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МУЌАДДИМА 

 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Ќофия ва радиф аз унсурњои хосси сохтори 

шеъри форсии тољикї буда, аз дер боз мавриди таваљљуњи шоирону 

донишмандони соња ќарор гирифтааст. Вале дидгоҳҳо ба мавзуи қофия, 

моҳият ва ҳудуду робитаи он бо моҳияти шеър дар тули таърих гуногун 

будааст. Гурўҳе қофияро унсури муҳимми сохтори шеър донистаанд, гурўҳи 

дигар онро монеае барои баёни озодонаи эҳсосу андеша таъбир кардаанд. 

Тарафдорони ин гуна назарҳои зиддиятнок дар байни шоирону 

донишмандони назарияи шеър дар гузашта ва имрӯз, чи дар Ғарб ва чи дар 

Шарқ, зиёд будаанд. 

Тавре адабиётшинос Шафеии Кадканї иќтибос намудааст, Абуҳилоли 

Аскарӣ чунин фармуда, ки: «ҳар гоҳ бихоҳӣ шеър бигӯйӣ, маониро дар зеҳни 

худ ҳозир кун, вазну қофияи муносибе пайдо кун, зеро баъзе маонӣ дар 

қавофии хоссе ҷой мегиранд ё беҳтар суруда мешаванд» [96, с. 170-171]. 

Шамсиддин Муҳаммад Қайси Розӣ низ ҳамин дастурро тарафдорӣ карда, 

«сухани беқофияро шеър» нашумурдааст, «агарчи мавзун афтад» [22, с. 196]. 

Нақди қофияандеширо аз назар гузаронида, ифроту тафритро дар ин 

боб яксӯ гузошта, метавон беғаразона яқин кард, ки: «агарчи қофия дар 

ҷавҳари шеър нақше надорад, вале дар марҳалаи таъсирбахшӣ ва зебоии он 

нақшҳо дорад» [102, с. 165], ки арзёбии ҷомеи он муҳим ба назар мерасад. Ба 

ин тартиб, таҳқиқ ва арзёбии ҷараёни ташаккулу таҳаввули қофия ва радиф 

дар шеъри тоҷикӣ ва ошкор кардани моҳияти рӯйкарди суханварону 

назарияпардозони шеър ба он пураҳаммият аст. 

Суханварон ва ањли тањќиќ рўйкард ба қофияву радифро муњим 

шинохта, истифодаи њунармандона аз онҳоро мояи ифтихор ва тавонмандї 

ба шумор овардаанд. Бино бар ин, тањќиќи бофт, сохт ва сурати матни шеър, 

ки: «њама ба кашфи мабонии љамолшиносии шеър нозиранд» [97, с. 19], бояд 

дар алоќамандї бо омилњои ташаккул ва тањаввулбахши дохили њавзаи матн 

ва беруни он анљом дода шаванд. Ба ин далел, шинохти комил ва арзёбии 
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сањењи хусусиятњои сохтории шеър дар мабнои шароити таърихию фарњангї 

ва зиндагию фаъолияти њунарии шоирон имконпазир буда, дар ин замина 

тањқиқи назарӣ ва таърихию муқоисавии қофия ва радиф аз мушкилоти 

поэтикаи илмӣ ба ҳисоб меравад. 

Усулан, дар замина биниши таърихї низ дар шинохт ва арзёбии осори 

адабї, аз љумла мундариља ва сурати шеър, муњим буда, дарки таносуби 

комили аносири дигари шаклсоз, мисли ќофияву радиф, ки пањлуи дигари 

сохт ва робитаи аљзои он аст, низ арзишманд ба назар мерасад. Аз ин љињат, 

шинохти таносуби ової дар шеър, ки сурате аз мусиќии он буда, ќофия ва 

радиф шинохта шудааст ва омўзиши назарї ва таърихию муќоисавии ќофия 

ва радиф њамчун унсури муњимми сохтори шеър аз масъалањои муњим ва 

рўзмарраи адабиётшиносї буда, дар ду равиш метавонад анљом пазирад. 

Равиши аввал, ки бунёдаш назарист, метавонад дар заминаи муќоиса ва 

татбиќи андешаву орои назарияпардозони ќофия ва радиф њамроњ бо 

мутолиа ва тањќиќ дар осори фаннии марбут ба ин масъала муяссар шавад. 

Равиши тањќиќи дувум, ки аз аввалї људо нест, ба ошкор кардани 

таъсирпазирии шоирон аз назарияњои мављуд оид ба ќофияву радиф ва 

таљрибаи њунарии онњо вобаста буда, барои њалли бисёре аз мушкилоти 

назарї ва амалї дар ин замина ёрї хоњад кард. 

Равиши дувуми тањќиќ зарурати омўзиш ва арзёбии наќшу љойгоњ ва 

тањаввули ќофия ва радифро дар эљодиёти ин ё он шоир ба миён мегузорад. 

Дар ин росто, таљрибаи назарї ва амалии Абдуррањмони Љомї, наќшу 

љойгоњи ў дар ҷараёни ташаккул ва таҳаввули қофияву радиф ва арзёбии 

ҷомеъи мушкилоти ин ду унсури муњимми сохтори шеър дар заминаи 

таҷрибаи шоирии ӯ пурарзиш мебошад. 

Таљрибаи назарї ва амалии Љомї дар корбасти ќофия ва радиф ўро, 

пеш аз ҳама, њамчун шоири тавоно ва суханшиноси барљаста ба назар 

намоён месозад. Истифодаи ҳунармандонаи қофия ва радиф на фақат 

имконоти ҳунарии шоирро маҳдуд накардааст, балки боиси он шудааст, ки 

ба ин васила, маҷмуаи афкор ва андешаҳои пешбининашуда ба сароҳат баён 
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гардад. Ба ин далел, метавон гуфт, ки қофия ва радиф дар шеъри Ҷомӣ 

василаи бавуҷудоӣ ва истеҳкомёбии тавозуни зеҳнӣ, маънавӣ ва ҳунарӣ буда, 

тахайюлоти шоиронаро камол ва тамомият мебахшад. Илова бар ин, ҷанбаи 

савтии қофия низ дар шеъри Ҷомӣ назаррас буда, маҳсули бо ҳадафи ҳунарӣ 

ба кор гирифтани садоноку њамсадоњои  муштарак мебошад ва хусусияти 

куллии шаклу мундариҷаи шеъри ӯро муайян менамояд. Аз ин љињат, 

омўзиши ин масъала, пеш аз њама, мавќеи назарї ва амалии шоирро дар 

тавсифи илмї ва интихобу корбасти њунармандонаи ќофия ва радиф, аз 

љумла дар ѓазалиёташ, равшан менамояд, ки  таъкид бар ањаммияти мавзуи 

тањќиќ дорад. 

Дараҷаи тањќиќи мавзуъ. Фаъолияти адабї ва тањќиќии Абдуррањмони 

Љомї аз замони зиндагияш диќќати муосирони ӯ, аз љумла Алишери Навої, 

Камолиддини Абдулвосеъ, Абдулѓафури Лорї ва дигаронро ба худ љалб 

карда буд. Дар баъзе тадќиќот, бахусус «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоњи 

Самарќандї, «Маљолис-ун-нафоис»-и Алишери Навої, «Равзат-ул-љаннот фї 

авсофи мадинат-ил-Њирот»-и Муинуддини Исфизорї, «Маљолис-ул-ушшоќ»-

и Њусайни Козургоњї, «Бењрўзу Бањром»-и Камолиддини Биної доир ба 

хусусиятњои умдаи эљодиёти ў, аз љумла дар мавќеи њунарияш, ба таври 

мухтасар ё бо ишорае сухан рафтааст [53, с. 4]. 

Осор ва афкори Љомї дар тули замон мавриди таваљљуњи 

донишмандони Шарќу Ѓарб қарор гирифтааст. Дар ин замина, метавон аз 

таълифоти А.Е. Кримский, Анри Моссе, Эдвард Браун, Е.Э. Бертелс, И.С. 

Брагинский, М.Р. Раљабов, А. Гулиев, Ш. Шомуњаммедов ва дигарон ёд 

кард. Њамчунин, дар ин радиф тањќиќоти муњимме, аз ќабили рисолаи 

Алиасѓари Њикмат «Љомї: мутазаммини тањќиќот дар таърихи ањвол ва 

осори манзуму мансури Хотамушшуаро Нуриддин Абдуррањмони Љомї» 

[179], Е.Э. Бертелс «Љомї» [68], С. Айнї «Алишери Навої» [49], муќаддимаи 

Њошими Разї бар «Девони комили Љомї» [9], Аълохон Афсањзод «Рўзгор ва 

осори Абдуррањмони Љомї» [53], «Лирикаи Абдуррањмони Љомї» [57] ва 
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ѓайрањо дар љомишиносї љойгоњи хос дошта, дар ин осор ишоратњое доир ба 

афкори адабии шоир, аз љумла ќофия ва радиф, ба назар мерасанд. 

Бахусус, ќисматњои «Авзои илмї», «Чигунагии авзои адабї», «Шеъру 

шоирї дар ин ќарн», «Шаклњои шеър» ва «Сабк ва шеъру шоирии Љомї» дар 

муќаддимаи ба «Девони комили Љомї» навиштаи Њошими Разї ба таври 

мухтасар нуктањои муњиммеро дар шинохти афкори назарї ва њунарии шоир 

дар бар мегиранд. 

Нахустин таълифе, ки дар он андешањои Љомї дар бораи шеъру шоирї 

дар заминаи осори адабии ў ба таври мухтасар тањлил ва тафсир шудааст, 

маќолаи Наљмї Сайфиев «Љомї дар бораи шеъру шоирї» [142] мебошад. 

Дар ин маќола, муаллиф мухтасаран назари Љомиро «доир ба санъати шеъру 

шоирї» дар заминаи маснавиёти таркиби «Њафт авранг», дафтари дуюми 

«Силсилат-уз-зањаб», «Туњфат-ул-Ањрор» ва «Бањористон» тањлил ва арзёбї 

карда, аз љумла, ба тариќи мухтасар назари шоирро дар бораи шеър, 

хусусиятњои њунарї ва таъсири маънавию зебоишиносии он шарњ додааст. 

Муњаќќиќ мавќеи назарї ва амалии Љомиро дар шинохти њадаф ва 

вазифаи каломи манзум, таносуби комили шаклу мундариља, содаву ќобили 

фањм будани он ба тариқи мухтасар шарҳ дода, андешањои шоирро оид ба 

наќшу ҷойгоҳи вазну ќофия ва радиф дар сохтори шеър ба таври мухтасар 

дар заминаи осори манзуми ў арзёбї менамояд, ки дар мавридаш ба шарҳу 

нақди он хоҳем пардохт [142]. 

Дигар аз маќолањое, ки назариёти Љомиро оид ба шеъру шоирї тањлил 

карда, љо-љо андешаи шоирро дар боби њусни ќофия ва радиф дар заминаи 

осори бадеии ў баён кардааст, маќолаи профессор Шарифљон Њусейнзода 

«Шеър ва шоирї аз нуќтаи назари Љомї» мебошад [183, с. 84-103]. Дар ин 

маќола, муаллиф андешањои шоирро доир ба шеър, равишњои матлубу 

номатлуби љараёни инкишофи он, моҳияти иҷтимоии шеър ва мавќеи шоир 

дар љомеа тањлил карда, назари Љомиро оид ба ќофияву радиф дар заминаи 

маснавињои «Туњфат-ул-Ањрор» ва «Субњат-ул-аброр» наќд ва баррасї 

кардааст. Ин наќд бештар љанбаи таблиѓию иҷтимоӣ дошта, назари љомеи 
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Љомиро дар бораи наќш ва љойгоњи ќофияву радиф дар сохтори шеър фаро 

намегирад. 

Профессор Расул Њодизода низ дар маќолањои «Шеър ва шоирї аз 

назари Љомї» [181, с. 30-39] ва «Аќидањои адабї-эстетикии Љомї» [180, с. 87-

104] афкори назарї ва амалии шоирро дар бораи шеър ва шоирї тањлил 

карда, дар заминаи осори бадеии шоир назари ўро рољеъ ба ќофияву радиф 

ва наќшу љойгоњи онњо дар шеър ба тариқи мухтасар шарњ додааст. Аз 

љумла, дар маќолаи «Аќидањои адабї-эстетикии Љомї» андешањои ў доир ба 

шеър ва њунари шоирӣ муфассал тањлил шуда, дар асоси маќолаи нуздањуми 

«Туњфат-ул-Ањрор» диди хоси шоир оид ба ќофия ва наќши он дар шеъри 

шоир ба таври мухтасар арзёбӣ ва порањои шеърї аз ин асар дар боби ќофия 

иќтибос шудааст [180, с. 102-103]. 

Роњро барои нашру тањќиќи ҳаматарафаи осори Ҷомӣ, аз љумла 

назариёти адабї ва мањорати шоирии ӯ, љашнгирии 550-солагии шоир боз 

кард ва аз соли 1964 ба ин тараф, доир ба ин масъала як силсила тањќиќот ба 

вуљуд омад, ки дар баъзеи онњо доир ба масъалаи мавриди назар ишорањое 

ба назар мерасад. Дар ин радиф, бамаврид аст, ки аз таълифоте, монанди 

маќолањои А. Абдуллоев «Ќасидањои Љомї ва баъзе хусусиятњои онњо» [46, с. 

106-120], А.Н. Болдирев «К вопросу о литературно-критических взглядах 

Джами и его современников» [71, с. 149-151], С. Липкин «На путях земных 

(Поэтическое мастерство Джами)» [104, с. 122-128], В.И. Самохвалова 

«Литературно-эстетические взгляды Джами и их значение для развития 

поэзия» [146, с. 139-146], Б. Сирус «Оид ба рисолаи арузи Љомї» [159, с. 55-

60], М. Њалимов «Муаммои шеър» [178] ва ѓайра ёд кард. 

Аз муњаќќиќони эронї фаќат Њошими Разї дар муќаддимаи 

муфассалаш ба «Девони комили Љомї» оид ба афкори адабии Љомї сухан 

карда, аз љумла дар фасли «Аќоиде дар бораи шеър» баъзе пањлуњои аќоиди 

назарии шоирро мухтасаран шарњ дода, аз таваљљуњи Љомї оид ба ќофия ва 

наќши он дар шеър кўтоњ сухан кардааст [9, с. 238-250]. 
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Назариёти адабии Абдуррањмони Љомї ба таври људогона аз ибтидои 

солњои шастум аз тарафи А. Сатторзода мавриди тањќиќ ќарор гирифта, ў 

дар ин замина нахуст маќолањои «Абдуррањмони Љомї дар бораи мазмун ва 

шакли бадеї» [150, с. 55-62], «Аз таърихи омўзиши андешањои адабии Љомї» 

[152, с. 190-200], «Љомї дар бораи шеъру шоирї» [149], «Абдуррањмони Љомї 

оид ба мавќеъ ва роли шеър дар њаёт» [151], сипас рисолаи «Афкори адабї ва 

эстетикии Абдуррањмони Љомї» [153] ва шакли такмилёфтаи он «Назариёти 

адабии Абдуррањмони Љомї»-ро [155] чоп кард, ки дар рисолаи сонї назари 

Љомї дар боби шеъру шоирї, аз љумла ќофияву радиф дар фасли «Дар унсур 

ва навъњои шеърї» ба таври мухтасар арзёбї шудааст [155, с. 113-127]. 

Муњаќќиќ дар рисолаи зикршуда дар заминаи дафтари аввали «Силсилат-уз-

зањаб», баъзе  фаслњои «Туњфат-ул-Ањрор» ва «Рисолаи ќофия» назари 

ќиёсии Љомиро оид ба унсур ва навъњои шеърї наќд карда, аз љумла, 

навиштааст, ки «Абдуррањмони Љомї дар шеър будани лафзу маънї, 

ќофияю вазн, санъат, чошнии ишќ, ки онро «шўри ишќ» (Шўри ишќ аст 

намак хони сухан Љомиро, - Намак афзой, ки таъми суханат нест лазиз) ва 

«завќи ишќ» њам мегўяд (Зи завќи ишќ чу холї бувад сухан, Љомї- Чї суд 

љавдати лафзу ѓаробати маънї), њусни савт, њусни баён, байт, радиф ва 

саљъро зарур шуморида, тарзу шарт ва «њадди истифодаи чанде аз онњоро 

маълум кардааст» [155, с. 115]. А. Сатторзода мухтасаран назариёти Љомиро 

оид ба «муносибати лафзу маънї, ягонагии онњо, нуфуз ва ањаммияти 

унсурњои шеър ва вежагињои муњтавої ва шаклии навъњои он» [155, с. 12] 

арзёбї карда, дар зимн дар боби наќш ва љойгоњи ќофияву радиф аз назари 

Љомї дар шеър кўтоњ сухан мекунад ва консепсияи асосии назарї ва амалии 

шоирро дар шинохт ва арзёбии ќофияву радиф ба таври мухтасар баён 

менамояд, ки дар мавридаш ба онњо руҷуъ хоњем кард. 

Муњаќќиќи дигаре, ки дар фасли «Поэтикаи ѓазалиёти Абдуррањмони 

Љомї» дар рисолааш «Лирикаи Абдуррањмони Љомї» дар бораи баъзе 

хусусиятњои поэтикии ќофияву радиф дар ѓазалиёти Љомї сухан кардааст, 

Аълохон Афсањзод мебошад. Ин донишманд, бо такя ба андешањои назарии 
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адабиётшиносони рус С. Наровчатов ва М. Исаковский дар боби наќш ва 

љойгоњи ќофияву радиф дар ѓазалиёти се девони Љомї андешањояшро баён 

карда, оид ба наќши садонокњои дароз, миќдори овозњои ќофиясоз, 

хусусиятњои савтии онњо ва ѓайра баъзе мушоњидањои љолиб баён кардааст, 

ки дар борааш дар диссертатсия наќду арзёбии зарурї љой дорад. 

Тадќиќоти то имрўз дар бораи њаёт ва эљодиёти Абдуррањмони Љомї 

анљомгирифтаро аз назар гузаронида мо ба ин хулоса омадем, ки мавзуи 

мавриди бањс, бахусус нақш ва ҷойгоҳи қофияву радиф дар сохтори  

мундариҷавию шаклӣ ва савтии ғазалиёти шоир њанўз ба таври љомеъ 

мавриди тањлил ва арзёбї ќарор нагирифтааст, њол он ки тањќиќи назарї ва 

таърихиЮ муќоисавии истифодаи ќофияву радиф дар таљрибаи шоирии 

Љомї ва равиши ташаккулу таҳаввули он дар шеъри форсии тоҷикӣ аз 

вазифањои поэтикаи илмї буда, барои шинохт ва арзёбии њунари шоир ва 

фардияти эљодии ў бевосита ёрї мерасонад. 

Робитаи таҳқиқ бо барномањо ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсияи мазкур 

ҷузъе аз дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии шуъбаи таърихи адабиёти Институти 

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

 

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқ ошкор намудани моҳияти 

назариёти адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар бораи қофия ва радиф ва арзёбии 

таҷрибаи шоирии ӯ дар корбурди ин ду унсури муҳимми сохтори шеъри 

тоҷикӣ мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Дар меҳвари асосии таҳқиқот ҳалли вазифаҳои 

зерин қарор гирифтаанд: 

 муайян намудани моҳияти назариёти адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ оид ба 

қофия ва радиф дар такя ба осори манзум ва назарии ӯ ва дар ин  замина 

ошкор сохтани хусусиятҳои фарқкунандаи дидгоҳҳои ӯ оид ба ин масъала; 

  ошкор сохтани моҳияти ҳунарии назариёти адабии Ҷомӣ оид ба нақш ва 

ҷойгоҳи қофияву радиф дар шеъри тоҷикӣ; 

 шинохт ва арзёбии мавқеи қофия ва радиф дар ғазалиёти Ҷомӣ; 

 ошкор ва мушаххас намудани заминаҳои ҳунарии ғаномандии қофия дар 

ғазалиёти шоир; 

 ошкор сохтани ҳунари мазмунсозӣ ва маъниофаринии Ҷомӣ дар корбурди 

қофия ва радиф дар ғазалҳояш; 

 мушаххас намудани тарзи корбурди унсурҳои қофиясоз дар ғазалиёти 

Ҷомӣ; 

 арзёбӣ кардани радиф ва махсусиятҳои истифодаи он дар заминаи 

таҷрибаи ғазалсароии шоир; 

 таҳлил ва арзёбии қофия ва радиф ҳамчун маҷмуи сохтории шаклию 

мундариҷавӣ ва зебоишинохтӣ дар ғазалиёти Ҷомӣ; 

 таҳқиқ кардани хусусиятҳои тарзи радифандешии шоир дар заминаи 

ташаккул ва таҳаввули корбурди навъии он; 

 муайян ва мушаххас намудани суннатгароиҳо, суннатшиканиҳо ва 

тозакориҳои шоир дар ин замина; 
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 муайян намудани нақши мусиқоӣ, зебоишинохтӣ, таносуби шаклию 

мундариҷавӣ ва илқои мафҳум ба василаи оҳанги калимаҳои 

қофияшаванда дар таҷрибаи қофияандешии Ҷомӣ. 

Объекти таҳқиқро масъалаҳои адабиёти классикии садаи XV, бавижа 

мероси илмию адабии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, нақши қофияву радиф 

дар ғазалиёти ин шоири мубтакир ва таҳлилу баррасии афкори назарии 

Ҷомӣ ва решгузаштагони вай ташкил медиҳад. 

Предмети таҳқиқро дар диссертатсияи ҳозир омӯзиш ва баррасии 

масъалаҳои назарӣ ва амалии адабиёт, мисли қофия ва радиф дар ғазалиёти 

Абдурраҳмони Ҷомӣ  мушаххас месозад. 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Диссертатсияи мазкур бар пояи дастурҳои 

назарии муҳаққиқони таърихи адабиёт ва назарияи он Б.М. Эйхенбаум, В.Б. 

Шкловский, Ю.Н. Тинянов, Б.В. Томашевский, В.М. Жирмунский, Ю.М. 

Лотман, В.Е. Холшевников, А. Азер, А. Таботабоӣ, Ш. Кадканӣ, Т. Зеҳнӣ, А. 

Афсаҳзод, Б. Сирус, Х. Шарифов, А. Сатторзода, А. М. Хуросонӣ ва 

дигарон асос ёфтааст.  

Асосҳои методологии таҳқиқ. Диссертатсия дар асоси усулҳои илмии 

таърихӣ-муқоисавӣ, шарҳи осори адабӣ, шинохти жанрҳои адабӣ, 

сохторшиносӣ ва таҳлили дохилиматнӣ таълиф ёфтааст. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Дар вақти таълифи диссертатсия нашрҳои 

гуногуни осори Абдурраҳмони Ҷомӣ, аз ҷумла Девони Ҷомӣ, адабиёти оид 

ба ҳаёт ва фаъолияти адабии ӯ, мавод оид ба тарҷумаи ҳол, давраи зиндагӣ, 

муҳити адабӣ, осори таҳқиқии доир ба эҷодиёташ анҷомгирифта, намунаҳои 

осори адабӣ ва назарии муосирони Ҷомӣ, ёддоштҳо, мактубҳо, қомусҳои 

соҳавӣ ва адабиёти илмӣ сарчашмаи асосӣ ва маводи таҳқиқот қарор дода 

шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар таҳқиқи ҳозир бори аввал масъалаи 

назариёти Ҷомӣ дар бораи қофия ва нақшу ҷойгоҳи он дар ғазалиёти шоир 

ба сурати монографӣ мавриди таҳқиқ ва арзёбии ҷомеъ қарор мегирад. 
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Дар мавриди моҳияти назариёти Ҷомӣ дар бораи қофия ва радиф ва 

нақшу мақоми онҳо дар ғазалиёти шоир то ҳол сухани дақиқу ҷолибу 

ҷамъбасткунанда гуфта нашудааст. Бинобар ин, кӯшиш кардем, ки масъалаи 

рози пайвастагии шеър ва қофияву радиф ва мақоми онро дар эҷоди зебоии 

шеър дар мисоли ғазалиёти Ҷомӣ таҳқиқ карда, равиши асосии эҷодӣ ва 

ҳунарии шоирро дар ин замина муайян ва мушаххас намоем. 

 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Абдурраҳмони Ҷомӣ назариёти адабии худро оид ба қофия ва радиф 

дар осори адабӣ ва «Рисолаи қофия» баён кардааст. Қофия ва радиф аз 

нигоҳи Ҷомӣ, аз унсурҳои сохторӣ ва «воҷибу мустаҳсан»-и шеър буда, 

ташаккул ва таҳаввули он ба истеъдод, дониш ва ҳунари шоир вобаста 

мебошад. Назариёти Ҷомӣ дар ин боб аз андешаҳои пешгузаштагонаш 

маншаъ гирифта, қонунмандиҳо ва хусусиятҳои сохторӣ ва зебоишинохтии 

ин ду унсури муҳимми шеърро арзёбӣ мекунанд. 

2. Аз нигоҳи Ҷомӣ, қофия аз унсурҳои муҳимми шеър буда, масъалаи 

ҷустуҷӯҳои бадеии ӯ дар ғазалиёташ инъикос ёфтааст. Таҳқиқ ва муқоисаи 

назариёти адабӣ ва арзёбии таҷрибаи шоирии ӯ ҳадафҳои хоси ҳунарияшро 

дар эҷоди шеър, бахусус ғазал, собит месозад. 

3. Радиф дар шеъри форсии тоҷикӣ, аз ҷумла дар ғазалиёти Ҷомӣ, яке 

аз омилҳои муҳимми сохторӣ ва ваҳдати маъноӣ буда, дар афзоиши мусиқии 

шеър низ таъсиргузор аст. Ин унсури шеъриро шоирони форсигӯ дар ҳамаи 

анвои шеър ба қадри ҳунар ва тавоноии хеш истифода кардаанд. Радиф аз 

воситаҳои муассири такмили сохтори забонӣ, маъноӣ, бавижа ҷанбаи 

мусиқии шеър буда, дар ғазалиёти Ҷомӣ нақш ва ҷойгоҳи хос дорад. Ин 

шоири тавоно дар эҷоди ғазал ба радиф аҳаммияти фаровон дода, 90 дар 

сади ғазалиёташро бо радиф гуфтааст. 
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4. Истифодаи ҳадафманди радифҳои ҷумлаӣ, феълӣ, сифатӣ ва 

ҷонишинӣ дар ғазалиёти ӯ василаи таъмини ваҳдати маъноӣ, зебоиҳои калом 

ва мазмунҳои тоза қарор гирифтаанд, ки ифодагари ҳунари шоирии ӯст. 

5. Масъалаи робитаи қофия бо мусиқӣ дар таҷрибаи шоирии Ҷомӣ, 

бахусус дар ғазалиёти ӯ, фақат ба қолаби арӯз ва баҳри шеър маҳдуд 

намешавад, балки алоқамандии калимаҳо бо якдигар тарзи дигари зуҳури 

мусиқии шеър мебошанд. Аз ин ҷиҳат, корбурди огоҳона ва ҳунармандонаи 

қофияву радиф дар ғазалиёти Ҷомӣ омили аслии тавлид ва истеҳкоми 

мусиқии берунӣ ва дарунии шеър аст, ки бар асоси кашиши ҳиҷоҳо ва 

такяҳо, ҳамчунин, ба ваҷҳи ҳамоҳангию таркиби калимаҳо ва танини ҳарфҳо 

ба вуҷуд омада, камоли ҳунарӣ пайдо кардааст. 

6. Назари Ҷомӣ дар боби асрори пайвастагии шеър ва қофияву радиф 

мушаххас буда, мақоми ин ду унсури шеърро дар эҷоди зебоии шеър собит 

мекунад. Ин матлаб масъалаи таҷрибаи шоирии Ҷомиро дар истифодаи 

қофияву радиф дар ғазалиёташ матраҳ мекунад, ки ба нақшу ҷойгоҳи қофия 

марбут мешавад ва иборат аст аз ташхиси қофия аз калимаҳои хос, зебоии 

маънавӣ, падид овардани фикру эҳсос, устувории сохтори ғазал ва таносуби 

комили мундариҷаву шакл, суратбандии қолаби ғазал, вусъатбахшии 

тасвирҳо ва ғайра. 

7. Қофия ва радиф дар ғазалиёти Ҷомӣ яке аз ҷиҳатҳои муҳимми 

каломи мавзун буда, ҳам дар мусиқии шеър нақши асосӣ дорад ва ҳам 

василаи таъкиди байт ва мояи таваҷҷуҳи хонанда аст. Аз ин ҷиҳат, масъалаи 

муҳимми дигар дар таҷрибаи шоирии Ҷомӣ корбурди қофияву радиф дар 

мазмунсозӣ ва маъниофаринӣ мебошад. Ҳатто такрори қофияву радиф дар 

ғазалиёти шоир на фақат зебоии шеърашро накостааст, балки ба хаёлоти 

шоиронааш зарофат ва нозукӣ ато кардааст. Шоир бо истифода ва такрори 

қофия зеҳни нозукандешии хешро ошкор карда, ҳар қофияро ба унвони 

унсури ҷадид бо мазмун ва вожагони ҷадид пайванд медиҳад ва ба ин васила 

маънии тоза ва таъсиргузорро баён мекунад. Равиши кори Ҷомӣ дар 
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истифодаи қофия ва радиф тарзи хоси шоирии ӯро дар мазмунсозӣ ва 

маъниофаринӣ нишон медиҳад. 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар асоснокӣ ва эътимоднокии 

илмӣ ва дарку таҳлил ва арзёбии хусусиятҳои хоси тафаккури бадеӣ ва 

ҳунари шоирии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар истифодаи қофияву радиф дар 

ғазалиёташ зоҳир мешавад. Ба ин сабаб, андешаҳои назарӣ ва ғазалиёти 

шоир муфассал таҳлил шуда, қонунмандиҳои назарӣ ва амалии истифодаи 

мақсадноки қофияву радиф дар ғазалиёти шоир муайян ва мушаххас карда 

шуд. Кори дар ин замина анҷомгирифта донишҳои назарӣ ва таҷрибиро дар 

замина такмил мебахшад. 

Аҳаммияти илмию амалии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки маводи 

диссертатсияро метавон зимни таълифи китобҳои дарсӣ, мақолаву 

монографияҳои илмӣ, таълифи таърихи адабиёти классикии тоҷик, таърихи 

назариёти адабӣ, таърихи нақди адабӣ, адабиётшиносӣ, нигориши 

диссертатсияҳои докторӣ, номзадӣ, рисолаҳои магистрӣ ва корҳои дипломӣ 

истифода кард. 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Мавзуи таҳқиқ ба шиносномаи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити 

адабӣ мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ дар он зоҳир 

мегардад, ки вай нақши қофия ва радифро дар ғазалиёти Мавлоно 

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар бастагӣ бо афкори назарии ӯ ба риштаи таҳқиқ 

кашида, ҳунари қофияороӣ ва радифороии ин адибу олими тавоноро 

бармало кардааст. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаҳо ва дастовардҳои таҳқиқ, 

ки мазмуну мундариҷаи меҳварии диссертатсияро ташкил медиҳанд, дар, 

шакли гузориши маъруза ва мақола интишор шуда, тавассути маҷмуаҳои 

дастаҷамъӣ, маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи донишгоҳӣ ба МД 

Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи Донишгоҳи давлатии 
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омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Китобхонаи илмии ба 

номи Индира Гандии АМИТ дастрас шуда, дар дарсҳои назариявию амалӣ 

ва корҳои мустакилонаи факултаҳои тахассусии суханшиносӣ аз ҷониби 

омӯзгорон ва алокамандони адабиёт истифода мешавад. 

Нуктаҳои меҳварӣ ва калидии диссертатсия дар семинарҳо, 

конференсияҳои илмию амалии факултавӣ, донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ, аз ҷумла конференсияи ҷумҳуриявии «Илмат ба амал чу ёр 

гардад» (Душанбе, 2022) ва конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии 

«Мавлоно – муршиди ваҳдат ва гуфтугӯи тамаддунҳо» (Душанбе, 2022) ироа 

гардидааст. 

Диссертатсия дар ҷаласаи шуъбаи таърихи адабиёти Институти забон 

ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ (протоколи №8, 05.11.2021с.) ва шурои 

олимони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ (протоколи 

№6, 03.06.2022с.) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии 

диссертатсия дар 6 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшававндаи КОА-и назди Президекнти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос 

ёфтаанд. 

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

ҳафт фасл, панҷ зерфасл, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, ҳаҷми 

умумии диссертатсия 168 саҳифаи чопи компютериро дар бар мегирад. 
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БОБИ I 

 

НАЗАРИЁТИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ ОИД БА НАЌШ ВА ЉОЙГОЊИ 

ЌОФИЯ ВА РАДИФ ДАР ШЕЪР 

 

Абдуррањмони Љомї назариёти адабии хешро дар бораи шеъру шоирї, 

«муаммои моњият, мавќеъ ва наќши шеъру шоирї дар зиндагї» [158, с. 44], аз 

љумла масъалањои назарию амалии унсурњои сохтории шеър, ќофия ва радиф 

њам дар осори бадеї ва њам дар рисолањои људогонааш баён кардааст. Љомї 

дар баробари он ки дар осори манзумаш, аз љумла маснавии «Туњфат-ул-

Ањрор», «Субњат-ул-аброр», «Силсилат-уз-зањаб» ва баъзе осори дигараш 

оид ба ќофия ва радиф ва наќшу љойгоњи онњо дар сохтори шеър мулоњиза 

рондааст, дар ин боб бо номи «Рисолаи ќофия» таълифоти људогонаеро низ 

ба мерос гузоштааст. Бино бар ин, назариёти адабии Љомиро нахуст метавон 

дар заминаи осори манзумаш ва баъдан осори илмиаш, мисли «Рисолаи 

ќофия» тањлил ва арзёбї кард. 

 

1.1. Андешањои Абдуррањмони Љомї дар бораи ќофия ва радиф 

 

Њудуди бањси Љомї дар бораи моњият ва маќоми шеъру шоирї, 

таносуби шеър ва зиндагї, масъалаи рост ва дурўѓ дар шеър, муносибати 

лафзу маънї, унсур ва ќисматњои шеър [155, с. 82-127] танњо ба «доираи 

бадеъ, арўз ва ќофия» [188, с. 106] мањдуд нашуда, балки доираи васеътареро 

фаро мегирад. Ба ифодаи Худої Шарифов: «Онњое, ки осори гаронбањои 

классикиро ба вуљуд овардаанд, дар бораи шеъру пешаи шоирї нуќтаи 

назари сањењтаре доранд». Аз ин љињат, чунин хулосаи Х. Шарифов, ки 

мегўяд «назарияи адабии гузаштаро дар доираи васеътаре љустуљў бояд кард 

ва дар ин кор осори худи эљодкорон њам бояд дар канор намонад» [188, с. 

107], дурусту воќеист. 

Дар бораи назариёти адабии Љомї дар заминаи шеъри ў пажӯҳишҳое 

анљом гирифта ва баъзе пањлуњои андешањои ў муайян карда шудаанд, ки 
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дар ин равиш хулосањои Алиасѓари Њикмат [179, с. 111-126], Ҳошими Разї [9, 

с. 238-250], Н. Сайфиев [142], Ш. Ҳусейнзода [183, с. 84-103], А. Сатторзода 

[152, с. 26-32;153, с. 55-62;155], Р. Њодизода [180, с. 87-104], А. Афсањзод [55, с. 

323-379], А. Зуњуриддинов [35, с. 141-150] ва чанде дигар муњим ба назар 

меоянд. Дар ин миён, шакли такмилёфтаи рисолаи А. Сатторзода 

«Назариёти адабии Абдуррањмони Љомї» дар шинохт ва арзёбии андешањои 

адабии шоир мавќеи хос дошта, бисёре аз пањлуњои диди адабї ва 

зебоишиносии Љомиро муайян кардааст [155]. 

Тањќиќ ва тањлили ќиёсї нишон дод, ки тањќиќоти дар ин замина 

анљомгирифта масъалаи назариёти Љомї дар бораи ќофияву радиф ва 

дидгоњњои ўро оид ба ин мавзуъ дар мисоли «Рисолаи ќофия» ба таври бояду 

шояд фаро нагирифтаанд. 

Чунонки Х. Шарифов низ таъкид варзидааст, «яке аз воситањои асосии 

баёни назарияњои шеърї худи эљодиёти шоирон» [188, с. 108] буда, «ќисми 

зиёди шоирон дар муќаддимаи достонњо, дар ќасидањо ва ашъори 

мутафарриќа дар тавсифи сухан ва пояи он изњори аќида кардаанд» [188, с. 

108], ки мавќеияти онњоро дар шинохти шеър ва љанбањои њунарии он ифода 

мекунад. Ин гуна андешањо фаќат љанбаи тавсифї надошта, хусусияти завќї 

ва фаннї низ доранд. Дар ин раванд Абдуррањмони Љомї наќш ва љойгоњи 

хос дошта, андешањои ў дар бораи њаќиќати шеър, љанбањои њунарї ва 

унсурњои сохторию сабкии он ќобили диќќати махсус мебошад. 

Назариёти адабии Абдуррањмони Љомї дар бораи ќофия ва радиф ва 

наќши онњо дар ташаккул ва тањаввули мундариљавию сохторї ва моњияти 

шеър дар заминаи андешањои назарї ва равишњои амалии шоирон ва 

донишмандони пешинаи соња шакл гирифта, ташаккул ва тањаввул ёфтааст. 

Љомї дар осораш оид ба кутуби адабиётшиносии гузашта, аз љумла 

«Тарљумон-ул-балоѓа»-и Муњаммад ибни Умари Родуёнї, «Њадоиќ-ус-сењр 

фї даќоиќ-иш-шеър»-и Рашиди Ватвот, «Ал-муъљам фї маъойири-л-ашъор-

ил-Аљам»-и Шамсиддин Муњаммад ибни Ќайси Розї,  «Тазкират-уш-

шуаро»-и Давлатшоњи Самарќандї ва ѓайра чизе нагуфтааст. Вале як нигоњи 

ќиёсии таърихї кофист хулоса кунем, ки ў дар таљрибаи назарї ва амалияш 
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аз осори таърихию назарии пешгузаштагон ва муосиронаш огоњона 

истифода бурдааст. 

Дар ин замина, А. Зуњуриддинов дуруст навиштааст, ки «Рисолаи 

ќофия» бо хоњишу дархости «асњобу ањбоб», яъне њамсуњбатону дўстон, 

асосан дар пайравии «Ќофия»-и Шамсиддин Ќайси Розї ба тарзи мухтасар 

тасниф шудааст» [35, с. 136]. 

Дар таърифи шеър ва моњияти њунарии он назариёти Љомї дар шеъраш 

ба пешгузаштагон, аз љумла Шамси Ќайси Розї, албатта, монандї дорад. 

Вале, чунонки Абдулњусайни Зарринкўб гумон кардааст, андешањои Љомї 

дар бораи шеър ва аносири он билкул такрори назари гузаштагон 

намебошад. Назари зайли ин муњаќќиќ низ то љое муболиѓаомез буда, 

пазируфтанї нест. Ў навиштааст: «…дар сухани Љомї, хосса «Силсилат-уз-

зањаб» нуфузи «Чањор маќола» мањсустар аст ва мундариљоти ин китобро 

Љомї дар дафтари севуми китоби мазбур бидуни зикри маъхаз таќрибан 

батамом наќл кардааст» [92, с. 233]. 

Таъсирпазирии Љомї аз «Ал-муъљам» ва дигар осори назарии 

гузаштагон, аз љумла «Чањор маќола», њаќ аст, вале Љомї дар њама њол 

њадафи тозакорї ва ислоњу тазњиби сухани хешро дошта, њатто дар шинохти 

назариёти Давлатшоњ зери таъсири тамоюли шаклпарастии ў намондааст 

[155, с. 30]. 

Фарќи андешаи шоир нисбат ба бисёре аз гузаштагон дар он зоњир 

мешавад, ки вай на мисли пешгузаштагонаш ба љанбаи нафсонии шеър, 

балки бештар ба моњияту  мазмуни шеър ва њам ба сурати он таваљљуњ 

доштааст. Ин тамоюли њунарї равиши хоси дидгоњњои назарии ўро дар 

тазњибу ислоњи шеър шакл додааст, ки бештар љанбаи амалї дорад. Аз ин 

љињат, назариёти ў дар бораи ду унсури шеър, ќофия ва радиф дар шеъраш 

љолиб ба назар мерасанд. 

Абдуррањмони Љомї дар осори манзумаш борњо ќофия ва радифро 

њамчун унсури муњимми шеър ба шумор оварда, таъкид кардааст, ки агар 

вазн дар сохтори шеър «хилъати ноз» бошад, ќофия наќшу нигори он буда, 

радиф «халхол»-и он аст [155, с. 114-115]. Дар маљмуъ, Љомї аз љонибдорони 
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таносуби комили сохтории шеър, шаклу мундариља ва тасвир буда, ба 

ифодаи А. Сатторзода: «Аз назари Љомї шеър дар он сурат маќбули табъњо 

ва матбуи гўшњо меафтад, ки он ба љуз лафзи љањонгаштаву маънии ѓариб 

дорои ќофияи камёб, вазни сабуксанг, санъат ва чошнии ишќ буда, аз 

«раќами килки такаллуф» озод бошад» [155, с. 113]. Ин андеша назари 

тањлилии сохтории Љомиро ба осори бадеї, аз љумла шеър ифода мекунад. 

Матни шеър аз назари тањлилии ў, ба ифодаи Ю.М. Лотман, «маљмуи 

механикии бањаморандаи унсурњо»-и шеърї набуда, њар кадоми онњо дар 

алоќамандї ба якдигар ва сохтори ягонаи матн амалї карда мешаванд [106, 

с. 11]. Пораи зер аз маснавии «Њафт авранг» њамин гуна назари њунарии 

Љомиро оид ба таносуби сохтории шеър, ки ќофияву радиф љузъи он 

мебошанд, ифода мекунад: 

Назм, ки нисбат ба гуњар бошадаш, 

Бењ зи гуњар бошад, агар бошадаш. 

Лафз љањонгаштаву маънї ѓариб, 

Лек на бегона зи фањми лабиб. 

Ќофия камёб чу дебои Чин, 

Вазни сабуксанг чу мои маин. 

Не раќами килки такаллуф дар ў, 

Не калафи доѓи тасаллуф дар ў. 

Ёфта аз санъату диќќат камол, 

Лек на берун зи њади эътидол. 

Ин њама гуфтем, вале з-ин шумор 

Чошнии ишќ бувад асли кор [30, с. 88]. 

Андешаи Љомиро дар бораи таносуби комили сохтории шеър суханони 

зери ў дар «Силсилат-уз-зањаб» низ таќвият мебахшад: 

Назмро њусни савт мебояд, 

То аз он њусни ў бияфзояд. 

Дар сухан вољиб аст њусни баён, 

Њаќ аз он гуфт: Раттил-ал-Ќуръон [30, с. 346]. 
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Љомї дар ќатори дигар унсурњои шеър ќофияву радиф ва вазнро низ аз 

љузъњои асосии шеър дониста, назари куллияшро оид ба ќофия ва радиф дар 

«Туњфат-ул-Ањрор» ба тариќи зер баён намудааст: 

Ќофиясанљон чу дари дил зананд, 

Дар ба рухи тирадилон гил зананд. 

Рўй чу дар ќофиясанљї кунанд, 

Пушт бар ин дайри сипанљї кунанд [30, с. 26]. 

Вобаста ба ин масъала шоир дар «Силсилат-уз-зањаб» мефармояд: 

Чун ту аз назми маонї дурї, 

З-ин ќибал њар чї кунї, маъзурї. 

Њаргиз аз дил начакондї хуне 

Бањри мавзунии номавзуне. 

Мурѓи ту ќофияоњанг нашуд, 

Хотират ќофиясон танг нашуд. 

Паси зону нанишастї як шаб, 

Дида аз хоб набастї як шаб. 

То кашї гавњаре аз махзани ѓайб, 

Сари фикрат накашидї дар љайб, 

То дињад маънии борикат рўй, 

Нашудї з-оташи дил њалќа чу мўй. 

Ранљи ин кор надонї њаргиз, 

Фањми он њам натавонї њаргиз…[30, с. 128-129]. 

Шоир дар маснавии «Субњат-ул-аброр» дар «Иќди сию нуњум дар 

насињати нафси худ» низ дар бораи «ќадру ќимати сухан ва душворињои 

шоирї» [185, с. 100] сухан ронда, наќш ва љойгоњи ќофия ва ранљи шоирро 

дар эљод ва интихобу корбасти он ба равшанї баён карда, аз љумла таъкид 

меварзад, ки: 

Љомї, ин пардасарої то чанд, 

Чун љарас њарзадирої то чанд! 

Чанд бењуда кунї хушнафасї, 

Њељ нагрифт дилат аз љарасї? 
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Соз бишкаст, чї афѓон аст ин? 

Тор бигсаст, чї дастон аст ин? 

Номаи умр ба тавќеъ расид, 

Назми ањвол ба таќтеъ кашид. 

Танг шуд ќофияи умри шариф, 

Дам ба дам мешавадаш марг радиф. 

Сар ба љайбї њама шаб ќофияљўй, 

Танат аз маънии борик чу мўй [30, с. 123]. 

Љомї дар њамин маснавї дар хитоб ба њосидоне, ки «ранљи ин корро 

(ќофияандешиву радифсозиро) надониста, ба осори шоирон боѓбонњои 

гулњои латифи рангорангу дарахтони пурмеваю лазиз каљназарї ва айбљўї 

мекунанд [185, с. 100], ранљу њунари шоирро дар интихоб ва эљоди ќофия 

сарфи назар менамоянд, рафтору муносибаташонро дар ин хусус  «хурдагирї 

зи таассуб» [30, с. 129] медонад ва чунин меафзояд: 

Айбљўї њунари х(в)ад кардї, 

Айб нодида, яке сад кардї. 

Гоњ бар рост кашї хатти газоф, 

Гоњ бар вазн занї таъни зињоф. 

Гоњ бар ќофия, к-он маълул аст, 

Гоњ бар лафз, ки номаќбул аст. 

Гоњ нобурда суйи маънї пай, 

Хурда гирї зи таассуб бар вай [30, с. 128]. 

Шоир дар љои дигар мегўяд: 

Тан бигузоранду њама љон шаванд, 

Кўњ бибурранду пайи кон шаванд. 

Љонканию конканї ойинашон, 

Сайрафии чарх гуњарчинашон. 

Эй ки дар ин кон љигаре х(в)ардаї, 

Гавњари рангин ба каф овардаї. 

Гавњари ин кон њама якранг нест, 

Луълуи Уммон њама њамсанг нест. 
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Гавњару лаъл аз дили кон металаб, 

Њар чї биёбї, бењ аз он металаб [30, с. 129]. 

Њамчунон ки профессор А. Сатторзода таъкид кардааст, шоир 

«ќофияю вазнро аз љузъњои аслии шеър» дониста, «ба чигунагї ва тарзу 

шароити истифодаи онњо бештар диќќат додааст. Ў тарафдори истеъмоли 

ќофияњои камёбу хуб ва радифњои раво аст: 

Чун ном барї љунайдиёнро, 

Кун ќофияшон убайдиёнро. 

