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МУҚАДДИМА 

 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Вақте манзараи умумии адабиёти араб ва 

арабизабон ба силки тасвир кашида мешавад, аён мегардад, ки шеъри арабӣ дар 

асрҳои X-XI рӯ ба таназзул ниҳода, доираи вусъаташ маҳдуд гардидааст. Бо ин 

ҳама, дар ин садаҳо шоирони забардасте ба майдони адабиёт ворид гардиданд, ки 

бо услуби шевову сабки матин, маъниофариву қудрати баланди эҷоди ашъор 

шуҳрати тамом пайдо карданд. Аз зумраи чунин шоирон Ибни Румӣ (ваф. 

283/900), Буҳтурӣ (ваф. 286/903), Абутаййиби Мутанаббӣ (ваф. 354/966), 

Абуфироси Ҳамдонӣ (ваф. 357/969) ва дигарон мебошанд. Дар ибтидои садаи 

ёздаҳум асри «тиллоӣ»-и шеър бо вафоти Шарифи Разӣ (406/1016) ва шогирдаш 

Меҳёри Дайламӣ (428/1038) хотима ёфт. Аммо дар нимаи аввали садаи мазкур 

зуҳури баъзе аз шоирон, ба мисли Абуалои Мааррӣ (449/1057) ҷамъбасти воқеии 

шоирони бузурги арабисаро маҳсуб мешавад. Гузашта аз ин, аз миёни мардуми 

форсизабон чеҳраҳои адабие низ арзи ҳастӣ намуданд, ки комилан ба арабигӯӣ 

машғул буданд ва ба унвони намояндагони адабиёти арабӣ шуҳрат пайдо 

карданд. Аз ин ҷост, ки садаҳои XI-XII бо зиндагӣ ва эҷоди шоирони бузурги 

арабисарои эронинажод, аз қабили Абумузаффари Абевардӣ (ваф. 507/1113), 

Туғроии Исфаҳонӣ (ваф. 515/1121), Носиҳуддини Арраҷонӣ (ваф. 544/1150) ва 

дигарон мумтоз гардидааст. 

Яке аз чеҳраҳои дурахшони адабиёти арабизабони ин аҳд Абумузаффари 

Абевардӣ ба шумор меравад. Зиндагии Абевардӣ ба нимаи дуюми садаи XI ва 

ибтидои садаи XII рост меояд. Абевардӣ дар канори фаъолияти сиёсӣ аз зумраи 

олимону адибони маъруфи аҳди хеш маҳсуб меёбад, ки бо сабку услуби шевои 

хеш дар ҷаҳони шеъру шоирӣ ҷойгоҳи хосро ишғол намудааст. Афзун бар ин, ин 

шоири соҳибмактаб бо ашъори пурғанои худ, ки аз девони сегонаи ашъор – 

«Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва «Ваҷдиёт» фароҳам омадааст, шуҳратманд гардидааст.  

Дар адабиётшиносии муосири тоҷик то кунун рӯзгору осори ин адиби 

баркамол ба сифати таҳқиқи ҷудогона омӯхта нашудааст. Пажуҳиши амиқи 
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масъала дар бозгӯӣ ва кушодани ҷанбаҳои гуногуни таърихи адабиёти араб ва 

форсу тоҷик созгор хоҳад буд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Омӯзиши зиндагинома ва мероси маънавии 

Абумузаффари Абевардӣ дар адабиётшиносии муосири ҷаҳон, бахусус 

адабпажӯҳии арабӣ, форсӣ ва аврупоӣ, барканор намондааст. Аз ҷустуҷӯҳо дар 

заминаи мавзуи мавриди назар чунин ба назар мерасад, ки таваҷҷуҳ ба 

Абумузаффари Абевардӣ дар ду самт сурат пазируфтааст: 

Якум, омӯзиш ва ишораҳо ба шарҳи ҳолу осори адиб ҳангоми тадқиқу 

баррасии таърихи ислом, пажуҳиши адабиёти арабии садаҳои XI-XII, вазъи 

сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию фарҳангии замони Салҷуқиён, омӯзиши адабиёти 

аҳди ҷангҳои салибӣ. Ин гуфтаро аксари таҳқиқоти ҷомеи шарқшиносони 

аврупоӣ, аз қабили Э. Браун, К. Ҳуарт, Ф. Эте, Р.А. Николсон ва дигарон собит 

менамоянд. 

Дуюм, баробар бо рӯзгор, фаъолияти гуногунҷабҳа ва осори илмӣ, девони 

сегонаи ашъор – «Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва «Ваҷдиёт»-и Абумузаффари Абевардӣ 

диққати олимону мутарҷимони зиёдро ба худ ҷалб намудааст. Муҳаққиқи олмонӣ 

– Карл Броккелман ба омӯзиши мухтасари рӯзгори шоир пардохта, дар ин замина 

маълумоти нусхаҳои хаттии осори шоир ва шарҳҳои онро матраҳ кардааст [137-

V, 30-32]. 

Баъзе аз муҳаққиқони аврупоӣ ба ашъори ҷудогонаи Абевардӣ таваҷҷуҳи 

вижа зоҳир карда, дар баробари тарҷума ба таҳқиқи онҳо низ пардохтаанд. 

Мисоли равшани он тарҷума ва пажуҳиши қасидаи «Ал-Қудс» мебошад, ки 

вобаста ба ҷангҳои салибӣ суруда шуда, диққати бисёре аз донишмандони Ғарбро 

ба худ ҷалб намудааст. 

Нахустин тарҷумаи қасидаи «Ал-Қудс»-ро ба забони англисӣ Ҷ. Д. Карлайл 

ба анҷом расонида, ки он аввалин маротиба соли 1796, баъдан соли 1810 дар 

асари В. Клаустон таҳти унвони «Намунаҳои назми арабӣ» дар шумори ашъори 

Иброҳим ибни Адҳам, Антара, Сайфуддавла, Туғроӣ ва дигарон оварда шудааст 

[169, 148]. 



5 
 

Дар оғози асри XX Клемент Ҳуарт дар асари худ «Таърихи адабиёти араб» 

мухтасари шарҳи ҳоли Абумузаффари Абевардиро ҷой дода, дар хусуси шуҳрати 

шоир, асарҳои таърихии ӯ ва қисматҳои девонаш маълумот меорад [176, 108]. 

Олими итолиёвӣ Франческо Габриэлли зимни таҳқиқи ҳарбҳои салибӣ дар 

китоби худ «Таърихнигорони араб оид ба ҳуруби салибӣ» қасидаи «Ал-Қудс»-ро 

ба забони итолиёвӣ тарҷума ва ба ин асар ворид намудааст [92, 17; 171, 7].. 

 Донишманди амрикоӣ Тамар Боядҷиён дар асари «Рисои шаҳр: 

Байтулмуқаддас дар манотиқи баҳри Миёназамин дар асрҳои миёна» арзиши 

адабию таърихии қасидаи мазкурро мавриди омӯзиш қарор додааст [165, 51-72]. 

Илми шарқшиносии рус низ ба масъалаҳои вобаста ба зиндагию эҷодиёти 

Абевардӣ таваҷҷуҳ намуда, аз ҷумла, муҳаққиқ В.М. Бейлис зимни таҳқиқи 

адабиёти аҳди Салҷуқиён Абевардиро ҳамчун арбоби давлатӣ ва шоири 

забардасти ин давра муаррифӣ кардааст [82, 101]. 

Нуктаҳои асосии зиндагинома ва осори Абумузаффари Абевардӣ дар нақду 

суханварии арабӣ ҷойгоҳи хос дошта, дар самтҳои зерин ҷараён гирифтааст:  

1. Таҳқиқи рӯзгору фаъолияти эҷодии шоир ва дар заминаи он интишор 

сохтани мақолаҳо. Дар саргаҳи ин муҳаққиқон Шайх Алӣ ат-Тантовӣ қарор 

дорад. Нахустин маротиба бо кӯшиши ӯ аз аҳли илму адаб даъват ба амал оварда 

шуд, ки ҳаштсадсолагии вафоти шоир ҷашн гирифта шавад. Даъвати ӯ аз ҷониби 

донишманди маъруфи эронӣ Аббос Иқбол хуш пазируфта шуд ва бад-ин васила 

силсилаи мақолаҳо роҷеъ ба рӯзгору осори шоир мунташир гардиданд. Аз ҷумла, 

соли 1941 дар Миср мақолаи Абдулваҳҳоби Аззом дар маҷаллаи «Ар-Рисола» 

зери унвони «Абумузаффар Ал-Абивардӣ шоир-ул-араб фи-л-қарни-л-хомис» ба 

табъ расид [134]. 

2. Омӯзиши амиқи зиндагиномаю эҷодиёти Абевардӣ ва дар робита ба он 

мунташир намудани рисолаҳои илмӣ ва асарҳои ҷудогона. Дар пайвастагӣ ба 

таҳқиқоти муҷази анҷомёфта муҳаққиқони дигар низ ба омӯзиши рӯзгору 

фаъолияти эҷодии шоир диққати махсус зоҳир намуданд. Аз зумраи онҳо 

муҳаққиқи мисрӣ Мамдуҳ Ҳаққӣ мебошад, ки дар сатҳи илмӣ ба пажуҳиши 

амиқи рӯзгори шоир пардохт, ки баъдан дар шакли китоби алоҳида зери унвони 
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«Ал-Абивардӣ: мумассил-ул-қарни-л-хомис фӣ барлумони-л-фикри-л-арабӣ» 

интишор гардид [156]. Сипас Алӣ Ҷаводи Тоҳир дар китоби «Аш-Шиър-ул-арабӣ 

фи-л-Ироқ ва билоди-л-Аҷам» зиндагиномаю эҷодиёти Абевардиро мавриди 

омӯзиш қарор дода, зимни он ба бисёр нусхаҳои хаттӣ истинод варзида ва 

ҳамчунин матни дарозеро аз дастхати «Зод-ур-рифоқ» ба қайд овардааст [152, 

135]. 

Дар Миср Умар Ал-Асъад рӯзгору фаъолияти эҷодии шоирро ба таври 

мухтасар омӯхта, мақолаи «Ал-Мутанаббӣ ас-сағир»-ро ба табъ расонид, ки 

баъдан дар шакли китобчаи алоҳида низ мунташир гардид [130, 101-116]. 

Таҳқиқи мазкур хусусияти омӯзиши умумиро касб карда, дар заминаи таҳқиқи 

девони шоир тавлид гардидааст. 

 Дар пайгирӣ аз ин, соли 1980 дар Бағдод пажуҳиши Нурӣ Шокир Ал-

Олусӣ дар шинохти рӯзгору эҷодиёти Абевардӣ мавсум ба «Ал-Абивардӣ – 

ҳаётуҳу, диросатуҳу фӣ шиъриҳи-л-қавмӣ» рӯи чоп омад [146]. 

3. Бо мурури вақт солҳои ҳафтодуми садаи бист дар кишварҳои араб 

донишмандоне ба майдони таҳқиқ ворид гардиданд, ки бевосита ба омӯзишу 

нашри девони Абевардӣ машғул шуданд. Аммо бояд зикр кард, ки таваҷҷуҳ ба 

девони Абевардӣ хеле барвақт оғоз шуда буд. Чунончи, соли 1862 дар Миср 

маҷмуаи ашъори шоир дар шакли чопи сангӣ интишор гардида буд. Баъдан соли 

1900 дар Байрут таҳти назари Абдулбосит Ал-Унсӣ девони шоир дар шакли 

мағлут бо ашъори шоири дигари араб Ал-Ғаззӣ ба табъ расид [9]. Таҳқиқи девони 

шоир аз ҷониби Умар Ал-Асъад сурат гирифта, соли 1974-1975 дар Димишқ ба 

чоп расонида шуд [8]. 

 4. Дар канори омӯзиши амиқи рӯзгору осори Абевардӣ зимни нигориши 

таърихи адабиёти араб низ бархе аз муҳаққиқон, аз қабили Шавқӣ Зайф [161, 5, 

600-604], Умар Фаррух [153, 3, 216] дар фаслҳои алоҳида роҷеъ ба паҳлӯҳои 

мухталифи зиндагии шоир ва эҷодиёти ӯ ахбори арзишманде баён доштаанд.  

 Аммо пажуҳишгарони араб, ки ҷиҳати шинохти адабиёти араб кори илмӣ 

анҷом дода, махсусан адабиёти аҳди Салҷуқиёнро муаррифӣ намудаанд, зикри 

шоирро умуман фаромӯш кардаанд. Мисоли равшани чунин пажуҳишҳо китоби 
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«Ҳавла-л-адаб фӣ аҳди-с-Салҷуқӣ»-и Муҳаммад Алтунҷӣ [135, 292] маҳсуб 

меёбад. 

Донишмандони эронӣ низ дар китобҳои марбут ба таърихи адабиёт ва 

мақолаҳои ҷудогона оид ба арзишу аҳамияти эҷодиёти Абумузаффари Абевардӣ 

изҳори назар кардаанд. Аз зумраи онҳо Забеҳуллоҳи Сафо мебошад, ки зимни 

шарҳи аҳволу осори суханварон аз миёнаи асри панҷум то оғози қарни ҳафтуми 

ҳиҷрӣ, дар зерфасли «Тозигӯёни Эрон» ба таври мухтасар дар радифи шоирони 

дигари арабисаро доир ба рӯзгору эҷодиёти Абумузаффари Абевардӣ маълумот 

медиҳад [150, 1037-1039]. 

Мақолаҳои Фотеҳинажоди Иноятуллоҳ ҳам ҷолиби диққат буда, паҳлӯҳои 

мухталифи муаллафоти шоирро аз лиҳози мақом ва аҳаммияти онҳо дар таърихи 

адабиёти араб дар бар мегиранд [154]. 

Гарчанде нусхаҳои гуногуни девони Абевардӣ дар Эрон нашр шудааст, 

аммо ба таври густурда рисола ё китобе оид ба ҳаёту фаъолияти Абевардӣ ба 

забони форсӣ таълиф нагаштааст. 

Бояд таъкид дошт, ки дар адабиётшиносӣ ва шарқшиносии тоҷик то имрӯз 

доир ба зиндагиномаю мероси адабии Абумузаффари Абевардӣ тадқиқоте 

комиле ба сомон нарасидааст. Аз ин рӯ, дар рисолаи мазкур бо ҷустуҷӯ, 

гирдоварӣ, омӯзиш ва таҳлили ҳаматарафаи манобеи аслӣ оид ба ҳувияти 

таърихӣ ва адабию ҳунарии Абумузаффари Абевардӣ тадқиқот анҷом дода 

шудааст.  

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои таҳқиқ бо 

барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ робитаи зич дорад. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқи 

илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши муҳим бозида метавонад. 

Мавзуи диссертатсияи мазкур ба яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

кафедраи филолгияи араби МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Б. Ғафуров» тааллуқ дорад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

 

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии таълифи рисола таҳқиқи рӯзгору осор ва 

фаъолияти гуногунҷабҳаи донишманду шоири забардасти арабизабони садаҳои 

ХI-ХII Абумузаффари Абевардӣ, баррасиву таъйини арзиши адабии девони 

сегонаи ашъор – «Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва «Ваҷдиёт»-и ӯ мебошад. Ҳамчунин, 

кӯшиш бар он рафта, то ҷойгоҳи ӯ дар назму насри арабизабони аҳди Салҷуқиён, 

таъсири эҷодиёти ӯ ба раванди ташаккули адабиёти арабизабони форсу тоҷики 

замонаш ва қарнҳои мобаъд мавриди омӯзиш қарор гирад. 

Вазифаҳои таҳқиқ. Омӯзиши ҳамаҷонибаи масъалаҳои зерин мақсади 

навиштани рисолаи илмиро равшан менамоянд: 

– баррасии мухтасар дар муҳити адабии давр ва ташаккули ҳунару 

истеъдоди Абумузаффари Абевардӣ; 

– таҳлили ахбори сарчашмаҳои адабию таърихӣ ва пажуҳишҳои илмӣ роҷеъ 

ба ҳасби ҳоли адиб ва мақоми шоир; 

– баррасии мухтассоти осори илмии суханвар; 

– омӯзиши таркиби девони шоир, таъйини арзиши адабӣ ва мулоҳизаҳо доир 

ба нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои девони Абумузаффари Абевардӣ; 

– баррасии муҳтаво ва мавзуи девони ашъори шоир; 

–  шарҳу тавзеҳи арзиши адабии қасидаи дар рисои Байтулмуқаддас 

нигоштаи шоир аз дидгоҳи донишмандони гузашта ва имрӯза; 

–  мақоми падидаҳои фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ дар эҷодиёти Абумузаффари 

Абевардӣ. 

Объекти таҳқиқ. Назму насри арабизабони аҳди Салҷуқиён ва раванди 

ташаккули адабиёти арабизабони форсу тоҷики ин давра. 

Предмети таҳқиқ. Зиндагинома вафаъолияти эҷодии Абумузаффари 

Абевардӣ, девони шоир. 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Асосҳои назариявии диссертатсия ба 

дастовардҳо ва усулҳои таҳқиқии олимони ватаниву хориҷӣ, чун В. В. Бартолд, Е. 

Э. Бертелс, И. Ю. Крачковский, К. Броккелман, Э. Браун, Забеҳуллоҳ Сафо, 
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Ризозода Шафақ, Расул Ҳодизода, Худоӣ Шарифов, Абдуманнони Насриддин, 

Носирҷон Салимӣ, Абдушукури Абдусаттор, Тоҷиддин Мардонӣ, Низомиддин 

Зоҳидӣ, Умеда Ғаффорова, Фахриддин Насриддинов, Марҳабо Раҷабова ва 

дигарон бунёд ёфтааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Асоси методологии диссертатсияро 

принсипи таҳлили муқоисавӣ-таърихӣ ва эҳсоӣ-статистикӣ фароҳам овардааст. 

Дар зимни таҳлили сохтор ва таркиби девон бошад, аз усули таҳлилӣ-сохторӣ 

истифода шуд. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Дар ҷараёни таҳқиқ девони сегонаи ӯ – «Ироқиёт», 

«Наҷдиёт» ва «Ваҷдиёт» ҳамчун сарчашмаи аслӣ ба кор гирифта шуд. Ба шумори 

муҳимтарин сарчашмаҳои таҳқиқ инчунин тазкираҳои адабӣ ва маъхазҳои 

адабию таърихӣ ва ҷуғрофии арабӣ, аз қабили «Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-

аср»-и Имодуддини Исфаҳонӣ,»ал-Ансоб-ул-муттафиқа»-и Ибни Тоҳири 

Мақдисӣ, «Муъҷам-ус-сафар»-и Абутоҳири Силафӣ, «ал-Ансоб»-и Абусаъди 

Самъонӣ, «ал-Мунтазам»-и Ибни Ҷавзӣ, «ал-Комил»-и Ибни Асир, «Иршод-ул-

ариб фӣ маърифати-л-адиб» ё худ «Муъҷам-ул-удабо» ва «Муъҷам-ул-булдон»-и 

Ёқути Ҳамавӣ, «Инбоҳ-ур-рувот» ва «Муҳаммадун мин аш-шуаро»-и 

Ҷамолуддини Қифтӣ, «Вафаёт-ул-аъён»-и Ибни Халликон, «ал-Мухтасар фӣ 

ахбори-л-башар»-и Муаййиди Абулфидо, «Сийар аълом ан-нубало», «Таърих-ул-

ислом», «Дувал-ул-ислом» ва «ал-Ибар»-и Шамсуддини Заҳабӣ, «ал-Вофӣ би-л-

вафаёт»-и Салоҳуддини Сафадӣ, «Табақот-уш-шофеъияти-л-кубро»-и Тоҷуддини 

Субкӣ, «Миръот-ул-ҷинон»-и Абумуҳаммади Ёфеъӣ, «ал-Бидоя ва-н-ниҳоя»-и 

Ибни Касир, «Уюн-ут-таворих»-и Муҳаммад ибни Шокири Кутубӣ, «Шазарот-уз-

заҳаб»-и Ибни Имоди Ҳанбалӣ, «Буғят-ул-вуъот фӣ табақоти-л-луғавиййин ва-н-

нуҳот»-и Ҷалолуддини Суйутӣ ва сарчашмаҳои дигар шомил шудаанд.  

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия бори нахуст нуктаҳои асосии 

зиндагинома ва эҷодиёти Абумузаффари Абевардӣ, ҷойгоҳи осори ӯ дар адабиёти 

арабизабон, фаъолияту мавқеи суханвар дар дастгоҳи ҳукумати Салҷуқиён, 

таъсири авзои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва адабӣ ба ташаккули ҷаҳонбинии ӯ, 

афкору андешаҳои муҳаққиқони асримиёнагӣ вобаста ба арзиши назму насри 



10 
 

адиб, мундариҷаи девони сегонаи шоир – «Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва «Ваҷдиёт», 

таъсири шеъри ӯ ба ҷараёни шаклгирии адабиёти арабизабони форсу тоҷик 

мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. 

Дар рисола таваҷҷуҳ ба он зоҳир шудааст, ки сохтори мавзуӣ ва муҳтавои 

девони шоир ба таври мукаммал мавриди омӯзиш қарор дода шуда, ҳамчунин 

дараҷаи корбурди муарработ муайян карда шавад. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Омӯзиши паҳлуҳои гуногуни зиндагиномаи Абумузаффари Абевардӣ. 

2. Таҳқиқи осори суханвар. 

3. Таъйини ҷойгоҳи Абумузаффари Абевардӣдар таҳаввули адабиёти 

арабизабони садаҳои XI-XII. 

4. Баррасии арзиши ҳунарии эҷодиёти шоир.  

5. Тадқиқи афкору андешаҳои муҳаққиқони асримиёнагӣ ва муосир дар 

робита ба осори Абевардӣ. 

6. Пажуҳиши девони сегонаи ашъор – «Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва «Ваҷдиёт», 

муқоисаи мухтасари нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои он. 

7. Баррасии таъсири эҷодиёти Абумузаффари Абевардӣба назми даврони 

минбаъда. 

8. Омӯзиши сохтори мавзуӣ ва муҳтавоии девони Абумузаффари Абевардӣ. 

