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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Таъсиргузорӣ ва таъсирпазирии мутақобилаи 

адабиёти халқҳои гуногун бар якдигар яке аз масъалаҳои муҳимми таърихи 

адабиёт буда, то имрӯз баъзе ҷанбаҳои он ба таври амиқ ва мушаххас омӯхта 

нашудааст. Дар ин миён адабиёти форсӣ-тоҷикӣ зимни нуфуз бар соири халқу 

миллатҳои мухталиф аз таъсири адабу маънавиёти онҳо низ бар канор набудааст. 

Сохтори қавиву мустаҳкам доштани адабиёти форсӣ-тоҷикӣ боис гардида, ки он 

на танҳо бунёнҳои хешро аз даст надиҳад, балки бо омехтан бо адабиёти дигар 

бар вусъату ғинои хеш афзояд ва аз мавзуоти гуногуни онҳо баҳравар гардад. Дар 

ин робита мунаққид ва адабиётшиноси маъруфи рус В.М. Жирмунский фармуда, 

ки: «ҳеҷ адабиёти миллӣ бидуни иртиботу алоқамандӣ ва таъсиргузорӣ ба 

адабиёту фарҳанги халқҳои дигар рушду инкишоф наёфтааст» [144, с. 71]. 

Шарқшиноси шинохтаи рус И.Ю. Крачковский саҳми як қатор халқу миллатҳои 

дигарро дар рушду такомули фарҳанг ва адабиёти араб таъкид кардааст [148, с. 

563]. 

Таърихи робитаҳои адабиву фарҳангии араб ва мардуми форситабор хеле 

тулонӣ буда, решаҳои он ба замони Ҳахоманишиён мерасад. Дар қуруни 

минбаъда ин робитаҳо густариши зиёд пайдо карда, бахусус, пас аз зуҳури дини 

мубини ислом ва паҳн гаштани он ба сарзаминҳои Эрон ва Хуросону 

Мовароуннаҳр бозтоби густардае ёфтааст. 

Омӯзиши робитаҳои адабӣ ва таъсиру таассури намояндагони алоҳидаи 

адабиёти арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ паҳлуҳои ҷолибу таҳқиқнашудаи адабиёти 

татбиқиро мекушояд. Аз ҷумлаи шоирону орифони араб, ки бар эҷодиёти 

суфимашрабони форсу тоҷик таъсир гузоштааст, Абуҳафс Умар ибн ал-Ҳасан 

(1181-1235) маъруф ба Ибн ал-Форизи Мисрӣ ва мулаққаб ба Султон-ул-ошиқин 

мебошад. Ӯ тараннумгари назми ишқи илоҳист. Девони ориф саршор аз 

мазомини ишқу муҳаббат, ҳаҷру висол, дарди ҷудоиву сӯзи дилдор ва 

барҷастатарин сарояндаи ашъори суфиёна буда, шуарову адибони зиёди Арабу 

Аҷам аз эҷодиёти ӯ баҳраи вофир бардоштаанд. Аз донишмандони форсу тоҷик, 

ки аз ашъори ошиқонаи Ибн ал-Фориз таъсир пазируфтаанд, Саидуддини 
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Фарғонӣ, Маҳмуди Шабистарӣ, Абдурраззоқи Кошонӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Мир 

Саййид Алии Ҳамадонӣ, Мавлоно Яъқуби Чархӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва 

дигарон мебошанд.  

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ нисбат ба дигар орифони форсу тоҷик аз 

Ибн ал-Фориз бештар таъсир гирифтааст. Тақрибан дар тамоми асару рисолаҳои 

илмие, ки вобаста ба ҳаёту осори Абдурраҳмони Ҷомӣ таълиф шудаанд, танҳо ба 

василаи шарҳҳои Ҷомӣ бар қасоиди Ибн ал-Фориз аз алоқаи эшон ҳарф задаанд 

ва аз чигунагии таъсиргузориву баҳрабардорӣ, муқоисаи шарҳҳои Ҷомӣ бар 

қасоиди худи Ибн ал-Фориз ва дигар шореҳонаш, таъсири мавзуоти ашъори 

орифи араб чизе нагуфтаанд ва танҳо ба таъсири адабиёти араб бар эҷодиёти 

Абдурраҳмони Ҷомӣ ишораҳо дар ҳудуди мақолаҳо мавҷуданд. 

Мавзуи таъсири адабиёти араб ва шуарои алоҳидаи он бар эҷодиёти 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, истиқболи сохтору мазомини ашъори суханварони қадимаи 

араб, аз ҷумла, Имруулқайс, Фараздақ, ал-Мутанаббӣ, Ибни Арабӣ, Ибн ал-Фориз 

ва дигар шуарои араб, шахсияти Ибн ал-Фориз, сабку хусусиёти ашъор ва 

таъсири ӯ ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ, мазомини муштараки ашъори Ибн 

ал-Фориз ва Ҷомӣ, мақоми Абдурраҳмони Ҷомӣ дар фарҳангу адабиёти араб ва 

боз чанд масъалаи дигаре вуҷуд дорад, ки аз доираи тадқиқоту пажуҳишҳои 

гузашта берун мондаанд. Дар ин рисола саъй мегардад, то масъалаҳои мазкур 

мавриди баррасӣ қарор ёфта, баъзе норасоиҳои мавзуи ҷомишиносӣ мукаммалтар 

омӯхта шавад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Масъалаи омӯзиши рӯзгору осори Мавлоно 

Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳанӯз аз замони худи шоир диққати бисёр донишмандону 

муаррихонро ҷалб карда буд. Муинуддин Муҳаммади Исфизорӣ, Алишери 

Навоӣ, Абдулғафури Лорӣ, Фахриддин Алии Сафӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ, 

Ҳусайни Бойқаро, Соммирзои Сафавӣ, Муҳаммад ибни Муҳаммади Доробӣ, 

Тақӣ ибни Муинуддини Авҳадӣ, Волаи Доғистонӣ, Абдуннабӣ Фахруззамонии 

Қазвинӣ ва дигарон дар асарҳои худ ба ҷараёни зиндагӣ ва тавсифи осори ӯ дахл 

кардаанд. 
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Муҳаққиқони таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ Ҳ. Этте, Я. Рипка, М. Занд, 

И. С. Брагинский, А. Е. Крымский, Э. Браун, Р. Шафақ, Ш. Кадканӣ, З. Сафо, С. 

Нафисӣ, М. Ҷалолӣ, Р. Ҳодизода, Х. Мирзозода, А. Афсаҳзод, А. Насриддинов, 

А. Сатторзода, М. Низомӣ ва дигарон роҷеъ ба зиндагӣ, осор, ҷаҳонбинӣ ва 

афкори адабии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ андешаву мулоҳизоти худро 

пешкаш намудаанд.  

Яке аз тадқиқоти муфассалу фарогири рӯзгору осори Ҷомӣ асари 

донишманди маъруфи эронӣ Алиасғари Ҳикмат «Ҷомӣ: мутазаммини таҳқиқот 

дар таърихи аҳволу осори манзуму мансури Хотамушшуаро Нуриддин 

Абдурраҳмони Ҷомӣ» мебошад. Ӯ дар баробари таҳлили амиқи аҳволу осори 

Ҷомӣ ва иртиботи ӯ ба забон ва адабиёти араб, ашъори муламмаъ ва шарҳҳои ӯ 

бар қасоиди шоирону орифони араб, монанди Фараздақ ва Ибн ал-Фориз 

ишораҳои ҷолиб кардааст. Чунонки ӯ менависад: «Аз фазоилу камолоти Ҷомӣ, 

ҳамоно, иҳотаи ӯст бар одоби забони араб ва табаҳҳури вай дар улуми динӣ ва ин 

маънӣ ҳам аз ашъори тозии ӯ возеҳу лоеҳ аст ва ҳам аз таълифоте, ки бад-он 

лисон ба қалам оварда, ошкору ҳувайдост» [180, с. 126]. 

Сипас, адабиётшинос ва шарқшиноси варзидаи шуравӣ Е.Э. Бертелс дар 

монографияи худ «Джами. Эпоха, жизнь, творчество» рӯзгор ва осори Мавлоно 

Ҷомиро мавриди таҳлили илмӣ қарор дода, номгӯйи осори ӯро дар заминаи 

сарчашмаҳои муътамади таърихиву адабӣ нишон медиҳад ва аз ҷумла, шарҳҳои 

Ҷомиро бар эҷодиёти Ибни Арабӣ ва Ибн ал-Фориз мухтасар зикр менамояд [138, 

с. 110-112]. Е.Э. Бертелс дар асари дигари худ «Навои и Джами» аз аҳволу осор 

ва алоқаву дӯстии Абдурраҳмони Ҷомӣ бо Алишери Навоӣ ҳарф зада, маводи 

асари қаблиашро такроран оварда ва аз шарҳи қасидаи «Хамрия»-и Ибн ал-Фориз 

ва тарҷумаи рубоиёти Ҷомӣ ёдрас мешавад [139, с. 465-468]. Инчунин ӯ дар 

китоби «Суфизм и суфийская литература» рисолаи «Шарҳи рубоиёт»-и Мавлоно 

Ҷомиро таҳлил намуда, аз таъсири афкори Ибни Арабӣ ба эҷодиёти Ҷомӣ 

намунаҳо меорад [140, с. 445-468]. 

Муҳаққиқи дигаре, ки ба эҷодиёти Мавлоно Ҷомӣ таваҷҷуҳ намудааст, 

донишманди эронӣ – Ҳошим Разӣ мебошад. Ӯ «Девони комили Ҷомӣ»-ро дар 
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заминаи 25 нусхаи хаттии осори Ҷомӣ таҳия намуда, ба он муқаддимаи 

муфассале афзудааст (302 саҳ.), ки дар таҳқиқи вазъи адабӣ, фалсафӣ ва сиёсии 

қарни XV, аҳволу осор ва нақди ашъори Ҷомӣ асари гаронқадре буда, умуман, 

дар риштаи ҷомишиносӣ арзиши бузурги илмиро дорост. Чунончи, ӯ дар 

тасаввуф Ҷомиро пайрави Ибни Арабӣ мешуморад [39, с. 204-205]. 

Дар Тоҷикистон, вақте аз Мавлоно Ҷомӣ ҳарф занем, нахуст рисолаҳои 

илмӣ-тадқиқотӣ ва осори марбут ба Ҷомӣ таҳиякардаи шарқшинос, 

адабиётшинос, матншинос ва донишманди маъруфи тоҷик Аълохон Афсаҳзод 

пеши назар меояд. Ӯ дар китобҳои «Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и 

Абдурраҳмони Ҷомӣ», «Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони Ҷомӣ», «Адабиёти форсу 

тоҷик дар нимаи дувуми асри XV», «Лирика Абд ар-Рахмана Джами (Проблемы 

текста и поэтики)» ва «Нақду баррасии осор ва шарҳи аҳволи Ҷомӣ» зиндагӣ, 

муҳит, эҷодиёт ва таҳаввули афкори Абдурраҳмони Ҷомиро ба риштаи таҳқиқ 

кашидааст. Аммо дар хусуси алоқамандӣ ва иртиботи Ҷомӣ ба адабиёти араб ӯ 

низ мисли муҳаққиқони дигар танҳо аз шарҳҳои Ҷомӣ бар қасоиди 

донишмандони араб, ба хусус, Ибни Арабӣ ва Ибн ал-Фориз ёд намудаасту халос. 

Муҳриддин Низомӣ дар рисолаи доктории хеш «Хафт авранг» («Семь 

престолов») Джами и традиции сочинения цикла поэм в персидско-таджикской  

литературе ХV века” маснавиҳои ҳафтгонаи Ҷомиро ба риштаи таҳқиқ кашида, 

анъанаи ҳафтаврангнависиро дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ нишон додааст. Ӯ ба 

бархе сарчашмаҳои арабии маснавиҳои “Ҳафт авранг” ишораҳо карда, махсусан 

маснавии “Юсуф ва Зулайхо”-ро дар муқоиса бо қиссаи зебои Қуръони карим ва 

Инҷил омӯхтааст [151, с. 270-279]. 

Агар ба пажуҳишҳое, ки бевосита алоқаи фарҳанг ва адабиёти арабро бо 

эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ баррасӣ кардаанд, назар афканем, бештар ҷанбаи 

робитаи Ҷомиро бо Қуръони карим ва аҳодиси набавӣ мушоҳида менамоем. Дар 

ин замина мақолаҳои зиёде, чун навиштаҳои С. Родманиш ва М. Меҳроварон 

«Тасвирҳои қуръонӣ дар осори манзуми Ҷомӣ» [188, с. 71-82], С. Орто ва В. 

Сабзиёнпур «Партави киноёти қуръонӣ дар девони Ҷомӣ» [158, с. 63-93], М. 

Низомов «Вазифаҳои бадеии оёти қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ дар «Силсилат-уз-
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заҳаб»-и Мавлоно Ҷомӣ» [126, с. 162-165], Р.Исроилов дар муқаддимаи “Чиҳил 

ҳадиси манзум”-и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ” [8], Ш. 

Юсупова «Ҷойгоҳ ва истифодаи аҳодиси набавӣ дар эҷодиёти Абдурраҳмони 

Ҷомӣ» [135, с. 242-245] ва ғайра доир ба таъсирпазирии Ҷомӣ аз Қуръону аҳодиси 

набавӣ нукоти ҷолиберо ироа доштаанд. Инчунин Ф. Камолов дар монографияи 

«Чиҳил ҳадис»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ва арзишҳои адабии он» тадқиқоти 

алоҳидае дар мавриди истифодаи аҳодиси набавӣ дар ашъори Мавлоно Ҷомӣ ба 

анҷом расонида, дар он усулҳои гуногуни корбасти аҳодиси набавиро дар ашъори 

Ҷомӣ ба таври хеле мухтасар нишон додааст. 

Дар мавриди иртиботи Ҷомӣ бо адабиёти араб донишмандону муҳаққиқони 

ватанӣ ва хориҷӣ дар навиштаҳояшон ишораву мулоҳизаҳои муҳим изҳор 

доштаанд. Чунончи, М.И. Мубаллиғ, А. Раҷо, У.Т. ар-Рифоӣ,  Ҳ. Арҷманд, Ғ. 

Ризоӣ, М. Имронпур, Р. Хаббозҳо, Ҳ.И. ан-Наққош, Т. Мардонӣ, Қ.Б. Додобоев, 

С. Зиёев ва амсоли инҳо дар рисолаву мақолоти хеш ба ин масъала таваҷҷуҳ 

намудаанд. Масалан, М.И. Мубаллиғ дар асари “Ирфони Ҷомӣ” менависад, ки «аз 

тааммул дар осори ирфонии Ҷомӣ бармеояд, ки вай дар умқи афкори Ибни Арабӣ 

ворид будааст ва бо равшании комил ақоиди жарфи ӯро ба дигарон 

фаҳмонидааст. Аз ин рӯ, агар осори Ҷомиро калиди фаҳми орои Ибни Арабӣ 

бигӯем, муболаға накардаем” [233, с. ج].  

Дар доираи мавзуи таъсири Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ 

мақолаҳои ангуштшуморе ба табъ расидаанд. Роҷеъ ба аҳвол ва осори Ибн ал-

Фориз маълумоти кофиро метавон аз сарчашмаҳои муътамаде, мисли асарҳои 

Ибни Халликон, Шайх Алӣ, Имом Ёфиӣ, Аҳмад ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, 

Шамсуддин аз-Заҳабӣ, Абдулҳай ибни Имод, Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Иёс, 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, Ҳусайни Бойқаро ва ғайра, китобҳои таърихи адабиёти 

араби К. Броккелмэн, Ҷ. Зайдон, Ҳ. аз-Зайёт, У. Фаррух, Ҳ. ал-Фохурӣ, М.З. 

Салом, Б. Акбар, А. Абдусаттор ва дигарон ба даст овард ва беш аз ҳар чиз, 

албатта, асарҳои худи Мавлоно Ҷомӣ манбаъ ва масдари асосӣ дар ин мавзуъ 

мебошанд. 
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Офаридаҳои Ибн ал-Фориз аз назари муҳаққиқон ва пажуҳишгарони Ғарб 

ҳам дур намондааст. Аз миёни онҳо Е. Э. Бертелс, Р. Николсон, Ҷ. Ҳаммер, И. 

Маттео, К. Наллино, Л. Гардет, М. Лингс, М.Р. Дубоис, М. Казуё, А.Ҷ. Арберрӣ, 

П. Смитс, А. Шиммел, С.Усейнова, С. Дерин ва дигаронро ном бурдан мумкин 

аст, ки дар хусуси зиндагӣ, эҷодиёт ва тарҷумаи ашъори Ибн ал-Фориз тадқиқоти 

ҷолибе анҷом додаанд. 

Дар мавриди ашъори Ибн ал-Фориз донишмандону пажуҳишгарони 

Машриқзамин низ рисолаву мақолоти зиёди илмӣ ба табъ расонидаанд, ки М.М. 

Ҳилмӣ, Р. Ғурайб, С. Оштиёнӣ, О.Ҷ. Наср, М. Муродӣ, С. Мирқодирӣ, А. 

Мирқодирӣ, С.М. Ҳусайнӣ, Б.Б. Мошмиёнӣ, С. Зуҳраванд, У. С. Тоҷиддинӣ, Ҳ. 

Шаъбонӣ, Р. Сайёдинажод, Ғ. Муҳиббӣ, Т. Муродиёнӣ, М. Абулҳасанӣ, А. 

Заковатӣ, С. Шаҳобуддинов, А. Абдусаттор, Т. Мардонӣ, Ш. Нуриддинова, Р. 

Қаландарова ва дигарон аз ҷумлаи эшон мебошанд. 

Мақолаву тадқиқоти зиёде вуҷуд дорад, ки дар онҳо мавзуи мавриди назар 

каму беш баррасӣ шудааст, мисли таҳқиқи С. Хуршо дар пешгуфтори “Тоия”-и 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, тарҷумаи “Тоия”-и Ибн ал-Фориз” 47, мақолаҳои «Аз 

соғари Нил то ҷоми Хуросон (Нигоҳе ба «Тоия»-и Ибни Форизи Мисрӣ ва 

тарҷумаи форсии Абдурраҳмони Ҷомӣ)»-и М. Сокит 202, «Ал-ғазал-ус-суфӣ 

инда Ибн ал-Фориз ва-л-Ҷомӣ: диросот нақдийя муқорана фи-л-мазмун»-и М. 

Муродӣ, Ф. Насруллоҳӣ 239, «Ишқи илоҳӣ дар шеъри Ҷомӣ ва Ибни Фориз»-и 

В. аз-Зимӯсо 196, «Тарҷума ва таҳрири Ҷомӣ аз «Хамрия»-и Ибн ал-Фориз»-и Ҷ. 

Ҷаҳонбахш 172, «Мақоми забони арабӣ дар эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ»-и 

Т.Мардонӣ [121], «Назаре ба тарҷума ва шарҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ ба қасидаи 

«Хамрия»-и Ибни Форизи Мисрӣ»-и Р. Қаландарова 117 ва дигарон. 

Пешгуфтори Содиқ Хуршо нисбатан муфассалтар буда, мухтасари аҳвол ва 

осори Ибн ал-Фориз ва алоқаи Мавлоно Ҷомиро бо ӯ дар бар гирифта, мавзуъро 

бо чанд мисоле шарҳ додааст. Мақолаи Вадод аз-Зимӯсо тақрибан ҳамин 

пешгуфтори С. Хуршо аст. Муҳаммадҳусайни Сокит бо нигоҳи иҷмолӣ, бидуни 

муқоисаву муқобала қасидаи “Тоия”-и Ибн ал-Фориз ва тарҷумаи Ҷомиро 

муаррифӣ намудааст. М. Муродӣ ва Ф. Насруллоҳӣ мафҳумҳои “хамр” ва 
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“шароб”-ро аз эҷодиёти орифон дар алоҳидагӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор 

додаанд. Ҷӯё Ҷаҳонбахш шарҳи қасидаи “Хамрия”-и Мавлоно Ҷомиро аз лиҳози 

сохтору муҳтаво таҳқиқ кардааст. Мақолаи Рухшона Қаландарова қисман ба 

мақолаи Ҷӯё Ҷаҳонбахш монандӣ дошта, дар он баъзе бахшҳо, монанди 

истифодаи саҷъ дар шарҳ ва амсоли ин илова шудааст. 

Бо вуҷуди таҳқиқоти фавқуззикр дар мавзуи таъсири Ибн ал-Фориз ба 

эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ баъзе масъалаҳое боқӣ мондаанд, ки ҳаллу фасли 

онҳо зарур мебошад. Аз ин рӯ, дар рисолаи ҳозир кӯшиш шудааст, ки дар 

адабиётшиносӣ ва шарқшиносии тоҷик маротибаи аввал перомуни таъсирпазирии 

Абдурраҳмони Ҷомӣ аз ашъори Ибн ал-Фориз таҳқиқи муфассалу мукаммал 

анҷом гирад. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсияи мазкур 

ҷузъе аз дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии шуъбаи таърихи адабиёти Институти 

забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ ба ҳисоб меравад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Ҳадафи асосии рисола муайян намудани таъсирпазирии 

Абдурраҳмони Ҷомӣ аз ашъори Ибн ал-Фориз мебошад. Барои расидан ба ин 

ҳадаф саъй намудем, ки дар асоси таҳлилу баррасии сарчашмаҳои муътамади 

илмию адабӣ ҷараёни зиндагӣ ва фаъолияти Ибн ал-Форизро муайян намуда, 

инчунин таъсири адабиёти арабро ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ нишшон 

диҳем. 

Вазифаҳои таҳқиқ. Дар меҳвари асосии таҳқиқот ҳалли вазифаҳои зерин 

қарор гирифтаанд:  

− муаррифии симои адабии Ибн ал-Фориз дар адабиёти муосири тоҷик; 

− таҳлили сохторӣ, сабкӣ ва хусусиятҳои адабии девони Ибн ал-Фориз; 

− зикри Абдурраҳмони Ҷомӣ дар сарчашмаҳои арабии асримиёнагӣ ва муосир; 

− таъсири фарҳанг ва адабиёти араб ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ; 

− муайян сохтани осори хаттии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар китобхонаҳои 

давлатҳои арабӣ ва интишори онҳо; 

− тарҷумаи осори манзум ва мансури Ҷомӣ дар ҳавзаҳои илмии арабӣ; 

− таъсири қасидаҳои Ибн ал-Фориз ба шарҳҳои Ҷомӣ; 

− нишон додани ҷойгоҳи шарҳи қасидаи «Тоия»-и Ҷомӣ дар миёни дигар 

шарҳҳо; 

− таҳлили муқоисавии қасидаи «Тоия»-и Ибн ал-Фориз ва тарҷумаи 

Абдурраҳмони Ҷомӣ; 

− мавқеи шарҳи «Хамрия»-и Ҷомӣ миёни шарҳҳои дигар; 

− таъсири мавзуии ашъори Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ. 

Объекти таҳқиқро масъалаҳои омӯзиш ва таҳлилу муқоисаи ашъори Ибн 

ал-Фориз бо эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ ташкил медиҳад. 

Предмети таҳқиқ омӯзиш ва баррасии масъалаҳои таъсирпазирии 

Абдурраҳмони Ҷомӣ аз эҷодиёти Ибн ал-Фориз мебошад. 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар рисола аз таҷрибаи бузурги шарқшиносону 

адабиётшиносони хориҷиву ватанӣ, монанди М. Ҳилмӣ, М. Ғ. Ҳилол, Т. Надо, А. 

Ҳикмат, А. Зарринкӯб, С. Нафисӣ, З. Сафо, С. Хуршо, Ҳ. Разӣ, Э. Браун, А. 
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Арберри, Р. Николсон, Ян Рипка, А. Шиммел, В.М. Жирмунский, Е.Э. Бертелс, 

И.Ю. Крачковский, И.М. Филштинский, Б.Я. Шидфар, Е.Э. Брагинский, А.Е. 

Кримский, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, А. Мирзоев, Х. Мирзозода, А. 

Насриддинов, А. Абдуллоев, Т. Мардонӣ, А. Абдусаттор, Н. Зоҳидӣ, У. 

Ғаффорова, А. Сатторзода, Б. Мақсудов, М. Низомӣ ва дигарон истифода 

шудааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Рисола дар асоси усулҳои илмии таърихӣ-

муқоисавӣ ва шарҳиҳолӣ сурат гирифтааст. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаҳои асосии рисоларо тазкираҳои 

таърихиву адабӣ, китобҳои таърихи ададбиёт, нусхаи хаттӣ ва чопҳои гуногуни 

девони Ибн ал-Фориз, девонҳои сегонаи Ҷомӣ, «Ҳафт авранг», «Нафаҳот-ул-

унс», «Баҳористон», «Ад-дуррат-ул-фохира», «Ашиъъат-ул-ламаот»-и 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, шарҳҳои ашъор, бахусус, қасидаҳои «Тоия» ва «Хамрия»-и 

Ибн ал-Фориз, тарҷумаҳои арабии осори Ҷомӣ ва амсоли ин ташкил медиҳанд. 

Дар рисола, ҳамчунин, таҳқиқоти донишмандони хориҷиву ватанӣ ва мақолаҳои 

алоҳидае, ки марбут ба осори Ибн ал-Фориз ва Абдурраҳмони Ҷомӣ таълиф 

гардидаанд, истифода шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар рисола бори аввал дар адабиётшиносӣ ва 

шарқшиносии тоҷик масъалаи таъсири Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони 

Ҷомӣ, шарҳҳои Ҷомӣ бар қасоиди Ибн ал-Фориз, мавзуоти муштараки ашъори 

орифон, зиндагӣ ва фаъолияти Ибн ал-Фориз, таъсири забону адабиёти араб ба 

эҷодиёти Ҷомӣ, мақоми Ҷомӣ дар фарҳангу маънавиёти араб ҳамаҷониба таҳқиқу 

баррасӣ гардидааст. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Ибн ал-Фориз яке аз орифони машҳури араб буда, дар рушду инкишофи 

ашъори суфиёна саҳми бориз дорад ва инчунин донишмандони суфимашраби 

форсу тоҷик аз ӯ мутаассир гардидаанд; 

2. Забону адабиёт ва фарҳанги араб ба осори асримёнагии шуарову 

нависандагони форсу тоҷик таъсири бузург расонида, таълифоти Мавлоно Ҷомӣ 
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низ аз ин раванд берун нест ва осори ӯ бад-ин васила обу ранги тозае ба худ 

гирифтааст; 

3. Зикри Абдурраҳмони Ҷомӣ дар манобеи арабӣ шуҳрати ӯро миёни 

донишмандони араб нишон медиҳад; 

4. Осори хаттии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар кишварҳои араб омӯхта шуда, 

асарҳои ҷовидонаи форсӣ-тоҷикиаш пайваста ба забони арабӣ тарҷума 

мегарданд; 

5. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар баробари таъсирпазирӣ аз мавзуъ ва образҳои 

осори адибони араб, ҳамчунин бо офаридани асарҳои арзишманд дар адабиёти 

араб мақоми намоёнро ишғол намудааст; 

6. Абдурраҳмони Ҷомӣ беш аз ҳама аз шоири орифи номвари араб Ибн ал-

Фориз баҳраи вофир гирифта, дар заминаи ашъори ӯ асарҳои мондагор эҷод 

кардааст. Таъсири Ибн ал-Фориз ба осори ирфонии Абдурраҳмони Ҷомӣ хеле 

бузург аст; 

7. Дар мисоли қасидаҳои «Тоия» ва «Хамрия»-и Ибн ал-Фориз метавон 

дараҷаи таъсиргузории шоири варзидаи арабро ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ 

муайян кард; 

8. Масъалаҳои ишқу муҳаббати илоҳӣ, қурбу висоли маъшуқа, азияту озор 

ва ҳиҷрон, сабру шикебоӣ бар сахтиҳо ва амсоли инҳо ҳамчун мавзуоти 

муштарак дар эҷодиёти шоирон ба шумор меравад.  

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар он аст, ки натиҷаҳои 

бадастомада барои таҳлилу баррасии масъалаҳои гуногуни адабиётшиносиву 

шарқшиносӣ, махсусан омӯзиши таъсири мутақобилаи фарҳангу забон ва 

адабиёти арабу форсу тоҷик, таъсири шуарои алоҳидаи араб бар эҷодиёти 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, шахсияти Ибн ал-Фориз, сабку хусусиёти бадеии ашъор ва 

таъсири ӯ ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ, мазомини муштараки ашъори Ибн 

ал-Фориз ва Ҷомӣ, маъруфияти Абдурраҳмони Ҷомӣ дар фарҳангу адабиёти араб 

мусоидат хоҳанд кард. Диссертатсия барои муҳаққиқоне, ки ба таҳқиқи ашъори 

Ибн ал-Фориз ва таъсирпазирии Абдурраҳмони Ҷомӣ аз адабиёти араб 

мепардозанд, маводи фаровони назарӣ дода метавонад. 
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Инчунин маводи таҳқиқ метавонад ҷиҳати нигориши таърихи адабиёти 

форсии тоҷикӣ ва арабӣ, таърихи робитаҳои адабии миёни ду халқу фарҳанг, 

муайян сохтани таъсири адабиёти араб дар рушду такомули мавзуву сабки 

адабиёти форсии тоҷикии асри XV, дар мисоли эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ ва 

муаррифии мақоми Ҷомӣ дар адабиёти араб дар факултети филологияи тоҷик ва 

филологияи шарқ мусоидат намуда, барои омӯхтани аҳвол ва осори орифи 

маъруфи араб Ибн ал-Фориз дар факултети филологияи шарқ, мураттаб сохтани 

воситаҳои таълимӣ дар курсҳои адабиёти татбиқӣ, омода намудани таҳқиқи 

монографии ҳаёт ва осори Ибн ал-Фориз, инчунин таълими машғулиятҳо, 

лексияҳо аз курсҳои махсуси адабиёти форсии тоҷикӣ, адабиёти арабӣ ва 

адабиёти татбиқӣ барои донишҷӯён, магистрҳо ва аспирантон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва берун аз он хидмат карда метавонад.  

Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Мавзуи таҳқиқ ба шиносномаи ихтисоси 10.01.03 – Адабиёти кишварҳои хориҷии 

Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия (адабиёти араб) 

мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ дар он зоҳир 

мегардад, ки бори аввал дар адабиётшиносӣ ва шарқшиносии тоҷик масъалаи 

таъсирпазирии Абдурраҳмони Ҷомӣ аз ашъори Ибн ал-Фориз ҳамаҷониба 

мавриди таҳқиқ қарор гирифта, нақду баррасии маводи фаровони илмию адабӣ 

вобаста ба ҳаёт ва фаъолияти Ибн ал-Фориз фароҳам оварда шудааст. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Масъалаҳо ва натиҷаҳои асосии 

рисола дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии «Робитаҳои адабӣ ва 

байнифарҳангӣ» (Узбекистон, Тирмиз, 2019), «Масоили мубрами илмҳои 

педагогӣ, иҷтимоӣ-гумнитарӣ ва фанҳои дақиқ дар замони муосир» (Панҷакент, 

2019), «Заминаҳои ташаккулу ривоҷи филологияи араб дар ҷаҳони муосир» 

(Душанбе, 2021), «Илмат ба амал чу ёр гардад» (Душанбе, 2022) матраҳ 

гардидаанд.  

Диссертатсия дар ҷаласаи шуъбаи таърихи адабиёти Институти забон ва 

адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ (протоколи №2, 02.03.2021с.) ва шурои 
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олимони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ (протоколи №4, 

22.04.2022 с.) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Мазмун ва муҳтавои 

асосии рисола дар 11 мақолаи илмӣ баён гардидааст, ки аз ҷумлаи онҳо 5 мақола 

дар нашрияҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти ҶТ ва КОА-и Вазорати 

маориф ва илми ФР нашр гардидаанд. 

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

фасл, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии диссертатсия 177 

саҳифаи чопи компютериро дар бар мегирад. 
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БОБИ I 

БАРРАСИИ АҲВОЛ ВА АШЪОРИ ИБН АЛ-ФОРИЗ 

 

1.1. Зиндагиномаи Ибн ал-Фориз 

 

Ибн ал-Фориз маъруф ба «Султон-ул-ошиқин» яке аз бузургтарин 

сарояндагони шеъри суфиёна аст. Аз лақаби шоир чунин бармеояд, ки ӯ дар 

сурудани ашъори ирфонӣ ва тараннуми ишқи илоҳӣ ба мартабаи баланде 

расидааст. Ашъори ӯ бар олами ирфон бетаъсир намонда, шарҳу тавзеҳоти 

бешумори девони камҳаҷму пурмуҳтавои ӯ таваҷҷуҳу инояти арбоби андешаву 

ҳолро ба худ ҷалб намуда будааст ва тарҷумаҳои ашъораш ба забонҳои гуногуни 

ҷаҳон тақвиятбахши ин муддаост. 

Дар мавриди ҷараёни зиндагӣ ва фаъолияти Ибн ал-Фориз маълумоти 

кофиро аз тазкираҳои арабиву форсӣ-тоҷикӣ ва китобҳои таърихиву адабӣ, ба 

монанди «Вафаёт-ул-аъён»-и Ибни Халликон, «ат-Такмила ли вафаёт-ин-нақала»-

и Закиюддин ал-Мунзирӣ, «Миръот-ул-ҷинон»-и Имом Ёфиӣ, «Ал-бидояту ва-н-

ниҳоя»-и Ибни Касир, «Лисон-ул-мизон»-и Аҳмад ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, 

«Мизон-ул-эътидол» ва «Таърих-ул-ислом»-и Шамсуддин аз-Заҳабӣ, «Ан-нуҷум-

уз-зоҳира»-и Юсуф ибни Тағрӣ, «Шазарот-уз-заҳаб»-и Абдулҳай ибни Имод, 

«Бадоеъ-уз-зуҳур»-и Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Иёс, «Нафаҳот-ул-унс»-и 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Равзот-ул-ҷинон»-и Муҳаммад Боқир Хонсорӣ, дебочаи 

девони Ибн ал-Фориз ба қалами Шайх Алӣ – набераи Ибн ал-Фориз, «Ал-аълом»-

и Зириклӣ, китобҳои таърихи адабиёти араби Карл Броккелмэн, Ҷурҷӣ Зайдон, 

Ҳасан аз-Зайёт, Умар Фаррух, Ҳанно ал-Фохурӣ, Муҳаммад Зағлул Салом, 

Беҳрӯзи Акбар, Абдушукури Абдусаттор ва амсоли инҳо пайдо кардан мумкин 

аст. Аз ҷумла, Шамсуддин аз-Заҳабӣ Ибн ал-Форизро «адиби балиғ» гуфтааст 

[64, с. 109] ва ё Муҳаммад Зағлул Салом дар мавриди мақбулияту таваҷҷуҳ ба 

шеъри Ибн ал-Фориз менависад: «Воқеан уламои тасаввуф ба шеъри Умар ибн 

ал-Фориз аз лиҳози назароти суфиёнаву таълимоти ирфонӣ таваҷҷуҳ намудаанд» 

[238, с. 505]. 
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Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Нафаҳот-ул-унс» диққати хосса ба Ибн 

ал-Фориз изҳор доштааст. Дар асл услуби Ҷомӣ дар ин тазкира чунон аст, ки дар 

бораи баъзе орифон муфассал ва баъзеи дигар хеле муҷаз маълумот додааст. 

Хоссатан роҷеъ ба Ибн ал-Фориз нисбат ба дигар орифон маълумоти хеле васеъ 

оварда, ба ҳама марҳалаҳои ҷараёни зиндагияш дахл кардааст [32].  

Дар бораи девону ашъори Ибн ал-Фориз муҳаққиқону донишмандони 

Машриқзамин китобу рисола ва мақолаҳои илмии алоҳида ба табъ расонидаанд. 

М. Ҳилмӣ, Р. Ғурайб, С. Оштиёнӣ, М. Ҳусайнӣ, Б. Мошмиёнӣ, Ғ. Муҳиббӣ, М. 

Абулҳасанӣ, А. Заковатӣ, А. Абдусаттор, Т. Мардонӣ, Ш. Нуриддинова, Р. 

Қаландарова ва дигарон дар мақолаву рисолаҳои хеш роҷеъ ба зиндагиву ашъор, 

ҷаҳонбинӣ ва афкори Ибн ал-Фориз андешаву мулоҳизоти ҷолиберо пешкаш 

намудаанд. Чунончи, Мустафо Муҳаммад Ҳилмӣ дар китоби худ «Ибн ал-Фориз 

ва-л-ҳубб-ул-илоҳӣ» доир ба рӯзгору зиндагӣ ва осори Ибн ал-Фориз маълумоти 

кофӣ оварда, бештар ҷанбаҳои фалсафии эҷодиёти ӯро мавриди таҳқиқи 

ҳамаҷонибаи илмӣ қарор додааст. Аз ҷумла, бобати девони суханвари ориф 

чунин меорад: «мо ғайр аз девони суфиёнаи Ибн ал-Фориз осори дигари ӯро 

намедонем ва аҳли адабу тасаввуф бар он чунон муомала мекунанд, ки гӯё он 

оинаи ҳақиқист, ки дар сафҳаҳояш ғояти муҳаббати илоҳии шоир инъикос 

ёфтааст» [182, с. 82]. 

Аз муҳаққиқону ховаршиносони Мағрибзамин, ки перомуни ҷараёни 

зиндагӣ, ашъор, тарҷума, шарҳи қасоид ва ҷаҳонбинии Ибн ал-Фориз пажуҳишу 

тадқиқот анҷом додаанд, метавон Е.Э. Бертелс, Ҷ. Ҳаммер, И. Маттео, К. 

Наллино, М.Р. Дубоис, М. Казуё, С. Усейнова ва дигаронро ном бурд. Аз ҷумла, 

С. Усейнова дар рисолаи номзадии худ таҳти унвони «Ибн ал-Фарид и традиции 

арабской поэтичской культуры» аз ошноии аврупоиён бо Ибн ал-Фориз ва 

ашъори ӯ чунин иброз доштааст: «Сухан аз Ибн ал-Фориз дар манотиқи Шарқи 

мусулмонӣ ва шарҳҳои зиёди донишмандони асримиёнагии арабу форс ба девони 

ӯ бар он мусоидат намуд, ки аллакай дар давраи аввали густариши арабшиносӣ 

дар Аврупо бо осори шоир хуб ошноӣ дошта бошанд» [154, с. 7]. 
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Ҳамчунин, баъзе аз ашъор ва қасоиди Ибн ал-Фориз дар Ғарб аз ҷониби 

муҳаққиқон ба забонҳои гуногун тарҷума шудаанд. Бори нахуст, соли 1638 

Фабрикос, олими ҳолландӣ, бахше аз ашъори Ибн ал-Форизро ба забони ҳоландӣ 

тарҷума намуд. Сипас, соли 1845 Ҳаммер Пургштам, мусташриқи олмонӣ, 

қасидаи «Тоияи кубро»-ро пурра ба забони олмонӣ тарҷума кард, ки, ба андешаи 

Рейнолд Николсон, тарҷума баъзан аз асли матн дур мондааст [264]. Игназио ди 

Маттео, мусташриқи итолиёӣ, низ қасидаи «Тоияи кубро»-ро тарҷума ва бар он 

муқаддимаи муфиде навиштааст [261]. Ахиран, соли 1952 мусташриқи англис 

Артур Ҷон Арберри Девони Ибн ал-Форизро дар асоси нусхаи хаттии нодири 

китобхонаи «Маҷмуаи Честер Беттӣ» (Chester Beatty Collection) ба забони 

англисӣ бо замимаи шарҳи луғавиву суфиёна интишор сохт [258]. А.Ҷ. Арберрӣ, 

аз ҷумла, дар мавриди нашри тарҷумаи ҷадиди худ қайд мекунад, ки «ин тарҷума 

аз тарҷумаҳои пешинаи баҳснок бо фарогирии ёддоште чанд фарқ мекунад. 

Ёддошти мазкур бо мақсади ҳаллу фасли масъалаҳои пӯшидаву печида илова 

гардида, дар он бо равиши махсус ба муаммоҳои Ибн ал-Фориз дахл карда шуд, 

ки ҳалли онҳо бештар ҷанбаҳои ҳиссиву отифиро тақозо дорад» [258, с. 8]. 

Бо назардошти маълумоти зикргардида, ҷараёни зиндагӣ ва ҷанбаҳои 

фаъолияти Ибн ал-Форизро дар адабиётшиносӣ ва шарқшиносии тоҷик 

наметавон ҳамаҷониба омӯхташуда донист. Бинобар ин, саъй мегардад, ки дар ин 

фасл ҳама ҷанбаҳои зиндагиву фаъолият ва сайру сулуки Ибн ал-Фориз мавриди 

омӯзиши мукаммал қарор дода шавад.  

Рӯзгори Ибн ал-Фориз ба замони ҳукумати ду сулолаи бузург дар Миср: 

Фотимиён (909-1171) ва Айюбиён (1169-1525) рост меояд. Қабл аз вилодати ӯ, 

вазъи дохилии Миср ноором ва лаҳзаҳои охири аз байн рафтани давлати 

Фотимиён буд, ки ҳудуди беш аз 200 сол ҳукумат карданд. 

Замони зиндагиву фаъолият ва рушду камолоти Ибн ал-Фориз даврони 

салтанати азиму оламшумули Салоҳуддини Айюбӣ (1137-1193)-ро дар бар 

мегирад, ки таърих қаблан чунин муваффақиятҳои беназиру рангорангро дар 

соҳаи илму адабу фарҳанг, ҳунармандиву меъмориву бинокорӣ ва амсоли инҳо 

шоҳиду гувоҳ набуд. Ҳамчунин, дар ин даврон ирфону тасаввуф ва аҳли суфия 
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соҳиби мақому манзалат ва мавриди таваҷҷуҳу эҳтироми ҳокимону амирон қарор 

гирифт, ки Ибн ал-Фориз низ аз ин икрому эъзоз баҳраманд буд.  

Муҳити илмиву фарҳангӣ аз омилҳоест, ки ба андешаву ҷаҳонбинии шоири 

ориф бетаъсир намонда, дар фазои амну озодии тасаввуф умр ба сар бурда, 

ашъори орифонаи зебо эҷод намуд. 

Аксари муҳаққиқону пажуҳишгарон зиндагиву фаъолият ва эҷоди шоири 

орифро дар се марҳала хулоса кардаанд, вале тазкираи «Нафаҳот-ул-унс»-и 

Абдурраҳмони Ҷомӣ яке аз сарчашмаҳои нодир барои омӯзиши аҳволи Ибн ал-

Фориз аст, ки лаҳзаҳои охири ҳаёти суханвари орифро муфассал баён кардааст. 

Бинобар ин, саъй мегардад, ки марҳалаҳои ҳаёту фаъолияти Ибн ал-Фориз дар 4 

бахш ба тафсил мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шавад. 

Бахши аввал. Вилодат, наврасӣ ва ҷавонӣ 

Номи пурраи суханвари ориф Шарафуддин Умар ибни Абулҳусайн ибни 

Муршид ибни Алӣ, мулаққаб ба Ибн ал-Фориз ва маъруф ба «Султон-ул-

ошиқин» бо кунияҳои Абуҳафс ва Абулқосим шинохта шудааст. Ибни Халликон 

[13, с. 456] ва Ибни Тағрӣ [12, с. 288] исми Ибн ал-Форизро бо фатҳаи «ро» 

овардаанд, ки мухолифи қавоиди забони арабӣ буда, вожаи « الفاِرض» исми фоъил 

(иҷрокунандаи амал) ва бар вазни «الفاِعل» ба касри « ع» меояд ва он чӣ ки Ибни 

Халликон ва Ибни Тағрӣ гуфтаанд, мухолифи ин қоида аст.  

Ибн ал-Фориз, тибқи ахбори аксари муаррихон, соли 576ҳ./1181м. дар 

маҳаллаи Қарофаи Миср ба дунё омадааст. Муаллифи «Шазарот-уз-заҳаб» 

таърихи вилодати ӯро соли 575ҳ./1180м. гуфтааст, вале бинобар андешаи 

бештари муҳаққиқон, қавли аввал саҳеҳтар аст.  

Адабиётшиносон дар мавриди насаби Ибн ал-Фориз «ҳамавийуласл»-у 

«мавлидулмиср» гуфта, чунин зикр менамоянд, ки падараш Абулҳасан Алӣ аслаш 

аз билоди Ҳамоти Шом буда, ба Миср ҳиҷрат намуда, он ҷо иқомат ва сипас, дар 

илми фиқҳ машҳур мегардад [182, с. 32]. Аз ин рӯ, муаррихон Ибн ал-Форизро 

ҳамавиасл низ ном бурдаанд. Дар ин маврид фарзияи дигаре ҳам вуҷуд дорад, ки 

далолат бар асли Ибн ал-Фориз мекунад. Ин руъёи шоири ориф мебошад, ки 
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мувофиқи он вайро ба қабилаи Ҳалимаи Саъдия, дояи Паёмбар Муҳаммад (с) 

нисбат медиҳанд [16, в; 7а].  

Падарбузурги Ибн ал-Фориз низ, гумон меравад, ки аз пирони аҳли тасаввуф 

буда, муридони зиёде доштааст, зеро ӯро бо номи Муршид мешиносанд. Дар 

тасаввуф муршид лақаби машоихи бузург буда, тарбият ва раёсати гурӯҳе аз 

суфиёнро ба уҳда дорад [247, с. 1689].  

Падари Умар, Алӣ аз фозилони аҳли илму дониш ва зуҳду тақво буд. Худи 

Ибн ал-Фориз падарашро чунин васф намудааст: «Ӯ аз бузургони илму амал буд» 

[16, в; 4б]. Падараш аз Ҳамот ба Миср омада, пас аз чанде ба мансаби қозигӣ 

мерасад. Азбаски дар тақсими мероси шаръӣ миёни занону мардон ботаҷриба 

гардида буд, ӯро «Фориз» ном мебурданд ва насаби «Ибн ал-Фориз» низ аз ҳамин 

ҷо бармеояд. Мустафо Ҳилмӣ сабаби ҳиҷрати ӯро дар масоили иҷтимоию 

иқтисодӣ медонад, зеро соли 565ҳ./1170м. дар Ҳамот заминларзаи шадиде рух 

дода буд, ки боиси харобию валангор шудани шаҳру билод гардид [182, с. 34]. 

Абушома аз Ибн ал-Асир дар мавриди ин заминларза ривоят мекунад, ки «12-уми 

моҳи шаввол (соли 565ҳ./1170м.) заминларзаи шадиде рух дод, ки мардум қабл аз 

он чунин заминларзаро надида буданд. Он бештари шаҳрҳои Шому Мисру Ҳиҷоз 

ва Мавсилу Ироқро фаро гирифт, ки бузургтарину сахттарини он дар Шом воқеъ 

гардид. Он ҷо шаҳрҳои Баълабакку Ҳимсу Ҳамот, Шайзару Баърин ва дигар 

ҷойҳо хароб гардида, девору қалъаҳо вайрон гаштанд, хонаҳо ба болои 

соҳибонашон афтоданд ва ончунон мардуме ҳалок гардид, ки ҳисобу шумори он 

натавон кард» [22, с. 100-101]. Пас аз чунин ҳодисаҳо падари Ибн ал-Фориз сӯйи 

Миср сафар ихтиёр намуд, зеро Миср минтақаи ободтару мутамаддину 

илмпарвар буд.  

Ибн ал-Фориз муқаддамоти улумро назди падар фаро гирифтааст. Падараш, 

ки марди олиму порсо буд, гоҳе писарашро бо худ ба маҷлисҳои ҳукму қазо 

мебурд. Бегумон, ахлоқу порсоии падар ба фарзанд асар намуда, завқи ирфону 

тасаввуфро дар дили Умари ҷавон бедор намуд. Албатта, ин хислату сифатҳои 

падару бобояш дар тарбияи руҳиву равонии ӯ бетаъсир намондааст.  
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Муаллифи «Шазарот-уз-заҳаб» ин марҳалаи наврасии орифро чунин ба 

қалам додааст: «Ибн ал-Фориз дар канори падар дар доираи покиву порсоӣ, 

ибодату диндорӣ ба воя расида, либоси зуҳду қаноат пӯшид. Чун ба ҷавонӣ 

расид, аз фиқҳи шофеӣ дарс гирифта, илми ҳадисро аз Ибни Асокир, Ҳофиз 

Мунзирӣ ва дигарон омӯхт. Баъд ба хилватнишинӣ ва роҳи тасаввуф рӯй овард» 

[19, с. 149]. Ӯ дар ин муддат ба кӯҳи Муқаттами водии Мустазъафин, ҷониби 

шарқи Қоҳира меравад ва он ҷо ба зуҳду риёзат машғул мегардад. Ба қавли 

Булъишор Мурсалӣ, муаллифи рисолаи «Аш-шеър-ус-суфӣ фӣ завъ-ил-қироот-

ин-нақдият-ил-ҳадиса – Ибн ал-Фориз – намузаҷуҳ», ба кӯҳи Муқаттам рафтани 

Ибн ал-Фориз тасодуфӣ нест, зеро ӯ аз таълимоту масоили динӣ хуб огоҳ буд ва 

ин амрро чун «сухан гуфтани Мӯсо (а) бо Худованд дар кӯҳи Тур» таъвил 

намудааст ва бинобар каломи Худованд:  

« ْبنَاه  نَِجيًّاطُّوِر اْلَ َجانِِب ال ِمْن َونَادَْينَاه   ْيَمِن َوقَرَّ » (Ва ӯро аз ҷониби рости кӯҳи Тур нидо 

додем ва наздикаш сохтем, то бо ӯ роз гӯем.) (Сураи Марям, ояти 52.) [242, с. 

17]. 

Ин марҳалаи сайру сулуки Ибн ал-Форизро Шайх Алӣ аз забони худи 

суханвари ориф ин гуна баён намудааст: «Дар аввали сайру саёҳат аз падарам 

иҷозат мепурсидам ва дар водии Мустазъафин, кӯҳи Муқаттам мемондам, сипас, 

аз ҷиҳати накӯиву мурооти қалби вай [падарам] ба наздаш бармегаштам, ӯ аз 

бозгашти ман хушҳол мегардид. Падарам маро дар маҷлисҳои қазову мадориси 

илм ҳамроҳи худ менишонд. Ман ин корро чандин маротиба, то он ки падарам 

вафот ёфт, идома додам [16, в; 4б-5а]. Абдурраҳмони Ҷомӣ низ дар тазкираи 

«Нафаҳот-ул-унс» айнан ба ҳамин масъала ишора кардааст [32, с. 521]. Бояд зикр 

кард, ки матолиби «Дебоча» дар бисёр маврид ба матни «Нафаҳот» наздикӣ 

дорад. 

Дар ҳамин марҳала падари Ибн ал-Фориз вафот мекунад. Абдурраҳмони 

Ҷомӣ ҳолате, ки падари Ибн ал-Фориз вафот мекунад, аз забони ориф нақл 

мекунад: «Ва чун падар вафот ёфт, ба таҷриду саёҳату сулуки тариқати ҳақиқат 

билкуллия бозгаштам, аммо бар ман ҳеҷ чиз аз ин тариқ фатҳ намешуд» [32, с. 

521].  
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Албатта, ин омилҳо дар шакл гирифтани шахсияти Ибн ал-Фориз таъсири 

амиқ гузошта, чунонки аён гардид, дар маҷолиси илм бо падар ширкат меварзид 

ва барои худ бардоштҳое мегирифт. Ӯ ба тадриҷ бо ирфону тасаввуф рӯй овард. 

Аммо чунонки шоири ориф худ ишора мекунад, дар роҳи тасаввуф ва тариқат бар 

ӯ ҳеҷ кӯшоишу бароре даст надод. 

Бахши дуюм. Сафар ба Макка 

Ин марҳалаи муҳимтарин дар ҳаёти Ибн ал-Фориз мебошад, зеро ӯ дар 

Макка ашъори ирфонии худро эҷод намуда, ба дараҷоти баланди илмию фаннӣ 

расид ва ҳамон «фатҳ»-еро, ки ҷустуҷӯ менамуд, пайдо кард. Аз ин лиҳоз, 

метавон ин марҳаларо «марҳалаи фатҳ» низ номид. Қабл аз ин, Ибн ал-Фориз бо 

вуҷуди ҷуҳду гӯшанишинӣ дар Қоҳира ба мақоми фатҳ ноил нагардид ва пас аз 

мулоқоташ бо пирамарде роҳи мусофират ба Маккаро пеш гирифт. 

Қиссаи мулоқоти шоири орифро бо пирамард набераи Ибн ал-Фориз аз 

забони худи ӯ дар муқаддимаи девонаш овардааст ва ҳар ки ба ин қисса ишорат 

мекунад ва ё аз он иқтибос меорад, сарчашмааш муқаддимаи Шайх Алӣ мебошад. 

Махсусан Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Нафаҳот-ул-унс» аз ҳамин манбаъ васеъ 

истифода кардааст. Шайх Алӣ зикр мекунад: «Рӯзе [Ибн ал-Фориз] пас аз сайру 

сулук ба мадраса [мадрасаи Суюфияи ҳанафӣ] барои вузу сохтан дохил шудам, 

пирамарди баққолеро дидам, ки бетартибона вузу месохт: дастону пойҳояшро 

шуст, сарашро масҳ кашид, сипас, рӯяшро шуст. Ба ӯ гуфтам: «Эй пирамард, ту 

дар ин синни умр дар диёри ислом, дар мадраса, миёни фақеҳони мусулмон вузуи 

ғайришаръӣ менамоӣ?» Бар ман нигариста, гуфт: «Эй Умар, дар Миср барои ту 

фатҳ муяссар намегардад, дар Ҳиҷозу Макка, Худо шарафашро зиёд гардонад, 

фароҳам хоҳад гашт, қасди он ҷойро кун, ки ҳоло дар ҳақиқат замони фатҳ фаро 

расидааст» [16, в; 5а].  

Шайх Алӣ ва аксар тазкиранависон номи ин пирамардро зикр накарда, аз ӯ 

танҳо ба унвони «Шайхи Баққол» ёд кардаанд, аммо Ибн аз-Зайёт номи ӯро 

Шайх Абулҳасан Алӣ Баққол [200, с. 297] ва Ибни Иёс Шайх Муҳаммад Баққол 

овардаанд [11, с. 81]. 



22 

Мустафо Ҳилмӣ дар бораи ин мард қайд мекунад, ки «шояд Баққол лақаби 

он Шайх буда, ба тиҷорати меваҷот машғул будааст ва ин лақаб бар ӯ ҳамчун ном 

гардида бошад [182, с. 47]. «Танҳо медонем, ки шеваи маломатиаш, - менависанд 

С. Мирқодирӣ, А. Мирқодирӣ дар бораи ин шайх, - мавриди писанди Ибн ал-

Фориз воқеъ шуд ва бар афкори вай партав афканд» [18, с. 10]. 

Пас аз ин, Ибн ал-Фориз дар ғайри моҳҳои ҳаҷ соли 613ҳ./1217м. ба Макка 

сафар кард. Вақте ба Макка дохил шуд, гуфт: «инак ба ман фатҳу кӯшоише даст 

дод» [16, в; 5б]. Ин ҳиссиёти отифӣ ва таассуротро суханвари ориф аз дидани 

Макка дар қасидаи «Долия»-и хеш чунин изҳор доштааст: 

حْ  َسميري يا ِ وحي،  ، بمكَّة َرو  إْسعادي  في َرِغْبتَ  إنْ  ، شاِديا        ر   

ي وَزادي ِوْردِ  الَمسيلِ  وَسبيل        ثَراَها،  ِسْربي وِطيبى فذََراها  

قامي      ق ْدسي،  ِمعراج  ي وأ نسِ  هافي كانَ  [71, 92] بادِ  ، والفتح   الَمقام   وم      

(Тарҷума: эй ҳамрози шаби ман, агар дар хушбахтсозии ман майл дорӣ, 

руҳамро дар Макка шодмону хурсанд гардон!  

Пас қалби ман ҳавои ӯ дораду хуррамии он шодии ман аст, ҷӯйҳои ҷории он 

зикру тӯшаи ман аст.  

Дар он ҷо унсу меъроҷи қудс ва ҷойгоҳи мақому фатҳ ошкоро ҳаст.) 

Ибн ал-Фориз тамоми боду хоку нишонаҳои ҷоришавии оби Маккаро 

муқаддас дониста, бо дидану эҳсоси он худро ба хостаҳояш расида тасаввур 

мекард. Дар мавриди шарҳи байти охир овардаанд, ки «мурод аз «меъроҷи қудс» 

боло рафтан дар зинаҳои камол ва то иззату ҷалол расидан ва мурод аз «мақом» 

мақоми Иброҳим (а) аст, яъне мақоми Иброҳим (а) ҷойи иқомати ман аст» [168, с. 

134].  