Дар шеър чу з-он сухан барояд, 

З-ин ќофия хубтар нашояд» [155, с. 115-116] 

Шоир истифодаи сањењ ва њадафноки ќофия ва радифро дар шеър мояи 

ифтихор дониста аз он болидааст. Аз ишорањое, ки дар осори манзуми 

Абдуррањмони Љомї њаст, маълум мешавад, ки ќофияи зебову хушоњанг ва 

«халхоли радиф», ки «бар љабин холи хаёл афзояд» [155, с. 114-115], дар шеър 

муроди ў будааст. 

Он чи Абдуррањмони Љомї дар шеъраш дар бораи ќофияву радиф 

гуфтааст, пеш аз њама, ифодагари зовияи таваљљуњ ва назари зебоишиносии ў 

дар бораи наќши ќофияву радиф ва мизони ањаммияти онњо дар сохтори 

шеъри форсии тољикист. Љомї дар шеъраш бештар мутаваљљењи њамоњангї, 

тавозун ва мушобињати савтии ќофия ва радиф буда, онњоро василаи 

ангезандаи хаёли шоирона донистааст, ки дар таъкиди љанбаи њунарии 

ќофияву радиф дар шеър аст.  

Аз ин мурури кўтоњ метавон хулоса кард, ки Љомї дар шеъраш 

даставвал мутаваљљењи таъсири маънавї, њунарї ва зебоишинохтии ќофияву 

радиф будааст, ки то љое дар таъкид ва таъйиди вазифањо ва наќши 

зебоишиносии ќофияву радиф дар сохтори шеър мебошад. 
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1.2. «Рисолаи ќофия»-и Абдуррањмони Љомї ва ањаммияти назарию 

амалии он 

 

Назариёти Абдуррањмони Љомї доир ба ќофияву радиф ва ањаммияту 

маќоми онњо дар шеър танњо дар осори манзуми мавсуф, ба хусус 

маснавињои ў, мањдуд намешавад. Вай дар боби рози пайвастагии шеъру 

ќофия ва наќши он дар сохтори маъноиву шаклии шеър «Рисолаи ќофия»-ро 

таълиф карда, андешањояшро дар замина ташаккул ва тањаввул бахшидааст. 

Ин рисола, чунонки баъзе муњаќќиќон, аз љумла Б. Сирус, А. Зуњуриддинов 

ва В. Капранов гумон кардаанд, танњо дар пайравии «Ќофия»-и Шамсиддин 

Муњаммади Ќайси Розї навишта нашуда, хусусиятњои фарќкунандаи худро 

низ  дорад [159, с. 8;35, с. 136;98, с. 377]. Ин рисола, пеш аз њама, «мухтасарест 

вофї ба ќавоиди ќавофї, ки ба муљиби ишорати баъзе аз аљиллаи асњоб ва 

аиззаи ањбоб сурати тањрир ва симати таќрир» [35, с. 141] ёфта, ба ифодаи А. 

Зуњуриддинов ба он «ба сифати тањќиќи назариявии ашъори форсї бояд 

мурољиат намуд ва ањаммияти онро барои ташаккули афкори илмї нисбат 

ба жанри назм махсус таъкид кард» [35, с. 139]. 

«Рисолаи ќофия»-ро ба таъйиди Аълохон Афсањзод, «Љомї бо 

илтимоси баъзе аз асњоб ва ањбоби худ ба риштаи тањрир кашида…, дар 

њудуди соли 869/1465 ё каме пештар аз он таълиф» [57, с. 160-161] кардааст. 

Рисола аз панљ фасл ва муќаддимаву хотима иборат буда, Љомї дар он 

«ќавоиди ќавофї»-ро ба тарзи мухтасар ва мафњум шарњу тафсир кардааст. 

Ў дар муќаддима дар бораи илми ќофия, моњияти он ва радиф маълумот 

дода, нахуст таъриф ва ташрењи ин ду унсури муњимми шеърро зикр 

кардааст. Сипас, дар фасли аввал, дар бораи њуруфи ќофия (равї, ридф, 

ќайд, таъсис, дахил, васл, хуруљ, мазид ва ноира), дар фасли дувум, њаракоти 

ќофия (рас, ишбоъ, њазв, тавҷеҳ, маљро ва нафоз), дар фасли севум, навъњои 

ќофия (мутародиф, мутавотир, мутадорик, мутарокиб ва мутаковис), дар 

фасли чањорум, анвои ќофия вобаста ба њарфи равї (муќайяд, мутлаќ ва 

муљаррад), дар фасли панљум, уюби ќофия (иќво, икфо, синод ва ито) ва дар 



24 
 

хотима ќофияњои маъмул ва ѓайримаъмул андешањои назарї ва амалияшро 

баён медорад. 

Бањром Сирус «Рисолаи ќофия»-и Љомиро «бисёр сода ва мафњум» 

шинохта, баъд меафзояд, ки «Абдуррањмони Љомї ба Шамсиддин Муњаммад 

танњо пайравї карда, дар рисолаи худ оид ба ќофия ягон масъалаи 

тадќиќотиро дар пеши худ намондааст. Љомї барои нисбат ба китобњои то 

замони ў оид ба ќофия навишташуда аз назари танќидї наздик шудан 

кўшиш намекунад, ки дар хусуси имконияти дар ќофияњои пурбањо ва 

камбањои классикњо дохил кардани ягон дигаргунї чизе намегўяд. Дар 

хусуси баъзе масъалањои бањснок ва њалнашудагии ќофия тамоман фикр 

намеронад. Абдуррањмони Љомї дар ин рисолаи худ фаќат бо он ќаноат 

кардааст, ки дар шакли бисёр мухтасар ва равшан барои донистани ќофия ба 

хонандагон маълумот дињад ва ин вазифаи пешгузоштаашро ба хубї адо 

намудааст» [158, с. 8]. 

Аввалан, доир ба ин андешаи Бањром Сирус њаминро метавон гуфт, ки 

рисолаи Љомї комилан дар тобеияти дидгоњњои Шамси Ќайси Розї ќарор 

надошта, сониян истиќлоли андешањои ў дар шарњу тафсири ќофияву радиф 

ва масъалањои ба он вобаста назаррас аст. Њамчунин метавон афзуд, ки 

Љомї дар оѓози рисола њадафашро аз таълифи он ба равшанї ба тариќи зер 

баён кардааст: «Ин мухтасарест вофї ба ќавоиди ќавофї, ки ба муљиби 

ишорати баъзе аз аљиллаи асњоб ва аиззаи ањбоб сурати тањрир ва симати 

таќрир меёбад, умедворї ба инояти беѓояти њазрати борї чунон аст, ки ба 

саодати исѓо (гўш кардан) мањзуз (бањраманд, лаззатманд) ва ба айни ризо 

манзур ва малњуз (мулоњизакардашуда) гардад» [35, с. 141]. 

Ваќте ки мазмун ва мундариљаи рисоларо аз назар мегузаронем, 

маълум мешавад, ки Љомї онро ба сифати дастури таълимї эљод карда 

будааст. Яке аз тафовутњои дидгоњњои ў аз назариёти муаллифи «Ал-

муъљам…» низ дар мухтасарбаёнї ва њадафгир будани андешањояш 

мебошад. Љомї дар эљоди «Рисолаи ќофия» равиш ва усули хоси назарї ва 

амалиро ихтиёр кардааст. Њамчунонки А. Зуњуриддинов дуруст пай 

бурдааст, «...услуби «Ал-муъљам» бо он њама истифодаи иборату истилоњоти 
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арабї хусусиятњои хоссе дошт ва барои толибилмон то дараљае мушкилфањм 

буд. Љомї дар таснифи асари худ «Рисолаи ќофия» хусусан, њамин љињатро 

ба назар гирифт ва барои њамзамононаш дастури басе осонтару фањмотарро 

пешкаш кард. Аз ин љињат, Љомї ба маќсади худ ноил гашт ва асари ў 

њавохоњони бештаре пайдо кард» [35, с. 136]. 

Пеш аз он ки андешањои назарии Љомиро дар заминаи ин рисола оид 

ба ќофия ва радиф бо аќидаву орои муњаќќиќони пеш аз ў муќоиса ва наќду 

арзёбї кунем, нахуст мундариља ва сохтори ин асарро тавсиф хоњем кард. 

Љомї нахуст њадафи аслияшро аз таълифи «Рисолаи ќофия» баён 

карда, сипас дар муќаддима мафњуми ќофияро ба тариќи мухтасар шарњ 

медињад ва «дар бораи ањаммият ва навъњои ќофияи шеър дар панљ фасл 

маълумот медињад» [35, с. 136]. 

Фасли аввали рисола ба арзёбии њуруфи ќофия бахшида шудааст, ки 

нисбат ба дигар осори ў дар ин риштаи илм таълиф ёфта сода, равшану 

мафњум ва хеле мухтасар аст. Љомї дар шарњу тавзењи њуруфи ќофия танњо 

ба наќши сохтории он дар шеър таваљљуњ карда, аз ин дидгоњ бо мисолњо њар 

кадоми онро зикр мекунад. 

Равиро Љомї «охирин њарфи аслї»-и ќофия дониста, сипас байти /Дар 

азал наќши ту бар тахтаи гул дидаи дил-Диду пои дили бечора фурў рафт ба 

гил/-ро мисол меоварад ва дар вожањои «дилу гил» њарфи «лом»-ро равї 

мешиносад [35, с. 142]. Албатта, ин тавзењи Љомї «маънии шеъру ќофия ва 

њадду њаќиќати он»-ро, њамчунонки дар «…Ал-муъљам…» омада, ба таври 

љомеъ фаро намегирад [37, с. 161]. Дар тавзењоти Насируддини Тўсї «њадди 

ќофия ва аќсоми ў» [18, с. 108-110] даќиќ ва муфассал шарњу баст ёфтааст. 

Рисолаи Љомї, ки њадафи таълимї доштааст, муаллиф оид ба њуруфи ќофия 

маълумоти муъљазро ироа кардааст. 

Тавзењоти Шамси Ќайси Розї хеле муфассал буда, пањлуњои гуногуни 

масъала, аз љумла шарњи маънии луѓавии калимаи ќофияшаванда, асл 

будани калима, шарти равї интихоб кардани баъзе њарфњо ва ѓайраро низ 

муфассал шарњ додааст, ки то љое хусусиятњои балоѓии њар њарфро дар 

сурати баргузидан ба равї мушаххас месозад. Ин равиши пешгирифтаи 
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муаллифи «Ал-муъљам…» бартарињои дигар низ дорад, ки тањќиќоти 

људогонаро таќозо менамояд. 

Љомї дар шарњи ридф танњо зикр мекунад, ки «ридф «алиф», «вов» ва 

«ё»-ро гўянд, ба шарти он ки пеш аз равї воќеъ бошад, бе воситаи 

мутањаррике ва њаракоти моќабли эшон аз љинси эшон бошад» [35, с. 142]. 

Чунонки дида мешавад, Љомї бештар мутаваљљењи наќши сохтории њарфи 

ридф буда, Шамси Ќайси Розї хусусиятњои маъноии онњо, аз љумла фоилият, 

сифат, нидо ва дуо, таъзим ва тааљљуб, нисбат, тахсис (махсус гардонидан), 

робитаву исбот ва ѓайраро низ муќаррар кардааст [22, с. 252-253]. 

Бартарии тавзењоти Љомї дар он аст, ки ба таври мухтасар моњият ва 

мавќеи ридфро дар ќофия забт карда, бештар ба моњияти таълимї ва осон ёд 

гирифтани он эътибор додааст. Дар ин замина, ў анвои ридф, ридфи муфрад 

ва ридфи зоидро бо мисолњо зикр карда, тарзи зоњиршавии ридфи маъруф ва 

маљњулро низ мушаххас баён мекунад, ки сода ва мафњум мебошад. 

Аз нигоњи Љомї «њар ќофияе, ки муштамил бошад бар ридф, онро 

мурдаф хонанд ба сукуни «ро» ва фатњи «дол» [35, с. 142]. Љомї навъњои 

ридфро вобаста ба љойгиршавии сокин «дар миёни равї ва ридф» ва восита 

шудани он муайян карда, њудуди ридфи муфрад ва ридфи зоидро бармало 

нишон додааст [35, с. 142]. Дар ин равиш, ба назари ў, агар «алиф», «вов» ва 

«ё» пеш аз равї оянд, он ридфи аслї буда, «ќофияро мурдаф ба ридфи 

мураккаб» [35, с. 142-143] донанд. 

Шамси Ќайси Розї, Насируддини Тўсї ва Љомї ридфи зоидро аз шаш 

њарф иборат дониста, дар зикри номњои он низ њамназаранд. Тавсифоти дуи 

аввал оид ба ин њарфњо муфассал ва фарогири љузъиёти овозиву сохторї 

буда, Љомї назарашро дар байте хеле муъљаз ифода карда, бо мисолњо тавзењ 

медињад. Ў мегўяд: 

Ридфи зоид шаш бувад, эй зуфунун, 

«Хо»-ву «ро»-ву «син»-у «шин»-у «фо»-ву «нун» [35, с. 143]. 

Абдуррањмони Љомї хусусияти сохтории ридфро вобаста ба 

љойгиршавии њарфњои садонок ва њамсадо муайян карда, онро, ки аз 

садоноки дароз (о, ў, ї, э, е, ё, я) таркиб ёфтааст, ридфи муфрад ва ридфи аз 
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њамсадоњо (х, р, с, ш, ф, н) сохташударо ридфи зоид меномад. Ин усули 

тасниф дар заминаи шинохти мавќеъ ва таъсири садонокњо ва њамсадоњо пеш 

аз равї дар ќофия воќеъ шудааст, ки таносуби овозњо ва вазнро низ замонат 

додааст. 

Дар шарњу тавсифи ридфи зоид ва њарфњои он низ назариёти Љомї 

мухтасар ва мањдуд аст. Њол он ки Шамси Ќайси Розї њар як њарфи ридфи 

зоидро ба таври алоњида ва батафсил шарњ дода, навъњояшро низ муайян ва 

мушаххас намудааст, ки он аз бисёр љињатњо таљрибаи љолиб арзёбї 

мешавад. 

Муќоисаи андешањои Љомї ва Шамси Ќайси Розї дар боби њуруфи 

ќофия низ нишон медињад, ки њар ду дар ин боб назари мустаќил доштаанд. 

Њатто мисолњое, ки онњо овардаанд, аз њамдигар фарќ мекунанд. Бино бар 

ин, чунонки Зарринкўб гумон кардааст, рисолаи Љомї нусхаи андешањои 

муаллифи «Ал-муъљам» дар бораи ќофия набуда, тафовутњои назаррас 

дорад. Аз љумла, Љомї миќдори њарфи ќайдро дањ зикр карда, дар байти зер 

онњоро ном мебарад, ки барои хонанда хотирмон аст: 

Гар њуруфи ќайдро гиранд ёд, 

Нест дар лафзи Аљам аз дањ зиёд. 

«Бо»-у «хо»-у «ро»-ву «зо»-ву «син»-у «шин», 

«Ѓайн»-у «фо»-ву «нун»-у «њо» бошад яќин [35, с. 144]. 

Чунонки ишора шуд, Љомї барои њуруфи ќайд мисолњоеро зикр 

кардааст, ки бо он чи дар «Ал-муъљам» омадааст, монанд нестанд. Дар баёни 

хусусиятњо ва усули мавриди истифода ќарор додани њарфи ќайд низ 

назариёти Љомиву Шамси Ќайс яксон нестанд. Масалан, Љомї мегўяд, ки, 

«агар бинои ќофия бар арабї нињанд, риояти ќайд дар љамеи њуруф лозим 

аст: чун «ваъд» ва «раъд» ва «бикр» ва «фикр» ва «љайб» ва «ѓайб» ва амсоли 

он» [35, 144]. Тавзењи Шамси Ќайс дар мавриди бар калимоти арабї 

нињодани бинои ќофия муфассал буда, пањлуњои дигари сохтории ин 

масъала, аз љумла мавќеи «вов»-и мафтуњи моќабл ва «ё»-и мафтуњи моќабли 

равиро низ фаро мегирад, ки Љомї аз он сарфи назар кардааст. Аз ҷумла, 

Шамси Қайс дар ин боб навиштааст: «Пеш аз ин гуфтаем, ки ҳар ҳарфи 
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сокин, ғайри ҳуруфи мадду лайн, ки моқабли равӣ бошад, онро ҳарфи қайд 

хонанд. Ва ҳуруфи қайд даҳ аст: «б», чунон ки «абр»-у «габр», «х», чунонки 

«бахт»-у «рахт», «р», чунонки «сард»-у «зард», «з», чунон ки «дузд»-у «музд», 

«с» (син), чунон ки «маст»-у «даст», «ш» (шин), чунонки «дашт»-у «ташт», 

«ғ», чунонки «нағз-у «мағз», «ф», чунонки «руфт»-у «гуфт», «н», чунонки 

«банд»-у «каманд», «ҳ» (ҳои ҳавваз), чунон ки «меҳр»-у «чеҳр». Ва агар 

бинои қофия бар калимоти арабӣ ниҳанд ва пеш аз равӣ «вов»-е мафтуҳи 

моқабл афтад, чунонки «авс»-у «қавс»-у «фирдавс» ва чунонки «Қайс»-у 

«Увайс», он «вов»-у «ё» ҳам ҳарфи қайд бошад. Ва «вов»-и мафтуҳи моқабл 

дар порсӣ ҷуз «нӯг» наёфтам, ки он тезии сари синон ва сари қалам бошад. 

Ва «ё»-и мафтуҳи моқабл ҷуз «пайк» надидам. Ва ба ҳељ ҳол ҳарфи ридфро бо 

ҳарфи қайд нашояд омехт, чунонки шоир гуфтааст: 

Ҳар вазиру муфтию шоир, ки ў Тӯсӣ бувад, 

Чун Низомулмулку Ғаззолию Фирдавсӣ бувад» [22, с. 256-257]. 

Њамчунин, Шамси Ќайси Розӣ њар њарфи сокинро, «ѓайри њуруфи 

мадду лайн, ки моќабли равї бошад» [22, с. 256], њарфи ќайд номидааст. Вале 

Љомї дар ин бора чизе намегўяд. Њам Љомї ва њам Шамси Ќайси Розї бар 

хилофи араб риояти таъсисро барои шуарои Аљам вољиб намедонанд. 

Таљрибаи шоирии Љомї низ нишон медињад, ки вай на њама ваќт ќофияи 

муассасаро, ки риояи «алиф»-ро дар љамеи абёт зарур медонад, вољиб 

донистааст. Чунонки дар ин байт: 

Набот арчанд додї шишаро дил, 

Намешуд бо лаби лаълат муќобил. 

Бањром Сирус ин байтро аз Љомї иќтибос карда, меафзояд, ки, «дар 

сатри дуюми байт дар калимаи «муќобил» «о» таъсис аст, вале вай дар 

ќофияи сатри якуми байт такрор нашудааст» [158, с. 33-34]. 

Чун рўйи сухани Љомї ба шогирдони навомўз аст, дар бораи унсурњои 

ќофиясоз, аз љумла њарфњои ќофия муљаз сухан гуфта, танњо бо зикри љойи 

њарф дар калимаи ќофияшаванда ќаноат мекунад. Масалан, дар мавриди 
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њарфи васл чунин менависад: «Васл њарферо гўянд, ки ба равї илњоќ кунанд, 

чун «мим» дар ин байт: 

Шеър: 

Ман ба бўйи ту њавохоњи насими сањарам, 

К-ў зи бўйи ту хабар дораду ман бехабарам» [35, с. 145]. 

Аммо Шамсиддин Муњаммади Ќайси Розї илова ба тавзењи маънї ва 

наќши сохтории ин њарф, њарфњоро ном бурда, ба хусусиятњои забонии онњо 

низ ишора мекунад. Чунончи: «Ва аммо њарфи васл он аст, ки равї ба вай 

пайвандад ва он дар шеъри порсї «алиф» асту «дол»-у «гоф»-у «њо»-ю «ё» ва 

њуруфи изофату њуруфи љамъу њуруфи масдару њуруфи тасѓиру њуруфи 

робита…» [22, с. 263]. Сипас, вай «аз њар як мисоле» меоварад, «то 

маърифати он бар мубтадї (навомўз) осон бошад» [22, с. 263]. 

Љомї дар фасли аввали «Рисолаи ќофия» дар бораи хуруљ, мазид ва 

ноира низ маълумоти мухтасар оварда, тарз ва мавќеи корбурди онњоро 

мушаххас месозад ва ба њар кадоме мисолњо низ меоварад. Аз љумла, ў 

нигоштааст, ки: «Хуруљ њарферо гўянд, ки ба васл пайвандад, чун «мим» дар 

ин байт: 

Шеър: 

Мо њељкасони кўи ёрем, 

Мо сўхтагони хомкорем. 

Мазид њарферо гўянд, ки ба хуруљ пайвандад, чун «шин» дар ин байт. 

Шеър: 

Ало айнайњи айнуллањ, чї чашмони сиёњасташ, 

Чї мижгони синоносо, чї мардафкан нигоњасташ. 

Ноира як њарф ё бештар, ки ба мазид мулњаќ шавад, чун «мим» ва 

«шин» дар ин байт: 

Он мањ, ки ба чашми мењр дидастемаш, 

Аз љумлаи некувон гузидастемаш» [35, с. 145]. 

Љомї дар боби њарфњои хуруљу мазиду ноира фаќат бо зикри мавќеи 

љойгиршавии онњо ќонеъ шуда, дигар тафсилеро лозим намедонад. Вале дар 

баъзе аз осори дигари назарї, аз љумла «Ал-муъљам» навъњо ва тарзи 
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корбурди он дар ќофия муфассал шарњ ёфтааст. Љомї бо зикри хусусияти 

асосии ин се њарф наќши онњоро дар сохтори ќофия нишон дода, бар 

зарурати истифодаи он таъкид меварзад. 

Дар фасли дувуми рисолаи худ  Љомї дар бораи њаракоти ќофия 

маълумоти мушаххас ва муљаз оварда, чун дар фасли аввал байтеро забт 

кардааст, ки дар он њаракоти њуруфи ќофия номбар шудааст: 

Рассу ишбоъу њазву тављењ аст, 

Боз маљрову баъд аз ўст нафоз [35, с. 146]. 

Сипас, хусусияти сохтории њар кадоме аз ин њаракатњо ба таври 

мухтасар ва равшан бо зикри намунањои шеърї баён гардидааст, ки бо 

муљазї ва мушаххасї аз осори њамсони пешгузаштагони Љомї фарќ мекунад. 

Чунончи, Љомї рассро «њаракати моќабли таъсис» дониста, таъкид мекунад, 

ки «ѓайр аз фатња натавонад буд» [35, с. 146] ва њаракати дахилро ишбоъ 

номида, «бештар касра» будани онро таъкид меварзад ва бо фатњаву замма 

омадани онро низ таъкид менамояд [35, с. 146]. 

Шамси Ќайси Розї ба љуз шарњи маъноию истилоњї ба моњияти 

сабкию маънавї, ба ифодаи дигар наќши морфологии ишбоъ дар сохтори 

ќофия низ таъкид карда, «бар њуруфи сокин мазияте» [22, с. 209] доштани 

онро ёдрас мекунад. 

Моњияти њаракати њазв дар шарњи Љомию Шамси Ќайси Розї як буда, 

онњо љойгоњи ин њаракатро пеш аз ридфи аслї дониста, њамчунин пеш аз 

ќайд омадани онро низ ёдрас кардаанд. 

Бањром Сирус андешањои Шамси Ќайси Розї ва Љомиро наќд карда, 

менависад, ки: «ќисми якуми таърифи Шамсиддин Муњаммад ва инчунин 

таърифи Љомї кўњна шудааст ва дар назми имрўзаи тољик татбиќ кардани он 

имконият надорад» [158, с. 43]. Ин тавзењи Б. Сирус чунин маънї дорад, ки 

мо бояд њаракатеро, ки пеш аз ридф меояд, ба эътибор нагирифта, «фаќат 

њарфи садоноки кўтоњи (а, у, и) бевосита пеш аз ќайд омадаро» [158, 43] њазв 

номем. 
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Чунин фосилагирии Бањром Сирус ба масъалаи таѓйири алифбо 

бармегардад, ки ба назари мо, заминањои таърихии инкишофи морфологии 

ќофия, навъњо ва њаракатњои онро сарфи назар кардан аст. 

Љомї моњияти ин ё он њаракатро шарњ дода, њадду њаќиќати онро низ 

баён медорад. Аз љумла, вай њаракати пеш аз равї омадаро тављењ 

мешиносад. Илова бар ин, такрор шудани тављењро дар ќофияи муќайяд 

(ќофияе, ки дар он равї ва васл начаспида бошанд) лозим медонад. Дар 

ќофияи мутлаќ (ќофияе, ки дар он њарфи васл ба равї пайвастааст) бошад, 

такрор шудани тављењро шарт намедонад [35, с. 146-147]. 

Назари Љомї дар бораи такрор кардани тављењ дар ќофияи муќайяд 

заминањои тањаввулоти таърихии морфологиро дар сохтори ќофияи шеъри 

форсии тољикї ёдрас мекунад, ки то љое аз тасаввуроти ќолабї фосила 

гирифтан буда, озодии иродати шоирро дар эҷоди қофия ва такмили сохтори 

шеър ифода мекунад. 

Шамсиддин Муњаммади Ќайси Розї ва Љомї маљроро «њаракати равї» 

донистаанд, вале Љомї «ихтилофи он»-ро  љоиз намедонад. Муаллифи «Ал- 

муъљам…» дар ин бора чизе нагуфтааст. Назари Љомї дар мавриди маљро ба 

ин маънист, ки њарфи садоноки кӯтоњи баъд аз равї омада, ба воситаи он 

њарфи васли аз овози њамсадо ва ё садоноки дароз ташкилёфта ба равї 

мепайвандад. Бањром Сирус «ин навъи таъриф»-и маљроро «ба графикаи 

имрўза»-и алифбои кириллии тољикї мувофиќ намедонад, ки бармегардад ба 

љойгоњи фатњаву заммаву касра дар сохтори овозии забони тољикї. 

Аз назари Абдуррањмони Љомї: «нафоз њаракати васл аст, ваќте ки 

хуруљ бад-ў пайвандад, чун њаракати «ё» дар ин байт: 

Мо ошиќи рўи некувонем, 

Девонаи шакли њар љавонем». 

Сипас, меафзояд, ки «ва њаракати хуруљ ва мазидро низ нафоз гўянд, 

чун њаракати «мим» ва «шин» дар ин байт: 

То кай ба хуни дидаву дил парваремашон, 

Аз рањ бурун раванду ба роњ оваремашон» [35, с. 147]. 
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Назари Љомї ва Шамси Ќайси Розї дар шинохти њаракати нафоз 

њамранг аст. Фаќат Шамсиддин Муњаммад бо таъкиди «нуфузи савт дар 

њарфи хуруљ» ба хусусияти морфологии ин њаракат ишора мекунад, ки њаљми 

гунљоиши овози садонок ва таъсири онро ба оњангнокии шеър дар назар 

дорад [22, с. 271]. 

Зимнан, як нуктаро бояд ёдовар шуд, ки таѓйири алифбои арабиасоси 

тољикї, њамчунонки Бањром Сирус низ таъкид кардааст, њаракатњои 

зикршударо барои хонанда номафњум сохта [158, с. 42], дар мавридњое ба 

оњанг ва мусиќии калом низ таъсири  манфї расонидааст, ки ин пањлуи 

масъала мавзуи бањси људогона мебошад. 

Дар фасли севуми рисола Љомї «њудуди ќавофї»-ро, ки Шамси Ќайси 

Розї бо њамин ном ёд мекунад [22, с. 273], «синоат» унвон карда, байти зерро, 

ки «љамеъи ин алќоб» дар он зикр шудааст, меоварад ва њар кадомеро ба 

тариќи мухтасар шарњ медињад: 

Мутародиф, мутавотир, мутадорик мехон, 

Мутарокиб, мутаковис лаќаби ќофия дон [35, с.147]. 

Љомї дар шарњи моњияти сохтории ба истилоњи худаш «лаќаби ќофия» 

љойгоњи сокин ва мутањаррикро зикр карда, унсурњои сохтории онро ном 

мебарад ва шарњ медињад, ки дар шинохти ѓанои сохтории ќофия бисёр 

муњим мебошад. Ў монанди Шамси Ќайс оид ба маънии луѓавї, истилоњї ва 

моњияту њудуди сохторию забоншиносии он чизе намегўяд. Маълумоти 

Љомї дар бораи «аснофи ќавофї» (Шамси Ќайси Розї) низ хеле мухтасар 

буда, танњо бо зикри моњият, наќш ва љойгоњи сохтории он ќаноат кардаасту 

бас. Њол он ки Шамси Ќайси Розї оид ба навъњо ва хусусиятњои сохтории 

«аснофи ќавофї» маълумоти муфассал оварда, мавќеи онро дар калимаи 

ќофияшаванда даќиќ муайян намудааст [22, с. 276]. 

Дар фасли чањоруми рисола Љомї љойгоњи равиро дар сохтори ќофия 

муайян карда, вобаста ба њолати њарфи равї (сокин будан ё набудан ва ё 

пайваст будан), надоштани њарфи лозим ва ќайду ридф, хуруљ, ноира ва 

мазид «њудуди ќавофї ва аснофи он», яъне, типи қофияро муайян ва 

мушаххас менамояд. Аз ҷумла, ӯ навиштааст, «агар ҳарфи васл бад-ӯ 
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пайваста бошад, онро «мутлақ» гӯянд. Ва равии муқайяд агар аз ҳуруфи 

қофия ҳеҷ ҳарфе дигар надошта бошад, онро «муқайяди муҷаррад» гӯянд чун 

«сарвар» ва «дилбар». Агар дошта бошад, ба он ҳарфаш нисбат кунанд, 

мисли муқайяд ба ридф ё ба ҳарфи қайд гӯянд» [35, с. 148]. 

Ҷомӣ қофияро вобаста ба унсурҳои сохторияш, пеш аз ҳама, равӣ ба 

навъҳо ҷудо карда, дар ин замина қофияи мутлақро озод мешиносад. Дар 

тавзеҳи ў, васл дар ин навъи қофия аз ҳарфи садоноки дарози «-о» таркиб 

меёбад. Шамси Қайси Розӣ ин навъи қофияро «қофияи мутлақ ба ҳарфи 

васл» ва ё «қофияи мутлақи муҷаррад» унвон кардааст. Баҳром Сирус дар ин 

замина, бар ин назар аст, ки ин тип қофия, ки Шамси Қайси Розӣ онро 

«қофияи мутлақ ба ҳарфи васл» номидааст, аз дигар қофияе, ки ӯ нишон 

додааст, ҳеҷ фарқе надорад [158, с. 47]. Ҷомӣ дар ин масъала бо Шамси Қайси 

Розӣ ҳамназар буда, қофияи аз таъсис ва ридф холиро «муҷаррад» номида, 

меафзояд: «Ва равии мутлақ, агар аз ҳуруфи қофия ҳарфи васл дошта бошад, 

чун «сарварӣ» ва «дилбарӣ» онро «мутлақи муҷаррад» гӯянд ва агар ҳарфи 

дигар аз ҳуруфи қофия дошта бошад, ба он ҳарфаш нисбат кунанд, чунонки 

мутлақ ба қайд ва ридф ва хуруҷ ва мазид ва ноира гӯянд» [35, с. 148]. 

Ҷомӣ алифи итлоқро аз дигар алифҳое, ки ба ҷои пасванд меоянд, 

ташхис дода, тафовутро дар маънои онҳо мебинад, зеро ҳар алифе, ки аз 

пасванд таркиб ёфта, васл мешавад, «ба ғайр аз вазифаи зоҳирии худ (ки 

қофияи муқайядро ба қофияи мутлақ табдил менамоянд) боз як аҳаммияти 

маъноӣ ҳам доранд. Аммо алифи суффикси итлоқ танњо вазифаи формалии 

қофиягиро дораду халос ва ҳеҷ гуна маънои мустақилеро дар бар намегирад. 

Шоир ба воситаи алифи итлоқ қофияи дар охири худ алиф надоштаро ба 

қофияи алиф доштагӣ, масалан, тобон-ро ба тобоно табдил медиҳад» [158, с. 

47-48].  

Ба ин тартиб, назари Ҷомӣ оид ба навъҳои қофия муҷаз буда, ба 

сохтори савтии қофия марбут мешавад ва маҳаки шинохти навъҳои қофия 

қарор мегирад, ки хеле сода ва ҳамафаҳм аст. 
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Ҷомӣ дар фасли панљуми рисола уюби ќофия ва навъњои онро ба таври 

мухтасару мушаххас шарҳ дода, андешаашро бо мисолҳо собит месозад. Дар 

шинохт ва арзёбии «уюби ќофия», миќдор ва њаќиќати он Љомї бо Шамси 

Ќайси Розї ва Насируддини Тўсї њамназар аст. Вале аз љињати миќдор ва 

таснифоту гурўњбандї дидгоњњои њар се аз њам фарќи љиддї доранд, ки ин  

тањлил ва арзёбии људогонаро таќозо дорад. 

Љомї миќдори уюби ќофияро чањор шинохта, иќво, икфо, синод ва ито 

номгузорї карда њар кадомеро ба таври алоњида шарњ додааст. Љомї 

«ихтилофи њазф ва тављењ»-ро «иќво» номида, сипас зайли намуна калимањои 

«дур» ва «давр» ва «љаст» ва «ҷуст» ва «пур» ва «бар»-ро мисол меоварад [35, 

с. 148]. Шоир дар калимањои «дур» ва «давр», «љаст» ва «љуст» ихтилофи 

њазвро, ки аз љумлаи уюби иќвост, зикр карда, «пур», «дур» ва «давр»-ро 

ихтилофи тављењ медонад. 

Љомї дар шарњи икфо менависад: «Икфо табдили њарфи равї аст ба 

њуруфе, ки дар махраљ бо ў наздик бошад, монанди «эњтиёт» ва «эътимод». 

Ва «љамъ кардан миёни њарфњои аљамї ва арабї»-ро низ аз ин гуна айб 

дониста, меафзояд, ки «чунонки «раг» ва «саг»-ро бо «шак» ва «њак» љамъ 

кунанд ва «чап»-ро бо «тараб» ва «каж»-ро бо «газ» ва «поча» бо «хоља» ва 

амсоли он. Ва ин баѓоят нописандида аст» [35, с. 148]. Шинохти Љомї аз 

уюби икфо бар хусусияти фонетикии њарф, ки табдил кардани њарферо бар 

њарфи дигар дар назар дорад, асос ёфта, дар таљрибаи шеърї равиши 

таърихии ташаккул ва тањаввули як навъ ќофияро бозгў мекунад. Њарчанд 

дар ин таљриба њарфњо дар махраљ ба њам наздик буда (мисли њ, ш, п, б, ж, з, 

ч, љ…), бо хусусияти фонетики худ ба њам ќаринанд, Љомї ин таљрибаро 

написандида, «баѓоят нописандида» таъбир кардааст [35, с. 148]. 

Синод, аз нигоњи Љомї «ихтилофи ридф» дар ќофия буда, шоирон 

«замон» ва «замин»-ро дар ќофия љамъ кунанд. Ин тавзењи Љомї марбут 

мешавад њам ба ридфи муфрад, њам ба ридфи зоид ва дар сурати якљо 

омадани ин ду ба њардуяш [35, с. 148]. 

Љомї уюби дигари итои ќофияро «љалї ва хафї» медонад ва дар 

тавзењи љалї бар ин назар аст, ки «такрораш зоњир бошад, чунонки 
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«некўтар» ва «зеботар» ва «фусунгар» ва «ситамгар». Ва аз ин ќабил аст 

«нун»-и масдар, чун «гуфтан» ва «шунидан» ва њарфи љамъ чун «алиф» ва 

«нун» дар «ёрон» ва «дўстон» ва «алиф»-у «то» дар «сифот» ва «коинот». Ва 

«алиф»-у «њо» дар «лолањо» ва «ѓунчањо». Ва «алиф»-у «нун»-и сифат чун 

«хандон»-у «гирён»-у «гардон». Ва «ё»-и танкир (ё-и номуайянӣ) чун «дасте» 

ва «марде». Ва «дол»-и истиќбол (њарфи «дол» дар охири феълњои замони 

оянда) чун «дињад» ва «барад». Ва «нун»-и тахсис (њарфи «н»-е, ки дар 

таркиби суффикси «-ин» бошад, чунончи «заррин», «панљумин», «порин») 

чун абёт сарењан ба як маънї мукаррар шавад, хоњ як њарф бошад, хоњ 

бештар аз ќабили итои љалист [35, с.149].  

Љомї дар мисоли «об»-у «гулоб» итои хафиро љоиз медонад ва байти 

зерро намуна меорад: 

Эй гули рухсори ту, бурда зи рўи гул об, 

Суњбати гулзорњо карда ба бўят гулоб [35, с.149]. 

Аз шарњу тафсиле, ки дар боби уюби ќофия дар «Рисолаи ќофия»-и 

Љомї омадааст, метавон ду нуктаро ба тариќи алоњида ќайд кард: 

1. Љомї он айбњои ќофияро, ки хилофи таносуби сохторї ва 

мундариљавии шеър нест, љоиз донистааст; 

2. Вале ў уюбе, ки дар ќофия аз табдили њарфи равї, калимоти 

аљамию арабї ба мазмун ва сохтори шеър таъсири манфї мерасонад 

написандида, корбурди онњоро ба шоирон маслињат намедињад. 

Дар хотимаи асар Љомї дар боби «ду ќисм»-и ќофия, яъне ќофияи 

маъмул ва ѓайримаъмул сухан ронда, моњият ва аломатњои ин ду навъро 

шарњ додааст: «қофияи ғайримаъмул он аст, ки бе он ки дар ӯ тасарруфе 

кунанд, шоистаи он аст, ки қофия воқеъ шавад. Ва маъмул он аст, ки ба 

воситаи тасарруфе шоистаи он гардад, ки қофия воқеъ шавад. Он тасарруф 

гоҳ ба таркиби ду лафз бошад, чунонки лафзи «аст», масалан, ба воситаи 

таркиб бо лафзи «пайдо» ва амсоли он пайдо кунад, ки бо лафзи «хост» ва 

«рост» дар як қофия ҷамъ шавад, чунонки дар ин байт: 
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Дар оинаи рӯи ту, гар гӯям рост, 

Анвори таҷаллии илоҳӣ пайдост [35, с. 149-150]. 

Љомї аз њамин мавќеъ дар бораи ќофияву радиф ва наќши онњо дар 

сохтори бадеии шеър сухан ронда, дар муќаддимаи рисола ќофия ва радифро 

ба тариќи зер таъриф кардааст: «Бидон, ки ќофия дар урфи шуарои Аљам 

иборат аст аз тамоми он чи такрори он дар охири љамеъи абёт вољиб бошад ё 

мустањсан, ба шарти он ки мустаќил набошад дар талаффуз, балки љузви 

калима бошад ё ба манзилаи љузв. Баъзе тамоми калимаи охирро ќофия 

гуфтаанд ва баъзе њарфи равиро. 

Радиф калимаеро гўянд ё бештар, ки бар сабили истиќлол дар охири 

њама абёт биайнињи мукаррар шавад. Ва шеъри муштамил бар радифро 

«мурдаф» хонанд ва ин хосаи шуарои Аљам аст» [35, с. 141-142]. 

Љомї дар рисолааш аз Шамсиддин Муњаммади Ќайси Розї ва дигар 

муаллифоне, ки то ў дар ин боб сухан кардаанд, ёд накардааст, аммо таъсири 

назариёти муаллифи «Ал-муъљам» дар шаклгирии андешаву орои ў назаррас 

аст. Аз ин љињат, усули низоми ќофияи Љомї намуде дигар ва мушаххастару 

мухтасар аз њамон низоми Шамси Ќайси Розї мебошад. 

Ба љуз Љомї донишмандони дигаре, мисли Вањиди Табрезї, Воизи 

Кошифї ва Атоуллоњ Мањмуди Њусайнї низ аз Шамси Ќайс пайравї 

кардаанд. Мактаби Шамси Ќайси Розї ва Абдуррањмони Љомї, пеш аз њама, 

барои баррасии ташаккул ва тањаввули таърихии фанни ќофия ва радиф 

ањаммияти хос дошта, миёни онњо тафовут низ њаст, ки њам дар таърифи 

ќофия ва њам зикри таѓйироти таърихии он назаррас мебошад. 

Барои муќоиса назариёти Шамси Ќайси Розиро, ки дар боби аввали 

«Ал-муъљам», «Дар зикри маънии шеъру ќофия ва њадду њаќиќати он» ду бор 

аз ин унсури муњимми шеър таъриф кардааст, иќтибос мекунем. Нахуст, ин 

донишманд маъною вазифаи ќофияро њамчун љузъи шаклии шеър дар 

ќолаби таърифи умумї баён карда, аз љумла нигоштааст: «Бидон, ки шеър 

дар асли луѓат дониш аст ва идроки маъонї ба њадси соиб ва андеша ва 

истидлол рост ва аз рўйи истилоњ суханест андешида, мураттаби маънавї, 

мавзуни мутакаррар, мутасовии њуруфи охирини он ба якдигар монанда ва 
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дар ин њад гуфтаанд: сухани мураттаби маънавї, то фарќ бошад миёни 

шеъру њазён ва каломи номураттаби бемаънї. Ва гуфтаанд мавзун, то фарќ 

бошад миёни назму насри мураттаби маънавї. Ва гуфтаанд мутакаррар, то 

фарќ бошад миёни байте ду мисраъайн ва миёни ним байт, ки аќалли шеър 

байте тамом бошад, чунонки пеш аз ин гуфтаем. Ва гуфтаанд мутасовї, то 

фарќ бошад миёни байте тамом ва миёни масореъи мухталифи њар як бар 

вазни дигар. Ва гуфтаанд њуруфи охирини он ба якдигар монанда, то фарќ 

бувад миёни муќаффо ва ѓайри муќаффо, ки сухани беќофиятро шеър 

нашмаранд, агарчи мавзун афтад» [22, с. 196]. 

Дар поинтари њамин боб, Шамси Ќайси Розї ба таърифи боло афзуда 

менависад: «Ва аммо ќофия, бидон, ки баъзе аз калимањои охирини байт 

бошад, ба шарти он ки он калима биайнњо ва маъноњо дар охири абёти дигар 

мутакаррар нашавад. Пас, агар мутакаррар шавад, онро радиф хонанд [22, с. 

202]. 

Аз ин таърифи Шамси Ќайси Розї бармеояд, ки њар чи ќабл аз радиф 

бувад, ќофия аст, хоњ мушобињат дар баъзе аз њуруфи охир дар он бошад ва 

хоњ набошад. Аз ин љињат, такрори ќофияро бо ин њисоб метавон дар 

шумори радиф овард, чаро ки вай муќайяд нашудааст, ба ин ки агар такрор 

шавад, бояд њуруфи ќабл аз он калимаи мукаррар бо якдигар шабоњат дошта 

бошанд [97, с. 55]. Дар замина, агар ба гуфтаи Љомї таваљљуњ кунем, 

мебинем, ки он даќиќ, мушаххас ва содаву мафњум буда, назараш ба сохтори 

ќофияву радиф даќиќ ва иборат аст аз такрори он дар охири байтњо, зебоии 

он, мустаќил набудан дар талаффуз ва нињоят љузъи калима буданаш. 

Радиф низ аз нигоњи Љомї дар охири байт истиќлол дошта, мукаррар 

мешавад. Ў шеъреро, ки радиф дорад, «мураддаф» номида, онро хосси шеъри 

Аљам медонад. 

Абдуррањмони Љомї тањлил ва арзёбии ќофияро аз њуруф шуруъ 

мекунад ва такрори онро дар калимањои гуногун муњим ва вољиб дониста, 

онро унсури зарурии шеър мешиносад. Ў низ мисли Шамси Ќайси Розї 

њуруфи ќофияро аз нуњ иборат медонад. Вале Насируддини Тўсї миќдори 

онро шаш донистааст [18, с. 10-11]. Номи њарфњо низ дар баёни Шамси Ќайсу 



38 
 

Љомї ягона буда [22, с. 204], ба ифодаи Љомї аз «равиву ридфу дигар ќайду 

баъд аз он таъсис, дахилу васлу хуруљу мазиду ноира» [35, с. 142] иборат 

мебошанд. 

Љомї ќофияро дар шеър вољиб ва мустањсан медонад, ки таъкиди сањењ 

ва мушаххас ба таъсир ва моњияти равоншинохтї ва зебоишинохтии он аст. 

Дар тафсири ин, матлаб метавон афзуд, ки «њамоњангї ва њамнавоии 

калимањои ќофия аз як воситаи таъсири њиссї фаротар рафта, ба воситаи 

маќбулияти завќї, гўё, табдил ба як далели аќлї мешавад ва табъи моро 

барои пазируфтани як воќеият омода месозад» [97, с. 120]. 

Назариёти зебоишинохтии Љомї дар арзёбии ќофия њангоми шарњи 

ридфи маъруф ва маљњул низ ошкор аст. Ў нигоштааст, ки «маъруф он аст, ки 

замма ва касраи моќабли «вов» ва «ё»-ро ишбоъ тамом карда бошанд, чун 

«нур» ва «пир». Ва маљњул он ки ишбоъ тамом накарда бошанд, чун «шўр» 

ва «шер». Пас, ањсан, балки вољиб аст, ки маъруф ва маљњулро дар як шеър 

љамъ накунанд» [35, с. 143]. Барои тасдиќи ин андеша шоир рубоии зерро аз 

Камоли Исмоил наќл кардааст: 

Бо дил гуфтам, ту боре, эй дил, некї, 

К-аз ман дурї, ба ёри ман наздикї. 

Дил гуфт, ки бо дањону зулфаш умрест, 

То месозам ба тангию торикї [35, с. 143]. 

Камоли Исмоил дар ин рубої дар мисоли вожањои њамќофияи некї, 

наздикї ва торикї маъруф ва маљњулро бо њам овардааст, ки ба њамоњангии 

ќофия халал ворид кардааст. Ин андеша ба хусусияти мусиќиёии ќофия, ки 

дар ин шеър зиён дидааст,  низ таъкид дорад. 

Андешањои Љомї дар бораи зинањои ташаккул ва тањаввули ќофия 

назарию амалї буда инчунин таърихї мебошад. Мисоли дар боло зикршуда 

ва истеъмоли «ё»-и маљњул бо калимањои арабї дар шакли имола (яъне, 

овозњои «о» ва «а»- ро монанди «и» ва «э» талаффуз кардан, мисли катаба-

катиба, китоб-китеб, њисоб-њисеб, китоба-китеба ва ѓайрањо) намунаи он аст. 

Љомї аз љињати назарї мухолифи ин тарзи ќофиясозист, вале бо зикри 
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мисолњои мушаххас аз осори шоирон, аз љумла Камоли Исмоил ва Анварї 

сайри таърихии ин навъи ќофиясозиро ёдрас менамояд. 

