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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Наҷмиддин Низомиддин Убайдуллоҳ Зоконии 

Қазвинӣ, ки маъмулан бо номи Убайди Зоконӣ машҳур аст, аз ҷумлаи адибоне ба 

ҳисоб меравад, ки дар рӯзгори худ ҳамчун шахсияти иҷтимоӣ бо чанд ҳунар 

ороста будаанд, вале дар он миён бештар ҳунари шоирӣ ва нависандагӣ шахсияти 

ӯро ҳамчун адиб муаррифӣ менамояд. Осори адабии манзуми ӯ аз қасида, ғазал, 

рубоӣ ва «Ушоқнома» иборат буда, аз назари шеваи баён ва сабки сухан аз 

шоирони муосираш фарқ мекунад. Асарҳои мансури Убайди Зоконӣ, ки аз 

«Ахлоқ-ул-ашроф», «Ришнома», рисолаи «Дилкушо», «Садпанд», «Даҳфасл», 

«Мактуби қаландарон» ва «Наводир-ул-амсол» иборатанд, дар умум, бо 

фарогирии мушаххасоти муайян ҳам аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва хусусиятҳои 

ғоявӣ, амсоли ҳаҷву мутоиба, танз ва мухтассоти он, нақди иҷтимоӣ, афкори 

дидактикӣ, шиква аз ҳоли худ ва нобасомониҳои рӯзгор ва ҳам бо хусусиятҳои 

хоссу боризи бадеӣ, ба мисли эҷози сухан ва балоғати калом, унсурҳои фолклорӣ 

ва диди мардумӣ, сабк ва тарзи баён, воситаҳои баён ва тасвири бадеӣ, дар қиёс ба 

манзараи умумии густариши наср ба забони порсӣ дар асрҳои миёна, мумтоз буда, 

яке аз шеваҳои махсуси насри бадеиро муаррифӣ менамоянд.   

Масъалаҳои дар ин таҳқиқ баррасишаванда, аз ҷумла, мақоми наср дар 

эҷодиёти Убайди Зоконӣ, вижагиҳои сохториву шаклӣ ва жанрии осори насрии 

адиб, таъйини хусусиёти мундариҷавии онҳо, вижагиҳои ҳаҷву мутоиба, танз, 

нақди иҷтимоӣ, афкори дидактикӣ, оҳангҳои шиквоия, мухтассоти сабкӣ ва 

воситаҳои баёну тасвироти бадеӣ то ба ҳол аз ҷониби муҳаққиқон, чи ватаниву чи 

хориҷӣ, мавриди таҳқиқи монографӣ қарор нагирифтаанд. Дар иртибот бар ин, 

сохтори ҳикоёт ва латоифи Убайди Зоконӣ, мухтассоти образҳо дар ҳикоёту 

латоифи вай, образҳои мушаххас ва маҷҳул, мусбат ва манфӣ, барҷаста ва 

бисёрамалкунанда, марҳалавиву лаҳзавӣ, чигунагии фаъолияти онҳо дар осори 

Убайди Зоконӣ, мақоми ҳикоёт ва вижагиҳои онҳо дар эҷодиёти адиб, анвои 

ҳикоёти ӯ аз рӯйи сохтору шакл, вобаста ба чигунагии тарзи тарҳрезии онҳо дар 

матн, луғатнигорӣ ҳамчун жанри бадеӣ дар диссертатсияи Убайд, хусусиятҳои 
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сохторию мундариҷавии панду ҳикмат дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ, ки дар 

таҳқиқоти ҳозир аз ҷумлаи мабоҳиси таҳқиқшаванда ҳастанд, ҳама актуалӣ буда, 

аз аҳаммияти назарию амалӣ бархурдор мебошанд.  

Ҷиҳатҳои мазкури осори мансури Убайди Зоконӣ то кунун дар 

адабиётшиносии тоҷик бо чунин тафсилу дақиқият омӯхта нашудаанд.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Бо вуҷуди он ки Убайди Зоконӣ ҳанӯз дар 

даврони зиндагонии худ шуҳрати адабиро ҳам дар назм ва ҳам дар наср ба даст 

оварда буд, дар хусуси ҳаёт ва фаъолияти эҷодии вай дар сарчашмаҳо маълумоти 

бисёр каму нокофӣ оварда шудааст. Маълумоте, ки мо метавонем оид ба таърихи 

ҳаёти Убайди Зоконӣ ва эҷодиёти адабии ӯ аз сарчашмаҳо пайдо намоем, бисёр 

ҷузъиву нокифояанд, ки ин ҳолат барои кушодан ва пурра равшан намудани 

зиндагинома ва мероси адабии Убайд мушкилотро ба бор меорад. Ҳатто дар 

хусуси соли дақиқи вафоти адиб маълумоти аниқе дастрас нест ва он дар осори 

муҳаққиқони муосир нокушода ва тахминӣ боқӣ мондааст. 

Нахустин мулоҳизаҳо ва ишораҳо оид ба Убайди Зоконӣ ва осори ӯ дар 

китобҳои тазкираҳои асримиёнагӣ, аз ҷумла, дар «Тазкират-уш-шуаро»-и 

Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор»-и Тақиюддини 

Кошонӣ, «Рӯзи равшан»-и Мавлавӣ Муҳаммад Музаффар Ҳусайни Сабо дарҷ 

шудаанд.  

Дар ин миён дар тазкираи маъруфи Давлатшоҳи Самарқандӣ роҷеъ ба 

паҳлуҳое аз ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Убайди Зоконӣ маълумоти васеътар дарҷ 

шудааст, ки он метавонад то ҷое мушкили моро дар робита ба шинохти шахсияти 

адиб осон намояд ва тавассути он чеҳраи адабии Убайди Зоконӣ кушода шавад. 

Дар тазкираи Давлатшоҳ ба номи ин адиб фасле зери унвони «Зикри 

мафхарулфузало Убайди Зоконӣ» бахшида шудааст. Аз унвонгузории мазкур то 

чӣ андоза нисбат ба Убайд таваҷҷуҳ доштани муаллифи тазкира маълум мегардад 

[Самарқандӣ 1318, с. 288].   

Ахбори овардаи Давлатшоҳи Самарқандӣ нисбат ба маълумоти дигар 

сарчашмаҳо оид ба шоирони асри XIV ва махсусан, ҳаёту эҷодиёти Убайди 

Зоконӣ муфассалтар мебошад. Назари ин тазкиранигор дар хусуси баъзе сабабҳои 
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рӯй овардани Убайд ба ҳаҷву мутоиба дар фасли дахлдори рисола баррасӣ 

шудааст. 

Ҳарчанд дар тазкираи бузурги Мир Тақиюддин Муҳаммад ибни 

Шарафуддин Алӣ Ҳусайни Кошонӣ зери унвони «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-

афкор», ки шомили зиёда аз 600 шоири мутақаддим ва мутааххир мебошад, дар 

бораи Убайди Зоконӣ ҳам маълумот оварда шудааст [Кошонӣ 1384, с. 87], бо 

сабаби пешии замон ахбори мундариҷ дар тазкираи Давлатшоҳ қиматтар аст. 

Зеро, аввал ин ки, «Тазкират-уш-шуаро» миёни солҳои 1486-1487 милодӣ 

навишта шудааст ва «Хулосат-ул-ашъор» – соли 1607 мелодӣ, дувум ин ки, 

маълумоти тазкираи сонӣ аксаран такрорӣ ва иқтибосшуда аст. 

Дар тазкираи Мавлавӣ Муҳаммад Ҳусайни Сабо «Рӯзи равшан» (таълифаш: 

1878-1879 мелодӣ) низ дар хусуси ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Убайди Зоконӣ каме 

маълумот оварда шудааст, ки он ҳам агарчи нисбат ба ахбори Давлатшоҳ камтар 

аст, барои таъйини баъзе аз паҳлуҳои ҳаёти шахсӣ ва эҷодиёти Убайд аҳаммият 

дорад [Сабо 1343, с. 534].  

Ба ғайр аз тазкираҳои дар боло зикршуда соҳибони дигар кутуби тазкира 

роҷеъ ба шахсият ва осори Убайди Зоконӣ ахбор дарҷ накардаанд, ки ин ҳолат то 

ҳудуде барои мушаххас кардани шахсияти эҷодии адиби номвар садди сангине 

хоҳад буд ва халоеро дар иртибот бар ин мавзуъ ба вуҷуд хоҳад овард. Масалан, 

ғайр аз тазкираҳои Давлатшоҳи Самарқандӣ ва Ҳусайни Сабо дар тазкираҳои 

умумӣ ё ҷомеъ, яъне дар тазкираҳое, ки дар онҳо оид ба ҳаёт ва фаъолияти 

шоирони асрҳои гуногун маълумот оварда шудаанд, монанди «Маҷолис-ун-

нафоис»-и Мир Алишери Навоӣ, «Натоиҷ-ул-афкор»-и Муҳаммад Қудратуллоҳ 

маъруф ба Гупомӯӣ, «Наштари ишқ»-и Ҳусайнқулихони Азимободӣ, ҳарчанд дар 

хусуси шоирони ҳамасри Убайди Зоконӣ қайдҳо ба назар мерасанд, 

мутаассифона, дар онҳо оид ба шахсияти Убайд ва мероси адабии ӯ чизе оварда 

нашудааст. Масалан, дар «Натоиҷ-ул-афкор» аксари адибони ҳамасри Убайд 

мавриди тавсиф қарор гирифтаанд, аммо дар хусуси вай чизе гуфта нашудааст. 

Ҳол он ки дар тазкираи мазкур маълумот маҳдуд ба давраҳои алоҳида нестанд ва 

дар он ҳатто оид ба ҳаёт ва эҷодиёти шоирони даврони Сомонӣ, аз ҷумла устод 

Рӯдакӣ, маълумоти муфассал оварда шудааст. Бо чӣ сабаб бошад, ки Муҳаммад 
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Қудратуллоҳ ҳангоме оид ба Салмони Соваҷӣ сухан мегӯяд ва барои вай фасли 

алоҳидаеро дар тазкираи хеш ихтисос медиҳад ва панҷ саҳифаро барои шарҳи 

зиндагонии Салмон мебахшад, роҷеъ ба вохӯрии шоири мазкур бо Убайди Зоконӣ 

ва мусоҳибаи маъруфи ҳар ду шоир чизе намегӯяд [Вассоф 1346, с. 323-327]. Дар 

«Маҷолис-ун-нафоис» ва «Наштари ишқ» ҳам ҳарчанд дар хусуси шоирони асри 

XIV ва аз ҷумла, Хоҷа Салмони Соваҷӣ, ки бо Убайд ҳамсуҳбат гардида буд, 

маълумот оварда шудаанд, аммо дар иртибот бо ин вохӯрии таърихии Убайди 

Зоконӣ бо Салмон маълумоте дода нашудааст [Навоӣ 1323, с. 353-354; Азимободӣ 

1982, с. 404-711]. 

Аз китобҳои таърихӣ дар таърихномаи маъруф ба «Таърихи гузида»-и 

Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, дар бахше, ки оид ба ҳокими Шероз – Абӯисҳоқ ва 

шоирони дарбори ӯ сухан меравад, оид ба Убайд ва шахсияти вай ҳам маълумоти 

мухтасар оварда шудааст, ки он то ҷое барои боз ҳам маълумтар намудани 

шахсияти Убайд кӯмак мерасонад [Қазвинӣ 1422, с. 845-846].   

Аз муҳаққиқони муосир, аз хориҷиён Саид Нафисӣ, Забеҳуллоҳи Сафо ва аз 

муҳаққиқони шӯравиву даврони Истиқлол И.С. Брагинский, Холиқ Мирзозода, М. 

Бақоев, Ҷобулқо Додалишоев ва Иброҳим Усмонов роҷеъ ба ҳаёт ва ҷанбаҳои 

гуногуни фаъолияти эҷодии Убайди Зоконӣ таҳқиқоти муфассалтар бурдаанд. 

Ҳарчанд таҳқиқоти муҳаққиқони мазкур дар робита бар зиндагонии Убайди 

Зоконӣ бештар ҳовии нақли мукаррари маълумоти кутуби тазкира ва таърих аст, 

аммо бояд қайд намуд, ки дар иртибот бар ҳунари шоириву нависандагии Убайди 

Зоконӣ, хусусиятҳои гуногуни эҷодиёти гуногунжанри вай ва, умуман, паҳлуҳои 

гуногуни эҷодиёти ӯ, дар таълифоти ҳар чаҳор муҳаққиқ ишораҳои қобили 

таваҷҷуҳ ва мулоҳиза ҷой доранд.  

Миёни кулли муҳаққиқони ҳам ватанӣ ва ҳам хориҷӣ Саид Нафисӣ аз 

зумраи аввалин нафароне ба ҳисоб меравад, ки оид ба тарҷумаи ҳоли Убайди 

Зоконӣ ва фаъолияти эҷодии вай маълумот дода, назари муҳаққиқонаи хешро дар 

ин хусус иброз доштааст. Таҳқиқоти Саид Нафисӣ, ки бори аввал соли 1936 ба 

ҳайси муқаддимаи «Ушшоқнома»-и Убайди Зоконӣ дар муассисаи «Кулола»-и 

Теҳрон ба табъ расида буд, бори дигар соли 1955 дар маҷмӯаи дастҷамъии 

«Убайди Зоконӣ – латифапардоз ва танзовари бузурги Эрон» дар шакли мақолаи 
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алоҳида зери унвони «Дар бораи Низомуддин Убайди Зоконӣ ва осори ӯ» дар 

панҷ сафҳа ба чоп расидааст [Нафисӣ 1375, с. 216-220].  

Дар мақолаи мазкур атрофи паҳлуҳое аз ҳаёти Убайди Зоконӣ, аз ҷумла 

вохӯрии вай бо шоири маъруфи ҳамзамонаш Салмони Соваҷӣ, ишорат бар 

маълумоти Давлатшоҳ оид ба ин вохӯрӣ, ҳунари шоирӣ ва нависандагии Убайд 

сухан рафтааст. Таҳқиқоти муҳаққиқи мазкур ба ҷиҳати камҳаҷмии худ 

маълумоти кофиро дар ихтиёри мо қарор намедиҳад ва бар илова бештари он 

такрорӣ буда, марбут бар маълумоти кутуби тазкира ва аз ҷумла, «Тазкират-уш-

шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ мебошад.  

Забеҳуллоҳи Сафо дар бахши дувуми ҷилди сеюми «Таърихи адабиёти 

Эрон» ду фасли алоҳидаро, ки яке таҳти №41 ва дигаре таҳти № 47 мебошад, бо 

номи «Убайди Зоконӣ» бахшидааст, яъне ду фасл зери як унвон. Дар аввалӣ 

муҳаққиқи мазбур оид ба осори насрии адиб ва хусусиятҳои сабкиву услубии 

онҳо андешаҳои ҷолиберо иброз доштааст [Сафо 13636, с. 1270-1274], ки аз онҳо 

пиромуни таҳқиқи мавзуоти алоқаманд ба осори мансури Убайд метавон суд 

гирифт. Аз ҷумла, дар ин асар муаллиф оид ба баъзе хусусиятҳои рисолаҳои 

«Ахлоқ-ул-ашроф», «Ришнома», «Садпанд», «Дилкушо» ва «Таърифот» ақидаҳои 

ҷолиб баён кардааст. Дар фасли дувум Забеҳуллоҳи Сафо оид ба тарҷумаи ҳоли 

адиб, аҳволи иҷтимоии вай, чигунагии муносиботи Убайд бо аркони давлатӣ – 

Шоҳ Абӯисҳоқ, вазири вай – Рукниддин Амидулмулк, шарҳи чигунагии дурустӣ 

ва нодурустии баъзе аз маълумоти сарчашмаҳо роҷеъ ба муносиботи Убайд бо 

Шоҳ Абӯисҳоқ ва вазири вай, чигунагии тааллуқияти баъзе аз ҳаҷвиёти назмии бо 

номи Убайд сабтшуда ва шуҳратёфта, оид ба осори назмии Убайд, шарҳи 

интисоби достони «Мушу гурба», ки Сафо онро қасида ном гирифтааст ва 

монанди инҳо фикрҳои ҷолиб баён кардааст, ки то чӣ дараҷа сиҳату дуруст 

будани баъзеи онҳо таҳқиқоти ҷиддитарро тақозо дорад. Манзури мо танҳо 

асарҳои марбут ба насри бадеии Убайди Зоконӣ мебошад. 

Дар адабиётшиносии Эрон дигар муҳаққиқон низ оид ба ҳаёту фаъолияти 

адабии Убайди Зоконӣ, хусусиятҳои сохториву мавзуӣ, сабкиву услубӣ ва бадеӣ-

эстетикии осори ӯ таваҷҷуҳ карда, таҳқиқоти ҷудогонаи қобили мулоҳиза 

бурдаанд. Аз ҷумлаи ин муҳаққиқон метавон Абдулҳусайни Зарринкӯб, 
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Абдулҳусайни Навоӣ, Аббос Иқболи Оштиёнӣ, Алиасғари Ҳалабӣ, Ардашери 

Баҳманӣ, Ғуломҳусайни Юсуфӣ, Исфандиёри Ковиён, Маҳдии Даштитус, Меҳин 

Санеъ, Муртазо Машоихӣ, Насруллоҳи Пурҷаводӣ, Парвиз Атобакӣ, Парвиз 

Нотили Хонларӣ, Рашид Ёсимӣ, Хусрави Вораста, Ҳусайни Саффоридӯст, Эраҷи 

Вомиқӣ, Баҳодури Боқирӣ, Ҳодиназрии Муназзам, Сайид Маҳдии Масбуқ ва 

Муҳаммадҳакими Озарро ном бурд, ки оид ба паҳлуҳои гуногуни ҳаёт ва 

фаъолияти эҷодии Убайди Зоконӣ таҳқиқот бурдаанд. Вале бо ин ки таҳқиқоти 

муҳаққиқони мазбур дар иртибот бар шинохти чеҳраи аслии адабии Убайди 

Зоконӣ беманфиат нестанд ва маълумоти судбахшеро дар ин бобат дар ихтиёри 

мо қарор додаанд, ҳамагӣ дар маҳдудаи мақолаҳо баррасӣ гашта, маълумоти каму 

мухтасарро дар бар мегиранд ва дар робита ба таҳқиқи муфассалу бисёрҷонибаи 

фаъолияти адабии Убайд, аз ҷумла, мавзуи барасии мо ҳанӯз ҳам кофӣ нестанд. 

Дар ҳолати зарурӣ аз корҳои дар замина анҷом додаи муҳаққиқони мазкур 

ҳангоми баррасии масъалаҳои таҳқиқ дар рисола ёд хоҳем кард.   

Дар адабиётшиносии даврони Шӯравӣ ва пасошӯравии тоҷик муҳаққиқон  

Х. Мирзозода, С.Ш. Муллоҷонов, А. Насриддинов,  М. Раҷабов, М. Бақоев, И. 

Усмонов, М. Муродов ва А. Абдусатторовро метавон ном бурд, ки оид ба ҳаёт ва 

фаъолияти эҷодии Убайди Зоконӣ асарҳои гуногунҳаҷм навишта ва қисме аз онон 

нисбат ба муҳаққиқони хориҷӣ таҳқиқоти густардатар бурдаанд. Аввалин касе, ки 

дар адабиётшиносии даврони шӯравии тоҷик роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии 

Убайди Зоконӣ ва хусусиятҳои гуногунпаҳлуи осори вай, бавижа асарҳои 

насрияш, таҳқиқоти қобили таваҷҷуҳ бурдааст, Холиқ Мирзозода мебошад. 

Муҳаққиқи мазкур ҳанӯз соли 1939 дар се шумораи рӯзномаи «Газетаи 

муаллимон», ки он замон бо расмулхатти лотинӣ нашр мегашт, зери унвони 

«Сатиранависи бузург Убайди Зоконӣ» мақолаи калонҳаҷме навишта буд, ки 

маълумоти дар он овардашуда ва ҷанбаи илмии он баҳри таъйини мақоми адабӣ 

ва ҳунарии Убайди Зоконӣ дар таҳқиқоти минбаъдаи муҳаққиқон бисёр 

арзишманд мебошад [Мирзозода 1939, с. 6, 4, 3-4].  

Х. Мирзозода дар мақолаи мазкур дар хусуси авзои сиёсӣ-иҷтимоӣ ва 

адабӣ-фарҳангии асри XIV, ки Убайд дар ҳамин даврон умр ба сар бурдааст, ҳаёт 

ва фаъолияти эҷодии адиб, чӣ гуна ба дарбор роҳ ёфтан ва чӣ тариқ аз дарбор дур 
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гаштани Убайд, сабабҳои беқадрии вай дар даврон, оғози эҷодиёти вай, сабабҳои 

ба ҳаҷви иҷтимоӣ рӯ овардан, нисбат ба аҳкоми дин ва риҷоли  бузурги руҳонӣ 

нафрат пайдо кардан, омилҳои ба танқиди ҳокимону қудратмандон рӯ овардани 

Убайд, афкори лоуболона ва ё риндиёти Убайд, афкори таҷаддудхоҳонаи вай, 

хусусиёти бадеӣ-эстетикӣ ва услуби баёни ӯ, аҳаммияти услуби баёни ӯ, дар 

хусуси чигунагии мансубияти рисолаҳои насрии ӯ, нусхаҳои осори адиб ва дар 

хусуси соли таваллуд ва вафоти Убайд андешаҳои боарзиш баён кардааст. 

Мақолаи мазкури Х. Мирзозода дар убайдшиносии давраи ҳам шӯравӣ ва 

ҳам муосири тоҷик мақоми бунёдӣ дорад, зеро он дар таҳқиқоти баъдии 

адабиётшиносони тоҷик ба ҳайси якумин ва фарогиртарин таҳқиқот ҷиҳати рӯйи 

кор омадани дигар асару мақолаҳо оид ба ҳаёт ва фаъолияти Убайди Зоконӣ 

хидмат кардааст ва минбаъд ҳам баҳри таъйини мақоми иҷтимоӣ ва адабии 

Убайди Зоконӣ саҳм хоҳад гузошт.   

Ҳарчанд адабиётшинос М. Бақоев дар мақолаи оид ба Убайди Зоконӣ 

навиштааш қайд намудааст, ки мақолаи мазкури Х. Мирзозода «хеле баҳсталаб» 

аст [Бақоев 1983, с. 81], бояд иқрор кард, ки дар убайдшиносии ҳам даврони 

шӯравӣ ва ҳам муосири тоҷик таҳқиқоти Х. Мирзозода аз чанд ҷиҳат дорои 

арзиши илмӣ аст. Якум ин ки ин мақола аввалин таҳқиқот дар адабиётшиносии 

муосири тоҷик ба шумор меравад, ки дар ҳаҷми як мақолаи бузургу густарда дар 

се шумораи нашрияи мазкур дар мавзуи Убайд ва эҷодиёти ӯ ба чоп расида буд. 

Дар замоне, ки мақолаи мазкур манзури хонандагон гашт, мардуми тоҷик на ин ки 

бо осори Убайди Зоконӣ, балки бо худи шахсияти адиб он қадар ошноӣ 

надоштанд. Дуюм ин ки дар мақолаи мазкур паҳлуҳои зиёди ҳаёт ва фаъолияти 

эҷодии осори Убайд, махсусан, асарҳои насрии вай ва асоситарин хусусиятҳои 

осори ӯ мавриди пажӯҳиш қарор гирифтаанд.  

Дувумин муҳаққиқи даврони шӯравӣ, ки оид ба Убайди Зоконӣ ва 

фаъолияти адабии вай таҳқиқот бурдааст, С.Ш. Муллоҷонов мебошад. Вай соли 

1948 дар маҷаллаи «Шарқи Сурх» мақолаеро дар ҳаҷми ду саҳифа зери унвони 

«Девони дастхатти қадимтарини Убайди Зоконӣ» ба табъ расонид [Муллоҷонов 

1948, с. 144]. Дар мақолаи мазкур сухан дар бобати қадимтарин нусхаи дастхат 

меравад, ки мутааллиқ ба асри XIV (707 ҳ. / 1308 милодӣ) мебошад ва дар 
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Ганҷинаи дастнависҳои шарқии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти 

рақами шартии №555 / 13 ҳифз карда мешавад. Ҳарчанд ки сарлавҳаи мақолаи 

Муллоҷонов ба девони Убайд бахшида шудааст, муаллиф дар хусуси осори 

насрии Убайд ҳам, ки дар нусхаи дастхат илова гардидаанд, маълумот медиҳад. 

Як ҷиҳати қобили таваҷҷуҳи мақолаи мазкур истифодаи таҳлили оморӣ-ҳисобӣ аз 

ҷониби муаллифи он мебошад, ки ҳар мисраъ, байт, шумора, тарзи ҷойгиршавии 

онҳо аз нигоҳи омориву ҳисоб мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. 

Сеюмин муҳаққиқе, ки дар адабиётшиносии даврони шӯравӣ дар мавзуи 

ҳаёт ва фаъолияти Убайди Зоконӣ изҳори андеша кардааст, А. Насриддинов ба 

ҳисоб меравад. Ин муҳаққиқ соли 1955 мақолаеро таҳти унвони «Сатира дар 

эҷодиёти Убайди Зоконӣ» дар «Газетаи муаллимон» ба нашр расонида, дар он оид 

ба даврони адиб, тарҷумаи ҳол, осор ва афкори вай сухан рондааст [Насриддинов 

1955, с. 7]. Аммо дар хусуси мақолаи мазкур қайд кардан бамаврид аст, ки он 

аслан такрори мақолаи Х. Мирзозода буда, дар он бештар хусусияти умумигӯӣ 

эҳсос мешавад.  

Чаҳорумин таҳқиқ дар убайдшиносии даврони шӯравии тоҷик асари 

калонҳаҷми Мӯсо Раҷабов ба шумор меравад, ки соли 1958 бо забони русӣ зери 

унвони «Мировоззрение Убайда Зокони» ба табъ расида буд [Раджабов 1958]. 

Оид ба ин асар дар соли мазкур Н. Одилов тақризеро зери унвони «Ҷаҳонбинии 

Убайди Зоконӣ» дар рӯзномаи «Тоҷикистони Советӣ» чоп намуд [Раджабов 1958, 

с. 2]. Дар асари Мӯсо Раҷабов ҳарчанд такроре аз андешаҳои муҳаққиқони хориҷӣ 

ва ҳамчунин мақолаи Х. Мирзозода ба назар мерасад, аммо онро метавон 

нахустин иқдоми нисбатан ҷиддӣ дар баррасии ҷаҳонбинӣ ва афкору орои Убайди 

Зоконӣ ҳисоб намуд, зеро дар он муаллиф дар хусуси афкору андешаҳои 

иҷтимоии нависанда таҳқиқоти нисбатан густардатар бурдааст. Асари мазкур аз 

муқаддима, муҳтавои асосӣ, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат 

аст. Аммо бояд қайд намуд, ки ҳарчанд муаллифи асар дар хусуси тарҷумаи ҳол 

ва фаъолияти эҷодии Убайд маълумот додааст, он бисёр мухтасару умумӣ буда, 

нуқтаи назари муаллиф бештар ба баррасии ҷаҳонбинии Убайд маҳдуд мегардад.  

Таҳқиқоти дигар оид ба убайдшиносӣ марбут ба И.С. Брагинский мебошад. 

Вай соли 1972 дар асари ба таърихи адабиёти тоҷику форс бахшидааш зимни 
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баррасии Ҳофизи Шерозӣ ба ҳаёту фаъолияти адабии Убайди Зоконӣ дахл карда, 

оид ба афкори иҷтимоӣ, интиқодоту ҳаҷвиёти Убайд ва мавқеи танз дар осори 

адиб фикрҳои ҷолиб баён намудааст [Брагинский 1972, с. 351-354]. Ҳарчанд 

таҳқиқоти шарқшиноси мазкур ҳаҷман зиёд нест ва беш аз се сафҳаро дар бар 

мегирад, дар убайдшиносии шӯравӣ аз аҳаммияти илмӣ бархурдор аст. 

Х. Мирзозода баъдтар, соли 1977 дар қисми дувуми китоби «Таърихи 

адабиёти тоҷик» мукарраран фасли алоҳидаеро бо номи «Низомуддин Убайди 

Зоконӣ (1270-1370)» ба баррасии ҳаёт ва эҷодиёти Убайд бахшидааст [Мирзозода 

1989, с. 197-228]. Бо эҳтимоли қавӣ метавон гуфт, ки таҳқиқоти оид ба Убайд 

бурдаи Х. Мирзозода дар ин китоб аз нигоҳи услуби нигориш ва аз ҳайси сабк 

шакли таҷдиди назаршудаи ҳамон мақолаи дар «Газетаи муаллимон» чопшуда 

мебошад. Зеро дар нигоҳи қиёсӣ ба мақола ва фасли ба Убайди Зоконӣ 

бахшидашудаи китоби  «Таърихи адабиёти тоҷик» маълум мегардад, ки забону 

услуби баёни муҳаққиқ дар мақола бисёр сода, гоҳо наздик ба гӯйишҳои мардумӣ 

аст, тарзи таҳлил дар он бештар эҳсосиву зери таъсири сахти мафкураи замон аст 

ва сабки таҳқиқи мавзуъҳо нисбат ба фасли ҷудошуда дар «Таърихи адабиёти 

тоҷик» харобтару хеле сода аст. М. Бақоев шояд бо таваҷҷуҳ ба ҳамин хусусиёти 

зикршуда мақолаи мазкурро, чунонки қаблан зикр кардем, хеле баҳсталаб 

номидааст. Бояд зикр кард, ки барои ҳар муҳаққиқ ин як ҳолати табиист, зеро 

ҳангоме ки Холиқ Мирзозода мақолаи худро менавишт, бисёр ҷавон буд ва ҳанӯз 

ба камоли ҳунарӣ даст наёфта буд. 

Таҳқиқоти дигар дар иртибот бар мавзуи убайдшиносӣ фасли «Убайди 

Зоконӣ»-и китоби дастаҷамъии «Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV» 

мебошад, ки дар ҳаҷми 16 саҳифа аз ҷониби адабиётшинос М. Бақоев навишта 

шудааст [Бақоев 1983, с. 80-96.]. Дар ин асар муаллиф оид ба авзои сиёсӣ, 

тарҷумаи ҳол, осори манзуму мансур руҷӯи иҷмолӣ карда, ба таври мухтасар оид 

ба ҷаҳонбинӣ, афкору андешаи иҷтимоӣ, ҳаҷву интиқодоти Убайд изҳори ақида 

намудааст.  

Таҳқиқи Иброҳим Усмонов зери унвони «Назаре ба ҳаҷвиёти Убайди 

Зоконӣ» [Усмонов 1991], ҳарчанд ҷанбаи қавии публитсистӣ дорад, чунонки худи 

муаллиф ҳам инро дар асараш таъкид намудааст, аммо ба ҷиҳати таҳлилҳои 
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жарфу ҷиддие, ки дар он муаллиф оид ба баъзе аз осори назмиву насрии Убайди 

Зоконӣ ба анҷом расонидааст, қобили мулоҳиза ва диққат мебошад. 

Андешарониҳои илмие, ки И. Усмонов дар асари мазкур, махсусан, дар иртибот 

бар осори адиб, амсоли «Ахлоқ-улашроф», «Ришнома», «Мактуби қаландарон» ва 

«Мӯш ва гурба» намудааст, ҳарчанд аз нуқтаи назари илми публитсистика матраҳ 

гаштаанд, дар мавриди худ қиёснашаванда буда, аз кулли таҳқиқоти чи хориҷӣ ва 

чи ватанӣ фарқ мекунанд. Дар ин асар дар иртибот ба афкору андешаҳои Убайд 

диди тамоман нав ироа гардидааст.  

Бо ин ки дар таҳқиқоти муҳаққиқони ватанию хориҷӣ оид ба паҳлуҳои 

гуногуни ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Низомуддин Убайди Зоконӣ нукоту 

маълумоти пурарзиш дида мешаванд, дар ҳеҷ яке аз онҳо масоиле, ки мо дар 

рисолаи диссертатсионии худ зери унвони «Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори 

мансури Убайди Зоконӣ» мавриди таҳқиқ қарор додаем, ба таври амиқ ва 

муфассалу густарда баррасӣ нагаштаанд. Аксари таҳқиқоти муҳаққиқони 

фавқуззикр ё дар шакли асарҳои хурдҳаҷму мақолаҳоянд, ё дар шакли осори 

нисбатан бузургҳаҷм ҳам бошанд, ба як паҳлу ё як мавзуи эҷодиёти адиб бахшида 

шуда, вижагии фарогир надоранд ва бо чунин хусусияташон дар кушодани 

муаммоҳо, ҳалли масоили убайдшиносӣ кофӣ нестанд ва дар ин росто 

адабиётшиносии тоҷик ба таҳқиқоти густардаву муфассалтаре ниёз дошт. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи кори 

диссертатсионӣ яке аз фаслҳои корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи таърихи адабиёти 

тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ташкил дода, дар асоси ин нақша 

марҳала ба марҳала иҷро шудааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Мавзуи асосии таҳқиқ дар рисолаи мо хусусиятҳои ғоявию 

бадеии осори мансури Убайди Зоконӣ мебошад. Агарчи Убайди Зоконӣ ҳам 

ҳамчун шоир ва ҳам ба сифати нависанда эътироф гардида, чандин даҳсолаҳост, 

ки оид ба масъалаҳои гуногуни эҷодиёташ баҳсҳо сурат мегиранд, перомуни 

асарҳои мансури вай ба таври яклухту монографӣ таҳқиқ сурат нагирифтааст. 

Махсусан, масъалаи хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконӣ, 

ки мақсади асосии ин таҳқиқот баррасии он мебошад, то ҳол ба таври фарогир 

таҳқиқ нашудааст.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Бо мақсади таҳқиқи комили мавзуъ дар рисола баррасӣ 

ва ҳалли масъалаҳои зерин муҳимтарин вазифаҳои таҳқиқ қарор дода шудаанд: 

– таҳқиқ ва таъйини мақоми насри бадеӣ дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ; 

– ҷустор перомуни таҳаввули насри бадеӣ то замони Убайди Зоконӣ;   

– баррасии осори насрии Убайди Зоконӣ аз назари мухтассоти жанрӣ; 

– таҳқиқи масъалаҳои марбут ба хусусиятҳои ғоявии осори мансури Убайди 

Зоконӣ; 

– баррасии вижагиҳои ҳаҷву мутоиба дар асарҳои мансури адиб;  

– баррасии танз ва мухтассоти он; 

– таҳқиқи нақди иҷтимоӣ дар осори мансури Убайди Зоконӣ; 

– таҳлили афкори дидактикии Убайди Зоконӣ; 

– омӯзиши мазомини марбут ба шиква аз ҳоли худ ва нобасомониҳои рӯзгор 

дар асарҳои мансури адиб; 

– таҳқиқи мухтассоти насри бадеии Убайди Зоконӣ аз ҷиҳати вижагиҳои бадеӣ; 

– баррасии масъалаи эҷози сухан ва балоғати калом дар насри бадеии Убайди 

Зоконӣ;  

– баррасии ҷузъиёти унсурҳои фолклорӣ ва диди мардумӣ дар насри бадеии 

Убайди Зоконӣ; 

– омӯзишу баррасии масъалаҳои сабк ва тарзи баёни Убайди Зоконӣ дар 

асарҳои мансураш бо такя ба мухтассоти забонӣ ва фикрӣ; 
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– таҳқиқи насри бадеии Убайди Зоконӣ аз ҷиҳати воситаҳои баён ва тасвири 

бадеӣ. 

Объекти таҳқиқ. Объекти таҳқиқро дар диссертатсия насри асримиёнагии 

форсу тоҷик дар асри XIV, бахусус, осори мансури Убайди Зоконӣ ташкил 

медиҳад. 

Предмети таҳқиқ. Омӯзиши хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури 

Убайди Зоконӣ: «Ахлоқ-ул-ашроф», «Ришнома», рисолаи «Дилкушо», «Садпанд», 

«Даҳ фасл», «Мактуби қаландарон» ва «Наводир-ул-амсол». 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Мо дар таълифи диссертатсия таҷрибаи таҳқиқии 

муҳаққиқони адабиётшинос, шарқшинос, эроншиноси хориҷию ватанӣ, ба 

монанди Е.Э. Бертелс, Э. Браун, В.В. Виноградов, В.В. Томашевский, Г.Н. 

Поспелов, Г.Л. Абрамович, Маликушшуаро Баҳор, Забеҳуллоҳи Сафо, Қосим 

Ғанӣ, Абдулҳусайни Зарринкӯб, Шафеии Кадканӣ, Маҳдии Моҳавзӣ, Муҳаммад 

Муин, Эҳсони Ёршотир, Маҳмуди Ибодиён, Абдулҳусайни Навоӣ, 

Муҳаммадҷаъфари Ёршотир, Абдуррафеи Ҳақиқат, Ҷалолуддини Ҳумоӣ, Сируси 

Шамисо, Маҳмуди Футӯҳӣ, Аҳмади Тамимдорӣ, Муаззама Иқболӣ, Ҳусайни 

Саффоридухт, Мансури Растагор, Парвиз Атобакӣ, Ардашер Баҳманӣ, Х. 

Мирзозода, А. Афсаҳзод, М. Бақоев, У. Каримов, Х. Шарифов, Р. Мусулмониён, 

А. Насриддинов,  М. Имомов, Н. Салимов, С. Солиҳов, М. Муродов, А. 

Абдусатторов, М. Нарзиқул ва дигаронро мавриди истифода қарор дода, аз 

афкори назариявии онон суд ҷустаем. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Диссертатсия дар асоси методҳои муқоисавӣ-

таърихӣ, тавсифӣ-таҳлилӣ, китобхонаӣ, таҳқиқӣ-қиёсӣ, таҳлилӣ-оморӣ, 

консепсияи таҳлили забону услуби асари бадеӣ, таҳқиқи типологии жанрҳо ва 

сохтори осори адабӣ навишта шудааст.  

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаҳои асосии таҳқиқ дар рисолаи мо асарҳои 

мансури Убайди Зоконӣ, қадимтарин маҷмуаи осори Убайди Зоконӣ, ки 

мутааллиқ ба асри XIV (соли 707 ҳ. / 1308 милодӣ) аст, маҷмуаи интиқодии 

таҳиянамудаи донишманди тоҷик Ҷобулқо Додалишоев, ки дар асоси қадимтарин 

ва муътамадтарин осори Убайди Зоконӣ сурат пазируфтааст, дигар маҷмуаҳо ва 
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асарҳои дар давраҳои гуногун батабърасидаи Убайди Зоконӣ, манбаъҳои адабию 

таърихӣ, тазкираҳо ва дигар маохизу мароҷеи адабии асримиёнагие мебошанд, ки 

ба баҳси наср ихтисос доранд. Дар таълифи мабоҳиси ҷудогонаи рисола аз афкору 

андешаҳои илмӣ-назариявии муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, махсусан, андешаҳое, 

ки марбут ба назарияи наср ва осори насрии Убайди Зоконӣ таълиф ёфтаанд, 

истифода карда шуд. 

Ҳамчун манбаъҳои ёвар осори илмӣ-таҳқиқотие, ки ҳам аз ҷониби 

донишмандони тоҷик ва ҳам хориҷӣ роҷеъ ба Убайди Зоконӣ ва асарҳои мансури 

ӯ таълиф шудаанд, истифода шуд. Дар баррасии масъалаҳои ҷудогона аз осори 

дигари мавриди ниёз низ истифода шудааст, ки рӯйхати пурраи ҳамаи манобеъ ва 

маохиз дар бахши «Китобнома» оварда шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Диссертатсия дар адабиётшиносии тоҷик 

нахустин таҳқиқи монографӣ дар мавзуи хусусиятҳои ғоявию бадеии осори 

мансури Убайди Зоконӣ буда, дар он масъалаҳои таҳаввули насри бадеӣ то 

замони Убайди Зоконӣ, асарҳои мансури Убайди Зоконӣ аз назари мухтассоти 

жанрӣ, хусусиятҳои ғоявӣ: вижагиҳои ҳаҷву мутоиба, танз ва мухтассоти он, 

нақди иҷтимоӣ, афкори дидактикӣ, мазмунҳои марбут ба шиква аз ҳоли худ, 

нобасомониҳои рӯзгор ва хусусиятҳои бадеӣ: эҷози сухан ва балоғати калом, 

ҷузъиёти унсурҳои фолклорӣ ва диди мардумӣ, масъалаҳои сабк ва тарзи баён, 

воситаҳои баён ва тасвири бадеӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. 

Баррасии фарогири хусусиёти сабкии осори мансури Убайди Зоконӣ, ки бар 

асоси равиши ҷадиди шинохти сабки фардӣ анҷом шудааст, яке аз муҳимтарин 

навгониҳои илмӣ дар диссертатсия ба ҳисоб меравад. Дар иртибот ба ин масъала 

ва дар пайванд бо мабоҳиси хусусиятҳои забонӣ, фикрӣ ва адабӣ дар кор 

муҳимтарин ва назаррастарин вижагиҳои осори адиб, ба мисли таваҷҷуҳи зиёд ба 

нукоти таърихӣ, корбурди вожаҳо ва ифодаҳову таркибҳои халқӣ, воқеиятнигорӣ 

дар баёни матолиб, истифодаи вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ бо артикли арабии «ал», 

корбурди вожаҳои порсоёна ва хусусиёти онҳо, истифода аз вожаҳову ибороти 

хароботиву ғайрипорсоёна,  вожаҳои номустаъмали арабӣ, феълҳои ноби форсӣ-

тоҷикӣ дар тарҳбандии ҷумлаҳо, истифодаи муколама ва амсилаи шеърӣ дар 
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матни ҳикоёт мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Хусусиёти фавқуззикри осори 

Убайди Зоконӣ то ҳанӯз дар адабиётшиносии тоҷик ба таври алоҳидаву густарда 

таҳқиқ нашуда буданд. 

Дар ҷараёни баррасии мабоҳиси диссертатсия ба таъйини ҷанбаҳои назарии 

ҳунари нависандагии Убайди Зоконӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардида, дар ду 

боби охир меҳвари андешарониҳои муаллифро мухтассоти назарӣ ташкил 

додаанд. Пажӯҳиш дар ин росто бо мақсади таъйини ҷанбаҳои гуногунпаҳлуи 

ҳунари насрпардозии Убайди Зоконӣ анҷом пазируфта, баёнияҳои назарӣ, асосан, 

дар гирди ҳамин меҳвар мутамарказ гардидаанд.  

Муаллиф перомуни масъалаҳои асосии матраҳшаванда ҷусторҳои илмии 

бисёрпаҳлу анҷом дода, бо далелҳои равшан муҳимтарин мухтассоти ғоявию 

бадеии осори мансури Убайди Зокониро муайян кардааст. Ҳама мабоҳиси аслию 

фаръии дар диссертатсия баррасишуда хусусияти актуалӣ дошта, дар 

адабиётшиносии тоҷик дорои аҳаммият мебошанд. 

 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Убайди Зоконӣ яке аз бузургтарин намояндагони  адабиёти асри XIV 

форсу тоҷик ба ҳисоб меравад, ки тавассути осори назмӣ ва насрии хеш 

маъруфияти зиёде пайдо кардааст. Аммо мавқеи осори мансури адиб дар қиёс бо 

осори манзумаш ба маротиб баланд буда, маъруфияти адабии вай бештар ба 

воситаи асарҳои «Ахлоқ-ул-ашроф», «Ришнома», рисолаи «Дилкушо», 

«Садпанд», «Даҳфасл», «Мактуби қаландарон» ва «Наводир-ул-амсол» ба даст 

омадааст. 

2. Насри бадеии Убайди Зоконӣ бо таваҷҷуҳ ба ҷаҳонбинии нависанда ва 

диди бадеӣ дар таърихи насри форсии тоҷикӣ марҳалаи махсусе буда, аз назари 

сохтор, муҳтаво, паём ва сабки баён аз кулли осори нависандагони пешин, муосир 

ва пасини худ фарқияти назаррас дорад. Ибтикороту навовариҳои Убайд дар 

иртибот ба вижагиҳои мазкур бесобиқаву беназир аст.  

3. Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ анвои гуногуни наср, ба мисли латифа, 

ҳикоёт, махсусан, ҳикояҳои ҳаҷман хурд, луғатнигорӣ ё таърифот, панду ҳикам 

нақши меҳварӣ доранд. Навигарӣ ва ибтикороти Убайд дар ҳар яке аз анвои 
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мазкур қобили ташхис аст. Ин адиби тавоно дар кулли осори насрии худ тарҳи 

мавзуъро, дар қиёс ба равишҳои мавҷуди насри адабӣ, тағйир дода, насри адабиро 

аз лиҳози сохтор ва тарҳи мавзуъ ба таври мусбат дигаргун карда, ҳаҷвиёт ва 

интиқодоти иҷтимоиро дар авлавият қарор додааст, ки назири онро дар осори 

нависандагони дигари то замони ӯ мушоҳида наметавон кард.  

4. Агарчи латоифу ҳикоёти ҳаҷман хурд аз назари фарогирии мавзуоти 

ҷолибу шавқовари худ дар аксар маврид ба ҳайси як жанри воҳид ва бо номи 

ҳикоёти латиф номида мешуданд, аммо дар матни осори Убайди Зоконӣ бар асоси 

усули мундариҷаву тарҳрезии мавзуот ва ҷиҳоти сохториву шаклӣ то андозае аз 

якдигар ҷиддан фарқ менамоянд. Убайд дар ҳикоёт равиши нақли рухдодҳову 

воқеаҳои муайянро риоят карда, дар латоиф бе овардани воқеаҳои мушаххас 

якбора бар латифапардозиву зарофатгӯӣ пардохтааст. Инчунин, агар дар ҳикоёти 

адиб ҷанбаи воқеагӯӣ ба таври возеҳ маҳсус бошад, дар латоифи вай ҷанбаи ҳаҷву 

ҳазл бартарӣ дорад. 

5. Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ як навъи махсуси наср дида мешавад, ки он 

жанри луғатнома мебошад. Нависанда рисолаи «Даҳфасл»-и худро бо истифода аз 

ин жанр навиштааст. Муҳимтарин вижагии жанрии ин навъи луғатнома аз он 

иборат аст, ки нависанда бар вожаҳову мафҳумҳо ва ашё на аз диди илмиву 

маънои аслии онҳо, балки аз нуқтаи назари ҳақиқати воқеии онҳо ва 

мушоҳидаҳои воқеъбинона, ки дар заминаи вазъи замон ва бофти иҷтимоии ҷомеа 

бармеоянд, таваҷҷуҳ намудааст. Убайд аввалин нависанда дар таърихи адабиёти 

классикии форсу тоҷик аст, ки самти луғатнигориро аз илми забон бар бадеияту 

адабиёт интиқол дод. Луғатнигорӣ дар эҷодиёти Убайд батамом хилофи он чи 

мебошад, ки муаллифони китобҳои луғат риоят мекарданд. Убайд дар баён ва 

шарҳи маонии вожаҳову иборот бар кушудани ҳамтои маъноӣ ё муродифоти 

вожаҳо кӯшиш накарда, балки таваҷҷуҳи худро бар арзиши воқеӣ ва сифоти 

мафҳумҳову ашё ва ашхос нигаронидааст. 

6. Дар осори Убайди Зоконӣ, махсусан дар ҳикоёту латоифи ӯ, ҳаҷву мутоиба 

ҳамчун мавзуи бориз ва калидӣ авлавият доранд. Агар ҳадафи аслии нависанда 

дар интиқодоти иҷтимоияш тасвири аъмолу хислатҳои ношоистаи муосиронаш 
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бошад, мақсуди асосии вай аз ҳаҷвиёту мутоиботаш хандидан ва масхара кардан 

бар тарзи ҳаёт, тарзи ақидаронӣ, тафаккур, фаъолияти иҷтимоӣ ва, умуман, 

пардакушо кардани ниҳоду равон ва ахлоқу сирати афроди ҷомеааш мебошад.  

7. Дар коргоҳи эҷодии Убайди Зоконӣ танз аз ҷумлаи василаҳои асосии 

ифодаи афкори иҷтимоӣ ва интиқодии адиб, махсусан ифшои айбҳои ҷомеаи 

фосид ва табоҳи аҳди адиб, ҳисобида мешавад. Агар танз дар маърифати ҳунарии 

осори адиб ба эътибор гирифта нашавад, эҷодиёти ӯ на танҳо аҳаммияти бузурги 

худро бакуллӣ аз даст медиҳад, балки ҷуз аз суханони хушку холӣ намо 

намегирад. Танз барои Убайд ба сифати силоҳи оташин дар баробари 

беадолатиҳову бадахлоқиҳои давронаш хидмат намуда, ба василаи он адиб 

ақидаҳои тезу тунди худро дар иртибот бар ҷомеа ва тарзи сулуки афроди он баён 

доштааст. Дар паҳлуи танз таъну таъризу тасреҳ ҳам қарор мегиранд, ки дар 

такмили ҷанбаҳои гуногуни танз хидмат мекунанд. Сабаби асосии ба танз рӯ 

овардани Убайди Зоконӣ авзои иҷтимоии даврони вай мебошад. 

8. Танзу киноя дар фароовардҳои фикрии Убайд сутунҳои устувори бинои 

назарияи ахлоқии ӯро ташкил медиҳанд. Танзҳову киноёти ӯ, хусусан дар «Ахлоқ-

ул-ашроф», васила ва олати асосии қиёс ба ҳисоб мераванд, бе вуҷуди ин олот 

суханони Убайд таъсири худро ба маротиб кам мекунанд ва ҷуз як нақди иҷтимоӣ 

беш ҷилва намедиҳанд. Танзу киноётанд, ки бар афкори интиқодии Убайд руҳ 

мебахшанд, бар онҳо маҷоли сайру ҳаракат миёни қишрҳои ҷомеа медиҳанд ва 

дар дили мардум ҷойгузинашон мегардонанд. Бори бадеии «Ахлоқ-ул-ашроф», 

асосан, ба василаи танзу киноёти таъсирбахши он ба вуҷуд омада, онро ба ҳайси 

яке аз беҳтарин осори бадеӣ дар таърихи адабиёти форсӣ машҳур гардонидааст.  

9. Мулоҳизаҳои Убайд дар ҳама умур, аз ҷумла афкори дунявӣ ва ухравӣ, аз 

назари шакл ва ё қолиб дар чаҳорчӯбаи ҳикоёти марғубу латоиф ва аз ҳайси 

мазмун дар пардаи танз ва ҳаҷв  арзи вуҷуд кардаанд. Мавзуъҳои марбут бар 

ахлоқ ҳам дар осори ӯ аз диди ҳазлу тамасхур ва ҳаҷву мутоиба матраҳ 

гардидаанд.  

10. Назари интиқодӣ ва равиши саршор аз ҳаҷву тамасхур, ки дар аксарияти 

осори насрии Убайди Зоконӣ ба назар мерасанд, ба иловаи дар меҳвари андешаву 
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афкори адиб қарор доштани нақди иҷтимоӣ, намоён мекунанд, ки бинои 

тафаккури адиб бар интиқодоти иҷтимоӣ ва ҳаҷву тамасхур асос ёфтааст. 

11. Афкори дидактикии Убайди Зоконӣ аз назари тарзи баён ва ироаи фикр 

ҳамагӣ наву ибтикориянд. Дар онҳо на ҷанбаи андарзиву ҳикматӣ, балки танзу 

тамасхур чун рукни устувори бинои тафаккури адиб қарор гирифта, пандномаҳои 

ӯро ба тарзи тамоман наве муаррифӣ менамоянд, ки назири онро дар осори ягон 

нависандаи қабл ва баъди Убайд наметавон пайдо кард. Вай дар ақоиди 

пандуахлоқии худ нисбат ба ахлоқи пешиниён бо диди нек назар карда, нисбат 

бар ахлоқи муосирони худ, баръакс, назари манфиву мунтақидона дорад. 

12. Убайди Зоконӣ дар таърихи насри классикии форсии тоҷикӣ аввалин 

нависандаест, ки нақди иҷтимоиро ба нуқтаи авҷи худ расонида, бо шеваи 

махсуси ҳунарибунёд падидаҳои нохуби замонаро танқид кардааст. Тарзи баёни 

бепардаву ошкоро, сухани нишонрас, ҳақиқати интиқод, воқеияти тасвир аз 

ҷумлаи муҳимтарин вижагиҳои нақди иҷтимоии нависанда ба ҳисоб мераванд. 

13. Аксари муҳаққиқон Убайди Зокониро аз назари шеваи танқиди иҷтимоӣ 

ҳамчун адиби таъсиргузор эътироф кардаанд. Аз ҷумла, ба таъсирпазирии Хоҷа 

Ҳофизи Шерозӣ ишора шудааст, ки вай равиши Убайдро аз роҳи назм идома дода, 

тавассути афкори иҷтимоии хеш шуҳрати қобили таваҷҷуҳе пайдо кардааст. 

Инчунин, Хоҷа Ҳофиз равиши мазкурро бо тарзи баёни бебокона, ки махсуси 

назари риндонаи ӯ мебошад, такмил додааст.   

14. Диди тозаи бадеӣ ва нақди иҷтимоию ҳаҷвомези Убайди Зоконӣ ба аҳвол 

ва авзои иҷтимоӣ, нигоҳи танзомези ӯ ба мафҳумҳову ашё сабаби пайдоиши 

афкори муҷаддад дар насри форсӣ-тоҷикӣ ва таҳаввулоти назаррас дар афкори 

назарӣ ва бадеӣ-эстетикии он гардид. Аз ҷониби дигар, таваҷҷуҳи зиёд ба жанри 

ҳикоя, махсусан, ҳикоёти хурдҳаҷм ва латифапардозӣ, нақши муассир гузоштан 

дар таҳаввулоти сохториву шаклӣ ва ғоявиву мавзуии жанрҳои мансури форсӣ 

омилҳои рушду инкишоф ва тарвиҷи мухтасаргӯиву зарофатпардозиро дар насри 

форсӣ ба бор овард. Ин таҳаввулоту дигаргуниҳо дар ҳамаи осори насрии Убайди 

Зоконӣ ҷилваи хос дошта, нақши боризи ӯро ба ҳайси як нависандаи мубтакиру 
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ихтироъкор ва соҳиби сабку қареҳаи вижа дар кулли адаби форсӣ муаррифӣ 

менамоянд. 

15. Осори насрии Убайди Зоконӣ дорои вижагиҳои гуногуни сабкӣ ва 

забониву услубӣ аст. Таваҷҷуҳ ба нукоти таърихӣ, корбурди вожаҳо ва ифодаҳову 

таркибҳои халқӣ, воқеияттнигорӣ дар баёни матолиб, истифодаи вожаҳои форсӣ-

тоҷикӣ бо артикли арабии «ал», корбурди вожаҳои порсоёна, хароботӣ ва 

ғайрипорсоёна, вожаҳои номустаъмали арабӣ, феълҳои ноби форсӣ-тоҷикӣ дар 

тарҳбандии ҷумлаҳо, муколама ва амсилаи шеърӣ дар матни осор аз 

назаррастарин мухтассоти сабкии осори мансури Убайд маҳсуб мешаванд.  

16. Дар ҳама осори насрии Убайди Зоконӣ як навъ руҳи халқӣ ва диди 

мардумӣ эҳсос мешавад, ки инъикоскунандаи тамоюли халқии адиб ва таваҷҷуҳи 

вай ба фолклор ба ҳисоб меравад. Унсурҳои фолклорӣ ва диди мардумӣ дар осори 

Убайд бо чунин роҳҳо  матраҳ шудаанд: таваҷуҳ ба руҳи дурушти мардумӣ, ки 

хосси забони кӯчаву бозор аст, истифодаи вожаҳои махсуси халқӣ, ки дар забони 

адабӣ мустаъмал нестанд ва ё ба нудрат корбурд мешаванд, амсолу мақолҳо, ки 

миёни мардум интишор ёфтаанд, тавассути фаҳлавиёт, ки ба ҳайси ашъори шоҳид 

истифода гардидаанд. 

17. Дар матни осори мансури Убайд нақши воситаҳои баён ва тасвири бадеӣ, 

монанди ташбеҳ, истиора, маҷоз, киноя, танз, саҷъ, талмеҳ, тамсил, таҷнис, 

тавсиф ва сифатчинӣ аз назари басомад ва истифодаи ҳунарӣ хеле барҷаста буда, 

ба ин восита нависанда ҷанбаи ҳунарии каломашро тавият бахшидааст. 

Аҳаммияти истифодаи санъатҳои бадеии мазкур дар бадеътару муассиртар ифода 

шудани афкори иҷтимоии муаллиф ҳам таъйин мешавад.  

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Аҳаммияти назариявии таҳқиқ аз он 

иборат аст, ки масъалаҳои назарии матраҳ дар диссертатсия, мабоҳиси густардаи 

ҷузъҳои таркибии бобу фаслҳо ва равишҳои баррасии истифодашуда дар он 

паҳнои таҳқиқ ва равишҳои назарии илми адабиётшиносии тоҷикро дар таҳқиқи 

минбаъдаи масъалаҳои убайдшиносӣ, асарҳои мансури адабии асримиёнагӣ, 

хусусиятҳои ғоявию бадеӣ, вижагиҳои жанрии осори мансур ва масъалаҳои сабку 

диди бадеию ҳунарӣ густариш дода, дар такмили назари таҳқиқӣ оид ба наср дар 
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эҷодиёти нависандагони ҷудогона саҳми муносиб хоҳад гузошт. Дастовардҳои 

илмие, ки дар рисола барои муайян кардани мавқеи наср дар эҷодиёти Убайди 

Зоконӣ, мухтассоти жанрии осори мансури адиб, вижагиҳои хусусиятҳои ғоявӣ, 

эҷози сухан ва балоғати калом, унсурҳои фолклорӣ ва диди мардумӣ, таъйини 

меъёрҳои шинохти сабки фардии нависанда ва дигар мабоҳиси асосӣ истифода 

шудаанд, барои ҳалли масъалаҳои ҳамгуни назарӣ дар адабиётшиносии муосир 

кумак мекунанд. Натиҷаҳои дар мабоҳиси ҷудогонаи рисола бадастомада ва 

равишҳои пажӯҳишии мавриди назари муаллифро дар таҳқиқоти дигар метавон 

истифода бурд.  

Аҳаммияти амалии таҳқиқ бо он мушаххас мешавад, ки натиҷа ва хулосаҳои 

илмии бадастоварда дар диссертатсия дар амалияи илми адабиётшиносии тоҷик 

дар пажӯҳиши масъалаҳои алоқаманд ба мавқеи наср дар эҷодиёти адибон, насри 

адабии асримиёнагӣ, хусусиятҳои ғоявию бадеии асарҳои мансури дар 

алоқамандӣ ба коргоҳи эҷодии адибон арзиши муҳим доранд. Маводи рисола ва 

хулосаҳои бадастовардаи муаллифро дар вақти навиштани мақола ва таълифи 

рисолаҳои илмӣ, таҳқиқи паҳлуҳои омӯхтанашудаи эҷодиёти Убайди Зоконӣ, 

ҳангоми баррасии масъалаҳои алоқаманд ба хусусиятҳои ғоявию бадеии осори 

мансур, таҳқиқи диди бадеии адибони асримиёнагӣ дар тасвири вазъи иҷтимоӣ 

дар ҷомеае, ки зиндагӣ ба сар бурдаанд, метавон мавриди истифода қарор дод. 

Инчунин, мабоҳиси алоҳидаи рисола дар навиштани китобҳои дарсӣ ва таълифи 

воситаҳои таълимӣ дар донишгоҳу донишкадаҳо ва мактабҳои миёна, омода 

кардани курси лексияҳо аз таърихи адабиёти форсу тоҷик, курс ва семинарҳои 

махсус оид ба насри бадеии асримиёнагӣ дар мактабҳои олӣ қобили истифода аст. 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди 

Зоконӣ» ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии  шиносномаи ихтисоси илмии 

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Диссертант аз 

равишҳои таҳқиқии муосир, аз қабили муқоисавӣ-таърихӣ, тавсифӣ-таҳлилӣ, 

китобхонаӣ, таҳқиқӣ-қиёсӣ, таҳлилӣ-оморӣ, консепсияи таҳлили забону услуби 
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асари бадеӣ, таҳқиқи типологии жанрҳо ва сохтори осори адабӣ истифода карда, 

бори аввал ба таври комплексӣ масъалаҳои марбут ба осори насрии Убайди 

Зокониро дар қолаби монографӣ таҳқиқ ва ҷамъбаст кардааст. Масъалаҳои марбут 

ба ҷанбаҳои гуногуни бадеию ғоявии ҳикоёти рисолаҳои Убайди Зоконӣ дар 

адабиётшиносии тоҷик бори аввал мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Илова 

бар ин, муаллифи диссертатсия хусусиятҳои осори насрии Убайди Зокониро 

мушаххас кардааст.   

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Доир ба муҳтавои асосии диссертатсия 

ва хулосаҳои таҳқиқ муаллиф дар конфронсҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, 

донишгоҳӣ ва маҳфилҳои илмию амалӣ (солҳои 2016-2022) маърӯзаҳо хондааст. 

Бахшҳои асосии диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи таърихи адабиёти тоҷики 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Нуктаҳои асосӣ ва 

натиҷаи таҳқиқот дар шакли мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Вазорати 

илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия: «Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон», «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав», 

«Номаи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров», «Паёми 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ» чоп 

шудаанд, ки теъдодашон ба ҳаждаҳ адад баробар аст. Инчунин, панҷ мақолаи 

дигар дар маҷмуаи мақолоти конференсияҳо ва маҷаллаҳои дигар нашр шудааст. 

Доир ба мавзуи диссертатсия як монография низ чоп шудааст. 

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи таърихи адабиёти тоҷики 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №25, аз 26 июни 2021) ва ҷаласаи 

васеи шурои олимони факултети филология (суратмаҷлиси №10, аз 25 январи 

2022) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод гардидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола аз муқаддима, се боб, хулоса ва 

китобнома иборат аст. Бобҳои рисола ба фаслҳо ва баъзе фаслҳо ба зерфаслҳо 

тақсим шудаанд.  

Ҳаҷми умумии диссертатсия 370 сафҳаи чопи компютериро ташкил додааст. 
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БОБИ I 

ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ ВА ХУСУСИЯТИ ЖАНРИИ ОНҲО 

 

1.1. Таҳаввули насри бадеӣ то замони Убайди Зоконӣ 

 

Каломи ҳунарии форсу тоҷик ва анвои манзуму мансури он, ки ифодагари 

сатҳи тафаккури адабӣ-бадеӣ ва ҷаҳонбинию худшиносии миллат дар асрҳои 

миёна аст, миёни оламиён қиёс надорад. Мусаллам аст, ки тӯли таърих дар ягон 

аср назму насри форсу тоҷик дар як сатҳ набуда, пайваста назм дар ташаккулу 

такомул будааст. Аз ин ҷост, ки зуҳури унвонҳои ифтихории малик-ул-калом, 

халоқ-ул-маонӣ, афсаҳ-ул-мутакаллимин, султон-уш-шуаро, амир-уш- шуаро, 

хотимат-уш-шуаро, лисон-ул-ғайб, абулмаонӣ ва ғайра маҳз ба хотири рушди 

шеър зуҳур карда, соҳибони худро ёфтаанд. Вале дар таърихи адабиёт насри 

адабӣ-ҳунарӣ низ муттасил рушду таҳаввул кардааст. Ҳатто садае, ки тайи он 

осори мансур зуҳур накарда бошад, манзур намегардад, зеро наср низ 

инъикосгари ҷаҳонбинию руҳияи миллат дар масири таърих мебошад. 

Мусташриқи Олмон Ҳ. Этте барҳақ менависад, ки: «Таърихи адабиёти форсӣ 

бидуни таваҷҷуҳи шоён ба осори мансур, албатта, ноқис хоҳад буд. Зеро дар онҳо 

низ монанди осори назмӣ руҳиёт ва ахлоқи миллат ҷилвагар аст» [Этте 1337, с. 

213]. Яъне, наср низ дар баробари назм дар таърихи адабиёти форсу тоҷик 

сафҳаҳои дурахшон дошта, бидуни дар назар гирифтани он таърихи адабиёт 

нокомил хоҳад монд. Аз ин рӯ, ин масъала таваҷҷуҳи донишмандони зиёдеро ба 

худ ҷалб карда, дар заминаи масъалаҳои гуногуни алоқаманд ба насри 

асримиёнагӣ ва таҳаввули он таҳқиқоти қобили таваҷҷуҳ сурат гирифтаанд.   

Аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим дар таъйини дараҷаи иштиҳори насри классикӣ 

чигунагии даврабандии наср дар қаламрави таърихии адабиёти классикии форсу 

тоҷик мебошад. Маликушуаро Баҳор аз нахустин донишмандон аст, ки тавъам бо 

кашфи сабкҳои адабӣ, инчунин, ба таснифоти анвои наср ва мухтассоти он оғоз 

бахшидааст. М. Баҳор доир ба масоили фавқуззикр баҳс ба миён оварда, насри 
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асримиёнагии форсу тоҷикро чунин тасниф мекунад: «Аввал, насри сода ва он 

маҷмуае аз ибороти содаву осон аст, ки ба забони мардум навишта мешавад ва 

мурод аз нигориши он изҳори матолибе одӣ ё хоҳише содаву маъмулӣ, ё 

расонидани фармону ҳукме ба гурӯҳе, ё омӯхтани пешаву илмест. Ин навъи наср 

аз суханони содаву одӣ тафовуте надорад. Қисми дигари он насри фаннист ва он 

баёни матлабест бо тарзе, ки нависанда дар он инони назару ҷавлони ирода ба кор 

мебарад ва қасдаш аз корбурди он ин аст, ки матлаби хешро беҳтару комилтар ба 

жарф бифаҳмонад ё ҳамчунон ҳолате аз ҳолоти хешро мусаббат кунад, ё раҳму 

диққати хонандаро барангезад ва ё хашму ғайрати вайро таҳрик намояд ва амсоли 

инҳо. Ин навъ аз насрро бояд бо шеър яксон донист» [Баҳор 1349, с. 103]. 

Вале сари ин масъала дар таърихи насри форсу тоҷик андешаҳои дигар низ 

зуҳур кардаанд, ки аз ҷолибият, ғановат ва иштиҳори он гувоҳӣ медиҳад. 

Масалан, донишманди дигари Эрон Ҳусайни Размҷӯ дар асари хеш «Анвои 

адабӣ» роҷеъ ба таснифоти насри форсу тоҷик каме дигартар мулоҳиза меронад: 

«Насри мурсал ё сода, насри маснуъ ва насри шикаста ва ё нигариш ба шеваи 

муҳовара» [Размҷӯ1344, с.153-156]. Ба назари мо, ин таснифот ҳам чандон дақиқ 

нест, зеро насри содаву шифоҳӣ, ё худ гуфторӣ чандон мутафовит нестанд.  

Аз донишмандону мутахассисони соҳа, олими дигари Эрон Ҳусайни Хатибӣ 

оид ба насри форсӣ ду таҳқиқ рӯйи кор овардаву заҳмати ҷиддитаре сомон 

додааст. Яке аз асарҳои ин донишманд «Таърихи татавури насри фаннӣ» ва 

дигаре «Фанни наср дар адаби порсӣ» аст, ки, ба назари мо, «Фанни наср дар 

адаби порсӣ» аз ҷумлаи ҷиддитарин таҳқиқот дар таърихи насри форсу тоҷик аст.  

Дар қаламрави порсизабонон ҷиддитарин иқдом доир ба насри форсу тоҷик 

ба олими тоҷик профессор Худоӣ Шарифов даст додааст. Агар дар таърихи 

таҳқиқи насри форсу тоҷик ҷанбаҳои назарии он то Х. Шарифов танҳо дар шакли 

қайду ишораҳо рӯйи кор омада бошад, дар пажӯҳиши ин донишманд, ки 

«Назарияи наср (дар адаби форсии асрҳои 4-9 ҳиҷрӣ)» ном дорад, бори нахуст 

масоили назарии каломи ҳунарии форсу тоҷик мавриди пажӯҳиши ҷудогона қарор 

дода шудааст [Шарифов 2004].  
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Беҳтарин таснифоту табақабандӣ, ё худ даврабандии насри форсу тоҷик ба 

донишманди маъруф М. Баҳор мутааллиқ аст. Ба назари ин муҳаққиқ, таърихи 

наср дар адабиёти мо муштамил ба шаш давра аст:  

1. Давраи Сомонӣ (300-450 ҳ).  

2. Давраи Ғазнавӣ ва Салҷуқиҳои аввал (с. 450-550 ҳ). 

3. Давраи Салҷуқиҳои дуюм ва Хоразмшоҳиҳо. Насри фаннӣ (с. 550-600 ҳ). 

4. Давраи сабки ироқӣ ва насри санъатӣ (с. 600-1200 ҳ.). 

5. Давраи бозгашти адабӣ (с. 1200-1300 ҳ.). 

6. Давраи соданависӣ (аз с. 1300 то ба имрӯз) [Баҳор 1349, с 17]. 

Агар дар таҳқиқоти фавқ нақши сулолаҳои ҳоким меъёр эътироф шуда 

бошад, С. Шамисо дар асари хеш «Сабкшиносии наср» таснифоти дигаре дар 

заминаи сабкӣ сомон додааст, ки начандон матлуб аст. Чунончи, таснифоти С. 

Шамисо чунин сурат гирифтааст:  

  1. Насри мурсал – асрҳои IX-XI.  

1. Насри байнобайн – асрҳои XI-XII. 

2. Насри фаннӣ – асри XII. 

3. Насри маснуъ – асри XIII. 

4. Насри санъатӣ – асри XIV.  

5. Насри сода – асрҳои XV-XVI. 

6. Насри содаи маълум – асрҳои XVII-XVIII. 

7. Насри Қоиммақом – насри Қочор. 

8. Насри мардумии давраи машрута.  

9. Насри ҷадид [Шамисо 1377, с 17]. 

Дар таҳқиқоти академик Н.Салимов табақабандӣ, ё худ таснифоти насри 

форсу тоҷик чунин сурат гирифтааст:  

1. Насри муҳовара – ҳамон гуфтори муқаррарист, ки онро ба унвони оғози 

насри сода низ номзад кардан мумкин аст. 

2. Насри хитоба – он байни муҳовара ва мактубии мурсал қарор дорад.  

3. Насри мурсал, ки онро Ҳ. Хатибӣ аз нахустин исм аз ақсоми насри мактуб 

меҳисобад.  
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4. Насри фаннӣ.  

5. Насри мусаҷҷаъ – (мутавозин, мутавозӣ, мутарраф) 

6. Насри маснуъ ва ё насри ҳунарӣ.  

7. Насри мавзун [Салимов 2002, с. 10]. 

Ба назари мо, беҳтарин таснифот ҳамоно ба М. Баҳор мутааллиқ аст, ки 

заминаи шохиси таърихӣ дорад. Қазовати М. Баҳор аз ҷониби З. Сафо низ саҳеҳ 

дониста мешавад, зеро З. Сафо низ ҷанбаи таърихӣ ва заминаи шохиси онро асос 

қарор медиҳад: «Давраи воқеии ривоҷу пешрафти насри форсӣ қарни чаҳоруми 

ҳиҷрӣ аст, ки мусодиф буд бо ҳукумати силсилаи маъруфи Сомонӣ бар қисмати 

бузурге аз навоҳии Шарқии Эрон то ҳудуди сарзамини Рай» [Сафо 1397, с. 6].  

Масъалаи дигар зуҳуру ташаккулу таҳаввул ва мухтассоти сабкии осори 

насрии форс-тоҷик мебошад, ки дар ин хусус донишмандони хориҷию ватанӣ, ба 

монанди Ҳ. Этте, М. Баҳор, Ҳ. Хатибӣ, Ҳ. Ҷавводӣ, К. Кишоварз, З. Сафо, С. 

Нафисӣ, Ш. Ҳусейнзода, Ю. Салимов, А. Алимардонов, Н. Салимов, Х. 

Шарифзода, М. Нарзиқул, Ҷ. Азизқулов, Р. Мусулмониён, М. Аҳмадов ва бисёр 

дигарон баҳсҳо сомон додаанд, ки аз мақом ва касби иштиҳор доштани насри 

форсу тоҷик гувоҳӣ медиҳад. Аз ҷониби дигар, таваҷҷуҳи донишмандони ватанӣ 

ва хориҷиро ҷалб намудани масъалаҳои наср ба аҳаммияти муҳим ва пурарзиш 

будани он гувоҳӣ медиҳад. Ба қавли саҳеҳи З. Сафо, «эрониён аз аҳди Зардушт ва 

аз давраи нигориши «Катибаҳои Ҳахоманишӣ», хосса «Катибаи бесутун»-и 

Дориюши бузург ва баъд дорои осори фаровон ба шеъру наср буданд» [Сафо 

1348, с. 4]. Забеҳулло Сафо дар идомаи баҳси хеш роҷеъ ба нақши ҳукумати 

миллии Сомонӣ ва рушди илму фарҳангу адаб баҳс ба миён оварда, дар ин хусус 

менависад: «Давраи Сомонӣ, чунонки барои шеъри порсӣ давраи тиллоист, барои 

насри порсӣ низ давроне бисёр қобили таваҷҷуҳ аст ва натиҷаи коре, ки дар он 

аҳд барои бунёнгузории шеъру насри порсӣ шуд, чунон муҳим ва шоистаи эътино 

буд, ки дар давраҳои баъд бо ҳамаи инқилоботи иҷтимоӣ, ки дар Эрон рух дод, 

натанҳо асари он аз миён нарафт, балки рӯз ба рӯз нерумандтару боровартар 

гардид» [Сафо 1348, с. 4].  
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Ҳамин тавр, таърихи насри форсу тоҷик мисли каломи манзуми он 

куҳантаъриху боғановат буда, зуҳуру ташаккули забони адабӣ ба садаи аввали 

марҳалаи классикии рушд рост меояд, ки таҳқиқу омӯзиши он басо муҳиму 

арзишманд аст. «Воқеан, таърихи ташаккул ва инкишофи насрро наомухта, – 

менависад профессор Худоӣ Шарифов, – сурати комили таърихи каломи бадеъ, 

сохтори ҳунарии сухан ва сабк, анвои адабӣ, шуури адабию эстетикӣ ва умуман, 

тафаккури эҷодиро пеши назар овардан номумкин аст» [Шарипов 2004, с. 3]. 

Тибқи тасдиқи муҳаққиқон аз намунаҳои комили насри адабӣ-бадеии 

маҳфузмонда, қадимтарин намунаҳои он, ки имрӯз дастрас аст, «Муқаддимаи 

«Шоҳнома»«-и Абумансур Муҳаммад ибни Абдураззоқ мебошад, ки санаи 

таълифи он соли 958 аст. Ин асари гаронарзиш бо хоҳиши сипаҳсолори Хуросон 

Абумансур Муҳаммад ибни Абдураззоқ бо кӯшиши Абумансури Муҳмирӣ ва бо 

ширкати донишмандон рӯйи кор омадаву ҳайфо, ки аз он то кунун танҳо 

муқаддимааш маҳфуз мондаасту халос. Ин бозёфти адабӣ мансуб ба садаи дуюми 

марҳалаи классикии рушд аст ва беҳтарин намунаи забонӣ низ маърифат 

мешавад.  

Ҳукумати Сомонӣ баробари зуҳур имконоти васеъ ва шароити хубтару 

беҳтареро барои эҳёи арзишҳои миллӣ, хосса ташаккули забони адабӣ ва адабиёт, 

муҳайё сохт. Имконоти мазкур барои «ташвиқи мутарҷимону нависандагон ба 

тарҷума ва таълиф муҷиби эҷоди китобҳои судманде ба насри форсии дарӣ 

шуданд» [Сафо 1397, с. 6]. Ҳамин муҳаққиқ сабабҳои асри ҳамосаҳо ва 

шоҳномаҳо қарор додану эътироф намудани замони Сомониҳоро чунин шохис 

месозад: «Истиқлоли сиёсӣ ва эҳёи сунатҳои куҳан муҷиби бурузи наҳзате хос 

миёни эрониёни машриқ дар таълифи китобҳое дар бораи саргузашти шоҳон 

(«Шоҳнома»-ҳо) ва ё дар зикри достонҳои қаҳрамонӣ гардид» [Сафо 1397, с. 7].  

Дар ин давра ғановати фарҳангӣ-адабӣ ва маънавии насри бадеӣ бо ду роҳ 

вусъат пайдо мекунад: аввалан, эҷоди бевоситаи осори мансур ва сониян, 

тавассути тарҷума. Тарҷумаҳои «Калила ва Димна», «Синдбоднома», «Таърихи 

Табарӣ», «Савод-ул-аъзам»-и Абулқосими Самарқандӣ, «Ҷомеъ-ул-баён ан 

таъвил-ил-Қуръон»-и Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, «Тафсири Қуръони пок», 
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«Тафсири Қуръони Маҷид», «достони Ҳорут ва Морут» ва ғайра ҳосили ҳамин 

замонанд. Дар аҳди Сомониён зуҳури чаҳор тан олимони энсиклопедист: 

Закариёи Розӣ, Абунасри Форобӣ, Ибни Сино ва Абурайҳони Берунӣ, ки ҳар 

кадоме аз онҳо аз 150 то 490 асар бо ду забон таълиф кардаанд, танҳо хосси ҳамон 

давра буда, бозёфти беқиёси миллат дар масири таърих маърифат мешавад. Дар 

асрҳои XI-XII тавъам бо зуҳури тасаввуфу ирфон, осори фаровони илмӣ ва адабӣ-

ҳунарӣ (дар шаклҳои манзуму мансур) рӯйи кор омадааст, ки марҳалаи нави 

ҷаҳиши фарҳангӣ ва худшиносӣ дар маънавиёт буда, боиси эътирофи ҷиддитарин 

такони фикрӣ дар марҳалаи классикии рушд дониста мешавад. Ин навъи каломи 

адабӣ-ҳунариро А. Зарринкӯб каломи бедурӯғу бериё унвон карда, ки воқеияти 

маҳз ва аксиомаи илмист. Адабиёти тасаввуфӣ-ирфонӣ хирадгарову 

андешамеҳвар буда, комилан неруи тафаккурсозӣ дорад. Дар мантиқи одии 

ифода, адабиёти тасаввуфӣ-ирфонӣ нигоҳи ҳунарӣ ба ирфон буда, осори фаровоне 

дар шаклҳои манзуму мансур дар ҳар аср, на танҳо дар қаламрави форсизабонон, 

беш аз он бо забонҳои арабӣ ва туркӣ низ, аз ин навъ осор таълиф шудааст, ки 

ҷанбаи мафкуравии муштарак барои ин мардумон дорад. Умуман, адибони 

ҳирфаӣ, сӯфиёну орифони эҷодкор, шуарову удабои доираҳои дарборӣ дар рушду 

нумӯи насри форсу тоҷик то замони Убайди Зоконӣ, махсусан дар таҳаввули 

насри адабӣ ва анвои он, мақоми меҳварӣ доштаанд. Бахусус, осори мансури 

Ҳакими Абумуъиниддин ибни Ҳорис Носири Хусрави Қубодиёнӣ, Хоҷа 

Абдуллоҳи Ансорӣ, Абулҳасан Ҳуҷвирии Саҷзӣ, Аҳмади Ғаззолӣ, Муҳаммади 

Ғаззолӣ, Абдулҳасани Харақонӣ, Абулкарими Қушайрӣ, Абусаиди Абулхайр, 

Айнулқуззоти Ҳамадонӣ, Калободӣ, Зиёуддини Нахшабӣ, Маҷдуддини Хавофӣ, 

Абулмаолии Насруллоҳи Муншӣ, Унсурулмаолии Кайковус, Саъдуддини 

Варовинӣ, Муҳаммад Авфии Бухороӣ, Насириддини Тусӣ, Қонеии Тусӣ ва 

махсусан, Саъдии Шерозӣ ва бисёр дигарон дар ин ҷода мақоми меҳварӣ доранд.  

«Дар радифи тавсеаи насри адабӣ-ҳунарии ахлоқӣ ва ирфонӣ, – менависад 

академик Носирҷон Салимов, – дар асрҳои XI-XIII осори адабие низ ба мерос 

мондаанд, ки имрӯз ба ҳайси сарчашмаҳои таърихи адабиётшиносӣ ва илми бадеъ 

иштиҳор доранд. Ба ин силсила тазкираҳову осори илмию адабии марбута ба 
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муҳассаноти каломи бадеиро метавон шомил намуд» [Салимов 2002, с. 189]. 

Муҳаққиқ дар заминаи қазовати хеш ба осори марбута рӯ оварда, доир ба 

тазкираҳои Фаридаддин Аттори Нишопурӣ, Муҳаммад Авфии Бухороӣ, инчунин, 

осори илмӣ-адабиётшиносии донишмандон Муҳаммад ибни Умари Родуёнӣ, Хоҷа 

Имом Наср ибни Ҳасани Марғинонӣ, Рашидуддини Ватвот, Шамсуддин 

Муҳаммад ибни Қайси Розӣ ва бисёр дигарон баҳси судманде сомон додааст. 

Вале ҳанӯз ин қазоват, ба назари мо, чандон комил нест ва осори мансури асрҳои 

фавқуззикр ба таври бояду шояд табақабандӣ нашудаанд. Аслан асрҳои X-XI 

(нимаи аввал) дар таърихи адабиёти форс-тоҷик асрҳои зуҳури марҳалаи тозаи 

насри адабӣ-ҳунарӣ маърифат мешавад, зеро марҳалаи мазкур ба давраи зуҳури 

марҳалаи тозаи забонӣ рост меояд, ки он давраи зуҳуру ташаккули забони адабии 

тоҷик аст. Дар ин бора баҳси басо ҷолибро Забеҳулло Сафо сомон додааст, ки 

комилан илмӣ ва бо манзури далоили дастрас ҷомеъкунанда аст. Чунончи, ӯ 

менависад: «Чун ба нимаи дувуми қарни панҷум бирасем, бо давраи булуғи он 

мувоҷеҳ мешавем ва дар қарни шашум ва авоили қарни ҳафтум онро дар ҳоли 

пухтагӣ ва камол мебинем» [Сафо 1363, с. 787].  

Қазовати мазкур хеле нуктасанҷонаву мудаллал буда, ин донишманд ба 

ҳолати таърихии замон, авзои таҳаввулоти адабӣ, зуҳури истеъдодҳои гуногун, 

қонуниятҳои дохилии адабӣ-илмӣ ва макотиби адабӣ-ҳунарӣ ошноии комил 

доштану қиёсан омӯхтани онҳо тавонистааст ба натиҷаҳои дилхоҳ бирасад. 

Чунончи, қазовати фавқуззикрро ӯ чунин тавзеҳ медиҳад: «Дар ин давраи яксаду 

ҳаштсола нависандагони бузург дар забони порсӣ зуҳур кардаву осори гуногуни 

мутанаввеъ аз худ бар ҷой ниҳодаанд; таълифи китоб дар мавзуъҳои мухталифи 

илмӣ мутадовил ва камтар мавзуе аз масоили ҳикамиву каломӣ ва ирфониву илмӣ 

ва адабӣ боқӣ монда, ки дар он китоб ё китобҳое нанавишта бошанд ва ҳамин амр 

худ муҷиби тааддуди осори мансури ин давра шуд ва бо он ки бисёре аз кутуби 

порсӣ, ки дар Эрон, хосса дар Хуросону Мовароуннаҳр, навишта буданд, дар 

ҳамлаи ҷаҳонсӯзи муғул нобуд гардид, боз ҳам он чи аз ин давра ба мо расида, 

бисёр аст» [Сафо 1363, с. 787].  
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Воқеан, дар ин қазоват аз ҳамлаи хуношомони муғул ёд мешавад, ки тавъам 

бо қатлу ғорат онҳо ашаддитарин душманони фарҳангу илм ва адабиёту санъат 

буданд. Аббос Иқболи Оштиёнӣ дар «Таърихи муфассали Эрон» ёдовар мешавад, 

ки хуношомони муғул аз рӯйи зарурияти маҳз ба се тоифа то андозае гузашт 

кардаанд, ки онҳо: табибон, таърихнигорон ва мунаҷҷимон буданд. Онҳо, ки 

ҷангҷӯ буданд, табибон барояшон ногузир буд. Мунаҷҷимон барои пешгӯии 

ғалабаҳову пирӯзиҳои онҳо барояшон хидмат мекарданд. Ба онҳо фаҳмонидаанд, 

ки пирӯзиҳои шуморо бояд ҳама мардумон дар оянда низ донанд. Дар натиҷа 

муғулҳо муаррихонро низ эҳтиёт кардаанд. Ин буд, ки агар асарҳои XI-XII барои 

халқҳои форс-тоҷик ва адабиёти беқиёси он солҳои қасидасароӣ – асрҳои қасида 

бошад, асрҳои XIII-XIV дар таърихи адабиёт асарҳои ғазалсароӣ ва дар маҷмуъ, 

давраи тиллоии таърихнависӣ дониста мешавад. Зеро агар дар асрҳои X-XII 

асарҳои таърихӣ ягон шаҳр, ягон сулола, ягон ҳокимро фаро гирифта бошанд, дар 

асарҳои XIII-XIV китобҳои таърихи умумӣ, ба мисли «Таърихи ҷаҳонкушо», 

«Ҷомеъ-ут-таворих», «Маҷмаъ-ут-таворих», «Таърихи гузида» ва ғайра рӯйи кор 

омада, асрҳои тиллоии таърих дониста шудаанд. Ин буд, ки дар асрҳои панҷуму 

шашум ва минбаъд анвои гуногуни илм рушд карда, он боиси таълифоти 

сершумор ва дар ҷодаи каломи ҳунарӣ бошад, боиси танаввуи анвои наср ва 

ғановати сабкҳои адабӣ шудааст. 

Ба мушоҳидаи З. Сафо, «танҳо теъдоди осори мансури порсӣ ва танаввуи 

онҳо дар ин давра қобили таваҷҷуҳ нест, балки такомули сабк дар онҳо худ аз 

масоили муҳим ва қобили эътиност. Дар ин аҳд ҳам равиши насри мурсал ба 

камол расид ва ҳам насри маснуи музайян тадовул ёфт ва ҳам тарассул дар 

марҳалаву дароҷоти олӣ сайр кард ва бад-ин тартиб майдони васеи мухталифе 

барои озмоиши завқу ҳунари нависандагон ба вуҷуд омад» [Сафо 1363, с. 878]. 

Сонитар зуҳури тасаввуф барои тағйири дарунмояи каломи ҳунарии манзуму 

мансур тақвияти хос эҳдо кард ва тадриҷан он як шохаи пурғановаттарини 

адабиёт шинохта шуда, шуҳрати оламгири адабиёти асримиёнагии форс-тоҷикро 

ба ҳамешагӣ таъмин намуд [Сафо 1363, с. 787]. Доир ба давраи мавриди назар, 

бахусус, дар китоби «Таърихи адабиёти тоҷик»-и Худоӣ Шарифзода ва 



 

32 

 

 

Мисбоҳиддини Нарзиқул таснифоти арзишманди илмӣ роҷеъ ба анвои наср ва 

муҳтавои кутуби таълифгардида дар фасли «Насри нимаи дуюми асри XI оғози 

асри XIII» оварда шудааст, ки, ба назари мо, комилан матлуб аст. Онҳо дар хусуси 

зуҳуру ташаккул ва таҳаввули насри форс-тоҷик чунин қазоват мекунанд: «Агар 

асри X ва нимаи аввали қарни XI барои насри порсӣ давраи зуҳур бошад, нимаи 

дуюми асри XI замони инкишофу таҳаввул, асри XII ва оғози асри XIII давраи 

такомулу расоӣ маҳсуб мешавад» [Шарифзода 2017, с. 386]. Муҳаққиқон 

таснифоти Маликушшуаро Баҳорро саҳеҳ ва насри давраи мазкурро муштамил 

бар ду марҳала медонанд: 1. Насри нимаи дуюми садаи XI ва аввали асри XII; 2. 

Насри нимаи дувуми асри XII ва оғози асри XIII. Инчунин, таълифоти осори 

мансури марҳалаи аввалро сараввал аз кутуби илмӣ-фалсафӣ дониста, ба ин бахш 

асарҳои зеринро дохил намудаанд: «Зод-ул-мусофирин», «Ҷомеъ-ул-ҳикматайн», 

«Ваҷҳи дин», «Кушоиш ва раҳоиш»-и Носири Хусрав, «Равзат-ул-мунаҷҷимин» 

ва «Нузҳатномаи Улоӣ»-и Шаҳмардон ибни Абдулхайр, «Рисола дар илми 

куллиёт», ё ин ки «Рисолаи вуҷудия», «Рисола дар куллиёти вуҷуд», «Равзат-ул-

қулуб»-и Ҳаким Абдулфатҳ Умар Ибни Иброҳим Хайёми Нишопурӣ, «Кимиёи 

саодат» ва «Насиҳат-ул-мулук»-и Ғазззолӣ ва монанди инҳо, ки ҳанӯз таъсири 

насри аҳди Сомониён дар марҳалаи мазкур махсус аст.  

Барои намуна мо аз осори фавқуззикр интихобан баъзе намунаҳоро зикр 

хоҳем кард, то ин ки амалияи қазовати мо собит шавад. Масалан, дар асари «Хон-

ун-ихвон»-и Носири Хусрав фаслест бо номи «Андар роҳи пазируфтани илм», ки 

форам омадааст: «Бидонед, ки нафсро сӯйи андарёфтани он чи надонад, ду роҳе 

аст: яке гӯше ва дигаре чашм. Ва гӯш ба далолати забон ёбад мар илмро, ки аз 

ҷӯянда бишунавад. Ва чашм ба далолати даст ёбад мар илмро, ки навишта 

бубинад… ва бад-ин фасл, ки бигуфтем, пайдо шуд, ки гӯш мода аст, ки 

фоидапазир аст аз зуфон, ки нар аст ва фоидадиҳанда аст. Ва ҳар ду ҷуфтани 

якдигаранд. Ва чашм мода аст, ки фоидапазир аст аз даст, ки нар аст ва 

фоидадиҳанда аст. Ва ҳар ду ҷуфтони якдигаранд. Ва низ пайдо шуд, ки 

шиносандагони набишта шарифтаранд аз шунавандагон. Аз баҳри он ки ҳамаи 

нависандагон мардуманд ва ҳамаи мардумон нависанда нестанд. Ва низ ҳамаи 
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шунавандагон мардум нестанд, чунонки ҳамаи нависандагон мардуманд. Ва 

китобат мардумро санъатест, ки ҳеҷ ҷонвар ба ӯ андар он анбоз нест» [Хусрав 

1991, с. 123]. 

Воқеан, сарфи назар аз баёни масъалаи илмӣ сабки сухани эҷодкор нисбатан 

сода ва шабеҳ ба сабки осори мансури аҳди Сомониён аст. Барои боз ҳам баёни 

шохистари моҳияти ҳадаф мо намунаи дигаре аз «Кимиёи саодат»-и Муҳаммади 

Ғаззолиро зикр хоҳем кард. Чунончи, Муҳаммади Ғаззолӣ дар фасли «Фазилати 

дарвешӣ ва хурсандӣ» мегӯяд: Расул гуфт: Хунук он кас, ки вайро ба ислом роҳ 

додаанду қадри кифояте ба вай додаанд ва бад-он қаноат кард ва гуфт бо 

дарвешон: Аз миёни дил ба дарвешӣ ризо диҳед, то савоби фақр биёбед в-агарна 

наёбед. Ин ишорат аст бад-он ки дарвеши ҳарисро савоб набувад, валекин ахбори 

саҳеҳ аст дар он ки вайро низ савоб бувад» [Ғаззолӣ 2008, с. 413]. 

Аз қазовати фавқ бармеояд, ки дар ин осори мансур таъсири сабки хуросонӣ 

хеле маҳсус аст. Зеро ҳанӯз ҷумлаҳо чандон тӯлонӣ набуда, вожаҳо, иборот, 

таркибу ифодаҳо ва ҷумлаҳои арабӣ қариб ки таъсир надоранд. Дар қисмати 

дастабандии дуюм муаллифони асар онро «Китобҳои динию мазҳабӣ ва 

тасаввуфӣ» унвонгузорӣ намуда, ба ин даста осори зеринро ҷой додаанд: 

тарҷумаи «Рисолаи Қушайрия» аз ҷониби Абулфутуҳ Абдурраҳмон ибни 

Муҳаммади Нишопурӣ, осори Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ «Табақот-ус-сӯфия» 

(тарҷума ва имлои «Табақот-ус-сӯфия»-и Сулламӣ ба лаҳҷаи ҳиравӣ), «Тафсир»-и 

Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ, рисолаҳо, муноҷот, тафсирҳо ва ғайра. Ҳоло барои 

намуна мо аз осори насрии Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ порае зикр намуда, зимни он 

оид ба махсусиятҳои насри адабии ин давр қазоват хоҳем кард. 

Чунончи, Хоҷаи бузург дар рисолаи «Дилу ҷон» оғози асари хешро чунин 

шуруъ кардааст, ки, ба назари мо, иқдоми басо нодир дар насри форсу тоҷик аст, 

зеро ҳунари коргирӣ аз санъати саҷъ аз ин адиби ориф оғоз мешавад. Рисолаи 

мазкур пас аз риояи суннати эҷоди осори эпикӣ чунин ибтидо мешавад. Чунин 

гӯяд муаллифи ин рисола надими ҳазрати Борӣ Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ, ки Дил 

аз ҷон пурсид, ки аввали ин кор чист ва охири ин кор чист, самараи ин кор чист? 

Ҷон ҷавоб дод, ки:  
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– Аввали ин кор фаност ва охири ин кор бақост ва самараи ин кор вафост. –  

Дил пурсид, ки: «Фано чист ва вафо чист ва бақо чист»?  

– Ҷон ҷавоб дод, ки: «Фано аз худии худ рафтан аст ва вафо дӯстро миён 

бастан аст ва бақо ба Ҳақ пайвастан аст». 

– Илоҳо, оҷизу саргардонам, на он чи дорам, донам ва на он чи донам, 

дорам. 

Илоҳо агар бардор кунӣ, равост, маҳҷур макун. Ва агар дӯзах фиристӣ, 

ризост, аз Худ дур макун [Ансорӣ, с. 21]. 

Чунонки бароямон ошкор шуд, дар пораи мансури овардашуда алфози арабӣ, 

таъбиру ифодаҳои номафҳум хеле ба нудрат буда, муаллиф ғолибан бар баёни 

сода рӯ овардааст, то ин ки ҳадаф барои солик дастрас бошад. Рисолати таърихии 

баҷо овардаи Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ, илова бар эҷоди осори тасаввуфӣ-ирфонӣ, 

ихтирои насри мусаҷҷаъ дар насри порсӣ аст, ки насри форсу тоҷикро оҳангнок 

сохта, гӯшнавозу хушоҳанг сохт ва ҷолибу ҷаззоб кард. Аз тарафи дигар, ӯ 

алорағми ақоиди роиҷи замон роҳ пеш гирифт, ҳол он ки дар осори ҷанбаи 

назаридоштае, чун «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, дар боби 

сиюнуҳуми асар, ки «Андар ойини котиб ва шароити котибӣ» ном дорад, таъкид 

мешавад, ки «андар номаи тозӣ саҷъ ҳунар аст ва хуш ояд, лекин андар номаи 

порсӣ саҷъ нохуш ояд, агар нагӯӣ, беҳтар бошад…» [Кайковус 2007, с. 146]. 

Пас месазад, ки ин ихтирои Хоҷа Абдуллоҳи Ансориро, ки насри порсии 

тоҷикиро ба марҳалаи нави эҷодӣ баровард, ҷиддитарин иқдом дар таҳаввули 

насри адабӣ-ҳунарӣ унвон кард, зеро ин навъи ноби наср пазируфта шуд, ки ба 

адабиёти давр ва махсусан, минбаъда таъсири вофир расонд. Хосса, Саъдии 

Шерозӣ анвои онро бо устодии том кор гирифта, пояи мусаҷаъро бо тамоми 

назокатҳои он устувор сохтааст. 

Андешаи профессорон Х. Шарифзода ва М. Нарзиқул дар амри пазируфтани 

фарҳангнигорӣ ҳамчун навъи ҷудогонаи насри адабӣ, ба андешаи мо, комилан 

саҳеҳ аст. Зеро ин навъи наср, хосса дар фарҳангу луғати тафсирӣ, ҳанӯз то 

замони Сомониён низ манзур мегардад ва ҳатто Абӯҳафси Суғдии Самарқандиро 

соҳиблуғат гуфтаанд. Дареғо, ки пеш аз «Луғати фурс»-и Асадии Тусӣ он луғоте, 
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ки рӯйи кор омада буданд, маҳфуз намондаанд. Ин навъи наср, бахусус, дар 

қаламрави Ҳиндустон ба олитарин сатҳи таълиф расидааст. Он, чунонки аз 

меъёрҳои фарҳангнигорӣ бармеояд, бо муъҷазбаёнӣ ва корбурди ғолибан 

ҷумлаҳои сода характернок буда, дар аксари мавридҳо дар он аз пораҳои шеърӣ, 

аз мақолу зарбулмасалҳо, аз таъбиру ифодаҳои халқӣ, аз сермаъноии вожаҳо, ки 

тақозои меҳварии фарҳангигории тафсирист, кор гирифта мешавад. 

Дигар аз қисмати сермаҳсули зерфасли мазкури асари профессорон Х. 

Шарифзода ва М. Нарзиқул бахши чаҳоруми махсус ба таснифоти осори насрӣ 

аст, ки «Насри таърихӣ» унвонгузорӣ гардида, нишондиҳандаи ривоҷи ин навъи 

наср то замони Убайди Зоконӣ мебошад. Дар ин бахши асари мавриди назар 

вуҷуди як силсила осори таърихӣ зикр карда мешавад, ки аз ҷумлаи он осори 

таърихӣ муаллифон асарҳои зеринро номбар кардаанд: «Зайн-ул-ахбор»-и 

Абӯсаъид Абдулҳайи Гардезӣ, тарҷумаи «Таърихи Баромака» ба қалами 

Муҳаммад ибни Ҳусайн ибни Умари Ҳиравӣ, «Форснома»-и Ибни Балхӣ, 

«Муҷмал-ут-таворих ва-л-қасас»-и маҷҳулулмуаллиф, тарҷумаи «Таърихи 

Бухоро»-и Абӯбакр Муҳаммад ибни Ҷаъфари Наршахӣ аз ҷониби Абӯнаср Аҳмад 

ибни Муҳаммад ибни Насри Қубовӣ ва ғайра [Шарифзода 2017, с. 388]. 

Дар таснифи панҷуми китоби фавқуззикр, ки «Асарҳои адабии илмӣ ва 

бадеӣ» унвонгузорӣ гардидааст, ҳам осори илмии адабӣ ва ҳам осори адабии 

ҳунарӣ номбар карда мешаванд, ки мутааллиқ ба асрҳои XI-XIII мебошанд. Аз 

ҷумла, «Тарҷумон-ул-балоға»-и Умари Родиёнӣ, «Наврӯзнома»-и мансуб ба 

Умари Хайём, «Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Искандарнома»-и насрӣ (аз 

нависандае наздик ба аҳди Султон Маҳмуд), «Қобуснома»-и Унсурулмаолии 

Кайковус, «Калила ва Димна»-и Ҳамиддудин Абдулмаолӣ Насруллоҳи Муншӣ ва 

ғайра [Шарифзода 2017, с. 388]. 

Ба ҳамин тариқ, профессорон Х. Шарифзода ва М. Нарзиқул роҷеъ ба осори 

мансури асрҳои XII (нимаи дуюм) ва оғози садои XIII низ баҳси хеле ҷолиб сомон 

додаанд, ки баъдтар дар ин бора баҳс хоҳем кард. 

Бояд ёдовар шуд, ки нимаи дуюми асри XII ва аввалҳои садаи XIII ғолибан ба 

тохтутози хуношомони муғул, ки фузун аз саду панҷоҳ сол тӯл кашидааст, аз байн 
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рафтани маркази шукӯҳмандтарини хилофати исломӣ ва сахттарин зарбаи ҷонкоҳ 

ба фарҳанги исломӣ аз ҷониби барбариҳои муғул то андозае ба таълифи осори 

мансури форсии тоҷикӣ бетаъсир намондааст. Аз тарафи дигар, зуҳури сулолаи 

бефарҳанги Элхонҳои муғул низ, албатта, ба раванди рушди насри пурғановати 

форс-тоҷик бетаъсир, бе асароти манфӣ нест. Сарфи назар аз ин мушкилоти 

гӯшношунид, адибони мо дар ин ҷода хидмати бедареғ анҷом дода тавонистанд. 

Ин аст, ки дар ин давра як идда асарҳои мансур рӯйи кор омадаанд: нашри нави 

«Марзбоннома»-и Марзбон ибни Рустам, «Ҷомеъ-ул-ҳикоят ва лавомеъ-ур-

ривоят»-и Муҳаммад Авфии Бухороӣ, «Одоб-ул-ҳарб-в-аш-шуҷоат»-и 

Муборакшоҳ Шариф, «Бахтиёрнома»-и Шамсиддин Муҳаммад Дақоиқии 

Марвазӣ, «Ахлоқи Носирӣ»-и Насируддини Тӯсӣ, «Ҷовидоннома»-ву 

«Мактубот»-и Афзалуддини Кошонӣ, «Маҷолиси сабъа» ва «Макотиб»-у «Фиҳи 

мо фиҳи» ё «Асрор-ул-ҷалолият»-и Мавлавӣ Ҷалолуддини Балхӣ ва ғайра 

[Шарифзода 2017, с. 388]. 

Осори мансури Саъдии Шерозӣ, мисли «Маҷолиси панҷгона», «Рисола дар 

посухи Соҳибдевон», «Рисола дар Ақл ва ишқ», «Насиҳат-ул-мулук», ё «Насоеҳ-

ул-мулук» ва махсусан «Гулистон»-и ӯ, ки дар таърихи адабиёти форсу тоҷик 

инқилоби фикриро ба вуҷуд овард, дар насри форсии тоҷикӣ шабеҳ надоранд. Ба 

«Гулистон»-и Саъдӣ то ибтидои асри XIX бисту ду тан эҷодкорон пайравӣ 

кардаанд ва дар он миён танҳо «Баҳористон»-и Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони 

Ҷомӣ касби иштиҳор пайдо кард ва чунин шуҳрат ба адиби дигаре даст надодааст.  

Аввалин касе, ки ба «Гулистон»-и Саъди пайравӣ кардааст, Маҷдудини 

Хавофӣ аст, ки ӯ дар пайравӣ ба ин асари Саъдии Шерозӣ китоби «Равзат-ул-

хулд» ё «Хористон»-ро эҷод кардааст. Асари мазкур, пеш аз ҳама, аз он ҷиҳат 

муҳиму ҷолиб аст, ки ба қавли С. Н. Баравнӣ, «ба мактаби бузурги «Гулистон»-

нависӣ асос гузошт» [Хофӣ 2004, с. 3]. Чун ин асар дар ҷавобиянависӣ ба 

«Гулистон» нахуст иқдом дониста шудааст, месазад, ки барои қиёс абвоби онро 

зикр намоем. Бобҳои «Хористон»-и Маҷди Хофӣ чунинанд:  

Боби якум: «Дар авсофи ҳукком».  

Боби дувум: «Дар шафату исор». 
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Боби сеюм: «Дар фазилати илм». 

Боби чорум: «Дар ишқ». 

Боби панҷум: «Дар аҳду паймон». 

Боби шашум: «Дар бевафоии дунё». 

Боби ҳафтум: «Дар каромати авлиё». 

Боби ҳаштум: «Дар одоби нафс». 

Боби нуҳум: «Дар суҳбат доштани аброру иҷтиноби ашроф». 

Боби даҳум: «Дар риёзат». 

Боби ёздаҳум: «Дар никоҳ ва аҳволи занон». 

Боби дувоздаҳум: «Дар ҳасад». 

Боби сенздаҳум: «Дар баёни зулму фасод». 

Боби чордаҳум: «Дар бухлу лаъимӣ». 

Боби понздаҳум: «Дар наводири калом». 

Боби шонздаҳум: «Дар зароифу латоифи мардум».   

Ҳатто аз унвонгузории бобҳои асар пайдост, ки Маҷди Хофӣ комилан ба 

шоҳасари Саъдии Шерозӣ пайравӣ кардааст. Як нуктаро месазад таъкид намуд, ки 

«Хористон»-и Маҷди Хофӣ бо манзури дарёфти ҳаводису воқеоти тасвиршаванда, 

исми ширкаткунандагон, низоъсозӣ, ҳукму муҳокимаҳои ширкаткунандагон, 

интихоби мавзуъҳо, муассирии баён, ҷалби таваҷҷуҳи хонанда, тасдиқи ақоиди 

ҳикоёти мансуру тақвияти ҳаводиси воқеаҳои тасвиршаванда ва комилу пурра 

гардонидани онҳо бо пораҳои шеърӣ, ки аз худи Маҷдӣ Хофӣ аст, комилан 

пайравӣ ба асари Шайх Саъдӣ будани «Хористон»-ро тасдиқ мекунад. Муҳим ин 

андеша аст, ки аз ҳамаи мухтассоти фавқузззикр «Гулистон» дорои афзалият буда, 

санъату истеъдод, донишу маҳорат, ҷаҳонбиниву ҳунари беқиёси Шайх Саъдиро 

ба намоиш мегузорад. Ҳол он ки «Хористон»-и Маҷди Хофӣ бо манзури соли 

таълиф чандон аз замони Саъдии Шерозӣ дур нест. «Хористон» пас аз 41 соли 

даргузашти Шайх Саъдӣ, яъне соли 1333 таълиф шудааст. 

Барои бартарии фасоҳати гуфтору иртифои ҳунари эҷодии Саъдии Шерозӣ 

байти шарҳиҳолии ифтихорие аз худи ӯ оварда, ҳамаҷониба афзалияти сабки 
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сухани ҳунарии ин адиби беқиёсро ҷонибдорӣ мекунем. Ӯ бо манзури салосату 

ҷазолати каломи ҳунарии хеш гуфтааст:   

  Ман дигар шеър нахоҳам бинависам, ки магас 

  Заҳматам медиҳад, азбаски сухан ширин аст. 

Барои шохис сохтани қазовати фавқуззикр мо бо зикри баъзе намунаҳо аз 

«Гулистон» ва «Хористон» иктифо хоҳем кард. Чунончи, Шайх Саъдӣ менависад:  

 «Хоҳандаи мағрибӣ дар сафи баззозони Ҳалаб мегуфт: 

 Эй худовандони неъмат, агар шуморо инсоф будию маро қаноат, расми суол 

аз ҷаҳон бархостӣ: 

  Эй қаноат, тавонгарам гардон,  

Ки барои ту ҳеҷ неъмат нест.  

Кунҷи сабр ихтиёри Луқмон аст,  

   Ҳар киро сабр нест, ҳикмат нест» [Солеҳов 2015, с. 203]. 

Ё худ, ҳикояти дигаре боз аз «Гулистон»-и Шайх Саъдии Шерозӣ, ки чун 

ҳикояти аввала ниҳоят ихчам эҷод шудааст: 

  «Ҳотами Тойро гуфтанд:  

– Аз худ бузургҳимматтар дар ҷаҳон дидаӣ ё шунидаӣ?  

Гуфт:  

– Бале. Рӯзе чиҳил шутур қурбонӣ карда будам умарои арабро. Пас ба 

гӯшаи саҳрое ба ҳоҷате берун рафта будам. Хоркашеро дидам, пушта фароҳам 

оварда. Гуфтамаш: 

– Ба меҳмонии Ҳотам чаро наравӣ, ки халқе бар симоти ӯ гирд омадаанд? 

Гуфт:  

  Ҳар кӣ нон аз амали хеш х(в)арад,  

  Миннат аз Ҳотами Тойӣ набарад» [Солеҳов 2015, с. 216]. 

Ҳоло барои қиёси ҳунари эҷодии адибон аз китоби «Хористон» низ намунаҳо 

оварда, руҷҳони ҳунарии онҳоро зикр хоҳем кард. Чунончи, дар «Хористон»-и 

Маҷди Хофӣ омадааст: «Дар таърих чунон дидааму низ чунон шунидаам, ки 

тахтгоҳи Кисро дар Мадоин буд ва дар паҳлуи он арса, ки суфа бино месохт, 

пиразане хона дошт танг, чун дили ошиқони шайдо ва торик, чун зулфи 
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маъшуқони раъно. Ба ҳеҷ на мефурӯхт, на мегузашт. Кисро фармуд, то ҳамчунин 

раҳо карданд. Пиразан бар бисоти мурассаъи хусравӣ мерафту ба кулбаи худ 

медаромад. Кисро аз ӯ пурси ки: 

– Муҷиби ӯ чӣ буд, ки нафурӯхтӣ? 

Гуфт:  

– То сурати адли ту ба оламиён бинамоям ва ман беҳиҷоб бар бисоти 

салтанат дароям.  Байт:  

  Ба адл кӯш, ки шуд солҳо пас аз Кисро,  

  Ки кас надид дар айвони адли ӯ касро» [Хофӣ 2004, с. 22]. 

 Ҳикояти дигар чунин аст: 

«Овардаанд, ки Фиръавнро ду хислат буд, ки бо сабаби он ду хислат умри 

дароз ёфту таматтуъи дунё дид:  

Аввал он, ки доди ом додӣ, дувум, хони инъом ниҳодӣ. Осия донист, ки 

бархурдории ӯ аз ин ду хислат аст. Чун дар заволи ӯ мекӯшид, ӯро аз ин кор манъ 

кард ва гуфт:  

– Подшоҳро ғазаб аз ҳиллае беш бояд, то муфсидон далел нашаванд ва исор 

аз дахл кам, то муҳтоҷон сер нашаванд. Фиръавн тарки ин ду хислат кард, то 

мулки ӯро завол омад, қитъа: 

Ду расм буд дар ойини хусравони Аҷам,  

Ки забти мулк дар он ёфтанд бединон:  

Яке ниҳодани хони карам фақиронро,  

Дувум, шунидани аҷзу ниёзи мискинон [Хофӣ 2004, с. 23]. 

Чунонки аз муқоисаи намунаҳои нақлшуда маълум мешавад, ҳунари 

ҳикоятпардозӣ, дарунмоясозӣ, ҷузъиёти тасвир, арзишҳои ғоявӣ, ҷаззобияти баён, 

коргирӣ аз каломи ҳунарии манзум дар онҳо хеле наздик бошад ҳам, истеъдоду 

дониш, маҳорату малака, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносӣ ва ҳунари шоирии Саъдии 

Шерозӣ беқиёс аст. Аз ин хотир, таъсири осори Саъдии Шерозӣ ба адабиёти давр 

ва минбаъд бунёдист ва, аз сӯйи дигар, нуфузи осори Саъдии Шерозӣ ба адабиёти 

олам низ хеле бузург аст. Аммо Маҷди Хофӣ дар ин поя нест, зеро Саъдӣ дар 

дарёфти мавзуъ, махсусан мавзуъҳои ахлоқӣ, то ба ҳадди Абулахлоқ расида, 
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«муроди мо насиҳат буду гуфтем» гуфтааст, ки дар ин ҷода ҳампанҷа надорад. 

Инчунин, дар санъати эҷоди каломи ҳунарии манзуму мансур Саъдии Шерозӣ 

афсаҳулмутакаллимин аст. Ин худ гувоҳи он аст, ки Саъдии Шерозӣ дар таърихи 

адабиёт дар кадомин поя қарор дорад. Ин масъала боз ҳам таҳқиқи бештар 

мехоҳад, вале он аз доираи мавзуи мо хориҷ аст. 

Муҳаққиқон сори мансури то Убайди Зоконӣ ба вуҷуд омадаро аз назари 

мавзуъ ва муҳтаво низ тасниф кардаанд. Ҳамчунон ки қаблан низ ишора шуд, 

таснифоти осори мансури нимаи дуюми садаи XII ва ибтидои асри XIII дар 

китоби «Таърихи адабиёти тоҷик»-и профессорон Х. Шарифзода ва М. Нарзиқул 

аз нигоҳи сирф илмӣ сомон ёфтааст. Мо дар таҳқиқи хеш ғолибан ба таснифоти 

эшон такя намудем. Эшон осори мансури асрҳои фавқуззикрро ба манзури мавзуъ 

ва муҳтаво ба навъҳои зерин тақсим кардаанд: осори илмию фалсафӣ; кутуби 

динию мазҳубӣ ва тасаввуфӣ; насри таърихӣ; асарҳои адабии илмӣ ва бадеӣ 

[Шарифзода 2017, с. 388]. 

Ба дастаи аввал «Ҷомеъ-ул-улум» ё «Ҳадоиқ-ул-анвор фӣ ҳақоиқ-ул-асрор» 

ва «Доират-ул-маориф»-у «Рисолаи руҳия», «Усули ақоид», «Ал-Ихтиёрот-ул-

улоният» ё «Ал-Аҳком-ул-улоият фӣ-л-аълом-ус-самовият»-и Фахриддини Розӣ, 

«Ҳақ-ул-яқин фӣ маърифати Раб-ул-оламин» ва «Миръот-ул-муҳаққиқин»-и 

Шайх Маҳмуди Шабистарӣ, «Бадоеъ-ул-азмон фӣ вақоеъ-ул-Кирмон»-и Афзали 

Кирмонӣ, «Шадд-ул-оҷор»-и Абдусаҳом ибни Аҳмад Ал-Козирунӣ ва ғайра.  

Ба дастаи дувум, ки асарҳои динию мазҳабӣ ва тасаввуфӣ буда, бевосита 

ҳосили ҳамин солҳоянд, чунин асарҳо дохил мешаванд: «Маҷлиси Шаҳристон»-и 

Абулфатҳ Муҳаммади Шаҳристонӣ, «Асрор-ут-тавҳид фӣ мақомоти Шайх 

Абӯсаъиди Абулхайр»-и Муҳаммад ибни Мунаввар, «Ҳолот ва суханони Шайх 

Абӯсаъиди Абулхайр»-и Ҷамолиддин Абӯруҳ, «Тазкират-ул-авлиё»-и Шайх 

Аттори Нишопурӣ, «Овози пари Ҷабраил», «Рисолат-ул-ишқ», «Луғати мӯрон» ва 

«Сафири Симурғ»-и Шаҳобуддини Суҳравардӣ, «Рисолаи сафар»-и Маҷдудини 

Бағдодӣ, «Маориф»-и Баҳоуддин Валад ва ғайра.  

Дар насри таърихӣ дар ин давра силсилаи фаровони осор навишта шудаанд, 

ба мисли «Таърихи Табаристон»-и Ибни Исфандиёр, «Роҳат-ус-судур ва оят-ус-
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сурур»-и Наҷмиддини Ровандӣ, тарҷумаи «Таърихи яминӣ» аз ҷониби Абушараф 

Носеҳ ибни Зуфар, тарҷумаи «Футуҳ»-и Ибни Асам ба қалами Аҳмад ибни 

Муҳаммад Муставфии Ҳиравӣ, «Форснома»-и Ибни Балхӣ [Шарифзода 2017, с. 

388] ва  ғайра, ки ҳамчун сарчашмаи таърихӣ дар давру замонҳо барои омӯхтани 

зиндагиномаву осори адабӣ-ҳунарии асарофарони форсу тоҷик дорои арзиши 

хоссаанд.  

Дастаи дигари осори мансури садаи фавқуззикр асарҳои адабӣ-илмӣ ва 

адабӣ-ҳунарӣ мебошанд, ки ҳамчун намуна метавон осори зеринро шомил намуд: 

«Абкор-ул-афкор фӣ-р-расоил ва-л-ашъор»-у «Ҳадоиқ-ус-сеҳр фӣ дақоиқ-уш-

шеър»-и Рашидуддини Ватвот, «Чаҳор мақола» ё «Маҷмаъ-ул-наводир»-и 

Низомии Арӯзии Самарқандӣ, «Мақомоти Ҳамидӣ»-и Ҳамидуддини Балхӣ, 

«Лубоб-ул-албоб» ва «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ур-ривоёт»-и Муҳаммад 

Авфии Бухороӣ, «Ал-Муъҷам фӣ маъойири-л-ашъор-ил-аҷам»-и Шамсиддини 

Муҳаммад ибни Қайси Розӣ, «Синдбоднома»-и Заҳирии Самарқандӣ, 

«Марзбоннома»-и Марзбон Ибни Рустам, «Абӯмуслимнома», «Самаки айёр»-и 

Фаромурз ибни Худодод, «Ат-Тавассул-ила-т-тарассул»-и Баҳоуддини Бағдодӣ, 

«Калила ва Димна»-и Ҳамидуддин Абулмаолӣ Насруллоҳи Муншӣ, 

«Бахтиёрнома»-и Дақоиқии Марвазӣ, «Гулистон»-у «Насиҳат-ул-мулук»-и 

Саъдии Шерозӣ ва монанди инҳо, ки қисман мо онҳоро қаблан низ таъкид карда 

будем.  

Як нуқтаро бояд таъкид намуд, ки то зуҳури «Калила ва Дина»-и 

Ҳамидуддин Абулмаолӣ Насруллоҳи Муншӣ, ҳамчунон ки профессорон Х. 

Шарифзода ва М. Нарзиқул низ таъкид кардаанд [Шарифзода 2017, с. 388], насри 

адабии ҳунарии роиҷ насри тарассул буда, насри маснуъ аз асари Абумаолии 

Насрулло оғоз мешавад. Зеро Абулмаолии Насрулло худ муншӣ буд ва ҳирфаи 

мазкур ба эҷодиёти ӯ бетаъсир намондааст. Вале сарфи назар аз осори мансуре, ки 

шеваи таълифи маснуъ ва муншиёна доранд, мисли «Мақомоти Ҳамидӣ»-и 

Ҳамидуддини Балхӣ, «Синдбоднома»-и Заҳирии Самарқандӣ, «Чаҳор мақола»-и 

Низомии Арӯзии Самарқандӣ, «Равзат-ул-уқул»-и Муҳаммад Ибни Ғозӣ ва ғайра 

муаллифони як қатор осори мансури адабӣ-ҳунарӣ таваҷҷуҳи бештар ба сабки 
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хуросонӣ дошта, баёни содаву омехтаро пеш гирифтаанд, ки ба ин қабил осор 

метавон «Доробнома»-ҳову «Самаки айёр» ва ғайраро шомил намуд. Вале дар 

асри XIII бо таълифи «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ насри форс-тоҷик ба марҳалаи 

тозаи эҷод ворид шуда, дар кӯтоҳтарин муддат пайравони зиёд пайдо кард, ки дар 

ин хусус қаблан сухан рафта буд.  

Баъд аз муаллифону асарҳои мазкур навбат ба Низомиддин Убайдуллоҳи 

Зоконӣ мерасад, ки дар таърихи насри форсу тоҷик ба монанди ӯ адиби 

соҳибистеъдодро кам метавон пайдо кард. Вай тавонист, ки дар арсаи насри 

форсии тоҷикӣ роҳу равиши тозае ба вуҷуд оварда, навъи комилан нави насри 

адабӣ-ҳунарӣ, осори мансури нодиртаринро кашф ва эҷод намояд, ки то замони ӯ, 

дар давраи худи адиб ва баъд аз вай ба шахси дигари соҳибистеъдоде даст 

надодааст. Убайдуллоҳи Зоконӣ дар насри адабӣ-ҳунарӣ қуллаи хоссеро фатҳ 

намуд, ки он мутлақо ба адиби дигаре даст надодааст. Беҳуда нест, ки 

адабиётшиноси садаи XV форсу тоҷик Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-

уш-шуаро» Убайди Зокониро ба дараҷаи «Мафхар-ул-фузало» ном бурда, таъкид 

мекунад, ки «марде хуштабъ ва аҳли фазлу дониш» будааст» [Самарқандӣ 1900, с. 

322]. 

Ҳунари эҷодии адиб ва тозакориҳои ӯ, махсусан, дар «Ахлоқ-ул-ашроф», 

рисолаи «Дилкушо», рисолаи «Садпанд», «Даҳ фасл» ё «Таърифот» бештар 

манзур мегардад, ки мо дар ин бора дар бобу фаслҳои марбутаи минбаъда баҳс 

хоҳем кард. Ин ҷо таъкиди як нуктаи муҳимро ҳамчун фарзияе барои баҳсҳои 

оянда зарур медонем: адибон ҳангоми офаридани асари ҳунарӣ, ғолибан, дар 

соҳати фаъоли он – дарунмоя ё мазмунсозиҳо тозакорӣ намуда, аз ин тариқ 

ҷаҳонбинӣ, донишу истеъдод ва ҳунари худро ба намоиш мегузоранд. Онҳо дар 

шакл одатан тозакорӣ накардаанд ва ин бесабаб нест, ки баррасии он масъалае 

ҷудогона мебошад. Ба сурати куллӣ, маъмулан мазмун ё дарунмоя фаъол аст, вале 

шакл фаъол нест. Шакл шояд, умуман, бидуни тағйирот боқӣ монад. Вале Убайди 

Зоконӣ тавъам бо мазмун дар шакли асари адабӣ-ҳунарӣ низ тозакориҳои 

нотакрор кардааст, ки навовариҳои ӯ  болотар аз суннатҳои адабии роиҷи замони 

нависанда, гузаштагон ва мутаахирин сурат гирифтааст. 
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1.2. Мақоми насри бадеӣ дар эҷодиёти  Убайди Зоконӣ 

 

Наср дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ нисбат ба назм мавқеи асосӣ дорад. 

Ҳарчанд ки Убайд дар аксари анвои назм қувваозмоӣ намуда ва тавассути ҳунари 

баланди шоирии хеш миёни адибони муосираш шуҳрату маъруфияте низ ба даст 

овардааст, аммо аз ростои ҳақиқат бояд тасдиқ намуд, ки мақому мартабаи 

баланди Убайд дар адабиёти асри XIV ва, умуман, таърихи адабиёти классикии 

форсу тоҷик мадюни осори насрии ӯст, ки берун аз хиттаи форсизабонон дар 

тамоми олами адаб ӯро шуҳратманд гардонидаанд. Осори Убайд, хусусан асарҳои 

насрии ӯ, ҳанӯз дар замони худи вай ва даврони пас аз даргузашташ дар байни 

ҷомеаи форсизабонон маълуму маъруф гардида, дар кутуби таъриху тазкира дар 

хусуси онҳо маълумотҳо дарҷ гардидаанд. Аз ҷумла, муаллифи «Таърихи гузида» 

дар бобати маҳорати адабии Убайд қайд менамояд, ки ӯ шоиру нависандаи 

баландистеъдод буда, «ашъори хуб ва рисолаҳои беназир» дорад [Қазвинӣ 1422, с. 

845-846]. Дар тазкираи Мавлавӣ Муҳаммад Ҳусайни Сабо ҳам роҷеъ ба Убайди 

Зоконӣ ва осори вай маълумоти арзишманд дода шудаанд [Сабо 1343, с. 534].  

Асарҳои насрии адиб, чунонки дар муқаддима зикр шуда буд, «Ахлоқ-ул-

ашроф», «Ришнома», рисолаи «Дилкушо», «Садпанд», «Даҳфасл», «Мактуби 

қаландарон» ва «Наводир-ул-амсол» мебошанд. Дар баъзе аз манобеъ номи бархе 

асарҳо ба гунаи дигар ҳам омадааст. Масалан, дар нусхаи қадимие, ки зери 

шумораи 555/13 дар Ганҷинаи дастнависҳои шарқии Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон маҳфуз аст, асарҳо чунин номбар шудаанд: рисолаи «Ахлоқ-ул-

ашроф», рисолаи «Риш», «Даҳ фасл», «Панднома», рисолаи «Дилкушо» ва 

«Мактуботи қаландарон» [Зоконӣ 1308]. 

Дар идома ба тартиби мазкур асарҳои мансури Убайди Зоконӣ ба доираи 

баррасӣ кашида мешаванд. 

Рисолаи «Ахлоқ-ул-ашроф».  Ин рисола дар аксари нусхаҳои осори Убайди 

Зоконӣ ҳамчун аввалин асар оварда шудааст. Асари мазкур, чунонки аз номаш 

маълум мешавад, пурра ба мавзуи ахлоқ бахшида шудааст, дақиқтар: ба тасвири 

ахлоқи ҳоким дар муҳити ашрофу сарватмандони даврони адиб.   Асари мазкур чи 
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аз нигоҳи сохтор ва банду баст, чи аз ҳайси мавзуъ ва мундариҷа ва чи аз бобати 

сабк ва забону тарзи баён яке аз беҳтарин осори адабиёти асри XIV форсу тоҷик 

аст, ки аз ҳайси ғояву афкор, бори интиқодӣ, ҳақиқатбаёнӣ, тасвири воқеии авзоъ 

ва ҳолоти даврони ҳаёт ва фаъолияти муаллифи он назири худро дар таърихи 

адабиёти форсу тоҷик надорад.  

Агарчи баъзе муҳаққиқон қайд намудаанд, ки «Ахлоқ-ул-ашроф»-и Убайд 

дар пайравии «Авсоф-ул-ашроф»-и Насириддини Тӯсӣ ба вуҷуд омадааст [Сафо 

1363, с. 1270], аммо бо вуҷуди хусусиятҳои гуногуне, ки дар асари Убайд 

нуҳуфтаанд, онро аз бисёр ҷиҳат аз асари ҳакими мазкур фарқ мекунонад. 

Хусусияти ғоявии «Ахлоқ-ул-ашроф», чунонки аз номи он бармеояд, иборат аз 

мавзуи ахлоқ аст, аммо бо тарҳи нав ва сохторе ҷадид. Он ба баёни ҳаҷвомезу 

тамасхуру танз ва интиқоди ахлоқи қишри бонуфузи сиёсию руҳонии ҷомеааш, ки 

иборат аз салотин ва миру вазир, лашкардорон, қозиёну фақеҳон, шайхон ва 

воизону зоҳидон мебошанд, бахшида шудааст. Аз ҳамин нигоҳ, «Ахлоқ-ул-

ашроф» аз феълу хислат, одобу рафтор, хулқу хӯйи абнои рӯзгори худи муаллиф, 

ки ҳама бо мавзуи ахлоқ иртибот доранд, ҳикоят мекунад. Ин ҷо танҳо назаргоҳи 

муаллифи асар аз нуқтаи танқид матраҳ мегардад.  

Адабиётшинос М. Аҳмадов дар нигоҳ ба осори насрии форсӣ қайд менамояд, 

ки насри форсӣ, бо таассуфи зиёд, баҳри аксари хонандагон ҳамчун як воситаи 

дилхушкунанда истифода мешавад, ҳол он ки онро бояд ба сифати василаи 

беҳтарини вусъат бахшидан ба арзишҳои маънавиву ахлоқӣ ба кор бурд [Ахмедов 

2003, с. 7].  

Дарвоқеъ, ҳадафи Убайди Зоконӣ аз танқиду масхараи абнои рӯзгори худ 

барҳазар доштани ҷомеа аз феълу кирдори баду манфӣ аст, ки муаллиф онҳоро 

дар мисоли бузургони давраш овардааст. Аз ҳамин нигоҳ, «Ахлоқ-ул-ашроф» аз 

арзиши баланди маънавиву ахлоқӣ бархурдор мебошад. 

Хусусияти дигари фарқкунандаи асари мазкури Убайд дар он инъикос 

меёбад, ки он сирф дар пардаи танзу киноят навишта шудааст. Ҳатто дар 

номгузории худи асар ва фаслҳои ҳар боб, ки ба унвони «Мазҳаби мансух» ва 

«Мазҳаби мухтор» мебошанд, адиб сухани танзомезро истифода намудааст. 
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Мансури Растагор дар мавриди номгузории «Ахлоқ-ул-ашроф» қайд менамояд, ки 

«ин исмро Убайд аз боби таънаву танз ва ба сурати нақизае дар баробари китоби 

маъруфи Хоҷа Насируддини Тусӣ «Авсоф-ул-ашроф» сохтааст» [Фасоӣ 1389, с. 

490]. 

«Ахлоқ-ул-ашроф» аз нигоҳи банду баст, яъне бурунсохти он фарогири 

қисмати муқаддимавӣ, ҳафт боб ва хулоса мебошад. Бобҳои асар, дар навбати худ, 

ҳар кадом иборат аз ду фасл мебошанд, ки бо номҳои умумии «Мазҳаби мансух» 

ва «Мазҳаби мухтор» унвонгузорӣ шудаанд. Фаслҳо танҳо бо номҳояшон 

омадаанд, дар онҳо вожаи «фасл» қайд нагардидааст. Фасли аввали ҳар боб 

якбора баъд аз зикри боб бо номи пуррааш омада, фасли дувум аз боб ҷудо ва ба 

таври нопурра қайд гардидааст. Бинобар ин, вобаста ба фарогирии мавзуъ ва 

сохтори он метавон фаслҳои ҳар бобро ба таври зерин таҷзия кард: 

Боби аввал: 

Фасли якум:  «Дар ҳикмати мазҳаби мансух» 

Фасли дувум: «Мазҳаби мухтор» 

Боби дувум: 

Фасли якум: «Дар шуҷоати мазҳаби мансух» 

Фасли дувум: «Мазҳаби мухтор» 

Боби сеюм: 

Фасли якум: «Дар иффати мазҳаби мансух» 

Фасли дувум: «Мазҳаби мухтор» 

Боби чаҳорум: 

Фасли якум: «Дар адолати мазҳаби мансух» 

Фасли дувум: «Мазҳаби мухтор» 

Боби панҷум: 

Фасли якум: «Дар саховати мазҳаби мансух» 

Фасли дувум: «Мазҳаби мухтор» 

Боби шашум: 

Фасли якум: «Дар ҳилм ва виқори мазҳаби мансух» 

Фасли дувум: «Мазҳаби мухтор» 
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Боби ҳафтум: 

Фасли якум: «Дар ҳаё ва сидқ ва раҳмати мазҳаби мансух» 

Фасли дувум: «Мазҳаби мухтор». 

Вожаҳои фасл дар «Ахлоқ-ул-ашроф» қайд нагаштаанд. Агар номҳои фасли 

якум якбора пас аз бобҳо қайд шуда бошанд, номҳои фасли дувум, он ҳам бе 

нишондоди вожаи фасл, ба таври алоҳида оварда шудаанд.  

Ҳарчанд Убайд сабаби аслии таснифи «Ахлоқ-ул-ашроф»-ро ба таври возеҳ 

нишон надодааст, аммо дар ин маврид дар қисмати муқаддимавии асараш 

омилҳоеро зикр намудааст, ки зеҳни дарроки ӯро дар навиштани ҳамчунин асари 

танқидие ба таҳрик даровардаанд. Омилҳои мазкур, чунонки Убайд  қайд намуда, 

мубассит бар ихтилоҷи хотири вай будаанд: «Муддате шуд, ки ин заиф – Убайди 

Зокониро дар хотир ихтилоҷе мебуд, ки мухтасаре мабно бар баъзе аз ахлоқи 

қудамо, ки акнун онро халқ мансух мехонанд ва шаммае аз ахлоқи асҳоб ва 

акобири ин рӯзгор, ки онро халқ мухтор мегӯянд, ба таҳрир расонад, то муҷиби 

фоидаи толибони ин илм ва мубтадиёни ин роҳ бошад» [Зоконӣ 1991, с. 143]. 

Аз ҳайси сабк ва тарзи баён «Ахлоқ-ул-ашроф» чун дигар осори нависанда ба 

сарчашмаҳои таърихиву адабии қабл аз замонаш, монанди «Калила ва Димна»-и 

Абулмаолии Насруллоҳ, «Таърихи Ҷаҳонкушой»-и Атомалики Ҷувайнӣ, 

«Таърихи Вассоф»-и Абдуллоҳи Шерозӣ, «Таърихи гузида»-и Ҳамдуллоҳи 

Муставфӣ, «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин Фазлуллоҳ, «Гулистон»-и Шайх 

Саъдӣ шабоҳати зиёд дорад. Аз ҷумлаи монандиҳо он аст, ки дар кулли асар 

забони содаву қобили фаҳм мавриди истифода қарор гирифтааст. Аммо дар ин 

асар гоҳе ба сабаби корбурди вожаҳову ибораҳои мушкилфаҳму маҷҳули арабӣ, 

оёту аҳодис ва амсолу мақолҳои арабӣ дарки маънию мазмун каме мушкилтар 

гардида, онро аз услуби муғлақу пуртамаллуқ ва тарзи баёни омехта бо 

муарработу вожаҳои номаънус, ки дар аксари муосирони Убайд, махсусан осори 

таърихии замони вай, ба назар мерасид, ҷудо мекунад ва ба насри мурсал наздик 

менамояд. «Ахлоқ-ул-ашроф» аз ҳайси сабк нисбат ба осори давраи сеюм, ки худи 

адиб мутааллиқ бар ин давра аст, бештар ба осори таърихӣ ва илмиву адабии 

давраи дуюми насри форсӣ наздикӣ дорад, ки маъруфтарини онҳо «Гулистон» ва 



 

47 

 

 

рисолоти маҷолиси Шайх Саъдӣ, «Мақомот»-и Ҳамидӣ,  «Нафсат-ул-масдур»-и 

Нуриддин Муҳаммади Насавӣ, «Таърихи Вассоф»-и Абдуллоҳ ибни Фазлуллоҳи 

Шерозӣ ва дигар кутуби таърихии ин давра мебошанд.  

М. Баҳор насри давраи дувумро дар алоқамандӣ бо осори мазкур қайд карда, 

онро дорои ду навъ медонад: «мурсалу сода ва дорои мутародифоту мувозана ва 

баъдан, насри мусаҷҷаъ ва фаннии мутлақ» [Баҳор 1349, с. 287]. Ин ҷиҳат агар, аз 

як тараф, маънои омезишу имтизоҷи ду шеваи гуфтор дар насри муаллифони 

мазкурро дошта бошад, аз сӯйи дигар, нишон медиҳад, ки дар осори ҳар яке аз 

онон шеваҳои зикршуда бо гунаҳои махсусе мавриди истифода қарор гирифтааст.  

Вобаста ба ин, метавон гуфт, ки дар «Ахлоқ-ул-ашроф»-и Убайд ҳам бо ин ки 

ҷо-ҷо мушкиливу муғлақбаёнӣ ба чашм мерасад, аммо ба сурати куллӣ равиши 

содабаёниву равшангӯйӣ ҳифз гардидааст. Равиши содабаёнӣ дар матнҳои асар, 

дар умум, бар муғлақбаёниву мушкилписандӣ ғолиб меояд ва ҳатто ба гуфтаи 

муҳаққиқи эронӣ Муҳаммад Ҳакими Озар, забони баёни Убайд гоҳо наздик ба 

забони кӯчаву бозор мешавад [Озар 1390, с. 93]. Аммо ин арзишгузории 

муҳаққиқи мазкурро танҳо дар бобати корбурди ахлоқии баъзе вожагон дар ин 

асари Убайд метавон қобили қабул шумурд, зеро аз ҳайси истеҳкомоти лафзӣ 

забони адиб басо қавӣ ва орӣ аз лағжишҳову нуқсонҳост. 

Назаррастарин хусусияти нависандагӣ, ки дар кулли осори адиб ва, пеш аз 

ҳама, дар «Ахлоқ-ул-ашроф»-и вай чун оина ҷило медиҳад, бо шеваи ҷомеа баён 

кардани матлабу мавзуъ мебошад. Бинобар ин, насри «Ахлоқ-ул-ашроф» ҳам, агар 

ҷо-ҷо дар назари хонанда нисбат ба дигар осори муаллиф мушкилфаҳмтар 

намояд, тақозои ҷомеа ва замони худи муаллиф аст, ки мудом фазлфурӯшӣ карда, 

забони худро мушкилу муғлақ менамуданд. Аз ин ҷиҳат, Убайд дар киноят бар 

абнои рӯзгори хеш, балки аз даҳони худи онон баъзан мушкилгӯӣ мекунад. 

