, ки байни инсонҳову фирқаҳои ислом тафовуте нагузошта, ҳамдилиро аз 

ҳамзабонӣ бартар мешумурданд, дар зеҳну андешаи Бобо Афзал сахт таъсир 

дошта, ғояи баробарии мардуми гуногунмазҳаб дар меҳвари эҷодиёт ӯ қарор 

гирифтааст. Чунончи, дар рубоии зерин адиб ба ин мазмун ишора менамояд:

Мардони раҳат воқифи асрори туанд, 

Боқӣ ҳама саргаштаи паргори туанд. 

Ҳафтоду ду миллат ҳама дар кори туанд, 

Ту бо ҳамаву ҳама талабгори туанд [58,139].

Бо ин ки дар нигоштаҳои муаллифони сарчашмаҳо ва мақолоти муҳаққиқон 

оид ба дониши мукаммал доштан ва мавриди таваҷҷуҳи аҳли фазл қарор 

гирифтани Афзалуддини Кошонӣ ишораву қайдҳо мушоҳида мешаванд, роҷеъ ба 
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устодон ва чигунагии ҷараёни таҳсилоту донишомӯзии ӯ маълумоти дақиқе 

мавҷуд нест. Аз мутолиаи номаҳои вай сареҳан маълум мешавад, ки ӯ дар Марақ 

- мавлиди худ мунзавӣ зиста, саргарми таълифи рисолоти маъруфаш гардида, 

«назар ба шуҳрате, ки касб карда буд, бо баъзе аз риҷоли маъруфи замони худ 

иртибот ва мукотиба доштааст» [152, 241].

Ҳарчанд ки осори илмиву адабии бамеросмондаи Афзалуддини Кошонӣ 

низ далолат бар он менамоянд, ки ӯ донишманди мутабаҳҳире буда, ҳатман 

таҳсилдидаи мактабу мадрасаҳост, аммо, мутаассифона, дар ин маврид иттилои 

дақиқе дар даст нест. Дар як рубоии худ шоир мегӯяд, ки замоне бо рафиқон 

сарҷамъ буда, баъд ҳар як ба диёре пароканда шудаанд. Ба андешаи мо, шояд ин 

ба замони таҳсили мадрасагии шоир иртибот дошта бошад, зеро адиб ҳар якеро 

чун иқди ҷавоҳир мешуморад:

Будем ба ҳам ҷамъ рафиқоне чанд,

Чун иқди ҷавоҳир ҳама бо ҳам пайванд.

Ногоҳ фалак риштаи он иқд гусехт,

Ҳар донаи моро ба диёре афканд [58,165].

Ҳамчунин, дониши амиқи Афзалуддини Кошонӣ дар улуми табииву илоҳӣ, 

махсусан ирфон ва фалсафаи Ғарбу Шарқ, гувоҳи он аст, ки ӯ бе таҳсилоти қавӣ 

наметавонист ба ин ҷода расад ва бе иҷозаи устод ба маснади таълиму тадрис ва 

иршоду раҳнамоӣ нишинад.

Аз ахбори сарчашмаҳо роҷеъ ба поёни зиндагӣ ва инзивошинии Бобо 

Афзал бармеояд, ки ӯ «...дар охири умр узлат ихтиёр карда...» [31, 213] будааст.

Муаллифи маҷҳули «Мухтасар фи зикра-л-ҳукамо ал-юнониин ва-л- 

миллиин» низ дар ин маврид чунин қайд мекунад: «Дар поёни умр аз ҳар чизе 

дурӣ гузид ва дар кӯҳҳои Марақ аз қарияи Кошон гӯша гирифт» [61, 324].

Баъзе сарчашмаҳо достони муошиқаи Бобо Афзалро бо писари хайёте нақл 

намуда, сабаби гӯшанишинии ӯро ба ин ишқ марбут медонанд. Чунончи, 

муаллифи «Натоиҷ-ул-афкор» ба ин маънӣ ишора намуда менависад, ки «ишқи 

писари хайёте қабои тобу тавонашро чок зада, дидаи дил ба мушоҳидаи ҳусни 
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дилфиребаш дӯхта ва барқи ҷамолаш хирмани сабру шикебаш сӯхта, ахируламр 

аз ҳазизи маҷоз ба авҷи ҳақиқат расид ва аз хешу бегона инқитоъ гузид» [60, 27].

Муҳаққиқон дар воқеият доштани ин муошиқа, ки тибқи иттилои 

Лутфалибеки Озар [30, 26] ва Ризоқулихони Ҳидоят [67, 266] гӯё боиси тарку 

таҷрид ва гӯшанишинии Бобо Афзал шудааст, шубҳа доранд. Масалан, Саид 

Нафисӣ ин қазияро аз достонҳое мешуморад, ки Мир Таъқиуддин Муҳаммади 

Кошонӣ дар «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул афкор» дар бораи ҳамаи касоне, ки 

тарҷумае аз онҳо овардааст, сохтааст: «...зеро дар он китоб монанди «Маҷолис- 

ул-ушшоқ»-и Султон Ҳусайн Мирзои Бойқаро асос бар ин аст, ки ҳар соҳиби 

тарҷумае бояд ошиқи ҷавоне буда бошад ва дар ин ду китоб дасти рад бар синаи 

ҳеҷ кас гузорида нашудааст ва ҳатто авлиё низ дар ин ишқ саҳим гаштаанд» [188, 

26].

Бузургтарин душворие, ки дар омӯзиши шарҳи ҳоли Афзалуддини Кошонӣ 

пеш меояд, таъйин намудани замони зиндагии ӯ, яъне таърихи валодат ва фавти 

ӯст, зеро аксари муаллифони тазкираву сарчашмаҳо дар ин бора ё хомӯширо 

ихтиёр кардаанд, ё ишораҳояшон баъдан байни муҳаққиқон боиси баҳси зиёд дар 

қазияи мазкур гаштааст. Аксари муҳаққиқон дар таълифоти худ замони зиндагии 

Бобо Афзалро мушаххасан зикр накарда, тахминан дар охири қарни XII ва оғози 

асри XIII зиндагӣ кардани ӯро дарҷ кардаанд ва дар бораи соли тадвини ашъори 

шоир, номгӯи осор ва мураттаб гардидани китоби «Мусаннифоти Афзалуддин 

Муҳаммад Марақии Кошонӣ» баҳс намуда, зарурати таҳқиқ намудани аҳволу 

осори ӯро таъкид менамоянд [128, 91-92; 129, 414; 167, 35-37; 170, 22-25; 174, 37].

Саид Нафисӣ яке аз аввалин муҳаққиқонест, ки доир ба баъзе мушаххасоти 

рӯзгору осор ва замони зиндагии шоир иҷмолан изҳори андеша намуда, дар 

китоби «Матни комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» роҷеъ ба мавҷуд будани 

оромгоҳи адиб дар рустои Марақи Кошон, шеваи ирфонӣ доштанаш дар 

рубоисароӣ иттилоъ дода, кӯшиш намудааст, ки санаи валодату вафоти ӯро то 

андозае муайян намояд. Зикр кардан бамаврид аст, ки аксарияти муҳаққиқони 

муосири мамолики Ғарбу Шарқ, ки доир ба Афзалуддини Кошонӣ ва эҷодиёти ӯ 
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таваҷҷуҳ кардаанд, дар баёни рӯзгору осори адиб аз маълумоти китоби мазкур 

истинод намуда, аз он ба ҳайси маъхази муътамад истифодаи зиёд кардаанд.

Мо низ ба арзиши баланди илмӣ доштани навиштаҳои Саид Нафисӣ дар 

китоби «Матни комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» қоил буда, дар 

мавридҳои зарурӣ аз он истифода намудем, аммо барои то андозае аслро аз фаръ 

ҷудо кардан зимни таълифоти худ лозим донистем, ки ба чанд нуктаи он ба 

чашми таҳқиқ нигарем. Махсусан, ба масоили марбут ба замони зиндагӣ ва санаи 

таваллуду вафоти Бобо Афзал, ки яке аз масъалаҳои ибҳомомезест ва беш аз 

ҳама, муҳаққиқон ба он ишора намуда, мунтаҳо дар ҳалли дақиқи он оҷиз 

мондаанд.

Тибқи маълумоти Саид Нафисӣ, дар манобеи таърихиву адабӣ дар таърихи 

реҳлати Афзалуддин се қавл аст: «нахуст, дар шарҳи ҳоли мухтасаре, ки аз вай 

навишта шуда ва нусхаи се рисола аз расоили вай дар китобхонаи Анҷумани 

Осиёии Бангола дар Калкутта мавҷуд аст, таърихи реҳлати вай дар моҳи раҷаби 

666 забт шудааст. Дар китоби «Шоҳиди Содиқ», таълифи Содиқ ибни Солеҳи 

Исфаҳонӣ ва дар «Мунтазами Носирӣ»-и таълифи Муҳаммад Ҳасанхони 

Эътимодуссалтана дар соли 667 мазбут кардаанд» [188, 30].

Аз иттилои Саид Нафисӣ бармеояд, ки дар тазкираи «Хулосат-ул-афкор»-и 

Тақиуддин Авҳадии Кошонӣ соли вафоти Афзалуддини Кошонӣ дар санаи 707 

оварда шуда, байти зерин дар таърихи фавти ӯ сабт карда шудааст:

Таърихи вафоти Хоҷа Афзал

Аз «ишқ» биҷӯву «ақли аввал» [188, 30].

Саид Нафисӣ бо далели он ки Насируддини Тусӣ худро яке аз шогирдони 

Камолуддин Муҳаммади Ҳосиб, ки аз зумраи шогирдони Бобо Афзал будааст, 

шумурда, дар санаи 672/1271 вафот кардааст, модаи таърихи мазкурро инкор 

намуда, менависад, ки пас «Афзалуддини Кошонӣ - устоди устоди ӯ чӣ гуна 

мумкин аст, то соли 707/1308 зинда монда ва то 35 сол пас аз марги шогирди 

шогирди худ зиста бошад?» [188, 30].

Ҳамчунин, Саид Нафисӣ дар такя бар он ки дар ахбори ягон сарчашмае 

доир ба умри тулонӣ дидани Афзалуддини Кошонӣ ишорае нашудааст, хулоса 
38



менамояд, ки «ин байт барои таърихи вафоти Афзалуддини дигарест, ки дар 

нимаи дуюми қарни 7-ум мезистааст» [188, 31].

Дар мавриди қазияи мазкур Мударриси Разавӣ аз мақолаи Муҳаммад 

Маҳмуд ал-Хазирӣ, ки дар маҷаллаи «Рисолат-ул-ислом» [178, 403-410] нашр 

гардидааст ва шояд аз чашми Саид Нафисӣ дур мондааст, истинод намуда, 

менависад, ки «дар китоби хаттии кучаки бисёр муфиде, ки номи муаллифаш 

маълум нест ва дар китобхонаи Искуриёл (Эскуриал)-и Испониё ба шумораи № 

635 ба исми «Мухтасар фи зикру-л-ҳукамо ал-юнониин ва-л-миллиин» забт аст ва 

таърихи таълифаш аз қарни ҳаштум муаххар намебошад», дар мавриди 

Афзалуддини Кошонӣ маълумот оварда шуда, муаллифи китоб пас аз он ки ӯро 

ба зуҳду тасаввуф ва мудовимат ба риёзату ибодат ситуда, гуфтааст, ки дар 

«ҳудуди соли 610 ҳиҷрии қамарӣ даргузаштааст» [140, 205-206]. Аз ин ҷост, ки 

пас аз тарҷума ва нашр гардидани «Мухтасар фи зикру-л-ҳукамо ал-юнониин ва- 

л-миллиин» бо кӯшиш ва саъйи Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ [61, 311-324], 

Муртазо Қароии Гургонӣ менависад, ки «саҳеҳтарин иттилоот доир ба ӯ дар 

қадимтарин китобе ба номи «Мухтасар фи зикру-л-ҳукамо ал-юнониин ва-л 

миллиин» дида мешавад» [175, 735-738].

Аз рӯи мулоҳизаронӣ ва пешниҳоди санаи таваллуд ва вафоти Бобо Афзал 

метавон муҳаққиқонро ба гурӯҳҳо қисмат намуд. Дар садри гурӯҳи аввал Саид 

Нафисӣ меистад, ки тибқи тахмини ӯ Бобо Афзал дар соли 582-592 ҳ.қ. таваллуд 

шуда, дар санаи 654-664 қ. / 1267-68 м. аз дунё гузаштааст [188, 10]. Забеҳуллоҳи 

Сафо, Худоӣ Шарифзода, Мусо Диноршоев то ҷое ақидаи мазкурро пайравӣ 

намудаанд. Гурӯҳи дигар андешаи доктор Маҳмуд Муҳаммад ал-Хазирӣ ва 

Мударриси Разавиро ҷонибдорӣ намуда, дар асоси ахбори муаллифи маҷҳули 

«Мухтасар фи зикру-л-ҳукамо ал-юнониин ва-л-миллиин» санаи таваллуди Бобо 

Афзалро 540-550 қ. / 1145-1155 м. ва вафоташро 610 қ. / 1213-14 м. қабул 

намудаанд. Муҳаққиқони дигаре, чун Муҷтабо Минавӣ, Яҳё Маҳдавӣ [55], 

Партав Байзоӣ [129], Маликушшуаро Баҳор [127], Е.Э. Бертелс, Р. Ҳодизода [117] 

ва дигарон ҳастанд, ки онҳоро метавон ба гурӯҳи ҷудогона шомил намуд, зеро 
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онҳо дар ин матлаб ба хулосаи аниқе наомада, бо зикри ҳамаи санаҳои тахминӣ, 

дар норавшании масъалаи мазкур ва зарурати таҳқиқи он ишораҳо кардаанд.

Бо дарназардошти мухталиф ва норавшан будани санаҳои таваллуду фавти 

Бобо Афзал дар навиштаҳои донишмандони фавқуззикр, ки бархе аз онҳоро 

ёдовар шудем, лозим медонем, ки андешаҳои худро, ки асосан аз китобҳои 

баҳсноки манзуршуда баргирифта шудаанд, дар ин маврид ироа намоем.

Аз рисолаи «Сайру сулук»-и Насируддини Тусӣ ва осори таҳқиқӣ маълум 

мегардад, ки Хоҷа Насири Тусӣ «пас аз таърихи 624 ҳ.қ. (1228 м.) ки ибтидои 

ҳукумати Носируддин дар Қаҳистон аст» [140, 9], то замони таслим гардидани 

Хуршоҳ - охирин подшоҳи исмоилиён бар Ҳулоку дар соли 655 ҳ.қ. (1258 м.) ва 

суқути ҳукумати исмоилия ба дасти муғулон муддате назди исмоилиён будааст 

[140, 9-15]. Дар ин рисола, ки аз назари қидмат ҳоизи аҳаммият аст, дар бораи 

Афзалуддини Кошонӣ ахбори қобили мулоҳизае вуҷуд дорад, ки аз бархеи онҳо 

дар масъалаи мавриди таҳқиқ метавон натиҷаҳои дилхоҳ ба даст овард, аз ҷумла, 

Насируддини Тусӣ аз Афзалуддини Кошонӣ бо дуои «раҳматуллоҳи таоло» ёд 

менамояд. Ин ифода аз лиҳози таърихӣ муҳимтарин истинодест дар мавриди 

фавти Бобо Афзал, ки метавон аз он пайгирӣ намуд. Чунончи, дар рисола 

омадааст: «Падари банда, ки марде ҷаҳондида буд ва тарбият аз холи худ, ки аз 

ҷумлаи шогирдон ва мустафидони доиюлдооти Тоҷуддини Шаҳристонӣ буд ва 

тақлиди он қавоидро мекард, камтар муболиға намуда, бандаи камтаринро ба 

таҳсили фунуни илм ва истимои сухани арбоби мазоҳибу мақолот тарғиб кардӣ, 

то иттифоқро шахсе аз шогирдони Афзалуддини Кошонӣ (раҳматуллоҳи таоло), 

ки ӯро Камолуддин Муҳаммади Ҳосиб гуфтандӣ ва дар анвои ҳикмат, хусусан 

дар илми риёзӣ, тақаддуме ҳосил карда буд ва бо падари бандаи камтарин 

собиқаи дӯстӣ ва маърифатӣ дошт, бад-он диёр афтод, падар бандаро бо 

истифодат аз ӯ ва тараддуд ба хидмати ӯ ишорат кард ва банда дар пеши ӯ ба 

таълими фанни риёзӣ машғул шуд ...» [48, 9-11].

Хоҷа Насир дар ин рисола тааллуқи худро ба ботиния ва мазҳаби 

исмоилиён изҳор дошта, расиданашро ба мақоми «мустаҷибон» шарҳ медиҳад ва 

баъд ақоиди худро ба «маҷлиси олӣ» арза мекунад. Соли дақиқи таълифи рисола 
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маълум нест, вале аз санаи таърихие, ки муаллифи «Ҷомеъ-ут-таворих» қайд 

мекунад, маълум мешавад, ки Хоҷа Насир то 17 ҷумодиюлаввали соли 653 қ. ё 

654 қ., ки Хуршоҳ - охирин подшоҳи исмоилиён мағлуби Ҳулоку гашт, дар 

зиндони малоҳида будааст [72, 718]. Аз ин санаи таърихӣ метавон ҳадс зад, ки 

Хоҷа Насир рисолаи «Сайру сулук»-ро пеш аз соли 654 қ. / 1257 м. таълиф 

кардааст.

Аз гуфтаҳои Хоҷа Насируддини Тусӣ пайдост, ки ӯ илми риёзиро аз 

шогирди Афзалуддини Кошонӣ, яъне Камолиддин Муҳаммади Ҳосиб омӯхтааст 

ва аз идомаи навиштаи Хоҷа Насир маълум мегардад, ки дар он айём вай ҳанӯз 

кӯдак будааст. Муҳаммадтақӣ Мударриси Разавӣ дар китоби «Аҳвол ва осори 

Хоҷа Насируддини Тусӣ» зимни таълифи боби «Асотиди Хоҷа» дар бораи устоди 

илми риёзии ӯ Камолуддин ибни Юнуси Мавсулӣ чунин зикр мекунад: «Рӯзи 

панҷшанбе, панҷуми моҳи сафари соли 551 қ. дар Мавсул тавлид гардид ва пас аз 

он ки дар улуми адабӣ саромади ақрон шуд, фиқҳро дар назди падари бузургвори 

хеш омӯхт. Дар соли 571 қ. ба Бағдод сафар кард...» [140, 177].

Аз ин гуфтаҳо тахмин кардан мумкин аст, ки шояд Камолуддин зимни 

сафари Бағдод, яъне баъд аз соли 571 қ. / 1176 м. файзи маҳзар ва тадриси Бобо 

Афзалро дарёфтааст.

Насируддини Тусӣ аз Бобо Афзал дар асари дигари худ - «Шарҳи ишорот» 

низ ба таъбири «раҳималлоҳ» ёд кардааст. Яке аз муҳаққиқони рӯзгор ва осори 

Хоҷа Насир - Мударриси Разавӣ қайд мекунад, ки «гузораи дуои «раҳималлоҳ» 

дар бештари нусхаҳои «Шарҳи ишорот» ҳаст» ва «...зоҳир аст, Хоҷа идроки 

мазҳари Афзалуддини Кошониро нанамуда, зеро мавқеъе, ки Хоҷа «Шарҳи 

ишорот»-ро таълиф мекарда, яъне мобайни санавоти 624-644 қ., Афзалуддин дар 

қайди ҳаёт набудааст» [140, 208].

Мударриси Разавӣ ин андешаи худро таъкид намуда, баён медорад, ки аз 

осори Бобо Афзал иқтибос овардани Насируддини Тусӣ шаҳодат бар он медиҳад, 

ки вақти таълифу таснифи «Шарҳи ишорот» «кутуби Афзалуддин дар атрофи 

билод мунташир буда ва аз ақволу орои ӯ донишмандону уламо истифода 
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мекардаанд. Ва чунин шахсе, ки дар соли 644 қ. ақволаш чунин соир бошад, 

бисёр дур аст, ки то ҳудуди 666 қ. ва баъд аз он зинда бошад» [140, 208].

Чун Хоҷа Насир «Шарҳи ишорот»-ро пеш аз соли 644 ҳиҷрии қамарӣ 

навиштааст, метавон гуфт, ки Бобо Афзал пештар аз ин солҳо тарки дунё 

кардааст. Бинобар ин, солҳои 666-667 қ. ё 707 қ., чунонки баъзеҳо пиндоштаанд 

[188, 30], наметавонанд соли даргузашти Бобо Афзал бошанд. Шояд дар асл 606 ё 

607 қ. бошад, ки бар асари иштибоҳи нассохон ба ин сурат нақл шудааст. Ин 

тахмини моро қавли худи Саид Нафисӣ, ки дар китоби «Таърихи назму наср дар 

Эрон ва дар забони форсӣ» мегӯяд: «Реҳлати ӯро ба ихтилоф дар соли 604-605, 

641 ва раҷаби 666-667 ва 707 навиштаанд, вале 604 дурусттар менамояд» [189, 

145], қавитар карда, қурби яқин доштанашро собит месозад. Бояд гуфт, ки 

андешаҳои Саид Нафисӣ роҷеъ ба масъалаи мавриди назар дар ин китоб бо 

гуфтаҳое, ки дар китоби «Матни комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» баён 

дошта буд, ихтилоф дорад [188, 30-32].

Афзалуддини Кошонӣ дар номаи ба «Соҳиб Сайид Маҷдуддин Муҳаммад 

ибни Абдуллоҳ» навиштааш [55, 692-699], худро шастсола қаламдод кардааст. 

Агар Бобо Афзал дар он айём зиёда аз шаст сол дошта бошаду даргузашти ӯ дар 

ҳудуди соли 610 қ. / 1214 м. сурат гирифта бошад, пас, ба андешаи мо, таваллуди 

ӯ бояд на дар соли 582-592 қ. / 1186 м., балки пеш аз соли 550 қ. / 1155 м. иттифоқ 

афтодааст.

Бо дарназардошти эътибори нисбӣ доштани андешаҳои фавқ дар мавриди 

муайян намудани соли валодат ва вафоти Бобо Афзали Кошонӣ, мо дар такя бар 

маълумоти муҳаққиқоне, ки аз китоби «Мухтасар фи зикру-л-ҳукамо ал-юнониин 

ва-л-миллиин» истинод намудаанд, ҳамрайъ буда, соли вафоти ӯро дар ҳудуди 

606-610 қ. (1210-1214 м.) қабул менамоем. Танҳо зикри ин нуктаро ҷоиз 

мешуморем, ки илова ба мактубе, ки дар он зикри шастсолагии Бобо Афзал 

рафтааст, дар байни рубоиёти ӯ ду рубоии дигар мавҷуданд, ки шоир дар он ба 

72-солагии худ ишора менамояд. Чунончи:

Пайваста дилам зи илм маҳрум нашуд, 

Кам монд зи асрор, ки мафҳум нашуд.
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Ҳафтоду ду сол фикр кардам шабу рӯз, 

Маълумам шуд, ки ҳеҷ маълум нашуд [58, 125].

Ва ё:

Афзал, дари дил мезанӣ, охир, дил ку?

Умрест, ки роҳ мебарӣ, манзил ку?

Шармат бодо зи хилвату хилватиён,

Ҳафтоду ду чилла доштӣ, ҳосил ку? [58,162]

Қобили қайд аст, ки рубоиёти мазкур аз қабили рубоиёти машкуки Бобо 

Афзал буда, якумӣ дар маҷмуаи рубоиёти Хайём сабт буда, дуюмӣ дар девони 

рубоиёти Авҳадуддини Кирмонӣ ба тағйири калимаи «Афзал» ба «Авҳад» мазбут 

аст, ки то ҷое боиси тардиди гумони ба 72-солагӣ расидани шоир мешаванд [38, 

87; 59, 304].

Саид Нафисӣ дар мавриди рубоии аввал менависад: «Дар миёни рубоиёти 

Афзалуддин ин рубоӣ ҳаст, ки ба хато ба исми Умари Хайём низ машҳур шуда. 

Пайдост, ки Хоҷаи мо дар сурудани ин рубоӣ ҳафтоду ду сол доштааст» [188, 32].

Ба ҳар ҳол, агар яқин дорем, ки рубоиёти мазкур сурудаи Афзалудини 

Кошонӣ нест, вале чун пиндорем, ки Бобо Афзал ба синни 72-солагӣ расида, 

рубоиёти шуарои мазбурро ба ҳасби ҳоли хеш мувофиқ дониста, дар саҳфае аз 

насоихи осори худ дарҷ намуда бошад, бо қабули соли 610 ҳ.қ. / 1214 м. ҳамчун 

санаи вафоти ӯ метавон гуфт, ки шоир дар ҳудуди солҳои 540-550 ҳ.қ. (1146-1156 

м.) дар Марақи Кошон ба дунё омада, тахминан 65-70 сол умр дидааст ва дар 

байни солҳои 606-610 ҳ.қ. (1210-1214 м.) дар зодгоҳи худ аз дунё гузаштааст.

Тибқи маълумоти мураттибони девони Бобо Афзал, мадфани ӯ дар 

баландтарин нуқтаи мунтаҳоии ғарби рустои Марақ воқеъ аст [168, 37]. Ин 

деҳкада дар 42-километрии шимоли ғарбии Кошон қарор дорад, ки яке аз 

мавзеъҳои хушобу ҳавои шаҳристони Кошон ба шумор рафта, аз назари таърихӣ 

ободии он ба рӯзгори Ҳахоманишиён мерасад [219].

Аз гуфтаҳои мураттибони девони шоир бармеояд, ки оромгоҳи Бобо Афзал 

саҳни васеъе дошта, бинои он аз намунаҳои шигифтангези меъмории даврони 

муғул ба шумор меравад. «Ин буқъа дорои маҳватаи бузург бо гунбаде ҳарамӣ 
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устувор бар пояи маншуре аст, ки аз раъси гунбад то кафи оромгоҳ ҳудуди 35 

метр иртифоъ дорад. Ин гунбад бо кошиҳои нурҳои ҳафтранг пӯшида шудааст, 

дар ҷиҳати шарқӣ ва ҷанубии он ду айвони нисбатан бузург сохта шуда, ки ба 

бинои аслӣ муттасил мешавад. Саҳни бузурге низ дар зулъи шимолӣ ва шарқии 

он воқеъ аст. Дар дохили буқъа ду қабр дида мешавад, ки яке марқади 

Афзалуддин ва дигаре ба номи подшоҳи Занг шуҳрат дорад. Пӯшиши ҳар ду қабр 

аз кошиҳои фирӯзаи сода аст, ки дар рӯй ва сутуҳи ҷониби ҳеҷ як аз онҳо лавҳа ва 

навиштае ба чашм намехӯрад. Барҷастагии марқади Бобо аз каф ҳудуди як метр 

ва дигаре ним метр аст. Марқади Бобо Афзал дорои сандуқчаи чӯбии мушаббак 

бо тариқи «Олат ва луғат» (соли 912 қ.) аст, ки аз беҳтарин намунаи кори 

ҳунармандони асри Сафавӣ ба шумор меравад. Аз осори бисёр ҷолиби ҳунари 

меъмории асри муғул меҳроби гаҷбурии мунаққаш ва зебоест, ки дар зулъи 

ҷанубии дохили буқъа мавҷуд мебошад ва перомуни он катибае бо хатти сулси 

бисёр хуш ҷилвагарӣ мекунад» [167, 37].

Шоистаи зикр аст, ки марқади Бобо Афзал ва бинои таърихии он аз тарафи 

Созмони миллии Ҳифозати осори бостонии Эрон, ба шумораи № 373, сабт шуда 

[191, 55], яке аз мавзеъҳои туризм ва сайёҳии ин минтақа ба шумор меравад.

1.3. Ҷаҳонбинии адиб

Ҳаёту зиндагиномаи Афзалуддини Кошонӣ ба як силсила ҳаводиси сиёсиву 

иҷтимоӣ ва фарҳангии асрҳои ХП-ХШ алоқаманд буда, таъсири воқеаҳои таърихӣ 

ва ҷараёнҳои илмиву иҷтимоии ин даврон, махсусан вазъи фалсафа ва таълимоти 

ирфону тасаввуф, дар ташаккули зеҳн ва маърифату ҷаҳонбинии ӯ равшан ба 

назар мерасад.

Аз таърихи фалсафаи форс-тоҷик маълум аст, ки масъалаи асосии фалсафаи 

асрҳои миёна, ки дар осори манзуму мансури донишмандону мунавварфикрони 

ин давраҳо ба назар мерасад, масъалаи таносуби Худову табиат ва моҳияти инсон 

мебошад. Ба андешаи муҳаққиқони соҳа, аслан дар асрҳои ХП-ХШ ду назарияи 

фалсафӣ: яке машшоия ва дигар ишроқия мавҷуд буданд, ки баъзе донишмандон 
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Афзалуддини Кошониро ба равияи аввал мансуб медонанд [80, 296; 133, 58]. 

«Афзалуддини Кошонӣ дар фалсафа пайрави машшоия буда, мисли Ибни Сино 

ва Ибни Рушд оламро қадиму абадӣ медонад» [80, 296].

Ба андешаи Мусо Диноршоев, Афзалуддини Кошонӣ ҳаракат ва маконро 

азалию абадӣ ва ба модда зич алоқаманд ҳисобида, бар хилофи мутакаллимон, ки 

ҷисмҳои осмониро руҳонӣ мепиндоштанд, тамоми оламро моддӣ, гуногунии 

ашёи онро ба ҳаракат, оромӣ ва сифоти онҳо вобаста медонад. «Бояд донист, ки - 

навишта буд ӯ, - гавҳари аҷзои олам як гавҳар аст... ва ҷумлаи олам як ҷисм аст, 

ҳар порае аз вай ба ранге ва ҳоле» [80, 296].

Мусо Диноршоев муътақид аст, ки «дар ақоиди фалсафии Афзалуддини 

Кошонӣ тамоюли материалистӣ хеле қавист, вале мутафаккир ин тамоюлро 

суботкорона давом надода, дар шарҳи баъзе масъалаҳои муҳимми фалсафӣ ба 

идеализм моил шудааст: гарчи тамоми оламро моддӣ медонад, руҳонияту 

мафҳумҳои куллиро асоси олам, нафси нотиқа (шуур)-ро ҷавҳари руҳонии 

мустақилзот (новобаста ба тани инсон) шумурдааст» [80, 296].

Муҷтабо Минавӣ эътимод бар он дорад, ки пас аз бархӯрди фалсафаи юнонӣ 

бо ислом ҳаёти ақлониву руҳонии мусалмонон дар чор ҷараёни фарҳангиву 

ақидатӣ, яъне фалсафаи машшоия, ҳикмати ишроқӣ, калом, тасаввуф ва ирфон 

ҷараён гирифт. Мабоҳиси ин чор ҷараён дар мавзуи шинохт ва маърифати дунё 

ба ду масъалаи асосӣ: яке истидлолу назар, дигаре риёзату тазкия ва муҷоҳадати 

нафсонӣ мувоҷеҳ мегардиданд. Ба таври возеҳтар, «барои шинохти оғозу анҷоми 

ҷаҳон аз ду роҳ: тафаккур ва риёзату муҷоҳидат метавон тайи тариқ кард» [55, 

^ 3 ^ш]. Ба қавли муҳаққиқи мазбур, «дар қарнҳои панҷуму шашум ҷамоате аз 

бузургон буданд, ки дар айни тааллуқ ба яке аз чаҳор тариқат алоқае ҳам ба яке аз 

тариқаҳои дигар доштаанд» [55, ^ з ^^] ва махсусан, тариқаи тасаввуф ва 

ирфон аз равияҳое будааст, ки ҳам мутакалимону усулиён ва фалосифаю ҳукамои 

ишроқӣ ба он ишқварзӣ ва назар доштаанд.

Абдуррафеи Ҳақиқат дар китоби «Таърихи ирфон ва орифони эронӣ» 

зимни баррасии назароти ҳикмати ишроқ ва мактаби машшоиён менависад, ки 

Шайх Шиҳобуддин Яҳёи Суҳравардӣ касонеро, ки дар ҷустуҷӯи маърифат 
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ҳастанд, ба чор гурӯҳ тақсим менамояд ва ононеро, ки ҳам дар фалсафаи 

истидлолӣ ба камол расидаанд ва ҳам ба ишроқ ё ирфон даст ёфтаанд, ҳакими 

мутааллиҳ мехонад [133, 463]. Муҳаққиқи мазкур қайд менамояд, ки 

«Суҳравардӣ Файсоғурсу Афлотун ва дар ҷаҳони исломӣ шахси худашро аз онон 

мешуморад» [133, 463].

Дар иртибот ба масъалаи мазкур, Вилям Читтик қайд мекунад, ки дар насри 

фалсафӣ таълифоти Афзалуддини Кошонӣ ба эҷодиёти Суҳравардӣ баробарвазнӣ 

дорад: «Бобо Афзал рисолае таҳлилӣ аз он даст, ки шуҳрати Суҳравардиро дар 

пай дошт, ба нигориш дарнаёвард, бо вуҷуди ин, шарҳҳои сомонмандаш бар 

омӯзаҳои файласуфони машшоӣ дар равшаниву равонӣ ва расоӣ бар осори 

ҳаммонанди Суҳравардӣ пешӣ мегирад» [132, 58].

Мустафо Шаҳройинӣ дар мақолаи «Низоми фалсафии Бобо Афзал: тарҳе 

нав дар фалсафаи исломӣ» менависад: «Ин ки ин андешаманди бузург аз орифони 

бузургу номии Эронзамин будааст, бар касе пӯшида нест ва инро мешавад аз 

ашъори ӯ, ба вижа рубоиёти дилангезаш ошкор дарёфт» [155, 88]. Дар идомаи 

навишта муҳаққиқи мазбур собит месозад, ки маҳз суфимашрабӣ ва ҷойгоҳи 

волои ирфонии Бобо Афзал бар он боис шудааст, ки осори фалсафӣ ва 

ҷаҳонбинии илмии ӯ то ҳади зиёде мағфул монад. Ҳол он ки «ӯ кӯшид то ба 

фалсафа самту сӯи амалӣ бидиҳад ва бо табдили фалсафа ба худшиносӣ аз дили 

тарбияти фалсафӣ ба худшиносии дарунӣ бирасад ва ба ин лиҳоз дар кори Бобо 

Афзал миёни фалсафа ва ирфон пайванди танготанге барқарор аст» [155, 94].

Абулҳусайни Зарринкӯб дар мақолаи «Тасаввуф ва фалсафа» баҳси ҷолиби 

диққате перомуни алоқаи зичи тасаввуфу фалсафа ороста, дар фуроварди он 

таъкид менамояд, ки: «Баҳс дар боби иртиботи тасаввуф бо фалсафаро бидуни 

ишорате ба аҳвол ва осори Бобо Афзали Кошонӣ наметавон ин ҷо ба поён овард. 

Дар мавриди ин Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ ҳакими орифи қарни 

ҳафтум то он ҷо ки аз рубоиёти форсии ӯ, ҳарчанд тамоми он рубоиёт аз ӯ нест, 

бармеояд, ки тасаввуф чизе аз мақулаи ирфон ва тааллуҳи ишроқӣ ба назар 

мерасад, ки ранги ҳайрат ва тааммули фалсафӣ ҳам аз он пайдост» [149, 308].
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Маврид ба зикр аст, ки тибқи луғатҳои тафсирӣ ) 3 I &) а& - тааллуҳ 

истилоҳе дар фалсафа ва ирфон ба маънои жарфандешӣ дар ҳикмати Илоҳӣ буда, 
)<^( мутааллиҳ ба касе гуфта мешавад , ки фалсафаи худро бар мабнои вуҷуди 

Аллоҳ бигзорад ва тариқаи тафаккури ӯ завқу кашфу шуҳуд бошад [220, 101].

Зарринкӯб унвони ифтихории «Бобо»-ро дар ҳаққи Афзалуддини Кошонӣ 

далели ҷанбаҳои тасавуфии шахсияти ӯ дониста, дар тақвияти он менависад: 

«Дар ҳикмат тариқаи ӯ бо суннати усулҷӯёии Арасту ва то ҳаде бо тариқаи 

ихвонуссафо марбут ба назар мерасад. Дар ин осори ӯ, тақрибан аксари онҳо 

форсӣ аст, рисолаи ҳермесии «Янбуъ-ул-ҳаёт» ва рисолаи «Себнома» - китоби 

«Туфоҳа»-и мансуб ба Арасту иртиботи ӯро бо суннати ҳермисӣ ва навафлотунӣ 

нишон медиҳад ва тасаввуфи ӯро, ки унвони «Бобо» ва лаҳни баъзе осори мансуб 

ба ӯ назди касоне чун муаллифи «Риёз-ул-орифин» муҳаққақ ҷилва додааст, 

шоҳиди иртибот байни тасаввуф бо тарзи тафаккури аҳли ҳикмат месозад» [149, 

308].

Аз диди донишмандони дигар низ Бобо Афзал «мутааллиҳи жарфнигар дар 

улуми илоҳӣ» [61, 322] ва «акмалулҳукамои ал-мутааллиҳин» [55, 585] эътироф 

гардидааст, ки пайи кашфи асрори вуҷуд ба омӯзиши фалсафа пардохта, ба 

василаи он ба ирфон роҳ ёфтааст ва «бо иншои содаву равони худ ҳақоиқи 

ҳикамиро аз инҳисори файласуфони мадрасаӣ ва ҳуҷҷатҳову истидлолоти 

суннатии онон берун оварда ва қобили фаҳми табақоти дигар кардааст» [157, 11].

Боиси тазаккур аст, ки Бобо Афзал, бар хилофи бештари файласуфон, 

китоберо, ки ҳамаи абвоби ҳикмати табииву Илоҳӣ ва ахлоқиро бо сохтори 

мушаххас дар бар гирифта бошад, надорад. Ҷаҳонбинии ӯ дар заминаи назариёти 

ӯ роҷеъ ба маърифати оламу одам, ки ба худшиносиву Худошиносиаш иртиботи 

қавӣ дорад, дар рисолаҳои хурду бузурге мунъакис гаштааст. «Осори ӯ рисолаҳои 

нисбатан кучакест, ки ҳар як ба шеваи хоссу бадеъ аз масоилу мавзуоти ҳикмат 

баҳс мекунанд ва агар ин маъниро бо шеваи ӯ дар насри форсӣ, ки гоҳе дар 

ниҳояти равониву салосат аст ва аз осори дилкаши насри форсӣ ба ҳисоб меояд 

ва бо истилоҳоти ибтикорӣ дар фалсафа дар назар оварем, истиқлол ва навоварии 

ӯ бештар намоён хоҳад шуд» [144, 22].
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Бо вуҷуди он ки ҷаҳонбинӣ ва андешаҳои илмиву фалсафии Бобо Афзал аз 

улуми ҳикмату илоҳиёти файласуфону ҳакимони мутақаддими Юнону Форс 

маншаъ мегирад, дар баррасии аксар масоил ӯ худро дар ақоиду назариёти илмӣ 

мустақил нишон медиҳад, ки ин шева ӯро аз донишмандони дигар мутамойиз 

месозад. Масалан, ҳарчанд маълум аст, ки ӯ аз улуми динӣ ва ахбору аҳодис 

огоҳии комил дорад, зимни баёни андешаи худ ба касе ва чизе тақлид намекунад. 

Истиқлолияти фикрии ӯ аз суханони зеринаш, ки дар яке аз мактубҳояш ба 

Мунтаҷабуддини Ҳаросконӣ навиштааст, аён мегардад: «Ин заиф шуруъ накунад 

дар тафсиру таъвили Қуръон ва ахбор ва низ дар сухани ҳеҷ бузург аз одамон, 

барои он ки сухане, ки на бар забони ин заиф рафта бувад ва ба забони дигаре 

ронда бошанд, тафсир гуфтан газоф шиносад ва нашояд аз уҳдаи он берун омад. 

Кошки аз уҳдаи гуфтаи худ тавонистаме бадар омад» [55, 721].

Аз ин гуфтаҳо ва мутолиаи осори Афзалуддини Кошонӣ бармеояд, ки ӯ ба 

ҳодисаву падидаҳои табиӣ ба нигоҳи мустақили худ назар афканда, мувофиқи 

табъу завқ ва писанди худ фикррониву хулосабарорӣ мекунад. Андешаҳои 

илмиву фалсафии ӯ ба забони хеле шево, бо ибороту ҷумлаҳои муассиру кӯтоҳ 

баён ёфтаанд, ки барои аксари мутолиакунандагон, новобаста ба соҳаи тахассус, 

фаҳмову дастрас мебошанд. Масалан, дар «Рисола дар илм ва нутқ» ё «Минҳоҷи 

мубин», ки бештар дар илми мантиқ баҳс мекунад, офтобро аз ҷумлаи кавокиб 

шуморида мегӯяд: «Ҳар гаҳ ки офтоб барояд, дигар ситораҳо пинҳон шаванд...» 

[55, 520].

Дар рисолаи «Аразнома» омадааст: «Аз қурби ҳаракат гармӣ зояд, чунонки 

агар дастро ба даст молӣ, сахт гармӣ падид ояд» [55, 169]. Ҳамчунин, доир ба 

маърифати боду ҳаво қайд мекунад: «Ҳаво чун аз ҷунбидани тарафе мундафеъ 

гардад, заҳмат кунад бар ҳавои дигар, ки наздикаш бувад, аз оромҷояш 

барангезад ва аз он ҳаракат мавҷе дар ҳаво ҳодис шавад ва бод хезад ва бод мавҷи 

ҳавост» [55, 172]. Мавриди тазаккур аст, ки ин хулосаҳои Бобо Афзал хеле ҷолиб 

буда, дар онҳо унсурҳои қонуни машҳури физикӣ - «Қонуни бақо ва ба ҳамдигар 

табдилшавии моддаҳо» равшан ба назар мерасад. Ҷойи дигар муаллиф андешаҳои 

худро тақвият дода, дар бораи ба вуҷуд омадани абру борон ва жолаву барф 
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гуфтааст: «... аз ангехта шудани дудҳо сӯи боло бод хезад ва аз ангезиши бухорот 

сӯи боло абр, ки бухор чун ба ҳавои сард расад, касиф гардад, бошад, ки 

касофаташ то ҳадде бувад, ки қатра гардад ва ба борон бозпас ояд, чун бухори 

гил, ки аз гили тофта дар кӯра бархезад ва бо анбиқ барояд ва сиришк гардад ва 

ба қобила фурӯ чакад ва агар ҳаво сардтар бувад, қатраҳои борон касифтар 

шаванд ва бияфсоранд ва тагарг шаванд ва агар сардтар бувад, абрро ба қатра 

шудан нагзоранд ва ҳанӯз бухор бувад, ки афсурда шавад ва барф гардад ва 

фуруд ояд» [55, 173].

Дар рисолаи «Ҷовидоннома» роҷеъ ба таъсиру алоқамандӣ ва аҳаммияти 

шунавоӣ ба нутқи инсонӣ мефармояд, ки «дар ҷаҳони мардум нутқ аз дари завқ 

ба қуввати самъ падид ояд» [55, 275]. Чунонки гуфтаҳои фавқуззикри Бобо 

Афзали Кошонӣ шаҳодат медиҳанд, ӯ дар улуми табиӣ низ табаҳҳури комил 

дошта, андеша ва хулосаҳои илмии ӯ аксар ба қонунҳои имрӯза шабоҳату қаробат 

доранд.

Андеша ва ҷаҳонбинии Бобо Афзал дар улуми ҳикмату фалсафа, аз ҷумла 

масоили маърифати олам, таносуби Худову табиат, ҷисму руҳ ва моҳияти инсон 

қобили таваҷҷуҳи хосса аст. Чунончи, рубоиёти зерини шоирро метавон пурсишу 

посухе дар мавриди масъалаи маъмули фалсафӣ, яъне муаммои офариниши 

одаму олам ва дарки маърифати Илоҳӣ маҳсуб донист:

Ҳам сирри ҳақиқативу ҳам кони сахо, 

Дорам сухане, вале ҷавобаш фармо. 

Гӯянд: «Худо буду дигар ҳеҷ набуд», 

Чун ҳеҷ набуд, пас, куҷо буд Худо? [58, 91]

Эй соҳиби ин масъалаи роҳнамо, 

Медон ба яқин, ки ломакон аст Худо. 

Хоҳӣ, ки туро кашф шавад ин маънӣ, 

Ҷон дар баданат, бубин, куҷо дорад ҷо?! [58, 89]

Тибқи назароти Афзалуддини Кошонӣ, ҷаҳони ҳастӣ ба ду бахш тақсим 

мешавад: яке, ҷаҳони махлуқот ё олами таквин (олами мавҷудот), ки ӯ аз он ба 
49



«ҷаҳони табъ», «ҷаҳони кавн», «ҷаҳони ҷузъӣ» ва «олами мисол» низ таъбир 

мекунад; дигаре ҷаҳони мабдаот ё ҷаҳони азал, ки онро «ҷаҳони хирад», «ҷаҳони 

ибдоъ» ва «ҷаҳони куллӣ» низ меноманд. Чунончи, дар рисолаи «Аразнома» 

менависад: «Ҷаҳони махлуқотро ҷаҳони табъ гӯянд ва ҳайзи мабдаотро ҷаҳони 

хирад... Олами кавнро ҷаҳони ҷузвӣ хонанд ва олами ибдоъро ҷаҳони куллӣ». 