Дар шеъри форсии тољикї мавќеъ ёфтани ин тарзи ќофиясозї њодисаи 

монандро дар шеъри русї ба ёд меоварад, ки Б.В. Томашевский бо номи 

«ќофияи имлої» («орфографический рифм») ва «ќофия» барои чашм («рифм 

для глаза») зикр карда афзудааст, ки, «…барои назм на меъёрњои умумии 

талаффуз, балки усули талаффузи ашъор муњим аст» [166, с. 78]. Ин њолат, 

дар таљрибаи шоирони мо низ ба назар мерасад, ки намунаашро Љомї дар 

рисолааш зикр карда, вале номаќбул шумурдааст. 

Тавсифоти Љомї дар бораи њуруфи ќофия на фаќат хусусиятњо ва 

ќонунмандињои сохтории ќофияро дар шеъри форсии тољикї баён медорад, 

балки равишњои маќбул ва номаќбули корбурди онро дар таљрибаи шоирон 

ошкор месозад, ки арзиши назарї ва амалї дорад. Аз љумла, андешаи ў дар 

мавриди риояти њарфи ќайд дар њоли «бинои ќофия бар арабї» ва «риояти 

ќайд дар љамеи њуруф» [35, с. 144], њамчунин бар хилофи шоирони араб 

таъсисро риоят кардани шоирони Аљам њамин гуна њодиса аст. Чунин 

тафовути таърихии савтї ва имлоиро Љомї њангоми мутањаррик будани 

њарфи васл дар шеъри форсї ва дар ашъори Аљам наёмадани ќофияи 

мутаковисро низ ба мушоњида гирифта будааст. 

Љомї њам дар шеъраш ва њам дар «Рисолаи ќофия» «ќофияњои маъюбу 

радифи нораво»-ро «алами бедаво» ва «сифати шеъри бад» [155, с. 116] 

дониста, чањор навъи уюби ќофия, аз љумла иќво, икфо, синод ва иторо зикр 

мекунад. Ў ба таври мушаххас њар кадоме аз ин иллатњои ќофияро зикр 

карда, тавзењ медињад ва онњоро дар шеър «баѓоят нописандида» [35, с. 148] 

таъбир мекунад. 

Дар тањлил ва тафсири иллатњои ќофия назариёти Шамси Ќайси Розї 

ва Љомї дар баробари монандињо фарќњо низ доранд. Масалан, агар Шамси 

Ќайси Розї уюби ќофияро њашт навъ дониста бошад, Љомї, чунонки зикр 

шуд, чањор навъ гуфтааст. Сониян, муаллифи «Ал-муъљам» уюби ќофияро бо 

зикр ва тањлили мисолњои мушаххас нишон додааст, вале Љомї фаќат ба 
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вожањои алоњида мисол мезанад ва таъкид њам мекунад, ки «нашояд, ки 

бинои ќофия бар он нињанд» [35, с. 149]. 

Љомї иќворо аз уюби нописандидаи ќофия шинохта, омили онро 

«ихтилофи њазв ва тављењ» [35, с. 148] медонад ва дар замина ба вожањои 

«дур» ва «давр», «љаст» ва «љуст», «пур» ва «бар» мисол мезанад. Ба њамин 

дастур, уюби ќофияи икфо, синод ва иторо бо зикри мисолњо нишон медињад, 

ки то љое инъикоскунандаи хатти сайри таърихии ќофия дар шеъри форсии 

тољикї буда, дар шинохт ва арзёбии роњи таърихии ташаккул ва тањаввули 

ќофия пурарзиш мебошад. 

Назариёти Љомї дар боби уюби ќофия ба ёди мо андешаи донишманди 

рус В. Жирмунскийро меоварад, ки баъди асрњо ба чунин хулоса омада буд, 

ки «фарќи байни ќофияи асил ва дигар воситањои лозим, пеш аз њама, дар 

зарурати ќофия њамчун унсури сохтори вазнї мебошад, ки ба фарогирии 

табдили такрори овозњо асос ёфтааст» [89, с. 19]. 

Дар хотимаи рисола Љомї андешањояшро дар бораи ќофия ва радиф 

љамъбаст карда, ишораи равшане ба сайри таърихии ової ва њарфии ќофия 

менамояд ва хусусиятњои ќофияи маъмул ва ѓайримаъмулро мушаххас 

месозад. Ќофияи ѓайримаъмул аз назари Љомї он аст, ки «бе он ки дар он 

тасарруфе кунанд, шоистаи он аст, ки ќофия воќеъ шавад» [35, с. 149]. 

Ќофияи маъмул ба воситаи тасарруфе, ки шоистаи он гардад, воќеъ шавад. 

Љомї «таљзияи як лафз»-ро низ ќофияи маъмул дониста, дар мисоли 

лафзи «корд» даст ёфтани шоири огоњ ва њунармандро ба ќофияандешї ва 

ќофиясозии маънидор ва њунармандона таъкид мекунад ва дар замина, байти 

зерини Камоли Исмоилро иќтибос меоварад: 

Хасми шутур дилатро ќурбон кунад њаме, 

З-он рўй Саъди Зобењ оњиста корд аст [35, с. 150]. 

Агар дар матлаи ќасидае, ки ин байт аз он иќтибос шудааст, таркиби 

«ёр даст» ќофия ва радиф бошанд, дар мисраи дувуми байти боло таљзияи 

лафзи «корд» ба радиф эътибор додааст, ки нек ва писандида аст. Ин 

мушоњидаи Љомї њам арзиши њунарї ва њам таълимї дошта, имконоти забон 

ва њунарро менамоёнад. 
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Андешањои Абдуррањмони Љомї дар бораи шеъру шоирї ва моњияти 

он танњо бо арзёбии ќофияву радиф мањдуд нашуда, балки пањлуњои дигари 

эљоди бадеиро низ дар бар мегирад, ки зикри чанд нуктаро дар ин боб лозим 

медонем. Њамчунонки А. Сатторзода низ таъкид кардаанд: «Љомї доир ба як 

ќатор масъалањои назарї ва амалии адабиёт ва њунар чанд рисолаи 

људогонае» [155, с. 3] низ таълиф карда, ки дар онњо мулоњизањояшро оид ба 

шеър, њунари шоирї,  шахсият ва осори ањли њунар баён намудааст. Дар ин 

радиф, метавон аз рисолањои ў «Рисолаи аруз», «Рисолаи мусиќї», «Рисолаи 

муаммои мутавассит», «Рисолаи муаммои манзум», «Таљниси хат» ва 

таълифоти дигари ў, монанди «Нафањот-ал-унс», «Шарњи рубоиёт» ва 

«Номањо» ёд кард, ки дар мавридњое андешаашро оид ба ин ё он масъалаи 

адабї ва ё маќоми њунари шоирї баён намудааст. 

Назариёти адабї ва ќиёсии таърихию фарњангии ў дар яке аз асарњои 

«гаронќадру боарзиши ин мутафаккири бузурги садаи XV» [122, с. 7] 

«Нафањот-ал-унс» низ ифода ёфтааст. Дар ин асар, на фаќат дар бораи баъзе 

лањзањои њаёт ва эљодиёти баъзе аз намояндагони адабиёти форсии тољикї 

маълумоти мушаххас омада, балки гоње мавќеияти њунарии онњо низ арзёбї 

шудааст, ки аз бисёр љињатњо диќќатбарангез аст. Аз љумла, ќазоватњои ў дар 

бораи Робиаи Балхї, Саноии Ѓазнавї, Низомии Ганљавї, Хоќонии 

Шервонї, Фаридуддини Аттор, Саъдии Шерозї, Љалолуддини Румї, 

Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї, Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї ва 

дањњо донишманду пешвои тариќат арзиши тарљумањолї ва њунарї дошта, 

ба ифодаи А. Муњаммадиев, «барои омўхтани баъзе лањзањои алоњидаи њаёту 

сирри эљодиёти як идда адибони форсу тољики то замони муаллиф 

эљодкардаву дарњаётбуда» [122, с. 9] арзишманд мебошад. 

 Њамин тариќ, дар заминаи он чи дар боло гуфта шуд, метавон ба ин 

натиља расид, ки назариёти Абдуррањмони Љомї дар бораи ќофия ва радиф 

дар заминаи таљрибањои назарї ва амалии воќеияти њунарии њаёти адабии 

замони зиндагии шоир ба зуњур омада, моњияти афкори адабии ўро муайян 

мекунад. Назариёти адабии ў оид ба ќофия ва радиф зери таъсири вазъи 

адабию њунарї ва фарњангии асри XV ба вуљуд омада, бо андешаву орои 
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гузаштагон алоќамандии бевосита доштааст ва дар бисёр мавридњо онро 

такмил њам бахшидааст. 

 Назариёти Љомї оид ба ќофия ва радиф мухтасар ва мушаххас буда, 

пеш аз њама, моњияти њунарии масъала мавриди таваљљуњи ў будааст. 

Албатта, шоири бузург дар он замон наметавонист, ќофия ва радифро аз 

рўйи аломатњои гуногунашон, аз љумла наќш ва љойгоњи овозии онњо дар 

сохтори шеър, наќши мусиќиёї ва мавќеи овозии он тањлил ва дастабандї 

кунад. Вале ў тавонистааст, муњимтарин хусусиятњои ин ду унсури шеърро 

њамчун омили шаклсозу маънисоз ба дурустї муайян ва мушаххас созад, ки 

имрўз низ арзиши фаровони назариву амалї ва таълимї дорад. 

 Љомї дар шеъраш, пеш аз њама мутаваљљењи ќофияест, ки ба каломи 

шоирона зебої бахшад, шеърро ботароват созад. Ба ин маќсад, интихоб ва 

дуруст љойгузин кардани ќофияро њунар медонад. Вай интихоб ва истифодаи 

вожаро барои ќофия њунар дониста, ќофияи маъюбро омили вайронии вазн 

ва сифати шеъри бад таъбир мекунад. Ба ин тартиб, Љомї дар осори 

манзумаш ќофия ва радифро унсури муњимми сохтории шеър таъбир намуда, 

таъкид њам кардааст, ки агар вазн «хилъати ноз»-и шеър бошад, ќофия 

наќшу нигори он ва радиф «халхол»-и он аст. 

 Назари Љомї дар бораи ќофияву радиф ифодагари диди 

зебоишиносии ў дар бораи наќши ќофияву радиф ва љойгоњи онњо дар 

сохтори шеър аст. Аз ин назар ў бештар мутаваљљењи њамнавої, мавзунї ва 

таносуби савтии ин ду унсури шаклсоз буда, ба ин далел ќофияву радифро 

василаи хаёлангез донистааст, ки ифодагари љанбаи њунарї ва зебоишиносии 

онҳо низ њаст. Дар маљмуъ, шоир дар шеъраш ба таъсири маънавї ва 

зебоишиносии ќофияву радиф диќќат додааст, ки наќш ва љойгоњи онњоро 

дар сохтори каломи манзум муайян мекунад. 

 Назариёти Љомї дар бораи ќофия ва радиф ва наќши онњо дар 

сохтори шеър дар «Рисолаи ќофия»-и ў ба таври мушаххас ва мухтасар баён 

шудааст. Андешањои шоир дар бораи ин ду унсури сохтории шеър њам 

назариву амалї ва њам таърихї буда, то љое назари гузаштагонро љамъбаст 
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ва фарзияњои мављудро пеш мегузорад, ки њам сохтори њуруфи ќофия ва њам 

њаракату уюби онро фаро мегирад. Назари Љомї оид ба сайри таърихии 

ової ва њарфии ќофия, хусусиятњои ќофияи маъмул ва ѓайримаъмул 

ифодагари наќши мусбату манфии сохтори њиљоии забон дар сайри 

таърихии ќофия низ мебошад. 

 Радиф аз назари Љомї, такмилбахши ќофия буда, риояти эътидол 

дар он омили муњкам шудани таркиби шеър аст. Ин равиш њам њунари 

шоирро менамоёнад ва ҳам аз ин роњ, ба шеър инсиљом бахшида, онро 

њаловатбахш месозад. Љомї њам дар назария ва њам дар таљрибаи шоирияш 

мутаваљљењи радифњои сода ва табиї будааст ва радифњои буѓранљу 

пуртакаллуфро намеписандидааст. 
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БОБИ II 

 

ЌОФИЯ ВА НАЌШИ ОН ДАР ЃАЗАЛИЁТИ 

АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 

Маълум аст, ки шеъри тоҷикӣ аз унсурҳои мухталифу ба ҳам пайваста 

ташаккул ёфтааст, ки бешубҳа, яке аз онҳо қофия маҳсуб меёбад. Қофияро 

гузаштагони мо аз ҳар ҷиҳат мавриди омӯзишу баррасӣ ва шинохт қарор 

дода, онро мувофиқи истеъдоду маърифати ҳунарии хеш дар каломи 

бадеияшон истифода карда, шаклу маънӣ ва муҳтавои осори худро зиннат 

бахшидаанд. Нақши қофия дар шеъри классикӣ ба ҳадде бориз аст, ки ҳеҷ як 

эҷодкори асил онро сарфи назар накардааст. Бавижа, эҷодкорони аршаде, чун 

Мавлоно Ҷомӣ қофияро на танҳо аз ҷиҳати назарию дастурӣ, балки аз ҷиҳати 

амалӣ низ дар каломи ҳунарии хеш ба кор бурда, маҳорати хосси қофияороии 

худро бармало сохтааст. Дар фаслҳои ҷудогонаи боби ҳозир перомуни қофия ва 

хусусиятҳои ҳунарию бадеии он дар ғазалиёти Ҷомӣ баҳс сурат хоҳад гирифт ва 

маҳорати қофияандешии ин суханвари мубтакир бармало хоҳад шуд. 

 

2.1. Хусусиятњои хосси ќофияандешии Абдуррањмони Љомї 

 

Тањќиќ ва арзёбии масъалаи «пайвастагии ќофияњо бо навъи шаклњои 

шеъри форсї» [97, с. 205], аз љумла ѓазал дар заминаи таљрибаи шеърии 

Абдуррањмони Љомї, пеш аз њама, хусусиятњои њунари шоирии ўро дар 

истифодаи ќофия ошкор сохта, назари баъзе аз муњаќќиќонро, ки «адами 

сароњат ва шуљоати адабї»-ро аз бузургтарин айбњои шеъри ў, махсусан 

тарзи ѓазалсароияш донистаанд [148, с. 83], ботил месозад. Ҳамчунонки 

Аълохон Афсаҳзод ёд кардааст, Маликушшуаро Бањор низ андешањои 

«шеършиносон ва удабои муосир»-ро дар бораи шеъри Љомї, аз љумла 

ѓазалиёташ наќд карда, ба чунин натиљагирии бедалел мерасад: «Он тавр ки 

мо аз ѓазалиёти Хоља ва Авњадии Мароѓаї метавонем маќосиду ниёт ва 
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аќоиди фалсафї ё ирфонї, ё иљтимої ва сиёсии гўяндаро ба даст биёварем ва 

ба ањволи дарунї ва берунии ин гўяндагон аз роњи суханони эшон пай бурда 

ва бепарда дар бораи онон ќазоват намоем, дар бораи Мавлоно Љомї 

наметавонем, чи Мавлоно дар суханони худ монанди устодони пешин 

пинњон набуда ва ё тавре пинњон шудааст, ки бе њељ заррабине дида 

намешавад» [64, с. 225]. 

Маликушшуаро Бањор дар заминаи назариёти «шеършиносон ва 

удабои муосир» дар охир ба чунин хулосаи маљњул мерасад, ки: «Аз 

ѓазалиёти Љомї бо он њама тулу тафсил на ба њолати иљтимої ва сиёсии 

муосири ў метавон роњ бурд, на ба њолати иљтимої ва муътаќидоти 

фалсафию ирфонии шахсии ў, зеро тавре ашъори мазбур пойбанд ба 

тахайюлоти шеърия ва алоќаманд ба мазомини мутадовилаи шоирона аст, 

ки љои изњори фикру аќида ва шуљоати адабию сароњати гуфтор барояш 

боќї намемонад ва њамин усул, яъне алоќаи шоир ба ёфтани мазмуни нав ва 

тадоруки ќофия ва таваљљуњ ба санъату њунарнамої муҷиби пайдо шудани 

сабки печидаи њиндї гардид ва ин шева аз Њирот тавассути Љомї ва Фиѓонї 

ба Дењлию Дакан ва Исфањон сироят намуд» [64, с. 227]. 

Аз шарњу тафсили Бањор маълум намешавад, ки ин андешањои 

«шеършиносон ва удабои муосир» аз кист, вале муњаќќиќ онро дуруст 

шумурда, меафзояд, ки: «набояд онро гуноњи Љомї ва муосирони ў донист, 

балки ин шева таќсири муњитест, ки Љомиро аз мањди сабоват ба вуљуд 

овардааст» [64, с. 227]. 

Ба таъбири А. Сатторзода, аз ин ва баъзе, «андешањои маљњуле, ки 

гурўње аз љомишиносон баён доштаанд, метавон хулоса кард, ки онон ба 

ќавли шоири бузург «бўйи дард»-и «ѓазалњои ошиќона»-и Љомї ба 

машомашон нарасидааст. Њол он ки на фаќат дар ѓазалиёт, балки дар матни 

осори дигари шоир низ андешањояш «дар хусуси зиндагї, табиат, љамъият ва 

ањли он њувайдост» [154, с. 84]. Ба ин далел, девони ѓазалиёташро «девони 

аъмол» номидани шоир низ тасодуфї набуд. Таваљљуњи хосси шоир «ба 

ёфтани мазмуни нав ва тадоруки ќофия ва таваљљуњ ба санъату њунарнамої»-

ро Бањор ба тариќи номуайян аз номи «шеършиносон ва удабои муосир» 
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зикр карда бошад њам, ба кашф ва эътирофи дастовардњои Љомї њимматаш 

нарасидааст [154, с. 84]. 

Аълохон Афсањзод ин гуна ќазоватњои нољоро дар боби шеъри Љомї 

наќд карда, гуфтањои Маликушшуаро Бањорро, ки: «шоирии Љомиро ќариб 

инкор мекунад» ва З. Сафоро, ки, «Љомиро шоири дараљаи миёна медонад», 

ѓалат шинохта, аз љумла меафзояд: «Албатта, ин гуна гуфтор њанўз дар 

замони Љомї ва асрњои баъдина низ вуљуд дошт, вале њамаи онњо аз рўйи 

ѓараз гуфта мешуданд» [53, с. 13]. 

Дар асл, чи дар замони зиндагияш, чи баъд, муњаќќиќони ростин ва 

њаќшинос маќоми Љомиро баланд шинохта, «фунуни насоењ» ва «њикам»-и 

ўро, ки «мунбаис аз шууру доноист», меъёр ва мањакки шинохт ва арзёбии 

осор ва њунари шоирии ў ќарор додаанд ва ўро аз маъруфтарин шоирони 

садаи понздањ ва хотиматушшуаро эътироф кардаанд. 

Абдуррањмони Љомї осорашро дар жанрњои гуногун эљод карда бошад 

њам, ба таъкиди А. Афсањзод, «аз љињати миќдор ва њаљм дар таркиби 

девонњои Љомї ѓазал љои аввалро мегирад» [56, с. 109], ки ин ба таваљљуњи 

бевоситаи шоир ба ин ќолаби шеърї низ вобаста мебошад. 

Абдулғанӣ Мирзоев дар бораи ѓазал андешаронї карда, «қувват 

гирифтани муносибати маънавӣ-мантиқии байни байтҳои ғазал»-ро аз 

имтиёзоти ин навъи шеър дар асри понздаҳ, аз ҷумла дар эҷодиёти Ҷомӣ 

дониста, сипас назари Абдуррањмони Љомиро аз «Ашиъат-ул-ламаъот» доир 

ба наќш ва љойгоњи ѓазал иќтибос намудааст: «Аз љинси љавоњири фунуни 

шеър њељ гавњаре латифтар ва љавњаре шарифтар аз ѓазал нест, ки њамаи 

самараи аъмол ва маќомоту ањвол ва натиљаи ишќу муњаббат бо маъшуќ ва 

мавруси асрори фироќу висол аст: 

Аз фунуни шеър фанни бењтарин омад ѓазал, 

Чун накўрўён, ки дар сурат бењанд аз љинну инс» [112, с. 46]. 

Ѓазалиёти Љомї на фаќат аз љињати миќдор, балки аз љињати 

мундариљаву сохтори шеър низ тозагињо дошта, ин хусусият дар мазмунёбї 

ва љузъинигарї, дар тарзи нигориш ва сохтори шеър, ки ќофияву радиф 

љузъе аз он аст, равшан зоњир мешавад. Дар ин равиш, ѓазалиёти шоир 
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њамчун як навъи шеъри ѓиноӣ (лирикї) сурат ва маънии мушаххас дошта, 

эњсосоту авотиф ва зикри љамолу камоли маъшуќ ва шикоят аз бахту рўзгор 

мавзуоти аслии он мебошад, ки худи Љомї низ ба он ишораи сарењ дорад. 

Дар ин замина, А. Сатторзода навиштааст: «Мавзуи ѓазал, ба аќидаи 

Абдуррањмони Љомї, аз васфи маъшуќ (Ѓазал ба васфи бутон одат аст 

Љомиро, - Агарчи ќоидаи мадњгустарї донад) ва њасби њоли ошиќ (На шеър 

аст, ин ки Љомї месарояд, - Гирифторони дилро њасби њолест) иборат аст. 

Агар кас девони сегонаи шоирро мутолиа намояд, бешубња, ба дурустии 

суханони ў бовар хоњад кард, зеро таќрибан њамаи ѓазалњои Љомї, ки 

миќдори онњо ба 1956-то мерасад, ѓазалњои ошиќона буда (Зи љоми ишќи 

ѓизоле чу Љомиям шуда маст, - На бар абас ѓазали ошиќона мегўям) ба 

тавсифи маъшуќаву зебоињои вай ва баёни њасби њоли ошиќ бахшида 

шудаанд. Аз ин љињат дар назари аввал шояд чунин намояд, ки мавзуи 

ѓазалњои Љомї баѓоят мањдуд буда, фаќат аз баёни ишќ ва сўзу гудози он 

иборат аст. Вале чун амиќтар мулоњиза кунед, пай мебаред, ки њаргиз ин 

тавр нест, чунки доманаи мавзуи ишќ дар ѓазалњои Љомї бенињоят фарох 

буда, ба тамоми рангорангияш љилванамої мекунад. Шоир ба туфайли 

баёни мазмунњои ишќия мазмунњои фалсафї, ирфонї, пандуахлоќї ва 

иљтимоиро ифода менамояд» [155, с. 84]. 

Дар заминаи ин андеша, бояд ёдоварї кунем, ки дар тарзи нигориши 

Љомї мавзуи ѓазал, пеш аз њама, баёни эњсосот ва авотиф дар иртибот бо 

ќањрамони аслии ѓазал, яъне маъшуќ буда, њар мавзуи дигаре дар ѓазал аз 

ќабили тарњи масоили сиёсию ахлоќї ва динию фалсафї њама љанбаи сонавї 

дошта, тањтушшуои љанбаи ѓиноии он ќарор гирифтаанд. Ба ин далел, 

матолиберо Љомї дар ѓазалиёташ «дар бофти ошиќона ва андўњгинона» [186, 

с. 307] матрањ кардааст, ки ба сохтори ѓазал, аз љумла ба ќофияву радиф низ 

бетаъсир намондааст. Ба ифодаи дигар, дар ѓазалиёти Љомї: «он таркиби 

мундариља, ки хусусияти хосси шеърро ташкил медињад, мањз аз ќофия 

ибтидо мегирад» [106, с. 61]. Ба ин тартиб, масъалаи ќофия ва наќши он дар 

такмили мундариља, ѓоя ва сохтору сабки нигориш дар ѓазалиёти Љомї 
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усулї буда, зарурати омўзиши он дар дараљаи нисбатан баланди сохторї 

муњим ба назар мерасад. 

Шоирон ва назарияпардозони адабї њангоми таърифу тавсифи шеър 

њамвора аз ќофия низ њамчун унсури муњимми сохторї ва маънисоз ном 

бурдаанд. Чунин тамоюли фикрї, пеш аз њама, дар таъкиди ањаммияти 

ќофия мебошад. Агар Шамси Ќайси Розї, «вазне хушу лафзе ширин ва 

иборате матину ќавофие дуруст ва таркибе сањлу маъоние латиф»-ро шарти 

«бинои шеър» [22, с. 196] дониста бошад, Насируддини Тўсї онро, «каломи 

мухайяли мавзун ва дар урфи љумњур мавзуни муќаффо» [18, с. 14] 

шумурдааст. 

Аз донишмандони муосир Хонларї ќофияро ба тариќи зер таъриф 

кардааст: «Ќофия иборат аст аз такрори њарфи воњид дар мањалли хосе аз 

охири шеър» [175, с. 588]. Аз нигоњи Шафеии Кадканї, «ќофия гўшае аз 

мусиќии шеър ва яке аз љилвањои вазн» аст, зеро дар њар ќисмат монанди 

нишонае поёни як ќисмат ва шурўъи ќисмати дигарро нишон медињад [97, с. 

52]. Бо вуљуди тавсифњои зиёд, ба ифодаи донишманди фаќид Баҳром Сирус, 

«масъалаи моњияти ќофия дар шеър аз нуќтаи назари таърихї ва таърихї-

муќоисавї» [158, с. 18] то ба имрўз муайян нашудааст. Њамчунин, масъалаи 

наќш ва љойгоњи ќофия дар эљодиёти ин ё он шоир пањлуи дигари ин мавзуъ 

буда, њалли он вижагињои муњимми корбурди ќофияро дар таљриба ошкор 

хоњад кард, ки наќши ќофия дар ѓазалиёти Љомї аз љумлаи њамин гуна 

мушкилот аст. 

Абдуррањмони Љомї доир ба ќофия дидгоњњои хос дорад. Ў њам дар 

ашъораш доир ба ќофия ва мавќеи он дар шеър ишорањои љолиб дошта, дар 

ин боб «Рисолаи ќофия»-ро низ таълиф кардааст. А. Сатторзода тарафдори 

истеъмоли ќофияњои камёбу хуб будани шоири бузургро зикр карда, ќитъаи 

зерро аз ў иќтибос меоварад: 

Чун ном барї љунайдиёнро, 

Кун ќофияшон убайдиёнро. 

Дар шеър чу з-он сухан барояд, 

З-ин ќофия хубтар нашояд [155, с. 116]. 
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Шоир дар «Рисолаи ќофия», ки дастури назарии содаи таълимист, 

њусну ќубњи ќофияро бо диди муќоисавї нишон дода, «ќофияњои тангу 

радифњои ѓариб»-ро меъёри шинохт ва арзёбии ин унсури муњимми шеърї 

мешуморад. 

Ваќте ки ќофияњои ѓазалиёти Љомиро аз назар мегузаронем, садоќати ў 

ба гуфтањои назарияш дар боби ќофияи асил ошкор мешавад. Таљрибаи 

Љомї нишон медињад, ки шоир дар корбурди ќофия њадафњои хосси њунарї 

ва маънавї дорад. 

Ќофия дар таљрибаи эљодии ў, пеш аз њама, њадафњои ѓоявию 

мундариљавї, њиссиву равонї, вањдати сохторї ва шаклсозї дошта, 

андешаҳои шоирро низом бахшидааст. Дар охири байтҳо омадани қофия дар 

ғазалҳои Ҷомӣ чунин маънӣ надорад, ки он дар сохтори ҷомеи ғазал вазифаи 

мушаххас надорад. Баръакс, қофия дар ғазалиёти шоир вазифаи машаххас 

дошта, аз ғоявию мундариҷавӣ, ҳиссиву равонӣ, савтиву мусиқиёӣ ва 

шаклсозӣ иборат мебошад. Дар замина, ба тариқи мухтасар доир ба 

вазифаҳои қофия дар матни ғазалҳои шоир баъзе мулоҳизаҳоро баён 

медорем. 

Қофия дар тарзи нигориши Ҷомӣ барои баёни мазмун ва ғояи дилхоҳ 

ҳамеша мусоидат намудааст. Дар ин замина, метавон гуфт, ки дар ҷараёни 

тозакориҳо дар ғазали садаи понздаҳ, ки «маънии мустақил ҳосил кардани 

байтҳои ғазал» [112, с. 47] ҷузъе аз он аст, нақши қофия равшан мебошад. 

Масалан, барои намуна ғазали зерини Ҷомиро аз назар мегузаронем: 

 Дилам зи ҳаҷри Хуросон аз он ҳаросон аст, 

 Ки баҳри фақру муҳити фано Хуросон аст. 

 Нахустгавҳар аз он баҳр шоҳи Бастомист, 

 Ки қутби зиндадилону худошиносон аст. 

 Бикаш либоси руъунат, ки шайхи Харқонӣ 

 Ситода хирқа ба каф баҳри белибосон аст. 

 Бигӯ, сипоси меҳин орифе, ки дар Меҳна-ст, 

 Ки ишқ дар паи озори носипосон аст. 
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 Ба гӯши ҷон бишунав нуктаҳои пири Ҳирот, 

 Ки мушкилоти тариқ аз баёнаш осон аст. 

 Чу коси хеш шикастӣ , биё, ки соқии Ҷом, 

 Ниҳода бода ба дасти шикастакосон аст. 

 Гадоии дарашон пеша кардаӣ, Ҷомӣ, 

 Ба ҷуз ту кист гадое, ки подшосон аст?! [28, с. 226]. 

Мавзуи ин ғазал, чунонки дида мешавад, аслан масоили ахлоқӣ ва 

иҷтимоӣ буда, решаи   қофия дар љузви «осон» ва радифи «аст», мувофиқат ва 

ҳамоҳангии комили қофияву радиф омили тақвиятбахши руҳияи 

инсонпарварона дар ғазал шудааст. Дар ин ва бисёре аз ғазалҳои дигари 

Ҷомӣ қофия ҷиддият ва муҳиммии андешаи шоирро равшан намуда, навъи 

равони сифатии он вусъат ва таъсирбахшии шеърро таъмин кардааст, ки 

таҷрибаи нодир мебошад. 

Дар ғазали иқтибосшуда шоир калимаҳои қофияро барои поёнбандии 

мисраъҳо ва абёт интихоб накардааст, балки тавонистааст, калимотеро кор 

фармояд, ки дар ғазал ташхисе ва имтиёзе доранд ва маъниву мазмуни 

мушаххасро инъикос менамоянд. Қофияҳои зикршудаи ин ғазал «луғати 

барҷаста ва мушаххас» [111, с. 106] буда, воқеан, «лаззати бароварда шудани 

як интизорро» [97, с. 74] доранд. Беш аз ин, қофия дар ҳар байт василаи 

такмилкунанда ва тақвиятбахши маънию мазмунест, ки хонанда интизории 

дарёфти онро мекашад. Замоне ба калимаҳои қофияшудаи «ҳаросон ва 

Хуросон» дар байти аввал мерасем, воқеан гӯш ва замирамон як навъ эњсоси 

лаззат мекунад. Лаззати рўҳонии хонандаро қофияҳои баъдӣ «худошиносон, 

белибосон, носипосон, осон, шикастакосон, ва подшосон» таъмин мекунанд, 

ки фарогири навъе аз зебоии маънавӣ ва ҳунариянд. 

Қофия дар ин ғазал ва ғазалҳои дигари Ҷомӣ, ки љузви муассири «-от, -

о, -об, -ёд, -омат, -он, -ок, -ор, -ол, -онае» ва ғайраро доранд, ба шоир ёрї 

кардаанд, ки эҳсос ва андешаашро ба сурати муназзам ва мураттаб ифода 

намояд. 
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Дар ғазали ёдшуда калимаҳое, ки дар таркиби онњо решаи ќофия љой 

гирифтааст, мисли ҳаросон, Хуросон, худошиносон, белибосон, носипосон, 

осон, шикастакосон ва подшосон пайванди маънавию мантиқии байни 

байтҳоро таъмин карда, мавзуи ғазалро низ мушаххас сохтаанд. Дар замина, 

Шафеии Кадканӣ пораи зерро аз Андрей Мур иқтибос кардааст, ки дархури 

масъалаи мавриди назар аст: «Шахсе, ки таслими авотифи худ гаштааст, агар 

тобеи ҳеҷ қайде нашавад, мустақиман ба ҷониби девонагӣ кашида мешавад. 

Ин талабест, ки авлиёи калисо худ дарёфтаанд. Зани азодор ва мусибатзадае, 

ки омодаи нола кардан ва фарёд кашидан аст, оҳанги шикваву шикояти 

худро аз қитъаи дуои майит мешунавад. Аммо ин оҳанг дар қолаби назми 

пуршукўҳе ҷой гирифтааст. Ҳол ба маънои музоафи калимаи «мизон» 

таваҷҷуҳ кунед, ҳамин ки нолаҳо ба сурати мусиқӣ даромаданд, мизонҳо ин 

авотифро дар таҳти назми хоссе қарор медиҳанд» [97, с. 79]. Дар ҳақиқат, дар 

ғазали зикршудаи Ҷомӣ қофияҳои андешидашуда афкор ва андешаи шоирро 

аз парешонӣ ва беназмӣ боздошта, ба он ваҳдати мавзуию мундариҷавӣ ва 

сохторӣ бахшидаанд. 

Дигар аз вазифаҳое, ки аз тарзи корбурди қофия дар таҷрибаи шеърии 

Ҷомӣ ба мушоҳида мерасад, танзими фикр ва эҳсос ба воситаи ин унсури 

сохтории шеър аст. Аз ин ҷиҳат, нақши қофияи шеър дар ҳифзи ваҳдати эҳсос 

ва ҳолати маънавию руҳонии шоир муњим буда, хонандаи огоҳро низ ин 

таъсир ба таври табиӣ фаро мегирад. Дар ғазали иқтибосшуда ваҳдати зеҳнӣ 

ва ҳолати андешамандии шоир ба хонанда таъсир мегузорад. Ин гуна 

шароитро барои хонандаву соҳиби шеър маҳз қофия ба вуҷуд овардааст. 

Нақши қофия дар ғазалиёти Ҷомӣ бо он чи гуфта шуд, маҳдуд 

намешавад: дар тарзи нигориши Ҷомӣ қофия таъсири мусиқоии шеърро 

афзоиш дода, фикр ва эҳсосро муназзам месозад. Ҳамчунин, сохтори шеърро 

қавӣ сохта, ба ваҳдати шаклии он ёрӣ мерасонад ва тасвирҳо ва маониро 

вусъат мебахшад. Таҷрибаи Ҷомӣ дар ин замина арзишманд буда, таҳаввули 

ҷараёни қофияандешиҳои ӯро ошкор месозад. 
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Таљрибаи Љомї нишон медињад, ки ў бо интихоби як вожа ба унвони 

ќофия дар байт таъкид бар ањаммияти он дорад. Дар воќеъ, чунонки поинтар 

хоњем дид, дар тарзи интихоб ва корбурди Љомї калима дар ќофия ба њадди 

аълои њунарї ва маънавии худ мерасад. Яъне, дар заминаи таљрибаи ў 

метавон гуфт, ки ќофия, пеш аз њама, тавозуни зењнї ва маънавиро дар шеър 

ба вуљуд меоварад; зеро ќофия њамчун унсури вазни шеър тахайюлоти 

шоирро камол мебахшад. Барои шоире, чун Љомї ќофия дар аксари 

мавридњо «занги матлаб» буда, бо њадафи шакливу маънавї ба кор гирифта 

мешавад. Ба ифодаи дигар, Љомї дар ин маврид хостааст, ба воситаи ќофия 

ба шеър танаввуъ бахшад, ки ин ба лаззат ва таъсири шеър меафзояд. 

Аз сўи дигар, мо мушоњида мекунем, ки вожагони ќофия дар ѓазалњои 

Љомї матрањкунандаи мазмун ва ѓояи тозаанд, ки ба василаи ќофия дар 

зењни ў пайдо шудаанд. Ҷомӣ дар ин ҳол, ба қавли Шафеии кадканї барои 

баъзе маониро дар «қавофии хоссе ҷой» кардан, «қофияи муносибе пайдо» 

[97, 170] карда тавонистааст. Дар ин маврид, љанбаи маъної ва савтии ќофия 

низ мавриди назари ӯ будааст. Ба ин тартиб, Љомї дар таљрибаи шоирияш 

аввалан, ба василаи такрори сомитњо ва мусаввитњои муштарак љанбаи 

савтии ќофияро таъмин намудааст, сониян љанбаи маъноии онро дар 

сохтори куллии шеър фаро гирифтааст. 

Дар ин замина, метавон яќин кард, ки барои Љомї ањаммияти ќофия ва 

зарурати интихоби вожањои ќофияшаванда ва корбурди калимањои 

њамнишин бо он бисёр равшан ва боњадаф аст. Аз ин назар, корбурди ќофия 

ва такрори он дар ѓазалиёти шоир ањаммияти хос дошта, бозгўи њунари 

шоирии ўст. 

Истифодаи ќофия дар ѓазалњои Љомї, пеш аз њама, њадафи ѓоявию 

мундариљавї дошта, ба таносуб ва вањдати комили шаклу мундариља 

мусоидат намудааст. Бино бар ин, шоир дар ѓазалиёташ бештар аз ќофияњои 

пуркорбурд, машњур, њуруфи нарм ва равони маъмул истифода карда, ба ин 

васила љанбаи маъної ва савтии ѓазалњояшро тақвият бахшидааст. 

Истифодаи ин тарзи ќофиясозї дар ѓазалњои Љомї фаровон буда, ду ғазали 

поин намунаи он аст: 
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Насими субҳдам, эй руҳбахши руҳафзой, 

Ба кӯи дӯст гузар мушкбезу ғолиясой. 

Зи гарди рањ чу бар он хоки дар занї нафасе, 

Пас аз иљозати дарбон замин бибўсу дарой. 

Бибанд даст ба хидмат в-агар муљоз шавад, 

Ба арзи њоли мани безабон забон бикшой. 

Намудамат тани чун мӯи хеш, заъфи маро, 

Ба он миёни чу мӯ ба мӯй боз намой. 

Чу дар хиром ниҳад пой бар замин, бирасон, 

Тазарруи рухи зардам ба хоки он кафи пой. 

Зи нолаҳои манаш ёд деҳ ба базми тараб, 

Чу мутрибони хушалҳон шаванд нағмасарой. 

Зи ҳоли Ҷомӣ агар пурсадат, бигӯ, инак, 

Навишта номае аз оби чашми хунполой. 

Зи баски кост, агар хонияш, тавонад сохт, 

Даруни нома, миёни ҳуруф худро ҷой. 

Паи дуои ту ҳар дам кашад ба риштаи назм, 

Ҷавоҳири сухан аз баҳри табъи гавҳарзой [29, с. 433]. 

Ва ё: 

Бар канори Даҷла дур аз ёру маҳҷур аз диёр 

Дорам аз ашки ҷигаргун Даҷлаи хун дар канор. 

Чун саводи дидаам дарё кунад Бағдодро, 

Сели чашми даҷлаборам гар шавад бо Даҷла ёр. 

Гар набурдӣ орзуи Ясрибам аз каф зимом, 

Кай фитодӣ бар харобободи Бағдодам гузор?! 

Ин на боѓи дод, хористони бедод аст, лек 

Нест љуз арбоби дилро дил зи хори ў фигор. 

Ваќти кўч омад, бибанд, эй сорбон, бори сафар, 

То ба кай бошад дил аз баѓдодиёнам зери бор? 

Ҳар дам аз шавқи сафар чун уштурони сурхмӯй 
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Мекашад бар рӯи зардам қатраҳои хун қатор. 

Пушт хам гардад чу гардан ноқаро дар бодия, 

Гар шавад бо борҳои дил бар ӯ Ҷомӣ савор [28, с. 509]. 

Ба назари мо, ин тарзи ќофиябандї, чунонки Шафеии Кадканї 

пиндоштааст, танњо њадафи «садоро ба роњатї имтидод» [97, с. 136] додан 

надошта, балки муљиби нармии калом ва таъкиди маънавии он низ 

мешавад. Дар ин равиш, албатта, Љомї аз истифодаи садонокњои 

љарангдор монанди «г», «б»,«к» ва ѓайра тамоман парњез накардааст, вале 

тарзи нигориши дар боло зикршуда дар таљрибаи шоирии ў афзалият 

дорад. 

Ҷомӣ аз ҷумлаи шоиронест, ки дар асри худ ва баъди он низ дар муҳити 

шеъри форсии тоҷикӣ шуҳрат ва овозаи бисёре доштааст. Ин шуҳратро ба 

Ҷомӣ, пеш аз ҳама, ғазалиёташ овардааст, ки бештарин ҳиссаи девонашро 

ташкил медиҳад. Ў дар сурудани ғазал забардаст ва тавоно буда, суханаш 

устувор, бофасоҳат ва саршор аз мазмунҳои дақиқ, фикрҳои борик ва 

хаёлоти латиф аст. 

Мо дар ғазалҳои Ҷомӣ навъҳои гуногуни такрор, аз ҷумла такрори 

мазмунро мушоҳида мекунем ва онро наметавон айб ва нақс ба шумор 

овард. Шоир дар ҳама ҳол такрорро барои тақвият ва таъкиди андешаҳои 

хеш ва мазмунҳои тоза ба кор бурдааст. Такрори мазмун барои Ҷомӣ 

василаи эҷоди тасвирҳои тоза, тақвияти хаёли шоирона ва баёни ҳунарӣ 

буда, метавон онро ҳусни шеъри шоир қаламдод  кард. Дигар ин ки Ҷомӣ 

дар мазмунбандиҳои худ аз ин равиш ҳунармандона истифода кардааст. 

Дар ҷои дигар, шоир мазмунҳои гуногунро бо як қофия баён намуда, аксар 

онҳоро бо фосилаи як байт баъд аз қофияи пешин меоварад. Ба ин васила, 

шоир тавонистааст, ки зарфияти вожаи қофияшударо низ ба хонанда 

намудор кунад. 

Ба ин тартиб, истифода аз қудрати вожагон бо роҳи корбурди 

такрории онҳо дар ғазалҳои Ҷомӣ бисёр дида мешавад. Шоир ба василаи 
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такрор мазмунҳои гуногунро ифода карда, аз ин тариқ дар байтҳои як 

ғазал  ба вожаи қофияшуда руҳи дигар мебахшад.  

Яке аз хусусиятњои тарзи ќофиясозии Љомї дар ѓазалиёташ корбурди 

ќофияи такрор аст, ки маънои мухталиф доранд. Масалан, шоир дар 

ғазале, ки байти зер аз он иқтибос шуд, қофияи «асир»-ро такроран ба кор 

бурдааст: 

Шуд ба зулфаш дили шикаста асир, 

Раббї, сањњил алайњи кулла асир [28, с. 517]. 

Дар ин байт калимањои «асир» ба маънињои гуногун истифода 

шудаанд. Худи Љомї ин тарзи корбурди калимоти такрор дар қофия ва 

«итои хафиро», ки такрор ёфтани пасванд дар қофия чандон маълум нест, 

љоиз донистааст [35, с. 149]. 

Аксари донишмандони илми аруз такрори ќофияро нораво 

донистаанд. Њатто Шамси Ќайси Розї «итои љалї»-ро «уюби фоњиш дар 

шеър» [22, с. 287] донистааст. Аммо њаминро бояд дар назар дошт, ки њар 

вожа, њатто такрор бошад њам, дар њар байт бо муњтавои худ тасвири 

махсусе меофарад, чунки он бо хаёли шоир меомезад ва бо калимањои дигар 

њамроњ мегардад ва бо тарзи нав ба љилва меояд. Ба ифодаи сањењтаре, агар 

такрори ќофия бо баёни њунарї њамроњ бошад, айб ба њисоб намеравад, 

балки метавон онро њусн ќаламдод кард, зеро «рисолати шеър он аст, ки 

вожагон бештарин маъноњоро биёбанд, на камтарин маъниро. Мо бояд аз ин 

љанбаи чандової нагзарем ва онро канор нагзорем, бал бо равиш кунем, 

далолатњо ва ќудраташро афзун кунем ва аз  ин љо тамомии тавонњои 

маъноии забонро ба он бозгардонем» [97, с. 157-158]. Аз ин мавќеъ, такрори 

ќофия низ гоње ќудрати вожагонро нишон дода, шоир аз ин роњ ба 

зарфиятњои тозаи вожа даст меёбад. Дар ин њол, на танњо шоир дар фармони 

ќофия нест, балки ќофияро тањти фармони худ ќарор медињад, ки он омили 

чандовоии мусиќии шеър низ мегардад. 

Дар ин равиш, такрорњои њунариро љоиз дониста, дар идома Шафеии 

Кадканї навиштааст, ки, «Манзури ман аз такрорњои њунарї такрорњоест, 

ки дар сохтмони шеър наќши халлоќ доранд ва бо ин ки лозимаи такрор 
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ибтизол аст ва ибтизол нафйи њунар, таъсири гунањое аз такрор дар таркиби 

як асари њунарї гоњ то бад-он поя аст, ки маркази халлоќияти њунарии 

гўянда ќарор мегирад. Аз сўи дигар, гунањое аз такрор дар айни ин ки аз 

маќулаи такроранд, номаръиянд ва њувияти худро дар пўшиши авомиле 

дигар нињон медоранд, ба њадде ки бо њифзи ин њаммонї дигаргуние дар 

онњо эњсос мешавад ва баъзе такрорњо такрорњои маръиянд. Халлоќияти 

њунарї, дар мавориде, љуз бањраварї аз љилвањои маръї ва номаръии такрор 

нест» [97, 408]. Љомї аз њамин хусусияти такрорњои њунарї огоњона ва 

њунармандона истифода кардааст ва якеи он ќофияест, ки ба ифодаи Љомї 

«такрораш зоњир бошад» [35, с. 149]. 

Љомї низ чунин такрорро аз айбњои ќофия дониста, онро итои љалї 

номидааст ва худ дар шеъраш ба кор набурдааст. 

Абубакр Зуњуриддинов дар шарњи чунин андешаи Љомї мегўяд: «итои 

љалї он аст, ки такрораш зоњир бошад, чунонки «некўтар» ва «зеботар» ва 

«фусунгар» ва ситамгар» [35, с. 149], Бањром Сирус бошад, дар ин шарњ 

чунин мегўяд: «Ваќте ки тамоман ва ё ќисман аз як навъ суффикс сохта 

шудани ќофия (ва ё ба як маъно такрор шудани онњо) бо андак диќќат 

маълум мегардад, ито љалї номида мешавад» [158, с. 67]. 

Љомї дар «Рисолаи ќофия» њарфи љамъ чун «алиф» ва «нун»-ро дар 

«ёрон» ва «дўстон» ва «алиф» ва «то»-ро дар «сифот» ва «коинот» низ итои 

љалї унвон карда, сипас афзудааст: «Нашояд, ки бинои ќофия бар он нињанд 

ва агар зарурат афтад, дар ќасидае беш аз ду ё се натавон овард, ба ќадри он 

такрори ќофия љоиз доштаанд ва ин навъи ќофияро шойгон гўянд» [35, с. 

