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МУҚАДДИМА 

 

 Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Омӯзиши ҳамаҷонибаи таърихи адабиѐт ва 

гузаштаи пурифтихори тоҷикон аз ҳар ҷиҳат барои пажуҳишгарону 

алоқамандони он ниҳоят муҳиму зарур арзѐбӣ мегардад. Махсусан, адабиѐти 

нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII аз адабиѐти қарнҳои гузашта ва 

минбаъдаи он бо мухтассоти худ фарқ мекунад ва онҳоро аз нигоҳи шакл, 

муҳтаво, ҳунари суханофаринӣ айнан якранг шуморидан нодуруст аст. Таҳқиқи 

ҳаматарафаи адабиѐти нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII, жанрҳои адабӣ 

ва хусусияти онҳо, авзони жанрҳои адабӣ ва интихоби шуаро аз онҳо, қофия ва 

анвои он, корбурди  радиф, сабку услуби шоирон ва арзиши назариявию амалии 

онҳо аз аҳаммият холӣ наҳоҳад буд. Аз ин лиҳоз, дар маркази таҳқиқоти хеш 

баррасии поэтикаи осори ғиноии яке аз шуарои намоѐни нимаи дуюми асри XI ва 

ибтидои асри XII Адиб Собири Тирмизиро қарор додаем, ки дар он таҳқиқи 

масъалаҳои калидию меҳварии жанрҳои ғиноӣ, авзон ва интихоби шоир аз онҳо, 

қофия ва анвои он, корбурди радиф дар қасида, ғазал, таркиббанд, қитъа, рубоӣ, 

инчунин сабку услуби шоирро матраҳ ва ҳаллу фасл намудаем. Илова ба ин, ба 

таҳқиқи масъалаҳои мазкур маҳдуд нашуда, паҳлуҳои мухталифи ҳаѐт ва 

саргузашти фоҷиавии Адиб Собири Тирмизӣ, вазъи сиѐсиву иҷтимоӣ ва илмиву 

фарҳангии нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII, таҳқиқу таркиби жанрии 

нашрҳои муосири девон, мақоми ҳунарии Адиб Собирро дар шоирӣ бо 

навовариҳояш ба таҳлил гирифтаем. Умуман, дар адабиѐтшиносии тоҷик рӯзгор 

ва осори Адиб Собири Тирмизӣ аз дидгоҳи идеологияи сиѐсии Шӯравӣ таҳқиқ 

шудааст [56; 181, с. 81], ки таҷдиди он яке аз муҳиммиятҳои дигари диссертатсия 

мебошад. 

 Мусалламан, масъалаи вазн, қофия ва радифи шеър дар таҳқиқоти 

адабиѐтшиносони классику муосир ва пажуҳишгарони русу аврупоӣ ба таври 

ҷудогона ва зимнан баррасӣ шудааст, вале дар ҳеҷ кадоми онҳо вазну қофия ва 

радифи ашъори Адиб Собири Тирмизӣ бо мухтассоти худ таҳлилу таҳқиқ 

нагардидааст. Поэтикаи осори шоир аз мавзуъҳои тозаи таҳқиқнашуда буда, 
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пажуҳиши он ибтикороту навоварӣ ва ҳунару маҳорати эҷодии ӯро дар таърихи 

адабиѐти тоҷик муайян месозад ва таҳқиқи ҷомеи он кори арзишманду муҳим 

маҳсуб меѐбад. Ба ин масъала муҳаққиқи аҳволу осори Адиб Собир А. Абдуллоев 

ишора намуда, таъкид менамояд, ки пажуҳиши поэтика ва забону сабки ашъори 

Адиб Собир таҳқиқоти алоҳидаро талаб мекунад [56, с. 132]. 

Ашъори ғиноии адабиѐти давраи мавриди омӯзиш, хосса мероси Адиб 

Собир арзиши баланди адабӣ-эстетикӣ, илмию таърихӣ, шарҳиҳолиро доро 

мебошанд, ки пажуҳиши онҳо барои шинохтан ва донистани ин марҳилаи ҳаѐти 

фоҷиабори миллати тоҷик, илму фарҳанг, забон ва адабиѐт муҳим арзѐбӣ 

мегардад. 

 Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Роҷеъ ба ҳаѐту фаъолият ва мақому 

хусусиятҳои осори Адиб Собири Тирмизӣ аввалин муҳаққиқоне, ки маълумот 

додаанд, тазкиранависон: Муҳаммад Авфии Бухороӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, 

Алишери Навоӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ, Амин Аҳмади Розӣ, Лутфалибеки 

Озар, Ризоқулихони Ҳидоят, Волаи Доғистонӣ ва дигарон мебошанд.  

 Шоистаи таъкид аст, ки аз оғози асри XIХ сар карда, муҳаққиқону 

шарқшиносони русу аврупо, аз ҷумла, В.В. Бартолд, А.Е. Кримский, Е.Э. Бертелс, 

И.С. Брагинский, Э. Браун, Я. Рипка, Ҳ. Эте ва адабиѐтшиносони тоҷику эронӣ: 

С. Айнӣ, Х. Мирзозода, А. Абдуллоев, С. Саъдиев, М. Шаҳристонӣ, Саид 

Нафисӣ, Бадеуззамон Фурӯзонфар, Забеҳулло Сафо, Алии Қавим, Аҳмад Ризо 

Ялмаҳо, Муҳаммад Алии Носеҳ дар бораи ҳаѐту фаъолият ва баъзе хусусиятҳои 

осори Адиб Собири Тирмизӣ дар мақола, китобу рисолаҳои хеш иттилоъ 

додаанд. Бояд таъкид кард, ки адабиѐтшиноси эронӣ Саид Нафисӣ дар мақолаи 

«Хитобаи Адиб Собири Тирмизӣ» доир ба зиндагӣ, эҷодиѐт, мақоми шоирӣ, 

вафот ва баъзе мухтассоти осори шоир андешаҳои хешро баѐн намудааст [129]. 

 Аҳмад Абдуллоев охири солҳои 60-уми асри ХХ бо унвони «Адиб Собири 

Тирмизӣ» (1969) рисолаи илмие таълиф намудааст, ки паҳлуҳои ҳаѐт ва эҷодиѐти 

шоирро фаро мегирад. Дар рисолаи мазкур масъалаҳои ҷараѐни зиндагӣ, мероси 

адабӣ, хусусияти ғоявӣ ва баъзе қайдҳо оид ба услуб ва забони асарҳои Адиб 

Собири Тирмизӣ матраҳ гардидаанд [56]. Мавсуф «Осори мунтахаб» (1965, 1981) 
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-и шоирро бо алифбои кириллӣ, «Ашъори баргузида» (1983) (бо алифбои 

арабиасоси тоҷикӣ дар Душанбе) ва «Девони Адиб Собири Тирмизӣ» (1380 ҳ.) -

ро (бо алифбои арабиасоси тоҷикӣ дар Теҳрон) нашр намудааст.  

 А. Абдуллоев дар бораи рӯзгори Адиб Собир очерки илмӣ- оммавиеро бо 

унвони «Адиб Собири Тирмизӣ» (1983) низ таълиф намудааст, ки дар бораи ҳаѐт, 

фаъолият ва фоҷиаи ҳузнангези марги шоир маълумот медиҳад [59].  

 Ҳарчанд дар ин ду рисола паҳлуҳои зиндагӣ ва осори Адиб Собир мавриди 

баррасӣ қарор ѐфта бошанд ҳам, бо вуҷуди он то ҳол дар зиндагинома ва осори 

шоир нуктаҳои мавриди пажуҳиш қарор нагирифта зиѐд ба мушоҳида мерасанд, 

ки дар шарҳи ҳол ва таснифи осори шоир ба баррасии ин масъалаҳо таваққуф 

намудаем. 

 Аз муҳаққиқони рус Е. Э. Бертелс дар китобаш «Таърихи адабиѐти форсӣ-

тоҷикӣ» аз шоир ном бурда, қасидаҳояшро аз ҷиҳати бадеият таҳлил намудааст 

[72, с. 563-565]. 

 Аслан, пажуҳишҳои алоҳида оид ба баҳру авзон ва қофияву радифи осори 

Адиб Собири Тирмизӣ сурат нагирифтааст. Аз арузшиносон танҳо Парвиз 

Нотили Хонларӣ дар китобаш «Таҳқиқи интиқодӣ дар арузи форсӣ ва чигунагии 

таҳаввули авзони ғазал» дар баробари интихоби ғазал аз дигар шоирон аз осори 

Адиб Собири Тирмизӣ низ 27 ғазалро интихоб намуда, авзони онҳоро муайян 

намудааст [169, с. 149]. 

 Мавриди зикр аст, ки дар диссертатсия бо дарназардошти вазъи сиѐсӣ, 

илмӣ ва фарҳангӣ, таъсири муҳити сиѐсӣ-иҷтимоӣ ба ҳаѐту зиндагӣ, нашрҳои 

муосир ва таркиби жанрии девон, сохту устухонбандӣ ва мамдуҳони шоир 

бештар масъалаҳои калидии пажуҳиш авзон, қофия, радиф дар тамоми анвои 

шеърӣ (қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа, рубоӣ) ва нақши саноеи бадеӣ, интихоб 

аз авзон ва навоварии шоир дар аносири зотии шеър (вазн, қофия) дар осори 

ғиноии Адиб Собири Тирмизӣ таҳқиқу баррасӣ шуда, баҳр ва авзони тамоми 

анвои шеърии осори шоир: қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа, рубоӣ муайяну 

дақиқ карда шудааст. 
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Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар чаҳорчӯбаи татбиқи нақшаи корҳои илмӣ - таҳқиқотии 

кафедраи назария ва таърихи адабиѐти Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои солҳои 2016-2020, ки ба пажуҳиш ва 

нашри осори адибони адабиѐти классикӣ равона шудааст, анҷом ѐфтааст.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

 

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии диссертатсия таҳқиқи масъалаҳои 

поэтикии осори ғиноии Адиб Собири Тирмизӣ, аз ҷумла баҳру авзон, қофияву 

радиф, забон ва сабки баѐн, санъатҳои бадеӣ, мамдуҳон, сохту устухонбандӣ, 

таркиби жанрии девон, “Рисолаи аруз”, ҳунар, ибтикороту навоварии шоир дар 

мисоли қасида, ғазал, қитъа, таркиббанд ва рубоӣ мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои ба ин мақсадҳо ноил шудан қарор додем, ки 

вазифаҳои зеринро ҳамаҷониба ҳаллу фасл намоем: 

1. Дар асоси сарчашмаҳои муътамади адабиву таърихӣ ва таҳқиқоти 

донишмандони муосир муайяну дақиқ намудани вазъияти сиѐсиву иҷтимоӣ ва 

илмиву фарҳангии Хуросони нимаи дуюми асри XI ва ибтидои асри XII; 

2. Дар асоси маъхазҳои адабиву таърихӣ бо диди интиқодӣ муайян ва 

таҷдид намудани ҷараѐни зиндагӣ, фаъолият ва таъсири вазъияти сиѐсиву 

иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангӣ ба ҳаѐти Адиб Собири Тирмизӣ; 

3. Дар заминаи нашрҳои муосири девони шоир аниқ ва муқоиса намудани 

абѐти боқимондаи Адиб Собири Тирмизӣ; 

4. Бо далелҳои муътамад муайян намудани ашъоре, ки ба Адиб Собири 

Тирмизӣ ва ба Рашиди Ватвот мансуб донистаанд; 

5. Таҳқиқу дақиқ ва муайян намудани теъдоди қасоиди комил (пурра), 

муқтазаб (нопурра) ва сохтори композитсионии қасоиди Адиб Собири Тирмизӣ; 

6. Таъйини баҳр ва авзони осори шоир дар мисоли қасида, таркиббанд, 

ғазал, қитъа ва рубоӣ (тавассути ҷадвалҳои ҷудогона амалан нишон додани 

авзони ашъори ғиноии Адиб Собир); 

7. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи қофия дар қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа, рубоӣ 

ва навоварии Адиб Собири Тирмизӣ дар қофияи ин жанрҳои адабӣ; 

8. Коргирии Адиб Собири Тирмизӣ аз радиф дар қасида, таркиббанд, ғазал, 

қитъа, рубоӣ ва муқоисаи шоир (корбурди радиф дар қасида) бо шоирони аҳди 

Ғазнавӣ ва Салҷуқӣ; 
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9. Дар асоси нақду таҳқиқи андешаҳои адабиѐтшиносони классику муосир 

баррасии вижагиҳои забон ва сабки баѐни Адиб Собири Тирмизӣ; 

10. Муайян намудани нақш, ҳунару маҳорат ва истеъдоди фитрии Адиб 

Собири Тирмизӣ дар истифодаи саноеи бадеӣ. 

Объект ва сарчашмаҳои таҳқиқ. Назми нимаи дувуми асри ХI ва нимаи 

аввали асри XII-и адабиѐти классикии форсии тоҷикӣ, осори назариявии 

донишмандони асримиѐнагӣ, тазкираҳо, сарчашмаҳои адабӣ ва махсусан, осори 

ғиноии Адиб Собири Тирмизӣ ба ҳисоб меравад.  

Предмети таҳқиқ. Масоили поэтикаи осори ғиноии Адиб Собири Тирмизӣ 

дар мисоли қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа ва рубоӣ, ки дар нашрҳои гуногуни 

«Девони Адиб Собири Тирмизӣ» (нашри Алии Қавим, Теҳрон, 1331 ҳ.), (нашри 

Муҳаммад Алии Носеҳ, Теҳрон, 1343 ҳ.), (нашри А.Абдуллоев, Теҳрон,1380 ҳ.), 

(нашри Аҳмад Ризо Ялмаҳо, Теҳрон, 1385 ҳ.), «Осори мунтахаб» (нашри 

А.Абдуллоев, Душанбе, 1981 м.) ва ғайраҳо фароҳам омадаанд, мебошад. 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Ҳангоми таҳқиқу баррасии мавзуъ аз равобити 

илмҳои адабиѐтшиносӣ – таърихи адабиѐт, назарияи адабиѐт, нақди адабӣ, 

матншиносӣ, сабкшиносӣ, сарчашмашиносӣ истифода шуда, ба таҳқиқот ва 

дастурҳои назарии донишмандон ва муҳаққиқони таърихи адабиѐти форсии 

тоҷикӣ ва назарияи он В.В. Бартолд, А.Е. Кримский, Е.Э. Бертелс, И.С. 

Брагинсикий, Э. Браун, Я. Рипка, Ҳ. Эте ва донишмандони тоҷику эронӣ: С. 

Айнӣ, Х. Мирзозода, А. Абдуллоев, С. Саъдиев, М. Шаҳристонӣ, Саид Нафисӣ, 

Бадеуззамон Фурӯзонфар, Забеҳулло Сафо, Алии Қавим, Аҳмад Ризо Ялмаҳо, 

Муҳаммад Алии Носеҳ ва дигарон такя кардаем. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Таҳқиқи диссертатсионӣ бар пояи методҳои 

муқоисавӣ-таърихӣ, таҳлили назарӣ ва амалӣ, таҳлили оморӣ, муқоисавӣ-

таҳлилӣ, муқоисавӣ-татбиқӣ анҷом дода шуда, дар мавридҳои зарурӣ аз методҳои 

шарҳу тавзеҳ ва матншиносии осори адабӣ низ истифода шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия нахустин маротиба масъалаи 

авзони қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа, рубоӣ, қофия, радиф ва санъатҳои бадеӣ 

дар мисоли осори ғиноии Адиб Собири Тирмизӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор 
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гирифтааст. Дар баробари ин, масъалаҳои вазъи сиѐсиву иҷтимоӣ, илмиву 

фарҳангӣ, зиндагинома, нашрҳои муосири девон ва таркиби жанрии он, сохт ва 

устухонбандӣ ва мамдуҳони қасидаҳои шоирро низ пажуҳиш карда, мухтассоти 

асосии осори Адиб Собирро муайяну мушаххас намудем. 

 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Адиб Собири Тирмизӣ аз шоирони машҳур ва навовари адабиѐти форсӣ-

тоҷикии нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII мебошад. Ин аст, ки аксари 

шоирони маъруфи адабиѐти классикии форсу тоҷик сабку забони ӯро писандида, 

ашъори пурмазмуну  муассир, содаву равон ва дилнишину ҷаззобашро татаббуъ 

кардаанд. 

2. Ҳаѐт ва фаъолияти шоир ба сиѐсатбозиҳои сиѐсатмадорони замон –Султон 

Санҷар ва Отсизи Хоразмшоҳ алоқамандии зич дошт. Аз ин рӯ, Адиб Собир на 

танҳо шоир, балки ҳамчун ходими сиѐсии давлати марказӣ эътироф карда 

мешавад. 

3. Адиб Собири Тирмизӣ шоири қасидасарост. Зеро қисми зиѐди осори 

бозмондаи шоирро қасида ташкил додааст, ки миқдори онҳо 137 адад мебошад. 

Қасоиди шоир аз рӯйи сохту таркиб ва моҳияти худ ба ду гурӯҳ ҷудо карда 

шудаанд, комил ва муқтазаб. Қасоиди комили шоир 124 адад ва қасоиди 

муқтазабаш 13 адад мебошад. Ҳамчунин, қасоиди шоир аз нигоҳи мавзую 

муҳтаво низ тасниф шудаанд, ки онҳо мадҳӣ (128 адад) ахлоқӣ (4 адад) ва 

шарҳиҳолӣ (5 адад) мебошанд.  

4. «Рисолаи аруз» ҳамчун сарчашмаи илмӣ-адабӣ арзиши баландро соҳиб 

буда, аз аввалин рисолаҳои арузи манзум ба шумор меравад. Ба намуди назм эҷод 

намудани фанни аруз аз Адиб Собир оғоз шуда, минбаъд баъзе шуаро ин тарзи 

таълифи асарро пайгирӣ кардаанд. Забони рисола содаву равон ва оммафаҳм 

буда, хонанда дар дарку фаҳмиши он ба мушкилие дучор намеояд. Рисола 

хусусияти таълимӣ дошта, муаллиф онро дар муроҷиат ба хонанда эҷод 

намудааст. «Рисолаи аруз»-и Адиб Собир ҳамчун сарчашмаи муҳими илмӣ-адабӣ 

ва таълимӣ  бо мазмун ва муҳтавои ҷолиби худ имрӯз низ аҳаммияти вижаи 
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худро гум накардааст. Он аз қадимтарин рисолаҳои манзум дар арузи тоҷикӣ 

буда, арузшинос будани муаллифи худро собит намудааст. 

5. Адиб Собир дар эҷоди қасида, ғазал, қитъа, таркиббанд ва рубоиѐташ аз 

баҳру авзони маъмули арузи форсӣ-тоҷикӣ ва арабӣ, мисли ҳазаҷ, рамал, 

мутақориб, музореъ, хафиф, муҷтасс, сареъ, мунсареҳ ва баҳри хосси арузи арабӣ 

басит кор гирифтааст. Шоир чун донишманди арузшинос ва шоири тавоно 

тамоми ашъори ғиноии худ, аз он ҷумла, қасида, ғазал, қитъа, таркиббанд ва 

рубоиѐташро дар авзони хушоянди арузӣ суруда, ҳунари волои 

суханофариниашро нишон додааст. Илова бар ин, вай дар зимни эҷоди осори 

ғиноии худ вазни онҳоро низ муайян кардааст. 

6. Адиб Собир дар корбурди радиф дар ашъори худ навоварӣ ва ибтикороти 

бештар дорад. Дар девонҳои шоирони асрҳои XI-XII қасидаҳое дучор мешаванд, 

ки онҳо радифҳои якхелаи исмӣ, мисли «абру офтоб», «оташу об», «офтоб», 

«моҳу офтоб», «оташ», «моҳу офтоб», «об», «оташу об» доранд. Албатта, бо 

чунин радиф эҷод кардани қасидаҳо нишон додани ҳунар буда, он як навъ 

имтиҳоне дар шеъру шоирӣ маҳсуб меѐбад, ки бо сурудани қасидае бо радоифи 

мазкур аз ин имтиҳон сарбаландона гузаштааст. Радиф аслан, хосси шоирони 

қасидасарои давраи Салҷуқӣ буда, дар қасоиди давраи Ғазнавӣ аҳѐнан дучор 

меояд. Саҳми Адиб Собир дар рушду такомули ин унсури хосси шеъри тоҷикӣ 

назаррас арзѐбӣ мешавад. 

7. Навоварӣ ва ибтикороти Адиб Собири Тирмизӣ, пеш аз ҳама, дар 

такомулу таҳаввули жанрҳои адабӣ, бавижа қофиясозии онҳо ба мушоҳида расид. 

Вай дар қофиябандии қасида дигаргунӣ ворид карда, як навъ ибдоотеро аз худ 

нишон додааст. Аз ҷумла, дар як қасида ба кор бурдани ду навъи қофия ҳодисаи 

нодири адабист, ки яке ба ҷойи дигаре оварда шудааст. 

8. Забон ва сабки баѐни шоир содаву равон ва дилнишину рангин буда, 

шоирони бузурги қарнҳои баъдӣ онро мавриди татаббуи хеш қарор додаанд. 

Шеъри Адиб Собири Тирмизӣ бар пояи сабки хуросонӣ ва сабки ироқӣ эҷод 

шудааст. Аммо тамоюли эҷодии шоир ба сабки ироқӣ бештар ба назар мерасад ва 
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ин як ҳодисаи табиист. Зеро шоир чун фарзанди замони худ аз сабки ироқӣ дар 

канор монда наметавонист. 

9. Адиб Собир аз намояндагони барҷастаи «Қасоиди маснуъ» ба шумор 

рафта, дар истифодаи санъатҳои маънавӣ ва лафзӣ дар ашъораш ҳунару маҳорати 

махсус дорад. Маҳорат ва ҳунари шоирии Адиб Собир дар коргирӣ аз санъатҳои 

бадеӣ, аз ҷумла, ташбеҳ, талмеҳ, истиора, тавсиф, муболиға, ирсоли масал, саволу 

ҷавоб, шумор, тақсим, лаффу нашр, таҷоҳули ориф, луғз, илтизом, иштиқоқ, 

таҷнис, акс, зуқофиятайн, ҳоҷиб, лабрас, такрор, тарсеъ муламмаъ ва истихроҷ 

собит гардида, ӯро чун устоди каломи бадеъ муаррифӣ намудааст. 

10. Адиб Собири Тирмизӣ аз шоирони ҳунарманди адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ 

ба шумор меравад, ки маҳорати ӯ дар эҷоди қасида, ғазал, қитъа, таркиббанд, 

рубоӣ ва ибдооташ дар истифодаи авзони арузӣ, қофияву радифҳои нодир, забону 

сабк ва санъатҳои бадеӣ муайян гардидааст. 

 Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Арзишҳои хосси назарии таҳқиқро 

ба тариқи зерин метавон табақабандӣ намуд: 

1. Мавод ва натиҷаҳои таҳқиқро метавон ҳангоми таълифи китобҳои 

таърихи адабиѐти тоҷик, навиштани таърихи адабиѐти тоҷику форс, 

адабиѐтшиносӣ, нақди адабӣ, сабкшиносӣ, таълиф ва мураттаб сохтани дастуру 

китобҳои дарсӣ ва васоити таълим аз таърихи адабиѐти форсии тоҷикӣ, 

суханрониҳо аз таърихи адабиѐт дар макотиби миѐна ва олӣ, ҳамчунин чун асоси 

назарӣ барои мураттаб сохтани таърихи адабиѐти муосири тоҷик истифода кард.  

2. Дар ҷараѐни таълифи диссертатсия аз осори ғиноии Адиб Собири 

Тирмизӣ, мисли қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа ва рубоӣ, ки дар нашрҳои 

мухталифи девонҳои шоир мавҷуданд, ҳамчун маъхаз ҳангоми таҳқиқ ва муқоиса 

истифода кардаем. 

 Аҳаммияти илмию амалии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки маводи 

диссертатсия ҳангоми таҳия ва таълифи бахшҳое аз китобҳои дарсии таърихи 

адабиѐти форсии тоҷикӣ, нақди адабӣ, назарияи адабиѐт, назмшиносӣ, 

сабкшиносӣ, каломи бадеъ, нигориши диссертатсияҳои докторӣ, номзадӣ, 

рисолаҳои магистрӣ, корҳои дипломӣ  истифода бурда мешавад.  
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 Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Пажуҳиш дар заминаи баррасии маводи соҳаи илмҳои адабиѐтшиносӣ ва 

бахшҳои он, махсусан, таърихи адабиѐти асрҳои XI-XII анҷом ѐфта, дар он 

масоили зиѐди ин давраи таърихи адабиѐт, аз ҷумла вазъияти сиѐсиву иҷтимоӣ, 

илмию фарҳангии Хуросон (сулолаҳои Ғазнавӣ, Салҷуқӣ, Хоразмшоҳӣ), таъсири 

замон ба рӯзгори Адиб Собири Тирмизӣ, таркиби жанрии девон ва нашрҳои он, 

сохт ва устухонбандӣ, мамдуҳони қасидаҳо, баҳру авзон, қофия, радиф, забон, 

сабки баѐну вижагиҳои он ва санъатҳои бадеӣ таҳқиқу баррасӣ шуда, ки ба 

шиносномаи ихтисоси илмӣ мутобиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Муҳаққиқ нахустин 

маротиба поэтикаи осори ғиноии Адиб Собири Тирмизӣ, аз ҷумла, масъалаҳои 

баҳру авзон, қофия ва радиф, забон ва сабки баѐн, саноеи бадеӣ, сохту 

устухонбандӣ ва мамдуҳони қасоид, нашрҳои муосири девони шоирро мавриди 

таҳқиқу баррасии ҷиддӣ қарор додааст. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаҳои диссертатсия дар шакли 

гузориши маъруза ва мақола интишор шуда, тавассути маҷмуаҳои дастаҷамъӣ, 

маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи донишгоҳӣ ба МД Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон, Китобхонаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

Садриддин Айнӣ, Китобхонаи илмии ба номи Индира Гандии АМИТ дастрас 

шуда, дар дарсҳои назариявию амалӣ ва корҳои мустақилонаи факултаҳои 

тахассусии суханшиносӣ аз ҷониби омӯзгорон ва алоқамандони адабиѐт 

истифода мешавад. 

 Нуктаҳои меҳварӣ ва калидии диссертатсия дар семинару маҳфилҳо, 

конференсияҳои илмию амалии факултавӣ, донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ ироа шуда, 

баҳогузорӣ гардидааст.  

 Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи назария ва таърихи адабиѐти ДДОТ ба 

номи Садриддин Айнӣ аз 21.06.2022, суратҷаласаи №12 ва ҷаласаи шурои 

олимони факултети филология аз 24.09.2022, суратҷаласаи №2 муҳокима ва ба 

ҳимоя пешниҳод шудааст.   



13 

 Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии 

диссертатсия дар 8 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос 

ѐфтаанд. 

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

хулосаву феҳристи адабиѐт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия аз 184 

саҳифаи чопи компютерӣ иборат аст. 
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БОБИ I 

ВАЗЪИЯТИ СИЁСИВУ ИҶТИМОӢ ВА ИЛМИВУ ФАРҲАНГИИ ХУРОСОНИ 

НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XI ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XII  

 

1.1. Аҳволи сиѐсӣ ва иҷтимоӣ 

 

 Авзои сиѐсиву иҷтимоии Хуросони нимаи дуюми асри XI ва аввали асри 

XII яке аз давраҳои ноорому вазнин ва пур аз задухӯрдҳои сулолаҳои Ғазнавиѐну 

Салҷуқиѐн, ҳокимони марказгурези салҷуқӣ ва ихтилофоти динии руҳониѐн 

маҳсуб меѐбад. Замони зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии Адиб Собири Тирмизӣ ба 

ҳамин давраи мазбури таърихӣ рост омадааст, ки шинохту баррасии он бидуни 

омӯзишу бозгӯии вазъи сиѐсиву иҷтимоии замони шоир ғайриимкон аст.  

 Дар воқеъ, ҳаѐт ва фаъолияти Адиб Собири Тирмизӣ ба бурду бохтҳои 

сиѐсатмадорони замон алоқамандии зич дошт. Аз ин лиҳоз, мо ба қадимтарин 

сарчашмаҳои таърихии замони шоир ва баъд аз он, аз ҷумла, «Ҷомеъ-ут-таворих» 

(Таърихи Оли Салҷуқ)-и Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ, «Таърихи 

Байҳақӣ»-и Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ, «Таърихи 

ҷаҳонкушой»-и Атомалики Ҷувайнӣ, «Роҳат-ус-судур»-и Ровандӣ ва ғайра такя 

намудаем. Муаррихон ва муҳаққиқони Шарқу Ғарб, монанди Забеҳулло Сафо, 

Бадеуззамони Фурӯзонфар ва махсусан, муҳаққиқони замони шӯравӣ, мисли: В. 

В. Бартолд, В. А. Жуковский, А. Ю. Якубовский, Б. Н. Заходер, Б. Ғафуров, В. А. 

Горделевский, А.А. Росляков, С. А. Маркарян, С. Г. Агаджанов, Р. В. Буслиев, К. 

Н. Босворт, А. А. Семѐнов ба таври алоҳида ѐ умумӣ роҷеъ ба давраи омӯзиши мо 

таҳқиқот бурдаанд. 

Ҳангоми таҳқиқи давраи мазкур аз сарчашмаҳо ва таҳқиқоти муаррихони 

фавқуззикр истифода бурда, аҳволи сиѐсӣ ва иҷтимоии аҳди Салҷуқиѐнро ба 

таври умумиву муъҷаз баррасӣ намудем, зеро Адиб Собири Тирмизӣ аз шоирони 

дарборӣ маҳсуб меѐбад. Аз ин хотир, назари иҷмолӣ ба авзои сиѐсиву иҷтимоии 

ин замон аз аҳаммият холӣ нест. 
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 Муътамадтарин сарчашмаи таърихие, ки оид ба давраи омӯзиши мо, 

махсусан, таназзули давлати Ғазнавиѐн ва ба сари қудрат омадани Салҷуқиѐн 

маълумот медиҳад, «Таърихи Байҳақӣ»-и Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни 

Ҳусайни Байҳақӣ мебошад. Муаррих, махсусан, ҳодисоту рӯйдодҳои солҳои 

1030-1041-ро ба таври мушаххас чунин баѐн намудааст: «Дар рӯзи панҷшанбе, 

ҳафтуми зилқаъда, (баробар бо 7-уми августи соли 1038-и милодӣ) мулаттафае 

расид аз Булмузаффари Ҷумаҳӣ – соҳиббариди Нишобур. Набишта буд, ки «Банда 

ин аз мутавориҷой набишт, ба бисѐр ҳиллат ин қосидро тавонист, фиристод ва боз 

менамояд, ки пас аз расидани хабар, ки ҳоҷиб Субоширо он ҳол уфтод ва ба 

дувоздаҳ рӯз Иброҳими Янол ба карони Нишобур расид, бо марде дувист. Ва 

пайғом дод ба забони расуле, ки вай муқаддамаи Туғралу Довуду Ябғуст, агар ҷанг 

хоҳед кард то боз гардад ва огоҳ кунад ва агар нахоҳед кард то дар шаҳр ояду хутба 

бигардонад, ки лашкари бузург бар асари вай аст. Расулро фуруд оварданд ва 

ҳазоҳиз дар шаҳр уфтод» [8, с. 585]. 

 Яброҳими Янол фиристодаи Салҷуқиѐн буд, ки ба Нишопур расид, мардуми 

шаҳр бидуни муқовимат ӯро пешвоз гирифтанд ва Салҷуқиѐн дар як муддати кӯтоҳ 

аввалан бо Қозӣ Соъид ва Саййид Зайд – нақиби Алавиѐн пайвастанд. 

 Масъуди Ғазнавӣ аз ин ҳодиса огоҳ шуда, ба муқобили Салҷуқиѐн лашкар 

кашид ва ҷанги байни ин ду сулола бо номи «Ҷанги Дандонақон» машҳур аст, ки 

дар соли 1040 воқеъ гардид. Султон Масъуди Ғазнавӣ аз Ҳирот ҳаракат мекард, бо 

қабилаҳои ғузу туркман, ки бо сарварии Мусо Байғу (писари Салҷуқ), Довуди 

Ҷағрибек, Муҳаммади Ҷағрибек (писарони Микоил ибни Салҷуқ) ба муҳориба 

тайѐр буданд, ҷангид. Лашкари Масъуди Ғазнавӣ шикаст хӯрд ва Салҷуқиѐн дар ин 

ҳодиса ғалаба ба даст оварданд. Онҳо то соли 1043 ба ғайр аз Мовароуннаҳр - 

Хуросон ва Эронро пурра ба даст дароварданд ва империяи бузурги худро бо номи 

«Давлати бузурги Салҷуқиѐн» бунѐд гузоштанд. 

 Таърихнигорони Шӯравӣ В. А. Горделевский [78], А. Ю. Якубовский [187], 

А. А. Росляков [137] қайд намудаанд, ки шакли пешбурди хоҷагидории оғузҳо ва 

туркманҳо дар асрҳои IX - XI чорводории экстенсивии кӯчманчигӣ буд. 
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Салҷуқиѐн қабилаҳои ғузу туркони бодиянишин буданд, ки аз шимолу ғарби 

Осиѐи Миѐна омада, аввал Хуросон, Мовароуннаҳр, пас Афғонистон, Хоразм, 

Осиѐи Хурд ва ҳатто Бағдодро, ки маркази хилофати араб ба ҳисоб мерафт, забт 

намуда, дар ин мавзеъ империяи худро таъсис додаанд. 

 Муаррих ва шарқшинос Агаджанов С. Г. роҷеъ ба давраи Салҷуқиѐн 

таҳқиқоти алоҳидае анҷом додааст ва омилҳои дастболо шудани онҳоро чунин 

арзѐбӣ намудааст: «Пурзӯр гардидани нерӯҳои марказгурез дар гӯшаю канори 

ҳудудҳои тобеъ ва ҷангҳои беохир дар Ҳиндустон ба задухӯрди ҳукуматдорони 

Қарахониѐни Мовароуннаҳр оварда расонид ва аз ин лиҳоз, захираҳои калони 

пулӣ ва инсонӣ зарур гардид. Дар ин шароит ҳукумати амир Масъуд бештар 

чораҳои ғайримуқаррарӣ андешида, аз усулҳои иҷборан ситонидани маблағ аз 

зердастони худ истифода менамуд. Тезутунд шудани вазъияти дохилии сиѐсӣ ба 

кандашавӣ ва сард шудани муносибатҳо байни феодалҳо ва ҳукмронии 

таҷовузкоронаи султонӣ сабаб гардид. Дар ҳақиқат, вазъияти умумии таърихӣ ин 

буд, ки барои ҳаракати муваффақонаи Салҷуқиѐн дар Хуросон дар солҳои 30-40-

уми асри ХI шароитҳо муҳайѐ гардиданд» [62, с. 39]. 

 Дар воқеъ, ҳадафи асосии қабилаҳои салҷуқӣ ин ба даст овардани 

чарогоҳҳо барои чорво ва заминҳо барои сукунат буда, ҳатто онҳо ба хизмати 

сарбозӣ ҳозир мешуданд ва ҳамзамон ҷиҳати пардохти андоз низ омода буданд. 

Омилҳои муҳимтарини ғолиб шудани Салҷуқиѐн, пеш аз ҳама, парокандагии 

сиѐсию иҷтимоӣ, зулму тааддии маъмурони давлатии султон Маҳмуд ва писараш 

Масъуд буданд. Абулфазли Байҳақӣ дар «Таърихи Байҳақӣ» доир ба вазъияти 

ноором ва зулму шиканҷаи маъмурон маълумоти зиѐде овардааст. Аз ҷумла, 

таъкид мекунад, ки: «...соҳибдевони Хуросон Булфазли Сурии Муътаз, ҳангоми 

бозгашти Маҳмуд аз сафари ҳаҷ чандон ҷомаву тароиф ва зарринаву симина ва 

ғулому канизак ва мушку кофуру уннобу марворид ва маҳфурию қолию кеш ва 

аснофи неъмат буд дар ин ҳадяи Сурӣ, ки Амир ва ҳамаи ҳозирон ба тааҷҷуб 

бимонданд, ки аз ҳама шаҳрҳои Хуросону Бағдод ва Райю Ҷиболу Гургону 

Табаристон нодиртари чизҳо ба даст оварда буд ва хӯрданиҳову шаробҳо дархури 

ин. Ва рост ҳамчунон буд, ки Бумансур гуфт, ки Сурӣ марде мутаҳаввиру золим 
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буд, чун дасти ӯро гушода карданд бар Хуросон, аъѐну руасоро барканд ва молҳои 

беандоза ситад ва осеби ситами ӯ ба зуафо расид ва аз он чӣ ситуд аз даҳ дирам панҷ 

султонро дод ва он аъѐн мустаъсал шуданд ва номаҳо набиштанд ба Мовароуннаҳр 

ва расулон фиристоданду ба аъѐни туркон бинолиданд, то эшон иғро карданд 

туркмононро» [8, с. 455-456]. Яке аз сабабҳои асосие, ки шӯриши кабилаҳои 

туркманро ба вуҷуд овард, ин сиѐсати андозситонии мансабдорони хуросонӣ буд. 

Мусаллам аст, ки ҷангу нооромиҳо байни кӯчманчиҳои омада ва сокинони 

ҳамҳудуди биѐбони Қароқуму Осиѐи Миѐнагиҳо барои манбаи об ва маконҳои 

чарогоҳӣ буда, аҳамияти муайян дошт. «Кӯчманчиҳо ба деҳаҳо ҳамла намуда, 

одамон ва чорворо мерабуданд. Дар навбати худ пойгоҳҳои (гарнизонҳои) 

низомии Ғазнавиѐн, урдуҳои сарҳадӣ ва неруҳои дохилии амниятӣ бо роҳбарии 

шаҳнаҳои маҳаллӣ ба қавмҳои оғузу туркман ҳуҷум намуда, бошишгоҳҳои 

онҳоро несту нобуд мекарданд» [61, с. 43]. 

 Ашрофони салҷуқӣ аз рӯйи хусусияташон ба ашрофони хуросонӣ шарики 

муносиб буданд. Як қатор нишондодҳои ғайримустақим шаҳодат медиҳад, ки 

гурӯҳи салҷуқӣ аз рӯйи рушди феодалӣ нисбат ба боқимондаи саҳронишинони 

осиѐимиѐнагӣ бештар тараққӣ ѐфтаанд. Фикр намудан мумкин аст, ки Салҷуқиѐн 

дар ибтидои асри XI аллакай, ба муносибатҳои синфии феодалӣ гузаштаанд. Ба 

ин наздикшавии онҳо бо Бухорои феодалӣ ва қабули ислом мусоидат намудааст 

[137, с. 73]. Туркон дар маҷмуъ, бо як эҳсосот ба ислом рӯ оварда, мероси 

шамании гузаштаи худро гузоштан ва оини суфизмро ҳамчун асос қабул 

намуданд. Онҳо пайравони мазҳаби суннии ҳанафӣ гардиданд [74, с. 20-35]. 

Салҷуқиѐн аз дини ислом ва мазҳаби ҳанафии он пайравӣ мекарданд ва ба ин 

тариқ, худро дар баробари мардуми бофарҳанги форсу тоҷик дар як радиф 

мешумурданд, аммо онҳо хеле дертар ба ислом рӯ овардаанд.  

 Дар атрофи Салҷуқиѐн оҳиста-оҳиста дигар қавмҳои туркманӣ муттаҳид 

шуданд. Онҳоро ҳамчунин аҳолии муқимии Хуросон, хусусан шаҳрҳои Майҳана, 

Сарахс ва Абевард, ки Ғазнавиѐни таҷовузкорро чашми дидан надоштанд, 

дастгирӣ менамуданд. Шӯришҳои мардумӣ низ дар дигар шаҳрҳо ба вуҷуд 

омаданд. Аммо сарвари шӯришгарон ба ашрофони феодалии салҷуқӣ тааллуқ 
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дошт, ки саранҷом ин сарварон бо ашрофони феодалии хуросонӣ ва руҳониѐни 

суфӣ шарикони зич буданд. Сарварони салҷуқӣ бо истифода аз шӯришҳои 

мардумии зидди Ғазнавиѐн ба артиши Ғазнавиѐн якчанд бор ғалаба намуда, худро 

давлати мустақили Марву Нишопур эълон намуданд. Мувофиқи ишораи 

«Таърихи Байҳақӣ» Алии Кӯҳандизӣ бо як гурӯҳ камбағалону ҷабрдидагон дар 

Хуросон муттаҳид шуда буданд ва ба корвонҳо ва феодалони сарватманд ҳамла 

меоварданд [8, с. 593-604]. 

 Заходер Н.Б. ба ин ақида аст, ки дар нимаи аввали асри XI тасаввуф дар 

Хуросон як созмони бонуфузро ташкил мекард, ки таълимоти он доир ба моҳияти 

фавти ҷисм ва аз тамоми неъматҳои дунѐӣ даст кашидан аст. Дар гузаштаи дур, 

дар як гӯшае пешвои ин ҷараѐн аз худ таҳаммулпазирӣ нишон дода, гӯшанишинӣ, 

худмаҳкумнамоӣ ва аскетизм нишон медоданд. Онҳо шайх шуда, ба 

ашрофзодагони бонуфуз ѐ ба пешвои дарвешон-гадоѐн монанд буданд. Шайх 

Абусаид пешвои дарвешон дар атрофи худ садҳо муридонро гирд оварда ва бо 

пироҳан ва дастори гаронбаҳо аспсавор аз ашрофон тафовут надошт. Теъдоди 

зердастон ва хизматгузороне ба мисли амир зиѐд дошт. Хонақоҳи сӯфиѐн на 

танҳо ҷойи гӯш кардани таълимот буд, балки клуби баҳсҳои гуногуни сиѐсӣ низ 

буд. Барои гӯш намудани «калом»-и шахсиятҳои маъруфи ташрифоварда, 

бештари бенавоѐн, пиру ҷавон, заминдорон ва бозаргонон меомаданд. 

Шунавандагон дохили хонақоҳро пур менамуданд ва онҳо боз гурӯҳ-гурӯҳ дар 

остонаи хонақоҳ ҷамъ мешуданд [92, с. 119-141]. Мавриди тазаккур аст, ки ин 

андешаҳо дар асоси маълумоти «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ ва 

«Асрор-ут-тавҳид»-и Абусаиди Абулхайр ба вуҷуд омадаанд. Дар ҳар ду 

сарчашмаи давр роҷеъ ба миѐнравии шайхҳо бо саркардагони Салҷуқиѐн 

(Ҷағрибеку Туғралбек) далелҳои якхела мавҷуд аст. Аз ҷумла, дар «Асрор-ут-

тавҳид» зикр шудааст, ки ҳангоми ба Хуросон омадани Ҷағрибеку Туғралбек ба 

зиѐрати шайх Абусаид рафтанд ва "Ҷағриро гуфт, ки мулки Хуросон ба ту додем, 

Туғралро гуфт, ки мулки Ироқ ба ту додем» [19, с. 129-130]. Айнан ин 

саркардагон, ҳамин гуна вохӯрӣ бо пешвоѐни дигари Хуросон, аз ҷумла, 

Муваффақ-пешвои соҳибҳадисон, Қозӣ Соид ва Сайид Зайд - пешвои Алавиѐн, 



19 

ки дар Хуросону Мовароуннаҳр теъдоди зиѐди пайравони хешро доштанд, 

баргузор намуданд [8, с. 582-586]. Бешубҳа, метавон зикр кард, ки ин нукта барои 

ба даст овардани ғалабаи Салҷуқиѐн низ мусоидат намудааст.  

 Мувофиқи маълумоти Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ дар «Ҷомеъ-ут-

таворих» (Таърихи Оли Салҷуқ) баъд аз он ки Ғазнавиѐнро дар ҷанги 

«Дандонақон» шикаст доданд, нахуст ба Алқоим Биамриллоҳ – халифаи Бағдод 

нома навиштанд ва баъдан, мулкҳои забтшударо байни худ тақсим намудаанд. Аз 

ҷумла, Ҷағрибек бародари бузургтар Марвро дорулмулук сохт ва Хуросон бештар 

хос кард; Мусо Байғу ба вилояти Бусту замини Ховару ҳудуди Ҳирот ва Систону 

Хонишин чандон ки тавон дошт, номзад шуд; ва Ковурд писари маҳини Ҷағрибек 

ба вилояти Табас ва навоҳии Кирмону ҳаволи Қаҳистон рафт; ва Туралбек ба 

ҷониби Ироқ омад; ва Иброҳими Янол, ки бародараш буд, аз тарафи модар ва 

бародараш амир Ёқутӣ ва писари аммаш Қатламиш ибни Исроил мулозими ӯ 

буданд. Вақте ки шаҳри Райро мустахлас карданд, он ҷо дорулмулк сохт ва 

Иброҳими Янолро ба Ҳамадон фиристод ва Ёқутиро ба шаҳри Абҳар ва Зинҷон 

ва навоҳии Озарбойҷон ва Қатламишро ба вилояти Ҷурҷон ва Домғон бо соири 

вилояти Қумас ва Алпарслон Муҳаммад ибни Ҷағрибек бародарзодаи ӯ дар 

хидмати ӯ буд [49, с. 27-28]. 

 Дар байни ин бародарон Туғралбек бузургтар буд ва дар қиѐс бо 

бародарони дигараш мақоми баландтарро соҳиб шуд. Вақте ки халифа Алқоим 

Биамриллоҳ аз ин мақом ва лашкаркашиҳои ӯ огоҳ шуд, давлати навташкили 

Салҷуқиѐнро ба тариқи расмият эътироф намуд. Дар соли 454 ҳ. (1076) Туғралбек 

духтари халифа Алқоим Биамруллоҳ - Саидаро ба ақди заношӯии хеш даровард. 

 Ҳуҷумҳои пайдарпай ва ғорату беадолатиҳои Салҷуқиѐн таъсири манфии 

худро ба ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоӣ, алалхусус ба табақаҳои поѐнии ҷамъият 

мерасонд. Иброҳими Янол ҳангоми забти Ҳамадон шаҳрро ба зӯр тасарруф намуд 

ва ғузҳо мардуми он ҷоро ғорат карданду ба аъмоли зишт муртакиб шуданд ва аз 

он ҷо бо ғаноиме, ки ба даст оварда буданд, ба Рай бозгаштанд. Дар Кирмон низ 

сипоҳиѐни Туғралбек чунин амалҳои золимонаро нисбат ба мардуми бумӣ раво 

медиданд. Ин сипоҳиѐн чун ба атрофи Кирмон расиданд, он ҷоро ба боди ниҳебу 



20 

ғорат гирифтанд ва иқдоме ба пешравӣ дар умқи хоки Кирмон накарданд ва аз 

сипоҳиѐн касеро надиданд, ҷилави онҳоро бигираду ҳамчунон рӯ ба ҷилави 

пешрафта ва мавозеъе чанд тасарруф намуда, ғорат карданд [17, с. 214, 217]. 

 Аммо баъзан, Муҳаммад Туғралбек нисбат ба мардум тараҳҳум зоҳир 

мекард. Масалан, то омадани ӯ ба Нишопур дигар саркардагони салҷуқӣ амволи 

мардум ғорат мекарданду мардумро мекуштанд ва муртакиби зинокориву фаҳшо 

мешуданду чун ҷилавгирӣ аз афъоли онҳо набуд, ҳар чи мехостанд, мекарданд. 

Ҳамин ки Туғралбек ба Нишопур ворид шуд, ѐрон аз вай битарсиданд ва мардуми 

итминонѐфта, оромише пайдо карданд [17, с. 191]. Ҳаким Носири Хусрав соли 

1052 аз Исфаҳон мегузашт, дар «Сафарнома»-аш қаҳтию хушксолӣ ва гузаштҳои 

Муҳаммад Туғралбекро тасдиқ кардааст: «Ва чун султон Туғралбек Абутолиби 

Муҳаммад ибни Микол ибни Салҷуқ раҳматуллоҳи алайҳ он шаҳр бигрифта буд, 

марде ҷавон он ҷо гумошта буд нишобурӣ, дабире нек бо хатти некӯ, марде 

оҳиста, некӯлиқо ва ӯро Хоҷа Ҳамид мегуфтанд. Фазлдӯст буд ва ширинсухану 

карим. Ва Султон фармуда буд, ки се сол аз мардум ҳеҷ чиз нахоҳанд. Ва ӯ бар он 

мерафт. Ва парокандагон ҳама рӯй ба ватан ниҳода буданд. Пеш аз расидани мо 

қаҳте азим расида буд. Аммо чун мо он ҷо расидем, ҷав медаравиданд ва як ману 

ним нони гандум ба як дирам адл ва се ман нони ҷавин ҳам» [24, с. 155-156]. Ба 

андешаи мо, аз як тараф, шояд чунин амалҳои ӯ таъсири суханони Абусаиди 

Абулхайр бошанд, аз тарафи дигар, пойдор кардани сулолаи худ буд. 

 Бар асари чунин амалҳои золимонаи Салҷуқиѐн шаҳрҳо ва қалъаҳои обод 

вайрон мешуданд, аксари оилаҳо замину хонаҳои худро тарк менамуданд ва 

ҷилои ватан мекарданд. Ин ҳолатро ҳатто аз девони шоирони давр мушоҳида 

намудан мумкин аст. Аз ҷумла, Носири Хусрави Қубодиѐнӣ яке аз шоироне 

мебошад, ки дар дарбори Салҷуқиѐн як муддат адои хизмат намудааст ва дар 

ашъори худ онҳоро ба «дев» монанд намуда, бо нафрат мазаммат кардааст. 

Баъзан, мардуми озодаву асилзодаро низ таъну маломат низ кардааст, ки ба ҷойи 

онҳо «девон» – туркони бодиянишини ҷоҳилу нодон ба сари қудрат омадаанд: 

Туркон ба пеши мардон з-ин пеш дар Хуросон 

  Буданд хору оҷиз, ҳамчун занон сароӣ. 
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  Имрӯз шарм н-ояд озодазодагонро, 

  Кардан ба пеши туркон пушт аз тамаъ дутоӣ [23, с. 328]. 

 Ва: 

  Зишт бувад будан озодаро 

  Бандаи Тӯғону иѐли Янол [23, с. 194]. 

 Қазоват кардан бамаврид аст, агар бигӯем, ағлаби қасоиди девони Носири 

Хусрави Қубодиѐнӣ намунаи беҳтарини таҷассуми вазъи иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва 

шикоятномае бар зидди аҷнабиѐн, яъне туркони золиму ғоратгар мебошанд, хато 

нахоҳем кард. 

 Омили дигаре, ки ба ҳаѐти сиѐсӣ ва иҷтимоии давр таъсири манфӣ 

мерасонд, ин на танҳо ҳуҷумҳои пайдарпай ба мамлакатҳои ҷудогона, балки 

итоат накардани хонадони Салҷуқӣ ба ҳукумати марказӣ низ маҳсуб меѐбад. 

Муҳаммад Ровандӣ дар «Роҳат-ус-судур ва оят-ус-сурур» зикр кардааст, ки 

«...вақте ки султон Маликшоҳ ба Ироқ омад, хасме чун Ковурд, ки аммаш буд, аз 

Кирмон бо лашкари гарон ба қасди малик рӯй ба Ироқ ниҳода буд ва оқибат 

гирифтор шуд ва Ковурд аз зуҷрат ва қаҳр заҳр аз нигин бармакид ва ҷон бидод» 

[132, с. 126]. Ин ҳодиса дар санаи (466 ҳ. / 1073 м.) воқеъ гардид ва Амироншоҳу 

Султоншоҳро мил кашиданд [20, с. 13]. Ин гуна воқеаҳо барои ба даст овардани 

тоҷу тахт на танҳо миѐни Ковурд ва султон Маликшоҳ, балки байни дигар 

хонадонҳои Салҷуқӣ ҳам ба вуқуъ меомаданд.  

 Бояд таъкид кард, ки Салҷуқиѐн оҳиста-оҳиста дар натиҷаи омезиш бо 

мардуми бумӣ, аз ҷумла, эрониѐну тоҷикон аз тарзи ҳаѐти кӯчманчигӣ ба тарзи 

ҳаѐти муқимӣ гузаштанд ва баъди чандин солҳо тавассути ҷалб намудани 

шахсиятҳои донишманд ва сиѐсатмадор дар дастгоҳи давлатдории худ ба дараҷаи 

баланди инкишоф расиданд. Ҳатто дар замони Муҳаммад Туғралбек вазире 

донишманд чун Амидулмулк Абинаср ибни Муҳаммад Кандурӣ буд, ки умури 

давлатиро ба танзим медаровард. Аммо баъд аз фавти Туғралбек Алпарслон ӯро 

бо ҷурми ихтилофе, ки миѐни бародарон барои тоҷу тахт ва Амидулмулк 

Абинаср ибни Муҳаммад Кандуриву вазири Алпарслон Низомулмулк ба вуқуъ 

омад, ӯро дастгир намуд. «Сабаби он ин буд, ки Амидулмулк қасди хидмати 
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Низомулмулк вазири Алпарслон намуд ва ба ҳузури ӯ расид ва понсад динор 

пешкаше тақдим намуд ва пӯзиш хост ва аз назди ӯ берун омад. Ва чун берун 

шуд, бештари мардум ба думболи ӯ ба ҳаракат даромаданд ва султонро аз ғоилаи 

ӯ битарсонданд, пас ӯро дастгир карду ба Марврӯд равона дошт» [17, с. 3]. 

Баъдтар вазир Абуалӣ Ҳасан ибни Алии Тӯсӣ машҳур ба Хоҷа Низомулмулк, ки 

шахси сиѐсатмадору кордон буд, дар дарбори Алпарслону Маликшоҳ дар 

идоракунии давлат, саркӯбии мухолифони сулолаи Салҷуқӣ ва фатҳи кишварҳои 

ҳамсоя тадбирҳои зиѐде андешид ва давлати Салҷуқиѐн ҳудуди худро васеъ 

намуд ва аз соҳили баҳри Миѐназамин то Кошғарро дар бар мегирифт.  

 Низомулмулк нисбат ба ҳаѐти табақаи поѐнии ҷамъият аҳаммияти ҷиддӣ 

додааст ва барои пешрафту осон гардонидани кори хоҷагидорон ва деҳқонон низ 

як қатор табаддулотро ба вуҷуд овардааст. Ӯ дар асараш «Сиѐсатнома» ҷое аз 

хусуси арзиши иқтоъ ва иқтоъдорон чунин менигорад: «Ва раоѐ агар хоҳанд, ки 

ба даргоҳ оянд ва ҳоли хеш бознамоянд, эшонро аз он манъ накунанд ва ҳар 

муқаттаъ, ки ҷуз ин кунад, дасташ кӯтоҳ кунанд ва иқтои ӯ бозситонанд ва бо ӯ 

итоб фармоянд, то дигарон ибрат гиранд ва дар ҷумлае аҳволи эшонро бибояд 

дошт, ки мулку раият ҳама султонрост. Муқаттаону волиѐн ҳамчун шаҳнаанд бар 

сари эшон, то ба раият ҳамчунон бошад, ки подшоҳ бо дигар раоѐ эмин бошад» 

[27, с. 32]. Маълум аст, ки иқтоъдорон (сарлашкарону афсарон) заминҳои 

калонро аз султон ба тариқи подош мегирифтанд ва деҳқонони махсусро ба он 

вобаста мекарданду аз ин ҳисоб манфиат мебурданд. Аз як ҷиҳат, онҳо ба 

деҳқонон ҷабру зулмро раво медиданд, кишоварзон безамин мемонданд, аз 

ҷиҳати дигар, таҳти сиѐсати давлат қарор мегирифтанд. 

 Ӯ системаи иқтоъ, яъне тақсими заминро ба сурати подоши хидмат таъйид 

мекунад; пайравони ин система (низом), дарѐфткунандагони замин аз ҳаққи 

моликият бебаҳраанд, аз ин ҳақ бархурдоранд, ки ҳамаи молиѐти онро бигиранд. 

Дорандагони иқтоъ ҳарчанд мебоист ба ҳангоми гирдоварии молиѐт, аз меъѐрҳое, 

ки ҳукумати марказӣ барои гирдоварии ҳар шаҳристон таъйин карда буд, пайравӣ 

кунанд, аммо ба гумони ғолиб ағлаб ба ин муқаррарот таваҷҷуҳ надоштанд ва аз 
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ин раҳгузар рустоҳоро паршикаста мекарданд ва мояи бехонумонӣ ва дарюзагии 

мардуми якҷонишини бумӣ мешуданд [72, с. 547]. 

 Дар аҳди Салҷуқиѐн дар байни пайравони мактаби фиқҳии аҳли суннат – 

ҳанафиѐн ва шофеиѐн барои ба даст овардани мансабҳои мазҳабӣ ихтилофҳо 

мушоҳида мешавад, ки дар аксар маврид ба задухӯрд ва қатли тарафайн оварда 

мерасонд. Аз Туғралбек сар карда, ҳамаи фармонравоѐни салҷуқӣ мусулмони 

суннӣ ва пайрави мазҳаби ҳанафии аҳли суннат буданд. Низомулмулк, ки яке аз 

пайравони мазҳаби шофеӣ буд, бинобар ин доимо аз подшоҳ дар тарсу ҳарос буд. 

Ҳатто Алпраслон афсӯс мехӯрд, ки вазираш шофеимазҳаб аст. Дар ин бора ӯ дар 

«Сиѐсатнома» менависад: «– Эй дареғо, агар вазири ман шофеимазҳаб набудӣ. Ва 

сахт босиѐсат ва ҳайбат буд ва ман бад-он сабаб, ки ӯ дар мазҳаби хеш ба ҷид ва 

муътақид буд ва мазҳаби шофеӣ ба айб медошт, ҳамвора аз ӯ андешанок ва 

тарсон будаме» [27, с. 82].  

 Баъд аз марги Алпраслон ҳукумат ба дасти фарзанди ӯ Маликшоҳ 

мегузарад, ки Низомулмулк дар идора ва пешрафти давлати Салҷуқиѐн нақши 

боризе дорад. Дар ин айѐм бештари корҳои давлатдорӣ аз тарафи Низомулмулк 

ва фарзандони ӯ идора карда мешуд ва аксари мансабдорон ба ӯ душманӣ 

менамуданду кӯшиш мекарданд, ки ӯро аз дарбор дур намоянд. «Ва сабаби ин 

адоват он буд, ки султон Маликшоҳ писаре дошт аз Турконхотун номи ӯ Маҳмуд, 

модар мехост, ки султон ӯро валиаҳд кунад ва ӯ сахт хурд буд ва Барқиѐруқ, ки аз 

Зебидахотун духтари амир Ёқутӣ хоҳари амир Исмоил бузургтари фарзандони 

султон буд, Низомулмулк майли ӯ мекард ва султонро бар он медошт, ки вилояти 

аҳд бар ӯ тафвиз кунад ба султон низ Барқиѐруқ мувофиқтар меомад..., бо ин 

ҳама чун самъи султон аз асароти Низомулмулк пур шуд, як рӯз кас фиристод ва 

ба Низомулмулк пайғом дод, ки ту бо ман дар мулк шарикиву бе машварати ман 

ҳар тасарруф, ки мехоҳӣ, мекунӣ ва вилояту иқтоъ ба фарзандони худ медиҳӣ, 

бибинӣ, ки бифармоям то дастор аз сарат бардоранд, ӯ ҷавоб дод, ки он ки туро 

тоҷ дод, дастор бар сари ман ниҳод ҳарду дар ҳам бастаанд ва бо ҳам пайваста. 

Ноақлон бар он зиѐдат карданд, ин сухан дар хашми султон бияфзуд, ӯро ба 

Тоҷулмулк боз дод. Чун лашкар ба Наҳованд расид, ба иғвои Хоҷа Тоҷулмулк 
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мулоҳидаи махозил Низомулмулкро корд заданд...» [132, с. 171]. Бо вуҷуди ин, 

Ҳасани Саббоҳ-доии исмоилиѐн, ки пештар Низомулмулк ӯро аз дарбор барканор 

карда буд, ба Эрон баргашта, таъсири манфии худро ба Низомулмулк мерасонд. 

Ӯ дар номаи худ ба ҷавоби номаи султон Маликшоҳ хусумати шахсии худро 

нисбат ба Низомулмулк чунин баѐн кардааст: «Низомулмулк, ки кадхудои мулк 

аст, Хоҷаи чун Абунасри Кандуриро, ки дар ҳеҷ аҳде, дар ҳеҷ мулк чунон 

кадхудое кор дар миѐн нанҳода, ба тазвири он ки дар мулку моли султон 

тасарруф мекунад, шаҳид карда аз миѐн бардошт, имрӯз зулмаву авононро бо худ 

ҳамкор кардаву аз ҷиҳати он ки дар вақти Хоҷа даҳ дирам мегирифту ба хазона 

мерасонид ва ӯ панҷоҳ дирам мегираду ним дирам ба ваҷҳи кори султон 

намекунад ва он чӣ ба иморат хишту гил бар атрофи мамлакат зоеъ мекунад, 

азҳари минал шамс аст...» [4, с. 35-36]. 