Суханвари ориф ин айёмро дар паҳлуи Байтуллоҳ ба риёзату ибодат сипарӣ 

мекунад. Ин марҳаларо Мавлоно Ҷомӣ дар «Нафаҳот» аз забони Ибн ал-Фориз 

чунин зикр кардааст: «Дар кӯҳҳову водиҳои Макка саёҳат мекардам, то он ки ба 

водие муқим шудам, аз он ҷо то Макка даҳ шабонарӯз роҳ буд. Ва салавоти 

хамсаро дар Ҳарами шариф ҳозир мешудам» [32, с. 522]. 
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Ибн ал-Фориз ҳангоми дар водиҳои Макка будан, бо ҳайвонҳои дарандаву 

ваҳшӣ унс дошта, қариб ки бо мардумон ҳамнишинӣ намекард, ба ҷуз он 

лаҳзаҳое, ки бо ҳам барои намозҳои панҷгона мерафтанд. Ӯ бо ҳайвонҳои ваҳшӣ 

хеле унс гирифта буд ва аз ҳамнишиниву улфат бо инсонҳо хавф дошт. Худи ӯ аз 

ин наздикиву улфат ин гуна ёд мекунад: 

ب ِيكِ  وجنَّبني عاِشرى  َوْصلَ  ح  َعشيرتي. قطعَ  عشت   ما ، وَحبَّبَني      م   

تي. احي، وارتي  عقلي، و  يشباب      أربعٍ:  ب عد   ، أْرب عي عنْ  ، وأبعَدَني ، وِصحَّ  

[ 17, 27] َوْحشتي اإلنس منَ  إذ  أنسي وبالَوحِش       الفال،  إلى سكون   ، أوطاني بعدَ  ، ليف  

(Тарҷума: муҳаббати ту чунон ба ман писандида гашт, ки маро аз висоли 

хонаводаам дур карда, бидуни наздиконам зистанро омӯзонид.  

Маро аз манзил ва аз чаҳор чиз дур кард: ҷавониву фарзонагӣ ва роҳату 

сиҳҳатӣ.  

Пас аз дурӣ аз манзилу мақомам, ба биёбон майл кардаму бо ваҳшиҳо унс 

гирифтам ва аз инсонҳо хавфам омад.) 

Танҳонишинӣ ва дурӣ аз мардум ба Ибн ал-Фориз илҳому ҳавои тоза ато 

кард. Наздикиву унс гирифтани шоир бо ваҳшиҳо ӯро ба тафаккуру андеша дар 

офаридаҳои Худованд мерасонад, меҳру муҳаббатро дар замири ошиқ инкишоф 

мебахшад ва орифи суханварро ба фатҳу кушоиш наздик месозад. Дар ин абёт 

анвои гуногуни санъати ҷинос, аз ҷумла ҷиноси хат ё тасҳиф, таҳриф ё 

муҳарраф, ноқис ва санъати тибоқ ё тазод ба кор рафтааст. 

«Вай [Ибн ал-Фориз-Х.А.] дар ин муддат, – қайд мекунад Содиқ Хуршо, – 

мусоҳабат бо вуҳушро бар муошират бо инсонҳо тарҷеҳ медиҳад ва шабҳои 

худро дар дили дахмаҳо ва сӯрохии кӯҳҳои атрофи Макка ба ибодат сипарӣ 

мекунад» [47, с. 27].  

Вақтҳое ки Ибн ал-Фориз ба Ҳарам ташриф меовард, гоҳ-гоҳ бо уламову 

муҳаддисон ва шахсони шариф ҳамсуҳбат мешуд. Ҳамчунин, дар мавриди 

ҳамсуҳбат бо вуҳуш қавлест, ба гунае муболиғаомез, ки гӯё Ибн ал-Форизро 

шери бузурге ҳамроҳӣ карда, бо ӯ суҳбат мекардааст. Шайх Алӣ дар робита ба ин 

қавл аз номи Ибн ал-Фориз чунин меорад: «Машоихи бузурги муҷовири Ҳарами 
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шариф дар таҷҳизи маркабе, ки ман доштам, суҳбат мекарданд. Ногаҳон маркаб 

дар назди дарвозаи Ҳарам падид омад ва эшон ӯро диданд ва шуниданд, ки ӯ 

мегуфт: Эй амирдам, биншин! Пас онҳо, астағфируллоҳ гуфта, сарҳояшонро 

бардошта, аз ман маъзаратхоҳӣ карданд» [16, в; 5а]. 

Ҳамин гуна, шуҳрату овозаи Ибн ал-Фориз дар Макка вирди забони мардум 

гардид. Макка, ки сарзамини муқаддас аст, уламову донишмандон ва 

мутафаккирони машҳури дунёро дар худ ҷамъ меоварад. Аз ҷумла, Мустафо 

Ҳилмӣ дар ин айём аз мулоқоти Ибн ал-Фориз бо орифи машҳур Шаҳобуддин 

Умари Суҳравардӣ (1145-1235), муаллифи асари ирфонии «Ҳикмат-ул-ишроқ» ва 

муассиси тариқаи «суҳравардия» ёдовар шудааст [182, с. 50]. 

Мулоқоти Ибн ал-Фориз бо ин орифи шинохта ва уламои бузурги дигар ба 

руҳу равони шоири ориф нуру сафои дигар бахшид. Ин ҷо метавон ду омилеро 

зикр намуд, ки дар рушди маънавиёт ва «фатҳу барор»-и Ибн ал-Фориз саҳми 

бориз гузоштаанд. Аввал, хилватнишиниву гӯшанишинӣ ва дурӣ аз мардумон ва 

дуюм, ҳамнишиниву ҳамсуҳбат ва мубодилаи афкор бо ҳоҷиёне, ки аз аҳли илму 

адабу ирфон буда, дар таърихи тасаввуф шуҳрати оламшумул касб намудаанд.  

Аҳаммияти дигари ин марҳала аз он иборат аст, ки Ибн ал-Фориз бештари 

ашъорашро дар Макка ва кӯҳу водиҳои атрофи он эҷод намудааст. Дар ҳақиқат, 

солҳое ки шоири ориф дар ин сарзамин умр ба сар бурд, дар зиндагии руҳиву 

маънавӣ ва хоссатан, фаъолияти эҷодии ӯ таъсири амиқ гузошт. Муаллифи асари 

«Ибн ал-Фориз ва-л-ҳубб-ул-илоҳӣ» дар мавриди эҷодиёти ин давраи Ибн ал-

Фориз менависад, ки «аҳли Макка дар мактабҳо ба фарзандонашон қасоиди Ибн 

ал-Форизро таълим медоданд ва субҳгоҳон онҳоро дар биноҳои баланди эъломӣ 

месуруданд [182, с. 48].  

Яке аз қасидаҳое, ки Ибн ал-Фориз дар Макка иншо намудааст, бо ин матлаъ 

оғоз меёбад: 

،  ، الغَْورِ  جانِبِ  منْ  بدا ، ق  رْ أبَ  [ 15, 166] البراقِع   ، ليلي وجهِ  عنْ  ، اْرتَفَعتْ  أمِ       المع   

(Тарҷума: оё нури дурахшанда аз ҷониби ғор тобид, ё аз чеҳраи пӯшидаи 

Лайлӣ тулуъ кард?) 
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Қасидаи мазкур аз 60 байт иборат буда, дар нусхаи дастнависи девоне, ки 

дар китобхонаи Малик Сауд таҳти рақами 811 маҳфуз аст, бахши азими абёти он 

мафқуд шудаанд, танҳо 25 байти қасида то байти зерин оварда шудааст: 

ون   حَ ْفرَ ويَ  تَيَّم ،  ويَحيَا ، َمْحز  [ 61ب ,100] ساِمع   ، ويلتَذَّ  م شتاق   ويأنَسَ       م   

(Тарҷума: ғамгин шодон мегардаду (шоири) дар муҳаббат бехудгашта зинда 

мешавад ва муштоқ унс мегираду шунаванда лаззат мебарад.) 

Дар девонҳое, ки минбаъд ба табъ расидаанд, ин миқдор байти қасида оварда 

шуда, сипас, дар авроқи охири девон қасидаи мазкур алоҳида бидуни тартиби 

риояи ҳарфи равӣ ҷой дода шудааст, ки абёти мақтаи он бо дуову талаби самимӣ 

ва умеду боварӣ чунин анҷом меёбад:  

تسارع   ، الولياءِ  لوب  ق إليها      تي الَّ  ، رؤيتكَ  حبابِ ال  معَ  أنِْلنا  

ود كَ       َزائِد ،  ، وفَْضل كَ  َمقص ود   فبَاب كَ  كَ ، وَعف  َمْوجود   وج     [17,  145]  َواِسع   و 

(Тарҷума: моро ҳамроҳи дӯстонамон ба дидорат, ки қалбҳои авлиё ба сӯйи 

он моиланд, ноил гардон.  

Даргоҳи ту мақсуди мост, лутфу саховати ту бениҳоят буда, афву 

бахшоиши ту фароху васеъ аст.) 

Ҳангоме ки шоири ориф дар Макка буд, моҳҳои рамазони муборакро хеле 

бомуҳаббату самимона истиқбол мекард. Ҳамеша ба тоату ибодат ва дуову 

ниёиш пардохта, дар ин муддат ба дашту водиҳо намерафт. Шайх Алӣ ва 

ҳамчунин Рӯз Ғурайб, муаллифи рисолаи «Ибн ал-Фориз ва «Тоиятуҳ», роҷеъ ба 

чӣ гуна гузаронидани Ибн ал-Фориз моҳҳои рамазони шарифро чунин овардаанд: 

«Шайх моҳи рамазонро дар Ҳарам мегузаронид ва ба сайру сулук набаромада, 

шабзиндадорӣ мекард» [16, в; 18в], [191, с. 22]. Дар қасоиди Ибн ал-Фориз доир 

ба ин марҳалаи зиндагии ӯ низ ишора рафтааст: 

ه   ، َرَمضان   ، َهَواك مْ  في [ 71, 8]  إْحياٍء وَطيْ  بين ما ، يَنقَضي      ع ْمر   

(Тарҷума: рамазон дар ишқи Ту умрашро миёни шабзиндадориву фараҳи 

қалб мегузаронад). 
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Ҳамин гуна, Ибн ал-Фориз баъд аз 15 соли айёми фатҳу сурур, рушду 

баркамолии руҳиву равонӣ ва ноил гаштан ба ғояту ҳадафи ниҳоии хеш озими 

Қоҳира мегардад. 

Аҷиб он аст, ки бозгашти ӯ низ боз бо ишораи ҳамон Шайхи Баққол сурат 

гирифтааст. Мавлоно Ҷомӣ ин бозгаштро аз нигоҳи Ибн ал-Фориз чунин баён 

кардааст: «Понздаҳ сол бар ман гузашт, ногоҳ овози он Шайхи Баққол ба гӯши 

ман омад, ки: «Ё Умар, таол ила-л-Қоҳира, аҳзир вафотӣ!» (Эй Умар, ба 

Қоҳира биё, дар ҷанозаам ҳозир шав!). Ба таъҷили тамом ба вай омадам, дидам, 

ки муҳтазар (ба болини марг) аст. Бар вай салом гуфтаму вай низ бар ман салом 

гуфт. Диноре чанд ба ман дод, ки «ба ин такфину таҷҳизи ман кун!..... Чун вай 

вафот кард, ба васияти вай амал кардам» [32, с. 522-523]. 

Бахши сеюм. Бозгашт ба Қоҳира 

Вақте Ибн ал-Фориз ба Қоҳира баргашт, пайваста аз он футуҳоту камолоти 

руҳӣ сухан мегуфт. Ин марҳалаи ҳаёти ӯ бо сӯзу гудоз ва ғаму андуҳи зиёде якҷо 

буд. Албатта, дурӣ аз лаззатҳои руҳии айёми «фатҳ» ва ёди рӯзҳои хушиқомат 

дар он сарзамини муборак ӯро қарини ҳузни амиқ карда буд. Дар қасидаҳои ӯ ба 

он таассуроте, ки аз Ҳиҷоз барояш монда буд, ишороти зиёд рафтааст. Аз ҷумла, 

дар қасидаи «Долия» аз маконҳои муқаддас, чун Каъбаву Сафову Марва, Рукну 

Мақому Замзам ва Ҳаҷару Ҳатим ёд мекунад: 

ْكنِ ، و بالَحِطيمِ  َسما  قَ  الِعبَادِ  َمْسعَى ،  ، والَمْرَوتَينِ  تارِ       والَْس  ، الرُّ  

ْستََجابِ  زابِ       ي المِ  ،و  والِحْجرِ  ، الجنابِ  وِظاللِ  ادِ  ، والم  للق صَّ  

[ 17, 93] دِ س عَا  ِمنْ  تحيَّة   ، ِلف ؤادي      إالَّ وأْهدَى،  البَشامَ  َشِمْمت   ما  

(Тарҷума: савганд ба Ҳатим, Рукн, пардаҳо ва Марватайн (пардаҳои Каъба 

ва Сафову Марва), ки ҷойи саъйгоҳи бандагон аст.  

Ва қасам бар сояҳои канора (-и Каъба), санги Каъба ва новадону маконе, ки 

дуои ҳоҷатмандон мустаҷоб мегардад.  

Хушбӯйиро истишмом накардаам, танҳо саломест, ки аз ҷониби Суод ба 

қалбам эҳдо карда шуд.) 
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Чунин ашъори ориф, бино бар қавли муаллифи рисолаи “ал-Бадиъ фӣ шиър 

Умар ибн ал-Фориз”, “ба шакли номаҳо буданд, ки гӯё ба маъшуқааш тавассути 

корвониён ба Ҳиҷоз мефиристод ва ҷавобҳои фараҳбахши хушбоду ҳаворо 

мунтазир мешуд” [243, с. 13]. 

Шоир пас аз бозгашт саҳни Хитобаи масҷиди ҷомеаи Азҳарро макони 

сукунат интихоб намуда, узлатнишиниву ибодат ва сайри руҳии хешро дур аз 

мардум анҷом медод. Марҳалаи дуюми ҳаёти шоир ба ӯ чунон таъсир намуда 

буд, ки ашъори баъд аз сафари Ҳиҷоз эҷодкардаи ӯ аз ашъори қаблияш тафовути 

бузург дошт. Албатта, рӯзҳоеро, ки дар Ҳиҷоз бо сайри руҳиву маънавӣ сипарӣ 

намуд, пас аз бозгашт бо ҳасрату надомату пушаймонӣ ёд мекард. Ӯ чунин 

рӯзҳоро орзуву таманно мекард, ки агар ин лаҳзаҳо баргарданд, чӣ амалҳоеро 

анҷом хоҳад дод. Чунончи, дар ин абёт бо ҳасрату надомат мегӯяд: 

[ 17, 116] الضاِلع   ت ِجنُّ  ما ، س لَْيَمى بِذْكرِ       ي ْبِرد وا،  ، بِمكَّةَ  ، يحابيأ صَ  لعلَّ   

(Тарҷума: Кош, рафиқчаҳои ман (исми тасғири «асҳоб») дар Макка бо ёди 

хотираи Салмояк (тасғири «Салмо») оташи ишқамро, ки дар қалбам вуҷуд 

дорад, хомӯш месохтанд.) 

Чунин оҳанги калом дар ашъори қабл аз сафар ба Маккаи Ибн ал-Фориз 

мушоҳида намешуд. Ҳамаи ин нишонаҳои эҳсосоту интизорӣ ва хоҳиши дубораи 

сафар дар қасоиди суханвари ориф пас аз бозгашт ба Миср падид омадаанд. 

Чунонки дар ин абёт низ ишора шудааст: 

ظ وظ   َعنها نيلَتْ نَقَ  ذ ْت  ، الح  أْوَرادي  تَد مْ  ، ولم َواِردَاتي      فَج   

مان   يَْسَمح   لَوْ  آهِ  [ 17,  93] يَادي أعْ  لي ع ودَ تَ  أن فعََسى      بعَْوٍد،  الزَّ  

(Тарҷума: бахту насиб маро аз он (Макка ба Миср) овард ва маонии ирфонӣ 

қатъ гардиду вирду зикри ман идома наёфт!  

Кош, ки дунё дубора барои бозгашт иҷозат медоду он рӯзҳои хушҳолӣ 

бармегашт!) 

М. Ҳилмӣ низ дар рисолаи хеш ба тафовутҳои ашъори мисриву ҳиҷозии 

шоири ориф таъкид кардааст [182, с. 49-50]. 
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Ибн ал-Фориз дар ин айём мавриди эҳтироми самимии ҳокимони Айюбӣ, 

амирону дарбориён ва хоссу ом қарор гирифта буд ва бахусус, Султон Малик 

Комил ба ӯ эҳтирому эҳтимоми зиёд дошт. 

Ӯ пас аз ноил гаштан ба фатҳ ва сафар ба диёри худ тавониста, ки девони 

худро такмил дода, ба анҷом расонад. 

Бахши чорум. Вафоти шоир 

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар тазкираи ирфонии «Нафаҳот-ул-унс» оид 

ба лаҳзаҳои вопасини умри Ибн ал-Фориз бештар таваққуф намудааст. Ин 

марҳала дар «Нафаҳот-ул-унс» бо зикри Шайх Бурҳониддин Иброҳими Ҷаъбарӣ 

(ваф. 1302) алоқамандӣ дорад. Мавлоно Ҷомӣ дар «Нафаҳот» Ҷаъбариро «соҳиби 

оёти зоҳира ва мақомоти фохира» гуфтааст [32, с. 527].  

Ҷомӣ зимни иншои ин лаҳзаҳо аз «Дебоча»-и девон, ки ба қалами Шайх 

Алӣ тааллуқ дорад, истифода намудааст. Муқоисаи ин матнҳо нишон медиҳад, ки 

матни «Нафаҳот», бо истиснои баъзе мавзеъҳое, ки пасу пеш омадаанд, қариб 

айнан тарҷумаи матни «Дебоча» аст. 

Абдурраҳмони Ҷомӣ сакарот ва ҷанозаи Ибн ал-Форизро аз забони Шайх 

Иброҳими Ҷаъбарӣ чунин ҳикоят мекунад: «Дар навоҳии Ҷаъбар дар саёҳат 

будам ва бо худ ҳадиси илтизоз ба фано дар муҳаббат мекардам. Ногоҳ марде чун 

барқи хотиф [тирмонанд] бигзашту ин байт мехонд (байти 99-уми қасидаи 

«Тоияи кубро»): 

[ 15, 55] صورتِي فيكَ  ت ْجتلَى ال ما تفنَ  ولم     ، فانيا   فيَّ  تكنْ  مْ ل ما ، تْهَوني فلمْ   

(Тарҷума: модоме ки дар нафси худат сифатҳои маро мушоҳида накардӣ, 

дар ман фано нашудаӣ ва модоме ки дар ман фано нашудаӣ, муҳиб нестӣ.)  

Дар «Дебоча» низ ба ҳамин мазмунҳо ишорат рафтааст [16, в; 20 а.] 

Ҳамин тариқ, Ибн ал-Фориз баъди 4 соли аз Макка баргаштанаш бо 

иттифоқи уламо 23-юми ноябри соли 1235м. (1-уми ҷимод-ул-аввали соли 633ҳ.) 

дар синни 56-солагӣ вафот намуд ва фардои он рӯз дар Қарофа, кӯҳи Муқаттам, 

таҳти масҷиди маъруф ба Ориз дафн карда шуд.  
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Ҷомӣ дар «Нафаҳот» қайд мекунад, ки Ибн ал-Фориз дар ҳоли сакарот буд 

ва хандону кушодарӯй ба Ҳақ пайваст, донистам, ки мақсуди вай бидоданду 

муроди вай дар канораш ниҳоданд [32, с. 527]. 

Мавлоно Ҷомӣ дар асари мавриди назар таърихи вафоти Ибн ал-Форизро ба 

забони арабӣ ва бо зикри моҳу рӯзи он каме дигар овардааст: «  يّللا  عنه ف ي رض يتوف  

االولی، سنة اثنتين و ثالثين و ست مائة. يمن جماد  يالث ان » (Вай, Худо аз ӯ розӣ бод, дуюми моҳи 

ҷимод-ул-аввали соли 632ҳ. вафот кардааст.) [32, с. 527]. 

Ибни Халликон ҳодисаро соли 633ҳ./1235м. рӯзи сешанбе гуфтааст [13, с. 

455]. 

Мавлоно Ҷомӣ аз забони ҳамон Иброҳими Ҷаъбарӣ ташйии ҷанозаи Ибн 

ал-Форизро бо як шаҳомату шукӯҳ ва бисёр муболиғаомез васф кардааст [32, с. 

527]. 

Мавриди зикр аст, Мавлоно Ҷомӣ дар асари хеш тамоми мароҳили ҳаёту 

зиндагӣ ва фаъолияти Ибн ал-Форизро ба таври фишурда ва гоҳо муфассал, чун 

сакароту ташйии ҷаноза баён намуда, дар ин замина ду асари арабӣ – «Миръот-

ул-ҷинон»-и Имом Ёфиӣ ва «Дебоча»-и Шайх Алиро сарчашма қарор додааст. 

Метавон гуфт, ки қисмати аввалу охири матни Ҷомӣ дар мавриди Ибн ал-Фориз 

аз «Дебоча» ва бахши миёна, ки доир ба арзиши девону қасоиди ӯ баҳс меравад аз 

«Миръот-ул-ҷинон» истифода шудааст. «Нафаҳот-ул-унс»-и Ҷомӣ, воқеан ҳам, 

симои Ибн ал-Форизро миёни урафои дигар бештар муарифӣ намудааст. 

Ибн ал-Фориз ҳаёти руҳияшро бо сайру саёҳат оғоз намуда, ки ин ҳама ба 

хулқу атвораш таъсири амиқе гузошт. Ахлоқу сирати Ибн ал-Фориз мавриди 

васфу ситоиши муосирон ва уламои дигар қарор гирифтааст. Чунончи, Ибни 

Халликон мегӯяд, ки ӯ марди солеҳ, ниҳоят хайрхоҳ, дар тасаввуф устувор ва 

хушсуҳбату хушмуомила буд [13, с. 455]. 

Ибни Имод муаллифи «Шазарот-уз-заҳаб» ӯро чунин васф намудааст: «Ӯ 

хушсимо, аз лиҳози сурату либос зебо, хушгуфтору некмуомила, нозуктабъ, 

сарчашмаи оби сафо, хушибодат, дақиқулишорат, иродаманд, таъсирпазиру 

таъсиргузори наҷиб ва сахиву ҷавонмард буд” [20, с. 150].  
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Ибн ал-Фориз ҳаёташро миёни вазирону бузургон ва уламо сипарӣ намуд ва 

ҳеҷ касе, на худ ва на шеъру мазҳабашро инкор накард. Вақте дар Маккаву 

Мадина ба сайру сулук машғул буд, мардум ӯро аз рӯйи муҳаббат мақбул 

донистанд ва дар Қоҳира то вафоташ мавриди иззату икроми хоссу оммаи 

мардум қарор гирифта буд. Бо вуҷуди тамоми ин васфу шамоил ва мавриди 

эҳтиром қарор доштанаш, афроде пайдо шуданд, ки бар зидди андешаву афкори 

Ибн ал-Фориз қиём намуданд. 

Аз нахустин мунаққидони Ибн ал-Фориз Тақиюддин Абдурраҳмон ибни 

Бинтулааз (ваф. 1269) қозӣ ва вазири Султон Қаловун мебошад, ки муҳтавои 

қасидаи «Назм-ус-сулук» (Суруди орифон)-ро ақидаи ҳулул1 хондааст. 

Шамсиддини Эйкӣ абёти Ибн ал-Форизро, ки аз ҳулул изҳори дурӣ менамояд, 

хонд, сипас, Ибни Бинтулааз аз бадбинӣ нисбат ба Ибн ал-Фориз бозгашт ва 

истиғфор намуд [182, с. 117]. Он абёт ин аст: 

ؤيتَيِن، أتم ِ  ِمن ولي، عقيدتي  الحلوِل، أىر عن ه  ت نز ِ       إشارة ،  الرُّ  

كرِ  وفي [17,  50]  كتاٍب وس ن ةِ  حكمي عن أْعد   ولم      بمنكٍر،  سلي اللبس ذكر   الذ ِ   

(Тарҷума: аз ду ривоят маро ишоратест, ки ақидаам раъйи ҳулулро рад 

месозад.  

Дар Қуръон зикри пӯшиш аст, ки он мункар нест ва ман ҳаргиз аз ҳукми 

Китобу Суннат боз нагаштаам.) 

Аз пасттарин мухолифони Ибн ал-Фориз Тақиюддин ибни Абдулҳалим аст, 

ки, ба қавли ӯ, ақоиди шоири суфӣ ба ислом рабте надорад ва низ бар ақидаи 

ваҳдати вуҷуди Ибн ал-Фориз интиқод намудааст [182, с. 117]. 

Бурҳониддин Иброҳими Боқиӣ (ваф. 1454) низ мухолифати мазҳабу ақидаи 

Ибн ал-Форизро дар китобаш «Танбиҳ-ул-ғабӣ ала такфири Ибни Арабӣ», ки ба 

куфр нисбат додани Ибн Арабӣ бахшида шудааст, баён кардааст [25, с. 53]. 

 
1 «Ҳулул» дар луғат ба маънои фуруд омадан ва нозил шудани чизе дар ғайри макони худ аст ва 

дар истилоҳи аҳли тасаввуф дохил шудани руҳи касе дар каси дигар аст. Бархеҳо, ба монанди 

Ибни Бинтулааз дар аввал ақидаи Ибн ал-Форизро бар он иттиҳом мезаданд, ки гӯё қасидаи 

«Тоияи кубро»-и ӯ мазмуни ҳулулро фаро гирифта, руҳи Худо дар руҳи ӯ ҳулул карда бошад. Дар 

ҳоле ки худи Ибн ал-Фориз ин андешаро дар як мавзеи дигари ҳамин қасида инкор кардааст.  
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Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ (ваф. 1449), Солеҳ ибни Маҳдии Яманӣ (ваф. қ. ХI), 

Саййид Муҳаммадамин Афандии Бағдодӣ (ваф. 1857) ва боз чанди дигар низ 

алайҳи ақоиди суфия, бахусус Ибн ал-Фориз андешаронӣ намудаанд. 

Дар ин радиф Ибн ал-Фориз тарафдороне аз аҳли салотину илму дин дорад, 

ки ба мақому манзалати ӯ қоил гаштаанд. Аз он ҷумла, Султон Қотибоӣ, ки соли 

1518 дастур дод, ки дар ҳафт нуқтаи Қоҳира дар моҳи рамазон Қуръон бихонанд, 

яке аз инҳо масҷиди Ибн ал-Фориз буд [182, с. 130].  

Соли 1520 қозии шофеӣ Закариё ибни Муҳаммади Ансорӣ фатвои бароати 

Ибн ал-Форизро содир кард ва низ фақеҳи шофеии дигар Аҳмад ибни Ҳаҷари 

Ҳайсамӣ (ваф. 1566) аз дифоъгарони Ибн ал-Фориз буд. 

Ҷалолуддини Суютӣ (ваф. 1506) барои рафъи шакку шубҳаҳо нисбат ба Ибн 

ал-Фориз ва ҷараёнаш китобе бо унвони «Қамъ-ул-маориз би нусрати Ибн ал-

Фориз» (Кӯбидани мухолифон баҳри ёрии Ибн ал-Фориз) навишта, дар он 

мухолифони шоири орифро ҳаҷв кардааст, аз ҷумла, гуфта, ки «магар 

Шаҳобуддини Суҳравардӣ ӯро надид ва инкор накард?... Магар Шайх Закиюддин 

Мунзирӣ – ҳофизи ҳадис бо ӯ мулоқот нанамудааст?... Ва низ бисёре аз олимони 

замонаш, ки бар хилофаш барнахостанду аз қадраш ҳеҷ накостанд. Баъзеҳое, ки 

ашъорашро инкор сохтаанд, танҳо бо зоҳири алфози он назар кардаанд» [182, с. 

132]. 

Аз ҷумлаи тарафдорони Ибн ал-Фориз метавон Шайх Шаҳобуддини 

Суҳравардӣ, Ибни Халдун, Абдулваҳҳоби Шаъронӣ ва дигаронро ном бурд, ки 

дар ҷодаи илму адаб инсофро пеша карда, ба умқи маонии ашъори Ибн ал-Фориз 

фурӯ рафтанд. Гузашта аз ин, аҳли тасаввуфи Арабу Аҷам ҳам ба ӯ эҳтирому 

иззат қоил дошта, аз маонии ашъори ӯ мутаассир гардидаанд. Ба қавли Алӣ Софӣ 

ал-Ҳусайн, муаллифи рисолаи «Ал-адаб-ус-суфӣ фӣ Миср…»: «ӯ устоди шуарои 

тасаввуфи қарни XIII мебошад» [179, с. 114]. 

Метавон гуфт, номи Ибн ал-Фориз дар ҳавзаҳои ирфонии қарни худ ва баъд 

дар канори касоне чун Ибни Арабӣ ва Садриддини Қунавӣ қарор мегирад. 

Қасоиди ӯ ба вижа «Тоияи кубро» ҳамроҳи «Фусус-ул-ҳикам» ва «Фукук» дар 

хонақоҳу ҳалқаҳои суфия тадрис мешуд. 
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Ҳамчунин, ашъори ошиқонаву орифонаи ӯ илҳомбахши иддае аз шуарои 

Арабу Аҷам гардида, латофату назокат ва зебоиву шевоии каломи Ибн ал-Фориз 

шуарову адибонро зери таъсири худ қарор дода, дар ривоҷу равнақи шеъри 

тасаввуфӣ дар таърихи адабиёти араб ва назми суфиёнаи форсӣ-тоҷикӣ нақши 

муассир гузоштааст. 

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар тазкираи «Нафаҳот-ул-унс» ба суханвари ориф Ибн 

ал-Фориз таваҷҷуҳи зиёд дошта, ҳама паҳлуҳои зиндагӣ ва фаъолияти эҷодиву 

руҳии ӯро баён доштааст. Ин тазкира дар омӯзиш, шинохт ва мақоми Ибн ал-

Фориз саҳми арзишманд гузошта, манбаи асосии муҳаққиқони дигар қарор 

гирифтааст. 

Мавлоно Ҷомӣ дар бахши Ибн ал-Фориз аз ду асари муътамад ва таърихии 

арабӣ – «Миръот-ул-ҷинон»-и Имом Ёфиӣ ва «Дебоча»-и Шайх Алӣ истифода 

намудааст, ки мебояд дар радифи сарчашмаҳои истифодашудаи тазкираи 

ирфонии «Нафаҳот-ул-унс», чун «Табақот-ус-суфия»-и Абдурраҳмон ас-Суламӣ 

қарор бигиранд. 

 

1.2. Ашъори Ибн ал-Фориз ва мухтассоти сабкии он 

 

Ибн ал-Фориз яке аз орифонест, ки дар роҳи ишқу муҳаббат ва рисидан ба 

мартабаҳои баланди ирфон саъю талоши зиёд намудааст. Ин ҳама ҷаҳду 

мусофарат ӯро ба Ҳиҷоз равона сохта, дар натиҷаи сайри руҳиву равонӣ ба фатҳу 

барор расид. Муддати 15 сол дар канори Каъба будан, боис гардид, ки бештари 

қасоидашро он ҷо эҷод намояд. Пас аз бозгашт ба Қоҳира, девони худро дар 

ватан тадвин кард. 

Девони шоир жанрҳои гуногуни шеъриро фаро гирифта, аз 24 қасида, 5 

қитъа, 31 дубайтӣ, 17 луғз (чистон ё муаммо), як маволиё ва 6 байте, ки дар 

миёнаи қасидаи «Мавкиб-ул-ушшоқ» (Маркаби ошиқон)-и Шайх Алӣ омадааст, 

таркиб ёфтааст. Шеъри Ибн ал-Фориз дар он даврон дар Ҳиҷозу диёри худ хеле 

шуҳратёр гашта буд. Девони шоири суфӣ минбаъд вирди забони уламову шоирон 

ва орифон гардид. Беҳуда нест, ки муосири ӯ Ибни Халликон девони ашъори 



33 

шоирро латиф, услуби онро холису писандида ва равишашро равиши суфиёна 

гуфтааст [13, с. 454]. Ибни Имод чунин латофати сухани Ибн ал-Форизро 

мушаххас намуда, ӯро мутлақан «саййиди шоирони асраш» хондааст [19, с. 149]. 

Ҷалолуддини Суютӣ – муаллифи «Ҳусн-ул-муҳозара», навишта, ки «зебоии 

назми Ибн ал-Фориз шуълаварсози хотираҳост» [70, с. 518]. Ҳамчунин, дигар 

бузургон ба мақоми баланди шеъру ирфони ӯ ишорат кардаанд. 

Ибн ал-Форизро, қабл аз ҳама, бояд ба ҳайси шоири қасидасаро бишиносем. 

Воқеан ӯ дар сурудани ин навъи шеърӣ истеъдоди фавқулода зоҳир намудааст. 

Агар ба девони суханвари ориф назар намоем, мебинем, ки дар он аз ҳама анвои 

шеърӣ қасида бартарӣ дорад. Аз он ҷиҳат, ки майдони қасида барои ибрози 

андешаҳои ирфониву руҳоният васеътар аст, ба вай имкон дода, то дар қасоиди 

хеш тараннуми ишқи ҳақиқӣ намуда, ҳиссиёту авотифи ботиниву малакутии 

хешро изҳор дорад. 

Теъдоди қасоиди шоир ба 24 адад расида, қасидаи аз ҳама тулонияш 761 

байтро дар бар мегирад, ки он «Тоияи кубро» буда, хурдтарини он аз 7 байт 

иборат аст, ки чунин матлаъ дорад: 

سنِك مْ  َمعنى أشاِهد   [17,  122] ، وتذَلُّلي الهوى في لَدَْيك مْ  خ ضوعي      لي  فَيَلَذُّ  ، ح    

(Тарҷума: сифоти дилкаши шуморо мушоҳида мекунаму лаззат мебарам, 

фурӯтанӣ дар муҳаббати шумо забунам месозад.) 

 Дар маҷмуъ, девони орифи шоир аз 1793 байт иборат буда, абёти қасидаҳо 

ба 1660 байт мерасад, ки тақрибан 93 фоизи девони ӯро ташкил медиҳанд. 

Ибн ал-Фориз тараннумгари ишқ аст, дар тамоми қасидаҳои ӯ майл ба ишқу 

муҳаббати илоҳӣ мушоҳида мешавад. Ишқи илоҳӣ болои ҳамаи муҳаббатҳост. 

Он сифати қадимаи қоим ба зоти ӯ таъоло мебошад. Ин муҳаббат қалби шоирро 

пур гардонидааст. Беҳуда нест, ки ӯро «Султон-ул-ошиқин» номидаанд, зеро аз 

шавқу ваҷди ишқ гуфта: 

[15, 156] ِلَواكا تَْحتَ  الحِ المِ  وجميع        ِلَوائِي،  تَْحتَ  العاِشق ونَ  ي ْحَشر     
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(Тарҷума: ошиқон зери ливои ман ҳашр мешаванд ва тамоми таҷаллиёти 

раббонӣ зери ҳамин ливои Туанд.) 

«ал-Ошиқин» киноя аз аҳли муҳаббати илоҳӣ, «ал-ливо» киноя аз руҳ ва «ал-

милоҳ» киноя аз «таҷаллиёти раббонӣ» мебошад. Шоир дар ин байт худро 

ҳамчун имому пешвои сулуки ирфонӣ муаррифӣ намуда, аҳли муҳаббатро бар он 

даъват менамояд, ки дар он роҳе, ки ман ҳастам, ҳамагӣ ҷамъ оед, ки он тариқ ба 

сӯйи Маҳбуб аст, зеро тамоми таҷаллиёти раббонӣ зери ливои Ӯ қарор доранд. 

Шоир ин ҷо соликони тариқи ирфонро бар он водор месозад, ки ҳама сӯйи Худо 

рӯй биёранд, то ба ғояти маърифати илоҳӣ бирасанд. 

Миёни қасоиди Ибн ал-Фориз қасидаи «Тоияи кубро» саршор аз мазомини 

ишқу муҳаббати илоҳист. Ҷое аз ин ишқ чунин мегӯяд: 

ى تْ  عبرة   ، َهو  ى بهِ  نمَّ َرق   به       نمتْ  ، وَجو  أْودَتِ  بي أْدَواؤها ، ح   

كلْوَعتي  الخليلِ  نيرانِ  كأدمعي،       وإيقاد   ،  نْوحي عندَ  ، نوحٍ  فطوفان     

زفرتي  أحرقتني د موعي  ولوال     ،        أدمعي أغرقتني  فيريز ولوال    

زني  بليَّتي   بعض    أيُّوبَ  بلى أقلَّه ،         وكلُّ  بثَّ  يعقوب   ما  ، وح   

[ 17, 32-31]  مْحنتي أولَ  قيت  ال ما بعض   ، الرَّ       دى إلي ،  عشقوا اللى القى ما وآخر    

(Тарҷума: бар ман он муҳаббате асар кард, ки ашкамро хунин ва қалбамро 

оташин кард ва аз ин сӯз фано гаштам. 

Тӯфони Нуҳ (а) назди нолаи ман ҳамчун ашк ва оташи Халил (а) чун дили 

сӯзони ман аст. 

Агар оташи синаам намебуд, ашкам маро ғарқ мекард ва агар оби дида 

намебуд, сӯзиши дил маро нобуд месохт. 

Ғами ман чунон аст, ки ғами Яъқуб камтар аз он аст ва тамоми балоҳои 

Айюб андаке аз як балои ман аст. 

Ғаму дарди ниҳоие, ки ба ошиқон дар роҳи ҳалокат расидааст, баъзе аз 

машаққатҳост, ки дар оғози ин роҳ ба ман асар кардааст.) 

Бо вуҷуди мамлуъ будани девони шоири ориф аз ашъори ошиқонаи зебо, дар 

он мавзуоти шеъри бадавӣ мушоҳида мегардад, чунки Ибн ал-Фориз дар водиҳои 

Маккаву Қоҳира ба сайру саёҳат машғул буд ва ногузир таъсири ин муҳит ба 
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эҷодиёташ асар кардааст. Ин ҷо месазад, ба қасидаи «Ёия»-и шоир ишора кард, 

ки чунин матлаъ дорад: 

جْ  على ك ثْبَانِ  َطيْ  ْنِعما   ، َعر ِ  سائِقَ  الظعانِ  ، يَطوي البيدَ  َطيْ ،       م 

ٍ  من ع َرْيبِ  الِجْزعِ  ، َحيْ  ]7 ,17[   وبِذَاتِ  الش يحِ  َعن ي ، إنْ  َمَرْر       تَ  بِ َحي 

(Тарҷума: эй ронандаи ҳавдаҷ, ки биёбонҳоро бо инъом убур мекунӣ, ба 

таллу теппаи қабилаи Тай бибаро!  

Агар ба макони Зот-уш-шиҳ мурур кардӣ, ба мавзеи Урайб-ул-ҷузъ аз номи 

ман салом бигӯ!) 

 Дар ин байтҳо вожаҳои такрории «  َطي» ва «  َحي» ҳамчун таҷниси маънавӣ 

омада, «  َطي»-и аввал ба маънои «убур кардан» ва дуюмӣ ба маънои «номи қабила» 

ва «  َحي»-и якум ба маънои «мавзеъ ва маҳалла» ва дуюмӣ ба маънои «салому 

таҳия» омадааст. 

Ва ё қасидаи «Ҳамзия», ки ба ин байтҳо оғоз меёбад: 

وراِء،  منَ  سَرى النَّسيمِ  أرج   الْحيَاءِ  َمي ِتَ  فأْحيا ، َسَحرا        الزَّ  

عَنبَر   منه   فالَجوُّ       َعْرفه ،   نجدٍ  أرواحَ  لنا أهدى [17, 83-82] الْرجاءِ  م    

(Тарҷума: шабона наздикии субҳ бӯйи хуше аз Завро (номи дигари дарёи 

Даҷла) омаду мурдагони зиндасифатро ҷон бахшид.  

Барои мо боди сафои Наҷд бахшид ва гӯшаву канори осмон аз бӯйи хуши он 

анбарафшон гардид.) 

Дар байти мазкур низ «  يَاء يَا» ва «أح   таҷниси маънавӣ буда, якумӣ ба «أح 

маънои «зиндагон» ва дуюмӣ ба маънои «зинда сохт» омадааст.  

Ин абёти қасидаҳо далолат бар он менамоянд, ки шоир дар бодияҳо 

парвариш ёфта, зимни таассуроти хеш аз мушоҳидаи манзараҳо ашъоре дар сабки 

шуарои давраи ҷоҳилии араб, хоссатан дар сабки Имруулқайс (501-540) эҷод 

намудааст. 

Бинои қасоиди Ибн ал-Фориз гоҳе тақлидӣ ҳам ба назар мерасад. Ин вижагӣ 

танҳо дар тағаззулоти қасидаҳои суханвари ориф дучор мешаванд, ки бар дашту 

водӣ, талаби истодану таваққуф, дуову сано ба сӯйи диёр, васфи Лайлӣ ва амсоли 
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он ишора мекунад. Дар қасоиди ӯ тартиби мавзуии қасоиди суннатии арабӣ дида 

намешавад. Масалан, шоир дидори рӯшноии симои Лайлиро чунин васф мекунад: 

بَى في ، أمْ       الحا،  ، بال بَيِرقِ  ، بَْرقٍ  ميض   أوَ  ِمصباحا؟  أرى ، نجدٍ  ر   

َصباَحا؟  المساءَ  فَصيََّرتِ  ، لَيال        أْسفَرْت  امريَّة  الع ليلى تِلكَ  أمْ   

ق ِيتَ  ، الَوْجناءِ  راكبَ  يا دى،  و  بتَ  إنْ       الر  بِطاحا  طَويتَ  أو ، َحْزنا   ج   

[17,  86]  فيَّاحا َعِهْدته   ، ه ناكَ  ، َوادٍ       إلى  فع جْ  ، راكِ ال عمانَ نَ وَسلَكتَ    

(Тарҷума: оё шуълаи барқ ба заминчаҳои сахту ноҳамвор партав афканд ва 

ё чароғеро мебинам, ки бар заминҳои Наҷд таҷаллӣ мекунад?  

Ё он Лайлои Омирӣ аст, ки шабона сафар карда, шабро ба рӯз табдил 

додааст.  

Эй савораи уштур, агар заминҳои ноҳамвор ва масофаи дарозро убур намоӣ, 

аз вазниниҳо наҷот ёфтаӣ!  

Аз водии Нуъмон, ки дарахтони мисвок дорад, ҳаракат кун ва ба он ҷо майл 

намо, зеро ман он заминро фароху васеъ дидаам.) 

Дар бештари қасидаҳо Ибн ал-Фориз аз маҳбубаш бо зикри насиму боди 

сабо ёд меорад. Аз ҷумла, қасидаи «Тоияи суғро»-и ӯ бо ҳамин мазмун оғоз 

гардидааст: 

با نعم [17, 23] هبَّتِ  حينَ  الش ذ ى ذاك حبذا فيا      لِحبتي،  صبا قلبي بالصَّ   

(Тарҷума: албатта, бо вазидани боди сабо қалбам барои дӯстонам 

метапад, эй кош, он тароват ҳангоми вазидани боди сабо низ ба машомам 

расад.) 

Ибн ал-Фориз ишқу муҳаббати худро дар канори маонии пуртакаллуф, 

инчунин бо истифода аз маъниҳои саҳлу осон баён доштааст. Чунончи, ин 

хусусиятро дар қасидаҳои «Фоия», «Ломия», «Роия» ва «Ҷимия»-и ӯ мебинем. 

Дигар аз хусусиятҳои қасоиди Ибн ал-Фориз он аст, ки ӯ аз сабки қасидаҳои 

шоирони пешинаи араб истиқбол намудааст. А. Шиммел низ дар монографияи 

худ «Мир исламского мистицизма» бар ин ҷанбаи эҷодиёти Ибн ал-Фориз 

ишорат кардааст [157, с. 274]. Баҳрабардории ӯ аз Абутаййиб ал-Мутанаббӣ 
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нисбат ба дигар шоирони гузаштаи араб равшану возеҳтар аст. Ал-Мутанаббӣ 

(915-965) дар эҷоди қасида мақоми волоеро соҳиб гардида ва беҳуда нест, ки К. 

Броккелмэн ӯро яке аз инкишофдиҳандагони қасоиди васфӣ хонда, аз ҷумла, қайд 

мекунад, ки «ӯ дар як шабонарӯз 3 қасида эҷод мекард, ки ҳар яке аз он шомили 

200 байт буд» [166, с. 83]. Ҳамчунин, Умар Фаррух бар ин афзуда, менависад, ки 

«Ал-Мутанаббӣ бо сурудани як қасида аз Сайфуддавла ҳазор динор инъом ба 

даст овард, дар ҳоле, ки тамоми шоирони дарбор дар якҷоягӣ ин миқдор маблағро 

ноил намегаштанд» [221, с. 460]. 

Бузургиву мақоми Ал-Мутанаббӣ дар қасида буд, ки Ибн ал-Форизро водор 

намуд, то дар қасидаи «Золия»-и худ аз ӯ мутаассир гардида, тақрибан аз тамоми 

қофияву ҳуруфи равии қасидааш пайравӣ намояд. Ал-Мутанаббӣ танҳо як қасида 

бо ҳарфи равии «Зол» дорад, ки дар он мегӯяд: 

 أَم لَيث غاٍب يَقد م  ال ستاذا        أَم قَرن  َشمٍس َهذاز  أَم ساوِ 

ذاذا  قِ      َركَت ذ بابَه  َضيَت فَقَد تَ ا انتَ ِشم م    [ 93, 69] َطعا  َوقَد تََرَك الِعبادَ ج 

(Тарҷума: Магар ин Мусовиз (дар асл Мусовир – номи сарлашкаре) аст ва ё 

тулуи офтоб ва ё ин ки шери беша аст, ки чун амир пеш меояд.  

Шамшерро бар ғилофат биандоз, ки (аз зарбати ҳуҷум) тезии он 

баршикаста ва душманонро пора-пора кардааст!) 

Ибн ал-Фориз зимни истиқболи ин байт чунин сурудааст: 

ذاذا ِمنه   َصار قَلبي ، وَهَواكَ       ِلماذا،  لَماكَ  َظمإي َحمى َصد   ج   

[17, 19] لَذاذا فيهِ  َجْدت  وَ  ، البَقاء   ولكَ       صبابة ،  ، ِرَضاكَ  تَلَفي كانَ  إنْ    

(Тарҷума: барои чӣ ишқу муҳаббатат иштиёқамро манъ месозад, ки қалбам 

аз ин пора-пора гашт. 

 Агар ризои ту дар фаношавии ман аст, муҳаббатест, ки ту бақо ҳастӣ ва 

ман дар ин амр (фаношавӣ) лаззатҳо дарёфтаам.) 

 Ё байти зерини Ал-Мутанаббӣ: 



38 

 [ 93, 70] فَانصاَع ال َحلَبا  َوال بَغذاذا        ة  طرقَه  يِه الَمشَرفِيَّ ت َعلَ َسدَّ  

(Тарҷума: шамшери машриқии яманӣ роҳҳои онро бибаст, пас зуд аз роҳи 

Ҳалабу Бағдод бозгашт.) 

 Ибн ал-Фориз: 

مْ  أ ْفِرْدت   [71, 21] بْغداذا يَّموا، وخَ  اإللتِئامِ  كَ         ذا  ب عَْيدَ  ، بالَشآمِ  عنه    

(Тарҷума: Ман дар Шом дур аз онҳо танҳо бимондам ва эшон дар Бағдод 

хайма заданд.) 

 Дар байти мазкур ҳарфи дуюм ( د)-и калимаи Бағдод аз рӯйи риояи ҳарфи 

равӣ ба ҳарфи нуқтадор ( ذ) табдил дода шудааст. 

Аз қасидаи Ибн ал-Фориз чунин бармеояд, ки агарчи ӯ дар эҷоди қасидаи 

«Золия» аз Ал-Мутанаббӣ аз лиҳози вазну қофия ва баъзан маънӣ пайравӣ карда 

бошад ҳам, вале шеъри ӯ маонии ирфониву шавқу лаззоти руҳониро ба ёд меорад. 

Яке аз хусусиятҳои дигари қасоиди шоири ориф дар он зоҳир мегардад, ки ӯ 

дар ашъори хеш исмҳоро дар шакли тасғир (исмҳои хурду навозиш) истифода 

мебарад. Дар илми забоншиносии арабӣ исмҳои тасғир бо «замма»-и (  ُ ) ҳарфи 

аввали решагӣ ва «фатҳ»-и ( َُ ) ҳарфи дуюми решагӣ ва илова кардани «ё»-и 

сокиндор» ( ْي) баъд аз ҳарфи дуюми решагӣ бар вазни «ف عَْيل» сохта мешаванд. 

Мисли «  ل َجْيل  » (мард) «َرج  بَْيل  » (кӯҳ) «َجبَل  » ,(мардак) «ر   Мақсад аз .(кӯҳча) «ج 

тасғири исмҳо каму андак, наздик ба макону замон, дӯстдориву навозиш ва 

таҳқиру паст нишон додани онҳо мебошад [174, с. 607-608]. Ибн ал-Фориз чунин 

навъ исмҳоро, на барои таҳқиру паст нишон додан, балки барои бузургиву 

дӯстдорӣ ва зебову гуворо сохтани маъно истифода кардааст. Ин матлабро худи ӯ 

дар яке аз рубоиёташ чунин изҳор доштааст: 

ذت   بَي ِ  َعو   الَمقدورِ  ِمنَ  جرييَ  ما آفَةِ  ِمنْ       ،  طُّورِ ال بَرب   بيح 

بَي ِبي ق لت   ما   [17, 131]  بالتَّْصِغيرِ  شَّْخِص ال اسم   ب  يَعذ   بلْ       ،  التَّْحِقيرِ  ِمنَ  ح 

(Тарҷума: маҳбубакамро (бо сиғаи хурду навозиш) аз офати он чи дар 

тақдир маълум аст, ба паноҳи Павардигори Тур месупорам. 
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«Маҳбубак»-ам аз ҷиҳати таҳқир нагуфтаам, балки номи шахс бо исми 

тасғир зебову пурнавозиш мегардад.) 

Ин ишораи шоири ориф сабаби аз исмҳои тасғир истифода карданашро 

бештар маълум мегардонад. Чунончи, дар абёти зерин аз исмҳои тасғири «  ب َرْيق» 

(барқча) «  ع ذَيب  » ,«بَْرق» (ширинак) «  أ َهْيل  » ,«َعِذيب» (аҳлак ё аҳлча) «  ف تَيْ » ,«أَْهل» 

(ҷавонак) «فَتَى» ва амсоли инҳо истифода намудааст: 

قلَتي أْسل و كيفَ  [17, 110]  ِلِلقاكا تَلَفَّتَتْ  ، بَُري ق   حَ       ال  كلَّما ، وم    

(Тарҷума: чӣ гуна аз ту дур мешавам, ҳар гоҳ, ки чашмонам барқча зананд, 

барои дидори ту майл менамоянд?!) 

الِلهِ  ببَْردِ  ي طفَى لوْ  بَحشايَ        لي  وَكيفَ  العُذَيب   ماءِ  إلى واها    [17,  89] ز    

(Тарҷума: эй дареғи оби ширинак, чи ҳолест бар ҳарорати қалби ман, ки бо 

сардии оби соф хомӯш шавад!) 

د ِ  َهي لَ أُ  يا  و  أنَّى الو  [17, 9]  فُتَي   ِعرفاني بَعدَ  ، َكْهال   نيَ       ت ْنِكر    

(Тарҷума: эй аҳлакони меҳрубон, баъди маърифату фазилатам дар 

ҷавонакиям чаро то пиронсолӣ инкорам мекунед!)  

 Ин хусусиятро дар рубоиёти шоир низ метавон мушоҳида кард, чунончи: 

جْ  إليْ  اسنده  ، و الغرامِ  خبرَ  واذكرْ     ،     ُهَوى   ثمَّ  فلي ، بُطَوي ل ع   عر ِ   

[17,  125]  بشيْ  الوصلِ  منَ  يحظَ  ماَت ولمْ  : ،    قلْ  علي   عليهْم وابكِ  قصصي اقصصْ  و   

(Тарҷума: дар Тувайлиъ (номи мавзеъ) биисту тааммул кун, ки он ҷо ишқаки 

ман аст ва хабари муҳаббатро бирасону бар ман ишорат кун! 

Қиссаи маро бар онҳо бигӯй ва бароям гиря кун. Бигӯй, ки мурду ҳеҷ висолеро 

ноил нагашт!) 

Калимаи «  ُهَوى», ки маънои «ишқак»-ро дорад, исми тасғири «َهَوى» (ишқ) 

мебошад.  

Дар девони Ибн ал-Фориз шаш байти дигар алоҳида дар дохили қасидаи 

набераи шоир Шайх Алӣ, бо унвони «Мавкиб-ул-ушшоқ» (Маркаби ошиқон) 
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оварда шудааст, ки мураттибони девон бо аломати қавсайн онро ҷудо кардаанд. 

Абёти мазкур инҳоянд: 

أيَّامي  َضيَّْعت   فقدْ  ، رأيت   قدْ  ما      ْم، ك  ِعندَ  الحب ِ  في يَمنِزلَت كانَ  إنْ   

أْحالمِ  أْضغاث   ب هاأحسَ  مَ واليو      َزَمنا ،  بها روحي َظِفَرتْ  أ ْمنِيَّة    

آثامي ، الحب ِ  في ، َكث َرتْ  فقدْ  ، إثْما        َمحبَّتكْم،  في ، وجدي فَْرط   يك نْ  وإنْ   

امي  خالَْفت   لما ، مام  الحِ  هذا      آخره   بَّ الح بأنَّ  ولْوَعِلْمت   ل وَّ  

ق دَّامي طالَعت   ا، وم خلفي أْبَصْرت        يحفَظ ه ،  ليسَ  َمنْ  إلى قلبي أْودَْعت    

امي إلى شوقي فوا ، فؤادي أْصمى      لََواِحِظِه،  ِمنْ  بَسْهمٍ  َرماني لقدْ  [15,  207] الرَّ  

(Тарҷума: агар манзалати ман назди шумо ба ҳасби муҳаббат аст, дар 

ҳақиқат умри худро зоеъ кардаам.  

Умед аст, ки руҳи ман дар он замон пирӯз шуда бошад ва имрӯз онҳоро 

ҳамчун хобҳои парешону ошуфта мебинам.  

Агар шавқи зиёдам дар муҳаббати шумо гуноҳ аст, пас, воқеан, дар ишқ 

гуноҳҳоям бисёр аст.  

Агар медонистам, ки охири муҳаббат ин марг аст, маломатҳоро қабул 

мекардам. 

Қалбамро бар касе додам, ки онро нигаҳдорӣ намекунад ва ба (корҳои) 

гузашта нигаристаму аз ҳоли ҳозири худ бехабар мондам.  

Дар ҳақиқат, ӯ аз тариқи чашмон ба ман тир андохту вуҷудамро масмум 

сохт, эй вой, шавқи ман бар он тирандоз!) 

Қасоиди Ибн ал-Фориз, бахусус, қасидаи «Тоияи кубро» ҳунари волои 

эҷодии орифро нишон медиҳад, ки аз хусусиятҳои дар боло зикршуда бархурдор 

буда, инчунин, ҳолатҳои сайру сулуки шоир, ибодату риёзат, шавқу ваҷди 

ирфонӣ, васфи ишқу муҳаббат, иршоди муридон, андешаҳои орифона, радди 

мухолифону бароати ҳулул аз нафси хеш, ваҳдати вуҷуд, асмову сифоти Худо, 

васфи паёмбарон, зарбулмасалҳо, орояҳои лафзиву маънавӣ ва амсоли инҳоро дар 

бар мегирад, ки дар фаслҳои баъдӣ ба ин мавзуъҳо ишора хоҳад шуд. 

Пас аз қасида дар девони Ибн ал-Фориз рубоиёт, ки бо «ад-дубайт» 

(дубайтӣ) ёд шудаанд, мақоми намоёнро касб кардаанд. Намунаҳои аввалини 
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дубайтиву таронасароӣ ба давраи адабиёти форсӣ–тоҷикии қабл аз ислом рост 

меояд, ки минбаъд дар адабиёти араб ривоҷу равнақи бештар ёфтааст. 