9. Таҳқиқи вижагиҳои корбурди муарработи форсӣ-тоҷикӣ дар эҷодиёти 

Абумузаффари Абевардӣ. 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Диссертатсия барoи таҳқиқи 

ҳaмaҷонибаи мaсоили aдaбиёти клaссикии aраб ва форсу тоҷик aз чанд ҷиҳат 

судманд будa, аз мундaриҷа, тaрҳи масъалaҳои тaҳлилгардидa, бaнду бaст ва 

нaтиҷаи умумии тaдқиқот aрзишҳои зерини нaзaрии он ҳосил мегардад: 

– диссертатсия бaрои таълифи китобҳои тaълимии тaърихи aдaбиёти aрaб 

ва тaърихи форсу тоҷик зарур аст;  

– мaсоили марбут ба тaърихи хонaдони Салҷуқӣ барои такмили таърихи 

адабиёт ва таърихи сиёсии ин хонадон;  
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– маводи дар заминаи девони сегонаи ашъор – «Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва 

«Ваҷдиёт»-и Абумузаффари Абевардӣ таҳлилшуда метавонад барои навиштани 

поэтикаи назми адабиёти арабизабон хидмат намояд; 

– натиҷаҳои бадастовардашудаҷиҳати таълими машғулиятҳо, курсҳо ва 

семинарҳои махсус оид ба таърихи адабиёти араб ва робитаи адабиёти халқҳои 

араб ва форсу тоҷик ба муаллимони забон ва адабиёти араб ва тоҷики 

донишкадаю донишгоҳҳои олии соҳавӣ ҳамчун маводи ёрирасон кӯмак 

мерасонад; 

– таҳқиқот барои навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм, дипломӣ, 

магистрӣ барои донишҷӯёну магистрантон хидмат хоҳад кард. 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Абумузаффари Абевардӣ ва ҷойгоҳи ӯ др таҳаввули 

адабиёти арабизабони форсу тоҷик (асрҳои XI-XII)» барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 

10.01.03 – Адабиёти халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, 

бумиёни Амрико ва Австралия (адабиёти араб) мутобиқат менамояд. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Таҳия, коркард ва 

таҳлили ҳамаҷонибаи мавзуи тадқиқи диссертатсионӣ маҳсули фаъолияти 

чандинсолаи муаллиф мебошад. Ҳама давраҳои иҷрoиши нақшаи кoрии илмӣ-

таҳқиқoтии пешбинишуда бo иштирок ва пешниҳoди бевoситаи муаллиф 

рoҳандозӣ шудаанд. Дoвталаб мустақилона мақсаду вазифаҳои таҳқиқро муайян 

сохта, маҷмуи усулҳои мувoфиқро барои таҳлили мавoди аслӣ истифода 

намудааст.  

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи 

филологияи араби факултети забонҳои Шарқи МДТ «Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Б. Fафуров» санаи 6-уми октябри соли 2021, 

суратҷаласаи №3 ва дар ҷаласаи шурои олимони факултети забонҳои Шарқи 

МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Fафуров» санаи 11-

уми апрели соли 2022, суратҷаласаи №9 баррасӣ гардидааст. 
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Мувофиқи маводи тадқиқ унвонҷӯ дар семинарҳои илмӣ-назариявии 

кафедраи филологияи араби факултети забонҳои Шарқи МДТ «Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Fафуров», конференсияи байналхалқии 

«Роҳи Абрешим ва робитаҳои байнифарҳангии Авруосиё» (2018), 

конференсияҳои донишгоҳӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ ва конференсияи муҳаққиқони 

ҷавон (Хуҷанд, 2018, 2019, 2021) ширкат намудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Паҳлуҳои муҳимми 

кори таҳқиқӣ ва моҳияту мундариҷаи он дар панҷ мақолаи илмиии муаллиф дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва се мақолаи дар маҷаллаву маҷмуаҳои дигари илмӣ 

нашршуда дарҷ гардидаанд.  

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

фасл, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии он 173 саҳифаро 

ташкил медиҳад. 
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БОБИ I 

 

АБУМУЗФФАРИ АБЕВАРДӢ ВА АДАБИЁТИ АРАБИЗАБОНИ АҲДИ 

САЛҶУҚИЁН 

 

1.1. Мухтасари авзои сиёсиву иҷтимоӣ ва адабии асрҳои XI-XII 

 

Қайд кардан бамаврид аст, ки бо зуҳури дини ислом ва ташкили хилофати 

исломӣ халқҳои форсизабон чун дигар қавму миллатҳо бо забону фарҳанги арабӣ 

пайванди амиқ пайдо карданд. Бар асари истилои араб се рукни муҳимми 

тамаддуни эронӣ – дин, забон ва хат тағйир пазируфт. Вале бо вуҷуди ин, 

халқҳои Эронзамин тавонистанд, ки асолати фарҳангии хешро ҳифз намоянд, 

зеро омилҳое мавҷуд буданд, ки заминаҳои пойдорӣ ва идомаи суннатҳои адабу 

фарҳанги тоисломиро дар муҳити ислом фароҳам оварданд. 

Нахуст, эҳсоси ватанпарастиву эронгароӣ ва рӯҳияи истиқлолхоҳии 

мардуми Эронзамин, хоссатан намояндагони илму адаби он буд, ки дар садаҳои 

аввали ислом, дар баробари таассуби нажодӣ ва фишори маънавии арабҳо ба 

ташаккул ва густариши ҳаракати шуубия дар Хилофат мусоидат намуд. Шуубиён 

шеваи муассир ва василаи ҳадафраси мубориза алайҳи фишори маънавии 

арабҳоро ба кор гирифтанд. Гурӯҳе аз онҳо дар назму насри арабӣ ба мартабаи 

устодӣ расида, дар навиштаҳои худ анъанаву суннатҳои тоисломии адабиёти 

форсу тоҷикро ворид карданд. Гурӯҳи дигар забони арабиро дар ниҳояти камол 

омӯхта, муҳимтарин дастовардҳоиадабиёту таърих ва фарҳанги ниёгони 

тоисломии худро ба ин забон тарҷума карданд ва бо ин васила ба онҳо умри 

дубора бахшиданд. 

Дуюм, таҷрибаи ғаноманди халқҳои эронӣ дар оини кишвардорӣ маҳсуб 

меёбад, ки бузургтарин дастоварди он низоми девонсолорӣ мебошад. Нуфузи 

ташкилоти идории сосонӣ дар сохтори сиёсии хилофат, алалхусус, баъди ба сари 

ҳокимият омаданиАббосиён (аз соли 750 мелодӣ) пурқувват гардид. Аббосиён 

сиёсати давлатиро мухолифи сиёсати хонадони Умавиён роҳандозӣ намуданд. 
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Дар пайвастагӣ ба ин, қувваҳои ҷадиде бо ранги комили эронӣ рӯи кор омаданд, 

кияке аз сабабҳои он нақши хуросониён бо роҳбарии Абумуслими Хуросонӣ дар 

комёб гардидани даъвати Аббосӣ маҳсуб мешавад. Ҷоҳизи Басрӣ фарқи миёни 

хилофати Умавиён ва Аббосиёнро ба хубӣ дарк карда, давлати Умавиёнро 

хилофати «арабии аъробӣ»ва давлати Аббосиёнро «аҷамии аъҷамӣ» номидааст 

[72, 2, 61]. 

Сеюм, ба майдони сиёсат ворид гардидани силсилаи хонаводаҳои вазирони 

эронинажод мебошад, ки бо фазилату хиради беназир ва самимияти беандоза 

барои пешрафти хилофат хидмат намуданд. Мисоли равшани он фаъолияти 

Бармакиён ва баъдан Фазл ибни Саҳлу бародараш Ҳасан ибни Саҳл мебошад, ки 

ҳамеша пуштибон ва сарпарасти шоирону адибони арабизабони эронинажод 

буданд [95, 121-122].  

Чаҳорум, ба кори тарҷумаи паҳлавӣ ба арабӣ машғул гардидани 

донишмандон, чун Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ, Абдулҳамиди Котиб, 

намояндагони сершумори хонадони Навбахтӣ ва дигарон, ки ҳосили заҳмати 

онон боиси умри дубора пайдо кардани садҳо китобу рисола мебошад. 

Панҷум, ривоҷи фанни нависандагӣ ва балоғат дар Эронзамини тоисломӣ 

ва идомаи анъанаҳои он дар хилофати исломӣ аз ҷониби нависандагони 

арабизабони форсу тоҷик аст, ки ин нукта дар маъхазҳои арабизабони асрҳои 

нахусти исломӣ тасдиқи худро пайдо намудааст. Ҷоҳизи Басрӣ мудавван будани 

балоғати Эронро ба қайд оварда, аз вуҷуди китоби «Корванд», ки дар замони 

Ҷоҳиз ба арабӣ тарҷума шуда буд, хабар медиҳад ва аз забони шуубиён онро 

чунин васф менамояд: «Ҳар кӣ бихоҳад ба кунҳи фанни балоғат бирасад ва ба 

луғоти ғариб пай барад ва дар луғат ғавр кунад, бояд китоби «Корванд»-ро 

бихонад» [72, 3, 710]. 

Омилҳои зикргардида дар маҷмуъ бақову пойдории ҳастии маънавии 

халқҳои эронӣ ва идомаи суннатҳои адабу фарҳанги тоисломии эрониро дар 

қарнҳои нахусти ислом таъмин намуданд. 

Вақте манзараи умумии адабиёти араб ба силки тасвир кашида мешавад, 

аён мегардад, ки шеъри арабӣ дар асрҳои X-XI рӯ ба таназзул ниҳода, доираи 
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вусъаташ маҳдуд мегардид. Бо ин ҳама, дар ин садаҳо шоирони забардасте ба 

майдони адабиёт ворид гардиданд, ки бо услуби шевову сабки матин, 

маъниофариву қудрати баланди ҳунарӣ шуҳрати тамом пайдо карданд. Аз зумраи 

чунин шоирон Ибни Румӣ (ваф. 283/900), Буҳтурӣ (ваф. 286 / 903), Абутаййиби 

Мутанаббӣ (ваф. 354 / 966), Абуфироси Ҳамдонӣ (ваф. 357/969) ва дигарон 

мебошанд. Дар ибтидои садаи ёздаҳум асри «тиллоӣ»-и шеър хотима ёфта, бо 

вафоти Шарифи Разӣ (406/1016) ва шогирдаш Меҳёри Дайламӣ (428/1038) гурӯҳи 

шоирони бузург ҷамъбаст гардид. Аммо дар нимаи аввали садаи мазкур зуҳури 

баъзе аз шоирон, ба мисли Абулалои Мааррӣ (449/1057) ҷамъбасти воқеии 

шоирони бузурги арабисаро маҳсуб мешавад.  

Бо гузашти аҳди «тиллоӣ» асри «нуқрагӣ»-и адабиёт оғоз гардид, киба 

ибораи Ҳ.А.Р. Гибб «дар навофариву нубуғ имтиёзе надошт» [93, 82]. Бо 

назардошти ин, бархе аз мунаққидон асри «нуқрагӣ»-ро, аз сабаби туркнажод 

будани Салҷуқиён,оғози марҳилаи таназзули адабӣ хондаанд [135, 240]. Ба таври 

умум, метавон гуфт, ки шеъри садаи XI аз рӯи мазмуну муҳтаво аз шеъри асри 

XII қавитару афзалтар ва ҳамин гуна шеъри қарни XII аз шеъри асри XIII бартар 

аст.  

Дар робита ба ин, руҳи замон ба мағзу моҳияти эҷодии мактабу ҳавзаҳои 

адабӣ, сабку услуби нигориши суханварон, мазмуну мундариҷаи мероси илмиву 

адабии донишмандону адибони ҷудогонатаъсири амиқ дошт. Гузашта аз ин, аз 

миёни мардуми форсизабон чеҳраҳои адабие низ арзи ҳастӣ намуданд, ки 

комилан ба арабигӯӣ машғул буданд ва ба унвони намояндагони адабиёти арабӣ 

шуҳрат пайдо карданд. Аз ин ҷост, кисадаҳои XI-XII бо арзи ҳастӣ доштани 

шоирони бузурги арабисарои эронинажод, аз қабили Абумузаффари Абевардӣ 

(ваф. 507/1113), Туғроии Исфаҳонӣ (ваф. 515/1121), Носиҳуддини Арраҷонӣ (ваф. 

544/1150) ва дигарон мумтоз гардидааст. 

Аз аҳди халифа Муътасими Аббосӣ (833-842) ба баъд туркҳо ба хилофат 

роҳ ёфта, ҷои форсҳоро ишғол намуданд, то ҷое ки ба зудӣ онҳо ҳукми хилофатро 

ба дасти хеш гирифта,халифагонро низ худ интихоб мекарданд. Афзун бар ин, бо 

далолати онҳо аз тахт фикандану ба зиндон андохтан, қатлу куштори халифагон 
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амри маъмулӣ маҳсуб меёфт, ки муҷиби коста гардидани обрӯву нуфузи хилофат, 

он чӣ дар аҳди аввали ҳукуматдории Аббосиёнхеле барҷаста ба назар мерасид, 

гардид. Ҳамаи ин натиҷаи ворид гардидани туркҳо ба мансабҳои роҳбарикунанда 

ба шумор меравад. 

Лозим ба таъкид аст, ки асри Аббосии аввал бо марказияти хилофат, дар 

сари хилофат қарор доштани хулафои бузург имтиёз пайдо намудааст. Аммо асри 

Аббосии дуюм бо тасаллути туркҳо бар ҳукми хилофат, нотавонии халифагон дар 

идораи давлатдорӣ, таъсис ёфтани давлатҳои маҳаллии абарқудрат дар манотиқи 

мухталифи хилофат шинохта шудааст.  

Ибни Ҷавзӣ заиф шудани хилофати Аббосӣ ва ташкили давлатҳои 

маҳаллиро чунин ба қайд овардааст: «Дар соли мазкур (соли 325/937) Форс ба 

дасти Алӣ ибни Бувайҳ гузашт, Рай, Исфаҳон ва Ҷабал ба дасти Ҳасан ибни 

Бувайҳ, Мавсил, Диёри Бакр(шаҳри Омид ва атрофи он), Диёри Рабиа (қисми 

шарқии ҷазираи Фуротияи таърихӣ, шаҳри Мавсил ва атрофи он) ва Диёри Музар 

(қисми ғарбии ҷазираи Фуротияи таърихӣ) ва ал-Ҷазира ба дасти Банӣ Ҳамдон, 

Шом ба дасти Муҳаммад ибни Тағаҷ, Андалус ба Абдурраҳмон ибни Муҳаммади 

Умавӣ – писари Ҳишом ибни Абдулмалик, Хуросон ба дасти Наср ибни Аҳмад, 

Ямома ва Ҳаҷар, Аъмолу Баҳрайн ба дасти Абутоҳир Сулаймон ибни Ҳасани 

Ҷанобӣ ва Ҷурҷон ба Дайлам расид. Дар дасти Халифа ғайр аз Бағдод ва қисме аз 

Савод, дигар ҷое боқӣ намонд. Пас аз ин девонҳои мамлакат аз фаъолият 

бозмонданд ва хилофат заиф гардид...»[35,13, 366].  

Намунаи боризи заиф шудани хилофат таъсиси давлати Бувайҳиён 

мебошад. Ҳокимони сулолаи мазкур зимоми ҳукми хилофатро ба дасти худ 

гирифта, халифагонро ба узлатнишинӣ водор карданд ва вазирони худро ба сари 

қудрат оварданд. Халифа дар дасти султонҳову амирон бозичае беш набуд ва ба ӯ 

танҳо барои риояи анъанаву маросимиҳои дарборӣ муроҷиат менамуданд.  

Бино ба маълумоти Ибни Касир, бародарон Алӣ, Ҳасан ва Аҳмади Бувайҳӣ 

дар хидмати Мардовиҷи Зиёрӣ – волии Гургону Табаристон қарор доштанд. Онҳо 

танҳо баъд аз тарафи ғуломони турк ба қатл расонида шудани Мардовиҷ, ки 
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қисми зиёди Эрони Ғарбиро забт карда буд, ба арсаи сиёсат ворид гаштанд [30, 

15, 166]. 

Дар натиҷа давлати Бувайҳиён дар аҳди Қоим Биамриллоҳ тавассути 

Салҷуқиён аз байн бурда шуд. Бино ба маълумоти сарчашмаҳои муътабари 

адабию таърихӣ халифагони Аббосӣ мавриди арҷгузориву эҳтиром ва 

бузургдошти султонҳои Салҷуқӣ қарор ёфта буданд [37, 16-17]. 

 Ҷурҷӣ Зайдон таърихи ба Бағдод ворид гардидани Салҷуқиёнро дар соли 

447/1055 то суқути ин хонадон ба дасти тоторҳо дар соли 656/1258 «Асри 

Аббосии чаҳорум» унвонгузорӣ кардааст [159, 3, 8]. 

Дар адабиётшиносии муосири тоҷик вазъи сиёсиву фарҳангии садаҳои XI-

XII, бахусус, тарзи кишвардории Салҷуқиён ва муносибати ҳукуматдорони ин 

сулола ба аҳли илму адаб зимни рисолаҳои ҷудогонаи муҳаққиқон А.Абдуллоев 

«Заҳири Форёбӣ» [76], «Адиб Собири Тирмизӣ» [75], С.Саъдиев «Сӯзанӣ ва 

муҳити адабии Самарқанди асри XII» [96], Л.Сулаймонова «Ҳаёт ва эҷодиёти 

Сайфи Исфарангӣ» [121], Т.Самадов «Анварӣ ва ғазалиёти ӯ» [118], А.Бобоев 

«Мавзуъ ва сабки ашъори Манучеҳрии Домғонӣ» [89] ва дигар тадқиқот 

ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

Дар китоби «Тоҷикон»-и аллома Бобоҷон Ғафуров дар хусуси таърихи 

сиёсии Салҷуқиён ва ҳудуди пурвусъати он маълумоти муҳим фароҳам омадааст 

[90, 395-402].  

Ҳудуди васеи интишори забонҳои арабӣ ва форсии дарӣ яке аз сабабҳое 

мебошад, ки баҳри инъикосу баррасии ҳамаҷонибаи ҳаёти адабии давраи 

ҳукмронии Салҷуқиён мушкилӣ эҷод месозад. Ибни Халдун низ дар «ал-

Муқаддима»-и худ қазияи мазкурро зикр намуда, мунҳасир гардидани салтанати 

арабҳоро чунин таъкид доштааст: «Риштаи умуру мулк ба дасти аҷамиён дар 

мисоли давлатҳои Дайламиёну Салҷуқиён қарор гирифт. Баъд аз ин мардуми 

минтақаҳои гуногун бо ҳам омезишёфтанду афзуданд ва рӯйи замин аз забонҳои 

онҳо пур гашт. Аз ин пас, аҷамиён бар аҳли ҷаҳон ҳукумат карданд» [33, 1092].  

Илова бар ин, давраи мавриди назар ду садсоларо фаро мегирад, ки 

бешубҳа аз муҳаққиқ таҳлилу баррасии маводи сершумору калонҳаҷмро тақозо 
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дорад. Аз ин сабаб, дар рисолаи мазкур кӯшиш ба харҷ дода мешавад, то 

ҳодисаҳое, ки ба замони ҳукмронии султонҳои салҷуқӣ – Маликшоҳу писараш 

Муҳаммад мувофиқ меоянд ва ба Абумузаффари Абевардӣ бевосита тааллуқ 

доранд, мавриди таҳлилу омӯзиш қарор гиранд. 

Салҷуқиён тоифае аз туркманҳои ғуз буданд, ки дар айёми шавкати 

амирони Сомонӣ дар даштҳои наздик ба Ҳираи Арал, яъне Ҳираи Хоразм ва 

соҳилҳои шарқии дарёи Мозандарон (Хазар) ва дараҳои болои Сайҳуну Ҷайҳун 

сукунат доштанд. Онҳо дини исломро қабул дошта, гоҳе дар кашмакашҳои 

Сомониён алайҳи душманонашон ширкат варзида, ба онҳо кӯмак мерасониданд. 

Бунёдгузори ин хонадон Салҷуқ ибни Даққоқ ё худ Таққон (Даққоқ ва ё Таққон 

ба маънии сахткамон) ном дошт. Салҷуқбо ахлоқи ҳамидаву накӯномӣ иштиҳор 

ёфта, соҳиби панҷ писар–Исроил, Микоил, Мусо, Байғур, Юнус буд, ки ҳар як 

дар навбати худ бо ҳусни сират пероста буданд. Пас аз Салҷуқ фарзандони ӯ 

пайиҳам меҳтарони қавм гардида, бо фаъолияти самараноки худ дар устувор 

шудани пояҳои ин хонадон саҳм гузоштанд [180, 114]. 

Баъд аз вафоти Султон Маҳмуд вазъи сиёсии давлати Ғазнавиён дигаргун 

гардида, ғузҳо ба Домғон, Рай, Исфаҳон, Ҳамадон ва Озорбойҷон дохил шуданд. 

Писарони Микоил–Туғрул, ки исми мусалмониаш Муҳаммад буд ва ҳамчунин 

бародари ӯ Чағрӣ (Довуд) ба писари Маҳмуди Ғазнавӣ–Масъуд муроҷиат 

карданд, то чарогоҳҳои атрофи ин минтақаро ба ихтиёри онҳо вогузорад. Аммо 

дархости онҳо рад шуд ва ғузҳо тасмим гирифтанд, то бо зӯрӣ манотиқи мазкурро 

аз дасти Масъуд бигиранд. Ҳамин тариқ, соли 1038 мелодӣ Туғрул Нишопурро 

забт намуда, сипас соли 1040 артиши Ғазнавиёнро дар мавзеи Дандонкон шикаст 

медиҳад. Баъди муҳорибаи мазкур мулки Салҷуқиён густариш ёфта, онҳо солҳои 

1041-1042 Гургону Табаристон, соли 1043 Хуросон ва тамоми минтақаҳои Эрони 

имрӯза ва ниҳоят моҳи декабри соли 1055 Бағдодро тасаллут карданд. 

Бо истилои вилоятҳои нав Салҷуқиён идораи онҳоро ба зиммаи пайвандони 

ҷудогонаи худ вогузор мекарданд. Қайд кардан бамаврид аст, ки Салҷуқиён бо 

суръати тамом тавонистанд қаламрави ҳукумат ва футуҳоту кишваркушоиҳои 

худро то сарҳадҳои императории Руми Шарқӣ дар Осиёи Хурд ва ҳудуди 
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тасарруфоти хулафои Фотимӣ густариш диҳанд ва ба соли 470/1078 ҳукумати 

ҷаҳонӣ ва императории замонро ба вуҷуд оваранд. Бад-ин васила, дар баробари 

унвони асосии сулола, ки «Салҷуқиёни бузург» хонда мешуданд (1040-1157), 

якчанд шохаҳо падид омаданд: Салҷуқиёни Кирмон (1041-1186), Салҷуқиёни 

Осиёи Хурд (1077-1302), Салҷуқиёни Шом (1078-1117), Салҷуқиёни Ироқ (1188-

1194). 

Мувофиқи маълумоти Шамсуддини Заҳабӣ соли 455/1062 Туғрулбек, 

асосгузори давлати Салҷуқиён, ки баъди марги Масъуди Ғазнавӣ Хуросону 

Эронро забт намуда буд, ба Бағдод ворид мешавад ва Қоим Биамриллоҳ барои 

ҳимояи молу мулк ва ваколати сиёсии худ маҷбур мешавад, ки духтарашро ба 

Туғрули 70-сола хонадор кунад. Туғрул баъди хонадор шудан, ба Рай 

бармегардад ва дар он ҷо вафот мекунад. Баъди марги Туғрул, ки ворис надошт, 

бародарзодаи ӯ Алпарслон ба сари ҳукумат меояд[26, 2, 303]. 