 Дар мавқеи тақсими мероси Маликшоҳ байни писарони ӯ ихтилофу 

задухӯрдҳо ба вуҷуд омад ва ҳукумати Хуросон, ки марказаш шаҳри Марв ба 

ҳисоб мерафт, насиби Султон Санҷар шуд. Дар соли 1102 Санҷар маҷбур шуд, ки 

аз уҳдаи ҳамла ва ҳуҷуми як хони қарахонии кошғарӣ, яъне Қадрхони Ҷабраил, 

ки мутааризи Хуросон шуда буд, барояд. Султон Санҷар дар наздикии Тирмиз 

Қадрхони Ҷабраилро мағлуб ва мақтул намуд ва Арслонхонро, ки қарахонӣ буд 

ва дар баробари ҳамлаи Қадрхон қарор карда буд, фармонравои Мовароуннаҳр 

намуд. Султон Санҷар дар задухӯрдҳое, ки байни шоҳзодагони Ғазнавӣ рух дод, 

мудохилате менамуд. Аз ҷумла, дар соли 1117 алайҳи Арслон шоҳи Ғазнавӣ 

бархост ва Ғазнинро гирифту Арслоншоҳро маъзул кард ва Баҳромшоҳро ба ҷойи 

ӯ бар тахт нишонд. Дар ин мавқеъ, Султон Санҷар фармонравои кулли 

Афғонистони ғазнавӣ ва Мовароуннаҳру соҳиби салтанати паҳновари Эрон буд. 

Адиб Собири Тирмизӣ чун шоири дарбор дар қасидае шуҳрату эътибори давлати 

Салҷуқиѐнро дар симои Султон Санҷар чунин ба қалам додааст ва метавон 

дарѐфт, ки ӯ дар аҳди худ қаламравашро хеле васеъ намуда буд: 

  Шаҳаншоҳ Санҷар, ки баста ба ханҷар, 

  Равони Маликшоҳу Алпарслонро... 

  Шаҳаншоҳи гетиситон асту шоҳон, 
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  Мусаххар шаҳаншоҳи гетиситонро [16, с. 27]. 

 Аз як тараф, Отсизи Хоразмшоҳ, ки тобеи Султон Санҷар буд, кӯшиш 

мекард, худро мустақил созад ва ҳатто чандин бор бо якдигар дар набард шуда 

буданд, аз тарафи дигар, Қарахониѐн, ки аз Чин муҳоҷират намуда буданд, 

ҳамсоягони бисѐр ваҳшатнок шуданд, зеро ҳам муғул буданд ва ҳам кофар, яъне 

буддоӣ ва аз дунѐи ислом танаффур доштанд. Дере нагузашта онҳо 

Мовароуннаҳрро тасхир карданд. Санҷар дар соли 1141 бо Қарахониѐн ҷангид ва 

дар Қатвон воқеъ дар наздикии Самарқанд шикасти сахте хӯрд ва ба Хуросон 

гурехт. Отсизи Хоразмшоҳ аз ин воқеа огоҳ шуд ва ба Хуросон лашкар кашид ва 

муддате Нишопурро тасарруф намуд, вале натавонист, дар баробари ҳамлаи 

баъдии Санҷар муқовимат варзад. Дар ду навбат – яке дар соли 1143-1144 ва яке 

дар соли 1147 Санҷар Хоразмро тасхир намуд ва Отсизро водор намуд, ки ба 

подшоҳи салҷуқӣ сари итоат оварад [52, с. 7-8]. Дар ин вазъият қабилаи оғуз 

ҳамон нажоде, ки худи Салҷуқиѐн ба он тааллуқ доштанду дар ҳудуди Балх чодар 

зада буданд, алайҳи Султон Санҷар туғѐн намуданд, зеро Санҷар мехост, ки ин 

саҳронавардон мутеи муқаррароти ҳукуматӣ бишаванд. Ин қабила дар соли 1153 

ҳуҷум оварданд ва Султон Санҷарро асир намуданд ва шаҳрҳои Марву 

Нишопурро ғорат намуданд. Султон Санҷар тавонист, дар соли 1156 мутахалис 

шавад ва соле баъд дуруст қабл аз суқуту вайронии комили биное, ки барафрошта 

буд, вафот ѐфт. Рене Гарсия муаллифи китоби «Императори саҳронавардон» 

сабаби азбайнравии сулолаи Салҷуқиѐнро асосан, дар ҳуҷумҳои пайдарпайи 

Отсизи Хоразмшоҳ ва аз ҳад зиѐд талаб намудани боҷу хироҷ аз вилоятҳои 

мутеъгаштаи Мовароуннаҳр, махсусан оғузҳо донистааст [141, с. 272]. 

 Ҳамин тавр, аз ахбори сарчашмаҳои таърихию адабӣ ва пажӯҳиши 

муҳаққиқон маълум мегардад, ки дар Хуросони нимаи дуюми асри XI сулолаҳои 

Ғазнавиѐну Салҷуқиѐн барои тоҷу тахт ҷангу ҷидол ва хунрезиҳои зиѐд 

намуданд. Дар натиҷаи ин сулолаи Салҷуқиѐн ғолиб шуда, тавассути муносибати 

солим бо руҳониѐн ва ҷалби шахсиятҳои донишманд ба дарбор пояҳои асосии 

давлатдории худро мустаҳкам намуда, мардуми бумиро мутеъ гардонда, дар 

ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии Хуросон таҳаввулоти ҷадиде ба вуҷуд оварданд.  



26 

 

1.2. Вазъи илму фарҳанг  

 

 Бо вуҷуди вазъияти ноороми сиѐсӣ ва ҷангу ҷидолҳои Салҷуқиѐн дар ин 

давра илму фарҳанг дар Хуросон то ҳадде рушд кардааст. Муаллифи «Чаҳор 

мақола» – Низомии Арузии Самарқандӣ дар мавриди дабир, расул ва расми 

мулкдорӣ сухан ронда, оид ба ҳокимони салҷуқӣ чунин андеша рондааст: «Ва 

баъд аз ӯ, (Ғазнавиѐн) чун Салҷуқиѐн омаданд ва эшон мардумони биѐбоннишин 

буданд, аз маҷори аҳвол (вазъияти корҳо) ва маолӣ (бузургиҳои) осори мулук 

бехабар, бештар аз русуми подшоҳӣ ба рӯзгори эшон мундарис (маҳву нобуд) 

шуд ва басе аз заруриѐти мулук мунтамис (маҳв) гашт» [147, с. 48]. Аксари 

муҳаққиқин бар он назаранд, ки кулли саркардагони салҷуқӣ бесавод буданд [72, 

с. 549; 69, с. 371; 79, с. 387]. Ҳатто Абулфазли Байҳақӣ дар «Таърихи Байҳақӣ» 

воқеаи бар тахти Масъуди Ғазнавӣ нишастани Туғралбек ва мулоқоти ӯ бо Қозӣ 

Соидро нақл кардааст. Туғралбек дар ҷавоб Қозӣ Соидро чунин гуфтааст: «Ва мо 

мардумони нав ва ғарибем, расмҳои тозикон (тоҷикон) надонем» [8, с. 589]. 

Воқеан ҳам, ин далели он аст, ки ин қабоили турку оғуз аз фарҳангу маданият дур 

буданд ва худро аз мардуми бумии тоҷику форс ҳақир нишон додаанд.  

 Ҳарчанд онҳо аз илму фарҳанг дур буданд, вале дар корҳои ободонию 

сохтмони масҷиду мадрасаҳо низ саҳм мегузоштанд. Носири Хусрави Қубодиѐнӣ, 

ки аз Ватан ба зиѐрати ҳаҷ мерафт, дар Нишопур чунин санади таърихиро тасдиқ 

кардааст: «Рӯзи шанбеи ѐздаҳуми шаввол дар Нишопур будам, панҷшанбеи 

охири ин моҳ кусуф буд ва ҳокими замон Туғралбек Муҳаммад буд, бародари 

Ҷағрибек ва бинои мадрасае фармуда буд ба наздики бозори Сирроҷон ва онро 

иморат мекарданд ва ӯ худ ба вилоятгирӣ ба Исфаҳон рафта буд бори аввал» [24, 

с. 41]. 

 Подшоҳону вазирон, амирону бузургон ва давлатмандони давр 

мекӯшиданд, ки дар бунѐди масҷиду мадрасаҳо ва хонақоҳу китобхонаҳо саҳм 

гузоранд ва аз донишмандону уламо пуштибонӣ менамуданд. Онҳо чунин 

амалҳоро ба хотири дин, саволи ухравӣ ва ҳатто барои мақоми иҷтимоии худ низ 
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иҷро мекарданд. Яке аз бузургтарин вазирони ин аҳд Хоҷа Низомулмулк Аҳмади 

Тӯсӣ мебошад, ки ба бунѐди мадрасаи «Низомия» дар шаҳрҳои Тӯсу Ҳирот, 

Исфаҳону Басра, Марву Омули Табаристону Мавсил ва Бағдод пардохта буд [152, 

с. 30]. Дар мадрасаи мазкур улуми шаръия, аз ҷумла фиқҳ, тафсиру ҳадис, наҳву 

сарфи забони арабӣ ва луғату адаб таълим дода мешуданд ва машҳуртарини 

бузургони илму адаб, монанди Хатиби Табрезӣ, Имом Муҳаммади Ғаззолӣ ва 

Аҳмади Ғаззолӣ ба таълиму тадриси улуми шаръӣ машғул буданд. Дар ин 

мадрасаҳо илмҳои фиқҳу ҳадис, тафсир, калом, улуми адабӣ, илми ҳисобу тиб 

таълим дода мешуданд, ки аз рӯйи моҳият ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: 

1.Улуми динӣ, тафсир ва калом: 

 1) Илми тафсир. Илми тафсир дар замон ҳам дар байни уламои аҳли 

суннат ва ҳам шиа ривоҷ дошт. Аз ҷумла, тафсири «Кашф-ул-асрор»-и 

Абдуллоҳи Ансорӣ (ваф. 1088), «Кашшоф»-и Ҷоруллоҳи Замахшарӣ (ваф. 1143), 

«Маолим-ут-танзил»-и Қуръои Бағавӣ (ваф. 1122), «Кашф-ул-асрор ва иддат-ул- 

аброр»-и Абулфазл Рашидаддини Майбудӣ (ваф.1126) ва ғайраҳо аз тарафи 

уламои аҳли суннат навишта шудаанд. Аз миѐни тафсирҳои донишмандони шиа 

китоби «Маҷмаъ-ул-баѐн»-и Абуалӣ Фазл ибни Ҳасани Табрисиро зикр кардан 

бамаврид аст, ки дар байни уламои шиамазҳаб эътибори махсус пайдо кардааст.  

 2) Илми калом. Дар рушди ин илм донишмандони аҳли суннату ҷамоат ва 

ҳам шиа таълифоти судманде анҷом додаанд. Носири Хусрав бо асарҳои худ 

«Зод-ул-мусофирин», «Ҷомеъ-ул-ҳикматайн» ва «Ваҷҳи дин» дар калом ва 

масъалаҳои мазҳабии исмоилия саҳми бориз гузоштааст. Кутуби дигари 

донишмандони шиамазҳаб, мисли «Исбот-ул-воҷиб», «Талхис-уш-шофӣ»-и 

Шайхуттоифа Абуҷаъфари Тӯсӣ (ваф.1067), «Ал-зариа-ила макорим-уш-шариа»-

и Абулқосим Ҳусайн ибни Муҳаммад (ваф. 1108) -ро метавон ном бурд.  

Аз донишмандони бузурги аҳли суннат бояд Абулмаолӣ Зиѐуддин 

Абдумалик ибни Абдуллои Ҷувайнӣ (ваф. 1085) устоди Муҳаммад Ғаззолиро 

зикр намуд, ки ӯ асарҳояш «Иршод» ва «Шомил»-ро дар баҳси масъалаҳои 

гуногуни илми калом эҷод намудааст.  
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 Ҳуҷҷатулислом Муҳаммад ибни Муҳаммад Ғаззолии Тӯсӣ (ваф.1111), ки аз 

намояндагони машҳури илми каломи ин давра аст, таълифоти муҳими ӯ «Калом», 

«Ал-иқтисод-фил-эътиқод», «Алҷом-ул-авом мин илм-ул-калом», «Асрори илм-

ад-дин», «Ал-арбаъайн фи усул-ад-дин» дар масъалаҳои гуногуни илми калом 

низ баҳс мекунанд.  

2. Улуми ақлӣ:  

1) Ҳисобу нуҷум ва тиб. Дар ин давр илмҳои ақлӣ дар баробари улуми 

шаръӣ низ ба дараҷаи баланди инкишофи худ расиданд. Тадриси улуми ақлӣ, аз 

қабили ҳисобу тиб ва нуҷум дар ин мадрасаҳо мамнуъ буд ва ин қабил илмҳо 

бештар дар ҳавзаҳои хусусӣ ва бемористонҳову расадхонаҳо таълим дода 

мешуданд [152, с. 32]. Риѐзидонон ва мунаҷҷимони машҳури ин давр Умари 

Хайѐми Нишопурӣ ва Абдураҳмони Хозанӣ дар дарбори Маликшоҳи Салҷуқӣ ба 

корҳои бузурги илмӣ-тадқиқотӣ машғул буданд ва ба бузургтарин кашфиѐти 

асримиѐнагӣ ноил шудаанд. Маликшоҳи Салҷуқӣ соли (467 ҳ.) 1074 расадхонае 

дар Исфаҳон таъсис кард, ки Умари Хайѐм ва гурӯҳе аз ситорашиносон он ҷо 

муддати 8 сол ҳаракоти ҷисмҳои осмониро ба диққат зери назар доштанд. Барои 

муҳосиби тӯли сол Умари Хайѐм ва гурӯҳаш ҳар шаб ҳаракати сайѐраҳо ва 

моҳияти ситораҳоро баррасӣ мекарданд. Фосилаи ағлаби ситораҳо аз ҳамдигар 

нисбатан собит мемонад. Аммо моҳияти ситораҳо, моҳ ва офтоб ҳар рӯз тағйир 

мекунанд. Моҳияти Офтоб нисбат ба ситораҳо рӯйи мадори куравӣ ҳаракат 

мекунад, ки онро доиратулбуруҷ мегӯянд. Ин мадор дар тӯли як сол комил 

мешавад. Ситорашиносон дар дунбол кардани тағйири моҳияти Офтоб бархе 

ситораҳоро мабдаъ қарор медиҳанд. Махсусан, дувоздаҳ гурӯҳи ситораро, ки дар 

масири ин мадор қарор доранд ва зоҳиран, шакли хосеро ташкил медиҳанд. Ба ин 

ситораҳо ном доданд ва онҳоро сувари фалакӣ хонданд. Дар тӯли солҳо 

ситорашиносон масири ҳаракати Офтобро мушоҳида карданд ва замони ҳаракати 

онро аз як сурати фалакӣ ба сурати дигар муҳосила карданд. Ба ин тартиб, 

дувоздаҳ моҳи сол шакл гирифт. Бо ин мушоҳидаҳои дақиқ ва таҳлили риѐзии 

онҳо Хайѐм тавонист, замони дақиқи такмили ҳаракати Офтоб бар мадори 

куравиро муҳосила кунад. Ба ин тартиб, Наврӯз байни ду бурҷ – ҳут ва ҳамал 
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қарор мегирад. «Тақвими Ҷалолӣ», ки ба номи Ҷалолиддин Маликшоҳи Салҷуқӣ 

номгузорӣ шудааст, яке аз дақиқтарин тақвимҳо дар ҷаҳон мебошад ва кашфиѐти 

Хайѐм ба шумор меравад. Умари Хайѐм дар илми риѐзӣ рисолаи маъруфи «Ҷабру 

муқобала»-ро таълиф намудааст, ки дар он масъалаҳои ҷабриро ҳал кардааст. 

Абдураҳмони Хозанӣ соҳиби китоби «Зич-ул-санҷарӣ» дар пешрафти илми риѐзӣ 

низ саҳми арзандае гузоштааст. 

Донишмандони улуми риѐзӣ ва ҳайат Қаттони Марвазӣ (1153) асараш 

«Кайҳоншинохт» ва Заҳириддин Муҳаммад ибни Масъуди Ғазнавӣ «Кифоят-ут-

таълим» – дар илми риѐзӣ ва «Ҷаҳони дониш»-ро дар илми ҳайат офаридаанд.  

Аз донишмандони дигар Музаффари Исфизориро зикр намудан ба маврид 

аст, ки дар илми ҳайат ба дараҷаи устодӣ расида буд. Аз осори илмии вай 

«Ихтисори «Усул»-и Уқлидус» ба забони арабӣ, рисолаи «Осори улвӣ ѐ 

каинотҷӯ» ва «Аш-шабака»-ро ба забони форсӣ-тоҷикӣ навиштааст. 

Аз ашъори Адиб Собири Тирмизӣ низ абѐтеро пайдо кардан мумкин аст, ки 

аз пешрафт ва тарвиҷи илми нуҷум шаҳодат медиҳанд ва гӯяндаи ин абѐт 

донандаи ин илм низ будааст. Чунончи: 

Бақои давлати ӯ устувор хоҳад буд, 

Чунонки ҳайату таркиб устувори ман аст [16, с. 59]. 

**** 

Рухам чу рӯйи сутурлоб зарду пӯстам ба рӯ, 

Зи захми нохун чун анкабут устурлоб [16, с. 51]. 

Илми дигаре, ки дар ин аҳд рушд кардааст, тиб мебошад. Донишмандони 

зиѐдро метавон зикр кард, ки дар илми тиб ба дараҷаи пизишки машҳур низ ном 

баровардаанд. Яке аз онҳо Зайниддин Исмоил ибни Ҳасан машҳур ба Саид 

Исмоили Ҷурҷонӣ мебошад, ки баъд аз «Ал-қонун фи тиб»-и Абуалӣ ибни Сино 

асари худро дар 12 ҷилд бо номи «Захираи Хоразмшоҳӣ» ба забони форсӣ-тоҷикӣ 

таълиф намудааст. Ба ғайр аз ин, ӯ «Ағроз», «Ёдгор» ва «Хуфии алоӣ» барин 

асарҳои худро низ дар илми тиб эҷод намудааст.  
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Адиб Собир як қасидаашро дар мавъиза гуфтааст ва умуман, мазомини 

фалсафиро касб кардааст, аммо дар якчанд байти ин қасида навъи бемориҳоро 

зикр кардааст. Чунончи: 

Он се доно, ки ҳар яке з-эшон, 

Файласуфи замини Юнон аст. 

Тиббу ҷуз илми тиб дар ин олам, 

Ёдгор аз улуми инсон аст. 

Ба се иллат зи ҷон ҷудо монанд, 

Ҷон супурдан на кори осон аст. 

Ҳар якеро ба иллате бурданд, 

Гарчи дармони он басе донист. 

Он яке ранҷаи дил шуд аз исҳол, 

Гуфт исҳол нест тӯфон аст. 

Обро дар хум шикаста бибаст, 

Шиками хеш баст натвонист. 

Ҷон бидоду илоҷи суд надошт, 

Ҷон на дар тан ба аҳду паймон аст. 

Дигареро падид гашт имсок, 

Гуфт тадбири дард дармон аст. 

Ҷон ба дармон намонд дар бари ӯ, 

Рафтани ҷон ба ҳукму фармон аст. 

Ҷони он дигаре ба фолиҷ рафт, 

Бадтарин ранҷи ҷонварон аст... [16, с. 53]. 

Аз таҳқиқи қасидаи мазкур маълум шуд, ки Адиб Собир аз илми тиб ба 

таври кофӣ огаҳӣ дошта, истилоҳоти онро мисли «исҳол, имсок, фолиҷ» 

мувофиқи матлаб ва ба маврид истифода бурдааст. 

2) Улуми адабӣ. Нахустин китобе, ки бо забони форсӣ доир ба улуми 

адабӣ маълумот медиҳад, «Тарҷумон-ул-балоға»-и Муҳаммад ибни Умари 

Родуѐнӣ мебошад, ки он дар охири садаи XII таълиф шудааст. Ин китоб баъдтар 

мавриди пайравии донишмандону адибон қарор гирифтааст. Аз ҷумла, Рашиди 

Ватвот асари машҳури худ «Ҳадоиқ-ус-сеҳр фи дақоиқ-уш- шеър»-ро дар 
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пайравии ин асар таълиф намудааст. Китобҳои Абдулқодири Ҷурҷонӣ (ваф.1092) 

«Асрор-ул-балоға», «Далоил-ул-эъҷоз» низ дар улуми адабианд. 

Аз анвои дигари улуми адабӣ бештар илми луғат ва иштиқоқ дар ин давра 

рушд кардааст. Дар илми луғат таълифи Бадеуззамон Натанзӣ (ваф. 1103) 

«Дастур-ул-луғат» ва «Ихлос» буда, дар илми луғат навишта шудаанд. Аз 

луғавиѐни дигар, Абуабдуллоҳи Зузанӣ (ваф.1093) -ро зикр кардан бамаврид аст, 

ки луғате бо номи «Китоб-ул-масодар» таълиф намудааст.  

 Ҳамин тариқ, аз маълумоти муаллифи «Чаҳор мақола» Низомии Арузии 

Самарқандӣ ҳамчун китоби аҳди Адиб Собири Тирмизӣ бармеояд, ки дар ин 

давра бештар улуми адабӣ, тиб, риѐзӣ ва ҳайату нуҷум ба дараҷаи баланди рушди 

худ расиданд. Дар ин аҳд дар миѐни донишмандони улуми динӣ ва улуми ақлӣ 

мухолифати бузурге авҷ гирифт ва Муҳаммад Ғаззолӣ дар китобаш «Мақосид-ул-

фалосафа» роҳи пешгирифта ва ақидаҳои онҳоро ботилу бебунѐд ҳисобида, садди 

роҳи инкишофи улуми ақлӣ шуд ва ҳатто тадриси онҳоро мамнуъ намуд. Ин 

аҳдро замони набарди улуми ақлӣ ва заволѐбӣ ѐ аз инкишоф мондани улуми ақлӣ 

номидан мумкин аст.  

 

1.3. Таъсири замон ба рӯзгори Адиб Собири Тирмизӣ 

 

 Адиб Собири Тирмизӣ шоири бомаҳорату хушгӯ ва суханвари нуктасанҷи 

дарборӣ буда, дар нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII фаъолияту эҷод 

намудааст. Ӯ на танҳо шоир, балки чун ходими давлатӣ ва шахсияти сиѐсии 

дарбор низ шинохта шудааст.  

Шарқшиносони рус, аврупо ва адабиѐтшиносони эронӣ, аз ҷумла, В.В. 

Бартолд, А.Е. Кримский, Е.Э. Бертелс, И.С. Брагинский, Э. Браун, Я. Рипка, Ҳ. 

Эте, Саид Нафисӣ, Бадеуззамони Фурӯзонфар, Забеҳулло Сафо ва дигарон аз 

Адиб Собир зикру ишораҳо кардаанд.  

Саид Нафисӣ дар мақолаи махсусаш «Хитобаи Адиб Собири Тирмизӣ» 

мақому мартабаи ӯро дар шоирӣ одилона ва мӯшикофона муайян намудааст: «Аз 

байни садҳо шоир, ки дар мамолики форсизабон пайдо шудаанд, ҳама дар саҳми 
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худ дархури шуҳратанд. Мунтаҳо як иддаро иқболи умум аз ин миѐна баргузида 

ва асори эшон аз Шарқ ба Ғарб ва аз Шимол ба Ҷануб бурдааст. Инҳое ҳам ки дар 

боби баъд воқеъ шудаанд, фақат аз шуҳрати оламгир маҳрум мондаанд ва илло 

дар миѐни аҳли забон ва байни арбоби сухан ва адаб мақоми эшон маҳфуз аст. 

Адиб Собири Тирмизӣ ҳам, дар дунѐи тамаддун ба шуҳрати Фирдавсӣ ва Хайѐм 

ва Саъдиву Ҳофиз нарасидааст, вале дар таворихи тамаддуни қадим ва маҳофили 

аҳли адаб ва дар авроқи кутуби адабӣ мақоми пешвоӣ дорад ва ҳатто 

донишмандони хориҷа ҳам, ки ба усули адабиѐти форс ошно ҳастанд, ӯро ба хубӣ 

мешиносанд» [129, с. 240].  

Ҳаѐти шоири шуҳратѐр, пешбарандаи анъанаҳои устод Рӯдакӣ, ин марди 

фозили хушахлоқ ва ширинсухани зарифтабъ бисѐр ибратбахш ва баробари ин 

хеле серташвишу пур аз воқеаҳо будааст. 

Шаҳобиддин Адиб Собири Тирмизӣ аз зумраи шоиронест, ки дар адабиѐти 

асри XI-и тоҷик чун ситораи дурахшоне тобон аст. Ҳаѐти пурфоҷиаи ин шоири 

тавоно ҳанӯз аз асрҳои XIII-XV мавриди омӯзиш қарор гирифта буд ва 

сухансанҷоне, чун Муҳаммад Авфӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ, 

Давлатшоҳи Самарқандӣ, Амин Аҳмади Розӣ, Лутфалибеки Озар ва дигарон ба ӯ 

баҳои сазовор додаанд.  

Ҳаѐт ва фаъолияти адабии Адиб Собир чи дар Аврупо ва чи дар собиқ 

Шуравӣ борҳо мавриди таҳқиқ ва баҳс қарор гирифта буд. Донишмандоне чун 

Е.Э. Бертелс, А.Е. Кримский, Садриддин Айнӣ, Иржи Бечка оид ба зиндагӣ ва 

осори ӯ андешаҳои худро иброз доштаанд.  

Баъдҳо Холиқ Мирзозода, Садрӣ Саъдиев, Аҳмад Абдуллоев оид ба 

масъалаи ҷараѐни зиндагӣ ва фаъолияти адабии ӯ мақолаю китоб навиштаанд. 

Дар ин бобат хизмати А. Абдуллоев назаррас аст. Мавсуф дар бораи Адиб Собир 

чандин мақолаю рисола ба табъ расонидааст. Як маротиба «Осори мунтахаб»-и 

Адиб Собирро бо хатти кириллӣ ва матни интиқодии осори ӯро ба алифбои 

арабиасоси форсӣ дар Душанбе нашр кардааст. 

А. Абдуллоев дар бораи рӯзгори Адиб Собир очерки илмӣ-оммавӣ бо 

унвони «Адиб Собири Тирмизӣ» таълиф намудааст, ки роҷеъ ба муҳимтарин 
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лаҳзаҳои ҳаѐти шоир баҳс мекунад [59]. Илова ба ин, мавсуф рисолаи илмӣ-

тадқиқотие бо номи «Адиб Собири Тирмизӣ» низ ба табъ расонидааст, ки барои 

омӯхтани рӯзгор ва осори шоир аҳамияти калон дорад [56]. 

Ҳарчанд дар ин ду рисола паҳлуҳои зиндагӣ ва осори Адиб Собир мавриди 

баррасӣ қарор ѐфта бошад ҳам, бо вуҷуди он то ҳол дар зиндагинома ва 

намунаҳои осори шоир нуктаҳои мавриди баррасӣ қарор нагирифта зиѐд ба 

мушоҳида мерасанд, ки таҳқиқи онҳо муҳим ва саривақтист.  

Дар тазкираҳо ва сарчашмаҳои таърихӣ дар бораи шоир маълумоти якхела 

мавҷуд нест. Бинобар ин, бо такя ба маълумоти сарчашмаҳо, шаҳодати осор ва 

нақду хулосабарориҳо баъзе лаҳзаҳои зиндагиномаи шоирро мавриди таҳқиқу 

баррасӣ қарор хоҳем дод. 

А. Абдуллоев соли таваллуди ӯро дар асоси ишораҳои шоир 1078 тахмин 

намудааст. Мувофиқи маълумоти осори шоир Адиб Собири Тирмизӣ дар 60-

солагиаш дар даргоҳи Абулқосим Алӣ будааст: 

Шаст аст соли умраму пеши ту будаам, 

Баста камар ба хидмати ту нимае зи шаст [16, с. 371]. 

 Тибқи ишораи дигар, шоир се сол аз даргоҳи Абулқосим Алӣ берун 

рафтааст. Муҳаққиқ дар асоси маъхазҳо соли ба Хоразм рафтани шоирро 1140-

1141 зикр карда, соли кушта шуданашро 1147 нишон додааст. Солҳои ҳаѐти 

шоирро: 60+3+6=69  / 1147-69=1178 тахмин намудааст. 

Инчунин, А. Абдуллоев ақидаи дуюмро низ пешниҳод намудааст, ки 

таваллуди Адиб Собир дар байни солҳои шасту ҳафтод бояд воқеъ гашта бошад. 

Мо ба андешаи аввали муҳаққиқ розӣ буда наметавонем, вале андешаи дуюми ӯ, 

ки таваллуди шоирро дар байни солҳои шасту ҳафтод шартан нишон додааст, 

бештар ба ҳақиқат наздик аст, мувофиқем. Бинобар ин, андеши дуюми ӯ қобили 

дастгирӣ мебошад. 

Адиб Собири Тирмизӣ дар оилаи Адиб Исмоили Тирмизӣ ба дунѐ 

омадааст. Аммо дар бораи шахсияти падари Адиб Собири Тирмизӣ дар ягон 

сарчашмаи таърихӣ маълумот зикр нашудааст. Аз тазкиранависон танҳо 
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Ризоқулихони Ҳидоят дар «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» ҳангоми зикри Фирдавсии Тӯсӣ 

оварда: «...чун Ҳаким аз султон маҳрум гардид ва аз сиѐсат меҳаросид аз Ғазнин 

ба Ҳарӣ омад ва дар хонаи Адиб Исмоили Варроқи Тирмизӣ – падари Адиб 

Собир ниҳон монд ...» [47, с. 948-949]. Вале ӯ маъхаз нишон надодааст ва ин 

маълумоти додаи ӯ то андозае дақиқ нест, зеро дар «Чаҳор мақола»-и Низомии 

Арузии Самарқандӣ оварда шудааст, ки Фирдавсии Тӯсӣ баъд аз таъқиби 

аскарони Султон Маҳмуди Ғазнавӣ дар Ҳирот дар хонаи Исмоили Варроқ –

падари Азрақии Ҳиравӣ фуруд омад ва шаш моҳ дар хонаи ӯ мутаворӣ шуд... 

[147, с. 78].  

Муҳаммад Авфӣ исми шоирро «Шаҳобиддин Шарафудабо Собир ибни 

Исмоили Тирмизӣ» зикр кардааст [6, с. 329]. Чи тавре ки маълум мешавад, исми 

шоир Собир буда, исми падари ӯ Исмоил ва лақабаш Шаҳобиддин мебошад. Дар 

сарчашмаҳо бо ҳамроҳи исми шоир калимаи «Адиб» аниқтараш «Адиб Собир»-

ро мебинем. Ризоқулихони Ҳидоят исми шоирро Адиб Собир ва исми падари ӯро 

бошад, Адиб Исмоил зикр кардааст [47, с. 821]. Саид Нафисӣ дар асоси шеърҳои 

ба Адиб Собир бахшидаи Рашиди Ватвот таъкид кардааст, ки шоир дар аҳди худ 

бештар бо «Собир ибни Исмоил» машҳур будааст [129, с. 234]. А. Абдуллоев 

эҳтимолан ба он андеша аст, ки шояд калимаи «Адиб» аз тарафи ҳамкасбонаш ба 

шоир дода шудааст [56, с. 25]. Чунончи, Рашиди Ватвот дар девонаш ӯро «Собир 

бини Исмоили Тирмизӣ» ва ҷойи дигар «Адиб Собир бини Исмоили Тирмизӣ» 

хитоб намуда, гуфтааст: 

Бадеъ шеъри ту, эй Собир бини Исмоил, 

Маро ба сӯйи амониву амн гашт далил... [75, с. 323]. 

А. Абдуллоев таъкид намудааст, ки калимаи «Адиб» аз падар ба исми шоир 

ҳамроҳ шуда, падари Адиб Собир шояд яке аз шахсиятҳои бофазлу дониш 

будааст, зеро дар гузашта калимаи «адиб»- ро ба шахсони бофазлу баландмақом 

нисбат медоданд [56, с. 25]. 

Зодгоҳи шоирро тазкиранависон гуногун зикр кардаанд. Давлатшоҳи 

Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» ӯро аз Бухоро донистааст (32, с. 48) ва ин 
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андешаи нодурусти ӯро аксари тазкиранависон, махсусан Ризоқулихони Ҳидоят 

ҷонибдорӣ намудааст. Муаллифи «Ҳафт иқлим» ин андешаро рад намуда, ӯро аз 

Тирмиз хондааст [30, с. 528]. Ин андешаро осори шоир низ тасдиқ мекунад: 

Ба ҳар соате ѐди Тирмиз маро, 

Бисӯзад дилу ҷон ба гарм озаре... [16, с. 246]. 

Дар бораи ҳаѐти давраи наврасии шоир тамоми муаллифони сарчашмаҳо 

хомӯш мондаанд. Лутфалибеки Озар дар «Оташкада» роҷеъ ба таҳсили илм 

намудани ӯ маълумот додааст: «Билҷумла, дар авоили ҳол ба Ҳирот рафта 

таҳсили камолот карда ва дар аксари фунун маҳорати тамом дошта....» [29, с. 

349]. 

Ҳаѐти минбаъдаи Адиб Собирро аз ашъори ӯ ҷустуҷӯ кардан бамаврид аст. 

Шоир ба амирон, вазирон, донишмандон ва шоирону калоншавандагон қасида 

бахшидааст, ки ин осор то андозае ҷараѐни зиндагии ӯро муайян мекунад.  

Яке аз мамдуҳони асосии осори шоир Абулқосим Алӣ мебошад ва қисмати 

зиѐди қосоиди шоир ба ӯ бахшида шудааст. Аз ин маълум мешавад, ки қисми 

зиѐди ҳаѐти шоир дар хизмати ӯ гузаштааст. А. Абдуллоев дар бораи ин мамдуҳи 

шоир сухан рондааст, аммо чеҳраи ӯро дақиқ баррасӣ накардааст [56, с. 26]. 

Байҳақӣ дар китоби «Лубоб-ул-ансоб» он ҷо ки нақибони Тирмизро зикр 

кардааст, насаб ва алқоби Абулқосим Алиро чунин баѐн менамояд: «Сайиди 

аҷалу атҳар ал-мунтаҷиб-амҷад Маҷдиддин Ашраф-ул-ашроф зулманоқиб вал 

маротиб алалитлоқ Сайиди Шарқ вал Ғарб Абулқосим Алӣ бини Фахриддин 

Ҷаъфар бини Алӣ бини Ҷаъфар бини Муҳаммад бини (Исо бини) Мусо бини 

Ҷаъфар бини Иброҳим бини (Мусо бини Иброҳим) Мусо ал-козим ибни Ҷаъфар 

бини Муҳаммад бини Алӣ бини ал-Ҳусайн бини Алӣ бини Абитолиб алайҳи-с-

салом» [9, с. 543]. Муаллиф зикр намудааст, ки аввал касе ки аз табори ин Сайид 

ба Тирмиз омад ва дар он ҷо зиндагӣ кард, ҷадди аълои вай Ҷаъфар ибни 

Иброҳим ибни Мусо буд, ки аз Мадина ба Тирмиз омад ва дар он ҷо сокин 

гардид. Ин Сайиди бузургвор вақте ба андешаи он ки дар Тирмиз расадхонае 

бунѐд кунад, ҷамоате аз муҳандисон ва ҳукаморо ба Тирмиз даъват намуд, ки дар 
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ҷумлаи онҳо файласуфи бузург Абдураззоқи Туркӣ буд ва барои таҳияи олоти 

расадхона амволи фаровон сарф кард ва кӯшиши бисѐре дар мураттаб намудани 

он намуд. Аммо дар ин кор муваффақ нашуд ва авзоъ ва аҳволи замон монеъ аз 

он шуд, ки Сайид ба мақсуди хеш ноил гардад. Монеи расидан ба натиҷа он буд, 

ки миѐни вай бо амири кабир Қомоҷ, ки аз умарои бузурги Санҷар дар Балху 

моварои он фармонфармои мутлақ буд, кудурате падид гашт ва кам-кам ба 

душманӣ анҷомид. Душманӣ ва адоват миѐни тарафайн шиддат ѐфт ва ба 

фармони Қомоҷ Сайид ба зиндон афтод. Муддате дар ҳабс монд ва пас аз он ки аз 

ҳабс раҳоӣ ѐфт, дар соли 555 (1160) даргузашт [9, с. 543-544]. Аз маълумоти 

Байҳақӣ бармеояд, ки ин мамдуҳи Адиб Собир яке аз шахсиятҳои маъруфи замон 

ва донандаи улуми зиѐде, махсусан ҳисобу таркиб ва нуҷум будааст. Давлатшоҳи 

Самарқандӣ менависад: «Ва мураббии Адиб Собир Сайид Абуҷаъфар Алӣ ибни 

Ҳусайн Қудомаи Мусавист, ки ӯро аз таъзими қадри ӯ раиси Хуросон 

менавиштанд...» [32, 48]. Пас маълум мешавад, ки Абулқосим Алӣ, мамдуҳи 

шоир, на танҳо барои гузаронидани рӯзгори ӯ хизмат кардааст, балки пеш аз 

ҳама, устоди Адиб Собир дар улуми гуногун будааст ва воқеан, муболиғаҳои 

шоир заминаи аслӣ доранд. Ба ақидаи мо, дастгоҳи Абулқосим Алӣ дар аввал на 

дар Нишопур, балки зодгоҳи шоир – Тирмиз будааст ва Адиб Собир яке аз 

шогирдони даргоҳи Абулқосим Алӣ мебошад ва дар он ҷо илмҳои замонаро аз 

худ кардааст.  

Адиб Собир чанд сол дар даргоҳи Абулқосим Алӣ будааст, маълум нест, 

аммо аз якчанд байти қасидаҳои шоир бармеояд, ки ӯ муддати сӣ сол дар он ҷо 

зиндагӣ кардааст. Чунончи: 

  Сӣ сол шуд, ки чокари ин остонаам, 

Эй кош, халқро ҳама ин чокаристӣ... [16, с. 261]. 

Чи хеле ки аз қасоиди шоир маълум мегардад, Адиб Собир дар даргоҳи 

Абулқосим Алӣ ҳаѐти хушҳолона доштааст, аммо баъдан, бо туҳмате гирифтор 

шудааст ва аз манзилу молу амволаш низ маҳрум гаштааст: 

Шикастадил шудаам чун ҳазимате зи масоф, 
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Надида рӯйи масофу набурда номи ҳуруф. 

Сарояке, ки маро туҳфаи мавоҳиби туст, 

Гарав шудасту шудастам бад-он сабаб макруб. 

Ба як сухан бираҳон мар маро аз ин қурбат, 

Ба як сахо бирасон мар маро бад-ин мавҳуб... [16, с. 41]. 

Ё дар қасидаи дигар, ки дар мадҳи Абулқосим Алӣ бахшидааст, шоир узру 

илтиҷо ва талаби авфи гуноҳашро хостааст: 

Манам ба бандагии хос ҳазрати ту маро, 

Мусаллам аст, ки доранд дигарон ба салам. 

Бигуфт ҳосиди соҳибғараз, ки афтодам, 

Зи ҳазрати ту чу аз равзаи биҳишт одам. 

Зи хуни ҳодисаҳо мехурам ғизои бало, 

Зи ҷоми воқеаҳо мечашам шароби ситам... [16, с. 141]. 

 Аз ин қасидаи Адиб Собир бармеояд, ки ин туҳмат аз ҷониби шахси 

соҳибғараз ба вуҷуд омадааст ва ӯ нисбат ба шоир кинаву адоват доштааст: 

Агар зи ҳазрати ту дур будаам будаст, 

Дуои давлати ту бо дилам ҳамеша ба ҳам. 

Зи ман ба садри ту гар сурате кунад ҳосид, 

Бувад чу сурати беҷони беравон мафҳум... [16, с. 142]. 

Дар чанд қасидаи шоир, ки ба мамдуҳ Абулқосим Алӣ бахшида шудаанд, 

узрхоҳӣ, талаби авфи гуноҳи беасос ва туҳмат ифода ѐфтааст: 

Гуноҳро чӣ хатар пеши афви комили ту, 

Зи коми ташна куҷо гардад оби дарѐ кам. 

Чу сар бараҳнаи хуррамам танам ба афв бипӯш, 

Ки ҳаст ҷомаи олам ба афви ту муаллам. 

Наузубиллоҳ, агар ҷурми ман напӯшӣ ту, 

Ба марги ман ҳама пӯшанд ҷомаи мотам... [16, с. 142]. 
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 Дар порчаи шеърии дигар, Адиб Собир монанди шоири ҳамзамони худ 

Масъуди Саъди Салмон зиндон шуданаш ва азобу машаққати худро тасвир 

намудааст: 

  Н-аз халқ ҳеҷ кори маро истиқомате, 

  Н-аз ҳеҷ дӯст шарти вафоро иқомате... 

  Ҳар соате қарин бар ман мазаллате, 

  Ҳар лаҳзае надими дили ман надомате... 

  Бинам тоза-тоза ғаму гуна-гуна ранҷ, 

  Пеш аз қиѐмат омада бар ман қиѐмате... 

  То гашт гирди хотири ман хиттаи амал, 

  Масъуди Саъдвор кашидам ғаромате. 

  Ҳабсе, ки доштам, ки дар он ҳабс раҳ наѐфт, 

  Дар гӯши ман на бонги намозе на қомате... [16, с. 345]. 

 Баъд аз он ки Адиб Собир ба туҳмат гирифтор мешавад, аз даргоҳи 

Абулқосим Алӣ бадарға шуда, ба дарбори ин ѐ он амиру вузаро ва шахсиятҳою 

амалдорони замонаш рӯ меорад. Саид Нафисӣ дар мақолаи худ ишора кардааст, 

ки нусхаи хаттие аз девони Адиб Собирро дар даст доштааст ва дар он шарҳи 

ҳоли шоир навишта шудааст. Чунончи: «Вақте Собир ба яке аз хешони 

Маҷдиддин раиси Шарқ алақи хотире ба ҳам расонида ва ҳосидин байни ӯ ва 

манзур вайро ба ҳам заданд, чунонки муддате аз вай дурӣ мекард ва баъд дебоча 

маълум нест, ба кадом санад аз забони Собир нақл мекунад, ки чун аз ихтилот 

маъюс ва навмед шудам, рӯзе ба ман расид ва гуфт метавонад буд, ки имрӯз бо 

ман ба сарое ба сар барӣ? Гуфтам: – Чаро? Пас мутаваҷҷеҳи хонаи вай шудем ва 

ҳоҷибро гуфт: – Ҳеҷ офаридаро роҳ надиҳад. Ва чун димоғҳо аз бода гарм шуд 

алтофи бисѐр, ки аз вай мутавақеъ набудам ба зуҳур расида, дасти ӯ бӯсидам ва 

сабаби ин меҳрубонӣ пурсидам. Гуфт: – Чунон ѐфта будам, ки дил аз ман 

мунҳариф карда. Хостам ранҷи ҳиҷронро, ки боиси нуқсон ва бутлони муҳаббат 

аст, аз хотири ту зоил кунам ва пас аз он «Муддати шаш сол мутазаммини адои 

амонат ва диѐнат гаштам» [129, с. 243]. Бояд таъкид кард, ки муҳаққиқ ба ин 
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маълумот эътимод накардааст, аммо аз ин муқаддимаи девон ва худи қасоиди 

Адиб Собири Тирмизӣ маълум мешавад, ки дар ҳақиқат, байни шоир ва мамдуҳи 

ӯ ихтилофе ба вуҷуд омадааст ва бар асари он муддате ранҷу азоб кашида, аз 

дастгоҳи мамдуҳаш бадарға шудааст.  

Мамдуҳи дигари Адиб Собир, Аминулмулки Умар мебошад, ки 5 қасида ба 

ӯ бахшидааст. Шахсияти Аминулмулки Умар маълум нест. А. Абдуллоев ӯро яке 

аз наздикони Абулқосим Алӣ донистааст [56, с. 29]. Дар аксари қасидаҳои ба ӯ 

унвоншуда ба туҳмате мубтало шуданашро зикр кардааст ва шояд ин ҳамон 

туҳмати зикршуда бошад, ки ба Абулқосим Алӣ ва ѐ Аминулмулки Умар тааллуқ 

дошт. Бо вуҷуди ин, Аминулмулки Умар шоирро ба Рован бадарға кардааст. 

Чунончи: 

Маро ба Ровани вайрон раҳо набояд кард, 

Чу дар куништи ҷуҳуди палид ҳеҷ набо. 

Ҳароина, ки ба Тирмиз расам, ҷудогона, 

Висоқ хоҳаму ташрифу ротибу аҷро... [16, с. 234]. 

Ё дар қасидаи дигар: 

Амиро, ман аз дурии даргаҳат 

Ҳамегардам аз ранҷи дил кайфаре. 

Гаҳе ҷома чун хирмани лолае, 

Гаҳе дида чун ҳафзи нилуфаре. 

На чашми маро сурати луъбате, 

На гӯши маро нағмаи мизмаре. 

Зи Тирмиз ба Рован чунон омадам, 

Чу богавҳаре сӯи бадгавҳаре... 

Ба ҳар соате ѐди Тирмиз маро 

Бисӯзад дилу ҷон ба гарм озаре... 

На ҳаст аз ту умедро чорае, 

На хуршедро чора аз ховаре [16, с. 245]. 
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Аз ин абѐт чунин ба назар мерасад, ки гӯѐ Адиб Собир аз Тирмиз ба Рован 

рафта ва дар баробари ин ранҷу кулфати зиѐде кашидааст. Шарҳи калимаи Рован 

дар «Луғатнома»-и Алиакбари Деҳхудо чунин аст: «Рован шаҳрест ба 

Тахористон. Қасабае будааст аз навоҳии Тахористон дар ховари Балх» [193, с. 

100]. Ин калима дар «Таърихи Байҳақӣ» низ омада ва дар поварақ яке аз деҳаҳои 

Тахористон шарҳ ѐфтааст [8, с. 587]. 

Адиб Собир, баъд аз он ки аз дарбори Аминулмулки Умар хориҷ шудааст, 

ба Рован рафта, ки яке аз деҳаҳои наздики Балх будааст. Дар ин ҳангом ӯ ба 

ҳокими Балх Ҷалолиддин Абутолиб ибни Зиѐуддини Балхӣ қасидае навишта, аз ӯ 

ҳам ѐриву кумак хостааст, яъне шоир як муддат дар Балх буда, ба ин ва ѐ он 

ҳокиму умарои Балх қасидаҳо бахшидааст.  

 Баъд аз он ки шоир ягон мамдуҳи арзанда пайдо намекунад, ба фикри 

сафари ҳаҷ меафтад ва дар баробари ин қасидаҳо ба васфи мамдуҳи асосии худ 

Абулқосим Алӣ менависад. Чунончи: 

  Аз шаҳрҳот шеър фиристанд шоирон, 

Зеро мадоеҳи шуароро ту дарх(в)арӣ. 

Инак, Адиб аз сари ихлосу эътиқод 

Бо он ки нест санъати ман шеъру шоирӣ. 

Ин дур зи Каъба суфта фиристод дар санот, 

В-арна дар дуриву санои на ҳар сарӣ! [16, с. 232] 

Чи тавре ки зикр кардем, Адиб Собир ба як қатор ҳокимону мансабдорони 

замонаш қасида бахшидааст, аммо аз ҳеҷ кадоми онҳо лутфу марҳамате 

надидааст. Аз ин лиҳоз, Адиб Собир ҳар ҷо ки буда, бо «ихлосу эътиқод» аз 

Абулқосим Алӣ ѐд кардааст: 

Эй Худованд, аз ҷамоли ҳазрати маймуни ту, 

Бенасибам дошт рои тирафоми рӯзгор. 

Дӣ ҷамолу мартабат бар рӯзгорам вом буд, 

Ёфтам охир ба иқболи ту воми рӯзгор. 

То гаҳи гаштан баду нек аст, феъли осмон, 
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То гаҳи рафтан шабу рӯз аст, гоми рӯзгор... [16, с. 148]. 

Шоир кай дубора ба даргоҳи Абулқосим Алӣ баргаштааст, маълум нест, 

вале аз як порчаи шеърии ӯ бармеояд, ки дар шастсолагиаш низ дар он ҷо 

будааст: 

Шаст аст соли умраму пеши ту будаам, 

Баста камар ба хидмати ту нимае зи шаст... [16, с. 371]. 

Ба кӣ бахшида шудани ин байт маълум нест, аммо дар чандин қасоиди ба 

Абулқосим Алӣ бахшидааш сӣ сол дар даргоҳи ӯ буданашро зикр кардааст. Ба 

андешаи мо, шоир дар шастсолагиаш дар дарбори Абулқосим Алӣ будааст ва 

қисми зиѐди умрашро дар он ҷо сипарӣ кардааст.  

Шоир шаст сол умр доштани худ ва дар шастсолагиаш дар даргоҳи 

Абулқосим Алӣ буданашро тасдиқ кардааст. Чунин ба назар мерасад, ки ин 

хизмати сисолаи Адиб Собир баъд аз сисолагиаш, яъне аз сӣ то шаст ва ҳатто аз 

он зиѐд воқеъ шудааст. 

Баъдтар, ногаҳон Адиб Собирро дар дарбори бонуфузи Султон Санҷари 

Салҷуқӣ мебинем, ки ин аҷиб аст. Яъне, шоир чӣ гуна ногаҳон дар дарбори 

Султон Санҷар пайдо шуд? Дар девони Адиб Собири Тирмизӣ чанд қасоиде ба 

назар мерасад, ки муносибати дӯстона ва наздики Абулқосим Алӣ ва Султон 

Санҷарро ифода менамоянд ва ҳатто Султон Санҷар Абулқосим Алиро бародар 

хитоб мекардааст. Чунончи: 

Бародар аст хитобаш зи подшоҳи замин, 

Хатостӣ агар ӯро на ин хитоб астӣ... [16, с. 263]. 

Дар қасидаи «Дар мадҳи Абулқосим Алӣ ва аспи Санҷар» шоир таъкид 

кардааст, ки Султон Санҷар барои Абулқосим Алӣ аспу шамшеру хилъату ливо 

мефиристодааст: 

  Инак, фалак ба маҷлиси олияш туҳфа кард, 

Фахру шараф ба хилъату ташрифи шаҳриѐр... [16, с. 108]. 

Ё дар ҷойи дигар: 
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Инак, туро каромату ташрифи ӯ гузошт, 

Аз тахти Ардашериву аз тоҷи Нузарӣ. 

В-он тавқу маркабу камару хилъату ливо, 

Маншури меҳтарӣ шуду тавқеи сарварӣ. 

В-ин зарру дурру гавҳару неъмат ба умри хеш, 

Ҳаргиз надиданд на Қоруну на Сомирӣ. 

Ташрифи ту мусаддари ташрифҳо бувад, 

Зеро ки бар судури замона мусаддарӣ... [16, с. 230]. 

Аз аксари қасоиди Адиб Собир маълум мешавад, ки Абулқосим Алӣ дар 

назди Султон Санҷар мақому мартабаи баландеро соҳиб будааст ва шоир 

тавассути ӯ ба дарбори Султон Санҷар роҳ ѐфтааст. Давлатшоҳи Сармарқандӣ 

менависад: «...Собир назди Султон Санҷар ва бузургони давлати ӯ муҳтарам 

будӣ» [32, с. 48]. Аммо ба андешаи мо, Адиб Собир муддати зиѐд дар дарбори 

Султон Санҷар набудааст, зеро дар девони шоир танҳо ҳашт қасида ба ӯ бахшида 

шудааст ва кай ба ин ҷо даъват шуданаш ҳам маълум нест.  

Чунонки дар фасли аввали диссертатсия ишора шуд, яке аз ҳокимони 

марказгурези Султон Санҷар – Отсизи Хоразмшоҳ буд, ки бо ҷангҳои пайдарпай 

пояи давлати марказиро то андозае суст намуд. Ҳаѐти минбаъдаи Адиб Собир ба 

сиѐсатбозиҳои ҳокимони давр, махсусан Султон Санҷар ва Отсизи Хоразмшоҳ 

вобастагии сахт доштааст. Атомалики Ҷувайнӣ дар «Таърихи ҷаҳонкушой» 

лашкаркашиҳои Султон Санҷарро алайҳи Отсизи Хоразмшоҳ ба тариқи зайл зикр 

кардааст: якум, дар соли (533 ҳ.) 1139, дуюм, (538 ҳ.) 1143 ва ҷанги сеюми (542 

ҳ.) 1147. «Чун Султон Санҷар дар санаи (536 ҳ.) 1141 дар масофи хитоӣ бар дари 

Самарқанд шикаста шуд ва мунҳазим ба Балх омад ва он ҳикоят машҳур аст, 

Отсиз дар аснои ин ҳолот интиҳози фурсат ҷуст ва ба Марв омад ва қатлу ғорати 

бисѐр кард ва ба Хоразм бозгашт...» [52, с. 5]. Дар ин маврид шоири дарбори 

Отсиз Рашиди Ватвот дар матлаи як қасидааш мегӯяд: 

Чун малик Отсиз ба тахти мулк баромад, 

Давлати Салҷуқу оли ӯ ба сар омад [52, с. 7]. 
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«Султон Санҷар бо интиқоми ин ҳаракати шанеъ дар санаи 538 ҳ. (1143) 

бар дари шаҳр нузул кард ва маҷониқи насаб фармуд ва ливои маҳорибати рафъ 

чун наздик расид, ки Хоразм мутахалис шавад ва айш бар Отсиз мунағғаш 

гардад, ҳадоѐ ва туҳаф наздики умарои ҳазорат равон кард ва аз султон узрҳо 

хост ва истиътоф ҷонибӣ кард, султон нарм шуд ва бар сабили ҳадана ва 

масолиҳат бозгашт ва Отсиз бар одати мустаммир сари хилоф медошт. Султон 

Адиб Собирро ба рисолат наздики ӯ фиристод ва ӯ якчанде дар Хоразм 

бимонд...» [52, с. 7-8]. Вазифаи Адиб Собир дар Хоразм аз он иборат будааст, ки 

рафтори ношоистаи ин ҳокими исѐнгарро назорат кунад ва асрори Отсизро ба 

подшоҳ ирсол намояд.  

Қасидаҳои ба Отсизи Хоразмшоҳ бахшидаи шоир 12 ададро ташкил 

медиҳад ва аз ин бармеояд, ки Адиб Собир аз соли ба Хоразм рафтанаш (1143) то 

фавташ (1147) маддоҳи ӯ будааст. Шоир дар Хоразм дар дарбор зистааст ва ѐ дар 

ҷойи дигар маълум нест. Аммо шоир дар ҳар ҷо будааст, ба дарбори Отсизи 

Хоразмшоҳ робита доштааст ва ба ӯ қасидаҳо бахшида, ба ин восита сиѐсати 

дохилӣ ва хориҷии дарбори ӯро назорат намудааст.  

Аз мактуботи Рашиди Ватвот – шоири ҳамзамон ва маъруфи дарбори 

Отсизи Хоразмшоҳ маълум мегардад, ки Адиб Собир як муддат дар Хоразм 

мезистааст. Рашиди Ватвот дар як мактуби ҷавобиаш ба Адиб Собир аз Алӣ ном 

писари ӯ ишора кардааст ва чунонки аз ин нома бармеояд, Адиб фарзанди худ 

Алиро ба хидмати Отсиз фиристода ва ӯ ду чакома: яке аз они падар ва дигаре аз 

худ дар ситоиши Отсиз иншод карда ва мукофот гирифтааст [10, с. 161]. 

Вафоти Адиб Собирро муаллифони сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ гуногун 

баѐн намудаанд. Муаллифони сарчашмаҳои адабӣ Давлатшоҳи Самарқандӣ [32, с. 

48], Лутфалибеки Озар [29, с. 350] Ризоқулихони Ҳидоят [47, с. 822] 546 ҳ. (1151-

1152) ва Амин Аҳмади Розӣ [30, с. 596] 547 ҳ. (1152-1153) вафоти шоирро зикр 

кардаанд. Муаллифони сарчашмаҳои таърихӣ Атомалики Ҷувайнӣ [52, с. 8] 542 ҳ. 

(1147), Ҳамдуллоҳи Муставфӣ [25, 483] 542 ҳ. (1147), Мирхонд [104, 704] 542 ҳ. 

(1147) нишон додаанд. Атомалики Ҷувайнӣ баъд аз зикри ҷанги соли 538 ҳ. 

(1143) менависад: «Ва Отсиз аз рунуди Хоразм бар минволи тариқаи мулоҳида ду 
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шахсро фирефта буд ва руҳи эшон харида ва баҳо дода ва эшонро фармуда то 

Султонро мағофисан ҳалок кунанд ва ҷайби ҳаѐти ӯ чок. Адиб Собирро аз ин 

ҳолат маълум шуд, нишони он ду шахс бинвишт ва дар соқи мӯзаи пиразане ба 

Марв равон кард. Чун мактуб ба султон расид, фармуд то баҳси он касон карданд 

ва эшонро дар харобот бозѐфтанд ва ба дӯзах фиристод. Отсиз чун воқиф шуд, 

Адиб Собирро ба Ҷайҳун андохт, Султон дар санаи 542 ҳ. (1147) ба дар моҳи 

ҷамодулохир боз қасди Хоразм кард...» [52, с. 8].  

Ҳамон тавре ки муаллифони сарчашмаҳои таърихӣ тазаккур додаанд, 

вафоти Адиб Собир дар соли 542 ҳ. (1147) воқеъ гаштааст. Забеҳулло Сафо зикри 

Ҷувайниро иқтибос қарор дода, нигоштааст: «Ин воқеа бояд андаке қабл аз соли 

541 ҳ. (1147) иттифоқ афтода бошад ва бо ин ҳол, тазкиранависон таърихи вафоти 

Собирро соли 546 ҳ. (1151) навиштаанд» [152, с. 173]. Аслан, тазиранависони 

баъд аз асри ХV ба хатои Давлатшоҳи Самарқандӣ пайравӣ кардаанд, аммо 

далели қотеъ он аст, ки вафоти Собир соли 542 ҳ. (1147) воқеъ шуда, зеро Султон 

ин ҷангро махсус ба хотири ҳамон исѐни Отсизи Хоразмшоҳ шуруъ намудааст.  

Ҳамин тариқ, вафоти Адиб Собир дар соли 542 ҳ. (1147) бар асари ин 

мухолифати байни ҳокими марказӣ Султон Санҷар ва ҳокими марказгурез Отсизи 

Хоразмшоҳ воқеъ афтодааст. 
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БОБИ II 

ТАРКИБИ ЖАНРИИ ДЕВОН, СОХТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ҚАСИДАҲОИ АДИБ 

СОБИРИ ТИРМИЗӢ 

 

2.1. Девони Адиб Собири Тирмизӣ ва таркиби жанрии он 

 

 Адиб Собири Тирмизӣ шоири соҳибдевон мебошад, аммо ҳеҷ кадом аз 

тазкиранависон дар бораи ҳаҷм ва миқдори девони ӯ сухан накардаанд. Танҳо 

тазкиранависи асри XIX Ризоқулихони Ҳидоят навиштааст, ки Адиб Собир 

шоири соҳибдевон мебошад ва девонаш «камѐб» аст (47, с. 822). Аз ашъори шоир 

бармеояд, ки дар замони дар ҳаѐт буданаш соҳиби дафтари ашъор будааст. 

Чунончи, дар хитоб ба Сулаймон бини Отсиз мегӯяд: 

  Ҳоҷатам он аст, ки ашъори ту, 

Шеъри маро ҳуҷҷату бурҳон шавад. 

Гар сифати ҷуди ту гӯям ба шеър, 

Дафтари ман ғарқаи тӯфон шавад. 

Номаи ашъори бадеи маро, 

З-ин сипас аз номи ту унвон шавад. 

Шеъри ман аз номи ту гардад шариф, 

Мамлакат обод ба султон шавад... [16, с. 85]. 

Ин қасида эҳтимолан дар охири ҳаѐташ эҷод шудааст ва шоир нома ва ѐ 

дафтари ашъор доштани худро ишора намуда, ки пештар мураттаб будааст. Дар 

тазкираҳои «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммад Авфӣ, «Тазкират-уш-шуаро»-и 

Давлатшоҳи Самарқандӣ, равзаи ҳафтуми «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ, 

«Оташкада»-и Лутфалибеки Озар, «Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади Розӣ, «Маҷмаъ-

ул-фусаҳо»-и Ризоқулихони Ҳидоят ва дигарон аз ашъори Адиб Собир намунаҳо 

оварда шудааст ва ҳунару табъи баланди ӯ истиқбол гардидааст, аммо ҳаҷму 

миқдори абѐти девонаш мушаххас дарҷ наѐфтааст.  
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Девони Адиб Собир то кунун чандин маротиба дар асоси нусхаҳои хаттии 

маҳфуз дар китобхонаҳои гуногун нашр шудааст. Девони Адиб Собир дар Эрон 

бори аввал, дар соли 1331 ҳ. аз тарафи Алии Қавим ва бори дуюм, дар соли 1343 

ҳ. аз тарафи Муҳаммад Алии Носеҳ нашр шудааст. Сеюмин девони чопии Адиб 

Собир дар соли 1380 ҳ. тавассути Аҳмад Абдуллоев дар шаҳри Тирмизи 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон нашр шудааст.  