Дубайтиву рубоиҳо аз қолабҳои асили шеъри форсӣ маҳсуб мешаванд. Ин 

анвои шеърӣ зери таъсири вазну қолабҳои шеъри арабӣ шакл нагирифта, сохтаи 

зеҳну руҳи суханварони форсу тоҷик мебошад. Адабиётшиноси эронӣ Шафеии 

Кадканӣ вобаста ба ин менависад, ки «муваффақияти ин ду қолаб дар адабиёти 

форсӣ ва адами тавфиқи он дар адаби араб нишон медиҳад, ки ин ду қолаб аз 

хасоиси шеъри форсии куҳан аст ва дар ин бора аз қудамо низ ишороте дорем, 

чунонки аз номи қадимии дубайтиҳо (фаҳлавиёт) ҳам ин мавзуъ ба хубӣ равшан 

мешавад» [229, с. 217]. Аз ин маълум мегардад, ки дубайтиву рубоӣ қолабҳои 

махсусанд, ки дар адабиёти араб дучор наомадааст. Ҳамчунин, вазнашон дар 

қолаби шеъри арабӣ ба гунае мутобиқат надоштааст ва дар гузашта низ дар ин 

қолаб шеъри арабӣ иншо нашудааст. Чунонки Шамси Қайси Розӣ бар ин қавл 

ишорат намудааст [66, с. 142]. 

Саййидаҳмад Ҳусайни Козирунӣ дар мақолаи хеш «Фаҳлавиёт. Даромаде 

бар рубоисаройӣ» аз таърихи дубайтӣ дар адаби форсӣ ибрози андеша намуда, 

зимни интиқоли он бар адаби арабӣ чунин гуфтааст: «Ин гуна шеър, ки бархоста 

аз зеҳни ваққоди шоирони форсизабон буд, ба тадриҷ дар забони арабӣ роҳ 

ёфтаву ба «ад-дубайт» машҳур гардид» [228, с. 49]. 

Арабшиноси тоҷик А. Абдусаттор зимни мақолаи хеш «Мавлоно ва 

масъалаи интиқоли рубоӣ ба адабиёти араб» дар мисоли рубоиёти Мавлоно 

Ҷалолуддини Балхӣ ва Ибн ал-Фориз масъалаҳои интиқоли рубоӣ ба адабиёти 

арабро мавриди баррасӣ қарор дода, рубоиёти ин ду орифро муқоиса кардааст. Аз 

ҷумла, ду рубоии Ибн ал-Форизро ҳамчун намуна оварда, аз лиҳози ягонагии 

мавзуиву муҳтаво таҳлил намудааст [100, с. 10-14]. Ӯ омили асосии интиқоли 

рубоиро рӯй овардани орифони араб ба эҷоди рубоӣ дониста, саҳми шуарои 

рубоисарои форсу тоҷикро чунин ироа доштааст: «Бори нахустин пешвоёни аҳли 

суфия Абусаййиди Абулхайр, Абдуллоҳи Ансорӣ ва дигарон рубоиро барои 

баёни матолиби ирфонӣ муносиб донистаанд ва дар маҷлисҳои самоъ аз он 

қолаби муҷазу ба осонӣ ҳифзшаванда истифода намудаанд» [100, с. 14]. 
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Раҷабова Марҳабо дар рисолаи доктории хеш “Таҳаввули назми арабизабони 

форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XI ва асри XII (дар заминаи “Харидат-ул-қаср 

ва ҷаридат-ул-аср”-и Имодуддини Исфаҳонӣ)” дар мавриди рубоӣ дар назми 

арабизабони форсу тоҷик андешаҳои болоро дар заминаи осори арабӣ бештар 

таъкид карда, оғози рубоисароии арабиро ба аввали қарни ХI нисбат медиҳад 

[128, с. 125]. 

Муҳаққиқи дигар Нуриддинова Шаҳло дар рисолаи худ «Таърихи ташаккул 

ва таҳаввули жанри рубоӣ дар шеъри арабии асрҳои XI–XIII» масъалаи 

марҳалаҳои интиқол ва таҳаввули рубоии форсӣ-тоҷикиро ба шеъри арабӣ 

баррасӣ намудааст. Ӯ дар ин замина таъсири рубоии форсӣ-тоҷикиро ба ашъори 

Ибни Арабӣ, Ибн ал-Фориз ва Баҳоуддин Зуҳайр тазаккур дода, танҳо аз 5 

рубоии Ибн ал-Фориз бидуни муқоиса бо дигар эҷодиёти рубоисароёни форсу 

тоҷик мисол овардааст [127]. Агарчи Нуриддинова Ш. ба мавзуи рубоиёти Ибн 

ал-Фориз таваҷҷуҳ карда бошад ҳам, вале тамоми рубоиёти шоирро мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор надодааст. Аз ин сабаб, ин ҷо саъй мегардад, то тамоми 

рубоиёти Ибн ал-Фориз аз нигоҳи сохту таркиб, муҳтаво ва поэтика шарҳу тавзеҳ 

дода шавад. 

Ибн ал-Фориз аз ҷумлаи он суфиёнест, ки ҳамеша аз ишқ сухан гуфтааст. 

Дар қатори қасоиди тулонии ирфонии ӯ рубоиёт, ки дар девонаш бо «ад-дубайт» 

собитанд, фарогири буъду висоли маъшуқ, ҷазабаи ишқу муҳаббат, андешаҳои 

ирфонӣ ва амсоли ин аст. 

Мавзуи рубоиёт чун мавзуъҳои қасоиди суханвари ориф яксонанд, дар онҳо 

аломатҳои баҳрабардории Ибн ал-Фориз аз мавзуоти шеърии давраи ҷоҳилии 

араб низ мушоҳида мешавад. Мавзуи васфи ёр дар сарову диёр, изҳори муҳаббат 

бар ӯ ва талаби дидор дар рубоии зерин чунин инъикос ёфтааст: 

بعِ  في ساعة   بي قفْ  ، حادي يا الجزعِ  ظباءَ  أرى أوْ  ، أسمع كيْ        ،  الرُّ  

   [17, 130]  بناظري والسَّمعِ  لي حاجةَ  ال      ،  ذكرهم   أستمعْ  أوْ  ، أرهمْ  لمْ  إنْ 

(Тарҷума: эй раҳнамо, лаҳзае дар ин саро бо ман таваққуф кун, то оҳуи 

муҳрадорро шунавам ё бубинам.  
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Агар онҳоро набинам ё зикрашонро нашнавам, пас чашму гӯшам дигар ба 

ман лозим наояд!) 

Мавзуи меҳварӣ дар рубоиёти Ибн ал-Фориз низ мавзуи ишқи ирфонист. 

Шоири ориф ба василаи рубоиёт баёни орзуву иштиёқи дӯстдошта намуда, 

изҳори азобу ғами ҳиҷрон мекунад. Чунончи, дар ин рубоӣ ишора мегардад: 

ناها يا ، للقاكَ  روحي ضاقتْ  ، كاحتيالي ، علي   والرض        ،  اشتاقتْ  ، م   

[17, 126] القتْ  ما ، الهوى في ، كَ رضا بِ جن في     ، غراما  وجوى   ذابتْ  لقدْ  ، فس  النَّ  و   

(Тарҷума: эй орзуҳо, руҳи ман бар ту муштоқ аст, замини хушки беборон 

бар ман танг аст.  

Нафс бо ризои ту дар ишқ аз азобу ғам об гардид!) 

Шоир дар ин рубоӣ ғаму ҳиҷрони маъшуқро изҳор дошта, ҳолати дуриву 

ҳузни худро ба замини обу бороннорасида ташбеҳ медиҳад ва худро дар роҳи 

интизории маъшуқа фаношуда тасвир месозад. Аммо агар бар он чи интизор аст, 

бирасад, чунон қуввату тавоне пайдо мекунад, ки чизе бар ӯ ғалаба карда 

наметавонад. Ба андешаи шоир, ишқ қувватбахшу нерудиҳанда аст, ки пас аз 

висол аз ҳеҷ касе ё чизе дигар хавф намебарад, чунончи худ мегӯяд: 

نائي  خل ٍ  كلُّ  عن ِي أصبحَ  إنْ       ،  أحشائي ساكن   ، وأنتَ  أخشَ  لم  

   [17,  126]  الحياءِ  في أحسبه   لمْ  واآلخر        ،  أعشقه   واحد   : إثنانِ  فالنَّاس  

(Тарҷума: агар тамоми рафиқон аз ман боло гарданд, хавф надорам (аз 

чизе), чунки ту дар қалбам қарор дорӣ.  

Пас, мардум ду гурӯҳанд: якум, ошиқмандтарин ва дигаронро (дар қатори) 

зиндаҳо намешуморам.) 

Шоири ошиқпеша дар рубоии мазкур мақоми волоро дар висоли ёр мебинад 

ва башариятро ба ду гурӯҳ тақсим карда, ошиқонро зиндаву ғайри онҳоро мурда 

мешуморад. 

Тамоми саъю талоши Ибн ал-Фориз барои висоли ёр аст, дар ин роҳ ба ҳама 

балову мусибатҳо сабр мекунад, лаҳзаҳои шабу рӯзро мешуморад, аз ҷоми 
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шароби ишқ пайваста менӯшад ва балову мусибатҳоро ҳамчун ҳадяву атоҳо дар 

роҳи муҳаббат эҳсос мекунад, чунончи, дар ин рубоӣ ишорат кардааст: 

لها منْ       ،  حِ يل   لمْ  صبحها ، وصلٍ  ليلةَ  يا قدحي في شربته   ، أوَّ  

ا    [17,  127]  ِمنِحي منْ  حب ِهِ  في ، ِمَحنِي ، بدرٍ       بلقا  ، وطابتْ  طالتْ  قص َرتْ  لمَّ

(Тарҷума: эй шаби висол, ки субҳаш нурафшонӣ накард, ман аз аввали шаб аз 

он қадаҳ шароб нӯшидам!  

Чун шаб кутоҳ гардад, бароям дар дидори моҳ балову азоб ва дар роҳи 

муҳаббат бахшоишу ато аст.) 

Ибн ал-Фориз дар ашъори хеш пайваста бар оёту аҳодис ишораҳо намуда, 

бад-ин васила, андешаҳои худро мудаллалу муассир сохтааст. Ин шева дар 

рубоиёти шоир низ ба кор рафтааст. 

Рубоиёти Ибн ал-Фориз бо ҳунари волои адабӣ эҷод шуда, саршор аз 

ороишҳои адабист. Санъатҳои бадеии саҷъу ташбеҳ ва кинояву ҷиносҳои 

мухталифи рангоранг, қофияҳои зебо ба шаклу муҳтавои рубоиёт ҳусну маънои 

дигар зам намудаанд. Мебояд ин ҷо аз рубоие ёд кард, ки дар он таҷниси лафзӣ 

бо як маҳорати баланд истифода шуда, дар баробари соҳибзавқиву суханварии 

орифро нишон додан, инчунин аҳволи ӯро ифода менамояд: 

ا ولَّي وخطا  ، الشَّبابِ  معَ  ، والعمر        ،  ي وخطابراس الشَّيب   نزلَ  لمَّ  

[17, 131] صواٍب وخطا بينَ  ما أفرق   ال    ،  وخطا سمرقندٍ  بسمرِ  أصبحت     

(Тарҷума: чун пирӣ бар сарам омад, мӯйҳои сиёҳ сафед шуд ва умр ба ҷавонӣ 

сар битофту гузашту рафт.  

Ба мисли “самар” (ранге миёни сафеду сиёҳ)-и Самарқанду Хато (Хато 

шаҳре дар Туркия) шудам, ки миёни савобу хато фарқе намегузорам.) 

Шоир дар ин рубоӣ тасаннуъкорӣ карда, ранги мӯйи сари худро ҳангоми 

куҳансолӣ ба “самар”-и Самарқанд ва Хатои Туркия монанд карда, бо ин 

ишораҳо сиёҳиву сафедии мӯйро қасд дорад. Дар ин абёт калимаи «خطا» дар 

охири ҳар як мисраъ омадааст. Дар мисраи якум ҳарфи «و» аз таркиби калима 

буда, «وخطا» ба маънои «омехта шудани мӯйи сафед бо муйи сиёҳ» омадааст, 
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 е, ки дар мисраи сеюм аст, ба-«خطا » ,«и дуюм ба маънои «роҳ рафтан-«خطا»

маънои «шаҳре дар Туркия» буда ва «خطا»-и охир ба маънои «хатову иштибоҳ» 

омадааст. 

Ҳамин гуна, рубоиёт ва ё дубайтиҳои Ибн ал-Фориз бо вуҷуди доираи 

маҳдуди маъноӣ доштанашон, барои ибрози тафаккуру ҷаҳонбинии суханвари 

ориф мусоидат намуда, тавониста, ки мақсуду аҳдофи хешро дар онҳо баён созад. 

Ин рубоиёт аз намунаҳои беҳтарини ашъори тасаввуфӣ ба ҳисоб рафта, дар 

рушду такомули жанри рубоӣ дар адабиёти араб саҳми арзандае гузоштааст.  

Дар девони орифи шоир луғзҳо пас аз дубайтиҳо таҷаллии бештаре доранд. 

Маънии луғавии луғз «печиш, роҳи каҷ ва берун рафтан аз роҳи рост» аст. Дар 

кутуби қадимаи бадеъ луғзро баъзе суханварон ҳамон муаммо гуфтаанд [97, с. 

70], вале баъдтар ин ду санъати адабиро фарқ гузоштанд. Мавлоно 

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Муаммои кабир» муаммо ва луғзро чунин таъриф 

кардааст: «Муаммо каломест мавзун, ки далолат кунад бар исме аз асмо ба 

тариқи рамзу имо, далолате ки саломатфитрату истиқоматзеҳн ба сиҳати он ҳукм 

кунад… Луғз иборат аст аз каломе мавзун, ки далолат кунад бар зоти шайъе аз 

ашё ба зикри сифот ва аломоти он ба ваҷҳе, ки ӯро ҷудо гардонад аз ҷамии мо 

адо» [44, с. 5]. Сипас, фарқи ин дуро баён сохта, шарҳ медиҳад, ки: «дар муаммо 

лозим бувад, ки матмаҳ (манзар)-и назари нозим исме бошад аз асмо ва дар луғз 

он шарт нест ва дар луғз воҷиб аст, ки далолати ӯ бар мақсуд ба зикри аломоту 

авсофи ӯ бошад ва дар муаммо он лозим нест» [44, с. 12]. Дар муаммо чанд амале 

аз қабили тасҳиф (тағйир додани вожаҳо бо кам ё зиёд кардани нуқтаҳои он), 

қалб (баръакс хондан ё иваз кардани ҳарфу нуқтаҳо), ташбеҳ, ҳаллу ақд, ҳисоби 

сиёқ, модаи таърихӣ, аъдоди абҷад ва монанди инҳо шарт аст [212, с. 265], [255, с. 

214].  

Ин шурут дар таърифи муаммо буда, дар луғз равиши тариқи суол ва талаб 

дида мешавад. Аз ҳамин сабаб, Рашидуддини Ватвот, Шамси Қайси Розӣ ва 

дигарон луғзро дар Аҷам чистон ҳам гуфтаанд [97, с. 156], [66, с. 426].  
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Луғз ё чистон дар адабиёти форсу тоҷик таърихи дерина дошта, аввалин бор 

дар китоби “Тарҷумон-ул-балоға”-и Умари Родуёнӣ зикр гардида, аз намунаҳои 

шеърии гузаштагон мисолҳо оварда шудааст [65]. 

Баъдан, ин жанри адабӣ дар адабиёти араб низ ривоҷ ёфта, дар замони 

Аббосиён, хоссатан, миёни аҳли тасаввуфу ирфон, бештар роиҷ гардид. Шоирони 

ориф ба унвони яке аз умдатарин табақоти фикриву фарҳангӣ дар баёни 

андешаҳои ирфонӣ ва ироаи таҷрибаҳои ботиниву завқии худ аз шеваи баёни 

рамзиву ишорат фаровон баҳра бурдаанд. 

Муҳаққиқи осори ирфонӣ доктор Муҳаммад Зойид менависад, ки «суфиён 

аҳли ишорат, ғайри онҳо аҳли иборатанд, онҳо аҳли пӯшидаву талмеҳ ва 

ғайрашон дар аксари мавридҳо аҳли ошкору тасреҳанд» [237, с. 12]. 

Дар миёни аҳли тасаввуф Ибн ал-Фориз шоиру суфии маъруфест, ки ба 

гунае васеу амиқ аз услуби рамзу ишорат ва пӯшидабаёнӣ кор гирифтааст. Луғз ё 

муаммо низ дар шеъри ӯ ба шеваи рамзу ишорат ифода ёфтааст. Ибн ал-Фориз 

дар ашъори хеш аз луғз ва хусусиятҳои таркибиашон моҳирона истифода 

бурдааст. «Луғзҳои Ибн ал-Фориз, – менависад Закӣ Муборак, муаллифи асари 

«Ат-тасаввуф-ул-исломӣ фи-л-адаби ва-л-ахлоқ», – аз ҷиҳати маъно ва дарк 

баъзеаш душворфаҳму қисми дигараш қобили дарку пазиришанд» [195, с. 279]. 

Албатта, иншои луғзу муаммо амали саҳлу содае нест, ки ҳар шоири оддӣ 

тавонад чунин навъи назм эҷод намояд. Бинобар қавли Ҳарирӣ, «арзиши алғоз 

амали эҷодкории халлоқӣ, пайвандгари беҳтарин ва аз анвои таҷрибаи устуворе 

барои идроки дақиқи алоқаҳои ниҳониест, ки дар он ҳақиқати ашё нуҳуфтааст» 

[63, с. 5]. Аҳмад Тошкубризода дар «Мифтоҳ-ус-саодат» манфиати алғозро чунин 

изҳор доштааст: «Уламо манфиати алғозро дар тақвият бахшидану тадриб ва одат 

кунонидани зеҳнҳо бар фаҳми амиқи ашё медонанд» [75, с. 251]. 

Луғзҳои Ибн ал-Фориз муаммомонанд буда, бо талабу суол оғоз меёбанд ва 

қоидаҳои таркибии муаммо дар онҳо дида мешавад. Луғзҳо аз лиҳози теъдоди 

абёт аз ду то даҳ байтро ташкил медиҳанд. Аксари луғзҳо ду-себайтӣ буда, дар 

мавзуъҳои ирфониву фалсафӣ, табиати инсонӣ, шаҳру қабилаҳо, ҳайвону 

паранда, обу наботот ва монанди инҳо суруда шудаанд.  
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Луғзҳои Ибн ал-Фориз муҷазу пурбору сермаъно буда, муназзаму 

мураттабанд. Сермаънову гоҳе такаллуфи он мухотабро бар зеҳни закӣ доштан 

водор месозад, то аз рӯйи зиракиву ҳушёрӣ чистонро ёбад. 

Бештари онҳо бо таъбири « ما اسم؟» (Номи он чист?) оғоз меёбанд. Чунончи 

дар чистони « َصقَر» (уқоб) гуфта: 

فِْعِلهْ  ماضيَ  كانَ  َمْبداه   ، ه  من      بَحْرٍف  تَ نََطقْ  إذا ، طيرٍ  اسم   ما  

[15, 201] بَحل ِهْ  ل ْغزي أَخْذتَ  إنْ  ، َطَربا        ،  فِْعلي فهوَ  ، قَلَْبتَه   ما إذا و   

(Тарҷума: чист номи он парандае, ки агар ҳарфи аввали онро гӯӣ, рафтори ӯ 

дар шакли феъли замони гузашта шавад.  

Агар он ҳарфҳоро баръакс гардонӣ ва тавонӣ ҳалли чистони маро дарёбӣ, 

хушҳолии рафтори ман (-и шоири ориф) ошкор шавад.) 

Дар байти аввал аз номи паранда, ки «َصقَر» (уқоб) аст, пурсон шуда, ишора 

мекунад, ки агар ҳарфи аввали ин калима ( ص), яъне « صاد»-ро ҷудо намоем, феъли 

замони гузашта ба маънои «шикор кардан» мегардад, ки ин феълу табиати уқоб 

аст. Дар байти дуюм бошад, таъкид гардидааст, ки агар калимаи « َصقَر»-ро 

баръакс хонем, амалу рафтори шоир мегардад, яъне « َرقص», ки табиати аҳли 

тасаввуф аст. 

Муаммоҳои дигари суханвари ориф бо таъбирҳои « ما بلدَة ؟» (кадом шаҳрест?), 

؟» ,(?чӣ чиз) «أيُّ َشْيٍئ؟ »  (?кадом қабила аст) «ما قَبِيلَة ؟» ва (?кадом ҳайвон аст) «ما َحيوان 

шуруъ шудаанд, ки таваҷҷуҳи хонандаву шунавандаро ба худ бештар ҷалб 

менамояд. Чунончи, аз қабилаи « ْيل ذَ ه   » чунин ном мебарад: 

شاعرْ  حي   كمْ  الع ْربِ  يف فيها َمرَّ          ،  زمانٍ  في قبيلة   ما سي ِدي!  

بتداها  ، ودَعْ  َحْرفا   ِمنها أْلقِ  العَشائِرْ  في ِمثلها تَْلقَ  ، نيا  ثا         م   

فتَ  ما إذا و [17, 132-131]  ئرْ طا إسم   ، َضعَّفا  م   ، َشطرٍ  كلُّ       ،  ِمنها  َحرفينِ  َصحَّ  

(Тарҷума: эй саййиди ман, чист номи қабилае, ки дар арабҳо тули замон дар 

он ҷамоате аз шоирон гузаштааст?  

Як ҳарфи онро ҳазф кун, аввалашро тарк карда, дуюмашро бар аввал 

бигузор, монанди ҳамин як қабилаи дигаре падид ояд.  
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Агар ду ҳарфи нуқтадорро иваз намоӣ ва аз ҳамаи қисмат ҳарфҳоро дучанд 

созӣ, номи паранда ҳосил шавад!) 

Дар ин муаммо, ки ҷавобаш қабилаи «ه ذَْيل» аст, шоир мегӯяд, ки агар ҳарфи 

аввал (هـ) ҳазф шуда, ҳарфи дуюм ба ҷойи ҳарфи аввал гузошта шавад, номи 

қабилаи дигар бо унвони « ليْ ذَ  » ҳосил мешавад. Қабилаи «ذَْيل» дар арабҳо мансуб 

бар он қабоиле буд, ки ниҳоят ҳақир ва аз рӯйи мартаба аз ҳама поён қарор 

доштанд. Дар байти охир ҳангоми тағйири нуқтаҳои ҳарфҳо ва дучандсозии 

ҳиҷоҳо номи парандаҳо   د« ه ده » ва « ب لب ل» ҳосил мегардад. 

Бояд гуфт, ки тамоми луғзу муаммоҳои Ибн ал-Фориз танҳо аз як мафҳум – 

махфӣ иборат набуда, балки чандин мафҳумҳои пӯшидаи дигарро дар бар 

мегирад. Барои ба умқи маъноҳои чистон фурӯ рафтан ва ёфтани он, мебояд чанд 

амалеро иҷро кард, чунончи бояд ҳарфҳову ҳиҷо ва нуқтаҳои ҳарфу калимаҳо 

иваз шаванд ва ё калима баръакс хонда шавад. Масалан, дар абёти зерин аз 

табиати инсонӣ чистон овардааст, ки аз чунин хусусиятҳо бархурдор аст: 

بوب ه  َمحْ  نسانِ اإل إلى وهو      صورة ،  ي رى جسمٍ  باِل اسم   ما  

ه ،  تصحيفه   قلب ه ، و ترتيب ه   ي ْعجبكَ  بهِ  فاعنَ       ِصْنو   

َمْصحوب ه   بِه، والْمن   أْمر        أْفِردا،  إذا ِم،اإلسْ  حاِشيتَا  

روفه ،    [17,  136]  َمقلوب ه   منه   َحْرفٍ  فكلُّ       يتها، تهجَّ  أنَّي ح 

(Тарҷума: чист номи он, чи ки бе ҷисм суратесту барои инсон писандида?  

Агар ҳарфи нуқтадори онро тағйир дода, баръакс гардонӣ, монанди ҳамон 

як калимаи дигар ҳосил шуда, тартиби он туро дар тааҷҷуб андозад!  

Ҳарду исмро агар ба шакли танҳо гардонӣ, амрест, ки бо ӯ ҳамроҳ будан 

амн бувад.  

Ҳарфҳои онро ҳиҷо кардам, ҳамаи ҳарфҳояш мақлуби худаш будааст.) 

Мақсади Ибн ал-Фориз аз ин муаммо « نَْوم» (хоб) табиати инсонист, ки онро 

дӯст медорад. Шоир дар байти дуюм ишора мекунад, ки агар ҳарфи нуқтадор « نـ»-

ро иваз ва ҳарфҳояшро баръакс бо « ت» хонем, калимае монанд ба « َمْوت» (марг) 

ҳосил мешавад, ки дар гуфтори мардумӣ «хоб – додари марг» [112, с. 77] аст. 

Агар ҳарфи миёнаи калимаро ҳазф кунем, феъли амри он, яъне « ْنَم» (хоб кун!) 
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ҳосил мегардад. Дар охир, шоир ба ҳарфҳои алифбоии калима « ميم  - واو –نون  » 

таъкид менамояд, ки агар онҳоро баръакс хонӣ, худи ҳамон ҳарфҳо ҳосил 

мегарданд. 

Ҳамин тариқ, луғз ё муаммо яке аз санъатҳои маънавии бадеиест, ки танҳо 

шоири соҳибзавқу зирак ва моҳиру тавоно метавонад, ба он рӯ орад. Ибн ал-

Фориз яке аз чунин шоиронест, ки дар ин ҳунари адабӣ эҷодиёти ҷолибро ба 

ёдгор гузоштааст. Чунончи маълум гардид, шоири ориф барои санҷиши зеҳну 

заковати мухотаб дар чистонҳояш чанд мафҳумро пӯшида меорад, ки бо 

равишҳои гуногун метавон, ба умқи маонии он расид. Луғзу чистонҳои Ибн ал-

Фориз аз намунаҳои беҳтарини ин санъат ба шумор рафта, шоир дар рушду 

такомули ин ҳунар ва рушди фолклори араб саҳми арзандае гузоштааст. 

Дар девони Ибн ал-Фориз, чунончи ишора шуд, 5 қитъа бо шумули 12 байт 

мавҷуд аст. Қитъаи аввал аз 4 байт, боқӣ 4 қитъаи дигар ҳар яке аз 2 байтӣ 

иборатанд. Мавзуоти қитъаҳо монанди дигар жанрҳои шеърии девони Ибн ал-

Фориз ҷазабаи ишқ, васфи ёр, изҳори ваҷду шавқу таассуроти руҳонии ӯ ва 

амсоли инҳоро дар бар мегирад. Қитъаҳо моломоли таҷнисоти лафзиву ташбеҳу 

кинояҳои фаровон аст. Ин омил боиси боз ҳам пурбору рангорангии мазомини 

қитъаҳо гардидааст. Аз ҷумла, ба таҷнисоти лафзии қитъаи зерин таваҷҷуҳ 

шавад: 

لَّق   باها      اهَ وباَهى ت َمنْ  َجنَّة   ج  نيَتي ور  َوباها  ال لو ، م   

بَِرداها اهابََرد  غالٍ  : قلت        َكْوثَِرها،  بََردى ِصفْ  : لي قيلَ   

ْشتَهاها وِلعَيني      َوَطري  ِمْصر  وفيها َوَطني ْشتَهاها م  م   

[ 17, 241] َسالها ما َسالها !! َخليلَيَّ  يا      َسَكنَْت،  إنْ  ، َغيَرها ِلنَفسيو  

(Тарҷума: Ҷуллақ боғест, ки дар он шахс раҳгум мезанаду барои зебоӣ 

талош мекунад, (дидани) талу теппаҳояшро орзу доштам, афсус, ки он ҷо 

бемории вабо буд.  

Ба ман гуфтанд, ки наҳри Барадои кавсарашро васф кун. Гуфтам, ки 

Барадои он бо вуҷуди хавфнок буданаш, пурарзиш аст.  
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Ватанам Миср аст, он ҷо ҳоҷату ғоятам аст ва ба Муштаҳои он хеле 

рағбат дорам.  

Эй дӯстам, аз ту мепурсам, агар ба ғайри он майл кунам, азобу азиятам чӣ 

хоҳад буд?!) 

Шоири ориф дар ин қитъа ишорат ба мусофаратҳои худ менамояд, ки ба 

Ҷуллақ (номи дигари шаҳри Димишқ) сафар кардааст. Зимни шарҳи ин ном 

овардаанд, ки «он форсӣ ва аз «ҷул» - гул ва «лак» - сад ҳазор таркиб ёфта, ба 

маънои гуллак, яъне гулҳои хеле зиёд омадааст. Аз ҷиҳати гули зиёд доштани 

шаҳр ҳамин гуна номгузорӣ шудааст» [15, с. 182]. 

Вақте Ибн ал-Фориз ба ин шаҳр омад, дар он бемории вабо паҳн шуда буд. 

Ин ҷо таллу теппаҳои зиёде доштааст. Ӯ ин таллу теппаҳоро хеле дӯст медошт, 

зеро сайру саёҳат дар ин маконҳо барояш писандидаву дӯстдоштанӣ буд.  

Дар байти аввал таъбирҳои « َوبَاَهى» ба маънои «ва саъю талош кардан» ва 

-и дуюм ба маънои «вабои он» ҳамчун таҷниси том омадааст. Чун Ибн ал-«َوبَاَها»

Фориз аз сафар бозмегардад, аз ӯ дар бораи Димишқу наҳрҳояш мепурсанд, ӯ 

мегӯяд, наҳре, ки бо номи Барадо дар Димишқ аст, чун ҳавзи Кавсар болаззат аст, 

вале он хеле хавфнок аст. Дар байти дуюм «Барадоҳо» бо фатҳаи «бо» ба маънои 

наҳри Барадои он шаҳр ва «би радоҳо» бо касраи пешоянди «бо» ба маънои 

хавфнокии он ҳамчун таҷниси ноқис омадаанд. Дар байти дигар Ибн ал-Фориз аз 

зодгоҳи хеш ном бурда, мегӯяд, ки ватани ман Миср аст ва ҳама ҳоҷоту ниёзи 

ман он ҷост. Аз ин ишораи сареҳи шоир ватани ӯ муайян мегардад. Гузашта аз 

ин, аз мавзеи Муштаҳои Миср ном мебарад, ки мавсуф хеле шавқу рағбати зиёд 

нисбат ба ин мавзеъ доштааст. Ҳамчунин, калимаи «Муштаҳо»-и аввал ба маънои 

мавзеъ ва «муштаҳо»-и дуюм ба маънои «шавқу рағбат нисбат ба он ҷой» аст, ки 

чун таҷниси том омадаанд. Дар байти охир Ибн ал-Фориз аз вафодории хеш 

нисбат ба зодгоҳаш андеша ронда, қайд мекунад, ки ман ҳаргиз майл ба ҷои дигар 

намекунам ва эй дӯстам, аз ту мепурсам, ки агар ҷойи дигар майл кунам, 

тадбирам чӣ хоҳад шуд? Дар ин байт «салоҳо»-и аввал ба маънои «аз он 

мепурсам» ва «салоҳо»-и дигар ба маънои «азияти он» ба шакли таҷниси 
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мураккаб омадааст, зеро «салоҳо» аз ду бахш «сало» – пурсидан ва «ҳо», 

ҷонишини шахси сеюми занонаи танҳо иборат аст. 

Чунин таҷнисҳо бо вуҷуди кам будани қитъаҳо дар бештари абёти он 

истифода шудааст. Аз ҷумла, дар қитъаи зерин ҳам истифодаи таҷниси мураккаб 

хеле ҷолиби диққат омадааст: 

،خليل فَسيَحا  فَسيحا ، تَِجداه   ولمْ         َمنِزلي،  ِجئت ما إنْ  ي   

ْمت ما وإنْ  [ 17, 125]  فَصيَحا فَصيحا ، تَسَمعاه   ولمْ       فَمي،  ِمنْ  قا  َمنطِ  ر   

(Тарҷума: эй дӯстонам, агар шумо ба хонаи ман омадеду онро роҳат 

наёфтед, пас (бо роҳи худ) равона шавед.  

Ва агар шумо аз забони ман сухане дар миён гузореду онро фасеҳ нашунавед, 

пас, фиғон бароред!) 

 и дуюм ба-«فَسيحا  » и аввали байти якум ба маънои «фароху васеъ» ва-«فَسيحا  » 

маънои «пас биравед» ва «  فَصيحا»-и якуми байти дуюм ба маънои «сухани фасеҳ» 

ва « يحا  فَص »-и дуюм ба маънои «пас фиғон бароред» ҳамчун таҷниси мураккаб 

омадаанд. 

Дар девони Ибн ал-Фориз ду байт аз жанри маволиё мавҷуд аст. «Маволиё» 

як навъ жанри шеъриест, ки ба дубайтӣ монанд буда, дар баҳри «басит» эҷод 

мешавад ва бештар бо санъати ҷинос ороиш ёфта, ҳарфи равии он сокиндор аст. 

Сабаби «маволиё» ном гирифтани ин жанр дар он аст, ки охири мисраъҳо ба 

қавли « يا َمواِليا» (эй мавлои ман!), ишора ба саййиду роҳбаре ба итмом мерасад. 

Чунин шакл яке аз анвои машҳури маволиё буда, вале на ҳама гунаҳои ин жанр 

ҳамин хусусиятро доранд, зеро он ба навъҳои гуногун ҷудо мешавад. Таърихи 

пайдоиши ин жанр ба авохири қарни аввали ҳиҷрӣ мансуб буда, ба қавле дар 

Ироқ пайдо шудааст. Минбаъд ин жанр дар адабиёти шифоҳии араб маъмул 

гардид. Баъдтар маволиё дар адаби суфӣ барои ифодаи андешаҳои ирфонӣ 

истифода мешуд [244, с. 853]. Ибн ал-Фориз дар ин жанр ду байт сурудааст. Дар 

нусхаи қаламии девоне, ки дар китобхонаи Малик Сауд таҳти рақами 811 

нигаҳдорӣ мешавад, «маволиё»-и Ибн ал-Фориз мавҷуд нест. Ин абёти шоир дар 

китоби «Вафаёт-ул-аъён»-и Ибни Халликон оварда шудааст, ки минбаъд 
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муҳаққиқону донишмандон онро дар асоси ҳамин марҷаъ дар девон ворид 

сохтаанд: 

ارْ  ق ْلت   ْحني، ت شَ  كم : َعِشْقت  ِلَجزَّ ت َوب ْخني  ش غلي ذا : قالَ  ، ذبَحتَني      ر   

[17, 137] ليَسلَْخني فيَنف ْخني ، ذْبحي ي ريد        ني، ي َرب خْ  ِرْجلي سْ ، وبا إليَّ  مالْ  و   

(Тарҷума: ба қассоб гуфтам, ошиқ шудам, чӣ қадар маро пора кардиву забҳ 

намудӣ! Гуфт: Сарзанишам макун, пешаи ман ҳамин аст!  

Ба назди ман омада, поям бӯсид ва маро дар ҳолати ногувор қарор дод, 

мехост маро забҳ карда, бо даҳон бодам диҳад (дам кунад)-у пӯстам созад.) 

Бояд зикр кард, ки, дар ҳақиқат, ашъори орифонаи Ибн ал-Фориз барои 

иддаи зиёди шуарои Арабу Аҷам манбаи илҳому эҷод гардида, дар рушду 

такомули шеъри тасаввуфӣ дар таърихи адабиёти араб ва назми суфиёнаи форсӣ-

тоҷикӣ нақши бузург гузоштааст.  

Абдурраҳмони Ҷомӣ ба василаи осор ва хоссатан тазкираи «Нафаҳот-ул-

унс»-и худ дар омӯзиш, шинохт, муаррифӣ ва мақоми Ибн ал-Фориз дар адабиёти 

суфиёнаи арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ саҳми арзанда гузошта, тазкираи ӯ минбаъд 

сарчашмаи асосии муҳаққиқони дигар қарор гирифтааст. 

Метавон гуфт, ки девони ашъори Ибн ал-Фориз бо вуҷуди камҳаҷм будан, 

пур аз маонии ишқу муҳаббат, ҳиҷрону висол, сӯзу гудозу фироқи ёр, андешаҳои 

ирфониву тасаввуфӣ ва тарғиби муҳаббати илоҳиву ҳамдилии инсонӣ буда, 

намунаи беҳтарини назми суфия ба ҳисоб меравад. Девони шоир жанрҳои 

гуногуни адабӣ, монанди қасидаву дубайтӣ, алғозу қитъаҳо ва маволиёро дар бар 

гирифтааст, ки чунин анвои шеърӣ барои ифодаи андешаву тафаккури ирфонии 

Ибн ал-Фориз мусоидат намудааст. Ашъори ӯ бо саноеи лафзиву маънавии адабӣ 

ороставу пероста гардида, таҷнис бо анвои он дар ашъораш бартарӣ дорад. Рамз 

дар каломи суханвари ориф мақоми намоёнро ишғол намуда, ҳамчун васоити 

баён ба кор бурда шудааст.  

Хидмати бузурги Ибн ал-Фориз дар адабиёти араб аз он иборат аст, ки ӯ дар 

сурудани шеъри суфиёнаи ишқи илоҳӣ равиши махсуси худро асос гузошта, 

таъсири он дар таҳаввули минбаъдаи адабиёти суфиёна хеле назаррас будааст ва 
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барои адибону шуарои суфимашраби форсу тоҷик, низ чун Саидуддини Фарғонӣ, 

Шайх Маҳмуди Шабистарӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, Мир Саййид Алии 

Ҳамадонӣ, Мавлоно Яъқуби Чархӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва дигарон бетаъсир 

намондааст. 
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БОБИ II 

АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ВА АДАБИЁТИ АРАБ 

 

2.1. Баррасии мақоми Абдурраҳмони Ҷомӣ дар манобеи арабӣ 

 

Дар таърихи тамаддун ва афкори илмиву адабии халқҳои Осиёи Марказӣ 

осори гуногунсоҳаву пурқимати Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ мақоми баландро 

касб намудааст. Асарҳои ӯ, на танҳо дар адабиёти минтақаҳои Мовароуннаҳру 

Хуросон, балки дар доираҳои адабии Покистону Ҳиндустон, Озарбойҷону 

Туркия, давлатҳои арабӣ ва ҳатто Аврупо низ мавриди таваҷҷуҳу омӯзиш қарор 

гирифтааст. 

Бояд зикр кард, ки таҳқиқи рӯзгору осор ва ҷаҳонбинии Абдурраҳмони Ҷомӣ 

дар адабиёти араб ба гунаи як бахши бузурги адабиёти ҷаҳонӣ канор мондааст. 

Дар ҳоле, ки вуруд ба ин майдон бароямон самтҳои нокушудаи ҷолиби 

ҷомишиносиро равшан месозад. 

Аз ҷумла, А. Ҳикмат [173, с. 51], А. Афсаҳзод [103, с. 4] ва Н.М. Ҳиравӣ [44, 

с. 28] дар мавриди зикри Ҷомӣ дар бархе аз сарчашмаҳои арабиву туркӣ ишораҳо 

кардаанд, вале онҳоро тафсил надодаанд. 

Омӯзишу пажуҳиши масъалаҳои адабиёти форсу тоҷик ва намояндагони 

алоҳидаи он дар давлатҳои арабӣ ба охирҳои қарни XX рост меояд. Донишманди 

маъруф ва арабшиноси тавонои тоҷик, ки тамоми умри мубораки хешро дар роҳи 

омӯзиши мероси адабии арабизабони тоҷик ва тарҷумаву таҳқиқи равобити 

адабии Арабу Аҷам сипарӣ карда истодааст, Тоҷиддин Мардонӣ марбут ба ин 

матлаб чунин навишта, ки «дар тули даҳсолаҳои охир дар кишварҳои араб як 

ҷунбишу майле ба омӯзиши забони форсӣ ва нашри осори намояндагони 

нахустдараҷаи тамаддуни форсу тоҷик ба амал омад ва боиси афзоиши адади 

тарҷумаҳову тадқиқоти илмию оммавӣ гардид» [119, с. 102].  

Ин муаллиф аз омӯзиши забонҳои Шарқ, бахусус, забону адабиёти тоҷик дар 

донишкадаҳои давлатҳои арабӣ, чун Мисру Сурия, Лубнону Мағриб, Ироқу 

Кувайт ва ғайра маълумот дода, як идда асарҳои илмиву адабии муҳаққиқони 
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арабро ном мебарад, ки ба омӯзиши адабиёти форсу тоҷик бахшида шудаанд. Аз 

ҷумла, таъкид мекунад, ки минбаъд адабиётшиносони араб ба тарҷума ва нашри 

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Гулистон»-у «Бӯстон»-и Саъдӣ, «Сафарнома»-и 

Носири Хусрав, ғазалиёти Ҳофиз, рубоиёти Хайём, осори Мавлоно ва ғайра 

пардохтанд [119, с. 102-103]. 

Т. Мардонӣ ҷое аз Абдурраҳмони Ҷомӣ ёдовар шуда, ки дар бораи ӯ ва 

шуарои машҳури дигари форсу тоҷик дар донишномаи «Ал-мавсуат-ул-арабият-

ул-муяссара» (Энсиклопедияи оммавии арабӣ) мақолаҳои алоҳидаи муҷаз дарҷ 

гардидааст [119, с. 105]. 

Ин як ишораи Т. Мардонӣ оид ба таваҷҷуҳи муҳаққиқони араб ба шахсияти 

Абдурраҳмони Ҷомӣ ва осори ӯст, ки зимни таълифи китобҳои таърихиву адабӣ, 

донишномаву доиратулмаорифҳо номи ин нобиғаи форсу тоҷикро ҳатман зикр 

менамоянд. Аз ҷониби дигар шуҳрати ӯро дар ҳавзаҳои илмиву адабии арабӣ 

нишон медиҳад. 

Дар давлатҳои арабӣ тули даҳсолаҳои охир китобу рисолаҳое ба табъ расида, 

ки алоқаи забону адабиёт ва фарҳанги форсу тоҷикро бо арабҳо ифода 

менамоянд. Аз намунаи чунин таълифот, метавон асарҳои «Тайёротун 

сақофиятун байн-ас-сақофатайн: ал-урби ва-л-фурс»-и Аҳмад Муҳаммад ал-

Хуфӣ, «Фунун-уш-шеър-ил-форсӣ»-и Абдулҳодӣ Қиндил, «Илтиқо-ул-

ҳазоратайн: ал-арабия ва-л-форсия»-и Яҳё ал-Хашшоб, «Шуароу фурси фи-л-

адаб-ил-арабӣ»-и Юсуф Ҳусейн Баккор, «Мухторот мин-аш-шеър-ил-форсӣ»-и 

Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол ва Ориф аз-Зағлул, Мустафо Икрима, Абдунносир ал-

Ҳамд, «Ал-исро ва-л-меъроҷ фӣ турос-иш-шеър-ил-форсӣ»-и Алоуддин 

Абдулазиз ас-Субоъӣ ва амсоли инҳоро ном бурд. 

Миёни ин асарҳо ва осори дигари адабиётшиносони араб агарчи китобу 

рисолаи махсусеро оид ба Абдурраҳмони Ҷомӣ дучор наомада бошем ҳам, қариб 

дар тамоми таълифоте, ки перомуни инкишофи назми форсӣ, машҳуртарин 

шоирони орифу забоншиносони барҷаста нигошта шудаанд, роҷеъ ба Ҷомӣ ва 

осори ӯ мулоҳизаву ишороти зиёде пайдо карда метавонем. 
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Аз маълумоти овардаи муҳаққиқони араб оид ба Ҷомӣ чунин натиҷагирӣ 

мегардад, ки онҳо Ҷомиро шоири тавонои ғазалсаро ё орифи бузург ва ё 

забоншиноси моҳир шинохта, арзиши осори ӯро якдилона эътироф намудаанд.  

Аксари пажуҳишгарони араб ҳангоми суҳбат атрофи рӯзгори Ҷомӣ бештар 

ба ҳамон маъхазҳои форсӣ ё форсии ба арабӣ тарҷумашуда ва ё сарчашмаҳои дар 

Аврупо интишорёфта муроҷиат кардаанд, ки дар доираи ҷомишиносӣ маъруфу 

машҳуранд. Асарҳое чун «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, 

«Такмила бар «Нафаҳот-ул-унс»-и Абдулғафури Лорӣ, «Адабиёти форсӣ аз асри 

Ҷомӣ то рӯзгори мо»-и Шафеии Кадканӣ (тарҷумаи арабии он «Ал-адаб-ул-форсӣ 

мунзу аср-ил-Ҷомӣ ва ҳатто айёмино», тарҷумаи Бассом Рубобиа), «Навои и 

Джами»-и Е.Э. Бертелс ва ғайра аз ҳамин қабиланд. Баъзе аз сарчашмаҳои 

асримиёнагии арабӣ, ба мисли тазкираву асарҳои тазкирамонанди ирфонӣ низ 

таълиф ёфтаанд, ки барои омӯзиши рӯзгор ва осори Ҷомӣ ҳамчун манбаъҳои 

аввалия хизмат намуданд. 

Ягона манбаи боэътимоди асримиёнагии арабӣ, ки аввалин бор Ҷомиро 

миёни аҳли адаби араб ҳамчун шоири бузургу машҳур муаррифӣ карда, 

сарчашмаи дигари осори арабӣ гардидааст, асари адабӣ-таърихии донишманду 

муарриху суфии арабизабони турктабор Аҳмад ибни Мустафо Тошкубризода 

(1495-1561) «Аш-шақоиқ-ун-нуъмония фӣ уламо-ид-давлат-ил-усмония» 

мебошад. Қобили таваҷҷуҳ аст, ки ин донишманд баъд аз ду-се соли даргузашти 

Ҷомӣ соли 1495 дар шаҳри Бурсаи Туркияи усмонӣ таваллуд ва дар Анқара 

рушду камол ёфта, забон ва адабиёти арабро ҳамаҷониба аз худ намуд. Ӯ аз 

устодони бузург таълим гирифта, соли 1551 дар Истамбул ба мансаби қозигӣ 

расид. Соли 1567 вафот карда, аз худ мероси арзишманде, мисли «Наводир-ул-

ахбор фӣ маноқиб-ил-ахёр», «Мифтоҳ-ус-саодат», «Ар-рисолат-ул-ҷомиа ли 

васф-ил-улум-ин-нофиа», «Аш-шақоиқ-ун-нуъмония» ва ғайра ба ёдгор 

гузоштааст. 

Ӯ дар «Аш-шақоиқ-ун-нуъмония» доир ба аҳли илму адаби давлати 

усмониҳо, аз замони Султон Усмони Ғозӣ то асри Сулаймонхон маълумот дода, 

аз ҷумла, дар бораи Ҷомӣ маълумоти муҷаз дар хусуси зодгоҳу таҳсили илм, 
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устодону таваҷҷуҳи ҳокимону амирон бар ӯ ва таълифоташ овардааст. Ӯ ҷое 

Ҷомиро чунин васф мекунад: «Вай аввалан ба илми шариф [Қуръон ва аҳодис] 

машғул шуда, аз фозилони асри худаш мегардад» [74, с. 159]. Сипас, ҳикояти 

аҷиби ба танзим даровардани вазъи ноороми уламову донишмандону 

файласуфони даргоҳи Султон Муҳаммадхон, ҳокими Румро хеле ҷолиб баён 

доштааст. Ӯ аз забони Муҳйиддин ал-Фанорӣ, ки падараш Алӣ ал-Фанорӣ, қозии 

аскари Султон Муҳаммадхон буд, нақл мекунад, ки Султон аз қозӣ дархост 

мекунад, то донишманде пайдо кунад, ки муҳокимаи улуми ҳақиқати 

мутакаллимону суфиёну ҳакимонро муваффақона анҷом диҳад. Қозӣ мегӯяд, ки 

ба ҷуз Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ касе ин қазияро ҳал карда наметавонад. 

Султон дастур медиҳад, ки ба ӯ ҳадяи арзишманде бифиристед ва хоҳишу 

илтимосаш кунед, то ин масъаларо ҳал намояд. Чун дастур ба Ҷомӣ мерасад, ӯ як 

рисолае [Ад-дуррат-ул-фохира] навишта, равон месозад, аммо рисола вақте ба 

Рум мерасад, ки Султон Муҳаммадхон аллакай вафот карда буд. Муҳйиддин ал-

Фанорӣ бар ин афзуда, мегӯяд, ки ин рисола ҳоло назди падарам қарор дорад [74, 

с. 159]. 

Ҳамчунин, Аҳмад Тошкубризода дар асари дигари худ «Мифтоҳ-ус-саодат» 

дар бахши илми наҳву муаммо аз Ҷомӣ ном бурда, дар зимни шарҳи «Кофия» 

чунин меорад: «Шарҳи фозили бузург Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ба дараҷае 

расидааст, ки бар он зиёда шарҳ кардан нашояд. Он дар латофати таҳрир ва ҳусни 

тартиб нигошта шудааст» [75, с. 172]. Уламои баъдина ин суханони 

Тошкуброзодаро дар кутуби хеш нақл кардаанд.  

Дигар аз тазкираҳои арабие, ки дар бораи Абдурраҳмони Ҷомӣ маълумот 

додааст, тазкираи маъруфи «Шазарот-уз-заҳаб мин ахбор ман заҳаб»-и Абдулҳай 

ибни Имод ал-Ҳанбалӣ (1623-1679) фақеҳу адиб ва муаррихи димишқӣ мебошад. 

Тазкираи мазкур бузургҳаҷм ва таърихӣ буда, дар 11 муҷаллад ба табъ расидааст. 

Он фарогири аҳвол, осору афкори намояндагони маъруф ва уламову шуаро, 

ҳакимону амирон, табибону файласуфону суфиён ва дигар тоифаи илму адабу 

ирфон ва воқеаҳои муҳимми ҳазорсолаи аввали ислом (аз соли 1-ум то 1000-уми 

ҳиҷрӣ) мебошад. Тазкира ба унвони номи ашхос ҷудо нашуда, тибқи солҳо 



58 

мавзуъбандӣ шудааст. Ҳангоме ки Ибни Имод ба соли 1492, яъне соли вафоти 

Абдурраҳмони Ҷомӣ мерасад, ба иштибоҳ чунин менависад, ки «дар ин сол 

имоми ориф биллоҳ Абдурраҳмони Ҷомӣ дар яке аз рустоҳои Хуросон таваллуд 

шудааст» [20, с. 360]. Муаллиф айнан ахбори Тошкубризодаро такрор карда, 

ҳикояти дар боло зикршударо намеорад, танҳо ҳикояти аз сабаби бемории тоун аз 

сафари Рум даст кашидану дар Ҳамадон боқӣ мондани Ҷомиро ёдовар шудааст 

[20, с. 361]. 

Ҳамчунин, дар асарҳои дигар, чун «Кашф-уз-зунун ан асмо-ил-кутуби ва-л-

фунун»-и Мустафо ибни Абдуллоҳ (1609-1657), маъруф ба Ҳоҷӣ Халифа, «Ал-

бадр-ут-толеъ би маҳосини мин баъд-ил-қарн-ис-собиъ»-и Шайхулислом 

Муҳаммад ибни Алӣ аш-Шавконӣ, «Ал-фавоид-ул-баҳия фӣ тароҷим-ил-

ҳанафия»-и Муҳаммад Абдулҳай ал-Лакнавӣ, «Каромот-ул-авлиё»-и Шайх Юсуф 

ибни Исмоил ан-Набаҳонӣ, «Ал-аълом»-и Хайруддин аз-Зириклӣ, «Муъҷам-ул-

муаллифин»-и Умар Ризо Каҳҳола ва як идда донишномаву доиратулмаорифҳои 

бузурги арабӣ, ба мисли «Ал-мавсуат-ул-арабият-ул-муяссара»-и Алӣ Мавло, 

«Ал-мунҷиду фи-л-луғати ва-л-аълом», «Муъҷам-ул-аълом-ил-маврид»-и Мунир 

Баълабаккӣ, «Ал-мавсуат-ус-суфия»-и Абдулмунъим ал-Ҳафанӣ, асарҳои 

тасаввуфиву наҳвӣ, монанди «Ат-тасаввуф фи-л-ислом»-и Умар Фаррух, «Ат-

тариқат-ун-нақшбандия ва аъломуҳо»-и Муҳаммад Аҳмад Дарниқа, «Нашъат-ун-

наҳв ва ториху ашҳар-ин-нуҳот»-и Шайх Муҳаммад ат-Тантовӣ, китобҳои 

таърихи забон ва адабиёти араби Ҷурҷӣ Зайдон, Умар Фаррух, Ҳасан аз-Зайёт ва 

Карл Броккелмэн, асарҳои илмӣ ва дар як идда китобу рисолаҳои адабиву 

тасаввуфӣ ва илмиву тадқиқотӣ ба мавзуи Абдурраҳмони Ҷомӣ бахши алоҳидае 

ихтисос дода, аз шуҳрати ӯ ҳамчун адибу забоншинос ва шоири ориф ҳарф 

задаанд.  

Бояд қайд кард, ки дар миёнаҳои асри XX муҳаққиқи маъруфи адабиёти 

татбиқӣ доктор Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол рисолаи илмие таҳти унвони «Ал-

ҳаёт-ул-отифия байн-ал-узрияти ва-с-суфия: диросот-ун-нақди ва-л-муқорана 

ҳавла мавзуи «Лайлӣ ва Маҷнун» фи-л-адабайн-ил-арабӣ ва-л-форсӣ» ба табъ 

расонида, ки фарогири мавзуъҳои ғазали ошиқона ва инкишофи он, қиссаи 
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«Лайлӣ ва Маҷнун» дар адабиёти классику муосир ва саҳнаи театри араб, 

адибони форс, ки дар ин мавзуъ назмияҳо эҷод кардаанд, монанди Низомӣ 

Ганҷавӣ, Саъдӣ Шерозӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва 

Ҳотифӣ, таъсири мутақобилаи адабиёти араб ва форс, ишқи суфиёна, шахсияти 

Қайс дар адабиёти форсӣ, таъсири қиссаи арабии «Лайлӣ ва Маҷнун» ба адабиёти 

форсӣ ва хусусияти мавзуии қиссаи «Лайлӣ ва Маҷнун»-и форсӣ мебошад. 

Дар бахши Ҷомӣ аз таъсирпазириҳои ӯ аз қиссаҳои «Лайлӣ ва Маҷнун»-и 

Низомиву Амир Хусрави Деҳлавӣ ва вижагиву хусусиёти қиссаи Ҷомӣ маълумот 

дода, аз ҷумла менависад, ки: «Равиши Ҷомӣ дар муҳовараҳои қисса қавитарин 

услуб ва ғанитарин андешаҳоянд» [254, с. 162]. Муаллиф дар ҳошияи бахши 

Ҷомӣ таърихи таваллуду таҳсилоту сафарҳо ва осорашро мухтасаран баён 

намудааст. 

Бояд таъкид кард, ки шеъри форсӣ-тоҷикӣ бо латофату назокаташ қалби 

адабиётшиносони арабро тасхир намуд, баъзе муҳаққиқон омӯзиши назми форсӣ 

ва ҳунари шеъриро меҳвари асосии таҳқиқоти худ қарор додаанд. Яке аз онҳо 

устоди забони форсии донишгоҳи Айнушамси шаҳри Бейрут доктор Абдулҳодӣ 

Қиндил мебошад, ки ба қалами ӯ асари «Фунун-уш-шеър-ил-форсӣ» тааллуқ 

дорад. Асари мазкур аз 4 боб, 12 фасл ва зерфаслҳои зиёде таркиб ёфтааст. Дар 

боби аввал доир ба забони форсӣ, аслу марҳалаҳои ривоҷи он, таърифи шеъри 

форсӣ ва саромадони он, навъҳои шеъри форсӣ; дар боби дуюм бобати ҳунарҳои 

асили шеърӣ, жанрҳои шеърӣ ва барҷастатарин қасидасароёну маснавиву 

рубоиву ғазалсароён ва ғайра; дар боби сеюм, роҷеъ ба жанри тарҷеъбанду 

таркиббанд ва дигар жанрҳои шеъри форсӣ ва дар боби охир перомуни 

истилоҳоти аруз, қофияву баҳру авзони шеъри форсӣ маълумоти муфассал оварда 

шудааст. 

Муаллиф дар муқаддима аз мақому манзалати адабиёти форсӣ хеле 

самимона ҳарф зада, қайд мекунад, ки «адаби форсӣ аз адабиёти ҷаҳониест, ки 

миёни адабиёти миллатҳое, ки дар масири таърих тамаддуни қадима доштаанд, 

мақоми баландеро сазовор шудааст. Он аз осори назмӣ ғанӣ буда, бо гузашти 
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қарну солҳо ҷовидона мондааст. Шеъри форсӣ бо анвои гуногуну жанрҳои 

зиёдаш бартарӣ дорад…» [227, «алиф»]. 

Албатта, ин ҳама рангорангӣ дар шеъри форсӣ устод Абдулҳодӣ Қиндилро 

мафтуну шефтаи худ сохта, ки ногузир қалами нақд ба даст гирифта, асари 

«Фунун-уш-шеър-ил-форсӣ»-ро нависад. 