 Замони ҳукмронии Алпарслон ва писари ӯ Маликшоҳ аз ҷониби аксари 

ховаршиносон давраи эҳёи илму фарҳанг ва асри нуқрагини адабиёт дар ақсои 

давлатҳои исломӣ хонда мешавад. Алпарслон аз ҷониби муҳаққиқон одилтарин 

султони Оли Салҷуқ эътироф шудааст, ки ҳудуди мамлакатро аз шарқ то ба Чин 

ва аз ғарб то Шом вусъат дода, бо пирӯзиҳояш дар муҳориба зидди давлати Руми 

Шарқӣ маъруф гаштааст. Вақте Алпарслон соли 470/ 1072 вафот мекунад, 

салтанат ба писари ӯ Маликшоҳ (1055-1092) мегузарад, ки танҳо ҳаждаҳ сол 

дошт. Лашкари Маликшоҳ низ мамлакатҳои бисёрро таҳти тасарруфи давлати 

Салҷуқӣ медарорад ва тамоми Мовароуннаҳр, Эрон, Ироқ, билоди Рум, Алҷазоир 

ва Шомро ба он шомил мекунад. Дар аҳди ӯ роҳҳо барои қофилаҳо бехатар 

гашта, пулҳо сохта ва чоҳҳо кофта мешаванд [30, 16, 128].  

Баъд аз марги Султон Маликшоҳи Салҷуқӣ дар соли 484/1092 қаламрави 

Салҷуқиён ба гирдбоди ошӯбҳо ва даргириҳои фаровон гирифтор шуд, ки 

сабабгори он муддаиёни қудрат буданд. Ин фазо, фурсати муносибе ба амири 

Бани Мазяд Сайфуддавла дод, то ба афзоиши қудрати худ шуруъ кунад ва 

тадриҷан ба як қувваи таъсиргузор дар сиёсати Салҷуқиён мубаддал гардад [143, 

26; 66, 89-90].  
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 Сайфуддавла Садақа дар таърихи Салҷуқиён нақши назаррасро соҳиб 

гардидааст. Ӯ ба аморати Бани Мазяд соли 479/1087 баъд аз марги падараш 

Баҳоуддавла Мансур расид. Маликшоҳ ҳукумати ӯро таъйид кард ва дар навбати 

худ халифа Муқтадӣ Биллоҳ бошад, барои ӯ хилъат фиристод. Стенли Лейн Пул 

эътиқод дорад, ки қудрат ёфтани Сайфуддавла Садақа дар қаламрави Бани Мазяд 

ба дастгирии халифаи замон алоқамандии зич дорад [177, 119]. 

Аморати Сайфуддавла Садақа комилан зери назари ҳукумати Маликшоҳи 

Салҷуқӣ қарор дошт. Баъди вафоти Султон Маликшоҳ соли 485/1093 қабилаи 

ғоратгари Хафоҷа, ки ҳамеша мунтазири фурсат барои ғорати шаҳрҳо ва 

манотиқи обод буд, ба шаҳри Куфа ҳамла кард. Дар ин замон ба далели 

даргириҳо байни даъвогарони қудрати Салҷуқӣ – Барқиёруқ ва Маҳмуд, танҳо 

Сайфуддавла тавонист ба онҳо муқовимат нишон дода, саркӯбашон кунад [35, 17, 

41]. 

Турконхотун дар Бағдод кӯшиш намуд, ки аз халифа Муқтадӣ (467/ 1075 - 

487/1095) фармони салтанатро барои фарзанди хеш Маҳмуд бигирад ва ба номи ӯ 

хутба кунад, вале халифа ин даъватро бо баҳонаи хурдсолии Маҳмуд иҷобат 

намекард. Турконхотун чун бо ин роҳ ба мақсад нарасид, роҳи дигареро пеш 

гирифт. Ӯ ба таҳдид даромад, ки Амир Ҷаъфар – фарзанди халифаро аз 

Маҳмаликхотун – хоҳари Маликшоҳ дар Исфаҳон ба хилофат бармедорад. 

Халифа аз тарси ин ночор ба номи Маҳмуд хутба кард.  

Аз ҷониби дигар, чеҳраҳои асосии дарбор чун Абулғаноим Тоҷулмулки 

Шерозӣ (486/1094), ки пас аз марги Низомулмулк ба вазорати Султон Маликшоҳ 

таъйин гардида буд ва ҳамчунин Абулфазл Маҷдулмулки Қумӣ (ваф. 492/1099) 

ба ҷониби Турконхотун ва Маҳмуд майл намуданд [168, 185; 160, 494].  

Бо ин ҳама, ба ҷонибдорони Низомулмулк муяссар гашт, ки Маҳмудро 

барканор кунанд ва тахти салтанатро ба писари дигари Маликшоҳ Абумузаффар 

Рукниддин Барқиёруқ (тав.1077) интиқол диҳанд. Писари Турконхотун Маҳмуд 

соли 1094 бар асари бемории нағзак аз ҳаёт даргузашт [83, 1, 8]. Давраи кӯтоҳи 

ҳукуматдории Барқиёруқ Муҳаммад бо кашмакашҳои пайвастаи дохилӣ ҷараён 

мегирифт.  
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Низои пайвандон сабаби шадид гардидани рақобат миёни бузургони 

садрнишин, амсоли вазири Баркиёруқ Муҳаммад – Муайядулмулк ва муқарраби 

модари Султон – Маҷдулмулк гардид. Муайядулмулк бо Муҳаммад пайваст ва 

ӯро ба ҳарб алайҳи Баркиёруқ ташвиқ намуд. Дар натиҷа соли 492/1099 

Маҷдулмулк кушта шуд.  

Пас аз Барқиёруқ Муҳаммад бо амри халифа хутба ба номи бародараш–

Абушуҷоъ Ғиёсуддин Қосим Муҳаммад (тав.1082) хонда шуд. Султон Муҳаммад 

ҳам писари Хоҷа Низомулмулк – Муайядулмулкро ба вазорат бардошт. Соли 

1118 бар асари беморӣ Султон Муҳаммад ҳам вафот кард ва ба ҷои ӯ писараш 

Маҳмуд (тав.1105) вориси тахт гардид [160, 5, 238; 30, 16, 232]. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки ин гирудорҳову низоҳои бепоён дар адабиёт 

низ таъсиргузор буд, ки дар инкишофи беш аз пеши оҳанги тамаллуқомез зоҳир 

мегардад. Ҳ.А.Р. Гибб бар он назар аст, ки «бо вуҷуди зиёдшавии шумораи 

таълифот, коҳишёбии сифати осори бадеӣ низ ба назар мерасад. Доираҳои адабӣ 

бо ақаллияти донишмандон маҳдудгашта, дар баробари он руҳи он ва талабот ба 

адабиёт коста шуд; адами чунин вусъату густариши адабиётро адибон 

мекӯшиданд, то тавассути фазлфурӯшӣ, сохтакорӣ ва ашъори маснуъ подош 

намоянд» [93, 82]. 

Дар робита ба ин, бояд қайд кард, ки худи султонҳои Салҷуқӣ хату савод 

надоштанд ва забони арабиро намедонистанд. Онҳо дар масоили марбут ба илму 

адаб ва сиёсати дохиливу хориҷӣ ба вазирони эронинажоди худ такя менамуданд. 

Яке аз шахсиятҳои бузурги давр, вазири маорифпарвар Низомулмулки Тӯсӣ 

мебошад, ки дар дарбори Алпарслону Маликшоҳ ба сифати вазир адои вазифа 

намуда, ҳокими воқеии тамоми қаламрави Салҷуқиён ба шумор мерафт. Асари 

безаволи Низомулмулк «Сиёсатнома», ки номи муаллифашро ҷовид нигоҳ 

медорад, на танҳо хираду адолатпарварӣ ва ақидаҳои сиёсии ӯро инъикос 

мекунад, балки доир ба сохтори дохилии ҳукмати Оли Салҷуқ, вазифаҳои 

давлатӣ, муносибату робитаҳои султонҳо бо зердастони худ ва масоили дигар 

маълумоти арзишмандро низ фароҳам меорад [7].  
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Ба таври куллӣ, зуҳури Салҷуқиён дар таърихи Хуросону Мовароуннаҳр ва 

дигар манотиқи Осиёи Миёнаву Шарқи Наздик аз бузургтарину муҳимтарин 

воқеаҳои таърихӣ ва оғози давраи ҷадид дар арсаи кишварҳои ин минтақаҳо ба 

шумор меравад. Салҷуқиён тавонистанд, ки дарқаламрави худ дар андак замон 

ваҳдати сиёсиро ба вуҷуд оварда, мардумони форсу тоҷикро, ки дар таҳти ливои 

ҳукуматҳои мутафарриқу пароканда ва ҷонишинони хулафои Бағдод басар 

мебурданд, ба зери як идораи мустақил дароваранд ва истиқлоли фикриву 

ҳаётиро барои онон фароҳам оранд. 

Дар замони Салҷуқиён доираи истифодаву истеъмоли забону адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ тавсеа ёфт ва дар Ироқу Озарбойҷон суханвароне ба зуҳур 

расиданд, ки забони форсӣ-тоҷикиро ривоҷу равнақ доданд.  

Қобили тазаккур аст, ки вазири донишманд Низомулмулк дар гузаронидани 

ислоҳоти тамоми соҳаҳо ҳиммат гумошт, ки он ҷиҳати рушду нумуи фарҳангу 

тамаддуни аҳди мазкур нақши бориз гузошт. Махсусан, соли 459/1067 дар Бағдод 

бо маблағи шахсии ӯ таъсис ёфтани мадрасаи маъруфи Низомия аз ҳаводиси 

бисёр дурахшони ҳаёти илмию фарҳангии аҳди мавриди назар ба шумор меравад. 

Ӯ, ҳамчунин, дар шаҳрҳои Исфаҳон, Балх, Марв, Нишопур, Басра, Мавсил чунин 

мадрасаҳоро бунёд кард. Яке аз хидматҳои дигари Низомулмулк гузаронидани 

ислоҳоти тақвимӣ дар соли 465/1074 мебошад, ки тавассути он Шарқи Миёна 

соҳиби тақвим гардид. Ҳамин тариқ, дар муддати сӣ соли вазорати хеш дар 

дарбори Алпарслону Маликшоҳӯ давлати Салҷуқиро ба авҷи азамату қудрати 

ҷаҳонии худ расонид. 

Бо тааммул бар адабиёти арабизабон дар аҳди мавриди назар ҳамин 

нуктаро бояд таъкид дошт, ки густариши бовусъати шеъру шоирӣ, ривоҷи бозори 

илму адаб, шумораи бисёри пуштибонҳову ташвиқгарони он, ки миёни онҳо 

халифагону вазирон ва ҳокимони шеърдӯсту шоиртабиат кам набуданд, падидаи 

ҳайратангезе мебошад. Аз ҷониби бузургони замон доир карда шудани 

маҳфилҳои адабӣ, қадрдонӣ аз шоирон ва базми ҷоизаву мукофотҳои гаронқимат 

ҷиҳати рушду нумуи шеъру шоирӣ нақши чашмгир доштанд. Чунончи, амири 

Бани Мазяд – Мансур ибни Дубайс худ шеър месуруд ва барои ташвиқи он 
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мусоидат менамуд. Аз ин хотир, дар дарбори ӯ шоирони зиёде гирд омадаву 

фаъолият менамуданд.Писараш, амири Ҳилла -  Садақа ибни Мансур низ кори 

падарро идома бахшид. Аз миёни вазирони Салҷуқӣ Амидулмулки Кундурӣ – 

вазири Туғрилбек, Низомулмулки Тӯсӣ–вазири Алпарслон ва Маликшоҳи 

Салҷуқӣ, Муайядулмулк Абубакр Убайдуллоҳ ибни Низомулмулк – вазири 

Султон Муҳаммади Салҷуқӣ, Туғроии Исфаҳонӣ – муншиву туғро ва вазири 

Султон Масъуди Салҷуқӣ ҳамагӣ аз ривоҷдиҳандагону тарғибгарони илму адаб 

шинохта шудаанд.  

Дар канори ин, бештари халифагон баробари шеърдӯстиву шеърдонӣ, худ 

низ шеър мегуфтанд. Мисоли равшани онҳо Қоим Биамриллоҳ(422/1031 -

467/1075) ва Мустазҳир Биллоҳ (487/1095 -512/1119) мебошанд [30, 16, 93; 63, 

430]. Имодуддини Исфаҳонӣ дар тазкираи «Харидат-ул-қаср» муҷаллади аввали 

қисми ироқиро ба ҳасби ҳоли халифагони давр ихтисос додаву зимни он 

ашъорашонро низ матраҳ сохтааст.  

Ҳамин гуна, шеър дар ин аҳд вижаи фақеҳону муҳаддисон, мунаққидону 

забоншиносон ва ҳокимон низ гардид. Намунаи барҷастаи онро метавон дар 

теъдоди зиёди шоирони мадеҳасаро ба мушоҳида гирифт. Аз ҷумла, маддоҳони 

вазир Амидуддавла ибни Ҷуҳайр ба даҳ ҳазор шоир ва абёти мадҳӣ ба сад ҳазор 

байт мерасид [59, 1, 272; 140, 7, 276]. 

Бино ба андешаҳои Шавқӣ Зайф рушду нумуи шеъри арабӣ дар кишварҳои 

форсӣ-тоҷикӣ дар садаҳои X-XII назар ба шеъри форсӣ-тоҷикӣ ба маротиб зиёд 

аст: «Ба дурустӣ ки дар асрҳои чаҳорум, панҷум ва шашуми ҳиҷрӣ дар Эрон 

ташаккули шеъри форсӣ ва намояндагони он дар ягон нуктае бо ривоҷи шеъри 

арабӣ ва намояндагони он қобили муқоиса нест» [160, 5, 563]. 

Яке аз сабабҳои асосии ривоҷи шеъри арабӣ ва арабизабон дар он аст, ки  

бисёре аз шоирони форсизабон ба сурудани шеър ба забони арабӣ пардохтанд. Аз 

ин ҷост, ки дар эҷодиёти бештари шоирони мутасаввифи давраҳои мавриди назар 

дар канори шеъри форсӣ-тоҷикӣ ашъори арабӣ низ ба мушоҳида расида, онҳоро 

ба гурӯҳи шоирони зуллисонайн шомил мекунанд [160, 5, 566]. 
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Ба ҷуз китоби «Ятимат-уд-даҳр фӣ маҳосини аҳли-л-аср»-и Абумансур 

Абдулмалик ибни Муҳаммад Саолибии Нишопурӣ (350/961-429/1039), ки 

шоирони арабисаро ва мунтахаби ашъори онҳоро то нимаи аввали асри ёздаҳум 

дарбар гирифтааст, дар ин аҳд китоби «Думят-ул-қаср ва усрату аҳли-л-аср»-и 

Абулҳасан Алӣ ибни Ҳасани Бохарзӣ (соли қатлаш 467/1074) низ  рӯи кор 

омадааст. Бар мабнои ин тазкираҳо метавон қазоват намуд, ки дар ин давра 

шумораи шоирони арабизабон хеле зиёд буданд. Ба сабаби он ки вафоти Бохарзӣ 

ба аввалҳои асри Салҷуқӣ рост меояд, китоби шомили ҳамаи шоирон нест. Ин 

холигоҳро китоби «Вишоҳ-уд-Думят»-и Абулҳасан Алӣ ибни Зайди Байҳақӣ 

(ваф. 565/ 1169) пур мекунад. 

Дар садаи XII Абулмаъолӣ Саъд ибни Алӣ ибни Қосим Ансории Кутубии 

Ҳазирии Хазраҷӣ (ваф. 568/1172) дар китоби «Зийнат-уд-даҳр ва усрату аҳли-л-

аср» аҳволу ашъори шоирони дигари аҳди мазкурро гирдоварӣ намуда, аммо то 

кунун он дар шумори осори мафқудӣ қарор дорад [160, 5, 324].  

Беҳтарин китобе, ки манзараи комили шеъри арабиро дар садаи XII бозтоб 

менамояд, тазкираи «Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср»-и Имодуддини 

Исфаҳонӣ маҳсуб меёбад. Дар ин асар зиндагиномаи шоирон ва мероси адабии 

онҳо ба монанди «Ятимат-уд-даҳр» ва «Думят-ул-қаср» бар ҳасби минтақаҳою 

шаҳрҳо тарҳрезӣ шудааст. 

Таҷассуми аҳволу осори шоирони ҳавзаҳои Рай, Ҳамадон, Исфаҳон, Форс, 

Аҳвоз, Гургон, Табаристон, Хуросон, Мовароуннаҳр, Бухоро, Нишопур, Хоразм 

ва дигар минтақаҳо дар «Ятимат-уд-даҳр», «Думят-ул-қаср», «Харидат-ул-қаср» 

ва тазкираҳои дигар худ санади қотеъ бар арзи ҳастӣ доштани шеъри арабизабон 

дар сарзамини Эрон ба шумор меравад.  

Таъкид ҷоиз аст, ки аз вижагиҳои дигари ин аҳд жарфнигарии шоирон бар 

забон маҳсуб мешавад, зеро ағлаби шоирон аз байни луғавиёну забоншиносон, 

суханварону ноқидон бархоста буданд ва иттилои фарохе аз нозукиҳои забон 

доштанд. Ҳадафи онҳо корбурди калимаҳои душворфаҳмест, ки  дарку фаҳми 

онҳо эҳтиёҷ ба қомусро ба вуҷуд меоранд  [152, 457-458].   
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Аз мухтассоти дигари аҳди мазкур ба шеъри арабии машриқӣ ворид 

шудани вожаҳои зиёди форсӣ-тоҷикӣ мебошад. Сабаби он агар, аз як тараф, дар 

ривоҷу густариши ин забон миёни ҷомеа бошад, аз тарафи дигар, дар асли тоҷикӣ 

доштани бештари шоирони забардасти замон буд. Дар робита ба ин, бояд қайд 

намуд, ки дар асрҳои қаблӣ ҳам калимаҳои иқтибосӣ дар осори адибони араб 

мавриди истифода қарор дошт, аммо дар ин аср миқдори онҳо бамаротиб афзуд. 

Масалан, номҳои гулҳо, паррандаҳо, сангҳои қиматбаҳо, аз қабили шоҳин, 

забарҷад ва ғайраҳо хеле зиёд дида мешаванд [135,7]. 

Имодуддини Исфаҳонӣ дар тазкираи худ боберо таҳти унвони «Гурӯҳи 

шоироне, ки Амидуддавла ибни Ҷуҳайрро мадҳ кардаанд», вижаи ҳамин мавзуъ 

намуда, дар он шарҳи ҳол ва баргузидаи ашъори бисту се суханварро ба қайд 

овардааст [36, 3/2,149-161]. 

Яке аз марказҳои бузурги илмиву адабии аҳди мавриди назар шаҳри 

Исфаҳон буд, ки бузургмардони сершумореро ба фарҳангу тамаддуни Шарқ 

бахшидааст. 

Исфаҳон дар миёнаҳои қарни XI мелодӣ (V ҳиҷрӣ) яке аз шаҳрҳои ободу 

пешрафта буд. Аз ин ҷост, ки Носири Хусрав дар «Сафарнома»-и худ аз дидани 

он ба ваҷд омада, дар васфаш гуфта буд: «Ман дар ҳамаи замини порсигӯён 

шаҳре некӯтару ҷомеътар ва ободтар аз Исфаҳон надидам» [43, 138]. 

Абумансури Саолибӣ дар таърифи ин шаҳри фазилатпарвар гуфтааст: 

«Исфаҳон аз миёни шаҳрҳои дигар бо фозилону удабо ва шоирону нависандагони 

барҷаста имтиёз дорад» [58, III,124].  

Яке аз чеҳраҳои дурахшони адабиёти арабизабони ин аҳд Абумузаффари 

Абевардӣ ба шумор меравад. Зиндагии Абевардӣ ба нимаи дуюми садаи XI ва 

ибтидои садаи XII рост меояд. Зиндагии шоир дар Ироқ ва кишварҳои Ҷабал, ки 

дар он аҳд Ироқайн – Ироқи Араб ва Ироқи Аҷам номида мешуд, гузаштааст. 

Ироқи Араб Басра, Восит, Куфа, Бағдод, Анбор ва минтақаҳои атрофи онҳоро 

фаро мегирифт. Ироқи Аҷам қисми шимолӣ-ғарбии билоди Форсро аз Исфаҳон 

то ба Занҷон, Қазвин, Ҳамадон, Динавар, Рай ва ғайраро дарбар мегирифт [69, 2, 

99]. 
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Воқеан ҳам, аз хоки ин сарзамини адабпарвар ҳанӯз аз аҳди бостон то ба 

имрӯз чеҳраҳои дурахшони таърихӣ, сарварони забардасти давлатӣ, нобиғагону 

алломаҳои улуми мухталиф, шоирону адибони фарҳехта бархостаанд, ки ҳар 

кадом дар ғаноманд сохтани фарҳангу тамаддуни исломӣ нақши муассир 

гузоштаанд.  

Дар ин давра адабиёти арабизабон рушди бемайлоне карда, шоирон, 

нависандагон ва адибони зиёдеро ба майдон ворид кардааст, ки ҳар яке бо сабку 

усуб ва нигариши хосси худ дар ҷаҳони адаб мавқеъ доранд.  Бештари ин адибон 

дар сарпарастии ҳокимони шеърдӯст ва адабпарвари сулолаи Салҷуқӣ зиставу 

эҷод кардаанд. 

 

 1.2. Ҳаёт ва фаъолияти адабии Абумузаффари Абевардӣ 

  

Абумузаффар Муҳаммад ибни Абулаббос Аҳмад ибни Муҳаммади 

Абевардӣ (ваф. 507/1113) яке аз чеҳраҳои шинохтаи аҳди Салҷуқиён ба шумор 

меравад. Дар манобеи муътабар ӯро бо лақабҳои ифтихории «Афзалуддавла, 

Тоҷи Хуросон»ёд кардаанд [36, 217]. Зикри аҳволу осори Абевардӣ дар бархе аз 

сарчашмаҳои адабию таърихӣ таҳти унвони «ал-Муовӣ» ба қайд омадааст 

[47,151; 57, 5, 335-336; 22, 3, 230]. 

Ному насаби пурраи Абумузаффари Абевардиро шогирди ӯ Абутоҳири 

Силафӣ дар китоби худ «Муъҷам-ус-сафар» ба тариқи зайл овардааст: 

«Абумузаффар Муҳаммад ибни Абулаббос Аҳмад ибни Муҳаммад ибни 

Абулаббос Аҳмад ибни Исҳоқ ибни Абулаббос Имом Муҳаммад ибни Исҳоқ 

ибни Ҳасан ибни Мансур ибни Муовия ал-Асғар ибни Муҳаммад ибни 

Абулаббос, Усмон ал-Манкуб ибни Анбаса ал-Асғар ибни Утба ал-Ашроф ибни 

Усмон ибни Анбаса ибни Абусуфён [60, 353]. Ҳамаи сарчашмаҳои зиндагиномаи 

Абевардӣ ҳамин шаклро қабул намудаанд [47, 151; 57, 5,335; 61, 6, 81-84; 41, 47; 

24, 19, 283; 62, 1,40].  