Ин девонҳо аз нигоҳи дарбаргирии абѐт гуногун мебошанд. Девони 

нашркардаи Алии Қавим фарогири 5844 байт буда, аз 102 қасида, 24 ғазал, 7 

таркиббанд, 113 қитъа, 82 рубоӣ ва 15 фардбайт иборат мебошад. Аммо мусаҳҳеҳ 

дар бораи нусхаи аслии асоси ин нашр қароргирифта маълумот надодааст, ҳатто 

дар муқаддимаи девон низ ишорае нест. 

Нашри дуюми девони шоир, ки Муҳаммад Алии Носеҳ анҷом додааст, 6472 

байтро дар бар мегирад. Ин девон дар асоси чаҳор нусхаи хаттӣ гирдоварӣ 

шудааст ва абѐте аз тазкираву баѐзҳо низ ба он зам шудааст. Нусхаи ин девон аз 

5847 байт иборат аст ва аз ашъори нусхаи дигар 563 байт илова шуда, ба 6410 

байт расонида шуда ва бо ашъори аз тазкираву баѐзҳо ѐфтшуда ашъори Адиб 

Собир дар ин девон ба 6472 байт мерасад. 

Нашри сеюми девони Адиб Собир дар соли 1380 ҳ. аз тарафи Аҳмад 

Абдуллоев дар шаҳри Тирмиз сурат гирифтааст. Ин девон дар асоси чаҳор нусхаи 

дастнавис (Китобхонаи Индия Офис, Музеи Британия, Фарҳангистони улуми 

Озарбойҷон ва Тоҷикистон), баѐзу ҷунгҳо ва девонҳои чопии зикршуда таҳия 

шуда, 7045 байтро ташкил додааст, ки 126 қасида, 7  таркиббанд,  65 ғазал,  155 

қитъа ва  88 рубоиро дар бар мегирад. «Ашъори мутафарриқа» ва «Ашъори аз 

баѐзҳо ҷамъоваришуда»-и девони мазкур аз нигоҳи анвои адабӣ муайяну 

мушаххас нашудааст. Ашъори қисматҳои зикршударо аз рӯйи хусусиятҳои 

жанриашон ба чор гурӯҳ: 11 қасида, 2 ғазал, 5 қитъа, 14 фардбайт тасниф 

намудаем. Агар миқдори жанрҳои мазкурро ба жанрҳои дар қисматҳои девон 

овардашуда зам намоем, дар маҷмуъ, ин девон 137 қасида, 7 таркибанд, 67 ғазал, 

160 қитъа, 88 рубоӣ ва 14 фардбайтро ташкил медиҳад. Мусаҳҳеҳ абѐти чаҳор 
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нусхаи номбурда ва баѐзу ҷунгҳоро муқоисаву муқобала намуда, аз нигоҳи 

дарбаргирии абѐт девони комилтари Адиб Собирро нашр кардааст. 

 Нашри чоруми девони Адиб Собир дар соли 1385 ҳ. бо муқаддима ва 

тасҳеҳи Аҳмад Ризо Ялмаҳо дар Эрон нашр шудааст. Асоси ин девон нусхаи 

маҳфуз дар китобхонаи Индия Офис мебошад. Бар замми ин, мусаҳҳеҳ нусхаҳои 

нашршудаи фавқро нақду тасҳеҳ намуда, бо овардани намунаҳо аз девонҳои 

зикршуда, онҳоро бо далоили қатъӣ пур аз ғалат номида, ҳатто нусхаи таҳқиқӣ 

нашуморидааст, ки ҷолиби диққат аст. Дар маҷмуъ, ин девон аз 6300 байт иборат 

буда, 102 қасида, 7 таркиббанд, 54 ғазал, 122 қитъа ва 81 рубоиро фаро 

гирифтааст. Мусаҳҳеҳ дар қисми изофот 12 қасида, 34 қитъа, 6 ғазал, 5 рубоӣ ва 

10 фардбайтро ҷой додааст. 

Аз осори Адиб Собир бармеояд, ки ӯ дар наср низ асаре офарида будааст, 

аммо ин гуна асарҳои шоир маҳфуз намондаанд. Чунончи: 

Дар назму наср тоқам аз офоқ бар манаҳ, 

Шеъри маро ба тоқу ҳадиси маро бараф [16, с. 150]. 

*** 

Агар зи наср ба назм омадам, ту номи маро, 

Ба дафтари сила ор аз ҷаридаи иҷро [16, с. 267]. 

А. Абдуллоев ин гуна асарҳои шоирро муншаот тахмин кардааст [56, с. 47]. 

Ба андешаи мо, ин навъ асарҳои шоир шояд илмӣ бошанд, зеро мамдуҳи ӯ 

Абулқосим Алӣ ба корҳои илмӣ ихтисос дошт. Бо вуҷуди ин, ҳамасронаш 

Рашиди Ватвот, Абдулвосеи Ҷабалӣ, Футуҳии Марвазӣ аз наср доштани ӯ 

шаҳодат додаанд. Рашиди Ватвот мегӯяд: 

Насри ту шамъи анис афрӯзад, 

Назми ту руҳи руҳ афзояд [75, с. 585]. 

*** 

Туро дар назм лаълҳои Озар, 

Туро дар наср ҳикматҳои Луқмон [75, с. 600]. 
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Аз осори дигаре, ки ба ӯ нисбат медиҳанд, ин рисолае дар авзони шеър 

мебошад. Дар соли 1341 ҳ. (1923) адабиѐтшиноси эронӣ Муҷтабо Минавӣ 

рисолаеро бо номи «Рисолае дар боби авзони шеъри арабӣ ва форсӣ» интишор 

намуда ва тасдиқ кардааст, ки рисолаи мазкур ба Адиб Собир тааллуқ дорад. Дар 

баъзе нусхаҳо ин рисоларо ба Рашиди Ватвот – шоири ҳамзамони Адиб Собир 

низ нисбат додаанд. Роҷеъ ба ин рисола, ки ба Адиб Собир мутааллиқ 

донистаанд, дар боби сеюми диссертатсия баҳс хоҳем кард.  

Бар замми ин, якчанд қасида дар девони Адиб Собир сабт шудааст, ки 

айнан ва бо иловаи абѐт дар девони Рашиди Ватвот низ ба назар мерасанд. Ин 

қасидаҳо ба Отсизи Хоразмшоҳ бахшида шудаанд ва ин ду шоир дар мадҳи Отсиз 

қасидаҳо сурудаанд. Масалан, яке аз ин қасидаҳо бо матлаъ ва мақтаи зерин дар 

девони Адиб Собир вомехурад: 

Матлаъ: 

Эй заминро аз рухат чун осмон фарру баҳо, 

Бӯсаеро аз лабат мулки ҷаҳон зебад баҳо [16, с. 22]. 

Мақтаъ: 

Аз паи он то бимонад номи некат ҷовидон, 

Осмонро пурдуо кардам заминро пурсано [16, с. 23]. 

 Ин қасида дар девони Адиб Собир аз 38 байт иборат аст, аммо дар девони 

Рашиди Ватвот дар байни он 10 байт афзуда, 48 байтро ташкил дода, матлаъ ва 

мақтаи он бо қасидаи мазкур баробар мебошанд.  

 Дар девони Адиб Собир ва Рашиди Ватвот қасидаи дигар бо матлаъ ва 

мақтаи зерин сабт шудааст: 

Матлаъ: 

Эй рӯйи ту чу хулду лаби ту чу салсабил, 

Бар хулду салсабили ту ҷону дилам сабил [16, с. 163]. 

Мақтаъ: 

Теғат ба ройи марг далел аст хасмро, 

В-андар ҷаҳон раҳе набувад ҷуз чунин далел [16, с. 164]. 
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 Ин қасида низ дар девони ҳарду шоир омадааст, аммо аз нигоҳи теъдоди 

дарбаргирии байт фарқ мекунад. Он дар девони Адиб Собир 16 байт дорад, аммо 

дар девони Рашиди Ватвот аз 30 байт иборат аст. Бояд тазаккур дод, ки ҳанӯз дар 

асри XIII дар тазкираи «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммад Авфӣ ҳангоми зикри Адиб 

Собир ва ашъору ҳунари ӯ ин қасида оварда шудааст: «Ва аз қалоиди қасоиди ӯ 

ин аст, дар мадҳи Алоуддин Отсиз бини Муҳаммади Хоразмшоҳ...» [6, с. 329-330] 

ва сипас қасидаи мазкурро нигоштааст. Абдураҳмони Ҷомӣ низ дар «Баҳористон» 

ин қасидаро ҳангоми зикри Адиб Собир оварда, аз ҳунару истеъдоди ӯ сухан 

намудааст [51, с. 111]. 

 Бо вуҷуди ин, Рашиди Ватвот дар девонаш баъд аз ин қасида «Дар мадҳи 

Адиб Собир бини Исмоили Тирмизӣ» бо ҳамин қофия шеъре гуфта, чунин ишора 

кардааст: 

 Бадеъ шеъри ту, эй Собир бини Исмоил, 

 Маро ба сӯйи амониву амн гашт далил. 

 Бисохт тану дар ҷони ман ба ҳам карданд, 

 Қасидаи ту нузулу сипоҳи ранҷ раҳил. 

 Қасидае ҳама алфози ӯ нишоти ҳазин, 

 Қасидае ҳама оѐти ӯ шифои алил. 

 Ҷалилмартаба, лекин дақиқ дар маънӣ, 

 Касирфоида, лекин зи рӯйи лутф қалил. 

 Чу салсабил бувад лафзи ту латиф магар, 

 Ки салсабилсухан бар ту кардаанд сабил? [75, с. 333-334] 

Мувофиқи маълумоти тазкиранависон ва шаҳодати худи Рашиди Ватвот 

қасидаи мазкур аз Адиб Собир мебошад ва дар абѐти фавқ Ватвот ифодаи 

«салсабилсухан»-ро ба Адиб Собир нисбат додааст. Ба саволи он ки ин қасидаҳо 

чӣ гуна дар девони Рашиди Ватвот роҳ ѐфтаанд, ҷавоб ин аст, ки (дар фасли 

сеюми боби якуми диссертатсия низ ишора намудем), Адиб Собир як муддат, 

аниқтараш охири умри худро дар Хоразм ҳамчун сафири Султон Санҷар 

гузаронидааст. Адиб Собир дар дарбори Отсизи Хоразмшоҳ зиндагӣ кардааст ва 
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ѐ берун аз он маълум нест. Шоир ба воситаи фарзандаш Алӣ ба Отсизи 

Хоразмшоҳ қасидаҳо мефиристодааст, ки дар ин хусус пештар ҳам ишора кардем. 

Бо вуҷуди ин, Рашиди Ватвот дар шеърҳояш ҳунару истеъдоди фавқулодаи ӯро 

васф кардааст. Аз ин лиҳоз, ба андешаи мо, Рашиди Ватвот ин қасидаҳои 

фиристодаи Адиб Собирро дар девонаш ҷой додааст ва ин қасидаҳо ба Адиб 

Собир мутааллиқ мебошанд.  

 Дар девони Адиб Собири Тирмизӣ қасидае «Дар мадҳи Музаффар 

Фахрулмулки вазир» (писари Низомулмулк) мебошад, ки матлаи он ин аст: 

Эй лабат тутии шакарпардоз, 

Зулфи ту ҳиндуи камандандоз [16, с.128]. 

 Ин қасида дар девони шоири асри XIII Сайфи Исфарангӣ дар ҳамин шакл 

омадааст [18, с. 273]. А. Абдуллоев бинобар сабаби дар нусхаҳои хаттии дастраси 

ӯ набудани ин қасида ба кӣ тааллуқ доштани онро муайян накардааст. Аммо дар 

дохили қасида исми «Музаффар Фахрулмулки вазир» нишон дода шудааст: 

Бар бисоти ҷалоли Фахрулмулк, 

Нақши иқбол бину ҷон дарбоз [16, с. 129], 

ва метавон қасидаи мазкурро ба Адиб Собири Тирмизӣ мансуб донист, зеро 

мамдуҳи зикршуда танҳо дар замони Адиб Собир зиндагӣ кардааст.  

Таркиби жанрии девони Адиб Собири Тирмизӣ аз қасида, ғазал, 

таркиббанд, қитъа ва рубоӣ иборат мебошад. Нашрҳои муосири девони шоир аз 

нигоҳи дарбаргирии абѐт фарқ мекунанд. Мураттиби девони шоир Аҳмад Ризо 

Ялмаҳо дар муқаддимаи девони Адиб Собир чунин нигоштааст: «Бо муроҷиаи 

мукаррар ба беш аз бист нусхаи хаттӣ ва маҷмуаҳову ҷунгҳо ва тазкираҳо, 

нусхаҳои комилу ҷомеӣ аз ашъори ин шоир таҳия гардид. Аммо бо вуҷуди ин, 

нигоранда идао надорад, ки тамоми ашъори ин шоирро фароҳам оварда бошад...» 

[40, с. 81]. 

Ҳамон тавре ки ишора шуд, нашрҳои муосири девони ашъори Адиб Собир 

аз нигоҳи миқдори абѐт гуногун буда, онҳо дар асоси нусхаҳои хаттӣ, баѐзу 

ҷунгҳо, тазкираҳо баъзан, нусхаҳои чопӣ мураттаб шудаанд. Аз ин хотир, ҳеҷ 
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кадоми онҳо девони комили шоир нестанд. Аммо девони аз ҳама комилтари Адиб 

Собир – девони нашркардаи Аҳмад Абдуллоев мебошад, ки 7045 байтро дар бар 

гирифта, шомили 137 қасида, 7 таркиббанд, 67 ғазал, 160 қитъа, 88 рубоӣ ва 14 

фардбайт аст.  

 Ҳамин тавр, бо дарназардошти таҳқиқу муқоисаи чаҳор нашри муосири 

девони Адиб Собири Тирмизӣ роҷеъ ба миқдори абѐт ва жанрҳои адабии осори 

шоир: қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа, рубоӣ ва фардбайт хулосаи мушаххас 

баровардан душвор аст, зеро ноширон девони ӯро дар асоси як ѐ якчанд нусхаи 

хаттӣ ва ѐ дар асоси муқоисаи девонҳои нашршуда таҳия кардаанд. 

 

2.2. Адиб Собир – шоири қасидасаро 

 

 Адиб Собири Тирмизиро дар сафи бузургтарин мадеҳасароѐни замонаш 

чун Амир Муиззӣ, Анварии Абевардӣ, Хоқонии Шарвонӣ, Рашиди Ватвот, 

Абдулвосеи Ҷабалӣ, Заҳирии Форѐбӣ ва дигарон бояд эътироф намуд, зеро он 

шуҳрату истеъдод ва мақоме, ки қасидасароѐни мазбур дар асри худ доштанд, 

Адиб Собир низ бо истеъдоди олии суханофариниаш ба он мақому шуҳрат 

сазовор гашта буд. Адиб Собир ба ин шуҳрат дар замони зиндагиаш сазовор 

гардида буд ва ҳатто ҳамзамононаш ӯро чун устоди шеъри форсӣ-тоҷикӣ 

мешинохтанду мадҳу сано мегуфтанд ва ӯро аксари шуаро писандидаанд. 

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» менависад: «Хоқонӣ 

эътиқодманди Адиб Собир ва инкоркунандаи Ватвот аст. Ва Анварӣ Собирро дар 

шоирӣ мусаллам медорад» [32, с. 48]. Аз он ҷумла, Анварии Абевардӣ дар 

қитъае, ки «Дар баѐни ҳунарҳои худу ҷаҳли абнои аср» гуфтааст, ӯро аз худ афзал 

ва бартар донистааст: 

  Гарчи дар бастам дар мадҳу ғазал якборагӣ, 

  Зан (н) мабар, к-аз назми алфозу маонӣ қосирам... 

  Ғасҳо дорам зи нуқсон аз ҳама навъе валек, 

  З-ин яке овах, ки наздики ту марде шоирам. 

  Ин ҳама бигзор, бо шеъри муҷаррад омадам, 
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  Чун Саноӣ ҳастам охир, гарна ҳамчун Собирам [3, с. 686-687]. 

 Рашиди Ватвот – шоири машҳури дарбори Отсизи Хоразмшоҳ Адиб 

Собирро ба сифати як маддоҳ сутуда, ҳатто ӯро дар назму наср, илму ҳилм, қадру 

мартаба аз худ боло гузоштааст. Чунончи: 

  Эй Собир, эй сипеҳри сухан, эй ҷаҳони назм, 

  Эй Каъбаи афозил айѐми кӯйи ту.  

  Эй бурда нур чашми маолӣ зи фазли ту, 

  В-эй хӯрда об боғи маолӣ зи ҷӯйи ту. 

  То гӯйӣ назму наср ба майдон фикандаӣ, 

  Чавгони ҳеҷ кас нарабудаст гӯйи ту... 

  Ман мадҳгӯйи ту шудаму з-ин маро чӣ фахр? 

  К-имрӯз оламест ҳама мадҳгӯйи ту [75, с. 601-602]. 

 Аксари тазкиранависон исми ӯро бо некӣ ѐд карда, мақому мартабаашро 

мудаққиқона ва мӯшикофона муайян намудаанд. Аз ҷумла, Давлатшоҳи 

Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» менависад: «Донишманде моҳир ва адибе 

фозил ва шоире комил будааст» [32, с. 48]. Лутфалибеки Озар низ дар 

«Оташкада» зикр намудааст: «Исмаш Шаҳобиддин ва аз машоҳири шуарои 

замони худ буда ва аз акобири суханварони аҳди худ ва фузули арбоби назм ӯро 

муътақид буданд, мисли Абдулвосеи Ҷабалӣ ва Рашиди Ватвот ва Анварӣ ва 

Сӯзании Самарқандӣ дар девони худ исми ӯро ба устодӣ ѐд кардаанд...» [29, с. 

349]. 

 Хулоса, қисмати бештари девони Адиб Собир фарогири жанри қасида буда, 

ӯро ҳамчун шоири қасидасаро муаррифӣ мекунад. Илова бар ин, шоир дар эҷоди 

қасида дасти тавоно ва ҳунари фавқулода дошта, суханварони баъдиро ба 

татаббуъ ва пайравиву эътирофи ҳунари худ водор кардааст.  

 

2.3. Сохт ва устухонбандии қасидаҳои Адиб Собири Тирмизӣ 

 

 Ҳамон тавре ки дар фаслҳои қаблии боби дуюм қайд гардид, аксари ашъори 

Адиб Собири Тирмизӣ дар жанри қасида эҷод шудааст ва аз ин хотир, ӯ ба 
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сифати шоири мадеҳасаро шинохта мешавад. Муҳаққиқону адабиѐтшиносони 

русу аврупо ва эрониву ватанӣ, мисли М. Л. Рейснер, Е. Э. Бертелс, Х. Шарифов, 

А. Абдуллоев, С. Саъдиев, М. Муллоаҳмадов, И. Икромов, У. Тоиров, М. 

Раҳмонов, С. Имронов, М. Бақоев, Ф. Ҳайдаров, А. Афсаҳов, Маҳдии Муҳаққиқ, 

У. Казакова ва дигарон дар китобу мақолаҳояшон доир ба қасида, анвои қасида, 

марҳилаҳои таҳаввули таърихии он, сохтору мундариҷа, сабку ҳунари 

қасидасароӣ андешаронӣ кардаанд.  

 Мувофиқи анъана, қасида дар асрҳои миѐна ду навъи нигоришро ба худ 

касб кардааст ва аксари шоирони ин давр дар ҳамин навъҳо қасидаҳояшонро эҷод 

намудаанд. Қасидаҳои Адиб Собир аз ҷиҳати сохту таркиб ва устухонбандӣ дар 

ҳамин ду навъ - қасидаҳои комил (пурра) ва муқтазаб (нопурра) суруда шудаанд.  

Бо вуҷуди ин, дар девони Адиб Собири Тирмизӣ се қасидаи дигар низ 

мавҷуд аст, ки яке «Қасида дар ҳасби ҳоли худ» ва дутои дигар «Дар мавъиза» ва 

«Дар мавъизаи ҳасана» унвон доранд. «Қасидаи дар ҳасби ҳоли худ»-и шоирро 

қасидаи шарҳиҳолӣ (шикоятнома аз замон ѐ қасидаи фахрия) ва ду қасидаи 

дигари зикршударо, ки умуман, дар мавъиза гуфта шудаанд, қасидаҳои ахлоқӣ ва 

мавъизатӣ номидан мумкин аст. Дар қисмати «Ашъори мутафарриқа» ва 

«Ашъори аз баѐзҳо ҷамъоваришуда»-и девони шоир [16, с. 371] 4 қасидаи 

шарҳиҳолӣ ва 2 қасидаи ахлоқӣ мавҷуд аст. 

 Қисми зиѐди қасидаҳои Адиб Собири Тирмизӣ аз ҷиҳати сохту таркиб ва 

устухонбандӣ комил мебошанд ва панҷ қисмати анъанавӣ дар онҳо мавҷуданд. 

Барои муайян намудани сохт ва устухонбандии қасидаҳои комили Адиб 

Собир якчанд қасидаи ӯро мавриди баррасӣ қарор додаем. 

Чунончи, дар қасидаи зерин панҷ қисмати анъанавиро дучор меоем. 

1. Насиб 

Адиб Собири Тирмизӣ дар бештари қасоидаш пеш аз гурез ва ѐ оғоз намудан 

ба мадҳи мамдуҳ муқаддимае аз васфи баҳор, ишқ, хазон, васфи маъшуқа ва 

дигар мазоминро сурудаст, ки бо истилоҳ онро насиб ва ташбиб (тағаззул) 

меноманд ва баъдан, ба матлаби асосиаш мепардозад. Адиб Собири Тирмизӣ дар 
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як қасидаи ба мадҳи Маҷдиддин Алӣ ибни Аҳмад бахшидааш ишора намудааст, 

ки ҳамаи қасоидаш ташбиб доранд: 

На бе насоеҳи ту як тавиларо гавҳар, 

На бе мадоеҳи ту як қасидаро ташбиб [16, с. 30].  

Ин муқаддимаест, ки хонандаро барои хондани давоми асар омода месозад 

ва онро чи хеле ки дар боло ишора намудем, тағаззул низ ном мебаранд. Дар зимн 

С. Саидов менависад: «Тағаззул-насиб ва ташбибро дар якҷоягӣ дар асрҳои миѐна 

тағаззул меномиданд. Тағаззул қисмати муқаддимаи асари лирикӣ буда, ғазал 

жанри маъмулу мустақили адабист» [150, с. 132]. «Қасоиди шоир аз ҷиҳати шакл 

ва таркиби жанрӣ хеле ҷолиб аст. Ташбибҳо қариб дар ҳамаи қасидаҳои ӯ 

доманаи васеъ доранд ва тулонианд. Дар баъзе қасидаҳо ба мадҳ кам ҷо монда, 

ташбиби дуюм омадааст» [151, с. 134]. Чунончи: 

  Танам ба ишқ асир асту дил ба меҳр фидо, 

  Ҳаме ба гӯши ман ояд зи ҳарфи ишқ нидо. 

  Дилам фидо шуду чашмам надид рӯйи халос, 

  Халос нест асирони ишқро ба фидо. 

  Маломати ҳама олам марост аз паи ишқ, 

  На расми ишқ ман овардаам дар ин дунѐ?  

Малоҳати ҳама дунѐ нигори ман дорад, 

  Аҷаб набошад, агар бевафост чун дунѐ. 

  Ману туем нигоро, ин ишқу хубиро, 

  Зи номи Лайливу Маҷнун бурун барем ҳамо. 

  Маломат аст аз ин ишқ, ишқ бар Маҷнун, 

  Ғаромат аст аз он ҳусн, ҳусн бар Лайло... [16, с. 264]. 

Ин ҷо шоир мавзуи ин насиби қасидаашро ишқ қарор дода, ки ҷолиби диққат 

мебошад. Дар порчаи боло ба бало гирифтор шудани танаш ва роҳи гурез 

надоштан аз ин балоро хеле нозук ба қалам додааст. Ӯ гуфтанист, гарчанде ки дар 

дунѐ ман ишқ наовардаам, аммо маломати ҳамаи дунѐ бар сари ман аст. 

2. Гурез 
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  Туӣ, ки гаштаӣ аз некӯӣ хиҷолати моҳ, 

  Ки ҳусни ту ба Сурайѐст в-они маҳ ба саро. 

  Аз он қабал, ки асалро ҳаловати лаби туст, 

  Худои азза ва ҷалл дар асал ниҳод шифо. 

  Ба сабри ман, санамо, он лаби чу пистаи ту, 

  Ҳамон кунад, ки зумуррад ба дидаи афъо... [16, с. 264]. 

Адиб Собир дар гурези ин қасида суханро аз ишқ ба авсофи дилбар бурда, бо 

ташбеҳу талмеҳҳо дилбарашро васф кардааст. 

3. Мадҳ 

  Туӣ ба тақвият, рӯйи туст толеи ҳусн, 

  Чу дин ба тақвияти Маҷдиддину фахри ҳудо, 

  Аҷал раиси Хуросону садри Мусавиѐн, 

  Ки ӯст молаш Фиръавни зулмро Мусо. 

  Хуҷаста тоҷи маолӣ Алӣ бини Ҷаъфар, 

  Ки илми Ҷаъфари Содиқ ҳаме кунад имло [16, с. 266]. 

Чунонки маълум аст, ин қасида ба Абулқосим Алӣ бини Ҷаъфар бахшида 

шудааст. Адиб Собир боре аз даргоҳи ӯ бо туҳмат ронда шудааст ва дар ин 

байтҳои мадҳӣ, шоир бегуноҳии худро исбот карданӣ шудааст. Дар ин ҷо шоир, 

ҳатто сад қасида бахшиданашро дарҷ намуда, гуфтааст, ки ҳеҷ шоире мисли ман 

туро мадҳ накардааст. 

4. Талаб 

  Рафеърои ту бо ман тағайюрӣ дорад, 

  Ба туҳмате, ки маро андар он ҷиноят но. 

  Зи хизмати ту, ки дафъи азои даҳр аз ӯст, 

  Маро набуда гуноҳе азо расид азо... 

  Ба ошноии ақлу ба рӯшноии илм, 

   Ба некномии зуҳду ба покии тақво. 

  Наузубиллоҳ, агар ман хиѐнате кардам, 

  Тариқи афв чаро баста шуд дар ин маъно? 
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  Ба афву ҳилм тафохур бувад, ки дар Қуръон, 

  Ба афву ҳилм тамаддуҳ ҳамекунад мавло. 

  Ба сад қасида туро хондаам ҳалиму карим, 

  Чунон макун, ки хиҷил гардам андар ин даъво. 

  Бад-ин қасида агар узри ҷурми худ хоҳам, 

  Худой афв кунад ҷурми Одаму Ҳаво... 

  Ба шеър зинда монад номи меҳтарон бузург, 

  Ба шеър ҷади ту зар доду сила доду ридо. 

  Чӣ мояи шеър, ки аз лафзи ман барӣ гаштаст, 

  Каримро ба мадеҳу лаимро ба ҳиҷо [16, с. 266]. 

 Дар ин байтҳо шоир аз Абулқосим Алӣ талаб намудааст, ки ӯро дубора ба 

даргоҳ дохил намояд ва қалам бар номи ӯ накашад. 

5. Хотима 

 Дар хотимаи ин қасида шоир ба мамдуҳаш давлати поянда ва умри 

бобаракат таманно кардааст: 

  Ҳамеша то зи пас фитри навбати азҳост, 

  Ба ҷуз адӯи ту қурбон мабод дар Азҳо. 

  Суруру неъмату роҳат насиби ҷони ту бод, 

  Ҳамеша бод адӯят дар оташи балво. 

  Ҳар он касе, ки нахоҳад туро ҳаѐти абад, 

  Гусаста бод тану ҷони ӯ ба марги фаҷо [16, с. 266]. 

Чуноне ки маълум мегардад, аксари қасидаҳои Адиб Собир комил буда, 

сохтори композитсионии ин жанрро ба пуррагӣ қаноат мекунонанд ва аз рӯйи 

муҳтаво ба қасидаҳои мадеҳавӣ шомиланд. Дар баробари ин, дар ашъори Адиб 

Собир қасидаҳое вомехуранд, ки дар онҳо панҷ қисмати анъанавии қасида мавҷуд 

нестанд ва ба талаботи жанрии қасидаи комил мувофиқат намекунанд ва ба навъи 

қасидаҳои муқтазаб шомиланд. Албатта, қасидаҳои муқтазаби Адиб Собирро ба 

ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:  

1) қасидаҳое, ки бо мадҳ оғоз шудаанд ва насибу гурез надоранд; 
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2) қасидаҳое, ки аз насиб, гурез ва мадҳ иборатанд. 

Қасидаҳое, ки бо мадҳ оғоз шудаанд ва насибу гурез надоранд, дар ҳамин 

шакл эҷод шудаанд ва ин гуна навъи эҷоди қасида дар замони Адиб Собир роиҷ 

будааст. Ин навъи эҷоди қасида на танҳо хосси эҷодиѐти Адиб Собир аст, балки 

ҳамзамононаш чун Анварии Абевардӣ, Рашиди Ватвот ва дигарон дар ин навъ 

қасида эҷод намудаанд. Барои намуна қасидаеро мавриди баррасӣ қарор медиҳем: 

1. Мадҳ 

  Ҳаме то бақо мумкин аст осмонро, 

  Бақо бод султони султоннишонро 

  Худованди олам, ки бифзуд рутбат, 

  Зи тахташ заминро зи тоҷ осмонро. 

  Шоҳаншоҳ Санҷар, ки баста ба ханҷар, 

  Равони Маликшоҳу Алпарслонро. 

  Карон, то карони мулки ӯ гашт гетӣ, 

  Муайян шуда бандаи ҳар каронро... [16, с. 27]. 

2.Талаб  

  Зи шоҳон туро ҷовидон аст давлат, 

  Ту зебиву бас давлат ҷовидонро. 

  Наѐяд туро нуқс дар шаҳриѐрӣ, 

  Аз он сон, ки айб аст ин айбдонро. 

  Ҷаҳонро ба мулки ту бошад тафохур, 

  Ба гавҳар тафохур бувад баҳру конро. 

  Ба аҳди ту хуррам бувад дину дунѐ, 

  Ба борон бувад хуррамӣ бӯстонро. 

  Ба шеъри равон гуфт мадҳат тавонам, 

  Равоӣ фузун аст шеъри равонро [16, 28]. 

3. Хотима  

  Ҳаме то бимонад ҷаҳони ҷаҳанда, 

  Ҷаҳондор монӣ, ҷаҳони ҷаҳонро. 
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  Ба девони ту иқтидо доду динро, 

  Ба фармони ту илтиҷо инсу ҷонро [16, с. 28]. 

 Ҳамин тавр, ин навъ қасидаҳо дар девони Адиб Собир дучор меоянд, ки 

онҳо танҳо се қисмат: мадҳ, талаб ва хотимаро дар бар мегиранд. Бо вуҷуди ин, 

қасидаҳои муқтазабе, ки танҳо насиб доранд ва онҳоро қасидаҳои нотамом 

номидан мумкин аст, дар ашъори шоир низ мавҷуданд. Чунончи: 

1. Насиб 

Мушк аст тӯда-тӯда ниҳода бар арғувон 

Зулфайни ҳалқа-ҳалқаи он моҳи дилситон:  

З-он тӯда-тӯда тӯдаи мушк оядам ҳақир, 

З-ин ҳалқа-ҳалқа ҳалқи танг оядам ҷаҳон. 

Чун қатра-қатра об латиф аст оразаш, 

В-аз нур шуъла-шуъла ниҳода бар арғувон... [16, с. 205]. 

 Ин қасида аз 14 байти насиб иборат мебошад ва ба кӣ бахшида шудани он 

низ маълум нест. Дар қасидаи дигари муқтазаб, ки ба мадҳи Абулқосим Алӣ 

бахшида шудааст, се қисматро пайдо намудан мумкин аст. Ин қисматҳо аз насиб, 

гурез ва ду байти мадҳӣ иборат мебошанд: 

1. Насиб  

Рӯзгори навбаҳор ояд ҳаме, 

Ғамкашонро ғамгусор ояд ҳаме. 

Вақти шодиву тараб ояд ҳаме, 

Навбати бӯсу канор ояд ҳаме. 

Боғ пургул гашту ҳар соат зи абр 

Бар сари гулҳо нисор ояд ҳаме. 

Аз насими мушкбору бӯйи гул 

Мушк пеши дида хор ояд ҳаме [16, с. 251]. 

2. Гурез 

Ё Раб, ин вақти саҳар боди сабост, 

Ё насими зулфи ѐр ояд ҳаме. 
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Ҳар куҷо чашм афканам бар кӯҳу дашт, 

Пеши чашмам лолазор ояд ҳаме. 

Хуш бувад айшу шаробу боғу гул, 

Навбати ин ҳар чаҳор ояд ҳаме. 

Он гули сурӣ зи баҳри рӯйи дӯст 

Ошиқонро ѐдгор ояд ҳаме. 

В-ин бунафши тар зи ишқи зулфи ѐр 

Мар маро чун ҷон ба кор ояд ҳаме [16, с. 252]. 

3.Мадҳ  

Ҳар касеро ихтиѐреву маро 

Мадҳи олӣ ихтиѐр ояд ҳаме. 

Маҷдиддин к-аз лафзи дурафшони ӯ, 

Дурри тоҷи шоҳвор ояд ҳаме [16, с. 252].  

 Ин гуна қасидаҳои муқтазаби Адиб Собир миқдоран кам буда, дар онҳо 

танҳо қисматҳои насиб, гурез ва мадҳ мушоҳида мешавад.   

Ҳамин тавр, ҳангоми таҳқиқ 137 қасидаи Адиб Собири Тирмизиро аз 

нигоҳи сохту устухонбандӣ ба ду гурӯҳ: 124 қасидаи комил ва 13 қасидаи 

муқтазаб (11 адад бо мадҳ, талаб ва хотима ва 2 адад бо насиб, гурез ва мадҳ) ва 

аз рӯйи муҳтаво ба се гурӯҳ: мадҳӣ (128 қасида), ахлоқӣ (4 қасида), шарҳиҳолӣ (5 

қасида) тасниф намудем.  

 

2.4.  Мамдуҳони қасоиди Адиб Собири Тирмизӣ 

 

Яке аз хусусиятҳои дигари пурарзиши осори Адиб Собири Тирмизӣ он аст, 

ки дар онҳо шахсиятҳо ва риҷоли гумноми таърих ишора шудаанд. Е.Э.Бертелс 

дар бораи хусусияти қасидаҳои нимаи аввали асри XI андешаи ҷолибе баѐн 

кардааст: «Чакомаҳои шоирони аҳди Ғазнавиѐн, ки то рӯзгори мо расидаанд, 

бештараш шеърҳои дарборӣ аст. То он ҷо, ки мешавад ѐдоварӣ кард, қасида 

ҳамчунон асоситарин гуна ва намуди ин чакомасароӣ будааст. Аммо ин гуна 
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чакомаҳои он рӯзгор, бо ҳама пучии дарунашон, ин тафовутро бо ҳамин гуна 

шеъри пасин доранд, ки боз ҳам, ағлаб тавсифҳои бисѐр зебоеро меоранд ва 

додаҳои пурарзиши таърихиро доштанд» [72, с. 349]. Аммо А. Абдуллоев 

хусусияти қиматтари (арзишмандии) қасидаҳои шоирро чунин баррасӣ кардааст: 

«Хусусияти дигари қиматтари қасидаҳои Адиб (Собир-М.М.) ѐдоварӣ шудани ин 

ѐ он факту воқеаҳои реалии замон дар онҳост» [56, 54]. Воқеан, қасидаҳои шоир 

чун сарчашма аҳаммияти ҳасбиҳолӣ, адабӣ, илмию таърихӣ доранд.  

Бояд ѐдовар шуд, ки ҳатто дар муқаддимаи девони Адиб Собири Тирмизӣ 

аз мамдуҳон, риҷол ва шахсияти таърихии қасоиди ӯ қариб ишорае нест. Аз ин 

лиҳоз, дар ин фасли рисола мекӯшем, ки роҷеъ ба шахсиятҳо, шоирон ва риҷоли 

ашъори Адиб Собири Тирмизӣ дар асоси маълумоти сарчашмаҳо ва осори худи 

шоир баҳс ороем. Тавре ки қаблан зикр кардем, шоир бо як қатор дарборҳо чи аз 

наздик ва чи аз дур равобит дошт ва ба мамдуҳонаш қасидаҳо бахшидааст. 

Мамдуҳони осори Адиб Собири Тирмизӣ Абулқосим Алӣ бини Ҷаъфари Мусавӣ, 

Султон Санҷари Салҷуқӣ, Отсизи Хоразмшоҳ, Султон Иброҳими Ғазнавӣ, 

Султон Масъуд ибни Иброҳими Ғазнавӣ, Музаффар Фахрулмулки вазир, 

Шамсиддин Ҷаъфар ибни Алӣ, Маҷдиддин Юсуф, Сулаймон ибни Отсиз, Амир 

Тоҷиддин Рафеъ ибни Алӣ, Аминулмулки Умар, шоир - Абдулвосеи Ҷабалӣ, 

Наҷмиддин Алӣ ибни Умар, Мир Ҷалил, Маҷдиддин Алӣ ибни Аҳмад, Зайниддин 

Абутолиб, Маҷдиддин Алӣ, Муҳаммад Ҳасан ибни Алӣ бини Абитолиб, 

Шамсиддин Муҳаммад ибни Тоҳир, Муҳаммади Тоҳир, Алоуддин Муҳаммад, 

Муҳаммад Масъуд, Зайниддин Абдуллоҳи Тоҳир, Муҳаммад ибни Ҳасан, 

Умдатуддини Зангӣ, Шарафиддини Умар, Шаҳобиддин Абубакр ибни 

Маҷдиддин, Шарафулмулк, Муътаманулмулк, Баҳоумалик Ҷамолиддини 

Абдуллоҳ, Ҷамолиддин Абутолиб ибни Зиѐуддини Балхӣ, Ҷамолиддин 

Абулҳасан, Зиѐуддин мебошанд. Аксари номбурдагон шахсиятҳо ва риҷоле 

мебошанд, ки ҳатто дар ягон сарчашмаи таърихӣ роҷеъ ба онҳо ишорае нест, 

аммо Адиб Собири Тирмизӣ аз онҳо ном бурдааст: 

Абулқосим Алӣ ибни Ҷаъфар Мусавӣ. Мамдуҳи хосси қасидаҳои Адиб 

Собири Тирмизӣ Абулқосим Алӣ ибни Ҷаъфари Мусавӣ мебошад, ки шоир қисми 
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зиѐди қасоидашро ба ӯ бахшидааст ва ҳамон тавре ки дар боби аввали рисола 

ишора кардем, солҳои зиѐд дар даргоҳи ӯ будааст. Бояд зикр кард, ки А. 

Абдуллоев дар бораи Абулқосим Алӣ сухан ронда шахсияти ӯро ба қадри зарурӣ 

муайян нанамудааст, ҳол он ки Абулқосим Алӣ мамдуҳи хосси шоир ба ҳисоб 

меравад ва ҳатто аз подшоҳон: Султон Санҷар ва Отсизи Хоразмшоҳ дида, Адиб 

Собир ӯро бештар мадҳ гуфтааст, яъне робита ва муносибати шоир бо ин 

шахсият хеле наздику мароқангез аст. Ба фикри мо, барои муайян ва омӯхтани 

рӯзгор ва осори шоир, ки норавшан аст, пеш аз ҳама, омӯхтану баррасии ҳаѐт ва 

фаъолияти мамдуҳи асосии шоир аҳаммияти вижа касб мекунад. 

Адиб Собири Тирмизӣ, ки дар як қасидааш бахшиши гуноҳи худро аз 

Абулқосим Алӣ хоста, ишора кардааст, ки ба мадҳи ӯ сад қасида бахшидааст. 

Чунончи: 

Ба сад қасида туро хондаам ҳалиму карим, 

Чунон макун, ки хиҷил гардам андар ин даъво. 

Ба сад қасида, ки абѐти ӯ зи санъати ман, 

Ҳаме бар Озару Мино миро кунад миро... [16, с. 267]. 

 Аммо дар девони чопии Адиб Собир шаст қасида ба мадҳи ӯ бахшида 

шудааст. Ба қавли А. Абдуллоев, «...ин ҷо шоир азбаски аз Абулқосим Алӣ 

бахшиши гуноҳро металабид, бо муболиға сухан ронда бошад» [56, с. 53]. Ба 

андешаи мо, шояд ин ишораи шоир асос дошта бошад, зеро то ҳол нусхаи пурраи 

девони Адиб Собир дар даст нест, бинобар ин, дар нусхаи дастрасшуда танҳо 

шаст қасида ба мадҳи Абулқосим Алӣ вомехурад. 

 Аввалин сарчашмаи таърихие, ки дар бораи Абулқосим Алӣ маълумот 

додааст, «Лубоб-ул-ансоб вал алқобу вал аъқоб»-и Байҳақӣ мебошад. Ӯ ҳангоми 

зикри нақиби Тирмиз дар бораи ансоб ва алқоби Абулқосим Алӣ маълумот 

додааст, ки дар боби аввали рисола ишора намудем. Байҳақӣ дар бораи 

муносибати душманонаи амир Қомоч бо ӯ чунин менависад: «Пас байни ӯ ва 

амир ва сипаҳсолори бузург Қомоч, ки аз умарои бузурги Санҷар дар Балх ва 

моварои он фармонфармои мутлақ буд, адовате ба миѐн омад. Адовати бошиддат 

ва дигарон, ҳатто амир Қомоч ба муболиға роҳ дода, тасмими ӯро ва 
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муродҳояшро муддате қатъ намуд ва ӯро бо аъмолаш ба мизони каму самани 

ночиз баркашид. Ва бо фармони Қомоч ба зиндон афтод ва муддате дар ҳабс 

бимонд. Бо вуҷуди ин, ғадр накардани Сайиди аҷал ошкор гардид, агарчанде ки 

дороӣ ва мурувваташро аз даст дода буд. Тири хашми амир Қомоч тағйир ѐфт, 

яъне он адовати мисли санг сахту шадиде, ки нисбат ба он Сайид дошт, дигаргун 

гардид ва ҳама айбу андуҳ ошкор шуд. Сипас зарару бало аз он Сайид дур шуда, 

аз ҳабс баромад» [9, с. 574]. Адиб Собири Тирмизӣ якчанд қасида дар мадҳи 

Абулқосим Алӣ дорад, ки ба ин ҳодиса, ба ҳабс гирифтор шудани мамдуҳашро бо 

андуҳу ҳузни бисѐр баѐн мекунад: 

  Бузург оли паямбар, бузург ҳодисае, 

  Ки чун туе бувад андар кафи замона забун. 

  Мақар иззи ту Тирмиз зи дарди рафтани ту, 

  Ҳаме бигиряду он, ки сиришки ӯ Ҷайҳун. 

  Агар ду дидаи ман аз ғамат на хун гиряд, 

  Ҳаром бод маро нону неъмати ту чун хун [16, с. 352]. 

 Ба ғайр аз Адиб Собири Тирмизӣ, ӯро шоирони дигар, аз ҷумла, Рашиди 

Ватвот, Сайид Ҳасани Ғазнавӣ аз дур мадҳ гуфтаанд. Рашиди Ватвот дар як 

қасидаи ба мадҳи Адиб Собири Тирмизӣ бахшидааш аз чӣ гуна будани шоир аз 

андуҳи мамдуҳаш пурсон шудааст. Чунончи: 

  Чӣ гунаӣ ту дар андуҳи ҳабси он садре, 

  Ки дар маоливу ақл аст чун Аливу ақил? 

  Чӣ аҳд буд, ки дар маҷлиси муқаддаси ӯ, 

  Ба шеъри ҳазл ҳамеѐфтӣ атои ҷазил? 

  Гаҳат расидӣ аз ҷуди дасти ӯ инъом, 

  Гаҳат расидӣ аз саъйи ҷоҳи ӯ табҷил [75, с. 325]. 

Гузашта аз ин, Рашиди Ватвот чанд қасидае дар мадҳи Абулқосим Алӣ 

дорад, ки дар онҳо аз ин ҳодиса хабар дода, бо андуҳи зиѐд аз ӯ ѐд кардааст. 

Инак, чанд байт аз ин қасидаи Рашиди Ватвот намуна меорем:  
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  Аз он ҳоли ошуфта андеша кам кун, 

  Ва з-он рӯзи шӯрида андуҳ кам хур... 

 Худовандро шукр, к-имрӯз омад, 

 Дарахти амону амонит дар бар. 

 Бурун омадӣ аз мазиқи навоиб, 

 Чу аз баҳри луълу, чу аз кӯҳи гавҳар... [75, с. 141]. 

Чунин ба назар мерасад, ки Сайид муддате дар ҳабс монда ва пас аз кушта 

шудани амир Қомоч аз ҳабс раҳоӣ ѐфтааст ва Адиб Собир дар ин вақт зинда 

набудааст. Аммо баъзе тазкиранависон, аз ҷумла, Давлатшоҳи Самарқандӣ исми 

ӯро «Сайид Абуҷаъфар Алӣ ибни Ҳусайн Қудомаи Мусавӣ» [32, с. 48] нигошта, 

ки ин ҷо калимаи «Ҳусайн» ба исми ӯ афзудааст ва ҳамон навъе ки қаблан ишора 

шуд, ин калима ба ансобу алқоби ин шахсияти таърихӣ мувофиқат намекунад. 

Адиб Собири Тирмизӣ дар қасоидаш ба ин шахсияти таърихӣ бо номҳои «Раиси 

Хуросон», «Садри аҷал», «Садри Шарқ ва Ғарб» муроҷиат кардааст: 

Раису садри Хуросон, ки дар ҳимояти ӯ, 

Ҳасад кунанд Ироқу Араб фаросонро. 

Амиру сайиди олам Алӣ, ки ҳилму ҳаѐш, 

Намунаест ба олам Аливу Усмонро... [16, с. 25]. 

 Дар девони Адиб Собири Тирмизӣ – нашри Алии Қавим қасидае бо унвони 

«Мадеҳи Садри Шарқ Зайниддин Абутолиби Мусавӣ» омадааст. Ин қасида дар 

девони шоир - нашри Аҳмад Абдуллоев «Дар мадҳи Зайниддин Абутолиб» унвон 

шудааст. Аммо дар қасида на танҳо мадҳи Зайниддин Абутолиб, балки мадҳи 

Тоҷулмаолӣ Маҷдиддин Абулқосим Алии Мусавӣ дида мешавад. Чанд байти 

мадҳии ин қасида чунин аст: 

Садре, ки фахри Мусавиѐн асту Маҷдиддин, 

Дар садри дин судури ҷаҳонро бад-ӯ маоб. 

Баҳри илму Тоҷулмаолӣ Алӣ кӣ ҳаст? 

Ҳар баҳр бо макорими ӯ камтар аз сароб... [39, с. 68-69]. 
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 Ин қасида бояд дар мадҳи Абулқосим Алӣ бошад, на ин ки ба мадҳи 

Зайниддин Абутолиб ва ҳатто исми Мусавӣ низ дар номи Зайниддин Абутолиб 

барғалат оварда шудааст. 

Султон Санҷари Салҷуқӣ. Мамдуҳи дигари қасоиди Адиб Собири 

Тирмизӣ Султон Санҷари Салҷуқӣ (1156) мебошад. Адиб Собири Тирмизӣ як 

муддати кӯтоҳ дар дарбори Султон Санҷар буда, зеро дар девони шоир танҳо 

ҳашт қасида ба ӯ бахшида шудааст. Ба андешаи мо, ин пеш аз ба Хоразм рафтани 

ӯ воқеъ гардидааст, чунки Адиб Собир ҳамчун сафири давлати марказӣ махсус ба 

Хоразм бо фармони Султон Санҷар фиристода шудааст. Аммо Султон Санҷар бо 

мамдуҳи хосси шоир Абулқосим Алӣ дер боз муносибати наздик дошта ва Адиб 

Собир низ ба воситаи ӯ ба султон қаробат пайдо намудааст, ки роҷеъ ба ин 

муносибатҳояшон дар боби аввали рисола ишора намудаем. Бояд таъкид кард, ки 

алавиѐн ва нақибон дар он замон дар назди шоҳон ва ҳатто дошнишмандон 

ҳурмату эҳтиром ва мақоми пешвоӣ доштанд, аз ин рӯ, Абулқосим Алӣ ин 

дараҷаро дар назди Султон Санҷар соҳиб буд. Шоир чор қасидае дорад, ки 

муносибатҳои Абулқосим Алӣ ва Султон Санҷарро ифода менамоянд. Чунончи, 

ин қасидаро «Дар мадҳи Абулқосим Алӣ ва Султон Санҷар» гуфтааст: 

  Сайиди содоти Шарқу Ғарб к-андар Шарқу Ғарб, 

Ҳар чи бинӣ шеър гӯянд, мадҳи ӯро қобил аст. 

Умдаи ислом Абулқосим Алӣ, к-ислом аз ӯ, 

Дар ҳарими эҳтимому дар наими шомил аст... 

Шоҳи шоҳон, подшо Санҷар, ки Шарқу Ғарбро, 

Шаҳриѐри комгору подшоҳи одил аст. 

Дар паноҳи рояти ӯ, дар амони теғи ӯ, 

Аз Сурайѐ то Саро аз Кошғар то Мавсил аст. 

Ҷони Туркистон зи дасти бандагонаш ноиб аст, 

Хусрави Ғазнӣ зи дасти ноибонаш омил аст... [16, с. 64]. 
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 Шоир тавассути Абулқосим Алӣ ба дарбори Султон Санҷар роҳ ѐфта, 

минбаъд содиқона то охири умр дар он ҷо хизмати давлати марказиро адо 

намудааст. 

Отсизи Хоразмшоҳ. Адиб Собири Тирмизӣ ғайр аз Султон Санҷар Отсизи 

Хоразмшоҳ (551-561/1127-1156)-ро ҳангоми дар Хоразм таваққуф карданаш мадҳ 

гуфтааст. Отсизи Хоразмшоҳ писари Қутбиддин Муҳаммад ибни Нуштегин 

Ғарча буд ва ин Нуштегин ғуломи яке аз сардорони Салҷуқӣ буд. Қутбиддин 

Муҳаммад ба воситаи лаѐқат ва кордонӣ манзури назари Султон Санҷар қарор 

гирифт ва султон ҳукмронии Хоразмро ба ӯ вогузор намуд. Пас аз қуввати 

Қутбиддин Муҳаммад писараш Отсиз ба Хоразмшоҳӣ расид. Роҷеъ ба 

муносибати душманонаи Отсизи Хоразмшоҳ андаке дар боби аввали рисола 

ишора намудаем ва бояд тазаккур дод, ки Адиб Собири Тирмизӣ бар асари ҳамин 

сиѐсатбозиҳои подшоҳи марказӣ - Султон Санҷар ва амири исѐнгар Отсизи 

Хоразмшоҳ ҷони худро аз даст додааст. Дар девони шоир ҳамагӣ 12 қасидаи 

ғарро дар мадҳи Отсизи Хоразмшоҳ вуҷуд дорад, ки ҳангоми дар Хоразм 

зистанаш, дар охири ҳаѐташ гуфтааст. Аз ин қасоиди зикршуда яктоаш мазмуни 

шикоятро ифода мекунад, ки шояд ин қасида ҳангоми аз тарафи аскарони Отсизи 

Хоразмшоҳ дар ҷустуҷӯ буданаш эҷод гардидааст: 

Дар паи ман чӣ афтодаст фалак? Ҳеҷ магар 

Ман на бардоштаи хусрави душманфиканам?! 

Пир гаштам, ба ҷавонӣ гунаҳам чист ҷуз он-к 

Гулшани мадҳи туро хушсухане ҷуз суханам. 

Не, макун, шоҳо, дарѐб, ки агар кушта шавам, 

Барнаѐяд ҳама олам ба баҳои кафанам.... 

Маписандо, ки шикоят равад аз бахт маро, 

Ба лабам хира мафармой ба айби зақанам [16, с. 191]. 

 Ҳамин тавр, касе ба доду фарѐди Адиб Собир нарасида, шоири шаҳир соли 

1147 бераҳмона аз тарафи ҷосусони Отсизи Хоразмшоҳ дар дарѐи Ҷайҳун ғарқ 

карда шудааст. 
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Султон Иброҳими Ғазнавӣ. Адиб Собири Тирмизӣ танҳо як қасида дар 

мадҳи Султон Иброҳим ибни Масъуд ибни Маҳмуд ибни Сабуктегини Ғазнавӣ 

эҷод кардааст. Чӣ гуна ба сулолаи Ғазнавиѐн - дарбори Султон Иброҳими 

Ғазнавӣ (ваф. 492/1099) робита доштани шоир маълум нест. Шоир як қасида дар 

мадҳи Иброҳими Ғазнавӣ эҷод намудааст. Аз мазмуни қасидаи зайл аѐн мегардад, 

ки шоир пас аз ранҷу азобҳо ва сарзадагии зиѐди руҳӣ ба мадҳи Иброҳимшоҳи 

Ғазнавӣ маҷбур мешавад. Муҳтавои ин чанд байти Адиб Собир ба ин маънӣ 

далолат мекунад: 

Маро зи сарзадагӣ к-аз фалак шудам дар дил, 

Ба ҷуз мадеҳи малик фикрате намонд савоб. 

Худойгони ҷаҳони шаҳриѐри ҳафт иқлим, 

Сари мулуки замин молики қулубу риқоб. 

Абулмузаффар султони аъзам Иброҳим, 

Ки хусравонро даргоҳи ӯ бувад меҳроб... [16, с. 51]. 

Ҳамон тавре ки Ҳамдуллоҳи Муставфӣ менависад: «Подшоҳони Салҷуқӣ 

ӯро хитоб падар мекардандӣ...» [25, с. 400]. Ин қасида ба мамдуҳаш аз дур ва ѐ 

наздик бахшида шудааст, маълум нест, зеро шоирони ин давра барои дарѐфти 

мамдуҳи арзанда ва силиҳои муносиб аз дур низ ба подшоҳон қасидаҳо 

мефиристоданд.  

Султон Масъуд ибни Иброҳими Ғазнавӣ. Дар девони Адиб Собир 

қасидаи дигар «Дар мадҳи мавлуди Масъуд ибни Иброҳими Ғазнавӣ» (ваф.508 ҳ. 

/1115) писари Султон Иброҳими Ғазнавӣ бахшида шудааст ва шоир султонро ба 

мавлудаш шодбош гуфтааст: 

Ба Яздон, ки навѐртар аз халқи ту, 

Зи миҷмар нахезад бухоре дигар. 

Зи фархунда мавлуди Масъуди ту, 

Гирифт ин диѐр ифтихоре дигар. 

Бар ин ифтихоре, ки иқбол кард, 

Нахоҳад гузид ифтихоре дигар... [16, с. 117]. 
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Ин қасидаҳои Адиб Собир шояд аз баҳри имтиҳон суруда шудаанд, зеро 

шоирон барои пайдо намудани мамдуҳи муносиб қасидаҳо мефиристоданд. 

Гузашта аз ин, дар замони ҳукмронии Султон Иброҳими Ғазнавӣ, Султон 

Масъуди Ғазнавӣ ва Баҳромшоҳи Ғазнавӣ байни Ғазнин ва Марву Нишопур 

рафтуомад ва муносибати мусоид барқарор гардид, ки асоси ин оромиву 

рафтуомад, пеш аз ҳама, муносибатҳои хешутаборӣ буданд ва ин ба ҳаѐти сиѐсӣ 

ва илмиву адабӣ бетаъсир намонд.  

Музаффар Фахрулмулки вазир. Хондамир дар «Таърихи Ҳабиб-ус-сияр» 

чунин зикр кардааст: «Дар авоили давлати Санҷар Каѐабдулмаҷид бар маснади 

вазорат ва мулақаб ба Муҷирулмулк гардид.... ва дар айѐми вазорати ӯ 

Фахрулмулк Музаффар ибни Низомулмулк аз Ироқ ба хидмати Султон Санҷар 

шитофта, ба василаи анвои хадамоти писандида хотири волидаи султон ва амир 

Арғуш ба ҷониби худ моил дид... ӯро ба баҳонаи рисолат ба Ғазнин фиристоданд 

ва Муҷирулмулк ба он вилоят рафта, дар хидмати Баҳромшоҳи Ғазнавӣ авқот 

мегузаронид, то мутаваҷҷеҳи олами уқбо гардид. Фахрулмулк Музаффар ибни 

Низомулмулк баъд аз азли Муҷирулмулк вазири Султон Санҷар шуд ва чанд гоҳ 

дар тамҳиди қавоиди адлу инсоф тарбияти уламо ва фузалову ашроф кӯшида, чун 

аҷали мавъуд расид ба захми корди яке аз фидоиѐн шарбати шаҳодат чашид...» 

[45, с. 512]. Музаффар Фахрулмулк яке аз вазирони Султон Санҷар мебошад, ки 

чун падараш Хоҷа Низомулмулк вазири Султон Маликшоҳи Салҷуқӣ аз тарафи 

фидоие қатл шуда, Адиб Собир дар мадҳи ӯ танҳо як қасида эҷод кардааст:  

Бар бисоти ҷалоли Фахрулмулк, 

Нақши иқбол бину ҷон дарбоз. 

Сарфарозо, дар ин замона, ки ҳаст, 

Роҳи инсоф бе нишебу фароз. 

Адл кун, з-он ки сарв бустонро, 

Дасти кӯтоҳ доду умри дароз... [16, с. 129]. 

Чунонки маълум аст, он адлу инсофи Музаффар Фахрулмулки вазирро 

шоир то андозае сутуда, ки тасдиқи гуфтаҳои фавқ аст. 
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Шамсиддин Ҷаъфар ибни Алӣ (Садриддин Ҷаъфари Мусавӣ). Ин 

мамдуҳи Адиб Собир – писари Абулқосим Алӣ мебошад, ки дар девони шоир дар 

мадҳи ӯ шаш қасида мавҷуд аст. Байҳақӣ дар китоби «Лубоб-ул-ансоб вал алқоб 

вал аъқоб» баъд аз зикри ансобу алқоби Абулқосим Алӣ дар бораи писаронаш 

низ чанд ҷумла овардааст: «Ман борҳо фарзандаш Сайид-ул-аҷал Нуриддинро 

дар Нишопур дар моҳҳо ва соли 537 ҳ. дидаам. Инчунин, борҳо маро дида, баъзе 

таснифотамро хондааст. Ин бузургвор ду сол пеш аз мавти писараш (фарзандаш) 

вафот ѐфтааст. Фарзанди ӯ Сайид ва вазир Садриддин Низом-ул-ислом Ҷаъфар 

буд, ки Султон Маҳмуд ибни Муҳаммад ибни Нуърохон соли 552 ҳ. вазоратро ба 

ӯ супурда буд. Дар вазорат фаъолият дошт, то он замоне ки султон буд, сипас ба 

ҷойгоҳаш Тирмад бозгашт. Ба гуфтае алҳол, дар атрофи Балх мебошад» [9, с. 574-

575]. Чи тавре ки маълум мешавад, Байҳақӣ аз ду фарзанди Абулқосим Алӣ, яке 

Нуриддин ва дигаре, Садриддин Ҷаъфар ном бурдааст. Аммо дар девони 

нашркардаи Алии Қавим танҳо як ҷо исми ин мамдуҳи шоир дар шакли «Шараф-

ул-сода Садриддин Ҷаъфари Мусавӣ» [39, с. 170] омадааст. Чунончи, шоир дар 

мадҳи ӯ гуфтааст:  

Фарзанди Маҷдиддин Шарафулсода Шамсиддин, 

К-аз Кирдигор иззу шараф бешумор ѐфт. 

Ҷаъфар, к-аз Оли Ҷаъфари Содиқ ягона гашт, 

Азбаски фазлу мартабат аз Кирдигор ѐфт. 

Он садри рӯзгор, ки хушрӯзгор шуд, 

Ҳар кас, ки пеши хидмати ӯ рӯзгор ѐфт... [39, с. 83]. 

 Алии Қавим дар ҳошияи саҳифаи девони шоир калимаи «Шамсиддин»-ро 

«Садриддин» низ нишон додааст [39, с. 96]. Ба ҷуз аз Адиб Собир ин шахсияти 

таърихиро Анварии Абевардӣ низ мадҳ кардааст. Аз ин маълум мегардад, ки 

мамдуҳи мазкури шоир соҳиби эътибор ва мақоми олие будааст. 

Сайидулкифот Маҷдиддини Юсуф. Дар девони Адиб Собир, нашри Алии 

Қавим қасидае «Дар мадҳи Сайидулкифот Маҷдиддини Юсуф вомехурад, аммо 

дар девони Адиб Собир нашри Аҳмад Абдуллоев ҳамин қасида «Дар мадҳи 
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Абулқосим Алӣ» унвон шуда, ҳол он ки дар дохили қасида на исми Абулқосим 

Алӣ, балки Маҷдиддин Алӣ мавҷуд аст. Аммо дар ягон сарчашмаи таърихӣ ҷуз 

«Мактубот»-и Рашиди Ватвот номи ӯ наомадааст. «Мактубот»-и Рашиди Ватвот 

бо муқаддимае дар бораи шарҳи ҳол ва нақди осори Рашидаддин ва хотимае дар 

таърифаи риҷоли камноми эшон дар осори Рашид ба қалами Қосими 

Тувайсирконӣ нашр шудааст. Дар хотима аз Ҷамолиддин Юсуф ишора рафтааст: 

«Ҷамолиддин Юсуф фарзанди Маҷдиддин Сайид Алӣ ибни Ҷаъфар аст. Гӯѐ вай 

ба ҷавонӣ даргузашта» [10, с. 176]. Дар девони Рашиди Ватвот як тарҷеъбанд дар 

раъсои ӯст. Ин тарҷеъбандро Рашиди Ватвот барои тасалияти падари вай - 

Абулқосим Алӣ эҷод намудааст. Чунончи: 

 Дидаҳоро зи сар биполойид, 

 Чеҳраҳоро ба хун биѐлойид. 