Таҳқиқи асар нишон медиҳад, ки муаллиф бо Ҷомӣ ва ҳунари эҷодии ӯ 

шинохти комил дорад, зеро аз муқаддима то охири асар ҳар ҷо ки сухан аз саҳми 

шоирон дар ҳар жанри шеърӣ равад, ҳатман зикри Ҷомӣ он ҷо ҳаст. Аз ҷумла, 

ҳангоме, ки дар муқаддима аз таърихи адабиёти форсӣ маълумоти мухтасар 

меорад, Ҷомиро дар радифи ғазалсароёни бузурги суфия қарор дода [227, с. 58], 

ӯро «хотами шуарои бузурги адабиёти форсӣ» меномад [227, с. 60]. 

Вақте А. Қиндил аз таърихи жанри тарҷеъбанду таркиббанд дар адабиёти 

форсӣ ҳарф мезанад, Фаррухии Сиистониро (ваф. 1038) аввалин нозими 

тарҷеъбанд номида, чанд тан аз шуарои дигарро ташаккулдиҳандаи ин жанр 

хонда, Неъматуллоҳи Кирмонӣ (ваф. 1431) ва Абдурраҳмони Ҷомиро аз ҷумлаи 

пешгомони ин жанр дар асри XV донистааст [227, с. 261]. Сипас, аз 7 

тарҷеъбанди форсии Ҷомӣ, 4-то аз Фаррухӣ (980-1037) ва 5-то аз Назирии 

Нишопурӣ (XVII) мисол оварда, ба забони арабӣ тарҷума мекунад. 

Тарҷеъбандҳои Ҷомӣ аз девонҳои сегонаи ӯ мебошанд. Аз ҷумла, 

тарҷеъбанди зерини Ҷомиро аз девони «Фотиҳат-уш-шабоб» оварда, чунин 

тарҷума мекунад: 

Эй рӯйи ту, моҳи оламорой, 

Чун моҳ зи парда рӯй бинмой. 

Чун турраи ту шикастаҳолем, 

Бар ҳоли шикастагон бибахшой. 

Гуфтӣ суханеву лаб газидӣ, 

Тӯтӣ набувад чунин шакархой…[227, с. 261] 

Тарҷумаи А. Қиндил: 

عن وجهك مثل البدر. يا من وجهك البدر المزين للعالم،             أسفر  
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المتكسرة،      فترحم على حال المحطمين.  طرتكأنا منكسر الحال مثل   

[ 227,  262] نطقت كلمة وعضضت على شفتيك،       وال تمضغ الببغاء السكر هكذا  

(Тарҷума: эй касе, ки рӯйи ту моҳи зинатбахши олам аст, монанди моҳ 

чеҳраатро бинамой! 

Мани шикастаҳол чун зулфҳои шикастаи туам, пас ба ҳоли ин ноумедон 

бибахшой! 

Сухане гуфтиву лабонатро газидӣ, ҳамчун тӯтии шаккаргуфтор луқмаҷӯй 

мабош!) 

Чунончи айён гашт, тарҷумаи арабии шеър таҳтуллафзии равон буда, аз рӯйи 

сохту муҳтаво ба тарҷеъбанди форсӣ-тоҷикӣ қаробати маъно дошта, аз асли матн 

дур наафтодааст. 

Ғайр аз ин, А. Қиндил дар бахши «Фанни ғазал» зерфасли алоҳидае ба 

Абдурраҳмони Ҷомӣ ихтисос дода, ӯро дар қатори ғазалсароёни барҷастаи форсу 

тоҷик, аз қабили Саноиву Ҷалолуддини Румӣ ва Ҳофизи Шерозӣ қарор дода, 

садрнишинони ғаззалсароёни қарни худаш номидааст [227, с. 202]. 

Ҳамчунин, пас аз мухтасар баён доштани ҳаёту фаъолияташ осори ӯро васф 

намуда, менависад, ки «Ҷомӣ аз бузургтарин шуарои қиссасарои шеъри форсӣ 

маҳсуб ёфта, дар эҷоди ғазали суфиёна ба мартабаҳои баланд расидааст» [227, с. 

223]. Дар идома, таъкид мегардад, ки Ҷомӣ, на танҳо шоири бузург, балки адибу 

олими моҳир низ буда, аз худ ба ду забон – форсӣ ва арабӣ осори пурқимати 

назмиву насрӣ боқӣ гузошта, таълифоташ ба 45 адад мерасад [227, с. 223]. 

Муаллиф аз муҳимтарин таснифоти Ҷомӣ ёдовар шуда, «Ҳафт авранг», девон, 

«Нафаҳот-ул-унс», «Баҳористон», «Ад-дуррат-ул-фохира», «Шарҳу «Фусус-ил-

ҳикам» ва «Ал-фавоид-уз-Зиёия»-ро номбар кардааст. Сипас, ду ғазали комили 

Ҷомиро аз девони «Фотиҳат-уш-шабоб» бо тарҷумаҳояш оварда, ки матлаи 

ғазали якум чунин аст: 

Ҳирзи ҷонҳост номи дилбари мо, 

Мо ааззасмуҳу ва мо аъло [34, с. 186] 

Тарҷумаи арабӣ: 
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[ 227,  227]أعلى  ماما أعز اسمه و      اسم محبوبنا حرز الرواح      

(Тарҷума: номи маҳбуби мо сипари ҷонҳост ва чӣ қадр исми ӯ бузургу 

баландмартаба аст). 

Мақтаи ғазали дуюмро чунин тарҷума кардааст: 

Чу мутриб лаб бибаст аз назми Ҷомӣ, 

Баромад аз суроҳӣ бонги қулқул [34, с. 547]. 

[227, 228]ي        تعالت من اإلبريق قهقهة الخمر! الجامالمطرب عن نظم سكت  و حين   

(Тарҷума: чун мутриб аз назми Ҷомӣ лаб бибаст, аз ибриқ қаҳқаҳаи хамр 

баланд шуд.) 

Агарчи тарҷумаҳо таҳтуллафзӣ бошанд ҳам, аммо айнан ба ҳамон маъноест, 

ки дар матни форсӣ-тоҷикӣ омада, тақрибан чизе бар он афзуда нашудааст. 

Муаллиф дар фасли орояҳои адабӣ доир ба санъатҳои лафзиву маънавии 

форсӣ-тоҷикӣ маълумот дода, аз матлау ҳусни тахаллус, ҳусни талаб, радди аҷз 

бар садр, лаффу нашр, тарсеъ, талмеъ ё муламмаъ, суолу ҷавоб, иқтибосу тазмин 

ва ҳусни хитом ном бурда, мисолҳои зиёди шеърӣ оварда, ба забони арабӣ 

тарҷума мекунад. Аз ҷумла, дар бахши санъати муламмаъ аз як тарҷеъбанди 

ширу шакари Абдурраҳмони Ҷомӣ низ мисол меорад, ки чунин оғоз мегардад: 

Лоҳа барқун юҳаййиҷ-ул-ашвоқ, 

Тоза шуд дарди ишқу доғи фироқ [34, с. 148]. 

[  227, 373فراق ]الح برق يهيج الشواق          فتجدد ألم العشق و كي ال  

(Тарҷума: барқ дурахшиду ангеза барангехт ва дарди ишқу сӯзи фироқ аз 

нав оғоз ёфт.) 

Бояд зикр кард, ки асари устод Абдулҳодӣ Қиндил доир ба мавзуи Ҷомӣ ва 

осору ашъор ва мақоми шоирии ӯ маълумоти бештареро фаро гирифта, илова бар 

ин тарҷумаи арабии 2 ғазал, 7 тарҷеъбанду 1 тарҷеъбанди муламмаи шоири ориф 

оварда шудааст. 
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Ҳамин гуна, зиёда аз сӣ китобу манбаи асримиёнагӣ, донишномаву 

рисолаҳои илмии муҳаққиқону пажуҳишгарони арабу арабизабонро ном бурдан 

мумкин аст, ки дар онҳо мақоми шоирӣ ва илмии Абдурраҳмони Ҷомӣ мавриди 

баррасӣ қарор гирифта, ба ӯ модда ё мақолаи алоҳидае бахшида шудааст, ки ин 

ҳама аз маъруфияти ӯ дар доираҳои илмиву адабии арабӣ гувоҳӣ медиҳад. 

Муҳаққиқони араб Абдурраҳмони Ҷомиро ҳамчун мутафаккири бузург ва пеш аз 

ҳама забоншинос, суфӣ ва шоири тавоно мешиносанд. 

 

2.2. Таъсирпазирии Абдурраҳмони Ҷомӣ аз адабиёти араб 

 

Адабиёти кишварҳои дунё, дар воқеъ, байни ҳам робитаи зичу ногусастанӣ 

доранд. Алоқамандии адабиёти форсу тоҷик ва араб аз ин раванд берун набуда, 

таърихи хеле қадима дорад. Робитаҳои фарҳангиву адабии форсу тоҷик ва араб, 

на танҳо аз замони ворид шудани арабҳо ба сарзаминҳои Хуросону 

Мовароуннаҳр оғоз гардидааст, балки решаҳояш ба замони ҷоҳилӣ, аниқтараш ба 

замони Ҳахоманишиён рафта мерасад.  

Марҳалаи дигари устувории алоқаи адабии форсу тоҷик бо араб аз замони 

вуруди дини мубини ислом ба сарзаминҳои форситабор ибтидо мегирад. Барои 

мардуми мусулмон зарурати омӯзиши забони арабӣ, Қуръони карим ва аҳодиси 

набавӣ ба миён омад, дар натиҷа калимаву вожаҳои бешумори арабӣ ба забони 

форсӣ-тоҷикӣ ворид гардида, як навъ мубодилаи вожаҳо миёни фарҳангҳо сурат 

гирифт. 

Қуръону аҳодис дар баробари сарчашмаҳои муҳимми фарҳангу адабиёти 

араб будан, ба як фарҳанги ҷаҳонӣ табдил ёфта, зимни таъсирпазирӣ аз он осори 

гуногунҷанба ба миён омадааст. Шарқшиноси маъруфи рус И.М. Филштинский 

дар мавриди таъсири ин китоб менависад, ки «Қуръон ба тамоми давраи адабиёти 

араб ва адабиёти халқҳои дигари мусулмонӣ таъсири бузург гузоштааст. На танҳо 

эҷодиёти олимони мусулмон, балки тамоми эҷодиёти донишмандони 

асримиёнагӣ аз руҳияи ҷаҳонбинии қуръонӣ, мазомини фаровон ва сувари хаёли 

он ба худ ғизо гирифтаанд» [155, с. 148]. Донишманди эронӣ Маҳдӣ Муҳаққиқ 
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қайд мекунад, ки «аз он ҷо ки мизону меъёри сухани фасеҳу балиғ Қуръон буд, 

шуарову нависандагон мекӯшиданд, то алфозу таркиботи Қуръонро дар 

навиштаҳои худ ба кор баранд ва низ аз маониву мазомини он иқтибос кунанд» 

[235, с. 1]. 

Агар ба девони шуарои классикии форсу тоҷик назар афканем, ҳеҷ девонеро 

орӣ аз ишораву иқтибосот ва тазминоти қуръонӣ намебинем. Аҳодиси набавӣ низ 

дар ҳамин радиф қарор дошта, бинобар қавли А. Шиммел, муҳаққиқи осори 

суфия, донишманди машҳури олмонӣ: «…аҳли тасаввуф барои таъйиди аҳволу 

афъоли хеш аз аҳодиси набавӣ фаровон истифода мекарданд» [157, с. 40]. 

Аввалин маротиба дар ашъори форсӣ-тоҷикии Муҳаммад ибни Васиф (қ. IX) 

шоири аҳди Саффориён иқтибосоти қуръонӣ истифода шудааст. Ӯ зимни мадҳи 

Яъқуби Лайс дар байте аз қасидааш мегӯяд: 

«Лиманилмулк» бихондӣ ту амиро ба яқин, 

Бо «қалилулфиа», ки-т дод бар он лашкари ком [28, с. 216].  

Таъбири «лиманилмулк» ба ояти 16-уми сураи «Ғофир» ( اْلَواِحِد ِ ْلك  اْليَْوَم ّلِِلَّ ِلَمْن اْلم 

ارِ   ва (Имрӯз фармонравоӣ аз они кист? Аз они Худованди ягонаи қаҳҳор аст) (اْلقَهَّ

ибораи «қалилулфиа» ба ояти 249-уми сураи «Бақара» ( ِ َكْم لَِّذينَ قَاَل ا اَلق و ّللاَّ ْم م   يَظ نُّوَن أَنَّه 

ابِِرينَ  ِ َوهللا  َمَع الصَّ  Касоне, ки ба дидори Худованд яқин) (ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَة  َكثِيَرة  بِإِْذِن ّللاَّ

доштанд, гуфтанд: «Басо гурӯҳе андак, ки бар гурӯҳе бисёр ба изни Худо пирӯз 

шуданд ва Худованд бо собирон аст.) ишора мекунанд. 

Абдурраҳмони Ҷомӣ низ, чунонки маълум аст, Қуръону аҳодисро хеле амиқ 

фаро гирифта, дар ин илмҳо мутабаҳҳир гардида буд. Ӯ дар радифи асарҳои 

илмиву адабӣ осори чанде дар партави Қуръону аҳодис таълиф кардааст, монанди 

«Тафсири Қуръон» (то ояти 40-уми сураи Бақара), «Чиҳил ҳадис» ё «Тарҷумаи 

манзуми Чиҳил ҳадис», рисолаи «Шавоҳид-ун-нубувва», «Шарҳи ҳадиси Абизар 

ал-Ғиффорӣ» ва ғайра. 

Ҳамин баҳрабардорӣ ва фарогирии Ҷомӣ аз Қуръону аҳодис аст, ки таъсири 

онро дар осораш, ба вижа манзумаҳояш мушоҳида менамоем, ки каломи худро бо 

истифода аз ин сарчашмаҳои бузургу муқаддас ҷовидона сохтааст.  
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Таъсирпазирии Мавлоно Ҷомӣ аз Қуръону ҳадис ҳам ба гунаи мустақим, 

яъне баён ва нишон додани саҳна ва ҳам ба таври ғайримустақим, яъне истифода 

аз унсурҳои тасвирсози бадеӣ сурат гирифтааст. Ин ҷо бо нишон додани шеваи 

таъсирпазирии мавзуие, ки муҳаққиқон онро бо роҳи тазмин, ҳал ё таҳлил, 

талмеҳ ва иқтибос шарҳ додаанд, чанд мисоле меорем:  

Тазмини оят: 

«Қум фаанзир», ҳадиси қомати ӯ, 

«Фастақим», шарҳи истиқомати ӯ. 

Субҳи рӯяш зи «Ваззуҳо» авзаҳ, 

Муншараҳ садраш аз «а лам нашраҳ» [36, с. 69].  

«Қум фаанзир» (Бархезу бим бидеҳ!), ояти 2-юми сураи Муддассир, 

«Ваззуҳо» (Савганд ба вақти чошт), ояти 1-уми сураи Зуҳо, «А лам нашраҳ...» 

(оё накушодем...) ояти 1-уми сураи Иншироҳ ва «Фастақим» (истиқомад варз!) 

бахши аввали ояти 112-уми сураи Ҳуд мебошад, ки хитобеанд аз сӯйи Худованд 

ба ҳазрати Муҳаммад (с). 

Иқтибоси оят: 

Ҳақ, чу эҷоди неку бад кардаст, 

Халқи мо аз барои худ кардаст. 

Хонда бошӣ «ва мо халақту-л-ҷин», 

Гашта бошӣ ба сидқи он муқин! 

Ломи таълил «яъбудун»-ро дод, 

«Яъкулун»-ро накард қатъан ёд [36, с. 187].  

Иқтибоси қуръонӣ аз ояти 56-уми сураи Зориёт аст. 

Ҳал ё таҳлили оят: 

«Субҳонака, ло илма лано, илло мо 

Алламта» ва алҳамта лано илҳомо. 

Моро бираҳон зи мову огоҳӣ деҳ, 

Аз сирри «маъӣ»-яте, ки дорӣ бо мо [34, с. 849].  
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Байти аввал бар саҳнаи офариниши ҷинси башарӣ ва таълим додани он 

ишора мекунад, ки Худованд пас аз он ки илми Одамро ба малоик арза дошта, ба 

онҳо гуфт:  َاَلء إِْن ك نت ْم َصاِدقِيَن﴾نْ أ بِئ ونِي بِأَْسَماِء َهؤ   ﴿- «Агар ростгӯ ҳастед, аз номҳои ин 

чизҳо Маро хабар диҳед!» (сураи Бақара, ояти 31). Сипас, малоик дар ҷавоб 

гуфтанд:  ﴾  َانََك اَل ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا﴿س ْبح - (Покӣ турост! Моро ҳеҷ дониш нест, магар он 

чӣ, Ту ба мо омӯхтаӣ) (сураи Бақара, ояти 32). 

Талмеҳи оёт: 

Гар ҳасуд аз фитна оташ зад ҷаҳонро, бок нест, 

Оташи Намруд гулзор омад Иброҳимро [34, с. 211]. 

Мисраи дуюм ба оятҳои 68-70-уми сураи Анбиё ишора мекунад, ки дар он 

оид ба оташ андохтани Иброҳим (а), наҷот ёфтани ӯ аз он ва бар абас рафтани 

ҳилаи Намруд қисса меравад.  

Тазмини аҳодис: 

Раҳро миёни хавфу раҷо рав, ки дар хабар, 

«Хайр-ул-умури авсатуҳо» - қавли Мустафост [34, с. 619].  

Ҳадис: «خير المور أوسطها» [26, с. 267] (Беҳтарин корҳо миёнаи онҳост.). 

Иқтибоси аҳодис: 

Зиҳӣ фироқи ту, чун марги «ҳодимуллаззот», 

Ҳаёту давлати васли ту муттаҳид биззот [48, с. 128]. 

Ҳадис: « وا ِمْن ِذْكِر َهادِ  لَْو أَْكثَْرت ْم ِذْكَر َهاِدمِ نَّك مْ أََما إِ  ا أََرى، فَأَْكثِر  اْلَمْوتِ  ِم اللَّذَّاِت؛ اللَّذَّاِت: لََشغَلَك ْم َعمَّ » 

[27, с. 667] (Аммо агар шумо зикри ҳодимуллаззотро зиёд кунед, ҳар ойина 

шуморо ба он корҳое водор мекунад, ки ман (мехоҳам) онро бубинам. Пас зикри 

ҳодимуллаззотро бисёр кунед, яъне маргро). 

Таҳлили аҳодис: 

«Каллиминӣ, ё Ҳумайро» карда вард, 

Бо лаби майгун, он ширинмақол. 

В-аз малоли зулфи пурошӯби ӯ, 

Гуфта бо холаш, «ариҳнӣ ё Билол» [34, с. 551]. 
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Ҳадис: « اَلةِ  مْ أقِ  يَا باَِلل فَأَرْحنَا بِالصَّ » [69, с. 115] (Эй Билол, бархез ва моро ба намоз 

оромиш бидеҳ!). 

Талмеҳи аҳодис: 

Гуфт: гӯям, ки паҳлавонӣ, чист?! 

Марди даъвии паҳлавонӣ, кист?! 

Паҳлавон он бувад, ки гоҳи набард, 

Хашмро зери по тавонад кард. 

Хашм агар кӯҳи саҳмгин бошад, 

Пеши ӯ пушт бар замин бошад [36, с. 350]. 

 Паҳлавонӣ ба) [с. 161 ,94] «لَْيَس الشديد  بالصرعة إنما الشديد  الَِّذي يَْمِلك  نَْفَسه  ِعْندَ اْلغََضبِ »

ғолиб омадан болои мардум нест, балки паҳлавон он касест, ки худро вақти 

ғазаб идора кунад). 

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар забон ва адабиёти араб низ қудрати тавоно дошта, 

ба ин забон чандин асарҳо таълиф кардааст. Аз осори ба забони арабӣ нигоштаи 

Ҷомӣ метавон «Тафсири Қуръони карим», «Ал-фавоид-уз-Зиёия» ё «Шарҳи 

Мулло» – шарҳи «Кофия»-и Ибни Ҳоҷиби Мисрӣ, «Шарҳи «Фусус-ул-ҳикам» ва 

«Нақд-ун-нусус фи шарҳи «Нақш-ил-фусус» – шарҳи асари «Фусус-ул-ҳикам»-и 

Муҳйиддин ибни Арабӣ, «Ад-дуррат-ул-фохира», «Рисолатун фӣ-л-вуҷуд» ва 

рисолаҳои мансуб ба ӯ – «Шарҳ-ур-рисолат-ил-вазъия»-и Иззуддин Абдурраҳмон 

ва «Шарҳу дуо-ил-қунут»-ро ном бурд. Мавлоно Ҷомӣ дар баробари ба тозӣ 

нигоштани кутубу расоили илмиву адабӣ ва ирфониву каломӣ, аз ин забон ва 

адабиёт низ таъсир гирифтааст. Истифодаи фаровони калима ва таркиботи арабӣ, 

мисраву ҷумла ва байту назмияҳои тозӣ, ашъори ширу шакар, ишора ба номи 

орифону шоирон ва адибони араб, баҳрабардорӣ аз мазмуну сохтори сурудаҳои 

давраи ҷоҳилӣ ва баъд аз он, тарҷума ва шарҳи қасида, рисола ва кутуби шоирону 

адибони араб ва масоиле чанд аз ин қабил тақвиятбахши ин гуфтаҳост. Алоқаву 

иртиботи Ҷомӣ бо адабиёти арабро аз забони худи ӯ шунидан ҷолиб аст: 

Ҷисми ту, Ҷомӣ, зи Аҷам мустамид 

Омаду ҷонат зи Араб мустаин. 
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Ҷисм биҳили ҷон шаву асрори ишқ, 

Қул билисонин арабиййин мубин! 35, с. 321 

(Тарҷума: бо забони возеҳи арабӣ бигӯ!) 

Олими маъруфи эронӣ – Алиасғари Ҳикмат оид ба муносибати 

Абдурраҳмони Ҷомӣ бо адабиёти араб чунин менигорад: «Адаби арабӣ барои ӯ 

ганҷинае вофир ва хазинае комил будааст, ки ҳамеша аз он махзан лаолии обдон 

ва ҷавоҳири рангоранг бар бисоти донишварии худ меафшонда…» 180, с. 126. 

Воқеан, дар осори нигоштаи Мавлоно Ҷомӣ аломат ва нишонаҳои ин «махзан» ва 

«ганҷинаи рангоранг» хеле возеҳу равшан ҳувайдост, ки аз он баҳраманд 

гардидааст. 

Мавлоно Ҷомӣ аз ҷумлаи шоиронест, ки бисёре аз калимаву таркибот ва 

ҷумлаву таъбироти арабиро дар осори манзуму мансури хеш ба кор бурдааст.  

Муносибати дигари Абдурраҳмони Ҷомӣ бо забон ва адабиёти араб дар он 

зоҳир мегардад, ки китобу расоили динӣ, илмӣ, адабӣ ва ирфонии донишмандону 

суханварон, орифону шоирон ва адибони арабро таёрҷума ва шарҳ додааст. Ӯ 

таълифоти гуногунҷанбаи арабиро барои соҳибони забони форсӣ-тоҷикӣ бо 

забони шевову фасеҳ интиқол додааст. «Ҷомӣ, – қайд мекунад А. Ҳикмат, – баъд 

аз Шайхи аҷал, Саъдии Шерозӣ бузургтарин ва моҳиртарин нависандаест, ки 

одоби арабиро ба забони форсӣ нақл кардааст» 180, с. 127-128. 

Доир ба алоқаи Мавлоно Ҷомӣ бо адабиёти араб пажуҳишу тадқиқоти 

мутааддиди муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ба миён омадаанд. Ғайр аз А. Ҳикмат, 

инчунин, Маҷид Ҷалолӣ дар рисолаи илмии «Орифи Ҷом» ба таълифоти арабӣ ва 

маҳорати тарҷумонии ӯ ишораҳо кардааст 170, Абдулғафури Раҷо дар китоби 

«Ирфони Ҷомӣ» таъсири Ибни Арабиро ба андешаҳои ирфонии Ҷомӣ баён 

доштааст 189, Муҳаммадҳусайни Сокит дар мақолаи «Аз соғари Нил то Ҷоми 

Хуросон (Нигоҳе ба «Тоия»-и Ибни Форизи Мисрӣ ва тарҷумаи форсии 

Абдурраҳмони Ҷомӣ)» таъсирпазирии Ҷомиро аз қасидаи «Тоия»-и Ибни Фориз 

нишон дода, намунаҳо овардааст 202, Файсал Ҳусайн Ғаводира дар мақолаи 

«Мо байн-ал-адаб-ил-арабӣ ва-л-адаб-ил-форсӣ (диросатун муқорана)» [226, с. 
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199-232] дар бораи Абдурраҳмони Ҷомӣ ва муқоисаи маснавии «Лайлӣ ва 

Маҷнун»-и ӯ бо дигар маснавиҳои ҳамномаш маълумоти муфид изҳор доштааст, 

Т. Мардонӣ дар мақолаи «Мақоми забони арабӣ дар эҷодиёти Абдурраҳмони 

Ҷомӣ» аз иртиботи Ҷомӣ бо забону фарҳанги арабӣ ҳарф зада, алоқамандии 

Ҷомиро бо Муҳйиддин ибни Арабӣ ва Ибн ал-Фориз ёдовар шудааст [121, с. 89], 

Усома Тоҳо ар-Рифоӣ дар муқаддимаи «Ал-фавоид-уз-Зиёия» 50, с. 6, Қ. 

Додобоев дар мақолаи «Ал-фавоид-уз-Зиёия», ё асари маъруф ба «Шарҳи Мулло 

Ҷомӣ» 111, с. 75, Алиева Д. Г. «Сочинение Абдуррахмана Джами «Ал-фаваид 

ад-Дийаийа» в Дагестане» (Асари Абдурраҳмони Ҷомӣ «Ал-фавоид-уз-Зиёия» 

дар Доғистон) [136], муҳаққиқони эронӣ Ҳ. Арҷманд, Ғ. Ризоӣ ва М. Имронпур 

дар мақолаи «Муаррифии китоби «Ал-фавоид-уз-Зиёия» таълифи Абдурраҳмони 

Ҷомӣ» 176, с. 1 бо шавоҳиди зиёди илмӣ ва мудаллал мавриди баррасӣ қарор 

додаанд.  

Аз ҷумла, А. Ҳикмат роҷеъ ба фарогирии Ҷомӣ бар адабиёти арабӣ қайд 

мекунад, ки: «аз фазоилу камолоти Ҷомӣ ҳамоно иҳотаи ӯст бар одоби забони 

араб ва табаҳҳури вай дар улуми адабӣ. Ва ин маънӣ ҳам аз ашъори тозии ӯ 

возеҳу лоеҳ аст ва ҳам аз таълифоте, ки бад-он лисон ба қалам оварда, ошкору 

ҳувайдост» 180, с. 126. 

Яке аз масъалаҳои таъсирпазирии Абдурраҳмони Ҷомӣ аз адаби арабӣ 

муламмаъҳои ӯ мебошанд, ки таваҷҷуҳи алоқамандону муҳаққиқонро ба худ ҷалб 

намудаанд. Перомуни ин мавзуъ дар баъзе асарҳову мақолоти арабшиносон 

ишораҳо шудааст. Чунончи, муаллифи асари «Ҷомӣ» аз муламмаъҳои 

Абдурраҳмони Ҷомӣ намунаҳо овардааст 180, с. 129, Ҳасан Иброҳим ан-

Наққош дар мақолаи «Муламмаоти Ҷомӣ» аз маҳорати муламмаъсароии Ҷомӣ 

ҳарф зада, чанд намунае аз муламмаоти Ҷомиро зикр кардааст 124, с. 134, Ризо 

Хаббозҳо дар мақолаи «Баррасии татбиқии ғазалҳои муламмаи Ҷомӣ бо ғазалҳои 

муламмаи Саъдӣ ва Ҳофиз» ғазалҳои ширу шакари Ҷомиро аз лиҳози сохтору 

муҳтаво, мазмуну қавофӣ ва дигар ҷанбаҳо таҳқиқ ва бо муламмаъҳои Саъдӣ ва 

Ҳофиз муқоиса намудааст 190, с. 149, Зиёев Субҳиддин дар мақолаҳои 

«Влияние арабской поэзии на творчество Абдуррахмана Джами» ва 



70 

«Абдурраҳмони Ҷомӣ ва адабу фарҳанги араб» ишора ба баъзе абёти муламмаи 

Ҷомӣ кардааст 145, с. 134, 114, с. 128. 

Аз ҷумла, Иброҳим ан-Наққош дар робита ба ин мавзуъ гуфтааст: «Ҷомӣ 

осори шоирон ва адибони то давраи худро омӯхт ва анъанаи муламмаънависии 

онҳоро низ идома дода, дар тараққии ин навъи адабӣ дар адабиёти форс-тоҷик 

ҳиссаи маълуме гузоштааст» 124, с. 134.  

Ин ҷо овардани як намуна аз ғазалиёти муламмаи Ҷомиро зарур мешуморем: 

Уриду баста ғаромӣ илайка баъда саломӣ 

Ва лайса куллу каломӣ яфӣ бибаъзи ғаромӣ. 

Ба шарҳи шавқи ту тай шуд тамомномаи умрам, 

Ҳанӯз номаи шавқат намерасад ба тамомӣ. 

Мин издиёрика қад оқанӣ тафарруқу болӣ, 

Атат саҳифату шавқӣ яқуму фиҳи мақомӣ. 

Ба рӯзи васл надонам, чӣ туҳфа пеши ту орам, 

Ки сарф шуд ба фироқи ту нақди умри гаронӣ. 

Таруму фарша ҷуфунӣ, изо қадамта маноман 

Ва кайфа афрушуҳо ваҳя бидумуи давомӣ. 

На ҷойи чун ту латифест тангнои дили ман, 

Чӣ хуш буд, ки ба фасҳатсарои дида хиромӣ. 

Зулолу лутфика қад фоза мин риёзи вадодин, 

Фаоза буръу сақомӣ ва ода барду увомӣ. 

Зи Ҷомӣ ин на ҷавоб аст номаи карамат, 

Ба қосидони дарат медиҳад сиҷилли ғуломӣ [34, с. 801-802].  

(Тарҷума: мехоҳам, ки пас аз саломам меҳру муҳаббати худро ба ту изҳор 

созам ва на ҳама ҳарфҳои ман ба андак муҳаббат вафо мекунад.  

Аз дидорат маро дур сохт ва аҳволам парешон шуд, авроқи шавқам омаду 

дар он мақомам ҷой гирифт. 

Агар дар хоб биёӣ, чашмонам об фишорад, пас чи гуна онро бароят баён 

созам, ки ашки чашмон идомаи он аст.  
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Сафои лутфи ту аз боғи муҳаббат ҷорӣ шуд, пас некӯии ман хароб гардиду 

сардии ташнагиам бозгашт.) 

Дар радифи муламмаот, метавон қайд кард, ки зикри орифону суфиён ва 

шоирону адибони араб дар осори Мавлоно Ҷомӣ ба огоҳии амиқу комил доштани 

шоир аз адаби арабӣ далолат мекунад. Дар девони сегонаи шоир, «Нафаҳот-ул-

унс», маснавии «Силсилат-уз-заҳаб», «Баҳористон» ва дигар осораш аз орифону 

суханварон ва шоирону адибони араб бештар ном мебарад. 

Ҷомӣ ба ҷуз ин, дар осори хеш, ҳамчунин, аз шаҳру манотиқи мардуми араб 

ёдовар шудааст. Ӯ аз шаҳрҳои муқаддаси Маккаву Мадина ё бо номҳои 

таърихиашон Ҳиҷозу Батҳову Ясриб, Мисру Канъону Шом, Яману Ҳабашу Ироқ, 

Бағдоду Мавсил, Ҳамову Наҷаф ва амсоли инҳо ном бурдааст, ки ҳар яке назди 

шоир рамзу аломати вижаеро ифода мекунанд. Масалан, агар аз Ҳиҷозу Мадина 

ёдовар шавад, ба васфу ёди паёмбар Муҳаммад (с) фурӯ меравад, агар аз Канъон 

ном бибарад, ишора ба Яъқуб (а) ва Миср ишора ба ҳазрати Юсуф (а), зебоӣ ва 

фироқи падараш мекунад, агар аз Яман ном бибарад, бурду шамшери ямониро 

тавсиф месозад ва агар аз Ироқу шаҳрҳои он хотиррасон шавад, ба сарзамини 

бошарафу обҳои ширини он ишорат мекунад. Чунончи, Ҷомӣ дар девони 

«Хотимат-ул-ҳаёт» оварда: 

Сафинаест пурасрори ишқ хотири ман, 

Ғазалсароии ушшоқ аз ин сафина хуш аст. 

Зи Макка хилъати иззу шараф маҷӯ, Ҷомӣ, 

Либоси фақру фано ҷустан аз Мадина хуш аст! [6, с. 86] 

Ин ҷо Макка киноя аз Каъба ва Мадина киноя аз равзаи паёмбар Муҳаммад 

(с) аст. 

Маълум аст, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ бо андешаву ҷаҳонбинии Ибни Арабӣ 

бештар ошноӣ дошта, бархе аз осорашро шарҳу тавзеҳ додааст. Абдулҳусайни 

Зарринкӯб алоқаи адабиву фарҳангии Ҷомӣ бо Ибни Арабиро чунин изҳор 

доштааст: «Дар воқеъ, Ҷомӣ, чунонки аз аҳвол ва осораш бармеояд, тайи солҳои 

дароз дар мактаби Ибни Арабӣ муморасат ва мутолиа доштааст, бо машоиху 
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уламои Хуросону Мовароуннаҳр дар боби матолиби вай мукаррар мубоҳиса 

доштааст!» [193, с. 156].  

Бояд таъкид кард, ки «Баҳористон»-и Ҷомӣ низ аз осори мансурест, ки дар 

он доир ба орифону суфиёни араб, ба монанди Ҷунайди Бағдодӣ, Мансури 

Ҳаллоҷ, Зуннуни Мисрӣ, Абдуллоҳи Тустарӣ, Самнун ал-Муҳиб ва дигар суфиён 

маълумот дода, аз хулафову ҳокимон ва шуарову адибони араб ёд намудааст. 

Ҳамчунин, ҳикояву мутояботеро дучор меоем, ки қаҳрамонони марказии онҳо 

Муовия (рз), Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф, Абдулмалик ибни Марвон, Иброҳим ибни 

Сулаймон, Баҳлул, Асмаъӣ, Ҷоҳиз, Фараздақ ва адиби арабизабони форсинажоди 

машҳур дар адабиёти араб Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ ва дигарон мебошанд, ки 

дар адабиёти араб машҳур буда, образҳои манфиву мусбатро ифода мекунанд. 

Чунончи, дар бораи Ҷоҳиз (1390-1480), ки донишманди ҳамадону бузург ва дар 

баробари ин симои қабеҳ дошта, масали зиштрӯйӣ гардида, ҳамвора мавриди 

ҳазлу истеҳзо қарор мегирифт, чунин ҳикоятеро меорад: 

«Ҷоҳиз гӯяд: Ҳаргиз худро чунон хиҷил надидам, ки рӯзе маро зане 

бигирифту ба дари дӯкони устои рехтагар бурд. Ман мутаҳаййир шудам, ки он чӣ 

буд? Аз он усто бипурсидам. Гуфт:  

– Маро фармуда буд, ки тимсоле бар сурати шайтон барои ман бисоз. 

Гуфтам:  

– Намедонам, ки бар чи шакл мебояд сохт? Туро овард, ки бад-ин шакл. 

Қитъа:  

Булъаҷаб рӯю гунае дорӣ, 

Кас бад-ин рӯю гуна натвон кард. 

Баҳри тасвири сурати шайтон, 

Ҷуз рухатро намуна натвон кард 8, с. 416-417: 

Ҳамчунонки дар ибтидо тазаккур додем, пас аз вуруди ислом ба 

сарзаминҳои Мовароуннаҳру Хуросон, калимаҳои арабии бешуморе ба забони 

форсӣ-тоҷикӣ дохил шуданд. Дар баробари ин, шоирону адибони форсу тоҷик 

дар эҷодиёти хеш аз мазомину сувари хаёли ашъори шоирони араб ба кор 
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мебурданд. Ҷомӣ низ аз ин раванд канор намонда, дар сурудаҳои хеш аз симоҳои 

қаҳрамони лирикии шеъри арабӣ истифода намудааст. Аз ҷумла, яке аз симо ва 

қаҳрамонони машҳури шеъри арабии давраи ҷоҳилӣ, ки нахуст дар ашъори 

Имруулқайс ва сипас, дар осори дигар шоирони араб ва форсу тоҷик инъикос 

ёфтааст, Салмо мебошад, ки дар девонҳои сегонаи Ҷомӣ ва дигар осораш 

мавриди истифодаи зиёд қарор гирифтааст. Барои намуна ба овардани танҳо як 

мавқеъ аз он иктифо менамоем: 

Расид инак зи раҳ Салмову ман аз заъфи тан з-инсон, 

Фахуз, ё соҳ, руҳӣ туҳфатан миннӣ ва ақбилҳо 35, с. 195. 

(Тарҷума: эй вой, пас ҷонамро аз ман ҳадя бигиру қабулаш кун!) 

Ба ҷуз Салмо, Суод низ аз қаҳрамони лирикиест, ки дар адабиёти араб ба 

воситаи «Қасидаи бурда» ё «Бонат Суод»-и Каъб ибни Зуҳайр (ваф. 644) 

маъруфият дорад. Ҷомӣ ин қаҳрамонони лирикии адабиёти арабро дар яке аз 

маснавиҳои «Лайлӣ ва Маҷнун» аз забони Маҷнун чунин овардааст: 

Лайлист зи ҳар сафар муродам, 

Не толиби Салмову Суодам. 

То бо ғами ӯ шудам ҳамоғӯш, 

Кардам зи дигар бутон фаромӯш [37, с. 346]. 

Дар осори Ҷомӣ инъикоси чунин қиссаҳои ошиқона мақоми бориз дорад. 

Шоир роҷеъ ба ин гуна қиссаву достонҳо таълифоти алоҳида низ дорад, ба 

монанди достони «Лайлӣ ва Маҷнун», ки сарчашмаи он ба қиссаи ошиқонаи 

шоири араб Қайс ибни Мулавваҳ (645-688) мулаққаб ба Маҷнун ва Лайлӣ бинти 

Маҳдӣ (тав. 648) мерасад. Достони ишқии «Юсуф ва Зулайхо» ҳам аз ҳамин 

қабил аст. Ба ҷуз инҳо дар маснавии «Силсилат-уз-заҳаб» қиссаи мухтасари 

ошиқона, ки марбут ба фарҳангу адабиёти араб аст – достони «Уяйна ва Райё» 

низ ба чашм мерасад, ки бо сюжети қиссаи «Лайлӣ ва Маҷнун» шабоҳат дорад. 

Пайравии Мавлоно Ҷомӣ аз мазомин ва мавзуъҳои гуногуне аз ашъори 

шуарои араб низ қобили таваҷҷуҳ аст. Ин мазмунҳо гоҳе ба сурати иқтибос, гоҳе 
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ба шакли тарҷума ва гоҳи дигар талмеҳан ба он ишора шудаанд, ки далели 

возеҳест бар ошноии Ҷомӣ бо девонҳои шуарои араб.  

Масъалаи дигаре, ки диққати моро бештар ба худ ҷалб мекунад, 

таъсирпазирии Мавлоно Ҷомӣ аз сохтор ва устухонбандии қасоиди шуарои аҳди 

ҷоҳилии араб мебошад, ки бо номи муаллақа маъруфанд. 

Сохтори қасидаи давраи ҷоҳилӣ аз қисматҳои ҷудогона таркиб ёфтааст. 

Шоири бадавӣ чун қасди сурудани шеъре дар мавзуе кунад, бе ҳеҷ такаллуфе 

нахуст аз истодан бар атлолу осори хонаи маҳбуб сухан сар мекунад ва хотироти 

гузаштаро ба ёд меовараду тараннум мекунад. Он маҳбуб, ки ба зикри хотироти ӯ 

мепардозад, маъшуқ ё завҷаи шоир аст, ки дидани таллу теппаҳо хотираи ӯро дар 

зеҳнаш зинда мекунад. Гоҳ он қадар ба осори хона мепардозад, ки ба сокинони он 

чунон таваҷҷуҳ надорад. Шоир пас аз гиристан бар осори хонаи маъшуқ қасди 

роҳ мекунад. Сипас, ба тавсифи уштури худ – беҳтарин анис ва рафиқаш, ки бо 

неруи ӯ биёбонҳои хушки беобу гиёҳро мепаймояд, мепардозад. Суръату 

қувваташро васф карда, ба вуҳуши саҳро ташбеҳ мекунад ва басо ончунон дар 

васфи ноқаву роҳе, ки бо он мепаймояд ва он чи бар сари роҳаш меояд, ғарқа 

мешавад, ки худро аз ёд мебарад. Он гоҳ поёни роҳаш мерасад ва қасидаро ба 

мадҳи мамдуҳ ё даъват ва ё эътизор ба итмом мерасонад [246, с. 9]. 

Жан Клод Вода – муаллифи асари «Ҳадиси ишқ дар Шарқ (аз садаи аввал то 

садаи панҷуми ҳиҷрӣ)» (тарҷумаи Ҷавод Ҳамидӣ) ин хотиротро васф намуда, 

менависад, ки «яке аз моҳиртарин шеваҳои ёдоварӣ ин хотироти ошиқона ва 

тарҳи зебост, ки суннати бадавӣ барои васфи лаҳзаи фаровони хотира дар зеҳни 

шоир тасвир кардааст» [201, с. 47]. Ҳасан аз-Зайёт аз Ибни Қутайба дар мавриди 

сохтор ва аҳдофи қасидаҳои аҳди ҷоҳилии араб чунин нақл мекунад: «Баъзе аз 

аҳли адабро шунидам, ки мақсади қасидаро бо ин тарз баён доштанд, ки шоир 

қасидаро ба зикри диёру даман ва нишонаҳои харобот ибтидо карда, сипас, 

мегиряду шикоят мекунад, ба хароботи маъшуқа хитоб мекунад ва дӯстонро 

нигоҳ медорад, то сабабгори ба хотир овардани аҳли харобот гарданд…, баъдан 

ба васфи маъшуқа мерасад ва аз муҳаббати зиёд бо шавқу гудоз ва дарди ваҷду 

фироқ шикоят мекунад» 200, с. 111.  
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Бояд гуфт, ки бархе аз қасоид ва ҳатто ғазалҳои Мавлоно Ҷомӣ бад-ин 

сохтори қасидаҳои ҷоҳилии араб наздикӣ ва монандӣ доранд, монанди қасидаи 

зерин аз девони «Фотиҳат-уш-шабоб». 

Қасидаи Мавлоно Ҷомӣ дорои 55 байт буда, чунин матлаъ дорад: 

Бонги раҳил аз қофила бархост, хез, эй сорбон, 

Рахтам бинеҳ бар роҳила, оҳанги реҳлат кун равон…34, с. 48 

Сохтори ин қасида ба ин шакл аст: 

⎯ Омодагӣ ва бо қофила ба сафар баромадан (матлаъ, байтҳои 1-2); 

⎯ Васфи шутур (тағаззул, 3); 

⎯ Васфи маҳбуба (тағаззул, 4); 

⎯ Васфи роҳу саҳро (тағаззул, 5-6); 

⎯ Васфи шутуру биёбон ва ҳайвоноти он (тағаззул, 7-11); 

⎯ Расидан ба васфи мамдуҳ (тахаллус, 12); 

⎯ Васфи макони мамдуҳ (тахаллус, 13); 

⎯ Васфи иқлими мамдуҳ (тахаллус, 13); 

⎯ Васфи мамдуҳ (бахши аслии қасида, 15-49); 

⎯ Дуо ё талаб (50-53);  

⎯ Мақтаъ (54-55);  

Ин қасида дар мадҳ ва васфи муъҷизаҳои Муҳаммад (с) мебошад. Мавлоно 

Ҷомӣ бо як маҳорати баланд муъҷизоти Паёмбарро ба риштаи назм даровардааст. 

Ин ҷо аз қисматҳои сохтории қасида чанд намунаеро меорем: 

Васфи шутур: 

Ноқа зи алҳони араб осуда аз ранҷу тааб, 

Тай мекунад бо сад тараб, якрӯза раҳ дар як замон 34, с. 48. 

Зикри маҳбуба: 

Ҷуз қиссаи Салмо магӯй, то раҳ шавад аз зикри ӯ 

Кутаҳ, ки омад пеши рӯй, пайдои нопайдо гарон 34, с. 48. 

Васфи биёбон ва ҳайвоноти он: 

Баррест пурҳар, эй аҷаб, дузахсифат «зота лаҳаб», 
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Бар реги ӯ ярбӯу заб афтода чун моҳӣ тапон. 

Гар об ҷӯйӣ солу маҳ, н-орӣ сӯйи як қатра раҳ, 

Ҷуз он ки гиряд гаҳ ба гаҳ, бар ташнагонаш осмон 34, с. 49. 

Васфи мамдуҳ: 

Султони иқлиму вафо, шоҳи сарири истафо, 

Сардафтари сидқу вафо, сармояи амну амон. 

Кофилваро, ҳодиссубул, хатми улулазм аз русул, 

Мушкилкушои ҷузву кул, фармонравои инсу ҷон 34, с. 50. 

Ҳамчуноне ки аз қасидаи мадҳияи Мавлоно Ҷомӣ бармеояд, он аз назари 

меҳварӣ ва сохторӣ ба қасидаҳои тоисломии араб мушобаҳати зиёд дорад ва 

тафовут танҳо дар мухотаби шоир аст, ки мурод аз он ҳазрати Муҳаммад (с) аст. 

Қолаби ин қасида ҷоҳилӣ, вале мавзуи он исломӣ аст. Ин гуна монандиҳо ба 

бахшҳои қасидаи давраи ҷоҳилии арабро дар ашъори ошиқонаи дигари Ҷомӣ низ 

мушоҳида кардан мумкин аст: 

Амурру ало болиётилхиём, 

Ва абкӣ алайҳо букоалғамом.  

Куҳанхаймаҳое, к-аз ин пеш дошт, 

Дар он Салмову Оли Салмо мақом. 

На пайдост з-он хаймаҳо ҷуз нишон, 

На боқист аз хаймагӣ ғайри ном. 

Сутунҳои он хаймаҳо зери хок, 

Зи ҳам рехта чун рамими изом… 

Кунад Ҷомӣ аз ҷону дил сӯяшон, 

Ҳазорон таҳийят равон, вассалом [35, с. 274]. 

(Тарҷумаи байт: Бар канори хаймаҳои басташуда гузар месозам ва болои 

онҳо чун абр гиря мекунам.) 

*  *  * 

Рафиқон, хоки Наҷд аст ин, нигаҳ доред маҳмилҳо, 

Ки орад ишқи ёрон гиря бар осори манзилҳо. 
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Ба ҳар манзил бутони дилгусал будӣ, намедонам 

Аз ин фархунда манзилҳо чаро бастанд маҳмилҳо? 

Зи ашки ошиқон будаст пургил роҳашон инак 

Нишони дасту пойи ноқашон монда дар гилҳо. 

Ба ҳар ҷойе, ки бинмояд нишоне аз кафи пойе, 

Фурӯ резанд ашк аз дидаҳо, хуноба аз дилҳо. 

Чарад гӯру гавазн имрӯз ҳар ҷо соз кардандӣ 

Миёни сабзаву гул оҳувони шӯх маҳфилҳо. 

Хуш он, к-аз гиря будӣ гирди ман дарёву бар ҳолам 

Задандӣ қаҳқаҳа он нозанинкабкон зи соҳилҳо… [35, с. 81]. 

Ҷои дигар дар маснавии «Лайлӣ ва Маҷнун» аз забони Маҷнун чун шуарои 

давраи тоисломии араб роҷеъ ба рӯзи ҷудоӣ, алами ишқу висол, мушоҳидаи 

харобаи маъшуқа ва васфи атлолу даманҳои саҳро чунин мегӯяд:  

Ман месӯзам зи орзӯяш, 

То кист нишаста пеши рӯяш? 

Ман мемирам зи иштиёқаш, 

То кист мулозими висоқаш?! 

Бо он ҳама нозанинии ӯ 

Ҳошо, ману ҳамнишинии ӯ?! 

Ин бас, ки ба хонаат нишинам, 

Рабъи талалаш зи дур бинам [37, с. 285]. 

Чунин мазмунҳои шеъри ҷоҳилиро дар дигар байтҳои алоҳидаи ашъори 

Абдурраҳмони Ҷомӣ низ дидан мумкин аст. Барои боз ҳам возеҳтар нишон 

додани таъсири шеъри ин давра ба эҷодиёти Ҷомӣ чанд мисоле дар муқоиса бо 

муаллақоти арабӣ меорем. 

Матлаи муаллақаи Имруулқайс ин аст:   

[ 246, 19] قِفا نَبِكي ِمن ِذكرى َحبِيٍب و منزِل      بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ   
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(Ҳамсафарон лаҳзае даранг кунед, то ба ёди ёри сафаркарда ва сарманзили 

ӯ дар регистони миёни Дахул ва Ҳавмал бигирйем) [200, с. 15]. 

Мавлоно Ҷомӣ ҳамин мазмунро дар чандин мавзеи девонҳои худ истифода 

бурдааст:  

Рафтиву ман мулозими ин манзилам ҳанӯз, 

З-оби мижа ба кӯйи ту по дар гилам ҳанӯз. 

Рондӣ чу барқ маҳмили худ гарму ман чу абр, 

Дар гиряву фиғон зи пайи маҳмилам ҳанӯз [34, с. 485-486]. 

*  *  * 

Куҳан ношуда доғи ӯ гашт тоза, 

Қифо набки мин зикри ман лайса йунсо [34, с. 186]. 

(Тарҷума: Биистед, то ба ёди он ки фаромӯш намешавад, бигирйем.) 

Дар яке аз абёти муаллақаи Зуҳайр ибни Абисулма ба сокин шудани 

ҳайвонот ва чаридану гаштан дар манзили маъшуқа ишора рафтааст: 

[ 246,  56وأْطالؤها يَْنَهْضَن ِمْن ك ل ِ َمْجثَِم ]     ين  والْرآم يَْمِشيَن ِخْلفَة    العِ  بِها  

(Тарҷума: Дареғо, ки дар харобаҳои дарёи ӯ говони сиёҳчашми ваҳшӣ ва 

оҳӯвони сапед аз пайи якдигар мераванд ва мебинам, ки бачаҳои ризоъ аз ҷой 

бармехезанд) [246, с. 51]. 

Ҷомӣ низ дар абёти зерин ба маконҳое ишора мекунад, ки замоне маъшуқа 

дар онҳо сукунат доштааст ва акнун дар ин ҷойҳо оҳӯвон ва кабку зоғон иқомат 

доранд ва ё дар он ҷо гиёҳу сабза рӯйидааст: 

Аз ин рабъу атлол ҳар ҷо гиёҳе, 

Ки бинем гӯё забонест гӯё [35, с. 274]. 

*  *  * 

Дар оромгоҳи ғизолони шӯх 

Чаро карда гӯрони ногашта ром, 

Қадамгоҳи кабки хиромон шудаст, 

Гузаргоҳи зоғони нохушхиром [35, с. 274]. 

Иртиботу алоқаи Мавлоно Ҷомӣ бо адабиёти арабӣ боз дар он возеҳ 

мегардад, ки ӯ аз мазмуну мундариҷаи ашъори шоирону орифони араб пайравӣ 
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карда, шеъри онҳоро гоҳо тарҷумаву шарҳ ва гоҳи дигар тазмини мазмун 

кардааст. Ин омил, аз як ҷониб, иттилои васеъ доштан аз девони шуарои арабро 

ифода намояд, аз ҷониби дигар, бузургиву барҷастагӣ ва ҳунари волои шоирии 

ӯро муайян месозад.  

Мавлоно Ҷомӣ аз ашъори ҳакимонаву насиҳатомези Имом Шофеӣ (рҳ) – 

муассиси мазҳаби шофеӣ низ баҳраманд гардида, ҷо-ҷо дар ашъораш аз ӯ ба некӣ 

ном бурдааст. Ҳамчунин, аз абёти ӯ мутаассир гашта, мазомини шеъри ӯро дар 

эҷодиёти хеш истифода кардааст. Чунончи, маънии байти зерини мансуб ба 

Имом Шофеӣ, барои дуруст фаҳмонидани мардум бобати муҳаббати хонадони 

Паёмбар (с) эҷод шудааст: 

ا حبُّ آل محمدٍ  [72, 89] فليشهد الثقالن أني رافِضي           لو كان رفض    

(Тарҷума: Агар дӯстдории оли Муҳаммад (с) рафз бошад, пас бигзор инсу 

ҷин шоҳид бошанд, ки ман рофизӣ ҳастам.) 

дар маснавии «Силсилат-уз-заҳаб»-и Ҷомӣ чунин баён гардидааст: 

Гар бувад рафз ҳубби оли Расул, 

Ё тавалло ба хонадони батул. 

Гар гувоҳ бошад одамиву парӣ, 

Ки шудам ман зи ғайри рафз барӣ. 

Кеши ман рафзу дини ман рафз аст. 

Рафъи ман рафзу мо бақӣ хафз аст [36, с. 210].  

Мавриди зикр аст, ки алоқамандии Абдурраҳмони Ҷомӣ бо адабиёти араб 

дар мисоли шоири давраи уммавӣ – Абуфирос Ҳумом ибни Ғолиб маъруф ба 

Фараздақ (641-732) низ ба мушоҳида мерасад.  

Аз осори Абдурраҳмони Ҷомӣ чунин ба назар мерасад, ки ӯ аз миёни 

шуарои араб баъд аз Ибн ал-Фориз ва Ибни Арабӣ зиёдтар ба Фараздақи Басрӣ 

таваҷҷуҳ доштааст. Зикри номи Фараздақ дар осори Ҷомӣ (беш аз 10 маротиба) 

дар муқоиса бо номи дигар шоирони араб бештар мебошад. Ҳамчунин, Ҷомӣ 
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қасидаи «Мимия»-и Фараздақ, ки дар мадҳу ситоиши Зайналобидин (рҳ) суруда 

шудааст, дар қолаби маснавӣ тарҷумаву шарҳ додааст. 

Қасидаи Фараздақ дар мадҳ ва муаррифии Зайналобидин буда, онро ҳангоми 

зиёрати Ҳаҷ ва тағофул варзидани Ҳишом ибни Абдулмалик аз ошноӣ бо ӯ иншо 

кардааст. 

Абдурраҳмони Ҷомӣ қасидаи Фараздақро бо сабку услуби махсус тарҷума ва 

тавзеҳ додааст. Ӯ маснавии худро бо мазмуни ҳодисаи истилом (бӯса кардани 

ҳаҷаруласвад)-и Ҳишом ибни Абдулмалик, шукӯҳу шаҳомати Зайналобидин 

зимни адои Ҳаҷ ва издиҳоми мардум атрофи ӯ оғоз намудааст, ки ин бахш дар 

қасидаи Фараздақ дида намешавад. 

Фараздақ қасидаро чунин оғоз кардааст: 

82, 178  َوالَحَرم  عِرفه  والِحلُّ يت  يَ والبَ    أتَه     َهذا الَِّذي تَْعِرف  اْلبَْطحاء  وط   

(Тарҷума: Ин он касест, ки ӯро Батҳову мақоми Иброҳим (а), Байтуллоҳ ва 

Ҳиллу Ҳарам мешиносад). 

Мавлоно Ҷомӣ ин маъниро дар чор байт хеле моҳирона ба риштаи назм 

кашидааст: 

…Он касест, ин ки Маккаву Батҳо, 

Замзаму Буқубайсу Хифу Мино, 

Ҳараму Ҳиллу Байту Рукну Ҳатим, 

Новадону мақоми Иброҳим,  

Марва, Масъо, Сафо, Ҳаҷар, Арафот, 

Тайбаву Куфа, Карбалову Фурот, 

Ҳар як омад ба қадри ӯ ориф. 

Бар улувви мақоми ӯ воқиф [36, с. 206]. 

Аз абёти Ҷомӣ чунин ба назар мерасад, ки ӯ хостааст байти Фараздақро, на 

танҳо тарҷумаи назмӣ, балки шарҳи муфассал низ диҳад, зеро агар Фараздақ дар 

байти худ 5 мавзеи машҳуру муқаддасро зикр карда бошад, Ҷомӣ номи 22 
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мавзеъро дар чор байт овардааст, ки ҳамагӣ аз мақому манзалати Зайналобидин 

огаҳу шоҳиданд. 

Чунин хусусияти тарҷумаву шарҳ дар идомаи маснавӣ низ дида мешавад, 

вале ногуфта намонад, ки баъзан маънии як байти қасидаи Фараздақ дар 

тарҷумаи як байти Ҷомӣ хотима меёбад. 