149]. Аз ин рў, дар ашъори худи Љомї мо бо ин навъи ито дучор намеоем. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар шеъри Љомї танњо такрори лафз, 

маънї ва радиф низ ба назар мерасад, ки бањси муфассалтаре мехоњад ва 

онро дар фасли дигари диссертатсияи њозир ба таври људогона баррасї 

хоњем кард. Такрори ќофия ба њунари мазмунпардозии шоир рабт мегирад, 

ки нишони нотавонї ва заъфи ў нест, зеро Љомї дар њама њол, дар ѓазалњояш 

ќофияро дармеёбад. 
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Шоир дар такрори ќофия гоње аз калимањое, ки маънињои мухталиф 

доранд, кор мегирад, ки ин амалро соњибназарон айб надонистаанд. Ба ин 

далел, ки агар такрор шуда бошанд њам, њаммаънї набошанд. Масалан, вай 

дар ѓазале, ки иќтибос мешавад, дар мисраи аввали матлаъ ва мисраи охири 

маќтаъ «фароѓаш» -ро такрор  ба кор бурдааст: 

Он лоларух, ки бошад аз доѓи мо фароѓаш, 

Аз дида рафт, лекин аз дил нарафт доѓаш. 

Сарве ба тозагї буд аз боѓи лутф руста, 

Зад сели ќањр мавље, канд аз њарими боѓаш. 

Хуррам гуле ба бўстон бишкуфт баъди умре, 

Нодида сер булбул, торољ кард зоѓаш. 

Онро, ки ин шамома даврон рабояд аз каф, 

Мушкил, ки њељ атре мушкин кунад димоѓаш. 

З-он гумшуда, надонам, боре нишон, кї гўяд, 

Љое нарафт, к-аз кас кардан тавон суроѓаш. 

Дилро рањи буруншуд кай бошад аз шаби ѓам, 

К-аз боди бениёзї бенур шуд чароѓаш. 

Ин сон  ки шуѓли њиљрон шуд ранљбахши Љомї, 

Кай хоби роњат ояд бар бистари фароѓаш [29, с. 18]. 

Шоир дар мисраи аввал аз «фароѓаш» ба маънии озод будан аз ќайди чизе 

ва дар мисраи сонї осудагї, роњат ва оромишро дар назар доштааст. 

Њамчунин, дар байти зер ќофияи «рўзам»-ро такрор кардааст: 

Навиди омаданат медињанд њар рўзам, 

Ту фориѓиву ман аз интизор месўзам. 

Чароѓи айши ман аз тундбоди њаљри ту мурд, 

Биё, биё, ки зи шамъи рухат барафрўзам. 

Ба сўзани мижа з-он ришта мекашам аз ашк, 

Ки дида рўзи мулоќот дар рухат дўзам. 

Шабам зи васли ту чун рўз агар нахоњад шуд, 

Зи њаљри ту нашавад, кошкї, чу шаб рўзам. 

Чу бар саодати васлат намешавам фирўз, 
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Чї суд толеъи масъуду бахти фирўзам? 

Њуљуми ишќи ту маљнунсифат халосї дод 

Зи аќли маслињатомўзи донишандўзам. 

Магў, ки назми ту, Љомї, латофате дорад, 

Ки ман адои сухан аз лаби ту омўзам [29, с. 121]. 

Чунонки ба мушоњида расид, дар њар ду ѓазал њам вожањои такрории 

«фароѓам» ва «рўзам» дар мисраъњое, ки такрор омадаанд, муњтаво ва 

тасвири махсус дошта, бо хаёли шоир даромехтаанд. Ин вожањо дар тамоми 

сохтори шеър бо калимањои дигар, ки бо онњо таносуби ової њам доранд, 

њамроњ гардида, муњтаворо ба шеваи тоза ва муассир ифода кардаанд. 

Дар ѓазали иќтибосшуда њар ду калимаи такрор рукни ќофия аст, ки бо 

вуљуди такрор будан, муњтаворо таќвият бахшида, тасвири љолиб 

офаридааст. Хонанда аз ќироати ин такрор лаззати бештар гирифта, 

тавонмандї ва зарфияти вожаро дарк мекунад. Агар ба сохтори 

(композитсия) њар мисраъ, байт ва дар маљмуъ, ѓазал диќќат дињем, 

калимањои ќофияи «рўзам», «месўзам», «барафрўзам», «дўзам», «фирўзам», 

«донишандўзам» ва «омўзам» мувозинаи ової, мусиќої ва муҳтавої доранд. 

Ин мувозинаи вожањо ва њарфу њаракатњо бо ёрии калимаи такрори 

ќофияшудаи «рўзам» ба баёни њамовоии ѓоявї, тасвирї ва забоншинохтї 

(бахусус, истифодаи њарфњои љарангдор) мусоидати комил карда, калимаи 

такрори зидмаъно ягонагии сохтори ѓазалро таъмин кардааст. 

Муњаќќиќони шеършинос, аз љумла Шафеии Кадканї дар шеъри форсї 

овардани калимањои бисёри арабиро аз љумлаи айбњои ќофия донистаанд. 

Шафеии Кадканї мегўяд, ки, «агар ба хотири ќофия набуд, забон њаргиз ба 

гирифтани онњо ниёзе надошт ва њангоме ки шоирон ќофияњои пайдарпай 

лозим доштанд, ногузир мешуданд, ки як ришта аз калимањои арабии 

номаънус дар форсиро дар шеъри худ ба кор бибаранд ва аз ин рањгузар ин 

калимот кам-кам дохили забони шеър ва баъд њам наср мешуд, бе он ки ниёзе 

ва зарурате вуљуди онњоро эљоб кунад» [97, с. 193]. Њамин равиши истифодаи 

калимањои арабиро мо дар тарзи ќофиясозии Љомї низ мушоњида мекунем. 
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Масалан, дар ѓазале, ки чанд байти он иќтибос мешавад, њамин њолат ба 

назар мерасад: 

Биё, эй ањли дилро ќурратулайн, 

Камони абрувонат ќоба ќавсайн. 

Миёни мўй то мўи миёнат 

Намебинад хирад як мўй мобайн. 

Лабатро гуфтам, эй љон, айна ќалбї? 

Дањонат гуфт пинњон:- Њайсу ло айн…[29, с. 260]. 

Дар ин ѓазал, Љомї маљбур шудааст, калимоте, монанди «ќурратулайн, 

ќавсайн, мобайн, ло айн, би-р-раъси валайн»-ро ба кор барад, ки пеш аз ў дар 

шеъри форсии тољикї серистифода набудаанд. Ин њодиса, дар шеъри Љомї, 

бахусус ѓазалњову ќасидањояш, наќши хос дорад ва чун як асли устувор ба 

назар менамояд. 

Ин њодиса чизи дигарро ба ёд меорад: дар ин навъ ашъор гузашта аз ин 

ки худи ќофия калимаи арабист, илова ба он миќдори зиёде аз калимоти 

арабиро њам ба таносуби худ дар шеър ба дунбол кашидааст. 

Аз таљрибаи Љомї бармеояд, ки ќофияњои баъзе ѓазалњои ў на танњо 

худ аз калимањои арабї сохта шудаанд, балки ба андозаи ќобили мулоњиза 

калимоти дигари арабиро низ ба дунболи худ кашондаанд, ки чун намуна 

ѓазалеро аз Љомї иќтибос мекунем: 

Њирзи љонњост номи дилбари мо, 

Мо ааззасмуњу ва мо аъло. 

Номи ў ганљи номаи лоњут, 

Ганљи пинњони ѓайб аз ў пайдо. 

Њама асмо мазоњири зотанд, 

Њама ашё мазоњири асмо. 

Ло аро филвуљудї илло њу, 

Мањв шуд номи ѓайру наќши сиво. 

Њастии мутлаќ асту вањдати сирф, 

Айнању, айна анта айна ано. 

Ману ўву ту аз миён бархост, 
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Сирри вањдат шуд аз њама якто. 

Љони Љомї зи нуктаи вањдат 

Нашикебад, чу моњї аз дарё [28, с. 90]. 

Дар ин ѓазал калимањои арабии «аъло, асмо, сиво, ано, пайдо ва дарё» 

сохтори ќофияи шеърро ташкил кардаанд ва аз паси худ калимањои «њирс, 

ганљ, лоњут, ѓайб, пайдо, мазоњир, зот, ашё, асмо, мањв, ѓайр, наќш, сиво, 

мутлаќ, вањдат, сирф, сир, љон, нукта ва дарё»-ро шоир дар ѓазал љойгузин 

кардааст, ки бештарини онњо серистифода набудаанд. Њамчунин, корбурди 

фаровони мисраъњои сирф арабї низ дар асри Љомї ин мавзуъро ба сурати 

мањсустаре ба назар менамоёнад ва дар ѓазалиёти шоир бисёр дучор меояд. 

Дар ин замина, метавон гуфт, ки Шафеии Кадканї сўистифода аз 

калимоти арабї, корбурди мутародифот ва сирќатро дар ќофияи шеъри 

форсї айб донистааст, ки эљодиёти Љомї, аз љумла ѓазалиёти ў низ аз ин 

њодиса эмин набудааст. Шарњи бештари ин масъала аз доираи тањќиќоти мо 

берун буда, алњол њаминро гуфтанием, ки ин равиш дар эљодиёти Љомї 

фарогир набошад њам, мутаассифона, таъсиргузор будааст. 

Ба ин тартиб, интихоби калимањои ќофияшаванда барои шоире, мисли 

Љомї ифодакунандаи як манзури сода нест, балки, пеш аз њама, арзиш ва 

ањаммияти њунарї дошта, шоир дар ин равиш њамеша мутаваљљењи 

хаёлангезї ва оњангнокии он будааст. Таљрибаи Љомї бар он далолат 

мекунад, ки вай беш аз њар чизе ба робитаи калимот бо њам, њаяљонњо ва 

хотирањое, ки онњо бармеангезанд, эътимод доштааст. Аз ин назар, интихоби 

ќофия ба љињати яке аз унсурњои асосии сохтори ѓазал дар ѓазалиёти Љомї 

ќобили мулоњиза мебошад. 

Таљрибаи Љомї гувоњї медињад, ки калимаи ќофия дар тамоми 

сохтмони ѓазал наќши хос дошта, аз ин роњ ќофия ба таносуби комили 

шакливу мундариљавии ѓазал мусоидат кардааст. Ба ин далел, такрори 

ќофияро дар ѓазалњои Љомї, ба ифодаи М. Тоњирї Аминї А.Ф. ва М. 

Каримї метавон «љузви ќофияи бадеї» [167, с. 74]  ба шумор оварданро 

чунонки дар боло зикр шуд, дар фасли алоњида баррасї хоњем кард. 
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Аз он чи гуфта шуд метавон ба ин натиља расид, ки тарзи 

ќофияандешии Љомї ба баёни маонї монеъ нашуда, балки ваљду њол ва љўшу 

илтињоби табиии шоир «љазабот ва ѓалаботи» [93, с. 88] ѓазалњояшро ба 

василаи интихоби сањењ ва корбурди њунармандона таъмин кардааст. 

Агар ба ифодаи Зарринкўб гўем, нахуст Љомї «бо такрор ва тарљењи 

асвоти охири калима њолате ба калом мебахшад, ки дар њаќиќат, мусиќии 

вазнашро такмил мекунад ва бад-ин гуна ќудрат ва таъсири санъати 

эъљозбарангези шоирро меафзояд, аз он ки гўйї хонанда ваќте мебинад 

шоир дар он тангнои вазн хешро ба такрори ќисмате аз охирин калима њам 

муќайяд медорад, ба њайрат меафтад». Дигар ин ки шоир ба воситаи ќофия 

«назм ва тартибе ба шеър медињад ва аљзои онро мутаносиб мекунад. Забт ва 

рабти онњоро осон менамояд, вазн ва оњангро њам таќвият мекунад ва гўйї, 

ба ќавли баъзе, фоидаи он сарусомон додан аст ба шеър» [93, с. 88-89]. 

Дар заминаи тањлил ва арзёбињои  анљомгирифта чанд нуктаро ба 

тариқи  хулоса метавон баён кард: 

1. Ѓазал дар эљодиёти Љомї жанри имтиёзнок буда, аз љињати 

миќдор ва њаљм низ њиссаи бузурги осори шоирро ташкил медињад. 

2. Ѓазалиёти шоир на фаќат аз љињати миќдор, балки бо хусусиятњои 

мундариљавию сохторї, ки ќофия љузъе аз он аст, тозагињои чашмрас дошта, 

мазмунёбї ва љузъинигорї низ яке аз пањлуњои љустуљўњои бадеии шоир аст, 

ки мавќеи ѓазалро дар эљодиёти ў муайян ва мушаххас менамояд. 

3. Љомї дар ѓазалњояш тарзи хосси нигориши мавзуъро пеш 

гирифта, ба ин васила эњсосот ва авотифи инсониро тасвир кардааст. Љанбаи 

ѓиноии (лирикии) ѓазалиёти ў афзалият дошта, дар ин замина шоир 

андешањои иљтимої, ахлоќї ва ирфонияшро ба сароњат баён кардааст. 

4. Шоир дар таљрибааш ба масъалаи ќофия ва наќши он дар 

такмили мундариља, ѓоя ва сохтору сабки эљод эътибори хос дода, дар ин 

равиш тозакорињоеро ба субут расонидааст, ки наќш ва љойгоњи ќофияро 

дар ѓазалњои ў мушаххас сохтааст. 

5. Наќши ќофияро дар ѓазалњои шоир таъсири мусиќої, интихоби 

калимањои хос, лаззати ової ва маъної бахшидан, танзими фикру эњсос, 
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тањкими сохтори ѓазал ва вањдати мундариљавию шаклии он, хусусияти 

мазмунсозї, вусъат бахшидан ба тасвир муайян мекунад. 

6. Ќофия дар корбурди Љомї, пеш аз њама, њадафи ѓоявию 

мундариљавї, њиссиву равонї, вањдати сохторї ва моњияти њунарї дорад. 

7. Қофия дар истифодаи Ҷомӣ абзорест, ки абётро ба самти ҷараёни 

мазмунҳо савқ медиҳад. Шоири бузурге, чун Ҷомӣ аз ин абзор ба хубӣ 

истифода карда, дар такрори қофия аз зарфиятҳои забон ва вожаҳо 

ҳунармандона ва њадафманд истифода кардааст. 

8. Ҷомӣ шоирест, ки илова ба далолатҳои ошкори вожаҳои 

қофияшаванда, ба маъниҳои зимнӣ ва маҷозии онҳо низ диќќат дода, аз 

миёни калимаҳои гуногуни ба унвони қофия интихобкардааш вожагонеро 

пазируфтааст, ки мундариҷа, оҳангнокӣ ва сохтори зебоишиносии 

ғазалҳояшро такмил бахшидаанд. Ин амалест, ки танҳо як шоири ҳунарманд 

метавонад, онро шоирона анҷом диҳад. 
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2. 2. Сохти ќофия ва унсурњои шаклсози он дар ѓазалиёти 

Абдуррањмони Љомї 

 

Сохт ва унсурњои ќофия дар ѓазалиёти Љомї сода ва суннатї буда, 

тобеъи низоми назарии забонњои  форсии тољикї ва арабї мебошад. Ба ин 

далел, ќофия дар ѓазалиёти шоир ба љуз наќши сохторсозї (композитсия), 

њамчунин василаи эљоди «њамоњангї дар љузъњои шеър, ташхиси воњидњои 

шеър (байт ва банд), вањдати афкор, љазби маънї ва маъниофаринї, таносуб, 

ёрї дар њифзи шеър» [97, с. 120] низ мебошанд. 

Таљрибаи шеърии гузаштагони мо, аз љумла Љомї гувоњи он аст, ки 

ќофия на фаќат василаи њамоњангї ва бањамоии овозњост, балки «ба 

манзилаи дастгоњи муваллиди савт» низ њаст. Ба андешаи Шафеии Кадканї 

низ «агар ду ѓазал ё ду ќасидаро, ки дар як вазн ва як мавзуъ, аммо бо ду 

ќофияи мухталиф суруда шудааст, бо якдигар бихонем, таъсири ин шеърњо 

бо якдигар мутафовит хоњад буд ва ин ихтилофи таъсир аз ихтилофи 

ќофияњост, ки аз назари мусиќої њар кадом оњанги махсус ба худ дорад» [97, 

64]. Масалан, дар ин замина метавон аз он ёд кард, ки њар забон аз миќдори 

муайяни ової ва савтї иборат мебошад ва ин унсурњои ової ва савтї шояд 

бо якдигар тавозунњое дошта бошанд. Аз рўйи имконоти тавозунњои маљмуи 

овоиву савтӣ мусиќии шеър низ ќобили тасаввур мешавад. 

Маљмуи овоиву савтие, ки дар таљрибаи шеърї канори њам ќарор 

мегиранд, аз унсурњои  «њарфу њаракат» иборатанд, ки «њар яке аз онњо 

вобаста ба он љое, ки дар ќофия ишѓол менамояд, номи махсуси шартиро 

ќабул мекунад, масалан: равї, ќайд, ридф, таъсис, дахил, васл, хуруљ, мазид 

ва ноира. Барои њаракатњо ин гуна номњо дода шудаанд: рас, ишбоъ, њазв, 

тављењ, маљро, нафоз» [158, с. 22]. 

Бањром Сирус дар заминаи андешањои назарии гузаштагон дар боби 

равиши сохтории  ќофия ва унсурњои он меафзояд: «Ба љуз равї, ки будани 

он дар њар як ќофия зарур аст, як маротиба дар ќофия иштирок кардани 

њамаи ин унсурњо зарур нест. Чор унсур, аз нуњ унсури ќисми якум: таъсис, 

дахил, ридф ва ќайд доимо пеш аз равї меоянд, вале чор унсури дигар: васл, 
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хуруљ, мазид ва ноира доим баъд аз равї воќеъ мешаванд. Аз шаш унсури 

ќисми дуюм: рас, ишбоъ, њазв, тављењ пеш аз равї, маљро ва нафоз баъд аз 

равї меомаданд» [158, с. 22]. 

Маљмуаи овоии «њарфу њаракатњо» дар шеъри форсии тољикї, аз љумла 

дар ѓазалиёти Љомї, «гузашта аз вазн ба лињози иштироки сомитњо ва 

мусаввитњо дар маќотеъи хоссе васат ё охиру њатто аввали њар ќисмат 

метавонанд таносуби дигаре њам дошта бошанд, ки худ сурати дигаре аз 

мусиќии  шеър аст ва онро ќофия (ба маънии омми калима, ки шомили 

ќофияњои миёни њам мешавад) мехонем» [98, с. 9]. 

Ќофия дар ѓазалиёти Љомї, ба ифодаи В.Е. Холшевников, «унсури 

таркибии низоми оригиналии шеърї» [173, с. 93] мебошад, ки моњияти 

њунарии онро шоир дар «Рисолаи ќофия» ба равшанї нишон додааст. Шоир 

таъкид мекунад, ки «ќофия дар урфи шуарои Аљам иборат аст аз тамоми он 

чи такрори он дар охири љамеъи абёт вољиб бошад ё мустањсан, ба шарти он 

ки мустаќил набошад дар талаффуз, балки љузви калима бошад ё ба 

манзалаи љузв» [35, с. 141-142]. Ифодаи «дар охири љамеъи абёт вољиб бошад 

ё мустањсан» ба моњияти маънавї ва њунарии ќофия ишораи сарењ дорад. 

Муќоиса нишон медињад, ки интихоби ќофия ё худ калимаи ќофияшаванда 

дар охири мисраъ барои Љомї њодисаи тасодуфї набудааст. Ин усули 

интихоб ва эљоди ќофия ба шоир имкон додааст, ки ѓазалњояшро аз 

ќофияњои пурмаънї ва нотакрор ба њам оварад. 

Ба ин далел, дар ѓазалњои Љомї калимањои муњимми ќофиясоз аз матни 

мавзуи мавриди тасвири шоир берун омадаанд, ки онњоро метавон њам 

маънидор ва њам мавзуї шинохт. Тањлили ќиёсии дар поин анљомгирифта 

нишон медињад, ки ќофия дар ѓазалиёти шоир «омили муњимми созандаи 

шеъри ўст» [173, с. 93]. Эљоди чунин ќофия аз шоир тозакориро таќозо 

кардааст, ки, пеш аз њама, зарурати шеърї ва њунариву зебоишиносї 

мебошад. 

Дар ѓазалиёти Љомї вобаста ба талаботи жанр, хусусияти экспрессивии 

он ва тарзи адо моњияти такрори овозњо дигаргун мешавад. Ба андешаи В.Е. 

Холшевников: «дар шеърњое, ки руњияи лирикї доранд, шоирон аксаран аз 
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корбурди њарфи душворталаффуз иљтиноб мекунанд» [173, с. 87]. Дар бисёр 

њолатњо барои шоире, чун Љомї ифоданокии калима бар оњангнокии он 

имтиёз пайдо мекунад. 

Љомї дар ќофиясозињои зер асосан, ба теъдоди вожањое такя кардааст, 

ки тавонистаанд бо њам ќофия шаванд. Табиист, ки ин гуна вожањо дар 

забони форсии тољикї зиёданд. Дар ин равиш, њарфњои решагии ќофия дар 

љузви  «-ор» (ошкор, мадор, канор, бикор, бибор, кор, гузор, барор, диёр, 

канор, ёр, гузор, фигор, бор, ќатор, савор, ёр, интизор, бањор, кор, канор, 

ѓубор, љўйбор, сабзавор…), «-он» (зарринкамарон, бањорон, вазон, 

дурдкашон, саркашон, ишратандешон, нозукъузорон, синазанон, љонон, 

покдинон, љањон…), «-ок» (поктар, чоктар, чолоктар, ѓамноктар, бебоктар, 

фитроктар, хоктар), «-ар» (дар, озар, лоѓар, шаккар, муњаќќар, муанбар), «-

о» (бадо, фидо, људо, гадо, садо, ѓамљудо, Худо, њудо, мо аъло, пайдо, асмо, 

сиво, якто, дарё, пайдо, юнсо, гўё, мо, ухро, Масењо, аъло, туро, лояњфо, 

вафо, ангуштнамо, људо, дуо, по, зулафо, сабо, бинамо, ќабо, по, куљо, њаво, 

сафо, гиё, туро, шарањо, куљо, људо, баќо, дуто, даво, фанаљо, љо, дуљо, лано, 

сабо, подшо, маро, умрњо, људо, мо, ќатъо, њалво, мафармо, љо, по, калло, 

хайро, Салмо, мо, шикебо, насъо, ошкоро, мудаво, по, шикво, маъво, 

шабосо, либосо, биосо, мусово, ќиёсо, шиносо, со, кайсо, љоно, доно, 

Мавлоно, коно, ањёно, шоно), «-аб» (шабњо, лабњо , ќолабњо, ёрабњо, табњо, 

кавкабњо, мазњабњо, шабњо, кавкабњо, лабњо, ќолабњо, табњо, мактабњо, 

мазњабњо), «-ил» (дилњо, мушкилњо, манзилњо, соњилњо, мањмилњо, мањфилњо, 

нозилњо) ва ѓайра бештар буда, гувоњи озодињои њунарии Љомї дар интихоб 

ва корбурди ќофия мебошад. 

Љомї дар баъзе љузвњои ќофия теъдоди ками вожањо ва дар баъзеи 

дигар хеле ками онро истифода кардааст, ки ба ин њолат, мутобиќи њадафњои 

эљодияш будааст. Масалан, ќофияи «-оѓ» (боѓ, чароѓ, фароѓ) аз он љумла аст. 

Дар ѓазалиёти шоир, бо љузвњои гуногуни ќофия рў ба рў мешавем, ки онњо 

аз як тараф, ќисми таркибии сохтори ѓазал њастанд, аз сўе дигар њамчун 

унсури вазнии композитсия сатрњоро ба њам мепайванданд [82, с. 22]. Аз 

ќабили: «-ам, -ед, -ан, -о, оњ, -оз, -аб, -иб, -от, -ишт, -аш, -ят, -ор, -ољ, -ох, -ид, 
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-ад, -яд, -ар, -ез, -ас, -ос, -аш, -ок, -шам, -ораш, -нам, -ан, -инам, -ат, -от, -астї, 

-ењ, -оње, -ас, -аб, -анд, -ўянд» ва ѓайра. 

Дар љадвалњои зер мо ќиёсан, љузви решагии ќофияро, ки зиёд ё кам 

дар ѓазалњои шоир такрор шудаанд, фароњам овардем: 

 

Љадвали №1 

 

Сох-

ти 

ќо-

фия 

-ар -ор -о -ат -яд -аш -ак -ам -он -оњ -она 

Ада-

ди 

так-

рор 

12 

бор ё 

мав-

рид 

3 

мав-

рид 

45 

мав-

рид 

11 

мав-

рид 

12 

мав-

рид 

16 

мав-

рид 

4 

мав-

рид 

30 

мав-

рид 

16 

мав-

рид 

14 

мав-

рид 

24 

мав-

рид 

 

Љадвали №2 

Сох-

ти 

ќо-

фия 

-ом -ан -оре -аб -об -иб -ољ -от -ой 

Ада-

ди  

так-

рор  

2 

 мав- 

рид 

4  

мав- 

рид 

2  

мав- 

рид 

5  

мав- 

рид 

1  

мав- 

рид 

3  

мав- 

рид 

1  

мав- 

рид 

1  

мав- 

рид 

2  

мав- 

рид 

Тањлили ќиёсї нишон дод, ки ќофия бо љузви решагии -о, -ам, -она, -

аш, -ар, -яд дар ѓазалиёти Љомї зиёд такрор шудаанд (Љадвали №1). Дар 

њоле ки љузвњои решагие, монанди «-ољ, -от, -ой, -оре, -ом, -об, -иб» хеле кам 

такрор шудаанд (Љадвали №2) 
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Дар замина намунаи ќофияи серистифодаи «-о» ва камистифодаи «-ољ»-

ро аз Љомї ин љо наќл мекунем: 

1. Ѓазали аввал, бо љузви -о: 

Агар њар дам занї сад теѓ бар мо, 

Буридан аз ту натвонем ќатъо. 

Пазам бо оњи дил з-он лаб хаёле, 

Бале, бедуд натвон пухт њалво. 

Љафоњо хоњамат фармуд, гуфтї, 

Худоро, моњи ман, инњо мафармо. 

Бувад љои хаёлат мардуми чашм, 

Ба мардум гуфтаам ин нукта њар љо. 

Ба гўшат мебарад сар зулфи мушкин, 

Дигар з-андоза берун менињад по. 

Сари бемаѓзи зоњидро тавон кард 

Баробар бо каду? Њошову калло! 

Ба ќатли Љомї, эй љон, ранља гаштї, 

Карам кардї, љазокаллоњ хайро [28, с. 96]. 

 Тавре ки мебинем ќофияи тамоми ин ѓазал навъи муќайяди муљаррад 

аст, зеро равї бо садоноки «-о» воќеъ гаштааст. 

2. Ѓазали дувум, бо љузви -ољ: 

Нест шаби васли ту мањро ривољ, 

Рўз набошад ба чароѓ эњтиёљ. 

Хоки дару санги љафои туам 

Дод фароѓ аз њаваси тахту тољ. 

З-ин тани лоѓар чї барї наќди љон, 

Аз дењи вайрон кї ситонад хирољ? 

Дард мабинод табибе, ки гуфт: 

«Доѓи људої напазирад илољ». 

Ранља шудї з-оњу фиѓонам, кї дид 

Сахтдиле њамчу ту нозукмизољ? 

Чанд кунї бар сари як бўса бањс, 
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Хуш нанамояд зи каримон лаљољ. 

Акси лабат аз дили Љомї намуд 

Чун майи рангин, ки даруни зуљољ [28, с. 325]. 

Дар ин ѓазал аз љузви «-ољ», ки решаи ќофияро ташкил медињад 

њарфи «љ» равиии муќайяд ва садоноки «о» ридфи муфрад шудааст. 

I. Намунањои дигар аз ѓазалњое, ки шоир дар онњо ќофияњои 

серистифодаро корбаст кардааст. 

1. Намунае бо љузви -ар: 

Њалќаи зар то ба гўшат љой кард, эй симбар, 

Ќоматам чун њалќа шуд з-ин рашку рухсорам чу зар. 

Баст заррин ҳалқаат роҳи халос аз ҳар тараф 

Бар дили ман, чун барад мискин аз он ҷо раҳ ба дар? 

Назми Ҷомиро ба васфи ҳалқаи худ гӯш кун, 

Гарчи набвад дархури он ҳалқаи заррингуҳар [28, с. 503]. 

Дар ин намуна, садоноки кўтоњи «а» тављењ ва њамсадои «р» равии 

муќайяд аст. 

2. Намунањое бо љузви -ор: 

Шуд мањи ид аз шафаќ чун љоми зар боз ошкор, 

Яъне аз оби шафаќгун љоми зар холї мадор. 

Чарх бо қадди нагун соле кашад доман ба хун, 

То шабе орад чунин фархундамоҳе дар канор... 

Сар фурў бурдан ба далқи зуҳд, Ҷомӣ, то ба кай? 

Ид шуд, пои хуме гиру ба ишрат сар барор [28, с. 508]. 

Инљо садоноки дарози «о» ридфи муфрад ва њамсадои «р» равии 

муќайяд мебошад.  

3. Намунае бо љузви -ашат: 

Чашм бикшодам пас аз њиљрон ба абрўи х(в)ашат, 

Моњи иди васл нав кардам ба рўи мањвашат. 

Хат намудӣ, партаве нотофта з-он рух ҳанӯз, 

Сӯхтам аз дуди ту, ногашта гарм аз оташат... 
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Ҳарчи гӯӣ, Ҷомӣ, аз дил гӯ, на аз васвоси табъ, 

То шавад хушвақт аҳли дил зи анфоси х(в)ашат [28, с. 185]. 

Дар инљо дар љузви «-ашат»: «а» -тављењ, «ш» -равии мутлаќ; «а»- 

маљро ва «т» -васл шудааст. 

4. Намунае бо љузви -араш: 

Он сафаркарда, ки љон рафт маро бар асараш, 

Њаст моње, ки наёвард ба ман кас хабараш. 

Нозанине, ки кунун хоста аз маснади ноз, 

Кай бувад тоқати ранҷи раҳу тоби сафараш?... 

Шуд чунон зор зи ғамҳои ҷудоӣ Ҷомӣ, 

Ки надидаст касе ҳаргиз аз ӯ зортараш [29, с. 14]. 

Дар ин ѓазал дар љузви «-араш» «а» -тављењ, «р» -равии мутлаќ, «а»- 

маљро ва «ш» -васл мебошад. 

5. Намунае бо љузви -ак: 

Чун парї пинњон машав, эй бе ту биної мањол, 

З-он, ки мардумро чу чашмї, чашмро чун мардумак. 

Нақди ихлоси маро ҳар бор ёбӣ поктар, 

Гар занӣ сад навбат аз санги ҷафоям бар маҳак... 

Аз фалак Ҷомӣ чаро нолад, ки бо ӯ ҳар чӣ кард, 

Даври хуршеди ҷамолат кард, не даври фалак [29, с. 66]. 

Дар љузви «-ак» садоноки кўтоњи «а»-тављењ ва њарфи «к» ба њайси 

равии муќайяд воќеъ гаштааст. 

6. Намунае бо љузви -инам: 

Ба дидае, ки зи роњи ту хору хас чинам, 

Дареѓам ояд, агар дар гулу суман бинам. 

Агарчи дунйиву уқбо кунанд бар ман арз, 

Ман остони ту бар ҳар ду кавн нагзинам... 

Чӣ пурсиям: Чӣ касӣ? Ин ҳама тағофул чист? 

Саги ту- Ҷомии шӯридаҳоли мискинам! [29, с. 232]. 
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Дар ѓазали мазкур, љузви «-инам» ќофияи мутлаќ шудааст: «и» -ридфи 

муфрад, «н» -равии мутлаќ, «а» маљро ва «м» васл аст.  

 

7. Намунае бо љузви  -он: 

Њар кас, ки бинад он лаъли хандон, 

Ангушти њайрат гирад ба дандон. 

Бо сарви қаддат лофи баландӣ 

Аз сар ниҳода болобаландон... 

Ҷомӣ писандад сад ранҷ бо худ, 

Ҷуз ранҷи суҳбат бо худписандон [29, с. 239]. 

Дар ин мисол ки љузви «-он» решаи хафиф аст: «о» -ридфи муфрад ва 

«н» -равии муќайяд мебошад. 

8. Намунае бо љузви -оњ: 

Оби чашмам то ба моњї рафт, оњам то ба моњ, 

Њаст бар дарди дилам аз моњ то моњї гувоњ. 

Шуд муаллим пир дар таълими ҳақ, аммо чӣ суд 

Чун надонад абҷади ишқат дуруст он тифли роҳ? 

Нест Ҷомиро ҷазо бо ин ҳама даъвии меҳр, 

З-ин рухи некӯ ҷуз оҳе, аҳсаналлоҳу ҷазоҳ [29, с. 357]. 

Дар љузви мазкур садоноки дарози «о»-ридфи муфрад ва њамсадои «њ» -

равии муќайяд мебошад. 

9. Намунае бо љузви -она: 

Муѓаннї ба овози чангу чаѓона 

Чї хуш гуфт ваќти сабўњ ин тарона, 

Ки эй хоҷа, бархез, к-анфоси умрат 

Бувад мояи давлати ҷовидона... 

Ба Каъба марав, Ҷомӣ, аз хонаи худ, 

Ки холӣ набошад аз ӯ ҳеҷ хона [29, с. 383]. 

Дар ин намуна љузви «-она» -решаи ќофия буда «о» -ридфи муфрад «н» 

-ридфи зоид «а» -равии муќайяд мањсуб меёбад. 
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10. Намунае бо љузви -а: 

Он ки болои туро афрохта, 

Бањри љони ман балое сохта  

Дасти қудрат ҷумла асбоби ҷамол 

Ҷамъ карда, шакли ту пардохта... 

Кам шиносӣ қадри Ҷомиро зи ҳеҷ, 

Кас беҳ аз ту қадри ӯ нашнохта [29, с. 367]. 

Дар љузви мазкури ин ѓазал: «о» -ридфи муфрад, «н» -ридфи зоид, «т» --

равии мутлаќ ва «а» -васл мебошад. 

11. Намунае бо љузви -онае: 

Шабњо ману хаёли туву кунљи хонае, 

Ё худ зи гуфтугўи ту њар дам фасонае. 

Карданд ошиқон биҳилат, хунашон бирез, 

Ҳар дам чӣ ҳоҷат аст, ки ҷӯйӣ баҳонае?... 

Ҷомӣ, чӣ эътибор бар он остон зи ту? 

Ҳамчун ту сад гадост ба ҳар остонае [29, с. 426]. 

Дар ин љузв: «о» -ридфи муфрад «и»-ридфи зоид «а» -равии мутлаќ ва 

«е» васл шудааст. 

12. Намунае бо љузви -охтї: 

Њамчу мањ толеъ шудї, дар дида манзил сохтї, 

Хонаи дилро зи мењри дигарон пардохтї. 

Баргузаштӣ фориғ аз  ман, не салому не алек, 

Менадонам кардиям нодида ё нашнохтӣ.... 

Ҷомӣ, аз дил шуълаи оҳат ба гардун сар кашид, 

Бар сари бозори расвоӣ алам афрохтӣ [29, с. 441]. 

Дар намунаи мазкур, љузви «-охтї» асли ќофияро ташкил дода, ки «о» -

ридфи муфрад «х» -ридфи зоид, «т» -равии мутлаќ ва «ї» -васл гардидааст. 

13. Намунае бо љузви -адї: 

Соќї, биё, ки бењ зи худї ишќу бех(в)адї, 

Дардењ шароби лаъл зи љоми забарљадї. 
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Май деҳ ба рӯйи шоҳиди маҳваш, ки ин бувад 

Сармояи саодату иқболи сармадӣ... 

Ҷомӣ, бисӯз далқи тааллуқ, ки дӯхтанд 

Ба қадди ҳиммати ту қабои муҷаррадӣ [29, с. 443]. 

Дар љузви мазкури ќавофии ин ѓазал «а» -тављењ, «д» -равии мутлаќ ва 

«ї» -васл мебошад. 

14. Намунае бо сохти -онаро: 

Рахна кардї дил ба ќасди љон мани девонаро, 

Дузд, оре, бањри коло мешикофад хонаро. 

Тухми меҳри холи ӯ дар дил маяфкан, эй рақиб, 

Беш аз ин зоеъ макун дар санги хоро донаро... 

Ҷомӣ аз худ рафт, аз бут қисса кам гӯ, эй рафиқ, 

Мустамеъ дар хоб шуд, кӯтоҳ кун афсонаро [28, с. 133]. 

Дар ѓазали намуна љузви «-онаро »решаи ќофияро ташкил кардааст, ки 

«о» -ридфи муфрад, «н» -ридфи зоид, «а» -равии мутлаќ «р» -васл ва «о» –

хуруљ мебошад. 

15. Намунае бо љузви -ў: 

Шабе чун мањ намудї рўи некў, 

Баромад наъра аз анљум, ки «ёњу». 

Рамад оҳу зи мардум бо таки тез, 

Дар ин шева ту бигзаштӣ зи оҳу... 

Танат дар хирқа гар гум гашт, Ҷомӣ, 

Чӣ шуд, кам гир аз ин пашмина як мӯ [29, с. 317]. 

Љузви мавриди назар чун намунањои фавќ бо он ки дар садоноки 

дарози «ў» мушаххас гаштааст хафифи муќайяди муљаррад мањсуб мешавад. 

II. Намунањои ќофияњои камистифода: 

1. Хафиф бо љузви  -ом: 

Сорист сирри ишќ дар аъён аладдавом, 

Ка-л-бадри фї-д-даљийяти ва-ш-шамси фї-л-ѓамом [29, с. 109]. 

Ва ё: 
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Зи лаълаш ком љустам, дод дашном, 

Бињамдиллањ, ки боре ёфтам ком.  

Бирав, эй моҳи гардун, гӯшае гир, 

Ки омад моҳи ман бар гӯшаи бом... 

Сагатро кош Ҷомӣ ном будӣ, 

Ки рафтӣ бар забонат гаҳ-гаҳ ин ном [29, с. 110]. 

Дар ин љо «о» -ридфи муфрад ва «м» -равии муќайяд  гардидааст. 

2. Хафиф бо љузви -аб: 

Чанд, эй муаллим,  њар рўз то шаб 

Бошад ѓизолам мањбуси мактаб? 

Таълиму одоб ӯро чӣ ҳоҷат? 

Ӯ худ зи оғоз омад муаддаб... 

Ҷомӣ аз он лаб ҳамчун суроҳӣ 

Дорад даруне аз хун лаболаб [28, с. 167]. 

Дар ин љо «а» -тављењ ва «б» -равии муќайяд мебошад. 

3. Хафиф бо љузви -об: 

Њар куљо зад хайма чун моњи сипењр он офтоб, 

Бедилон аз риштаи љон сохтанд онро таноб. 

Баски дар ҳар манзиле омад зи чашмам сели хун, 

Хаймаҳо дар дидаи мардум намояд чун ҳубоб... 

Ҷомӣ аз ғам мурд, чун таъхири қатлаш кард ёр, 

Оҳ, к-аз бахти вай ин таъхир шуд айни шитоб [28, с. 169]. 

Дар ин љузв «о» -ридфи муфрад ва «б» -равии муќайяд аст. 

4. Хафиф бо љузви -иб: 

Чун насиби мо нашуд васли њабиб, 

Мову дарди бенасибї, ё насиб. 

Дарди дурӣ з-он дар аз ман пурсу бас, 

Меҳнати ғурбат надонад ҷуз ғариб... 

Нолаи Ҷомӣ зи ишқат дур нест, 

З-он ки ту барги гулӣ, ӯ андалеб [28, с. 173]. 
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Дар ин љо дар љузви мазкури решаи ќофия «и» -ридфи муфрад ва «б» 

равии муќайяд мебошад. 

5. Ќофия бо љузви  -от: 

Эй сифоти ту нињон дар тутуќи вањдати зот, 

Љилвагар зоти ту аз пардаи асмову сифот. 

Мо гирифтори ҷиҳат, аз ту нишон чун ёбем, 

Эй саропардаи иҷлоли ту берун зи ҷиҳот... 

Мурд Ҷомӣ, ба сари турбати ӯ бинвисед: 

Ҳозиҳи равзати ман ҳалла биҳи-л-ишқу фа мот [28, с. 177]. 

Дар љузви мазкури намунаи љадид: «о» -ридфи муфрад ва «т» -равии 

муќайяд шудааст. 

6. Ќофия бо љузви -ой: 

Насими субњдам, эй руњбахши руњафзой, 

Ба кўи дўст гузар мушкбезу ѓолиясой. 

Зи гарди раҳ чу бар он хоки дар занӣ нафасе, 

Пас аз иҷозати дарбон замин бибӯсу дарой... 

Зи ҳоли Ҷомӣ агар пурсадат, бигӯ, инак, 

Навишта номае аз оби  чашми хунполой [29, с. 433]. 

Дар ин намуна дар љузви «ой» њарфи «о» равиии мутлаќ ва «й» њарфи 

васл гардидааст. 

7.Бо сохти -оре: 

Киям ман? - Бедиле, беэътиборе, 

Ѓарибе, бенасибе, хоксоре. 

Чу барќ аз оњи гарм оташфурўзе, 

Чу шамъ аз сўзи дил шабзиндадоре… 

Ба оњи сард хуш мебош, Љомї, 

К- аз ин дай бардамад рўзе бањоре [29, с. 451]. 

Дар љузви мазкури ин намуна «о» -ридфи муфрад, «р» -равии мутлаќ ва 

«ё» васл мебошад. 
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Бо тањлили муќоисавии љузвњои зикршудаи ќофия дар ѓазалиёти Љомї 

метавон ба мизони суубат ва узубати ќофия дар таљрибаи шеърї таваљљуњ 

кард. Љузвњое, мисли «ола» (пиёла, нола, лола, чордањсола) «иле», «але», 

«уле» (диле, халале, ѓазале, булбуле, холе..), «ил» (гил, сангдил, манзил, 

мањмил, хиљил..), «ол» (зарринхол, эътидол, лол, дол, мол) њамчунин 

ќофияњо, ки бо љузви «орем» сохта хатм мешаванд, (мисли нигорам, мазорам, 

дидорам, гирам, асирам), дар тарзи «ирам» нигориши Љомї латофат ва 

равонии хос пайдо кардаанд, ки бозгўйи мањорати шоир дар интихоб ва 

корбасти ќофия буда, фасоњат ва балоѓати ѓазалњои ўро нишон медињанд. 

Шафеии Кадканї барњаќ навиштааст, ки «яке аз муњимтарин њунарњои 

ќофия дар як шеър таъсирест, ки дар њифзи вањдати эњсос ва њолати 

њунарманд дорад. Њангоме ки ќофия меояд, хонанда ё шунаванда ба ёди 

ќарина меафтад ва аз он ќарина матолиберо, ки бо он пайвастагї доранд, 

тадоъї мекунад ва ин тадоъї боис мешавад, ки вањдати зењнї ва њолати 

куллии тааммулоти шоир ба хонанда мунтаќил шавад» [97, с. 79]. Аз тарзи 

ќофияандешии Љомї низ бармеояд, ки дар ин роњ ќофия ба шахси ў кўмак 

карда, дар ќофияњо калимањое, мисли «бараш, асараш, паргораш, дидораш, 

ќабопўшаш, фароѓаш, аљалаш, дунболаш, номаш, тавсанаш, роњаш» ва ѓайра 

танини хоссеро ба вуљуд овардааст. Дар калимањое, ки аз ѓазалиёти Љомї 

иќтибос шуд, равї пеш аз замири ѓоиб (бандакљонишини шахси сеюм) омада, 

вазифаи хоси зарбу оњангсозиро бар уњда гирифтааст, ки ѓазали зер намунаи 

он аст: 

Он сафаркарда, ки љон рафт маро бар асараш, 

Њаст моње, ки наёвард ба ман кас хабараш. 

Нозанине, ки кунун хоста аз маснади ноз, 

Кай бувад тоќати ранљи рању тоби сафараш? 

Гарчи аз рафтани ў меравадам сабру шикеб, 

Њар куљо рафт, худоё, ба саломат бибараш. 

Мабар, эй бод, бад-он сў нафаси сарди маро, 

Ки мабодо расад осеб ба гулбарги тараш. 

Монда вобастаи гул булбули ѓофил дар боѓ, 
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Орият кош тавонам ситадан болу параш. 

Чун бимирам, ба сари роњи ваям дафн кунед, 

Ки чу ояд, ба сари хоки ман афтад гузараш. 

Шуд чунон зор зи ѓамњои људої Љомї, 

Ки надидаст касе њаргиз аз ў зортараш [29, с. 14]. 

Таваљљуњ ва гароиши бештари Љомї ба корбурди садоноки дароз 

гувоњи таъсирпазирии шоири бузург аз вижагињои равонии ин унсури 

сохтории шеър аст. Ин гуна ѓазалњое, ки ќофияи онњо бо садоноки дароз 

хатм мешаванд, саршор аз лањни таманно ва муаддабона буда, ба хонанда 

таъсири равонї ва зебоишинохтї мебахшад. Намунаи ин гуна ќофияро, ки 

шоир ба василаи садоноки дароз сохтааст, дар ѓазали зер мушоњида мекунем: 

Муаллим, гў, мадењ таълими бедод он парирўро, 

Ки љуз хўи накў лоиќ набошад рўйи некўро. 

Маро чашми накўї буд аз он бадхў, чї донистам, 

Ки хоњад гўш кардан дар њаќи ман ќавли бадгўро. 

Раќибо, чун ба рањ мебиниям афтода, рањме кун, 

Яке з-ин сў хиромон бигзарон он сарви дилљўро. 

Агар пойи сагаш мебўсам, эй носењ, мазан таъна, 

Ки ман рўзе ба кўйи ошної дидаам ўро. 

Ба љойи њар сари мў бар тани ман бод сад ништар, 

Агар хоњам зи дарди дўст холї як сари мўро. 

Наяфтодї миёни хоку хун њар дам, агар будї 

Ба роњаш рўйи афтодан сиришки берањурўро. 

Чунин ошуфтаву расво ба кўйи  ў марав, Љомї, 

Мабодо аз ту ор ояд сагони он сари кўро [28, с. 130]. 