Пас гуфтаҳои худро чунин шарҳ медиҳад: «Ин ҳама алфозро як маънӣ аст: он ки 

ду ҷаҳонанд, яке ҳақиқат ва дигаре мисол» [55, 191].

Ба таъбири Афзалуддини Кошонӣ, олами ҷузъӣ олами касрату бисёрист, 

вале олами куллӣ олами ваҳдату ягонагист, зеро дар ҷаҳони ҷузъӣ ашхоси бисёре 

аз ҳар навъи мавҷудот ҳастанд, аммо дар олами куллӣ ҳама якест. Куллиёту анвоъ 

сувари маъқуланд ва дар олами куллӣ ҷой доранд, ки олами равшанӣ ва пайдоӣ 

аст. Олами ҷузъӣ ва ҷисмонӣ саросар торикиву пӯшидагӣ аст [55, 191-197].

Ин дидгоҳ мувофиқати бисёре бо назарияи афлотунӣ дорад. Бо ин тафовут, 

ки Бобо Афзал бар хилофи афлотуниён, ки олами куллӣ ва олами ҳақиқатро 

олами мисол номидаанд, олами ҷузъиву ҷисмонӣ ва маҳсусро олами мисол 

меномад ва он олами куллиро олами ҳақиқат медонад: «Ва ба маънии мисол 

ҳикояти асл хоҳанд чун нақши ҳайвон, ки наққош бар лавҳ нигорад, ки ҳикоят 

бувад аз ҷонвари аслӣ ва алфоз, ки муртакиб бошанд барои ҳикояти маонӣ дар 

нафс» [55, 193].

Назариёти Афзалуддини Кошонӣ дар матраҳу шарҳи ҷаҳони руҳонӣ ва 

ҷисмонӣ низ ҷалби таваҷҷуҳ менамояд. Чунончи: «Ба ҷаҳони руҳонӣ ҷаҳони 

нафсу ақл хоҳанд, ки маншаъ ва мабдаи ҳаёту ҳаракат ва зиндагӣ аст ва ба ҷаҳони 

ҷисмонӣ сипеҳру аносир» [55, 193]. Бобо Афзал ҷаҳони куллиро «ҳойизи маъқулу 

маълум» ва ҷаҳони ҷузвиро «ҳойизи маҳсус ва мухайялу мавҳум» медонад [55, 

193].

Дар тафаккуроти Бобо Афзал шинохти моҳияти инсон аз дунёшиносии ӯ 

ҷудо набуда, бо Худошиносӣ ва худшиносиаш иртиботи қавӣ дорад. Аз нигоҳи ӯ, 

инсон гиромитарин мавҷуди олам аст, ки Худованди мутаол бо хитоби «Ва лақад 

каррамно банӣ Одама» [51, 17/70] вайро сутуда, ғараз аз халқи ҷумлаи офариниш 

ташрифи ӯро медонад:
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Эй мақсади оламу зи олам мақсуд, 

Воҷид ба ҳақиқат, ба яқин маъдани ҷуд. 

Ҳам кони ҳақиқативу ҳам айни шуҳуд, 

Ҳам шоҳиду ҳам шуҳудиву ҳам машҳуд [58, 123].

Ӯ инсонро хулосаи офариниш ва гули сари сабади мавҷудот медонад. Олам, 

дар назари ӯ, ба мисли дарахтест, ки одамӣ меваи он аст. Соири мавҷудот дар 

қиёс бо ӯ мисоли баргу чӯбу хору хошок буда [53, 32], фалсафаи маҷудияти онҳо 

хидматгузорӣ ва таъмини эҳтиёҷоти моддиву хостаҳои инсон аст: «Ин баҳоиму 

парандаву чарандаро, ки падид кард, аз ин ҷаҳон ҳам аз барои парваридани 

мардум кард ва ин ҷаҳон мардумро чун модари меҳрубон аст ва наботу баҳоим 

пистони ваянд» [55, 267].

Рубоии зерини шоир низ ин маъниро бозгӯ менамояд:

Мо тифли ятимему ҷаҳон дояи мост, 

Мавҷуди ҷаҳон ба ҷумлагӣ мояи мост. 

Қоим ба вуҷуди мо ҳама кавну макон, 

Мо зоти ҷаҳонему ҷаҳон сояи мост [21, 123].

Ба андешаи Бобо Афзал, тамоми аносир, яъне наботу ҷамоду ҳайвон 

ҳамвора дар ҳоли тағйиранд, ки дар ин сайри камол ҳайвон ба мартабаи инсонӣ 

мерасад. Ба таъбири ӯ, таълими номҳои Илоҳӣ ба одам ва тавсифи Худованд ба 

сифоте, ки инсон метавонад онҳоро дар худ дарёбад, баёнгари асолат ва 

афзалияти насли башар аз дигар мавҷудот аст. Чунончи: «Пас, чун хирадманд 

нигоҳ кард андар олам, аз ашхоси инсонӣ чизе бартар наёфт, донист, ки мақсуд аз 

вуҷуди ин даста мавҷудот ин шахс аст ва ӯ иллати ин ҳама иллатҳост» [53, 53].

Ин маънӣ дар рубоии зерин низ таъкид мешавад:

Чун ҳастии мо зи «коф»-у «нун» пайдо шуд, 

Моҳияти «нун»-у «коф» айни мо шуд.

Ӯро чу мазоҳиру сифат ашё шуд, 

Ашё ҳама Ӯву Ӯ ҳама ашё шуд [58, 129].

Тибқи назариёти Афзалуддини Кошонӣ, вуҷуди инсонӣ дорои хусусияти 

ҷисмонӣ ва руҳонӣ аст: «Мардумро ду рӯй аст: яке рӯйи ҷисмониву гузаранда ва 
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яке рӯйи пояндаву азалии нафсонии аз пайванди парварандаи худ зиндагиёб. Ва 

ин он рӯест, ки дар «Илоҳинома» (китоби Қуръон дар назар аст - М. М.) мегӯяд: 

«Куллу ман алайҳа фониин ва ябқо ваҷҳу Раббика зулҷалоли ва-л икром» [51, 

55/26-27] ва он рӯйи ҷисмонӣ бад-ин рӯйи нафсонӣ пойдор аст ва ҳар хайр ё 

ҳунар, ки аз вай падид ояд, аз он рӯйи нафсонӣ аст ва агар мадад аз вай 

бозгусилад, ин рӯйи ҷисмонӣ мурдору бекор монад [55, 303].

Аз дидгоҳи Бобо Афзал, миёни ҷисми инсон ва нафси ӯ тафовути ҷавҳарӣ 

нест. Гавҳари воҳиди инсонӣ ду ҳайсият дорад, яке ҷисмонӣ ва гузаранда, дигаре 

азалӣ ва поянда. Тафовути ин ду ҳайсият дар феълияти мутафовити ҷисм ба 

унвони гавҳари ҷунбишпазир ва нафс ба унвони гавҳари ҷунбонанда зоҳир 

мешавад. Оғози тан, яъне «мани ҷисмонӣ»-и инсон ҷисми мутлақ аст. Тан («мани 

ҷисмонӣ»-и инсон) дар сайри такомули худ маротиберо аз ҷисми мутлақ то ҷисми 

мураккаб ва сипас ба ҷисми наботӣ, ба ҷисми ҳайвонӣ ва саранҷом ҷасади инсонӣ 

тай мекунад. «Мани нафсонӣ»-и ӯ низ дар нахустин мартабаи худ, ки пайваста ба 

ҷисми муфрад аст, табъ аст ва пас аз он батартиб ба мизоҷ, нафси рӯянда 

(наботӣ), нафси ҳайвонӣ ва инсонӣ ва сипас ба ақли амалӣ ва нафси фокира ва 

нафси ҳофиза ва саранҷом нафси гӯё (нотиқа) фаро меравад. Ин нафс чун ба 

мақоми шинохти Ҳақ-таоло ноил гардад, руҳи муқаддас (руҳулқуддус) номида 

мешавад. Ба андешаи ӯ, нафс дар инсон ба сурати қувваест, ки ба сӯи камол сайр 

мекунад. Аз ин рӯ, «набояд пиндошт, ки нафс ё арвоҳи ҷузъӣ дар сурати комили 

худ аз олами дигар ба ин ҷаҳон даромадаанд, ҳамчунонки маргро низ наметавон 

бозгашти нафс ба олами куллӣ маҳсуб кард» [55, 303-304].

Бобо Афзал дар осори худ гоҳе ба ҷойи вожаву истилоҳоти арабии «ақл, 

оқил ва маъқул» калимаҳои «дониш, донанда ва дониста»-ро оварда, мегӯяд, ки 

ба лафзи дониш «нахоҳем ҷуз равшанӣ ва пайдоии вуҷуди чизҳо» ва «ба равшанӣ 

ва пайдоӣ нахоҳем, магар тамомии вуҷуди чизҳо». Аз дидгоҳи ӯ, дониш чизе ҷуз 

равшанӣ ва пайдоии вуҷуди чизҳо нест ва равшаниву пайдоии чизҳо ҳамоно 

тамоми вуҷуди онҳост. Бинобар ин, вуҷуди том ва ҳақиқии ҳар чиз сурати илмӣ 

ва маъқули он аст, аммо «ба бедонишӣ нахоҳем, магар пинҳонӣ ва пӯшидагии 

вуҷуди чизҳо... ва пайдоиву пинҳонии чизҳо мардумро дар худ бувад ва ба лафзи 
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худ нафс хоҳем дар ин мавзуъ, ки чизҳо дар нафси мардум ё пайдо ё пинҳон 

бошад» [55, 197]. Бар ин асос, Бобо Афзал нафси инсонро меъёри равшанӣ ва 

торикии ашё медонад. Пайдо ё пинҳон будани чизҳо барои инсон дар «худ» 

(нафс) аст ва чунонки нафс, яъне олами куллӣ сарчашмаи равшанист, ҷаҳони 

ҷисмонӣ ё олами ҷузъӣ маншаи торикист. Аз назари Бобо Афзал, нафс ё ба 

таъбири ӯ, «худи инсонӣ» тимсоли оинаест, ки ҳар кас ба он дастрасӣ пайдо 

намояд, ҳақиқати ҳастӣ баҳраш ошкор мегардад. Ин маънӣ дар рубоии зерин низ 

таъкид мешавад:

Эй он ки хулосаи чаҳор арконӣ,

Бишнав сухане зи олами руҳонӣ.

Девиву дадиву малакӣ, инсонӣ,

Бо туст, ҳар он чи менамоӣ, онӣ [58, 171].

Бобо Афзал дар рисолоти худ қайд мекунад, ки камоли ниҳоии инсон дар 

камоли идроку доноии ӯст ва ин мақом аз роҳи иттиҳоди ақлу оқил ва маъқул 

ҳосил мешавад [55, 51;197-198]. Махсусан, ин таъкидоти ӯ дар рисолаи

«Аразнома» равшан ба назар мерасад: «Камоли олам ба тавлид аст ва камоли 

тавлид ба таркиби басоит ва камоли таркибу ҷамъи басоит ба истиҳолату тағйир 

ва камоли истиҳолату тағйир ба ҳаракати физоиш ва камоли ҳаракати физоиш ба 

ҳаёту ҳис ва камоли ҳаёту ҳис ба қуввати идрок ва камоли идрок ва тааққул ба 

иттиҳоди оқилу ақл ва маъқул» [55, 51].

Дар назариёти Бобо Афзал, инсон ба василаи илму огоҳӣ аз куллиёт ба 

ҳастии воқеӣ мерасад ва бар ҷаҳон мусаллат шуда, оламро тасхири худ мекунад. 

Чунонки адиб дар «Ҷовидоннома» мегӯяд, ки мардум (инсон) ҳама чизро дар 

тасхир дорад ва ин тасхир бар ду гуна аст: зоҳириву ом ва ҳақиқиву хос. Тасхири 

зоҳириву ом монанди ин ки замин, об, ҷонварон ва дигар мавҷудот «дар тасхири 

мардум аст, то дар он кишт карда, бо дигаре зинда бимонад ва аз гӯшту борбарии 

савумӣ баҳра ҷӯяд, аммо тасхири ҳақиқӣ ва хос он аст, ки инсон умури 

ҷисмониро нафсонӣ кунад, яъне аз ҷойгоҳи худаш ба ҷойгоҳи нафсиаш бибарад, 

ки ин аз роҳи илм ба онҳо шуданӣ аст. Ба ин тартиб, умури табиӣ ҷовидонӣ 
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мешавад, зеро суратҳои дониста дар нафс табоҳ нагардад, агарчи сурати 

маҳсусаш нобуд шавад» [55, 268].

Дар тафаккури фалсафии Бобо Афзал, шинохти нафс ва ба таъбири ӯ, 

«худ»-и инсонӣ аз аҳаммияти ягонагӣ бархӯрдор аст. Худ, дар дидгоҳи ӯ, 

оинаест, ки саросари илми ҳақиқатро бар касе, ки бар шинохти худ даст ёбад, 

ошкор месозад. Ин андешаи ӯ дар рисолоти «Аразнома», «Ҷовидоннома» ва 

тақрироташ низ такроран таъкид ёфтаанд [55, 149, 321, 724]. Ҷойгоҳи меҳварии 

худшиносӣ назди ӯ ба масобаест, ки бар ағлаби мабоҳиси фалсафӣ дар осори ӯ 

таъсир ниҳодааст. Ӯ инсонро нақду хулосаи офариниш шумурда, вуҷудро ба ду 

гуна: «будан» ва «ёфтан», ки «ҳар як ё ба қувваанд ё ба феъл», марбут медонад. 

Бобо Афзал мукаррар таъкид менамояд, ки «будани билқувваро ба мисоли дарахт 

дар хаста ва будани билфеълро ба худи дарахт метавон нишон дод. Ёфтан 

билқувва ҳаёт ё нафс аст дар ҳама дараҷоти ҳастӣ аз ҷамод то инсон ва ёфтан 

билфеълро худогоҳии ақл (хирад) аст, ки дар он ақлу оқил ва маъқул ягонаанд» 

[55, 57; 69; 83; 191; 241].

Ин андешаи ӯ дар рубоии зерин низ инъикос ёфтааст:

То рӯйи замину осмон хоҳад буд, 

Ҳайвону набот з-ӯ равон хоҳад буд. 

То бар сари чарх ахтарон сайр кунанд, 

Нақди ту хулосаи ҷаҳон хоҳад буд [58, 127].

Бобо Афзал муътақид ба асолату беқайдии хирад буда, онро аз тану ҷон 

ҷудо мешуморад, зеро «агар хирад тан будӣ, ҳамаи танҳо хирадманд будӣ ва агар 

хирад ҷон будӣ, ҳар ҷонвар хирадманд будӣ» [55, 605]. Ӯ дар яке аз мукотиботаш 

ба Мунтаҷабуддини Ҳаросконӣ таъкид менамояд: «Он руҳ, ки боқисту нисбат бо 

Зот дорад, номи вай хирад аст, ки яқинҳо ба вай бувад ва давому бақо ва абад ба 

вай тавон донист» [55, 724]. Ба андешаи ӯ, хирад бар асари огоҳӣ бар «худ» ё 

нафс, ки маҷмуи қувваҳои ҳис: хаёл, гумон, хотир ва мананди инҳоро дар иҳота 

дорад, аз тану ҷон мутамойиз буда, онҳо дар якҷоягӣ се бахши вуҷуди инсониро 

ташкил медиҳанд. Танҳо хирад роҳи растагориву саодат дар ваҳдати ақлу оқил ва 

маъқул аст. Хирад ягона маншаи огоҳӣ ва бартарии инсон мебошад, ки аз 
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қувваҳои нафсонии ӯ барнамеояд, хирад аст, ки аз тану ҷон мутамойиз аст. Хирад 

метавонад бар ҳар чизе огоҳӣ ва иҳота ёбад, аз ҷумла бар аҳволи мувофиқу 

мутазоди нафсонӣ. Хирад, бар хилофи нафс, умури мухолифро дармеёбад ва аз 

ин рӯ, ки худ мухолифу зидде надорад, табоҳинопазиру пойдор аст [55, 605-607]. 

Аз ин ҷост, ки Бобо Афзал хирадро мояи саодати инсон дониста, ниҳояти камоли 

инсониро бар хиради ӯ вобаста медонад, зеро «дуруст аст, ки чиз аз монандаш 

неру гирад ва аз мухолифаш сустӣ ёбад» [55, 40]. Аз ин хотир, тибқи назари ӯ, 

камоли инсонӣ замоне ба даст меояд, ки ӯ сувари маъқул ва куллиётро дарк 

карда, илмаш бар ҷаҳон иҳота ёбад ва нафсаш аз табоҳӣ эмин гардад.

Зоҳиран, Бобо Афзал монанди афлотуниён қоил ба ваҳдати ҷавҳару 

моҳияти олам будааст, зеро барои исботи ин назар чунин истидлол мекунад: 

«Агар касе пурсад, ки оё зот ва ҳақиқати иллат бо маълул мубоин аст ё мувофиқ 

аст ва якест? Агар бигӯӣ зоти иллат бо зоти маълул мубоин аст, чӣ гуна амр 

мубоини иллати амри мубоини худаш мешавад? Ва агар бигӯӣ зоти ҳар ду якест, 

пас иллату маълулӣ аз миён бархост». Барои рафъи ин ишкол мегӯяд, ки дар ин 

пурсиш пурсанда айни иллату маълулро ду чиз донист, аммо лафзи зоту 

ҳақиқатро дар ҳар ду ба яксон овард ва тағйир надод ва посухи ӯ дар ҳамин нукта 

нуҳуфтааст, зеро зоту ҳақиқати иллат ва маълулӣ яке аст: «пурсанда дар ҳар ду 

ҷой, яъне иллат ва маълул, ба лафзи зоту ҳақиқат як маъно хост ва мебоист зотро, 

бидуни эътибори иллату маълул, аз миён бардошт» [55, 625-626].

Мусо Диноршоев бо дарки ин нукта таъкид менамояд, ки «ғояи ягонагии 

моддии олам аз фарзияҳои доҳиёнаи Афзалуддини Кошонӣ аст, ки илми муосир 

ин нуктаро ба куллӣ исбот кардааст» [80, 296].

Ҳамин тариқ, он чи файласуфону ҳакимони мусулмон дар бораи сайри 

мавҷудот аз мабдоъ ба ин ҷаҳон ва аз ин ҷаҳон ба маъод баён кардаанд, мутобиқи 

тафсири Афзалуддини Кошонӣ, дар ҳақиқати сайр аз «ёфтан» ба «будан» ва 

саранҷом аз «будан» ба «ёфтан» аст. Сайри нузулӣ дар ситри ақли аввал аст, ки 

қаламрави он аз афлок то чаҳор унсур густарда аст. Сайри суудӣ аз табиат - 

олами ҷамодот, наботот ва ҳайвонот ба инсон мерасад [55, 90-91].
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Афзалуддини Кошонӣ таъкид месозад, ки «Худой-таоло зоҳиру ботини 

ҷаҳон ва зоҳиру ботини мардумро бар як андоза орост, раҳмат бар халқро, то бад- 

ин ду китоби Худо, ки бархонанд, роҳ ёбанд ба лиқои Худо ва ҳеҷ китоб нест, ки 

бар лиқои Худо роҳнамойтар аст аз ин ду китоб, яъне ҷаҳони бузург ва ҷаҳони 

мардум, ки ҳар ду набишта ва нигоштаи ӯст» [55, 280].

Ба ақидаи Афзалуддини Кошонӣ, ҳадафи вуҷуд барои ҳар чизе ба 

фаъолияти комил расидани сиришти он чиз аст [55, 6]. Табиати комили инсонӣ ба 

унвони ҷаҳони хурд, ҳамаи маротиби ҷаҳони бузургро дорад, ки бояд онҳоро як 

ба як ба фаъолият расонид ва истеъдоди вижаи одамӣ, яъне хирадро, ки 

истеъдодҳои фурӯтарро эътидол мебахшад, борвар сохт. Ва бад-ин тартиб, 

фазилатҳои ахлоқиро эҷод кард [55, 94 ]. Аз ин ҷост, ки дар тафаккури фалсафӣ- 

ирфонии Афзалуддини Кошонӣ ахлоқ ба ҳастишиносӣ пайванд меёбад. «Олам 

дарахтест, ки бору самараи ӯ мардум аст, ва мардум дарахтест, ки бору самараи 

вай нафс аст, ва нафс дарахтест, ки самараи вай хирад аст ва хирад дарахтест, ки 

самараи ӯ лиқои Худост» [55, 315].

Бобо Афзал таъкид менамояд, ки инсон аз роҳи маърифат ба умури куллӣ 

метавонад ба вуҷуди томи ашё даст ёбад ва онҳоро аз они хеш кунад. Дар 

баробари «тасхири зоҳирии ашё, ки мояи идомаи ҳаёти одамӣ аст, тасхири 

ҳақиқӣ ва хос ин аст, ки инсон умури ҷисмониро бо огоҳӣ ёфтан бар онҳо 

нафсонӣ кунад. Бад-ин гуна дар айни ҳол, ки сурати маҳсуси ашё нобудшуданӣ 

аст, суратҳои маъқули онҳо дар нафс табоҳинопазиру ҷовидона хоҳад буд» [55, 

267].

Пайванде, ки Бобо Афзал миёни дониш ва ҳастӣ барқарор мекунад, аз 

вижагиҳои муҳимми андешаи ӯст. Мавҷудоти ҷисмонӣ камоли худро дар сурати 

маъқули хеш бозмеёбанд, ки нафси доноии инсон (оқил) онҳоро ҳосил мекунад. 

Аз сӯи дигар, маншаи фаъолияти ҳама чиз илм аст, ки ирода ва фаъолият аз он 

сарчашма мегирад. Бинобар ин, агар инсон ба мақоми доноӣ ва иҳота бар ашё 

бирасад, зоти донои ӯ аввалу охири ҳастӣ хоҳад буд. Ба баёни ӯ, «даҳр, ки 

муддати ҳамешагӣ ва ҷовидонист, ба вуҷуди мутлақ ба пой бувад ва вуҷуди 

мутлақ ба доноӣ вуҷуди мутлақ ва ин аст ғояту ниҳояти ҷумлаи улум ва илм аст 
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камолу ғоят ва тамомии мардумӣ ва мардумӣ аст ғоёт ва тамомии ҳаёт ва ҳаёт аст 

тамомиву камоли ҷунбиши аҷсом ва ҷунбиш камоли ҷисм будан ва ҷисмият 

камоли қабулу пазироӣ ва қабулу пазироӣ асари фоилӣ ва фоилӣ асари шавқу 

иродат ва иродат асари доноӣ ва доноӣ асари Зоти доно ва Зоти доно аввалу 

охири ҳастӣ» [55, 240]. Ҷойи дигар таъкид мекунад: «Мо чунон дидем, ки 

мардумро ҳар чӣ ба кор аст ва ногузарони ӯст, бо ӯст ва дар ӯст ва маъдану 

манбаи он худ аст ва ҳар он чи буруни ӯст, шабаҳу мисоли сувари нафси ӯст ва 

аслу ҳақиқат ҳама бо ӯст» [55, 243].

Тибқи назари Бобо Афзал хираде, ки Худованд ба инсон арзонӣ доштааст, 

ҷузъе аз партави нури илоҳӣ ва асбоби шинохти ҷаҳони моддӣ буда, дар 

алоҳидагӣ тамоми ҳақоиқи оламро фаро гирифта наметавонад. Аз ин хотир, 

барои маърифати куллӣ бояд аз кашфу шуҳуд низ баҳра бурд: «то донандагони 

ҷузъӣ дигар бад-он куллӣ бо ҳам расанд ва яке шаванд дар ёфтану донистани он 

ҳақиқат. Ва аз ин аст, ки ҷумлаи хирадмандон дар донистаҳои яқинӣ як гуна 

шаванд ва ҳеҷ ихтилофу дуӣ набувад» [55, 197].

Аз вижагиҳои орои Бобо Афзал гароиши ӯ ба бинишу сулуки ирфонӣ аст, 

чуноне мушоҳида менамоем, илова бар ғазалиёту рубоиҳо ба порае аз расоили ӯ 

низ рангу оҳанги сӯфиёна бахшидааст. Вай дар айни ҳол, ки арзиши ягона барои 

хирад қоил аст, дар рисолоти худ, бахусус «Ҷовидоннома», батакрор аз робитаи 

тазкияи нафс ва дониши ҳақиқӣ сухан мегӯяд [55, 53-81; 257-328]. Аз ин ҷост, ки 

дар ҷаҳонбинӣ ва афкори Бобо Афзал метавон биниши хоссу мутафарриқеро пай 

гирифт, ки ба таъбири донишмандон «на фалсафаро ба ёфтаҳои сирф ақлонӣ 

тақлил медиҳад ва на тасаввуфро бо бозёфтҳои сирф шуҳудӣ басанда медорад» 

[174, 38].

Ба андешаи ӯ, хирад фурӯғи нури Яздон буда, ягона василаест, ки инсон 

тавассути он метавонад некро аз бад имтиёз бахшад. Зулмати вуҷуди худро 

бартараф сохта, ҳар чи шадидтар ишқ варзад ва ваҳдати кавнайн ва маншаи 

абадиятро маърифат намояд. Чунончи, дар яке аз тақрироташ ниёиш менамояд: 

«Худовандо, азамати ту монеи шинохти ту мешавад. Ҳар кӣ ба фурӯғи нури ту, 

яъне хирад, роҳи бози ҳазрати ту ёфт ва аз зулмати ваҳму хаёлу ҳис ва ҷисму табъ 
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ба воситаи он нур берун афтод, ӯро ҳар нафасе давои ишқи он ҳазрат зиёдат 

шавад ва то чароғи вуҷуди худро дар офтоби чашмаи куллӣ гум накунад ва 

ҳамагӣ он нашавад ва дуӣ барнахезад, шинохта ба ҳақиқат ҳосил нашавад» [55, 

652].

Ба андешаи мо, рубоии зерин низ дар тақвияти фикри мазкур гуфта шуда, 

ҷаҳонбинӣ ва оламу одамшиносии Бобо Афзалро матраҳ менамояд:

Ҳайвон зи набот асту набот аз аркон, 

Аркон асари гардиши чархи гардон. 

Чарх аст ба нафс қоиму нафс ба ақл, 

Ақл аст фурӯғи нури зоти Яздон [58, 159].

Аз мушоҳидаи аҳволу осори Бобо Афзал ҳувайдост, ки ҳикматдӯстӣ ва 

ҳақиқатҷӯӣ дар ниҳояти кор ин пири хирадро ба кӯи ирфон кашида, зиндагии 

амалиаш ранги муҷоҳада ва суфиёна гирифтааст. Аз ин ҷост, ки шахсияти ӯ дар 

ағлаби ашъораш чун орифе зуҳур мекунад, ки пайи идроки ҳақиқати олам ба 

лутфи Кирдигор умед баста, аз занҷири хирад, ки танҳо ба шинохти олами моддӣ 

қодир буда, дар маърифати Зоти илоҳӣ оҷиз мемонад, раҳоӣ мехоҳад:

Бе лутфи ту зоеъ шуда тадбири хирад, 

Гум карда раҳи муомилат пири хирад.

Лутфе бикуну ба лутфи худ баста мадор,

Девори табиатам ба занҷири хирад [58, 125].

Ҳамин тариқ, аз мутолиаи осори Бобо Афзал чунин хулоса кардан мумкин 

аст, ки ӯ илму хирадро моя ва сабаби ҷовидонагии инсон шумурда, ба ҳодисаву 

падидаҳои табиӣ ба таври хос назар меафканад. Ҳакими жарфандеш ва 

нуктасанҷест, ки роҷеъ ба моҳияти ҳар як масъала мантиқан фикррониву 

хулосабарорӣ мекунад ва дар баёни афкори худ аз каломи манзуму мансур 

мустафид гардида, бештар аз забони содаву калимоти муъҷазу маъмули форсӣ 

истифода менамояд.

Афзалуддини Кошонӣ ҳакими мутааллиҳ, орифи озода ва шоири 

дилсӯхтаву ҷӯяндаи ҳақиқат буда, бо афкори ҳакимона ва иншои осори илмиву 

адабӣ ҳанӯз дар айёми зиндагӣ миёни мардум маҳбубияти хоссе касб кардааст. Аз 
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ин ҷост, ки донишмандон ва муаллифони сарчашмаҳои адабӣ аз ӯ ба эҳтироми 

зиёд ёдоварӣ намуда, доир ба эҷодиёт ва нуфузи адабиву руҳонии ӯ борҳо сухан 

ба миён овардаанд. Номи ӯ зоҳиран нахустин бор бо арҷгузории зиёде дар осори 

Хоҷа Насири Тусӣ зикр гардида, дар маъхазҳои дигари атиқа низ аз ӯ ба ҳайси 

саромади шуаро ва урафои шаҳри бостонии Кошон ёд шудааст.

Омӯзишу таҳқиқи зиндагинома, ҷаҳонбинӣ ва фаъолияти амалии 

Афзалуддини Кошонӣ собит месозад, ки вай дар ҷодаи офаринишу эҷод ва 

таълиму тадрис як шахсияти мутабаҳҳиру мутафаннин бошад ҳам, шуҳрати ӯ 

аслан бар мабнои ду қутб: яке, хирадмандии ҳакимона ва дигаре, суфигарии 

ошиқона иштиҳор ёфтааст. Созгорӣ ва тавъам омадани ин ду омил дар сиришти ӯ 

боиси ба вуҷуд омадани мероси гаронқадри илмиву адабии мавсуф гардидааст, ки 

баъдан онҳо дар рушду такомули улуми фалсафа ва фарҳангу маданияти 

маънавии насли башар ҷойгоҳи хоссеро касб кардаанд.
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БОБИ II

МЕРОСИ ИЛМИЮ АДАБИИ БОБО АФЗАЛИ КОШОНӢ

2.1. Осори мансури Бобо Афзал

Аз диди соҳибназарону донишмандон ва муҳаққиқону адабпажӯҳон 

Афзалуддини Кошонӣ ҳамчун орифи шоир, ҳакими жарфандеш дар ҳикмати 

илоҳӣ ва донишманди маъруфи замони худ эътироф гардидааст. Чунончи, Амин 

Аҳмади Розӣ қайд мекунад, ки «Садрулимома-л ҷалла-л фозил - Афзалуддин 

Муҳаммад афзали замон ва акмоли даврон буда, . ..аз ақсоми шеър бештар ба 

рубоӣ таваҷҷуҳ мефармудаанд» [41, 1011]. Лутфалибеки Озар Бобо Афзалро 

сараввал дар авсофи «афзали фузалову урфи урафои замони худ» меситояд ва 

баъдан таъкид мекунад, ки «алҳақ фозиле гаронмоя ва орифе баланпоя» буда, 

«гоҳе табъи шарифи ҷаноби Мавлоно ба гуфтани шеър майл дошта, бештар ба 

рубоӣ моил буда» [30, 23-26]. Муҳаммадалии Табрезӣ менависад: «Афзалуддин 

Муҳаммад Марақии Кошонӣ на танҳо аз машоҳири шуарои эронии аҳди 

Ҳулокухон, балки ҳакимест баландпоя, муҳаққиқест гаронмоя» ва «ашъораш 

обдор, рубоиёти ҳакимонааш бисёр аст» [31, 212-213]. Ризоқулихони Ҳидоят 

таъкид менамояд, ки: «Афзалуддини Кошонӣ ба Бобо Афзал маъруф аст ва ба 

сифати тарку таҷриду маърифат ва ҳикмату тавҳид мавсуф» [68, 357] ва: «он 

ҷанобро рисолоти бисёрест, мамлу аз нукоти ҳикмату маърифат ва машҳун бар 

лаолии дақоиқ ва ҳақоиқ аст ва дар баёни шеваи порсӣ беназир» [68, 359]. 

«Рисолоти ҳикматдалолоти вай байнулҳукамо ва урафо азизу-л-қадр ва Хизри 

роҳи соликони мин шарҳу-с-садр аст» [67, 267]. Муртазо Қароии Гургонӣ мегӯяд, 

ки «дар назм ӯ яке аз ду-се тан барҷастатарин асотиди рубоӣ буда» [175, 735], 

Забеҳҳуллоҳ сафо таъкид менамояд, ки Бобо Афзал «файласуфест мубтакиру 

соҳибназар, ки дар ғолиби масоили ҳикмат роҳҳои тозае барои тавзеҳу тавҷеҳи 

матолиб дорад» [157, 10].

Ба назари инҷониб, ҳамаи гуфтаҳои бузургонро роҷеъ ба мақоми рафеи 

шоириву ҳикамӣ ва ирфонии Афзалуддини Кошонӣ ин ҷо овардан аз имкон
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берун менамояд, танҳо ҳақиқати мусаллам ин аст, ки ҳама дар ашколи гуногун як 

маъниро иброз намудаанд, ки ӯ ба сифати донишманди мубтакир, ҳаким ва орифи 

шоир маъруф гашта, дорои асарҳои машҳуру арзишманди илмиву адабӣ дар 

назму насри форсӣ будааст.

Қисмате аз эҷодиёти Бобо Афзал аз ҷониби муҳаққиқоне чун

Мабсаруссалтанаи Исфаҳонӣ, Акрам Шифоӣ, Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ ва 

дигарон ба таври алоҳида нашр гардида бошанд ҳам, аксари осоре, ки ин ҷо 

мехоҳем зикр намоем, дар маҷмуаи «Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад 

Марақии Кошонӣ» ба кӯшиши Муҷтабо Минавӣ ва Яҳё Маҳдавӣ дар ду муҷаллад 

дар Теҳрон ба табъ расидаанд. Дар иртибот ба мавзуи мавриди назар бояд қайд 

кард, ки саҳму хидмати донишмандони мазбур ҷиҳати ҷамъоварӣ ва интишори 

осори Бобо Афзал шоистаи такриму тақдири бештаре аст, зеро онҳо дар асоси 

нусхаҳои қадимии осори Бобо Афзал, махсусан нусхаи куҳану муътабаре, ки дар 

соли 674 ҳ.қ. китобат шуда, дар китобхонаи «Нури усмония»-и шаҳри Истанбули 

Туркия таҳти рақами 4931 маҳфуз будааст, маҷмуаи нисбатан комили осори 

Афзалуддини Кошониро таҳия ва нашр намудаанд. Бо саъю ташаббуси ин 

донишмандон чопи ҷилди аввали маҷмуаи расоили Бобо Афзал, ки муштамил ба 

7 рисола буд, дар соли 1331 ш. / 1953 м. ва ҷилди дуюми он, ки 5 рисола, 

тақрироту ашъори Бобо Афзалро фаро мегирифт, дар соли 1337 ш. / 1959 м. 

интишор ёфтааст. Дар соли 1366 ш. / 1988 м. чопи дуюми маҷмуаи мазкур ба 

вуқӯъ пайвастааст, ки Яҳё Маҳдавӣ дар муқаддимаи он чунин ёдоварӣ мекунад: 

«Устод Муҷтабо Минавӣ, чунонки дар чанд сатре ба унвони узрхоҳӣ дар ибтидои 

муҷаллади дувум ёддошт кардаанд, мехонем, дар ният доштанд муҷаллади 

савумӣ фароҳам оваранд, то дар он ҳар чи аз Афзалуддини Кошонӣ ҳаст ва дар 

бораи ӯ ва осори хомааш мехоҳем бинависем, аз муқаддима ва шарҳи ҳолу 

фарҳанги луғот ва феҳрасти риҷолу таълиқот ва монанди инҳо мундариҷ бошад 

ва чизе нагуфта ва нашнохта ва нашр нокарда нагзошта бошам» [55, ^*]. 

Муаллиф, ҳамчунин, ба гунаи узрхоҳӣ менависад, ки «аммо ин нияти мо 

бароварда нашуд» ва иллати муваффақ нашуданашонро дар мусофиратҳои 

пайдарпай дониста, роҷеъ ба нашри навбатии «Мусаннифоти Афзалуддин 
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Муҳаммад Марақии Кошонӣ» қайд мекунад: «маслиҳат дид, ки он чи то кунун 

чоп кардаем, дар маърази мутолиаи толибони ҳикмат ояд ва боқӣ баъдҳо ба 

сурати муҷаллади савумӣ мунташир гардад» [55, ^], аммо чи тавре пештар зикр 

намудем, ин орзуву матлаби ноширон то ҳол ҷомаи амал напӯшидааст. Шояд 

барои Яҳё Маҳдавӣ низ умр кифоят накард, то барои бароварда намудани хостаи 

дӯсту ҳамкори қаринаш Муҷтабо Минавӣ тавфиқ ҳосил намояд. Ба ҳар ҳол, дар 

нашри дуюми китоби мазкур Яҳё Маҳдавӣ, ҳарчанд аз муаррифӣ намудани 

шарҳи ҳол ва зиндагиномаи Бобо Афзал сарфи назар намудааст, тавонистааст, ки 

бо иловаи ёддоштҳои шодравон устод Муҷтабо Минавӣ ва кумаки Ҳусайн Сомеӣ 

феҳрасти оёт ва луғоту истилоҳотеро, ки дар рисолоти Афзалуддини Кошонӣ ба 

кор бурда шудаанд, таҳияву нашр намуда, арзиши илмии китобро болотар 

гардонад.

Дар мавриди осори мансури Бобо Афзали Кошонӣ дар заминаи феҳрасти 

мундариҷоти китоби «Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ» 

бояд гуфт, ки аз ӯ 12 рисолаи бузург, 36 рисолаи кучак ё тақрирот ба забони 

форсии бисёр шевову дилпазир (як тақрир ба забони арабӣ), 7 мактуб, ки аксар 

ҷавобҳои Хоҷа Афзалуддин ба дӯстону ихлосмандонаш мебошанд, боқӣ 

мондааст.

2.1.1. Рисолаҳои фалсафӣ

Рисолаҳои Афзалуддини Кошонӣ дар мавзуъҳои мухталифи ҳикмату 

тасаввуф эҷод гардидаанд, ки ин ҷо аз ҷумлаи онҳо то қадри имкон метавон 

осори зерини ӯро бо каме тавзеҳот ёдрас намуд:

«Мадориҷ-ул-камол» ё «Кушоишнома» [55, 3-52]. Ин асарро, ки худи 

Бобо Афзал аз он ба ифтихору ҳашмат ёд кардааст, нахуст ба арабӣ навишта, 

сипас ба форсӣ баргардонидааст [55, 672] ва танҳо матни форсии он чоп ва 

мунташир шудааст. Дар ин рисола Бобо Афзал ба мақому мартабаи инсон дар 

ҷомеа, маротиби такомули ҷисму руҳи инсонӣ таваҷҷуҳ намуда, андешаҳои худро 
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роҷеъ ба худшиносӣ ва дарёфти ҳақиқати ҳастӣ, ки камоли ниҳоии инсонҳост, 

баён медорад.

«Роҳи анҷоми нома» ё «Иншонома» [55, 53-80]. Афзалуддини Кошонӣ 

дар се гуфтори ин асар худшиносиро ба унвони роҳи камоли инсон шарҳ 

медиҳад. Гуфтори аввал дар бораи нафс ва чигунагии шинохти он, ки ба василаи 

хирад даст медиҳад, баҳс намуда, дар гуфтори дуюм ва сеюм масъалаи дониш 

ҳамчун натиҷаи хирадварзиву ғояти огоҳӣ ва ё чун заминаи камолу ҷовидонагии 

инсон матраҳ гардидааст.

«Созу перояи шоҳони пурмоя» [55, 81-110]. Ин асар, ки ба таври мустақил 

низ ба кӯшиши Мабсаруссалтанаи Исфаҳонӣ дар Теҳрон (1311ш.) ба чоп 

расидааст, асаре дар заминаи фалсафаи сиёсӣ маҳсуб меёбад, зеро Бобо Афзал 

дар он, илова бар подшоҳи комил, нафси комилро низ ба тасвир мекашад. 

Мабоҳиси ин рисола дар муқаддима, се гуфтор ва хотима баён ёфтаанд. 

Афзалудини Кошонӣ дар ин асар қайд мекунад, ки подшоҳ волотарин офаридаҳо 

буда, хасоиси ҳама мавҷудоти дигарро дорад, вале хусусияти асосии ӯ он гоҳ 

зоҳир мегардад, ки касе ба муассирии калом ва ақлу илми ӯ баробарӣ карда 

натавонад, зеро аз рӯи теъдоди зердастону мулку амвол ва ҳатто зӯру лашкардорӣ 

дигаре метавонад ба ӯ мухолифу бартар бошад, вале ба василаи қудрати ақл, ки 

он зидде надорад, метавонад ин ҳамаро дар тасарруфи худ нигоҳ дорад. 

Ҳамчунин, дар иртибот ба ин мавзуъ Бобо Афзал андешаҳои ирфонии худро 

роҷеъ ба подшоҳии нафс бар ҳар чаҳор мизоҷ, подшоҳии хирад ба нафс ва 

подшоҳии Худованд бар хирадро баён менамояд.

«Туфоҳа» [55, 111-144]. Чунончи аз гуфтаҳои худи муаллиф дар оғози 

рисола бармеояд, ин асар тарҷумаи мақолаи Арасту ба номи «Туфоҳа» аст, ки 

мабоҳиси ӯро ҳангоми даргузашташ бо шогирдонаш фаро гирифтааст. Арасту дар 

ин музокира ба баёни фазилати ҳикмату огоҳӣ, моҳияти нафс, тазкияи нафс ва 

бархӯрдорӣ аз фазоили ахлоқӣ пардохтааст.

Донишпажӯҳ аз ин асар ба «Себнома» ёд кардааст ва муҳаққиқон онро яке 

аз беҳтарин тарҷумаҳои арабии Бобо Афзал ба забони форсӣ донистаанд [136, 

433].
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«Аразнома» [55, 145-256]. Асари муҳиммест, ки беш аз осори дигари Бобо 

Афзал афкори хосси ӯро дар бар дорад. Метавон гуфт, ки ин рисола баландтарин 

ва комилтарин шарҳи Афзалуддини Кошонӣ дар фалсафа аст, зеро маҷмуи комил 

ва тамоми мавзуоти марбут ба камоли нафсро дар худ матраҳ намудааст. 

«Аразнома» дар 4 бахш (араз) тадвин шудааст: арази ақсом ё мавҷудоти мунфаил 

ва кунишпазир, арази канандагон ва коргарон дар аҷсоми олам, арази донистаҳои 

мардум, арази донандагон ва баёни моҳияту айнияти донанда.

Афзалуддини Кошонӣ дар ин асар ақоиди худро дар шинохти нафсу 

мақоми волое, ки худи инсон дар роҳи донистани ҳақоиқи куллӣ ба даст 

меоварад, баён мекунад.

«Ҷовидоннома» [55, 257-328]. Ин асарест, ки дар асоси таълимоти

Қуръону аҳодис таълиф гардида, мабоҳисеро перомуни анвои дониш, аҳаммияти 

худшиносӣ ва оғозу фарҷоми ҳастӣ дар бар гирифтааст. Тавре қаблан зикр 

намуда будем, Вилям Читтик муътақид аст, ки Садруддини Шерозӣ (Мулло 

Садро) «Иксир-ул-орифин»-и худро бо илҳом аз ин асар эҷод намудааст, зеро 

сохтори ин ду рисола мушобеҳ буда, бисёре аз истидлолҳо ва масъалаҳои 

Садруддини Шерозӣ аз Афзалуддини Кошонӣ гирифта шудааст [132, 58].

«Янбуъ-ул-ҳаёт» [55, 329-386] тарҷумаи 13 фасл аз суханони Ҳермис ал- 

Ҳаромиса, муштамил бар муноҷотҳое ба сабки Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ 

мебошад, ки ба номҳои «Муотабат-ун-нафс» ва «Заҷр-ун-нафс» низ ёд мешавад. 

Асли ин асар «Янбуъ-ул-ҳикмат» низ номида шудааст.

«Тарҷумаи рисолаи «Нафс»-и Арасту» [55, 387-458]. Асари мазкур

тарҷумаи яке аз рисолоти арабии Арасту доир ба нафс аст, ки дар се бахш таҳия 

гардидааст. Мақолоти аввали он дар бораи касоне, ки ба ҷисмонияти нафс 

қоиланд, баҳс намуда, дар мақолоти дуюм роҷеъ ба табиат ва тавсифи нафси 

ҳиссӣ сухан меравад. Дар гуфтор ё мақолоти сеюм муаллиф ба тавсифи сифати 

нафси гӯё ё нотиқа пардохтааст.

«Мухтасаре дар ҳоли нафс» [55, 459-474]. Ин рисола низ тарҷумаи яке аз 

навиштаҳои Арасту мебошад, ки дар хусуси сифоти нафс, ба монанди таҷарруд, 

басоит, ҷовидонагӣ ва қувваи шинохт таълиф гардидааст.
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«Рисола дар илм ва нутқ» ё «Минҳоҷи мубин» [55, 475-482]. Аз ишораи 

муаллиф маълум мегардад, ки нахуст ин асарро ба арабӣ навишта, сипас ба форсӣ 

баргардонидааст.