Хонандаи закӣ бо бархурд ба чунин тарзи баёни муаллиф ба зудӣ пай хоҳад бурд, 

ки ин шева махсуси Убайд нест ва муаллиф онро бо мақсаду ҳадафи муайяне 

истифода намудааст.  

Мувозанаи калом низ дар «Ахлоқ-ул-ашроф» дар иртибот бо саҷъпардозӣ, 

корбурди вожаҳои арабӣ, оёту аҳодис, мақолу амсоли арабӣ, агарчи дар қиёс бо 
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дигар осори адиб, махсусан рисолаи «Дилкушо», камтар эҳсос мешавад, аммо дар 

қиёс бо осори муосирони вай ба маротиб риоя гардидааст. Убайд ҷо-ҷо 

муарработу вожаҳои номаънусро дар ин асараш ба кор бурда, онро ҷиҳати 

намоёнидани фазлфурӯшиву сохтакориҳои абнои рӯзгори хеш дар мисоли аъёну 

ашроф истифода кардааст. Корбурди анвои саҷъ низ дар асари мазкур ба ҳадде бо 

риояи ҳадди эътидол аст, ки баъзан дар ҷумлаҳои тӯлонӣ асаре аз онро пайдо 

наметавон кард. Аммо баъзан муаллиф чунон аз ин василаи оҳангноккунии калом 

истифодаи ҳунармандона кардааст, ки хонанда тааддуди онро он қадар ҳис 

намекунад. Аз ҳамин ҷиҳат, яъне эътидол дар мавриди бакоргирии саҷъ аст, ки 

«Ахлоқ-ул-ашроф» бо «Гулистон»- у дигар осори насрии Шайх Саъдӣ 

мушобиҳати махсусе пайдо менамояд.   

Чунонки муҳаққиқон қайд кардаанд, дар «Гулистон»-и Саъдӣ сабкҳои 

маснуъ ва содаву равон ба ҳам имтизоҷ ёфтаанд ва ӯ дар заминаи сабкҳои содаи 

қадимӣ сабки маснуи навро истифода кардааст [Каримов 1971, с. 150; Салимов 

2002, с. 9]. Ин сабки омехта иборат аз ҳадди эътидоли санъатҳои бадеӣ, хусусан 

корбурди мутадовили саҷъ, мебошад ва дар он ҷумлапардозиҳои муғлақи 

носирони пешин ва замони вай риоят нагардидааст. Ҳамоҳангии ду асар, пеш аз 

ҳама, дар равониву тарзи баёни мутадовил аст, ки на мушкилфаҳм аст ва на 

монанди сабки содабаёну равони носирони қадим бас сода. Монандии дигари ду 

асар истифода аз санъати саҷъ мебошад. Чунонки дар «Гулистон» санъати саҷъ ё 

насри мусаҷҷаъ дар ҳадди эътидол мавриди корбурд қарор гирифтааст, дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф» ҳам чунин хусусият ба таври возеҳ ба назар мерасад. 

Маликушшуаро Баҳор хидмати бузургеро, ки Шайх Саъдӣ дар насри порсӣ дар 

мисоли «Гулистон» ба анҷом расонида, дар эҳёи дубораи эҷоз, ки вижагии насри 

қадим буд, зинда гардонидани луғоти матрук ва қадим, ибтикорот ва ихтироот дар 

корбурди вижаи саҷъҳо, костан дар корбурди алфози мутародиф, афзудан бар 

«истишҳодоти шеърӣ» ва, баръакси он, костани «истидлолоти қуръонӣ» ва камтар 

руҷӯъ кардан ба иборот ва ашъори арабӣ  донистааст [Баҳор 1375, с. 154]. Бояд 

қайд намуд, ки он чи муҳаққиқи арҷманд дар иртибот бар «Гулистон» қайд 
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намуда, анқариб ҳамаи он дар насри Убайди Зоконӣ ва, ба хосса, дар «Ахлоқ-ул-

ашроф»- и вай вомехӯранд.  

Дар «Ахлоқ-ул-ашроф» услуби равону сода корбурд шуда ва агар гоҳе 

вожаҳову ибороти мушкилфаҳмтари арабӣ ба кор рафта бошанд, корбурди онҳо 

ба муқтазои маънӣ ва ё ба муҷиби мутавозин намудан бо калимаҳову ифодаҳои 

баъдӣ анҷом гирифтааст. Истифодаи вожаҳои мутародиф, ки вуҷуди онҳо муҷиб 

бар зиёдатгуфторӣ ва такрор мегардад, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» бисёр ба нудрат ба 

чашм мерасад. Оёти қуръонӣ ва аҳодиси набавиро низ Убайд вобаста ба муқтазои 

мазомини мавридди тасвир қарор додааш ва хусусан, мавриди танзу масхара 

қарор додани риҷоли бонуфузи руҳонӣ ва ашроф, ки мехостанд, то ба василаи 

суистифода аз каломи муқаддас суд биҷӯянд ва онро ҳамчун далоиле ҷиҳати 

истеҳқоқ ва дуруст будани афкор ва аъмоли хеш истифода бикунанд, ба кор 

бурдааст. Бинобар ин, чунонки дар «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ дар истифодаи 

оёту аҳодис ҳадди эътидол риоя шудааст, Убайд ҳам дар ин маврид монанди баъзе 

аз носирони қадим ва муосири хеш ҳудуди васат ва ё тавозунро убур накардааст. 

Ашъори арабӣ ҳам дар «Ахлоқ-ул-ашроф» Убайд зиёд нестанд.  

Яке аз хусусиятҳои дигари мундариҷавӣ ва сохтории «Ахлоқ-ул-ашроф»  дар 

он инъикос меёбад, ки дар он ҳикоёт ва ривоёти дорои ҷанбаи воқеӣ ва 

реалистона корбурд шудаанд. Убайди Зоконӣ тавонистааст, ки тавассути як матни 

хурдҳаҷм бо маҳорати хос дар гунҷоиши як ҳикояти хурд, ки мисолаш фаровон 

аст, як манзараи воқеии таърихиро тасвир намояд ва ба василаи он назари 

интиқодии хешро нисбат ба зулму тааддии салотин ва риҷоли бузурги даврони 

худ ба таври муканно баён намояд. Тасвирҳои Убайд дар иртибот бар нукоти 

таърихӣ ҷанбаи бузурги илмиву ахлоқӣ дошта, дар қиёс ба тасвироти олуда бо 

таърифу ситоишҳои беҳадду канор аз кутуби таърихӣ фосила пайдо менамоянд. 

Дар ҳафт боби «Ахлоқ-ул-ашроф» дар хусуси ҳикмат, ғайрату шуҷоат, 

иффату покдоманӣ, адлу инсоф, хайру саховат, ҳилму меҳрубонӣ ва раҳмату 

шафқат сухан рафта, дар иртибот бар ҳар мавзуъ муаллиф ҳикоёт ва ривоёти 

ҳаҷман хурдро ҷиҳати далелнок шудани афкори хеш овардааст. Ҳадафи муаллиф 

аз баёни ахлоқи мутақаддимону гузаштагон, пеш аз ҳама, таърифу ситоиш ва аз 
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зикри муосирон танқид ва пардакушоӣ аз маноҳиву бадахлоқии онон аст. 

Тавсифоту таърифоти холисонаи муаллиф ҳама рабт бар фаслҳои аввали асар 

дорад ва танқиду ифшои бадахлоқӣ марбут бар фаслҳои дувум аст. Агар дар 

фаслҳои дувум нишоне аз таърифу тавсиф бошад, он рамзию киноӣ аст ва ба 

таври маҷоз пардохта шудааст, чун манзури Убайд аз ин таърифот дар асл акси он 

аст. Бинобар ин, таърифоту тавсифоти бузургони даврони муаллиф бо танзу 

киноя мебошанд, чун ҳадафи худи муаллиф ҳам интиқод аз ахлоқи баду 

ношоистаи муосирин аст, на таърифу ситоиши онон.  

Рисолаи «Дилкушо». Ин рисола яке аз маъруфтарин осори насрии Убайди 

Зоконӣ маҳсуб мешавад. Соли таълифи он дар ягон сарчашма қайд нагардидааст 

ва муҳаққиқоне ҳам, ки дар адабиётшиносии даврони шӯравии тоҷик роҷеъ ба 

ҳаёту фаъолияти адабии Убайди Зоконӣ таҳқиқот бурдаанд, маҷҳул мондани ин 

мавридро зикр кардаанд [Зарринкӯб 1375, с. 89; Мирзозода 1977, с. 212]. Дар 

баъзе аз нусхаҳои куллиёти осори адиб, аз ҷумла, нусхае, ки дар Ганҷинаи 

дастхатҳои шарқии Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 

рақами шартии 1063 зери унвони «Девони Убайди Зоконӣ» маҳфуз аст ва 

ҳамчунин, нусхае, ки дар Эрон тавассути Аббос Иқбол соли 1313 ба табъ расида 

буд, «Рисолаи дилкушо» ба назар намерасад. Дар нусхаи омоданамудаи 

муҳаққиқи эронӣ осори насрии адиб умуман ҷой дода нашудаанд.  Аммо дар 

нусхаи маҳфуз дар Ганҷинаи дастхатҳои шарқии Академияи миллии илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (таҳти рақами шартии 555/13) ин рисола ба таври бисёр 

ҷомеъ ва бидуни таҳриф китобат шудааст [Зоконӣ 1308, с. чаҳор]. Дар куллиёти 

осори Убайди Зоконӣ, ки дар таҳияи Ҷобулқо Додалишоев соли 1991 дар 

нашриёти «Дониш»-и Душанбе ба табъ расидааст, рисолаи «Дилкушо» аз рӯйи 

ҳамин нусхаи қадима ба чоп омода шудааст. Ҳам дар нусхаи таҳти рақами 555/13 

ва ҳам зери шумораи 12475, ки дар ду китобхонаи ҷумҳуриямон ҳифз мешаванд, 

рисолаи «Дилкушо» дар радифи охирин асари куллиёти адиб омадааст.  

Рисолаи мазкур аз ду бахш: ҳикоёти арабӣ ва ҳикоёти форсӣ иборат буда, 

ҳикоёти форсӣ қисмати асосӣ ва фарогири онро ташкил дода, аз чаҳор се ҳиссаи 

онро фаро мегиранд. Дар ҳамаи нусхаҳои рисола, ки дар онҳо ҳикоёти арабӣ 
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мавҷуд ҳастанд, онҳо дар қисмати аввали рисола ҷойгузин шудаанд. Аммо дар 

ягон нусхаи тоҷикистонии рисолаи «Дилкушо», на дар нусхаҳои қадимии таҳти 

шумораҳои №555 / 13  ва №420 дар Ганҷинаи дастнависҳои шарқии Академияи 

миллии илмҳои Тоҷикистон ҳифзшаванда ва на дар нусхаҳои омоданамудаи Ҷ. 

Додалишоев ва М. Холов ҳикоёти арабии он мавҷуд нестанд. Ҳол он ки ҳикоёти 

мазкури Убайд ҳам дар баробари ҳамтои форсии хеш бо доштани хусусиёти зиёди 

забонӣ, услубӣ ва сабкии худ аз ҷониби муҳаққиқон мавриди эътироф қарор 

гирифтаанд. Аз ҷумла, Парвиз Нотили Хонларӣ ҳикоёти арабии Убайдро басе 

дилкашу зебо қаламдод кардааст [Хонларӣ 1375, с. 128]. Ҳикоёти арабии 

«Рисолаи дилкушо» иборат аз 93 адад буда, аксари онҳо ҳаҷман хурд мебошанд ва 

ҳатто қисмате аз онҳо як ё ду ҷумларо дар бар мегиранд. Дар миёни ҳикоёти 

арабии асар ҳикояти дароз вуҷуд надорад, агар чанде аз онҳоро ҳаҷман бузург 

гуфта тавонем, ин танҳо дар қиёс бо ҳикоёти хурди асар мебошанд, ки хеле 

хурданд. Ба ин тариқ, ҳикоёти бузурги рисола аз 11-12 ҷумлаи содаву мураккаб 

убур намекунанд.  

Аввалин бор ҳикоёти арабии рисолаи «Дилкушо»-ро Алиасғари Ҳалабӣ аз 

арабӣ ба форсӣ тарҷума кардааст. Тарҷумаи мазкур зери унвони «Рисолаи 

«Дилкушо» (бо инзимоми рисолаҳои «Таърифот», «Садпанд» ва «Наводир-ул-

амсол»)» соли 1383 дар Теҳрон  ба чоп расидааст [Зоконӣ 1383]. Тарҷумаи мазкур 

барои ҳар хонанда фаҳмову дастрас мебошад. Ҳикоёти арабии «Рисолаи 

дилкушо» дебочаи алоҳида надорад ва якбора аз баёни ҳикояти Анӯшервон оғоз 

мегардад. Вале муқаддимаи мавҷуд дар нусхаҳои  №№555 / 13  ва 420, ки дар 

поён, дар мавриди ҳикоёти форсии рисолаи «Дилкушо» зикр хоҳад шуд, дар 

нусхаи тарҷуманамудаи муҳаққиқи фавқуззикр ба ҳайси муқаддимаи умумӣ 

оварда шудааст. 

Ҳикояти нахустини рисола ҳаҷман хурд буда, панҷ ҷумлаи содаву 

мураккабро дар бар мегирад: «Анӯшервон рӯзе ба мазолим нишаст. Марде 

кӯтоҳболо ба пешгоҳи ӯ даромад, дар ҳоле ки фарёд мекашид, ки ман 

ситамдидаам. Хусрав гуфт: «Марди кӯтоҳболоро касе ситам натавонад кард». 
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Мард дар посух гуфт: «Эй подшоҳ, он ки бар ман ситам кард, аз ман ҳам кӯтоҳтар 

аст». Хусрав бихандид ва доди ӯ бидод» [Зоконӣ 1383, с. 8].  

Ҳикоёти арабии рисолаи «Дилкушо» дорои мавзуъ ва мундариҷаи гуногун 

буда, дар сархатти онҳо мавзуъҳои пандуахлоқӣ, фалсафӣ ва иҷтимоӣ қарор 

доранд. Вобаста ба меъёрҳои ахлоқӣ ҳикоёти арабии асарро, умуман, ба ду қисми 

алоҳида метавон ҷудо намуд: ҳикоёти дорои арзиши ахлоқӣ ва ҳикоёти фоқиди 

бори ахлоқӣ. Дар ҳикоёти ахлоқӣ, агарчи онҳо дар асар камтар ба назар мерасанд, 

ҷанбаи ахлоқӣ эҳсос мешавад ва хонанда тавассути онҳо метавонад таассуроти 

маънавию ахлоқӣ бигирад. Аммо дар ҳикоёти навъи дувум бо сабаби истифода аз 

вожаҳову ибораҳо ва ҷумлаҳои ахлоқан манфӣ ё аз ҳайси меъёри арзишгузошти 

ахлоқӣ дар сатҳи хеле паст қарор гирифтан ҷанбаи ахлоқиву маънавӣ тамоман ба 

назар намерасад. Баръакс, ҳикоёти фоқиди бори ахлоқӣ ба иллати мазомини 

фаҳшо ва ибороту ифодаҳои берун аз доираи ахлоқ ба хонандагони худ ҷуз аз 

таассуроти манфӣ дигареро барҷой нахоҳад гузошт. Аммо овардани ҳикоёти 

фаҳшо ё матнҳои иборат аз мазомини ғайриахлоқӣ бе ҷиҳате нест ва муаллиф 

онҳоро танҳо барои масхараи ашхоси мутааллиқ ба қишрҳои гуногуни ҷомеаи 

хеш наовардааст. Дар таҳтулмақосиди Убайд, бешубҳа, мақсади хоссае 

нуҳуфтааст, вагарна дар ҳолати акс Убайдро бо он ҳама мақоми волои илмие, ки 

дар ҷомеааш дошт, ҷуз аз як шахси масхарагар ва ҳаззоли бозорӣ наметавон ном 

ниҳод. Ба ин тариқ, мақсуд аз овардани фаҳшо ва мазомини дур аз доираи 

таҳаммул барои Убайд, пеш аз ҳама, нишон додани ахлоқи қишрҳои ҷомеаи худ, 

бахусус, намояндагони воломақоми он мебошад. Бинобар ҳамин гуфтааст, ки дар 

ҳикоёти вай бештар риҷоли бонуфузи ҷомеа, амсоли шайху сӯфӣ, қозӣ ва монанди 

инҳо иштирок менамоянд. Агар дар ҳикоёти арабии Убайд шахсиятҳои мушаххас, 

ки асомии онҳо дар поён ишорат хоҳанд шуд, тааллуқ бар давраҳои гуногуни қабл 

аз вай дошта бошанд, онҳо ҳамагӣ ба тарзи муканно оварда шудаанд ва, дар 

ҳақиқат, киноят аз ашхоси даврони худи муаллифанд.   

Образҳо ва симоҳои иштироккунанда дар ҳикоёти арабии рисолаи 

«Дилкушо» гуногун буда, чунонки зикр гардид, ба қишрҳои мухталиф тааллуқ 

доранд. Аммо вобаста ба ҳайсият ва тааллуқияти шахсии иҷтимоӣ онҳоро метавон 
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ба ду қисм: мушаххас ва ғайримушаххас ё умумӣ тақсим намуд. Образҳои 

мушаххаси ҳикоёт иборат аз шахсиятҳои маъруфи таърихӣ, динӣ, адабӣ ва 

намояндагони дигар қишрҳои иҷтимоӣ мебошанд. Абулҳорис, Абулъайно, 

Абӯдулаф, Абӯнувос, Абӯязид, Анӯшервон, Исҳоқи Мусилӣ, Маъмун, Музаббид, 

Муовия, Муътасим, Убода, Ҳаҷӣ, Абӯдулаф, Абӯнувос, Ҳаҷҷоҷ, Ҳорунаррашид, 

Ҳушом ибни Абдулмалик, Ҷаммоз, Шайх Бадриддин аз зумраи симоҳои 

мушаххаси ҳикоёти мазкур мебошанд. Ба симоҳои ғайримушаххас шахсоне дохил 

мешаванд, ки ба адён ва мазҳабҳои гуногун, касбу пешаҳо, миллиятҳо, ҷинсиятҳо 

ва синну солҳои мутафовит тааллуқ доранд, монанди зардуштӣ, тарсо, ҳанбалӣ; 

амир, баққол, достонсаро, ғулом, каниз(-ак), қаввод, қозӣ, пизишк, сипоҳӣ, сӯфӣ, 

шайх; араб, аъробӣ, турк, ҷуҳуд; зан (занак), мард, шавҳар, писар; модар, кӯдак(-

он), пир, пирзан.   

Матни ҳикоёти форсии рисолаи «Дилкушо», чунонки дар фавқ зикр шуд, бо 

муқаддима  оғоз меёбад. Дар ин муқаддима муаллиф қаблан Худоро ҳамду 

ситоиш гуфта, баъдан дар хусуси фазилат ва ақсом (ваҷаҳот)-и  нутқ сухан гуфта, 

ин байтро дар мавзуи ҷид ва ҳазл меорад: 

Ҷид(д) ҳамасола ҷони мардум бих(в)арад, 

              Ҳазл ҳамарӯза оби мардум бибарад. 

Баъд ҷиҳати «дафъи малол» ва «тафреҳи бол» ду байти арабиро аз номи 

ҳукамо оварда, ба хонанда таъкид менамояд, ки «ба мутолиаи навъе аз ҳазл 

мултафит шавад ва қавли шоирро кор бандад, ки мегӯяд: 

              Гарчи тавҳиду баён даркор аст, 

              Қадаре ҳам ҳазаён даркор аст» [Зоконӣ 1991, с. 183-184]. 

Дар бахши матни аслии рисолаи «Дилкушо» Убайд барои танқиди авзои 

иҷтимоӣ ва ҳаҷви абнои гуногунқишри рӯзгор, махсусан аъёну ашроф ва 

руҳониёни воломақоми даврони худ, 125 ҳикояти хурду бузургро истифода 

кардааст, ки намунаҳои бузургтари онро ҳам дар қиёс бо тарзи ҳикоягустарии 

дигар нависандагон наметавон ҳикоёти калонҳаҷм унвон кард. 

Теъдоди шахсиятҳои бадеӣ, ё худ персонажҳои ҳикоёти рисолаи «Дилкушо» 

ба 119 нафар мерасад, ки онҳо аз ҳайси баромади иҷтимоӣ ё тааллуқоти қишриву 
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табақотии ҷомеа, мансубият ба адёну мазоҳиб, макони ҷуғрофӣ, аз нигоҳи синну 

сол, кору касаба ва гоҳе аз ҳайси ҷинсият ва ҳамчунин, вобаста ба сутӯҳи ахлоқу 

одоб мутафовитанд. Вобаста ба шохисаи фардии қаҳрамонони асар онҳоро, ба 

таври умумӣ, метавон ба ду қисми алоҳида табақабандӣ кард: шахсони таърихӣ ва 

ғайритаърихӣ. Ба шахсиятҳои таърихӣ халифаҳо, шоҳону ҳокимон, амирону 

вазирон, афроди машҳури диниву мазҳабӣ, шоирон ва олимону донишмандон ва 

монанди инҳо тааллуқ доранд, ки теъдоди онҳо 46 нафарро ташкил медиҳад. 

Онҳоро метавон қаҳрамонҳои мушаххас ва таърихии асар унвон кард. Агар 

Талҳак – масхарабози Султон Маҳмуди Ғазнавӣ ва Ҷуҳо – ҳаззоли таърихии 

аъробро дар баробари ашхоси воқеии таърихии асар илова намоем, теъдоди 

персонажҳои таърихӣ то 48 нафар боло меравад. Миёни қаҳрамонони воқеӣ дар 

рисола се халифа – Маҳдӣ, Ибни Маъбар, Маъмун ва ҳамчунин, як халифаи 

беном, ки муаллиф аз вай маҷҳулан ба унвони халифа ном мебарад, низ иштирок 

менамоянд [Зоконӣ 1991, с. 184-185, 187, 206, 207]. Халифаҳо дар асар якборӣ 

ширкат мекунанд. Убайд дар симои халифаҳои зикркардааш ашхоси бадахлоқ, 

майпараст, дунҳиммат, ҷоҳилу сода ва монанди инҳоро тасвир намудааст. 

Дар ҳикоёту латоифи Убайд симоҳои зиёде бо хитобаҳои Хоҷа ва Мавлоно 

ном гирифта мешаванд, ки ин далолат аз мавқеияти сиёсиву иҷтимоӣ, динӣ ва 

фарҳангиву адабии онҳо менамояд. Ҷуз аз намояндагони воломақом ва маъруфи 

динию мазҳабӣ дар ҳикоёти Убайд, ҳамчунин, чанд нафар намояндагони дигари 

соҳибрикоби руҳоният иштирок менамоянд, ки пешоҳангони ахлоқии ҷомеаи 

мутадайини давраи вай ба ҳисоб мераванд. Вале муаллиф аз онҳо ба таври 

мубҳаму маҷҳул, бе истифода аз насабномаи мушаххасу асосиашон ном мебарад 

ва дар ин маврид танҳо бо унвонҳое, чун воиз [Зоконӣ 1991, с. 194, 211], сӯфӣ 

[Зоконӣ 1991, с. 208], қозӣ [Зоконӣ 1991, с. 195, 208], муаззин [Зоконӣ 1991, с. 

199], хатиб [Зоконӣ 1991, с. 186, 204], донишманд [Зоконӣ 1991, с. 190], ходими 

масҷид [Зоконӣ 1991, с. 191] басанда мекунад. Ашхоси мазкур ҳам мавриди 

тамасхур ва ҳаҷви сахти Убайд қарор мегиранд. Ҷое шахсе ба исми писари хатиб 

ҳам иштирок менамояд [Зоконӣ 1991, с. 197], ки Убайд тавассути вай падарашро, 

яъне худи хатиби деҳро мавриди тамасхур қарор додааст. Дар асар як нафари 
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дигар бо хитобаи Сайид иштирок менамояд, ки номи пуррааш Сайид Разиюддин 

Вароминӣ мебошад [Зоконӣ 1991, с. 202, 202, 209].   

Қайд кардан бамаврид аст, ки тамомии ашхосе, ки дар ҳикоёти ҳаҷвӣ ва 

тамасхуромези Убайд иштирок менамоянд, новобаста ба таърихиву ғайритаърихӣ 

ё хаёлӣ будан ва новобаста ба сатҳу дараҷаи иҷтимоӣ, бе нигоҳ ба донишманду 

ҷоҳил будан ва бе нигоҳ ба маъруфияту ношинос будан, ҳамчунин, новобаста ба 

давраҳои гуногун тааллуқ доштан ва дар асрҳои мухталиф умр ба сар бурданашон 

танҳо ва танҳо ҷиҳати танқиди вазъи иҷтимоӣ ва ахлоқии даврони адиб – асрҳои 

XIII-XIV мавриди истифода воқеъ гардидаанд ва муаллифи асар тавассути онҳо 

тарзи зиндагонӣ, одобу ахлоқ ва сатҳи маданияту фарҳанги ҷории замони 

зиндагонии худро бо истифода аз ҳаҷву ҳазл, тамасхуру истеҳзо ва киноёту 

танзҳои шадид ба риштаи танқид кашидааст. Ин ҷиҳати рисолаи мазкур 

нишондиҳандаи аҳаммияти бузурги таърихӣ ва иҷтимоии он аст ва чунонки 

Аббос Иқбол дар ин маврид қайд менамояд, «илова бар он ки хонандаро ба хубӣ 

ба руҳиёт ва ахлоқиёти он давра ошно мекунад, тарзи назари як мушт ринди 

оламсӯзро, ки Убайд сарҳалқаи эшон буда, нисбат ба он авзоъ ба вазъе равшан 

менамояд» [Оштиёнӣ 1375, с. 38].  

Рисолаи «Дилкушо» аз ҳайси сабк ва тарзи баён яке аз содатарин ва 

равонтарин осори мансури асримиёнагӣ на танҳо дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ, 

ҳамчунин, дар миёни кулли насри классикӣ ба ҳисоб меравад. Муаллифи рисолаи 

мазкур ҳам дар бакоргирии вожаҳои номустаъмал ё ба қавле номаънуси арабӣ, 

овардани ашъори истишҳодӣ ё амсилаи шеърӣ, корбурди тасҷеи калом, яъне 

мавзуну мусаҷҷаъ сохтани калимаҳову ибороти ҷумлаҳо ва истифодаи санъатҳои 

бадеӣ зиёдаравӣ накардааст. Убайд дар ҳама маврид дар ин рисолаи худ эътидоли 

каломро риоя намуда, дар саропойи матни ҳикоёту латоифи он кӯшиш кардааст, 

то дар мавриди матолиби фавқуззикр ба зиёдаравӣ роҳ надиҳад. Шояд аз ҳамин 

нуқтаи назар аст, ки Забеҳуллоҳи Сафо дар қатори осори насрие, амсоли 

«Нигористон»-и Муинуддини Ҷувайнӣ ва «Анис-ул-ушшоқ»-и Шарафуддин 

Ромӣ, ки баъд аз «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ ба вуҷуд омадаанд, рисолаи 

«Дилкушо»-и Убайдро низ дар пайравӣ аз ин асари Шайх Саъдӣ қаламдод 
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кардааст [Сафо 1363, с. 731]. Маликушшуаро Баҳор «Се маҷлис»-и Шайхро, ки 

бештар ба унвони «Маҷолис» маъруфанд, сарчашмаи асосии осори Убайд 

донистааст, ки рисолаи «Дилкушо» ҳам дар ин байн истисно нест. Зеро миёни 

кулли осори адиб рисолаи мазкур аз ҳайси содагиву равшании тарзи баён дар 

мақоми аввал қарор дорад. Агар рисолаҳои «Садпанд»-у «Даҳфасл» ҳам аз ҷиҳати 

забону услуб содаву равон бошанд ва дар ин маврид аз «Ахлоқ-ул-ашроф»-у 

«Ришнома» нисбатан фарқ намоянд, рисолаи «Дилкушо», бешубҳа, аз 

равонтарину содатарин осори Убайд ба ҳисоб хоҳад рафт. Аз ин ҳайс, онро 

метавон насри сода, мутаодил, яъне бо риояи эътидолот дар корбурди вожаҳову 

ибороти каммустаъмал ва баъзан номаънуси арабӣ, саҷъу қофия ва санъатҳои 

лафзиву маънавӣ ҳисоб намуд. Агарчи асари мазкурро дар ин маврид ба пуррагӣ 

наметавон чун дунболаи «Калила ва Димна»-и Абулмаолии Насруллоҳ, 

«Марзбоннома»-и Саъдуддини Варовинӣ ва «Таърихи Ҷаҳонкушо»-и Атомалики 

Ҷувайнӣ ҳисоб намуд, чунонки Маликушшуаро Баҳор  дар мавриди «Гулистон»-у 

осори дигари Шайх Саъдӣ чунин шабоҳатро бо кутуби мазкур дарёфтааст [131, 

112], аммо аз ҳайси содагиву равонии тарзи баён ҷуз аз осори Шайх Саъдӣ ба се 

асари фавқуззикр ҳам хеле шабоҳат дорад. Аммо осори насри мутакаллифу 

маснуъ ва мусаҷҷаъ, ки муҳаққиқон дар «Калила ва Димна» ва «Гулистон» 

дарёфтаанд [100, 238; 193, 16], дар осори Убайд дар ҳадди басе пасттар дида 

мешавад. Ҳамчунин, дар мавриди «Марзбоннома», ки Холиқ Мирзозода сабки 

онро «аз ҳадди насри маснуъ гузашта, ба шакли шеър даромада» қайд кардааст 

[139, 407 ], боз ҳам нишондиҳандаи фарқият ва дурии осори Убайд аз ин асари 

Саъдуддини Вароминӣ ба лиҳози сабк мебошад.  

Ҳамин тавр, бинобар шеваи равону сода ва риояи эътидол дар истифодаи 

ҳама аркони забониву баёнӣ, рисолаи «Дилкушо»-ро метавон ҳамчун намунаи 

насри мурсал ба ҳисоб гирифт, бахусус, ба ҷиҳати эҷозу риояи мухтасаргӯӣ, ки 

дар матнҳои ин асар ба таври равшан эҳсос мешавад. Ин вижагӣ аз аломоти 

якумдараҷаи насри мурсал ба ҳисоб меравад. Шеваи Убайд дар рисолаи 

«Дилкушо» ҳамчун сабки Шайх Саъдӣ,  ки дар ҳама осори худ, махсусан дар 
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«Гулистон»-у «Маҷолис», мавриди истифода қарор додааст, дар қиёс ба насри 

ҳамзамононаш осонфаҳму сода мебошад.  

Рисолаи «Таърифот» ё «Даҳфасл». «Даҳфасл» яке аз асарҳои хурдҳаҷм, 

аммо маъруфтарини  Убайди Зоконӣ ба ҳисоб меравад ва он бо вуҷуди ҳаҷми 

хурди худ аз дигар осори насрии Убайди Зоконӣ камӣ надорад, балки аз назари 

фарогирии ибтикороти нависанда аз осори дигари мансури адиб риҷҳон низ 

дорад. Тибқи нишондоди Н. Пурҷаводӣ, «Таърифот»-и Убайд ба шеваи рисолаи 

«Ҳудуд»-и Ибни Сино ва мусталаҳоти сӯфия таълиф гардидааст [Пурҷаводӣ 1375, 

с. 62]. 

Муаллифони кутуби тазкира дар хусуси як асари дигари мушобеҳи 

«Таърифот»-и Убайд мавсум ба «Ан-Номия» низ маълумот додаанд. Яке аз ин 

маълумотҳо мансуб бар Ҳусайни Сабо – муаллифи «Рӯзи равшан» мебошад. Аз 

сабаби он ки муаллифи «Рӯзи равшан» хеле пас аз Давлатшоҳ қадам ба арсаи 

фаъолияти нависандагӣ гузоштааст, бешубҳа, маълумоти овардаи ӯ маъхуз аз 

тазкираи Давлатшоҳ ва дигар китобҳои қабл аз вай аст. Аммо бояд зикр кард, ки 

дар ин маълумоти кам ҳам баъзе нуктаҳоеро метавон дарёфт, ки дар тазкираҳои 

дигар дучор намешаванд ва дар убайдшиносии муосир басо муҳимманд. Яке аз 

онҳо иртибот дорад ба ҳамин рисолаи «Таърифот»-и Убайд. Муаллифи тазкираи 

мазкур ин рисолаи Убайдро на бо унвонҳои «Таърифот» ё «Даҳ фасл», балки ба 

исми «Ан-Номия» ном гирифта ва ҳамчунин, таъкид кардааст, ки ҷуз аз «Ан-

Номия»-и Убайд бо ҳамин ном рисолаи дигаре низ мавҷуд аст, ки муаллифи он 

Мулло Дупиёза ном шоирест ва «ғолибан, Мулло Дупиёза «Ан-Номия»-и худ ба 

татаббуаш (яъне, дар пайравии Убайд – Ғ.Ш.) навишта» [Сабо 1343, с. 534]. 

Тибқи маълумоти муаллифи «Рӯзи равшан», Мулло Дупиёза яке аз 

шахсиятҳои маъруфи фарҳангии авохири қарни XVII ва авоили асри XVIII 

Ҳиндустон ба ҳисоб рафта, номи аслии вай Абдулмуъмини Деҳлавӣ будааст. 

Дупиёза дар хидмати Осафҷоҳ Низомулмулк Баҳодур Фатҳҷанг ба сар бурда, дар 

зумраи мадҳияпардозони вай қарор доштааст. Вай дар забон ва адаби туркӣ низ 

дастбурди зиёд дошта, аз донишмандони замон ба ҳисоб мерафт ва луғате дар 
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забони туркӣ зери унвони «Атроки Оламгирӣ» низ таълиф намуда будааст [Сабо 

1343, с. 263- 267].  

Муҳиммияти маълумоти  Ҳусайни Сабо дар он аст, ки дар адабиётшиносии 

даврони шӯравӣ дар иртибот ба интисоби рисолаи мазкур ба Убайд андешаҳо 

мутаноқиз буданд, ки вуҷуди онҳо масоили убайдшиносиро боз ҳам мушкил 

гардонидаанд. Аз ҷумлаи муҳаққиқоне, ки андеша дорад «Таърифот» ё «Ан-

Номия» моли Убайд нест, Ҷобулқо Додалишоев мебошад, ки мусаҳҳеҳ ва 

муаллифи муқаддимаи бисёр муфассал ва арзишманди «Осор»-и соли 1991 дар 

нашриёти «Дониш» батабърасидаи Убайд мебошад. Донишманди мазкур зимни 

муаррифии китоб оид ба ҳар яке аз анвои назмӣ ва насрии эҷодиёти Убайд сухан 

ронда, ҳамчунин, қайд менамояд: «... Дар баъзе мавриди дигар котибон нусахоти 

қаламии асарҳои насрии ин ё он шоирону нависандагони отиро ҳамчун таълифоти 

Убайд ба осори ӯ ворид кардаанд. Ба Убайди Зоконӣ нисбат додан ва дар зимни 

осори ӯ овардани рисолаи «Таърифот»-и донишманди маъруфи охири асри 

ҳафдаҳ ва аввали асри ҳаждаҳи Ҳиндустон Абдулмуъмини Деҳлавӣ, мулаққаб ба 

Дупиёза гувоҳи равшани ин иддаост. Маълумоти дар тазкираи «Рӯзи рӯшан» доир 

ба ҳаёт ва осори Дупиёза сабтгардида дурустии ин фикрро таъйид менамояд» 

[Зоконӣ 1991, с. ду].  

Бо вуҷуди он ки Ҷ. Додалишоев нисбат ба моли Убайд будани рисолаи 

«Таърифот» ё «Даҳфасл» шубҳа дорад, онро дар қатори дигар осори маъруфи 

Убайд дар нусхаи таҳиякардаи худ овардааст. Дар қадимтарин нусхаи дастхатти 

осори Убайд, ки нусхаи зери шумораи 555/13 маҳсуб мешавад, дар қатори нуҳ 

номгӯйи осори назмиву насрии адиб ин рисола низ таҳти унвони «Даҳ фасл» дида 

мешавад. Аҷаб аст, ки Ҷ. Додалишоев онро дар асоси ҳамин нусхаи қадимтарини 

тоҷикистонӣ омода намуда ва дар ду ҷойи муқаддима таъкид ҳам кардааст, ки 

нусхаи қаламии мазкур аз ҳар ҷиҳат қадимитар, боэътимодтар, аз дастбурди 

котибон эминтар аст [Зоконгӣ 1991, с. 5-12]. Дар нусхаи 555/13, ки рисолаи 

мазкури Убайд таҳти унвони «Даҳфасл» омада, сафаҳоти 232 то 238-ро фаро 

мегирад. Ба андешаи мо, «Ан-Номия»-и Мулло Дупиёза моли Убайд аст, на ин ки 

«Таърифот» ё «Даҳфасл»- и Убайд моли Мулло Дупиёза. Дар ҳақиқат, дар 
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тазкираи «Рӯзи равшан» барои Мулло Дупиёза чун дигар шоирон унвони 

алоҳидае дар ҳаҷми чаҳор саҳифа – аз саҳ. 263 то саҳ. 267 бахшида шудааст. 

Маълумоти Ҳусайни Сабо, ки мегӯяд Мулло Дупиёза рисолаи худро дар пайравии 

рисолаи Убайд навиштааст, ақидаи моро таъйид менамояд. Ин ки тазкиранигори 

мазкур дар фасли ба Мулло Дупиёза бахшидааш, ҳамчунин, соҳиби рисолаи «Ан-

номия» будани Мулло Дупиёзаро қайд намуда, иловатан аз рисолаи вай 

намунаҳое низ дар тазкирааш меоварад, ки матни он ба пуррагӣ бо намунаҳои 

матни рисолаи Убайд мушобиҳат дорад, қатъан баёнгари ин назар нахоҳад буд, ки 

асари мазкур моли Мулло Дупиёза аст, на Убайд.  

Аммо бояд зикр кард, ки муҳаққиқони муосири ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла, 

Х. Мирзозода, М. Бақоев, Забеҳуллои Сафо, Аббос Иқбол ва дигарон нисбат ба 

интисоби «Таърифот» ба Убайди Зоконӣ нуқтаи назари ҳамгун надоранд ва дар 

иртибот бар ин мавзуъ асари мазкурро дар радифи дигар осори мансури Убайд 

қайд намудаанд. Аз ҷумла, Холиқ Мирзозода – яке аз аввалин муҳаққиқони тоҷик, 

ки дар мавзуи Убайди Зоконӣ таҳқиқоти судманд бурдааст, рисолаи «Таърифот» ё 

«Ан-Номия»-ро бо исми «Даҳ фасл» ном гирифта, онро дар қатори дигар осори 

мансуб ба Убайд номбар кардааст [Мирзозода 1977, с. 212]. Забеҳуллои Сафо, 

баръакси Ҷ. Додалишоев, дар таърихи адабиёти хеш қайд намуда, ки «Таърифот»-

и Мулло Дупиёза шабеҳи асари бо ҳамин номи Убайд аст ва «бо мулҳақоти худ ва 

низ чанд сатре, ки аз кутуби афранҷия нақл шуда, дар ҳақиқат, дунболаи ҳамин 

рисола ва бар ҳамин шеваву тарз фароҳам омадааст» [Сафо 1363, с. 1274]. Аббос 

Иқбол ҳам на танҳо нисбат бар тааллуқияти «Таърифот» бар Убайд назари нек 

дорад, бар илова, номи дигари ин асар – «Даҳфасл»-ро низ зикр кардааст 

[Оштиёнӣ 1375, с. 38]. 

Соли таълифи «Даҳфасл» дар ягон сарчашмае қайд нагардидааст. Худи 

Убайди Зоконӣ ҳам, бо ин ки дебочае дар ҳаҷми чанд ҷумлаи маъдуд дар оғози 

асараш овардааст, таърихи эҷоди онро қайд накардааст [Зоконӣ 1308, с. 232]. Вале 

аз мундариҷоти қисмати дебочаи асар эҳтимол меравад, ки Убайд онро дар овони 

солхӯрдагии худ эҷод карда бошад, чун дар он дарҷ менамояд, ки асари худро вай 

бо мақсади «иршоди фарзандон» эҷод намудааст [Зоконӣ 1991, с. 172]. Аммо дар 
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ин ҷо як нукта аст: зери мафҳуми «фарзандон» Убайд шояд, умуман, доираи васеи 

хонандагони худро дар назар дошта бошад, на писарони хешро.  

Дебочаи асар ҳаҷман бисёр хурд аст: «Шукру саной ҳазрати Холиқро, ҷалла 

зикруҳу, ки навъи инсонро неъмати нутқ дод ва салавоти томот нисори равзаи 

соҳибдавлате, ки забон ба калимаи «ано афсаҳ» баркушод. Баъда золика, бар ройи 

арбоби албоб мубарҳан ва равшан аст, ки аҳли истеъдодро аз қисми адабиёт ва 

луғот чора нест. Бар чанд фуҳули салаф дар ин боб кутуб пардохтаанд. Ҳолиё аз 

баҳри иршоди фарзандон ва азизон ин мухтасар, ки мавсум аст ба «Даҳфасл», 

Убайд ба таҳрир расонид. Умед аст, ки мубтадӣ аз ҳифзи ин савод ҳаззи вофир 

ёбад...» [Зоконӣ 1991, с. 172]. Аммо бо вуҷуди хурдӣ, ин дебоча чанд нуктаро 

барои мо мекушояд. Якум, майли худи Убайдро нисбат бар услуби луғатнигорӣ, 

аммо дар сабки нав барои мо равшан мегардонад. Дувум, барои иршоди 

фарзандони муаллиф навишта шудани асар маълум мегардад. Сеюм, номи аслии 

асар аз забони худи муаллиф баён мегардад ва ин нишон медиҳад, ки исми 

«Таърифот» баъдан аз ҷониби хонандагон ва ё муаллифони сарчашмаҳо гузошта 

шудааст.  

Рисолаи «Даҳфасл» на танҳо дар эҷодиёти адиби мазкур, балки дар тамоми 

таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик ба ҷиҳати эҷоз ва сабки махсуси худ яке 

аз ганҷинаҳои пурқиммати сухани мансури форсӣ ба ҳисоб меравад. Ин рисола, 

дар қиёс бо дигар асарҳои насрии Убайди Зоконӣ: «Рисолаи ахлоқ» ё «Ахлоқ-ул-

ашроф», «Рисолаи риш» ё «Ришнома», «Панднома» ё «Садпанд» ва «Рисолаи 

дилкушо» аз ҷиҳати ҳаҷм хурдтарин ба ҳисоб рафта, чопи форсии он шаш сафҳа 

ва кириллӣ-тоҷикии он нуҳ сафҳаро дар бар мегирад. Аммо бо вуҷуди ҳаҷми ками 

худ рисолаи «Даҳфасл» чи аз ҳайси нигориш, чи аз ҳайси забону лаҳни гуфтор ва 

чи аз ҷиҳати офариниши вожаҳову истилоҳот дар таърихи забону адаби форсӣ-

тоҷикӣ камназир аст. Аз ҷиҳати тарзи ифодаи муъҷаз ё кӯтоҳбаёнӣ, ки муҳтавои 

он тавассути танз матраҳ гардида бошад, «Даҳфасл» дар таърихи адабиёти 

классикӣ аввалин асари бадеист, ки бо чунин баёни ихтисориву кӯтоҳи махсус – 

бо услуби луғатнигорӣ ва ё муаррифиномаи мафҳумҳову шахсиятҳо ва ашё эҷод 

гардидааст. Дар нигоҳ бар собиқаи насрпардозии то даврони ҳаёт ва фаъолияти 
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эҷодии Убайд чунин асаре бо чунин сабк дар таърихи адабиёти форсӣ ба вуҷуд 

наёмадааст. Насруллоҳи Пурҷаводӣ осоре назири «Ҳудуд»-и Ибни Сино ва 

кутуби мусталаҳоти сӯфияро, ки қабл аз Убайд эҷод гардидаанд, аз ҳайси сурату 

сохтор шабеҳи «Таърифот» ё «Даҳфасл»-и Убайд дониста, дар ҷое дигар илова 

намуда, ки аз ҳайси муҳтаво асари Убайд назири худро дар адабиёти форсӣ 

надорад [Пурҷаводӣ 1375, с. 62]. Иловаи исми «Таърифот» бар асари мазкур, 

аслан, ба ҷиҳати ҳамин услуби луғатнигории он мебошад, чун, дар ҳақиқат, 

тамомии мундариҷаи асар дар тарзи баёни наздик бар кутуби луғат матраҳ 

гардидааст.  

«Даҳфасл», чунонки аз номаш дида мешавад, аз даҳ фасл иборат аст, ки ҳар 

яке номи алоҳида надошта, танҳо бо унвонҳои фасл зикр гаштаанд. Дар ҳар як 

фасл мавзуоти алоҳида мавриди шарҳу тавзеҳ қарор гирифтаанд, ки ҳамагӣ бо 

ҷомеаи даврони муаллифи он алоқаманд ҳастанд. Аммо ин мавзуъҳо дар ҳар фасл 

воҳид ва махсусу ҷудогуна нестанд, онҳо омехтаанд ва ба ҳар мавзуи хурди дигар 

тааллуқ доранд. Шояд бо сабаби ҳамин гуногунии мавзуъ бошад, ки фаслҳо дар 

асари мазкур бо унвонҳои махсус номгузорӣ нашудаанд. 

Сабки рисолаи «Даҳфасл» содаву осонфаҳм буда, дар байни осори насрии 

Убайд яке аз содатарини онҳо ба ҳисоб меравад. Аз ин ҳайс сабки онро метавон 

бо рисолаи «Дилкушо» як шуморид, зеро дар ин асар тақрибан ягон вожаву ибора 

ва ҷумлаи мушкилфаҳм вуҷуд надорад. Он вожаҳое, ки гоҳ-гоҳ дар рисолаи 

мазкур барои хонандагон ҷиҳати фаҳму дарк мушкилӣ эҷод мекунанд, аксаран 

арабӣ нестанд ва ба лаҳҷаҳову шеваҳои ҷомеаи замони муаллиф тааллуқ доранд. 

Агарчи саропойи мазомини рисолаи мазкур аз тариқи маҷоз, хусусан ташбеҳу 

киноя, матраҳ гардидаанд, аз ҷиҳати сабк онро наметавон ба насри фаннӣ мансуб 

донист, зеро дар умум услуб ва тарзи баёни нависанда ба ҳадде осону оммафаҳм 

аст, ки дар бисёрии маворид хонанда ба луғат низ ниёз намебарад. Дигар ин ки 

такрори мазмуну маънӣ дар ин асар тамоман мушоҳида намешавад, тамомии 

муҳтавову мундариҷаи он аз тариқи кӯтоҳтарин тарзи ифодаи фикр роҳандозӣ 

гардидааст, ки чунин тарзро танҳо метавон дар кутуби луғат пайдо намуд. Ба 

дигар маънӣ, саропойи «Даҳфасл» иборат аз эҷоз аст. Дар мавриди муъҷазбаёнӣ 
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шояд ягон асаре дар таърихи насри классикии форсӣ ба пояи «Даҳфасл» нарасад. 

Бинобар ин, насри рисолаи «Даҳфасл»-ро мурсал гуфтан равотар аст, то фаннӣ ё 

маснуъ.  

Дар хусуси масъалаҳои алоқаманд ба эҷози сухан ва сабк дар боби сеюм баҳс 

хоҳем кард.    

«Панднома» ё «Садпанд». Асари мазкур яке аз дигар асарҳои маъруфи 

Убайди Зоконӣ маҳсуб мешавад. Чунонки аз номи худи асар маълум аст, мавзуи 

он иборат аз панду ахлоқ мебошад. Аммо панду андарзномаҳои Убайд дар асари 

мазкур чун ҳикмату мавъизаҳои Унсурулмаолии Кайковус, Низомулмулк ва 

Шайх Саъдӣ малеҳу мулоим набуда, аксаран огандаи суханҳои талху тунд 

мебошанд ва ҳатто баъзе ба дараҷае талхиву қабоҳат доранд, ки иқтибос овардани 

онҳо номумкин аст. Дар охири дебочаи асар худи Убайд ҳам бар ин вижагии 

пандҳояш ишорат кардааст:  

Агар шарбате боядат судманд, 

Зи доӣ ситон талхдоруи панд. 

Ба парвезани маърифат бехта, 

Ба шаҳди иборат баромехта [Зоконӣ 1991, с. 178]. 

Сохтори асар аз дебоча ва мундариҷаи асосӣ иборат аст. Дар охири дебоча 

байти фавқ оварда шудааст. Рисолаи «Садпанд» дар ду нусхаи осори Убайди 

Зоконӣ, ки алҳол дар Ганҷинаи дастнависҳои шарқии Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон зери шумораҳои шартии №№555 / 13 ва 420 маҳфуз ҳастанд, мавҷуд 

мебошад. Зимнан, бояд қайд намуд, ки нусхае, ки аз рисолаи мазкур дар варианти 

омоданамудаи Ҷ. Додалишоев ҷой дода шуда, аз рӯйи нусхаи №555 / 13 ва нусхае, 

ки муҳаққиқ М. Холов таҳия намуда, аз рӯйи варианти таҳти №420 ба вуҷуд 

омадаанд. Бинобар ин, миёни ду нусхаи қадимӣ аз ҳайси матн баъзе фарқиятҳое 

мавҷуданд, ки онҳо иборат аз каму зиёд будани калимаҳову ибораҳо ва ҳатто 

ҷумлаҳо мебошанд. Масалан, бо ин ки нусхаи №555 / 13 аз нусхаи дувум 

қадимитар мебошад ва дар он дастбурди котибони баъдӣ камтар роҳ ёфтааст, дар 

қисмати дебочаи он баъзе норасоиҳо дар иртибот ба мундариҷоти матн дида 

мешавад, ки метавон онҳоро тавассути матни нусхаи №420 пурра кард. Аз ҷумла, 
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соли таълифи рисола агар дар нусхаи №555 / 13 ва нусхаи таҳиянамудаи Ҷ. 

Додалишоев қайд нагашта бошад, дар нусхаи №420 ва нусхаи таҳиякардаи М. 

Холов он соли 750 ҳ. қайд гардидааст, ки мутобиқ бо соли 1351 милодӣ мебошад. 

Бар илова, ҳам дар ҷумлаҳои алоҳидаи қисмати дебоча ва ҳам дар матни 

мундариҷаи асосии асар баъзан дар иртибот бо камузиёдии вожаҳову ибораҳо ва 

ҷумлаҳо тағйироти назаррас ба назар мерасанд. Дар нусхаи охир аксари 

пандномаҳои Убайд ба сабаби қабоҳату тундии аз ҳад зиёди худ оварда 

нашудаанд ва дар ҷойи онҳо аломати мутаввали нуқта дарҷ гаштааст. Бинобар ин, 

чун нусхаи №555 / 13 чанд соле баъд аз вафоти Убайди Зоконӣ истинсох шуда, 

дастбурди котибон бар он камтар дида мешавад ва ҳатто то ҷое қариб ки таъсире 

бар он нарасонидааст ва ҳама пандҳои адиб дар он оварда шудаанд, мо дар 

истифода аз рисолаи «Садпанд» ҳамин нусхаи қадимиро асос қарор додем.  

Сабаби таълифи рисола, чунонки худи Убайд дар қисмати дебочаи асараш 

қайд намудааст, он буда, ки Убайд пас аз шиносоӣ бо пандномаҳои султони 

ҳукамо Афлотун, ки барои шогирдаш Арасту (Арастотолис) нигошта ва Убайд 

онро аз тариқи тарҷумаи Хоҷа Насируддини Тӯсӣ дар «Ахлоқи Носирӣ» фаро 

гирифта ва ҳамчунин, ошноӣ бо пандномаи Анӯшервони Одил дар андешаи 

таълифи пандномае шудааст. Бар асари пандномаҳои мазкур, чунонки адиб 

навишта, ӯро «бад-он насоеҳ рағбате тамом ҳосил шуд ва ҳавас боис гашт бар он 

тариқ калимае чанд дарвешона аз шоибаи ғараз холӣ ва аз ғоилаи лутф орӣ дар 

қайди китоб оварад, то фоидаи он умуми халоиқро шомил гардад» ва ӯ «низ ба 

воситаи он аз тараҳҳуми соҳибдилон баҳраманд шавад» [Зоконӣ 1991, с. 178]. 

Дар асар ҷуз аз ду байте, ки дар қисмати дебоча оварда шудааст, ду байти 

дигар дар мундариҷаи асосӣ ва як байти дигар дар қисмати хулоса оварда 

шудааст. Қисмати хулосаи асар аз се ҷумла иборат буда, ҷумлаи нахустини он 

ҷузъи охирин пандномаро дар бар мегирад. Ҷумлаи охири асар бошад, қабл аз 

байти охирин оварда шудааст: «Зинҳор, ки ин калимот ба самъи ризо дар гӯш 

гиред, ки каломи бузургон аст ва бад-он кор бандед. Ин аст он чи мо донистаем аз 

устодону бузургон ба мо расида ва дар китобҳо хонда ва аз сирати бузургон ба 
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чашми хеш мушоҳида кардаем, ҳасбату-л-Лоҳ дар ин мухтасар ёд кардем, то 

мустаидон аз он баҳравар гарданд:  

Насиҳат некбахтон ёд гиранд, 

              Бузургон панди дарвешон пазиранд. 

Ҳақ субҳонаҳу ва таоло дари хайру саодат ва амну истиқомат ба рӯйи 

ҳамгинон кушода гардонод» [Зоконӣ 1991, с. 183].  

Фикру андешаҳои дар «Садпанд» овардаи Убайд мавзуъҳои зиёди ахлоқӣ, 

динӣ, фалсафӣ ва иҷтимоиро дар бар гирифта, бо тарзи махсуси худ аз ҷамеи 

пандномаҳои то замони адиб куллан фарқ менамояд. Аксари афкори пандуахлоқӣ 

ва дидактикии Убайд дар ин асар дар пардаи маҷозу рамз ироа гардида, танзу 

киноя ва ришханд асоси онҳоро ташкил медиҳад. Аммо ҷуз аз пандномаҳое, ки 

дар пардаи рамзу маҷоз ифода гардидаанд ва нишондиҳандаи танзу тамасхури 

муаллифи он аз ахлоқи иҷтимоӣ ва тарзи сулуки афроди ҷомеааш ба ҳисоб 

мераванд, дар асар, ҳамчунин, пандҳои холис низ мавҷуданд, ки орӣ аз ҳар гуна 

маҷозу рамз мебошанд ва дар тарзи баёни онҳо асаре аз танзу киноят ва ришханду 

тамасхур пайдо нест. 

Рисолаи «Садпанд» аз ҳайси сабк, умуман, ба насри мурсал тааллуқ дорад, 

зеро дар он чанд хусусият мавҷуд аст, ки махсуси насри фанниву маснуъ нестанд 

ва ба насри мурсал рабт пайдо мекунанд. Аввал ин ки, забони он бисёр сода ва 

тарзи баёни он равону дилнишин мебошад. Дувум, дар ин рисола як навъи 

муъҷазбаёнии хос истифода гардидааст, ки афкору андешаҳои ахлоқиву иҷтимоии 

муаллифро ба таври бисёр кӯтоҳу баёни ихтисор инъикос менамояд. Такрори 

мазмун ва зиёдатгуфторӣ тамоман ба чашм намерасад. Убайд бо кӯтоҳтарин 

ҷумлаҳо афкореро баён намуда, ки на барои ҳар нависандаи ҳунарманде даст 

медиҳад.  Аз ҳайси чунин хусусияти худ, яъне истифода аз эҷоз ё тарзи баёни 

кӯтоҳ, рисолаи «Садпанд» дар эҷодиёти Убайд пас аз «Даҳфасл»-и ӯ қарор дорад, 

аммо дар насри классикии форсӣ мақоми он дар радифи аввалинҳо мебошад.   

Рисолаи «Риш» ё «Ришнома». Рисолаи мазкур аз ҷумлаи рисолаҳои 

маъруфи Убайд ба ҳисоб рафта, мавзуи он чун аксари осори насрии адиб 

интиқоди тамасхуромез аз ахлоқи роиҷи даврони хеш аст, ки он дар пардаи танзу 



 

65 

 

 

ришханд сурат мепазирад. Соли таълифи ин асар ҳам маълум нест, он дар ягон 

сарчашмае зикр нагаштааст. Худи Убайд ҳам, бо ин ки дебочаи хурде дар оғози 

китоб меоварад, дар хусуси замони таълифи он чизе нагуфтааст. Аммо бо 

эҳтимоли қавӣ метавон гуфт, ки Убайд ин асари хешро дар даврони дар хидмати 

Шайх Абӯисҳоқ ва вазири маъруфи вай – Хоҷа Рукнуддини Амидулмулк будан 

навиштааст, зеро бо дарбори Инҷу Убайд, қабл аз ҳама, тавассути осори ҳаҷвии 

хеш наздикӣ пайдо карда буд.  

 «Ришнома» аз дебоча, мундариҷаи асосии матн ва хулоса иборат буда, бо ин 

ки дар ҳаҷм аз «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Дилкушо» хурдтар аст, аммо аз «Даҳфасл» 

ва «Садпанд» бузургтар мебошад. Дебочаи он ҳамагӣ як ҷумлаи мураккаби 

омехтаро, ки муҳтавои он аз тамҳиди Худо ва наъти паёмбар иборат мебошад ва 

ҳамчунин, як байти дигарро дар бар гирифтааст: 

«Шукру сано ҳазрати Холиқеро, ки ба дасти машшотаи қудрат шаъшааи 

ҷамоли нозукони хиттаи олам ва нозанинони зуррияи Одам бар оинаи хотири 

меҳнатзадагони дарёи муҳаббат ва машаққаткашидагони бедори муваддат ҷилва 

дода ва таҳийёти зокиёт нисори ғубори Ясриб, ки оромгоҳи ҷонҳои босафо, яъне 

равзаи мунаввари Мустафо, ки қофиласолори муштоқони Каъбаи висол ва 

маҷлисорои сармастони ҷоми шавқи лоязолист, боз дӯш оинаи оташи моро зи оҳи 

дудосои ушшоқ дар занг мутаворӣ шуд ва чеҳраи рӯзгор аз сӯзи синаи ҳар муштоқ 

торӣ гашт: 

Зулфи мушкини шаб ба шона заданд, 

              Рақами куфр бар замона заданд» [Зоконӣ 1991, с. 163].  

Қисмати хулосаи асар як ибораи муаллиф ва як байт аз Шайх Саъдиро, ки 

ҷиҳати тақвият додан ва пурра намудани ибора истифода шудааст, дар бар 

мегирад: «Боре, аз ин гуфтугӯй   

              Муроди мо насиҳат буду гуфтем, 

              Ҳаволат бо Худо кардему рафтем» [Зоконӣ 1991, с. 171]. 

Муҳтавои «Ришнома» аз муколамаи Убайд бо риш, ки дар асар ба исми 

Ришуддин Абулмаҳосин омада, иборат аст. Дар он андешаҳои аҷибу ҳакимонаи 

муаллифи асар бо афкори ҳазломезу тамасхуронаи дар пардаи танз адошуда 
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оварда шудаанд. Мундариҷаи асосии «Ришнома» аз баёни хилватнишинии худи 

муаллиф оғоз меёбад. Убайд дар хилват дар хаёли маъшуқи худ, ки аз он ба 

унвони «ҷонона» ном мегирад, нишаста, айёми комёбиҳову ба васл расидани 

худро дар лавҳи хаёлаш мунаққаш карда, аз тамошои ин манзараи зебои хаёлияш 

лаззат мегирад. Дар ин асно, ки бар Убайд ғалабаи иштиёқ ва ҳиҷрони маҳбубаш 

даст медиҳад, дили вай бо ӯ дар суҳбат мешавад ва ба ӯ аз маҳбуб изҳори шавқу 

муҳаббат менамояд. Миёни ҳар ду муколама тӯл мекашад ва дил аз Убайд илтиҷо 

менамояд, ки ӯро бо маъшуқ танҳо гузорад, то ин ки хумори худро аз хаёли вай 

бишиканад. Аз зории дил дару девори хона ба фарёд мебароянд. Дар ҳамин асно 

як тарафи хона кушода шуда, аз он шахсе бадҳайбат ва бо риши баланд ворид 

мегардад, ки исмаш Абулмаҳосин аст. Ӯ ба Убайд ва дили ӯ хитоб менамояд, ки 

«омадаам, то доди ин дили бечора аз хаёли маҳбуби ҷафокораш биситонам» 

[Зоконӣ 1991, с. 165]. Баъдан, Абулмаҳосин худро дар назди Убайд ва дили вай 

таърифу ситоиш намуда, оятҳои Қуръон, ҳадиси паёмбар, суханони пандомези 

Алӣ ва фусаҳои арабро, ки дар ҳаққи риш оварда шудаанд, дар ҳузури онон як-як 

баён менамояд. Абулмаҳосин, тибқи суханони боло, таъкид менамояд, ки Алӣ ӯро 

хатти зебо, фусаҳо маншау мувалиди ӯро биҳишт, арбоби дил – Хизри набӣ, баъзе 

шоирон – сабзаву сунбул, ҷамоате ӯро ҳаллоҷ меноманд. Таърифу ситоиши 

Абулмаҳосин ба тӯл мекашад. Убайд давом медиҳад, ки чун суханони 

Абулмаҳосин дароз кашид, вай бар худ андешид, ки қабули суханони 

Абулмаҳосин аз рӯйи мантиқ мамнуъ аст. Ба ин тариқ, вай тамоми таърифотеро, 

ки Абулмаҳосин нисбат ба худ гуфта буд, як-як бо овардани далелҳои мантиқӣ 

инкор менамояд: 

«Ло, тасаллуми муқаддамот мамнуъ аст. Аввал он ки гуфтӣ: «Манам 

Ришуддин Абулмаҳосин», ин чӣ маънӣ дорад? Мисраъ: Риш на кунятесту на 

лақабе. Гуфт: «Ин қадар намедонӣ. Мисраъ: Риш гуфтанд, риш, яъне риш. Дигар 

гуфтӣ: «Саҳифаи узори моҳрӯён ба хатти ғубор бинигорам. Ин низ мусаллам нест, 

зеро ки аз ҳар узоре, ки ту сар бар занӣ, ҳусни ӯ аз он даҳ хат шавад...» Дигар 

гуфтӣ: «Маро Худой таоло аз бузургии ман дар Қуръони маҷид ёд кардааст». 
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Бузургии ту муҷиби нуқс аст...» Дигар гуфтӣ: «Маншаи ман аз биҳишт аст». Ин 

низ муқаррар нест...» [Зоконӣ 1991, с. 167].      

Баъд аз ин Убайд пайдарпай чаҳор ҳикоятро оварда, тавассути он ришро 

мавриди масхараву ҳаҷв қарор медиҳад. Дар ҳикояти якум вай саргузашти 

шахсеро аз банӣ Исроил ва ҷавоби вайро ба рустоиён дар хусуси сабаби дароз 

будани риши рустоиён ва иллати кӯтоҳ будани риши муғулону хитоиён тавассути 

шарҳи ояти қуръонӣ оварда, аз забони шахси исроилӣ ба ин натиҷа мерасад, ки 

агар риш зишт намешуд, аз биҳишт ронда намешуд: 

Риш, арна зишт будӣ, андар биҳишт будӣ, 

              В-ар з-он ки кишт будӣ, мӯру малах бихӯрдӣ [Зоконӣ 1991, с. 168].  

Дар ҳикояти дувум Убайд дар хусуси Одам – паёмбар сухан ронда, сабаби аз 

биҳишт ба дунё омадани ӯро дар ранҷидани вай аз малоик медонад [Зоконӣ 1991, 

с. 168-169]. Баъд аз итмоми ин ҳикоя Убайд боз бо Абулмаҳосин бо ситеза 

муносибат мекунад ва ба вай мегӯяд: «Вуҷуди ту сар ба сар сабаби ваҳшат ва 

муҷиби нафрат аст» [Зоконӣ 1991, с. 169]. Барои он ки Убайд ин сухани худро 

тасдиқ намояд, ҳикояти дигареро ба ҳайси мисдоқу далел меоварад. Ин ҳикояти 

сеюми «Ришнома» аст. Дар ин ҳикоят Убайд дар хусуси моҳрӯе сухан меронад, ки 

дар унфувони сабзхаттиву ҷавонӣ ҳамаро волаву шайдои худ карда буд. Чунонки 

худи Убайд мегӯяд, «дилдодагон бар хоки даргоҳи ӯ мутаваттин ва ӯ бар маснади 

истиғно мутамаккин» буд [Зоконӣ 1991, с. 169]. Вале баъд аз муддате бар асари 

баровардани риш моҳрӯ ҳусни зотии хешро аз даст медиҳад ва чун «дасти 

ҳаводиси рӯзгор ва гардиши лайлу наҳор дуди риш аз дудмони ҳусни ӯ 

баровард..., ҳар аз ҷон дар хоки кӯйи ӯ меовехт,» аз вай рӯгардон шуда, «чун бод 

аз ӯ мегурехт» [Зоконӣ 1991, с. 169]. Рӯзе он моҳрӯ бо яке аз ошиқони худ 

бархурд мекунад ва ошиқаш чун ӯро мебинад, аз суҳбати вай мегурезад. Моҳрӯ аз 

ақиби он ошиқаш давида, зорикунон бар домани ӯ овехта, сабаби гурезу 

беилтифот шудани вай ва дигар мардумро пурсон мешавад. Ошиқ дар посух 

мегӯяд, ки сабаби буридан ва гурехтани мардум «он ду-се тора мӯест, ки бар 

занахи ту ҷавлон мекунад» [Зоконӣ 1991, с. 169].  
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Пас аз ин Убайд ҳикояти дигареро дар нақзи эътибори риш, яъне 

Абулмаҳосин оварда, тавассути он ришро мавриди тамасхуру ҳаҷв қарор медиҳад. 

Ҳикоят аз тасвири зоҳиде оғоз меёбад, ки ба тарафи Ҳиҷоз сафар мекунад. Ӯ дар 

аснои ин сафар ба дайре мерасад ва онро ҷиҳати шабгузаронии хеш макони 

«вақфа»-ву «ҷалса», яъне исту таваққуф ихтиёр мекунад. Дар он дайр тарсобачае 

хидмат мекард, ки дар сухангӯӣ ва малоҳати гуфтор чун Масеҳо мурдаро зинда 

мекард ва дар ҳусну ҷамол ҳамчун Калим дар дилбарӣ «яди байзо» менамуд. Чун 

чашми зоҳид бар тарсобачае меафтад, ба як назар дилу дини худро дармебозад ва 

мафтуни ӯ мегардад. Аммо чун қофила равона гашт, зоҳид ночор ҳамроҳи он 

қофила ба сӯйи Макка рафт. Дар ин муддат бар орази тарсобача риш сар бар кард 

ва ҳолати ӯро «мутағаййир гардонид». Зоҳид пас аз муроҷиати дубора ба Ҳиҷоз 

чун ба дайр меравад, мебинад, ки тарсобача ҳусни худро дарбохта, шамоили 

қаблии худро аз даст додааст [Зоконӣ 1991, с. 170]. Бо дидани тарсобача, зоҳидро 

ҳайрату тааҷҷуб фаро мегирад ва миёни ӯву тарсобача суҳбате дар миён меафтад. 

Дар аснои ин гуфтугӯ риш – Абулмаҳосин ҳам ба суҳбат ворид мешавад. Ӯ чун 

суҳбати зоҳиду тарсобачаро мешунавад, аз шарм сурху сафед гашта, дар хиҷолат 

мемонад ва баъдан бо Убайд, ки ҳикояткунандаи асли воқеа ӯст, дар сухан 

мешавад ва бо вай баҳс менамояд. Ниҳояти баҳси онҳо ба он меанҷомад, ки Убайд 

ришро дуои бад мекунад ва аз Худо чунин дархост мекунад: «Худоё, шарри риш 

аз ҳамгинон ба дур дор» [Зоконӣ 1991, с. 171].  

Убайд пас аз хатми суҳбат бо Абулмаҳосин ба хонандаи худ муроҷиат 

намуда, мегӯяд: «Акнун, эй азизи ман, агар риш инчунин аст, ки ман дидам ва ин 

бало, ки ман мушоҳида кардам, ҳаргиз ғубори ваҳшати ӯ ба домани ҷамоли 

беҳамоли ту марасод» [Зоконӣ 1991, с. 171]. Ба ин минвол нависанда дар охири 

«Ришнома» чанд байтро дар масхараву ришханди риш илова намуда, афкори 

ҳаҷвии хешро ба воситаи онҳо тақвият мебахшад. Зимнан, бояд қайд намуд, ки 

афкори ҳаҷвиву танзомез дар сар то интиҳои «Ришнома» тасаввути ашъор ё 

амсилаи шеърӣ тақвият ёфта, имтизоҷи ҳар ду бори маъноӣ ва бадеӣ-эстетикии 

асарро зиёд намуда, ба ҷиҳатҳои услубиву сохтории он таҳаввулоти назаррас низ 

дохил менамояд. Агар дар «Ришнома», аз як ҷониб, имтизоҷи наср бо амсилаи 
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шеърӣ боиси муассирӣ ва шавқоварии асар гашта бошад, аз сӯйи дигар, истифода 

аз танзу киноя ва лаҳни тамасхуромез ҳам дар наср ва ҳам дар назми асар василаи 

имтизоҷ ва иттиҳоди афкори мансур ва манзуми муаллиф гардида, шавқоварӣ ва 

таъсирбахшии асарро боз ҳам афзудааст.  

«Ришнома» аз назари забон ва услуби бадеӣ, махсусан дар содабаёниву 

осонфаҳмӣ, ба пояи рисолаи «Дилкушо», «Даҳфасл» ва «Садпанд» намерасад, 

аммо дар қиёс бо насри роиҷи даврони муаллиф фарқ менамояд ва ба сурати 

куллӣ содаву фаҳмо аст. Парвиз Нотили Хонларӣ бар ин назар аст, ки «Ришнома» 

аз нигоҳи сабки нигориш дар пайравии «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ навишта 

шудааст [Хонларӣ 1375, с. 128]. Аммо ин ҷо манзур на пайравӣ ба шеваи тасҷеъ ё 

саҷъпардозии Саъдӣ, балки содагии забон ва шеваи осонфаҳми матлаб аст, ки пас 

аз Саъдӣ мояи пайравиву татаббуи кулли нависандагони форсизабон гардида буд. 

Аслан Убайд дар нависандагӣ хостори мушкилбаёниву муғлақгӯйӣ нест. Агар ҷо-

ҷо дар матни осори вай нишоне аз тарзи баёни мушкил мушоҳида мешавад, он 

беҷиҳат нест ва дар он ҳадафу мақсади муаллиф нуҳуфтааст. Мушкилбаёнӣ ва 

муғлақписандии муаллиф дар рисолаи «Ришнома» киноят бар фазлфурӯшии 

қаҳрамони асосии он – Ришуддин Абулмаҳосин ва дар симои он кулли 

воломақомони дин мебошад.  

Забони «Ришнома» аз нигоҳи куллӣ побанди мусаҷҷаоту қавофии зиёд ва 

орояҳои мукаррари бадеӣ нест. Ҷамеи васоити лафзиву маънавии пардози сухан 

ва аркони мусиқибахшу оҳангноккунандаи он дар рисолаи мазкур дар ҳадди 

эътидол риоя гардидааст, ки аз ин ҳайс онро метавон насри мурсал унвон кард. 

«Наводир-ул-амсол». Ин асар дар соли 1328 таълиф ва ба вазири маъруфи 

Султон Абӯсаиди Баҳодурхон – Хоҷа Алоуддин Муҳаммад бахшида шудааст 

[Зарринкӯб 1375, с. 90]. Убайд мехостааст бо ин роҳ байни шоирони 

мадҳияпардози вазири мазкур ва миёни адибону фозилони доираи адабии дарбори 

элхонон мавқеи худро ба ҳайси суханвар пайдо намояд. Эҳтимол меравад, ки 

мақсуди ниҳоии Убайд аз наздикӣ ҷустан бо вазири мазкур наздикӣ пайдо кардан 

бо худи шахси элхон – Султон Абӯсаиди Баҳодурхон ва ба ин восита вусул бо 
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дарбори элхонони Бағдод буд, чунонки ин нуктаро баъзе муҳаққиқони муосир 

ҳам зикр намудаанд [Мирзозода 1977, с. 198].  

«Наводир-ул-амсол» дар нусхаҳои хаттии осори адиб мавҷуд нест. Аз ҷумла, 

дар қадимтарин нусхаҳои хаттӣ, ки аксари осори маъруфи насрии адибро дар онҳо 

метавон пайдо кард, ба мисли нусхаи №555/13, ки наздиктарин нусха ба замони 

зиндагонии адиб маҳсуб мешавад, нусхаи фотокопии аккосишуда аз нусхаи 

қадими бритониёӣ, таҳти шумораи №420, ки ин нусха ҳам ба замони адиб нисбат 

ба дигар нусхаҳо хеле наздик аст, нусхаи девони дастхатти Убайд зери рақами 

№1063, ки алҳол дар Ганҷинаи дастнависҳои шарқии Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон ҳифз мешаванд, нишоне аз ин асарро наметавон пайдо кард. Шояд 

яке аз сабабҳои аз ҷониби нусхабардорони дастхатҳо истинсох нагардидани асари 

мазбур дар забони таълифи он нуҳуфта бошад, ки арабӣ аст. Албатта, на ҳамаи 

нусхабардорон аз дониши забони арабӣ баҳравар буданд ва, аз ин ҷиҳат, барои 

носихон нусхабардорӣ кардани як китоби арабӣ мушкилиро ба бор меовард.  

«Наводир-ул-амсол» аввалин бор аз ҷониби муҳаққиқи эронӣ Алиасғари 

Ҳалабӣ ба забони форсӣ тарҷума гардида, якҷо бо дигар осори форсии Убайди 

Зоконӣ, монанди рисолаи «Дилкушо», «Таърифот» ва «Садпанд» бо тасҳеҳ ва 

тавзеҳи мутарҷими мазкур соли 1383 ҳ.ш. /2005 дар нашриёти «Асотир»-и Теҳрон 

дар 370 саҳифа дар шакли як маҷмӯаи  осори насрии Убайд ба табъ расидааст 

[Зоконӣ 1383]. Дар маҷмӯаи мазкур «Наводир-ул-амсол» якҷо бо «Таърифот», 

«Садпанд» ҳамчун илова бар рисолаи «Дилкушо», яъне замимаҳои он қайд 

гардидаанд. Ба ин тариқ, унвони ин маҷмуаи таҳиякардаи Алиасғари Ҳалабӣ 

чунин аст: «Убайди Зоконӣ. Рисолаи «Дилкушо» бо инзимоми рисолаҳои 

«Таърифот», «Садпанд» ва «Наводир-ул-амсол». Дар маҷмуаи мазкур «Наводир-

ул-амсол» дар ҳаҷми 136 саҳифа ва бо фарогирии 180 масал ё ҷумлаи тамсилӣ 

ҷойгир буда, дар оғози он дар ҳаҷми 3 сафҳаи дигар муқаддимаи мутарҷим ва 

мусаҳҳеҳи он мавҷуд аст, ки ҷамъан 139 сафҳаро дар бар мегирад. Чунонки  

Алиасғари Ҳалабӣ дар муқаддимаи ба «Наводир-ул-амсол» навиштааш қайд 

менамояд, вай ин асарашро дар асоси ду нусхаи урупоӣ: яке нусхаи маҳфуз дар 

китобхонаи миллии Фаронса ва дигаре нусхаи маҳфуз дар осорхонаи Бритониё 
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(ки шумораи шартии ҳар дуро қайд накардааст) мебошад. Нусхаи аввалро 

муҳаққиқ ба ҷиҳати дақиқтар ва саҳеҳтар будан ҳамчун нусхаи асл қарор додааст. 

Вале, чунонки худи  муҳаққиқ зикр менамояд, вай ҷиҳати таҳаққуқи масъала ба 

ин ду нусха басанда намекунад ва дар пайи дарёфти дигар сарчашмаҳо мешавад: 

«Аммо ман ба ин ду матн иктифо накардаам ва, чунонки мулоҳиза мефармоед, ба 

решаёбӣ пардохтаам. Ва тақрибан асли ҳамаи маворидро аз маохизи пеш аз 

рӯзгори Убайд ҳамчун осори Ҷоҳиз ва Саолибӣ ва Ибни Фақеҳ ва Ибни 

Абдурабба ва Абӯҳайёни Тавҳидӣ ва Майдонӣ ва бавижа Абулқосим Роғиби 

Исфаҳонӣ (вафот: 502 ҳ.) ёфтаам. Лизо, итминон метавон дошт, ки, аввалан, 

решаи ин «Наводир» дар куҷост; сониян, дар сиҳҳати нусха тардид наметавон 

кард, чун асли онҳо – тақрибан 95 дар сад дар поварақиҳо ёд шудааст; солисан, 

агар касе қасди муқоиса дошта бошад, дармеёбад, ки тасаллути Убайд дар мутуни 

исломӣ чунон буда, ки гоҳе бо андак тасарруфе – ба сурати костан ва афзудани 

калимае ё исме – он иқтибосотро беҳтар аз асли худи онҳо сохтааст ва ин ҳунари 

бузурге аст» [Ҳалабӣ 1375, с. 280].  

Дар ҳақиқат, мутарҷими мазкур дар овардани ҳар масали «Наводир-ул-

амсол» қаринаву мушобеҳ ва нусхаи наздик бар онро аз осори дигар риҷоли 

диниву фарҳангӣ дарёфта, дараҷаи сиҳҳат ва афзалияти яке бар дигареро низ зикр 

намудааст. Ҳамчунин, барои тақвияти фикр ва мудаллалтар гаштани ақоиди 

марбут бар амсоли Убайд ва амсоли мушобеҳи он Алиасғари Ҳалабӣ ашъори 

шоирони форсӣ, аз ҷумла Фаррухии Систонӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири 

Хусрав, Низомии Ганҷавӣ, Саноии Марвазӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхиро дар 

поварақҳои асар овардааст, ки ашъори шоирони мазкур дар баробари суханон ва 

амсоли риҷоли диниву фарҳангӣ дар ташреҳ ва маънидоди амсоли «Наводир-ул-

амсол» кумаки хубе менамоянд. 

«Наводир-ул-амсол»-и Убайди Зоконӣ миёни ҷамеи осори мансури адиб бо 

хусусиятҳои назарраси худ фарқ менамояд. Хусусияти якум иборат аз он аст, ки 

он ба пуррагӣ бо забони арабӣ таълиф гардидааст. Хусусияти дуюми 

фарқкунандаи асари мазкур алоқамандӣ бо мавзуъ ва мундариҷаи он дорад, ки 

комилан дар шакли панду ҳикмат ва андарзу мавъиза матраҳ гардидааст. 
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Хусусияти сеюми асар дар бетаваҷҷуҳии муаллифи он ба танзу киноя ва нақду 

тамасхур, ки дар дигар осори насрии Убайд, аз ҷумла «Садпанд» (ки аз ҳайси 

мавзуъ бо «Наводир-ул-амсол» басо наздик аст) мавриди таваҷҷуҳи  вай қарор 

гирифтаанд, инъикос меёбад. Дар «Наводир-ул-амсол» ҳунари фитрию табиии 

муаллифи он – истифодаи танзу киноя ва дарпардагӯӣ истифода нашудааст. 

Хонанда бо шиносоӣ бо ин асар фикр менамояд, ки он ба адиби мазкур тааллуқ 

надорад. Хусусияти чаҳоруми фарқкунандаи «Наводир-ул-амсол» дар он инъикос 

меёбад, ки афкори пандуахлоқию ҳикамӣ дар он дар шакли амсол гирдоварӣ 

шудаанд. Амсоли «Наводир-ул-амсол» ба ашхоси гуногуни динию сиёсӣ, илмию 

фалсафӣ ва намояндагони табақоти гуногун ва ҳамчунин, қисмате аз онҳо ба худи 

Убайд тааллуқ доранд. Ашхосе, ки Убайд амсоли худро аксаран аз қавли онон 

пешкаш мегардонад, аз паёмбарон, халифаҳо, ҳакимону файласуфон, подшоҳону 

вазирон ва риҷоли дигари бонуфузи сиёсии давраҳои гуногун иборатанд.  

 «Наводир-ул-амсол» аз дебочаи хурд ва 180 масал иборат буда, хулоса 

надорад. Мутарҷим дар охири китоб чунин ҷумларо дарҷ намудааст: «Ба поён 

омад тасҳеҳ ва тарҷума ва тавзеҳи рисолаи «Наводир-ул-амсол»-и Хоҷа 

Убайдуллоҳи Зоконӣ ба эҳтимоми ин заиф Алиасғар Ҳалабии Ардабилӣ дар 

аввали исфандмоҳи 1380 ҳ.ш...» [Зоконӣ 1383, с. 318].  

«Наводир-ул-амсол» аз назари мазмуну мундариҷа пурра аз панду андарзи 

паёмбарон ва бузургон иборат аст. Дар ин маврид худи Убайди Зоконӣ дар 

дебочаи асараш мегӯяд: «Фаарадту ан актуба мухтасаран фӣ ҳаза-л-боби. Фа-л-

тақатту ва антахабту мин ал-кутуби ва ақовили-с-салафи ҳаза-л-мувҷаза ва ҳува 

муштамилун ала мояҷри маҷра-л-амсоли мин ғурари ақволи-л-анбиёи ва-л-

ҳукамои ва милаҳи-ш-шуарои ва-з-зурафои фӣ кулли бобин ва саннафтуҳу ва 

саммайтуҳу «Наводира-л-амсали» [Зоконӣ 1383, с. 282]. Тарҷума: «Пас хостам, то 

дар ин боб мухтасаре бинависам. Аз ин рӯ, аз китобҳо ва гуфтаҳои пешиниён ин 

ваҷизаро баргузидам. Ва он муштамил аст бар он чи ҷории маҷрои амсол аст аз 

суханони баргузидаи паёмбарон ва ҳакимон ва суханони намакини шоирону 

зарифон дар ҳар бобе. Ва онро тасниф кардам ва «Наводир-ул-амсол» номидам».  
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Дар ин асар ҳам сабки муъҷазбаёнии Убайд ба чашм мерасад. Вай суханони 

бузургонро ба гунае бас мухтасар оварда, дар банду басти чанде аз онҳо, чунонки 

мутарҷими он қайд намуда, ибтикороте низ ба вуҷуд овардааст. 

«Мактуби қаландарон». Асари мазкур яке аз хурдтарин осори насрии 

Убайди Зоконӣ ба ҳисоб меравад. Дар хусуси «Мактуби қаландарон» на дар ягон 

сарчашма ва на дар осори аксари муҳаққиқоне, ки оид ба ҳаёт ва фаъолияти 

эҷодии Убайд таҳқиқот бурдаанд, маълумоти муфассале дида намешавад. Аз 

адабиётшиносони тоҷик Холиқ Мирзозода, бо ин ки роҷеъ ба эҷодиёти Убайд дар 

мақолаи пурмуҳтавои «Сатиранависи бузург Убайди Зоконӣ» ва фасли ба Убайд 

бахшидаи таърихи адабиёти тоҷик таҳқиқоти қобили таваҷҷуҳ бурдааст ва аз 

муҳаққиқони эронӣ Забеҳуллоҳи Сафо, ки ӯ низ дар мавзуи мазкур таҳқиқ ба 

анҷом расонидааст, оид ба «Мактуби қаландарон» дар осори онон маълумот ва ё 

ишорае ҳам дида намешавад.  

Мундариҷаи «Мактуби қаландарон» аз ду мактуби қаландарон ба якдигар 

иборат мебошад. Бо ин ки М. Бақоев ва баъдтар И. Усмонов дарҷ намудаанд, ки аз 

мактубҳои мазкур яке аз онҳо ба Шайх Шиҳобиддини қаландар (мактуби асосӣ) 

ва дигаре ба Мавлоно Ҷалолуддин ибни Ҳисомуддини Ҳиравӣ (мактуби ҷавобӣ) 

тааллуқ доранд [Бақоев 1983, с. 90; Усмонов 1991, с. 59], на дар муҳтавои 

мактубот ва на дар осори муҳаққиқон дар хусуси ин тааллуқият маълумоте вуҷуд 

надорад. Эҳтимол меравад, ки И. Усмонов номҳои Шайх Шиҳобиддини қаландар 

ва Мавлоно Ҷалолуддин ибни Ҳисомуддини Ҳиравиро аз М. Бақоев истифода 

карда бошад, вагарна дар ҳар ду мактуб ин номҳо мавҷуд нестанд. Баръакс дар 

муҳтавои ҳар ду мактуб номҳое, амсоли Бӯҳасани қаландар, Султони Хуросон, 

Ахии дарвешон, Девонаи Румӣ (дар мактуби якум), Ахӣ Довуди Тирмизӣ, 

Қаландари Румӣ, Бобо Ҳайдарзода (дар мактуби ҷавобӣ) оварда шудаанд. 

Вожаҳову ибораҳо ва ҷумлапардозӣ дар «Мактуби қаландарон» мубҳаму 

печида, нофаҳмо ва дур аз зеҳни хонанда аст. Андешаи Эраҷ Вомиқӣ дар мавриди 

сабки номаҳои мазкур ба ин печидагӣ равшанӣ меандозад: «Убайд дар иншои ин 

асар сабки номанигории онҳоро масхара кардааст» [Вомиқӣ 1375, с. 258], 
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Ин андеша комилан дуруст аст, воқеан, дар «Мактуби қаландарон» ягон 

ҷумлаи равшану фаҳмо ва наздик ба дарки хонандаи имрӯзро наметавон пайдо 

кард. Аз муҳтавои мактубот метавон пай бурд, ки ин ҷумлаҳову тарзи баён аз они 

худи Убайди Зоконӣ нест, балки Убайд он ҳамаро ҷиҳати масхараи оини 

номанигории даврони худ, бахусус мукотибаи қаландарон бо якдигар ва 

ҳамчунин, ба силки тамасхуру ҳаҷв кашидани тарзи насрнигорӣ ва, хусусан, 

номанигории роиҷи замони хеш навиштааст. Аббос Иқболи Оштиёнӣ ҳам дар ин 

маврид дуруст қайд намуда, ки «Убайд дар навиштани онҳо (яъне, мактубот – 

Ғ.Ш.) он тоифаро масхара карда ва назаре ҷуз интиқоди сабки иншо ва 

истилоҳоти эшон надоштааст» [Оштиёнӣ 1375, с. 38].  

М. Бақоев ҳам ин нуктаро зикр намуда, қайд кардааст, ки «муроди муаллиф 

танҳо ҳаҷв ва танқиди услуби душворфаҳм ва дар айни ҳол номафҳуми 

қаландарон мебошад» [Бақоев 1983, с. 90]. М. Раҷабов қайд менамояд, ки Убайди 

Зоконӣ дар «Мактуби қаландарон» мунофиқиву риёкорӣ ва беномусиву бешармии 

табақаи руҳониро нишон додааст [Раджабов 1958, с. 36].  

«Мактуби қаландарон» дар қиёс бо дигар осори насрии Убайди Зоконӣ, ба 

назари мо, аз мақоме шоиста бархурдор нест. Зеро агар ҳама осори Убайд дар 

байни хонандагон, хусусан аҳли фазлу дониш, дорои шуҳрати махсус бошанд, 

«Мактуби қаландарон» дар муқоиса бо онҳо қариб ки шуҳрате надорад ва аксари 

мухлисони адабиёт бо ин асари Убайд ошно нестанд.       

Ҷуз аз осори фавқуззикр дар сарчашмаҳо боз се асари мансури дигар: 

«Фолномаи буруҷ», «Фолномаи вуҳуш ва туюр» ва «Мақомот» ба номи Убайди 

Зоконӣ қайд гардидаанд. Аҷиб аст, ки асарҳои мазкур дар қадимтарин дастхатҳои 

мавҷуд: нусхаи шумораи шартии №555/13, нусхаи таҳти шумораи №420 

фотокопишуда аз нусхаи бритониёгии мутааллиқ ба асри нуҳи ҳиҷрӣ, нусхаи зери 

рақами шартии №1063 ва дигар нусхаҳои осори Убайд, ки дар Ганҷинаи 

дастхатҳои шарқии Институти шарқшиносии Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон ҳифз карда мешаванд, дида намешаванд. Аммо дар таҳқиқоти баъзе 

муҳаққиқони муосир, аз ҷумла Аббос Иқбол, Муҳаммадвафо Бақоев ва 
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Забеҳуллоҳи Сафов дар хусуси ҳар се асар  маълумоти мухтасар оварда шудааст 

[Оштиёнӣ 1375; Бақоев 1983; Сафо 1375].  

«Фолномаи буруҷ» рисолаи хурдҳаҷме буда, мавзуи мавриди баҳси он 

гирифтани фол ва таъйини толеъ аз рӯйи бурҷҳо мебошад. Сохтори рисола чунин 

аст, ки дар охири ҳар фол як рубоие илова гардидааст. Рисолаи мазкур дар 

танқиди китобҳои фолнома ва ҳазлу истеҳзои эътиқодмандону ихлосмандони фол 

мебошад, бинобар ин, он ба тариқи ҳаҷву масхара навишта шудааст  [Бақоев 1983; 

с. 104-3]. Тибқи гуфтаи Аббос Иқбол, асари мазкур то ба ҳол рӯйи чопро 

надидааст. 

Мавзуи мавриди баҳс дар «Фолномаи вуҳуш ва туюр» ҳам гирифтани фол ва 

шарҳи он ба ҳисоб меравад. Аммо фарқияте, ки миёни «Фолномаи буруҷ»  ва 

«Фолномаи вуҳуш ва туюр» ба назар мерасад, ин аст, ки дар асари дувум фол ба 

василаи ҳайвоноту парандагон гирифта мешавад. Шарҳи фол дар асари мазкур аз 

натиҷаи фолгирии ҳайвоноту парандагон муайян карда мешавад. Дар «Фолномаи 

вуҳуш ва туюр» 60 рубоӣ низ ҷой дода шудааст. Дар ҳар фоле, ки муаллиф аз 

ҳайвону парандае гирифта, рубоие низ бар он зам карда ва дар он намояндаи 

фолро низ қайд намудааст [Сутуда 1347, с. 303]. Бояд зикр кард, ки агарчи мавзуи 

асосии «Фолномаи вуҳуш ва туюр» гирифтани фол ба воситаи ҳайвоноту 

парандагон аст, аммо кунҳи он иборат аст аз мазоҳу масхараи аҳли фол ва ё 

фолгирон. Аз ин нигоҳ, ин асар бо асари қаблии Убайд шабоҳат дорад.  

Рисолаи «Мақомот»-и Убайд ҳам то ҳанӯз рӯйи чопро надидааст ва 

муҳаққиқон аз он огоҳие надоранд. Бақоев дар нақл аз муаллифи «Риёз-ул-уламо» 

қайд менамояд, ки гӯё соҳиби тазкираи мазкур нусхае аз ин рисолаи Убайдро 

доштааст [Бақоев 1983; с. 90]. Аз номи асар маълум мегардад, ки он дар пайравии 

мақомотнависии қудамо навишта шудааст. 

Ҳамин тавр, ин се асарро, ки дар баъзе сарчашмаҳо ба номи Убайди Зоконӣ 

қайд шудаанд, бояд ҳамчун асарҳои нависандаи мазкур шиносем. Далели асосӣ 

дар ин масъала наздикии онҳо ба сабки умумии таълифу тасниф дар эҷодиёти 

Убайд мебошад. 
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1.3. Мухтассоти жанрии насри Убайди Зоконӣ 

 

Дар коргоҳи эҷодии Убайди Зоконӣ анвои гуногуни адабӣ ба назар мерасанд, 

ки дар он миён роиҷтарин жанрҳои осори насрии Убайд иборат аз латифа, ҳикоя, 

луғат, амсолу панд ва мактуб (нома ё руқъа) мебошанд. Ҳарчанд адиб дар 

пайдоиши жанрҳои мазкур саҳмгузор нест, дар рушду инкишофи шаклу мазмуни 

ҳар яке аз онҳо, бахусус сохтори муҳтавоии жанрҳо, саҳми қобили мулоҳизае 

гузоштааст. Дар ин фасл ҳар кадом аз жанрҳои мазкур аз рӯйи муҳимтарин 

мухтассоти жанрӣ таҳқиқ мешаванд. 

Бо сабаби он ки дар миёни жанрҳои мазкур латифа ва ҳикоя дар эҷодиёти 

Убайд мақоми асосиро ишғол карда, миёни ҳамдигар баъзе шабоҳатҳо ҳам 

доранд, қабл аз вуруд ба баҳси аслӣ дар ин ҷо зикри муқаддимагунаеро зарур 

меҳисобем. Масъала чунин аст, ки жанрҳои латифаву ҳикоя дар таърихи адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ собиқаи куҳан дошта, ҳанӯз қабл аз вуруди Убайд ба саҳнаи насри 

форсӣ роиҷу мустаъмал буданд. Жанрҳои мазкур, махсусан ҳикоя ва анвои 

гуногуни он, вобаста ба ҳаҷми матни он дар осори таърихӣ ва адабиву илмии 

давраҳои қаблии насри форсӣ, монанди «Шоҳномаи Абӯмансурӣ»-и Абӯмансур 

Абдурраззоқи Самарқандӣ, «Таърихи Систон» ва «Зайн-ул-ахбор»-и Гардезӣ, 

«Сиёсатнома ё сайр-ул-мулук»-и Низомулмулки Тӯсӣ, «Таърихи Байҳақӣ»-и 

Абулҳасан ибни Абулқосим Муҳаммади Байҳақӣ, «Қобуснома»-и Унсурулмаолии 

Кайковус, «Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Кимиёи саодат»-и Имом Муҳаммади 

Ғаззолӣ, «Тазкират-ул-авлиё»-и Фаридуддини Аттор, «Муноҷотнома»-и Хоҷа 

Абдуллоҳи Ансорӣ, «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ ва монанди 

инҳо мавриди истифода қарор гирифта, роҳи рушду инкишофи минбаъдаи 

инкишофро дар эҷодиёти адибони давраҳои баъдӣ кушодааст.   

Дар давраи баъд аз ҳамлаи муғул, ки таърихнависии форсӣ марҳалаи рушди 

ниҳоии худро сипарӣ намуда буд, жанри ҳикоя низ дар таркиби ривоёту 

маълумотҳои таърихӣ аз назари сохтору бофти ҳунарӣ такомул пайдо карда, дар 

осоре, амсоли «Таърихи Ҷаҳонкушо»-и Атомалики Ҷувайнӣ маъруф ба «Таърихи 

Ҷувайнӣ», «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Хоҷа Рашидуддини Фазлуллоҳ, «Таърихи 
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гузида»-и Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, «Таҷзият-ул-амсор ва тазҷият-ул-аъсор»-и 

Шарафуддин Вассофи Шерозӣ маъруф ба «Таърихи Вассоф», «Шерознома»-и 

Абулаббоси Шерозӣ, «Низом-ут-таворих»-и Умар ибни Алии Байзовӣ ва дигар 

кутуби таърихӣ истифода мегардид.  

Дар ҳамин давраи насри форсӣ осори адабии дигар, монанди «Самаки айёр», 

«Лубоб-ул-албоб» ва «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт»-и Муҳаммад Авфӣ,  «Марзбонннома»-и 

Саъдуддини Варовинӣ, «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ ба вуҷуд омаданд, ки дар онҳо 

бо намунаҳои зиёде аз ҳикоёту латоиф метавон бархурд кард. Дар ин миён, 

махсусан, «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» ва «Гулистон»-ро қайд кардан баҷост, ки ҳар ду 

ганҷинаи бебаҳои ҳикоёт ва латоифи форсӣ ба шумор мераванд. Агар дар осори 

таърихии фавқуззикр зимни баррасии авзои гуногуни сиёсӣ ва иттилооти 

давраҳои муайян ҷо-ҷо намунаҳое аз ҳикоёт мушоҳида шаванд ва агар дар осори 

адабии даврони мазкур, амсоли «Лубоб-ул-албоб», «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» ва 

«Марзбонннома» ҷуз аз ҳикоёт латоиф низ ба чашм расанд, дар «Гулистон»-и 

Шайх Саъдӣ дар қиёс бо ҳамаи онҳо ҷуз аз ҳикоёт латоифи зиёд низ истифода 

гардидаанд, бо таваҷҷуҳ ба хусусиятҳои барҷастаи худ, ки мабҳаси алоҳида 

мебошанд, аз жанри ҳикоя фарқ карда, ба ҳайси жанри алоҳидае рух менамоянд. 

Дар идома нахуст ба баррасии мухтассоти жанрии латифа пардохта, дар 

навбати баъдӣ ба таҳқиқи жанри ҳикоя иқдом хоҳем кард. 

 

1.3.1. Латифа 

 

Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ латифа ҳамчун жанри адабӣ мақоми асосиро 

доро мебошад. Агар гӯем, ки эҷодиёти Убайд, аслан, бар латоиф ва суханони 

латиф бунёд ёфтааст, иштибоҳ нахоҳем кард.  

Латифа дар кутуби луғат дар маънии назокат, сухани латифу дорои зарофат 

омадааст [Баранов 1984, с. 722; Фарҳанги 1969, с. 524]. Дар маънои истилоҳияш 

низ латифа иртибот бар маънои аслияш дорад, яъне сухани латифу боназокат ва 

ҳазломез, ки хотири ҳар шунавандаву хонандаро болидаву матбуъ месозад. Устод 

Худоӣ Шариф латифаро «вокуниш аз авзои муҳит ва ё муносибати одамӣ» ва 
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Расул Ҳодизодаву Муҳаммадҷон Шукуров дар фарҳангномаи худ онро 

«бераҳмона масхара ва хандахариш намудани баъзе ҳодисаҳои ҷамъиятӣ ё ҳаёти 

шахсӣ» тавсиф менамоянд, ки таърифоти мазкур бо латоифи Убайд бештар 

ҳамбастагӣ пайдо мекунанд [Шарифов 2004, с. 303; Ҳодизода 1966, с. 153]. Зеро 

дар баёни ҳақиқии авзои даврон, интиқодоти сахт аз ҷомеа ва дар ғояти ракокату 

тундӣ ба кор бурдани танзҳову ҳазлиёт латоифи Убайд миёни ҷамеи осори дигар 

ҷилваи бештар дорад.  

Дар адабиёти форсу тоҷик латифа ба ҳайси жанри адабӣ ҳам дар адабиёти 

хаттӣ ва ҳам дар адабиёти халқӣ – шифоҳӣ собиқан ривоҷ дошта, вусъату 

интишори зиёде дошт. Як хусусияти жанри латифа, ки дар дигар жанрҳо ё камтар 

вуҷуд дорад ва ё тамоман ба назар намерасад, истифодаи зиёду пурвусъати он дар 

байни мардум аст. Бинобар ҳамин хусусияташ, ҳар вақт ки аз фолклор ном 

гирифта мешавад, қабл аз ҳама жанри латифа пеши назар ҷилвагар мегардад. 

Хусусияти дигари латифа воситаи алоқаманд гаштани фолклор ё адабиёти 

шифоҳӣ бо адабиёти хаттӣ аст. Ҳамин таъсир ва корбурди мутақобила аст, ки 

баъзе муҳаққиқони муосир латифаро аз ҷумлаи серистеъмолтарин жанр ҳам дар 

адабиёти шифоҳӣ ва ҳам хаттӣ эътироф намудаанд [Сайфутдинов 2004, с. 14]. 

Намунаҳои аввалини латоифи форсӣ дар адабиёти хаттиро муҳаққиқон дар 

«Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт» мебинанд. Чунонки Дж. Дорри дар иртибот бо корбурди 

латоиф дар «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт» қайд намуда ва адабиётшиноси тоҷик Салимов 

Н.Ю. низ онро таъкид ва тасбит намудааст, дар асари мазкур ҳудуди 2000 чистон, 

ҳикоя, мақома ва латоифи гуногунҳаҷм истифода гардидаанд, ки ин аз собиқаи 

қадими жанри латифа дар адабиёти хаттии форсу тоҷик шаҳодат медиҳад 

[Салимов 2002, с. 35]. Дар адабиёти классикии форсу тоҷик осори насрии 

Фаридуддини Аттор, Саъдии Шерозӣ, Муҳаммад Авфии Бухороӣ, Убайди 

Зоконӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Фахруддин Алии Сафӣ ва монанди инҳоро метавон 

ном гирифт, ки дар ривоҷу равнақи латоифи форсӣ саҳми қобили таваҷҷуҳе бар 

ҷой гузоштаанд. Аз миёни адибони мазкур Саъдии Шерозӣ, Убайди Зоконӣ ва 

Алии Сафиро махсусан метавон таъкид кард, ки саҳми онон дар инкишофу 

таҳаввул ва ба авҷи тараққӣ даст ёфтани жанри латифа басо бузург аст. 
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Комилтарин, фасеҳтарин ва муассиртарин намунаҳои жанри латифа дар 

таърихи адабиёти форсу тоҷик дар «Гулистон»-и Шайх Саъдии Шерозӣ корбурд 

шудаанд, ки аксари муҳаққиқоне, ки роҷеъ ба насри форсӣ таҳқиқот бурдаанд, бар 

ин нукта ишорат намудаанд. Бо ин ки «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ ҷуз аз латоиф, 

ҳамчунин, дарбаргирандаи жанрҳои дигаре, амсоли ҳикоёт, амсол ва ғайраҳо 

мебошад, аммо дар он латоифи зиёде низ истифода гардидаанд, ки аз ҳайси сабк, 

мавзуъ ва мундариҷа аз дигар жанрҳо фарқияти нисбӣ доранд. Бар асари латоифи 

зиёд дар асари мазкур онро метавон ба ҳайси аввалин маҷмӯаи латоифи форсӣ 

эътироф намуд. Нақши Шайх Саъдӣ дар рушду инкишофи минбаъдаи латоифи 

форсӣ ба дараҷае бузург аст, ки аксари нависандагони пас аз Саъдӣ дар эҷоду 

таълифи осори марбут бар жанри латифа мадюни ҳунари латифапардозии вай 

мебошанд. Шайх Саъдӣ дар пайдоиши осори Убайди Зоконӣ, Абдурраҳмони 

Ҷомӣ ва Фахруддин Алии Сафӣ – устодони жанри латифа дар кулли адаби форсӣ 

саҳми басо бузургро барҷой гузоштааст. Дар интихоби сухани малеҳу латиф, 

сабки махсуси латифанигорӣ, услуби хосса, забони фасеҳу равон, нигариш ба 

авзои иҷтимоӣ ва дигар мавзуъҳои марбут бар нигориши сухан дар осори адибони 

мазкур таъсири ҳунари Саъдӣ ба таври равшан эҳсос мешавад.   

Аммо бо вуҷуди хидматҳои Шайх Саъдӣ дар инкишофу таҳаввули латифа, 

жанри мазкур бо номи Убайди Зоконӣ пайванди ногусастанӣ дорад, зеро ҳар ҷо ки 

аз латифа ном мебаранд, дар сархатти латифагустарон номи Убайд қарор дорад. 

Бо вуҷуди он ки ҳам қабл аз Убайди Зоконӣ ва ҳам баъд аз вай дар таърихи 

адабиёти форсӣ адибоне зиёде дар рушду инкишофи латифанигорӣ саҳми қобили 

тавааҷуҳро бар ҷой гузоштаанд, мақому мартабаи Убайди Зоконӣ дар кулли 

таърихи насри классикии форсу тоҷик ба ҳайси бузургтарин ва ҳунармандтарин 

адиб дар пешрафти жанри латифа махсус аст, то он ҷо ки ӯ на танҳо дар адабиёти 

форсӣ, балки дар кулли адабиёти ҷаҳонӣ ба ҳайси латифапардози тирози аввал 

шуҳрату эътибор дорад. Убайд дар жанри латифа соҳибсабк аст, ӯ халлоқи 

латоифест, ки бо махсусиятҳои забонӣ, тарзи баррасии мавзуъ, лаҳни гуфтор, 

тезию тундии калом, бепарвоӣ нисбат ба нигаҳдошти эътидоли ахлоқии калом, 

истифодаи беназир аз танзу киноя, бепардагӣ дар тасвири мафоҳим ва мавзуот, 
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эҷоди ҳолоти гуногуни равониву ахлоқӣ ва дигар хусусиятҳо назири худро дар 

адаби форсӣ надорад. Лаҳну гуфтори латоифи Убайд дар имтизоҷ бо бепарвоии ӯ 

дар тасвири махсусоти зиндагонии иҷтимоӣ, убури эътидолоти одоби гуфтор, 

тарзҳову шаклҳои гуногуни тасвири хасисаҳои инсонӣ, махсусан, аз боризтарин 

вижагиҳои сабкиву услубии осори насрии Убайд ба ҳисоб мераванд, ки дар 

«Гулистон»-и Шайх Саъдӣ, «Баҳористон»-и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва 

«Латоиф-ут-тавоиф»-и Алии Сафӣ ва дигар маҷмӯаҳои латоиф назири онҳо ё 

камтар дида мешаванд, ё вуҷуд надоранд.  

Дар осори насрии Убайд жанри латифа дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва рисолаи 

«Дилкушо», ки ҳар ду, ба гуфтаи Забеҳуллоҳи Сафо, аз шоҳкориҳои вай ба ҳисоб 

мераванд [Сафо 1375, с. 171], истифода гардидааст. Махсусан, рисолаи 

«Дилкушо»-ро метавон махзани латоифи форсӣ эътироф кард. Бо ин ки бо исми 

латоиф пас аз замони Убайд асари вижае таҳти унвони «Латоиф-ут-тавоиф» 

тавассути нависанди хушқареҳа Мавлоно Алии Сафӣ ба дунё оварда шуд, осори 

таййиби Убайди Зоконӣ, бавижа рисолаи «Дилкушо»-и вай, бо доштани чандин 

хусусиёт, ки дар фавқ номашон рафта, аз асари мазкури Алии Сафӣ фарқият ва 

афзалияти назаррас дорад.  

Як хусусиятро дар мавриди латоифи Убайд зикр кардан бамаврид аст, ки 

онҳо ба таври бисёр муъҷаз ва мухтасар лаҳзае ва ҳолатеро аз ягон ҷиҳати 

иҷтимоӣ ҳикоят мекунанд. Аз ҳамин ҷиҳат аст, ки қудамо чунин навиштаҳои 

мансури хурдро ба унвони ҳикоят ном мегирифтанд. Худи Убайд ҳам, масалан, 

дар рисолаи «Дилкушо» ба ҳукми сарлавҳа чандин латоифи хешро ҳикоят ном 

гирифта ва ин далолат бар он мекунад, ки дар даврони ӯ ҳам, новобаста ба 

ҷиддияту ҳаҷви гуфтор, навиштаҳову ёддоштҳои хурд ба унвони ҳикоят ном 

гирифта мешуд. Аммо, ба ақидаи мо, ҳарчанд навиштаҳоеро амсоли латоифи 

Убайди Зоконӣ қудамо ҳикоёт унвон гузоштаанд, исми латифа ва, дар маҷмуъ, 

латоиф бар онҳо мувофиқтар аст, ба ин асос, ки ҳарчанд онҳо аз ҳайси русуми 

нигориш ё тарзи иншо ба ҳикоёт алоқамандӣ доранд, аз ҳайси мавзуи ҳаҷвиву 

таййибӣ доштан ва нақли лаҳзаи хурде аз матолиби иҷтимоӣ ба латоиф бештар 

муносибат доранд. Бар хилофи ҳикоёти латиф ва ё латоифи Убайд, дар осори вай 
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анвоъе аз наср дида мешаванд, ки бар асоси ҳам мундариҷаву шакл ва ҳам бунёни 

тафаккур иборат аз гуфторе муғоири ҳаҷву тамасхур мебошанд ва бештар бар 

жанри ҳикоят иртибот доранд, то бар латифаи холис ё ҳикоёти латиф.  

Муҳимтарин хусусияти жанрии чунин ҳикоёт дар он инъикос мегардад, ки 

онҳо бештар руҳи нақлию ривоятӣ доранд, то латифапардозӣ. Агар дар чунин 

ҳикоёт ҳам суханони дорои лутфу ҳаҷв мавҷуд бошанд, онҳо ҷузъе аз онҳо 

мебошанд ва дар дохили як ҳикоят истифода гаштаанд. Бинобар ин, мо дар 

таҳқиқоти худ ҳикоёти нисбатан хурдеро, ки ҷанбаи таййибиву ҳаҷвии онҳо 

қиёсан зиёданд ва афкори тамасхуромезу ҳазломез бунёди онҳоро дар бар 

гирифтаанд, латифа ва онҳоеро, ки ҷанбаи нақл ва қиссаву ривоят дар онҳо 

бештар эҳсос мешавад, ба ҳайси ҳикоят ҳисоб намудем.    

Латоифи Убайди Зоконӣ аз назари сохтор, ё худ қолаби жанрӣ ҳам дорои 

вижагиҳои махсус ҳастанд. Онҳо, чунонки қаблан зикр шуд, аксар навъе аз 

ҳикоёти хурд ба ҳисоб мераванд, ки мавзуи аслии мавриди тарҳ дар онҳо 

баррасии лаҳзае аз зиндагонии инсонҳо дар фосилаи бисёр хурди ҳаёти онҳо ба 

василаи ҳаҷву ҳазл мебошад. Аммо ин лаҳзаҳо метавонанд ҳолоти гуногуни ҳаёти 

инсонро инъикос намоянд ва маҳдуд бар мавзуи воҳид нестанд. Як фарқияти 

латоифи Убайд аз навиштаҷоти нисбатан дарози вай, яъне ҳикоёташ, дар он 

муайян мегардад, ки муҳтаво ё сужети онҳо бисёр мухтасар аст. Ин вижагӣ аз 

талаботи жанрии латифа бармеояд. Беҳуда нест, ки адабиётшиноси тоҷик 

Салимов Н.Ю. дар таҳқиқоти хеш марбут бар таҳаввул ва ташаккули анвои насри 

форсӣ мухтасарбаёнӣ дар латифаро яке аз вижагиҳои асосии он нишон додааст 

[Салимов 2002, с. 35]. 

Латоифи Убайди Зокониро аз ҷиҳати сохт метавон ба латоифи хурд ё кӯтоҳ 

ва латоифи калонҳаҷм ҷудо намуд. Вале, бояд зикр намуд, ки аксари ин латоифи 

калонҳаҷм низ дар қиёс бо соири латифаҳои дигар адибон аз ҳайси андоза хурд 

мебошанд. Латоифи хурд ва бузург аксар дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва рисолаи 

«Дилкушо»-и Убайд истифода шудаанд. Ҳарчанд намунаҳои латоифи хурдҳаҷм 

дар дигар осори Убайд ҳам дар дохили матни ҳикоёт ва пандномаҳо ба назар 

мерасанд, вале онҳо бештар дар ду асари фавқуззикр мавриди корбурд қарор 
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гирифтаанд. Латоифи хурдҳаҷми Убайд 4-5 ҷумла ва баъзан аз он зиёдтар ё 

камтарро дар бар мегиранд. Новобаста ба хурдии ҳаҷм, Убайд дар ин навъ 

латоифи худ тавониста, ки фикри асосӣ ва ҳадафи ниҳоии хешро, ки бастагӣ бо 

интиқоду тамасхури ҷомеаи вай доранд, баён намояд. Масалан, дар латифае, ки ба 

Атобак Салғаршоҳ ва Шайх Маҷдуддини Ҳамгар ихтисос ёфта, Убайд султонро 

тавассути шайхи мазкур ба ин тариқ ба боди ҳазл кашидааст: «Атобак Салғаршоҳ 

қасабе мисрӣ ба Маҷдуддини Ҳамгар дод. Чанд ҷо «Ло илоҳа ила-л-Лоҳ» нақш 

карда буд. Магар нимдошт буд, ӯро хуш наёмад. Яке аз ҳозирон пурсид, ки 

«Муҳаммад расулу-л-Лоҳ» нанвиштаанд. Гуфт: «Ин дастор пеш аз замони 

Муҳаммад бофтаанд» [Зоконӣ 1991, с. 186].  

Дар ин латифаи хурдҳаҷм муаллиф агар, аз як тараф, ишораи малеҳе бар 

бухлу имсоки султон намуда бошад, аз тарафи дигар, ба василаи яке аз ҳозирони 

маҷлиси султон танзи латифе бар вай намудааст. 

Латифаҳои хурд дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ ҳадди камтар аз ду ҷумлаи ба 

тариқи саволу ҷавоб баёнгардидаро дар бар гирифта, ҳадди аксари латоифи 

калонҳаҷм фарогири ҳудуди аз даҳ то бист ҷумла мебошанд. Намунаи чунин 

ҳикоёт ва мухтассоти сабкии онҳо ҳангоми баррасии масъалаҳои марбут ба сабк 

ва тарзи баён оварда мешавад. 

 

1.3.2. Ҳикоя 

 

Чунонки дар фасли пешин дар хусуси латоифи Убайди Зоконӣ ва сохтору 

мундариҷаи он гуфта шуд, Убайд ҳам латоиф ва ҳам ҳикоёти хешро ба унвони 

ҳикоят ном гирифтааст. Аз ҳайси сохтор латоифи Убайдро, албатта, метавон 

ҳикоят ном гузошт, чун ҳам жанри латифа ва ҳам жанри ҳикоят метавонанд кӯтоҳ, 

миёна ва ё дароз шаванд. Аммо аз он ки ба жанри латифа бештар муъҷазбаёниву 

мухтасаргӯйӣ хос аст, бар асоси ин дар аксари маворид латоиф шаклан кӯтоҳ 

мешаванд. Аммо бояд қайд кард, ки ин хусусият ба жанри ҳикоёти классикӣ, 

махсусан ба ҳикоёти Убайд ҳам хос мебошад. Дар осори Убайд матнҳои хурдеро 

метавон вохӯрд, ки ҷанбаи ҳикоявиву ривоятии онҳо бармало эҳсос мешаванд. 
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Дар ин навъ ҳикоёт мақсуди нависанда дар хусуси касе, мавзуе, ҳолате ва чизе 

маълумот додан мебошад ва ин маълумот бар асоси нақл кардану ҳикоят овардан 

ифода мегардад. Дар ҳамин нуқта аст, ки руҳи ҳикоявӣ ва ривоятии матн аз руҳи 

таййибии он, ки ба латифа хос аст, фосила пайдо менамояд. Хусусияти асосии 

латифа ба ҳайси жанри ҷудогуна латофат ва назокати сухан ва бунёди таййибиву 

зарофат ва ё тамасхури он мебошад, то ин ки хонандаи худро ба ваҷду ҷазб ва 

эҳсосоти ӯро дар ҳаракат орад ва вайро ба ханда дарорад. Аммо хусусияти асосии 

ҳикоят ҷуз аз латофату назокати он, ҳамчунин, ҷанбаи ривоятиву ҳикоявии он 

мебошад. Ба ин тариқ, дар ҳикоёти Убайд ҳам матни хурд ва ҳам матни бузургтар 

истифода шудааст.  

Хурдиву бузургии матни ҳикоёт, албатта, ба воситаи ҷумлаҳои он, ба хосса 

ҷумлаҳои сода, муайян карда мешавад. Дар осори Убайд, дар се рисолаи вай – 

«Ахлоқ-ул-ашроф», «Дилкушо» ва «Ришнома» ҳикоёти хурду бузург истифода 

гардидаанд, ки теъдоди онҳо ҷамъан ба 32 мерасад. Аз ҷумла, дар «Ахлоқ-ул-

ашроф» 11 матн, дар рисолаи «Дилкушо» 17 матн ва дар «Ришнома» 4 матн 

корбурд шудаанд, ки дар асоси ҳикоят пардохта шудаанд. Дар матнҳои мазкур 

новобаста ба хурдиву бузургии онҳо ҷанбаи ҳикоявиву ривоятӣ нисбат ба 

таййибиву латифавӣ бештар эҳсос мешавад. Хурдтарин ҳикоёти Убайд ҳудуди 4-9 

ҷумла ва бузургтарини онҳо 56 ҷумларо дар бар мегиранд.  

Дар нақшаи зер басомади истифодаи ҷумлаҳо дар матни чанд ҳикояти Убайд 

дар мисоли се рисолаи вай – «Ахлоқ-ул-ашроф», «Дилкушо» ва «Ришнома» ба ин 

тариқ муайян карда шуд: 

 

№ Номи 

рисола 

Теъдоди 

ҳикоят 

   Номи ҳикоят  Саҳ. Теъдоди 

ҷумла 

1 «Ахлоқ-ул-  

ашроф» 

1 «Ҳикояти навхоста» 147 10 

2 «Мансури Ҳаллоҷ» 147 7 

3 «Ҳулокухон ва зулми вай» 151-152 23 

4 «Насиҳати яке аз бузургон 153 8 
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ба фарзандаш» 

5 «Насиҳати яке аз акобир бар 

фарзандони худ» 

154 24 

6 «Муомилаи яке аз бузургон 

бо дигаре» 

154 15 

7 «Ҳикояти бузург ва нон» 154 4 

8 «Ҳикояти бузургзода» 155 11 

9 «Ҳикояти яке аз бузургон ва 

ғуломи ӯ» 

155 27 

10 «Ҳикояти бузург ва зани 

бадшакли ӯ» 

157 9 

11 «Ҳикояти Муҳийиддин 

Арабӣ» 

160 17 

2 «Дилкушо» 1 «Ҳикояти Маҳдӣ-халифа ва 

аъробӣ» 

184 20  

2 «Даъвии нубуввати шахсе 

дар нази Маъмун-халифа» 

187 15 

3 «Ҳикояти зани рустоӣ» 188 20 

4 «Муҳаммад Хайёт» 188-189 31 

5 «Абӯалӣ Сино ва марди 

муддаии табибӣ» 

189 56 

6 «Абӯбакри Раббонӣ ва 

Хармағзии Чангӣ» 

190 25 

  7 «Ҷуҳо ва косаи асал» 199 33 

8 «Ҷуҳо ва ду моҳӣ» 199-200 35 

9 «Абӯбакри Раббонӣ ва дузд» 200-201 19 

10 «Ҳозирҷавобии Мавлоно 

Саъдуддини Ҷавҳарӣ» 

202-203 13 

11 «Ҷуҳо ва табибии ӯ» 205 20 
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12 «Ранҷиши Сайид 

Ғиёсуддини вазир аз 

Мавлоно Аминуддини 

Додо» 

210 17 

13 «Ҳикояти дарвеш бо 

мардуми деҳ» 

211 17 

14 «Талҳак ва дарозгӯши ӯ» 17 18 

15 «Ҷуҳо ва ҳикояти Юнус-

пайғамбар» 

24 20 

16 «Иброҳими девона ва ёқути 

гумшуда» 

59-60 21 

17 «Паҳлавон Аваз ва саги 

тозӣ» 

61-62 16 

3 «Ришнома» 1 «Ҳикояти исроилӣ, иблис ва 

риш» 

167-168 34 

2 «Ҳикояти Одам, алайҳи-с-

салом» 

168 9 

3 «Ҳикояти моҳрӯй ва риш» 169-170 38 

4 «Ҳикояти зоҳид ва 

тарсобача» 

170 31 

 

Чунонки дида мешавад, дар нақшаи фавқ хурдтарин ҳикоят «Ҳикояти бузург 

ва нон», «Мансури Ҳаллоҷ», «Насиҳати яке аз бузургон ба фарзандаш» ва 

«Ҳикояти Одам алайҳи-с-салом» ва калонтарини он ҳикояти «Абӯалӣ Сино ва 

марди муддаии табибӣ» мебошад. Басомади 30 ҳикояти нақша дар нигоҳ бар 

теъдоди ҷумлаҳо дар нақшаи мазкур чунин мешавад: ҳикоёти дорои камтар аз 15 

ҷумла: 8 адад, ҳикоёти бештар аз 15 ҷумла: 22 адад.  

Бо ин ки матнҳои ҳикоёти Убайд кӯтоҳ низ мешаванд ва ҷумлаҳои камро низ 

дар бар мегиранд, ҳикоёти дарозматн нисбат ба кӯтоҳ бештар мебошанд. 
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Ҳамчунин, дар арзишгузории умумӣ аксари ҳикоёти вай нисбат бар латоифаш аз 

ҳайси басомади истифодаи ҷумлаҳо фарқияти назаррас доранд ва матни 

бузургтарро доро мебошанд. Фарқияти дувум ва назарраси ҳикоёти адиб аз 

латоифаш дар ҷанбаи ривоятиву ҳикоявии онҳо нуҳуфта аст. Дар ҳикоёти боло 

ҷанбаи ривоятиву ҳикоявӣ сахт эҳсос мешавад ва ба хонанда дар ягон хусус 

маълумот дода мешавад.  

Агарчи дар матни ҳикоёти рисолаи «Дилкушо» нисбатан суханони ҳазломезу 

таййибӣ эҳсос мегардад, аммо дар қиёс бо латоифи ӯ, ки ҷанбаи тамасхуру ҳазл 

дар онҳо ҷанбаи асосиву калидӣ дорад, дар ҳикоёти вай ин ҷанба мавқеи 

дуюмдараҷаро доро мебошад. Ҳазлу ҳаҷв ва суханони тамасхуромез дар ҳикоёти 

Убайд дар дохили матн ҷо-ҷо истифода гардидаанд, ҳол он ки латоифи вай ба 

пуррагӣ иборат аз ҳаҷву мутоиба мебошанд. Дар қисмате аз ҳикоёти Убайд 

ҷанбаҳои маълумотдиҳӣ, таърихӣ ва ҳамчунин, пандуандарзӣ ба чашм мерасанд, 

ҳол он ки ин ҷанбаҳо дар латоифи вай мақоми дуюмдараҷаро доро мебошанд ва 

ҷойи онҳоро ҳаҷвҳои ракик ва интиқодоти тунд мегиранд. Масалан, дар ҳикоёти 

«Мансури Ҳаллоҷ», «Насиҳати яке аз бузургон ба фарзандаш», «Иброҳими девона 

ва ёқути гумшуда», «Насиҳати яке аз акобир бар фарзандони худ», «Муомилаи 

яке аз бузургон бо дигаре» ҷуз аз ҷанбаи маълумотдиҳиву таърихӣ ҷанбаи 

пандуандарзӣ низ мушоҳида мешавад. Аз ҷумла, дар ҳикояти «Мансури Ҳаллоҷ» 

ҷанбаи бузурги ахлоқӣ ба чашм мерасад, зеро тавассути образи орифи мазкур 

Убайд сифот ва хисоли шоистаи инсониро таблиғ менамояд: «Гӯянд, Мансури 

Ҳаллоҷ (қ.)-ро чун бар дор карданд, гуфт: «Дар кӯдакӣ бар шореъе мегузаштам, 

овози зане аз бом шунидам. Аз баҳри наззораи ӯ боло нигаристам ва акнун ин ба 

зер нигаристанро кифояти он боло нигаристан медонам» [Зоконӣ 1991, с. 147].  

Дар ҳикояти «Иброҳими девона ва ёқути гумшуда» низ ҷуз аз вижагиҳои 

маълумотдиҳӣ, таърихиву динӣ, ҳамчунин, мақоми панду андарз низ ба сурати 

равшан эҳсос мешавад: «Иброҳим ном девонае дар Бағдод буд. Рӯзе вазири 

халифа ӯро ба даъват бурда буд. Иброҳим худро дар он хона андохт. Хилоф аз 

қурси ҷаве ба дасти Иброҳим наяфтод, бихӯрд. Замоне бигузашт, гуфтанд: «Ёқути 

семисқолин гум шудааст». Мардумро бараҳна карданд, наёфтанд. Иброҳим ва 
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ҷамъе дигарро дар хона карданд. Гуфтанд: «Шумо ба ҳалқ фурӯ бурда бошед. Се 

рӯз дар ин хона мебояд буд, то аз шумо ҷудо шавад». Рӯзи сеюм халифа аз зери он 

хона мегузашт. Иброҳим бонг зад, ки «эй халифа, ман дар ин хона қурси ҷаве 

хӯрдам, се рӯз маҳбусам кардаанд, ки ёқуте семисқолин бурдаӣ. Ту, ки он ҳама 

неъматҳои алвон хӯрдӣ ва ба зиён бурдӣ, бо ту чиҳо кунанд?» [Зоконӣ 2009, с. 59-

60].  

Чунонки дида мешавад, дар ҳикояти мазкур Убайд аз даҳони қаҳрамони худ 

– Иброҳими девона ба муфтхории халифа ва «ба зиён бурдан»-и моли мардум аз 

ҷониби вай ишора намудааст.  

Дар ҳикоёти Убайд дар қиёси латоифаш, ки як лаҳзаи хурд аз ягон рухдодро 

дар бар мегиранд, ҷараёни рухдод тӯлонитар сурат мегирад ва вижагии 

иттилоотии он бештар ҷилва менамояд. Чунончи, дар ҳикояти «Абӯалӣ Сино ва 

марди муддаии табибӣ» ҷараёни воқеа тӯл мекашад ва ҷанбаи ҳикоявиву 

ривоятии он қавитар мегардад: 

«Дар он таърих, ки Абӯалӣ Сино аз Алоуддавла аз Ҳамадон бигурехт ва 

мутаваҷҷеҳи Бағдод шуд, чун ба Бағдод расид, дар дори Шотибия мардаке 

ҳангома гирифта буд ва адвия мефурӯхт ва даъвои табибӣ мекард. Замоне он ҷо ба 

тариқаи тафарруҷ биистод. Зане қорураи беморӣ ба он кас дод. Ва дар он қорура 

нигоҳ кард, гуфт: «Ин бемор ҷуҳуд аст?» Гуфт: «Оре». Боз нигоҳ кард, гуфт: 

«Хонаи ин бемор аз тарафи Машриқ аст?» Гуфт: «Оре». Гуфт: «Дирӯз мост 

хӯрдааст?» Гуфт: «Оре». Мардум аз илми ӯ тааҷҷуб намуданд. Абӯалӣ ҳайрате 

овард, чунон таваққуф намуд, ки ӯ аз кор фориғ шуд. Пеш рафт ва гуфт: «Ту инҳо 

аз куҷо маълум кардаӣ?» Гуфт: «Аз он ҷо ки донистам, ки ту Абӯалиӣ». Гуфт: 

«Ин мушкилтар». Чун илҳоҳ намуд, гуфт: «Он зан чун қорура ба ман намуд, ғубор 

бар остин дошт, донистам, ки ҷуҳуд аст. Ва ҷомаҳояш куҳна буд, донистам, ки 

хидматгори касе бошад. Ва чун ҷуҳуд аст, хидмати мусулмон накунад, донистам, 

ки ходимаи ин кас бошад. Ва порае мост бар ҷомаи ӯ чакида дидам, донистам, ки 

дар хонаи эшон мост хӯрдаанд ва қадре ба бемор низ дода бошанд. Ва хонаҳои 

ҷуҳудон аз тарафи Машриқ аст ва донистам, ки хонаи ӯ ҳам он ҷо бошад». Гуфт: 

«Инҳо мусаллам, маро чун шинохтӣ?» Гуфт: «Имрӯз хабар расид, ки Абӯалӣ аз 
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Алоуддавла гурехтааст. Донистам, ки ин ҷо ойӣ ва донистам, ки ҷуз ту дигареро 

зеҳн ба инҳо наравад, ки ман кардам» [Зоконӣ 1991, с. 189].  

Чунонки дида мешавад, дар матни боло силсилаи зиёди бо ҳам алоқаманди 

ҷумлаҳо истифода гардидаанд ва агарчи мазомини зиёдро дар бар гирифтаанд, 

ҳама дар гирди як мавзуи асосӣ мутамарказ мешаванд. Ба ин тартиб, дар матн 

силсилаи ҷумлаҳо мавзуи воҳидеро ба вуҷуд овардааст. Дигар ин ки, дар матни 

мазкур ҷанбаи махсуси иттилоотӣ эҳсос мегардад, ки ин вижагӣ бештар ба 

ҳикоятпардозӣ хос аст. Як вижагии назарраси ҳикояти фавқ, ҳамчунин, дар он 

инъикос мешавад, ки онҳо тамоман аз ҷанбаи таййибиву ҳаҷвӣ орӣ ҳастанд.  

Дар осори насрии Убайд чунин ҳикоёт агарчи камтар ба назар мерасанд, вале 

ҷо-ҷо дид мешаванд. Дар баробари ин, дар эҷодиёти Убайд ҳикоёте низ вуҷуд 

доранд, ки дар онҳо ҷараёни рухдод кӯтоҳ буда, матни он ҷумлаҳои камеро дар 

бар мегирад. Аз зумраи ин ҳикоёт «Ҳикояти Одам алайҳи-с-салом» ва «Ҳикояти 

бузург ва зани бадшакли ӯ» ба ҳисоб мераванд, ки матни онҳо бисёр кӯтоҳ аст. Аз 

ҷумла, дар ҳикояти дувуми фавқуззикр ин ҳолат мушоҳида мегардад:  

«Шунидам, ки дар ин рӯзгор бузурге зане бадшакли мастура дошт, ба талоқ 

аз ӯ халос ёфт ва қаҳбаи ҷамиларо дар ақди никоҳ овард. Хотун, чунончи одат 

бошад, салои ом дардод. Ӯро манъ карданд, ки зане мастураро бигзоштӣ ва 

фоҳишае ихтиёр кардӣ. Он бузург аз камоли ҳилму виқор фармудӣ, ки ақли 

ноқиси шумо ба ситри ин ҳикмат нарасад; ҳол он ки ман пеш аз ин г.. мехӯрдам ба 

танҳо ва акнун ҳалво мехӯрам бо ҳазор одамӣ» [Зоконӣ 1991, с. 157].  

Ҳикоёти осори Убайд аз ҳайси чигунагии матн ва теъдоди ҷумлаҳои он, 

ҷараёни тасвири рухдодҳо, махсусан, руҳи ривоятию ҳикоявияшон аз латоифи вай 

фарқ менамоянд ва  то ҳадде миёни ҳамдигар фосила пайдо менамоянд. Теъдоди 

ҷумлаҳо дар ҳикоёти Убайд аз нигоҳи куллӣ тақрибан ҳудуди 17 то 50 ҷумларо 

дар бар мегиранд, ҳол он ки теъдоди умумии латифаҳои Убайд тахминан иборат 

аз 7-15 ҷумла мебошанд. 

Ҳикоёти Убайди Зоконӣ вобаста ба чигунагии тарзи истифода дар матн 

дорои хусусиятҳои алоҳида мебошанд. Ин хусусиятҳо бо тарзҳои истифодаи худ 

аз ҳам фарқ менамоянд. Навъи якум ба ҳикоёте шомил мебошанд, ки дар осори 
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адиб бо сарлавҳаи «Ҳикоят» оварда шудаанд. Аз ҷумлаи ин ҳикоёт 8 ҳикояти 

аввали рисолаи «Дилкушо» ва ду ҳикояти рисолаи «Ришнома» мебошанд, ки қабл 

аз матни онҳо сарлавҳаи «Ҳикоят» оварда шудааст. Аммо дар мавриди ҳикоёти 

аввали рисолаи «Дилкушо» бояд зикр намуд, ки дар онҳо ҷуз аз ҳикояти «Маҳдӣ-

халифа ва аъробӣ» 7 ҳикояти боқимонда бештар бар латоифи нависанда 

алоқамандӣ доранд, зеро дар ҳикоёти мазкур ҷанбаи ҳазлу шӯхӣ ва тамасхуру 

истеҳзо бештар аз ҷанбаи ривоятиву ҳикоявӣ мебошад. Дар ҳикояти «Маҳдӣ-

халифа ва аъробӣ», баръакс, ҷанбаи ривоятиву ҳикоявӣ дар мадди аввал меистад, 

хонанда тавассути шиносоӣ пайдо кардан бо муҳтавои он иттилоотеро аз як 

лаҳзаи ҳаёти халифаи мазкур ҳосил менамояд:  

«Маҳдӣ-халифа дар шикор аз лашкар ҷудо монд. Шаб ба хонаи аъробӣ расид. 

Таоми моҳазарӣ ва кӯзаи шароб пеш овард. Чун косае бихӯрданд, Маҳдӣ гуфт: 

«Ман яке аз хаввоси Маҳдиям». Косаи дувум бихӯрданд, гуфт: «Яке аз умарои 

Маҳдиям». Косаи севум бихӯрданд, гуфт: «Ман Маҳдиям». Аъробӣ кӯзаро 

бардошт ва гуфт: «Косаи аввал хӯрдӣ, даъвии хидматгорӣ кардӣ, дувум, даъвои 

аморат кардӣ, сеюм, даъвои хилофат кардӣ. Агар косаи дигаре хӯрӣ, ҳароина, 

даъвои худоӣ кунӣ. Рӯзи дигар, чун лашкар бар ӯ ҷамъ шуданд, аз тарс бигурехт. 

Маҳдӣ фармуд, ки ҳозираш карданд. Заре чандаш бидод...» [Зоконӣ 1991, с. 184-

185].  

Хусусияти фарқкунандаи ҳикоёти дорои сарлавҳа иборат аз он аст, ки ҳар 

кадоме аз онҳо истиқлоли мавзуӣ доранд ва бо матнҳои пеш ва пас аз худ робитае 

надоранд.  

Тарзи дувум ва сеюми овардани ҳикоёт дар осори Убайд бе сарлавҳа 

мебошад. Дар тарзи дувум ҳикоёти муаллиф бо ду навъ тарҳрезӣ мешаванд: 

аввалан, якбора  ба баёни матлаб оғоз меёбанд, сониян, бо ҷумлаҳои махсус. Дар 

ҳар ду навъи мазкур тарзи баён бар он далолат мекунад, ки матн ба жанри ҳикоят 

тааллуқ дорад. Аксари ҳикоёти «Дилкушо» ва панҷ ҳикояти «Ахлоқ-ул-ашроф» ба 

навъи аввал тааллуқ доранд, дар онҳо матн якбора бо баёни матлаб ибтидо 

мегирад. Аз ҷумла, дар ҳикояти «Ҳикояти дарвеш бо мардуми деҳ» аз рисолаи 

«Дилкушо» Убайд матни ҳикоятро якбора аз баёни матлаби асосӣ оғоз намудааст:  
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«Дарвеше ба дари деҳе расид. Ҷамъе кадхудоён дид, он ҷо нишаста. Гуфт: 

«Чизе бидиҳед, вагарна бо деҳи шумо низ он кунам, ки бо он деҳи дигар кардам. 

Эшон битарсиданд ва гуфтанд: «Мабодо валӣ ё соҳире бошад ва харобӣ аз ӯ ба мо 

расад». Он чӣ хост, бидоданд. Баъд аз он, аз ӯ пурсиданд, ки бо он деҳи дигар чӣ 

кардӣ? Гуфт: «Он ҷо суол кардам, ҳеҷ ба ман надоданд ва он деҳ раҳо кардам ва 

ин ҷо омадам. Агар шумо низ чизе ба ман намедодед, ин деҳ раҳо мекардам ва ба 

деҳи дигаре мерафтам» [Зоконӣ 1991, с. 211].  

Ҳикоёти навъи мазкур низ бо матни умумӣ робитае надоранд ва ҳар яке дар 

мавзуи ҷудогуна матраҳ гардидаанд.  