Бо ин ҳама, дар иддае аз ин масодир афтодани баъзе номҳо ва ё ҳазфи онҳо 

ба мушоҳида мерасад. Аз ҷумла, дар «ал-Мунтазам»-и Ибни Ҷавзӣ «Утба ал-
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Ашроф» ва «ал-Асғар» [35, 17, 135], «Муҳаммадун мин-аш-шуаро»-и Қифтӣ «ал-

Асғар» [41, 47] ҳазф шудааст. Афзун бар ин, дар «Инбоҳ ар-рувот» ва 

«Муҳаммадун мин-аш-шуаро»-и Қифтӣ ба ҷои Утба Уқба омадааст [42, 3, 49; 41, 

47]. 

Аммо дар миёни донишмандони мутақаддим танҳо Ёқути Ҳамавӣ бо такя 

ба таърихномаи мафқуди Манучеҳр ибни Исфарсиён ибни Манучеҳр ному насаби 

шоирро ба таври зайл овардааст, ки мавриди шубҳаи муҳаққиқон қарор 

гирифтааст: Абумузаффар Муҳаммад ибни Абулаббос Аҳмад ибни Муҳаммад 

ибни Абулаббос Аҳмад ибни Исҳоқ ибни Абулаббос Муҳаммад ал-Имом ибни 

Исҳоқ ибни Ҳасан Абулфитён ибни Абумарфуа Мансур ибни Муовия ал-Асғар 

ибни Муҳаммад ибни Абулалаббос Усмон ибни Анбаса ибни Утба ибни Усмон 

ибни Анбаса ибни Абусуфён Сахр ибни Ҳарб ибни Умайя ибни Абдушшамс ибни 

Абдулманоф мебошад [68, 5, 2360-2367]. Ҳамчунин, Ибни Халликон низ бо такя 

ба Ёқути Ҳамавӣ дар «Вафаёт-ул-аъён» на Абулаббос Муҳаммад ал-Имом, балки 

ал-Имом Муҳаммад, Абулфитён ибни Абулҳасан ба қайд овардааст [34, 4, 444].  

Аз далоили мазкур бармеояд, ки насаби Абевардӣ ба Абусуфён, Сахр ибни 

Ҳарби Умавии Қурайшӣ мепайвандад. Ибни Асқалонӣ дар «ал-Ансоб-ул-

муттафиқа» ахбори ин шахсро чунин зикр намудааст: «Муовия ал-Асғар ибни 

Муовия ибни Усмон ибни Анбаса ал-Асғар ибни Утба ал-Ашраф ибни Усмон 

ибни Анбаса ибни Абусуфён ва ӯ аввалин шахсест, ки дар Куфан, деҳае миёни 

Насо ва Абевард ҳукуматдорӣ кардааст. Ӯро ба он ҷо Ҳаббон ибни Ҳаким ал-

Ғомидӣ фиристода буд. Гурӯҳе аз муҳаддисон дар Куфан аз писари ӯ ҳадис 

ривоят кардаанд. Аҳли ин хонавода дар фақеҳиву фазлу раёсат маъруф буданд ва 

насабашон ба Умайя мерасад» [47, 151]. 

Ривояте мавҷуд аст, ки мувофиқи он Абевардӣ боре ба халифа номае иншо 

карда, болояш ал-Ходим ал-Муовӣ навиштааст. Ҳарчанд ӯ худро ба Муовия ибни 

Мухаммад ибни Усмон нисбат медод, на ба Муовия ибни Абусуфён, ин амалаш 

ба халифа Мустазҳир Биллоҳ хуш наомад. Пас, халифа амр кард, то мимашро пок 

намуда, номаро ба Абевардӣ баргардонанд, ки дар он танҳо ал-Ходим ал-Овӣ, 

яъне «аккосзананда» боқӣ монд. 
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Дар канори ин ҳама, шоир бештар бо лақаби Абевардӣ машҳур буда, ин 

нисбати ӯро ба шаҳри Абевард нишон медиҳад.  

Муҳаққиқи эронӣ Фотеҳинажоди Иноятуллоҳ перомуни осори бозмондаи 

ин шаҳр чунин маълумот додааст: «Вайронаҳои Абевард акнун ба сурати қарияи 

кӯчак дар 117 километри Ишқобод, маркази Ҷумҳурии Туркманистон, дар бахши 

ҷанубии роҳи оҳан, наздикии марзи ҷумҳурии мазкур бо Эрон қарор дорад» [154, 

476].  

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки аз ин сарзамини бостонӣ донишмандону адибон, 

фақеҳону муҳаддисони зиёде бархостаанд, ки шоир Анварии Абевардӣ, фақеҳи 

шофеъӣ Абулаббос ибни Саиди Абевардӣ, Абусаҳл Зайд ибни Абдулҷаббори 

Абевардӣ аз зумраи онҳоянд.  

Шоир бо лақаби Куфанӣ низ маъруфият дошт, зеро дар ағлаби маъхазҳо 

ишора рафта, ки Абумузаффари Абевардӣ дар Куфан таваллуд шудааст. Бино ба 

маълумоти сарчашмаҳои муътабар, ин деҳа дар масофаи шаш фарсах аз Абевард 

ҷойгир аст ва он аз ҷониби Абдуллоҳ ибни Тоҳир дар хилофати Маъмун бунёд 

ёфтааст [69, 4, 490; 12, 445; 28, 3, 118; 34, 4, 449; 137, 5, 30].  

Бо таваҷҷуҳ ба нуктаи мазкур бояд таъкид дошт, ки дар девони шоир низ 

номи Куфан корбурди зиёд дорад [8, 1, 648-649; 8, 2, 75; 8, 2, 79; 8, 2, 110;8, 2,97; 

8, 2, 273; 8, 2,84; 8, 2, 137-138]. 

Донишманди араб Мамдуҳ Ҳаққӣ бар он назар аст, ки Абевардӣ аз ҷониби 

падараш асли арабӣ дорад, аммо аҷдодони модариаш аз наҷибзодагони аҷамӣ 

буданд [160, 60]. Нуктаи мазкур дар нигоштаҳои муҳаққиқи девони шоир – Умар 

ал-Асъад низ таъйид мешавад [130,102]. Пажуҳишгарони номбурда бо такя ба 

баъзе абёти шоир, аз ҷумла «ханҷарзада дар насаби худ аст, зеро ӯрост тағоиҳо 

дар Аҷам» [156, 72; 130, 102] ҳамин назарияро баён доштаанд. 

Байти зерини Абевардӣ шаҳодати боризи нигоштаҳои болоӣ маҳсуб шуда, 

назарияи олимони мазкурро бештар тақвият медиҳад: 

ي لهُ جُ  فَخاِلي َرفِيُع السَّْمِك في العُْجِم بْيتُهُ  الَمْجِد في العََربْ   ْرثُوَمةُ و عم ِ

[Холам соҳиби ҷойгоҳи баланд асту аз аҳли Аҷам мебошад, аммуямро 

асолату наҷибзодагӣ миёни Араб аст] [8, 2, 126]. 
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Ё худ дар байти дигар шоир чунин гуфтааст: 

 و َمْن َكخاِلي في ُصيَّابَِة العََجمِ  قاِطبَة  فاْيَن مثُل ابِي في العُْرِب 

[Мисоли падарам дар байни арабҳо босалобатекист? Ҳам ба мисли холам 

дар байни аҷамиён меҳтаре кист?] [8, 2, 68]. 

Фотеҳинажоди Иноятуллоҳ оид ба мансубияти шоир ба ашрофзодагон 

тардид карда, мегӯяд: «Абевардӣ, ки аз илми ансоб ба хубӣ огоҳ буд, баид нест, 

ки таборномаи худро сохта бошад» [154, 476]. Муҳаққиқ сабаби шубҳаи худро 

дар ихтилофи маълумоти шоир медонад, зеро шоир дар чаҳор маврид ба аҷдоди 

модарии худ ишора намуда, гоҳ ононро аз хонадонҳои барҷастаи Аҷам, гоҳ аз 

қабилаи Азду гоҳе низ падару аҷдодашро аз Аднону модарашро аз Қаҳтон 

донистааст, дар ҳоле ки Яъруб қаҳтониву Низор аднонӣ мебошад.  

Ёқути Ҳамавӣ ба нақл аз Самъонӣ аз забони худи Абевардӣ чунин гуфта, 

ки: «Дар Бағдод ба муддати бист сол умр ба сар бурдам ва тамрини забони арабӣ 

кардам, аммо ҳанӯз ҳам маро дар сухан лакнати форсӣ ҳаст» [68, 5, 2365]. 

Бо такя ба далелҳои зикргардида метавон чунин хулоса кард, ки Абевардӣ 

аз ҷониби падар асли арабӣ ва аз ҷониби модар насаби аҷамӣ дошт. 

Роҷеъ ба таърихи мелоди Абумузаффари Абевардӣ дар бештари 

сарчашмаҳо маълумот зикр нашудааст. Танҳо дар баъзе аз онҳо ишора рафта, ки 

ӯ аз Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ, Абулмаъолии Ҷувайнӣ ва бархе аз донишмандони 

дигар илм омӯхтааст. Абдулғофири Форсӣ изҳор дошта, ки ӯ Абевардиро дар 

ҷавонӣ дар дарсҳои Имом Ҷувайнӣ дидааст. Аммо мавсуф соли дақиқро иброз 

намекунад [61, 6, 82; 25, 184; 24, 19, 286]. 

Дар баъзе маъхазҳо тахмин рафта, ки шоир умри тулонӣ надидааст [24, 19, 

288]. Аз санадҳои болоӣ метавон пай бурд, ки назарияи олимони мутақаддим низ 

доир ба соли таваллуду вафоти шоир пояҳои дақиқи илмӣ надорад. 

Баъзе аз муҳаққиқони осори шоир низ ба таври тахминӣ таърихи мавлуди 

шоирро таъйин намудаанд. Нахустин пажуҳишгаре, ки ба ин масъала таваҷҷуҳ 

зоҳир карда, Мамдуҳ Ҳаққӣ мебошад, ки мелоди Абевардиро соли 439/1048 

муайян кардааст [156,205]. Мамдуҳ Ҳаққӣ барои исботи далели мазкур ба байти 

зерин аз девони ӯ ишора мекунад:  
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 صروف الليالي ان اشيب و أهرم اقبل بلوغ االربعين تسومني

[Ба синни чилсолагӣ қадам ниҳода истодаам, аз сабаби гардиши фалак 

мӯйҳоям сафеду ҷисмам нотавон гаштааст]. 

Муҳаққиқ қайд мекунад, ки мисраъҳои боло аз мадҳияи шоир ба 

Сайфуддавла иқтибос шуда, эҳтимолан соли 479/1087вақти ба аморати Бани 

Мазяд расидани охирон суруда шудааст. Шоир дар мисраъҳои мазкур шикоят 

мекунад, ки ба синни чилсолагӣ қадам ниҳода истодаасту аз дасти рӯзгор 

мӯйҳояш сафеду ҷисмаш нотавон гашта, ки сабаби соли 439/1048 ба дунё 

омадани шоирро таъйид кардани муҳаққиқи мазкур шудааст. 

Аммо худи ҳамин муҳаққиқ баъдан дар ҷои дигар қабл аз ин сана ба дунё 

омадани шоирро таъкид доштааст [156, 58]. Ин назарияи худро Мамдуҳ Ҳаққӣ бо 

истинод бар қасидаи дар мадҳи вазир Муҳаммад ибни Мансур сурудаи шоир, ки 

соли 456/1064 вафот кард, тақвият бахшидааст. Вазири мазкур Амидулмулк 

Абунаср Мансур ибни Муҳаммади Кундурӣ мебошад, ки вазири Туғрулбек буда, 

соли 456/1064 ба қатл расидааст [156, 58; 8, 1, 19-20]. 

Муҳаққиқи дигари араб – Муҳаммад Алӣ ан-Наҷҷор навиштаҳои Мамдуҳ 

Ҳаққиро тардид намуда, изҳор медорад, ки қасидаи мазкур ба ифтихори 

муставфии мамлакат – Шарафулмулк Абуссаъд Муҳаммад ибни Мансур ибни 

Муҳаммад, ки соли 494/1102 аз олам чашм пӯшида, суруда шуда буд [145, 37]. 

Дар пажӯҳиши Нурӣ Шокир ал-Олусӣ се далел перомуни мелоди Абевардӣ 

баён мешавад. Нахуст, зимни омӯзиши рӯзгори шоир ӯ ба ин масъала бисёр 

таваққуф намекунад, ба ҷуз он ки чунин таъкид медорад: «Бидуни шубҳа умри 

Абевардӣ аз шасту панҷ гузашта буд» [146, 52]. Дуюм, зимни омӯзиши девони 

шоир нахуст қасидаи дар мадҳи Сайфуддавла, Садақаи Мазядӣ сурудаи шоирро 

мисол оварда, дар ин замина андешаҳои фавқуззикри Мамдуҳ Ҳаққиро такрор 

намуда, аммо онро амиқ таҳлил намекунад. Сеюм, ақидаи хешро бо овардани 

чунин санад тақвият мебахшад: «Ҳамзамон, қасидаи дигаре мавҷуд аст, ки дар он 

Абевардӣ ба вазир Муҳаммад ибни Мансур (ваф.456/1065) изҳори сипос 

менамояд. Дар вақти сурудани ин қасида умри ӯ ба понздаҳ бояд расида бошад» 
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[146, 52]. Қобили таваҷҷуҳ он, ки нигоштаҳои мазкур бо таъсири ақидаҳои 

Мамдуҳ Ҳаққӣ баён шудаанд. 

Қобили зикр аст, ки Умар ал-Асъад [8, 1, 3], Абдуваҳҳоб Аззом[134, 155], 

Л. А. Гиффен [172, 220] 457/1064-65 ба дунё омадани Абевардиро қайд кардаанд.  

Баъзе аз пажӯҳишгарон зимни омӯзиши девони Абевардӣ бар мабнои 

пешгуфтори худи шоир таъйид сохтаанд, ки «Наҷдиёт» баъди чиҳилсолагӣ ва 

«Ироқиёт» пас аз панҷоҳсолагиаш тадвин шудааст [8, 1, 96-97]. Бино ба ақидаи 

муҳаққиқ Муҳаммад Алӣ ан-Наҷҷор охирон қасидаи бахши «Ироқиёт» тақрибан 

дар солҳои 493/1100 - 495/1102 суруда шуда, дар ин муддат умри шоир аз панҷоҳ 

бештар буд. Бо назардошти ин, муҳаққиқи номбурда тахмин менамояд, ки ҳини 

вафот, яъне соли 507/1113 умри шоир тақрибан ба шасту се расида буд. Бинобар 

ин, таърихи мавлуди шоир ба соли 444/1052 рост меояд [145, 43]. Аммо ба ақидаи 

мо андешаи аввали Мамдуҳ Ҳаққӣ дуруст мебошад. 

Дар хусуси овони кӯдакиву наврасии шоир низ дар маъхазҳои куҳан 

маълумоти дақиқ мавҷуд нест. Эҳтимолан, шоир дар кӯдакӣ ба омӯхтани илм ва 

сурудани шеър пардохта,баҳри илмомӯзӣ ва такмили дониш азми сафар карда 

бошад. Роҷеъ ба масъалаи мазкур Мамдуҳ Ҳаққӣ чунин изҳори назар мекунад: 

«Дар пешорӯи ӯ роҳи дарсу таълим боз шуд, то назди устодони деҳааш (яъне 

Куфан) машғули илмомӯзӣ гардид ва баъдан ба Абевард сафар кард, ки он замон 

маркази вилоят буда ва дар он маҷлисҳои илмӣ ривоҷу равнақи бесобиқа дошт. 

Абевардӣ бо олимони барҷастаи Абевард пайваста, аз адаб, таърих ва забон 

баҳраи вофир бардошт» [156, 69].  

Эҳтимолан, волидайн баҳри афзудани майлу рағбати шоир нисбати 

андӯхтани илму маърифат ва инкишофи истеъдоди шеъргӯии ӯ нақши бузург 

бохтаанд. 

Бино ба таъйиди баъзе манобеъ ҳанӯз дар айёми ҷавонӣ Абевардӣ ҷиҳати 

омӯхтани илмҳои замона ба марказҳои илмӣ сафар карда, дар Гургон аз 

Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ, дар Рай аз Исмоил ибни Масъада ва Абулфатҳи Шерозӣ 

касби илм намуда, баъдандар Низомияи Нишопур аз Абулмаолии Ҷувайнӣ 
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маъруф ба Имом-ул-ҳарамайн дар риштаи илми ҳадис таълим гирифтааст [61, 6, 

81-84; 24, 19, 286]. 

Ба иқтизои Мамдуҳ Ҳаққӣ, Абевардӣ чанд муддат дар Наҷд қарор 

доштааст: «Вақте сухан дар бобати забони ашъори Абумузаффари Абевардӣ 

меравад, бо боварӣ метавон гуфт, ки дар Наҷд сукунат кардани шоир дар забони 

ӯ нақши муассир гузоштааст»[156, 110]. Фузун бар ин, Мамдуҳ Ҳаққӣ дар хусуси 

ба духтари наҷдӣ ошиқ шудани Абумузаффари Абевардӣ чунин менависад: «Дар 

ин ҷо касеро вохӯрд, ки ӯро мафтун карда, қалбашро асир карду онро баҳри ишқи 

аввал мафтуҳ гардонд. Шоир он маъшуқаро дар тули умраш васф мекарду 

хотираҳои пур аз сӯзу гудози ӯ дар баробари Наҷд аз ёдаш зудуда намегардид ... » 

[156, 102].  

Нурӣ Шокир ал-Олусӣ низ дар иттибои Мамдуҳ Ҳаққӣ чунин зикр 

менамояд: «Абевардӣ Наҷдро зиёрат кардаву на танҳо шаҳрҳои бисёри он ва 

Ҳиҷозро сайр намуд, балки муддати тулонӣ дар он ҷо боқӣ монд» [146, 40]. 

Сипас ал-Олусӣ ҳамонанди Ҳаққӣ қиссаи ишқи шоирро бо духтари наҷдӣ сабт 

намудааст [146, 58].  

Аммо Муҳаммад Алӣ ан-Наҷҷор бар он бовар аст, ки нигоштаҳои 

донишмандони фавқуззикр ҳақиқат надошта, баъзе нуктаҳои он, аз қабили дар 

пайравӣ аз Имруулқайсу Умар ибни Абурабиа доир намудани маҳфилу базмҳои 

айшу нӯш ва ишқварзиро хосси ахлоқи Абевардӣ намедонад. Ин нуктаҳо бо 

андешаҳои ҳамзамонони шоир, ки ӯро ба покизагиву хушахлоқӣ сутудаанд, 

комилан дуруст намеояд. Ҳамзамон, ашъори дар васфи Наҷд сурудаи шоир 

самараи эҷодиёти баъди панҷоҳсолагии Абевардӣ ба шумор меравад. Гузашта аз 

ин, Абевардӣ пайрави он шоиронест, ки қасидаҳои худро бо насиб ҳусни оғоз 

бахшидаанд [145, 44]. Ҳол он ки ин падида дар қасидаҳои Имруулқайсу Умар 

ибни Абурабиа камтар мавриди таваҷҷуҳ қарор мегирад. Аз ин рӯ, андешаҳои 

олими ахируззикр дурусттар менамояд.  

Имодуддини Исфаҳонӣ муътақид аст, ки Абевардӣ ҳанӯз дар ҷавонӣ ба 

Бағдод омада, ба дарбори халифа Муқтадӣ пайваст ва аз ҳимояту пуштибонии ӯ 
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бархурдор шуд. Муаллифи «Харидат-ул-қаср», инчунин, аз дастгирии 

Низомулмулк ва каромату саховати ӯ нисбати шоир ёдовар шудааст [36]. 

Агар соли 439/40 ё 1047/48 ба дунё омадани Абумузаффари Абевардӣ саҳеҳ 

шуморида шавад, пас ӯ ба Бағдод тақрибан дар 37-40 солагӣ, баъди машҳур 

шудан дар илми луғат, наҳв, таърих ва ансоб сафар кардааст. Зоҳиран, ӯ тақрибан 

солҳои 480/1088 ба Бағдод – маркази илму маърифат омада, бо пешниҳоди 

Низомулмулк ба дарбори Халифа Муқтадӣ роҳ ёфта, минбаъд машғули таълиму 

тадрис ва таълифи асар мегардад. Шаҳодати возеҳи алоқамандии шоир бо 

ҳукуматдорони замон қасидаест, ки соли 477/1085 ҳангоми фатҳи қалъаи Ҷаъбар 

ва дохил гардидани туркҳо ба Антокия [69, 1, 269; 8, 1, 300] бо муроҷиат ба 

Маликшоҳи Салҷуқӣ ва Низомулмулк суруда шудааст.  

Абевардӣ дар шахсияти Низомулмулк ҳомиву пуштибони хешро пайдо 

мекунад, вале вазири номдор соли 485/1093 аз ҷониби пайравони Исмоилия ба 

қатл расонида мешавад. Пас аз ҳомии бузургтарини худ маҳрум гардидан ҳам 

Абевардӣ робитаи худро бо фарзандони Низомулмулк солҳои зиёд идома 

медиҳад. Аз ҷумла, ӯро баҳри хидмат ба дарбори Муҳаммад ибни Маликшоҳи 

Салҷуқӣ даъват кардани фарзанди вазир – Муайядулмулк Убайдуллоҳ ибни 

Низомулмулк далели гуфтаҳои мост. Ҳамчунин, Абевардӣ бо бисёре аз бузургони 

дигари давлати Салҷуқӣ низ алоқамандии зич дошт, ки пешниҳод гардиданаш ба 

вазифаҳои давлатӣ санади возеҳи он мебошад [68, 5,2361].  

Наздик буд, ки Абевардӣ дар дарбори Салҷуқиён ба вазифаи туғрогии 

Малик Аҳмад ибни Маликшоҳ бирасад. Сипас бо дастгирии Сунқур Кафҷак 

Абумузаффари Абевардӣ ба вазифаи туғроии Малик Аҳмад таъйин гардид. Аммо 

Малик Аҳмад аз дунё гузашт. Қасидаи рисоии шоир ба Султон Маликшоҳ дар 

вафоти Малик Аҳмад ба ин нукта ишора намудааст [8, 1, 268].  

Чунин ба назар мерасад, ки баъди ин ҳаводис Абевардӣ аз дарбори султонӣ 

берун омада, бо арбоби давлати Аббосӣ алоқамандӣ пайдо кард. Дар саргаҳи он 

бузургон вазири халифа Мустазҳир – Абумансур ибни Ҷуҳайр қарор дошт, ки 

қабл аз он ки байнашон сардӣ афтод, шоир ба ифтихораш қасидаҳои мадҳиявӣ 

месуруд [24, 19, 291].  