 Соате аз ҷузъ маѐромид, 

 Лаҳзае аз ано маѐсойид... [75, с. 536]. 

*** 

 Рафт он к-ӯ ҷамоли олам буд, 

 Ифтихори нажоди одам буд. 

 Кӯдаке буд дар ҷаҳон, к-ӯро, 

 Фазли пирон ҳама мусаллам буд. 

 Дили ӯ чун хирад мутаҳҳар буд, 

 Арзи ӯ чун ҳунар мукаррам буд... [75, с. 536-537]. 

Дар банди дигари тарҷеъбанд Рашиди Ватвот боз ҳам бо сӯзу гудоз аз ӯ ѐд 

карда, ҳолати руҳии Абулқосим Алиро нозукона ва ҳассосона тасвир кардааст: 

 То ҷудо гаштӣ аз канори падар, 

 Тира шуд бе ту рӯзгори падар. 

 Маҷлиси илму маҷмаи уламо, 

 Аз ту шуд холӣ, эй нигори падар. 

 Рӯзу шаб дар фироқи талъати ту, 

 Нолаву навҳа гашт кори падар [75, с. 547-548]. 



70 

Адиб Собир низ қасидае дар мадҳи Маҷдиддин Юсуф эҷод намуда, аз 

марги нобаҳангоми ӯ ишора кардааст: 

 Юсуф, ки дод лафзи хешу ройи собиташ, 

 Ҳам обро таровату ҳам хокро субот. 

 Он макраме, ки буд бахиливу зулмро, 

 Дар соати валодати ӯ соати вафот [39, с. 87]. 

Сулаймон ибни Отсиз. Дар девони шоир қасидае «Дар мадҳи шоҳ 

Сулаймон писари Хоразмшоҳ» омадааст, ки дар дигар сарчашмаҳои таърихӣ аз ӯ 

ѐде нест. Танҳо Ҳамдуллоҳи Муставфӣ андаке ишора дорад: «Баъд аз Отсиз 

Атобак Уғулбек ва ҷамъе умаро мехостанд, ки Сулаймон ибни Отсизро ба 

подшоҳӣ нишонанд...» [25, с. 485]. Саид Нафисӣ низ дар мақолаи худ чунин 

нигоштааст: «Метавон истинбот кард, ки Сулаймоншоҳ писари подшоҳи Хоразм 

буда ва подшоҳи Хоразм ҳам дар он замон ҷуз ҳамон Отсизи Хоразмшоҳ касе 

дигар наметавонад бошад, ки Собир дар мадоеҳи ӯ қасоиди бисѐр дорад ва 

бинобар ин, Сулаймоншоҳи мазбур писари Отсиз будааст. Мунтаҳо кутуби 

таърих исми ӯро сабт накардаанд ва фақат дар ин қасидаи Собир номи ӯ аз 

дастбурди рӯзгор масун мондааст ва ин ҳам яке аз қавоиди ашъори шуарои Эрон 

аст, ки номи бузургону шоҳзодагони замони хешро мухаллад месозад» [129, с. 

294-295]. Аз ишораи шоир ҳам бармеояд, ки Сулаймон писари подшоҳи Хоразм 

Отсиз будааст: 

Шоҳи замона падари ту, ки ақл 

Дар сифаташ волаву ҳайрон шавад... 

Хиттаи Хоразм зи осори ту, 

Рашки Ироқайну Хуросон шавад... [39, с. 99]. 

Амир Тоҷиддин Рафеъ ибни Алии Шайбонӣ. Адиб Собир танҳо як 

қасида дар мадҳи ӯ эҷод намуда, ӯро амир хитоб кардааст: 

Бузаноим Амир Тоҷиддин, 

Рофеъ бини Алии Шайбонӣ...  
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Каъбаи доду дин Хуросон шуд, 

То ту дар хиттаи Хуросонӣ... [16, с. 249]. 

Амир Тоҷиддин Рафеъ ибни Алии Шайбонӣ аз аъѐни Хуросон буда, шояд 

дар Хуросон мансаби амириро доштааст. Бояд тазаккур дод, ки ба ғайр аз Адиб 

Собир Рашиди Ватвот низ дар мадҳи ӯ якчанд қасида дорад.  

 Абдулвосеи Ҷабалӣ. Абдулвосеи Ҷабалӣ – шоири муосири Адиб Собир 

мебошад, ки бо якдигар мушоира доштанд ва ҳамдигарро мадҳ низ гуфтаанд. Дар 

девони шоир як қасида дар мадҳи ӯ омада, ки матлаи он чунин аст: 

Омад зи ҳут чашмаи хуршед дар маҳал, 

Бингар, ки дар маҳал чӣ аҷоиб кунад амал [16, с. 162]. 

 Гуфтан лозим аст, ки ин қасида дар ду баҳр эҷод шудааст, ки роҷеъ ба 

баҳри он дар боби ояндаи рисола ишора хоҳем кард. 

Ин қасида ба ҷуз девони Адиб Собир (нашри Алии Қавим) дар ду нусхаи 

дигари девонҳои шоир мавҷуд аст, аммо муҳаққиқин зикр кардаанд, ки «ин 

қасида наѐмадааст» [16, с. 162]. А. Абдуллоев ин қасидаро дар якҷоягӣ овардааст, 

[16, с. 162] аммо Аҳмад Ризо Ялмаҳо [40, с. 200-201] ва Муҳаммад Алии Носеҳ 

(41, с. 306) алоҳида овардаанд. Аҳмад Ризо Ялмаҳо дар ҳошияи девон менависад: 

«Аз ин ҷо як саҳифа аз нусха афтодааст» [40, с. 200]. Муҳаммад Алии Носеҳ ҳам 

ин фикрро айнан овардааст [40, с. 306]. Ба андешаи мо, ин ҷо на ду қасида, балки 

як қасида дар мадҳи Абдулвосеи Ҷабалӣ бояд бошад ва ба ин қасида Абдулвосеи 

Ҷабалӣ ҷавобия навишта, мисрае аз онро  тазмин намудааст. Чунончи: 

Бақот бод, ки аз хондану шунидани он, 

«Даҳон хазонаи гавҳар шудасту гӯш садаф» [50, с. 228]. 

Умуман, дар девони Абдулвосеи Ҷабалӣ низ як қитъа ва як қасида дар 

мадҳи Адиб Собир мебошад, ки аз ҳунару мартабаи шоир дар шеъру шоирӣ 

ишора намудааст.  
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Ғайр аз ин, Адиб Собир дар қасоидаш теъдоди ашхосу риҷол ва судуру 

аъѐни замони хешро мадҳ гуфтааст, ки чун мақоми таърихӣ надоштаанд, аз зикри 

исми эшон сарфи назар кардаем. 

 Хулоса, ин ҷиҳати осори шоир арзиши муҳим дошта, дар шинохти 

шахсиятҳои таърихӣ, аз ҷумла, олимону донишмандони улуми диниву дунявӣ, 

подшоҳон, амирон, шоирон барои муҳаққиқон кумаки бештаре хоҳад кард, зеро 

ашхосе, ки Адиб Собир мадҳу сано гуфтааст, ҳатто дар дигар сарчашмаҳои 

таърихӣ ва адабӣ дучор намешаванд. Баъзе аз муҳаққиқон Адиб Собирро 

маддоҳи хосси Султон Санҷари Салҷуқӣ донистаанд, ки ба андешаи мо, ин то 

андозае нодуруст аст. Адиб Собир бештар маддоҳи Абулқосим Алӣ мебошад ва 

дар хусуси ин судури таърихӣ дар боби аввал ва дуюми рисола таҳқиқ бурда, дар 

асоси сарчашмаҳои таърихиву адабӣ то қадри имкон чеҳраи ӯро муаррифӣ 

намудаем. 
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БОБИ III 

ПОЭТИКАИ ОСОРИ ҒИНОИИ АДИБ СОБИРИ ТИРМИЗӢ 

 

3.1. «Рисолаи аруз»-и Адиб Собир ва арзиши илмию адабии он 

 

Адиб Собири Тирмизиро ба ҳайси яке аз аввалин арузиѐни Аҷам бояд 

эътироф намуд, зеро аз ӯ то рӯзгори мо китобе бо унвони «Рисолаи аруз» омада 

расидааст, ки ҳанӯз арзиши илмиву адабии худро гум накардааст. Ин рисола ба 

Адиб Собир ва шоири машҳури ҳамзамонаш – Рашиди Ватвот нисбат дода 

шудааст, ки ҳамчун сарчашмаи илмиву адабӣ диққати адабиѐтшиносони эрониро 

ҷалб намудааст. Бояд тазаккур дод, ки муаллифони рисолаҳои марбут ба илми 

аруз, аз ҷумла, «Ал-муъҷам фи маъойир-ил-ашъор-ил-Аҷам»-и Шамсуддин 

Муҳаммади Қайси Розӣ, «Меъѐр-ул-ашъор»-и Насируддини Тӯсӣ, «Ҷамъи 

мухтасар»-и Ваҳиди Табрезӣ, «Рисолаи аруз»-и Абдураҳмони Ҷомӣ, «Арузи 

Сайфӣ»-и Сайфии Бухороӣ ва дигарон аз ин рисола ҳатто ишорае ҳам 

накардаанд.  

Соли 1341 ҳ. (1923 м.) адабиѐтшиноси эронӣ Муҷтабо Минавӣ бо унвони 

«Рисолае дар боби авзони шеъри арабӣ ва форсӣ» рисолаеро нашр намуд, ки 

баъдтар мавриди таҳқиқу баррасии дигар арузшиносон низ қарор гирифт. Аммо 

ин рисола ҳам, ба Адиб Собир ва ҳам, ба Рашиди Ватвот нисбат дода шудааст, ки 

ин ҷо овардани андешаҳои адабиѐтшиносонро бамаврид медонем. Муҷтабо 

Минавӣ дар бораи чанд нусхаи хаттии рисолаи мазкур сухан ронда, зикр 

кардааст, ки дар баъзе нусхаҳои ин рисола номи Адиб Собир ва дар баъзе дигар, 

исми Рашиди Ватвот сабт шудааст. 

Муаллиф дар хусуси нусхаҳои хаттии ин рисола чунин менависад: «Матне, 

ки банда аз он рисола таҳия кардаам ва акнун мунташир месозам, дар Инглистон 

аз рӯйи нусхаи мутааллиқ ба Музеи Британиѐ ба нишони Or.4110 (варақи 399 то 

402) нақл шуда ва бо нусхаи дигаре дар Китобхонаи Девони Ҳинд (India Office 

Library) ба нишони 4618 (варақи 55) муқобала шудааст. Дар нусхаи БМ (Музеи 

Британиѐ) тасреҳ ба номи нависанда нашудааст, вале дар нусхаи ДҲ (Девони 
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Ҳинд) муқаддимаи рисола чунин омадааст, ки: ин ҷузъест, ки дар ӯ ақсоми арузи 

ашъори порсист, таснифи Шайх Имом Рашидуддин Саъд-ул-Ислом Муҳаммад 

бини Муҳаммад бини Муҳаммад маъруф ба Ватвот раҳматуллоҳи алайҳу нуру 

зариҳа... Дар баъзе аз нусах онро ба Адиб Собири Тирмадӣ нисбат додаанд, 

масалан, дар маҷмуаи 4006 Китобхонаи Аѐсофия, ки маҷмуаи расоилест, дар 

бадеъ ва аруз... дар варақи 32 А то 40 Б ҳамин рисола омадааст ва муаллифро 

Шаҳобуддин Адиб маъруф ба Собирӣ муаррифӣ кардаанд... Низ дар маҷмуаи 

1878 ҷузъи Китобхонаи Султон Аҳмади Солис (дар Тупқопуйсарой), ки ҳовии 26 

рисола аст, аз варақи 45 А то 47 А (5 сафҳа) ин рисоларо дарҷ кардаанд ва ин ҷо 

ҳам нависанда ба номи Шайх Шамсиддин Алӣ Собир бини Исмоили Тирмадӣ ѐд 

шудааст ва дар он 19 баҳр аст» [120, с. 23-24].   Минавӣ дар хусуси нусхаҳои 

чопии рисола маълумот дода, зикр кардааст, ки рисолаи мазкурро Аҳмади Оташ 

ва Абдулваҳҳоби Тарзӣ дар китоби «Дастури забони форсӣ», ки ба туркӣ 

навиштаанд, аз рӯйи маҷмуаи 2620-и Китобхонаи Аѐсофия (аз варақи 55 Б то 63 

А) нашр намудаанд, истифода намудааст [120, с. 25].    

Муҷтабо Минавӣ дар охири муқаддимае, ки ба ин рисола навиштааст, ба 

чунин хулоса омадааст: «Адиб Собири Тирмизӣ муосири Ватвот аст ва аз 

ашъоре, ки байни эшон радду бадал шудааст, баъзе ҳанӯз дар даст аст. Ман гумон 

мекунам, дуруст бояд ҳамин бошад, ки Адиб Собир ин рисоларо навиштааст, 

вале ин эътиқод барои ман аз ин ҷо ҳосил шудааст, ки дидаам одатан таълифоти 

ашхоси камшуҳраттарро ба мардони машҳуртар нисбат додаанд ва акси он 

камтар иттифоқ афтодааст ва байни ин ду нафар Рашиди Ватвот бештар шуҳрат 

дорад, варна асноди кутубӣ бар ҳар ду нисбат тақрибан як қувват аст» [120, с. 24].  

 Ин рисола диққати арузшинос Парвиз Нотили Хонлариро низ ҷалб 

намудааст ва мавсуф дар ин хусус чунин ишора кардааст, ки дар миѐни кутуби 

худ аз ин рисола нусхае дорад: «Аммо дар миѐни кутубе, ки акнун дар ихтиѐр 

дорад, маҷмуаест аз расоили мухталиф, ки таърихи таҳрир надорад, вале зоҳиран, 

дар қарни дувоздаҳуми ҳиҷрӣ навишта шудааст. Дар охири ин маҷмуа, ки пештар 

рисолоти мундариҷ дар он марбут ба илми аруз ѐ фунуни дигари адабӣ аст, 

рисолаи мавриди баҳс низ дарҷ шудааст» [171, с. 13]. Муҳаққиқ зикр карда, ки ин 
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рисола ба Рашиди Ватвот нисбат дода шудааст. Дар охир, муҳаққиқ ба чунин 

хулоса омадааст: «Эътиқоди банда бар ин аст, ки рисолаи мавриди баҳс дар асл 

ба ин сурат набудааст ва миқдоре аз муқаддима ѐ думболаи он аз миѐн рафтааст. 

Ин низ метавонад буд, ки муаллифи аслӣ қасди пардохтани рисолае дошта ва 

қисмате аз онро мусаввада карда ва ба итмом маҷол наѐфта бошад» [171, с. 14]. 

 Андешаи Парвиз Нотили Хонларӣ сазовори дастгирӣ мебошад, зеро Адиб 

Собир ҳангоми дар Хоразм буданаш, бо Рашиди Ватвот, ки дар дарбори Отсизи 

Хоразмшоҳ буд, робита дошта ва ӯ ба марги нобаҳангом дучор шуду шояд ин 

рисоларо ба итмом нарасонида бошад. Аз тарафи дигар, омӯзишу таҳқиқи осори 

Адиб Собири Тирмизӣ ба мо даст дод, ки хусусиятҳои хосси ашъори ӯро муайян 

намоем. Рисолаи мазкур маҷмуае доир ба авзони шеър мебошад ва шоир ҳар 

баҳрро ба шеър таъриф додааст. Чунин шакли эҷоди рисолаҳои аруз баъд аз асри 

XII низ ба назар мерасанд. Абунасри Фароҳӣ аз шоирон ва луғатдонҳое мебошад, 

ки дар асри XIII зиндагӣ ва эҷод намудааст. Асари машҳури ӯ «Нисоб-ус-сибѐн» 

аст, ки шоир пеш аз шарҳи луғат доир ба баҳрҳои арузӣ, чун «Рисолаи аруз»-и 

мазкур ишора намудааст. «Нисоб-ус-сибѐн» бо вуҷуди луғатнома ва асари 

таълимӣ буданаш, барои алоқамандони улуми адабӣ аз аҳаммият холӣ нест. 

Мавлоно Фахриддин Алии Сафӣ дар «Латоиф-ут-тавоиф» нақл кардааст: 

«...Рашиди Ватвотро завқи суҳбати Адиб Собир шуд, чи бо якдигар робитаи 

муҳаббат доштанд ва миѐни эшон мубосатате ва мутоибате мебуд. Адиб Собир 

донишманди мутабаҳҳир буда, дар фунуни шеър маҳорати тамом дошта... Ва 

Анварӣ ӯро дар шеър меписандид ва Хоқонӣ муътақиди ӯ буд ва бар хилофи ӯ 

Рашидро мункир» [35, с. 122]. Волаи Доғистонӣ ҳам ин андешаро тасдиқ 

кардааст: «Вай дар фунуни шеър аз устодони мусалламуссубут аст» [15, с. 81]. 

Бадеъуззамони Фурӯзонфар дар китоби «Сухан ва суханварон» зикр кардааст, ки 

«Осори иттилоъ аз фунуни адабӣ ва риѐзиву фалсафа дар шеъраш зоҳир аст» 

[168, с. 241]. Адиб Собир дар аксари қасоидаш аз донандаи илми аруз ва умуман, 

улуми адабӣ буданаш хабар додааст. Як хусусияти эҷоди қасоидаш дар он 

мебошад, ки дар қисмати талаб ва ѐ хотима ѐ мақтаи қасида (айнан, монанди 

рисолаи фавқ) вазни қасидаҳояшро зикр кардааст.  
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Мамдуҳи асосии шоир Абулқосим Алӣ буда, дар аксари қасидаҳояш ӯро 

«Раиси Хуросон», «Садри аҷал», «Садри Шарқ ва Ғарб» хитоб намудааст. Дар 

«Рисолаи аруз» низ порчае ба мушоҳида мерасад, ки дар мисрае аз мамдуҳаш «Эй 

ба ту оростанд, Садри Хуросону Ироқ» ѐд кардааст: 

Хуштар аст аз баҳрҳо баҳри рамал бар иттифоқ, 

Табъҳоро сӯйи назмаш беш бошад иштиѐқ. 

Фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон, 

Эй ба ту оростанд, Садри Хуросону Ироқ [120, с. 27].   

Ҳамаи ин мансубияти рисолаи мавриди назарро ба Адиб Собир қавитар 

мегардонад. Чизи ҷолиби дигар он аст, ки матни рисола дар ҳоли таҳлилу таҳриру 

такмили муаллиф ва ѐрону дӯстони вай будааст. Зеро баъзе ҷузъиѐти он дар 

нусхаҳои мавриди истифодаи донишмандоне, чун Хонларӣ, Минавӣ ва дигарон 

ба таври мухталиф маълум шудааст. 

 Парвиз Нотили Хонларӣ бо такя ба нусхаи дар ихтиѐр будааш мақолаи 

«Ёддоште дар бораи «Рисолаи аруз»-и мансуб ба Адиб Собир ѐ Рашиди Ватвот» - 

ро таълиф карда, аз ҷумла, муқаддимаи он рисоларо чунин овардааст: «Бидон, ки 

ҳафт ҷузв, ки аҷзои асланд, ҳафт баҳр шаванд ва асомии он буҳур ин аст: ҳазаҷ, 

раҷаз, рамал, вофир, комил, мутақориб ва мутадорик. Ва ҳам аз таркиби ин аҷзо 

бо ҳамдигар дувоздаҳ баҳр шаванд: сареъ, мунсареҳ, музореъ, муҷтасс, муқтазаб, 

тавил, мадид, ғариб, мушокил ва хафиф. Ва ин ҷумла, дувоздаҳ баҳр шавад. Ва 

панҷ баҳр хоссаи Араб аст, ки Аҷам дар он шеър кам гӯянд: вофир, комил, тавил, 

мадид ва басит. Ва се баҳри махсуси Аҷам аст, ки Араб дар он шеър нагӯянд: 

ғариб, қариб ва мушокил. Дигар баҳрҳо муштарак аст...» [171, с. 14]. 

 Ин тақсимбандии баҳрҳоро чи дар рисолаҳои арузиѐни классик ва чи 

арузиѐни муосир мушоҳида кардан мумкин аст ва ин рисола, ки ҳанӯз дар асри 

XII таълиф шудааст, муқаддам бар онҳост. Аммо дар нусхаи нашркардаи 

Муҷтабо Минавӣ баъд аз «Бисми-л-лоҳи-р-раҳмони-р-раҳим» муқаддимаест, ки 

дар он 17 баҳр зикр шудааст ва тақсимбандии фавқ низ мавҷуд нест: «Бидон, ки 

илми аруз илме бадеу аҷиб аст ва аруз мизони шеъри арабиву порсиро гӯянд дар 



77 

ӯ ҳабдаҳ баҳр аст, мусаммани солим ва ин буҳур, дар ҳолати таълилу таъбири 

нуқсон аз вазни аслӣ мепазиранд ва онро макфуфу ахрабу матвӣ ва махбун гӯянд. 

Ва назири ҳар як дар таҳти ҳар баҳре намуда ояд. Ва асомии буҳуру авзони шеър, 

ки дар истилоҳи аҳли илму фазл аст ин аст: ҳазаҷ, раҷаз, рамал, тавил, мадид, 

басит, вофир, комил, сареъ, мунсареҳ, музореъ, муқтазаб, муҷтасс, мутақориб, 

хафиф, қариб ва муҳаддас (мутадорик)» [120, с. 25].  

 Чунонки аз муқоисаҳо бармеояд, дар ин муқаддима тамоми баҳрҳои аслӣ ва 

фаръӣ дар якҷоягӣ зикр шудаанд ва ин ҷо ба ҷуз баҳрҳои мушокил ва ҷадид дигар 

баҳрҳо мавҷуданд. Дар ҳар сурат, дар матни намуна тағйироте ба амал оварда 

шудааст, ки он бе гумон аз муаллиф бояд бошад. 

 Аз адабиѐтшиносони тоҷик Аҳмад Абдуллоев дар хусуси ин рисола чунин 

андеша дорад: «Адиб Собир чунин рисола дорад ѐ не, ҷавоби равшан додан 

мушкил аст. Зеро шоир дар ҳеҷ ҷой ишора накардааст, ки ӯ дар вазнҳои шеърӣ 

рисола навиштааст. Инчунин, муаллифи сарчашмаҳо низ рисолаеро ба ин ном ба 

Адиб Собир нисбат надодаанд. Аз ин рӯ, тахмин мешавад, ки соҳиби рисола дар 

вазнҳои шеър Адиб Собир набуда, каси дигар, шояд шоири муосири ӯ - Рашиди 

Ватвот аст» [56, с. 48]. 

 Чунин ба назар мерасад, ки ин рисола аз ҷониби яке аз ин шоирон Адиб 

Собир ва ѐ Рашиди Ватвот таълиф шуда, яке аз онҳо ин рисоларо ба худ номзад 

кардааст ва баъдтар муҳаррирон ин рисоларо бар ҳар ду нисбат додаанд. Гузашта 

аз ин, тамоми шоирони ҳамзамонаш Рашиди Ватвот, Анварии Абевардӣ, 

Абдулвосеи Ҷабалӣ, Футуҳии Марвазӣ аз асарҳои назмиву насрӣ доштани ӯ 

ишора намудаанд, ки онҳо то замони мо омада нарасидаанд. Ба андешаи мо, ин 

рисола ҳанӯз дар замони зинда будани Адиб Собир аз ҷониби худаш таълиф шуда 

ва ѐ баъд аз вафоташ, ки дар Хоразм ба вуқуъ пайвастааст, фарзандаш Алӣ ба 

табъ расонида ва шояд ин рисоларо Рашиди Ватвот баъд аз фавти шоир аз номи 

худ низ нашр намудааст.  

Забони «Рисолаи аруз» содаву равон ва оммафаҳм буда, хеле дилнишину 

хотирмон ва ба мусиқӣ наздик аст. Аз ҷумла, шоир доир ба баҳри рамали 

мусаммани солим чунин ишора намудааст: 
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Меравам бо дарду ҳасрат аз диѐрат, хайр бодо! 

Дил ба хидмат мегузорам ѐдгорат, хайр бодо! 

Фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, 

Аз Худо ѐд офарин бар рӯзгорат, хайр бодо! [120, с. 33].   

 Адиб дар порчаи мазкур ба истиснои калимаи арабии «фоъилотун», ки 

муроди шоир он аст, аз вожаҳои аслии тоҷикӣ, калимаҳои қофияшавандаи 

«диѐрат», «ѐдгорат», «рӯзгорат» ва радифи «хайр бодо» истифода намудааст, ки 

он ба мусиқӣ ҷур гардида, садои фораму дилангезро ба вуҷуд овардааст. 

 Бо вуҷуди ин, «Рисолаи аруз» хусусияти таълимию омӯзишӣ дошта, барои 

таълимгирандагони илми аруз эҷод гардидааст, ки ин вижагӣ арзишмандии 

рисоларо афзун менамояд. Аксари ашъори рисола дар муроҷиат ба хонанда ва бо 

таъкиди махсус эҷод шудаанд. Чунончи, дар доир ба баҳри раҷази мусаммани 

солим чунин омадааст: 

Баҳри раҷазро гар тамом аркон бихоҳӣ дар сухун, 

Бе ҳеҷ шак тақтеъи ӯ чун пурсамат ин гуна кун. 

Мустафъилун, мустафъилун, мустафъилун, мустафъилун, 

Ҳар рӯз бахтат нав шавад аз гардиши чархи куҳун [120, с. 28].   

 Дар аксарияти ашъори «Рисолаи аруз» хитоб ва муроҷиат ба таълимгиранда 

ба мушоҳида мерасад, ки он рисоларо ҳамчун асари таълимӣ муаррифӣ 

менамояд. 

Ҳамин тариқ, «Рисолаи аруз» ҳамчун сарчашмаи илмӣ-адабӣ арзиши 

баландеро соҳиб буда, яке аз аввалин рисолаҳои арузи манзум ба шумор меравад. 

Хусусияти бо назм эҷод намудани рисолаҳои аруз аз Адиб Собир оғоз шуда, 

минбаъд баъзе шуаро ин тарзи таълифи асарро пайгирӣ кардаанд. «Рисолаи аруз» 

бо чунин хусусиятҳояш аҳаммиятноку арзишманд аст: 

1. «Рисолаи аруз» қадимтарин ва муҳимтарин сарчашмаи илмӣ-адабӣ дар 

боби арузи форсии тоҷикӣ маҳсуб меѐбад. 

2. «Рисолаи аруз» аз аввалин асарҳои манзуми илми аруз ба шумор рафта, бо 

ин вижагиаш аз дигар рисолаҳои ба илми аруз бахшидашуда тафовут дорад. 
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3. Забони рисола содаву равон ва оммафаҳм буда, хонанда дар дарку 

фаҳмиши он ба мушкилие дучор намеояд. 

4. «Рисолаи аруз» пеш аз ҳама, хусусияти таълимӣ дошта, муаллиф онро дар 

муроҷиат ба хонанда эҷод намудааст. Мусаллам аст, ки муаллиф рисоларо барои 

омӯзандагони илми аруз навиштааст. 

 «Рисолаи аруз»-и Адиб Собир ҳамчун сарчашмаи муҳими илмӣ-адабӣ буда, 

бо мазмун ва муҳтавои ҷолиби худ имрӯз низ аҳаммияти вижаи худро гум 

накардааст. Он аз қадимтарин рисолаҳои манзум дар арузи тоҷикӣ буда, 

арузшинос будани муаллифи худро бармало кардааст. 

 

3.2. Авзони қасидаҳои Адиб Собири Тирмизӣ 

 

Авзони қасоиди Адиб Собири Тирмизӣ яке аз масъалаҳое мебошад, ки чун 

«Рисолаи аруз»-и ӯ ҳанӯз таҳқиқ нашудааст. Бояд таъкид намуд, ки мақолаи 

Муҳаммад Ҳусайни Карамӣ ва Муҳаммад Муродӣ таҳти унвони «Баррасии 

мизон, таъсири муҳтавои ашъор бар интихоби вазн дар қасоиди пеш аз муғул» 

таълиф шуда, дар он доир ба интихоби авзон дар қасида баҳси ҷолибе сурат 

гирифтааст. Аз ҷумла, ба иртиботи авзони шеъри форсӣ бо мазмуну муҳтаво дахл 

гардида, 3209 қасида аз бист шоир оварда, аз ин шумор 1018 қасидаро, ки 

мазмуни мушаххас доштаанд, дар ду даста – шодиѐнаҳо ва ғамгинонаҳо ҷудо 

намудаанд, ки дар ин миѐн аз қасоиди Адиб Собир низ ѐд шудааст [103]. Дар ин 

фасл авзони қасоиди шоирро баррасӣ намуда, интихоби шоирро аз авзон муайян 

намудем. Ҳангоми таҳқиқ маълум гардид, ки шоир қасоидашро ҳам дар баҳрҳои 

аслӣ ва ҳам баҳрҳои фаръӣ эҷод намудааст, ки басомади онҳо ба тариқи зайл 

мебошанд:  

Ҷадвали 1. 

№ Баҳрҳо Номи баҳрҳо Миқдори қасидаҳо 

1.   

аслӣ 

Ҳазаҷ 21 

2.  Рамал 26 

3.  Мутақориб 6 

1.   

 

Музореъ 29 

2.  Хафиф 8 
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3.  фаръӣ Муҷтасс 42 

4.  Сареъ 2 

5.  Мунсареҳ 2 

6.  Басит 1 

 Дар маҷмуъ:  137 

 

 Дар девони матбуи Адиб Собири Тирмизӣ 137 қасида мавҷуд аст ва ҳамаи 

онҳо дар 9 баҳру 30 навъи авзон эҷод шудаанд. Аз ҷумла, дар баҳрҳои аслӣ: ҳазаҷ 

21 қасида, рамал 26 қасида, мутақориб 6 қасида ва баҳрҳои фаръӣ: музореъ 29 

қасида, хафиф 7 қасида, муҷтасс 42 қасида, сареъ 2 қасида, мунсареҳ 2 қасида, 

басит 1 қасида шомил мебошанд. Бояд тазаккур дод, ки қасоиди Адиб Собири 

Тирмизӣ дар 9 баҳр ва 30 навъи авзон (аҷзое, ки зиҳофҳо аз онҳо ба вуҷуд 

меоянд) суруда шудаанд, ки онҳоро дар ҷадвали зайл нишон додаем.  

Ҷадвали 2. 

№ Номи баҳрҳо Миқдори 

қасидаҳо 

1.  Баҳри ҳазаҷи мусаммани солим 7 

2.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф 4 

3.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбуз 1 

4.  Баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 2 

5.  Баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи мақсур 3 

6.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси мақсур 2 

7.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи мақсур 2 

8.  Баҳри рамали мусаммани мақсур 14 

9.  Баҳри рамали мусаддаси маҳзуф 2 

10.  Баҳри рамали мусаддаси мақсур 1 

11.  Баҳри рамали мусаммани махбуни аслам 1 

12.  Баҳри рамали мусаммани махбуни мақсур 1 

13.  Баҳри рамали мусаммани махбуни маҳзуф 3 

14.  Баҳри рамали мусаммани маҳзуф 3 

15.  Баҳри рамали мусаддаси махбуни мақсур 1 

16.  Баҳри мутақориби мусаммани солим 4 

17.  Баҳри мутақориби мусаммани маҳзуф 2 

18.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 14 

19.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур 15 

20.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни аслам 2 

21.  Баҳри хафифи мусаддаси аслами мусаббағ 4 

22.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни мақсур 2 

23.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни маҳзуф 15 (1) 
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24.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслам 11 

25.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни мақсур 9 

26.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслами мусаббағ 7 

27.  Баҳри сареи мусаддаси матвии макфуф 2 

28.  Баҳри мунсареҳи мусаммани матвии маҷдуъ 1 

29.  Баҳри мунсареҳи мусаммани матвии манҳур 1 

30.  Баҳри басити мусаммани махбун 1 

 Дар маҷмуъ: 137 

 

1. Баҳри ҳазаҷ  

Адиб Собир дар «Рисолаи аруз»- аш доир ба шакли мусаммани баҳри 

ҳазаҷи солим чунин нигоштааст:  

Ҳазаҷро гар тамом аркон ҳамехоҳӣ аз ӯ магзар, 

Бигир ин байтро ѐду бикун ин қитъаро аз бар.  

Мафоъӣлун, мафоъӣлун, мафоъӣлун, мафоъӣлун, 

Зиҳӣ бо фарри яздонӣ, хаҳӣ фарзанди паѐмбар [120, с. 25-26]. 

Арузиѐн баҳри ҳазаҷро модари тамоми буҳур номидаанд, ки рукни солими 

он мафоъӣлун (V – – –) мебошад ва дар ашъори шоир дар шакли мусаммани 

солими баҳри ҳазаҷ ҳамагӣ 7 қасида суруда шудааст. Қасидаҳои дар баҳри ҳазаҷи 

мусаммани солим эҷодшудаи шоир хеле равону шево ва фараҳбахш буда, оҳанги 

хушу гуворо ва дилангез доранд. Чунончи: 

Дилам ошиқ шудан фармуду ман бар ҳасби фармонаш, 

Дарафтодам бад-он дарде, ки пайдо нест дармонаш [16, с. 136]. 

Мафоъӣлун, мафоъӣлун, мафоъӣлун, мафоъӣлун V– – –/V– – – /V– – –/V– – – 

Баҳри ҳазаҷи мусаммани солим. 

Дар воқеъ, қасидаҳои дар ин баҳр сурудаи Адиб Собир дар байни дигар 

қасидаҳояш бо руҳбахшиву мутантанӣ ва дилнишиниву форамӣ чун оҳанги 

мусиқӣ зуд дар хотири шунавандаи хеш нақш мебанданд. Чунончи, қасидаи дар 

ин баҳр эҷодшудаи шоир: 

Баҳори лоларухсорӣ, нигори сарвболоӣ, 

Гули шамшодзулфайнӣ, маҳи хуршедсимоӣ [16, с. 275]. 
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Мафоъӣлун, мафоъӣлун, мафоъӣлун, мафоъӣлун V– – –/V– – –/V – – –/V– – – 

Баҳри ҳазаҷи мусаммани солим. 

Шоир дар шакли мусаддаси маҳзуфи баҳри ҳазаҷ низ 4 қасида эҷод 

намудааст ва дар ин порчаи шеърӣ ишора карда, ки аз шунидани баҳри ҳазаҷи 

мусаддас «дил хуррам»- у «дар дилҳо осоиш ҳосил» мешавад. Масалан: 

Чу аз баҳри ҳазаҷ хуррам шавад дил, 

Шавад осоиши ҷонҳо ба ҳосил. 

Мафоъӣлун, мафоъӣлун, фаъӯлун, 

Чунин тақтеъ кун, эй марди оқил [120, с. 26]. 

Бояд зикр кард, ки вазни ин шеър дар «Рисолаи аруз» баҳри «ҳазаҷи 

мусаддаси махбун» унвон шудааст. Шамси Қайси Розӣ дар «Ал-муъҷам» баҳри 

ҳазаҷро аз дувоздаҳ зиҳоф иборат донистааст: «ва аҷзое, ки бад-ин азоҳиф аз 

афоили он муншаиб шавад дувоздаҳ аст: мафоъилун-мақбуз, мафоъӣлу-макфуф, 

мафоъӣл-мақсур, фоъилун-аштар, мафъӯлун-ахрам ва муханнақ, мафоъӣлон-

мусаббағ, фаъӯлун-маҳзуф, фаъӯл-аҳтам, мафъӯлу-ахраб, фаъал-маҷбуб, фоъ-

азалл, фаъ-абтар» [142, с. 88]. Ҳамон тавре ки маълум мешавад, баҳри ҳазаҷ 

зиҳофи махбун надорад, зиҳофи фаъӯлун  (V – –) маҳзуф ном дорад. Шоир дар ин 

вазн қасидаҳои латифу обдор эҷод намудааст: 

Шакар борад ҳаме аз нордонаш, 

Қамар тобад ҳаме аз гулситонаш [16, с. 147]. 

Мафоъӣлун, мафоъӣлун, фаъӯлун V – – –/ V – – – / V – –  

Баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф. 

Дар девони шоир ду қасидаи дигар дар вазни ҳазаҷи мусаддаси мақсур (V– 

– – /V – – –/V– ~) эҷод шудаанд, ки ин ҷо танҳо яке аз онҳоро намуна меорем: 

Рухи ту арғувони боғи ҷон аст, 

Ғами ту ҳалқаи гӯши ҷаҳон аст [16, с. 55]. 

Мафоъӣлун, мафоъӣлун, мафоъӣл V – – – /V– – – /V– ~  

Баҳри ҳазаҷи мусаддаси мақсур. 



83 

Дар баробари ин, Адиб Собир дар вазнҳои дигари баҳри ҳазаҷ аз қабили: 

баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 2 қасида ва баҳрҳои ҳазаҷи 

мусаммани ахраби макфуфи мақсур, ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи мақсур, 

ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбуз 1-тогӣ қасида низ эҷод намудааст. Чунончи:  

Рӯйи ту ба ҳусни ҳури ин аст, 

Кӯйи ту биҳишти ростин аст [16, с. 67]. 

Мафъӯлу, мафоъилун, мафоъӣл – – V/ V – V – / V – ~  

Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи мақсур.  

Адиб Собир дар муроҷиат бо мамдуҳаш Абулқосим Алӣ дар яке аз байтҳои 

ин қасида чунин гуфтааст:  

Шеъре, ки туро Рашид гуфтаст, 

Гуфтанд, ки баҳри он чунин аст. 

Ин шеър чу шеъри ӯ набошад, 

К-он ҷони бузургу ин Текин аст [16, с. 68]. 

 Абулқосим Алӣ, ки Садри Хуросон ѐ Раиси Хуросон хитоб мешуд ва 

ҳурмату иззати хосро дар байни салотин ва уламои замон соҳиб буд, Рашиди 

Ватвот ду қасида ба мадҳи вай гуфта ва шоир – Адиб Собир аз он қасидаҳо ишора 

кардааст. Бояд зикр кард, ки ин ду қасида на дар ин вазн, балки вазнҳои дигар 

(музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур ва мутақориби мусаммани солим) 

эҷод шудаанд, ки Адиб Собир низ ин андешаро рад намудааст. Масалан: 

  З-он зулфи беқарор дилам гашт беқарор, 

  З-он чашми пурхумор сарам гашт пурхумор [75, с. 238]. 

Мафъӯлу, фоъилоту, мафоъӣлу, фоъилон – –V/– V –V / V – –V / – V ~  

Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур. 

Аҷал Маҷдиддин садри оли паямбар, 

Низоми маолӣ, Алӣ бинни Ҷаъфар [75, с. 169]. 

Фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯлун V – – / V – – / V – – / V – –  

Баҳри мутақориби мусаммани солим. 
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 Бояд тазаккур дод, ки дар қасоиди Адиб Собир шакли мусаммани баҳри 

ҳазаҷ серистеъмол буда, шоир ба ҷуз аз шакли мусаммани баҳри ҳазаҷ дар 

шаклҳои мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф ва мусаммани ахраби макфуфи 

мақсур ҳам қасида эҷод кардааст: 

Ҷуз бо лаби нӯшини ту нӯшам нашавад мул, 

Ҷуз бо рухи рангини ту рангам надиҳад гул [16, с. 161]. 

Мафъӯлу, мафоъӣлу, мафоъӣлу, фаъӯлун – – V/V – – V/ V – – V/ V – –  

Баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф. 

Бистуд зи ман он пистадаҳан дил ба ду бодом, 

Аз пиставу бодом кӣ созад беҳ аз ин дом? [16, с. 178]. 

Мафъӯлу, мафоъӣлу, мафоъӣлу, мафоъӣл – – V/ V – – V/ V – – V/ V – ~ 

Баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи мақсур. 

Дар маҷмуъ, Адиб Собир 21 қасида дар баҳри ҳазаҷи мусамман ва мусаддас 

эҷод намудааст, ки ашъори тарабангезу хотирмони ӯро ташкил медиҳанд. 

2. Баҳри рамал 

Баҳри рамал яке аз баҳрҳоест, ки шоир дар шаклҳои мусамман ва 

мусаддаси он қасида сурудааст ва аз рӯйи касрати истеъмол дар қасоиди Адиб 

Собир ҷойи дуюмро ишғол менамояд. Дар «Рисолаи аруз»-и ба шоир нисбатшуда 

роҷеъ ба ин баҳр омадааст: 

Хуш аст аз баҳрҳо баҳри рамал бар иттифоқ, 

Табъҳоро сӯйи назмаш беш бошад иштиѐқ. 

Фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон, 

Эй ба ту оростанд Садри Хуросону Ироқ [120, с. 27]. 

Ношири «Рисолаи аруз» Муҷтабо Минавӣ дар ҳошияи рисола доир ба ин 

абѐт менависад: «Мусаммани солим дар Д.Ҳ. (унвони нусхаи дигари 

истифодашудаи Муҷтабо Минавӣ) нест ва ба ҳар ҳол, ин баҳр солим ҳам нест, 

макфуф ѐ мақсур аст...» [120, с. 33]. Аз таҳқиқи қасоиди Адиб Собир хулоса 

баромад, ки шоир дар шакли солими он (баҳри рамали мусаммани солим) қасида 
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эҷод накарда ва рукни охири байти ишорашуда (зарб ва аруз) на макфуф 

(фоъилоту – V – V), балки мақсур (фоъилон – V ~) бояд бошад. Адиб Собири 

Тирмизӣ дар баҳри рамали мусаммани мақсур 14 қасида эҷод намудааст. 

Чунончи:  

Ин парирӯѐн, ки бо зулфи парешон омаданд, 

Одамиро аслу фаръи фитна эшон омаданд [16, с. 87]. 

Фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон – V – –/ – V – –/– V – –/– V ~ 

Баҳри рамали мусаммани мақсур. 

 Инчунин, шоир дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф се қасида эҷод 

намуда, ки аз он низ ишора менамоем: 

Луъбати лоғармиѐнӣ, дилбари фарбеҳсурин, 

Қомататро сарв ҷуфту сурататро маҳ қарин [16, с. 199]. 

Фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун – V – –/– V – –/– V – –/– V –  

Баҳри рамали мусаммани маҳзуф. 

 Ба ғайр аз ин, Адиб Собир дар баҳрҳои рамали мусаммани махбуни маҳзуф 

3 қасида, рамали мусаммани махбуни аслам 1 қасида, рамали мусаддаси маҳзуф 2 

қасида ва рамали мусаддаси махбуни мақсур 1 қасида эҷод намудааст.  

Рӯят аз Рум нишон дораду мӯят зи Ҳабаш, 

Накунад айши маро ҷуз Ҳабашу Руми ту х(в)аш [16, с. 142]. 

Фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаъилун – V – –/ V V – – / V V – –/ V V – 

Баҳри рамали мусаммани махбуни маҳзуф. 

Қади ман шуд чу ду зулфи ба хами дӯст ба ҳам, 

Дили ман шуд чу ду чашми дижами ѐр дижам [16, с. 176]. 

Фаъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаъилун VV – – / V V – – / V V – – / VV –  

Баҳри рамали мусаммани махбуни маҳзуф. 

 Ҳамин тариқ, шоир дар баҳри рамал, шаклҳои мусамману мусаддаси он 

қасидаҳои ғарро эҷод карда, ки оҳангҳои равону дилписандро доро мебошанд. 

Баҳри мазкур аз серистеъмолтарин баҳрҳои арузи Арабу Аҷам буда, махсусан, 
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шакли мусаммани солиму мақсури он дар қасоиди Адиб Собир бештар истифода 

шудааст. 

3.Баҳри мутақориб 

Аз баҳрҳои дигари аслӣ, ки Адиб Собир дар қасоиди худ истифода 

кардааст, мутақориб мебошад. Шоир аз авзони баҳри мазкур шакли мусаммани 

солим ва мусаммани маҳзуфи онро ба кор бурдааст. Адиб шакли афоъилии 

мутақорибро ба таври зайл оварда, тақтеашро низ нишон додааст: 

Чу андар мутақориб кунӣ то фузун, 

Бар ин гуна тақтеаш ояд бурун: 

Фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯл, 

Зиҳӣ, давлататро бақо раҳнамун [120, с. 31]. 

 Бояд ишора кард, ки баҳри «Шоҳнома»-и безаволи Абулқосим Фирдавсӣ, 

«Искандарнома»-ҳо, «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ ва ғ. мутақориби мусаммани 

мақсур ѐ маҳзуф мебошад, ки Адиб Собир дар шакли мусаммани солими он 4 

қасида офаридааст: 

Дар ин барфу сармо ду чиз аст лоиқ: 

Шароби мураввақ, рафиқи мувофиқ [16, с. 156]. 

Фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯлун V – –/ V – –/ V – –/ V – –  

Баҳри мутақориби мусаммани солим. 

 Адиб ду қасидаи дигар дар вазни мутақориби мусаммани маҳзуф низ 

суруда, бар вазни порчаи фавқ мутобиқат намекунанд, аммо чуноне ки маълум 

аст, зиҳофоти маҳзуф ва мақсур бисѐр наздиканд ва «Шоҳнома»-и Абулқосим 

Фирдавсӣ низ муштамили ҳамин ду зиҳоф мебошад. Чунончи: 

Аморат гирифт ифтихоре дигар, 

Фиристода давлат нисоре дигар [16, с. 116]. 

Фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯлун, фаъул V – – / V – – / V – – / V –  

Баҳри мутақориби мусаммани маҳзуф. 
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Умуман, Адиб Собир дар баҳри мутақориби мусаммани солим 4 қасида ва 

мутақориби мусаммани маҳзуф 2 қасида офарида, ки дар маҷмуъ 6 қасидаро дар 

бар мегиранд. 

4.Баҳри музореъ  

 Адиб Собир ба ҷуз аз баҳрҳои аслӣ дар баҳрҳои фаръӣ, аз қабили музореъ, 

хафиф, муҷтасс, сареъ, мунсареҳ ва басит қасидаҳо эҷод намудааст. Дар «Рисолаи 

аруз» таърифи баҳри музореи ахраб чунин омадааст: 

Чун пурсам аз музореи ахраб туро нишон, 

Тақтеи он чунин кун дарҳолу дар замон: 

Мафъӯлу, фоъилоту, мафоъӣлу, фоъилон, 

Эй тира аз ҷамоли ту хуршеди осмон [120, с. 30]. 

 Аммо чунонки маълум мешавад, баҳри мазкур музореи мусаммани ахраби 

макфуфи мақсур мебошад ва яке аз серистеъмолтарин авзони баҳри музореъ ба 

шумор меравад. Шоир дар баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур 15 

қасида суруда, ки байтеро намуна меорем: 

Молу ҷамолу хуррамию сиҳҳату шабоб, 

Ишқу висолу беғамию ишрату шароб [16, с. 42-43]. 

Мафъӯлу, фоъилоту, мафоъӣлу, фоъилон – – V/–V– V/V– – V/ –V ~ 

Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур. 

Адиб Собир дар баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф низ 14 

қасида эҷод намудааст, ки ашъори накӯ ва дилфиреби шоирро ташкил медиҳанд: 

Омад шикастадил шуда бо зулфи пуршикан, 

Вақти раҳили ман бари ман дилрабои ман [16, с. 97]. 

Мафъӯлу, фоъилоту, мафоъӣлу, фоъилун – – V/–V– V/V– – V/ –V – 

Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф. 

Шоир дар ду авзони баҳри музореъ, яке баҳри музореи мусаммани ахраби 

макфуфи мақсур 15 қасида ва дигаре баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи 

маҳзуф 14 қасида эҷод намуда, ки дар маҷмуъ, 26 қасидаро дар бар мегиранд.  
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3. Баҳри хафиф 

Аз баҳрҳои дигаре, ки Адиб Собир дар он қасида эҷод кардааст, хафиф 

мебошад, ки шоир дар он ҳамагӣ 8 қасида эҷод кардааст. Шоир дар абѐти зерин аз 

баҳри хафиф ишора менамояд:  

Хуштари баҳрҳост баҳри хафиф, 

Вазни ӯ асли маснавии латиф. 

Фоъилотун, мафоъилун, фаъилон, 

Куллу шайъин мин-ал-зарифи зариф [120, с. 29]. 

Маълум мешавад, баҳри порчаи фавқ хафифи мусаддаси махбуни мақсур 

буда, шоир дар ин вазн ду қасида эҷод намудааст. Чунончи:  

Дӣ хиромон шудам ба сӯйи висоқ, 

Бар висол ихтиѐр карда фироқ [16, с. 152]. 

Фоъилотун, мафоъилун, фаъилон – V – –/ V– V – / V V ~ 

Баҳри хафифи мусаддаси махбуни мақсур. 

Адиб Собир дар баҳри хафифи мусаддаси аслами мусаббағ ва баҳри 

хафифи мусаддаси махбуни аслам низ қасидаҳо сурудааст, ки хеле сабуку 

равонанд. Чунончи: 

Навбаҳори бадеи беҳамто, 

Ҳиммате базл кард бар саҳро [16, с. 17]. 

Фоъилотун, мафоъилун, фаълун – V – – / V – V –/ – –  

Баҳри хафифи мусаддаси махбуни аслам. 

Рӯза рафту расид ид фароз, 

Уд пеш ору кори ид бисоз [16, с. 130]. 

Фоъилотун, мафоъилун, фаълон – V – –/ V – V – / – ~ 

Баҳри хафифи мусаддаси махбуни мусаббағ. 

Адиб Собир дар ин баҳр ва авзони хафифи мусаддаси махбуни мақсур 2 

қасида, хафифи мусаддаси аслами мусаббағ 4 қасида ва хафифи мусаддаси 
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махбуни аслам 2 қасида эҷод карда, ки ашъори накӯ ва ба андешаи шоир, 

«латиф»-у «зарифи зариф»-и ӯро ташкил медиҳанд. 

4. Баҳри муҷтасс 

Адиб Собир дар сароидани қасоидаш аз баҳри муҷтасс фаровон истифода 

намудааст, ки дар маҷмуъ, 42 қасидаро ташкил медиҳад. Шоир дар «Рисолаи 

аруз»-аш баҳри муҷтассро чунин ба назм даровардааст: 

Ба баҳри муҷтасс дилҳо аз он шитоб кунанд, 

К-аз ӯ суханро чун луълу хушоб кунанд. 

Мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаъилон, 

Чунин кунанд чу тақтеи ӯ савоб кунанд [120, с. 31]. 

Баҳри порчаи зикргардида, албатта, солим набуда, балки вазни муҷтасси 

мусаммани махбуни мақсур мебошад, ки шоир дар он 9 қасида эҷод намудааст. 

Чунончи: 

Чӣ ҷавҳар аст, ки монад ба чархи оинафом? 

Бад-ӯ диҳанд магар гуна чарху оина вом? [16, с. 185]. 

Мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаъилон V–V –/ V V – – / V – V –/ V V~ 

Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни мақсур. 

Шоир дар вазнҳои дигари баҳри муҷтасс, аз қабили: баҳрҳои муҷтасси 

мусаммани махбуни маҳзуф 15 қасида, муҷтасси мусаммани махбуни аслам 11 

қасида, муҷтасси мусаммани махбуни аслами мусаббағ 7 қасида иншо кардааст. 

Бояд таъкид кард, ки ҳамаи ин баҳрҳо аз нигоҳи сохтор ба истиснои рукни охири 

байт (аруз ва зарб) ба вазни порчаи фавқи шоир мутобиқат мекунанд. Танҳо 

рукни охири қасидаҳо зиҳофҳои мақсур V V~ фаъилотун, маҳзуф VV – фаъилун, 

аслами мусаббағ – ~ фаълон ва аслам – – фаълун иваз шудаасту бас. Чунончи: 

Рухат ба рӯз ҳамемонаду ду зулф ба шаб, 

Агар ба рӯзу ба шаб дилбарӣ кунад, чӣ аҷаб? [16, с. 41] 

Мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаъилун V – V– /VV– –/V –V– /VV –  

Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни маҳзуф. 
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Маро аз ин тани ранҷуру дидаи пурхоб, 

Ҷаҳон чу парри ғуроб асту дил чу парри зубоб [16, с. 51]. 

Мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаълон V– V– / V V– –/ V–V –/ – ~  

Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслами мусаббағ. 

Агарчи ишқи бутон сарбасар бало бошад, 

Дилам ба ишқ ҳамасола мубтало бошад [16, с. 80]. 

Мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаълун V – V –/ V V– –/ V –V–/– – 

Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслам. 

Ҳамон тавре ки дар боби дуюми рисола ишора шуд, дар девони Адиб 

Собири Тирмизӣ (нашри А. Абдуллоев) ду қасидаи дар мадҳи Абдулвосеи 

Ҷабалӣ гуфта шуда, дар якҷоягӣ оварда шудаанд. Аммо дар нашри Аҳмад Ризо 

Ялмаҳо ва нашри Муҳаммад Алии Носеҳ алоҳида оварда шудаанд. Ҳангоми 

таҳқиқ муайян шуд, ки ин қасидаҳои дар якҷоягӣ овардашуда аз нигоҳи авзон 

фарқ мекунанд. Аниқтараш, яке дар баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи 

маҳзуф ва дигаре дар баҳри муҷтасси мусаммани махбуни маҳзуф эҷод шудаанд. 

Аҳмад Ризо Ялмаҳо баҳри ҳар дуи онҳоро музореи мусаммани ахраби макфуфи 

маҳзуф номидааст [40, с. 200-201]. Аммо мо ба андешаи ӯ розӣ буда наметавонем. 

Барои исботи ин масъала, матлаи ҳар ду қасидаро намуна меорем: 

Қасидаи якум: 

Омад зи ҳут чашмаи хуршед дар маҳал, 

Бингар, ки дар маҳал чӣ аҷоиб кунад амал [40, с. 200]. 

Мафъӯлу, мафоъилоту, мафоъӣлу, фоъилун– – V/ – V – V/ V – – V/ – V – 

Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф. 

Қасидаи дуюм: 

Даҳон хазонаи гавҳар шудасту гӯш садаф 

Зи назму насри ту, эй хоҷаи имоми аҷал [40, с. 201]. 

Мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаъилун V – V– /VV– – /V – V–/VV –  

Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни маҳзуф. 
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Ҳамон тавре ки аниқ шуд, авзони ин қасидаҳо аз якдигар фарқ мекунанд, 

аммо бояд илова кард, ки қофияи ҳар дуи он якранг аст. Шояд бад-ин маънӣ 

вазни онҳоро баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф гуфтанд. Дар 

баробари ин, байти дуюм матлаъ шуда наметавонад, зеро мисраъҳо ҳамқофия 

нестанд. 

Андешаи дигар низ мавҷуд аст, ки Абдулвосеи Ҷабалӣ ба қасидаи дуюми 

Адиб Собири Тирмизӣ ҷавоб гардонидааст ва баҳри қасидаашро муҷтасси 

мусаммани махбуни аслам интихоб намуда, мисраи аввали қасидаи дуюми Адиб 

Собири Тирмизӣ «Даҳон хазонаи гавҳар шудасту гӯш садаф» тазмин кардааст, ки 

қаблан ишора кардем. Аз сабаби он ки қасидаи Абдулвосеи Ҷабалӣ дар баҳри 

муҷтасси мусаммани махбуни аслам эҷод шудааст, мисраи аввали қасидаи дуюми 

Адиб Собири Тирмизӣ интихоб шуда, ба вазни ин қасида мувофиқат кардааст: 

Қасидае, ки фиристодаӣ бар ман ҳаст, 

Саҳифае зи улуму сафинае зи нутаф. 

Бақот бод, ки аз хондану шунидани он, 

«Даҳон хазонаи гавҳар шудасту гӯш садаф» [50, с. 228]. 

Мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаъилун V – V– /VV– – /V – V–/VV –  

Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни маҳзуф. 

 Чунин ба назар мерасад, ки қасидаи дуюм давоми мантиқии қасидаи якум 

мебошад ва як сабаби шоирон ба якдигар қасида фиристодан ин нишон додани 

ҳунар буд. Аз ин рӯ, Адиб Собир ин қасидаро дар ду баҳр эҷод намуда, аз ҳунар 

ва истеъдодаш хабар додааст. Ин қасида намунаи барҷастаи санъати муталаввин 

мебошад. 

Баҳри муҷтасс барои сурудани қасоид мувофиқ буда, шоир аз он фаровон 

истифода намудааст. Бояд зикр кард, ки муҷтасс аз серистеъмолтарин баҳрҳо дар 

қасоиди Адиб Собир ба шумор меравад ва дар ашъори шоир аз 4 авзони он 

истифода шудааст.  

5. Баҳри сареъ  
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 Баҳри сареъ дар қасоиди Адиб Собир миқдоран кам истифода шудааст ва 

шоир танҳо ду қасида дар ин баҳр эҷод намудааст. Аз «Рисолаи аруз»-и Адиб 

Собир бармеояд, ки шоир дар баҳри сареи мусаддаси солими он қасида нагуфта, 

балки ба баҳри сареи мусаддаси матвии мавқуф ишора намудааст: 

Ба баҳри сареъ аст хушу дилкушой, 

Ҷумлаи аркон-ш нигар ҷонфизой. 

Муфтаъилун, муфтаъилун, фоъилон, 

Ҳар чи бихоҳӣ бидиҳодат Худой [120, с. 28]. 

 Муҳаммад Шамси Қайси Розӣ ин вазни баҳри сареъро «абѐти азби (гувои) 

он байти матвии мавқуф» гуфтааст (142, с. 133). Бояд тазаккур дод, ки шеъри 

фавқ дар баҳри сареи мусаддаси матвии мавқуф эҷод шудааст ва қасидаҳои Адиб 

Собир дар баҳри сареи мусаддаси матвии макшуф суруда шудаанд. Чунончи: 

Гар зи ҷафо ѐр пушаймон шавад, 

Кори ман аз ишқ ба сомон шавад [39, с. 97]. 

Муфтаъилун, муфтаъилун, фоъилун – V V –/ – V V –/– V – 

Баҳри сареи мусаддаси матвии макшуф. 

 Шоир аз байни 16 вазни сареъ танҳо вазни мазкурро интихоб намуда, ки 

дар воқеъ, гуворову шӯх ва сабук мебошад. Адиб Собири Тирмизӣ дар сурудани 

дигар жанрҳои адабӣ, аз қабили ғазал ва қитъа аз ин авзон истифода бурдааст, ки 

дар фасли дигари рисола ишора хоҳем кард. 

6. Баҳри мунсареҳ 

 Адиб аз баҳри мунсареҳ ба мисли баҳри сареъ кор гирифта, дар ин баҳр ҳам 

ду қасида эҷод намудааст, ки хеле сабуку равон, саҳлу осон ва хушоҳанг 

мебошанд. Чунончи, шоир гуфтааст: 

Мунсареҳ аст, эй писар, чу нек бидонӣ, 

Рукни мураффал дар ӯ шудаст, ниҳонӣ. 

Муфтаъилун, фоъилоту, муфтаъилун, фаъ 

Гардад маълум чун ба завқ бихонӣ [120, с. 29]. 
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 Бояд гуфт, ки баҳри ин шеър «Баҳри мунсареҳи мураффал» унвон шудааст 

ва шоир ишора кардааст, ки «Рукни мураффал дар ӯ шудаст, ниҳонӣ». Муҳаммад 

Шамси Қайси Розӣ дар «Ал-муъҷам фи маойири ашъор –ил-Аҷам» менависад: 

«Ва шояд, ки ҷузви манҳурро бар ватади моқабл афзоянд, то мураффал шавад ва 

байтро мусаддас ниҳанд ва тақтеаш бар мафъӯлун/фоъилоту/муфтаъилотун 

кунанд» [142, с. 118]. Се мисраи ин шеър дар як шакл сурат гирифта, танҳо 

мисраи охир «Гардад маълум чун ба завқ бихонӣ» ба гуфтаи Шамси Қайси Розӣ 

мафъӯлун/фоъилоту/ муфтаъилотун мувофиқат мекунад. Адиб Собир дар баҳри 

мунсареҳи мусаммани матвии манҳур 1 қасида ва дар баҳри мунсареҳи 

мусаммани матвии маҷдуъ ҳам 1 қасида эҷод намудааст. Чунончи: 

Зулф ба шона заниву турра фишонӣ, 

Бас бувад ин фитнаро далелу нишонӣ [16, с. 252]. 

Муфтаъилун, фоъилоту, муфтаъилун, фаъ –VV –/– V – V/ –VV –/ –  

Баҳри мунсареҳи мусаммани матвии манҳур. 

Зулфи ту аз мушку мушк пургиреҳу банд, 

Лаб чу ақиқу ақиқ пуршакару қанд [16, с. 94]. 

Муфтаъилун, фоъилоту, муфтаъилун, фоъ – VV –/ – V – V/– VV–/ ~ 

Баҳри мунсареҳи мусаммани матвии маҷдуъ. 