Аммо дар навъи дувуми тарзи мазкур муаллиф ҷумлаҳои махсусеро амсоли: 

«Яке... фармуда бошад...» [Зоконӣ 1991, с. 153] Аз бузурге дигар марвист...» 

[Зоконӣ 1991, с. 154], «Гӯянд...» [Зоконӣ 1991, с. 147, 160], «Дар баъзе кутуб ин 

ҳикоят мутолиа афтодааст...» [Зоконӣ 1991, с. 169], «Аз ин қароин ва ахвот ин 

ҳикоят шунидаам...» [Зоконӣ 1991, с. 170], «Ривоят кунанд» [Зоконӣ 1991, с. 147], 

«Ва ҳам яке аз бузургони аср... гуфт...» [Зоконӣ 1991, с. 155] ва монанди инҳо 

истифода менамояд, ки онҳо нишон медиҳанд, ки матни ҳикоёт ҷанбаи ривоятӣ 

доранд. Ҳашт ҳикояти «Ахлоқ-ул-ашроф» ва ду ҳикояти «Ришнома» бо чунин 

тарз матраҳ гардидаанд. Ҳикоёте, ки дар рисолаҳои мазкур бо чунин тарз матраҳ 

гардидаанд, ба монанди ҳикоёти «Дилкушо» истиқлоли мавзуӣ надоранд, зеро 

онҳо ҳар яке давоми мантиқии матни қабл аз худ ба ҳисоб мераванд ва барои 

шарҳу тавзеҳ ва пурқувват намудани мундариҷаи матни асосӣ истифода 

гардидаанд.  

Хусусияти фарқкунандаи тарзи сеюм нисбат ба ду тарзи мазкур дар он аст, 

ки он бевосита давоми мантиқии матни қабл аз ҳикоят, ҳатто давоми ҷумлаҳои 

матн ба ҳисоб меравад ва миёни ҳикоят ва матн иртиботи сахти ҷудонашаванда ба 

чашм мерасад. Масалан, дар рисолаи «Ришнома», ҳангоме ки Убайд бо «риш» 

(Ришуддин Абулмаҳосин) суҳбат мекунад ва мегӯяд: «Боре вуҷуди ту сарбасар 

сабаби ваҳшат ва муҷиби нафрат аст», якбора бо чунин тарз «Ҳикояти моҳрӯй ва 

риш»-ро матраҳ менамояд, ҳол он ки муҳтавои ҳикоят на ба риш, балки ба моҳрӯй 
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бахшида шудааст: «Ва яке аз шавоҳиди ҳол он ки дар баъзе кутуб ин ҳикоят 

мутолиа афтодааст, ки...» [Зоконӣ 1991, с. 169].  

Хусусияти тарҳрезии ҳикояти мазкур дар он инъикос мегардад, ки Убайд 

зимни тасвири ҳолати моҳрӯй дар миёни ҳикоят ба риш  муроҷиат менамояд ва ин 

ҳолат робитаро аз баёни матлаб ва мавзуи ҳикоят қатъ намесозад. Ҳамчунин, дар 

баёни маҳрум шудани моҳрӯй аз ҳусну ҷамол ва ошиқонаш ин муроҷиати 

муаллиф ба риш эҳсос мешавад, бо ин ки баёни матлаби ҳикоят қатъ намегардад: 

«Баъд аз чанд рӯз, ки дасти ҳаводиси рӯзгор ва гардиши лайлу наҳор дар рӯяш 

дуди риш аз дудмони ҳусни ӯ баровард ва забон замон... бар ҳусни ӯ хонд, ҳар кӣ 

аз ҷон дар хоки  кӯйи ӯ меовехт, ба баракати ту чун бод аз ӯ мегурехт...» [Зоконӣ 

1991, с. 169].  

Чунонки аз мисоли боло дида мешавад, Убайд зимни тасвири моҳрӯй, ки 

образи асосии ҳикоят мебошад, бе он ки риштаи матлабро қатъ намояд, ба риш 

муроҷиат менамояд ва боз ба асли матлаб мегузарад. Як хусусияти дигари 

ҳикояти мазкур боз дар он инъикос мегардад, ки он барои матни умумии асар, ки 

ба Ришуддин Абулмаҳосин бахшида шудааст, ҳамчун далел хидмат мекунад. 

Яъне, дар рисолаи «Ришнома» ҳикояти боло василаи далелнок намудани матни 

асосии он мегардад. Чунин хусусият дар ҳикояти «Зоҳид ва тарсобача» низ ба 

чашм мерасад. Убайд зимни тасвири охири кори тарсобача риштаи ҳикоятро ба 

сӯйи риш мекашад ва мегӯяд: «Дар унфувони ҳусн мурғони биҳишт мебошанд ва 

дар охири кор сагони дӯзах. Ман ин мегуфтаму риш аз хиҷолат зарду сурх 

бармеомад...» [Зоконӣ 1991, с. 169].   

Вуҷуди чунин тарзҳои матраҳ кардани ҳикоёт ва иртибот додани онҳо бо 

матни асосӣ аз хусусиятҳои аслии ҳикояофарии Убайд дар тарҳрезиву эҷоди 

жанри ҳикоят мебошад. Ин тарзи ҳикоятпардозӣ қабл аз Убайди Зоконӣ дар осори 

дигар қиссапардозон ва ҳикоятгӯён ба назар намерасад ва махсуси ҳунару салиқаи 

эҷодии Убайд мебошад.  

 

 

 



 

92 

 

 

1.3.3. Луғат 

 

Дар эҷодиёти Убайд як навъи насрие истифода гардидааст, ки он шаклан бо 

кутуби луғат шабеҳ аст, вале бо хусусиятҳои худ аз луғатнигории илмӣ фарқи 

назаррас дорад. Зеро ин навъи луғатнигорӣ, агарчи бардошти муаллиф аз оини 

луғатнигории илмист ва бо илми забоншиносӣ иртиботи шаклӣ дорад, аммо ба 

муҷиби назари махсуси муаллиф онро дар эҷодиёти Убайд метавон ҳамчун жанри 

нави адабие таҳти унвони жанри луғат эътироф кард. Ин жанр дар рисолаи 

«Даҳфасл» ё «Таърифот»-и адиб истифода гардидааст.  

Адабиётшинос А. Насриддинов ҳам дар мақолаи худ луғатҳои Убайдро дар 

баробари дигар жанрҳои насрӣ номовар мешавад ва ин нишон медиҳад, ки 

муҳаққиқи мазкур низ қоил бар вуҷуди ҳамчунин жанри адабие дар эҷодиёти адиб 

мебошад: «Ин асарҳои шоир, ки бештар дар шакли афоризмҳои дилчасп, 

ҳикоячаҳои латифамонанд, маънидодкунии луғатҳои одӣ навишта шудаанд, бисёр 

фикрҳои иҷтимоӣ, ҳаҷву танқидҳои хислатҳои қабеҳи табақаи ҳокими асри XIV-

ро дар бар мегиранд. Масалан, дар рисолаи «Даҳфасл» баёни фикри шоир ба тарзи 

луғат аст» [Насриддинов 1955, с. 3].  

То замони Убайд луғатнигорӣ на ба ҳайси як жанри адабӣ, балки дар таркиби 

улуми адабии анъанавӣ ҳамчун қисмате аз илми забоншиносии классикӣ мавҷуд 

буда, собиқаи куҳани худро дошт. Чунонки аз таҳқиқи Мисбоҳиддини Нарзиқул 

дар рисолаи «Адабиётшиносии форсӣ- тоҷикӣ дар асрҳои XIII-XIV» маълум 

мешавад: «Анъанаи мураттаб сохтани кутуби луғати порсӣ аз асри   X шурӯъ 

шуда, қадимтарин намунаи комили то ба мо расидааш «Луғати фурс»-и Асадии 

Тусӣ мебошад» [Нарзиқул 1998, с. 15].  

Инчунин, аз рисолаи мазкур маълум мешавад, ки то даврони фаъолияти 

адабии Убайд кутуби луғат ва фарҳангномаҳои зиёде таълиф шудаанд [Нарзиқул 

1998, с. 15-23]. Ҳамаи фарҳангу луғатномаҳои мавҷуд осори адабии таълимии 

марбут ба илми забоншиносии классикии форсу тоҷик буда, аз назари ҷанбаи 

адабӣ, пеш аз ҳама, аҳаммияти маърифатӣ доранд. Аз назари манбаъшиносӣ ҳам 

луғату фарҳангномаҳои асримиёнагӣ дорои аҳаммияти адабӣ ҳастанд.   
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Луғатномаи Убайд, илова бар он ки аз ҷанбаи адабии махсус бархурдор аст, 

фоқиди ҷанбаи илмӣ буда, дар партави тахайюлоти адабии муаллиф нигошта 

шудааст. Луғатҳои «Таърифот»-и Убайд ҳарчанд шаклан ва қоидатан, яъне аз 

ҳайси қоидаи луғатнигорӣ мутобиқи кутуби луғатанд, аммо дар бобати шарҳи 

маъноии вожаҳо, ки дар осори мазкур бар мабнои маънои аслии онҳо сурат 

мепазирад, тамоман шабеҳи кутуби илмӣ нестанд, зеро онҳо бар асоси 

тахайюлоти шахсии адиб ва зери таъсири авзоъ ва шароити иҷтимоии даврони 

муаллиф ба вуҷуд омадаанд. Бинобар ин, миёни осори насрии Убайд ва дар қиёс 

бо дигар жанрҳои адабии он, монанди ҳикоя ва латифа, луғат ба ҳайси як жанри 

нави адабӣ ҷилва менамояд. Вобаста бар ҳамин хусусияту вазифааш муаллиф 

луғатномаи мазкурро «Таърифот» номгузорӣ кардааст.   

Хусусияти асосии рисолаи «Даҳфасл» ё «Таърифот» аз он иборат аст, ки 

вожаҳову мафҳумҳо дар он чун тарзи шарҳдиҳии вожаҳои кутуби луғат мавриди 

шарҳу тавзеҳ қарор гирифтаанд. Аммо дар ин маврид як хусусияти фарқкунандаи 

вожаҳои шарҳшавандаи «Даҳфасл» аз дигар луғатномаҳо дар он аст, ки тарзи 

шарҳи вожаҳо дар он на маъноӣ, яъне на бар тибқи тавзеҳи анъанавӣ аз рӯйи 

маънию мазмун, балки аз рӯйи мантиқ ва ё натиҷагириҳову баровардаҳои 

мантиқии худи муаллиф сурат пазируфтааст. Ҳунари назарраси нависандагии 

Убайд ҳам дар ибтикороти эҷодияш иборат аз ҳамин аст, ки ӯ вожаҳову иборотро, 

чунонки Парвиз Нотили Холарӣ гуфта, на дар маънои урфиву одатӣ, балки 

«чунонки дар замири мардуми доно ва тезфаҳми замон мегузашта, сабт кардааст» 

[Хонларӣ 1375, с. 132].  

Бинобар ин, фарқияте, ки миёни луғатнигории Убайд ва кутуби луғат дида 

мешавад, ин аст, ки Убайд бар вожаҳову мафҳумҳо ва ашё на аз диди илмиву на 

маънои аслии онҳо, ки хосси услуби фарҳангномаҳо мебошад, балки аз нуқтаи 

назари ҳақиқати воқеии онҳо ва мушоҳидаҳои воқеъбинона, ки дар заминаи вазъи 

замон ва бофти иҷтимоии ҷомеа бармеояд, таваҷҷуҳ намудааст. Масалан, чанд 

мисол аз фасли аввали асар: 

«Ад-дунё – он ҷо ки ҳеҷ офарида дар ӯ осоиш набошад. 

Ал-оқил – он ки ба дунё ва аҳли он мултафит нашавад. 
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Ал-комил – он ки ғаму шодӣ сабаби инфиоли ӯ нагардад. 

Ал-карим – он ки дар ҷоҳу моли мардум тамаъ накунад. 

Ал-одамӣ – он ки некӯхоҳи мардум бошад. 

Ал-мард – он ки сухан ба зиён гӯяд» [Зоконӣ 1991, с. 172].  

Адабиётшиноси рус В.В. Томашевский дар иртибот бо таърифу тавсифи 

мафҳумҳову ашё қайд менамояд, ки осонтарин роҳи пешниҳоду муаррифии ин ё 

он аломат ном гирифтани он мебошад [Томашевский 1959, с. 195].  

Дар иртибот бар гуфтаи муҳаққиқи мазкур, луғоти «Даҳфасл»-и Убайдро 

метавон муаррифиномаи ашхос ва мафҳумҳову ашёи гуногуни алоқаманди онҳо 

эътироф намуд, ки тавассути ҳар яке аз онҳо мафҳумҳову ашё ва ашхоси 

тасвиршаванда ончунонки ҳастанд, номбар мешаванд. Дар таърифоти Убайд ҳар 

як вожа бо феълу хислат ва хулқу хӯйи соҳиби он дар таносуби том қарор дошта, 

хусусиятҳои равонӣ ва ахлоқии ӯро таҷассум менамояд. Аз ин назар, вожаҳо дар 

таърифоти Убайд нақши муҳимеро дар номгир кардани ҳақиқати шахсиятҳои 

асари вай ба иҷро мерасонанд. Як хусусияти назарраси асари мазкури Убайд ҳам 

дар он инъикос мегардад, ки дар баробари шарҳи ҷумлаии мафҳумҳо муаллиф ба 

шарҳи вожаии мафоҳим мепардозад. Дар шуруҳоти мафҳумҳои асар тарзи 

махсуси шарҳ низ истифода гардидааст, ки дар он маънидоди вожаҳо бе истифода 

аз феъл матраҳ гардида, хабари он тавассути ҳиссаҳои номӣ созмон пазируфтааст. 

Ин равиш, чунонки маълум аст, хосси китобҳои луғат ё услуби фарҳангнигорӣ 

мебошад ва нишон медиҳад, ки Убайд ҷиҳати баён ва шарҳи вожаҳову мафоҳим 

таваҷҷуҳи махсусе бар кутуби луғат дошта ва тарзу шакли сохторӣ ё бурунсохти 

фарҳангнигориро дар матраҳ сохтани вожаҳову ибораҳои асари хеш мавриди 

корбурд қарор додааст. Масалан: 

 «Ал-ҷоҳил – давлатёр. 

 Ал-олим – бедавлат. 

 Ал-ҷавод – дарвеш. 

 Ал-хасис – молдор. 

 Ал-номурод – толибилм. 

 Ал-мударрис – бузурги эшон. 
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 Ал-амид – ҳасратӣ. 

 Ал-мафлук – фақеҳ» [Зоконӣ 1991, с. 172-173].   

Чунонки аз намунаҳои боло дида мешавад, Убайд ҷиҳати маънидоди 

мафҳумҳо ду гунаи шарҳ: шарҳи ҷумлаӣ ва шарҳи вожаӣ (яъне, ҳамчун хабари 

ҷумла)-ро мавриди корбаст қарор додааст. Ин хасисаи асари мазкур, бавижа 

шарҳи вожаии он, нишондиҳандаи эҷоз ё муъҷазбаёнӣ дар баёни мафоҳим 

мебошад. Бо ин вижагии худ, яъне баёни муъҷаз «Даҳфасл» аз кулли осори 

классикии форсӣ фарқ менамояд. Равиши муъҷазбаёнӣ минбаъд дар эҷодиёти 

дигар нависандагони форсӣ, аз ҷумла, «Таърифот»-и Мулло Дупиёза мавриди 

истиқболу татаббуъ қарор гирифтааст. 

Дар луғатномаи Убайд тартиби алифбоии вожаҳову мафҳумҳо ба инобат 

гирифта нашудааст. Фарқияти дигари шаклии асари мазкур аз луғатномаҳои дигар 

дар он инъикос меёбад, ки дар он ҳамаи вожаҳо бо артикли арабии «ал» оғоз 

меёбанд ва баъди он вожаҳо ҳама махлуту омехта омадаанд. Чунончи, дар 

намунаҳои поён баъд аз артикли мазкури арабӣ тартиби ҳуруф дар вожаҳо риоят 

нагардидааст: 

«Ал-бозорӣ – он ки аз Худо натарсад. 

Ас-сарроф – хурдадузд. 

Ал-имом – намозфурӯш. 

Ал-қаллоб – заргар. 

Ат-табиб – ҷаллод. 

Ад-даллол – ҳаромии бозор. 

Ал-танбал – куштигир...» [Зоконӣ 1991, с. 175].  

Аммо ин омехтагиву имтизоҷ, дар навбати худ, тартибу низоми муайяни 

худро дорад, ки дар мавзуъҳои махсуси интихобнамудаи муаллиф инъикос 

мегардад. Кутуби луғат маъмулан мавзуӣ нестанд ва ё аз рӯйи мавзуоти вижа 

дастабандӣ намешаванд, вале луғатҳои «Даҳфасл» мавзуиянд ва ҳар яке дар 

вобастагӣ ба мавзуоти вижа матраҳ гардидаанд. Вобаста ба ҳамин тавотури 

мавзуӣ луғатномаи Убайд ба фаслҳои вижа дастабандӣ шудааст. Дар ҳар фасле 

муаллиф кӯшида қисмате аз вожаҳову мафҳумҳоро ба таври махсусу ғайримарсум 
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шарҳу тавзеҳ бидиҳад. Агарчи дар баъзе аз фаслҳои асар, махсусан дар фаслҳои 

аввал, дувум ва шашум, ин якдастиву ваҳдати мавзуъ дар овардани луғот камтар 

ба чашм мерасад, бо вуҷуди гуногунии мавзуъ Убайд кӯшида, то дар чанде аз 

фаслҳои асараш то ҳадде якдастии мавзуиро дар оғози ҳар фасл ҳифз намояд. Аз 

ҷумла, дар фаслҳои сеюм, чаҳорум, панҷум ва ҳафтум ин якдастиву ваҳдати 

мавзуъ бештар эҳсос мешавад.  Чунончи, дар шиносоӣ бо фасли ҳафтум метавон 

натиҷа гирифт, ки мавзуи умумӣ ва воҳиди он нақди шаробу тааллуқоти он ва 

сархушиву майхорагӣ аст: 

«Аш-шароб – мояи ошӯб. 

Ан-нард ва-ш-шоҳид ва-н-нуқл – олати он. 

Ал-чанг ва-л-уд ва-л-мизмар – сози он. 

Ал-чаман ва-л-бустон – мавзеи он. 

Аш-шӯрбо – ғизои он. 

Ҳаҷар-ул-асвад – дег. 

Ал-заҳр – шароби ношто. 

Ал-фориғ – маст. 

Ал-озод – сархуш. 

Ал-оҷиз – махмур. 

Малак-ул-мавт – соқии бериш. 

Қирон-ул-наҳсайн – ду ришдоре, ки ба якдигар бӯса диҳанд. 

Ал-ҷалид – ҳушёре, ки дар миёни мастон бошад. 

Ал-музҳик – масте, ки дар миёни ҳушёрон нишаста бошад. 

Ал-қумош – он чи дар мастӣ ба касе бахшанд ва дарҳол бозситонанд. 

Ал-буволиёс – паймонае, ки бун надорад...» [Зоконӣ 1991, с. 176].   

Як вижагии дигари назарраси «Даҳфасл» дар он ҷилвагар мегардад, ки 

вожаҳову истилоҳот ва ибораҳое, ки дар ин асар мавриди шарҳу маънидоди 

муаллифи он қарор гирифтаанд, ҳамагӣ иртиботи қавӣ бо авзои иҷтимоӣ, 

фарҳангӣ ва ахлоқии худи муаллифи асар доранд. Агар диққат дода шавад, дар 

кутуби луғат ин ҷиҳат ба назар гирифта намешавад ва дар ин маврид дар осори 
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мазкур танҳо тартиби алифбоии он риоят мешавад. Дар ҳамин нуқта аст, ки 

«Даҳфасл»-и Убайд аз ҷамеи кутуби луғат фосила ва фарқият пайдо мекунад.  

Бо таваҷҷуҳи жарф бар мазомин ва маонии таҳтонии асар метавон дарк 

намуд, ки ҳар шарҳу тавзеҳи вожаҳо кинояте аз фазои ахлоқиву иҷтимоии 

даврони худи муаллиф ба шумор меравад. Убайд барои шарҳу тавзеҳи афроди 

мутааллиқ ба қишрҳои гуногуни ҷомеа авзои иҷтимоӣ ва ахлоқи ҳоким бар онро 

маҳак ва ченаки арзишгузорӣ қарор дода, дар ин маврид бар шарҳи маъноии 

мафҳумҳо эътиное накардааст. Масалан, барои шарҳи вожагони мазкур дидгоҳи 

иҷтимоӣ ва ченаки ахлоқии ҷомеа корбурд шудааст, ки ин нишондиҳандаи 

мақоми иҷтимоӣ ва ахлоқии афрод ва шахсиятҳои мавриди шарҳ қароргирифта 

мебошад:  

«Ал-қозӣ – он ки ҳама ӯро нафрин кунанд. 

Ноиби қозӣ – он ки имон надорад. 

Асҳоб-ул-қозӣ – ҷамоате, ки гувоҳӣ ба салаф фурӯшанд. 

Байт-ун-нор – дорулқазо. 

Ар-ришва – корсози бечорагон. 

Ал-шайх – иблис. 

Ал-сӯфӣ – муфтхор. 

Ал-ҳоҷӣ – алайҳиллаъна. 

Ал-имом – намозфурӯш. 

Ал-табиб – ҷаллод» [Зоконӣ 1991, с. 174].   

Аммо бояд дар назар гирифт, ки агар дидгоҳи иҷтимоӣ ва ченаки ахлоқии 

ҷомеаи Убайд дар «Даҳфасл» ба василаи танзу тамасхур роҳандозӣ гардида 

бошад, худи танзу масхара ва суханони муканнои Убайд дар сурати луғат ва тарзи 

нигориши фарҳангнома ифода гардидааст. Тавассути вожаҳову ибораҳо ва 

ҷумлаҳо баррасӣ кардани танзу киноёт ва рисолату вазифаи луғатнигориро ба 

самти тамоман дигар савқ додан аз ҷумлаи хусусиятҳои назарраси жанри 

луғатнигорӣ дар осори Убайд ва  нишондиҳандаи навоварии вай дар иртибот бар 

истифодаи луғат ба ҳисоб меравад.  
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1.3.4. Амсолу панд 

 

Жанри дигаре, ки дар осори насрии Убайд мақоми хосса дорад, амсолу панд 

мебошад. Амсол ва пандномаҳо дар таърихи насри форсӣ собиқаи куҳан дошта, то 

замони Убайд дар осори зиёд мавриди истифода қарор гирифтаанд. Ба сифати 

беҳтарин намунаи амсолу ҳиками форсӣ метавон «Калила ва Димна»-и 

Абулмаолии Насруллоҳро баршумурд. Муаллифи ин асари мондагор зимни 

баррасии ҳикоёту ривоёт, ки маъхуз ва тарҷумашуда аз осори қадими ҳиндӣ 

мебошанд,  намунаҳои зиёдеро аз амсолу мақол ва панду андарзҳо овардааст. 

Аммо бояд зикр намуд, ки миёни кулли пандномаҳову кутуби андарзии форсӣ 

амсоли Убайд ба ҳайси як жанри вижае ҷилва менамояд ва бо хусусияти 

назарраси худ фарқ мекунад. Хусусияти умда ва асосии амсолу ҳиками Убайд дар 

омезишу имтизоҷи сахти онҳо бо танзу киноя мушаххас  мегардад, ки ин хусусият 

то зуҳури Убайд дар эҷодиёти ҳеҷ нависандае мушоҳида намегардад. 

Агарчи дар ҳамаи осори Убайди Зоконӣ панду андарз ва ҳикмату амсол ба 

назар мерасанд, аммо дар ду асари вай: «Садпанд» ва «Наводир-ул-амсол» нақши 

барҷастатар доранд. Асарҳои мазкур махсус ба панду ҳикмат бахшида шудаанд ва 

ҳадафи аслии муаллиф ҳам аз эҷоди ин ду асар баёни афкори пандуандарзӣ, 

ахлоқӣ ва ҳикамӣ аст. Миёни пандномаҳои ин ду асар фарқиятҳои вижа мавҷуд 

мебошанд: якум ин ки, панду андарзҳои «Садпанд» форсӣ ва аз «Наводир-ул-

амсол» арабиянд, дувум, пандномаҳои «Садпанд» дар асоси танзу киноя ва 

ришханду истеҳзо навишта шудаанд. Ин равиш аз услуби умумии коргоҳи эҷодии 

нависанда бармеояд ва баёнгари чунин нукта аст, ки назари муаллиф бар панду 

ҳикматҳои асар холисона, яъне сирф ба манзури андарз додан ва насиҳат кардан 

набуда, таҳти он мақсади ниҳоии дигаре нуҳуфта аст, ки ғарази аслӣ аз дарёфти 

ҳамин маънии таҳтонӣ ба даст меояд. Ҳамин мақсади ниҳоии Убайд, аз ҷумла, аз 

ба кор гирифтани панду андарзҳои фарогири ҳаҷву масхара ва интиқод намудани 

ахлоқи ҷомеааш мебошад, ки дар мисоли табақаҳои воломақоми он амалӣ 

гаштаанд. Аммо дар «Наводир-ул-амсол» чунин хасиса ба чашм намерасад, зеро 

он орӣ аз танзу киноя аст ва панду андарзҳои он холисонаву шаффофанд.  
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Фарқияти дигар дар лаҳни гуфтор ва услуби нигориши «Садпанд» инъикос 

меёбад, ки панду андарзҳо дар он ба наҳви басо талху тунд ва дар аксари маворид 

дорои қабоҳату суханони фаҳш матраҳ гардидаанд. Аммо «Наводир-ул-амсол» 

тамоман орӣ аз қубҳи сухан ё қабоҳати гуфтор аст. 

Дар асоси таҳқиқоти оморие, ки мо дар атрофи танзҳои рисолаи «Садпанд» 

анҷом додем, муайян намудем, ки дар асари мазкур ҳудуди 80 танз истифода 

гардидааст. Танзҳои мазкур ҳам ахлоқӣ, ҳам иҷтимоӣ ва ҳам ғайриахлоқиянд ё 

ишорат бар фаҳшу маноҳӣ мекунанд.  Масалан, дар каломи зерини Убайд, ки 

ҷиддӣ менамоянд, танзе нуҳуфтааст, чун тавассути он Убайд ишораи малеҳе бар 

маъшуқбозиву маноҳии афроди даврони худ менамояд:  

«Баракати умр ва рӯшноии чашм ва фараҳи дил дар мушоҳидаи рӯйи некӯ 

шиносед» [Зоконӣ 1991, с. 179].  

Қайд кардан бамаврид аст, ки танзи дар ҷумлаи фавқ истифодашуда 

малеҳтарин танзи Убайд ба ҳисоб меравад, чун ҷамеи танзҳои дар асар 

бакорбурда басо сахту дағал ва дорои суханони фаҳшу берун аз доираи одоби 

гуфтор мебошанд, ки овардани намунаҳое аз онҳо ин ҷо амре муҳол хоҳад буд. 

Танзҳои малеҳ, яъне орӣ аз фаҳши сухан дар «Садпанд» агарчи каманд, аммо басо 

нишонрасанд ва ишорати хуби муканно бар ахлоқ ва тарзи сулуки афроди ҷомеаи 

муаллифи он ба ҳисоб мераванд. Масалан, дар пандномаи зер, ки мавзуи он 

«таблиғ» аз дурӯғгӯӣ мебошад, Убайд ишорат бар ривоҷи ҳақситезиву дурӯғгӯйӣ 

дар даврони худ менамояд:   

«То тавонед, сухани ҳақ магӯед, то ба дилҳо гарон нашавед ва мардум 

бесабаб аз шумо наранҷанд» [Зоконӣ 1991, с. 179].  

Дар суханони фавқ Убайд ишорат бар он менамояд, ки дар замони вай сухани 

ҳақ ботил гардида, афроди ҷомеаи ӯ бештар майл бар суханони дурӯғу 

ғайриҳақиқӣ менамоянд. Зимнан, қайд кардан бамаврид аст, ки панди мазкури 

Убайд як навъ бардоште аз ҳикмати маъруфи Саъдӣ: «Дурӯғи маслиҳатомез беҳ 

аз рости фитнаангез» мебошад.  

Баъзан дар пандномаҳои Убайд ҳам ҷиддияти сухан ва ҳам асари танзу 

киноят ва тамасхур ба чашм мерасад, агар дар қисмате аз панд сухани бепарда 
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корбурд шуда бошад, дар қисмате аз он сухани маҷозӣ эҳсос мешавад. Масалан, 

дар панди зерин ин вижагӣ дида мешавад:  

«Ҷавонӣ беҳ аз пирӣ, сиҳҳатӣ беҳ аз беморӣ, тавонгарӣ беҳ аз дарвешӣ, ғарӣ 

беҳ аз қалтабонӣ, мастӣ беҳ аз махмурӣ, ҳушёрӣ беҳ аз девонагӣ донед» [Зоконӣ 

1991, с. 182].  

Чунонки дида мешавад, дар қисмати ҷавонӣ беҳ аз пирӣ, сиҳҳатӣ беҳ аз 

беморӣ, тавонгарӣ беҳ аз дарвешӣ, ҳушёрӣ беҳ аз девонагӣ шаффофияту ҷиддияти 

сухани муаллиф аён аст. Зеро, дар ҳақиқат, он чи вай гуфта ва як сифатро бар 

дигар бартар шуморидааст, айни ҳақиқат аст. Аммо дар қисмати ғарӣ беҳ аз 

қалтабонӣ ва мастӣ беҳ аз махмурӣ сухан холисона, яъне орӣ аз маҷоз нест ва 

муаллиф онро ба василаи танзу киноя пардохтааст. 

Дар пандномаҳои Убайди Зоконӣ суханони вай аксаран аз тариқи фаҳш ва 

суханони хориҷ аз доираи ахлоқ матраҳ гардидаанд. Ин хасиса яке аз нишонаҳо ва 

шохисаҳои сабкиву услубии асар маҳсуб мешавад. Агар дар осори манзуми Убайд 

суханони дорои қабоҳат ва фаҳшомез дар ҳазлиёти ӯ, ки дар анвои гуногуни 

шеърӣ пардохта шуда, бештар ба назар расанд, дар осори мансури вай ҳамчунин 

суханон ҷойи худро ба пандҳои мансури вай медиҳанд. Пандномаҳои мансури 

Убайдро метавон махзани фаҳшиёти форсӣ дар таърихи насри он эътироф намуд. 

Бо шиносоии комилу ҷиддӣ бо муҳтавои панду андарзҳо метавон бар ин натиҷа 

расид, ки мақсуди асосии муаллиф аз овардани онҳо, дар асл, на панду андарз 

додан бар афроди ҷомеаи худ ва, умуман, хонандагони хеш, балки ишораи 

муканнову тамасхуромезона бар тарзи сулук ва рӯзгузаронии ақшори гуногуни 

ҷомеааш, бахусус, қишри бонуфузи он ва, махсусан, табақаи нуфузманди руҳонии 

замонаш мебошад. Ин аст, ки дар сар то пойи пандномаҳои адиб ашхоси руҳонӣ, 

ба мисли шайх, зоҳид, муаззин, воиз, фақеҳ, қозӣ вомехӯранд, ки маҳалли 

масхараву ришханди вай воқеъ гардидаанд. Ҳар ҷо ки Убайд афроди мазкурро дар 

асари худ истифода менамояд, онҳоро танҳо ба манзури таҳқиру тамасхур ба кор 

мебарад. Афроди мутааллиқ бар қишри руҳонӣ таҳрикдиҳандаи афкори танзомези 

Убайд маҳсуб мешаванд. Ҳадафи асосии Убайд ҳам аз корбурди ашхоси мазкур 

ифшои маноҳӣ ва фаҳш миёни ин табақа аст, ки дар даврони вай бисёр роиҷ 
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гардида, омили ривоҷи бадахлоқӣ миёни мардум гашта буд. Аммо манзури аслии 

Убайд дар бидоят ва кунҳи худ танҳо ифшои аҳвол ва сирати табақаи мазкур нест, 

балки изҳори нигаронӣ ва ғаму андуҳ аз ривоҷи кори онҳо аст, ки маноҳиву 

фаҳши умуми ҷомеаро дар пайи худ меорад. Ин аст, ки дар яке аз пандномаҳои 

худ Убайд хонандаро бар он водор менамояд, ки сухани ҳазлро ҷид(д) бидонанд 

ва онро эътироф биниҳанд ва шахси ҳазлгӯро эҳтиром намояд:  

«Ҳазл хор мадоред ва ҳаззолонро ба чашми ҳақорат мангаред» [Зоконӣ 1991, 

с. 183].  

Убайд афроди мутааллиқ бар табақаи руҳониро беҳуда мавриди танзҳои 

ракику сахти хеш қарор надодааст. Афроди мазкур пешоҳангони ахлоқии ҷомеаи 

мутамаддин ба ҳисоб мераванд ва саҳми онон дар пешрафти ахлоқи шоистаи 

мардуми ҷомеаи мазкур басо бузург аст. Аммо аз он чи Убайд дар ҷамеи осори 

мансури хеш дар мавриди намояндагони воломақом ва бонуфузи руҳоният дар 

силки таҳрир оварда, симои манфуру манфӣ ва бадахлоқу муғоири ахлоқи 

шоистаро дар манзари хаёли мо инъикос менамояд. Рафтори берун аз доираи 

ахлоқи мутадаййин ва убури хатти машии ин ахлоқ афроди табақаи руҳонии 

даврони Убайдро дар назари оммаи мардум ба ҳайси ашхоси маҳрум аз сифот ва 

хисоли ҳамидаи инсонӣ муаррифӣ менамоянд. Ба гуфтаи Ардашери Баҳманӣ, 

«тӯдаи мардуми асри Убайд ба риё ва тазоҳури воизон ва шайхон воқифанд ва 

медонанд, ки ин табақа аъмолашон бо гуфторашон тафовут дорад» [Баҳманӣ 

1375, с. 55].  

Аз ҳамин дидгоҳ аст, ки Убайд ҳам ба ҳайси як нафар фарди даврони хеш, ки, 

аз як сӯ, аз тариқи машоғили худ бо доираи дарбор ва табақаи воломақоми руҳонӣ 

иртибот дошт ва, аз сӯйи дигар, аз тариқи бархурди мудовим бо аҳли бозору 

мардуми одии кӯча ва, махсусан, табақаи рунуд ва қаландарон, ки Убайд мудом 

дар осори хеш аз онҳо ҷонибдорӣ намуда, тарзи сулуки онҳоро тавсиф менамояд, 

аз фикру ақидаи онон нисбат бар «пешоҳангони ахлоқӣ»-и ҷомеаи худ, яъне 

руҳониён огоҳ буд, назари хуше бар табақаи мазкур надошт. Убайд афроди ин 

табақаро ба ҷиҳати рибову ришва, дурӯғгӯйиву фиреб, найрангу шайтанат, 

судхӯриву қаллобӣ, фаҳшу маноҳӣ ва болотар аз ин гуноҳҳо, ки онҳоро бар забон 
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наметавон овард, ҳамчун тимсоли бадтарин ва манфуртарин инсон дониста, 

ононро ба ҳеҷ ваҷҳ сазовори суханони шоиста намедонад. Ҳама суханоне, ки 

Убайд дар пандномаҳои худ нисбат ба табақаи руҳонӣ раво дониста, басо 

нигаронкунанда ва тааҷҷуббарангез хоҳанд буд, чун ин суханон пешоҳанги 

ахлоқӣ будани афроди ин табақаро рад намуда, бар ҳақиқати воқеии ин табақа 

хатти бутлон мекашад.   

Убайд дар ин асараш шайхонро бо тамасхур шайхакон мегӯяд ва шунидани 

суханони онҳоро муставҷиби гумроҳиву гирифторӣ бар балои охират медонад 

[Зоконӣ 1991, с. 179]. Ин муносибати Убайд ба шахси шайх агар, аз як тараф, 

нафрати зиёди ӯро нисбат бар ин риҷоли бонуфузи ҷомеа талаққӣ бикунад, аз 

ҷониби дигар, нишондиҳандаи аъмол ва сифоти бади шахси шайх аст. То он 

дараҷа нисбат ба аҳли зуҳд нафрат дорад, ки дурӣ аз онҳоро муҷиби саодати 

инсон медонад [Зоконӣ 1991, с. 179]. Талқин менамояд, ки аз масҷид дуртар хона 

гузинед, то овози нохуши муаззин муҷиби дарди сари шумо нагардад  [Зоконӣ 

1991, с. 179]. Убайд аз он дар андуҳ аст, ки афроди воломақоми табақаи руҳонӣ ба 

таври дастаҷамъӣ гирифтори ҳаромӣ ва маноҳии иҷтимоиянд [Зоконӣ 1991, с. 

181].  

Убайд шайхонро, ки тибқи талабот ва русуму қавоиди динӣ мебоист 

пешоҳанги ахлоқии ҷомеаи мутадаййин бошанд, ба риштаи нақди ҳазломез 

кашида, онҳоро дар баробари афроди дигари паст қарор медиҳад ва дурӣ ҷустан 

аз онҳоро талқин менамояд [Зоконӣ 1991, с. 182]. Қозӣ намояндаи адолати давлат 

ва нишондиҳандаи ҳақиқати ҳаёти ҷомеаи он давлат аст ва тибқи талаботу русуми 

ҷомеаи динӣ, оинаи инсофу адл ба ҳисоб хоҳад рафт, чун ҳар сухане, ки қозӣ 

мезанад, ҳақиқатро ҷилва менамояд ва он айни адолат аст. Аммо Убайд шахси 

қозиро, баръакс, оинаи макру найранг ҷилвагар намуда, ҳушёр будан аз фиреби 

қозӣ ва гирифтор нашудан ба доми найранги ӯро таъкид менамояд [Зоконӣ 1991, 

с. 182]. Нафрату бадбиние, ки Убайд нисбат ба табақаи руҳонӣ дорад, назири онро 

дар таърихи адабиёти форсӣ дар эҷодиёти ягон шоиру нависандае наметавон 

пайдо намуд. Убайд шайхону фақеҳонро ҳаромзода мегӯяд ва бар тухмаи онон 

шубҳа дорад [Зоконӣ 1991, с. 183].    
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Дар пандномаҳои Убайд ҷуз аз табақаи руҳонӣ ашхоси зиёди дигар иштирок 

менамоянд, ки Убайд онҳоро низ ҷиҳати масхараи даврони худ ва намоён кардани 

сатҳи ахлоқи ҷомеааш истифода намудааст. Ҷамеи тимсолу симоҳои асар ҷиҳати 

танзҳои ҳадафмандонаи муаллифи он ба кор гирифта шуда, тавассути инъикоси 

ҳар яке қисмате аз ҳаёти иҷтимоии даврони адиб ва тавассути коргирии ҷамеи 

онҳо кулли паҳлуҳои он мавриди интиқодоти тамасхуромезонаи Убайд воқеъ 

гардидаанд. Аммо бояд тазаккур дод, ки тимсолҳову симоҳои асар ҳамагӣ 

маҷҳулу номушаххасанд ва адиб ба ифодаи ҳайсияти ахлоқиву сифатӣ, ҷинсӣ ва 

касбиву ҳирфаии онҳо иктифо кардааст. Чунончи, дар асар мо бо ашхосе, ба 

монанди каҷмизоҷон, бахилон, дурӯғгӯён, марди бисёргӯй, суханчин, сифла, 

нодонон, ҳосидон, мутакаббирон, худпарастон, хоҷагон, бузургон, риндон, 

мастон, бангиён, қаландарон, духтар, духтари шайхакон ва авонон ва фақеҳон, 

духтари хатиб, доя, қобила, занакон, занон, занони мастур, занони пир, занони 

ҷавон (-и шавҳар ба сафаррафта), зани носозгор, қалтабон, ятимон, ғуломон, 

мустаҳиқон, ҳезон, гадозодагон, ғуломзодагон, рустоизодагон, хешон, хасисон, 

хидматгорон, хидматгори ҳуҷҷатгир, ғуломбачагони турк, соқиёни ришдор, 

хотун, ҳоким, соҳибдавлат, ошиқ, шоҳид, маъшуқ, гурӯҳи ниммаст, ҷавон, 

кӯдакони ноболиғ, қаҳбагон, кингон, устодон, валиаҳдон, шоирон, масхарагон, 

навхатон, мутрибони нохушовоз, фолгирон, мурдашӯён, кингаразанон, 

шатранҷбозон, давлатхӯрдагон, бозмондагони хонадонҳои қадим, фалакзадагон, 

бозориён, муғулон, фарзанд (-е, ки фармон набард), дӯсти беманфиат, 

шаробфурӯшон, бангфурӯшон, ҷӯлоҳа, кафшгар ва амсоли инҳо бархӯрд 

менамоем, ки дорои ҳайсиятҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ, ҷинсӣ, касбукорӣ, синнусолӣ ва 

ғайра мебошанд. Чунонки дида мешавад, ашхоси мазкур ҳамагӣ маҷҳулу 

номушаххас мебошанд ва танҳо аз нигоҳи ҳайсияте, ки фавқан қайд гашта, 

шохисаи нисбӣ доранду бас. 

Тибқи меъёрҳои арзишгузории ахлоқии Убайди Зоконӣ ҳамаи ашхоси дар 

боло зикршуда дорои симои манфиву накӯҳида буда, назари муаллиф бар ҳамаи 

онон нохуб аст. Агар ҳакимон Афлотун, Арасту, Насируддини Тӯстӣ ва шоҳ 

Анӯшервони Одил, ки дар қисмати дебочаи асар оварда шудаанд ва вожаи 
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«азизон»-ро, ки дар пандномаи нахустин оварда шуда, ба инобат нагирем, 

тамомии ашхоси дар асар истифодашуда манфиянд ва аз назари ҳайсияти ахлоқӣ 

дорои арзиши номустаҳсан мебошанд.          

Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ панду андарзҳои арабӣ ҳам аз мақоми хос 

бархурдор мебошанд. Ин пандҳоро вай бо вожаи арабии амсол дар рисолаи 

арабии худ «Наводир-ул-амсол» истифода кардааст. Асари мазкур дар эҷодиёти 

адиб ягона асаре мебошад, ки, аввалан, пурра бо забони арабӣ таълиф гардидааст, 

сониян, муҳтавои он комилан иборат аз панду андарз мебошад.  

Амсол вожаи арабӣ ва ҷамъи вожаи масал буда, дар кутуби луғат дар чаҳор 

маънӣ маънидод шудааст: 1) намуна, мисол; 2) мисли, монанди; 3) мақол, 

зарбулмасал; 4) тамсил, маҷоз [Баранов 1984, с. 742]. Аз ин паҳлуҳои маъноӣ 

маонии сеюм ва чаҳоруми он бо амсоли Убайд мувофиқат менамоянд, зеро 

муҳимтарин вижагии «Наводир-ул-амсол»-и Убайди Зоконӣ, чунонки қаблан зикр 

намудем, дар шакли амсол овардани панду андарзҳо ва суханони пурҳикмат 

мебошад. Убайд метавонист тамомии пандномаҳои асарашро аз номи худ ё ҳамин 

тавр, бе овардани унвони шохисе ва ё аз номи шахси ғоиб биёварад. Аммо ӯ хуб 

медонист, ки овардани суханони андарзиву ҳикматнок аз номи соҳибони аслӣ ё 

моликони онҳо, ки намояндагони бузург ва маъруфи дин ва илму фарҳанг 

мебошанд, бори ахлоқӣ ва маънавии он ва, бар илова, таъсирбахшии онро афзун 

мегардонад. Албатта, қисмате аз ҳикматҳоро Убайд аз номи худ низ оварда ва 

онҳо аз ҳайси бори маъноиву мантиқӣ ва ахлоқӣ-эстетикӣ дорои вазн низ ҳастанд.  

Аксари кулли пандномаҳои «Наводир-ул-амсол» марбут бар гуфтаҳои 

риҷоли бонуфузи динӣ ва фарҳангиву ахлоқӣ мебошанд, ки дар даврони ҳаёти 

хеш ва дар муддати асрҳои зиёд то замони адиб мояи ифтихори башарият ва 

намунаву улгуи тарзи ҳаёти солими инсоният будаанд. Ин ашхоси «Наводир-ул-

амсол» иборатанд аз паёмбарон ва намояндагони маъруфи динӣ, ба монанди Нӯҳ 

(а.), Довуд (а.), Сулаймон (а.), Юсуф (а.), Мӯсо (а.), Исо (а.), Муҳаммад (с.), Алӣ 

(а.), Маъмуни халифа, Ҳорунаррашид, Шақиқи Балхӣ (р.), Ҷунайди Бағдодӣ (р.), 

Иброҳими Адҳам (р.); шоҳони бостон, амсоли: Ардашер, Яздгирд, Анӯшервон, 

Доро, Искандар, Абулайно; ҳакимону донишмандон: Луқмон, Буқрот, Суқрот, 
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Арасту, Афлотун, Ҷолинус, Булинос, Диюҷонис, Бузургмеҳр, Файсоғурас, 

Озарбод, Ибни Сино, Асмоӣ.  

Андарзҳо ё амсоли пандуахлоқии «Наводир-ул-амсол» муштамил бар як 

мавзуи воҳид ё як маҷмӯаи мавзуоти мушаххас набуда, мавзуъҳои гуногунро дар 

бар гирифтаанд. Бо ҳамин ҷиҳат, яъне ғаномандии мавзуъҳои пандуахлоқии худ 

«Наводир-ул-амсол» аз кулли осори насрии Убайд фарқ менамояд, чун дар 

эҷодиёти адиб ягон асаре бо ин теъдоди зиёд фарогири мавзуъҳои андарзиву 

ахлоқӣ нест. Завқбахшӣ ва муассириву шавқоварии асар ҳам дар ҳамин тавотури 

мавзуоти ахлоқӣ дар он аст. Дар «Наводир-ул-амсол» муаллиф зиёда аз 50 

мавзуъро дар силки масал кашида, ба василаи онҳо панду андарзро ба сурати 

тамсил матраҳ сохтааст. Асоситарин мавзуъҳое, ки дар амсоли Убайд матраҳ 

гардидаанд, инҳоянд: некӣ кардан барои мардум, дурӣ ҷустан аз бадкорӣ, дар 

фикри тиҳидастону гуруснагон будан, доимо ба неъмат шукр кардан, риоят 

кардани хомӯшӣ миёни мардум, аз бисёргӯйӣ дурӣ ҷустан, аз корҳои зараррасон 

парҳез кардан, тоқат кардан ба сахтиҳову мушкилот, дурӣ ҷустан аз майхорагӣ, аз 

худситоӣ чашм пӯшидан, ҳалиму меҳрубон будан ва дурӣ ҷустан аз дуруштиву 

сахтгуфторӣ, парҳез кардан аз адовату душмании мардум, қадри меҳмонро ба ҷой 

овардан, хоксорию фурӯтанӣ ва қаноату додро пеша кардан, ғанимат доштани 

фурсатҳои ҳаёт, фаромӯш накардани ин ки фурсати умр зудгузар ва дербозгашт 

аст, ба кишоварзӣ машғул шудан, ба кору амал машғул кардани худ ва фарзандон, 

ба шахсони аҳмақу аблаҳ дониш наомӯхтан, кам хӯрдан ва бад-ин тариқ зиёд 

кардани муддати умр, дар як ҷой бисёр нанишастан ва шахси худро бемор 

накардан, аз рӯйи эътидол хоб кардан, ҷисми худро бемор накардан ва онро дар 

ҳабс қарор надодан, айби худро шинохтан ва эътироф кардан, хушнуд шудан аз 

касе, ки дар пайи ҷустани айбҳои туст, ғамгин шудан аз касе, ки ҳамвора туро 

меситояд, аз аъмоли зишти шаҳвонӣ дурӣ ҷустан, ҳама чизро аз Худой хостан, 

ҳамеша тарс аз Холиқ доштан ва худро ниёзманди ӯ донистан, парҳез кардан аз 

хашм ба ҳангоми омадани мушкилот ва хатаре, ҳамеша шахси худро зебову тоза 

доштан, бо бадкорон ва мардуми бадахлоқ нанишастан ва парҳез кардан, 

нахондани касе, ки туро ба суфрааш намехонад, ҳамеша барои муҳайё кардани 
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рӯзӣ кӯшидан, дастгир ва ифшо кардани дузд ва баргардонидани вай аз роҳи бад, 

бародаронро ҳеҷ гоҳ аз худ наранҷонидан, дар зиндагонӣ саховатро пеша кардан, 

рӯзгори худро бефоида сипарӣ накардан ва дар ҳаёт аз пайи амалҳои солеҳ шудан, 

доимо аз фитнаи дунё огоҳ будан, беҳуда барои ҳар чиз ғам нахӯрдан ва муддати 

ҳаёти худро кам накардан, бо дӯстони падар дӯстӣ кардан, аз ришва ҷиддан дурӣ 

ҷустан ва бад-он чашмони худро кӯр накардан, аз ислоҳи аҳмақ дурӣ ҷустан ё дар 

пайи кумак бар аблаҳ нашудан, барҳазар будан аз касе, ки доимо ноумеду маъюс 

аст, барҳазар будан аз касе, ки бар дӯстии ту боварӣ надорад, аз фурӯ гузоштани 

кори зишт дурӣ наҷустан, аз убур кардани мушкилот наҳаросидан, қадри хома, 

яъне қаламро ҳамеша пос доштан, ҳамеша дар фикри андӯхтани адаб будан, барои 

таоми хуб хӯрдан ва соҳиби ризқу рӯзӣ шудан пешаеро интихоб кардан ва фаро 

гирифтан, агар дӯсти аз худ ранҷондаро бо сухану меҳрубонӣ дил ба даст наёрӣ, 

бо симу зар дили ӯро мулоим гардон, аз суханони ёваву беасос дурӣ ҷустан ва 

бад-онҳо худро дар вартаи душмании дигарон қарор надодан, омадҳо ва 

комёбиҳои ҳаёти худро ғанимат шуморидан ва бад-онҳо хушнуд шудан, аз 

ишқварзӣ дурӣ ҷустан, чун оғози он васвос ва анҷоми он ифлос аст, то 

чиҳилсолагӣ илмҳоро аз худ кардан ва сармояи ояндаи худро омода кардан, дар 

хайру саховат ифрот накардан.    

Ин панду андарзҳо бепардаву рамз ва бе истифода аз васоити 

мармузкунандаи сухан, яъне танзу киноя ва монанди инҳо ифода ёфтаанд. Афкору 

андешаҳои муаллиф дар баёни амсоли хеш, аксаран, озоду бепарда сурат 

пазируфта, ба ин тариқ, дарёфти маънию мазмунро барои ҳар хонанда осон 

мегардонад. Ин ҷиҳати асар ҳам аз хусусиятҳои назарраси он ба ҳисоб меравад. 

Гуфтаҳои болоро дар мисоли панду андарзҳои зерин метавон ба исбот расонид: 

 «Қола Луқмону: «Ад-даҳру аҳзақу-л-муаддибин» – «Луқмон гуфт: «Рӯзгор 

ҳозиқтарин адабкунандагон аст» [Зоконӣ 1383, с. 286]. 

Ва ё: «Қола набию (с.): «аттакаббуру маа-л-мутакаббар садақатун» – 

«Паёмбар (с.) гуфт: «Гарданкашӣ бо гарданкаш садақа аст» [Зоконӣ 1383, с. 288]. 
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Ва: «Қола Буқроту: «ал-оқилу ятрук моюҳиббу ва ястағна амма якраҳу» –  

«Буқрот гуфт: «Хирадманд он чиро, ки дӯст медорад, раҳо месозад ва аз он чи 

намеписандад, бениёз мегардад» [Зоконӣ 1383, с. 292]. 

Ҳамчунин: Бузурҷмеҳр гуфт: «Қола Абӯзарҷмеҳру: «Самарату-л-қаноати 

роҳатун ва самарат-ут-тавозуъ ҳурматун» –  «Меваи қаноат роҳат ва меваи 

фурӯтанӣ эҳтиром аст» [Зоконӣ 1383, с. 292]. 

Ва: «Қола Арасту: «Ло таассуф ала мафқудин ло юриддуҳу илайка-л-фавту ва 

ло тафраҳа ли мавҷудин ло ятруку илайка-л-мавту» – «Арасту гӯяд: «Бар 

гумгаштае, ки фавт онро ба сӯйи ту бознамегардонад, андӯҳ махӯр ва бар 

мавҷуде, ки мавт онро бар ту раҳо намесозад, шодмонӣ макун» [Зоконӣ 1383, с. 

293]. 

Чунонки дида мешавад, дар ҳеч кадом аз мисолҳои мазкур асари рамзу киноя 

ва суханони мармузгунаи танздор мавҷуд нест, ҳамагӣ дар ҳамон маънои 

зоҳирияшон фаҳмида мешаванд ва дар худ дарунмаънӣ ё маънои ботиние 

надоранд.  

Панду андарзҳои Убайд дар асари мазкур аз ҳайси ҳаҷму андоза аксаран 

кӯтоҳу мухтасаранд. Мутарҷими асар Алиасғари Ҳалабӣ дар боби ҳамин 

хусусияти осори Убайд ҳунари вайро бо Умари Хайём ва Ҳаким Низомӣ муқоиса 

карда, чунин қайд менамояд: «Убайди Зоконӣ низ дар нависандагӣ ҳамин шеваро 

дошта ва камтар достоне аз ӯ аз як сафҳа бештар аст. Вале дар ҳамон як сафҳа 

ҷаҳоне аз танзу факоҳат ва зебоӣ ва зарофат нуҳуфтааст ва аз ҳамин ҷост, ки дар 

оғози ин китоб гуфтем: дар фанни худ назире надорад» [Баҳманӣ 1375, с. 281]. 

Албатта, суханони муҳаққиқи мазкур, умуман, бар ҳамаи осори насрии Убайд 

тааллуқ доранд, на танҳо бар «Наводир-ул-амсол», вагарна, дар ин асар аслан 

нишоне аз танзу факоҳат ба назар намерасад. Вале дар мавриди кӯтоҳбаёниву 

мухтасаргӯйӣ ҳақ бар ҷониби Алиасғари Ҳалабӣ аст, чун аксари матнҳои осори 

насрии Убайди Зоконӣ, махсусан «Наводир-ул-амсол»-и вай, дар ниҳояти эҷозу 

ихтисор навишта шудаанд. 

Убайд панду ҳикматҳои асари худро аз номи ҳамин шахсон овардааст ва 

онҳоро дар шакли амсол нишон додааст. Тамоми амсоли овардаи Убайд аз ҳайси 
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бори ахлоқиву маънавӣ дорои арзиши баланд буда, барои хонандагони худ 

таъсири қобили таваҷҷуҳ мерасонанд. Ба забони асли он муҳаққиқони арабидон 

баҳои сазовор дода, ба дониши муаллифи он офарин хондаанд. Забони тарҷумаи 

он ҳам шоистаи таҳсин аст, чун он аз ғалатҳои имлоиву услубӣ ба куллӣ озод аст 

ва асолати забони форсӣ-тоҷикӣ аз ҳайси корбурди вожагони ноби бостонии 

порсии дарӣ дар он то ҳадди зиёд риоя гардидааст.  

 

1.3.5. Дигар жанрҳои адабӣ 

 

Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ, илова бар жанрҳои дар боло зикршуда, 

жанрҳои дигар ҳам қобили шинохтанд, ки инҳо жанрҳои памфлету пародия ва 

нома (мактуб, руқъа) мебошанд. Жанрҳои памфлет ва пародия дар эҷодиёти адиб 

хосияти умумӣ дошта, жанри нома танҳо дар сохтори як асари ҳаҷман хурде 

дучор мешавад, ки «Мактуби қаландарон» ном дошта, дар дохили рисолаи 

«Дилкушо» маҳфуз аст.  

Иброҳим Усмонов зимни таҳқиқоте, ки оид ба ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ ба 

анҷом расонида, бар ин назар аст, ки дар осори Убайд жанрҳои памфлет ва 

пародия ҳам мавҷуд мебошанд [Усмонов 1991, с. 23-54, 54-69]. Агарчи андешаҳои 

муҳаққиқи мазкур дар иртибот ба мавҷуд будани жанрҳои памфлет ва пародия 

дар осори Убайд аз ҷониби муҳаққиқони дигар, ки дар атрофи жанрҳои 

публитсистӣ таҳқиқот ба анҷом расонидаанд, қобили қабул шумурда шудаанд 

[Каримова 2015, с. 2-3] ва дорои арзиши баланди илмӣ низ ҳастанд, аммо бинобар 

он ки жанрҳои мазкур дар замони муосир бештар ба илми публитсистика тааллуқ 

доранд, мо аз баррасии муфассали онҳо дар осори Убайд сарфи назар намудем. 

Аммо назариётеро, ки И. Усмонов дар иртибот бар ин мавзуъ баён дошта, мо 

зимни баррасии ҳаҷвиёт, танзиёт ва андешаҳои иҷтимоии Убайди Зоконӣ, ки 

ҳамагӣ зимни ҳикоёт ва латоифи ҳаҷвии ӯ баррасӣ шудаанд, мавриди истифода 

қарор додаем. Чи тавре ки муҳаққиқи мазкур қайд намудаанд, памфлет – чун 

жанри ҳаҷвии публитсистӣ «воситаи маҳкум намудани ақидаҳову падидаҳои 

зараровари сиёсӣ, амалиёт, психология ва идеологияи душманона ва низоми 
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вайроншудаи иҷтимоӣ мебошад» ва адиб тавассути памфлет норизоияти хешро ба 

василаи ҳаҷву масхара инъикос менамояд [Усмонов 1991, с. 23]. Муҳаққиқи 

мазкур бо ин васила памфлетро, ки ҳамчун жанри публитсистӣ зойидаи асрҳои 

охир аст, бо андешаҳои иҷтимоӣ, интиқодӣ ва ҳаҷвии Убайд алоқаманд намуда, 

дар ҷустуҷӯи нишонаҳои ин жанр дар осори адиби асримиёнагӣ мешавад. Аммо, 

ба назари мо, ин нишонаҳоро аз тариқи таҳқиқ дар ҳаҷвиёт, интиқодоти иҷтимоӣ 

ва танзу истифодаи он дар осори Убайд пайгирӣ кардан мумкин аст. 

Он чи ки И. Усмонов оид ба мавҷуд будани жанри пародия дар осори насрии 

Убайди Зоконӣ андешаронӣ кардааст ва бо вуҷуди ин ки андешаҳои ӯ мантиқан 

бо муҳтавои назариёти иҷтимоии Убайд мувофиқат доранд, мо онҳоро аз тариқи 

баррасии танзу киноёти адиб ва талмеҳу тамсилҳои матни осори вай, ки аз тариқи 

танзу киноя матраҳ гардидаанд, баррасӣ намудаем. Пародия, чунонки муҳаққиқи 

мазкур зикр намудааст, «жанрест, ки дар он ҳунари адиб мавриди ҳаҷв қарор 

мегирад... Пародиянавис нуқсонҳои адабии асар, фикр ва тасвирҳои ғалат, 

муҳокимарониҳои нодурусти шоир ва ҳам нависандаро мавриди тамасхур қарор 

медиҳад» [Умонов 1991, с. 54].  

Дуруст аст, ки дар баъзе аз мақолу амсол ва порчаҳои шеърии осори Убайд 

гунае аз он чи дар публитсистика пародия хонда мешавад, дида мешавад. Чунонки 

И. Усмонов чанде аз онҳоро дар таҳқиқоти хеш овардааст. Аммо хусусиятҳои 

танзии мисолҳои мазкур дар мадди аввал қарор доранд ва ҳадафи Убайд аз 

овардани онҳо тамасхури оро ва сулуки зиндагонии бузургони даврони худ аст, на 

муаллифони аслии он амсолу ашъор.  

Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ ҷуз аз жанрҳои дар боло зикршуда як асари 

ниҳоят хурд дида мешавад, ки зери унвони «Мактуби қаландарон» дар дохили 

рисолаи «Дилкушо» ҷойгир карда шудааст. Ин асарро тибқи қавоид ва дастуроти 

публитсистика комилан метавон ба жанри пародия мутааллиқ донист. Аз ин 

ҷиҳат, андешаи И. Усмонов дар бобати ба пародия марбут будани асари мазкури 

Убайд аз назари приёми адабӣ комилан дуруст ба назар мерасад [Усмонов 1991, с. 

59]. Вале аз назари сохтори жанрӣ асари мазкур ба жанри нома мутааллиқ аст, ки 
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дорои вижагиҳои ба худ хос мебошад. Дар ин бора ҳангоми баррасии мабҳаси 

вижагиҳои ҳаҷву мутоиба дар осори мансури Убайди Зоконӣ таваққуф хоҳад шуд. 

«Мактуби қаландарон», ки аз як ном иборат аст, дорои ду мактуб аст. 

Мактуби якум бо ҳамин ном омада ва дар мактуби дуюм унвони «Ҷавоб» дарҷ 

шудааст. «Мактуби қаландарон», чунонки аз номаш дида мешавад, ба жанри нома 

(мактуб, руқъа) тааллуқ дорад, ки аз анвои қадима ё суннатии насри форсӣ маҳсуб 

мешавад. Сабаби дар дохили дигар рисола ҷойгир кунонидани «Мактуби 

қаландарон», ки маълум нест тавассути худи муаллиф ва ё котибе ба амал 

омадааст, шояд мавзуи ҳаҷвиву танзии он бошад. Эҳтимол меравад, ки худи 

Убайд онро ба рисолаи «Дилкушо» мулҳақ намудааст, зеро ҳадафи вай аз эҷоди 

ин мактуб на санҷидани қудрату ҳунари носириву иншонигорӣ, ёддошти 

мукотиботи муосирон ва ё омӯзонидани мактубнигорӣ, балки баёни чигунагии 

сурат гирифтани мукотиба, мавриди тамасхур қарор додани оини мактубнависӣ ё 

мукотибот миёни абнои рӯзгор дар мисоли қаландарони давр мебошад. Аз ин 

ҷиҳат, мактуботи Убайд фоқиди омӯзишу пайравиянд ва аз назари илми иншо 

тамоман хусусияти омӯзандагиву дастурӣ надоранд. Аҳаммияти ин ду мактуб, 

пеш аз ҳама, аз мавзуи онҳо ва тарзи баён мушаххас мешавад. 

Матни «Мактуби қаландарон» ба сабке таҳрир шудааст, ки дар насри форсӣ-

тоҷикӣ собиқа надорад. Мазмуни онро дар зоҳири калом дарёфтан мушкил аст. 

Роҳи вуруд ба маърифати дурусти сухани адиб дар ин навишта таваҷҷуҳ ба шеваи 

ҳунарии баёни андешаҳои шахсии худӣ ӯ мебошад. Аз ин ҷиҳат аст, ки асари 

мазкур дар қиёс бо дигар осори насрии Убайд вижагиҳои хосси худро дорад. 

Банобар он ки аз ин навъи асар дар эҷодиёти Убайд танҳо ду намуна дар даст 

дорем, дар хусуси мухтассоти жанрии он баҳс ба миён гузошта наметавонем. Дар 

хусуси камарзишии асари мазкур ҳамин чизро қайд намудан кифоят аст, ки 

хонанда мазмуни онро дар зоҳир тамоман пай намебарад ва намедонад, ки 

муҳтавои он, аслан, аз чӣ иборат аст.  

Аммо андешаи қобили тасдиқ ин аст, ки Убайд онро дониста, қасдан бо 

чунин тарзи нигориш ва шеваи махсуси фарогири танзу киноя ва бо ҳадафҳои 

муайян таълиф намудааст. Мақсуди Убайд аз чунин амал танҳо як чиз аст: ҳаҷву 



 

111 

 

 

тамасхур ва интиқоди фоҳиш аз тарзи иншонигории муосиронаш дар иртибот бар 

нигориши мактуб ё мукотиботи доништарошони давр. Бинобар чунин махсусият 

мо асари мазкури Убайдро на дар фасли ҳозир, ки ба жанрҳои осори мансури адиб 

бахшида шудааст, балки дар фасле, ки ба баррасии вижагиҳои ҳаҷву мутоиба дар 

осори мансури Убайди Зоконӣ ихтисос ёфтааст, мавриди таҳқиқ қарор додаем.  
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БОБИ II 

ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИИ ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ 

 

2.1. Вижагиҳои ҳаҷву мутоиба дар осори мансури Убайди Зоконӣ 

 

Ҳаҷв дар луғат ба маънии мазаммат ва масхара омадааст [Фарҳанг 1969, с. 

742]. Муҳаққиқони муосир, аз ҷумла, Тақии Пурномдориён ва Гудманнон Раззоқ 

Қурбон чаҳор навъи зарофатгӯйиро, ки ҷавҳари умумии онҳо ханда ба ҳисоб 

меравад, нишон додаанд. Ин чаҳор навъи зуҳуроти ханда, ки иборатанд аз ҳазл, 

ҳаҷв, фукоҳа ва танз, ба андешаи муҳаққиқони мазбур, ҳалқаҳое ҳисобида 

мешаванд, ки тавассути ҳар кадом риштаи ханда убур менамояд [Гудманан 2011, 

с. 7]. Ба андешаи мо, дар назари аввал, чи ҳаҷву чи ҳазл ва чи фукоҳаву чи танз 

ҳадафи аслияшон ба ханда даровардани инсонҳо ва хурсанд намудани онҳо 

мебошанд. Аммо ҳарчанд ки рисолат ва вазифаи ҳар чаҳор дар хуштабъу хушнуд 

намудани инсонҳо инъикос мегардад, миёни онҳо баъзе фарқиятҳо ва баъзе 

умумиятҳои нисбӣ низ ба назар мерасанд. Ҳазл бештар барои мазоҳ ё истеҳзои 

одамон ва феълу хислати онон истифода мешавад. Аз ин нигоҳ, фукоҳа ё фукоҳат, 

ки дар кутуби луғат дар маънои ширингуфториву зарофат ва хуштабъӣ омадааст 

[Гудманан 2011, с. 443], каме аз ҳазл фосила мегирад, зеро ҳадафи он, аслан, на бо 

роҳи мазоҳ, балки тавассути ширинсуханиву латофатбаёнӣ хушнуд намудани 

дигарон аст. Вале чун вазифаи фукоҳа ҳам ба ханда даровардани дигарон аст, аз 

ин нигоҳ, бо ҳазл умумияте пайдо менамояд. Танз бошад, аз он нигоҳ, ки 

тамасхуру истеҳзо низ дар он ниҳон аст, бо ҳазл умумияте пайдо менамояд. Аммо 

набояд фаромӯш кард, ки ҷавҳари танз, аслан, кинояву дарпардагӯйӣ ё, ба 

истилоҳи Убайди Зоконӣ, «ришханд» аст, ки дар миёни мардум ба истилоҳи 

«пичинг» низ муаррифӣ мешавад. Чун ҳосил аз танз ҳам хандонидан аст, он ҳам 

бо се навъи боло наздикӣ дорад. Агарчи маҷоз дар ҳар се навъ – ҳам дар фукоҳаву 

ҳазл ва ҳам дар танз асаргузор аст, вале нақши рамз дар танз бармалотар мебошад, 

чун танз дар табиати худ авҷи киноя аст, ки ба тариқи бас малеҳ роҳандозӣ 

мешавад. Азбаски нақши танз ба ҳайси як санъати вижа дар осори насрии Убайд 
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басо назаррас аст ва дар мутоиботи адиби мазкур мақоми арҷмандро доро 

мебошад, чигунагии истифода, анвои он ва аз лиҳози ҳайсияти асаргузорӣ ба 

таври алоҳида дар фасли баъдӣ таҳти унвони «Танз ва мухтассоти он» баррасӣ 

мешавад.  

Аммо ҳаҷв, ба андешаи мо, сурати инсиҷомёфта ё фарогирандаи кулли анвои 

ширингуфториву ҳиҷо ва зарофатгӯйиву хушадоӣ мебошад. Бинобар ин, дар 

дохили ҳаҷв ҳам фукоҳаву ҳазл ва ҳам танзу киноя нуҳуфтааст ва аз ин ҳайс 

ҷамеътару ташаккулёфтатар ба ҳисоб меравад. Таърифе, ки Убайди Зоконӣ дар 

муқаддимаи рисолаи «Дилкушо» дар хусуси ҳаҷв намуда, ба назари мо, аз 

беҳтарин таърифот ба ҳисоб меравад, чун он аз бори илмӣ бархурдор аст, зеро 

Убайд ҳаҷвро дар баробари ҷид(д) аз ду рукни аслии нутқи одамӣ мешуморад: 

«Фазилати нутқ, ки шарафи инсон бад-ӯ манут аст, бар ду ваҷҳ аст: яке ҷид(д) ва 

дигаре ҳазл» [Зоконӣ 1991, с. 183]. Бояд қайд намуд, ки манзури Убайд аз ҳазл 

мазоҳи холиси инсонҳо ё истеҳзои маҳдуди хислатҳо ва феълҳои онон нест, 

чунонки дар кутуби имрӯзи луғат дар ин маънӣ таъриф шудааст, балки манзури 

вай маънии васеътару умумии он аст, ки дар боло дар бобати ҳаҷв қайд шудааст.  

Мавзуи ҳаҷв дар саросари осори насрии Убайди Зоконӣ аз мавзуоти калидӣ 

ва марказӣ ба ҳисоб рафта, ба ҳайси як мавзуи ҷудогунаву дурахшон ҷилва 

менамояд. Убайд тавассути руҷуъ ба мавзуи мазкур дар таърихи адаби порсӣ ба 

ҳайси як ҳазлгӯву ҳаҷвнигори беназир муаррифӣ шуда, осори ҳаҷвии ӯ дар 

сархатти осори ҳунарии нотакрори ҳаҷвӣ қарор гирифтаанд. Агарчи кунҳи 

мақсуди Убайд ба ҳайси як мунтақид ва вокунишгари ҷомеа  иборат аз 

интиқодоти иҷтимоии даврони худ аст, аммо ин интиқодот имтизоҷи зиче бо 

ҳазлиёт ва ҳаҷвиёти муассир ва мӯшикофонаи вай доранд ва гуфтан ҷоиз аст, ки 

бе мутоиботу суханони тамасхуромези ӯ ин интиқодот асари чандон сахте 

надоранд. Ҳазлу мутоиба ва ҳаҷвиёти Убайданд, ки бар интиқодоти тунди вай 

либоси матбуъ ва ҷаззобе мепӯшонанд ва онҳоро дар хотири ҳар хонандае ба 

монанди як миқнотиси сухан ҷазб менамоянд. Бинобар ин, мавзуи ҳаҷв дар 

эҷодиёти Убайди Зоконӣ ба ҳайси як мавзуи ҷудогунаву дурахшон ҷилва 

менамояд ва Убайдро дар таърихи адаби порсӣ ба ҳайси як ҳазлгӯву ҳаҷвнигор 
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муаррифӣ намуда, осори ӯро дар сархатти осори ҳунарии нотакрори ҳаҷвӣ нишон 

медиҳанд.  

Меҳвари тафаккур ва андешаи Убайд ба ҳайси як нависандаи мунтақиди 

иҷтимоӣ назаргоҳи ҳаҷвӣ ва таййибии ӯ ба мафҳумҳо ва ашё мебошад. Ақидаҳои 

иҷтимоии адиб, ҷаҳонбиниву фалсафа, ахлоқиёт ва, умуман, тамоми суханону 

андешаҳои Убайд аз назаргоҳи ҳазлу мутойиба роҳандозӣ шудаанд. Дар ҳамин 

маврид аст, ки ба таври ҳаққонӣ Забеҳуллоҳи Сафо Убайдро тавонотарин ва 

бузургтарин мубтакир дар адабиёти форсӣ эътироф намудааст [Сафо 1375, с. 166]. 

Муҳаққиқи тоҷик М. Муродов ҳам дар ишорат бар осори ҳаҷвии Убайди Зоконӣ 

дуруст қайд менамояд, ки баъд аз даргузашти вай дар адабиёти классикии форсу 

тоҷик то охирин намояндаи бузурги он Аҳмади Дониш ягон асаре, ки дар он 

ҳаҷвиёти иҷтимоӣ ҷилваи дурахшон дошта, дорои оҳанги сахти иҷтимоӣ бошад, 

зуҳур накардааст [Муродов 2009, с. 10]. 

Масъалаи зуҳури шахсияти Убайд ҳамчун мунтақиди иҷтимоӣ дар фасли 

алоҳида, дар баҳси нақди иҷтимоӣ дар осори мансури нависанда ба таври 

муфассал баррасӣ мешавад. Дар ин ҷо танҳо ба вижагиҳои он пардохта мешавад.  

Дар осори Убайд ҳаҷв мавзуе ҷудогуна аст ва аз кулли мавзуоти 

бакоргирифтаи вай ба таври назаррас фарқ менамояд. Аз ин нигоҳ, ҳаҷвиёти 

Убайд ҳам чун як мавзуи калидӣ дар ҳикоёту латоифи ӯ ба таври ҷудогуна ҷилва 

менамоянд. Агар ҳадафи аслии Убайд дар интиқодоти иҷтимоияш тасвири аъмолу 

хислатҳои ношоистаи муосиронаш бошад, мақсуди асосии вай аз ҳаҷвиёту 

мутоиботаш хандидан ва масхара кардан бар тарзи ҳаёт, ақидаронӣ, тафаккур, 

фаъолияти иҷтимоӣ ва, умуман, пардакушо кардани ниҳоду равон ва ахлоқу 

сирати афроди ҷомеааш мебошад. Набояд фаромӯш кард, ки Убайд дар тамомии 

осори интиқодияш ҳадафҳои аслии худро, ки ситез ва вокуниш дар баробари 

палидиҳову бадахлоқиҳои ҷомеааш мебошанд, тавассути суханони ҳазломезу 

ҳаҷвияш роҳандозӣ намудааст. Бо вуҷуди имтизоҷи сахти танқиду ҳаҷв, мавзуи 

ҳаҷв дар осори Убайд ҷойгоҳи вижа дорад ва консепсияи умумии назари 

интиқодии ӯро тақвият мебахшад. Интиқодоти Убайд бе ҳаҷвиёту мутоиботи вай 

буда наметавонанд ва ё ҳадди ақал ҷилваи ниҳоят кам доранд. Аммо ҳаҷвиёти вай 
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худ мақулаи дигаранд, ки бе вуҷуди интиқодоти вай ҳам чун як жанри алоҳида 

истиқлолият дошта метавонанд ва  имкони вуҷуди онҳо дар алоҳидагӣ бештар аст. 

Холиқ Мирзозода дар ҳамин маврид қайд менамояд, ки «ҳаҷвро аз танқиди 

хислатҳо бояд фарқ кунем» [Мирзозода 1987, с. 6]. Ин гуфтаи адабиётшиноси 

маъруфро дар мавриди ҳаҷвиёти Убайд ҳам метавон собит сохт, чун дар осори 

ҳаҷвии Убайд, воқеан, вазифаи ҳаҷву ҳазл танҳо иборат аз танқиди хисоли 

инсонҳо набуда, рисолати бештар ва паҳномандтар доранд.  

Рисолати ҳаҷв дар эҷодиёти Убайд бештар ва бузургтар аз танқид аст. 

Интиқодоти Убайд ба василаи ҳаҷву мутоиба ҷанбаи муассири эстетикӣ касб 

намуда ва дар пардаи танзу киноя пардохта шудаанд. Дар мавриди диди 

воқеъбинонаи нависанда ба ҳаёт ва ҷомеа, бояд зикр намуд, ки ҳаҷвиёти Убайд 

бештар ба воқеият наздикӣ доранд. Зеро агар Убайд танқидҳои иҷтимоии худро ба 

василаи танзу киноёт роҳандозӣ кунад, навиштаҷоти вай аз тариқи ин васоити 

бадеӣ то ҷое аз ҳақиқати воқеӣ дур гардида, ба маҷозу рамз наздикӣ пайдо 

менамояд. Аммо ба вуҷуди ин интиқодоти иҷтимоии Убайди Зоконӣ беҳтарин 

навъи танқид аз авзои замонаи вай ба ҳисоб мераванд ва дар мавриди худ 

беназиру беқиёсанд. Дар мавриди истифода аз ҳаҷву зарофат нигариши 

воқеъбинонаи Убайд ҷилваи бештару беҳтар дорад, чун дар он таъсири маҷоз 

қиёсан камтар ба назар мерасад. Ҳаҷвиёти Убайд агарчи тавассути ҳазлу масхара 

пардохта шудаанд, ҷиддияте дар онҳо нуҳуфтааст. Ин ки Убайд дар «Садпанд»-и 

хеш мегӯяд, ки «ҳазлро хор мадоред», ҳикоят аз ҳамин ҷиҳати ҳаҷв менамояд  

[Зоконӣ 1991, с. 183].  

Убайди Зоконӣ тавонистааст, ки ҳақиқати воқеии ҳаёти даврони хешро ба 

воситаи коргирии ҳунармандонаву ҳадафмандона аз ҳаҷву зарофат ба таври балеғ 

ва басе таъсирбахшу ҳассос дар қолаби наср тасвир кунад. Шиносоӣ бо ҳикоёту 

латоифи Убайд моро бо вазъи ҳақиқии даврони вай: ахлоқи ҳоким, сатҳи 

ҷаҳонбинӣ, дараҷаи донишу биниш, сатҳи зиндагонии қишрҳои мухталифи ҷомеа 

ва дигар авзои иҷтимоии даврони ӯ ба таври равшан ошно мегардонад. Маҳз 

тавассути ҳаҷвиёту зарофатпардозиҳо аст, ки афкори Убайд пардаи интиқодӣ 

мегирад ва назари музҳику таййибонаи ӯро руҳи танқиду эрод мебахшад, зеро дар 
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мағзи ҳар сухани тамасхуромези Убайд танқиду эрод аз авзои мухталифи даврони 

адиб нуҳуфтааст. Мӯсо Раҷабов дар ин маврид дуруст қайд кардааст, ки Убайд 

тавониста тарафҳои баду манфури муҳити ҳақиқии худро дарёбад, ҳаҷви сахт ва 

зарофатгӯйии тунду бераҳмонаро ба таври ҳунармандона ҷиҳати фош кардани 

ҳақиқати манфуре, ки дар пардаи тақвову порсоӣ ниҳон буд, истифода намояд 

[Раджабов 1958, с. 3]. 

Истифодаи Убайд аз ҳаҷв ҳам ҳамин хел одиву сода нест, ҳаҷвиёти Убайд 

дар пояи худ навъи бас балеғу камолёфта ва инсиҷомёфтаи сухани таййиб ва 

зарофати гуфтор аст. Асари ҳаҷв аст, ки муҳаққиқони муосир эҷодиёти ҳам 

манзум ва ҳам мансури Убайдро ба таври умумӣ ба ду гурӯҳи алоҳида: ҷид(д) ва 

ҳазл тақсим намудаанд. Аммо бо вуҷуди ин тақсимот бояд зикр намуд, ки қисмати 

аксар намоёни эҷодиёти Убайд иборат аз ҳаҷву мутоиба аст ва дар нигоҳ бар ин 

тақсимот муболиға нахоҳад буд, агар мо эҷодиёти ин адиби оташинсухан ва 

шуҳрати ӯро мадюни ҳаҷвиёт ва мутоиботи вай бидонем. Убайд, ончунон ки дар 

хусуси ҷид(д) ҳамчун рукни аслии каломи инсонӣ сухан меронад ва чигунагии 

таъсиру ҳадди истифодаи онро миёни инсонҳо қайд менамояд, дар мавриди ҳаҷв 

низ чун дар мавриди ҷид(д) сухан меронад ва чигунагии ҳадди корбурди онро 

таъкид менамояд: «Риҷҳони ҷид(д) бар ҳазл мустағнист ва чунонки ҷидди доим 

муҷиби малол мебошад, ҳазли доим низ боиси истихфоф ва касри арз мешавад ва 

қудамо дар ин боб гуфтаанд: 

                  Ҷидди ҳамасола ҷони мардум бих(в)арад, 

                  Ҳазли ҳамарӯза оби мардум бибарад» [Зоконӣ 1991, с. 183]. 

Агарчи Ардашери Баҳманӣ дар таҳқиқоте, ки оид ба мавқеи ҳаҷв дар 

эҷодиёти Убайди Зоконӣ дар маҳдудаи мақолае зери унвони «Убайд – шоири 

ҳазлу танз» таъриф ва матолиби Убайдро дар ин бобат қонеъкунанда 

намешуморад ва қайд менамояд, ки он сирф аз нигоҳи равоншинохтӣ, фалсафӣ ва 

адабӣ ва дар татаббуи қудамо маръӣ шуда [Баҳманӣ 1375, с. 48], аммо ба назари 

мо, он чи Убайд ва қудамо дар хусуси ҳазл ё ҳаҷв гуфта, қобили қабул аст. Зеро 

ки ҳаҷв, дар ҳақиқат, пеш аз ҳама, иртиботи қавӣ бо руҳу равони инсон дорад ва 

аз ин роҳ робитаи он бо нутқи одамӣ бас қавӣ аст. 
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Донишмандон ва фозилони мутақаддим дар мавриди таърифи ҳазл ё ҳаҷв 

онро дар баробари ҷид(д) қарор дода, нақши онро дар баробари ҷид(д) ҷиҳати 

таълиму тарбияи инсон муҳим арзёбӣ кардаанд. Аз ҷумла, Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхӣ дар «Маснавии маънавӣ» дар ин бобат гуфтааст: 

Ҳазл таълим аст, онро ҷид шунав, 

              Ту машав бар зоҳири ҳазлаш гарав [Мавлоно 1362, с. 86]. 

Дар ҳақиқат, рисолат ва вазифаи якумдараҷаи ҳазлу ҳаҷв, пеш аз ҳама, 

тарбияи руҳи инсон аст, зеро ба муҷиби ин тарбия равони инсон тараққӣ карда, 

роҳро барои рушди минбаъдаи вай мекушояд. Ҳаҷвиёти Убайд аз ин нигоҳ 

бештар таъсири тарбияткунандагӣ доранд, то хандонидану ба масхара кашидани 

инсонҳо, зеро манзури вай аз корбурди ҳаҷв танҳо хушнуд намудани табъи 

мардум набуда, ба роҳи рост ҳидоят кардан ва аз роҳи баду манфур нигоҳ 

доштани онҳост. Ҳамид Боқирзода дар ҳамин маврид баҷо қайд намудааст, ки 

«ғарази аслии ӯ (Убайд – Ш.Ғ) ҳазли маҳз набуда, балки дар зимни ҳазл ҷидҳои 

ҳикматомез ва ибратангезро баён мекард» [Боқирзода 1375, с. 10 ].  

Яке аз муҳимтарин вижагиҳои ҳаҷвиёти Убайд дар он зоҳир мегардад, ки 

онҳо навъи дигаре аз ҳамон суханони ҷидди вай аст, ки дар пардаи малоҳату 

латофат пардохта шудаанд. Аммо ин малоҳату хушсуханӣ оганда бо суханони 

тезу тунд мебошанд, ки дар саросари эҷодиёти адиб ҳукми куллӣ касб кардаанд. 

Забеҳуллоҳи Сафо дар мавриди истифода ҳазл дар осори манзуми Убайд чунин 

мегӯяд: «Ашъори мутойиба ва ҳазлиёти Убайд – ҳама ба қасди айбҷӯйӣ ва 

айбгӯйӣ аз андешаҳо ва кирдорҳову гуфторҳои муосирон суруда шудааст, лекин 

бехабарон онҳоро аз ҷинси ҳазлу музҳика пиндошта ва ба сабаби онҳо Убайдро 

«ҷаҳаннамии ҳиҷогӯ» номидаанд. Ва ҳол он ки ҳаҷв дар осори Убайд ба нудрат 

ёфта мешавад ва он чи «ҳиҷо» пиндошта шуда, интиқодест аз мардуми фосид ва 

инонгусехтаи замон, ки бо онон ҷуз бо ҳамон забони тунд, ки Убайд сухан 

гуфтааст, намебоист рӯ ба рӯ шуд» [Сафо 1375, с. 161-162].  

Суханонеро, ки донишманди мазкур дар хусуси мутойиба ва ҳазлиёти 

манзуми Убайд гуфтааст, метавон дар мавриди ҳаҷвиёти мансури Убайд ҳам 

истиқбол намуд, зеро ҳадафи Убайд дар ҳар ду маврид як чиз аст: норизоият аз 
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авзои манфури замона ва вокуниш дар баробари он. Оид ба ҳазлҳои тунди Убайд 

дар иртибот бар авзои бадахлоқи ҷомеааш Ғуломҳусайни Юсуфӣ ҳам чунин қайд 

менамояд: «Рост аст, ки дар навиштаҳои Убайд ҳазле тунд ба чашм мехӯрад, 

чандон ки бисёре аз онҳоро наметавон ҳама ҷо нақл кард. Вале шояд битавон 

гуфт, ин тундӣ ва пуррангии ҳазлиёти ӯ то ҳадде аксуламали шиддати фасоду 

табоҳиҳо дар он рӯзгор аст. Ҳар қадар тардоманиҳо, нобасомониҳо афзунӣ ёфта, 

ногузир ба забоне газандатар ба боди тамасхур гирифта шуда» [Юсуфӣ 1375, с. 

266].   

Дар иртибот бар он чи муҳаққиқони мазкур қайд намудаанд, метавон гуфт, 

ки Убайд ҳазлу ҳаҷвро на василаи хуштабъ гардонидану хандонидани мардум, 

балки ҳамчун силоҳ дар баробари нобасомониҳо ва ноҳамвориҳои даврони худ 

истифода намудааст. Ин ки Ардашери Баҳманӣ қайд намудааст, ки «дар хандаҳои 

Убайд гиряҳо нуҳуфтааст» [Баҳманӣ 1375, с. 7], комилан дуруст ва қобили қабул 

аст, зеро ҳар сухани ҳаҷвомез ё таййиби Убайд оганда бо заҳри ҳақиқати воқеии 

даврони нобасомони вай аст. Бинобар ин, ба ҳаҷв даст задан ё руҷуъ намудани 

Убайд сабабҳои иҷтимоии худро дорад ва сарриштаи он ба авзои ноҳинҷори 

замонааш пайванд меёбад.  

Тамомии ҳаҷвиёти Убайд иртиботи ногусастанӣ ба вазъи зиндагонии ӯ 

дошта, чигунагии робитаи Убайдро бо ҷомеаи давронаш бозгӯ менамоянд. Убайд 

қабл аз муроҷиат ба зарофатгӯиву мутоиба шоири дарбор буд ва дар суханони 

вай, чи дар назму чи дар наср, ҷиддияти тарзи баён дида мешавад. Аммо сабаби 

иҷтимоӣ омили ба таҳрик овардани табиати зарофатпардози Убайд гардид ва 

шахсияти ӯро бо ин тарзи гуфтор то вопасин лаҳазоти ҳаёташ пайванд дод. 

Сарчашмаҳо ва кутуби тазкира дар хусуси рӯй овардани Убайд ба ҳаҷву мутоиба 

маълумоти фасеҳ додаанд, ки гуфтаҳои моро дар мавриди омилҳои иҷтимоии он 

собит месозанд. Возеҳтарин маълумот дар ин хусус нишондоди Давлатшоҳи 

Самарқандӣ мебошад, ки дар шаш сафҳа дар «Тазкират-уш-шуаро» зери унвони 

«Зикри мафхарулфузало Убайди Зоконӣ» дарҷ ёфтаанд. Давлатшоҳи Самарқандӣ 

дар ин хусус чунин қайд менамояд: 
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«Марди хуштабъ ва аҳли фазл буда. Ва ҳарчанд фозилон ӯро аз ҷумлаи 

ҳаззолон медонанд, аммо дар фунун ва улум соҳибвуқуф аст. Ва дар рӯзгори Шоҳ 

Абӯисҳоқ дар Шероз ба таҳсили улум машғул будӣ. Гӯянд, нусхае дар илми 

маонӣ ва баён тасниф карда, ба номи Шоҳ Абӯисҳоқ. Мехост, то он нусха ба арзи 

шоҳ расонад. Гуфтанд, ки масхарае омадааст ва шоҳ бад-ӯ машғул аст. Убайд 

тааҷҷуб намуд, ки ҳар гоҳ муқаррабии султон ба масхарагӣ муяссар гардад ва 

ҳаззолон мақбул ва маҳбуб ва уламову фузало маҳҷуб ва манкуб бошанд, чаро 

бояд ки касе ба ранҷи такрор пардозад ва беҳуда димоғи латифро ба дуди чароғи 

мадраса касиф созад. Ба маҷлиси Шоҳ Абӯисҳоқ нарафта, бозгашт ва 

мутаранними ин рубоии дилнавоз шуд: 

Дар илму ҳунар машав чу ман соҳибфан, 

              То назди азизон нашавӣ хор чу ман. 

              Хоҳӣ, ки шавӣ қабули арбоби заман, 

              Кинг овару кингарӣ куну кунгура зан. 

Азизе ӯро дар ин боб маломат кард, ки аз илму фазоил иҷтиноб намудан ва 

бо вуҷуди ҳунару фазилат, ки турост, ба хасоис машғул будан, аз тариқи ақл баид 

менамояд. Ӯ ин қитъа бар ӯ хонд: 

              Эй хоҷа, макун, то битавонӣ, талаби илм, 

              К-андар талаби ротиби ҳаррӯза бимонӣ. 

              Рав, масхарагӣ пеша куну мутрибӣ омӯз, 

              То доди худ аз меҳтару кеҳтар биситонӣ». 

[Самарқандӣ 1318, с. 288-289]. 

Убайд пас аз рухдоди мазкур, асосан, ба эҷоди осори ҳаҷвӣ мепардозад ва 

бештари вақти хешро дар таълифи осори ҳазливу мутоиба сарф мекунад ва дар ин 

шева, чунонки муаллифи тазкираи «Рӯзи рӯшан» оварда, мақому манзалати худро 

таъмин менамояд [Сабо 1343, с. 533].  

Мавзуи ҳаҷву мутоиба қисмати аъзами осори насрии Убайди Зокониро дар 

бар мегирад. Агар «Наводир-ул-амсол»-и вайро, ки бо забони арабӣ 

дарбаргирандаи масалҳои пандгуна аст, ба инобат нагирем, мавзуъ ва мундариҷаи 

ҳама осори боқимондаи насрии ӯ, амсоли «Ахлоқ-ул-ашроф», рисолаи 
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«Дилкушо», «Даҳфасл» ё «Таърифот», «Садпанд», «Фолномаи буруҷ», 

«Фолномаи вуҳуш ва туюр» ва «Мактуби қаландарон» иборат аз ҳаҷву мутоиба 

буда, ишорат ва киноят бар авзои нобасомони иҷтимоӣ ва ахлоқиву фарҳангии 

давронаш менамоянд.  

Дар осори ҳаҷвии Убайд табақаҳои гуногун ва намояндагони қишрҳои 

мутафовити ҷомеаи вай, новобаста ба ҳайсияти иҷтимоиву иқтисодӣ, диниву 

мазҳабӣ, миллӣ, синниву солӣ, ҷинсӣ, дараҷаи донишу маърифат иштироки фаъол 

доранд. Шоҳу дарвеш, султону гадо, амиру вазир, кабиру сағир, дорову ятим, 

мусулмону яҳудӣ, насрониву зардуштӣ, форсизабону арабу турк, донишманду 

ҷоҳил, пиру барно, ҷавону кӯдак, марду зан, ҳатто муханнасу ғуломбора ва 

монанди инҳо дар саропойи осори насрии Убайд дида мешаванд, ки Убайд 

тавассути онҳо авзои ахлоқиву иҷтимоии ҳоким дар ҷомеаи худро мавриди 

ҳаҷвҳои тунд қарор дода, ба ин васила ҳақиқати воқеии муҳити даврони хешро, 

ончунонки ҳаст, ба таври бадеӣ тасвир менамояд. 

Ҳаҷви табақаи болоии ҷомеа, ки иборат аз риҷоли бонуфуз ва ҳукмрони он 

аст, дар осори Убайд дар қиёс бо мардуми одӣ ба маротиб ҷилваи бештар дорад. 

Чун Убайд худ дар муҳити дарборҳо умри бештари хешро сипарӣ карда буд ва бо 

ин муҳит ошноии бештару пештар дошт ва дар даврони хидмату мулозимат дар 

рикоби салотин ва шоҳони замонаш аз одобу ахлоқ, хулқу хӯй, тарзи сулук, 

мулкдорӣ, дараҷаи донишу маърифат ва, умуман, аз шахсияти онон ва аъёну 

ашрофу дарбориён хуб огоҳӣ дошт, бинобар ин, дар аксари асарҳои ӯ тасвирҳои 

ҳаҷвомези табақаи воломақоми ҷомеааш дар мақоми аввал қарор доранд.  Аз ин 

ҷиҳат, набояд фаромӯш кард, ки дар он ҷое, ки Убайд ҳикоят аз Бахтуннасру 

Бузургмеҳр, Чингизхону Ҳулокухон ва Султон Маҳмуду дигар риҷоли сиёсии 

қадиму наздик ба аҳди худ мекунад, пеш аз ҳама, киноят бар ҳокимони даврони 

худи вай аст, то ривояти саргузашт аз пешиниён. Чунончи, дар аввалин ҳикояте, 

ки дар яке аз нусхаҳои рисолаи «Дилкушо» ба Султон Маҳмуд ва бадахлоқии 

даврони ӯ бахшида шудааст, киноят бар футури ахлоқ миёни шоҳону аъёну 

ашрофи муосири муаллиф аст: «Султон Маҳмуд дар маҷлиси ваъз ҳозир буд. 

Талҳак аз ақиби ӯ он ҷо рафт. Чун ӯ бирасид, воиз мегуфт, ки ҳар кас ки 
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писаракеро ... бошад, рӯзи қиёмат писаракро бар гардани ғуломбора нишонанд, то 

ӯро аз сирот бигзаронанд. Султон Маҳмуд мегирист. Талҳак гуфт: «Эй султон, 

магирйӣ ва дил хуш дор, ки ту низ он рӯз пиёда намонӣ» [Зоконӣ 1991, с. 184].  

Убайд дар ин ҳикоят Султон Маҳмудро мавриди масхара қарор дода, ӯро 

ғуломбора қаламдод кардааст. Ин ҷо ишорат бар фаҳшу маноҳии шоҳону 

салотине, амсоли Абӯсаиди Баҳодурхон, Султон Увайси Ҷалоирӣ, Амир 

Муборизиддин, Шайх Абӯисҳоқ, Шоҳ Шуҷоъ аст, ки дар анвои гуногуни 

бадахлоқӣ ифрот мекарданд, вагарна Убайдро ба овардан ва зикри фаҳшои замони 

Султон Маҳмуд чӣ кор?  

Мавзуи иффат ва покдоманӣ аз мавзуоте мебошад, ки ҳам дар интиқодоти 

иҷтимоии Убайд ва ҳам дар афкори ҳаҷвии вай аз мавзуоти назаррасу марказӣ ба 

ҳисоб меравад, зеро ҳар куҷо ки Убайд ба мавзуи ахлоқ, дақиқтар, бадахлоқии 

муосиронаш ишорат менамояд, ногузир ба мавзуи иффату покдоманӣ диққат 

медиҳад ва ба ваҷҳе дар хусуси ҳамин сират, яъне: будан ё набудани он дар 

муосирони хеш мепардозад. Ҳатто, ӯ фасли алоҳидаеро дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ба 

мавзуи иффат бахшидааст, ки ин аз чӣ дараҷа мароқ зоҳир намудани ӯ ба ин 

мавзуъ гувоҳӣ медиҳад. Убайд дар тавсифи иффат дар мазҳаби мансух аз забони 

пешиниён иффатро мавриди тавсиф қарор дода, онро «аз хасоили ҳамида» ва  

«иборат аз покдоманӣ» медонад ва дар мавриди шахси дорандаи иффат аз забони 

қудамо чунин мегӯяд: «Лафзи афиф бар он кас итлоқ кардандӣ, ки чашм аз 

дидани номаҳрам ва гӯш аз шунидани ғайбат ва даст аз тасарруф дар моли 

дигарон ва забон аз гуфтори фоҳиш ва нафс аз ношоист боздоштӣ. Чунин шахсеро 

азиз доштандӣ ва мадҳ кардандӣ, аз ин ҷост, ки шоир беҳуда нагуфтааст: 

Бар ҳама халқ сарафроз бувад он ки чу сарв 

              Покдоман буваду ростраву кӯтаҳдаст...» [Зоконӣ 1991, с. 147]. 

Аммо Убайд иффатеро, ки дар қудамо мебинад ва таъриферо, ки дар ин 

маврид аз забони онон меорад, дар шахси муосирони хеш намебинад. Ин аст, ки 

ба ҳаҷви онон мепардозад ва назари муосиронашро, ки аз онҳо бо тамасхур ба 

унвони асҳоб ном мегирад ва онон иборат аз ҳамин табақаи бонуфуз ва аъёну 

ашрофи даврони вай, аз ҷумла, салотину шоҳони замонаш мебошанд, ба таври 
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бисёр марғубу бесобиқае ва дар пардаи ҳаҷву мутоибаи муассире аз забони худи 

онон меорад: «Асҳобино мефармоянд, ки қудамо дар ин боб ғалате шанеъ 

кардаанд ва умри гаронмоя ба залолат ва ҷаҳолат ба сар бурдаанд ва ҳар кас ки ин 

сират варзад, ӯро аз зиндагонӣ ҳеҷ баҳра набошад» [Зоконӣ 1991, с. 148]. Убайд 

бо ин тарзи нақли сухани дигарон, яъне қавли қавл, гуфтан мехоҳад, ки аввалан, 

инҳо суханони вай нестанд ва аз они асҳобанд, дувум, ҷаҳолати муосирони худро 

дар иртибот ба мавзуи иффату покдоманӣ ифшо менамояд ва чеҳраи онҳоро 

ҳамчун афроди беиффату нопок ва ғӯтавар дар палидиву маноҳӣ инъикос 

менамояд. Барои исботи ҷаҳолати асҳоб бо овардани қавли онон дар бобати 

маънои ояҳои Қуръон донишу ҷаҳонбинии онҳоро аз даҳони худашон масхара 

менамояд: «Ва дар насси танзил ворид аст, ки «Иннама-л-ҳаёту-д-дунё лаъбун ва 

лаҳвун ва зинатун ва тафохура байнакум ва такосир фӣ амволи ва-л-авлоди». 

Маънӣ чунин фаҳм фармудаанд, ки мақсуд аз ҳаёти дунё бозӣ ва лаҳв ва зинат ва 

тафохури ҷамъи мол алайҳи насл аст» [Зоконӣ 1991, с. 148].   

Убайд ба ин ҳам иктифо накарда, қалами ҳаҷву масхараи худро барои асҳоби 

муосираш тезтар мекунад ва бадтарин алфозро барои кушодани чеҳраи аслии 

онон истифода бурда, онҳоро боз аз даҳони худашон фаҳшзадаву зинокор ва 

бадтар аз ин, худфурӯшу беномус меномад. Вай барои шарҳи маънии ҳикмати 

«ал-манъу куфра» тамоми бузургони даври худро бо бадтарин тарзе масхара 

намуда, онҳоро худфурӯш мегӯяд: «Ва бояд манъ ба ҳеч ваҷҳ дар хотир наёрад, ки 

«ал-манъу куфра» ва онро ғанимате тамом бояд шумурд. Чи мушоҳида меравад, 

ки аз зану мард ҳар кас ки ҷимоъ надод, ҳамеша мафлук ва мандуб ва манкӯб 

мемонад ва ба доғи ҳирмону хазлон сӯхта. Ва ба бароҳини қотиа мубарҳан 

мегардонидаанд, ки аз замони Одам, алайҳиссалом, то ин замон ҳар кас ки ҷимоъ 

надод, миру вазир ва паҳлавону лашкаршикан ва қаттолу сарафроз ва молдору 

давлатёр ва шайху воиз ва муарраф нашуд ва далел бар сиҳҳати ин қавл он ки 

мутасаввифа ҷимоъ доданро иллатулмашоих гӯянд...» [Зоконӣ 1991, с. 149].    

Бояд зикр намуд, ки сар то интиҳои «Ахлоқ-ул-ашроф», яъне дар ҳафт боби 

он, Убайд ба пуррагӣ ҳазлу ҳаҷв ва мутоибаро ба кор бурда, асҳобино, яъне аъёну 

ашроф ва аҳли дарбори аҳди худро бо тундтарину сахттарин суханон масхара 
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мекунад. Агарчи Убайд роҷеъ ба ахлоқи асҳоб бо шавқу завқи зиёд сухан ронда, 

онҳоро аз забони худашон «таъриф» менамояд, аммо аз муносибати хубу 

боэҳтиромона нисбат ба қудамо ва суханони онон маълум мешавад, ки худи вай 

ҷонибдори ахлоқи пешиниён аст ва нисбат ба рафтору кирдор ва пиндору гуфтори 

муосиронаш нафрати зиёде дорад. Ин нафрати ботиниву қалбиро Убайд, албатта, 

рӯйирост ба суроғаҳои ашхоси муайяни асҳоби давронаш баён карда 

наметавонист, зеро дар даврони вай, чунонки Хоҷа Ҳофиз гуфта: «Замона чу 

чашми суроҳӣ хунрез буд». Бешак, Убайд чун як фарди замони худ аз қаҳру 

ғазаби асҳоб бим дошт. Бинобар ин, вай ҳаҷву мутоибаро ҳамчун силоҳ ба кор 

бурда, тавассути он нуқтаи назари хешро баён менамояд. Аммо бояд дар назар 

гирифт, ки ба тарзи умумӣ изҳор кардани нафрату бадбинӣ нисбат ба бузургони 

давр барои Убайд коритар аз он баромада, то ашхоси муайянро мавриди ҳаҷв 

қарор диҳад, зеро тавассути ин тарзи истифодаи назар манзараи умумии даврони 

ӯ ҷилваи муассиртару равшантар пайдо намудааст. Ин тарзи баён яке аз 

вижагиҳои назарраси ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ ба ҳисоб меравад, ки назири худро 

қабл аз вуруди ин адиби нуктасанҷ ба саҳнаи адаби порсӣ надошта буд.  

Ҳаҷви аркону риҷоли дастандаркори давлатӣ, ба монанди омил, шаҳна, асас, 

элчӣ, ҳокими авқоф, тамғочии шаҳр, мушриф, муставфӣ, муҳтасиб, сипоҳӣ, 

сифаҳсолор, вакил, адл ва амсоли инҳо аз мавзуоти марказӣ дар осори насрии 

Убайд ба ҳисоб рафта, беҳтарин ва муассиртарин қисмати ҳаҷвномаҳои ӯро 

ташкил медиҳад. Афроди мазкур ҳам бо ин ки дар дигар осори насрии Убайд 

мавриди масхара воқеъ гаштаанд, ҷузъи ҷудонашавандаи ҳамон асҳоби дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф» зикршуда мебошанд, зеро манзури Убайд аз асҳоб афроди 

бузургу бонуфузи ҷомеааш мебошад ва чунонки аз рутбаҳову вазифаҳои шахсони 

боло бармеояд, ҳама ба табақаи болоӣ ва воломақоми ҷомеаи вай тааллуқ доранд. 

Убайд дар таърифи шахсони фавқуззикр ҳаҷвиёти тундро ба кор бурда, бо ин 

васила ҷиҳатҳои равонии эшонро тавассути монандие, ки феълу атвори онҳо бо 

ҳайвоноти гуногун дорад, мавриди ҳаҷву масхара қарор додааст. Аз ҷумла, дар 

«Даҳфасл» чунин меорад: 

«Калб-ул-акбар – шаҳна. 
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Калб-ул-асғар – малик. 

Ан-наҳоб – элчӣ. 

Ал-гург – сипоҳӣ. 

Ал-хатиб – хар» [Зоконӣ 1991, с. 173-174].   

Дар ҳаҷву мутоибаҳои Убайд ашхоси воломақоми дину руҳоният, ба 

монанди қозӣ, шайх, фақеҳ, воиз, муфтӣ, зоҳид, сӯфӣ ва донишмандони дин 

ширкати фаъол менамоянд, аммо назари Убайд бар ҳамаи онҳо низ чун омилони 

давлатӣ манфӣ аст. Убайд бар ҷамеи афроди зикршуда диди хуше надорад ва 

нисбат бар онҳо нафрату бадбиние эҳсос менамояд. Аз диди нуктасанҷонаи 

Убайд, аксари афроди бонуфуз ва воломақоми динӣ дорои хисол ва сифоти 

ғайриҳамидаанд, аъмоли онҳо бо ахлоқоти исломӣ ё нишондодҳои шаръӣ бегона 

аст. Убайд дар шахсияти воломақомони дин дуздию рибохӯрӣ, тамаъ, молҷӯӣ, 

чашми бад доштан нисбат ба ҳарами мардум, зинокорӣ, ҳатто майл бар лавотаву 

ғуломборагӣ ва дигар сифатҳои манфуру номақбули инсониро дармеёбад. Ин аст, 

ки Убайд амалҳои порсоёна ва муттақиёнаи шахсони мазкурро ҷуз аз сохтакориву 

тазоҳур намедонад ва одобу русуми зоҳирии ононро доме ҷиҳати фиреби оммаи 

мардум ва аз ин роҳ василае баҳри ҷамъ овардани молу ҷоҳ мепиндорад.  

Дар рисолаи «Риш» Убайд тамоми ниҳоду ботини фиребгари табақаи 

мазкурро зери тозиёнаи танқид ва мавриди ҳаҷву масхараи сахт қарор дода, аҳли 

ришро, ки манзур аз он барои Убайд ҳамин шахсони бонуфузи динӣ мебошанд, 

дар сурати Ришуддин Абулмаҳосин ва аз даҳони худи вай чунин тасвир 

менамояд: «Алӣ (а) дар ҳаққи ман гуфта бошад: «Алайкум биҳусни хатти. Хонаи 

мафотеҳ-ур-ризқ... Маншаъ ва мувлиди ман аз биҳишт аст, Гурӯҳе маро пари 

Ҷабрайил хонанд.... Арбоби дил маро Хизри набӣ хонанд...» [19, 165]. Суханони 

мазкурро ҳарчанд Убайд аз даҳони худи Абулмаҳосин меоварад, вале манзури вай 

аз ин суханон нишон додани кулли воломақомони дин аст, ки мудом дар таърифу 

бузургдошти шахси худ мекӯшиданд, то бо ин васила хештанро дар баробари 

мардум азизтару муҳибтар муаррифӣ намоянд.  

Убайд дар ҳикояти шавқоваре, ки оид ба риш ва пайдоиши он дар рисолаи 

мазкур меорад, ришро аз даҳони иблис «тавқи лаънат» ва «каманди гардан» ном 
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мегузорад ва ахиран боз ба василаи ҳамон иблис, ки худро ба сурати шайх 

дароварда буд, ришро ба тори ақиби шайх баробар менамояд [Зоконӣ 1991, с. 

168]. Дар ҳикояти мазбур муаллиф ришро мавриди ҳазлу масхараи тунд воқеъ 

гардонида, тавассути он сохтакориву зоҳирпардозии аҳли тақворо бо ҳунари 

аҷибе ифшо намудааст: 

«Якеро аз абнои банӣ Исроил пурсиданд, ки чаро риши рустоиён бузург аст 

ва аз они муғулон кам ва аз они хитоиён камтар. Гуфт: «Чун ояти «инна илайка 

лаънати ила явмуддин» дар ҳаққи иблис мунзал шуд, фармон омад ӯро аз биҳишт 

берун кашиданд. Иблис аз ҳазрат дархост, ки як бори дигар гирди биҳишт тавоф 

кунам, он гоҳ берун равам. Ҳоҷат раво шуд. Иблис, алайҳилаъна, ба ҳар гӯшае аз 

биҳишт тавоф мекард, ногоҳ чашмаш бар шумо омад. Андеша кард, ки чун сабаби 

лаънати ман Одам бувад, ҳар бад, ки ба ҷойи ӯ ва фарзандони ӯ кунам, бадтар аз 

ин набошад, ки ин тавқи лаънат каманди гардани эшон гардонам. Пас, шуморо аз 

биҳишт берун овард. Ва чун Одамро фарзандон ғалаба шуданд, иблис худро ба 

сурати шайхе фаро намуд ва гуфт: «Аз биҳишт меёям ва ин неъмати биҳишт аст, 

ки овардаам». Рустоиён он ҷо наздик буданд, бисёре аз он неъмат, ки лоиқи риши 

эшон буд, аз ӯ даррабуданд. Муғулон пас аз эшон бирасиданд, насиби эшон беш 

аз он намонда буд, ки доранд. Ин овоза ба хитоиён расид. Рӯй ба хидмати шайх 

ниҳоданд. Чун бирасиданд, ду тора беш намонда буд, ки як тора бар як тарафи 

лаби эшон нишонд ва як тарафи дигар як тораи дигар. Фарёд бароварданд, ки эй 

шайх, занахи мискини мо чӣ гуноҳ кардааст, ки аз неъмати биҳишт холӣ 

мегузорӣ. Чандон ки узр гуфт, чора набуд. Мардак оҷиз шуд. Чора он донист, ки 

ду тора мӯе аз куни худ барканд ва бар занахи эшон часпонид ва то ғоят асари он 

воқеа бар рӯйи рӯзгор ҳар чи лоеҳтар аст» [Зоконӣ 1991, с. 167-168].   

Бояд зикр намуд, ки мақсуди ниҳоии муаллиф дар ҳикояти мазбур тамасхур 

ва таҳқири намояндагони воломақоми руҳонист, ки ришро василаи доми худ 

қарор дода, мардумро гумроҳ мекарданд. Аммо дар ҳикояти мазкур Убайд бар 

муғулону хитоиён ҳам, ки дар даврони муаллиф дар мақомҳои болои сиёсӣ қарор 

доштанд, ишорат менамояд ва онҳоро низ масхара менамояд. 
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Дар ҳаҷвиёти Убайд гузашту бахшише ба ягон намояндаи воломақоми динӣ 

ҷой надорад, баръакс, Убайд ҳар ҷо одитарин ва ҷузъитарин василаеро ҷиҳати 

таҳқир ва ҳиҷои афроди мазкур меёбад, онро ҳатман истифода мекунад, то 

тавассути он чеҳраи манфуру бадахлоқи ин табақаи ҷомеаи худро ба боди ҳаҷву 

масхара бикашад ва ҳақиқати воқеии онро дар пешорӯйи хонандагон қарор 

бидиҳад. Намунаҳои равшану ҷолиби ин гуфтаҳо ҳикоёти зиёди рисолаи 

«Дилкушо» мебошанд, ки Убайд дар онҳо дар мавриди тасвири риҷоли бонуфузи 

динӣ қабеҳтарин, дурушттарин ва тундтарин вожаҳову ифодаҳоро истифода 

намудааст, ки аксари онҳоро ба ҷиҳати бори манфиашон намешавад дар матнҳо 

ба ҳайси мисол ба кор гирифт. 

Дар ҳаҷвиёти Убайд яке аз мавзуоте, ки вай мудом бар он ишорат менамояд, 

дараҷаи донишу маърифати муосирони ӯст. Дар ин маврид низ Убайд, пеш аз 

ҳама, ишорат бар бедонишиву ҷаҳолати донишмандон ва фозилони давронаш 

менамояд, ки, албатта, онҳо низ робитае бо дину руҳоният дошта буданд. Аз 

ҷумла, дар ҳикояте аз рисолаи «Дилкушо» Убайд ҷаҳолату нодонии хатибро ба ин 

равиш масхара намудааст: Шахсе аз хатиб пурсид, ки «ва-с-самоъу зоту-л-

ҳаббука» чӣ маънӣ дорад. Гуфт: «Ҳама кас донад, ки самоъ замин аст ва зот аз ин 

чизаке бошад ва ҳаббука на ман донам ва на ту ва на он кас, ки ин гуфтааст» 

[Зоконӣ 1991, с. 204]. Убайд дар латифаи мазкур на ин ки ба ҷаҳолати хатиб 

ишорат мекунад, ҳатто бебаҳрагии ӯро нисбат бар асосоти исломӣ бозгӯ 

менамояд.  

Дар ҳикояти дигар Убайд илмситезиву ҷаҳолати аҳли илмро дар шахси як 

донишманди муосираш ба исми Шамсуддин Музаффар масхара мекунад: 

«Шамсуддин Музаффар рӯзе бо шогирдони худ мегуфт, ки таҳсил дар кӯдакӣ 

мебояд кард. Ҳар чӣ дар кӯдакӣ ба ёд гиранд, ҳаргиз фаромӯш нашавад. Ман ин 

замон панҷоҳ сол бошад, ки сураи фотиҳа ба ёд гирифтаам ва бо вуҷуди ин ки 

ҳаргиз нахондаам, ҳанӯз ба ёд дорам» [Зоконӣ 2009, с. 50]. 

Ба ин монанд суханони ҳаҷвомез, ки Убайд тавассути онҳо бемоягиву 

ҷаҳолати ба ном донишмандро нисбат ба илму дониш тасвир менамояд, дар осори 

насрии вай бисёр вомехӯранд. Беҳтарин намунаи ҳаҷви Убайд нисбат ба ҷаҳолату 
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бедонишии абнои рӯзгораш «Мактуби қаландарон» мебошад, ки Убайд онро 

зимни ҳикоёту латоиф дар рисолаи «Дилкушо» ҷой додааст. 

«Мактуби қаландарон» иборат аз ду мактуб аст, ки қаландарони даврони 

муаллиф ба якдигар навишта, тавассути он аз аҳволи якдигар пурсон мешаванд. 

Номаҳои мазкурро И. Усмонов ба жанри пародия мутааллиқ донистааст, ки 

қобили қабул аст [Усмонов 1991, с. 59]. Аммо ин мактуб вижагиҳое дорад, ки 

онро аз навиштаҳои ҳамгуни он мутафовит месозад. 

Маълум аст, ки дар адабиётшиносии асримиёнагӣ мактуб ё нома ба сифати 

жанри алоҳида эътироф шуда ва дар ин бора муҳаққиқи тоҷик Мисбоҳиддини 

Нарзиқул силсилаи таҳқиқот дорад, ки аз рӯйи онҳо, аз ҷумла дар асоси 

монографияи ««Эъҷози Хусравӣ»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ ва суннатҳои 

номанигорӣ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ (асрҳои X-XV)» [Нарзиқул 

2020] ба хусусияти жанрӣ ва вижагиҳои онҳо пай бурдан мумкин аст. Мувофиқи 

назариёти мавҷуд дар шинохти жанри нома, ки шомили адабиёти эпистолярӣ 

[Нарзиқул 2020, с. 3-4] мебошад, «Мактуби қаландарон»-и Убайдро метавон ба ин 

жанри адабӣ мансуб донист, вале он, чунонки дар боло таъкид шуд, дорои 

махсусиятҳое мебошад, ки аз назари услуб ва имлову нигориш мушаххас 

мешавад. Аз ҷумла, ин мактуб чи аз ҳайси имлову наҳв ва чи аз ҷиҳати услубу 

мантиқ дорои «ғалатҳо»-и зиёд мебошад. Аввал ин ки, хонанда матни ҳарду 

мактубро ба тариқи мустақим наметавонад маърифат кунад, сониян, дар зоҳир аз 

он чизеро дарк намекунад, ки ғарази аслии нигоранда дар он нуҳуфтааст. Ин 

равиш қаблан аз ҷониби ягон муншие содир нашуда буд, онҳоро худи Убайд бо 

чунин тарз иншо намудааст. Бо ин роҳ Убайд дараҷаи донишу маърифати абнои 

рӯзгори худро дар мисоли ду қаландар ҳаҷву масхара карда, тавассути он ба 

бедонишиву ҷаҳолат ва олимтарошии муосиронаш ишорат менамояд. Дар нигоҳ 

бар ин тарзи иншо, мактуботи Убайд бештар бар жанри пародия наздикӣ пайдо 

мекунанд. Агар дар жанри нома баёни муаллиф равиши ҷиддӣ ва аз нигоҳи 

суханвариву сиҳати калом устувору беғалат бошад, дар жанри пародия сухани 

муаллиф бар мабнои ҳаҷву масхара асос ёфта, суханони осори дигар муаллифон 

дар он мавриди ҳазлу ҳаҷв қарор мегиранд.  Яке аз ҳамин роҳҳои ҳаҷв дар 
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«Мактуби қаландарон»-и Убайд, дар назари аввал, пурғалату бемаънӣ ва 

бемантиқ будани матни суханони муаллифони он аст. Аз ҷумла, дар мактуби якум 

Убайд аз ҷониби муаллифи он чунин  қайд менамояд:  

«Султони вақт нари (Дар поварақи осори Убайд дар шакли «тез» низ ишорат 

гардидааст – Ғ.Ш.) олами бесарок (Дар нусхаи диг.: «бешарок» – Ғ.Ш.), вуҷуди 

бухтаи (Дар нусхаи дигар «бахя» – Ғ.Ш.) рӯйи бисотгӯзи (гавзи?) хуросонӣ бо 

Булҳасани қаландар доми таҷрида аз роҳи карами мардон салом ва сафои беҳад аз 

ушшоқ ва муфради худ Абд Эрдӣ қабул фармоед. Назарҳо нигарони ӯст, ки ҳар 

сабоҳ мазиди ҷамъияти ӯро дар пойи алами султони Хуросон такбир меравад. 

Фақираро салом бигӯед, бечорагӣ арза дорад. Ахии дарвешон Девонаи Румӣ ба 

дарюзаи хотирҳо ва зиёрати мардон мусофири он сарзамин шуд. Муроди 

девонагон он аст, ки табарруке аз асрори хос аз баҳри он бахшиши мардон ӯро 

равона гардонанд. Дигар дӯш ду қаландарсурат машғул шуданд. Маълум шуд, ки 

муҳра зи хами ҳар ду шикаста буд. Дарҳол чун қаландарон ҳол мушоҳида 

карданд, ба суннати қаландарӣ ангушти кор  беқаландарона рафт ва сина ба тоқ 

фармуданд ва ба пойи мо ҷон фиристода шуд ва баъд аз таҷрид аз лангар сафар 

хоҳанд кард.  

Боқӣ сиккаи он сарҳалқа бар мазид аз вақти Боязид, шайъуллоҳи мардон 

сабоҳулхайрун масока-л-муборака ва-с-салом» [Убайд 1991, с. 201].  

Чунонки дида мешавад, муҳтавои мактуб дар сурати зоҳир фаҳмо нест ва 

матни он пур аз ибораву таркиботи пуртакаллуфу тумтароқ аст. Аз муҳтавои матн 

маълум мегардад, ки он аз номи кадом як Булҳасани қаландар ба номи Абд Эрдӣ 

(Абдердӣ / Абдирдӣ), кадом як қаландари дигар, ки шояд муғул ё турктабор 

бошад, навишта шудааст. Аммо ин, ки М. Бақоев ва И. Усмонов муаллифи 

аввалро Шайх Шиҳобиддин қаландар ва дувумро Мавлоно Ҷалолуддин ибни 

Ҳисомуддини Ҳиравӣ қайд кардаанд, дар номаҳо номе аз онҳо мавҷуд нест ва 

маълум нест, ки муҳаққиқони мазкур ин номҳоро аз куҷо овардаанд. Дар ин нома 

як мухотаби дигар аст, ки муаллиф онро фақира зикр менамояд ва шак нест, ки он 

зан аст. Шояд ин фақира зан, духтар ё модари Ахӣ Эрдӣ бошад, ки Булҳасани 

Хуросонӣ мегӯяд, ки саломаш бигӯяд. Аммо аз назари сохтори муҳтавоӣ ин 
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мактуб ба жанри эпистолярӣ монандӣ дорад ва аз ҷумлаи охири матн, ки 

«бечорагӣ арза дорад» мебошад, ба поёни калом ба равиши сохтории мактуботи 

асримиёнагӣ пай бурдан мумкин аст.  

Дар мактуби ҷавобӣ Убайд чунин меорад: 

«Туҳфа ва табарруке, ки шӯридаи вақти ушшоқ, мардони муфради ҷаҳон, 

нирубахшаи рӯзгор Ахӣ Довуди Тирмизӣ, дома тавфиқуҳу, бо хокнишинони он 

пойи алам дар қалам оварда буд, аз дасти Қаландари Румӣ расид. Хайра мақдам 

гуфта омад. Эй ва-л-Лоҳ, мусофирони ин сарзамин хонданд ва бар ёди он номурод 

об-ип (Дар нусхаи дигар: «арп» – Ғ.Ш.) заданд. Табарруке аз асрори хосси ин 

мазор дарюза рафта, қалилу касир ҳиссаи каҷкӯли ӯ бар дасти Абдоли Румӣ 

равона шуд. Шайъуллоҳ аз карами мардон фақира саломат аст, дегполон мекунад, 

лангари об мезанад, суфра вақфи равандагон кардааст, ҷиҳати он суфра арақчину 

синапӯш равона шуд. Боқӣ тармали (?) мутааҳҳил бар зиллабанди Шарафи 

Шерозӣ бар ходими бобу дастрондае бе гуфти ин сарҳалқа аз ин остонаи суҷуд 

пасдеворе карда, суҳбат ихтиёр кард. Шунидам, ки бо ушшоқи Ҳоҷӣ Солеҳ 

вардошт карда, аз анбончаҳои такянишинон санги маломат дар гарданаш ва зангу 

тавқи қутби олам Бобо Ҳайдарзода аз вай бозгиранд.  

Сафои мардон ва дегполон ва суфрагардони ҷамъият бар мазид, ба ҳурмати 

Боязид» [Зоконӣ 1919, с. 201-202]. 

Чи тавре ки дида мешавад, мактуби ҷавобӣ низ ба ҳамон равише навишта 

шудааст, ки дар мактуби аввал дида мешавад. Убайд ин номаҳоро ё аз нусхаи 

аслашон дар рисолаи худ ҷой дода ва ё худ онро махсус бо чунин тарз овардааст. 

Аммо асос он аст, ки вай бо ин роҳ мукотибаи қаландарони даврони худро 

мавриди масхара қарор дода, парда аз рӯйи ҷаҳолату бедонишии онҳо 

бардоштааст. Ҳадафи аслии Убайд ҳам аз овардани ин номаҳо, аввалан, ифшо 

сохтани дараҷаи дониши қаландарон аст, ки ҷузъе аз табақаи руҳонии даврони ӯ 

ба ҳисоб мерафтанд ва дорои нуфуз ҳам буданд, сониян, ҳаҷву масхара кардани 

онон аз ҷумлаи ҳадафҳои аслӣ маҳсуб мешавад. Аз ҳамин ҷиҳат аст, ки худи 

муаллиф «Мактуби қаландарон»-ро дар рисолаи «Дилкушо», ки саропо иборат аз 

ҳикоёту латоифи ҳаҷвӣ аст, ҷойгир намудааст.  
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Ҳамин тавр, аз баррасии вижагиҳои ҳаҷву мутоиба дар осори мансури 

Убайди Зоконӣ маълум мешавад, ки ҳаҷвиёти адиб аз ҳар ҷиҳат мутафовит буда, 

намоёнгари сабки фардии ӯ дар эҷоди ҳаҷву мутоиба дар адабиёти асримиёнагии 

форсу тоҷик мебошад. Афкори ҳаҷвомез ва масхараомези Убайд дар тамоми 

эҷодиёти мансури адиб ба таври махсус ва сабки вижаи адабӣ ҷилва намуда, 

нишондиҳандаи назари шахсии нависанда нисбат ба ахлоқ, оро, тарзи зиндагонӣ, 

дараҷаи донишу ҷаҳонбинии абнои рӯзгори ӯ мебошанд. Ҳаҷвиёти Убайд аз 

назари вижагии ҷомеашинохтӣ аслан вокуниш ва тазодди фикрии муаллифи он 

нисбат ба табақаи воломақом ва бонуфузи ҷомеааш маҳсуб шуда, василаи баён ё 

изҳори норизоӣ нисбат ба сиёсати пешгирифтаи салотин ва шоҳони давр ва аъёну 

ашрофи даврони адиб мебошанд.  

 

2.2. Танз ва мухтассоти он 

 

Вожаи «танз» дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои тамасхур, ришханд, 

истеҳзо, пичинг омадааст [Фарҳинги 1969, с. 322]. Дар «Фарҳанги форсӣ»-и Амид 

«танз» ба чунин маъниҳо тавзеҳ ёфтааст: фусус кардан, ришханд кардан, масхара 

кардан, ноз кардан; таъна, сарзаниш; нозу карашма [Амид 1389, с. 745].  Ба назари 

мо, агарчи танз чизе аз тамасхуру ришханд ва таънаву истеҳзоро дар худ 

нуҳуфтааст, аммо вожаи «пичинг», ки аслан мардумист ва собиқаи адабӣ надорад, 

нисбат ба муродифоти адабии худ бори маъноии аз вожаи «танз» ҳосил мешударо 

бештар мекашад. Зеро дар миёни халқ ҳар гоҳе ки вожаи «пичинг»-ро дар 

ҳолатҳои махсус ба кор мегиранд, дар ҳамин маънои танзаш ба кор мегиранд. 

Танз дар асли худ тамасхуру ришханд ва таънаву истеҳзо нест, зеро ҳар кадоме аз 

мафҳумҳои мазкур маъноҳои алоҳида ва махсуси худро доранд. Дар байни 

мардуми тоҷик истилоҳи «сухани дарундор» мустаъмал мебошад, ки пичинг 

ҳамин гуна сухан аст; яъне сухане, ки ба муҷиби дарунмаъно ё маънии махсуси 

рамзии худ боиси тамасхуру ришханд ва таънаву истеҳзои ягон нафаре мегардад. 

Маънои танз ҷомеътару фарогиртар аз мафҳумҳои мазкур аст. Албатта, тамасхуру 

ришханд ва таънаву истеҳзо ҳар яке дар танз мавҷуданд, аммо ҳар яке ба пуррагӣ 
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маънои танзро намедиҳанд, зеро мафҳумҳои мазкур маънои алоҳидаи худро доро 

мебошанд. Ин мафҳумҳоро метавон ҳамчун ҳамтоён ё муродифоти нисбии 

маъноии танз маҳсуб донист, на ҳақиқати он. Сируси Шамисо ҳам агарчи танзро 

аз ақсоми ҳаҷв қаламдод намудааст, вале миёни танз ва ҳаҷв фарқиятеро боз зикр 

кардааст. Ин фарқият, ба андешаи муҳаққиқи мазкур, дар он аст, ки ҳаҷв дар 

бештари мавридҳо омехта бо суханони тунду тез буда, мақсуди ҳаҷвнигор аз он 

хандонидани дигарон аст. Аммо дар истифодаи танз нависанда ё шахси танзгӯ 

«мақосиди ислоҳталабона ва иҷтимоӣ»-ро мавриди назар қарор медиҳад  [Шамисо 

1376, с. 234-235]. Агарчи назари Сируси Шамисо дар мавриди танз, дар умум, 

қобили қабул аст, аммо ин ки ӯ мегӯяд суханони тунду тез танҳо хосси ҳаҷванд, 

ҷойи тааммул аст. Зеро дар нигоҳ бар танзҳое, ки Убайд ба кор гирифта, метавон 

натиҷа гирифт, ки нақши дуруштгӯӣ ё зиштнигорӣ дар осори адиб басо назаррас 

аст.   

Ақидаи муҳаққиқи дигари эронӣ Ҳусайни Саффоридӯст дар хусуси танз 

агарчи дар нигоҳи куллӣ бо таърифи Сируси Шамисо ҳамоҳангӣ дорад, аммо 

нисбат ба вай пурратар мебошад. Саффоридӯст танзро ҳадисе медонад, ки «аз 

печидагӣ ва тангно будани масолеҳи иҷтимоӣ ба вуҷуд меояд ва танзпардоз онро 

бо шӯхтабъии хеш мекушояд ва ҳарфҳое, ки натавон сари рост гуфт, дар либоси 

дигар баён медорад» [Саффоридӯст 1375, с. 154].  

Чунонки дида мешавад, дар ҳар ду таъриф ба ҷиҳати назари муштараки ҳар 

ду муҳаққиқ оид ба татобуқи танз бо ҳаҷв наздикӣ эҳсос мешавад. Сируси 

Шамисо танзро қисмате аз ҳаҷв хонда ва Саффоридӯст шӯхтабъиро василаи 

кушодани сухани танздор қаламдод кардааст. Дар мавриди василаи кушодани 

гиреҳҳои нобасомони иҷтимоӣ будани танз низ назари ҳар ду муҳаққиқ ба ҳам 

наздик аст. Аммо он чиро, ки Саффоридӯст дар фароянди таърифи танз оварда, 

онро ба ҳайси «либоси дигар»-и баён талаққӣ менамояд ва ин либосро василаи 

баёни ҳарфҳои гуфтанашаванда меҳисобад, таърифи Сируси Шамисоро комилтар 

менамояд.  

Ба андешаи мо, таърифи мафҳуми «танз» аз ҷониби олими шинохтаи рус 

Луначарский бо ин ки муъҷазу кутоҳ аст, аниқтару дақиқтар мебошад: «Танз 
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омезаи такондиҳандаест аз ханда ва хашм, нафрат ва безорӣ, ба тавре ки дар 

фаҳвои калом ханда мебинем ва дар маънӣ буғз дар гулӯ» [Санеъ 1375, с. 183].  

Дар ҳақиқат, танз суханест, ки бо шунидани он дар шахси шунаванда ё 

хонанда ханда ба вуҷуд меояд, зеро зоҳири калом, ки ба таври шӯхӣ оварда 

мешавад, ҳар касро ба хандидан водор менамояд. Аммо аз он ки танз дар кунҳ ва 

умқи худ сухани нешдор ва, ба гуфтаи мардуми тоҷик, сухани пичингдор аст ва 

соҳиби он аз истифодаи ҳамчунин сухан мақосидеро дар пай дорад, хандаи 

инсонро бар тааммули оганда бо хашму ғазаб, норизоӣ, бемайлонӣ, бетаваҷҷуҳӣ 

ва ниҳоят бо нафрату бадбинӣ табдил медиҳад. Бинобар ин, агарчи шунаванда ё 

хонанда дар бархурд бо каломи танздор ба ханда дода мешавад, хандаи вай 

муҷиби рифоҳу хушнудии ӯ намегардад, баръакс, бар аъсоби вай ба андозаи дарку 

фаҳмишаш таъсире мегузорад, ки ин таъсир натиҷаи ҳамон хашму ғазаб, 

норизоият ва эҷоди нафрат дар шахси ӯ мебошад. Дар алоқамандӣ бар ҳамин 

гуфтаҳост, ки Сируси Шамисо кумиди (комедия / мазҳака)-ро, ки навъе аз ҳаҷв 

аст, ханда барои ханда ва танзро дар қиболи он ханда барои истеҳзо муаррифӣ 

менамояд [Шамисо 1376, с. 235].  

Бар гуфтаи муҳаққиқи мазкур ҳаминро метавон илова намуд, ки ҳаҷв 

метавонад ҷуз аз қасдиву ҳадафӣ, яъне аз пайи мақсад ва ҳадафмандона будан, 

бадеҳиву нохостона ва беҳадаф низ бошад. Гузашта аз ин, дар зиндагонии 

рӯзмарраи инсонҳо дар аксари маворид ҳаҷв бе аҳдофи қаблӣ ба вуҷуд меояд ва 

инсонҳо дар бархурд бо матолиби гуногуни зиндагӣ нохост ба ханда дода 

мешаванд. Аммо танз қасдиву ҳадафӣ аст, чи дар осори хаттӣ ва чи дар гуфтугӯи 

шифоҳӣ ва рӯзмарра танз ҳеҷ вақт бе ҳадаф зуҳур намекунад, одамон дар пайи 

расидан бар мақосиди шахсии хеш аз танз истифода менамоянд ва ба ин васила 

норизоият ва нафрати худро ба матолиби ҳаёти иҷтимоӣ ва инсонҳои дигар баён 

менамоянд. Дар ҳаҷви холис сухан метавонад бепарда бошад ва манзури 

хандонанда, яъне шахсе, ки дигаронро ба ханда мекашад, аз хандонидани дигарон 

ҳамон маънои зоҳири каломи вай бошад. Аммо дар танз ҳеҷ вақт чунин нест, зеро 

манзури хандонанда аз каломаш дарунмаънии он аст. Чун дарунмаънӣ василаи ба 

ханда кашидани дигарон аст, каломи хандонанда ҳадафмандона, бо мақсади роҳ 
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намудани шунавандаву хонанда ба сӯйи нафрату бадбинӣ ва норизоияту бемайлӣ 

арзи зуҳур менамояд.     

Танз ба ин далел ки бо маънои ғайриодӣ, номутадовил ва рамзии мафҳумҳо 

ва ашё алоқамандӣ дорад, аз ин ҷиҳат, иртиботи он бо васоити тасвири бадеӣ 

бештар аст. Вуҷуди дарунмаъно дар танз онро бар маҷозу рамз мекашад ва ҳусни 

бадеиро дар он ба вуҷуд меоварад. Ҳарчанд ки қудамо дар мавриди аносири илми 

баён, чунонки аз  маҷоз, киноя, таъриз, иҳом ва дигар васоити тасвири бадеӣ ёд 

карда, дар ин маврид аз танз сарфи назар кардаанд, вале танз ҳам дар ҳақиқати 

худ сухане маҷозӣ ва киноӣ аст ва бо вуҷуди дарунмаънои худ муҷиби эҷоди 

сухани бадеъ дар каломи нависандаву шоир мегардад. Паул Испрокман, 

муҳаққиқи урупоӣ, танзро навъи адабӣ қаламдод кардааст [Испрокман 1375, с. 

97]. Муҳаққиқони эронӣ Ҳодиназрии Муназзам ва Сайидмаҳдии Масбуқ ҳам 

наздик ба таърифи Испрокман дар иртибот бар маънои истилоҳии танз назар 

пешниҳод кардаанд [Муназзам 1393, с. 404]. 

 Агар манзури муҳаққиқи мазкур аз навъ жанри адабӣ бошад, дар мавриди 

адаби форсӣ, махсусан даврони классикии он, ҷойи баҳс аст, зеро дар таърихи 

адабиёти қадими форсу тоҷик танз ҳеҷ гоҳ ба ҳайси яке аз анвои адабӣ шинохта 

нашудааст. Танз дар ҳама осори назмиву насрии қадими форсӣ ҳамеша чун яке аз 

васоити тазайюнӣ ва ороишии сухан ба масобаи маҷозу киноя ва иҳому таъриз ба 

кор гирифта мешуд.  

Агарчи аввалин нишонаҳои истифодаи танз дар адабиёти форсӣ дар осори 

Ҳаким Саноӣ, Шайх Фаридуддини Аттор, Фахруддини Ироқӣ, Ҷалолуддини 

Балхӣ камубеш ба чашм мерасад, вале намунаҳои возеҳи он дар наср осори Убайд 

ва дар назм ғазалиёти Хоҷа Ҳофиз ба шумор мераванд. Аз рӯйи татобуқ ва робита 

бо маъно ва тарзи бадеи ифодаи он танз дар адаби форсӣ бештар бар васоит ва 

абзори тасвир наздикӣ дорад, то бар навъи адабӣ ё жанр.  

Ҳаким Низомӣ дар «Хусрав ва Ширин» ҳикоятеро зери унвони «Таъзиятномаи 

Хусрав ба Ширин аз роҳи танз» оварда, дар он тавассути танзҳо намунаҳои 

возеҳеро аз ин навъи сухани маҷозиву киноӣ аз даҳони Хусрав баён мекунад 

[Ганҷавӣ 1983, с. 236]. Ин нишон медиҳад, ки танз барои ҳаким ба ҳайси василаи 
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тасвири маҷозӣ маҳсуб меёбад, на навъи адабӣ. Дар саропойи осори Убайди 

Зоконӣ низ, ҳам дар ҳикоёту латоифаш, ҳам дар таърифоту луғатномаҳояш ва ҳам 

дар «Ришнома»-ву «Ахлоқ-ул-ашроф» истифодаи ниҳоят зиёд аз танз ба назар 

мерасад. Ин бар он далолат мекунад, ки танз дар осори Убайд на ҳамчун навъи 

адабии ҷудогона, балки ба ҳайси як василаи тасвири бадеии ҳолоту рухдодҳо, 

ашёву мафҳумҳо ва афроди гуногун истифода гардидааст.   