Љомї дар ин ѓазал калимањои барои ќофия интихобшударо ба воситаи 

пасоянди -ро алоќаманд кардааст. Решаи ќофия дар љузви «ўро» шакл 

гирифтааст, ки «ў» равии мутлаќ «р» васл ва «о» хуруљ мебошад. Дар љузви 

мазкур якбора зикр шудани ду садонок: «ў» ва «о» хушоњангї, таќвияти 

маънавї ва сохтории ѓазалро тањким бахшидаанд. Албатта, ба ин тарз 

ташкил додани љузвњои ќофия, ки њам ба маънї ва њам ба сохтори умумии 
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ѓазал таъсири мусбат расонад ва ѓановатии онро афзун созад дар коргоњи 

эљодии Љомї хеле зиёд аст ва таљрибаи нодир низ мебошад 

Моњияти маъної ва мусиќоии садоноки дароз њамчун ѓазали боло дар 

њарфњои «у» ва «о» ваќте амиќ эњсос мешавад, ки тамоми ѓазал бо овози 

баланд ќироат карда шавад. Дастгоњи шунавої фаровонии њамсадоњо ва 

садоноки дарозро, ки дар ѓазал аз се ду њиссаро ташкил медињанд, ба ќайд 

мегирад, ки дар ин миён бахусус њамсадоњои «м», «л», «н» ва «д» муассиртар 

њастанд. Љињати дигари муњимми ин таљрибаи Љомиро дар ин ѓазал корбасти 

њунармандонаи пасоянди ќофиясози -ро таъйид мекунад, ки ба ифодаи В.М. 

Жирмунский он хоси «услуби романтикї» [90, с. 85-86] мебошад. 

Аз таљрибаи шеърии Љомї дар корбурди ќофия маълум мешавад, ки 

истифодаи бештари њуруфи муштараки ќофия тамомияти ќофияро афзуда, ба 

ин васила ба сохтори ѓазал истењком ва устувории хос бахшидааст. Дар 

аксари ѓазалњои Љомї, ки мо ќофияи онњоро ќиёсан, аз назар гузаронидем, 

ќофияњо њар кадом ба љойи худ ќарор гирифта ва устувории сохтори ѓазалро 

таъмин намудаанд, ки ѓазали поин намунаи он аст: 

Хуррам дили онњо, ки ба майхона нишастанд 

В-аз васвасаи хонаќању мадраса растанд. 

Чун љомаи мо пардаи таќво бидариданд, 

Чун тавбаи мо хомаи фатво бишикастанд. 

Ѓам ёру бало мўнису андўњ надим аст, 

Эй дил, ту куљої, ки њарифон њама њастанд. 

Бар буткада бигзар гирењи зулф кушода, 

То рўйи ту бинанду дигар бут напарастанд. 

Мастон, чї аљаб, гар ба замин љуръа фишонанд, 

Хуни дили мо љуръаву чашмони ту мастанд. 

Пеши ту чї гўям сухани сидраву тўбї, 

Бихром, ки бо ќадди баландат њама пастанд. 

Љомї, њарами Каъба маќоми њама кас нест, 

Ин бас, ки дари дайр ба рўйи ту набастанд [28, с. 353]. 
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Љомї дар «Рисолаи ќофия» ва назариёти адабияш, ки дар дигар осораш 

дарљ шудаанд, ба муњкамї ва устувории ќофия дар шеър таъкид варзидааст. 

Ќофия ба ифодаи В. Маяковский, њама чизи муњимро дар охири мисраъ 

гузошта, онро ќофия шинохтааст. Аз ин љињат, ќофияандешињояш хусусияти 

хос дошта, аксаран то ў кам истифода шудаанд. 

Ин хусусият ба мушоњидаи А. Афсањзод дар ѓазалиёти шоир равшан 

зоњир мешавад, ки «ба вожаҳои қофиядор хам аз ҷиҳати садодиҳии онҳо, ҳам 

шакли навишт аҳаммияти калон медод» [57, с. 363]. Њамин тамоюли њунарї, 

чунонки ба мушоњида расид, Љомиро дар интихоби њарфу њаракот барои 

сохтани ќофия муваффаќ кардааст. Њамчунонки А. Афсањзод низ мушоњида 

кардааст, дар ѓазалиёти ў барои сохтани ќофия ба љуз њарфњои з (ظ), ч (چ ), з 

 дигар њамаи њарфњои алифбои форсии тољикї истифода шудаанд (ژ) ва ж ( ذ)

[57, с. 363]. Аз љумла, бештарини њуруфе, ки Љомї дар ѓазалњояш барои 

сохтани равї истифода кардааст, дар љадвали зер мушаххас карда шудааст: 

Њуру-

фи 

равї 

р н о м д т л б њ ш з 

Теъ-

доди 

так-

рор 

94 

мав-

рид 

90 

мав-

рид 

44 

мав-

рид 

32 

мав-

рид 

28 

мав-

рид 

26 

мав-

рид 

20 

мав-

рид 

24 

мав-

рид 

18 

мав-

рид 

14 

мав-

рид 

12 

мав-

рид 

Дар ин равиш, чунонки муќоисањо нишон дод, Љомї беш аз њама ба 

њарфи решагии калима, ки равист, ба њарфи -р таваљљуњ кардааст, ки пеш аз 

њама, заминаи њунарї дорад. Дар зер намунаеро аз ѓазалњои Љомї 

интихобан, меоварем, ки дар он аз њарфи равї њунармандона истифода 

шудааст: 

Ба хунам гар кашї теѓ, эй ситамгар, 

Нахоњад шуд таманнои ту аз сар [28, с. 505]. 

Ин байт аз ѓазалест, ки аз њафт байт иборат буда, дар он калимањои 

«ситамгар, сар, магзар, бењтар, муанбар, дигар, зар» ва «баробар» бо њам 

шуда, дар љузви «-ар» решаи ќофияро ташкил додаанд. Чунин шакли ќофия 
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дар ѓазалњои Љомї имтиёз дошта, калимаи ќофияшавандаро муассир 

сохтааст, ки намунањои зер ин нуктаро тасдиќ менамоянд: 

 Рўза чун медорї, эй ширинписар, 

К-аз ду лаб бинам дањонат пуршакар [28, с. 506]. 

 Рухи зард дорам зи дурии он дар, 

Зада доѓу дардам даруни дил озар [28, с. 527] 

 Зи рашки ќаддат, эй сарви суманбар, 

Ба сад пора диле дорад санавбар. 

Ба боѓи хулд агар шохи гуле њаст, 

Ту он шохи гулї, эй шўхдилбар! 

Нињоли њуснию мо чашм дорем, 

Ки оремат ба оби дида дар бар [28, с. 504]. 

 

 Њалќаи зар то ба гўшат љой кард, эй симбар, 

Ќоматам чун њалќа шуд з-он рашку рухсорам чу зар [28, с. 503]. 

Њамсадои -р, ки аз њама зиёд бо љузвњои гуногун дар ѓазалњои 

Абдуррањмони Љомї ба сифати равї кор гирифта шудааст, дар њар маврид, 

ба андешаи А. Сатторзода ифодагари «њисси љисмонии дарди аз сар 

гузаронидаи шоир» [152, с. 101] мебошад. 

Агар њуруфи равиро дар ѓазалњои шоир аз назари хусусияти ової 

тањлил кунем, дарк кардан душвор нест, ки овозњо (равї) аз рўи 

хусусияташон њам ифодагари њиссиёти нозук ва њам инфиљориянд, ки аз 

воќеият маншаъ мегиранд. Дар ин замина, овозњоеро, ки Љомї ба њайси равї 

истифода кардааст, метавон ба овозњои нарм «-н, -м, -з, -л» ва инфиљорї «-о, 

-р, -ш» таќсим кард. 

Мо дар боло доир ба њарфи решагии калима -р, ки Љомї фаровон аз он 

равї сохтааст, мисол овардем. Дар ин љо лозим медонем, ки дар мавриди 

истифодаи овозњои нарм ва инфиљорї ба сифати равї намунањое иќтибос 

кунем, ки овози -о аз ин ќабил буда, инфиљорист: 

 Резам зи мижа кавкаб бе моњи рухат шабњо, 
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Торикшабе дорам бо ин њама кавкабњо [28, с. 101]. 

 Аз хор-хори ишќи ту дар сина дорам хорњо, 

Њар дам шукуфта бар рухам з-он хорњо гулзорњо [28, с. 102]. 

Чанд намуна аз равињои нарми -н, -м, -з ва -л: 

 Њар кас, ки бинад он лаъли хандон, 

Ангушти њайрат гирад ба дандон [29, с. 239]. 

 Ба дидае, ки зи роњи ту хору хас чинам, 

Дареѓам ояд, агар дар гулу суман бинам [29, с. 232]. 

 Ќатли ман хоњад зи як сў ѓам, зи дигар сў аљал, 

Пешдастї кун, ки набвад дасти пешинро бадал [29, с. 83]. 

 Аз хазон барги разон  резон шуд, эй гулчењра, хез, 

Ёд кун аз баргрези умру май дар љом рез [28, с. 530]. 

Чанд мисол барои овозњои инфиљории  -р ва -ш, ки аз онњо Љомї дар 

ѓазалњояш равї сохтааст: 

 Ба хунам гар кашї теѓ, эй ситамгар, 

Нахоњад шуд таманнои ту аз сар [28, с. 505]. 

 Фиѓон зи аблањии ин харони бедуму гўш, 

Ки љумла шайхтарош омаданду шайхфурўш [29, с. 11]. 

 Нињодї лаъли рахшон бар баногўш, 

Суњайлу моњро кардї њамоѓўш [29, с. 12]. 

Баъзе муњаќќиќон истифодаи зиёди њуруфи равонро дар сохтани ќофия 

«нишонаи руњияи нарм ва латифи худи шоир њам» донистаанд, ки «аѓлаб 

ќофияњои нарм ва равонро бармегузинад» [165, с. 119]. Љомї, ки назариёти 

шеърро фаро гирифта буд ва дар ин замина, таълифоти ќобили мулоњиза низ 

дошт, њељ гоњ ба ќофия ба унвони як калимаи сода, ки барои поёнбандии 

мисраъњо ва абёт ба хидмат гуморида мешавад, нигоњ накардааст, балки 

њамвора кўшидааст, ки калимотеро барои ќофия интихоб кунад, ки дар шеър 

ташхисе ва имтиёзе дошта бошад. Он чи дар замина Владимир  Маяковский  

гуфтааст, баёнгари таљрибаи ќофияандешии Љомист. В. Маяковский 

навиштааст, «Ќофия шуморо ба мисраи пешин бармегардонад, вомедорад, 



81 
 

ки онро ба ёд биёред, вомедорад, ки њамаи мисраъњои њовии як андеша ба 

њам бошанд» [111, с. 103-104]. 

Аксари ваќт луѓати аслии ќофияшуда дар роњи муайян кардани 

хусусияти сохтории ѓазалиёти Љомї ёрии бевосита мерасонад. Дар ин њол, 

ќофия ба унвони такмилбахши вазн дар барангехтани эњсосоту њаяљоноти 

хонанда низ муассир буда, такрори садоњои ба њам монанд дар охири њар 

байт монанди такрори нотањои мушаххас дар ќитъаи мусиќї мебошад. Аз ин 

назар, баъзе муњаќќиќон ќисмате аз ихтилофи мусиќоии шеърро «ба бањрњои 

арузии он бастагї додаанд». Шафеии Кадканї дар ин боб навиштааст, ки, 

«њаракатњо ва сукунњо масалан, дар мутафоъилун бештар аз мустафъилун аст 

ва «тавил» аз назари афоъил дарозтар аз «мунсарењ» аст ва ин  ихтилоф аз 

назари мусиќии шеър дар гўш хеле муассир аст. 

Масъалаи дуруштї ва нармиро метавонем дар шеър бо њуруф ва 

калимоти он бисанљем ва эњсос кунем. Аз назари зерубамї њам метавон гуфт, 

ки баъзе шеърњоро ба навъе бояд хонд ва баъзеро ба навъе дигар. Масалан, 

«њамоса ва ѓазалро ба як оњанг наметавон хонд» [98, с. 64]. Шафеии Кадканї 

меафзояд, ки: «аз назари дигар, гоњ дидаем, ки як наѓмаро агар бо ду олати 

мухталифи мусиќї бинавозанд, ду наѓма аз назари савтї бо якдигар ихтилоф 

хоњанд дошт. Ин хусусиятро дар шеър ќофия уњдадор аст. 

Ќофия дар њаќиќат, ба манзилаи дастгоњи муваллиди савт аст, зеро 

агар ду ѓазал ё ду ќасидаро, ки дар як вазн ва як мавзуъ, аммо бо ду ќофияи 

мухталиф суруда шудааст, бо якдигар бихонем, таъсири ин шеърњо бо 

якдигар мутафовут хоњад буд ва ин ихтилофи таъсир аз ихтилофи ќофияњост, 

ки аз назари мусиќї њар кадом оњанги махсус ба худ дорад» [97, с. 64]. 

Аз ин дидгоњ, яке аз наќшњои мусиќоии ќофия дар ѓазалиёти Љомї 

такмили мањдудиятњои вазнии он буда, шоир тавонистааст, ба воситаи ќофия 

якнавохтии вазни шеърро аз байн барад ва ба он танаввуъи хос бахшад. 

Аз муќоиса бармеояд, ки Љомї ба шевањои мухталиф, аз љумла зангу 

танини њуруфи ќофия оњанги шеърро таѓйир дода, вазн ва мусиќии 

ѓазалиёташро такмил бахшидааст. Аз ин љињат, ѓазалиёти шоир дорои 

мусиќии мумтоз ва баргузида буда, дар он њар њиљову калима бо њам 
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таносуби комили овоиву маъної доранд. Ин тарзи нигориши Љомї њангоми 

муоинаи ќофияњои танг равшан ба назар мерасад. Аз љумла, дар ѓазали зер 

њамин усул њунармандона истифода шудааст: 

Зад ба шаккарханда лаълат бар дили решам намак, 

Ё ѓазолалњайю ё забњалњумо мо амлањак. 

То шудї зоњир бад-ин лутфу љамол, арбоби дин 

Муттафиќ гаштанд дар тафзили имон бар малак. 

Чун парї пинњон машав, эй бе ту биної мањол, 

З-он ки мардумро чу чашмї, чашмро чун мардумак. 

Наќди ихлоси маро њар бор ёбї поктар, 

Гар занї сад навбат аз санги љафоям бар мањак. 

Мўљиби нанг аст номам номаи ишќи туро, 

Кош номамро кунад теѓи аљал з-ин нома њак. 

Дил яке дорам ману дилбар яке, он бахт ку, 

То бигўям ќиссаи дил пеши дилбар як ба як. 

Аз фалак Љомї чаро нолад, ки бо ў њар чї кард, 

Даври хуршеди љамолат кард, не даври фалак [29, с. 66]. 

Ќофия дар ин ѓазал василаи ба њам пайвастани сохтори шеър мебошад. 

«Ќофияи танг»-и ѓазал бо њунари шоир шакли барљаста, хушоњанг ва 

маънидор гирифта, њарчанд савт ногањон бурида мешавад, вале ботинан 

ќатъ намешавад. Дар маљмуъ, калимањои дар ѓазал ќофияшуда, аз ќабили 

«намак, малак, мардумак, мањак, њак» ва «як ба як» ва ѓайра якнавохтии 

сохторї ва маънавии ѓазалро аз байн бурдаанд, ки вазн љузъе аз он аст. 

Чунонки Шафеї Кадканї низ дар боби љанбаи мусиќоии ќофия ёдовар 

шудааст, ки мо «дар гуфтугўи маъмулї ва наср ба оњанги калимот таваљљуњ 

надорем; зењн фаќат мутаваљљењи маонист, аммо дар шеър бо ин ки њаргиз аз 

маонї ѓофил нестем, аз оњанги калимот низ лаззат мебарем. Ва ин лаззат 

бештар дар асари баргашти ќофияњост ва дар њаќиќат гўш ба василаи 

ќофияњо тањрик мешавад ва эњсоси лаззат ва хушнудї мекунад» [97, с. 65]. 

Љомї аз љумлаи шоиронест, ки мусиќии шеър ва робитаи ин ду бо 

њамро дарёфта риоя кардааст. Аксари ѓазалњояшро, ба ифодаи Аълохон 
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Афсањзод бо: «вазни сабук ва равон» [57, с. 350] эљод кардани шоир низ 

нишон медињад, ки Љомї ба чї тарз ба мусиќии шеър дилбастагї доштааст. 

Њамин таваљљуњи хоси ў ба мусиќии шеър боис шудааст, ки ба ќофия низ аз 

назари тавозуни вазнї диќќати бештар дињад. Љомї дар ин равиш, мисли 

Мавлавї чунин итобе, «Ќофияву тафъаларо гў њама селоб бибар» 

надоштааст, балки сарењан гуфтааст: 

Хушо гул, к-омадаст аз нозанинони чаман бар сар, 

Бисоти сабза зери пову чатри норван бар сар. 

Зи беморї ба болин сар нињода наргиси раъно, 

Паи беморпурсиш омада сарву суман бар сар. 

Њамоно лола шамъи љамъи навхезони боѓ омад, 

Ки дорад шуълаи оташ миёни анљуман бар сар. 

Ќавофисанљ мурѓон, гў, хамуш бошед дар бустон, 

Ки Љомї омадаст аз љумла дар лутфи сухан бар сар [28, с. 524]. 

Порае аз ин ѓазали иќтибосшуда ва бисёр мисолњои дигар, далели 

онанд, ки Љомї ба наќши мусиќоии ќофия низ  таваљљуњи зиёд дошта, илова 

бар риояти ќофияи аслї, бахусус дар ѓазалњояш, ба ќофияи дарунї (миёни 

мисраъњо) низ  таваљљуњи зиёд кардааст. Дар ин замина, албатта ўро 

наметавон бо Мавлавї баробар кард, вале дар њар сурат, ин тарзи нигориши 

ў имтиёз њам дорад, ки Аълохон Афсањзод ба он ишораи даќиќ кардааст: 

«Шоир ба мақсади баланд бардоштани воқеияти маъноӣ ва эҳсосотии байт 

метавонад аз дигар имкониятҳои бисёровозӣ: саҷъ, қофияҳои дохилӣ, навъҳои 

гуногуни таҷнис ва ба истилоҳу усули иштиқоқ (ғанигардонии байт бо вожаҳои 

ҳаммреша), ҳазфи рукнҳо, оҳанги такрорҳои овозӣ ва ғайра низ истифода кунад» 

[57, с. 360]. Ба ин далел, аз назари ќофияњои дарунї тарзи нигориши Љомї 

љолиб буда, чун намуна ѓазали дигареро иќтибос мекунем: 

Ањинну шавќан ило диёрин, лаќайту фињо љамола Салмо, 

Ки мерасонад аз он навоњї навиди лутфе ба љониби мо. 

Ба водии ѓам манам фитода, зимоми фикрат зи даст дода, 

На бахт ёвар, на аќл рањбар, на тан тавоно, на дил шикебо. 

Зињї љамоли ту ќиблаи љон, њарими кўи ту Каъбаи дил, 



84 
 

Фа ин саљадно, илайка насљуд ва ин саайно, илайка насъо. 

Зи сирри ишќи ту буд сокин забони арбоби шавќ, лекин 

Зи безабонї ѓами нињонї, чунон ки донї, шуд ошкоро. 

Бакат уюнї ало шуунї фасоа њолї ва лоуболї, 

Ки донам охир табиби васлат маризи худро кунад мудово. 

Агар ба љаврам бароварї љон в-агар ба теѓам биафканї сар, 

Ќасам ба љонат, ки барнадорам сари иродат зи хоки он по. 

Ба ноз гуфтї: «фалон, куљої, чї буд њолат дар ин људої?» 

Маризту шавќан, фа моту њаљран фа кайфа ашку илайка шакво? 

Бар остонат камина Љомї маљоли будан надид, аз он рў, 

Ба кунљи фурќат нишаст мањзун, ба кўи мењнат гирифт маъво [28, с. 97]. 

Аз ин ѓазали Љомї илова ба ќофияи дарунї, ки сохтмони физикии онро 

муљассам мекунад, мизони калимањои муштараки ќофия эњсоси мусиќии 

бештарро ба вуљуд овардааст ва ин эњсос омили лаззатбахшии бештари 

маънавии шеър гардидааст, ки далели «лутфи сухан» ва њунари 

ќофияандешии шоири тавоност. 

Шафеии Кадканї бо такя ба андешаи баъзе муњаќќиќон шеърро гунае 

аз мусиќї ба шумор оварда, сипас меафзояд, «...ќофия дар сохтмони як шеър 

њамон сањмеро дорад, ки калидњо (key) ва мояњо (tonality) дар мусиќї» [97, с. 

67]. Воќеан, дар заминаи ѓазали иќтибосшудаи Љомї, ки ќофияи саршори 

дарунї дорад, метавон гуфт, ки бозгашти сомитњо ва мусаввитњои мушобењ 

лаззати мусиќиро дар ёди мо бештар карда, боиси шиддат пайдо кардани 

вазни ѓазал гардидааст, ки онро Нимо Юшиљ вазни «музоъаф» (ритми 

динамикї) [97, с. 67] номидааст. Ѓанои бештари ќофия, ки Љомї дар ѓазали 

иќтибосшуда ба кор бурдааст, вазни онро таќвият ва шиддат бахшидааст. 

Тањлили ќиёсии сохти ќофияњои ѓазалњои Љомї, аз љумла ѓазали 

иќтибосшуда нишон медињад, ки миёни мусиќї ва ќофия чї робитаи ќавие 

барќарор аст. Омили аслии ин муваффаќият, калимоти  муштараки ќофия 

дар ѓазали шоир аст, ки аз кашиши савтии бештаре бархурдор буда, муассир 

њам њаст. Ин усулро Љомї бо корбурди занг ва танини њуруфи ќофия таќвият 
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бахшида, оњанги шеърашро таѓйир медињад. Масалан, дар ду ѓазале, ки 

иќтибос мешавад, тафовути лањн ба далели тафовути ќофия аст. 

Ѓазали аввал: 

Фиѓон зи аблањии ин харони бедуму гўш, 

Ки љумла шайхтарош омаданду шайхфурўш. 

Шаванд њар ду-се рўзе муриди нодоне, 

Тињї зи дину хирад, холї аз басирату њуш. 

На дар буруни вай аз ламъаи њидоят нур, 

На дар даруни вай аз шуълаи муњаббат љўш. 

Гање ки дар сухан ояд, њавас кунад сомеъ, 

Ки кош аз он њазаён зудтар шавад хомўш. 

В-агар хамўш шавад, њосили муроќибааш 

Зи бори сар набувад ѓайри дарди гардану дўш. 

Нигоњ дор, худоё, мудом Љомиро 

Зи шарри зарќи риёпешагони азраќпўш. 

Ба гўши њуш расон аз њарими майкадааш 

Садои наъраи мастону бонги нўшонўш [29, с. 11]. 

Ѓазали дувум: 

Бо ту онон, ки њадиси чу мане мегўянд, 

Пеши љон ќиссаи фарсудатане мегўянд. 

Ман на онам, ки касе пеши ту гўяд суханам, 

Бањри таскини дили худ сухане мегўянд. 

Андалебон зи сари сарв ба овози баланд 

Зикри болои ту дар њар чамане мегўянд. 

Накашад хотири ман љуз ба ту, њар љо ки касон 

Сухани ишвагаре, ѓамзазане мегўянд. 

Кўњи ѓамњои туро меканам аз тешаи сабр, 

Манам имрўз, агар Кўњкане мегўянд. 

Бо ту нозукбадан онњо, ки зи гул ёд кунанд, 

Пеши Юсуф сухани пирањане мегўянд. 

Сўзи Љомї нашуд, эй шамъ, њанўзат равшан, 
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Гарчи он ќисса ба њар анљумане мегўянд [28, с. 464]. 

Њамон тавре ки мушоњида мешавад, ќофияњои ѓазали аввалро 

калимањои «гўш, шайхфурўш, њуш, љўш, хомўш, дўш, азраќпўш ва нўшонўш» 

ташкил медињанд, ки сомити соишии «ш»-ро њамроњ доранд. Маълум аст, ки 

ин сомит кашиши савтии камтаре дошта бошад њам, дар иваз танини 

бештаре дорад. Муќоиса нишон медињад, ки занг ва танини тулонии «ш» бар 

дигар њуруф низ таъсир гузоштааст. Љомї аз танини ин сомити соишї 

њунармандона истифода карда, ба василаи занг ва танини њуруф ва овоњо ба 

вазни шеър низ рангорангї (танаввуъ) бахшидааст. 

Дар ѓазали дувум, ќофияњои калимањои «мане, фарсудатане, сухане, 

чамане, ѓамзазане, кўњкане, пирањане ва анљумане» аз мусаввити «е», ки 

љузви мусаввитњои зер аст, сохта шуда ва аз кашиши савтии бештаре 

бархурдор аст. 

Дар ин замина, Л. Тимофеев дуруст мегўяд, ки ќофия, «... ҳам ба ритм, 

ҳам ба овоз, ҳам ба калима, ҳам ба синтаксис таъсир расонида, мисраъҳои 

шеъриро ба ҳам пайваст карда, алоқаи доимии онҳоро тақвият мебахшад. 

Якнавъии овозии қофия ё гуногуннавъии нисбии он (қофияи ғайридақиқ), 

хусусияти охири мисраъ (шумораи ҳиҷоҳо пас аз задаи охирин), 

такроршавандагии қофия, ки чорбайтҳои шеъриро аз дубайтиҳо то 

чорбайтаи 14-мисраъгии онегинӣ ташкил мекунад, ҳамаи ин навъҳои қофия 

ва омезиши мутақобилаи онҳо нақши онро дар ташкили ритмикии байт, 

дараҷаи озодии «метр»-и он муайян мекунад, ки ба байт имкон медиҳанд бо 

паҳлӯҳои гуногуни асари шеърӣ ба таври мутақобила мусоидат кунад» [163, 

с. 198]. Ќофия дар ду ѓазали дар боло иќтибосшудаи Љомї ва бисёре аз 

ѓазалњои дигараш њамин гуна наќшро иљро кардааст. 

Њамин тариќ, яке аз омилњои муњимме, ки дар эљоди мундариљаи 

ѓазалњои Љомї сањм дошта, сохтори ѓазалро ташаккул ва тањаввул 

бахшидааст, калима дар якљоягї бо овоз, вазн ва ќофия мебошад. Чунонки 

дар ѓазали якум ва дувум ба мушоњида расид, калимањои ќофия ба дигар 

унсурњои сохторї ва мундариљавии  ѓазал таъсир гузошта, моњияти њунарї 
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ва маънавии худро низ такмил бахшидаанд. Аз ин назар, дар девони 

«Фотињат-уш-шабоб» ба сомити соишии «ш» ва мусаввити «е» бештар 

таваљљуњ кардани Љомї, пеш аз њама, њадафи њунарї дошта, ба василаи 

сохтори овозї такмил бахшидани мундариљаи ѓазал аст. 

Ба ин тартиб, хусусияти аслии сохтори ѓазалњои Љомиро «вазифаи 

ифодаороии нутқи шоирӣ дар маҷмуъ ва унсурҳои алоҳидаи таркибии он» [166, с. 

69] муайян ва мушаххас мекунад, ки дар ин замина наќши сомитњо ва 

мусаввитњо калон аст. Агар ба ифодаи В. Кожинов гўем, «Андеша ва 

ҳиссиёт, ки дар як калима ифода ёфтаанд ё ки аслан худи ҳамон чиз, калима, 

нутқе, ки фикру ҳиссиётро ифода мекунад ин маҳз ҳамон маводест, ки шоир 

аз он эҷод мекунад» [101, с. 191]. Аз ин љињат, моњияти аслї ва арзиши 

њунарии ѓазалњои Љомиро, пеш аз њама, андешаи шоирона муайян мекунад, 

ки ба воситаи калимањои пурмаънї ва њисомез сохта шудаанд. 

Он чи андешаи шоирона номида шудааст, пеш аз њама, дар сохтори 

овозии ѓазалиёти Љомї бевосита таљассуми њисшавандагии зењнии воќеї 

ёфтааст. Агар ба шеъри шоир бо диќќат гўш дињем, метавон мушаххас кард, 

ки дар таркиби овоии он корбурди огоњонаи њамсадо «-т, ш, ќ, р, з» ва 

садоноку ёдбарсари «-и, -е» наќши хос доранд. Муњим аст, ки таносуби 

овозњои зикршуда асоси бисёре аз калимањои ќофияшударо дар ѓазалиёти 

шоир ташкил медињанд. 

Дар ин замина, метавон гуфт, ки Ҷомӣ аз  шоиронест, ки дар эҷоди 

ќофия хурдтарин хусусият ва талаботи фонетикии калимаҳои 

қофияшавандаро ба назар гирифта, дар ин равиш аз понздаҳ унсури 

имконпазири қофия огоҳонаву ҳунармандона истифода кардааст. Инҳо нуҳ 

унсури ҳамсадоӣ (таъсис, дахил, ридф, қайд, равӣ, васл, хуруҷ, мазид, 

нойира) ва шаш унсури садонокӣ (расс, ишбоъ, ҳазв, тавҷеҳ, маҷро, нафоз) 

мебошанд, ки ҳар кадом дар сохтори қофия нақши асосӣ доранд. 

Сохти қофияи ғазалҳои Ҷомӣ, ки комил аст, аввалан гармонияи шеърро 

афзоиш дода, сониян дар сохтори умумии шеър нақши структурӣ доранд, ки 

ба ин василаи он ягонагӣ ва ваҳдати шакливу мундариҷавии шеър таъмин 
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мегардад. Дар таҷрибаи Ҷомӣ, байтҳои ғазал ба воситаи силсилаи калимаҳои 

ҳамқофия ва он понздаҳ унсури қофиясоз шакл ва дарунмояи воҳид 

мегиранд. Дар ин равиш, нақши вазну радифро наметавон кам гирифт, вале 

ҳақиқат он аст, ки дар ин масъала қофия мавқеи боз ҳам муҳимтарро ишғол 

мекунад, ки жанри ғазал равшантар тасаввур мешавад, чунки дар ҳар байти 

ғазал лаҳзаву пораҳои ҷудогонаи  андеша ва эҳсоси ҷомеъи шоир инъикос 

ёфта, мисраъҳо ба василаи сохти қофияи мисраъҳо бо ҳам таносуби комил 

пайдо мекунанд ва дар ҷомеъият ягонагиву яклухтии ғазалро замонат 

медиҳанд. 

Ҳамчунин, дар таҷрибаи Ҷомӣ сохти қофия дар маҷмуъ, барои баёни 

мундариҷаи ғоявии ғазал василаест. Шоир мафҳуми асосиро, ки ҳадафи 

ғоявияшро ифода мекунад, дар қофия унсури меҳварӣ қарор дода, ба ин 

васила ормони маънавияшро таҷассуми бадеӣ мебахшад ва ин дар бисёр 

ҳолатҳо ибратангез ҳам ҳаст. Барои мисол, зикри ғазали дигари ў кофї 

мебошад, чунончи: 

Ман он наям, ки забонро ба ҳарза олоям, 

  Ба мадҳу замми хасон нӯки хома фарсоям. 

  Ҳадиси сифла хазаф, иқди гавҳар аст сухан,  

  Зиҳӣ сафаҳ, ки ман инро ба он биороям. 

  Ба жожхоиям аз даст рафт мояи умр, 

  Кунун зи ҳасрати он пушти даст мехоям. 

  Зи шаъри шеър, к-аз ин пеш ёфтам, имрӯз 

  Ҷуз оби дидаву хуни ҷигар наполоям. 

  Фазои мулки сухан гарчи Ќоф то Ќоф аст, 

  Зи фикри қофия ҳар лаҳза танг меоям. 

  Сухан чу боду ман аз фоилоту мафъулот 

  Зироъ карда шабу рӯз бод паймоям. 

  Саҳар ба нотиқа  гуфтам, ки эй ба рағми ҳасуд 

  Ба коргоҳи сухан гашта корфармоям, 

  Кашам зи табъи сухансанҷ  ранҷ, рухсат деҳ, 
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  Ки сар ба ҷайби хамӯшӣ кашам, биосоям. 

  Ҷавоб дод, ки, Ҷомӣ, ту ганҷи асрорӣ, 

  Раво мадор, к-аз ин ганҷ қуфл накшоям [29, с. 143]. 

Мавзуи ин ғазал шарҳи ҳол буда, ҳадафи ғоявии шоир аз шеъру шоирӣ 

ва дар замина рисолати инсон дар зиндагӣ дар он муҷассам гардидааст. 

Маънӣ, ки дар ғазал ҳушдордиҳанда аст, шоир барои баёни муассир ба  

ифодаи В. Маяковский аз калимаҳои муҳим дар охири калима кор 

гирифтааст [111, с. 105]. Дар байтҳои ғазал  қофия аз љузви «-оям» таркиб 

ёфта, вожаҳои «олоям, фарсоям, биороям, мехоям, наполоям, меоям, паймоям, 

-корфармоям, биосоям» ва «накшоям»-ро дар бар мегирад. Вожаҳои 

қофияшуда дар ғазал «ҳомил»-и «дарди дил»-и шоир буда, ба андешаи шоир 

на ҳар кас тоби кашидани «ин бор»-ро [28, с. 114] дорад. Калимаҳои 

қофияшуда на фақат ормони шоирро равшан ифода кардаанд, балки ба он 

таъкид варзида, моҳияти ахлоқии масъаларо ба хонанда равшан намудор 

кардаанд, ки муассир аст. 

Њамин тариќ, Ҷомӣ сомиту мусаввитҳоро устодона корбаст карда,  бо 

истифода аз унсурњои овозии ќофия дар сохти қофия, аз љумла, ќайд, ридф, 

таъсис, дахил, васл, мазид, ноира, расс, ишбоъ, њазв, тавзењ, маљро ва нафоз 

оњангнокии тамоми ѓазалро такмил карда, љањони хос ва бевосита 

њисшавандаи шеърашро ба вуљуд овардааст. Ѓазали зер низ аз њамин гуна 

таълифоти шоир буда, маҳорати шоирро дар истифодаи унсурҳои овозии 

қофия собит месозад. Дар ин ғазал, наќши сомити «ш» дар сохтори овозии 

ќофия ва такмили шаклу мундариҷаи  он назаррас мебошад: 

Сари ман кош будї хоки роњаш, 

Магар гаштї лагадкўби сипоњаш. 

Ба љон додан, агар кардем таќсир, 

Кунун њастем аз љон узрхоњаш. 

Манењ, бар зоњид, эй дил, туњмати ишќ, 

Ки мебинам аз инњо бегуноњаш. 

Њанўз аз бодаи шаб саргарон аст, 
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В-агарна, чист хоби чоштгоњаш? 

Шабам шуд равшан аз рўяш бад - он сон, 

Ки рўзам тира аз зулфи сиёњаш. 

Ба шакли ў њилоли хеш хоњам, 

Раќибо, баршикан, тарфи кулоњаш. 

Чї шуд, гар кард Љомї даъвии ишќ, 

Ду чашми хунфишон, инак гувоњаш [29, с. 24]. 

Таркиби овозї ва сохтори ин ѓазал омили аслии такондињандаи љањони 

андеша ва орои шоирона аст, ки Љомї бунёд карда, фаќат такрори овозњо 

(сомити -ш) дар ин љараён наќш надоштаанд, балки њамовоии љомеъ ба 

сохтори ѓазал ягонагї ва тамомият бахшидааст. Агар мо ба ин ѓазал бо 

диќќат гўш надињем, фишори овозиро њис намекунем ва њељ чизи ѓайриодиро 

мушоњида намекунем. Љомї дар ин ѓазал аслан, сохторгарої накардааст, 

балки эљодкорї намудааст. Дар ин замина, бо бовар метавон гуфт, ки вай 

умуман, ба таври људогона дар бораи овозњо фикр накардааст, балки љањони 

шоиронаро шарњ додааст, ки дар он наќши асосиро овозњо бо таносуби 

комили сохторї иљро кардаанд. 

Љомї ба воситаи сомити «ш» сї ва ба воситаи мусаввити «е» њашт 

ѓазалро ќофия бастааст. Агар ба ин ѓазалњо бодиќќат гўш дињем, метавон 

дарёфт, ки дар оњанги он ин ду овоз маќоми хос дорад. Ба ин дастур, сомит 

ва мусаввити ёдшуда ва таносуби онњо бо дигар унсурњои сохтории ѓазалњои 

зикршуда, дар маљмуъ хусусияти овоии кулли ѓазалро муайян карда, «љањони 

берунии гуногунранги шеъри бевосита эњсосшавандаро ба вуљуд овардаанд» 

[101, с. 191]. 

Њодисањои дарунї ва дараљабандии низоми ової гоње имкони табииро 

барои рушди ќофия ва навъњои гуногуни он ба вуљуд меоварад. Љомї дар 

«Рисолаи ќофия» зимни шарњи навъњои маъмул ва ѓайримаъмули ќофия дар 

«Хотима»-и рисола навиштааст: «Ќофия бар ду ќисм аст: маъмул ва 

ѓайримаъмул. Маъмул он аст, ки бе он ки дар ў тасарруфе кунанд, шоистаи 

он аст, ки ќофия воќеъ шавад. Ва ѓайри маъмул он аст, ки ба воситаи 

тасарруфе шоистаи он гардад, ки ќофия воќеъ шавад. Он тасарруф гоњ ба 
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таркиби ду лафз бошад, чунонки лафзи «аст», масалан ба воситаи таркиб бо 

лафзи «пайдо» ва амсоли он пайдо кунад, ки бо лафзи «хост» ва «рост» дар 

як ќофия љамъ шавад, чунонки дар ин байт: 

Дар оинаи рўи ту, гар гўям рост, 

Анвори таљаллии илоњї пайдост. 

Ва гоњ ба таљзияи як лафз бошад, чунонки Камоли Исмоил лафзи 

«корд»-ро дар ќасидае, ки матлааш ин аст: 

Бартофтаст бахти маро рўзгор даст, 

З-онам намерасад ба сари зулфи ёр даст. 

-ќофия сохтааст бар ваљње, ки њарфи «дол»-ро аз љониби радиф эътибор 

кардааст, чунон ки мегўяд дар ин байт: 

Хасми шутур дилатро ќурбон кунад њаме, 

З-он рўй Саъди Зобењ оњихта корд аст [35, с. 149-150]. 

Назари Љомї дар ин дастур нахуст ба озодии њунарї дар интихоб ва 

корбасти ин ду навъи ќофия асос ёфта бошад, сониян ба њиљову калима ва 

овоз њамчун аломати адвор нигаристааст, ки бо ињому пурмаъної воњиди 

ягонаи оњангу мусиќї њастанд. Дар ин равиш Љомї дар интихоби ќофия ва 

пешнињоди дастурњои назарї ирода ва мавќеи хос дошта, бино бар ин, дар 

ѓазалњои ў на фаќат оњанг, балки маъно њам бо ќофия њамнаво мебошад. 

Њоло чанд нуктаро дар мавриди ќофияњои калимањое, ки бо садоноки кўтоњи 

«а» ва њарфи нисбатан дурушти «ќ» сохта шудаанд, баён карданием. Нахуст, 

матни ѓазалро меоварем: 

Њадисе мушкилу сиррест муѓлаќ, 

Ки дар кавну макон кас нест љуз њаќ. 

Њаќиќат воњид асту вањдати ў 

Бувад марди муњаќќиќро муњаќќаќ. 

Валекин з-ихтилофи эътиборот 

Гање бошад муќайяд, гоњ мутлаќ. 

Муљаррад ёбияш з-итлоќи таќйид, 

Агар чил боби њастиро кунї шаќ. 

Чу бандї аз тасорифи шуун чашм, 
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Туро масдар намояд айни муштаќ. 

Кунад њар дам баён ин нуктаро ишќ, 

Вале аќлаш намедорад мусаддаќ. 

Набахшид љони Љомиро халосї 

Зи ќайди аќл љуз љоми муравваќ [29, с. 57]. 

Дар ин ѓазал, шоир ќофияро тавре корбаст кардааст, ки њарфи дурушти 

«ќ» њамроњ бо њаракаи «а» садои ќотеият ва матонатро дар тамоми сохтори 

ѓазал њифз кард, таќвият њам  бахшидаанд. Муњим он аст, ки њарфи «ќ» дар 

њашт ѓазали дигар низ ќофия ва радифро ба њам овардааст, ки иборатанд аз 

калимањои муњим ва таъсиргузор. Овози «ќ» дар шаклњо ва њаракањои 

гуногун оњангнокии ѓазалро таъмин карда, љањони пуробуранги андешаи 

шоирро инъикос кардааст. Ба тариќи намуна, аввал чанд ѓазали ёдшуда ва 

баъд сохтњои ќофияњои онњоро интихобан меоварем, то вусъати маъної ва 

њамовоии калимањои ќофия равшан шавад: 

 

1.Рањраве, хушсухане гуфт: зи пирони тариќ, 

К- аввалин шарт дар ин роњ рафиќ аст, рафиќ. 

Толиби суњбати риндон шаву тавфиќи адаб, 

Аз Худо хоњ, ки Аллоњу валиюттавфиќ. 

Чун ба наззораи соњил гузарї хандазанон, 

Домани отифати худ макаш аз дасти ѓариќ… 

Чист он ришта, ки овехт њур аз хайти шуоъ? 

Яъне, эй зарра, бурун ой, аз ин чоҳи амиқ. 

Ба ҷуз ин нукта нашуд ҳосилам аз диққати фикр, 

Ки  бад-он сирри миён раҳ набарад фикри дақиқ. 

Лаъли сероби ту рахшанда Суҳайлест, ки дод 

Гавҳари ашки маро партави он ранги ақиқ. 

Њар муошир ба рафиќе дами якрангї зад, 

Љомиву љоми шафаќгун, ки рафиќест шафиќ [29, с. 58]. 

2.Чун ту дар шањр мањї, аз мани дилдода чї лоиќ, 

Ки набошам ба сари кўи ту ошуфтаву ошиќ. 
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Он ки бо рўи накў дод туро пояи Узро, 

Чї аљаб, гар дињад аз ишќ маро мансаби Вомиќ. 

Гў, табибам зи ѓами ишќи ту парњез мафармо, 

Ки мизољи мани бемор ба ишќ аст мувофиќ. 

Дилу ҷон бастаи зулфат, ба рухат меҳр чӣ варзам? 

Ишқро шарти нахустин чӣ бувад?-Тарки алоиқ. 

Ҷайби ҷон ҳар саҳаре медарам аз меҳри ҷамолат, 

Нест ҷуз субҳ дар ин қисса маро шоҳиди содиқ. 

Гаштам аз ишқи ту бемор, гузар кун ба сари ман, 

К-ин маразро натавон ёфт табибе чу ту ҳозиқ. 

Љомї, аз сидќу вафо дил ба нигоре дењу бигсил 

Зи њарифони риёї, зи рафиќони мунофиќ [29, с. 59]. 

Инак, сохтњои интихобии калимањои ќофия аз ѓазалњои иќтибос 

гардида: -тариќ, рафиќ, тавфиќ, ѓариќ, амиќ, даќиќ, аќиќ, шафиќ, лоиќ, 

ошиќ, Вомиќ, мувофиќ, алоиќ, содиќ, њозиќ, мунофиќ ва ѓайра дар љузви ин 

љой дода шудааст, ки њарфи «н» равии муќайяд аст ва садоноки «и» њазф 

мебошад. 

Таљрибаи шеърии Љомї ва назариёти ў дар бораи ќофия ва истифодаи 

он дар шеър танњо бозгўи мавќеи њунарии ў мебошад, ки гоње таљрибааш бо 

назариёташ мувофиќат намекунад. Њамин гуна номувофиќатї дар мавриди 

ќофия сохтани «у» бо «ў» дар таљрибаи ў ба назар мерасад. 

Љомї дар фасли якуми «Рисолаи ќофия» навишта буд, ки, «Бидон, ки 

дар ќофияи форсї чун «вов» ва «ё» бошад, ба ду гуна аст: маъруф ва маљњул. 

Маъруф он аст, ки замма ва касраи моќабли «вов» ва «ё»-ро ишбоъ 

тамом карда бошанд, чун «нур» ва «пир». Ва маљњул он ки ишбоъ тамом 

накарда бошанд, чун «шўр» ва «шер». Пас, ањсан, балки вољиб аст, ки 

маъруф ва маљњулро дар як шеър љамъ накунанд [35, с. 143]. 

Чунонки мушоњида мешавад, Љомї ба ин дастури назарияш на њама 

ваќт содиќ будааст. Сањењтараш, ў дар таљрибаи шоирии ќофияандешї озод 

ва тобеи  хостањои њунари асил буда, «маъруф ва маљњулро дар як шеър 
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љамъ» [35, 143] кардааст. Масалан, ў ин корро дар ѓазали зер бо камоли 

мањорат анљом додааст, ки аз бисёр љињатњо љолиб мебошад: 

Ман на танњо хоњам ин хубони шањрошўбро, 

Кист, дар шањр он ки хоњон нест, рўйи хубро? 

Дер мељунбад башир, эй бод, бар Канъон гузар, 

Муждаи пироњани Юсуф бубар, Яќубро. 

Дил нињодам бар љафо, то дидам он ќадди баланд, 

Бар дарахт он бењ, ки бинад, марди оќил чўбро. 

Гў, макун дарди дили ман, котиб, андар нома дарљ, 

Тоќати ин бор набвад њомили мактубро. 

Чун сафи дилњо шикастї, зин макун рахши љафо, 

Шарт набвад рафтан аз пай лашкари маѓлубро. 

Хоб н-ояд чашми тарро бе ту шабњо аѓлабо, 

Гарчи бошад хоб ѓолиб мардуми мартубро. 

Дї ба хоки пош бо сад завќ месудам мижа, 

Гуфт, Љомї, гард шуд, оњиста зан љорўбро [28, с. 114]. 

Зимнан бояд гуфт, ки ба љуз байти аввали ѓазал маъруф ва маљњул дар 

калимањои дигари ќофияшуда: «Яъќуб, чўб, мактуб, маѓлуб, мартуб» ва 

«љорўб» низ истифода шудаанд. Ин мисол гувоњи он аст, ки ба ифодаи 

Бањром Сирус «шоирони гузаштаи пешќадами тољик», аз љумла Абдур-

рањмони Љомї «худро на њамеша бо чорчўбаи ќонуни маълум -ќофияи 

«пурбањо» мањдуд мекардаанд. Онњо баъзан, аз њудуди ќонунњои мазкури 

анъанавї берун мебаромаданд. Аммо ин гуна аз ќоида дуршавии онњо 

аксаран, ба вайрон кардани графикаи ќабулшуда  бурда намерасонид» [158, 

с. 81]. 

Дар мисоле, ки аз як ѓазали Љомї оварда шуд, ба ифодаи ў «маъруф ва 

маљњулро дар як шеър љамъ» [35, с. 143] карда бошад њам, ин хилофи вазифаи 

аслии ќофия ва рисолати њунарии шоир набудааст. 

Љомї дар мавриде, ки риояи ќоида ба манфиати њунар, оњангнокї ва 

зебоии шеър аст, аз ќонуни шоеъ дифоъ ва онро дар ѓазалњояш комилан риоя 

мекунад. Тављењ аз љумлаи чунин меъёрњои устувори ќофия мебошад, ки 
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шоир дар истифодаи он назари мусбат дошта, аз љумла навиштааст: «Тављењ 

њаракати моќабли равии сокин аст ва нашояд, ки мухталиф гардад, магар 

ваќте ки равї мутањаррик шавад ба сабаби њарфи васл, чунонки Анварї дар 

ќасидае, ки матлааш ин аст: 

Эй мусулмонон, фиѓон аз љаври чархи чанбарї 

В-аз нифоќи Тиру ќасди Моњу сайри Муштарї, 

-«Сомирї» ва «Унсурї»-ро ќофия сохтааст» [35, с. 146-147]. 