7. Баҳри басит 

 Адиб Собир ба ғайр аз баҳрҳои асливу фаръӣ, ки хосси Арабу Аҷам 

ҳастанд, боз аз баҳри хосси арузи араб - басит кор гирифтааст. Шоир дар 

«Рисолаи аруз»-аш менависад: 

Ба баҳри басит шунав, гар ошиқи суханӣ, 

Тақтеи ӯ ба сифат илло чунин накунӣ: 

Мустафъилун, фаъилун, мустафъилун, фаъилун, 

Эй зулфи дилбари ман пурбанду пуршиканӣ [120, с. 32]. 
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 Шеъри фавқуззикр дар баҳри басити мусаммани махбун суруда шуда, Адиб 

Собир дар ҳамин баҳр 1 қасида эҷод намудааст, ки айнан ба ин вазн мувофиқ 

мебошад. Чунончи: 

Эй зулфи дилбари ман дилбанду дилгусалӣ, 

Гаҳ дар паноҳи маҳӣ, гаҳ дар ҷавори гулӣ [16, с. 235].  

Мустафъилун, фаъилун, мустафъилун, фаъилун– – V –/V V – /– – V –/VV –  

Баҳри басити мусаммани махбун. 

 Ҳамон навъе ки қаблан ишора намудем, як хусусияти қасидаҳои шоир дар 

он аст, ки дар мақтаъ монанди «Рисолаи аруз»-аш аз авзони қасида ишора 

мекунад. Масалан, дар мақтаи қасидаи мазкур дар муроҷиат ба мамдуҳаш 

Абулқосим Алӣ мегӯяд: 

Гуфтам ба вазни араб, лафзе ба мадҳи Аҷам, 

Ҷуз мадҳи ман накунад к-аш бишнавад Ҷабалӣ. 

Мустафъилун, фаъилун, мустафъилун, фаъилун, 

Аъл-ал- мамолики моюбано ал-ал- асали [40, с. 289]. 

 Бад-ин далел, месазад гуфт, ки ин рисола бояд ба Адиб Собир тааллуқ 

дошта бошад, зеро ин хусусият, яъне бо назм гуфтани баҳрҳои арузиро, ҳатто аз 

осораш ҳам пайдо кардан мумкин аст. Ё ин ки дар қасидаи дигар дар хитоб ба 

мамдуҳаш чунин мегӯяд: 

Нишастаам ба санои ту рӯзу шаб машғул, 

Гаҳе зи баҳри музореъ гаҳе зи баҳри рамал [16, с. 170]. 

 Қаблан доир ба ду баҳр, ки бештари қасоиди шоир дар онҳо эҷод шудааст, 

ишора кардем. Баҳрҳои ҳазаҷ, рамал, музореъ ва муҷтасс дар қасоиди Адиб 

Собир мавқеи хос дошта, шоир дар баҳри ҳазаҷ 21 қасида, рамал 26 қасида, 

музореъ 29 қасида ва муҷтасс 42 қасида эҷод кардааст. 

 Ҳамин тариқ, қасидаҳои Адиб Собири Тирмизӣ хушоҳангу латиф, 

дилнишину марғуб, ҷаззобу дилчасп буда, хонандаи хешро мафтуну руҳбаланд 

месозанд. Воқеан, шоир баҳр ва авзонеро интихоб кардааст, ки ба дарунмояи 

шеър мувофиқанд ва ин далели дар байни удабои замон, мутааххир ва дар авроқи 
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кутуби адабӣ мақом пайдо карданаш шудааст. Агар ин вижагии ҳунариро дар 

қасоиди шоир натиҷагирӣ намоем, хулосаи зайл ба даст меояд:  

1. Адиб Собир дар сурудани қасидаҳояш баҳрҳои аслии ҳазаҷ, рамал ва 

фаръии муҷтасс ва музореъро интихоб намудааст, ки ба мавзуъ, мазмун ва 

муҳтавои қасоиди мадҳии ӯ мутобиқанд. Зеро дар қасидаҳои шоир мавзуъҳои 

ишқу муҳаббат, панду андарз, яъсу ноумедӣ, ҳаҷру фироқ ва мадҳу ситоиш 

бештар мушоҳида мешавад, ки тақозои баҳрҳои ҳазаҷу рамал ва музореъу 

муҷтассанд. 

2. Баҳрҳои аслии мутақориб ва фаръии хафиф дар қасидаҳои шоир кам 

истифода шудаанд, зеро қасидаҳои ӯ, аслан, мавзуъ ва музмуни размӣ надоранд. 

Аз ҳамин сабаб, дар авзони баҳри мутақориб сурудани қасида дар эҷодиѐти шоир 

камтар ба мушоҳида расид. Баҳри хафиф дар қасидаҳои вай зиѐд истифода 

нашудааст. Сабаб дар он аст, ки авзони хафиф бештар дар шакли мусаддас омода, 

шакли мусаммани он камистеъмол аст. Бинобар ин, Адиб Собир ба авзони баҳри 

мазкур камтар таваҷҷуҳ зоҳир кардааст.  

3. Шоир дар баробари авзони баҳрҳои муштараки арузи арабу аҷам аз 

баҳрҳои хосси шеъри арабӣ низ кор гирифтааст, ки он баҳри фаръии басит 

маҳсуб меѐбад. Шоир бо сабку салиқаи вижа сухани худро дар аркони махсуси 

баҳри басит огоҳона ҷой дода тавониста, ҳунари суханофаринии худро собит 

намудааст. 

 

3.3. Авзони ғазал, қитъа, таркиббанд ва рубоӣ 

 

 Авзони ғазал, қитъа, таркиббанд ва рубоиѐти Адиб Собири Тирмизӣ 

масъалаест, ки ҳанӯз таҳқиқ нашудааст ва дар ин фасли рисола мекӯшем, онро 

баррасӣ намоем.  

 

3.3.1. Авзони ғазал 

  

Ғазал аз жанрҳои маъмул ва суннатии шеъри форсӣ-тоҷикӣ ба ҳисоб рафта, 

дар луғатҳо, сарчашмаҳои назарии адабӣ ва пажуҳишҳои илмӣ ба маънии изҳори 
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ишқу муҳаббат кардан, дӯст доштан, сухан гуфтан бо занон, бозӣ кардан бо 

маҳбуб, гуфтугӯйи писарону духтарон, васфи ишқу ҷавонӣ, ҳадиси занон ва 

сифати ишқбозии эшон шарҳ ѐфтааст [182; 80; 155; 83; 162; 183; 165; 172; 105; 

190; 157; 142; 158; 63; 64; 68; 146; 91; 119; 107; 110; 111; 127; 133; 177; 161; 174]. 

 Қабл аз он ки роҷеъ ба авзони ғазалиѐти Адиб Собир изҳори андеша 

намоем, бояд зикр кунем, ки Парвиз Нотили Хонларӣ таҳқиқоти арзишманде 

доир ба авзони ғазал дар таърихи адабиѐт анҷом додааст. Муҳаққиқ дар китобаш 

«Таҳқиқи интиқодӣ дар арузи форсӣ ва чигунагии таҳаввули авзони ғазал» аз 

осори Адиб Собири Тирмизӣ 27 ғазалро мавриди баррасӣ қарор додааст [169]. Бо 

вуҷуди ин, таҳқиқоти муҳаққиқи тоҷик Тағоймуродов Р. «Амир Хусрави Деҳлавӣ 

ва такмили авзони ғазал»-ро метавон ном бурд, ки дар он ба таври умумӣ авзони 

12 тан шоири асри XII, аз ҷумла, Адиб Собир то андозае баррасӣ шудаанд [165]. 

Ба ҷуз ин, таҳқиқоти арузшиносони дигари эронӣ Дориюши Сабур, Сируси 

Шамисо ва адабиѐтшиносони тоҷик С. Табаров, М. Давронов, С. Давронов, Т. 

Самадов, М. Нарзиқул, М. Низомов, А. Шоевро бояд ном бурд, ки дорои 

аҳаммияти илмӣ мебошанд [146; 80; 83; 127; 123; 124; 156; 162; 165; 177; 183]. 

Воқеан, ғазалиѐти шоир ашъори васфия буда, дар мавзуъҳои ишқу 

муҳаббат, манзараҳои табиат, майю соқӣ ва хуш гузаронидани зиндагӣ эҷод 

шудаанд ва Адиб Собир дар сурудани ғазалиѐташ бештар аз баҳру авзони ҳазаҷ, 

рамал ва музореъ истифода кардааст.  

Ҷадвали 3. 

№ Баҳрҳо Номи баҳрҳо Миқдори ғазалиѐт 

1.   

аслӣ 

Ҳазаҷ 22 

2.  Рамал 16 

3.  Мутақориб 2 

4.   

 

фаръӣ 

Музореъ 18 

5.  Хафиф 3 

6.  Муҷтасс 3 

7.  Сареъ 3 

 Дар маҷмуъ:  67 

 

Т. Самадов роҷеъ ба авзони ғазалиѐти Анварии Абевардӣ таҳқиқот бурда, 

ишора кардааст, ки ӯ дар 12 баҳр: ҳазаҷ, рамал, раҷаз, мутақориб, хафиф, 
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музореъ, мунсареҳ, муҷтасс, сареъ, мушокил, қариб ва муқтазаб ғазал эҷод 

намудааст [156, с. 88]. Аммо Адиб Собир танҳо дар чор баҳр: раҷаз, мушокил, 

қариб ва муқтазаб ғазал эҷод накардааст.  

Адиб Собир аз се баҳри аслӣ: ҳазаҷ (22 ғазал), рамал (16 ғазал), мутақориб 

(2 ғазал) ва панҷ баҳри фаръӣ: музореъ (18 ғазал), хафиф (3 ғазал), муҷтасс (3 

ғазал), сареъ (3 ғазал) эҷод намудааст, ки дар маҷмуъ, 67 ғазалро дар бар мегирад. 

Дар баробари ин, дар ҷадвали зерин баҳр ва авзоне, ки аз онҳо ба вуҷуд меоянд, 

нишон додем:  

Ҷадвали 4. 

№ Номи баҳрҳо Миқдори 

ғазалиѐт 

1.  Баҳри ҳазаҷи мусаммани солим 1 

2.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбуз 5 

3.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи маҳзуф 6 

4.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф 4 

5.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси мақсур 1 

6.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби макфуфи маҷбуб 1 

7.  Баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 4 

8.  Баҳри рамали мусаммани мақсур 4 

9.  Баҳри рамали мусаммани маҳзуф 3 

10.  Баҳри рамали мусаддаси махбуни аслам 2 

11.  Баҳри рамали мусаммани махбуни маҳзуф 2 

12.  Баҳри рамали мусаддаси мақсур 1 

13.  Баҳри рамали мусаддаси маҳзуф 4 

14.  Баҳри мутақориби мусаммани мақсур 1 

15.  Баҳри мутақориби мусаммани маҳзуф 1 

16.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 13 

17.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур 4 

18.  Баҳри музореи мусаммани ахраб 1 

19.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни аслам 1 

20.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни аслами мусаббағ 2 

21.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслами мусаббағ 2 

22.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслам 1 

23.  Баҳри сареи мусаддаси махбуни матвии мавқуф 1 

24.  Баҳри сареи мусаддаси махбуни матвии макшуф 2 

  Дар маҷмуъ: 67 
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1. Баҳри ҳазаҷ. Ҳазаҷ аз хуштарин ва гуворотарин баҳрҳои арузи форсии 

тоҷикист, ки шоир онро барои ифодаи мазомини ишқу муҳаббат интихоб намуда, 

дар авзони мухталифи он ғазал гуфтааст. Чунончи, ба ғазали зерини ошиқонаи 

шоир мувоҷеҳ мешавем, ки дар баҳри ҳазаҷи мусаммани солим (мафоъӣлун, 

мафоъӣлун, мафоъӣлун, мафоъӣлун V– – –/V– – –/V– – –/V– – –) эҷод шуда,  

тараннуми хушу гуворо ва овози форам дорад:   

Ба ҷону дил туро бошам, чӣ бошад, гар маро бошӣ, 

Зи ҷону дил ҷудо бошам, чу аз чашмам ҷудо бошӣ [16, с. 329]. 

Бо вуҷуди ин, қофия ва радифи байти мазкур низ ҷолиби диққат аст, зеро 

дар ҳар мисраи он ду қофия (туро, маро, ҷудо, ҷудо) ва ду радиф (бошам, бошӣ) 

ба кор рафтааст, ки онҳо дар хушоҳангу дилнавоз садо додани ғазал мусоидат 

намудаанд. 

 2. Баҳри рамал. Авзони рамал дар ғазалиѐти Адиб Собири Тирмизӣ 

фаровон истифода шуда, шоир тавассути авзони рамал мавзуи ишқу муҳаббат, 

махсусан бевафоии маҳбубаро ба тасвир мегирад. Шоир дар баҳри рамал ва 

авзони он 16 ғазал эҷод намудааст, ки дар ағлаби онҳо эҳсосоти дурию фироқ, 

бевафоиву нокомӣ ва ғайра ба мушоҳида мерасад. Чунончи: 

Рӯйи ман чин аз фироқи он нигори Чин гирифт, 

Айши ман талхӣ аз ишқи он лаби ширин гирифт [16, с. 311]. 

 Ғазали мазкур дар вазни рамали мусаммани мақсур (фоъилотун, 

фоъилотун, фоъилотун, фоъилон – V – –/– V – –/– V – –/– V ~) эҷод шуда, дар он 

таносуби шаклу мазмун ба ҳам мувофиқанд. 

 3. Баҳри музореъ. Музореъ дар ғазалиѐти Адиб Собир мавқеи намоѐн 

дорад. Шоир барои ифодаи мавзуъҳои ишқу муҳаббат (васфи маҳбуба, ҷудоиву 

фироқ, хушиҳои зиндагӣ) баҳри музореъро интихоб намуда, дар он 18 ғазал эҷод 

кардааст. Чунончи: 

Соқӣ, каме қарини қадаҳ кун шаробро, 

Мутриб яке ба захма адаб кун рубобро [16, с. 309]. 
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Вазни ғазали мазкур музореъи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 

(мафъӯлу, фоъилоту, мафоъӣлу, фоъилун – –V/–V–V/V– –V/–V–) аст. Шоистаи 

таъкид аст, ки баҳри музореъ аз омезиши рукнҳои солим ва зиҳофоти баҳрҳои 

ҳазаҷ ва рамал ҳосил мешавад, бинобар ин, музореъ барои ифодаи мавзуъҳои 

фавқ созгор омадааст.  

 Аз пажуҳиши баҳру авзони ғазалиѐти Адиб Собири Тирмизӣ маълум 

гардид, ки шоир аксарияти ғазалиѐташро дар баҳрҳои ҳазаҷ, рамал ва музореъ 

эҷод намуда, дар баҳрҳои мутақориб, хафиф, муҷтасс, сареъ ва мунсареҳ аҳѐнан 

ғазал гуфтааст. Умуман, Адиб Собир аз баҳру авзони маъмули шеъри форсии 

тоҷикӣ моҳирона истифода кардааст, ки онҳо ба мазмуну муҳтаво ва ба 

дарунмояи ғазалиѐти ӯ мувофиқат менамоянд. 

 

3.3.2. Авзони қитъа 

 

Қитъаҳои Адиб Собири Тирмизӣ чун қитъаҳои адабиѐти классикии форсу 

тоҷик дар мавзуи панду ахлоқ эҷод шуда, шоир дар сурудани онҳо аз баҳрҳои 

ҳазаҷ, рамал, мутақориб, музореъ, хафиф, муҷтасс фаровон истифода намудааст, 

ки онҳоро дар ҷадвали зайл нишон додем.  

Ҷадвали 5. 

№ Баҳрҳо Номи баҳрҳо Миқдори қитъаҳо 

 

1.   

аслӣ 

Ҳазаҷ 24 

2.  Рамал 24 

3.  Мутақориб 18 

4.   

 

фаръӣ 

Музореъ 20 

5.  Хафиф 38 

6.  Муҷтасс 30 

7.  Сареъ 1 

8.  Мунсареҳ 5 

 Дар маҷмуъ:  160 

 

Адиб Собир дар се баҳри аслӣ: ҳазаҷ (24), рамал (24), мутақориб (18) ва 

панҷ баҳри фаръӣ: музореъ (20), хафиф (38), муҷтасс (30), сареъ (1), мунсареҳ (5) 
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қитъа эҷод намудааст, ки дар маҷмуъ 160 қитъаро дар бар мегиранд. Дар 

баробари ин, дар ҷадвали зерин баҳр ва авзоне, ки аз онҳо ба вуҷуд меоянд, 

нишон додем:  

Ҷадвали 6. 

№ Номи баҳрҳо Миқдори 

қитъаҳо 

1.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи маҳзуф 3 

2.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи мақсур 2 

3.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф 6 

4.  Баҳри ҳазаҷи мусаддаси мақсур 8 

5.  Баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 3 

6.  Баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи мақсур 2 

7.  Баҳри рамали мусаммани мақсур 4 

8.  Баҳри рамали мусаммани маҳзуф 8 

9.  Баҳри рамали мусаммани махбуни мақсур 2 

10.  Баҳри рамали мусаддаси махбуни мақсур 2 

11.  Баҳри рамали мусаммани махбуни аслами мусаббағ 1 

12.  Баҳри рамали мусаддаси мақсур 4 

13.  Баҳри рамали мусаддаси маҳзуф 1 

14.  Баҳри рамали мусаммани машкул 2 

15.  Баҳри мутақориби мусаммани солим 5 

16.  Баҳри мутақориби мусаммани мақсур 7 

17.  Баҳри мутақориби мусаммани маҳзуф 6 

18.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 5 

19.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур 9 

20.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф ѐ мақсур 4 

21.  Баҳри музореи мусаддаси ахраби макфуф 2 

22.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни аслам 4 

23.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни аслами мусаббағ 13 

24.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни маҳзуф 7 

25.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни мақсур 11 

26.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни маҳзуф ѐ мақсур 1 

27.  Баҳри хафифи мусаддаси махбуни аслам ѐ аслами мусаббағ 2 

28.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслами мусаббағ 8 

29.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслам 5 

30.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни маҳзуф 9 

31.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни мақсур 6 

32.  Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни маҳзуф ѐ мақсур 2 

33.  Баҳри сареи мусаддаси матвии мавқуф 1 

34.  Баҳри мунсареҳи мусаммани матвии маҷдуъ 1 

35.  Баҳри мунсареҳи мусаммани матвии манҳур 4 

  Дар маҷмуъ: 160 
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1. Баҳри ҳазаҷ 

Бо мӯйи сияҳ дилам қавӣ буд, 

Андеша накардам аз заифӣ [16, с. 355]. 

Мафъӯлу, мафоъилун, фаъӯлун – – V/V – V–/ V – – 

Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби махбуни маҳзуф. 

2. Баҳри рамал 

Муддате шуд, то маро дар ҳодисоти рӯзгор, 

Бар дилу ҷон касрати ҳар меҳнате аз қиллат аст [16, с. 338]. 

Фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон– V – –/– V – –/– V – –/– V ~ 

Баҳри рамали мусаммани мақсур. 

3. Баҳри мутақориб 

Зи бахшандагон саҳни олам тиҳӣ шуд, 

Қазо марг бахшид бахшандагонро [16, 331]. 

Фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯлун, фаъӯлун V – – / V – – / V – – / V – –  

Баҳри мутақориби мусаммани солим. 

4. Баҳри музореъ  

Чун иштиѐқи ман ба ту афзуд зи шарҳ буд, 

Мумкин нашуд, ки шарҳ диҳам иштиѐқро [16, с. 331]. 

Мафъӯлу, фоъилоту, мафоъӣлу, фоъилун – –V/– V –V / V – –V / –V –  

Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф. 

5. Баҳри хафиф 

Ман нагӯям ба абр монандӣ, 

Ки накӯ н-ояд аз хирадмандӣ [16, с. 356]. 

Фоъилотун, мафоъилун, фаълун – V– –/ V – V–/– – 

Баҳри хафифи мусаддаси махбуни аслам. 

6. Баҳри муҷтасс 

Зи ҷумла неъмати дунѐ чу тандурустӣ нест, 

Дуруст гардадат ин гар бипурсӣ аз бемор [16, с. 347]. 

Мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаълун V – V –/ V V – –/ V – V –/ – ~ 

Баҳри муҷтасси мусаммани махбуни аслами мусаббағ. 
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 Ҳамин тариқ, таҳқиқ ва баррасии баҳру авзони қитъаҳои Адиб Собири 

Тирмизӣ нишон дод, ки қитъаҳои шоир дар баҳрҳои ҳазаҷ, рамал, мутақориб, 

музореъ, хафиф, муҷтасс, сареъ, мунсареҳ ва авзоне, ки аз онҳо ба вуҷуд меоянд, 

эҷод шудаанд. 

 

3.3.3. Авзони таркиббанд 

 

 Чуноне ки қаблан ишора шуд, дар девони Адиб Собир ҳамагӣ 7 таркиббанд 

мавҷуд аст, ки аз онҳо панҷтоаш ба Абулқосим Алӣ, яктоаш ба Зайниддин 

Абутолиб Абдуллоҳ ибни Тоҳир ва яктои дигар, ба Шамсиддин Абуҷаъфар 

Муҳаммад ибни Тоҳир бахшида шудааст. Таркиббандҳои шоир аз нигоҳи ҳаҷми 

бандҳо гуногун мебошанд. Масалан, таркиббанди якум (Абулқосим Алӣ) 15 банд, 

дуюм (Шамсиддин Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Тоҳир) 14 банд, сеюм (Абулқосим 

Алӣ) 10 банд, чорум (Абулқосим Алӣ) 6 банд, панҷум (Зайниддин Абутолиб 

Абдуллоҳ ибни Тоҳир) 7 банд, шашум (Абулқосим Алӣ) 7 банд ва ҳафтум 

(Абулқосим Алӣ) 18 бандро ташкил медиҳанд.  

Адиб Собири Тирмизӣ таркиббандҳояшро дар ду баҳр эҷод намудааст. Аз 

ҳафт таркиббанди шоир 3 - тоаш дар баҳри рамал ва 4 - тоаш дар баҳри музореъ 

суруда шудаанд, ки онҳоро дар ҷадвалҳои зерин нишон медиҳем:  

Ҷадвали 7. 

№ Баҳрҳо Номи баҳрҳо Миқдори таркиббандҳо 

1.  аслӣ Рамал 3 

2.  фаръӣ Музореъ 4 

 Дар маҷмуъ:  7 

 

Бояд тазаккур дод, ки ҳарчанд таркиббандҳо дар баҳрҳои рамал ва музореъ 

эҷод шуда бошанд ҳам, аммо бандҳои онҳо дар вазнҳои рамали мусаммани 

маҳзуф ѐ мақсур ва музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф ѐ мақсур суруда 

шудаанд. Бинобар ин, вазнҳои бандҳои онҳоро дар ҷадвали зайл нишон додаем:  
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Ҷадвали 8. 

№ Номи баҳрҳо Миқдори  

Таркиббандҳо 

(бандҳо) 

1.  Баҳри рамали мусаммани маҳзуф 13 

2.  Баҳри рамали мусаммани мақсур 9 

3.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 35 

4.  Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур 22 

  Дар маҷмуъ: 79 

 

Таҳқиқот дар таркиббандҳои шоир нишон дод, ки Адиб Собир 3 

таркиббандашро дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф ѐ мақсур ва баҳри музореи 

мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф ѐ мақсур эҷод намудааст, ки ин ҷо чанд 

намуна меорем: 

1. Баҳри рамали мусаммани маҳзуф 

Абри фарвардин фурӯ шӯяд ҳаме рухсори гул, 

Вақти дидори гул омад, ҳаббазо дидори гул [46, с. 244]. 

Фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун – V – –/ – V – –/ – –V –/ –V –  

2. Баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 

Бо ҳусни боғу фарри баҳору ҷамоли гул 

Некӯст ҳоли мо, ки накӯ бод ҳоли гул [46, с. 231]. 

Мафъӯлу, фоъилоту, мафоъӣлу, фоъилун – –V/– V –V / V – –V / –V –  

Дар девони Рашиди Ватвот низ 5 таркиббанд мавҷуд аст, ки аз онҳо сетояш 

дар баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф ѐ мақсур, яктояш дар 

баҳри рамали мусаммани маҳзуф ѐ мақсур ва яктои дигараш рамали мусаммани 

махбуни аслами мусаббағ эҷод шудаанд.  

 Ҳамин тариқ, таркиббанд дар байни дигар жанрҳои адабии осори шоир 

мавқеи хос дошта, бо хушоҳангию обдорӣ ва содагиву равонӣ мақоми намоѐнеро 

соҳиб мебошанд. 
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3.3.4. Авзони рубоӣ 

 

 Рубоӣ аз жанрҳои дигари эҷодиѐти Адиб Собири Тирмизист, ки аз 

хуштарин ва зеботарин анвои вазни ҳазаҷ бархурдор мебошад. Роҷеъ ба вазни 

рубоӣ аз Муҳаммад Шамси Қайси Розӣ сар карда, то арузиѐни баъдӣ маълумот 

додаанд. Дар «Рисолаи аруз»-и ба шоир нисбатшуда, роҷеъ ба вазни рубоӣ чунин 

ишора шудааст:  

 Дар байти ҳазаҷ зиҳофи бисѐр ояд, 

 Ин вазн ҳама таронаро кор ояд. 

 Ҳар вазн, ки бо зиҳофи ӯ ѐр ояд, 

 Дар тақтеаш ҳама падидор ояд. 

 Мафъӯлу, мафоъилун, мафоъӣлун, фаъ, 

 Фаълун, фаъилун, мафоъилун, мафъӯлун [120, с. 27]. 

 Муҷтабо Минавӣ дар ҳошия менависад: «Ин ду мисрои тақтеъ дар Д.Ҳ. 

(унвони нусхаи дигари истифодашудаи Муҷтабо Минавӣ) нест» [120, с. 33]. 

Ҳамон тавре ки маълум аст, зиҳофоти мисраи охирони порчаи фавқ мафоъилун 

(V – V –) ва мафъӯлун (– – –) зиҳофҳои баҳри ҳазаҷ буда ба вазни рубоӣ хос 

ҳастанд, аммо зиҳофоти фаълун (– –) ва фаъилун (VV –) ба вазни рубоӣ 

мувофиқат намекунанд.  

Ба андешаи мо, дар ин шеър, дар байти охир, шоир ҳамон ду шаҷара- ахраб 

ва ахрамро номбар кардааст. Дар мисраи аввали байти охир шоир шаҷараи ахраб 

(мафъӯлу, мафоъилун, мафоъӣлун, фаъ  – – V/ V – V –/ V– – –/ –) -ро зикр карда, 

дар мисраи дуюми байти охир зиҳофоти шаҷараи ахрам (мафоъилун, мафъӯлун 

(V – V –/– – –) - ро мебинем, аммо боз ду зиҳофи бегонаро низ дучор меоем. Чи 

тавре ки Муҷтабо Минавӣ зикр кардааст, ин ду мисроъ дар баъзе нусхаҳои 

рисола мавҷуд нест, аммо аз эҳтимол дур нест, ки мисраи охирон саҳван ба 

тағйироте дучор шудааст. Яқин аст, ки шоир дар ин порча ҳамон ду шаҷараи 

баҳри ҳазаҷ: ахраб ва ахрамро дар назар дорад. 
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Дар девони шоир 88 рубоӣ вуҷуд аст, ки ин ҷо рубоиеро ҳамчун намуна 

иқтибос меорем:  

Ҷоно, лабу ғамзаи ту нӯшу неш аст, 

З-он руҳ бароҳат асту з-ин дин реш аст. 

З-он ғамзаву лаб, ки дилбаристонкеш аст, 

Ҳарчанд ки ранҷ ҳаст, роҳат беш аст [16, с. 339]. 

1. – – V /V – V –/V – – –/~ мафъӯлу, мафоъилун, мафоъӣлун, фоъ 

2. – – V /V – V –/V – – –/~ мафъӯлу, мафоъилун, мафоъӣлун, фоъ 

3. – – V /V – V –/V – – –/~ мафъӯлу, мафоъилун, мафоъӣлун, фоъ 

4. – – V /V – V –/V – – –/~ мафъӯлу, мафоъилун, мафоъӣлун, фоъ 

Баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби мақбузи абтар. 

Дар рубоии фавқ ҳиҷоҳои дарозу кӯтоҳ ба ҳамдигар мутобиқат мекунанд, 

аммо ба ҷуз аз ин, дар девони шоир рубоиѐти дигаре мавҷуданд, ки ҳиҷоҳои 

дарозу кӯтоҳашон ба якдигар мувофиқат намекунанд. Роҷеъ ба ин хусусияти 

вазни рубоӣ, Тақии Ваҳидиѐни Комѐр чунин андеша дорад: «Ба ҳар ҳол, дар 

вазни рубоӣ шоир озодии зиѐде дорад, ба тавре ки ҳар як аз чаҳор мисраи 

рубоиро бисарояд, бидуни он ки дар вазни шеър халале падид ояд» [96, 33]. 

Чунончи: 

Бо боғу гулу бодаи гулгун моро, 

Чун дид, ҳасад, намуд гардун моро. 

Гармош зи боғ кард берун моро, 

Сардоба гузид бояд акнун моро [16, с. 336]. 

1. – – V /V – –V/V – – –/– мафъӯлу, мафоъӣлу, мафоъӣлун, фаъ 

2. – – V /V – V –/V – – –/– мафъӯлу, мафоъилун, мафоъилун, фаъ 

3. – – V /V – V –/V – – –/– мафъӯлу, мафоъилун, мафоъилун, фаъ 

4. – – V /V – V –/V – – –/– мафъӯлу, мафоъилун, мафоъилун, фаъ. 

Афоъили се мисраи рубоии фавқ дуюм, сеюм ва чаҳорум ба ҳамдигар 

баробар мебошанд, аммо афоъили мисраи якум аз онҳо фарқ мекунад ва баҳри он 

ҳазаҷи мусаммани ахраби мақбузи макфуфи абтар аст. 
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Ҳамин тариқ, аз таҳқиқи авзони рубоиѐти Адиб Собири Тирмизӣ маълум 

шуд, ки шоир тамоми рубоиѐташро танҳо дар шаҷараи ахраби баҳри ҳазаҷ эҷод 

намуда, дар шаҷараи ахрам рубоӣ нагуфтааст. Рубоиѐти шоир гӯшнавозу равон, 

хушоҳанг ва дилнишин буда, дар хотири хонанда боқӣ мемонанд, зеро аксари 

онҳо дар шакли қофиябандии аааа эҷод шудаанд. 

Дар маҷмуъ, Адиб Собири Тирмизӣ дар эҷоди ашъори ғиноии худ, мисли 

ғазал, қитъа, таркиббанд ва рубоӣ аз баҳру авзони маъмули шеъри форсии тоҷикӣ 

ҳунармандона истифода кардааст, ки онҳо ба мазмуну муҳтаво ва ба дарунмояи 

ашъори ӯ мувофиқат менамоянд. Агар ин вижагии ҳунариро дар ашъори 

гуногунжанри Азиб Собири Тирмизӣ хулоса намоем, ба натиҷаҳои зерин ноил 

мегардем: 

1. Адиб дар эҷоди ғазалиѐташ аз баҳрҳои аслии ҳазаҷу рамал ва фаръии 

музореъ бештар кор гирифтааст. Аммо аз баҳрҳои мутақориб, муҷтасс ва хафиф 

аҳѐнан истифода намудааст, зеро ғазал то замони шоир (XII) дар мавзуъҳои ишқу 

муҳаббат, манзараҳои табиат ва майю соқӣ ва хуш гузаронидани зиндагӣ эҷод 

мегардид. Аз ин рӯ, дар ғазалиѐти Адиб Собир баҳрҳои ҳазаҷ, рамал ва музореъ 

мувофиқи мавзуъ ва муҳтаво интихоб гардидааст.  

2. Адиб Собир дар сурудани қитъа аз баҳрҳои аслии ҳазаҷ, рамал, 

мутақориб ва баҳрҳои фаръии музореъ, хафиф, муҷтасс истифода бурдааст. 

Қитъаҳои шоир гуногунмавзуъ буда, бештари онҳо муҳтавои панду ахлоқ, 

шокоят аз замон, ҳасби ҳол ва ғайраро доранд. Бинобар ин, шоир аз авзони 

баҳрҳои мазкур бо тақозои маънӣ истифодакардааст. 

3. Таркиббандҳои шоир, аз нигоҳи мавзуъ ва муҳтаво мисли қасидаҳояш 

мадҳиянд. Таркиббандҳои Адиб Собир дар баҳрҳои рамал ва музореъ эҷод 

гардида, дар онҳо низ мувофиқати мазмуну муҳтаво бо шакл ба эътибор гирифта 

шудааст. 

4. Рубоиѐти Адиб Собири Тирмизӣ 88 адад буда, ҳамаи онҳо дар шаҷараи 

ахраб эҷод гаридаанд.  
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3.4. Қофия ва радиф дар осори ғиноии Адиб Собири Тирмизӣ 

 

3.4.1. Қофия ва анвои он дар ашъори шоир 

 

Қофия низ дар баробари вазн аз аносири муҳим ва меҳварии шеър ба 

шумор меравад ва барои хушоҳангу хотирмон шудани он хизмат мекунанд. Ба 

қавли Шамси Қайси Розӣ: «Сухани беқофияро шеър нашмаранд, агарчи мавзун 

афтад» [142, с. 162]. Роҷеъ ба қофия адабиѐтшиносони классикӣ – Шамси Қайс, 

Насируддини Тӯсӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ, 

Абдураҳмони Ҷомӣ, Ваҳиди Табрезӣ, Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ ва дигарон дар 

рисолаҳои илмиашон андешаҳои арзишманд баѐн кардаанд. Аз ҷумла, 

адабиѐтшиносони муосир: Б. Сирус, С. Шамисо, Ш. Кадканӣ, Р. Мусулмониѐн, Б. 

Гончаров, Б. Томашевский, В. Жирмунский, Л. Тимофеев, Х. Шарифов, У. 

Тоиров, М. Нозимов, Д. Муҳиддинова, А. Шоев дар рисолаҳои таҳқиқотии худ 

қофияро дар асоси осори шоирони классику муосир таҳлилу баррасӣ намудаанд, 

ки барои пажуҳандагони оянда бо арзиши худ манбаи муҳим арзѐбӣ мешаванд. 

Қофия пас аз вазн унсури зотии шеър маҳсуб ѐфта, он ба каломи манзум 

оҳангнокӣ ва мусиқиро таъмин менамояд. Қофия ду хусусияти асосӣ дорад, ки 

яке аз онҳо хусусияти жанрсозӣ ва дигаре, дар баробари вазни шеър, ба танзиму 

низом даровардани оҳангу савт ва мусиқӣ мебошад. Дар ин маврид, муҳаққиқи 

рус Б. Гончаров чунин нигоштааст: «Қофия ва сабти садо хеле пуртаъсиранд. 

Қофия тобишҳои таниниву оҳангнокиро тақвият бахшида, барои дарѐфти 

вожаҳои муҳими маънодор мусоидат менамояд, ки ин вожаҳо дар мавқеи хуби 

акустикӣ ҷой мегиранд (эҳсоси болоравии садо дар қофия, мавқеи калима дар 

охири сатр, пеш аз танфиси шеърӣ)» [77, с. 62]. 

Дар «Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тоҷик» қофия «...якчанд ҳарф ѐ 

ҳиҷои мисраъ ѐ байтро гӯянд, ки пеш аз радиф омада, зарбу вазн ва оҳангнокии 

шеърро таъмин мекунад», шарҳ ѐфтааст [189, с. 431]. 

 Адабиѐтшиноси тоҷик Б. Сирус дар китоби «Қофия дар назми тоҷик» 31 

навъи қофияе, ки Шамсиддин Муҳаммад Қайси Розӣ дар китобаш «Ал-муъҷам...» 
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нишон додааст, 25 навъи онро асоси системаи қофиясозии классикони форсу 

тоҷик номидааст [144, с. 47-49].  

 У. Тоиров роҷеъ ба қофия андешаронӣ намуда, махсусан, доир ба қофияи 

қасида менависад: «...риояи қофия дар қасидаҳои садбайтию дусадбайтӣ кори 

басе душвор буд, зеро агар шоир қофияеро, ки дар байтҳои аввал оварда буд, 

наметавонист, дар абѐти минбаъдаи қасида ба кор барад. Такрори қофия дар шеър 

аз нуқсҳои он ҳисоб мешуд. Чунин амал шоирро маҷбур месохт, ки барои қофия 

шуда, калимаҳои душворфаҳми арабӣ ва баъзан, шевагиро ба кор барад. ...барои 

ҳамин шоирони адабиѐти классикии форс-тоҷик роҳи муайянеро ѐфтанд, ки онро 

дар илми бадеъ таҷдиди матлаъ (нав кардани матлаъ) меноманд. Баъзе шоирон 

дар қасидаҳои тӯлонии хеш баъди 30-50 байт матлаи нав меоварданд. Мақсад аз 

матлаи нав, аз як тараф, оҳангнокии шеърро зиѐд кардан бошад, аз тарафи дигар, 

ба шоир имконият медод, ки қофияҳои пеш аз матлаи дуюм овардаро боз такрор 

намояд. Мо чунин ҳолатро дар қасидаҳои Хоқонӣ бештар мушоҳида мекунем» 

[163, с. 300-301]. Бояд тазаккур дод, ки Адиб Собир дар қасидаҳояш матлаи нав 

наовардааст, ҳатто қасидаҳои ҳаҷман калонро бо як матлаъ эҷод намудааст.  

Аз ин лиҳоз, аввалан масъалаи қофияи қасоиди Адиб Собири Тирмизиро 

мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор медиҳем. Адиб Собир аз шоиронест, на танҳо дар 

илми аруз огоҳию маҳорати тамом доштааст, балки аз донандаи илми қофия 

буданаш низ ишора намуда, ба он дигаргунӣ ворид кардааст. Шоир дар як 

қасидаи ба Абулқосим Алӣ бахшидааш ба ин маънӣ фармудааст: 

Некӯӣ бар туст ошиқ, дигарон бар некӯӣ, 

Некӯӣ бадхӯ кунад, маъзураме аз бадхӯӣ... 

Гар равӣ бо роҳи инсоф, аз ҳама арбоби назм, 

Кас чунин назме наѐрояд бад-ин вазну равӣ [16, с. 241-243]. 

 Вазни ин қасидаи шоир рамали мусаммани маҳзуф буда, яке аз баҳрҳои 

серистеъмол дар қасоиди Адиб Собир ба шумор меравад. Ин қасида аз нигоҳи 

қофиябандӣ гуногун буда, дар ду навъи қофия эҷод шудааст. Яъне, дар байти 

матлаи қасида ва абѐти дигар калимаҳои қофияшаванда «некӯӣ», «бадхӯӣ», 
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«оҳуӣ», «луълуӣ», «абруӣ», «гесуӣ», «шифодоруӣ», «ҳамзонуӣ», «паҳлуӣ» ва 

ғайра буда, ҳудуди қавофӣ аз «уӣ» иборат аст. Дар он «у» равӣ ва «ӣ» васл буда, 

навъи қофияи мутлақ бо равӣ ва васл мебошад, ки қисме аз абѐти қасидаи 

мазкур дар ҳамин навъи қофия эҷод шудааст.  

Дар абѐти дигари қасида калимаҳои қофияшаванда «равӣ», «навӣ», 

«монавӣ», «хусравӣ», «қавӣ», «паҳлавӣ», «маънавӣ», «мунзавӣ», «Мусавӣ», 

«мултавӣ», «муртавӣ», «мунтавӣ» ва ғайра буда, дар онҳо ҳудуди қавофӣ аз 

«авӣ» иборат аст, ки «а» тавҷеҳ, «в» қайд ва «ӣ» равӣ мебошад ва ин навъи 

қофияи муқайяд бо тавҷеҳ, қайд ва равӣ номида мешавад. Аммо чунонки 

мебинем, Адиб Собир дар як қисмати қасида ҳарфи «ӣ»- ро равӣ интихоб 

намуда, ҳатто истилоҳи қофия - «равӣ»-ро низ зикр кардааст. Ин қисмати қасида 

дар навъи қофияи муқайяд бо тавҷеҳ, қайд ва равӣ эҷод шудааст. Пас маълум 

мешавад, ки шоир қасидаи мазкурро дар ду навъи қофия эҷод намудааст. Чунин 

тарзи қофиябандӣ хосси ҳунари Адиб Собир буда, пеш аз ӯ ва баъд касе аз ин 

тарзи қофиябандӣ истифода накардааст. 

 Бояд ишора кард, ки адабиѐтшиносони муосир роҷеъ ба қофияи ғазал дар 

асоси осори ин ва он шоир таҳқиқоти зиѐд анҷом додаанд. Бинобар ин, мо нахуст 

масъалаи қофияи қасидаро дар асоси осори (қасида) Адиб Собири Тирмизӣ 

мавриди пажуҳиш қарор додаем. Чунончи: 

1. Қофияи муқайяд бо равӣ: 

Навбаҳори бадеи беҳамто, 

Ҳиммате базл кард ба саҳро [16, с. 171]. 

 Дар калимаҳои қофияшавандаи «беҳамто» ва «саҳро» қофия аз «о» иборат 

аст, ки он равӣ мебошад ва аз матлаъ то мақтаи қасида ҳарфи о қофия шудааст. 

2. Қофияи муқайяд бо тавҷеҳ ва равӣ: 

Эй хиҷил аз рӯю зулфат рӯзу шаб, 

Мондаам аз рӯю зулфат дар аҷаб [16, с. 38]. 

 Дар ин байт калимаҳои қофияшаванда «шаб» ва «аҷаб» мебошанд, ки дар 

он: а –тавҷеҳ, б- равӣ мебошад.  

3. Қофияи муқайяд бо ридфи муфрад ва равӣ: 
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Чанд борам дар фироқи дилбарон аз дида об? 

Чанд бошам зарду гирѐн ҳамчу шамъ аз сӯзу тоб? [16, с. 32] 

Калимаҳои қофияшавандаи ин қасида «об» ва «тоб» буда, қофияи он аз 

қисмати «об» иборат мебошад, ки дар он: о - ридфи муфрад ва б - равӣ мебошад. 

4. Қофияи муқайяд бо таъсис, дахил, тавҷеҳ ва равӣ: 

Чу бар ҷони ман шуд ҳавои ту ғолиб, 

Ҷамоли туро ҷони ман гашт толиб [16, с. 46]. 

 Калимаҳои қофияшавандаи байти фавқуззикр «ғолиб» ва «толиб» буда, 

қофияи он аз қисмати «олиб» иборат мебошад, ки дар он: о - таъсис, л - дахил, и 

- тавҷеҳ ва б - равӣ мебошанд. 

5. Қофияи муқайяд бо ҳазв, қайд ва равӣ: 

 Агарчи ишқи бутон сарбасар бало бошад, 

 Дилам ба ишқ ҳамасола мубтало бошад [16, с. 80]. 

 Дар ин байт, калимаҳои қофияшаванда «бало» ва «мубтало» мебошанд, ки 

дар он қофия аз қисмати «ало» иборат аст ва дар он: а - ҳазв, л - қайд ва о - равӣ 

мебошад. 

6. Қофияи муқайяд бо ридфи муфрад, ридфи зоид ва равӣ: 

Чӣ луъбат, ки ӯ сарбурида хуб ояд? 

Зи сар буридани ӯ қадри ӯ бияфзояд? [16, с. 76] 

 Калимаҳои қофияшавандаи байти фавқ «ояд» ва «бияфзояд» буда, қофияи 

он аз қисмати «ояд» оғоз мешавад ва дар он: о - ридфи муфрад, я - ридфи зоид 

ва д - равӣ мебошад. 

 Адиб Собири Тирмизӣ аз 6 навъи қофияи муқайяд истифода намуда, 

бештари қасоидашро дар ҳамин навъи қофия эҷод намудааст. Дар баробари ин, 

шоир дар навъи қофияи мутлақ низ қасидаҳо сурудааст, ки мо якчанд байтро 

намуна меорем: 

1. Қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, равӣ ва васл: 

Аморат гирифт ифтихоре дигар, 

Фиристода давлат нисоре дигар [16, с. 116]. 
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 Калимаҳои қофияшавандаи байти фавқ «ифтихоре» ва «нисоре» буда, 

қофияи он аз қисмати «оре» иборат аст ва дар он: о - ридфи муфрад, р - равӣ ва 

е - васл мебошад. 

2. Қофия мутлақ бо ридфи муфрад, равӣ, маҷро ва васл: 

Ситам кардаст бар ҷонам, сари зулфи ситамгораш, 

Набинад ҷуз ҷафо шуғлаш, надонам ҷуз ситам кораш [16, с. 143]. 

 Дар калимаҳои қофияшавандаи «ситамкораш» ва «кораш» қофия аз 

қисмати «ораш» таркиб ѐфтааст, ки дар он: о - ридфи муфрад, р - равӣ, а - 

маҷро ва ш - васл мебошад. 

3. Қофияи мутлақ бо таъсис, равӣ, маҷро ва васл: 

 Агарчи доди сухан дар замона ман додам, 

 Ситоравор замона ҳамедиҳад додам [16, с. 190]. 

 Дар байти мазкур калимаи қофияшавандаи ҳар ду мисраъ «додам» 

мебошад, ки қофияи он аз қисмати «одам» иборат аст ва дар он: о- таъсис, д - 

равӣ, а - маҷро ва м - васл мебошанд.  

4. Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ, маҷро ва васл: 

 Боз бар авҷи сухан тозаму мавҷе бизанам, 

 З-он ки чун абр гаронбори вақайни аданам [16, с. 190]. 

 Дар калимаҳои қофияшавандаи «бизанам» ва «аданам» қофия аз қисмати 

«анам» иборат аст, ки дар он: а - тавҷеҳ, н - равӣ, а - маҷро ва м - васл 

мебошад. 

5.  Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ, васл ва хуруҷ: 

 Эй ду чашмам аҷал ба ту нигарон, 

 Чанд хандӣ ба гиряи дигарон [16, с. 212]. 

 Дар байти мазкур калимаҳои қофияшаванда «нигарон» ва «дигарон» буда, 

қофияи он аз қисмати «арон» иборат аст, ки дар он: а - тавҷеҳ, р-равӣ, о - васл, 

н - хуруҷ мебошад.  

6. Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ ва васл: 

 Эй зулфи ѐри ман зиреҳ ѐ зиреҳгаре, 

 Ё пеши тири ғамзаи дилбар зиреҳдаре [16, с. 228]. 
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 Калимаҳои қофияшавандаи байти фавқ «зиреҳгаре» ва «зиреҳдаре» буда, 

қофияи он аз қисмати «аре» иборат аст, ки дар он: а - тавҷеҳ, р - равӣ, е - васл 

мебошад. 

7. Қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, ридфи зоид, равӣ ва васл: 

 Гарна бад-он рӯй чу дебостӣ, 

 Ошиқиву ишқ на зебостӣ [16, с. 236]. 

 Вожаҳои қофияшавандаи байти мазкурро калимаҳои «дебостӣ» ва 

«зебостӣ» ташкил дода, решаи қофияи он аз қисмати «остӣ» иборат аст. Дар ин 

ҷо: о - ридфи муфрад, с - ридфи зоид, т - равӣ ва ӣ - васл мебошад. 

8. Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ, ҳазв, васл, хуруҷ ва мазид: 

 Гар садяк аз ҷамоли ту дар Муштаристӣ, 

 Ӯро зи як ҷамоли ту сад муштаристӣ [16, с. 160]. 

 Вожаҳои қофияшавандаи байти фавқуззикр «Муштаристӣ» ва 

«муштаристӣ» буда, қофияи он аз қисмати «аристӣ» иборат аст, ки дар он: а - 

тавҷеҳ, р - равӣ, и - ҳазв, с - васл, т - хуруҷ, ӣ - мазид мебошад. 

9. Қофияи мутлақ бо ҳазв, равӣ, маҷро, васл ва хуруҷ: 

 Омад он фасл, ки дар вай ҳама ҷуз мул нах(в)аранд, 

 В-омад он рӯз, ки мурғон ҳама ҷуз гул начаранд [16, с. 97]. 

 Калимаҳои қофияшавандаи байти боло «нах(в)аранд» ва «начаранд» буда, 

қофияи он аз қисмати «аранд» иборат аст, ки дар он: а - ҳазв, р - равӣ, а - маҷро, 

н - васл ва д - хуруҷ мебошад. 

 Адиб Собири Тирмизӣ дар қасоидаш аз 15 навъи қофия истифода намуда, 

на ин ки бо ин анъана қаноат кардааст, балки дар илми қофия навоварие низ ба 

вуҷуд оварда, ки ин андешаро қаблан исбот намуда, тасдиқ кардем. Ин ҷо лозим 

донистем, ки барои дақиқ ва муайян намудани миқдори анвои қофияҳои 

истифодашуда ҷадвали зеринро пешниҳод намоем:  

Ҷадвали 9. 

№ Анвои қофия Миқдори 

қасидаҳо 
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1.  Қофияи муқайяд бо равӣ 9 

2.  Қофияи муқайяд бо тавҷеҳ ва равӣ  27 

3.  Қофияи муқайяд бо ридфи муфрад ва равӣ 72 

4.  Қофияи муқайяд бо ридфи муфрад, ридфи зоид ва равӣ 1 

5.  Қофияи муқайяд бо таъсис, дахил, тавҷеҳ ва равӣ 3 

6.  Қофияи муқайяд бо ҳазв, қайд ва равӣ 5 

7.  Қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, равӣ ва васл 4 

8.  Қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, равӣ, маҷро ва васл 6 

9.  Қофияи мутлақ бо таъсис, равӣ, маҷро ва васл 1 

10.  Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ, маҷро ва васл 1 

11.  Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ ва васл ва хуруҷ 1 

12.  Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ ва васл 4 

13.  Қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, ридфи зоид, равӣ ва васл 1 

14.  Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ, ҳазв, васл, хуруҷ ва мазид 1 

15.  Қофияи мутлақ бо ҳазв, равӣ, маҷро, васл ва хуруҷ 1 

 Дар маҷмуъ: 137 

 

Қофия дар ғазалиѐти Адиб Собир масъалае мебошад, ки то имрӯз касе аз 

муҳаққиқон мавриди пажуҳиш қарор надодааст. Ғазал низ мисли қасида шакли 

қофиябандии аа, ба, ва, га-ро доро буда, Адиб Собир аз навъҳои гуногуни қофия 

дар эҷоди ғазалиѐташ истифода намудааст, ки ин ҷо фақат анвои қофия ва 

теъдоди онҳоро дар ҷадвали зайл пешниҳод намудем:  

Ҷадвали 10. 

№ Анвои қофия Миқдори 

ғазалиѐт 

1.  Қофияи муқайяд бо равӣ 8 

2.  Қофияи муқайяд бо ридфи муфрад ва равӣ 19 

3.  Қофияи муқайяд бо тавҷеҳ ва равӣ 12 

4.  Қофияи муқайяд бо ҳазв, қайд ва равӣ 5 

5.  Қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, равӣ, маҷро ва васл 5 

6.  Қофияи муқайяд бо ридфи муфрад, ридфи зоид ва равӣ 3 

7.  Қофияи муқайяд бо ридфи муфрад, ридфи зоид равӣ ва маҷро 3 

8.  Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ ва васл 3 

9.  Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ, васл ва хуруҷ 1 

10.  Қофияи мутлақ бо тавҷеҳ, равӣ, маҷро ва васл 1 

11.  Қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, равӣ ва васл 6 

12.  Қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, ридфи зоид, равӣ, маҷро ва 

васл 

1 

 Дар маҷмуъ: 67 
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 Омӯзиши қофияи ғазалиѐти Адиб Собири Тирмизӣ нишон дод, ки шоир 

бештар дар ғазалиѐташ аз анвои қофияи пурбаҳо: қофияи муқайяд бо равӣ (8), 

қофияи муқайяд бо ридфи муфрад ва равӣ (17), қофияи муқайяд бо тавҷеҳ ва равӣ 

(12), қофияи муқайяд бо ҳазв, қайд ва равӣ (5), қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, 

равӣ, маҷро ва васл (5), қофияи мутлақ бо ридфи муфрад, равӣ ва васл (6) ва 

ғайра фаровон истифода намудааст. 

 Таркиббанд аз жанрҳои дигари осори лирикии Адиб Собири Тирмизӣ ба 

шумор рафта, дар байни жанрҳои дигари осори шоир ҷойгоҳи махсусро касб 

кардааст. Мавзуи таркиббандҳои Адиб Собир ишқу муҳаббат, фаслҳои сол ва 

умуман, мадҳи ашхоси таърихӣ мебошанд. Таркиббанд шеърест, ки аз як қатор 

бандҳои алоҳида (хона) иборат буда, тамоми бандҳои он аз нигоҳи вазн ба 

ҳамдигар мутобиқат мекунанд ва қофиябандиаш дар навъи ғазал меояд, аммо аз 

нигоҳи қофия бандҳо аз ҳамдигар тафовут доранд. Таркиббандҳои шоир 7 - то 

буда, хурдтаринаш аз 7 банд ва бузургтаринаш аз 18 банд иборат мебошад. 

Аз ҳафт таркиббанди мазкур сето дар шакли қофиябандии анъанавии 

таркиббанд (байти васила, ки дар дохили қофия) ва 4 таркиббанди дигар дар 

шакли қофиябандии дигар (байти васила қофиябандии тағйирѐбанда дорад) эҷод 

шудаанд. Барои намуна, ду таркиббандро мавриди таҳлил қарор медиҳем.

 Таркиббанди 1: 

Обрӯям бурдаиву оташ андар ман зада, 

Ман чу доғ аз доғи ишқи ту дар оташ тан зада. 

Оина бардору бингар то зи рӯю мӯйи хеш, 

Оташе бо дуд бинӣ оташ андар ман зада. 

Хирмани сабрам ҳама барбод шуд к-аз зулфи ту, 

Тӯдаҳои мушк дидам гирди маҳ хирман зада. 

Орази рӯи ту доим таъна бар савсан занад, 

Лолаи худрӯй дидӣ таъна бар савсан зада. 

Садҳазорон ҳурӣ андар ҳусну ҳур андар биҳишт, 

Аз дареғат садҳазорон чок бар доман зада. 

Моҳ бар гардуни гардон посбони боми туст, 
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Ошиқи моҳи туам то моҳи хубон номи туст [16, с. 296-297]. 

Банди 1.  байти 1. – а:а;  байти 2. – б:а; 

  байти 3. – в:а;  байти 4. – г:а; 

  байти 5. – д:а;  байти васила – е:е. 

 Қофияи байтҳои василаи ҳар банди таркиббандҳои гурӯҳи якум тағйир 

ѐфтаанд, яъне гуногун буда, ҳамқофия мебошанд. Байтҳои василаи гурӯҳи дуюми 

таркиббандҳо дар банди аввал дар ҳарду мисраъ такрор шуда, ҳамқофия 

мебошад. Бояд таъкид кард, ки таркиббандҳои Амир Муиззӣ дар ҳамин шакл 

эҷод шудаанд ва тарзи қофиябандии онҳо айнан ҳамин гунаанд [26, с. 665-672]. 

Аммо дар бандҳои дигари таркиббандҳои гурӯҳи дуюм, ҳамон қофияи банди 

аввал танҳо дар мисраи дуюми байти васила такрор шудааст, яъне ҳамқофия 

нестанд. Масалан, яке аз бандҳои таркиббандҳои гурӯҳи дуюмро мушоҳида 

менамоем.  

Таркиббанди 2: 

Гар дил асири дилбари бебок нестӣ, 

Аз номи сабр дафтари ман пок нестӣ. 

З-он оҷизам, ки нест маро доруи висол, 

В-арна зи дарди ишқ маро бок нестӣ. 

Гар з-он даҳони танг ғаме нест бар дилам, 

Айшам ба тангии дили ғамнок нестӣ. 

Гар ҳастӣ офтоби фалакро ҷамоли ӯ, 

Фарѐди ман зи ишқ бар афлок нестӣ. 

Гар ҳастаме чу пираҳани ӯ туро ҳариф, 

Аз ҷаври ишқ пираҳанам чок нестӣ. 

Чашмаш ба заҳрханда набурди ғамони ман, 

Гар дар лабаш манофеи тарѐк нестӣ. 

Гар тоби ҷисму оташи дил нестӣ маро, 

Доим чу бод бар сари ман хок нестӣ. 

То дар ниқоби ҳаҷр ниҳон гашт рӯйи ӯ, 

Бар рӯйи ман зи хуни дили ман ҳизоб кард [16, с. 293]. 



116 

Банди 1.  байти 1. – а:а;  байти 2. – б:а; 

байти 3. – в:а; байти 4. – г:а; 

 байти 5. – д:а; байти 6. – е:а; 

 байти 7. – ѐ:а; байти васила – берун аз қофия омадааст. 

 Мавриди зикр аст, ки Адиб Собир на танҳо дар эҷоди таркиббанд маҳорати 

баланд доштааст, балки дар ташаккул ва рушди ин жанри адабӣ саҳми босазо 

гузоштааст. 

 Аз жанрҳои адабии дигар, ки дар девони Адиб Собири Тирмизӣ ҷойгоҳи 

намоѐн дорад, қитъа мебошад. Онҳо дар шакл ва мазомини зебое эҷод шудаанд. 

Аз он ҷумла, тарзи қофиябандии қитъаҳои шоир диққати адабиѐтшиносонро ҷалб 

намудааст. Р. Мусулмонқулов китоби дар «Назарияи ҷинсҳо ва жанрҳои адабӣ» 

аз осори шоир порчаи шеъриеро ба ҳайси қитъа оварда: 

Биѐ, ки бо руху зулфи ту корҳо дорам, 

Зи ҷоми ишқи ту дар сар хуморҳо дорам. 

Биѐ, ки бо ду рухи ту, ки рӯзро монад, 

Ҳикояту гилаи рӯзгорҳо дорам [111, с. 49], 

таъкид менамояд, ки қитъа дар шакли қофиябандии аа ба ва низ эҷод карда 

мешавад [111, с. 49]. Аммо бояд зикр кард, ки порчаи шеърии мазкур на қитъа, 

балки ғазал мебошад ва он дар девони Адиб Собири Тирмизӣ дар қисмати 

ғазалҳо ҷойгир шудааст [16, с. 321]. Аз тарафи дигар, ин шакли эҷоди қитъаҳо 

дар девони шоир мавҷуд аст, ки дар шакли қофиябандии аа ба га эҷод шудаанд. 

Барои тасдиқи андешаи мазкур, қитъаеро намуна меорем: 

Фалак бадаҳду бас носозгор аст, 

Ҳама кори ҷаҳон нопойдор аст. 

Ҳавое дораду обе замона, 

Ки бо табъи ҷаҳон носозгор аст [16, с. 333-334]. 

 Адиб Собир яке аз аввалин шоиронест, ки дар ин шакл (аа ба га) қитъа эҷод 

намудааст ва шоирони баъдӣ дар шакли мазкур низ қитъаҳо офаридаанд. 

Дар байни осори Адиб Собир инчунин рубоӣ мақоми хос дорад ва рубоиѐти 

шоир аз нигоҳи қофиябандӣ ҷолиби диққат мебошанд, зеро аз 88 рубоӣ 78-тояш 
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дар шакли қофиябандии аааа эҷод шудаанд, ки 88,6%-ро ташкил медиҳад. 

Масалан: 

  Эй ҳаққи рухат, фариза дар гардани вард, 

  Бошад дили ғунча бе даҳони ту ба дард. 

  Ҳусни ту зи дилбарӣ ба ошиқ он кард, 

  К-ӯ бо дили зор гашту бо чеҳраи зард [16, с. 343]. 

 Ин қабил рубоиѐти Адиб Собир дар шакли тарона буда, хеле хушоҳангу 

дилнавоз ва бештар оҳанги халқиро ба худ касб намудаанд. Ба ғайр аз ин, шоир 9 

рубоияшро дар шакли қофиябандии ааба сурудааст, ки 10% онро ташкил 

медиҳад. Чунончи: 

  Дил дар ғами он лаъли шакарбор бирафт, 

  З-андешаи ман қуввати такрор бирафт. 

  Илме, ки ба умри хеш ҳосил кардам, 

Бар ѐди лабаш ҷумла ба якбор бирафт [16, с. 340]. 

 Умуман, шоир рубоиѐташро бештар дар шакли тарона эҷод намуда, ба 

рубоиѐти хасӣ аҳѐнан майл карда ва дар сурудани ин жанри лирикӣ дастболо 

шудааст. 

 Навоварии Адиб Собир, пеш аз ҳама, дар такомулу таҳаввули жанрҳои 

адабӣ, яъне қофиябандии онҳо мебошад. Шоир дар қофияи жанрҳои адабӣ, аз 

ҷумла, қасида, таркиббанд, қитъа дигаргунӣ ба вуҷуд оварда, онҳоро дар шакли 

қофиябандии дигар эҷод намудааст. Гузашта аз ин, Адиб Собир ба ин унсури 

зотии шеър диққати ҷиддӣ дода, ба ҳолатҳои истисноии қофияороӣ ва уюби он 

дар ашъори ғиноияш роҳ надодааст. 