Мансур Растагори Фасоӣ насри форсиро вобаста ба дараҷоти оростагӣ, яъне 

ба лиҳози корбурди саҷъу қофия, оҳанг ва санъатҳои лафзиву маънавӣ ба насри 

орӣ, байн-байн ва фаннӣ ҷудо кардааст [Фасоӣ 1389, с. 145-146]. Дар навъи аввал, 

чунонки аз унвони он маълум аст, наср орӣ аз аз вазну қофия ва саҷъу оҳангнокӣ 

ва санъатҳои бадеӣ аст. Дар навъи дувум ҳама аркони тасвири бадеӣ бо тавозуну 

тасовӣ истифода мегарданд ва ҳусни эътидол дар ин навъи наср дар ҳама маврид, 

хусусан дар шаклу сохтор ва дар мазмуну мундариҷа, дар мадди аввал қарор 

мегирад. Дар навъи фаннӣ тамоми ҳунари нависанда дар болои бадеъкориҳо ва, 

пеш аз ҳама, мусаҷҷаъ ва қофияноку оҳангноктар кардани вожаҳо ва зинат додани 

онҳо бо аркони маҷозии сухан мутамарказ мегардад. Аз ин ҷиҳат осори насри 

фанниро насри ҳунарӣ ва маснуъ низ ном мебаранд.   

Агарчи қабл аз вуруди Убайди Зоконӣ ба саҳнаи адаби форсӣ танз дар осори 

шоирону нависандагон мавриди истифода қарор мегирифт, аммо дар эҷодиёти 

гаронбори насрии Убайд танз меҳвари асосии каломи ӯро ташкил дод, то он ҷо ки 

мадори сухани вай бар сутуни танз қарор гирифт. Ин сутун боиси истеҳкому 

устуворӣ ва побарҷоии каломи Убайд гаштааст ва бе вуҷуди он бинои каломи 

мансури вай рӯ ба нестӣ мениҳад. Убайди Зоконӣ дар таърихи адабиёти 

классикии форсу тоҷик ҳунармандтарин нависандаи танзнигор ба ҳисоб меравад. 

Мансур Растагори Фасоӣ дар ин замина Убайди Зокониро бузургтарин чеҳраи 

адабӣ дар таърихи адабиёти форсӣ эътироф намудааст, ки ин мартабаро, дар 

ҳақиқат, насиби ҳеҷ нависандаи дигаре наметавон шуморид [Фасоӣ 1389, с. 289]. 

Дар тамоми осори насрии вай танз ба ҳайси назаррастарин василаи ифодаи 

афкори иҷтимоӣ ва интиқодии ӯ ҷилва менамояд. Бе вуҷуди танз осори адиб на 

танҳо аҳаммияти бузурги худро ба куллӣ аз даст медиҳад, балки ҷуз аз суханони 
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хушку холӣ намо намегирад. Танз барои Убайди Зоконӣ ба сифати силоҳи оташин 

дар баробари беадолатиҳову бадахлоқиҳои давронаш хидмат намуда, ба василаи 

он адиб ақидаҳои тезу тунди худро дар иртибот бар ҷомеа ва тарзи сулуки афроди 

он баён доштааст. Забеҳуллоҳи Сафо дар ҳамин маврид дуруст қайд намудааст: 

«Убайд тавонотарин нависанда ва шоирест, ки тавонист ба суратҳои гуногун, ба 

таъну танз ва ба таъризу тасреҳ, айбҳои ҷомеаи фосид ва табоҳи аҳди хешро бо 

ҳамаи табақоти он баён кунад ва аз ҳамаи шоирону нависандагони форсизабон 

ҳам, ки бад-ин кор даст задаанд, беҳтар ва бештар аз уҳдаи чунин кори душворе 

барояд [Сафо 1375, с. 166]. 

Иллати асосии ба танз рӯ овардани Убайди Зоконӣ авзои нобасомони 

иҷтимоии даврони вай мебошад. Дар алоқа бар ҳамин мавзуи иҷтимоиёт аст, ки 

Маҳмуди Ибодиён сабки Убайдро сабки танз қайд намудааст [Ибодиён 1372, с. 

105-106], ки аз ҷумлаи мухтассоти сабксоз ба ҳисоб рафтанаш мумкин аст. Аммо 

бинобар он ки масъалаҳои алоқаманд ба танз бештар ба тариқи баёни муҳтаво 

тааллуқ мегирад, мо онро ҳамчун хусусияти ғоявӣ ба эътибор гирифтем.  

Дар тамоми осори насрии Убайд ишороти зиёде дар хусуси ахлоқи манфии 

муосиронаш ба чашм мерасанд, ки ин аз норизоияти ӯ дар қиболи ҷомеаи 

давронаш шаҳодат медиҳад. Норизоӣ, албатта, дар ҳар шахс нафрату бадбиниро 

ба вуҷуд меоварад ва нафрату бадбинӣ дар аксари маворид иллати пайдо шудани 

каломи дурушт ва қабеҳ мегардад. Аз ҳамин ҷиҳат, вуҷуди нобасомонӣ дар 

ҷомеаи даврони Убайд сабабгори норизоият ва нохушнудии вай аз авзои ҷории 

иҷтимоӣ ва омили вокунишҳои сахти ӯ нисбат бар ин авзоъ гардидааст. 

Вокунишҳои Убайд дар шакли суханони дурушту тунд инъикос гашта, дар пардаи 

танзҳои тезу муассир ҷилваи махсус пайдо намудаанд. Убайд тавассути танз 

нафрату бадбинии хешро нисбат ба ҷомеа баён карда, онро ба ваҷҳе василаи 

изҳори ин эҳсосоти хеш қарор додааст. Аз ин ҷост, ки танзҳои бакоргирифтаи 

Убайд дар аксари маворид ба тарзи басо дурушту тунд ифода ёфтаанд, ба ҳадде 

ки баъзан қисмате аз онҳоро наметавон такрор кард ё ба ҳайси мисол истифода 

намуд. Меҳин Санеъ дар мавриди чунин танзҳои Убайд таваққуф карда, онҳоро 
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«хашин» ва «дур аз мавозини қарордодӣ» қаламдод кардааст [Санеъ 1375, с. 183], 

ки комилан дуруст аст. 

Ҷойи дигар муҳаққиқи мазбур дар пуштибонӣ аз Убайди Зоконӣ ӯро 

танзсарои асил эътироф намуда, дар ишорат бар дуруштгӯйиҳову 

фаҳшпардозиҳои адиб қайд намуда, ки Убайд шахси балғамимизоҷ, яъне дорои 

навоқиси равонӣ нест: «Гуфтанист, ки аз танзсароёни асил, хусусан, аз навъи 

истисноӣ ва бебадили он чун Убайд, ин таҷассуми зеҳнӣ, ки «одамаке 

балғамимизоҷ ва...» мутабодир ба зеҳн шавад, бас хатост; чи ҳарчанд дар зоҳир 

танз механдонад, вале танзе аз навъи танзи Убайд бо паём ва рисолате тавъам аст. 

Ҳарчанд ки ин паёму рисолат дар умқ хашин, ҳатто дар бисёре аз маворид ва 

алорағми воқеият дар ҷиҳате дур аз мавозини қарордодӣ қарор гирифта бошад» 

[Санеъ 1375, с. 183]. Он чи муҳаққиқи мазкур оварда, айни ҳақиқат аст, зеро дар 

тааммуқ дар мутуни рисолоти Убайд метавон бар ин натиҷа расид, ки он чи ӯ дар 

мавриди ахлоқу одоби абнои рӯзгори худ оварда, чизе ҷуз аз баёни ҳақиқати 

воқеӣ нест. 

Дар танзпардозии Убайд дуруштгӯиҳо, ба истилоҳ, вулгаризмҳо нақши 

барҷаста доранд. Вожаҳову алфози дурушт яке аз вижагиҳои асосии 

танзпардозиҳо дар осори Убайд ба ҳисоб мераванд. Вуҷуди вожаҳову иборот ва 

ифодаҳову алфози қабеҳ каломи ӯро зиндатар ва ҳисшавандатар менамояд, зеро 

ин қабил вожаҳо хабар аз зиндагонии воқеии муҳити зиндагонӣ ва абнои рӯзгори 

вай медиҳанд. Дуруштвожаҳо, чунонки Парвиз Нотили Хонларӣ қайд намуда, 

калимоти мутадовили замонаи Убайд будаанд [Хонларӣ 1375, с. 132] ва бинобар 

ин, корбурди таҳтуллафзии онҳо далолаткунандаи ҳақиқатнигории вай аз авзои 

замонааш мебошад. Алфози қабеҳ ё дуруштвожаҳоро метавон  намаки каломи 

Убайд ном ниҳод, зеро бо истифода аз ҳамин навъ алфоз аст, ки шахсияти Убайд 

ба ҳайси нависандаи вуқуъпардоз ва реалист булуғ намуда, маъруфияти омавӣ 

пайдо намудааст. Дар корбурди дуруштвожаҳо Убайд ба ҳадде бепарвоӣ 

менамояд, ки сахттар ва тундтар аз суханони ӯро касе ёрои такрор кардан 

надорад. Аммо ҳамин навъ суханон аст, ки бар каломи танқидию ҳаҷвии адиб як 
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навъ руҳи хосса ато менамоянд, ба он нафаси тоза мебахшанд ва қобили 

ҳаракаташ мегардонанд.    

Бо ин ки қисмате аз танзҳои Убайд дар пардаи суханони дурушту қабеҳ 

пардохта шудаанд, ба ҳеҷ ваҷҳ нишондиҳандаи ахлоқи пасту манфии муаллифи 

онҳо нахоҳанд буд. Ба ақидаи Ардашери Баҳманӣ, ҳарчанд дар гуфтаҳои Убайд 

бадахлоқии ҷомеа тасвир мешавад, аммо ӯ худ чунин нест ва гирифтори маноҳӣ 

нест [Баҳманӣ 1375, с. 48]. Суханони қабеҳи Убайд, воқеан, ифшогари тарзи 

зиндагонии ҷомеаи вай мебошанд, на намоёнгари ахлоқи шахсии ӯ, ин қабил 

суханон ҳамчун оинаи сиёсиву иҷтимоии даврони адиб ба ҳисоб мераванд. 

Эҳсоси авзои ҷомеа аст, ки дар қисмати бузурги танзҳои Убайд фаҳшиёт ва 

суханони дур аз меъёру мавозин ғалаба мекунанд, то он ҷо ки онҳоро ба ҳеҷ ваҷҳ 

намешавад ба ҳайси мисол истифода кард. Забони баён ва тасвири ҳолот дар 

осори Убайд забони роиҷи абнои рӯзгор ва ақшори мутафовити ҷомеаи вай аст. 

Убайд бо забони худи абнои рӯзгораш сухан мегӯяд, забони ӯ забони ҳол аст, 

забони мутадовил ва роиҷи ҷомеаи вай. Ҳамин забони сахту дурушт дар осори 

Убайд дар либоси танзу киноя марғубтару муассиртар гашта, дар имтизоҷи 

ҳамдигар ҷанба ва хусусияти назарраси сабкиро дар ҳунари нависандагии вай ба 

вуҷуд овардаанд. 

Яке аз хусусиёти дигари назарраси танзпардозӣ дар осори Убайд ба василаи 

панду насиҳат матраҳ сохтани он аст. Дар ин навъи танзпардозӣ имтизоҷи сахти 

сухани киноиву маҷозӣ бо сухани андарзӣ мушоҳида мегардад. Убайд дар ироаи 

ин танз ба ҳайси як носеҳ баромад мекунад, аммо насиҳати вай айни насиҳат нест, 

он омехта бо ришханду тамасхур мебошад. Убайд бо истифода аз сухани 

насиҳатомези дар пардаи танз ироашуда бар авзоъ ва ҳолоти ҷомеаи худ хандида, 

ба ин тариқ онро бар боди интиқод мегирад. Насиҳатҳои танзомези Убайд хулсу 

шаффофият надоранд, онҳоро метавон ба сифати акси маънояшон истиқбол 

намуд, зеро мақсуди Убайд аз ибрози  чунин суханон на панду андарз додани 

абнои рӯзгор, балки масхара кардану танқид намудани феълу кирдори онон, 

махсусан, ахлоқи онҳо мебошад.  
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Чизе, ки дар ин қабил насиҳатҳои Убайд қобили қайд аст, овардани суханони 

пандомез аз даҳони худи абнои рӯзгори муаллиф аст. Дар ин маврид зикр кардан 

бамаврид аст, ки Убайд аз тариқи ин қабил пандҳо, ки онҳоро аз даҳони 

муосиронаш баён медорад, сатҳи ҷаҳонбинӣ, пояи футуввату ҷавонмардӣ ва 

дараҷаи мушоҳидаҳои абнои рӯзгори худро нисбат ба дунёву тааллуқоти он баён 

медорад. Масалан, он чи Убайд дар иртибот ба бебокиву ҷасорат аз даҳони 

«асҳобино» дар «Ахлоқ-ул-ашроф» нақл менамояд, дар арзишгузории ахлоқӣ 

батамом хилофи он чизест, ки то замони вай ва баъд аз ӯ ҳакимону фозилон дар 

ин боби ахлоқ изҳор доштаанд. Ӯ менависад: «Марди соҳибҳазм бояд ки рӯзи 

ҳайҷо қавли паҳлавонони Хуросонро дастур созад, ки мефармоянд, ки «мардон 

дар майдон ҷаҳанд, мо дар каҳдон ҷаҳем» [Зоконӣ 1991, с. 146]. 

Дар насиҳати дигар Убайд аз даҳони муосиронаш, яъне «асҳобино» арз 

медорад, ки он чи инсон ва ҳаввоси ӯ мехоҳад, бояд аз рӯйи он амал бикунад ва 

мояи фароғати худро фароҳам оварад ва ӯ бояд дар ин роҳ дар андешаи он 

нашавад, ки дигарон аз он зараре мебинанд ё не: «Ҳар кас бояд, ки он чи ӯро ба 

чашм хуш ояд, он бинад ва он чи ба гӯш ояд, он шунавад ва он чи масолеҳи он 

бад-ӯ манут бошад аз хубсу изо ва буҳтон ва ғамзу ишва ва дашному фаҳш ва 

гувоҳӣ ба дурӯғ, он бар забон ронад. Агар дигареро дар он мазаррате бошад ё 

хонаи дигаре хароб шавад, гӯ мешав, бад-он илтифот набояд намуд ва хотир аз ин 

маънӣ хуш бояд дошт. Ҳар чӣ туро хуш ояд, мекун ва ҳар касро дилат мехоҳад, бе 

таҳошӣ м..., то умр ба ту вубол нагардад» [Зоконӣ 1991, с. 148].  

Дар рисолаи «Дилкушо» низ Убайд насиҳатҳои зиёди танзомезро аз ашхоси 

гуногун оварда, ба василаи суханони онҳо киноят аз авзои мухталифи даврони 

хеш кардааст. Яке аз мавзуъҳое, ки дар рисолаи мазкур Убайд мукаррар бар он 

руҷуи интиқодӣ намудааст, вазъи илму дониш ва хор будани он дар замони 

муаллиф мебошад. Дар чанд ҳикояти худ Убайд ба тарзи бисёр малеҳ ба ин 

мавзуъ ишорат карда, тавассути суханони танзомези худ манзараи хориву 

бемоягии илму донишро баррасӣ намудааст. Аз ҷумла, дар ҳикояти «Насиҳати 

лӯлӣ ба фарзанди худ» овардааст: «Лӯлие бо писари худ моҷаро мекард, ки ту ҳеҷ 

коре намекунӣ ва умр дар батолат ба сар мебарӣ. Чанд бор бигӯям, ки муаллақ 
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задан биёмӯз, саг аз расан ҷаҳонидан ва расанбозӣ тааллум кун, то аз умри худ 

бархурдор шавӣ. Агар аз ман намешунавӣ, ба Худо, туро дар мадраса андозам, то 

илми мурдареги эшон биёмӯзиву донишманд шавӣ ва то зинда бошӣ, дар 

мазаллату фалокату идбор бимонӣ ва як ҷав аз ҳеҷ ҷо ҳосил натавонӣ кард» 

[Зоконӣ 2009, с. 27]. 

Дар суханони лӯлӣ, ки онро ба сифати насиҳат ба фарзандаш гуфтааст, Убайд 

танзҳои сахтеро дар иртибот бар хориву залилии илму дониш, ки толибилмон аз 

тариқи омӯзиш дар мадраса ҳосил мекарданд, истифода намудааст. Мақсуди 

Убайд аз ин суханон аслан на баррасии насиҳати як марди лӯлӣ, балки инъикоси 

вазъи нохуши илму адаб дар даврони худи муаллиф мебошад.   

Ҳамин тавр, яке аз хусусиятҳои асосии осори Убайд дар тарҳи матн овардани 

«қавли дигарон» ба ҳисоб меравад. Ба ин маънӣ, ки Убайд афкору андешаҳои 

худро тавассути қавли дигарон баён кардааст, чунончи намунаҳое аз ин тарзи 

нигориши Убайдро дар овардани насоеҳи асҳобино, лӯлӣ ва донишманди муосири 

ӯ овардаем. Овардани қавли қавл дар насри форсӣ собиқаи куҳан дорад, чунончи, 

дар аксари осори ривоятиву қиссапардозӣ ва кутуби тазкираву таърих ифодаҳову 

феълҳое, амсоли «овардаанд», «гӯянд», «чунин гӯянд», «ҳикоят кунанд» ва 

ғайраҳо истифода гардидаанд, ки марбут бар қолаби қавли қавл мебошанд. Аммо 

бояд қайд намуд, ки қавли қавли Убайд, аз нигоҳи умумӣ, ба ду маънӣ истифода 

гардидааст: дар маънии ҷиддӣ ва маънии ҳазл. Масалан, дар рисолаи «Ахлоқ-ул-

ашроф» ҳар ҷо ки Убайд сухани бузургони пешинро меоварад ва масоили 

ахлоқиро аз даҳони онон баррасӣ менамояд, суханони вай ҷиддӣ ва бепардаанд. 

Суханони ҷиддии Убайд дар ин маврид, яъне қавли қавли вай дар қисматҳои 

«Мазҳаби мансух» баррасӣ мегарданд. Аммо ҳар ҷо ки нависанда дар қисмати 

«Мазҳаби мухтор»-и асари мазкур оид ба масоили ахлоқӣ сухан мегӯяд, суханони 

вай дар пардаи рамзу киноят ва танзҳои нешдор баррасӣ мешаванд. Бинобар ин, 

миёни ду қавли қавл, ки тавассути ҳар ду қисмат ифода меёбанд, фарқияти ҷиддие 

мушоҳида мешавад. Қавли қавл дар «Мазҳаби мансух» ба тариқи ифодаҳое, 

амсоли «Ҳукамо фармудаанд...», «Дар сияри акобири салаф мутолиа 

уфтодааст...», «Акобири салаф... шумурдаанд...», «Аз суқот марвист...», «Ҳукамо 
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гуфтаанд...», «Гӯянд...», «Дар баъзе кутуб ин ҳикоят мутолиа уфтодааст...», «Ин 

ҳикоят шунидаам» матраҳ гардидааст. Аммо қавл ё суханони муосиронашро, ки 

Убайд дар «Мазҳаби мухтор» оварда, тавассути ифодаҳои муканное, амсоли 

«Бузургони хурдадон... мефармоянд», «Асҳобино мефармоянд», «Асҳобино... 

мегӯянд», «Бузургони замон... тааммул фармуданд» ва амсоли инҳо баррасӣ 

менамояд, ки хонанда бо таваҷҷуҳ ба аввалин ҷумла дарк менамояд, ки муаллиф 

онҳоро ҳамчун тамасхуру истеҳзо истифода намудааст.  

Бояд қайд намуд, ки ҳадафи аслии Убайд дар баррасии мавзуоти ахлоқиву 

иҷтимоӣ дар қавли бузургони муосираш нуҳуфтааст, на акобири салаф ё 

бузургони пешин, зеро он чи дар мавриди қавли бузургони муосираш оварда, 

оганда аз ҳаҷву масхара мебошад. Ҳамин аст, ки Убайд он чи ки ба муосиронаш 

тааллуқ дорад, онро аз даҳони худи онон нақл менамояд ва бо ин роҳ ба навъе 

бехатарии худро таъмин менамояд. Бо ин ки Убайд шоҳиди бевоситаи он 

рухдодҳо ва он тарзи зиндагоние мебошад, ки муосиронаш аз он сухан мегӯянд, 

андешаҳои мутааллиқ бар ахлоқи замонашро аз даҳони худ намеорад ва онро 

тавассути қавли қавл баён медорад. Ӯ медонад, ки барои қавли қавл ё овардани 

сухани дигарон сазовор ё муртакиби гуноҳ намешавад. Бинобар ин, дар осори вай 

ахлоқи муосиронаш аз даҳони худи онон мавриди ҳаҷву масхара қарор мегиранд. 

Чунонки қаблан зикр гардид, яке аз роҳҳои инъикос кардани ахлоқи муосирон ё 

тарзи сулуку рӯзгузаронии онон барои Убайд тавассути панду насиҳат баррасӣ 

намудани матлаб мебошад. Ба тарзи насиҳат овардани афкору орои муосирон, аз 

як тараф, нишон додани дараҷаи ҷаҳонбинӣ ва ахлоқи онон бошад, аз тарафи 

дигар, ҳаҷву масхара кардани онҳо мебошад. Ҳадафи аслии Убайд аз истифодаи 

насиҳат дар қавли муосиронаш, пеш аз ҳама, ҳаҷву масхараи онон аст ва баъдан 

инъикоси ахлоқу орои онон. Ин насоеҳ дар ақволи муосирони муаллиф ҳамин хел 

хушку холӣ матраҳ нагардида, имтизоҷи сахт бо танз доранд, зеро чунонки қайд 

гардид, ҳадафи аслии Убайд на насиҳат, балки тамасхуру ришханд аст.    

Дар осори Убайд танз бо роҳҳои гуногун матраҳ мегардад. Аз роиҷтарин 

роҳҳои тарҳрезии танз дар осори адиб тавассути ҳикоёт, луғот ва амсилаи шеърӣ 

матраҳ гаштани он аст. Дар ҷамеи ҳикоёт ва латоифи хурду бузурги Убайд танзу 
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кинояҳои бисёр латиф истифода гардидаанд, ки муаллиф онҳоро ҷиҳати 

кушодани пардаҳои нокушодаи ахлоқи абнои рӯзгори хеш басе ҳадафмандона ба 

кор бурдааст. Чунончи, намунаҳои ҳамчунин ҳикоёту латоифро метавон хеле зиёд 

дар рисолаи «Дилкушо» мушоҳида кард. Масалан, дар ҳикояти «Мавлоно 

Шарафуддин ва ходими масҷид», ҳангоме ки ходим сагеро ба ҷурми ба масҷид 

ворид шудан мезанад, Убайд ин суханони танзомезро аз даҳони Мавлоно 

Шарафуддин баён медорад: «Маъзур медор, ки саг ақл надорад ва аз беақлӣ дар 

масҷид меояд. Мо, ки ақл дорем, ҳаргиз моро дар масҷид мебинӣ?» [Зоконӣ 1991, 

с. 190]. Бо ин суханон, ки аз даҳони Мавлоно изҳор шудааст, Убайд гуфтан 

мехоҳад, ки дар замони вай масҷид макони будубоши мардуми ҷоҳилу беақл буда, 

мардуми огоҳ аз ворид шудан ба он дурӣ меҷӯянд. 

Дар ҳикояти «Тарсо ва мусулмоншавии ӯ», ҳангоме ки тарсои 

навмусулмоншударо мардум гирди шаҳр мегардониданд, Убайд аз даҳони тарсои 

дигар чунин мегӯяд: «Мусулмонон сахт андак буданд, ки ту низ мусулмон 

шудӣ?» [Зоконӣ 1991, с. 190]. Мақсуди Убайд аз суханони тарсо танз бар рафтори 

мутаассибонаи мардум мебошад, ки иқболи хешро дар мусулмон кардани дигарон 

медиданд. 

Танзу киноят бештар дар ҳикоёти хурди Убайд мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. Агар дар ҳикоёти нисбатан бузурги вай танз мушоҳида шавад, он ба 

ҷиҳати калонии ҳаҷми ҳикоя ҷилваи катар пайдо менамояд ва ҷузъи асосии 

матлаб ба ҳисоб намеравад. Аммо дар ҳикоёти хурдҳаҷми Убайд танз василаи 

асосии баёни матлаб маҳсуб шуда, ғоя ва матни устувор бо суханони танзомез 

мебошад. Агар дар ҳикоёти калонҳаҷм мавзуи матнро баёни ҷараёни рухдод ва 

воқеае алоҳида ташкил диҳад ва танзу киноя дар он ба ҳайси муассиртар баён 

кардани ҷузъе аз ин рухдод истифода гардад, дар ҳикоёти хурдҳаҷм худи ҷараёни 

мавзуъ тавассути танз матраҳ мегардад, чунончи дар ҳикоёти «Мавлоно 

Шарафуддин» ва «Мусулмон шудани тарсо» ин ҷиҳат хуб эҳсос мешавад.  

Дар ҳикояти «Бемор шудани Мавлоно Қутбуддини Шерозӣ» низ Убайд танзи 

малеҳеро аз даҳони донишманди мазкур баён дошта, тавассути он муносиботи 

мутақобилаи аҳли фазлро ифшо намудааст. Чун Мавлоно Шамсуддини Убайдӣ ба 
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аёдати Мавлоно Қутбуддин меравад ва ҷиҳати тасаллӣ ба ӯ мегӯяд, ки бо 

шунидани бемории дӯсташ аз дӣ ба дуо машғул аст, Мавлоно Қутбуддин дар 

посух мегӯяд: «Аз дӣ боз аз шумо дуо буд ва аз мо иҷобат» [Зоконӣ 1991, с. 189]. 

Бо ин сухани муканно Убайд ишорат бар бадхоҳии уламои давр нисбат ба якдигар 

менамояд, ки, албатта, робита ба ишғоли мансабу вазоифи онҳо дошт.  

Дар ҳикояти «Мавлоно Шамсуддини Дурудгар ва бухории сандуқсоз» низ 

Убайд ба мавзуи муносиботи бади байниҳамдигарии уламову донишмандон дахл 

карда, тавассути танз нафрати донишманди мазкурро нисбат ба шайх баён 

медорад: «Мавлоно Шамсуддини Дурудгарро бо яке аз машоих кудурате буд. 

Ногоҳ шайх бимурд. Бухорӣ сандуқи гӯре сахт ба такаллуф аз барои ӯ битарошид. 

Мардум таҳсин мекарданд. Мавлоно гуфт: «Сахт хуб тарошидаӣ, аммо саҳви азим 

карда, ки дудоҳангаш нагзоштааст» [Зоконӣ 1991, с. 193]. 

Дар ҳикояти хурди дигар, ки мавзуи он иборат аз шерозӣ ва банг пухтани вай 

дар масҷид аст, Убайд якчанд танзро истифода карда, ба ин васила ишорат бар 

вазъи ноҳинҷори ахлоқии даврони хеш менамояд: «Шерозие дар масҷид банг 

мепухт. Ходими масҷид бад-ӯ расид, бо ӯ дар сафоҳат омад. Шерозӣ дар ӯ нигоҳ 

кард, шакле ваҳиш дид: кар ва кӯр. Наърае кашид ва гуфт: «Эй мардак, Худо дар 

ҳаққи ту лутфи бисёр фармудааст, ки ту дар хонаи ӯ чандин таассуб мекунӣ!?» 

[Зоконӣ 1991, с. 191] Дар масҷид банг пухтани шерозӣ дар ҳикояти фавқ ишорат 

ба бадахлоқии абнои рӯзгори муаллиф ва посухи шерозӣ ба ходими масҷид 

киноят бар бадсимоии ходим мебошад. Танзи дигаре низ дар посухи шерозӣ 

нуҳуфтааст: Убайд гуфтан мехоҳад, ки дар муассисоте, ки макони иҷтимои 

мардум аст, ходимони хушсуратро дар хидмат бояд гузошт.  

Роҳи дигари бакоргирии танз дар осори Убайд ба василаи луғот ё таърифот 

матраҳ намудани он аст. Ин навъи танз дар рисолаи «Таърифот»-и адиб ба кор 

рафтааст. Насруллоҳ Пурҷаводӣ дар ҳамин маврид ба василаи луғот матраҳ 

сохтани танзро аз ибтикороти Убайди Зоконӣ қаламдод кардааст [Пурҷаводӣ 

1375, с. 62]. Рисолаи «Таърифот» саропо иборат аз танзу киноёт мебошад, ки 

ҳамаи онҳо ба авзои иҷтимоии даврони худи муаллиф нигаронида шудаанд. Дар 

танзҳои Убайд тамоми қишрҳои ҷомеаи вай, аз риҷоли бонуфузи сиёсӣ, монанди 
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ҳуккоми вақт ва умаро, вазирон, намояндагони воломақоми руҳонӣ, ба монанди 

фақеҳу қозӣ, муфтӣ ва шайху сӯфӣ, воизу зоҳид, мударрису муаллим то ба 

пасттарин афроди ҷомеаи ӯ, амсоли дарвешу гадо, қаландару бозорӣ ва шахсони 

зиёди мансуб ба касбу кор ва шуғлу ҳирфаҳои гуногун мавриди истеҳзо қарор 

гирифтаанд. Ҳама танзҳое, ки Убайд ба василаи баёни вожаҳо ва шарҳи вижаи 

онҳо матраҳ менамояд, аксуламале бар зидди афроди золиму ҳаромхори даврони 

худ мебошад ва тавассути онҳо Убайд бар зидди зулму фасоди низоми ҷории 

ҷомеаи хеш алам бармедорад. Дар иртибот бар танзҳое, ки Убайд тавассути онҳо 

бар зидди ноҳақиҳои даврони хеш метозад, Ҳусайни Саффоридӯст чунин қайд 

менамояд: «Ин мард (Убайди Зоконӣ – Ғ. Ш.) дар айёми тангандешони тунукмоя 

худро ба силоҳи бурандаи танзу тайб ороста ва он теғи дудами оташинро ба гулӯи 

нопокони рӯзгор ниҳод, то ҷое ки номи номияш баъд аз ҳафт қарн ҳанӯз мояи 

ороиши танзпардозон ва нозукандешони ҷаҳони таннозӣ ва зарофат бошад. Ин 

андешамарди воло дар рӯзгоре мезиста, ки туркони муғул ва ашрофи сустмоя 

чизе аз ҳунар ва ҳар он чи аз он буд, ба ҷон гузошта буданд. Чунонки табоҳӣ ва 

сиёҳӣ аз ҳар тараф намоён будааст. Ин чашмаи саршор, ки чашмаи ҷонашро 

ҳамвора санги маломатҳои ашрофи тиҳимоя гилолуд мекарданд, дасти иродатро 

бар домани покбозони рӯзгор мезада, ки хулқе каримро дастмояи вуҷуди хеш 

гардонида буд» [Саффоридӯст 1375, с. 152].  

Дар луғатҳое, ки Убайд тавассути танз матраҳ менамояд, оинаи иҷтимоии 

даврони вай инъикос мегардад ва тавассути ҳар танз адиб ишорати киноявие бар 

чигунагии вазъи ҷории замонаш менамояд. Масалан, ин ки дар шарҳи «карим» 

Убайд мегӯяд: «Он ки дар ҷоҳу моли мардум тамаъ накунад» [Зоконӣ 1991, с. 

172], ишора бар каримони даврони худ аст, ки карами худро ба василаи 

дастдарозӣ бар моли мардум муҳайё месозанд. Дар шарҳи «мард» ӯ мегӯяд: «он 

ки сухан ба зиён гӯяд» [ Зоконӣ 1991, с. 172]. Албатта, ин шарҳи Убайд тибқи 

мантиқ нест, ин ҷо ӯ ишорат бар номардии риҷоли даврони хеш менамояд, ки 

обрӯйи мардии худро бо номардӣ, яъне кирдори ношоиставу ғайриҷавонмардӣ ба 

даст овардаанд ва аз ин тариқ дар назди хоҷагони хеш – умаро ва аъёну ашроф 

мақому мавқеъ ёфтаанд.  
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Дар шарҳи танзии луғоти хеш Убайд баъзан акси тавсифро ба кор бурда ва 

қоидаи мутадовили луғатнигориро шикастааст. Дар ин маврид ӯ сифатро 

тавассути мавсуф шарҳ дода, ҳол он ки тибқи қарордоди луғатнигорӣ мавсуф ба 

василаи сифат шарҳу тавсиф мешавад. Масалан, дар таърифоти зерин ҳамин ҳолат 

ба чашм мерасад ва дар онҳо ҷузъи сифат дар аввал ва ҷузъи мавсуф дар охир 

оварда шудаанд: 

1. Ал-ҷоҳил – давлатёр. 

2. Ал-хасис – молдор. 

3. Ал-номурод – толибилм. 

4. Ал-мафлук – фақеҳ. 

5. Зарфулҳирмон – давоти ӯ. 

6. Ал-максур – қалами ӯ. 

7. Ал-марҳун – китоби ӯ. 

8. Ал-мабтар – аҷзои ӯ.  

9. Ал-мустаҳлик – моли авқоф [Зоконӣ 1991, с. 172-173]. 

Чунонки дида мешавад, дар луғоти фавқуззикр ҷузъи сифат дар охир омада, 

танзи муаллиф ҳам дар ҳамин ҷузъ истифода гардидааст. Дар таърифи аввал 

давлатёрро бар шахси ҷоҳил таъриф мениҳад ва ин таъриф танз бар ҷаҳолати 

сарватмандони давр мебошад. Дар таърифи дувум молдорро хасис мегӯяд, ки танз 

бар бухлу имсоки аъёну ашроф мебошад, ки тавассути мумсикӣ молу ҷоҳ ба даст 

овардаанд ва хайру сахоро ба боди фаромӯшӣ супурда, ҳар дуро бар хасисӣ 

тарҷеҳ додаанд. Дар таърифи сеюм толибилмро номурод қайд карда, ки танз бар 

бадбахтии ашхосе мебошад, ки талаби илмро пеша кардаанд. Дар таърифи 

чаҳорум фақеҳро мафлук шарҳ ниҳода ва ин танз бар ришвахориву ҳаромхорагии 

шахси фақеҳ аст. Дар таърифи панҷум давоти фақеҳро зарфулҳирмон менигорад, 

ки ин танз бар бебаҳрагии шахси фақеҳ аз илму дониш аст. Дар таърифи шашум 

қалами фақеҳро шикаста мегӯяд, ки танз бар ноҳақиву ноадолатии шахси фақеҳ 

аст ва киноят аз он аст, ки дар ҳифзи адолат фақеҳ қалами худро шикастааст. Дар 

таърифи ҳафтум китоби фақеҳро марҳун нигошта, ки ин ҳам танз аз ҳаромхорагии 

вай аст. Ин ҷо Убайд бар ду нукта киноят менамояд: аввалан, фақеҳ китоби худро 
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ба ришваву рибо ба гарав додааст, сониян, ӯ китоби хешро ҷиҳати бодапаймоиву 

хушгузаронӣ фурӯхтааст. Дар таърифи ҳаштум аҷзои фақеҳро мабтар нигоштааст, 

ки танз бар машғулияти номашруъ ва киноят аз бадкориҳои вай мебошад. Дар 

таърифи нӯҳум моли авқофро, ки тавассути он шахси фақеҳ ва дигар риҷоли 

воломақоми сиёсию руҳонӣ василаи хушгузаронии рӯзгори худро фароҳам 

менамоянд, мустаҳлик меномад. Ин таъриф танз бар ҳаромхорагии шахси фақеҳ 

ва киноят аз ҳалокати ашхосе мебошад, ки ба василаи моли ҳаром ҳаёт 

мегузаронанд. 

Дар таърифоте, ки ҷузъи сифати онҳо дар аввал меояд ва бори танз дар онҳо 

дида мешавад, Убайд номи ҳайвонотро низ истифода намудааст. Аз ҷумла: 

Калб-ул-асғар – мулк. 

Калб-ул-акбар – ноиби ӯ (омил – Ғ.Ш.) 

Ал-гург – сипоҳӣ. 

Ар-рӯбоҳ – мавлоношакле, ки мулозими умаро ва хавотин бошад. 

Ал-хук – раиси эшон (рустоиҳо – Ғ.Ш.). 

Ал-хирс – бузурги эшон. 

   [Зоконӣ 2009, с. 104; Зоконӣ 1991, с. 174-175]. 

Шарҳи «мулк» (мансабдори бахши амлок), «омил» ва сипоҳӣ тавассути 

калбуласғар, калбулакбар ва гург танз аз зулми истибдоди онон, шарҳи мавлоно 

(шакл) тавассути «рӯбоҳ» ишорат бар тамаллуқу хушомадгӯйии вай ва таърифи 

рустоиҳо ба василаи хуку хирс ишорат бар содагиву ҷаҳолати онон мебошад. 

Дар таърифоти Убайд номи ҳайвонот дар ҷузъи дувум ҳам истифода 

гардидаанд ва дар ин маврид бори танз дар ин ҷузъ мушоҳида мешавад, зеро он 

қисмати сифаткунанда аст. Масалан:  

Ал-хатиб – хар. 

Ал-муқрӣ – куни хар [Зоконӣ 1991, с. 174]. 

Дар ҳар ду таъриф муаллиф ишорат бар беҳудагӯиҳои хатиб ва муқрӣ 

намудааст, ки ба василаи тазоҳур бар фазилату дониши хеш боиси саргаронии 

мардум гаштаанд.   
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Дар танзҳои луғавӣ ё луғатҳои танзии Убайд бештар шахсиятҳои воломақоми 

руҳонӣ мавриди шарҳу таъриф қарор гирифта,  ба ин васила вай афроди мазкурро 

ҳаҷву масхара намудааст. Тамасхури риҷоли динӣ дар саропойи «Таърифот»-и 

Убайд мушоҳида гардида, дар қиёс бо кулли дигар ашхос мақоми марказиро доро 

мебошад, чунонки намунаҳое аз намояндагони ин табақа дар мисоли шахси фақеҳ 

ва хатиб оварда шудаанд. Дар таърифи шахси қозӣ Убайд мегӯяд: «Он ки ҳама кас 

ӯро нафрин кунанд» [Зоконӣ 1991, с. 174]. Ин киноятест бар ноҳақиву беадолатии 

шахси қозӣ. Дар таърифи ноиби қозӣ Убайд ӯро бар шахси беимон монанд 

мекунад ва ин ҳам танзест бар бевиҷдонии мазкур [Зоконӣ 1991, с. 174]. Дар 

мавриди сӯфиён Убайд вожаи бангро истифода карда, ононро бангӣ муаррифӣ 

карда, кинояту танз бар риёву солус ва каромоти бардурӯғи онҳо менамояд: «Ал-

банг – он чи сӯфиёнро дар ваҷд оварад» [Зоконӣ 1991, с. 176].    

Чунин танзпардозӣ дар луғатномаи Убайд дар мавриди ашхоси мутааллиқ ба 

шуғлҳои гуногун истифода гардидааст. Мавзуи дигаре, ки дар «Таърифот» ва 

ҳамчунин, дар «Ахлоқ-ул-ашроф»-и Убайд мақоми марказӣ дорад ва мудом 

мавриди таваҷҷуҳи вай қарор гирифтааст, нақду ҳаҷви фаҳшову амрадбозӣ 

мебошад. Ин мавзуъро Убайд бештар бар табақаи воломақоми ҷамъияташ, 

хусусан ба аҳли тақво, рабт медиҳад. Дар баёни ин мавзуъ Убайд занони ашрофро 

низ мавриди интиқоду тамасхур қарор дода, бо танзҳои нешдоре ишорат бар 

фаҳшои онон менамояд. Агар бадахлоқии мардон дар сурати аъёну ашроф ва 

намояндагони руҳонӣ ба таври мутафовиту пароканда дар муҳтавои «Таърифот»-

и адиб тасвир ёфта бошад, фаҳшои занони мутааллиқ ба хонаводаи бузургон дар 

фасли охирини асари мазкур ба таври алоҳида таъриф шудааст. Дар таърифоти 

занон Убайд вожаҳоеро, амсоли хотун, кадбону, ал-мастура ва ал-бегиро ба кор 

бурда, ки ишорат бар ашрофзанон менамоянд. Масалан: 

  Ал-хотун – он ки маъшуқи бисёр дорад. 

  Ал-кадбону – он ки андак дорад. 

  Ал-мастура – он ки ба яке қонеъ бошад. 

  Ал-бегӣ – он ки аз мубошират сер нашавад [Зоконӣ 1991, с. 177]. 
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Чунонки дида мешавад, дар таърифоти боло Убайд ишорат бар бадахлоқии 

ашрофзанони даврони худ карда, ҳар якеро ба таври алоҳида тасвир менамояд. Ин 

ки дар таърифи мастура ӯро шахси қонеъ ба як кас нишон медиҳад, маънои онро 

надорад, ки вай ба шавҳари худ қаноат кардааст. Балки Убайд гуфтан мехоҳад, ки 

мастура ба як ошиқ ҷуз аз шавҳари худ қаноат кардааст. Убайд ба танз мегӯяд, ки 

дар даврони вай як ошиқ доштани занон(-и ашроф) нишони мастурагии онон аст.    

Дар танзҳое, ки Убайд тавассути луғот ва таърифоти вожаҳо баён медорад, як 

навъ мушаххасгӯӣ эҳсос мешавад. Ин мушаххасгӯӣ тавассути номгирии касбу 

шуғлҳои мушаххаси инсонҳо ва тааллуқияти иҷтимоиву хонаводагии онҳо, 

монанди фақеҳ, сӯфӣ, шайх, қозӣ, муаллим, толибилм,  сипоҳӣ, сипаҳсолор, 

хотун, кадбону, ал-бегӣ ва амсоли инҳо  аз ҷониби адиб матраҳ мегарданд. Чунин 

баёни мушаххас танзҳои Убайдро коритару муассиртар намуда, чеҳраи воқеии 

онҳоро пешорӯйи хонандагон қарор медиҳад. Ҳамин мушаххасгӯӣ аст, ки Убайд 

барои тасвири абнои рӯзгори хеш қолаби луғатро интихоб намуда, чеҳраи 

иҷтимоӣ ва сифоту хисоли ҳар якеро ба таври кӯтоҳу мухтасар мавриди шарҳу 

таъриф қарор додааст. 

Дар осори Убайди Зоконӣ яке аз роҳҳои дигари ба вуҷуд овардани суханони 

танзомез зикри амсилаи шеърӣ мебошад. Намунаҳои шеърӣ агар, аз як тараф, 

сабаби зебоиву таъмини бори эстетикии матн дар осори Убайд гашта бошанд, аз 

сӯйи дигар, омили муассиртар ва қавитар гаштани афкори вай ба ҳисоб мераванд. 

Хусусан, мисолҳои шеърие, ки омезиш бо танз доранд ва ё Убайд онҳоро ба 

манзури танз ва тамасхуру истеҳзои ашхоси муайян истифода кардааст, матолиби 

матраҳнамудаи адибро боз ҳам таъсирбахштар намудаанд. Танзҳое, ки дар осори 

Убайд ба василаи шеър баррасӣ гаштаанд, бештар аз ҳама дар қисматҳои 

«Мазҳаби мухтор»-и «Ахлоқ-ул-ашроф» ба кор рафтаанд. Аслан ҳама амсилаи 

шеърии қисматҳои мазкури ин рисола ҳамчун танз бар тарзи сулук ва орои 

муосирони муаллиф истифода гардидаанд. Вобаста ба ҳафт боби «Ахлоқ-ул-

ашроф», ки дар ҳар кадоми онҳо муаллиф ба баррасии яке аз навъҳои ахлоқи 

мусиронаш дахл кардааст, мисолҳои шеърии танзомез оварда шудаанд. Масалан, 

дар боби нахустини қисмати марбут бар муосирон, ки ба баррасии ҳикмати онон 
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бахшида шудааст, Убайд дар бобати дараҷаи ҷаҳонбинии «асҳобино» оид ба 

дунёву уқбо, тану равон, лаззоти дунявӣ, ғанимат донистани ҳаёт ва баҳра бурдан 

аз неъматҳои индунёӣ сухан ронда, чандин амсилаи шеърӣ аз худ ва дигар 

шоирон меорад, ки ҳамагӣ танзомезанд ва муаллиф онҳоро танҳо ба манзури 

нақду тамасхури муосирони худ истифода кардааст. Аз ҷумлаи ин ашъор як байти 

зерин мебошад, ки Убайд онро ба манзури ишорат бар дунёпарастии «асҳобино» 

ва назари масхараомези онҳо нисбат бар уқбо овардааст: 

Онро, ки додаанд, ҳамин ҷо-ш додаанд  

              В-онро, ки нест, ваъда ба фардо-ш додаанд [Зоконӣ 1991, с. 144]. 

Дар фасли мазкур Убайд ду рубоии маъруфи Умари Хайёмро низ меоварад, 

ки мутазаммини назари фалсафии ҳаким нисбат ба дунёву уқбо мебошанд. Аммо 

ин рубоиёт на ба манзури шинохти ҷаҳонбинии Умари Хайём, балки ҳамчун 

василаи танз бар тарзи сулуки муосирони Убайд оварда мешаванд.  

Дар боби дувуми «Ахлоқ-ул-ашроф» Убайд шуҷоати муосиронашро 

тавассути амсилаи шеърӣ, ки онҳоро аз ҷониби худи онон ифода менамояд, 

мавриди танзу масхара қарор медиҳад. Дар ин боб чаҳор танзи шеърӣ маръӣ 

мегардад. Аз ҷумла дар байти зер Убайд шуҷоату диловарии муосиронашро 

мавриди танзу тамасхур қарор медиҳад: 

Диловар, ки н-андешад аз тиру шер, 

              Ту девона хонаш, махонаш далер [Зоконӣ 1991, с. 176].  

Манзури Убайд аз овардани байти боло на таъриф аз оқиливу ҳушмандии 

муосиронаш, балки тавассути танз баён кардани тарсуиву нодалерии онон 

мебошад.   

Дар боби сеюм Убайд ҷуз аз як рубоӣ ва ду байти ҷудогуна, ки ҳамчун танз 

дар баёни иффату покдомании муосиронаш меорад, ҳамчунин, даҳ байти 

алоҳидаро дар вазн ва равишу услуби «Шоҳнома» дар тамасхури онон ба кор 

мебарад. Ин абёт ба пуррагӣ ба манзури танзу тамасхур истифода шуда, дар 

мисоли Рустами Таҳамтан ва Ҳумон Убайд таҳамтанони даврони хешро мавриди 

ҳаҷву масхара қарор додааст. Аксари абёти мазкур, ҷуз аз байтҳои ҳафтуму 

даҳум, ба ҷиҳати инҳирофи сахти муаллиф аз доираи одоб сазовори истифода ва 
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такрор нестанд. Абёти ҳафтуму даҳум ҳам, агарчи орӣ аз алфози қабеҳанд, вале 

танзомезанд, чун Убайд онҳоро ба манзури риоят аз рафтори бадахлоқонаи 

Рустаму Ҳумон барои таҳамтанони даврони хеш овардааст: 

Ту низ, эй бародар, чу гардӣ қавӣ, 

              Сазад, гар суханҳои ман бишнавӣ. 

              Чу бар кас намонад ҷаҳон пойдор, 

              Ҳамон беҳ, ки некӣ бувад пойдор [Зоконӣ 1991, с. 149].  

Яъне, ту низ ба суханҳои ман гӯш фаро неҳ ва чунонки Рустаму Ҳумон бо 

якдигар бадахлоқӣ карданд, онро такрор бикун ва бо дигарон «некӣ» бикун, зеро 

дар ҷаҳон танҳо некист, ки пойдор мемонад. Манзури Убайд аз некӣ муҷонисат ва 

ба қавли худи вай, ҷимоъ додан аст, ки ин андешаи вай танзи сахте нисбат бар 

бузургони давронаш мебошад. Ӯ омили ба бузургӣ ноил гаштан дар даврони 

худро ба бадахлоқӣ тан дардодан меҳисобад ва ба ин назар аст, ки ҳар кӣ то бар 

ин кирдори ношоиста даст назад, ба бузургӣ ноил нагардид. Ба ақидаи вай, 

шайхону воизон низ аз тариқи бадахлоқӣ нисбат бар якдигар маъруфият пайдо 

кардаанд [Зоконӣ 1991, с. 149].  Ба ҳамин минвол, дар бобҳои боқии асари мазкур 

Убайд ба василаи танз сифоту ахлоқи муосирони худро оварда, дараҷаи 

ҷаҳонбинӣ ва орои ононро дар муносибат бар ҳаёту дунё талаққӣ намудааст.   

Амсилаи шеърии танзомез дар рисолаи «Дилкушо» ва «Ришнома» низ 

фаровон истифода шудаанд. Дар «Ришнома» Убайд суханонеро, ки Абулмаҳосин 

Ришуддин дар таърифи худ зикр мекунад, ба тариқи танзи шеърӣ оварда, дар 

сурати вай кинояте бар аҳли тақвову руҳоният намуда, ононро мавриди тамасхур 

қарор медиҳад. Чунончи, ҳангоме ки Абулмаҳосин дар руҷӯъ бар Убайд мегӯяд, 

ки арбоби дил ӯро Хизри набӣ номидаанд, Убайд ин байтро ба тариқ танз меорад: 

Юсуфи холи ту дар чоҳи занахдон ҷуста ҷой, 

              Хизри хаттат бар канори оби ҳайвон омада [Зоконӣ 1991, с. 165]. 

Ва ҳангоме ки Абулмаҳосин мегӯяд, ки баъзе ӯро ба сабзаву бунафша нисбат 

мекунанд, Убайд ин байтро ба тариқи танз меорад:   

              Хаддат, ки зи хатти сабза оин бигирифт, 

              Бар гирди рухат бунафша парчин бигирифт [Зоконӣ 1991, с. 165]. 



 

150 

 

 

Мақсуди Убайд аз овардани абёти мазкур на таърифу тавсифи Абулмаҳосин 

Ришуддин, балки тамасхури киноӣ бар кулли тақводорони воломақом аст, ки дар 

такя бар сурати зоҳири хеш, махсусан, ба зинату оро додани маҳосин дукони 

маъруфият барпой медоштанд. Дар тамоми таърифоте, ки Убайд аз тариқи назм 

нисбат ба Ришуддин баён медорад, афкори вай имтизоҷи сахт бо танзу киноят 

дорад. Ҳамин назари тамасхуромези Убайд нисбат бар аҳли тақво дар сурати 

Ришуддин аст, ки ӯ мегӯяд: 

Он кас, ки маҳосинаш ту бошӣ, 

              Гӯӣ, ки мақобеҳаш чӣ бошад? [Зоконӣ 1991, с. 165]. 

Дар ҳикояти «Мавлоно Маҷдуддини Ҳамгар ва Фахруддини Абдулкарим» 

нависанда тавассути мисоли шеърӣ танзи малеҳе бар амрадбозии яке аз аркони 

воломақоми муосири Маҷди Ҳамгар ва мамдӯҳи вай Фахруддини Абдулкарим 

менамояд. Убайд ин мисоли шеъриро аз даҳони худи Фахруддин Абдулкарим 

меорад. Ҳангоме ки шоири мазкур қасидаи мадҳиявие ба мамдуҳи хеш менависад 

ва мехоҳад онро дар ҳузури вай бихонад, ӯро машғули шоҳидбозӣ мебинад. Аз ин 

ҳузури ноҷо Фахруддини Абдулкарим ба шоир мегӯяд: 

Маҷдо, яке Худот хайр диҳод, 

              Маҳзи осоиш аст ғайбати ту» [Зоконӣ 1991, с. 205-206].   

  Бо овардани шеъри мазкур мақсуди Убайд, аслан, на нишон додани ҳунари 

шоирии ҳокимоне, амсоли Фахруддини Абдулкарим, балки танз бар бадахлоқии 

онон мебошад ва дар сурати ҳокими мазбур кинояте бар ҳуккоми даврони худ 

менамояд, ки оғӯштаи маноҳиву фаҳшо буданд. 

Дар амсилаи шеърие, ки дар осори Убайд ба тариқи танзу киноят оварда 

шудаанд, ҳадафи муаллиф аслан на нишон додани шеърпарвариву завқи адабии 

бузургон ва, бавижа, муосирони вай аст, чунонки дар баъзе аз осори тазкиравиву 

таърихӣ ин мавзуъ мукаррар зикр мегардад. Тамасхур ва ҳаҷви бузургони давр 

дар чунин амсилаи шеърӣ ҳадафи асосии Убайди Зоконӣ ба ҳисоб меравад.  

Ҳамин тавр, дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ танз ва суханони муканно пояи 

устувори афкори ӯро ташкил медиҳанд. Сохтори муҳтавоӣ ва тарзи ифода дар 

чунин равиш аз ҷумлаи намунаҳои боризи ҳунари нависандагӣ дар адабиёти 
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классикии форсу тоҷик маҳсуб мешаванд. Ин сабки танзсароии Убайдро баъд аз 

вай адибони форсу тоҷик мавриди пайравӣ қарор дода, каломи хешро ба туфайли 

суханони танздор муассиртар гардонидаанд. Ҳусайни Саффоридӯст дар боби танз 

Убайдро раҳнамуди Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ меҳисобад, ки беҷиҳат нест 

[Саффоридӯст 1375, с. 152]. Зеро дар нигоҳи ҷиддӣ ба муҳтавои ғазалиёти Хоҷа 

Ҳофиз то чӣ ҳад(д) мақом доштани танз дар осори ӯро метавон ташхис дод. 

Сируси Шамисо ҳам мақоми Убайдро дар боби танз аз ҳама болотар арзёбӣ карда, 

ӯро бузургтарин адиби танзнавис дар адабиёти қадими форсӣ эътироф менамояд 

[Шамисо 1376, с. 236]. Аз гуфтаи муҳаққиқи мазкур ҳам чунин натиҷаи мантиқӣ 

метавон баровард, ки кулли адибони форсии баъд аз Убайд ба арсаи адабиёт 

омада дар мавриди танз пайрави сабки танзсаройии вай буда, шогирдони мактаби 

танзнигории ӯ ба ҳисоб мераванд. Зикри ин нукта ҳам бамаврид аст, ки Убайди 

Зоконӣ агарчи асосгузори танзсаройӣ дар адабиёти классикии форсӣ ба ҳисоб 

намеравад, бузургтарин намояндаи танзсароён дар тамоми мавҷудияти адабиёти 

форсӣ аст ва танз дар адаби форсӣ мадюни ҳунари нависандагии ӯст. Бинобар ин, 

шоиставу сазовор аст, ки Убайди Зокониро дар боби танзу танзнигорӣ соҳиби 

мактаби мунҳасир ба фард эътироф намоем. Агар Хоҷа Ҳофиз дар баёни афкори 

иҷтимоии худ иҳомро бар нуқтаи авҷи худ боло бурда бошад ва афкори 

иҷтимоияшро тавассути санъати зикршуда оро дода бошад, Убайди Зоконӣ дар 

иҷтимоиёти хеш танзро бар мақоми дастнаёфтанӣ арҷ дода, андешаҳои 

муассирашро ба воситаи ин воситаи тасвири бадеӣ зинат додааст, ки болотар аз 

он дар таърихи адабиёти форсӣ то ба ҳол насиби ҳеҷ адиби дигар нагардидааст.   

 

2.3. Нақди иҷтимоӣ 

 

Дар эҷодиёти Низомуддин Убайди Зоконӣ нақди иҷтимоӣ яке аз масъалаҳои 

асосӣ ва бо мақсади муайян матраҳшудае мебошад, ки фарогири бори вижаи 

маъноӣ аз ҷиҳатҳои гуногун, аз ҷумла, назари таҳлилӣ ба ҷомеа, диди интиқодӣ ба 

масъалаҳо, нешханди малеҳ ба падидаҳои номатлуби дар ҷомеа рӯйдода ва ғайра 
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мебошад. Вижагиҳои мазкурро ба иловаи тарзи баёни ҳунарии онҳо метавон дар 

осори мансури нависанда ба таври фаровон мушоҳида кард.  

Аз мутолиаи осори мансури Убайди Зоконӣ, ишораҳои баъзе муҳаққиқон ва 

баррасии назари танқидии нависанда перомуни падидаҳои иҷтимоӣ маълум 

мешавад, ки асарҳои насрии нависанда ганҷинаи бебаҳо ва бебадали афкор ва 

интиқодоти иҷтимоӣ мебошанд. Аз ин нигоҳ аҳаммияти осори Убайд, махсусан 

осори насрии вай, то он дараҷа зиёд аст, ки агар дар хусуси таърихи сиёсӣ-

иҷтимоии даврони ӯ кутуби таърих ва дигар сарчашмаҳо низ навишта 

намешуданд, авзоъ ва аҳволи замони зиндагонии вай тавассути ин осораш 

равшану возеҳ мегардиданд. Осори насрии Убайд чеҳраи сиёсию иҷтимоии 

даврони ӯ ба ҳисоб мераванд ва чун оинае мебошанд, ки ҷомеаи муосири вай ва 

ахлоқу тарзи сулуки он дар он ба таври равшан ҷилвагар мешавад. Забеҳуллоҳи 

Сафо дар иртибот бар ҳамин гуфтаҳо чунин қайд менамояд: «Убайд бештар аз ҳар 

касе вазъи номатлуби ахлоқӣ ва иҷтимоии аҳди хешро шинохта ва муҳитеро, ки 

таҳти таъсири истилои тотор ва ҷаври ҳуккому уммоли муғул ва ошӯбу фитна ва 

қатлу ғорат ва нопойдории авзоъ ва ҷаҳлу нодонии ғолиби зимомдорон ва ғалабаи 

муште ғоратгарони фосиду нодон ба вуҷуд омада буд, муҷассам сохтааст» [Сафо 

1375, с. 535]. 

Дар воқеъ, дар таърихи насри порсӣ чеҳраи ҳунарии Убайд тавассути осори 

гаронбаҳои насрӣ, ки асоси онҳоро интиқодоти сахти иҷтимоӣ ташкил медиҳанд, 

нисбат ба кулли адибони муосир ва қабл аз ӯ ҷилваи бештар дорад. Беҳрӯзи 

Соҳибихтиёрӣ дар ҳамин хусус бамаврид қайд намудааст, ки «нақши Убайд дар 

адабиёти эронӣ ба хотири он ки ба сароҳат ва шуҷоати вай пеш ва пас аз вай 

касеро ёрои баёни интиқод набуд, бавижа интиқодоти иҷтимоӣ, мумтоз ва 

мушаххас мебошад» [Соҳибихтиёрӣ 1375, с. 11]. Абдуррафеи Ҳақиқат ҳам дар 

иртибот бар ҳамин мавзуъ дуруст қайд менамояд, ки Убайд бештар аз ҳар адиби 

эронӣ вазъи ҳокими Эрони замони худро эҳсос карда буд [Ҳақиқат 1368, с. 389].  

Дар осори насрии Убайди Зоконӣ интиқодоти иҷтимоӣ, ки дар сархатти он 

танқид аз вазъи замона қарор дорад, мақоми аввалиндараҷа дорад. Муҳаммадҷон 

Шукуров дуруст зикр менамояд, ки ҳар санъаткори ҳақиқӣ дар иртибот ба воқеият 
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ва авзои воқеии ҷомеа назари фардии худро дорад, ки вай ба онҳо бо назари 

махсуси хеш менигарад [Шукуров, 1973, с. 5]. Дар Убайд ҳам ин хусусият 

бармало мушоҳида мешавад, зеро ӯ ба тамомии авзои ҷомеаи худ аз дидгоҳи 

танқид назар медӯзад. Аз ин нигоҳ аст, ки дар эҷодиёти ҳеҷ нависандаи классикӣ 

танқиди авзои замона ва вокуниш дар баробари он ба мартабаи осори 

гуногунжанри Убайди Зоконӣ ба назар намерасад. Аз ҳамин нуқтаи назар аст, ки 

муҳаққиқони муосир, аз ҷумла Меҳин Санеъ Убайди Зокониро «бузургтарин 

мунтақиди тамоми аъсор ва қуруни адабиёти порсӣ» эътироф намудааст [Санеъ 

1375, с. 177].  

Аз мулоҳизаҳои болоӣ маълум мешавад, ки Убайд яке аз бузургтарин 

мунтақидони даврони хеш аст. Ҳам дар осори насрӣ ва ҳам дар ашъори 

гуногунжанри адиби мазкур нақдҳои иҷтимоӣ ба таври басо возеҳ ҷилвагар 

мебошанд, ки назири онҳо дар эҷодиёти дигар адибон басо кам ба назар мерасад. 

Дар эҷодиёти муосирони Убайд, бахусус дар ашъори Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ ва 

Шайх Камоли Хуҷандӣ агар нуктаҳои интиқодӣ ва ишораҳо дар иртибот бар 

авзои номусоиди даврон ба назар расанд, онҳо фосилавиву марҳалавиянд ва дар 

қиёс бо кулли муҳтаво ва мундариҷаи осори худи онон ин нуктаҳои иҷтимоӣ бас 

ночизу дувумдараҷа ба дида дармеоянд. Аммо дар осори Убайд, бавижа дар анвои 

насри ӯ, нуктаҳои иҷтимоӣ ва интиқодот аз авзои замона на танҳо қиёсан хуб 

ҷилва менамоянд, балки меҳвари асосии тафаккуроти бадеии нависандаро ташкил 

медиҳанд. Дар самти иҷтимоиёт, бахусус, интиқодоти тунду тези худ эҷодиёти 

Убайд, дар воқеъ, сареҳан аз кулли муосирони хеш фарқи назаррас дорад 

[Раджабов, 1958, с. 40].  

Чунонки дар боло зикр шуда буд, интиқодоти иҷтимоие, ки дар кулли осори 

насрии Убайди Зоконӣ дида мешавад, назири он на танҳо дар осори муосирони 

вай, балки дар кулли адаби форсӣ мавҷуд нест. Убайд муҳтавои интиқодоти 

иҷтимоӣ ва танқид аз авзои замонаро ба ҷониби дигар, ки бо диди аксари 

бузургони адаб тафовут дошт, инкишоф дод. Ӯ барои нақди аҳвол ва авзои 

замонааш чун аксари адибони пешин ва муосираш танҳо аз маҷозу киноя 
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истифода накард, балки якбора қалам бар танқиди сахт аз ҷомеаи нобасомони хеш 

тез намуда, сабку равиши наверо дар ин маврид интихоб намуд.  

Ҳамин тавр, танқидоти иҷтимоӣ аз асоситарин мавзуоти эҷодиёти насрии 

Убайд ба ҳисоб рафта, дар ҳама рисолаҳои вай меҳвари мундариҷаву ғояи онҳоро 

ташкил медиҳанд. Парвиз Нотили Хонларӣ дар ҳамин маврид дуруст қайд 

менамояд, ки «дар таърихи адабиёти Эрон касеро қабл аз Убайди Зоконӣ суроғ 

надорем, ки ба интиқоди иҷтимоӣ пардохта ва ба услуби яке аз рисолоти 

интиқодии ӯ («Ахлоқ-ул-ашроф», «Садпанд», рисолаи «Дилкушо», «Ришнома») 

пардохта бошад. Бинобар ин, илова бар ҳунармандӣ дар иншо ва аҳаммияти 

матолиб, ифтихори ибтикор дар ин фан низ ба Убайди Зоконӣ тааллуқ дорад» 

[Хонларӣ 1375, с. 123]. Он чи муҳаққиқи мазкур дар ин иқтибос қайд намуда, 

қобили дастгирӣ аст, зеро, воқеан, дар осори ягон адиби муосир ва қабл аз Убайд 

осори мухтасс ва баргузида дар интиқодоти иҷтимоӣ эҷод нагардидааст. Шоирону 

нависандагони мутақаддим дар осори хеш агар бар нуктаҳои иҷтимоӣ руҷӯъ 

мекарданд, он бештар мунҳасир бар панду мавъиза ва гӯшзадҳои киноявии малеҳ 

буд ва ин руҷӯоти онон аз тариқи тамоман муғоир бо тариқи ихтиёркардаи Убайд 

амалӣ мегардид.  

Масъалаи дигар дар иртибот ба нақди иҷтимоии Убайди Зоконӣ муайян 

кардани сабабҳои ба танқиди иҷтимоӣ даст задани нависанда мебошад. Аз 

баррасиҳои анҷомдода бармеояд, ки яке аз сабабҳои асосӣ бетаваҷҷуҳ набудани 

адиб ба вазъи иҷтимоии замон ва чигунагии зиндагии мардум дар иҷтимоъ 

мебошад. Сабаби муҳимми дигар вазъи ҳаёти худи адиб аст.  

Аз омӯзиши ҳодисаҳои таърихии даврон бармеояд, ки замони зиндагонии 

Убайди Зоконӣ яке аз пурфоҷеатарин ва пуртаҳлукатарин даврони мардуми 

эронинажод ба ҳисоб мерафт. Ҳукумати элхонон, ки ворисони ирсии муғулон 

буданд ва баъдтар барҳам хӯрдани сиёсати онон дар Эрон, таҷзияи Эрон ба 

давлатҳои хурду бузург ва мулукуттавоиф, задухӯрдҳои байниҳамдигарии 

ҳокимону давлатмардони маҳаллӣ, ситезу адовати ашрофу бузургони давр миёни 

якдигар, зулму тааддии берун аз таҳаммули мардуми маҳаллӣ, зери азобу 

шиканҷа қарор додани косибону барзгарон, мавриди фишори сахт воқеъ 
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гардонидани тоҷирону савдогарон ва омилҳои дигари ғайриқобили таҳаммул, ки 

ҳама дӯшбори мардум гардида буданд, авзои сиёсӣ-иҷтимоии Эронро дар даврони 

ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Убайди Зоконӣ басо муташанниҷ гардонида буданд. 

Натиҷаҳои омилҳои мазкур боиси боз ҳам авҷ гирифтани қаҳтиву гуруснагии аз 

ҳад зиёди мардум ва ривоҷи бештар гирифтани қатлу ғорат гардида, зиндагонии 

ҳам мардуми шаҳрҳо ва ҳам деҳоту атрофи онҳоро басо сангину вазнин намуда 

буданд. Чунонки дар яке аз гузоришоти таҳқиқии Б. Соҳибихтиёрӣ маълум 

мешавад, дар асри Убайд «ҳукумати риё ва зулму чаповул барқарор буд ва ҷомеа 

дар фасоду фаҳшо ғарқ» [Соҳибихтиёрӣ 1375, с. 11].  

Қаҳтии зиёд агар, аз як сӯ, омили қувват гирифтани дуздиву ғорат гардида 

бошад, аз сӯйи дигар, сабабгори авҷи бадахлоқӣ ва фаҳшу маноҳӣ дар байни 

қишрҳои мухталифи ҷомеаи Эрон гардида буд. Фаҳшу маноҳӣ бошад, омилҳои 

бурузи рибову ришва ва дур гардидан аз арзишҳои ахлоқӣ, бахусус, муҳити 

дарборҳо ва марказҳои онро ба бор оварда буданд. Муҳити иҷтимоие, ки Убайди 

Зоконӣ дар он умр ба сар мебурд, оганда аз ахлоқи сахт накӯҳидаву ғайриқобили 

таҳаммул буд ва ҳамаи ин нишонаҳои манфури ахлоқиву иҷтимоӣ дар осори 

насрии адиб бо тарзу сабки махсус мавриди бозтоб қарор гирифта, манзараи бас 

мудҳишу ҳавлангезеро дар пешорӯйи хонандагони худ манзур мегардонанд. 

Убайд бо дидани ин ҳама маноҳиву фаҳш ва аҳволи сангини ҷомеаи худ ва шоҳид 

шудан дар бадбахтие, ки бар сари мардуми Эрон омада буд, албатта, бетараф буда 

наметавонист. Дар иртибот бар ҳамин мавзуъ Холиқ Мирзозода дуруст қайд 

менамояд, ки «танг шудани зиндагонӣ барои халқ Убайдро ҳам танг мекард» 

[Мирзозода 1939, с. 6]. 

Дар интиқодоти иҷтимоии Убайд миёни ҷамеи қишрҳои ҷомеа, пеш аз ҳама, 

табақаи ҳукмрон ва руҳониёни воломақом мавриди ситезу танқид воқеъ 

гардидаанд. Як хусусияти интиқодоти Убайд нисбат ба табақаи мазкур иборат аз 

он аст, ки вай номи мушаххаси онҳоро намегирад, дар бештари маворид подшоҳ, 

вазир, шайх, сӯфӣ ва мисли инҳо мегӯяд. Ин, албатта, сабаби воқеии худро дорад. 

Убайд фарзанди замони хеш аст ва дар баробари дастгоҳи золиму шайёди 

давронаш рӯйиросту бепарда истодагарӣ карда наметавонад. Ӯ ҳам, албатта, чун 
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аксари муосиронаш аз ситаму ниқори дастгоҳи золими давронаш тарсу ҳаросе 

дорад, хосса, дастгоҳе, ки баҳри ноил шудан бар ормонҳои ниҳоии хеш аз ҳеҷ 

гуна зулму тааддӣ, ҳатто аз азобу шиканҷа ва қатлу куштори наздиктарин 

шахсонаш чашм намепӯшад. Бинобар ҳамин, сабаби ба таври умумӣ ном 

гирифтани симоҳо дар осори Убайд, пеш аз ҳама, алоқаманд бар зулму тааддии аз 

андоза беруни табақаи ҳоким буд. Дар иртибот бар ин, дар ҳикоёту латоиф ва 

таърифоти Убайд табақаи ҳоким бо номҳои умумии шоҳ, ҳоким, амир, вазир ва 

монанди инҳо ва намояндагони баландмақоми дастгоҳи дину руҳоният таҳти 

асомии куллии шайх, воиз, фақеҳ, зоҳид, воиз ва амсоли инҳо нишондод шудаанд. 

Яке аз хусусиятҳои интиқодоти иҷтимоии Убайди Зоконӣ дар ҳамин умумигӯии 

вай нисбат ба образҳову симоҳои асарҳояш инъикос мешавад.  

Вижагии дигари афкори интиқодии Убайд дар он инъикос мегардад, ки агар 

ӯ подшоҳи вақт ва дастгоҳи ҳукуматии даврони хешро мавриди танқид қарор 

диҳад, истифода аз номи салотин ва шоҳони қадим менамояд. Ҳамин аст, ки дар 

осори Убайд мо номҳои шоҳону салотин ва дигар риҷоли сиёсии қабл аз замони 

вай, ба монанди Султон Маҳмуди Ғазнавӣ, Атобак Салғаршоҳ, Сайид Ғиёсуддин 

Амирмуҳаммад, Хоҷа Баҳоуддини Соҳибдевон, Хоҷа Шамсуддини Соҳибдевон, 

Ҳулокухон, Абӯсаид ва номҳои маҷҳули дигар, ба монанди ҳокими Омул ва 

ғайраҳоро вомехӯрем. Зимнан, қайд кардан бамаврид аст, ки истифодаи номи 

шоҳону ҳокимон ва салотину вазирони қабл аз замони Убайд барои вай, аслан, 

ҷиҳати танқиди авзои замонаи худи ӯ истифода гардидаанд, зеро дар ҳолати акс 

интиқодоти ӯ ҷуз аз нақли холису одии аҳволи шоҳону салотини қадим чизи 

дигаре нахоҳанд буд. Убайд ба василаи истифода аз асомии ашхоси мазкур авзои 

ҳоким дар дарборҳои Эрони даврони худ, ахлоқи ҳукмфармоёни аҳди хешро ба 

таври киноя мавриди танқиду вокуниш қарор медиҳад.  

Дар интиқодоти иҷтимоии Убайд мавзуъҳои гуногун, аз қабили зулму 

тааддӣ, бераҳмаиву кинатӯзӣ, беинсофиву беадолатӣ, фаҳшу беиффатӣ, 

беномусиву беҳаёӣ, лавотаву қалтабонӣ, лаззатпарвариву комҷӯйӣ, бевафоиву 

хиёнат, дуздиву ғорат, молпарвариву ҳарисӣ, тарсуиву беғайратӣ, ҷаҳолату 

илмситезӣ, бахиливу имсок, шурбу майхорагӣ, риндиву авбошӣ, нобовариву 
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бадгумонӣ, таассуботи динию мазҳабӣ ва дигар сифатҳову хисоли абнои рӯзгор 

мавриди нигаришҳои сахт қарор гирифтаанд, ки аксари онҳо киноятан ба 

муҳитҳои дарбори Ироқи Араб, Ироқи Аҷам ва Форс нигаронида шудаанд. Бо ин 

ки ҳадафи тири мунтақидонаи Убайд, умуман,  намояндагони тамоми қишрҳои 

ҷомеааш қарор гирифтаанд, дар маркази интиқодоти вай бештар ашхоси бонуфузу 

баландмартабаи ҷамъияти ӯ, ки ақшори воломақомро намояндагӣ мекунанд, қарор 

доранд. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, салотину вазирон ва баъдан афроди 

бузургшаъни руҳонӣ, монанди қозиву фақеҳ, шайху воиз, зоҳиду донишманди 

дин ва дигар намояндагони воломақоми динӣ тааллуқ доранд.  

Мавзуи зулму тааддии шоҳону ҳокимон аз мавзуъҳое мебошад, ки Убайд дар 

аксари осори хеш ба он таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст. Аммо таваҷҷуҳи 

Убайд бар ин мавзуъ нисбатан ба эҳтиёт сурат гирифтааст, ӯ чун аксари афроди 

ҷомеаи худ аз ифшои бепардаи номи ҳукмфармоёни даврони хеш истиҳола ва ибо 

менамояд. Бинобар ин, вай баҳри вуруд бар ин мавзуъ ва дахл намудан ба 

паҳлуҳои гуногуни он истифода аз тарзи баёни киноявӣ намудааст. Чун Убайд бар 

асари қаҳр ва хашми соҳибдавлатони даврони хеш номи онҳоро возеҳан дар 

матнҳои осори худ оварда наметавонист, дар ин маврид баҳри руҷуъ бар дахли ин 

мавзуъ номҳои мустаори онҳоро тавассути коргирӣ аз асомии салотину шоҳон ва 

ҳокимону умарои пешин гирифта, ба василаи нишон додани феълу сифати онон 

кирдори ношоистаи давлатмардони замони хешро ба таври муканно ифшо 

намудааст. Ба василаи таърифи шоҳону салотини пешин, ба монанди Заҳҳок, 

Яздигурд, Муовия, Бахтуннаср, Чингизхон, Ҳулокухон Убайд хеле нозуку 

ҳадафманд ба таври муканно ишорати муассире бар зулму тааддии салотину 

ҳокимони муосири хеш намудааст. Дар таърифу ситоишҳое, ки Убайд нисбат ба 

шоҳони пешину муосири худ кардааст, акси маънӣ мақсуди вай мебошад. 

Масалан, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ҳамин ҷиҳат мушоҳида мешавад, вай зулми 

Заҳҳок ва Яздгирдро сабаби бардавомии салтанати онон меҳисобад: «Вуҷуди 

кадом далел возеҳтар аз ин ки подшоҳони Аҷам, чун Заҳҳоки тозӣ ва Яздҷурди 

базаҳкор... ва дигар мутааххирон, ки аз ақиб даррасиданд, то зулм мекарданд, ҳар 

рӯз давлати эшон дар тараққӣ буд» [Зоконӣ 195, с. 151]. 
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Мақсуди Убайд аз мисоли боло ифшои зулму тааддии салотини даврони худ 

аз тариқи баёни киноявӣ аст. Ӯ гуфтан мехоҳад, ки бинои ҳукумати шоҳону 

салотини давраш бар ситаму зулм бунёд ёфтааст. Убайд дар давоми матни фавқ, 

ҳамчунин, бо таърифи муканно аз тарзи ҳукумати Бахтуннаср ва Чингизхон 

ишорат бар ситампарварии давлатмардони аҳди хеш намуда, тарзи сиёсати 

ононро мавриди интиқодоти вижаи худ қарор додааст: «Бахтуннаср, то дувоздаҳ 

ҳазор пайғамбари бегуноҳро дар Байтулмуқаддас накушт ва бист ҳазор 

пайғамбарро асир накард, дастурдорӣ нафармуд, давлати ӯ уруҷ накард ва дар 

ҷаҳон сарафроз нашуд. Чингизхон..., то ҳазорон ҳазор бегуноҳро ба теғи бедареғ 

дарнаёвард, подшоҳии рӯйи замин бад-ӯ муқаррар нагашт» [Зоконӣ 1991, с. 151].  

Як хусусияти тасвири шоҳону ҳокимон дар осори Убайд нуқтаи 

фарқкунандаи он аз тасвири дигар осор, бахусус осори таърихӣ аст, ки 

муаллифони онҳо дар ин маврид ҳамвора дар таърифу ситоиш ва ҳатто 

муболиғаву газофапардозиҳо роҳ медоданд ва аз баёни ҳақиқати ҳол худдорӣ 

мекарданд. Адабиётшинос М. Имомов дар иртибот бар ҳамин мавзуъ чунин қайд 

менамояд: «Дар адабиёт принсипҳое мавҷуданд, ки тибқи онҳо портрети фардии 

ҳамон як инсон аз ҷониби нависандагони мутафовит бо тарзҳои гуногун мавриди 

тасвир қарор мегирад» [Имомов 2002, с. 42].  

Дар иртибот бар ҳамин мавзуъ, адабиётшиноси мазкур аз шоҳону 

пайғамбарон ва қаҳрамонони ишқӣ Искандар, Юсуф ва Лайливу Маҷнунро мисол 

меоварад, ки дар осори адибон бо гунаҳои аз ҳам фарқкунанда тасвир ёфтаанд. Бо 

диққат ба тасвири шоҳону ҳокимон ва дигар шахсиятҳои дараҷаи аввал, дар осори 

Убайд ҳам чунин хусусиятро метавон пайдо намуд. Чунончи, дар ин маврид 

тасвири воқеии Чингизхон, Ҳулокухон ва Султон Маҳмуди Ғазнавиро метавон 

мисол овард, ки Убайд чун муаллифони дигар дар ин маврид ба тасвири дурӯғину 

ботамаллуқ накӯшида, балки мавзуъро ба таври ҳаққонӣ кушодааст.     

Чунин суханони Убайд, албатта, ба афроди ҷомеаи худ дар сурати салотину 

ҳокимони муосираш нигаронида шудааст, чун дар нигоҳ бар авзои сиёсии 

даврони вай то чӣ дараҷа ба зулму ситам машғул будани шоҳону ҳокимони вақт 

маълум мегардад. Убайд дар даврони Амир Муборизиддини Музаффар, Шоҳ 
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Маҳмуд ибни Музаффар, Шоҳ Шуҷоъ, Шайх Абӯисҳоқи Инҷу ва дигар 

ҳукмфармоён умр ба сар бурда буд, ки ба ҷиҳати афъолу хислатҳои манфуру 

манфӣ сабабгори таҷзияи кишвар ва сарсониву саргардонии мардуми он гардида 

буданд. Хондмир ба нақл аз Имодуддин Султон Аҳмад – писари Амир 

Муборизиддин дар хусуси хунхориву золимии Амир Муборизиддин қайд 

менамояд, ки боре Шоҳ Шуҷоъ аз падараш мепурсад, ки шумо дар умри худ ҳазор 

инсонро ба қатл расонидаед? Амир Муборизиддин дар посух мегӯяд, ки гумони 

ман он аст, ки мақтулони ман ба ҳаштсад расидаанд [Хондмир 1 ва 2, с. 267-Б]. 

Амир Муборизиддин барои ба даст овардани давлату сиёсат аз ҳеҷ гуна 

зулму ситам рӯй намегардонид. Ӯ барои мустаҳкам намудани дастгоҳи ҳукумати 

хеш дар гирди худ руҳониёни воломақомро ҷамъ оварда, ба воситаи онҳо дар 

ҳудуди мутасаррифоти хеш шахси худро ҳамчун шоҳи муттақӣ ва порсову диндор 

таблиғ менамуд. Руҳониёни дарбор ва аҳли воломақоми мутадаййин дар шахси 

Амир Муборизиддин нуфузи зиёд пайдо намуда буданд. Бар аксари руҳониён 

Амир Муборизиддин дар амалҳои шаръӣ таассуби зиёд нишон медод. Ин 

таассуботи Амир Муборизиддин баъдан сабаб бар он гардид, ки, ба гуфтаи 

Хондмир, «аз касрати муболиға дар амри маъруф ва наҳйи мункар ба забони 

зурафои Шероз мулаққаб ба Муҳтасиб» [Хондмир 1 ва 2, с. 267-А] гардид. 

Муаллифи «Ҳабиб-ус-сияр» дар мавриди хунхорӣ ва сохтакории Амир 

Муборизиддин чунин қайд менамояд: «Аз Мавлоно Лутфуллоҳ валади Мавлоно 

Садруддини Ироқӣ, ки аз ҷумлаи махсусони Амир Муборизиддин Муҳаммад буд, 

манқул аст, ки гуфт, ки ман бисёр мушоҳида намудаам, ки дар вақте ки ҷаноби 

Муборизӣ Қуръон мехонд, ҷамъе аз осиёнро ба дари хиргоҳи он подшоҳи олиҷоҳ 

оварданд. Ва ӯ тарки тиловати каломи Ҳазрати иззат карда, барҷаст ва ба дасти 

хеш он ҷамоатро бикушт ва боз ба ҷойи хеш нишаст, ба қироати каломи маҷид 

машғул гашт» [Хондмир 1 ва 2, с. 267-А]. 

Зулму тааддии аз андоза беруни Амир Муборизиддин ба фарзандону аъқоби 

вай таъсироти манфии худро барҷой гузоштанд, чунонки муаллифони кутуби 

таърих меоваранд, бар асари ҳамин хӯйи ситамгар вай дар соли 1363 аз ҷониби 

фарзандонаш Шоҳ Шуҷоъ ва Шоҳ Султон бо ханҷар макҳул гардида, ба Қалъаи 
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Табаррук – воқеъ дар Гармсери Форс табъид мешавад [Кошонӣ 1384, с. 79; 

Мирхонд 1373, с. 746-747; Навоӣ 1323, с. 186]. Пас аз кӯр кардани Амир 

Муборизиддин аз ҷониби фарзандони худ, миёни хонадони музаффарӣ суиқасд 

нисбат бар якдигар чун як амри зотӣ ҳукми одатро касб менамояд. Шоҳзодагон 

дар тамоми давре, ки дар сари ҳукумати билоди гуногуни Эрон буданд, нисбат 

бар якдигар алами ҷангу исён бардошта, дар пайи аз ҳам сутурдани ному нишони 

якдигар мешаванд. Дар ин байн миёни Шоҳ Маҳмуд ва Шоҳ Шуҷоъ чандин дафъа 

лашкаркашиҳои хунин сурат мегирад, ки дар натиҷа Шоҳ Маҳмуд ба марги 

муфоҷо ҳалок мегардад. Султон Зайнулобидин – фарзанди дигари Амир 

Муборизиддин бо амри Шоҳ Шуҷоъ кӯр карда мешавад.  

Аз як сӯ, зулму тааддии шоҳону ҳокимони давр, аз сӯйи дигар, ҳисси 

давлатхоҳӣ, тоҷу тахтталабии фарзандону аъқоби онон ва, аз дигар ҷониб, 

таассуби диниву мазҳабии давлатмардон, ки маншаи худро аз таассуботи 

руҳониёни воломақом гирифта буданд, рӯзгори мушкили мардумро дар даврони 

зиндагонии Убайд боз ҳам мушкилтар намуда буданд. Ин авзои нобасомону 

муташанниҷро Убайд аз тариқи тамсил аз шоҳону салотини пешин дар боби 

чаҳоруми «Ахлоқ-ул-ашроф» дар фасли «Адолати мазҳаби мухтор» бо кинояҳои 

басо марғуб оварда, ки намунаҳое аз он дар мисоли Бахтуннасру Чингизхон дар 

фавқ оварда шудаанд. Ин ки Убайд дар ҳамин фасли асари мазкур ҳикоятеро дар 

мавриди зулму хунхории Ҳулокухон меоварад, кинояи дигарест аз зулмпарварии 

шоҳону ҳокимони муосираш, ба монанди Амир Муборизиддин ва аъқоби вай 

[Зоконӣ 1991, с. 151-152]. Дар ҳикояти зулми Ҳулокухон чи тавр аз ҷониби ин 

шоҳи муғул мавриди қатл қарор гирифтани аҳли фазлу дониш, кинояест, ки онро 

Убайд ба шоҳону ҳокимони даври худ нигаронидааст. 

Танқиди аҳли тақвову дин, бахусус намояндагони воломақоми он, дар 

интиқодоти иҷтимоии Убайд мақоми назаррасро касб менамояд. Тибқи қайдҳои 

Холиқ Мирзозода, дар таърихи афкори халқи тоҷик танқиди воломақомони дин ё 

намояндагони руҳонияти бонуфуз шаклҳои гуногуни зоҳиршавии худро доранд, 

ки фош кардани беилмӣ, ҷаҳолат, фиребгариву хиёнат ва бадтинатӣ дар сархатти 

онҳо қарор доранд [Мирзозода 1983, с. 35]. Дар осори насрии Убайд бо ин ки 
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ҳамин меъёр риоя мешавад, шаклҳои дигари танқиди аҳли тақво, ба монанди 

фисқу фасод, фаҳшу маноҳӣ, риёву ришва, дуздиву ғорат ва ғайраҳо бар он илова 

мегарданд.  

Дар замони Убайд нақши аҳли тақвову хонақоҳнишинон ва риҷоли бонуфузи 

онон дар сиёсати давр басо бузург буд. Агар, аз як тараф, шоҳону ҳокимон ҷиҳати 

нерумандтар гардонидани қудрати сиёсӣ ва устувортар шудани бинои ҳукмашон 

аз табақаи бонуфузи руҳонӣ истифода мекарданд, аз тарафи дигар, ҳисси тамаъ ва 

ҳирсу оз худи руҳониёнро ба сӯйи дастгоҳи сиёсат ва сиёсатмадорони давр 

мекашид. Аммо муносиботи мутақобилаи сиёсатмадорону руҳониён барои 

мардуми одӣ ва мазлум, баръакс, натоиҷи бад ва мушкилтарро ба бор меовард ва 

ононро бадбахттару фақиртар менамуд. Ба сабаби ҳамин таъсири руҳониён бар 

сиёсати вақт буд, ки ҷомеаи даврони Убайд ба фисқу фасод, фаҳшу маноҳӣ, риёву 

ришва, дуздиву ғорат, қаҳту гуруснагӣ ва дигар бадбахтиҳо гирифтор шуда буд. 

Руҳониёни воломақоми муосири Убайд ба ҷойи он ки дар эъмори ҷомеаи солим ва 

ахлоқи шоистаи мардум кӯшиш ба харҷ диҳанд, худ ғӯтавар дар тамомии 

бадиҳову ношоистаҳо гардида, сабабгори асосии бадбахтии ҷомеа ва, хусусан, 

мардуми одӣ гардида буданд. Ҳамин тарзи сулук ва зиндагонии риҷоли бонуфузи 

динӣ, дар мисоли қозӣ, фақеҳ, сӯфӣ, воиз, зоҳид ва амсоли инҳо буд, ки Убайд ба 

онҳо назари хуше надошт ва нисбат ба онон дар қалби хеш ҳисси нафрату ситез 

мепарварид.  

Назари Убайд бар намояндагони воломақоми дин то он ҳад манфӣ аст, ки 

ҳатто ӯ дар «Ахлоқ-ул-ашроф» шахси дайюсро, ки яке аз бадахлоқтарин афроди 

ҳар ҷомеа аст, аз садри руҳониён дар мисоли шайху зоҳид болотар мегузорад. 

Убайд ба биҳишт роҳ надодани шахси дайюсро, баръакс, ба манфиати вай 

мепиндорад, чун ӯ бо шайхакону зоҳидон бархурд намекунад: «Он ҷо низ, чун ӯ 

(дайюс)-ро ба биҳишт набояд рафт, аз кудурати суҳбати шайхакону зоҳидон, ки 

дар биҳишт бошанд ва рӯйи турши эшонро набинад, ба юмни ин сират осуда 

бошад ва ҳар ҷо ки шайхеро бубинад, гӯяд: 

                   Гар туро дар биҳишт бошад ҷой, 

                   Дигарон дӯзах ихтиёр кунанд» [Зоконӣ 1991, с. 157]. 
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Бояд зикр намуд, ки Убайд дар осори насрии хеш ду дафъа шайхро ба иблис 

баробар гузошттааст, ки ин арзишгузорӣ ҳадди ниҳоии нафрати ӯро нисбат ба ин 

симои бонуфузи динӣ нишон медиҳад. Як бор дар «Даҳфасл» шайхро ба исми 

иблис ном мегирад («ал-шайх – иблис»), бори дигар дар ҳикояте аз рисолаи 

«Ришнома» иблисро ба сурати шайх тасвир мекунад [Зоконӣ 1991, с. 168; с. 174].  

Дар сар то интиҳои осори насрии Убайд шахси воиз низ маҳалли интиқодоти 

шадиди омехта бо ҳазлу ҳаҷв қарор гирифтааст. Воизеро, ки нависанда тасвир 

кардааст, шахсест, ки аъмолаш бо он чи аз сари минбар мегӯяд, мувофиқат 

намекунад ва дар суханони вай асаре аз сидқ пайдо нест. Бинобар ин, мардум ҳам 

барои шунидани суханони ин пешоҳанги дин аз сари сидқу иродат намеоянд, 

балки ҳузури онон ҳамин хел барои адои як навъ расмият аст. Убайд дар рисолаи 

«Дилкушо» ҳамин мавзуъро дар ҳикояти хурде басо дилчасп ва воқеӣ ба риштаи 

таҳрир гирифтааст, ки муассиртар аз ӯро адибе нагуфтааст: «Воизе бар минбар 

сухан мегуфт. Яке аз маҷлисиён гиряи сахт мекард. Воиз гуфт: «Эй мардумон, 

сидқ аз ин мард биёмӯзед, ки ин ҳама гиряи басӯз мекунад». Мард бархост ва 

гуфт: «Мавлоно, ман намедонам ту чӣ мегӯйӣ. Аммо бузаке сурх доштам, риши 

ту ба риши он бузак мемонд ва дар ин ду рӯз сақат шуд. Ҳар гаҳ ки ту риш 

меҷунбонӣ, маро аз он бузак ёд меояд ва гиря бар ман ғолиб мешавад» [Зоконӣ 

1991, с. 194]. 

Чунин назар, албатта, пеш аз он ки назари як нафар шахси ҳикоёти Убайд 

бошад, аз худи ӯ низ ҳаст, чун ин назар мавриди қабули Убайд гашта ва он чиро, 

ки мақбули руҳи инқилобӣ ва мунтақиди ӯ шуда, дар матни ҳикоёти вай мастур 

гаштааст. Ин аст, ки Убайд дар «Даҳфасл» нисбат ба шахси воиз ӯро шахсе 

таъриф мекунад, ки он чи бигӯяд, онро иҷро накунад [Зоконӣ 1991, с.  175]. 

Шахси сӯфӣ низ дар ченаки арзишгузошти ахлоқии Убайд ба ҳайси як фарди 

берун аз ахлоқу сидқ тасвир ёфтааст. Убайд сӯфиро «муфтхор» қаламдод кардааст 

ва ин нишон медиҳад, ки шахси сӯфӣ ризқи худро бо роҳи ҳаром омода мекунад 

ва тавассути фиребу макр ва рибову ришва рӯз мегузаронад [Зоконӣ 1991, с. 175]. 

Убайд ҷуз ин ки муфтхӯрии афроди хонақоҳнишинро ба қалам мекашад, аз зуҳди 

риёӣ, самоъ ва ваҷди дурӯғини онон низ огоҳ аст ва онро ба сароҳат дар 
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«Даҳфасл» ифшо мекунад ва мегӯяд: «Ал-банг – он чи сӯфиёнро дар ваҷд орад» 

[Зоконӣ 1991, с. 176]. Ин тасвири сӯфӣ дар назаргоҳи мунтақидонаи Убайд 

нишонгари он аст, ки шахси сӯфӣ на танҳо мардумро ба гирдоби макру ҳиллаҳои 

хеш гирифтор карда, ҳатто дар пешгоҳи Худо низ найрангро ба кор мебарад ва 

худро дар назди муридону мардум чун сӯфии содиқ ва нафаре вонамуд мекунад, 

ки мавриди назари лутфи Илоҳӣ қарор гирифта ва Худованд ӯро ба ҳайси ошиқи 

содиқ мавриди инояти зоти хеш ва лутфу муҳаббати азалияш қарор додааст.  

Дар манзари арзишгузошти ахлоқӣ ва нигоҳи мунтақидонаи Убайд ҳама 

намояндагони бонуфузи дин, наздикону муқаррибони онҳо ва ҳатто мояҳтоҷ, 

асбобу анҷоми мутааллиқи онҳо, феълу атвор, сифот ва ҳамчунин, аъзои онҳо 

арзиши манфӣ гирифта, мавриди нафрату бадбинии вай қарор гирифтаанд. Убайд 

аз шиддати бадбинӣ нисбат ба табақаи руҳонӣ ба танқиду масхараи шахсияти 

онҳо иктифо накарда, тамомии он чиро, ки ба онон тааллуқ доранд, низ ба зери 

риштаи нақду тамасхур мекашад. Аз ҷумла, дар он ҷо, ки мегӯяд, қозӣ шахсест, ки 

«ҳама кас ӯро нафрин кунанд», муқаррибону мутааллиқоти ӯро низ масхара 

менамояд:  

«Ноиби қозӣ – он ки имон надорад. 

Қавми майшум (наҳс, номуборак) – хешони қозӣ. 

Асҳоб-ул-қозӣ – ҷамоате, ки гувоҳӣ ба салаф фурӯшанд. 

Ал-мубрам – пиёдаи қозӣ. 

Ал-биҳишт – он чи набинанд. 

Толиб-уз-зур – ҳамнишини эшон. 

Ҳирс-ул-қозӣ – зарфе, ки ба ҳеч чиз пур нашавад. 

Ал-вахим – оқибати эшон. 

Дарак-ул-асфал (пойинтарин ва амиқтарин нуқтаи дӯзах) – ҷойи эшон. 

Ал-мамолик – мунтазири эшон» [Зоконӣ 1991, с. 174]. 

Дар нусхаи Мисю Фарта дар таърифи «ҳирс-ул-қозӣ» ба ҷойи вожаи «ҳирс» 

калимаи чашм омадааст [Зоконӣ 1991, с. 174].   

Ба образи қозӣ то ба дараҷае дар меъёри арзишгузории ахлоқии Убайд хатти 

бутлон кашида шуда, ки ҳатто дор-ул-қазоро, ки маҳалли қазовати муслимин ва 
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додгоҳи адлу инсофи ҷомеаи мутадаййин аст, беибо ва биму ҳарос «байт-ун-нор», 

чаҳор тарафи байт-ул-қазоро «ал-ҳовия ва-с-саир-ул-ҷаҳим ва-с-сақар», остонаи 

онро «уқбат-ул-шайтон» меномад [Зоконӣ 1991, с. 174]. Убайд дар интиҳои 

таърифоте, ки дар «Даҳфасл» ба қозӣ ва алоқамандони вай бахшида, сухани 

хешро ба чунин анҷом мебахшад: «Ас-саид – он ки ҳаргиз рӯйи қозӣ набинад» 

[Зоконӣ 1991, с. 174]. Шахси қозӣ, чунонки дида мешавад, дар назаргоҳи ахлоқии 

Убайд дорои ҷамеи сифоти накӯҳида аст. Дар осори насрии Убайд ҳикоёте ба 

шахси қозӣ низ ихтисос ёфтаанд, ки далолаткунандаи ахлоқи манфии вай 

мебошанд. Масалан, дар ҳикояти поён Убайд қозиро, ки мебояст қонуни давлат ва 

шариати ҷомеаи мутадаййин бошад, ҳамчун шахсони бадкору бадахлоқ, ки чашми 

тамаъ бар занони мардум доранд, тасвир намудааст: «Зане бадшакл чашмҳои 

бағоят хуш дошт. Рӯзе аз шавҳар шикоят ба қозӣ бурд. Қозӣ шоҳидбоз буд, 

чашмҳои ӯ-ш хуш омад, тамаъ бар ӯ баст. Чун шавҳарашро ҳозир карданд, қозӣ 

тарафи зан гирифт. Шавҳар дарёфт, чодар аз сари зан даркашид. Қозӣ, чун рӯяш 

бидид, сахт мутанаффир шуд ва гуфт: «Бархез, эй занак, ки чашмҳои мазлумон 

дорӣ ва рӯйи золимон! Ҳақ бо тарафи шавҳар аст» [Зоконӣ 1991, с. 192].  

Шахси фақеҳ ҳам, ки матраҳкунанда ва собиткунандаи қавонини шаръӣ аст, 

дар арзишгузошти ахлоқии Убайд мавриди интиқодоти сахт қарор гирифтааст. 

Убайд дар таърифи фақеҳ ӯро «ал-мафлук», яъне фалакзада ва бадбахту бечиз 

қаламдод намуда [Зоконӣ 1991, с. 173], танҳо бар ин таъриф иктифо намекунад ва 

монанди шайху қозӣ он чиро ҳам, ки ба шахси фақеҳ тааллуқ дорад, мавриди 

интиқоду масхара қарор медиҳад:  

«Ал-мафлук – фақеҳ. 

Зарф-ул-ҳирмон – давоти ӯ. 

Ал-максур – қалами ӯ. 

Ал-марҳун – китоби ӯ. 

Ал-мубтар – аҷзои ӯ. 

Ал-чиркин – ҷузвдони ӯ.  

Умм-ун-навм – мутолиаи ӯ» [Зоконӣ 1991, с. 173]. 
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Як хусусияти интиқодоти Убайд дар мавриди таърифоти аҳли дин иборат аз 

он аст, ки вай тавассути мафҳумҳои алоқаманд, яъне мояҳтоҷ ва асбобу анҷоми 

онон ба таври киноя ботин, равон ва дараҷаи ҷаҳонбиниву дониши онҳоро 

муаррифӣ менамояд. Чунончи, намунаи муассири онро мо дар мисоли фавқ ба 

таври возеҳ дида метавонем. Зарф-ул-ҳирмон киноя аз ҷаҳолату донишситезии 

фақеҳ аст: давот – сиёҳидони ӯ доимо холӣ ва маҳрум аз ранг аст ва дар орзуи 

сиёҳӣ аст, ки ин ҷо холигии давот киноя аз ҷаҳолату донишситезии фақеҳ аст. 

Қалами фақеҳ шикаста аст, яъне ӯ орӣ аз илму дониш аст ва тавоноии бардошти 

масъулияти фиқҳиро дар худ надорад. Китоби ӯ марҳун аст, яъне ба гарав гузошта 

шудааст, ин сухан киноя аз ришваву рибои шахси фақеҳ аст, чун ӯ китоби хешро 

дар ивази ваъдаҳои пулии дигарон ба гарав гузошта, ба ҷойи адолат фикри молу 

дороиро мекунад. Аз ин рӯ, шахси фақеҳ бе китоби хеш, ки бе он чизе карда 

наметавонад ва ягон масъалаи марбути фиқҳро иҷро карда наметавонад, мубтар 

мондааст, яъне бечораву парешон гаштааст. Бар асари худфурӯшиву гаравмонӣ 

ҷузвдони фақеҳ чиркин гардидааст, чиркинии ҷузвдони фақеҳ киноя аз аъмолу 

кирдорҳои баду ношоистаи ӯ гардидааст. Фақеҳ умм-ун-навм, яъне модари 

хобҳост. Умм-ун-навм киноя аз ду вижагии фақеҳ аст: якум, киноя аз ҷаҳолату 

бедонишӣ; дувум, киноя аз гумроҳиву беимонии вай.     

  Дар таърифоти мунтақидонаи Убайд нисбат бар риҷоли бонуфузи динӣ 

бештар алфози дурушту сахт истифода мегарданд. Убайд дар ин маврид нисбат 

бар ягон намояндаи табақаи мазкур суханони муътадилу қобили таҳаммулро 

истифода намекунад. Шахси хатиб аз назари вай ҳамчун «хар», ҳоҷӣ ҳамчун 

«алайҳиллаъна», имом ҳамчун «намозфурӯш» арзиш мегиранд  [Зоконӣ 1991, с. 

174-175]. Убайд дар сурати ашхоси мазкур аҳли тамаъро мебинад, ки баҳри ноил 

гардидан ба ормонҳои пуливу молӣ аз ришваву рибо ва дурӯғӯйӣ сар 

барнаметобанд ва афсӯс мехӯрад, ки дар замони вай мардуми содиқу ростгӯй 

мавриди накӯҳиш ва бадгумонии дигарон қарор доранд ва, баръакс, мардуми 

хоину дурӯғгӯ ва аҷноси ба доми ришва қарордошта, ба монанди қозӣ, шайх, 

муфтӣ, адил ва амсоли онҳо мавриди эҳтиром: «Кадом ҳуҷҷат равшантар аз ин ки 

агар содиқулқавле сад гувоҳии рост адо кунад, аз ӯ миннат надоранд, балки ба ҷон 



 

166 

 

 

биранҷанд ва дар такзиби ӯ таъвилот ангезанд. Аммо агар аз бедиёнате гувоҳии 

бардурӯғ талабанд, даҳ навъи ришва бад-ӯ диҳанд ва ба анвоъ риоят кунанд, то он 

гувоҳӣ бидиҳад; чунонки акнун дар билоди ислом чандин тумон одамиро аз 

қуззоту машоих ва фуқаҳо ва удулу атбои эшонро мояи маош аз ин ваҷҳ аст ва 

ақвоту малобиси иёл бад-он манут...» [Зоконӣ 1991, с. 161].  

Тамоми намояндагони бузургу бонуфуз ва муътабару обрӯманди динӣ дар 

осори Убайд дорои сурат ва сирати манфуру палид буда, ӯ ба ин ашхос назари нек 

надорад. Ин ки Убайд дар «Ришнома» мегӯяд: «Худоё, шарри риш аз ҳамгинон ба 

дур дор», ишорат бар аҳли дину руҳоният мебошад, ки риш ва сурати зоҳири 

худро василаи тақводорӣ қарор дода, мардумро ба доми найрангҳои хеш 

гирифтор карда буданд.    

 Агарчи Убайд номи ашхоси мазкури руҳониро ба таври мушаххас 

наовардааст, аммо асомии шайху воиз худ кофист, то дар хусуси авзои ахлоқии 

даврони муаллиф дар иртибот бар гироишҳои қишрҳои ҷомеа хулосаи мантиқӣ 

оварда шавад. Убайд дар «Ахлоқ-ул-ашроф» аз номи паҳлавонони давронаш «Ҳез 

зӣ, дер зӣ»-ро қайд намуда, авзои манфиву нигаронкунандаи ахлоқи даврони 

хешро ба тариқи басо мухтасару муъҷаз баён менамояд [Зоконӣ 1991, с. 176]. Аз 

сухани мазкур то чӣ дараҷа майл ба худфурӯшӣ доштани афроди замони муаллиф 

ва худфурӯшиву беномусиро афзалтар аз зиндагонии баномусона донистани онон 

маълум мегардад. Убайд дар осори худ, махсусан дар рисолаи «Дилкушо», ба 

худфурӯшиву лавота ва фаҳшу бадахлоқии абнои рӯзгораш ишораҳо кардааст ва 

киноёти сахту тунде нисбат ба муосиронаш намудааст.  

Бояд қайд намуд, ки фаҳшу бадахлоқӣ дар даврони Убайди Зоконӣ аз 

муҳитҳои дарборӣ сар карда то кӯчаву бозор ҳамаи ҷомеаро фаро гирифта буд. 

Шоҳону шоҳзодагон ва умарои давлат, чунонки сарчашмаҳо маълумот медиҳанд, 

гирифтори ин маноҳӣ гардида буданд, онон баҳри даст ёфтан ба арӯси рифоҳу 

хушгузаронӣ даст бар ҳарами якдигар мезаданд ва номуси якдигарро поймол 

мекарданд. Чунончи, Султон Увайси Ҷалоирӣ бо писаре ишқ мебохт ва ин 

муҳаббати худро ошкор менамуд, то он ҷо ки Салмони Соваҷӣ – шоири 

муқтадири дарбори вай маснавии «Фироқнома»-и худро ба ишқи мазкури султони 
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ҷалоирӣ бахшидааст [Юсуфӣ 1375, с. 264]. Шоҳ Шуҷоъ чашми тамаъ бар ҳамсари 

бародари хеш мебандад ва мехоҳад ӯро бо ҳар роҳе аз бародар озод намуда, ба 

ақди худ дарорад [Хавофӣ 1378, с. 234]. Зиёда аз ин, Шоҳ Шуҷоъ ба ҳарами 

падари худ низ дастдарозӣ мекунад. Ӯ пас аз он ки Амир Муборизиддин вафот 

менамояд, модарандари хешро мавриди бадкорӣ қарор медиҳад. Султон Увайс 

Шоҳ Шуҷоъро барои ин кирдори беномусонаву палидонааш бо шеър таъна 

мезанад ва Шоҳ Шуҷоъ ҳам ба ҷойи ин ки гуноҳи нобахшудании худро иқрор 

намояд ва худро шармандаву гунаҳкор биҳисобад, баръакс, дар посух ба Султон 

Увайс бо шеър ҷавоб медиҳад: 

Сабо, зи ҷониби Шероз навбате дигар 

              Қадам бурун неҳу бигзар ба хиттаи Бағдод. 

              Ба боргоҳи шарифи халифаи имом, 

              Паноҳи ҷумлаи шоҳон Увайс бин Дилшод. 

              Паёми ман бирасонаш, бигӯяш аз таъзим, 

              Ки чашми бад ба ҷамолу ҷалоли ту марасод. 

              Маро ту таъна занӣ, гарчи дар авони шубоб 

              Ҷаримае зи хатоё ба ихтиёр афтод. 

              Агар ту айб кунӣ беш, таънаам бизанӣ, 

              Ба қодире, ки маро тахту тоҷи шоҳӣ дод, 

              Ки ҳамчунон, ки би...дам зани падарро низ, 

              Агар ба чанги ман оӣ, туро бихоҳам ...д! [10, 440]  

Гирифторӣ ба фаҳшу бадахлоқӣ бархе аз салотин ва шоҳонро аз кори сиёсат 

ва давлатдориву ҳукумат дур андохта буд, ки ин, албатта, ба рифоҳу оромиши 

манотиқи таҳтуннуфузи онҳо бетаъсир намемонд. Аз ҷумла, Султон Абӯсаид 

нисбат ба Бағдодхотун – завҷаи Амир Шайх Ҳасани Бузург ва духтари Амир 

Чӯпон ишқу муҳаббати беандоза дошт ва аз овоне, ки дар дилаш ин эҳсосот 

нисбат ба Бағдодхотун пайдо шуда буд, нисбат ба умури давлативу салтанатӣ 

батамом бетафовут ва бемайл буд [Мирхонд 1362, с. 192-193]. Бағдод, ки 

пойтахти зимистонии салтанати Элхонон буд, барои султони ҷавон шароити 

мусоиде ҷиҳати дидори Бағдодхотун фароҳам меовард. Аммо пас аз он ки султон 
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дар ғайбати Ҳасани Ҷалоир ба Амир Чӯпон эҳсоси худро нисбати духтари вай 

баён месозад ва мавзуи талоқ додани иҷбории Бағдодхотунро аз шавҳараш дар 

миён мегузорад, Амир Чӯпон ба ин фикр, ки шояд дурӣ эҳсосоти султонро коҳиш 

диҳад, Ҳасани Ҷалоирро ҳамроҳи Бағдодхотун ба кӯҳистони Қаробоғ мефиристад 

[Муин 1370, с. 43]. Аммо бар хилофи андешаи Амир Чӯпон, эҳсосоти султон 

нисбат ба Бағдодхотун дар дур кардани вай аз Бағдод на танҳо коҳиш наёфт, 

зиёда аз ин, ба ҳиҷроне мубаддал гардид, ки, ба навиштаи Хондмир, дар айёме ки 

Султон Абӯсаид гирифтори ишқи духтари Амир Чӯпон гашта буд, аз фикри 

умури салтанатӣ ба пуррагӣ дур гардида, ба ҷойи  сиёсат ба сурудани ғазал дар 

ҳиҷрони маъшуқи худ афтод [Мирхонд 1362, С. 192-193].  

Элхонон ва хоноти эронии муғул баҳри ноил гаштан бар ғаризаҳои нафсонии 

хеш аз қавонини ёсои Чингизхон, ки барои муғулон муқаддас ҳисоб меёфт, 

истифода мекарданд. Тибқи ёсои муғул, ҳар зани шавҳардоре, ки ба хон маъқул 

меафтод, хон ҳақ дошт талоқи вайро аз шавҳараш, бо роҳи иҷборӣ ҳам бошад, 

талаб намояд ва он занро ба ақди никоҳи худ дарорад [Навоӣ 816, с. 618]. Бо 

истифода аз ҳамчунин ҳуқуқ Абӯсаид талоқи зани Шайх Ҳасани Бузургро 

иҷборан аз вай гирифта, ӯро ба ҳиболаи никоҳи худ медарорад. Бағдодхотун, 

чунонки сарчашмаҳо хабар медиҳанд, миёни ҷамеи занони Султон Абӯсаид 

маҳбубтарин ва қадрмандтарин ба ҳисоб мерафт [Ибни Батута 1359, с. 248-249].  

Ҳамин тавр, аз далелҳои мавҷуд ва баррасии онҳо маълум мешавад, ки дар 

даврони Убайди Зоконӣ фаҳшу бадахлоқӣ аз паҳнои кӯчаҳову бозорҳо ба тангнои 

дарборҳо низ роҳ ёфта, таъсироти манфии худро то ба шоҳону салотини давр ва 

фарзандону аъқоби онон низ расонида буд. 

Дар танқидҳои фаҳшу бадахлоқӣ дар осори Убайд танқиди фаҳшу хиёнати 

ашрофзанон, ки аз онон ба унвони хавотин, алхотун, албегӣ, алкадбону ва 

монанди инҳо ном гирифтааст, қарор дорад. Занони ашроф дар тарзи 

арзишгузории ахлоқии Убайд орӣ аз ҳама гуна иффату покизаниҳодӣ буда, 

рафтору аъмоли онҳо инъикоскунандаи бадтарин маноҳию гуноҳ – хиёнат 

мебошад. Убайд дар «Даҳфасл» онҳоро чунин тасвир менамояд: 

«Алхотун – он ки маъшуқи бисёр дорад. 
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Алкадбону – он ки андак дорад. 

Алмастура – он ки ба яке қонеъ бошад. 

Албегӣ – он ки аз мубошират сер нашавад» [Зоконӣ 1991, с. 177]. 

Мавзуи хиёнати занон, ки аз фаҳшу бадкории онон маншаъ мегирад, дар 

интиқодоти иҷтимоии Убайди Зоконӣ мукаррар ба ёд оварда мешавад. Бо ин ки 

дар осори Убайд шахсияти занон, дақиқтар, занони бадкор ва хиёнатварз бо номи 

мушаххас оварда нашудааст, Убайд онҳоро танҳо барои ҳикоёт ва латоифи хеш 

ҷиҳати хандаву ҳазли холис наовардааст, балки нависанда дар ин росто мақсади 

муайян дорад. Ба ин маънӣ, ки ҳамаи ҳикоёт ва латоиф ва таърифоте, ки Убайд 

дар мавзуи занони бадахлоқу хиёнаткор оварда, киноят ва танзе аз бадкории 

занони муосири худи вай аст. Дар ин маврид, бахусус, бояд таъкид намуд, ки 

Убайд бештар ишорат ба занони аъёну ашроф ва намояндаи табақоти боло 

менамояд. Аммо ҷуз аз занони ашроф занони табақоти поён низ дар осори Убайд 

мавриди интиқоду ҳазл воқеъ гардидаанд, зеро фаҳшу бадахлоқӣ, чунонки аз 

муҳтавои осори Убайд бармеояд, миёни занон ривоҷ ёфта буд ва дарди умуми 

ҷомеаи Убайд ба ҳисоб мерафт.  

Яке аз хасисаҳои фаҳшнигории Убайд дар ишорат бар ахлоқи занон – ин 

мавзуи дайюсии мардон аст. Албатта, дайюсие, ки мукаррар Убайд аз он дар 

осори хеш ном мегирад, ишорате бар ахлоқи занон аст, чун аз тариқи бадахлоқии 

занон мардон ба дайюсӣ мубтало мегарданд. Убайд дар ҳикоёти арабии рисолаи 

«Дилкушо» дар ин маврид овардааст: «Зане шавҳари худро даюс ва муфлис хонд. 

Мард гуфт: «Худойро сипос, ки ман дар ин миён гуноҳе надорам, чи аввалӣ аз 

туст ва дувумӣ аз Худо» [Зоконӣ 1383, с. 25]. 

Чунонки аз муҳтаво ва посухи ҳикояти мазкур дида мешавад, Убайд гуноҳи 

мардро бар Худо ва зани вай бор намуда, ба ин тариқ киноя бар фаҳшу 

бадахлоқии вай менамояд. Дар ҳикояти дигари арабии худ Убайд кинояти дигаре 

аз фаҳши зан менамояд: «Мардеро, ки занаш нофармон буд, гуфтанд: «Оё касе 

пайдо намешавад, ки миёни шумо сулҳ бидиҳад?» Гуфт: «Он ки миёни мо сулҳ 

медод, мурдааст» [Зоконӣ 1383, с. 25].  
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Мурод аз қавли «он ки миёни мард ва занаш сулҳ медод» кинояи малеҳе аз 

бадкории зани мард аст.   

Яке дигар аз мавзуъҳои назаррас дар интиқодоти иҷтимоии Убайд нигоҳи ӯ 

ба таассуботи динӣ мебошад, ки ин мавзуъ, пеш аз ҳама, бино ба тасвири 

нависанда, аз рафтору кирдори аҳли воломақоми дин маншаъ мегирад. Бар асари 

даргириҳои байнихудии риҷоли воломақоми динӣ дар даврони Убайд ваҳдати 

миллии мардуми кишвар риштаи худро аз ҳам гусехта буд ва дар Форсу Ироқи 

Аҷам миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа мухолифати динию мазҳабӣ ривоҷ ёфта 

буд. Ин, албатта, аҳволи на танҳо дарбориён, ҳамчунин, мардуми одиро басо ба 

танг оварда буд. Мардуми бе ин ҳам гирифтори гуруснагиву қаҳтӣ, иловатан, 

гирифтори адоватҳои ақидативу мазҳабӣ гардида буд. Дастгоҳи сиёсат бо 

истифода аз таассуботи табақаи руҳонӣ таассуботи ақидавию мазҳабии ононро 

ҷиҳати ҳадафҳои сиёсии худ ба кор гирифта, бо ихтилоф ангехтан миёни қишрҳои 

ҷомеа қудрату  нуфузи худро зиёдтар менамуд. Дар ҳамин маврид Паул 

Испрокман дар таҳқиқоте, ки роҷеъ ба Убайд ва даврони вай бурда, дар ин маврид 

дуруст қайд намудааст: «Мазҳаб ба унвони василае дар роҳи матомеи 

дастабандиҳои сиёсӣ ба кор мерафт ва худкомон ба номи дифоъ аз шариат 

мардумро дар кашмакашҳо ва мунозиоти худ ба кор мекашиданд ва ба қатлгоҳ 

мефиристоданд. Ба теъдоди дастабандиҳо мазоҳиби рангоранг ба вуҷуд меомад ва 

ҳар кас ба ҳисоби масолеҳи худ тариқате месипард» [Испрокман 1375, с. 106].  

Албатта, ин мухолифатҳои ақидавии донишмандону руҳониён, пеш аз ҳама, 

ба мардуми одию бехабар аз илму дониш бетаъсир намемонданд ва ба мафкураи 

онон таъсири манфии худро мерасониданд. Убайди Зоконӣ чун як фарди ҳассоси 

ҷомеаи худ ба ин рухдоди номатлуби динӣ, ки сабабгори мухолифат, қаҳту 

саргардонӣ ва фаҳшу бадахлоқии мардум гардида буд, бетараф буда 

наметавонист. Ин аст, ки Убайд дар ифшои ин вазъ андеша намуда, ҳикоёти 

мунтақидонаи муканно меорад ва аҳволи диниву мазҳабии даврони худро ба 

воситаи онҳо бозгӯйӣ мекунад. Аз ҷумла, ӯ дар мавзуи таассуби мазҳабӣ чунин 

ҳикоят менамояд: «Шахсе шахсеро пурсид, ки номи ту чист? Гуфт: «Абӯбакр 

ибни Умар». Гуфт: «Номи падари қалтабонат кӣ пурсид!?» [19, 187].  
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 Дар ин ҳикоят таассуби бениҳоят шадид интиқод мешавад, ки пайомади он 

дар ҷомеаи имрӯз ҳам мушоҳида мешавад. Дигар ин ки, суолу ҷавоби ду шахс дар 

ҳикояти мазкур агар, аз як тараф, миёни ду шахси муосири Убайд сурат гирифта 

бошад, аз сӯйи дигар, он баёнгари асли воқеа аз даҳони худи Убайд ба ҳайси як 

шахси шоҳиди воқеӣ мебошад, зеро ба василаи ин ҳикояти хурд Убайд 

мухолифати ҷоҳилонаи афроди ҷомеаи хешро мавриди интиқоди тунд қарор 

додааст. Чунонки аз ҷавоби шахси якум бармеояд, дар баробари он ки ҷавоб ба 

таври суол матраҳ гардидааст, хитоби ҷиддиеро низ дар пай дорад, ки ин хитоб 

гувоҳдиҳанда ва далолаткунандаи хашму ғазаби муаллифи ҳикоят мебошад.  

Мавзуи марказии дигар дар интиқодоти иҷтимоии Убайд назари бадбинонаи 

вай роҷеъ ба шуюъ ва ривоҷи  шурбу майхорагӣ ва истеъмоли васоити мухаддир 

миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа мебошад. Убайд агарчи дар ин маврид аз 

танқиди рӯйиросту бепарда чун як нафар фарди ҷомеаи муташанниҷ, ҷомеае, ки 

асоси он бар зулму тааддӣ бунёд ёфтааст, ибо мекунад ва суханони хешро бештар 

дар пардаи киноя ва ҳазлу масхара роҳандозӣ менамояд, чунонки қаблан низ дар 

ин маврид қайд карда шуд, аммо ҳадафи аслии вай ифшои вазъи даҳшатбори 

ахлоқии замони худ ва фош кардани маноҳиву ахлоқситезии афроди қишрҳои 

мухталифи он мебошад. Дар даврони зиндагонии Убайд на танҳо мардуми кӯчаву 

бозор ва ақшори поёни ҷомеа, балки аҳли дарбор ҳам, гирифта аз шоҳу вазир то 

риҷоли бонуфузи динӣ, гирифтори шурбу хадр гашта буданд.  

Шайх Абӯисҳоқ, ки қабл аз Амир Муборизиддин зимоми ҳукумати Форс ва 

Ироқи Аҷамро дар ихтиёр дошт, тибқи аксари сарчашмаҳо, гирифтори шурби 

мудом буд ва ҳамвора авқоти худро дар хушгузарониву шодхорагӣ мегузаронид. 

Шуғли бурун аз меъёр бар майхорагиву истеъмоли дигар васоити мадҳушкунанда 

Шайх Абӯисҳоқро аз корҳои муҳимми сиёсӣ дур карда, лаҷоми сиёсатро аз дасти 

вай ба ихтиёри дарбориёни ришвахору фиребгар қарор дода буд. Шайх Абӯисҳоқ 

ончунон худро ба шодхорагиву лаззатгирӣ аз дунё мутеъ сохта буд, ки оқибат бар 

асари ин тобеият мулк ва сиёсати хешро ба боди фано дод. Муаллифи «Мавоҳиби 

илоҳӣ» дар ин маврид қайд менамояд: «Амир Шайх Абӯисҳоқ, ки волии Шероз 

аст, бисоти фисқу фуҷурро ба пойи ибоҳат месупурд ва абвоби бидъу иҳво ба 
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дасти бебокӣ мафтӯҳ дошта ва... мароири уҳуд ва мавосиқро мафтуз гардонид ва 

қавоиди уқуд ба авосифи бевафоӣ аз пой дароварда» [Яздӣ 1326, с. 236]. Ин 

рафтори Шайх Абӯисҳоқ, ки Форс ва Ироқи Аҷамро дар ҳиттаи ихтиёри худ 

гирифта буд, албатта, агар, аз як сӯ, пояҳои ҳукумати ӯро ба сустӣ бурда бошад, аз 

сӯйи дигар, боиси шуюъи бадахлоқӣ дар ҳудуди мутасаррифоти вай ва, хусусан, 

дар доираҳои дарборӣ ва муҳитҳои аъёну ашроф гардида буд. Чунонки назири 

инро Убайд дар «Ахлоқ-ул-ашроф» бо ҳунари вижаи нависандагияш инъикос 

намудааст. Дар асари мазкур зимни ҳафт бобе, ки ба ахлоқи мазҳаби мансух ва 

мухтор пардохта, Убайд ахлоқ ва сулуки зиндагонии муосирони хешро бо 

пешиниён бо роҳи қиёс оварда, бо кинояҳои сахту тамасхури ҳадафмандона парда 

аз рӯйи ахлоқи абнои рӯзгори худ бардоштааст. Аз муҳтавои рисолаи мазкур то 

чӣ дараҷа ба мавзуи ҳикмат, шуҷоату далерӣ, иффату покӣ, адлу инсоф, саховату 

ҳотамӣ, ҳилму шафқат, ҳаёву садоқат таваҷҷуҳи ниҳоят ночиз доштани 

муосирони Убайд маълум мегардад ва, дар баробари ин, ҳадди ахлоқи онон низ то 

ҳадди зиёде равшан мегардад.  

Авзои ахлоқии мардуми Эрон, махсусан, дар даврони ҳукмфармоии Шайх 

Абӯисҳоқ, ки ба гуфтаи Шарафуддин Алии Яздӣ хони базмро бар майдони разм 

баргузида буд [Яздӣ 1326, с. 236], бисёр муташанниҷ гардида буд. Бозори 

бангиёну афюниён ва фисқу маноҳӣ басо ривоҷ ёфта буд. Ин аст, ки дар осори 

Убайд мо бо вожаҳои шурб, банг, афюн, май ва амсоли инҳо бархурд менамоем, 

ки, бешубҳа, мутазаммини ахлоқи пасти даврони вай мебошанд. Истеъмоли 

васоити мухаддир на танҳо миёни оммаи мардум, ҳатто дар байни афроди 

бонуфузу дорои обрӯву эътибор низ ривоҷ ёфта буд. Ҳатто намояндагони 

пешоҳанги ахлоқӣ, ки дар садри онҳо шайху сӯфӣ ва фақеҳу воиз қарор доштанд, 

аз ин гирифторӣ озод набуданд. Ин аст, ки Убайд дар таърифи вожаи «банг» онро 

чизе муаррифӣ мекунад, ки садри аҳли хонақоҳ ва иршодгарони руҳии ҷомеаи 

давронаш, яъне сӯфияро ба ваҷд меорад [Зоконӣ 1991, с. 176]. Истеъмоли васоити 

мухаддир дар даврони Убайд амали ом(м) гардида буд, то он ҷо ки он ба саҳни 

масоҷиду хонақоҳҳо роҳ ёфта буд. Намунае аз ин манзараи ҳузнангезро Убайд дар 

рисолаи «Дилкушо», дар ҳикояти «Шерозӣ ва банг пухтани вай дар масҷид» 
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тасвир намудааст, ки баёнгари ахлоқи манфии абнои рӯзгори вай мебошад 

[Зоконӣ 1991, с. 191]. Шурбу майхорагӣ ба мадрасаҳо ҳам ворид шуда буд, ҳатто 

толибилмон дар моҳи рамазон ба майпарастӣ машғул мешуданд. Чунонки Убайд 

дар ҳамин маврид низ ҳикояте оварда, қайд менамояд, ки толибилмеро дар моҳи 

рамазон маст дастгир мекунанд ва назди шаҳна мебаранд. Аммо дар суоли шаҳна, 

ки чаро дар моҳи рамазон май хӯрдаӣ, толибилм бо тамасхур посух медиҳад, ки аз 

баҳри он ки ман сер будам [Зоконӣ 1991, с. 192].    

Шуғли ҷомеа ба шурбу хушгузаронии зиёд ва истеъмоли васоити мухаддир, 

албатта, бар ахлоқи он бетаъсир намемонд. Ин аст, ки бо таваҷҷуҳ ба муҳтавои 

осори Убайд маълум мегардад, ки дар даврони вай фаҳшу бадкорӣ ва фисқу 

бадахлоқии мардум дар байни ҳама қишрҳо, махсусан, миёни аъёну ашроф ва 

табақоти воломақоми ҷомеа басо авҷ гирифта буданд. Ин ки Убайд дар оғози 

рисолаи «Дилкушо» Султон Маҳмудро аз даҳони Талҳак ғуломбораву аҳли лавота 

мехонад, киноятест ба риҷоли бонуфузи худи замони муаллиф [Зоконӣ 1991, с. 

184].  

Яке аз мавзуъҳои дигари қобили таваҷҷуҳ, ки дар осори насрии Убайд 

мавриди интиқодоти вай қарор гирифтааст, қаҳтиву гуруснагии мардум мебошад. 

Убайд дар ҳикоёту таърифоти хеш манзараҳои ҳузнангезеро дар иртибот бар ин 

мавзуъ тасвир менамояд, ки агарчи онҳо омехта бо ҳазлу шӯхӣ ва тамасхур 

мебошанд, ғамовар низ ҳастанд ва далолаткунандаи авзои сангини ҷомеаи 

муаллифанд. Даргириҳои байнихудии ҳокимони маҳаллӣ ва марказгурезиву 

истиқлолиятҷӯии шоҳзодагону мулукуттавоифи хурду бузург ва лашкаркашии 

мудовими онҳо бар муқобили ҳамдигар мушкилоти сангини иқтисодиро бар 

болои оммаи мардум ва, ба истилоҳ, мардуми осоишта бор менамояд ва сабаби 

асосии қаҳтиву гуруснагӣ ва сарсониву саргардонии қишри поёни ҷомеа 

мегардад. Таърифоте, ки дар рисолаи «Даҳфасл»-и Убайд нисбат ба табақоти 

гуногуни ҷомеааш дида мешавад, гувоҳӣ аз касодии мардум ва қаҳтзадагии онон 

медиҳад. Убайд дар он олимро бедавлат, толибилмро номурод, мударрисро 

меҳтари номуродон таъриф ниҳода, рифоҳи зиндагиро чизе меномад, ки асло ба 

мардум намерасад [Зоконӣ 1991, с. 173-177].  



 

174 

 

 

Дар интиқодоти иҷтимоии Убайд мавзуи қаҳтиву гуруснагӣ низ бо обуранги 

махсус мавриди тасвир воқеъ гардида, шавқу завқи ҳар хонандаро бедор 

менамояд ва хонанда бо хондани ҳикоёти марбут бар ин мавзуъ ҷуз ин ки аз авзои 

нохуши даврони муаллиф огоҳ мешавад, ҳамчунин, бар худ як завқи эстетикӣ низ 

мегирад. Аз ҷумла, дар ҳикояти дарвеш ва писари ӯ ин хусусиятро метавон пайдо 

намуд: «Ҷанозае ба роҳ мебурданд. Дарвеше бо писар бар роҳ истода буд. Писар 

аз падар пурсид, ки дар ин ҷо чист? Гуфт: «Одамӣ». Гуфт: «Ба куҷо-ш мебаранд?» 

«Ба ҷое ки на пӯшиданӣ бошад ва на хӯрданӣ ва на нону на об ва на ҳезуму на 

оташ ва на зару на сим, на бӯриё, на гилем.»  Гуфт: «Бобо, магар ба хонаи мо-ш 

мебаранд?» [Зоконӣ 1991, с. 196]  

Назири ҳамин суханонро, ки баёнгари қаҳтиву нодории мардум аст, дар 

ҳикояти даврешу духтарак метавон пайдо намуд, ки тавассути он Убайд вазъи 

касоди ҷомеаи даврони худро инъикос менамояд. Дарвеш ҳар чиро, ки аз духтарак 

мепурсад, аз вай ҷавоби «нест»-ро мешунавад ва чун дар ниҳоят дар куҷо будани 

модарашро пурсон мешавад, духтарак мегӯяд, ки модараш ба таъзияти 

хешовандон рафтааст. Дарвеш дар посух ба вай мегӯяд, ки чунонки ман аҳволи 

шуморо мебинам, хешон мебояст ба таъзияи шумо биёянд  [Зоконӣ 1991, с. 191].  

Яке аз хусусиятҳои интиқодоти иҷтимоии Убайди Зоконӣ робитаи сахти 

назари муаллиф бо воқеият ва ҳаёти ҳақиқӣ аст. Убайд нависандаи басо борикбин 

ва ҳассос аст, ҳар дигаргунӣ ва аломоти нигаронкунандаи ҷомеа аз назари вай дур 

намемонад. Тасвири воқеият ва диди эстетикӣ бар он чи дар ҳаёти воқеӣ 

мегузарад, шохиса ва маҳорати ҳар ҳунарманди асил аст. Муҳаммадҷон Шукуров 

ҳам дар иртибот бар ҳамин мавзуъ бар он назар аст, ки ҳар ҳунарманди асилу 

ҳақиқӣ «нисбат ба воқеият назари хоссе дорад, ба он ба назари махсусае назар 

мекунад, баъзе ҷиҳатҳои он диққати ӯро бештар ба худ мекашад ва ӯ аз он ба 

тарзи худ мутаассир мешавад» [Шукуров 1983, с. 5].  

Дар интиқодоти Убайд баъзе мавзуъҳои иҷтимоӣ, аз қабили қаҳтиву 

гуруснагӣ ва дуздиву ғорат ҳастанд, ки вай бар онҳо мукаррар руҷӯъ намуда, 

тавассути овардани ҳикоёт дар ин мавзуъҳо ҳақиқати воқеии ҳаёти иҷтимоии 

даврони хешро мавриди танқид қарор додааст. Қаҳтиву тиҳидастӣ бар қишрҳои 
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гуногуни ҷомеа таъсири худро ончунон расонида буд, ки ба гуфтаи Убайд, ҳатто 

барои дуздон дар хонаи мардум чизеро намонда буд. Дар ҳикояте аз рисолаи 

«Дилкушо» Убайд дар хусуси аҳволи Абӯбакри Раббонӣ чунин тамасхуромез 

нақл менамояд: «Дузде дар хонаи Абӯбакри Раббонӣ рафт, чандон ки ҷуст, чизе 

наёфт. Чун бурун хост омадан, Абӯбакр тезе бидод ва ханда бизад. Дузд гуфт: 

«Бар пушт, мардак, хуш биханд, ки хонумони хуш огандае дорӣ» [Зоконӣ 1991, с. 

190].  

Мавзуи дуздӣ дар осори насрии Убайд, махсусан дар рисолаи «Дилкушо», аз 

мавзуотест, ки вай мукаррар бар он руҷӯъ кардааст. Бояд зикр намуд, аъмоли 

дуздӣ дар аксари маворид бар асари шуюъи қаҳту гуруснагӣ буруз менамояд. 

Бинобар ин, муроҷиати Убайд ба ин мавзуъ низ бесабаб нест, чун ӯ ба воситаи 

нақли ин мавзуъ кинояте бар ривоҷи қаҳт дар замони худ менамояд. Амали 

номатлуби дуздӣ на танҳо оммаи мардум, ҳамчунин, омилону аҳли дарборро низ 

ба доми худ фиканда буд. Убайд дар фасли дувуми «Даҳфасл» чанде аз 

амалдорони давлатро бад-ин тариқ таъриф кардааст: 

  «Ал-ноинсоф – ҳокими авқоф. 

  Воҷиб-ул-қатл – тамғочии шаҳр. 

  Ал-мушриф – дузд. 

  Ал-муставфӣ – дуздафшор. 

  Ал-муҳтасиб – дӯзахӣ. 

  Ал-асас – он ки шаб роҳ занад ва ба рӯз аз бозор уҷрат хоҳад. 

  Ал-гург – сипоҳӣ. 

  Исфаҳсолор – анбордузди хунӣ» [Зоконӣ 1991, с. 174].  

Дар интиқодоти иҷтимоии Убайд намояндагони қишрҳои мухталифи ҷомеаи 

даврони ӯ мавриди назарбинӣ ва танқидҳои талху тунд қарор гирифтаанд, афроди 

мутааллиқ ба кору аъмол, касбу ҳирфа, ҷинсият, синну сол, дину мазҳаб, қавму 

миллат, ҳайсияти иқтисодиву дороӣ, ҷову макон ва ғайраҳо ба тариқи гуногун аз 

риштаи эроду нуктагириҳо ва ҳазлҳои мӯшикофонаи Убайд мегузаранд. Убайд 

ҳамин ки дар яке аз  афроди мазкур амале накӯҳида ва хилофи ахлоқоти инсониро 

дармеёбад, нисбат бар ҳеч яке аз онҳо ҳисси пуштибониву дилсӯзӣ изҳор 
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намекунад ва дар ин роҳ ҷонибдориву пуштивонагиро қабул намедорад. Аз ин 

ҷост, ки намояндагони ҳама табақаҳои иҷтимоӣ аз сӯҳони тези интиқодоти вай 

мегузаранд ва маҳалли эродҳои сахту дурушти ӯ воқеъ мегарданд. Ҷуз аз 

намояндагони қишрҳои болоии ҷомеа ва воломақоми дину руҳоният, ки дар фавқ 

зикр шудаанд, ашхоси зиёди дигар ҳам дар ҳадафи интиқодоти Убайд қарор 

гирифтаанд, ки табақаҳои гуногуни ҷомеаи даврони Убайдро намояндагӣ 

мекунанд. Ба ин шахсон дохил мешаванд: донишманд, давлатёр, дарвеш, молдор, 

бозорӣ, мударрис, олим, шоир, мунаҷҷим, мутаваллӣ, омили маъзул, ал-муставфӣ, 

тамғочӣ, муханнас, зан, мард, шавҳар, фарзанд, духтар, духтарак, яҳуд, исфаҳонӣ, 

қазвинӣ, шерозӣ, хуросонӣ, деҳӣ, рустоӣ, шаҳрӣ, маст, бангӣ, махмур, ҳушёр, озод 

ва афроди дигари маҷҳулу мушаххас, ки баррасии ҷудогонаи ҳар кадоми онҳо 

боиси дароз шудани калом мегардад.  