Њамин гуна ихтилофро Шамси Ќайси Розї низ раво дониста, 

нигоштааст, «…њарфи равиро дар ду њолати мухталиф ду равист, агар 

муќайяд аст, рўйи ў сўйи моќабли хеш аст ва агар мутлаќ аст, рўйи ў сўйи 

мобаъди хеш аст. Пас, њаракати моќабли равї муќайяди тављењи ўст сўйи 

моќабл. Ва тављењ рўй гардонидани касе бувад ба сўйи чизе. Ва ихтилофи 

тављењ ба њељ њол набошад. Ва пеш аз ин гуфтаем, ки чун равї мавсул бошад, 

њаракати моќабли онро тављењ нахонанд, пас, ихтилофи он раво доштаанд, 

чунонки «чокарї» ва «носирї», «Муштарї» ва «соњирї» [22, с. 271]. 

Љомї низ бо назардошти мутањаррик будани равї чунин тарзи 

корбурди ќофияро хилоф намедонад. Аз љумла, дар ѓазали зер: 

Лабам аз хоки пот мегўяд, 

Ташна з-оби њаёт мегўяд. 

Њар ки мењроби абрўвони ту дид, 

Аљљилу би-с-салот мегўяд. 

Уќдаи зулфи печ-печи туро, 

Хирад аз мушкилот мегўяд. 

Зоири Каъбаро муќими дарат, 

Кофири Суманот мегўяд. 

Зоњид аз вирди хеш менозад, 

Сўфї аз воридот мегўяд. 

Масти ишќи ту вирду воридро, 

Њилаву таррањот мегўяд. 

Љомї аз таррањот баста забон, 

Сухан аз туррањот мегўяд [28, с. 461]. 
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Љомї вожањои «салот, мушкилот, суманот, воридот, таррањот» ва 

«туррањот»-ро дар ќофияи муќайяд, танњо ба хотири мутањаррик будани 

равї истифода кардааст. Такрор ёфтани тављењ, њамчунонки Бањром Сирус 

низ сари њамин андеша аст: «оњангнокии ќофияро зиёдтар мекунад» [158, с. 

45]. 

Аз ин назар, таљрибаи шеърии Љомї дар корбурди њуруфи ќофия љолиб 

ва њадафманд буда, аз бисёр љињатњо ба ѓазалиёти ў бартарї додааст. Дар ин 

равиш, Љомї дар ѓазалиёташ дар корбурди њуруфи ќофия ва иљрои њадафи 

њунариву ѓоявии он тарзи хос доштааст, ки ин пеш аз њама, намоёнгари 

њунари шоирии ўст. Ваќте ки аз ѓазалњои ў њуруфи ќофия, аз љумла равиро 

берун мекашем ва мутаносибан, бо мундариљаи ѓазал ва маънии калимоти 

ќофия ва радифи он тањлил мекунем, њунари ў равшан ба чашм мерасад. 

Дар ин замина, таљрибаи шеърии ў дар ѓазалиёташ бартарињои хос 

дошта, на фаќат мусиќї ва оњанги шеърро такмил додаву таќвият 

бахшидааст, балки тобишњои маъноии онро низ густариш додааст. Аз љумла, 

ба ифодаи Шамси Ќайси Розї истифодаи «њарфи сифату љамъу тааддияту 

изофату таќвият» [22, с. 188] аз тарафи Љомї  дар ќофия, на фаќат таъсири 

оњангнокии ѓазалњои ўро боло бурдааст, балки мазмуну муњтавои ѓазалро 

низ таќвият бахшида рангин кардааст. Ин љо сухан аз «алиф»-у «нун»-е 

меравад, ки дар охири феълњо ба маънии сифати касе ё чизе истифода шуда, 

тобишњои маънавии ќофияро афзудааст. Њарфи алиф (о) ва нун (н) дар 

ќофияи калимањои ѓазали поин њамин хусусияти тарзи нигориши ўро ошкор 

месозад: 

Шуд вазон сўи разон боди хазон боз вазон, 

Гашт зард аз ѓами бебаргии худ рангразон. 

Баргњо бин, ба чаман гашта чу гулњо рангин, 

Нест љуз ранги бањор, ин ки баровард хазон. 

Њаст њар барги чаноре зи кафи рангразе, 

Баста бар чўби хазон дасти њама рангразон. 

Он ки дї дастзанон буд ба ишрат дар боѓ, 

Бинї имрўз ба сад њасраташ ангуштгазон. 



97 
 

Сард шуд маљлиси мастон зи дами боди сабо, 

Гўї аз анљумани воизи шањр аст вазон. 

Шираро хом ба хум кун, маписанд, эй хоља, 

К-аш расад офате аз оташи љуллобпазон! 

Љомї, ањсант ки он гуна ки хотир мехост, 

Омад он тоза ѓазал, балки басе бењтар аз он [29, с. 244]. 

Дар ѓазалњои Љомї истифодаи ин унсури ќофия на фаќат дар охири 

мисраъ ба номњо «фоидаи (натиљаи) љамъ» [43, с. 188] медињад, мисли 

«ишратандешон», «эшон», «дарвешон», «вафокешон», «бадандешон», 

«хешон», «найсон», «љигаррешон», балки ба андешаи Шамси Ќайси Розї: 

«дар авохири авомири (амрњои) сањења фоидаи натиљаи тааддият дињад» ва 

«дар сиѓаи изофат фоидаи  љамъ», «дар авохири (охирњои) авќот (ваќтњо) ва 

азмина (замонњо) маънии таќвият» ва «њарфи љамъ чун мавсул (васлшуда) 

бувад ба «њо»-и баёни њаракот маънии лаёќату мушобањат дињад» [22, с. 188]. 

Љомї ба ин тарзи ќофиясозї дар ѓазалиёташ таваљљуњи хос доштааст, ки чун 

намуна барои дарки таъсири њунарї ва маънавии њаракати «њо» (а) ѓазалеро 

иќтибос мекунем: 

Муѓаннї ба овози чангу чаѓона 

Чї хуш гуфт ваќти сабуњ ин тарона, 

Ки эй хоља, бархез, к-анфоси умрат 

Бувад мояи давлати љовидона. 

Дар ин базмгоњ чанд ѓофил нишинї 

Зи савти аѓониву љоми муѓона? 

Мабош, аз майи лаъл ѓофил замоне, 

Ки пайдост поёни кори замона. 

Ѓанимат шумар рўзи ишрат кї донад, 

Ки рўзи дигар зинда бошем ё на? 

Ба њар хона, к-аз дўст ёбам нишоне, 

Натобам сари хидмат аз остона. 

Ба Каъба марав, Љомї, аз хонаи худ, 

Ки холї набошад аз ў њељ хона [29, с. 383]. 
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Тарз ва њадафи истифодаи Љомї дар ѓазалњояш аз њарфу њаракат ба 

масъалаи сохт ё низом ё сурати шеъри ў бармегардад. Њаќиќат ин аст, ки 

гузаштагони мо таносуби комили сохту мундариљаро сабаби баќои осори 

адабї дониста, шеърро ниёзманди сохт ва арузу ќофия дониста будаанд. 

Аммо дар мисли онњо касоне њам мисли  Муњамад ибни Салломи Љамњї 

њастанд, ки сохти шеърро аз арузу ќофия људо таъбир кардаанд. Дар заминаи 

ин, назариёт Шафеии Кадканї менависад, ки «шеъре метавонад дорои аруз 

ва ќофия бошад, вале дараљаи бархурдории онњо аз сохт яксон набошад» [97, 

с. 379]. Як муќоисаи кўтоњ нишон медињад, ки ѓазалиёти аксари шоирони 

гузашта аз љињати аруз ва бархурдорї аз ќофияву радиф ба њам монанданд, 

вале чун ба сохт ва унсурњои сохтсози онњо диќќат медињем, фарќ ошкор аст. 

Мо дар боло дар боби ањаммияти мусиќоии ќофия дар мустањкамии 

ѓазалиёти Љомї ишорањое доштем. Њоло нуктае чандро дар бораи камоли 

сохти ѓазалњои Љомї ва таносуби он бо ќофия баён мекунем. 

Сохти комили шеър ба василаи вањдат ва танаввуъ устувор мешавад. 

Њамон ќадар ки мафњуми вањдат ва танаввуъ ба њаќиќати вањдат ва танаввуъ 

наздиктар бошад, пайванд ва устувории сохти шеър халалнопазир мегардад, 

ки дар ин равиш наќши ќофия низ созанда аст. Масалан, дар ѓазали зери 

Љомї мо таносуби њамин вањдат ва таъсири онро дар устувории сохти ѓазал 

аз назар мегузаронем: 

Мавсими иду бањори хурраму шоњи љањон, 

Сояи абру канори сабзаву оби равон. 

Мутриби хушлањљаро бар лаб навои арѓанун, 

Соќии гулчењраро бар каф шароби арѓавон. 

Эй ки мелофї зи лутфи табъи худ, инсоф дењ, 

Дар чунин њоле зи май парњез кардан чун тавон. 

Бодаи нўшинравон дар љоми зар рез, эй надим, 

Ќиссаи Љам то каю афсонаи Нўшинравон? 

Мутрибо, бар туст гўш он мастро, бишнав зи ман 

Чанд њарфе дар баёни шавќу ўро бишнавон. 

Шуд хароб аз некўвон њам дину њам дунё маро, 
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Дигарон ранљ аз бадон бинанду ман аз некўвон. 

Бањри базми шоњ Љомиро зи шањристони ѓайб, 

Мерасад нуќли маонї корвон дар корвон [29, с. 252]. 

Дар байти аввали ѓазал [љањон / равон], дар байти дувуму севум 

[арѓавон / тавон], дар байтњои дигар [Нўшинравон / бишнавон /некувон / 

корвон] илова бар [«он»] [«њ»] ва [«в»] низ омили вањдат ва устувории сохтори 

ѓазал њастанд. Агар ин тафовут ба воситаи алифбои овонигор нишон дода 

шавад, омили вањдат дар ѓазали Љомї зери таъсири њуруф ва њаракати ќофия 

назаррас буда, ифодагари љилвањои камоли мусиќии шеъри ӯ низ њаст. 

Дар ин замина, як нуктаро ќайд кардан лозим аст, ки он чи дар 

назарияи ќофия (Аз Шамси Ќайс сар карда то Љомї ва баъди ў) ба унвони 

итои љалї (такрори ќофия: «некўтар», «зеботар» ва «афсунгар»..) ё итои хафї 

(такрори ќофия бо андак таѓйир: занона, мардона..) ва шойгон (истифода аз 

алиф (о) ва нун (н) љамъ ба унвони омили мусиќї) аз уюби ќофия 

шинохтаанд, ба масъалаи наќши ќофия дар вањдат, танаввуъ ва устувории 

сохти шеър бозмегардад. Ба ифодаи дигар, дар такрори њуруфи баъди равї 

вањдат ва танаввуъ њаст. 

Дар шакли ѓазал масъалаи танаввуъ ва вањдат дар сохтори шеър 

умуман, ќофия бахусус љилваи дигар низ дорад ва дар таљрибаи Љомї риоят 

накардани онро метавон мушоњида кард. Ин ки Љомї калимоте, мисли 

«синазанон, шириндањанон, наъразанон, тунукпирањанон, симинзаќанон, 

хумшиканон, ањриманон, беватанон, пилтанон» ва «ширинсуханон»-ро дар як 

ѓазали нуњбайтї њамќофия мекунад [29, с. 249], худ аз љилвањои вањдат ва 

танаввуъ аст, зеро дар матни ѓазал, ки ба тариќи мураттаб нотањои ќофия 

такрор мешавад, ин танаввуъљўйї дар истифода аз ќофияњо худ амрест, ки ба 

такмили мусиќї ва сохти шеър ёрї мерасонад. 

Дар ин тарзи ќофиясозињои Љомї мањдудиятњое низ ба назар мерасад, 

ки марбут мешавад ба сўистифода аз вожањои арабї ва дар таносуб бо 

калимањои тољикї аз онњо сохтани ќофия, ки чандон писандида набуда, 

амалан мусиќї ва сохти ѓазал коста мешавад. 
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Дар поин ќиёсан, калимањои ќофияшударо аз ѓазалњои Љомї меоварем, 

ки дар онњо «он» маркази савтии ќофияро ташкил дода, ягонагии 

мундариљавию сохторї ва зебоишиносии ѓазалро ба вуљуд меоварад. 

Ифоданокии он ба такрори овоиву оњангии унсурњои забон асос меёбад, ки 

ба ифодаи Л. Тимофеев: «тазйини фардиву њиссиро» [163, с. 147] дар шеър 

такмил мебахшад. Ба тариќи намуна фаќат калимањои ќофияро наќл 

мекунем, ки иборат аст аз: «зарринкамарон, ширинписарон, соњибназарон, 

љомадарон, гузарон, хунинљигарон, бехабарон, дигарон» аз ѓазале, ки бо байти  

Эй шањи тангќабоён, мањи зарринкамарон, 

Сарвари каљкулањон, хусрави ширинписарон, [29, с. 242] 

шурўъ мешавад. Калимањои њамќофияи «бањорон, бодагусорон, 

лолаузорон, таљрибакорон, савмиадорон, ангурфишорон, њазорон, ёрон, 

синафигорон» ва «борон» аз ѓазале њастанд, ки бо ин байт шуруъ мешавад: 

Бикшод ниќоб аз рухи гул боди бањорон, 

Шуд тарфи чаман базмгањи бодагусорон [29, с. 243]. 

Мисли њаминњо, калимањои њамќофияи («вазон, рангразон, хазон, 

рангразон, ангуштгазон, вазон, љуллобпазон, аз он), («дурдкашон, 

токнишон, нишон, њамашон, кашон, љуръафишон, бичашон, риндвашон»), 

(«саркашон, паривашон, сархушон, нишон, чашон, кашон, нишон, фишон»), 

(«ишратандешон, эшон, дарвешон, вафокешон, бадандешон, хешон, найсон, 

љигаррешон»), («нозукъузорон, дўстдорон, бањорон, парњезгорон, беќаророн, 

уммедворон, ашкборон, њушёрон»), («синазанон, шириндањанон, 

наъразанон, тунукпирањанон, симинзаќанон, хумшиканон, ањриманон, 

беватанон, пилтанон, ширинсуханон»), («љонон, покдомонон, дилафшонон, 

дарбонон, мењмонон, хотирпарешонон, мусулмонон, ѓазалхонон»), 

(«покдинон, нозанинон, борикбинон, сењрофаринон, андўњгинон, 

мањљабинон, хўшачинон, узлатнишинон») ва ѓайра, ки интихобан аз 

ѓазалњое, ки бо мисраъњои  

Шуд вазон сўи разон боди хазон боз вазон [29, с. 244], 

Будам он рўз дар ин майкада аз дурдкашон [29, с. 245], 

Эй хоки наъли тавсани ту тољи саркашон [29, с. 246], 
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На зуњд ояд маро монеъ зи базми ишратандешон [29, с. 247], 

Фазояд зи хат њусни нозукъузорон [29, с. 248], 

Эй њама симбарон санги ту бар синазанон [29, с. 249], 

Њикоят кард бод аз гул, гул аз пироњани љонон [29, с. 250], 

Зињї, абруят ќиблаи покдинон [29, с. 251]. 

шурўъ  мешаванд, гирифта шудаанд. 

        Аз тањлили ќиёсии басомадии љузви «-он» чун решаи ќофия дар ѓазалњои 

зикршудаи Љомї натиљањои зерро метавон пеш гузошт: 

      1.Љомї ба воситаи ин ќофия вањдати асосии њамроњ бо танаввуъро 

њамчун ќонун риоят карда, зарби мусиќии ќофияро низ мутаносибан ба 

назар гирифтааст. 

        2.Дар мавридњои зикршуда Љомї фаќат дар баъзе мисраъњо аз ѓанои 

ќофия чашмпўшї карда, такрори њуруфи баъд аз равиро низ ба кор бурдааст, 

вале ин кор ба сохтори умумии ѓазал осебе нарасондааст. 

Масъалаи сохти ќофия ва унсурњои он дар ѓазалиёти Љомї таносуби 

тарњњои овоии аљзои байтро дар бар мегирад, ки ин њолат то љое ифодагари 

наќши мусиќии ќофия низ њаст. Зимнан, бояд гуфт, ки низоми мусиќоии 

ѓазалиёти Љомї бар таносубњои ової ва савтї дар таркиби ѓазал устувор 

буда, такрори сомитњо ва мусаввитњои муштарак дар доираи байт сабаби ба 

вуљуд омадан ва устувор гардидани низоми мусиќоии ѓазал гардидааст. 

Дар ин замина, робитаи миёни ќофия ва дигар калимот аз љињати 

ташбењи савтї ё вањдати ової муњим ва ќобили баррасї мебошад. 

Њамчунонки маълум аст, наќши аслиро дар шаклгирии низоми овоии байт 

њарфи мушаххаси ќофия ташкил медињад. Пушкин гуфтааст, ки, «калима, 

шеърро ба вуљуд меоварад ва њамин формула дар ваќти тањлили сухани 

шеърї бояд асос ќарор гирад» [163, с. 175]. Масалан, агар дар ќофия њарфи 

«д» дорои махсусияти савтї бошад, сомитњое аз ќабили «д» ё наздик ба он, 

масалан, «т» бо басомади чашмгире дар тули байт такрор мешаванд ва 

заминаи ба вуљуд омадани низоми мусиќоии калимот мегарданд. 

Аз ин назар, яке аз наќшњои ќофия дар ѓазалиёти Љомї «љазби калимот 

ва асвотест, ки бо он шабоњат дошта бошад ва ин як ќонуни ом дар саросари 
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осори адабии манзуми устодони шеъри форсист» [97, с. 437]. Вале ин равиш 

дар  шеъри Љомї хусусияти хос дорад. Дар ин њол танњо такрори садои хос 

наметавонад, мусиќии комили шеърро ба вуљуд оварад. 

Кўшиши Љомї барои ифоданок сохтани мундариљаи ѓазал сохти ової, 

мусиќої ва оњанги онро такмил ва тавсиа бахшидааст. Дар ин маврид, Л. 

Тимофеев дуруст мегўяд, ки «Задаи овозӣ, ритмикӣ, лаҳнӣ дар калима 

ҳамеша дар шакли ниҳонӣ, ба ибораи дигар, ҳамчун дараҷаҳои 

гуногунтарини озодии вожаи шоирона мавҷуд аст, аммо оё онҳо ошкор 

мешаванд ва маҳз кадомашон ин аллакай аз робитаҳои низомноки мазмуни 

додашудаи асари муайян вобаста мебошад …» [163, с. 175]. 

Пайванди бонизоми мундариљаи аксари ѓазалњои Љомї ба тарзи 

корбурди ќофия, сохти он ва ѓанои овозию маънавии он сахт вобастагї 

дорад. Дар ин замина, ѓазали зерро муфассал тањлил мекунем: 

Маро ба кўи ту хоњам, ки хонае бошад, 

Зи бањри омадан он љо бањонае бошад. 

Гузоштам дили садпораро ба хоки дарат, 

Ки пеши тири ту аз ман нишонае бошад. 

Ман он наям, ки инонгирият тавонам кард, 

Муродам аз ту њамин тозиёнае бошад. 

Чї бим з-оташи дўзах, ки гуфт воизи шањр, 

Ки он зи шуълаи шавќат забонае бошад. 

Зи хубии ту ба њар љо њикояте гуфтанд, 

Њадиси Юсуфи Мисрї фасонае бошад. 

Мапўш оразу њол аз дили рамидаи ман, 

Ки мурѓ зинда ба обеву донае бошад. 

Сагест Љомию љояш њамеша хоки дарат, 

На он саге, ки ба њар остонае бошад [28, с. 408]. 

Дар ин ѓазал њарфи «н» равии ќофия, њарфи «д» охирин њарфи радиф 

буда, њар ду хусусиятњои хосси ової доранд (яке дандонї, дигаре гулўї), ки 

дар як ѓазали њафтбайтии Љомї бисту як бор такрор шудаанд. Яке аз 
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омилњое, ки мусиќии шеър њассосиятро афзоиш медињад, таносуби ової ва 

маънавии калимањо, бахусус дар ќофияву радиф мебошад.. 

Шафеии Кадканї аз ќавли Валерий Паул меоварад, ки «як шеър бар 

рўи коѓаз чизе ба љуз пораи мактуб нест, ки метавонад масрафе аз навъи 

масорифи дигар навиштањо дошта бошад, аммо дар миёни маљмуи имконоте, 

ки дар он вуљуд дорад, як маврид ва танњо як маврид аст, ки ба он фурсат 

медињад, то тавон ва шакли амалии хешро бозёбад. Њар шеър гуфторест, ки 

робитаи миёни садое, ки њаст ва садое, ки меояд ва садое, ки бояд биёядро 

эљоб мекунад» [97, с. 439]. 

 Дар ѓазали иќтибосшуда ва бисёре аз ѓазалњои дигари Љомї «кайфияти 

ќироат» (Кадканї) хусусияти овоии унсурњои сохтори шеърро муайян 

месозад. Хусусияти тарзи нигориши Љомї он аст, ки талаффузи калимањо, аз 

љумла ќофия осон аст, душворие надорад. Дар ин тарз асли њунари шоир дар 

такрори њуруф набуда, балки бар таносуби ової ва мусиќоии онњост. Ба 

ифодаи дигар, ќофия зарбу оњанг ва инкишофи паињами маъниро дар ѓазал 

таъмин кардааст. 

Дар заминаи таљрибаи шеърии Љомї дар коркард ва истифодаи ќофия 

дар ќиёс бо мисолњои фавќ метавон гуфт, ки ў дар табаќабандии робитањои 

њарфњо пеш рафта, робитањои савтии калимањоро дар занљираи маънавии 

ѓазал амалї сохтааст. Аз ин назар, ў тавонистааст, аз ќонунњои њоким бар 

мусиќии калимањои забони форсии тољикї бо камоли њушёрї ва њунармандї 

истифода кунад. 

Љомї дар коркард ва истифодаи ќофия аз асрори мусиќии калимоти 

ќофия, робитаи овоии онњо, «ва имкониятҳои бисёровозӣ: саҷъ, қофияҳои 

дохилӣ, навъҳои гуногуни омонимхо ва ба истилоҳ усулҳои иштиқоқ (усули 

шеърие, ки дар як байт паиҳам калимҳои якрешагӣ оварда мешаванд), 

буриши рукн, оханги такрорҳои овозӣ ва ғайра» [57, с. 360] низ 

њунармандона истифода кардааст, ки ин пањлуи мањорати ўро А. Афсањзод 

бо тањлили мушаххас исбот кардааст [57, с. 323-379]. 

Љазби сомитњо ва мусаввитњои хос дар ќофия, њамоњангии онњо дар 

охири њар мисраи ѓазал наќши ќофияро дар ѓазалиёти Љомї мушаххастар 
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месозад. Дар ин замина, В.Е. Холшевников дуруст навиштааст, ки, «бояд 

таъкид кард, ки сухан дар бораи тасодуфи на ҳарфҳо, балки овозҳои нутқ 

меравад» [173, с. 78]. Ин љо сухан аз мушобињати савтї ва робитаи овоии 

ќофия бо љузъњои дигари байт меравад, ки намунањоеро аз ѓазалиёти Љомї 

дар љазби сомитњо ва мусаввитњо зикр мекунем: 

А: Дар њама шањр диле ку, ки на хункардаи туст, 

Ё даруне, ки на аз захми ѓам озурдаи туст? [28, с. 238]. 

Б: Водии ишќ, ки љуз ташна дар ў ноёб аст, 

Регаш аз хуни лаби ташнадилон сероб аст [28, с. 202]. 

З: Ќадам ба тарфи чаман нењ, ки сабза навхез аст, 

Шукуфа дар ќадами дўстон дирамрез аст [28, с. 212]. 

Ќ: Рањраве, хушсухане гуфт зи пирони тариќ, 

К-аввалин шарт дар ин роњ рафиќ аст, рафиќ [29, с. 58]. 

Яке аз равишњои дигаре, ки дар истифодаи ќофия дар таљрибаи Љомї 

диќќатангез аст, такрори сохти ќофия ё ќисмате аз он дар ѓазал мебошад. 

Дар ин равиш Љомї на фаќат сомитњо ва мусаввитњоро барљаста намудааст, 

балки ба воситаи такрори овоии баъзе аз вожањои ќофия мусиќии ѓазалро 

низ такмил бахшидааст, ки намунањои зер баёнгари таљрибаи њунарии ўст. 

Хафиф бо љузви «-оѓе»: 

Маро аз дарди ту бар сина доѓест, 

Ки бо он доѓам аз марњам фароѓест. 

Магў, дигар нахоњам сўхт љонат 

Ба доѓи хештан, к-ин низ доѓест…[28, с. 234]. 

Хафиф бо љузви «-она»: 

Вањ, ки он турки парипайкар маро девона кард, 

Ошно ногашта аз аќлу хирад бегона кард. 

Њар мусулмоне, ки шакли он бути бадкеш дид, 

Пушт бар мењроби масљид, рўй бар бутхона кард…[28, с. 362]. 

Хафиф бо љузви «-од»: 

Ид шуд, як дил намебинам, ки акнун шод нест, 

Љуз дили ношоди ман, к-аз банди ѓам озод нест. 
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Кай тавонам бањри идї бо ту густохї намуд, 

Чун маро пеши ту ёрои муборакбод нест…[28, с. 274]. 

Хафиф бо љузви «-ор»: 

Касе, к-ў шаб ба болини мани бемор мегардад, 

Дилаш аз нолањои зори ман афгор мегардад. 

Ѓами ман хур, Худоро, пештар з-он дам, ки гўяндат 

Фалон девона гашта, гирди њар бозор мегардад…[28, с. 451]. 

Масъалаи дигаре, ки дар сохтор ва унсурњои ќофия ќобили андеша аст, 

њамсонии сомитњову мусаввитњои баъд аз равї омада, таъсири онњо дар 

зарбу оњанг ва инкишофи тадриљии маънї ва мундариљаи ѓазалњои Љомї 

мебошад. 

Маълум аст, ки назарияпардозони гузашта, аз љумла Шамси Ќайс ва 

Љомї низ њуруферо, ки баъд аз равї меоянд васл, хуруљ, мазид ва ноира 

унвон кардаанд [22, с. 214-217]. Муњаќќиќони имрўз, аз љумла Шафеии 

Кадканї афзоиши мизони сомитњо ва мусаввитњои муштараки калимоти 

ќофияро яке аз  омилњои таъсиргузори афзоиши мусиќии шеър донистаанд 

[92, с. 68]. Аз ин назар, мусиќии ќофияњое, ки илова ба равї унсурњои дигар 

низ доранд, бештар мебошад. 

Муќоиса нишон дод, ки њудуди сї фоизи ѓазалњои Љомї њуруфи илњоќї 

дошта, ин њодиса ба табиати забони форсии тољикї вобастагї дорад. 

Њамчунонки Бањром Сирус навиштааст, «чун дар ќофия васл доимо аз 

суффикс ба вуљуд меояд, аз пасоянд сохта шудани он бисёр кам дида 

мешавад ва калимањои дар охир суффиксдошта дар забони тољикї бисёр 

дучор мешаванд» [158, с. 37]. Аз ин назар, яке аз љињатњои гўшнавозии 

ќофияњои ѓазалиёти Љомї ба корбурди унсурњои муштараки ќофиясозї баъд 

аз равї вобаста мебошад. Дар асоси мисолњои поин, тарзи истифодаи 

Љомиро аз њуруфи илњоќї аз назар мегузаронем: 

Бињамдиллањ, ки бозам дида равшан шуд ба дидорат, 

Гирифтам ќути љон аз њуќќаи лаъли шакарборат. 

Ѓуборолуда меоию чарх ин орзу дорад, 

К-аз оби чашмаи хуршед шўяд гарди рухсорат. 
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Кулоњи дилбарї каљ нењ, саманди ноз љавлон дењ, 

Ки бошад њиммати некон зи чашми бад нигањдорат.  

Каманди љаъди хам дар хам гар ин сон афганї, бинам 

Њама гарданкашони мулкро охир гирифторат. 

Чӣ ҳоҷат посбон гирди дару боми ту гардидан, 

Чу рўзи равшан аст аз шуълаи оњам шаби торат. 

Агар чун офтобам нест рањ дар равзанат, ин бас, 

Ки рўзе соявор аз по дарафтам зери деворат. 

Чу мурѓони хазондида хамўш буд аз сухан Љомї, 

Вале дар гуфтугў овард бозаш бўи гулзорат [28, с. 184]. 

Дар ин ѓазал «р» њарфи равї буда, «-ат» унсури илњоќист. Дар маљмуъ, 

љузви «-орат» решаи ќофия аст, ки ба ѓазал зарбу оњанги хос мебахшад. 

Ѓазале, ки дар зер иќтибос мешавад, тарзи дигари муносибати шоирро 

ба ин масъала ошкор менамояд. Ќофияи ин ѓазал се унсури муштараки 

ќофия дошта, якеи он њарфи илњоќї мебошад: 

Њар нишон, к-аз хуни дил бар домани чоки ман аст, 

Пеши ањли дил далели домани поки ман аст. 

Дам ба дам, эй ѓунчаи раъно, маханд аз гиряам, 

К-ин чаманро обу ранг аз чашми намноки ман аст. 

Ишќи ту бигрифт боло, то дилу љонам бисўхт, 

Оре, ин оташ баланд аз хору хошоки ман аст. 

Чошнии шарбати маргам рањон бар доѓи њаљр, 

Он чи дар коми касон зањр аст, тарёки ман аст. 

Шуд танам фарсуда зери санги бедоди бутон, 

Куштаи ишќам ману ин сангњо хоки ман аст. 

Тарки марњам, гў, табибо, к-ин љароњат бар дилам 

Ёдгор аз новаки бадхўи бебоки ман аст. 

Гуфтамаш: «Бурдї зи Љомї дил, ба зулфи хеш банд». 

Гуфт: «Њар сайде куљо лоиќ ба фитроки ман аст» [28, с. 245]. 
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Дар ѓазали иќтибосшуда вожањои «чок», «пок», «намнок», «хошок», 

«тарёк», «хок», «бебок» ва «фитрок» бо љузви он решаи  ќофия њастанд. Равї 

«к» ва унсури аслї «о» -ридфи муфрад буда, унсури илњоќї «и» мебошад. Дар 

љомеъият «оки» сохтори ќофияро ташкил медињад, ки анљоми вожаи 

ќофияшуда мебошад. Ин сохт дар таносуб бо радиф ба мисраъњои ѓазал, 

бахусус дар охири он њамоњангї ва зарби хос ба вуљуд оварда, такрори 

таркиби «домани чоки ман аст» ва силсилаи ингуна таркиботи шеърсоз  

хонандаро бештар љазб мекунад, ки омилаш маънии тоза ва тарњи 

њунармандонаи ќофия мебошад. 

Чунонки В. Кожинов таъкид кардааст, «он чизе, ки онро «дунёи шоирӣ» 

меноманд, пеш аз ҳама, дорои таҷассуми бевосита эҳсосшавандаи 

объективию мавзуӣ дар низоми овозии назм мебошад», [101, с. 191]. Агар ба 

ѓазалњои Љомї бодиќќат гўш дињем, метавон муќаррар кард, ки дар зарбу 

оњанги он њамової ва таносуби њарфњои зангдор наќши муњим доранд. Ин 

њарфњо дар ѓазалњои шоир нисбат ба дигар овозњои њамсадо бештар дучор 

мешаванд. Вале њарфњои илњоќї чун омили њамнавої дар тарзи 

ќофияандешии Љомї њамчунон таъсиргузор боќї мемонанд. 

Намунањои  ду ѓазали поинро ќиёс мекунем. 

Порае аз ѓазали аввал: 

Хуррам дили онњо, ки ба майхона нишастанд, 

В-аз васвасаи хонаќању мадраса растанд. 

Чун љомаи мо пардаи таќво бидариданд, 

Чун тавбаи мо хомаи фатво бишикастанд. 

Ѓам ёру бало, мунису андўњ надим аст, 

Эй дил, ту куљої, ки њарифон њама њастанд…[28, с. 353]. 

 Порае аз ѓазали дувум: 

Умрест дил ба мењру вафои ту бастаем, 

Пайванд бо ту кардаву аз худ гусастаем. 

Зуњњоду хулди насяву авбошу айши наќд, 

Мо худ ба давлати ѓамат аз њар ду растаем. 

Моро чу дар њарими висоли ту роњ нест, 



108 
 

Дил пурумед бар сари роњат нишастаем. 

Бо худ хаёли орзуе баста њар касе, 

Мо дида аз ду оламу дил дар ту бастаем…[29, с. 156]. 

Дар порањои ду ѓазали иќтибосшуда равии ќофия «т» ва њарфњои 

илњоќї «-анд»-у «-аем» мебошад, ки бо зарбу оњанги хос хушнавоии ќофияро 

таъмин кардаанд. Агар ин гуна ќофияњоро бо ќофияњое, ки њуруфи илњоќї 

надоранд, муќоиса кунем, арзиши мусиќии ин ќабил њаракатњову њуруф 

равшан ба назар мерасад. 

Зимнан, бояд гуфт, ки њарфњои зангдор ва пуртанине, мисли «ш», «с» ва 

«з» дар ќофияи ѓазалњои Љомї зарбу танини бештаре дошта, зењни 

хонандаро ковиш медињанд. Ин се њарфи ёдшуда дар ѓазалњои шоир ба 

ќадри кофї њастанд ва шоир ба воситаи онњо ќофияњои муњим ва 

таъсиргузор сохтааст. Вале дар ин равиш аз таљрибаи шеърии Љомї маълум 

мешавад, ки ќофияе, ки бо њарфи «ш» тамом мешавад, нисбат ба ќофияе, ки 

бо њарфи «м» хатм мегардад, танини бештар дорад. 

Мисол бар њарфи «ш»: 

Нома к-аз љонон расад, таъвизи љон мехонамаш 

В-аз њама ѓамњои дил хатти амон мехонамаш. 

Нуќтаи њарфе, ки меояд дар он нома ба чашм, 

Наќши он холи хати анбарфишон мехонамаш. 

Мардумон њар дам ба хуни дил саводаш мекунанд 

Бар баёзи дидаву ман хуш равон мехонамаш. 

Чун пур аст он нома аз марњам пайи доѓи нињон, 

Гоњи хондан марњами доѓи нињон мехонамаш. 

Мўниси љону дили ман шуд, надорам сабр, аз он 

Як замон мебўсам онро, як замон мехонамаш. 

Медињад бўе аз он барги гули хандон маро, 

Љои он дорад, агар гирякунон мехонамаш. 

Дўстон гўянд: Љомї, нома хондан то ба кай? 

Вирди љону њирзи имон аст, аз он мехонамаш [29, с. 25]. 

Мисол бар њарфи «м»: 
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Чу натвонам, ки бо он мањ нишинам, 

Ба чашми њасраташ аз дур бинам. 

Гање, к-аз хоки кўяш дур монам, 

Мабодо љой љуз зери заминам! 

Нигини давлатам лаъли лаби туст, 

Хаёли хат бар он наќши нигинам. 

Зи дил бар дида манзил кун, ки набвад 

Туро тоби даруни оташинам. 

Кунам њамчун мижа бар чашми худ љой, 

Хасу хоре, ки аз кўи ту чинам. 

Ба осоиш ѓунудан чун тавонам? 

Балое њамчу њиљрон дар каминам. 

Магў, Љомї, бирав з-ин дар, на охир 

Сагонатро ѓуломи камтаринам? [29, с. 139]. 

Шоир дар ѓазали аввал љузви «онамаш»-ро решаи ќофия ќарор 

додааст, ки «о» –ридфи муфрад, «н» –равии мутлаќ мебошад. 

Њамин тариќ, аз тањлил ва арзёбие, ки анљом гирифт, метавон ба ин 

натиља расид, ки ѓазалњои Љомї бо ѓанои ќофия ва сохтори хоссашон имтиёз 

дошта, шоир тавонистааст, сохтњо ва унсурњои гуногуни ќофияро бо камоли 

мањорат истифода кунад ва ба ин васила таносуби шакливу мундариљавии 

ѓазалро такмил бахшад. 
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2.3. Танаввуъи қофияи бадеӣ дар ғазалиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ 

 

 Ќофия ва анвои он дар эљодиёти Мавлоно Абдуррањмони Љомї (1414-

1492), бахусус ѓазалиёти ў, мавќеи вижа дорад. Мутолиа ва таҳқиқи қиёсии 

осори шоир нишон медиҳад, ки ў дар баробари ба кор бурдани қофияҳои 

анъанавӣ, дар мавридҳои зарурӣ аз қофияҳои бадеӣ низ истифода намудааст. 

Агарчи шоир қофияи бетакаллуф ва радифи истиқлолдорро таъкид фармудааст, 

вале дар ҷараёни кори эҷодӣ ва баёни афкори матлубаш шаклро ҳунармандонаву 

огоҳона қурбони маънӣ мекунад. Қофияи бадеӣ маҳсули санъатҳои бадеист, ки 

дер боз дар ашъори шуарои гузашта истифода гардида, танаввуъ ёфта, ба ҳукми 

анъана даромадааст. Ҳатто ба кор бурдани ин навъи қофия дар шеъри маснуъ аз 

аҳаммият ва намоиши ҳунар бархурдор шудааст. Кадом навъи саноеи бадеӣ бо 

қофия омезиш ёфта, дар ҷои қофия қарор гирифтанаш ба ҳунари шоир вобаста 

мебошад. Аммо маъмултарин санъатҳои бадеӣ, ки дар офаридани қофияи бадеӣ 

сабаб мешаванд, санъати таҷнис, зуқофиятайн, тарсеъ, тасниқуссифот ва монанди 

инҳо мебошанд. Аз ин шумор, дар ғазалиёти Ҷомӣ дар тавлиди қофияи бадеӣ 

санъати таҷнис ва баъзе навъҳои он иштирок кардааст. Чунончи, дар байти зайл 

Ҷомӣ вожаи «амал»-ро дар ҷои қофия дар ҳар ду мисраъ истифода карда, навъи 

бадеии онро эҷод намудааст: 

  Хаёли холи лабат тухми мазраи амал аст, 

  Ҳавои хатти ту хатми саҳифаи амал аст [28, с. 216].  

Шоир дар ин ҷо «амал»-и мисраи аввалро ба маънии сабзиш, рустан ва 

нашъунамо ёфтан ба кор бурда, «амал»-и мисраи дуюмро ба маънии фаъолият, 

анҷом додани корҳои нек ва хайр истифода карда, матлабашро ба таври назаррасу 

бадеъ манзури хонанда намудааст. Чунонки мебинем, шоир аз такрор кардани 

вожаи «амал» маъниҳои гуногунро дар як шакли баён ба миён гузоштааст, ки дар 

асл, ин навъи санъатро таҷниси том номидаанд ва дар байти мавриди назар, он ба 

қофияи бадеӣ табдил ёфтааст. Дар намунаи зер шоир калимаи «дидӣ»-ро дар 

мисраи аввали матлаъ ва мисраи охири мақтаъи ғазалаш чунон ба кор бурдааст, 
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ки бадеияти суханаш коста нашуда, ба қавли худи адиб «қаҳтии қофия» ба 

суҳулат рафъ шудааст: 

  Ҳаргиз, эй шӯх, суи хастадиле дидӣ, не, 

  Ҳоли ушшоқи ҷигарсӯхта пурсидӣ, не. 

  Ҷомӣ аз кӯи муғон масту кафандоз расид, 

  Бигзар, эй муҳтасиби шаҳр, шутур дидӣ, не [ 33, с. 304].  

Аҷиб ин аст, ки шоир, «дидӣ»-и аввалро ба ҷониби «хастадилон» 

нанигаристани ёр нисбат дода, ба он тобиши манфӣ ва гилаомез бахшидааст. 

Аммо «дидӣ»-и дуюм, ки ба сарфи назар кардани гунаҳкорон аз ҷониби 

«муҳтасиби шаҳр» равона шуда, тобиши мусбати маъноӣ касб кардааст. 

Ҳамчунин, он аз таркиби мақоли маъруфи «уштури сафедро дидану надидам 

гуфтан» берун кашида шудааст. Ин ҷо низ вожаи «дидӣ» таҷниси том гардидааст, 

ки вазифаи қофияи бадеиро адо намудааст. Мавлоно Ҷомӣ ҳамчун шахси огоҳ, 

донишмани улуми адабӣ, аз он ҷумла донандаи беҳтарини назария ва амалияи 

қофия ба вуҷуд омадани чунин қофияҳоро аз тангии эҷод ва қаҳтии қавофӣ 

дониста, ба сароҳат фармудааст: 

 

  Ҷомӣ, хиҷил мабош, гар аз қаҳти қофия 

  Воқеъ шавад ба матлаъу мақтаъ туро ғалат [33, с. 216].  

Айни намунаи фавқ шоир вожаи «ғалат»-ро дар матлаи ғазале, ки ин ҷо 

мақтааш зикр шуд, қофияи бадеӣ дар таҷниси том сохта, онро хатои раво ва 

хиҷолатнопазир маънидод намудааст. Дар мисоли дигар шоир таҷниси 

мураккабро дар ҷои қофия истифода карда, навъи бадеии онро эҷод намудааст. 

Чунончи: 

Дило, ком аз лабаш бо чашми тар ҷӯ, 

  Ва илло лам таҷид мо кунту тарҷу [29, с.319].  

Тавре ки мебинем, шоир ифодаи «тар ҷӯ»-ро ба лафзи «тарҷу», ки аслан, 

таҷниси мураккаб мебошад, дар маҳали қофия ҷо дода, ба тавассути ин қофия 

сохтааст. Ин ҷо санъати муламмаъ низ дар ташаккули қофияи мавриди назар 

нақш бозидааст, зеро мисраи аввал тоҷикӣ ва мисраи баъдӣ арабист. Шоир бо ин 
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иброз доштааст, ки «ба коми дил аз тариқи чашми тар хоҳӣ расид». Тарҷумаи 

мисраи арабӣ, ки мисраи нахустро такмил медиҳад ва онро тақвият мебахшад, ин 

мебошад: «Вагарна он чиро, ки орзу мекунӣ, нахоҳӣ ёфт». Аз ин навъи санъати 

таҷнис сохта шудани қофияи бадеӣ дар ғазалиёти Ҷомӣ камтар ба назар омад ва 

инро мо ба табъу завқи шоир вобаста медонем. Аз навъи дигари қофия, ки 

донишмандон онро ба қофияи бадеӣ нисбат додаанд, зуқофиятайн ва ё 

силсилақофия мебошад, зеро вазифаи аслии қофия дар овардани як навъи он 

комилан адо мешавад. Вақте ки ба қофияи асосӣ қофияҳои иловагӣ ва ё силсилаи 

қавофӣ ҳамроҳ мегардад, онҳо ба ин ё он восита ба қофияи бадеӣ табдил меёбанд. 

Зуқофиятайн ва силсилаи қофия дар ғазалиёти Ҷомӣ ҳам ба таври мустақил ва 

ҳам тавассути саноеъи бадеӣ ба вуҷуд оварда шудаанд. Ин аст, ки шоир нисбат ба 

ҳамаи анвои қавофии бадеӣ ба зуқофиятайн ва силсилақавофӣ таваҷҷуҳи бештар 

зоҳир карда, онҳоро зиёдтар дар баёни андешаҳои ҷолибаш истифода кардааст. 

Чунончи: 

  Қурбон шудан ба теғи ҷафои ту иди мост, 

  Ҷон медиҳем, баҳри чунин ид умрҳост [28, с. 196]. 

Қаҳрамони лирикӣ, ба «ба теғи ҷафои ёраш қурбон шуданро ид» дониста, 

баҳри барпо гаштани чунин ид «як умр ҷон додани худро» иброз доштааст. Барои 

баён намудани ин маънӣ шоир аз ду қофия кор гирифтааст, ки яке дар ҷузви 

«ост»-и калимаҳои «мост»-у «умрҳост» ва дигаре дар таркиби калимаҳои 

«қурбон»-у «ҷон» ҷузви «-он» ҷой гирифтааст. Қофияи асосӣ навъи мутлақ ва 

қофияи иловагӣ навъи муқайяд мебошад. Ҳамчунин, дар намунаи зайл низ шоир 

аз бехабарии қаҳрамони лирикияш забони шиква кушуда, фармудааст, ки: 

Кас шеваи он дилбари чолок надонист, 

  Хунхории он кофари бебок надонист [28, с. 309].  

Ин қофияи бадеӣ аз хилоли санъати тавсиф буруз кардааст ва дар «-ар»-у  

«-ок»-и таркиби калимоти «дилбар»-у «кофар» ва «чолок»-у «бебок» ҷой дода 

шудааст. Азбаски онҳо бо ҳарфи равӣ хатм гаштаанд, қофияи муқайяд њисоб 

меёбанд. Дар байти навбатӣ шоир ҳамоно ба тавсифу таърифи ёраш пардохта, ӯро 

дар карашма ба моҳу дар ҷилва ба офтоб нисбат додааст: 
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  Чу турки саркаши ман пой дар рикоб кунад, 

  Карашма бар маҳу ҷавлон бар офтоб кунад [28, с.369].  

Дар ин ҷо шоир барои ибрози андешаи ҷолибаш решаи қофияро дар 

калимаҳои «дар»-у «бар» ва «рикоб»-у «офтоб» дар ҷузвҳои «-ар»-у «-об» ҷой 

намудааст, ки бинобар ҳарфи равӣ поён ёфтанашон навъи муқайяданд.  

Дар байти зер шоир барои баёни андешаҳояш се қофияи як решаро ба кор 

андохтааст, ки он дар ҷузви «-он»-и калимоти «он, ҷавон, ҷавлон, ханҷарзанон, 

қурбон» ҷой гирифтааст. Бо ин шоир ёри чобуксавореро тасвир намудааст, ки 

ҷилваву ҷавлонаш идро фархунда сохта, бо нигоҳҳояш «ушшоқро қурбон» 

намудааст: 

  Фархунда иде, к-он ҷавон аз пушти зин ҷавлон кунад, 

  Аз ғамзаҳо ханҷарзанон ушшоқро қурбон кунад [28, с. 371]. 

Азбаски ин қофияҳои бадеӣ бо ҳарфи равӣ ҷамъбаст шудаанд, онҳоро 

навъи муқайяд номидан равост. Дар мақтаи ин ғазал Мавлоно Ҷомӣ ҳамоно 

домони қофияороии бадеиро раҳо накарда, 5 калимаи дигарро низ бо ҷузви «-он» 

вориди қофияи муқайяд бо ридфи муфрад кардааст: 

З-ин сон ки Ҷомӣ хунфишон дар ҳар ғазал шуд қиссахон, 

Дарёи хун рӯзе равон аз ҷадвали девон кунад [28, с. 371]. 