«Мабодии мавҷудоти нафсонӣ» [55, 483-598]. Бобо Афзал дар

муқаддимаи ин асар роҷеъ ба доираи мабоҳисоти худ менависад, ки «ин 

гуфторест дар мабодии мавҷудоти нафсонӣ, ки онро маълумот ва мадракот 

хонанд» [55, 483].

«Эминӣ аз бутлони нафс дар паноҳи хирад» [55, 599-608]. Дар ин рисола 

Бобо Афзал ақоиди худро дар мавриди ҷовидонагии нафс дар паноҳи бақои ақлу 

хирад баён медорад.

«Тақрирот ва фусули муқаттаъ» [55, 609-678]. Ин бахш шомили 36 қитъа 

аз навиштаҳои Афзалуддини Кошонист, ки аз зикри унвони ҳар кадоми он дар ин 

ҷо худдорӣ намуда, ҳаминро афзуданием, ки аз назари ҳаҷм онҳо миёни 2 сатр ва 

6 саҳифа қарор дошта, аслан фарогири такрори андешаҳо ва таълимоти ахлоқии ӯ 

мебошанд [55, 320, 646, 315 ва 662]. Дар ин миён мавзуи наве, ки ба чашм 

мехӯрад, андешаҳои Афзалуддини Кошонӣ дар мавриди илми мусиқӣ аст, ки дар 

осори дигараш мушоҳида намегардад [55, 653-654]. Ба андешаи инҷониб, шояд 

ин навиштаҳои мухтасар, ки бархе матни фишурдаи андешаву рисолоти ӯро 

мемонад, маводу маърузаҳои Афзалуддини Кошонӣ аст, ки зимни таълиму 

тадриси шогирдон аз онҳо истифода менамуд.

Ҳамчунин рисолаи дигаре бо номи «Ҷомеъ-ул-ҳикмат» ба Афзалуддини 

Кошонӣ мансуб дониста шуда, ба кӯшиши Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ дар 

соли 1361 ҳ.ш. / 1985 м. дар Теҳрон ба чоп расидааст, ки дар маҷмуаи 

«Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ» оварда нашудааст. Дар 

мавриди рисолаи мазкур Муртазо Қароии Гургонӣ менависад, ки «ин асар аз 

диди бештари касоне, ки ба феҳрасти осори ӯ пардохтаанд, дур мондааст» [175, 

736]. «Ҷомеъ-ул-ҳикмат» рисолае дар бораи шарҳу таъвили «Бисмиллоҳ» ва 

муштамил бар фавоиди фалсафиву ирфонист. Муртазо Қароии Гургонӣ 

менависад, ки «пешинаи ин гуна нигориш ҷуз дар гуфтори 14-уми «Ваҷҳи дин»-и 

Носири Хусрави Қубодиёнӣ дида нашудааст» [175, 736].
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Илова бар ин, баъзе муҳаққиқон, ба монанди Саид Нафисӣ ва Аббос Зарёб, 

ба Афзалуддини Кошонӣ нисбат дода шудани бархе расоили дигар, аз ҷумла «Ал 

муфиду-л-мустафид», «Чаҳор унвон ё мунтахаби «Кимиёи саодат»-и Ғаззолӣ», 

шарҳи «Фусус-ул-ҳикам», «Рисолаи илми воҷиб» ва шарҳи «Ҳай ибни Яқзон»-ро 

қайд кардаанд [188, 45, 70, 78; 144, 29], ки шарҳу таҳқиқи нукоти онҳо аз доираи 

баҳси кори мо берун буда, бо ҳамин ишора дар ин самт иктифо менамоем, ки 

аксари муҳаққиқон ба асолати расоили мазкур ба Бобо Афзал шубҳа доранд. 

Чунончи, Муртазо Қароии Гургонӣ дар мавриди ин осор мефармояд: «Чанд асари 

дигар ба Афзалуддини Кошонӣ нисбат дода шудааст, ки бояд дар интисоби онҳо 

ба дидаи тардид нигарист» [175, 737].

Аз баррасии иҷмолии осори мансури Афзалуддини Кошонӣ бармеояд, ки аз 

ҷиҳати мазмуну мундариҷа таълифоти ӯ ҳовии арзиши зиёд дар улуми фалсафиву 

табиӣ ва таҷассумгари ақоиду орои ирфонии ӯ мебошанд.

2.1.2. Номаҳо

Мураттибони китоби «Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии 

Кошонӣ» мактубҳои ӯро дар бахши «Мукотиб ва ҷавоби асъала (номаҳо ва 

ҷавоби пурсишҳо - М. М.)» ҷойгузин сохтаанд [55, 679-728]. Ин қисмат шомили 

7 нома мебошад, ки 3-тои он ба унвони Шамсуддин Муҳаммади Дазвокуш, 1-то 

ба Маҷдуддин Муҳаммад ибни Абдуллоҳ, 1-то номаи таслият ба Тоҷуддин 

Муҳаммади Нӯшободӣ, 1-то ба Мунтаҷабуддини Ҳаросконӣ ва дигаре бе зикри 

номи мухотаб омадааст, ки зоҳиран ин нома низ шояд ба Шамсуддин Муҳаммади 

Дазвокӯш ирсол гардида бошад. Бештари мактубҳои Бобо Афзал ҷавоби ӯ ба 

пурсишҳои ёрону шогирдон дар бораи мобаъдуттабиа ва ахлоқу дин аст. 

Чунончи, дар номаи ҷавобии худ ба пурсишҳои Мунтаҷабуддини Ҳаросконӣ, ки 

11 пурсишу посухро дар бар мегирад, Афзалуддини Кошонӣ ба баррасии 

нуктаҳое, ба монанди таъсири ситораву сайёраҳо ба шахсияти инсон, нақши 

хирад дар ҳамоҳанг намудани қувваи нафс, зиндагонии нафс ба воситаи доноӣ ва 

марги он аз таъсири нодонӣ, беҳудагии баҳси дину илоҳиёт бо мардуми дунёдӯст 
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ва ғайра, мепардозад. Бобо Афзал дар ин замина, баробари шарҳи мутаволии руҳ, 

ки инсон онро метавонад таҳаққуқ бахшад, байни дидгоҳҳои фалсафии худ ва 

мафоҳими роиҷи тасаввуф пайванд эҷод мекунад. Аз навиштаҳои Афзалуддини 

Кошонӣ маълум мегардад, ки болотарин мартаба дар дидгоҳи ӯ руҳи қудсӣ, яъне 

тобиши Зоти Илоҳӣ аст, ки аз Қуръон маншаъ мегирад, чунончи: «Ва нафахту 

фиҳи мин руҳӣ...» («Аз руҳи худ дар ӯ (Одам) дамидам» [51, 15/29]). Ёдоварӣ 

кардан бамаврид аст, ки дар осори Бобо Афзал руҳи қудсӣ ё маншаи ҷовидонагӣ 

ба унвони хирад ёд мешавад [55, 723-725].

Дар посух ба номаҳои Муҳаммади Дазвокӯш, ки яке аз ёрону ихлосмандон 

ва шогирдони Бобо Афзал [55, 671-672, 681-691] будааст, муаллиф роҷеъ ба 

ягонагии доно, дониш ва дониста ибрози назар намуда, дар гуногунии 

пӯяндагону соликони роҳи Худо ишора мекунад.

Дар аҷвибаи худ ба Маҷдуддин Муҳаммад ибни Абдуллоҳ [55, 692-699], ки 

зоҳиран шахси соҳибмансабе буда, маълум мегардад, ки аз Бобо Афзал хостааст 

чизе дархӯри оғози рисолаҳову суханрониҳо матраҳ намояд, Бобо Афзал ба 

баррасии моҳияти забони инсон чун меваи дарахти табиати инсон оғоз мекунад, 

лекин таъкид меварзад, ки танҳо бо донистани маънои худи хеш метавон маънои 

забонро комилан дарёфт. Барои таҳқиқи баргҳо ва шохаҳои он дарахт, яъне 

ҳунару маҳоратҳои иҷтимоӣ, бояд решаи он дарахт (нафс)-ро дар жарфои оби 

пинҳони хирад фурӯ бурд. Ӯ меафзояд, ки дар ҷаҳони моддиву табиат пиндору 

бехабарӣ ҳоким аст ва он дар тазод бо ҷаҳони нафсонӣ, ки саросар огоҳӣ 

мебошад, қарор дорад. Аз ин ҷост, ки Бобо Афзал Маҷдуддинро раҳнамоӣ 

мекунад, ки дар самтҳои фаъолияти расмиаш ба ҷаҳони моддӣ дода нашуда, аз 

ҷаҳони маънавӣ кор гирад.

Зимни номаи дигараш ба Шамсуддини Дазвокӯш [55, 700-706] Бобо Афзал 

манфиати маънавиеро, ки дар асари «Мадориҷ-ул-камол» нуҳуфтааст, 

хотирнишон менамояд ва сипас ба ҷавоби пурсиши соил дар бораи некбахтӣ ё 

нагунбахтии нафс дар ҷаҳони пасин пардохта, тавзеҳоти муҳимме дар бораи 

моҳияти хирад ба унвони таҳаққуқи қуввои нафс ироа менамояд.
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Дар номаи таслияти ӯ, ки ба унвони Тоҷуддин Муҳаммади Нӯшободӣ [55, 

706-709] ба сабаби марги яке аз пайвандонаш таълиф гардидааст, менависад, ки 

«андуҳ на аз он ҷо бармехезад, ки маҳбуберо аз даст додаем, балки аз 

бехабариамон, аз шефтагӣ ба орзуҳои дурӯғин бармехезад». Афзалуддини 

Кошонӣ бо нақли қавл аз Идриси набӣ, он гуна ки дар «Заҷр-ун-нафс» баён 

доштааст, зиндагонии нафсро баррасӣ мекунад ва барои тақвияти афкораш 

рубоии зеринро дарҷ менамояд:

Обе, ки ба рӯзгор бандад кемухт,

Ту гаҳ писараш ном ниҳӣ, гоҳе духт. 

Хоне шуду пиндор дар ӯ рахт ниҳод, 

Деге шуду уммед дар ӯ доне пухт [55, 709].

Дар мактуби дигараш, ки эҳтимол меравад онро ҳам ба Шамсуддин 

Муҳаммади Дазвокӯш навиштааст [55, 713-717], Бобо Афзал изҳор медорад, ки 

асҳобу хешон беш аз он ӯро машғул кардаанд, ки чизи наве иншо намояд, вале он 

таълифоте, ки пештар нигоштааст, «агарчанд саводи он дар коғаз бисёр нест», 

ҳовии нукоте аз ҳар ҷиҳат буда, агар онҳо қобилу дилпазир донанд, «онро ба 

ҷаҳоне табдил хоҳанд кард, ки ин ҷаҳони беруниро ночиз хоҳад шумурд» [55, 

715].

Аз мушоҳидаи номаҳои Бобо Афзал маълум мегардад, ки дар онҳо низ 

шеваи тасаввуфӣ ва таълимоти ирфонии ӯ ба назар расида, мақсад аз нигориши 

аксари онҳо таълиму шарҳи баъзе масоили илмию фалсафӣ мебошад.

Номаҳои Бобо Афзал ҳамчун сарчашмаи дасти аввал роҷеъ ба чанд матлаби 

рӯзгори ӯ, аз ҷумла ба синни 60-солагӣ расидан, машғули мавъизаву тадрис 

будан, мавриди таваҷҷуҳи шогирдону ихлосмандон ва арбоби ҳукумат қарор 

доштанаш иттилои судманде медиҳад.

Шоистаи зикр аст, ки Афзалуддини Кошонӣ андешаҳояшро ба тарафи 

муқобил бо самимияти хос ва истифодаи калимоту алфози зиёди арабӣ, истиноду 

иқтибос аз оёту аҳодис иброз медорад, ки далолат бар тасаллути комили ӯ ба ҳар 

ду забон дорад.

68



«Номаҳояш, ки камтар ба таври расмӣ нигориш мешаванд ва вожаҳои 

арабии фаровонеро ба намоиш мегузоранд, нишон медиҳанд, ки дар осори 

фалсафиаш нависандаи соҳибсабк ва дақиқ аст» [132, 58].

Аз он номаҳои Бобо Афзал, ки ишораҳои ҷузъие дар бораи ҳаёти шоир 

доштанд, дар боби аввали кор ҳангоми барқарорсозии зиндагиномаи шоир 

истифода намудаем, аз ин хотир аз баррасии ин паҳлуи мактубҳои ӯ иҷтиноб 

меварзем.

Ҳамин тариқ, бо иловаи асари «Ҷомеъ-ул-ҳикмат» метавон гуфт, ки аз 

осори мансури Афзалуддини Кошонӣ 13 рисолаи бузург, 36 рисолоти хурд ё 

тақрирот дар масоили ҳикмату тасаввуф бо забони шевои форсӣ ва 7 мактуб, ки 

дар онҳо низ баъзе андешаҳои илмиву фалсафии Бобо Афзал ифода ёфтаанд, 

боқӣ мондааст.

2.2. Осори манзуми Бобо Афзал

2.2.1. Қасоид, қитъаҳо, муфрадот

Дар байни ашъори ғиноии Афзалуддини Кошонӣ 3 қасида дида мешавад, ки 

аз лиҳози ҳаҷм яке 31 байт, дигаре 16 байт, сеюмӣ 13 байтро фаро гирифта, дар 

маҷмуъ 60 байтро ташкил медиҳанд. Аз рӯи мундариҷаи бадеӣ якеро ҳабсия, 

дигареро шарҳиҳолӣ ва савумиро фалсафӣ гуфтан мумкин аст.

Чун ин ҷо сухан аз қасида ва анвои он дар миён омад, гуфтан лозим аст, ки 

қасида яке аз роиҷтарин қолабҳои шеъри адабиёти араб ва форс-тоҷик буда, 

тибқи андешаи Зарқонӣ, ин жанр «ҳазору чаҳорсад сол аст дар арсаи 

офаринишҳои адабӣ ҳузур дорад» [143, 265].

Ҳарчанд мавзуоти ҳокими қасида аз оғоз, аслан, мадҳу тавсиф ба шумор 

мерафт, аммо қасидаҳои Бобо Афзал далолат бар он менамоянд, ки ӯ ба хотири 

мадҳу ҳусули даромад ё аз соҳибмансабе чашми тамаъ доштанаш ба қасидасароӣ 

напардохтааст. Аз мушоҳидаи қасидаҳои шоир маълум мегардад, ки ҳатто 

қасоиди ҳабсияву ҳолияи шоир низ дар партави ҷаҳонбинии ирфонӣ ба зуҳур 
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омада, дар онҳо сухан аз озодиву озодагӣ, руҳонияту ҷовидонагии инсон меравад. 

Байтҳои зерини қасидаи ҳабсияи шоир, ки дар боби аввали кор роҷеъ ба мазмуну 

мундариҷаи он ба таври иҷмол баҳс ба миён оварда будем, метавонад 

тақвиятбахши андешаи мазкури мо бошанд:

Кушуда гардад бар ту дари ҳақиқат боз, 

Канора гир ба як бор аз ин ҷаҳони маҷоз. 

Ки дар ҷаҳони маҷоз он касе бувад ба суд, 

Ки безиён ба саранҷоми худ расад з-оғоз. 

Чу кори онсарият худ наку тирозидаст, 

Ту ин сарӣ, ба таманнои хештан матроз. 

Ки ин ҷаҳони фаноисту он ҷаҳони бақо, 

Фано бад асту бақо нек, пас ба некӣ ёз [54, 247; 55, 731].

Аз мундариҷаи қасидаи дигари шоир бармеояд, ки шахси олимартабаву 

соҳибкараме дар баробари дигар аҳли адаб аз Бобо Афзал низ дархости шеъру 

нукоти манзумаш намудааст. Чунончи:

Он мояи бузургиву он қиблаи аном, 

Он аз карам нишону ҳунар з-ӯ гирифта ном. 

Садри ҷаҳону силлаи иқбол, фахри дин, 

Кони ҳунар, ҷаҳони карам, мафхари ином. 

Фармуд ишорате, ки мар онро ба тавъу қаҳр, 

Ҷуз инқиёди рӯй набинанд хоссу ом.

Фармуд то зи аҳли ҳунар ҳар кӣ дар сухан 

Додаст рӯзгор варо мояе тамом, 

Аз гуфтаҳои хеш расонад ба хидматаш 

Аз гуна-гуна назму намояд бад-он қиём...

[54, 252-253; 55, 735-736].

Дар абёти баъдинаи қасидаи мазкур адиб бо хоксориву фурӯтанӣ изҳор 

медорад, ки каломи баёнгари ҳоли парешону шефтагии ошиқонаи худро 

наметавонад ба сухани малеҳу ҳунари латифи шуаро мусовӣ донад:

Ман банда бо дилам, ба таманно даромадам,
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К-оё бувад, ки бошад табъам ба назм ром?! 

Дил чун бидид сурати ҳолам, ба табъ гуфт: 

Назм аз куҷову табъ киву мояат кадом? 

Ҳаргиз ба сурат омадӣ бе моя ҳеҷ чиз? 

Хотир масӯз хира ба андешаҳои хом.

Аз лутфи табъи аҳли ҳунар то ба табъи ту 

Чандон масофат аст, ки аз нур то зулом. 

Аз даст рафта гир инони сухан туро, 

Чун ҳаст бар сарат зи фурӯмоягӣ лигом. 

Гуфтам: Дило, агарчи суханҳо-т ҳаст рост, 

Талх асту ҳастам аз суханат нек талхком. 

Дерест то ки нест маро ҳеч гуна ҳеҷ 

Дар лафзам интизору на дар корам интизом. 

Бо кори бенизом набошад сухан ба назм 

З-ин пас бувад, чу кори ман афтод бонизом.

Дар абёти ниҳоии қасида шоир ба мухотаби худ иброз медорад, ки адами 

инқиёди дархости мазкури ӯ ҳоҷат ба узрхоҳӣ надорад, зеро адиб дар ин 

таълифот иллати даъвои шоирӣ надоштани худро ифшо сохтааст:

Эй дар дилат ҳамеша ҳунарҳо шуда муқим 

В-эй бар дарат ҳамеша ҳунармандро мақом, 

Нанҳуфтам эч айб, чу пазруфтаам аз он-к 

Пазруфтаи ба айб шуд эман зи рад мудом. 

Изҳори айби худ чу ба фармон намекунам, 

Ҳоҷат ба узр нест, ҳамин буд, вассалом

[54, 252-253; 55, 735-736].

Қасидаи сеюми адиб аз ҷумлаи қасоиди фалсафӣ буда, дар ин замина 

хотирнишон намуданием, ки дар таърихи адабиёти форс-тоҷик Носири Хусрави 

Қубодиёнӣ яке аз сарояндагону асосгузорони ин навъи қасида эътироф 

гардидааст. Воқеан, дар эҷодиёти Носири Хусрав қасоиди фалсафиву ҳикамӣ 

ҷойгоҳи хоссае дошта, чунонки Маҳдии Муҳаққиқ дар пажӯҳишоҳои бар ин 
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навъи ашъори шоир бахшидааш қайд менамояд, бештари андешаҳои фалсафӣ ва 

таълимоти мазҳабии адиб дар ин қолаби шеърӣ ироа гардидааст [177].

Дар қасидаи зикргардида Бобо Афзал мухотабан роҷеъ ба умумияту 

тафриқаи насли башар аз дигар ҳайвонот андешаронӣ намуда, ба ин васила 

муроҷиини худро барои шинохти моҳияти аслии сиришту рисолати инсонӣ 

раҳнамоӣ месозад. Чунончи:

Худро ба ақли хеш яке баргарой х(в)ад, 

То чистиву чандӣ, эй марди пурхирад.

Ҷонӣ, танӣ, чӣ гавҳарӣ аз гавҳарон ҳама?

Кори ту додан аст зи ҳар кор ё ситад?

Мори хазанда ё на, сутури давандаӣ?

Огаҳ чу ақлӣ аз худ ё бехабар чу дад?

Ҷуз мору ҷуз сутур наӣ, гар ба худ наӣ,

Андоми ҳафтгонаат ангор ҳафтсад.

Аз мору аз сутур чӣ бурдаст моргир,

Ҷуз заҳри мор баҳраву харбанда ҷуз лагад?!

Ҳастӣ ту ҷовидон нигарон сӯйи дигарон,

Худ нангарӣ ба худ нафасе, аз ту кай сазад?

Чашми ту пӯст бинаду бар пӯст мӯву пашм 

В-аз мӯву пашми пӯст расан хезаду намад.

Дар идомаи қасидаи мазкур адиб бо истифодаи таъбири маърифатомӯзи 

халқии «Обро наметавон дар сабад нигоҳ дошт» мухотаби худро ба андеша водор 

намуда, таъкид месозад, ки тамоми ҷаҳду талоши инсоният барои ба даст 

овардани дунё, молу ҷоҳ ва музайян сохтани сурати зоҳири худ беҳуда буда, 

ягона сиришти мутамойизи ӯ аз дигар офаридаҳову ҳайвонот ақли ҳосилкунандаи 

хирад аст, ки маҳз он, яъне хираду дониш, чун василаи иртибот ба Зоти доно ва 

аҳадият маҳсуб ёфта, пойдориву абадияти инсонро таъмин месозад:

Гарчи сабад нигоҳ тавон доштан дар об, 

Лек обро нигаҳ натавон дошт дар сабад.

Танро ба ҷон агарчи тавон доштан ба пой,
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Пояндагии ҷон ба хирад, не ба тан бувад.

Биниш ба ақл кун, ки вуҷуди ту биниш аст, 

Ҷонам бад-ин сухан зи хирад нест шармзад. 

Аз ақли туст ҳар гузаранда бақопазир, 

Пас ҷуз зи ақли худ зи чӣ ҷӯйӣ бақои х(в)ад?

Ақли ту кард ин ки аён аст пеши ту,

Аҳволи ҳастгаштаву кирдори неку бад.

Пешӣ гирифта чарх ҳазорон ҳазор давр,

Бингар, ки чун бад-ӯ таги андеша даррасад [54, 245-246; 55, 733].

Дар иртибот ба масъалаи матраҳшаванда месазад қайд намуд, ки 

мухтассоти сохториву муҳтавои қасоиди Бобо Афзал то кунун ба таври боиста 

мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст. Қасидасароии Афзалуддини Кошонӣ, бо 

вуҷуди теъдоди андак, маҳорату истеъдоди ӯро дар гуфтани ин жанр бармало 

сохтааст.

Афзун бар қасоид дар байни осори Афзалуддини Кошонӣ 5 порчаи шеърии 

парокандае низ сабт гардидааст, ки дар маҷмуъ фарогири 9 байт мебошанд. Аз 

ҷумла, шеъре, ки шомили 3 байт мебошад, дар яке аз мактуботи Бобо Афзал (дар 

номае, ки ба Маҷдуддин Муҳаммад ибни Абдуллоҳ навиштааст) дарҷ гардидааст. 

Худи шоир ин абётро ба унвони қитъа ёд намуда, менависад: «... ва мувофиқи ин 

сухан ба назм омадааст, дар як-ду байт аз қитъае:

Намонд қимату қадре ҳаёти дуниро,

Мабош хираву барсоз кори уқбиро.

Маҷӯй маскану ором дар сарои фано, 

Ки дори дунё шоиста нест сукуниро.

Бақо ба олами ақлу фано ба олами ҳис,

Бақо нахоҳиву хоҳӣ фано чӣ маъниро?!» [55, 697].

Бо он ки матлаи порчаи шеърии манзуршуда дорои қофияи мусарраъ ё худ 

муздаваҷ аст, аммо мураттибони китоби «Девони Афзалуддин Муҳаммад 

Марақии Кошонӣ (Бобо Афзал)» низ шеъри мазкурро ба унвони қитъа ёд 

кардаанд [54, 243].
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Қитъа дар луғатномаҳо ғолибан ба маънои бахш, пора, ҳисса, тика, бурида ё 

қисмати ҳар чизе ва амсоли инҳо маънидод шудааст. Роҷеъ ба мушаххасоти 

сохториву жанрии қитъа, аз қабили вазн, қофия, миқдори абёт ва амсоли инҳо 

бисёре аз донишмандону назарияшиносони адабиёт ибрози андеша кардаанд [77; 

93; 101; 121; 123; 183; 184].

Абёти зерини Бобо Афзалро низ дар асоси андешаҳои назарияшиносони 

соҳаи адабиёт метавон қитъа маҳсуб намуд:

Чашмравшан касе, ки рӯи ту дид,

Некбахт он-к рахт зӣ ту кашид.

Бо ту дод, он-ч дод в-аз ту ситад,

Ба ту дид, он-ч дид в-аз ту шунид [55, 247].

Дар дилам буд, ки ман бо ту бимонам ҷовид, 

Рафтиву кор ҷуз он шуд, ки гумони ман буд. 

Гарчи дӣ душмани ман сӯхтадил буд зи ман, 

Шудам имрӯз бад-он шакл, ки дӣ душман буд [55, 247].

Аз муқаттаоти таълифнамудаи Афзалуддини Кошонӣ танҳо якеаш дар 

шакли маъмули қофиябандии қитъа, яъне ба, ва, га ва ғайра суруда шудааст. Ду 

қитъаи дигари Бобо Афзал дорои матлаи мусарраъ мебошанд, ки вуҷуди чунин 

қитъаҳо аз он лиҳоз қобили таваҷҷуҳ аст, ки дар таърихи адабиёти форс-тоҷик 

қитъаҳое, ки дорои қофияи завҷанд, кам ва ба нудрат ба чашм мерасанд. Дар 

қитъаҳои шоир чун дар ғазалиёту қасоидаш зикри тахаллус ба назар намерасад ва 

бояд бигӯем, ки ин амри ҳатмӣ ба шумор намеравад.

Қитъаҳои шоир, чи навъе ки мушоҳида менамоем, аз лиҳози теъдод ва 

зарфияти мавзуот маҳдуд буда, мазмуну мундариҷаи онҳоро асосан баррасии 

эҳсоси инфиродӣ ва панду насиҳати орифона фаро гирифтааст.

Миёни осори манзуми Бобо Афзал ду фардбайт низ мавҷуданд, ки яке 

танҳо дар «Риёз-уш-шуаро»-и Волаи Доғистонӣ дар қатори ҳафтод рубоӣ ба номи 

ӯ зикр гардидааст:

Дар сарат кардам ҷавонӣ, к-аз ҷавонӣ хуштарӣ,
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Чун намирам пеши ту, к-аз зиндагонӣ хуштарӣ [66, 111].

Дигаре байти зерин аст, ки тибқи иттилои Саид Нафисӣ «дар баъзе 

маҷмуаҳо ба исми Афзалуддин омадааст» [188, 39].

Мо бадонем, ки мондем дар ин олами дун, 

В-арна некон ҳама з-ин олами фонӣ рафтанд

[54, 247; 188, 39].

Мусаллам аст, ки дар адабиётшиносӣ фардиёт ё худ такбайт шакли 

шеъриест, ки аз ду мисраъ ё як байт иборат буда, дар он фикри мустақил ва 

комиле ифода мегардад. Фардбайти мазкури Бобо Афзалро метавон аз назари 

муҳтаво нуктаи комилу олитарини таълимоти ирфонӣ ва таҷассумгари андуҳу 

афсӯси олами руҳонии инсонӣ донист, зеро маҳз сиришти олудаи ҳавову ҳаваси 

банӣ Одам муҷиби муқайяд ва мунҳасири олами моддӣ мондани ӯ гардида, боиси 

дур афтодан аз олами некон, яъне асли худ, мегардад.

2.2.2. Ғазалиёт

Агар ашъори Бобо Афзали Кошониро аз лиҳози анвоъ ва мавқеи жанрҳои 

лирикӣ мавриди тафаҳҳус ва тасниф қарор диҳем, ғазал, дар қиёс бо дигар 

жанрҳои ғиноӣ, мавқеи дуюмро ишғол менамояд. Зимни пажӯҳиш аз 

сарчашмаҳои адабӣ ва мусаннифоти шоир ҳамагӣ 12 ғазал дарёфт карда шуд, ки 

нусхаи қадимтарини онҳо дар «Мунис-ул-аҳрор фи дақоиқ-ул-ашъор»-и 

Муҳаммад ибни Бадри Ҷоҷармӣ омадааст [33, 977-979, 1040].

Дар китоби «Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ» 6 

ғазали шоир сабт гардидааст, ки мураттибон панҷтои онро таҳти унвонҳои «Ҷону 

хирад», «Ҷону тану дилу сар», «Дили ҳавопараст», «Мову ман туӣ», «Покбозист 

расми дини ишқ» овардаанд [55, 673-674; 733-735]. Унвони ғазалҳо аз калимоту 

таъбирҳои таркиби абёти онҳо гирифта шуда, зоҳиран, ин номгузорӣ аз 

ибтикороти мураттибони осори шоир аст, зеро дар дигар манобеъ онҳо бе зикри 

унвон оварда шудаанд.
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Мураттибони китоби «Девони ҳаким Афзалуддин Муҳаммад Марақии 

Кошонӣ (Бобо Афзал)» илова бар шаш ғазале, ки дар китоби «Мунис-ул-аҳрор фӣ 

дақоиқ-ул-ашъор» дарҷ гардидааст, 6 ғазали дигарро аз «Мусаннифот» ва 

нусхаҳои хаттии осори Бобо Афзал, аз ҷумла расоилу мактуботи вай, фароҳам 

сохта, дар маҷмуъ 12 ғазалро нашр кардаанд [54, 242-249].

Зикр кардан ба маврид аст, ки ғазал аз ҷумлаи анвои қадима ва суннатии 

шеъри форсӣ-тоҷикӣ буда, дар луғатномаҳо аксаран «ба маънии ишқу ошиқӣ 

кардан, сухан гуфтан бо занон, ишқбозӣ кардан, бозӣ кардан бо маҳбуб, ҳикоят 

кардан аз ҷавонӣ, гуфтугӯи писарону духтарон, мутрибӣ ва амсоли инҳо 

омадааст» [109, 11]. Мафҳуми ғазал дар сарчашмаҳои назарӣ ва асарҳои илмӣ- 

таҳқиқотии адабиётшиносӣ низ ба ҳамин маъниҳо мавриди корбурд қарор 

гирифтааст [5; 6; 12; 76; 77; 85; 87; 88; 89; 93; 94; 98; 109; 154].

Ҳарчанд ки мавзуи аслии ғазал баёни эҳсоси ботинӣ, шавқу шӯри ишқ, 

ситоши ҷамоли баркамоли маъшуқ ва ифодаи дарди ҳиҷрону шарбати васли ошиқ 

аст, аммо «мушоҳида мешавад, ки баъзе шоирон дар қолаби ғазал мавзуоте, ки 

ҷанбаи мадҳӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фалсафӣ, динӣ, пандуахлоқӣ ва дигар матолибро 

дорост, матраҳ кардаанд» [111, 101].

Мувофиқи эътирофи аксари муҳаққиқони таърихи шеъри форсӣ, дар асрҳои 

ХП-ХШ ду навъи асосии ғазал - ошиқонаву орифона роҳи такомул паймудааст. 

Агар навъи якуми он аз Рӯдакӣ оғоз шудаву баъдан дар эҷодиёти Саъдии Шерозӣ 

ба сарҳади камоли худ расида бошад, метавон гуфт, ки навъи дуюми он дар 

эҷодиёти Фаридуддини Аттор, Ҷалолуддини Балхӣ, Фахруддини Ироқӣ, Ҳофизи 

Шерозӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил ва дигарон ба авҷи аълои тараққиёт 

расидааст.

Ғазалиёти Бобо Афзал аз лиҳози теъдод зиёд набошанд ҳам, баҳри 

муаррифӣ намудани маҳорати эҷодии шоир, ақоиди ирфонӣ ва баёни эҳсосоти 

ошиқона, ки мавзуи бунёдиву аслии ғазал ба шумор меравад, хеле судбахш ба 

чашм мерасанд. Дар ғазалиёти Афзалуддини Кошонӣ ишқу ирфон ба ҳам омезиш 

ёфта, истифодаи ташбеҳоту истиорот ва калимоту таъбироти ҷолиб бар 

асарбахшии онҳо афзуда, баёнгари авотифу эҳсоси ботинии шоир гардидаанд.
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Чунончи ибороти «гули худрӯй», «моҳи сухангӯй», «зулфи анбарбез», «ғамзаи 

хунрез», «дили мухотираҷӯйи балопараст», «саргаштаройи гумшудаақли 

ҳавопараст», «ҷоми беранг», «оби рангомез», «рахти бенавойии тан», «дӯши ҷони 

нозук», «сафи размгоҳи ошиқ», «ҳалқаи нуҳ ҳисор», «дидаи ҷон» ва амсоли инҳо 

аз як тараф, таҷассумгари маъшуқаи мастураву хаёлии ӯ бошанд, аз ҷониби 

дигар, баёнгар ва шореҳи аҳволи ошиқи зор мебошанд. Ин ҳолат гувоҳи 

истеъдоди Бобо Афзал дар ғазалсароист. Дар ашъори ӯ қаҳрамони ғиноӣ ошиқи 

дилсӯхтаест, ки аз чизе ҳарос надорад ва барои ба васли маъшуқ расидан ҷону 

дили хешро фидо месозад. Чунончи:

Эй парешон карда амдан зулфи анбарбезро, 

Бар дили ман дашна дода ғамзаи хунрезро. 

Шуд фурӯзон оташи савдоят андар ҷону дил, 

Дарфикан дар ҷоми беранг оби рангомезро. 

Май паёпай бемуҳобо деҳ, маяндеш аз ҳариф, 

Ёд медор ин ду байти гуфта дастовезро:

«Гар ҳарифе аз дамодам сар бипечонад равост, 

Бар кафи ман неҳ, ки пури Зол беҳ Шабдезро. 

Ҷони ман майрову қолаб хокрову дил туро

В-ин сари таннози пурвасвос теғи тезро» [54, 242; 55, 674].

Ғазалиёти Бобо Афзал илова бар он ки саршори дарду эҳсос ва андешаҳои 

ошиқона аст, зодаи тафаккуру тахайюли ӯ роҷеъ ба одаму олам, ҷаҳони ботинӣ ва 

муаммоҳои зиндагии инсонҳо низ мебошад. Дар ғазалиёти шоир андешаҳои 

ҳакимона, орифона ва мутафаккирона дар баробари баёни матолиби ошиқона 

баён ёфта, ба ашъори ӯ як навъ оҳанги ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва ҳикамӣ низ 

бахшидаанд. Шоир дар ғазалҳояш бештар Маъшуқи ҳақиқиро мухотаб қарор 

дода, изҳори мафтуниву шефтагии ҷамоли беҳамтои Ӯ менамояд ва нарму 

дилнишин аз сӯзи дарун қиссаи ишқ мехонад. Ғазали зерин аз ҷумлаи чунин 

ашъори ошиқонаву орифонаи шоир аст:

Ранг аз гули рухсори ту гирад гули худрӯй,

Мушк аз сари зулфайни ту дарюза кунад бӯй.
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Шамшод зи қаддат ба хам, эй сарви дилорой, 

Хуршед зи рӯят дижам, эй моҳи сухангӯй. 

Аз шарми қадат сарв фурӯ монда ба як ҷой, 

В-аз рашки рухат моҳ фитода ба такопӯй. 

Бо ман ба вафо ҳеҷ нагашта дили ту ром, 

Бо андуҳи ҳиҷрони ту карда дили ман хӯй. 

Н-ояд суханам дар дили ту, з-он ки ба гуфтор 

Натвон ситудан қалъае з-оҳану аз рӯй.

З-он аст гулу наргиси рухсори ту сероб, 

К-аз дида равон кардам бар чеҳра дусад ҷӯй. 

То бӯ, ки сазовор шавӣ дидани ӯро, 

Эй дида, ту худро ба ҳазор об ҳамешӯй.

Эй дил, чӣ шавӣ танг чу дар туст нишасташ, 

Хоҳӣ, ки варо ёбӣ, дар хештанаш ҷӯй

[33, 1040; 54, 242; 55, 733-734].

Чунонки қаблан ишора намудем, шуаро дар ғазалиёти худ дар баробари 

сухан аз ишқу зебоӣ гуфтан, баъзе мавзуъҳои дархӯри табъи худро низ матраҳ 

менамоянд. Ғазали зерин баёнгари андешаҳои фалсафӣ ва таълимоти ирфонии 

Бобо Афзал аст, зеро дар он мавзуи офариниши инсон матраҳ гардида, 

мушкилоти сайру сулук то расидан ба Ҳақ баррасӣ мегардад. Шарти аввали он 

ҷонбозиву ҷонгудозӣ, маҳви хобу хӯр ва ғафлату нодонӣ буда, шоир ин матлабро 

орифона баррасӣ менамояд:

Дар обу гил кӣ овард оини ҷон ниҳодан?

Бар дӯши ҷони нозук бори гарон ниҳодан?

Шодоб шохи ҷонро аз буми ҷовидонӣ 

Баркандан аз чӣ иллат, дар хокдон ниҳодан? 

З-овардани тану ҷон бо ҳам чӣ суд бинӣ, 

Ҷуз дарди тан фузудан, ҷуз бори ҷон ниҳодан? 

Гӯяндаи самарро з-ин ҳол дархур ояд, 

Сад қисса ҷамъ кардан, сад достон ниҳодан.
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Аз достону қисса бигзар, ки ғусса бошад 

Пеши гуруснае чанд аз ҳеч хон ниҳодан. 

Гуфтушунид кам кун, гар раҳравӣ, ки аз сар 

Шояд барои тӯша чашму забон ниҳодан. 

Коре шигарф бошад дар раҳраваш қадамро 

Аз суд баргирифтан в-андар зиён ниҳодан. 

Гоҳи бало ба мардӣ тан дар миён фикандан, 

Кому ҳавои худро бар як карон ниҳодан. 

Расмест ошиқонро ҳангоми бемуродӣ

Аз дил карона ҷустан, ҷон дар миён ниҳодан. 

Дар дини ишқ ҳаргиз ҷуз расми покбозӣ 

Дине тавон гирифтан, расме тавон ниҳодан. 

Кори ту хоб бинам дар роҳ гоҳи рафтан, 

Пас ҷурми норасидан бар ҳамраҳон ниҳодан 

[54, 257; 55, 735].

Ғазалҳои шоир аз нигоҳи равонӣ ва баёни эҳсоси ошиқ қобили таваҷҷуҳанд. 

Дар ғазали зайл, ки пурра меорем, ошиқи шефта талаби бандагии даргоҳи Дӯст 

менамояд ва бо илтиҷо ниёиш мекунад:

Эй Дӯст, хатти мушкин бар гирди об манвис, 

Бар об хатти мушкин набвад савоб, манвис. 

Сабр аз диле чӣ хоҳӣ, к-аз ишқи ту хароб аст, 

Донӣ, ки шарт набвад, хат бар хароб манвис. 

Барбодамон чу додӣ, бар хокамон маяфкан, 

Бар оташам нишондӣ, номам бар об манвис. 

Дӯшам навишта будӣ, к-аз ман умед баргир, 

Нокарда ҳеч ҷурме чандин итоб манвис.

Ҳар руқъа, к-он бари ту аз хуни дил нависам, 

Онро махон, ки шояд онро ҷавоб манвис.

Васлат ба ҷон харидан дилро чӣ қадр бошад, 

Ҳар ч-он буруни ҷон аст, он дар ҳисоб манвис.
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Ман худ киям, ки гӯйӣ ӯ ҳаст ошиқи ман, 

Ҷуз банда гар нависӣ, моро хитоб манвис

[33, 978; 54, 251-252].

Бобо Афзал дар ғазалсароӣ анъанаи ишқиясароии адибони моқабли худро 

идома бахшидааст. Ӯ аз гирифторӣ ва эҳсосу дарди ишқ қисса намуда, 

муштоқона ба маъшуқи дар зебоӣ ҳастисӯзи худ муроҷиат мекунад:

Ғолия бо оҷ баромехтӣ, 

Мӯрча аз моҳ баровехтӣ.

Бар гули сурх, эй санами дилрабо, 

Рағми дилам мушки сияҳ рехтӣ.

Рӯзи фурӯзанда - балои маро

Бо шаби торик баромехтӣ.

Ашку рухи ман чу ақиқу зар аст,

То шабаҳ аз сим даровехтӣ.

Бо дили ман нарди ҷафо бохтӣ, 

Бар сари ман гарди бало бехтӣ. 

Сабри мани дилшуда бигрехтаст,

То дили ман бурдиву бигрехтӣ [33, 977; 54, 259].

Бояд бигӯем, ки самти тафаккури Бобо Афзал дар ҳамаи осораш, чи 

манзуму чи мансур, якест. Ӯ дар ҳамаи навиштаҳояш Зоти воҳидро аслу абадӣ 

шумурда, мавҷудияти худро дар пайвастагӣ ба ҳастии ӯ медонад:

Бигсалам аз ту, бар кӣ пайвандам?

Аз ту гар бигсалам, ба худ хандам.

Бахти бедор ёвари ман шуд, 

Ногаҳон зӣ дари ту афкандам. 

Бандҳо буд бар ман, акнун шуд 

Дидани ту калиди ҳар бандам.

Кон агар кандаме, наёфтаме, 

З-он туро ёфтам, ки ҷон кандам. 

Кай хабар доштам зи худ бе Ту,
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Ки чиям ё чӣ гуна ё чандам?

Огаҳ акнун шудам зи худ, ки маро

Ҷовидон бо ту буд пайвандам.

Лоғару мурда будаме в-акнун 

Ёлу бозу ба ҷон биёкандам. 

Бе ту аз тан чӣ киса бардӯзам? 

Ё зи ҷон ман чӣ тарф барбандам? 

Бе ту бо мулки Ҷам на хушнудам, 

Бо ту бошам, ба ҳеҷ хурсандам.

Дур гардам зи ҷону тан шояд,

Дур бод, аз Ту дур напсандам

[54, 253-254; 55, 699; 188, 50].

Отифате, ки Бобо Афзал дар ғазалиёти худ ироа доштааст, ҳеҷ гоҳ олудаи 

ҳавову ҳаваси носутӣ набуда, покизагии лоҳутӣ дорад. Чунончи, дар ғазали 

зеринаш, ки бо радифи «барам» иншо гаштааст, шоир ба парешониву 

раҳгумзадагӣ ва ғарқаи дарёи ҳайрат буданаш ишора намуда, бо забони ҳол 

изҳори андеша менамояд, зеро ақл аз баррасии чуну чарои ҳастӣ ва забон аз 

шарҳи ин ҳолоти ӯ оҷиз аст:

Саргаштавор бар Ту гумони хато барам,

Бе он ки ҳеч роҳ ба чуну чаро барам.

Аҳволи ҷону дил натавонам ба шарҳ гуфт,

К-андар раҳат ба ҳар ду чӣ моя бало барам.

Ман рахти бенавоии тан дар куҷо ниҳам,

Ман ҷони зинҳории худро куҷо барам?

Донӣ, ки дар диливу ҷудо нест дил зи Ту,

Лекин ба дил чӣ гуна ба Ту раҳ фаро барам.

Дил низ гум шудасту надонам кунун, ки ман

Бе дил ба назди Ту набарам роҳ, ё барам.

Гӯянд: Роҳ бурдӣ, аз он боз деҳ нишон, 

Оре, диҳам нишоне аз он, лек то барам.
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Дар ҷустанам ҳамеша, ки дар ҷустуҷӯйи Ту 

Раҳ зӣ бақо агар набарам, зӣ фано барам. 

Ман бе Ту нестам ману худро наёбам эч, 

Гар бар замин бидораму гар бар ҳаво барам.

Магзор назди хешам агар ҳеҷ з-ин сипас

Ман номи мову ман ба савобу хато барам.

Мо аз куҷову ман зи куҷо мову ман Туӣ,

Беҳуда чанд номи ману номи мо барам [33, 1040].

Мақтаи ғазали мазбур ишора бар он менамояд, ки Бобо Афзал аз найранги 

дуӣ раҳоӣ ёфта, дар олами ваҳдат қарор дорад.

Аксари ғазалҳои Бобо Афзал аз ҷиҳати шаклу ҳаҷм ҷавобгӯи ғазали 

меъёрианд, яъне аз 12 ғазали ӯ 1-то дар чаҳор байт, 1-то дар панҷ байт, 1-то дар 

шаш байт, 1-то дар ҳафт байт, 3-то дар ҳашт байт, 2-то дар нуҳ байт, 2-то дар даҳ 

байт ва 1-то дар 11 байт суруда шудаанд. Ғазалиёти ӯ асосан аз ҳафт то ёздаҳ 

байт буда, тамоми аносири зоҳирӣ: матлаъ, мақтаъ, қофиябандӣ, системаи 

образҳо ва забони латифу нарми хосси ғазалро доранд. Дар ғазалиёти Бобо Афзал 

зикри тахаллус, ки ба ҳайси яке аз мушаххасоти сохтори ғазал аст, ба назар 

намерасад.

Ғазалиёти Бобо Афзал, дар баробари хушоҳангу дилнишин будан, аз лиҳози 

истифодаи қофияву радиф низ ҷалби таваҷҷуҳ менамоянд. Дар ғазалҳои Бобо 

Афзал қофияи муқайяду мутлақ бо соири аносири марбути онҳо дида мешаванд.