Нуктаи ҷомеи хулосакунанда ин аст, ки авзои сиёсиву иҷтимоии даврони 

Убайд ба ҳадди ниҳоят муташанниҷ гирифтор гардида, ба таъсири он ахлоқи 

ҷомеа ба андозаи зиёде ба футур рафта будааст. Ардашери Баҳманӣ иллати чунин 

пастравии ахлоқи ҷамеаи мардуми Эронро асароти ҳамлаи муғул қаламдод 

намудааст, ки қобили дасгирӣ аст [Баҳманӣ 1375, с. 57]. Дар ҳақиқат, муғулон бо 

юришҳову лашкаркашиҳои худ ба сарзамини Эрон на танҳо қатлу куштор ва 

яғмову ғорат, ҳамчунин, оини  муғоир бо тарзи сулуки мардуми мусулмонро дар 

иртибот бар муносиботи инсонӣ, хусусан, тарзи манфии муносиботи ахлоқӣ 

оварда буданд, ки натоиҷи он муносиботи байниинсониро дар ҳама шаклҳои он, 

бахусус, дар мавриди иффату номус ба боди фано дод. Дар имтизоҷи тамаддуни 

исломӣ бо тарзи сулуки қабоили бадавии муғул то муддати мадиде ахлоқи 

мардуми Эрон таҳти таъсири муҳоҷимони худ қарор гирифтанд. Сар фурӯ 

ниҳодан ба тавқи бардагӣ, бешубҳа, ахлоқ ва расму оинҳои мардуми мазлумро то 

давраи муайяне тобеи марсумот ва одоти муғулони ситамгар гардонида, онҳоро аз 

тамоми ҷиҳот беҳуқуқ намуда, қимматтарин ҷавҳарҳои миллият ва ҳувияти 

эрониёнро, ба монанди ҳикмат, шуҷоат, иффат ва адолат аз онҳо салб намуда буд. 

Бар асари ин ахлоқи мардум ба ҳадде рӯ ба костагӣ ниҳода буд, ки Убайд маҷбур 

шуд, то дар муқаддимаи «Ахлоқ-ул-ашроф» чунин бигӯяд: 
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               Ба ҳар мазҳаб, ки хоҳӣ, бош некӯхулқу бахшанда, 

               Ки куфру некхӯйӣ беҳ зи ислому бадахлоқӣ [Зоконӣ 1991, с. 143]. 

Бо ин ки баъд аз муддате бо имтизоҷ ёфтани ду фарҳанг: исломиву муғулӣ 

муғулон ба оҳистагӣ русуму анъаноти зертобеони худро қабул кардан гирифтанд 

ва ҳатто қисмати аъзами онон – гирифта аз элхонони баъдӣ то ҳокимон ва 

умарову аъёну ашроф, дини исломро ҳам қабул намуданд, аммо ахлоқи табиӣ ва 

фитрии муғулон, ки, умуман, муғойир бо иффату  эҳтироми номуси хонаводагӣ 

буд, ҳамчунон дар онон боқӣ монд. Ин сабаб гардид, ки баъдтар, ҳатто пас аз 

инқирози хонадони элхонони муғул даст задан ба иффат, номус ва ҳарами якдигар 

миёни шоҳону ҳокимон ва аъёну ашрофи маҳаллии Эрон ҳамчунон идома пайдо 

кард ва, хусусан, дар даврони Султон Увайси Ҷалоирӣ, Шайх Абӯисҳоқи Инҷӯ ва 

Амир Муборизиддини Музаффарӣ,  махсусан ахирӣ, ки форсиюласл буд, бисёр 

роиҷ гашт. Инҳо намунаҳое умда аз касодии ахлоқ дар ҷомеаи рӯзгори Убайди 

Зоконӣ мебошанд, ки дар осори вай инъикос ёфтаанд. Аҳаммияти афкори 

интиқодии ин адиби тавоно дар рӯзгори мо, пеш аз ҳама, дар оинаи ибрат ва 

ҳушдор будани онҳо мушаххас мешавад. 

 

2.4. Афкори дидактикӣ 

 

Афкори дидактикӣ дар осори мансури Убайди Зоконӣ аз ҷумлаи вижагиҳои 

муҳимми муҳтавоӣ ба ҳисоб рафта, аз назари басомад қобили таваҷҷуҳ аст. 

Муроҷиати мукаррари адиб дар рисолаҳояш бар ин мавзуъ нишон медиҳад, ки вай 

ба мавзуъҳои ахлоқӣ-дидактикӣ диққати махсус медодаст. Ин махсусият, аз як 

тараф, агар ба моҳияти дидактикии адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик иртиботи 

мустақим дошта бошад, аз ҷониби дигар, ба вазъи ахлоқии ҷомеа ва муҳити замон 

бастагӣ дорад. Мавзуи мазкур дар эҷодиёти Убайд, дар навбати худ, ба мавзуъҳои 

хурду бузурги зиёди дигар тақсим мешавад, ки ҳар кадом инъикоскунандаи 

чигунагии авзои муҳити адиб мебошанд. Бо вуҷуди ғановати мавзуӣ дар 

ахлоқномаи Убайд мавзуъҳое мавриди баррасӣ ва таваҷҷуҳ қарор гирифтаанд, ки 

дар қиёс бо дигар мавзуъҳо ҷилваи бештар доранд. Ҳатто Убайд ҷиҳати ифодаи 
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муназзами ин мавзуъҳо дар «Ахлоқ-ул-ашроф»-и худ фаслҳои алоҳидае баргузида 

ва ҳар якро ба тариқи махсуси баён: аз нигоҳи қудамо ва аз назари муосиронаш 

мавриди баён қарор додааст. Мавзуъҳои мазкур иборатанд аз ҳикмат, шуҷоат, 

иффат, адоват, саховат, ҳилм, ҳаё ва сидқ. 

Дар таълимоти дидактикии Убайд илму амал бо ахлоқ тавъам буда, дар 

якҷоягӣ сабаби ба камол расидани инсон мегарданд. Тибқи ҷаҳонбинии ахлоқӣ-

дидактикии Убайд, ки инъикоси андешаи қудамо мебошад, дар нафси нотиқаи 

инсон ду қувва мутамарказ гаштаанд. Ин ду қувва, ки яке қувваи назарӣ ва дигаре 

қувваи амалӣ мебошад, дар такмили нафси инсон нақши муҳим доранд ва ба 

василаи онҳо илму ҳикмат ва ахлоқи инсонӣ ба камол мерасад. Убайд дар пайравӣ 

аз фармудаи қудамо бар ин ақида аст, ки одамӣ ба туфайли такмили қувваи назарӣ 

мушарраф бар истикмоли илму ҳикмат мегардад ва ба василаи тараққии қувваи 

амалӣ ахлоқи худро ба авҷи камол мерасонад [Зоконӣ 1991, с. 143-144]. Убайд ба 

ҳайси як адиби мутафаккир ва дорои андешаи баланд нақши руҳи нотиқаро дар 

тарвиҷ ва тараққии илму дониш ва ахлоқи одамӣ басо муҳим мешуморад ва аз 

тариқи он кӯшиш бар ислоҳи авзои ноҳинҷори ахлоқии абнои рӯзгори худ 

менамояд. Бинобар ин, суханони Убайд ба абнои рӯзгори худ ва, пеш аз ҳама, ба 

табақоти воломақоми давронаш нигаронида шудаанд, ки аксаран дар вартаи 

ҷаҳолату бадахлоқӣ ғӯтавар гардида буданд. Назари абнои рӯзгор дар даврони 

Убайд, чунонки худи вай ишорат карда, батамом хилофи муътақидоти қудамо 

буд. Ба ақидаи онҳо, руҳ дар камоли инсон нақше надорад ва ҳама камолоти 

инсон бастагӣ бо ҷисм ва кайфияти ҷисмонӣ дорад [Зоконӣ 1991, с. 144]. 

Бояд зикр кард, ки чунин тарзи андеша миёни аъёну ашроф, албатта, 

нишондиҳандаи ахлоқи онҳо низ ҳаст, чун онҳо лаззот ва комгориҳои ҷисмониву 

моддиро болотар аз ҳама неъматҳо медонанд. Зимни таърифоте, ки Убайд аз 

аъёну ашрофи даврони худ мекунад, сатҳи донишу ҷаҳонбинии онҳоро ба таври 

басо возеҳ баррасӣ менамояд, ки ҳоҷат бар шарҳу тавзеҳ надорад. Аз ҷумла, вай 

дар рисолаи «Даҳфасл» дар ишорат бар табақаи мазкур давлатёрро ҷоҳил [Зоконӣ 

1991, с. 172], фақеҳро фалакзада  [Зоконӣ 1991, с. 173], суханони шайхро макру 

ҳила ва лофу газоф [Зоконӣ 1991, с. 175] мегӯяд.  
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Яке аз хусусиятҳои муҳимми афкори ахлоқӣ-дидактикии Убайд иборат аз он 

аст, ки вай мавзуи илму дониш ва ҳикматро бо мавзуи иффат рабт медиҳад ва ҳар 

дуро дар якҷоягӣ мояи камоли ҷанбаи ахлоқии ҳар инсон мешуморад. Бинобар ин, 

дар ахлоқномаи Убайди Зоконӣ яке аз мавзуъҳои ҷавҳарӣ ва марказӣ иффат ва ё 

таблиғу ситоиши иффат ва накӯҳиши беиффатӣ мебошад. Убайд иффатро дар 

татаббуъ аз андешаи ҳукамои қадим яке аз чаҳор аркони арбаа таъриф ниҳода, 

онро дар тавозуни ахлоқи ҷомеа ва ташаккули он басо муҳим мешуморад. Бояд 

зикр намуд, ки мавзуи иффат дар сархатти мавзуъҳои ахлоқӣ-дидактикии осори 

насрии Убайд қарор дорад.  

Дар фасли дувуми боби сеюми «Ахлоқ-ул-ашроф», ки ба мавзуи иффат 

бахшида шудааст, Убайд аз забони асҳоби даврони худ ҳолати ахлоқ ва дараҷаи 

ҷаҳонбинии онҳоро мавриди тасвир ва баррасӣ қарор медиҳад. Хусусияти 

мундариҷавии асар ҳам дар ҳамин инъикос меёбад, ки Убайд ахлоқи бади аъёну 

ашрофи муосири худро на аз забони худ, балки аз забони худи онҳо муаррифӣ 

мекунад. Шояд бо ин роҳ Убайд худро аз зери бори хусумату мазаррати 

бузургони алоҳидаи давронаш эмин доштанӣ шуда, нуқтаи назари шахсии хешро 

нисбат ба онон аз номи худи онҳо ифода намудааст. Зеро, чунонки дар урфи 

шаръӣ маъруф аст, қавли қавл гуноҳ нест ва соҳиби қавл муртакиби ҷазо  буда 

наметавонад. Аммо бо ин ки суханони Убайд ба гунаи нақли қавл пардохта шуда, 

ин суханҳоро Убайд зикр карда, на каси дигар. Ба дигар маънӣ, суханҳои  Убайд 

мувофиқи майл ва фармудаи асҳоб матраҳ мегарданд ва майли онҳоро ба ахлоқе, 

ғайр аз ахлоқи шоистаи бузургони пешин ва ғайр аз он чиро, ки қудамо 

меписандиданд ва арҷаш мегузоштанд, нишон медиҳад. Чунончи Убайд оварда, 

асҳоби даврони вай бар ин назаранд, ки сират ва ахлоқи пешиниён лағв 

гардидааст ва «ҳар кас, ки ин сират варзад, ӯро аз зиндагӣ ҳеҷ баҳра набошад». Он 

чи дар насси танзил омада, мақсуд аз он саргармиву хушгузаронӣ аст, 

баҳрабардорӣ аз лаззоти дунё ва ғалабаи нафс аст. Асҳоб, ҳамчунин, мефармоянд, 

ки лаъбу фисқ бе «олоти маноҳӣ амре мумтанеъ аст ва ҷамъ кардани мол бе 

ранҷонидани мардум ва зулму буҳтон ва забон дар арзи дигарон дароз кардан 

муҳол». Бинобар ин, ҳар кӣ иффат дорад, аз лаззоти ҳақиқии дунё баҳрае 
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натавонад бурд; шахси покдоман, чун ба доғи ин ҳирмони белаззатӣ мубтало 

гардад, шояд ӯро дар тамоми умраш чунин фурсате дигар ба даст наёяд [Зоконӣ 

1991, с. 147-148]. 

Убайд ба мавзуи иффат бештар аз тариқи назари танқидиву масхараомез бар 

беиффативу бадахлоқии абнои рӯзгори худ таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Дар 

назаргоҳи арзишгузории нависанда бо зикри иффат бештар аъёну ашроф, сар 

карда аз салотину подшоҳон то аҳли дарбор ва хавотини онон, мавриди интиқод 

қарор дода шудаанд. Дар осори Убайд чандин ҳикоёту латоиф мавҷуданд, ки ба 

беиффативу беномусии бузургони давр бахшида шудаанд.  

Бузургон ва аъёну ашрофи тасвирнамудаи Убайд танҳо бар давлатмардон 

тааллуқ надоранд, руҳониёни воломақом низ, ки ҷузъи ҷудонашавандаи 

давлатдориву сиёсати даврони ӯянд, бар ин синф мутааллиқ мебошанд. Агар дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф» дар иртибот бар нақзи ахлоқи табақаи ҳоким бештар 

давлатмардону аҳли дарбор, дар рисолаи «Даҳфасл» ҳам аҳли дарбор ва ҳам 

намояндагони руҳониёни воломақом мавриди танқиду масхара қарор гирифта 

бошанд, дар рисолаи «Дилкушо», бо ин ки аъёну ашроф ҳам интиқоду ҳаҷв 

шудаанд, вале ҳадафи тири Убайд бештар аҳли тақво мебошанд. Дар рисолаи 

охир Убайд сахттарин ва тундтарин суханони қабеҳро ба аҳли руҳоният раво 

доштааст. Аз садри олии руҳоният – халифаҳо сар карда, то ба шайху фақеҳ ва 

сӯфиву воиз, Убайд сифот ва хулқу хӯйи ҳамаи онҳоро накӯҳиш карда, аз паллаи 

тарозуи ахлоқ бармекашад. Навиштаҷот ва ҳикоёти дар рисолаҳои «Ахлоқ-ул-

ашроф» ва «Дилкушо» дарҷнамудаи Убайд дар бобати ахлоқи аъёну ашроф, 

хусусан воломақомони дину руҳоният, аз ҳайси риояти адаб ба ҳадде бурун аз 

доираи такрор мебошанд, ки аксари онҳоро наметавон ҳамчун мисол зикр кард. 

Ин ки дар ин мавзуъ Убайд бо азми устувор ва бо тарзи баёни бепардаву рамз 

эҳтимом меварзад, далолат аз ҷасорат ва иродаи қавии вай менамояд. Убайд дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф» шайхонро бо истеҳзо ба унвони шайхакон ном мегирад ва 

вуҷуди шахси дайюсро, ки беномустарин шахс мебошад, аз вай болотар медонад. 

Ӯ, бо ин ки дар нақди бузургони ба доми беномусӣ гирифторшуда ҳадиси набавии 

«Ад-дайюсу ло ядхулу-л-ҷаннати»-ро меорад, шахси дайюсро аз аҳли тақво, ба 
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хосса шайхон, болотар медонад ва мегӯяд: «Он ҷо низ, чун ӯро ба биҳишт набояд 

рафт аз кудурати суҳбати шайхакон ва зоҳидон, ки дар биҳишт бошанд ва рӯйи 

турши эшонро набинад, ба юмни ин сират осуда бошад ва ҳар ҷо ки шайхеро 

бубинад, гӯяд: 

Гар туро дар биҳишт бошад ҷой, 

              Дигарон дӯзах ихтиёр кунанд.  

Бад-ин далел, дайюс саъдуддорайн тавонад буд» [Зоконӣ 1991, с. 157].  

Назари Убайд нисбат ба шахси шайх то ба дараҷае манфӣ аст, ки мегӯяд: «Ин 

ҷамоат, яъне акобири дайюс ба воситаи суҳбати шайхакон аз биҳишт 

мутанаффиранд ва ба дӯзах хурсанд» [Зоконӣ 1991, с. 157]. 

Як нуктаро дар ин маврид бояд зикр намуд, ки шахси дайюс дар ҳикоёти 

Убайд ба табақаи бузургони давр тааллуқ дорад ва ҳар гоҳе ки вай аз дайюс ном 

мебарад, акобирро дар назар дорад. Бинобар ин, Убайд бо тамасхур ибораи 

«акобири дайюс»-ро такроран зикр менамояд, ки ин кинояте бар диёсати 

бузургони даврони вай мебошад. Нуктаи дигар дар хусуси дайюс он аст, ки Убайд 

шахси дайюсро бо намояндагони руҳонияти воломақом – қозиён ва атбои онон як 

медонад, ба ин далел, ки ҳар ду дар ҳаромхорагиву зулм яканд ва сулуки ягонаи 

зиндагонӣ доранд: «Ва қозиёну атбои эшон ба воситаи он ки ба исён ва тазвиру 

талбис ва макру ҳаромхорагӣ ва зулму буҳтон ва нуктагириву гувоҳӣ ба дурӯғ ва 

ҳирсу ибтоли ҳуқуқи мусулмонон ва тамаъу ҳилат ва ифсод дар миёни халқ ва 

бешармиву ахзи ришват мавсуф буда ва дар дайюс ҳамин хисол маҷбул аст. Пас, 

миёни эшон ҷинсияти куллӣ тавонад буд. Ва ба сабаби ҷинсият дайюс суҳбати 

қозиён аз Худо хоҳад...» [Зоконӣ 1991, с. 157-158].  

Дар каломи Убайд дар мавриди тасвири бадахлоқии бузургони давр вожаҳои 

вижае корбаст мешаванд, ки барои маърифати дурусти равиши ҳунарии баён ва 

дарки ғарази аслӣ мавқеи калидӣ доранд ва қариб дар ҳама осори насрияш 

мукаррар истифода мегарданд. Ин вожаҳо, аксаран, аз ҳайси арзишгузошти 

ахлоқӣ бори тамоман манфӣ доранд ва нишондиҳандаи футуроти ахлоқии 

ҳамзамононаш дар мисоли аъёну ашроф мебошанд. Дар осори Убайд ҳар куҷо дар 

бобати ахлоқи аъёну ашроф ва иффати онон сухан меравад, вожаҳое дар баёни 
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хулқу хӯйи онҳо истифода мешаванд, ки тамоман орӣ аз бори ахлоқӣ мебошанд. 

Убайд дар ин маврид бо истифода аз вожаҳое амсоли муханнас, ғуломбора, 

дайюс, ҷимоъ, ҳез ва ғайраҳо, ки ҳикоят аз ривоҷи фасоди ахлоқӣ ва фаҳшу 

маноҳӣ мекунанд, сатҳи ахлоқи аъёну ашрофи замонаи худро нишон медиҳад. 

Аммо ин нишондод ҳамин хел як баррасии нақливу ҳикоявӣ нест, Убайд ҳамаи 

онҳоро ба манзури нақду вокуниш ва ҳадафмандона матраҳ месозад. Ҳадафи 

Убайд аз овардани ин гуна ҳикоёт, аслан, таблиғи иффату покӣ аст, аз ин ҷиҳат, 

барои таблиғи ин мавзуъ ривоҷи акси онро дар ҷомеаи худ ёдовар мешавад ва 

ҳушдор медиҳад, ки миёни абнои рӯзгори вай ахлоқ ва рукни асосии он – иффат 

дар кадомин сатҳ қарор дорад.  

Вале ҳадафи ниҳоии Убайд аз нақли ахлоқи ношоиста ва овардани ҳикоёт дар 

бадахлоқии абнои рӯзгор, дур гардонидани онон аз ахлоқи накӯҳидаву манфур ва 

ба ин тариқ панду насиҳат додан бар онон аст. Бинобар ин, Убайд дар баробари 

ҳикоёти бадахлоқии абнои рӯзгораш, ҳамчунин, нақлу ҳикоёт ва ривоётеро аз 

сирати гузаштагон меорад, то ба ин сурат ақлу ҳуши муосиронашро ба таҳрик 

биёварад ва ононро аз роҳи бад дур сохта, наҷот бидиҳад ва ба ҷодае, ки 

бузургони пешин талқину ҳидоят карда буданд, роҳнамоӣ бикунад. Ин аст, ки дар 

оғози боби сеюми «Ахлоқ-ул-ашроф» дар хитоб бар муосирони худ Убайд 

иффатро «яке аз хасоили ҳамида» унвон карда, дар таърифу баррасии иффат ба 

ҳайси қиматтарин рукни ахлоқи инсонӣ онро бисёр арҷ мениҳад ва вуҷуди онро 

баҳри камоли инсоният дар ҳама ҷиҳат муҳимтарин арзиш арзёбӣ мекунад: 

«Иффат иборат аз покдоманист ва лафзи афиф бар он кас итлоқ кардандӣ, ки 

чашм аз дидани номаҳрам ва гӯш аз шунидани ғайбат ва даст аз тасарруф дар 

моли дигарон ва забон аз гуфтори фоҳиш ва нафс аз ношоист боздоштӣ» [Зоконӣ 

1991, с.147].  

Убайд ба таърифи мазкур басанда накарда, байти пандуандарзиеро дар 

бузургдошти иффат меорад, то бар хонандаи худ таъсир бигузорад: 

               Бар ҳама халқ сарафроз бувад он, ки чу сарв  

               Покдоман буваду ростраву кӯтаҳдаст [Зоконӣ 1991, с. 147]. 
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Ҷуз аз мавзуи таблиғу ташвиқи иффату покӣ ва нақзу накӯҳиши нопокиву 

беиффатӣ дар осори Убайди Зоконӣ мавзуъҳои зиёде дида мешаванд, ки дорои 

бори ахлоқиянд ва дар инкишофи тарбияи ахлоқии мухотабон ва аҳли замонҳо 

нақши босазо гузошта метавонанд. Аммо чун ақоид ва андешаҳои Убайд дар 

осори насрияш аз нигоҳи шакл дар либоси ҳикоёти таййибиву латоиф ва аз ҳайси 

мазмун дар пардаи танзу ҳаҷв  арзи вуҷуд кардаанд, мавзуъҳои марбут бар ахлоқ 

ҳам дар осори ӯ аз диди ҳазлу тамасхур ва ҳаҷву мутоиба матраҳ гардидаанд. 

Бинобар ин, ҳар куҷо Убайд аз дуздии касе сухан мегӯяд ва ин кирдори ӯро 

масхара мекунад, ӯ, аслан, кирдори мазкурро накӯҳиш мекунад ва дурӣ аз ин 

амали бадро ташвиқ менамояд; ҳар куҷо аз тарсуиву буздилӣ сухан мегӯяд, 

нотарсиву бебимиро ташвиқ мекунад; ҳар куҷо аз ҷаҳолату нодонии абнои 

рӯзгораш сухан мегӯяд, илму донишро ситоиш мекунад; ҳар куҷо аз бахиливу 

мумсикӣ сухан мекушояд ва ин сифатро дар мисоли ашхоси алоҳида ба боди 

масхара мекашад, акси он, яъне саховатмандиву ҳотамиро таблиғ менамояд. Ба ин 

равиш зимни нақду тамасхури феълу хислатҳои манфӣ, ки дар ниҳоди муосирони 

худ дармеёбад, хулқу хӯйи шоистаи инсониро ташвиқ менамояд.  

Дар ахлоқиёти Убайди Зоконӣ сифатҳои шоистаи инсонӣ, монанди 

илмпарвариву ҳикматдӯстӣ, доноиву ҳозирҷавобӣ, саховатмандӣ, ҳушёриву 

зиракӣ, хоксорӣ, ҳалимиву шафқат, садоқату вафодорӣ ба таври махсус ташвиқу 

таблиғ гашта, бар хилофи онҳо, сифатҳо ва аъмоли накӯҳидае, аз қабили нодонию 

ҷаҳолат, содагию гаронсарӣ, бухлу имсок, дуздиву ғорат, ҳаромхӯриву дуздӣ, 

рибохориву ришваситонӣ, бепарвоиву беаҳаммиятӣ, таассуботи миллӣ, динӣ ва 

мазҳабӣ, хиёнату бевафоӣ, золимиву ситамкорӣ, кибру ғурур, майхорагиву 

бадмастӣ, истеъмоли маводи мухаддир ва монанди инҳо мавриди танқиду ҳаҷв 

қарор гирифтаанд. Ахлоқи шоистаро Убайд махсуси пешиниён дониста, афъолу 

хисоли баду накӯҳидаро мансуб ба муосирони худ медонад. Ҳар ҷо ки Убайд дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф» аз ахлоқи пешиниён сухан мегӯяд, онро ҳамчун намунаи 

ибрат нишон медиҳад, ҳар ҷо ки оид ба ахлоқи муосиронаш ақидаронӣ мекунад, 

онро баръакс мавриди нақду тамасхур қарор медиҳад. Бинобар ин, Убайд дар 
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ақоиди пандуахлоқии худ нисбат ба ахлоқи пешиниён бо диди нек назар карда, 

нисбат бар ахлоқи муосирони худ, баръакс, назари манфиву мунтақидона дорад. 

Аммо, чунонки қаблан қайд гардид, дар рисолаи «Ахлоқ-ул-ашроф» бар 

хилофи дигар осори насрии Убайд мавзуи ахлоқ дақиқтар ва ба таври ҷудогонаву 

вижа арзёбӣ гаштааст. Дар ҳафт боби асар Убайд ба ҳафт хислат ва сифати 

шоистаи инсонӣ, ки дар фасли пешин дарҷ гаштаанд, дахл карда, чигунагии 

нақши ҳар якеро дар мисоли қудамо ва муосирони худ матраҳ кардааст. Он чи дар 

ин мавзуъ шоистаи таваҷҷуҳ аст, назари худи Убайд дар татаббуъ бар бузургони 

пешин аст. Убайд ҳама ахлоқи шоистаи қудаморо истиқбол намуда, пайравӣ аз 

сираи онҳоро муҷиби таҳзиби ахлоқ ва пойдории покиву иффат медонад.  

Яке аз мавзуъҳои дигаре, ки дар рисолаи «Ахлоқ-ул-ашроф» Убайд ба он 

дахл карда ва афкори дидактикии ҷолиберо дар иртибот бар он баён намудааст, 

мавзуи шуҷоат мебошад. Он чи дар таърифи шахси шуҷоъ ба сифати дорандаи 

сифати шуҷоат Убайд андешаронӣ кардааст, шоистаи дастгирӣ аст, чун таърифи 

вай бурунтар ва васеътар аз он аст, ки то кунун дар мавриди шуҷоат гуфтаанд: 

«Шуҷоъро касе гуфтаанд, ки дар ӯ наҷдат ва ҳиммати баланд ва сукуни нафс ва 

суботу таҳаммул ва шаҳомату тавозуъ ва риққат бошад» [Зоконӣ 1991, с. 147].  

Он чи дар таърифи Убайд роҷеъ ба шахси шуҷоъ дида мешавад, аз он 

таърифи шуҷоатро метавон ҳосил кард, чун шуҷоъ шахсест, ки дар хештан сифати 

шуҷоат дорад. Аммо шуҷоате, ки Убайд таъриф ниҳодааст, ҷуз аз сифати шуҷоат 

сифатҳои дигареро, амсоли ҳимматбаландӣ, шикастанафсӣ, босуботӣ, таҳаммул 

ва шаҳомату тавозуъ дар бар гирифта ва ҳамаи онҳоро дар худ ҷамъ намудааст. 

Дар таърифи шуҷоъ ва шуҷоат, ки Убайд аз даҳони қудамо оварда, бояд қайд 

кард, ки шуҷоати қудамо имтизоҷу омезиш бо ахлоқ дорад ва, дақиқтар, он худ 

айни ахлоқ аст, зеро он якҷо бо дигар сифоти шоиста тавсиф гашта, дар имтизоҷ 

бо кулли онҳо сифати шуҷоат номида шудааст. Он чи дар охири ин таъриф 

қобили зикр аст, таъкиди Убайд аст дар хусуси он ки ҳукамо чунин шахсеро, ки 

ба сифоти мазкура мавсуф гаштаанд, сано гуфта, ситоиш кардаанд ва аз ин одат 

қатъан ор надоштаанд. Ин таъкиди Убайд, бешубҳа, ба муосирони худ нигаронида 

шудааст, чун назари онҳо роҷеъ ба шуҷоат ва марди шуҷоъ батамом акси он буд, 
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ки Убайд дар ишорат бар назари қудамо нисбат ба шуҷоат овардааст. Назаре, ки 

муосирони Убайд нисбат бар мафҳуми шуҷоат доранд, басо нигаронкунанда ва 

муҷиби тааҷҷуб аст, чун онон он чиро, ки қудамо шуҷоат медонистанд, «мояи 

ҳамоқат ва айни ҷунун» мешумурданд [Зоконӣ 1991, с. 176]. 

Тибқи гуфтаҳои Убайд, муосирони вай дар мисоли асҳобино, яъне бузургон 

ва аъёну ашроф, нисбат ба мафҳуми шуҷоат назари батамом муғойир, ҳатто аксро 

доштаанд, шуҷоати онҳо чизе аз гурез аз шуҷоату далериро дар худ дошт ва акси 

он чиро, ки онҳо шуҷоат ном мегирифтанд (яъне, шуҷоати қудамо), беақлӣ 

меҳисобиданд. Дар шарҳе, ки Убайд роҷеъ ба назари муосиронаш нисбат ба 

мафҳуми шуҷоат дода, маълум мегардад, ки онҳо шуҷоатро айни тарсуиву 

буздилӣ медонистаанд ва назарашон оид ба ин мавзуъ куллан хилофи назари 

қудамо будааст: «Ва мефармоянд (яъне: асҳобино – Ғ.Ш.), ки шахсе, ки бар 

қазияи ҳавлнок иқдом намояд ва бо дигаре ба муҳорибат ва муқотилат дарояд, аз 

ду ҳол холӣ набошад: ё бар хасм ғолиб шавад ва ӯро бикушад, ё ба акс. Агар 

хасмро бикушад, хуни ноҳақ дар гардан гирифта бошад ва таъбияти он, лошак, 

оҷилан ва оҷилан бад-ӯ мулҳақ гардад. Ва агар хасм ғолиб шавад, роҳи дӯзах 

муқаррар аст. Ва чӣ гуна оқил бар ҳаракате, ки аҳадди тарафайни он бад-ин навъ 

бошад, иқдом намояд? Ва кадом далел равшантар аз ин ки ҳар ҷо ки арӯсе ё 

самоъе, ё ҷамъияте бошад муштамил бар лут ва ҳалво ва хилват ва зар ва 

ҷамъияти муханнасону ҳезон ва чангиён ва масхарагонро он ҷо талаб кунанд ва 

ҳар ҷо ки тир ва табару найза бояд хӯрд, аблаҳеро ёд диҳанд, ки «ту мардӣ, 

паҳлавони лашкаршикан ва гурди сабилдор ва диловарӣ»? Ва ӯро дар баробари ин 

теғҳо доранд, то чун он бадбахтро дар масоф бикушанд, ҳезакон ва муханнасони 

шаҳр шамотаткунон кун ҷунбонда ва гӯянд:  

Тиру табару найза намеёрам х(в)ард, 

              Луту маю мутрибам аҷаб месозад» [Зоконӣ 1991, с. 146]. 

Дар таълимоти ахлоқӣ-дидактикии Убайд саховат низ аз мавзуъҳои марказӣ 

ба ҳисоб меравад. Убайд ба мавзуи саховат бо чанд роҳ дахл кардааст: аввалан, аз 

тариқи истиқбол аз назари қудамо дар боби саховат; сониян, баррасии мафҳуми 
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хайру эҳсон аз даҳони худи муосиронаш; солисан, тавассути интиқод ва ҳазли 

бухлу имсок ва гадотабъии симоҳое, ки дар ҳикоёту латоифаш меорад.  

Он чи Убайд дар «Ахлоқ-ул-ашроф» аз қудамо дар бобати саховат меоварад, 

қобили таваҷҷуҳ аст, чун бо шиносоӣ бо назарияи саховати пешиниён намои 

навине аз онро метавон пайдо намуд, ки дар даврони муаллиф басо нодир буд. Ба 

гуфтаи Убайд, дар айёми пеш мардум саховатро писандида медоштанд ва он киро, 

ки бо ин хулқ маъруф буданд, ситоиш мекарданд ва бо вай фахр менамуданд ва 

фарзандони худро ба он таҳрис мекарданд. Суханони мазкури Убайд ҷиҳати 

тарбияти ахлоқии хонандагон, бахусус муосиронаш, ки нисбат ба хайру эҳсон 

назари дигаргунае доштанд, нигаронида шудааст. Убайд барои тақвияти фикри 

худ дар мавриди саховат, ҳамчунин, дар хитоб бар муосиронаш таъкид мекунад, 

ки мардуми пешин ҳар кӣ шиками гуруснаеро сер мекард, пойбараҳнаеро 

мепӯшонид ва дармондаеро дастгирӣ мекард, аз ин кори вай ор намедоштанд ва, 

баръакс, дар таърифу санои ӯ муболиға мекарданд; олимон дар тавсифи кирдори 

аҳли сахо китобҳо менавиштанд ва шоирон ашъори мадҳиявӣ эҷод мекарданд 

[Зоконӣ 1991, с. 152].   

Бар хилофи таърифу тавсифи пешиниён нисбат ба аҳли саховат, Убайд сираи 

муосиронашро дар ин боб ба боди танқиду масхара кашида, кирдори ононро 

ношоиста арзёбӣ мекунад. Ӯ бо киноят қайд менамояд, ки «раъйи анвар»-и 

асҳобино бар нуқсону айбҳои аъмоли пешиниён воқиф гардида, бинобар ин, бар 

ҷамъи бештари молу сарват кӯшиданд. Онҳо ояҳои шарифаро, амсоли «Бихӯред, 

бинӯшед ва исрофкорӣ макунед» ва «Худованд исрофкоронро намеписандад» дар 

боби муносибат бар моли рӯзгор дастовези кори худ қарор дода, «имоми умур ва 

азоими худ» сохта, бо суиистифода аз ин гуфтаҳои қудсӣ мазмуни онҳоро бар 

суди хеш ба кор мегирифтанд [Зоконӣ 1991, с. 153]. Он чи Убайдро дар боби 

муносибати абнои рӯзгораш нисбат ба моли дунё ва назари манфии онон роҷеъ ба 

хайру эҳсон нигарон мекард, ин буд, ки муносибати онҳо оид ба мавзуи мазкур 

боиси аз байн рафтани меҳру муҳаббат ва дилсӯзиву ғамхории одамон нисбат бар 

якдигар гаштааст. Убайд дар ин маврид аз даҳони муосиронаш чунин нақл 

менамояд: «Муҳаққақ шуд, ки сабаби харобии хонадонҳои қадим сахо ва исроф 
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буда ва ҳар кас ки худро ба сахо шуҳрат дод, ҳаргиз осоиш наёбад. Аз ҳар тараф 

асҳоби тамаъ бад-ӯ майл карданд ва ҳар як ба хушомад ва баҳонаи он чӣ дорад, аз 

ӯ метарошиданд ва он мискини салимулқалб ба турраҳоти эшон ғарра мешавад, то 

ба андак муддате ҷамеи маврус ва мактасаб дар маърази талаф оварад ва 

номуроду муҳтоҷ гардад. Ва... худро бо ба сирати бухл мустазҳир гардонд ва аз 

қасди қосидон ва тамаи томеон ва шариатхорон дар паноҳи бухл гурехт, аз дарди 

сари мардум халос ёфт ва умр дар хусбу неъмат мегузорад. Ва мефармояд, ки мол 

дар баробари ҷон аст ва чун дар талаби он умри азиз харҷ мебояд кард, аз ақл дур 

бошад, ки онро, масалан, дар ваҷҳи хӯрдану пӯшидан ва осоиши бадани фонӣ ва ё 

аз барои он ки дигаре эшонро ба риё биситояд, дар маърази талаф орад» [Зоконӣ 

1991, с. 153].  

Он чи Убайд дар сирати муосирони худ оварда, ба мақсади инкор ва наҳйи 

онон аст. Назари Убайд дар боби сахо батамом тавофуқ бо сирати қудамо дорад. 

Убайд, ки худ муддати мадиде дар дарборҳои салотини вақт ва вазирони онон 

хидмат мекард ва дар ин муддати тӯлонӣ, чунонки худ мукаррар дар осораш зикр 

намуда, ба сахтиву фақр ба сар мебурд ва азоби зиёди иқтисодӣ мекашид, дар 

хусуси бухлу имсок ва молдӯстиву ҳасрати дунёҷӯйии аҳли дарбор иттилооти 

зиёд дошт. Бинобар ин, он чи ки вай дар бобати сирати муосиронаш овардааст, 

батамом аз нигоҳи нақду тамасхур баррасӣ гардидааст.  

Мабҳаси дигар дар консепсияи дидактикӣ-ахлоқии Убайд мавзуи ҳилм 

мебошад. Ҳилм дар кутуби луғат дар маънии мулоимату нармдилӣ ва ҳамчунин, 

некандешиву фарзонагӣ шарҳ ёфтааст [Баранов 1984, с. 192; Фарҳанги 1969, с. 

745]. Аммо Убайд вожаи ҳилмро ба гунае дигар маънидод кардааст: «Ҳилм 

иборат аз бурдборист ва қудамо ҳалим касеро гуфтаанд, ки нафси ӯро сукуни 

тумаънинат ҳосил шуда бошад, ки ғазаб ба осонӣ таҳрики он натавонад кард. Ва 

агар макруҳе бад-ӯ расад, дар изтироб наюфтад» [Зоконӣ 1991, с. 155].  

Таърифи ҳилм, аз нигоҳи Убайд ва қудамо, бештар дар таносуб бо 

ҷаҳонбинии муосиронаш арзёбӣ гаштааст, зеро он чиро, ки Убайд дар мавриди 

ҳалимии абнои рӯзгори худ қайд намуда, на танҳо нишоне аз ҳилм дар маънои 

мусбаташ дар он камтар аст, намои қабеҳе аз ҳалимиро бозгӯ менамояд, ки 
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инъикоскунандаи ахлоқи паст, ё худ бадахлоқии ҷомеаи вай мебошад. Убайд 

ҳарчанд вуҷуди ҳилм дар маънои аслияшро дар муосиронаш инкор намекунад ва 

ҳарчанд мегӯяд, ки худи абнои рӯзгораш вуҷуди ҳилмро тасдиқ мекунанд, аммо 

назари онон бар он чизе ҷуз аз он аст, ки фаҳмида мешавад. Бар ақидаи асҳобино, 

он ки ҳалиму бурдбор зияд, мардум бар вай бебокӣ намоянд ва ҳалимии ӯро бар 

тарсуиву оҷизии вай ҳамл намоянд [Зоконӣ 1991, с. 156].  

Убайд муносибати асҳобино бо мафҳуми ҳилмро бо танз идома дода, аз 

даҳони онон қайд менамояд, ки бо вуҷуди он ки ҳалимӣ нишоне аз оҷизиву 

тарсуии инсон аст, аммо он дар ҳаёти вай ифодакунандаи фоидаҳо низ ҳаст, зеро 

тавассути он маоши рӯзгори хешро фароҳам меоварад. Аммо ин фавоид иборат аз 

ворид шудани шахси «ҳалим» ба дунёи маноҳиву бадахлоқиҳо мебошад, зеро вай 

барои дастбурд ба мансабҳову вазифаҳо бояд ҳанӯз аз овони кӯдакӣ дар худ ин 

«ҳилм»-ро дошта бошад. Ин ҳилм мутазаммини худфурӯшӣ аст, ки аз он ба 

унвони муханнасу маҳрам ном гирифта мешавад. Ва агар шахс то ба ин хулқ 

«ороста» нагардад, арӯси комёбиҳоро дар канор нахоҳад гирифт. Чунонки Убайд 

нақл менамояд: «Имрӯз то шахсе дар кӯдакӣ таҳаммули бори ғуломборагон ва 

авбош накардааст ва дар он ҳилму виқор кор нафармуда, акнун дар маҳофили 

акобир силӣ ва молиши бисёр намехӯрад ва ришаш барнамекананд ва дар ҳавзаш 

намеандозанд ва дашноми фоҳиш бар к... хоҳару занаш намешуморанд. Ва он 

ғофил, ки ӯро акнун марди замона мехонанд, ба баракати ҳилму виқоре, ки дар 

нафси нотиқаи ӯ маркуз ва мавдуъ аст. То таҳаммули он машаққатҳо наменамояд, 

як ҷав ҳосил наметавонад кард ва пайваста хоиб ва хосир ва мафлук ва 

душманком мебошад ва ӯро дар ҳеҷ хона намегузоранд ва пеши ҳеҷ бузурге 

иззате пайдо наметавонад кард...» [Зоконӣ 1991, с. 156]. 

Аз матни фавқ назари мухолифи Убайд бар тарзи ҳаёти асҳобино ва 

муносибати онон бо ҳилму меҳрубонӣ инъикос мешавад. Ин назар бо танзҳову 

киноёт ва ришхандҳои муассире бар аъёну ашрофи замонааш сурат пазируфта, 

парда аз рӯйи фаҳшу бадахлоқии онон, ки болотар аз онро тасаввур наметавон 

кард, бардоштааст. Убайд бо тамасхур шахсеро, ки тавассути худфурӯшиву 

маҳрамбошӣ аз хоҷагони ғуломбораи худ соҳиби мансабҳову вазифаҳо гаштааст, 
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«марди замона» ва муваффақиятҳову пешрафтҳои иҷтимоии ононро дар иртибот 

бар тасоҳуби вазифаву мансаб – ҳамаро «ба баракат»-и ҳамин гуна «ҳилм», яъне 

танфурӯшии онҳо медонад. Боз бо танзи нешдори дигаре онҳоеро, ки ин 

заҳматҳоро сабр карда наметавонанд, ҳушдор медиҳад, ки «як ҷав» ҳосил карда 

наметавонанд ва як умр бадбахту ноком мемонанд.  

Убайд дар афкори дидактикӣ-ахлоқии худ ба мавзуъҳои дигаре, амсоли ҳаё, 

сидқу вафо ва раҳмату шафқат низ дахл карда, назари худро дар иртибот бар онҳо 

иброз доштааст. Аз муҳтавои андешаҳои Убайд муайян мегардад, ки дар ин 

маврид вай ақоиди қудаморо истиқбол намуда, сиҳати фикри ононро эътироф 

менамояд. Дар бобати ҳаё Убайд онро «инҳисори нафс» қаламдод мекунад ва 

нақши онро дар эҳтироз аз феъли қабеҳ, ки муҷиби мазаммати мардум мегардад, 

муҳим арзёбӣ менамояд [Зоконӣ 1991, с. 158]. Дар хусуси вафо қайд менамояд, ки 

«вафо илтизоми тариқи мувосот ва маърифат сипаридан бошад ва аз чизе, ки аз 

дигаре бад-ӯ расида, ба мукофоти он қиём намудан» [Зоконӣ 1991, с. 158]. Дар 

мавриди сидқ як будани дил ва забонро зикр намуда, нақши онро дар парҳез аз 

фиребу дурӯғ бузург мешуморад [Зоконӣ 1991, с. 158].   

Убайд маънои раҳмат ва шафқатро дар изолат, яъне яксӯ ва бартараф кардани 

рафтори ғайримулоими касе медонад. Ин маънои онро дорад, ки агар аз касе 

амали хашмгин ё ғазабнок содир шавад ва каси дигар пеши роҳи онро гирад ва 

каси мағзубу мавриди қаҳрро аз қаҳри вай наҷот диҳад, он кас амали раҳму 

шафқатро иҷро карда бошад. Ин амал ҳаммонанди ҳилм аст, ки дар боло зикр 

ёфтааст. Аммо чунонки Убайд оварда, асҳобино авсофи мазкурро тамоман бар 

хилофи қудамо медонанд, онро ахлоқи раддия, муҷавваф ва мукаррар меҳисобанд 

ва ибтило бар онро муҷиби хусрон ва бадбахтӣ мешуморанд. Ба андешаи онҳо, 

соҳиби ҳаё ҳамеша аз ҳама неъматҳо ва иқтинову иктисоби онҳо маҳрум мебошад 

ва ҳаё миёни хостаҳо ва соҳиби он ҳамчун ҳиҷобе мебошад, ки инсонро аз 

муродоти хеш ба дур медорад. Бар хилофи касоне, ки дар шахси худ зевари ҳаёро 

бастаанд, ононе, ки беҳаёиву бешармиро пеша ва вақоҳат, яъне беадабиро мояи 

кори худ менамоянд, «пӯсти халқ меканад ва ҳар чӣ дилаш мехоҳад..., мегӯяд ва 
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мекунад... ва худро аз мавоқеи адно ба мадориҷи аъло мерасонад... Халоиқ ба 

воситаи вақоҳат ва сафоҳат аз ӯ метарсанд» [Зоконӣ 1991, с. 159].   

Дар мавриди вафо асҳобино онро натиҷаи диноати нафс, яъне хориву 

залилии он ва ғалабаи ҳирсу оз медонанд ва онро сифате накӯҳида меҳисобанд. Ба 

ақидаи онҳо, «мард бояд назар бо фоидаи худ дорад ва чун аз шахсе ғаразе, ки 

дорад, ҳосил кунад ва таваққуи дигар боқӣ намонад. Агар худ падараш бошад, ки 

қатъан бад-ӯ илтифот нанамояд» [Зоконӣ 1991, с. 160]. 

Убайд дар хулосаи назари муосиронаш роҷеъ ба вафо қайд менамояд, ки ҳар 

кас, ки худро ба вафо пайванд дод, ҳамеша ҳаёташ бо ғаму андуҳ мегузарад ва 

рӯйи хушро намебинад. Албатта, назари асҳобино дар мундариҷоти Убайд аз 

нигоҳи танқиду ҳаҷв баррасӣ гардидааст ва мақсуди вай хилофи назари 

муосиронаш аст.  

Дар мавриди сидқ чунин назар пешниҳод мешавад, ки асҳобино онро 

пасттарин хислат, асоси тамоми бадиҳо ва мояи хусумату зиддият ва зиёнзадагӣ 

мешуморанд. Назари онҳо бар сидқ чунин аст, ки ҳар кӣ бар қавоиди садоқат амал 

бикунад ва хатти зиндагонии хешро бо паргори сидқ бикашад, «ҳаргиз пеши ҳеҷ 

кас иззат наёбад». Бинобар ин, ӯ «бояд, то тавонад, пеши махдумон ва дӯстон 

хушомад ва дурӯғ ва сухан ба риё гӯяд... ва ҳар чӣ бар мазоҳи мардум рост ояд, 

дар лафз орад» [Зоконӣ 1991, с. 161].  

Чунонки Убайд нишон медиҳад, муосирони вай мафҳуми сидқро на чун 

қудамо дар аъмоли нек нисбат бар якдигар, балки дар акси он талаққӣ менамоянд. 

Ӯ ҳар чӣ бештар хушомад бигӯяд ва суханони дурӯғ бигӯяд, назди дигарон 

эҳтиром пайдо менамояд. Убайд, агар аз як тараф, қавли муосиронашро мавриди 

нақд қарор дода бошад, аз ҷониби дигар, кӯшиш бар ифшои он менамояд ва, ба ин 

тариқ, хонандагони хешро ҳушдор медиҳад, ки аз аъмол ва гуфтори асҳобино 

худро канор гиранд. 

Дар мавриди раҳмату шафқат Убайд қайд менамояд, ки асҳобино роҷеъ ба ин 

сифот назари батамом хилофи қудаморо доранд ва сирати онҳоро ба куллӣ инкор 

мекунанд. Он чӣ дар ин бобат Убайд аз асрори муосиронаш дарёфта ва онро 

мӯшикофона кашф намуда, ин аст, ки онон ҷиҳати наҳйю радди раҳмату шафқат 
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бар Каломуллоҳ такя мекунанд. Онҳо чунин мешуморанд, ки раҳму шафқат 

кардан ба мазлуме исён варзидан бар фармудаҳои Худо ва «худро дар маърази 

сахат» овардан мебошад [Зоконӣ 1991, с. 162]. Асҳобино гуфтаҳои худро бар он 

мудаллал месозанд, ки ҳеҷ амре бе хоҳиши Худо иҷро намегардад ва то ҳар чӣ ки 

Худо воҷиб надонад, он дар амал воқеъ нахоҳад гашт. Бинобар ин, агар миёни 

инсонҳо мазлумон низ бошанд, ин айби золимон нест, балки иродаи худи Худост, 

ки аз инсонҳо баъзе мазлуму зердаст бошанд ва баъзе золиму забардаст. Убайд ба 

ин шева сирати зулмпарварии муосиронашро дар сурати аъёну ашроф тасвир 

карда, ахлоқ ва чигунагии тарбияти онҳоро нишон медиҳад. 

Ҳамин тавр, аз баррасии афкори дидактикии Убайди Зоконӣ бармеояд, ки 

мавзуоти матраҳшаванда дар консепсияи ахлоқии нависанда омӯзаҳои ахлоқие 

мебошанд, ки хусусияти таълимӣ доранд. Тарзи баёни андешаҳои адибро дар 

тарҳи масъалаҳои ахлоқӣ ва омӯзишӣ, ки асоси онҳоро ибрат аз таълимоти 

дидактикии гузаштагон ва накӯҳиши назари муосирони адиб нисбат ба падидаҳои 

ахлоқии ҷомеа ташкил медиҳад, қиёси ду дидгоҳ ташкил медиҳад. Мафҳуми 

«асҳобино» баёнгари андешаи муосирони адиб аст, ки зоҳиран ба «назари 

қудамо» муқобил гузошта мешавад. Дар асл нуқтаи назари адиб таъкиди бепоягии 

назари муосирон ва гирифтани ибрат аз андешаҳои дидактикии гузаштагон аст. 

Дар ахлоқиёти Убайд ба ҳайси як адиби нуктасанҷу ҳассос ва кушояндаи 

гиреҳҳои иҷтимоӣ ҳадафи нақду тамасхур, пеш аз ҳама, табақаи ҳокими ҷамъият 

қарор дорад. Он ҷо ки ӯ дар ҳикоёт ва латоифи хеш аз намояндагони қишрҳои 

поёнии ҷомеаи худ мисол меорад ва онҳоро зери тозиёнаи интиқодоту ҳаҷвиёти 

хеш қарор медиҳад, риштаи он ҳам бар риҷоли бонуфузи давронаш мерасад ва ба 

василаи тарзи зиндагонии табақоти пойин ӯ киноят бар тарзи давлатдорӣ ва 

ҳукумати бузургони даврони хеш менамояд.  

 

2.5. Шиква аз ҳоли худ ва нобасомониҳои рӯзгор 

 

Нобасомониҳои рӯзгор ба таври равшан бештар дар латифаву ҳикоёти 

Убайди Зоконӣ тасвир шудаанд. Масалан, дар ҳикояте бо ишора ба Восиқ-халифа 
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ҳодисаи даъвои пайғамбарии занеро нақл менамояд, ки ба тарзи киноя ифода 

шудааст:  

«Зане пеши Восиқ-халифа даъвои пайғамбарӣ мекард. Восиқ аз ӯ пурсид, ки 

Муҳаммад пайғамбар буд? Гуфт: «Оре». Гуфт: «Чун ӯ фармудааст, ки «Ло набия 

баъди», пас даъвои ту ботил шуд». Гуфт: «Ӯ фармуд, ки «Ло набия баъди», «Ло 

набията баъди» нафармудааст» [Зоконӣ 2009, с. 24].   

Бо ҳикояти мазкур фазои муташанниҷи сиёсӣ-иҷтимоии даврони хилофати 

Восиқ матраҳ гардидааст. Ба ҳамин монанд, дар ҳикояти Маъмун-халифа ҳам 

воқеаи даъвои пайғамбарии шахсе баён мегардад [Зоконӣ 1991, с. 187]. Аз 

муҳтавои ин ҳикоят маълум мегардад, ки иллати ба даъвои мазкур даст задани 

мард гуруснагиву қаҳтӣ будааст. Дар ҳикояти «Маҳдӣ-халифа ва аъробӣ» лаҳзае 

аз ҳаёти халифаи мазкур: майхорагии вай тасвир мешавад [Зоконӣ 1991, с. 184]. 

Ба василаи ёдкарди Маъбар-халифа Убайд лаҳзае аз ҳаёти адабии даврони ӯро дар 

сурати шоире инъикос менамояд. Шоире қасидае дар шаъни халифаи мазбур 

менависад ва халифа онро қабул намекунад [Зоконӣ 1991, с. 206]. Бо ба ёд 

овардани Муовия адиб ҳам фазои оганда аз зулм ва ҳам фазои бадахлоқонаи 

замони вайро дарҷ менамояд ва ба ин тариқ бурдбориву сабри халифаро бо танз 

тавсиф менамояд: «Муовия ба бурдборӣ шинохта буд ва касе натавонист ӯро ба 

хашм оварад. Марде иддао кард, ки метавонад ӯро ба хашм оварад. Пас, пеши ӯ 

даромад ва гуфт: «Мехоҳам модари худро ба занӣ ба ман диҳӣ, ки андоми пушти 

ӯ сахт бузург аст». Гуфт: «Ҳамин сабаби ишқи падарам ба ӯ буда» [Зоконӣ 1383, 

с. 22-23]. Убайд тавассути ҳикояти мазкур на танҳо бар ахлоқи халифаи ислом 

ишорат намудааст, ҳамчунин, лаҳзае аз фазои ахлоқии даврони вайро инъикос 

кардааст.   

Дар симои халифа Ҳорунаррашид Убайд шахси бадахлоқро, ки хоҳиш дорад 

бо канизаки худ ҷамъ ояд, ба тасвир кашидааст. Ҳикоятеро, ки Убайд ба ин 

мавзуъ бахшидааст, дар он симои олуда бо зиштиву қабоҳати халифаи ислом басо 

равшан тарсим гаштааст ва муаллиф нишон додааст, ки ҷаҳони ахлоқи исломӣ то 

ба ҳадде рӯ ба нузул ниҳода, ки ҳатто хулафои он низ даст ба табаҳкориву 

зиштиҳо мезананд, ки болотар аз онро наметавон тасаввур намуд [Зоконӣ 1383, с. 

37]. Бар хилофи хулафои мазкур Убайд дар «Ахлоқ-ул-ашроф» як ҷо аз сифоти 
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неки Умар ёд карда, гуфтааст, ки «Умар, ки ба адл мавсуф буд, хишт мезад ва 

нони ҷав мехӯрд» [Зоконӣ 1991, с. 151]. Бо ин ёдкардаш Убайд кинояте ба 

салотини давраи хеш мезанад, ки ҳамагӣ ба ҷойи адл зимоми зулму тааддиро дар 

даст доштанд ва ба ҷойи нони ҷавин хуни халқро меошомиданд.   

Убайд дар тасвири рухдодҳои рӯзмарра аз худ чизе илова намекунад, ба 

мисли нависандагони дигар бар суханони хеш либоси тазайюноти каломӣ 

намепӯшонад ва аз чизи одӣ чизи фавқулода намесозад, балки сурати воқеаро он 

гуна ки ҳаст, ба таври воқеӣ ва бе муболиға баён менамояд. Ӯ мебинад, ки агарчи 

хонаи Худост, дар он дуздӣ вуҷуд дорад ва ба хотири ин дуздӣ, ҳатто аз даҳони 

қазвинӣ изҳори норизоият бар он менамояд: «Қазвинӣ ба ҳаҷ рафт. Дар тавоф 

дастораш бибурданд. Гуфт: «Ё Раб, ин бор ба хонаи ту омадам, фармудӣ, то 

дасторам бубаранд. Агар як бори дигар маро ин ҷо бубинӣ, бифармо, то 

дандонҳоям бишкананд» [Зоконӣ 1991, с. 192].  

Адабиётшиноси рус Г.Л. Абрамович дар хусуси иртиботи нависандаи асил бо 

воқеият қайд менамояд, ки «зуҳури ҳақиқати воқеӣ, ки аз нуқтаи назари 

тамоюлоти ғоявӣ ва масоили ахлоқии мардум басо муҳим мебошад, худ ҳамчун 

василаи тасвир барои халлоқи осори бадеӣ хидмат менамояд» [Абрамович 1950, с. 

142]. Дар тасвироти реалӣ ва бепардаи Убайд ҳам ҳаёти воқеии ҷомеаи даврони 

вай муҷассам гашта, дар ин зимн ахлоқу одоб, ҳадди ҷаҳонбинӣ ва нуқтаи назари 

афроди он ба ҳақиқати зиндагӣ инъикос меёбад. Ин хасиса дар «Ахлоқ-ул-

ашроф»-и адиб ба таври бас равшан бозтоб шуда, ба таври муассире мавриди 

ифода қарор гирифтааст. Убайд зимни ҳафт боби асари мазкур дар фаслҳои 

«Мазҳаби мухтор» бо киноят усули зиндагӣ, тарзи рӯзгузарониву хушгузаронӣ, 

ҳадди ахлоқу одоб, ҷаҳонбинӣ ва дигар дараҷоти ҳаёти моддии афроди ҷомеаи 

худро дар мисоли табақоти болои он, яъне «асҳобино» ба килки тасвири воқеӣ 

кашидааст. Чун ҳар боби асари мазкур бар яке аз сифот ва ахлоқи одамӣ бахшида 

шудааст, Убайд кӯшида, то дар тасвири сифат ё ахлоқе дар баробари қудамо 

муосирони худашро низ дар симои аъёну ашроф тасвир намояд. Масалан, дар 

боби аввал, ки ба ҳикмат бахшида шудааст, дар фасли аввал назари қудаморо бар 

ҳикмату дониш ва дар фасли баъдӣ назари мусиронашро бар мавзуи зикршуда 



 

194 

 

 

баён доштааст. Ҳамин тавр, дар бобҳои минбаъдаи асар нуқтаи назари ононро оид 

ба зиндагӣ иброз доштааст. Он ҷо ки адиб ахлоқи ҳамзамононро тасвир менамояд, 

кӯшиш мекунад, то онро бо истифода аз суханони худи абнои рӯзгораш баён 

дорад. Бо ин равиш Убайд чеҳраи воқеӣ ва ҳақиқии афроди ҷомеаашро инъикос 

мекунад. Тавассути баёни воқеиву реалӣ аст, ки дар ҳама абвоби асари мазкур 

Убайд бедонишиву ҷаҳолат, тарсуиву бешуҷоатӣ, беиффативу бадахлоқӣ, 

беномусиву бевиҷдонӣ, бахиливу мумсикӣ, золимиву номеҳрубонӣ ва беҳаёвию 

бевафоии абнои рӯзгори худро ба тарзи воқеӣ ва ҳақиқӣ ба килки тасвир мекашад. 

Масалан, он чи ки дар фасли ҳафтуми «Ахлоқ-ул-ашроф» Убайд дар боби ахлоқи 

муосиронаш дар иртибот бар назари худи онон нисбат бар ҳаёву сидқ аз даҳони 

худи онон меорад, баёнкунандаи ҳақиқати вазъ буда, чеҳраи воқеии абнои 

рӯзгори муаллифро ба таври муассире инъикос менамояд:  

«Асҳобино мефармоянд, ки ин ахлоқи мазкура (яъне: ҳаё ва сидқ – Ғ.Ш.) 

бағоят муҷавваф ва мукаррар аст ва ҳар бечора, ки ба яке аз ин ахлоқи марзия 

мубтало бошад ва муддатулумр хомилуззикр ва хосир бошад ва бар ҳеч муроде 

зафар наёбад. Худ равшан аст, ки соҳиби ҳаё ҳамеша аз ҳама неъматҳо маҳрум 

бошад ва аз иқтинои мол ва иктисоби ҷоҳ қосир. Ва ҳаё пайваста миёни он кас ва 

муродоти ӯ ҳиҷоби ғализ ва монеъе азим шуда бошад ва ӯ ҳамвора бар бахт ва 

толеи худ гирён бошад... Ва мушоҳида мегардад, ки ҳар кас ки бешармӣ пеша 

гирифт ва вақоҳат моя сохт, пӯсти халқ меканад ва ҳар чи дилаш мехоҳад, 

бетаҳошӣ мегӯяд ва мекунад... ва худро аз мавоқеи адно ба мадориҷи аъло 

мерасонад»  [Зоконӣ 1991, с. 159]. 

Аз назари муосирони Убайд, ашхосе, ки дорои ахлоқи баданд ва аз ҳаёву 

сидқ бебаҳраанд, арӯси бахтро ба даст овардаанд. Баръакс, аз назари онон, касоне, 

ки дорои ахлоқи мустаҳсананд ва аз ҳаёву сидқ бархурдоранд, бечораву бадбахт 

хоҳанд зист. Натиҷаи нуқтаи назари бузургони даврони адиб ин аст, ки ҳар кӣ дар 

худ беҳаёиву бешармӣ дорад, худро аз пастӣ бар баландӣ мерасонад. Чунонки 

дида мешавад, дар матни фавқуззикр Убайд кӯшида ҳақиқати воқеии афроди 

рӯзгори хешро дар мисоли бузургони давронаш баён бидорад. 
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БОБИ III 

ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ НАСРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ 

 

3.1. Эҷози сухан ва балоғати калом 

 

Эҷози сухан ё усули махсуси мухтасарбаёнӣ дар таърифу тавсифи мафҳумҳо 

ва ашё ҳамроҳ бо балоғати калом аз ҷумлаи муҳимтарин хусусиятҳои бадеии 

осори мансури Убайди Зоконӣ маҳсуб мешавад. Дар ин фасл ҳамин масъала бо 

таваҷҷуҳ ба моҳияти ҳунарии калом ва тарзи тасвир таҳқиқ мешавад. 

Атоулллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ эҷозро «лафзи камтар аз асли мурод» ва 

«маънии бисёр ба лафзи андак» таъриф намудааст [Ҳусайнӣ 1974, с. 121]. Эҷоз 

ҳамчун василаи баёни кӯтоҳу беитноб ва мухтасар дар кулли осори Убайди 

Зоконӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Бо ин ки дар эҷодиёти адиб 

басомади истифода аз эҷоз ба таври гуногун мебошад, асос ин аст, ки вай дар ҳеҷ 

яке аз осори хеш аз корбурди эҷоз худдорӣ накардааст. Ғуломҳусайни Юсуфӣ дар 

иртибот бар вижагиҳои асосии осори насрии Убайди Зоконӣ чаҳор хусусиятро 

барҷастатар аз дигар хусусиёти он зикр намуда, муъҷазбаёниро  аз ҷумлаи 

чаҳорумини онҳо қаламдод мекунад. Ӯ зимни ин қайд менамояд, ки Убайд итнобу 

дарозгӯиро таҳаммул намекунад, ба дараҷае аз дарозгӯӣ парҳез менамояд, ки 

ҳатто дар қисматҳои муқаддима ва тамҳиди осораш низ аз итноби сухан 

канораҷӯӣ менамояд [Юсуфӣ 1375, с. 264]. 

 Бо ин ки дар кулли осори адиб новобаста аз хурдиву бузургии матн як навъ 

кӯтоҳбаёнӣ эҳсос мешавад, намунаҳои барҷастаи эҷоз дар рисолаи «Даҳфасл» 

бештар мушоҳида мегардад. Ҳамид Боқирзода, муҳаққиқи эронӣ омилҳои 

истифода аз муъҷазбаёнии Убайд дар «Даҳфасл» ё «Таърифот»-ро бо рухдодҳои 

сиёсиву иҷтимоии замони вай рабт дода, чунин қайд менамояд: «Рӯзгори Убайд 

солҳои баъд аз ҳамлаи ақвоми ваҳшии муғул аст. Сарнигунии низоми тамаддуни 

пешин, ки ҳосили он тарвиҷи фасод ба шеваҳои гуногуни он буд, Убайдро, ки 

назорагари ин авзоъ буд, бар он дошт, ки ҳамаи он зулму ситами иҷтимоиро, ки 

бояд дар сафаҳоти тӯлонӣ нвишт, дар ҷумлае кӯтоҳ ва бо ибтикоре ҳунармандона 
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ба забони танз баён кунад. Рисолаи «Таърифот»-и ӯ баёнкунандаи ҳамин авзоъ ва 

аҳвол аст ва ба ҳамин манзур нигошта шудааст» [Боқирзода 1375, с. 9].  

Чун услуби баён дар рисолаи мазкур бар тибқи кутуби луғат мебошад ва 

мухтасаргӯйиву муъҷазбаёнӣ аз қавоиди луғатнигорӣ ба ҳисоб меравад, аксари 

таърифоти мафҳумҳо ва ашё дар ин рисола ба таври басо мухтасар мавриди шарҳу 

баён қарор гирифтаанд. Ҳадди басити муъҷазбаёнӣ, махсусан, дар фасли аввали 

«Даҳфасл» ба чашм мерасад, чун дар ин фасли асар қисмҳои мавсуф ва 

сифатшаванда новобаста ба мавқеияти онҳо бештар аз яквожаӣ иборат буда, 

шарҳи онҳо бе феъл роҳандозӣ шудааст. Чунончи: 

«Ал-ҷоҳил – давлатёр. 

Ал-олим – бедавлат. 

Ал-ҷавод – дарвеш. 

Ал-хасис – молдор. 

Ал-амид – ҳасратӣ» [Зоконӣ 1991, с. 172]. 

Агарчи тавассути як вожа овардани қисматҳои мавсуф ва сифатшаванда 

бештар дар фасли нахустини асар риоя шудааст, аммо ин ҳолат дар аксари 

фаслҳои асар ҳам каму беш ба назар мерасад. Масалан, дар фасли дувум:  

«Аш-шағол – патакчӣ. 

Ал-байёъ – ҷайббур» [Зоконӣ 1991, с. 174]. 

Дар фасли сеюм: 

«Ан-наввоб – ҷамъ. 

Ал-муаллим – аҳмақ [Зоконӣ 1991, с. 174]. 

Дар фасли шашум: 

Ал-қаллоб – заргар. 

Ал-каззоб – мунаҷҷим [Зоконӣ 1991, с. 175]. 

Дар фасли ҳаштум: 

Ал-ақл – даркоромада. 

Ас-саълук – даббоб. 

Аз-залил – вомдор [Зоконӣ 1991, с. 177]. 

Дар фасли нуҳум: 
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Ал-ғӯл – даллола. 

Ал-хасм – бародар [Зоконӣ 1991, с. 177].  

Баъзан қисмати аввали таърифот дар асари мазкур тавассути як вожа ва 

қисмати дувум тавассути ибораҳо ва ҷумлаҳо тарҳбандӣ шудаанд. Баъзан дар 

қисмати аввали таърифот тааддуди вожаҳо ба назар расида, дар қисмати дувум 

баръакс як вожа истифода шудааст, аз ҷумла: «Ал-мутакаббир ва-л-мутанаим ва-

л-мутабаҳҳир ва-н-норак – амрадбоз» [Зоконӣ 1991, с. 177]. Баъзан чунин ҳолат 

баръакс мушоҳида мешавад. Ин равиш ба ҳамаи фаслҳои «Даҳфасл» хос буда, 

нишондиҳандаи як навъ муъҷазбаёнии муаллифи он мебошад. Тамоми таърифоти 

мафҳумҳову ашё дар асари мазбур ҷуз аз як ҷумларо убур намекунанд ва 

муаллифи асар дар ин маврид кӯшида, ки зимни бакоргирии ҷумла дар қисмати 

мавсуф ё сифат суханро ҷуз аз як ҷумла зиёд накунад. Ҷумлаҳои мураккаб низ дар 

асари мазкур қиёсан басо кам истифода гардидаанд. Бад-ин ҷиҳат, «Даҳфасл»-ро 

дар мавриди эҷози калом метавон муъҷазтарин асари Убайди Зоконӣ эътироф 

намуд. 

Муъҷазбаёнӣ дар дигар асарҳои Убайд ҳам фаровон истифода гардидааст. Ин 

равиш дар рисолаҳои «Садпанд» ва «Дилкушо»-и адиб баъд аз «Даҳфасл»-и ӯ 

бештар мушоҳида мегардад. Махсусан дар рисолаи аввал, ки дар он андешаҳои 

пандуахлоқии танзомези муаллиф тавассути ҷумлаҳо матраҳ гардидаанд, 

муъҷазбаёнӣ ҷилваи бештар дорад. Убайд дар саросари муҳтавои ин асараш 

кӯшидааст, то афкори ҳикамии хешро дар маҳдудаи каломи кӯтоҳу инсиҷомёфта 

баён намояд. Чунончи, ҷумлаҳои зерин намунаҳои мудаллал дар ин маврид ба 

ҳисоб хоҳанд рафт, ки ҳар яке дар мавзуъҳои алоҳида ва фарогири афкори 

мухталифи муаллифанд: «Муҷаррадӣ ва қаландариро пеша кунед. Дар доми занон 

маяфтед ва гирди бевагони куррадор магардед. Духтари хатибро махоҳед, то 

ногоҳ харкурра мазоед. Ростиву инсофи мусулмонӣ аз бозориён маталабед. Ҳаҷ 

накунед, то мараз бар мизоҷи шумо ғалаба накунад ва беимону бемурувват 

нагардед» [Зоконӣ 1991, с. 181-182]. 

Дар рисолаи «Дилкушо» ҳам, ки бар хилофи таърифоти «Даҳфасл» ва 

пандномаҳои «Садпанд» фарогири ҳикоёти хурду бузург мебошад, метавон тарзи 
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баёни муъҷазро дар ирсоли ҳикояҳои зиёд пайдо намуд. Агар қисмате аз ҳикоёти 

рисолаи «Дилкушо» маҳсули эҷоди худи муаллиф бошанд, қисмати дигари он 

бардошт аз ҳикоёти дигар муаллифон буда, навъи назирагунае аз навиштаҳои 

онон мебошад. Аммо ин назирапардозии Убайд дар бобати ҳикоёти дигарон 

ҳунармандона сурат пазируфта, нишондиҳандаи вижагии ҳунарии вай мебошад. 

Ин хасиса тавассути муъҷазбаёнии адиб сурат гирифта, ибтикороти ӯро дар ин 

бобат бозгӯ менамояд. Муъҷазбаёнӣ чунон дар ин қабил ҳикоёти адиб ҳукм 

меронад, ки онро маҳсули эҷоди худи муаллифи асар менамоёнад ва хонанда аз 

сари завқ дигар дар сари андешаи аслу решаи ҳикоёти адиб намегардад. Дар 

иртибот бар ҳамин ҷиҳати ибтикории Убайди Зоконӣ муҳаққиқи эронӣ Маҳдии 

Даштитус симои Султон Маҳмуди Ғазнавии дар осори Убайд тасвирёфтаро бо 

ҳамин симои ҳикоёти Бӯнасри Мушкон, Абулфазли Байҳақӣ ва дигар 

нависандагон муқоиса намуда, фарқияти ҷиддиву назарраси онро дар қиёс бо 

кулли осори пешиниён таъкид менамояд. Муҳаққиқи мазкур дар хусуси ҳамин 

ибтикороти Убайд ҳамчун намуна ҳикояти «Надими бодинҷон»-и адибро оварда, 

онро шакли инсиҷомёфтаву муъҷаз, аммо навъи ҳикоёти Бӯнасри Машкон ва 

Абулфазли Байҳақӣ шумурда, қайд менамояд: «Пас, агар Убайд ин ҳамаро дар 

латифае чун «Надими бодинҷон» гунҷонида бошад, бояд ба ҷойи баҳсу фаҳс дар 

аслу решаи ҳикояти ӯ ба ҳунари шигарфаш офарин гӯем, ки хирворе чунон 

ҳаҷимро дар муште чунин муъҷаз гунҷонидааст» [Даштитус 1375, с. 143].  

Дар ҳақиқат, дар рисолаи «Дилкушо» баъзан ҳикояҳову латифаҳоеро метавон 

вохӯрд, ки онҳо дар ниҳояти муъҷазбаёнӣ матраҳ гардидаанд. Аз ҷумла, дар ду 

ҳикояти зерин эҷози сухан сахт маҳсус аст:  

«Шахсе хост, ки пуф дар оташ кунад, боде аз кунаш биҷаст. Пушт бо дигарон 

кард, гуфт: «Агар туро таъҷилтар аст, фармо» [Зоконӣ 1991, с. 187]. 

Ва: 

«Қазвинӣ хар гум карда буд. Гирди шаҳр мегашт ва шукр мекард. Гуфтанд: 

«Шукр чаро мекунӣ?» Гуфт: «Аз баҳри он ки ман бар хар нанишаста будам, 

вагарна ман низ имрӯз се-чаҳор рӯз будӣ, ки гум шуда будамӣ» [Зоконӣ 1991, с. 

187].   
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 Чунончи дида мешавад, дар ҳар ду ҳикояти фавқ равиши кӯтоҳбаёнӣ риоя 

гардида, муаллиф афкори латифи хешро тавассути ҷумлаҳои кам ифода 

намудааст. Дар ҳикояи аввал чаҳор ҷумла ва дар дувум панҷ ҷумла истифода 

шуда, фикри муаллиф басо муъҷаз матраҳ гардидааст. Зимнан, бояд қайд кард, ки 

Сируси Шамисо ҳикоятеро муваффақ шумурдааст, ки дар он фикр ба таври 

муъҷаз баён ёфта ва «шоху барги изофӣ надошта бошад» [Шамисо 1376, с. 201].  

Назарияи мазкур ба ҳикояҳои рисолаи «Дилкушо» мувофиқат дорад. Дар 

ҳақиқат, дар аксари ҳикоёти ин рисола нуктаҳои зиёдатӣ ва бурун аз мундариҷаи 

асосӣ мушоҳида намешаванд. Муаллиф то ҳадди қобили мулоҳиза кӯшидааст, ки 

аз зиёдатнависиву зиёдатгуфторӣ парҳез намуда, аз он чи бо асли воқеаи ҳикоят 

ва мақсуду ҳадафи вай робита надорад, то ҳадде инҳироф ҷӯяд. Муҳаққиқони 

дигар ҳам оид ба корбурди эҷоз дар рисолаи «Дилкушо» ишораҳо намуда, нақши 

муъҷазбаёниро ба ҳайси вижагии назарраси он собит намудаанд. Аз ҷумла, 

Парвиз Нотили Хонларӣ дар баробари ишорат ба шевоиву фасоҳат, ҳамчунин, дар 

хусуси нақши эҷоз дар асари мазкур изҳори ақида намуда, муъҷазбаёниро омили 

асосии баёни фасеҳи адиб шуморидааст: «Фасоҳати баён ва шевоии ибороти ӯ худ 

зебоии тозае ба ҳикоят мебахшад, ки дар ривоёти дигар наметавон ёфт. Аз асрори 

фасоҳати Убайд дар ин рисола яке эҷоз аст. Ҳар ҳикояте ин ҷо ба камтарин 

ибороте, ки муфиди маънии мақсуд бошад, баён шудааст» [Хонларӣ 1375, с. 129]. 

Дар қисмате аз танзҳои рисолаи «Дилкушо» ҳам гоҳо ифодаи муъҷаз дар 

тарзи баён ба чашм мерасад, ки ин тарзи баён каломи ӯро агар, аз як тараф, боз 

ҳам муассиртар гардонад, аз ҷониби дигар, далолат бар ҳунари тасвиргарии вай 

менамояд. Дар чандин ҳикоёт ва латоифи рисола, аз ҷумла дар «Понздаҳуми 

рамазон рӯза хӯрдани шахсе», «Дар рамазон маст дастгир кардани толибилм», «Ба 

ҳаммом рафтани қазвинӣ», «Бо зани худ муҷонисат кардани марде», «Духтар 

овардани зани бухороӣ», «Ба ҳаҷ рафтани қазвинӣ», «Бар дари масҷид гузаштани 

Мавлоно Қутбуддини Шерозӣ», «Аз фуқоӣ фуқоъ талабидани шахсе», «Мавлоно 

Шамсуддини Дурудгар ва бухории сандуқсоз», «Муханнас ва шахсе», «Ба ҳаммом 

рафтани ғуломборае», «Зан хостани шахсе», «Ҳаммомӣ ва шахсе», «Писар ва 

падар», «Писари хатиб», «Хоҷа Баҳоуддини Соҳибдевон ва Маҷдуддини Ҳамгар», 
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«Моҷарои Мавлоно Рукнуддини Бакронӣ ва Шамсуддин Музаффар», «Ба ҷанг 

рафтани қазвинӣ», «Маҷдуддини Ҳамгар ва зани пири вай» ва амсоли инҳо чунин 

муъҷазбаёнӣ дар матраҳ кардани танз ба чашм мерасад. Тавассути танзҳои кӯтоҳ 

Убайд муносиботи байниҳамдигарии уламову донишмандон ва ахлоқу сифоти 

пасти онҳоро инъикос карда, бо ин роҳ тарзи зиндагонии абнои рӯзгори хешро 

тасвир намудааст. Аз ин ҷиҳат аст, дар ҳикоёти Убайд танз василаи басо муассири 

баёни матлаб ба ҳисоб рафта, муаллиф тавассути истифодаи ҳар танзе дар як 

ҳикоят ишорати киноӣ бар авзои ҷории ҷомеаи худ кардааст.     

Истифода аз эҷози сухан ва муъҷазбаёнӣ яке аз мухтассоти асосии 

сабкофарин дар «Ахлоқ-ул-ашроф» низ маҳсуб мешавад. Дар ин асар ҷумлаҳои 

бисёре ба чашм мерасанд, ки тарзи ифода дар онҳо бисёр мухтасар ва кӯтоҳанд. 

Вуҷуди ҳамчунин нуктаро дар осори мансури Убайд Маҳдии Моҳавзӣ низ 

хотиррасон кардааст [Моҳавзӣ 1389, с. 83]. Зимнан, бояд қайд намуд, ки худ 

кӯчакии «Ахлоқ-ул-ашроф» ва дар ҳафт боби муъҷаз баён кардани матолиби 

иҷтимоӣ яке аз нишонаҳои эҷози муаллиф аст. Эҷоз дар асари мазкур дар ҳама 

бобҳову фаслҳояш ҷилваи махсус дорад. Тавассути эҷоз танзҳои Убайд ҷони 

дигар мегиранд ва бар матолиби ӯ неруи бештар ато менамоянд. Убайд масхараи 

ахлоқи асҳоби замонашро дар кӯтоҳтарин ҷумлаҳо матраҳ менамояд. Масалан, 

барои баёни «шуҷоат»-и муосиронаш аз даҳони худи онон бо танз мегӯяд: «Ҳез 

зӣ, дер зӣ» ва ё «Мардон дар майдон ҷаҳанд, мо дар каҳдон ҷаҳем» [Зоконӣ 1991, 

с. 176]. Эҳтимол меравад, ки ифодаи номатбӯи «Номард бошу зинда бош», ки 

имрӯз миёни мардум ба ҳайси масали сойир ҳаракат мекунад, бардоште ё гунаи 

дигаре аз суханони мазбури Убайд бошад.  

Дар умум, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» агарчи ҷой-ҷой намунаҳое 

аз кӯтоҳбаёниву тарзи баёни муъҷаз мушоҳида мешавад, аммо теъдоди намунаҳои 

он дар қиёс бо «Даҳфасл», «Садпанд» ва «Дилкушо» камтар аст, зеро ҳар дуи ин 

асар аслан дар шакли насри мурсал таълиф гардида, фикру андешаҳои муаллиф 

дар он бо матнҳои дарозу тӯлонӣ ифода гардидаанд. Агар ҷое ҳам дар асарҳои 

мазкур ҳикоёт ё саргузаштҳои алоҳида истифода шудаанд, онҳо ҳам зимни мавзуи 
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матн матраҳ гардида, давоми мантиқии он маҳсуб мешаванд ва дигар ин ки ба 

таври мухтасар ифода наёфтаанд.  

Эҷози сухани Убайд дар қолаби латифа дар сохтори ҷумлаҳо ва бофти 

ҳунарии калом, ки ба масъалаи балоғати тасвир низ дахл дорад, бештар мушоҳида 

мешавад. Тавассути латоифи кӯтоҳ Убайд афкори худро ба таври бисёр муъҷаз ва 

муассир баён карда, ба хонандагони худ завқи баланди бадеӣ-эстетикӣ мебахшад. 

Дар латоифи кӯтоҳи Убайд дар бисёр маврид эҷозу мухтасаргӯйии сахт эҳсос 

мешавад. Убайд тавониста, то дар ду ҷумла сухани латиферо арзёбӣ ва мавзуъро 

матраҳ намояд. Дар ҳикояти Хоҷа Шамсуддини Соҳибдевон ва паҳлавон Аваз ин 

гуфтаҳо ба субут мерасанд: «Хоҷа Шамсуддини Соҳибдевон паҳлавон Авазро 

гуфт: «Чун бошад, ки ҳазор динор ба ту бахшам». Гуфт: «Хоҷа агар ақле дошта 

бошад, чунин кунад» [Зоконӣ 1991, с. 211].  

Чунонки дида мешавад, Убайд дар ин латифаи кӯтоҳ тавассути посухи 

паҳлавон Аваз Шамсуддини Соҳибдевонро мавриди мазоҳ қарор медиҳад.  

Дар латифаи зерин ҳам, ки мавзуи он ба бисёрзании абнои рӯзгори адиб 

бахшида шудааст, ҳунари муъҷазбаёнии муаллиф ба таври возеҳ аён мегардад: 

«Пире пеши табиб рафт ва гуфт: «Се зан дорам ва гурдаву масона дард мекунад. 

Чӣ хӯрам, ки беҳ шавам?» Гуфт: «Лафзи нуҳ талоқ» [Зоконӣ 1991, с. 195].  

Баъзан мухтасаргӯйии Убайд ба ҳадди аълои худ мерасад, чунонки дар 

намунаи поён дар мисоли туфайлӣ маълум мешавад: «Туфайлиро гуфтанд: 

«Иштиҳо дорӣ?» Гуфт: «Мани бечора худ дар ҷаҳон ҳамин дорам» [Зоконӣ 1991, 

с. 199].  

Яке аз роҳҳои асосии баёни мухтасар ва риояти эҷози сухан дар коргоҳи 

эҷодии Убайди Зоконӣ ба воситаи муколама матраҳ кардани мавзуъ мебошад. 

Муколама, чунонки маълум аст, аз ду рукн ё ҷузъи асосӣ: суол ва ҷавоб иборат 

аст ва ҳамин ҷузъҳо таъминкунандаи мундариҷаи муколама ба ҳисоб мераванд. 

Суолу ҷавоб ба ҳайси аркони таъминкунандаи мушаххасият ва дақиқият дар адои 

фикри муаллиф хидмат менамоянд. Муколама дар насри Убайд ҷиҳати 

мушаххастар ва муайянтар намудани фикр ва рафти воқеа истифода мешавад. 

Истифодаи муколама дар рисолаи «Дилкушо», «Ришнома», «Ахлоқ-ул-ашроф», 
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махсусан дар рисолаи аввал, қобили таваҷҷуҳ аст. Дар осори мазкур муаллиф 

муколамаро бо роҳҳои гуногун мавриди корбурд қарор дода, ба василаи онҳо 

мазмуни асосии матнро матраҳ намудааст. Вобаста ба вазифаҳо ва чигунагии 

истифода дар матни осори Убайд муколамаҳои бакоргирифтаи Убайд дорои 

хусусиятҳои вижаи худ мебошанд. Бинобар ин, муколамаҳои осори Убайдро дар 

нигоҳ ба ин ҷиҳатҳо метавон чунин гурӯҳбандӣ намуд: 

1. Анвои муколамаҳо бо назардошти вазифаи онҳо. 

2. Анвои муколамаҳо вобаста ба тарзи адо ё чигунагии истифодаи он дар 

матни осори адиб.  

Аз нигоҳи вазифа ва амалкард муколама дар осори Убайд ба таври куллӣ се 

вазифаро иҷро менамояд. Аввалан, муаллиф онро ҷиҳати тамос гирифтан бо каси 

дигар ба кор мегирад. Дар ин маврид муколама миёни худи муаллиф ва шахси 

дигар сурат мегирад. Ин тарзи муколама дар осори Убайд танҳо дар рисолаи 

«Ришнома», ҳангоме ки Убайд бо образи хаёлии асараш – Ришуддин 

Абулмаҳосин сухан мегӯяд, ба чашм мерасад. Муколамаи мазкур бо саломи 

Ришуддин оғоз пазируфта, бо посухи Убайд идома меёбад. Муколамаи мазкур дар 

навъи худ ягона муколамае мебошад, ки миёни худи муаллиф ва шахси дигар 

сурат мепазирад. Муколамаи мазкурро аз сабаби он ки ба навъи дохилиматнии 

муколама тааллуқ дорад, поёнтар дар мавриди тарзи адои он муфассалтар шарҳ 

хоҳем дод.  

Вазифаи дигари муколама дар матни осори Убайд аз таъмин намудани 

гуфтугӯ миёни ду шахси дигар иборат аст. Муколамаи миёни ду нафари бегона, 

ки дар он муаллиф ширкат надорад, шоеътарин навъи муколама дар эҷодиёти 

Убайд ба ҳисоб меравад. Аксари образу симоҳои ҳикоёт ва латоифи Убайд ба 

василаи муколамаи дунафара бо ҳамдигар тамос пайдо менамоянд. Тавассути 

ҳамин навъи муколама аст, ки Убайд муассиртарин ва шавқангезтарин афкори 

ҳаҷвиву интиқодии худро тарҳрезӣ менамояд. Агар муколамаи навъи аввал дар 

осори Убайд танҳо дар як асар истифода шуда бошад, муколамаи навъи дувум дар 

эҷодиёти нависанда ба такрор мавриди корбурд қарор гирифтааст. Ин навъи 

муколама бештар дар рисолаи «Дилкушо» истифода гардидааст. Дар ҳикоёту 
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латоифи асари мазкур гуфтугӯ миёни Маҳдӣ-халифа ва аъробӣ [Зоконӣ 1991, с. 

184-185], шахс бо пирзани худ [Зоконӣ 1991, с. 186], Маъмун-халифа ва марди 

муддаии набувват [Зоконӣ 1991, с. 1], зан ва Муҳаммад Хайёт [Зоконӣ 1991, с. 

188], Абӯалӣ Сино ва марди адвияфурӯш [Зоконӣ 1991, с. 189], Мавлоно 

Қутбуддини Шерозӣ ва Мавлоно Шамсуддини Убайдӣ [Зоконӣ 1991, с. 189], 

донишманд ва марде [Зоконӣ 1991, с. 190-191], дарвеш ва духтарак [Зоконӣ 1991, 

с. 191], воиз ва мард [Зоконӣ 1991, с. 194], пир ва табиб [Зоконӣ 1991, с. 195] ва 

ғайраҳо аз тариқи ҳамин навъи муколама офарида шудаанд. Аз ҷумла, дар 

ҳикояти «Марди хуросонӣ» Убайд бо истифода аз муколамае, ки миёни марди 

мазкур ва соҳиби боғ сурат мегирад, манзараи ғариберо тасвир намуда, соҳиби 

боғро масхара кардааст: «Хуросонӣ ба нардбоне дар боғи дигаре мерафт, то мева 

бидуздад. Ногоҳ худованди боғ пурсид: «Ту дар боғи ман чӣ кор мекунӣ?» Гуфт: 

«Нардбон мефурӯшам». Гуфт: «Нардбон дар боғи ман мефурӯшӣ?» Гуфт: 

«Нардбон аз они ман аст, ҳар куҷо хоҳам, мефурӯшам!» [Зоконӣ 1991, с. 194].  

Агар яке аз вазифаҳои назаррас дар муколамаҳои навъи мазкур дақиқияту 

мушаххасият ва муъҷазбаёнӣ бошад, вазифаи дигар ифодаи афкори ҳаҷвӣ 

тавассути он аст. Дар аксари муколамаҳои бакоргирифтаи Убайд нақши ҳаҷву 

тамасхур басо барҷаста ба чашм мерасад. 

Вазифаи сеюми муколама дар матни осори Убайд таъмин намудани суҳбати 

як нафар бо ҷамъ мебошад. Дар рисолаи «Дилкушо» чандин ҳикоят мавҷуд аст, ки 

дар онҳо гуфтугӯ миёни як нафар ва ҷамъи мардум ба назар мерасад. Аз ҷумла, 

дар ҳикоёти «Майхӯрии як шахс дар рамазон» [Зоконӣ 1991, с. 191], «Қазвинӣ ва 

асасон» [Зоконӣ 1991, с. 195], «Шахсе ва мазори дароз» [Зоконӣ 1991, с. 185], 

«Талҳак ва Хоразмшоҳ» [Зоконӣ 1991, с. 185] ин навъи муколама ба чашм 

мерасад. Як хусусияти истифодаи ин муколама дар он инъикос мегардад, ки он 

бештар дар ҳикоёти кӯтоҳматн истифода шудааст. Масалан: «Шахсе ба мазоре 

расид, гӯре сахт дароз дид. Пурсид: «Ин гӯри кист?» Гуфтанд: «Аз аламдори 

расул». Гуфт: «Магар бо аламаш дар гӯр кардаанд?» [Зоконӣ 1991, с. 185].  

Матни ҳикояти зерин низ, ки дар он муколамаи навъи боло корбурд шудааст, 

на чандон бузург аст: «Талҳакро ба муҳимме пеши Хоразмшоҳ фиристоданд. 



 

204 

 

 

Муддате он ҷо бимонд, магар Хоразмшоҳ риояте, чунонки ӯ мехост, намекард. 

Рӯзе пеши Хоразмшоҳ ҳикояти мурғон ва хосияти ҳар яке мегуфтанд. Талҳак 

гуфт: «Ҳеч мурғе аз лаклак зирактар нест». Гуфтанд: «Аз чӣ, донӣ?» Гуфт: «Аз 

баҳри он ки ҳаргиз ба Хоразм намеояд» [Зоконӣ 1991, с. 185].  

Дар ҳикояти «Ба ҷанги шер рафтани қазвинӣ» ҳам ҳамин хусусият, яъне 

гуфтугӯй миёни як кас ва ҷамъ ба чашм мерасад:  

«Қазвинӣ ба ҷанги шер мерафт, наъра ва тез медод. Гуфтанд: 

– Наъра чаро мезанӣ? 

Гуфт: 

– То шер битарсад. 

Гуфтанд: 

– Чаро тез медиҳӣ? 

Гуфт: 

– Ман низ метарсам» [Зоконӣ 2009, с. 42]. 

Хусусияти назарраси муколамаҳои кӯтоҳи осори Убайд иборат аз он аст, ки 

гуфтугӯйи миёни ашхос дар матн ба таври мухтасар ироа шудаанд, аммо ҷумлаи 

тавзеҳӣ ё қаблии он каме дарозтар мебошад.  

Ба ҳамин тариқ, дар матни осори Убайд муколамаҳо ба таври алоҳида, дар 

дохили матн ҳамчун идомаи мантиқии он, ба таври кӯтоҳ, мутаввал, омехтаи 

кӯтоҳу дароз ва тавассути назм матраҳ гардидаанд. Дар мавриди робитаи 

муколама бо маънову мазмун бояд гуфт, ки матни осори Убайд тавре сохта 

шудаанд, ки муколамаҳо бунёди мантиқиву мундариҷавӣ доранд, дар бисёр 

маворид идома ва анҷоми матни осори адиб, бахусус ҳикоёти вай, бо муколамаҳо 

робитаи ногусастанӣ доранд. Ҳамчунин, қайд кардан бамаврид аст, ки 

муколамаҳо дар осори Убайд ба ҳайси василаи бандубасти ҷумлаҳо дар дохили 

матн аҳаммияти сохторӣ низ доранд, онҳо бар кӯтоҳӣ ва дарозии матн низ таъсир 

мегузоранд.  

Муколамаҳои Убайди Зокоинро вобаста ба тарзи тарҳрезӣ ва тариқи адо ба 

навъҳо ҷудо кардан мумкин аст. Аз баррасии матни осори адиб мушоҳида 

мешавад, ки муколама ба ҳайси абзори муҳимми иртибот додани образҳо ва 
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муъҷазтару дақиқтар баён кардани матлаб бо тарзҳои гуногун матраҳ гардидааст. 

Аз ҷумла, асоситарин тарзҳои матраҳ сохтани муколама дар матни осори Убайд 

инҳоянд: муколамаи алоҳида ва мустақил, муколамаи дохилиматнӣ, муколамаҳои 

тӯлонӣ, кӯтоҳ, омехта ва муколамаҳои ба тариқи назм тарҳрезишуда.  

Муколамаҳои алоҳида ва мустақил дар осори Убайд ба матни умумӣ вобаста 

нестанд, дар онҳо як навъ мустақилият ба назар мерасад. Дар ин навъ худи 

муколама ташкилдиҳандаи матни асосӣ аст, яъне тавассути он матни асосии 

ҳикоёт матраҳ мегардад. Як хусусияти ин навъи муколама дар осори нависанда 

иборат аз он аст, ки матни ҳикоят бо он анҷом бахшида мешавад ва суолу ҷавоб 

дар он ба таври бисёр муъҷаз тарҳрезӣ шудаанд. Дар ин тарзи адо муколама 

тамоми матни ҳикоёт ё латоифи нависандаро фаро мегирад. Масалан, дар ҳикояти 

«Писарак ва падараш» ин хусусият ба назар мерасад: «Писараке з...- и падари худ 

дид. Гуфт: «Чист?» Гуфт: «Пойи бобо аст». Гуфт: «Ин пойро мӯза чист?» Гуфт: 

модарат...» [Зоконӣ 1991, с. 198].  

Тарзи дувуми адои муколама дар осори Убайд дохилиматнӣ мебошад. Ин 

тарзи адо дар навъи худ алоҳидаву мустақил нест. Масалан, дар рисолаи 

«Ришнома» ҳамин ҷиҳат ба назар мерасад: «Ва аз он иштиқоқ шахсе рӯй намуд... 

ва гуфт: «Ассалом алайкум». Аз ҳайбати ӯ ларза бар аъзои ҳозирон муставлӣ шуд. 

Аз ҷо ҷастам ва гуфтам: «Оё иблисӣ, ғӯлӣ, малакулмавтӣ...» [Зоконӣ 1991, с. 165].  

Дар чунин навъи мукалама агар, аз як сӯ, иттисоли муколама бо матни асосӣ 

ба назар расад, аз сӯйи дигар, ба ҷиҳати дарозии матни асосӣ, ки муколама дар 

дохили он истифода гардидааст, миёни муколама ва матн як навъ фосилаи 

мантиқӣ низ мушоҳида мешавад. Агар дар навъи якум нависанда муколамаро 

ҳамчун ҷузъи асосии матн қарор дода бошад, дар ин навъ муколама ба ҳайси 

ҷузъи пайванд ва дувумдараҷа ба кор гирифта мешавад. 

Тарзи дигари адои муколама тӯл ё дарозии матни муколама аст. Ҳарчанд ки 

ин тарз ҳам дар худии худ мустақил нест ва ба тарзи алоҳида матраҳ 

нагардидааст, аммо фарқияти он аз тарзи фавқуззикр дар тӯли адои он аст. Бо 

ҳамин хусусияташ муколамаи тарзи мазкур аз ду тарзи собиқ фарқияти назаррас 

дорад. Баёни матлаб ва ифодаи фикр дар он бо чандин ҷумлаҳову иборот тарҳрезӣ 
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шудааст. Бинобар ин, тарзи мазкурро метавон муколамаи мутаввал ном гузошт. 

Намунаҳои муколамаи мутаввал дар осори Убайд дар рисолаҳои «Дилкушо» ва 

«Ришнома» истифода гардидаанд. Махсусан, дар асари дувум дар чанд ҷой 

муаллиф ҷиҳати шарҳи муфассали матлаб ва дақиқ намудани он истифода аз 

муколамаи мутаввал намудааст. Дар ҳикояте, ки Убайд дар рисолаи «Дилкушо» 

ба Султон Маҳмуд ва пири заиф бахшидааст, намунаи равшани муколамаи 

мутаввал мушоҳида мешавад. Миёни Султон Маҳмуд ва пири заиф муколамае 

барпо мегардад, ки дар он ҳам суоли султони мазбур ва ҳам пири заиф ба таври 

тӯлонӣ матраҳ мегардад: «Султон пири заифро дид, ки пуштвораи хор мекашид. 

Ва бар ӯ раҳмат овард ва гуфт: «Эй пир, ду-се динор мехоҳӣ ё дарозгӯше, ё ду-се 

гӯсфанд, ё боғе, ки ба ту диҳам, то аз ин заҳмат халос ёбӣ». Пир гуфт: «Эй султон, 

муддатест, то дар орзуи онам, ки оқчае ду-се динор бар миён бандам ва бар 

дарозгӯше бинишинам ва ду-се гӯсфанд дар пеш кунам ва ба боғи худ равам ва он 

ҷо бақияи умр ба давлати ту биёсоям». Султонро хуш омад, бифармуд, то чунон 

карданд» [Зоконӣ 1991, с. 200].   

Як хусусияти ин тарзи адои муколама дар он инъикос меёбад, ки Убайд дар 

он мисраъҳо ва абёти ҷудогунаро низ ҷиҳати шарҳу тафсили матлаб ба кор 

гирифтааст. Хусусан, корбурди мисраъ дар муколамаи мутаввал ҳамчун ҷузъи 

ҷудонашавандаи он қобили таваҷҷуҳ аст. Масалан: «Чу сухани риш дароз кашид, 

гуфтам: «Ло, таслими муқаддамот мамнӯъ аст ва аввал он ки гуфтӣ: «Манам 

Ришуддин Абулмаҳосин». – Ин чӣ маънӣ дорад? Мисраъ: Риш на кунятесту на 

лақабе». Гуфт: «Ин қадар намедонӣ (мисраъ): «Риш гуфтанд, риш, яъне риш»... 

[Зоконӣ 1991, с. 167].  

Баръакси муколамаи мутаввал дар осори Убайд муколамаҳои кӯтоҳ низ 

истифода гардидаанд. Муколамаи кӯтоҳ дар қиёс бо дигар анвои муколама дар 

осори Убайд аз серистеъмолтарин ба ҳисоб меравад. Хусусияти услубӣ дар ин 

тарзи адои муколама иборат аз он аст, ки суолу ҷавоб дар он ба мисли муколамаи 

мутаввал дароз набуда, ҷумлаҳо ва ибораҳои зиёду дарозро фаро намегирад. Дар 

ин тарзи муколама ҳам суол ва ҳам ҷавоб ба таври бисёр муъҷаз матраҳ гардида, 

баёни матлаб мушаххасу дақиқ ва дар ҳадди мухтасар дарҷ гаштааст. Масалан, 
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дар ҳикояти «Дарвеш ва духтарак» ҳамин хусусият дар тарзи адои муколама басо 

равшан инъикос мегардад: «Дарвеше ба дари хонае расид, порае нон хост. 

Духтараке дар хона буд, гуфт: «Нест». Гуфт: «Қадре сирка». Гуфт: «Надорем». 

Гуфт: «Чӯбе ҳезум». Гуфт: «Нест». Гуфт: «Порае намак». Гуфт: «Нест». Гуфт: 

«Порае об». Гуфт: «Надорем». Гуфт: «Модарат куҷост?» Гуфт: «Ба таъзияти 

хешовандон рафтааст». Гуфт: «Чунин ки ман ҳоли хонаи шумо мебинам, даҳ 

хешованди дигар мебояд, ки ба таъзияти шумо оянд» [Зоконӣ 1991, с. 191]. Як 

хусусияти муколамаҳои кӯтоҳи Убайд дар он инъикос мегардад, ки ҳарчанд ки 

суолу ҷавоб дар он намои муъҷазу мухтасарро доро меошад, аммо идомаи худи 

муколама кӯтоҳ нест ва аз чандин суолу ҷавоб иборат мебошад.   

Тарзи дигари муколама дар осори Убайд тарзи омехта мебошад. Дар ин навъ 

омезишу имтизоҷи ду тарзи аввал, яъне кӯтоҳу мутаввал ба вуҷуд омадааст. Ин 

тарзро ба ҳамин ҷиҳат метавон муколамаи омехта ном гузошт. Дар ин тарз яке аз 

аҷзои муколама: ё суол ё ҷавоб кӯтоҳ ва ҷузъи дигар, баръакс, дароз матраҳ 

гардидааст. Баъзан ҳар ду ҷузъ кӯтоҳ ва боз дар идомаи муколама ҳар ду ҷузъ 

дарозтар дарҷ гаштаанд. Бинобар ин, омезиши рукнҳо дар ин тарзи адо ба тариқи 

гуногун мушоҳида мешавад. Муколамаи омехта дар рисолаи «Дилкушо» 

истифода гардидааст. Масалан, дар ҳикояти «Маъмуни халифа ва муддаии 

набувват» ҳамин тарзи муколама истифода шудааст. Мундариҷаи ҳикоят чунин 

аст, ки шахсе даъвои набувват менамояд ва ӯро бо ин сабаб назди халифаи мазкур 

мебаранд. Халифа дармеёбад, ки муҷиби ин даъво дар шахси муддаӣ гуруснагӣ 

аст ва амр медиҳад, ки ӯро чанд рӯз дар матбах нигаҳ доранд ва лавозими вай ба 

иҷро расонанд. Чун чанд рӯз бо ин ҳол мегузарад, он шахс ба ёди халифа мерасад 

ва амр мекунад, ки ӯро наздаш биёранд. Пас аз овардани он мард дар ҳузури 

халифа миёни ҳар ду муколама сурат мегирад, ки аҷзои он ҳам кӯтоҳу ҳам 

дарозанд: «...Рӯзе Маъмунро аз ӯ ёд омад, бифармуд, то ӯро ҳозир карданд. 

Пурсид, ки Ҷабраил пеши ту меояд? Гуфт: «Оре». Гуфт: «Чӣ мегӯяд?» Гуфт: 

«Мегӯяд ҷойи нек ба дастат уфтодааст. Ҳаргиз ҳеч пайғамбаре ин неъмату осоиш 

наёфт. Зинҳор, то аз он ҷо берун наравӣ» [Зоконӣ 1991, с. 187].  



 

208 

 

 

Чунонки дида мешавад, дар муоколамаи мазкур ду тарзи суолу ҷавоб 

истифода шудааст. Дар суоли якуми халифа матн на он қадар кӯтоҳ аст. Аммо 

посухи якуми марди муддаӣ ба таври кӯтоҳ матраҳ гардидааст. Агарчи суоли 

дувуми халифа кӯтоҳ аст, вале посухи он боз мутаввал аст.  

Дар ҳикояти «Деҳқон ва Хоҷа Баҳоуддини Соҳибдевон» ҳам имтизоҷи 

кӯтоҳию дарозӣ дар рукнҳои муколама ба чашм мерасад:  

«Деҳқоне дар Исфаҳон ба дари хонаи Хоҷа Баҳоуддини Соҳибдевон рафт. Ба 

хоҷасаро гуфт, ки «Бо хоҷа бигӯй, ки Худо берун нишастааст, бо ту коре дорад». 

Бо хоҷа бигуфт. Ба эҳзори ӯ ишорат кард. Чун даромад, пурсид, ки: 

– Ту Худоӣ? 

Гуфт: 

– Оре. 

Гуфт: 

– Чӣ гуна? 

Гуфт: 

– Ҳол он ки ман пеш деҳхудою боғхудою хонахудо будам. Наввоби ту 

деҳу боғу хона аз ман ба зулм бистаданд, Худо монд» [Зоконӣ 2009, с. 37]. 

Дар осори Убайд як тарзи муколамаи дигар ба назар мерасад, ки аз кулли 

тарзҳои фавқуззикр фарқ менамояд. Омили фарқи ин тарзи муколама аз тарзҳои 

дигар бо тариқи назм матраҳ гардидани яке аз ҷузъҳои он, дақиқтар, ҷузъи посухи 

он аст. Агарчи дар мавриди истифодаи назм ин тарзи муколама бо муколамаи 

мутаввал шабоҳате дорад, бояд қайд кард, ки вуҷуди назм дар муколамаи 

мутаввал танҳо ҷиҳати шарҳу тавзеҳ ва пурқувват кардани яке аз аҷзои он хидмат 

мекунад. Дар муколамаи мавриди шарҳ амсилаи шеърӣ монанди муколамаи 

мутаввал ҳамчун василаи тақвияти фикр истифода намешавад ва аҳаммияти 

дувумдараҷа надорад. Онҳо, баръакс, яке аз ҷузъҳои асосии муколама ба ҳисоб 

рафта, аҳаммияти аввалиндараҷаро дар баробари ҷузъи дигари худ доро 

мебошанд. Масалан, дар ҳикояти «Мавлоно Маҷдуддини Алӣ ва мударрис» ҳамин 

навъи муколама истифода гардидааст: «Мавлоно Маҷдуддини Алӣ маст дар 

мадраса рафт ва беихтиёр дар миёни мадраса биншаст ва ба вузӯъ машғул шуд. 
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Мударрис бад-ӯ расид ва гуфт: «Шарм надорӣ, ки мадраса ба г... бигрифтӣ?» Сар 

бардошт ва гуфт: 

Ҳар он нақше, ки бар саҳро ниҳодем, 

               Ту зебо бин, ки мо зебо ниҳодем» [Зоконӣ 1991, с. 195]. 

Чунонки дида мешавад, байти мазкур на ба ҷиҳати тақвияти фикр ё шарҳи 

матлаб, балки ҳамчун посух ба ҷавоб матраҳ гардидааст ва ҷузъи асосии 

муколама ба ҳисоб меравад.   

Дар рисолаи «Дилкушо», дар ҳикояти «Мавлоно Маҷдуддини Ҳамгар ва 

Фахруддини Абдулкарим» муколамае дида мешавад, ки ҳар ду рукни он ба 

воситаи мисоли шеърӣ матраҳ гардидааст, вале ин рукнҳо қоидатан на ба таври 

суолу ҷавоб, балки ҷавобу ҷавоб тарҳрезӣ шудаанд, зеро дар онҳо суол дида 

намешавад. Ин тарзи муколама ягона намуна дар кулли осори Убайд ба ҳисоб 

меравад. Дар ҳикояти мазкур мисолҳои шеърӣ дар баробари матни тавзеҳии он, 

ки аз тариқи ҷумла баррасӣ гардидааст, ҳукми матни асосиро доранд:  

«Мавлоно Маҷдуддини Ҳамгар ҳар сол қасидае дар мадҳи Фахруддини 

Абдулкарим гуфтӣ ва бо туҳфае пеши ӯ фиристодӣ ё худ бибурдӣ. Соле бар одат 

порае нуқл ва ва қасидае бибурд. Иттифоқан, Хоҷа Фахруддин бо шоҳиде хилвате 

дошт. Чун ӯ бирасид, шоҳидро пинҳон карданд ва ӯро дароварданд. Нуқл ниҳод 

ва қасида арз кард ва дертар берун мерафт. Хоҷа Фахруддин ин ин байт бар ӯ 

хонд: 

Маҷдо, яке Худот хайр диҳод, 

              Маҳзи осоиш аст ғайбати ту. 

Ӯ алалфавр ин байт бар ӯ хонд: 

              Самани нуқли хеш мехоҳам,  

              Варна ман фориғам зи саблати ту» [Зоконӣ 1991, с.  205-206].   

Тарзи адои фикр дар муколамаҳои Убайд, умуман, ба василаи тарзҳои 

зикршуда роҳандозӣ шудааст. Агарчи миёни тарзҳои мазбур фарқиятҳое вуҷуд 

доранд, ки дар боло дарҷ гардидаанд, аммо аз нигоҳи куллӣ миёни ҳамаи онҳо 

умумияте дида мешавад, ки бар ҷанбаи асосии он: бо суолу ҷавоб матраҳ 

гардидани каломи нависанда иртибот дорад. Муколама қисмати аъзами осори 
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насрии Убайд, хусусан, рисолаи «Дилкушо»-и ӯро фаро гирифтааст. Қисмати 

зиёди ҳикоёту латоиф дар рисолаи мазкур тавассути муколама матраҳ гардидаанд. 

Бинобар ин, нодида гирифтани муколама дар матни осори нависанда таҳқиқи 

хусусиятҳои бадеии офаридаҳои ӯро нопурра мегардонад, зеро муколама дар 

ҳунари нависандагии вай яке аз васоити аввалдараҷаи бандубасти ҷумлаҳо ва 

инсиҷоми фикру хаёл ба ҳисоб меравад. Дар ин маврид гуфтан ҷоиз аст, ки агар 

матнҳое, ки дар онҳо Убайд муколамаҳоро истифода намудааст, ба таври алоҳида 

ҷамъоварӣ шаванд, маҷмӯаи ҷудогонае иборат аз анвои гуногуни муколама ба 

вуҷуд хоҳад омад.  

Бар илова, тавассути муколама ва дар қолаби суолу ҷавоб Убайд бар каломи 

худ як навъ ҷанбаи ҳунарии дигар, ки иборат аз эҷозу мухтасаргӯйӣ аст, ато 

кардааст. Ҷанбаи дигари ҳунарии муаллиф аз корбурди муколама равонӣ ва 

содагии каломи ӯст, ки дар кулли муколамаҳои вай ба таври равшан мушоҳида 

мешавад. Убайд дар ҳар куҷо муколамаро истифода карда ва ҷиҳати шарҳу тавзеҳ 

ва тақвияти фикри хеш онро корбаст намудааст, бар забону услуби он низ 

бетафовут набудааст. Зеро дар муколамаҳои вай дар қиёс бо каломи нақливу 

одияш содагӣ ва шаффофияти калом бештар эҳсос мегардад.  

Баъзе муҳаққиқон намунаҳои ҷудогонаи осори Убайди Зокониро бо асарҳои 

ҳамгуни дигар адибон муқоиса карда, ба ин восита лутфу завқи махсуси 

навиштаҳои адибро таъкид кардаанд. Барои мисол, Абдулҳусайни Зарринкӯб дар 

нигоҳ бар ҳаҷвиёту ҳазлиёт ва мутойибаҳои тунди беназир осори Убайдро дар 

қиёс бо «Латоиф-ут-тавоиф» дорои лутфу завқи дигар қаламдод кардааст 

[Зарринкӯб 1375, с. 156]. Хусусан, танзҳои тунд ва ришхандҳои сахте, ки дар 

осори Убайд дида мешаванд, дар асари Алии Сафӣ нишоне аз онҳо ба назар 

намерасад. Сабки Убайд сабки танзҳои ракик ва тундгуфторӣ аст ва сабки Алии 

Сафӣ сабки мулоимат ва риояти эътидол дар одоби гуфтор. Аз ҳамин дидгоҳ 

«Латоиф-ут-тавоиф» аз осори Убайд, бавижа, аз рисолаи «Дилкушо» фосила 

пазируфта, бо «Гулистон» ва «Баҳористон» наздикӣ пайдо менамояд ва аз ҳамин 

дидгоҳ осори Убайд аз осори устодони фавқуззикр фарқият пайдо мекунад. 
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Зимнан, вобаста ба тарзи баён бояд қайд намуд, ки на танҳо «Латоиф»-и 

Алии Сафӣ, ки муҳаққиқон сабки онро мурсал ва содаву оммафаҳм зикр кардаанд 

[Сафӣ 2011, с. 6], ҳамчунин, «Рашаҳоту-л айн-ал-ҳаёт»-и вай низ бо осори Убайд 

ҳамоҳангӣ дорад ва якҷо бо «Баҳористон» ва дигар осори насрии ахлоқии форсӣ 

дар гирди ду сабки мутадовилу роиҷи классикӣ: содаву равони мурсал ва маснуъ 

давр мезананд. Аз ин ҳайс осори фавқуззикр на танҳо бо «Гулистон»-у маҷолиси 

Шайх Саъдӣ, ҳамчунин, бо осори Абулмаолии Насруллоҳу Абдуллоҳи Ансорӣ ва 

дигар носирони даврони қаблӣ шабоҳатҳои зиёд доранд. Усмон Каримов ҳам 

мавҷуд будани ду сабки мазкурро дар нависандагони қарнҳои XIII-XIV, монанди 

Саъдӣ, Нахшабӣ, Убайди Зоконӣ, Ҷомӣ ва дигарон қайд намудааст, ки ин қаробат 

ва ё як будани сабки насри Убайдро бо нависандагони қабл ва пас аз вай нишон 

медиҳад [Каримов 1971, с. 150].  Ин масъала боз таҳқиқи васеъро нигарон аст, ки 

дар оянда бояд анҷом дода шавад. 

 

3.2. Унсурҳои фолклорӣ ва диди мардумӣ 

 

Унсурҳои фолклорӣ ва диди мардумӣ дар осори мансури Убайди Зоконӣ ба 

суратҳои гуногун қобили ташхис ҳастанд, ки аз ҷумлаи онҳо, пеш аз ҳама, 

корбурди вожаҳо ва ифодаҳову таркибҳои халқиро метавон муқаддам донист. 

Вобаста ба ин, яке аз хусусиятҳои вижаи осори насрии Убайди Зоконӣ дар 

ғолибияти руҳи халқӣ дар заминаи тасвирҳо ва халқияти саҳнаҳои офаридаи адиб 

инъикос мегардад. Дар латоифу ҳикоёти адиб, ҳам дар «Ахлоқ-ул-ашроф», ки 

имтизоҷи чанд жанри насрӣ дар он дида мешавад, ҳам дар луғатномаҳо ва ҳам дар 

пандномаҳову амсолаш як навъ руҳи мардумӣ ва назари мардуми кӯчаву бозор 

эҳсос мешавад. Ин ҳамоҳангӣ бо тарзи каломи кӯчаву бозор дар насри Убайд як 

навъ содагӣ ва равониро ато намудааст, ки ҳикоят аз саҳли мумтанеъ менамояд. 

Аз ин ҷиҳат аст, ки суханони вай ба ҳадде осонфаҳму содаанд, ки хонанда фикр 

мекунад, ки адиб бо вай гуфтугӯ карда истодааст ва ё худи вай метавонад дар 

баробари муаллиф ҳамчунин суханонеро ифода намояд. Ин ҷиҳатро Забеҳуллоҳи 

Сафо яке аз хасоиси насри Убайд нишон додааст, ки дар ҳақиқат дуруст аст [Сафо 
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1385, с. 977]. Ин хусусият, албатта, сабабҳои воқеии худро дорад, зеро он чи 

Убайд тасвир менамояд, инъикоси ҳаёти воқеии мардуми қишрҳои гуногуни 

ҷомеааш мебошад.  

Дар чигунагии инъикоси ҳаёти воқеии мардуми қишрҳои гуногуни ҷомеа 

масъалаи дигаре ба миён меояд, ки тарзи тасвири вуқуъ, ё худ реалистӣ мебошад. 

Воқеиятнигорӣ дар осори Убайд ба таври васеъ ба назар мерасад ва ин равиши 

нависандагӣ дар ҳунари нависандагии вай нақши бузургеро бар ҷой гузоштааст. 

Воқеанигории вай ба ҳақиқатнигорӣ мекашад, ки ин мавзуъ, дар навбати худ, 

паҳлуҳои дигар ҳам дорад, ки қобили омӯзиши ҷудогона мебошад. Дар хусуси 

воқеиятнигорӣ дар насри Убайди Зоконӣ ҳангоми баррасии мухтассоти фикрӣ дар 

шинохти сабки сухани нависанда таваққуф хоҳад шуд.  

Нишонаи унсурҳои фолклорӣ, диди мардумӣ ва дар умум, халқияти мабдаи 

тасвир дар осори Убайд бо чаҳор тарз инъикос гардидааст: тавассути руҳи 

дурушту дағали мардумӣ, ки ба забони кӯчаву бозор мансубият дорад, ба василаи 

вожаҳои мардумӣ, амсолу мақолҳои халқӣ ва фаҳлавиёт, ки ба ҳайси ашъори 

шоҳид истифода гардидаанд.  

Дар осори Убайд як навъ руҳи махсуси нависанда дар нигориш ва тасвиру 

инъикоси матолибу воқеаҳо эҳсос мешавад, ки он ба ҳеҷ ваҷҳ ба забони осори 

адабӣ ва ё ба истилоҳ, ба забони адабӣ мутобиқу муносиб нест. Ин руҳ махсуси 

кӯчаву бозор аст. Чунонки шахс ворид ба кӯчаҳои сермашғала ва таҷаммуи 

бозорҳо ворид мешавад ва аз ҳар сӯ дар гӯши вай садоҳову овозҳои номатлубу 

гӯшхарош ва дар аксари маворид берун аз доираи адаб мерасанд, дар вуруд бар 

саҳнаи нигоришҳои Убайд ҳам тақрибан ҳамин ҳолат бар вай иттифоқ меафтад: 

яке дигареро носазо мегӯяд, дашному ҳақорат медиҳад, яке дигареро масхараву 

ҳаҷв менамояд, яке ба иззати шахсии дигаре нохун мехалонад, яке бо дигаре бо 

неши тези сухан ҳуҷум мекунад.  

Аммо дар миёни ин ду ҳолат фарқияти ҷиддие низ дида мешавад: агар дар 

мардуми кӯчаву бозор ин хасиса одатӣ ва нохудогоҳона бошад, дар осори Убайд 

ин ҳолат аз сари одат нест, аз сари маҷбурият ва худогоҳона аст. Убайд медонад, 

ки дар осори худ овардани вожаҳову ибороти нолоиқу ношоиста ва дорои қабоҳат 
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бериоятии одоби калом ва ғайри ахлоқ аст. Аммо дар арзишгузории ахлоқии 

Убайд абнои рӯзгори вай, хусусан табақаи ашроф ва руҳониёни воломақом, баҳои 

пасту манфӣ мегиранд ва аз мардуми кӯчаву бозор фарқе наменамоянд. Убайд 

мебинад, ки бузургони давр низ дар рафтору кирдор ҳамон хел амал мекунанд, ки 

оммаи мардум, чунонки мардуми ҷоҳил барои манфиатҳои рӯзгори худ якдигарро 

фиреб медиҳанд, туҳмату буҳтон мезананд ва таҳқир мекунанд, бузургон низ 

ҳамин роҳро пешаи худ сохтаанд. Аммо манофеи бузургон ба маротиб бузургтар 

аз мадуми бозор аст: агар василаи ба даст овардани манфиатҳо барои оммаи 

мардум фиребу дурӯғ ва сангу паллаи тарозу бошад, ин васила барои бузургон 

ришваву рибо ва буҳтону туҳмат нисбат бар якдигар ва мардуми бегуноҳ 

мебошад.  

Ҳамин омилҳои иҷтимоӣ муҷиб гардидаанд, ки Убайд аз сари маҷбурият 

қалам ва забони нақди худро тезутунд намуда, бо забони роиҷу зинда бар авзои 

номуташанниҷи рӯзгораш битозад. Дуруштиҳову тундиҳои забони Убайд 

инъикоси забони даврони худи вай мебошанд, ки бар асари ба футур рафтани 

ахлоқ бар мардум ва абнои рӯзгораш ҳамл шуда буданд. Андешаҳои муҳаққиқи 

эронӣ Ардашери Баҳманӣ дар ҳамин маврид қобили мулоҳиза аст: «Убайд ба 

забони худи мардуми аср бо онон сухан мегӯяд, хостаҳои ононро мунъакис 

месозад, то дар зимни хандондани онон, тасаллии онон уюбашонро низ гӯшзад 

кунад. Шояд касоне, ки аҳли тамизанд, дар миёни хандаҳои талх рагаҳои ғаму 

таассуф ва андуҳе биёбанд, сахт ба ҳоли зори хеш бигирянд ва бо гиря буғсҳои 

андӯҳ ва ҳақорат ва пастӣ бишкананд, уқдаҳоро берун бирезанд ва сабукбор 

шаванд, то омодагӣ ва қобилияти илоҷро биёбанд...» [Баҳманӣ 1375, с. 49].  

Бинобар ин, инъикоси руҳи мардуми кӯчаву бозор ва истифода аз алфози 

қабеҳу ғайриахлоқӣ дар баррасии матолиб барои Убайд, аслан, баррасии ахлоқу 

одоби ҷомеаи даврони худи вай ба ҳисоб меравад. 

Паҳлуи дигари масъалаи мавриди назар дар истифодаи вожаҳову ибораҳои 

халқӣ равшан мегардад. Масалан, вожаҳои гушна, даббахоя, дамсард, занак, 

зирабой, мардак, мушта, навола, писарак, каҳдон, кӯса, мандабур, нахӯдоб, 

саргардон, таҳтаҳа, чиркин ва монанди инҳо, ки нависанда истифода кардааст, 
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хосси забони мардуми одӣ ҳастанд. Вожаи занакро ба ҷойи зан, мардакро ба ҷойи 

мард, писаракро ба ҷой писар ба кор гирифтан [Зоконӣ 1991, с. 155, 160, 162, 168, 

169, 189, 192, 198; Зоконӣ 1383, с. 45], ба ҷойи вожаи «ифлос»-и арабӣ вожаи ноби 

мардумии «чиркин»-ро истифода кардан [Зоконӣ 1991, с. 173], аз диди 

мардумиасоси ҳунари нависандагии Убайд дарак медиҳад. Ғуломҳусайни Юсуфӣ 

дар мавриди чигунагии истифода аз алфози омма дар осори насрии Убайд дуруст 

қайд менамояд, ки Убайд тавонистааст, то алфози роиҷ дар муҳовараи мардумро 

дар канори вожаҳои марсуму баргузидаи адабӣ гузошта, онҳоро бо устодии тамом 

ба кор бигирад [Юсуфӣ 1375, с. 280].  

Истифода аз забони муҳовара ва зиндаи халқ ҷанбаи воқеӣ ва ба истилоҳ, 

реалистии матни осори Убайдро тақвият бахшида, ҷолибияту асарбахшии онро 

боз ҳам бештар мегардонад. Адабиётшиноси рус В.В. Виноградов дар мавриди 

алоқаи сабки асари бадеӣ бо услуби баёни мардумӣ қайд менамояд, ки «сабки 

адабиёти бадеӣ, хусусан адабиёти реалистӣ, хоҳ-нохоҳ бо сабкҳо ва зуҳуроти 

забони муосири худ ва нутқи роиҷ алоқаманд ва дар бисёр мавридҳо бевосита 

пайванд мебошад» [Виноградов 1963, с. 35].  

Ин гуфтаи адабиётшиноси мазкурро метавон дар бобати сабки осори Убайди 

Зоконӣ низ қабул намуд, зеро дар баъзе мавридҳо забону услуби Убайд дар тасвир 

ва баёни матолиб ба ҳадде сода ва наздик ба забони муҳовара мешавад, ки 

хонанда дар дарки мазомини матни осори ӯ мушкилие эҳсос наменамояд ва 

баръакс аз он ғизои маънавию эстетикӣ мегирад. Ба ин масъала ҳангоми баррасии 

мухтассоти сабкии осори мансури нависанда боз таваҷҷуҳ мешавад.   

Масъалаи дигари марбут ба мабоҳиси мазкур имтизоҷи танзпардозӣ бо 

алфози дур аз мавозини меъёрӣ, ноҳамворгӯӣ ва хашингуфторӣ мебошад, ки 

махсус бар услуби нигориши Убайди Зоконӣ буда, яке аз хасисаҳои назарраси 

диди мардумӣ дар баёни андеша ва ҳунари нависандагии вай ба ҳисоб меравад. 

Дар чунин тасвирҳо, ки дар онҳо моҳияти мафҳумҳову ашё бештар ҷилва 

менамояд, тарзи гуфтори махсус дар ифодаи матолиб аст, тарзи гуфтори мардумӣ. 

Ин тарзи гуфтори мардумӣ омезиши танз бо сахтгуфториву дуруштгӯиро бо худ 

дорад ва таъсири назаррасе бар сабки каломи Убайд мерасонад. Дар ҳикояти зер 
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ин хусусият, яъне ба гунаи дурушт ва дар пардаи танз тасвир кардани матлаб ба 

назар мерасад:  

«Зани бухороӣ духтаре биёвард. Модараш гуфт: «Дареғо, агар хоя бар дари 

кунаш будӣ». Доя гуфт: «Ту умраш аз Худо бихоҳ, ки агар бимонад, чандон хоя 

бар дари кунаш бубинӣ, ки малӯл бишавӣ» [Зоконӣ 1991, с. 159 192].  

Чунонки аз ҳикояти фавқ дида мешавад, матни он дорои ду ҷанбаи калидӣ 

аст: дуруштгӯйӣ ва танзпардозӣ. Омеза ё имтизоҷи ин ду хасиса бори маъноии 

ҳикоятро вазнинтар намудааст. Бо ин тарзи гуфтораш Убайд вазъи ноҳинҷори 

ахлоқии даврони худро баррасӣ намуда, онро на аз даҳони худ, балки аз даҳони 

дигарон баррасӣ намудааст. Бояд қайд намуд, ки чунин алфози дурушт, ки дар 

ҳикояти фавқ истифода шудааст, дар қиёс бо дигар вожаҳои қабеҳе, ки дар насри 

Убайд истифода гардидаанд, чандон дуруштие надоранд. Ин ки Убайд дар 

ҳикояти фавқ мегӯяд: «Ту умраш аз Худо бихоҳ, ки агар бимонад, чандон хоя бар 

дари кунаш бубинӣ, ки малӯл бишавӣ», танзе бар фаҳши замонааш аст, чун ба ин 

васила вай бадахлоқии бархе аз занони давронаш, бахусус, ашрофзанонро тасвир 

намудааст. Суханони мазкурро Убайд аз даҳони доя ифода намуда ва маълум аст, 

ки доя марбут бар хонаводаи ашроф ва дар хидмати онон аст. Доя беибо ва 

бепарво хотуни хешро тасаллӣ медиҳад, ки вай дар ин маврид, яъне ин ки  писари 

ӯ духтар зода, на писар, бепарво бошад, зеро чун ӯ бузург шуд, бо чандон писар 

ихтилот намояд, ки аз ҷинси писар ту худ безор шавӣ.   

Дуруштнависиву фаҳшгӯйӣ дар эҷодиёти Убайд ҳарчанд гоҳе бар малоҳат ва 

ҳадди эътидоли каломи ӯ ғолиб меоянд ва аз зиёдати он хонанда зери тааҷҷуб 

қарор мегирад, аммо бояд донист, ки ин фаҳши калом инъикоскунандаи ҳақиқати 

воқеие мебошад, ки муаллифи он шоҳиди бевоситаи он буд ва рӯзмарра он 

алфозро мешунид. Исботи возеҳи ин гуфтаҳоро дар баёни ахлоқи абнои рӯзгори 

муаллиф, дар боби ҳафтуми «Ахлоқ-ул-ашроф», дар фасле, ки ба ҳаёву шарми 

муосирон бахшида шудааст, метавон пайдо намуд. Убайд аз даҳони «асҳобино» 

бо танз ҳаёро иборат аз худфурӯшӣ ба бузургону махдумон меҳисобад ва ғайри 

онро дар баробари бузургони давр айни бешармиву беҳаёӣ мешуморад, он ҷо ки 

мегӯяд: «...Бар махдумон ва бузургтарон аз худ, ки ӯро г...аанд, танаъъум бикунад 
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ва халоиқ ба воситаи вақоҳат ва сафоҳат аз ӯ метарсанд ва авомиру навоҳии ӯ 

инқиёди авҷаб мешиносанд. Ва он маҳрами бечора, ки ба самти ҳаё мавсум 

бошад, пайваста дар паси дарҳо бозмонда ва дар даҳлезхонаҳо сар ба зонуи 

ҳирмон ниҳода, чӯби дарбонон хӯрда ва бас гардан хорад ва ба дидаи ҳасрат аз 

дари асҳоби вақоҳат нагардад...» [Зоконӣ 1991, с. 159]. 

Он чи дар матни боло сабаби эъҷоб аст, инкори ҳаё аз ҷониби муосирони 

адиб аст ва масхараи ононест, ки дар худ сифати ҳаёву шарм доранд. Ин аст, ки 

Убайд бо истифода аз силоҳи танз баён менамояд, ки он ки дар замони вай бо 

либоси шарму ҳаё ороста гаштааст, аз иҷрои матолиб ва хостаҳои хеш ҳамеша 

маҳрум мемонад ва доимо дар паси дарҳои бузургон бозмондаву бечора 

менишинад, яъне, ба истилоҳ, навбат ба қабули вай намерасад. Ва ҳар кас ки 

либоси шарму ҳаёро дар худ дарида, тану номуси хешро ҷиҳати ноил шудан бар 

хостаҳои зиндагонӣ фидои бузургон карда, бо номи муханнасу маҳрам ороста 

мегардад, бар мақосид ва ормонҳои хеш мушарраф мешавад. Яъне, Убайд бо танз 

мегӯяд, ки баҳри ноил шудан бар мақосид ва ормонҳо бояд худфурӯшӣ карда, дар 

қатори маҳрамписарону муханнасон ҷой гирифт ва аз тариқи беномусиву 

худфурӯшӣ орзуҳои худро амалӣ кард. Сухани мазбури Убайд киноят аз фаҳши 

даврони хеш, ба хусус табақаи воломақоми он мебошад, ки бо ҳар роҳе кӯшиш 

бар амалӣ гаштани мақосиди хеш мекарданд.  

Вижагии дигари ҳикоёту латоифи Убайд бар мабнои диди мардумӣ истифода 

аз мақолу амсоли мардумӣ дар тарҳрезии матолиб ва тасвирҳои воқеиятасос 

мебошад. Аз ҷумла, дар мавриди баёни чигунагии шуҷоат ва далерии муосиронаш 

Убайд ин мақол: «Ҳез зӣ, дер зӣ»-ро аз забони асҳобино, яъне «бузургон»-и 

давраш меоварад [Зоконӣ 1991, с. 146]. Мақоли мазкур гунае аз мақоли «Номард 

бошу зинда бош» мебошад, ки имрӯз миёни мардум маъмул ва мустаъмал аст. Як 

вижагии корбурди мақол дар осори Убайд иборат аз ин аст, ки вай онҳоро баъзан 

аз тариқи назм ба миён мегузорад, чунончи, намунаҳои он дар «Ахлоқ-ул-ашроф» 

мукаррар ба чашм мерасанд. Дар «Ришнома» вақте ки Убайд бар муқобили 

Ришуддин Абулмаҳосин сухан гуфта, бо далоили мантиқӣ дар радди бузургии вай 
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эҳтимом меварзад, ин мақолро истифода менамояд: «Ҳар киро риш бузургтар аст, 

хирад кӯса бувад» [Зоконӣ 1991, с. 167].  

Ҳодисаи ба унсури фолклорӣ табдил шудани суханони Убайд аз дараҷаи 

маъруфият пайдо кардани каломи нависанда дар ҷомеа дарак медиҳад. Ҳамин 

тавр, чунонки Убайд бо истифода аз суханони роиҷ дар миёни мардум каломи 

худро бар мабнои диди мардумӣ матраҳ кардааст, баъзе аз суханони вай низ дар 

мавриди худ миёни мардум ба сифати мақол даромадаанд. Аз ҷумла, қавли 

«Мардон дар майдон ҷаҳанд, мо дар каҳдон ҷаҳем» [Зоконӣ 1991, с. 146], ки дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф» аз даҳони «асҳобино» гуфта шудааст, хусусияти унсури 

фолклориро касб намудааст. Дар иртибот бар моҳияти фолклорӣ касб кардани 

амсоли Убайд Забеҳуллоҳи Сафо қайд карда, ки «вай дар ғолиби ин интиқодот 

комилан мубтакир аст ва бо ҳуши саршор ва тавоноии комиле, ки дар назму наср 

дошта, матолиби тозаи ибдоиро бо забоне сода ва фасеҳ чунон ба ширинӣ адо 

кардааст, ки ҳанӯз ҳам даҳон ба даҳон мегарданд ва ғолибан дар ҳукми амсоли 

сойири форсӣ ҳастанд» [Сафо 1375, с. 166].  

Вожаҳову ибораҳои халқӣ, мақолу зарбулмасалҳо, ашъори тамсилӣ, 

фаҳлавиёт ва, дар умум, диди мардумӣ ба навиштаҳои Убайди Зоконӣ як навъ 

руҳи халқиро ато менамоянд ва хонанда дар шиносоӣ бо онҳо лаззати махсус 

мегирад. Зеро ин халқиёт агар, аз як сӯ, суханҳои муаллифро далелноку мантиқӣ 

намоянд, аз сӯйи дигар, барои хонандагон лаззати эстетикӣ мебахшанд ва 

муҳтавои матнро шавқовару ҷиддӣ менамоянд. Истифода аз анъаноти мардумӣ 

дар мавриди руҳи калом, алфози рӯзмарра, мақолоти рамзиву киноӣ, ки дар 

забони муҳовараи мардум мудом ҷорист, худ пайравӣ аз анъаноти шоиставу 

писандидаи халқӣ ба ҳисоб меравад.  

Раҳими Мусулмониён рукни дувуми анъанаи шоистаро иборат аз «дараҷаи 

завқи эстетикӣ ва доираи маърифатнокии омма дар давраи муайяни таърих» 

қаламдод кардааст, ки қобили қабул аст [Мусулмониён 1990, с. 262]. Убайд ҳам 

ҷиҳати ба бор овардани таъсирбахшоии ҳикоёту латоифи хеш ва завқи эстетикӣ 

бахшидан бар хонандагони худ истифода аз руҳияи каломии мардум, тарзи 

гуфтугӯ, русуми муҳовараи мардуми кӯчаву бозор намуда, ба ин васила, аз як 
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тараф, ҷаззобияти тасвироти хешро ба вуҷуд оварда бошад, аз тарафи дигар, 

халқияти осори хешро таъмин намудааст.  

Ҷиҳати дигари корбурди халқиёт дар мисоли алфози мардумӣ аз нав зинда 

шудан ва умри дубора пайдо намудани онҳо мебошад, ки аз тариқи осори Убайд 

самти ҳаракаташонро пайдо намуда ва иштироки минбаъдаи худро дар ҳаёти 

иҷтимоӣ ба василаи килки вай таъмин мекунанд. Муҳаққиқи эронӣ Ғуломҳусайни 

Юсуфӣ дар ҳамин хусус бамаврид ишора менамояд: «Убайд тавонистааст ин гуна 

калимоти омиёнаро бо ниҳояти устодӣ дар канори вожаҳои баргузидаи адабӣ ба 

кор барад. Яъне, ҳам аз лафзи қалам суд ҷуста ва ҳам аз забони омма. Ин худ 

ҳунарест, ки аз ҳама кас сохта нест. Шоирон ва нависандагоне ҳунарманд, 

монанди Саъдӣ ва Ҳофиз ва Убайд ва амсоли эшон тавонистаанд бо ин шева, аз як 

тараф, забони худро ғанӣ ва борвар созанд ва вусъати таъбирии ошкор бад-он 

бубахшанд ва, аз тарафи дигар, бо ба кор бурдани алфози оммиёна дар осори худ 

ин навъ калимотро дар адабиёт тарвиҷ кунанд» [233, 280].  

Дар ҳақиқат, он чӣ муҳаққиқ дар ин иқтибос қайд менамояд, қобили пазириш 

аст, чун вожаҳои ноби забони зиндаи мардумӣ аз тариқи адибон умри гаронмояву 

абадии худро пайдо намуда, доираи истифодаашон васеътар мегардад. Дар осори 

насрии Убайд ҳам алфози омиёна дар баробари вожаҳои адабӣ истифодаи бас 

ҳунармандона шуда, мақоми арҷмандро касб кардаанд ва бо латоифу ҳикоёти 

дилнишини вай то ба рӯзгори мо маҳфуз мондаанд. 