Дар мисоли дигар шоир аз иштиёқи қаҳрамони лирикӣ ёд кардааст, ки аз 

паи дидани дидори ёраш афтода, ба муродаш нарасида, ба ҳолати ногуворе 

мувоҷеҳ гаштааст. Барои баёни ин фикри худ соҳибсухан, аз қофияи бадеӣ хеле 

зебо ва бамаврид кор гирифтааст: 

  Рухи худ ба хун нигорам, ки нигори ман наёмад, 

  Ғами ӯ бикушт зорам, ба мазори ман наёмад [28, с. 384]. 

Тавре ки мебинем, шоир решаи қофияро дар ҷузви «-орам»-у «-ор»-и 

вожаҳои «нигорам»-у «зорам» ва «нигор»-у «мазор» ҷо кардааст, ки аввалӣ навъи 

мутлақ ва дуюмӣ навъи муқайяд мебошад. Мавлоно Ҷомӣ бо ин ҳама қаноат 

накарда, дар тасвири зебоиҳои ёр ва шарҳи бадеии ҳусну малоҳати вай ба 

силсилақофияҳо рӯ овардааст. 

  Ба ораз гул, ба мӯ сунбул, ба бар насрин, ба тан симин, 
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  Ба қад тӯбо, ба рух ҷаннат, ба хат тӯтӣ, ба лаб шаккар [33, с. 190]. 

Тамоми ғазал бо ҳамин санъати тасниқуссифот оро ёфтааст, ки дар хилоли 

он қавофии бадеӣ низ падид омадааст. Масалан, омадани чор қофияи солим дар 

мисраи аввали ин байт худ гувоҳи бебаҳси ҳунари қофияороии Мавлоно Ҷомӣ 

мебошанд. Аз баррасии ин фасл, метавон ба натиҷаи зайл расид: 

а. Қофияи бадеӣ, дар баёни андешаиҳои Ҷомӣ нақши басазо гузоштааст, ки ин 

албатта, аз ҳунари хуби суханварии шоир гувоњї медиҳад; 

б. Агарчи Ҷомӣ намояндаи шеъри маснуъ нест, вале бо роиҷ гаштани унсурҳои 

он мисли қофияи бадеӣ ба навъи мазкури қофияороӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, 

афкори худро тавонистааст, ки ба ваҷҳи аҳсан тавассути қофияи бадеӣ баён 

намояд; 

в. Навъҳои зиёди қавофии бадеӣ муайян гаштааст, аммо дар ғазалиёти Ҷомӣ бо 

таҷниси том, таҷниси мураккаб, тасниқуссифот ва монанди инҳо сохта шудани 

навъи мавриди назари қофия пайдо гардид; 

г. Қавофии бадеии дар ғазалиёти Ҷомӣ истифодашуда, ба ҳеҷ ваҷҳ такаллуфӣ 

набуда, онҳоро зарурати эҷодӣ ва ибтикороти шоир вориди каломи манзуми вай 

кардааст; 

 Ќофия дар ѓазалњои Љомї, заминаи таърихї ва сохтории хос 

дошта, бо табиати забони тољикї, махсусиятњои ової ва суннатњои адабии 

он пайванди људонашаванда дорад. Хусусиятњои њунарии ќофияро дар 

ѓазалњои Љомї, пеш аз њама тарзи љойгиршавї, сохтори овозї, таъсири 

мусиќої, аломатњои сарфиву нањвї, таркиб ва зарбу оњанги хос муайян 

мекунад, ки омили аслии камоли шаклї ва мундариљавии ѓазалиёти шоир 

аст. 

 Љомї ќофияро, пеш аз њама бо њадафи ифодаи мазмун ва такмили 

сохтори њунарии ѓазал истифода карда, дар ин замина аз такрори њуруфи 

баъди ќофия ва зарфиятњои забону вожањо њунармандона бањрагирї 

намудааст. Аз љумла, аз роњи интихоби чанд вожаи такрор барои ќофия, 

масалан овардани чанд калимаи такрор дар як ѓазал, шароити њунариро 

барои таносуби комили вожањо дар байт ва тамоми ѓазал ба вуљуд 
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овардааст. Вай калимањоеро дар ин маврид корбаст кардааст, ки бо мазмуну 

муњтаво ва њадафњои бадеие, ки мавриди назараш будаанд, њамоњанг бошанд 

ва ѓояи хосро матрањ кунанд. 

 Дар ѓазалиёти Љомї ќофия, пеш аз њама, василаест барои 

бозофаринии мазмуну муњтаво ва эљоди маънии муассир. Дар ин тарзи 

ќофиянигории ў зарфияти калимањои забон дар ифодаи мазмунњои гуногун 

ва вусъати онњо ошкор аст. Шоир барои ифодаи мазмунњои тоза аз 

калимањои ќофияшаванда њунармандона кор мегирад ва бо такрори њуруфи 

баъди ќофия аз ќудрати алфоз барои таъсирнокии ѓазал истифода мебарад. 

 Љузви ќофия дар ѓазалњои Љомї гуногун буда, шаклњое, мисли    

«-он, -ор, -об, -ар, -о, -ед, -инам, -оњ, -аб, -от»-ро дар бар мегиранд. Ин љузви 

ќофияњо дар ѓазалњои шоир серистифода буда, онњо аз як тараф ќисми 

таркибии сохтори ѓазал њастанд, аз сўйи дигар њамчун унсури шаклї ва 

мундариљавї сохтори (композитсия) умумии ѓазалро ташаккул ва тањаввул 

мебахшанд. Љузвњои ќофияњои дар боло зикршударо шоир дар ѓазалњояш 

бисёр истифода карда, баъзеи онњоро, ки бо њарфи дурушт, мисли «-оѓ, -ќ, -

иќ, -ољ, -оре» ва ѓайра хатм шудаанд, кам корбаст кардааст, ки низ баёнгари 

завќи шоирии ў дар интихоби ќофия мебошад. 

 Интихоби њарфњои равони «н», «м», «л», «а» ва чанди дигар ба 

љойи равї, ки дар ќофия хеле зиёд корбаст шудаанд, пеш аз њама баёнгари 

руњияи ором, латиф ва ботааммули  шоир бошанд,баъдан василаи такмили 

равонї, хушсадої ва њамовоии ѓазал ва таносуби комили композитсионии он 

мебошанд. 

 Калимањое, ки Љомї барои сохтани ќофия истифода кардааст, аз 

назари мазмуни луѓавї ва савтї арзиши хоссе дошта, шоир тавонистааст, ки 

мафњуми аслї ва мавриди назари худро аксаран, дар љойи ќофия корбаст 

карда, ба ин васила оњангнокии ѓазалро таќвият бахшад. 

 Љомї бо истифодаи огоњонаи сомитњову мусаввитњо (садоноку 

њамсадоњо) дар ќофия наќши ин унсурњои забониро дар такмили мусиќии 
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ѓазал боло бурда, ба ин тартиб вањдати ової ва хушнавоиро дар маљмуъ дар 

ѓазал таъмин намудааст. 

 Њуруфи илњоќї низ яке аз василањои муассири ќофияи ѓазалњои 

Љомї буда, дар ќисми зиёди ќофияњо корбаст шудааст. Њарфњои дахил ва 

таъсис низ дар аксари ѓазалњо омили такмил ва вусъатёфтани мусиќии 

шеъранд. 

 Љомї дар корбасти ќофия аз имконоти зимнї ва маљозии 

калимањо низ истифода карда, тавонистааст, вожањои мухталиферо дар ин 

замина ба унвони ќофия ба кор гирад ва ба ин васила аз ќудрати маъноии 

онњо њунармандона ва шоирона истифода барад. 

 Мусалламан, Абдуррањмони Љомї намояндаи шеъри маснуъ нест, 

вале дар ѓазалиёти вай унсурњои шеъри мазкур дар мисоли ќофияи бадеї 

дида шуд, ки аз њунари ќофияороии адиб дарак медињад. Ба ин равиш Љомї 

маъмултарин навъњои ќофияи бадеиро, ки дар таљинси том, таљниси 

мураккаб ва тасниќуссифот таљассум меёбад, кор гирифта, андешањои 

љолибашро дар сатњи олї манзури хонанда кардааст. Дар ин замина бояд 

бигўем, ки ќофияњои бадеие, ки Љомї дар ѓазалиёташ истифода бурдааст, 

такаллуфї набуд ва ба иљрои вазифаи мушаххасе бартараф намудани 

зарурати ќофия равона шудаанд. 
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БОБИ III 

 

РАДИФ ВА ТАЊАВВУЛИ ОН ДАР ЃАЗАЛИЁТИ АБДУРРАЊМОНИ 

ЉОМЇ 

 

Аз унсурҳои дигари шеъри тоҷикӣ, ки пас аз қофия дар каломи манзум 

нақши созгор мебозад, радиф ба шумор меравад. Радиф вазифаҳои сохторию 

бадеии қофияро дар шеър такмил медиҳад, мусиқии шеърро қувват мебахшад, 

ягонагию пайванди мавзуии шеърро таъмин месозад ва ғайра. Бинобар ин, 

гузаштагони мо ба радиф ва моҳияти вазифавию бадеии он аҳаммияти хос зоҳир 

карда, барои зебу зиннати ашъори худ аз радиф фаровон кор гирифта, 

радифофариниро дар шеъри тоҷикӣ ба расмият даровардаанд.  Мавлоно 

Абдурраҳмони Ҷомӣ аз ҷумлаи суханваронест, ки радифро ба тамоми нозукӣ, 

имконият ва вижагиҳои бадеияш дар тамоми осори адабияш, аз ҷумла ғазалиёташ 

ба таври васеъ истифода кардааст. Дар ин боб масъалаи хостгоҳи радиф, 

таҳаввули он дар ғазалиёти Ҷомӣ ва ҳамчунин ҳунари радифсозии ин шоири 

мубтакир ва олими зуфунун таҳқиқу баррасӣ хоҳад шуд. 

 

3. 1. Назари донишмандон роҷеъ ба хостгоҳи радиф 

 

Корбурди вофири радиф ва ҷилваи ҳунарии он дар каломи бадеӣ диққати 

назариядонҳои адабиётро дер боз ба ҷониби худ ҷалб кардааст. Дар ин росто, 

онҳо дар бораи  радиф ва хостгоҳи он, таърифи радиф ва моҳияти ҳунарии он 

барин нуктаҳои муҳим изҳори назар карда, дар ин ҷо ба таври муъҷаз ёд кардани 

баъзеашонро зарур медонем.  

Мусалламан, аксари муњаќќиќон радифро «яке аз вижагињои шеъри 

порсї дониста, вусъат ва густариши шигифтовар»-и [96, с. 224] онро ба 

имконоти хосси забони форсии тољикї аз назари љойи калимот дар љумла 

вобаста донистаанд Дар шеъри арабї танњо дар ќадимтарин намунањои 

сурудањои шоирони эронитабор радиф омадааст. Аз љумла, муаллифи 
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«Њадоиќ-ус-сењр» Рашидуддини Ватвот бар ин назар аст, ки, «…арабро 

радиф нест, магар муњаддисон, ки бархе ба такаллуф бигўянд [16, с. 79]. Аз ин 

андеша чунин бармеояд, ки шеъри арабӣ ба таври матбуъ соҳиби радиф 

набудааст. Шамсиддин Муњаммад Ќайси Розї ҳам дар «Ал-муъљам» радифро 

ба форсиён махсус дониста, Абдуррањмони Љомї низ онро «хосаи шуарои 

Аљам» [35, с. 142] таъбир кардааст. 

Аз муњаќќиќони назарияи шеъри гузашта Шамси Ќайси Розї бори 

аввал маънии истилоњї ва њунарии радифро шарњ дода, аз љумла 

навиштааст: «Ва радифи ќофия калимае бошад мустаќили мунфасил аз 

ќофия, ки баъд аз итмоми он дар лафз ояд, бар ваљње, ки шеърро дар вазну 

маънї бад-он њољат бошад ва њамон маънї дар охири љумлаи абёт 

мутакаррар шавад, чунонки Анварї гуфтааст: 

Шеър 

Эй зи Яздон то абад мулки Сулаймон ёфта, 

Њар чї љуста, љуз назир аз фазли Яздон ёфта. 

Калимаи «ёфта» радифи ин шеър аст, ки дар кулли абёт мутакаррар аст 

ва шеър дар вазну маънї бад-он муњтољ бошад ва бошад, ки радиф аз он ду 

калима ва се калима зиёдат афтад, чунонки гуфтаанд: 

Шеър 

Эй дўст, ки дил зи банда бардоштаї, 

Некўст, ки дил зи банда бардоштаї» [22, с. 258]. 

Таъриф ва тавзењи Шамси Ќайс ба нањве фарогири сайри таърихї ва 

навъњо ва унсурњои сохтории радиф аст, ки ниҳоят арзишманду қобили 

таваҷҷуҳу эътимод мебошад. Зеро дар назарияи пешниҳоднамудаи вай ҳудуди 

истифодаи радиф ва ҷои он дар шеър мушаххас шуда, иртиботи радиф ба вазн ва 

маънии шеър бо вижагии маълумаш дуруст таъкид ёфтааст. 

Насируддини Тўсї низ радифро хосси забони порсї дониста, меафзояд, 

ки онро «мутааххирони шуарои араб аз порсигўён фаро гирифтаанд ва ба 

кор медоранд. Ва он њуруфе бошад ё калимоте, ки баъд аз равии мавсул ё 

ѓайримавсул мукаррар шавад дар њама ќавофї. Ва эътибор дар вай такрори 

алфоз аст ва ба маънї эътиборе нест, чи агар радиф дар њамаи ќасида ба як 
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маънї бувад ё ба маънии мухталиф ё баъзеро маънї бошад ва баъзеро 

набошад ба сабаби он ки ба инфироди лафзї бошад ва баъзе љузвї бошад, аз 

лафзе раво бувад» [18, с. 122].  

Чунонки мебинем, назариядони мазбур чанд нуктаи м марбут ба 

радифро возеҳ таъкид кардааст. Аз ҷумлаи онҳо хостгоҳи радифро аз забон ва 

адаби форсии тоҷикӣ донистан, аз адабиёти мо ба адабиёти араб интиқол ёфтани 

он, пас аз қофия омадани радиф, вижагии токрорӣ доштани он, ба маънии шеър 

иртибот доштану надоштани радиф ва ғайра мебошад. 

 Радиф дар шеъри форсии тољикї ќофияро мукаммал сохта, таносуби 

комилро дар сохтори шеър ба вуљуд меоварад. Корбурди огоњонаи он мояи 

ифтихор ва тавонмандии шоир буда, майдони густардаро барои њунарнамої 

муњайё месозад. Агар дар корбурди радиф эътидоли њунарї риоят шавад, 

«њам чафту басти абётро муњкамтар ва мутмаинтар месозад ва њам њунари 

шоирро менамоёнад ва аз ин тариќ, шеърро инсиљом ва њаловати бештаре 

мебахшад» [114, с. 35]. Ба ин далел, шоирон њам корбурди радифро мояи 

ифтихор дониста, ба љанбаи њунарии он таъкид варзидаанд. Аз љумла, 

Хоќонии Шервонї «радиф шеъри маро омадї ба кор»-гўён наќши онро дар 

устуворї ва таносуби сохтории шеър таъкид кардааст [96, с. 121]. Ду аср аз ў 

баъдтар Лўкарї низ аз шеъри мураддафи хеш ифтихор карда гуфтааст: 

Соќї, бидењ он гулгуни ќарќафро, 

Ноёфта аз оташи газ тафро. 

Наздики амир Ањмади Мансур 

Бар кўшк бар ин шеъри мураддафро [22, с. 258-259]. 

 Дар њаќиќат, радиф яке аз унсурњои хосси шеъри форсии тољикї буда, 

аз љињати мусиќї, маънї ва аз назари таркибот ва маљозњои бадеъ ба шеър 

зебої ва моњияти њунарию маънавї мебахшад ва мояи бедории афкору 

андешањо ва ангезиши завќи салим мешавад. 

Абдуррањмони Љомї дар «Рисолаи ќофия» «бар сабили истиќлол»-и 

радиф «дар охири њама абёт» [35, с. 142] таъкид варзида, худ дар таљрибаи 

шеърияш дилнишинтарин ашъор, бахусус оњангноктарин ѓазалиёташро дар 
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шакли мураддаф сурудааст, ки дар фасли баъдӣ роҷеъ ба ин масъала баҳс 

сурат хоҳад гирифт. 

Агарчи дар ин ҷо имкони аз ин беш ба риштаи баҳс кашидани масъалаи 

радиф ва хостгоҳу таърифу нақши он дар шеъри шуаро ҳаст, вале ба таъбири он 

чиз ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест, ба ин қадар гуфта омад, иктифо намуда, 

натоиҷи бадастоамадоро баршуморӣ менамоем: 

1. Радиф аз унсурҳои вижаи шеъри тоҷикӣ арзёбӣ мегардад. Он пас аз 

қофия воқеъ гашта, вазифаи сохторию бадеию мусиқавии онро тақвият 

мебахшад. Ҳамчунин, радиф яклухтию ягонагиро дар шеър ба вуҷуд меорад ва 

маъниро таҳким мебахшаду мусалсалии мавзуъро таъмин месозад. 

2. Ба иттифоқи назариядонҳои аршади шеъри классикӣ, ки ин ҷо 

андешаҳои баъзе аз онҳо оварда шуд, радиф мутаваллиди адабиёти форсии 

тоҷикист ва мадњу хостгоҳи он ин адабиёт маҳсуб меёбад. 

3. Радиф ба сохтори умумии шеър аз ҷумла, ба маънӣ ва лафз иртиботи 

ногусастанӣ дорад ва корбурди ҳунарии он аз ҷониби шуаро бо ифтихор таъкид 

гардидааст. 

4. Мавлоно Ҷомӣ дар баробари донандаи хуби назарияи адабӣ буданаш ва 

ҳамчун суханвари мумтоз ҳамаи он назарияҳоро ба маҳорати комил дар амалия 

татбиқ карда, ҳиссаи муносиби худро дар такмили радифофаринии шеъри тоҷикӣ 

гузоштааст. 
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3. 2. Сохту таркиб ва ташаккулу таҳаввули радиф дар ғазалиёти 

Абдуррањмони Ҷомӣ 

 

Дар таърихи шеъри форсии тољикї радиф зинањои гуногуни тањаввул 

ва таназзулро тай кардааст, ки баёнгари тамоюлњои содаву табиї, њунарї ва 

њам пуртакаллуф дар корбурди ин унсури сохтории шеър мебошад. 

Таљрибаи шоирон дар тули таърихи ташаккул ва тањаввули шеъри форсии 

тољикї, аз љумла ѓазал, навоварон ва муќаллидони ин суннати шеъриро 

мушаххас сохта, басомади анвои радифњо ва тарзи корбурди онњоро дар 

сабкњову љараёнњои адабї нишон медињад ва њам маълум месозад, ки 

шоирон дар истифодаи ин унсури шеърї чї њадафе доштаанд. 

Ваќте ѓазалиёти Љомиро, ки миќдори онњо ба таъйиди А. Сатторзода 

«ба 1956-то мерасад» [155, с. 84], ќиёсан аз назар мегузаронем, маълум 

мешавад, ки, «ќариб нисфи ѓазалњои Љомї радиф доранд, ки ќисмати зиёди 

онњо бо зебої ва њамоњангї диќќатро љалб мекунад» [57, с. 369]. Баррасии 

ѓазалиёти шоир нишон медињад, ки дар таљрибаи радифандешии ў дар 

ибтидо радифњои сода, аз ќабили «аст», «буд» ва «шуд» нуфуз дошта, 

тадриљан шоир ба корбурди радифњои мураккаб ва гоње тулонї гароиш 

пайдо кардааст. Ин равиш ифодагари тањаввулоти навъи сохторї ва њам 

маъної дар истифодаи радиф дар ѓазалњои шоир мебошад. 

Радиф, ба назари мо, њељ гоњ Љомиро дар тули фаъолияти эљодияш дар 

вартаи танги интихоби калимот ќарор надодааст, балки барои шоире чун ў, 

ки ќудрати тахайюл ва нерўи сохтани тасвир ва баёни маонии тозаро дорад, 

равзанае будааст «барои халќи хаёлњои бадеъ ва тасвирњои тоза. Дар њаќиќат 

навъе илњом гирифтан аз вожањост ва шуруъ кардан ба шеър бо калима, 

чунон ки дар давраи љадид шоирони сюрреалист сурудани шеър аз роњи 

калимаро яке аз усули кори худ медонистанд, яъне ќабл аз он ки отифа ё 

андешаеро матрањ кунанд, аз калима оѓоз мекарданд» [96, с. 226]. 

Агар ѓазалиёти Љомиро аз назари мављудияти радиф ё набудани он 

баррасї кунем, фањмидан душвор нест, ки ќудрати офарандагии ў дар 

ѓазалњои мураддаф ошкортар аст, зеро ба мушоњидаи сањењи Шафеии 
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Кадканї, «ќофия ваќте озод бошад, навъи хаёлњо ва андешањое, ки тадоъї 

мешавад, њамон чизњое хоњад буд, ки шоирони пештар аз он ќофия тадоъї 

кардаанд. Масалан, агар «сењр»-ро як бор ба таври озод дар тадоъии шоир 

ќарор дињем ва як бор бо мањдудияте, ки дар радифи «печидаанд» ё 

«афшондаанд» вуљуд дорад, бегумон дар бештари маворид ќудрати 

тахайюли шоир дар мањдудаи «афшондаанд», масалан, тадоъии тозатар ва 

бадеътаре хоњад дошт» [96, с. 226]. 

Корбурди радиф дар ѓазалиёти Љомї ба равиши зикршудаи њунарї 

сурат гирифта, далел бар тахайюли тозаписанд ва навоварињои ў дар шаклу 

мундариља мебошад. Аз ин нигоњ, ваќте ѓазалиёти шоирро аз назар 

мегузаронем, тањаввулоти навъї ва корбурдии радиф назаррас аст. 

 

3.2.1. Анвои радиф дар ғазалиёти Абдуррањмони Ҷомӣ 

 

Тањлили ќиёсии ѓазалиёти Љомї нишон медињад, ки аз миќдори дар 

осори 8-љилдии шоир чопшуда 543-тои он ѓазалњои мураддаф њастанд. Дар 

ин миён, ќисмати бештари онњо радифњои феълї буда, боќимондаро 

ѓазалњои мураддафи исмї, сифатї, зарфї ва ѓайра  ташкил медињанд. 

Корбурди радифњои исмї ва феълии љолиб ва тоза барои Љомї василаи 

эљоди як ришта ташбењот ва истиораву киноёт шудааст, ки љанбаи маънавї 

ва зебоишиносии ѓазалро боло бурдааст. 

Њар як шеъри мураддаф, ба мушоњидаи дурусти Рустам Вањњобзода, 

«мисли як тафсири амалии калимањои радиф ва боз кардани ќабатњои 

маъноии онњо ба назар мерасад ва маъноњое, ки дар матнњои дигар ва 

њолатњои дигар ба тасаввур роњ намеёбад, дар радиф ба фазли мавќеияти 

хоси он ва фазои шоирона, ки њамеша аз ихтиёрот бархурдор аст, муяссар 

мегардад» [78, с. 132]. Ин равиши њунариро Љомї дар ѓазалњояш бо истифода 

аз радифњои кўтоњи феълї дунбол кардааст, ки аксаран иборатанд аз 

феълњои муайян, аз ќабили «буда, аст, шуд» ва шаклњои таркибии он ки аз 

љумла дар ѓазали зер корбаст шудааст: 
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Рўйи ту офтобро монад, 

Лаъли ту шањди нобро монад. 

Чун кушодї дањон ба ханда, лабат 

Дурљи дурри хушобро монад. 

Наргиси ту зи хоб нима шуда, 

Наргиси нимхобро монад. 

Пора-пора дилам бар оташи шавќ 

Порањои кабобро монад. 

Пеши лабташнагони роњи талаб 

Ваъдањоят саробро монад. 

Шуд гулистон китоби лутфу рухат 

З-он китоб интихобро монад. 

Хат бар он лаб хуш асту гирди заќан 

Раќами носавобро монад. 

Наќди ишќи туву дили вайрон 

Ганљу кунљи харобро монад. 

Назми Парвин чї равшан асту баланд, 

Шеъри Љомї љавобро монад! [28, с. 444]. 

Дар ин ѓазал сифату феъл таркиб сохтаанд, вале аз љињати маънї 

радифи хеле сода ва пурмаъниву муассиранд. 

         Чунонки ишора шуд, сохтори забонии радиф дар ѓазалњои Љомї 

гуногун буда, аз исм, феъл, сифат ва дигар њиссањои нутќ ба њам омадаанд.  

 

3.2.1.1. Радифҳои феълӣ дар ғазалиёти Абдуррањмони Ҷомӣ 

 

 Азбаски дар ташаккули фикр нақши феъл хеле бориз асту дар ҷумла ҷои 

устувор дорад, корбурдаш нисбат ба дигар воҳидҳои луғавию дастурии забон 

бағоят зиёд аст. Ин аст, ки дар ба вуҷуд омадани радиф, пеш аз ҳама феъл ва 

таркиботи феълӣ мусоидат кардааст ва ҷустуҷӯ кардани радифҳои бо ин унсури 

забонӣ сохташуда аз афзалиятҳои вижа бархурдор мебошад. Мавлоно Ҷомӣ ин 
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навъи радифро дар ғазалиёти худ бо дарки моҳият ва табиати забони тоҷикӣ 

ҳунармандона ба кор бурдааст, ки инҳоянд: «бохт, андохт, бисўхт, омўхт, рехт, 

гуфт, мегуфт, гирифт, рафт, баст, задааст, будааст, кардааст, набаст, 

надонист, мегирист, навишт, дошт, надошт, гузашт, гузошт, мебинамат, 

гирифтааст, нишаст, бинамуд, кард, карданд, накард, кунад, мекунад, 

накунад, намекунад, кунанд, кунед, омад, бозомад, наёмад, бурун ояд, барояд, 

фуруд ояд, дер меояд, пеш меояд, фурўд омада буд, бошад, шавад, кашад, 

мекашад, кашид, накашид, накшояд, равад, меравад, фитод, афтад, меафтад, 

намеафтод, монад, бимонд, намонд, мегардад, гардад, овард, бурд, барад, 

бибарад, мегўяд, мегўянд, зад, хезад, бархезад, дињад, медињад, мабод, 

гузарад, барзад, бигзарад, сохтанд, расад, расид, бастаанд, бигсаланд, рехтанд, 

дорад, гирад, тоза шуд, бинад, медамад, бичакад, мабанд, фурў хўрад, 

мехўрад, фурў резад, бисўзад» ва ѓайрањо. 

Радифи феълї дар тарзи нигориши Љомї дар роњи тањаввул ва таъкиди 

маънии дилхоњ василаи корое будааст. Намунањое аз радифњои феълї, ки дар 

зер наќл мешаванд, ин андешаро собит мекунанд: 

Соњибдиле, ки нарди вафо ошиќона бохт, 

Наќди ду кавн дар рањи ёри ягона бохт. 

Кўи фанову фаќр аљаб корхонаест, 

Хуш он ки њар чї дошт, дар ин корхона бохт…[28, с. 282]. 

Партави шамъи рухат акс бар афлок андохт, 

Ќурси хуршед шуду соя бар ин хок андохт. 

Барќе аз шаъшаъаи талъати рахшони ту љаст, 

Шуъла дар хирмани муште хасу хошок андохт… [28, с. 288]. 

Бар фалак дўш аз хурўши ман дили ахтар бисўхт, 

Шуълаи оњам чу парвона малакро пар бисўхт… 

Њар киро дил сўхтї, танњо на ўро сўхтї, 

Балки аз сўзи дилаш сад бедили дигар бисўхт…[28, с. 289]. 

Бар риёзи рухам муњаррири ашк, 

Ќиссаи дарди интизор навишт. 

Ќасди шуњрат набуд Љомиро, 
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К-ин њама назми обдор навишт. 

Бањри ањбоб бар сањифаи дањр, 

Нуктае чанд ёдгор навишт [28, с. 314]. 

Баски чашмони ту хуни халќи олам рехтанд, 

Пушта-пушта кушта дар кўи ту бар њам рехтанд. 

Сад њазорон сурат андар ќолиби њусну љамол, 

Рехтанд, аммо зи ту матбуътар кам рехтанд… 

Аз дили Љомї чї сон рўяд, гиёњи мардумї, 

Чун дар он вайрона тухми мењнату ѓам рехтанд [28, с. 483]. 

 

 Тавре ки мебинем, шоир радифҳои навъи мавриди назарро ба муҳтаво ва 

сохтори умумии каломи ҳунариаш якҷоя эҷод кардааст ва ҳеҷ кадомашон 

такаллуфию маснуъ набуда, онҳоро аз маънї ҷудо кардан аз имкон берун 

менамояд. Гузашта аз ин, ҳамаи радифҳои бакоррафта бори маънӣ мекашанд ва 

вазифаи муайянеро дар ин каломи ҳунарӣ иҷро намудаанд. Ин аз ҳунари 

соҳибсухан дарак медиҳад.  

 

3.2.1.2. Радифҳои исмӣ, масдарӣ, сифатӣ, ҷонишинӣ дар ғазалиёти 

Абдуррањмони Ҷомӣ 

 

 Дар зимни радифҳои феълӣ Мавлоно Ҷомӣ аз навъи дигари радоиф 

истифода кардааст, ки онҳо ба исму дигар воҳидҳои луғавӣ-дастурии забон 

мутааллиқанд. Маъмултарин номвожаҳоеро, ки шоир ба ҳайси радиф ба кор 

бурдааст, инҳоянд: «дил, гирењ, рўза, шиша, жола, бало, ёр, нон, Салмо, 

субњгоњ, коѓаз» ва ѓайра. 

       1. Намунањо аз ѓазалњое, ки Љомї дар онњо радифњои исмиро истифода 

кардааст: 

Дўстон, чанд кунам нола зи бемории дил? 

Кас гирифтор мабодо, ба гирифтории дил! 

Эй ки бар зории дил мекунї инкор, биё, 
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Гўш бар синаи ман нењ, бишунав, зории дил [29, с. 98]. 

То бастаї ба турраи анбарфишон гирењ, 

Ушшоќро фитода ба рагњои љон гирењ… 

То дид Љомї он гирањи зулф бар узор, 

Сад орзуст дар дили мискин аз он гирењ [29, 395]. 

 

Нашояд, эй мањи хуршедрух, туро рўза, 

Ки нест бар мању хуршед њељ љо рўза. 

Тани ту коњаду љони њазор сўхтадил, 

Макун – макун, ки набошад туро раво рўза... 

Чу нест бар шакараш дастрас туро, Љомї, 

Ба оби дидаву хуни љигар кушо рўза [29, 409]. 

.......2. Намунањо аз ѓазалњое, ки бо радифњои масдарии «ангехтан, дидан, 

кардан» ва ѓайра сохта шудаанд: 

Гарчи танг омад дил аз фикри мањол ангехтан, 

Њам ба васфи он дањон хоњам хаёл ангехтан... 

Љомї аз Хусрав њамегирад тариќи сўзу дард, 

Таври ў набвад хаёлоти Камол ангехтан [29, с. 302]. 

Зи наъли маркаби ту бар замин нишон дидан 

Хуљастатар, ки мањи нав бар осмон дидан. 

Ба шаб мањию ба рўз офтоб, чењра мапўш, 

Ки љуз ба рўи ту мушкил бувад љањон дидан... 

Чунон зи шавќи ту Љомї гудохт, к-аз дили ў 

Чу май зи љом хаёли лабат тавон дидан [29, с. 303]. 

Маро то кай зи куштан бим кардан? 

Хушо, пеши ту љон таслим кардан. 

Муаллим чун ту шўхеро надонист 

Ба љуз дарси љафо таълим кардан. 

Магў, Љомї кам аст аз хас дар ин роњ, 

Хасеро то кай ин таъзим кардан [29, с. 304]. 

......3. Радифњои сифатї: лазиз, муштоќ ва ѓайра. 
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Чанд намуна аз ѓазалњое, ки радифи онњо ба воситаи сифат сохта 

шудааст: 

Њеч нутќе зи каломи дањанат нест лазиз, 

Мевае пеши лабам чун заќанат нест лазиз. 

Нутќи тўтї, ки ба шаккарсуханї машњур аст, 

Бо вуљуди лаби шаккаршиканат нест лазиз... 

Шўри ишќ аст намак хони сухан Љомиро, 

Намак афзой, ки таъми суханат нест лазиз [28, с. 502]. 

Зињї, ба хоки дарат чашми хунфишон муштоќ, 

Ба лаб ту љониву ман бандаи ба љон муштоќ. 

Ту меравї зи љањону љањониён фориѓ, 

Ситода бар сари роњат љањон-љањон муштоќ... 

Ба хобгоњи сагонат кашид Љомї рахт, 

Чу он ѓариб, ки ояд ба хонумон муштоќ [29, с. 65]. 

.......4. Радифњои љонишинї: «туро, маро,моро варо, мо, шумо, хеш, ту, ўро» ва 

ѓайра. 

Намунаи радифњои љонишинї 

Гарчи њар рўзе зи сад рањ кам намебинам туро, 

Хун њамегирям, агар як дам намебинам туро [28, с. 150]. 

Бо ту як дам бахти бад њамдам намесозад маро, 

Бар њарими васли ту мањрам намесозад маро [28, с. 144]. 

Људої меканад бунёди моро, 

Худо бистонад аз вай доди моро [28, с. 145]. 

Он ки аз њалќаи зар гўш гарон аст ўро, 

Чї ѓам аз нолаи хунинљигарон аст ўро [28, с. 151]. 

Кист он мањ, ки даромад зи дари хилвати мо, 

Ки шуд аз акси рухаш нур њама зулмати мо [28, с. 152]. 

Муќоиса нишон медињад, ки навъњои радиф дар ѓазалиёти Љомї 

фаровон буда, онњо бо содагї ва бепироягї ба шеъри шоир њусн бахшидаанд 

ва бо унсурњои дигари байтњои ѓазал дарњам омехта, таносуби сохтории 

ѓазалро мустањкам сохтаанд. Дар тарзи нигориши Љомї такрори калимањои 
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радифшуда, њамової ва таносуби онњо, њамчунин зиддияти онњо гўшнавозу 

дилнавози соњибони завќ аст. 

 

3.2.1.3. Радифҳои маъмулӣ ва ғайриодӣ дар ғазалиёти Абдуррањмони Ҷомӣ 

 

Мутолиаи ғазалиёти Ҷомӣ нишон медиҳад, ки вай дар каломи ҳунариаш аз 

радифҳои маъмулию ғайримаъмулӣ фаровон истифода карда, маҳорати 

суханофаринии хешро дар эҷоди ин навъи радиф низ бармало сохтааст. 

Корбурди радифњои ѓайриодї ва маъмулї далели он аст, ки Љомї ба он 

гурўњи шоироне мансуб аст, ки навъњои зикршудаи радифро огоњона 

истифода карда, ба ин васила њудуд ва миќёси маъноиву њунарии онњоро 

вусъат бахшидааст. Шоири бузург дар ин равиш њам ба суннатњои даќиќи  

радифсозї содиќ будааст, њам тозакорињое дар замина дошта, вожањоеро ба 

кор гирифтааст, ки диќќати хонандаро бо муассирї ва хушнавоияшон љалб 

мекунанд. Бо маќсади ба вуљуд омадани гуногунрангї шоир аксаран аз 

вожањои маъмулї ва серистифода, аз ќабили «гўям, гирям, мегўям, кардем, 

нагирем» ва ѓайра њадафмандона истифода кардааст. 

Дар ин равиш корбурди таркибњои феълї низ дар тарзи радифсозии 

шоир мусиќизо ва таъсиргузор воќеъ шудааст. Масалан: 

Биё, эй ашк, то бар њоли зори хештан гирям, 

Чу шамъ аз мењнати шабњои тори хештан гирям. 

Надорам мењрубоне, то ба њоли ман кунад гиря, 

Њамон бењтар, ки худ бар њоли зори хештан гирям. 

Маро њам дар ѓарибї шўхчашме офати љон шуд, 

Нагўї, к-аз ѓами ёру диёри хештан гирям. 

Набошад дар бањорон дур аз абри чаман гиря, 

Ман он абрам, ки дур аз навбањори хештан гирям. 

Мадад фармо, бихон, эй дил, чу дар чашмам намонд обе, 

Ки хоњам имшаб аз њиљрони ёри хештан гирям. 

Зи њиљрон буд гиря бештар аз ваъдаи васлат, 

Кунун аз дарду доѓи интизори хештан гирям. 
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Магў, Љомї, нашояд гиря аз бедоди мањрўён, 

Ки ман чандин зи бахти хоксори хештан гирям [29, с. 231]. 

Илова ба он ки радифи ѓазал «хештан гирям» феъли том аст, бо бофти 

ѓазал, бо офаринишњои њунарї ва мусиќоии он ва њам мусаввитњову 

сомитњои такрор, муроот, назир, тазод ва маљоз таносуби комил дошта, 

њавоси хонандаро ба худ љалб менамояд. 

Камоли њунари шоирро дар ин ѓазал аввалан, корбурди огоњонаи 

радиф ва гуногунии он ошкор созад, аз дигар тараф, дар тарзи нигориши ў 

радиф љанбаи таъкид гирифта, такрори бештари калимањо сухани шоирро 

устувортар ва наѓмаи онро дилнишинтар сохтааст. 

Баъзан, дар ғазалиёти Мавлоно Абдуррањмони Ҷомӣ чунин ба назар 

мерасад, ки шоир аз истифодаи таркибу ибороти маъмулӣ дар сохтани радифҳои 

одї бурун омада, дар ин масир по фаротар ниҳода, радифҳои ѓайриодї ва 

ҷумлаиро эҷод кардааст.  

Навъи радифњои ѓайриодии љумлаї ва шабењи љумла дар ѓазалиёти 

Љомї наќш ва љойгоњи хос дошта, такрори онњо зарбу оњанг ва мусиќии 

ѓазалро таќвият мебахшанд. Ин навъи радифњо дар ѓазалиёти шоир фаровон 

буда, гоње чанд рукни арузиро ба њам меоранд. Мисол: 

Эй ба боло њамон, ки медонї, 

Ту гулї, мо њамон, ки медонї. 

Гар равї дар чаман, зи рашки ќадат 

Равад аз љо њамон, ки медонї. 

Бари ту симтобу андар сим 

Санги хоро њамон, ки медонї. 

Оњуи домљастаиву туро 

Зулф дар по њамон, ки медонї. 

Гули сурї киноят аз рухи туст, 

Мушки соро њамон, ки медонї. 

Сари зулфат шаби сиёњи ман аст, 

Рухи зебо њамон, ки медонї. 

Бо ту Љомї танест зинда ба љон, 
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Аз ту танњо њамон, ки медонї [29, с. 506]. 

Радифи ин ѓазал «њамон, ки медонї» аз ду рукни арузї ташкил ёфта, 

оњанг ва мазмуну маънии шеърро таќвият бахшидааст. Ба ифодаи даќиќтар, 

радиф дар ин ва дигар ѓазалњои Љомї наќши мусиќої ва савтї, вањдат 

бахшидан ба афкор ва тахаюлоти шоир, эљоди ягонагї байни сароянда ва 

хонанда, барљастасозии тасвир ва мазмунро дорад, ки то љое хусусияти хосси 

ѓазалњои шоирро ифода мекунад. 

 

 

3.2.2. Вижагиҳои бадеию ҳунарии радиф дар ғазалиёти  

Абдуррањмони Ҷомӣ 

Љомї зимни корбасти тамоми навъњои ёдшудаи радиф бо истифода аз 

зарфиятњои забонї, аз љумла эљоди маънои маљозї, киної ва истиории љадид 

дар таркиби калом њамаи хусусиятњои радифро ифода карда тавонистааст. 

Масалан, дар ѓазали зер вожаи «нагирям» ба унвони радиф илова ба ифодаи 

ранљи ќањрамони лирикї ба василаи ифшои њол, зимни барљаста кардани 

мазмун ва вањдат бахшидан ба афкор ва тахайюли худ, бо эљоди вањдат 

байни сароянда ва хонанда бо ин вожа ва ба вуљуд овардани наздикии 

дидорї ва шунидорї, мафњуми хос, яъне фољиаи људоии як инсонро аз 

гумкардаи худ ба сароњат таљассум намудааст. Илова бар ин, интихоби ин 

вожа ба унвони радиф муљиби тадоъии маъонии вожаи «нагирям» ва маънии 

маљозии он дар зењни хонанда ва офариниши мазмуни тоза шудааст. Инак, 

он ѓазал: 

Даме нагзарад, к-аз ѓамат хун нагирям, 

Зи васлат људо мондаам, чун нагирям? 

Чу афзун шавад дамбадам бе ту дардам, 

На мардам, агар њар дам афзун нагирям! 

Набинам ба тарфи чаман сарви нозе, 

Ки аз шавќи он ќадди мавзун нагирям. 

Наёрам гање сўи лаб љоми бода, 

Ки бар ёди он лаъли майгун нагирям! 
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Зи Лайлї маро њељ гањ ёд н-ояд, 

Ки бар мењнату дарди Маљнун нагирям. 

На хуни љигар монд, не оби дида, 

На аз беѓамї дон, ки акнун нагирям. 

Набинам гање гиряи зори Љомї, 

Ки аз дидаву дил бар ў хун нагирям [29, с. 227]. 

Дар ин замина, метавон гуфт, ки њунар ва таљрибаи шоирии Љомї дар 

корбурди радиф чанд нуктаи муњимро пеши назар меорад: 

а) радиф дар ѓазалњои Љомї на танњо мушкилофарин нест, балки 

тавонистааст, ба афзоиши зарфиятњои маъної низ ёрї расонад; 

б) Љомї дар сохтани радифњои таркибї тавонманд ва навовар аст; 

в) андешањои мањдудро оид ба радиф барњам мезанад. 

Шафеии Кадканї яке аз аломатњои таъсирбахшии радифро дар эљоди 

таъбироти хосси забони шеър, тавсиаи маљозњо ва истиорањо мебинад, ки 

њаќ аст [97, с. 142]. Чунин фазилати радиф дар ѓазалњои Љомї назаррас буда, 

шеъри ўро пурранг ва муассир кардааст. Ба унвони мисол, аз як ѓазали шоир 

чанд байтро иќтибос мекунем: 

 Бар фалак дўш аз хурўши ман дили ахтар бисўхт, 

 Шуълаи оњам чу парвона малакро пар бисўхт. 

 Равшанам шуд, к-аз чї рў Фарњод љо дар санг сохт, 

Хонаро аз оташи оњам чу бому дар бисўхт. 

Зоњид аз сўзи ѓамат лабхушку сўфї дидатар, 

Оњ, аз ин оташ, ки чун зад шуъла, хушку тар бисўхт. 

Воизи афсурда сўзи ошиќонро мункир аст, 

Хоњамаш рўзе зи барќи оњ бо минбар бисўхт. 

Њар киро дил сўхтї, танњо на ўро сўхтї, 

Балки аз сўзи дилаш сад бедили дигар бисўхт, 

Хоб чун ояд шаби њиљрон чунин, к- аз чашму дил, 

Шуд маро болин ба хун оѓуштаву бистар бисўхт, 

Љомї аз дарди људої њасби њоле менавишт, 

Аз ќалам оташ алам берун заду дафтар бисўхт [28, с. 289]. 
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 Ин ѓазал дорои њафт байт буда, назар ва андешаи тозаи шоирро ба 

воќеият ба сурати бадеъ ифода кардааст. Бо таваљљуњ ба абёти ѓазал пай 

бурдан душвор нест, ки Љомї аз њамнишинии радифи феълии «бисўхт» бо 

љузъњои дигари матни ѓазал таркибњо, кинояњо ва маљозњои бадеї падид 

овардааст, ки аввалан, ќудрати шоирии ўро дар офаридани маонї ва 

таркибњои хос собит мекунад, сониян, арзиш ва мавќеи радифро дар шеър 

бозгў менамояд. 

Љомї бо истифода аз радифи зикршудаи феълї (бисўхт) ба миќдоре 

таркиботи маљозї, истиорї ва киної офарида, имконе фароњам овардааст, 

ки хонанда бидуни таваљљуњ ба риоят нашудани вањдати маъноии радиф, 

онњоро ба осонї ва бегумон мепазирад. Љомї бо истифодаи ин радиф 

тавонистааст, ки илова ба маънои зоњирї хонандаро ба маънои маљозї ва 

киноии радифњои таркибї ошно созад. 

Љомї дар эљоди радиф монанди Хоќонї њанљоргурезї накардааст, 

балки яксонии маъноиро риоя намуда, ба василаи офариниши таркибњои 

истиорї, киної ва маљозї зебоии бештари шеърро таъмин кардааст. Ин 

таљрибаи мусбати Љомиро гароиши ў ба басомади анвои радиф ва тарзи 

корбурди онњо тањаввул бахшидааст, ки дар истифодаи навъњои феълии 

радиф чашмрас аст. Дар ин равиш, дар ѓазалиёти шоир гоње радиф 

паёмовару паёмрасон буда, аз нахустин байт мавзуи мавриди назари шоирро 

ба миён мегузорад. Масалан, радифи феълии «навишт» аз ѓазале, ки дар 

поин иќтибос мешавад, паёми шоирро мерасонад, ки таќозо ва дархост 

набуда (Ќасди шуњрат набуд Љомиро), андешаи отифии шоир новобаста ба 

замон онро ќарини хонанда месозад. Инак, он ѓазал: 

Ёр хатте, ки бар узор навишт, 

Юлиљул-лайлу фї-н-нањор навишт. 

Ва-з-зуњоро, ки возењаш рухи ўст, 

Сурат-ул-лайл бар канор навишт. 

Ба хати сабз васфи хатти рухаш 

Сабза бар тарфи лолазор навишт. 

Лаби ў пуршакар ба мушку гулоб 
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Марњами синаи фигор навишт. 

Бар риёзи рухам муњаррири ашк, 

Ќиссаи дарди интизор навишт. 

Ќасди шуњрат набуд Љомиро, 

К-ин њама назми обдор навишт. 

Бањри ањбоб бар сањифаи дањр 

Нуктае чанд ёдгор навишт [28, с. 314]. 

Радиф «яке аз наѓмањои бузурги шеър»-и Љомї буда, њељ гоњ дар 

ѓазалиёти ў «балои љони маонї ва эњсосоти шоир» [90, с. 138] нашудааст. 

Баръакс, њамаи навъњои радифе, ки шоир ба кор бурдааст, ѓазалњои ўро аз 

назари мусиќї, маъонї ва эљоди таркибњову маљозњои бадеъ тањаввул 

бахшидаанд. Радиф на фаќат ќофияи ѓазалњои Љомиро такмил додааст, 

балки ба онњо лутфу зебоии хосе ато кардааст. Дорои радиф будани 

бештарин њиссаи ѓазалњои шоир низ далели таваљљуњ ва гароиши ў ба ин 

унсури сохтории шеър аст. Барои он ки афзалияти ѓазалњои радифдори Љомї 

муайян шавад, ду ѓазалеро аз ў, ки яке бо радиф асту дигаре берадиф ин љо 

меоварем. Ѓазали аввал: 

Ѓам рухам зард мекунад, чї кунам? 