Дар нигоштаҳои ҳарду шоирон орояҳои адабӣ, махсусан санъатҳои 

маънавии «ташбеҳ», «ташхис», «суолу ҷавоб» ва «ҷамъ» васеъ истифода 

шудааст. Чунончи, Фараздақ саховатмандии Зайналобидинро чунин васф 

кардааст: 

82, 179   ما َعدَم  تَِريهِ يَْستَْوِكفاِن َو ال يَعْ        ه ما ِكْلتا يَدَيِه ِغياث  َعمَّ نَْفع   

(Тарҷума: Ду дастони ӯ абрест, ки манфиати он ҳамаро шомил аст ва он 

абр мебораду ҳаргиз кам намегардад). 

Ҷомӣ мазмуни байти болоро чунин ба қалам додааст: 

Бар некӯсиратону бадкорон 

Дасти ӯ абри мавҳибатборон. 

Файзи он абр бар ҳама олам, 

Гар бирезад, намегардад кам 34, с. 206. 

Ҷумлаи « ِغياث  ِكْلتا يَدَيِه  » (ҳар ду дастони ӯ борон аст)-и Фараздақ ва «Дасти ӯ 

абри мавҳибатборон»-и Ҷомӣ киноя аз саховатмандӣ ва ҷавонмардии 

Зайналобидин буда, ҳамчун ташбеҳи балиғ бидуни адоти ташбеҳ ва ваҷҳи шабаҳ 

оварда шудаанд. Ба василаи чунин саноеи адабӣ сухани шоирон боз ҳам 

рангинтару ҷолибтар сурат гирифтааст. 

Хусусиёти сабку услуби тарҷума ва муқоисаи ашъори ду шоир дар мақолаи 

муаллифи ин сатрҳо муфассал баён ёфтааст [Ниг.: М 3]. 

Мавлоно Ҷомӣ ғайр аз ин, ду маснавии дигар, яке дар мавзуи «…Ғазаб 

кардани Ҳишом бар Фараздақ» ва дигаре дар мавзуи «Хабар ёфтани 

Зайналобидин аз мадҳи Фараздақ ва ҳадя равон кардани ӯ ба Фараздақ» эҷод 

намуда, ин ҳаводисро хеле муфассал баён доштааст, ки аз аҳаммияти таърихӣ низ 

бархурдор аст. 
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Бояд зикр кард, ки Мавлоно Ҷомӣ чун як байти машҳури Ал-Мутанаббӣ 

(915-965) дар васфи ҳамнишинии китоб абёти муассире эҷод карда, ки вирди 

забони хоссу ом гардидааст: 

[93, 479]  و خير جليٍس في الزماِن كتاب            سرج  سابحٍ  اي أعزُّ مكاٍن في الدن   

(Тарҷума: арзишмандтарин макон дар дунё болои аспи тездав ва беҳтарин 

ҳамнишин дар замона китоб аст.) 

Ал-Мутанаббӣ қасидаеро, ки фарогири байти мазкур аст, дар охирҳои умри 

худ эҷод намуда, ки аз мавзуъҳои пандуахлоқӣ ва насиҳатомез бархурдор аст. 

Ҷомӣ ба ин байт монанд як рубоии ҷолибе эҷод кардааст: 

Хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, 

Дар ғамкадаи замона ғамхоре нест, 

Ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ, 

Сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест [35, с. 419]. 

Ё дар яке аз маснавиҳои «Юсуф ва Зулайхо» дар насиҳати фарзанди хеш 

чунин меорад: 

Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, 

Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст [37, с. 202]. 

Ҷомӣ дар идомаи ҳамин маснавӣ ҷиҳати касбу ҳунар омӯхтани фарзанд ин 

гуна панд медиҳад: 

Чу нодонон на дар банди падар бош, 

Падар бигзору фарзанди ҳунар бош [37, 202].  

Шоир ба ҷигарбандаш насиҳат карда, таъкид мекунад, ки монанди ғофилон 

аз паи ҳасабу мансаби падар мабош, ёду хотирро фақат банди касби моли падар 

насоз, балки фарзанди илму адабу ҳунар бош, ки ҳамин аст сифати ҷавонмардон. 

Дар девони ҳазрати Алӣ ибни Абитолиб (рз) ҳамин мазомин зикр шудааст: 

َن  َمْن شئَْت  واْكتَِسْب أدَبا        ي ْغنيَِك  َمْحمود ه   َعِن النََسبِ ابْ  ك نْ   

77, 25  َّلَْيَس الفَتى َمْن يقول  َكاَن أبِي     اْلفَتى َمن يَقوَل ها أنا ذا إن  
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(Тарҷума: Писари ҳар ки хоҳӣ бошу адаб касб намо, ки нафъи он туро аз 

насаб бениёз хоҳад гардонид.  

Ҷавонмард он аст, ки гӯяд мана ин ман ҳастам, на он кас ки гӯяд, падари ман 

чунон буд.) 

Боиси тазаккур аст, ки муносибат ва иртиботи Абдурраҳмони Ҷомӣ бо забон 

ва адабиёти араб дар шаклҳои гуногун сурат гирифта, истифодаи калимаву 

ибороти арабӣ, таълифи осор бо ин забон, зикри шоирони араб, муламмаот ва 

амсоли ин шавоҳиди возеҳест, аз таъсирпазирии Ҷомӣ аз забон ва адабиёти араб.  

Таъсири мазмун ва муҳтавои ашъори давраи тоисломии араб, ба вижа 

маъниҳои муаллақаҳо дар қасидаву ғазалҳои Ҷомӣ дида мешавад. Ӯ суннати 

қасидасароии давраи пешазисломро дар назмияҳои худ бо диди ошиқонаву 

орифона баён кардааст. 

Ҷомӣ ба василаи таъсирпазирӣ аз адабиёти араб ва сарчашмаҳои динии он 

осори арзишманде чун «Тафсири Қуръон», рисолаҳо дар тарҷума ва шарҳи 

аҳодиси набавӣ, достонҳои ишкӣ, тарҷумаву шарҳҳои кутубу расоили шоирони 

машҳури араб эҷод кардааст. 

Метавон гуфт, ки Мавлоно Ҷомӣ аз забон ва адабиёти араб ҳамаҷониба 

мутаассир гардида, дар инкишофи алоқаҳо миёни адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ва 

арабӣ саҳми бузурге гузоштааст. 

 

2.3. Омӯзиши нусхаҳои хаттӣ ва тарҷумаҳои арабии осори                            

Абдурраҳмони Ҷомӣ 

 

Нусхаҳои хаттии қадимаву муътабари осори Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ 

тақрибан дар тамоми китобхонаҳои мамолики дунё, хоссатан Тоҷикистон, 

Афғонистон, Узбекистон ва Эрон маҳфузанд. Чунончи, дар ганҷинаи 

дастнависҳои Маркази мероси хаттии АМИТ нусхаҳои хаттии тазкираи ирфонии 

«Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ил-қудс»-и Ҷомӣ таҳти рақамҳои 1183 ва 3279 дар 

замони зинда будани муаллиф китобат шудаанд. 
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Дар китобхонаҳои давлатҳои арабӣ низ осори хаттии арзишманди шуарову 

донишмандони классикии форсу тоҷик, аз ҷумла асарҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ 

нигаҳдорӣ мешаванд. Дар марказҳои мероси хаттии Қоҳира, Искандария, 

Димишқ, Бейрут, Макка, Қудс, Кувайт, Тунис, Яман ва ғайра нусхаҳои қаламии 

нодиру арзишманди осори Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд. 

Нусхаҳои қаламии зиёди Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ганҷинаи дастхатҳои Вазорати 

фарҳанги «Дор-ул-кутуб» ва асноди ватании Миср дар Қоҳира маҳфуз аст. 

Яке аз нусхашиносон ва матншиносони машҳури мисрӣ Насруллоҳ 

Мубашшир ат-Тирозӣ соли 1964 осори хаттӣ ва чопии Мавлоно Ҷомиро, ки дар 

ганҷинаи «Дор-ул-кутуб»-и Қоҳира нигаҳдорӣ мешаванд, маҷмуаи алоҳидае 

тартиб дода, дар он тавсифи мухтасари осори қаламии Ҷомиро овардааст. Ӯ 

менависад, ки «дар китобхона чор дастнависест, ки дар замони худи Ҷомӣ (рҳ) 

китобат шудаанд: «Рисолаи маносики ҳаҷ ва умра», «Туҳфат-ул-аҳрор», «Девони 

сағири Ҷомӣ» ва «Баҳористон». Инчунин 26 дастхати Ҷомӣ, ки дар асри ХVI, 7 

дастнавис дар қарни ХVII, 7-тои дигар дар асри ХVIII, 8 дастнавис, ки дар қарни 

ХIХ нигориш ёфтаанд, дар ин ганҷина маҳфузанд. Аммо аз дастнависҳои арабии 

Ҷомӣ 5 дастхат дар қарни ХVI, 13 дастнавис дар қарни ХVII, 5-то дар қарни 

ХVIII, 6-то дар қарни ХIХ ва 2 дастхатти дигар дар қарни ХХ китобат 

шудаанд…» [215, « ي»]. Ат-Тирозӣ дар мавриди тавсифи нусхаи «Рисолаи 

маносики ҳаҷ ва умра», ки таҳти рақами 8 дар бахши «Фиқҳи ҳанафии форсӣ»-и 

китобхона қарор дорад, овардааст: «Рӯзи панҷшанбеи 22-юми моҳи шаъбони 

соли 877 ҳ. дар шаҳри Мадина, дар Бағдод ва дар ин асно, ки сӯйи Байтуллоҳи 

ҳаром мутаваҷҷеҳ будам, аз таълифи он фориғ гаштам… Он бо хатти муаллиф 

буда, дар ҳошияҳояш қайду изофаҳоест, ки аз нусхаи муаллиф будан далолат 

мекунад» [215, 41].  

Як нусхаи беназиру муътабари «Тафсири Мулло Ҷомӣ» дар ганҷинаи 

дастнависҳои «Дор-ул-кутуб»-и Зоҳирияи шаҳри Димишқ, ки таърихи истинсохи 

он мансуб ба асри XVIII аст, таҳти рақами 7639 нигаҳдорӣ мешавад [186, с. 190-

191]. 
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Дар тавсифи нусха омадааст: «Охири нусха сурох шуда, аз сабаби 

рутубатнокии зиёд ба матну варақҳо таъсир расонидааст. Нусха бо хатти 

настаълиқи зебо китобат шуда, атрофи он бо зарҳал ҷадвалкашӣ шудааст. Ғилофи 

он бо тилло ороиш дода шудааст» [186, с. 191]. 

Дастнависи дигаре аз тафсири Мавлоно Ҷомӣ дар китобхонаи «Содот-ул-

акрод»-и Қоҳира маҳфуз аст.  Дар асоси нусхаи ин тафсир муҳаққиқи тоҷик Ф. 

Насриддинов мақолае таҳти унвони «Тафсир»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ва сабки 

таълифи он» ба табъ расонидааст, ки дар ҷомишиносӣ саҳифаи наву тозаеро боз 

намуд. Зеро то имрӯз аз ҷониби М. ат-Тирозӣ, Ҳ. Разӣ, А. Ҳикмат, М. Обидӣ, А. 

Афсаҳзод ва дигарон асари мазкур муфассалан муаррифӣ нашудааст [125]. 

Бояд қайд кард, ки ин асар аз тарафи муҳаққиқ ва мутарҷими араб, 

Абдуллатиф Абдурраҳмон бо номи «Тафсиру Мулло Ҷомӣ (мин аввали сурат-ил-

Фотиҳати ила-л-оят-ил-арбаъина мин сурат-ил-Бақара)» дар матбааи «Дор-ул-

кутуб-ил-илмия»-и Бейрут соли 2019 ба табъ расид, ки барои алоқамандону 

муҳаққиқони осори Ҷомӣ равзанаи дигареро кушод [59].  

Дар ганҷинаи дастнависҳои шаҳри Искандария як нусхаи қадимаи «Шарҳу 

«Фусус-ил-ҳикам»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ зери рақами 1613 дар дохили шишаи 

ҳабашӣ нигаҳдорӣ мешавад, ки соли 1584 нусхабардорӣ шудааст. Нусха бо хатти 

зебое китобат шуда, дар он осори рутубату доғҳо дида мешавад, ки ба матн 

таъсир нарасонидаанд [256, с. 237]. 

Дар китобхонаи Ҳарами Маккии шариф як нусхаи комили дигари «Шарҳу 

«Фусус-ил-ҳикам»-и Ҷомӣ таҳти рақами 2334 маҳфуз аст [204, с. 484-485]. 

Ҳамчунин, дар ин китобхона 10 нусхаи нодиру муътабари «ал-Фавоид-уз-Зиёия» 

ё «Шарҳи Мулло Ҷомӣ» зери рақамҳои 3017, 3072/1, 3074, 3077/1, 7478 ва ғайра 

нигаҳдорӣ мешаванд, ки нусхаи аз ҳама қадимаи он соли 1593 китобат шудааст 

[203, с. 395-409]. 

Дар китобхонаи Донишгоҳи Уммулқурои Макка ду нусхаи муътамади «Ал-

фавоид-уз-Зиёия» зери рақамҳои 4713 (соли хатми таъл.1100ҳ.) [183, с. 205] ва 

529 (соли хатм. таъл. 1333ҳ.) [230, с. 256] нигаҳдорӣ мешаванд. 
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Инчунин, дар ганҷинаи дастнависҳои Холидияи шаҳри Қудси Фаластин се 

нусхаи қаламии осори Ҷомӣ, дар китобхонаҳои хусусии Ҷумҳурии Яман як 

нусхаи хаттӣ, дар «Дор-ул-кутуб»-и Тунис се нусхаи дигар, дар китобхонаи «Дор-

ул-кутуб»-и Кувайт 4 дастнависи осори Мавлоно Ҷомӣ ва дигар китобхонаву 

осорхонаҳо нусахи хаттии нодиру муътабари ӯ ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд. 

Чунончи аз ин таҳлилу баррасии нусхаҳои қаламии осори Абдурраҳмони 

Ҷомӣ дар китобхонаҳои давлатҳои арабӣ бармеояд, нусхаи дастнависи асари «Ал-

фавоид-уз-Зиёия» дар тамоми гӯшаву канори дунё, бавижа доираҳои адабии 

давлатҳои арабӣ бештар паҳн гардидааст. Омили асосӣ дар он аст, ки ин асар, на 

танҳо дар мадрасаҳои Мовароуннаҳру Хуросону Ҳиндустон ва Покистон, балки 

дар макотибу мадориси сарзамини арабҳо низ ҳамчун китоби дарсӣ дар истифода 

буд. Вуҷуди чунин нусха ва нусахи дигари осори Ҷомӣ дар китобхонаҳои 

мамолики араб, на фақат барои муҳаққиқону хонандагони араб, балки барои 

донишмандону пажуҳишгарони форсу тоҷик ва оммаи васеи ҷомишиносон 

муфиду муҳим арзёбӣ мегарданд, то дар таҳияву нашри ҷадиди осори Ҷомӣ аз ин 

сарчашмаҳои аввалияи нодиру муътамад истифода шавад.  

Дар асоси нусхаҳои хаттии мазкур ва дигар дастнависҳои нафис пайваста 

таснифоти Ҷомӣ дар мамолики арабӣ рӯйи нашр омада, аз шуҳрати оламии 

Мавлоно Ҷомӣ дар кишварҳои арабӣ дарак медиҳад. Аз ҳама бештар осори ба 

арабӣ таълифнамудаи Абдурраҳмони Ҷомӣ дар матбааҳои арабӣ ба табъ 

расидаанд. «Ал-фавоид-уз-Зиёия», «Ад-дуррат-ул-фохира», «Нақд-ун-нусус фӣ 

шарҳи Нақш-ил-фусус» ва «Шарҳ-ул-Ҷомӣ ало «Фусус-ил-ҳикам» аз ин қабил 

асарҳоянд, ки муҳақкиқони араб ба василаи матбааҳои маъруф дар муаррифии 

Ҷомӣ ва осори ӯ дар кишварҳои худ ва дигар манотиқи арабҳо саҳми басазое 

гузоштаанд. 

Аз ҷумла, соли 1983 асари наҳвии маъруфи Ҷомӣ «Ал-фавоид-уз-Зиёия» бо 

эҳтимоми Усома Тоҳо ар-Рифоӣ дар ду ҷилд ба табъ расид. Муҳаққиқ нахуст оид 

ба аҳвол ва осори Ибни Ҳоҷиб мухтасаран иттилоъ дода, сипас, маълумоташро 

оид ба рӯзгору зиндагӣ ва асарҳои Ҷомӣ муфассал баён намудааст. Муқаддимаи 

ин китоб яке аз аввалин тадқиқоти арабиест, ки замони зиндагӣ ва таснифоти 



87 

Ҷомиро фаро мегирад. Усома Тоҳо сабку услуб ва муҳтавои асари таҳияшаванда 

ва ҳошияҳои зиёди онро ба тафсил баён намуда, аз ҷумла, 46 ҳошияи онро 

ёдоварӣ карда, қайд мекунад, ки «Ҷомӣ дар «Шарҳи Кофия» тартиби мавзуъҳои 

«Кофия»-и Ибни Ҳоҷибро хуб риоя карда, аз он берун набаромадааст. Ҳар чи дар 

шарҳ аз маълумоти зиёдаву иловаҳову таърифот овардааст, дар доираи мавзуъҳо 

бино бар тартиби соҳиби матн аст» [50, с. 91]. 

«Нақд-ун-нусус фӣ шарҳи «Нақш-ил-фусус» бидуни зикри соли нашр бо 

кӯшиши муҳаққиқи осори суфия Осим Иброҳим ал-Кайлонӣ ал-Ҳусайнӣ ад-

Дарқовӣ ба табъ расидааст. Таҳиягар дар муқаддима перомуни тасаввуф ва 

фавоиди он ва тарҷумаи ҳоли Ҷомӣ маълумоти хеле муҷаз дода, аз ҷумла Ҷомиро 

чунин васф менамояд: «ӯ дар касби илмҳои гуногун ҳирсу рағбати зиёд ҳосил 

намуда, донишманди бузург гардид» [30, с. 5]. 

Асари «Ад-дуррат-ул-фохира»-и Ҷомӣ низ борҳо дар Қоҳира ба табъ 

расидааст. Чунончи, соли 2002 бо саъю кӯшиши Аҳмад Абдурраҳим ас-Соиҳ ва 

Аҳмад Абдуҳ Аваз мавриди таҳия ва нашр қарор мегирад. Таҳиягарон дар 

муқаддимаи асар роҷеъ ба аҳвол ва осори Ҷомӣ маълумоти муфид пешкаш 

намудаанд. Эшон асари таҳияшавандаро аз лиҳози сабку услуби баён ва ҳунари 

эҷодии муаллиф тавсиф намуда, чунин менависанд: «Воқеан, Шайх 

Абдурраҳмони Ҷомӣ сабку баёни қавӣ, қудрати тафаккур, зебоии андеша ва 

мақоми илмиашро дар баъзе аз мавзуъҳо хеле амиқ нишон медиҳад» [51, с. 5]. 

Бояд зикр кард, ки солҳои охир муҳаққиқони араб ғайр аз ин асарҳои арабӣ 

ба осори форсӣ-тоҷикӣ ва тарҷумаҳои тозии осори Ҷомӣ иқдом кардаанд. 

Тарҷумаҳои осори Ҷомӣ, ҳатто дар замони худаш мавриди таваҷҷуҳ қарор 

гирифта буд ва ба забонҳои гуногун тарҷума мешуд. Аз ҷумла, дӯсту шогирди ӯ 

Алишери Навоӣ (1441-1501) «Нафаҳот-ул-унс» ва «Чиҳил ҳадис»-и Ҷомиро ба 

забони туркӣ-узбекӣ тарҷума намудааст. 

Дар давлатҳои арабӣ хонандагон дар аввалҳо аз асарҳои арабии Мавлоно 

Ҷомӣ шиносоӣ дошта, танҳо аз номи асарҳои форсӣ-тоҷикияш бохабар буданд, 

вале баъдҳо бо туфайли муҳаққиқону тарҷумонҳои араб бархе китобҳои Ҷомӣ ба 

забони арабӣ тарҷума шуданд ва дилбастагони осори Ҷомӣ ба умқи мазомини 
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таснифоти форсӣ-тоҷикии ӯ низ ворид гардида, аз мағзу муҳтавои онҳо иттилоъ 

пайдо карданд. 

Аввалин тарҷумаи арабии осори Ҷомӣ мансуб ба соли 1042ҳ./1633м., нимаи 

аввали асри XVII буда, тарҷумаи «Нафаҳот-ул-унс» аст, ки аз тарафи орифи 

нақшбандӣ Тоҷуддин Муҳаммад ибни Закариё ал-Қартасӣ ан-Нақшбандӣ (XVII) 

амалӣ гаштааст [57, с. 2]. Сипас, дар асрҳои баъдӣ аз ҷониби мутарҷимони араб 

чандин асарҳои манзуму мансури илмиву адабии Ҷомӣ ба забони арабӣ тарҷума 

гардиданд.  

Дар самти омӯзиш ва муқоисаи тарҷумаҳои арабӣ бо матни асл, то ҳол дар 

адабиётшиносӣ ва ховаршиносӣ ягон тадқиқоти мукаммале ба анҷом 

нарасидааст. Аз ин рӯ, мо дар ин бахш чанд тарҷумаи арабии осори Ҷомиро 

мухтасаран мавриди таҳқиқу муқоиса қарор дода, ба хусусиятҳои тарҷумавии 

онҳо ишорат мекунем. 

Тарҷумаи арабии маснавии «Юсуф ва Зулайхо» Яке аз асарҳои Ҷомӣ, ки 

мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқони араб қарор гирифта, чандин маротиба ба забони 

арабӣ тарҷума шудааст, қиссаи ғамангези «Юсуф ва Зулайхо», маснавии панҷуми 

«Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ мебошад, ки аз ҷониби яке аз муҳаққиқону мутарҷимони 

осори суфия Оиша Иффат Закариё донишманди суриягӣ сурат гирифтааст. Ӯ 

қиссаро «Юсуф ва Зулайхо»: руъя суфия» (диди суфиёна) номгузорӣ кардааст. 

Оиша Иффат қабл аз тарҷумаи қисса нахуст бобати аҳволу осори Абдурраҳмони 

Ҷомӣ ва бахусус қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» маълумот дода, аз ҷумла, Ҷомиро аз 

бузургтарин мардони асраш аз лиҳози парҳезгориву вуфури илм ва соҳиби 

таълифоти зиёд хондааст [54, с. 4]. 

Мутарҷим зимни таърифи қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» аз таърих, таъсир ва 

ривоҷи он ба адабиёти форсу тоҷик иттилоъ дода, дар мавриди қиссаи Ҷомӣ 

менависад: «Ҷомӣ дар ин манзумаи қисасӣ ба қуллаи баланди тасвири ҳунарӣ 

расидааст» [54, с. 10]. 

Оиша Иффат маснавии «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомиро аз рӯйи маъно ба наср 

тарҷума кардааст. Агарчи тарҷума аз матни асл то андозае дур рафтааст, вале 

мутарҷим кӯшидааст, то сувари хаёли шеъри Ҷомиро дар он ворид созад ва аз 
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уҳдаи ин то андозае баромадааст. Ӯ ҳангоми тарҷума чанд бахше аз қиссаро, ки 

дар қисми аввал чор маснавӣ дар наъту авсофу шафоати ҳазрати Муҳаммад (с) 

аст ва се маснавии дигарро аз охири қисса, ки ҳамагӣ аз муҳтавои аслии қиссаи 

«Юсуф ва Зулайхо» берунанд, тарҷума накардааст.  

Сабки тарҷумон дар кораш чунин аст, ки чанд байте аз қиссаро, ки маънои 

алоҳида доранд, ихтиёр намуда, дар як сархат тарҷума мекунад. Ҳамчунин, 

бахшҳои ҷудогонаи маснавиро аз рӯйи зарурат дар зери як унвон қарор додааст 

ва дар муқаддима ба ин усули хеш ишора намудааст [54, с. 8]. Ин амал боис 

гардида, ки дар баъзе маворид чанд байте аз доираи тарҷума берун монад. 

Чунончи дар абёти зер: 

Дило, то кай дар ин кохи маҷозӣ, 

Кунӣ монанди тифлон хокбозӣ!? 

Туӣ он дастпарвар мурғи густох, 

Ки будат ошно берун аз ин кох! 

Чаро з-он ошён бегона гаштӣ, 

Чу дунон ҷуғзи ин вайрона гаштӣ!?... 

Ба ҳар дам тоза нақше менамоянд, 

Валекин нақшбандеро нашоянд! 

Инон то кай ба дасти шак супорӣ, 

Ба ҳар як рӯйи «ҳозо раббӣ» орӣ! 

Халилосо дари мулки яқин зан, 

Навои «ло уҳиббулофилин» зан! 

Ками ҳар ваҳму тарки ҳар шаке кун, 

Рухи «ваҷҷаҳту ваҷҳӣ» дар яке кун! [37, с. 21-22] 

Тарҷумаи арабӣ: « في مقر المظاهِر التى ال طائل وراءها؟ يا نقسي اللعوب حتاَم تبقيَن تلعبيَن بالطين 

ا هجرت بيتك لتصبِحي هكذا ذا العالم الوضيع, فلمغير عٍش هي عٍش رجِت فد  أنت الورقاء ذات المنشأ الرفيع,

ومة وضيعة ساكن الخرائب؟!كب » [54, с. 15]. 

(Тарҷума: Эй нафси бозингари ман, то кай болои замин истода бозӣ мекунӣ, 

ки аз паси ин ҳеҷ суде нест?! Ту мурғе ҳастӣ, ки соҳиби мақоми волоӣ, дар ошёне 
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ҳастӣ, ки берун аз ин ошёни олами фурӯмоя аст! Пас, чаро манзили худро тарк 

карда, монанди буми ҳақире дар вайронаҳо зиндагӣ дорӣ?!) 

То ин ҷо танҳо тарҷумаи се байти аввал буда, идомаи тарҷума ин аст: « حت ام

جديدة ليل, حينما رأى أول ما رأى كل نجمة هيم الخبوك إبراما قال أتسلميِن هذه المملكة إلى الشكوك و تقولين ك

﴿هذا ربي﴾؟ بل كوني مثله حين قرع باب اليقين و قال: ﴿ال أحب  اآلفلين﴾ دعي عنك الضالل و الشك  و امحيه من 

  .[с. 15 ,54] «قلبك و أديري وجهك إلى الواحد الحد 

(Тарҷума: То кай ин мамлакатро ба шак месупориву мисли бобоят 

Иброҳими Халил, ки чун бори нахуст ситораҳои навро дид, «Ин худоям ҳаст» - 

гуфта буд, мегӯӣ? Балки монанди ӯ чунон бош, ки дари яқинро кӯфта, 

«фаношавандагонро дӯст намедорам» - гуфт: Аз худ гумроҳиву тараддудро дур 

сохта, онро аз қалбат нобуд бисоз ва хештанро ба сӯйи Худои ягона бибар!) 

Бояд гуфт, ки дар ин тарҷума 11 байти миёна пас аз байти «Чаро з-он ошён 

бегона гаштӣ, / Чу дунон ҷуғзи ин вайрона гаштӣ!?...» (яъне аз «Бияфшон болу 

пар з-омезиши хок…» то «Ба ҳар дам тоза нақше менамоянд...») тарҷума 

нашудааст. Ҳамчунин, иқтибоси оятҳои қуръонии матни форсӣ-тоҷикӣ ҳамон 

гуна дар тарҷума зикр гардидаанд. Ин хусусият дар тарҷума ба нудрат дучор 

меояд, ки иқтибосоти арабӣ ва ё қуръонӣ ба ҳамон шакл истифода шуда бошанд, 

зеро дар аксар мавридҳо тарҷумон аз қолаби таъбироти арабиву қуръонии матни 

асл фаро рафта, онҳоро бо ибораву ҷумлаҳои сохтаи худ тарҷума мекунад. 

Мавлоно Ҷомӣ дар маснавии мазкур чун дигар маснавиҳо як манзараро бо 

хаёлоту тавсифоти гуногуну пайиҳам инъикос менамояд, ки аз бузургиву ҳунари 

эҷодии шоир гувоҳӣ медиҳад. Оиша Иффат ҳангоми дучори ин манзараҳо саъй 

намуда, то тавсифоти рангини шоирро монанди худаш тарҷума намояд. Агарчи 

худ тасдиқ намудааст, ки: «азбаски тарҷума насрӣ аст, зебоиву латофати шоирона 

гум мешавад» [54, с. 8], аммо то андозае дар ин ваҷҳ муваффақ ҳам гардидааст. 

Дар унвони бахшҳои алоҳидаи тарҷума низ баъзе тафовутҳо ба назар 

мерасанд ва дар бештари маворид бо номҳои маснавиҳои матни асл мутобиқат 

доранд. 

Бояд таъкид кард, ки тарҷумаи қиссаи «Юсуф ва Зулайхо»-и Оиша Иффат 

Закариё яке аз беҳтарин тарҷумаҳои арабӣ маҳсуб шуда, аҳаммияти бузурги 
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бадеиву эҷодӣ дорад. Ҳамчунин, ба ин васила, хонандагони араб аз маснавии 

«Юсуф ва Зулайхо» ва муаллифи ошиқпешаи он – Абдурраҳмони Ҷомӣ беш аз 

пеш шиносоӣ пайдо карда, алоқамандони осори ӯ меафзояд. 

Маснавии «Юсуф ва Зулайхо» аз ҷониби доктори Донишгоҳи Айнушшамси 

Қоҳира Аҳмад Абдулазиз Мустафо Буқуш низ ба забони арабӣ тарҷума гардида, 

соли 2009 ба табъ расидааст. Гузашта аз ин, Мустафо Буқуш «Саломон ва 

Абсол»-и Ҷомиро низ ба забони арабӣ тарҷума кардааст. Ӯ чунон дилбастаи 

маснавиҳои «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ гардидааст, ки ният карда, то ҳама 

маснавиҳои онро ба забони арабӣ тарҷума кунад [56, с. 5]. Ҳамчунин, чанд асари 

дигари Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ аз ҷониби муҳаққиқону донишмандон ба 

забони арабӣ тарҷума гардидаанд, ки аз рӯйи зарурат танҳо ба номҳояшон 

ишорат мекунем: 

«Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ил-қудс»-и Абдураҳмони Ҷомӣ бо 

ташаббуси гурӯҳи тарҷумонони муассисаи «Ал-қусур-ус-Сақофия» (Кохҳои 

фарҳангӣ)-и Донишгоҳи ал-Азҳари Қоҳира (танҳо 200 орифи аввали тазкира – аз 

Абуҳошими Суфӣ то Абуҷаъфари Фарғонӣ), рисолаи «Лавоеҳ» аз тарафи 

Сайфуддин ибни Муҳаммад ал-Кашмирӣ ал-Қодирӣ (XIX), ҳамин рисола хамроҳ 

бо «Шарҳи рубоиёт» ва «Лавомеъ» бо заҳмати Муҳаммад Алоуддин Мансур, 

«Лайлӣ ва Маҷнун» бо номи «Лайлӣ ва Маҷнун» ав «Ал-ҳубб-ус-суфӣ» бо 

эҳтимоми Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол, «Хирадномаи Искандарӣ» аз тарафи 

Маҳмуд Иброҳим ан-Наҷҷор, «Баҳористон» бо унвони «Ар-рабиъ» аз ҷониби 

Аҳмад Камолуддин Ҳилмӣ ва мухтасари «Рисолаи Ваҳдати вуҷуд» бо 

ташаббуси Саид Абдулфаттоҳ ба забони арабӣ тарҷума гардидаанд. 

Ба ҷуз ин тарҷумаҳо, ашъори гулчини ӯро муҳаққиқону адабиётшиносони 

араб дар рисолаҳои илмӣ ва китобу дастурҳои таълимие, ки барои донишҷӯёну 

толибилмони бахшҳои забон ва адабиёти форсӣ-тоҷикӣ дар донишкадаву 

макотиби олии мамлакатҳои араб омодаву таҳия сохтаанд, тарҷума кардаанд. 

Қобили зикр аст, ки робитаву алоқаи Абдурраҳмони Ҷомӣ бо забон ва 

адабиёти араб дар шаклҳои гуногун сурат гирифта, дар эҷодиёти худ аз таркибу 

ибораҳои арабӣ, образҳои адабии маъруфи адабиёти араб, ашъори муламмаъ, 
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мазмуну муҳтавои қасидаҳои шуарои давраи ҷоҳилӣ ва баъд аз он, хоссатан аз 

ашъори Имруулқайс, Тарафа ибн ал-Абд, Фараздақ, Имом Алӣ (рз), Имом 

Шофеӣ, Ал-Мутанаббӣ, Ибни Арабӣ ва махсусан Ибн ал-Фориз истифода 

кардааст. Инчунин, суннати қасидасароии давраи ҷоҳилиро дар ашъори худ аз 

нигоҳи ишқу ирфон баён намудааст. 

Мавлоно Ҷомӣ зимни таъсир аз адабиёти араб ва сарчашмаҳои муқаддасу 

динии он асарҳои мондагоре, ба монанди «Тафсири Қуръон», рисолаҳо дар 

тарҷума ва шарҳи аҳодиси набавӣ, қиссаҳои ишқӣ, тарҷумаву шарҳи китобу 

рисолаҳои шоирони машҳури араб эҷод кардааст. 

Ҷомӣ дар инкишофи робитаву алоқаҳо миёни адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ва 

адабиёти арабӣ саҳми намоён гузошта, дар адабиёти муосири араб ҳамчун адибу 

мутафаккир, забоншинос, шоири тавоно ва суфии тариқаи нақшбандия шинохта 

шудааст. 

Мавҷудияти дастнависҳои осори Абдурраҳмони Ҷомӣ дар китобхонаву 

осорхонаҳои маъруфи давлатҳои арабӣ нуфузи Ҷомиро дар фарҳангу адабиёти 

арабӣ боз ҳам равшан нишон медиҳад. Шинохти хонандагони араб бо осори 

арабии Ҷомӣ маҳз дар асоси ҳамин нусхаҳои дастнавис сурат гирифта, баъдан ба 

василаи тарҷумаҳои арабии осори ӯ аз мазмуну муҳтавои таълифоти форсӣ-

тоҷикӣ иттилоъ пайдо кардаанд. 

Нахустин тарҷумаи арабии осори Ҷомӣ ба охири асри XV рост омада, 

тарҷумаи арабии «Нафаҳот-ул-унс» мебошад. Дар солҳои баъдӣ дигар осори 

назмиву насрии Ҷомӣ ба забони арабӣ тарҷума шуда ва ин анъана то ҳол идома 

дорад. 

Муҳаққиқони араб ба таснифоти Ҷомӣ, бавижа асарҳои арабии ӯ таваҷҷуҳ 

зоҳир намуда, ҳамеша осори ӯро бо шакли гуногун ва хонданибоб ба табъ 

расонида, ба ин васила Мавлоно Ҷомӣ ва осорашро дар олами илму фарҳанг ва 

адаби арабӣ муаррифӣ намуданд.  

Ғайр аз ин зикри Мавлоно Ҷомӣ ва осораш дар манобеи арабӣ бори дигар 

алоқамандӣ ва шуҳрати ӯро дар адабиёти араб нишон медиҳад. Сарчашмаи 

арабии аввалине, ки Мавлоно Ҷомиро миёни арабҳо муаррифӣ кард, асари «Аш-
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шақоиқ-ун-нуъмония»-и Аҳмад ибни Мустафо Тошкубризода мансуб ба асри 

ХVI мебошад. 

Бояд зикр кард, ки ғайр аз ин манбаъ метавон зиёда аз сӣ китобу манбаи 

асримиёнагӣ, донишномаву рисолаҳои илмии муҳаққиқону пажуҳишгарони 

арабу арабизабонро ном бурд, ки дар онҳо мақоми илмиву адабии Абдурраҳмони 

Ҷомӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба ӯ модда ё мақолаи алоҳидае бахшида 

шудааст, ки ин ҳама аз бузургии мақому манзалати баланди ӯ дар фарҳангу 

адабиёти арабӣ гувоҳӣ медиҳад.  

Бо ин ҳама маълумоти фаровони зикршуда ҷараёни омӯзиш, таҳқиқ ва 

тарҷумаи осори Абдурраҳмони Ҷомӣ дар манотиқи арабҳо қатъ нагардида, балки 

омӯхтани мероси адабии Ҷомӣ ва дигар шуарову мутафаккирини форсу тоҷик аз 

ҷониби муҳаққиқони араб акнун шуруъ гардида, дар оянда саҳифаҳои наву 

дурахшоне кушода хоҳанд шуд. 
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БОБИ III 

ТАҲЛИЛИ ТАЪСИРГУЗОРИИ АШЪОРИ ИБН АЛ-ФОРИЗ БА ЭҶОДИЁТИ 

АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ 

 

3.1. Шарҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ ба қасидаи «Тоияи кубро»-и Ибн ал-Фориз 

 

Ибн ал-Фориз бо ашъори ошиқонаву орифонаи хеш дар адабиёти бадеӣ ва 

тасаввуфӣ мақоми намоёнро соҳиб гардидааст. Девони ӯ бо вуҷуди ҳаҷман хурд 

буданаш, мазмуну мундариҷаи баланд дошта, дар сабку услуби хосси шоир 

навишта шуда, диққати алоқамандони назми ирфониро ҷалб намудааст. «Девони 

ӯ, – менависад муаллифи «Шазарот-уз-заҳаб», – аз гуворотарин девонҳои ашъор, 

нафистарин дурри барру баҳр, таъсирбахштарин оҳанг бар қалбҳо мебошад» [19, 

с. 151]. 

Ин ҳама латофату ҷаззобияти шеъри шоири ориф аст, ки муҳаққиқону 

донишмандон ва мутасаввифон ба он рӯй оварда, ҷанбаҳои мухталифи ашъор, 

вижагиҳои забониву баёнӣ, услубиву сохторӣ, мазомини ишқи илоҳӣ, матолиби 

ирфонӣ ва амсоли инро аз умқи маонии каломи ӯ бароварда, мавриди шарҳу 

тавзеҳ қарор додаанд. 

Таваҷҷуҳ ба ашъори орифонаву ошиқонаи Ибн ал-Фориз аллакай дар замони 

зиндагии ӯ мушоҳида мегашт. Набераи шоири ориф – Шайх Алӣ дар робита ба ин 

матлаб ривоят мекунад, ки «яке аз машоихи бузурги замони ӯ назди Ибн ал-

Фориз омада, иҷозати шарҳи қасидаи «Тоияи кубро»-ро мепурсад. Шоир ба ӯ 

мегӯяд, ки: «Шарҳе, ки мехоҳӣ, дар чанд муҷаллад хоҳад буд?». Шайх ҷавоб дод: 

«Дар ду муҷаллад». Суханвари ориф лабханд зада, баён дошт, ки ҳар гоҳ 

бихоҳам, метавонам як байти онро дар ду муҷаллад шарҳ диҳам» [16, с. 5-6]. 

Сухани шоир агарчи ба гунае муболиғаомез ба назар мерасад, вале мазомини 

зоҳириву ботинии қасидаи «Тоияи кубро» пеш аз ҳама барои худаш аёну равшан 

буд. 

Зарурат ва майл ба шарҳнависии ашъори Ибн ал-Фориз, бахусус қасидаи 

«Тоияи кубро» ҳанӯз дар замони худи ӯ ба вуҷуд омада, дар тули қарнҳо даҳҳо 
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шарҳи дигар ба забонҳои гуногун эҷод шудаанд, ки мақбулияту маҳбубият ва 

таваҷҷуҳ ба шеъри ошиқонаи шоири орифро ифода мекунанд. 

Ҳоҷӣ Халифа аз 23 номгӯйи шарҳи ашъори Ибн ал-Фориз [60, с. 265-267], 

Карл Броккелмэн аз 51 шарҳи чопиву хаттӣ [167, с. 69-76] ва Мустафо Ҳилмӣ аз 

20 шарҳи қасоиди ӯ бо забонҳои форсии тоҷикӣ ва арабиву туркӣ ном бурдаанд 

[182, с. 96-98].  

Аз миёни қасоиди Ибн ал-Фориз қасидаи «Тоияи кубро», ки онро арӯси 

шеъри суфиёна номидаанд, бештар шарҳ дорад. Албатта, сабку услуби тоза ва 

мазмуну муҳтавои баланди ирфонии қасида шореҳи аввали он – Саидуддини 

Фарғониро водор сохта, ки дар васфи нозими он бигӯяд: «Валҳақ дар тасвиди ин 

қасида яди байзо ошкоро кардааст ва дар таҳрири ин тақрир сеҳри ҳалол изҳор 

карда, чӣ бо улув ва ҷазолати маонӣ, чунин ғулув дар ҷазолати алфозе бад-ин 

равонӣ ва бо ин ғоят риояти санъатҳои бадеӣ, мисли қалбу таҷнису тарсеъ, 

чандин латофату узубату ҳаловат дар назм, майсури (осони) ҳеҷ кас аз аҳли 

ҳунар, балки мақдури (тавони) навъи башар натавон буд» [85, с. 9-10]. 

Аз машҳуртарин шарҳҳои қасидаи «Тоияи кубро» ё «Назм-ус-сулук» 

шарҳҳои Саидуддини Фарғонӣ, Абдурраззоқи Кошонӣ, Довуди Қайсарӣ, 

Афифуддини Тилимсонӣ, Соинуддини Хуҷандӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва дигарон 

мебошанд, ки бо наср навишта шудаанд. 

Яке аз нахустин шарҳҳои мазкур шарҳи Саидуддини Фарғонӣ ба забони 

форсии тоҷикӣ – «Машориқ-уд-дарорӣ» мебошад. Фарғонӣ ба забони арабӣ низ 

ба ин қасида шарҳ навиштааст. 

 Аз шарҳҳои машҳури қасидаи «Хамрияи мимия» метавон шарҳҳои Довуди 

Қайсарӣ, Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Аҳмад ибн 

Сулаймон ибни Камолпошо, Исмоил ибни Аҳмади Анқаравӣ ва дигаронро ном 

бурд. 

Аввалин шореҳе, ки даст ба шарҳу тавзеҳи маонии ирфонии ин қасида 

задааст, Довуди Қайсарӣ мебошад. То ҳол ин шарҳ ба табъ нарасидааст ва 

хушбахтона, нусхаи хаттии он дар китобхонаи Донишгоҳи Малик Сауд, таҳти 

рақами 811 нигаҳдорӣ мешавад. 
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Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ бори аввал ба ин қасида бо забони форсӣ-

тоҷикӣ шарҳ навишта, ки ба номи «Машориб-ул-азвоқ» маъруф аст. 

Қасидаи «Ёия»-и Ибн ал-Фориз аз ҷониби ас-Суютӣ таҳти унвони «Ал-барқ-

ул-вомиз фӣ шарҳи «Ёият»-и Ибн ал-Фориз» ва девони Ибн ал-Фориз, ба 

истиснои қасидаҳои «Тоияи кубро» ва «Хамрия», аз ҷониби Бадруддин Ҳасан ал-

Буринӣ  ва Шайх Абдулғанӣ ан-Ноблусӣ шарҳ шудааст, ки бо кӯшишу иҳтимоми 

Рушайд ад-Даҳдоҳ ҳар ду шарҳ дар якҷоягӣ ҷамъ ва тадвин гардидаанд. 

Ҳамин тариқ, чун марҳалаи шарҳнависии қасоиди Ибн ал-Фориз ба даврони 

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ расид, ӯ ин ҷараёнро такмил бахшида, ба ду 

қасидаи маъруфи Ибн ал-Фориз – «Тоия» ва «Хамрия» шарҳҳои арзишманди 

илмӣ иншо намуд, ки донишмандони дигарро ба худ ҷалб карда, равзанаи тозаеро 

барои дарки маонии шеъри Ибн ал-Фориз кушод. 

Бояд қайд кард, ки эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ гувоҳ аз он медиҳад, ки ӯ 

бештар ба осори Ибн ал-Фориз рӯй овардааст, махсусан ба қасидаи «Тоияи 

кубро»-и ӯ, ки ҳам онро шарҳ додааст ва ҳам тарҷумаи мавзуни тоҷикӣ кардааст. 

Қасидаи «Тоияи кубро»-и Ибн ал-Фориз яке аз зеботарин ва нафистарин 

назми ирфонӣ буда, чи тавре маълум гардид, шарҳҳои хеле зиёде ба он навишта 

шудааст. 

Аз ҷумлаи шарҳҳои форсӣ-тоҷикии он, шарҳи Мавлоно Абдурраҳмони 

Ҷомӣ, дувумин шарҳи форсӣ-тоҷикӣ, пас аз шарҳи Саидуддини Фарғонӣ (XIII) 

мебошад. Дар мавриди адади абёти қасидаи «Тоияи кубро» ихтилофи назаррас 

мавҷуд аст. Адади абёти қасида дар дастнависи девони Ибн ал-Фориз, ки дар 

китобхонаи Донишгоҳи Малик Сауд, таҳти рақами 811 нигаҳдорӣ мешавад, 756 

байт аст [16]. Дар девонҳои минбаъда, ки дар заминаи ин дастнавис ва дигар 

девонҳои хаттии шоир ба табъ расидаанд, қасида 761 байтро ташкил медиҳад [15, 

с. 46-116]. Шореҳони қасида низ теъдоди байтҳои қасидаро мухталиф овардаанд. 

Масалан, шарҳи Фарғонӣ – 759 байт, шарҳи Қайсарӣ – 754, тарҷумаи форсии 

Ҷомӣ – 754 байт ва амсоли инро ташкил медиҳанд. Муҳаққиқони қасидаи мазкур 

ҳам адади қасидаро яксон зикр накардаанд. Чунончи, А. Арберрӣ – 760 байт [258, 
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с. 5], С. Дерин ва С. Мирқодирӣ, А. Мирқодирӣ – 761 байт [259, с. 253], [18, с. 

16], А. Шиммел – 756 байт [157, с. 274], [266, с. 276] гуфтаанд. 

Мавриди зикр аст, ки шарҳи Мавлоно Ҷомӣ таваҷҷуҳи муҳаққиқони 

хориҷиву ватаниро ба худ ҷалб намуда, аз ҷумла, Соммирзои Сафавӣ дар 

«Туҳфаи Сомӣ» [213, с. 86-87]. Е. Э. Бертелс дар монографияи «Джами. Эпоха, 

жизнь, творчество» [138, с. 111-112] ва «Навои и Джами» [139, с. 241], Алиасғари 

Ҳикмат дар асари илмӣ-тадқиқотии «Ҷомӣ» [180, с. 161], Ҳошим Разӣ дар 

муқаддимаи «Девони комил» [39, с. 294], Аълохон Афсаҳзод дар китобҳои 

«Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони Ҷомӣ» [107, с. 181-183] ва «Нақду баррасии осор 

ва шарҳи аҳволи Ҷомӣ» [162, с. 176-177] ва дигарон маълумоти кофӣ овардаанд. 

А. Ҳикмат ва Ҳ. Разӣ танҳо аз номи он бо унвони «Шарҳи баъзе абёти «Қасидаи 

форизия» ном бурда, бар он чизе наафзудаанд. Е.Э. Бертелс шарҳи ин қасидаро аз 

дувумин шарҳҳои машҳури қасидаи «Тоияи кубро»-и Ибн ал-Фориз номидааст 

[140, с. 241]. Мақсад аз «дуюм шарҳ» гуфтани Е.Э. Бертелс дуюм шарҳ ба забони 

форсӣ-тоҷикӣ мебошад, зеро қабл аз Абдурраҳмони Ҷомӣ Саидуддини Фарғонӣ, 

Абдурраззоқи Кошонӣ ва Довуди Қайсарӣ ҳам ба ин қасида ба забони арабӣ шарҳ 

навиштаанд. 

Ҷомишиноси тоҷик А. Афсаҳзод нисбат ба муҳаққиқони номбурда дар 

асарҳои хеш маълумоти бештаре ироа дошта, як намунаи шарҳи байтро зикр 

менамояд, аз ҷумла, ӯ таърихи таълифи рисоларо чунин овардааст: «Азбаски 

онро дар «Куллиёт» баъди «Лавомеъ» [соли хатм моҳи сафари санаи 875/августи 

1470] ҷой додаанд, мумкин аст, ки баъди он навишта шуда бошад [107, с. 184]. А. 

Афсаҳзод дар мавриди номгузории «Шарҳи «Тоия» бо такя бар суханони 

муқаддимаи шарҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ ба Е.Э. Бертелс эрод гирифтааст [107, с. 

183]. Дар асл номгузории Е.Э. Бертелс низ дуруст аст, ки онро «Назм-ус-сулук» 

номидааст. Бояд таъкид кард, ки ба ин масъала Мустафо Ҳилмӣ – муҳаққиқи осор 

ва афкори Ибн ал-Фориз бештар равшанӣ андохтааст: «Тоияи кубро» номи 

дигаре дошта, бо он маъруф гардида, номаш бар муҳтавояш далолат карда, 

табиати суфиёна дорад ва он ном «Назм-ус-сулук» мебошад. Ин номгузорӣ 

қиссае дорад, ки набераи Ибн ал-Фориз ривоят карда, мегӯяд, ки аз ҷумлаи 
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номҳои аввалини ин қасида «Анфос-ул-ҷанон ва нафоис-ул-ҷинон» (Насими руҳ 

ва нафосати биҳишт) буда, пас аз ин «Лавоеҳ-ул-ҷинон ва равоеҳ-ул-ҷинон» 

(Лаззатҳои биҳишт ва бӯйи хуши биҳишт) ном мегирад. Баъдан Ибн ал-Фориз 

Паёмбарро (с) дар хоб мебинад, ки ӯро амр месозад, то қасидаро «Назм-ус-сулук» 

номгузорӣ кунад. Аз ин ҷо номгузории охири ин қасида бо ин исм машҳур 

мегардад [234, с. 94]. 

Мавлоно Ҷомӣ сабаби ба шарҳи қасидаи «Тоияи кубро» рӯй овардан ва бо 

сабку услуби наву тоза нигоштанашро дар муқаддимааш зикр кардааст: «Ин 

каминаи бебизоатро мутолиаи қасидаи «Тоияи форизия» мавсум ба «Назм-уд-

дурар», лиллоҳи дарру нозимиҳо (сарояндаи он чи қадр бузургмартаба аст), 

иттифоқ афтода ва ба қадри қуввату иститоат истифодаи маонӣ ва ҳақоиқ аз 

шуруҳи арабӣ ва форсии он даст дод ва дар хотири фотир чунон омад, ки шарҳе 

ҷамъ карда шаваду муштамил бар муҷарради ҳалли луғот ва баёни ҳосилулмаъно 

ба иборати форсӣ, ки фоидааш зоҳир асту ом ва тарҷумаи он ба вазни рубоӣ, ки 

каломест мухтасару тамом» [31, с. 67-68].  

Шореҳ дар идомаи муқаддима бо ибораи «байте чанд маъдуд» бар он ишорат 

мекунад, ки ӯ тамоми абёти қасидаро шарҳ надодааст.  

Ҷомӣ шарҳҳои арабиву форсӣ-тоҷикии қасидаро ба инобат гирифта, ба 

чунин натиҷа мерасад, ки шарҳҳо барои хонандаи форсӣ тулониву мушкилфаҳм 

мебошанд, аз ин рӯ, тасмим мегирад, ки шарҳе «ба иборати форсӣ, ки фоидааш 

зоҳир асту ом» иншо намояд. 

Арзиши илмӣ ва сабку равиши ҷолиби асар, бешубҳа, мақбули тамоми 

алоқамандону дӯстдорони ирфон қарор гирифтааст. Беҳуда нест, ки шогирди ӯ 

Абдулғафури Лорӣ дар «Такмила» ангезаву сабк ва мақоми шарҳнависии ӯро 

сароҳатан чунин меситояд: «Аз вижагиҳои услуби нигориши Ҷомӣ дар ин шуруҳ 

[шарҳҳои осори суфия] иҷтиноб аз душворнависиву муғлақгӯйӣ ва талош барои 

тафҳими маонии печида бо забони содаву қобили фаҳм мебошад» [92, в; 50б]. 

Ва ё ин ки донишманди эронӣ, Ҷалолуддини Оштиёнӣ дар муқаддимаи хеш 

бар «Нақд-ун-нусус»-и Мавлоно Ҷомӣ аз мақоми ӯ дар шарҳу таҳрири осори 

ирфонӣ ҳарф зада, аз ҷумла, менависад: «Агар шахсе ворид бар қавоид ва ошно 
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бо мабоҳиси ирфон бо осори Ҷомӣ унс дошта бошад, барои ӯ мусаллам хоҳад 

шуд, ки муҳаққиқ – Ҷомӣ дар таҳрири мабоҳис қудрати комил дорад ва 

метавонистааст, бо тағйири ибороти тамом он чиро, ки аз аозими фан нақл 

намудааст, дар осори худ биёварад» [45, с. 29]. 

Албатта, Абдурраҳмони Ҷомӣ дар шарҳи қасидаи «Тоияи кубро» кӯшидааст, 

то матолиби қасидаро бо тариқи саҳлу дур аз такаллуфпардозӣ тавзеҳу баён 

созад. Шореҳ тамоми байтҳоро пас аз шарҳи луғот тарҷума ва шарҳи насрӣ карда, 

ба ин васила ашъори пӯшидаву мармуз ва гоҳе тасаннуъкоронаи Ибн ал-Форизро 

хеле хуб баён месозад. Чунончи дар байти зерин: 

[17, 33] بَحضرةِ  تَجل ٍ  أوْ  ، بَحظرٍ  في      تَول ٍ  فنيت   اقٍ ي شوٍق واشت بينَ  وما   

(Тарҷума: миёни шавқу иштиёқ аз дуриву таҷаллии маҳбуб фано шудам.) 

Ҷомӣ зимни таъсир аз ин байт чунин гуфтааст: «Дар миёни навоири ашвоқ 

ва бавориқи иштиёқ, ки ин андӯхтаи васл асту он андӯхтаи фироқ, хирмани 

ҳастии ман гоҳ бар оташи сӯзони эърозу таваллои маҳбуб ниҳода шуд, гоҳ ба 

барқи дурахшону иқболу таҷаллои ӯ сӯхта гашт» [31, с. 79]. 

Ҳамин байт дар тарҷумаи манзуми «Тоияи кубро»-и Ҷомӣ хеле ҷолиб дарҷ 

гардидааст, ки баҳрабардории шоири форсу тоҷикро аз ин қасида ифода мекунад: 

Дар шавқу иштиёқ вуҷудам ҳалок шуд, 

Аз манъи васлату зи таҷаллӣ ба ҳазрате [47, с. 68]. 

Ҷомӣ шарҳи худро дар пайравии шореҳони қабл аз худ, аниқтараш дар 

пайравии шарҳи форсӣ-тоҷикӣ – «Машориқ-уд-дарорӣ»-и Саидуддини Фарғонӣ 

эҷод намудааст. Равиши ӯ низ монанди дигар шореҳон мебошад, ки аввал як байт 

ва баъзан ду байти қасидаро меорад, баъд бо баёни тавзеҳи луғот, шарҳи бархе 

таркибу ибораҳо ва масъалаҳои забонии баъзе абёт пардохта, сипас, ба тарзи 

содабаёнӣ ва фаҳмову фишурда қасидаро бо диди суфиёна шарҳ медиҳад. 

Зимни таҳқиқ ва арзёбии хусусиятҳои шарҳи Фарғонӣ ва Мавлоно Ҷомӣ ва 

матолиби фарогири онҳо, маълум шуд, ки ҳар ду шореҳ аз қасида хеле мутаассир 

гардидаанд.  

Бояд гуфт, ки дар баробари тафовуту фарқиятҳо, миёни ин шарҳҳо умумияту 

монандиҳо низ вуҷуд доранд. Аз ин рӯ, дар баробари нишон додани таъсири 
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ҳунарии қасидаи “Тоияи кубро”-и Ибн ал-Фориз ба Ҷомӣ онро дар муқоиса бо 

шарҳи Фарғонӣ таҳлил менамоем. 

Шарҳҳои мазкур, пеш аз ҳама, аз лиҳози сохт, услуб ва тартиби 

ҷобаҷогузории муҳтаво яксон ҳастанд. Шореҳон ҳангоми шарҳи абёти қасида, 

нахуст байте ё ду байт аз қасидаро оварда, таъбиру калимоти душворфаҳми онро 

бо мафҳумҳои саҳлу сода баён месозанд. Ин хусусиятро қариб дар шарҳи тамоми 

байтҳои қасида мушоҳида менамоем. 

Баъд аз шарҳи таъбиру калимоти байт муаллифон ба умқи қасида ворид 

гардида, онро шарҳу тавзеҳи орифона додаанд. Дар матни шарҳи Ҷомӣ баъзе 

ҷумлаҳоро метавон мушоҳида намуд, ки ба матни шарҳи Фарғонӣ хеле қаробату 

шабоҳат доранд. Ин амр далолат бар он менамояд, ки Мавлоно Ҷомӣ дар 

баробари он ки ба қасидаи Ибн ал-Фориз таваҷҷуҳи хеле зиёд доштааст, шарҳи 

форсии Фарғониро низ рӯйи даст дошта, аз он фаровон истифода намудааст. 