 

3.4.2. Радиф ва вижагиҳои он дар ашъори шоир 

 

Радиф низ аз унсурҳои вижаи шеъри форсӣ-тоҷикӣ ба ҳисоб рафта, 

донишмандони зерин: Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ, Сируси Шамисо, Расул 

Ҳодизода, Талъат Абдуҷабборов, Тӯрақул Зеҳнӣ, Субҳон Давронов, Худоӣ 
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Шарифов, Урватулло Тоиров роҷеъ ба он аксаран андешаи ягона доранд. 

Истилоҳи радиф дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин шарҳ ѐфтааст: «калима ѐ 

иборае, ки дар шеър, дар охири мисраъҳо баъд аз қофия такрор мешавад ва 

ҳиссаи дигари ҷудонашавандаи он мебошад» [192, с. 115]. Р. Мусулмониѐн 

вазифаҳои асоси радифро чунин зикр кардааст: «Вазифаи асосии радиф он аст, ки 

бори ғоявӣ мекашад, яъне гӯянда матлаби марказии худро дар радиф мегузорад. 

Хидмати дигари радиф дар ягонагиву яклухтии шеър мебошад, зеро радиф 

ҳамроҳи қофия тамоми мисраъ ва байту бандҳоро бо ҳамдигар узван 

мепайвандад» [110, с. 255]. 

Доир ба пайдоиши радиф дар шеъри тоҷикӣ-форсӣ адабиѐтшиносони 

классику муосир дар рисолаҳояшон андешаҳои арзишманд баѐн намудаанд. 

Рашиди Ватвот аз аввалин адабиѐтшиносоне мебошад, ки дар «Ҳадоиқ-ус-сеҳр 

фи дақоиқ-уш-шеър» роҷеъ ба радиф ва ѐ мураддаф таъкид намудааст: «... радиф 

калимае бошад ѐ бештар, ки баъд аз ҳуруфи равӣ ояд, дар шеъри порсӣ ва ин 

шеърро аҳли санъат мураддаф хонанд ва арабро радиф нест...» [75, с. 699]. 

Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ низ дар ин бобат менависад: «То давраи рушд 

ва такомули шеъри дарӣ радиф ҳамвора ҷузъи ошкоро ва боризи шеъри форсӣ 

будааст ва дар адабиѐти исломӣ ва дар шеъри забонҳои арабӣ ва туркӣ ва дар 

давраҳои мутааххир урду ва забонҳои дигаре, ки аз лаҳҷаҳои дарӣ ҳастанд, радиф 

ба таъсир аз шеъри форсӣ ворид шудааст» [97, с. 170-171]. Ин далелро 

адабиѐтшиносони дигар низ зикр кардаанд. Аз ҷумла, М. Низомов сабаби 

пайдоши радифро дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ чунин баѐн мекунад: «Як хусусияти 

шеъри форсу тоҷик ин аст, ки қариб дар ҳар ҷумла феъли робит (буд, шуд, кард) ѐ 

бандаки хабарӣ (аст) мавҷуд аст ва инчунин аз рӯйи тартиби калима дар ҷумла 

феъл ҳамеша дар охир меояд. Яке аз сабабҳои асосии пайдоиши радиф дар шеъри 

форсӣ низ ҳамин аст. Илова бар ин, ниѐзмандии бештаре ба мусиқии қофия ва 

тавсеаи тасвирҳою маонӣ истифодаи радифро ривоҷ мебахшиданд» [127, с. 111].  

 Аксари адабиѐтшиносон радифро хосси шеъри форсӣ-тоҷикӣ номидаанд ва 

аз адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ ба шеъри араб гузаштанашро ишора намудаанд [75, с. 

699; 157, с. 122]. Гузашта аз ин, аксари бадеъшиносон радифро на лузуми шеър, 
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балки як навъи санъат номидаанд [75, с. 699; 157, с. 122; 110, с. 255; 182, с. 306; 

87, с. 140].  

Дар девони шоирони асри Ғазнавӣ ва Салҷуқӣ қасидаҳое дучор меоянд, ки 

баҳри имтиҳон ва ҳунари шоирӣ эҷод шудаанд, радифҳои якхела доранд. Ин гуна 

радифҳои якхеларо бештар дар қасидаҳои Амир Муиззӣ «абру офтоб», «оташу 

об» [26, с. 70-72], Анварии Абевардӣ «офтоб», «моҳу офтоб» [2, с. 21-23], Адиб 

Собири Тирмизӣ «офтоб», «оташ» [16, с. 21-22, 139-141], Саноии Ғазнавӣ 

«оташу об» [12, с. 62-66], Рашиди Ватвот «моҳу офтоб», «об», «оташу об» [75, с. 

59-64], Масъуди Саъди Салмон «оташу об» [34, с. 23-31], Абулфараҷи Рунӣ 

«оташу об» [31, с. 15-19] дучор мешавем. 

Таҳқиқи қасоиди Адиб Собир нишон дод, ки аз 137 қасида 40-тоаш дорои 

радиф буда, 97-тои дигараш бидуни радиф суруда шудаанд. Радифҳое, ки шоир 

дар қасоидаш истифода намудааст, аслан ба ҳиссаҳои нутқи зерин тааллуқ 

доранд:  

 1.Исм: офтоб (1 қасида), рӯзгор (1 қасида), оташ (1 қасида); 

 2.Феъл ва таркиботи он: аст (6 қасида), астӣ (1 қасида), омадаст (1 

қасида), ѐфт (1 қасида), мекунад (1 қасида), карданд (2 қасида), бошад (2 

қасида), бошаде (1 қасида), шавад (1 қасида), офарид (1 қасида), омаданд (1 

қасида), кай бошад (1 қасида), шуданд (1 қасида), кун (1 қасида), карда (1 

қасида), шуда (1 қасида), омада (1 қасида), шавад ҳаме (1 қасида), ояд ҳаме (1 

қасида), кунад ҳаме (2 қасида), бояд кард (1 қасида), ман аст (1 қасида); 

1. Ҷонишин: дигар (1 қасида), хеш (2 қасида), ту (2 қасида), ӯ (1 қасида); 

2. Пешоянд: андар (1 қасида). 

 Ҳамон тавре ки маълум мешавад, Адиб Собир аксари қасоидашро бе радиф 

эҷод намуда, шоир дар қасоидаш радифро кам ба кор бурдаст. Дар байни қасоиди 

шоир якчанд қасидае мавҷуд аст, ки бо радифи шавад ҳаме, ояд ҳаме, кунад ҳаме 

эҷод шудаанд, ки ин далели пайравӣ ба қасидаи «Бӯйи ҷӯйи Мӯлиѐн ояд ҳаме»-

и Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад. Аз ин се қасида танҳо қасидаи бо радифи «ояд 

ҳаме» бо вазни қасидаи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мувофиқат мекунад, ки Адиб 
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Собири Тирмизӣ аз он истиқбол намуда, онро бо ҳунару маҳорати баланд 

сурудааст. Чунончи: 

Рӯзгори навбаҳор ояд ҳаме, 

Ғамкашонро ғамгусор ояд ҳаме. 

Вақти шодиву тараб ояд ҳаме, 

Навбати бӯсу канор ояд ҳаме. 

Боғ пургул гашту ҳар соат зи абр, 

Бар сари гулҳо нисор ояд ҳаме [16, с. 251]. 

 Ё ин ки дар қасидаи дигар, радифи «ман аст»-ро истифода намудааст, ки 

дар якҷоягӣ бо қофия оҳангнокии қасидаро таъмин кардааст. Масалан: 

Туӣ, ки меҳри ту дар меҳргон баҳори ман аст, 

Ки чеҳраи ту гулистону лолазори ман аст.  

Маро зи кам шудани сабза бас асар накунад, 

Ки хатти сабзи ту аз сабза ѐдгори ман аст. 

Баҳору сарву гулу савсан, эй баҳори бутон. 

Чу дар канори манӣ, ҷумла дар канори ман аст [16, с. 56-57]. 

 Адабиѐтшиноси эронӣ Атомуҳаммади Родманиш дар мақолааш «Радиф ва 

танаввую тафаннуни он дар ғазалҳои Саноӣ» чунин андеша рондааст: «Саноӣ дар 

миѐни ҳамаи шоирони сабки хуросонӣ ба ҷуз Адиб Собири Тирмизӣ болотарин 

дарсади радифро дар ғазал дорад ва бештарин навовариву тафаннунро дар ҳамин 

қолаби шеърӣ ба кор бурдааст...» [67, с. 106].  

 Аз таҳқиқоти муҳаққиқ маълум шуд, ки Адиб Собир аз миѐни шоирони 

сабки хуросонӣ радифро дар ғазалиѐташ бештар истифода бурдааст. Таҳқиқи 

ғазалиѐти шоир нишон дод, ки ӯ аз 67 ғазал 44-тоашро бо радиф эҷод намуда, 

танҳо 23 ғазалашро бидуни радиф эҷод кардааст. Радифҳои истифодашуда дар 

ғазалиѐти шоир аз ҳиссаҳои нутқи зерин иборатанд: 

1.Исм: гул (1 ғазал); 

2.Феъл ва таркиботи он: хуш аст (1 ғазал), гирифт (2 ғазал), гашт (1 

ғазал), аст (1 ғазал), задаст (1 ғазал), омадаст (1 ғазал), баросуд (1 ғазал), овард 
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(1 ғазал), дорад (2 ғазал), хуранд (1 ғазал), месозад (1 ғазал), кунад (1 ғазал), шуд 

(1 ғазал), бубинад (1 ғазал), мабод (1 ғазал), ту кунад (1 ғазал), намегардад (1 

ғазал), бар (1 ғазал), дорам (1 ғазал), кун (1 ғазал), макун (1 ғазал), зада (1 

ғазал), фикандаӣ (1 ғазал), нестӣ (1 ғазал), бошӣ (1 ғазал), дил астӣ (1 ғазал), 

хуш астӣ (1 ғазал), набошад (1 ғазал); 

3.Сифат: хуштар (1 ғазал); 

4.Ҷонишин: ту (1 ғазал); 

5.Зарф: имрӯз (1 ғазал); 

6.Пешоянд: ҳаме (1 ғазал); 

7.Таркиб (ҳиссаҳои мустақил ва ѐвари нутқ): аз ишқат (1 ғазал), аз ту (1 

ғазал), эй бемаънӣ (1 ғазал). 

8.Ибора ва ҷумла: боди субҳдам (1 ғазал), эй боди субҳдам (1 ғазал).  

 Адиб Собир дар ғазалиѐташ аз радифҳое истифода намудааст, ки аз ду ва се 

калима (ибора ва ҷумла) иборат мебошанд. Масалан: 

  Пайки ду зулфи дилбарӣ, эй боди субҳдам, 

З-он бо насими анбарӣ, эй боди субҳдам. 

Бар мушки тобдодаи дилбар гузаштаӣ, 

З-он дилрабою дилбарӣ, эй боди субҳдам. 

Бар ҳалқаи муаттари мушкин гузаштаӣ, 

Чун мушк аз он муаттарӣ, эй боди субҳдам [16, с. 321]. 

 Адиб Собир 65,7% ғазалиѐташро мураддаф эҷод намудааст, ки нисбат ба 

қасоидаш зиѐд мебошад ва ӯ ба корбурди радиф дар ғазал майли бештар 

доштааст. Албатта, таҳқиқи пурраи жанрҳои ғиноии осори шоир ин ҷо имкон 

надорад ва овардани мисолҳо аз жанрҳои адабӣ ҳудуди таҳқиқотро аз андоза 

берун мебарад. Аз ин лиҳоз, дар ҷадвалҳои 1 ва 2 аз рӯйи жанрҳои лирикӣ: 

қасида, ғазал, қитъа, рубоӣ ва таркиббанд теъдоди ашъори мураддаф ва 

ғайримураддафи шоирро муайян намудем:  

Ҷадвали 11. 
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1.  Қасоид 137 40 97 29,3% 70,6% 

2.  Ғазалиѐт 67 44 23 67,7% 34% 

3.  Қитъаҳо 160 73 87 46,6% 54,3% 

4.  Рубоиѐт 88 35 53 39,7% 60,3% 

 Ҷамъ 452 192 260 42,4% 57,5% 
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  1 15 13 2 86,6% 13,3% 

2.   2 14 12 2 85,7% 14,2% 

3.   3 6 6 - 100% - 

4.   4 10 8 2 80% 20% 

5.   5 7 7 - 100% - 

6.   6 7 5 2 71,4% 28,5% 

7.   7 18 14 4 77,7% 22,2% 

  Ҷамъ 7 77 65 12 84,4 15,5 

 

Шоир 42,4% қасида, ғазал, қитъа ва рубоиѐташро мураддаф суруда, 57,5% 

жанрҳои мазкурро ғайримураддаф эҷод намудааст. Аммо таркиббандҳояшро 

аксаран, мураддаф эҷод намуда, ки 84,4% -и он мураддаф буда, 15,5%-и он 

ғайримураддаф мебошанд. 

 Бо вуҷуди ин, барои муайян ва дақиқ намудани истифодаи радиф дар 

қасоиди Адиб Собир ва мавқеи шоир дар байни бузургтарин шуарои асри 

Ғазнавӣ ва Салҷуқӣ ҷадвали зеринро низ замима менамоем: 

 

Ҷадвали 13. 
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1.  Фаррухии Систонӣ 214 7 207 3,2% 96,7% 

2.  Ҳаким Унсурӣ 70 9 61 12,9% 87,1% 

3.  Манучеҳрии Домғонӣ 89 17 72 19,1% 80,9% 

4.  Амир Муиззӣ 462 112 350 24,3% 75,7% 

5.  Адиб Собири Тирмизӣ 137 40 97 29,3% 70,6% 

6.  Рашиди Ватвот 207 63 144 30,4% 69,5% 

7.  Анварии Абевардӣ 207 59 148 28,5% 71,5% 

8.  Абдулвосеи Ҷабалӣ 149 33 116 22,1% 77,8% 

9.  Саноии Ғазнавӣ 312 135 177 43,4% 56,6% 

10.  Хоқонии Шарвонӣ 133 79 54 59,3% 40,7% 

11.  Абулфараҷи Рунӣ 101 33 68 32,6% 67,4% 

12.  Масъуди Саъди Салмон 313 74 239 23,6% 76,4% 

13.  Сайид Ҳасани Ғазнавӣ 98 49 49 50% 50% 

14.  Амъақи Бухороӣ 18 3 15 16,6% 83,4% 

15.  Сӯзании Самарқандӣ 186 45 141 24,2% 75,8% 

16.  Азрақии Ҳиравӣ 67 5 62 7,5% 92,5% 

  Дар маҷмуъ: 2752 760 1992 27,6% 72,4% 

  

Ҳамин тариқ, такрори калимаи ҳамвазн ва ҳамсадо дар охири мисраъҳо ба 

шеър ҳусну тароват ва оҳанги дилнишин мебахшад. Аз таҳқиқи масъалаи мазкур 

маълум гардид, ки шуарои асрҳои X-XI радифро дар шеър кам истифода 

мебурданд, аммо дар асрҳои XII истифодаи он ба ҳукми анъана даромада, 

шоирон дар шеърҳояшон радифҳои ҷадид ва тоза бунѐд мекарданд. Бо вуҷуди ин, 

шуарои араб аз адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ ин мухтассоти шеърро қобили қабул 

дониста, ба шоирони тоҷику форс пайравӣ намудаанд, яъне на танҳо шоирони 

тоҷику форс аз адабиѐти араб таъсир пазируфтаанд, балки шуарои араб низ аз 

адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ таъсирпазир мебошанд. Ин маънои онро дорад, ки 

радифро шуарои араб аз адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ ба шеъри худ ворид намудаанд.  

 Радиф дар тамоми жанрҳои адабии осори шоир домани васеъ дошта, 

қисме аз қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа ва рубоиѐти Адиб Собир мураддаф 

эҷод шудаанд. Ҳамзамон, муқоисаи истифодаи радиф дар ашъори бузургтарин 

шуарои асри Ғазнавӣ ва Салҷуқӣ: Ҳаким Унсурӣ, Фаррухии Систонӣ, 
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Манучеҳрии Домғонӣ, Рашиди Ватвот, Анварии Абевардӣ, Абдулвосеи Ҷабалӣ, 

Саноии Ғазнавӣ, Хоқонии Шарвонӣ, Абулфараҷи Рунӣ, Масъуди Саъди Салмон, 

Сайид Ҳасани Ғазнавӣ, Амъақи Бухороӣ, Сӯзании Самарқандӣ, Азрақии Ҳиравӣ 

нишон дод, ки Адиб Собир (ба ғайр аз Хоқонии Шарвонӣ, Сайид Ҳасани Ғазнавӣ, 

Саноии Ғазнавӣ) дар қасоидаш радифро бештар истифода намуда, дар радифи 

шоирон Рашиди Ватвот, Анварии Абевардӣ Абулфараҷи Рунӣ қарор дорад. 

Радиф аслан, хосси шоирони қасидасарои давраи Салҷуқӣ буда, дар қасоиди 

давраи Ғазнавӣ аҳѐнан дучор меояд.  

 

3.5.  Забон ва сабки баѐни Адиб Собири Тирмизӣ 

 

Гарчи шеъру шоирӣ дар аҳди ту бисѐр шуд, 

Мар маро дар шоирӣ дасту забони дигар аст. 

Дар балоғат ҳар гурӯҳеро тариқи дигар аст, 

Дар фасоҳат ҳар забонеро баѐни дигар аст [16, с. 292]. 

 Ҳар як суханвари мумтозу тавоно бо тарзу салиқаи суханварӣ ва 

суханпардозӣ ва ѐ дар доираи сабки муайяне қувваозмоӣ намуда, мақому 

мартабаи хешро бо хусусиятҳои хосси осораш нисбат ба дигарон дар тафовут 

мегузорад. 

 Тавре ки дар боби дуюми рисола ишора шуд, Адиб Собири Тирмизиро 

ҳанӯз дар замони зиндагониаш шуарои ҳамасраш Анварии Абевардӣ, Хоқонии 

Шарвонӣ, Рашиди Ватвот, Абдулвосеи Ҷабалӣ, Заҳирии Форѐбӣ ва мунаққидону 

тазкиранависон дар шоирӣ устод ва забону сабкашро равону тоза арзѐбӣ 

намудаанд. Аввалин суханшиносе, ки дар бораи забон ва сабки баѐни Адиб 

Собир андеша рондааст, Муҳаммад Авфии Бухороӣ мебошад: «Адибе ариб ва 

фозилест лабиб, шоҳи сипоҳи балоғат ва амири сарири бароат ва арбоби ҳунару 

фазл ба тақаддуми ӯ эътироф намудаву аз дарѐи фазоили ӯ эътироф карда ва 

Анварӣ ӯро пеш аз худ донистааст ва худро кам аз ӯ гуфта....» [6, с. 329]. 

Тазкиранависони асри XV Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ ба ӯ баҳои 

арзанда додаанд: «Вай шоири фасеҳ ва фозили лабиб буд ва ашъори вайро 
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латофате комил ва малоҳате тамом ҳосил аст...» [51, с. 141]. «Шоире моҳир буда 

ва фазли ӯ ба ҳама шуарои замони ӯ зоҳир...» [28, с. 410]. Давлатшоҳи 

Самарқандӣ низ дар шарҳи ҳоли Адиб Собири Тирмизӣ роҷеъ ба забону сабки ӯ 

чунин навиштааст: «Ва алҳақ, Собир бағоят хушгӯй будааст ва сухани ӯ софу 

равон аст ва ба табиат наздиктар аз ашъори наздикони ӯ буда. Мухолифи Рашиди 

Ватвот аст, то ҳадде ки якдигарро ҳаҷвҳои дурушт гуфтаанд. Эроди он ҳаҷвиѐт 

дар ин китоб аз адаб дур намуд. Хоқонӣ эътиқодманди Адиб Собир ва 

инкоркунандаи Ватвот аст. Ва Анварӣ Собирро дар шоирӣ мусаллам медорад» 

[32, с. 48]. Ба қавли ин муаллиф, «сухани ӯ софу равон» будааст ва дар хусуси 

ҳаҷвиѐти дуруште, ки байни онҳо ба вуҷуд омадааст, танҳо дар девони Адиб 

Собири Тирмизӣ ва Рашиди Ватвот қитъаеро вомехурем, ки дар ҳаҷви якдигар 

мебошанд. Шоирони бузурги ҳамзамони ӯ Хоқонии Шарвонӣ «эътиқодманд»-и 

Адиб Собири Тирмизӣ [32, с. 48] буда, Анварии Абевардӣ «Собирро дар шоирӣ 

мусаллам» [32, с. 48] донистааст. Ин андешаро Э. Браун: «Анварӣ ва Хоқонӣ аз 

барҷастатарин тарафдорони Адиб Собир буданд»- таъкид кардааст [71, с. 585]. 

Волаи Доғистонӣ дар «Риѐз-уш-шуаро» менигорад: «Ҷомиъи камолоту 

фазоил буда, мойидаи баѐнаш намакину пояи суханонаш бар дӯши аллиййин аст. 

Миѐни ӯ ва Рашиди Ватвот мубоҳисоту муноқишоту мушоироту муҳоҷоти 

ракика воқеъ шуда, оқибат Отсиз ӯро дар Ҷайҳун ғарқ кард» [15, с. 81]. Ин 

тазкиранавис низ мухолифати байни онҳоро зикр кардааст ва чунин ба назар 

мерасад, ки чунонки байни Султон Санҷар ва Отсизи Хоразмшоҳ исѐну зиддият 

буд, байни шоирони дарбори онҳо низ мухолифату бадбинӣ ва нафрат дида 

мешуд. Ин низоъ шояд боиси марги ӯ ҳам шуда бошад, зеро ин гуна бадбинӣ ва 

туҳматро аз тарафи шоирони дарбори Ғазнавӣ дар ҳаққи Фирдавсии бузург дида 

метавонем ва шояд радду бадале, ки миѐни осори онҳо ба вуҷуд омадааст, ҳамин 

ҳам бошад.  

 Шоири маъруфи ҳамзамонаш Абдулвосеи Ҷабалӣ ӯро «пайғамбари 

шоирон» ва ашъори ӯро «муъҷиза» номидааст: 

Ашъори Собир бини Исмоил маликро, 

Чун чарх пурситора зоҳир кунад ҳаме. 
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Ҳаст ӯ паямбари шуарову зи баѐни хеш, 

Ҳар дам ҳазор муъҷиза зоҳир кунад ҳаме... [50, с. 631-632]. 

 Давлатшоҳи Самарқандӣ ин бузургиву шуҳрати ӯро низ дар назди Султон 

Санҷар (баъд аз фавти Муиззӣ) дар мақоми аввал гузоштааст: «Аммо шуарои 

бузург, ки дар рӯзгори Султон Санҷар будаанд ва мадҳи султон гуфтаву тарбият 

ва сила ѐфтаанд, инҳоянд: Адиб Собир аст ва Рашиди Ватвот ва Абдулвосеи 

Ҷабалӣ ва Анварии Ховаронӣ ва Фариди Котиб ва Малик Имоди Зӯзанӣ ва Сайид 

Ҳасани Ғазнавӣ ва Маҳастӣ ва Парӣ, ки маҳбубаи султон ва зарифаи рӯзгор буда» 

[33, с. 79-80]. 

 Ағлаби тазкиранависони мутааххир, ки дар хусуси маҳорату ҳунар ва 

забону сабки Адиб Собири Тирмизӣ андеша кардаанд, мазмуни мунаққидони 

фавқро дар қалабҳои мухталиф такрор намудаанд. Аз миѐни муҳаққиқони 

муосир, Забеҳуллоҳи Сафо ҳангоме ки дар хусуси мавқеу забон ва сабки ӯ 

андеша меронад, забони ӯро содаву равон ва ширин таъкид мекунад ва 

менависад: «Вай шоире ширинсухан ва ба равонии калому содагии баѐну ғазалу 

тағаззулҳои латиф ва эроди мазомини борик мумтоз аст. Анварӣ, ки худро 

ҳаммартабаи Саноӣ мешумурд, аз Собир фурӯтар мепиндошт» [155, с. 270]. «...аз 

боби равонии шеър дар асри худ ба манзалаи Фаррухӣ дар давраи Маҳмуди 

Ғазнавӣ буд ва агар гоҳ-гоҳ тасаннуоте аз қабили илтизоми калимоти мушкиле 

монанди ѐқуту сарв дар ҳар байт ва овардани мазомини борик ва доштани забони 

содаи ширин дар онҳо шуҳрати бисѐр дар шеъри порсӣ пайдо намуда...» [152, с. 

173].  

 Саид Нафисӣ дар «Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ» 

шеъри Адиб Собирро аз ҳайси шириниву равонӣ ва содагӣ, на танҳо аз Муиззӣ, 

балки аз тамоми шоирони ҳамзамонаш боло гузошта, ки ҷолиби диққат аст: 

«Муиззӣ яке аз бузургтарин шоирони Эрон аст ва шеъри ӯ дар мунтаҳӣ дараҷаи 

равонӣ ва содагӣ ва шириниест ва аз ин ҳайс бар ҳамаи шоирони қарни шашум 

ҷуз Собири Тирмизӣ бартарӣ дорад. Собири Тирмизӣ яке аз бузургтарин 

шоирони Эрон аст ва сухани ӯ дар фасоҳат ва шириниву лутф дар мунтаҳои 

хубист. Аз шоирони Хуросон касе наздиктар аз ӯ бар равиши Фаррухӣ ва саҳлу 
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мумтанеъ шеър нагуфта ва пайдост, ки худ низ ҳамеша дар пайи он будааст, ки 

монанди Фаррухӣ сухан бигӯяд» [128, с. 83-84]. Аксари муҳаққиқон сабки баѐни 

ӯро, ки сода ва равон аст, ба сабки Фаррухӣ монанд кардаанд ва худи ӯ ба шеъри 

равону сода майл доштанашро таъкид кардааст: 

Ба шеъри равон гуфт мидҳат тавонам, 

Равоӣ фузун аст шеъри равонро [16, с. 29]. 

Ва: 

Назми равон зи оби равон синаро беҳ аст, 

Шеъри равон зи ҷону равон гудохтаст [16, с. 334]. 

 Аз ин маълум мешавад, ки Адиб Собир бештар ба шеъри содаву равон ва 

ширинии забон диққати ҷиддӣ дода, бо ин таваҷҷуҳи тамоми шоирон, 

тазкиранависон ва мунаққидонро ҷалб нумудааст: «Адиб Собири Тирмизӣ – қайд 

кардааст, Саид Нафисӣ, яке аз бузургтарин шуарои Эрон буда, зеро ашхосе, ки 

сухани равон ва ширинро дармеѐбанд ва ба зарофати сабку узубати баѐн ошно 

ҳастанд, беҳтар аз ҳама кас медонанд, ки ашъори Адиб Собир дар равонии лафз 

ва дилангезии маънӣ ва ҳусни сабк чӣ мақоме дорад... ва аз ҳайси маонии рашиқа 

ва алфози азбу салим пас аз Рӯдакӣ ва Дақиқӣ ва Фаррухӣ ҳеҷ кас аз шуарои 

Туркистон муқаддам бар Собир нест» [129, с. 402]. Адабиѐтшиноси тоҷик А. 

Абдуллоев баъзе ҷиҳатҳои услуби шоирро таҳқиқ намуда, дар ин маврид чунин 

андеша дорад: «Масъалаи услуб ва забони асарҳои Адиб Собир мавзуи илмиест, 

ки ҳалли он кору таҳқиқоти алоҳидаро талаб мекунад» [56, с. 132]. 

 Бояд тазаккур дод, ки дар ин давра се сабки шеърӣ мустаъмал буд: 1) Сабки 

хуросонӣ; 2) Сабки озарбойҷонӣ; 3) Сабки ҷадиди байнобайн ѐ сабки аҳди 

Салҷуқӣ; Сабки Адиб Собири Тирмизиро аксари муҳаққиқон ба сабки хуросонӣ 

мутааллиқ донистаанд. Ношири девони Адиб Собири Тирмизӣ Аҳмад Ризо 

Ялмаҳо дар мавриди сабки ӯ чунин менависад: «Аз мухтассоти муҳими шеъри 

Адиб Собир ҳамин равонӣ ва салис будан аст. Аз боби равонии шеър дар асри 

худ ба манзалаи Фаррухӣ дар давраи Султон Маҳмуд аст. Бо ин тафовут, ки гоҳе 

радифҳои мушкилтар ва баландтаре дорад» [40, с. 41]. Адиб Собир муддаӣ аст, ки 
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шеъраш обдору равон аст ва худро дар шоирӣ мусаллами аҳли Хуросон медонад. 

Чунончи, дар хитоб ба мамдуҳ мегӯяд: 

В-он к-аз ҷаҳон тафаҳҳуси аҳволи шеър кард, 

Дар мидҳати ту шеъри маро обдор ѐфт [16, с. 66]. 

Ё ин ки: 

Беҳ аз банда нагӯяд халқ мадҳи маҷлисе олӣ, 

Бад-ин маънӣ мусаллам кардаанд аҳли Хуросонаш... 

Бад-ин ҳусну тароват шеър агар Масъудро будӣ, 

Ҳазорон офарин кардӣ равони Саъди Салмонаш [16, с. 138]. 

*** 

Шеъри Собир зи баҳри хотиру табъ, 

Ғуссаи дурру рашки марҷон аст. 

Гуфтаи ӯ шунав, ки гуфтаи ӯ, 

На зи ҷинси фалону баҳмон аст [16, с. 55]. 

 Ҳамон тавре ки маълум мегардад, яке аз мухтассоти сабки осори Адиб 

Собир равонию ширинсуханиву обдории каломи ӯ мебошад ва дар ин боб аз 

ҳамаи шуарои замонаш бартарӣ дорад. Масалан: 

Рухи ту арғувони боғи ҷон аст, 

Ғами ту ҳалқаи гӯши ҷаҳон аст. 

Кулоҳи ишқи ту бар фарқи ақл аст, 

Шароби меҳри ту дар ҷоми ҷон аст. 

Хаѐли беғаме аз чашми олам, 

Зи ҳусни ошкори ту ниҳон аст... [16, с. 55]. 

 Тағаззули мазкур аз ҳайси содагӣ ва равониву ширинӣ дар ҳадди баланд 

қарор дорад ва аз ҷиҳати дарки маънӣ низ хонанда ба мушкилӣ дучор намешавад. 

Ин аст, ки мо ҳатто дар он ягон калимаи нофаҳморо вонамехурем ва ин паҳлуи 

осораш ӯро аз муосиронаш дар тафовут мегузорад. Ин хусусият бештар хосси 

тағаззулоти қасоид, ғазалиѐт, муқаттаот ва рубоиѐти шоир мебошад. 
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 Аммо дар баробари содаву равон будани сухани Адиб Собир, ки намунаҳои 

беҳтарини сабки хуросониро ба хотир меорад, қисми дигари ашъори вай то ҳадде 

мураккабу печида аст, ки маҳсули сабки ироқист ва ба вижагиҳои калидии ин 

сабк далолат мекунад. Ба ин маънӣ, профессор А. Абдуллоев низ изҳори андеша 

намуда, таъкид кардааст, ки мураккабии сухани шоирро: «Мо бештар дар қисми 

мадҳи қасидаҳои вай, дар байту порчаҳои ҷудогонаи онҳо мушоҳида мекунем» 

[56, с. 135]. Масалан, хусусиятҳои зайли сабки ироқиро дар ашъори шоир 

вомехурем: 

1. Мураккабии сухани шоир аксар дар қисми мадҳ, талаб ва хотимаи 

қасидаҳояш намудор мегардад, ки дар ин қисмҳо калимаҳои душворфаҳми арабӣ 

истифода шудаанд: 

  Садри ҳама содоти ҷаҳон сайиди машриқ, 

  К-арзоқи ҷаҳонро кафи ӯ кард такофул. 

  Асҳоби хирадро ба бари ӯст таваққуф, 

  Арбоби амалро ба дари ӯст таназзул. 

  Эй бандаи хокӣ қадамат анфусу офоқ, 

  Эй чокари нукар қаламат шеъру тарассул. 

  Эй зули тамаъро ба ту умеди тафарруҷ, 

  Эй узри кинаро зи ту ташрифи тақаббул. 

  Аҳбоби туро бод ҳама нозу танаум, 

  Аъдои туро бод ҳама ранҷу тазаллул. 

  Аҳволи ҷалоли ту муназзаҳ зи ҳаводис, 

  Айѐми бақои ту мусаллам зи тадовул [16, с. 162-163]. 

 Дар байтҳои мазкур калимаҳои «такофул», «таваққуф», «таназзул», 

«анфусу офоқ», «тарассул», «тафарруҷ», «тақаббул», «танаум», «тазаллул», 

«муназзаҳ» ва «тадовул» сабки шоирро душворфаҳму мураккаб намудаанд.  

2. Адиб Собир дар ашъораш аз истилоҳоти улуми динию дунявӣ ва 

махсусан, улуми адабӣ фаровон кор гирифтааст: 

Касро зи туву хидмати ту чора набошад, 
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 Чунонки дар ин қофия аз боби тафаъъул [16, с. 163]. 

Чу чеҳраи ту бурун омад аз ҳиҷоби ду зулф, 

Бурун давид мунаҷҷим, гирифт устурлоб [16, с. 36]. 

 Ин мухтассоти ашъори шоир аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ аз фунуни адабӣ 

ва улуми дигари дунявӣ огоҳии комил дошта, истилоҳоти мазкурро аз ин нигоҳ 

ҳунармандона ба кор бурдааст. Андешаҳои тасаввуфӣ ва истилоҳоти он дар 

ашъори Адиб Собир низ ба мушоҳида мерасад, ки аз хусусиятҳои дигари сабки 

ироқист. Чунончи: 

  Соқӣ маргро ба базми ҷаҳон аст, 

  Соғари май ҳамеша гардон аст. 

  Дар ҷаҳон нусрати писандида, 

  Кардани тоати ҷаҳонбон аст. 

  В-ар ба рӯю риѐст тоати ту, 

  Пас ҳамон тоати ту исѐн аст. 

  Агар имонат ҳасту тақво на, 

  Хотами мулки бе Сулаймон аст. 

  Ғами имони хеш хӯр, ки туро, 

  Рӯзи маҳшар амон ба имон аст. 

  Кори дунѐт гар фароҳам шуд, 

  Кори уқбот бас парешон аст. 

  Зуҳду инсофу тоату тақвост, 

  Илму имону адлу эҳсон аст [16, с. 53-54]. 

 Дар ин қасидаи шоир калимаҳои «тоат», «риѐ», «имон», «тақво», 

«маҳшар», «дунѐ», «уқбо», «зуҳд», «адл» ва «инсоф» истилоҳоти динӣ ирфонӣ-

тасаввуфӣ мебошанд, ки аз тамоюлҳои тасаввуфии Адиб Собир маҳсуб меѐбад.  

3. Адиб Собир намояндаи барҷастаи «Қасоиди маснуъ» (قصاید مصنوع) дар 

таърихи адабиѐт шинохта шудааст ва дар ағлаби қасидаҳояш ин тафаннуноти 

адабиро ба кор бурдааст ва намунаҳои барҷастаи сабки маснуъро дар қасидасароӣ 

манзури хонанда намудааст. Ба таври маснуъ эҷод гардидани каломи манзум аз 
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вижагиҳои муҳимми сабки даврии ироқӣ ба ҳисоб меравад. Дар сурудани ин гуна 

ашъор, шоир аз санъатҳои бадеӣ, махсусан, ташбеҳ, талмеҳ, шумор, тақсим, 

лаффу нашр, луғз, илтизом, лабрас, такрор ва истихроҷ хеле ҳунармандона ва 

устодона истифода кардааст. Чунончи: 

Зиҳӣ зи қадду рухат сарву лола хиҷалӣ, 

Ба сарв ақл рабоӣ, ба лола дил гусалӣ.  

Ба сарв баргузарӣ, сарвро бувад хорӣ, 

Ба лола дарнигарӣ, лоларо бувад хиҷалӣ. 

Ба боғ агар набувад сарв саврро ивазӣ, 

Ба роғ агар набувад лола, лоларо бадалӣ. 

Ба лаб асал набувад лола, гарчи лаъл бувад, 

Агар ту лолаи лаълӣ, ба лаб чаро асалӣ? [16, с. 273] 

 Адиб Собир дар абѐти мазкур ба воситаи санъатҳои ташбеҳ ва илтизом 

маъшуқаро хеле моҳирона ба тасвир мегирад, ки калимаҳои ишорашудаи «қад»-у 

«рух» ба «сарв»-у «лола» ташбеҳ ва дар айни замон, онҳо дар байтҳои минбаъда 

илтизом шудаанд. 

4. Ашъори шоирони адабиѐти асрҳои XI-XII, бавижа Адиб Собир хусусияти 

мадҳӣ дорад, ки ин вижагии муҳтавӣ тамоми ашъори гуногуннавъи шоирро фаро 

гирифтааст. 

5. Вижагии дигари сабки баѐни шоир истифодаи илтизому ташбеҳи 

вожаҳои «осмону офтоб», «замину осмон», «руху рӯз», «шабу зулф», «сарву 

ѐқут», «сарву моҳ», «сарву лола» ва ғайра мебошад.  

Ҳамин тариқ, шоирони бузурги баъдӣ ба сабку шеваи гуфтораш пайравӣ 

намуда, татаббуи осори ӯ кардаанд. Адабиѐтшиноси эронӣ Аҳмад Ризо Ялмаҳо 

дар мақолааш: «Таъсири Ҳофиз аз Адиб Собири Тирмизӣ» бо нишон додани 

далелҳои зиѐду муътамад (ба тариқи муқоиса байтҳои зиѐдро мисол меорад) ва 

исбот намудааст, ки лисонулғайб - Ҳофизи Шерозӣ ҳамеша аз девони Адиб 

Собири Тирмизӣ илҳом гирифтаву сабку шеваи баѐни ӯро меписандидааст: «Бо 

назари гузаро бар девони Адиб Собир шумори бисѐре... -ро метавон мулоҳиза 
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кард, ки Ҳофиз бо тафаҳҳус тавағғул дар девони ин шоир ба иқтифоъ ва истиқбол 

ва тазмину нақли маонӣ ва мазомин аз сурудаҳои ӯ пардохтааст. Бо вуҷуди ин ки 

танзи сухану шеваи тафаккури ин ду шоир комилан аз ҳам ҷудо аст, лекин 

тасовиру таркиботе чун номашиноси сиѐҳи гилемӣ, чоҳи занахдон, гӯи занахдон, 

асби бод, чашмаи нӯш, гулу мул, роҳу руҳ, симсоқ, туғрокаш, шароби гулгун, 

шаби дайҷур, тири ғамза, шароби лаъл, ҷамоли давлат, макоримахлоқ, маломату 

саломат, зоҳидситезӣ, илмситезӣ ва .... моро ба унсу улфати мудоми Ҳофиз бо 

девони ин шоир раҳнамун месозад» [188, с. 53]. Барои намуна матлаи қасидаи 

Адиб Собири Тирмизиро меорем: 

Эй рӯйи ту чу хулду лаби ту чу салсабил, 

Бар хулду салсабили ту ҷону дилам сабил [16, с. 163]. 

 Қасидаи мазкури Адиб Собир дар баҳри музореи мусаммани ахраби 

макфуфи маҳзуф (– – V/–V– V/V– – V/ –V – мафъӯлу, фоъилоту, мафоъӣлу, 

фоъилун) эҷод шуда, Ҳофизи Шерозӣ бо тағйири вазн онро ба тасвир гирифта, 

баҳри онро рамали мусаддаси маҳзуф (–V – –/ – V – – / –V – фоъилотун, 

фоъилотун, фоъилун) қарор додааст. Матлаи ғазали Ҳофизи Шерозӣ: 

Эй рухат чун хулду лаълат салсабил, 

Салсабилат карда ҷону дил сабил [55, с. 343], 

мебошад, ки далели татаббуи он, ашъори Адиб Собир аст. 

Ин ҳама далоил бозгӯйи он мебошанд, ки Адиб Собири Тирмизӣ, воқеан, 

суханпардози моҳир, суханвари тавоно ба ҳисоб рафта, муддаии сухани тоза ва 

равиши эҷодии хос буд. Аммо Бадеъуззамони Фурӯзонфар дар китобаш «Сухан 

ва суханварон» дар хулосаи каломаш зимни Адиб Собири Тирмизӣ чунин 

менависад: «...натиҷаи суханҳо чунин шуд, ки Адиб шоире мухтареъ нест ва аз 

ҳама беҳтар сабки Фаррухиро метавонад аз кор дарорад» [168, с. 241]. Вале ин ҷо 

мо андешаи муҳаққиқро ҷонибдор нестем, зеро муайян намудем, ки Адиб Собир 

на танҳо дар суханпардозӣ равиши хосеро ба вуҷуд овардааст, балки дар 

инкишофу таҳаввули анвои адабӣ, аз ҷумла, қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа, 

рубоӣ ва аносири он, мисли вазн, қофия, радиф, забон, сабки баѐн, истифодаи 
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санъатҳои бадеӣ саҳми босазое гузошта, ки ҳатто лисонулғайб – Ҳофизи Шерозӣ 

аз миѐни садҳо шоирон: Ҳаким Унсурӣ, Манучеҳрии Домғонӣ, Фаррухии 

Систонӣ, Анварии Абевардӣ, Рашиди Ватвот, Хоқонии Шарвонӣ, Саноии 

Ғазнавӣ, Сайид Ҳасани Ғазнавӣ, Абдулвосеи Ҷабалӣ, Низомии Ганҷавӣ ва 

дигарон танҳо ӯро пайравӣ намуда, равишу сабки шоирро тақлиду татаббуъ 

намудааст.  

Хулоса, сабки Адиб Собир аз ҳайси содагиву равонии суханаш ба сабки 

хуросонӣ моил бошад ҳам, аммо аз лиҳози истифодаи калимаҳои арабӣ дар 

қасоид, махсусан, қисматҳои мадҳ, талаб ва хотима, истилоҳоти улуми диниву 

дунявӣ, ирфонӣ-тасаввуфӣ, корбурди вофири саноеи бадеӣ ба сабки ироқӣ, ки 

онро дар адабиѐтшиносии эронӣ сабки ҷадиди байнобайн ѐ сабки аҳди салҷуқӣ 

меноманд, тамоил дошта, ибораву таркиботи хосси худаш аз фардияти тасвир ва 

асолати каломи шоир хабар медиҳад. 

 

3.6. Нақши воситаҳои тасвири бадеӣ дар ашъори ғиноии шоир 

 

 Адиб Собири Тирмизӣ яке аз намояндагони барҷастаи қасоиди маснуъ 

 ба шумор меравад ва дар таърихи адабиѐти форсу тоҷик бо ин (قصاید مصنوع)

хусусияти осораш мақому мартабаи бузургро касб кардааст. Унсурулмаолии 

Кайковус ҳанӯз дар асри ХI санъатҳои бадеиро барои шеър зарур дониста, дар 

боби «Дар оину расми шоирӣ» ба фарзандаш Гелоншоҳ таъкид мекунад: «Эй 

писар, агар шоир бошӣ, ҷаҳд кун, то сухани ту саҳли мумтанеъ бошад. Бипарҳез 

аз сухани ғомиз ва чизе, ки ту дониву дигаронро ба шарҳи он ҳоҷат ояд, магӯй, ки 

шеър аз баҳри мардумон гӯянд на аз баҳри хеш... бесаноату тартибе шеър магӯй, 

ки шеъри рост нохуш бувад. Бо санъату ҳаракат бояд, ки бувад ва ғулғуле бояд, 

ки бувад андар шеър ва андар захма ва андар савт, то мардумро хуш ояд...» [21, с. 

155]. Аммо Шиблии Нуъмонӣ дар «Шеър-ул-аҷам» хилофи ин андеша баромад 

намудааст: «Шумо фарз кунед, аз каломи Абдулвосеи Ҷабалӣ, Адиб Собир, Амир 

Муиззӣ, Рашидуддини Ватвот, Азрақии Ҳиравӣ ва амсоли онҳо ин такаллуфоту 

тасаннуот бардошта шавад, дигар барои онҳо чӣ боқӣ мемонад?» [131, с. 274]. 
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Андешаи муҳаққиқи мазкур он аст, ки шуарои ин замон ҳама пайи шаклгароӣ 

рафта, ба мазмуни асар аҳаммияте намедоданд. Адиб Собир ва шоирони Оли 

Салҷуқ бештар ба зебоии шеър диққат додаанд ва дар қасидаҳои Адиб Собир 

санъатҳои бадеӣ фаровон истифода шудаанд. Гузашта аз ин, шеър каломи мавзун 

ва муқаффо ва мухайл аст ва албатта, мухайлии он аз ҳайси санъатҳои бадеӣ ба 

миѐн меояд. Шоир ҳақиқати воқеиро дар заминаи ҳақиқати бадеӣ тавассути 

санъатҳои бадеӣ ифода менамояд. Пас чӣ гуна шеърро бидуни санъатҳои бадеӣ 

тасаввур мекунем?  

Адабиѐтшиносон ва мунаққидони аҳди шуравӣ бо мафкураи марксистӣ-

ленинӣ ба муқобили қасоиди мадҳӣ баромада, нисбат ба қисмати мадҳи қасида ва 

муқаддимаи маснавиѐти адабиѐти классикӣ назари нек надоштанд ва он 

қисматҳоро мавриди нақду омӯзиш ва нашр ҳам қарор намедоданд. Аз 

адабиѐтшиносон танҳо Х. Шарифов муқобили чунин андешаҳо сухан ронда, дар 

мақолааш «Функсияи маърифатии қасида дар адабиѐти тоҷик» чунин андеша 

дорад: «Тасаввуре, ки имрӯз дар хусуси қасида ва алалхусус дар навъи мадҳии он 

паҳн шудааст, ин аст, ки шоир дар чунин шеър шахсеро ба таври муболиғаомез 

мадҳу сано мегӯяд ва азбаски чунин шахс маъмулан аз намояндагони расмию 

маъмурӣ ва таърихии давлати феодалӣ аст ва аз рӯи далелҳои таърихӣ ӯро 

қатъиян шахсияти мутараққие донистан раво нест, таърифу тавсифи он афрод аз 

тарафи шоире арзиши адабие надорад... Чунин муносибат моҳияти эстетикию 

бадеии қасидаро равшан накарда, балки роҳи дурусти таҳқиқи методологӣ 

надоштани моро дар ҳалли ин масъала нишон медиҳад» [184, с. 104-106]. 

 Адиб Собир шоири тавоно ва моҳир дар истифодаи саноеи бадеӣ буда, 

ҳанӯз ҳамзамонон ва мунаққидони адабиѐти классикӣ, ба мисли: Муҳаммад 

Авфии Бухороӣ ва Шамси Қайси Розӣ ин ҳунари ӯро ишора намуда, аз осори ӯ 

намунаҳо овардаанд. Аз адабиѐтшиносони муосир Е.Э. Бертелс, Э. Браун, С. 

Нафисӣ, А. Абдуллоев, С. Саъдиев, М. Мирзозода, Аминӣ. А. ва дигарон доир ба 

бадеияти ашъори Адиб Собири Тирмизӣ фикру андешаҳо баѐн намудаанд.   

Қасидаҳои шоирони адабиѐти асрҳои XI-XII арзиши баланди таърихӣ, 

ҳунарӣ ва адабию эстетикӣ дошта, пажуҳишу таҳқиқи бадеияти онҳо муҳиму 



135 

мубрам арзѐбӣ мегардад. Аз ин рӯ, таҳқиқу баррасии бадеияти қасидаҳои Адиб 

Собири Тирмизӣ кори арзишманд буда, пажуҳиши он аз аҳаммият холӣ нест. 

Адиб Собир дар эҷодиѐташ аз навъҳои гуногуни саноеи бадеӣ истифода 

намуда, суханашро ҳам аз ҷиҳати шакл ва ҳам маънӣ муъҷазу муассир ва 

рангорангу зебо намудааст. Дар осори ӯ санъатҳои маънавӣ: ташбеҳ, талмеҳ, 

истиора, тавсиф, муболиға, ирсоли масал, саволу ҷавоб, шумор, тақсим, 

лаффу нашр, таҷоҳули ориф, луғз ва лафзӣ: илтизом, иштиқоқ, таҷнис, акс, 

зуқофиятайн, ҳоҷиб (пардадор), лабрас, такрор, тарсеъ, муламмаъ ва 

истихроҷро дучор омадем, ки ӯро ҳамчун суханвари моҳир ва тавоно ба ҷилва 

меоранд. 

Ӯ шоири маъниофар буда, санъатҳои маънавиро бисѐр моҳирона истифода 

бурдааст.  

 Санъати ташбеҳ.Ташбеҳ дар луғат монанд кардани чизе ба чизест, ки 

миѐни монандшаванда ва монандкунанда қаробате бошад. Дар истилоҳи 

адабиѐтшиносӣ санъати маънавӣ буда, чизе ба чизе ва ѐ касе ба касе монанд карда 

мешавад. Санъати ташбеҳ дорои чор унсур мебошад: монандшаванда, 

монандкунанда, ѐридиҳандаи монандӣ, сабаби монандӣ. Аз рӯйи иштироки 

аносири мазкур ва ҳам ҷиҳати мазмуну мундариҷа ба чанд қисм тақсим мешавад.  

М. Муллоаҳмадов хусусиятҳои услуб ва маҳорати Фаррухиро таҳқиқ 

намуда, зимни санъати ташбеҳ чунин андеша дорад: «Ташбеҳ...дар назми 

лирикии асри X ва XI мақоми баланде дошта, истеъмоли зиѐди он яке аз 

хусусиятҳои сабки хуросонӣ ба шумор меравад» [118, с. 105].  

 Ношири девони шоир, Алии Қавим роҷеъ ба ташбеҳоти Адиб Собир чунин 

фармудааст: «Собир ибни Исмоил ... аз пешвоѐни гӯяндагони Эрон - соҳиби 

табъи баланд ва завқи салим аст. Забони табиии ширине дорад... Ташбеҳоташ дар 

ниҳояти матонат ва устуворист, баѐнаш фасеҳ ва дилнишин аст» [39, с. 315]. Дар 

қасоиди Адиб Собир ҳашт навъи ташбеҳро мушоҳида кардем, ки ин ҷо ба таври 

фишурда намуна меорем.  

Ташбеҳи равшан ѐ сареҳ: 

Чу рӯз зулфи ту дидам, сафар наѐрам кард, 
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Ки ҳаст рӯйи ту дар зулф чу моҳ дар ақраб [42, с. 58]. 

 Дар мисраи дуюми ин байт ташбеҳ аст, шоир рӯйи маъшуқаро ба моҳ ва 

зулфро ба ақраб монанд кардааст. Яъне, дар ин байт рӯй – монандшаванда, моҳ 

– монандкунанда, чу – ѐридиҳандаи монандӣ ва рӯз сабаби монандӣ мебошад. Ё 

дар байти: 

Рухаш чу лолаи серобу оразаш чу гул аст, 

Аз ин қабал чу гулу лола бевафо бошад [42, с. 53]. 

 Дар мисраи аввали ин байт низ санъати ташбеҳ аст: рух ба лола ва ораз ба 

гул ташбеҳ шудааст. Дар ин ҷо рух – монандшаванда, лола – монандкунанда ва 

ораз – монандшаванда, гул – монандкунанда, чу – ѐридиҳандаи монандӣ ва 

калимаи сероб сабаби монандист. Дар мисраи дуюм, шоир бевафоии ѐрро ба 

гулу лола монанд кардааст, зеро гулу лола низ зуд хушк мешаванд. 

Ташбеҳи пӯшида: 

Рухи ту чу рӯзи мунир асту зулфи ту шаби доҷ, 

Бурида ҷисми маро теғи ишқи ту адвоҷ [42, с. 64]. 

 Дар мисраи аввали байт калимаҳои рух – монандшаванда, рӯз – 

монандкунанда – ташбеҳи сареҳ буда, зулф – монандшаванда, шаб- 

монандкунанда – ташбеҳи пӯшида, калимаи мунир сабаби монандии рух ба рӯз ва 

доҷ сабаби монандии зулф ба шаб шудаанд, ваҷҳи ташбеҳ мебошанд. 

Ё дар байти зерин: 

Васфи рухсору лаби ту ба шакар кардаму моҳ, 

Маҳ равшан шуд аз ин шодиву шакар ширин [42, с. 77]. 

 Дар ин ҷо калимаҳои рухсор – монандшаванда, маҳ – монандкунанда ва лаб 

– монандшаванда, шакар – монандкунанда, калимаи равшан ва ширин сабаби 

монандӣ мебошанд, зеро ин калимаҳо аломатҳоеро нишон медиҳанд, ки миѐни 

монандшаванда ва монандкунанда муштарак мебошанд. 

Ташбеҳи таркибӣ: 

Шамшодқаду лоларуху ѐсуминбар аст, 
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Бо сарву гул ба қомату ораз баробар аст [42, с. 63]. 

 Дар ин байт калимаҳои мураккаби шамшодқад, лоларух ва ѐсуминбар 

ташбеҳи таркибӣ шудаанд. Шоир дар ин байт гуфтанӣ аст, ки қади ѐрам монанди 

шамшод, рухаш монанди лола ва бараш ѐсумин аст. Ё ин ки: 

Ақиқлаб санамо, то ҷудоям аз лаби ту, 

Ҳаме ҳасад барад аз ашки ман ақиқи музоб [42, с. 47]. 

Калимаи мураккаби ақиқлаб ташбеҳи таркибӣ мебошад ва Адиб Собир 

лаби ѐрро ба ақиқ монанд кардааст. 

Ташбеҳи мураккаб: 

Ларзонтарам зи зарраву сӯзонтарам зи шамъ, 

То ӯ чароғи маҳфилу хуршеди лашкар аст [42, с. 63]. 

 Адиб Собир дар ин байт аз сӯзиши ишқ ва фироқи ѐр шикоят бурдааст. Дар 

мисраи аввали ин байт ҳолати беқарории шоир тасвир ѐфта, дар мисраи дуюм, ки 

ташбеҳкунандаи мисраи аввал мебошад, бар эзоҳи он омадааст. 

Ташбеҳи баргашта: 

Ту сарви бохиромишу моҳи суханварӣ, 

На сарв бохиромишу на моҳ суханвар аст [42, с. 93]. 

Ё дар байти: 

Зулфи ту аз мушку мушк пургиреҳу банд, 

Лаб чу ақиқу ақиқ пуршакару қанд [5, с. 77].  

 Адиб Собир дар ин байтҳо аз ташбеҳҳои худ баргашта, монандшавандаҳоро 

афзал шуморидааст. Дар байти аввал калимаи ту – монандшаванда ва сарву моҳ – 

монандкунанда мебошанд. Дар ин ҷо калимаҳои бохиромиш ва суханвар ваҷҳи 

ташбеҳ мебошанд, аммо аз сабабе ки ба сарву моҳ ин калимаҳо хос нестанд, шоир 

аз ташбеҳкунандаҳо айб ҷустааст. Дар байти дуюм низ шоир зулфро ба мушк ва 

лабро ба ақиқ монанд карда, вале дар навбати дуюм аз ташбеҳи худ баргашта аз 

ташбеҳкунанда айб ҷустааст. 
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Ташбеҳи шартӣ: 

Рухаш чу рӯз ҳамемонаду ду зулф ба шаб, 

Агар ба рӯзу ба шаб дилбарӣ кунад чӣ аҷаб? [42, с. 50] 

Адиб Собир дар ин байт рухро ба рӯз ва ду зулфро ба шаб монанд кардааст. 

Ин ҷо калимаҳои рӯз ба шаб сабаби монандӣ низ шудаанд. Калимаи ҳамемонад 

ѐридиҳандаи монандӣ ва шоир дар ин байт ду чизро ба воситаи пайвандаки агар 

ба тариқи шарт баѐн намудааст. 

Ташбеҳи акс: 

Дар ин навъи ташбеҳ шоир ду чизро ба таври чаппа монанд мекунад. 

Чунончи: 

Эй хиҷил аз рӯю зулфат рӯзу шаб, 

Мондаам аз рӯю зулфат дар аҷаб. 

Рӯят аз рӯз аст ѐ рӯз аз рухат, 

Шаб зи зулфи туст ѐ зулфат зи шаб [42, с. 48].  

 Дар мисраи якум калимаҳои рӯй ба рӯз ва рӯз ба рӯй ва дар мисраи дуюм 

калимаҳои шаб ба зулф ва зулф ба шаб ба таври акс ташбеҳ шудаанд. 

Ташбеҳи баробар: 

Агарчи ранҷаам аз ишқи ту ба тангии дил, 

Зи тангии даҳонат ҳам ба ранҷа бошад дам [42, с.128].  

 Дар байти боло ҳам дар бораи ошиқ ва ҳам дар бораи маъшуқа сухан 

меравад. Яъне, шоир дар ин байт тангии дили худро ба тангии даҳони маъшуқа 

ташбеҳ намуда, ҳатто муболиға карда, аз он ҳам даҳонашро тангтар тасвир 

кардааст. 

Ташбеҳи измор: 

Аз шарми рӯву қади ту, эй моҳ, моҳу сарв, 

Он бар фалак гурехтаву ин дар чаман шуда [42, с. 151].  
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 Адиб Собир ин ҷо аз санъати ташбеҳ истифода бурдааст. Адиб аз зебои ѐр 

сухан ронда гуфта, ки ҳатто рӯву қади ӯро моҳу сарв дида, якеаш бар само 

гурехтаву дигараш бар чаман шуда, тасвир ѐфтааст. 

Ё дар байти: 

Каждуми дилбанди ҷаррор аст, мушкин зулфи ту, 

Лашкари ишқи ту з-он ҷаррора ҷаррор омада [42, с. 157]. 

Адиб Собири Тирмизӣ аз санъати ташбеҳ дар ашъораш хеле хуб истифода 

бурдааст ва метавонем, дар ҳар як байти ӯ ин санъати маънавиро дарѐфт намоем. 

Шоир ба воситаи ин санъати бадеӣ ба ашъораш боз як зебоиву ҷаззобӣ зам 

намудааст. Ӯ бештар дар тасвирҳояш калимаҳои «зулф»-ро ба «шаб», «рӯй»-ро 

ба «рӯз», инчунин аз ҳарфҳо низ дар ташбеҳҳои худ истифода бурдааст. Масалан, 

дар мисоли зерин Адиб аз ҳарфи мим ва ҷим истифода намуда: 

Ба мулки Ҷам бирасам, к-аз кафи ту гирам ҷом, 

Ки шакли зулфу даҳонат ба ҷим монаду мим [42, с. 130].  

 Адиб Собир санъати ташбеҳро бештар дар тағаззулоти қасоидаш истифода 

намудааст ва ин санъати маънавӣ яке аз вижагиҳои хосси осори ӯ мебошад. 

Ташбеҳ яке аз серистеъмолтарин санъатҳои маънавии қасидаҳои шоир ба шумор 

рафта, онҳо содаю зеҳнгир мебошанд.  

Санъати талмеҳ. Бори аввал таърифи ин санъатро Шамси Қайси Розӣ дар 

«Ал-муъҷам» овардааст: «Талмеҳ он аст, ки алфози андак бар маонии бисѐр 

далолат кунад ва «ламҳ» ҷустани барқ бошад ва ламҳа як назар бувад ва чун 

шоир чунон созад, ки алфози андаки ӯ бар маонии бисѐр далолат кунад, онро 

талмеҳ хонанд. Ва ин санъат наздики булағо писандидатар аз итноб аст» [142, с. 

301]. Агар «талмеҳ»-ро қаблан «тамлеҳ» қарор диҳем, ба маънои милҳ кардан – 

намакин кардан меояд, ки ин ҳам дуруст аст [149, с. 84]. Ҳамин тавр, талмеҳ дар 

луғат ба маънои нигоҳи сабук кардан ба сӯйи чизе мебошад. Дар истилоҳи 

адабиѐтшиносӣ санъати маънавиест, ки шоир барои пурмазмуну рангин шудани 

аҳвол ва мақсаду мароми хеш ба ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ, қиссаву афсонаҳои 

асотирӣ, аҳодиси набавӣ, оѐти Қуръон ишорат мекунад. 
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Санъати талмеҳ дар ашъори Адиб Собир хеле зиѐд истифода шудааст, аз 

ҷумла ба достонҳои ишқӣ - романтикӣ: «Фарҳод ва Ширин», «Юсуф ва Зулайхо», 

«Вомиқу Узро», «Лайлӣ ва Маҷнун»; қиссаву ривоятҳои динӣ: Одаму Ҳаво, Нуҳ, 

Сулаймон, Юсуф, Яъқуб, Айюб, Довуд, Мусо, Исо, Яҳѐ, Хизр, Марям, 

Муҳаммад, Абубакр, Умар, Алӣ, Ҳайдар, Фотима; ашхоси таърихӣ: Доро, 

Искандар, Қорун, Ҳотами Той, Луқмони Ҳаким, Фиръавн, Ардашер, Фаридун, 

Заҳҳок, Рустами Достон, Қубод, Баҳман, Нузар, Озару Монӣ ва дигарон ишораҳо 

шудааст. Чунончи: 

Бақои ҷон зи ту дорам, ки аз лабони ту ѐфт, 

Лаби ман он чӣ Сикандар ба ҷон биҷуст онро [16, с. 24].  

Дар байти зикршуда ба ҳикояи Искандари Мақдунӣ ва ҷустуҷӯйи оби бақо 

кардани ӯ ишора шудааст. Ин ҳикоят дар байти фавқ ҳамчун талмеҳ истифода 

шудааст. 