Чунончи, истифодаи онҳоро дар ғазалиёти шоир мушоҳида менамоем:

Ранг аз гули рухсори ту гирад гули худрӯй, 

Мушк аз сари зулфайни ту дарюза кунад бӯй 

[33, 1040; 54, 242; 55, 733].

Ғолия бо оҷ баромехтӣ, 

Мӯрча аз моҳ баровехтӣ 

[33, 977; 54, 259].

Бигсалам аз Ту, бар кӣ пайвандам?
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Аз Ту гар бигсалам, ба худ хандам

[54, 253; 55, 669; 188,50].

Дар мақоме, ки расад з-ӯ ба дилу ҷон осеб, 

Набувад ҷони хирадманд зи рафтан ба ниҳеб 

[54, 243; 55, 673].

Эй парешон карда амдан зулфи анбарбезро, 

Бар дили ман дашна дода ғамзаи хунрезро 

[54, 242; 55, 674].

Хусусияти асосии қофия он аст, ки вай дар баробари муайян намудани 

шакли шеър низом ва ҳамоҳангии охири абёт ва мусиқияти онро таъмин 

менамояд. Афзалуддини Кошонӣ дар истифодаи қофия ба шуарои салаф такя 

намуда, ибтикороте надорад. Ба андешаи назарияшиносони шеър, дар қофия 

ченаки асосӣ на ҳиҷову калимаи охири абёт, балки ҳарф - овоз аст. Ҳадди ақалли 

ҳарфҳои қофияшавандаи ғазалиёти Бобо Афзал як садоноки «о» ва гоҳо бештар 

аз ду-се ҳарф - овоз мебошанд. Масалан, дар ғазалҳои ӯ қофия як ҳарф - овоз: 

хато, чаро, бало, куҷо, фаро, фано, ҳаво, вафо, ҷафо, Худо, аз ду ҳарф - овоз: 

худрӯй, бӯй, сухангӯй, такопӯй, хӯй, рӯй, ҷӯй (ҷӯйбори об), ҳамешӯй, ҷӯй 

(ҷустуҷӯ) ва ғ., гоҳо аз чор-панҷ ҳарф - овоз: баромехтӣ, баровехтӣ, рехтӣ, 

даровехтӣ, бехтӣ, бигрехтӣ; пайвандам, хандам, афкандам, бандам, кандам, 

чандам, барбандам, хурсандам, напсандам ба назар мерасад.

Қисмати дигари ғазалҳои шоир, яъне 7-тои онҳо, мураддаф ҳастанд. 

Азбаски теъдоди онҳо чандон зиёд нест, зикри матлаи ғазалиёти мураддафи 

шоирро дар ин ҷо зарур мешуморем:

Саргаштавор бар ту гумони хато барам, 

Бе он ки ҳеҷ роҳ ба чуну чаро барам

[54, 254; 55, 734; 188, 47].

Дар обу гил кӣ овард оини ҷон ниҳодан, 

Бар дӯши ҷони нозук бори гарон ниҳодан?

[54, 257; 55, 735].
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Эй дӯст, хатти мушкин бар гирди об манвис,

Бар об хатти мушкин набвад савоб, манвис!

[54, 255; 188,46].

Бархезу маро хумор бишкан, 

В-он турраи мушкбор бишкан.

[54, 256; 188, 47-48].

Ҳич аз ороми дили ман хабаре нест падид,

Шаби андуҳи маро худ саҳаре нест падид

[54, 247].

Дорам диле мухотираҷӯйи балопараст, 

Саргаштаройи гумшудаақли ҳавопараст 

[54, 244; 55, 734].

Олам аз шарҳи ғамат афсонаест, 

Чашмам аз акси рухат бутхонаест 

[54, 244; 188, 46].

Мавриди тазаккур аст, ки ду ғазали охир шояд дар назари аввал мураддаф 

нанамоянд, вале агар ин қазияро аз лиҳози навишти ҳуруфи форсӣ мушоҳида 

намоем, маълум мегардад, ки тибқи имлои алифбои он абёти мазкур мутародиф 

маҳсуб меёбанд.

Чунонки мушоҳида менамоем, дар ғазалиёти Бобо Афзал бештар радифҳои 

сода мавриди истифодаи шоир қарор гирифта, танҳо дар як ғазали ӯ радифи 

таркибӣ (нест падид) мавҷуд аст.

Бояд гуфт, ки радиф ба шеъри Бобо Афзал на танҳо оҳангнокиву зебоии 

шаклӣ ато кардааст, балки хоҳу нохоҳ бори ғоявӣ низ мекашад, яъне мазмуни 

матраҳшуда бар чигунагии радиф такя дорад ва як андоза тобеи он низ ҳаст.

Аз нигоҳи маҳосини сухан ғазалҳои Бобо Афзал обурангу таровати махсус 

доранд. Дар онҳо ташбеҳ, тавсиф, истиора, киноя, талмеҳ (чи таърихиву достонӣ 

ва чи қуръонӣ), тазод ва дигар саноеи бадеӣ ба назар мерасанд.

Аз мулоҳизаи суханҳои боло ба натиҷае мерасем, ки Бобо Афзал ба ҳайси 

орифи пухта ва шоири чирадасту соҳибзавқ тавонистааст, ки дар гуфтани ғазал 
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низ табъозмоӣ намуда, андешаҳои дақиқу таъсиргузори худро дар ин навъи шеър 

матраҳ намояд.

2.2.3. Рубоиёт

Дар такя ба андешаҳои муаллифони сарчашмаҳо ва муҳаққиқони осори 

Афзалуддини Кошонӣ метавон гуфт, ки мо ӯро, пеш аз ҳама, бояд ба ҳайси як 

суфӣ ва шоири рубоисаро бишносем, зеро воқеан, ӯ дар сурудани ин навъи шеърӣ 

истеъдоди фавқулода зоҳир намудааст. Агар ба осори манзумаш назар андозем, 

мебинем, ки дар миёни анвои ашъораш жанри рубоӣ аз ҳама ҷиҳат афзалият 

дошта, муллифони сарчашмаҳои адабӣ низ аз ӯ ба хотири рубоиёташ бештар ёд 

кардаанд. Ба андешаи мо, сабаби ба рубоӣ бештар майл намудани шоир низ 

марбут ба маслаки тасаввуфии ӯ мебошад, зеро қолиби ин жанри хурди шеърӣ ба 

матраҳ кардани афкору андеша, аҳволи дарунии шоир, озоркомиҳо аз ишқ ва 

баррасии орои ирфонии ӯ созгор омадааст.

Тавре ки маълум аст, рубоӣ яке аз қадимтарин жанрҳои ғиноӣ буда, аз 

замонҳои куҳан дар назми гуфторӣ ва навиштории форсӣ-тоҷикӣ мавқеъ дошт ва 

дар имтидоди замонаҳо дар иртиботи қавӣ бо вазъи иҷтимоиву фарҳангӣ ва адабӣ 

зинаҳои такомул паймуда, то замони Бобо Афзал расид. Заминаҳои пайдоиш, 

ташаккул ва таҳаввули шакливу мундариҷавии рубоиро аз миёни донишмандон 

Тақӣ Ваҳидиёни Комёр [194], Шиблии Нуъмонӣ [186], Зайнулобидини Муътаман 

[183], Сируси Шамисо [153], Абдушукури Абдусаттор [75] ва дигарон 

ҳадафмандона ва муфассалу ҳамаҷониба омӯхтаанд, ки ин ҷо такрори суханони 

онҳоро лозим намедонем.

Маврид ба таъкид аст, ки аксари адабпажӯҳону шарқшиносони ватаниву 

хориҷӣ бар ин ақида муътақиданд, ки хостгоҳ ва маншаи авзони рубоӣ адабиёти 

гуфтории форсии тоҷикист. Чунонки Р. Тағаймуродов таъкид менамояд, «рубоӣ 

маншаи чиниву туркӣ ва ҳатто арабӣ надошта, балки офаридаи табъу завқи 

баланд ва саршор аз эҳсоси миллати тоҷик аст, ки баъдан ба адабиёти дигар 

ақвом, аз ҷумла нахуст ба адабиёти араб, пас ба адабиёти қавмҳои туркзабон ва 
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дертар ба адабиёти халқҳои славян ворид шудааст» [111, 136]. Воқеан, истифодаи 

васеи радиф дар рубоӣ, ки донишмандону муҳаққиқон онро яке аз аркони шеъри 

сирф тоҷикӣ медонанд [77, 181], далели гуфтаҳои фавқ буда метавонад.

Рубоӣ дорои имкониятест, ки дар зарфияти хеле маҳдуд, яъне дар чаҳор 

мисраъ, ҳассостарин ва нобтарин лаҳзаҳои ҳаёти инсонӣ ва муаммоҳои олами 

ҳастиро басо муҷазу муассир ба тасвир гирифта, зеҳну андешаи хонандаву 

шунавандаи худро ба масъалаҳои гуногуни одаму олам ҷалб созад. Аз ин хотир, 

ин навъи эҷоди бадеӣ на танҳо таваҷҷуҳи шоирон, балки олимону донишмандон 

ва орифоне, чун Сино, Хайём, Абусайиди Абулхайр, Абдуллоҳи Ансорӣ, 

Авҳадии Кирмонӣ, Ҷалолуддини Балхӣ ва дигар аҳли илму маъниро ба худ 

маътуф дошта, баҳри ифода намудани ҷаҳонбинӣ, афкори илмӣ, фалсафӣ ва 

иҷтимоии онҳо хидмат намудааст. Бояд гуфт, ки ғараз аз гуфтани рубоӣ барои 

шуаро танҳо баёни ҳасби ҳол ё ифодаи андешаву афкор набуда, балки бо 

истифода аз муассирии каломи мавзун ва хусусияти сайёрии ин жанр ғолибан 

тарғиб намудани андешаву ғоя ва тафаккури ахлоқии худ мебошад. Масалан, аз 

мушоҳидаи рубоиёти шоирони мазбур аён мегардад, ки онҳо бо гуфтани рубоӣ на 

танҳо сухан аз ишқу зебоӣ ва маърифати Ҳақ ба миён меоварданд, балки ба 

василаи ин жанр дар дили хоссу ом ва шунавандаву хонанда шавқу завқу нуру 

сафо эҷод намуда, боиси камолоти маънавию руҳонӣ ва ахлоқи ҳамидаи афроди 

ҷомеа мешуданд. Ашъори онҳо дар аксар маврид таваҷҷуҳи касро на танҳо ба 

зоҳир, балки ба ботини инсон равона сохта, ба шахс сабру устувории беқиёс 

мебахшад ва ӯро ба хештаншиносиву касби хасоили ҳамидаи инсонӣ даъват 

менамояд.

Чунонки қаблан зикр намудем, дар миёни ашъори Бобо Афзали Кошонӣ аз 

рӯйи меъёри таносуби миқдорӣ рубоӣ дар ҷойи аввал қарор дорад ва ин ҳолат 

табиӣ ҳам ҳаст, зеро тавре ишора шуд, ҷиҳати ибрози эҳсосот ва воқеияти ҳоли 

орифон ин жанри шаклан мухтасару хушоҳанг хеле муносиб буд. Ифода ёфтани 

фикрҳои фалсафӣ-ирфонӣ ва пандуахлоқӣ дар рубоӣ яке аз хусусиятҳои 

барҷастаи он ба ҳисоб меравад. Бо вуҷуди ҳаҷман хурд будан, рубоӣ метавонад 

ақидаҳои гуногунро роҷеъ ба олами фониву боқӣ, ҳаёти иҷтимоӣ ва табиат ба 
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таври комил ифода кунад. Бобо Афзал аз ин вижагии рубоӣ ба таври васеъ 

истифода бурдааст.

Ҳарчанд аксари донишмандону муҳаққиқон, аз ҷумла Ҳерман Этте [125, 

140], Ян Рипка [142, 319], Саид Нафисӣ [188, 52-53], Забеҳулло Сафо [158, 427] ва 

дигарон маҳорати Бобо Афзалро дар эҷоди рубоӣ таъкиду тавсиф намудаанд, 

аммо, мутаассифона, рубоиёти ӯ то имрӯз аз назари таҳқиқи мукаммали илмӣ дар 

канор мондааст. Дар таҳқиқоти З. Зарипов низ, ки ба ҷойгоҳи ин навъи адабӣ дар 

назми форсии қарни XIII бахшида шудааст, баррасии рубоиёти Бобо Афзал сарфи 

назар гардидааст [200].

Вақте ба нусхаҳои чопӣ ва интишорёфтаи осори Бобо Афзал, аз ҷумла 

«Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ», «Матни комили 

рубоиёти Бобо Афзал» ё девони шоир муроҷиат мекунем, мебинем, ки теъдоди 

рубоӣ дар онҳо баробари ҳам нест. Масалан, 195 рубоиёти вай дар «Мусаннифоти 

Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ»-и ӯ гирд оварда шудаанд [55, 837-882; 

837-882]. Дар китоби «Матни комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» Саид 

Нафисӣ 483 рубоиро аз ин шоир ба чоп расондааст [58]. «Девони ҳаким 

Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ (Бобо Афзал)», ки бо кӯшиши Мустафо 

Файзӣ ва дигарон дар Кошон ба чоп расидааст, муштамили 686 рубоӣ аст, ки 

баъдан дар қисмати охири китоб муаллифон чун мулҳақот боз 4 рубоии дигарро 

дарҷ намуда, бо ҳамин шумори онҳоро ба 690 расонидаанд [54].

Дар иртибот ба мавзуи фавқ китоби таҳиянамудаи Саид Нафисӣ ва хидмати 

ӯро дар муайян намудани теъдоди рубоӣ ва мураттаб сохтани маҷмуаи рубоиёти 

шоир махсус қайд кардан лозим аст. Саид Нафисӣ роҷеъ ба миқдори рубоиёти 

Бобо Афзал ибрози назар намуда, дар нусхаҳои хаттӣ ба теъдоди гуногун сабт 

гардидани онҳоро зикр менамояд ва доир ба тарзи фароҳам сохтани ин маҷмуа 

қайд мекунад, ки дар китобхонаи мадрасаи Носирии Теҳрон китобе таҳти рақами 

2675 маҳфуз аст, ки дар он ду рисолаи Афзалуддини Кошонӣ «Аразнома» ва 

«Ҷовидоннома» мавҷуданд. «Дар охири нусхаи «Аразнома» таърихи 1209 

гузошта шуда ва пас аз ин ду рисола маҷмуаи нисбатан комиле аз рубоиёти 
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Афзалуддин ҳаст дар бисту шаш варақ ва ҳар варақ шомили ҳашт рубоӣ ва 

маҷмуан 201 рубоӣ дар он маҷмуа сабт аст» [188, 50].

Диққатангез он аст, ки донишманди мазбур муайян намудани адади умумии 

рубоиёти Афзалуддини Кошониро чунин шарҳ медиҳад: «Муҳаррири ин авроқ 

пас аз муқобалаи он нусха (нусхаи зикршуда - М. М.) бо нусхаи дигаре, ки дар 

китобхонаи салтанатии Теҳрон шомили 195 рубоиёт ва нусхаи китобхонаи 

маҷлис ба нумраи 5501, ки дар шаъбони 1319 навиштаанд ва шомили 310 рубоӣ 

аст, бо рубоиёте, ки дар расоили Афзалуддин сабт омада ва чи дар кутуб ба номи 

вай навиштаанд ва афзудаанд, рубоиёте, ки дар баъзе сафинаҳо ёфтаам, маҷмуае 

гирд овардам шомили 482 рубоӣ, вале аз се рубоии он беш аз як байт ба даст 

наёмад» [188, 50-51].

Саид Нафисӣ андешаҳои худро дар ин маврид бо истинод ва нақли қавл аз 

муаллифи «Арафот-ул-ошиқин» тақвият мебахшад, аз ҷумла: «аз вай ҷуз рубоӣ 

надида ва маҷмуае аз рубоиёти ӯ шомили наздики понсад рубоӣ дидааст» [188, 

52]. Чунонки мушоҳида менамоем, теъдоди рубоиёти дар китоби «Матни комили 

рубоиёти Бобо Афзалуддини Кошонӣ» муайянкардаи Саид Нафисӣ бо адади дар 

тазкираи «Арафот-ул-ошиқин» зикршуда, то андозае мувофиқат менамояд. 

Бинобар ин, мо зимни пажӯҳиш маҷмуаи мазкурро ҳамчун сарчашмаи асосии 

рубоиёти Бобо Афзал мавриди истифода қорор додем.

Ашъори форсии Афзалуддини Кошонӣ, махсусан рубоиёти ӯ, дар байни 

мардуми форсизабон маъруфу машҳуранд, аммо аксари муаллифони тазкираҳо ва 

китобҳои адабӣ баъзе рубоиёти ӯро ба Умари Хайём, Абусайиди Абулхайр, 

Ҷалолуддини Балхӣ, Авҳадуддини Кирмонӣ, Аттор ва дигар намояндагони назми 

форс-тоҷик мансуб медонанд. Мутаассифона, доир ба ин мавзуъ, яъне дар бораи 

интисоби рубоиҳои Бобо Афзал бо дигар суханварон, баррасии наққодонае ба 

таври густардаву муфассал сурат нагирифтааст. Дар ҳалли ин мушкил Саид 

Нафисӣ як андоза саъй ба харҷ додааст. Мавсуф дар муқаддимаи китоби «Матни 

комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» чунин навиштааст: «482 рубоие, ки аз 

ин пас сабт карда омадааст, аз се нусхаи маҷмуаи рубоиёт, ки пеш аз ин шарҳ 
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дода шуда ва бо бисту ҳафт китоб ва сафинаи дигар, ки дар он рубоиёте ба исми 

Афзалуддин сабт кардаанд, муқобала шудаанд» [188, 85].

Саид Нафисӣ баъди мушоҳида ва муқоисаҳо ба хулосае омадааст, ки аз ин 

миқдор 83 рубоиро ба Умари Хайём, 31 рубоӣ ба Абусайиди Абулхайр, 20 рубоӣ 

ба Авҳадуддини Кирмонӣ, 18 рубоӣ ба Ҷалолуддини Балхӣ, 10 рубоӣ ба 

Абдуллоҳи Ансорӣ, 7 рубоӣ ба Аттор, 3 рубоӣ ба Аҳмади Ғаззолӣ, 3 рубоӣ ба 

Саноӣ, Насируддини Тусӣ, Рӯдакӣ, Маҳастии Ганҷавӣ, Қаттоли Хоразмӣ, 

Саъдуддини Ҳамавӣ ва як-ду рубоиро ба шоирони дигари рубоисаро метавон 

нисбат дод, зеро дар девон ва маҷмуаҳои ашъори шуарои мазбур ва баъзе шуарои 

дигар низ рубоиёте мушобеҳ ва ҳамоҳанг бо рубоиёти Афзулуддини Кошонӣ 

мундариҷ гаштаанд.

Дар иртибот ба гуфтаҳои фавқ месазад, ки таъкидоти Саид Нафисиро дар 

ин ҷойгоҳ иқтибос намоем, аз ҷумла: «... вале асноди ин рубоиёт бо дигарон 

далели он нест, ки аз Афзалуддини Кошонӣ набошанд, зеро ағлаби маохизе, ки 

ин рубоиётро ба дигарон нисбат додаанд, номуътабартар аз кутубе аст, ки дар он 

ҷо ба исми Афзалуддин сабт шуда. Ва он гоҳе модом ки нусхаҳои муътабари 

қадим ба даст наёяд, ташхиси он ки ин рубоиёт аз гуфтаи кадом як шуарои 

эронист, душвор менамояд, зеро ки ағлаб аз ин гӯяндагон машраби тасаввуф 

доштанд ва бад-ин ҷиҳат гуфтори эшон ба якдигар шабоҳати бисёр дорад, 

иҷолати ин маҷмуа шояд дар ташхиси ин ки гӯяндаи ҳақиқии ин рубоиёт кист, 

андаке ёрӣ кунад» [188, 85].

Бо вуҷуди ин, то ба имрӯз дар баъзе манобеи адабӣ ва осори хаттӣ рубоиёте 

вомехӯранд, ки ба исми Бобо Афзали Кошонӣ сабт гардидаанд, вале дар маҷмуаи 

рубоиёти матбуи ӯ ба назар намерасанд. Чунончи, дар мақолаи Ризо Руҳонӣ 

рубоиёти зерин, ки ба исми Афзали Кошӣ дар «Нузҳат-ул-маҷолис» омадаанд, 

иқтибос гардида бошанд ҳам, дар ҳеҷ нусхаи осори чопии шоир ёфт намешаванд:

Бас рашк, ки сурмарост бар хоки дарат, 

Азбаски бисуд чашм мар хоки дарат. 

Зинда ба ҳавои ишқи туст оташи дил, 

Эй оби ҳаёт мурда дар хоки дарат.
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То кори шаби тира ба равнақ гузарад, 

Аз домани ман ашк ба ровақ гузарад. 

Чун рӯз ояд хаёлаш аз дидаи дил

Дар оби ду чашми ман ба заврақ гузарад [141, 55]

Зикр кардан бамаврид аст, ки рубоӣ, бо вуҷуди зарфияти маҳдуд, яъне аз 

чаҳор мисраъ иборат будан, чун ойинаи тамомнамоест, ки ҳама паҳлуҳои афкору 

нукоти ҳакимонаи аҳли илму андешаро дар худ мунъакис сохта, барои ифодаи 

мухтасару муҷаз ва муассири маъниҳои илмиву фалсафӣ ва диниву ирфонии онҳо 

хидмат намудааст. Қариб тамоми шоирони адабиёти форс-тоҷик, бахусус шуарои 

суфимашраб, рубоӣ эҷод кардаанд ва дар рушди ин жанр саҳми арзанда 

гузоштаанд. Махсусан, эҷодиёти устод Рӯдакӣ, Ибни Сино, Хайём, Масъуди 

Саъди Салмон, Аттор, Саноии Ғазнавӣ, Ҷалолуддини Балхӣ, Амир Хусрав ва 

Бедилро бе рубоӣ тасаввур кардан номумкин аст. Бо вуҷуди он ки рубоӣ як қисми 

асосии эҷодиёти шоирони мазбурро ташкил медиҳад, аз миёни онҳо Умари 

Хайём дар рубоисароӣ бештар шуҳрат касб намуда, дар таърихи адабиёти форс- 

тоҷик ҳамчун устоди ин жанри хурди шеърӣ эътироф гардидааст.

Афзалуддини Кошонӣ, ки пас аз рӯзгори Хайём умр ба сар бурдааст, 

анъанаи рубоисароёни гузаштаро идома дода, фикрҳои пандуахлоқӣ, ишқӣ ва 

фалсафӣ-ирфонии худро дар қолаби рубоӣ баён кардааст. Баъзе рубоиҳои ӯ ба 

рубоиҳои Хайём бисёр шабеҳ ва ҳамоҳанганд, ки ҳатто дар байни онҳо тафриқа 

гузоштан номумкин аст. Чунончи:

Аз Хайём:

Ин қофилаи умр аҷаб мегузарад,

Некуст даме, ки бо тараб мегузарад.

Соқӣ, ғами фардои қиёмат чӣ хӯрӣ?

Дардеҳ қадаҳи бода, ки шаб мегузарад [38, 57].

Аз Афзалуддин:

Ин қофилаи умр аҷаб мегузарад,

Дарёб даме, к-аз ту тараб мегузарад.
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Соқӣ, ғами фардои ҳарифон чӣ хӯрӣ?

Пеш ор пиёлае, ки шаб мегузарад [58, 124].

Пас аз ошноӣ бо рубоиёти Афзалуддини Кошонӣ мо ба хулосае меоем, ки 

дар эҷодиёти ин шоири ориф, дар баробари таҷаллии мазмунҳои ирфонӣ, 

умдатарин масъалаву муаммоҳои ҳаёти инсонӣ ба миён гузошта шудаанд. Дар 

табодулу таҳаввул будани ҷаҳони моддӣ, тағйирпазириву бардавомии олам, 

хушгузаронии умр ва иғтиноми лаҳзаҳои нотакрори он, васфи ишқу зебоиҳои 

маънавии инсон, тасвири ғаму андуҳ, носозгориҳои рӯзгор, ифодаи шубҳаву 

пиндор, орзуву умедҳои инсонӣ ва амсоли инҳо аз мавзуъҳои асосиву марказии 

рубоиёти Афзалуддини Кошонӣ мебошанд.

Бобо Афзал дар аксари рубоиёти худ дар бораи инсон ва моҳияти зиндагии 

ӯ, сирру асрори олам андеша меронад. Мутолиаи рубоиёти ӯ моро муътақид 

менамояд, ки Бобо Афзал на танҳо шоир, балки мутафаккири соҳиброй буда, аз 

улуми адабӣ, фалсафа, ирфон ва дину илоҳиёт огоҳии комил дорад. Мавриди 

зикр аст, ки гуфтаҳои Бобо Афзал нисбат ба ҷаҳони берун аз табиат, яъне ҷаҳони 

фаровоқеӣ ё руҳонӣ, хеле ҷолиби диққатанд. Шоир ба ақидаи тасаввуфии макону 

маркаби руҳ будани ҷисм, фанопазирии аҷсом, ба асли хеш пайвастани руҳ ва 

поку азалӣ будани он чунин ишора менамояд:

Афзал, ки зи дидаҳо ниҳон хоҳад шуд,

Дар дидаи аҳли дил аён хоҳад шуд.

Гӯянд, ки кадхудои ин хона чӣ шуд?

Чун кад биравад, чӣ монад? Он хоҳад шуд [58, 121].

Аз лиҳози сохтор ва истифодаи қофияву радиф, ки аз рукнҳои зарурӣ ва 

муҳассаноти осори манзум маҳсуб меёбад, рубоиёти Бобо Афзал ҷавобгӯ ба 

талаботи меъёрӣ буда, шоир дар қофиябандӣ ва истифодаи радиф тобеи анъанаи 

устувори шеъри классики пешин ва замони худаш аст. Аз 483 рубоие, ки дар 

маҷмуаи таҳиянамудаи Саид Нафисӣ фароҳам омадаанд, 441-тои он аз лиҳози 

қофиябандӣ хасӣ буда, ҳамагӣ 42 рубоӣ дар шакли қофиябандии тарона эҷод 

гардидааст. Қавофии рубоиёти Бобо Афзал зебову хушсадо афтода, дар баробари 

хушоҳангу лангардор кардани нутқ, бори муайяни ҳиссӣ мекашанд ва ба мазмуну 
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мундариҷаи рубоӣ таносуб доранд. Дар эҷоди қавофии баъзе рубоиёт шоир 

такаллуф намуда, бо истифодаи моҳиронаи калимаҳои ҳамшакл маҳорати 

мазмунсозӣ ва маъниофарии худро зоҳир намудааст. Чунончи, дар рубоии зерин 

мушоҳида менамоем:

Эй карда сари хеш пур аз кибру манӣ, 

Маълум намешавад, ки ту чанд манӣ?

Эй хоҷа, манӣ макун, ки ту ҳамчу манӣ,

Инсоф набошад манӣ аз қатра манӣ [58, 175].

Баҳри таъмини оҳанг ва таъкиду баррасии возеҳи афкору сухани манзум 

радиф низ нақши бебадале дорад. Таърифи мушаххаси радифро аз суханони 

зерини Шафеии Кадканӣ дарёфтан мумкин аст: «Радиф иборат аз калимае ё 

бештар, ки мустақил бошад дар лафз ва баъд аз қофияи аслӣ ба як маънӣ такрор 

ёбад» [173, 123].

Дар маҷмуъ 327 рубоии Бобо Афзал мураддаф аст. Радифи аксари рубоиёти 

шоир аз як калима, ки бештар феъл мебошанд, иборат аст (шавад, баранд, бошад, 

медонад, ояд, нигар, матарс, бош, мабош, бирав ва ғ.), яъне радифҳои содаанд. 

Дар рубоиёти шоир радифҳои мураккаби дукалимагиву секалимагӣ низ во 

мехӯранд (ман аст, ҳеҷ аст, хоҳӣ монд, дили туст, ту нест, мебояд шуд, чӣ кунам 

ва ғ.). Дарозтарин радиф дар рубоиёти Бобо Афзал панҷкалимагӣ буда, ҳамагӣ 

дар як рубоии ӯ ба чашм мерасад:

Афзал гилаҷӯ нашуд, наку шуд, ки нашуд, 

Лаб беҳудагӯ нашуд, наку шуд, ки нашуд. 

Миннаткаши чарх мешудӣ охири кор,

Кори ту наку нашуд, наку шуд, ки нашуд [58, 121].

Ҳамин тариқ, мавзуи таҳқиқу баррасии махсусият, интисоб ва мазмуну 

мундариҷоти рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ таҳқиқоти мукаммалу ҳамаҷониба 

ва мушаххасу ҷамъбасткунандаро тақозо дорад, ки самти асосии пажӯҳиши мо ба 

баррасии ҳамин масъала нигаронда шудааст ва дар бахшҳои баъдии рисолаи 

мавриди назар ба он пардохта хоҳад шуд.
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2.3. Масъалаи интисоби рубоиёт ба Бобо Афзал

Дар омӯхтани рубоиёти Афзалуддини Кошонӣ аввалин масъалае, ки пеш 

меояд, дақиқ сохтани интисоби рубоиҳо бар вай аст. Бояд гуфт, ки таъини дақиқи 

рубоиёти машкук ва интисоби онҳо бар Бобо Афзал ё шоирони дигар кори 

душвору мумтанеъ ва гоҳо ғайриимкон ба назар менамояд, зеро рубоӣ ҳамчун 

жанри сайёр маъруф буда, бархе рубоиҳое ҳастанд, ки дар девони бисёре аз 

шоирон ба назар мерасанд. Бадриддин Мақсудов ба чунин хусусияти рубоӣ ва 

мушкилии масъалаи мазкур ишора намуда, менависад: «Аслан, дар таърихи 

шеъри форсӣ-тоҷикӣ навъи рубоиро ба иллати кучакиву хотирмонӣ ва аксаран 

бидуни зикри тахаллус омаданаш, котибону нусхабардорон ба сайр андохтаанд. 

Рубоиёти бисёреро метавон дарёфт, ки дар шумули рубоиҳои Абусайиди 

Абулхайр, Бобо Афзал, Умари Хайём, Шайх Аттор ва дигарон муштараканд ва 

ҳоло гӯяндаи аслии онҳоро ташхис додан амри маҳол аст» [88, 265].

Ба ақидаи инҷониб, иллати душвории ташхиси сиҳҳати рубоиёти машкуки 

Бобо Афзал дар махсусияти жанрии рубоӣ нуҳуфтааст, «зеро дар байни анвои 

назми форсӣ жанре нест, ки чун рубоӣ аз даҳон ба даҳон гузаштан, аз девоне ба 

девоне сайр кардан, ба зудӣ дар зеҳни шахс нақш бастан ва аз ӯ ба зеҳни дигаре 

интиқол ёфтан ва хулоса, ҳамеша чун дарвешон дар сайру сафар будан дар 

ниҳоду сиришти он азалӣ бошад ва аз хусусияти мутамайизи жанрии он ба 

шумор равад» [75, 26-35].

Рубоӣ жанрест, ки хостгоҳ ва маншаи сайру гетинавардиаш, пеш аз ҳама, 

эҷодиёти шифоҳии халқ буда, бо вуҷуди фарогирии мазмунҳои бикру баланд, 

забонаш содаву омиёна аст. Аз ин хотир, дар зеҳни хонандаву шунаванда зуд 

таъсир расонида, нақш мебандад ва аз даҳон ба даҳон гузашта, табиист, ки дар 

баробари интишор ёфтан, гоҳе ба тағйири баъзе вожаву мисраъҳо дучор 

мегардад. Аз лиҳози сохту таркиб низ рубоӣ гӯяндаро маҷзуби худ месозад, зеро 

шеъри кӯтоҳест, ки дар зарфияти маҳдуди он метавон ба осонӣ вижагиҳои сабку 

маъноии шоиреро тақлид кард. Барои далел рубоиҳои сайёри зеринро метавон 

зикр кард, ки ба шаш ва нуҳ шоир нисбат дода мешаванд:
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Чун нест, зи ҳар чӣ ҳаст, ҷуз бод ба даст, 

Чун ҳаст, ба ҳар чӣ ҳаст, нуқсони шикаст, 

Ангор, ки ҳар чӣ ҳаст, дар олам нест, 

Пиндор ҳар он чӣ нест, дар олам ҳаст.

Чашме дорам ҳама пур аз сурати дӯст, 

Бо дида маро хуш аст, чун дӯст дар ӯст. 

Аз дидаву дӯст фарқ кардан на накуст, 

Ё ӯст ба ҷойи дида ё дида худ ӯст [153, 170].

Воқеан, вақте маҷмуаи рубоиёти Бобо Афзалро варақ мезанем, ба рубоиҳое 

дучор меоем, ки онҳо дар осори матбуи дигар рубоисароён низ ҷой дода шудаанд 

ва бархеи онҳо аз Бобо Афзал набуда, моли дигарон аст. Чунончи, рубоии зер дар 

маҷмуаи мураттабнамудаи Саид Нафисӣ дида мешавад:

Дар коргаҳи кӯзагаре рафтам дӯш, 

Дидам ду ҳазор кӯза гӯёву хамӯш.

Ин кӯза ба он кӯза ҳамекард хурӯш,

Ку кузагару кӯзахару кӯзафурӯш?! [58, 147]

Аз Хайём:

Дар коргаҳи кӯзагаре рафтам дӯш, 

Дидам ду ҳазор кӯза гӯёву хамӯш. 

Ногоҳ яке кӯза баровард хурӯш: 

«Ку кӯзагару кӯзахару кӯзафурӯш?!» [38, 70]

Агарчи рубоии мазбурро Саид Нафисӣ дар китоби «Матни комили 

рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» дар байни 483 рубоие, ки мунташир намудааст, 

ҷой додааст, вале он мансуб ба Умари Хайём мебошад ва дар ҳамаи нусахи 

маҷмуи рубоиёти ӯ бо тағйири мисраи «Ин кӯза ба он кӯза ҳамекард хӯруш» дида 

мешавад [20, 89; 38, 70].

Дар такяву истинод ба андешаҳои Усмон Назир, ки дар баробари вожаҳои 

«май», «шароб», «бода» ва ғайра вожаҳои «кӯза» ва «кӯзагарон»-ро аз ҷумлаи 

калимоти писандидаи Хайём мешуморад [115, 41], мо дар интисоби рубоии 

мазкур ба Хайём шакке надорем, зеро, воқеан, дар ағлаби рубоиёти ӯ калимоти 
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марбут ба гилу кӯза ва кӯзагар ҳамчун ифодагари хилқату сиришт ва мояи инсон 

мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Аз рӯйи мазмун ва сабки сухангустарӣ низ наметавонад рубоии мазкур 

мансуб ба Бобо Афзал бошад, зеро дар он то андозае арҷгузорӣ ба модда ё хок 

чун унсури табиӣ мушоҳида шуда, оҳанги ҳасрат аз гузаронии умри одамӣ ба гӯш 

мерасад. Аммо Бобо Афзал дар ҳамаи таровишҳои табъаш сухан аз ҷовидонагии 

руҳи инсон мекунад ва ба зоҳири вай ва аносири табиат чандон эътиное надорад. 

Чунончи, мегӯяд:

Эй дил, чӣ хӯрӣ ғами ҷаҳон, шод бирав,

Бишкан қафаси қолабу озод бирав.

Гардест нишаста ҷисм бар домани ту,

Доман бифишон зи хоку чун бод бирав [58, 163].

Бино бар далелҳои қайдшуда, метавон гуфт, ки рубоии мавриди назар аз 

Бобо Афзал набуда, балки аз Умари Хайём аст.

Рубоиёти дигаре низ бо андаке тағйирот ва ё алфоз дар дафтари шеъри Бобо 

Афзал ҳаст, ки имрӯзҳо доираи васеи хонандагон онҳоро рашҳаи қалами Хайём 

медонанд. Чунонки Саид Нафисӣ дар китоби «Матни комили рубоиёти Бобо 

Афзали Кошонӣ» ба 83 рубоие ишора менамояд, ки ба Хайём мансуб дониста 

шудаанд.

Барои то андозае равшанӣ андохтан ба масъалаи мазкур, мо иқдом 

намудем, ки рубоиёти Бобо Афзалро бо рубоиёти Умари Хайём, Авҳадуддини 

Кирмонӣ ва Абусайиди Абулхайр мавриди муқоиса қарор дода, баҳри муайян 

сохтани рубоиёти машкуки шуарои мазбур то андозае саъй варзем. Ба ин хотир, 

аз миёни нусхаҳои интишорёфтаи ашъори Умари Хайём, ки 100, 200 ва ҳатто 

гоҳо зиёда аз 1300 рубоиро фаро гирифтаанд [20; 38; 73], мо нусхаи

таҳиянамудаи Козим Обидайнии Мутлақро интихоб намудем, ки 176 рубоиро дар 

бар гирифтааст. Ношири маҷмуаи мазкур ба асолати рубоиёти мазкур ба Хайём 

ишора намуда, дар сухани муқаддимавии худ менависад: «Дар ин китоб саъй 

шудааст бо таваҷҷуҳ ба таҳқиқоту тасҳеҳоти гаронқадри асотиди муҳтарам 

Муҳаммадалии Фурӯғӣ ва Қосим Ғанӣ интихоби ин азизон меъёри гузиниш ва 
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тарҳи рубоиёти Хайём қарор гирад ва бешак ин рубоиёт муътабартарин 

рубоиётест, ки метавон ба Умари Хайём нисбат дод» [38, 4].

Пас аз мушоҳидаву муқоисаи рубоиёти китоби мазкур бо китоби «Матни 

комили рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» мо на 83 рубоӣ, балки ҳамагӣ 20 рубоие 

дарёфт намудем, ки ба ҳар ду шоир муштарак сабт шудаанд.

Азбаски дар ин ҷо овардани нусхаи айнии ҳар кадоми онҳо боиси дарозии 

сухан мегардад, мо он рубоиёти Бобо Афзалро, ки ба Хайём мансубанд, дарёфт 

намуда, дар ҷадвали зерин рақами рубоӣ ва саҳифаҳои кутуби муқоисашавандаи 

рубоиёти Бобо Афзал ва Умари Хайёмро сабт намудем:

Ҷадвали №1
Унвони китоб, рақам ва саҳифаҳои 

рубоиёти муқоисашавандаи Бобо Афзал
Унвони китоб ва саҳифаҳои 

рубоиёти муқоисашавандаи Умари 
Хайём

Кошонӣ, Бобо Афзал. Матни комили 
рубоиёт. Бо муқаддима ва таҳияву тасҳеҳи 
Саид Нафисӣ. Чопи 2. / Бобо Афзали
Кошонӣ. - Теҳрон: Форобӣ, 1363.- 200 с.

Хайём, Умар ибни Иброҳим.
Рубоиёт. Бо тасҳеҳ ва муқаддимаи Козим 
Обидайни Мутлақ. Умар ибни Иброҳими 
Хайём. -Теҳрон: Меҳроби дониш, 1387, 104 
с.

№11, саҳ.90; № 28, саҳ.94; № 33, саҳ 
95; № 42, саҳ. 97; №50, саҳ. 98; № 74, 
саҳ.103; № 81, саҳ.105; № 102, саҳ. 109; № 
136, саҳ. 116; № 145, саҳ.118; № 190, саҳ. 
127; № 194, саҳ. 128; № 210, саҳ. 131; № 
212, саҳ. 131; № 289, саҳ. 147; № 341, 
саҳ.157; № 358, саҳ.161; № 359, 161; № 363, 
саҳ.162; № 364, саҳ.162.

саҳ.6; саҳ.15; саҳ.16; саҳ. 10; саҳ. 12; 
саҳ. 13; саҳ. 21; саҳ. 31; саҳ. 40; саҳ. 36; саҳ. 
45; саҳ. 49; саҳ. 43; саҳ. 47; саҳ. 70; саҳ. 79; 
саҳ. 79; саҳ. 83; саҳ. 87; саҳ. 87.

Азбаски рубоиҳои зикршударо ҳамагон ба Умари Хайём мансуб медонанд, 

ин замон онҳоро аз Афзалуддини Кошонӣ шумурдан шояд чандон қобили 

пазириш нанамояд, ҳол он ки баъзе рубоиёти Хайём низ то ҳанӯз, мувофиқи 

эътирофи муҳаққиқон, машкук буда, ба қавли Зайнулобидини Муътаман: «Он чи 

мусаллам аст ва аз натиҷаи ковишу таҳқиқоти аҳли фан ба даст омада, аз он ҳама 

рубоӣ, ки дар кутуби чопӣ ва чи хаттӣ ба номи Хайём сабт шуда, беш аз 120 

рубоии аслӣ нест ва бақия ё соҳибони аслии он шинохта шуда ва ё ба иллати 

ихтилофи сабк ва адами интисоби он ба Хайём маҳраз мебошад» [183, 96].

96



Зимни тафарруҷу тафаҳҳус дар девони рубоиёти Авҳадуддини Кирмонӣ, ки 

фарогири 1807 рубоист, мо бо 46 рубоие вохӯрдем, ки дар маҷмуаи комили 

рубоиёти Афзалуддини Кошонӣ ба каме тағйири таъбиру калимот ва ё мисраъ 

сабт гардидаанд. Чунончи, рубоиёти рақамҳои зерини Бобо Афзал дар саҳифаҳои 

ишорашудаи девони Авҳадуддини Кирмонӣ мавҷуданд:

Ҷадвали №2
Унвони китоб, рақам ва саҳифаҳои 

рубоиёти муқоисашавандаи Бобо Афзал
Унвони китоб ва саҳифаҳои

рубоиёти муқоисашавандаи Авҳадуддини 
Кирмонӣ.

Кошонӣ, Бобо Афзал. Матни комили 
рубоиёт. Бо муқаддима ва таҳияву тасҳеҳи 
Саъид Нафисӣ. Чопи 2. / Бобо Афзали
Кошонӣ. - Теҳрон: Форобӣ, 1363.- 200 с.

Кирмонӣ, Авҳадуддин. Девони
рубоиёт. Ба кӯшиши Аҳмад Абумаҳҷуб ва 
муқаддимаи доктор Муҳаммад Иброҳими 
Бостонии Поризӣ. Авҳадуддини Кирмонӣ. - 
Теҳрон: Сурӯш, 1370.- 432 с.

№18, саҳ.91; № 25, саҳ.93; № 31, саҳ 
94; № 37, саҳ. 95; №51, саҳ. 97; № 56, 
саҳ.99; №72, саҳ.103; № 82, саҳ. 105; №88, 
саҳ.106; № 101, саҳ.109; № 104, саҳ. 109; № 
114, саҳ. 111; № 133, саҳ. 116; №162, саҳ. 
121; № 163, саҳ. 122; № 165, саҳ. 122; № 
187, саҳ.126; №196, саҳ.128; №210,
саҳ.131;№ 216, саҳ.133; № 225, саҳ. 134; № 
226, саҳ.134; № 227, саҳ.134; № 236,
саҳ.136; № 237, саҳ.136; № 239, саҳ. 137; № 
240, саҳ. 137; № 243, саҳ. 138; № 258, 
саҳ.141; № 283, саҳ. 146; №285, саҳ.146; № 
300, саҳ. 149; №315, саҳ. 152; № 329, саҳ. 
155; №348, саҳ. 159; № 355, саҳ. 160; №365, 
саҳ. 162; № 366, саҳ.162; № 372, саҳ.163; № 
378; саҳ. 165; №406, саҳ. 170; № 410, саҳ.
171; №425, саҳ. 174; № 436, саҳ. 176; №447, 
саҳ. 178;№ 458, саҳ. 181.

саҳ.166; саҳ.134; саҳ.139; саҳ.160;
саҳ. 306; саҳ. 189; саҳ. 233; саҳ. 209; саҳ.
257; саҳ. 238; саҳ. 207; саҳ. 240; саҳ.166;
саҳ. 244; саҳ. 212; саҳ. 214; саҳ. 194; саҳ.
312; саҳ. 192; саҳ. 305; саҳ. 192; саҳ. 251;
саҳ.145; саҳ. 246; саҳ. 191; саҳ. 260; саҳ. 
310; саҳ. 181; саҳ. 111; саҳ. 152; саҳ. 200; 
саҳ.143; саҳ. 127; саҳ. 254; саҳ. 314; саҳ. 
196; саҳ. 304; саҳ. 304; саҳ. 194; саҳ.495; 
саҳ. 255; саҳ. 106; саҳ. 186; саҳ. 495; 
саҳ.149; саҳ. 131.

Дар маҷмуаи рубоиёти Абусайиди Абулхайр низ мо 31 рубоиёте дарёфт 

намудем, ки ба Бобо Афзали Кошонӣ низ мансуб дониста шудаанд. Чунончи, 

рубоиёти дар ҷадвали зерин нишондодашудаи Бобо Афзал дар саҳифаҳои 

ишорашудаи китоби Абусайиди Абулхайр дарҷ гардидаанд, ки ба миқдори 

ишоранамудаи Саид Нафисӣ дар китоби «Матни комили рубоиёти Бобо Афзали 

Кошонӣ» мувофиқат мекунад:
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Ҷадвали №3
Унвони китоб, рақам ва саҳифаҳои 

рубоиёти муқоисашавандаи Бобо Афзал
Унвони китоб ва саҳифаҳои

рубоиёти муқоисашавандаи Абӯсайиди 
Абулхайр

Кошонӣ, Бобо Афзал. Матни комили 
рубоиёт. Бо муқаддима ва таҳияву тасҳеҳи 
Саъид Нафисӣ. Чопи 2. / Бобо Афзали
Кошонӣ. -Теҳрон: Форобӣ, 1363.- 200 с.