Ҳамчунин, шореҳон матолиби шарҳи худро бо вожаи «мегӯяд», яъне, шоири 

ориф – Ибн ал-Фориз мегӯяд, шуруъ кардаанд.  

Ҷиҳати дигари қаробати шарҳҳои мавриди таваҷҷуҳ дар истифодаи ашъор ва 

оёту аҳодис ба назар мерасад. Иллати корбурди оёту аҳодис дар он аст, ки 

аввалан, муаллифи қасида – Ибн ал-Фориз аз ин сарчашмаҳои аввалияи динӣ 

бархурдор буда, аз он таъсир пазируфтааст. Ҳамин аст, ки шореҳон ҳангоми 

шарҳи абёте, ки дар он мазомини Қуръону аҳодис гунҷидааст, ногузир, дар 

шарҳи хеш ба оёту аҳодиси набавӣ ишора мекунанд. 

Гоҳе чунин ба назар мерасад, ки Мавлоно Ҷомӣ баъзан мазомини шарҳи 

Фарғониро дар қолаби рубоӣ гардонида, зимни шарҳи абёти қасидаи Ибн ал-

Фориз овардааст. Ин мавзуъ дар шарҳи Ҷомӣ хеле ба нудрат дучор меояд. Барои 

намуна як мисол меорем, то тақвиятбахши гуфтаҳои боло бошад: 

يس سرَّ  بهِ       شرابهم،  شربَ  أنَّ  صحبي فأوهمت   [17,  31]  بنظرةِ  انتشائي في  ر ِ   

(Тарҷума: пас дӯстонамро дар гумон афкандам, ки шароб нӯшиданашон 

(ғайри он шароб аст, ки) дар мастии ман шодиву хурсандӣ оварад.) 
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Мавлоно Ҷомӣ зери таъсири байт онро чунин тарҷума кардааст: “Ба гумон 

афкандам ҳарифони майкадаи ишқи суратро, ки суруре, ки сирри муроди мастии 

шароби муҳаббат, ки аз дасти соқӣ назари нӯш кардаам, ҳосил омада, ба 

муҷарради таҷарруъ ҷоми эшон ва таматтуъ ба ҷамоли дилороми эшон аст” [31, с. 

69].  

Дар тарҷумаи мавзуни “Тоияи кубро” байти зерини Ҷомӣ, ки ифодакунандаи 

мазмуни байти Ибн ал-Фориз аст, оварда шудааст:  

Саҳбам шинохтанд сурурам зи май шудаст, 

Ҳол он ки нашватам зи назар ёфт нашвате [47, с. 65].  

Рубоии зерини Ҷомӣ низ айнан мазмуну муҳтавои байти шоири мисриро 

ифода мекунад: 

Ёрон ҳама дил ба меҳри хубон бастанд 

В-аз бодаи ишқ тавбаҳо бишкастанд, 

Ман масти ту, эшон ба гумон монда, ки ман 

З-он май шудаам маст, ки эшон мастанд [31, с. 69]. 

Таҳлилу муқоисаи шарҳи Фарғонӣ ва Мавлоно Ҷомӣ зимни таъсир аз 

қасидаи Ибн ал-Фориз ба мо нишон медиҳад, ки дар баробари умумияту 

монандиҳо миёни онҳо тафовутҳо низ ба назар мерасад. Қабл аз ҳама, тафовути 

ин шарҳҳо дар ҳаҷми матолиб ва абёти шарҳшуда зоҳир мегардад, зеро 

Саидуддини Фарғонӣ тамоми абёти қасидаро шарҳу тавзеҳи ирфонӣ додааст, 

аммо Мавлоно Ҷомӣ танҳо 76 байти қасида, яъне танҳо даҳяки онро шарҳ 

додааст. Сабаби танҳо 76 байтро шарҳ додани Ҷомӣ, на дар муқаддимаи он ва на 

аз ҷониби муҳаққиқоне, ки оид ба осори Ҷомӣ, махсусан, шарҳи «Тоияи форизия» 

маълумот додаанд, муайян нашудааст. Аз ҷумла, Муҳаммадҳусайни Сокит дар ин 

маврид, менависад, ки: «Аммо ба дурустӣ намедонем, чаро Ҷомӣ бақияи «Тоия»-

ро шарҳ накардааст?» [202, с. 187].  

Бо назардошти мутолиаи фарогири шарҳи «Тоияи кубро»-и Ҷомӣ маълум 

гардид, ки 76 байти шарҳшуда мазмуну мафҳумҳои марказӣ, муҳимтарин 

масъалаҳои қасида ва асоси ишқи илоҳиро ташкил медиҳанд. Аз ин миқдор байт, 
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62 байти аввал роҷеъ ба ишқи ирфонӣ ва сайри солик дар мартабаҳои он баҳс 

мекунад. Саидуддини Фарғонӣ зимни шарҳи ин абёт (62 байт) баён медорад, ки 

«то ин ҷо ин абёт ҳама баёни хақиқати тараққии ишқ аст дар атвори мартабаи 

васату иститбои ошиқ дар он тараққӣ» [85, с. 123]. Сипас, аз 63-юм байт то байти 

75-ум савгандҳое дар қиболи ошиқи худ овардааст. Байти 76-ум, байти охири 

шарҳи Ҷомӣ ҷавоби ин қасамҳоро ифода мекунад. 

Аммо дар мавриди он ки чаро Мавлоно Ҷомӣ байтҳои боқимондаро шарҳ 

надодааст, чизе гуфтан мушкил аст, зеро сарчашмаҳо аз ин хусус иттилое 

надодаанд. Мо дар ин масъала чунин андеша дорем, ки Ҷомӣ шарҳи қасидаро 

танҳо бо тарҷумаи абёти боқимонда иктифо кардааст, зеро шоир дар «Тарҷумаи 

қасидаи «Тоия» тамоми абёти қасидаро, яъне 754 байтро бо шеър тарҷума 

намудааст. 

Тафовути чашмраси дигари шарҳҳои Фарғонӣ ва Ҷомӣ дар он аст, ки 

Фарғонӣ барои тақвияти матолиби шарҳи хеш дар баробари ашъори форсӣ, 

ҳамчунин, аз ашъори шуарои араб истифода намудааст. Ин шавоҳид гувоҳ аз он 

аст, ки Фарғонӣ аз девонҳои шуарои араб маълумоти амиқ дошта, зимни шарҳи 

баъзе абёт аз эҷодиёти онҳо кӯмак ҷуста, баъзан аз номҳои онҳо низ тазаккур 

додааст. Шореҳ аз ашъори Ҷарир, Абунувос, Самнуни Муҳиб ва дигарон 

истифода кардааст. Аз ҷумла, зимни шарҳи байти зерин аз Абунувос чунин мисол 

меорад:  

دى مكروه   َهمَّ  فلوْ   ب ِ  إخفاءِ  ، وِمنْ  مكاني      دَرى  لما  بي الرَّ [ 17, 33]  خفيتي كِ ح   

(Тарҷума: агар бадии ҳалоккунандае ба суроғам ояд, ҳаргиз маро наёбад, 

зеро ман дар муҳаббати ту пинҳон шудаам). 

Ҷомӣ ин байтро хеле хуб тарҷумаи назмӣ кардааст: 

Фонӣ шудам чунонки ҳалоке агар маро,  

Қасде кунад, наёбад зи ҷоям маҳвате [47, с. 68]. 

Ва наздик ба ин маъност, он чи Абунувос гуфтааст, ки: 

يراني   دهري, و ليس  ترى  فعيني      جناحه   بظل   دهري   عن  تست رت   
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[ 82, 105] «و أين مكاني ما دريَن مكاني    فلو تسأل اليام ما اسمى, ما درت   

(Тарҷума: бо сояи болаш аз дунё пинҳонам сохт, то чашмонам дунёро диду 

худамро на.  

Агар аз рӯзҳо ному маконамро бипурсӣ, ному маконамро надонанд.) 

 Агар ба хусусияти мазкури шарҳи Ҷомӣ назар афканем, дармеёбем, ки 

Мавлоно Ҷомӣ аз ҳеҷ гуна байти арабӣ истифода накарда, бо ҳунари шоирии худ 

зимни ҳар байти қасидаи арабӣ рубоӣ овардааст, ки ифодакунандаи мазмуну 

муҳтавои абёти қасида мебошанд. Агар ин вижагӣ, аз як ҷониб, тафовути шарҳи 

Ҷомиро аз дигар шарҳҳо нишон диҳад, аз ҷониби дигар, қудрату маҳорати волои 

эҷодии шоирро ифода менамояд, ки мазмуну маонии абёти қасидаро моҳирона 

дар қолаби рубоии ирфонии форсӣ-тоҷикӣ рехта, мазмуни байти арабиро хулоса 

кардааст. Масалан, байти зеринро Мавлоно Ҷомӣ чунин тарҷума ва шарҳ додааст: 

[ 17, 33] بلذةِ  نيطتْ  ، العدامِ  في ، الذَّات   بهِ       تجلُّدي،  ثيابِ  ِمنْ  أْبلى وباليَ   

(Тарҷума: ҳолам он аст, ки либоси шикебоӣ ба бар намоям, балки зоти ман 

дар ҳоли адам ба лаззатҳо пайваст шудааст.) 

Ҷомӣ байтро ин гуна тарҷума ва шарҳи орифона додааст: “Малбаси аҳволу 

авсофи ман, ки зоти ман бар он муталаббис бувад, куҳнатар аз асвоби сабру 

шикебоӣ ва пораи тирози ҷилбоби тоқату тавоноии ман аст, балки зоти ман дар 

роҳатободи адам ба лаззати худ пайвастааст ва аз меҳнати вуҷуду сифоти худ 

бозраста” [31, с. 80-81]. Инчунин, шоир зимни таъсир аз ин байт рубоии зеринро 

эҷод кардааст, ки хеле зебост: 

Ҳар дам дили ман зи дард бечоратар аст 

В-аз ҷомаи сабр ҷайби ҷон поратар аст. 

Чун лаззати зоти ман зи нобуди худ аст, 

Ҳар лаҳза зи кӯйи мастӣ оворатар аст [31, с. 81]. 

Ҷомӣ тарҷумаи мавзуни байти арабиро чунин овардааст:   

Қалби ману зуҷоҷаи сабрам куҳантар аст, 
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Балки ба зоти ман зи ҳалокест, лаззате [31, с. 81]. 

Аз вижагиҳои фарқкунандаи дигари шарҳҳо корбурди каломи мусаҷҷаъ 

мебошад. Ин хусусият бештар дар шарҳи Ҷомӣ дучор меояд, зеро ӯ дар ин санъат 

ҳунари волое нишон додааст, ки таълифоте чун шарҳи “Лавоеҳ”, «Лавомеъ», 

“Баҳористон” ва ғайра тақвиятбахши ин муддаост. Ин санъат дар канори музайян 

сохтани сухани шоир, ҳамчунин мазомини шарҳро салису гуворо гардонидааст. 

Худи Ҷомӣ дар мавриди истифодаи саҷъ мегӯяд: 

Ба саҷъу қофия Ҷомӣ ҳамеша моил буд, 

Зи баҳри бастани зевар арӯси маъноро [35, с. 475].  

Мавлоно Ҷомӣ дар шарҳи “Тоияи кубро”  саҷъҳои арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ, 

монанди “лисони зиллу ифтиқор” ва “забони аҷзу инкисор”, “мин-ас-салавоти 

афзалуҳо” ва “мин-ат-таҳиёти атаммуҳо”, “шадоиди олом” ва “масоиби 

ақсом”, “ашки ғаммоз” ва “сиришки наммом”, “сахттарин аҷсом” ва 

“бузургтарин аҷром”, “сурхии шадоиди ҳиҷрон” ва “ақсоми навоиби ҳирмон”, 

“сабаби ин мунодама” ва “муҷиби ин муколама”, “шикоят аз ёр” ва “паноҳ ба 

ағёр”, “ёфта” ва “тофта” ва амсоли инҳо, ки бештар саҷъи мутавозиянд, 

истифода намудааст. Чунончи, зимни шарҳи байти зерин аз ин саҷъҳо фаровон 

истифода кардааст: 

[ 17, 34]  الِحبَّةِ  عندَ  العَجزِ  غير   ويقب ح        للِعدى،  التجلُّدِ  إظهار   ويَحس ن    

(Тарҷума: изҳор доштани бузургӣ бар душманон зебост ва нишон додани 

оҷизӣ назди дӯстон қабеҳ нест.) 

 “Мегӯяд: писандида меояд сабр фаро намудан пеши душманон ва 

бадандешон, зеро ки изҳори аҷзу бечорагӣ бо эшон шикоят аз ёр кардан аст ва 

паноҳ ба ағёр овардан ва нохуш менамояд наздики дӯстон, ҷуз достони аҷзу 

ифтиқор ё тумори заъфу инкисор хондан, чи ин ҷо дам аз қуввати мусобарат 

задан ба мақоми муқовамат даромадан аст ва ин далели хоме ва аломати 

нотамоме” [31, с. 83]. 

Тарҷумаи назмии байти арабии шоир низ хеле гуворо маънидод шудааст: 



105 

Изҳори сабр хуб бувад назди душманон, 

Ҷуз аҷз пеши дӯст қабеҳ асту ғалзате [47, с. 69] 

Ҷомӣ зери таъсири байти болозикри Ибн ал-Фориз дар шарҳи хеш рубоии 

ниҳоят зебо эҷод кардааст, ки маънии онро адо мекунад: 

Дар пеши ҳасуд худписандӣ хуштар 

В-аз аҷзу фурӯтанӣ баландӣ хуштар. 

В-он ҷо, ки занад дӯст маро пардаи ноз, 

Бечорагиву ниёзмандӣ хуштар [31, с. 83]. 

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки шарҳи Ҷомӣ нисбат ба дигар шарҳҳо хеле салису 

равон сурат гирифтааст, зеро шореҳ шарҳҳои арабӣ ва форсӣ-тоҷикии қасидаро 

мутолиа карда, дар онҳо баъзе такаллуфу душвориҳоро мушоҳида намудааст, ки 

дарки он барои афроди омма мушкилӣ эҷод мекунад. Бинобар ин, дар шарҳи худ 

равиши содабаёниро пеш гирифтааст. Аз ҷумла, зимни шарҳи байти охир меорад: 

ني لنتِ    [36 ,17]   ، وِخيَرتي ، واختياري م رادي صىوأق      ب غيتي،  ، وغاية   قلبي م 

(Тарҷума: ҳар ойина ту мақсуди қалби манӣ, ниҳояти матлабу ғояти 

муродамӣ ва ихтиёру хайрияти манӣ!) 

Ҷомӣ зимни шарҳи ин байт қайд меунад, ки: «ин байт ҷавоби қасамҳоест, ки 

дар байтҳои собиқ гузаштааст. Мегӯяд, савганд ба ин умур, ки собиқ зикр ёфта ва 

партави шууру огоҳӣ бар он тофта, ки ҳар ойина ту орзуи дили ношоди манӣ ва 

ғояти мақсуду ниҳояти муроди манӣ, аз ҳама хубон Туро писандидаам ва бар 

ҳама хубон Туро баргузидаам» [31, с. 93]. 

Чунончи, аз шарҳи байти мазкур бармеояд, Мавлоно Ҷомӣ онро бо рубоӣ, 

яъне бо «ибороти форсӣ, ки фоидааш зоҳир асту ом» шарҳ додааст. 

Мавлоно Ҷомӣ дар натиҷаи таъсирпазирӣ аз ин байт онро ҳам тарҷумаи 

мавзуни форсӣ-тоҷикӣ кардааст ва ҳам онро дар қолаби рубоӣ бисёр олӣ тавзеҳ 

додааст: 

Тарҷумаи Ҷомӣ: 

Ту орзуи ҷони манӣ, роҳати дилӣ, 
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Мақсуду матлубиву муродиву хайратӣ [47, с. 73]. 

Рубоӣ: 

Ҳам орзуи хотири афгор Туӣ! 

Ҳам ғояти мақсуди дили зор Туӣ! 

Ҳар хастадил ихтиёри ёре кардааст, 

Моро зи миёни ҳама мухтор Туӣ! [31, с. 93-94] 

Ҳамин тариқ, аз таҳқиқ ва баррасии мухтассоти ду шарҳи форсии «Тоия»-и 

Ибн ал-Фориз маълум гардид, ки нахуст роҷеъ ба ин ду шарҳи муътабари форсӣ 

назари муҳаққиқон камтар афтодааст. Сипас, ин ки ду осори гаронмоя ва 

пурмуҳтаво дар омӯзиши таърихи адабиёти тоҷик, хосса, нишон додани ҳунару 

сабки нигориши шарҳнависии орифони қуруни XIII-XV манобеи муътамаданд. 

Дар натиҷаи таҳқиқ ва муқоисаи шарҳҳои мавриди таваҷҷуҳ муайян гардид, ки 

шарҳи форсии Фарғонӣ аввалин шарҳи форсии қасидаи «Тоия»-и Ибни Фориз 

буда, шарҳи Ҷомӣ дувумин шарҳи форсӣ баъд аз он ба ҳисоб меравад. Азбаски, 

шарҳи Фарғонӣ нахустин шарҳи форсии қасида мебошад, Мавлоно Ҷомӣ аз он 

хеле хуб истифода кардааст. Бо вуҷуди ин, метавон гуфт, ки шарҳи Ҷомӣ такрори 

шарҳи Фарғонӣ набуда, балки ҳамчун шарҳи ирфонии дигари қасидаи «Тоия» 

ҳисобида шуда, зимни таъсирпазирӣ нахуст аз худи қасидаи Ибн ал-Фориз ва 

баъд аз шарҳҳои арабӣ ва форсии қасида маълумоти наву тозаеро фаро 

гирифтааст, ки бо содабаёниву суханварӣ ва саҷъофариву ҳунармандӣ аз дигар 

шарҳҳо имтиёз дорад. Ин қасида илҳоми хоссае ба Ҷомӣ бахшида, махсусан 

рубоиёти орифонаи зебо эҷод карда, бад-ин васила ҳунари шоирии худро нишон 

додааст. 

Арзиши адабиву забонии шарҳи Ҷомӣ ва моҳияти ирфонии он боз ҳам 

чеҳраи дурахшони муаллифро собит месозад. Илова бар ин, бо таълифи чунин 

асар метавон Абдурраҳмони Ҷомиро чун шоиру шореҳи мутабаҳҳири осори 

ирфонӣ муаррифӣ намуд, ки асарҳои насрии орифонаро бо забони шоирона баён 

намудааст. 
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3.2. Муқоисаи қасидаи «Тоияи кубро»-и Ибн ал-Фориз бо                            

тарҷумаи «Тоия»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ 

 

Имрӯз интиқоли мероси башарӣ аз миллате ба миллати дигар ва аз забоне ба 

забони дигар яке аз муҳимтарин василаҳои фароху устувор сохтани тамаддуни 

нави инсонӣ ба шумор меравад. Маълум аст, ки «тарҷума» дар интиқол нақши 

асосиву калидиро мебозад. Агар исботи ин иддао дар гузаштаҳо ниёз ба далел 

дошт, ҳоло ин ниёз дигар эҳсос ҳам намешавад. Таъсир ва нақши тарҷумаро 

метавон дар бештари ҷанбаҳои маданиву фарҳангӣ, шуруъ аз илму технология то 

санъату ҳунар, сиёсату иқтисод, шеъру адаб ва ғайра мушоҳида намуд.  

Яке аз чунин асарҳои тарҷумавӣ “Тоия”-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, тарҷумаи 

“Тоия”-и Ибн ал-Фориз” аст, ки чандон шинохта нашудааст. Ҷомӣ тамоми абёти 

қасидаи арабиро ба шакли шеър ба забони форсӣ – тоҷикӣ тарҷума карда, ҷаҳони 

ирфонии орифи араб ва ишқи илоҳиро ба шеъру адаби форсӣ-тоҷикӣ бозгӯ 

намудааст. 

Мусаллам аст, ки тарҷумаи асари насрӣ аз тарҷумаи шеър осонтар аст. Дар 

мавриди тарҷумаи шеър андешаҳои мухталифи олимону донишмандон ва 

назарияпардозон мавҷуд аст, ки мехоҳем перомуни ин масъала чанд нуктаеро 

зикр намоем. Аввалин шахсе, ки оид ба тарҷумаи шеъри арабӣ ибрози назар 

кардааст, Ҷоҳиз (775-868) мебошад, ки афкори худро перомуни шеъри арабӣ ва 

тарҷумаи он дар муқаддимаи китоби «ал-Ҳаявон» изҳор доштааст. Ҷоҳиз дар 

ҳақиқат ин китобро як асар ё донишномаи адабиву таърихӣ, ҷуғрофию 

ҳайвоншиносӣ ва ғайра қарор дода, дар оғоз ба таври иҷмолӣ дар бораи қаламу 

хат, таърихнигории осор сухан гуфта, сипас, мустақиман ба таърихи шеъри 

арабӣ, мушкилоти тарҷумаи шеър, арзиши худи тарҷума ва шартҳои тарҷумон 

ворид мегардад. Ҷоҳиз дар бахши «мушкилоти тарҷумаи шеъри арабӣ» мегӯяд, 

ки теъдоде аз китобҳои ҳиндӣ, китобҳои ҳикамӣ-фалсафии юнонӣ ва адабиёти 

форсӣ ба забони арабӣ тарҷума шуда, на танҳо аз арзиши онҳо коста нашуд, 

балки бар зебоияшон низ афзуда гашт, аммо ҳикмати арабҳо, мурод ҳамон шеър, 

ба назари ӯ қобили тарҷума нест ва дуруст нест, ки ба забони дигар тарҷума 
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шавад ва агар чунин ҳам шавад, назмаш ноқис, вазнаш ботил, зебоияш аз байн 

рафта ва аз мақоми бадеият дур меафтад [29, с. 75]. 

Мушкил будани тарҷума аз нигоҳи Ҷоҳиз ҳамон вазнҳои шеъри арабист, ки 

дорои тафъилоту баҳрҳои махсусанд ва тарҷума наметавонад ин авзони махсусро 

он тавр ки дар забони аслӣ мавҷуд аст, ба забони дигар мунтақил созад. 

Воқеан тарҷумаи шеър, аз ҷумла шеъри арабӣ ба кадом забони дигаре бошад, 

ниҳоят мушкилу заҳматталаб аст. Агар шеър аз забони орифу мутасаввиф суруда 

шуда бошад, мушкилоту душвории тарҷума дучанд мегардад, зеро забони орифон 

мамлуъ аз ташбеҳу истиороту дигар саноеи бадеист. 

Мавлоно Ҷомӣ, ки худ орифи тавонову шоири баркамол ва огоҳ аз қавонини 

забони арабист, тарҷумаи шеър бар ӯ осонтар даст додааст. Бо вуҷуди душвориву 

имконнопазир будани шароити тарҷумаи шеър назарияпардозону муҳаққиқони 

соҳаи тарҷума шарту шароити муайяне барои тарҷумаи шеър асос гузоштаанд, ки 

ҳамагӣ ба шахсияту ҳунари шоирии Абдурраҳмони Ҷомӣ мувофиқу муносибанд. 

Анис ал-Мақдисӣ тарҷумаи насрро саҳлтар аз тарҷумаи шеър хонда, барои 

ин қавлаш ду далел овардааст: аввал ин ки шеър барои афроди хосса аст, на авом; 

дигар он ки дар шеър зарофати махсус мавҷуд аст, ки ҳангоми тарҷума боиси он 

мегардад, то тарҷумааш ба забони дигар пурзаҳмату вақтталаб шавад ва ҳамин 

монеи истиқбол аз тарҷумаи шеър мешавад [248, с. 371]. 

Муҳаққиқи дигари арабӣ Алӣ Адҳам ин падидаро чунин шарҳ медиҳад: 

“Мумкин аст мутарҷимони моҳир бар мушкилоти тарҷумаи таълифоти мансур аз 

забоне ба забони дигар пирӯз оянд ва то андозае дар ин кор муваффақ ҳам 

шаванд, аммо мушкилоти кори тарҷума, ҳатто метавон гуфт, ки муҳол буданаш 

дар тарҷумаи шеър аз забоне ба забони дигар падидор мешавад, ҳарчанд ки ду 

забон аз лиҳози аслу реша ва маншаъ ба якдигар наздик бошанд” [218, с. 65]. 

Ҷоҳиз бо вуҷуди душвориву муҳол будани тарҷумаи шеър баъзе шартҳову 

хусусиятҳои мутарҷими шеърро муайян намудааст, ки фароҳам омадани онҳо дар 

шахсияти як фарди тарҷумон қариб, ки имконнопазир аст. Ӯ менависад: “Қудрати 

баёни тарҷумон бояд баробар ва ҳамранги дониши ӯ дар мавзуе бошад, ки 

мехоҳад тарҷума кунад ва шоиста аст мутарҷим ҳам дар забони бегона, забоне, ки 
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мехоҳад аз он тарҷума кунад ва ҳам дар забони худ, забоне, ки ба он тарҷума 

мекунад, аз донотарин афрод бошад. Бояд бар ҳар ду забон ба таври баробар 

мусаллат бошад, то дар ниҳоят кораш муфид анҷом пазирад. Бинобар ин, агар 

мутарҷим ба ҷуз забони модарӣ, бо ду забони дигар сухан гӯяд, ба ҳар ду забон 

зарар мерасонад, чун яке аз ду забон дигареро ҷазб карда, аз шоистагии он 

мекоҳад” [29, с. 76-77]. 

Алӣ Адҳам низ хусусиятҳои лозимаро мансуби тарҷумони шеър медонад. 

Чунончи мегӯяд: “Мутарҷиме, ки дар заминаи шеър муваффақ аст, бояд ду 

вижагӣ дар вай фароҳам ояд, ки ҷамъ шудани он ду дар як ҷо осон нест. Нахуст 

он ки мутарҷими шеър бояд худ шоир бошад, чун маҳорату ошноияш бо асрору 

румузи ду забон; забоне, ки аз он бармегардонад ва забоне, ки ба он тарҷума 

мекунад, ҳар чи қадар ҳам олӣ бошад. Агар аз малакаи шеър бархурдор набошад, 

тарҷумааш ба сатҳи олӣ суъуд нахоҳад кард. Сониян, касе, ки метавонад ба 

сурате қобили қабул ба кори тарҷумаи шеър бипардозад, бояд бо чашми шоире, 

ки аз ӯ тарҷума мекунад, ба ашё бинигарад ё ҷомаи шахсияташро бар тан кунад. 

Яъне, ҳеҷ чиз аз шахсияти шеърӣ кам надошта бошад ва ин масоил, албатта, кори 

содаву фарогиру роиҷ нест ва ба ҳамин далел аст, ки тарҷумаҳои муваффақи 

шеърӣ бисёр андак ҳастанд” [218, с. 118-119]. 

Дар ҳақиқат, тарҷумаҳои муваффақи шеърӣ хеле кам ҳастанд, зеро 

вижагиҳои мутарҷими шеър чунон саҳлу содае нест, ки ба осонӣ муяссар гардад. 

Мутарҷим наметавонад аз рӯйи майлу рағбат ва хоҳишот ба дилхоҳ тарҷумаи 

шеър даст бизанад. Дар ин сурат қудрати адо намудани мазмуну муҳтавои асари 

тарҷумашударо пайдо намекунад ва ба ҳадафи хеш намерасад. Муҳаққиқ Одил 

Зуайтер уҳдадориву вазифаи тарҷумонро чунин шарҳ додааст: “Вазифаи 

мутарҷим танҳо тарҷумаи ибороти бегона ба арабӣ яъне, забони модариаш нест, 

балки марҳалаи бисёр муҳимтар аз ин ҳам вуҷуд дорад ва он ин ки, мутарҷим 

бояд дар руҳу эҳсоси нависанда ё шоир нуфуз кунад ва шахсияти муаллифро 

комилан дарк намояд” [177, с. 55]. 
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Аз ин ҳама назарияву андешаҳои донишмандону назарияпардозон метавон 

чунин хулоса кард; мутарҷиме, ки тасмими тарҷумаи шеър намудааст, бояд ба 

вижагиҳои зерин таваҷҷуҳ намояд: 

− тарҷумаи наср саҳлу тарҷумаи шеър ниҳоят душвор аст; 

− тарҷумон забони модарии худро хеле хуб бидонад ва забоне, ки аз он 

тарҷума мекунад, дар он олиму донишманд бошад; 

− дар вазнҳои шеърии забони худ ва забони тарҷума ниҳоят бомаҳорат 

бошад; 

− шоири баркамол ва ё завқу малакаи дарки шеърро дошта бошад; 

− дар мавзуи интихобшуда ба ҳар ду забон дониши мукаммал дошта бошад; 

− афкору ҷаҳонбинии мутарҷим бо нависанда ва ё шоир наздик ё мутаносиб 

бошад; 

− бояд ба мавзуъ аз нигоҳи шоир ё нависанда назар афканда, бар руҳу эҳсоси 

ӯ нуфуз кунад; 

− лозим аст, ки тасвиру хаёлоти мутарҷим дар ду забон шоирона бошад. 

Акнун шарту меъёрҳо ва вижагиҳои қасидаи “Тоияи кубро”-и Ибн ал-

Форизро дар тарҷумаи Абдурраҳмони Ҷомӣ аз нигоҳи назарияҳои зикршуда 

баррасӣ менамоем. Мавлоно Ҷомӣ дар шеъру шоирӣ дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ 

ба дараҷае расидааст, ки ӯро “Хотам-уш-шуаро” гуфтаанд, ки ашъори зиёду 

бешумор ва рисолаҳо дар арузу қофияи ӯ ба қудрату тавоноӣ ва маҳорати 

шоириву назмшиносияш далолат мекунад; забони арабиро хеле хуб фаро 

гирифта, ба ин забон чандин асарҳо навиштааст; афкору ҷаҳонбинии 

Абдурраҳмони Ҷомӣ бо муаллифи қасида мувофиқу созгор аст, чунки андешаи 

ваҳдати вуҷуд дар ҳарду шоир дида мешавад; Мавлоно Ҷомӣ аз диди суфиёна ва 

нуфуз ба руҳу эҳсоси Ибн ал-Фориз ба тарҷума рӯй овардааст. 

Маҳорати тарҷумонии Мавлоно Ҷомиро А. Ҳикмат чунин ситудааст: “Ҷомӣ 

дар санъати тарҷума ҳамвора саъй фармуда, бар асли маънӣ ҷомаи дигаре 

бипӯшонад ва дар шарҳу басти матолиб ғолибан аз марҳалаи эҷозу ихтисор хориҷ 

шуда, вориди сарманзили тафсилу итноб мешавад ва аз он ҷо, ки хостааст ҳаққи 

мавзуъро комилан адо намояд, онро бо перояҳову завоиди бисёр меорояд, аз ин 
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рӯ, ҷилваи дигаре ба матолиб медиҳад” [180, с. 128]. М. Ҷалолӣ саҳми Ҷомиро 

дар рушду ривоҷи тарҷума аз арабӣ ба форсӣ-тоҷикӣ бузургу арзишманд ва 

кӯшишу талоши ӯро барои мутарҷимони баъдӣ намунаву ибрат хондааст [180, с. 

128].  

Тарҷумаи Ҷомӣ аз беҳтарин ва зеботарин қасидаҳои ирфонист. 

Мутаассифона, ин қасида ва ё “Тарҷумаи “Тоияи форизия”-и Мавлоно Ҷомӣ дар 

рӯйхати осори ӯ ворид нагаштааст. С. Сафавӣ, А. Ҳикмат, Е.Э. Бертелс, А. 

Афсаҳзод, Ҳ. Разӣ ва дигарон аз чунин асар доштани Ҷомӣ маълумоте надодаанд. 

Ҳамчунин, дар баъзе аз нусахи хаттии «Куллиёт»-и Мавлоно Ҷомӣ, ки осори 

мансуру манзуми шоирро фаро мегиранд, тарҷумаи мазкур вуҷуд надорад. 

Масалан, дар нусхаи қадимаи “Куллиёт” (соли хатм 26-уми майи соли 1503), ки 

дар ганҷинаи дастнависҳои Академияи улуми Ҷумҳурии Ӯзбекистон, таҳти 

рақами 1331 нигаҳдорӣ мешаваду шомили 36 осори насриву назмии Ҷомист, 

“Тарҷумаи Тоияи форизия”-и Мавлоно Ҷомӣ дида намешавад. 

Зимни баҳси теъдоди осори Ҷомӣ фикру андешаҳои муаррихону 

тазкиранависон ва муҳаққиқону донишмандон гуногун буда, осори ӯро 39, 40, 44, 

45, 46, 47, 51, 54, 90, 96 ва ҳатто 99 адад гуфтаанд. А. Афсаҳзод дар робита ба ин 

баҳс афзуда, ки “ҳеҷ кас навиштаҳои Ҷомиро ба ин ададҳо [44 ва ё 54] мувофиқ 

карда натавонистааст” [107, с. 111]. Лозим ба ёдоварист, ки вақте А. Афсаҳзод аз 

иштибоҳоти нассохону муҳаққиқон дар мавриди номгузорӣ ва ё як рисоларо 

ҳамчун ду асар зикр кардани эшон ҳарф мезанад, рисолаҳои “Лавомеъ”, “Шарҳи 

баъзе абёти “Тоияи форизия” ва “Шарҳи қасидаи “Хамрияи мимияи форизия”, ки 

ҳамон рисолаи “Лавомеъ” аст, зикр мекунад [107, с. 115], ки ҳамагӣ ба эҷодиёти 

Ибн ал-Фориз вобастагӣ доранд.  

Агарчи “Лавомеъ” ва “Шарҳи қасидаи “Хамрияи мимияи форизия” як асар 

бошанд, пас, дар ин масъала роҷеъ ба шарҳи Ҷомӣ бар қасоиди Ибн ал-Фориз 

баъзе норавшаниҳо ба миён меояд, ки кадоме аз ин рисолаҳо тарҷумаи қасидаи 

“Тоия”-и Ибн ал-Фориз бошад? Бо вуҷуди ин ҳама дар ҳеҷ сарчашмаи таърихӣ ва 

навиштаҳои ҷомишиносон аз ин асар ном бурда нашудааст. Ба андешаи мо, 

иллати назди ҷомишиносон маъруфу маълум набудани ин асар дар он аст, ки 
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Абдурраҳмони Ҷомӣ қасидаи “Тоияи кубро”-и Ибн ал-Форизро (танҳо 76 

байташро) ҳам шарҳ додаасту ҳам тарҷума кардааст. Шояд ин омил боис гардида, 

ки ҷомишиносон ва котибони нусхаҳои қаламӣ шарҳи Ҷомиро, ки дар он абёти 

қасидаи орифи араб ба рубоӣ низ тарҷума шудааст, ҳам шарҳи насрӣ ва ҳам 

тарҷумаи шеърӣ гумон намуда, аз пайи ҷустуҷӯйи тарҷумаи комили қасида 

нашуда, бо ҳамин далел як муддати тулонӣ Ҷомиро аз доштани чунин асар 

маҳрум сохтаанд. 

Пас, ин ҷо суоле ба миён меояд: дар ҳоле, ки ҷомишиносони бузурги пешина 

аз тарҷумаи қасидаи “Тоия” доштани Ҷомӣ чизе нагуфтаанду он дар нусхаҳои 

қаламии “Куллиёт”-и Ҷомӣ зикр нагардидааст, чӣ гуна ба мо даст дод, то ин 

асари нодири шоирро дарёфт намуда, мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор диҳем? 

Дастрасӣ бар асари мавриди таваҷҷуҳ бастагӣ ба донишманди маъруфи 

эронӣ доктор Содиқ Хуршо дорад. Ӯ яке аз арабшиносони варзида буда, китобу 

мақола ва асарҳои тарҷумавии зиёд таълиф намудааст. Аз ҷумла, панҷоҳ мақола 

аз мақолоти “Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ”-ро дар ҳудуди 600 саҳифа 

тарҷума кардааст. Асари таҳиякардаи «Тоияи Абдурраҳмони Ҷомӣ»-и Содиқ 

Хуршо хеле маъруф гардидааст. Чунончи, муҳаққиқони зиёде, монанди М. Сокит 

[202, с. 173-190], Ҷ. Ҷаҳонбахш [172, с. 18-28], С. Мирқодирӣ, А. Мирқодирӣ [18, 

с. 19], М. Муваҳҳидӣ [250, с. 46-49], О. Навшоҳӣ [181], Р. Қаландарова [117] ва 

дигарон аз ин асар ҳамчун сарчашмаи муътамад истифода кардаанд. Ба ҷуз М. 

Ҷалолӣ, ки бо чанд далеле ин тарҷумаро ба Ҷомӣ мансуб намедонад [171, с. 9-32].  

Содиқ Хуршо тарҷумаи қасидаро аз дохили нусхаи қаламии «Куллиёт»-и 

Ҷомӣ, ки дар китобхонаи Донишгоҳи адабиёти Қоҳира, таҳти рақами 393 

нигаҳдорӣ мешавад, пайдо намуда, онро мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода, 

соли 1997 дар Эрон бо инзимоми «Шарҳи Қайсарӣ»-и Шайх Маҳмуди Қайсарӣ ба 

табъ расонид. Мавсуф бар он пешгуфтори муфиде афзуда, дар бораи аҳвол ва 

осори Ибн ал-Форизу Мавлоно Ҷомӣ ва робитаҳои адабии онҳо мухтасар иттилои 

кофӣ овардааст. 

Таърихи китобати рисола маълум нест, аммо бинобар андешаи Содиқ 

Хуршо, «ин тарҷума бояд яке аз нахустин осори Ҷомӣ буда бошад» [47, с. 20]. 
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Муҳаққиқ бо далоили қатъӣ ва меъёрҳои донишҳои нусхашиносӣ тарҷумаро 

ба Мавлоно Ҷомӣ мансуб медонад. Варақи аввали китоб, ки Содиқ Хуршо 

овардааст, ин аст: 

 

(Тарҷума: Ин қасидаи “Тоия” буда, дар баёни манзалатҳои ишқу муҳаббат 

ва зикри мақомоти тавҳиду маърифат мебошад. Чи басо санъатҳои адабӣ ва 

латофате дар назми ғановатманди он мавҷуд аст. Ашъори он гуногунранги 

раднопазиранд. Онро шайх, имоми олими омил, сайёри ориф, вориси камолоти 

муҳаммадӣ, соҳиби мақомоти акмалӣ Шарафуддин Абуҳафс Умар ибни Алии 

Саъдӣ маъруф ба Ибни Форизи Мисрӣ, Худованд ӯро муборак гардонад, эҷод 

кардааст.Тарҷумаи Шайх Абдурраҳмони Ҷомӣ. Маҷмуи абёт – 770).  

Абдурраҳмони Ҷомӣ қасидаи “Тоияи кубро”-и Ибн ал-Форизро бо оҳанг ва 

назми форсӣ-тоҷикӣ ва бо ҳамон қофияи “то” тарҷума кардааст. 

Муҳаққиқи эронӣ Муҳаммадҳусайни Сокит дар асоси асари таҳиянамудаи 

доктор Содиқ Хуршо мақолае зери унвони “Аз соғари Нил то Ҷоми Хуросон 

(Нигоҳе ба “Тоия”-и Ибни Форизи Мисрӣ ва тарҷумаи форсии Абдурраҳмони 

Ҷомӣ)” навиштааст, ки асосан аз шарҳи ҳоли Ибн ал-Форизу Мавлоно Ҷомӣ ва 

муаррифии тарҷумаи “Тоияи кубро” аз ҷониби ӯ иборат буда, ҳеҷ навъ муқоисаи 
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забониву баёнӣ ва услубиву сохтории қасидаро дар бар намегирад. Аз ҷумла, 

мегӯяд, ки Ҷомӣ қасидаро “ба ҳамон вазн” ба шеър гардонидааст [202, с. 183]. 

Аммо аз зоҳири абёти қасидаҳо ва муқоисаи авзони онҳо чунин бармеояд, ки 

қасидаи Ибн ал-Фориз дар баҳри тавил – ду бор фаъӯлун мафоъӣлун фаъӯлун 

мафоъилу (v--/v---/v--/v-~) ва қасидаи Ҷомӣ дар баҳри музореъ (мусаммани 

ахраби макфуфи мақсур) – ду бор мафъӯлу фоъилоту мафоъӣлу фоъилон (--v/-v-

v/v--v/-v~) суруда шудаанд. Бинобар ин, наметавон қасидаҳоро дар як вазн 

эҷодшуда ном бурд. 

Тарҷумаи чунин як қасидаи тулонии ирфониро дар таърихи адабиёти форсу 

тоҷик ба нудрат дучор омадан мумкин аст ва шояд ин асари Мавлоно Ҷомӣ аз 

аввалин шоҳкориҳо дар адабу ирфон ва фанни тарҷумаи шеър бошад. 

Абдурраҳмони Ҷомӣ абёти тарҷумашудаи манзуми худро зери байтҳои 

арабии қасида овардааст. Тарҷумаи абёти арабӣ дар доираи якбайтӣ сурат 

гирифта, бо вуҷуди маҳдудияти фазои маънипардозии байт, шоири бузургу 

моҳир тавониста, ки дар байтҳои тарҷумашуда маъниву муҳтаво ва ҷаҳони 

андешаҳои Ибн ал-Форизро таҷассум намояд. 

Тарҷумаи «Тоия»-и Ҷомӣ бо нукоти адабиву балоғӣ ва ҳунарӣ музайян 

гардида, дорои вижагиҳои забониву тарҷумавии махсус мебошад ва мутарҷим бо 

забони хушбаёну муҷаз тамоми он чи шоири араб дар қасидааш изҳор доштааст, 

дар тарҷума гунҷонида тавонистааст. 

Яке аз хусусиятҳои умдатарини тарҷумаи Мавлоно Ҷомӣ аз он иборат аст, ки 

ӯ ҳангоми тарҷумаи манзуми қасида аз таъбироту калимаҳои орифи араб ба таври 

вофир баҳраманд гардида, дар натиҷаи чунин таъсирпазирӣ қасидаи худро бо 

истифода аз калимаву таркиботи арабӣ зинати бештар бахшида, ҳарфи равии 

«то»-ро дар ҳама абёт ба пуррагӣ риоя кардааст. Ҷомӣ аз 754 байти қасидаи Ибн 

ал-Фориз калимаву таркиботи 562 байтро дар қофияҳои абёт якранг ба кор 

бурдааст, ки тақрибан 73 %-и қасидаи орифи арабро ташкил медиҳад. Чунончи, 

Ҷомӣ байти зеринро: 

  [73 ,17]فضيلةِ  كل ِ  إرثِ  منْ  همْ خصَّ  بما      بِه  خصَّهمْ  ما بعِض  منْ  كراماتهمْ 
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(Тарҷума: каромот (амалҳои хориқулъода)-и онҳо (саҳобаву тобеину дигар 

солеҳон) бахше аз каромотест, ки барояшон махсус гардонидааст, ки он ҳисса аз 

мероси фазилатҳои ӯ (Паёмбар) аст.) 

– чунин тарҷума намудааст:  

Бар ҳар яке каромате мухтас гашт аз ӯ, 

Ки ҳисса шуд аз ирс ба навъи фазилате [47, с. 127].  

Чунонки аз қофияи байти Ҷомӣ бармеояд, қавофии байтҳои арабӣ дар 

тарҷумаи шеър айнан ба кор рафтаанд. Калимаи «фазилат» дар забони тоҷикӣ 

мустаъмал ва шомили фонди луғавии забон аст. Шоир дар ин байт он калимаеро 

ихтиёр намуда, ки гарчанде аслаш арабӣ аст, вале дар забони тоҷикӣ оммафаҳм 

ва серистеъмол мебошад. Ҷиҳати дигари истифодаи амсоли ин калимаҳо дар 

мутобиқати ҳарфи равии абёти қасида ба назар мерасад. 

Ҷомӣ абёти худро аксаран таҳти хусусияти мазкур таълиф намуда бошад 

ҳам, иддаи дигаре аз абётро бо таркибу вожаҳои зебои форсӣ-тоҷикӣ тарҷума 

намудааст. Масалан, байти зерини Ибн ал-Фориз: 

لْ    [51 ,17] تِ أفنَ العمرَ  غيرهِ  في ، فئةٍ  إلى      تَِحْد  االت ِحاِد وال فنون في وج 

(Тарҷума: дар мартабаҳои иттиҳод давр бизан ва ба сӯйи он тоифае, ки 

умри худро дар ғайри роҳи иттиҳод (ваҳдати вуҷуд) сипарӣ кардааст, майл 

макун!) 

 – ин гуна тарҷума шудааст: 

Ҷавлон кун аз сафо дар афонини иттиҳод, 

Умрат ба шуғли ғайр макун ту изоате [47, с. 95].  

Калимаи арабии «أفنَت» дорои муродифоти зиёд буда, Ҷомӣ дақиқкорона дар 

тарҷума он синонимҳоеро ихтиёр намуда, ки ҳам мафҳуми васеъ ва ҳам дорои 

қофияи «то» бошанд. Ин амр дар баробари шоири нозукбину тавоно будани 

Ҷомӣ, инчунин маҳорати тарҷумонӣ ва тасаллут бар илми луғат доштанашро 

ифода мекунад. Гузашта аз ин, шоири форсу тоҷик баъзе калимаҳоро на аз рӯйи 
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маънии луғавӣ, балки аз рӯйи равиши маънии байт тарҷума намуда, ки хеле 

зебову диққатҷалбкунанда ва мувофиқ бо қофияву равии қасида омадаанд. Аз 

ҷумла, шоир байти зеринро хеле тарҷумаи устодона ва пурмаънӣ намудааст: 

فَّتِ  ، المعارفِ  أبكارِ  عرائس        قلبِه،  عينِ  على ، أتباعي فأْصغر    [52 ,17] ز 

(Тарҷума: бар чашми дилаш хурдтарин пайравонам арӯсони дӯшизаи 

ирфонанд, ки хилват кардаанд.) 

Бар чашми қалб асғари атбои ман шудаст, 

Бикри арӯсҳои маориф ба хилвате [47, с. 97]. 

Дар байти мазкур калимаи « ُزفَّت» ҳамчун «хилвате» тарҷума шудааст, агар 

мо ба маънии луғавии вожаи арабии мазкур таваҷҷуҳ намоем, мебинем, ки ба 

маънои «шитоб карда шуда» меояд, аммо аз лиҳозе, ки мазмун дар бораи арӯс 

шудани духтарони бокира меравад, калимаи « ُزفَّت» ин ҷо ба маънои «арӯсакони 

дӯшизаи хушлиқое, ки ба хонаи домодҳо оварда шудаанд» омадааст. Ин 

маънии томро Мавлоно Ҷомӣ ба тариқи муҷазу пурмаъно бо як калимаи 

«хилвате» ифода намудааст, ки хеле қаробату алоқамандии зич ба маънии байт 

дорад ва тавониста, ки бо истифода аз ин калима маънии байтро зебову муассир 

нишон диҳад. 

Дар баробари таъсирпазирӣ ва истифода аз як қофияву радифҳои байтҳои 

арабӣ, Мавлоно Ҷомӣ аз ибораву таркиботи ду ва ё секалимагӣ низ баҳра 

бурдааст. Чунин хусусияти истиқболи Ҷомӣ аз таъбироти арабии абёти қасида 

дар он зоҳир мегардад, ки он иборот ба меъёри калимаҳои тоҷикӣ мутобиқат 

намуда, аз калимаҳои арабии мустаъмал ба шумор мераванд. Чунончи, ба 

тарҷумаи абёти зерин диққат шавад: 

  [57 ,17] نِْعَمتي آثار   ، والكلُّ  واِصل   ِلذا      ا هبرُّ  حيث   حاِصل   ِلهذا فش كري

(Тарҷума: пас, шукрам аз он ҳосил ояд, ки ба висол расад ва ҳама нишонаҳои 

осори неъматам ошкорост).  

 * * * 

  [52 ,17]فِطرتي أصلِ  من ، وهوَ  بات ِباعي زكا      فِطنٍة،  فرعِ  من عرفانِ ال ثمرَ  َجنى
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(Тарҷума: аз шохаи идрок меваи ирфон чида, бо пайравии ман инкишоф 

ёфтааст ва он шоха аз асли фитратам аст).  

Кардам ба ин ду шукр, к-аз эшон ба ман расид, 

Эҳсони дӯст ҷумла шуд осори неъмате [47, с. 104]. 

* * * 

Мечидааст меваи ирфон зи шохи ақл, 

К-он руст аз мутобаатам з-асли фитрате [47, с. 97] 

Ибороти арабии охири байтҳои Ибн ал-Фориз «осори неъмат» ва «асли 

фитрат» бидуни ҳеҷ тағйирот дар абёти Ҷомӣ дохил гардидаанд ва дар забони 

тоҷикӣ ҳам маъмул ҳастанд. 

Чунин вижагӣ, на танҳо дар охири байтҳо мушоҳида мешавад, балки баъзан 

дар охири ҳарду мисраи байт дида мешавад. 

Албатта, дар ин маворид низ Мавлоно Ҷомӣ он таъбиру вожаҳоеро интихоб 

намудааст, ки ба забони тоҷикӣ созгоранд ва дарки онҳо ҳеҷ мушкилу 

заҳматталаб нест.  

Хусусияти муштараки дигари қасидаҳо дар он зоҳир мегардад, ки дар баъзе 

абёти қасидаҳо иқтибосоту талмеҳот ба ояту аҳодис ба назар мерасанд. Ин навъ 

вижагии қасидаҳо маонии абёти шоиронро пурбору сермаънотар намуда, диққати 

хонандаро ба худ ҷалб намудааст. Мавлоно Ҷомӣ дар пайравӣ аз шоири ориф 

ҳангоми тарҷумаи абёте, ки маъниҳои оёту аҳодис ва ё достонҳои паёмбаронро 

дар бар доранд, бо маҳорату салиқаи волояш мафҳумҳои меҳварии чунин 

байтҳоро дар тарҷумаи шеър гунҷонидааст, ки аз лиҳози сурату маъно 

хотирнишин гаштааст. Аз ҷумла, байтҳои зерини Ибн ал-Фориз: 

 [60 ,17] كَوحيٍ وفِطنةِ  بإلهامٍ  ، بليدا        نَشا  ، وإن الوليد   شأني عن وي نبيكَ 

(Тарҷума: аз ҳолам тифлаке бо вуҷуди беҳаракат буданаш, бо ваҳйу илҳом 

хабар медиҳад).  

Аз ҳоли ман хабар диҳад он тифлаке ба маҳд, 

З-илҳоми Ҳақ, ки буд чу ваҳйеву фитнате [47, с. 108]. 
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Хабар додани тифли ба маҳд ишорат ба достонҳои қуръонист, ки ба ин 

васила мунташир гаштааст. Сухан гуфтани ҳазрати Исо (а) ва гувоҳӣ додани 

тифли хурдсол ба бароати ҳазрати Юсуф (а) аз он қиссаҳои ҷолибест, ки Қуръон 

ба мо ҳикоят кардааст. Суханвари ориф дар ин байт бар он таъкид медорад, ки 

тифлони гаҳвора ба василаи ваҳйи илоҳӣ аз ҳоли ман хабар медиҳанд. 

 [69 ,17] الن ظريَّةِ  ةِ آي عنْ  كنْ ت لمْ  فإنْ       كأنََّك وانتهى،  ، َمْبدا ِمنْ  وللجمعِ 

(Тарҷума: бо ҷамъ кардан аз мабдаи «кааннака» ва то охири «фа ин лам 

такун» аз нишонаҳои назарии ӯянд). 

Бо ҷамъ аз «кааннака» то қавли «лам такун», 

К-он мешудааст содир аз оёти фикрате [47, с. 121]. 

Дар байти боло ишора ба ҳадисҳои ҳазрати Муҳаммад (с) аст; яке он ки «дар 

ибодат агар ту Худоро намебинӣ, вале яқин кун, ки Худо туро мебинад» [24, с. 

25] мебошад.  

Мавлоно Ҷомӣ дар баробари чунин таъсирпазириҳо аз бадеиёту поэтикаи 

қасидаи Ибн ал-Фориз ҳам фоида бурда, на танҳо маънову шакли абёти қасидаро 

танзим кардааст, балки сувари хаёл ва тасвироти адабии шоири арабро ба қасидаи 

хеш ворид намудааст. Ин амр далолат аз бузургиву чирадастӣ ва маҳорати 

шоирии Ҷомӣ менамояд. Ибн ал-Фориз қасидаашро бо орояҳои адабӣ, билхусус 

аз санъати таҷнис ба таври васеъ истифода намудааст. Масалан, ҷиноси 

истифодашуда дар абёти зерин: 

  [39 ,17] بنظرةِ  إليها  يوما   يَفزْ  لم ، أس ى      قَضى  بها قتيل   كم قبيل   بكل ِ  

(Тарҷума: дар ҳар қабилае чанд кас аз ғаму андуҳ бимурд ва ҳеҷ гоҳ барои 

дидори Ӯ муваффақ нашуд).  

 * * * 

طاري قضَّيت  و      بها،  فناَجيت ني ، أطواري وأسَّست      [82 ,17] َكليَمتي ، وذاتي أو 

(Тарҷума: аҳволи худро беҳтар намуда, ба худ нидо кардаму ҳоҷотамро 

баровардам ва дар ин ҳол зоти ман каломи худам будааст). 
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  Дар қасидаи Ҷомӣ чунин омадааст: 

Дар ҳар қабил чанд қатилест, ки бимурд, 

Бо ғам зафар наёфт, рӯзе ба назрате [47, с. 77].  

* * * 

Атворро бисохтам он ҷо шудам Калим, 

Автори ман қазо шуду зотам калимате [47, с. 140].  

Чунонки маълум гардид, Мавлоно Ҷомӣ таҷнисоти қасидаи арабиро хеле 

бамаврид ба кор бурдааст, ки забону сухани орифро муҷаллотар гардонидааст. 

Дар абёти боло калимаҳои «қабил»-у «қатил» ҳамчун таҷниси хат ва «атвор»-у 

«автор» чун таҷниси қалб омадаанд.  

Абдурраҳмони Ҷомӣ барои ифодаи бадеиёти қасидаи шоири араб ҳатто 

таркиботи арабии номустаъмалро моҳирона ба кор бурдааст. Ин таъбирот агар як 

навъ мафҳумҳои норавшан падид оварда бошанд ҳам, вале зебоии сухани шоирро 

хеле хуб адо кардааст. 

Ин хусусият, на танҳо дар истиқболи саноеи адабӣ риоя шудааст, балки онро 

дар тарҷумаи баъзе абёти дигари шоир низ метавон мушоҳида кард. Муҳаққиқи 

эронӣ С. Хуршо перомуни ин масъала қайд мекунад, ки дар тарҷумаи манзум 

осори такаллуф ва душворӣ дида мешавад ва онро аз рӯйи зарурат барои риояи 

ҳарфи равӣ «то» донистааст; ҳамчунин, ба андешаи муҳаққиқ, агар Ҷомӣ онро 

дар қолаби маснавӣ месуруд, аз озодии бештаре дар тарҷумаи он бархурдор 

мешуд» [47, с. 20]. 

Маълум мегардад, ки заминаҳои кори Ҷомӣ дар ин ҷода андаку ноёб будааст, 

то шоири ориф тавонад аз он манфиату мадад гирифта бошад. Таъкиди 

Абдулғанӣ Ҳасан тақвиятбахши ин муддаост, ки чунин менависад: «Ҳар чи 

заминаи илмӣ маҳдудтар, дастрасӣ ба он мушкилтару донишмандони он камтар 

бошанд, кори мутарҷим сахттар ва заминаи таколифу лағзиш бештар фароҳам 

хоҳад шуд» [177, с. 48]. 

Ин аст, ки дар қасидаи Ҷомӣ гоҳе маонии душвору пуртакаллуф дида 

мешавад, ки омилҳои асосӣ дар он риояи ҳарфи равӣ, адо кардани меъёрҳои 
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тарҷумаи шеър ва ҳамчунин, барои мутахассисон ва ё касоне, ки вориди ҷаҳони 

ирфон ва афкори Ибн ал-Фориз гардидаанд, мебошанд.   

Воқеан кори тарҷумаи шеър амали ниҳоят сангину душвор будааст, ки 

амсоли ин гуна асарҳо хеле нодиру ноёбанд. Тарҷумаи Мавлоно Ҷомӣ заминаи 

бузургу намунаи беҳтарини тарҷумаи назмӣ буда, бори дигар муаллифи онро чун 

донишманду орифи пуркору сермаҳсул муаррифӣ намуда, тарҷумааш дар адабу 

ирфони форсу тоҷик мақоми намоёнро касб кардааст ва инчунин, баёнгари 

иртиботи адабиву фарҳангии араб ва форсу тоҷик мебошад. 