34 
 

Аммо Абевардӣ бо халифагон Муқтадӣ ва Мустазҳир, бахусус, бо охирон 

муносибати хуб дошта, ба онҳо мадҳияҳои зиёд бахшидааст. Мисоли равшани 

алоқамандии шоир бо халифа Мустазҳир ҳодисаест, ки дар қасидаи ба ифтихори 

халифаи мазкур сурудаи шоир ба он ишора рафтааст. Бино ба сурудаҳои 

Абевардӣ дар аҳди Мустазҳир ӯ ба фикри он афтода буд, ки Бағдодро тарк 

намояд. Дар ҳамин асно аз девони халифа ба номи ӯ мактубе расид, ки мазмуни 

он ташвиқи шоир ҷиҳати боқӣ мондан дар шаҳр буд. Пас, шоир дар ҷавоби он 

рисола қасидае суруд, ки таҷассуми алоқамандии ӯ бо халифа дар он дарҷ ёфта 

буд [8, 1, 339]. Аз ин рӯ, сабаби асосии будубоши ӯро дар ин шаҳр масоили 

маишӣ ва таваҷҷуҳи давлатмардон нисбат ба ҳунар ва шахсияташ қаламдод 

намудан имкон дорад. 

Миёни Муайядулмулк, ки вазорати Султон Муҳаммадро ба зимма дошт ва 

вазири халифа Мустазҳир – Амидуддавла ибни Ҷуҳайр адоват пайдо гашт. Бо 

ташвиқи Муайядулмулк Абевардӣ Амидуддавларо ҳаҷв намуд. Амидуддавла 

пеши Мустазҳир хабар бурд, ки шоир натанҳо ӯро, балки халифаро низ ҳаҷв 

карда ва халифаи Миср пешвои Фотимиён – Мустансир ё худ Мустаълиро 

ситоиш намудааст.Чунончӣ, дар нигоштаҳои Ёқути Ҳамавӣ чунин омадааст: 

«Муҳаммад ибни Аҳмади Абевардӣ дар Бағдод хидмати Муайядулмулк ибни 

Низомулмулкро ба зимма дошт. Чун Муайядулмулк бо Амидуддавла Ибни 

Ҷуҳайр адоват пайдо кард, ӯро дар ҳиҷояш ташвиқ намуд ва Абевардӣ ӯро ҳаҷв 

намуд. Амидуддавла ба халифа шикоят намуд, ки ӯро ҳаҷв гуфтаву султони 

Мисрро мадҳ карда. Пас, халифа хунашро мубоҳ намуд ва ӯ ба Ҳамадон фирор 

кард»[68, 5,2360]. Дар «ал-Комил» омада, ки соли 494/1100 Муайядулмулк, пас аз 

маъзул шудани Ибни Ҷуҳайр, аз ҷониби Барқиёруқ ба қатл расонида мешавад [27, 

9, 31]. 

 Бино ба маълумоти мавҷуда, баъд аз ҳаводиси мазкур Абевардӣ ба Ҳилла 

низ рафт, то ҳокими он ҷо – Абулҳасан Сайфуддавла ибни Садақаро мадҳ намояд. 

Ёқути Ҳамавӣ инро аз забони Қозӣ Абусаъд Муҳаммад ибни Абдулмалик ибни 

Ҳасани Надим ба тариқи зайл ба силки тасвир мекашад: «...Абевардиро савора бо 

сӣ ғуломи турк ва дар пушти ӯ шамшере овехта бо ҳашт ҷанибат дидам, ки зину 
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афсорҳои он ҳама зар буд ва бори ӯро шумурдем, ки теъдодаш бар бист астар 

(хачир) мерасид ва ӯ марде муҳиббу муҳтарам ва ҷалилу муаззам буд. Ӯро ҷуз ба 

«Мавлоно» хитоб намекарданд» [68, 5, 2375].  

Аз ахбори сарчашмаҳо бармеояд, ки Сайфуддавла дар навбати худ 

Абумузаффари Абевардиро бо эҳтироми шоиста пешвоз гирифт, аммо бо 

сабабҳои номаълум Абевардӣ Ҳилларо тарк карду роҳи Ҳамадонро пеш гирифт. 

Дар Ҳамадон шоир дар мадрасае, ки Абулмаҳосин Масъуд ибни Абдуллоҳ – 

вазириСултон Муҳаммад барояш бино кард, ба тадрис пардохт [68, 5, 2375].  

 Ба баъзе нуктаҳои рӯзгори шоир дар ин аҳд нигоштаҳои Абдулғофири 

Форсӣ равшанӣ меандозад: «Сипас равонаи Ироқ шуд ва пеши султон ҷойгоҳи 

хосро соҳиб гардид. Аз каломи ӯ ташаббусе бар хилофат ва даъват ба пайравӣ аз 

фазилат ва даъвои ҳуқуқи имомат ҳувайдо шуд. Ин ҳол ӯро ба тарк намудани 

Бағдод маҷбур сохт. Ӯ ба Ҳамадон баргашта, дар он ҷо муддате ба тадрису 

тасниф машғул гардид» [24, 19,282]. 

 Муҳаммад ибни Абдулмалики Ҳамадонӣ перомуни масъалаи мазкур 

менигорад: «Ибни Ҷуҳайр ба халифа дар бораи Абевардӣ буҳтон зад... Пас, шоир 

ба Ҳамадон фироркард». Бозгашти шоир ба Ҳамадон ҷои баҳс надорад. 

Ҳамчунин, таълифи баъзе аз китобҳои шоир, аз қабили «Таиллат-ул-мақрур фи 

васфи-л-бард ва-н-нирон», китоби «Тилв-ул-ҳамоса» ва ғайраҳо дар он ҷо анҷом 

пазируфт» [24, 19, 291]. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки Абевардӣ баъди бозгашти дубораи худ ба 

Бағдод китобдори китобхонаи Низомия таъйин мегардад. Дар китобхонаи мазкур, 

ки аз ҷониби муаррихон ғаномандтарин китобхонаи аҳд эътироф шудааст, адиб 

маҷлису анҷуманҳо барпо мекард ва, ҳамчунин, машғули тадрис буд. Лекин дар 

ягон сарчашма перомуни кай ба вазифаи китобдорӣ таъйин гардидани шоир ва то 

ба кай дар ин вазифа фаъолият намудани ӯ маълумоти дақиқ ҷой надорад. Танҳо 

Шамсуддини Заҳабӣ зикр намуда, ки соли 480/1088 Абевардӣ ба Бағдод омад ва 

китобдори китобхонаи Низомия таъйин шуд [24, 19, 291]. Ҳамчунин, дар 

маълумоти Ёқути Ҳамавӣ низ баъзе ишораҳое ба ин масъала дида мешавад: 
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«Қабл аз раҳсипор шудан ба Исфаҳон мудирии китобхонаи Низомияро, ки дар 

Бағдод аст, ба зимма дошт» [68, 5, 2362].  

Лозим ба таъкид аст, ки вазифаи китобдори китобхонаи мадрасаи Низомия 

танҳо ба зиммаи донишмандони забардаст вогузор мешуд. Фузун бар ин, дар 

бештари мавридҳо китобдорон дар ин вазифа то охири умр боқӣ мемонданд, ки аз 

зумраи онҳо Абуюсуфи Исфароинӣ қабл аз Абевардӣ ва Табрезӣ баъди ӯ 

мебошанд. Вале Абевардӣ кӯшиши ба мансабҳои баландтар расидан дошт,ки 

байти зерин инъикосгари ҳамин ҳадафи шоир аст: 

ماِن يَدومُ  فَما أَربي إال  َسريٌر و ِمْنبَرٌ   و ذكٌر على َمر ِ الزَّ

[Мақсуди ман аз тахту минбар, ҷуз бо гузашти замон дар ёдҳо боқӣ мондан 

нест] [8, 2, 60]. 

Бино ба ҳадси бархе муҳаққиқон Абевардӣ ҷиҳати даст ёфтан ба ҳадафҳои 

пешгузоштааш бо бузургони замон қаробат ҷуста буд. Аммо душманон пайваста 

бо дасисаҳои худ садди роҳи ӯ мегаштанду ин омилҳо муҷиби бозгашти шоир ба 

Исфаҳон шуд. Дар Исфаҳон ӯ ба муддати ду сол ба таълиму тарбияи фарзандони 

Зайнулмулк Бурсуқ машғул шуд. Баъдан Сунқур ал-Кафҷик фазилату маърифати 

Абевардиро ба Султон Муҳаммад сутуд. Султон Муҳаммад ба Абевардӣ ишрофи 

мамлакатро супорид [47, 49; 59, 91; 35, 9, 177; 38,12, 33; 62, 1, 40], ки дар давлати 

Салҷуқӣ аз мансабҳои баланду муҳим ба шумор меомад. Бар мабнои нигоштаҳои 

Бундорӣ, Камолулмулк Алии Самайрамӣ қабл аз Абевардӣ ишрофи мамлакати 

Салҷуқиро ба зимма дошт [37,108]. Аз рӯи маълумоти баъзе аз сарчашмаҳо 

Абевардӣ вазири Султон Муҳаммади Салҷуқӣ – Хатир Муҳаммад ибни Ҳусайни 

Майбудиро ҳаҷв кард, ки аз ҷумлаи абёти он чунин аст: 

 يُرها؟فَما الذييُراُم ِمَن الدُّْنيا و انَت َوزِ    نَعَْم َو قَْد إِْستُوِزْرَت َجْهل  

 الَمعَالي َخطيُرهاَو اَنَت على َرْغِم     فَل َخَطٌر يا اْبَن اللئاِم ِلدَْولَة    

[Бале, туиҷоҳилро вазир таъйин намуданд, аз дунёе, ки ту дар он вазирӣ, чӣ 

ҷойи умед? 

Баҳри давлат аз бешараф хатаре нест, ту,алорағми мақоми баландат, ба он 

хатар эҷод мекунӣ] [8, 2, 136]. 



37 
 

Албатта вазири мазкур ин абётро фаромӯш насохта ва дар дили худ 

нисбаташ кина меварзид [27, 6, 576]. Баъди таъйин шудан ба ин вазифаи 

масъулиятнок шоир ҳамроҳи худи Хатир, Абуисмоил, Муин ва Шарафуддин, ки 

ҳамагӣ дар он айём аз аркони ҳукумат дар салтанат маҳсуб меёфтанд, ба назди 

Султон ворид шуданд. Дар ҳоле ки Абевардӣ пеши тахти Султон Муҳаммад 

қарор дошт, ногаҳон аз по афтид ва аз дунё даргузашт. Ин ҳодиса рӯзи 

панҷшанбеи бисту панҷуми моҳи рабеъ-ул-аввали соли 507/1113 байни зуҳру аср 

дар Исфаҳон сурат гирифт [57, 10, 497; 35, 9, 177; 24, 19, 288; 26, 4, 14; 27, 6, 515; 

41, 50; 62, 1, 40; 68, 5, 2361; 61, 6, 84].  

Дар робита ба таъйини таърихи вафоти шоир низ байни муаррихон 

ихтилофи назар ба мушоҳида мерасад. Сарчашмаҳои адабию таърихӣ воқеан ҳам 

дар соли 507/1113 вафот кардани шоирро тасбит сохтаанд. Аммо дар баъзе аз 

сарчашмаҳо муаллифон таърихи ғайрисаҳеҳро низ сабт намудаанд. Аз 

ҷумла,Салоҳуддини Сафадӣ дар «ал-Вофӣ-би-л-вафаёт» соли 508/1114-ро 

таърихи фавти шоир таъйин кардааст, ки ин назария дар соири сарчашмаҳо ба 

мушоҳида намерасад [59, 2, 91]. Фаротар аз ин, дар «Дивон-ул-ислом»-и Ғаззӣ 

вафоти шоир соли 705/1306 сабт шуда, ки ба гумони ғолиб иштибоҳ аст[20, 84]. 

Гузашта аз ин, дар «Вафаёт-ул-аъён»-и Ибни Халликон таърихи вафоти 

Абевардӣ соли 557/1162[34, 4, 449] муқаррар гардидааст, ки комилан ба ҳақиқат 

рост намеояд. Занни қавӣ он, ки ин таърих ба сабаби ғалат хонда шудани рақами 

сифр аз ҷониби нусхабардорон ва ба ҷои он гузоштани рақами панҷ, ки дар 

забони арабӣ навишташон ба ҳам монанд аст, сурат гирифта бошад. Як гурӯҳ аз 

донишмандони мутақаддим ба иштибоҳ роҳ дода, ҳамин хаторо такрор 

намудаанд. Фаротар аз ин, баъзе сарчашмаҳо ду таърихро ба қайд овардаанд. 

Масалан, дар «Равазот-ул-ҷаннот»-и Мирзо Муҳаммад Боқири Мусавӣ ҳам соли 

507/1113 ва ҳам соли 557/1162 зикр шудааст [50, 21]. Баъдан аз тарафи 

муҳаққиқони муосир низҳамин гуна ғалатҳо содир гашта, аз ҷумла Броккелман 

[136, 5, 30-33] соли 508/1113-ро ва Бутрус ал-Бустонӣ дар «Доират-ул-маориф» 

соли 557/1162-ро таъйид доштаанд [137, 2,425].  



38 
 

Сабаби марги шоирро баъзе аз донишмандони аҳди қадим дар масмум 

шудан арзёбӣ кардаанд [34, 4, 449; 68, 5, 2362]. Дар сарчашмахои фавқуззикр 

қайд шуда, ки шоир дар вақти ба вазифаи сардори ишрофи мамлакат расиданаш, 

аз сабаби масмум шудан ногаҳон вафот кард.  

Бархе аз муаррихону муҳаққиқон бар он боваранд, ки дар марги 

нобаҳангоми шоир вазири Султон Муҳаммади Салҷуқӣ – Хатир Муҳаммад ибни 

Ҳусайни Майбудӣ гунаҳкор буда, барои масмум гардонидани шоир маҳз ӯ 

мусоидат кардааст [34, 4, 449; 68, 5, 2362; 61, 6, 84; 25, 186; 24, 19, 288; 26, 4, 14].  

Бо омӯзиши назарияи донишмандони мутақаддим доир ба ин масъала 

метавон ба чунин бардоште расид, китаърихи саҳеҳи вафоти шоир соли 507/1113 

буда, назарияҳои дигар асос ва санади илмии дақиқ надоранд. 

Аз баррасии ҳаёт ва фаъолияти адабии Абумузаффари Абевардӣ ба чунин 

хулосҳо расидан имкон дорад:  

1. Номи пурраи шоир Абумузаффар, Муҳаммад ибни Абулаббос Аҳмад 

ибни Муҳаммад ибни Абулаббос Аҳмад ибни Исҳоқ ибни Абулаббос Имом 

Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Ҳасан ибни Мансур ибни Муовия ал-Асғар ибни 

Муҳаммад ибни Абулаббос, Усмон ал-Манкуб ибни Анбаса ал-Асғар ибни Утба 

ал-Ашроф ибни Усмон ибни Анбаса ибни Абусуфён буда, он дар баъзе 

сарчашмаҳо ба шакли ихтисор ё андак тағйирот оварда шудааст. Ҳамчунин, 

Абевардӣ аз шахсиятҳои маъруфи замонаш буда, дар сарчашмаҳо пеш аз унвони 

ӯ «Мавлоно» сабт шудааст. 

2. Соли таваллуди шоир дақиқан дар ягон сарчашма зикр нашуда, ба занни 

олимон он соли 439/1048 воқеъ гардида, ба ин баъзе аз абёти шоир низ далолат 

мекунад. Бархе аз муҳаққиқони дигар солҳои 444/1052 ва 457/1057-ро низ ҳамчун 

соли таваллуди шоир тахмин кардаанд, вале ба ақидаи мо санаи аввал ба 

ҳақиқати таърихӣ наздиктар аст.  

3. Абумузаффари Абевардӣ аз шахсиятҳои барҷастаи адабӣ ва фарҳангии 

замони худ буда, бо донишмандони зиёде, аз қабили Низомулмулк, Туғроӣ, 

Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ, Абутоҳири Силафӣ ва дигарон робита дошта, ҳамчунин 

дар дарбори Салҷуқиён низ соҳиби обрӯву нуфузи зиёд буд. 
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4. Роҷеъ ба соли вафоти шоир ҳам дар китобҳо андешаҳои гуногун дида 

мешаванд, вале соли 507/1113 дурусттарин санад ба ҳисоб меравад, зеро аксари 

сарчашмаҳои дастиаввал саҳеҳ будани онро иброз доштаанд. 

 

1.3. Мақоми Абумузаффари Абевардӣ дар ташаккули адабиёти арабизабони 

аҳди Салҷуқиён 

 

Абумузаффари Абевардӣ яке аз донишмандони забардасти Абевард, баҳри 

беканори улуми арабӣ ва донандаи беҳтарини илми насабшинсӣ ба шумор 

мерафт. Афзун бар ин, ӯ аз шоирону адибони шуҳратманди замони худ маҳсуб 

ёфта, бо сабки матину устувор, маонии рақиқу латиф, табъи зарифу баёни фасеҳ 

миёни ҳамзамононаш мумтоз буд. 

Сарчашмаҳои адабию таърихӣ сифатҳову вижагиҳои шахсии Абевардиро 

хеле зиёд дарҷ сохтаанд. Чунонки қаблан тазаккур ёфт, нахустин маълумотро дар 

бораи Абевардӣ муосири ӯ Ҳофиз Абулфазл Муҳаммад ибни Тоҳири Мақдисӣ 

маъруф ба Ибни Қайсаронӣ сабт намудааст. Донишманди мавсуф ҳамчун 

ҳамнишину ҳамсуҳбат ва нафари аз улуми густурдаи ӯ баҳрамандӣ пайдонамуда 

ҷойгоҳи Абевардиро дар миёни ҳамзамононаш чунин таъйин менамояд: «Дар 

чандин улум ягонаи аҳли замон буда, дар дигар ҷойҳои китоб низ баъзе 

нуктаҳоро аз ӯ иқтибос хоҳем намуд. Ӯ дар васфи Абулалои Мааррӣ гуфтааст:  

 آلت  بما لم تَْستَِطعُهُ االوائلُ     و إن ِي إْن ُكنُت االخيَر َزمانُهُ 

[Ба дурустӣ агар ман дар охири умри ӯ зиста бошам ҳам, бешубҳаон чизеро, 

ки гузаштагон натавонистаанд, ба анҷом расонидам]» [47, 151]. 

Байти мазкури Абевардӣ аз ҷониби аксари адибону тазкиранигорон барои 

тасбити гуфтаҳои болоӣ иқтибос шудааст [62, 1, 40; 34, 4, 445;61, 6, 81]. 

Абузакариё ибни Манда Абдии Исфаҳонӣ маноқиби Абевардиро ба тариқи 

зайл меорад: «Фахри раисон, фозилтарини давлат, соҳиби эътиқоди накӯ ва 

пайрави тариқати зебо, орифи ҷамъи улум ва олими ансоби араб, дар калом фасеҳ 

ва дар таснифи китоб ҳозиқ аст...» [68, 5, 2365]. 
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Шогирди Абевардӣ Абутоҳири Силафӣ сирати ӯро чунин тавсиф додааст: 

«Ӯ нигини ангуштарин ва офтоби дурахшони замони худ, соҳиби маонии рақиқ 

буд ва сухан чунон зебо мегуфт, гӯё дур мепошид» [60, 353]. 

Абусаъди Самъонӣ низ Абевардиро «олими забон ва насаб, ягонаи аср ва 

фариди даҳр» хонда, эътироф мекунад, ки шеъраш вирди забони мардум аст 

[57,10, 496]. Суханони Самъониро донишмандони дигар низ тақвият бахшидаанд 

[62,1,40; 24, 19, 290]. 

Аз миёни адибони мутақаддим нахустин шуда Имоди Котиби Исфаҳонӣ 

барои Абевардӣ шарҳи ҳоли мустақил таҳия кардааст. Дар робита ба ин, муаллиф 

ӯро «ваҳиди замон, соҳиби ибороти фасеҳ ва истиороти малеҳ, маонии мумтозу 

саҳеҳ» муаррифӣ кардааст [36,217-225].  

 Аммо дар садаи баъдӣ Ёқути Ҳамавӣ, ки ривоёту манобеи бештаре, чун 

«Таърихи Исфаҳон»-и Ибни Манда ва «Таърих»-и Манучеҳр ибни Исфарсиёнро 

дар даст дошт, шарҳи ҳоли муфассалтаре ба қалам овардааст, ки муҳимтарин 

санади манобеи баъдӣ будааст [154, 6, 476]. 

Ёқути Ҳамавӣ Абевардиро дар забони арабӣ ва дар улуми адабӣ фозил ва 

нассоби беҳамто ба қайд оварда, изҳор доштааст, ки «ӯ донандаи беҳамтои 

илмҳои наҳв, луғат, насаб ва ахбор буда, дар балоғат ва иншо дасти тавоно дошт 

ва дар кулли илмҳои номбурда таснифотеро соҳиб буд ва шеъраш низ вирди 

забони мардум мегашт» [68, 5, 2365].  

 Ибни Халликон [34, 4, 444], Тоҷуддини Субкӣ [61, 6, 81] ва Шамсуддини 

Заҳабӣ [24, 19, 290] низ дар ҳамфикрӣ бо соири донишмандони қадимӣ 

Абевардиро адиби моҳиру машҳур, беҳтарин ровии ансоб ва шоири зариф хонда, 

қайд кардаанд, ки ӯ дар шеъраш чизҳоеро ворид кард, ки шоирони моқабл аз 

оноҷиз будаанд ва маониеро ба кор бурд, ки қаблан соҳибқаламе истифода 

накардааст.  

Салоҳуддини Сафадӣ низ Абевардиро воҳиди асраш дар маърифати забону 

ансоб ба қалам додааст [59, 2, 66-67]. Дар нигоштаҳои Абумуҳаммади Ёфеъӣ низ 

ҳамин нукта таъкид мешавад [22, 3, 196]. 
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Ҷамолуддини Қифтӣ барои таҷассуми донишу маърифати Абевардӣ ӯро 

ягонаи замон, фариди даҳр дар маърифати забону ансоб ва соири улум муаррифӣ 

кардааст [42, 3, 49-52; 41, 47-50].  

Ҳамзамон, Силафӣ бо ҳадафи таҷассум сохтани маърифати баланди 

Абевардӣ дар илми ҳадис ва ривояти он гуфторашро чунин ба қайд овардааст: 

«Аз ӯ шунидам, ки мегуфт: Насабу санад (иснод) ризқест, ки инсон наметавонад 

ба он ду бидуни ҷидду ҷаҳд ва андӯхтану ҳосил кардан мушарраф гардад». Аз ӯ 

шунидам, ки мегуфт: «Ҳадис безавқиву бесалиқагист ва зараровартар аз ҳама 

ҳамонест, ки дар он парҳезгорон бошанд. Фосиқи ростгӯ беҳтар аст аз солеҳи 

дурӯғгӯй» [60, 354]. 