Нафасам сард мекунад, чї кунам? 

Њамчу ахтар шарори оњи маро, 

Осмонгард мекунад, чї кунам? 

Шуд танам хоку тундбоди фироќ,  

Хокро гард мекунад, чї кунам? 

Медињад љон дилам зи мастии ишќ, 

Май љавонмард мекунад, чї кунам? 

Мекашам дарднок нола зи дил, 

Дили ман дард мекунад, чї кунам? 

Бо дилам даври чарх њар чї зи љавр, 

Метавон кард, мекунад, чї кунам? 

Ёр фард асту банда Љомиро,  

Аз љањон фард мекунад, чї кунам! [29, с. 209]. 
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Ѓазали дувум: 

Эй туро чун ман ба њар вайронае девонае, 

Пеши моњи оразат шамъи фалак парвонае. 

Мењнати Яъќуб аз дарди дили ман шаммае, 

Ќиссаи Юсуф ба даври хубият афсонае. 

Наќди љону дил на бањри хеш мехоњем мо, 

Сарфи роњи туст, агар дорем дарвешонае. 

Гар ба холат даст бурдам, беш помолам макун, 

Мўри мискинро нашояд кушт бањри донае. 

Хонумон гар гашт вайрон, шукр, к-аз иќболи ишќ, 

Бар сари кўи бало дорем мењнатхонае. 

Бедилонро нест рањ дар ишратободи висол, 

Баъд аз ин мову фироќу гўшаи вайронае! 

Љомї аз як љуръаи љоми ѓамат бехуд фитод, 

Вой, агар соќии њиљрон пур дињад паймонае [29, с. 427]. 

Муќоиса нишон медињад, ки ѓазали аввалро радиф ѓаноманд карда, 

љанбаи мусиќияшро низ ќавї сохтааст, ки ин хусусият дар ѓазали дувуми 

берадиф, ба мушоњида намерасад. Њамчунин, радиф дар ѓазали аввал ба 

шоир барои баёни маонї ва таќвияти он ёрї карда, пањно ва умќи андешаро 

дар шеър вусъат бахшидааст. 

Агар радифи љумлаи «мекунад, чї кунам»? намебуд, дар бораи ѓам ва 

унсурњои тањрикбахши он ба ин умќу пањно андешидан барои шоир 

имконпазир набуд. Ба ифодаи Шафеии Кадканї, «ин нуктаи бисёр 

муњиммест дар баррасии тахайюлоти шоирони ѓазалсаро, ки аѓлаб аз 

сохтмони таркибии ќофия ва радиф кўмак мегиранд ва як силсила маъониро 

тадоъї мекунанд» [97, с. 141]. 

Анвои радиф дар ѓазалиёти Љомї аз љињати таркибњо ва маљозњои 

бадеъ низ љолиб буда, хусусияти тасвирии онро афзоиш додаанд. Эљоди ин 

гуна радифњо, ки аз таъбирњои хосси забон сохта шудаанд, таъсири маљозї 

ва истиории ѓазалро зиёд карда, ба он халлоќият ва созандагї бахшидааст. 

Ин њунари Љомї аз рањгузари интихоб ва коркарди радиф ба хубї ошкор 
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мешавад. Вале Љомї дар ин замина пойбанди љанбаи њиссї ва моддии хаёли 

шоиронаи худ будааст, ки тарзи интихоб ва нигориши ўро аз намояндагони 

сабки њиндї фарќ мекунонад [106, с. 26-41]. Чунончи, дар ѓазали зер њамин 

тарз риоят шудааст: 

 

Манам акнун ба сари кўи вафо хок шуда, 

Њар чї љуз ишќи ту, з-олоиши он пок шуда. 

Марњами реши касониву аз ин дард маро, 

Сина маљруњу дил афгору љигар чок шуда. 

Тез махрому бубин њар тарафе шефтае, 

Фитна бар ишваи он ќомати  чолок шуда 

Мункири ишќ машав, хоља, ки бадномии ишќ, 

Њама з-ин њарзараве чанд њаваснок шуда. 

Шуъла дар хўшаи Парвин задаву хирмани моњ, 

Шараре, к-аз дили гармам сўи афлок шуда. 

Чашми масти ту, ки медошт ба мардум назаре, 

Даври мо омада хунхораву бебок шуда. 

Њамъинон бо дигаронї, туву мискин Љомї 

Монда аз дур, диле бастаи фитрок шуда [29, с. 393]. 

Бе он ки масъалаи илтизоми радиф риоят карда шавад, шоир ба 

маънии маљозї ва њиссиву моддии хаёли шоиронаи худ диќќат дода, дар ин 

равиш сохтори радифро устувор ва таъсиргузор сохтааст, ки гувоњи 

њунармандии ўст. 

Дар боло ишорате ба сохтори феълии радифи ѓазалњои Љомї кардем, 

ки аз «аст», «буд», «шуд» ва амсоли он таркиб ёфта, ба асоси табиии сохтори 

забонии радифи ѓазалњои Љомї ишорат мекунад. Љомї бисёре аз 

ѓазалњояшро бо љузви «аст» (Туї, ки дарду ѓамат ёри ногузири ман аст), 

«буд» (Дї давлатам мусоиду иќбол банда буд) ва «шуд» (Чун бурид аз тан 

раги љон, оњи дил оњиста шуд) ва мисли онњо сохтааст, ки аз љумлаи 

радифњои содаву ибтидої буда, заминаи шифоњї ва суннатии таърихї 

доранд, ки заминагузораш таронањои омма будааст [116, с. 165-179]. 
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Ин равиши радифсозињои Љомї таъкид бар он дорад, ки радиф «ҳамин 

тариқ, ба таври ҷудонашаванда дар заминаи нутқи ифоданок ба вуҷуд омада, 

ба он ҳамчун чузъи мусоидати мутақобила дохил мешуд. Ва дар айни замон, 

он аз як навъ омезиши садо ва ритм иборат буд, ки  мазмуни махсусе дошт. 

Зеро он бевосита бо константа алоқаманд буда, ба туфайли ин ба вожаҳои 

қофиядор мазмуни махсус мебахшид. Мазмуннокии муосидати мутақобилаи 

шеър ва вожа дар ин ҷо бо возеҳияти хосса зоҳир мегардад» [163, с. 198]. 

Аз ин назар, сабаби таваљљуњи зиёди шоирони форс-тољик ба радиф ба 

сохтмони табиии забон вобаста мебошад, ки омилњои мусиќї ва 

забоншинохтї њаракатдињандаи он аст. Дар ин замина, Шафеии Кадканї 

бар ин назар аст, ки «аз он љо, ки калимоти форсї эъроб надорад, 

наметавонем њељ гуна кашиши савтї эљод кунем. Албатта, дар форсї андаке 

таваќќуф рўи њаракати ќабл аз равї мекунем, аммо ба ќадре нест, ки мусиќии 

ќофияро ишбоъ кунад. Ба њамин иллат аст, ки барои такмили ин мусиќї аз 

роњи дигар ки вуљуди радиф аст, истифода мешавад, то њуруфи муштараки 

поёни шеърро, ки яке-ду њарф бештар нест, фузунї бахшад ва мусиќии 

шеърро такмил кунад» [97, с. 136-137]. 

Ваќте ки сохтори радифро дар ѓазалиёти Љомї ба таври куллї арзёбї 

мекунем, њаќиќати ин масъала равшантар ба назар мерасад, яъне, наќши 

савтї ва мусиќоии радиф дар тарзи нигориши Љомї имтиёзи куллї дорад. Ба 

ифодаи дигар, шоир тавонистааст, ки бо истифода аз радиф робитаи низоми 

овоии калимањоро таъмин ва њамнавоии мутаносибро миёни унсурњои 

сохтории ѓазал барќарор кунад ва такмил бахшад. Пораи зер, ки аз як ѓазали 

Љомї иќтибос шуд, баёнгари њамин њадафи њунарии шоир буда, 

њунармандона анљом гирифтааст: 

Эй зи мушкин турраат дар њар диле банде дигар, 

Риштаи љонро ба њар мўи ту пайванде дигар. 

Зулфи ту, ё Раб, чї занљирест, к-аз савдои ў 

Њар замон девона мегардад хирадманде дигар... 

Чун рањад мискин дилам з-он љаъди хам дар хам, ки њаст 

Њар хаме сад њалќаву њар њалќае банде дигар. 
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Гар падар хуршеду модар моњ бошад, филмасал, 

Бар замин н-ояд ба хубї чун ту фарзанде дигар. 

То самоъи ќавли мутриб дод панди ман, њаким, 

Хуш намеояд, ки дорам гўш дар панде дигар. 

Муњтасиб савгандам аз май доду ањди гул расид, 

Вањ, ки мебояд шикастан боз савганде дигар. 

Дил гирифт аз хонаќањ, Љомї, рањи майхона гир, 

То паи маъшуќу май гирем як чанде дигар [28, с. 519]. 

Ваќте таркиби овоии иборањои «банде дигар, -пайванде дигар, -

хирадманде дигар, -банде дигар, -фарзанде дигар, -панде дигар, -савганде 

дигар» ва «чанде дигар»-ро тањлил мекунем ва зарбу оњанги ќофияву радифро 

андозагирї менамоем, яќин мешавад, ки он чи баъд аз «-де» барои такмили 

мусиќии шеър меояд, бояд радиф бошад. Ва Љомї тавонистааст, ки њамин 

корро њунармандона анљом дињад. 

Ин тамоюли њунариро дар эљоди радиф дар таљрибаи шоирии Љомї 

омили забоншинохтї низ такмил бахшидааст, ки ба корбурди огоњонаи 

радифњои феълї пайванд мехўрад. Дар ин равиш, калимањои ёридињандаи  

феълї, монанди «аст, буд, гашт, шуд» ва ѓайра сохтори феълии радифи 

ѓазалњои Љомиро шакл додаанд, ки аз љињати содагї ба тарзи радифсозии 

Рўдакї пайванд мехўранд. Чун намуна ѓазалеро аз Љомї иќтибос карда, 

баъдан таркиби сохтории ќофияву радифњои забтшударо низ меоварем. 

Инак, он ѓазал: 

Њилоли ид љустан кори ом аст, 

Њилоли иди хосон даври љом аст. 

Биё, соќї, ки имшаб тавбаи мо 

Зи май чун рўзаи фардо њаром аст. 

Барафрўз оташе дигар зи бода, 

Ки деги мо зи рўза нимхом аст 

Зи рўза рахна шуд айёми айшам, 

Хушо, ринде, ки айши ў мудом аст. 

Зи бас бењушию мастї надонам, 
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Ки моњи рўза дар олам кадом аст. 

Карам кун, як-ду љоми дигарам дењ, 

Ки аз ман то ба мастї як-ду гом аст. 

Ба майхона чу хок афтода Љомї, 

Ба бўйи љуръаи љоми кї ром аст? [28, с. 221]. 

Ва таркибњои ќофияву радифњои дигари дар ин ѓазал корбастшуда: 

«ом аст, љом аст, њаром аст, нимхом аст, мудом аст, кадом аст, гом аст, ром 

аст». 

Ин тарзи содаи корбасти радифњои содаи феълї ифодагари равиши 

таърихии ташаккули радиф дар эљодиёти шоир низ њаст, зеро чунин радифњо 

бештар дар «Фотињат-уш-шабоб» ба назар мерасанд. Минбаъд шеъри Љомї 

чун рў ба тањаввул ва такомул менињад ва ў мисли радифњои зикршуда, ки 

љанбаи аслї ва табиии эљодкорињои шоирро бозгў мекунанд, радифњои 

дигареро низ эљод мекунад, ки њам аз назари дастурї пурањаммиятанд, њам 

аз љињати њифз ва такмили мусиќии ќофия муассир њастанд. Ба тариќи 

намуна, порањое аз ѓазалњои Љомиро интихобан наќл мекунем, ки дар онњо 

радифњои феълї истифода шудаанд: 

Соњибдиле, ки нарди вафо ошиќона бохт, 

Наќди ду кавн дар рањи ёри ягона бохт. 

Кўи фанову фаќр аљаб корхонаест, 

Хуш он, ки њар чї дошт, дар ин корхона бохт [28, с. 282]. 

Ѓамат рўзи маро расми шаб омўхт, 

Диламро тобу љонамро таб омўхт... 

Наљўяд љуз шароби лаъл Љомї, 

Аз он дам, к-аз лабат ин машраб омўхт [28, с. 290]. 

Омад хазони умру маро гуна зард кард, 

Бар хотирам њавои гулу сабза сард кард... 

Ѓарра машав, ки хоља ба некї ситоядат, 

Бадмардии замона туро некмард кард... 

Љомї, чу нест маънии рангин њасудро, 

Тазйини шеъри худ ба зару лољвард кард [28, с. 358]. 
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Тањлили муќоисавї нишон медињад, ки батадриљ сохтори радиф дар 

эљодиёти шоир, аз љумла дар ѓазалиёти ў тањаввул ёфта, аз марњалаи сода ба 

мураккаб мерасад ва гоње ниме аз мисраъро ишѓол мекунад. Корбурди 

фаровони радифњои исмї, феълї, љонишинї ва ѓайра далели тањаввули 

сохтори радиф дар ѓазалњои Љомї мебошад, ки бо намунањои он дар боло 

шинос шудем. 

Тадриљан, дар ѓазалиёти шоир зиёд шудани навъи радифњо низ далели 

тањаввули сохтории радиф аст, ки гоње навъњои мураккаб, маснуї ва исмиро 

ба њам меоварад. Ин навъи радифњо дар ѓазалњои шоир ба миќдор низ зиёд 

шуда, наздик ба 50 радифи исмї, бо радифи феълии мураккаб ва 30 радифи 

љонишиниро дар бар мегиранд. 

Њарчанд он хусусиятеро, ки дар ѓазалњои баъзе аз пешиниёни Љомї, 

бахусус, Саноиву Хоќониву Мавлавї мебинем, бо он вусъат дар ѓазалиёти 

Љомї ба назар намерасад, вале таѓйиру тањаввули сохтории ѓазал дар тарзи ў 

ошкор аст. Аз љумла, радифњое, ки ќабл аз Љомї дар ашъори шоирон кам ба 

назар мерасиданд, тадриљан дар ѓазалњои Љомї афзалият пайдо мекунанд, 

мисли: «шудааст, фурсат аст, гирифтааст, бирафт, гирифт, шикаст, намуда, 

дигар» ва ѓайра аз ин ќабил буда, радифњои васфї низ дар ѓазалњои Љомї 

тадриљан мавќеъ пайдо мекунанд, ки «сўхта, баста, ороста, рафта» ва ѓайра 

мебошанд. 

Дар њаќиќат дар ќиёс бо пешгузаштагонаш ѓазалњои Љомї давраи 

аввали «ављи бозї бо радиф»-ро инъикос карда, шоир тавонистааст, ки дар 

ин замина аз уњдаи адои фикр ва баёни мазмунњои љолиб низ барояд. Дар ин 

равиш бо корбурди исм Љомї дар сохтани радифњои таркибї муваффаќ 

будааст. Мисол: «гул, лаб аст, бадан аст, араб аст, ноёб аст, фурсат аст, набот 

аст, ид аст, зар аст, муяссар аст, пиндор аст, оламафрўз аст, навхез аст, амал 

аст, ѓам аст, ом аст, равшан аст, љон аст, осон аст, њаросон аст, тињидастон 

аст, дин аст, мањ аст» ва ѓайра, ки баёнгари хусусияти навъии радифи 

ѓазалњои шоир аст. 

Дигар аз хусусиятњои муњимми радиф дар ѓазалњои Љомї наќши 

мусиќиву савтї доштани он буда, дар ин замина радиф ба афкор ва 
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тахайюлоти шоир вањдати комил мебахшад ва мафњумњову таркиботи тозаро 

ба вуљуд меоварад. Њамчунин ин тарзи коркарди радиф байни сароянда ва 

хонанда ягонагї эљод карда, тасвир ва мазмуну муњтаворо барљаста месозад 

ва таносуби комиле миёни дидану шунидан созмон медињад. Љомї њангоми 

истифода аз коркардњои зикршудаи радиф ва ќолабњои забонї маънињои 

моддї, њиссї, маљозї, киної ва истиории тозаро дар бофти сохтори каломии 

ѓазал љой дода, вањдати маъної ва њунарии онро таъмин намудааст. 

Ѓазали «Биё, эй ашк, то бар њоли зори хештан гирям», ки дар боло ёд 

шуд, ба њамин усул эљод шуда, радифи «хештан гирям» таносуби комили 

сохтори мундариљавї ва шаклии онро ба вуљуд овардааст. Мазмуни 

фољиавии ѓазал ба василаи тасвир ва ќофия, бахусус радифи хушоњанг 

барљаста карда шудааст, ки ба афкор ва тахайюлоти шоир вањдат мебахшад.  

Радифи таркибии «хештан гирям» бо эљоди вањдат миёни хонандаву 

сароянда ќаробати дидорї ва шунидориро эњё мекунад, ки ифодагари 

хусусияти хоси сохтори радиф дар ѓазалиёти Љомї мебошад. Интихоби 

таркиби радифсозии «хештан гирям» маънии њиссї ва гоње маљозии ин 

калимаро ифода карда, зењниёти хонанда ва шунавандаро тањрик мебахшад 

ва хонандаро барои шинохти мазмуни тоза омода мекунад. 

Дар ин замина мавридњои зерро метавон њамчун намуна бо мисол зикр 

кард: 

Надорам мењрубоне, то ба њоли ман кунад гиря, 

Њамон бењтар, ки худ бар њоли зори хештан гирям [29, с. 231]. 

Дар ин байт ва баъзе байтњои дигари ѓазал вожаи «гиря» дар мисраи 

ќаблї такрор шуда, мазмуни њиссї ва моддии шеър ба воситаи радиф 

таќвият ёфтааст, ки моњияти инсонии андешаи шоир дар ин ѓазал хонанда, 

сароянда ва шунавандаро сахт гирифтор медорад. Ин радиф пас аз таркиб бо 

вожаи «хештан» дар мењвари њамнишинї бо иборањо ва таркибњои феълї 

маънии тоза ва муассирро ба вуљуд овардааст. Ин навъи радиф дар ѓазалиёти 

Љомї зиёд буда, чанд намунаашро дар поин зикр мекунем: 

1. Гил кардан: омехтан, якљо кардан. 

2. Манзил кардан: ба хок супурдан: 
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Хоки кўяшро пас аз куштан ба хунам гил кунед, 

Хонае созеду љонамро дар ў манзил кунед [28, с. 381]. 

3. Котил кардан: аз љониби касе ба ќатл  расонидан: 

Чун бирезад хуни ман, ин бас дият, к-аз баъди ќатл, 

Гоњ-гоње нисбати хунам ба он ќотил кунед [28, с. 381]. 

4. Бисмил кардан: куштан, сар буридан: 

Њайф бошад хуни ман дар гарданаш, бањри Худо, 

Пеш аз он дам, к-ў кашад ханљар, маро бисмил кунед [28, с. 381]. 

5. Фикри дил кардан: ѓамхорї кардан, дар фикри касе ё чизе будан: 

Тан агар бемор шуд, бар сар маёредам табиб, 

Эй азизон, кори тан сањл аст, фикри дил кунед [28, 381]. 

6. Парда њоил кардан: бастани пеши чизе: 

Ман надорам тоќати дидору ў тоби назар, 

Пеши рўяш пардае, бањри Худо, њоил кунед [28, с. 381]. 

7. Тадбири давои дарди бењосил кардан: кинояи дарди бедаво, киноя ба 

дарде, ки ангезанда ё омиле надорад: 

Нест пеши ањли дил дарде зи бедардї батар, 

Чанд тадбири давои дарди бењосил кунед [28, с. 381]. 

8. Бо љуръае лояъќил (бехабар) кардан: киноя аз бехабарї: 

Чанд дарди сар кашад Љомї зи гуфтугўи аќл? 

Эй њарифон, бозаш аз як љуръа лояъќил кунед [28, с. 381]. 

Дар заминаи тањлили ќиёсии њамин ѓазал метавон гуфт, ки таљрибаи 

шеърии Љомї шомили никоти зер аст: нахуст ин ки радиф дар ѓазали шоир 

на фаќат мушкилофар нест, балки ба афзоиши зарфияти маъноии шеър ёрї 

кардааст; дигар ин ки тавонмандии шоирро дар таркибсозї нишон додааст, 

ки на ба њар шоир даст медињад; нињоят, баъд аз вуљуди радиф василаи воќеї 

ва муассири вањдати лафзї, маъної ва умуман сохтории ѓазал мебошад. 

Яке аз наќшњои радиф дар ѓазалиёти Љомї таъсирест, ки дар эљоди 

таъбироти хоси забони шеър ва вусъат додани маънии маљозаи калимаву 

иборањо ба назар мерасад. Љомї ин тарзи коркарди радифро фаровон 
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истифода карда, ки бештаринашон ба василаи таркибњои феълї сохта 

шудаанд. Ба унвони мисол, ѓазали зер иќтибос мешавад: 

То кай он шўх маро бинаду нодида кунад, 

Бишнавад нолаи зори ману нашнида кунад? 

Чун бигирям бари ў фош, зи ман пинњонї 

Дар раќибон нигарад, хандаи дуздида кунад. 

Бар замине, ки шавад дида нишони ќадамаш, 

Њар кї ањли назар, он љо ќадам аз дида кунад. 

Ман надорам гилае з-он кулаи шоназада, 

Њар чї бо ман кунад, он турраи жўлида кунад. 

Бархарошида дилам, гў, магузар, з-он ки мабод, 

К-аш хароши дили ман пой харошида кунад. 

Пардаи зоњиди солус барандохта бод, 

Бо бутон чанд назарбозии пўшида кунад? 

Љомї, аз ёри писандида чї ранљї, њошо, 

К-он писандида ба љуз кори писандида кунад [28, с. 372].  

Ин навъи радифсозї, ки дар ѓазалиёти шоир зиёд ба назар мерасад, 

далели он аст, ки Љомї аз њамнишинии радифи феълии «кунад» бо љузъњои 

дигари шеър таркиботи гуногунмаънї сохта, ки аз як тараф гувоњи ќудрати 

шоирии ўст ва аз сўе дигар, наќш ва љойгоњи радифро дар сохтори шеър 

собит месозад. Ин тарзи корбурди радиф дар таљрибаи шеърии Љомї таъкид 

бар он дорад, ки радиф дар сохтори шеър хусусан ѓазал, «бо тамоми 

муҳиммияташ дар шеър, дар бофтаи воқеии шоирона берун аз шеър вуҷуд 

надорад» [106, с. 99]. 

Њамин тариќ, метавон гуфт, ки радиф дар шеъри асили тољикї, аз 

љумла ѓазалиёти Љомї танњо њодисаи «графикї ва ової» [106, с. 73] набуда, 

балки ба таъбири Ю.М. Лотман хусусияти «семантикї» [107, с. 61] низ дорад, 

зеро хусусияти асосии сохторї ва мундариљавии ѓазалњои Љомї мањз ба 

воситаи радиф ба камол ва нуктаи нињої мерасад, ки ифодагари бадеият ва 

зебоињои њунарии ѓазали шоир низ њаст. Чунонки ба мушоњида мерасад, 

Љомї бо бањрагирї аз радифи зикршудаи феълї (кунад), тавонистааст, њашт 
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навъи таркиби маљозї созад. Шоир дар ин равиш, вањдати маъноии радифро 

риоят карда, маъно ва мазмуни ѓазалро вусъат бахшидааст. Ин таљриба 

гувоњи он аст, ки корбурди радиф на фаќат шоире, чун Љомиро мањдуд 

накардааст, балки сабаби зебої ва тавсиаи забони шеъри ў низ гардидааст. 

Истифодаи Љомї аз таркибњои феълї ё љумлаи феълї пањлуи дигари 

њунари ўро дар корбурди радиф нишон медињад. Дар ѓазале, ки бо мисраи 

«Дўш дар базми гадо шоњ фуруд омада буд» сар мешавад, њамнишинии 

радифи феълии «фуруд омада буд» бо дигар љузъњои ѓазал таркибот, маљозот 

ва киноёти бадеъ ба вуљуд оварда, ки дар љадвали зер нишон дода шудаанд: 

Шумораи байтњо Таркиб Маънї ва шарњи он 

Мисраи аввалу дувум Шоњ фуруд омада буд 

Моњ фуруд омада буд 

њаќиќати хоксориро 

намудан, расидани 

бузурге ба мањфили 

поинињо 

Мисраи чорум Гоњ фуруд омада буд хоксорї 

Мисраи шашум Ногоњ фуруд омада 

буд 

Воќеияти муњол, ки 

анљом гирифта 

Мисраи њаштум Њавохоњ фуруд омада 

буд 

Ба хоњиши худ ба љое ё 

касе расидан 

Мисраи дањум   Роњ фуруд омада буд Рехтани ашк 

Мисраи дувоздањум Оњ фуруд омада буд Дуо кардан 

Мисраи чањордањум Кўтоњ фуруд омада буд Њиммат ва ѓурурро аз 

даст додан [28, 403]. 

 

Ин гуна радифњои феълї моро мутаваљљењи ин нукта месозад, ки Љомї 

бо тозакорињои њунарияш дар корбурди радиф мисли баъзе аз шоирони 

дигар вањдати маъноии ѓазалро аз миён набурда, балки љомеияти маъноии 

онро њифз намудааст, ки натиљаи тавонмандии ўст. 

Дар заминаи тањлилњои боло метавон ба ин натиља расид, ки радиф дар 

корбурди Љомї, бахусус дар ѓазалиёти ў калимаест, ки пеш аз ќофия омада, 

аксаран дорои як маънї мебошад ва гоњ-гоње љузве аз лафзе дигар ба шумор 
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омада, дар бофти калом маънои маљозї, истиорї ва киноии тоза ба вуљуд 

меоварад, ки гувоњи тавонмандї ва њунарписандии шоири бузург мебошад. 

 Радиф дар ѓазалњои Љомї дорои маънї ва њавзаи лафзии хос буда, 

дар бофти калом маънои маљозї ё худ киноиеро падид меоварад. Ба ифодаи 

даќиќтаре, Љомї дар эљоди ѓазал ба радиф ањаммияти фаровоне дода, 90 дар 

сади ѓазалњояшро бо радиф гуфтааст. Дар ин миён, радифњои љумлаї, феълї, 

номї ва таркибї дар тарзи нигориши ў љойгоњи хос дошта, шоири тавоно дар 

офариниши радиф илова ба таъмини зебоињои калом, мазмунњои тозаро низ 

њадафи эљодї ќарор додааст, ки аз афзалиятњои усули корбурди ѓазал дар 

тарзи нигориши ў мебошад. 

 Љомї дар корбурди радиф равиш ва таваљљуњи хос доштааст, ки 

њиссаи бештари ѓазалњояшро бо радиф сурудани ў бар ин далел аст. 

Радифњои феълї дар истифодаи шоир афзалият дошта, хусусияти тарзи 

нигориши ўро муайян кардаанд, ки марбут ба маънисозї ва таќвияти ѓояи 

ѓазал мешавад. Ў дар офариниши радиф мисли Хоќонї ба њанљоргурезињои 

маъної гароиш надошта, балки бо истифода аз радифњои гуногунтаркиб 

радифњои киної, истиорї ва маљозие ба вуљуд овардааст, ки як таркиби 

радиф маънињои гуногунро ифода кардааст. 

 Љомї дар таљрибаи шоирияш дар корбурди радиф њамеша 

эътидолро риоят ва радифро бо њадаф истифода кардааст ва ба ин васила 

њам таносуби сохтории ѓазалро такмил бахшидааст, њам њунари худро 

намуда, таъсири ѓазалашро бештар кардааст. 
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ХУЛОСА 

 

 Бар асоси таҳқиқ ва арзёбии масъалаи нақши қофия ва радиф дар ғазалиёти 

Ҷомӣ, ки паҳлуҳои дигари ин мавзуъ, аз ҷумла моҳияти назариёти Абдурраҳмони 

Ҷомӣ оид ба нақш ва ҷойгоҳи қофияву радиф дар шеър, мавқеи қофия ва радиф 

дар ғазалиёти шоир, зинаҳои такмили онҳо, сохти қофия ва унсурҳои шаклсози 

онро дар бар мегирад, метавон чанд нуктаро ба тариқи хулоса баён намуд. 

1. Абдурраҳмони Ҷомӣ назариёти ҷомеашро оид ба моҳияти шеър, бахусус 

қофия ва радиф ва нақшу ҷойгоҳи ҳунарии онҳо дар сохтори каломи манзум, 

нахуст дар шеъру манзумаҳояш, сониян дар «Рисолаи қофия» ба таври мухтасар 

иброз намудааст. Дар осори илмӣ ва рисолаҳои ҷудогонааш низ дар боби нақши 

шеъру шоир дар зиндагӣ ва мавқеи қофияву радиф дар сохтори мусиқоиву 

зебоишинохтии шеър андешаҳояшро ба таври мушаххас баён доштааст [4-М]. 

2.  Назариёти адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар бораи шеър ва унсурҳои 

сохтории он қофияву радиф зери таъсири андешаҳои назарӣ ва равишҳои амалии 

шоирон ва донишмандони соҳа ташаккул ва таҳаввул ёфта, ҳадафаш тозакорӣ ва 

ислоҳу таҳзиби сухан будааст. Тафовути назари ӯ аз пешгузаштагонаш дар ин 

аст, ки вай мутаваҷҷеҳи моддаву мазмун ва сурати ҳунариву сохтории шеър буда, 

ба ҷанбаи нафсонии он кам таваҷҷуҳ доштааст. Равиши хоси дидгоҳҳои назарии 

ӯро дар шинохти шеър ва нақши қофияву радиф дар он ҷанбаи амалии 

андешаҳояш шакл додаанд, ки формулааш чунин аст: вазн «хилъати ноз», қофия 

«нақшу нигор» ва радиф «халхол»-и он мебошад. Ба ин тартиб, Ҷомӣ таносуби 

комили сохтории шеър, шаклу мундариҷа ва тасвирро омили бақои шеър 

медонад. Назари ӯ оид ба ин масъала ҳам дар шеъраш ва ҳам дар рисолаҳояш, 

бахусус «Рисолаи қофия», ба таври ҷомеъ ифода шудааст [3-М]. 

3. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар қатори дигар унсурҳои шеър қофияву радифро 

ҷузъҳои асосии сохтории шеър дониста, дар «Ҳафт авранг», «Силсилат-уз-заҳаб», 

«Туҳфат-ул-Аҳрор» ва «Субҳат-ул-аброр» диди хосашро оид ба ин мавзуъ баён 

кардааст. Вай дар ин осораш бештар мутаваҷҷеҳи ҳамоҳангӣ, тавозун ва 

мушобиҳати савтии қофия ва радиф буда, онҳоро омили ангезандаи хаёли 
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шоирона медонад, ки таъкид бар ҷанбаи ҳунарӣ ва зебоишинохтии қофияву 

радиф дорад. Ба ифодаи дигар, Ҷомӣ хусусиятҳои маънавӣ, ҳунарӣ ва 

зебоишинохтии қофияву радифро омили бақои шеър таъбир мекунад [3-М]. 

4. Назариёти Абдурраҳмони Ҷомиро дар бораи қофияву радиф «Рисолаи 

қофия» такмил мебахшад. Ин рисола қоидаҳои марбут ба қофия ва радифро ба 

тариқи мухтасар фаро гирифта, арзиши назарӣ ва амалӣ дорад. Рисола ба сифати 

дастури таълим таълиф шуда, ҷиҳати фарқкунандаи он аз осори ҳамсонаш дар 

мухтасарбаёнӣ ва ҳадафгирии андешаҳои муаллиф аст [4-М]. 

5. Назариёти Абдурраҳмони Ҷомӣ дар бораи қофия ва радиф, зинаҳои 

ташаккул ва таҳаввули онҳо ҳам назарӣ ва ҳам таърихист. Арзёбиҳои ӯ дар бораи 

ҳаракатҳову ҳуруфи қофия, навъҳо, қисматҳо ва уюби он даставвал хусусиятҳо ва 

қонунмандиҳои сохтории қофияро дар шеъри форсии тоҷикӣ муайян карда, сипас 

равишҳои мақбул ва номақбули корбурди онро дар таҷрибаи шоирон ошкор 

месозад, ки арзиши назарӣ ва амалӣ дорад. Дар ин замина, Ҷомӣ тафовутҳои 

таърихии ҳарфи қайд ва таъсис, мутаҳаррик будани ҳарфи васл ва дар ашъори 

Аҷам наомадани қофияи мутаковисро бо мисолҳо нишон дода, ба ин васила 

тафовутҳои таърихӣ ва забонии онҳоро мушаххас намудааст [3-М]. 

6. Истифодаи қофия дар ғазалҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ, пеш аз ҳама, 

ҳадафи ғоявию мундариҷавӣ дошта, ба таносуб ва ваҳдати комили шаклу 

мундариҷа мусоидат намудааст. Шоир дар ғазалиёташ бештар сохти қофияҳои 

пуркорбурд, машҳур ва ҳуруфи нарму равони маъмул истифода карда, ба ин 

васила ҷанбаи маъноӣ ва савтии ғазалро тақвият бахшидааст. Ин тарзи қофиясозӣ 

дар ғазалҳои шоир ҷойгоҳи хос дошта, сабаби нармии калом ва таъкиди маънавии 

он мегардад. Омили аслии таъсирбахш дар ин тарзи қофияандешии 

Абдурраҳмони Ҷомӣ корбурди сомитҳои (ҳамсадо) нарму равон мебошанд. 

Ҳамчунин истифодаи қофияи такрор низ дар тарзи нигориши Ҷомӣ василаи 

такмили қофия буда, ҳунари мазмунсозии шоирро такмил бахшидааст. Шоир дар 

такрори қофия асосан, аз калимаҳое, ки маъниҳои мухталиф доранд, истифода 

кардааст, ки такрори қофия дар таҷрибаи шоирии Ҷомӣ, пеш аз ҳама, бо баёни 

ҳунарӣ рабт дошта, шоир ба ин васила аз имконоти маъноии вожаҳо 
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ҳунармандона истифода кардааст. Ин таҷриба гувоҳи он аст, ки қофия ҳамеша 

таҳти фармони шоир буда, василаи такмил ва қавӣ сохтани сохтори ғазал ва 

таносуби комили мундариҷавию шаклии он гардидааст. Вожаи қофиясозро Ҷомӣ 

танҳо бо ҳадафи густардани сухан ва эҷоди тасвирҳову маъниҳои тоза интихоб ва 

корбаст кардааст [1-М]. 

7.  Сохти қофия ва унсурҳои шаклсози он дар ғазалиёти Абдурраҳмони 

Ҷомӣ сода ва суннатӣ буда, тобеи низоми назарии забонҳои форсии тоҷикӣ ва 

арабӣ мебошад. Аз ин ҷиҳат, қофия дар корбурди шоир нақши сохторӣ дошта, 

воситаи эҷод, тақвияти ҳамоҳангӣ, тавозуни шакливу маънавӣ, ташхиси воҳидҳо 

ва анвои шеър, ваҳдатбахшӣ ба афкор, мазмунсозӣ, таносуби унсурҳои сохторӣ 

ва ёрӣ дар ҳифзи сохтори воҳиди шеър мебошад [5-М]. 

8. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ғазалиёташ вобаста ба талаботи жанри ғазал, 

хусусияти экспрессивӣ ва тарзи адои он қофияандешӣ карда, мувофиқи талаботи 

шеъри ғиноӣ аз истифодаи ҳуруфи душворталаффуз дар сохтани қофия парҳез 

кардааст. Таҳлилҳои қиёсӣ нишон медиҳанд, ки Ҷомӣ бештар ба интихоб ва 

корбурди ҷузвҳои қофияи савтиёташ ғанӣ, аз қабили «-ор, -он, -ар, -о» такя карда, 

дар интихоби қофия озодии мутлақ доштааст. Корбурди ҷузвҳои гуногуни қофия 

барои шоир аввалан, ҳадафи ҳунарӣ дошта, сониян, ҳамчун унсури мазмунсоз ва 

вазни сохтори композитсионии ғазалро тавсиа ва такмил додааст. Дар ин замина, 

ҷузвҳои  қофиясози «-ам, -ед, -ан, -о, -ох, -оз, -аб, -иб, -от, -ишт, -аш, -ят, -ор, -оҷ, 

-ох, -ид, -ад, -яд, -ар, -ез, -ас, -ос, -аш, -ок, -шам, -ораш, -нам, -ан, -инам, -ат, -от, -

астӣ, -еҳ, -оҳе, -ас, -аб, -анд, -ӯянд» ва  ғайра дар ташаккул ва таҳаввули шаклу 

мундариҷаи ғазалҳои шоир нақши муассир доштаанд. Сохтҳои қофия, аз ҷумла «-

ола, -ил, -ол» ҳамчунин пасвандҳои феълсоз ба тарзи нигориши шоир латофат ва 

равонӣ бахшидаанд, ки ифодагари маҳорати ӯ дар интихоб ва корбасти ин унсури 

сохтории шеър аст [3-М]. 

9. Истифодаи мусаввити баланд (садоноки дароз) ва пас аз равӣ замири 

ғоиб (бандакҷонишини шахси сеюм / дар қофия ғазалҳои Ҷомиро саршор аз 

оҳангу зебоӣ сохта, вазифаи зарбу оҳангсозиро низ бар уҳда гирифтаанд. Ҳамин 

тамоюли ҳунарӣ шоирро дар интихоб ва корбурди ҳарфу ҳаракот низ муваффақ 
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кардааст. Дар ғазалиёти ӯ барои сохтани қофия ба ҷуз ҳарфҳои з (ظ), ч (چ ), з (ذ ) 

ва ж (ژ) дигар ҳамаи ҳарфҳои алифбои форсии тоҷикӣ истифода шудаанд. 

Таносуби истифодаи онҳо нисбат ба -р (94), -н (90), -о (44), -м (32), -д (28),  -л 

(20), -б (24), -ҳ (18), -ш (14) ва –-з (12) мавридро ташкил медиҳад [1-М]. 

10. Дар тарзи нигориш ва андешаи адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ қофия 

заминаи таърихӣ ва сохтории хос дошта, сохти он бо табиати забони тоҷикӣ 

махсусиятҳои овоӣ ва суннатҳои баргузидаи сохтории он пайванди 

ҷудоношаванда дорад. Дар ташаккул ва таҳаввули хусусиятҳои ҳунарии 

ғазалиёти шоир нақши тарзи ҷойгиршавӣ, сохти қофия, таркиби овозӣ, ҳадафи 

мусиқоӣ, нишонаҳои сарфиву наҳвӣ ва зарбу оҳанг муассир буда, ин омил ба 

сохтори шаклӣ ва мундариҷавии ғазал камоли ҳунарӣ ато кардааст. Радиф аз 

вижагиҳои ғазали Абдурраҳмони Ҷомӣ буда, имконоти ҳунарии шоирро дар 

интихоб ва корбасти он муайян мекунад. Радиф дар ғазалҳои шоир қофияро 

такмил дода, таносуби комилро дар сохтори ғазал ба вуҷуд меоварад. Шоир, чун 

Саъдию Ҳофиз, аз зумраи шоиронест, ки дар истифодаи радиф дар ғазал мавқеи 

хоси назариву амалӣ дошта, дар ин самт ба ҳеҷ гуна такаллуф ва суратгароӣ роҳ 

надодааст. Аз ин назар, радиф низ мисли қофия дар ғазалҳои шоир арзиши 

ҳунарӣ дошта, бо гуногунрангӣ ва вусъати сохториву маъноӣ имтиёз дорад [1-М]. 

11.  Радиф низ аз вижагиҳои сохтори ғазалҳои Ҷомӣ буда, имконоти 

ҳунарии шоирро дар интихоб ва корбасти он муайян мекунад. Радиф дар ғазалҳои 

шоир қофияро такмил дода, таносуби комилро дар сохтори ғазал ба вуҷуд 

меоварад. Таҳлил ва арзёбии миқдори ғазалиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ, ки 1956 

ададро ташкил медиҳад, нишон дод, ки қариб нисфи онҳо радиф дошта, зебоӣ ва 

оҳангнокӣ аз вижагиҳои онҳост. Ҷомӣ дар таҷрибаи шоирияш сароғоз ба 

корбурди радифҳои сода, аз қабили «-аст, -буд, ва -шуд» эътибор дода, тадриҷан 

бо истифодаи радифҳои мураккаб, гоҳе тулонӣ, сохтори ғазалро такмил додааст. 

Ин равиш на фақат омили таҳаввулоти сохтории ғазал гардидааст, балки ҷанбаи 

маъноии онро низ вусъат бахшида амиқ кардааст [2-М]. 

12. Ташаккул ва таҳаввулоти навъӣ ва корбурдии радиф аз хусусиятҳои 

тарзи радифандешии шоир буда, аз ҷиҳати миқдор низ ғазалҳои радифдор қобили 
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таваҷҷуҳ аст ва шумораи онҳо ба 543 адад мерасад. Аз ин қисмат, бештарини 

онҳо радифҳои феълӣ буда, боқиро радифҳои исмӣ, сифатӣ, ҷонишинӣ, зарфӣ ва 

ғайра ташкил медиҳанд. Корбурди ин навъи радифҳо барои Абдурраҳмони Ҷомӣ 

василаи эҷоди як ришта ташбеҳот, истиораву киноёт, ба ифодаи дигар такмили 

хусусияти балоғии ғазал аст [6-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

 

1. Аз омӯзиши мавод ва масоили мавриди баҳси диссертатсия бармеояд, 

ки он нахустин пажӯҳиши фарогир ва монографӣ доир ба қофияву радиф ва 

нақшу мақоми онҳо дар ғазалиёти  Абдуррраҳмони Ҷомӣ мебошад. Оиди 

қофияву радиф дар ғазалиёти шоир дар адабиётшиносӣ ва шарқшиносии тоҷик 

то ҳол таҳқиқоти мукаммале сурат нагирифтааст. 

2. Ҳудуди баҳси Абдурраҳмони Ҷомӣ оид ба шеър ва унсурҳои сохтории 

он доираи васеътареро фаро гирифта, дар бораи ҳақиқати шеър, ҷанбаҳои 

ҳунарӣ ва унсурҳои сохториву сабкии он баҳс мекунад. Дар ин равиш, ӯ 

назариёташро ҳам дар осори бадеӣ, аз ҷумла шеъру достонҳояш ва ҳам дар 

«Рисолаи қофия» ва дигар таълифоти ҳамонанд баён кардааст. 

3. Абдурраҳмони Ҷомӣ «Рисолаи қофия»-ро бо усули хоси назарӣ таълиф 

карда, дидгоҳҳои амалии ӯро низ оид ба қофияву радиф ва тарзи корбурди 

онҳо дар бар мегирад. Рисола аз муқаддима, панҷ фасл ва хотима иборат буда, 

нахуст муаллиф мафҳуми қофияро шарҳ медиҳад ва баъд дар бораи ҳуруфи 

қофия, ҳаракатҳо, хусусияти сохтории онҳо, ҳудуди қофия, ба истилоҳи 

муаллиф «синоат, навъҳо ва уюби қофия» ва қисматҳои он маълумоти 

мухтасарро бо зикри мисолҳо ва таҳлили амалӣ меоварад. 

4. Масъалаи алоқамандии қофия бо навъҳои шеъри форсии тоҷикӣ, аз 

ҷумла ғазал дар таҷрибаи шоирии Абдурраҳмони Ҷомӣ ифодагари хусусиятҳои 

хосси ҳунари шоирии ӯ мебошад. Ғазалиёти шоир аз ҷиҳати мундариҷаву 

сохтор тозагиҳо дошта, ин хусусият дар кашфи мазмун, тарзи нигориш ва 

сохтори шеър, ки қофия ҷузъе аз он аст, равшан зоҳир мешавад. Ҳама гуна 

матлаберо, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ғазалиёташ «бофте ошиқона ва 

андӯҳгинона» додааст, ба сохтори ғазал, аз ҷумла қофияву радиф низ пайванд 

мехӯрад. Ба ифодаи дигар, дар ғазалиёти Ҷомӣ он таркиби мундариҷа, ки 

хусусияти хоси шеърро ташкил медиҳад, аз қофия ибтидо гирифта, нақши ин 
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унсури сохторӣ дар такмили мундариҷа, ғоя ва таркиби мусиқоиву сабки 

нигориш бузург мебошад. 

5. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар қофияандешӣ ба нақши мусиқоии қофия 

эътибори хос дода, илова ба риояти қофияи аслӣ, дар ғазалҳояш ба қофияи 

дарунӣ (миёни мисраъҳо) низ диққати хос додааст. Ба ин равиш, сабки ӯ 

имтиёз дошта, ин корро бо мақсади боло бурдани таъсири маънавӣ ва ҳиссии 

ғазал ҳунармандона анҷом додааст. Қофияи дарунӣ, мизони муштараки 

калимаҳои қофияшавандаро таъмин кардааст, ки омили тавлиди мусиқии 

бештар дар ғазал шуда, аз ҷиҳати маънавӣ онро лаззатбахштар сохтааст. Аз ин 

ҷиҳат, таносуби тарҳҳои овоии аҷзои байт бо қофия дар қофияандешии Ҷомӣ 

василаи такмили ҷанбаи маънавӣ ва мусиқоии ғазал аст. 

6. Абдурраҳмони Ҷомӣ ба ҷуз радифҳои исмию феълӣ дар ғазалиёташ аз 

навъҳои масдарӣ, сифатӣ, ҷонишинӣ, ғайриодӣ ва маъмулӣ, таркибҳои феълӣ, 

ҷумлаӣ ва шабеҳи ҷумла ҳунармандона истифода карда, бо истифода аз 

зарфиятҳои забонӣ, аз ҷумла эҷоди маънои маҷозӣ, киноӣ ва истиории тоза 

ҷанбаи ҳунарӣ ва маънавии ғазалро такмил бахшидааст. Дар ин маврид радиф 

ҳам василаи ифшои ҳол ва ормони шоирона буда, омили барҷаста сохтани 

мазмун ва ваҳдат бахшидан ба афкор ва тахайюли шоирона мебошад. Ба ин 

тартиб, радиф дар ғазалҳои Ҷомӣ сохтори ҳунарӣ ва зарфиятҳои маъноиро 

такмил бахшида, шоир дар корбурди радифҳои таркибӣ тавонманд ва навовар 

аст, ки ин таҷрибаи ӯ андешаҳои маҳдудро оид ба радиф ва радифандешӣ аз 

байн мебарад. 

7. Таҷрибаи Абдурраҳмони Ҷомӣ дар корбурди радиф собит месозад, ки 

радиф барои ӯ мушкилофар набуда, нахуст зарфияти маъноии ғазалро вусъат 

бахшидааст, сониян тавонмандии ӯро дар таркибсозӣ нишон дода, ниҳоят, баъд 

аз қофия радиф дар такмили ваҳдати лафзӣ, маъноӣ ва умуман хусусиятҳои 

сохтории ғазал василаи муассире будааст. 
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