Ҷомӣ дар тарҷума ва шарҳи осори ирфонӣ маҳорати баланди шоирӣ нишон 

дода, таълифоти захиму арзишманди намояндагони адабиёти арабиро бо сабку 

услуби саҳлу равон тарҷума ва шарҳу тавзеҳ дода, адабиёти суфиёнаи форсу 

тоҷикро пурбор гардонидааст. 

 

3.3. Шарҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ ба қасидаи «Хамрия»-и Ибн ал-Фориз  

 

Қасидаи «Хамрия» ё «Мимия»-и Ибн ал-Фориз дар олами ирфон 

маъруфияти хоссаеро касб кардааст. Шарҳҳои зиёди бо забонҳои гуногун 

таълифшудаи он шуҳраташро боз ҳам болотар месозанд. Қасида аз 41 байт 

иборат буда, абёти он бо қофияи «мим» ба итмом мерасанд, аз ин рӯ, онро 

қасидаи «Мимия» номидаанд, вале аз он ҷиҳат, ки аз ибтидо то интиҳо сухан аз 

васфи шаробу майкада, нӯшидани майи муҳаббат, висолу дидори ёр, машаққату 

ранҷҳои роҳи ишқ, ки ҳамагӣ бо мафҳуми ирфонии шароб ё хамр алоқаманданд, 

ҳамчун қасидаи «Хамрия» низ шуҳрат дорад. 

Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ, аввалин шореҳи форсии ин қасида дар бораи 

он чунин гуфтааст: «Абёти он машҳуни [пур аз] латоифу ҳақоиқ ва асдофи 

[дурҳои] алфози он мамлуи ҷавоҳири дақоиқ аст. Мубтанӣ бар истиорот аз зикри 

мудому майхона, каъсу соқӣ, муассис [бунёдгузор] бар ишорот ба натоиҷи осори 

таҷаллиёти ҷамоли ваҷҳи боқӣ ба ҷиҳати радди инкорӣ маҳҷубони ҷомид ва 

радъи исрори тоинони ҷоҳид [манъи пофишории таънагарони инкоркунанда]» 

[98, с. 33]. 
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 Мавлоно Ҷомӣ қасидаро аз рӯйи шавқу ваҷд ин гуна васф намудааст: 

«Қасидаи «Мимияи хамрия форизия», қаддасаллоҳу сирра нозимиҳо (Худованд 

нависандаашро бобаракат гардонад!), ки дар васфи роҳ шароб-и муҳаббат, ки 

шарифтарин матлубест ба латифтарин сурат интизом ёфта ва дар миёни арбоби 

ирфону асҳоби завқу виҷдон шуюъи комил ва шуҳрати тамом гирифта: 

З-ин назм, ки ҳаст баҳри дурдонаи ишқ, 

Офоқ пур аз садост з-афсонаи ишқ. 

Ҳар байт чу хонаеву ҳар ҳарф дар ӯ, 

Зарфест пур аз шароби майхонаи ишқ [47, с. 95].  

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ба ин қасида шарҳе бо равишу услуби зебову 

рангин, шарҳи орифонаи муфассал эҷод намудааст, ки иқтибоси фавқуззикр аз 

муқаддимаи он аст. 

Шарҳи Ҷомӣ мавсум ба «Лавомеу анвор-ил-кашф ва-ш-шуҳуд ало қулуби 

арбоб-из-завқ ва-л-вуҷуд» ва маъруф ба «Лавомеъ» мебошад. 

Муҳаққиқону муаррихон ва ҷомишиносони ватаниву хориҷӣ, ба монанди 

Соммирзои Сафавӣ дар «Туҳфаи сомӣ», Э.Е. Бертелс дар монографияҳои 

«Джами. Эпоха, жизнь, творчество» ва «Навои и Джами», А. Ҳикмат дар асари 

«Ҷомӣ», А. Афсаҳзод дар рисолаҳои илмии «Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони 

Ҷомӣ» ва «Нақду баррасии осори Абдурраҳмони Ҷомӣ», Ҳ. Разӣ дар муқаддимаи 

мукаммали «Девони комил»-и Ҷомӣ ва монанди инҳо шарҳи Ҷомиро зимни осори 

ӯ оварда, таҳқиқ кардаанд. 

А. Ҳикмат танҳо ба овардани сабаби номгузорӣ ва як намуна иктифо 

намудааст [180, с. 171-172]. Ҳ. Разӣ маълумоти овардаи А. Ҳикматро зикр 

кардааст [39, с. 294]. Е.Э. Бертелс зимни асарҳои фавқуззикри худ маълумоти 

муҷаз оид ба Ибн ал-Фориз ва васфи қасидаи орифи араб оварда, сипас, шарҳи 

Ҷомиро чунин тавсиф мекунад: «Ҷомӣ, на танҳо қасидаро ба куллӣ шарҳ додааст, 

балки ҳар як байти онро бо рубоиёт тарҷума кардааст» [138, с. 111], [139, с. 241]. 

Пас аз ин, байти аввали қасидаро бо як рубоии он бидуни шарҳ меорад. 

Ҳамчунин Е.Э. Бертелс дар монографияи «Навои и Джами» ҷойи дигар қасидаи 
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Ибн ал-Форизро бо як рубоии Ҷомӣ бо унвони «Тарҷумаи қасидаи «Хамрияи 

форизия» ли-Мавлоно Ҷомӣ, раҳматуллоҳи алайҳ» комилан зикр мекунад [139, с. 

465-468].  

А. Афсаҳзод дар асари «Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони Ҷомӣ» нисбат ба 

муаллифони фавқ маълумоти бештаре оварда, вале масъаларо ба пуррагӣ шарҳ 

надодааст, ӯ доир ба унвони асар, таърихи хатми таълиф ва мазмуну сохти он 

маълумоти мухтасар дода, як мисоли асарро ҳамчун иқтибос овардааст [107, с. 

181-182]. 

Роҷеъ ба мавзуи шарҳи қасидаи «Хамрия»-и Мавлоно Ҷомӣ донишмандону 

муҳаққиқоне чун Эраҷ Афшор, Ҳикмат Олоқо, Ҷӯё Ҷаҳонбахш, Рухшона 

Қаландарова ва амсоли инҳо корҳои назаррасеро анҷом додаанд.  

Ҳикмат Олоқо ва Эраҷ Афшор, донишмандони эронӣ дар муқаддимаи 

«Лавомеъ»-и Ҷомӣ перомуни сохти асар ва нусхаҳои қаламии он маълумоти 

муфид овардаанд [58, с. «ن»- «ا»], [49, с. 3-7]. 

Муҳаққиқи дигари эронӣ Ҷӯё Ҷаҳонбахш дар мақолае таҳти унвони 

«Тарҷума ва таҳрири Ҷомӣ аз «Хамрия»-и Ибн ал-Фориз», ки бевосита ба мавзуи 

мо рабт дорад, назари гузаро ба аҳволи Ибн ал-Фориз ва маслаки суфиёнаи 

Абдурраҳмони Ҷомӣ карда, сипас, аз сохтору равиши Ҷомӣ ҳарф зада, онро 

тарҷума ва таҳрири адибонаву ҳунарӣ ва суратгарона ба қалам медиҳад [172, с. 

18-28]. Баъдан, доир ба нусхаҳои дастнавис ва нашрҳои шарҳи Ҷомӣ маълумоти 

кофӣ дода, тамоми абёти қасидаро ба чанд сатре аз шарҳи насрии Ҷомӣ зикр 

намуда, вале аз рубоиёти асар чизе намеорад. Ӯ шарҳи Ҷомиро ҳеҷ гуна таҳлили 

муқоисавӣ накардааст. 

Ниҳоят навиштаҳои муҳаққиқи ҷавони тоҷик Рухшона Қаландарова дар 

мақолаи «Назаре ба тарҷума ва шарҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ ба қасидаи 

«Хамрия»-и Ибни Форизи Мисрӣ» як гоми дигаре дар алоқаи Мавлоно 

Абдурраҳмони Ҷомӣ бо Ибн ал-Фориз муаррифӣ мегардад. Бахши аввали 

мақолаи Рухшона Қаландарова ба нигоштаҳои Ҷӯё Ҷаҳонбахш хеле шабоҳат 

дошта, вале ӯ чанд масъалаи ҷадиди дигаре ба монанди истифодаи саҷъҳо, 

фарқияти абёти шарҳшуда аз абёти қасида ва матолиби ирфонии муҳиммеро бар 
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он афзуда, лекин, мутаассифона, аз Ҷӯё Ҷаҳонбахш номе набурдааст. Аз ҷумла, 

дар фароварди баҳси гузоштааш менависад, ки: «…худи тарҷумаи Ҷомӣ аз 

вижагиҳои шоистаи ҳунарӣ, шеърият ва фазилатҳои мавзуиву адабӣ бархурдор 

буда, симои адибро, ҳамоно, чун нависандаи чирадаст ва шоири мутафаккиру 

хаёлпардоз ва тасвирсоз бозтоб мебахшад» [117, с. 147]. 

Аз таҳқиқот ва маълумоти зикршуда бармеояд, ки муҳаққиқон ба мавзуи 

шарҳи «Хамрия»-и Мавлоно Ҷомӣ ворид гашта, бештар вижагиҳои сохтории 

онро ба таври кофӣ баррасӣ намудаанд. Мо дар ин фасл таъсири қасидаи 

“Хамрия”-и Ибн ал-Форизро ба ашъори Ҷомӣ, бо такя ба шарҳҳои дигари он дар 

баробари баёни сабку услуби ҳунарии шарҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ, инчунин 

таъсирпазириву таъсиргузории шарҳи Ҷомиро ба риштаи таҳқиқ мекашем. 

Мавлоно Ҷомӣ таълифи шарҳи қасидаи «Хамрия»-ро моҳи сафари соли 

875ҳ./1471м. ба анҷом расонидааст: 

Бе даъвии фазл Ҷомиву лофи ҳунар, 

Дар силки баён кашид ин иқди гуҳар.  

В-он лаҳза, ки шуд тамом овард бадар, 

Торихи маҳу соли вай аз «шаҳри сафар» [49, с. 189]. 

Аз ибораи «шаҳри сафар» соли 876 ҳ. хориҷ мегардад, ки мутобиқ ба соли 

1471 м. буда, таърихи анҷоми рисола аст. 

Дар рисола Ҷомӣ ба василаи шарҳу баёни абёти қасидаи Ибн ал-Фориз доир 

ба шароби муҳаббати илоҳӣ, майи ваҳдат, таърифу тақсими муҳаббат, баёни аслу 

фаръи он, дараҷоти ишқи ирфониву инсонӣ, фанову бақо, мафҳуми инсони комил 

ва амсоли ин баҳс менамояд [107, с. 182]. 

Равиши нигориши Мавлоно Ҷомӣ дар шарҳ чунин аст, ки муаллиф дар 

муқаддимаи «Лавомеъ», ки аз се як ҳиссаи рисоларо дар бар мегирад, роҷеъ ба 

ҳақиқати зоти мутлақ, баёни аслу фаръи муҳаббат, мартабаҳои муҳаббат, сифати 

айни зоти ягона, муҳаббати шароб, муҳаббати ҷамолу камол, тафовути дараҷоти 

муҳаббат, нафси аммора, асбоби муҳаббат, асрори ҳақиқат, тафовути шароби 

маҷозиву ҳақиқӣ ва ғайраҳо маълумот дода, ҳар бандеро бо рубоие чанд шарҳ 
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медиҳад. Дар ин маворид аз орифи араб ҳеҷ байте зикр намекунад. Ба андешаи 

Ҷомӣ, ошиқу маҳбубе, ки бо нафси аммора даромехтааст, ба ном ошиқ буда, дар 

мартабаҳои муҳаббати илоҳӣ ҳеҷ мақому манзалате надоранд ва ҳатто нисбати 

эшон калом аз ишқи ҳақиқӣ ҳаром бошад [49, с. 118]. 

Баъд аз ин бо ҷумлаи « قال الشيخ اإلمام العالم العامل و السيار العارف الفاضل شرف الدين أبو

الء العلى  في الملى عحفص عمر بن علي السعدي المعروف بابن الفارض المصري، قدس هللا تعالى سره و أ

 Шайхулимом, олими омил, орифи сайёри фозил Шарафуддин Абуҳафс Умар) «ذكره

ибни Алӣ ас-Саъдӣ, маъруф ба Ибн ал-Форизи мисрӣ, Худои таъоло ӯро муборак 

гардонад ва зикрашро ба мақоми воло баланд гардонад, гӯяд) [49, с. 130] шуруъ 

ба шарҳи рисола мекунад. 

Дар муқаддимаи шарҳи Ҷомӣ 13 ломиа ва 59 рубоӣ ва дар боқии он низ 13 

ломиа ва 99 рубоӣ истифода шудааст. 

Шореҳ зимни ибтидои шарҳи қасида, монанди шарҳи қасидаи «Тоияи 

кубро», бо калимаи «мегӯяд» шарҳи ирфонии худро оғоз менамояд. 

Мавлоно Ҷомӣ барои муассир сохтани шарҳи хеш аз сарчашмаҳои 

муътамаду ақволи орифони бузург, монанди Ибни Арабӣ, Ҷавҳарӣ, Садруддини 

Қуниявӣ, Маҳмуди Қайсарӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, Мир Саййид Алии 

Ҳамадонӣ ва дигарон баҳраманд гардидааст. Чунончи дар шарҳи байти зерин: 

  [98 ,17] الَختم   ذلكَ  دونِها منْ  لسَكَره مْ       إنائِها،   َختمَ  مان  الن د  نََظرَ  ولوْ 

(Тарҷума: агар надимон ба поён расидани зарфҳои шаробашонро назар 

кунанд, бидуни нӯшидани хамр интиҳои он масташон кунад). 

- барои баёни ҷанбаҳои луғавии байт чунин меорад: « و في الصحاح: نادمني فالن علي

 Ва дар «ас-Сиҳоҳ» омада ки) «الشراب فهو نديمي و ندماني و جمع النديم ندام و جمع الندمان ندامى

бо фалонӣ ҳампаймона шудам, пас ӯ надим ва надмони ман аст (ҳампиёлаам). 

Ҷамъи «надим» «нуддом» ва ҷамъи «надмон» «нудомо»-ст) [49, с. 151]. 

Мавлоно Ҷомӣ дар натиҷаи таъсир аз ин байт онро дар қолаби рубоӣ хеле 

зебо ифода кардааст: 

Ё раб чӣ май аст ин ки бувад ҳамвора 

Дарроаи парҳезам аз ӯ сад пора. 
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Гар меҳри хумашро нагирад майхора, 

Бебода шавад маст аз он наззора [49, с. 151].  

Мавлоно Ҷомӣ дар шарҳи қасидаи «Хамрия», бахусус ҳангоми нигориши 

муқаддимаи асар, бештар ба шарҳи Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ такя намудааст. 

Ҷомӣ панҷ асбоби муҳаббатро, ки Ҳамадонӣ дар муқаддимаи шарҳаш овардааст, 

зикр карда, ки бо нигоштаҳои ҳам хеле шабоҳат доранд. Масалан, сеюм сабаби 

муҳаббат дар шарҳи Ҳамадонӣ чунин омадааст: «Севум – муҳаббати камол аст, 

чун шахсе, ки ба сифате аз авсофи камолия мавсуф аст аз илму сахову тақво ва 

ғайра, он сифати камол муҷиби муҳаббат мегардад. Ҳазрате, ки манбаи ҷамии 

камолот асту маҷмуи макорими ахлоқ ва маҳомиди авсоф рашҳае аз файзи 

камоли он зот аст, ба муҳаббат авло» [98, с. 38]. 

Шарҳи Мавлоно Ҷомӣ: «Сеюм – муҳаббати камол, чун шахсе, ки ба сифате 

аз сифоти камол мавсуф аст, аз илму сахову тақво ва ғайраҳо, он сифати камол 

муҷиби муҳаббат мегардад. Ҳазрате, ки манбаи ҷамии камолот асту ҳама 

макорими ахлоқ ва маҳомиди авсоф рашҳае аз файзи камоли ӯст, ба муҳаббат 

авло» [49, с. 121]. 

Аммо агар дар мавриди қаробати бахши шарҳи байтҳои шореҳон ҳарф 

занем, миёни онҳо чандон шабоҳат ба назар намерасад. 

Насри шарҳи Ҷомӣ омехта бо ҷумлаву таркиботи арабӣ ва оёту аҳодиси 

қуръонӣ буда, муҳимтарин ҳунари шореҳ дар он истифодаи каломи мусаҷҷаъ 

мебошад.  

Ҷомӣ зимни баҳрабардорӣ аз сохт ва муҳтавои қасидаи Ибн ал-Фориз аз 

анвои сегонаи саҷъ истифода намудааст, ки басомади саҷъи мутавозӣ нисбат ба 

саҷъҳои мутавозину мутарраф бештар аст. Воқеан саҷъҳо сухани орифро обу 

ранги тоза бахшида, мазомини қасидаро пурбортар сохтааст. Шореҳ саҷъҳоро дар 

таъбиру ҷумлаҳои арабӣ низ ба кор бурдааст, ки зебоии каломро таъмин 

намудаанд. Дар шарҳи Ҷомӣ саҷъҳои мутавозии «муҷиби ҳақ» ва «матлуби 

мутлақ», «дараҷот» ва «табақот», «қаҳру залол» ва «лутфу ҷамол», «роҳати 

дунявӣ» ва «лаззати ухравӣ», «маноими ҳаво» ва «мувофиқи ризо», «маст 

шудем» ва «даст шудем», «ҷузве аз аҷзо» ва «исме аз асмо», «роҳи салсабилӣ» ва 



126 

«шароби занҷабилӣ», «маст шаванд» ва «даст раванд», «анвора ҷамолиҳ» ва 

«асрора камолиҳ», «вуқуф маъа-л-ҳақ» ва «вуқуф маъа-л-ҳаз», «рашиқ-ул-қад» ва 

«сабиҳ-ул-хад», «карим-ул-ахлоқ» ва «таййиб-ул-аъроқ», «асрора аслофиҳим» ва 

«аъмола ахлоқиҳим» ва ғайра, саҷъҳои мутаррафи «қиблаи муқбилон» ва «қиблаи 

зиндадилон», «сифати бесифатӣ» ва «нишони бенишонӣ», «начашанд» ва 

«надонанд» ва амсоли инҳо ва саҷъи мутавозини «ихтисоси куллӣ» ва 

«иртиботи тамомӣ» ва ғайраҳо моҳирона ва устодона ба кор рафтаанд, ки аз 

бузургии килки сеҳрбаёни суханвари ориф гувоҳӣ медиҳанд. Чунончи, дар ин 

банд навъи саҷъи мутавозӣ ва мутаррафро хеле моҳирона истифода бурдааст: 

«Нӯш кардем… шаробе, ки бад-он маст шудем, балки ба бӯйе аз он аз даст 

шудем ва ин пеш аз офаридани карм буд, ки дарахти ангурест ва моддаи шароб 

машҳур, пур шарру шӯр» [49, с. 130-131].  

Мавлоно Ҷомӣ пас аз тавзеҳи луғоту муродифоти байт, нахуст онро ба гунае 

тарҷумаи тафсирӣ (ё тарҷумаи озод) карда, сипас, шарҳи орифона медиҳад. Ӯ 

зимни чунин тарҷумаҳо ба байтҳои арабӣ баъзан васеътар ва гоҳи дигар кутоҳтар 

шарҳ мебандад. Ҳамин аст, ки баъзе муҳаққиқон шарҳи Ҷомиро чун «Тарҷума ва 

таҳрири «Хамрия»-и Ибн ал-Фориз» гуфтаанд [172, с. 18-28]. Барои равшантар 

гардидани матлабамон намунае меорем: 

  [98 ,17] قم  الس   لَفَاَرقَه   ، أشفى ، وقدْ  َعليال        َكْرِمها،  حائطِ  فَيءِ  في طَرحوا ولو

(Тарҷума: агар бемореро дар сояи девори токи он бигузоранд, ки ба мурдан 

қариб аст, беморӣ аз ӯ дур шавад).  

Ҷомӣ ин байтро ниҳоят хуб тарҷумаи насрӣ кардааст: «Агар бияндозанд дар 

сояи деворе, ки муҳит аст ба карами он бода бемореро, ва ҳол он ки, ба бистари 

ҳалок бувад афтода, ҳар ойина муфорақат кунад дар сояи он девор заъфу сақиму 

беморӣ аз тани он ранҷур» [49, с. 156]. 

Тарҷумаи мазкур чӣ басо мувофиқу муносиб бо байти боло буда, муаллиф 

замиру ҷонишинҳо ва нишондиҳандаҳои байти арабиро кушода, маонии онро 

шарҳи зебо додааст.  

Рубоии зерини Ҷомӣ низ маънии байтро хеле хуб адо кардааст: 
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Гар масти майи ишқ ба бозор равад, 

Аз диданаш андуҳи харидор равад, 

Дар сояи девор резӣ, к-он май аз ӯ, 

Бемории марг аз тани бемор равад [49, с. 156]. 

Ҷомӣ монанди ин, байти зеринро низ хеле моҳирона мавриди шарҳ қарор 

додааст:  

اقي َرَسمَ  ولوْ  نَّ  م صابٍ  نِ بيجَ       على  ، اسِمها ح روفَ  الرَّ ْسم   ه  أْبَرأ ، ج    [98 ,17] الرَّ

(Тарҷума: агар руқияхон ҳарфҳои онро бар пешонаи шахси ҷунунрасида 

нависад, ӯро солимӣ пеш ояд). 

Тарҷумаи насрии Ҷомӣ: «Агар нақш кунад таъвизнависони афсуннигор 

ҳарфҳои номи он бодаи хушгувор бар пешонии паригирифтаи девона, ҳар ойина 

ҳушманд гардаду фарзона» [49, с. 164]. 

Байт дар қолаби рубоӣ чунин шарҳу тарҷума шудааст: 

З-он май дар каш, ки табъ хандон гардад, 

Тамйизу хирад ҳазор чандон гардад. 

Бар ҷабҳаи девона зи номаш ҳарфе 

Гар нақш кунӣ, зи ҳушмандон гардад. [49, с. 164]. 

Вижагиҳои дигари шарҳ дар он зоҳир мегардад, ки шоири ориф, на танҳо 

абёти қасидаро бо наср тарҷумаву таҳрир намудааст, балки бо рубоӣ низ маонии 

байтҳои арабиро тарҷумаву тавзеҳ додааст. Тарҷумаи рубоиёт таваҷҷуҳи 

шарқшиноси машҳур Е.Э. Бертелсро ба худ ҷалб намудааст, ки ҳар байте аз абёти 

қасидаи «Хамрия»-ро бо як рубоии Ҷомӣ оварда, унвонашро «Тарҷумаи 

«Хамрияи форизия» ли-л-Мавлоно Ҷомӣ» гузоштааст [139, с. 465-468]. 

Муқоисаи мазомини рубоиёт бо абёти қасида моро бар ин натиҷа расонид, 

ки дар асл абёти дуюми рубоиёт тарҷумаи асили қасида буда, байтҳои аввал 

танҳо зикри маю шароб аст. Масалан, байти дуюми ин рубоӣ: 

Ошиқ натавонад, ки зи май парҳезад, 

Хосса зи майе, ки шӯри ишқ ангезад. 
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Як ҷуръа ба хок ҳар-к аз он май резад, 

Ҷон дар танаш ояд зи лаҳад бархезад [49, с. 154].  

- тарҷумаи байти зайл аст: 

وح   إليهِ  لعادتْ       َمي ٍِت،  قَبرِ  ثََرى منها نََضحوا ولوْ    [98 ,17]الِجْسم ، وانتَعشَ  الرُّ

(Тарҷума: агар аз он оби шароб ба хоки қабри майите рехта шавад, руҳи он 

боз ояду ҷисмаш зинда гардад). 

 Рубоии зерин низ аз ҳамин хусусият бархурдор аст: 

  [98 ,17] الشَّمُّ  له   لَعَادَ  ، مْزكوم   الغربِ  وفي      طيبِها،  أنفاس   الشَّْرقِ  في َعبَقتْ  ولوْ 

(Тарҷума: агар нафасҳои хушбӯйи он май дар Шарқу Ғарб паҳн шавад, 

мазкумонро қувваи шомма боз ояд). 

Май ҷони рамида аз адам боз орад, 

Шодии дили ғарқа ба ғам боз орад. 

Гар бӯй диҳад ба Шарқ дар ҷониби Ғарб. 

Мазкумонро қуввати шам боз орад. [49, с. 159]  

Ҳамин гуна, метавон гуфт, ки агар монанди Е.Э. Бертелс, ду рубоии аввалро 

пурра оварда, сипас, аз боқимонда рубоиёт байтҳои дуюмашонро интихоб 

намоему зери абёти қасида гузорем, тақрибан айнан ҳамон тарҷумаи қасида, 

бидуни маонии иловагӣ ҳосил мешавад, ки нисбат ба рубоиёти ихтиёркардаи 

Е.Э.Бертелс мувофиқтар хоҳад гашт. 

Дар ҳақиқат, ба қасидаи «Хамрия»-и Ибн ал-Фориз чандин шарҳҳо ба забони 

арабиву форсӣ-тоҷикӣ ва туркӣ навиштаанд, ки беҳтарин ва муфассалтарин 

шарҳҳо, аз лиҳози тавзеҳи луғоту шарҳи ирфониву адабӣ, шарҳи Мавлоно Ҷомӣ 

ба ҳисоб меравад. Ин ҷазолату ҷаззобият ва услуби муҳками забониву баёнӣ 

шореҳони баъдинаро водор намудааст, ки зимни нигориши шарҳи қасидаи 

мавриди назар аз шарҳи Ҷомӣ баҳраманд гарданд. Аз ҷумла, шореҳи турк 

Исмоили Анқаравӣ зимни шарҳи хеш аз чакидаҳои хомаи Ҷомӣ истифода намуда, 

шарҳи худро пурбор кардааст. Худи ӯ дар муқаддимаи шарҳ дар баробари 
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шарҳҳои арабиву аҷамӣ, махсусан, аз шарҳи Мавлоно Ҷомӣ ном бурдааст [10, в; 

1а] ва нишонаҳои таъсири шарҳи Ҷомиро дар дигар мавридҳои шарҳи ӯ ошкоро 

мушоҳида кардан мумкин аст. Аз ҷумла, шореҳи турк аксарияти рубоиёти шарҳи 

Ҷомиро зимни шарҳи худ ба кор бурдааст, ки чанде аз онро меорем: 

Ин базм чӣ базм аст, ки арбоби камол, 

Нӯшанд майи муҳаббат аз ҷоми ҷамол. 

Бин бар кафи соқӣ қадаҳе моломол, 

Бадре, ки бувад мудири он чанд ҳилол [49, с. 138], [10, в; 7а]. 

   

Бо ишқи туам ҳаво намондасту ҳавас, 

Бо оташи сӯзанда чӣ сон монаду хас. 

Аз ҳастии ман нишон намеёбад кас, 

Мондаст ба орият маро номеву бас [49, с. 148], [10, в; 15а].  

Рубоии охир дар шарҳи Исмоили Анқаравӣ бо андак иштибоҳе, ки аз ҷониби 

котиби нусха сар задааст, ба ҷойи «Бо ишқи туам» «Мо ишқи буам» ва ба ҷойи 

«номеву бас» «номе бас» омадааст [10, в; 15а]. 

Баҳрагирии Анқаравӣ аз шарҳи «Хамрия»-и Мавлоно Ҷомӣ, ба ҷуз аз 

рубоиёт, инчунин дар таъбиру ҷумлаҳо низ ба чашм мерасад, ки баъзе матолиби 

шарҳ тақрибан яксон буда, дар шарҳи туркӣ ба таври ихтисор оварда шудааст. 

Ҳамчунин, ховаршиноси араб, устод ва собиқ мудири шуъбаи мутолиоти 

Шарқи Донишгоҳи Қоҳира Муҳаммад Алоуддин Мансур шефтаи каломи 

нодирагуфтори Ҷомӣ гардида, шарҳи қасидаи «Хамрия»-ашро бо ду рисолаи 

дигари ирфонӣ ба забони арабӣ тарҷума кардааст. Тарҷумаи ӯ бо сабку услуби 

махсус таълиф шудааст. Мутарҷим рубоёити шоирро кӯшидааст, ки ба назм 

тарҷума созад. Ӯ дар ин ҷода то андозае ба муваффақият ноил гашта, тавониста, 

ки ҳадафу мақсуди орифро бо ҷумлаҳои мавзуну мусаҷҷаъ баён намояд. Барои 

намуна рубоиеро бо ишораи хусусиятҳои тарҷумаашон нишон медиҳем: 

Гар раҳбари мастон нашудӣ накҳати май, 

Мушкил бурдӣ касе сӯйи майкада пай. 
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В-ар чашми хирад наёфтӣ нур аз вай, 

Кай дарки ҳақиқаташ тавонистӣ, кай? [49, с. 139] 

Тарҷумаи рубоӣ: 

 الستشكل عليهم اإلهتداء إلى الحانة         ىإذا لم تكن نكهة الخمر مرشد السكار

ا فيها   [170 ,55] ما استطاع أحد إدراك حقيقتها              و إذا لم تجد عين العقل نور 

(Тарҷума: вақте ки накҳати хамр раҳнамои мастон нашавад, бурдани эшон 

ба майкада мушкил афтад.  

Ва агар чашми ақл нуре наёбад, касе қудрати дарки ҳақиқати онро 

дарнаёбад.) 

Алоуддин Мансур саъй намуда, то рубоиҳоро дар қолаби назм тарҷума 

созад. Гарчанде ки тарҷумаи рубоиёт ба меъёрҳои назмшиносӣ ҷавобгӯ набошанд 

ҳам, вале тарҷума равону зебо сурат гирифтааст. Мутарҷим ҳангоми тарҷумаи 

рубоиёт дар аксар маворид қофияҳои рубоиёти Мавлоно Ҷомиро айнан дар 

рубоиёти арабӣ овардааст. Иллат дар он аст, ки калимаҳои охири чунин рубоиёт, 

маъмулан вожаҳои арабӣ мебошанд. Аз ин рӯ, мутарҷим ҳангоми тарҷума он 

калимотро бо ҳамон шакле, ки дар рубоиёти форсӣ-тоҷикӣ зикр шудаанд, 

истифода намудааст. 

Ҳамин тариқ, матавон гуфт, ки аз миёни тамоми шарҳҳои арабиву форсӣ-

тоҷикӣ ва туркии қасидаи «Хамрия» ё «Мимия»-и Ибн ал-Фориз шарҳи Мавлоно 

Абдурраҳмони Ҷомӣ зимни таъсирпазирӣ аз сохтору муҳтавои қасида аз тамоми 

ҷиҳат, чи аз лиҳози фарогирии мазмуну муҳтаво ва ҳаҷму сохтор ва чи аз ҷиҳати 

сабку услуби шарҳу баён, дар пояи аввал қарор гирифтааст, зеро ҳам алфозу 

луғоти қасида тавзеҳоти комил доранд ва ҳам тарҷумаи абёти он насриву назмӣ 

сурат гирифтааст, ки дар ҳеҷ як шарҳи дигар чунин хусусиёт ба назар намерасад. 

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар баробари эҷоди дигар асарҳои адабиву забонӣ, 

ҳамчунин, ба шарҳу тавзеҳи осори ирфонӣ ва тарҷумаву таҳрири намунаҳои 

кутубу расоили арабӣ рӯй оварда, бо ин ибтикороташ саҳми бузурге дар шарҳу 

тарҷумаи осори аҳли тасаввуф гузошта, бо маҳорати баланди ҳунариву кори 

тарҷумониву шарҳдиҳӣ ба алоқамандону дӯстдорони ирфон дарҳои кашфу 
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румузи осори ин қабил донишмандонро мекушояд. Гузашта аз ин, таълифи чунин 

навъ асарҳо метавонад симои Мавлоно Ҷомиро чун шореҳи барҷаставу чирадасти 

осори адабиву ирфонӣ ва интиқолдиҳандаву иртиботсози адаби арабу форсӣ-

тоҷикӣ муаррифӣ намуда, баҳрабардории ӯро аз қасидаҳои Ибн ал-Фориз нишон 

диҳад. 

 

3.4. Таъсири маонии ашъори Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти                           

Абдурраҳмони Ҷомӣ 

 

Ибн ал-Фориз бо эҷоди ашъори зебои ошиқона қалбу руҳи алоқамандони 

назми ирфониро тасхир кардааст. Қасоиди нафиси ӯ, ба хусус қасидаи «Тоияи 

кубро» ва «Мимияи хамрия», дар дилу дидаи уламову шуарои суфимашраб нақш 

бастааст. Ин ҳама дилбастагиву пайвастагӣ бо ашъори латифи Ибн ал-Фориз 

боиси он гардида, ки шоирони араб ва форсу тоҷик дар пайравии ӯ ашъори 

орифонае эҷод намоянд. Аҳмади Бадавӣ (ваф. 1277), Иброҳими Дасуқӣ (1255-

1296), Ҷалолуддини Суютӣ (ваф. 911/1506), Қутбуддини Қасталонӣ (ваф. 1302), 

Омир ибни Омири Басрӣ (ХV), Шайх Муҳаммади Қоинӣ (ХIХ) ва дигар шуарои 

орифи араб зери таъсири қасоиди ғаррои Ибн ал-Фориз ашъори суфиёна эҷод 

намуданд. Аз ҷумла, Иброҳими Дусуқӣ дар пайравӣ аз қасидаи «Тоияи кубро» 

қасидае бо ҳамин қофия сурудааст, ки матлааш ин аст: 

 [154 ,209]  فتهت عن العشاق سكرا بخلوتي        سقاني محبوبي بكأس المحبة  

(Тарҷума: маҳбубам маро ҷоми ишқ нӯшонид, пас аз мастии ишқ дар хилват 

бехуд гаштам). 

 Ибн ал-Фориз дар адабиёти ирфонии форсу тоҷик низ мақоми намоёнро 

ишғол менамояд. Як зумра донишмандону шоирони орифи форсу тоҷик, монанди 

Саидуддини Фарғонӣ, Шайх Маҳмуди Шабистарӣ (1288-1340), Абдурраззоқи 

Кошонӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ ва дигарон аз ашъори Ибн ал-Фориз 

баҳраманд гардида, дар ин замина осори гаронбаҳое эҷод намуданд. Чунончи, 

http://oshak.yoo7.com/t6858-topic
http://oshak.yoo7.com/t6858-topic
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Ҳофизи Шерозӣ мазмуни байти аввали қасидаи «Хамрия»-ро хеле ҷолиб баён 

доштааст: 

داَمة ،   الَحبيبِ  ذكرِ  على ،ناَشِربْ    [97 ,17] الَكْرم   ي ْخلَقَ  أنْ  قبلِ  ِمنْ  بها، َسِكْرنا      م 

(Тарҷума: майро бо ёди ҳазрати дӯст нӯшидем ва қабл аз он, ки ангур 

офарида шавад аз таъсири он май маст гаштем). 

Набуд чангу рубобу набиду уд, ки буд 

Гили вуҷуди ман оғуштаи гулобу набид [62, с. 232]. 

Дар мавриди таҳлил ва муқоисаи ашъори Ибн ал-Фориз бо сурудаҳои 

шуарову нависандагони суфимашраби форсу тоҷик мақолоти зиёди 

донишмандону пажуҳишгарони ватаниву хориҷӣ ба табъ расидаанд. Аз ҷумлаи 

ин тадқиқот метавон рисолаҳои илмии «Баррасии татбиқии «Гулшани роз»-и 

Шабистарӣ ва девони Ибн ал-Фориз»-и Саййида Марзияи Ҳусайнӣ [207], «Ҳофиз 

ва Ибни Фориз: баҳсе дар муқоисаи назаргоҳҳои ирфонии Ҳофиз ва Ибни 

Фориз»-и Саид Зуҳраванд [198], «Шарҳи ҳоли мухтасаре аз Саййид Ҳумайро ва 

Ибни Фориз ва шарҳи қисмате аз ашъори он ду»-и Ғуломҳасани Муҳиббӣ [234], 

«Баррасӣ ва муқоисаи «Хамриёт»-и Ибни Форизи Мисрӣ ва Ҳофизи Шерозӣ»-и 

Таййиба Муродиёнӣ [141], «Таърихи ташаккул ва таҳаввули жанри рубоӣ дар 

шеъри арабӣ (асрҳои XI-XIII)»-и Шаҳло Нуриддинова [127] ва мақолаҳои 

«Баррасии татбиқии бодаи ирфонӣ дар шеъри Ҳофиз ва Ибни Фориз»-и 

Муҳаммадхоқонии Исфаҳонӣ [161], «Баррасии иҷмолии андешаҳои муштараки 

Мавлоно ва Ибни Фориз»-и Муҳаммадалӣ Абдулҳай [236], «Ишқ ва мастӣ дар 

шеъри Ибни Фориз ва Ҳофиз»-и Саид Зуҳраванд [197], «Мавлоно ва масъалаҳои 

интиқоли рубоӣ ба адабиёти араб»-и Абдушукур Абдусатторов [100], «Таҳлили 

қиёсии «Хамрия»-и Ибни Фориз ва соқиномаи Ҳофиз»-и Рухшона Қаландарова 

[118] ва амсоли инҳоро ном бурд. 

Он тадқиқоте, ки бевосита ба мавзуи баррасишаванда тааллуқ доранд, 

доираи маҳдудтареро фаро гирифтаанд, ки метавон онҳоро чунин тавзеҳ дод: 

Савсан Олирасул – муҳаққиқи эронӣ, зимни баррасии мақолаи «Ишқ дар 

ирфон аз дидгоҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ» андешаҳои орифона ва ишқу муҳаббати 
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малакутии осори Мавлоно Ҷомиро таҳлил намудааст. Ӯ дар як маврид дар бораи 

азалӣ будани ишқ абёти Ҷомиро оварда, сипас, ба байти аввали қасидаи 

«Хамрия»-и Ибн ал-Фориз ишорат намудааст [205, с. 163]. 

Пажуҳишгарони дигари эронӣ Муҳаммадҳодӣ Муродӣ ва Фотима 

Насруллоҳӣ, дар мақолае таҳти унвони «ал-Ғазал-ус-суфӣ инда Ибн ал-Фориз ва-

л-Ҷомӣ: диросот нақдийя муқорана фи-л-мазмун» ду мавзуи ирфонӣ: хамр ва зан 

дар ашъори ошиқонаи ҳар ду орифро дар алоҳидагӣ аз лиҳози мазмун мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор додаанд [239, с. 109-124]. 

Ниҳоят, нигоштаҳои доктор Содиқ Хуршо дар пешгуфтори «Тоия»-и 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, тарҷумаи «Тоия»-и Ибни Фориз» бевосита ба мавзуи мо 

қаробат дошта, муҳаққиқ аввал аз алоқаи Ибн ал-Фориз ва Абдурраҳмони Ҷомӣ 

дар мисоле чанд бидуни шарҳу тавзеҳ ва таҳлили муқоисавӣ абёти мушобеҳи ду 

шоирро оварда, аз аҳволу осори орифон маълумоти ҷолиб ироа медорад, сипас, 

бархе андешаҳои муштараки орифонро бо истидлол нишон медиҳад. Чунонки ӯ 

менависад: «Ҳар ду аз арбоби аҳволу ваҷданд ва ҳар ду аз шефтагону сӯхтагони 

«ишқи илоҳӣ»-янд. Ва нуқтаи қобили таваҷҷуҳ ин аст, ки ин ду дар ҳаракот ба 

сӯйи мақсад ҳамсону ҳамсӯ мебошанд. Оре, роҳи Ҷомӣ дар ҳақиқат истимрору 

тадовуми роҳи Ибни Фориз аст» [47, с. 42]. Бо ҳамин минвол доктор Содиқ 

Хуршо баъзе мазомини ҳамранги орифонаи шоиронро мавриди таҳлилу баррасӣ 

қарор дода, аз назари тасаввуф баҳо медиҳад.  

Ҳамчунин, Вадод аз-Зимӯсо – муҳаққиқи мағрибӣ, ки ба таҳқиқи забон ва 

адабиёти форсу тоҷик машғул аст, дар мақолааш зери унвони «Ишқи илоҳӣ дар 

шеъри Ҷомӣ ва Ибни Фориз» андешаҳои муштараки муҳаббати илоҳӣ дар 

ашъори орифонро нишон додааст. Як бахши кори ӯ ба навъе такрори пешгуфтори 

Содиқ Хуршо буда, бар он чанд матолиби дигаре, монанди «Нуҳуфтан ва ошкор 

кардани ишқ» ва «Ишқи маҷозиву ҳақиқӣ» изофа намудааст [196, с. 167-178].  

Аз таҳқиқу мақолоти фавқуззикр бармеояд, ки муҳаққиқону донишмандон 

ба мавзуи таъсири Ибн ал-Фориз ба ашъори орифонаи Абдурраҳмони Ҷомӣ танҳо 

ба мавзуи муштараки ишқи илоҳӣ дар ашъори орифон ишораҳо карда, масъаларо 

ҳамаҷониба ва муфассал мавриди омӯзиш қарор надодаанд. Бинобар ин, дар ин 
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фасл метавон мавзуи таъсиргузории орифи араб Ибн ал-Форизро дар ашъори 

Мавлоно Ҷомӣ ба тафсил ба риштаи таҳқиқ кашид. 

Таъсири Ибн ал-Форизро дар ашъори Мавлоно Ҷомӣ ҳам аз лиҳози шаклу 

сохтор ва ҳам аз ҷиҳати мазмуну муҳтаво мушоҳада кардан мумкин аст.  

Бояд таъкид кард, ки ҳар ду орифон дар муҳити ниҳоят фарҳангиву мазҳабӣ 

зистаанд. Мадорису таълимгоҳҳое, ки дар он дарс хондаанд, мадрасаҳои улуми 

динӣ ва мударрисону устодонашон шахсиятҳои руҳонӣ буданд. Инчунин дар 

боби мушобаҳати замонии ду шоир метавон қайд кард, ки дар рӯзгори Ибн ал-

Фориз дар Миср буҳронҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва ҷангҳои салибӣ миёни 

ҷонишинони Салоҳуддини Айюбӣ ҳукмрон буд ва айёми зиндагиву фаъолияти 

Абдурраҳмони Ҷомӣ ба ҳолати асафбори Мовароуннаҳр пас аз ҳамлаву хатарҳо 

ва тасаллути Сафавиён бар Темуриён рост меомад. Илова бар ин, як ҷанбаи 

дигари монандии зиндагии орифон, ки ногузир ба зисту эҷодашон низ таъсир 

расонидааст, ин сафари падари Ибн ал-Фориз аз Ҳамот ба Миср ва ба умури 

қазоват машғул шудан ва сафари падари Мавлоно Ҷомӣ аз Дашти Исфаҳон ба 

Харгарди Ҷом ва ба амри қазову фатво иштиғол доштанаш мебошад.  

Аммо аз лиҳози эҷод ва афкори ирфонӣ шоиронро бештар мавзуъҳои ишқи 

илоҳӣ, васфи шароби муҳаббат, таҳаммулу машаққат ва азияти роҳи ишқ, 

расидан ба мартабаҳои қурбу висол, тавсифи қалбу замири ҳақиқӣ ва амсоли 

инҳо бо ҳам мепайванданд. Ҳамчунин, ҳар ду ба андешаҳои ваҳдати вуҷуди Ибни 

Арабӣ моил будаанд. 

Ишқи илоҳӣ 

Калимаҳои ишқу ошиқу маъшуқ, муҳиббу маҳбуб ва амсоли инҳо дар 

каломи урафо, ба хусус, ду орифи мавриди назар ва ашъори ошиқонаи онҳо басо 

зиёд ба назар мерасад. Ишқу муҳаббат айни зот аст ба зот бидуни эътибор додани 

амре зоид, зеро он асли ҷамии анвои муҳаббатҳост [253, с. 20]. Калимаҳои мазкур 

бидуни якдигар вуҷуд дошта наметавонанд, чунончи, Абдурраҳмони Ҷомӣ дар 

шарҳи «Ламаот» овардааст:  

Маъшуқу ишқу ошиқ ҳар се якест ин ҷо, 

Чун васл дарнагунҷад, ҳиҷрон чӣ кор дорад? [33, с. 54] 
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Ибн ал-Фориз тариқату мазҳаби ишқи худро чунин баён медорад: 

،  ليَ  ما ، الحب ِ  في ، َمذَهبي وعنْ    [25 ,17]  ِملَّتي فاَرقت   عنه   يوما   ِمْلت   وإنْ       مذَهب 

(Тарҷума: дар роҳи ишқ ба ҷуз мазҳаби муҳаббат ҳеч мазҳабе надорам ва 

агар рӯзе аз он рӯй тобам, миллатамро тарк кардаам). 

 Ибн ал-Фориз дар ин байт бар он ишорат мекунад, ки мазҳабу тариқи ман 

дар муҳаббат равиши ишқ аст ва он орӣ аз ҳар гуна равишҳои диниву 

мазҳабиянд. 

Мавлоно Ҷомӣ низ дар ашъори худ мазмуни байти фавқро зикр намудааст. 

Масалан, дар байте аз ғазали девони аввал мазҳаби ишқ доштану аз дигар 

мазҳабу тариқаҳо канора будани худро чунин инъикос намудааст: 

Дини мо ишқ аст, эй зоҳид, магӯ беҳуда панд, 

Мо ба тарки дини худ гуфтан нахоҳем аз газоф [34, с. 526].  

Ё ҷои дигар ба ҳамин маънӣ ишорат мекунад: 

Зи ҳафтоду ду миллат кард Ҷомӣ рӯ ба ишқи ту, 

Бале, ошиқ надорад мазҳабе ҷуз тарки мазҳабҳо [34, с. 193]. 

Ҷомӣ дар абёти мазкур маслаки худ – роҳи ишқро муайян намуда, аз тамоми 

тариқу равишҳои дигар, ки дар дохили дини ислом падид омадаанд, дурӣ 

ҷустааст. Ин ҷо ибораи «ҳафтоду ду миллат» ишора ба ҳадиси ҳазрати Муҳаммад 

(с) аст, ки дар он гурӯҳу тоифаҳои ба ифроту тафрити зиёд дучоршуда дохил 

мешаванд. Ҷомӣ аз миёни ин миллату фирқаҳо роҳи Паёмбар (с) ва пайравони 

ҳақиқияшро ихтиёр намуда, онро «ишқ» гуфтааст. 

Ва ё шоир дар маснавии Лайлӣ ва Маҷнун ба ҳамон мазмун ишора кардааст: 

Ҳошо, ки аз ин раҳ истам ман, 

Ҷуз зинда ба ишқ нестам ман. 

Ҳар кас, ки на роҳи ишқ варзад, 

Дар мазҳаби ман ҷуз наарзад [37, с. 251]. 

Сахтиҳо дар роҳи ишқ 
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Роҳи вусул ба ҳаводиси ниҳоии ишқ нишебу фарози зиёд дорад, ки мебояд 

солик бар ҳама машаққату сахтиҳо ва дуриву ҳиҷрони он таҳаммул намояд. Ин 

ҳама сабру шикебоӣ дар азияту душвориҳои тариқи муҳаббат бар суханвари ориф 

хушу гуворо буда, эътимоди қавӣ дорад, ки ин талхиву машаққатҳо ширину 

кушода хоҳанд шуд. Чунонки, Ибн ал-Фориз дар абёти зерин аз сабру тоқат ва 

самараи он умедворона чунин мегӯяд: 

  [34 ,17] حميدَةِ  غير   َعنكِ  ، ولكنْ  عليكِ       حميدة   ، َهواكِ  في ، اصِطباري وع قبى

(Тарҷума: ғояти сабрам дар ишқи ту хуш аст, аммо сабри дурии ту бароям 

накӯ нест.) 

    

ْبر   اذ  أذى   إذنْ  أراه   ِعْندي      ، وَعلَْيِهِم،  م  عنه   َصْبر   والص    [21 ,17]  أزَّ

(Тарҷума: сабр аз ӯ талх аст, аммо сабрро бо машаққатҳояш босамар 

мебинам.) 

    

  [135 ,15] تَْحل و َمراَرتَه   ِعندي أبدا   أرى      ، وعليك م ،  عنك م   َصبر   وَصبريَ 

(Тарҷума: сабр аз (дурии) ту талх аст, аммо тундии сабр (бар 

машаққатҳои висолат)-ро ҳамеша гуворо мебинам.) 

 Абдурраҳмони Ҷомӣ ин мазоминро чун Ибн ал-Фориз ин гуна ба қалам 

додааст: 

Ҳама чизе бувад ҷамил аз Ту, 

Локинн-ас-сабра анка ғайру ҷамил [48, с. 325] 

(Тарҷума: лекин сабри дурии ту зебо нест.) 

   

Эй шикебо, на дили мо аз Ту, 

Аз ҳама сабр хуш аст, илло аз Ту [48, с. 437]. 

   

Сабр аз ҳама некӯвон тавонам, 
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Лек аз Ту наметавонам, эй Дӯст! [48, с. 324] 

Аз абёти Ҷомӣ низ бармеояд, ки ӯ тавони машаққатҳову азият дар роҳи 

ишқро дошта, чунин сабрро некӯ медонад, аммо тоқати сабри ҷудоиро надошта, 

онро накӯ намешуморад. Дар баробари мазмуну муҳтавои муштараки абёти 

орифон, инчунин қаробати лафзии абёт низ ба назар мерасад. 

Ибн ал-Фориз дар қасидаи «Тоияи кубро» низ ранҷу мусибатҳои роҳи ишқро 

чунин маънидод кардааст: 

زني،   [32 ,17]بليَّتي بعض   أيُّوبَ  بلى وكلُّ       أقلَّه ،  بثَّ  يعقوب   ما وح 

(Тарҷума: Ғами ман чунон аст, ки ғами Яъқуб (а) камтар аз он аст ва 

тамоми балоҳои Айюб (а) андаке аз балои ман аст). 

Мавлоно Ҷомӣ мазмуни мисраи аввали байтро дар бахши рубоиёти девони 

«Хотимат-ул-ҳаёт» бо ғаму андуҳу ҳиҷрони зиёд ин гуна ифода ёфтааст: 

Умре дили ман зи шавқи Яъқуб тапид, 

Яъқуб бирафту рӯйи Яъқуб надид. 

Ранҷе, ки ба ман аз ғами Яъқуб расид 

Ҳаргиз Яъқуб аз ғами Юсуф накашид [35, с. 677].  

Мавлоно Ҷомӣ низ чун Ибн ал-Фориз ғаму дарди ҷудоии ёри худро аз ғами 

Яъқуб (а), ки дар фироқи Юсуф (а) кашидааст, бештар медонад ва ҳамеша шавқу 

рағбати висоли ёрро дорад, ки рӯзе чун Яъқуб (а) ба мурод хоҳад расид. Ин 

мазмун дар рисолаи «Ашиъъат-ул-ламаот»-и Ҷомӣ низ муфассал баён гардидааст 

[33, с. 24]. 

Расидан ба ишқ ва мартабаҳои он 

Орифон дар роҳи ишқ тамоми ранҷу балоҳо ва мушкилоту сахтиҳоро 

таҳаммул менамоянд ва дар охир ба мақоми волое расида, худро дар дарёи 

бекарони муҳаббати илоҳӣ ғарқу фано меёбанд ва танҳо зоти Ҳақро мебинанд, 

хостаҳои худро дар хостаҳои Худованд гум мекунанду дар иродаи Ҳақ фонӣ 

мешаванд. Ин ҳолатро орифон «фано филлоҳ» номидаанд, вале на ба он маънӣ ки 
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кору зиндагии худро раҳо кунад ва равобити иҷтимоӣ надошта бошад, балки дар 

тамомии кору равобити худ Худоро дар назар мегирад.  

Ибни Арабӣ дар бораи «фано филлоҳ» мегӯяд, ки соҳиби фано дар ҳоли 

фано ҷуз Ҳақро, ки ба айни ҳақ мебинад, чизи дигаре мушоҳида намекунад, на 

иштиҳое ба сӯйи чизе дорад ва на худашро мебинад, зеро худаш дар Худояш ғоиб 

шудааст [14, с. 192].  

Бархеҳо «фано филлоҳ»-ро «иттиҳод»-у «ҳулул» донистаанд, ки ба назари 

мутакаллимон чунин ҳолат маҳол аст, зеро иттиҳоди Худо бо ғайр нодуруст аст 

[80, с. 164]. Имом Ғаззолӣ гуфтааст, ки муроди суфия аз «иттиҳод» ба маъное ёд 

шуда, ки иттиҳоди ҳақиқӣ нест, балки иттиҳоди маҷозӣ аст [80, с. 165].  

Ибн ал-Фориз низ дар яке аз абёти худ ақидаи ҳулулро рад намуда, худро 

фаношудаи ишқи илоҳӣ меномад: 

 حل ِت... في إنَّها ، يمثلل وحاَشا      أق ْل،  أو ، أناِهيَ  : قولي عن ِحلت   متى

خيفَتي الض اللِ  أراجيف   تكون        تحقُّقي،  َظل   الحق ِ  ، وباْسمِ  وكيفَ   [50-49 ,17]  م 

(Тарҷума: ман кай эътиқоди ҳулул карда, гуфтаам, ки ман Ӯ ҳастам ва ё 

чунин гӯям, на, ҳаргиз чунин нагуфтаам, ки ӯ дар ман ҳулул кардааст.  

Чӣ гуна гумроҳон буҳтон бар ман мезананд, дар ҳоле ки ман дар ҷовидонагии 

исми Ҳақ собитам?) 

 Саидуддини Фарғонӣ дар «Мунтаҳо-ал-мадорик» зимни шарҳи абёти мазкур 

овардааст: «Чи гуна мазҳаби ҳулулро ба ман нисбат медиҳанд, дар ҳоле, ки исми 

Ҳақ, абадан собит аст, ки тағйиру бутлон нисбати Ӯ таъоло муҳол аст…» [83, с. 

395]. 

Мавлоно Ҷомӣ айнан мазмуни ҳамин абёти болоро ҷойи дигар чунин 

меорад: 

Балки ман ӯяму ӯ ман, ба масал, гарчи кашад 

Муддаӣ бар рухи имони ман аз куфр рақам [48, с. 367]. 

Чунончи, аз назари Имом Ғаззолӣ нисбат ба «иттиҳод» ва ё «фано филлоҳ» 

маълум гардид, Ҷомӣ барои ифодаи ин мазмун ибораи «ба масал»-ро ба кор 
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бурда, мегӯяд, ки ман аз ҷиҳати маҷоз ба «иттиҳод» расидам, яъне дар ишқи 

илоҳӣ фано шудам, аммо муддаиён куфрро бар ман нисбат медиҳанд. 

Шоири орифро лозим меояд, ки дар роҳи расидан ба ниҳоят-ун-ниҳоёт 

мартабаҳоеро сипарӣ намояд, то ба мақсуди аслии хеш бирасад. Саидуддини 

Фарғонӣ дар шарҳи арабии қасидаи «Тоияи кубро» ин мартабаҳоро чаҳорто 

хондааст, ки иборатанд аз муҳаббат, тавҳид, маърифат ва таҳқиқ [83, с. 144]. 

Ибн ал-Фориз ин василаҳои чаҳоргонаро, ки бо ин ҳадис алоқаманданд: « إن

هللا قال: من عادى لي وليا  فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال 

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت  سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي  

 Худованд) [с. 1185 ,24] «يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لعطينه، ولئن استعاذني لعيذنه 

фармуда: «Ҳар кӣ бо дӯсти ман душманӣ кунад, ман бо ӯ ҷанг эълон мекунам ва 

он чӣ, ки бандаамро ба ман наздик мекунад ва дӯсташ медорам, фаризаҳои ман 

аст. Ҳар вақте бандаам бо нофилаҳо ба ман наздик шуд, қро зиёдтар дӯст 

медорам. Пас, агар дӯсташ доштам, гӯшаш мешавам, ки бо он мешунавад ва 

чашмонаш мешавам, ки бо он мебинад ва дастонаш, ки бо он даст мегирад ва 

пойҳояш мешавам, ки бо он меравад. Агар аз ман чизе талабад, медиҳамаш ва 

агар аз ман кӯмак ҷӯяд, ёриаш мекунам), дар ашъори худ чунин изҳор медорад: 

،  ، ات ِحادي في ، حديث   وجاءَ   ضعيفةِ  غير   النَّقلِ  في روايته        ثابت 

ب ِ  ي شير    فريضةِ  أداءِ  أوْ  ، بنفلٍ  إليه      ٍب تقر   بعدَ  ، الحق ِ  بح 

،  اإلشارةِ  تنبيهِ  وموِضع     [80 ,17] الظَّهيرةِ  كن ورِ  ، َسْمعا   له   نت  بك      ظاهر 

(Тарҷума: ҳадисе дар мавзуи иттиҳод ворид шудааст, ки ривояти он дар 

нақл собит асту заиф нест.  

Он ба муҳаббати Ҳақ вақте далолат мекунад, ки банда бо нофилаҳо ё адои 

фаризаҳо ба ӯ наздик шавад.  