 

3.3. Сабк ва тарзи баён 

 

Осори насрии Убайди Зоконӣ дорои хусусиятҳои зиёди забонию услубӣ ва 

фикрию адабии фарқкунанда буда, аз рӯйи басомади онҳо сабки нависандагии 

адибро, ки махсуси худӣ ӯст, метавон муайян кард. Аз байни ин вижагиҳо 

асоситарин нишонаҳо корбурди нукоти таърихӣ, воқеиятнигорӣ дар баёни 

матолиб, истифодаи вожаҳо ва ифодаҳову таркибҳои халқӣ, сохтори ҷумлабандӣ: 

сода ва мураккаб, лаҳни гуфтор ва корбурди вожаҳо аз ҳайси арзишгузошти 

ахлоқӣ, зикри вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ бо артикли арабии «ал», вожаҳои порсоёна 
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ва хусусиёти онҳо, вожаҳову ибороти хароботӣ ва ғайрипорсоёна, вожаҳои 

номустаъмали арабӣ, феълҳои ноби форсӣ-тоҷикӣ, муколама ва хусусиятҳои 

вижаи он, корбурди амсилаи шеърӣ, эҷоз ё усули махсуси мухтасаргӯйӣ дар 

таърифу тавсифи мафҳумҳову ашё, низоми образофаринӣ ва масъалаҳои 

алоқаманд ба шахсияти латоифу ҳикоёт, воситаҳои баён ва тасвироти бадеӣ ба 

ҳисоб мераванд, ки нақш ва мавқеи онҳо дар таъйини сабки нависандагии Убайди 

Зоконӣ боризтар буда, ҷилваи онҳо нисбат ба соири махсусиятҳо бештар ба назар 

мерасад.  

Муҳимтарин вижагиҳои мухтассоти сабксози мазкурро, ки, дар маҷмуъ, 

дорои сабки фардӣ будани Убайди Зокониро таъйин мекунанд, дар идома баррасӣ 

мекунем. Таҳқиқи мо дар ин хусус мувофиқи назарияи шинохти сабки фардии 

адиб дар се сатҳ: хусусиятҳои забонӣ, мухтассоти фикрӣ ва вижагиҳои адабӣ 

(воситаҳои баён ва тасвири бадеӣ) сурат мегирад. Барои муайян кардани асосҳои 

назарии шинохти мухтассоти сабксоз мо аз баёнияҳои назарии матраҳ дар 

мақолаи Мисбоҳиддини Нарзиқул «Баррасии равишҳои сабкшиносии шеъри 

форсӣ» [Нарзиқул 2006, с. 97-125] истифода карда, нукоти зарурии онро дар 

насри Убайди Зоконӣ татбиқ кардем. 

 

3.3.1. Хусусиятҳои забонӣ 

 

Таъйини вижагиҳои сабкии каломи ҳунарӣ, пеш аз ҳама, бо забони асари 

бадеӣ алоқаманд буда, аз тариқи он маҳорати адабӣ ва салиқаи касбии нависанда 

низ матраҳ мегардад. Чунонки адабиётшиноси рус Поспелов Г.Н. қайд намудааст, 

сабк, қабл аз ҳама, забон, яъне нутқи бадеии асарро дар бар мегирад [Поспелов 

1970, с. 45]. Дар иртибот бар ин метавон гуфт, ки дар осори Убайди Зоконӣ ҳам 

назаррастарин вижагиҳои сабкӣ бо забони онҳо иртибот дошта, тавассути алоқаи 

мутақобилаи забон ва тарзи баён хусусиёти сабкию ҳунарӣ ташхис мегарданд. Бо 

таваҷҷуҳ ба нукоти мазкур дар ин фасл мо корбурди вожаҳои порсоёнаро бо 

муҳимтарин хусусиёти онҳо, инчунин, истифодаи вожаҳову ибораҳои хароботиву 

ғайрипорсоёна, вожаҳои номустаъмали арабӣ, феълҳои ноби форсӣ-тоҷикӣ ва 
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истифодаи вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ бо артикли арабии «–ал»-ро дар таркиби 

вожагон ба риштаи таҳқиқ мекашем. Дар тарҳбандии ҷумлаҳо кӯтоҳию дарозӣ ва 

чигунагии ифодаи матлаб дар онҳо ба сифати мухтассоти сабксоз эътибор пайдо 

мекунад, ки масъалаи охирин дар ин фасл мебошад. 

Яке аз вижагиҳои забонӣ дар шинохти сабки фардии Убайди Зоконӣ табдил 

додани маонии вожаҳои порсоёна ё аз ҳайси бори ахлоқӣ мусбат бар вожаҳои 

хароботӣ ва ё манфиву қабеҳ ба ҳисоб меравад. Ин хусусият ба василаи 

акснигарии Убайд ба вуҷуд омадааст, чунонки дар мавриди пандномаҳои вай ҳам 

ин вижагӣ зикр гардида буд. Назари аксбинонаи Убайд чунин аст, ки вай дар 

ашхос, мафҳумҳо ва ашёи марбут бар онҳо хусусияти хилофи мантиқиро дида, аз 

назари маърифатӣ арзиши батамом дигарро дармеёбад. Дар осори Убайд, хусусан 

дар «Даҳфасл»-и вай, вожагоне вуҷуд доранд, ки аслан аз ҳайси маъно мусбат ва 

аз нигоҳи арзишгузошти ахлоқӣ дорои маънои мустаҳсананд, аммо Убайд 

ҳангоми маънидоди ин вожагон бар онҳо маънои манфӣ ва муғойири маънои 

аслияшонро дар назар доштааст. Яке аз ҳамин қабил вожагон вожаи 

«малакулмавт»-и арабӣ мебошад, ки лақаби эҳтиромии фаришта Азроил аст. Дар 

маънидоди ин вожа Убайд онро на лақаби фариштаи мазкур, балки соқии бериш 

зикр намудааст [Зоконӣ 1991, с. 176].  

Акснигарии Убайд бастагӣ бар нигариши мунтақидонаи вай ба муҳит ва 

ҷомеааш дорад ва сабаби тазоҳури ҳамчунин нигариш таассуроти вай аз муҳити 

иҷтимоӣ ва ҷомеаи вай ба ҳисоб мераванд. Дар таърифи вожаи «биҳишт» Убайд 

гуфтааст, ки биҳишт чизест, ки онро ҳаргиз набинанд [Зоконӣ 1991, с. 174]. Тибқи 

маърифати динӣ, биҳишт ҷоест, ки инсонҳо ба ивази аъмоли хайру накӯи хеш 

онро дида метавонанд. Он чи Убайд дар таърифи «биҳишт» навишта, киноятест 

бар аъмоли баду ғайриахлоқии муосирони худ, чун бадахлоқӣ дар замони вай 

дарди ҳамагонӣ шуда буд ва, хусусан, доираи шариатпаноҳонро фаро гирифта 

буд. Аз ин ҷост, ки ҳар ҷое ки Убайд аз шайхон ном мебарад, ононро бо тамасхур 

шайхакон ном мегирад. Қозӣ шахсияти дараҷаи аввали ҳар ҷомеаи динӣ аст, вай 

дар садри шариатпаноҳон ва пешоҳангони ахлоқи исломӣ қарор дорад. Аммо дар 

шарҳи маънои қозӣ Убайд гуфта, ки қозӣ он касест, ки ҳама кас ӯро нафрин 
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кунанд [Зоконӣ 1991, с. 174]. Хатиб касест, ки интишоркунандаи фарҳанги 

исломӣ аз роҳи хондани оёти қуръонӣ мебошад. Мақоми хатиб дар ҷомеаи диниву 

порсоёна бас арҷманд аст, хондани намози ҷумъа ва намози идҳо бар уҳдаи вай 

аст, яъне ӯ хутбаи намозро мехонад. Бинобар ин, вожаи хатиб порсоёна аст ва 

худи шахси хатиб соҳиби аъмоли неку мустаҳсанест, ки дар чаҳорчӯби ахлоқи 

динӣ иҷро менамояд. Аммо дар назаргоҳи Убайд хатиб мақоми тамоман сифлӣ ва 

батамом акси маънои марсумро касб кардааст, Убайд шахси хатибро ба василаи 

вожаи хар маънидод кардааст ва, ҳамин тавр, мухтасар гуфтааст: «Ал-хатиб – 

хар» [Зоконӣ 1991, с. 174]. Ин таърифи Убайд ҳам, албатта, ба ахлоқи шахси 

хатиб нигаронида шудааст, ки бо вуҷуди ҷилвагарӣ дар минбар дар ниҳон акси 

суханони гуфтаашро ба субут мерасонад. Бинобар ин, Убайд дар таърифи вожаи 

мазкур нигариши илмиро асос намегирад, балки нигоҳи вай сирф аз назари 

иҷтимоӣ ҷараён мегирад. Воиз низ дар баробари хатиб шахсест, ки аз сари 

минбарҳо мардумро панду насиҳат медиҳад ва бар амри маъруфу наҳйи мункар 

даъват менамояд. Аз ин ҷиҳат, маънои вожаи воиз низ порсоёна аст, чун амали 

вай ваъз гуфтан ва мардумро бар роҳи рост ҳидоят кардан аст. Аммо воиз ҳам дар 

таърифоти Убайд акси маънои насиҳатгарро гирифтааст: «Он ки бигӯяд ва 

накунад» [Зоконӣ 1991, с. 175]; яъне касе, ки худ ба ваъзу насиҳат эҳтиёҷ дорад. 

Ин таърифи Убайд аз шахси воиз – ба ҳайси яке аз пешоҳангони ахлоқи исломӣ 

мазмуни ҳамон байти маъруфи Хоҷа Ҳофиз аст, ки гуфта:  

Воизон, к-ин ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд,  

Чун ба хилват мераванд, он кори дигар мекунанд. 

 [Шерозӣ 1369, с. 111] 

Шояд сухани мазкури Убайд манбаи илҳоми Хоҷа Ҳофиз гашта бошад, зеро 

Убайд аз ҳайси син(н) нисбат ба Хоҷа бузургсолтар мебошад.  

Муқро (муқрӣ) шахсест, ки Қуръон қироат мекунад ва маънои вожаи мазкур 

ҳам порсоёна аст. Аммо дар таърифоти Убайд ин вожа қабеҳтар аз вожаи воиз 

маънидод шудааст, Убайд онро ба ақиби хар ташбеҳ кардааст [Зоконӣ 1991, с. 

174]. Муаллим шахсест, ки соҳиби илму фазилат аст ва нишонаи ҳадди баланди 
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ақл аст. Вале Убайд вожаи мазкурро ба василаи вожаи манфӣ маънидод кардааст 

ва гуфтааст: «Ал-муаллим – аҳмақ» [Зоконӣ 1991, с. 174].  

Ҳамин гуна табдили маъноии вожаҳо дар осори Убайд дар мавриди вожаҳо 

ва мафҳумҳои дорои бори порсоёна, аз ҷумла Мункар ва Накир, намоз, рамазон, 

ҳоҷӣ, имом, сӯфӣ [Зоконӣ 1991, с. 175, 176, 177] ва монанди инҳо ҷараён 

гирифтааст, ки аз назаргоҳи иҷтимоии адиб сарчашма гирифта, аз диди аслии 

онҳо сурат напазируфтааст. Дар шарҳу маънидоди вожаҳои порсоёна 

арзишгузории Убайд сирфан манфӣ аст, ягон вожаи порсоёна, албатта, ҷуз аз 

номҳои муқаддас, дар ченаки арзиши вай маънои мусбатро касб намекунад. Ин 

нишони он аст, ки ҷомеаи даврони вай, бо вуҷуди динӣ будан ва дар чаҳорчӯби 

русуми зоҳирии динӣ зистан, дар ҳадди ниҳоят пасти ахлоқӣ мезиста ва ба 

футуроти ахлоқӣ гирифтор шудааст. Ҳамин диди мунтақидона бар вожаҳои 

порсоёнаву мусбат баъдтар дар осори бузургони шеъру адаби порсӣ, бавижа Хоҷа 

Ҳофиз, ба таври васеъ шуюъ ёфта, ҳатто аз вожаҳои калидӣ дар афкори иҷтимоии 

онҳо маҳсуб мегардад. Аммо саҳми Убайди Зоконӣ дар масъалаи ривоҷи равиши 

баёнии назари ғайримарсум бар вожаҳои порсоёна ва додани баҳои иҷтимоиву 

воқеӣ бар онҳо хеле бузург буда, беш аз кулли шоирони пеш ва баъд аз вай 

мебошад. Ин назар то он ҳад дар ҳунари нависандагӣ дорои аҳаммият аст, ки аз 

хусусиятҳои аввалиндараҷаи осори вай маҳсуб мешавад.  

Вожаҳову ибораҳои хароботиву ғайрипорсоёна. Чунонки истифодаи 

вожаҳои порсоёна бо тобиши маъноии манфӣ дар осори Убайд аз вожагони 

калидӣ маҳсуб мешаванд, вожаҳои хароботиву ғайрипорсоёна низ дар эҷодиёти 

адиб аз мақоми марказӣ бархурдоранд ва дар саҳнаи матнҳои осори вай ширкати 

фаъол доранд. Агар вожаҳои порсоёна як палаи муҳимми афкори иҷтимоиву 

танқидии Убайдро ташкил диҳанд, вожагони хароботӣ палаи дигари онро, ки 

вазнинтар аст, ташкил медиҳанд. Агар вожагони порсоёнаро Убайд ба манзури 

танқиду ҳазли аъёну ашроф, хусусан аҳли тақво, баргузида бошад, вожагони 

хароботиву ғайрипорсоёнаро, аввалан, ҷиҳати шарҳи аъмоли бади онҳо, баъдан 

ҳамчун василаи вокуниш бо ахлоқи манфии абнои рӯзгори худ мавриди истифода 

қарор додааст.   
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Вожаҳову ибороти хароботӣ ҳам дар латоифу ҳикоёт, ҳам дар таърифоту 

луғатномаҳо, ҳам андарзу пандномаҳо ва ҳам дар матнҳои дарози «Ахлоқ-ул-

ашроф», хусусан ҳангоми баррасии ахлоқи мазҳаби мухтор, ба таври васеъ 

корбурд шудаанд. Ин вожаҳо нишондиҳандаи бадахлоқӣ, лутигариву маноҳӣ ва 

дигар хулқу хӯй ва феълу атвори манфии бузургони даврони адиб мебошанд ва 

дар умум, тарзи ҳаёти онҳоро инъикос менамоянд. Дар осори Убайд ин вожагону 

ибораҳо ба чашм расиданд, ки ҳамагӣ дорои бори манфиянд: амрад [Зоконӣ 1991, 

с. 177, 179, 180], амрадбоз [Зоконӣ 1991, с. 177], амрадони маст [Зоконӣ 1991, с. 

180], анин [Зоконӣ 1991, с. 193], банг [Зоконӣ 1991, с. 176, 182, 191], бангӣ 

[Зоконӣ 1991, с. 179], бангфурӯш [Зоконӣ 1991, с. 182], бод ҷастан [Зоконӣ 1991, 

с. 187], бозорӣ [Зоконӣ 1991, с. 175], ғаммоз, ғаммозӣ [Зоконӣ 1991, с. 179], 

ғарзанӣ [Зоконӣ 1991, с. 180], ғул [Зоконӣ 1991, с. 177], ғулом, ғуломбача [Зоконӣ 

1991, с. 206], ғуломбора [Зоконӣ 1991, с. 184, 193, 196], ғуломи нармдаст [Зоконӣ 

1991, с. 180], дабба, дайюс [Зоконӣ 1991, с. 180], даллола [Зоконӣ 1991, с. 177], 

дар кор кашидан [Зоконӣ 1991, с. 194], иблис [Зоконӣ 1991, с. 168], кинг [Зоконӣ 

1991, с. 181, 182], кингар [Зоконӣ 1991, с. 176], к...н [Зоконӣ 1991, с. 174, 180, 192, 

194], к...ни хар [Зоконӣ 1991, с. 174], кӯдкашон [Зоконӣ 1991, с. 158], қаввод, 

қавводӣ [Зоконӣ 1991, с. 179], қаландар [Зоконӣ 1991, с. 179], қалтабон, қалтабонӣ 

[Зоконӣ 1991, с. 182], қаҳба [Зоконӣ 1991, с. 181], қимор, лут [Зоконӣ 1991, с. 

179], лут додан, лутӣ, маст [Зоконӣ 1991, с. 176], мастӣ [Зоконӣ 1991, с. 176, 179, 

182], маъшуқ [Зоконӣ 1991, с. 177, 181, 182, 188], мубошират [Зоконӣ 1991, с. 

177], муханнас [Зоконӣ 1991, с. 193], ошиқ [Зоконӣ 1991, с. 177], ридан / ритан / 

ристан [Зоконӣ 1991, с. 193, 207, 208], ринд [Зоконӣ 1991, с. 179], ришва, 

сипухтан, соқ [Зоконӣ 1991, с. 177], соқӣ [Зоконӣ 1991, с. 176], суроҳӣ [Зоконӣ 

1991, с. 182], тез додан [Зоконӣ 1991, с. 188], фаҳш, фисқ, фол, фолгир [Зоконӣ 

1991, с. 182], фоҳиша, ҳез / ҳезак [Зоконӣ 1991, с. 146], хоя [Зоконӣ 1991, с. 192, 

197], чалбар [Зоконӣ 1991, с. 177], ҷаллод, ҷимоъ [Зоконӣ 1991, с. 179, 177, 188], 

ҷоҳил, шайтон [Зоконӣ 1991, с. 176], шаётин [Зоконӣ 1991, с. 175], шарбат, шароб 

[Зоконӣ 1991, с. 180, 182, 184, 192], шаробфурӯш [Зоконӣ 1991, с. 182], шаҳват, 

шоҳид [Зоконӣ 2009, с. 108].  
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Аз шумори вожагону ибораҳои хароботиву ғайрипорсоёна он чи дар фавқ 

дарҷ гаштаанд, то ҷое қобили намуна овардан мебошанд, вале дар осори Убайд 

намунаҳои дигар низ вомехӯранд, ки ғайри қобили мисол овардан буда, ҳадди 

ниҳоӣ ва ифроти дуруштгӯӣ ва қабоҳати сухани адибро инъикос менамоянд. 

Чунончи, аз ин қабил вожаҳо яке  «ҷалқзанӣ» мебошад, ки баргирифта аз феъли 

«ҷалқ задан» буда, Убайд онро дар як вожаи воҳид ба кор бурдааст [Зоконӣ 1991, 

с. 180]. Маънии вожаи мазкур ба ҳадде қабеҳ аст, ки муаллифи «Чароғи ҳидоят» 

аз баррасии он худдорӣ карда, танҳо қайд кардааст, ки он дар маънии зишт 

шуҳрат дорад [Маъсумӣ 1966, с. 73]. Чунин вожаҳо агар дар «Ахлоқ-ул-ашроф» 

ҷо-ҷо ба чашм расанд, ҳам дар ҳикоёти форсӣ ва ҳам дар арабии рисолаи 

«Дилкушо» ниҳоят зиёд корбурд шудаанд. Бинобар ин, бо чунин суханони 

дурушту дур аз доираи ахлоқ танҳо бо хондан метавон иктифо кард. 

Ҷуз аз вожаҳои хароботиву ғайрипорсоёна дар осори Убайд вожагоне низ 

истифода гардидаанд, ки ҳарчанд хароботӣ нестанд, аммо ба ҷиҳати инъикос 

намудани хулқу хӯй ва феълу атвори ношоиста ба гурӯҳи манфии вожаҳо вобаста 

мешаванд. Ба ин гурӯҳи вожагон аҳмақ [Зоконӣ 1991, с. 174], бахил [Зоконӣ 1991, 

с. 179], гадомизоҷ, газоф [Зоконӣ 1991, с. 175], дурӯғгӯ [Зоконӣ 1991, с. 179], 

каҷдаҳон, каҷмизоҷ [Зоконӣ 1991, с. 179], кизб, [Зоконӣ 1991, с. 175], қаллоб 

[Зоконӣ 1991, с. 175], сафаҳ [Зоконӣ 2009, с. 106], солус, тамаъ, томеъ [Зоконӣ 

1383, с. 106], хушомадгӯй [Зоконӣ 1991, с. 175, 182] тааллуқ доранд, ки дар матни 

осори адиб ҷо-ҷо истифода гардидаанд.  Ҳамчунин, дар осори Убайд вожагоне аз 

қабили: гург [Зоконӣ 1991, с. 174], калб [Зоконӣ 1991, с. 174], рӯбоҳ [Зоконӣ 1991, 

с. 175], саг, хар [Зоконӣ 1991, с. 174], хирс, хук [Зоконӣ 1991, с. 175] ба чашм 

мерасанд, ки вай онҳоро вобаста ба феълу хислаташон ҷиҳати тасвири абнои 

рӯзгори худ ба кор бурдааст.  

Аз натиҷаи ҷамъбасти басомадии умумии вожагони мазкур маълум мешавад, 

ки аз миёни вожаҳои дорои бори манфӣ дар осори Убайд вожагони хароботӣ ва 

ғайрипорсоёна мақоми болотар доранд ва аз аҳаммияти калидӣ бархурдоранд, 

зеро тавассути онҳо Убайд тамоми ҷомеа ва муҳити даврони худро тасвир намуда, 

кору кирдори ононро ба василаи ин вожагон дар тарозуи ахлоқ баркашидааст. Бо 
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шиносоӣ пайдо кардан бо ҳамчунин вожагон дар баробари чашми хонандагон 

муҳити ниҳоят бадахлоқонаи муаллифи он ҷилвагар мегардад, ки аз сару буни худ 

ба фаҳшу фисқ, лутигариву мубошироти номашрӯъ ва монанди инҳо ғӯтавар 

гардидааст. Бинобар ин, иллати ба кор гирифтани ҳамчунин вожаҳои ношоиставу 

хароб аз ҷониби Убайд вуҷуди ҳамчунин ахлоқ дар муҳити даврони вай мебошад, 

ки вай ҷиҳати тасвири воқеӣ ва ҳаққонии он ногузир истифода аз онҳо намудааст. 

Аз ҷониби дигар, корбурди ҳамин қабил вожагон аст, ки сабки насрпардозии 

Убайдро ба навъе сабки дуруштгӯйӣ ва фаҳшгӯйӣ намуда, салиқаи носирии ӯро аз 

кулли нависандагони пеш ва пас аз вай ба таври возеҳ ҷудо намудааст. Агар 

фаҳшгӯйӣ дар осори адибони қабл аз Убайд низ, аз қабили Ҷалолуддини Балхӣ, 

Фахруддини Ироқӣ ва монанди инҳо, ба назар расад, он ҷо-ҷо ва фосилавӣ аст, 

бинобар ин, бо фаҳшгӯйии Убайд ба ҳеҷ ваҷҳ қиёсшаванда нахоҳад буд. Дар 

осори Убайд ҳадди бебадал ва беқиёси фаҳшгӯйӣ ба назар мерасад, ки 

инъикоскунандаи сабки вижаи нависандагии ӯ мебошад. 

Корбурди вожаҳои номустаъмали арабӣ. Убайди Зоконӣ суханҳои мармузу 

дур аз зеҳнро, ки дар асарҳои баъзе аз нависандагони даврони ӯ мушоҳида 

мешаванд, инчунин, такаллуфу тасаннуъро дар каломи мансур намеписандад.  

Шоҳиди воқеии ин гуфтаҳо асари хурдҳаҷми вай «Мактуби қаландарон» 

мебошад, ки дар он Убайд ба таври киноят услуби гӯшхарошу пуртакаллуфро ба 

ваҷҳе масхара кардааст. Умуман, тамоми осори насрии Убайд аз ҳайси дарку 

фаҳм шоистаи эътирофанд, зеро дар ҳамаи онҳо вай то ҳадди зиёд сухани худро 

содаву равон ва қобили дарк пешниҳод намудааст. Аммо бо вуҷуди ин содагиву 

равонӣ ва оммафаҳмии худ, осори насрии Убайд баъзе вижагиҳоеро низ доро 

мебошанд, ки тавассути онҳо баъзан дарки мазмуни матн ва ҷумлаҳо дар онҳо 

каме мушкил мегардад. Ин мушкилот, пеш аз ҳама, дар сари корбасти баъзе аз 

вожаҳои арабӣ ба чашм мерасад, ки дар қиёс бо дигар вожаҳо камистеъмолтар ё 

маҷҳултаранд ва барои хонандагони доираи васеъ, ки ҷонибдорони лутфи латифи 

ҳикоёти хурду латифаҳо ҳастанд, то дараҷае мушкилотро ба вуҷуд меоранд. Ин 

гуна вожаҳои мушкилфаҳм дар қиёс бо дигар вожагони арабие, ки дар забони 

форсӣ-тоҷикӣ то дараҷаи зиёде ҳазм гаштаанд ва якҷо бо вожагони нобу асил 
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захираи луғавии забони тоҷикиро ташкил медиҳанд, дар осори Убайд мукаррар ба 

чашм мерасанд ва дар муқоиса бо ҳамтоёни арабии худ бо ҳамин ҷиҳати 

камистеъмоливу маҷҳулияшон фарқ мекунанд.  

Вожагони арабии номустаъмал дар осори Убайд бо се роҳ мавриди корбурд 

воқеъ гаштаанд. Яке аз роҳҳои серистеъмолтари онҳоро метавон роҳи озод ё 

бевосита ном гузошт. Дар ин тарз Убайд вожаҳои арабиро ба таври озод, яъне бе 

коргирӣ аз дигар васоит, ки баъдан қайд хоҳанд шуд, истифода намудааст. Ин 

тарз вожагони нисбатан зиёдтарро дар бар мегирад. Аз ҷумла, вожаҳои зерин ба 

ҳамин тарз тааллуқ доранд: амид [Зоконӣ 1991, с. 173], атбоъ [Зоконӣ 1991, с. 

179], атибо [Зоконӣ 1991, с. 204], вақфа [Зоконӣ 1991, с. 170], ваҳиш [Зоконӣ 

1991, с. 191], ғанҷ [Зоконӣ 1991, с. 169], ғулво [Зоконӣ 1991, с. 163], зокиёт 

[Зоконӣ 1991, с. 163], инфиол [Зоконӣ 1991, с. 168, 172], истиғно [Зоконӣ 1991, с. 

169], истисқо [Зоконӣ 1991, с. 201], иштиқоқ [Зоконӣ 1991, с. 165], қорура [Зоконӣ 

1991, с. 189], мабтар [Зоконӣ 1991, с. 173], мағзуб [Зоконӣ 1991, с. 162], мағфур 

[Зоконӣ 1991, с. 186], максур [Зоконӣ 1991, с. 173], мақомир [Зоконӣ 1991, с. 181], 

марҳун [Зоконӣ 1991, с. 173], матбах [Зоконӣ 1991, с. 187], матбахӣ [Зоконӣ 1991, 

с. 187], мафлук [Зоконӣ 1991, с. 173], маҳзуз [Зоконӣ 1991, с. 160], машғала 

[Зоконӣ 1991, с. 179], мисдоқ [Зоконӣ 1991, с. 169], мувлад [Зоконӣ 1991, с. 165], 

музаввир [Зоконӣ 1991, с. 179], музҳик [Зоконӣ 1991, с. 176], муил [Зоконӣ 1991, 

с. 162], мумос(с) [Зоконӣ 1991, с. 203], мустаор [Зоконӣ 1991, с. 169], мустаҳиқ 

[Зоконӣ 1991, с. 180], мустаҳлик [Зоконӣ 1991, с. 173], мусҳил [Зоконӣ 1991, с. 

189], мутаваттин [Зоконӣ 1991, с. 169], муталаззиз [Зоконӣ 1991, с. 160], 

мутамаккин [Зоконӣ 1991, с. 169], салаф [Зоконӣ 1991, с. 172], салита [Зоконӣ 

1991, с. 181], сахат [Зоконӣ 1991, с. 162], сиёқат [Зоконӣ 1991, с. 212], сотеъ 

[Зоконӣ 1991, с. 178], тавил [Зоконӣ 1991, с. 164], танаъъум [Зоконӣ 1991, с. 180], 

тараккум [Зоконӣ 1991, с. 169], тафарруҷ [Зоконӣ 1991, с. 189], тахаллуф [Зоконӣ 

1991, с. 193], таҳиёт [Зоконӣ 1991, с. 163], таъзиб [Зоконӣ 1991, с. 201], томиёт 

[Зоконӣ 1991, с. 178], унфувон [Зоконӣ 1991, с. 170], фассод [Зоконӣ 1991, с. 198], 

фаҳул [Зоконӣ 1991, с. 172], фуқоъ [Зоконӣ 1991, с. 193], фуқоӣ [Зоконӣ 1991, с. 
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193], ҳаммол [Зоконӣ 1991, с. 204], ҳирмон [Зоконӣ 1991, с. 173], ҷалса [Зоконӣ 

1991, с. 170]. 

Дар ҳисоби омории мо вожагони тарзи мазкур 55 ададро ташкил медиҳанд. 

Албатта, ин ҷо вожагоне ҳисоб гардидаанд, ки дар қиёс бо дигар вожаҳои арабӣ 

дар забони форсӣ-тоҷикӣ басо камистеъмоланд, вагарна шумори умумии вожаҳои 

арабӣ дар осори Убайд аз ҳазорҳо убур мекунад. Вожаҳои зикршуда дар қиёс бо 

дигар вожаҳои арабии дар осори Убайд истифодашуда аз ҳайси дарку фаҳм 

нисбатан мушкилтаранд, зеро онҳо, аввал ин ки, хосси забони муҳовара ва 

гуфтугӯӣ нестанд, сониян, дар қиёс ба манзараи умумии сабки насрпардозии 

Убайд, ки сабки содабаёнист, ҳодисаи ғайри маъмул мебошанд. Вале бояд дар 

назар гирифт, ки имтизоҷи тарзи баёни сода ба иттифоқи вожаҳои номаънусу 

мушкилфаҳм, дар навбати худ, яке аз вижагиҳои нависандагии Убайди Зоконӣ ба 

ҳисоб меравад. Иллати бакоргирии вожаҳои мазкур дар ҳикоёту латоиф ва 

таърифоту пандномаҳои Убайд дар ҳадафи ниҳоии муаллифи онҳо нуҳуфтааст. 

Зеро, чунонки қаблан зикр гардид, Убайд тамоми навиштаҷоти ҳазломезу 

танқидии худро ба бузургони давр нигаронида буд, ки худи вай онҳоро бо 

тамасхур «асҳобино» ном гирифтааст. Бар ин бузургон, дар баробари аъёну 

ашроф ва аҳли дарбор, намояндагони қишри бузурги руҳонӣ низ тааллуқ 

доштанд, ки ҳама аҳли фазлу дониш низ буданд. Бинобар ҳамин, Убайд дар осори 

насрии хеш вожагони зиёди номаънуси арабиро ба кор гирифта, тавассути онҳо 

танзу кинояҳои талхеро ба бузургони даврони худ равона сохтааст.  

Гурӯҳи дувум вожагоне мебошанд, ки тавассути артикли арабии «ал» дар 

матни осори адиб истифода гардидаанд. Ба инҳо вожагоне, амсоли «анин» 

[Зоконӣ 1991, с. 193], «калб» [Зоконӣ 1991, с. 174], «машкур» [Зоконӣ 1991, с. 

177], «мудаббир» [Зоконӣ 1991, с. 177], «мутанаъъим» [Зоконӣ 1991, с. 177], 

«саълук» [Зоконӣ 1991, с. 177] дохил мешаванд. Дар ин маврид ҳам бояд зикр 

кард, ки вожагоне, ки ба василаи артикли «ал» дар осори Убайд корбурд шудаанд, 

нисбат ба вожагоне, ки бе артикл, яъне ба таври озод истифода шудаанд, ба 

маротиб камтаранд. Дар ин бора боз дар охири ҳамин фасл муфассалтар баҳс 

хоҳем кард. 
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Ба гурӯҳи сеюм вожагоне дохил мешаванд, ки дар матни осори Убайд дар 

таркиби феълҳо истифода шудаанд, яъне ҷузъе аз феълҳои таркибӣ ба ҳисоб 

мераванд. Ба инҳо вожагони зерин дохил мешаванд: ақила [Зоконӣ 1991, с. 194], 

илҳоҳ [Зоконӣ 1991, с. 189], қиём [Зоконӣ 1991, с. 189], маншақ [Зоконӣ 1991, с. 

164], мултафит [Зоконӣ 1991, с. 172], мумталӣ [Зоконӣ 1991, с. 192], муохазат 

[Зоконӣ 1991, с. 162], муставлӣ [Зоконӣ 1991, с. 165], мутаворӣ [Зоконӣ 1991, с. 

163], мутанаффир [Зоконӣ 1991, с. 192], осим [Зоконӣ 1991, с. 162], талқин 

[Зоконӣ 1991, с. 186], таъдиб [Зоконӣ 1991, с. 191]. Ба василаи вожаи «ақила» 

Убайд феъли таркибии «ақила будан»-ро тавассути бандаки феълии «аст» (дар 

шакли ихтисории он) сохтааст: «Зан гуфт: «Инро дегу ҳезум ва олот бояд ва дарди 

саре бошад ва ақилаест» [Зоконӣ 1991, с. 194]. «Ақила» ин ҷо дар маънии 

бесамарӣ ва кори ношуданӣ истифода гардидааст. Бо вожаи «қиём», ки маънои 

«рост истодан»-ро дорад, бо коргирӣ аз феъли ёридиҳандаи «намудан» феъли 

таркибии «қиём намудан»-ро дар маънои «даст ба коре задан» ё «ба коре камари 

ҳиммат бастан» истифода намудааст: «Агар хидмате дигар боқӣ аст, бифармой, то 

қиём намоем» [Зоконӣ 1991, с. 189]. Тавассути вожаи «илҳоҳ», ки дар кутуби 

луғат дар маънии «дархосту илтимос» омадааст, феъли «илҳоҳ намудан»-ро ба 

кор гирифтааст: «Абӯалӣ гуфт: «Ин мушкилтар». Чун илҳоҳ намуд, гуфт...» 

[Зоконӣ 1991, с. 189]. Ба василаи вожаи «маншақ», ки маънояш  шикаста шудан ва 

таркидан мебошад [128-1, 981], феъли «маншақ шудан»-ро ба кор бурдааст: 

«Ногоҳ тарфе аз хона ва рукне аз кошона маншақ шуд ва аз он иштиқоқ шахсе рӯй 

намуд» [Зоконӣ 1991, с. 164-165]. Ба ҳамин минвол, тавассути вожаи «мултафит» 

феъли таркибии «мултафит шудан»-ро дар шакли инкории он: «мултафит 

нашудан» (дар маънии беаҳаммият ва беилтифот шудан) [Зоконӣ 1991, с. 172], 

тавассути вожаи «мумталӣ» феъли «мумталӣ будан» (дар маънии сер будан) 

[Зоконӣ 1991, с. 192], бо вожаи «мутаворӣ» феъли «мутаворӣ шудан» (дар маънои 

нопадид ва пинҳон шудан) [Зоконӣ 1991, с. 163], бо вожаи «осим» феъли 

таркибии «осим гардидан» (дар маънои гунаҳгор гардидан, осӣ шудан) [Зоконӣ 

1991, с. 162], ба василаи вожаи «муохазат» феъли «муохазат кардан» (дар маънои 

ҷазо додан) [Зоконӣ 1991, с. 162], тавассути вожаи «муставлӣ» феъли «муставлӣ 
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шудан» (дар маънои ғолиб омадан) [Зоконӣ 1991, с. 165],  бо вожаи 

«мутанаффир» феъли «мутанаффир шудан» (дар маънои нафрат кардан) [Зоконӣ 

1991, с. 192], бо вожаи «талқин» феъли таркибии «талқин гуфтан» (дар маънои 

дуо хондан) [Зоконӣ 1991, с. 186] ва ба воситаи вожаи «таъдиб» феъли таркибии 

«таъдиб кардан»-ро (дар маънои адаб кардан) [Зоконӣ 1991, с. 191] истифода 

бурдааст. 

Калимаҳои мушкилфаҳми арабӣ бештар дар «Ахлоқ-ул-ашроф» истифода 

шудаанд. Ба муҷиби ҳамин вижагӣ аст, ки забони асари мазкур нисбат бар дигар 

осори вай мушкилфаҳмтару тааммулталаб ва барои на ҳар хонандае дастрас аст. 

Дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ҳудуди 117 вожаи камистеъмол ё маҷҳули арабӣ дарёфт 

шудаанд, ки қисмати зиёди онҳо ба таври озод, яъне бе феъл ва қисмати камтари 

он дар таркиби феъл истифода шудаанд. Вожаҳои қисмати аввалро, дар навбати 

худ, мо ба ду гурӯҳи дигар ҷудо намудем: вожаҳои якҷузъаву сода ва вожаҳое, ки 

аз байн бо артикли «ал» бо ҳам пайваст шудаанд. Гурӯҳи нахустин вожаҳои 

зиёдеро дар ҳудуди 80% фаро мегирад: абавайн [Зоконӣ 1991, с. 150],  авдат 

[Зоконӣ 1991, с. 160],  аднӣ [Зоконӣ 1991, с.159],  азмина [Зоконӣ 1991, с. 147],  

арзал [Зоконӣ 1991, с. 161],  асваъ [Зоконӣ 1991, с. 150],  атиббо [Зоконӣ 1991, с. 

141],  базл [Зоконӣ 1991, с. 141],  диноат [Зоконӣ 1991, с. 159],  золика [Зоконӣ 

1991, с. 141],  ибтол [Зоконӣ 1991, с. 158],  изғос [Зоконӣ 1991, с. 154],  иктисоб 

[Зоконӣ 1991, с. 159],  иқоб [Зоконӣ 1991, с. 144],  иқтиноъ [Зоконӣ 1991, с. 159],  

инҳисор [Зоконӣ 1991, с. 158],  исм (бо сои мусалласа) [Зоконӣ 1991, с. 162],  

истикмол [Зоконӣ 1991, с. 142],  иститоат [Зоконӣ 1991, с. 143],  ифозат [Зоконӣ 

1991, с. 141],  ифсод [Зоконӣ 1991, с. 158],  иҳлом [Зоконӣ 1991, с. 154],  

калбатайн [Зоконӣ 1991, с. 153],  киёсат [Зоконӣ 1991, с. 146],  кисват [Зоконӣ 

1991, с. 141], курур [Зоконӣ 1991, с. 142],  қаҳба [Зоконӣ 1991, с. 157],  қосир 

[Зоконӣ 1991, с. 142], мақлуб [Зоконӣ 1991, с. 156],  мандуб [Зоконӣ 1991, с. 149],  

манкуб [Зоконӣ 1991, с. 149],  манокиҳ [Зоконӣ 1991, с. 145],  мансух [Зоконӣ 

1991, с. 143],  манут [Зоконӣ 1991, с. 143, 148],  маншур [Зоконӣ 1991, с. 141],  

маокил [Зоконӣ 1991, с. 145],  маориҷ [Зоконӣ 1991, с. 141],  маркуз [Зоконӣ 1991, 

с. 156],  масун [Зоконӣ 1991, с. 141],  мафлук [Зоконӣ 1991, с. 156],  маҳсур 
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[Зоконӣ 1991, с. 141], маҳҷуб [Зоконӣ 1991, с. 145],  маҷбул [Зоконӣ 1991, с. 158],  

маъдуд [Зоконӣ 1991, с. 141], машориб [Зоконӣ 1991, с. 145],  милҳ [Зоконӣ 1991, 

с. 156],  мисдоқ [Зоконӣ 1991, с. 147],  мувдаъ [Зоконӣ 1991, с. 156],  муғоир 

[Зоконӣ 1991, с. 157],  музояқа [Зоконӣ 1991, с. 154],  муил [Зоконӣ 1991, с. 162],  

муқотилат [Зоконӣ 1991, с. 146],  мутаваллот [Зоконӣ 1991, с. 142],  муталаззиз 

[Зоконӣ 1991, с. 160],  мутасарриф [Зоконӣ 1991, с. 141],  муҳаққар [Зоконӣ 1991, 

с. 154], муҳлика [Зоконӣ 1991, с. 142],  муҳтоҷилайҳи [Зоконӣ 1991, с. 155],  нас(с) 

[Зоконӣ 1991, с. 153],  наҷдат [Зоконӣ 1991, с. 145],  разонат [Зоконӣ 1991, с. 153],  

сабъӣ / сабуӣ [Зоконӣ 1991, с. 145],  сахат [Зоконӣ 1991, с. 144, 162],  сиёқ [Зоконӣ 

1991, с. 142], соил [Зоконӣ 1991, с. 157],  суқот [Зоконӣ 1991, с. 152],  танзил 

[Зоконӣ 1991, с. 153],  тараффуъ [Зоконӣ 1991, с. 145],  тасаллут [Зоконӣ 1991, с. 

145],  тасҳиф [Зоконӣ 1991, с. 155],  таҳлия [Зоконӣ 1991, с. 152],  таҳошӣ [Зоконӣ 

1991, с. 148],  таъбия [Зоконӣ 1991, с. 146],  тоин [Зоконӣ 1991, с. 155],  

тумаънинат [Зоконӣ 1991, с. 155],  турраҳот [Зоконӣ 1991, с. 153],  улув(в) [Зоконӣ 

1991, с. 155],  фассод [Зоконӣ 1991, с. 154],  фузул [Зоконӣ 1991, с. 159],  хатир 

[Зоконӣ 1991, с. 142],  хоиб [Зоконӣ 1991, с. 156],  хосир [Зоконӣ 1991, с. 156],  

хубс [Зоконӣ 1991, с. 148],  хузлон [Зоконӣ 1991, с. 149],  ҳалият [Зоконӣ 1991, с. 

145],  ҳаҷҷом [Зоконӣ 1991, с. 159],  шақоват [Зоконӣ 1991, с. 150],  шамотат 

[Зоконӣ 1991, с. 146],  шанеъ [Зоконӣ 1991, с. 147],  шофӣ [Зоконӣ 1991, с. 142].   

Чунонки дида мешавад, кулли вожаҳои зикршуда аз ҳайси дарку фаҳм нисбат 

ба вожагони арабие, ки дар забони муҳовараву гуфтугӯӣ мустаъмаланд, ба ҷиҳати 

маҷҳуливу камистеъмолии худ фарқ менамоянд. Агар баъзе аз вожагони 

ҳамрешаи намунаҳои боло дар забони муҳовара мавриди истифода қарор гирифта 

бошанд (масалан: аз маркуз – марказ, аз мафлук – фалак, аз фузул – фазл, фозил, 

аз мутасарриф – тасарруф, аз муҳлика – ҳалок, аз хатир – хатир ва ғ.), аз аксари 

онҳо ягон вожаи ҳамрешаашон дар забони мардум истифода намешавад.   

Дар «Ахлоқ-ул-ашроф» вожаҳое, ки бо артикли «– ал» мураккаб гаштаанд, 

низ истифода шудаанд, ба мисли: ақсалғоя [Зоконӣ 1991, с. 160],  воҷибулвуҷуд 

[Зоконӣ 1991, с. 141], салимулқалб [Зоконӣ 1991, с. 153].   
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Яке аз сабабҳои мушкилтар гаштани услуби баёни «Ахлоқ-ул-ашроф» бо 

феъл ба кор гирифтани онҳо мебошад. Дар асари мазкур тавассути вожаҳои 

индирос [Зоконӣ 1991, с. 142],  инқиёд [Зоконӣ 1991, с. 145],  итлоқ [Зоконӣ 1991, 

с. 147], ихтилоҷ [Зоконӣ 1991, с. 143],  мағзуб [Зоконӣ 1991, с. 162],  мандуб 

[Зоконӣ 1991, с. 149], манкуб [Зоконӣ 1991, с. 149], манут [Зоконӣ 1991, с. 154], 

марвӣ [Зоконӣ 1991, с. 152],  маркуз [Зоконӣ 1991, с. 143],  масруф [Зоконӣ 1991, 

с. 144, 150],  маҳзуз [Зоконӣ 1991, с. 141], маҳҷуб [Зоконӣ 1991, с. 145], маҷбул 

[Зоконӣ 1991, с. 158], мубарҳан [Зоконӣ 1991, с. 149], мувозабат [Зоконӣ 1991, с. 

162], музайян [Зоконӣ 1991, с. 157],  музмаҳил [Зоконӣ 1991, с. 155],  мунқатеъ 

[Зоконӣ 1991, с. 161],  мунҳанӣ [Зоконӣ 1991, с. 143], муохазат [Зоконӣ 1991, с. 

162],  муставлӣ [Зоконӣ 1991, с. 156], мустазҳир [Зоконӣ 1991, с. 153],  мустаид 

[Зоконӣ 1991, с. 143], мутабоин [Зоконӣ 1991, с. 145], мутадовил [Зоконӣ 1991, с. 

142],  мутазаммин [Зоконӣ 1991, с. 156],  муталошӣ [Зоконӣ 1991, с. 144, 150],  

мутамозиҷ [Зоконӣ 1991, с. 145],  мутанаффир [Зоконӣ 1991, с. 156, 157],  

мутоваат [Зоконӣ 1991, с. 145], муфохират [Зоконӣ 1991, с. 152], муҳаққақ 

[Зоконӣ 1991, с. 153], муҷавваф [Зоконӣ 1991, с. 159],  сало [Зоконӣ 1991, с. 157],  

тааллум [Зоконӣ 1991, с. 160],  тазоюд [Зоконӣ 1991, с. 152], тасаллут [Зоконӣ 

1991, с. 155], тасҳиф [Зоконӣ 1991, с. 155], тараффуъ [Зоконӣ 1991, с. 152], таҳрис 

[Зоконӣ 1991, с. 152], шақоват [Зоконӣ 1991, с. 150] феълҳои гуногун истифода 

гардидаанд. Масалан: «ба муқотилат даромадан» дар маънои ба ҷанг даромадан, 

«ба тасҳиф хондан» дар маънои хато хондан, «дар тазоюд будан» дар маънои 

давом кардан ва зиёд шудан, «дар шақоват мондан» дар маънои ба бадбахтӣ 

гирифтор шудан, «индирос пазируфтан» дар маънои куҳна шудан,  «итлоқ 

кардан» дар маънои гузоштан ва додан, «ихтилоҷ будан» дар маънои ошуфта 

будан, «мағзуб гардонидан» дар маънои зери қаҳру итоб қарор додан, «мандуб ва 

манкуб мондан» дар маънои мотамзадаву бадбахт мондан, «манут будан» дар 

маънои вобаста будан, «марвист» дар маънои ривоят кунанд, «маркуз будан» дар 

маънои мутамарказ будан, «масруф доштан» ва «масруф фармудан» дар маънои 

сарф намудан, «маҳҷуб мондан» дар маънои пинҳон мондан, «маҷбул будан» дар 

маънои зотиву табиӣ будан, «мубарҳан гардонидан» дар маънои далелноку 
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асоснок намудан, «мувозабат намудан» дар маънои амал намудан, «музайян 

будан» дар маънои ороста будан, «музмаҳил шудан» дар маънои вайрону бӯгин 

шудан, «мунқатеъ шудан» дар маънои қатъ гаштан, «мунҳанӣ шудан» дар маънои 

каҷ шудан, «муохазат кардан» дар маънои сарзанишу танбеҳ кардан, «муставлӣ 

шудан» дар маънои ғолиб омадан, «мустазҳир гардондан» дар маънои зоҳир 

намудан, «мутабоин будан» дар маънои фарқ кардан, «мутазаммин будан» дар 

маънои дар бар гирифтан, «муталошӣ шудан» дар маънои нест гаштан, 

«мутамозиҷ гардондан» дар маънои омехта гардонидан, «мутанаффир 

гардонидан» дар маънои бадбин намудан, «мутоваат кардан» дар маънои тобеъ 

будан, «муфохарат намудан» дар маънои фахр кардан, «муҳаққақ шудан» дар 

маънои собит ва равшан шудан, «муҷавваф будан» дар маънои холиву бемаънӣ 

будан, «тасаллут будан» дар маънои ҳоким будан, «тараффуъ будан» дар маънои 

баландгир будан, «таҳрис кардан» дар маънои завқманд намудан.  

Доираи истифодаи феълҳои тавассути вожаҳои номаънуси арабӣ сохташуда 

васеъ буда, дар ҳамаи осори Убайди Зоконӣ дучор мешаванд, аммо аз нигоҳи 

басомад дар «Ахлоқ-ул-ашроф» бештар ба чашм мерасанд. Яке аз хусусиятҳои 

назарраси «Ахлоқ-ул-ашроф» ҳам дар истифодаи мукаррари ҳамчунин феълҳои 

таркибӣ инъикос мегардад, ки сабаби фарқияти он аз дигар осори муаллиф 

гардидаанд. Аммо истифодаи ҳамчунин вожаҳо дар таркиби феълҳои форсӣ-

тоҷикӣ то ҷое дарки маъниро дар матни осори Убайд мушкилтару 

тааммулталабтар гардонад ҳам, муҷиби сангинии матни онҳо намегардад. Зеро 

сабки Убайд, дар умум, сабки сода аст ва дар қиёс бо насри қабл аз вай ва осори 

муосиронаш хеле равонтару содатар аст. Як хусусияти ҳунари нависандагии 

Убайд боз дар он инъикос меёбад, ки бо вуҷуди истифода аз баъзе вожаҳои 

мушкилфаҳми арабӣ дар осори ӯ, дар шиносоӣ бо матни онҳо ва фурӯравӣ  дар 

умқи онҳо, аз муҳтавову равиши тарҳи мавзуъ маонии он вожаҳо бе муроҷиат ба 

кутуби луғат низ аксаран дар назари хонанда возеҳ мегардад ва вай маънои 

тахминии вожаҳоро муайян карда метавонад.  

Феълҳои ноби форсӣ-тоҷикӣ дар тарҳбандии ҷумлаҳо. Яке аз вижагиҳои 

дигари осори насрии Убайд дар истифодаи феълҳои асили форсӣ-тоҷикӣ 
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мушаххас мешавад. Бо ин ки дар матни осори Убайд вожаҳои асил ва ё ба 

истилоҳ, куҳнаи форсӣ дар алоқа ба ҳама ҳиссаҳои нутқ бисёр ба чашм мерасанд, 

дар ин маврид ҷилваи вожаҳои феълӣ бештар аст. Агар дар осори Убайд феълҳои 

тавассути вожаҳои арабӣ созмонёфта аз вижагиҳои назарраси ҳунари 

нависандагии вай маҳсуб гардад, истифода аз феълҳои ноби форсӣ-тоҷикӣ низ яке 

аз хусусиятҳои хосси сабки фардии вай ба шумор меравад. Зеро вуҷуди ҳамин 

феълҳои ноб аст, ки бар осори Убайд як навъ асолати хос мебахшад ва насри ӯро 

аз насри сангини душворфаҳм ва тасаннуъ ҷудо менамояд. Ин хусусият қариб дар 

ҳама осори насрии Убайд мушоҳида мешавад. Аз назари корбурди вожаҳои асил 

осори Убайдро, дар маҷмуъ, метавон бо «Нафсат-ул-масдур»-и Нуриддин 

Муҳаммади Насавӣ, донишманди маъруфи наздик бо замони Убайд шабеҳ 

донист, ки вай ҳам, чунонки Маликушшуаро Баҳор қайд карда, «дар истеъмоли 

алфозу ҷумлаҳои куҳна ва овардани афъоли қадимӣ бештар аз ҳамгинон таваҷҷуҳ 

доштааст» [Баҳор 1375, с. 8].  

Дар осори Убайд феълҳое истифода гардидаанд, ки то ҳанӯз ҳам дар забони 

кулли форсизабонон ва аз ҷумла тоҷикон, маҳфуз монда, мавриди истифода қарор 

мегиранд. Ин феълҳои асили форсӣ-тоҷикӣ дар матни осори Убайд ба ду гуна: 

сохта ва таркибӣ корбурд шудаанд. Аз ҷумлаи феълҳои навъи аввал ангехтан 

[Зоконӣ 1991, с. 161], андохтан [Зоконӣ 1991, с. 156],  анҷомидан [Зоконӣ 1991, с. 

164], барандохтан [Зоконӣ 1991, с. 156], боздоштан [Зоконӣ 1991, с. 147], будан 

[Зоконӣ 1991, с. 170], буридан [Зоконӣ 1991, с. 179], варзидан [Зоконӣ 1991, с. 

152, 162], гумоштан [Зоконӣ 1991, с. 142], даррасидан [Зоконӣ 1991, с. 151], 

дарҷунбонидан [Зоконӣ 1991, с. 170], пардохтан [Зоконӣ 1991, с. 152], тезидан 

[Зоконӣ 1991, с. 179], фармудан [Доғистонӣ 2018, с. 165], хондан [Зоконӣ 1991, с. 

156, 180], часпонидан [Зоконӣ 1991, с. 168], шумурдан [Зоконӣ 1991, с. 179] ба 

ҳисоб мераванд. Як ҷиҳати истифодаи феълҳои мазкур дар тобишҳои маъноии 

онҳо инъикос мегардад. Масалан, феъли «ангехтан»-ро Убайд дар маънои сохтану 

эҷод намудан, «барандохтан»-ро дар маънои вайрону хароб сохтан, «гумоштан»-

ро дар маънои сарф кардан, «хондан»-ро дар маънои даъват кардан истифода 

кардааст. Хусусияти дигари феълҳои бакорбурдаи Убайд дар халқияти онҳо 
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инъикос мегардад, чун онҳо то ҳол ҳам дар забони зиндаи мардум мустаъмаланд. 

Аз зумраи ин гуна феълҳо феъли «чапондан» / «часпонидан» мебошад, ки дар 

маънои пайванд кардан ва васл додан истифода мешавад: «Чора он донист, ки ду 

тора мӯе аз к...ни худ барканд ва бар занахи эшон часпонид» [Зоконӣ 1991, с. 168]. 

Яке аз хусусиятҳои услубии осори Убайд истифодаи махсуси феълҳо дар 

шакли қадима ба ҳисоб меравад, ки дар замони гузашта (дар ҳар ду шумора) 

тавассути пасванди «ӣ» созмон мепазируфт ва маънои нақлиро ифода менамуд. 

Ин тарз дар осори Убайд дар мисоли чунин феълҳо ба чашм мерасад: варзидан, 

гирифтан, гуфтан, додан, доштан, кардан, намудан, пардохтан ва пӯшонидан Аз 

ҷумла: «варзидӣ» ба ҷойи меварзид, «гуфтандӣ» ба ҷойи мегуфтанд, «додӣ» ба 

ҷойи медод, «доштандӣ» ба ҷойи медоштанд, «кардандӣ» ба ҷойи мекарданд, 

«намудандӣ» ба ҷойи менамуданд, «пардохтандӣ» ба ҷойи мепардохтанд ва 

«пӯшонидӣ» ба ҷойи мепӯшонид [Зоконӣ 1991, с. 150, 152]. Масалан: «Агар, 

масалан, шахсе гуруснаеро таом додӣ ё бараҳнаеро бипӯшонидӣ, ё дармондаеро 

даст гирифтӣ, аз он ор надоштӣ ва то ҳадде дар ин боб муболиға намудандӣ, ки 

агар касе ин сират варзидӣ, ӯро сано гуфтандӣ ва қатъан ӯро бад-ин сабаб айб 

накардандӣ. Ва уламо дар таҳлияи зикри ҷамили ӯ кутуб пардохтандӣ ва шуаро 

мадҳ гуфтандӣ» [Зоконӣ 1991, с. 152].  

Хусусияти дигари бакоргирии феъл дар осори Убайд дар шакли истидъоӣ 

истифода намудани феъл аст. Феъли «марасод» аз зумраи ҳамин навъи феъл аст, 

ки дар шакли истидъо ё хоҳиш корбурд шудааст: «Ва ин бало, ки ман мушоҳида 

кардам, ҳаргиз ғубори ваҳшати ӯ ба домани ҷамоли беҳамоли ту марасод» 

[Зоконӣ 1991, с. 171].  

Қисмати аъзами феълҳои ноби форсӣ-тоҷикии осори Убайд ба гунаи 

таркибии он тааллуқ доранд, аз ҷумла: бадур доштан [Зоконӣ 1991, с. 171], баҳра 

будан [Зоконӣ 1991, с. 148], баҳраманд шудан [Зоконӣ 1991, с. 178], гусаста 

шудан [Зоконӣ 1991, с. 151], густох шудан [Зоконӣ 1991, с. 156], дарнишаста 

будан [Зоконӣ 1991, с. 174], ор надоштан [Зоконӣ 1991, с. 145], пайдо шудан 

[Зоконӣ 1991, с. 178], пӯшида намондан [Зоконӣ 1991, с. 141], рӯй бартофтан 

[Зоконӣ 1991, с. 171], сано гуфтан [Зоконӣ 1991, с. 145], сарфароз шудан [Зоконӣ 
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1991, с. 151], сипарӣ шудан [Зоконӣ 1991, с. 152], сутурда шудан [Зоконӣ 1991, с. 

144], тез додан [Зоконӣ 1991, с. 182], холӣ гузоштан [Зоконӣ 1991, с. 168], хуш 

доштан [Зоконӣ 1991, с. 179], шабехун овардан [Зоконӣ 1991, с. 154]. Баъзе аз 

феълҳои мазкур ҳам дар матни осори Убайд дорои тобишҳои махсуси маъноӣ 

мебошанд. Масалан, феъли «холӣ гузоштан» дар маънои маҳрум кардан истифода 

шудааст: «Фарёд бароварданд, ки эй шайх, занахи мискини мо чӣ гуноҳ кардааст, 

ки аз неъмати биҳишт холӣ мегузорӣ?» [Зоконӣ 1991, с. 168]. Ҳамчунин, феъли 

«бадур доштан» дар маънии нест гардонидан ба кор гирифта шудааст: «Худоё, 

шарри риш аз ҳамгинон бадур дор» [Зоконӣ 1991, с. 171]. Ҷуз аз намунаҳои боло 

феълҳои дигар низ дар матни осори Убайд дорои тобишҳои махсуси маъноӣ 

мебошанд. Аз ҷумлаи инҳо феъли «дароз кашидан» дар маънои тӯл кашидан, «ор 

надоштан» дар маънои шарму ибо накардан, «сано гуфтан» дар маънои мадҳ 

гуфтан, «пардохтан» дар маънои навиштан ва монанди инҳо мебошанд [Зоконӣ 

1991, с. 145, 153].    

Феълҳои ноб агар, аз як тараф, асолати матни осори Убайдро таъмин 

намоянд, аз сӯйи дигар, захираи луғавии забони форсӣ-тоҷикиро ғанӣ 

мегардонанд. Як нуктаро дар ин маврид қайд кардан шоиста аст, ки ҳанӯз чанд 

аср қабл аз замони Убайд дар забони форсӣ аллакай марҳалаи имтизоҷ ё омезиши 

вожаҳои феълии арабӣ бо форсӣ ва дар ибораҳои феълии форсӣ-тоҷикӣ ҷойгузин 

кардани воҳидҳои арабӣ оғоз ёфта, дар замони Убайд ин равиш ба нуқтаи ниҳоии 

худ расида буд ва корбурди феълҳои арабӣ дар иборасозии форсӣ-тоҷикӣ ба 

манзалаи як амри воқеӣ дар навиштору хат гардида буд. Ҳатто, чунонки 

муҳаққиқон муайян намудаанд, яке аз хусусиятҳои назаррас дар «Калила ва 

Димна»-и Абулмаолии Насруллоҳи Муншӣ ин корбурди ибораҳои зиёди феълӣ бо 

вожаҳои форсиву арабӣ ба ҳисоб меравад [Тамимдари 2007, с. 108]. Ҳол он ки 

Насруллоҳ дар асри панҷуми ҳиҷрӣ, дар даврони Салҷуқиён ва Ғазнавиён мезист, 

ӯ қаблан дабири Баҳромшоҳи Салҷуқӣ ва писараш Хусравшоҳ ва баъдан дар 

дастгоҳи Ғазнавиён вазири Хусравмулки Ғазнавӣ буд, яъне аз ҳайси замон се қарн 

бар Убайд пешӣ дошт.  
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Чунонки дида мешавад, Насруллоҳ дабир, яъне муншии дарбор буд ва 

фаъолияти дарбории вай бо навиштану тасҳеҳ ва таҳрири навиштаҷоти марбути 

корҳои девонӣ ва, пеш аз ҳама, асноду ҳуҷҷатҳо иртибот дошт. Аз ин бармеояд, 

ки чунин ҳолат, яъне корбурди муарработ, хусусан дар боби феъл ва омезиши 

воҳидҳои форсиву арабӣ, дар ин маврид дар забони форсӣ-тоҷикӣ, махсусан дар 

муҳитҳои дарборӣ, миёни муншиёну дабирон ва шахсони донишманд бештар 

мушоҳида мегардид, чун яке аз лавозими фазлфурӯшӣ дар ҳитаи дарбор ва аъёну 

ашроф истифода аз алфози арабӣ ба ҳисоб мерафт. Ин ҳолат дар замони Убайд 

аллакай ҳукми амри марсуму урфиро гирифта буд, чунонки адиб дар ин маврид 

дар «Ахлоқ-ул-ашроф» аз даҳони худи «асҳобино», яъне бузургони давр 

муарработи зиёдро бо танзу киноя ба кор гирифта ва ба ин тариқ онҳоро ба боди 

масхара кашидааст. Ҳамин аст, ки Маликушшуаро Баҳор дар ишорат бар ин 

мавзуъ насри замони Убайдро мавриди интиқод қарор дода, қайд менамояд: 

«Дабирони эронӣ аз худи аъроб ҳам дар истеъмоли калимоти арабӣ ва луғоти 

ғариба ва тафаннунҳои лотоял ва итнобҳои мумилл... ва фазлфурӯшӣ пеш 

меафтанд ва маъмум бар имом сабқат меҷӯяд» [Баҳор 1349, с. 288]. 

Дар чунин вазъе, ки арбоби фазл нисбат ба забони арабӣ таваҷҷуҳи ифротӣ 

зоҳир намуда, аз истеъмоли вожаҳои забони худ парҳез мекарданд ва нисбат ба 

мутарассилону дабирони асрҳои қаблӣ  дар ин амр таассуби шадид нишон 

медоданд, даст задани Убайд ба вожаҳои асили форсӣ, боз ҳам феълҳои ноб, 

албатта, шоистаи ситоиш буда, ҳамчунин, аз ибтикороти ӯ дар ин маврид ба ҳисоб 

меравад.  

Истифодаи вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ бо артикли арабии «ал». Яке аз 

хусусиятҳои забониву услубии насри Убайди Зоконӣ дар он инъикос мегардад, ки 

вай вожагони форсӣ-тоҷикиро тавассути артикли «ал» ба кор мегирад, ки хосси 

забони арабӣ буда, он дар забони мазкур вазифаи маълуму мушаххас намудани 

вожаҳоро иҷро мекунад. Ин ҳолат дар рисолаи «Даҳфасл» мушоҳида мешавад. 

Эҳтимол меравад, бо артикли – ал ба кор бурдани вожагони тоҷикӣ аз ҷониби 

Убайд беҷиҳат нест, дар он ҳадафи махсуси муаллиф ниҳон аст. Чун муҳтавои 

рисолаи «Даҳфасл» ҳаҷву масхараи абнои рӯзгори муаллифи он, хусусан, 
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бузургони даврони вай аст, артикли – ал низ ба сифати танзу киноя корбурд 

шудааст ва дар он як навъ «эҳтирому бузургдошт»-и аҳли давлат, аъёну ашроф ва, 

хусусан, руҳониёни воломақом ниҳон аст.  

Дар «Даҳфасл»-и Убайд вожагоне, ки ба василаи артикли мазкур истифода 

гардидаанд, вобаста ба маънову мазмун гуногунанд ва ба мафҳумҳои марбут ба 

шахс ва ғайришахс, мушаххасу маҷҳул дахл доранд. Вожагони бо артикли мазкур 

корбурдшуда агарчи дар рисолаи «Даҳфасл» чандон зиёд нестанд, аммо бо 

хусусиятҳои махсуси худ фарқ менамоянд. Масалан, вожагони ал-донишманд 

[Зоконӣ 1991, с. 172], ал-душман [Зоконӣ 1991, с. 174], ал-бадбахт [Зоконӣ 1991, 

с. 177], ал-бозорӣ [Зоконӣ 1991, с. 175], ал-кадбону [Зоконӣ 1991, с. 177], ал-коко 

[Зоконӣ 1991, с. 175], ал-қазвинӣ [Зоконӣ 1991, с. 175], ал-мард [Зоконӣ 1991, с. 

172], ал-миёнҷӣ [Зоконӣ 1991, с. 174], ал-озод [Зоконӣ 1991, с. 176], ал-хешованд 

[Зоконӣ 1991, с. 177], ал-шарворбанд [Зоконӣ 1991, с. 177], ан-нашнос [Зоконӣ 

1991, с. 176], ан-номурод [Зоконӣ 1991, с. 172], ар-рӯсиёҳ [Зоконӣ 1991, с. 177], 

ат-танбал [Зоконӣ 1991, с. 175], ат-тезриш [Зоконӣ 1991, с. 173], аш-шохдор 

[Зоконӣ 1991, с. 177] исмҳои шахс мебошанд, ки бо хусусиятҳои махсуси исмиву 

сифатӣ ва ҷинсии худ фарқ менамоянд. 

Вожаҳои ал-банг [Зоконӣ 1991, с. 176], ал-биҳишт [Зоконӣ 1991, с. 174], ал-

газоф [Зоконӣ 1991, с. 174], ал-гург [Зоконӣ 1991, с. 174], ал-марг [Зоконӣ 1991, с. 

177], ал-хирс [Зоконӣ 1991, с. 175],  ал-хук [Зоконӣ 1991, с. 175], ал-чиркин, ал-

ҷанг [Зоконӣ 1991, с. 177], ар-рӯбоҳ [Зоконӣ 1991, с. 174], ал-чаман [Зоконӣ 1991, 

с. 176], ал-чанг [Зоконӣ 1991, с. 176], аш-шӯрбо [Зоконӣ 1991, с. 176] лексикаи 

ғайришахс маҳсуб мешаванд ва ҷуз аз вожаи «чиркин», ки ба сифат мансуб аст, 

ҳама ба исм тааллуқ доранд. Аммо дар вожагони исмии мазкур вобаста ба 

мушаххасият ва маҷҳулият фарқият дида мешавад. Убайд ҷамеи вожагони 

мазкурро ҷиҳати тасвири одамон ба кор гирифта, тавассути онон хулқу хӯй ва 

феълу рафтори муосирони худро тасвир намудааст. 

Мухтассоти забонии сабки эҷодии Убайди Зокониро аз рӯйи сохтори 

ҷумлабандӣ ҳам таъйин намудан мумкин аст. Мо ин масъаларо дар мисоли панду 
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андарзҳои мавҷуд дар асарҳои «Садпанд» ва «Наводир-ул-амсол» баррасӣ 

мекунем. 

Андешаҳои Убайди Зоконӣ дар ин ду асар аз назари сохтори ҷумлабандӣ ба 

ду навъ матраҳ гардидаанд: бо ҷумлаҳои сода ва ҷумлаҳои мураккаб. Аксари 

пандномаҳои Убайд аз тариқи ҷумлаҳои мураккаб тарҳрезӣ шудаанд. Ҷумлаҳои 

сода агарчи дар пандномаҳои Убайд нисбатан камтаранд, дар онҳо ҳам холисиву 

шаффофияти сухан ва ҳам танзҳову маҷозҳои ҷолибе истифода шудаанд, аз 

ҷумла: 

– холис ва бе танз: «Вақт аз даст мадиҳед» [Зоконӣ 1991, с. 179], «Аз умр 

бархурдор шавед» [Зоконӣ 1991, с. 179], «Зан махоҳед, то ногаҳ қалтабон 

нашавед» [Зоконӣ 1991, с. 180]; 

– дорои танзу киноят: «Мастонро даст гиред» [Зоконӣ 1991, с. 179], 

«Бангиёнро ба луту ҳалво дарёбед» [Зоконӣ 1991, с. 179], «Муҷаррадӣ ва 

қаландариро пеша созед» [Зоконӣ 1991, с. 179], «Занони пирро ройгон м...-ед» 

[Зоконӣ 1991, с. 179], «Ғуломи нармдаст харед, на сахтмушт» [Зоконӣ 1991, с. 

180], «Шароб аз дасти соқиёни ришдор мастонед» [Зоконӣ 1991, с. 180], «Роҳи 

хонаи маъшуқ ба мардум манамоед» [Зоконӣ 1991, с. 180]. 

Чунонки дар боби аввал ҳам зикр шуда буд, қисмати аъзами пандномаҳои 

Убайд тавассути ҷумлаҳои мураккаб матраҳ гардидаанд. Ин навъ ҷумлаҳо 90% 

пандномаҳои Убайдро ташкил медиҳанд. Ин ҷумлаҳо ҳам ба таври холису 

бемаҷоз ва ҳам тавассути танзу киноя тарҳрезӣ гаштаанд. Аммо, дар умум, 

суханони пандомези Убайд бар танзу киноят бунёд ёфтаанд. Ҷумлаҳои мазкур 

гоҳе ду, гоҳе се ва гоҳе зиёдтар панду андарзро дар бар мегиранд. Аммо аксари 

панду андарзҳои Убайд ҳудуди ду-се ҷумларо дар бар мегиранд ва дорои як навъ 

эҷоз мебошанд. Баъзан ҷумлаҳои мураккаб дар пандномаҳои Убайд бо ибораҳои 

зиёд матраҳ гардидаанд ва ин ибораҳо муҷиби дарозии он гаштаанд. Аз ҷумла: 

«Аз тазвири қозиён ва шанқасаи муғулон ва арбадаи кингон ва ҳарифии ононе, ки 

рӯзгоре г... бошед ва имрӯз даъвии забардастӣ ва қаттолӣ ва паҳлавонӣ кунанд ва 

аз забони шоирон ва макри занон ва чашми ҳосидон ва кинаи хешон эмин 

мабошед» [Зоконӣ 1991, с. 182]. 
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Намунаи дигар: «Аз фарзанде, ки фармон набарад ва зани носозгор ва 

хидматгори ҳуҷҷатгир ва чорпойи пиру коҳил ва дӯсти беманфиат бархурдорӣ 

тамаъ мадоред» [Зоконӣ 1991, с. 182]. 

Аммо баъзан дарозии ҷумлаҳои мазкур ба василаи вожаҳо матраҳ мегардад. 

Масалан: «Бо шайхон ва навмолон ва фолгирон ва мурдашӯён ва занон ва 

шатранҷбозон ва давлатхӯрдагон ва бозмондагони хонадонҳои қадим ва дигар 

фалакзадагон суҳбат мадоред» [Зоконӣ 1991, с. 182]. 

Дар кулли пандномаҳои Убайд, ҳам пандҳое, ки бо ҷумлаҳои сода матраҳ 

гардидаанд ва ҳам пандҳое, ки бо ҷумлаҳои мураккаб ба вуҷуд омадаанд, афкору 

андешаҳои муаллиф, умуман, бо ду тарз: ба тарзи холис ва дар пардаи маҷоз сурат 

гирифтаанд. Дар пандномаҳое, ки ба тариқи холисона, яъне орӣ аз танзу киноя 

пардохта шудаанд, суханони Убайд ҷиддӣ мебошанд, чун онҳо, дар ҳақиқат, ба 

гунаи ҷид(д) ва бе истифода аз суханони пардапӯшона баён гашта, 

инъикоскунандаи афкори ҳакимонаи Убайд мебошанд. Мақсуди муаллиф аз 

ҳамчунин суханон на чизе ҷуз аз панду андарз аст. Масалан, дар пандномаҳои 

зерин гуфтаҳои боло тақрир мегарданд, чун дар онҳо ҷуз аз бори андарзӣ бори 

дигаре ба назар намерасад: 

«Эй азизон, умр ғанимат шумаред» [Зоконӣ 1991, с. 179]. «Ҳозири вақт 

бошед, ки умр дубора нахоҳад буд» [Зоконӣ 1991, с. 179]. «Ҳар замон, ки на дар 

дилхушӣ ва осоиш гузарад, ба ҳисоби умр машморед» [Зоконӣ 1991, с. 179]. 

Чунонки аз ҷумлаҳои боло дида мешавад, маонии ҳамаи онҳо бар панд бунёд 

ёфта, бе истифода аз тарзи баёни маҷозӣ матраҳ гардидаанд. Мақсуди муаллиф аз 

ҷумлаҳои мазкур фаро хондани хонандагони худ ба ғанимат шумурдани муддати 

умр ва вақти ҳаёт мебошад. Аммо дар қисмате аз пандномаҳои асар, ки фикр дар 

онҳо ба тариқи маҷоз пардохта шуда, мақсуди асосии муаллиф аз баёни андеша 

илова бар панд додан ба хонандагони худ, ҳамчунин, ифшо сохтани ахлоқи 

номустаҳсан, рафтори олуда бо маноҳии афроди замона ва  ошкор сохтани он дар 

баробари хонандагони худ мебошад. Агар дар суханони ҷиддии Убайд ҷавҳари 

андешаро панду андарз ва таблиғ бар рафтори накӯву шоиста ташкил бидиҳанд, 

дар суханони ғайриҷиддӣ, яъне ҳазломези Убайд ҷавҳари андешаро танзу 



 

240 

 

 

ришханд ва суханони тамасхуромез ташкил медиҳанд. Ин ба навъи дувуми 

пандҳои Убайд тааллуқ дорад. Дар навъи дувум пандҳо имтизоҷи зиёд бо танзу 

киноя доранд ва, аз ин нигоҳ, нақши маҷоз дар онҳо басо назаррас аст.  

 

 

3.3.2. Мухтассоти фикрӣ 

 

Баррасии мухтассоти фикрӣ дар таъйини сабки фардии Убайди Зоконӣ 

масъалаи муҳим аст. Мисли он ки сабки сухани нависанда аз назари махсусиятҳои 

забонӣ дорои мухтассоти махсуси сабкист, аз назари мухтассоти фикрӣ ҳам 

вижагиҳое дорад, ки муҳимтарини онҳоро дар ин фасл баррасӣ мекунем. 

Масъалаҳои алоқаманд ба мухтассоти фикриро ба чунин тартиб таъйин кардаем: 

воқеиятнигорӣ дар баёни матолиб, басомади номҳои шахсиятҳои таърихӣ ва 

адибон, лаҳни гуфтор ва корбурди вожаҳо аз назари ду меъёри ахлоқӣ: риоят 

шудани одоби гуфтор, аз як тараф, истифодаи калимаҳову ибороти муғоири 

ахлоқи шоиста, аз тарафи дигар, вижагиҳои низоми образофаринӣ дар латоиф аз 

рӯйи чигунагӣ ва басомади образҳо, мушаххасияту маҷҳулият, мусбату манфӣ 

будан ва чигунагии фаъолияти онҳо, бори ахлоқӣ ва ҳузури иҷтимоӣ, яъне 

тафкики образҳо ба мусбату манфӣ. Таҳқиқи ҳар кадом аз мухтассоти мазкур дар 

идома ба тартиби зикршуда сурат мегирад. 

Воқеияттнигорӣ дар баёни матолиб. Воқеиятнигорӣ ҳамчун равиши эҷодӣ 

дар таърихи назму насри форсии тоҷикӣ собиқаи дерина дорад. Аз ҷумла, дар 

муҳити адабии рӯзгори Убайди Зоконӣ асарҳои ин адиби тавоно намунаи 

возеҳтарини ҳақиқатбаёниву тасвири воқеии рухдодҳои иҷтимоӣ маҳсуб 

мешаванд. Дар осори Убайд кӯшиш ба тасвири воқеият ва ҳақиқати ҳаёти 

иҷтимоӣ ба таври возеҳ ба чашм мерасад. Воқеиятнигории Убайд дар ифодаи 

мавзуъ ва баёни матолиби он маъмулан бо ду роҳ амалӣ мегардад: тасвири ҳолоти 

махсуси одамон ва истифодаи суханони дурушту ғайримарсум дар тасвири 

мазкур. Агар дар назми классикии форсӣ Шайх Саъдӣ дар тасвири ҳолоти инсонӣ 

ба муваффақиятҳои назаррас расида бошад ва аз зумраи бузургтарин наққоши 
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ҳолот ва авотифи инсонӣ ба ҳисоб равад, дар насри форсӣ ин мақом насиби 

Убайди Зоконӣ аст, зеро авзоъ ва ҳолоти ҳақиқиву воқеии инсонро ҳеҷ кас дар 

таърихи насри форсӣ чун Убайд дар силки тасвир наёвардааст. 

Убайд дар зиндаву воқеӣ ва маҳсус тасвир кардани авзову ҳолоти одамӣ ба 

ҳадде муваффақ гардида, ки хубтар ва зиндатар ба қалам кашидани он насиби ҳеҷ 

нависандаи асримиёнагӣ нагаштааст. Мунаққиқди рус В.Г. Белинский дар ин 

маврид дуруст қайд менамояд, ки шоир ё нависандаи воқеӣ «бо тасвири зинда ва 

равшани ҳаёт мусаллаҳ шуда, бо манзараи ҳақиқат ба хаёлоти хонанда таъсир 

мегузаронад» [Мирзозода 1976, с. 5]. 

Дар тасвири ҳолоту авзои одамӣ Убайд хурдтарин ва ночизтарин ҷузъиётро 

низ ба назар мегирад, мафҳумҳо ва ашёи ночиз, ки дар чашму хаёли аксар 

дарнамеоянд, мавриди тири нигоҳ ва андешаҳои борикбинонаи вай қарор 

мегиранд. Дар тасвироти Убайд ҳолати воқеии инсонҳо ва ашёву мафҳумҳо ба 

назар мерасад, назари Убайд бар аксарияти ҷузъиёт мӯшикофона аст. Мувофиқи 

тасвироти вай, Ҷуҳо дар ҳолати гуруснагӣ ба деҳе мерасад [Зоконӣ 1991, с. 187], 

шиӣ аз пайи таассуб номи шахсеро мепурсад, то масхарааш бикунад [Зоконӣ 

1991, с. 187], қазвинӣ хари худ гум мекунад ва шукркунон гирди шаҳр мегардад 

[Зоконӣ 1991, с. 187-188], дарвеш ба хонае меравад ва нон металабад [Зоконӣ 

1991, с. 191], шерозӣ дар масҷиде банг мепазад ва мавриди дашноми ходими 

масҷид қарор мегирад [Зоконӣ 1991, с. 191], шахсеро дар понздаҳуми рамазон ба 

ҷурми рӯза шикастан дастгир мекунанд [Зоконӣ 1991, с. 191], толибилмеро дар 

рамазон маст дастгир мекунанд [Зоконӣ 1991, с. 192], қазвинӣ дар ҳаммом 

назараш бар як турке хитоӣ меафтад [Зоконӣ 1991, с. 192], дастори қазвиниро дар 

ҳаҷ аз сараш медузданд [Зоконӣ 1991, с. 192], муханнасе маст дар роҳ меафтад ва 

шахси раҳгузаре бо вай бадкорӣ мекунад [Зоконӣ 1991, с. 193], ғуломборае дар 

ҳаммом бо писаре доми фаҳш мегустаронад, ба баҳонаи ин ки фаҳш ба чашми вай 

фоида дорад [Зоконӣ 1991, с. 193-194], хуросонӣ бо нардбон ба боғи мардум 

меравад, то мева бидуздад ва ба дом меафтад [Зоконӣ 1991, с. 194], асасон 

шабҳангом қазвиниро маст дастгир мекунанд ва чандон ки бар вай таъкид 

мекунанд, ки бархезад, ӯ аз ҷой намеҷунбад [Зоконӣ 1991, с. 195], туркмоне 
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бастуеро пур аз гаҷ карда, рӯйи он равған мерезад ва ҷиҳати ришва ба қозӣ 

медиҳад, то қозӣ дар ҳалли қазия ҷониби вайро гирад [Зоконӣ 1991, с. 195], пире 

назди табиб рафта, аз сезанагӣ ва дарди гурдаву масонаи худ шикоят мекунад 

[Зоконӣ 1991, с. 195], туркписаре рақскунон бармеҷаст ва худро меҷунбонад ва 

ғуломборае ҳайрон дар вай нигоҳ мекунад [Зоконӣ 1991, с. 196], фассоде раги 

хотуне мекушояд ва дар асари нештар задан зан аз тарс бод хориҷ мекунад 

[Зоконӣ 1991, с. 198], дари хонаи Ҷуҳо медузданд ва ӯ рафта дари масҷидро 

меканад [Зоконӣ 1991, с. 200], тарсои навмусулмонро пас аз шаш моҳ ба ҷурми 

нахондани намоз дастгир карда, назди муҳтасиб мебаранд [Доғистонӣ 2018, с. 

203], хотуне дар Шероз бар роҳ меравад ва хоҷазодае амрад аз назди вай 

мегузарад ва хев дар пошнаи худ мемолад, ки кафш аз пояш наяфтад [Зоконӣ 

1991, с. 203], хуросниро маст бо писараке дастгир мекунанд ва ба даъвӣ назди 

малики Хуросон мебаранд [Зоконӣ 1991, с. 206] ва монанди инҳо. 

Чунонки аз намунаҳои мазбур бармеояд, тасвири ҳолоти махсуси инсонҳо ва 

нигоҳи воқеъбинона ба ҷузъиёти ҳаётии одамон аз вижагиҳои назаррас дар 

вуқуънигории Убайд ба ҳисоб мераванд. Дар нигоҳ ба ҳамин махсусияти тасвири 

инсонҳо ва ашё аст, ки Меҳин Санеъ нубуғи нависандагии Убайдро дар реализми 

осори вай мебинад ва Убайдро яке аз нобиғаҳои ҳақиқатнигорӣ эътироф менамояд 

[Санеъ 1375, с. 149]. Убайд дар ифодаву тарҳрезӣ ва баёни матолиби гуногуни 

ҳаёти иҷтимоии одамон ба диди воқеӣ ва, ба истилоҳ, реалии мавзуъ дар ҳикоёту 

латоифи хеш аҳаммияти вижа додааст. Аз ҳамин нигоҳ аст, ки Иброҳим Усмонов 

дар осори насрии Убайд ҷанбаи бузурги публитсистиро дида, қайд менамояд, ки 

муроҷиат ба воқеаҳои аслии зиндагӣ хислати асосии публитсистикаи Убайдро 

ташкил медиҳад [Усмонов 1991, с. 21]. 

Дар тасвирҳои Убайд диди воқеию реалӣ ҷилваи махсус ва беназирро доро 

мебошад, ки ин вижагӣ чи дар осори насрии пеш аз замони ӯ ва чи баъд аз вай 

камтар ба чашм мерасад. Аз ин ҳайс насри Убайд насрест, ки ҳамнафаси 

зиндагонии рӯзмарраи ҷомеа ва инъикоскунандаи тарз ва сулуки ҳаёти мардум 

мебошад. Аз ҷумла, дар ҳикояти поён ҳамин ҳолат, яъне ҳамнафасӣ бо ҳаёти 

воқеии мардум ба назар мерасад: «Мавлоно Шарафуддин дар Султония буд, бар 
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дари масҷиде мегузашт. Ходими масҷид сагеро дар масҷид бипечида буд ва мезад. 

Саг фарёд мекард. Мавлоно дари масҷид бикшод, саг бадар ҷаст. Ходим бо 

Мавлоно дар моҷаро омад, ки чаро дари масҷид бикшодӣ, ки ман мехостам сагро 

бисёр бизанам, то дигар ин ҷо наёяд. Мавлоно гуфт: «Маъзур медор, ки саг ақл 

надорад ва аз беақлӣ дар масҷид меояд. Мо, ки ақл дорем, ҳаргиз моро дар масҷид 

мебинӣ?» [Зоконӣ 1991, с. 190]. 

Чунонки дида мешавад, нишони зиндагонии воқеӣ ва рӯзмарра дар ҳикояти 

мазкур инъикос мегардад ва хонанда дар баробари мутолиа худро дар назди 

иштироккунандагони ҳикоят эҳсос менамояд. Муассирию лаззатбахшии тарзи 

тасвири Убайд ҳам иборат аз ҳамин аст, ки он ҳикоят аз ҳодисаҳое мекунад, ки 

дар зиндагонии рӯзмарра аз сари мардум мегузаранд. Ин вижагӣ далолаткунандаи 

ҳақиқатнигорӣ ё реализми Убайд мебошад. Меҳин Санеъ аз ҳамин нигоҳ Убайдро 

реалисти тамомъиёр хондааст [Санеъ 1375, с. 179], ки чунин баҳогузорӣ шоистаи 

дастгирӣ аст. 

Ҳамин тавр, ҳақиқатнигориву вуқуънигарӣ ва ё реализми Убайди Зоконӣ, ки 

қариб дар ҳамаи осори насрии вай ба назар мерасанд, бо басомади зиёд 

муҳимтарин мухтассоти фикриро дар сабки сухани нависанда ташкил медиҳанд. 

Дар вуқуънигарӣ ва ҳақиқатнигории Убайд бештар абнои рӯзгори вай 

мавриди тасвир қарор ёфтаанд, ки ин амри воқеист, зеро ҳақиқатнигорӣ ва баёни 

реалӣ бештар бо воқеият ва ҳоли ҷории зиндагонӣ муносибат дорад. Бинобар ин, 

он ҷо ки Убайд дар хусуси абнои рӯзгори хеш, афроди муосир ва аҳволу авзои 

ҷории ҷомеааш сухан мегӯяд, баёни вай ранги вуқуъ ё, ба истилоҳ, реалияти 

бештар қабул менамояд. Аз ин ҷост, ки басомади исми шахсиятҳои таърихӣ ҳам 

аз ҷумлаи вижагиҳои сабкии осори мансури нависанда ба ҳисоб меояд. 

Басомади номҳои шахсиятҳои таърихӣ ва адибон. Яке аз муҳимтарин 

вижагиҳои назарраси сабки осори насрии Убайд аз назари мухтассоти фикрӣ 

басомади зиёди асомии шахсиятҳои таърихӣ ва адибон дар онҳост. Аз ҳамин 

ҷиҳат, осори насрии Убайди Зоконӣ ба сабаби ишорати муаллифи он ба нукоти 

зиёди сиёсиву иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ дорои нукоти муҳимми 

таърихӣ низ мебошанд. Илова бар он ки мабдаи тасвир дар асарҳои Убайд вазъи 
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иҷтимоӣ ва низоми зиндагию ахлоқи ҷомеаи замони ӯ ҳастанд, дар ҳамаи осори 

Убайд шахсони маъруфи динӣ, ҳакимону донишмандон, аҳли фазлу адаб ва дигар 

шахсони воқеӣ ҷиҳати баёни матолиби муаллиф мавриди корбаст қарор 

гирифтаанд, ки аз ин нигоҳ низ дорои аҳаммияти таърихӣ ҳастанд. Аз шахсиятҳои 

динӣ халифаҳои ислом: Восиқ, Маъмун, Маҳдӣ, Муовия Ҳорунаррашид дар осори 

Убайд тасвир гардидаанд [Зоконӣ 2009, с. 24, 26; Зоконӣ 1991, с. 184, 187, 206; 

Зоконӣ 1383, с. 22, 37, 42]. Тавассути истифодаи номи халифаҳои мазкур Убайд 

лаҳзаеро аз ҳаёти сиёсӣ-иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангии мардуми даврони онҳо 

ишорат карда, ба ин тариқ, кинояте ба замони зиндагонии хеш менамояд. 

Дар осори насрии Убайди Зоконӣ номи симоҳои шоҳномаии ривоятӣ, 

шоҳону салотини бостон ва давраҳои гуногун ва ҳамчунин, наздик ба замони худи 

нависанда, ба монанди Рустами Зол, Ҳумон, Пирон, Заҳҳок, Ардашер, Яздгирд, 

Анӯшервон, Доро, Искандар, Султон Маҳмуди Ғазнавӣ, Чингизхон, Ҳулокухон, 

Султон Абӯсаиди Элхон, Бахтуннаср, Муҳаммад Хоразмшоҳ, Ҳулокухон, Атобак 

Салғаршоҳ, Абӯсаиди Баҳодурхон, Шайх Сафиуддин – асосгузори давлати 

Сафавияи Эрон, Шоҳ Абдулмалик – малики Хуросон истифода шудаанд. Дар 

боби аввали «Ахлоқ-ул-ашроф», дар фасле, ки ба иффати абнои рӯзгораш 

бахшида шудааст, Убайд бадахлоқии Рустами Зол ва Ҳумонро дар як маснавии 

алоҳида чунон ба тасвир кашида, ки ҳар ду дар ин тасвиркашӣ на ҳамчун 

қаҳрамонони номвар ва бемисли Эрон, чунонки Ҳаким Фирдавсӣ нишон додааст, 

балки ҳамчун тимсоли бадтарин ахлоқи ношоистаи инсонӣ таҷассум шудаанд 

[Зоконӣ 1991, с. 149]. Убайд дар симои ҳар ду қаҳрамон шахси ба номуси якдигар 

дастзананда, яъне лутибозу амрадро нишон додааст, ки агар ҳар хонандае 

маснавии мазкурро бихонад, ба гуфтаи худи Ҳакими Тус: «Дили нозук аз Рустам 

ояд ба хашм» ва ба чунин қаҳрамонон, баръакс, нафрин мехонад. Ин аксуламали 

Убайд дар тарсими симоҳои маъруфи шоҳномаӣ, албатта, ба рағми абнои рӯзгори 

хеш аст, пеш аз ҳама, ба бузургони давронаш, ки аз онҳо бо тамасхур «асҳобино» 

ном гирифтааст. Убайд ба паҳлавонону амирони маъруфи даврони худ, ки ба ҷойи 

майдони ҳарб дар кунҷи хонаҳо хилват мегузиданд ва размро бар амрадбозиву 
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худфурӯшиву базм бадал карда буданд, ба василаи тарсими Рустаму Ҳумон 

кинояти нешдоре задааст. 

Аз шоҳон ё ашхоси таърихии осори Убайд Яздигурд, Анӯшервон, 

Бахтуннаср, Чингизхон, Султон Маҳмуди Ғазнавӣ, Муҳаммад Хоразмшоҳ, 

Ҳулокухон, Атобак Салғаршоҳ ва Абӯсаиди Баҳодурхон, Шайх Сафиуддин – 

асосгузори давлати Сафавияи Эрон, Шоҳ Абдулмалик – малики Хуросон, Атобак 

Салғаршоҳ ва вазири аъзами даврони адиб Саид Ғиёсиддин Амир Муҳаммад ба 

ҳисоб мераванд, ки онҳо ҳам ҳадафи килки хашмгини Убайд қарор гирифтаанд. 

Султон Маҳмуд дар саҳнаи ҳаҷвиёти Убайд ҳафт бор [Зоконӣ 2009, с. 25, 45, 53; 

Зоконӣ 1991, с. 184, 197, 200], Шайх Сафиуддин – ду бор [Зоконӣ 1991, с. 202, 

210], Абдулмалики Хуросонӣ – як бор [Зоконӣ 1991, с. 206], Салғаршоҳ – се бор 

[Зоконӣ 1991, с. 185, 186, 198], боқӣ якборӣ зикр гардидаанд. Дар рисолаи 

«Дилкушо», ҳамчунин, ду қаҳрамони маҷҳул низ бо унвонҳои ҳокими Омул ва 

амири турк ширкат меварзанд, ки эҳтимол меравад, аз ҳуккоми муосири Убайд 

бошанд [Зоконӣ 1991, с. 198, 206]. 

Аз шоҳони аҳди бостон Анӯшервон ва аз салотини наздик ба даврони Убайд 

танҳо Абӯсаиди Баҳодурхон – охирин элхони муғулони Эрон ҳамчун султони 

дорои адл тасвир ёфтаанд [Зоконӣ 1991, с. 152]. Яздгирдро ба исми Яздҷурди 

Базаҳкор ном гирифта, ӯро бо сифати гунаҳкор мавсуф гардонида, якҷо бо 

Заҳҳок(-и тозӣ) ҳар дуро «садри ҷаҳаннам бад-эшон мушарраф аст» гуфтааст 

[Зоконӣ 1991, с. 151]. Султон Маҳмуд дар аксари ҳикоёту латоифи Убайд ҳамчун 

султони бадахлоқу беиффат инъикос гаштааст. Дар хусуси Чингизхон Убайд қайд 

намуда, ки ӯ ҳазорон-ҳазор мардуми бегуноҳро бо теғи бедареғ сар аз тан ҷудо 

намудааст [Зоконӣ 1991, с. 151]. Миёни кулли шоҳону салотин Убайд ба 

Ҳулокухон калонтарин ҳикояти худро бахшида, дар он бо танзу киноёти муассир 

зулму тааддии аввалин элхони Эронро тасвир намудааст [Зоконӣ 1991, с. 151-

152]. Ғайр аз шоҳон, дар ҳикоёти Убайд як вазири муосири вай бо номи Сайид 

Ғиёсуддин Амир Муҳаммад иштирок мекунад [Зоконӣ 1991, с. 210]. Вазири 

мазкур ба иллати ҷисмонии хеш мавриди масхараи Убайд қарор гирифтааст. 
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Агар дар осори Убайд дар симои халифаҳо шахсиятҳои шодхору хушгузарон 

ва бепарво тарсим гашта бошанд, дар симои аксари шоҳону салотин, ҷуз аз 

сифоти дар боло зикршуда, золимиву шиканҷакории онҳо илова гардидааст. 

Убайд бо истифода аз танзҳову киноёт сифатҳо ва хулқу хӯйи онҳоро «таърифу 

ситоиш» намуда, бо ин роҳ, аз як тараф, назари муосирони худро нисбат ба 

давлатдориву сиёсат баррасӣ карда ва, аз сӯйи дигар, тарзи ҳукуматдории 

салотини даврро нишон додааст. 

Ҳамчунин, дар ҳикоёту латоифи Убайд симоҳои зиёде иштирок менамоянд, 

ки муаллиф онҳоро бо хитобаи Хоҷа ва Мавлоно зикр менамояд. Аз ҷумлаи онҳо 

ҳашт нафар хитобаи Хоҷа доранд, ки ин ба аркони давлативу сиёсӣ будани онҳо 

ишорат мекунад. Инҳо Хоҷа Фахруддини Разандӣ [Зоконӣ 1991, с. 212], Хоҷа 

Баҳоуддини Соҳибдевон [Зоконӣ 1991, с. 197], Хоҷа Саъдуддини Маҳмудшоҳ 

[Зоконӣ 1991, с. 212], Хоҷа Шамсуддини Соҳибдевон [Зоконӣ 1991, с. 198, 211], 

Хоҷа Абӯбакри Раббонӣ [Зоконӣ 1991, с. 190, 190, 200, 200], Хоҷа Изуддини 

Фарҳадӣ [Зоконӣ 1991, с. 209], Хоҷа Абдулкарим (мамдуҳи Маҷди Ҳамгар) 

[Зоконӣ 1991, с. 206, 212] ба ҳисоб мераванд. Инчунин, як персонажи дигар бо 

хитобаи хоҷа (яъне, бе ному насаби махсус, танҳо бо исми хоҷа) дар ҳикоёти 

Убайд се бор ширкат варзида, зери ҳадафи ҳаҷви ӯ қарор мегирад [Зоконӣ 1991, с. 

205, 209, 210]. Муаллиф як бор ҳам писари ҳамин хоҷаи маҷҳулро (ки киноят аз 

фарзандони аъёну ашроф аст) ба таври масхара бо унвони хоҷазода ва ё дақиқтар: 

хоҷазодаи амрад ном мегирад [Зоконӣ 1991, с. 203]. Дар ҳикоёти Убайд нафари 

дигаре зери унвони раиси деҳ ду бор ширкат меварзад, ки адиб бар вай ҳам назари 

таҳқиромез дорад [Зоконӣ 1991, с. 186, 205]. 

Бо хитобаи «Мавлоно» понздаҳ нафар симои дигар тааллуқ доранд, ки 

бегумон, онҳо ба аҳли илму адаб ва ё ҳалқаи донишмандону уламои дин 

мутааллиқ мебошанд. Аз ҷумла, Мавлоно Шамсуддини Дурудгар [Зоконӣ 1991, с. 

193], Мавлоно Маҷдуддин Алӣ [Зоконӣ 1991, с. 195],  Мавлоно Рукниддини 

Бакронӣ [Зоконӣ 1991, с. 197], Мавлоно Саъдуддини Мултонӣ [Зоконӣ 1991, с. 

210], Мавлоно Саъдуддини Ҷавҳарӣ [Зоконӣ 1991, с. 202], Мавлоно Рукнуддини 

Абҳарӣ [Зоконӣ 1991, с. 202], Мавлоно Азуддин [Зоконӣ 1991, с. 186, 199, 204, 
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212], Мавлоно Қутбиддини Шерозӣ [Зоконӣ 1991, с. 189, 193, 195, 203,], Мавлоно 

Ҷалолуддин [Зоконӣ 1991, с. 202], Мавлоно Шамсуддини Убайдӣ [Зоконӣ 1991, с. 

189], Мавлоно Аминуддини Додо [Зоконӣ 1991, с. 210], Мавлоно Шарифуддин 

[Зоконӣ 1991, с. 190], Мавлоно Шарафуддини Хаттот [Зоконӣ 1991, с. 205], 

Мавлоно Шарафуддини Канъонӣ [Зоконӣ 1991, с. 212], Мавлоно Шарафуддини 

Санҷарӣ [Зоконӣ 1991, с. 206]. 

Гурӯҳи дигари шахсиятҳои офаридаи нависанда нафароне ҳастанд, ки 

насабномаи онҳо хитобае, амсоли Хоҷа, Мавлоно ва Сайид надорад, аммо 

эҳтимол меравад, онҳо ба афроди машҳур тааллуқ доранд, ба монанди Абдулҳайи 

Заррод [Зоконӣ 1991, с. 203], Шамсуддин Музаффар, ки муаллиф аз ӯ ба унвони 

устод ном мебарад [Зоконӣ 1991, с. 197, 211], Бурҳониддин ва Тоҷиддин 

(бародарзодагони Мавлоно Азуддин) [Зоконӣ 1991, с. 199], Ҷалоли Вароминӣ 

[Зоконӣ 1991, с. 203], Муҳаммад Хайёт [Зоконӣ 1991, с. 188], Хармағзии Чангӣ 

[Зоконӣ 1991, с. 190]. 

Дар «Рисолаи дилкушо» панҷ нафар бузургони илму адаби форсу тоҷик низ 

ширкат мекунанд, ки инҳо Абӯалӣ ибни Сино [Зоконӣ 1991, с. 189], Фахриддини 

Ироқӣ [Зоконӣ 1991, с. 208], Шайх Саъдии Шерозӣ [Зоконӣ 1991, с. 195, 167], 

Сироҷиддини Қумрӣ [Зоконӣ 1991, с. 198] ва Маҷди Ҳамгар [Зоконӣ 1991, с. 185-

186, 197, 198, 205-206] мебошанд. Аз шоирони фавқ Маҷди Ҳамгар нисбат ба 

дигарон дар ҳикоёти Убайд бештар истифода гардида, аз назари басомад дар 

радифи симоҳои назарраси осори вай маҳсуб мешавад. Маҷди Ҳамгар 

маликушшуарои дарбори Атобак Саъд ибни Зангӣ буд ва аз фозилони маъруфи 

даврони Ҳулокухон маҳсуб мешуд [Азимободӣ 1986, с. 1354-1355]. 

Дар саҳнаи ҳикоёти Убайд шахсе ба исми паҳлавон Аваз низ иштирок 

менамояд ва чунонки аз номаш бармеояд, ба табақаи баҳодурони қавибозу 

тааллуқ дорад. Дар чанд ҳикояти Убайд муколамаи паҳлавони мазкур бо Хоҷа 

Шамсуддини Соҳибдевон, ки аз бузургони дарбори Ҳулокухон буд, қайд 

гардидааст [Зоконӣ 1991, с. 198, 211]. Ин нишон медиҳад, ки паҳлавон Аваз бо 

дарбори элхониён наздикӣ доштааст. 
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Масъалаи дигар басомади баъзе мухтассоти сабкӣ бо таваҷҷуҳ ба чигунагии 

арзишгузорӣ аз рӯйи мизони ахлоқӣ мебошад. Басомади лаҳни гуфтор ва 

корбурди вожаҳо аз ҳайси арзишгузошти ахлоқӣ дар латоифи Убайд гуногунанд, 

баъзан дар онҳо одоби гуфтор риоят мешавад ва нависанда дар тасвири ҳолоту 

матолиб одобситезӣ намекунад. Баръакси ин, баъзан Убайд дар латоифи худ 

калимаҳову ибороти муғоири ахлоқи шоистаро мавриди истифода қарор медиҳад. 

Чунин вожаҳову ибораҳо баъзан ба ҳадде дорои қабоҳат мебошанд, ки хориҷ аз 

доираи такроранд ва ёддошти онҳо номумкин аст. Аммо зикр намудани ин 

хусусияти латоифи нависанда айни фурсат аст, ки дар ҳар ду маврид: ҳам дар 

риояти одоби гуфтор ва ҳам дар акси он, манзури Убайд аз латоифи худ ҳаҷву 

масхара ва ба интиқоди тунд кашидани авзои ҷомеаи худ аст. 

Латоифе, ки Убайд то ҳадде дар нигориши онҳо аз ҳайси одоби гуфтор 

эътидолситезӣ накардааст, дар осори вай қиёсан камтаранд. Дар ин қабил латоифи 

худ Убайд кӯшидааст, ки муносибати худро бо образҳои мавриди тамасхуру 

танқид қарордодааш бо лаҳни мулоимтар баён намояд. Аз ҷумла, дар латифае, ки 

ба Мавлоно Қутбиддини Шерозӣ ва Мавлоно Шамсуддини Убайдӣ бахшида, 

ҳамин хусусият ба назар мерасад ва дар он вожаҳову ибораҳои ношоиста 

истифода нагардидаанд: «Мавлоно Қутбиддини Шерозиро оризае рӯй намуда буд. 

Мусҳиле бихӯрд. Мавлоно Шамсуддини Убайдӣ ба аёдати ӯ рафт. Гуфт: 

«Шунидам, ки дирӯз мусҳил хӯрда будӣ. Аз дӣ боз ба дуо машғул будам». Гуфт: 

«Аз дӣ боз аз шумо дуо буд ва аз мо иҷобат» [Зоконӣ 1991, с.189]. 

Чунонки дида мешавад, дар латифаи мазкур лаҳни мулоим дар гуфтори 

муаллиф дида мешавад ва ӯ кӯшидааст, то дар муносибати ду образ вожаҳои 

қабеҳро, ки дар мавриди аксари образҳои латоифи хеш ба кор бурда, истифода 

набарад. Вале бо ин тариқ ҳам Убайд ба ҳадафи худ даст ёфтааст ва тавониста 

муносибати душманона ва муғризонаи фозилону уламои давронашро нисбат бар 

якдигар ба василаи киноя ифшо намояд. 

Убайд дар латоифи хурдҳаҷми хеш бо истифодаи ҷумлаҳои бисёр кам 

тавониста нуктаҳои муҳимме аз ҷомеаи даврони худро ба боди интиқод бикашад. 

Дар ҳикоёти хурдҳаҷм нависанда ба тасвири мавзуоти мухталиф кӯшида, авзои 
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замонаи худро аз ҳар боб мекушояд. Як мавзуе, ки Убайд дар ин қабил латоифи 

хеш бештар бар он муроҷиат намуда, мавзуи таассуб аст, ки дар кулли осори адиб 

ба он таваҷҷуҳ шудааст. Аз ҷумла, дар латифаи зер Убайд бо маҳорати фавқулода 

фазои мутаассибонаи давраи хешро дар мисоли мусулмон шудани тарсое баррасӣ 

намудааст: «Тарсое мусулмон шуда буд. Гирди шаҳр мегардониданд. Тарсое 

дигар бад-ӯ расид. Гуфт: «Нек кардӣ, ки мусулмонон сахт андак буданд, ту низ 

мусулмон шудӣ» [Зоконӣ 1991, с. 190]. 

Дар латифаи мазкур ҳадафи муаллиф танқиди ақоиди мутаассибонае 

мебошад, ки фазои ҷомеаи вайро фаро гирифта, мудом боиси ихтилофи инсонҳо 

мегардад. 

Дар баробари риояти одоби гуфтор, дар латоифи Убайд намунаҳои зиёде 

дида мешаванд, ки аз нигоҳи арзишгузошти ахлоқӣ дорои қабоҳати зиёд 

мебошанд. Чунин латоиф агар қисмате аз муҳтавои «Ахлоқ-ул-ашроф»-ро фаро 

гиранд, дар рисолаи «Дилкушо» қисмати аъзамро дар бар мегиранд. 

Маълум мешавад, ки истифода аз латоифи дорои ҷанбаи қабоҳати гуфтор 

хосси сабки нависандагии Убайд мебошанд ва чунин намунаҳо танҳо дар осори ӯ 

вомехӯранд. Дар латоифи мазкур Убайд бепарда оид ба бадкориҳову 

бадахлоқиҳои абнои рӯзгори худ сухан меронад ва нисбат ба намояндаи ҳеҷ 

табақае гузашт намекунад. Аммо дар осори Убайд латоифе низ мушоҳида 

мешаванд, ки бо вуҷуди адами вожаҳои қабеҳ мазмуни онҳо ба қабоҳат мебарад. 

Дар чунин навъ латоиф Убайд ҳам авзои ҳокими иҷтимоиву ахлоқӣ ва ҳам 

мафкураи абнои рӯзгори худро ба таври муассире ифода карда, манзараи 

равшанеро аз тарзи зиндагонии онон матраҳ месозад. Аз ҷумла, дар латифаи поён, 

ки танзи сахте ба мафкураи абнои рӯзгор аст, Убайд назари онҳоро нисбат ба 

занон чунин баён кардааст: «Духтари даҳсола бинандагонро чун бодоми 

пӯстканда бошад. Духтари понздаҳсола бозичаи бозигарон аст. Духтари бистсола 

худованди гӯшту чарбиву нармӣ бошад. Духтари сисола модари духтарону 

писарон бошад. Духтари чиҳилсола пирзане дар гузаштагон бошад. Духтари 

панҷоҳсоларо бо корд бикушед. Ва духтари шастсола, нафрини Худо ва 

фариштагон ва мардумон бар вай бод!» [Зоконӣ 1383, с. 43]. 
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Матни латоифи калонҳаҷми Убайд фарогири ҷумлаҳои зиёдтар – ҳудуди 10-

20 ҷумла мебошанд ва вижагии сохториву шаклӣ ва мазмуниву мундариҷавии 

ҳикоят дар онҳо бештар эҳсос мегардад. Аммо вуҷуди лутфи сухан ва имтизоҷи 

он бо ҳазлу ҳаҷв бар ин навъ ҳикоёти адиб ҳайсияти латифаро мебахшанд. Ҳама 

қаҳрамонон ва персонажҳое, ки дар латоифи калонҳаҷми Убайд иштирок 

мекунанд, ҳамонҳое мебошанд, ки нависанда онҳоро дар латоифи хурди хеш 

мавриди истифода қарор додааст. Мавзуоте ҳам, ки Убайд дар ин қабил латоифи 

худ корбаст карда, ҳамонҳое мебошанд, ки дар латоифи хурди вай баррасӣ 

гардидаанд: ишорат ба авзои ноҳинҷори иҷтимоиву иқтисодии даврон ва 

бадахлоқиву ҷаҳолати абнои рӯзгор. Дар латоифи калонҳаҷм низ Убайд ҳам лаҳну 

равиши муътадилро риоят карда, ҳам сахту тундро, яъне вай дар баёни матолиб 

ҳам одоби гуфторро риоят намуда, ҳам дар ин маврид вожаҳову ибороти қабеҳро 

дар тарҳрезии ҷумлаҳо корбаст кардааст. Агар дар латоифи дорои бори манфӣ ё 

қабоҳат ҷанбаи ахлоқи ношоиста эҳсос шавад, дар латоифи муътадил, баръакс, 

ҷанбаи ахлоқӣ бештар ба назар мерасад. Аз ҷумла, дар латифае, ки ба дарвеш ва 

духтарак бахшида шуда, Убайд дар ҳудуди 13 ҷумла ҳикояти латифу марғуберо 

роҷеъ ба вазъи касоди рӯзгори худ оварда ва ба василаи он бухлу имсокро танқид 

намудааст. Дар латифаи мазкур дарвеш ҳар чизеро, ки аз духтарак талаб 

менамояд, дар ҷавоб посухи «не» мегирад. Қадре сирка мепурсад, духтарак 

ҷавоби «нест» медиҳад, чӯбе ҳезум, намак ва об мепурсад, духтарак боз ҷавоби 

«нест» медиҳад. Ниҳоятан дарвеш аз духтарак мепурсад, ки модараш дар куҷост. 

Духтарак ҷавоб медиҳад, ки ба таъзияти хешон рафтааст. Дарвеш посух медиҳад, 

ки бо ин вазъе ки шумо доред, мебояд даҳ хешованди дигар ба таъзияти шумо 

биёянд [Зоконӣ 1991, с. 191]. 

Ҳадафи муаллиф аз матраҳ сохтани ҳамчунин латоифу ҳикоёт, пеш аз ҳама, 

накӯҳиши хисоли баде амсоли бухлу имсок ва ҳамчунин, таблиғи саховату 

дасткушодӣ аст. 

Дар латоифи калонҳаҷми Убайд мавзуи ҳозирҷавобии ашхоси гуногун дар 

баробари бузургон мукаррар бархурд мешавад. Зоҳиран ҳадафи муаллиф аз ин 

қабил латоиф киноят ба тангчашмӣ ва имсоки бузургони даврони худ ва ба ин 
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васила ба таҳрик даровардани раҳму шафқат ва, ниҳоятан, дар онон тарбият 

кардани сифати ҳотамӣ мебошад. Чунонки аз аҳволи худи Убайд – ба ҳайси як 

марди фозили муқарраби дарборҳо, дида мешавад, аҳли давлат дар даврони вай 

аксаран дур аз хайру сахо будаанд. Аз ҷумла, дар латифаи «Султон Маҳмуд ва 

пири заиф» Убайд ҳозирҷавобии пири заифро дар баробари султони мазкур 

тасвир намуда, бо ин васила кинояте бар давлатмардони замони хеш намудааст 

[Зоконӣ 1991, с. 200]. 

Латифаҳои калонҳаҷми Убайд баъзан аз ҳайси теъдод хурдтар ҳам бошанд, 

вале тааддуди ҷумлаҳои сода дар дохили ҷумлаҳои мураккаб ҳаҷми онҳоро 

бузургтар мегардонад. Аз ҷумла, дар латифаи зер, бо он ки 5 ҷумлаи мураккаб 

истифода гардида, аммо маҷмӯи ҷумлаҳои сода дар он 16-торо ташкил медиҳад: 

«Туркмоне бо яке даъвие дошт. Бастуе пур аз гаҷ кард ва порае равған дар сари он 

гудохт ва аз баҳри қозӣ ба ришват бурд. Қозӣ бастуи равған дид, тарафи туркмон 

гирифт. Қазия, чунонки хотири ӯ мехост, охир кард ва мактубе мусаҷҷал ба 

туркмон дод. Қозӣ баъд аз чанд рӯз, ки қазияи басту маълум кард, туркмонро 

бихонд ва гуфт: «Он мактуб биёр, ки саҳве дар он ҷо ҳаст, то ислоҳ кунам». 

Туркмон гуфт: «Агар саҳве бошад, дар басту бошад ва агар на, дар мактуб ҳеҷ 

саҳв нест» [Зоконӣ 1991, с. 195]. 

Латоифи калонҳаҷме, ки аз ҳайси лаҳн ва риояти одоби  гуфтор дорои бори 

манфиянд, қисмати калони мундариҷаи осори Убайдро ташкил медиҳанд. Бо ин 

ки ба ҳайси мисол овардани ин қабил латоифи Убайд берун аз доираи имкон аст, 

қайд кардан бамаврид аст, ки маҳз ҳамин қабил латоифи адиб бори асосии ҳунари 

латифапардозӣ ва сабки вижаи ӯро ба вуҷуд меоваранд. 

Яке аз вижагиҳои боризи сабки фардии Убайди Зоконӣ дар низоми 

образофарини ӯ дар латоиф мушаххас мешавад. Ба ин маънӣ, ки мухтассоти 

фикрии латифаҳои Убайди Зокониро аз рӯйи чигунагӣ ва басомади образҳо дар 

онҳо ҳам муайян кардан мумкин аст. Аз ин нуқтаи назар образҳои латоифи 

Убайди Зоконӣ дорои мухтассоти гуногун ҳастанд. Ин вижагиҳо дар 

мушаххасияту маҷҳулият, мусбату манфӣ будан ва чигунагии фаъолияти онҳо 

инъикос меёбад. Дар латоифи Убайд ҳама табақоти ҷомеааш мавриди тамасхур 
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воқеъ гардидаанд. Убайд ҳам аъёну ашроф, ҳам руҳониёни воломақом, ҳам аҳли 

илму фазл ва ҳам оммаи мардумро аз ваҷҳе масхара намуда, ба ин сурат авзои 

даврони хешро инъикос намудааст. Бинобар ин, дар навиштаҳои адиб метавон бар 

халифаҳо ва салотини рӯзгор, шайху воиз, олиму донишманд ва намояндагони 

гуногунҳирфаи оммаи мардум бархурд кард. Як хусусияти латоифи Убайд дар он 

инъикос мегардад, ки қаҳрамонон ва образҳои иштироккунандаи онҳо ба ду навъ: 

мушаххас ва маҷҳул корбурд шудаанд. Ашхоси мушаххас дар латоифи Убайд, аз 

қабили Анӯшервони одил, Маҳдии халифа, Маъмуни халифа, Ҳорунаррашид, 

Ҳаҷҷоҷ, Муовия, Умар ибни Хаттоб, Яздигурд, Заҳҳоки тозӣ, Бахтуннаср, Султон 

Маҳмуд, Абдулмалик (малики Хуросон), Атобак Салғаршоҳ, Чингизхон, 

Ҳулокухон, Абӯсаид Баҳодурхони Элхонӣ, Талҳак, Ҳаҷӣ, Ҷуҳӣ, падари Ҷуҳӣ, 

Абӯалӣ ибни Сино, Мавлоно Қутбуддини Шерозӣ, Шайх Шарафуддини 

Даргузинӣ / Домғонӣ, Мавлоно Шарафуддин, Мавлоно Шарафуддини Хаттот, 

Мавлоно Шарафуддини Санҷарӣ, Мавлоно Шарафуддини Саҷзӣ, Мавлоно 

Наҷмуддин Алии Ҳофиз, Абомашиди Шерозӣ, Хармағзии Чангӣ, Фахруддини 

Ироқӣ, Абӯбакри Раббонӣ / Рабобӣ, Аммори Тоӣ, Мавлоно Шамсуддини 

Дурудгар, Мавлоно Маҷдудин Алӣ, Маҷдуддини Ҳамгар, Мавлоно Азудуддин, 

Бурҳонуддин ва Тоҷуддин (бародарони Мавлоно Аздуддин),Умрон, Хоҷа 

Баҳоуддини Соҳибдевон,  Мавлоно Рукниддини Бакронӣ, Шамсуддин Музаффар, 

Мавлоно Ҷалолуддин, Мавлоно Саъдуддини Ҷавҳарӣ, Мавлоно Аминуддини 

Додо, Ҷалоли Вароминӣ, Абдулҳайи Заррод, Мавлоно Саъдуддини Мултонӣ, 

Ғиёсуддин Муҳаммади Ғуломӣ, Ғиёсуддин Амирмуҳаммади вазир, Хоҷа 

Саъдуддин Маҳмудшоҳ, Хоҷа Изуддини Фарҳадӣ, Шайх Бадруддин Соҳиб, 

паҳлавон Аваз, Шайх Сайфуддин,Сайид Ғиёсуддин Амирмуҳаммад, Масъуди 

Раммол, Маҷдуддин Ҳумоюншоҳ, Абӯдулаф,  Абӯнувос, Абӯзайд, Абулҳориси 

Ҷумайяз, Абулъайно, Музаббид, Исҳоқи Мӯсилӣ ва дигарон ба ҳисоб мераванд, 

ки бархе дар даврони қабл аз Убайд умр ба сар бурда ва бархе муосирони вай 

маҳсуб мешаванд. 

Симоҳои мушаххаси мазкур дар латоифи Убайд бархе якборӣ, бархе ду бор 

ва қисмате аз онҳо зиёда аз ду бор мавриди истифода қарор гирифтаанд. Чунончи, 
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тибқи таҳлили омории мо, миёни образҳои мушаххас ҷойи аввалро Талҳак ишғол 

менамояд, ки дар латоифи Убайд 13 бор истифода шудааст [Зоконӣ 2009, с. 2, 46, 

48, 50, 53, 58; Зоконӣ 1991, с. 184, 185, 197]. Ҷойи дуюмро образи Ҷуҳо ва ҷойи 

сеюмро Султон Маҳмуд мегирад, ки аввалӣ 9 бор ва дувумӣ 7 бор корбурд 

шудаанд [Зоконӣ 2009, с. 16, 19, 25, 45, 53; Зоконӣ 1991, с. 184, 187, 197, 199, 200, 

205; 10-1, 21]. Ба ин тариқ, ҷойи чаҳорумро бо шаш бори истифода образи 

Мавлоно Қутбуддини Шерозӣ [Зоконӣ 2009, с. 43, 61, 6; 19, 189, 193, 195, 203, 

208], ҷойи панҷумро бо 4 бори истифода Хоҷа Шамсуддини Соҳибдевон ва 

Маҷди Ҳамгар [Зоконӣ 2009, с. 61, 62; 19, 186, 198, 205, 211] ва ҷойи шашумро бо 

се бори истифода Сайид Ғиёсуддин Амирмуҳаммад ва паҳлавон Аваз [Зоконӣ 

2009, с. 46; 19, 210, 212] ишғол менамоянд. Образҳои Салғаршоҳ, Шайх 

Шарафуддини Даргузинӣ, Мавлоно Аздуддин, Ҷалоли Вароминӣ дуборӣ [Зоконӣ 

1991, с. 185, 186, 199, 203, 204, 209, 212] ва боқӣ ҳама образҳои мушаххаси дигар 

якборӣ мавриди тасвир қарор ёфтаанд. 

Образҳои маҷҳул дар латоифи Убайд онҳое мебошанд, ки бе номи мушаххас 

омадаанд.  Аммо ин образҳо бо хасисаҳои синнусолӣ, динӣ, миллӣ, маконӣ, 

ҷинсӣ, ҷисмонӣ, ҳирфаӣ, касбукорӣ, қишриву синфӣ ва ахлоқӣ аз ҳам фарқ 

мекунанд. Ба образҳои мазкур амради хушсурат, асас, аъробӣ, бадшакл(-е), 

бозоргон, габр, гандадаҳон, гаронҷон, гелонӣ, ғулом, ғуломбора, дарвеш, 

достонсарой, дузд, духтар, занак / зан(-е), зани бадшакл, зани бухороӣ, зардуштӣ, 

зариф(-е), кар, кӯр, қазвинӣ, қумӣ, лӯлӣ, лӯрӣ, лутӣ, мардак(-е), мард(-е), марди 

зиштрӯй, муаззин, наҳвӣ, раиси деҳ, пир, писарак, писар(-е), писари хатиби деҳ, 

розӣ, рустоӣ, сипоҳӣ, сӯфӣ, табиб, тарсо, тарсобача, тозаписар, толибилм, 

туркбачча, туркписар, туркмон, фассод, хатиб, хотун, хоҷа, хуросонӣ, ҳамадонӣ, 

ҳокими Омул, шахс(-е),  шерозӣ, шоир, шиӣ, ҷавон(-е), яҳудӣ / ҷуҳуд ва амсоли 

инҳо тааллуқ дошта, бо кирдорҳои аҷибу ғариби худ содагиву ғаробат ва ахлоқи 

ҷомеаи муаллифро бозгӯ мекунанд. 

Дар таҳлили омории мо басомади иштироки образҳои маҷҳул дар латоифи 

Убайд 66 ададро фаро мегирад, ба ин тариқ: мард(-е) – 27 бор (мақоми аввал) 

[Зоконӣ 2009, с. 19, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52 
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], қазвинӣ – 16 бор (мақоми дувум) [Зоконӣ 1383, с. 22, 26, 39, 42, 4, 52; 19, 187, 

192, 195, 198], зан – 11 бор (мақоми сеюмм) [Зоконӣ 1991, с. 192, 202, 209; 20, 20, 

28, 29, 35, 38, 45, 46], араб / аъробӣ – 7 бор (мақоми чаҳорум) [Зоконӣ 1991, с., 

202; 20, 18, 22, 31, 39], дарвеш ва хуросонӣ – 3 бор (мақоми панҷум) [Зоконӣ 2009, 

с. 31; 19, 191, 194, 204, 206, 211], шерозӣ – ду бор (мақоми шашум) [Зоконӣ 2009, 

с. 31; Зоконӣ 1991, с. 209]. Образҳои боқимондаи дигар дар латоифи Убайд ҳама 

якборӣ истифода шудаанд. Чунонки дида мешавад, басомади образи мард(-е) 

миёни кулли образҳои латоифи Убайд, ҳатто аз образҳои мушаххас, зиёдтар аст. 

Аммо зимнан бояд қайд намуд, ки қисмати бештари образи мазкур дар ҳикоёти 

арабии рисолаи «Дилкушо» истифода гардидааст. 

Дар иртибот бар ин, мо дар ҷадвали зерин симоҳои маҷҳули ҳикоёт ва 

латоифи Убайдро вобаста ба хусусиёти миллӣ, диниву мазҳабӣ, маконӣ, 

синнусолӣ, ҷинсӣ, вазъи иҷтимоӣ, мансубияти хонаводагӣ ва ғайраҳо матраҳ 

намудаем: 
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Дар ин ҷадвал басомади образҳо, ки бо рақами сафҳаи манбаъ нишон дода 

шудаанд, аз рӯйи нашри соли 1991 гирифта шудаанд. Дар китобнома ин нашр 

зикр шудааст. 

Ҳамчунин, бояд қайд кард, ки дар осори адиб персонажҳое низ иштирок 

мекунанд, ки онҳоро ба ҷадвали боло дохил накардаем. Аз ҷумлаи онҳо яке дӯст 

[Зоконӣ 1991, с. 204], дигаре туфайлӣ [Зоконӣ 1991, с. 199], сеюмӣ бадшакли 

бисёрхор [Зоконӣ 1991, с. 206], чаҳорум дарвеш [Зоконӣ 1991, с. 191, 196, 196, 

211] мебошанд. 

Дар латоифи Убайд чанд образи дигар низ иштирок мекунанд, ки дар 

маҷҳулӣ аз тамомии образҳои фавқуззикр маҷҳултар мебошанд. Ин образҳо бо 

номи мустаори «туфайлӣ», «шахс(е)» ва «яке» корбурд шудаанд. Агар образҳои 

«туфайлӣ» ва «яке» якборӣ истифода шуда бошанд [Зоконӣ 2009, с. 18; 20, 29], 

образи «шахс(-е)» 15 бор дар латоифи Убайд иштирок менамояд [Зоконӣ 1991, с. 

185, 186, 187, 188, 190, 191, 194, 196, 203, 204, 206, 207, 209]. 

Ҷуз аз образҳои мазкур дар осори Убайд образҳи ғайришахс низ ба назар 

мерасанд. Аз ҷумла, дар «Ришнома» образи асосӣ дар симои Ришуддин 

Абулмаҳосин ҷилваи хос дорад. Ин образ на ба шахс тааллуқ дорад ва на ба 
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ғайриинсон, он як образи хаёлии Убайд аст, ки ҷиҳати масхараву истеҳзои аҳли 

тақво, ки бо истифода аз сурати зоҳири худ дар намои риш дӯкони таъсир ва 

шуҳрату эътибори хешро сохта, бо ин роҳ мардумро мавриди макру ҳила қарор 

медиҳанд, офарида шудааст. Ба ин тариқ, Убайд кӯшида ба ин образи ваҳмиву 

хаёлии хеш сурати одамӣ бахшад, вале сурате баду манфур ва бадҳайбат. Тасвири 

ин сурат ва ворид шудани вай ба хонаи хаёли Убайд аз ҷониби муаллиф чунин 

сурат пазируфта: «Ногоҳ тарфе аз хона ва рукне аз кошона муншақ шуд ва аз он 

иштиқоқ рӯй намуд. Мисраъ: Шахсе, ки мабинод касе дар хобаш. Сиёҳу сурху 

сапед ва зарду кабуду бунафшу лаъл... Аз ҳайбати ӯ ларза бар аъзои ҳозирон 

муставлӣ шуд. Аз ҷой ҷастам ва гуфтам: «Оё иблисӣ, ифритӣ, ғӯлӣ, 

малакулмавтӣ, ба қабзи руҳ омадаӣ?» [Зоконӣ 1991, с. 165]. 

Образи дигари ғайришахс дар ҳамин рисолаи «Ришнома» вомехӯрад, ки он 

ҳотиф аст [Зоконӣ 1991, с. 170]. Дар ҳикояти зоҳид ва тарсобача, ки аз охирин 

ҳикоёти латифи рисола мебошад, Убайд образи ҳотифро ҷиҳати ҳушдор додани 

зоҳид истифода менамояд. Образи мазкур ҳамчун мураббӣ, устоди ахлоқ ва ҳаким 

ба кор гирифта шуда, ҳамчунин, ба ҳайси василаи тарсонидани аҳли тақво ва 

баргардонидани онон аз корҳои бадахлоқонаи онон, амсоли шоҳидбозиву лутбозӣ 

мебошад. Образи дигари ғайришахс, ки дар рисолаи «Дилкушо»-и Убайд 

вомехӯрад, образи рӯбоҳ аст ва онро муаллиф ҷиҳати таблиғи ҳушёриву зиракӣ ва 

кордонӣ истифода кардааст [Зоконӣ 1383, с. 30]. Ин образ тамсилӣ аст ва, бинобар 

ин, корбурди он дар рисолаи мазкур ба тариқи киноят аз мардуми ҳушёр аст: 

«Рӯбоҳеро пурсиданд: «Чанд ҳила барои раҳоӣ аз саг медонӣ?» Гуфт: «Беш аз 

ҳазорто, вале беҳтарини онҳо ин аст, ки на ӯ маро бубинад ва на ман ӯро» [Зоконӣ 

1383, с. 30]. 

Дар латоифи Убайд образҳоро вобаста ба бори ахлоқӣ ва ҳузури 

иҷтимоияшон ба мусбату манфӣ ҷудо кардан мумкин аст. Як вижагӣ дар тасвири 

образҳои мусбату манфии латоифи Убайд дар он инъикос мегардад, ки муаллиф 

худ онҳоро ҳамчун симои зоҳиркунандаи афъолу сифоти нек ва бад таҷассум 

кардааст. Шояд қисмате аз образҳо, ки ба халифагон, шоҳон, вузаро, олимону 

шоирон, аҳли фазл тааллуқ доранд, шояд дар ҳақиқати воқеияшон афъол ва 
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сифотеро, ки Убайд бар онон бастааст, надошта бошанд. Ин чунин маъно дорад, 

ки Убайд бо истифодаи ашхоси мазкур образҳои дилхоҳи худ ва образҳоеро, ки 

таҷассумгари афъолу сифоти бад ва ахлоқи накӯҳидаи аҳли ҷомеаи вай мебошанд, 

ба тасвир гирифтааст. Чунин образҳо шахсиятҳои типпӣ мебошанд. 

Образҳои мусбат дар латоифи Убайд гуногунанд ва ба афроди мухталиф 

тааллуқ доранд. Аз ҷумлаи онон метавон паямбарон, чанде аз ашхоси руҳонӣ, 

ҳакимону файласуфон, чанде аз шоҳону вазирон ва фозилону шоиронро ном 

гирифт, ки Убайд ба онҳо назари нек дорад ва тавассути онҳо хислатҳо ва 

сифатҳои неки инсониро ташвиқ менамояд. Аммо образҳои мазкур фосилавиву 

марҳалавиянд ва мақоми марказӣ надоранд. 

Миёни кулли образҳои латоифи Убайд якчанд симое ба назар мерасад, ки 

ҷилваи онҳо ба маротиб бештар аст ва нақши онҳо дар иҷрои матолиби муаллиф 

бузургтар аст. Ба ин симоҳо Талҳак, Ҷуҳӣ (/ Ҷуҳо) ва Лӯлӣ тааллуқ доранд. Аз 

миёни симоҳои зикршуда мақоми аввалро Талҳак соҳиб мешавад. Ин симо ба 

наҳве қаҳрамони марказӣ ва аввалдараҷаи ҳикоёт ва латоифи Убайд ва баъд аз вай 

адибони дигари форсу тоҷик ба ҳисоб меравад. Чунонки манобеъ шаҳодат 

медиҳанд, Талҳак аз масхарагон ва далқакони дарбори Султон Маҳмуд ба ҳисоб 

рафта, иштиқоқи исми вай, тибқи шавоҳид, аз вожаи далқак будааст [Ёҳақӣ 2014, 

с. 525]. Агар нишондоди мазкур далели таърихӣ дошта бошад, Талҳакро метавон 

аз ашхоси воқеиву таърихӣ шумурд. Дар рисолаи «Дилкушо», аз ҷумла дар 

ҳикояти «Пурсидани Султон Маҳмуд Далҳакро», вожаи Талҳак дар шакли Далҳак 

низ оварда шудааст [Зоконӣ 1991, с. 197], ки ин ба наздикии вожаи мазкур бо 

вожаи далқ гувоҳӣ медиҳад. Вожаи далқ, ки дар кутуби луғат дар маонии либоси 

дарвешону қаландарон ва жандаву пора-пора омадааст [Фарҳанги 1969, с. 317], ба 

дурустии  иштиқоқи исми Талҳак далолат мекунад ва шахси ӯро дар радифи 

масхарагону ҳаззолони Султон Маҳмуд қарор медиҳад, чун яке аз лавозими 

зоҳирии ба ҳазлу ханда водоштани мардум, пеш аз ҳама, сурати зоҳири ғариб 

мебошад, то ба воситаи сурати мазкур шахси масхарабоз дар чашми бинандагону 

ҳозирин худро ҳамчун инсони фавқулодаву ғайривоқеӣ бинамоёнад. 
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Талҳак симои мусбат ва калидии ҳикоёти Убайд ба ҳисоб меравад. Дараҷаи 

корбурди вай дар фавқ муайян карда шудааст. Тилабов С.Т. дар таҳқиқоте, ки ба 

ҳаҷвиёти Нозили Хуҷандӣ бурдааст, қайд менамояд, ки симо (образ)-и ҳаҷвӣ бояд 

бо мантиқ мувофиқат намояд ва аз воқеият ҷудо набошад [Тилабов 2009, с. 26]. 

Дар иртибот бар ин, метавон гуфт, ки Талҳак ба ҳайси як шахсияти воқеӣ бо 

андешаҳои ҳаҷвии Убайд алоқаи сахти мантиқӣ дорад, зеро тавассути ин симои 

таърихӣ адиб аксари афкори хешро баён намудааст. Аз ҷумла, тавассути тасвири 

образи Талҳак адиб фикру андешаҳои худро дар иртибот ба салотину бузургон ва 

аҳли тақво баён карда, дар натиҷа афкори бузурги интиқодиро ба миён овардааст. 

Метавон гуфт, ки қисмати қобили таваҷҷуҳи афкор ва интиқодоти иҷтимоии 

Убайд тавассути истифодаи образи Талҳак зуҳур кардаанд ва дар ин маврид 

иҷтимоиёти ӯ мадюни Талҳак ва қаҳрамониҳои вай мебошанд. Ин ки муҳаққиқи 

эронӣ Маҳдии Даштитус Талҳакро муборизи хаёлии Убайд хондааст [Даштитус 

1375, с. 139-150], ҳақиқати маҳз аст. Зеро, дар ҳақиқат, Убайд дар такя ба ин 

қаҳрамони хаёлии худ андешаҳои зиёди иҷтимоии худро бо ҷасорату бебокии 

зиёд дар риштаи нақду тамасхур кашида, ки барои аксари муосирони вай берун аз 

доираи қудрату тавоноӣ буд. 

Талҳакро, инчунин, метавон инъикоси руҳи бебоку тундгаро ва ҳаззолу 

мунтақиди Убайд дар баробари нобарориҳову бедодгариҳо, ҳаромхориҳову 

бадахлоқиҳо ва ҷаҳолату нодониҳои абнои рӯзгори вай шуморид. Ин ки дар 

аксари маворид Убайд Талҳакро дар баробари Султон Маҳмуд қарор медиҳад ва 

шахси ӯро ҳамчун аксуламали кирдорҳои ношоистаи султони мазкур ва шахси 

эродгирандаи бебоки аъмоли манфии ӯ  нишон медиҳад, хоста ва хаёли худи ӯст. 

Вай аз ин роҳ вокунише дар баробари зулму тааддӣ ва ноадолатиҳои даврони хеш 

нишон дода, ишороти киноӣ бар давлатдорони муосири худ менамояд. Ҳама 

муносибати тамасхурона ва таҳқиромезе, ки Талҳак нисбат ба Султон Маҳмуд ва 

абнои рӯзгори худ кардааст, он кинояте аз тамасхуру таҳқири худи шахси Убайд 

нисбат ба салотину бузургони давр ва абнои рӯзгораш мебошад. 

Талҳак Султон Маҳмудро носазоҳои зиёд мегӯяд, ӯро бебокона амраду 

муханнас меномад [Зоконӣ 1991, с. 184], ҳаромхӯр мегӯяд [Зоконӣ 1991, с. 197], 
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дар ҷойи дигар худи Султон Маҳмудро дайюс мехонад [Зоконӣ 2009, с. 48], аҳли 

ҳарами султони мазкурро дар ҷойи дигар қазибхӯр меномад [Зоконӣ 2009, с. 53], 

дар ҷое дигар ӯро полонпӯш мехонад [Зоконӣ 2009, с. 53], ҷое фарзандону аъқоби 

Султон Маҳмудро беҳанҷоргӯю хонабарандоз мехонад [Зоконӣ 2009, с. 45], 

нисбат ба Хоразмшоҳ дар ҳузури дарбориён беэҳтиромӣ мекунад [Зоконӣ 1991, с. 

185], қозиёнро дайюс меномад [Зоконӣ 2009, с. 44]. Ин суханони Талҳакро Убайд 

танҳо барои рифоҳи хотир ва болидаруҳии инсонҳо намеорад, дар зери ҳар яке аз 

онҳо ҳадафҳои махсуси вай нуҳуфтаанд, ки, бе муҳобову шак, ба бузургони 

даврони худ равона карда шудаанд. 

Ҳамин тавр, Талҳак дар латоифи Убайд рамзи ҷасорату бебокӣ, бепарвоӣ 

нисбати бузургони давр, доноӣ ва зиракиву ҳушмандӣ мебошад. 

Хусусияти муҳимми образи Талҳак ҳамчун шахсияти соҳиби ҷасорат ва 

бебок ба таври назаррас дар баробари Султон Маҳмуд намудор мегардад. 

Ҷасорату ғайрати Талҳак ҳамеша омехта бо доноию ҳозирҷавобии ӯст. Бинобар 

ин, Талҳак тимсоли ин ду хислат аст. Аз ҷумла, дар латифаи зерин ҳамин вижагии 

образи Талҳак мушоҳида мешавад: «Зани Талҳак фарзанде зоид. Султон Маҳмуд 

ӯро пурсид, ки чӣ зодааст? Гуфт: «Аз дарвешон чӣ зояд, писаре ё духтаре». Гуфт: 

«Магар аз бузургон чӣ зояд?» Гуфт: «Эй Худованд, чизе зояд беҳанҷоргӯй ва 

хонабарандоз» [Зоконӣ 2009, с. 45]. 

Мисли намунаи болоӣ тавассути суханони Талҳак Убайд кинояти сахте ба 

бузургону бузургзодагони даврони хеш менамояд, ки ҳамвора бо кирдору аъмоли 

хеш аҳволи мардумро ба ниҳояти ташаннуҷот расонида буданд. 