Абӯсайиди Абулхайр. Рубоиёт. Бо 
муқаддимаи Манучеҳри Одамият ва
хушнависии Аббос Муставфии Мамоликӣ. - 
Теҳрон, 1386.- 190 с.

№7, саҳ.89; № 53, саҳ.99; № 60, саҳ 
100; № 66, саҳ. 102; № 72, саҳ. 103; № 74, 
саҳ. 103; № 101, саҳ. 109;

№ 104, саҳ. 109; № 110, саҳ. 111; № 
112, саҳ. 111; №142, саҳ. 117; № 153, саҳ. 
120; № 163, саҳ.122; № 165, саҳ.122; №176, 
саҳ.124; №187, саҳ.126; № 191, саҳ.127; № 
205, саҳ. 130; № 230, саҳ.135; № 258, саҳ.
141; № 261, саҳ. 141; № 268, саҳ. 143; № 
287, саҳ. 146; № 303, саҳ. 150; № 315, саҳ. 
152; № 388, саҳ. 167; № 406, саҳ. 170; № 
410, саҳ. 171; № 450, саҳ. 179; № 460, саҳ. 
181; № 476, саҳ. 184.

саҳ. 24; саҳ. 49; саҳ. 54; саҳ. 34; саҳ.
45; саҳ. 52; саҳ. 45; саҳ. 46; саҳ. 35; саҳ. 54;
саҳ. 74; саҳ. 72; саҳ. 84; саҳ. 83; саҳ. 81; саҳ.
89; саҳ. 72; саҳ. 71; саҳ. 84; саҳ. 99; саҳ. 98;
саҳ. 103; саҳ.107; саҳ. 121; саҳ. 127; саҳ. 
165; саҳ.175; саҳ. 178; саҳ. 172; саҳ. 170; 
саҳ.184.

Зимни пажӯҳиш мо ба рубоиҳое низ рӯ ба рӯ омадем, ки дар баробари Бобо 

Афзал ба чанд шоири дигар, аз ҷумла Хайём, Абусайиди Абулхайр ва 

Авҳадуддини Кирмонӣ мансуб дониста шуда, ҳамзамон дар дафтари ашъори онҳо 

ҷой дода шудаанд. Масалан, рубоиёти таҳти рақами зерини Бобо Афзал дар 

миёни рубоиёти Абусайиди Абулхайр ва Авҳадуддини Кирмонӣ, ки аз ҷумлаи 

машҳуртарин орифони рубоисаро эътироф гардидаанд, ба назар мерасанд:

Ҷадвали №4

Унвони китоб,
рақам ва саҳифаҳои
рубоиёти 
муқоисашавандаи Бобо
Афзал

Унвони китоб ва
саҳифаҳои рубоиёти
муқоисашавандаи 
Авҳадуддини Кирмонӣ

Унвони китоб ва
саҳифаҳои рубоиёти
муқоисашавандаи 
Абӯсайиди Абулхайр

Кошонӣ, Бобо Афзал. 
Матни комили рубоиёт. Бо 
муқаддима ва таҳияву
тасҳеҳи Саид Нафисӣ. Чопи 
2. / Бобо Афзали Кошонӣ. - 
Теҳрон: Форобӣ, 1363.- 200

Кирмонӣ, 
Авҳадуддин. Девони
рубоиёт. Ба кӯшиши Аҳмад 
Абумаҳҷуб ва муқаддимаи 
доктор Муҳаммад
Иброҳими Бостонии

Абусайиди
Абулхайр. Рубоиёт. Бо
муқаддимаи Манучеҳри
Одамият ва хушнависии
Аббос Муставфии
Мамоликӣ. - Теҳрон, 1386.-
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с. Поризӣ. Авҳадуддини
Кирмонӣ. - Теҳрон: Сурӯш, 
1370.- 432с.

190 с.

№ 72, саҳ. 103; № 101, саҳ. 
109; №104, саҳ.109; № 163, 
саҳ.122; № 165, саҳ. 122;
№187, саҳ.126; № 315,
саҳ.152, № 406, саҳ. 170; № 
410, саҳ. 171.

саҳ. 233; саҳ.238; саҳ. 207;
саҳ.212; саҳ.214; саҳ. 194;
саҳ. 127; саҳ.255; саҳ. 106.

саҳ. 45; саҳ. 40; саҳ. 46; 
саҳ.84; саҳ.83; саҳ. 89; саҳ. 
127; саҳ. 175; саҳ. 178.

Якчанд рубоиёти Бобо Афзал дар маҷмуаи рубоиёти Умари Хайём, 

Абусайиди Абулхайр ва Авҳадуддини Кирмонӣ низ муштарак сабт гардидаанд, 

ки барои мушоҳида бархе аз онҳоро дар ҷадвали зерин меорем:

Ҷадвали №5

Унвони 
китоб, рақам ва
саҳифаҳои 
рубоиёти 
муқоисашавандаи 
Бобо Афзал

Унвони 
китоб ва саҳифаҳои 
рубоиёти 
муқоисашавандаи 
Умари Хайём

Унвони 
китоб ва саҳифаҳои 
рубоиёти 
муқоисашавандаи 
Абусайиди 
Абулхайр

Унвони 
китоб ва саҳифаҳои 
рубоиёти 
муқоисашавандаи 
Авҳадуддини 
Кирмонӣ

Кошонӣ, Бобо 
Афзал. Матни
комили рубоиёт. Бо 
муқаддима ва
таҳияву тасҳеҳи
Саид Нафисӣ. Чопи 
2. / Бобо Афзали
Кошонӣ. -Теҳрон:
Форобӣ, 1363.- 200 
с.

Хайём, Умар 
бинни Иброҳим.
Рубоиёт. Бо тасҳеҳ 
ва муқаддимаи
Козим Обидайни
Мутлақ. Теҳрон:
Меҳроби дониш,
1387, 104 с.

Абусайиди 
Абулхайр. Рубоиёт. 
Бо муқаддимаи
Манучеҳри Одамият 
ва хушнависии
Аббос Муставфии
Мамоликӣ. - Теҳрон, 
1386.- 190 с.

Кирмонӣ, 
Авҳадуддин. Девони 
рубоиёт. Ба кӯшиши 
Аҳмад Абумаҳҷуб ва 
муқаддимаи доктор 
Муҳаммад 
Иброҳими Бостонии 
Поризӣ. 
Авҳадуддини 
Кирмонӣ. - Теҳрон: 
Сурӯш, 1370.- 432с.

№ 74, саҳ.
103; № 210, саҳ.131; 
№ 315, саҳ.152.

саҳ. 16;
саҳ. 43;

саҳ.52;
-

саҳ. 192;
саҳ. 152.

Аз нишондоди ҷадвали фавқ чунин натиҷа бармеояд, ки масъалаи таҳқиқи 

рубоиёти сайёри шуаро ва муқоисаи рубоиёти Бобо Афзал бо эҷодиёти дигар 

рубоисароёни адабиёти классикии форс-тоҷик таҳқиқи амиқу густарда ва 

наққодонаеро тақозо дорад, ки ҳалли мусбати он дар шинохти дақиқтари 
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эҷодиёти Бобо Афзали Кошонӣ ва дигар суханварони адабиёти баландовозаи мо 

нақши муҳим мебозад.

Ҳамин тариқ, аз таҳлилу баррасии мероси илмиву адабии Афзалуддини 

Кошонӣ бармеояд, ки ӯ на танҳо орифи комил, балки ҳакими соҳиброй, шоири 

хушзавқ ва нависандаи баркамоле будааст, ки аз худ осори арзишманди мансуру 

манзум боқӣ гузоштааст.

Нусхаҳои хаттии осори шоир хеле зиёд китобат шуда, дар захираи 

дастнависҳои китобхонаҳои бузурги ҷаҳонӣ мавҷуд будаанд, вале нахустин 

нафаре, ки дар ҷамъоварӣ ва интишори ашъору осори Афзалуддини Кошонӣ 

камари ҳиммат баст ва баҳри муаррифӣ намудани ин ҳакими суфӣ саъй 

варзидааст, Саид Нафисӣ мебошад. Саид Нафисӣ ҳанӯз зиёда аз 80 сол муқаддам 

маҷмуаи рубоиёти Афзалуддини Кошониро мунташир сохта (чопи аввал 1311 ҳ. 

ш. / 1933 м.; чопи дуюм 1363 ҳ. ш. / 1985 м.), баҳри иштиҳори ашъори

Афзалуддини Кошонӣ дар миёни аҳли мутолиаву таҳқиқ мусоидат намудааст.

Баъди ин иқдоми Саид Нафисӣ, агарчи дар интишори осор, бозшинохти 

симои илмиву адабии Афзалуддини Кошонӣ ва паҳлуҳои гуногуни эҷодиёти ӯ 

кӯшишҳои судманде аз ҷониби муҳаққиқоне, чун Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ, 

Маликушшуаро Баҳор, Забеҳуллоҳ Сафо, Партав Байзоӣ ва дигарон сурат 

гирифтаанд, аммо хидмати донишмандони эронӣ Муҷтабо Минавӣ ва Яҳё 

Маҳдавӣ дар самти табъу нашри осори Бобо Афзал боиси арҷгузории бештар аст, 

зеро онҳо баҳри интишори матни мукаммалу муқоисавии осори Афзалуддини 

Кошонӣ, махсусан осори мансури ӯ ва фароҳам сохтани китоби «Мусаннифоти 

Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ» (чопи аввал 1331 ҳ.ш. / 1953; чопи 

дуюм 1366 ҳ.ш. / 1988 м.) хидмати арзандаву чашмрасе ба сомон расонидаанд.

Аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа осори Афзалуддини Кошонӣ фарогири 

ақоиди илмиву фалсафӣ ва таҷассумгари орои ахлоқиву ирфонии ӯ буда, 

ҳамзамон табаҳҳур доштани вайро дар улуми ақливу нақлӣ комилан ошкор 

месозад. Гузашта аз ин, дар заминаи шеър буруз кардани фалсафаву илм ва 

ирфону тасаввуф аз табъи мавзуну атоӣ ва истеъдоди баланди фитрӣ доштани ин 

суфии шоир ва нависандаи соҳибсабк дарак медиҳад.
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Мероси адабии Бобо Афзал гуногунжанр буда, аз ғазалу рубоиёт, қасидаву 

қитъаот ва фардбайт иборат аст, ки дар ин миён рубоиёташ бештар шуҳрат пайдо 

намудааст.

Аз тафарруҷу пажӯҳиш дар самти шеъри Афзалуддини Кошонӣ маълум 

гардид, ки ӯ, пеш аз ҳама, як шоири рубоисарост, зеро дар миёни ашъори ӯ рубоӣ 

аз лиҳози теъдоду абёт дар мавқеи аввал қарор дошта, дар сарчашмаҳои адабиву 

таърихӣ низ Бобо Афзал бештар тавассути рубоиёташ ёд мешавад.

Таҳқиқоти мо дар заминаи рубоиёти Бобо Афзал моро ба хулосае овард, ки 

ӯ дар гуфтани ин навъи шеърӣ табъи салиме дошта, дар радифи ду-се тан аз 

беҳтарин рубоисароён, чун Умари Хайём, Абусайиди Абулхайр, Абдуллоҳи 

Ансорӣ ва дигарон қарор дорад. Аз ин ҷост, ки бархе аз рубоиёти мансуб ба 

Хайём ва дигар шоирони рубоисаро шомили маҷмуаи рубоиёти Бобо Афзал 

гардидаанд ва ҳатто чунин ба назар мерасад, ки шояд бархе аз рубоиёти 

Афзалуддини Кошонӣ низ аз матни комили рубоиёти ӯ берун монда, ба шуарои 

дигар нисбат дода шудаанд.

Ҳамчунин, Афзалуддини Кошонӣ дар сурудани ғазал, ки яке аз жанрҳои 

маъмули адабиёти даврони ӯ буд, саъй варзида, дар гуфтани қасида ва қитъа ҳам 

табъозмоӣ намудааст.

Шеваи нигориши осори Афзалуддини Кошонӣ дар назму наср фасеҳу сода 

буда, барои мухотабонаш, новобаста ба ихтисос, дастрасу фаҳмост.
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БОБИ III

ХУСУСИЯТҲОИ МАВЗУИЮ БАДЕИИ РУБОИЁТИ БОБО АФЗАЛИ 

КОШОНӢ

3.1. Мавзуъ ва мундариҷаи рубоиёти Бобо Афзал

Доир ба фарогирии мавзуот ва мазмуну мундариҷаи ашъори Бобо Афзал 

Забеҳуллоҳ Сафо қайд менамояд, ки «бештари ашъор ва махсусан рубоиҳои 

шоир, баёни андешаҳои ҳикамӣ ва огоҳонидани хонанда ва шунаванда аз 

нопойдории ҷаҳон ва зикри ҳақоиқи ирфонист» [158, 427].

Воқеан, омӯзишу пажӯҳиш, мушоҳидаҳо, таҳлилу баррасӣ дар заминаи 

мавзуъ, мазмун ва мундариҷаи ғоявии девону маҷмуаҳои рубоиёти Бобо Афзали 

Кошонӣ моро ба чунин натиҷа овард, ки рубоиёти ӯ аз лиҳози мавзуъ ҳама 

ирфонианд, вале онҳоро аз ҷиҳати мазмун метавон ба чаҳор гурӯҳ дастабандӣ 

намуд:

- рубоиёти фалсафӣ;

- рубоиёти ошиқона;

- мазмунҳои иҷтимоӣ;

- рубоиёти пандуахлоқӣ.

Тибқи чунин дастабандӣ рубоиёти Афзулуддини Кошониро ба доираи 

мутолиаву таҳқиқ оварда, мекӯшем андешаву орои ирфонии ӯро то қадри имкон 

баррасӣ намоем.

3.1.1. Рубоиёти фалсафӣ

Замони зиндагии Афзалуддини Кошонӣ ба давроне рост меояд, ки афкори 

ирфонӣ қуввати бисёр дошту тасаввуф ривоҷи рӯзафзун меёфт. Аз ин рӯ, таъсири 

ақоиди ин ҷараён дар эҷодиёти ӯ, махсусан рубоиёташ, хеле зиёд ба назар 

мерасад. Афзалуддини Кошонӣ чун дигар аҳли тасаввуф фаъолияти тафаккур ва 

зуҳуроти онро аз сифатҳои худоии инсон ва рӯшноии чеҳраи ӯро аз таҷаллии 

Зоти азалӣ медонад. Ба ақидаи Бобо Афзал, рисолати инсони комил ба тафаккур, 
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офаридгорӣ ва муносибати хайрхоҳонаи ӯ ба одаму олам вобаста буда, шахси 

покдилу покниҳод метавонад дар олами ҳастӣ бо тоату ибодат ва риёзат вуҷуди 

худро аз ҳама олудагиҳо тахлия сохта, ба Ҳақ пайвандад ва мазҳари таҷаллии 

нури Илоҳӣ бошад.

Ғояи асосии тасаввуфи исломиро бузургдошти инсон, арҷгузорӣ ба 

арзишҳои маънавии ӯ ва эътирофи қадру манзалати ашхос дар ҳаёту ҷомеа 

ташкил медиҳад, ки ин нукта дар суханони зерини орифи машҳур Шамси Табрезӣ 

равшан мунъакис гардидааст: «Каъба дар миёни олам аст, аҳли олам ҷумла рӯ ба 

ӯ кунанд, чу ин Каъбаро бардорӣ, саҷдаи эшон ба сӯи ҳамдигар бошад» [101, 251- 

252]. Воқеан, инсон олитарин офарида, мавҷуди тавоно ва пуриқтидори табиат 

буда, зинда ба руҳи ҷовидонӣ ва абадист. Ҳастии вай аз шароби руҳ, ғизои ақл, 

имону эътиқод, покии ахлоқ ва муҳаббату фидокорӣ сиришта шуда, дарки инҳо 

барои худшиносӣ ва ба ҷо овардани рисолати инсонӣ ба ӯ мадад мерасонад. 

Чунонки дар ҳадис омадааст: «Ман арафа нафсаҳу фақад арафа Раббаҳу (Ҳар кӣ 

худро шинохт, Парвардигори худро мешиносад)». Аз ин ҷост, ки аҳли адабу 

ирфон аз қадимулайём ба масъалаи худшиносӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир 

менамуданд. Ин нукта аз нигоҳи Афзалуддини Кошонӣ низ фурӯгузор 

нагардидааст, зеро ӯ ба хубӣ дарк менамояд, ки инсон зиндагонии ҳақиқиро 

ҳамон вақт эҳсос месозад, ки худро шиносад ва бо шинохти рисолати мавҷудияти 

хеш бо имону эътиқоди қавӣ, ростиву дӯстӣ ва накукориву саховатмандӣ умр ба 

сар барад. Инсон ба василаи худшиносӣ, ки чун зуҳуроти азалият манзур 

мегардад, маърифати Худоро касб менамояд. Бобо Афзал худшиносиро нахустин 

заминаи худошиносӣ медонад. Чунончи, дар ин маънӣ мегӯяд:

Эй он ки ту толиби Худоӣ, ба худ о, 

Аз худ биталаб, к-аз ту ҷудо нест Худо. 

Аввал ба худ о, чун ба худ оӣ, бахудо, 

К-иқрор намоӣ ба Худоии Худо [58, 88].

Ё ин ки ҷои дигар таъкид месозад:

Умре будам зи ҷону дил дар такупӯ, 

Аз ҳасрати он ки ошиқам бар рухи ӯ,
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То ними шабе зи гӯшае бонг омад:

К-ӯ аз ту бурун нест, бирав худро ҷӯ [58, 164].

Андешаҳои ирфонии адиб дар рубоиёти ӯ бештар зимни баёни ҳолу аҳвол, 

сифот ва ахлоқи суфиёна ифода ёфтаанд. Бобо Афзал нишоти зиндагӣ ва саодати 

рӯзгорро дар руҳу равони соф, сиришту тинати пок ва ақлу хиради воло дониста, 

ҳамагонро барои ба даст овардани чунин хасоил даъват менамояд. Маърифати 

ҳастӣ инсонро ба камоли маънавӣ расонида, боиси беҳбудии ҳаёти ӯ ва қадру 

қиматаш дар ин дунёву охират мегардад. Ба ин маънӣ шоир дар рубоии зерин 

таъкид менамояд:

Рӯзе, ки заволи шаш ҷиҳат хоҳад буд,

Қадри ту ба қадри маърифат хоҳад буд.

Дар ҳусни сифат кӯш, ки дар рӯзи ҷазо

Ҳашри ту ба сурати сифат хоҳад буд [58, 135].

Албатта, маърифати тамоми ҳаводиси табиат ба инсон тавассути неруи 

ақлу эҳсос муяссар мегардад. Ақл ҷавҳари шариф ва комилу бениёз буда, далели 

бузургворӣ, азамату кибриёӣ ва худогоҳиву хештаншиносии инсон аст. Дар 

ирфон ақл ҳамчун раҳбару раҳнамоест, ки метавонад насли башарро бо асрори 

олами моддӣ ошно намуда, ӯро то охирин марзҳои ҷаҳони ҳастӣ бибарад ва 

зеҳнашро барои дарёфту шинохти олами фаровоқеӣ машғул дошта, вуҷуди 

инсонро баҳри касби осоиши руҳонӣ такон бахшад. Аз ин ҷост, ки адиб шахси 

оқилро ситоиш намуда, аъмоли некхоҳона ва инсонпарваронаи ӯро зуҳуроти 

олами руҳонӣ медонад. Ба ақидаи адиб, шахси донишманду бохирад сирати 

худро ба қудрати ақл, дониш ва маърифат ороста, аз сифоти ҳайвонӣ ва мавқеи 

инсонии худ огоҳ гашта, аз ҳама гуна афкори мутаассибона ва шарру ҷаҳолати 

нафсонӣ озод аст:

Он кист, ки огоҳ зи ҳиссу хирад аст, 

Безор зи куфру дину аз неку бад аст. 

Кораш на чу ақлу нафс доду ситад аст, 

Огоҳ бад-ӯ ақлу худ огаҳ ба хв(а)д аст [58, 93].
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Бобо Афзал баҳри касби камоли маънавӣ ба маърифат ниёзи шадид 

доштани инсонро дарк намуда, аз равзаи маърифати худовандӣ ҳамин чизро 

тақозо мекунад ва металабад:

Гаҳ тахти Сулаймон ба лаиме бахшӣ,

Гаҳ тоҷи нубувват ба ятиме бахшӣ. 

Ё Раб, чӣ шавад агар маро бе сабабе

Аз равзаи маърифат насиме бахшӣ? [58, 184].

Масъалаи асосии ирфон шинохти зоти Илоҳӣ, яъне воҷибулвуҷуд, 

мебошад, ки ишқу муҳаббати ӯ инсонро пайи камолоти маънавӣ мебарад. 

Мақсаду мароми ҳар як орифи ошиқ дар зиндагӣ расидан ба висоли маҳбуби 

азалӣ ва пайвастан бо Ӯ мебошад, зеро Ӯ ибтидои ҳастӣ ва сабаби пайдоиши 

имконулвуҷуд буда, пайвастан бо Ӯ боиси бақои ҷовидонӣ мегардад. Аз ин 

хотир, ҳар як ориф пас аз шинохту бузургдошти ҷаҳони моддӣ, ки тавассути ақл 

ба ӯ муяссар мегардад, моҳияти ҳастии хешро дарк менамояд ва ҷаҳд месозад, ки 

бо дарёфти ишқи ҳақиқӣ ҳама мушкилоти руҳониву амалии тариқатро рафъ 

намуда, ба дараҷаи фано, яъне расидан ба ҳақиқати мутлақ, ноил гардад. Яке аз 

фаъолияти амалии орифон дар ин роҳ риёзат ва муҷоҳада бо нафс аст. Бобо 

Афзал дар талаби маърифат ва расидан ба Ҳақ идораи нафси саркашро тарғиб 

намуда, инсонро аз итоати он парҳез медиҳад:

То хос Худойро ту аз ҷон нашавӣ,

Бар маркаби ишқ марди майдон нашавӣ.

Шерони ҷаҳон пеши ту рӯбаҳ бошанд,

Гар ту саги нафсро ба фармон нашавӣ [58,178].

Ӯ нафси бадро, ки боиси бешталабӣ, гирифторӣ, беқадрӣ ва шармсории 

инсон мегардад, сарзаниш намуда, дар роҳи ишқ ва талаби ризои маъшуқ танҳо 

донистани аҳкоми шариатро кофӣ намешуморад, балки мутеи Худо буданро 

шарти воқеии мусулмонӣ медонад:

Эй дил, ту даме мутеи Субҳон нашудӣ, 

В-аз кардаи ҳеҷ бад пушаймон нашудӣ 

Қозиву фақеҳу муфтиву донишманд,
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Ин ҷумла шудӣ, вале мусулмон нашудӣ [58,173].

Яке аз марҳалаҳои сулуки ирфонӣ тавҳид маҳсуб меёбад. Тавҳид дар луғат 

ба маънои ягона донистани Худованд аст. Дар «Фарҳанги истилоҳоти ирфонӣ» 

ин вожа чунин тафсир ёфтааст: «Тавҳид исқоти изофот аз Худованд ва яке 

шумурдану яке гуфтану яке намудани Парвардигор аст» [39, 25]. Тавҳид аз 

муҳимтарин усул ва ақидаи аҳли ирфон буда, аз чор мароҳил ё маротиб, яъне 

«тавҳиди имонӣ, тавҳиди илмӣ, тавҳиди ҳолӣ ва тавҳиди Илоҳӣ (абадӣ)» иборат 

аст [43, 267]. Тавҳиди суфиён он аст, ки дида ҷуз яке набинад ва дил ҷуз яке 

надонад. Роҳу равиши ба даст овардани тавҳид ва иқрори он дар миёни аҳли 

ирфон ба таври мухталиф сурат мегирад, яъне баъзе ба забони илму ибодат ва 

бархе ба забони завқу ишорат, барои тай кардани ин мароҳил саъй меварзанд. 

Тавҳид дар тасаввуф эҳтироми самимӣ ба кулли ашё ва мавҷудоти олами ҳастӣ 

мебошад, зеро тамоми мавҷудот аз як сарчашма маншаъ мегиранд.

Бобо Афзал дар роҳи Худошиносӣ яке аз муҳиммот будани тавҳидро иқрор 

намуда, тавсия мекунад, ки инсон бояд нақши хаёлҳои дигарро аз дил бизудояд 

ва ба воситаи корбурди ақл қудрат ва ягонагии Худоро эътироф кунад:

Дар кор каш ин ақли ба кор омадаро, 

То рост кунад кори ба ҳам баршударо. 

Аз нақши хаёл бар дилат буткадаест, 

Бишкан буту Каъба соз ин буткадаро [58, 90].

Орифон муътақиданд, ки вуҷуди инсон аз ду чиз офарида шудааст: яке, гил, 

ки онро колбади зоҳир ё тан мегӯянд; дигаре, нур, ки ба маънии ботини инсон ё 

нафсу руҳ ва дилу ҷон низ таъбир мешавад. Ҳақиқати аслии инсон дар ботини 

ӯст, ки ба чашм нонамоён аст. Ҳама чизи зоҳирӣ, ки ба чашми сар мушоҳида 

карда мешавад, олами шаҳодат ва мумкинулвуҷудро ташкил медиҳад, аммо 

ҳақиқати нафс ё ҷонро, ки аз олами руҳонӣ ва ғайб буда, воҷибулвуҷуд мебошад, 

танҳо ба чашми ботин ё чашми дил, ки басират низ меноманд, дидан мумкин аст. 

Нафс ё руҳ, ки дар қолаби ҷисм асир афтодааст, бар хилофи тан, абадӣ буда, пас 

аз марги ҷисм ба олами худ бармегардад. Аз ҳамин хотир, солик бо муҷоҳадаву 

мукошафа саъй меварзад, то нафси аммораи худро саркӯб намуда, аз ҳама 
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тааллуқоти дунёӣ ва инҳисори «ман»-и хеш раҳоӣ ёбад. Ба ақидаи Бобо Афзал, 

чун инсон майл ба камолоти маънавӣ кунад ва баҳри тавҳид сидқан ҷаҳду талош 

варзад, ба дараҷаи ягонагии ҳастӣ, яъне пайвастан ба Ҳақ мерасад:

Чандон бирав ин раҳ, ки дуӣ бархезад 

В-ар ҳаст дуӣ, зи раҳравӣ бархезад. 

Ту Ӯ нашавӣ, вале агар ҷаҳд кунӣ, 

Ҷое бирасӣ, к-аз ту туӣ бархезад [58, 128].

Афзалуддини Кошонӣ «ба ҳақиқати куллии олами ҳастӣ, ки ҳамаи 

мавҷудоти гетӣ мазоҳир ва ҷилвагоҳи онанд» [160, 2], бовар дошта, таҷаллии 

Худоро дар ҳама ашё, аз ҷумла дар вуҷуди инсон, мебинад ва ба ин ақида аст, ки 

ҳазрати Ҳақ бо вай ба ҳар забон сухан мегӯяд:

Эй он, ки шабу рӯз Худо металабӣ, 

Кӯрӣ, гараш аз хеш ҷудо металабӣ.

Ҳақ бо ту ба ҳар забон сухан мегӯяд:

Сар то қадамат манам, киро металабӣ?! [58, 171]

Бобо Афзал ба намоди гуногуни мароҳили тавҳид ва ба ҳар суфӣ ба таври 

гуногун аёну маърифат гаштани зоти Илоҳӣ ишора намуда, таъкид месозад, ки 

зоти Ҳақ мутлақ ба худ буда, ҳарчанд аз қавлу гуфтаи шоҳидони содиқ (суфиён) 

сифоти ӯ ғайр менамояд, вале дар маҷмуъ бозтоби гуногуни Зоти ягона аст: 

Ҳаққо, ки сифоти ғайр зоти Ҳақ нест, 

Бар қавли гувоҳ содиқи мутлақ нест.

Ҳарчанд ки ғайр менамоянд сифот,

Он ғайр ба ҷуз намудани мутлақ нест [58, 103].

Ба назари Бобо Афзал, ҳама чиз ҳангоми бо Худо будан ва дар такя ба 

қудрати лоязолии ӯ имконпазир аст. Ӯ биноии Худоро далели биноии мо, 

гӯёиашро далели гӯёии мо дониста, доноии моро заррае аз ганҷина ва хиради ӯ 

мешуморад:

Эй, ҷони ту оинаи биноии мо, 

Эй, ақли ту ганҷинаи доноии мо.

Биноии ту далели биноии мо,
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Гӯёии ту далели гӯёии мо [58, 88].

Бобо Афзал чун шахси муътақид ба лутфу афви Парвардигор эътиқоду 

умед дорад ва барои ҳама талаби омурзиш мекунад:

Эй зоти ту берун зи ҳама чуну чаро,

З-он рӯ, ки туӣ раҳиму раҳмон ҳамаро.

Ё Раб, ту дар он рӯз, ки аҳволи ҳама

Пурсӣ, зи карам тушон бубахшӣ ҳамаро [58, 88].

Бобо Афзал ба тавҳид ва аз ин рӯ, ба ҷовидонагии инсон эътиқод дорад: 

Дилтанг машав, ки то ҷаҳон хоҳад буд, 

Аз ту ба ҷаҳон ному нишон хоҳад буд.

Ин ҷисм, ки нопадид гардад зи ту бас,

Ту руҳиву руҳ ҷовидон хоҳад буд [58, 133].

Ба андешаи Бобо Афзал, олами лоҳут (Илоҳӣ) азалӣ буда, новобаста ба 

олами носут (моддӣ), ки фанопазир аст, вуҷуд дорад ва пойдор ба руҳи мутлақи 

абадист. Масъалаи дарки ин мафҳум боиси халқ гардидани инсон ва олами моддӣ 

гардидааст, зеро маҳз руҳи ҷовид, ба қавле Ақли кул(л) ё Худо, сабабгори 

пайдоиши олами боқиву фонӣ буда, қудрати Ӯ қувваи ҳаракатдиҳандаи тамоми 

ашёву ҳодисаҳои табиат маҳсуб меёбад:

Эй омада аз ду кавн зотат берун

В-эй рафъати истифот аз васф бурун,

Аз ҳар ду ҷаҳон ғараз ту будӣ, ҳаққо,

Он дам ки зи амр «коф» пайваст ба «нун» [58, 146].

Ба ақидаи аҳли тасаввуф, инсон ҳамчун олитарин махлуқи офарида зинда 

ба ҷону хирад, яъне заррае аз партави руҳи Илоҳӣ, аст. Афзалуддини Кошонӣ 

ҳастӣ ва арзиши тамоми мавҷудоти оламро бо ҳастии Худованд пайванд медонад. 

Вай руҳро боиси офариниш ва бақои ҷисм, ҷисмро ҳамчун пӯст бар мағз, либос 

бар тан ва колбади ҷон медонад, ки баъди такомули инсон ва ба асли худ 

баргаштани руҳ ҷисм чун пӯсти аз мағз тиҳигашта, либоси бетан ва қолаби беҷон 

арзише надорад. Ба ин маънӣ мегӯяд:

Ҷон мағзи ҳақиқат асту тан пӯст, бубин,
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Дар кисвати руҳ пайкари дӯст бубин.

Ҳар чиз, ки он нишони ҳастӣ дорад, 

Ё партави рӯйи Ӯст ё Ӯст, бубин! [58, 159].

Аз ин хотир, агар ҷисми ӯ, ки аз олами моддист, фано гардад ҳам, тавассути 

қобилият ва дараҷоти худ инсон қодир аст, ки пас аз халъи либоси руҳ ва касби 

камолоти маънавӣ ба асли худ пайвандад. Такомули руҳ дар шикасти қолаби тан 

ва бартараф кардани ҳиҷоби руҳ аст. Аз ин рӯ, Бобо Афзал ҳаёти ҷовидро дар 

фанои пайкари хокӣ медонад:

Эй дил, чӣ хӯрӣ ғами ҷаҳон, шод бирав,

Бишкан қафаси қолабу озод бирав.

Гардест нишаста ҷисм бар домани руҳ,

Доман бифишон зи хоку чун бод бирав [58, 163].

Ҷойи дигар ба ҳамин мазмун мегӯяд:

То доруи дарди ту маро дармон шуд, 

Пасти-м баландӣ шуду куфр имон шуд. 

Ҷону дилу тан ҳар се ҳиҷоби раҳ буд, 

Тан дил шуду дил ҷон шуду ҷон ҷонон шуд [58, 126].

Дар рубоии зерин эътирофи Воҷибулвуҷуд будани Худоро камоли кашфу 

шуҳуд медонад:

Дар мулки вуҷуд нест ҷуз як мавҷуд, 

Ин аст камоли донишу кашфи шуҳуд. 

Воҷиб ба вуҷуби маҳзу мумкин ба қуюд, 

Таслими қуюд кун ба итлоқи вуҷуд [58, 132].

Ҷойи дигар адиб тавҳиди тамоми мавҷудоти кавнайнро эътироф намуда, 

Худоро ба холиқӣ, покиву ягонагӣ, азамату бузургӣ меситояд ва ӯро ломакону 

беҳамто мешуморад:

Эй Сонеи пок, ҷуфту ҳамтои ту нест,

Дар арши маҷид ҷову маъвои ту нест.

Эй Холиқи зулҷалолу раҳмону раҳим,

Ҳастӣ ҳама ҷову ҳеҷ ҷо ҷои ту нест [58, 97].
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Таъбири дигаре, ки марбут ба сулуку таълимоти ирфонӣ аст, ваҳдати вуҷуд 

мебошад. Ваҳдат дар луғат маънои ягонагиро ифода намуда, вуҷуд ба маънои 

мавҷудият, ҳақиқати вуҷуди Ҳақ аст. Ин мафҳум дар фарҳанги истилоҳоти 

ирфонӣ чунин таъбир мешавад: «Вуҷуд воҳиди ҳақиқӣ аст ва вуҷуди ашё иборат 

аз таҷаллии Ҳақ ба сурати ашёст» [39, 71].

Бобо Афзал ба мисли дигар орифон, масалан Аттори Нишопурӣ, Ибни 

Арабӣ, Ҷалолуддини Балхӣ ба ваҳдати вуҷуд эътиқоди қавӣ дорад:

Мустағниву муҳтоҷ ба таҳқиқ якест, 

Зинҳор мабар занн, ки дар ин қавл шакест. 

Ҳаққо, ки яқин донаду бинад, бешак, 

Он кас, ки зи лутфи завқ ӯро намакест [58, 112].

Ба андешаи аҳли тасаввуф, яке аз шартҳои асосии расидан ба ваҳдати вуҷуд 

истиғроқи суфӣ мебошад. Мафҳуми «истиғроқ» дар луғати ирфонӣ ба маънои 

«таваҷҷуҳи зиёд ба ягонагии Ҳақ ва ғӯтавар шудан дар дарёи тавҳид ва худро 

фаромӯш кардан» омадааст [39, 17].

Бобо Афзал чун солику орифи ҳақиқӣ ҳеҷ гоҳ аз андешаву ёд ва зикри Худо 

мунсариф нагардида, бандагии даргоҳи маъшуқи азалиро султонии худ медонад:

Номи Ту давои дили ранҷури ман аст, 

Ёди Ту шифои ҷони маҳҷури ман аст. 

Дар давлати бандагии ишқат имрӯз

Султон манаму зикри Ту маншури ман аст [58, 113].

Нахустин водӣ дар сайру сулуки ирфонӣ водии талаб аст. Бобо Афзал чун 

толиби зоти Илоҳӣ дарк мекунад, ки наздикӣ бо Худо хостан ва талаби лутфу 

раҳмати яздонӣ танҳо ба хоҳишу орзу муяссар намешавад:

Бо ёр бигуфтам ба забоне, ки марост, 

К-аз орзуи рӯи ту ҷонам бархост.

Гуфто, қадаме зи орзу он сӯ неҳ, 

К-ин кор ба орзу намеояд рост [58, 99].

Ӯ бовари худро ба мабдау маод ифода намуда, тавсия медиҳад, ки барои ба 

мақсуди худ расидан бо ҷаҳду талоши хастагинопазир бояд ҳиҷоби руҳро аз худ 
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дур афканд. Ба андешаи ӯ, агар солик дар роҳи талаб неку бошад ва бо шикебоӣ 

ҳама мушкилоти мароҳили қоби қавсайнро паси сар намояд, ба матлуби худ 

мерасад:

Дар роҳи талаб агар ту неку бошӣ,

Фармондаи ин сарои нуҳту бошӣ.

Аввалқадам он аст, ки ӯро талабӣ

В-охирқадам он аст, ки худ ӯ бошӣ [58, 181].

Дар ҷойи дигар талабро нишони ғофилӣ ва тафриқа дониста, иқрор 

мекунад, ки пас аз тай намудани ин водӣ ба идроки ваҳдати вуҷуд расидааст:

Маъшуқа аён буд, намедонистам,

Бо мо ба миён буд, намедонистам.

Гуфтам зи талаб магар ба ҷое бирасам,

Худ тафриқа он буд, намедонистам [58, 155].

Дар рубоиёти Бобо Афзал дар баробари бозтоби масоили марбут ба шеваи 

сайру сулуки ирфонӣ, таҷассуми сифоти толиб ё соликони роҳи Худо низ зиёд ба 

назар мерасад. Аз дидгоҳи Бобо Афзал, соликон дар либоси фақр нуҳуфта, аз 

дидаи кӯтоҳназарон пинҳон ва дар роҳи касби маърифати Илоҳӣ аз ҳама гуна 

шеваву тариқ истифода бурда, аз ному нанг мегузаранд ва ҳатто бори санги 

маломати кофириро таҳаммул менамоянд:

Мардони раҳат, ки сирри маънӣ донанд,

Аз дидаи кӯтаҳназарон пинҳонанд.

Ин турфатар аст, ки ҳар кӣ Ҳақро бишнохт,

Муъмин шуду халқ кофираш мехонанд [58, 139].

Ё ҷойи дигар ба ҳамин маънӣ мегӯяд:

Дӯшам ба харобот зи имони дуруст

Зуннори муғона бар миён бастам чуст.

Шогирди харобот зи бадномии ман

Рахтам бадар андохт, харобот бишуст [58, 107].

Бобо Афзал изҳор медорад, ки барои ба Ҳақ расидан бояд аз баҳри ҳастии 

худ гузашт:
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То муътакифи олами маънӣ нашавӣ, 

Чун ростравон мункири даъвӣ нашавӣ. 

То халъи либоси ҳастӣ аз худ накунӣ, 

Шоистаи хилъати таҷаллӣ нашавӣ [58, 179].

Ӯ таъкид менамояд, ки баҳри дарёфти лутфу марҳамати Худо инсон бояд 

ҳеҷ гоҳ дар банди тамаъ набошад ва бо тавозуъ, зуҳду тақвои худ ҳар моҳро чун 

моҳи рамазон ва ҳар шабро чун шаби қадр донад:

Хоҳӣ, ки ҳилоли давлатат гардад бадр, 

Дар банди тамаъ мабошу дар ҷустани садр.

Хоҳӣ, ки шавӣ чунонки мардон буданд,

Ҳар маҳ маҳи рӯза дону ҳар шаб шаби қадр [58, 141].

Ба андешаи Бобо Афзал, шарти нахустини бандагии Худо дил кандан аз 

вуҷуди хеш ва ҳама мавҷудоти олами моддӣ буда, шахси соҳибназар бояд чун 

ойина аз ҳоли худ бехабар бошад:

Соҳибназарон, к-ойинаи якдигаранд, 

Чун ойина аз ҳастии худ бехабаранд.

Гар равшание металабӣ оинавор,

Дар кас манигар, то ҳама бар ту нигаранд [58, 136].

Бобо Афзал ба он назар аст, ки мардони раҳи Худо аз сирри маърифати 

Илоҳӣ огоҳ буда, медонанд, ки фирқаҳои ислом роҳу равиши гуногун дошта 

бошанд ҳам, мақсадашон ягона, яъне талаби матлуб аст:

Мардони раҳат воқифи асрори туанд, 

Боқӣ ҳама саргаштаи паргори туанд.

Ҳафтоду ду миллат ҳама даркори туанд, 

Ту бо ҳамаву ҳама талабгори туанд [58, 139].

Бобо Афзал қаноатпешагиро яке аз сифоти соликон дониста, амали чунин 

ашхосро розӣ ба ризои Худо будан ва камоли итоат мешуморад ва рағбати халқро 

нопойдор медонад:

Онро, ки бизоаташ қаноат бошад, 

Ҳар чиз, ки карду гуфт, тоат бошад.
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Зинҳор таввалло макун, илло ба Худо,

К-ин рағбати халқ як-ду соат бошад [58, 116].

Бобо Афзал ағлаби мардумро дар дараҷаи нахусти имон медонад ва 

муътақид аст, ки кам касоне ба марҳилаи яқинӣ мерасанд:

Он дил, ки зи меҳру кин бибурид, куҷост?

В-он дида, ки куфру дин навардид, куҷост?

В-он кас, ки зи оғозу зи анҷоми вуҷуд

Фориғ шуду ҷуз яқин наварзид, куҷост? [58, 92].

Ё ҷойи дигар ба ҳамин мазмун мегӯяд:

Имрӯз, агар зоҳиду гар раҳбонанд,

Дар масҷиду дар дайр туро мехонанд.

Кас бар сари риштаи яқин менарасад

В-онҳо, ки расидаанд, саргардонанд [58, 121].

Яке аз талаботи маърифати Илоҳӣ тасфия ва тахлияи вуҷуд аст. Аз ин ҷост, 

ки орифон бо зуҳду риёзат ва парҳезкорӣ мекӯшанд нафси аммораи худро саркӯб 

намуда, вуҷуди худро оинасон софу беғубор гардонанд ва барои таҷаллии нури 

Илоҳӣ омода созанд. Саидҷаъфари Саҷҷодӣ дар шарҳи истилоҳи «оина» 

нигоштааст: «Дар калимоти аҳли завқ мурод аз оина қалби инсони комил аст» 

[43, 45]. Бобо Афзал барои доштани дили софу ҳамчун оина муҷалло чунин 

тавсия медиҳад:

Хоҳӣ, ки шавад дили ту чун оина,

Даҳ чиз бурун кун аз даруни сина:

Кибру ҳасаду зулму ҳарому ғайбат,

Ҳирсу тамау риёву бухлу кина [58, 168].

Аз назари Бобо Афзал, вақте ки дил чун оина соф мегардад, соҳибдил аз 

айби касон чашм пӯшида, фақат айбу ҷурми худро мебинад ва зеҳни ӯ пайи 

бартараф намудани онҳо чунон машғул мешавад, ки аз айби дигарон фаромӯш 

мекунад:

Дӯш оинаи хеш ба сайқал додам,

Равшан кардам, ба пеши худ бинҳодам.
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Дар оина айби хеш чандон дидам, 

Айби дигарон ҳеҷ наёмад ёдам [58, 154].

Мавзуи дигаре, ки дар рубоиёти Бобо Афзал марбут ба сулуки ирфонӣ хеле 

зиёд ба чашм мерасад, фақр аст. Ин мафҳумро Манучеҳри Донишпажӯҳ дар 

фарҳангномаи хеш чунин шарҳ додааст: «1. Фақри ҳақиқӣ адаматулмулк аст, 

яъне фақирро ҳеҷ набошад, ки ба худ изофат кунад, то ҳадде ки аз худ фонӣ 

шавад. 2. Ниёзмандӣ ба Ҳақ. 3. Фақр фаной дар Худост, чунонки марҳилаи 

ҳафтуми сулукро «Фақр ва фано» номидаанд» [39, 56].

Суфиён бар ин боваранд, ки солики роҳи Ҳақ бояд молу дороиро нисори ин 

роҳ намуда, аз гароиш ба молу лаззати дунёӣ канора гирад, зеро танҳо ба ин 

васила ӯ метавонад руҳи худро аз асорати тан раҳоӣ бахшида, ба мақоми ҳақиқат, 

ки нуқтаи охирини камоли инсонист, бирасад. Агарчи ақл дар ин роҳ саъй 

варзида, мақоми шоистае баҳри худшиносии инсон касб намояд ҳам, дар 

шинохти рубубият оҷиз аст. Пас он зери таъсири шавқу шӯри ишқ қарор мегирад, 

зеро маҳз ҷазаботи ишқ инсонро пайи ошкор сохтани асрори ниҳон мебарад ва ба 

ӯ неруву иродат мебахшад. Ба ақидаи Бобо Афзал, пас аз марҳилаи ишқ марҳилаи 

фақр аст, зеро дар ин марҳила ҷони ориф аз мардум табарро меҷӯяд ва худро 

танҳо ниёзманди даргоҳи Худо медонад:

Эй ишқи Ту ақли мо мутарро карда

В-эй ҷуз Ту дилам зи кул табарро карда.