(Дар ин ҳадис) мавзеи ишораташ ошкорост, ки қавли «барои ӯ шунавоӣ 

бошам» ҳамчун нури муҷаллост.) 

Мавлоно Ҷомӣ мартабаҳои чаҳоргонаи ишқро, ки «қурби навофил», «қурби 

фароиз», «қоба қавсайн» ва «ав адно» аст, чунин баён намуда, ки ҳар кӣ танҳо ба 

навофил пойбанд бошад, ӯро мартабаи қурби навофил, ҳар кӣ фақат ба фаризаҳо 
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машғул бошад, мартабаи қурби фароиз ва ҳар кӣ аз навофилу фаризаҳо бидуни 

тақайюде чангзананда бошад, мартабаи ҷамъ-ул-ҷамъ ё «қоба қавсайн» ва охир 

ҳар киро аз ин се аҳвол канора ва ба ҳар як аз қурбайн зоҳир шаваду байни онҳо 

ҷамъ бошад, ба мартабаи «ав адно» соҳиб гардидааст [33, с. 15-16]. 

Инчунин Ҷомӣ аз ин мартабаҳо дуи аввалро дар маснавии «Силсилат-уз-

заҳаб» (дафтари дуюм) зикр карда, мартабаи қурб бо навофилро чунин 

овардааст: 

Ҳар киро дида не ба Ҳақ биност, 

Дидаи ӯ ба диди Ҳақ на сазост. 

То нагардад ба ҳукми «бӣ йубсир», 

Дидаи ту ба айни Ҳақ нозир. 

Нест имкон ҷамоли Ҳақ дидан, 

Гул зи боғи шуҳуди Ҳақ чидан. 

Чун ту созӣ равон зи нофилаҳо, 

Ба диёри қабули қофилаҳо. 

Бар қувои ту ваҳдату итлоқ 

Ғолиб ояд ба қадри истиҳқоқ. 

Чашму гӯшу забони ту ҳар як 

Айни ҳастии Ҳақ шавад бешак. 

Васфи имкон шавад дар ӯ мағлуб, 

Мунсабиғ ёбиаш ба ҳукми вуҷуб. 

Феълу идрок дар ҳама ҳолат, 

Ба ту бошад музофу Ҳақ олат. 

Гардадат пеши суфиёни киром 

Мутақарриб ба қурби нофила ном [36, с. 278]. 

Мартабаи қурби фароизро бошад, дар идомаи ҳамин маснавӣ шарҳ дода, 

мегӯяд: 

Ва гар он рутбаат шавад ҳосил, 

Ки ту олат шавиву Ҳақ фоил. 
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Ҳарки урфи муқаррабон донад, 

Аҳли қурби фароизат хонад [36, с. 278]. 

Сипас, мартабаи «қоба қавсайн»-ро ин гуна васф мекунад: 

В-ар кунӣ ин ду қурбро бо ҳам 

Ҷамъ, бошӣ ягонаи олам. 

Нақди қурбайн ҳосили ту бувад. 

«Қоба қавсайн» манзили ту бувад [36, с. 278]. 

Мартабаи охир-мақоми «ав адно»-ро чунин меситояд: 

В-ар зи ҳиммат каме баланд равӣ, 

Ки муқайяд ба ҷамъ ҳам нашавӣ. 

Даварон бошадат дар ин се мақом, 

Бетақайюд ба қайди ҳеҷ кадом. 

По зи олӣ ниҳӣ сӯйи аъло, 

Сарфарозӣ ба авҷи «ав адно». 

Ин мақоми набист в-он ки қавӣ, 

Бошад андар варосати набавӣ. 

Ҳаббазо орифе зи худ раста, 

Ба мақомоти қурб пайваста. 

Шуда аз қайди хештан мутлақ, 

Зоти ӯ васфи ӯ шуд ҳама ҳақ [36, с. 278-279]. 

Васфи маю шароб 

Яке аз мавзуъҳои боризи эҷодиёти Мавлоно Ҷомӣ, ки таъсири намоёни 

ашъори Ибн ал-Фориз дар он равшан ба мушоҳида мерасад, васфи маю шароб, 

тавсифи қадаҳу паймона ва нӯшидани шароби муҳаббати аз ғайри дарахти ангур 

омодашуда мебошад. 

Рамзи «хамр» дар адабиёти ирфонӣ таърихи дерина дорад. Хамр ва ғазали 

хамрия ба василаи орифони соҳибзавқ дучори таҳаввул гардида, ба сурати яке аз 

муҳимтарин ва мутадовилтарин рамзҳои ирфонӣ дар осори аҳли тасаввуф 
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шинохта шудааст. Нишонаҳои ин таҳаввул, зоҳиран, дар қарни VIII-ХIV ва ба 

тадриҷ ба шакли такомул табдил ёфта, ба сурати ниҳоии худ мерасад. 

Мавзуи ташаккулу таҳаввули майи ирфониро дар адабиёти форсу тоҷик 

муҳаққиқи ватанӣ Ш. Суфиев дар монографияи худ «Вино в персидско-

таджикской литературе: эволюция смысла» мавриди таҳқиқу баррасии васеи 

илмӣ қарор додаааст  [153]. 

Бояд қайд кард, ки хамр ва рамзи он дар ашъори Ибн ал-Фориз ба гунае аз 

дигар ашъори хамриявӣ фарқ дорад. Рамзи хамри орифона дар қасидаи маъруфи 

«Хамрия»-и ӯ ба авҷи камол расидааст. «Хамрия» дарбаргирандаи маорифу 

таҷрибаҳои руҳии сарояндаи он аст. Шайх Ҳасан ал-Буринӣ дар ибтидои шарҳи 

ин қасида фармуда, ки «пояи ин қасида бар истилоҳоти суфия устувор аст. Онҳо 

[суфиён] дар ибороти худ асмову авсофи хамрро зикр мекунанд, вале муродашон 

маорифу ваҷд ва муҳаббатест, ки Худованд бар ҷони онон ифода мекунад» [168, 

с. 245]. 

Нӯшидани шароб, хамр, ваҷди орифон аз мақому манзалати волое гувоҳӣ 

медиҳад, ки эшон бар қурбату висол расида ва авроқи онҳо дар дарёҳои 

пуршарру шӯри ишқ ворид гаштааст. «Ҳар гоҳ ориф дар унс мустаҳлик шаваду 

дар дарёи худ фурӯ равад ва маҳбуби ҳақ гардад, Худо ба наъти ҷамол ба ӯ 

наздик мешавад ва ӯро аз шароби висол чандон менӯшонад, ки муҷиби валаҳу 

фараҳ ва бақо мегардад» [252, с. 107]. 

Ба қавли Ш. Суфиев вақте аҳли тасаввуф, аз ҷумла Ибн ал-Фориз ба ваҷд 

меомаданд, он маъниеро ифода мекарданд, ки маъмулан қобили ифодаи он 

имконнопазир буд [153, с. 213]. 

Ибн ал-Фориз тамоми ваҷди руҳиву васли ёрро дар рамзи нӯшидани шароб 

дар қасидаи «Хамрия» дарҷ гардонидааст, ки аз байти аввали он маълум аст. 

Зикри васфи шароб ва нӯшидану маст шудан аз он дар ашъори Мавлоно 

Ҷомӣ чун Ибн ал-Фориз рамзи қурбу висолу дидори ёр аст. Ба андешаи Ҷомӣ, 

чун аз майи ишқ нӯшӣ ва дар дарёи муҳаббати илоҳӣ ғарқ шавӣ, дидори рӯйи ёр 

муяссар гардад. Чунонки худ бар ин қавл таъкид кардааст: 

Хуш он, ки шавам масту ба сӯят гузарам, 
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Густох оям ба моҳи рӯят нигарам. 

Кай ҳуққаи лаъли дурфишонам бӯям, 

Кай ҳалқаи ҷаъди мушкбӯят шумарам [49, с. 127].  

Нишонаи мазомини муштарак ва аз лиҳози лафзу маъно яксон будани 

мавзуоти васфи шаробу мастӣ дар ашъори шоирон машҳуд аст. Масалан, байти 

аввали қасидаи «Хамрия»-ро Мавлоно Ҷомӣ чунин маънидод кардааст:  

Будем он рӯз дар ин майкада аз дурдкашон, 

Ки на аз ток нишон буду на аз ток нишон [34, с. 654]. 

Чунончи маълум аст, мазмуни он айни мазмуни байти Ибн ал-Форизро 

ифода кардааст. Ғайр аз ин, ба ҳамин маънӣ дар мақтаи ғазали 95-уми девони 

«Воситат-ул-иқд» оварда шудааст: 

Таъни майхории Ҷомӣ чӣ занӣ, к-ӯ зи азал 

Бе маю майкада аз ишқи ту маст омадааст [35, с. 133]. 

Ҷомӣ низ чун орифи араб мастиву беҳуш шудан аз ишқро азалӣ дониста 

мегӯяд, ки майхорагиву дурдкашонии ман аз ишқу ёди маҳбуб аст, ки он замон на 

аз маю майхона ва на аз ток ҳеҷ нишоне набуд. Муроди Ҷомӣ ва Ибн ал-Фориз аз 

ин замон рӯзи мисоқ аст, ки Худованд бар арвоҳи халоиқ нидо намуда, ки «Оё 

ман Парвардигори шумо нестам?». Онҳо дар ҷавоб гуфтаанд, ки «Бале, 

Парвардигори мо ҳастӣ!».  

Дар баробари мушобаҳати маъноӣ монандиҳои лафзӣ низ дар эҷодиёти 

орифон мушоҳида мегардад. Чунончи Ибн ал-Фориз дар яке аз байтҳои худ 

меорад: 

، البَدر   لها ،  وهيَ  كأس  ها  شمس  ، وكمْ       ي دير  ِزَجتْ  إذا يَبدو ِهالل    [97 ,17] نَجم   م 

(Тарҷума: он моҳ ҷоме дорад, ки он офтобро идора мекунад ва чун бо ҳам 

омехта гардад, сайёраҳое падид оянд).  
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 Мавлоно Ҷомӣ бошад дар яке аз ғазалҳое, ки дар татаббуи ғазали машҳури 

Ҳофиз «Ало ё айюҳассоқӣ…» сурудааст, мазмуни байти болоро дар байти 

муламмаи хеш чунин баён доштааст: 

Ҳилолулкаъси лам такмул би шамсирроҳи каммилҳо, 

Ки гардад чун шавад пур ин маҳи навбадр маҳфилҳо [35, с. 468] . 

Бояд гуфт, ки офтобу моҳу ситорае, ки дар абёт гузашт, хусусияти 

нурбахшиву рахшандагӣ доранд. Рӯшноии моҳ аз офтоб сарчашма мегирад ва гӯё 

офтоб ба ин васила моҳро идора мекунад, ин ҷо маю мудома маърифату шинохти 

илоҳист, ки нурафшонӣ мекунад. Ҳасан ал-Буринӣ дар шарҳи байти зикрёфтаи 

орифи араб меорад: «Мудома маърифати илоҳист, ки нурҳояшро ба тамоми 

коинот равона месозад. Аммо «ҳилол»-е, ки офтоб онро идора мекунад, мунтаҳои 

маърифат монанди саҳобагони Паёмбару муридони орифонанд. Ҳангоме ки 

маърифати ладунӣ бо мадорики шаръии динӣ омехта мешавад, чӣ басо нурҳое 

ҳосил мегардад, ки асҳоби ман ба ин васила роҳнамоӣ меёбанд» [169, с. 246]. 

Байти дигаре аз ин девон низ мушобеҳи байти зикршудаи арабист: 

Моҳи навсоғар офтоби май аст, 

Моҳи нав з-офтоб пур гардад [35, с. 564]. 

Мавлоно Ҷомӣ инчунин дар «Шарҳи рубоиёт»-и худ овардааст: 

Хуршеди фалак ба нури хеш аст мунир, 

Ҷирми қамар аз партави ӯ нурпазир. 

Равшан ба худ аст нур агар ақли хабир 

Афзун ниҳадаш зи меҳру маҳ, хурда магир [49, с. 45]. 

Мавлоно Ҷомӣ зимни шарҳи рубоии зикрёфта се мартабаи нурониятро зикр 

карда, мартабаи сеюмро, ки ба қавли шоири ориф болотарин мартабаҳост, чунин 

овардааст: «Мартабаи сеюм он аст, ки ба зоти худ равшану зоҳир бошад, на ба 

нуре, ки зойид бошад бар зоти вай чун нур, чу бар ҳеҷ оқил пӯшида намонад, ки 

нури офтоб торик нест. Балки ба зоти худ равшану зоҳир аст, на ба нури дигар, ки 

зоти вай қоим бошад» [49, с. 45]. 
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Ибн ал-Фориз қасидаи «Тоияи кубро»-ро ҳам бо васфу зикри ҷоми шароб ва 

таҷаллии он оғоз кардааст: 

ميَّ  سقتني  [31 ,17]   جلتِ  الح سنِ  عنِ  َمن محيَّا وكأسي      مقلتي،  راحةَ  الحب ِ  اح 

(Тарҷума: (маҳбубаам), ки бароям оромиши чашмон аст, аз шароби 

муҳаббат нӯшонидам ва ҳол он ки қадаҳам, чеҳраи онест, ки дар зебоӣ ҳамто 

надорад).  

 Мавлоно Ҷомӣ аз лафзу маънои байт чунин баҳраманд гардидааст: 

Шуд дар қадаҳи саҳбо аксе зи рухат пайдо, 

Қад ашрақатид-дунё мин каъси ҳумайёно [34, с. 192]. 

Байт аз ғазали девони аввали шоир буда, шабоҳату қаробати он бо байти 

арабӣ ошкоро ҳувайдост. 

Ҳар ду шоири ориф боданӯшиву қадаҳбардорӣ ва нӯшидани майи 

муҳаббатро рамзи дидори ёр маънӣ карда, рухи маъшуқро дар қадаҳи шароби 

ишқ мебинанд. Ҳофиз низ ба ин маънӣ хеле накӯ ишорат кардаст: 

Мо дар пиёла акси рухи ёр дидаем, 

Эй бехабар, зи лаззати шурби мудоми мо [62, с. 12]. 

Албатта, чун маъшуқ дар қадаҳ таҷаллӣ кунад, тамоми дунё аз асари 

нуронияти ӯ равшану дурахшон гардад. Ҷомӣ дар шарҳи байти орифи араб 

гуфтааст: «Соқии ман дар нӯшидани шароби муҳаббат назари ман бувад ва ҷоми 

ман рӯйи дилороме, ки зоти мутаолисифаташ аз нисбати ҳусн, ки мулоимати 

авсофу ахлоқ ё муносибати аҷзову аъзост, муқаддасу муаллост» [31, с. 68-69]. 

Воқеан, чун зоти мутаолӣ ҳар ҷое таҷаллӣ кунад, ҳама зулумоту торикиҳо, 

бадиву нохубиҳоро маҳв месозад ва ин ҳолат бар суфиён аёну маълум аст. 

Муҳаққиқ Ш. Суфиев вобаста ба ҳамин масъала ишора мекунанд, ки қадаҳи 

ирфонӣ мавзеи таҷаллии ғайбҳост, ки аҳволи ориф ва ё ҳастии ҷаҳонро ифода 

мекунад ва ин василаест барои расидан ба муҳаббати илоҳӣ [153, с. 226-227]. 
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Мавлоно Ҷомӣ таҷаллии нури илоҳиро дар «Шарҳи рубоиёт» чунин ба қалам 

додааст: 

Нуре, ки бувад ҷаҳон аз ӯ моломол, 

Машҳуди дилу дида бувад дар ҳама ҳол. 

Таҳсили шуҳуд он чи машҳуд бувад, 

Дар қоидаи ақл маҳол аст, маҳол [49, с. 52]. 

Ҳамчунин, дар абёти зерин мазомини муштараки дигаре мушоҳида 

мегардад, ки аз таъсирпазирии Мавлоно Ҷомӣ аз ашъори Ибн ал-Фориз шаҳодат 

медиҳад. Ибн ал-Фориз дар қасидаи «Хамрия» овардааст: 

  [143 ,15]    اإلثم   عنديَ  ، تَرِكها في ، الَّتي َشِربت        وإنَّما ،  كالَّ  ! اإلثمَ  شِربتَ  : وقالوا

(Тарҷума: гуфтанд, ки ту шароби гуноҳ нӯшидӣ! Ҳаргиз, чунин нест, ман он 

шаробе нӯшидам, ки тарки он бароям гуноҳ аст.) 

 Мавлоно Ҷомӣ мазмуни ин байтро дар яке аз абёти ғазалиёташ чунин зикр 

намудааст: 

Май ба фатвои шаръ гашта ҳаром 

В-аз каффаи ӯ ҳалол мебинам [39, с. 101].  

Шоир дар ин абёт майи заминии шаробхоронро аз нигоҳи шариат ҳукм 

карда, барои худ майи орифонро ҷоиз медонад. Мурод аз ин шароби урафо 

висоли ёру дидори таҷаллиёти раббонӣ буда, бо қалб эҳсос мешавад ва орифон аз 

нӯшидани чунин навъ шароб ҳаргиз худдорӣ намекунанд. Мавлоно Ҷомӣ зимни 

шарҳи байти суханвари ориф фарқияти шароби гунаҳкорон ва шароби аҳли 

ишқро ин гуна тамйиз кардааст: «Мурод бо он мудома [май] хамрест, ки дар 

луғат аз он ба исм [гуноҳ] таъбир намоянд ва дар шариат шароби сувариву хамри 

ангурӣ, ки шурби он натиҷаи залол асту шориби он мустаҳиққи азобу накол, пас 

радъу манъи он ҷамъ мекунад, ки калло ва ҳошо, ки ман ҳаргиз аз он май 

ошомам, ё бо шурби он оромам. Ман шароб аз ҷоми муҳаббат нӯшидаам ва дар 

мудовамат бар шурби он кӯшидаам, тарки ин шароб наздики ман гуноҳ аст ва 

торики шурби он дур аз машраби ҳӯшмандони огоҳ» [49, с. 176]. 
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Тавсифи қалб 

Қалб ва замир назди орифон машъалаи илоҳӣ ва маҳалли илҳом мебошад. 

Дил олатест, ки ориф ба василаи он, на танҳо ба Худо ва асрори илоҳӣ, балки ба 

ҳар чизе, ки дар таҳти унвони «олами ботин» дохил бошад, маърифат ҳосил 

мекунад. Мақсуд аз дил дар истилоҳи ирфонӣ, на он лаҳми санавбарист, ки дар 

тарафи чапи сина қарор дорад, чунонки Имом Ғаззолӣ гӯяд: «Лафзи дил бар ду 

маънӣ итлоқ мешавад: яке он гушти санавбаршакл, ки дар тарафи чапи сина ҷой 

дорад ва ин дил дар баҳоим, балки дар мурдагон низ мавҷуд аст…; ва дигаре он 

латифаи раббониву руҳонист, ки бо он қалби ҷисмонӣ ба наҳве иртибот ва 

тааллуқ дорад ва ин латифа ҳақиқати инсон аст ва дар вуҷуди инсон мудрик» [79, 

с. 7-8]. 

Мурод аз диле, ки орифон итлоқ мекунанд, ҳамон дилест, ки латоифи 

руҳониву таҷаллии раббонист, ки бо қалби санавбарӣ дар алоқаву иртибот аст. 

Ибн ал-Фориз ва Мавлоно Ҷомӣ қалбро ҳамчун таҷаллиёти асрори илоҳӣ 

ном бурда, дар ашъорашон зиёд истифода намудаанд. Аз ҷумла, орифи араб дар 

яке аз қасидаҳояш қалбро чунин баён намудааст: 

ك مْ    [120 ,17]  التَّجل ِي طور والقلب      َضميري،  في وِسرُّ

(Тарҷума: асрори шумо дар замири ман аст ва қалб Тур (оина)-и таҷаллӣ 

аст.) 

Хитоби ҷамъе, ки дар байт омадааст, хитоб ба ҳазрати илоҳӣ ва таҷаллиёти 

самовӣ дар тамоми ашёи ҳиссиву маънавист [169, с. 338]. 

Ибн ал-Фориз қалбашро маҳалли кашфу илҳом ва манзари таҷаллии илоҳӣ 

ном бурда, онро ба кӯҳи Тур, ки нури илоҳӣ он ҷо ба Мӯсо (а) таҷаллӣ мекард, 

ташбеҳ намудааст. 

Мавлоно Ҷомӣ дар абёти зерин дилро мазҳари асрор ва матраҳу ҷои анвор 

медонаду мегӯяд: 

Мазҳари асрор дил омад, на дил, 

Матраҳи анвор дил омад, на дил [48, с. 318]. 
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Шоир дар ин байт ба қалби латифаи раббонӣ ва қалби санавбарӣ ишорат 

карда, анвору асрори раббониву руҳониро қалби латифу таҷаллигоҳи раҳмонӣ 

мешуморад. Ҷои дигар дар васфи дили ҳақиқӣ ин ду байтро нақл кардааст: 

Дил яке манзари раббонӣ, 

Хонаи девро чӣ дил хонӣ? 

Он ки дил ном кардаӣ зи маҷоз, 

Рав ба пеши сагони кӯй андоз [48, с. 589]. 

Ба андешаи Мавлоно Ҷомӣ низ қалб ду навъ аст, қалбе, ки манзари 

раббонист ва он моломол аз ишқу муҳаббати илоҳист ва қалбе, ки пур аз ғаразу 

ҳадафҳои вайрон ва орӣ аз ҳубби илоҳист, онро қалби маҷозӣ хондааст, ки лоиқи 

истеъмоли сагон мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ аз мавзуоти шеърии Ибн ал-

Фориз, чун изҳори ишқи илоҳӣ, васфи шароби муҳаббат, сабру таҳаммули роҳи 

муҳаббат, шавқу висоли ёр, ситоиши қадаҳи ишқ, мартабаҳои қурбу висол ва 

амсоли инҳо таъсир гирифтааст. 

Мазомини қасидаҳои Ибн ал-Фориз, махсусан ҳамон ишқи илоҳӣ ва васфи 

бодаву шароби муҳаббат ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ чунон таъсир намуда, 

ки дар тамоми анвои ашъори ӯ инъикоси ин маониро мушоҳида кардан мумкин 

аст. Ҷомӣ аз ин маонӣ баҳравар гардида, бо ҳунари баланди шоирӣ бар ашъори 

хеш зевари маънои тоза зам карда, худро ҳамчун беҳтарин гиреҳкушои уқдаҳои 

шеъри Ибн ал-Фориз муаррифӣ сохтааст. 

Ҷомӣ дар баробари таъсирпазирӣ аз мазомини ашъори Ибн ал-Фориз, 

инчунин, аз лафзҳои абёти қасоид ва таркибу ибораҳои машҳури он баҳравар 

гардидааст, ки ин нишона таъсири шеъри Ибн ал-Форизро ба эҷодиёти Ҷомӣ 

бештар ва равшантар нишон медиҳад. 

Баҳрабардорӣ аз бадеиёти ашъори Ибн ал-Фориз низ дар эҷодиёти Мавлоно 

Ҷомӣ бори дигар нуфузи ҳунари шоирии суханвари мисриро дар нигоштаҳои 

Ҷомӣ бозгӯ месозад. 
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Абдурраҳмони Ҷомӣ нисбат ба дигар қасоиди шоири мисрӣ, пеш аз ҳама, аз 

қасидаи «Тоияи кубро» таъсир гирифта, ба он ҳам шарҳ навишта ва ҳам онро ба 

назми форсӣ-тоҷикӣ тарҷума кардааст. Шарҳи «Тоия»-и Ҷомӣ нисбат ба шарҳҳои 

дигар саҳлу содатар аст. Ӯ дар ин шарҳ аз шореҳони форсӣ-тоҷикӣ ва арабиву 

туркии пеш аз худ истифода кардааст. Дар шарҳ асосан жанри рубоӣ ба кор 

рафтааст, ки аз ҳунари баланди шоирии ӯ дарак медиҳад. 

Тарҷумаи ин қасида дар таърихи адабиёт ва тасаввуфи форсӣ-тоҷикӣ як 

ибтикори бузург аст. Ҷомӣ 754 байти арабии қасидаро бо қофияи «то» дар шакли 

назм тарҷума карда, аз вожаву таркибот, қофиябандӣ ва поэтикаи қасидаи шоири 

араб истифода намудааст. 

Муҳаққиқони осори Ҷомӣ ва нусханависон аз ин тарҷума ном набурда, ҳеч 

маълумоте надодаанд. Аввалин маротиба соли 1997 донишманди маъруфи эронӣ 

Содиқ Хуршо дар асоси нусхаҳои хаттии «Куллиёт»-и Ҷомӣ дар ганҷинаи 

дастнависҳои Донишгоҳи адабиёти Қоҳира тарҷумаро таҳия кардааст.  

Ғайр аз ин шарҳи «Хамрия»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ низ аз ҷиҳати ҳаҷм ва 

шарҳи луғат аз тамоми шарҳҳои дигар афзалият дошта, сабку услуби вижаи он ба 

шореҳони минбаъда бетаъсир намондааст. 

Воқеан ҳам Абдурраҳмони Ҷомӣ таҳти таъсири ашъори Ибн ал-Фориз 

эҷодиёти худро рангину арзишманд гардонида,  дар шарҳу тавзеҳ ва саҳлу сода 

баён кардани мақсаду ғояти шоири мисрӣ саҳми бузург гузоштааст.  
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ХУЛОСА 

Ибн ал-Фориз дар радифи шоироне қарор гирифтааст, ки дар рушду 

таҳаввули адабиёти суфиёна саҳми назаррас дошта, ба эҷодиёти шоирони 

минбаъда, махсусан мероси адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ таъсир гузоштааст. Аз 

баррасии мавзуъ ва масъалаҳои он ба хулоса ва натиҷагириҳои зерин расидем: 

1. Ибн ал-Фориз шоири бузурги суфия, қабл аз ҳама, қасидасарои тавонои 

олами ирфон аст. Бо вуҷуди ҳаҷман хурд будани девони ашъори орифи араб 

(1793 байт), зебоиву латофат, мазмуну муҳтавои баланд ва ҳунари эҷоди ӯ 

донишмандону урафои минбаъдаро таҳти таъсири худ қарор дод. Қасида дар 

девони Ибн ал-Фориз мақоми намоёнро ишғол менамояд ва маҳз шарҳҳои зиёд 

бар қасоиди ӯ навишта шудаанд. Аз лиҳози бадеъ санъати таҷнис ва анвои он дар 

ашъори ориф истифодаи васеъ дошта, корбасти исмҳои хурду навозиш аз 

вижагиҳои умдаи шеъри ӯст [3-М].  

2. Шарҳҳои зиёде ба забони форсӣ-тоҷикӣ ва арабиву туркӣ ба ашъори 

Ибн ал-Фориз навишта шудаанд. Аз аввалин шарҳҳои қасоиди шоири мисрӣ 

шарҳи ба забони форсӣ-тоҷикӣ нигоштаи Саидуддини Фарғонӣ − «Машориқ-уд-

дарорӣ» мебошад [3-М]. 

3. Таъсирпазирии Абдурраҳмони Ҷомӣ аз адабиёти араб дар шаклҳои 

гуногун таҷассум меёбад. Дар баробари он ки ғазалиёт ва ё абёти муламмаи зиёде 

дар осори Ҷомӣ дида мешавад, зикри намояндагони маъруфи фарҳангу адабиёти 

араб дар эҷодиёти шоир ҷанбаи ахлоқӣ дошта, ҳар яке ба образҳои бадеӣ табдил 

ёфтаанд [5-М]. 

4. Таъсири мазмуну муҳтавои шеъри давраи ҷоҳилии араб, махсусан 

маъниҳои муаллақаҳо дар қасоиду ғазалҳои Мавлоно Ҷомӣ машҳуд аст. Ҷомӣ 

ҳамон анъанаи мавзуии қасидасароии давраи пешазислом, ки аз сайр дар биёбону 

саҳро ҷиҳати ҷустуҷӯйи маъшуқа, таваққуф бар диёри вай, ёди хотираҳои 

гузашта ва гиристан бар он иборат аст, дар назмияҳои худ бо диди дигар, 

ҷаҳонбинии орифона, баёни ишқи ҳақиқӣ ва ҳунари нотакрори шоирӣ сурудааст. 

Баъзе қасоиди Ҷомӣ аз лиҳози устухонбандӣ ба қасидаҳои давраи ҷоҳилӣ бисёр 

шабоҳат доранд ва тафовут танҳо дар мухотаби шоирон ба назар мерасад [1-М]. 
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5. Баҳрабардории Ҷомӣ аз адабиёти араб ва сарчашмаҳои динии он боиси 

эҷоди осори зиёди бузургҳаҷму пурмуҳтаво гардидааст. «Тафсири Қуръон», 

рисолаҳо дар тарҷума ва шарҳи аҳодис, достонҳои «Лайлӣ ва Маҷнун», «Юсуф ва 

Зулайхо», «Уяйна ва Райё» – яке аз маснавиҳои «Силсилат-уз-заҳаб», тарҷума ва 

шарҳи рисолаву қасоиди шоирони машҳури араб аз ҳамин қабиланд. Таъсири 

Қуръону аҳодис дар эҷодиёти шуарои классики форсу тоҷик, махсусан 

Абдурраҳмони Ҷомӣ ошкору ҳувайдост. Аввалин иқтибосоти қуръонӣ дар 

ашъори форсии Муҳаммад ибни Васиф (қ.III/IX) истифода шудааст, ки ба 

василаи «Таърихи Сиистон» ба мо расидааст [8-М]. 

6. Дар баробари он ки Мавлоно Ҷомӣ аз забону адабиёти араб баҳраманд 

гардидааст, ба ин фарҳангу адаб таъсир низ гузошта, мақоми бузургеро дар 

адабиёти араб соҳиб шудааст. Дар сарчашмаҳои муътабари асримиёнагиву 

муосири араб, таърихҳои адабиёти араб, донишномаву фарҳангномаҳо ва дигар 

рисолаву сарчашмаҳои тозӣ аз ҳунари шоириву орифӣ ва забоншиносияш ёд 

кардаанд. Нахустин сарчашмаи арабие, ки Мавлоно Ҷомиро миёни мардуми араб 

муаррифӣ кардааст, асари «аш-Шақоиқ-ун-нуъмония»-и Аҳмад ибни Мустафо 

Тошкубризода мебошад [9-М]. 

7. Вуҷуди нусхаҳои хаттии осори Абдурраҳмони Ҷомӣ дар китобхонаву 

осорхонаҳои машҳури кишварҳои арабӣ шуҳрати Ҷомиро миёни донишмандони 

араб нишон медиҳад. Ошноии хонандагони араб бо осори арабии Ҷомӣ маҳз дар 

асоси ҳамин нусхаҳои дастнавис сурат гирифта, баъдтар ба василаи тарҷумаҳои 

арабии осори ӯ ба мазмуну муҳтавои таълифоти форсӣ-тоҷикии ӯ фурӯ рафтанд 

[10-М]. 

8. Аввалин тарҷумаи арабии осори Ҷомӣ мансуб ба охири асри XV, 

тарҷумаи арабии «Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ил-қудс» аз ҷониби Тоҷиддин 

ибни Закариё Нақшбандии Ҳанафӣ (ваф. 1000ҳ./1612м.) мебошад. Баъдан 

тақрибан ҳама осори ӯ ба забони арабӣ ва дигар забонҳо тарҷума гардиданд. 

Инчунин, гулчини ашъори Абдурраҳмони Ҷомӣ дар китобу рисолаҳои дигари 

донишмандони араб ба забони арабӣ тарҷума шудаанд [7-М]. 
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9. Абдурраҳмони Ҷомӣ бо Ибн ал-Фориз ва осораш ошноии зиёд 

доштааст. Ин ду ориф тақрибан рӯзгори ба ҳам монандеро аз сар гузаронидаанд. 

Мавлоно Ҷомӣ бештар аз қасидаи «Тоияи кубро» таъсир пазируфта, ба он ҳам 

шарҳ навишта (танҳо 67 байт) ва ҳам онро ба каломи мавзуни форсӣ-тоҷикӣ 

тарҷума намудааст. Шарҳи «Тоия»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ нисбат ба дигар 

шарҳҳо саҳлу осонтар ба назар мерасад, зеро худи шореҳ пас аз мутолиаи 

шарҳҳои форсӣ-тоҷикӣ ва арабиву туркӣ тасмими шарҳи қасида кардааст. Ӯ дар 

шарҳи худ асосан аз жанри рубоӣ истифода намуда, дар ин замина барои тарҷума 

ва шарҳи абёти арабии «Тоия» 68 рубоӣ (ба истиснои рубоиёти муқаддима) эҷод 

сохтааст [4-М]. 

10. Тарҷумаи ин қасида як шоҳкории азиме дар таърихи адабиёт ва 

тасаввуфи форсӣ-тоҷикист. Ҷомӣ 754 байти арабии қасидаро бо қофияи «то» ба 

шеър тарҷума кардааст. Ӯ зимни тарҷумаи қасида аз вожаву таркибот ва 

қофиябандиҳои орифи араб васеъ истифода намуда ва дар аксар маворид он аз 

лиҳози зоҳири абёт барои омма ба гунае душворфаҳм менамояд. Чунин вижагӣ аз 

он ҷиҳат аст, ки мутарҷим қасидаро асосан барои дилбохтагони ишқи илоҳӣ, 

алоқамандону мухлисони Ибн ал-Фориз эҷод карда, ҳар як байтро бо абёти 

форсӣ-тоҷикӣ тарҷума сохтааст. Мутаассифона, муҳаққиқони осори Ҷомӣ ва 

нусханависон аз ин тарҷума ном набурдаанд. Бори нахуст соли 1997 донишманди 

маъруфи эронӣ Содиқ Хуршо зимни омӯзиши нусхаҳои хаттии «Куллиёт»-и 

Ҷомӣ, ки дар ганҷинаи дастнависҳои Донишгоҳи адабиёти Қоҳира, таҳти рақами 

393 маҳфуз аст, ба тарҷумаи қасидаи «Тоияи» дучор омада, онро мавриди омӯзиш 

ва таҳқиқ қарор дода, дар матбааи «Мероси мактуб» ба табъ расонид. Баъзе 

муҳаққиқон ба ин асар бо диди машкукона назар кардаанд, чун М. Ҷалолӣ, вале 

аксари муҳаққиқини дигар ба мисли М. Сокит, Ҷ. Ҷаҳонбахш, М. Муваҳҳидӣ, О. 

Навшоҳӣ, С. Мирқодирӣ, А. Мирқодирӣ ва дигарон онро ҳамчун манбаи 

боэътимод истифода кардаанд [4-М].  

11. Шарҳи «Хамрия»-и Мавлоно Ҷомӣ ҳам аз лиҳози ҳаҷм ва шарҳи луғату 

маъниофариҳо аз тамоми шарҳҳои дигари «Хамрия» бартарӣ дошта, сабку услуби 

вижаи он шореҳони минбаъдаро дунболи худ хондааст. Бархе аз рубоиётеро, ки 
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Мавлоно Ҷомӣ зимни шарҳи байтҳои қасида овардааст, ҳамчун тарҷумаи байт 

ифода ёфтаанд. Ҳамин вижагӣ боис гардида, ки шарқшиноси маъруфи рус Е.Э. 

Бертелс ҳар яке аз абёти қасидаи «Хамрия»-и Ибн ал-Форизро ҳамроҳ бо як 

рубоии Ҷомӣ оварда, унвонашро «Тарҷумаи «Хамрияи форизия» ли-л-Мавлоно 

Ҷомӣ» гузоштааст. Таҳқиқу муқобалаи мазомини рубоиёт бо абёти қасидаи Ибн 

ал-Фориз моро бар ин хулоса расонид, ки дар асл абёти дуюми рубоиёт, ба 

истиснои ду рубоии аввал, тарҷумаи асили абёти қасида буда, байтҳои аввали 

рубоиёт танҳо зикру васфи маю шароб аст [11-М].  

12. Мавзуоти шеърие, ки Ибн ал-Фориз ва Абдурраҳмони Ҷомиро бо ҳам 

мепайвандад, изҳори муҳаббати илоҳӣ, васфи шароби ишқ, таҳаммули 

душвориҳои роҳи муҳаббат, шавқу висоли ёри ҳақиқӣ, васфи паймонаву қадаҳи 

ишқ, расидан ба мартабаҳои қурбу висол, тавсифи қалбу замири ҳақиқӣ ва 

амсоли инҳоро ташкил медиҳанд [8-М]. 

13. Мавлоно Ҷомӣ дар радифи таъсирпазирӣ аз мазомин ва муҳтавои 

ашъори Ибн ал-Фориз аз шаклҳои зоҳирии абёти қасоид ва таркибу ибораҳои 

маъруфи он истиқбол намудааст, ки ин ҷиҳат таъсири шеъри Ибн ал-Форизро ба 

эҷодиёти Ҷомӣ боз ҳам возеҳтар нишон медиҳад [5-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

1. Аз таҳқиқу баррасии мавзуи мавриди назар маълум гардид, ки то ҳол дар 

адабиётшиносӣ ва шарқшиносии тоҷик масъалаи зиндагӣ ва фаъолияти Ибн ал-

Фориз, таъсиргузории ашъори ӯ ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ ва 

алоқамандии Ҷомӣ бо адабиёти араб таҳқиқоти мукаммале сурат нагирифтааст. 

2. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар тазкираи ирфонии «Нафаҳот-ул-унс мин 

ҳазарот-ил-қудс» ба шоири ориф Ибн ал-Фориз таваҷҷуҳи зиёд дошта, беш аз 

ҳама орифон паҳлуҳои зиндагӣ ва фаъолияти эҷодиву руҳии ӯро баён доштааст. 

Ин тазкира дар таҳқиқ, омӯзиш ва шинохти мақоми Ибн ал-Фориз саҳми 

арзишманд гузошта, минбаъд сарчашмаи асосии муҳаққиқони дигар қарор 

гирифтааст. 

3. Ибн ал-Фориз, воқеан ҳам дар сурудани ашъори ирфонӣ ва тараннуми 

ишқи илоҳӣ ба мартабаи баланде расида, бо лақаби «Султон-ул-ошиқин» 

муъруфият дорад. Ӯ аз ҷумлаи бузургтарин сарояндагони шеъри суфиёна аст. 

4. Девони Ибн ал-Фориз ҳаҷман бузург нест, балки маонии ирфонии он 

барҷаста ва шарҳҳои он хеле зиёд аст. Шарҳҳои шоири ориф ба забонҳои форсӣ-

тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ ва ғайра ба беш аз 50 адад мерасад. 

5. Мавлоно Ҷомӣ дар партави таъсири сурудаҳои Ибн ал-Фориз эҷодиёти 

худро рангину мазоминашро пурбор сохта, бо малакаи бузурги эҷодкориву 

шарҳдиҳӣ ҷузъиёти адабиёти арабро ба адабиёти форсӣ-тоҷикӣ интиқол додааст. 

Ҷомӣ мисоли пули устуворест, ки алоқаи ногусастание миёни ҳар ду фарҳангу 

адабиёт барқарор намудааст. 

6. Омӯзиш ва муайян сохтани мақоми Абдурраҳмони Ҷомӣ дар забону 

фарҳанг ва адабиёти арабӣ дар гузашта ва ҳозир аз мавзуотест, ки мебояд 

мавриди тадқиқу баррасии мукаммал қарор гирад. Ва майдон барои таҳқиқи 

илмии ин мавзуи хеле ҷолибу муфид аз ҷониби адабиётшиносони тоҷик, 

алалхусус арабшиносони тоҷик, басе густардаву фарох аст. 
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ف  .49 ابن فارض و در  "خمريه"لوايح در شرح قصيدة "و    "معلوا"جامی، عبد الرحمان. سه رساله در تصو 
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  ص. 415 –. 1403القاهرة: وزارة الوقاف و الشؤون الدينية،   –.  1ج.  .الرفاعي طه اسامة تحقيق و دراسة

عبد الرحمن بن أحمد الجامي / تحقيق و تعليق أحمد  / ]متن[ خرةعبد الرحمن بن أحمد. الدرة الفا ،الجامي .51

 ص.  58 –. 1422/2002القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  –أحمد عبده عوض. ح، عبد الرحيم الساي 

/   ن بن أحمد الجاميعبد الرحم / ]متن[ . شرح الجامي على فصوص الحكمبن أحمد الجامي، عبد الرحمن  .52

  536 –. 2003/ 1425بيروت: دار الکتب العلمية، –ه عاصم ابراهيم الکيالی ه و اعتنى بحضبطه و صح 

  ص.

/ ضبط و تحقيق   عبد الرحمن بن أحمد الجامي / ]متن[ . الفوائد الضيائيةبن أحمد ، عبد الرحمن اميالج .53

  527 –. 1430/2009إحياء التراث العربي، بيروت: دار  –. 1أحمد عزو عناية و علي محمد مصطفی. ج. 

  ص.

أحمد الجامي /  بن عبد الرحمن  /]متن[  عبد الرحمن بن أحمد. يوسف و زليخا: رؤية صوفية ،الجامي .54

 . ص  170 –.  2003دمشق: دار المنهل للطباعة و النشر،   –ترجمتها إلی العربية عائشة عفة زکريا. 

ة و تقديم محمد / عبد الرحمن الجامی / ترجم ]متن[ ع العشقالجامی، عبد الرحمن. لوائح الحق و لوام .55

  ص. 232 –.  2009القاهرة: المركز القومي للترجمة،  –عالء الدين منصور. 

  –/ عبد الرحمن الجامی / ترجمة عبد العزيز بقوش.  ]متن[  بسالأجامی، عبد الرحمن. سالمان و ال .56

  .ص  180  –. 2009القاهرة: المركز القومي للترجمة، 

عبد الرحمن بن أحمد الجامي /   / ]متن[ نس من حضرات القدسعبد الرحمن بن أحمد. نفحات ال ،الجامي .57

 ص. 585 –.  2010القاهرة: شركة المل للطباعة و النشر،  –مة لقصور الثقافية.  لعاترجمة عربية للهيئة ا

عبد  /  ]متن[ بت جامى، عبد الرحمن. لوامع جامى شرح قصيده خمريه ابن فارض در وصف راح مح .58

 ص.  92 –. 1341تهران: انتشارات بنياد مهر،  –اى حكمت أل أقا. تصحيح أق / به  الرحمن جامی

  ية الربعين من سورة البقرة آل. تفسير مال جامي من أول سورة الفاتحة إلى امن بن أحمد لرحعبد ا ،الجامي  .59

 . 2019بيروت: دار الكتب العلمية،  –رحمن. تحقيق عبد اللطيف عبد ال / عبد الرحمن بن أحمد الجامي /]متن[  

 ص.    208 –

بيروت: دار إحياء  –. 1ج.  .فة/ حاجي خلي  ]متن[ حاجي خليفة. کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون .60

 ص.  940 –.  1941التراث العربی، 

حياء بيروت: دار إ –. 2. ج. / حاجي خليفة ]متن[ حاجي خليفة. کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون .61

 ص.  2056-945 –  .1941التراث العربی، 
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تهران: انتشارات  – تصحيح بهاء الدين خرمشاهی. حافظ شيرازی /]متن[ /  حافظ شيرازی. ديوان حافظ  .62

  ص.  669–. 1373نلوفر، چاپ اول، 

محمد بن القاسم الحريري /  / ]متن[ الحريري، محمد بن القاسم. اللغاز للحريري و أحاجيه في مقاماته  .63

 ص. 127 –. 2002رة: مكتبة ابن سينا للنشر و التوزيع و التصدير، القاه –تهيئة و تقديم محمد إبراهيم سليم. 

/ شمس الدين الذهبي / تحقيق   ]متن[ هـ.  640-631لدين. تاريخ اإلسالم. حوادث و وفيات س االذهبي، شم .64

 ص.   665  –. 1998/ 1418بيروت: دار الكتب العربي،    –عمر عبد السالم تدمري. 

با تصحيح و اهتمام احمد /   محمد بن عمر الرادوياني]متن[ / البالغة  الرادوياني، محمد بن عمر. ترجمان .65

 ص.   263  –. 1362، اساطيرتهران: انتشارات  –. قاد ملک الشعراء بهارانتآتش و 

محمد بن قيس  / شمس الدين  ]متن[ الرازي، شمس الدين محمد بن قيس. المعجم فى معايير اشعار العجم .66

تهران: نشر علم،   –د الوهاب قزوينى و مدرس رضوى و سيروس شميسا. الرازي / به تصحيح محمد بن عب

 . ص  640 –. 1388

 ص.  640 –.  1337تهران: خاور، –/ دولتشاه سمرقندی.  ]متن[سمرقندی، دولتشاه. تذکرة الشعراء  .67

کتاب التلويحات و کتاب   ،بر الهيات  مجموعه مصنفات شيخ اشراق مشتملالسهروردى، شهاب الدين .  .68

پژوهشگاه علوم   ان:تهر –.  1شهاب الدين السهروردى. ج.  /  ]متن[ات و کتاب المشارع و المطارحات المقام

 ص.   541 –.  1373انسانی و مطالعات فرهنگی، 

عليه و  خليل أحمد السهارنفوري / علق  / ]متن[ السهارنفوري، خليل أحمد. بذل المجهود في حل أبي داود  .69

 ص.  160 –.  1428/2007مية، للكتب العبيروت: دار ا –. 19ج. وضع حواشيه. 

جالل الدين السيوطي / تحقيق   /  ]متن[ ريخ مصر و القاهرةتا السيوطي، جالل الدين. حسن المحاضرة في .70

 ص. 616  –. 1967/ 1387ط.  د.  . 1ج.  أبو الفضيل إبراهيم.

يوطي. مخطوطة  جالل الدين الس / ]متن[يائية ابن الفاِرض السيوطي، جالل الدين. البرق الوامض في  .71

 . 530. دار الكتب المصرية تحت رقم 1975جامعة الملك  سعود، 

فعي، اإلمام محمد بن إدريس. ديوان اإلمام الشافعي المسمى بجواهر النفيس في شعر اإلمام محمد بن  لشاا .72

اهرة: مكتبة الق –و تعليق و تقديم محمد إبراهيم سليم. اإلمام محمد بن إدريس الشافعي. / اعداد  /  ]متن[إدريس 

  ص. 160  –.  1409/1988ابن سينا للنشر و التوزيع و التصدير، 

/ ضياء الدين نصر هللا بن  ]متن[ء الدين، نصر هللا بن محمد. المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ضيا .73

 –لنشر. القاهرة: دار نهضة مصر للطباع و ا –. 3ج. محمد / قدمه و علق عليه أحمد الحوفي و بدوي طبانه. 

 ص.  324

أحمد بن   / ]متن[الدولة العثمانية اء طاشکبري زاده، أحمد بن مصطفی.  الشقائق النعمانية في علم .74

 .ص   520  –. 1975/ 1395بيروت :دار الکتب العلمية،  – مصطفی طاشکوبري زاده.
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/ أحمد  []متن ة و مصباح السيارة في موضوعات العلومطاشکبری زاده، أحمد بن مصطفی. مفتاح السعاد  .75

 ص.  405 –.  1405/1985بيروت :دار الکتب العلمية،  –. 1بن مصطفی طاشکبری زاده. ج. 

–. 6/ ابن حجر العسقالني / اعتنی به عبد الفتاح أبوغدة. ج.  ]متن[ العسقالني، ابن حجر. لسان الميزان .76

 ص. 640 –. 2002/ 1423بيروت: مکتبة المطبوعات اإلسالمية،  

–جمعه وضبطه وشرحه نعيم زرزور  / علي بن أبي طالب /  ]متن[ علي اإلمامان علي بن أبي طالب. ديو .77

 ص.  230  –. 1985/ 1405ت: دار الکتب العلمية، يروب

/ فخر الدين علی بن   ]متن[ علی صفی، فخر الدين علی بن حسين واعظ کاشفی. رشحات عين الحيات  .78

  , تهران  –. 1لی اصغر معينيان. ج. با مقدمه و تصحيحات و حواشی و تعليقات ع /حسين واعظ کاشفی 

 ص.   153+ 361

د. احياء علوم  .79 الی، محم  الی / ترجمه مؤيد  ]متن[ ينالد غز  د غز  د خوارزمی. ج.  / محم    – . 3الد ين محم 

 ص.  886  –. 1375تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

اإلمام أبو حامد الغزالي/  / ]متن[ السنى في شرح أسماء هللا الحسنى الغزالي، اإلمام أبو حامد. المقصد  .80

  ص. 184  –. 1984/ 1404قاهرة: مكتبة القرآن، ال –ثمان الحسيني. عدراسة و تحقيق محمد 

 ص. 677  –تهران: انتشارات نگاه.  –/ سنايى غزنوى.  ]متن[ غزنوى، سنايی. ديوان ثنايي غزنوى .81

بيروت: دار صادر،  –ق. / حمام بن غالب الفرزد  ]متن[ يوان الفرزدقالفرزدق، حمام بن غالب. د   .82

 ص.  433  –. 1966/ 1386

/ سعيد الد ين بن أحمد  ]متن[ ابن الفاِرض  ةن بن أحمد. منتهى المدارك في شرح تائي  د يالفَرغاني، سعيد ال .83

ر الكتب العلمية، بيروت: دا –. 1 ج.الفَرغانی / ضبطه و صححه و علَق عليه عاصم ابراهيم الكيالي. 

 ص.  496  –. 2007/ 1327

/ سعيد الد ين بن أحمد  ]متن[ فاِرض ال ابن ةرغاني، سعيد الد ين بن أحمد. منتهى المدارك في شرح تائي  الفَ  .84

بيروت: دار الكتب العلمية،  – .2 .جالفَرغانی / ضبطه و صححه و علَق عليه عاصم ابراهيم الكيالي. 

 ص.  334  –. 2007/ 1327

/ سعيد الد ين بن أحمد  ]متن[ ح تائي ه ابن فاِرض شر :سعيد الد ين بن أحمد. مشارق الد راری فَرغانی، .85

 –. 1398تهران: انتشارات انجمن فلسفه و عرفان،  –شتيانى. آمه و تعليقات سيد جالل الدين مقد فَرغانی / با 

 ص.  812

عبد   / ]متن[ شرح تائية ابن الفارض  :القاشاني، عبد الرزاق بن أحمد. كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر .86

 ص. 280 –.  2005العلمية،  كتب بيروت: دار ال –بن أحمد القاشاني / تحقيق أحمد فريد المزيدي.  الرزاق

سم العثمانی .87  ص.   614  –. 1431دمشق: دارالفرقان،  –. ]متن[ القرآن الکريم بالر 

.  القشيری / تقديم و تحقيق ابراهيم بوصينی معبد الکري / ]متن[لطائف اإلشارات  عبد الکريم. القشيری،  .88

 ص.  650 –.  2000القاهرة: دار الکت اب،  –
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/ داود بن محمود القيصري. مخطوطة   ]متن[ . شرح خمرية ابن الفاِرض مود القيصري، داود بن مح .89

 . 239. دار الكتب المصرية تحت رقم  1975جامعة الملك  سعود، 

القيصري / علَق عليه   / داود بن محمود  ]متن[ ابن الفاِرض الكبرى ةالقيصري، داود بن محمود. شرح تائي .90

 ص.  221  –. 2004/ 1325مية، لعلبيروت: دار الكتب ا –أحمد فريد المزيدي. 

داود بن محمود قيصري  /]متن[  قيصرى، داوود بن محمود. شرح قيصرى بر فصوص الحكم ابن عربى .91

 ص.  530  –. 1387ت مولى، تهران: انتشارا –ترجمه و تعليق محمد خواجوى.   /

آكاديم علوم   خطى/ عبد الغفور الری. نسخه خطى مركز ميراث  ]متن[ تکملة الکتاب  الری، عبد الغفور. .92

 . 482/2جمهورى تاجيكستان تحت رقم  

  –المتنبي.  ب يطال أبو أحمد بن الحسين /]متن[ أحمد بن الحسين. ديوان المتنبي  ب يطال أبو المتنبي.  .93

 ص.  583  –. 1983/ 1403للطباعة و النشر،  بيروت: دار بيروت 

لحسين بن الحجاج اإلمام مسلم. ج.  و ا/ أب  ]متن[ حسين بن الحجاج. صحيح مسلم بشرح النووياللم، أبو مس .94

 ص. 227 –بيروت: دار الكتب العلمية.  –.  15

–ام مسلم. / أبو الحسين بن الحجاج اإلم ]متن[ حسين بن الحجاج. صحيح مسلم بشرح النوويالمسلم، أبو  .95

 ص.  1200  – .2002/ 1421، بيروت: دار الكتب العلمية

/ أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. /   ]متن[  نسائيال النسائي، أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب. سنن .96

 ص.  360 –.  1426/2005-1425بيروت: دار الفكر،  –ضبط و توثيق صديقي جميل العطار. 

اهتمام و   محمد وطواط / رشيد الدين / ]متن[  السحر فی دقائق الشعر وطواط، رشيد الدين محمد. حدائق .97

 ص.   150 –. 1308تهران: مجلس،   –قبال. اتصحيح عباس 

  / ]متن[  شرح قصيده خمريه ابن فارض در بيان شراب محبت  :همدانى، امير سيد على. مشارق االذواق .98

  92 –. 1404/ 1362ن: انتشارات مولى، تهرا –امير سيد على همدانى / با مقدمه و تصحيح محمد خواجوى. 

 ص. 

/ اإلمام أبو محمد عبد هللا بن    ]متن[ رة اليقظانعب يافغي، اإلمام أبو محمد عبد هللا بن أسعد. مرآة الجنان وال .99

  335  –. 1997/ 1417بيروت: دار الكتب العلمية،  –. 4أسعد اليافغي. / وضع حواشيه خليل منصور. ج.  

 ص.   
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163 

101. Абдусаттор, А. Арабият ва адабиёти ғазнавиён [Матн] / А. Абдусаттор. – 

Душанбе: Адиб, 2001. – 220 с. 

102. Абдусаттор, А. Руъяти Қуръон дар шеър [Матн] / А. Абдусаттор. – Душанбе: 

Прогресс, 1997. – 76 с. 

103. Абдусаттор, А. Таърихи адабиёти араб. Китоби дуюм (Адабиёти аҳди Аббосӣ) 

[Матн] / А. Абдусаттор. – Душанбе: Шуҷоиён, 2010. – 260 с. 

104. Алавӣ, П. Тафсири сад байти Ҳофиз [Матн] / П. Алавӣ. – Душанбе: Шафақ, 

1992. – 40 с. 

105. Афсаҳзод, А. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дувуми асри XV [Матн] / А. 

Афсаҳзод. – Душанбе: Дониш, 1987. – 260 с. 

106. Афсаҳзод, А. Достони Лайлӣ ва Маҷнуни Абдурраҳмони Ҷомӣ [Матн] / А. 

Афсаҳзод. – Душанбе: Дониш, 1970. – 201 с. 

107. Афсаҳзод, А. Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони Ҷомӣ [Матн] / А. Афсаҳзод. –

Душанбе: Дониш, 1980. – 223 с. 

108. Афсаҳзод, А. Таҳаввули афкори Абдурраҳмони Ҷомӣ [Матн] / А. Афсаҳзод. –

Душанбе: Дониш, 1981. – 159 с. 

109. Афсаҳзод, А. Ҷомӣ – адиб ва мутафаккир [Матн] / А. Афсаҳзод. –Душанбе: 

Ирфон, 1989. – 180 с. 

110. Ғаффорова, У. Қиссаҳои «Қуръон» дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» (таҳқиқи 

муқоисавӣ-таърихӣ): дисс… докт. илм. филол.: 10.01.03 [Матн] / У. 

Ғаффорова. – Душанбе, 2004. – 345 с. 

111. Додобоев, Қ. «ал-Фавоид-уз-Зиёия» ё асари маъруф ба «Шарҳи Мулло Ҷомӣ» 

[Матн] / Қ. Додобоев // Номаи Ховаршиносон. (Маҷмуаи мақолаҳои илмии 

факултети забонҳои Шарқ. Труды ученых факультета Восточный языков). –

Хуҷанд: Нури маърифат, 2014. – С. 75-80.  

112. Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ [Матн] / Ҷамъкунанда ва тартибдиҳанда В. 

Асрорӣ. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1956. – 100 с.  

113. Зеҳнӣ, Т. Санъати сухан [Матн] / Т. Зеҳнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 302 с. 

114. Зиёев, С. Абдурраҳмони Ҷомӣ ва адабу фарҳанги араб [Матн] / С. Зиёев // 

Суханшиносӣ (маҷаллаи илмӣ) – Душанбе,  2015. №3. – С. 127-134.  



164 

115. Зоҳидов, Н. Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои VIII-IX (давраи арабизабонӣ) 

[Матн] / Н. Зоҳидов. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 444 с. 

116. Камолов, Ф. «Чиҳил ҳадис»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ва арзишҳои адабии он 

[Матн] / Ф. Камолов. – Хуҷанд: Ношир, 2014. – 188 с. 

117. Қаландарова, Р. Назаре ба тарҷума ва шарҳи Абдурраҳмони Ҷомӣ ба қасидаи 
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