Дар бисёре аз масодири муътабар заковатмандиву ҳофизаи қавии Абевардӣ 

аз забони ҳамзамононаш қисса гардидааст. Дар робита ба ин, Заҳабӣ аз гуфтаҳои 

хатиби масҷиди ҷомеи Султон Шариф Абулбақо чунин овардааст: «Номаи 

тулониро ба як маротиба хондан ҳифз мекард ва соҳиби заковати беназире буд, 

ки қасидаи тавилеро як бор мешуниду ҳамоно онро аз ёд мегуфт, китобро як 

маротиба саҳифагардон мекарду пас фавоиди онро қайд мекард ва онро бозгӯ 

менамуд» [24, 19, 291]. 

Абевардӣ бо илму маърифати баланди худ ва қудраташ дар забон 

маъруфият ёфта буд. Самъонӣ ба нақл аз Абулфатҳи Натанзӣ чунин изҳор дошта: 

«Аз Абевардӣ шунидам, ки мегуфт: Дар Бағдод дарозои бист сол сукунат 

доштам, то он ки табъам бар арабӣ гиро гардид ва баъдан бо задаи форсӣ дар он 

сухан намудам» [68, 5, 2356; 42, 3, 51]. 

Аммо бояд таъкид дошт, ки бисёре аз манобеи қадимаи рӯзгори шоир ӯро 

ҳамчун «соҳиби балоғату фасоҳат» [29, 4, 18], «фасеҳулкалом» [41, 48; 42, 3, 50; 

34, 4, 445] муаррифӣ кардаанд. Бо вуҷуди он, аз сабаби дар Хуросон ба камол 

расидани Абевардӣ ва дар забони форсӣ табаҳҳури комил доштанаш, дар нутқи ӯ 

низ он бетаъсир буда наметавонист. Аз ин ҷост, ки худи ӯ нуктаи мазкурро 

таъкид доштааст. 

Баъди ин ҳама ҷои тааҷҷуб нест, ки дар сарчашмаҳои мухталиф  муаллифон 

санову таҳсин ва арҷгузориву иродатмандии хешро баён доштаанд. Аз ҷумла, «Ӯ 
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устоди алломаи комилтарин....чашмае аз улум» [24, 19, 283-285], «Ӯ адиби моҳир, 

ҷомеъ дар илми худ, дар заковату қудратмандӣ ягонаи даврони худ, дар 

маърифати забону ансоб яктои замони худ» [61, 6, 81], «Фахр-ул-араб, аз 

мафохири аср ва фозилони замон, соҳиби фазилатҳои барҷаста, таснифоти 

камназир, таркибҳои шевову ҳайратангез ва назми дилангез...ва аз забардастон...» 

[24, 19, 285-286; 25, 183-184], «Абевардӣ шоири машҳур, аз адибони маъруф, 

ровиву нассоб, шоири зарифу ҳозирҷавоб, аз соҳибмаърифаттарини мардумон 

дар илми ансоб, ҳофизон аз ӯ ривоят бурдаанд, ки шаҳодати муътамад будани 

ривоятҳояш мебошад» [34, 4, 445; 26, 4, 14; 59, 2, 91; 22, 3, 196; 29, 4, 18-19]. 

Гумони ғолиб он аст, ки табаҳҳури комили шоир дар илмҳои мухталиф 

натиҷаи омӯзиши ӯ пеши донишмандони забардасти садаи ёздаҳ ба шумор 

меравад, зеро таҷрибаҳои аз онҳо андӯхтааш барои гузоштани гомҳои устувор 

дар майдони илму адаби замон мусоидат кардааст. 

Донишмандони асримиёнагӣ дар баробари инъикоси донишу фазилати 

Абевардӣ ҳамчунин ба таҷассуми сифатҳову ахлоқи шоир ва симои зоҳирии ӯ низ 

таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. Чунончи, Ҷамолуддини Қифтӣ ба сифати шахсии шоир 

дахл намуда, ӯро «хушсират, хушахлоқ, хушманзар» тасвир кардааст [42, 3, 50; 

41, 48]. Баъзе аз масодири дигар низ ӯро «хушлибосу бовиқор» [24, 19, 285] сабт 

кардаанд. Ёқути Ҳамавӣ перомуни одобу ахлоқи Абевардӣ андешаронӣ намуда, 

ӯро «соҳиби ахлоқи ҳамида ва симои дилнишин, ақли вофир ва фазли комил» [68, 

5, 2365], «бовиқору соҳибэҳтиром, бузургманиш» [68, 5, 2375] муаррифӣ 

кардааст.  

Шогирди Абевардӣ – Силафӣ устоди худро покизатинат ва парҳезгору 

ботақво хонда, чунин сабт мекунад: «Ба номи Худо, Абевардӣ аз аҳли дину хайр, 

солеҳу боэътимод буд. Бароям гуфт: Ба Худо, дар хонае, ки он ҷо Китобуллоҳ ва 

ҳадиси Расулуллоҳ гузошта шуда, аз рӯи арҷгузориву иродатмандӣ ба онҳо ва бо 

ҳадафи он ки чизе ноҷо аз ҷониби ман падид наояд, хоб нарафтаам» [24, 19, 285; 

61, 6, 82]. Андешаҳои фавқуззикр дар нигоштаҳои Имоди Котиби Исфаҳонӣ, ки 

ӯро «рӯзона соиму шабонгаҳ дар ибодат» [36,217] хонда, низ исботи худро пайдо 

мекунад.  
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Дар канори ин, сарчашмаҳо дар мавриди кибру ғурури шоир, ки дар 

ашъораш возеҳан таҷаллӣ ёфтааст, низ нукоте зикр менамоянд. Чунончи, Ёқути 

Ҳамавӣ гуфта: «Ӯ кибру ғурур ва ҳиммату ғайрати баланд дошт, то маҷбур 

нашавад, аз касе чизе намепурсид. Яке аз дуоҳояш дар вақти намоз чунин буд: 

«Худовандо, маро соҳиби машриқҳову мағрибҳои ҷаҳон гардон» [68, 5, 2361]. 

Нуктаи мазкур дар сарчашмаҳои дигар низ ба мушоҳида мерасад [59, 2, 91; 26, 4, 

14; 22, 3, 196; 16, 5, 206; 24, 19, 285]. 

Муаллифони бархе аз сарчашмаҳои адабиютаърихӣ Абевардиро пайрави 

мазҳаби шофеъӣ қаламдод мекунанд [20, 1, 84]. 

Афзун бар ин, Абевардӣ пеши Султони замон низ соҳиби манзилати баланд 

буда, бо котибони халифаву вазирони ӯ, вазирони султонҳои Салҷуқӣ ва 

арбобони бузурги давлатӣ, амирону саркардаҳои араб низ робитаи қавӣ дошт. 

Абевардӣ назди халифа Мустазҳир низ ҷойгоҳи волоеро соҳиб гардидааст, ки ин 

ба кам шоирони ҳамасраш даст додааст. Ҳамин нукта дар тасвири Ёқути Ҳамавӣ 

хеле барҷаста бозтоб гардида, манзилати воқеии шоирро таъйин месозад: 

«Абдуллоҳ ибни Алии Таймӣ гуфт: «Абевардиро ҷойгоҳе ҳосил омад, ки на 

барои Мутанаббӣ ва на Ибни Ҳонӣ даст надодааст. Мисоли равшани он нақли 

Қозӣ Абусаъд Муҳаммад ибни Абдулмалик ибни Ҳасани Надиммебошад, ки 

чунин гуфта: «Ба дурустӣ Афзалуддавла Абевардӣ вақте ба Ҳилла расид, 

Сайфуддавла барои истиқбол пеши ӯ баромад. Гуфт: «Ман низ дар шумори онҳое 

будам, ки барои қабули ӯ баромада буданд. Пас, Абевардиро дидам савора бо 

гурӯҳи калоне аз пайравонаш, ки дар миёни онҳо аз ғуломони турк сӣ нафар 

ҷавонмардон буданд. Дар паҳлӯяш шамшери баланд ва зери дасташ ҳашт гурӯҳи 

саворабо афзорҳои тиллоӣ қарор доштанд. Мо борҳои онҳоро баршумурдем, ки 

ба бисту як маркаб мерасид. Ӯ худ бовиқору арҷманд, соҳибэҳтирому бузург буд, 

ки бидуни унвони «Мавлоно» ба ӯ муроҷиат намекарданд. Пас, Сайфуддавла ба ӯ 

салом арза дошт ва изҳори иродатмандиву икром намуд, ки чунин истиқболи 

гармро ба ягон нафаре, ки қабул мекард, изҳор надошта буд...» [68, 5, 2375-2376]. 

Имоди Котиби Исфаҳонӣ зимни таъйин сохтани ҷойгоҳи шоирони давраи 

мавриди назар Абевардиро яке аз пояҳои чаҳоргонаи илму адаби замон муаррифӣ 
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кардааст: «Дар ин аҳд Ғаззӣ, Абевардӣ, Арраҷонӣ ва Туғроӣ чаҳор нафар пояҳои 

фазлу камоланд, ки замона мисолашонро надид ва дар як сада амсоли онҳоро 

гирд наёвардааст» [36, 1, 27-28]. 

Пажуҳишгарони муосир низ бо такя ба сарчашмаҳои пешин «чаҳор аркон»-

и аҳди мавриди назар – Туғроӣ, Абевардӣ, Ғаззӣ ва Арраҷониро ном бурдаанд, ки 

ба истиснои Ғаззӣ ҳама соҳибмансаб буда,дар дарбори султонҳои Салҷуқӣ кору 

фаъолият доштаанд [120,133;82, 101].  

Омӯзиши сарчашмаҳои зиндагиномаи Абумузаффари Абевардӣ нишон 

медиҳад, ки ӯ аз шоирону адибони забардасти аҳди худ маҳсуб ёфта, ба баҳои 

баланди ҳамасрон ва донишмандони баъдина сазовор гаштааст. Бино бар ахбори 

Имоди Котиби Исфаҳонӣ яке аз шоирони бузурги қарни дувоздаҳум – Алӣ ибни 

Муҳаммад ибни Ғолиби Омирӣ дар мадҳи Абуласокир Султон ибни Алии 

Кинонӣ қасидае суруд, ки он аз рӯи вазну қофия ба қасидаи Абевардӣ бо матлаи 

зерин ҳамоҳанг аст: 

 لََمعَت كناصيِة الحصان األشقِرناٌر بُِمعتلجِ الكثيِب األْعفرِ 

[Оташи шуълаваре ҳамонанди аспи сафедпешона бидурахшид, ҳамчу 

регзори гардолуд бархӯрд] [8, 1, 300]. 

Матлаи қасидаи Омирӣ чунин аст: 

 لََمعَت و أسراُر الدُّجى لم تُنشِرناٌر كحاشيِة الرداء األحمرِ 

[Оташи шуълаваре ҳамонанди ҳошияи хилъати сурхфом, бидурахшид ва 

нагзошт, ки асрори зулмат мунташир гардад] [36, 2, 157]. 

Бо иқтибос намудани чанд абёте аз Омирӣ Имоди Котиби Исфаҳонӣ чунин 

изҳори назар намуда: «Ҳарчанд саноеъро дар беҳтарин ваҷҳ ба кор бурда... чун 

дар қолаб ба Абевардӣ пайравӣ намуд, фазилат бар аввалист» [36, 2, 158]. 

Қобили тазаккур аст, ки ҳанӯз аз аҳди қадим шеъри Абевардӣ мавриди 

сирқат қарор гирифт. Аз ҷумла, Ибни Мусаҳҳари шоир аз зумраи он шоироне 

буд, ки чун маънии байте барояш писанд меомад, бар он қасида месуруд ва онро 

ба номаш мебаст. Пас, боре ӯву Абевардӣ бо ҳам вохӯрданд. Чун Абевардӣ ӯро 

намешинохт, дар он суҳбат сухан перомуни Ибни Мусаҳҳар ва аз ҷониби вай 
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дуздида шудани абётишоир бирафт. Ӯ гуфт, ки Ибни Мусаҳҳар қабл аз Абевардӣ 

шеъри маро дуздидааст [34, 3, 393-394]. 

Донишмандони зиёдеба ҳайси шавоҳиди луғавиву балоғӣ аз ашъори 

Абевардӣ ба таври фаровон истифода намудаанд. Мисоли равшани он шарҳҳои 

«Сақт-уз-занд» маҳсуб мешаванд. Аз ҷумла, Абулфазл Қосим ибни Ҳусайн ибни 

Муҳаммади Хоразмӣ (617/1221) дар шарҳи ба «Сақт-уз-занд» нигоштаи худ дар 

шасту ҳафт мавзеъ абёти Абевардиро ҳамчун намуна ба кор гирифтааст [74, 5, 

2178]. Дар қиёс ба намунаи ашъори соири шоирони машҳуриадабиёти араб ва 

арабизабон теъдоди абёти Абевардӣ, ки ҳамчун санад дар китоби мазкур мавриди 

истифода қарор гирифтааст, аз ҳама бештар мебошад. 

Гузашта аз ин, Шиҳобуддин Маҳмуди Ҳалабӣ (ваф. 725/1325) намунаи 

шеъри Абевардиро зимни сухан кардан перомуни тарсеъ [67, 208] ва санъати 

истиҳлол (мадхал) [67, 251] иқтибос намудааст.  

Як идда аз муаллифони дигар ҳам ҳини шарҳу арзёбӣ намудани баъзе 

масъалаҳои илми балоғат байтҳои Абевардиро мисол овардаанд. Чунончи, Ибни 

Маъсуми Маданӣ ҳамчун намунаи ибдоъ (ихтироъ) байти зерини шоирро зикр 

кардааст: 

 فلهذا يرقص الحبب و لها من ذاتها طرب

[Онро, ки дар зоти худ тараб бувад, з-ин хотир ҳубобҳо рақс бинмоянд] [45, 

6, 210]. 

Муаллифи мавсуф зимни баррасӣ кардани иқтибос низ ду байти зерини 

Абевардиро иқтибос намудааст: 

 في باخل ضاعت به األحساب   و قصائد مثل الرياض اضعتها

 الممدوح قالوا "ساحر كذاب"   فإذا تناشدها الرواة و أبصروا

[Қасидаҳоро ҳамонанди бустоне эҷод кардаам, ки арзиши воқеии он дар 

дасти бахил барбод меравад. 

Чун онро ровиён бисуруданду мамдуҳон аз он огоҳ гардиданд, ҳамоно 

гуфтанд, ки: «Ту соҳири каззобӣ»] [45, 2, 241-242; 44, 469]. 

Хатиби Қазвинӣ низ ҳини ҳадиси худ аз иқтибос ду байти Абевардиро 

ҳамчун мисол матраҳ сохтааст [39, 576]. Ибни Маъсуми Маданӣ ҳангоми 
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тазаккур аз матлаъҳои қасидаҳо ва ҳусни тахаллус низ абёти шоирро мисол 

меоварад.  

Ҳосили ҷомеа ва муҳити ба камол расидаи Абеварди буд, ки ӯ аз 

донишмандони забардасти илму адаб дар ҷодаҳои мухталиф имтиёз дошт.Ба 

Абевардӣ даст дода буд, ки дар наздипешвоёни илмҳои замона, ба монанди 

Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ (ваф. 471/1079) [42, 2, 188-189], Имом-ул-ҳарамайн 

Ҷувайнӣ (ваф.478/1086) [34, 3, 167-170; 35, 9, 18-20], Исмоил ибни Масъадаи 

Исмоилӣ (ваф.477/ 1085) [61, 4, 495-496; 29, 3, 354], Абубакри Шерозӣ 

(ваф.487/1095) [29, 3, 380; 23, 142], Молик ибни Аҳмади Бониёсӣ (ваф.485/1093) 

[23, 141; 29, 3, 376], Абулфазл ибни Хайрун (ваф.488/1096) [29, 3, 383; 23, 142], 

Абумуҳаммад Ҳасан ибни Аҳмади Самарқандӣ (ваф.491/1097) [23, 143; 29, 3, 394-

395] касби илм намояд [57, 5, 336; 24, 19, 284; 68, 5, 2361]. Чун ба устодони 

Абевардӣ назар карда шавад, маълум мегардад, ки ҳамаи онҳо аз барҷастатарин 

донишмандони даврони хеш буданд. 

Бар мабнои ахбори масодири муътабар Абевардӣ аз муҳаддисони номвари 

замони худ маҳсуб ёфта, аҳодиси зиёдеро ривоят кардааст. Фузун бар ин, 

Абевардӣ бисёре аз донишмандони дигарро аз чашмаи маърифати хеш шодоб 

сохта, шогирдони арзандаро ба камол расонидааст. Ҳамчунин, бисёре аз 

ҳофизони боэътимоди илми ҳадис аз ӯ ривоят кардаанд, ки таҷассумгари 

манзилати волои ӯ дар миёни муҳаддисони замонаш дониста мешавад. Нуктаи 

мазкурро Ибни Халликон, Ёқути Ҳамавӣ ва дигарон тасдиқ кардаанд [34, 4, 446; 

68, 5, 2360-2362]. 

Аз ин хотир, аз ӯ гурӯҳе аз муҳаддисону шоирон, аз қабили Абубакр 

Муҳаммад ибни Қосими Шаҳрузӯрӣ дар Мавсил (453/1063 -538/1144) [61, 4, 95; 

34, 4, 69], Абуалӣ Ҳасан ибни Фазл ибни Ҳасан ибни Алии Адамӣ дар Исфаҳон 

(ваф. 533/1139) [61, 4, 212; 36, 1, 33], Аҳмад ибни Саиди Иҷлии Ҳамадонӣ, 

маъруф ба Бадеъ (458/1066 - 535/1141) [61, 7, 17-18], Абулфутуҳ Муҳаммад ибни 

Муҳаммад ибни Алии Тоии Ҳамадонӣ (475/1083 - 555/ 1061) [61, 6, 189; 16, 5, 

333], Абутоҳири Силафӣ (ваф. 475/1083- 576/1180) [61, 6, 32-40], Қозиюлқузот 

Абдулвоҳид ибни Аҳмади Сақафӣ (ваф. баъди 555/1061) [27, 6, 555; 27, 7, 148], 
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Абубакр Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Абдулбоқӣ ибни Хозибаи Бағдодӣ (ваф. 

489/1097) [68, 5, 2356-2358], Абуомири Абдарӣ, Муҳаммад ибни Саъдун ибни 

Марҷо (ваф. 524/1130) [30, 12, 216; 23, 153; 29, 4, 70], Абулфатҳ Муҳаммад ибни 

Алии Натанзӣ [57, 5, 336; 41, 49-50; 24, 19, 284; 61, 6, 82]аҳодис ва ё ашъорашро 

нақл кардаанд ва ба гуфтаҳои Абевардӣ истинод намудаанд.  

Дар бархе аз китобҳои адабиву таърихии қадима, ҳамчунин, номҳои баъзе 

донишмандон ба қайд оварда шудаанд, ки аз устодон ва ё шогирдони Абевардӣ 

ба шумор меомаданд. Аз ҷумлаи онҳо Умар ибни Усмон ибни Ҳусайн ибни 

Шуайб Абуҳафси Ганҷавии Адиб (ваф. 550/1156) мебошад. Дар робита ба ин, 

Ёқути Ҳамавӣ чунин баён доштааст: «Бештар улуми адабиро пеши 

Абумузаффари Абевардӣ омӯхтааст» [68, 5, 2094]. Қифтӣ дар пайвастагӣ ба 

донишманди мавсуф чунин мутазаккир гардида: «Аз Ганҷа буда, пеши Абевардӣ 

илм омӯхта ва худ яке аз пешвоёни адаб маҳсуб мешавад» [42, 2, 329]. 

Аз миёни шогирдони Абевардӣ танҳо зикри номи ҳофизи бузург Абутоҳир 

Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Аҳмади Силафӣ кифоя аст, ки манзилати устоди 

хешро таъйин созад. Ӯ аз устоди худ фазилату дониш касб намуда, ҳамзамон дар 

бораи зиндагиномаи ӯ дар ҷузъи ҷудогонаи китоби худ муфассал таваққуф ва 

ҷойгоҳашро бузург арзёбӣ кардааст [61, 6, 83]. 

Яке аз шогирдони дигари забардасти Абевардӣ Шамсуддин Абулфатҳи 

Натанзӣ ба шумор меравад, ки ашъори шоирро ривоят мекард. Бино ба қавли 

Имоди Котиб ӯ дар Исфаҳон ашъори Абевардиро аз Натанзӣ ба касрат шунида ва 

омӯхтааст. Имоди Котиб таъкид мекунад, ки Натанзӣ перомуни шахсияти шоир 

бо назари танқидӣ ҳарф мезад ва аз шеъраш бо шодмонӣ сухан меронд [36, 3, 

219].  

Дар баъзе аз сарчашмаҳоАбумуҳаммад Абдуллоҳ ибни Наср ибни 

Абдулазиз ибни Исмоили Марандӣ (ваф. 541/1147) аз зумраи шогирдони 

Абевардӣ сабт мешавад. Самъонӣ дар «ат-Таҳбир фӣ муъҷами-л-кабир» ба ин 

нукта чунин ишора карда: «Дар кишварҳо сафар карду оламро давр зад... то ин ки 

дар Марв сукунат ихтиёр намуд. Ӯ соҳиби шеъри хубу дилнишин буд. Илми 
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адабро пеши адиб Абумузаффар Муҳаммад ибни Аҳмади Абевардӣ омӯхта, 

табаҳҳур пайдо кард»[56, 1, 381-382].  

Нафари дигар фақеҳ Абуалӣ ибни Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Солеҳи 

Бағдодии Бастомӣ (ваф. 548/1154) мебошад, ки Имоди Котиби Исфаҳонӣ шарҳи 

ҳоли ӯро ба тариқи зайл меоварад: «Ӯ шоири соҳибистеъдоду моҳир, фақеҳу 

фозил буд. Бо Абевардӣ вохӯрда,аз ашъораш нақл кардааст ва аз чашмаи илми ӯ 

баҳраҳо бардоштааст» [36, 3, 268-269]. 

Дар қатори он шахсиятҳои барҷастае, ки аз илми бекарони Абевардӣ 

бархурдорӣ пайдо кардаанд, Қозӣ Абулқосим Абдулазиз ибни Бадри Валошгардӣ 

(ваф. 548/1154) низ қарор дорад, ки дар аҳди худ аз олимони фозил ва маъруф 

маҳсуб меёфт [56, 1, 462]. 

Дар сарчашмаҳои адабию таърихӣ метавон ахбори зиёдеро дарёфт намуд, 

ки шаҳодати возеҳи маърифати баланди шоир дар илмҳои гуногун мебошад. Аз 

ҷумла, чунин маълумотро дар нигоштаҳои Абумансур ибни Ҷаволиқӣ пайдо 

кардан мумкин аст, ки навишта: «Пеши Закариё шеъри Абудаҳбил Ал-Ҷумаҳиро 

мехондам... Пас бар ӯ гуфтам: «Маънии сухани зерини ӯ чист ва ӯ посух дод, ки 

намедонад». Абевардӣ низ дар он ҷо ҳузур дошт. Вақте аз пеши ӯ бархостам, 

Абевардӣ гуфт: «Тумехоҳӣ, ки маънии байти зеринро бидонӣ?»Гуфтам: «Бале». 