Эй ҷон зи барои хидмати даргоҳат

Худро зи ҷаҳониён мубарро карда [58, 166].

Бобо Афзал муътақид аст, ки агар заррае аз фақри Худо дар ҷаҳон буд, 

дигар кофиру габру тарсо вуҷуд надошт ва ҳама таслими даргоҳи Илоҳӣ буданд:

Як зарра зи фақр агар ба саҳро будӣ,

Не кофиру не габру на тарсо будӣ.

Гар дидаи ҷаҳли халқ бино будӣ,

Ин ришта, ки сар дутост, якто будӣ [58, 186].

Яке аз истилоҳоти маъмули тасаввуфӣ, ки мундариҷаи аксари рубоиёти 

Бобо Афзал маънии онро ойинадорӣ менамояд, вожаи «фано» ё ба қавли орифон 
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«фано фи-л-лоҳ» аст. «Фано» ба маънои луғавӣ мафҳуми нестӣ, завол, нобудиро 

ифода менамояд. Дар луғати истилоҳоти ирфонӣ фано «фонӣ шудани банда дар 

Худо» тафсир шудааст [39, 56]. Ин истилоҳ миёни ағлаби макотиби ирфонӣ чун 

мақсади ниҳоии солики тариқат дониста шуда, ҷойи шубҳае нест, ки аз оёти 

Қуръон, масалан сураи «Раҳмон» «Куллу ман алайҳо фонин. Ва ябқо ваҷҳу 

раббика зулҷалоли ва-л икром (Ҳар кӣ (ё чӣ) ҳаст дар рӯи замин фаношуданист. 

Танҳо боқӣ мемонад зоти Парвардигори ту, ки соҳиби ҷалол ва икром аст)» [51, 

27/25-27] маншаъ гирифтааст. Бобо Афзал ба ин маънӣ ишора намуда, мегӯяд:

Ман маҳви Худояму Худо они ман аст, 

Ҳар сӯ-ш маҷӯед, ки дар ҷони ман аст. 

Султон манаму ғалат намоям ба шумо, 

Гӯям, ки касе ҳаст, ки султони ман аст [58, 113].

Пайваста ба баррасии ин мафҳум Бобо Афзал маргро, ки нуқтаи охирини 

ҳастӣ ва заволи зиндагии моддии одамист, чун гузаргоҳе барои интиқоли руҳ аз 

ҷаҳони фонӣ ба ҷаҳони боқӣ медонад. Ба назари ӯ, марги инсон ба маънои нестии 

ӯ набуда, балки марҳалае аз мароҳили такомули инсонист, ки метавонад ӯро ба 

зиндагии ҷовидонаи дигаре расонида, абадияташро таъмин намояд:

Гар ман мирам, магӯ, ки он мард бимурд, 

Гӯ мурда буду зинда шуду дӯст бибурд. 

Ҷон нури ҳақиқат асту тан муниси хок, 

Ҳақ нур бибурду хок бо хок супурд [58, 139].

Ё ҷойи дигар мегӯяд:

То буди ман аз буди ту омад ба вуҷуд, 

Бе буди ту буди ман куҷо хоҳад буд. 

То буди ту ҳасту бошаду хоҳад буд, 

Нобуди маро завол кай хоҳад буд? [58, 126]

Ҳамин тариқ, ирфон ва бозтоби андешаҳои марбут ба таълимоти мактаби 

тасаввуфӣ, аз қабили тавҳид, ваҳдати вуҷуд, фано, бақо ва ғайра, ки дар атрофи 

як масъала, яъне ишқи Худованд ва маърифати ҳастии ӯ мечархад, яке аз 

мавзуъҳои меҳварии рубоиёти Бобо Афзали Кошониро ташкил медиҳанд.
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3.1.2. Рубоиёти ошиқона

Мусаллам аст, ки муҳтавои ҳар як рубоиёти ирфониро, дар мадди аввал, 

таҷассуми шӯру шавқи ишқ, таъсири он дар кашфи асрори ҳақиқат ва покии 

ахлоқу олами маънавии инсон ташкил медиҳад, зеро манзури асосӣ ва мавзуи 

марказии мактаби ирфон эътирофи ягонагии Худо ва дӯст доштани маъшуқаи 

азалӣ, яъне муҳаббату ибодати Холиқи тамоми олам мебошад. Аз ин ҷост, ки 

«ирфон мактаби ишқи Худо ва тавҳиди зоти Ҳақ» [75, 165] эътироф шуда, гӯё 

«мавзуи асосии ҳар як шеъри ирфонӣ қаблан пешбинӣ гардидааст ва дар он ҷуз 

тавҳид ва ё ваҳдати вуҷуд чизи дигаре наметавонад суруда шавад» [199, 109].

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар шарҳи қасидаи «Хайрияи маймая»-и Ибни 

Форизи Мисрӣ навиштааст, ки «ишқ аз ашақа аст ва гиёҳе аст, ки ба дарахт 

печида ва дарахтро зард ва хушк мекунад. Ҳамчунин ишқ дарахти вуҷуди ошиқро 

дар таҷаллии маъшуқ маҳв мекунад» [86, 116-117].

Муҳаммад Рашшод дар тафсири ишқ менависад: «Ишқ фарти муҳаббат аст 

ва чун ба камол расад, қуворо соқит ва ҳавосро зоеъ гардонад ва табъро аз ғизо 

боздорад ва миёни ошиқ ва халқ малол афканад ва ошиқро аз суҳбати ғайр малул 

кунад, пас ӯ ё бемор гардад ё девона ё ҳалок» [103, 171]. Ишқ «шавқи муфрат ва 

майли шадид ба чизе. Ишқ оташе аст, ки маҳбубро бисӯзад. Ишқ дарёи бало ва 

ҷунуни Илоҳӣ ва қиёми қалб аст бо маъшуқ биловосита» [43, 580].

Ишқ дар адабиёти форс-тоҷик аз ҷумлаи падидаҳое мебошад, ки бо вуҷуди 

эҳсоси хосси инсонӣ буданаш, забони банӣ башар дар баёни дарду асрори ниҳони 

он оҷиз аст. Аз ин ҷост, ки кашфи ин эҳсоси афсунангезу пуртазод, ки инсонро 

маҷзуби хеш гардонида, қалби ӯро мунҳасири шавқу шӯр, ғаму шодӣ, васлу 

ҳасрат, талабу қаноат ва ғайра мегардонад, ошкор сохтани забони ҳоли ошиқ, ки 

бо вуҷуди заъфаронии тан, хеле иродатманду мустағнист, дар қатори дигар 

уламову удабо таваҷҷуҳи аҳли ирфонро низ ба худ ҷалб кардааст. «Аҳли ирфон 

кӯшидаанд, ки то ин вазъи хосси вуҷуди инсонро таъриф кунанд. Ҳар назария дар 

бораи ишқ аз тарафи аҳли ирфон ҳамчун назария дар боби ҳастии инсон дида 

мешавад, яъне ишқ ягона посухи кофӣ ва ақлона ба масъалаи ҳастии инсон аст.
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Ишқи Илоҳӣ низ ба унвони мавзуи қобили мулоҳизаи аҳли ирфон буда, шуҳуду 

ҷазабаи он ормони ғами орифон аст» [86, 123].

Бо вуҷуди адами вожаи ишқ дар Қуръони маҷид назди аҳли тасаввуф он 

ҳамчун камоли эҳтирос маънои хосси истилоҳӣ касб намуда, дар ирфони исломӣ 

аз лавозимоти асосие маҳсуб меёбад, ки барои аз олами фано ба олами бақо сайр 

намудани руҳи солик мусоидат менамояд. Аз ин хотир, ишқ аз диди урафо «асоси 

зиндагӣ ва бақову мавҷудияти олам аст... Зеро тамоми ҳаракоту сукунот ва ҷӯшу 

хурӯши ҷаҳониён бар асоси муҳаббату алоқа ва ишқ асту бас» [43, 583].

Миёни аҳли ирфону маърифат ишқ ба ду навъ, яъне ҳақиқӣ ва маҷозӣ 

шинохта шудааст. «Ишқи маҷозӣ дар тасаввуф -- ишқ ба ин дунё ва ба алоқаҳои 

дунявӣ буда, ишқи ҳақиқӣ -- ишқи Илоҳӣ, ишқи Худо ва ҳар чӣ ба он дунё алоқа 

дорад ва суфиён онро ба ишқи ин дунё, ки гӯё маҷозист, муқобил мегузоштанд» 

[13, 518].

Ишқи ориф ишқи ҳақиқиест, ки дар баробари шавқу иштиёқ ба солик 

неруву ирода бахшида, ӯро водор месозад, то ҳама мушкилоти мароҳили шариат, 

тариқат ва ҳақиқатро тай намуда, ба дараҷаи фанофиллоҳӣ расад.

Ба қавле, ишқ амонатест [43, 130], ки аз рӯзи аласт ба инсон насиб гаштааст 

ва аз ояти 72 сураи «Аҳзоб»-и Қуръони карим «Мо ин амонатро ба осмонҳову 

замин ва кӯҳҳо арза доштем, аз бардошти он сар боз заданд ва аз он тарсиданд. 

Одам ин амонатро бар дӯш гирифт, ки ӯ ситмкору нодон буд» [51, 33/72] маъхуз 

аст. Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ низ ба ин маънӣ ишора намуда фармудаанд:

Осмон бори амонат натавонист кашид,

Қуръаи кор ба номи мани девона заданд [21, 109].

Бобо Афзал чун дигар адибони суфимашраб мақоми ишқро, ки боиси 

имтиёзи банӣ Одам аз сокинони олами сатру малакут маҳсуб меёбад, дар ҳаёти 

инсонӣ басо рафеъ арзёбӣ намуда, онро муҷиби офаринишу абадият ва шарофати 

одамӣ медонад:

Ишқ аз азал асту то абад хоҳад буд,

Ҷӯяндаи ишқ беадад хоҳад буд.

Фардо, ки қиёмат ошкоро гардад,
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Ҳар дил, ки на ошиқ аст, рад хоҳад буд [55, 739].

Ӯ ишқро гавҳари тамоми мавҷудоти ҳастӣ ва неруи асосии 

ҳаракатдиҳандаи мардум ба сӯи камолоти маънавӣ шумурда, муътақид бар он 

аст, ки маъшуқи азал (Худованд) худ мазҳари ишқ буда, инсонро ба сӯи хеш фаро 

мехонад ва ба ҳар васила ошиқу шефтааш мегардонад:

Сайёд ҳам ӯ, сайд ҳам ӯ, дона ҳам ӯст, 

Соқиву ҳарифу маю паймона ҳам ӯст. 

Рӯзе ба тафарруҷе ба бутхона шудам, 

Равшан гаштам, ҳокими бутхона ҳам ӯст [58, 109].

Ба андешаи Афзалуддини Кошонӣ, дарвешиву ошиқӣ ба мисли дарахте 

мебошад, ки бару ҳосили он ҳикмату панд аст, зеро танҳо шахси аз гардиши 

рӯзгор пандгирифта моҳияти ҳастӣ ва асолати руҳонии худро дарк намуда, дасту 

дил аз тааллуқоти дунявӣ бармегирад ва ба хотири ба матлуби худ расидан 

тамоми шебу фароз, талхии ҳиҷрон, иштиёқи васл ва дигар монеаҳоро таҳаммул 

менамояд:

Дарвешиву ошиқӣ дарахтест баланд,

Шохаш ҳама ҳикмат асту бехаш ҳама панд.

Ҳар кас, ки аз он шох яке мева биканд,

Як нима чу заҳр асту дигар нима чу қанд [58, 133].

Аз ҷумлаи мумайизоти ишқи орифон он аст, ки маъшуқи аслии ориф, 

маҳбуби ягона ва бемислу лоязол, яъне Худованд мебошад. Муҳаббати Ӯ боиси 

оғозу анҷоми олами ҳастӣ буда, ҳар як мавҷуди табиат ошиқу гирифтори ӯянд. 

Идроки муҳаббати ӯ ва гирифториву шефтагии чунин як ишқи 

ҳамарофарогиранда инсонро водор менамояд, ки майл ба сӯи камолот намуда, аз 

норасоиҳои ахлоқӣ ва маънавӣ раҳоӣ ёбад. Ибтидои ин раҳоӣ, яъне шинохти 

ақлонии инсон, заминаи воқеӣ дошта, интиҳои он расидан ба камолоти маънавӣ, 

яъне ишқи ҳақиқист. Мақсуди асосии ошиқ висоли маъшуқаест, ки ҳама 

мавҷудоти олам ӯро мепарастанд, зеро «агар ту пиндорӣ, ки Худойро дар ин 

майдони қудрат чун ту бандае нест, ки вайро ба покӣ биситояд, гумонат ғалат 

асту андешаи хато» [43, 581].
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«Мусулмон дар масҷид ва роҳиб дар дайр ва тарсо дар калисо ва бутпараст 

дар бутхона, ҳамаву ҳама дунболи як мақсуд мераванд. Танҳо муаззин нест, ки 

дар масҷид ба яктоии Худо шаҳодат медиҳад, аз ноқуси калисо низ ҳамин тавр 

тарона баланд аст, ҳатто мавҷудоти ҷомид, ки мо онҳоро ба зоҳир безабон ва 

беҷон мебинем, ба бонги ҷалӣ ба тасбеҳ машғуланд, танҳо банӣ Одамро шарафи 

тасбеҳ ҳосил нест, булбулон низ, ки замзама бар шохсорон мекунанд, саргарми 

тасбеҳанд, ҳатто ҳар хори биёбонро ба тасбеҳи ӯ забонест» [184, 90]. Аз ин ҷост, 

ки маъшуқи Бобо Афзал онест, ки тамоми мавҷудоти олам, набототу ҷамодот, 

вуҳушу туюру инсон, ҳама ошиқу гирифтор ва дар талаби васли ӯ буда, забон ба 

тасбеҳаш кушодаанд:

Эй халқи ду кавн зикргӯяндаи ту

В-эй ҷумлаи коинот пӯяндаи ту, 

Ҳарчанд ба кӯшиш натавон бар ту расид, 

Ту бо ҳамаиву ҳама ҷӯяндаи ту [58, 163].

Бобо Афзал сабаби маъсияту гуноҳи банӣ башарро аз тағофули онҳо 

дониста, мақоми мавҷудоти дигарро болотар аз ҷойгоҳи ғофилон медонад:

Ғофил зи гуноҳу дар табоҳем ҳама 

В-аз кардаи худ номасиёҳем ҳама. 

Кӯҳу дару дашту мурғу моҳию гиёҳ 

Доранд зикре, кам аз гиёҳем ҳама [58, 167].

Ишқи ирфонии Афзалуддини Кошонӣ таҷассумгари пайванди азалӣ ва 

руҳонии инсон бо олами ҳастӣ ва Худованд буда, дар заминаи таълимоти исломӣ 

ва Қуръони карим арзи ҳастӣ намудааст. Оташи шавқест, ки ҳанӯз дар рӯзи аласт 

бар вуҷуди банӣ башар афтода, ҳамчун мабдаъ ва пояе барои шинохти сифоту 

лиқои Ҳақ ва ба висоли ӯ расидану оромиши руҳиву равонӣ ёфтани инсон хидмат 

мекунад. Шоири суфимашраб бар ин бовар аст, ки Худованд оғозу анҷоми ҳастӣ 

ва аввалин маъшуқ аст, зеро ҳамаи мавҷудот дар иштиёқи ӯ буда, ба сӯи ӯ 

бозмегарданд [51, 3/55; 51, 30/11], яъне ӯ маншаъ, далели бақо ва камоли 

инсонҳост. Нахустин паёмади ишқ сӯхтан аз ғами шавқу ҳиҷрони ёр буда, Бобо
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Афзал бо ёди ҳасратолуд ишораи нозуке ба хилқати Одам ва ба олами имкон 

омадани ӯ намуда, мегӯяд:

Эй сӯхта аз доғи ҷудоӣ моро,

Бинмуда тариқи бевафоӣ моро, 

Чун оқибати кор ҷудоӣ будаст, 

Эй кош, набудӣ ошноӣ моро [58, 89].

Бобо Афзал яке аз сифоти ошиқи ҳақиқиро ҷоннисорӣ дониста, дар роҳи 

расидан ба ҷонон ҷонбозиро шарт медонад:

Дил дар раҳи ишқи ту амон менадиҳад, 

Дар ишқи ту кас нест, ки ҷон менадиҳад. 

В-аз ҳаҷри ту гум гашт сарриштаи халқ 

В-аз васли ту ҳеҷ кас нишон менадиҳад [58, 134].

Шоир таъкид мекунад, ки ишқи ҳақиқӣ ҳамеша бо номуродӣ ҳамроҳ буда, 

дарди ошиқ аз ҳама дардҳо зӯртар аст:

Дар ишқ ҳар он касе, ки мастуртар аст,

Гӯӣ зи ҳама муродҳо дуртар аст.

Онро, ки ту осуда ҳамепиндорӣ,

Чун дарнигарӣ, аз ҳама ранҷуртар аст [58, 105].

Муаллифони китоби «Шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ» бо 

нақли қавл аз китоби Ибни Арабӣ «Ихтилоф-ан-нос фи-л-муҳаббата» 

менависанд, ки «... инсонҳо дар таваҷҷуҳ ба зоти ишқ ба ҳафт гурӯҳ тақсим 

мешаванд: касоне, ки ақида доранд 1) ишқ итоат аст; 2) ишқ эҳсоси шаҳвонӣ аст; 

3) ишқ руъят аст; 4) ишқ маърифат аст; 5) ишқ чизи табиӣ аст; 6) ишқ ирода аст; 

7) ишқ як имтизоҷ аст. Ҳар гурӯҳе ба зергурӯҳҳое тақсим мешаванд. Масалан, дар 

аввалин гурӯҳ орифоне ҳастанд, ки муътақиданд, ишқ итоат аз Худованд ва 

кӯшидан ба хотири ӯст ва орифоне ҳастанд, ки ақида доранд, ишқ ба маънои 

сипосгузорӣ аз Худованд ба хотири алтофи ӯст» [86, 133].

Маънии ишқи ирфонии Бобо Афзал итоат ва ибодат ба Худованд аст. 

Ибодатест, ки иҷроишаш фарз буда, боварӣ ба Худованд ва дарёфти сифоту 

алтофи ӯ муҷиби саодати ориф аст. Ӯ Офаридгорро бо асмову сифоти фаровон, ба 
120



монанди «Дӯст», «Ҷонон», «Ҳақ», «Ҳакам», «Раб», «Зоти бечуну чаро», «Раҳиму 

Раҳмон», «Холиқи зулҷалол», «Довар», «Сонеи пок», «Қодири мақдуру 

фарёдрас», «Мустағнӣ» ва монанди инҳо васфу ситоиш намуда, бе ҳеҷ чуну чаро 

ба ҳукми ӯ итоат менамояд, зеро ҳукми Худо шоистатарин ҳукм аст:

Ҷуз Ҳақ ҳакаме, ки ҳукмро шояд, нест, 

Ҳасте, ки фузун зи ҳукми Ҳақ ояд, нест. 

Ҳар чиз, ки ҳаст, ончунон мебояд,

Ҳар чиз, ки ончунон намебояд, нест [58, 102].

Орифи кошонӣ, ки дар талабу омӯзиши улуми адабу фалсафаи замонаш 

тақаддуме ҳосил намуда буд, пайи дарёфти маърифати асрори вуҷуд саъй 

меварзад, вале замоне ки мехоҳад бо шаҳпари ақлу андеша ба боргоҳи маъшуқ ва 

ҷалоли кибриёӣ роҳ ёбад, пойи ақлро ланг мебинад:

Не ақл ба кунҳи лоязоли ту расад, 

Не нафс ба домани камоли ту расад. 

Ваҳм арчи муҳити таҳту фавқ омад, лек 

Кай гирди сарочаи ҷалоли ту расад?! [58, 140]

Ӯ ҳақиру нотавонии ақлу нафсу ваҳми инсониро дар роҳи идрок ва 

маърифати Кирдигор иқрор намуда, ягона василаи наҷотро дар алтофи Худованд 

мебинад, зеро Офирдгор, бо вуҷуди холиқу мустағнӣ буданаш, дӯст медорад, ки 

шинохта шавад ва аз ин лиҳоз ишқи худро чун имон ба бандагони холисаш 

арзонӣ мекунад. «Касоне, ки имон доранд, пуршӯртар ба Офаридгор ишқ 

меварзанд. Ҳар қадар имон афзоиш меёбад, ишқ низ фузунӣ меёбад, яъне ишқ 

дараҷоти мухталиф дорад, ки олитарини онҳо ба касоне муяссар мешавад, ки 

сифоти худовандӣ, монанди маърифат, раҳмат ва ғайраро доранд» [86, 128-129]. 

Афзалуддини Кошонӣ барои муяссар гардидан ба лутфу сифоти яздонӣ 

сарсупурдагӣ ба ҳукми ӯ, пок намудани вуҷуди худ аз ҳама гуна кибру манӣ ва бо 

обшори сиришк тасфия намудани ботинро зарур мешуморад:

Эй банда, агар Худойро дорӣ дӯст, 

Аз кибру манӣ пок бурун овар пӯст. 

Менолу ҳамегирю зорӣ мекун,
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К-ӯ нолаи зори ошиқон дорад дӯст [58, 96].

Дарду ранҷи ишқ дарди ҷисмонӣ нест, он дарди ноаёну руҳонӣ ва нишонаи 

маърифату огоҳии вуҷуди ошиқ аз латофати ҷамоли беназири маъшуқ аст. Ин 

дард тавъам ба риёзати суфиёна буда, шиддати шавқ ва азоби ҳиҷрони ёр василаи 

комил гаштани орифи ошиқ ва пайвастани ӯ ба маҳбуб мегардад. Аз ин ҷост, ки 

Бобо Афзал аз эҳсоси чунин дард шукргузориву ифтихор намуда, собирӣ ва 

шавқу ниёзмандии ошиқро камоли сарбаландиву ҳушмандӣ ва дардмандӣ 

медонад:

Пастем чу хоку сарбаландӣ ин аст,

Мастем зи ишқу ҳушмандӣ ин аст.

Бо ин ҳама дард номи дармон набарем,

Ҳаққо, ки камоли дардмандӣ ин аст [58, 101].

Ғами маъшуқ ва ишқе, ки Бобо Афзалро асири худ намудааст, ҳузни беҳуда 

набуда, кашфи ҳақиқати мутлақест, ки ба ӯ муждаи ваҳдоният ва абадиятро 

медиҳад. Аз ин хотир, ин ғам, бо вуҷуди ҳастисӯз будан, тарабфизову шодиангез 

аст, зеро ошиқ медонад, ки маҳз ҷонфидоӣ боиси ба висоли маъшуқ расидани ӯ 

мегардад:

Ҳар гоҳ дилам бо ғамат анбоз шавад,

Сад дар зи тараб ба рӯи ман боз шавад.

Ғамгин нашавам чу ҷон фидои ту кунам,

Тиҳу чу шикори боз шуд, боз шавад [58, 140].

Бобо Афзал, ки пойбанди ақоиди ирфонист, дар ҳама мавҷудоти табиат 

партави таҷаллии маъшуқро мебинад. Ӯ маъшуқи худро зебои бемислу беҳамто 

ва ишқи ӯро фарогири замину само меҳисобад:

Ҳусни ту раҳи Юсуфи чоҳӣ бизанад,

Ишқи ту зи моҳ то ба моҳӣ бизанад.

Бисёр намондааст дар олами қудс,

Султони дили ту зар ба шоҳӣ бизанад [58, 129].
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Бобо Афзал чун орифи ошиқ дар тамоми мавҷудоти олам таҷаллии сифоти 

Ҳақро мушоҳида намуда, муътақид аст, ки ишқи орифи содиқ дар ниҳояти кор 

ӯро ба мақсуд мерасонад ва байни онҳо фарқи ошиқиву маъшуқӣ намемонад:

Рав, маркаби ишқро қавӣ рону матарс,

Рав, мусҳафи маҷдро ту бархону матарс.

Чун аз худу ғайри худ мусаллам гаштӣ,

Маъшуқ ту ҳам худӣ, яқин дону матарс [58, 145].

Орифи шоир барои расидан ба лутфу марҳамати маъшуқ мавқеи ибодату 

дуо, муноҷоту зикри пайваста ва сабру таваккулро муҳим арзёбӣ намуда, дар 

мусаннифоташ менигорад: «Эй ҷӯяндагони роҳи ҳикмату пӯяндагони тариқи 

саодат, бояд ки бисёрдуо бошед дар умури дунявӣ ва ухравӣ, чи нисбати дуо бо 

мабодии матлуб ҳамчунон нисбати фикр бувад бо натиҷа ва ҳамчунонки дар 

ақиби фикр вусули натиҷа мумкин бувад, дар ақиби дуо вусули матлуб» [55, 656]. 

Аз ин хотир, Бобо Афзал ҳеҷ гоҳ аз андешаву ёд ва зикри Худо мунсариф 

нагардида, дар роҳи ишқи ӯ ҳама ҳастии худро фаромӯш месозад:

То силсилаи ишқи Ту дар гӯшам шуд, 

Ақлу хираду ҳуш фаромӯшам шуд.

То як варақ аз ишқи Ту ҳосил кардам,

Сесад варақ аз илм фаромӯшам шуд [58, 127].

Орифи шабзиндадор бо дуову сано ба маъшуқаи мастураи худ рози дил 

мегӯяд, саропо ҳушу гӯш шуда, мунтазири лутфу марҳамати ӯ мегардад ва 

муштоқона нидо мекунад:

Аз завқи садои поят, эй раҳзани ҳуш 

В-аз баҳри назораи ту, эй мояи ҳуш, 

Чун мунтазирон баҳри замоне сад бор 

Дил дар раҳи чашм ояду ҷон дар раҳи гӯш [58, 145].

Шоир бо вуҷуди идроку эҳсоси оташи шуълавари ишқ, ки рӯз то рӯз 

хирмани ҳастии ӯро ба дасти фано медод, бе раҳнамои шариат пой дар олами 

тариқат намениҳад ва аз раҳнавардони пешину паёмбари ростин талаби имдоду 

шафоат мекунад:
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Эй зоти ту дар ду кавн мақсуди вуҷуд, 

Номи ту Муҳаммаду мақомат маҳмуд. 

Дил бар лаби дарёи шафоат бастем, 

З-он рӯй равон мекунам аз дида ду рӯд [58, 123].

Бобо Афзал гоҳо ба ҳолати қабз гирифтор мешавад. Қабз дар луғати 

ирфонӣ ба маънои «гирифтагӣ ва қабзи дил аст». «Қабз он ҳолате аст аз солик, ки 

аз адно ба аъло тараққӣ натавонад кард ё мекунад, аммо завқу лаззати он 

намеёбад ва ҳеҷ балое бар суфӣ болотар аз қабз нест» [39, 57]. Бобо Афзал аз ин 

ҳолат ва беэътиноии маъшуқ дар ранҷ буда, нидо мекунад:

Боз ову даруни ҷони ман манзил кун, 

Ё ҷой даруни дидаву ё дил кун.

Ё теғи ҷафо бикаш, маро бисмил кун,

Алқисса, биё, фикри мани бедил кун [58, 158].

Бинобар ин, кор аз ҳадди гиря мегузарад ва ошиқ гиребон чок мезанад, 

аммо марди ишқи Бобо Афзал дар ин марҳала дасти тавонотар дошта, пероҳани 

дил чок мезанад:

То чок задам зи ишқ пероҳани дил,

Ҷуз дард надидам зи ту перомани дил.

То лоҷарам аз дӯстӣ, эй душмани дил,

Дар хуни ду дида мекашам домани дил [58, 149].

Офаридгор ё маъшуқи азалӣ аз ҳама мавҷуди дунёӣ бениёз аст. Аз ин рӯ, 

ошиқ, ки ниёзманди лутфу марҳамати Илоҳӣ аст, исиғнои ӯро эътироф намуда, 

меситояд. Истиғно дар луғати ирфонӣ ба маънои «бениёзӣ ва қатъи алоқа аз молу 

ҷоҳ» шарҳ ёфтааст [39, 17]. Дар марҳалаи истиғно солик эҳсос менамояд, ки 

Худованд аз ҳамаи коинот бениёз аст. Истиғнои Ҳақ бениёзии Худованд аз кулли 

ҳастӣ аст, вале истиғнои солик бениёзӣ аз ғайри ӯ ва ниёзмандӣ ба Худованди 

мутаол аст. Дар ағлаби рубоиёти ошиқонаи Бобо Афзал таъкид мешавад, ки 

маъшуқ (Худованд) бениёз буда, муҳтоҷ ба дӯст доштан ё надоштани ошиқ нест, 

баръакс, ошиқ муҳтоҷ буда, ниёз ба раҳнамоӣ ва лутфу марҳамати Ӯ дорад. 

Рубоии зерин ифодагари ҳамин мазмун аст:
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Эй лутфи ту дастгири ҳар худрое, 

В-эй афви ту пардапӯши ҳар расвое.

Бахшой бар он банда, ки андар ҳама умр 

Ҷуз даргаҳи ту ҳеҷ надорад ҷое [55, 749].

Бобо Афзал ишқи ҳақиқиро орӣ зи ҳама олудагиҳои нафсониву ҷисмонӣ ва 

султони вуҷуди инсонӣ дониста, барои сафои ҳуҷраи ботин ва ҳузури ишқ дар 

дил муътақид аст, ки бояд хиргоҳи вуҷудро аз худ, яъне худбиниву худпарастӣ, 

холӣ кард:

Рав, хона бирӯб, шоҳ ногоҳ ояд, 

Ногоҳ ба назди марди огоҳ ояд.

Хиргоҳи вуҷудро зи худ холӣ кун,

Чун пок шавӣ, шоҳ ба хиргоҳ ояд [58, 134].

«Олитарин ҳадафи ишқи Илоҳӣ ин руҳи инсонро аз хоби ғафлат бедор 

кардан, уруҷи руҳро аз умури моддӣ ба сӯйи умури ақлонӣ, аз мавҷудоти маҳсус 

ба сӯйи мавҷудоти руҳонӣ гардондан аст» [86, 124]. Тараннуми ишқи Илоҳӣ ва 

баёни шавқу шӯри хаёлангези он дар шеъри Бобо Афзал як навъ даъват баҳри 

интишори ирфон ва тарбияи назариву амалии толибону соликони роҳи ҳақиқат 

аст. Шеъри ӯ таҷассумгари руҳи устувор ва ҷони беқарори ошиқест, ки шабу рӯз 

дар ҳасрати дидору гуфтори дилбар буда, хуфтагони водии ҳайратро ҳушдори 

бедорӣ медиҳад:

Бархез, ки ошиқон ба шаб роз кунанд, 

Гирди дару боми дӯст парвоз кунанд.

Ҳар ҷо, ки даре бувад, ба шаб дарбанданд,

Илло, дари дӯстро, ки шаб боз кунанд [58, 124].

Шоири суфимашраб дар хилваткадаи розу ниёз парда ба як сӯ меафканад, 

дар оинаи вуҷуд таҷаллии нури Ҳақро мебинад ва фараҳмандона бо маъшуқ 

сухан мегӯяд:

Аз рӯи ту шод шуд дили ғамгинам,

Ман чун рухи ту ба дигаре бигзинам?

Дар ту нигарам, сурати худ мебинам,
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Дар худ нигарам, ҳама туро мебинам [58, 150].

Пас, баҳри барҳам задани асрори дуӣ орифона ғайрати пурсишу посух 

мекунад:

Дар доми бало ту дона пошӣ ё ман?

Пешонии шерон ту харошӣ ё ман?

Гар ман на туам, бе ту сухан натвон гуфт,

Чун ман ту шудам, ту гуфта бошӣ ё ман? [58, 160]

Чун шоири равшандил ба идроки асмову сифоти Зоти кибриёӣ восил 

гардида, руҳан сайри олами қудс менамояд, баҳри раҳнамоӣ ва ифшои рози ҳастӣ 

ба раҳнавардони водии ишқ ҷиҳати шинохти лиқои Ҳақ панд медиҳад: «Бидон, 

ки ба Худой расидан на аз он рӯй бувад, ки Худойи азза ва ҷалла ҷойе бувад дун 

ҷойе ва басари мардум аз дури масофат ба вай нарасад ё вақте буваду вақте на, 

балки ҳеҷ вақту ҳеҷ ҷой бе Худо набувад ва ин лиқо ҳаргиз нест, ки нест, лекин 

халқро басару илми лиқо нест, чунонки гуфт: «Ва наҳну ақрабу илайҳи мин 

ҳаблил варид» (Мо наздиктарем ба инсон аз шоҳраги ӯ) [51, 50/16] ва дигар ҷой 

гуфт: «Ва наҳну ақрабу илайҳи минкум ва локин ло тубсирун» (Ва мо 

наздиктарем ба ӯ нисбат ба шумо дида, лек шумо инро намебинед) [51, 56/85] ва 

ҳамчунин гуфт: «Яъламу мо ялиҷу фи л-арзи ва мо яхруҷу минҳо ва мо янзилу 

мина самои ва мо яъруҷу фиҳо ва ҳува маъакун айнамо кунтум валлоҳу би мо 

таъмалуна басиру» (Ва он чи (яъне набототу растаниҳо, оби чашмаҳо ва ғайра), 

ки хориҷ мешавад аз замин ва он чи (яъне ризқу насиба, хайру баракат), ки фуруд 

меояд аз осмон ва он чи (яъне амали солеҳ, дуову илтиҷо), ки боло меравад ба сӯи 

осмон ва Худованд бо шумост ҳар ҷо, ки бошед ва Худо ба кирдору аъмоли шумо 

биност) [51, 57/4; 55, 265].

Бобо Афзал биноӣ, шунавоӣ ва доноии инсонро ба ду гуна: хос ва ом ҷудо 

мекунад: «Он чи ом бувад, чун шунавоӣ, ки бад-он сухани мардум шунавӣ ва 

биноӣ, ки бад-он мардум ва кирдори мардумро бинанд ва доноӣ, ки бад-он 

аҳволи зоҳири ин ҷаҳон тавон донист. Ва он чи хос бувад шунавоие, ки бад-он 

рози Худой шунавид ва биноӣ, ки бад-он бори Худою кирдори Худой бинанд ва 

доноӣ, ки бад-он аҳволи он ҷаҳон тавон доиист... Пас Худой-таоло аз касе 
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маҳҷуб нест, лекин касе ба вай расад, ки аз ҳавову ҳавас пок бувад ва ба раҳмати 

Худой-таоло самъу басараш бигшояд ва дилаш машруҳ шавад, то ба қурбу 

иттисол бад-он ҷаҳон омурзида шавад» [55, 266].

Метавон гуфт, ки Бобо Афзал соликест, ки мароҳили уруҷро паймуда, аз 

баракоти тарку таҷрид, дуову ибодат ва сабру таҳаммули хеш ба нури хос 

расидааст ва мавриди марҳамату алтофи маъшуқ қарор гирифта, басирати хосаш 

ҷамоли баркамоли маҳбуби беҳамтояшро муоина мекунад:

Чун дастаи гул баста ба даст омадаӣ, 

Чун наргиси пурхумори маст омадаӣ. 

Гар хуни дилам хӯрӣ, зи дастат надиҳам, 

Зеро ки ба хуни дил ба даст омадаӣ [58, 179].

Пас аз паймудани мароҳили шариату тариқат руҳи орифи ошиқ сайри 

олами лоҳут мекунад ва чун ҳумо дар баландиҳои Қоф ошён мегирад. Дар 

хилвати андеша ғарқи дарёи раҳмат ва маҳви қудрату малоҳати ҷонону 

ҷонофарин гардида, мегӯяд:

Ё Раб, чӣ хуш аст бе даҳон хандидан, 

Бе миннати дида халқи олам дидан.

Биншину сафар кун, ки бағоят некуст,

Бе заҳмати по гирди ҷаҳон гардидан [58, 161].

Аз таҳлилу баррасии ашъори ошиқонаи Бобо Афзал метавон ба хулосае 

омад, ки адиб баҳри ифшо сохтани андешаҳои ишқӣ-ирфонии худ аз латофату 

иқтидори сухани мавзун ва мухтассоти жанри рубоӣ моҳирона истифода 

бурдааст. Рубоиёти ӯ дар ифшои муаммои офариниш, авотиф ва эҳсоси латифи 

вуҷуди инсонӣ, яъне ишқ ва ангезаҳои он, басо дилангез буда, на камтар аз 

таронаҳои ошиқонаи Абусайиди Абулхайр, Абдуллоҳи Ансорӣ, Мавлавӣ ва дигар 

орифону ишқиясароён аст. Ҳатто ҷойи тардиду шубҳае нест, ки маҳз баёни ин роз 

ва эҳсоси ғалаёни дарди ишқ, ки аз шеваи ирфони Бобо Афзал бармеояд, ӯро ба 

гуфтани рубоиёти ошиқонаву орифона водор намудааст.
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3.1.3. Мазмунҳои иҷтимоӣ

Мусаллам аст, ки авзои замон ва зиндагии иҷтимоии мардум ба руҳияи 

эҷодкорон ва мундариҷаи осори онҳо бетаъсир намемонад. Даврони зиндагӣ ва 

фаъолияти эҷодии Афзалуддини Кошонӣ ба пурваҳшаттарин таърихи мардуми 

форсизабон мувофиқ омадааст. Албатта, ҳодисаҳои мудҳишу ҳавлангез ва 

хисороту харобиҳое, ки тохтутози муғулҳо ба сари мардум, аз ҷумла аҳли Кошон 

ва навоҳии атрофи он оварда, боиси аз равнақ мондани илму ҳунар, хору залил 

гардидани олимону донишмандон ва заифии ақлониву ахлоқии ҷомеа гашта 

буданд, ба руҳияву зеҳни мутафаккир ва орифи бузурге чун Афзалуддини 

Кошонӣ сахт таъсир доштааст. Бобо Афзал авзои ҷамъияти замони худ, тазодҳои 

зиндагӣ ва ормонҳои инсониро хеле дақиқкорона мушоҳида намуда, зимни баёни 

афкори хеш онҳоро басо моҳирона мавриди истифода қарор додааст. Аз ин ҷост, 

ки дар рубоиёти ӯ мазмунҳои фалсафӣ-иҷтимоӣ низ мавқеъ пайдо намуда, 

оҳангҳои яъсу ошуфтагӣ, бечораноливу бенавоӣ, шиква аз замона, нобаробарии 

ҷамъиятӣ, беқадрии илму дониш ва аҳли он, зулми аҳли ҷоҳу мансаб, мазаммати 

риёкорӣ, таассуби динӣ ва монанди инҳо роҳ ёфтаанд.

Зимни мутолиа ва ошноӣ бо ашъори ӯ нолаву андуҳ, ғаму ранҷи беҳудуд ва 

гирифтагии қалби шоир аз воқеот ва авзои сиёсӣ-иҷтимоии замонаш баръало 

намудор мегардад. Чунончи, дар рубоии зерин Бобо Афзал ошӯбу ҳаводиси 

пуршӯри замонаашро ба туфони Нуҳи набӣ қиёс намуда, пайомади 

лашкаркашиҳои муғулҳоро ҳазорон маротиба мушкилтару ҳавлангезтар аз 

туфони ҳалокатбор медонад:

Чархи фалаку ситора гирён дидам, 

Ин меҳнату ғам, ки кас надид, он дидам. 

Нуҳе ба ҳазор сол як туфон дид,

Ман Нуҳ наям, ҳазор туфон дидам [58, 152].

Мусаллам аст, ки ифода ёфтани фикрҳои фалсафӣ-иҷтимоӣ дар рубоӣ яке 

аз хусусиятҳои барҷастаи он ба ҳисоб меравад, зеро ҳар як рубоии фалсафӣ ба 

таври худ метавонад ақидаҳои гуногунро роҷеъ ба маърифати олами фониву
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боқӣ, ҳаёти иҷтимоӣ ва табиати одамӣ ифода карда, дар муаррифии андешаву оро 

ва мавқеи ҷамъиятии гӯянда нақши мусбат бозад. Метавон гуфт, ки ҷаҳонбинӣ ва 

ҷомеашиносии Афзалуддини Кошонӣ танҳо мубтанӣ ба таъриху фалсафа ва 

воқеоти иҷтимоӣ нест, балки вай, қабл аз ҳама, чун як мусулмони таслим бар 

суннату аҳкоми шариат ва пиру муршиди раҳнавардони олами маъниву ҳақиқат 

аз Қуръону ҳадис илҳом гирифта, пайдоиши иҷтимоъро бар мабдаи аслӣ ва 

афзоиши насли башар марбут медонад:

Ҳарфе зи миёни «коф»-у «нун» пайдо шуд, 

З-он ҳарф вуҷуди Одаму Ҳавво шуд.

Аз сурати ҳар ду он чи омад ҳосил, 

Мероси ҳақоиқи ҳама ашё шуд [58, 129].

Ба андешаи Бобо Афзал, мавқеи иҷтимоии инсон аз рӯи ақлу хирад ва 

донишу гавҳари мардумияш муайян мегардад, зеро инсонҳо аз назари зоҳирӣ ба 

ҳам шабеҳ бошанд ҳам, аз лиҳози фарогирии илму дониш, санъату ҳунар ва 

истеъдод аз ҳам тафовути куллӣ дошта, баъзе мартабаи фармонравоӣ ва баъзе 

мартабаи фармонбардорӣ касб менамоянд. Бояд ёдовар шуд, ки Бобо Афзал 

масоили иҷтимоъро на танҳо дар осори манзум, балки дар осори мансураш ҳам ба 

таври возеҳ баррасӣ кардааст. Чунончи, дар рисолаи «Созу перояи шоҳони 

пурмоя» менависад: «... ва мардумро ба мартабаву фазилат бартар аз номардум 

ёфтам, чи хосияти ҳама гавҳарони зинда ва мурда ӯро бувад ва хосияти мардумӣ 

бар сар. Ва аз мардум баъзе сарвар ва фармонпазир, ки сарварон ва 

фармонгузоронро хосияти ҳар мардуме бувад ва ба хосияти тадбиру корсозӣ ба 

фармон фузун будан.» [55, 84].

Бобо Афзал шоҳи одилро сояи Яздон дониста, ақлу илм ва донишу 

маърифатро аз муҳимтарин вижагиҳои салтанату сарварӣ меҳисобад, зеро агар 

инсонро дар ҳар умуру хислате зиддият мавҷуд бошад, дар умури ақлӣ ихтилоф 

нест: «. ва аз хасоили подшоҳ яке он аст, ки вайро мухолиф набувад, ки мояи 

табоҳиву нопояндагӣ ба тазоду хилоф аст ва тағйири ҳоли матбуоти ҷаҳонро 

сабаб ғалабаи зиддӣ аст ва аз мавҷудоти олам ҳеҷ ба мартабаи зиддӣ наздиктар ба 

мардум нест, на аз рӯйи ҳавоси ҳиссиву ҷисмонӣ, балки аз рӯйи хосияти ақл, ки 
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ақл зид надорад ва ақл ҳамаи аздоду мухолифони якдигарро бидонад, чун 

ҳарорату бурудат ва рутубату юбусат ва ҳаёту мавт ва ҳаракату сукун» [55, 99]. 

Аз ин гуфтаҳои адиб бармеояд, ки чун подшоҳ соҳибмаърифату хирадманд 

бошад, касе дар мухолифат бар ӯ баробар нахоҳад омад. Ӯ бо қудрати ақлу хирад 

адолати иҷтимоиро барқарор дошта, боиси устувории дину давлат ва пушту 

паноҳи раъияти худ мегардад:

Султон, ки на одил аст, шайтон бошад, 

Гурги рамаву шағоли бустон бошад.

Гар адл кунад, сояи Яздон бошад,

Пушти хираду паноҳи имон бошад [58, 136].

Аз ин рӯ, шоир ҳокимону мансабдорони бефазлу беадолати даврони худро 

инсони комилу лоиқи салтанат намешуморад ва ҳасратолуд ишора менамояд, ки 

маҳз бедонишӣ ва завқу салиқаи пасти ҳукуматдории онҳо боиси густариши 

зулму ҷоҳилӣ, разолату ваҳшоният ва нобаробарии иҷтимоӣ гардидааст:

Афсӯс, ки нони пухта хомон доранд, 

Асбоби тамом нотамомон доранд.

Онон, ки ба бандагӣ намеарзиданд,

Имрӯз канизону ғуломон доранд [58, 120].

Дар ашъори Бобо Афзал норизоӣ аз вазъияти замон ва аҳволи номусоиди 

шахс дар ҷамъият гоҳо бо оҳангҳои яъсу навмедӣ ва мазаммати чархи фалак 

ифода меёбад. Дар зери мафҳуми «чархи фалак», бешубҳа, ҳокимони давр, 

соҳибони ҷоҳу мансаб ва уламои мутаассиби дин дар назар дошта шудааст, зеро 

маҳз ҷоҳиливу ноаҳлӣ ва бешталабии онҳо боиси овораву бечорагии мардум 

гаштааст. Дар ин қабил рубоиҳои шоир симои шахсии вай ба ҳайси як инсони 

комил, адолатхоҳу озодипарасте таҷассум ёфтааст, ки дар муҳити нобасомону 

зулмовар афтода, аз беилоҷиву танҳоӣ ба азоби руҳӣ гирифтор шудааст, аз ин рӯ 

риндона хитоб менамояд:

Эй чархи фалак, заҳр фишонӣ, то кай?