Талҳак то он ҳад ҷасорати гуфтор дорад, ки дар ҷое аз вай суол мекунанд, ки 

дайюсӣ чист, ҷавоб медиҳад, ки ин масъаларо аз қозиён бояд пурсид [Зоконӣ 

2009, с. 45]. Дар ҷойи дигар ҳатто худи Султон Маҳмудро бебокона дайюс ном 

мениҳад: «Султон Маҳмуд сар ба зонуи Талҳак ниҳода буд, гуфт: «Ту дайюсонро 

чӣ бошӣ?» Гуфт: «Болиш» [Зоконӣ 2009, с. 48]. 

Ҳамин тавр, Талҳак дар ҳикоёту латоифи Убайд симои бебокиву ҷасорат ва 

доноиву ҳозирҷавобӣ аст. Убайд тавассути Талҳак образи қаҳрамони мусбати 

хешро офарида, дар такя ба вай фикру ақоид ва хостаҳои хешро дар баробари 
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ҳукком ва бузургони вақт баён намудааст. Дар ҳақиқат, Талҳак образи 

кашфкардаи Убайд аст, зеро аввалин бор Талҳак ба ҳайси як қаҳрамони ҳикоёт ва 

як нафар муборизи бебоку ҳушманд дар муқобили ноадолатиҳову ситамҳои 

замона симои хешро ба воситаи Убайди Зоконӣ ва дар осори вай пайдо намудааст. 

Ҷуҳо ё Ҷуҳӣ низ яке аз қаҳрамонони марказии латоифи Убайд ба шумор 

меравад. Вай ҳам шахсияти таърихист ва шахсияташ нисбат ба Талҳак 

мушаххастар аст, зеро номи вай мисли Талҳак мустаору лақабӣ нест, ӯ номи 

асливу пурра дорад. Тибқи ишораи манобеъ, номи пурраи вай Ҷуҳо Шуҳрат 

Даҳин ибни Собит ва куняаш Абулғассон ва аз қабилаи Фазора буд. Модараш 

ходимаи Анас ибни Молик буд. Муҳаммадҷаъфари Ёҳаққӣ дар фарҳангномааш 

оварда, ки Ҷуҳо «дар авоили қарни дувуми ҳиҷрӣ дар Кӯфа мезист ва муосири 

Абӯмуслими Хуросонӣ буд. Ӯ худро дониста ба девонагӣ зад ва ҳаммонанди 

Муллонасруддин базлагӯйӣ ва масхарагӣ пеша кард. Ва ҳикоёти музҳик ва 

наводири амсол ба ӯ мансубанд» [Ёҳақӣ 2014, с. 664]. 

Ҷуҳо низ дар латоифи Убайд чун Талҳак рамзи зиракию доноӣ ва 

ҳозирҷавобӣ аст. Фарқияте, ки миёни Ҷуҳо ва Талҳак дида мешавад, ин аст, ки 

Талҳак ба дарбор пайваста аст ва ҳаёти ӯ ба дарбори Султон Маҳмуд ва шахси 

султон алоқаманд мебошад. Аммо Ҷуҳо аз дарбор берун аст ва дар миёни мардум 

умр ба сар мебарад. Агар Убайд тавассути рафтору кирдори Талҳак дарбору 

дарбориёни аҳди хешро кинояву танз кунад ва ба василаи тамсилзанӣ аз Талҳак 

афкори мунтақидонаву ҳаҷвии худро банду насҷ диҳад, тавассути Ҷуҳо ва 

тамсилзанӣ аз шахси ӯ тарзи ҳаёт ва одобу русуми даврони хешро инъикос 

менамояд. Агарчи Ҷуҳо дар латоифи Убайд ҳамчун як шахси содаву одӣ инъикос 

гаштааст, аммо дар вай доноию зиракии махсус эҳсос мешавад. Ин содагӣ ба 

шахси Ҷулоҳ мувофиқ аст, зеро, чунонки манобеъ шаҳодат медиҳанд, вай худро 

барқасдонаву дониста ба девонагӣ мезанад. Тавассути ҳамин девонагии сохта аст, 

ки ба ҳар роҳе рӯзгори хешро мегузаронад ва худро аз гуруснагиву қаҳтӣ наҷот 

медиҳад. Бинобар ин, образи Ҷуҳо дар латоифи Убайд тимсоли мардуми 

тиҳидасту гуруснае мебошад, ки баҳри ҳаёти худ ба ҳар роҳе, ки бошад, кӯшиш 

менамоянд ва ҳаққи худро аз ҷомеаву даврон меситонанд. Дар ҷодаи кӯшиши 
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зиндагонӣ, лозим шавад, Ҷуҳо, ба истилоҳи мардум, аз мурда чиз металабад, то 

ҳаққи худро бозситонад. Чунончи, Убайд дар ин маврид латифаи ҷолиберо 

овардааст, ки ҳикоят аз ин мавзуъ менамояд: «Ҷуҳо бар дари деҳе расид. Гурусна 

буд, овози таъзияте шунид. Он ҷо рафт. Гуфт: «Шукрона бидиҳед, то ман ин 

мурдаро зинда кунам». Касони мурда ӯро хидмате ба ҷой оварданд. Чун сер шуд, 

гуфт: «Ин чикора буд?» Гуфтанд: «Ҷулоҳ». Ангушт дар дандон гирифт, гуфт: «Эй 

дареғ, ҳар каси дигар, ки будӣ, дарҳол зинда шоистӣ кард. Аммо мискин ҷулоҳ 

чун мурд, мурд» [Зоконӣ 1991, с. 187]. 

Дар латифаи мазкур агар, аз як сӯ, зиракиву ҳушёрии Ҷулоҳ тасвир шуда 

бошад, аз сӯйи дигар, содагиву хушбоварии мардум инъикос мешавад. Дар ин 

латифа Убайд кинояте аз ҷаҳолати абнои рӯзгори худ мекунад ва нишон медиҳад, 

ки ин ҷаҳолат то чӣ ҳад мардуми даврони ӯро оғуштаи худ намудааст, то дараҷае 

ки ба зинда кардани дубораи одамон боварӣ доранд. 

Бо ин ки гоҳе Убайд Ҷуҳоро ҳамчун образи манфӣ ва дорои ахлоқи бад 

инъикос менамояд, Ҷуҳо барои Убайд ва тафаккури вай василаест, то ӯ тавассути 

образи Ҷуҳо бадахлоқӣ ва рафтору кирдори ношоистаи абнои рӯзгори худро 

нишон бидиҳад. Чунончи, дар латифаи зер ҳамин ҷиҳат эҳсос мегардад: «Падари 

Ҷуҳо канизаке дошт, ки вақтҳо бо ӯ ҷамъ шудӣ. Ҷуҳо як бор бар хонаи хоби ӯ 

рафт ва дар кораш кашид. Канизак пурсид: «Ту кистӣ?» Гуфт: «Падарам» [Зоконӣ 

1991, с. 197]. 

Аз ин латифа бармеояд, ки Убайд бо аъмоли Ҷуҳо киноят бар ҳадди 

пасттарини ахлоқи абнои рӯзгори хеш мезанад ва ишорат бар мудохилаи писарон 

бар ҳарами падарон менамояд. 

Ҷуҳо, агар лозим шавад, худро кӯдак мегирад ва мегиряд, то бар мақсади худ 

ноил шавад. Тавассути образи Ҷуҳо Убайд асрори абнои рӯзгори худро фош 

намуда, парда аз чеҳраи ҳақиқии фаҳшу бадахлоқии онҳо мекушояд. Аз ҷумла, 

дар ҳикояти моҳифурӯшии Ҷуҳо ин гуфтаҳо собит мешаванд: «Падари Ҷуҳо ду 

моҳӣ бад-ӯ дод, ки бифурӯш. Ӯ дар кӯчаҳо мегардонид. Бар дари хонае расид, 

зане хубсурат дид. Гуфт: «Як моҳӣ ба ман деҳ, то туро ҷимоъ бидиҳам». Ҷуҳо як 

моҳӣ бад-ӯ дод ва ҷимое кард. Хушаш омад ва моҳии дигар бад-ӯ дод ва ҷимое 
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дигар бикард. Пас, бар дари хона нишаст, гуфт: «Кӯзаи об мехоҳам». Кӯзаи об 

бад-ӯ дод. Об бихӯрд ва кӯза бар замин зад ва бишикаст. Чун шавҳараш аз дур 

бидид, дар гиря уфтод. Мард пурсид, ки чаро гиря мекунӣ? Гуфт: «Ташна будам, 

аз ин хона об хостам. Кӯза аз дастам бияфтод ва бишикаст. Ду моҳӣ доштам, 

хотун ба гарави кӯза бардоштааст ва ман аз тарси падар намехоҳам рафтан. Мард 

бо зан итоб кард, ки кӯза чӣ қадр дорад ва ҳар ду моҳӣ бистад ва ба Ҷуҳо дод, то 

ба саломат бирафт» [Зоконӣ 1991, с. 199-200]. 

Тавассути латифаи зикршуда Убайд хиёнати занони аъёну ашрофро нисбат 

ба шавҳарони худ инъикос намуда, дараҷаи ахлоқи даврони худро нишон 

медиҳад. 

Образҳои манфии латоифи Убайд бештар бар табақоти болоии ҷамъият 

тааллуқ доранд, ки бар онҳо, пеш аз ҳама, аҳли сиёсату давлат ва намояндагони 

руҳониёни воломақом дохил мешаванд.  Яке аз чеҳраҳои барҷастаи мутааллиқ ба 

образи манфӣ образи Султон Маҳмуди Ғазнавӣ мебошад. Султони мазкур, ки 

исми пуррааш Яминуддавла Маҳмуд мебошад, дар солҳои 360-421 ҳ.қ. / 970-1030 

м. умр ба сар бурдааст [Ёҳақӣ 2014, с. 314]. Султон Маҳмуд асосгузори сулолаи 

Ғазнавиён ва аз муқтадиртарин салотини хонадони мазкур буд. Чизе, ки аз Султон 

Маҳмуд дар кутуби тавориху адаб мастур гашта, шуҳрат пайдо кардааст, ин 

қиссаи ишқу муҳаббати вай нисбат ба ғуломи турки худ Аёз (Айёз) ибни Уймоқ 

мебошад. Шояд бар асоси ҳамин ишқварзии Султон Маҳмуд нисбат ба Аёз буд, 

ки вай дар латоифи Убайди Зоконӣ ҳамчун симои манфиву бад ва ба ҳайси 

худфурӯшу муханнас тасвир гаштааст. Убайд Султон Маҳмудро тавассути Талҳак 

ду бор дайюс ва чанд бори дигар худфурӯш хондааст. Султон Маҳмуд бо рафтори 

бадахлоқонаи худ ончунон дар маркази таваҷҷуҳи Убайд қарор гирифтааст, ки 

нахустин ҳикоят дар рисолаи «Дилкушо»-ро ӯ бо масхараи султони мазкур оғоз 

менамояд: «Султон Маҳмуд дар маҷлиси ваъз ҳозир буд. Талҳак аз ақиби ӯ он ҷо 

рафт. Чун ӯ бирасид, воиз мегуфт, ки ҳар кас ки писареро г... бошад, рӯзи қиёмат 

писаракро бар гардани ғуломбора нишонанд, то ӯро аз сирот бигузаронанд. 

Султон Маҳмуд мегирист. Талҳак гуфт: «Эй султон, магирйӣ ва дил хуш дор, ки 

ту низ он рӯз пиёда намонӣ» [Зоконӣ 1991, с. 184]. 
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Дар латифаи мазкур Убайд агар, аз як тараф, аз даҳони Талҳак ишорат ба 

худфурӯшии Султон Маҳмуд карда бошад, аз сӯйи дигар, кинояте ба бадахлоқии 

салотини даври хеш намуда, онҳоро аз азоби рӯзи ҷазо метарсонад. 

Дар тамоми ҳикоёт ва латоифе, ки Убайд дар онҳо Султон Маҳмудро тасвир 

менамояд, султон ҳамчун образҳои манфӣ намудор мешавад. Чунонки дар боло, 

дар мавриди муносиботи Талҳак нисбат бар Султон Маҳмуд зикр гардид. Убайд 

кӯшида, ки бар Султон Маҳмуд хасисаҳо ва феълу сифатҳоеро насб кунад, ки 

хилофи носирони мутакаллиф ва шоирони мадеҳасаро бошад. Қабл аз Убайд дар 

осори аксари адибон Султон Маҳмуд ҳамчун шоҳи кишваркушо, одил, 

раиятпарвар, шеърдӯсту тарбиятгари аҳли илму фазл тасвир мешуд. Бинобар ин, 

тасвире, ки Убайд аз султони мазкур кардааст, дар навъи худ бесобиқа аст. 

Султон Маҳмуд дар ҳама ҳикоёти Убайд ҳамчун манфитарин образ ва шахси 

дорандаи пасттарин сифот, монанди ғуломбора, дайюс, аҳли фаҳш ва амсоли ин 

таҷассум ёфтааст. Ин тарзи тасвири Султон Маҳмуд аз ибтикороти нависандагии 

Убайд шаҳодат медиҳад. 

Аз салотин шахсияти маъруфи дигаре, ки пас аз Султон Маҳмуд мавриди 

масхараву нақди Убайд қарор гирифтааст, Атобак Салғаршоҳ мебошад. Атобаки 

мазкур муассиси дудмони Салғариёни Форс буд. Ӯ қаблан раиси дастаи бузурги 

туркмонон буд ва баъдан бар зидди Салҷуқиён бархоста, силсилаи Салғариён (ё 

Салғуриён)-ро таъсис дод. Шуҳрати Салғаршоҳ дар ин аст, ки вай бо супурдани 

хироҷи бузург бар Ӯктой Форсро аз ҳамлаи муғулон наҷот ва амон дод [Қадёнӣ 

1386, с. 1526]. Намояндагони хонадони Салғариён мамдуҳи шоирони зиёди форсӣ 

буданд. Аз ҷумла, Атобак Абӯбакр ибни Саъд ва худи Саъд ибни Зангӣ аз 

мамдуҳони асосии Шайх Саъдӣ ба ҳисоб мераванд. 

Дар латоифи Убайд Салғаршоҳ ҳамчун султони шаробхору хушгузарон ва 

бахилу мумсик тасвир ёфтааст. Аммо Убайд, ончунонки нисбат ба Султон 

Маҳмуд суханони сахту тунд ва тамасхуроти бебоконаро истифода карда, нисбат 

ба Атобак истиҳола менамояд ва шояд хидматҳои бузурги вайро, ки дар роҳи 

наҷоти мардуми Форс кардааст, ба инобат мегирад. Дар як латифааш Убайд, бо ин 

ки ишорате бар фарҳангдӯстии Атобак менамояд, шаробхорагии ӯро низ ёдовар 
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мешавад: «Атобак Салғаршоҳ ҳар рамазон ба хатти худ мусҳафе бинавиштӣ ва бо 

туҳфае чанд ба Каъба фиристодӣ ва дар боқии сол ба шурб машғул будӣ. Чанд сол 

мукаррар чунин кард. Як бор Маҷдуддини Ҳамгар ҳозир буд. Гуфт: «Нек мекунӣ, 

чун намехонӣ, ба хонаи Худовандаш мефиристӣ» [Зоконӣ 1991, с. 185-186]. 

Ҷуз аз шоҳони мазкур дар латоифи Убайд, ҳамчунин, ду халифа – Маҳдӣ ва 

Ҳорунаррашид ҳамчун симои манфӣ таҷассум ёфтаанд, Маҳдӣ ба ҳайси халифаи 

шаробхор ва Ҳорун аҳли фаҳш [Зоконӣ 1991, с. 184; 20, 37]. Агарчи дар латоифи 

Убайд халифаҳои дигари ислом низ, ба монанди Маъмун, Маъбар, Муовия, 

Ҳаҷҷоҷ  ва Восиқ иштирок доранд [Зоконӣ 2009, с. 24; Зоконӣ 1991, с. 187, 206; 

Зоконӣ 1382, с. 22, 42], Убайд нисбат ба онҳо назари баде надорад ва ононро ба 

риштаи интиқодоти хеш намекашад. 

Дар латоифи Убайд образҳои манфӣ бештар ба ходимони дин ва 

намояндагони воломақоми он тааллуқ доранд. Аммо, чунонки қаблан қайд 

гардид, аксари онҳо ба таври умумӣ, бо овардани маносиб ва вазоифи худ оварда 

шудаанд. Аз ҷумлаи онҳо воиз, ходими масҷид, хатиб, сӯфӣ, қозӣ, муаззин 

мебошанд, ки ҳар яке бо ваҷҳе, масалан, бо ҷаҳолату нодонӣ, ришвахорӣ ва 

бадахлоқӣ зери масхараи Убайд қарор гирифтаанд. 

Образҳои офаридаи Убайди Зокониро дар латифаву ҳикояҳояш аз назари 

дараҷаи басомади онҳо низ ба ду бахш: барҷаставу бисёрамалкунанда ва 

марҳалаиву лаҳзавӣ ҷудо ва баррасӣ кардан мумкин аст. Аз ин нигоҳ яке аз 

хусусиятҳои барҷастаи образҳои латоифи Убайд дар чигунагии фаъолияти онҳо 

инъикос меёбад. Новобаста ба мушаххасу маҷҳул ва мусбату манфӣ будан, 

образҳои латоифи Убайд аз ҳайси дараҷаи иштироку фаъолият ба 

бисёрамалкунанда ва марҳалаию лаҳзавӣ тасниф мешаванд. Дар ин маврид 

образҳои бисёрамалкунанда онҳое мебошанд, ки қиёсан бо дигар симоҳои 

латоифи Убайд зиёдтар истифода гардидаанд. Бинобар ҳамин хусусияташон, 

образҳои мазкур барҷастатар мебошанд ва иштироки онҳо дар сохтори муҳтавоии 

латоифи Убайд бештар, пайдарпай ва доимӣ ба назар мерасад. Агар ҳикоёти 

арабии рисолаи «Дилкушо»-ро ба назар гирем, образи аз ҳама бисёрамалкунанда 

дар латоифи Убайд образи мард(-е) мебошад, ки 27 мавриди корбурд дорад. Дар 
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қиёс ба ин дар латоифи форсии вай вожаи шахс(-е) ин мақомро доро мебошад. 

Шахс(-е) ҳарчанд дар қиёс бо мард(-е) дар латоифи Убайд камтар истифода 

гардидааст ва корбурди он ба 16 бор мерасад, вале басомади он дар қиёс бо ҳамаи 

образҳои боқимондаи ҳикоёту латоифи адиб хеле зиёдтар аст. Ба ин тариқ, дар 

латоифи Убайд образҳои мард(-е) ва шахс(-е), ки ҳар ду дар навбати худ 

маҷҳуланд, образҳое мебошанд, ки аз ҳама зиёдтар истифода гардида, иштироки 

онҳо дар амалиёту ҳолоти гуногун ба маротиб бештар ба назар мерасад. Аммо чун 

вожаи шахс(-е) дар ҳикоёти форсии Убайд маҳалли истифода қарор гирифтааст, 

нақши он дар офариниши образҳои латоифи адиб қобили таваҷҷуҳ аст. Убайд 

тавассути образи маҷҳули шахс таассуботи динӣ, бадахлоқиву фаҳш, 

шариатситезӣ, содагӣ ва дигар рафтору кирдори абнои рӯзгори худро таҷассум 

намудааст. Як ҷиҳати фарқкунандаи образҳои шахс нисбат ба кулли образҳои 

латоифи Убайд дар он инъикос мегардад, ки вай тамоми афкору андешаҳоеро, ки 

батамом дорои бори ғайриахлоқиянд ва мутазаммини фаҳшу бадхӯиянд, ба 

василаи ин образи маҷҳул тасвир намудааст. 

Образҳои қазвинӣ ҳамчун образи барҷаста дар латоифи Убайд мақоми 

сеюмро мегирад. Басомади корбурди қазвинӣ дар латоифи Убайд ба 15 адад 

мерасад. Дар симои қазвинӣ Убайд образҳои мухталифу мутафовити одамонро 

тасвир намудааст. Қазвинӣ таҷассумкунандаи ҳам мардуми содафеъл ва гӯлу 

аҳмақ аст, ҳам зирак ва суханёбу ҳозирҷавоб, гоҳо вай ҳамчун мардуми 

риндмашрабу лоубол ва бепарвову беаҳаммият нисбат ба арзишҳои диниву 

мазҳабӣ баромад мекунад, гоҳо ҳамчун шахси муфлису дарвешмаоб. Аммо ду 

образи қазвинӣ дар латофи Убайд ҷилваи бештар доранд: образи шахси гӯлу сода 

ва образи зираку суханёб. Басомади истифодаи образи гӯлу сода дар қиёс ба 

образи зираку суханёб бештар аст, чун дар аксари латоиф қазвинӣ ба ҳайси 

мардуми содафеъл иштирок намуда, мутазаммини ҳамоқат ва кӯтоҳақлӣ аст. Аз 

ҷумла, дар латифаи зерин ин ҷиҳат инъикос мешавад: «Қазвиние ангуштарӣ дар 

хона гум кард, дар кӯча металабид, ки хона торик аст» [Зоконӣ 2009, с. 39]. 

Дар латифаи дигар ҳам Убайд дар образи қазвинӣ мардуми гӯлу содаро 

нишон додааст: «Қазвиние ба ҷанги шер мерафт, наъра ва тез медод. Гуфтанд: 
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«Наъра чаро мезанӣ?» Гуфт: «То шер битарсад». Гуфтанд: «Чаро тез медиҳӣ?» 

Гуфт: «Ман низ метарсам» [Зоконӣ 2009, с. 42]. 

Баъди образи қазвинӣ дар латофи Убайд аз нигоҳи басомади иштирок 

образҳои Талҳак, зан(-е), Ҷуҳо, Султон Маҳмуд, аъробӣ, Қутбуддини Шерозӣ, 

Маҷди Ҳамгар ва Хоҷа Шамсуддини Соҳибдевон қарор доранд, ки аз инҳо аввалӣ 

13 бор, дувумӣ 11 бор, сеюмӣ 9 бор, чаҳорумӣ ва панҷумӣ 7 бор, шашумӣ 6 бор ва 

дутои охирин чаҳор бор истифода гаштаанд ва аз ҷумлаи образҳои барҷаставу 

фаъоли латоифи адиб  маҳсуб мешаванд. 

Ба ин тариқ, басомади иштироки образҳои барҷаста дар латоифи Убайд аз 

шаш то 26 бор мебошад. Образҳои дигар дар латоифи Убайд мақоми барҷаста 

надоранд ва иштироки онҳо марҳалавию лаҳзавӣ мебошанд. 

Мо дар таҳлили омории худ басомади иштироки образҳоеро, ки аз се 

поёнанд, ба образҳои ғайрибарҷаста ва марҳалавиву лаҳзавӣ дохил намудем. Аз 

ашхосе, ки дар латоифи адиб иштироки онҳо себорӣ ба чашм мерасад, образҳои 

Салғаршоҳ,  паҳлавон Аваз ва Мавлоно Азуддин мебошанд, аммо Салғаршоҳ дар 

ду латифа ба ҳайси симои марказӣ ва дар як латифа ҳамчун симои дувумдараҷа 

истифода гаштааст. Агар Салғаршоҳ дар латоифи Убайд мутазаммини образи 

манфӣ бошад, паҳлавон Аваз ҳамчун шахси ҷасуру бебок ва бепарво таҷассум 

ёфтааст. Чунонки дар суоле, ки Хоҷа Шамсуддини Соҳибдевон ба вай медиҳад, 

посухи сахте ба вай медиҳад ва бо ӯ бо дуруштӣ ҷавоб медиҳад [Зоконӣ 1991, с. 

211]. Дар латифаи поён низ ин сифати паҳлавони мазкур таҷассум мегардад: 

«Соҳибдевон паҳлавон Авазро гуфт: «Якеро, ки ақле дошта бошад, ба ҷое 

фиристодан мехоҳам». Гуфт: «Эй хоҷа, ҳар киро ақл буд, аз ин хона берун рафт» 

[Зоконӣ 2009, с. 62]. Мавлоно Аздуддин ҳамчун шахси ҳозирҷавобу ҳаззол ва 

хушахлоқ  тасвир ёфтааст [Зоконӣ 1991, с. 199, 204, 212]. 

Ба образҳое, ки дар латоифи Убайд дуборӣ корбурд шудаанд ва он қадар ҳам 

барҷаста нестанд, симоҳои Шайх Шарафуддини Даргузинӣ, Мавлоно Аздуддин, 

Ҷалоли Вароминӣ ва дарвеш тааллуқ доранд. Шайх Шарафуддини Даргузинӣ як 

бор ҳамчун шайхи ҷоҳил ва як бори дигар ба таври мубҳам тасвир гардидааст 

[Зоконӣ 1991, с. 186, 212]. Ҷалоли Вароминӣ ҳамчун шахси ҳозирҷавобу ҳаззол ва 
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дарвеш ҳамчун шахси гадо, аммо суханёбу зирак тасвир ёфтаанд [Зоконӣ 1991, с. 

191, 203, 209, 211]. 

Образҳое, ки ҷуз аз қазвинӣ дар латоифи Убайд нисбати макониро нишон 

медиҳанд, хуросонӣ, қумӣ, ҳамадонӣ, шерозӣ, гелонӣ, розӣ ва лурӣ мебошанд. Аз 

образҳои мазкур хуросонӣ се бор, шерозӣ ду бор ва боқӣ якборӣ истифода 

шудаанд [Зоконӣ 2009, с. 22, 31, 41; Зоконӣ 1991, с. 184, 200, 209]. Дар симои 

хуросонӣ низ чун қазвинӣ Убайд образи марди ҳозирҷавоб ва содаву гӯлро тасвир 

намудааст. Дар симои шерозӣ образи мардуми содаву гӯл ва бадахлоқ, дар симои 

қумӣ образи мардуми ситезаҷӯ, ҳамадонӣ – содаву дайюс ва дар симои лурӣ 

образи мардуми ҳозирҷавоб таҷассум гаштааст. 

Образҳои халифаҳо, ба монанди Восиқ, Ибни Маъбар, Маҳдӣ, Маъмун, 

Муовия, Ҳаҷҷоҷ, Ҳорунаррашид ва аз шоҳон: Хоразмшоҳ ва Абдулмалик (малики 

Хуросон) дар латоифи Убайд ҳама якборӣ истифода гардида, ба образҳои лаҳзавӣ 

тааллуқ доранд [Зоконӣ 2009, с. 24, 26; Зоконӣ 1991, с. 184, 185, 187, 200, 206; 

Зоконӣ 1383, с. 22, 37, 42]. Боқӣ ҳамаи образҳо дар латоифи Убайд якборӣ 

истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, ашхоси як бор иштирокнамуда 58-60%-и 

образҳои латоифи Убайдро ташкил медиҳанд.     

 

3.3.3. Воситаҳои баён ва тасвири бадеӣ 

 

Дар осори мансури Убайди Зоконӣ навъҳои гуногуни воситаҳои баён ва 

тасвири бадеӣ истифода шудаанд, ки баррасии ҳамаи онҳо мавзуи таҳқиқи 

алоҳида аст. Вобаста ба мавзуи мо масъалаи муҳим танҳо басомади ҳамон 

воситаҳои баён ва тасвири бадеие мебошанд, ки ҳамчун мухтассоти сабкофарин 

дар шинохти сабк ва тарзи баён эътибор пайдо мекунанд. Дар натиҷаи аз ҳамин 

дидгоҳ баррасӣ кардани шигардҳои ҳунарии мазкур ба мо маълум гашт, ки дар 

миёни санъатҳои бадеии шинохташуда дар осори мансури адиб орояҳои бадеии 

ташбеҳ, истиора, маҷоз, киноя, саҷъ, талмеҳ, тамсил ва тавсифу сифатчинӣ бо 

басомади бештар ҷалби таваҷҷуҳ мекунанд.  Бинобар ин, баҳси мо дар ин фасл 
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атрофи орояҳои бадеии мазкур сурат мегирад. Дар ду зерфасл воситаҳои баён ва 

воситаҳои тасвири бадеӣ ба таври ҷудогона баррасӣ мешаванд. 

Аҳаммияти орояҳои бадеӣ дар каломи ҳунарии Убайди Зоконӣ, ба таври 

куллӣ, аз он иборат аст, ки бо истифода аз онҳо матни осори адиб, агар аз як 

тараф, бадеъу музайян гашта бошад, аз сӯйи дигар, чунин васоити пардози сухан 

омили боз ҳам муассиртару ҷолибтар шудани андеша ва мазомини интиқодиву 

ҳаҷвии ӯ гардидаанд. Аз миёни воситаҳои бадеии фавқуззикр нақши саҷъ, талмеҳ, 

тамсил ва маҷозу истиора нисбат бар дигар санъатҳои бадеӣ дар баёни андешаҳои 

нависанда назаррастар буда, вай аксари матни осори хешро тавассути онҳо зебу 

оро додааст. Аммо агарчи санъатҳои бадеие, амсоли тавсиф ё сифатчинӣ, ташбеҳ 

ва таҷнис дар қиёс бо васоити фавқуззикр дар мақоми дуюмдараҷа қарор доранд, 

нақши онҳо низ дар бадеътару муассиртар сохтани матни осори адиб қобили 

таваҷҷуҳ аст. Зеро онҳо низ якҷо бо дигар орояҳои бадеии мавҷуд дар осори 

мансури Убайд як маҷмӯаи бузурги каломи бадеи ҳунариро ташкил медиҳанд. 

 

3.3.3.1. Воситаҳои баён 

 

Ташбеҳ ва анвои мустаъмали он. Яке аз вижагиҳои бадеӣ дар осори 

мансури Убайд дар истифодаи моҳирона аз санъати ташбеҳ мушаххас мешавад. 

Аз баррасии анвои ташбеҳ ва махсусиятҳои онҳо маълум гардид, ки дар матни 

осори мансури адиб аз анвои гуногуни ташбеҳ бештар ду навъи он: сареҳ ва 

музмар ё пӯшида истифода шудаанд. Дар миёни ҷамеи адоти ташбеҳ, махсусан 

дар ташбеҳоти навъи сареҳ, ба ҳайси адоти мушобиҳат дар осори Убайд вожаи 

«чун» бештар истифода гардидааст. Басомади адоти мазкур то ҳаддест, ки 

намунаҳои дигар адот қариб ки ба назар намерасанд. 

Намунаҳои равшани ташбеҳоти сареҳ бештар дар рисолаи «Ришнома» 

қобили ташхис ҳастанд. Масалан, дар ҷумлаи зерини асари мазкур муаллиф ба 

василаи адоти «чун» аз назди моҳрӯ гурехтани ошиқонро ба «бод» шабеҳ 

кардааст: «Ҳар кӣ аз ҷон дар хоки кӯйи ӯ меовехт, ба баракати ту чун бод аз ӯ 

мегурехт» [Зоконӣ 1991, с. 169]. 
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Баъзан дар як ҷумла такрори адоти мазкур ҷиҳати монанд кардани мафҳумҳо 

мушоҳида мешавад. Аз ҷумла, дар «Ришнома» ин ҳолат чунин ба назар мерасад: 

«Хирад дар лутфи пироҳанаш ҳама тан дарида, хотир чун турраи ӯ мушаввашҳол, 

замир чун хоки ӯ бар оташ» [Зоконӣ 1991, с. 163]. 

Дар ҷумлаи мазкур ду ташбеҳи сареҳ истифода шудааст: хотир ба турра ва 

замир ба хоки дари маҳбуб монанд карда шудааст. 

Ташбеҳи навъи пӯшида ё музмар дар осори адиб нисбатан бештар корбурд 

шудааст. Аз ҷумла, дар ҳикояти «Зоҳид ва тарсобача»-и «Ришнома» муаллиф аз 

даҳони зоҳид нисбат ба тарсобача чунин мегӯяд: «Дар унфувони ҳусн мурғони 

биҳишт мебошанд ва дар охири кор сагони дӯзах» [Зоконӣ 1991, с. 170]. 

Дар ҷумлаи мазкур тарсобача ба таври муъҷаз аввалан ба мурғони биҳишт ва 

баъдан ба сагони дӯзах монанд карда шудааст. 

Ташбеҳоти осори Убайд вобаста ба тарзи матраҳшавӣ дорои  ду тарз 

мебошанд. Дар тарзи якум ташбеҳ ба танҳоӣ, яъне бе омезиш бо дигар санъатҳои 

бадеӣ корбурд мешавад, чунончи, намунаҳои фавқ ба ин тарз шомиланд. Аммо 

дар тарзи дувум ташбеҳ дар имтизоҷ бо дигар санъатҳои бадеӣ матраҳ мегардад. 

Бо дигар васоити тасвири бадеӣ, аз ҷумла бо санъатҳои талмеҳ, эҷоз ва киноя баён 

кардани ташбеҳ дар матни осори адиб яке аз хусусиятҳои бадеӣ дар ҳунари 

нависандагии ӯ ба ҳисоб меравад ва ин тарз дар матни осори адиб мукаррар ба 

чашм расида, дар қиёс бо тарзи аввал мақоми чашмрасро ишғол менамояд. 

Масалан, дар «Ришнома» ҳамин хусусият мушоҳида мешавад, вақте ки Убайд 

зимни овардани як ҳикоят зебоии тарсобачаро тасвир мекунад, санъати ташбеҳро 

тавассути талмеҳ баён мекунад. Убайд гуфтори ӯро бар дами Масеҳо ва зебоиву 

рахшандагии рухсори ӯро ба муъҷизи Калим ва яди байзо монанд менамояд: «Дар 

он дайр тарсобачае буд, ки гуфтораш чун дами Масеҳо мурда зинда мекард ва 

рухсораш чун муъҷизи Калим дар дилбарӣ яди байзо менамуд» [Зоконӣ 1991, с. 

170]. 

Ташбеҳи пӯшида баъзан дар матни осори Убайд тавассути муъҷазбаёнӣ 

матраҳ мегарданд. Аз ҷумла, дар мисоли зерин, дар муколамаи Убайд ва 
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Абулмаҳосин ин ҳолат мушоҳида мешавад. Абулмаҳосин дар муроҷиат ба Убайд 

мегӯяд: «Гурӯҳе маро пари Ҷабраил хонанд» [Зоконӣ 1991, с. 165]. 

Маънии ҷумлаи мазкур он аст, ки гурӯҳе Абулмаҳосинро ҳамсони пари 

Ҷабраил медонанд. 

Баъзан дар ташбеҳоти муъҷази Убайд асари киноя ҳам мушоҳида мешавад ва 

ин имтизоҷи васоити тасвир дар ифодаи ташбеҳ муҷиби эҷоди мушкилот дар 

таъйини ташбеҳ мегардад ва изморӣ ё пӯшидагиву мубҳамии ҷузъи мушаббаҳун 

биҳиро дар ташбеҳ бештар мегардонад. Ин ҳолат дар ҷумлаи зер аз «Ришнома», 

дар ҷое, ки Убайд бо овардани ҳикояти тарсобача ва анҷоми кори ӯ 

Абулмаҳосинро дар хиҷолат фурӯ мемонад, мушоҳида мешавад, зеро дар он 

ташбеҳ ба таври басо муъҷаз ва дар имтизоҷ бо киноя матраҳ мегардад: «Ман ин 

мегуфтам ва риш аз хиҷолат зарду сурх бармеомад» [Зоконӣ 1991, с. 170]. 

Дар ин ҷумла мақсуди Убайд аз зарду сурх тасвир кардани Абулмаҳосин ӯро 

киноятан ба шахси шармсор ва хиҷолатзадаву мағлубшуда монанд кардан 

мебошад. 

Бо санъати эҷоз ифода ёфтани ташбеҳ, махсусан, дар «Даҳфасл»-и Убайд 

бештар мушоҳида мешавад. Чун шарҳу тавзеҳи мафҳумҳову ашё дар асари мазкур 

на бар мабно ё мутобиқати маъноии онҳо, балки бештар бар тибқи мушобиҳати 

мантиқии онҳо сурат гирифтааст, бинобар ин, ҷузъи сифат дар таърифоти ин асар 

дар бештари маворид вазифаи мушаббаҳун биҳи ва ҷузъи мавсуф вазифаи 

мушаббаҳро адо намудааст. 

Маҷоз ва истиора. Маънои истилоҳии мафҳуми «маҷоз» дар кутуби луғут 

кор фармудани вожа дар маънои ғайриҳақиқии худ мебошад, ки миёни ду маъно: 

маънои аслӣ ва маҷозӣ аз ягон ҷиҳат монандиву наздикие мавҷуд бошад 

[Фарҳанги 1969, с. 680]. Дар ҳақиқат, маҷоз сухане мебошад, ки дар маънои 

ҳақиқии худ кор фармуда намешавад ва шоир ё нависанда ҷиҳати муассиртару 

шавқовартар гардидани мафҳум ё мазмуне даст бар баёни рамзиву ғайриҳақиқии 

он мезанад, то ба ин васила, аввалан, сухани худро зеботару музайянтар гардонад 

ва аз бори бадеият бархурдор гардонад ва, сониян, таваҷҷуҳи хонандаро ба 

тасвири ҳамон мафҳум ё мазмун мутамарказ гардонад. 
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Маҷоз аз ҳайси навъ дар тақсимбандии донишмандони асримиёнагӣ ба 

маҷози шаръӣ, ақлӣ, урфӣ ва луғавӣ ҷудо шудааст [Шамисо 1378, с. 21]. Ҳама 

анвои маҷоз дар каломи ҳунарии манзуму мансури форсу тоҷик ба таври васеъ 

кор фармуда мешуд. Аз ин байн, махсусан, маҷози ақлӣ ва луғавиро метавон қайд 

намуд, ки ҷойгоҳи онҳо дар қиёс ба ду навъи дигар назаррастар мебошад. Ҳам дар 

маҷози ақлӣ ва ҳам дар навъи луғавии он нақши истиора ба ҳайси рукни асосии 

сухани маҷозӣ барҷаста аст. 

Маҷоз ба ҳайси муҳимтарин аркони баёни ғайриҳақиқӣ ё тасвири шоирона 

дар осори Убайди Зоконӣ мақоми хоссе дорад. Агарчи дар қиёс бо танз, тамсил ва 

талмеҳ нақши маҷоз дар осори мансури адиб аз ҳайси арзишгузошти оморӣ 

пасттар меистад, аммо дар муқоиса бо кулли дигар анвои тасвири бадеӣ дар сатҳи 

баландтар қарор дорад. Дар тамоми осори насрии Убайд навъҳое аз маҷоз 

мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки тавассути онҳо суханони муаллиф 

таъсирбахштар шуда, ҷанбаи бадеӣ-эстетикии онҳо боз ҳам бештар гардидааст. 

Миёни асарҳои Убайди Зоконӣ, махсусан, дар «Ахлоқ-ул-ашроф», 

«Ришнома» ва «Даҳфасл» ҷилваи маҷоз бештар мебошад. Дар умум, дар ин асарҳо 

маҷоз тавассути вожаҳо, ибораҳои истиорӣ ва феълӣ ифода шудааст. 

Вожаҳои маҷозӣ бештар аз ҳама дар рисолаи «Даҳфасл» истифода шуда, 

муаллиф ба василаи онҳо сифату хислат ва феълу атвори абнои рӯзгори худ, 

махсусан, риҷоли воломақоми сиёсию руҳониро ба таври танқиду тамасхур 

мавриди шарҳу тасвир қарор додааст. Шарҳи маҷозӣ дар ин маврид тавассути як 

вожа амалӣ мешавад. Тарзи истифодаи вожаҳои маҷозӣ дар асари мазкур ҳамгуни 

кутуби луғат аст, зеро, чунонки дар бобҳои қабл зикр гардид, Убайд «Даҳфасл»-и 

худро дар такя бар кутуби луғат ва услуби фарҳангнигорӣ таълиф намудааст. 

Бинобар ҳамин хусусият, вожаҳои маҷозӣ ҳам аз ин қоида истисно нестанд, дар 

баёни маонии онҳо ҳам муаллиф қоидаи луғатнигориро, ки иборат аз шарҳи 

маонии вожаҳову мафҳумҳо мебошад, мавриди истифода қарор додааст. Аммо 

фарқияти асосие, ки миёни шарҳи луғавии вожаҳо дар кутуби луғат ва шарҳу 

баёни мафҳумҳо дар асари Убайд дида мешавад, истифодаи зиёд аз маҷоз дар 

«Даҳфасл» аст, хусусан, корбурди вожаҳои маҷозӣ. Аз ин ҳайс шуруҳот ё 
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таърифоти Убайд на бар асоси маънои аслии мафҳумҳо, балки ба асоси маънои 

маҷозии онҳо роҳандозӣ гардидааст. 

Шарҳи маҷозии вожаҳо дар «Даҳфасл» бо ду роҳ анҷом пазируфтааст. Дар 

роҳи якум муаллиф услуби луғатнигориро пурра риоят намудааст, зеро дар 

кутуби луғат аввалан худи вожа оварда мешавад, баъдан маонии он шарҳ дода 

мешавад. Чунончи: «Ал-хатиб – хар» [Зоконӣ 1991, с. 174], «Аш-шайх – иблис» 

[Зоконӣ 1991, с. 175], «Ал-имом – намозфурӯш» [Зоконӣ 1991, с. 175], «Ат-табиб 

– ҷаллод» [Зоконӣ 1991, с. 175].  Дар роҳи дувум қоидаи луғатнигорӣ шикаста 

шуда, ҷузъи мавсуф, ки тибқи анъананоти фарҳангнигорӣ бояд дар аввал биояд, 

баъд аз сифат меояд. Чунончи: «Ал-мафлук – фақеҳ» [Зоконӣ 1991, с. 173], «Ал-

максур – қалами ӯ» [Зоконӣ 1991, с. 173], «Ал-марҳун – қалами ӯ» [Зоконӣ 1991, 

с. 173], «Ал-чиркин – ҷузвдони ӯ» [Зоконӣ 1991, с. 173], «Калб-ул-акбар – шаҳна» 

[Зоконӣ 1991, с. 174], «Калб-ул-асғар – мулк» [Зоконӣ 1991, с. 174], «Ал-гург – 

сипоҳӣ» [Зоконӣ 1991, с. 174], «Байт-ун-нор – дорулқазо» [Зоконӣ 1991, с. 174].  

Вожаҳои маҷозӣ чи дар қисмати аввал ва чи дар қисмати дувуми таърифоти 

Убайд ҷиҳати сифат кардани мафҳумҳо ба кор рафта, миёни маънои аслӣ ва 

маҷозӣ мушобиҳате ба вуҷуд меоваранд. Дар аксари мавридҳо ин мушобиҳат 

мантиқӣ сурат мепазирад ва муаллиф ба василаи сифат намудани ҷузъи мавсуф 

ишорати зимнии киноӣ бар феълу атвор ва сифоту хисоли он ҷузъ менамояд. 

Масалан, фақеҳ барои он мафлук, яъне фалакзадаву бадбахт хонда мешавад, ки аз 

худ аъмоли бад ва хилофи шариатро нишон медиҳад. Бадбахт касест, ки вай 

мардуди инояти ҳам Худо ва ҳам мардум мебошад. Убайд ҳам фақеҳро барои он 

фалакзада мегӯяд, ки аъмоли бади ӯ муҷиби мардуд шудан ва мавриди нафрини 

мардум қарор гирифтанаш мегардад. Аъмоли бад қарина миёни фақеҳ ва мафлук 

аст. Хатибро барои он хар мехонад, ки суханони вай, аз нигоҳи Убайд, лофу газоф 

ё васвосанд ва чунонки овози хар муҷиби саргаронии мардум мегардад, суханони 

хатиб ҳам дар манзари хаёлоти адиб чунин таъсире доранд. Овози нофораму бад 

қарина миёни хатиб ва хар мебошад. Иблис махлуқест, ки аз фармони Холиқ 

сарпечӣ менамояд ва бар тибқи нишондоди ӯ амал намекунад. Ҳамин аъмоли 

иблисро Убайд василаи мушобиҳат ва қаринае мегирад миёни иблис ва шайх. 
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Яъне, Убайд бо ин шарҳи худ гуфтан мехоҳад, ки рафтори шайх тибқи қарордоди 

ахлоқу шариат нест, ӯ аз қарордод сарпечӣ менамояд. Имом дар тахайюли Убайд 

барои он намозфурӯш нақш гирифтааст, ки вай тоату ибодоти хешро василаи 

дастбурд ба шуҳрату мақом қарор медиҳад ва дӯкони шуҳрати худро тавассути 

тазоҳур бар тақво ё тооти сохтакорӣ бино мениҳад. Яъне, намози имом аз рӯйи 

сидқу хулуси ният нест, аз рӯйи мақсади ниҳоист, ки бо обрӯву нафси шахсии ӯ 

бастагӣ дорад. Ӯ намозро ҳамчун молу коло истифода мекунад, ки савдогарон дар 

дукон барои фурӯхтан ба намоиш мегузоранд, то ба василаи фурӯши он зару сим 

ва, умуман, сарват ба даст биёваранд. Бинобар ин, дар манзари тахайюли Убайд 

имом на роҳбалади намозгузорон, балки савдогар аст ва намози вай ба манзалати 

молу колои фурӯшӣ аст. Фурӯхтан қарина миёни имом ва савдогар аст. Убайд 

табибро барои он ҷаллод мегӯяд, ки дар шахси ӯ бераҳмиву бешафқатӣ ва 

дарандахӯии ҳамсони ҷаллодро дармеёбад. Ҷаллод каси бераҳму шафқат аст ва 

кори ӯ хун рехтани мардум аст. Дар нигоҳ бар ҳамин бешафқативу золимии табиб 

вай дар назари Убайд шафиқ нест ва ҳамчун ҷаллодест, ки дар қатли одамӣ тарсу 

бим ва ибое надорад. 

Вожаҳои маҷозӣ дар осори Убайд бештар тавассути киноя, ташбеҳ ва 

муболиға сурат мепазиранд. Убайд миёни мавсуф ва сифат ба василаи санъатҳои 

мазкур қарина ва мушобиҳатеро дарёфт намуда, мавсуфро, ки аслан абнои 

рӯзгори вай мебошанд, бо сифатҳои сазовори онҳо васф менамояд. Хусусияти 

умдаи вожаҳои маҷозии осори Убайд, хусусан рисолаи «Даҳфасл», иборат аз он 

аст, ки онҳо ғолибан ба табақаи ашрофи ҷомеаи ӯ нигаронида шудаанд. Чунонки 

ин гуфтаҳо дар намунаҳои фавқ дар мавриди фақеҳ, шаҳна, мулк, қозӣ, воиз, 

сипоҳӣ ва монанди инҳо оварда шудаанд. 

Дар осори Убайди Зоконӣ ибораҳои маҷозӣ бештар тавассути санъати 

истиора матраҳ мегарданд. Истиороте, ки дар ин маврид дар сохтани ибораҳои 

маҷозии осори Убайд нақш мебозанд, ба навъи муканнияи тахйилия тааллуқ 

доранд. Дар ин навъи истиора ҷузъи сифот ё мулоимоти мустаорун минҳу 

истифода гашта, худи қисмати асосии истиора, ки мустаорун минҳу ё мушаббаҳун 

биҳи мебошад, зикр намегардад. 
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Сируси Шамисо дар иртибот бар ин навъи истиора ба он ҷиҳат, ки қисмати 

мустаорун лаҳу ё мушаббаҳ ба инсон монанд карда мешавад, ин истиораро 

муканния ва ба он ҷиҳат ки барои ҷузъи мустаорун минҳу ё мушаббаҳ тавассути 

мулоимот сифате одамӣ илқо мешавад, онро истиораи тахйилия номидааст ва 

бинобар вуҷуди ҳамин умумият бо исми муканнияи тахйилия хонда шудани 

истиораи мазкурро саҳеҳтар шумурдааст [Шамисо 1378, 62-63]. 

Агар ибораҳои феълиеро, ки дар матни осори адиб тавассути маҷоз матраҳ 

гардидаанд, ба инобат нагирем, истиораҳои муканнияи тахйилия мақоми аввалро 

ишғол менамоянд. Ин навъи истиора бештар дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва 

«Ришнома» истифода гардида, дар маҷозӣ кардани матни ҷумлаҳои осори мазкур 

нақши намоёне доранд. Аз ҷумлаи ин истиораҳо чеҳраи аруси маънӣ [Зоконӣ 

1991, с. 143], ҷамоли маънӣ [Зоконӣ 1991, с. 143], сарири ин ташреҳ [Зоконӣ 1991, 

с. 143], бинои умури маош ва маод [Зоконӣ 1991, с. 150], бинои кори салтанат 

[Зоконӣ 1991, с. 150], маърази талаф [Зоконӣ 1991, с. 153], зонуи ҳирмон [Зоконӣ 

1991, с. 159], самти ҳаё [Зоконӣ 1991, с. 159], дидаи ҳасрат [Зоконӣ 1991, с. 159], 

асҳоби вақоҳат [Зоконӣ 1991, с. 159], оинаи хотир [Зоконӣ 1991, с. 163], дарёи 

муҳаббат [Зоконӣ 1991, с. 163], байдои маваддат [Зоконӣ 1991, с. 163], ҷоми шавқ 

[Зоконӣ 1991, с. 163], пироҳани ҳусн [Зоконӣ 1991, с. 166], саҳифаи узор [Зоконӣ 

1991, с. 167], дасти ҳаводиси рӯзгор [Зоконӣ 1991, с. 169], дуди риш [Зоконӣ 1991, 

с. 169], ғубори ваҳшат [Зоконӣ 1991, с. 171], домани ҷамол [Зоконӣ 1991, с. 171] 

ба ҳисоб мераванд, ки ҳамагӣ дар маънои ғайриҳақиқӣ истифода гаштаанд. Дар 

ибораҳои мустаори мазкур ҷузъи асосии истиора, яъне мустаорун минҳу иштирок 

наменамояд ва танҳо мулоимот ё ҷузъи сифаткунандаи он ҷиҳати тавсифи мавсуф 

– мустаорун лаҳу ё мушаббаҳ истифода мешавад. Истиораҳои навъи мазкурро ба 

ҷиҳати он ки ба василаи ибора созмон пазируфтаанд, метавон ибораи маҷозӣ низ 

ном гирифт, зеро маънию мазмун дар онҳо ба гунаи маҷоз ва маънии ғайриаслӣ 

матраҳ гардидааст. 

Истиораҳои муканнияи мазкур, чунонки дида мешавад, дар ҷузъи мулоимот 

аз ҳам фарқият низ доранд. Ин фарқият иборат аз он аст, ки дар баъзе аз онҳо 

ҷузъи мулоимот ё сифаткунанда тааллуқ бар инсон доранд ва дар баъзеи дигар 
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тааллуқ бар ғайриинсон. Ин ҷиҳат яке аз вижагиҳои бадеӣ дар истиорасозии 

Убайд ба ҳисоб меравад. Дар истиораҳои навъи «чеҳраи аруси маънӣ», «ҷамоли 

маънӣ», «зонуи ҳирмон», «дидаи ҳасрат», «асҳоби вақоҳат», «пироҳани ҳусн», 

«дасти ҳаводиси рӯзгор», «домани ҷамол» ҷузъи мулоимот ё сифаткунанда ҳама 

ба одамӣ тааллуқ доранд. Масалан, дар ибораи «дасти ҳаводиси рӯзгор», ки аз 

ҳайси баён истиораи муканния ва аз ҳайси шакл истиораи мураккаб аст, рӯзгор ба 

инсон шабеҳ шудааст ва вуҷуди ҳамин шабоҳат худ далели интиқоли маънои аслӣ 

ба самти маҷоз аст, зеро рӯзгор даст надорад ва мақсуди муаллиф аз ин ибора 

қудрати ҳамсони инсон аст. Ва ё дар ибораи «дидаи ҳасрат» ҳасрат ба дида 

монанд карда шудааст ва манзури муаллиф аз ибораи мазкур умедворӣ ва чашм ба 

роҳ афкандан аст. Дар истиораи «зонуи ҳирмон» Убайд бар ноумедӣ киноят 

мекунад, чунонки инсони ноумеду бечора аз сари хиҷолат сар ба зону ниҳода, ба 

тафаккур ғӯтавар мешавад, Убайд ҳамин маъниро бо ибораи маҷозии «зонуи 

ҳирмон» васф намудааст, ки масуди вай аз ин ибора ноумедиву ба фикр фурӯ 

рафтан аст. Дар истиораи «домани ҷамол» Убайд киноят бар зиёдат ё таваффури 

ҷамол менамояд, зеро доман худ киноят аз дарозиву тӯли чизест. 

Аммо дар бисёр мавридҳо дар истиораҳои муканнияи Убайд дар ҷузъи 

мулоимот, яъне сифаткунанда маонии ғайриинсонӣ ё маъниҳое, ки ба инсон 

тааллуқ надоранд ва ба аҷзо ё феъли инсонӣ робита надоранд, истифода гаштаанд. 

Бояд қайд намуд, ки ин навъи ибораҳо ҳам, ҳарчанд дар онҳо сифот ё тааллуқоти 

одамӣ истифода нагардидаанд, ба навъи муканнияи истиора бастагӣ доранд. Аз 

ҷумла, истиораҳое аз ин даст: сарири ин ташреҳ [Зоконӣ 1991, с. 143], бинои 

умури маош ва маод [Зоконӣ 1991, с. 150], бинои кори салтанат [Зоконӣ 1991, с. 

150], маърази талаф [Зоконӣ 1991, с. 153], самти ҳаё [Зоконӣ 1991, с. 159], оинаи 

хотир [Зоконӣ 1991, с. 163], дарёи муҳаббат [Зоконӣ 1991, с. 163], байдои 

муваддат [Зоконӣ 1991, с. 163], ҷоми шавқ [Зоконӣ 1991, с. 163], саҳифаи узор 

[Зоконӣ 1991, с. 167], дуди риш [Зоконӣ 1991, с. 169], ғубори ваҳшат [Зоконӣ 

1991, с. 171] аз зумраи ҳамин истиораҳо ба ҳисоб мераванд. 

Яке аз хусусиятҳои истиораҳои бакоргирифтаи Убайд иборат аз он аст, ки 

аксари онҳо ба мафҳумҳо ва мазомини малмусу мушаххас тааллуқ доранд ва 
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қисми нисбатан камтари онҳо мавҳуму хаёлӣ ё абстракт мебошанд. Чунончи, 

вожаҳои зерин, ки ҷузъи сифаткунандаи истиораҳо ба ҳисоб мераванд, ба 

мафҳумҳои мушаххасу маҳсус иртибот доранд: чеҳра, арӯс, сарир, бино, зону, 

дида, асҳоб, оина, дарё, байдо, ҷом, пироҳан, саҳифа, даст, дуд, ғубор ва домон. 

Вожаҳои «маъраз» ва «самт» ба мафҳумҳои номушаххасу диданашаванда ё 

абстракт мансубанд. 

Нақши истиораҳои муканния дар тарҳрезии матни ҷумлаҳои осори Убайд 

басо назаррас аст, тавассути онҳо агар, аз як сӯ, феълҳои маҷозӣ сохта шаванд, аз 

сӯйи дигар, ҷумлаҳо ба пуррагӣ намои маҷозиро мегиранд. Яъне, ин навъи 

истиораҳоро Убайд дар феълҳои маҷозӣ истифода намуда, ба ин восита ҷумларо 

низ пурра маҷозӣ менамояд. Дар ин навъи ҷумлаҳо нақши ибораҳои маҷозӣ, 

бахусус ибораҳои мустаор, назаррас мебошад ва дар бинои ҷумла сутунҳои 

собити сухани маҷозӣ ё маҷозӣ кардани сухан ба ҳисоб мераванд. Чунин 

истиораҳо, аз як тараф, бадеияти матнро таъмин намоянд, аз ҷониби дигар, 

мазмуни ҷумларо пурратар менамоянд. Масалан, дар ҷумлаи зерин ин ҷиҳат 

мушоҳида мешавад: Дар замони мозӣ моҳрӯе буд, ки субҳи ҷаҳонафрӯз рӯзномаи 

саодат аз нусхаи чеҳраи ӯ пардохтӣ... [Зоконӣ 1991, с. 169]. 

Чунонки дида мешавад, дар ҷумлаи фавқ ду истиораи навъи муканния: 

«рӯзномаи саодат» ва «нусхаи чеҳра» истифода гардидаанд, ки ҳар ду ба василаи 

феъли «пардохтан», ки барои ҳар ду ҳукми қаринаро дорад, бо ҳам пайванди 

мантиқӣ пайдо кардаанд. Феъли «пардохтан» ҳам дар мавриди худ дар маонии 

маҷозии оростан ва ҷило додан истифода гардидааст. Дар ин маонии маҷозӣ 

феъли мазкур бо ҷузъҳои мушаббаҳ ё мустаорун лаҳуи ибораҳои мустаори 

зикршуда, яъне: «саодат» ва «чеҳра», хусусан бо вожаи «чеҳра», иртиботи 

мантиқӣ пайдо менамояд. 

Бо феъл иртибот пайдо кардани истиораҳо дар матни осори Убайд яке аз 

хусусиятҳои назарраси тасвирсозӣ ва аз ҷанбаҳои ҳунарии ӯ дар иртибот бо тарзи 

баёни бадеъ маҳсуб мешавад. Баъзан ин иртиботот ва ҷанбаи ҳунарӣ дар матни 

осори адиб такрор гардида, ҷилваи бештар пайдо менамоянд. Чунончи, дар 

ҷумлаи зерин ин ҳолат ба таври равшан мушоҳида мегардад: «Ва он ҳарами 
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бечора, ки ба самти ҳаё марсум бошад, пайваста дар паси дарҳо бозмонда ва дар 

даҳлезхонаҳо сар ба зонуи ҳирмон ниҳода, чӯби дарбонон хурад ва паси гардан 

хорад ва ба дидаи ҳасрат аз дари асҳоби вақоҳат нагардад» [Зоконӣ 1991, с. 159].  

Чунонки дида мешавад, дар ҷумлаи мазкур бо истиораи «самти ҳаё» феъли 

маҷозии «ба самти ҳаё марсум будан» дар маънии шармгин будан ва бо истиораи 

«зонуи ҳирмон» феъли маҷозии «сар ба зонуи ҳирмон ниҳодан» дар маънии 

ноумед шудан матраҳ гардидаанд, ки ҳар яке, дар навбати худ, дар матн ба ҳайси 

ҷумлаи содаи маҷозӣ истифода гардидаанд. Ҳамчунин, тавассути ду истиораи 

дигар: «дидаи ҳасрат» ва «асҳоби вақоҳат» як ҷумлаи дигари содаи маҷозӣ ба 

вуҷуд оварда шудааст, ки маънои он «пушаймон нагардидан аз мардуми бешарму 

ҳаё» мебошад. Дар ҷумлаи мазкур, ҳамчунин, ибораи феълии «паси гардан 

хоридан» ба навъи маҷозӣ тааллуқ дорад ва манзури муаллиф аз он киноят аз 

«дардманд шудан» ё «дард ёфтан» ва ҳамчунин, «узр овардану баҳонаҷӯйӣ 

кардан» мебошад. Ҳамчунин, дар матни ҷумлаи фавқ вожаҳои «дарҳо» ва 

«даҳлезхонаҳо» ва феъли «бозмондан» низ маҷозӣ мебошанд, «дарҳо» ва 

«даҳлезхонаҳо» киноят аз ашрофу аҳли ҷоҳ ва «бозмондан» киноят аз маҳрум 

мондан аз илтифоти аҳли ҷоҳ  мебошанд. Чунонки аз матни ҷумлаи фавқ дида 

мешавад, дар он ҷуз аз истиораҳо, ҳамчунин, вожаҳо ва ибораҳои феълии маҷозӣ 

низ истифода гардидаанд. 

Зимнан, дар осори Убайд ибораҳои маҷозии ғайриистиорӣ низ баъзан ба 

чашм мерасанд, аммо теъдоди онҳо дар қиёс бо истиораҳо хеле каманд. Дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф» ҳамагӣ ду ибораи маҷозӣ дарёфта шуд, ки истиора ба ҳисоб 

намераванд. Яке аз ин ибораҳо: «ду ҷав зар» ба воситаи алоқаи озод ё ҳамроҳӣ 

сомон пазируфта [Зоконӣ 1991, с. 154] ва дигаре – «рӯйи турш» дар ҳамон шакли 

истиораи муканния, яъне тавассути алоқаи изофӣ сохта шудааст [Зоконӣ 1991, с. 

157]. Дар ибораи якуми маҷозӣ мақсуди муаллиф аз «ду ҷав зар» миқдори ниҳоят 

ками зар дар назар дошта шуда, дар ибораи дувум манзур аз «рӯйи турш» киноят 

аз бадқаҳрӣ ё изҳори норизоият ё ранҷиш мебошад. Дар ҷумлаи зерин ибораи 

ишоратшуда маҷозӣ, аммо ғайриистиорӣ буда, дар маънои изҳори норизоият 

истифода шудааст: «Он ҷо низ, чун ӯро ба биҳишт набояд рафт, аз кудурати 
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суҳбати шайхакон ва зоҳидон, ки дар биҳишт бошанд ва рӯйи турши эшонро 

набинад, ба юмни ин сират осуда бошад» [Зоконӣ 1991, с. 157]. 

Бинои маҷоз дар осори Убайди Зоконӣ тавассути феълҳои маҷозӣ собиттару 

устувортар аст. Тавассути феълҳои мазкур ҷумлаҳои матни осори муаллиф 

ҷаззобияту асари бештар пайдо намуда, руҳи маҷозии онҳо дар умум қавитар 

мегардад. Дар тамоми осори адиб, бахусус дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома», 

феълҳои зиёди маҷозӣ истифода гардидаанд, ки ба василаи онҳо ҷумлаҳо баъзан 

ба пуррагӣ руҳи маҷозӣ касб кардаанд. Агар баъзан феълҳои маҷозӣ ба василаи 

истиораҳо созмон ёфта бошанд, дар аксар мавридҳо онҳо бе корбурди ибораҳои 

мустаор матраҳ гардидаанд. Масалан, дар ҷумлаи зерин аз боби чаҳоруми 

«Ахлоқ-ул-ашроф» дар ишорат бар Анӯшервони Кисро Убайд феъли маҷозиро 

истифода намудааст: «Дар андак замоне кунгураҳои айвонаш бияфтоданд» 

[Зоконӣ 1991, с. 151]. «Афтодани кунгураҳои айвони Анӯшервон» киноят аз 

барафтодани ҷоҳу ҷалол ва маснади ӯ мебошад. 

Агар дар ибораҳои маҷозии осори Убайд нақши истиора ва шабеҳсозии 

мафҳумҳо назаррас бошад, дар феълҳои маҷозии вай нақши киноя нисбат ба 

аксари воситаҳои тасвир зиёдтар мушоҳида мешавад, чунончи, намунае аз он дар 

мисоли фавқ дида мешавад. Ҳамчунин, дар ҷумлаи мазкур нақши киноя дар 

феъли маҷозӣ назаррас аст: «Ва шоир ҳилми мамдӯҳро бад-ин сиёқ дар силки 

назм кашидааст» [Зоконӣ 1991, с. 156]. «Дар силки назм кашидан» киноя аз 

гуфтани шеър мебошад. 

Дар «Ришнома» ҳам намунаҳои зиёди феълҳои маҷозӣ истифода гардидаанд, 

ки дар онҳо нақши киноя ҳам назаррас мебошад. Як хусусияти феълҳои маҷозӣ 

дар асари мазкур иборат аз он мебошад, ки баъзеи онҳо на дар маонии урфии 

маҷозӣ, яъне маоние, ки қаблан дар осори дигар адибон мавриди истифода қарор 

гирифтаанд ва ё дар кутуби луғат шарҳ ёфтаанд, балки дар маонии дигари маҷозӣ 

ба кор гирифта шудаанд. Ин хасиса аз вижагиҳои қобили таваҷҷуҳ дар ҳунари 

нависандагии Убайд ба ҳисоб рафта, бозгӯкунандаи сабки махсуси вай ба ҳисоб 

меравад. Масалан, дар ҷумлаи зерин феъли маҷозӣ дар мавриди «хандидан» 

қобили таваҷҷуҳ мебошад, зеро он на дар маонии урфии маҷозӣ, чунонки дар 
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осори қудамо корбурд шуда, балки дар маънои нави маҷозӣ ба кор бурда шудааст: 

«Тамаъ аз чизи касон бибуред, то ба риши ҷаҳониён тавонед хандид» [Зоконӣ 

1991, с. 179]. 

Феъли «рӯсафед будан» ҳам дар ҷумлаи зерин на дар маънои урфии маҷозӣ, 

яъне зебо будан, балки дар маънои бегуноҳ будан истифода гардидааст: «Ва низ 

ба вақти арусӣ духтарак дар маҳалли туҳмат набошад ва аз домод хиҷолат 

накашад ва пеши Худову халқ рӯйсафед бошед» [Зоконӣ 1991, с. 181]. 

Дар кутуби луғат феъли мазкур дар маънои аслӣ «сафедчеҳра» ва дар маънои 

маҷозӣ – «зебову хушрӯй» маънидод шудааст [Амид 1389, с. 217]. Аммо маъное, 

ки феъли мазкур дар матни боло медиҳад, муғоир бо шуруҳоти фавқ аст. 

Ҳамчунин, таркиби феълии «ҷон ба марг додан», ки дар яке аз ҳикоёти 

мазмунан қабеҳи рисолаи «Дилкушо» ба чашм мерасад, на дар маънои урфии 

маҷозии худ: ҷон супурдан ва ё вафот кардан, балки дар маънои маҷозии дигар: 

«сахт саъю талош варзидан» истифода гардидааст: «Занро сахт хуш омад, ҷоне ба 

марг бидод ва хӯрдарезае, ки дошт, дарҳам фурӯхт ва сад динор дод, ки биравад» 

[Зоконӣ 1991, с. 209]. 

Феъли «хандидан» дар кутуби луғат, аз ҷумла дар «Фарҳанги забони 

тоҷикӣ», ҷуз аз маънои аслӣ, ҳамчунин, дар маонии маҷозии «шукуфтан» (мас.: 

шукуфтани гулу сабзаҳо), «тофтану пайдо шудан» (мас.: тофтан ва пайдо шудани 

меҳр) ва «дамидан» (мас.: дамидани субҳ) истифода гардидааст [Зоконӣ 1991, с. 

461]. Аммо дар ҷумлаи мазкури Убайд феъли «хандидан» дар маънои маҷозии 

муғоири нишондодшуда дар кутуби луғат корбурд шудааст, вобаста ба мазмуни 

ҷумла онро метавон дар маонии «мазоҳу масхара» ва ҳамчунин, писанд накардан 

қабул намуд. Махсусан, маънои «мазоҳу масхара» дар ин маврид муносибтар аст, 

зеро он бо ибораи дигари маҷозӣ: «риши ҷаҳониён», ки киноят аз абнои рӯзгори 

адиб, хусусан аҳли тақвову руҳоният мебошад, робитаи мантиқӣ дорад. Манзури 

Убайд аз ҷумлаи мазкур ба боди масхара додани аҳли тақво, амсоли шайху шоб ва 

монанди инҳо мебошад, зеро дар осори Убайд, хусусан дар «Ришнома», вожаи 

риш киноят аз аҳли тақво ва воломақомони он мебошад. 
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Дар осори Убайд баъзан дар як ҷумла такрору тааддуди феълҳои маҷозӣ 

мушоҳида мешавад, ки вуҷуди онҳо омили боз ҳам бадеътар гаштани матни он 

мегардад. Масалан, дар ин ҷумлаи «Ришнома» чунин ҳолат ба назар мерасад: «Бо 

касоне, ки абру тур(у)ш карда ва гиреҳ дар пешонӣ оварда, суханҳои ба ҷид гӯед» 

[Зоконӣ 1991, с. 179].  

Дар ҷумлаи мазкур феълҳои «абру тур(у)ш кардан» ва «гиреҳ дар пешонӣ 

овардан» дар маънои маҷозӣ истифода шудаанд, ҳар ду, дар маҷмуъ, дар маънои 

бадқаҳру хашмгин  ва бадфеъл шудан истифода гардидаанд [Фарҳанги 1969, 379; 

Фарҳанги 1969, с. 267]. Баъзан дар ин навъи феълҳо ихтилоти кинояву танз ба 

назар расида, ҷанбаи бадеӣ-эстетикии он ба ин васила бештар мегардад. Чунончи, 

дар боби мазкури «Ахлоқ-ул-ашроф» дар ҷумлаи зерин ҳамин баҳамоии кинояву 

танз дар феъли якуми он мушоҳида мешавад: «Чун Заҳҳоки Тозӣ ва Яздҷирди 

Базаҳкор, ки акнун садри ҷаҳаннам бад-эшон мушарраф аст..., то зулм мекарданд, 

ҳар рӯз давлати эшон дар тараққӣ буд ва мулк барқарор» [Зоконӣ 1991, с. 151]. 

«Садри ҷаҳаннам бад-эшон мушарраф будан» дар ҷумлаи фавқ танз аз 

бадгуноҳиву сергуноҳии зиёди Заҳҳоку Яздгирд ва дар маноҳӣ ғарқа шудани онон 

аст. 

Дар ҷумлаи зерин ҳам феъл ба василаи танз матраҳ гардидааст: «Хотун, 

чунончи одат бошад, салои ом дардод» [Зоконӣ 1991, с. 157]. «Салои ом 

дардодан» дар маънои ғайримаҷозӣ даъват кардани мардум мебошад [Мирзозода 

1967, 181]. Аммо дар ҷумлаи фавқ феъли мазкур на ин ки дар маънои киноӣ, зиёда 

аз ин дар маънои танзӣ истифода шудааст. Дар маънои маҷозии ғайританзӣ 

«салои ом дардодан» ба маънии ҳамаро даъват кардан мебошад. Аммо дар маънои 

маҷозии омехта бо танз ба фаҳши ом, яъне ҳамагонӣ тан дардодан ё даст задани 

хотун мебошад. Чунонки дида мешавад, феъли мазкур дар матни ҷумлаи фавқ 

агарчи дорои ду маънои маҷозӣ мебошад, аммо он на дар маънои маҷозии киноӣ, 

балки дар маънои маҷозии танзӣ корбурд шудааст. 

Баъзан дар феълҳои маҷозии Убайд асари истиора низ дида мешавад. 

Чунончи, дар ҷумлаи зер аз асари мазкур ҳамин ҳолат мушоҳида мегардад: «Ва 

худ чи калпатра бошад, ки шахсеро бо моҳпайкаре хилвате даст диҳад ва аз 
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висоли ҷонфизои ӯ баҳраманд нагардад ва гӯяд, ки ман покдоманам, то ба доғи 

ҳирмон мубтало гардад» [Зоконӣ 1991, с. 148]. Дар ҷумлаи зикршуда феъли 

«хилват даст додан» ба воситаи истиораи муканния сохта шуда, маънои маҷозӣ 

пайдо кардааст, зеро хилват инсон нест, ки даст дошта бошад ё ба касе даст диҳад 

ва изҳори ҳамдилӣ намояд. Феъли мазкур тавассути истиораи навъи «дасти 

хилват» ба вуҷуд омадааст ва мақсуд аз ин феъл муяссар гаштани танҳоӣ 

мебошад. 

Дар тамоми феълҳову ҷумлаҳои маҷозии осори Убайд нақши қарина ё 

василаи алоқа бисёр назаррас аст. Чунончи, дар ҷумлаи зерин вожаи «адл» миёни 

маънои маҷозӣ ва асли он ба ҳайси қарина хидмат мекунад: «Худро ба шиори адл 

марсум гардонид» [Зоконӣ 1991, с. 152]. Маънои ин ҷумла тавассути адолат 

маъруф шудан аст. Дар ҷумлаи зер вожаи «шамшер» миёни маънои маҷозӣ ва 

аслӣ ба ҳайси қарина хидмат мекунад: «Ҷамъеро, ки аз шамшер бозмонда буданд, 

бифармуд, то ҳозир карданд» [Зоконӣ 1991, с. 151]. Мақсуди муаллиф аз феъли 

«аз шамшер бозмондан» оҷизу беқудрат шудан аст, зеро «шамшер» киноят аз 

қудрату неру аст. Ҳамчунин, дар ҷумлаи зер «Ин бигуфт ва ҷон ба хизонаи молик 

фиристод» қарина вожаи «ҷон» ва маънои он вафот намудан мебошад. 

Феълҳо ва ҷумлаҳои маҷозӣ баъзан дар матни осори Убайд дар қиёс бо 

ҳамтоҳои аслии худ ғалаба мекунанд ва бо иштироки мутааддиди худ муҷиби 

ҷаззобияту муассиртар гаштани матн мегарданд. Масалан, чунин ҳолатро дар 

ҷумлаи дувуми матни зерин метавон мушоҳида намуд, ки дар он чанд феъл ва 

ҷумлаҳои маҷозӣ истифода шудаанд: «Ҳар кас ки худро ба сахо шуҳрат дод, 

ҳаргиз осоиш наёбад. Аз ҳар тараф асҳоби тамаъ бад-ӯ майл кунанд ва ҳар як ба 

хушомад ва баҳонае он чи дорад, аз ӯ метарошанд ва он мискини салимулқалб ба 

турраҳоти эшон ғарра мешавад, то ба андак муддате ҷамеи маврус ва муктасаб 

дар маърази талаф оварад ва номуроду муҳтоҷ гардад ва он ки худро ба сирати 

бухл мустазҳир гардонд ва аз қасди қосидон ва тамаи томеон ва шариатхорон дар 

паноҳи бухл гурехт, аз дарди сари мардум халос ёфт ва умр дар хусбу неъмат 

мегузорад» [Зоконӣ 1991, с. 153]. 
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Чунонки дида мешавад, дар ҷумлаи мураккаби мазкур чунин феълҳову 

ҷумлаҳо тавассути маҷоз матраҳ гардидаанд: тарошидан, дар маърази талаф 

гузоштан, ба сирати бухл мустазҳар гардонидан, дар паноҳи бухл гурехтан, аз 

дарди сари мардум халос ёфтан, умр дар хусбу неъмат гузоридан. Дар ин ҷумла 

манзур аз феъли «тарошидан» бо роҳи макру фиреб ситонидани чиз, манзур аз 

«дар маърази талаф гузоштан» ба нестӣ расонидани молу дороӣ, мақсуд аз «ба 

сирати бухл мустазҳар гардонидан» ва «дар паноҳи бухл гурехтан» рӯ ба бахилӣ 

ниҳодан ва бухлро пеша кардан, мақсуд аз «аз дарди сари мардум халос ёфтан» 

раҳоӣ ёфтан аз эҳтиёҷот ва ниёзмандиҳо ва «умр дар хусбу неъмат гузоридан» 

бофароғат гузаронидани ҳаёт аст. 

Чунонки аз баррасиҳо маълум мешавад, маҷоз ва истиора дар матни осори 

Убайди Зоконӣ ба сурати васеъ истифода гардида, дар умум, маҷоз дар навъҳои 

вожаҳо, ибораҳо (ибораҳо дар шакли истиора, ибораҳои ғайримустаор ва феълҳо) 

мавриди истифода қарор гирифтааст. Вожаҳову ибораҳо, истиораҳо ва феълҳои 

маҷозӣ дар муассиртару ҷаззоб ва зебову бадеъ намудани мазомини 

матраҳнамудаи муаллиф нақши назаррас дошта, онро аз ҳар боб ҷолибтар 

менамоянд. Вожаҳои маҷозӣ аксаран дар рисолаи «Даҳфасл» истифода 

гардидаанд. Ибораҳои маҷозии мустаору ғайримустаор, феълҳо ва ҷумлаҳои 

маҷозӣ аксаран дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» корбурд шудаанд. Миёни 

ҷамеи воҳидҳои маҷозӣ дар осори адиб мақоми қобили таваҷҷуҳро ибораҳои 

истиорӣ ва феълҳои маҷозӣ ишғол менамоянд ва нақши онҳо дар матраҳ 

намудани мазомини маҷозӣ, дар қиёс бо дигар анвои шаклии маҷоз бамаротиб 

бештар аст.  

 

3.3.3.2. Воситаҳои тасвири бадеӣ 

 

Убайди Зоконӣ дар осори мансури худ аз доираи васеи воситаҳои тасвири 

бадеӣ истифода кардааст, ки дар он миён саҷъ, тамсил, талмеҳ, тавсиф ё 

сифатчинӣ, таҷнис басомади зиёд дошта, дар ҳунарӣ шудани каломи нависанда 
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нақши муассир доранд. Бинобар ин, дар ин фасл перомуни санъатҳои бадеии 

номбаршуда баҳс сурат мегирад. 

Вожаи саҷъ дар фарҳангномаҳо дар маъноҳои гуногун шарҳ ёфтааст. Аз 

ҷумла, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» саҷъ аз се ҷиҳат: дар маънои аслӣ – овози 

парандаҳои хушилҳон, ҳамчун булбул ва қумрӣ, дар маънои маҷозӣ – суруд ва 

нағма ва ба маънои истилоҳӣ – сухани қофиядор, дар наср овардани калимаҳои 

ҳамвазну ҳамоҳанг шарҳ ёфтааст [Фарҳанги 2010, с. 229]. Дар баррасии мо манзур 

аз маонии зикршуда маънои истилоҳии он аст, ки бо оҳангу равиши вожаҳову 

ибораҳо ва ҳамчунин, ҷумлаҳо иртибот дорад. 

Ҷалолуддини Каззозӣ саҷъро яке аз орояҳои аввалдараҷаи берунии сухан, 

яъне василаи тазйини калом номгузорӣ карда, чунин қайд менамояд: «Орояи 

бурунӣ бештар пайкараи суханро зебову базевар мегардонад ва хунёи дарунӣ ва 

бофти овоии оҳангинро мепарваронад ва мегустаронад» [Каззозӣ 1373, с. 42]. Дар 

ҳақиқат, маҳз шеваи тасҷеъ аст, ки насрро бо назм наздик мегардонад ва мусиқиву 

оҳангнокиро, ки аслан хосси сухани манзум аст, дар матни наср таъмин 

мегардонад. 

Истилоҳи «саҷъ» бештар ба наср тааллуқ мегирад, чун он ҳамоҳангиву 

ҳамқофиягии воҳидҳои дохили ҷумларо таъмин мекунад, ки ин қоида дар назм 

қофия номида мешавад. Бо ин ки муҳаққиқон гоҳо қофияҳои дарунии шеърро 

саҷъи байт номгузорӣ кардаанд, истилоҳи мазкур аслан ба наср тааллуқ дорад. 

Муҳаққиқоне, ки дар иртибот бар саҷъ ва қавоиди сохтории он таҳқиқот 

бурдаанд, саҷъро на ба мисраъ ё байт, балки ба ҷумла рабт додаанд, ки ин ақидаи 

моро дар ин маврид таъйид менамояд. Аз ҷумла, Сируси Шамисо чунин қайд 

менамояд: «Равиши тасҷеъ яке аз равишҳоест, ки бо аъмоли он дар сатҳи ду ё 

якчанд калима (як ҷумла) ё дар сатҳи ду ё чанд ҷумла (-и калом) мусиқӣ ва 

ҳамоҳангӣ ба вуҷуд меояд ва ё мусиқии калом афзунӣ меёбад» [Шамисом1368, с. 

23]. 

Дар таърихи каломи мансури форсу тоҷик саҷъ ҳамчун василаи таъмин 

сохтани равониву хушоҳангии ҷумлаҳо ва, дар маҷмуъ, матн то ба арсаи адабиёт 

қадам ниҳодани Убайд дар осори нависандагони зиёде мавриди истифода қарор 
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гирифтааст. Чи дар кутуби таърихиву тазкиравӣ, чи дар қиссаҳову саргузаштҳо ва 

чи дар осори диниву фалсафӣ, мувофиқи табъу хоҳиши муаллифони онҳо, каломи 

мусаҷҷаъ ё тарзи баёни саҷъдор каму беш истифода гардидааст. Адабиётшинос 

Раҳими Мусулмониён вуҷуди саҷъро ҳатто дар ёдгориҳо ва осори тоисломии 

бостонӣ, монанди катибаҳои кӯҳи Бесутун, адабиёти паҳлавии даврони Сосонӣ – 

«Дарахти Асурик», «Ёдгори Зарирон», «Корномаки Артахшери Попакон» 

дарёфта, иддао дорад, ки дар навиштаҷоти осори мансур як навъ каломи мусаҷҷаъ 

истифода гардидааст [Мусульманкулов 1966, с. 15]. 

Маликушшуаро Баҳор дар таърихи насри классикии форсӣ Хоҷа Абдуллоҳи 

Ансориро аввалин саҷъсоз эътироф карда, осори вай: «Муноҷотнома», «Рисолаи 

асрор», «Насоеҳ», «Зод-ул-орифин», «Канз-ус-соликин», «Қаландарнома», 

«Муҳаббатнома», «Ҳафт ҳисор» ва махсусан, асари нахустини ӯро аввалин 

намунаҳои саҷъ дар насри форсӣ эътироф менамояд [Баҳор 1375, с. 240]. 

Маликушшуаро Баҳор дар ҷилди аввали «Сабкшиносӣ» мароҳили рушду 

тараққии насри форсиро ба чаҳор давра тақсим намуда, давраи сеюми онро (аз 

ҳамлаи муғул то давраи бозгашти адабӣ) давраи саҷъу қофия ва асри такаллуфу 

тасаннуъ қаламдод кардааст, ки қобили мулоҳиза аст [Баҳор 1375, с. 288]. Зеро 

маҳз дар ҳамин давра дар адабиёти форсу тоҷик намунаҳои зиёде аз осори илмиву 

адабии иборат аз кутуби таъриху тазкира, рисолаҳои гуногунмавзуи илмӣ ва 

ғайраҳо ба майдони адабиёт ворид шудаанд, ки дар сабк ва тарзи баёни онҳо 

таҳаввулоти чашмрасе ба вуҷуд омадааст. 

Амир Хусрави Деҳлавӣ низ ба ҳайси бузургтарин намояндаи адабиёти 

форсизабони Ҳиндустон ва муаллифи осори зиёди насрӣ ба забони порсӣ бо сабки 

махсуси хеш маъруфият касб кардааст. Муҳаққиқон маҳз дар осори насрии Амир 

Хусрав, монанди «Расоил-ул-эъҷоз» ва «Хазоин-ул-футӯҳ» осори такаллуфоти 

забонӣ ва мушкилбаёниро қайд намудаанд [Бақоев 1975,  с. 226]. Пайравию 

ҷавобиянависӣ ба тарзи иншои Амир Хусрав, махсусан ба насри тарассули вай, ки 

«Расоил-ул-эъҷоз» маъруф ба «Эъҷози Хусравӣ» дар сархатти онҳо қарор дорад, 

мушкилписандӣ дар иншои форсиро боз ҳам бештар гардонида, асароти 

такаллуфу маснуияти каломро дар он ба маротиб афзуд. Адабиётшинос 
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Мисбоҳиддин Нарзиқул дар таҳқиқоти арзишманде, ки оид ба «Эъҷози Хусравӣ» 

ва анъанаи жанри тарассул дар таърихи адабиёти форсу тоҷик дар ҳитаи асрҳои 

X-XIV ба анҷом расонидааст, дар хусуси истиқболи носирони баъдӣ аз тарзи 

иншои Амир Хусрав маълумот дода, номгӯйи осори зиёдро дар ин маврид 

овардааст [Нарзикул 2014, с. 120-137]. Ин нишон медиҳад, ки дар асрҳои мазкур 

истифода аз такаллуфу санъатгароӣ, ҳамчунин, саҷъу қофия, ки муаррифгари 

насри маснуъ мебошанд, дар осори насрӣ на танҳо ба ҳайси анъанаву одат ва 

пайравӣ аз нависандагони пешин шинохта мешавад, зиёда аз ин, ин равиш ҳамчун 

яке аз хусусиятҳои умдаву асосии матраҳ сохтани тафаккури илмиву бадеӣ барои 

носирони даврони мазкур маҳсуб мегардидааст. 

Яке аз умдатарин нишонаҳои насри маснуъ дар давраи мазкур тасҷеи калом ё 

истифодаи саҷъу қофия дар каломи мансур ба ҳисоб меравад. Аҳмади Тамимдорӣ 

вуҷуди вофири мусаҷҷаот ва мутаввалгӯиро аз нишонаҳои вижаи насри маҳз 

ҳамин давра талаққӣ карда, нақши онро дар  эҷодиёти носирони ин давра басо 

назаррас арзёбӣ менамояд [Тамимдари 2007, с. 108]. Аммо он чи назари 

Тамимдориро аз Маликушшуаро Баҳор дар ин маврид фарқ мениҳад, гуногунии 

даврабандӣ ва нобаробарии замонии адибону носирон аст, чун агар 

Маликушшуаро дар давраи сеюм шахсиятҳои илмиву адабии мутааллиқ ба қарни 

VII ҳ. / XIII милодиро оварда бошад, муаллифони осори илмиву адабии овардаи 

Тамимдорӣ ба як аср пеш тааллуқ доранд.  Ин навъ ихтилофоти замонӣ дар 

табақабандии даврии насри форсӣ миёни муҳаққиқони мазкур ва умуман, 

пажӯҳишгарони адабиёти форсу тоҷик ба гунаҳои мутафовите мавҷуданд, ки бо 

сабаби он муайян намудани давраҳои муайян дар насри классикии форсӣ ва 

ташхиси вижагиҳои сабкии он то ҷое мушкил мегардад. 

Забеҳуллоҳи Сафо давраи асрҳои XIII-XIV шеъру адаби форсиро якҷоя 

оварда, шоирону нависандагони ин ду асрро дар радифи ҳамдигар қарор додааст 

[Сафо 1385, с. 224-821]. Ин нишон медиҳад, ки муҳаққиқи мазкур шабоҳати 

умумӣ ва якдастии сабк дар адабиёти даврони фавқро эътироф менамояд ва, 

аслан, диққати худро бар давраи муайяни такомули назму насри форсӣ, яъне ба 

тараққии давраӣ ё замонии он равона намекунад. Аз ҷумла, табақабандии насри 
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классикии форсӣ аз ҷониби Забеҳуллоҳи Сафо, аслан, поя бар сабку хусусиёт ё 

муштаракоти сабкӣ, забониву услубӣ ва тарзи баён дорад ва аз ин ҷиҳат чунин 

табақабандиро метавон муштаракоти сабкии наср ном гузошт. 

Ин тарзи табақабандии насри форсӣ, ба андешаи мо, назар ба тақсимоти 

давраии Маликушшуаро Баҳор ва Аҳмади Тамимдорӣ, ки дар ташхиси давраҳои 

муайян ва шахсиятҳои он миёни худ ихтилофоте низ доранд, саҳеҳтар аст. Зеро 

дар нигоҳ ба осори насрии даврони мазкур метавон хусусиятҳои гуногунеро дар 

насри ин давра пайдо намуд, ки ҳам дар осори даврони Шайх Саъдӣ ва дар осори 

як қарн баъд аз вай, масалан осори Убайди Зоконӣ, қариб ки муштараканд ва 

нишондиҳандаи сабки воҳид миёни нависандагони ҳар ду қарн ба ҳисоб 

мераванд. Яке аз ин хусусиятҳои муштаракро метавон дар мавриди корбурди саҷъ 

ё ҳусни таваҷҷуҳи нависандагони асрҳои мазкур нисбат ба тасҷеи калом ташхис 

дод. 

Дар таърихи адабиёти форсу тоҷик намунаҳои осоре мавҷуданд, ки аз рӯйи 

бакоргирии саҷъу қофия ва ё риояи тавозуну ҳамоҳангии калом шуҳрати хоссаеро 

касб намудаанд. Аз ҷумлаи ин осор муҳаққиқон рисолоти Шайх Абдуллоҳи 

Ансорӣ: «Муноҷотнома», «Насоеҳ», «Зод-ул-орифин», «Канз-ус-соликин», 

«Қаландарнома», «Муҳаббатнома», «Ҳафт ҳисор», «Дилу ҷон», «Воридот», 

«Илоҳинома» ва асари таърихии Муаллими Яздӣ, муосири Убайди Зоконӣ бо 

номи «Мавоҳиби илоҳӣ»-ро аз беҳтарин намунаҳои каломи мусаҷҷаъ ё мавзуни 

насрӣ эътироф намудаанд. Агар Аҳмади Тамимдорӣ осори Абдуллоҳи Ансориро 

пурвусъаттарин ва фарогиртарин намунаҳои насри мусаҷҷаъ қаламдод карда 

бошад [Тамимдари 2007, с. 107], устод Саид Нафисӣ асари Муаллими Яздиро 

«мутакаллифтарин кутуби маснуаи форсӣ» эътироф намудааст [Нафисӣ 1326, с. 9-

10]. Ҳусайнқулихони Сутуда низ «Мавоҳиби илоҳӣ»-ро аз «кутуби мушкили 

забони форсӣ» гуфта, ҳамчунин илова намудааст, ки маълумоти асари 

мазкур»печидаву ғомиз ва истихроҷи мавзуоти таърихӣ аз он бисёр душвор 

бувад» [Сутуда 1346, с. 3]. 

Аммо эътироф бояд кард, ки беҳтарин намунаи истифода аз саҷъ дар 

адабиёти классикии форсу тоҷик «Гулистон»-и Шайх Саъдии Шерозӣ мебошад. 
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Ин асар дар иртибот бар корбурди саҷъ аз ҳар ҷиҳат шоистаи тамҷид аст. Яке аз 

боризтарин хусусиёти афзалиятноки истифодаи саҷъ дар ин маврид риояи ҳадди 

ниҳоии эътидол аст, ки ин масъала, дар навбати худ, ҳусни дигаре бар каломи 

муаллифи он мебахшад. Дар асари мазкур анвои гуногуни саҷъ то ба дараҷае 

ҳунармандона истифода шудаанд, ки ба василаи он бори асосии бадеӣ-эстетикии 

асар ба таври муъҷизагунае таъмин гардидааст. Шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки 

баъд аз даргузашти Шайх Саъдӣ нависандагони зиёде дар пайравӣ аз ин равиши ӯ 

дар осори худ тасҷеи калом ё каломи мусаҷҷаъро ихтиёр намудаанд, ҳарчанд ки 

дар ин маврид бар пояи вай нарасидаанд. 

Дар осори Убайди Зоконӣ саҷъ ҳам мавқеи назаррас дорад, вай анвои 

гуногуни саҷъро дар асарҳои худ ба таври ҳунармандона истифода кардааст. Як 

хусусияти истифода аз саҷъ дар осори Убайд дар он зоҳир мегардад, ки  

нависанда ҳадди эътидол нигоҳ дошта, аз истифодаи мукаррари он дурӣ ҷустааст. 

Дар ҳоле ки матни «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ ба пуррагӣ бо ин воситаи бадеъ 

ороста шудааст, сутуни устувори зинати каломи ӯро ташкил медиҳад. Дар 

иртибот бар ҳамин ҷиҳат аст, ки насри «Гулистон»-и Саъдӣ ба унвони насри 

мавзун низ шуҳрат дорад. 

Дар мавриди шабоҳати осори Убайд бо «Гулистон»-и Шайх Саъдӣ метавон 

гуфт, ки Убайд дар ин бобат зиёдаравӣ накарда, монанди дигар нависандагони 

баъдӣ, хусусан Фахруддин Алии Сафӣ, ки баъд аз Убайд бузургтарин устоди 

латоифи форсӣ шинохта мешавад, матни осори худро тобеи каломи мусаҷҷаъ 

накардааст. Саҷъ дар осори Алии Сафӣ, махсусан дар «Рашаҳоти айн-ал-ҳаёт», 

сутуни устувору бунёдии каломи ӯро ташкил медиҳад ва ҷумлаҳои матни он гоҳе 

ба пуррагӣ бо тасҷеот зинат ёфтаанд [Неъматов 2009, с. 16]. Аммо дар осори 

Убайд ин ҷиҳат ба назар намерасад. Як хусусияти назарраси сабкии осори Убайд 

дар иртибот бар истеъмоли саҷъ дар ҳамин риояти эътидол аз он инъикос 

мегардад. Тавассути ҳамин вижагӣ осори адиб аз аксари асарҳои даврони вай 

фарқияти назаррасро пайдо менамояд. Дар ҳоле ки носирони даврони Убайд, 

чунонки Маликушшуаро Баҳор қайд менамояд, бар истифодаи муфрат аз саҷъу 

қофияпардозӣ рӯй оварда буданд ва дар насри ин давра насри мутакаллифона ва 
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мусаҷҷаъ ғолиб омада буд [Баҳор 1349, с. 288-289], риояи назарияи ҳадди эътидол 

ва парҳез аз зиёдаравӣ як навъ ибтикороти Убайд ба шумор меравад. 

Бо истифода аз назарияи ҳадди эътидол дар корбасти вожаҳову иборот ва 

ҷумлаҳое, ки ба василаи саҷъ бо ҳам иртиботи мантиқӣ пайдо намудаанд, саҷъ дар 

осори Убайди Зоконӣ, аз як тараф, дар образнокии сухан, таъсирбахш ва маҷозӣ 

кардани каломи ҳунарӣ нақши қобили мулоҳизаро бар ҷой гузошта бошад, аз 

сӯйи дигар, ҷанбаи бузурги хушоҳангии матни осори ӯро таъмин намудааст. 

Бо шиносоӣ ва баррасии рисолаҳои Убайди Зоконӣ муайян намудан мумкин 

аст, ки саҷъ дар кадоме аз онҳо бештар ё камтар истифода гардида ва нақши 

кадоме аз анвои он дар зинаткориҳои муаллиф бештар аст. Тибқи таҳлили оморие, 

ки мо дар мавриди истифодаи саҷъ дар осори Убайд ба анҷом расонидем, ба ин 

натиҷа расидем, ки санъати мазкур бештар дар «Садпанд»-у «Ришнома» ва баъдан 

дар «Ахлоқ-ул-ашроф» мавриди корбурд қарор гирифтааст. Дар рисолаи 

«Дилкушо», агарчи ҷо-ҷо нишонаҳое аз саҷъбандии муаллиф дида мешавад, вале 

дар қиёс бо се асари фавқуззикр чандон намоён нест. 

Убайди Зоконӣ аз ҳар се навъи саҷъ суд ҷустааст, аммо истифодаи саҷъи 

мутарраф ва мутавозӣ дар каломи вай бештар мушоҳида мешавад. Махсусан, 

саҷъи мутарраф тамоми осори адибро фаро гирифта, дар ҳамоҳанг сохтани 

воҳидҳои дохили ҷумлаҳо нақши муассир дорад. Ин навъи саҷъ миёни исмҳо, 

сифатҳо, феълҳо, исму сифат ва бештар миёни феълҳо истифода гардидааст. Агар 

саҷъи мутавозин дар осори адиб бо теъдоди ниҳоят кам ва саҷъи мутавозӣ аз он 

бештар корбурд шуда бошад, саҷъи мутарраф ҷуз аз рисолаи «Таърифот» дар 

дигар осори вай ба таври бисёр васеъ истифода шудааст. 

Агар такрори вожагонеро, ки дар шарҳи луғоти «Таърифот» дар мисоли 

вожагони «ӯ», «эшон» ва анҷомаи баъзе феълҳои муттафиқ дар ҳуруфи равӣ ба 

назар мерасад, навъе аз саҷъ битавон хонд, пас дар ин маврид метавон гуфт, ки 

дар рисолаи мазкур ҳам навъе аз саҷъ ҷиҳати ҳамоҳанг сохтани аҷзои он истифода 

гардидааст, ки алоқаи он нисбат бар дигар анвои саҷъ бо саҷъи мутарраф бештар 

мебошад. Зеро бо ин ки аҷзои амсилаи луғавӣ ё таърифоти вожаҳо дар ҳуруфи 

равӣ мусовиянд, аммо теъдоди ҳиҷоҳо, вазни вожаҳо ва иштироки овозҳо дар 
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мисоли садонокҳову ҳамсадоҳо яксон нестанд ва ин хусусият қоидатан ба саҷъи 

навъи мутарраф ҳамбастагӣ дорад. 

Масалан, бо истифода аз ҷонишини «ӯ», ки дар мисолҳои зер ҳуруфи равӣ «–

и, ӯ» мешаванд: «Зарф-ул-ҳирмон – давоти ӯ. Ал-максур – қалами ӯ. Ал-марҳун – 

китоби ӯ. Ал-мабтар – аҷзои ӯ...» [Зоконӣ 1991, с. 173]. 

Бо истифода аз ҷонишини «эшон», ки ҳуруфи равӣ дар мисоли зер «–и, 

эшон» мешавад: «Аз-забония – пешрави эшон. Амуд-ул-фитна – санҷоқи эшон. 

Ат-толон – санъати эшон. Ат-тарош – моли эшон...» [Зоконӣ 1991, с. 173]. 

Бо истифода аз ҷонишини «он», ки дар мисоли зер ҳуруфи равӣ «-и он» 

мешавад: «Аш-шатранҷ – олати он. Ад-даф – сози он. Ал-офтобрӯй – мавзеи он. 

Ал-ҳирсиятул ҳалво – ағзияи он. Ал-ҷаволиқ ва-л-гилем-ул-барг – либоси он» 

[Зоконӣ 1991, с. 176]. 

Ҳамчунин, бо истифода аз феълҳо, ки дар вазну теъдоди ҳарф мутафовитанд, 

аммо бо ҳуруфи равии муштараки –ад (аслан бо як ҳарфи охир) силсилаи ягонаи 

оҳангро миёни ҷумлаҳо ба вуҷуд овардаанд: «Ад-дунё – он ҷо ки ҳеҷ офарида дар 

ӯ осоиш набошад. Ал-оқил – он ки ба дунё ва аҳли он мултафит нашавад. Ал-

комил – он ки ғаму шодӣ сабаби инфиоли ӯ нагардад. Ал-карим – он ки дар ҷоҳу 

моли мардум тамаъ накунад...» [Зоконӣ 1991, с. 172]. 

Убайд асари мазкури худро, аслан, ба манзури шарҳи нави луғот таълиф 

намуда ва дар он бар тарҳу насҷи вожагони ҳамоҳанг ё мусаҷҷаъ камтар аҳаммият 

додааст. Бинобар ин, намунаҳои саҷъи мутаррафро бояд дар осори дигари адиб 

ҷустуҷӯ кард, ки дар қиёс бо «Таърифот» намунаҳои саҷъи мазкур дар онҳо 

бештар мавриди корбурд қарор гирифта ва басо равшан ба чашм мерасанд. 

Дар мавриди корбурди саҷъи мутарраф бояд зикр намуд, ки навъи мазкур 

бинои устувори саҷъкориҳои Убайдро дар бар гирифта, аксари ҷумлаҳои адиб 

тавассути ин саҷъ музайян ва бандубаст гардидаанд. Масалан, дар дохили матни 

ҷумлаи зер аз рисолаи «Садпанд» ҷуз аз саҷъҳои мутавозин, ҳамчунин, се намуна 

аз саҷъи мутарраф тавассути феълҳо истифода гардидааст: «Ҳокиме одил ва 

қозие, ки ришват наситонад ва зоҳиде, ки сухан ба риё нагӯяд ва ҳоҷие, ки 

бодиёнат бошад... дар ин рӯзгор маталабед» [Зоконӣ 1991, с. 181]. 
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Чунонки дида мешавад, дар ҷумлаи мазкур се феъл, ки дар зерашон хати 

дароз кашидаем, бо ҳам мусаҷҷаъ гашта, ба василаи ҳуруфи равии «-ад/-яд» 

(аслан: -д) дар ҳиҷои охир ҳамоҳанг гардидаанд. 

Дар ҷумлаи зер низ ба василаи феълҳои «(сохта) шавад» ва «(мубаддал) 

гардад» саҷъи мутарраф сохта шудааст: «Кори кадхудоӣ миёни биму умед сохта 

шавад ва кудурат ба сафо мубаддал гардад» [Зоконӣ 1991, с. 182]. 

Саҷҳои навъи мутаррафи «Садпанд» бо ин ки бештар тавассути феълҳо (ҳам 

феълҳои сода ва ҳам таркибӣ) матраҳ гардидаанд, ба василаи исму сифат низ 

намунаҳои онҳо ба чашм мерасанд. Аммо ҳам дар рисолаи мазкур ва ҳам дар 

рисолаҳои «Ахлоқ-ул-ашроф», «Ришнома» ва «Дилкушо» тавассути исмҳову 

сифатҳо сохта шудани саҷъи мутарраф нисбат ба феълҳо камтар ба назар мерасад.  

Дар «Ахлоқ-ул-ашроф» қариб дар ҳама бобҳои он тавассути вожаҳое, ки 

танҳо дар ҳуруфи равӣ муттафиқанд, ҳамоҳангии дохилиматнӣ таъмин 

гардидааст. Дар асари мазкур ду ҳолати бо исм мусаҷҷаъ гаштани вожаҳо ва ёздаҳ 

ҳолати бо феъл ба вуҷуд овардани саҷъи мутарраф дарёфт шуд. Дар ин асар 

баъзан ҷумлаҳои тӯлонӣ ва мураккабе истифода гардидаанд, ки ба василаи 

тасҷеоту ҷанбаи мусиқоии худ дарозиву мураккабияшон он қадар ҳис намешавад. 

Масалан, дар ҷумлаи зер тавассути вожаҳои ишоратшуда саҷъи навъи мазкур 

матраҳ шуда, ба ин тариқ ҳамоҳангии дохилиматнӣ ва ҷанбаи мусиқоии он 

таъмин гардидааст: «Ва он кас ҳошо адл варзад ва касеро назанад ва накушад ва 

мусодира накунад ва худро маст насозад ва бар зердастон изҳори арбада ва ғазаб 

накунад, мардум аз ӯ натарсанд ва раият фармони мулук набаранд, фарзандон ва 

ғуломон сухани падарон ва кадхудоён нашнаванд, масолеҳи билод ва ибод 

муталошӣ гардад...» [Зоконӣ 1991, с. 151]. 

Чунонки дида мешавад, дар матни фавқ саҷъи мутарраф бо чанд роҳ: 

тавассути ду шумораи феъл (шумораи танҳо: варзад, назанад, (мусодира) накунад, 

(маст) насозад, (ғазаб) накунад, (муталошӣ) гардад; шумораи ҷамъ: натарсанд, 

(фармон) набаранд, нашнаванд), ашколи шикастаи ҷамъбандии исмҳои арабӣ 

(билод ва ибод) ва шумораи ҷамъи исмҳои тоҷикӣ (фарзандон, ғуломон, падарон, 

кадхудоён) сохта шуда, ҷанбаи мусиқоиву оҳангнокии каломро таъмин намудааст. 
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Чунин ҷумлаҳо, ки дар онҳо намунаҳои гуногун ва мутааддиди саҷъи мутарраф 

истифода шудаанд, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» кам нестанд. 

Дар «Ришнома» ҳам аксари саҷъҳои навъи мутарраф ба василаи феълҳо дар 

замонҳои гуногун матраҳ гардидаанд. Як хусусияти истифодаи саҷъи мутарраф 

дар асари мазкур иборат аз он аст, ки якҷо бо феълҳои мусаҷҷаъ муаллиф, 

ҳамчунин, исмҳову сифатҳоро низ ҷиҳати хушоҳанг шудани матн барчидааст, ки 

онҳо низ, дар навбати худ, ба навъи мутаррафи саҷъ тааллуқ доранд. Аз ҷумла, 

дар ин мисол ҳолати мазкур мушоҳида мешавад: «Ва он қаҳҳорам, ки агар дар 

маҳбубе ҷафокоре, ошиқи озоде, тундхӯе, арбадаҷӯе ба назари қаҳр нигоҳ кунам, 

бад-он як назар ӯро дар пеши ҷаҳониён рӯсиёҳ гардонам» [Зоконӣ 1991, с. 166]. 

Дар рисолаи «Садпанд» дар 18 ҳолат, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» 13 ҳолат,  дар 

«Ришнома» 10 ва дар рисолаи «Дилкушо» 7 ҳолат аз саҷъи мутарраф мушоҳида 

мешавад, ки, дар маҷмуъ, 48 ҳолатро дар бар мегирад. Ин саҷъҳо танҳо дар 

ҷумлаҳое ба назар гирифта шудаанд, ки матни онҳо қабеҳу дур аз доираи ахлоқ 

нестанд, ҳол он ки агар мусаҷҷаоте, ки дар матни осори Убайд маънои қабеҳ 

доранд ё дорои бори манфиянд, дар назар гирифта шаванд, теъдоди ин навъи саҷъ 

дар осори Убайд боз ҳам зиёдтар мешавад. Вожаҳои мусаҷҷаи осори Убайди 

Зокониро дар мисоли навъи мутаррафи он, ки дар 48 ҳолат дарёфта шуданд, мо аз 

тариқи нақшаи зер баррасӣ намудем: 

 

              Намунаҳои саҷъи мутарраф дар осори Убайди Зоконӣ 

 

Р/т     «Садпанд»  «Ахлоқ-ул-  

ашроф» 

 

«Ришнома» 

 

«Дилкушо» 

1 (туруш) карда / оварда 

[Зоконӣ 1991, с. 179]1 

ҷамолнозукон / 

нозанинон [163]  

замон / овон 

[43] 

хӯрад / 

медиҳад 

[197] 

2 доя / қобила / гаҳвора / меҳнатзада / хотир / замир намебинӣ / 

                                                 
1 Азбаски мисолҳои дигар низ дар ин ҷадвал аз ҳамин манбаъ оварда шудаанд, дар дигар мисолҳо танҳо ба саҳифа 

ишорат мешавад. 
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куҳна / хардиза [180] машаққаткашида 

[163]  

[142] мезанӣ [198] 

3 хешон / хасисон / 

хидматгорон / қарзхоҳон 

[80] 

маҳбубон / 

хубон [163]  

шуд / мебуд 

[142] 

биравам / 

биёварам 

[198] 

4 набошад / накашад 

[181] 

анҷомид / 

(дароз) кашид 

[164]  

доштандӣ / 

шинохтандӣ 

[150] 

мешиносад 

/ бисупорад / 

бозситонад 

[200] 

5 (берун) кунад / резад 

[181] 

донӣ / Зоконӣ 

[164] 

мехонанд / 

(набишта) 

бошанд [153] 

фиристодӣ / 

бибурдӣ 

[205] 

6 занакон / қаҳбагон / 

кингон [181] 

гуморам / 

бингорам [166] 

(шабехун) 

овард / кард 

[154] 

ин аст / 

маълум аст 

[207] 

7 занон / кингон / 

масхарагон [181] 

биншонам / 

биканам [166] 

(таҳаммул) 

намудан / 

(захира) 

кардан [154] 

бинҳоданд / 

биҷӯшиданд 

[212] 

8 (рӯй турш) доранд / 

(маломат) кунанд [182] 

дарорам / 

(бадал) кунам 

[166] 

(нахӯрда) 

бошам / 

(таманно) 

накунам [154] 

 

9 шикаста / бахшида 

[182] 

пардохтӣ / 

сохтӣ [169] 

(густох) 

машаванд / 

(ҳамл) кунанд 

[156] 

 

1

0 

битарсанд / 

(фармонбардор) гарданд 

мустаор / 

нопойдор [169] 

барнамеканан

д / 
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[182] намеандозанд 

[156] 

1

1 

(сохта) шавад / 

(мубаддал) гардад [182] 

мушкили ман / 

дарди ман [169] 

  

1

2 

чарбзабонӣ / 

хушомадгӯйӣ [19, 182] 

бикшой / 

бифармой [169] 

  

1

3 

шатранҷбозон / 

давлатхӯрдагон / 

бозмондагон [182] 

нагирам / 

наниҳам [171] 

  

14 қозиён / муғулон / 

кингон [182] 

   

15 шоирон / занон / хешон 

[182] 

   

16 ҷавонӣ / пирӣ / сиҳатӣ / 

беморӣ / тавонгарӣ / 

дарвешӣ [182] 

   

17  қалтабонӣ / махмурӣ / 

ҳушёрӣ / девонагӣ [182] 

   

18 шаробфурӯшон / 

бангфурӯшон [182] 

   

 

Саҷъи навъи мутавозӣ ҳам дар осори Убайди Зоконӣ дар ҷанбаи мусиқоиву 

оҳангнокӣ бахшидани ҷумлаҳо ва матнҳо нақши муассир дорад. Сируси Шамисо 

саҷъи навъи мутавозиро дар нигоҳ ба ҷанбаи бештари мусиқоии он қавитарин 

саҷъ хондааст [Шамисо 1368, с. 27]. Дар мисоли матни осори Убайд ин ақидаи 

муҳаққиқро метавон ба тасбият расонд, зеро ҳарчанд дар матни осори Убайд ин 

навъи саҷъ қиёсан бо навъи мутарраф камтар ба назар мерасад, аммо оҳангнокии 

ҷумлаҳо ва матнҳое, ки дар онҳо саҷъи мутавозӣ истифода гардидааст, қавитар 

эҳсос мешавад. Аслан ба василаи саҷъи мутавозӣ ҷанбаи хушоҳангии ибораҳову 

ҷумлаҳо дар осори Убайд бештар таъмин мегарданд ва насри вай ҳар ҷо ки бо ин 
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навъи саҷъ ихтилот пайдо намояд, мавзунтару равонтар мегардад. Ҳатто дар 

ҷумлаҳое, ки дохили онҳо ба ҷуз аз саҷъи мутавозӣ бо анвои дигари саҷъ зинат 

ёфтааст, садои саҷъи мутавозӣ бештар ба гӯш мерасад ва вожаҳои тавассути ин 

саҷъ матраҳшударо танинандозтар менамоянд, ки ин хусусият аз ҷанбаи мусиқоии 

бештари навъи мазкури саҷъ шаҳодат медиҳад. 

Ин ҳолат, махсусан, дар қисмати муқаддимавии ҳамаи осори насрии Убайд 

маҳсустар аст, чун яке аз хусусиятҳои осори адиб, бавижа «Садпанд», «Ришнома» 

ва «Ахлоқ-ул-ашроф», дар он инъикос мегардад, ки дар муқаддимаҳои ҳар се асар 

ҷумлаҳои мусаҷҷаъ оварда шуда, оҳангнокии онҳо ба василаи ин мусаҷҷаот ба 

тарзи дилнишине таъмин гардидаст. Ин нишон медиҳад, ки Убайд, махсусан, дар 

ин қисматҳои осори худ таваҷҷуҳи хосса ба санъати мазкур нишон додааст. 

Мусаҷҷаоти осори Убайд дар матни муқаддимаҳои онҳо ба ҳайси пардаи ғиноиву 

мусиқӣ нақши муассире бозида, дар байни онҳо садои намунаҳои мутавозии он 

қавитар ба гӯш мерасад. Масалан, ин ҳолат дар муқаддимаи «Садпанд» маҳсус 

аст: «Бар раъйи арбоби хираду киёсат ва асҳоби назару фаросат арза меафтад, ки 

муҳаррири ин ҳуруф Убайди Зоконӣ..., ҳарчанд аз илм пояе ва аз ҳунар мояе 

надорад ва пайваста аз овони рубъони зиндагонӣ ва замони унфувони ҷавонӣ 

мутолиаи сухани ҳукамо ва уламо ҳирсе ғолиб ва шаафе комил дошт...» [Зоконӣ 

1991, с. 178]. 

Чунонки дида мешавад, дар ҷумлаи боло чаҳор саҷъи мутавозӣ: арбоб / 

асҳоб, киёсат / фаросат, поя / моя, ҳукамо / уламо, ду саҷъи мутавозин: хирад / 

назар, ғолиб / комил ва ду саҷъи мутарраф: рубъон / замон, зиндагонӣ / ҷавонӣ 

истифода гардидаанд. Корбурди анвои сегонаи саҷъ бори мусиқоӣ ва хушоҳангии 

матнро бештар намуда, аз сӯйи дигар, боиси равонии он гардидааст. Пардаи 

мусиқии матн бештар ба василаи вожаҳои тавассути навъи мутавозӣ тасҷеъшуда 

дар ҳаракат даромада ва танини махсусеро ба вуҷуд овардааст, зеро маҳз дар 

ҳамин вожаҳо ҳамвазнӣ, теъдоди мутасовии ҳиҷо, садонокҳову ҳамсадоҳо ва 

ҳуруфи равии муродиф дида мешавад. 

Дар муқаддимаи «Ришнома», дар аввалин ҷумлаи мураккабе, ки ба тамҳид 

бахшида шудааст, Убайд дар мисоли вожагону ибораҳои зиёде, амсоли машшота / 
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шаъшаа, олам / Одам, ҷамолнозукон / нозанинон, меҳнатзадагон / 

машаққаткашидагон, дарё / байдо, муҳаббат / муваддат ҳамоҳангиро дар дохили 

матн ба вуҷуд овардааст: «Шукру сано Ҳазрати Холиқеро, ки ба дасти машшотаи 

қудрат шаъшааи ҷамолнозукони хиттаву олам ва нозанинони зуряи Одам бар 

оинаи хотири меҳнатзадагони дарёи муҳаббат ва машаққаткашидагони байдои 

муваддат ҷилва дода...» [Зоконӣ 1991, с. 163]. 

Дар матни фавқ миёни вожагони мусаҷҷаъ ҳамоҳангӣ дар олам / Одам, дарё / 

байдо ва муҳаббат / муваддат гӯшрастар мебошад, зеро тасовию баробарии вазн, 

ҳиҷо, овозҳо ва ҳуруфи радиф дар онҳо бештар аст. 

Дар ҷумлаи нахустини муқаддимаи «Ахлоқ-ул-ашроф», ки он ҳам ба тамҳид 

бахшида шудааст, ба василаи вожагони номаҳсур / номаҳдуд / номаъдуд, ахлоқ / 

авсоф, ҳамида / ҷамила, ҷаҳд / базл, мунаввар / муаттар саҷъи назаррасе дида 

мешавад: «Шукри номаҳсур ва ҳамди номаҳдуд Ҳазрати воҷибулвуҷудеро..., ки 

зевари ақлро пирояи вуҷуди инсон гардонид, то ба василаи он дар касби ахлоқи 

ҳамида ва авсофи ҷамила ғояти ҷаҳд базл карданд ва салавоти номаъдуд нисори 

равзаи мунаввар ва марқади муаттари сайиди коинот...» [Зоконӣ 1991, с. 141]. 

Дар ҷумлаи дувуми муқаддимаи рисолаи «Дилкушо» ҳам ба василаи вожаҳои 

«муаллиф / муҳаррир, рисолат / мақолат, Зоконӣ / таолӣ / ал-амонӣ» ва такрори 

феъли «аст»-у ҷонишини ишоратии «ин» саҷъ истифода гардидааст: «Чунин гӯяд 

муаллифи ин рисолат ва муҳаррири ин мақолат Убайди Зоконӣ ба луғати Аллоҳ 

таъоло ала-л-амонӣ, ки фазилати нутқ, ки шарафи инсон бад-ӯ манут аст, бар ду 

ваҷҳ аст» [Зоконӣ 1991, с. 183]. 

Дар осори Убайд саҷъи навъи мутавозӣ аз ҳайси басомади иштироку 

истифода мавқеи дуюмро ишғол менамояд. Дар маҷмуъ, дар осори Убайд 20 

ҳолати истифода аз саҷъи мутавозӣ мушоҳида гардид, ки аз ин теъдод 11-тои он 

ба «Ришнома», 8-тои он ба «Ахлоқ-ул-ашроф» ва чаҳор адади он ба «Садпанд» 

тааллуқ доранд. Дар «Ришнома» Убайд вожагони хитта / зуря [Зоконӣ 1991, с. 

163], Одам / олам [Зоконӣ 1991, с. 163], дарё / байдо [Зоконӣ 1991, с. 163], 

муҳаббат / муваддат [Зоконӣ 1991, с. 163], ситез / гурез [Зоконӣ 1991, с. 164], 

ваҳшат / нафрат [Зоконӣ 1991, с. 169], мутаваттин / мутамаккин [Зоконӣ 1991, с. 
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169], мутаҳаййир / мутафаккир [Зоконӣ 1991, с. 169], саргардон / бесомон [Зоконӣ 

1991, с. 169], мафтун / маҷнун [Зоконӣ 1991, с. 169], (тавоф) кунам / равам 

[Зоконӣ 1991, с. 168], дар «Ахлоқ-ул-ашроф» вожагони софӣ / шофӣ [Зоконӣ 

1991, с. 142], маош / маод [Зоконӣ 1991, с. 142], курур / мурур [Зоконӣ 1991, с. 

142], замир / мунир [Зоконӣ 1991, с. 142], сафар / ҳазар [Зоконӣ 1991, с. 154], адно 

/ аъло [Зоконӣ 1991, с. 159], (гӯш) дорӣ / (бар забон) ронӣ [Зоконӣ 1991, с. 153], 

(ғофил) мабошед / (даст) маёзед [Зоконӣ 1991, с.154] ва дар «Садпанд» вожагони 

киёсат / фаросат [Зоконӣ 1991, с. 178], поя / моя [Зоконӣ 1991, с. 178], макунед / 

машавед [Зоконӣ 1991, с. 179], (ба кор) наёяд / (дар вуҷуд) наёяд [Зоконӣ 1991, с. 

179]-ро, ки ҳар яке бо ҳамсилсилаи худ аз ҳайси оҳангу вазн ва иштироки 

баробари садонокҳову ҳамсадоҳо муродифу муттафиқанд, ҷиҳати хушоҳанг 

гардидани матнҳову ҷумлаҳо корбаст шудаанд. 

Чунонки дида мешавад, намунаҳои саҷъи мутавозӣ дар осори мазкур яксон 

нестанд ва дар ин маврид мақоми аввалро «Ришнома», дуюмро «Ахлоқ-ул-

ашроф» ва сеюмро «Садпанд» ишғол менамояд. Ҳол он ки дар мавриди иштироки 

саҷъи навъи мутарраф дар осори адиб «Садпанд» дар ҷойи нахустин қарор дорад. 

 Корбурди саҷъи мутавозин дар қиёс бо ду навъи фавқуззикр басо ночиз аст, 

чун намунаҳои онро дар осори адиб ба нудрат метавон пайдо кард. Дар кулли 

осори насрии Убайд ҳамагӣ 13 намуна аз саҷъи мутавозин дарёфта шуд, аз ҷумла 

дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ҳашт, дар «Садпанд» се, дар «Ришнома»-ву «Дилкушо» 

якнамунагӣ. Вожаҳои мусаҷҷаъ дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ҷаҳд / базл, равза / марқад, 

ахлоқ / авсоф, шукр / ҳамд, ғализ / азим, иқтиноъ / иктисоб, мол / ҷоҳ, мавоқеъ / 

мадориҷ, [Зоконӣ 1991, с. 141, 159], дар «Ришнома» шаҳр / халқ [Зоконӣ 1991, с. 

169], дар «Садпанд» ҳоким / қозӣ / зоҳид / ҳоҷӣ, хирад / назар, ғолиб / комил  

[Зоконӣ 1991, с. 178, 181] ва дар рисолаи «Дилкушо» муаллиф / муҳаррир [Зоконӣ 

1991, с. 183] мебошанд, ки ҳамагӣ тибқи қоидаи саҷъи мутавозин дар вазн, 

теъдоди ҳуруф ва риояти эътидол дар садонокҳову ҳамсадоҳо яксон ва дар 

ҳуруфи равӣ мутафовитанд. 

Ин таҳлили оморӣ ба эътибори иштироки якҷояи саҷъи мутавозин бо саҷъҳои 

мутавозӣ ва мутарраф мебошад, вагарна дар осори Убайд ҷумлаҳои зиёде вуҷуд 
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доранд, ки дар онҳо иштироки намунаҳое аз саҷъи мутавозин дар алоҳидагӣ, бе 

ширкати анвои дигари саҷъ ба чашм мерасад. Аммо дар ин маврид бояд гуфт, ки 

иштироки танҳои саҷъи навъи мутавозин дар матн чандон муҷиби эҷоди мусиқӣ 

ва оҳангнокии он нахоҳад шуд ва асари мусиқии он бештар тавассути иштироки 

якҷоя бо ду навъи дигар, ки ҷанбаи мусиқоии онҳо қавист, маҳсустар аст. Мо ба 

корбурди саҷъи мутавозин дар матни осори Убайд аз рӯйи иштироки мутақобила 

миёни он ва ду саҷъи дигар таваҷҷуҳ намудаем. 

Аммо баъзан саҷъи мутавозин дар алоҳидагӣ низ сабаби оҳангнокии матн 

мегардад ва ба он як навъ асари мусиқоӣ ато мекунад. Масалан, дар ин ҷумлаи 

«Ахлоқ-ул-ашроф», ки дар он якбора чанд намуна аз саҷъи мутавозин истифода 

шудааст, ин ҳолат ба чашм мерасад: «Худ равшан аст, ки соҳиби ҳаё ҳамеша аз 

ҳама неъматҳо маҳрум бошад ва аз иқтинои мол ва иктисоби ҷоҳ қосир ва 

пайваста миёни он кас ва муродоти ӯ ҳиҷобе ғализ ва монеъе азим шуда бошад...» 

[Зоконӣ 1991, с. 159]. Вожаҳои мол / ҷоҳ, иқтиноъ / иктисоб, ғализ ва азим ба 

саҷъи мутавозин тааллуқ доранд ва бори хушоҳангии матн бар онҳо вобаста аст.  

Ҷумлаҳои дорои саҷъи мутавозин, бахусус навъи равшани он, монанди ҷоҳ / 

мол, иқтиноъ / иктисоб, ғализ / азим (на амсоли: шукр / ҳамд, фикр / панд), ки ҷуз 

аз баробарвазнӣ дар онҳо ҳамоҳангиву савти ягонаву мутасовӣ эҳсос шавад, дар 

осори Убайди Зоконӣ каманд ва дар баробари ду навъи дигари он ғайриқобили 

қиёсанд. Вуҷуди саҷъҳои мутавозини норавшан равониву хушоҳангиро дар осори 

адиб ба бор намеоранд ва назири онҳо дар кулли осори дигар нависандагони қабл 

ва пас аз Убайд низ дида мешавад. 

Дар осори Убайд, ҳам дар қисмати муқаддимаҳо ва ҳам дар қисмати матни 

асосӣ, корбасти саҷъ бо се тариқ: тариқи вожагони мутааллиқ ба исм, сифат ва 

феъл, ҳам дар навъи сода ва ҳам дар навъи таркибии он тарҳрезӣ мешавад. 

Чунончи, аз тариқи муқаддимаҳои «Садпанд», «Ришнома», «Ахлоқ-ул-ашроф» ва 

«Дилкушо» танаввуи саҷъро дар мисоли исм, сифат ва феъл метавон муайян 

намуд. Аз ҷумлаи саҷъҳои исмӣ дар мисоли муқаддимаҳои мазкур инҳо ба шумор 

мераванд: киёсат / фаросат, поя / моя, овон /  рубъон, замон / унфувон, зиндагонӣ / 

ҷавонӣ, машшота / шаъшаа, олам / қудрат, ҷамолнозукон / нозанинон, 
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меҳнатзадагон / машаққаткашидагон, дарё / байдо, муҳаббат / муваддат, ахлоқ / 

авсоф,  муаллиф / муҳаррир, рисолат / мақолат, Зоконӣ / таолӣ / ал-амонӣ. 

Зимнан, истифода аз анвои исм дар саҷъбандӣ ё ҳамоҳанг сохтани матн дар 

осори Убайд дар қиёс бо феълҳо камтар ба назар мерасад. Саҷъи исмҳо бештар 

дар муқаддимаҳои осори муаллиф чашмрас аст. Агарчи дар дохили матни асосии 

осори Убайд намунаҳои саҷъ тавассути исмҳо хеле кам мушоҳида мешавад, аммо 

адиб аз исмҳо дар таъмини ҷанбаи мусиқоии матн истифодаи ҳунармандона 

кардааст. Аз ҷумла, дар мисоли зер аз «Ахлоқ-ул-ашроф» ҷуз аз он ки дар байни 

ду феъл ҳамоҳангӣ тавассути саҷъи мутарраф мавҷуд аст, дар исмҳои «зиндагӣ» 

ва «мурдагӣ» низ ҳамин хусусият дида мешавад, ки тавассути саҷъи мутавозӣ ба 

вуҷуд омадааст: 

«Ман он чи дар зиндагӣ нахӯрда бошам, дар мурдагӣ таманно накунам» – дар 

мисоли вожагони зиндагӣ ва мурдагӣ. 

Ҳамчунин, дар «Ришнома» дар мисолҳои зер тавассути исмҳо ҳамоҳангӣ ба 

вуҷуд оварда шудааст: 

«Шаҳре мафтун ва халқе маҷнуни ман буданд» [Зоконӣ 1991, с. 169].  

«Маро аз сабаби он саодат ва муҷиби он шақоват огоҳ гардон» [Зоконӣ 1991, 

с. 169]. 

Дар ҷумлаи аввал саҷъ назаррастар ҷилва медиҳад, зеро дар он чаҳор вожаи 

исмӣ бо ҷузҳои алоҳидаи худ ҳамоҳанг гардидаанд: шаҳр бо халқ ва мафтун бо 

маҷнун. Дар ҷумлаи дувум саодат ва садоқат саҷъи мутавозӣ шудаанд. 

Тавассути сифатҳо низ ҳамоҳанг гаштани вожаҳо дар осори Убайд мушоҳида 

мешавад, чунончи, намунаҳое аз он дар муқаддимаи «Ришнома» дар мисоли 

вожагони ҷамолнозукон / нозанинон ва мунаввар / муаттар дида мешавад [Зоконӣ 

1991, с. 163]. Вожаҳои  ҷамолнозукон / нозанинон агарчи дар ҷумлаи 

матраҳсохтаи Убайд ба сифати исм корбаст шудаанд, дар алоҳидагӣ ё ба ҳайси 

луғат (бе корбурди пасванди ҷамъсоз) ба сифат тааллуқ доранд. Аммо дар матни 

осори адиб вожагон сирф дар маънои сифат низ корбурд шудаанд. Аз ҷумла, дар 

«Ришнома» ин ҳамоҳангӣ тавассути сифатҳои мутаҳаййиру мутафаккир ва 

саргардону бесомон ва дар «Ахлоқул-ашроф» ба василаи сифатҳои  ҳамида  ва 
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ҷамила ба назар мерасад [Зоконӣ 1991, с. 141, 169]. Масалан, дар «Ришнома» 

Убайд ҳолати моҳрӯйро пас аз он ки мардум аз ӯ мегурезанд, ба василаи сифатҳои 

мусаҷҷаъ чунин васф намудааст: «Бечора мутаҳаййиру саргардон ва мутафаккиру 

бесомон» [Зоконӣ 1991, с. 169]. 

Дар «Ахлоқ-ул-ашроф» низ баъзан саҷъбандӣ тавассути сифатҳо ба назар 

мерасад. Масалан, дар ҷумлаи «Фикри софӣ ва андешаи шофӣ бар куллиёти 

маошу маод гумоштанд» вожагони арабии софӣ ва шофӣ ба сифат тааллуқ доранд 

[Зоконӣ 1991, с. 142]. Ҳамчунин, дар ҷумлаи зерин низ сифат омили эҷоди саҷъ 

гардидааст: «Миёни он кас ва муродоти ӯ ҳиҷобе ғализ ва монеъе азим шуда 

бошад ва ӯ ҳамвора бар бахту толеи худ гирён бошад» [Зоконӣ 1991, с. 159]. 

Сифатҳо дар саҷъбандии Убайд бештар дар дохили ибораҳо истифода гардидаанд 

ва нақши ибораҳо дар созмони тасҷеоти осори адиб қобили таваҷҷуҳ аст. 

Миёни ҷамеи ҳиссаҳои нутқ ба воситаи феъл сохта шудани саҷъ дар осори 

Убайд назаррастар аст. Тавассути феълҳои мусаҷҷаъ агар, аз як тараф, ҷумлаҳои 

содаи дохили як ҷумлаи мураккаб аз оҳанги яксон бархурдор гарданд, аз тарафи 

дигар, ҷумлаҳои мураккаби матни осори Убайд бадал бар як силсилаи ҳамоҳанг 

ва мантиқан ба ҳам марбут мешаванд. Бинобар ин, феълҳои мусаҷҷаъ дар матни 

осори Убайд ду вазифаро иҷро менамоянд: якум, оҳангнокии қисмати дохилии 

ҷумларо таъмин менамоянд, дуюм, ҷумлаҳои як матни бузургро бо ҳамдигар 

пайванди мантиқӣ мебахшанд. Дар нигоҳ ба ҳамин хусусият дар осори Убайд 

феъл сутуни устувори тасҷеоти вай ба ҳисоб меравад. Далели равшани ин 

гуфтаҳо, махсусан, феълҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар анҷоми ҷумлаҳои матни 

«Садпанд» истифода шудаанд. Дар асари мазкур бинои саҷъ асосан ба феълҳо 

асос ёфта, иртиботи мантиқии ҳамаи ҷумлаҳо, дақиқтар, ҳамаи падномаҳои 

ҳаҷвию интиқодии асар ба василаи феълҳои мусаҷҷаъ фароҳам омадаанд. Бо 

феълҳое, ки муаллиф дар охири ҳар ҷумлаи асари мазкураш истифода намудааст, 

силсилаи ягонаи мантиқии асар таъмин мегардад. Ин тарзи истифодаи санъати 

саҷъ ҳамчун яке аз хусусиятҳои назарраси бадеӣ дар эҷодиёти Убайд, махсусан 

дар рисолаи «Садпанд»,  ба ҳисоб меравад. Кулли ҷумлаҳои ин асар тавассути 
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феълҳои ҳамоҳанг иртибот ва пайванди мантиқӣ пайдо карда, дар умум, як 

маҷмӯаи мавзунеро дар наср ба вуҷуд овардаанд. 

Дар саропойи матни «Садпанд» миёни ҷумлаҳои алоҳида феълҳое корбурд 

шудаанд, ки ба василаи он агар, аз як тараф, ҳамоҳангии назаррасе миёни 

ҷумлаҳои матн таъмин гардад, аз ҷониби дигар, тавассути онҳо иртиботи мантиқӣ 

дар байни он ҷумлаҳо ба вуҷуд меояд. Саҷъ дар кулли сохтори мундариҷавии асар 

дар ҳуруфи охир – «-ед» яксон омадааст, яъне Убайд дар саҷъбандии ҷумлаҳо 

феълҳоро дар замони оянда истифода кардааст: баред, бибуред, бигрезед, бигӯед, 

биёбед, бирасед, бифурӯшед, бихӯред, бошед, бубаред, гиред, гӯед, дарёбед, 

донед, доред, ёбед, занед, кунед, мабозед, мабошед, магардед, магиред, магзоред, 

мадиҳед, мадонед, мадоред, мадӯзед, мазоед, макунед, манамоед, маншонед, 

маравед, маранҷед, мастонед, маталабед, махоҳед, махӯред, машавед, маяфтед, 

набаред, набахшед, нагардед, наёбед, назанед, наравед, нахоҳед, нашавед, ниҳед, 

оваред, оред, созед, тезед, хандед, шавед, шиносед, шумаред / шуморед ва ғ. 

Чунонки аз феълҳои мазкур дида мешавад, онҳо ҳамагӣ дар маънои таъкидӣ 

ва ҳамчунин, шакли инкории он истифода гардидаанд. Саҷъ дар саропойи рисолаи 

«Садпанд» дар ҳуруфи охир бо ҳам ҳамоҳанг гардида, ба ин сурат феълҳо саҷъи 

якнавохтро ташкил додаанд. Чи дар ҷумлаҳои сода ва чи дар мураккаб Убайд 

кӯшида, то тавассути таркибе аз ҳуруфи ягона иртиботи мантиқии матнро 

фароҳам созад. Дар ҷумлаҳои сода ин ҳамоҳангӣ бештар эҳсос мешавад, чун 

тавассути фосилаи кӯтоҳтар миёни ҷузъҳои мусаҷҷаъ ҳамоҳангӣ бештар мегардад. 

Аз ҷумла: «Эй азизон, умр ғанимат шумаред. Вақт аз даст мадиҳед. Подшоҳӣ ва 

ғанимату неъмат дар тандурустӣ донед» [Зоконӣ 1991, с. 179]. 

Қисмати зиёди матни «Садпанд» иборат аз ҷумлаҳои мураккаб мебошад. 

Новобаста ба мураккабии ҷумла Убайд миёни онҳо ба василаи равии «-ед» қоидаи 

тасҷеъро риоят намудааст. Аммо бо истифодаи ду тарзи иншо, ки ҳар ду ҳам бо 

вожаҳои ҳамоҳанг иртибот доранд, хонанда фосилаи дарозтар миёни ҷумлаҳоро 

он қадар ҳам эҳсос намекунад. Якум ин ки, муаллиф дар ҷумлаҳои мураккаб 

вожаҳову иборотеро корбаст карда, ки бо саҷъи умумии матн (яъне, бо ҳуруфи 

охир: «-ед») ҳамоҳангӣ доранд. Ин тарзи иншо агар, аз як тараф, ҳамоҳангии 
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дарунии матнро фароҳам биёрад, аз тарафи дигар, якнавохтии ҷумлаеро, ки дар он 

ҷойгузинанд, бо ҷумлаҳои қаблӣ ва баъдии он таъмин месозад. Ин навъ ҷумлаҳо 

дар матни рисолаи мазкур мукаррар истифода гардидаанд.  Саҷъбандии мазкур 

дар рисола, дар навбати худ, дорои ду хусусият аст. Аввалан, дар ҷумлаҳои 

мураккабе, ки ҷумлаҳои содаи дохили он ҳар ду нисбатан дарозанд, аммо бо 

вуҷуди ин вожаи саҷъшаванда бештар эҳсос мешавад. Масалан: «Сухани 

шайхакон бовар макунед, то гумроҳ нашавед ва ба дӯзах наравед» [Зоконӣ 1991, 

с. 179]. Ва: «Бар лаби ҷӯй ва канори ҳавз маст наравед, то магар дар ҳавз наяфтед» 

[Зоконӣ 1991, с. 182].  Сониян, дар ҷумлаҳое, ки қисмати аввали он нисбатан 

кӯтоҳ ва баъдӣ дароз аст, ки ба сабаби ин фосилаи вожаҳои саҷъшаванда дуртар 

ва камэҳсостар мегардад: «Тавбакор машавед, то мафлуку мандабур ва бахткӯру 

гаронҷон машавед» [Зоконӣ 1991, с. 179]. 

Хусусияти дуюми назарраси саҷъбандӣ дар рисолаи «Садпанд» ҳамоҳангии 

дохилии матн мебошад. Ин ҳамоҳангӣ дар тасҷеи вожаҳои дигари матни асар 

инъикос мегардад, ки бо равии ягонаи тасҷеъкунанда умумияте надоранд, яъне на 

аз тариқи ҳуруфи равии умумии матн, балки аз тариқи дигар ҳуруфи ҳамоҳанг 

мусаҷҷаъ гардидаанд. Чунин навъи ҷумлаҳо қисмати зиёди рисолаи мазкурро 

фаро мегиранд ва бо ин ҷиҳат хусусияти сабкӣ-услубиро бештар ба вуҷуд 

меоваранд. Ин ҳамоҳангӣ баъзан дар феълҳо, баъзан дар исмҳову сифатҳо дар 

алоҳидагӣ ва баъзан дар исмҳову сифатҳо дар якҷоягӣ ба чашм мерасад. Чунончи, 

дар исмҳо: «Аз миннати хешон ва суфраи хасисон ва гираҳи пешонии 

хидматгорон ва носозгории аҳли хона ва тақозои қарзхоҳон гурезон бошед» 

[Зоконӣ 1991, с. 180]. Ва: «Аз ҳукумати доя ва танаъуми қобила ва шакли гаҳвора 

ва ганда...- и куҳна ва мағзи хардиза ва саломи домод ва таклифи зану бача тарсон 

бошед» [Зоконӣ 1991, с. 180]. 

Чунонки дида мешавад, дар ҷумлаи қаблӣ саҷъ тавассути ҳуруфи равии –он 

ва дар ҷумлаи баъдӣ ба василаи ҳарфи  –а фароҳам оварда шудааст. 