Гуфт: «Пас аз қафои ман биё».Ман ҳамроҳаш ба хонаи ӯ рафтам. Дар он ҷо маро 

бинишонд ва сабадеро баровард, ки дар он пашми гӯсфанде буд. Онро гирдаш 

тоб дод, то ин ки варақеро баровард ва ба он назар кард... Пас, мақсуди худро 

шарҳ дод»[68, 5, 2384]. 

Абузакариёи мавсуф писари Хатиби Табрезӣ буда, дар замони худ яке аз 

пешвоёни илмҳои наҳву луғат ва адабиёт маҳсуб меёфт ва дар Низомия сарварии 

таълими қисми адабро ба зимма дошт ва баъди Абевардӣ мудири китобхонаи 

Низомия таъйин гардид. Ӯ тавассути илму маърифати баландаш дар тамоми 

гӯшаҳои хилофат маъруфият пайдо намуда буд [68, 6, 2823-2824].  

Ахбори мазкур, агар аз як ҷониб бар вусъати иттилоъ ва маърифатнокии 

Абевардӣ дар шеъру луғат ва адабиёт далолат намояд, аз ҷониби дигар, ҳунари 

пажуҳишии ӯро таҷассум месозад. Аз ин ҷо метавон истинбот кард:  
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1. Воқеан ҳам, Абевардӣ ба ташаккулу таҳаввули илму адаби аҳди худ 

таъсири бориз гузоштааст. Маълумоти овардашуда мисоли равшани ҷойгоҳи 

устувори Абевардӣ дар доираҳои илмиву адабии замонаш ва таъсиру нуфузи ӯ ба 

донишмандони давр ба шумор меравад.  

2. Абумузаффари Абевардӣ аз зумраи донишмандон ва шоиронест, ки дар 

баробари шуҳрати шоирӣ дар илму адаб ва тарвиҷи фарҳангу дониш низ саҳми 

басазое доштааст. Аз ин лиҳоз, ӯро дар дастгоҳи давлати Салҷуқӣ мақому 

эҳтироми вижае буда, ки дастгирии салотини ин силсила аз ӯ нишони ин иддао 

мебошад. 

3. Гузашта аз ин, Абевардӣ улуми мухталифаеро дар замони худ пеш бурда 

ва тарғиб мекардааст. Аз ӯ ҳадис ривоят кардани шогирдони зиёде, дар адабу 

ахлоқ ва улуми дигар, мисли шарҳу тафсиру амсоли ин ба ӯ пайрав ва шогирд 

будани онҳоро нишони дигари ин амр шарҳ бояд кард.  

4. Ҳамчунин, дар сарчашмаҳои мухталифи замонаш ба унвони шоир ва 

суханвари мумтоз эътироф гардидани ӯ, зикри бевосита дар беҳтарин китобҳо ва 

садҳо далоили дигар дар шахсияти нотакрор, донишманд ва чеҳраи 

муаррификунандаи адабӣ будани ӯст. 
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БОБИ II 

 

ОСОРИ АБУМУЗАФФАРИ АБЕВАРДӢ ВА ТАСНИФОТИ ОН 

 

2.1. Баррасии умумии осори Абумузаффари Абевардӣ 

 

Аз қаринаву далелҳое, ки дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ба қайд 

омадаанд, аён мегардад, ки Абумузаффари Абевардӣ ба касби илму адаб иштиёқи 

беандоза дошта, тавассути нигориши асарҳои мутааддид тавонистааст, ки дар 

илмҳои гуногун дар сафи ҳамасрони пурмаҳсулаш қарор бигирад. Ӯ ҳамчун 

шоири иҷтимоъгар дар ашъори ноби хеш натанҳо паҳлӯҳои мухталифи иҷтимоию 

сиёсии аҳдашро мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор медод, балки инчунин аз 

сабаби иштиҳори асарҳои таърихию адабиаш аз зумраи нависандагони маъруфи 

ададбиёти арабизабон ба шумор мерафт. Муаллафоти ӯ дорои арзиши баланди 

илмӣ мебошанд, ки таърихнигорон ва адибон ин нуктаро борҳо таъйид 

намудаанд. Иншои чор асар дар илми ансоб, ки аз илмҳои мушкилтарин маҳсуб 

меёбад, худ исботи фикри болост.  

Воқеан ҳам, эҷодиёти Абевардӣ хеле пурбору бовусъат буда, дар маъхазҳои 

муътабар китобҳои зеринро ба қалами ӯ мансуб донистаанд: 

1. «Таърих Абевард ва Насо» «[84 ,1 ,20] «تاريخ أبيورد ونسا; 

2. «Таъиллат-ул-муштоқ ила сокиний ал-Ироқ» «تعلّة المشتاق إلى ساكني العراق» 

(Баҳонаи муштоқ ба сокинони Ироқ); 

Аз номи ин ду асар бармеояд, ки онҳо аз зумраи осори гаронқадри 

Абевардӣ буда, адиб онҳоро роҷеъ ба таърихи шаҳрҳое, ки бештар дар он ҷо 

сукунат дошт, иншо намудааст. Азбаски бисёре аз муҳаққиқон Абевардиро дар 

таъриху ансоб ягонаи рӯзгор қаламдод намудаанд, осори мазкур низ аз арзиши 

баланди илмӣ бархурдор аст. 

3. «Таъиллат-ул-мақрур фӣ васфи-л-бард ва-н-нирон»« تعلَّة المقرور في 

 ;(Баҳонаи сармохӯрда дар васфи хунукӣ ва моҳу офтоб) «وصف البرد و النيران
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Асари мазкур низ, мутаассифона, дастраси мо нагардид, вале аз унвони он 

ва маълумоти феҳриствораҳо пайдост, ки асари мазкур фарогигри маълумоти 

соҳаҳои ҷуғрофиву заминшиносӣ ё табиатшиносист. Аз рӯи донистаҳои мо он 

бештар дар сифати шаҳри Ҳамадон мебошад.  

4. «Ад-Дуррат-ус-самина» «الدرة الثمينة» (Дурдонаи гаронбаҳо); 

Аз номи асар бармеояд, ки он фарогири мазомини андарзист ва тамоюли 

адабӣ дорад. 

5. Девони шеър («Ал-Ироқиёт»).  

6. «Ан-Наҷдиёт» (манзумаҳо фарогири 1000 байт).  

Миқдори зиёди абёти онро қитъаҳо ташкил дода, аз тарафи Умар ал-Асъад 

ҳамроҳи «Ироқиёт» мавриди пажуҳиш қарор дода шудааст. Азбаски дар хусуси 

ду асари ахир дар фусули оянда ба таври густарда маълумот медиҳем, ин ҷо 

тафсили суханро раво намедонем.  

7. «Қабсат-ул-аҷлон фӣ насаби Оли Аби Суфён» « قبسة العجالن في نسب آل أبي

 ;(Шуълаи сӯзон дар насаби Оли Абусуфён)«سفيان

8. «Зод-ур-рифоқ фи-л-муҳозарот» «زاد الرفاق في المحاضرات» (Афзоиши 

рафоқат); 

Нусхаи хаттии асари мазкур дар «Дор-ул-кутуб»-и Қоҳира маҳфуз аст. Дар 

саҳифаи нахуст унвони китоб чунин ба қайд омадааст: «Зод-ур-рифоқ фи-л-

муҳозарот»-и Садруддин ал-Абевардӣ. Нусхаи мазкур таҳти рақами 582 нигоҳ 

дошта шуда, аз 312 саҳифа иборат мебошад. 

Асари доиратулмаорифии мазкур фарогири маълумот оид ба улуми адабӣ, 

луғавӣ, таърихӣ ва маданӣ мебошад. Ҳарчанд адиб дар он 2663 абёти шеъриро 

мутааллиқ ба давраи ҷоҳилия, ислом ва аз шуарои мухазрамин ба он ворид карда, 

истишҳод аз шоирони давраи Аббосӣ нисбатан кам ба назар мерасад. Муҳаққиқи 

асари мазкур Умар ал-Асъад муътақид аст, ки дар ихтиёри порчаҳои назмӣ 

Абевардӣ асосан ба завқи шахсии худ такя кардааст. Аз мазиятҳои асосии асари 

мазкур зикри ровӣ ё сарчашмаи шеър, овардани истинод ба ҳадис ва истифодаи 

вофир аз зарбулмасалҳоро номбар кардан мумкин аст, ки шумораи онҳо ба 457 

мерасад [11]. 
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 Аммо ба гумони мо ин китоб зайл ё такмилаи китоби машҳури 

Роғиби Исфаҳонӣ «Муҳозарот-ул-удабо ва муҳоварат-уш-шуаро ва-л-булағо» 

мебошад, ки низ чун кашкӯл ва ҷамъкунандаи беҳтарин қиссаву луғаз ва шеъру 

достон мебошад. Ин асарро ҳам бо хусусияти донишномавӣ доштани он 

мешиносанд ва асари мавриди назари моро ҳам аз Абевардӣ бо хусусияти 

доиратулмаорифӣ имтиёз додаанд. Ҳамчунин, асари Роғиби Исфаҳонӣ шуҳрати 

бисёр касб намудаву борҳо мавриди такмил ва тарҷума қарор гирифтааст. 

 Ба нуктаи мазкур муҳаққиқони пешин таваҷҷуҳи вижа зоҳир 

накардаанд, аммо нигоранда бар он бовар аст, ки бо ба даст омадани нусхаҳои 

хаттии он баҳси мазкур поён мепазирад. 

9. «Саҳлат-ул-қориҳ»«صهلة القارح» (Шиҳаи маккор) - дар тардиди афкори 

Абулалои Мааррӣ дар «Сақт-уз-занд».[68, 5, 2365; 42, 3, 49-52; 41, 47-50; 59, 2,66-

67]. 

10. «Кавкаб-ул-мутааммил» «ل ّ  дар - (Кавкаби наззорашаванда)«كوكب المتأم 

васфи асп; 

11. «Ал-Муҷтабо мин-ал-муҷтано»«المجتبي من المجتنى»(Мунтахаб аз 

ҷамъоваригашта) дар бораи шахсиятҳои дар китоби Абуабдурраҳмони Насоӣ 

«Ас-Сунан ул-маъсура» овардашуда, суханони ривоятшуда ва шарҳи чизҳои 

номаълуми он; 

12. «Мо ихталафа ва иъталафа фӣ ансоби-л-араб» « كتاب ما اختُل ف وائتلف من

 ;(Ихтилофот ва мувофиқат дар ансоби араб) «أنساب العرب

13. «Ал-Мухталиф ва-л-муъталиф» «المختلف والمؤتلف» 

Дар мавриди мансубияти ин асар ба Абевардӣ дар баъзе аз манобеи адабию 

таърихӣ маълумот матраҳ гардидааст [20, 1, 84].Дар таҳқиқи бархе аз 

пажуҳишгарон ишора рафта, ки асари номбурдаи Абевардӣ таҳқиқ гардида ва ба 

табъ расонида шудааст. Лекин аслан он мавриди пажуҳиш қарор наёфта, танҳо 

нусхаи хаттии он дар баъзе аз феҳристномаҳо ба қайд меояду халос. Аз ҷумлаи 

ин асарҳо «Захоир-ут-туроси-л-арабӣ ва-л-исломӣ» мебошад, ки он санади 

библиографии махтутоти арабиро то соли 1980 дарбар мегирад. Муаллифи асар 

Абдулҷаббор Абдурраҳмон буда, нашри аввали он соли 1981 дар Бағдод анҷом 
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ёфтааст. Дар он аз ҷумла чунин омадааст: «Китоби «ал-Мухталиф ва-л-

муъталиф» аз ҷониби Мустафо Ҷавод таҳқиқ гардида, бо «ал-Мухталиф ва-л-

муъталиф»-и Ибни Собунӣ дар Бағдод, тавассути «Ал-Маҷмаъ-ул-илмийи-л-

ироқӣ» соли 1957 мунташир гардидааст» [130, 1, 320]. Гузашта аз ин, дар китоби 

«Ал-Муъҷам-уш-шомил ли-т-туроси-л-арабӣ», ки гирдовариву таҳия ва таҳрири 

он ба қалами Муҳаммад Исо Солиҳия мансуб буда, соли 1992 дар Қоҳира 

интишор ёфтааст, чунин мехонем: ««Ал-Мухталиф ва-л-муъталиф»-и Абевардӣ – 

бо таҳқиқи Мустафо Ҷавод дар Бағдод, тавассути «ал-Маҷмаъ-ул-илмийи-л-

ироқӣ» соли 1957, дар ҳаҷми 17 саҳифа (саҳ.448-464) якҷоя бо китоби «Такмилат-

ул-икмол»-и Ибни Собунӣ нашр шуд» [151, 1, 22]. 

Муҳаққиқи девони шоир Умар ал-Асъад [130, 195; 8, 1, 16] ва Нурӣ Шокир 

ал-Олусӣ [146, 66], Умар Фаррух дар «Таърихи адабиёти араб»-и хеш [153, 3, 

216] низ ба ҳамин иштибоҳ роҳ додаанд. 

Аммо пажуҳишҳо нишон медиҳад, ки Мустафо Ҷавод асари зикргардидаи 

Ибни Собуниро таҳқиқ намуда, дар бораи Абевардӣ танҳо ҳамчун яке аз 

донишмандони забардаст, ки дар ин фан асар офарида, сухан намудаву халос 

[145, 53]. 

14. «Табақот-ул-улум фӣ кулли фан» «طبقات العلوم في كل فن»; Асари 

доиратулмаорифист дар бораи риштаҳои гуногуни илм. Дар ин асар муаллиф 

кӯшиш ба харҷ дода, то илмҳоро вобаста ба вежагиҳои ҳаммонандии онҳо ва ё 

объекти омӯзишашон ба дастаҳо ҷудо намояд. 

15. «Нуҳзат-ул-ҳуффоз»«نهزة الحفاظ» (Шарҳи ҳофизон), «Нузҳат-ул-

ҳуффоз» «نزهة الحفاظ»(Осоиши ҳофизон), ва ё«Баҳҷат-ул-ҳуффоз»«بهجة الحافظ» 

(Шукуҳи ҳофизон).Асари мазкурро Исмоили Бағдодӣ дар «Ҳадият-ул-орифин» 

«Нузҳат-ул-ҳуффоз» [17, 2, 81-82] ва Броккелман дар «Таърихи адабиёти араб» 

«Баҳҷат-ул-ҳуффоз» [137, 5, 32] сабт намудаанд. 

 Асари мазкур дар бораи илми қироати Қуръон ва қориёни машҳури 

усули қироати ҳафтгона аст. 

16.«Тилв-ул-Ҳамоса» «تلو  الحماسة»(Пайравӣ ба «Ҳамоса» (шуҷоат)). Асари 

мазкур перомуни «Ҳамоса»-и Абутаммом баҳс намуда, дар бораи он худи 
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Абевардӣ дар «Зод-ур-рифоқ» ёдрас гардидааст [11, 230]. Асар ба гурӯҳи осори 

адабии муаллиф шомил мешавад. 

17. «Буғят-уш-шодӣ мин илали-л-аруз» «بغية الشادي من علل العروض». Дар 

хусуси китоби номбурда низ худи Абевардӣ дар «Зод-ур-рифоқ» маълумот 

додааст [11, 72]. Дар ин асар Абевардӣ аз донишҳои худ оид ба илми аруз ва 

нақоиси назарии он суҳбат мекунад. 

18. «Ал-Хайл ва-л-ибил»«الخيل و االبل» (Асп ва шутур). Роҷеъ ба ин китоб 

низ худи Абевардӣ дар «Зод-ур-рифоқ» сухан карда, зимни баёни ахбор доир ба 

шамшер муаллиф чунин зикр менамояд: «Аз онҳо беҳтарин порчаҳои манзуму 

мансурро аз китоби худ «Ал-Хайл ва-л-ибил» доири асмои он иқтибос намудам» 

[11, 283]. 

19.Рисолаи хурд. Рисолаи мазкурро Мамдуҳ Ҳаққӣ ёдовар шуда, мегӯяд, 

ки он баҳри як гурӯҳ ашхоси воломақом иншо шудааст. Бино ба маълумоти 

Ҳаққӣ, он таҳти №523 дар китобхонаи «Дор-ул-кутуби-л-Мисрийя» маҳфуз аст 

[156, 98]. 

20. Нома ба Мустазҳир Биллоҳ.Дар он муаллиф сабаби аз Бағдод фирор 

карданашро баён кардааст [68, 5, 2367]. Аслан асари ҷудогона нест ва танҳо 

номаест, ки дар он қисмате аз мусибати рӯзгори гӯянда баён гаштааст. Аммо аз 

сабаби онки бо забони хубу пухтаву рехта ва риояи тамоми анъанаҳои 

номанигории замонаш иншо шудааст, аз аҳаммияти вижа бархурдор аст. 

Дар баъзе аз сарчашмаҳо ишораҳо ба як идда асарҳои дигари Абевардӣ 

дида мешавад. Бино ба қавли Ёқути Ҳамавӣ «Абевардӣ соҳиби китоби бузурге 

дар илми ансоб мебошад» [68, 5, 2365; 24, 19, 284-291]. 

Аз осори Абевардӣ то замони мо танҳо девони шеърии шоир дар ду қисм – 

«Ироқиёт» ва «Наҷдиёт» боқӣ мондааст, ки аз ҷониби Умар ал-Асъад мавриди 

пажуҳиш қарор гирифтааст. Афзун бар ин, нусхаи хаттии китоби «Зод-ур-рифоқ» 

маҳфуз мондааст, ки онро Алӣ Ҷаводи Тоҳир чунин тавсиф намудааст: «Сарвати 

фарҳангӣ ва далели вусъати илми муаллифи он» [152, 144]. 

Аз ахбори боло метавон чунин натиҷабардорӣ кард, ки Абумузаффари 

Абевардӣ на танҳо ба ҳайси шоир, балки ба ҳайси адиби моҳир низ ба хазинаи 



55 
 

адабиёти арабизабон дурдонаҳои бебаҳо зам намудааст ва, бо ин васила, дар 

ғаноманд гардидани он саҳми назаррас гузоштааст. Дар маҷмуъ, беш аз понздаҳ 

осори насрии Абевардӣ дар сарчашмаҳои қадима зикр гардидааст, ки дар фунуни 

гуногуни илмию адабӣ, аз ҷумла ҳадис, насаб, нақд, таърих ва ғ. баҳс менамоянд. 

Ҳарчанд, то замони мо танҳо якчанд осори насрии Абевардӣ расидааст, ҳар яки 

онҳо арзиши баланди илмию амалиро доро мебошанд. Дар нигоштаҳои ӯ 

истифодаи фаровони муродифот ва санъати саҷъ ба назар мерасад, ки ба дониши 

фарох ва фасоҳату заковати баланди шоир далолат мекунад. 

Ҳарчанд ки теъдоди зиёди осори Абевардӣ то замони мо нарасидааст, аммо 

аксари онҳо сарчашмаи осори донишмандони дигари мутақаддим қарор 

гирифтааст. Аз ин хотир, перомуни бисёре аз таснифоти Абевардӣ ва ақидаҳои 

муаллиф дар онҳо бар мабнои иқтибосоти аз ҷониби ҳамзамонон ва ё адибони 

асрҳои баъдӣ ба кор гирифташуда метавон маълумот пайдо намуд. Аз ҷумла, дар 

шумори нахустин муосирони шоир, ки илму маърифати ӯро зимни таълифи осор 

истифода намудааст, Ибни Қайсаронӣ дар китоби «Ал-Ансоб-ул-муттафиқа» 

мебошад. Дар чанд мавзеи ин китоб адиби мавсуф ба нақл аз Абевардӣ чунин 

овардааст: «Абумузаффари Абевардии нассоб бароям чунин нақл намуд» [47, 20], 

«аз Абумузаффари Абевардии адиб шунидам, ки мегуфт... » [47, 40, 51, 52], 

«Фахр-ур-руасо Абумузаффари Абевардӣ бар гуфтаҳои ман афзуд» [47, 96], «аз 

Абумузаффари Абевардии адиб шунидам, ки чунин мегуфт... » [47, 112] ва 

амсоли ин. 

Ё худ Ёқути Ҳамавӣ зимни шарҳи аҳволу осори Абуҳасан Алӣ ибни 

Сулаймони Бағдодӣ ба ҳайси масдари рӯзгори ӯ танҳо «Таъиллат-ул-муштоқ»-ро 

ба кор гирифтааст [68, 4, 1768]. Дар китоби мазкури худ Абевардӣ се байт 

намунаи ашъори Абуфараҷи Бабғоро иқтибос намуда, ки дар маҷмуаи ашъори 

шоир ба мушоҳида намерасад [68, 4, 1769]. 

Афзун бар ин, Тоҷуддини Субкӣ дар китоби «Табақот-уш-шофеъияти-л-

кубро» ҷиҳати матраҳ сохтани зиндагиномаи Аҳмад ибни Алӣ Абусаҳли 

Абевардӣ аз китоби «Нуҳзат-ул-ҳуффоз» истифода намуда ва дар ин хусус чунин 

гуфта: «Адиб Абумузаффар, Муҳаммад ибни Аҳмади Абевардӣ дар асари 
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мухтасари шевои худ таҳти унвони «Нуҳзат-ул-ҳуффоз» чунин қайд карда, ки ӯ 

азм намуд, ки таърихномаеро дар бораи Абевард, Насо, Ҷайрон ва дигар шаҳрҳои 

калони он навоҳӣ тасниф созад. Пас, дар омода кардани ин мухтасар дархост 

карда шуд, ки дар он донишмандони забардаст ҷой дода шаванд ва ҳамин гуна 

гурӯҳе аз пешвоёни илм дар асар дарҷ ёфтанд ва нуктаҳое аз суханони онҳо 

матраҳ карда шуд... » [61, 4, 43]. Субкӣ дар мавриди фазилати китоби Абевардӣ 

навишта: «Ин шарҳи ҳасби ҳоле, ки барои Абусаҳл сабт гардида, баъди ҷустуҷӯи 

амиқ ҷуз китоби мо дар китоби дигар наметавон пайдо намуд, зеро мо онро дар 

ҷойҳои мухталиф гирдоварӣ намудем. Боризтарин намунаи он асари камназир 

«Нуҳзат-ул-ҳуффоз» маҳсуб мешавад» [61, 4, 44]. Гузашта аз ин, Субкӣ зимни 

шарҳи аҳволу осори Шайх Абуяъқуб, Юсуф ибни Муҳаммади Абевардӣ чунин 

баён медорад: «Абумузаффари Абевардӣ дар китоби перомуни Абевард 

навиштааш гуфта, ки ӯ аз олимони машҳур буд» [61, 5, 362]. 