Хун аз дилу дидаам чаконӣ, то кай?

Аз баҳри яке луқма, ки он рӯзии мост,
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Саргашта ба оламам давонӣ, то кай? [58, 173].

Аз сурудаҳои Афзалуддини Кошонӣ ҳувайдост, ки дили ҳассоси ӯ тоби 

дидану шунидани ҳамаи он ҳаводиси ҳавлангез ва ваҳшонияти замонашро, ки 

ҳокимони давр ва истилои муғул ба сари ҷомеа бор намуда буд, надорад. Аз ин 

рӯ, шоир беҳтарин роҳи раҳоиро дар ирфону инзиво дидааст. Ба андешаи 

инҷониб, рубоии зерин метавонад тақвиятбахши фикри мазкур бошад, зеро аз 

мундариҷаи он аён аст, ки Афзалуддини Кошонӣ ба воқеот ва авзои замони худ 

ишора карда, мушоҳидакорона иброз медорад, ки маҳз аз пайи суду манфиати 

бештаре шудан, ба даст овардани мулку ҷоҳ ва сарвату дороӣ боиси ҳама шарру 

шӯр, нобаробарии ҷамъиятӣ, зиёну заҳмат ва бадбахтиву харобиҳои мардум 

гардидааст:

Ин шӯр бубин, ки дар ҷаҳон афтодаст,

Халқ аз пайи суд дар зиён афтодаст.

Беҳ з-он набувад, ки мо каноре гирем,

Эй вой бар он, ки дар миён афтодаст [58, 98].

Ҳар қадар ки адиб хории фазлу ҳунар, илму ахлоқ ва бандагиву гирифтории 

аҳли фарҳангу маънавиётро медид, руҳи озоду ҳақиқатпарасташ ғарқи ғаму андуҳ 

гашта, аз озору бевафоии чархи ситмагор, яъне замону зимомдорони он менолид:

Эй чарх, чӣ дорам, ки зи ман бистонӣ, 

Муфлис шудаам, ҳанӯз меранҷонӣ.

Фирӯза зи дасти оқиле бистонӣ,

Дар саффи нигини аблаҳе биншонӣ [58, 96].

Шоир саҳнаҳои пурихтилофи зиндагиро бо дидаи борикбин мушоҳида 

намуда, аз вазъи муҳити иҷтимоии худ, ки гоҳе хешону наздикон дар пайи ҷабру 

ҷафои ҳамдигар афтода, ба ҳам бегонаву душманвор муносибат менамуданд, дар 

ғаму ташвиш аст. Чунончи, дар рубоии зерин ба воқеаҳои пуртазоди давронаш, 

яъне беадолативу бемеҳрӣ, зулму тааддии ҳокимони маҳалливу дастнишондаҳои 

муғулҳо, ки ба хотири ҷоҳу мансаб шуда, нисбат ба ҳамватанони худ раво 

медиданд, ишора намуда, шикваомез мегӯяд:

Пайваста дилам зи неши хешон реш аст,
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Пурҷавру ҷафову ғуссаву ташвиш аст. 

Бегона ба бегона надорад коре, 

Хеш аст, ки дар пайи шикасти хеш аст [58, 102].

Бобо Афзал бегонаи вофодорро беҳ аз хешони ҷафокор мешуморад: 

Бегона агар вафо кунад, хеши ман аст

В-ар хеш ҷафо кунад, бадандеши ман аст. 

Гар заҳр мувофиқат кунад, тарёк аст

В-ар нӯш мухолифат кунад, неши ман аст [58, 101].

Бояд хотирнишон намуд, ки нуфузи тасаввуф дар асрҳои ХП-ХШ ва 

таваҷҷуҳи зиёди донишмандону ҳокимони давр ба мақоми ҷамъиятии шайхону 

воизон ва орифону ҳакимон боиси он гардид, ки афроди риёкору ҳарис ва 

тамаъҷӯ худро дар либоси зуҳду тақво печида, тасаввуфро ба худнамоӣ ва тақвои 

намоишкорона омехта намуданд. Ба ин мазмун ишора намуда, адабиётшинос 

Абдушукури Абдусаттор менависад: «Бар асари таваҷҷуҳи бисёри ҳукамо ва 

салотини давр бар болоравии сатҳи зиндагии шахсӣ ва мақоми ҷамъиятии 

шайхону воизон, зоҳидону қаландарон, аз як тараф, сабаби зиёд гардидани 

суфиёни амалӣ, яъне зоҳидону қаландарон, гардид ва аз тарафи дигар, ба он 

оварда расонд, ки дар ин созмони бузурги ирфонӣ афроди риёкор, ҳариси мол, 

хештанхоҳу тамаъҷӯ, ки дар асл на толиби Худо, балки толиби худ ва мақому 

обрӯву ҷоҳу мол буданд, ворид гардида, дар дохили тасаввуф фасоду ҳирс, риёву 

худнамоӣ ва тақвои намоишкоронаро падид оварданд» [75, 328]. Албатта, амали 

чунин ашхоси риёкору фурӯмоя боиси коҳиши қадру манзалати зоҳидону 

орифони ҳақиқӣ ва мавриди гумону тардид қарор гирифтани ахлоқи ирфонӣ 

мегардид. Аз ин ҷост, ки Бобо Афзал воизону машоихи риёкору тамаъҷӯро табли 

баландовозу тиҳимағз номида, худнамоӣ, бесаводӣ ва кизбу дурӯғи онҳоро 

ошкоро мазаммат менамояд:

Эй табли баландбонгу дар ботин ҳеч, 

Бе тӯша чӣ тадбир кунӣ вақти басеч. 

Рӯи тамаъ аз халқ бипеч, ар мардӣ, 

Тасбеҳи ҳазордона дар даст мапеч [58, 115].
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Шоир кирдору аъмоли риёкоронро нишонаи ғофиливу бехирадии эшон 

дониста, мефармояд, ки инсон худро набояд беш аз он чи ҳаст нишон диҳад:

Бигзар зи вилояте, ки он з-они ту нест,

З-он дард нишон мадеҳ, ки дар ҷони ту нест.

Аз бехирадӣ бувад, ки бо ҷавҳариён

Лоф аз гуҳаре занӣ, ки дар кони ту нест [58, 100].

Атомалики Ҷувайнӣ дар нақли қавле аз Чингизхони хунхор вайро «азоби 

Худо» муаррифӣ намуда, аз забони ӯ мегӯяд: «Эй қавм, бидонед, ки шумо 

гуноҳҳои бузург кардаед ва ин гуноҳҳои бузург бузургони шумо кардаанд. Аз 

ман бипурсед, ки ин сухан ба чӣ далел мегӯям? Сабаб он ки ман азоби Худоям. 

Агар шумо гуноҳони бузург намекардед, Худой чун ман -- азобро бар сари шумо 

нафиристодӣ» [35, 81].

Ба андешаи мо, рубоии зерин ишора ба ҳамин мазмун буда, адиб, ҳатто 

фитнаи хонумонбарандози муғулро чун азоби Худо медонад, ки бар асари аъмоли 

мусулмонони риёкору нофармон нозил шудааст:

Аз баҳри намоз рахна дар дин орад

В-аз баҳри закот бар ҷабин чин орад.

Муставҷиби ҳад гардаду он гоҳ Худо,

Дар ҳад заданаш турк зи Мочин орад [58, 119].

Афзалуддини Кошонӣ муаммои офариниш ва маргро, ки яке аз мавзуоти 

баҳсбарангезу асосии фалсафаи иҷтимоӣ маҳсуб меёбад, дар аксари ашъори худ 

мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар ҷустуҷӯҳои беохири рози ҳастӣ ва тафаҳҳуси 

гардиши рӯзгор ба ҳакими бедордил маълум мегардад, ки оқибати ҳама 

мавҷудоти олами моддӣ марг ва нестист. Бо дарки ин нукта ӯ ба худ натиҷа 

мегирад, ки ҳама часпу талоши одамӣ барои ба даст овардани молу мулк ва 

сарвату дороӣ беҳудаву беҳосил аст. Аз ин рӯ, мутаассиф аз он мегардад, ки дар 

ин айём ҳирси молу ҷоҳ ва зебу зинати дунёӣ чашми ақлу дили бештари 

мардумро баста, онҳоро то ҳадде фирефтаву шефта гардонидааст, ки аз оқибати 

ҳастӣ ва кори худ фаромӯш кардаанд:

Имрӯз ба айби худ касе бино нест,
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Афсӯс, ки халқро ғами фардо нест.

В-имрӯз ғубори фитна меангезанд,

Фардост, ки гарди ҳеч кас пайдо нест [58, 96].

Баъзе фикрҳое, ки шоир баён мекунад, гарчи решаашон дар мавъиза аст, 

оҳанги ҳакимона дошта, бозгӯи фалсафаи иҷтимоъ ва олами фонианд. Чунончи, 

адиб таъкид мекунад, ки чун ҳаёти инсон гузарон ва олами моддӣ заволпазир аст, 

инсон бояд ҳар лаҳзаи умри худро ғанимат шумурда, аз маъсиятҳои дунёи 

нопойдор натарсад ва бо ёди воқеоти талхи гузашта худро дилхун накарда, аз 

андешаи рӯзгори оянда, ки ҳанӯз номаълум аст, наҳаросад:

Аз ҳодисаи замони зоянда матарс,

Аз ҳар чӣ расад, чу нест поянда, матарс.

Ин як дами умрро ғанимат медон,

Аз рафта маяндешу зи оянда матарс [21, 144].

Бобо Афзал дилбастагӣ ба ҷоҳу ҷалол ва моли дунёиро аъмоли 

ғайриинсонӣ ва нишонаи нодонӣ медонад:

Онро, ки зи кори бад пушаймонӣ нест,

Бо ӯ асаре зи лутфи яздонӣ нест.

Ғофил шудану дил ба ҷаҳон барбастан,

Ҷуз маҳзи хариву айни нодонӣ нест [58, 93].

Шоир таъкид мекунад, ки инсон бояд дар ҷамъият аз кибру ҳасад дур 

бошад, бо фурӯтанӣ умр ба сар бурда, то метавонад дастгири бенавоёну чорасози 

бечорагон бошад:

Бар ҳар ки ҳасад барӣ, амири ту шавад

В-аз ҳар ки фурӯ хӯрӣ, асири ту шавад.

То битвонӣ, ту дастгирӣ мекун,

К-он дасти гирифта дастгири ту шавад [58, 124].

Бобо Афзал ҳакими нуктасанҷест, ки дар анҷоми умури дунявӣ риояи ҳадди 

эътидолро ҷонибдорӣ менамояд. Адиб қанотпешагӣ ва эътидоли маоши 

зиндагиро тарғиб намуда, аз бешталабӣ, ки боиси ранҷу дарди афроди ҳарис ва 
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пояи густариши зулму тааддӣ дар ҷомеа мегардад, парҳез карданро салоҳ 

медонад:

Аз хони фалак қурси ҷаве беш махӯр,

Ангушт манеҳ бар асалу неш махӯр.

Аз неъмати алвони ҷаҳон чашм бипӯш, 

Хуни дили сад ҳазор дарвеш махӯр [58, 140].

Дар рубоии зерин шоир дар баробари танқиди замонаи феодалӣ, ки аъёну 

ашрофи он молу мулк ва дороиро асоси зиндагӣ ва шарафу бузургӣ 

мепиндоштанд, гӯшзад мекунад, ки ҳар амали хайру неке, ки доред, дар давоми 

зиндагӣ анҷом диҳед, зеро баъди марг ба ҷуз даҳ газ карбос аз ин дунёи дун ва се 

газ замин, ки хонаи охират аст, чизи дигаре насиби шумо нахоҳад шуд. Чунончи:

Рафтам ба сари мазори Маҳмуди ғанӣ,

Гуфтам, ки чӣ бурдаӣ зи дунёи данӣ?

Гуфто, ки се газ замину даҳ газ карбос,

Ту низ ҳамин барӣ, агар сад чу манӣ [58, 181].

Ҷолиби диққат аст, ки шоир тазодҳои зиндагиро дақиқкорона мушоҳида 

намуда, барои ифодаи андешаҳои худ устодонаву хаёлпардозона аз онҳо 

истифода мебарад. Масалан, бо он ки сафед гаштани мӯй ва пирӣ дар осори аксар 

адибон, ба хотири он ки нишонаи маргро падидор менамояд, даҳшатнок тасвир 

шуда бошад ҳам, дар рубоии Бобо Афзал маънии умедвории шоирро таҷассум 

намуда, пас аз шоми тираи навмедӣ омадани субҳи умедро талқин менамояд:

Дар даҳр ба ҳар гуна ҳамедор умед

В-аз гардиши рӯзгор меларз чу бед.

Гӯянд пас аз сиёҳ ранге набувад,

Пас, мӯйи сиёҳи ман чаро гашт сафед? [58, 131]

Аз таҳлили рубоиёти Афзалуддини Кошонӣ бармеояд, ки ӯ дар чаҳорчӯби 

ин қолаби хурди шеърӣ на танҳо андешаҳои ирфониву ҳикамӣ, ҳамчунин афкори 

сиёсиву иҷтимоии худро низ баён доштааст, ки баҳри муаррифӣ намудани авзои 

иҷтимоии замони ӯ мусоидат менамоянд.
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3.1.4. Рубоиёти пандуахлоқӣ

Мусаллам аст, ки мақсад аз офариниши ҳар навъ осори адабӣ, пеш аз ҳама, 

тарбияи насли башар буда, дар меҳвари асосии он симои инсон ва роҳҳои 

ташаккули шахсияти комил меистад. Бобо Афзал низ ба мисли дигар адибону 

орифон моҳияти ҳастии инсон ва камоли маънавии ӯро дар маркази эҷодиёти худ 

қарор дода, тамоми қудрати ақлонии худро баҳри баёни андешаҳое вобаста ба 

роҳнамоии инсон дар зиндагӣ ва дарки маърифату рисолати инсонӣ равона 

намудааст.

Афзалуддини Кошонӣ мавзуи тарбиятро нафси одамӣ дониста, дар рисолаи 

«Мадориҷ-ул-камол» дар мавриди таърифи он мегӯяд, ки нафс аслу ҳақиқат ва 

зоти инсон аст, ки инсон ба воситаи он инсон аст, зеро инсонияти инсон «на ба 

шаклу ҳайати ҷисмонӣ ва на ба рангу сутуҳи зоҳир ва кайфияти авзои зоҳиру 

ботин мардум аст, балки ин чизҳоро ва амсоли инро мояи ҳастӣ он асл аст, ки 

мардум бад-он мардум бувад. Ва низ мардум на бад-он мардум аст, ки ҷону ҳиссу 

ҳаракат дорад ва қомати росту пӯсти аз мӯй бараҳна ва нохуни паҳну рафтан ба 

ду пой ва на низ бад-он ки ӯро хоҳиш бувад ва умеду биму гумону хашму оз» [55, 

9]. Ба андешаи ӯ, агар инсониятро ба ин хусусият ва далоил инсон шуморем, 

монанди он аст, ки «номи гандум бошад бар он гиёҳи сабз, ки бар замин пайдо 

шавад аз гандум барруста, ки на шох дораду на хӯша ва чунин гиёҳро барои он 

гандум хонанд, ки чизе бувад, ки агар бад-он камол расад, ки навъи ӯро тавонад 

буд ва осеби офате ӯро аз он мунтаҳо боз надорад, дар ҳоле ки гандум он аст, ки 

дорои хавосу фавоиди мушаххас аст ва агар он соқро, ки дар оғоз гандум 

номидем, аз он ҷудо кунем, коҳ номида мешавад, ки на табъи гандум дорад на 

фоидаи гандум» [55, 10]. Пас, ӯ мавҷудеро инсон меномад, ки агар имкони 

парвариши ӯ фароҳам шуда, роҳи нодурустро напаймояд ё монеае бар сари роҳи 

парвариши ӯ эҷод нагардад, ба вижагиҳое монанди «андешаи дуруст, биниши 

рост, дониши яқин, гуфтори сидқ ва амсоли ин фазоил» [55, 10] хоҳад расид.

Метавон гуфт, ки дар афкори тарбиятии Афзалуддини Кошонӣ ҳадафу 

мавзуи таълиму тарбия ду қутб дорад: яке, тарбият ба таври ом, яъне одобу 
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рафтор дар муҳити иҷтимоъ; дигаре, тарбияти хос ё ахлоқи ирфонӣ, яъне рушди 

ақлониву руҳонӣ.

Дар андешаҳои ахлоқии Бобо Афзал, тавре ки дар ақоиди аксари урафо 

мушоҳида менамоем, пеш аз ҳама, тарғиби инсонгароӣ, тазҳиби нафс ва тазкияи 

ботин, ки маншаъ аз Қуръону аҳодиси набавӣ мегирад, мақоми шоиста дорад. 

Дар ин қабил рубоиёти шоир масъалаи асосӣ мавъиза ва иршоди соликони роҳи 

Ҳақ маҳсуб ёфта, сифатҳои ҳамидаи инсонӣ, ба монанди некиву накукорӣ, 

қаноатпешагӣ, илму ҳунаромӯзӣ, хирадмандӣ, ростӣ, олиҳимматӣ тарғиб гардида, 

баръакс, хислатҳои ношоистаи инсонӣ, аз қабили бухлу ҳасад, ҷаҳлу нодонӣ, 

худнамоӣ, кибру ғурур ва ғайра маҳкуму мазаммат мешаванд. Масалан, дар 

рубоии зерин шоир ақлу илм ва ҳунарро, ки далели бузургворӣ, хештаншиносӣ, 

халлоқӣ ва зиндагии шоистаи инсонӣ мебошанд, тарғиб намуда, қадру арзиши 

онҳоро аз симу зар бештар медонад. Ба ақидаи адиб, шахси хирадманд вуҷуди 

худро бо қудрати ақл, дониш ва маърифат, ки танҳо ба инсон хос буда, боиси 

тафовути аъмоли ӯ аз дигар ҳайвонот мегарданд, меорояд:

Ороиши мард ақлу фазлу ҳунар аст,

Бо ҳиммати мард симу зар мухтасар аст.

Дун дун бошад, агар ҳама тоҷвар аст,

Саг саг бошад, агарчи бо тавқи зар аст [58, 92].

Афзалуддини Кошонӣ, ки аз ҷавҳари тасаввуфи исломӣ, яъне улуми 

шариату тариқат бархӯрдор буд ва ба таълиму иршоди шогирдону муридон 

ҳамбастагӣ дошт, накукориро беҳтарин хислати инсонӣ ва сарчашмаи саодату 

комронӣ дониста, ҳамагонро барои касби аъмоли наку даъват менамояд:

Бо халқ ба хулқ зиндагонӣ мекун, 

Некӣ ҳама вақт, то тавонӣ, мекун. 

Кори ҳама кас барор аз дасту забон 

В-он гаҳ бинишину комронӣ мекун [58, 157].

Дар таълимоти ахлоқии Бобо Афзал инсон ба ҳайси намояндаи охирин 

қатраи баҳри хилқат ё охирин зарраи ваҳдат аст, ки ба касрат табдил шудааст ва 

бояд барои ба дарёи тавҳид ва ваҳдати хуршед расидан саъй варзида, ҳашмату 
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дороӣ ва хашму дунёталабиро, ки зулмати вуҷуди ӯст, бо аъмолу кирдори неки 

худ бартараф намояд. Ин ориф накукориро болотару волотар аз ҳама шаҳомату 

ҷоҳи дунявӣ шумурда, аъмоли некро далели руҳонияти инсон, сипари аҷал ва 

нишони дастрасӣ ба абадият медонад:

Ин муҳташамиву симу зарҳо ҳеҷ аст, 

Дар ҷанги аҷал ҳама сипарҳо ҳеҷ аст. 

Ҳарчанд ба рӯи кор дарменигарам, 

Некист, ки нек асту дигарҳо ҳеҷ аст [58, 98].

Сухангӯӣ, андешапарварӣ ва нуктапардозӣ аз фазилатҳои муҳимму хосси 

инсонист. Аз ин рӯ, аксари бузургони илму адаби мо дар осори худ доир ба 

паҳлуҳои гуногуни сухан ва сухангӯӣ изҳори назар намудаанд. Воқеан, одамон 

маҳз тавассути забон ва сухан, ки яке аз рукнҳои асосии ҷамъият маҳсуб меёбад, 

ба ҳам мубодилаи афкор намуда, аз эҳсос ва розу ниёзи ҳамдигар огоҳӣ пайдо 

мекунанд. Сухан дорои қудратест, ки одамонро ҳамдилу ҳамнишин мегардонад 

ва ё баръакс. Ба қавле, сухан сеҳр, неруи бузурги созанда ва сӯзанда дорад. Сеҳри 

сухан аз дилу ният ва маҳорату истеъдоди мутакаллим вобаста аст. Аз ин ҷост, ки 

Бобо Афзал ба масъалаи нозукиҳои суҳбату муоширати инсонӣ низ таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир намуда, ҳакимона чунин панд медиҳад:

Кам гӯву ба ҷуз маслиҳати хеш магӯй, 

Чизе, ки напурсанд, ту худ пеш магӯй. 

Доданд ду гӯшу як забонат з-оғоз,

Яъне ки ду бишнаву яке беш магӯй [58, 165].

Табиист, ки дар фасоҳати калом ва баёни муассири андеша на танҳо 

мазмуну оҳанги гуфтор, балки табиату ҳолати мутакаллиму мусоҳибон ва замону 

макони сухангӯӣ аҳаммияти бориз дошта метавонад. Ба қавле, сухан сесаду 

шасту шаш паҳлу дорад. Бо назардошти ин нукта, Бобо Афзал доир ба замон, 

мавқеъ ва мавриди сухан гуфтану чӣ гуна муомила кардан андешаҳои ҷолибе 

дорад. Рубоиёти зерин исботи гуфтаҳои фавқ хоҳад буд:

Бо дил гуфтам, ки эй дили арбадаҷӯй,

Саррофи сухан бошу сухан камтар гӯй.
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Хоҳӣ, ки туро об равад дар ҳама ҷӯй, 

Бо дӯст нишину некии душман гӯй [58, 176].

Бо табълатиф аз раҳи лутф даро, 

Бо табъкасиф аз сари ҷавру ҷафо.

Дар ҳиммаву гул тааммуле кун, ки қазо

Онро ба табар шикофт в-инро ба сабо [58, 89].

Дар байти якуми рубоии аввал адиб сухансанҷиву камсуханиро тарғиб 

намуда, дар байти дуюм мулоҳизакорона андешаҳои худро, вобаста ба иштироки 

мусоҳиб ва шахси ғоиб, ифода менамояд. Шоир дар байти дуюм замону макони 

сухангӯӣ ва ҳузури ҳамнишинонро ба эътибор гирифта, дурандешона таъкид 

мекунад, ки агар шахсе, ки сухан ба ӯ тааллуқ дорад, дар ҳузур набошад, бо он ки 

душманат бошад ҳам, дар бораи ӯ нек бигӯй. Адиб пардапӯшона ҳушдор 

медиҳад, ки касе аз ояндаи худ огоҳ нест. Аз ин рӯ, агар хоҳӣ, ки ҳамеша эмин ва 

пеши дӯсту душман сарболо бошӣ, дар гуфтани сухан ботаҳаммул ва боандеша 

бош. Шояд ки бо гузашти айём дӯсти ту душманат гашта, хабари сухани гуфтаи 

ту боиси фитнаи дигаре байни туву хасми ту мегардад, аммо бо шарофати сухани 

неки дар ҳаққи душман гуфтаи ту метавонад нафрати хасмат ба муҳаббату 

рафоқат табдил ёбад.

Дар рубоии дигар Бобо Афзал доир ба суҳбати рӯ ба рӯ ва махсусияти 

муомилаву муошират бо ашхоси соҳибмаърифат ва пастфитрат изҳори назар 

менамояд. Ӯ қайд мекунад, ки бо одамон мувофиқи завқ ва талаботи табъи онҳо 

муомила намо. Аз гуфтаҳои ӯ чунин натиҷа бармеояд, ки агар ҳамсуҳбати шумо 

бомусолиҳаву хушмуомила бошад, бо ӯ бо лутфу хушӣ суҳбат намо, аммо чун 

зарурати суҳбат бо одами бадфеълу табъкасиф пеш омад, баръакс. Яъне, ба 

андешаи Бобо Афзал, муомилаву муоширати инсонӣ бояд бо тақозои ҳол ва 

мувофиқи табиати одамӣ бошад, то боиси малол ё шикасти хотири касе нагардад. 

Адиб ин андешаи худро бо овардани мисоли одие аз ҳаёт хеле муҷазу муассир 

тақвият медиҳад. Чунончи, барои шикастани ҳезум, яъне пораи чӯби хушк ё 
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шохаи нодаркоре, ки ҷуз сӯхтан дигар коромаде надорад, дуруштӣ ва тезии табар 

лозим аст, аммо барои шукуфтани гули муаттар лутфи боди сабо кофист.

Шоир дарёфтани дӯсти ҳамдилу ҳамнафасро тарғиб намуда, як лаҳзаи 

ҳамнишинӣ бо ёри оқилу мувофиқ ва дилогоҳро бо маҷмуи умр баробар медонад:

Сармояи ақли оқилон як нафас аст,

Рав, ҳамнафасе ҷӯ, ки ҷаҳон як нафас аст.

Бо ҳамнафасе гар нафасе даст диҳад,

Маҷмуи ҳисоби умр он як нафас аст [58, 109].

Шоир дар масъалаи интихоби дӯсту ҳамнишин ва хидмати махдум низ 

назари хосса дошта, чунин панд медиҳад:

Зинҳор, дило, рафиқи ҳар кас нашавӣ

В-андар пайи мурдор чу каргас нашавӣ.

Хоҳӣ, ки касе шавӣ, зи нокас бигурез,

Дар хидмати хеч нокасе кас нашавӣ [58, 182].

Дар ин рубоӣ адиб таъкид мекунад, ки агар соҳиби эҳтирому мартаба 

шудан хоҳӣ, худро аз бадтинатону нокасон дур гирифта, ҳеҷ гоҳ дар хидмати 

чунин ашхос мабош. Зеро табиист, ки агар фармудаи шахси бадкешу бадхоҳро 

иҷро кунӣ, ғайриихтиёр шарики гуноҳ ва боиси амалӣ гардидани кирдори зишти 

ӯ мегардӣ ва ин ба сиришту шахсияти ту низ таъсири манфӣ мерасонад.

Орифон, бахусус Бобо Афзал, дар таҷрибаи худ дарк карда буданд, ки 

душвортарин муҷоҳада дар роҳи тавҳид муҷоҳада бо нафс, яъне «ман»-и хеш аст, 

ки паёмбари ислом онро дар ҳадис «ҷиҳоди акбар» эълон дошта буд. Бобо Афзал 

тасфияву тазкия бахшидани нафсро аз бухлу кина ва соири хасоили ҳайвонӣ, аз 

қабили хӯру хоб, хашму шаҳват, ки маншаашон дунёпарастиву худхоҳӣ аст, дар 

мадди аввал мегузорад. Ӯ бар он бовар аст, ки инсон мавҷудест мутааллиқ ба ду 

дунё: яке дунёӣ моддӣ ва касифпазир ё дунёи фонӣ, дигаре дунёи руҳонӣ ва абадӣ 

ё дунёи боқӣ. Орифи шоир пурра тасдиқ мекунад, ки дар инсон мабдаи рӯҳонӣ ва 

абадӣ ҷой дорад, вале он дар қайди колбади ҷисми одамӣ, ки мутааллиқи дунёи 

фонист, маҳфуз аст:

Эй нафс, чу равзаи ризо гулшани туст,
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Пас ҳовияи ҳаво чаро маскани туст?

Имрӯз ҳар он чи дӯсттар мешумарӣ,

Фардо-т яқин шавад, ки он душмани туст [58, 167].

Аз ин хотир, бояд ҳар як инсони солимақлу соҳибандеша ба василаи 

корбурди тафаккуру иқтидори хеш аз асл ва рисолати инсонии хеш огоҳ гардида, 

тамоми неруи худро барои раҳоӣ бахшидан аз тааллуқоти дунёи моддӣ ва 

талаботи нафсонӣ равона созад, вагарна чун ҳайвон гирифтори нафси худ аст:

Гар дарёбӣ, ки аз куҷо омадаӣ

В-аз баҳри чийиву аз чаро омадаӣ, 

Гар бишносӣ, ба асли худ бозрасӣ, 

Варна чу баҳоим ба чаро омадаӣ [58, 183].

Шоир, махсусан буғзу тамаъ, ҳирсу ҳасад ва кибру ғурурро, ки далели 

костагии ақлонӣ, худбиниву худпарастӣ ва ҷоҳилӣ буда, ашхоси дорои ин 

хислатҳо мунтазам асиру гирифтори хостаҳои номаҳдуд, бешталабӣ ва 

худнамоиву риёкорӣ мегарданд, маҳкум менамояд. Бобо Афзал муътақид аст, ки 

инсон то аз инҳисори нафси аммораи худ наҷот наёбад ва вуҷуди худро аз аъмоли 

зишти фавқуззикр тахлия насозад, қобили сайру сулук нест ва ба маърифати Ҳақ 

восил шуда наметавонад. Ӯ ин хислатҳоро боиси паст гардидани шаъну шараф ва 

қадру манзалати инсонӣ медонад:

Ту омадаӣ зи қатраи оби манӣ,

Бишнав сухане зи ман, агар ёри манӣ. 

Шаш чиз бувад, ки он туро хор кунад, 

Буғзу тамаъу ҳирсу ҳасад, кибру манӣ [58, 179].

Ба назари ӯ, барои расидан ба камоли инсонӣ бояд ҳамеша тан маркаби ҷон 

бошад, зеро агар ҷон маркаби тан шавад, инсон побанди тааллуқоти дунёӣ 

гардида, аз илҳоми ғайбӣ ва раҳнамоии пири тариқат бебаҳра мемонад:

Роҳест дарозу дур, мебояд рафт,

Он ҷо агарат мурод барн-ояд рафт.

Тан маркаби туст, то ба ҷое бирасӣ,

Ту маркаби тан шудӣ, куҷо шояд рафт?! [58, 108]
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Бобо Афзал барои он ки инсон аз ин ё он амали анҷомдодааш баъдан 

изҳори надомату пушаймонӣ накунад, қаблан андешидани натиҷаи ҳар корро 

маслиҳат медиҳад ва ин амалкардро нишонаи хирадмандӣ ва ҳатто ҳунар 

меҳисобад:

Пешандешӣ зи ғояти пурҳунарист,

Пешу паси корҳо бибояд нигарист.

Аз фаҳму хирад ба ақл бояд нигарист,

То боз набояд зи паси ханда гирист [58, 101].

Адиб саховатмандӣ ва олиҳимматиро тарғиб намуда, хайру сахоро василаи 

дарёфти лутфи Яздон ва боғи биҳишт медонад:

Эй хоҷа, агар ҳаме биҳиштат ҳавас аст,

Хайрот бикун, агар туро дастрас аст.

Хайрот чу кардаӣ, бирав, эмин бош,

«Дар хона агар кас аст, як ҳарф бас аст» [58, 97].

Бобо Афзал дар бештари рубоиёти худ дунёпарастиву бахилӣ, ҷоҳиливу 

фиребгарӣ, тамаъу риёкорӣ ва тазвирро, ки василаи ранҷуру фирефта гардидани 

мардум мебошанд, мазаммат намуда, ба мухотабони худ панд медиҳад:

Панде диҳамат, агар ба ман дорӣ гӯш,

Аз баҳри Худо, ҷомаи тазвир мапӯш.

Уқбо ҳамасоат асту дунё як дам,

Аз баҳри даме мулки абадро мафурӯш [58, 146].

Шоир тарафдори баробарии ҷамъиятӣ аст. Ӯ ҷоҳталабиро мазаммат намуда, 

таъкид мефармояд, ки агар хоҳӣ, ки ба ту ҳеҷ бадие нарасад, ҳеҷ гоҳ бадандешу 

бадкору бадхоҳ мабош:

Боло маталаб, зи ҳеҷ кас беш мабош,

Чун марҳами нарм бошу чун неш мабош.

Хоҳӣ, ки зи ҳеч кас ба ту бад нарасад,

Бадхоҳу бадомӯзу бадандеш мабош [58, 146].
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Бобо Афзал ҳамчун шахси рӯзгордида аз тағйирпазирии ҳаёти инсонӣ, 

гузарон будани умр ва подоши амал мухотабони хешро ҳушдор дода, ҷавобгари 

ҳар аъмоли худ буданро ёдрас менамояд:

Ғофил манишин, чунин бинагзорандат,

Ояд рӯзе ба хок биспорандат.

Ҳар неку баде, ки мекунӣ дар шабу рӯз,

Филҷумла бидон, ки дар ҳисоб орандат [58, 110].

Дар рубоии дигар ба ҳамин маънӣ таъкид менамояд, ки хоҳӣ озурда 

набошӣ, касеро озор мадеҳ:

Гар бар фалакӣ, ба хок боз орандат,

Гар бар сари нозӣ, ба ниёз орандат.

Филҷумла, ҳадиси мутлақ аз ман бишунав, 

Озор макун, то ки наозорандат [58, 110].

Бобо Афзал таъкид мекунад, ки шахси ситамкор ҳеҷ гоҳ амну осуда набуда, 

подоши аъмоли худро ҳатто дар ин дунё мебинад:

Одина ба бозор шудам вақти намоз,

Дидам кабке нишаста бар синаи боз.

Инам аҷаб аст, кабк дар синаи боз,

Ҳар кас, ки ситам кунад, ситам бинад боз [58, 141].

Шоир бебақоии сарвату салтанат, моли дунё ва беҳуда будани ғами буду 

набуди онро хотиррасон менамояд:

Гирам, ки Сулаймони набиро писарӣ, 

Бар бод нишаставу ҷаҳон месипарӣ.

Гирам, ки ба коми туст гетӣ шабу рӯз,

Бингар, ки падар чӣ бурд, то ту чӣ барӣ [58, 185].

Ҳамин тариқ, мавзуоти рубоиёти Афзалуддини Кошонӣ, бахусус 

мазмунҳои ирфонӣ, панду мавъиза ва сиёсӣ-иҷтимоӣ дар эҷодиёти ӯ хеле 

густарда ва доманфарох буда, бо забони хеле содаву дилнишин баён ёфтаанд. 

Андешаҳои ҳакимонаи Афзалуддини Кошонӣ дар ҳама давру замон корбурди 

ҳаётӣ дошта, на танҳо дар такомули ахлоқи шогирдону ихлосмандони 
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ҳамзамонаш, балки дар рушди маданияту маърифати ахлоқии насли башар ва 

бартараф гардонидани костагии маънавӣ ва заифии ақлонии ҷомеа то имрӯз 

мақоми чашмрасе доранд.

3.2. Хусусиятҳои бадеии рубоиёти Бобо Афзал

Аз лиҳози тазйини сухан ва корбурди санъатҳои бадеӣ рубоиёти Бобо 

Афзали Кошонӣ малоҳат ва таровати ба худ хос доранд. Ашъори ӯ бо санъатҳои 

бадеии лафзию маънавӣ, монанди талмеҳ, ташбеҳ, муболиға, ташхис, таҷнис, 

сиёқулаъдод ё шумур, тавсиф ва ғайра ороставу пероста шуда, корбурди 

бамавриди ин саноеи адабӣ назокату фасоҳат ва ҳусни баёни каломи манзуми ӯро 

таъмин намудаанд. Бобо Афзал ба ҳайси як шоири ҳунарманд тавонистааст, ки 

андешаҳои ахлоқӣ, ҳикамӣ ва ирфонии худро басо зебову муассир манзур 

намуда, бо иншои рубоиҳои дилангезе дар радифи беҳтарин шуарои ориф қарор 

гирад.

Пойдевори рубоиҳои Бобо Афзалро, аслан, андеша ва ақоиди тасаввуфии ӯ 

ташкил дода, дар иртибот ба масъалаҳои ирфонӣ масоили гуногуни рӯзгори 

одамӣ, ҳикмати офариниши оламу одам, муаммои маргу зиндагӣ, покии руҳу 

сиришти инсонӣ, тарғиби аъмоли нек, додгустарӣ, эҳтироми банӣ башар, 

мазаммати ахлоқи разилаи одамон, новобаста ба мақому мансаб ва ғайра мавриди 

инъикос қарор гирифтаанд, ки баррасии онҳо дар либоси мурассаи бадеъ муҷиби 

фасоҳат ва гаронарзишии ашъори шоир гардидааст.

Яке аз санъатҳои бадеие, ки дар рубоиёти Бобо Афзал басомади зиёд 

дошта, дар эҷодиёти ӯ мавқеи хосса пайдо кардааст, санъати талмеҳ мебошад. 

«Талмеҳ дар луғат нигоҳи сабук кардан ба сӯйи чизест. Агар «талмеҳ»-ро қалбан 

«тамлеҳ» қарор диҳем, ба маънои милҳ кардан - намакин кардан меояд, ки ин ҳам 

дуруст аст» [82, 92]. Тибқи назари аҳли таҳқиқ талмеҳ дар адабиёти бадеӣ ва 

истилоҳи фанни бадеъ ишора кардан ба ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ, достонҳои 

асотириву динӣ, қиссаву афсонаҳо, ягон байт ё шеъри яке аз саромадони сухан, 

ки хеле машҳур гардидааст, мебошад. «Овардани ояти Қуръони маҷид ва ҳадиси 
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пайғамбар низ аз ҷумлаи талмеҳот аст» [123, 269]. Талмеҳ аз саноеи маънавии 

бадеъ аст, ки истифодаи моҳиронаи он мазмун ва муассирии шеърро ба чандин 

маротиб меафзояд, зеро жарфо бахшидан ба асар ва дар матни хеле муҷаз баён 

намудани маъниҳои бузург аз мушаххасоти муҳимми ин санъат мебошад. Бобо 

Афзал бо баҳрабардорӣ аз имконоти санъати талмеҳ тавонистааст, ки дарёе аз 

андешаҳои худро дар кӯзаи танги вожаҳои рубоӣ рехта, сурудаҳояшро 

гаронмоягиву вусъати беандоза бахшад.

Таҳқиқ ва мушоҳидаи санъати талмеҳ дар рубоиёти Бобо Афзал моро ба 

чунин натиҷа овард, ки агарчи дар ашъори ӯ ишораҳо ба қиссаҳои асотирии 

мардуми Машриқзамин, воқеоти марбут ба рӯзгори қаҳрамонҳои достонҳои 

ишқиву таърихӣ, аз қабили Лайливу Маҷнун [58, 165 ], Ҷоми Ҷам [58, 152; 153], 

Фаридун [58, 129], Рахши Рустам [58, 175] ва ғайра ба назар мерасанд, вале 

ишорат ба онҳо ба нудрат сурат гирифта, аксарияти талмеҳоти ӯро дар маҷмуъ 

талмеҳоти қуръонӣ ном бурдан ҷоиз аст ва аз рӯйи маводи мавриди корбурд 

қарордодаи шоир онҳоро метавон ба се гурӯҳ ҷудо намуд. Аввалан, талмеҳоте, ки 

ба қиссаҳои қуръонӣ ё доир ба баъзе лаҳзаҳои рӯзгору фаъолияти паямбарон 

ишора менамоянд. Ишора ба қиссаҳои ҳазрати Одаму Ҳавво [58, 129], дами 

ҷонбахши Исо [58, 103], ходимии ҳазрати Мусо (а) дар назди Шуайб ва

сухангӯии ӯ бо Ҳақ-таоло [58, 177], паёмоварии Ҷабраил [58, 97], достони дохили 

оташ шудани Иброҳими Халилуллоҳ (а), дороӣ ва тоҷу тахти Сулаймон (а) [58, 

92; 185], туфони ҳазрати Нуҳ (а) [58, 152], ҳусну ҷамоли беҳамтои Юсуф (а) [58, 

129], ганҷи Қорун [58, 185], саги асҳоби Каҳф [58, 178] ва монанди инҳо баёнгари 

онанд, ки Бобо Афзал бо истифода аз ин санъати бадеӣ кӯшиш намудааст, ки 

дарёфти нукоту андешаҳои ахлоқиашро баҳри мухотабон ва мухлисонаш осон 

гардонад. Чунончи:

Аз бедирамӣ расида Исо ба фалак

В-аз пурдирамӣ расида Қорун ба дарак.

Гар аз сабаби мол касе беҳ будӣ,

Инро ба фалак бурдиву онро ба самак [58, 148].
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Дар рубоии зерин шоир бо талмеҳи қиссаҳои қуръонӣ ва асотириву таърихӣ 

ба бебақо будани молу ҷоҳ ишора намуда, андешаи худро роҷеъ ба ботил будани 

дилбастагӣ ба дунёи фонӣ қавӣ месозад:

Гирам, ки ҳазор ганҷи Қорун дорӣ, 

Мулки Ҷаму Дорову Фаридун дорӣ.

Чун шарбати марг нӯш мебояд кард, 

Ангор, ки беш аз ин ту афзун дорӣ [58, 185].

Сониян, Бобо Афзал бо иқтибоси лафзу таркиб ва таъбирҳои қуръонӣ 

андешаҳояшро ба тавре малеҳ ва музайяну мубарҳан месозад, ки ба қавли Сайид 

Муҳаммади Ростгӯ «агар «Қуръон» набуд, забону адаб низ аз он вожаҳо бебаҳра 

буд» [137, 15].

Масалан, дар рубоии зерин шоир ҳазрати Муҳаммад (с)-ро содиқонаву 

самимона сутуда, ба соҳиби «мақоми маҳмуд» будани ӯ ишора менамояд, ки ин 

таъбир аз ояти 79-и сураи Исроъ (Умед аст Парвардигорат туро (ба сабаби ин 

ибодати вижа) ба мақоми маҳмуд барангезад) [51, 17/79] ахз шудааст:

Эй зоти ту маҳмуду Муҳаммад номат,

Эй аҳли ду кавн бандае дар бомат, 

Ҳаргиз начашад зи ҷуръаи ҷоми фано 

Он кас, ки чашид қатрае аз ҷомат [58, 97].

Ҷойи дигар шоир дар баробари мадҳу санои хотиматуланбиё ба воқеоти 

шаби меъроҷи вай ишора мекунад, ки тибқи оёти қуръонӣ, масалан сураи Наҷм 

[51, 53/13-18], аз раҳмати Парвардигори худ дар фазои малакут ва ҷаннатулмаъво 

сайр намуда, аз марзи дидану шунидан даргузашт:

Эй пойи шараф бар сари афлок зада 

В-эй дам ҳама аз хилъати лавлок зада.

В-он гаҳ ба сарангушти иродат як шаб 

Диръи қасаби моҳи фалак чок зада [58, 166].

Дар байти дуюми рубоии мазкур Бобо Афзал ба нақли муъҷизаи шикофта 

шудани моҳ мепардозад, ки дар оёти 1-2 сураи Қамар чунин матраҳ гардидааст:
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«Наздик омад қиёмат ва пора шуд моҳ. Агар кофирон бубинанд ба чашми сар 

муъҷизаеро, эъроз кунанд ва гӯянд: ин ҳамон сеҳри доимист» [51, 54/1-2].

Тибқи таълимоти Қуръон, Худованди мутаол офаридгору соҳиб ва 

фармонравои олами носуту малакут ва осмонҳову замин аст. Дунё ҳамчун 

корвонсароест, ки одамӣ дар он ҳукми меҳмонро дошта, муддате, яъне то рахт аз 

ҷаҳони моддӣ барбастан, дар он умр ба сар мебарад. Танҳо Худованд аст, ки 

пойдору мондагор буда, ҳар чизе, ки ғайр аз Ӯст, фанопазир ва нобудшаванда аст. 

Дар мисраъҳои зерин вомгирие аз вожаҳои оёти сураи Раҳмон [51, 55/26-27], яъне 

ҳамаи онон, ки рӯи ин замин ҳастанд, фонӣ мешаванд ва танҳо зоти бошукӯҳу 

арҷманд - Парвардигорат боқӣ мемонад, ба назар мерасад:

Дунё чу работу мо дар ӯ меҳмонем, 

То занн набарӣ, ки мо дар ӯ мемонем. 

Дар ҳар ду ҷаҳон Худой мемонаду бас, 

Боқӣ ҳама кулли мин илайҳо фонем [55, 761].

Дар мисраи аввали рубоии зерин вожаи «араз» иқтибос аз ояти 66, сураи 

Анфол [51, 8/66] аст, ки мефармояд: (Шумо молу матои ин ҷаҳонро мехоҳед ва 

Худо охиратро мехоҳад):

Бо дил гуфтам: матои дунё араз аст, 

Асбобу зару сим саросар мараз аст.

Гирам, ки ҳама мулки ҷаҳон они ту шуд,

Бо худ чу ҷаве намебарӣ, чи-т ғараз аст? [58, 99]

Навъи сеюми талмеҳоти қуръонии шоирро, ки дар аксари ашъори ӯ ба 

назар мерасад, метавон иқтибосоти маъноӣ ва мазмунии каломи Илоҳӣ номид. 