Бад-он омад, ки бихриданду бурданд, 

Ба Миср аз чоҳи Канъон корвонаш [16, с. 147].  

Дар байти мазкур қисмати аз чоҳ берун оварда, ба Миср бурда шудани 

қиссаи Юсуф талмеҳ шудааст. Ё ин ки: 

В-агар на теғи Алӣ буд дар миѐнаи абр, 

Зи лола дашт чаро гашт чун сафи Сиффин? [16, с. 202] 

байти фавқро Е. Э. Бертелс дар китоби «Таърихи адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ» оварда, 

менависад: «...ӯ мекӯшид, ки симоҳои «олимона»- е ...падид биѐварад. Ин байт аз 

нигораи баҳор аст. «Шамшери Алӣ» (а) аз абре пуртундар, озарахшвор ҷаҳидааст. 

Сиффин – ишора ба пайкори хунин аст, ки дар соли 657 миѐни пайравони халифа 

ва ҳаводорони Муовия рух дод. Шоир мехоҳад бигӯяд, ки бар рӯйи он хун 

пошида бошанд...» [72, с. 563]. Шоир дар офаридани санъати талмеҳ маҳорати 

баланди эҷодӣ зоҳир намуда, каломи хешро намакин кардааст. 

Санъати истиора. Истиора дар луғат ба маънои ба орият гирифтан далолат 

мекунад. Санъати истиораро Муҳаммад ибни Умари Родуѐнӣ дар китобаш 

«Тарҷумон-ул-балоға» шарҳ додаст: «…ин сифат чунон бувад, ки андар он чизе 
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бувад, ки мутлақи он ба маънӣ боз гардад махсус он гоҳ гӯянда мар он ном ѐ он 

лафзро ба ҷое дигар истиорат кунад, бар сабили орият. Ва он қисм андар бӯстони 

балоғат тозабаргест…» [105, с. 37]. Дар истилоҳ кор фармудани калима дар ғайри 

маънии аслии худ дар зебоӣ ва пуртаъсир шудани сухан мебошад. Ин санъатро 

адабиѐтшиносон гоҳо як навъи маҷоз [99, с. 104] ва гоҳо ба ташбеҳ наздик аст, 

аниқтараш ин, ки дар асоси инкишофи минбаъдаи ташбеҳи пӯшида ҳосил 

шудааст [87, с. 58]. «...истиора ба ташбеҳ хеле наздик аст, дурустараш ин, дар 

асоси инкишофи минбаъдаи ташбеҳи пӯшида ҳосил мегардад. Лекин фарқи 

истиора аз ташбеҳ ин аст, ки дар истиора ташбеҳшаванда зикр намешавад, балки 

танҳо ташбеҳкунанда номбар мешавад», - менависад, адабиѐтшинос Т. Зеҳнӣ [87, 

с. 58]. Адабиѐтшиносони дигар низ тафовути ин санъати бадеиро аз рӯйи ҳамин 

хусусияташ дар тафовут гузоштаанд. Адиб Собир дар осораш аз санъати истиора 

фаровон корбурд намудааст, ки дар чанд намуна ин ҷиҳати ҳунари шоирии ӯро 

меорем: 

  Бути саврқадиву сарви симинбар, 

  Нигори сухангӯю моҳи суханвар [16, с. 121]. 

Дар ин байт калимаҳои «бут», «сарв», «нигор» ва «моҳ» ба маънои аслии худ 

наомадаанд. Ё ин ки: 

Эй сарв, ту бо қабову ишқи ту, 

Дуроаи зуҳди ман қабо карда. 

Эй моҳ, ту бо кулоҳу хасмонат, 

Қасди кулоҳу қабои мо карда [16, с. 224].  

Дар ин байтҳо калимаҳои «сарв» ва «моҳ» ба маънои ѐр омадаанд, ки ба 

истиораи равшан тааллуқ доранд.  

 Санъати тавсиф. Тавсиф дар луғат ба маънои нек васф кардан, васфу 

баѐни ҳол, ситоиш ва сутудан аст. Дар истилоҳи адабиѐтшиносӣ санъати 

маънавиест, ки шоир қаҳрамони лирикии хешро бо муҳимтарин хусусиятҳояш 

васф мекунад. Ин санъат бештар дар якҷоягӣ бо дигар санъатҳои бадеӣ, аз қабили 

ташбеҳ, истиора низ ифода меѐбад. Тавсифро инчунин муайянкунандаи бадеӣ низ 
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меноманд, ки муҳимтарин хусусиятҳои ҳодисаро таъкид менамояд. Адиб Собир 

бештар аз дараҷаи баланди ин санъати бадеӣ: сифатчинӣ дар тасвиру васфи 

маъшуқа истифода намудааст: 

Бо ман мунофиқ аст ба як чизу беш не: 

Ман ѐсуминсиришкаму ӯ ѐсуминбар аст... 

Ӯро супурдаам дилу ӯро сазад аз он-к 

Дилбанду дилфиребу дилошӯбу дилбар аст [16, с. 69].  

Ё ин ки намунаи олии ин санъат ва санъатҳои дигарро низ дар тағаззули ин 

қасидаи Адиб Собири Тирмизӣ дидан мумкин аст, ки ин ҳама бозгӯю 

муаррифгари ҳунари волои ӯ дар ба кор бурдани саноеи бадеӣ мебошад.  

Масалан: 

Луъбати лоғармиѐнӣ, дилбари фарбеҳсурин, 

Қомататро сарв ҷуфту сурататро маҳ қарин.  

Сарви болоиву маҳсимову ҷуз ман кас нахонд, 

Моҳро лоғармиѐну сарвро фарбеҳсурин. 

Сарв кай дорад забон в-андар забон ширинсухан? 

Моҳ кай дорад даҳон в-андар даҳон дурри самин? [16, с. 199] 

 Ва: 

Баҳори лоларухсорӣ, нигори сарвболоӣ, 

Гули шамшодзулфайнӣ, маҳи хуршедсимоӣ [16, с. 275].  

 Чунончи, қаблан ишора шуд, дар абѐти мазкур ба ҷуз санъати тавсиф, 

санъатҳои дигари бадеӣ: ташбеҳ, истиора ба кор рафта, ки аз маҳорату ҳунари 

шоирии Адиб Собир шаҳодат медиҳанд.  

Санъати муболиға. Муболиға дар луғат ба маънои аз ҳад берун рафтан, ба 

таърифу тавсиф аз ҳад гузаронидан далолат мекунад. Дар истилоҳи 

адабиѐтшиносӣ яке аз санъатҳои маънавист, ки аз ҳадди эътидол гузаронидани 

мадҳ ва мазаммат ѐ хурду калон нишон додани ашѐ – асоси он мебошад. Адиб 

Собир аз ин санъати бадеӣ бештар дар тасвири ѐр ва дуриву фироқ аз ѐру диѐр, 
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ҳолати руҳии худ ва мадҳу ситоиши мамдуҳонаш истифода намудааст. Масалан, 

дар байти зерин ба муболиғаи иғроқ дучор меоем: 

Чу бахт бар лаби Ҷайҳун фиканд рахт маро, 

Ба ҳам шуданд се ҷайҳун зи гиряам дарѐ. 

Яке зи обу ду аз хун, ки ҳар ду дидаи ман 

Зи дарду доғи ватан хуни дил гиристандо. 

Ба ҷуз фироқи рафиқон, кӣ донад ин санъат? 

Кӣ дар ду дида ду дарѐ ҳамекунад иншо? 

Зи мавҷи ҷунбиши Ҷайҳун ба дидаи дили ман 

Нишони гардиши каждум зи печиши афъо. 

Ҳамерасид фиғони ду чизи ман ба ду чиз: 

Зи қаъри чаҳ ба Сурайѐ, зи авҷи чаҳ ба саро [16, с. 239]. 

Дар ин абѐт шоир ҷудоиву ғариб будани худро иброз намуда, гуфтанӣ аст, ки 

аз ҷудоии ватан, ѐру диѐру рафиқон аз ду чашми ӯ ашк, мисли дарѐ мерезад. Аз 

ин хотир, муболиғаҳои шоирро ҳаѐтиву тасвироти ба ақл боваршаванда 

ҳисобидан мувофиқ мебошад. 

 Санъати ирсоли масал. Ирсоли масал яке аз санъатҳои маънавиест, ки 

шоир дар байт панду ҳикмате гӯяд ва он дар қолаби мақол ѐ зарбулмасал бошад, 

онро санъати ирсоли масал меноманд. Ва ба қавли адабиѐтшинос Х. Шарифов: 

«Асоси масал ҳақиқати бо мушоҳида тасдиқшудае бошад» [180, с. 113]. Адиб 

Собир аз ин санъат бештар дар ашъори пандуахлоқӣ, махсусан, қитъаҳо ва 

рубоиҳояш ба таври фаровон истифода менамояд, ки аз он чанд намуна овардем. 

Чунончи, байте аз қасидаи шоир: 

  Яке туӣ, ки ба фазл аз ҳазор бигзаштӣ, 

Яке бувад, ки расонад ҳисобро ба ҳазор [16, с. 127].  

Намуна аз рубоиѐт: 

  Додаст ҷафои рӯзгор, эй дилхоҳ, 

Бар мӯйи сиѐҳи ман сапедиро роҳ. 

Дар ман ба ҳақорат натавон кард нигоҳ, 
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Як бози сапед беҳ зи сад зоғи сиѐҳ [16, с. 370].  

 Аз қитъаҳои шоир: 

Хоҷаро бо ҳама зуфтӣ ҳаваси мадҳи худ аст, 

Бар лаби хук чӣ ҷойи ҳаваси бӯса бувад? 

Ин ҳамоқат чӣ аҷаб бошад аз он риши бузург, 

Ҳар киро риш бузург аст, хирад кӯса бувад! [16, с. 341] 

 Шоир дар абѐти мазкур масалҳои: «Яке бувад, ки расонад ҳисобро ба 

ҳазор» (Қатра-қатра ҷамъ шавад, в-он гаҳе дарѐ шавад), «Як бози сапед беҳ зи 

сад зоғи сиѐҳ» (Он чӣ андар оина ҷавон бинад, пир андар хишти хом он бинад) ва 

«Ҳар киро риш бузург аст, хирад кӯса бувад» (Ба шӯхӣ ба касони ришдароз 

гуфта мешавад: Риши дарозу сари кӯчак нишонаи аҳмақист) хеле мувофиқу 

бамаврид истифода намудааст, ки дар воқеъ, табиӣ садо дода, аз истеъдоди 

фитрии шоир гувоҳӣ медиҳанд. Гузашта аз ин, шоир дар як байт ду-се масалро 

низ зикр кардааст, ки навъи душвори санъати масал ба шумор меравад. Чунончи: 

  Баробар кай бувад бо ӯ ҳар он к-ӯ нисбате дорад, 

  Ҳама ангушт мо бар дасти мо ҳамвор кай бошад?  

  Ало то олиму ҷоҳил ҳамегӯянд дар олам, 

  Ки из безуллу шаб бе рӯзу гул бехор кай бошад? [16, с. 90-92] 

 Санъати саволу ҷавоб. Саволу ҷавоб санъати маънавиест, ки шоир тариқи 

пурсишу посух эҳсосоти қалбии хешро нозукбинона ифода менамояд. Адиб 

Собир аз санъати саволу ҷавоб истиқбол намуда, онро ҳатто аз матлаъ то мақтаи 

қасида ба кор бурда, матлабашро ифода кардааст. Чунончи, дар матлаъ: 

Гуфтам: «Расид моҳи сиѐм, эй рухат чу моҳ?» 

Гуфто: «Дар ин маҳ аз рухи ман орзу махоҳ»... 

Гуфтам: «Ки бод хозеи ӯ гардиши фалак?» 

Гуфто: «Ки бод ҳофизи ӯ нусрати илоҳ» [16, с. 223-224].  
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 Дар девони Адиб Собири Тирмизӣ қасидае бо радифи саволии «кай 

бошад» мавҷуд буда, 56 байтро ташкил медиҳад, ки низ дар санъати саволу 

ҷавоб эҷод шудааст. Масалан: 

  Агар васли лабаш ѐбам, маро темор кай бинӣ? 

  Куҷо Исо табиб ояд? Касе бемор кай бошад? 

  Чу дил бо ман намебошад, чаро дар банди дил бошад? 

  Чу дил дар банди дилдор аст, бе дилдор кай бошад? [16,с. 89-90] 

 Дар воқеъ, аз матлаъ то мақтаъ истифода намудани як санъати бадеӣ кори 

осон нест ва қувваи бузурги зеҳниро талаб мекунад, ки чунин қувваи зеҳниро 

Адиб Собир доро будааст. 

Санъати лаффу нашр. Лаффу нашр дар луғат ба маънои ғун кардану 

парешон кардан мебошад. Лаффу нашр санъати маънавист, ки тавассути он шоир 

якчанд предметро дар мисраъ ва ѐ байт номбар намуда, баъдан дар мисраъ ѐ 

байти дигар, сифатҳои онҳоро ба тартиб ва гоҳе бетартиб номбар мекунад. Адиб 

Собир санъати лаффу нашрро дар қасидае хеле моҳирона ҷой додааст, ки аз 

устоди каломи бадеъ будани ӯ шаҳодат медиҳад. Чунончи, дар қасидаи зерин аз 

лаффу нашри мураттаб истифода намуда, дар мисраи аввал калимаҳои «сарв», 

«ҷавон», «нозук» ва «дилбар»-ро номбар намуда, дар мисраи дуюм сифатҳои 

онҳо «шакаргуфтор», «ширинкор», «гулрухсор», «маҳпайкар»-ро нишон 

додааст:  

Яке хезад чу ту сарве ҷавону нозуку дилбар, 

Шакаргуфтору ширинкору гулрухсору маҳпайкар. 

Набошад чун лабу дандону гесуву лабат ҳаргиз, 

Шакарширину гулрангину шабмушкину субҳанвар... 

Надидам чун туе аз шаклу нозу хубиву ханда, 

Бурунрангу ду рухҷангу ба дил сангу ба лаб шакар... 

Туро сеҳру даму афсуну найрангу ман аз ҳайрат, 

Занам ҷӯшу диҳам ҳушу ниҳам гӯшу кунам бовар. 

Шаҳаншоҳе, ки ҳаст аз тоҷу теғу хашми вай эмин, 
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  Худованду зафарманду адӯбанду валипарвар [16, с. 377-378].  

 Дар абѐти баъдии қасидаи мазкур шоир ҳамоно аз ин санъати бадеӣ 

истифода намуда, калимаҳои «шикаст», «тохт», «бигсаст», «камар кард»-ро 

номбар карда, сипас сифатҳои ин калимаҳо - «синонхозин», «инонбаҳман» «к-

он Бежан», «ту он Нузар»-ро вобаста ба маъно оварда, ки ниҳоят хотирмон аст: 

 Шикасту тохту бигсасту камар кард аз саворонаш, 

 Синонхозин, инонбаҳман, к-он Бежан, ту он Нузар... 

 Кашиду ронду бурду гуфт андар дори мулки ӯ, 

 Силаҳқоон, қаламмоҳон, илм Хоқон, дуҳул Санҷар... 

 Ба аҳду навбату даврон мамлакат шуд биҳамдуллоҳ, 

 Фалакхушхӯ, заминминӯ, замондилҷӯ, диѐразфар. 

 Зи мадҳи туст дар табъу дилу килку хатти хусрав, 

 Самармазмун, шакармаъбун, дуррармакнун, гуҳармеҳвар. 

 Ало то зояду ояд, ало то хезаду тобад, 

 Гул аз хору хаз аз тору таф аз нору хур аз Ховар [16, с. 377-378].  

 Тавре ки маълум гардид, Адиб Собир дар корбурди санъати лаффу нашр 

маҳорати волое нишон дода, қасидаҳояшро бо ин санъати бадеӣ зиѐд зебу оро 

додааст. Илова бар ин, дар абѐти мазкур, дар мисраъҳои дуюм, вожаҳо чун 

шаддаи марворид чида шуда, ҳамқофия мебошанд, ки ин хеле ҷолиб буда, ҳунари 

волои адибро дар шеъру шоирӣ таъйид менамояд. 

 Санъати шумор (сиѐқулаъдод). Санъати шумор низ яке аз санъатҳои 

маънавӣ буда, шоир ҳангоми тасвири ягон лаҳзаи асари бадеӣ барои 

диққатҷалбкунӣ ва фасоҳати сухан чандин ашѐро паси ҳам мешуморад, сипас 

онҳоро бо тартиб шарҳу эзоҳ медиҳад. Ин санъати бадеӣ дар қасоиди Адиб Собир 

мавқеи хос дошта, ҳатто санъати мазкурро чун санъатҳои саволу ҷавоб, тавсиф аз 

матлаъ то мақтаи қасида ба кор бурдааст. Чунончи:  

 Се туҳфа дод фироқи ду зулфи дӯст маро: 

 Яке дареғу дуюм ҳасрату сеюм савдо.  

 Се ном ѐфтам аз соати ҷудоии ӯ: 
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 Яке ғарибу дуюм ғамгину сеюм танҳо. 

 Бад-ин қасида, ки дорад ба некӯӣ се сифат: 

 Яке бадеу дуюм муъҷазу сеюм ғаро... [16, с. 19-20].  

Ҳамин тарзи тасвир, бо истифодаи санъати шумор дар қасидаҳои дигари 

шоир фаровон ба назар мерасанд. Аз ҷумла, қасидаи зерини Адиб Собир аз 

матлаъ то мақтаъ дар санъати шумор эҷод гардидааст: 

 Зи ноибони руху чашму зулфат, эй дилбар: 

 Яке гул асту дуюм наргису сеюм анбар. 

 Рухи турост зи султони некӯвон се лақаб: 

 Яке бадеу дуюм нодиру сеюм дарх (в) ар. 

 Ҳамеша дар сари зулфат муҷовиранд се чиз: 

 Яке шиканҷу дуюм ҳалқаву сеюм чанбар... [16, с. 102-103].  

 Дар қасида ин усули тасвирро аз аввал то охир риоя кардан ба ҳар шоир 

муяссар намегардад, аммо бояд тазаккур дод, ки ин тарзи қасидасароӣ танҳо 

хосси Адиб Собир нест, балки дар девонҳои шоирони ҳамзамонаш низ қасоиди 

бисѐреро дар ин тарзи тасвир дучор омадан мумкин аст. Вале қайд кардан 

бамаврид аст, ки Адиб Собир яке аз намояндагони бомаҳорату тавоно дар ин 

сабку усул, махсусан, дар корбурди санъати шумор дар қасидасароӣ ба шумор 

меравад. 

Санъати тақсим. Тақсим низ аз санъатҳои маънавӣ буда, тавассути он 

шоир дар мисраъ ѐ байте чандин предметро номбар карда, сипас сифатҳои онҳоро 

дар мисраъ ѐ байти дигар ба таври тартибу таъйин, ки ба ашѐи номбаршуда 

вобастаанд, зикр менамояд. Сазовори таъкид аст, ки ин санъат бо санъати лаффу 

нашр хеле монанд аст ва аксари бадеъшиносони муосир: Т. Зеҳнӣ, Х. Шарифов, 

М. Нарзиқул ба ин маънӣ ишора кардаанд, аз ҷумла Т. Зеҳнӣ менависад: «Фақат 

миѐни лаффу нашр ва тақсим фарқ он аст, ки дар лаффу нашр монанди тақсим 

изофат - нисбат ва таъйин нест» [87, с. 79]. Санъати тақсимро низ Адиб Собир 

монанди санъати шумор аз матлаъ то мақтаи қасидаи хеш истифода шудааст. 

Чунончи: 
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 Ба ду лабу рух дилбанди ман намуд маро: 

Яке ҳариру дуюм буссаду сеюм дебо.  

 Ҳариру буссаду дебои он нигорин ҳаст: 

 Яке латифу дуюм дилбару сеюм зебо. 

 Латифу дилбару зебо чу ѐри ман намуд: 

 Яке парию дуюм Юсуфу сеюм ҳуро... [16, с. 33-34].  

 Адиб Собир дар сурудани «Қасоиди маснуъ» (قصاید مصنوع) дар баробари 

дигар ҳамзамононаш мисли: Рашиди Ватвот, Абдулвосеи Ҷабалӣ ва Усмон 

Мухтории Ғазнавӣ имтиѐзи баландро сазовор буда, дар қасидае хитоб ба 

мамдуҳаш мегӯяд: 

  Бе табъу хотир аз тараби мадҳи ӯ сухан, 

  Мавзуну маснуиву муқаффо шавад ҳаме [16, с. 247]. 

 Санъати таҷнис. Таҷнис дар луғат ба маънои ҳамҷинс ва шабеҳ далолат 

мекунад. Дар истилоҳ санъати бадеӣ буда, дар каломи шоир гоҳо вожаҳое 

вомехуранд, ки аз нигоҳи талаффузу оҳанг якхел садо дода, якхел навишта 

мешаванд, аммо маъноҳои гуногун ва ѐ ба ҳам наздикро ифода мекунанд. Ба 

қавли Шамси Қайси Розӣ, корбурди ин санъатро: «далели фасоҳату гувоҳи 

иқтидори мард шуморанд бар тансиқи (тартиби) сухан, валекин ба шарти он ки 

бисѐр нагардад ва бар ҳам афтода набошад ва дар байте ду лафз ѐ чаҳор лафз 

наѐяд...» [142, с. 271]. Ҳанӯз дар асри XV бадеъшиноси классик Атоуллоҳ 

Маҳмуди Ҳусайнӣ дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» хусусияти духӯра доштани санъати 

таҷнисро зикр карда, онро ба ду навъ: таҷниси лафзӣ ва таҷниси ғайрилафзӣ 

тақсимбандӣ намудааст [172, с. 16]. Санъати таҷнис дар қасоиди Адиб Собир 

истеъмол шуда, шоир аз навъҳои мухталифи он барои зиннати «Қасоиди 

маснуъ»-аш (قصاید مصنوع) кор гирифтааст. Чунончи, дар байти зерин таҷниси 

томро оварда: 

  Гар садяк аз ҷамоли ту дар Муштаристӣ, 

  Ӯро зи як ҷамоли ту сад муштаристӣ [16, с. 260].  
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 Дар байти мазкур, шоир калимаи «Муштаристӣ»-и аввалро ба маънии 

номи сайѐра, ки мунаҷҷимони қадим муборак мешумурданд ва «муштарӣ»-и 

дуюмро ба маънои харидор корбурд намудааст. Ё дар ғазали зерин: 

  Рӯйи ман чин аз фироқи он нигори Чин аст, 

  Айши ман талхӣ аз ишқи он лаби ширин аст [16, с. 311].  

 Дар ин байт калимаҳои «чин»-и аввал ба маънои ожанг, мавҷи пешонӣ ва 

«Чин»-и дигар ба маънои мамлакат истифода шудаанд. Дар байти дигар, таҷниси 

мураккабро истифода кардааст. Масалан: 

  Ситам кардаст бар ҷонам сари зулфи ситамкораш, 

  Набинад ҷуз ҷафо шуғлаш, надонам ҷуз ситам кораш [16, с.143].  

 Дар байти фавқ калимаҳои «ситамкораш» ва «ситам кораш» таҷниси 

мураккабро ташкил додаанд ва ин далели ҳунари шоир дар санъати таҷнис 

мебошад. 

 Санъати таҷоҳули ориф. Таҷоҳул лафзи арабӣ буда, маънои ба нодонӣ 

зада пурсидан, дидаву дониста пурсидан далолат мекунад. Ориф низ лафзи 

арабист, маънои огоҳ, доноро ифода мекунад. Дар илми бадеъ таҷоҳули ориф 

санъати маънавӣ буда, гоҳо шоир дар лаҳзаҳои изтиробомез ва ҳаяҷонноки 

тасвир пайи ҳам худ ба худ саволҳо медиҳад. Адиб Собир дар қасоидаш санъати 

мазкурро бештар истифода намуда, ки ин абѐтро барои муаррифии ҳунари ӯ дар 

ин санъати шеърӣ намуна меорем: 

  Замоне андалеб аз вай ҷудо нест, 

  Магар наздики ӯ бемордор аст? 

Агар булбул шудаст аз ишқи гул маст, 

Чаро чашмони наргис пурхумор аст?... 

Дар ин фасле, ки мурда зинда гардад, 

Чаро шохи бунафша сӯгвор аст? 

Магар гулро арусе карда Наврӯз, 

Ки абраш ҳар замон гавҳарнисор аст? 
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Баҳор аст ин, надонам, ѐ биҳишт аст? 

Биҳишт аст ин, надонам, ѐ баҳор аст? [16, с. 60] 

 Дар абѐти боло бо дарназардошти санъати таҷоҳули ориф намунаи 

беҳтарини санъати акс низ мавҷуд аст, ки аз маҳорати шоир дар корфармоии он 

гувоҳӣ медиҳад. 

 Санъати луғз (чистон). Луғз дар луғат ба маънои сарбаста, печиш роҳи 

каҷ далолат мекунад. Дар истилоҳи адабиѐтшиносӣ луғз он аст, ки дар он ягон 

хусусияти ашѐ бо обу ранги бадеӣ тасвир меѐбаду аз ашѐ бевосита ном бурда 

намешавад. Луғз дар адабиѐти асри XII дар эҷодиѐти шоирон хеле фаровон 

истифода шуда, Адиб Собир як қасидаву ду рубоияшро бо санъати луғз эҷод 

намудааст. Шоир дар луғзи хома қасидае дар мадҳи Абулқосим Алӣ гуфтааст, ки 

чанд байти тағаззулии онро намуна меорем: 

  Чӣ луъбат, ки ӯ сарбурида хуб ояд? 

Зи сар буридани ӯ қадри ӯ бияфзояд.  

Киро бурида шавад сар, бар ӯ бубахшоянд, 

Ба сар буридани ӯ ҳеҷ кас набахшояд. 

Сухансарой шавад, чун бурида шуд сари ӯ, 

В-агарчи ҳеҷ сухан сарбурида нас-рояд... [16, с. 76-77].  

 Ё дар рубоиҳои зерин шоир аз санъати луғз кор гирифтааст ва хусусияти 

предметҳоро зикр намуда, аммо худи номи ашѐро номбар накардааст. Чунончи, 

дар луғзи мурғобӣ: 

Мурғе, ки чу моҳиш ба об ҳаст ниѐз, 

Аз нисбати бат нею чун бат синафароз. 

Дар об ҳамеравад ҳама рӯзи дароз, 

Чун тӯдаи хок дида баргардад боз [16, с. 368]. 

Ва: 

Он маркаби хокмодару обпадар, 

Дорад гаҳи кор аз падари хеш ҳазар, 

Бе модари худ ном нагирад ба ҳунар, 
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Ҳаргиз наравад бо падари худ ба сафар [40, с. 442].  

 Адиб Собир дар ашъораш санъати луғзро моҳирона ба кор бурда, дар 

тасвири предметҳо ва рӯшан кардани моҳияти онҳо диққати ҷиддӣ дода, ашѐҳои 

содаро тарзе ба қалам додааст, ки хонанда мақсади шоирро зуд дарк менамояд. 

 Дар баробари саноеи маънавӣ дар таъмини бадеияти ашъори ғиноии Адиб 

Собири Тирмизӣ санъатҳои лафзӣ хидмат кардаанд. 

 Санъати илтизом. Илтизом дар луғат ба маънои ба худ кореро лозим 

донистан, ба зимма гирифтан, пеша кардан далолат мекунад. Дар истилоҳ 

санъати лафзӣ буда, шоир гоҳо дар чанд байт як ѐ якчанд калимаро ба такрор 

истифода мебарад. Санъати илтизом дар қасоиди Адиб Собир на танҳо як ѐ 

якчанд байтро дар бар мегирад, балки қасоиде дорад, ки аз матлаъ то мақтаъ дар 

ин санъат эҷод шудаанд. Адабиѐтшинос Х. Мирзозода ба ин маънӣ ишора 

кардааст: «Азбаски санъати илтизом бештар лафзбозӣ ва суханбозии хушк аст, 

аксарияти адибон онро написандидаанд ва «лузуми моялзам (ҷузви нолозиму 

лозим донистан)» номидаанд, ки як навъ муборизаи адабӣ ба муқобили 

шаклбозист, зеро шоир аз пайи шаклбозӣ рафта, калимаҳоро даркору нодаркор 

кор фармудан мегирад» [108, с. 43-44]. Аммо ба андешаи мо, дар асри XII шоирон 

барои дарѐфти силиҳои арзанда аз мамдуҳ қасоиди маснуъ (قصاید مصنوع) эҷод 

менамуданду дар ҳузури мамдуҳ қироат мекарданд ва ҳунари онҳо эътироф карда 

мешуд ва ба қавле «қасидаи чу арусе» меномиданд. Чунончи, дар илтизоми 

«сарв»- у «ѐқут» ва «офтоб»- у «осмон» дар мадҳи Абулқосим Алӣ Адиб Собир 

қасидае навишта, ки ин аст: 

  Сарви симинию симинсарвро ѐқут бор, 

Ҷузъи ман бесиму бе ѐқут ту ѐқутбор. 

Гар на қут аз дидаи ѐқутбори ман гирифт, 

Пас чаро овард симинсарви ту ѐқут бор? 

Сарву ѐқутат чу қут аз дидаи ман ѐфтанд, 

Чун маро надҳӣ бар –он сарву бар-он ѐқут бор? [16, с. 99-102].  
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Агар дар қисмати тағаззулу гурези ин қасида илтизоми «сарв»- у «ѐқут»-ро 

тасвир намуда бошад, дар қисми дуюми қасида шоир бо назардошти мадҳу талаб 

ва хотимаи қасида аз илтизоми «офтоб»- у «осмон»- ро ҳунармандона ба кор 

бурда, ки хеле муассиру хотирмон аст ва аз истеъдоди баланди тасвирофаринии ӯ 

шаҳодат медиҳад. Чунончи: 

  То зи дасти сарви симин мехурад ѐқут ранг, 

Садри олӣ сайиди Шарқ осмони ифтихор. 

Офтоби маҷди Маҷдиддин Абулқосим Алӣ, 

Бар замин чун офтоб бар ҳар муроде комкор. 

Он ба ҳиммат офтобу он ба рутбат осмон, 

Осмони беназири офтоби беғубор. 

Осмоне к-офтобаш дар аѐдӣ зердаст, 

Офтобе к-осмонаш дар маолӣ пешкор. 

Офтоб аст аз фурӯғу осмон аст аз улув, 

Офтоби ҳақшиносу осмони ҳақгузор... [16, с. 99-102]. 

 Ин қасидаи аз матлаъ то мақтаъ маснуъ (مصنوع) аст, зеро калимаҳои 

«сарв»-у «ѐқут», «офтоб»-у «осмон» такрор шудаанд. Агар аз як тараф, 

мунаққидон илтизомро дар шеър маҳкум карда бошанд, аз тарафи дигар, ин 

ҳунари шоирӣ дар замони шоир ба шумор мерафт. Масалан, дар тағаззули 

қасидаи дигар Адиб Собир калимаҳои «тир»- у «қад», «нур»- у «нор», «сим»- у 

«зар» ва «шаб»- у «зулф»-ро чун илтизом мавриди тасвир қарор додааст: 

  Агар ба тир кунун қадди ӯ ҳамемонад, 

  Чаро шудаст қади ман дунима чун сӯфор? 

Камон накард кас аз тиру кард дилбари ман 

Ба тири қомат қадди маро камонкирдор... 

Зи нури орази ӯ гарчи нор дорам баҳр, 

Маро хуш аст, ки боре ба нур монад нор... 

Ба назди халқ гиромитар аст зар аз сим, 

Чаро ки зарри маро рад кунад ба сими узор?... 
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Шаб аст зулфашу рӯзам ба зулфи ӯ монад, 

Шабам зи ҳасрати он шаб шарики рӯз шумор. 

Агар надида касе офтобро дар шаб, 

Шабаш чӣ гуна гирифт офтобро ба канор? [16, с. 144-145] 

 Ё дар қасидаи дигар, калимаҳои «моҳ ва маҳ»-у «осмон»-у, «замин» 

илтизом шудаанд: 

Гар набудӣ моҳро бар осмон ҳар маҳ муҳоқ, 

Моҳ хондандӣ туро аҳли замин бар иттифоқ.  

Осмон аз дидаи ман дар ҳасад бошад, ки ҳаст, 

Аз ҷамоли ту маро дар дида моҳи бемуҳоқ. 

Моҳ агар бар осмон бошад, ман инак бар замин 

Аз маҳи рахшони ту чун осмон гардам висоқ [16, с. 158]. 

 Бояд таъкид кард, ки ин хусусият дар шеъри намояндагони қасоиди 

маснуъ (قصاید مصنوع)- Усмони Мухторӣ, Рашиди Ватвот, бахусус Адиб Собири 

Тирмизӣ аз он сабаб ба вуҷуд омадааст, ки шоирон бештар ба ҳусни зоҳирии 

шеър диққат медодагӣ шуданд, зеро қасидаи мадҳиро барои тамаъ эҷод 

мекарданд. Аз ҳамин сабаб, дар ин қабил қасидаҳо алфоз аз маънӣ афзал дониста 

мешуд.  

Аз ҷониби дигар, ин давраи адабиѐт аз лиҳози истифодаи саноеи бадеӣ дар 

шеър марҳилаи наву ҷадиде арзѐбӣ мешавад ва корбурди санъатҳои бадеӣ дар 

шеър чун ҳунари шоирӣ шинохта мешуд 

Санъати иштиқоқ. Иштиқоқ дар луғат ба маънои шикофтан, шикастан аст. 

Дар истилоҳ санъати лафзӣ буда, шоир чандин калимаеро дар шеър зикр мекунад, 

ки ҳамаи онҳо аз як реша мебошанд. Адиб Собир аз санъати иштиқоқ дар эҷоди 

қасида ва қитъаҳояш бештар истифода бурда, чун дигар санъатҳои бадеӣ аз оғоз 

то анҷоми шеър истифодаи ин санъатро идома додааст. Чунончи, дар қитъаи 

зерин: 

Ба ҳеҷ вақт агар номи кеҳтарон шумарӣ, 

Марою номи маро андар он шумор шумар. 
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Дар он табор, ки як тан мухолифи ту бувад, 

Зи рӯзгор биборад дар он табор табар. 

Қимор кард қамар бо мунозеи ту ба ғам, 

Бибурд умри мунозеъ дар он қимор қамар.... 

Дарида пардаи ман бештар мадори фалак, 

Ту низ боқии парда бад-ин мадор мадар [16, с. 346-347].  

 Калимаҳои ишорашудаи қитъаи мазкур ба ҷуз байти аввал ҳамреша 

нестанд, аммо аз нигоҳи талаффуз ба ҳам наздиканд ва аз мисоли боло маълум 

мешавад, ки Адиб Собир шоири ҳассос ва дақиқназар буда, дар коргирии 

калимаҳои наздикталаффуз моҳир будааст. Бо назардошти ин, дар абѐти мазкур 

(дар калимаҳои ишорашуда) санъати зуқофиятайн низ ба мушоҳида мерасад. 

 Санъати такрор. Такрор санъати лафзӣ буда, шоир баъзан барои равшану 

дақиқтар намудани предмети тасвир калима ва гурӯҳи калимаҳоро дар ҳар 

мисраву байт такроран таъкид мекунад. Санъати такрор дар қасоиду ғазалиѐти 

Адиб Собир ҷойи намоѐн дошта, шоир дар истифодаи ин санъат ҳунарнамоӣ 

намудааст. Чунончи: 

Эй намуда тира-тира силсила бар арғувон 

В-эй кашида хира-хира ғолия бар мушкдон. 

Ҳар замон з-он тира-тира тира боди абру меғ, 

Ҳар замон з-он хира-хира хира будӣ мушки бон. 

Раста дорӣ ришта-ришта зери гавҳар дурри ноб, 

Баста дорӣ пушта-пушта зери каттон парниѐн. 

Ҳар замон з-он ришта-ришта риштаи гавҳар хиҷил, 

Ҳар замон з-ин пушта-пушта пуштаи насрин навон [16, с. 322].  

 Адиб Собири Тирмизӣ - устоди каломи бадеъ кӯшиш намудааст, ки дар ҳар 

санъате табъозмоӣ намояд ва онро то ба дараҷаи баланд ривоҷ бидиҳад. Шоир 

дар ғазали мазкур ба такрор калимаҳоро оварда, бештар пайи ороиши шакл 

рафта, ба мазмуни асари бадеӣ камтар аҳаммият додааст. Вале аз нигоҳи дигар, 
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ин амалро барои дар сухан шуҳратѐр шуданаш анҷом дода, ки дар воқеъ, далели 

тавонманд будани ӯ мебошад. 

 Санъати зуқофиятайн. Зуқофиятайн чунин хусусият ва меъѐри ҳунарӣ 

дорад, ки шоир ду ва ѐ зиѐда қавофиро дар эҷоди каломи манзум паси ҳам 

меорад. Адиб Собир дар чандин тағаззулоти қасоидаш аз он истифода бурдааст, 

ки барои нишон додани ҳунари шоир мисоле меорем: 

Эй заминро аз рухат чун осмон фарру баҳо, 

Бӯсаеро аз лабат мулки ҷаҳон зебад баҳо. 

Як замон абри ду зулф аз рӯи чун маҳ дур кун, 

То заминро беш гардад з - осмон фарру баҳо.  

Гар замоне чун замин дар назди ман гирӣ қарор. 

Ман зи фарри ту зи ҷаври осмон гардам раҳо. 

Гар нишонад осмонам пеши ту дар як замон, 

Аз замин гардам ба шакр аз осмон ѐбам вафо [16, с. 22].  

 Дар ин тағаззули қасида на танҳо санъати зуқофиятайн, балки санъатҳои 

ташбеҳ, илтизом, иштиқоқ истифода шудаанд. Дар он ҷузви «он» қофия буда, «о» 

ридфи муфрад, «н» равӣ аст, ки дар умум, қофияи муқайяд бо ридфи муфрад 

ва равӣ мебошад. Гузашта аз ин, дар он калимаҳои «баҳо», «раҳо» қофия 

мебошанд, ки решаи он аз ҷузви «аҳо» ва «афо» иборат буда, аз унсурҳои зерин 

«а» ҳазв, «ҳ» ва «ф» қайд ва «о» равӣ ташкил ѐфта, қофияи муқайяд бо ҳазв, 

қайд ва равӣ мебошад. Ё ин ки: 

Дидам канори хеш тиҳӣ аз нигори хеш, 

Ман бе нигори хеш нахоҳам канори хеш [16, с. 145].  

 Дар байти мазкур ду қофияи якхела дар ҷузви «ор» ҷой дорад, ки дар он: 

«о» ридфи муфрад, «р» равӣ мебошад. Шоир ин ҷо радифи «хеш»-ро низ дар 

паҳлуи ҳарду қофия оварда, онро ду маротиба такрор карда, ки ҷолиби диққат 

мебошад. 
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 Санъати ҳоҷиб (пардадор). Шоир гоҳо дар таркиббандҳояш ду қофия ба 

кор бурда, дар байни қофияҳо радифро ҷой дода, ки дар шеър ғулғулае ба вуҷуд 

омадааст ва ин гуна санъатро ҳоҷиб (пардадор) меноманд. Чунончи: 

Мидҳататро халқ доим бар забон дорад забар, 

Ҳимматат ҳамвора сӯйи осмон дорад гузар. 

Ҳосидатро бо нуҳусат ҳам қарин дорад қазо, 

Носиҳатро бо саодат ҳамқирон дорад қадар. 

Беҳтарини судмандӣ сар ба сар дар умри туст, 

Ҳар ки дар кини ту шуд, ӯро забон дорад батар... [16, с. 292]. 

 Шоир бо истифодаи санъати ҳоҷиб шакли суханони зебо ба вуҷуд оварда, 

хушоҳангии онро таъмин кардааст.  

 Санъати лабрас. Вижагии санъати мазкур ин аст, ки ҳангоми хондани он 

лаб ба лаб мечаспад ва ҳамсадоҳои лабӣ «б» ва «м» бештар мавҷуданд. Адиб 

Собир дар як қасидааш ҳарфи алиф «о» (ا) - ро ҳазв кардааст, ки намунаи олии 

санъати мавриди назари моро дар каломи ҳунарӣ бармало намудааст. Чунончи: 

Қади ман шуд чу ду зулфи ба хами дӯст ба ҳам, 

Дили ман шуд чу ду чашми дижами ѐр дижам. 

Дил дижам гашт, қадам хам шуду з-ин гуна бувад 

Дида чун чашми дижам бинаду зулфайни ба хам... 

Ҳаст маъруф зи таъҷиму барӣ аз алиф аст, 

Ин қасида, ки бувад хубии ӯ ҷумла ба ҳам [16, с. 176-178]. 

Ин қасида аз 36 байт иборат аст ва дар он шоир кӯшида, ки аз ҳарфи «о» 

кор нагирад. Аз ин маълум мешавад, ки шоир, воқеан, қудрату тавоноии зиѐд дар 

корбурди саноеи бадеӣ доштааст. Аз ин рӯ, шуарои замонаш ӯро «паѐмбари 

назм» ва ашъорашро «муъҷиза» гуфтаанд. 

Санъати муламмаъ. Муламмаъ дар луғат ба маънои дурахшон, рангоранг 

омадааст. Дар истилоҳ санъати лафзӣ буда, шоир гоҳо мисраъ ѐ байтеро бо як 

забон ва мисраъ ва ѐ байти дигарро ба дигар забон эҷод менамояд. Адиб Собир 
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донандаи хуби забони арабӣ буд, аз ин сабаб аз санъати муламмаъ дар ашъори 

хеш истифода намудааст, ки ин ҷо бо овардани чанд намуна иктифо мекунем: 

  Дар баҳри мадеҳи туам эмин зи бими бало, 

  Ано –ал-фариқ фамо хавфи мин -ал- балалӣ [16, с. 236]. 

Ва: 

  Ҳар ки саъйи бад кунад дар ҳақи халқ, 

  Ҳамчу саъйи хеш бад бинад дуо. 

  Ҳамчунин фармуд Эзид дар нубо: 

  «Лайса лил инсони илла мосаъо» [16, с. 332].  

 Пас маълум мешавад, ки шоир на танҳо аз адабиѐти форсу тоҷик огоҳии 

комил дошта, балки аз адабиѐти араб ва шуарои он, мисли: Ахлал, Ҳассон, Аъсо, 

Аҷоҷ, Баҳтурӣ, Бутамом, Қайс бини Соида, Нобиғаи Забиѐнӣ ва аз арузшиносон: 

Зуҷҷоҷ ва Ахфаш маълумот доштааст ва ба ин маънӣ дар шеъраш ишораҳо 

кардааст.  

 Санъати тарсеъ. Тарсеъ дар луғат ба маънои нигинкорӣ кардан, ба ришта 

кашидани гавҳар, бо ҷавоҳир зиннат додан далолат мекунад. Тарсеъ санъати 

лафзӣ буда, калимаҳои мисраи якуми байт ба мисраи дуюми байт аз нигоҳи 

қофия (ҳамқофия) ва вазн (ҳамвазн) мебошанд. Бояд таъкид намуд, ки санъати 

тарсеъ дар осори Адиб Собир, махсусан, дар қасоидаш ҷойгоҳи хосро ишғол 

менамояд, ҳатто дар аксари қасоидаш аз он истифода намудааст. Чунончи, чанд 

абѐтеро чун намуна меоварем: 

Ба фазлу мартабати ҳафт кавкабе дар садр, 

Ба қадру манзалати ҳафт кишваре дар зин [16, с. 203]. 

*** 

Ҳамеша то бувад афрохта зи чарх нуҷум, 

Ҳамеша то бувад афрохта сипеҳр асир. 

Камолу гоҳ туро бар ситора бод макон, 

Ҷамолу ҷоҳ туро бар сипеҳр бод масир [16, с. 121].  
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Бад-ин далоил, метавон хулоса кард, ки Адиб Собир ҳамеша кӯшиш 

кардааст, ки калимаҳоро чун шаддаи марворид ба ришта бикашад. Ҳатто баъзе 

абѐтро чунон устокорона ва моҳирона айнан такрор намуда, ки ба ҳусни асари 

бадеӣ халале нарасонидаанд. 

Санъати истихроҷ (имодулҳуруф). Истихроҷ дар луғат маънои хориҷ 

кардан ва берун карданро ифода менамояд. Санъати истихроҷро аз бадеъшиносон 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ чунин шарҳ додааст: «Ва ин санъат дар истилоҳ чунон 

бошад, ки шоир шеъре бигӯяд, ки чун ҳарфе аз тамоми ҳуруфи таҳаҷӣ (алифбо) ѐ 

аз баъзе сувари қаромӣ ѐ аз ному лақаби шахсе дар замир гиранд аз он абѐт 

истихроҷ тавон кард» [99, с. 181].  Адиб Собир дар баробари дигар саноеи бадеӣ 

аз санъати истихроҷ истифода намуда, каломашро боз ҳам рангинтар кардааст. 

Чанд байт аз ин санъати бадеӣ: 

د ررخ قور لة چْى شکر دًذاى تْد چْى م ه             ْى سرّ ًازّ ای تَ رخ چْىچای تَ قذ     

ع ن ب ر            ی کشذ خجلت ز زلفت ه             اترّاى چشن چْى ګُْر تْد هحراب عاش     

ق م ر           از خجالت رّ کٌذ پٌِاى چْ                  یرّ رقع تراًذازی زای پری پیکر اګر ت  

ذ ره                 پْشذ عاشق تیچارٍ تْ هارا سْخت هغس استخْاى                 ګر تازًاّګ اًذاز  

             ب و س ه        رم اهیذ از لثاًتاحن ګي                    دای طثیة درد تیواراى ُجراى ر

ص ب ح                خْاب ّ ارام ّ قرارم ًیست در ُجراى تْ                هی ګٌن فریاد تا ٌُګام  

غ  ض ب    ګفت تا هي اى صٌن از رّی     پرګلَ     شذ  لة خشوٌاک از ګفتَ ام ګردیذ ّ  ّرًَ  

       پارا ز حذ خْد ترّى               صاترا دیګر هٌَ       خ  ن ج  ر ُی شذ ُالک از خْا

[16, с. 376-377]. 

 Воқеан, дар назар чунин менамояд, ки гӯѐ ин ҳарфҳо маъно надошта, ғазал 

орӣ аз қофия аст, аммо дар асл ин гуна нест. Дар ин ҷо ҳарфҳои садонок навишта 

нашудаанд ва агар «ٍ م» -ро садоноки а илова намоем, маҳ хонда мешавад. 

Ҳарфҳои охири мисраи дуюм: дур, мисраи чорум: анбар, мисраи шашум: қамар, 

мисраи ҳаштум: зиреҳ, мисраи даҳум: бӯса, мисраи дувоздаҳум: субҳ, мисраи 

чордаҳум: ғазаб, мисраи шонздаҳум: ханҷар хонда мешаванд. Аммо қофия 

ҳангоми хониш дар алифбои кириллӣ, ҳамаи ҳарфҳо навишта мешаванд, ба таври 

мушаххас бармало мегардад. Чунончи:  
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  Эй ба қад, чун сарви нозу эй ба рух, чун миму ҳо, 

Рух қамар, лаб чун шакар, дандон бувад чун долу ро. 

Чашм чун гавҳар бувад, меҳроби ошиқ абрувон, 

Мекашам хиҷлат зи зулфи айну нуну бою ро. 

Эй парипайкар, агар бурқаъ барандозӣ  зи рӯй, 

Аз хиҷолат рӯ кунад пинҳон чу қофу миму ро. 

Новакандоз аз ту моро сӯхт мағзи устухон, 

Гар бипӯшад ошиқи бечора зеву реву ҳо. 

Эй табиби дарди беморони ҳиҷрон раҳм кун, 

Дорам умед аз лабонат беве вову сину ҳо. 

Хобу орому қарорам нест дар ҳиҷрони ту, 

Мекунам фарѐд то ҳангоми соду бову ҳо. 

Хашмнок аз гуфтаам гардиду лаб шуд пургила, 

Гуфт бо ман он санам аз рӯйи ғайну зову бо. 

Собиро, дигар манеҳ, поро зи ҳадди худ бурун, 

Варна хоҳӣ шуд ҳалок аз хову нуну ҷиму ро [16, с. 376-377].  

 Тавре ки аѐн аст, ки ҳудуди қофияи ғазали мазкур дар садоноки дарози «о» 

мушаххас гардидааст, ки навъи муҷаррад мебошад. 

Адабиѐти асрҳои XI-XII асосан, адабиѐти ҳунармандӣ аст шоирон ва шеъру 

шоириро ҳамчун воситаи зоҳир намудани ҳунар талаққӣ кардаанд. Аз ин рӯ, 

шоирон як санъатҳои бадеиро дар як байт ѐ якчанд байти қасида не, балки аз 

матлаъ то мақтаъ истифода намудаанд. Албатта, мушоираҳои шоирон ба ҳамин 

мақсад (дар жанри қасида) эҷод шуда, ба якдигар фиристода мешуданд. Ҳунари 

Адиб Собир дар шеъру шоирӣ ҳанӯз дар замонаш аз ҷониби шоирону 

мунаққидони адабиѐти классикӣ эътироф шудааст.  

 Умуман, омӯзиш ва таҳқиқу баррасии на танҳо қасидаҳои Адиб Собири 

Тирмизӣ, балки қасидаҳои шоирони асрҳои XI-XII нишон медиҳад, ки шоирон 

дар ашъорашон аз санъатҳои бадеӣ нисбат ба дигар марҳилаҳои таърихи 

адабиѐти тоҷик бештар истифода намудаанд ва муҳаққиқон ин равандро дар 

адабиѐтшиносӣ қасоиди маснуъ ѐ санъати маснуъ номидаанд. Албатта, зуҳури 
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қасоиди маснуъ сабабҳо ва омилҳои махсус дошт, ки онро ба тариқи зайл хулоса 

ва натиҷагирӣ метавон кард: 

1. Шаклгирии жанрҳои адабии адабиѐти форсу тоҷик аз асрҳои IX-X оғоз 

шуда, шоирон дар анвои мухталифи он, мисли маснавӣ, қасида, ғазал, қитъа, 

рубоӣ  асар эҷод намуданд ва дар асрҳои XI-XII ҳам аз нигоҳи шакл ва ҳам 

мазмун рушду таҳаввул ѐфтааст. 

2. Аксари ашъори девонҳои шоирони асрҳои XI-XII-ро қасида ташкил 

медиҳад, бинобар ин, меъѐри муайянкунандаи жанрҳои адабӣ дар ин давра жанри 

қасида аст.  

3. Истифода ва ба кор бурдани санъатҳои бадеӣ дар адабиѐти асрҳои XI-XII 

яке аз меъѐрҳои эътирофи ҳунари шоирии адибон шинохта шуда буд, аз ин сабаб, 

шоирон қасидаҳои маснуъ эҷод мекарданд, то ки ҳунари худро дар шеъру шоирӣ 

нишон диҳанд. 

4. Пас аз таълифи асари назариявии адабиѐтшиносие, чун «Тарҷумон-ул-

балоға»-и Муҳаммад Умари Родуѐнӣ санъатҳои бадеӣ дар каломи манзум бештар 

амалӣ шуданд. 

5. Шеъру шоирӣ (жанри қасида) дар адабиѐти асрҳои XI-XII сарчашмаи 

даромади шоирон маҳсуб ѐфта, он барои шоирон ҳамчун василаи ба даст 

овардани силиҳои арзанда будааст. Аз ин рӯ, шоирон қасидаҳои маснуъ эҷод 

карда, сазовори мақом, унвон ва подоши арзандаи подшоҳони замон 

мегардиданд. 

 Ҳамин тариқ, дар ашъори Адиб Собири Тирмизӣ санъатҳои маънавию 

лафзӣ мавқеи намоѐн дошта, шоир дар истифодаи онҳо ҳунару истеъдоди баланд 

нишон додааст. Гузашта аз ин, дар осори ғиноии шоир аксари санъатҳои бадеӣ 

истифода шудаанд, вале бинобар сабаби зиѐд шудани ҳаҷми таҳқиқот қисме аз 

онҳоро сарфи назар намудем. Дар маҷмуъ, каломи шоир аз нигоҳи саноеи бадеӣ 

рангину ҷолиб буда, ӯро чун устоди бузурги каломи бадеъ муаррифӣ менамояд. 
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ХУЛОСА 

 

 Дар хулосаи диссертатсия натиҷаҳо ва масоили дар бобҳо ва фаслҳо 

матраҳшуда ҷамъбаст шудаанд. Аз таҳқиқу баррасии масъалаҳои мавриди баҳси 

диссертатсия ба чунин натиҷа расидем:  

1. Вазъияти сиѐсии асрҳои XI-XII таъсири худро ба ҳаѐти иҷтимоӣ низ 

расонидааст. Давраи омӯзиши мо ба замоне рост меояд, ки хонадонҳои 

Ғазнавиѐну Салҷуқиѐн ба муноқиша ва задухӯрдҳои байниҳамдигарӣ машғул 

буданд. Ин вазъияти ноором ба дастболо шудани Салҷуқиѐн оварда расонд. 

Салҷуқиѐн, ки аз фарҳангу маданият дур буданд, ба мардуми бумии Хуросон унс 

гирифта, минбаъд худро ҳамчун қаҳрамонони эронишуда нишон додаанд. Онҳо 

бо сиѐсатмадорӣ, қувваи ақливу зеҳнӣ ва муносибати созгор кардан бо руҳониѐн 

тавонистанд, ки мардуми Хуросонро мутеи худ гардонанд [5-М]. 

2. Ин фазои орому осоишта сабабгор шуд, ки баробари дигар бахшҳои 

ҳаѐти мардуми Хуросон, илму фарҳанг ва меъмориву кишоварзӣ рушду инкишоф 

ѐбанд, ки мо онҳоро ба се қисмат: улуми динӣ, улуми ақлӣ ва улуми адабӣ 

тақсимбандӣ намудем. Дар ин аҳд вобаста ба идеологияи сохти ҷамъиятӣ ба 

улуми динӣ, монанди: фиқҳу ҳадис, тафсир, калом, сарфу наҳви забони арабӣ 

нисбат ба дигар илмҳо бештар диққат дода мешуд. Дар баробари ин, рушди 

улуми ақлӣ ва улуми адабӣ бармало ба мушоҳида мерасад. Донишмандони улуми 

адабӣ, андешаҳои назарӣ-эстетикии хешро чи дар қолаби асарҳои насрӣ ва чи дар 

қолаби асарҳои назмӣ баѐн намудаанд [5-М]. 

3. Адиб Собири Тирмизиро дар баробари шоири тавоно, суханвари мумтозу 

машҳур ва тозагӯ буданаш ҳамчун ходими давлатӣ ва сиѐсатмадор эътироф бояд 

кард, зеро зиндагии шоир ба бузургтарин сиѐсатмадорони замон Султон Санҷари 

Салҷуқӣ ва Отсизи Хоразмшоҳ вобастагии зич дошта, бар асари хилофати ҳамин 

сиѐсатмадорон ҷони хешро аз даст додааст. Ин аст, ки вазъи сиѐсии давр ба ҳаѐт 

ва фаъолияти шоир бетаъсир намондааст. Ӯ чун ходими сиѐсии давлати марказӣ – 

Салҷуқиѐн садоқату вафодорӣ нишон дода, барои ҳифзу амнияти подшоҳу 

ҳукумати замон ҷоннисорӣ кардааст [5-М]. 
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4. Адиб Собири Тирмизӣ шоири қасидасарои тавоно ва ҳунарманд аст. 

Миқдори умумии қасоиди вай 137 адад мебошад. Аксари қасоиди шоир аз ҷиҳати 

сохтори анъанавии худ комил буда, дар онҳо панҷ қисмати таъйиншудаи жанри 

мазкур ба мушоҳида мерасад. Дар баробари ин, шоир қасидаҳое низ дорад, ки дар 

онҳо ин ѐ он қисмати анъанавии жанри мавриди назар оварда нашудааст ва 

миқдори онҳо чандон зиѐд нест. Қасидаҳои Адиб Собирро аз нигоҳи сохту 

устухонбандӣ ба ду гурӯҳ: 124 қасидаи комил ва 13 қасидаи муқтазаб (11 адад бо 

мадҳ, талаб ва хотима ва 2 адад бо насиб, гурез ва мадҳ) ва аз рӯйи муҳтаво ба се 

гурӯҳ: мадҳӣ (128 қасида), ахлоқӣ (4 қасида), шарҳиҳолӣ (5 қасида) тасниф 

намудем [2-М; 5-М]. 

5. Аҳаммияти дигари қасоиди шоир зикри ашхоси таърихӣ дар онҳо 

мебошад. Адиб Собири Тирмизӣ қисми бештари умри хешро дар даргоҳи 

Абулқосим Алӣ гузаронидааст, ки яке аз донишмандони гумноми нимаи дуюми 

асри XI ва нимаи аввали асри XII маҳсуб меѐбад. Дар даргоҳи Абулқосим Алӣ аз 

олимони улуми динӣ – Муҳаммади Шаҳристонӣ, дунявӣ – Абдураззоқи Лукарӣ 

ва шоирон – Адиб Собири Тирмизӣ ба корҳои илмӣ ва адабӣ машғул буданд. 

Илова бар ин, дар онҳо санаҳои зиѐди таърихӣ низ дарҷ шудааст, ки дар 

сарчашмаҳои дигари таърихӣ нестанд [5-М]. 

6. Адиб Собири Тирмизӣ аз аввалин донандагони арузи форсии тоҷикӣ 

маҳсуб ѐфта, бо «Рисолаи аруз»-аш, ки маҷмуае (таъриф) доир ба авзони шеъри 

форсӣ-тоҷикӣ аст, диққати адабиѐтшиносонро ба худ ҷалб намуда, ки зумрае 

онро ба Адиб Собири Тирмизӣ ва зумраи дигар ба Рашиди Ватвот нисбат 

додаанд. Вале дар натиҷаи муқоисаи ашъори ғиноии Адиб Собир маълум гашт, 

ки «Рисолаи аруз»-ро ӯ навиштааст. Зеро бо назм таъриф додани баҳр ва авзони 

шеърӣ дар қасоиди шоир пурра ба назар мерасад ва ин бори дигар, соҳиби 

рисолаи мазкур будани шоирро таъйид мекунад [2-М]. 

7. Таҳқиқ нишон дод, ки Адиб Собири Тирмизӣ дар қасоидаш аз 9 баҳр ва 

30 навъи авзони арузӣ истифода кардааст. Аз ҷумла, 3 баҳри солим: ҳазаҷ, рамал, 

мутақориб ва 6 баҳри фаръӣ: музореъ, хафиф, муҷтасс, сареъ, мунсареҳ ва басит 

шомили он мебошад [2-М]. 
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8. Ғазалиѐти шоир ашъори васфия мебошанд ва Адиб Собири Тирмизӣ дар 

сурудани чунин ашъор бештар аз баҳрҳои ҳазаҷ, рамал ва музореъ кор 

гирифтааст. Адиб Собири Тирмизӣ ғазалиѐташро дар се баҳри аслӣ: ҳазаҷ (22 

ғазал), рамал (16 ғазал), мутақориб (2 ғазал) ва чор баҳри фаръӣ: музореъ (18 

ғазал), хафиф (3 ғазал), муҷтасс (3 ғазал), сареъ (3 ғазал) эҷод намудааст, ки 

ҳамагӣ 67 адад мебошад [2-М]. 

9. Қитъаоти Адиб Собири Тирмизӣ дар мавзуи панду ахлоқ эҷод шуда, 

шоир дар сурудани онҳо аз баҳрҳои ҳазаҷ, рамал, мутақориб, музореъ, хафиф, 

муҷтасс фаровон истифода намудааст. Адиб Собири Тирмизӣ аз се баҳри аслӣ: 

ҳазаҷ (24 қитъа), рамал (24 қитъа), мутақориб (18 қитъа) ва панҷ баҳри фаръӣ: 

музореъ (20 қитъа), хафиф (38 қитъа), муҷтасс (30 қитъа), сареъ (1 қитъа), 

мунсареҳ (5 қитъа) истифода кардааст, ки дар маҷмуъ 160 қитъа мебошад [2-М]. 

10. Дар девони Адиб Собири Тирмизӣ ҳамагӣ 7 таркиббанд мавҷуд аст, ки 

онҳо дар ду баҳр – 3-тоаш дар баҳри рамал ва 4-тоаш дар баҳри музореъ эҷод 

шудаанд [2-М]. 

11. Аз таҳқиқи авзони рубоиѐти Адиб Собири Тирмизӣ маълум шуд, ки 

шоир тамоми рубоиѐташро танҳо дар шаҷараи ахраби баҳри ҳазаҷ эҷод намуда, 

дар шаҷараи ахрам рубоӣ нагуфтааст [2-М]. 

12. Навоварии Адиб Собири Тирмизӣ, пеш аз ҳама, дар такомулу таҳаввули 

жанрҳои адабӣ, бавижа қофиясозии онҳо аѐн гардид. Вай дар қофиябандии 

жанрҳои қасида, таркиббанд, қитъа дигаргунӣ ворид карда, як навъ ибдоотеро аз 

худ нишон додааст. Илова бар ин, Адиб Собири Тирмизӣ нисбат ба ин унсури 

зотии шеър диққати ҷиддӣ дода, ҳолатҳои истисноии қофияороӣ ва уюби онро 

дар ашъори ғиноияш раво надидааст [3-М]. 