Дар матни чунин ҷумлаҳо баъзан тавассути чандин навъи саҷъ рангорангиву 

тавотури вожаҳои ҳамоҳангшаванда дида мешаванд ва дар матн як навъ асари 

мусиқоӣ эҳсос мегардад. Чунончи, дар ҷумлаи зерин муаллиф агар бо истифода аз 
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феълҳои «доранд / кунанд» қисмате аз дохили ҷумлаи мураккабро бо ҳуруфи 

равии –анд (аслан, ҳуруфи «нун» ва «дол») ҳамоҳанг гардонида бошад, тавассути 

феълҳои «хӯрда / шикаста / бахшида» ҳамоҳангии дигар қисмати ҷумларо бо 

ҳуруфи равии –да ва –та (аслан –а / «ҳо») таъмин намудааст: «Мардумакони 

фузул ва касоне, ки бомдод рӯйи турш доранд ва дар хумор фазиҳат ва маломат 

кунанд, ки ту дӯш шароби бад хӯрдаӣ ва суроҳӣ шикаста ва зару ҷомае 

бахшида...» [Зоконӣ 1991, с. 182]. 

Дар ҷумлаи поён низ ба василаи истифода аз ашколи гуногуни феъл ва бо 

ҳуруфи равии –анд ва –ед саҷъи дохилӣ фароҳам оварда шудааст: 

«Ғуломбачагони турк ба ҳар ҷо ки бошанд ва ба ҳар баҳо, ки фурӯшанд, бихаред 

ва чун оғози овардани риш кунанд, ба ҳар баҳо, ки харанд, бифурӯшед» [Зоконӣ 

1991, с. 180]. 

Дар тасҷеъсозии Убайди Зоконӣ дар баробари феълҳои сода феълҳои таркибӣ 

ҳам иштироки фаъол доранд. Ин ҳолат ҷуз аз рисолаи «Садпанд» дар дигар осори 

адиб мушоҳида мегардад. Агар дар «Садпанд» муаллиф бештар тавассути 

феълҳои навъи сода саҷъро ба вуҷуд оварда бошад, дар дигар осор, махсусан дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф», ба василаи феълҳои таркибӣ ҳамоҳангии қисмати дохилии 

ҷумлаҳоро таъмин намудааст. Масалан, дар ду ҷумлаи зер, ки дар матни «Ахлоқ-

ул-ашроф» яке давоми дигаре мебошанд, тасҷеоти навъи мазкур ба назар 

мерасанд: 

«Дар касби мол заҳматҳои сафар ва ҳазар таҳаммул намудаам, ҳалқи худ ва 

шуморо ба сарпанҷаи гуруснагӣ фишурда, то ин чанд дирам захира кардаам» 

[Зоконӣ 1991, с. 154]. Ва: «Зинҳор аз муҳофизати он ғофил мабошед ва ба ҳеҷ 

ваҷҳ дасти харҷ бад-он маёзед...» [Зоконӣ 1991, с. 154]. 

Дар ҳар ду ҷумлаи боло тасҷеот тавассути феълҳои таҳаммул намудан / 

захира кардан ва ғофил набудан / даст наёзидан фароҳам омадаанд, ки ҷуз аз 

феъли фишурда боқӣ ҳама ба навъи таркибии феъл тааллуқ доранд. 

Тавассути феъл, чи феълҳои сода ва чи таркибӣ, Убайд ҳам саҷъҳои 

мутарраф ва ҳам саҷъҳои мутавозиро ба вуҷуд овардааст. Чунончи, ин ҳолат дар 

ду ҷумлаи боло дар мисоли феълҳои таркибӣ мушоҳида мешавад, ки дар онҳо 
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ҷузъҳои феълӣ мутаалиқ ба ду навъи саҷъ мебошанд: дар ҷумлаи якум намудаам / 

кардаам ба саҷъи мутарраф ва дар ҷумлаи дувум мабошед ва маёзед ба саҷъи 

мутавозӣ тааллуқ доранд. 

Чунонки дида мешавад, дар осори Убайди Зоконӣ аз ҳайси навъ се намуди 

саҷъ: мутавозӣ, мутарраф ва мутавозин истифода гардида, аз нигоҳи басомади 

корбурд миёни онҳо мавқеи аввалро саҷъи мутарраф, дуюмро мутавозӣ ва сеюмро 

саҷъи мутавозин ишғол менамояд. Аз ҳайси васоити тарҳрезии саҷъ бошад, дар 

осори адиб тасҷеот аслан тавассути се навъи вожа: исм, сифат ва феъл матраҳ 

гаштаанд. Миёни ин вожагон феълҳоро махсусан бояд зикр кард, зеро бинои 

аксари тасҷеоти осори Убайд бо анвои гуногуни феъл: ҳам феълҳои содаву сохта 

ва ҳам феълҳои таркибӣ музайян гардидаанд. Саҷъҳои тавассути исм 

бавуҷудомада дар осори адиб мақоми дувумро доро мебошанд. 

Вазифаи асосии саҷъ дар осори Убайд, аввалан, иборат аз равону дилнишин 

кардани вожаҳову ибораҳо ва ҷаззобтар кардани маонӣ ва мазомини ҳаҷвии 

ҷумлаҳо, баъдан, хушоҳангу мутавозин намудани воҳидҳои мазкур ва ба ин 

васила ҷанбаи мусиқоӣ бахшидан ба матн мебошад. Насри Убайди Зоконӣ, агарчи 

мутааллиқ бар сабки маснуи олӣ нест ва саҷъ дар он нақши бунёдиву калидӣ 

надорад, аммо он ба ҳайси василаи муҳимми эҷоди хушоҳангӣ ва бахшидани 

ҷанбаи мусиқоӣ дар осори вай аз аҳаммияти вижае бархурдор аст. Маъруфтарин 

муаллифони осори адабӣ, ки баъд аз Убайди Зоконӣ фаъолияти адабӣ бурдаанд, 

дар мавриди саҷъбандӣ ва истифодаи моҳирона аз ин василаи хушоҳангӣ ҷуз аз 

«Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ, аз осори Убайд низ таъсир гирифтаанд. Дар ин 

маврид метавон «Латоиф-ут-тавоиф»-и Алии Сафӣ ва «Баҳористон»-и Мавлоно 

Абдурраҳмони Ҷомиро ном бурд, ки дар онҳо саҷъ аз мақоме чашмрас бархурдор 

буда, дар онҳо тарзи саҷъбандии Убайди Зоконӣ, махсусан, густариш додани он 

бо мазомини таййибиву ҳаҷвӣ то ҷое эҳсос мешавад. 

Талмеҳ. Талмеҳ ба ҳайси воситаи муҳимми тасвири бадеӣ дар осори Убайди 

Зоконӣ дорои мавқеи барҷаста аст. Пас аз танзу киноят ва саҷъ дар осори адиб 

санъати талмеҳ қарор дорад. Ба василаи санъати мазкур аст, ки асарҳои Убайд ба 

ҳайси як манбаи таърихӣ-фарҳангӣ ҷилва менамоянд, чун нуктаҳову мавзуоти 
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таърихиву фарҳангие, ки дар ҳамаи онҳо истифода гардидаанд, далолат бар ин 

ҷанбаи осори вай менамоянд ва аҳаммияти онҳоро аз ин ҳайс бештар менамояд. 

Вожаи «талмеҳ» арабӣ буда, баромади он аз вожагони «алмаҳа», «ламҳ» ва 

«ламҳа» буда, дар кутуби луғат дар маънои ишорат кардан омадааст [Баранов 

1984, с. 730; Мирзозода 1967, с. 312]. Шамси Қайси Розӣ вожаи «ламҳ»-ро, ки 

муштақ аз феъли мазкур аст, «ҷастани барқ» ва «ламҳа»-ро, «як назар» маънидод 

кардааст [Розӣ 1991, с. 301]. Он чи Шамси Қайс дар иртибот бар маонии талмеҳ 

зикр намуда, нишон медиҳад, ки вазифаи санъати талмеҳ ҳамчун воситаи тасвири 

бадеӣ бадеътар кардани сухан аз роҳи таваҷҷуҳ зоҳир кардан бар нукоти муҳим ва 

суханони пурмағз мебошад ва шоир ё нависанда зимни баёни матлабҳои хеш бо 

таваҷҷуҳ ба моҳияти онҳо ё назар бар воқеияти мабдаи тасвир бар таъсирбахшии 

андешаҳои худ меафзояд. 

Талмеҳ агарчи бештар марбут ба шеър мебошад, нақши он дар осори насрӣ 

низ ҳамчун воситаи тасвири муассири адабӣ басе назаррас аст. Дар таърихи 

адабиёти классикии форсу тоҷик, чи дар осори таърихиву ҷуғрофӣ, чи адабиву 

фарҳангӣ ва чи дар осори динӣ-тасаввуфӣ, намунаҳои зиёде аз санъати талмеҳро 

метавон пайдо намуд, ки нақши онҳо дар муассиртару рангинтар тасвир кардани 

мазомин муҳим мебошад. 

Дар осори насрии Убайди Зоконӣ низ талмеҳоти зиёде истифода гардидаанд, 

ки ба ҷиҳати тарзи адо ва танаввуи мавзуии худ ҷолиб мебошанд. Талмеҳоти 

осори Убайдро, дар умум, метавон ба анвои зерин ҷудо намуд: 1) талмеҳоте, ки 

дар онҳо ишорат бар халифагон ва шоҳону салотин мешавад; 2) талмеҳоте, ки 

ишорат бар каломи ҳакимону донишмандон ва ашъори шоирон мекунанд; 3) 

талмеҳоте, ки ба пайғамбарон ва оёту ҳадисҳо ихтисос ёфтаанд; 4) талмеҳоте, ки 

дар онҳо ишорат бар файласуфону ҳакимон ва шоирону фозилон менамоянд; 5) 

талмеҳоте, ки дар онҳо ишорат бар қаҳрамонони ҳамосӣ, ишқӣ ва устураӣ 

мешавад. 

Қисмати бузурги талмеҳоти осори Убайд ба ашхоси таърихӣ, ба монанди 

халифагон ва салотину шоҳон бахшида шудаанд. Ишорот ба ашхоси фавқуззикр 

дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ дар чаҳор асари адиб: «Ахлоқ-ул-ашроф», 
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«Дилкушо», «Ришнома» ва «Садпанд» мушоҳида мешавад ва қисмати аъзами ин 

ишорот марбут ба ду асари нахустини адиб мебошанд. 

Аз халифагон дар «Ахлоқ-ул-ашроф» якборӣ ба Умар ибни Хаттоб ва 

Муовия [Зоконӣ 1991, с. 151] ва дар рисолаи «Дилкушо» як бор ба Маҳдӣ [Зоконӣ 

1991, с. 184] ишорат рафтааст. Аз шоҳону салотини ривоятиву таърихӣ дар 

«Ахлоқ-ул-ашроф» бар исмҳои Заҳҳок, Яздгирд, Кисро Анӯшервон, Бахтуннаср, 

Чингизхон, Ҳулокухон, Султон Абӯсаиди Элхонӣ ишорат шудааст [Зоконӣ 1991, 

с. 151]. Дар рисолаи «Дилкушо» се дафъа аз Султон Маҳмуд [Зоконӣ 1991, с. 184, 

197, 200] ва ду бор аз Атобак Салғаршоҳ зикр мешавад [Зоконӣ 1991, с. 185, 186]. 

Дар «Ришнома»-ву «Садпанд» аз риҷоли баландмақоми сиёсӣ танҳо ба ду нафар 

ишорат шудааст, аз ҷумла дар асари нахустин ба Султон Маҳмуд [Зоконӣ 1991, с. 

184] ва дар дувум ба Анӯшервон ибни Кисро [Зоконӣ 1991, с. 178]. 

Ишорот ба ашхоси фавқуззикр дар осори Убайди Зоконӣ ба се тариқ матраҳ 

мегардад. Якум, ишорот ба манзури интиқод ва ҳаҷву масхара. Дар иртибот ба ин 

қайд кардан бамаврид аст, ки чун мақсуд ва ҳадафи аслии Убайд дар ҷамеи осори 

худ иборат аз интиқод ва ҳаҷву мутоиба мебошад, ба ин далел ишорот бар шоҳону 

салотин низ дар таҳтушшуои ин аҳдофи адиб қарор мегирад. Масалан, ҳангоме ки 

дар рисолаи «Дилкушо» ишорат бар Маҳдӣ-халифа менамояд, ҳадафи вай аз ин 

ишорат зикри майнӯшии ин халифа мебошад [Зоконӣ 1991, с. 184]. Ва ё вақте 

Чингизхон ва Ҳулокухонро зикр менамояд, манзури ӯ аз ин ишорат бар зулму 

тааддии ҳокимони мазкур аст [Зоконӣ 1991, с. 151, 152]. 

Миёни ҷамеи ишороти масхараомези салотин ва шоҳони пешин дар 

талмеҳоти Убайд ҷойи аввалро Султон Маҳмуди Ғазнавӣ мегирад, зеро чанд 

дафъае, ки адиб ба ӯ ишорат менамояд, ин ишороти хешро вай аз нуқтаи назари 

ҳаҷв баён медорад. Манзури аслии ишороти Убайд аз Султон Маҳмуд 

бадахлоқиву сифоти накӯҳидаи вай мебошад. 

Ҷуз аз чаҳор осори фавқуззикри Убайд, ҳамчунин, дар ҳикоёти арабии 

рисолаи «Дилкушо» (ки қисмати аввали асари мазкур мебошад) ва рисолаи 

арабии дигари ӯ – «Наводир-ул-амсол» ҳам талмеҳоти зиёде истифода 

гардидаанд, ки тавассути онҳо Убайд ишорат бар халифагон ва шоҳону салотини 
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даврони пешин менамояд. Аз ҷумла, дар ҳикоёти арабии рисолаи «Дилкушо» 

муаллиф ишороте бар риҷоли баландмақом, амсоли Муовия [Зоконӣ 1383, с. 22], 

Ҳорунаррашид [Зоконӣ 1383, с. 37, 50], Восиқ [Зоконӣ 1383, с. 24] ва Маъмун 

[Зоконӣ 1383, с. 88] намудааст. Дар «Наводир-ул-амсол» аз халифагон Маъмун 

[Зоконӣ 1383, с. 296], Ҳорунаррашид [Зоконӣ 1383, с. 302] ва аз шоҳон Ардашер 

[Зоконӣ 1383, с. 286], Доро ва Искандар [Зоконӣ 1383, с. 289], Анӯшервон [Зоконӣ 

1383, с. 308], Яздгирд [Зоконӣ 1383, с. 309]. Фарқияти ишорот ба халифагон ва 

шоҳону салотин дар осори мазкур он аст, ки дар рисолаи «Дилкушо» он ба 

манзури ҳаҷву масхара ва дар «Наводир-ул-амсол» ба манзури матраҳ сохтани 

афкори пандуахлоқӣ пешниҳод гардидаанд. Бинобар ин, дар ҳикоёти арабии 

рисолаи «Дилкушо» адиб бо ишорат ба Муовия беномусии вай, тавассути ишорат 

ба Ҳорунаррашид бадахлоқӣ, булфузулӣ ва беэҳтиромии ӯ, ба воситаи ишорат ба 

Маъмун фисқу бадахлоқии ӯро зикр намудааст. Вале талмеҳоте, ки дар иртибот 

бар ашхоси баландмақом дар «Наводир-ул-амсол» истифода гардидаанд, орӣ аз 

ишорот ба хулқу атвори манфии онҳо мебошад. 

Навъи дувуми ишорот аз шоҳону салотин дар осори Убайд ишороти 

содиқона ва орӣ аз интиқоду ҳаҷв мебошад. Дар ишороти навъи аввал суханони 

Убайд орӣ аз ҷиддиятанд, чун манзури ӯ изҳори сухани ҷид нест. Аммо ҷое, ки 

Убайд сухан ба ҷид мегӯяд, ишороти вай орӣ аз ҳаҷву танз мебошанд. Масалан, 

ишорат бар Анӯшервон дар рисолаи «Садпанд» чунин навъи ишоратест. Убайд 

шоҳи мазкурро бо эҳтиром Анӯшервон ибни Қубод ном мегирад ва аз рӯйи 

иродату эҳтиром ишорат ба пандномаи вай менамояд ва қайд мекунад, ки ин 

пандномаро дар замони ӯ «бар тоҷи мурассаъ набишта буданд ва ҳар ҳафта онро 

ба самъи хоссу ом расонидӣ» [Зоконӣ 1991, с. 174]. Ин ҷо сухани адиб ба ҷид аст, 

зеро дар он ҳусни таваҷҷуҳ ва эҳтиром бар Анӯшервон ва пандномаи вай ба назар 

мерасад. Худи Убайд дар иртибот бар пандномаи мазкур зикр мекунад, ки онро 

мутолиа намудааст ва «ӯро бар он насоеҳ рағбате тамом пайдо шуда...», то он ҷо 

ки мегӯяд: «Ва ҳавас боис гашт мо ҳам бар он тариқа калимае чанд дарвешона аз 

шоибаи ғараз холӣ ва аз ғоилаи лутф орӣ дар қайди китобат оварем...» [Зоконӣ 



 

308 

 

 

1991, с. 178]. Чунонки дида мешавад, ишороти Убайд ба Анӯшервон ва 

пандномаи вай, ба гуфтаи худи адиб, орӣ аз суханони ғайриҷиддӣ аст. 

Навъи сеюми ишорот  ба шоҳону салотин омезиш бо танзу киноя дорад. Ин 

тарзи истифодаи санъати талмеҳ дар «Ахлоқ-ул-ашроф» мушоҳида мешавад, зеро 

бунёди асари мазкур бар суханони танзомезу киноӣ мебошад. Дар мавриди чунин 

ишорат агарчи мақсуди Убайд таърифу тавсиф аз шоҳону салотин ва феълу 

хисоли онҳо мебошад, аммо ҳадафи аслии вай чизи дигарест ғайр аз он чӣ ки баён 

медорад. Ӯ дар ин маврид суханони хешро на холисона, чунонки дар мавриди 

дувум қайд шуд, балки танзомезона баён менамояд. Аммо ин танзи Убайд ба худи 

шоҳону салотини пешин нигаронида нашудааст, балки нахуст танз ба тарзи 

тафаккур ва сатҳи ҷаҳонбинии бузургону акобири даврони муаллиф – «асҳобино» 

ва баъдан ишороте киноӣ бар ҳокимону фармонфармоёни муосири худи адиб 

мебошад. Зеро дар ин маврид Убайд шоҳону салотинро дар асл таъриф менамояд 

ва ишорат бар русуму орои сиёсатмадории онон менамояд, вале дар ишорат ба 

онҳо кинояте ба салотин ва ҳокимони даврони худ менамояд. Масалан, дар асари 

мазкур тавассути ишорат ба адли Анӯшервон ишорате киноӣ ба муосирони худ 

карда, орову рафтори ӯро аз даҳони ҳукком ва бузургони давр нодуруст талаққӣ 

мекунад: «...Чун ба замони Кисро Анӯшервон расид, ӯ аз ракокати рой ва тадбири 

носавоби вузарои ноқисақл шеваи адл ихтиёр кард» [Зоконӣ 1991, с. 151]. 

Ишорат ба Султон Абӯсаид ҳам дар «Ахлоқ-ул-ашроф» бо ҳамин шева 

матраҳ мегардад. Дар асари мазкур як бор ба Абӯсаид ҳамчун султони одил 

ишорат шудааст, вале ин ишорат танзомез ва киноӣ мебошад, зеро Убайд 

султонро ба хотири ихтиёр кардани адл бо танз «бечора» мехонад ва адлро сабаби 

инҳитоти салтанати вай меҳисобад [Зоконӣ 1991, с. 152]. 

Дар талмеҳоти осори Убайди Зоконӣ мақоми дувумро ишорот ба ашъори 

шоирон ва қавли ҳакимону донишмандон ишғол менамоянд. Дар эҷодиёти Убайд, 

бахусус дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома», теъдоди зиёди шеърҳоро метавон 

пайдо кард, ки ба ҳайси талмеҳ истифода шудаанд ва манзури адиб аз корбурди 

ин ашъор исботи сухан ё муассиртар гардонидани он мебошад. Аммо ишорат ба 

ақвол ва афкори ҳакимону донишмандон дар қиёс бо ашъори талмеҳӣ дар осори 
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Убайд камтар ба назар мерасад, чунончи ин ҳолат ҳашт дафъа дар «Ахлоқ-ул-

ашроф» ва ду бор дар «Ришнома» ба назар мерасад. Дар рисолаи аввал ишорат ба 

қавли ҳукамо ҷуз аз як дафъа, ки аз номи Афлотуни ҳаким оварда шудааст, ҳамагӣ 

фоқиди ном мебошанд ва аз номи ҳукамо ва донишмандони маҷҳул оварда 

шудаанд. 

Зимнан, дар ҳафт боби «Ахлоқ-ул-ашроф» вобаста ба мавзуоти он муаллиф 

ишорат ба суханони ҳукамо менамояд ва зимни ин исми мушаххаси онҳоро 

намеорад. Аз ҷумла, дар боби аввал, ки ба мавзуи ҳикмат бахшида шудааст, 

Убайд ишорат ба ин суханони  ҳукамо менамояд: «Ал-ҳикмат истикмолун нафси 

фӣ қувватиҳо ал-илмияти ва-л-амалияти...» [Зоконӣ 1991, с. 143]. Дар боби дувум 

ишорат ба суханони ҳукамо дар хусуси нафси инсонӣ менамояд: «Ҳукамо 

фармудаанд, ки нафси инсониро се қувваи мутабоин аст, ки масдари афъоли 

мухталиф мешаванд: яке қувваи нотиқа, ки мабдаи фикру тамиз аст; дувум, 

қувваи ғазабӣ ва он иқдом бар аҳвол ва шавқи тарафуъ ва тасаллут бувад; савум, 

қувваи шаҳвонӣ, ки онро баҳимӣ хонанд [Зоконӣ 1991, с. 145]. Дар боби ҳафтуми 

асари мазкур аз даҳони худи ҳукамо ишорат ба назари онҳо нисбат ба ҳаё 

менамояд: «Ҳукамо фармудаанд, ки ҳаё инҳисори нафс бошад, то аз феъли қабеҳ, 

ки муҷиби мазаммат бошад, эҳтироз намояд» [Зоконӣ 1991, с. 158]. Дар асари 

мазкур ба ҷуз аз ишороти ҳукамои фоқидулисм як дафъа ишорат ба сухани 

Афлотун мешавад, ки дар боби иродаи Худо ва қазову қадар гуфтааст ва адиб 

онро бо забони арабӣ овардааст [Зоконӣ 1991, с. 162]. 

Дар рисолаи «Дилкушо» ҳам Убайд як дафъа ба таври умумӣ ва беном 

ишорат ба қавли ҳукамо менамояд ва аз даҳони онон ин суханро дар хусуси ҳазл 

қайд менамояд: «Ал-ҳазл фӣ-л-каломи ка-л-милҳу фӣ-т-таъоми» [Зоконӣ 1991, с. 

183]. 

Ишорат ба суханони ҳукамо дар осори Убайд гоҳо ба тариқи шеър низ ба 

назар мерасад. Чунончи, дар рисолаи «Дилкушо» Убайд ин байтро аз даҳони 

қудамо овардааст: 

Ҷид ҳамасола ҷони мардум бих(в)арад,  

              Ҳазл ҳамарӯза оби мардум бибарад [Зоконӣ 1991, с. 183]. 
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Ҳамчунин, дар боби дувуми «Ахлоқ-ул-ашроф» Убайд дар мавриди қавли 

бузургони муосири худ – «асҳобино» оид ба шуҷоат сухан ронда, ин байтро чун 

талмеҳ истифода менамояд, зеро онро аз даҳони худи «асҳобино» оварда, бо ин 

тариқ афкори онҳоро дар боби шуҷоат тақвият мебахшад: 

             Диловар, ки н-андешад аз тиру шер, 

             Ту девона хонаш, махонаш далер [Зоконӣ 1991, с. 146].  

 Талмеҳоти шеърӣ дар осори Убайди Зоконӣ ҳам дар шакли мисраъ, ҳам дар 

шакли байти алоҳида, ҳам ба тариқи ду байт ва ҳамчунин, ба тариқи рубоӣ матраҳ 

гардидаанд. Дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» ин навъи талмеҳот ҷилваи 

бештар дорад. Як хусусияти талмеҳи шеърӣ дар осори адиб иборат аз он аст, ки 

қабл аз овардани он Убайд алфозеро, монанди «Шоир дар ин маънӣ гуфта 

бошад», «Гуфтаанд», «Шоир бад-ин сиёқ торӣ шуда» ва амсоли инҳо оварда, 

баъдан ишорат ба сухани шоир менамояд. Ин тарзи корбурди ашъор нишон 

медиҳад, ки Убайд онҳоро на ҳамчун масал ё ирсолулмасал (ки ин хасисаи шеърӣ 

ҳам дар осори вай қобили баррасӣ аст), балки ҳамчун исботи сухани худ 

овардааст. Муаззама Иқболӣ ҳам вазифаи аслии талмеҳро ба ҳайси як санъати 

бадеӣ иборат аз исботи сухан медонад, ки шоир дар осори худ истифода менамояд 

[Иқболӣ 1363, с. 201]. Яъне, як вазифаи муҳимми талмеҳ дар матни осори Убайд 

тақвият бахшидан ба афкори худ аз тариқи амсилаи шеърие мебошад, ки ба ҳайси 

исботи сухан корбурд мешавад. Масалан, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ҳангоме ки 

Убайд дар хусуси нафс ва руҳ ва покизагии сирату ботин сухан мегӯяд, ин байтро 

ҷиҳати тақвияти фикри худ мисол меорад: 

Гар набӣ ояду гар на, ту накусират бош,  

              Ки ба дӯзах наравад мардуми покизасияр [Зоконӣ 1991, с. 142]. 

Ва ё дар анҷоми боби сеюми асари мазкур, ҳангоме ки Убайд дар хусуси 

иффати муосирони худ сухан мегӯяд, ин суханро аз даҳони худи онҳо дар 

ҷонибдорӣ аз нафси шаҳвонӣ ва кӯшиш барои даст ёфтан ба лаззоти моддӣ ҷиҳати 

исботи фикр меоварад: 

              Биҳил, то ба дандон барад пушти даст,  

              Танӯре чунон гарм нон дарнабаст [Зоконӣ 1991, с. 150]. 



 

311 

 

 

Дар оғози «Ришнома» Убайд аз танҳоӣ ва аҳволи ноҳинҷору нобасомони хеш 

шиква намуда, ин байтро ҷиҳати исботи фикри худ меорад:  

               Зи меҳмон хаёли ту шармсор аз он, 

               Ҷуз оби чашму кабоби ҷигар муҳайё нест [Зоконӣ 1991, с. 163].  

Ва ё дар ҷойи дигари ҳамин асар, ҳангоме ки Абулмаҳосин Ришуддин зебоии 

хешро дар назди Убайд тавсиф менамояд, ин байтро дар таърифи ҳусни худ аз 

даҳони дигарон мегӯяд: 

               Бандаи он хатти мушкинам, ки гӯйӣ мӯрча 

               Пойи мушколуд бар барги гули насрин ниҳод. 

 [Зоконӣ 1991, с. 166] 

Талмеҳоти шеърии Убайд гоҳо дар шакли мисраъ низ оварда шудаанд. Аммо 

ин ҳолат танҳо дар ду асари вай – «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» ба чашм 

мерасад. Дар ин маврид талмеҳоти мисраии дар осори Убайд корбурдшуда бо 

тамсил наздикӣ пайдо мекунанд ва то ҷое вазифаи онро низ иҷро менамоянд. Аз 

ҷумла, дар ин мисраъ: «Подшоҳон аз пайи як маслиҳат сад хун кунанд» [Зоконӣ 

1991, с. 151], ки Убайд онро дар боби чаҳоруми «Ахлоқ-ул-ашроф» дар иртибот 

ба назари бузургони давр оид ба мафҳуми адл овардааст, ин ҷиҳат эҳсос мешавад. 

Зимнан, як вазифаи санъати талмеҳ овардани амсолу мақолҳо низ мебошад. 

Атоуллоҳ Ҳусайнӣ ҳам дар ишорат бар ҳамин ҷиҳати талмеҳ дар «Бадоеъ-ус-

саноеъ»-и худ қайд менамояд, ки талмеҳ «иборат аст аз ишорат кардан дар 

мазмуни калом ба қиссаи машҳур ё шеъре нодири машҳур, ё масале машҳур» 

[Ҳусайнӣ 1974, с. 84]. Ҳамин ҷиҳати талмеҳ дар мисраъҳои осори Убайд мукаррар 

ба чашм мерасад. Аз ҷумла, дар боби панҷуми «Ахлоқ-ул-ашроф», ҳангоме ки 

Убайд дар қисмати «Мазҳаби мухтор» назари муосирони худро дар хусуси 

саховат, оид ба инкори саховат ва ҷонибдории онҳо аз бухлу имсок баён мекунад, 

ин байти маъруфи Шайх Саъдиро ба ҳайси исботи фикр истифода менамояд: 

Андак-андак ба ҳам шавад бисёр, 

              Дона-дона-ст ғалла дар анбор [Зоконӣ 1991, с. 155]. 

Овардани ақвол ва амсоли гузаштагон, чи ба тариқи наср ва чи ба тариқи 

назм, дар талмеҳоти осори Убайд яке аз хусусиятҳои ҳунари нависандагии адиб 
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ба ҳисоб меравад. Чунонки дида мешавад, Убайд дар истифодаи суханони 

пешиниён миёни анвои адабии мазкур фарқе намегузорад ва дар ҳар мавриде, ки 

истифодаи суханони мазкурро лоиқ бинад, онро ҷиҳати исбот, тақвият ва музайян 

гаштани афкори хеш ба кор мегирад. Ҳамчунин, талмеҳоти анвои фавқ, чи 

талмеҳоте, ки дар шакли ақволи ҳакимону донишмандон оварда шудаанд ва чи 

талмеҳоти шеърӣ ва бахусус навъи дувум, ҷуз аз вазифаҳое, ки дар боло қайд 

гардидааст, ҳамчунин, вазифаи ибрози суханони танзомезу киноиро низ иҷро 

менамоянд, яъне василаи баёни танзу киноя низ мебошанд. Ин ҷиҳат, махсусан, 

дар қисматҳои «Мазҳаби мухтор»-и «Ахлоқ-ул-ашроф» ва ҷо-ҷо дар «Ришнома» 

бештар ба назар мерасад. 

Яке аз анвои талмеҳоти Убайд дар иртибот ба мавзуву мундариҷа истифодаи 

номҳои паямбарон, оёти қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ мебошад. Ин хусусият дар 

бештари осори адиб, махсусан дар «Ахлоқ-ул-ашроф», рисолаҳои «Ришнома» ва 

«Дилкушо», ба чашм мерасад. Дар осори Убайд ишорат ба номи паямбарон 

мукаррар омадааст. Миёни номҳои ҷамеи паямбарон номи Муҳаммад дар осори 

адиб бештар мушоҳида мешавад. Яке аз вижагиҳои ишорат ба номи паямбари 

ислом дар осори адиб иборат аз он аст, ки он бештар дар қисматҳои 

муқаддимавии асарҳои ӯ истифода гардидааст, дар қисматҳои хусусияти 

наътдошта, ки маъмулан пас аз тамҳиди Худо меояд. Вижагии дувум дар ин 

маврид иловаи сифоти гуногун ба номи Муҳаммад аст, ки дар ҳар асар бо ҳар 

навъ дида мешавад. Ишораҳои сифатӣ дар иртибот бар номи Муҳаммад дар осори 

Убайд ба тариқи арзутӯлӣ сурат пазируфта, агар дар баъзе асарҳои вай ба тарзи 

кӯтоҳ ба назар расанд, дар дигар осори вай нисбатан дарозтар сурат 

пазируфтаанд. Масалан, агар дар «Ахлоқ-ул-ашроф» бар иловаи номи паямбар 

сифати «сайиди коинот» [Зоконӣ 1991, с.141], дар «Садпанд» сифати «сайиди 

анбиё» [Зоконӣ 1991, с. 178] ва дар «Даҳфасл» сифати «соҳибдавлат» зикр 

гардида бошад, дар рисолаи «Ришнома» сифати нисбатан дарози «қофиласолори 

муштоқони Каъбаи висол ва маҷлисорои сармастони ҷоми шавқи лоязолӣ» илова 

гардидааст [Зоконӣ 1991, с. 163]. Миёни осори насрии Убайд танҳо дар рисолаи 
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«Дилкушо» номи паямбар бе истифода аз сифатҳо зикр гардидааст [Зоконӣ 1991, 

с. 183].    

Пас аз номи Муҳаммад дар осори Убайд ҷойи дувумро ишорот ба паямбарон: 

Одам, Мӯсо ва Исо мегирад. Исо дар матни осори Убайд дар шакли Масеҳо 

[Зоконӣ 1991, с. 165] ва Мӯсо дар шакли Калим [Зоконӣ 1991, с. 170] зикр 

шудаанд. Убайд дар ишорат ба номи Одам ҳам гоҳ-гоҳ истифода аз сифат 

менамояд. Масалан, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» сифати «сафӣ»-ро бар номи Одам 

илова менамояд [Зоконӣ 1991, с. 142]. Аммо дар дигар осори адиб, аз ҷумла дар 

«Ришнома», ишорат ба Одам бе иловаи сифат омадааст [Зоконӣ 1991, с. 165, 168].   

Дар осори Убайд ишороти зиёд ба оёти қуръонӣ мушоҳида мешаванд. Ин 

ишораҳо бештар ба ду асари вай: «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» марбут 

мебошанд.  Яке аз вижагиҳои корбурди оёт дар осори мазкур аз он иборат аст, ки 

муаллиф онҳоро ба ду тарз мавриди истифода қарор медиҳад: бе танзу киноят ва 

бо танзу киноят. Дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» истифодаи бетанз аз оёт 

дуборӣ ба назар мерасад. Масалан, дар боби ҳафтуми «Ахлоқ-ул-ашроф», ҳангоме 

ки Убайд дар хусуси ҳаё ва сидқ сухан мегӯяд, дар баробари қавли ҳукамо ва 

ҳадис ишорат бар ин оят менамояд: «Мин авфи бимо ъоҳиди илайҳи-л-Лолҳи 

фаюътиҳи аҷран азиман» [Зоконӣ 1991, с. 158] ва дар такя бар ояти мазкур маънои 

сидқ ва ҳаёро шарҳ медиҳад. Дар «Ришнома», ҳангоме ки Убайд Ришуддин 

Абулмаҳосинро мавриди танқид ва ҳаҷву масхара қарор медиҳад ва Ришуддин ба 

ҳимояти худ бармехезад, Убайд ояти «Ал-ҷинсияту иллату-з-зам»-ро аз даҳони 

Ришуддин оварда, тавассути ишорат ба ояи мазкур танзи малеҳе бар асҳоби риш 

ва руҳониён менамояд [Зоконӣ 1991, с. 171].   

Дар маҷмуъ, дар осори фавқуззикри Убайд оёт дар бештари маворид дар 

либоси танз истифода мешаванд. Танз ба ин маънӣ, ки Убайд оётро аз даҳони 

бузургони давронаш – «асҳобино» оварда, онҳоро василаи суистифодаи 

муосиронаш қарор медиҳад ва тавассути ин амсилаи қуръонӣ ахлоқ ва одобу 

русуми абнои рӯзгори худро дар мисоли бузургони давр инъикос менамояд. Ин 

ҳолат, махсусан, дар қисматҳои «Мазҳаби мухтор»-и «Ахлоқ-ул-ашроф» 

мушоҳида мешавад.  Як ҷиҳати муассири истифода аз оёти қуръонӣ дар 
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қисматҳои мазкури «Ахлоқ-ул-ашроф» дар ҳамин тарзи танзомези онҳост. Бо ин 

роҳ Убайд, аслан, на фазилату ҷаҳонбинии динии муосиронаш, балки ҳамоқати 

ононро дар мавриди суиистифода кардан аз мазомини оёт ва дараҷаи фаҳми онҳо 

аз ин оёт фош менамояд. Бо шиносоӣ аз матни асари мазкур қаблан дар назари 

хонанда чунин менамояд, ки муаллиф бо овардани оёт дараҷаи ҷаҳонбинӣ ва 

табаҳҳури бузургони даврашро нисбат ба Қуръон нишон медиҳад, аммо чун ба 

асли мақсуди муаллиф пай мебарад, ба вай аён мешавад, ки мақсад аз овардани ин 

оёт барои муаллиф ҷуз аз ҳаҷву масхараи муосиронаш чизи дигаре нест. Ҳамин 

ҳолат дар қисматҳои «Мазҳаби мухтор»-и бобҳои сеюм ва панҷум-и «Ахлоқ-ул-

ашроф» ба тарзи равшан ба чашм мерасад. Масалан, дар боби сеюм, ки ба мавзуи 

иффат бахшида шудааст, Убайд ояти «Иннама-л-ҳаёту-д-дунё лаъабун ва лаҳвун 

зинатун ва тафохира байнукум ва такосира фӣ амволи ва авлоди»-ро оварда, аз 

тариқи он назари муосиронашро нисбат бар дунёву тааллуқоти он иброз 

менамояд: «Маънӣ (яъне, маънои ояти фавқ – Ғ.Ш.) чунин фаҳм фармудаанд, ки 

мақсуд аз ҳаёт ва дунё бозӣ ва лаҳв ва зинат ва тафохури ҷамъи мол алайҳи насл 

аст...» [Зоконӣ 1991, с. 148]. Ва ё дар «Мазҳаби мухтор»-и боби панҷум, ки  ба 

назари «асҳобино» нисбат ба хайру сахо бахшида шудааст, якбора ду оят: «Куллу 

ашрибу увло тарфу» ва «Иззун мин қоили ана-л-Лоҳу ло юҳиббу-л-юусрифина»-

ро оварда [Зоконӣ 1991, с. 153], тавассути онҳо, аз як тараф, назари танги онҳоро 

нисбат бар дарки мазмуни аслии оёт ва, аз ҷониби дигар, нисбат ба хайру сахо 

ифода менамояд.      

Ишорати бетанз аз оёти қуръонӣ як дафъа дар қисмати «Мазҳаби мансух»-и 

асари мазкур ҳам ба чашм мерасад, ки он марбут ба боби шашуми асар аст ва ба 

ояти «Ва инна минкум илло воридиҳо» тааллуқ дорад [Зоконӣ 1991, с. 158]. Аммо 

ояти мазкур ба қавли бузургоне, ки Убайд аз онҳо масхараомез ба унвони 

«асҳобино» ном мебарад, тааллуқ надорад, онро Убайд аз даҳони «яке аз кибори 

муфассирон» меорад. Нависанда тафсири ояти мазкурро низ аз даҳони муфассири 

мазкур оварда, тавассути он суханони талхе нисбат ба аҳли тақво баён медорад: 

«Дар тафсири ин оят... фармуда бошад, ки маҷмӯи халоиқ чун барқ аз дӯзах гузор 
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кунанд, илло қозиён ва атбои эшон ва даюсон, ки абадулобод дар дӯзах бошанд ва 

бо ҳам суҳбат доранд» [Зоконӣ 1991, с. 158].  

Истифодаи танзомези оёти қуръонӣ дар осори Убайд нисбат ба корбурди 

холисонаи он бештар ба назар мерасад. Тавассути ин тарзи истифода ё ишорат 

адиб дунёи ботинӣ ва хулқу атвори абнои рӯзгори худро дар мисоли асҳобу 

бузургони он мавриди тасвир қарор дода, ҳақиқати ҷаҳонбинӣ ва дараҷаи фаҳми 

онҳоро нисбат бар дунёву уқбо мекушояд. 

Дар осори Убайд аз талмеҳоти мутааллиқ ба дин ишорот ба ҳадисҳои 

паямбар низ мукаррар ба чашм мерасад. Дар умум, дар насри форсии адиб даҳ бор 

ишорат ба ҳадисҳои паямбар мушоҳида мешавад, аз ҷумла дар «Ахлоқ-ул-ашроф» 

ҳафт бор, дар «Ришнома» ду бор ва дар рисолаи «Дилкушо» як бор. Чунонки дида 

мешавад, аксари талмеҳоти ҳадисии осори Убайд марбут бар «Ахлоқ-ул-ашроф»-

и вай мебошанд. 

Ишорат ба аҳодис ҳам дар «Ахлоқ-ул-ашроф» чун оёт аз ду ҷиҳат хориҷ нест: 

ё холисона аст ва ё танзомез. Он ҷо ки муаллиф дар хусуси бузургони пешин ва 

ахлоқу орои онон сухан мегӯяд, ишороти ҳадисии вай холисона мебошанд ва он 

ҷо ки дар боби бузургони муосири худ сухан мегӯяд, ишорат ба суханони паямбар 

ба таври танзомез сурат мегирад. Дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ишорат ба аҳодис се бор 

ба таври холисона ва чаҳор бор танзомез ба назар мерасад. Ишороти холисона ба 

қисматҳои «Мазҳаби мансух» ва ба бобҳои панҷум, шашум ва ҳафтум [Зоконӣ 

1991, с. 152, 156, 158] ва ишороти танзомез ба «Мазҳаби мухтор», ба бобҳои 

шашуму ҳафтум [Зоконӣ 1991, с. 156, 158, 159] тааллуқ доранд. 

Аввалин ишорати ҳадисӣ дар «Ахлоқ-ул-ашроф» дар боби панҷуми асар 

истифода шуда, ба мавзуи сахову хайр марбут мебошад. Убайд ҷиҳати таъриф аз 

саховати қудамо ва эҳтироми онон нисбат бар ашхосе, ки дар худ сифати 

саховатро оростаанд, сухан ронда, зимни он ҳадиси «Ас-сахӣ ло ядхулу-н-нори ва 

лав кона фосиқан»-ро меоварад [Зоконӣ 1991, с. 152]. 

Дар боби шашуми асар, он ҷо ки Убайд дар таърифи ҳилму виқор ва ҳусни 

таваҷҷуҳи пешиниён нисбат ба сифоти мазкур сухан меронад, ҷиҳати асоснок 

шудани афкори хеш ҳадиси «Ал-ҳилму ҳиҷоб-ул-офоти» («Ҳалимӣ пардаи офатҳо 
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мебошад»)-ро меоварад [Зоконӣ 1991, с. 156] ва ба ин тариқ ҷонибдории хешро аз 

сифати мазкур ироа медорад. Дар ишороти ҳадисие, ки дар қисматҳои «Мазҳаби 

мансух» ба чашм мерасанд, муаллиф аз танзу киноят истифода намекунад ва 

аҳодиси набавиро ба ҳайси намунаи панд ба кор мегирад, яъне дар ин маврид 

амсилаи ҳадисӣ аз ҷанбаи андарзӣ бархурдоранд. Аммо дар қисматҳои «Мазҳаби 

мухтор» ин ҷанбаъ, яъне пандуандарзӣ ба назар намерасад, зеро Убайд ҳадисҳоро 

аз даҳони бузургони давр шарҳ медиҳад ва назари онҳоро нисбат ба ҳаёт баён 

медорад ва чунонки дар мавриди истифодаи оёт миёни «асҳобино» мушоҳида 

мешавад, аз ҷониби бузургони давр суистифода шудани ҳадисҳоро фош 

менамояд. Аз ин ҷост, ки дар қисматҳои ба муосирони муаллиф бахшидашуда 

ҷанбаи андарзии ҳадис бадал ба танз мегардад. Масалан, дар боби шашуми 

«Ахлоқ-ул-ашроф» муаллиф ҳадиси «Ас-сулиҳат мифтоҳ-ур-ризқ»-ро ба таври 

танз меоварад ва ишорати вай бар ин ҳадис бештар ҷанбаи танзомез дорад, то 

пандуандарзӣ. Зеро мавзуи матраҳ дар ин боб тааллуқ бар «Мазҳаби мансух» 

дорад, ки иборат аст аз назари бузургони даврони муаллиф нисбат ба ҳилм ва 

чунонки аз матни суханони Убайд бармеояд, «асҳобино» ҳилмро дар фисқу 

танфурӯшӣ медидаанд [Зоконӣ 1991, с. 156]. 

Дар боби мазкури «Ахлоқ-ул-ашроф» ҳам ишорати Убайд бар ҳадиси «Ад-

даюс ло ядхилу-л-ҷанна» («Дайюс ба биҳишт намеравад») бо тариқи танз сурат 

гирифтааст. Убайд дар шарҳи ин ҳадис муҷиби ба биҳишт роҳ наёфтани даюсонро 

мояи хушбахтии онҳо медонад, зеро дар он ҷо бо шайхону зоҳидон ҳамсуҳбат 

намешавад ва аз онон халосӣ меёбад: «Чун ӯро ба биҳишт набояд рафт, аз 

кудурати суҳбати шайхакон ва зоҳидон, ки дар биҳишт бошанд ва рӯйи турши 

эшонро набинад, ба юмни ин сират осуда бошад» [Зоконӣ 1991, с. 157]. 

Ишораҳо ба ҳадисҳои паёмбар дар матни осори Убайд ҷиҳати асоснок 

намудани афкори интиқодӣ ва танзомези вай сурат гирифта, ҷанбаи бадеӣ-

эстетикии онҳоро тақвият мебахшанд. Чунин тарзи корбурди аҳодиси набавӣ дар 

матни осори адиб нишондиҳандаи ҳунари вижаи ӯ ба ҳисоб рафта, яке аз 

хусусиятҳои асосии образнок шудани калом бо истифода аз санъати талмеҳ 

маҳсуб мешавад. Талмеҳоти навъи мазкур, махсусан анвои танзомези он, дар 
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баробари ишорот бар оёт, халифагон, шоҳону салотин, файласуфону 

донишмандон, шоирону фозилон дар бадеътар намудани афкори Убайди Зоконӣ 

нақши басо муҳимро бар ҷой мегузоранд. 

Тамсил. Тамсил ё ирсолулмасал ба ҳайси воситаи тасвири бадеӣ дар осори 

Убайди Зоконӣ нақши барҷаста дорад. Ба василаи тамсил афкору матолиби Убайд 

мудаллал ва пуробурангтару муассиртар гашта, арзиши бадеии онҳо бештар 

мегардад. Тамсил дар осори Убайд, дар маҷмуъ, бо се навъ мушоҳида мешавад: 

тавассути ҳикоёт, ирсоли абёту мисраъҳои маъруф ва амсолу зарбулмасал. 

Яке аз анвои интишорёфтаи тамсил дар осори Убайд ба василаи ҳикоёт 

матраҳ гардидани он аст. Аз ин ҳайс осори Убайд, бахусус «Ахлоқ-ул-ашроф» ва 

«Ришнома»-и ӯро метавон бо осори қисмате аз носирони қабл аз вай, бавижа бо 

«Калила ва Димна»-и Абулмаолӣ Насруллоҳ шабеҳ донист, зеро дар ин асар ҳам 

ҳикоёти зиёд ба ҳайси тамсил истифода гардидаанд. Аммо миёни тамсилоти 

осори Убайд ва асари мазкури Абулмаолӣ  чунин фарқият вуҷуд дорад, ки агар 

дар осори Убайд қисмате аз ҳикоёт ба тамсил марбут бошанд ё ҳукми тамсилро 

дошта бошанд, дар «Калила ва Димна», чунонки Тамимдорӣ қайд менамояд, 

ҳамаи ҳикоёт ҳовии тамсил ба ҳисоб хоҳанд рафт [Тамимдари 2007, с. 108]. Вале 

дар ин маврид, агар мо ҳикоёту латоифи рисолаи «Дилкушо»-ро ба инобат 

нагирем, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» қисмати аъзами ҳикоёт мансуб ба 

тамсил мебошанд, ки ин наздикии бештари шеваи нигориш миёни ин ду асари 

Убайд ва «Калила ва Димна»-и Абулмаолиро бозгӯ менамояд. 

Ҳикоёти тамсилии Убайд бо матолиби осораш иртиботи сахти мантиқӣ 

доранд ва ба ин тариқ муҳтавову мундариҷаи онҳоро аз ҳайси мазмун тақвият 

мебахшад.  Сируси Шамисо вуҷуди робитаи мантиқӣ миёни ҳикоят ва матлаби 

асарро яке аз муваффақиятҳои адиб шуморидааст [Шамисо 1376, с. 201]. 

Суханони мазкур нисбат ба ҳикоёти Убайд ҳам мувофиқат менамоянд, бахосса, 

ҳикоёте, ки дар матни осори вай ҷанбаи тамсилӣ доранд. Дар чанд ҳикояти 

тамсилие, ки дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» истифода шудаанд, робитаи 

зич миёни муҳтавои ин ҳикоёт ва матлабу мундариҷаи умумии матн ба назар 

мерасад. Аз ҷумла, дар қисмати «Мазҳаби мухтор»-и боби панҷуми «Ахлоқ-ул-
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ашроф», ки муаллиф дар он оид ба назари муосирон нисбат ба саховат баҳс 

мекунад, ҳамин ҳолат мушоҳида мешавад. Масалан, дар ҳикояти хурди зер миёни 

мазмуни он ва мундариҷаи умумии матн, ки иборат аз назари муосирони муаллиф 

ба хайру сахо мебошад, робитаи мантиқӣ мавҷуд мебошад: «Яке аз бузургон 

фарзанди худро фармуда бошад, ки «Бидон, эй писараки ман, ки лафзи «на» 

балоро дур созад ва лафзи «оре» балову интиқомро бияфзояд» [Зоконӣ 1991, с. 

153]. 

Мазмуни ҳикояти мазкур иборат аз наҳю инкори саховат аз ҷониби 

бузургони даврони муаллиф аст. Тавассути тамсили ин ҳикоят Убайд афкори 

интиқодиву ҳаҷвии худро, аз як тараф, тақвият мебахшад, аз ҷониби дигар, 

иртиботе миёни он ва муҳтавои умумии матн ба вуҷуд меоварад. 

Яке аз хусусиятҳои назарраси тамсилҳои ҳикоёти осори Убайд ҷанбаи 

далелнокии онҳо мебошад, ки тавассути он муаллиф афкори иҷтимоии худро 

асоснок менамояд. Ин вижагӣ дар ҳикоёти тамсилии нисбатан бузурги осори адиб 

ҷилваи бештар дорад. Масалан, дар қисмати мазкури «Ахлоқ-ул-ашроф», ки он 

ҳам ба назари муосирони муаллиф ба саховат бахшида шудааст, ҳамин ҷанба ба 

назар мерасад. Убайд барои асосноку мудаллал кардани мавзуи бухлу имсоки 

бузургони давронаш тамсили онро бо ин ҳикоят меорад: «Аз бузурге дигар ривоят 

кунанд, ки дар муомилате, ки бо дигаре дошт, ба ду ҷав зар музояқа аз ҳад 

бигузаронид. Ӯро манъ карданд, ки ин муҳаққар бад-ин музояқа намеарзад. Гуфт: 

«Ман чаро миқдоре аз моли худ тарк кунам, ки маро як рӯзу як ҳафта ва як моҳу 

як сол ва ҳама умр бас бошад». Гуфтанд: «Чӣ гуна?» Гуфт: «Агар ба намак диҳам, 

як рӯз бас бошад ва агар ба ҳаммом барам, ҳафтае ва агар ба фассод диҳам, моҳе 

ва агар ба ҷорӯбе диҳам, соле ва агар ба мехе диҳам ва дар деворе занам, ҳама умр 

бас бошад. Пас, чизе ки чандин маслиҳати ман бад-он манут аст, чаро бигзорам, 

ки ба тақсире аз ман фавт шавад» [Зоконӣ 1991, с. 154]. 

Ҳикоёти тамсилии Убайд баъзан ба ҷиҳати ҷанбаи воқеӣ, яъне аз таҷоруби 

рӯзгор бархурдор буданашон дар қиёс бо дигар ҳикоёти тамсилӣ, ки дорои ҷанбаи 

ривоятӣ мебошанд, зиндатару муассиртар мебошанд. Масалан, дар ҳикояти зер, 

ки онро ҳам ба бухлу имсоки бузургони давронаш бахшидааст, Убайд ин 
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ҳикоятро ба ҳайси далели воқеӣ меоварад: «Дар ин рӯзҳо бузургзодае хурдае ба 

дарвеш дод. Магар тоинон хабари он воқеа ба самъи падари бузургвораш 

расониданд, бо писар дар ин боб итобе мекард. Писар гуфт, ки ман дар китобе 

хондаам, ки ҳар кас ки бузургӣ хоҳад, бояд ки ҳар чӣ дорад, исор кунад. Ман бад-

он ҳавас он хурда исор кардам. Гуфт: «Эй аблаҳ, ғалат дар лафзи исор кардаӣ, ки 

ба тасҳиф хондаӣ. Бузургон гуфтаанд, ки ҳар кас ки бузургӣ хоҳад, бояд ки ҳар чӣ 

дорад, анбор кунад, то бад-он азиз бошад. Намебинӣ, ки акнун ҷумлаи бузургон 

анбордорӣ мекунанд, то бад-он азиз бошанд» [Зоконӣ 1991, с. 155]. 

Ҳикоёти тамсилии Убайд дар осораш аз дигар навъи ҳикоёт ба ҷиҳати 

асосноку мудаллал кардани афкораш фарқ менамоянд. Агар дар ҳикоёти ғайр аз 

тамсилии Убайд ҳадафи вай баёни матлаб ё воқеае бошад, дар ҳикоёти тамсилӣ 

матолиби арзнамудаи ӯ аз ваҷҳе ё мавзуе қавитару серобурангтар мегарданд. 

Яъне, ҳадафи муаллиф аз овардани ҳамчунин ҳикоёт на танҳо баёни васеътари 

мавзуву матлаб, ҳамчунин, далелнок намудани афкоре мебошад, ки дар муҳтавои 

умумӣ оварда шудаанд. Тавассути ҳамин ҷанба ё хусусият аст, ки ҳикоёти 

тамсилӣ дар матни осори адиб аз навъи дигар ҳикоёти вай ҷудо мешаванд. Ин 

ҷанба, чунонки қаблан зикр гардид, ҳам дар ҳикоёти тамсилии хурд ва ҳам ҳаҷман 

бузургтар ва хусусан, дар навъи дувум мушоҳида мешавад. Масалан, тамсилҳое, 

ки  дар рисолаи «Ришнома» дар шакли ҳикоёти нисбатан бузург истифода 

шудаанд, муҳтавои умумии матни рисоларо, ки иборат аз ҳаҷву масхараи 

Абулмаҳосин Ришуддин мебошад, агар аз як ҷиҳат, пурратар гардонанд, аз ҷиҳати 

дигар, онро мудаллалу асоснок менамоянд. Се ҳикояти хурду бузурге, ки дар 

рисолаи мазкур истифода шудаанд, ҳамагӣ ҷанбаи тамсилӣ ва хусусияти асосноку 

мудаллал намудани афкори муаллифро дар иртибот ба ҳаҷву масхараи 

Абулмаҳосин Ришуддин доранд. Аз ҷумла, дар «Ҳикояти Одам, алайҳиссалом» 

ҳамин ҷанбаи тамсилӣ ба таври равшан эҳсос мешавад, чун муаллиф онро ҷиҳати 

асоснок намудани афкори масхараомези худ нисбат ба персонажи асар – 

Ришуддин истифода кардааст: «Одам, алайҳиссалом дар биҳишт буд. Аввали умр 

риш надошт. Малоик ӯро саҷда карданд. Чун муддате бигузашт ва риш баровард, 

малоик ҳаргиз шакли риш надида буданд, оғози ришханд карданд. Ва Одам, 
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алайҳиссалом, аз ин инфиол аз биҳишт берун ҷаст ва ба саҳрои дунё гурехт ва ба 

заҳмату ваҳшат гирифтор шуд» [Зоконӣ 1991, с. 168]. 

Ҷанбаи далел дар тамсилоти бакорбурдаи Убайд дар баъзе маворид ба 

воситаи шабеҳ кардани матолиби матн бо мавзуе матраҳ мешавад. Бояд қайд кард, 

ки вазифаи аслии тамсил ҳам, пеш аз ҳама, эҷоди мушобиҳат миёни матлабҳову 

мавзуъҳо мебошад. Ҳамин ҷиҳат дар тамсилоти осори Убайд ҳам ба назар 

мерасад. Масалан, дар боби охири «Ахлоқ-ул-ашроф», ҳангоме ки муаллиф дар 

хусуси раҳмату шафқати бузургони давраш сухан меронад, ороъ ва назари ононро 

дар мавзуи мазкур зикр намуда, баъдан тавассути масали мушобеҳ он назарро аз 

даҳони худи бузургон тақвият мебахшад: «Ҳар кӣ Худой таъоло ӯро мағзуби 

ғазаби худ гардонида бошад, ту хоҳӣ, ки бар ӯ раҳмат кунӣ ва ӯро азиз гардонӣ, 

он раҳмати ту ба исён наздиктар бошад ва бад-он асам гардӣ ва рӯзи қиёмат туро 

бад-он муохазат кунанд. Ин масал чунон бошад, ки шахсе бандаеро аз они худ 

занад ва бегонае ӯро бӯса диҳаду навозад ва гӯяд: «Худованди ту бад мекунад, ки 

туро мезанад. Туро хилъат ва неъмат мебояд дод» [Зоконӣ 1991, с. 162]. 

Дар давоми ҳамин тамсил Убайд ҳикояти хурдеро аз даврони паёмбар 

меоварад, ки он ҳам хусусияти тамсилӣ дорад ва дар ин тамсил ҳам ҷанбаи 

мушобиҳат дида мешавад, зеро миёни матлаби матни умумӣ ва мавзуи ҳикоят 

иртиботи мантиқӣ эҳсос мешавад: «Дар замони мубораки расул... куфорро 

гуфтанд: «Дарвешонро таом диҳед». Эшон мегуфтанд: «Дарвешон бандагони 

Худоанд. Агар Худо хостӣ, эшонро таом додӣ. Чун ӯ намехоҳад, чаро мо 

бидиҳем?» [Зоконӣ 1991, с. 162]. 

Баъзе ҳикоёти тамсилии осори Убайд ҷанбаи ривоятӣ доранд ва дар онҳо 

муаллиф ҷиҳати далели фикри худ истифода аз ривоёт менамояд. Аз ҷумла, дар 

боби ҳафтуми «Ахлоқ-ул-ашроф», дар қисмати «Мазҳаби мухтор», ҳангоме ки 

Убайд аз даҳони муосирон вафову сидқро нақд мекунад, барои онҳое, ки худро 

«ба вафо мансуб»  кардаанд ва «ҳамеша ғамноку хосир» мондаанд, ҳикояти хурди 

«Фарҳод ва Ширин»-ро дар дохили матн ба ҳайси тамсил меорад: «Боз кадом 

далел возеҳтар аз ин ки ҳар кас, ки худро ба вафо мансуб кард, ҳамеша ғамнок ва 

хосир мебошад ва оқибат умр бефоида дар сари ин кор кунад. Чунонки Фарҳод он 
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ҳама заҳматҳо кашид ва он кӯҳ бурид ва ҳаргиз ба мақсуд нарасид...» [Зоконӣ 

1991, с. 160]. 

Ғаробати ин тамсил иборат аз он аст, ки муаллиф онро ҳам аз тариқи наср ва 

ҳам аз тариқи мисоли шеърии дохили матн ба кор гирифта, бо ин тарз 

таъсирбахшии ҳикоятро боз ҳам зиёд намудааст. 

Яке аз роҳҳои истифодаи тамсил дар матни осори насрии Убайд ба василаи 

назм, дақиқтар, ҳамчун мақолу зарбулмасал ба кор гирифтани амсилаи шеърӣ 

мебошад. Ба василаи амсилаи шеърӣ ҳам Убайд афкори интиқодиву ҳаҷвии хешро 

асоснок ва аз ҳайси мазмун тақвият бахшида, аз ҷониби дигар, ҷанбаи бадеии 

онҳоро қавитар менамояд. 

Баъзан муаллиф ашъори арабиро низ дар ин навъи ҳикоёт мавриди истифода 

қарор медиҳад. Масалан, дар ҳикояти тамсилии «Маҷнун ва Лайлӣ», ки Убайд 

онро ҳам ҷиҳати тамсил бар мазаррати вафову сидқ аз даҳони бузургони давр 

оварда, як байти арабиро низ ба кор гирифтааст: «Ва он ки мискин Маҷнуни банӣ 

Омир гӯянд ҷавоне оқил ва фозил буд. Ногоҳ дил дар духтараке Лайлӣ ном баст 

ва дар вафои ӯ зиндагонӣ бар ӯ талх шуд ва ҳаргиз аз ӯ таматтуъе наёфт. Сару по 

бараҳна дар биёбонҳо гардид ва гуфтӣ: 

Ала изло қайти Лайлӣ би хилвати, 

              Зиёрати байтуллаҳи риҷоли ҳофиё» [Зоконӣ 1991, с. 160].  

Ба василаи имтизоҷ бо дигар анвои санъатҳои бадеӣ ва амсилаи шеърӣ 

таъсирбахшии тамсилҳои бакорбурдаи Убайд боз ҳам бештар шуда, бори 

бадеияшон дучанд меафзояд. Омезиши дигар васоити тасвири бадеӣ ва намунаҳои 

шеърӣ бо тасмил, бавижа ҳикоёти тамсилӣ, яке аз хусусиятҳои назарраси сабкӣ 

дар ҳунари нависандагии Убайди Зоконӣ ба шумор меравад. Ин хасиса, махсусан, 

дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» ҷилваи бештар дорад. 

Тамсилҳои шеърӣ ва ё ашъори тамсилӣ дар матни осори адиб дар шаклҳои 

гуногун омадаанд: гоҳе дар шакли як байт, гоҳе як мисраъ, гоҳо ду мисраи 

алоҳида, вале пайдарпай ва гоҳи дигар дар шакли чанд байт. Аммо дар қиёс бо 

абёти алоҳида дар матни осори адиб истифодаи мисраъ ба ҳайси тамсил ҷилваи 

бештар дорад, зеро ҷанбаи ҳикматӣ ва ё, ба истилоҳ, ҷанбаи мақолию 
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зарбулмасалии онҳо бештар аст. Ин навъ тамсилоти шеъриро метавон амсоли 

соир ва мақолу зарбулмасал низ эътироф намуд, зеро онҳо забонзади хоссу оманд.  

Ҳамин хусусияти тамсилҳои мисраии осори Убайд дар қиёс бо дигар 

вижагиҳои шеърӣ ҷилваи бештар дорад. Дар бисёр мавридҳо мисраъҳои мазкур 

амсолу мақолҳои халқиро ба ёд меоранд ва инъикоси дигаре аз ифодаҳои мардумӣ 

ба шумор мераванд. Чунончи, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва хусусан, боби охири он 

намунаҳоеро аз амсилаи шеърӣ метавон пайдо кард, ки ҳам дар шакли мисроъ ва 

ҳам байти алоҳида ҳамчун тамсил ё зарбулмасалу мақол истифода шудаанд. Аз 

ҷумла, ҳангоме ки Убайд раҳму шафқати «асҳобино»-ро шарҳ дода, аз даҳони 

онон зотӣ будани бераҳмию сангдилиро баён медорад, ду мисраъро дар ин маврид 

ба ҳайси тамсил истифода менамояд: «Донистӣ, ки он кас лоиқи он бало нест, 

бад-ӯ нафиристодӣ. Ҳар кас он чӣ бад-ӯ бирасад, сазовори он аст. Мисраъ: Саг 

гушнаву зоғ кӯру буз лоғар беҳ. Ва низ гуфтаанд: (мисроъ:) «Нест кӯре, ки ба 

кӯрӣ набувад арзонӣ» [Зоконӣ 1991, с. 162]. Чунонки дида мешавад, ҳар ду 

мисроъ дар матни асар ҳукми тамсилро доранд ва ҳар ду аз ҷанбаи истидлолӣ 

бархурдоранд, зеро ҷиҳати асосноку мудаллал гардонидани афкори муаллиф 

истифода гардидаанд. 

Дар матни зерини ҳамин боби асар шеър ба ҳайси мақолу зарбулмасал 

истифода шудааст: «Ҳар кас ки аз умр бархурдорӣ талабад, бояд ки назар бад-ин 

турраҳот накунад, ҳар бомдод бо қавме ва ҳар шабҳангом бо тоифае дигар ба сар 

барад ё аз суҳбату неъмати ҳамгинон маҳзуз ва муталаззиз гардад. Мардум аз ӯ 

малул нашаванд ва яқин шиносад: (мисроъ:) «К-аз ҳар деге наволае хуш бошад» 

[Зоконӣ 1991, с. 160]. Убайд тавассути мисраи мазкур андешаи бузургони даврони 

худро, ки мегӯянд: ҳамвора аз умр ва лаззатҳои он бархурдор бояд буд ва умрро 

бо шодхорагиву маноҳӣ бояд гузаронид, далелнок менамояд. 

Дар «Ришнома» низ истифодаи мақолу зарбулмасалҳои шеърӣ ба чашм 

мерасанд, ки муаллиф онҳоро ҳам ҷиҳати пуробурангтару муассиртар ва ҳам 

асосноку мудаллал кардани афкори хеш ба кор гирифтааст. Масалан, дар интиҳои 

ҳикояти «Зоҳид ва тарсобача», ҳангоме ки Убайд дар ишорат ба тарсобача ва дар 

киноят ба Абулмаҳосин мегӯяд: «Дар унфувони ҳусн мурғони биҳишт мебошанд 
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ва дар охири кор сагони дӯзах». Абулмаҳосин дар посух Убайдро аз нуқси зоҳири 

хеш ҳушдор медиҳад ва ин мисраъро ба ҳайси тамсил меоварад: «К-ӯ низ аз ин 

намад кулоҳе дорад» [Зоконӣ 1991, с. 170]. 

Чунонки дида мешавад, як вижагии тамсилҳои шеърии осори Убайд ҳамчун 

ирсолулмасал овардани онҳост. Дар матни «Ахлоқ-ул-ашроф» ва «Ришнома» 

мисолҳои зиёди шеъриро метавон дид, ки ҳамчун ирсолулмасал истифода 

шудаанд ва хусусияти мақолу зарбулмасалро доранд. Ин амсилаи шеърӣ ҳам дар 

шакли мисраъ ва ҳам дар шакли байт корбурд шудаанд. Дар шакли мисраъ 

хусусияти мақолӣ ва зарбулмасалии онҳо бештар эҳсос мешавад, зеро мазмуни 

онҳо муъҷазтару мушаххастар инъикос мегардад. Масалан, дар «Ришнома», 

ҳангоме ки Убайд дар хусуси дили худ сухан мегӯяд ва насиҳатҳои дилро, ки ба 

вай мекунад, қайд менамояд, ин мисраъро ҳамчун тамсил меоварад: «Макун, ки 

ҳар чӣ кунанд, далерон кунанд» [Зоконӣ 1991, с. 164]. Ва ё дар ҳамин асар дар 

ишорати масхараомез ба риш ва Абулмаҳосин ин мисроъро ба ҳайси мақол 

меоварад: «Он риш нигар, ки хоҷа дорад» [Зоконӣ 1991, с. 167]. 

Ҷанбаи далелнокии мисраъҳои тамсилӣ дар «Ахлоқ-ул-ашроф» бештар ба 

назар мерасад, зеро дар онҳо як навъ ҳикмату панд дида мешавад. Чунончи, дар 

боби аввали асари мазкур, он ҷо ки муаллиф дар боби нафси нотиқа баҳс мекунад, 

ин мисроъро ҳамчун далел ба гуфтаи худ меоварад ва тавассути ирсоли ин мисраи 

масалшуда фикри хешро тақвият мебахшад: «Ба ҳар куҷо ки даромад яқин, гумон 

бархост» [Зоконӣ 1991, с. 144]. Ё худ, дар боби шашум дар баёни назари 

бузургони давр оид ба саховат ин мисраъро ҳамчун масал ба тарзи сулуки онҳо 

меоварад: «Гар саге бонге кунад бар боми каҳдон, ғам махӯр» [Зоконӣ 1991, с. 

157]. 

Дар осори Убайд тамсилҳое, ки дар шакли байт оварда шуда, дорои ҷанбаи 

пандуҳикматӣ мебошанд, низ мақоми хоссаеро доро мебошанд. Ин гуна абёти 

тамсилӣ бештар мутааллиқ ба қисматҳои «Мазҳаби мансух»-и «Ахлоқ-ул-ашроф» 

мебошанд ва муаллиф онҳоро на ба таври танзу киноя, чунонки дар қисматҳои 

«Мазҳаби мухтор» дида мешавад, балки ба манзури инъикос кардани ахлоқи 

пешиниён ва онро ҳамчун намунаи ибрат қарор додан ба кор бурдааст. Чунончи, 
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дар боби сеюми асари мазкур, он ҷо ки дар хусуси иффату покдомании пешиниён 

сухан мегӯяд, Убайд ин байтро ба ҳайси тамсил аз ахлоқи мустаҳсани онон 

меоварад: 

Бар ҳама халқ сарафроз бувад он ки чу шамъ  

              Покдоман буваду ростраву кӯтаҳдаст [Зоконӣ 1991, с. 147]. 

Аммо абёти тамсилие, ки мавзуи онҳо пандуахлоқиянд ва дар қисматҳои 

«Мазҳаби мухтор»-и асари мазкур истифода шудаанд, на ба манзури намунаи 

ибрат қарор додани ахлоқи муосирони адиб, балки барои ҳаҷву масхараи онҳо 

истифода шудаанд ва хусусияти танзӣ доранд. Чунончи, дар боби шашуми ин 

асар тамаллуқу худфурӯшии «асҳобино»-ро Убайд бо ин байти тамсилӣ масхара 

кардааст: 

              Мард бояд ки дар кашокаши даҳр 

              Санги зерини осиё бошад [Зоконӣ 1991, с. 156].  

Чунонки дида мешавад, мақсуди муаллиф аз ирсоли масали шеърии мазкур 

на ироаи панду ахлоқ, балки мазаммати тамасхуромезонаи ахлоқи муосиронаш 

мебошад, ки онро тавассути танзу киноят адо кардааст.  

Яке аз хусусиятҳои тамсилҳои шеърии Убайд овардан ё ирсоли ашъори 

маъруфи шоирони бузурги қабл аз вай мебошад. Дар осори Убайд панҷ байт аз 

Шайх Саъдӣ, як мисраъ ва як байт аз Ҳаким Низомии Ганҷавӣ ва ду рубоӣ аз 

Умари Хайём истифода шудаанд. Аз ин миён номи мушаххаси шоирон танҳо як 

бор дар «Ришнома», ҳангоме ки Убайд Абулмаҳосин Ришуддинро мавриди 

масхара қарор медиҳад, қайд гардидааст: «Руҳи поки Шайх Саъдиро бо ӯ дар 

хитоб орам, то гӯяд: 

Ту пор бирафтаӣ чу оҳу 

              В-имсол биёмадӣ чу юзе. 

              Гуфтӣ: Шакарам биёру бодом, 

              Биллаҳ, нахарам сарат ба гавзе. 

              Саъдӣ хатти сабз дӯст дорад, 

              На ҳар улфатии ҷуволдӯзе» [Зоконӣ 1991, с. 167].  
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Дар мавридҳои дигар Убайд ба номи шоирон ишорат накардааст. Дар 

«Ришнома», дар ҳикояти «Зоҳид ва тарсобача» як байт аз ғазали маъруфи Шайх 

Саъдӣ (матлаи ғазал) ва дар охири он як мисраъ аз Ҳаким Низомӣ ва як байти 

дигар аз Шайх Саъдӣ истифода шудаанд ва бо он ки амсилаи мазкур бе номи 

муаллифи онҳо оварда шудаанд, ба ҷиҳати маъруф буданашон муайян намудани 

муаллифонашон мушкил нест. Байти матлаи ғазали Саъдӣ ин аст: 

               Меравам в-аз сари ҳасрат ба қафо менигарам, 

              Хабар аз пой надорам, ки замин месипарам» [Зоконӣ 1991, с. 170].  

Мисраи Низомиро Убайд ба ҳукми панди танзомез ҷиҳати ғанимат 

донистани фурсати умр истифода намудааст: «Боре дар ин чанд рӯзе, ки ҳанӯз дар 

роҳ аст ва лашкар парокандаву ҷамъ мекунад, фурсат ғанимат дон ва хотири асҳоб 

дарёб.... Мисраъ: Ғофил манишин, на вақти бозист» [Зоконӣ 1991, с. 171]. 

Байти маъруфи Шайх Саъдӣ дар асари мазкур ба ҳукми анҷоми сухан 

истифода гардидааст:  

              Муроди мо насиҳат буду гуфтем, 

              Ҳаволат бо Худо кардему рафтем [Зоконӣ 1991, с. 171].  

Муайян намудани ин қабил мисолҳои шеърӣ, чунонки дида мешавад, ба 

ҷиҳати маъруфияти худ осонтар аст. Аз ҷумла, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ин рубоии 

маъруфи Умари Хайём дучор мешавад. Муҳтавои ин рубоӣ иборат аз талқини 

шодхорагиву хушгузаронӣ мебошад. Дар иртибот ба ҳамин мазмун Убайд 

рубоиёти мазкурро ба ҳайси тамсил аз тарзи ҳаёти бузургони давр истифода 

намудааст ва дар ишорат ба онон қайд кардааст: «Лоҷарам аз ҳашру нашр ва 

азобу иқоб ва қурбу буъд ва ризову сахат ва камолу нуқсон фароғате тамом 

доранд ва натиҷаи ин муътақид он ки ҳарарӯза умр бар касби шаҳавот ва найли 

лаззот масруф фармуда, мегӯянд: 

             Эй он ки натиҷаи чаҳору ҳафтӣ 

             В-аз ҳафту чаҳор доим андар тафтӣ. 

             Май хӯр, ки ҳазор бор бешат гуфтам, 

             Боз омаданат нест, чу рафтӣ, рафтӣ. 
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             З-ин сақф бурун равоқу даҳлезе нест, 

             Ҷуз бо ману ту ақлеву тамйизе нест. 

             Ночиз, ки ваҳм кардаӣ, к-он чизе ҳаст, 

             Хуш бигзар аз ин хаёл, к-он чизе нест» [Зоконӣ 1991, с. 145]. 

Ашъори тамсилӣ аз шоирони маҷҳул бе овардани номи онҳо дар осори Убайд 

бо тарзҳои гуногун матраҳ гардидаанд. Масалан, дар «Ахлоқ-ул-ашроф» 

нависанда байти зеринро аз шоири муосири худ меорад ва дар ин маврид танҳо бо 

ҷумлаи «Шоире дар ин рӯзгор гуфта бошад» иктифо мекунад: 

Бузургӣ боядат, дил дар сахо банд, 

               Сари киса ба барги гандано банд [Зоконӣ 1991, с. 152].  

Сируси Шамисо дар «Баён ва маонӣ» байти фавқро ба Ҳаким Низомӣ нисбат 

медиҳад [Шамисо 1378, с. 96]. Дар осори Убайд барои моли шоири дигар будани 

амсилаи шеърӣ ифодаву ҷумлаҳое амсоли «шоир», «Шоир гуфта», «Гуфтаанд», 

«Гӯянд», «Чунонки гуфта бошанд» ва монанди инҳо корбурд шудаанд. Ин усули 

нигориш мушкилотеро дар таъйини соҳиби аслии шеър ба вуҷуд меорад. 

Тамсилоти шеърӣ дар осори Убайд дар матни осори вай ҷуз аз мудаллал намудани 

фикр ҳамчунин вазифаи монанд карданро иҷро менамоянд, чунонки дар мисоли 

рубоиёти Умари Хайём ин ҷиҳат ба назар мерасад. Убайд тарзи тафаккур, 

ҷаҳонбинӣ ва орои бузургони даврро ба муҳтавои рубоиёти шоири ҳаким шабеҳ 

кардааст.  

Ҳамчунин, дар боби дувуми «Ахлоқ-ул-ашроф», он ҷо ки ҳикоятеро оид ба 

тарсуии ҷавони исфаҳонӣ ва ба муғул танфурӯшӣ кардану ҷон ба саломат бурдани 

ӯ сухан мегӯяд, ин байтро ба ҳайси тамсил меорад ва муаллифи онро қайд 

накарда, бо ҷумлаи «Гӯиё дар ҳаққи ӯ амсол гуфтаанд» иктифо мекунад: 

              Ҷавонони бодониши бодгир, 

              Сазад, гар нишинанд болои пир [Зоконӣ 1991, с. 147]. 

Бо ин ки байти тамсилии мазкур бар вазни «Шоҳнома» аст, ба ҷиҳати адами 

риоят дар одоби гуфтор аз Фирдавсӣ будани он шубҳанок аст.  

Ба ин тариқ, амсолу мақол ва зарбулмасалҳои шеърии мавҷуд дар осори 

мансури Убайд ҳам дар шакли мисраъ ва ҳам дар шакли байт оварда шуда, агар 
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қисмате аз онҳо ба худи Убайд тааллуқ дошта бошанд, аксари онҳо мутааллиқ ба 

шоирони дигар мебошанд, ки номи баъзе аз онҳо дар матни осори адиб мушаххас 

оварда шудаанд ва қисмате аз онҳо маҷҳуланд ва танҳо аз тариқи маъруфияти 

ашъори эшон муайян мешаванд. Агар вазифаи аслии тамсилҳои шеърӣ дар матни 

осори адибро, ки иборат аз таъмини мушобиҳат миёни мафҳумҳо мебошад, ба 

назар нагирем, дар матни осори ӯ тамсилҳо боз чанд вазифаи дигарро иҷро 

менамоянд, ки назаррастарини онҳо асосноку далелнок кардани афкори муаллиф 

аст. Ҷанбаи асосноккуниву мудаллалгардонии афкори Убайд дар тамсилҳои 

шеърияш нисбат бар кулли вазифаҳояш ҷилваи бештар дорад, зеро маҳз ба 

василаи ҳамин вижагӣ фикрҳои муаллиф аз ҳайси далелу бурҳон тақвият ёфта, 

ҷаззобияту таъсирбахшии махсусе пайдо менамоянд.  

Дар осори Убайд мақолу зарбулмасалҳои насрӣ низ ҷо-ҷо вомехӯранд, аммо 

онҳо бо забони арабиянд. Мақолҳои арабӣ дар қиёс бо ҳамтоҳои форсии худ, ки 

ҳамагӣ дар шакли шеър ифода шудаанд, дар осори адиб камтар ба назар мерасанд. 

Дар рафти шиносоӣ бо асарҳои Убайд танҳо дар «Ахлоқ-ул-ашроф» се мақол бо 

забони арабӣ дарёфта шуд, ки адиб ба василаи онҳо афкори интиқодию ҳаҷвомези 

худро тақвият бахшидааст. Масалан, дар боби сеюми «Ахлоқ-ул-ашроф» дар 

фасли «Мазҳаби мансух», ҳангоме ки Убайд оид ба ахлоқи «асҳобино» сухан 

ронда, даст задан ба маноҳию бадахлоқиро аз даҳони  онҳо ғанимати умр 

мешуморад, баҳри тақвияти ин фикр мақоли арабии «Ал-манъу куфра» («Манъи 

чизе куфр аст»)-ро меорад ва назари муосирони худро дар иртибот ба мавзуи 

мазкур асоснок менамояд [Зоконӣ 1991, с. 149]. Ва ё ҳангоме ки Убайд дар фасли 

мазкури боби шашуми «Ахлоқ-ул-ашроф» дар мавриди ҳилму меҳрубонии 

бузургони даврони худ сухан мегӯяд ва назари онҳоро дар ин бобат нақл 

менамояд, мақоли «Ал-ғазаб ғӯл-ул-ақл» («Ғазаб ғӯли ақл аст»)-ро ҷиҳати далел 

ба фикри онҳо меоварад ва тавассути ин мақоли арабӣ назари «асҳобино»-ро оид 

ба ҳилм ифода мекунад [Зоконӣ 1991, с. 156]. Дар ҳамин боби асари зикршуда  

ҷиҳати тавсифи дайюсии бузургони давр Убайд аз даҳони худи онон мақоли «Ад-

дайюс саид-уд-дорайн»-ро оварда, назари ононро нисбат ба худфурӯшӣ ва аз 
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тариқи он мавриди иноят қарор гирифтанро ифода менамояд [Зоконӣ 1991, с. 

157]. 

Дар осори Убайди Зоконӣ тамсил, ба сурати куллӣ, бо се роҳ матраҳ 

мегардад: ҳикоёти хурду бузург, амсилаи шеърӣ ва мақолҳои арабӣ. Аз нигоҳи 

оморӣ миёни се навъи тамсил дар осори адиб мақоми аввалро амсилаи шеърӣ 

ишғол менамояд. Ин навъи тамсил дар матни осори адиб дар шакли мисраъ, 

байтҳои алоҳида ва шеърҳои чандбайтӣ истифода гардидаанд, ки ҳам хусусияти 

мақоливу зарбулмасалӣ доранд, ҳам пандуҳикматӣ. Ҷанбаи мақолӣ бештар дар 

мисраъҳо ба назар мерасад. Аммо байтҳои тамсилӣ бештар аз ҷанбаи 

пандуандарзӣ бархурдоранд. Ин вижагӣ, хусусан, дар фаслҳои «Мазҳаби 

мухтор»-и «Ахлоқ-ул-ашроф» бештар мушоҳида мешавад. Ҳикоёти тамсилӣ дар 

матни осори адиб аз ҳайси арзишгузошти оморӣ дар мақоми дувум қарор доранд. 

Онҳо аксаран аз ҷанбаи қиёсиву мушобиҳат бархурдоранд, зеро муаллиф ин 

ҳикоётро, пеш аз ҳама, ҷиҳати монандӣ бо мавзуи матни осораш овардааст. Гунаи 

дигари тамсил, ки дар шакли мақолҳои арабӣ оварда шудаанд, ба ҷиҳати маъдуд 

будани хеш аз нигоҳи оморӣ дар мақоми сеюм қарор дорад. Ин мақолҳо ҷанбаи 

пандуандарзӣ доранд, аммо дар матни осори Убайд дар пардаи танзу тамасхур 

пардохта шудаанд. 

Тавсиф ё сифатчинӣ. Тавсиф ё сифатчинӣ ба ҳайси воситаи махсуси васфи 

сифоти мафҳумҳову ашё дар осори Убайди Зоконӣ аз ҷойгоҳи хоссае бархурдор 

аст. Аз назари басомад намунаҳои зиёде аз он дар матни осори адиб дарёфта 

мешаванд, ки ҳам ба таври ҷудогона ва ҳам ба тариқи омехта бо дигар анвои 

васоити тазйини сухан истифода гардида, ба сурати ҷомеъ каломи ҳунариро 

таъсирбахштар намудаанд. Аз ҷумла, дар рисолаи «Ришнома» ҳамин ихтилот ё 

имтизоҷи сифатчинӣ ҳамроҳ бо саҷъ мушоҳида мешавад: «Ва он қаҳҳорам, ки 

агар дар маҳбубе ҷафокоре, ошиқи озоде, тундхӯе, арбадаҷӯе ба назари қаҳр нигоҳ 

кунам, бад-он як назар ӯро дар пеши ҷаҳониён рӯсиёҳ гардонам» [Зоконӣ 1991, с. 

166]. 

Чунонки дида мешавад, сифатчинӣ дар ҷумлаи мазкур ба василаи риояи 

саҷъи дарунӣ миёни аҷзои сифатшаванда матраҳ гардидааст. Баъзан дар матни 
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осори адиб сифатчинӣ тавассути саҷъи каноравӣ, ки вазифаи қофияи насриро 

иҷро менамояд, истифода шудааст. Аз ҷумла, дар асари фавқуззикр муаллиф 

ҳолати парешонии моҳрӯйро пас аз маҳрум шудан аз ошиқонаш чунин сифатчинӣ 

менамояд: «Бечора мутаҳаййиру саргардон ва мутафаккиру бесомон» [Зоконӣ 

1991, с. 169]. Дар ин ҷумла сифатҳои «мутаҳаййиру саргардон» ва «мутафаккиру 

бесомон» тавассути саҷъ чида шуда, бо иттифоқи он оҳанги мавзунеро пайдо 

намудаанд. 

Ин омезиш миёни баёни сифат ва ҳамоҳанг сохтани вожаҳо баъзан бо иловаи 

имтизоҷ бо тасвири шоирона ҷанбаи бадеии бештар касб мекунад ва муҷиби боз 

ҳам зеботар шудани мазмуни матн мегардад: «Он гоҳ гуфт: «Эй нури дидаи 

маҳбубон ва эй шаҳрёри хубон..., рӯзгорест, ки ба доми зулфи ту гирифторам ва 

ба новаки ғамзаи ту фигор» [Зоконӣ 1991, с. 164]. Сифатчинӣ дар матни мазкур 

ҳам тавассути баёни мусаҷҷаъ ва ҳам тасвири шоирона матраҳ гардидааст. 

Нависанда сифатҳои ҷониби мавсуфро тавассути ибораҳои «нури дидаи 

маҳбубон» ва «шаҳрёри хубон» барчида, дар зимни он чигунагии гирифториву 

фигории хешро ба доми зулфи мавсуф ва ба новаки ғамзаи ӯ ба силки тасвир 

кашидааст. 

Дар қисмате аз сифатчиниҳои Убайд иртиботи номураттаби вожаҳову 

ибораҳо, яъне бе риояи саҷъу ҳамоҳангии ҳуруфи охири вожаҳо ба чашм мерасад. 

Чунончи, дар ин намуна аз рисолаи «Садпанд» ин навъи сифатчинӣ мушоҳида 

мешавад: «Мардуми бисёргӯй ва суханчин ва сифлаву маст ва мутрибони 

нохушовоз ва заллабанд, ки таронаҳои сарди мукаррар гӯянд, дар маҷлис 

магузоред» [Зоконӣ 1991, с. 181]. Агар тавассути саҷъ ва ҳамоҳанг сохтани 

вожаҳо мусиқии матн эҷод шавад ва ба ин васила  ҷанбаи бадеии матн дар 

иртибот бо оҳанги аносири дохили таъмин гардад ва мазомини матн бар худ як 

навъ руҳ ва услуби шоиронаро пазирад, тавассути сифатчинии пароканда ё 

номавзун тарҳрезӣ шудани он ҷилваи ин руҳи шоирона камтар эҳсос мешавад ва 

ҷойи онро суханони ҷиддӣ мегиранд. Чунончи, намунаи ин гуфтаҳо дар ҷумлаи 

фавқуззикр оварда шудааст ва дар сифатчинии муаллиф асари эҷодкории 

шоирона маҳсус нест ва ҷойи онро тарзи баёни ҷиддӣ мегирад. Бинобар он чи 
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гуфта шуд, сифатчинӣ дар осори Убайди Зоконӣ, умуман, бо ду роҳ матраҳ 

мегардад: тарзи баёни пурэҳсосу шоирона ва тарзи баёни орӣ аз эҳсосоти 

шоирона, яъне ҷиддиву оганда бо хашму ғазаб ва изҳори норизоият нисбат ба 

объекти тасвир. 

Таҷнис ва анвои он. Санъати таҷнис ба сурати куллӣ дар матни осори 

Убайд мукаррар ба чашм мерасад. Аммо аз анвои санъати таҷнис навъи аслӣ ё 

солиму пурраи он, ки дар илми баён таҷниси том номида мешавад ва дар он 

тамоми ҳуруф ва ҳиҷоҳои вожаҳо бо ҳам татобуқу мувофиқат доранд, ҳамагӣ 

чаҳор бор мавриди истифода қарор гирифтааст: ду дафъа дар «Ахлоқ-ул-ашроф» 

ва ду бор дар «Ришнома». Аз ин теъдод ҳатто ду таҷнис мансуб бар мисоли шеърӣ 

мебошанд ва таҷнисоти насрӣ дар матни осори адиб ба ду адад мерасанд. Аммо бо 

вуҷуди маъдуд будан санъати мазкур бо малоҳат ва ҳунари вижа корбурд шуда, 

сабаби таъсирбахштар гаштани матни осори адиб гардидааст. Масалан, дар 

ҳикояти мансуб ба моҳрӯйи «Ришнома» Убайд ҷиҳати таърифу тавсифи ҳусни вай 

ду вожаи мутаҷониси «далол» (дилол)-ро истифода карда, ба воситаи онҳо ҷанбаи 

тасвирии ҷумларо бештар гардонидааст: «Чунонки ҳар дидаварро, ки чашм бар 

мушоҳидаи ӯ афтодӣ, шефтаи ҷамол ва фирефтаи ғанҷ ва далолу дилоли ӯ гаштӣ» 

[Зоконӣ 1991, с. 169]. 

Ду вожаи «далол» дар мисоли мазкур дар ду маъно: ғамзаву ишва ва 

нишонаву аломат истифода гардида, бо ҳам ҷиноси том ҳисоб мешаванд, зеро дар 

ҳуруф ва ҳаракот ва хат яксон мебошанд. 

Ҳамчунин, дар боби ҳафтуми «Ахлоқ-ул-ашроф», дар ҳикояти тамсилии 

«Фарҳоду Ширин» муаллиф ҷаҳду талоши Фарҳодро зикр намуда, оқибати кори 

ӯро бо ҷиноси зебое ҳам тавассути наср ва ҳам тавассути мисоли шеърӣ ҳусни 

анҷом мебахшад: «То оқибат ҷони ширин дар сари кори Ширин кард ва дар 

ҳасрат мемурд ва мегуфт: 

Фидо карда чунин Фарҳоди мискин, 

               Зи баҳри ҷони Ширин ҷони ширин» [Зоконӣ 1991, с. 160].   

Дар нусхаи таҳиякардаи М. Холов дар ҷойи «ҷон» калимаи «ёр» омадааст 

[Зоконӣ 2009, с. 98]. 
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Чунонки дида мешавад, дар матни мазкур истиораи муканнияи «ҷони 

ширин», таҷниси вожаи «ширин» ба таври дилнишин корбурд шуда, бар муҳтавои 

он бадеияти дигаре зам намудаанд.  

Байти дигар, ки дар он ҷиноси зебое истифода гардидааст, марбут бар 

«Ришнома» мебошад. Убайд дар ин байт ҷиноси навъи мутаррафро истифода 

намудааст: 

Он кас, ки маҳосинаш ту бошӣ, 

               Гӯйӣ, ки мақобиҳаш чӣ бошад? [Зоконӣ 1991, с. 165] 

Дар сурати ба инобат нагирифтани бандаки охири вожаҳои «маҳосин» ва 

«мақобиҳ», ки соҳибиятро ифода мекунад (яъне: -аш), вожаҳои мазкур бо ҳам 

ҷиноси мутарраф мебошанд, зеро тибқи қоида дар ҷиноси навъи мазкур танҳо дар 

ҳуруфи охири вожаҳо ихтилоф вуҷуд дораду бас. 

Чунонки аз мисолҳои оварда маълум мешавад, дар осори Убайди Зоконӣ 

ҷинос бо ду роҳ: ҳам тавассути матни мансур ва ҳам ба василаи мисолҳои шеърӣ 

матраҳ шуда, дар ҳар ду ҳолат, аз як ҷониб, боиси муассиртару ҷолибтар гаштани 

афкори нависанда гашта бошанд, аз ҷониби дигар, омили қавитар гаштани ҷанбаи 

бадеии он гардидаанд. 

Истифодаи санъатҳои бадеие, ки бар мабнои онҳо тасвирҳои бадеӣ офарида 

шудаанд, дар панду андарз ва амсолу ҳикамҳои офаридаи Убайди Зоконӣ низ 

қобили мушоҳида ҳастанд. Ба ин тафсил, ки агар аз абзори тазайюнии сухан, ки 

иборат аз анвои васоити тасвири бадеӣ буванд, дар андарзномаҳои фавқуззикр 

нишонае мавҷуд бошад, онҳо ба ҳеҷ ваҷҳ омили тирагиву мармузнокӣ ва адами 

дарку фаҳми маонии онҳо нагаштаанд. Абзори мазкур, баръакс, баёни муаллифи 

асарро муассиртар ва ҷанбаи бадеии онро бештар гардонидаанду бас. Масалан, 

дар андарзи овардаи Луқмон, ки гуфта: «Рӯзгор ҳозиқтарин адабкунандагон аст», 

санъати ташхис коргир шудааст ва муаллиф рӯзгорро ба ҳайси инсони 

адабкунанда гумоштааст. Дар андарзи оварда аз паёмбар (с.), ки гуфта: 

«Гарданкашӣ бо гарданкаш садақа аст», ташбеҳи зимнӣ / пӯшида ба чашм 

мерасад, чун муомилаи мутакаббирона бо шахси мутакаббир ба садақа шабеҳ 

карда шудааст. Дар андарзи оварда аз Буқрот, ки гуфта: «Хирадманд он чиро, ки 
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дӯст медорад, раҳо месозад ва аз он чи намеписандад, бениёз мегардад», санъати 

тазод дар мисоли феълҳои дӯст доштан ва написандидан истифода шудааст. Дар 

пандномаи Бузурҷмеҳр: «Меваи қаноат роҳат ва меваи фурӯтанӣ эҳтиром аст», 

санъати истиораи муканнияи тахйилия ба истифода шудааст, ки муҳаққиқони 

муосир онро изофоти истиорӣ ё ибороти зеҳнияш низ гӯянд ва он иборат аст аз 

меваи қаноат ва меваи фурӯтанӣ. Дар ҳикмати Арасту: «Бар гумгаштае, ки фавт 

онро ба сӯйи ту бознамегардонад, андӯҳ махур ва бар мавҷуде, ки мавт онро бар 

ту раҳо намесозад, шодмонӣ макун», ду тазодди фикр: гумгашта – мавҷуд ва 

андуҳ хӯрдан – шодмонӣ кардан (дар шакли инкор) ва ду муродиф: фавт –мавт ва 

бозгардонидан – раҳо сохтан (дар гунаи инкор) мушоҳида мешавад. 

Аммо набояд фаромӯш сохт, ки агарчи абзори суханороии мазкур аз ҷиҳате 

бори бадеии матнҳои болоро гаронтар намудаанд, дар қиёс бо бори маъноӣ ва 

мазмунии онҳо сабуктаранд, зеро маънову мазмуни ҳар ҳикмати фавқ дар мақоми 

аввал қарор дорад ва дар ҳолати истифода набурдан аз санъатҳои мазкур низ 

мавқеи онҳо ҳамчунон барҷой хоҳад монд.  
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ХУЛОСА 

Низомуддин Убайди Зоконӣ дар таърихи адабиёти асри XIV форсу тоҷик яке 

аз носирони пурмаҳсул, ҳунарманд ва аз ҷумлаи адибони дорои сабки махсуси 

нависандагӣ ба ҳисоб меравад. Вай ҳам ба назм ва ҳам ба наср эҷод карда, осори 

манзуму мансури иборат аз анвои гуногунро ба мерос гузоштааст, ки аз чандин 

нигоҳ қобили пажӯҳиш мебошанд. Дар он миён дар диссертатсия ба таҳқиқи 

масъалаи хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконӣ таваҷҷуҳ 

зоҳир гардида, чунин натиҷаҳо ба даст омаданд: 

1. Насри бадеии форсу тоҷик ба забони порсии дарӣ то замони Убайди 

Зоконӣ марҳалаи пайдоиш ва рушду таҳаввулро сипарӣ карда, аз ҷониби 

нависандагони бузургу тавоно, ки аз онҳо дар фасли якуми боби аввали 

диссертатсия ном бурда шудааст, осори мондагор ба мерос мондааст. Асарҳои 

мавҷуд барои Убайд ҳамчун сарчашма хидмат кардаанд [1-М; 3-М; 8-М]. 

2. Шуҳрати адабии Убайди Зоконӣ бештар тавассути осори мансураш ба 

вуҷуд омада, аз тариқи осори бадеии насрияш, ба мисли «Ахлоқ-ул-ашроф», 

«Ришнома», рисолаи «Дилкушо», «Даҳфасл» ё «Таърифот», «Садпанд», 

«Фолномаи буруҷ», «Фолномаи вуҳуш ва туюр» ва «Мактуби қаландарон» на 

танҳо дар адабиёти асримиёнагӣ, балки дар кулли давраҳои таърихӣ шуҳрати 

бесобиқа пайдо намуда, номи худро дар радифи бузургтарин нависандагон қарор 

додааст [1-М; 4-М; 7-М]. 

3. Аҳаммияти насри бадеии Убайд аз он иборат аст, ки дар онҳо хасоиси 

таърихӣ, сиёсӣ, илмиву фарҳангӣ ва ахлоқии даврони зиндагонии адиб чун 

ойинаи ростнамо ҷилвагар аст. Таваҷҷуҳи нависанда ба кулли мавзуоти мавриди 

назараш танҳо аз нуқтаи назари интиқодоти иҷтимоӣ ва ҳаҷву тамасхур ифода 

гардидааст. Убайд тавассути афкори интиқодӣ ва андешаҳои тамасхуромези хеш 

авзоъ ва ҳолоти сиёсиву иҷтимоии даврони хешро ба таври вижа мавриди тасвир 

қарор додааст, ки назири онро дар осори дигар нависандагони ҳамзамон ва 

пешину пасини вай наметавон пайдо кард [14-М; 15-М]. 

4. Дар осори насрии Убайди Зоконӣ аз назари табақабандии жанрӣ мақоми 

ҳикоят ва латифа аз ҳама назаррастар мебошад. Латоифу ҳикоёти адиб бо 
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хусусиятҳои алоҳидаи сохториву шаклӣ ва мундариҷавии худ миёни ҳамдигар 

ҳам шабоҳат ва ҳам фарқ мекунанд. Шабоҳати онҳо аз ҷиҳати фарогирӣ ва тарҳи 

мавзуъ, мазмуни интиқодиву ҳаҷвӣ, иштироки образҳо ва тарзи баён мушаххас 

мешавад. Аммо аз рӯйи вижагии маълумотдиҳӣ ва ҷанбаи ривоятиву нақлӣ 

доштани худ ҳикоёти нависанда аз латоифи ӯ фарқияти назаррас доранд. Дар 

ҳикоёти Убайд бештар ҷанбаи ривоятиву маълумотдиҳӣ ва дар латоифи ӯ руҳи 

таййибиву зарофатпардозӣ хос аст ва бо ин хусусият ҳар ду аз ҳам фарқи куллӣ 

доранд. Латоифи Убайд аз ҳикоёташ аз назари сохтор ҳам фарқ мекунанд. 

Латифаҳо шаклан кӯтоҳанд ва ҳолату авзои яклаҳзаинаи ашхосро инъикос 

менамоянд, дар ҳоле ки ҳикоёти вай дарозтаранд ва ҳатто қисмате аз онҳо 

фарогири матни бузурганд. Дар латоифи Убайд мухтасаргӯӣ яке аз хусусиёти 

асосӣ ба ҳисоб меравад, ки он лаҳзаи кӯтоҳеро дар бар мегирад. Баъзе латоиф ба 

дараҷае кӯтоҳанд, ки ҳудуди 4-5 ҷумларо убур наменамоянд. Баръакс, дар 

ҳикояҳои нависанда теъдоди ҷумлаҳо зиёдтаранд. Ҳикоёти дорои матни кӯтоҳ 

низ, ки ҳовии 4-9 ҷумла мебошанд, мушоҳида мешавад, аммо басомади умумии 

корбурди ҷумлаҳо дар ҳикоёти адиб аз 10 то 56 ҷумларо дар бар мегирад. Тибқи 

таҳлили омории мо, 40%-и  ҳикоёти адиб аз 10 то 19 ҷумла ва 60%-и он аз 20 то 

56 ҷумларо фаро мегирад [13-М]. 

5. Латифаҳои Убайд аз нигоҳи иштирок ва чигунагии фаъолияти образҳо 

дорои вижагиҳои хос мебошанд. Хусусиёти мазкур дар мушаххасу маҷҳул будани 

образҳо, дорои бори мусбату манфӣ будан, барҷастагиву бисёрамалкунандагӣ ва ё 

баръакс, марҳалаиву лаҳзаӣ ё иштироки кам ва шахсу ғайришахс будани онҳо 

таҷассум мегардад.  Дар латоифи Убайд намояндагони ҳамаи табақаҳои иҷтимоии 

даврони вай, гирифта аз фақирону дарвешон то ба афроди бузургманзалати 

ҷомеааш, монанди шоҳу ҳоким, вазирону аҳли дарбор ва руҳониёни воломақом 

иштирок намуда, мавриди ҳаҷву тамасхури ӯ қарор мегиранд. Хусусияти дигари 

образҳои латоифи Убайд дар мансубияти миллӣ, диниву мазҳабӣ, касбу пеша, 

ҷуғрофӣ, синнусолӣ, ҷинсият, вазъи иҷтимоӣ ва мансубияти оилавии онҳо 

инъикос мегардад [2-М; 13-М]. 
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6. Жанри ҳикоят дар эҷодиёти Убайд дар се асараш: «Ахлоқ-ул-ашроф», 

рисолаи «Дилкушо» ва «Ришнома» истифода шудааст. Теъдоди ҳикоёт дар ҳар ду 

асар ба 32 адад мерасад, ки аз инҳо 17 ҳикоят ба рисолаи «Дилкушо», 11 ҳикоят 

ба «Ахлоқ-ул-ашроф» ва 4 ҳикоят ба «Ришнома» тааллуқ дорад. Миёни ҳамаи 

осори адиб латоиф бештар дар «Ахлоқ-ул-ашроф» ва рисолаи «Дилкушо» ба 

назар мерасанд [7-М; 13-М]. 

7. Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ навъи адабии махсусеро ба исми жанри луғат 

метавон ташхис дод, ки дар «Даҳфасл» матраҳ гардидааст. Ин асар ба ҷиҳати 

таърифу тавсифи нави танзомезу таъриздори он бештар бо номи «Таърифот» 

иштиҳор ёфтааст, ки ин унвон низ киноист. Ибтикори нависанда дар ин самт аз он 

иборат аст, ки ӯ луғатнигориро дар қолаби осори бадеӣ татбиқ карда, онро бо 

ҳаҷву мутойиба ва танз даромехта, жанри нави луғатнигории адабиро бунёд 

гузошт. Барои Убайд маънои аслии вожаҳову иборот муҳим нест ва ӯ луғатҳои 

худро чун муаллифони кутуби луғат ба манзури шарҳу тавзеҳи маъноии онҳо 

напардохта, балки манзури вай аз матраҳ кардани луғот аз тариқи арзишҳои 

иҷтимоиву ахлоқӣ таъриф намудани онҳост. Вожаҳову ибораҳо дар луғатномаи 

Убайд на аз рӯйи маънои онҳо, балки вобаста ба сифоту хисол ва афъолу ахлоқи 

абнои рӯзгори муаллиф шарҳу тавзеҳ дода мешаванд. Аҳаммияти асосии 

луғатномаи Убайд дар ҳамин ҳадафҳои иҷтимоии муаллифи он нуҳуфтааст. 

Бинобар ин, луғатномаи Убайд бештар аҳаммияти бадеиву иҷтимоӣ дорад, то 

илмӣ-забоншиносӣ [10-М]. 

8. Осори насрии Убайди Зоконӣ аз назари муҳтаво иборат аз мавзуоту 

мазомини гуногун мебошанд, аммо дар миёни онҳо мавзуъҳое дида мешаванд, ки 

дар қиёс бо дигар мавзуот мақоми марказиву меҳвариро доранд. Асоситарин ва 

муҳимтарин мавзуоти осори насрии Убайди Зоконӣ, дар маҷмуъ, ҳаҷву мутойиба, 

интиқодоти иҷтимоӣ, афкори ахлоқӣ-дидактикӣ, шиква аз ҳоли худу 

нобасомониҳои рӯзгор ба шумор мераванд. Мавзуоти мазкур бар кулли мавзуоти 

дигари осори Убайд бартарӣ доранд ва ӯ таваҷҷуҳи худро дар баёни матолибу 

мазомин ва афкору андеша бештар дар атрофи ҳамин мавзуот мутамарказ 

гардонидааст [14-М]. 
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9. Ҳаҷву мутоиба бахши асосӣ ва муҳимми осори насрии Убайди Зокониро 

дар бар мегирад. Ҳамаи осори мансури нависанда аз назари мавзуъ ва мундариҷа 

иборат аз ҳаҷву мутоиба буда, зимни нигориши онҳо мусанниф ба таври мустақим 

ва бештар бо ишорат ва киноят бар авзои нобасомони иҷтимоӣ ва ахлоқиву 

фарҳангии давронаш бо дидаи мунтақидона нигариста, бо тарзу услуби вижа, ки 

аз сабки фардии нависанда бармеояд, ба риштаи тасвир кашида мешавад. Қабл аз 

Убайд агар дар осори дигар нависандагон нишонаҳои ҳаҷву мутойиба вуҷуд 

дошта бошанд, онҳо бештар маҳдуд ва мунҳасир бар лаҳзаҳои муайянанд ва танҳо 

дар ҷо-ҷойи осори онҳо ба назар мерасанд. Аммо иштироки ҳазлу тамасхур ва 

ҳаҷву мутойиба дар осори насрии Убайд лаҳзаиву фосилавӣ нест, балки фарогиру 

ҳамагонӣ аст. Омили аслӣ ва аввалдараҷаи маъруфият ва таъсирбахшии насри 

Убайд дар ҳаҷву мутойиба нуҳуфта аст [15-М]. 

10. Як ҷиҳати муҳимми осори насрии Убайди Зоконӣ мавҷудияти танз дар 

афкори интиқодиву ҳаҷвомези вай мебошад. Ин хасиса дар тамоми осори адиб 

инъикос гардида, афкори ӯро ҷилои махсус медиҳад. Танзиёти Убайдро метавон 

ба ҳайси рукни побарҷой дар тарҳрезии ақоиди иҷтимоии вай эътироф намуд. Ба 

василаи корбурди танз афкори иҷтимоиву ахлоқӣ ва ҳикмативу фалсафии Убайд 

ҷолибият ва ҷаззобияти махсус пайдо намуда, навиштаҳои ӯ аз кулли дигар 

адибон фарқияти қобили таваҷҷуҳ пайдо менамояд. Танзпардозиҳои Убайд бо 

тарзҳои вижаи истифодаашон ба ҳайси яке аз асоситарин вижагиҳои ҳунари 

нависандагии вай бояд эътироф шаванд[14-М; 15-М]. 

11. Тасвироти Убайд дар ҳамбастагӣ бо афкори интиқодӣ, ҳаҷв, воқеияту 

ҳақиқат сурат пазируфта, ҷанбаи муҳимми таърихӣ пайдо менамоянд. Дар 

таърихи адаби форсӣ Убайди Зоконӣ ягона нависандаест, ки насрро аз он чи дар 

гузашта ва қабл аз ӯ ҳамчун василаи ибрози ҳунари нависандагӣ, ифодаи сухани 

бадеӣ ва ҳамчун минбари панду андарз ва ҳикмату мавъиза қарор дода буданд, 

ҷудо намуд ва онро ба василаи ибрози ҳақоиқи иҷтимоиву ахлоқии даврони хеш 

табдил дод. Дар тасвироти Убайд назари интиқодӣ ба мафҳумҳо, ашё, ашхос ва 

рухдодҳои мушаххас бартарӣ дорад. Аз ин назар тасвироти вай дорои аҳаммияти 

бузурги таърихиву сиёсӣ ва фарҳангиву ахлоқӣ мебошанд [14-М]. 
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12. Нақди иҷтимоӣ аз ҷумлаи муҳимтарин хусусиятҳои ғоявии осори 

мансури Убайд маҳсуб мешавад. Тавассути истифода ва тарҳрезии ин хусусият 

нависанда чеҳраи адабии хешро пайдо намуда, дар таърихи адабиёти форсу тоҷик 

ба ҳайси маъруфтарин нависандаи иҷтимоъгаро ва мунаққиди иҷтимоӣ эътироф 

гардидааст. Руҳи танқидӣ дар ҳама осори адиб ба таври равшану муассир эҳсос 

мешавад. Назари Убайд ба кулли матолиб ва мазомини матраҳ дар осораш, пеш аз 

ҳама, бар мабнои нақду эъроз ифода гаштааст.  Аз ин нуқтаи назар, осори насрии 

Убайди Зоконӣ, бахсусус, «Ахлоқ-ул-ашроф», «Ришнома», «Даҳфасл», рисолаи 

«Дилкушо» ва «Садпанд»-и ӯ оинаи тамомнамои иҷтимоӣ ва ахлоқии даврони вай 

мебошанд. Дар онҳо авзои ҳақиқиву воқеии иҷтимоиву ахлоқии муаллиф ба ҳадде 

муассир ва ҷолиб тасвир ёфтаанд, ки аз рӯйи онҳо ба манзараи умумии чигунагии 

вазъи иҷтимоию ахлоқии муҳити зиндагонии муаллиф, бахусус табақаи ашроф ва 

аҳли дарбор, огоҳӣ пайдо кардан мумкин аст [3-М; 7-М; 9-М]. 

13. Дар осори насрии Убайди Зоконӣ дараҷаи ҷаҳонбиниву дониши 

муосирони адиб, назари онҳо ба дунёву уқбо, сатҳи ахлоқии ҷомеаи даврони ӯ бо 

беҳтарин ва ҷолибтарин тарз ва диди бадеии мунҳасир ба фард мавриди тасвир 

қарор гирифтаанд. Тасвирҳои Убайди Зоконӣ нисбат ба иҷтимоиёт ва ахлоқиёти 

ҷомеаи даврони хеш аз назари нақди иҷтимоӣ, ҳаҷвиёт ва нукоти тамасхуромез 

ғанӣ ҳастанд [3-М; 7-М; 8-М]. 

14. Дар эҷодиёти Убайд ҷаҳонбинӣ ва назари фалсафии ӯро нисбат ба дунё, 

ҷомеа, инсон ва ахлоқ метавон муайян намуд.  Назари Убайд дар ин маврид аз 

нуқтаи биниши як фарди ҷомеаи мусулмонӣ, ки Убайд намояндаи он ҷомеа буд, 

баён мешавад. Ҳамаи интиқодоти иҷтимоӣ ва нуқтаи назари ҳаҷвиёнаву 

тамасхуромези Убайд дар ҳусни риояти ӯ аз қавонини ахлоқӣ ва аҳкоми исломӣ 

сарчашма мегиранд, ки баёнкунандаи ҷаҳонбинӣ ва шинохти жарфи ӯ нисбат ба 

дунёву ҷомеаи давронаш мебошанд. Убайд ба афроде, ки хилофи фармудаҳои 

аҳком ва ахлоқи қудамо амал мекарданд, бо силоҳи танқиду ҳаҷв барошуфта, 

ононро ҷиҳати инҳирофу дуриҷӯйӣ аз ин қавонину аҳком мавриди ситезу нафрат 

қарор додааст. Вобаста ба ин, қубҳи назар ва нафрати зиёди Убайд ба 

намояндагони воломақоми дину шариат, амсоли шайху фақеҳ, воизу хатиб, 
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сӯфиву зоҳид ва монанди инҳо ба ҳеҷ ваҷҳ баёнкунандаи нуқси имон ва назари 

манфии вай бар аҳкому қавонин ва ахлоқи исломӣ нест. Убайд хуб дарёфта буд, 

ки рафтору кирдори аҳли тақво ва имонталабиҳои онон дар замони вай куллан бо 

воқеият мухолифат дошт ва ҷуз риёву сохтакорӣ чизе дигар набуд [3-М; 11-М; 15-

М]. 

15. Дар таълимоти дидактикии Убайд инсон ба ҳайси шарифтарин ва 

баргузидатарин маҳсули эҷоди Худо ҷилва менамояд ва аз мақоми баланду рафеъ 

бархӯрдор аст. Дар нигоҳ бар ҳамин мақоми инсон аст, ки Убайд дар кулли осори 

хеш ба ҳимояи табақоти гуногун ва афроди мухталифи ҷомеааш бармехезад ва 

ҷиҳати ҳимояти адолату инсоф, ахлоқу покӣ аз чизе намеҳаросад. Ҳама афкори 

интиқодӣ ва ҳаҷвии Убайд, пеш аз ҳама, ба манзури ҳамин мавзуъ: ҳифзи 

бузургдошти инсон ва ҳимоя аз номусу ахлоқи вай матраҳ гардидаанд. Дар 

ахлоқиёти Убайд мавзуъҳои гуногун мавриди нигариш қарор гирифта, дар 

якҷоягӣ як низом – системаи тафаккури ахлоқӣ-дидактикии ӯро ташкил медиҳанд. 

Низоми мазкур, махсусан, дар рисолаи «Ахлоқ-ул-ашроф» устувории бештар 

дорад. Аз таваҷҷуҳи хос нисбат бар мавзуоте, амсоли ҳикмат, шуҷоат, иффат, 

адоват, саховат, ҳилм, ҳаёву сидқ Убайд низоми муайяни тафаккуроти ахлоқии 

хешро нисбат бар ҷомеа, мардум ва тарзи ҳаёти он мураттаб сохта, бо ин васила 

пояи тафаккури абнои рӯзгори худ, ҷаҳонбинӣ, тарзи зиндагонӣ, муносибати онҳо 

ба дигаронро мавриди тасвир ва шарҳу баст қарор додааст [7-М; 9-М]. 

16. Тасвири нобасомониҳои рӯзгор дар асарҳои мансури Убайд, ҳамроҳ бо 

шиква аз ҳоли худ, ки моҳиятан хосияти типпӣ пайдо мекунад, тавъам бо низоми 

ахлоқии ҳукмрон дар ҷомеаи замони нависанда тасвир гардидааст. Дар низоми 

ахлоқи Убайд як вижагии хеле ҷолиб аст, ки дар дигар нависандагони қаблӣ ва 

муосири ӯ ҷиддан пайгирӣ нашудаанд: вай дар ифшои ахлоқи муосирони хеш 

сареҳан аз танқиду ҳаҷв истифода карда, дар ин маврид заррае услуби дигар 

носиронро, ки чун анъана иборат аз суханони бардурӯғу пуртакаллуф ва 

хушомадгӯёна буда, миёни кулли носирон, бахусус, муаллифини кутуби таъриху 

тазкира ҳукми омро касб карда буд, пайгирӣ накардааст [3-М; 15-М]. 
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17. Истифодаи ҳунармандона аз санъати эҷоз дар асарҳои мансури Убайд яке 

аз хусусиятҳои асосии таъсирнокии сухан мебошад, ки ба балоғати калом ҳамроҳ 

аст. Кӯтоҳбаёнӣ дар тамоми осори адиб нақши муассир дорад. Намоёнтарин 

намунаи муъҷазпардозиҳои адиб таърифот ва шарҳи вожаҳо дар «Даҳфасл» 

мебошад, ки дар онҳо ҳар як мафҳум ба гунаи басо кӯтоҳу мухтасар маънидод 

шудаанд. Дар шарҳи мафҳумҳо муаллиф гоҳо ба як вожа ва баъзан бар ибораҳову 

ҷумлаҳои ниҳоят мухтасар иктифо кардааст. Махсусан, дар рисолаи «Дилкушо» 

ҳикояву латоифи зиёде ба забонҳои порсию арабӣ мавҷуд аст, ки матни онҳо 

кӯтоҳу мухтасар буда, нишон аз эҷози баёни муаллиф медиҳанд [10-М; 12-М]. 

18. Руҳи махсуси мардумӣ, ки дар аксари мавридҳо омехта ба дуруштиву 

бетафовутӣ бар одоби сухан мебошад, дар саропойи осори Убайд ба таври равшан 

эҳсос мегардад. Беаҳаммиятӣ ба маданияти сухан ва беэътидолӣ дар риояти 

тавозуни ахлоқӣ дар осори Убайд баъзан аз ҳадди эътидол берун меравад ва 

суханони ӯро пардаи қабоҳат мепӯшонад, то он ҷо ки ҳамчунин суханонро 

наметавон такроран дар лафз овард [14-М]. 

19. Хусусиятҳои назарраси сабкӣ дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ, пеш аз ҳама, 

ибтикорот ва навовариҳои адабиву ҳунарии вай дар мавриди ҳаҷву мутойиба аст, 

ки дар осори насрии ӯ ба таври возеҳ ба назар мерасанд. Ибтикороти аслии Убайд 

дар мавриди ҳаҷву мутойиба иборат аз он аст, ки вай тамоми осори насрии худро 

тобеъ ва вобастаи мавзуи мазкур намудааст, то ба ҳадде ки агар аз насри Убайд 

ном гирифта шавад, бешак, ҳаҷвиёти ӯро ном мебаранд ва ё агар аз осори вай 

нуктаҳои ҳаҷвӣ сарфи назар шаванд, аз осори ӯ қариб чизе боқӣ намемонад [10-М; 

11-М]. 

20. Насри Убайди Зоконӣ аз анвои содатарин насрҳои адабиёти классикии 

форсу тоҷик ба шумор меравад. Он ба насри мурсал тааллуқ дорад. Ин наср, дар 

умум, орӣ аз ҳар гуна такаллуфот ва суханпардозиҳои мутакаллифона, ки хосси 

аксари осори насрии классикӣ буданд, мебошад [14-М]. 

21. Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ корбурди вожаҳо ва ифодаҳову таркибҳои 

халқӣ низ нақши бориз доранд. Дар матни осори адиб, махсусан, бо вожаҳое 

метавон бархӯрд кард, ки дар муҳовараи рӯзмарраи омаи мардум истифода 



 

340 

 

 

мешаванд ва бӯйи кӯчаву бозорро медиҳанд, монанди: гушна, даббахоя, дамсард, 

занак, зирабой, мардак, мушта, навола, писарак, каҳдон, кӯса, мандабур, нахӯдоб, 

саргардон, таҳтаҳа, чиркин. Ҷуз аз вожаҳо, дар осори адиб, ҳамчунин, ифодаҳову 

таркибҳои халқӣ, ки аксари онҳо ҳукми амсолу зарбулмасалро доранд, фаровон 

истифода шудаанд, ки нишондиҳандаи таваҷҷуҳи зиёди муаалиф ба забони 

зиндаи мардум мебошад [20-М; 21-М]. 

22. Як хусусияти назаррас дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ истифодаи зиёд аз 

феълҳои ноби форсӣ-тоҷикӣ мебошад, ки ба онҳо чунин намунаҳо мисол шуда 

метавонанд: андохтан, анҷомидан, барандохтан, боздоштан, будан, буридан, 

варзидан, гумоштан, даррасидан, дарҷунбонидан, пардохтан, тезидан, фармудан, 

хондан, часпонидан, шумурдан. Таваҷҷуҳи Убайд дар ин маврид ба феълҳои ноби 

форсӣ-тоҷикӣ дар қиёс бо феълҳои арабӣ ё аҷзои арабие, ки дар феълҳои 

таркибии тоҷикӣ истифода мешаванд, бештар мебошад. Вижагии дигари қобили 

таваҷҷуҳ дар осори Убайди Зоконӣ истифодаи махсус аз вожаҳои порсоёна ва 

табдили маъноии онҳо дар матн мебошад. Аз ҷумлаи чунин мухтассот вожаҳои 

зерин ва монанди онҳо ба ҳисоб мераванд: биҳишт, малакулмавт, Мункар, Накир, 

намоз, рамазон, ҳоҷӣ, имом, сӯфӣ шайх, фақеҳ, воиз, қозӣ, хатиб, муқро. Бо ин ки 

вожаҳои порсоёна аз нигоҳи арзишгузории ахлоқӣ дорои бори мусбатанд, аммо 

дар назаргоҳи мунтақидонаи Убайд аксари онҳо бори манфиро касб кардаанд. Ин 

тарзи истифода аз навгониҳои на танҳо насри Убайди Зоконӣ, балки кулли насри 

классикии то замони адиб ба ҳисоб меравад. Агарчи он қаблан дар назми қудамо 

ва муосирони Убайд ба чашм мерасид, дар наср ворид кардани он то вуруди 

Убайд ба саҳнаи адаби форсӣ нодир буд. Як нукта дар корбурди вожаҳои мазкур 

дар осори Убайд иборат аз ин мебошад, ки адиб онҳоро ҷиҳати ҳазлу масхараи 

ахлоқу кирдори абнои рӯзгори хеш ва, пеш аз ҳама, табақаи воломақоми ҷомеааш 

истифода намудааст [14-М; 15-М; 21-М]. 

23. Дар баробари вожаҳои ноб ва ифодаву таркибҳои асил ва мустаъмал дар 

матни осори Убайди Зоконӣ, ҳамчунин, вожаҳои номустаъмалу номаънуси арабӣ 

истифода шудаанд, ки ба ин сабаб дарки маонӣ дар матни осори адиб каме 

мушкилтар мегардад. Намунаи чунин вожаҳо: амид, атбоъ, атибо, вақфа, ваҳиш, 
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ғанҷ, ғулво, зокиёт, инфиол, истиғно, истисқо, иштиқоқ, мабтар, максур, мақомир, 

марҳун, мафлук, маҳзуз, мисдоқ, мувлад, музаввир, музҳик, муил ва амсоли инҳо 

мебошанд, ки аксари онҳо дар қиёс бо дигар вожаҳои арабие, ки дар забони 

муҳовараи мардум истифода мешаванд, мушкилфаҳманд. Чунин вожагон, бо ин 

ки, умуман, ба насри Убайд хос нестанд ва, аслан, аз нишонаҳои насри 

пуртакаллуфона мебошанд, дар матни осори адиб баъзан дучор мешаванд. Вале 

вожаҳои фавқуззикр ба ҳеҷ ваҷҳ омили эҷоди мушкилоти зиёд дар дарки сухани 

адиб намегарданд, зеро сабки Убайд дар ниҳояти худ содаву равон ва бетакаллуф 

аст. Таваҷҷуҳи хосси Убайди Зоконӣ ба вожаҳову ибороти хароботӣ ва 

ғайрипорсоёна низ аз вижагиҳои назарраси осори вай ба ҳисоб меравад. Убайд 

вожаҳову ибороти мазкурро, аслан, барои нишон додани феълу кирдори накӯҳида 

ва манфии табақаи ашрофи ҷомеаи худ мавриди корбаст қарор додааст. Ҳар ҷо ки 

вай сухан аз ашхоси воломақом мегӯяд, вожаҳои хароботиву ғайрипорсоёнаро дар 

радифи онҳо меорад ва ба дигар маънӣ онҳоро муродифи ҳам қарор медиҳад [3-

М; 10-М]. 

24. Танз дар матни осори Убайд ҳамчун яке аз мухтассоти сабксоз аз 

вижагиҳои гуногун бархурдор аст. Аз зумраи ин хусусиёт яке имтизоҷи танз бо 

зиштнигориҳову дуруштгӯйиҳои адиб ба шумор меравад. Вижагии дигари танз 

ихтилоти он бо суханони пандуандарзии адиб мебошад. Убайд тавассути танзҳои 

ҷолибу муассир мавзуи ҳикматро табдил бар ҳаҷву тамасхур додааст. Хусусияти 

назарраси истифодаи танз дар матни осори Убайди Зоконӣ роҳҳои матраҳ 

намудани он аст. Дар осори Убайд танз умуман бо се роҳ мавриди истифода қарор 

гирифтааст: 1) тавассути ҳикоёт; 2) тавассути луғот; 3) тавассути амсилаи шеърӣ 

[2-М; 9-М; 10-М; 15-М]. 

25. Руҳи танқид, тамасхур ва танз бахшидан ба мавзуи панду андарз аз 

ҷумлаи хусусиятҳои умда ва иқдоми ибтикорӣ дар ҳунари нависандагии Убайд 

аст, ки дар таърихи насри порсӣ собиқа надошт. Убайд дар тарҳрезии афкори 

пандуахлоқӣ акси андешарониро роҳандозӣ кардааст ва он чиро, ки ӯ барои 

андарзу насиҳат мавриди баррасӣ қарор дода, бо асли мантиқ таносуб надорад. 

Дар ин қабил пандномаҳои Убайд нақши танзу киноя бузург аст, зеро мақсуди 
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ниҳоии Убайд аз овардани акси матлаб киноя аз тарзи ҳаёти абнои рӯзгори худ 

аст [15-М; 17-М]. 

26. Дар осори Убайди Зоконӣ саҷъ низ дар баробари танз чун яке аз васоити 

пардозу орои сухан мақоми хосса дорад. Убайд на танҳо ба вожаҳо, балки ба 

ибороту ҷумлаҳои мусаҷҷаъ низ таваҷҷуҳи махсус доштааст. Саҷъ дар матни 

осори адиб дар ҳадди эътидол истифода гардида ва Убайд дар ин маврид ба ҳеҷ 

ваҷҳ ба ифроту зиёдаравӣ роҳ надодааст  [18-М]. 

27. Хусусияти дигари назарраси осори насрии Убайди Зоконӣ истифодаи 

мукаррар аз талмеҳ ва тавотури мавзуии он аст. Дар осори адиб талмеҳот аз ҳайси 

фарогирии мавзуъ гуногун буда, бештар ба чунин мавзуот мансубанд: 1) ба 

халифагон ва шоҳону салотин; 2) ба каломи ҳакимону донишмандон ва ашъори 

шоирон; 3) ба пайғамбарон ва оёту ҳадисҳо; 4) ба шахсияти файласуфону ҳакимон 

ва шоирону фозилон; 5) ба қаҳрамонони ҳамосӣ, ишқӣ ва устураӣ [19-М; 20‑М]. 

28. Дар осори Убайди Зоконӣ санъати тамсил низ мавқеи хос дорад. Дар 

тамсилҳои Убайд, аслан, чаҳор хусусият ҷилваи бештар доранд: 1) тавассути 

ҳикоёт баррасӣ шудан; 2) дорои ҷанбаи далелнокӣ будан; 3) ҷанбаи ривоятӣ 

доштан; 4) тавассути амсилаи шеърӣ маръӣ гаштан. Дар умум, тавассути ин чаҳор 

навъи тамсил Убайд ба мафҳумҳову ашё ишороти марғубу ҷолиб намуда, ба 

таъсирбахшии афкори хеш афзудааст [16-М]. 

29. Ба ҷуз аз санъатҳои фавқуззикри бадеӣ дар осори Убайди Зоконӣ васоити 

дигари пардози сухан, амсоли тавсиф ё сифатчинӣ, ташбеҳ, таҷнис ва маҷоз низ 

мукаррар ба назар мерасанд. Агарчи нақши онҳо дар қиёс бо санъатҳои дигар 

камтар аст, аммо дар муқоиса бо дигар анвои тазйинии сухан, ки дар матни осори 

адиб ба нудрат ёфт мешаванд, мақоми баланд доранд. Вижагии назарраси 

тавсифоту сифатчиниҳои Убайд аз мафҳумҳову ашё аз он иборат аст, ки он ба ду 

тариқ сурат пазируфтааст: дар алоҳидагӣ ё танҳоӣ ва дар ихтилот бо дигар аркони 

баён ва васоити тасвири бадеӣ, монанди саҷъ, киноя ва танз [17-М; 19‑М]. 

30. Дар осори Убайд анвои сареҳ ва музмари ташбеҳ бештар истифода 

шудаанд. Дар ташбеҳи сареҳ Убайд бештар аз адоти «чун» истифода кардааст. 

Аммо таваҷҷуҳи адиб бештар ба ташбеҳи навъи музмар ё пӯшида мебошад. 
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Ташбеҳоти Убайд аз нигоҳи тарзи адо чун тавсифоти вай ба ду гуна роҳандозӣ 

шудаанд: 1) дар танҳоӣ; 2) дар имтизоҷ бо дигар васоити тасвири бадеӣ, ба 

монанди талмеҳ, эҷоз ва киноя [20-М]. 

31. Аз анвои санъати таҷнис дар матни осори Убайд таҷниси том бештар 

қобили таваҷҷуҳ аст, зеро ба туфайли он, агар, аз як сӯ, равониву мусиқоии матни 

осори адиб таъмин гардад, аз сӯйи дигар, ҷанбаи бадеӣ-эстетикии матн фароҳам 

оварда мешавад [19-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

Дар натиҷаи таҳқиқи масъалаҳои асосию фаръии дар диссертатсия баррасӣ 

гардида ва хулосаҳои ҳосилшуда дурнамои мавзуъ ва истифодаи амалии 

натиҷаҳои таҳқиқро чунин таъйин намудан мумкин аст: 

– ба мо маълум гардид, ки Низомуддин Убайди Зоконӣ бо он ки дар таърихи 

адабиёти классикии асри XIV форсу тоҷик мақоми сазовореро ишғол менамояд, 

ҳанӯз бисёр паҳлуҳои эҷодиёти гаронбори вай, махсусан осори насрияш, то ба ҳол 

дар адабиётшиносии тоҷик мавриди баррасию таҳқиқи ҷиддӣ қарор нагирифтааст. 

Ҳол он ки перомуни паҳлуҳои гуногуни эҷодиёти ӯ таҳқиқоти зиёд анҷом додан 

мумкин аст. Шахсияти Убайди Зоконӣ ҳамчун адиби худогоҳ аз аксари 

муосиронаш фарқ дорад. Вай яке аз маъруфтарин намояндагони  адабии даврони 

салтанати се хонадони бонуфуз: Ҷалоириён (Элхониён), Оли Инҷу ва 

Музаффариён ба ҳисоб рафта, ҳаёт ва фаъолияти адабии хешро дар марказҳои 

салтанатии ҳамонвақтаи хонадонҳои мазкур – Бағдод, Табрез ва Шероз сипарӣ 

кардааст. Вале бо вуҷуди ин ки қисмате аз ҳаёти хешро дар дарборҳои марказҳои 

мазкур гузаронидааст, ӯро ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон шоир ё нависандаи дарборӣ ном 

гирифт, зеро назаргоҳу оро, руҳияи шахсӣ ва сатҳи тафаккури вай, чунонки дар 

шиносоӣ бо осораш то ҳадди муайяне мушаххас мегардад, ба тамом хилофи он чи 

мебошад, ки барои як адиби дарбор мувофиқ бошад; 

– равиши илмие, ки дар барарсии масъалаҳои матраҳ дар рисола интихоб 

шудааст, имкон фароҳам меоварад, то масъалаҳои ҳамгун дар мисоли эҷодиёти 

дигар нависандагони асримиёнагӣ мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор дода шаванд;  

– ҳангоми баррасии масъалаҳои мавриди таҳқиқ маълум шуд, ки дар оянда 

дигар ҷанбаҳои эҷодиёти нависандаро метавон ба таври густарда мавриди таҳқиқ 

қарор дод, аз ҷумла: хусусиятҳои ғоявию бадеии осори манзуми Убайди Зоконӣ, 

сарчашмашиносии осори мансури адиб, масъалаҳои алоқаманд ба воқеанигорӣ ва 

ҳақиқатнигорӣ, ки ин мавзуъ, дар навбати худ, паҳлуҳои дигар ҳам дорад, таҳқиқи 

асарҳои насрии Убайд бо таваҷҷуҳ ба дидгоҳҳои мухталифи сабкшиносӣ, 

баррасии ашъори истишҳодӣ дар асарҳои насрии нависанда, баррасии ҳикоёти 
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тамсилӣ дар эҷодиёти Убайд. Инчунин, барои ҷомеашиносон таҳқиқи масъалаи 

ҷаҳонбинӣ ва афкори дидактикӣ ё фалсафии Убайди Зоконӣ мавзуи ҷолиб хоҳад 

буд. 

– сарчашмашиносии таърихии эҷодиёти Убайди Зоконӣ яке аз гӯшаҳои 

ҷолиби таҳқиқи эҷодиёти адиб, умуман, осори мансури вай, махсусан, маҳсуб 

мешавад. Дар натиҷаи таҳқиқи мо маълум гардид, ки тамоми осори насрии 

Убайди Зоконӣ бо авзои сиёсӣ-иҷтимоӣ, адабӣ-фарҳангӣ ва ахлоқии даврони ӯ 

иртиботи ногусастанӣ доранд. Аз ин ҷост, ки дар миёни осори мансури адабии 

Убайди Зоконӣ маълумоти зиёдеро метавон пайдо намуд, ки гузашта аз арзиши 

адабию ҳунарӣ дорои аҳаммияти бузурги таърихӣ низ мебошанд; 

– тазодди таассуботи динию мазҳабӣ ва ақидаҳои дунявӣ дар эҷодиёти 

Убайди Зоконӣ яке аз мавзуъҳои ҷолибест, ки метавонад дар сатҳи рисолаи 

докторӣ мавриди баррасӣ қарор дода шавад. Ба мо маълум гашт, ки яке аз 

вижагиҳои ҷолиб дар таълимоти дидактикии Убайд назари мухолиф доштани вай 

бо таассуботи диниву мазҳабӣ мебошад. Дар шиносоӣ бо осори адиб чунин 

натиҷа ба даст меояд, ки вай на танҳо нисбат ба тассуботи мазҳабии дохили дини 

ислом, илова бар ин, дар баробари таассуботи динҳо, яъне вокунишҳо миёни 

дигар адён ҳам назари мухолиф доштааст. Ҳадафи аслии Убайд аз рӯй овардан 

бар ин мавзуъ ишороте киноӣ бар тарзи сиёсат ва аъмоли мутаассибонаи аҳли 

сиёсату ҳукумати вақт ва ҳамчунин, воломақомони дину шариат мебошад. Убайд 

«аҳли тақво»-ро муҳаррикони аслии эҷоди таассуботи диниву мазҳабӣ 

мешуморад. Ин назар нишон медиҳад, ки ҷаҳонбиниву шинохти фалсафии Убайд 

дар мавриди дину мазҳаб ва имону боварҳои марбут ба он басе амиқтар аз тарзи 

тафаккури муосирони вай қарор дорад; 

– мавзуи танз дар эҷодиёти Убайд паҳнои густарда дорад, бинобар ин, онро 

дар сатҳи васеътар метавон мавриди таҳқиқ қарор дод. Ба назари мо, миёни кулли 

васоити баён ва тасвири бадеӣ дар эҷодиёти Убайд танз мақоми хосса дорад ва 

дар садри тамомии онҳо қарор гирифтааст. Танз то ба ҳадде бар афкори иҷтимоии 

Убайд ҳоким аст, ки агар аз матни осори ӯ суханони танзомез ва ё ба истилоҳи 
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худи адиб «ришхандҳо»-и вай барчида шаванд, афкори ӯ таъсирбахшии худро то 

ба ҳадди ниҳоӣ аз даст медиҳанд; 

– натиҷигириҳо ва нукоти назариеро, ки дар диссертатсия дар иртибот ба 

мақоми насри бадеӣ дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ ва хусусиятҳои ғоявию бадеии 

осори мансури нависанда ба даст омадаанд, метавон ба таври васеъ дар таҳқиқоти 

минбаъдаи адабпажӯҳӣ, аз ҷумла, навиштани мақолаҳои хурдҳаҷм ва дигар осори 

илмӣ, монанди китобу монографияҳо ва рисолаҳои диссертатсионӣ истифода 

кард; 

– мавод ва дастовардҳои илмии рисоларо метавон барои навиштани китобу 

дастурҳои таълимӣ оид ба таърихи адабиёти форсу тоҷик, махсусан, таърихи 

насри тоҷикӣ баъд аз ҳамлаи муғул ва даврони фитрат ва умуман, асри XIV 

истифода бурд. 

– аз маводи диссертатсия, инчунин, метавон ҳангоми тадриси фанҳои 

таълимии соҳаи филология, курс ва семинарҳои махсус, таҳия ва мураттаб 

сохтани барномаҳои кориву дарсӣ, навиштани корҳои илмии дараҷаҳои гуногун, 

аз ҷумла, мақолаҳову тезисҳо, рефератҳо, корҳои курсӣ, дипломӣ ё хатм, 

рисолаҳои диссертатсионӣ ва ғайраҳо истифода кард. 
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