Дар ин навъи талмеҳот адиб бо баҳрабардорӣ аз маънои оёт мазмуни 

матраҳшударо дар қолаби вожаҳои дигар баррасӣ менамояд. Шоистаи зикр аст, 

ки дар чунин маврид шоир бо ашхосе сару кор дорад, ки аз он ишораҳои нозуку 

мастур маҳаки андешаҳои ӯро дарёфта, дарк мекунад, ки ин талмеҳ ба мазмуни 

кадом оят ва ё ҳодисаву воқеае ишора менамояд. Чунончи:

Аз Ту ба кӣ нолам, ки дигар довар нест, 

Аз дасти Ту ҳеҷ даст болотар нест.
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Онро, ки Ту раҳбарӣ кунӣ, гум нашавад

В-онро, ки Ту гум кунӣ, касе раҳбар нест [58, 94].

Дар ин рубоӣ шоир доварию қазоватро танҳо махсуси Худованд медонад, 

ки дар Қуръони карим, аз ҷумла оёти сураҳои Анъом [51, 6/57-62] ва Фатҳ [51, 

48/10] ба чунин мазмун омадааст: «Фармон ҷуз ба дасти Худо нест, ки ҳақро баён 

мекунад ва ӯ беҳтарини доварон аст».

Мазмуни байти дуюми ин рубоӣ низ асли қуръонӣ дорад, зеро дар теъдоди 

зиёди оёти карима, масалан сураи Каҳф [51, 18/16-17], сураи Аъроф [51, 7/178], 

Исроъ [51, 17/ 96-97], Рум [51, 30/28-29] ва ғайра ба такрор омадааст, ки ҳар киро 

Худованд ҳидояту раҳнамоӣ кунад, ба бероҳа нахоҳад рафт ва ҳар киро бероҳа 

гузорад, аз касе ёрӣ ва раҳбарӣ нахоҳад ёфт.

Шоир дар рубоии зерин бо такя ба оёти Бақара [51, 2/29-30, 94-96, 230-231], 

Анъом [51, 6/59-61], Оли Имрон [51, 3/ 28], Аҳзоб [51, 33/8] ва Мулк [51, 67/18]) 

ба биноӣ ва олимии Худованди мутаол, ки илмаш афзун бар дониши ҳамаи 

махлуқот аст, ишора менамояд:

Эй лутфи Ту дар камол болои ҳама 

В-эй зоти Ту дар улум донои ҳама. 

Бинӣ баду неку ҳама пайдову ниҳон, 

Чун дидаи сунъи Туст бинои ҳама [58, 166].

Аз маҷмуаи ашъори Бобо Афзал рубоиёти зиёдеро иқтибос овардан мумкин 

аст, ки таҷассумгару ойинадори мазмуни ин оёт буда, дар онҳо илми муҳити 

Худованд бар ҳамаи коинот баён гардидааст. Чунончи:

Эй он ки давои дардмандон донӣ,

Дармону илоҷи мустамандон донӣ,

Ҳоли дили реши худ чӣ гӯям бо Ту,

Ногуфта ту сад ҳазор чандон донӣ [58, 171].

***

Ё Раб, чу барорандаи ҳоҷот туӣ, 

Ҳам қозии кофии муҳиммот туӣ. 

Сирри дили хештан чӣ гӯям бо ту?
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Чун олами сирру ал-хафиёт туӣ [58, 185].

Зимни мушоҳидаи талмеҳ дар рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ метавон ба 

хулосае омад, ки Қуръони карим марҷаи аслӣ ва илҳомбахши шоир аст. Бобо 

Афзал бо истифодаи моҳиронаву васеи санъати талмеҳ тавонистааст, ки бо 

пайванд додани мазмунҳои зуҳду ахлоқ бо мафоҳиму омӯзаҳои қуръонӣ 

андешаҳои маърифатии хешро боз ҳам қавитару муассиртар арза дорад.

Дар мазмунсозиву маъниофарии Бобо Афзал, мисли ҳама шоирони дигар, 

санъати ташбеҳ, ки яке аз саноеи муҳимми каломи бадеъ маҳсуб меёбад, 

корбурди фаровон дорад. Таърифи ташбеҳ, махсусият ва анвои он дар таълифоти 

донишмандону назарияпардозони пешгузаштаву муосири форс-тоҷик хеле 

фасеҳу мукаммал баён ёфтаанд, ки андешаи эшон баҳри шинохти ин санъат ва 

мушаххасоти он дастёри беминнати муҳаққиқон аст.

Бобо Афзал барои равшан ифода кардани андешаву орои гуногуни худ аз 

санъати ташбеҳ устодона кор гирифтааст. Чунончи, ҳар чаҳор мисраи ин рубоӣ 

ҳовии рафтору сулуки абнои замони шоир аст, ки тавассути истифодаи санъати 

ташбеҳ басо муассир ошкор мегардад:

Гар сахт шавӣ, чу найза бифрозандат

В-ар нарм шавӣ, чу мум бигдозандат.

Гар каҷ ойӣ, ба худ кашандат чу камон,

В-ар рост шавӣ, чу тир андозандат [58, 111].

Дар рубоии зерин шоир барои тасвири мушаббаҳ ва мушаббаҳбиҳӣ ифодаи 

«аз тир чу кафгир мушаббак будан»-ро ба кор бурда, ба ин васила инсони аҳмақу 

нодонро ба таври комил аз эътибор меандозад:

Бар дор сарошебу муаллақ будан,

Дар дасти дусад кофари мутлақ будан,

Аз тир чу кафгир мушаббак будан,

Беҳтар, ки даме ҳамдами аҳмақ будан [54, 157].

Истифодаи ташбеҳ дар байти дуюми рубоии зерин низ муҷиби фасоҳат ва 

муассирии андешаву орои ахлоқии шоир гаштааст:

Эй аз ту ҳамеша кори пиндор ба барг,
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Дар гӯши ту ҳар замон ҳамегӯяд марг:

К-эй баршуда бар ҳаво зи гармӣ чу бухор,

Боз ой ба хоки сардгашта чу тагарг [55, 741].

Зимни ин рубоиёти шоир низ намунаҳои олиеро аз санъати ташбеҳ 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки бо зебоии хаёлбарангезе бозтоби ҷаҳон ва 

кирдори инсониро нишон медиҳад:

Дунё ташт асту осмон тоси нагун,

Мо дар таштем зери тоси пурхун.

Мо мегӯему дигарон мегӯянд,

То худ фалак аз парда чӣ орад берун?! [58, 160].

***

Машнав сухани олами фониву магӯй

В-андар талабаш мадор чандин такупӯй.

Дунё чу гулест, эй писар, бар лаби ҷӯй,

То чашм ба ҳам занӣ, на ранг асту на бӯй [58, 90а].

Дар абёти мазкур монанд кардани дунё ба ташту гул ва осмон ба тоси 

нагуни пурхун ифодаҳои олие мебошанд, ки на танҳо дар баррасии афкори 

ахлоқии шоир мусоидат менамоянд, балки маҳорати ӯро дар ифодаи санъати 

ташбеҳ нишон медиҳанд.

Тавре фавқан изҳор доштем, шеваи баён дар рубоиёти Бобо Афзал содаву 

равон буда, чун нигоришоти осори мансураш дастрасу оммафаҳм аст. Адиб 

зимни баёни маънӣ ба масъалаҳои таносуби калом, алоқаи мантиқии байни 

мисраъ ва абёти рубоӣ таваҷҷуҳ намуда, дар интихоби калима ва ибораҳои ба 

мавзуъ мувофиқ ҷиддӣ муносибат менамояд. Чунончи, дар рубоии зерин 

корбурди бамавқеи калимоти замину осмон, ҳайвону набот, чарху ахтарон барои 

ифодаи равшани андешаи шоир доир ба абадияти оламу одам мусоидат 

намудаанд:

То рӯи замину осмон хоҳад буд,

Ҳайвону набот з-ӯ равон хоҳад буд.

То бар сари чарх ахтарон сайр кунанд,
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Нақди ту хулосаи ҷаҳон хоҳад буд [58, 127].

Бобо Афзал баҳри пурҳикмату нишонрас ифода намудани андешаҳои хеш 

дар мавридҳои зарурӣ аз ганҷинаи зеҳну хиради халқ низ суд ҷӯстааст. Дар 

ашъори шоир зарбулмасал ва мақолҳои зиёди халқиро мушоҳида кардан мумкин 

аст, ки ин ҳолат таваҷҷуҳи махсуси шоирро ба забони зиндаи мардум ифода 

намуда, дар баробари ин ҷанбаи халқияти ашъори ӯро таъмин месозад. Масалан, 

Бобо Афзал зарбулмасали машҳури халқии «Аз гилеми хеш по берун намебояд 

ниҳод»-ро [16, 60] чунин истифода намудааст:

Бо чархи фалак нарди дуӣ бозидам, 

Дасте ду-се бурдаму бар ӯ нозидам. 

Чун по зи гилеми худ ҳаме ёзидам, 

Дасту дилу дида ҳар се дарбозидам [58, 151].

Шоир дар ин рубоӣ илова бар санъати ташхис зарбулмасали «Дар хона агар 

кас аст, як ҳарф бас аст»-ро [16, 348-349] вобаста ба маонии ирфонӣ ба кор 

бурдааст:

Дил гуфт: Маро илми ладунӣ ҳавас аст,

Таълимам кун, агар туро дастрас аст.

Гуфтам, ки алиф. Гуфт: Дигар ҳеҷ магӯ,

«Дар хона агар кас аст, як ҳарф бас аст» [58, 107].

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар бештари ашъори Бобо Афзал он зарбулмасалу 

мақолҳои машҳуре ба назар мерасанд, ки айни ҳол аксарият дар қолаби мавзун ва 

ҳатто айнии рубоиёти шоир мавриди истифодаи омма қарор доранд. Барои 

тақвияти андеша ин ҷо чанде аз онҳоро меорем, ки аксар дар китоби Муллоҷон 

Фозилов «Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ» ба ҳайси 

намуна аз ашъори Бобо Афзали Кошӣ мундариҷ гаштаанд. Чунончи, «Чизе 

напурсанд, ту аз пеш магӯ»:

Кам гӯю ба ҷуз маслиҳати хеш магӯ.

Чизе, ки напурсанд, ту аз пеш магӯ!

Доданд ду гӯшу як забонат з-оғоз,

Яъне, ки ду бишнаву яке беш магӯ! [17, 376]
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«Як қурси ҷавин хӯрӣ бар суфраи хеш,

Беҳтар зи ҳазор барра бар хони касе»:

То битвонӣ, мабош меҳмони касе,

Беоб шавӣ, чу мехӯрӣ нони касе,

Як қурси ҷавин хӯрӣ бар суфраи хеш, 

Беҳтар зи ҳазор барра бар хони касе [17, 389].

«Ҳар чӣ дар банди онӣ, бандаи онӣ»

То дар талаби гавҳари конӣ, конӣ, 

То зинда ба бӯи васли ҷонӣ, ҷонӣ.

Филҷумла, ҳадиси мутлақ аз ман бишунав, 

Ҳар чиз, ки дар ҷустани онӣ, онӣ [17, 564].

Дар рубоиёти зерини шоир низ зарбулмасалҳои маъмули халқӣ мавриди 

истифода қарор гирифтаанд. Чунончи, «Ҳар чӣ бемағзу миёнхолитар аст, бонгаш 

бештар аст» [17, 562].

Эй табли баландбонгу дар ботин ҳеч, 

Бе тӯша чӣ тадбир кунӣ вақти басеч.

Рӯи тамаъ аз халқ бибур, ар мардӣ, 

Тасбеҳи ҳазордона дар даст мапеч [58, 114].

«Аз кӯза ҳамон бурун таровад, ки дар ӯст» [17, 565].

Бадаслгадо чу хоҷа гардад, на накуст, 

Мағрур шавад, надонад аз душман дӯст.

Гар доираи кӯза зи гавҳар созанд,

Аз кӯза ҳамон бурун таровад, ки дар ӯст [58, 100].

Тавсиф аз санъатҳоест, ки дар аксари рубоиёти шоир, ки хусусияти 

муноҷотӣ доранд, зиёд ба чашм мерасад. Чунончи:

Эй сонеи пок, ҷуфту ҳамтои ту нест, 

Дар арши маҷид ҷову маъвои ту нест.

Эй холиқи зулҷалолу раҳмону раҳим, 

Ҳастӣ ҳама ҷову ҳеҷ ҷо ҷойи ту нест [58, 97].

Эй мақсади оламу зи олам мақсуд,
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Воҷид ба ҳақиқат, ба яқин маъдани ҷуд.

Ҳам кони ҳақиқативу ҳам айни шуҳуд,

Ҳам шоҳиду ҳам шуҳудиву ҳам машҳуд [58, 123].

Аз санъатҳои дигари шеърӣ, ки дар рубоиёти шоир мавқеи хосса дорад, 

санъати таҷнис мебошад. Корбурди санъати таҷнис ба ҳайси қофия ҳодисаи 

нодир буда, Бобо Афзал дар истифодаи он аз худ маҳорати қобили мулоҳизае 

нишон додааст. Чунончи, дар рубоиёти зерини Бобо Афзал санъати таҷнисро 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки ниҳоят ҷаззобу дилпазир афтодааст:

Эй асли вуҷуди ту зи як қатра манӣ,

То чанд кунӣ дар ин ҷаҳон кибру манӣ?

Дар паллаи аъмоли худ аз рӯи хирад

Худро назаре бикун, ки то чанд манӣ [58, 172].

Рубоиёти зерини шоир низ қобили таваҷҷуҳи махсус ба назар мерасанд, 

зеро ӯ бо истифода аз хусусиятҳои нутқу оҳанги талаффуз ва ҳамнишинии 

калимаҳову бозии ҳарфҳо намунаҳои олии таҷнисро меофарад:

Эй он, ки ту толиби Худоӣ, ба худ о,

Аз худ биталаб, к-аз ту ҷудо нест Худо.

Аввал ба худ о, чун ба худ оӣ, ба Худо, 

К-иқрор намоӣ ба Худоии Худо [58, 88]. 

****

Зинҳор, дило, роҳи Худо гир ба даст, 

Коре, ки ризои Ҳақ дар ӯ нест, бад аст.

Мапсанд ба кас, он чи ба худ мапсандӣ,

То рӯзи қиёмат назанӣ даст ба даст [58, 108].

Санъати шумур ё сиёқулаъдод, ки ба қавли Тӯрақул Зеҳнӣ, намудҳои зиёд 

дошта [82, 78], дар баъзе китобҳои назарӣ, масалан «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л- 

авзон»-и Сайфҷоми Ҳиравӣ, бо номи эродулмаътуфот низ омадааст [70, 138а], дар 

рубоиёти Бобо Афзал ҷойгоҳи вижае дошта, баҳри оинадорӣ намудани 

ҷаҳонбинӣ ва андешаҳои гуногуни илмиву ахлоқии адиб мусоидат намудааст. 

Чунончи намунаи онро дар рубоии зерини шоир мушоҳида карда метавонем:
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Хоҳӣ, ки шавад дили ту чун оина,

Даҳ чиз бурун кун аз даруни сина:
Кибру ҳасаду зулму ҳарому ғайбат,
Бухлу тамаъу ҳирсу риёву кина [58, 168].

Истифодаи моҳиронаву бамавқеи санъати таҷнис ва шумур дар рубоии 
зерини шоир, ки тавассути такрори вожаи «манӣ» ва таъкиди рақами шаш матраҳ 
гардидааст, натанҳо зебоии каломи шоирро таъмин намудаанд, балки андешаҳои 
ахлоқии ӯро муҷазу муассир ифода намудаанд:

Ту омадаӣ зи қатраи оби манӣ,
Бишнав сухане зи ман, агар ёри манӣ.
Шаш чиз бувад, ки он туро хор кунад,
Буғзу тамаъу ҳирсу ҳасад, кибру манӣ [58, 179].

Роҷеъ ба хусусиятҳои санъати шумур Тӯрақул Зеҳнӣ аз ҷумла қайд 
мекунад, ки «шоир дар порчае маҳз барои латофат ва назокати сухан чанд чизро 
танҳо-танҳо мешумораду баъд ҳамаро як-як тафсиру эзоҳ мекунад, баъзан 
умуман риояи зикри ададро менамояд»[82, 77-78].

Бобо Афзал дар бархе рубоиёти худ бе ҳеҷ шарҳу тафсире зикри арқом 
намуда, онҳоро тавре бармечинад, ки таваҷҷуҳи хонандаву шунавандаро ҷалб 
менамояд, вале дарки маънову мафҳуми онҳо на ба ҳамагон дастрас аст. 
Чунончи:

Аз нуҳ падару чаҳор модар зодам,
Панҷ асламу дар хонаи шашбунёдам.
Аз ҳафту дуву се мустаманду шодам,
Ман дар кафи ин гурӯҳ чун афтодам? [58, 168].

Воқеан, ҳар нафаре, ки дар баробари улуми адабӣ аз улуми диниву табиӣ, 
бахусус таълимоти фалсафиву ирфонӣ, табаҳҳур надошта бошад, дар идроку 
фаҳмиши амиқи мазмуни рубоии мазкур ба мушкилӣ мувоҷеҳ мегардад. Аз ин рӯ, 
зарур донистем, ки барои то қадри имкон шарҳ додани мафҳуми аъдоди дар 
рубоии мазкур зикргардида саъй варзем.

Ба андешаи мо, таъбири «нуҳ падар» баргирифта аз ақидаи атиқаи мардуми 
форс-тоҷик аст, ки табақаҳои осмонро аз нуҳ қабат иборат дониста, дар бештари 
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авқот, бахусус дар устураву ривоятҳо, аз «нуҳ фалак» ё «нуҳ гунбад» зикр ба 

миён оварда, осмонро падар ва заминро модар мешумурданд. Мувофиқи пиндори 
мунаҷҷимону қадимиён, гӯё пас аз фалаки ҳафтум, фалаки ҳаштум аст, ки 
бурҷҳои осмонӣ он ҷо қарор доранд ва фалаки нуҳум охирин табақаи осмон буда, 
фалакулафлок ё фалакулмуҳит низ номида мешавад, ки он фарогири тамоми 
олами ҷисмонӣ буда, ҳар шабонарӯз як давр гирди меҳвари худ мечархад ва 
афлоки дигарро бо худ ҳаракт медиҳад. Дар адабиёти бадеӣ низ ин ақида маъмул 
буда, дар эҷодиёти аксари шоирон ба назар мерасад. Чунончи, Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ дар марсияи ба фавти Абулҳасани Муродӣ навиштааш ба ҳамин мазмун 
мегӯяд:

Мурд Муродӣ, на ҳамоно ки мурд,
Марги чунон хоҷа на корест хурд.
Ҷони киромӣ ба падар боз дод,
Колбади тира ба модар супурд [9, 53].

Мақсад аз «чаҳор модар»,-гуфтани Бобо Афзал ишора ба чор унсури табиӣ: 
обу боду хоку оташ мебошад, ки мувофиқи таълимоти файласуфон олами моддӣ 
аз онҳо таркиб ёфта, инсон низ чун мавҷуди табиӣ аз ин мустасно нест ва таъсири 
онҳо дар мизоҷи ҳар як шахс бармалост. Аз ин хотир, чор унсур барои ҳар як 
мавҷуди табиӣ ҳукми модарро доранд, ки боиси офариниши он гаштаанд.

Агарчи рақами панҷ дар адабиёти баландовозаи форс-тоҷик ифодкунадаи 
мафҳумҳои зиёде, ба монанди панҷ шарти мусулмонӣ, яъне гуфтани калимаи 
шаҳодат, намоз, рӯза, ҳаҷ, закот ё ин ки панҷ вақти гузоштани намоз, панҷ рӯзи 
ҳукм доштани мири наврӯзӣ, панҷ ганҷ ё «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ ва 
панҷгонаҳои дигар низ мебошад, тибқи андешаи ин ҷониб, дар рубоии мазкури 
Бобо Афзал манзур аз «панҷ асл» ишора ба панҷ ҳаввос ё ҳисҳои панҷгонаи 
зоҳириву ботинии инсон: шунидан, дидан, чашидан, бӯидан, ламс кардан ва 
фикр, тахйил, гумон, ёд, ҳуш аст. Бояд гуфт, ки ҳар кадом аз ҳаввоси фавқуззикр 
дар ҳаёти табиӣ манзалати хоссе дошта, вобаста ба қобилияти идрокашон дар 
адабиёти ирфонӣ, бахусус дар «Кимиёи саодат»-и Имом Ғаззолӣ, ба ҳайси 
ҷосусони ақл эътироф гардидаанд ва агар яке фаъол набошад, ақли инсон 
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наметавонад, олами моддиро комилан дарк намуда, руҳи ӯро барои шинохтан ва 

пайвастан ба олами улвӣ омода созад.
Манзур аз таъбири «хонаи шашбунёд» киноя аз олами моддӣ аст, ки барои 

тамоми мавҷудот ҳукми хонаро дошта, аз шаш тараф ё ҷиҳат, яъне боло, поин, 
рост, чап, пеш ва пас онҳоро иҳота намудааст.

Шумораи ҳафт низ дар пиндору урфи мардуми форс-тоҷик ва адабиёти 
бадеӣ басомади зиёде дошта, мафҳумҳоеро, ба монанди ҳафт рӯзи ҳафта, ҳафт 
сайёра, ҳафт дарё, ҳафт ахтар, ҳафт иқлим, ҳафт навъи хатти арабӣ, ҳафт ранги 
табиӣ ва ғайра инъикос намояд ҳам, дар рубоии мазбур ҳафт унсури таркиби 
бадани инсон: мағз, устухон, гӯшт, раг, мӯй, пӯст, нохун ва андоми ҳафтгонаи 
одамиро, ки аз сар, сина, шикам ва ду дасту ду по иборат аст, ифода менамояд.

Дар пиндори мардуми форстабор ифодакунандаи мафҳумҳои марбут ба 
шумораи ду, аз қабили шабу рӯз, кавнайн, ду чашм, ду қувва (некию бадӣ) ва 
дигар чизҳои ҷуфт низ хеле зиёданд, вале мурод аз ду гуфтани Бобо Афзал шояд 
ба маънои ҷисму руҳ бошад, ки яке марбут ба ҷаҳони табиӣ ва дигаре ба олами 
улвӣ аст.

Адади се дар рубоии мазкур ишораест, ба се нафси одамӣ: наботӣ, ҳайвонӣ 
ва инсонӣ, се ҷузъи сиришти одамӣ тан, ҷон, руҳ (ба қавли Бобо Афзал хирад ё 
ҷузъи руҳи қудсӣ - М.М.) ва се қобилияти хосси инсонӣ - фокира, ҳофиза ва 
нотиқа.

Пас аз баррасии мафҳуми аъдоди мазкур, ба содагӣ метавон дарёфт намуд, 
ки рубоии мазкури Бобо Афзал ҷанбаи қавии ирфонӣ дошта, оҳанги шикваи руҳи 
орифи мустамандеро дар худ таҷҷассум менамояд, ки дар инҳисори колбади тан ё 
ҷисми моддии инсонӣ афтодааст.

Санъати тазод ва муқобала низ дар рубоиёти Бобо Афзал басомад ва 
корбурди фаровон дорад. Ба қавли донишмандон «яке аз пуртаъсиртарин 
воситаҳои тасвироти бадеӣ ҳамоно муқобил гузоштани ду фикр ба ҳамдигар аст 
ва ё бо таъбири дигар гӯем, сифат, хислатҳои ду кас ва ё ду чизро ба таври 
муқоиса ба ҳам муқобил гузоштан аст, ки санъати тазод ва муқобила (мутобиқа) 
ном дорад» [82, 70].
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Дар абёти зерин Бобо Афзал бо истифодаи ҷолиби тазод ва такрор ҷаҳли 

мураккаби бехабаронеро нишон медиҳад, ки худро олими комилу орифи восил 
мепиндоранд, ҳол он ки дар зиндони ҷаҳолату нодонӣ мунҳасир гардидаанд:

Онҳо, ки ба хеш дараконанд, чӣ кунанд?
Мепиндоранд, вале надонанд, чӣ кунанд? 
Ҳар гаҳ ки бидонанд, ки надонанд, донанд, 
Лекин чу надонанд, ки надонанд, чӣ кунанд? [58, 117].

Корбурди вожаҳои зидмаъно дар ашъори зерини шоир дар баробари 
ифодаи сареҳи мазмун малоҳату латофати шеъри ӯро таъмин намудаанд:

Он лаҳза дилат зи меҳнат обод шавад, 
К-он чиз, ки дорӣ, ҳама барбод шавад.
Душман зи ту гар шод шавад, ғам чӣ хӯрӣ, 
З-он беҳ набувад, к-аз ту диле шод шавад [58, 116]. 

****
Он дил, ки зи меҳру кин бибрид, куҷост?
Он дида, ки куфру дин навардид, куҷост?
В-он кас, ки зи оғозу зи анҷоми вуҷуд
Фориғ шуду ҷуз яқин наварзид, куҷост? [58, 192].

Доир ба санъатҳои бадеии дар рубоиёти Бобо Афзал мавриди корбурд 
қароргирифта метавон зиёд намуна оварду таҳлил кард, вале мо ба масали «Мушт 
- намунаи хирвор» такя намуда, бо ин намунаҳое чанд иктифо сохтем. Аз ҳамин 
як назари мухтасаре ба перояи ашъори Бобо Афзал метавон ба хулосае омад, ки ӯ 
дар радифи баёни мазомини волову зебо аз зумраи шуарои ҳунарманд ва 
соҳибзавқ низ ҳаст, ки ба туфайли ороишу пероиш сухани худро арҷи волое 
бахшидааст. Аз ин шавоҳиде, ки роҷеъ ба орояҳои ашъори Афзалуддини Кошонӣ 
ба таври мухтасар дарҷ гардид, метавон ба натиҷае расид, ки адиб дар баробари 
офаридани ашъори салису хотирнишин ва хушоянду маърифатомӯзи хеш дар 
масъалаи тазйини онҳо бо беҳтарин матои забон -- санъатҳои бадеӣ низ диққати 
махсус дода, бо эҷоди абёту нукоти пероставу музайян дар рушду густариши 
адабиёти асримиёнагии форс- тоҷик саҳми арзандаи худро гузоштааст.
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ХУЛОСА

Аз омӯзишу пажӯҳиши масоили меҳварии дар диссертатсия матраҳ ва 

баррасишуда, ки марбут ба зиндагинома ва эҷодиёти Бобо Афзали Кошонист, 

эҳсос мегардад, ки вай дар баробари донишманди мубтакир, ҳакими жарфандеш 

ва орифи бузург будан як шоири тавонманд, нозукбаён ва соҳибзавқе будааст.

Нақду баррасии ахбори сарчашмаҳои дастрас ва омӯзишу таҳлили мақолоту 

гузоришоти илмии марбут ба рӯзгор ва эҷодиёти Бобо Афзали Кошонӣ моро ба 

натиҷае овард, ки доир ба баъзе ҷузъиёти ҳаёти ӯ ҳанӯз гуногунандешӣ ва 

таҳрифҳои ноҷо, аз ҷумла доир ба соли таваллуду вафот, мазҳаби шоир ва 

монанди инҳо, ҷой доранд. Шояд нуфузи бузурги руҳонии ӯ, ки муҷиби ба лақаби 

«Бобо» иштиҳор ёфтанаш гардидааст, боиси он шудааст, ки зиндагиномаи ӯ бо 

перояи ривоёти афсонамонанд печонида шавад. Аз ин хотир, мо роҷеъ ба ин 

масоил нахуст, дар такя ба пажӯҳишоти муҳаққиқону донишмандон ва баъдан, 

тавассути эҷодиёти худи адиб дахл карда, то ҷое нуқтаи назари инфиродии хешро 

дар ин замина изҳор доштаем.

Баҳсу баррасиҳои илмии анҷомдода дар самти зиндагинома ва эҷодиёти 

Бобо Афзали Кошонӣ моро ба натиҷаҳои муайяне овард, ки онҳоро 

дастаҷамъона, ба сифати хулосаи диссертатсия пешниҳод менамоем:

1. Хоҷа Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ ҳакими мутааллиҳ, ориф, 

шоир ва нависандаи соҳибзавқ буда, аз зумраи пайравони росихи мактаби ирфон 

ва сарояндагони ашъори суфиёнаи адабиёти форс-тоҷик маҳсуб меёбад. 

Зиндагонӣ ва фаъолияти адабии ӯ ба давраи фоҷиабортарини таърихӣ, яъне 

нимаи дуюми асри XII ва оғози асри XIII, замони ҳуҷуми селосо ва тохтутози 

ваҳшатзои муғулон ба қаламрави васеи форсизабонон мувофиқ омадааст [5-М, 7- 

М].

2. Номи пурраи вай Афзалуддин Муҳаммад Ҳасан ибни Ҳусайн ибни 

Муҳаммад ибни Хӯза Марақии Кошонӣ буда, бо тахаллуси Афзал ва лақаби Бобо 

Афзал иштиҳор доштааст. Ба лақаби «Бобо» маъруфият доштани ӯ далолат ба 

нуфузу ҷойгоҳи волои Бобо Афзали Кошонӣ намуда, шаҳодат аз он медиҳад, ки ӯ 
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ҳанӯз дар айёми зиндагии худ ҳамчун олиму донишманд ва ҳакими суфимашраб 

миёни хоссу ом нуфузу эътибор пайдо намуда, дар садри уламо ва урафои замони 

худ қарор доштааст [5-М, 7-М].

3. Зодгоҳи Бобо Афзал - Кошон аз ҷумлаи шаҳрҳои бостонии машриқзамин 

буда, аз рӯзгори куҳан ҳамчун маҳди илму тамаддун ва ҳунару адаб маъруфият 

пайдо кардааст. Дар асрҳои ХП-ХШ мавҷуд будани марказҳои таълиму тадрис ва 

хонақоҳҳо баҳри пешрафти улуми ақливу нақлӣ дар ин мавзеъ мусоидат намуда, 

аз ин макон олимону орифон ва донишмандони зиёде дар ҳар соҳаи илму фан 

бархостаанд, ки Бобо Афзал аз ҷумлаи саромадони онҳост [7-М].

4. Дар замони зиндагии Бобо Афзал таассуб оташ ба решаи улуми мантиқу 

фалсафа андохта, омӯзиши ин улум рӯ ба таназзул овард. Аз ҷониби дигар, 

истилои муғул ва қатлу куштори беамони одамон, ки аз диди донишмандону 

соҳибназарон на танҳо далели беқадрии насли башар, балки хилофи таълимоти 

диниву мазҳабии кулли инсоният талаққӣ мешуд, боиси ба вуҷуд омадан ва 

тақвияти назарияи нави фалсафӣ, яъне ирфон, гардид. Ирфону тасаввуф ба 

аҳаммияти инсон дар табиат ва ҷомеа мақоми бузургро қоил шуда, инсонро 

халқшудаи баргузида ва руҳи ӯро ҷузъе аз руҳи Илоҳӣ маънидод кард. Вобаста ба 

талаботи замон ва иштиҳори ақоиди ирфонӣ таълими ирфону тасаввуф дар 

мактабу мадрасаҳо роиҷ гардида, аксари донишмандон бар он иштиғол намуда, 

рӯ ба омӯзишу тадриси назария ва амалияи он оварданд. Дар натиҷа, фаъолияти 

илмиву адабии аксари мутафаккирону адибони ин давра бо тасаввуф робитаи 

қавӣ пайдо намуд, ки ҳаёт ва эҷодиёти Афзалуддини Кошонӣ далели ин 

гуфтаҳост [1-М, 2-М, 7-М, 12-М].

5. Аз фаъолияти илмиву амалии Бобо Афзали Кошонӣ бармеояд, ки ақоиди 

ӯ чун пули пайвасткунандае дар миёни ҳикмату тасаввуф қарор гирифтааст. Аз 

осори ӯ ҳувайдост, ки Бобо Афзал низ чун дигар донишмандони аз вазъи 

иҷтимоиву сиёсии давр руҳан шикастхӯрда тасаллиашро дар ирфону тасаввуф 

ёфтааст. Чун тасаввуф дар заминаи таълимоти динӣ ва «Қуръон»-у аҳодис зуҳур 

намуда буд, барои Бобо Афзал василае гардид, ки афкори иҷтимоиву ахлоқии 

худро ба омма, аз ҷумла ба ҳокимону мансабдорон, баён намояд ва онҳоро аз 
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оқибати аъмоли бад ҳушдор дода, то андозае баҳри наҷоти мазлумон саъй варзад 

[2-М, 7-М].

6. Дар таълимоти ирфонии Бобо Афзал нахустин шарт худшиносии инсон 

аст, зеро инсон ба василаи худшиносӣ, ки чун зуҳуроти азалият манзур мегардад, 

маърифати Худоро касб менамояд. Маърифати ин амал танҳо ба қуввои зеҳнӣ 

имконпазир буда, солик бояд сараввал вуҷуди худро ҳамчун олами хурд, ки ҷузъе 

ё нусхае аз олами бузургро дар худ таҷассум менамояд, комилан бишносад ва бо 

машаққатҳои ҷисмониву руҳонӣ тазкияи вуҷуд намуда, барои илҳоқ ба Ҳақ саъй 

варзад [10-М, 18-М].

7. Бобо Афзал шоири хушистеъдод ва нависандаи баркамоле будааст, ки аз 

худ осори бузурги манзуму мансур ба мерос гузоштааст. Аз ҷумла, 13 рисолаи 

бузург, 36 рисолоти хурд ё тақрирот, 7 мактуб ва маҷмуаи ашъори ӯ то замони мо 

омада расидааст. Аксарияти осори мансури Афзалуддини Кошонӣ дар китоби 

дуҷилдаи «Мусаннифоти Афзалуддин Муҳаммад Марақии Кошонӣ» бо кӯшиши 

донишмандони эронӣ Муҷтабо Минавӣ ва Яҳё Маҳдавӣ ба табъ расидааст. Аз 

ҷиҳати мазмуну мундариҷа осори мансури Афзалуддини Кошонӣ, бо вуҷуди 

ҳовии арзиши зиёд дар улуми фалсафиву табиӣ, тамоюли ирфонӣ дошта, 

таҷассумгари ақоиду орои ахлоқии ӯ мебошанд [9-М, 16-М].

8. Номаҳои Афзалуддини Кошонӣ аз он ҷиҳат ҳоизи аҳаммиятанд, ки дар 

онҳо аз забони худи шоир чанд нуктаро роҷеъ ба аҳвол, афкору андеша ва муҳити 

зиндагонияш, бахусус ба синни 60-солагӣ расиданаш, маълум кардан мумкин 

мегардад. Аз ин хотир, мо ҳангоми барқарор намудани зиндагиномаи шоир аз 

номаҳои ӯ суди фаровон бардоштем [7-М, 9-М].

9. Бобо Афзал ба ҳайси як шоир дар ҷараёни фаъолияти адабии худ 12 

ғазал, анқариб 500 рубоӣ, 3 қасида ва фардбайту қитъаҳо эҷод кардааст, ки онҳо 

хеле зиёд нусхабардорӣ шуда, дар шакли маҷмуаҳо ва китобу девон интишор 

ёфтаанд. Нусхаҳои хаттии осори манзуму мансури Афзалуддини Кошонӣ дар 

китобхонаҳои бузурги дунё нигаҳдорӣ мешаванд, аз ҷумла дар китобхонаи 

Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АУ Тоҷикистон нусхаҳои рисолаҳои
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Афзалуддини Кошонӣ ва намунаи рубоиёти ӯ мавҷуданд, ки таҳти рақамҳои № 

399; 677 ва 1595 нигоҳ дошта мешаванд [5-М, 9-М, 21-М].

10. Дар эҷодиёти Бобо Афзал рубоӣ мавқеи аввалиндараҷа дорад. 

Муаллифони сарчашмаҳо ва муҳаққиқон муттафиқона истеъдоди ӯро дар 

рубоисароӣ эътироф намуда, шоирро дар радифи ду-се тан аз беҳтарин 

рубоисароёни адабиёти форс-тоҷик маҳсуб донистаанд. Бархе рубоиёти мансуб 

ба Хайём ва шоирони дигар шомили дафтари шеъри Бобо Афзал гардидаанд. 

Ҳатто чунин ба назар мерасад, ки шояд баъзе рубоиёти шоир аз матни маҷмуаи 

рубоиёт ва осори шоир берун мондаанд [4-М, 8-М, 11-М, 22-М].

11. Аз нигоҳи мавзуъ аксари рубоиёти Бобо Афзал таҷассумгари орои 

ирфонӣ ва назарияи ваҳдати вуҷуд буда, бо андешаҳои илмии ӯ дар бораи 

ягонагии моддии олам алоқаи танготанг доранд. Ағлаби рубоиёти шоир дар 

мавъизаву ҳикмати ирфонӣ ва ишқу ахлоқ гуфта шуда бошанд ҳам, рубоиёте низ 

мавҷуданд, ки вазъи рӯзгор ва афкори сиёсиву иҷтимоии ӯро як андоза оинадорӣ 

мекунанд [1-М, 2-М, 3-М, 12-М, 18-М, 19-М].

12. Бобо Афзал ба ҳайси орифи шоир дар рубоиёти худ ишқи лоязолиеро 

тараннум менамояд, ки ҷанбаи қавии маърифатӣ ва ахлоқӣ дорад, зеро ки 

муҳаббати Худованд афродро ба покиву худшиносӣ ва арҷгузорӣ ба қадру 

манзалати инсонӣ даъват менамояд. Воқеан, вақте инсон аз мояи одамияти худ 

огоҳ шуд, ахлоқи ношоистае чун кибру ғурур, худбиниву худпарастӣ, 

ҳасадхӯриву тамаъкорӣ, риёву худнамоӣ ва ҳама гуна палидиҳое, ки маҳсули 

нафси аммораи ӯянд, тадриҷан нест шуда, вуҷуди ӯ бо хасоилу сифоти ҳамида 

ороста мегардад, ки албатта, баҳрагирӣ аз ин ғоя барои кулли инсоният, дар ҳама 

давру замон, манфиатбахш аст [1-М, 2-М, 3-М, 18-М, 19-М].

13. Аз лиҳози сохтор ва истифодаи қофияву радиф, ки аз рукнҳои зарурӣ ва 

муҳассаноти осори манзум маҳсуб меёбанд, рубоиёти Бобо Афзал ҷавобгӯ ба 

талаботи меъёрӣ буда, шоир дар қофиябандӣ ва истифодаи радиф тобеи анъанаи 

устувори шеъри классики пешин ва замони худаш аст. Дар эҷодиёти шоир 

рубоиёти хасӣ нисбат ба рубоиёти тарона бартарӣ дошта, қисми зиёди рубоиёти 

шоир мураддаф ҳастанд [6-М].
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14. Аз нигоҳи сувари хаёл ва тазйини сухан рубоиёти Бобо Афзал латофату 

таровати хос доранд. Дар онҳо орояҳои лафзиву маънавӣ, аз қабили талмеҳ, 

ташбеҳ, таҷнис, тавсиф, тазод ва дигар саноеи бадеӣ фаровон ба назар мерасанд. 

Аз миёни санъатҳои бадеӣ шоир бештар дар корбурди талмеҳ ва таҷнис устодии 

худро нишон додааст. Метавон гуфт, ки истифодаи зиёди талмеҳоти қуръонӣ ва 

ба ҳайси қофия кор фармудани санъати таҷнис дар рубоиёти Бобо Афзал яке аз 

вижагиҳои муҳимми шеваи нигориши ӯ дар ин жанри адабӣ маҳсуб мешавад [4- 

М, 13-М, 14-М, 20-М].

15. Шеваи баёни Бобо Афзал дар рубоӣ ва соири осори мансураш сода ва 

фасеҳу равон буда, ифодаҳои муъҷазу муассир ва бар мабнои балоғат 

қарордоштааш ба масобаест, ки мазмуну муҳтавои бархе аз рубоиёти ӯро, 

новобаста аз мазомини ирфонияшон, метавон баробар бо баъзе асарҳои 

мукаммали ахлоқӣ қаламдод кард [1-М, 4-М, 15-М].

16. Аз пажӯҳиш дар маҷмуи осори матбуи шоир бармеояд, ки ашъори Бобо 

Афзал, бахусус рубоиёти ӯ, ба нашри муҷаддади интиқодӣ ниёз дорад, то аз як 

тараф, интисоби рубоиёти машкуки шоир то андозае аниқ карда шавад ва аз 

тарафи дигар, асолати шеъру сухани адиб барқарору муътамад гардида, 

хонандагон бо рашаҳоти қалами ӯ муътақидона ошноӣ пайдо намоянд [4-М, 11- 

М, 22-М].
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ

Аз омӯзиши мавод ва масоили мавриди баҳси диссертатсия бармеояд, ки 
он нахустин пажӯҳиши фарогир ва монографӣ роҷеъ ба мушаххасоти рӯзгор ва 
мероси илмию адабии Бобо Афзали Кошонӣ мебошад. Аз ин хотир, пас аз 
баррасии амиқи мавзуи мазкур истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқро метавон ба 
тариқи зайл пешниҳод намуд:

1. Диссертатсияи мазкур метавонад барои муҳаққиқон ва мутахассисони 
соҳаи филология, махсусан таърихи адабиёт, дар самти омӯзиши вазъи илмию 
адабӣ, ҷараёнҳои ақидатӣ, масоили иҷтимоӣ ва намояндагони адабиёти тоҷик дар 
асрҳои ХП-ХШ хидмат намояд.

2. Маводи дар диссертатсия фароҳамомада барои ошно намудани доираи 
васеи хонандагону ихлосмандони адабиёти бадеӣ бо мушаххасоти зиндагӣ, 
фаъолияти эҷодӣ ва маҳорати нигорандагии Бобо Афзали Кошонӣ судманд аст.

3. Мабоҳиси диссертатсия барои баррасии алоқамандӣ ва робитаи 
танготанги ирфону адабиёт, муайян намудани ҷанбаи маърифатии осори адибони 
ориф, жанрҳои маъмули адабиёт, суннати рубоисароӣ, мухтассоти рубоӣ ҳамчун 
жанри сайёр, зарурат ва мушкилоти мушаххас сохтани интисоби рубоиёти 
адибон мусоидат менамояд.

4. Диссертатсия барои магистрантон, докторантони РИ.^ ва дигар 
довталабони дараҷаҳои илмӣ дар омӯзиши метод ва муайян намудани равишҳои 
кори таҳқиқотӣ ёрӣ расонида метавонад.

5. Натиҷа ва хулосаҳои пажӯҳиши мазкурро метавон дар амалияи илми 
адабиётшиносӣ, бахусус ҳангоми таълиму тадриси масоили марбут ба адабиёти 
тасаввуфӣ, мухтассоти жанрҳо, вижагиҳои шеъри ирфонӣ, таҳлили филологии 
матн мавриди корбурд қарор дода, нуктаҳои ҳакимона ва андешаҳои ахлоқии 
адибро дар соатҳои тарбиявӣ ва ҳамоишҳои адабӣ истифода бурдан мумкин аст.

6. Маводи диссертатсияро метавон зимни таълифи китобҳои дарсӣ, 
мақолаву монографияҳои илмӣ, ташкили машғулиятҳои факултативӣ доир ба 
адабиёти тасаввуфӣ ва мушаххасоту суннати рубоисароӣ дар адабиёти форс- 
тоҷик ва монанди инҳо дар факултетҳои филологияи донишгоҳҳои олӣ ва 
коллеҷҳои омӯзгории кишвар мавриди баҳрабардорӣ қарор дод.
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‘_у£ >т^':0'>^^. .^^^3^а ^а>^ ^' _&зЛ й?' ^ь— / Чй^ ОС^ .^ь— ‘^?33* ^ау^

.^ 816 - .1360

.3 £> .^"о12 ^*^ ^Ъ>*-1' 431А?1^£ .^а^ ^>£^ / ^Ьс./о ._)1*"" ӣЬ^ .^>£^ .63
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.^ 762 - .1381 ‘^ зи’ :ӣ'^ - .^9’-*
.^ 586 - . 1353 ‘1^93 :ӣ'збЗ - .^9'-* -5^^ / 1^!.. ^1^ <^ > .йЦЗ. □'З^ .-5^-^ ^1^а
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комментарии Голубева И.А. [Текст] / Омар Хайям. - Смоленск: Русич, 2005. 
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76. Алимардонов, А. Тарҳрезии ғазал дар замони оли Сомон [Матн] / А. 

Алимардонов // Сомониён ва эҳёи тамаддуни форсӣ-тоҷикӣ. - Душанбе, 

1998. - С. 432-455.

169



77. Бобоев, Ю. Назарияи адабиёт (қисми 1). Муқаддимаи адабиётшиносӣ [Матн] 

/ Бобоев. - Душанбе: Маориф, 1987. - 320 с.

78. Ғафуров, Б. Тоҷикон: таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав 

[Матн] / Бобоҷон Ғафуров. - Душанбе: Нашриёти муосир, 2020. - 976 с.

79. Давронов, С. Сохти шеъри тоҷикӣ [Матн] / С. Давронов. - Душанбе, 1976. - 

25 с.

80. Диноршоев, М. Афзалуддини Кошонӣ [Матн] / М. Диноршоев // 
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