13. Радиф дар тамоми жанрҳои адабии осори шоир дида мешавад ва қисми 

зиѐди қасида, таркиббанд, ғазал, қитъа ва рубоиѐти вай мураддафанд. Аз таҳқиқи 

қасоиди Адиб Собири Тирмизӣ маълум гардид, ки аз 137 қасидаи шоир 40 адади 

он мураддаф ва 97 адади он ғайримураддаф мебошанд. Шоир 65,7% 

ғазалиѐташро бо радиф эҷод намудааст, ки нисбат ба қасоидаш зиѐд мебошад ва ӯ 

ба корбурди радиф дар ғазал майли бештар дошта, дар байни шоирони маъруфи 
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замонаш ҷойи аввалро ишғол менамояд. Ҳамзамон, муқоисаи истифодаи радиф 

дар ашъори бузургтарин шуарои асри Ғазнавӣ ва Салҷуқӣ нишон дод, ки Адиб 

Собири Тирмизӣ (ба ғайр аз Хоқонии Шарвонӣ, Сайид Ҳасани Ғазнавӣ, Саноии 

Ғазнавӣ) дар қасоидаш радифро бештар ба кор бурдааст. Аслан, радиф хосси 

шоирони давраи Салҷуқӣ буда, дар қасоиди давраи Ғазнавӣ аҳѐнан истифода 

шудааст [4-М]. 

14. Адиб Собири Тирмизӣ шоири тозагӯ ва навовар буда, забон ва сабки 

баѐнаш содаву равон, дилнишину рангин мебошад. Эҷодиѐти шоир ба сабки 

хуросонӣ иртибот дошта бошад ҳам, бо баъзе вижагиҳои худ шомили сабки 

ироқӣ аст. Аз ҷумла, ба таври маснуъ эҷод кардани каломи манзум дар навъи 

қасида, корбурди вофири калимаву ибороти арабӣ, истифодаи истилоҳоти илмӣ, 

динӣ, дунявӣ, фиқҳ, ситорашиносӣ, тасаввуф, тиб ва ғайра мебошад, ки Адиб 

Собирро яке аз поягузорон ва намояндагони сабки ироқӣ муаррифӣ менамояд. 

Ибтикороти сабкии шоир то ҳаддест, ки ҳамзамонону пасояндагони шоир чун 

Анварӣ, Ватвот, Хоқонӣ, Ҳофиз ва дигарон дар шеъри худ аз он истиқбол 

кардаанд [7-М]. 

15. Адиб Собир суханвари моҳиру тавоно буда, каломашро бо санъатҳои 

бадеӣ рангину муассир намуда, истеъдоди баланди фитрии худро дар шеъру 

шоирӣ собит кардааст. Гузашта аз ин, Адиб Собир аз намояндагони барҷастаи 

«Қасоиди маснуъ» маҳсуб меѐбад ва дар ашъораш аз саноеи бадеии маънавӣ: 

ташбеҳ, талмеҳ, истиора, тавсиф, муболиға, ирсоли масал, саволу ҷавоб, шумор, 

тақсим, лаффу нашр, таҷоҳули ориф, луғз ва лафзӣ: илтизом, иштиқоқ, таҷнис, 

акс, зуқофиятайн, ҳоҷиб (пардадор), лабрас, такрор, тарсеъ, муламмаъ ва 

истихроҷ фаровон истифода бурдааст [1-М; 6-М; 8-М]. 

Дар маҷмуъ, натиҷаҳои таҳқиқ роҳи густурда ва бознигарии рӯзгору осори 

Адиб Собири Тирмизӣ, бавижа баҳо додан ба ҳунари шоирии вайро боз мекунад. 

Маводи таҳқиқшудаи диссертатсия барои ҳалли ин масъала ба пуррагӣ ҷавобгӯ 

буда, ба он аз ҳар ҷиҳат шароит фароҳам меоварад. Гузашта аз ин, барои 

омӯхтани шоирони классикие, чун Адиб Собир ҳамчун сарчашмаи боэътимоди 

илмӣ бо равишҳои муҷарраб кумак расонда метавонад. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

 

1. Дар таърихи адабиѐти тоҷики асрҳои XI-XII яке аз шахсиятҳои сиѐсии 

сулолаи Салҷуқиѐн Адиб Собири Тирмизӣ маҳсуб меѐбад, ки чун ходими давлатӣ 

ва сиѐсӣ садоқатмандона баҳри таъмини амнияту оромии давлат кӯшиш 

намудааст. Аз ин рӯ, дар таърихи адабиѐти тоҷик чеҳра ва марги нобаҳангому 

фоҷеавии Адиб Собир пандомӯз ва намунаи ибрат боқӣ хоҳад монд. 

2. Қасидаҳои адабиѐти асрҳои XI-XII аз ҷиҳати сохти композитсионӣ 

арзиши муҳимро соҳиб мебошанд, зеро маҳз дар ҳамин давраи адабиѐт жанри 

қасида аз нигоҳи шаклу мазмун таҳаввулу такомул ѐфт. Махсусан, ағлаби 

қасидаҳои Адиб Собир қасидаҳои комили мадҳӣ ба ҳисоб рафта, дар онҳо панҷ 

қисмати анъанавӣ ба мушоҳида мерасад. Бо вуҷуди ин, Адиб Собир 11 қасидаи 

муқтазаб дорад, ки онҳо бо мадҳ оғоз шудаанд. Аз ин маълум мегардад, ки дар ин 

давра қасидаҳо дар ҳамин ду шакл эҷод мегардиданд, ки ин танҳо хосси Адиб 

Собир набудааст. Умуман, Адиб Собир шоири қасидасарои бомаҳорат эътироф 

мегардад ва қасидаҳои вай бо вуҷуди мадҳия буданашон аҳаммияти муҳими 

адабӣ-эстетикӣ, шарҳиҳолӣ ва илмию таърихӣ доранд. 

3. Чакомаҳои адабиѐти асрҳои XI-XII, махсусан, қасидаҳои Адиб Собир 

аҳаммияти махсуси таърихиро доро мебошанд. Дар онҳо чеҳраҳо ва шахсиятҳои 

гумноми таърихӣ, аз ҷумла, олимону донишмандони улуми динию дунявӣ ва 

шоирон сабт шудаанд, ки баъзеи онҳо дар дигар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ 

зикр нашудаанд. Бинобар ин, натиҷаҳои дар ин самт ба дастомадаи таҳқиқ 

аҳаммияти хос дошта, як саҳифаи норӯшани рӯзгори адабӣ ва фарҳангии ашхоси 

замонро рӯшан месозад. 

4. «Рисолаи аруз»-и Адиб Собир сарчашмаи муҳими адабӣ буда, бо мазмун 

ва муҳтавои ҷолиби худ имрӯз низ аҳаммияти вижаи худро гум накардааст. Он аз 

қадимтарин рисолаҳои манзум дар арузи тоҷикӣ буда, арузшинос будани 

муаллифи худро бармало кардааст. Баргардон ва нашри рисолаи мазкур бо 

алифбои кириллӣ бар нафъи адабиѐтшиносӣ ва мухлисони шеъри тоҷикӣ хоҳад 

буд. 

5. Адиб Собир ҳамчун донишманди арузшинос ва шоири тавоно тамоми 

ашъори ғиноии худ, аз он ҷумла, қасоидашро дар авзони хушоянди арузӣ суруда, 
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ҳунари волои суханофариниашро бори дигар собит кардааст. Аз ҷумла, маълум 

гашт, ки вай дар эҷоди қасоидаш 9 баҳри солим ва фаръии арузиро бо 

фарогириии 30 навъ вазни он истифода намудааст.  

Ҳамчунин Адиб Собир дар эҷоди анвои дигари адабӣ, чун ғазал, қитъа, 

таркиббанд ва рубоӣ аз баҳру вазнҳои маъмули арузӣ истифода бурдааст. Дар 

маҷмуъ, намунаҳои таҳлилшудаи ашъори шоир барои муҳаққиқону 

алоқамандони илми аруз муҳим буда, дар таҳия ва таълифи дастуру китобҳои 

фанни назмшиносӣ мусоидат хоҳад кард. 

6. Ибтикорот ва навоварии Адиб Собир дар қофиясозии қасида, таркиббанд 

ва қитъа аѐн гардид, ки муаррифии онҳо аз аҳаммият холӣ нестанд. Масалан, дар 

як қасида ба кор бурдани ду навъи қофия ҳодисаи нодири адабист, ки яке ба ҷойи 

дигаре оварда шудааст. 

7. Радиф аз вижагиҳои шеъри форсӣ-тоҷикӣ маҳсуб ѐфта, дар адабиѐти 

нимаи дуюми асри XI ва ибтидои асри XII дар жанрҳои адабӣ, махсусан, қасида 

ба таври густурда ва вофир корбурд шудааст. Адиб Собир аз шоиронест, ки ин 

вижагиро мақбул дониста, дар тамоми анвои адабии ашъораш мушоҳида шуда, 

дар ғазал онро бештар ба кор бурдааст. Ин масъала танҳо дар як марҳилаи 

адабиѐт, алалхусус, адабиѐти асрҳои XI-XII таҳқиқ шуда, таҳқиқи он дар таърихи 

адабиѐти тоҷик имконпазир мебошад. 

8. Забон ва сабки шоир хусусиятҳои вижа дошта, бо дарзардошти содаву 

равон, «саҳли мумтанеъ» яъне, хусусиятҳои сабки хуросониро доро будан, 

бештар мухтассоти сабки ироқиро дар худ дорад, ки дар сабкшиносӣ он хеле 

баҳснок сурат гирифтааст. Аммо бо ба инобат гирифтани тамоюли бештари 

ашъори шоир ба сабки ироқӣ ӯро яке аз поягузорони сабки мазкур муаррифӣ 

намудем, ки эҷодиѐти вай бар ин гувоҳ аст. 

9. Истеъдод ва ҳунари шоирии Адиб Собир, пеш аз ҳама, дар коргирӣ аз 

санъатҳои бадеӣ, аз ҷумла, ташбеҳ, талмеҳ, истиора, тавсиф, муболиға, ирсоли 

масал, саволу ҷавоб, шумор, тақсим, лаффу нашр, таҷоҳули ориф, луғз, илтизом, 

иштиқоқ, таҷнис, акс, зуқофиятайн, ҳоҷиб, лабрас, такрор, тарсеъ муламмаъ ва 

истихроҷ аѐн гардида, ӯро чун устоди каломи бадеъ муаррифӣ намуда, ашъори 

ғиноии ӯро чун марҷаи омӯзиши ҳунар ва завқи суханофаринӣ қарор додааст. 



167 

РӮЙХАТИ АДАБИЁТ: 

I. Сарчашмаҳои адабӣ ва таърихӣ:  

1. Айнӣ, С. Намунаи адабиѐти тоҷик [Матн] / С.Айнӣ. – Душанбе: Адиб, 2010. – 

448 с. 

2. Абевардӣ, Анварӣ. Девони Анварии Абевардӣ. Ҷ. 1. Бо эҳтимоми 

Муҳаммадтақии Мударриси Разавӣ [Матн] / Анварии Абевардӣ. – Теҳрон, 

1337. – 508 с. 

3. Абевардӣ, Анварӣ. Девони Анварии Абевардӣ. Ҷ. 2. Бо эҳтимоми 

Муҳаммадтақии Мударриси Разавӣ [Матн] / Анварии Абевардӣ. – Теҳрон, 

1340. – 508 с. 

4. Аснод ва номаҳои таърихӣ. (Аз авоили давраҳои исломӣ то авохири аҳди шоҳ 

Исмоили Сафавӣ). Таълифи Сайид Алӣ Муяди Собитӣ [Матн] / Аснод ва 

номаҳои таърихӣ. – Теҳрон: Нашри Китобхонаи Таҳвурӣ, 1346. – 462 с.  

5. Бухороӣ, Амъақ. Девони Амақии Бухороӣ. Бо муқобала ва тасҳеҳу муқаддима 

ва ҷамъоварии Саид Нафисӣ [Матн] / Амъақии Бухороӣ. –Теҳрон: Интишороти 

китобфурӯшии Фурӯғӣ, 1339. – 227 с. 

6. Бухороӣ, Муҳаммад Авфӣ. Лубоб-ул-албоб. Бо тасҳеҳоти ҷадиду ҳавошӣ ва 

таълиқоти комил бо кӯшиши Саид Нафисӣ [Матн] / Муҳаммад Авфии Бухороӣ. 

– Теҳрон: Китобфурӯшии Ибни Сино, 1335. – 873 с. 

7. Балхӣ, Унсурӣ. Девони Унсурии Балхӣ. Бо ҳавошӣ ва таълиқоту тароҷиму 

аҳволу фаҳорису луғатнома ва мутақобила бо нусхаҳои хаттӣ ва чопӣ ба 

кӯшиши Сайид Муҳаммад Дабири Сиѐқӣ [Матн] / Унсурии Балхӣ. – Теҳрон: 

Интишороти китобхонаи санонӣ, 1322. – 435 с. 

8. Байҳақӣ, Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайн. Таърихи Байҳақӣ. Таҳиягари 

матн, муаллифи муқаддима, ҳавошӣ ва феҳристҳо Сайфуллоҳи Муллоҷон 

[Матн] / Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ. – Душанбе: Бухоро, 

2014. – 760 с.  

9. Байҳақӣ, Алӣ бини Зайд. Лубоб-ул-ансоб вал алқоб-ул-аъқоб. Муқаддимаи 

Мирайши Наҷафӣ [Матн] / Алӣ бини Зайди Байҳақӣ. –Теҳрон, 1385. – 828 с. 



168 

10. Ватвот, Рашид. Номаҳо. Бо муқаддимаи Қосими Тавсирконӣ [Матн] / Рашиди 

Ватвот. – Теҳрон: Чопхонаи Донишгоҳ, 1338. – 268 с. 

11. Гулшани адаб. Ҷилди 1. [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 1980. – 431 с. 

12. Ғазнавӣ, Саноӣ. Девони Саноии Ғазнавӣ. Бо муқаддима ва ҳавошиву феҳрист, 

бо саъй ва эҳтимоми Мударриси Разавӣ [Матн] / Саноии Ғазнавӣ. – Теҳрон: 

Саноӣ, 1362. – 1227 с. 

13. Ғазнавӣ, Сайид Ҳасан. Девони Сайид Ҳасани Ғазнавӣ. Ба тасҳеҳ ва 

муқаддимаи Сайид Муҳаммадтақии Мударриси Разавӣ [Матн] / Сайид 

Ҳасани Ғазнавӣ. – Теҳрон: Интишороти Асотир, 1328. – 463 с. 

14. Домғонӣ, Манучеҳрӣ. Девони Манучеҳрии Домғонӣ. Ба кӯшиши Сайид 

Муҳаммади Дабири Сиѐқӣ [Матн] / Манучеҳрии Домғонӣ. – Теҳрон: 

Интишороти Заввор, 1375. – 414 с. 

15. Доғистонӣ, Вола. Риѐз-уш-шуаро. Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилди якум. Бо 

муқаддима, тасҳеҳ ва таҳқиқи Муҳсин Ноҷии Насрободӣ [Матн] / Алиқулӣ 

ибни Муҳаммадалӣ Волаи Доғистонӣ. – Душанбе: Офсет, 2018. – 728 с. 

16. Ибни Исмоил, Адиб Собир. Девони Адиб Собири Тирмизӣ. Бо муқаддима ва 

тасҳеҳи Аҳмад Абдуллоев [Матн] / Адиб Собири Тирмизӣ. – Теҳрон: 

Интишороти байналмилалии Алҳудо, 1380. – 393 с. 

17. Ибни Асир. Таърихи комил. Ҷ. 16. Тарҷумаи Ҳошими Ҳоирӣ [Матн] / Ибни 

Асир. – Муассисаи матбуоти илмӣ, 1398. – 305 с. 

18. Исфарангӣ, Сайф. Девони Сайфи Исфарангӣ. Бо тасҳеҳи интиқодии Фарзод 

Ҷаъфарӣ [Матн] / Сайфи Исфарангӣ. – Теҳрон: Пажуҳишгоҳи улуми инсонӣ 

ва мутолиоти фарҳангӣ, 1395. – 905 с. 

19. Ибни Мунаввар, Муҳаммад. Асрор-ут-тавҳид фи мақомоти Абусаид 

Абулхайр. Рисолаи ҳуроия, таълифи Убайдуллоҳ бини Маҳмуди Шошӣ 

маъруф ба Хоҷаи Аҳрор [Матн] / Муҳаммад ибни Мунаввар. – Теҳрон: 

Чопхонаи Фардин ва бародар, 1313. – 343 с. 

20. Кирмонӣ, Афзалуддин Абуҳомид Аҳмад бини Ҳомид. Таърихи Афзал ѐ 

бадеъуззамон фи вақоеи Кирмон. Фароҳамоваранда Маҳдии Баѐнӣ [Матн] / 



169 

Афзалуддин Абуҳомид Аҳмад бини Ҳомиди Кирмонӣ. – Теҳрон: 

Интишороти Донишгоҳ, 1326. – 317 с. 

21. Кайковус, Унсурулмаолӣ. Қобуснома. Таҳия, пешгуфтор ва тавзеҳоти Мирзо 

Муллоаҳмад ва Меҳрӣ Шарифова [Матн] / Унсурулмаолии Кайковус. – 

Душанбе: Маориф, 2016. – 240 с. 

22. Кенжабек, Мирзо. Буюк Термизийлар: Термиз тазкираси. [Матн] / Мирзо 

Кенжабек. – Тошкент: Давлат илмий нашриѐти, 2017. – 528 бет. 

23. Қубодиѐнӣ, Носири Хусрав. Девони ашъор [Матн] / Носири Хусрави 

Қубодиѐнӣ. – Душанбе: Адиб, 2010. – 480 с. 

24. Қубодиѐнӣ, Носири Хусрав. Сафарнома. Муаллифи матни баргардон, 

сарсухан ва тавзеҳот: Ҷонбобоев Суннатулло [Матн] / Носири Хусрави 

Қубодиѐнӣ. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 285 с. 

25. Муставфӣ, Ҳамдуллоҳ. Таърихи гузида. Бо эҳтимоми доктор Абдулҳусайни 

Зарринкӯб [Матн] / Ҳамдуллоҳи Муставфӣ. – Чопхонаи Фирдавсӣ, 1339. – 

816 с. 

26. Муиззӣ, Амир. Девони Амир Муиззӣ. Бо муқаддима ва тасҳеҳи Носири 

Ҳайярӣ [Матн] / Амир Муиззӣ. – Теҳрон:  Нашриѐти Марзбон,  1362. – 791 с. 

27. Низомулмулк. Сиѐсатнома. Ба чоп тайѐркунанда А. Девонақулов [Матн] / 

Низомулмулк. – Душанбе: Адиб, 1989. – 200 с. 

28. Навоӣ, Амир Низомуддин Алишер. Маҷолис-ун-нафоис [Матн] / Амир 

Низомуддин Алишери Навоӣ. – Душанбе: Нашри Мубориз, 2018. – 528 с. 

29. Озар, Лутфалибек. Оташкада. Бо тасҳеҳ, ҳавошӣ ва таълиқи Ҳасани Содоти 

Носирӣ. Дар се муҷаллад. Ҷ. 2. [Матн] / Лутфалибеки Озар. –Теҳрон: Амири 

Кабир, 1338. – 425 с. 

30. Розӣ, Амин Аҳмад. Ҳафт иқлим. Дар се муҷаллад. Бо тасҳеҳ, таълиқот ва 

ҳавошии Сайрмуҳаммад Ризо Тоҳирӣ [Матн] / Амин Аҳмади Розӣ. – Теҳрон, 

1378. – 1829 с. 

31. Рунӣ, Абулфараҷ. Девони Абулфараҷи Рунӣ. Ба тасҳеҳи профессор Чойкин 

Мусташриқ [Матн] / Абулфараҷи Рунӣ. – Теҳрон: Матбааи Шуравӣ, 1304. – 

179 с. 



170 

32. Самарқандӣ, Давлатшоҳ. Тазкират-уш-шуаро. Гузиниши матн, нигориши 

дебочаву тавзеҳот аз Муҳаммад Ансор ва Аъзами Худодод [Матн] / 

Давлатшоҳи Самарқандӣ. – Душанбе: Матбааи Вазорати маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 1999. – 158 с. 

33. Самарқандӣ, Давлатшоҳ. Тазкират-уш-шуаро. Таҳияи Мухлиса Насруллоева 

[Матн] / Давлатшоҳи Самарқандӣ. – Хуҷанд: Ношир, 2015. – 544 с. 

34. Саъди Салмон, Масъуд. Девони Масъуди Саъди Салмон. Муқаддима аз 

Носири Ҳайярӣ [Матн] / Масъуди Саъди Салмон. – Теҳрон: Интишороти 

Гулшанӣ, 1362. – 756 с. 

35. Сафӣ, Мавлоно Фахриддин Алӣ. Латоиф-ут-тавоиф. Тартибдиҳанда ва 

муаллифи сарсухан Ҳ. Саидов [Матн] / Мавлоно, Фахриддин Алии Сафӣ. – 

Душанбе: Ирфон, 1968. – 258 с. 

36. Систонӣ, Фаррухӣ. Девони Фаррухии Систонӣ. Бо муқаддима ва ҳавошӣ ва 

таълиқоту феҳристи аълом ва луғоту муқобалаи нусахи муътабар. Ба 

кӯшиши Муҳаммад Дабири Сиѐқӣ [Матн] / Фаррухии Систонӣ. – Теҳрон: 

Заввор, 1371. – 523 с. 

37. Самарқандӣ, Ҳаким Сӯзанӣ. Девони Ҳаким Сӯзании Самарқандӣ. Тасҳеҳу 

муқаддима ва шарҳу аҳвол ва феҳристи луғот ва таркиботу ҷойҳо бо маонӣ 

ва тафосир аз Носириддин Шоҳ Ҳусайнӣ [Матн] / Ҳаким Сӯзании 

Самарқандӣ. – Теҳрон: Чопхонаи Мусавӣ, 1338. – 502 с.  

38. Таърихи Ибни Халдун. Тарҷумаи Абдулмуҳаммади Оятӣ. Ҷ.4. Муассисаи 

мутолиот ва таҳқиқоти фарҳангӣ [Матн] / Таърихи Ибни Халдун. – Теҳрон: 

Чопхонаи Парчам, 1368. – 864 с. 

39. Тирмизӣ, Адиб Собир. Девони Адиб Собири Тирмизӣ. Бо муқаддима, ҳавошӣ, 

таълиқот ва тароҷими аҳвол ба хомаи шевои Алии Қавим [Матн] / Адиб 

Собири Тирмизӣ. – Теҳрон: Китобфурӯшии Ховар, 1371. – 322 с. 

40. Тирмизӣ, Адиб Собир. Девони Адиб Собири Тирмизӣ. Муқаддима, тасҳеҳ ва 

танқеҳи дуктур Аҳмад Ризо Ялмаҳо [Матн] / Адиб Собири Тирмизӣ. – 

Теҳрон: Интишороти Некхирад, 1385. – 514 с. 



171 

41. Тирмизӣ, Адиб Собир. Девони Адиб Собири Тирмизӣ. Ба тасҳеҳ ва эҳтимоми 

Муҳаммад Алии Носеҳ [Матн] / Адиб Собири Тирмизӣ. – Теҳрон: Илмӣ, 

1343. – 617 с. 

42. Тирмизӣ, Адиб Собир. Осори мунтахаб. Тарт. А. Абдуллоев [Матн] / Адиб 

Собири Тирмизӣ. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 416 с. 

43. Тирмизӣ, Адиб Собир. Девони Адиб Собири Тирмизӣ (Ашъори баргузида). Бо 

тасҳеҳи Аҳмад Абдуллоев. Таҳти назар ва бо дебочаи К.С. Айнӣ [Матн] / 

Адиб Собири Тирмизӣ. – Душанбе: Ирфон, 1983. –  256 с. 

44. Тирмизӣ, Адиб Собир. Ашъори мунтахаб. Бо муқаддимаю луғот ва тасҳеҳи 

Аҳмад Абдуллоев [Матн] / Адиб Собири Тирмизӣ. – Душанбе: Ирфон, 1965. 

– 239 с. 

45. Хондамир. Ҳабиб-ус-сияр. Ҷ. 2. [Матн] / Хондамир. – Теҳрон: Китобфурӯшии 

Хайѐм, 1353. – 824 с. 

46. Хони маънӣ. (Мунтахаби ашъори Анварии Абевардӣ, Адиб Собири Тирмизӣ 

ва Хоқонии Шарвонӣ). Таҳияи матн ва шарҳи луғот аз Шермуҳаммад 

Ёрмуҳаммадов, Ширинбону Ҳаитова, Аҳмад Абдуллоев ва Тоҷибой Султонӣ 

[Матн] / Хони маънӣ. – Душанбе: Адиб, 2011. – 480 с. 

47. Ҳидоят, Ризоқулихон. Маҷмаъ-ул-фусаҳо. Ба кӯшиши Мазоҳири Мусаффо. 

Дар 8 ҷилд. Ҷ.1,2,3. [Матн] / Ризоқулихони Ҳидоят. – Теҳрон, 1339. – 1517 с. 

48. Ҳиравӣ, Азрақӣ. Девони Азрақии Ҳиравӣ. Бо тасҳеҳу муқобала ва 

муқаддимаи Саид Нафисӣ [Матн] / Азрақии Ҳиравӣ. – Теҳрон: 

Китобфурӯшии Заввор, 1336. – 112 с. 

49. Ҳамадонӣ, Рашидуддин Фазлуллоҳ. Ҷомеъ-ут-таворих (Таърихи Оли Салҷуқ). 

Мусаҳҳеҳ Муҳаммади Равшан [Матн] / Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ. 

– Теҳрон: Роѐнаи қоимияи Исфаҳон, 1386. – 334 с. 

50. Ҷабалӣ, Абдулвосеъ. Девони Абдулвосеи Ҷабалӣ. Бо эҳтимому тасҳеҳ ва 

таълиқи Забеҳуллоҳ Сафо [Матн] / Абдулвосеи Ҷабалӣ. – Теҳрон: 

Интишороти Амири Кабир, 1361. – 728 с. 

51. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Баҳористон. Бо муқаддима ва тасҳеҳи А. Афсаҳзод [Матн] 

/ Абдураҳмони Ҷомӣ. – Душанбе, 1987. – 139 с.  



172 

52. Ҷувайнӣ, Алоуддин Атомалик бини Баҳовиддин Муҳаммад бини Муҳаммад. 

Таърихи ҷаҳонкушо. Дар таърихи Хоразмшоҳиѐн. Ҷилди 2. Саъй ва 

эҳтимому тасҳеҳи Муҳаммад бини Абдулваҳҳоби Қазвинӣ [Матн] / 

Алоуддин Атомалик бини Баҳовиддин Муҳаммад бини Муҳаммади 

Ҷувайнӣ. – Лондон, 1912. – 358 с. 

53. Шаҳристонӣ, Муҳаммад. Мусориат-ул-фалосафа. Таҳқиқу тақдими Суҳайр 

Муҳаммади Мухтор. Табъи аввал [Матн] / Муҳаммад Шаҳристонӣ. – Лубнон: 

Дор-ул-кутуби Бейрут, 1976/1396 ҳ. 

54. Шарвонӣ, Хоқонӣ. Девони Хоқонии Шарвонӣ. Ба тасҳеҳу таҳшия ва 

таълиқоти Алӣ Абдурасулӣ [Матн] / Хоқонии Шарвонӣ. – Теҳрон: Ширкати 

чопхонаи саодат, 1316. – 979 с. 

55. Шерозӣ, Ҳофиз. Мунтахаби девон. Тартибдиҳанда ва муҳаррир Х.М. 

Мирзозода [Матн] / Ҳофизи Шерозӣ. – Сталинобод: Нашриѐти давлатии 

Тоҷикистон, 1957. – 581 с. 

 

II. Осори илмию таҳқиқотӣ: 

56. Абдуллоев, А. Адиб Собири Тирмизӣ. (Замон, ҳаѐт ва эҷодиѐти ӯ) [Матн] / А. 

Абдуллоев. – Душанбе: Дониш, 1969. – 190 с. 

57. Абдуллоев, А. Адабиѐти форсу тоҷик дар нимаи аввали асри XI [Матн] / А. 

Абдуллоев. – Душанбе: Дониш, 1979. – 282 с. 

58. Абдуллоев, А. Адабиѐти форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XI ва асри XII 

[Матн] / А.Абдуллоев, С. Саъдиев. – Душанбе: Дониш, 1986. – 258 с. 

59. Абдуллоев, А. Адиб Собири Тирмизӣ: Ҳаѐт ва эҷодиѐт. Барои бачагони синни 

миѐна ва калони мактабӣ [Матн] / А.Абдуллоев. – Душанбе: Маориф, 1983. – 

208 с. 

60. Акимушкин, О.Ф. К вопросу традиции жанра искусственной касыды в 

персидской поэзии [Текст] /О.Ф. Акимушкин // Иран. – М.: Наука, 1971. – С. 

158-166. 

61. Агаджанов, С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX-XIII вв 

[Текст] / С.Г. Агаджанов. – Ашхабад: Ылым, 1969. – 294 с. 



173 

62. Агаджанов, С.Г. Государство Сельджукидов в Средняя Азия IX-XII вв. 

[Текст] / С.Г. Агаджанов. – М.: Наука, 1991. – 303 с. 

63. Алимардонов, А. Тарҳрезии ғазал дар замони оли Сомон / Сомониѐн ва эҳѐи 

тамаддуни форсӣ-тоҷикӣ [Матн] / А. Алимардонов. – Душанбе: Пайванд, 1998. 

– С. 432-455. 

64. Афсаҳзод, А. Ҷомӣ-шоири ғазалсаро [Матн] / А. Афсаҳзод. – Душанбе: 

Маориф, 1989. – 256 с. 

65. Афсаҳзод, А. Шаклу вазни ашъори Мирзо Турсунзода / Суннатҳои устувор ва 

навпардозиҳои эҷодкор [Матн] / А. Афсаҳзод. – Душанбе: Дониш, 1989. – С. 

231-244. 

66. Аминӣ, Алишер Файзуллоҳ. Шеъри маснуъ ва оғози рушди он дар адабиѐти 

форсу тоҷик (асрҳои XI-XII) [Матн] Аминӣ, Алишер Файзуллоҳ. – Душанбе: 

Абдураҳмон-Р, 2022. – 288 саҳ. 

67. Атомуҳаммад, Родманиш. Радиф ва танаввуъу тафаннуни он дар ғазалҳои 

Саноӣ [Матн] / Атомуҳаммади Родманиш // Солномаи илмӣ-пажуҳишӣ, 

ковишнома, соли даҳум, 1388, шумораи 18. 

68. Бобоев, Ю. Назарияи адабиѐт [Матн] / Асосҳои шеъри тоҷикӣ / Ю.Бобоев. – 

Душанбе: Маориф, 1987. – С. 171-179. 

69. Бартольд, В.В. Туркистан в эпоху мангольского нашествия // Сочинения.-Т.1. 

[Текст] /В.В. Бартольд. – М.: Издательство восточной литературы, 1960. – С. 

45-600. 

70. Брагинский, И.С. Из истории персидской и таджикской литератур [Матн] / 

И.С. Брагинский. – М.: Наука, 1976. – 522 с. 

71. Браун, Э. Таърихи адабиѐти Эрон. Тарҷума, ҳавошӣ ва таълиқоти Алӣ Пошо 

Солеҳ. Ҷ.2. Чопи аввал [Матн] / Э. Браун. – Теҳрон: Амири Кабир, 1358. – 1146 

с. 

72. Бертелс, Е.Э. Таърихи адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ [Матн] / Е.Э.Бертелс. – 

Душанбе: Эр-граф, 2015. – 584 с. 

73. Буслиев, Р. В. Религиозно - политическая история Нишопура в ХI веке// 

Мусульманский мир [Матн] / Р. В. Буслиев. – М.: Наука, 1981. – 89-110 с. 



174 

74.  Босворт, К. Н. Нашествие варваров:появление турок в мусульманском мире 

[Матн] // Мусульманский мир 950-1150 гг./ К. Н. Босворт. – М.: Наука, 1981. – 

С. 20-35. 

75. Ватвот, Рашидуддин. Девон ва Ҳадоиқ-с-сеҳр фи дақоиқ-уш-шеър. Бо 

муқаддима ва муқобалаву тасҳеҳи Саид Нафисӣ [Матн] / Рашидуддини 

Ватвот. – Теҳрон: Чопхонаи Рангин, 1339. – 737 с. 

76. Гончаров, Б.П. Поэтика Маяковского: лирический герой послеоктябрьской 

поэзии и пути его художественного утверждения [Текст] / Б. П. Гончаров. – 

Москва: Наука,1983. – 351 с. 

77. Гончаров, Б.П. Анализ поэтического произведения [Текст] / Б.П. Гончаров. – 

Москва: Знание, 1987. – 62 с. 

78. Гордлевский, В.А. Государство Сельджукидов Малой Азии // Избранные 

сочинения. [Текст] /В.А. Гордлевский. – М.: Изд-во вост. лит., 1960. – 550 с. 

79. Ғафуров, Б.Г. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миѐна ва давраи 

нав [Матн] / Б.Г. Ғафуров. – Душанбе: Дониш, 2008. – 870 с. 

80. Давронов, С. Вазни ашъори Абулқосим Лоҳутӣ [Матн] / С. Давронов. –

Душанбе: Дониш, 1974. – 164 с. 

81. Давронов, С. Омӯзиши вазни шеъри тоҷикӣ [Матн] / С. Давронов. –Душанбе: 

Маориф, 1992. – 176 с.  

82. Давронов, С. Сохти шеъри тоҷикӣ [Матн] / С.Давронов. – Душанбе: Ирфон, 

1976. – 25 с. 

83. Давлатов, М. Ғазал ва анъанаи он дар эҷодиѐти устод Абулқосим Лоҳутӣ 

[Матн] / М. Давлатов. – Душанбе: Дониш, 1973. – 190 с. 

84. Ёрмуҳаммадов, Ш. Жанри қитъа дар эҷодиѐти Анварии Абевардӣ. Рисолаи 

номзадӣ [Матн] / Ш. Ёрмуҳаммадов. – Душанбе, 2000.-166 с. 

85. Жирмунский, В. Рифма, еѐ история и теория [Матн] / В. Жирмунский. –

Петроград: Академия, 1923. – 337 с. 

86. Жирмунский, В.М. Композиция лирических стихотворений.-Теория стиха 

[Текст] / В.М. Жирмунский. – Л.: Советский писатель, 1975. – 664 с. 

87. Зеҳнӣ, Т. Санъати сухан  [Матн] / Т. Зеҳнӣ. – Душанбе: Маориф, 1992. – 302 с. 



175 

88. Зеҳнӣ, Т. Санъатҳои бадеӣ дар шеъри тоҷикӣ [Матн] / Т. Зеҳнӣ. –Душанбе: 

Ирфон, 1960. – 259 с. 

89. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла [Матн] / Абдулҳусайни 

Зарринкӯб. – Теҳрон: Интишороти илмӣ ва фарҳангӣ,1372. – 475 с. 

90. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Ошноӣ бо нақди адабӣ [Матн] / Абдулҳусайни 

Зарринкӯб. – Теҳрон: Сӯзан, 1374. – 508 с. 

91. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Сайре дар шеъри форсӣ [Матн] / Абдулҳусайни 

Зарринкӯб. – Теҳрон: Интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1371. – 600 с. 

92. Заходер, Б.Н. Хорасан и образование государство Сельджукидов [Текст] / Б.Н. 

Заходер.// Вопросы истории, 1945. – №5-6. – С. 119-141. 

93. Икромов, И. Мақоми Анварӣ дар таърих ва инкишофи жанри қасида [Матн] / 

И.Икромов. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 224 с. 

94. Имомзода, М. Қаробати авзони арузӣ бо муҳтавои ғазал дар ашъори 

Муҳаммад Ғоиб [Матн] / М. Имомзода, М. Нарзиқул // Паѐми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Маркази тарбу нашр, 

баргардон ва тарҷума, 2019. – №1. – С. 196-203. 

95. Крымский, А.Е. Истории Персии еѐ литературы и дервишской теософии.-Т.1, 

№2 [Текст] / А.Е. Крымский. – М.: Типография А.Я. Нироенберга, 1914. – 569 

с. 

96. Комѐр, Тақии Воҳидиѐн. Фунун ва саноеи адабӣ. Муаллифи сарсухану 

тавзеҳот ва ҳозиркунандагони чоп У. Тоиров ва С. Сайдалӣ [Матн] / Тақии 

Воҳидиѐни Комѐр. – Душанбе: Нашриѐти Академияи илмҳо, 1993. – 51 с. 

97. Кадканӣ, Шафеии Муҳаммадризо. Сувари хаѐл дар шеъри форсӣ [Матн] / 

Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ. – Теҳрон: Интишороти нил, 1308. – 588 с. 

98. Кадканӣ, Шафеӣ. Мусиқии шеър [Матн] / Шафеии Кадканӣ. – Теҳрон: Огоҳ, 

1373. – 680 с. 

99. Кошифӣ, Ҳусайн Воиз. Бадоеъ - ул - афкор. Муаллифони сарсухан ва 

ҳозиркунандагони чоп Убатулло Тоиров ва Азиз Ҳафизов [Матн] / Ҳусайн 

Воизи Кошифӣ. – Душанбе: Ҳумо, 2006. – 232 с. 



176 

100. Камол, А. Қасида дар осори Рӯдакӣ [Матн] / А. Камол // Дирӯз ва имрӯз. 

(Маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 4-10. 

101. Казакова, У. Қасида ва суннатҳои қасидасароӣ дар адабиѐти форсу тоҷик 

(қарнҳои XIII-XIV) [Матн] / У. Казакова. – Душанбе: ҶДМ Илм, 2017. – 368 с. 

102. Каэн, К. Кочевники и оседлые в средневековом мусульманском мире. // 

Мусульманский мир. 950-1150 гг. [Текст] / К. Каэн. – М.:Наука, 1981. – 111-

123 с. 

103. Карамӣ, Муҳаммад Ҳусайн. Баррасии мизон, таъсири муҳтавои ашъор бар 

интихоби вазн дар қасоиди форсии пеш аз муғул [Матн] / Муҳаммад 

Ҳусайни Карамӣ, Муҳаммад Муродӣ // Маҷаллаи фунуни адабӣ (илмӣ-

пажуҳишӣ), соли 1395, шумораи 4. – С. 17-32. 

104. Мирхонд. Равзат-ус-сафо. Бо таҳзибу талхис аз доктор Аббоси Зарѐб.Ҷ. 4,5,6 

[Матн] / Мирхонд. – Теҳрон: Чопхонаи Маҳорат, 1362. – С. 534-1362. 

105. Мунтахаби «Тарҷумон-ул-балоға» ва «Ҳадоиқ-ус-сеҳр». Таҳияи матн ва 

тавзеҳоти Х. Шарифов [Матн] / «Тарҷумон-ул-балоға» ва «Ҳадоиқ-ус-сеҳр». 

– Душанбе: Дониш, 1987. – 144 с. 

106. Муллоҷон, Сайфуллоҳ. «Таърихи Масъудӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ. Муруре 

пиромуни сохтори идорӣ ва русумоти дарбори Ғазнавиѐн [Матн] / 

Сайфуллоҳи Муллоҷон.–Душанбе: Ирфон, 2013. – 240 с.  

107. Мирзоев, А. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои Х-ХV [Матн] / А. 

Мирзоев. – Сталинобод: Нашр. давл. Тоҷ., 1957. – 76 с. 

108. Мирзозода, Х. Луғати мухтасари истилоҳоти адабиѐтшиносӣ [Матн] / 

Х.Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1992. – 240 с. 

109. Мирзозода, Х. Таърихи адабиѐти тоҷик.-Китоби I.(II) [Матн] / Х. Мирзозода. 

– Душанбе: Маориф, 1989. – 420 с. 

110. Мусулмониѐн, Р. Назарияи адабиѐт [Матн] / Р. Мусулмониѐн. –Душанбе: 

Маориф, 1990. – 240 с. 

111. Мусулмонқулов, Р. Назарияи ҷинсҳо ва жанрҳои адабӣ [Матн] / Р. 

Мусулмонқулов. – Душанбе: Маориф , 1987. – 88 с. 



177 

112. Мусулмонқулов, Р. Мафҳуми «қасида» дар сарчашмаҳои назарии асрҳои 11-

15 [Матн] / Р. Мусулмонқулов // Ахбороти АФ РСС Тоҷикистон. Шуъбаи 

фанҳои ҷамъиятӣ, 1999. – №4. – С. 57-75. 

113. Мусулманқулов, Р. Асрори сухан [Матн] / Р.Мусулманқулов. – Душанбе: 

Ирфон, 1980. – 151 с. 

114. Муътаман, Зайнулобиддин. Таҳаввули шеъри форсӣ [Матн] / 

Зайнулобиддини Муътаман. – Теҳрон: Интишороти Зуҳурӣ, 1339. – 414 с. 

115. Муътаман, Зайнулобиддин. Шеър ва адаби форсӣ [Матн] / Зайнулобиддини 

Муътаман.  – Теҳрон: Интишороти Афшорӣ,  1334. –  244 с. 

116. Маҳдӣ, Ҳамидӣ. Биҳишти сухан [Матн] / Маҳдии Ҳамидӣ. – Теҳрон: Амири 

Кабир, 1370. – 740 с. 

117. Муҳиддинова, Д. Муҳаммадҳусайни Ҳоҷӣ ва поэтикаи ғазалиѐти ӯ [Матн] / 

Д. Муҳиддинова. – Душанбе: Истеъдод, 2011. – 160 с. 

118. Муллоаҳмадов, М. Фаррухии Систонӣ [Матн]  / М. Муллоаҳмадов. – 

Душанбе: Дониш, 1978. – 141 с. 

119. Маҳҷуб, Муҳаммадҷаъфар. Сабки хуросонӣ дар шеъри форсӣ (Баррасии 

мухтассоти сабкии шеъри форсӣ аз оғози зуҳур то поѐни қарни панҷуми 

ҳиҷрӣ) [Матн] / Муҳаммадҷаъфари Маҳҷуб. – Теҳрон: Нашриѐти Созмон, 

1346. – 675 с. 

120. Минавӣ, Муҷтабо. Рисолае дар боби авзони шеъри арабӣ ва форсӣ [Матн] / 

Муҷтабо Минавӣ // Донишкадаи адабиѐт ва улуми инсонӣ, соли нуҳум, 1341, 

шумораи 3.  

121. Маҳдитаддин, Ҳусайн Оқоҳусайнӣ. Зарурати тасҳеҳи муҷаддади Адиб 

Собири Тирмизӣ [Матн] / Маҳдитаддин, Ҳусайн Оқоҳусайнӣ, Аҳмад Ризо 

Ялмаҳо // Маҷаллаи илмӣ-пажуҳишии донишкадаи адабиѐт ва улуми инсонӣ, 

соли 1383, шумораи 38. – С. 31-48. 

122. Муллоҷонов, Ш. Устод Шаҳобиддин Собири Тирмизӣ [Матн] / Ш. 

Муллоҷонов // Шарқи Сурх, №3, 1946. – С. 38-39. 

123. Нарзиқул, М. Вазни шеъри тоҷикӣ [Матн] / М. Нарзиқул. – Душанбе: Мега-

принт, 2021. – 144 с. 



178 

124. Нарзиқул, М. Авзони ашъори Рӯдакӣ [Матн] / М. Нарзиқул. – Душанбе: 

Сино, 2011. – 131 с. 

125. Нарзиқул, М. Басомад ва зебоишиносии авзони ғазалиѐти Шайх Ироқӣ 

[Матн] / М. Нарзиқул // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи 

илмӣ). – Душанбе: Сино, 2015. – №4/1 (159). – С. 135-145. 

126. Нарзиқул, М. Басомади авзон ва зебоишиносии ғазалиѐти Баноии Ҳиравӣ 

[Матн] / М. Нарзиқул, А. Ҳақпараст // Паѐми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2016. – №4/6 (212). – С. 147-

161. 

127. Низомов, М. Масъалаҳои поэтикаи ғазалиѐти Фаридуддини Аттор. Рисолаи 

номзадӣ [Матн] / М. Низомов. – Душанбе, 2002. – 185 с. 

128. Нафисӣ, Саид. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ. Дар ду 

ҷилд.  Ҷ.1. [Матн] / Саид Нафисӣ. – Теҳрон: Меҳан, 1344. – 644 с. 

129. Нафисӣ, Саид. Адиб Собири Тирмизӣ [Матн] / Саид Нафисӣ // Армуғон, 

соли 1301, шумораҳои 5,6,7. 

130. Нуъмонӣ, Шиблӣ. Шеър-ул-аҷам. Ҷилди аввал ва дуюм [Матн] / Шиблии 

Нуъмонӣ. – Душанбе: ДДОТ, 2016. – 544 с. 

131. Нуъмонӣ, Шиблӣ. Шеър-ул-аҷам. Ҷилди севум, чаҳорум ва панҷум [Матн] / 

Шиблии Нуъмонӣ. – Душанбе: ДДОТ, 2016. – 576 с. 

132. Ровандӣ, Муҳаммад Роҳат-ус-судур ва оят-ус-сурур. Дар таърихи Оли 

Салҷуқ. Бо саъй ва тасҳеҳи Муҳаммад Иқбол ва ҳавошию фаҳориси Муҷтабо 

Минавӣ [Матн] / Ровандӣ, Муҳаммад. – Теҳрон: Амири Кабир, 1364. – 575 с. 

133. Рейснер, М.Л. Эволюция классической газели на форси [Текст] / Х-ХIIIвв. / 

М.Л. Рейснер. – М.: Наука, 1989. – 221 с. 

134. Рейснер, М.Л. Персидская касыда в домонгольский период [Текст] / Х 

начало ХIII века / Автореф.дис.на соиск.уч.степ.док. филол. наук / М.Л. 

Рейснер. – М.: Наука, 1996. – 35 с. 

135. Рейснер, М.Л. Персидская лироэпическая поэзия Х- начало ХIII века 

(Генезис и эволюция классической касиды) [Текст] / М.Л. Рейснер. – М.: 

Наталис, 2006. – 423 с.  



179 

136. Росляков, А.А. Первые Сельджукиды [Текст] / А.А. Росляков // Известия, 

Туркменского филиала АН СССР, 1951.-№3. -С. 44-51. 

137. Росляков, А.А. Краткий очерк истории Туркменистана [Текст] / А.А. 

Росляков. – Туркменгосиздат, 1956. – 194 с. 

138. Раҳмонов, М. Қасидаи ҳикматию ахлоқӣ дар адабиѐти форсу тоҷик (асрҳои 

Х-ХV) [Матн] / М. Раҳмонов. – Душанбе, 2002. – 212 с. 

139. Ризозода, Шафақ, Таърихи адабиѐти форсӣ. Зери назари Эҳсони Ёршотир 

[Матн] / Шафақ, Ризозода. – Теҳрон, 1337. – 361 с. 

140. Рипка, Ян. Таърихи адабиѐти Эрон. Тарҷумаи Исо Шаҳобӣ [Матн] / 

Ян.Рипка. – Теҳрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1384. – 646 с. 

141. Рене, Гарсия. Императури саҳронавардон. Тарҷумаи Абдулҳасани Майкада 

[Матн] / Рене Гарсия. – Теҳрон: Ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 

1353. – 1012 с. 

142. Розӣ, Қайси Шамс. Ал-муъҷам фи маойири ашъор-ил-Аҷам. Муаллифи 

сарсухан ва хозиркунандаи чоп Урватулло Тоиров [Матн] / Шамси Қайси 

Розӣ. – Душанбе: Адиб, 1991. – 464 с. 

143. Сирус, Б. Арузи тоҷикӣ [Матн] / Б. Сирус. – Душанбе: Нашр.давл. Тоҷ., 1963. 

– 287 с. 

144. Сирус, Б. Қофия дар назми тоҷик [Матн] / Б. Сирус. – Сталинобод: Нашр. 

давл. Тоҷ., 1955. – 186 с. 

145. Сирус, Б. Назарияи нави қофиябандӣ дар назми тоҷик [Матн] / Б. Сирус. – 

Душанбе: Ирфон, 1972. – 47 с. 

146. Сабур, Дороюш. Офоқи ғазали форсӣ (Пажуҳиши интиқодӣ дар таҳаввули 

ғазал ва тағаззул аз оғоз то имрӯз) [Матн] / Дороюши Сабур. – Теҳрон: 

Гуфтор, 1370. – 611 с. 

147. Самарқандӣ, Низомии Арузӣ. Чаҳор мақола. Мураттиб, муаллифони 

сарсухан ва ҳозиркунандагони чоп Х. Шарипов, У. Тоиров [Матн] / Низомии 

Арузии Самарқандӣ.– Душанбе: Ирфон, 1986. – 160 с.  

148. Солеҳов, М. Аруз ва омӯзиши он [Матн] / М. Солеҳов. – Душанбе: Илм ва 

адаб, 2005. – 107 с. 



180 

149. Саидов, С. Каломи бадеъ [Матн] / С. Саидов. – Душанбе: Ирфон, 2012. –134 с. 

150. Саидов, С. Назарияи адабиѐт  [Матн]  / С. Саидов. – Душанбе,  2011.  – 200 с. 

151. Саидов, С. Таърихи адабиѐти тоҷик (асрҳои ХI- ХII) [Матн] / С. Саидов, А. 

Мирзоалиева, Б.Ҳабибуллоев. – Душанбе: ДДОТ, 2015. – 318 с. 

152. Сафо, Забеҳулло. Таърихи адабиѐти Эрон. Ҷ.2. Таҳия ва тавзеҳоти Имронов 

С., Мақсудов Б. Бо пешгуфтори Худоӣ Шарифов [Матн] / Забеҳуллоҳ Сафо. 

– Душанбе: 2003. – 318 с. 

153. Сафо, Забеҳуллоҳ. Таърихи татаввури назм ва насри форсӣ. Чопи сеюм 

[Матн] / Забеҳуллоҳ Сафо. – Теҳрон, 1334. – 98 с. 

154. Сафо, Забеҳуллоҳ. Таърихи улум ва адабиѐти Эрон. Чопи аввал [Матн] / 

Забеҳуллоҳ Сафо. – Теҳрон, 1347. – 218 с. 

155. Сафо, Забеҳуллоҳ. Ганҷи сухан. Ҷ.1. [Матн] / / Забеҳуллоҳ Сафо. –Теҳрон: 

Чопи офсет рушдия, 1339. – 329 с. 

156. Самадов, Т. Анварӣ ва ғазалиѐти ӯ [Матн] / Т. Самадов. – Душанбе: Дониш, 

1988. – 164 с. 

157. Тӯсӣ, Насируддин. Меъѐр-ул-ашъор [Матн] / Насируддини Тӯсӣ. – Душанбе: 

Ориѐно, 1992. – 152 с. 

158. Табрезӣ, Воҳид. Ҷамъи мухтасар. Бо саъй ва эҳтимоми А. Бертелс [Матн] / 

Воҳиди Табрезӣ. – Москва: Ховар, 1959. – 117 с. 

159. Тоиров, У. Офтобе дар миѐни сояе. Қисми 1. [Матн] / У. Тоиров. –Душанбе: 

Сино, 1999. – 164 с. 

160. Тоиров, У. Офтобе дар миѐни сояе. Қисми 2. [Матн] / У. Тоиров. –Душанбе: 

Сино, 1999. – 134 с. 

161. Тоиров, У. Фарҳанги истилоҳоти арузи Аҷам [Матн] / У. Тоиров. – Душанбе: 

Маориф, 1991. – 560 с. 

162. Табаров, С. Вазни ашъори Пайрав Сулаймонӣ [Матн] / Табаров С. Пайрав 

Сулаймонӣ. – Душанбе: Ирфон, 1962. – С. 378-387. 

163. Тоиров, У. Каломи манзум [Матн] / У. Тоиров, Б. Ибодов, Ш. Тоиров . – 

Душанбе: Шарқи озод, 2005. – 456 с. 



181 

164. Тоиров, У. Касыда в персидко-таджикской классической литературе. [Текст] 

/ Автореф.дис.на соиск.уч.степ.канд. филол. наук / У. Тоиров. – Душанбе, 

1990. – 21 с. 

165. Тағоймуродов, Р. Амир Хусрави Деҳлавӣ ва такмили авзони ғазал [Матн] / Р. 

Тағоймуродов. – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 208 с. 

166. Фароҳӣ, Абунаср. Нисоб-ул-сибѐн. Таҳияи Саидамир Аминзода, Муқимаи 

Алламурод [Матн] / Абунасри Фароҳӣ.- Душанбе, 1993.-24 с. 

167. Фурӯзонфар, Бадеъуззамон. Мабоҳисе аз таърихи адабиѐти Эрон. Бо 

кӯшиши Иноятуллоҳи Маҷидӣ [Матн] / Бадеъуззамон Фурӯзонфар. – Теҳрон, 

1354. – 412 с. 

168. Фурӯзонфар, Бадеъуззамон. Сухан ва суханварон. Чопи чаҳорум [Матн] / 

Бадеъуззамон Фурӯзонфар.  – Теҳрон:  Интишороти Хоразмӣ, 1369. – 713 с. 

169. Хонларӣ, Парвиз Нотил. Таҳқиқи интиқодӣ дар арузи форсӣ ва чигунагии 

таҳаввули авзони ғазал [Матн] / Парвиз Нотили Хонларӣ. –Теҳрон: 

Интишороти донишгоҳӣ, 1327. – 213 с. 

170. Хонларӣ, Парвиз Нотил. Вазни шеъри форсӣ [Матн] / Парвиз Нотили 

Хонларӣ. – Теҳрон: Интишороти Тӯс, 1367. – 303 с. 

171. Хонларӣ, Парвиз Нотил. Ёддоште дар бораи «Рисолаи аруз»-и мансуб ба 

Адиб Собир ѐ Рашиди Ватвот [Матн] / Парвиз Нотили Хонларӣ // 

Донишкадаи адабиѐт ва улуми инсонӣ, соли даҳум, 1341, шумораи 1. 

172. Ҳусайнӣ, Атоулло Маҳмуд. Бадоеъ-ус-саноеъ. Бо сарсухан, тавзеҳот ва 

таҳрири Р. Мусулмонқулов [Матн] / Атоулло Ҳусайнӣ. – Душанбе: Ирфон, 

1974. – 221 с. 

173. Ҳодизода, Р. Адабиѐти асри ХII (давраи ҳокимияти салҷуқиҳо) // Адабиѐти 

форсу тоҷик дар асрҳои ХII-ХIV. Қисми якум [Матн] / Р. Ҳодизода. – 

Душанбе: Дониш, 1976. – С. 39-120. 

174. Ҳакимов, А. Аз ғазал то шеъри озод [Матн] / А. Ҳакимов // Садои Шарқ. – 

1975. – №12. – С. 27-36. 

175. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор. Ҷ. 8. Рисолаи аруз [Матн] / Абдураҳмони Ҷомӣ. – 

Душанбе: Адиб, 1990. – С. 151-2004. 



182 

176. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор. Ҷ. 8. Рисолаи қофия [Матн] / Абдураҳмони Ҷомӣ. – 

Душанбе: Адиб, 1990. – С. 133-150. 

177. Шамисо, Сирус. Сайри ғазал дар шеъри форсӣ.Чопи сеюм [Матн] / Сируси 

Шамисо. – Теҳрон: Интишороти Фирдавс, 1370. – 312 с. 

178. Шамисо, Сирус. Куллиѐти сабкшиносӣ [Матн] / Сируси Шамисо.–Душанбе: 

ДДОТ, 2017. – 259 с. 

179. Шарҳи сӣ қасидаи Носири Хусрав. Бо эҳтимоми дуктур Маҳдии Муҳаққиқ 

[Матн] / Шарҳи сӣ қасидаи Носири Хусрав. – Интишороти Тус, 1369. 

180. Шарифов, Х. Каломи бадеъ [Матн] / Х. Шарифов. – Душанбе: Маориф, 1991. 

– 160 с. 

181. Шарифов Х. Суннатҳои адабӣ [Матн] / Х. Шарифов // Маҷмуаи мақолаҳо. – 

Душанбе: Деваштич, 2007. 

182. Шарифов, Х. Назмшиносӣ [Матн] / Х. Шарифов, У.Тоиров. – Душанбе: 

Ҳумо, 2005. – 378 с. 

183. Шоев, А. Рӯзгор ва осори Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ [Матн] / А. Шоев. – 

Душанбе: Ирфон, 2017. – 160 с. 

184. Шарифов, Х. Функсияи маърифатии қасида дар адабиѐти тоҷик [Матн] / Х. 

Шарифов // Ёдбуди устод Рӯдакӣ (маҷмуи мақолаҳо). – Душанбе: Дониш, 

1978. – С. 103-111. 

185. Эте, Э. Таърихи адабиѐти форсӣ. Тарҷума ва ҳавошии Ризозода Шафақ. Чопи 

дуюм [Матн] / Э.  Эте. – Теҳрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1357. –  

361 с. 

186. Яғмоӣ, Ҳабиб. Илми қофия [Матн] / Ҳабиб Яғмоӣ. – Теҳрон: Чопи офсет 

рашидия, 1340. – 32 с. 

187. Якубовский, А.Ю. Сельджукское движение и туркмены в XI в. [Текст] / 

А.Ю. Якубовский // Известия АН СССР. – Отд. общ. Наук, М., 1937, №4. – 

221-246 с. 

188. Ялмаҳо, Аҳмад Ризо. Таъсири Ҳофиз аз Адиб Собири Тирмизӣ [Матн] / 

Аҳмад Ризо Ялмаҳо // Ҳофизшиносӣ, соли 1386, шумораи 47. 

 



183 

III. Энсиклопедияҳо: 

189. Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тоҷик. Дар се ҷилд.- Ҷ.3.-Душанбе: 

Сарредакс. илмии энсик. сов. тоҷ., 1998.- 514 с.  

 

IV.Фарҳангу луғатҳо: 

190. Ғиѐсиддин, Муҳаммад. Ғиѐс-ул-луғот. Таҳияи матн ва пешгуфтор, мулҳақот, 

тавзеҳот ва феҳристи А. Нуров. Ҷилди 1. / Муҳаммад Ғиѐсиддин. – Душанбе: 

Адиб, 1987. – 480 с. 

191. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1 / Фарҳанги забони тоҷикӣ. – Москва: Советская 

энциклопедия, 1969. – 951 с. 

192. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 2 / Фарҳанги забони тоҷикӣ. – Москва: Советская 

энциклопедия, 1969. – 947 с. 

193. Деҳхудо, Алиакбар. Луғатнома. Ҷ. 25 / Алиакбари Деҳхудо. – Теҳрон: 

Ширкати чопии офсет гулшан, 1342. 

 

V.Сомонаҳои интернетӣ: 

194. http://farhangoadabeirani.blogsky.com 

195. www.noormags.ir › view › articlepage  

196. library.tebyan.net 

197. elmnet.ir › article › 

198. ensani.ir › article  

199. www.iketab.com 

200. daneshresan.com › article › 

201. www.sid.ir › journal 

 

 

 

 

 

 

http://farhangoadabeirani.blogsky.com/
http://www.iketab.com/
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116033
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116033


184 

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА-и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:  

[1-М]. Мерганзода, М. Б. Санъати ташбеҳ дар ашъори Адиб Собири Тирмизӣ 

[Матн] / М.Б. Мерганзода // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 

илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – №4/6. – С.195-198.  

[2-М]. Мерганзода, М. Б. Авзони қасоиди Адиб Собири Тирмизӣ [Матн] / М.Б. 

Мерганзода // Паѐми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2019. – №3. – С.129-

137. 

[3-М]. Мерганзода, М. Б. Қофия ва анвои он дар осори ғиноии Адиб Собири 

Тирмизӣ [Матн] / М.Б. Мерганзода // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 

Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2020. – №1. – С.83-89. 

[4-М]. Мерганзода, М. Б. Мавқеи радиф дар осори ғиноии Адиб Собири Тирмизӣ 

[Матн] / М.Б. Мерганзода // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 

илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2021. – №1. – С.127-135. 

[5-М]. Мерганзода, М. Б. Таҳқиқи мамдуҳони қасоиди Адиб Собири Тирмизӣ 

[Матн] / М.Б. Мерганзода // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 

илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2022. – №5. – С.259-265.  

[6-М]. Саидов, С., Мерганзода, М.Б. Бадеияти қасидаҳои Адиб Собири Тирмизӣ 

[Матн] / С. Саидов, М.Б. Мерганзода // Суханшиносӣ. – Душанбе, 2022. – 

№3. – С. 155-166. 

 

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ: 

[7-М]. Мерганзода, М. Б. Забон ва сабки баѐни Адиб Собири Тирмизӣ [Матн] / 

М.Б. Мерганзода // Масъалаҳои адабиѐтшиносӣ (маҷмуаи илмӣ). – Душанбе: 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2022. – №1. – С.181-183. 

[8-М]. Мерганзода, М. Б. Мавқеи санъати илтизом дар қасоиди Адиб Собири 

Тирмизӣ [Матн] / М.Б. Мерганзода // Масъалаҳои адабиѐтшиносӣ (маҷмуаи 

илмӣ). – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2022. – №1. – С.184-186. 