Дар канори ин, Абевардӣ яке аз масодири Ҷалолуддини Суютӣ дар китоби 

«Таърих-ул-хулафо» қарор гирифтааст [63, 260].  

Дар робита ба ин, муҳаққиқи «Вафаёт-ул-аъён» дар яке аз нусхаҳои хаттии 

китоби мазкур дар ҳошияи зиндагиномаи Абевардӣ бо хатти ғайри хатти котиб 

чунин нигоштаҳоро пайдо намуда: «Китоби мансуб ба ӯро таҳти унвони «Зод-ур-

рифоқ» пайдо намудам ва онро ҳамроҳам гирифтам. Пас, онро китоби судманде 

дарёфтам, ки фарогири ҳаводиси нотакрор буда, дидаҳо аз онҳо дурахшон 

гарданду гӯшҳо дар ҳайрат афтанд» [34, 4, 449]. 

Аз навиштаҳои бархе аз донишмандон бармеояд, ки осори Абевардӣ дар 

пеши донишмандон мавриди омӯзиш қарор дода мешуданд. Ҳамин нукта дар 

андешаҳои Ибни Хашшоб таҷассуми равшани худро пайдо намуда, ки мегӯяд: 

«Се ҷузъро аз аввали китоби «Зод-ур-рифоқ»-и Абевардӣ пеши Абдурраҳим ибни 

Ухувва хондам» [24, 19, 291]. 

Бар мабнои нигоштаҳои Самъонӣ «Шеъри Абевардӣ дар забони мардум 

мудавван гардид» [57, 5, 336]. Абумуҳаммади Айёдӣ дар Искандария, деҳае 

байни Ҳамоту Ҳалаб ба Абевардӣ ду байт шеър суруда ва чунин гуфтааст [8, 2, 

258]:  
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 فيا َوْيَح نفسي ال أرى الدَّهرَ ْفمنزال  لعلوةَ إال ظلت العيُن تَذر

ِة البحِر أْغرفْ    ةَ داَم هذا الوجدُ لم تبَق عبر  و لو أنَّني من لجَّ

[Эй вой бар ман, ки дар ин олам ҷои худ намеёбам, ки зи бузургии ӯ танҳо 

дидаҳои ашкбор боқӣ монда. 

Ба дурустӣ ин мафтунӣ идома ёфта, ашкеро зи худ боқӣ нахоҳад гузошт, 

чун воқеан ҳам ман онро аз умқи баҳр берун меорам]. 

1. Хулоса, асарҳои Абевардӣ нишондиҳандаи хуби донишварӣ ва 

суханшиносии ӯст, зеро дар шумори таълифоти ӯ аз осори мутааллиқ ба улуми 

дақиқу зистшиносӣ сар карда, то улуми инсоншиносӣ, ки меҳвари биниши ӯро 

ташкил медодааст, дида мешавад. Танаввуи осори Абевардӣ нишони он ҳам ҳаст, 

ки дар замони ӯ улуми мухталиф тараққӣ ва рушд карда будааст.  

2. Бо вуҷуди ин, қисмати бештари осори Абевардиро илми таъриху 

насабшиносӣ ва адабиёт ташкил медиҳад. Дар байни таснифоти ӯ осори 

мутааллиқ ба назариёти адабиётшиносӣ бударо пайдо карда метавонем, ки аз 

дониши хуби касбӣ доштани Абевардӣ гувоҳӣ медиҳад. 

3. Абевардӣ, дар баробари шоирӣ, ҳамчун нависандаи забардаст низ 

шинохта шуда, ба паҳлӯҳои гуногуни наср, насри фаннӣ, ривоятӣ ва амсоли он 

даст задааст. Намунаи беҳтарини он асари «Зод-ур-рифоқ» аст, ки кашкӯлгуна 

мебошад.  

 

2.2. Девони шоир – нусхаҳои хаттӣ, нашрҳо ва шарҳҳои он 

 

Бо он ки Абевардӣ аз олимон ва донишмандони бисёр мумтози замонаш ба 

ҳисоб меомад, бештар чеҳраи шоирии ӯ маъруфият дорад. Тавре аз фаслҳои 

пешин ҳамин нуктаро пай мебарем, ӯро бештар ҳамчун шоир шинохтаву эътироф 

кардаанд, аммо ин ҳаргиз мақоми ӯро чун шахсияти илмӣ, фарҳангӣ ё сиёсӣ паст 

накарда, баръакс ин паҳлӯҳоро равшантар инъикос мекунад. Ӯ аз зумраи 

беҳтарин шоирони замони худ ба ҳисоб омада, зикраш дар тазкираҳову баёзҳо ва 

дигар кутуби сарчашмавиву илмӣ омадааст. Ӯ шоири соҳибдевон буда, девони ӯ 

дар замони зисташ ва баъд аз он низ аз шуҳрати вофире бархурдор буд. 
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Дар сарчашмаҳои қадим арзиши баланди ашъор ва девони шоирро таъкид 

доштаанд [68, 5, 2364; 41, 84; 59, 2, 91]. Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар китоби 

«Чаҳор мақола» девони Абевардиро барои он дабироне, ки мехоҳанд ба дараҷаи 

баланди касбӣ бирасанд, ҳамчун намуна тавсия карда ва чунин гуфтааст: «Аммо 

сухани дабир бад-ин дараҷа нарасад, то аз ҳар илм баҳрае надорад ва аз ҳар устод 

нуктае ёд нагирад ва аз ҳар ҳаким латифае нашнавад ва аз ҳар адиб андешаи 

заковатмандонае иқтибос накунад, пас... аз давовини араб девони Мутанаббиву 

Абевардӣ ва Ғаззӣ, аз шеъри Аҷам ашъори Рӯдакиву маснавии Фирдавсӣ ва 

мадоеҳи Унсурӣ. Ҳар яке аз инҳо ки баршумурдам, дар синоати хеш насиҷи ваҳда 

буданду ваҳиди вақт...»[55, 22]. Ин нукта ва даҳҳо далоили дигар, ки дар мавриди 

мақоми шоирии Абевардӣ баён шудаанд, манзилати ӯро дар тарвиҷи шеъру адаби 

арабӣ нишон медиҳад. 

Девони ашъори Абевардӣ ба се қисмат – «Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва 

«Ваҷдиёт» тақсимбандӣ шуда, аз панҷ ҳазор байт иборат мебошад. Абевардӣ бо 

тақсимбандии девони худ дар қисми бузурги он таҳти унвони «Ироқиёт» 

қасидаҳоеро ҷой дода, ки онҳоро то чилсолагӣ сурудааст ва аксарияти он ба 

мавзуоти мадҳ ва фахр бахшида шудаанд. Қисмати аъзами қасидаҳои дар 

«Ироқиёт» гирдоваригардида ба ифтихори халифагони Аббосӣ – Муқтадӣ 

(467/1075-487/1094) ва Мустазҳир (487/1094-512/1110), инчунин вазирони онҳо 

сароида шудаанд. Абевардӣ дар муқаддима худ миқдори абёти девонашро чунин 

таъйин намудааст: «Панҷ ҳазор байтро аз он ашъоре, ки дар аҳди навҷавониву 

ҷавонӣ то ба чиҳилсолагӣ сурудаму дар хотир доштам, гирдоварӣ намудам» [8, 1, 

96-97]. Далели дигари иштиҳори девони Абевардӣ дар он зуҳур мекунад, ки то 

замони мо нусхаҳои зиёде аз он омада расидааст. То кунун муҳаққиқон 13 адад 

девони хаттии ӯро муаррифӣ кардаанд. 

Қисми дуюм «Наҷдиёт» унвон дошта, аз порчаҳои манзум ва ғазалҳо 

иборат аст. Шумораи абёти он аз ҳазор изофа буда, ашъори баъди панҷоҳсолагӣ 

сурудаи шоирро дарбар мегирад. Дар ҳошияи нусхаи хаттии дар «Маҷлиси Сано» 

маҳфуз буда, шореҳи девон роҷеъ ба «Наҷдиёт» нигоштаҳои Абевардиро чунин 
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сабт намудааст: «Девон фарогири ҳазор байт буда, онро «Наҷдиёт» унвон кардам, 

ки баъди синни чиҳилсолагӣ ва панҷоҳсолагӣ сурудаам» [10,96]. 

Дар сарчашмаҳои муътабари асримиёнагӣ низ гуфтаҳои мазкур таъйид 

гардидаанд. Аз ҷумла, Имоди Котиби Исфаҳонӣ таъкид дошта, ки Абевардӣ 

девони қасоидашро мавсум ба «Ироқиёт», ғазалиёташро мавсум ба «Наҷдиёт» 

намудааст. Ҳамчунин, ашъори мутафарриқаи шоир, ки аксараш тадвин 

нагардидаанд, дар айёми ҷавонии ӯ суруда шудаанд [36, 3, 219]. 

Салоҳуддини Сафадӣ зимни баҳогузорӣ ба ашъори шоир чунин 

андешаронӣ мекунад: «Ашъораш фаровон ва осораш сершумор буда, шеъраш ба 

қисматҳо тақсимбандӣ мешавад. Аз зумраи онҳо «Наҷдиёт» ва «Ироқиёт» 

маҳсубанд... » [59, 2,66-67]. 

Дар робита ба дастхатҳои девони шоир нахуст Ҷурҷӣ Зайдон ҳарф зада, 

мавҷудияти ду нусхаи хаттии «Ироқиёт»-ро дар Париж ва Оёсуфиё (ابا صوفيا) ва як 

нусхаи хаттии «Ваҷдиёт»-ро дар Берлин, Мюнхен ва Оксфорд собит намудааст 

[159, 3, 29]. Ҳамчунин, маълумоти муҳимро роҷеъ ба нусхаҳои хаттии девони 

шоир Карл Броккелман матраҳ сохтааст. Бино ба нигоштаҳои донишманди 

мавсуф дастхатҳои «Ироқиёт» дар китобхонаи Миллӣ дар Париж №3117, 

осорхонаи Бритониё №602, китобхонаи дуюми Эскориал №370, китобхонаи 

Гаррет №34, китобхонаи Кӯпрӯлю №1338 ва Тупқопи Сарой №2404, №2492, №2 

маҳфуз мебошанд [137, 5,32]. 

Аз рӯи ахбори Броккелман дастхатҳои «Наҷдиёт» дар китобхонаи Париж 

№3411, № 2; Бонкипур №23/25, № 252; осорхонаи Бритониёи дуюм №1030, № 5; 

дар китобхонаи дуюми Эскориал №371, № 2 ва №420, № 1; дар Патна №1: 197, № 

1766; Боязид №2663; Тупқопи Сарой №2349, 2289, № 2 (бо шарҳи форсӣ) ва 

Отиф Афандӣ №2227 маҳфуз мебошанд [137, 5,31]. 

Мусаннифи «Вафаёт-ул-аъён» дар баробари «Ироқиёт» ва «Наҷдиёт» роҷеъ 

ба мавҷуд будани девони шеърии шоир бо номи «Ваҷдиёт» низ ҳарф задааст [34, 

4,445].  

Соҳиби девони сегона будани Абевардиро муҳаққиқи ҳаёту фаъолияти 

Абевардӣ – Мамдуҳ Ҳаққӣ низ таъйид мекунад ва таъкид медорад, ки Абевардӣ 
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шеърҳояшро мувофиқи мавзуъҳои алоҳида дар се девони хурд мавсум ба 

«Ваҷдиёт», «Наҷдиёт» ва «Ироқиёт» гирдоварӣ намудааст [156, 125].  

Оид ба нусхаҳои хаттии «Ваҷдиёт» Карл Броккелман таваққуфи алоҳида 

карда, аз нигаҳ дошта шудани онҳо дар китобхонаҳои Берлин №7634, Мюнхен 

№518 ва Бодлиан №1: 248; №2, 611 маълумот ҷой додааст [137, 5,32]. Ҷурҷӣ 

Зайдон таъкид доштааст, ки нусхаҳои хаттии «Ваҷдиёт» дар Берлин, Мюнхен ва 

Оксфорд маҳфуз мебошанд [159, 3, 29]. 

Бино ба эътирофи Алӣ Ҷаводи Тоҳир ӯ дастхатҳои «Наҷдиёт», «Ваҷдиёт» 

ва «Қитъаот»-и шоирро бо чашми худ дидааст [152, 149].  

Аз ин ҷо метавон ба чунин бардоште расид, ки Абевардӣ соҳиби се девон – 

«Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва «Ваҷдиёт» буда, нусхаҳои хаттии ҳамаи онҳо то ба 

имрӯз расидаанд, аммо танҳо ду девони шоир – «Наҷдиёт» ва «Ироқиёт» мавриди 

омӯзиш қарор гирифта, дар шакли матнҳои интиқодӣ ба табъ расонида шудаанд. 

Аммо девони «Ваҷдиёт» ҳанӯз омӯхта нашуда ва рӯи чоп наомадааст.  

Баъди аз олам рафтани Абевардӣ мардум мухлиси шеъри ӯ гашта, ҳар чи аз 

ашъори шоир дастрасашон мешуд, ба ин китобҳои сегона илова мекарданд, ки 

дар натиҷа онҳо ба девони бузурге табдил ёфтанд. Илова бар ин, тули қарнҳои 

гузашта, то замони чопи ин девон нусхаҳои он зиёд гаштанд ва бар асари 

нусхабардориҳо таҳрифу тасҳиф ба онҳо ворид шуд.  

Таваҷҷуҳи донишмандон ба омӯзишу нашри девони Абевардӣ ҳанӯз аз 

садаи нуздаҳуми мелодӣ оғоз ёфта буд. Дар робита ба ин, бори нахуст қитъаоти 

шоир соли 1277/1861 дар Қоҳира ба чоп расонида шуд [152, 149].  

 Сипас девони Абевардӣ соли 1317/1900 дар матбааи Усмонияи Лубнон дар 

ҳаҷми 384 саҳифа аз чоп баромад, ки ба он қасидаву порчаҳои назмии шоирони 

дигари дар нусхаҳои қаблӣ мавҷудбуда низ ворид гаштааст. Нашри мазкур бо 

кӯшиши Абдулбосит Ал-Унсӣ – соҳиби рӯзномаи «Иқбол» ва мудири «Матбаат-

ул-маориф» ва «Ал-мактабат-ул-унсийя» ба табъ расид. Ношир таъйид дошта, ки 

ин девон бо камоли диққат ва дар заминаи якчанд дастхатҳои девони шоир 

гирдоварӣ шуда, фарогири тамоми ашъори шоир «Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва 

«Ваҷдиёт» мебошад.  
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Дар пайвастагӣ ба ин, Абдулбосит Ал-Унсӣ мегӯяд: «Нусхаҳое, ки дар 

тасҳеҳи девони мазкур мавриди истифода қарор гирифтаанд: аввалан, нусхаест, 

ки дар охирҳои моҳи ҷумодӣ-ул-аввали соли 727/1327 таҳрир гаштааст; дуюм, 

нусхаи моҳи шаъбони соли 1056/1646 таҳриршуда; сеюм, нусхаест, ки онро 

алломаи фозил Шайх Иброҳим Ал-Аҳдаб аз нусхаи қадимаи мутааллиқ ба соли 

618/1221дар вақти Қоҳираи Мисрро соли 1272/1856зиёрат кардан китобат 

намудааст. Барои тасҳеҳи «Наҷдиёт» ба нусхаи қадима, ки соли 761/1360  ва, 

инчунин, бақитъаоте, ки соли 1277/1861 рӯйи кор омадааст, муроҷиат намудем. 

Бо ҳадафи такмили тасҳеҳи ин девони нодир, ки дар он гавҳар болои гавҳар зам 

шудааст, ба нусхаи муътабари бо хатти олими фозил, адиби наҷибзода Аҳмад 

Иззат Пошшо Ал-Форуқӣ Ал-Умарӣ навишташуда, рӯй овардем. Аз сабаби 

касрати нусхаҳо ва зиёд будани теъдоди қасидаҳо дар баъзе аз қисматҳои девони 

номбаршуда онро аз рӯи ҳарфҳои ҳиҷоӣ мураттаб сохтем, то ин ки дар ин нусха 

ҳамаи ашъоре, ки дар нусхаҳои пайдокардаи мо сабт гардидаанд, ҷой дода 

шаванд» [9, 382].  

Вале Алӣ Ҷаводи Тоҳир изҳор доштааст, ки дар ин девон на ҳамаи ашъори 

Абевардӣ гирдоварӣ шудааст: «Девони мазкур на ҳамаи ашъори Абевардиро 

дарбар мегирад. Аз ҷумла, на марсияи ба Ҳусайн сурудаи шоир, ки Ёқут аз он 

хабар дода ва на рисои ба Ғаззолӣ бахшидаи шоир, ки Сафадӣ дар «ал-Вофӣ» [59, 

1, 222] ба қайд овардааст. Қитъаҳои дигари дар масодири мухталиф сабтгардида 

низ дар он ҷой нагирифтаанд» [152, 150]. 

Бояд таъкид дошт, ки шахсияти мусаҳҳеҳи девони мазкур номаълум монда, 

ба ҷойи он исми ношир машҳур гаштааст. Бар замми ин, мусаҳҳеҳ ё ба қудрати 

худ эътимод надошт, ё дар тадқиқу таҳқиқи нусхаҳо саъйи кофӣ наварзид, ки дар 

натиҷа ба девони мазкур бидуни тааммуқ маводи тамоми нусхаҳоро шомил 

кардааст. 

Аз ин хотир, ба ин девон ашъори бегонаи дар сабку услуби нигориш ба 

эҷодиёти Абевардӣ шабоҳатдошта низ шомил гардидааст. Аз зумраи чунин 

ашъор ба қалами Абуисҳоқи Ғаззӣ мутааллиқ мебошад. Байтҳои зерин тасбитгари 
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гуфтаҳои болоӣ буда, бар мабнои таъйиди Алӣ Ҷаводи Тоҳир ва Мамдуҳ Ҳаққӣ 

дар сарчашмаҳои қадим ба қалами Абуисҳоқи Ғаззӣ мансуб дониста шудааст: 

 و لكن بقولي انني لك آمل   قصدتك ال بالشعر من ارض غزة

[Аз сарзамини  Ғазза туро на бо шеър, балки бо ин суханам, ки «Ман дар 

ҳақиқат орзуманди туям» ёд кардам] [152, 150; 156, 126]. 

Муҳаққиқи девони Абуисҳоқи Ғаззӣ донишманди араб Абдурраззоқи 

Ҳусайн низ байти мазкурро аз сурудаҳои шоири мавсуф ба қайд оварда ва онро 

дар девони шоир сабт намудааст. Бино ба нигоштаҳои Абдурраззоқи Ҳусайн 

шоир дар ин байт санъати тазодро ба кор гирифта, яке аз сабабҳои гирифтори 

ғурбат гардидани худро мамдуҳони худ медонад [21, 175]. 

Дар девони бо кӯшиши Абдулбосит ал-Унсӣ нашргардидаи Абевардӣ 

ҳамчунин байти зерин низ ба қалами Абевардӣ мансуб дониста мешавад:  

 من غزة الى عسقلن الرحلة     نواك الشطون ازماعك

[Манзили реҳлатат дар фосилаи дур қарор дорад, ки масофаи он зи Ғазза то 

ба Асқалон аст] [156, 127]. 

Аммо аз нигоштаҳои Абдурраззоқи Ҳусайн маълум мешавад, ки байти 

мазкур аз ашъори Абуисҳоқи Ғаззӣ гирифта шуда, шоир онро ҳангоми дар ғурбат 

қарор доштанаш дар ёди ватан ва пазмонӣ аз хоки он сурудааст [21,181].  

Афзун бар ин, аз зиндагиномаи Абевардӣ бармеояд, ки ӯ ҳеҷ гоҳ дар 

сарзамини Фаластин, яъне шаҳрҳои Ғазза ё Асқалон истиқомат накардааст: 

 موار الملطين أهوجعلى كل   غارتنا و الصبح حط لثامه

 على زهر يستوقف العين مبهج   أحب الينا من قويق ضجعة

[Аз назарҳо моҳ нопадид гаштаву субҳ ҳарири худ ба бар намуда, ҳам бар 

ҳамаи лангарҳо боди хуш вазида.  

Бароямон писанд аст, ки чуғз баъди хоби ноз, назари худ ҷониби гулҳои 

назаррабо қарор диҳад] [156, 127]. 

Мисолҳои мазкур шаҳодати возеҳи онанд, ки дар нашри Абдулбосит Ал-

Унсӣ анҷомдодаи девони Абевардӣ баъзе таҳрифот ва абёти бегона низ ворид 

гардидаанд. 
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Камбудиҳои ҷойдошта минбаъд дар нашрҳои дигари девони шоир ислоҳ 

карда шудаанд. Таҳқиқи мӯшикофонаи девони шеърии «Ироқиёт»-у «Наҷдиёт»-и 

Абевардӣ аз ҷониби Умар Ал-Асъад анҷомдодашуда, дар шакли як девони ашъор 

мунташир карда шудааст. Нашри нахусти он солҳои 1974-1975 дар Димашқ, 

тавассути «Маҷмаъ-ул-луғати-л-арабийа», нашри дуюм соли 1987 дар Бейрут, аз 

тарафи «Муассасат-ур-рисола» сурат гирифтааст. 

Шуҳрату истиқбол ва қимати волои адабиву ҳунарии «Наҷдиёт»-и 

Абумузаффари Абевардӣ боиси зуҳури шарҳномаҳои сершумор гардид. Худи ин 

нукта, ки шореҳон ба ашъори Абевардӣ таваҷҷуҳ доштаанд, азамати мақоми ӯро 

дар шеъри арабӣ нишон медиҳад, зеро дар адабиёти араб шореҳон ба чанд шоир 

шарҳ навиштаанду халос, ки машҳуртаринашон Абунувос, Ибни Фориз ва 

Абевардӣ мебошанд. Ин падидаро дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ҳам бахубӣ ба 

мушоҳида мегирем. Масалан, бештар аз ҳама «Маснавӣ»-и Мавлоно, «Бӯстон»-и 

Саъдӣ ва «Девон»-и Ҳофиз аз тарафи шореҳон мавриди шарҳ қарор гирифтаанд. 

Ин нукта далелест бар нубуғи каломи онҳо, Абевардӣ ҳам, аз он ҷо ки мавриди 

чунин инояти шореҳони гуногунзамон қарор мегирад, шоире латифбаён ва 

соҳибсабк будааст. Шарҳҳои девони ӯро, агар ба таври мухтасар баршуморем, 

метавонба тариқи зайл дастабандӣ намуд: 

1. Шарҳи Алӣ ибни Қосим ибни Алии Табарии Астарободӣ, ки соли 683/ 

1285 таълиф гаштааст ва нусхаи хаттии он дар китобхонаи «Боязид» дар Туркия, 

таҳти рақами 5391 маҳфуз аст.  

2. Шарҳи Алӣ ибни Убайдуллоҳи Мисрӣ, ки соли 750/1349 нигошта шуда, 

дастхати он дар китобхонаи «Ал-Фотеҳ»-и Туркия, таҳти рақами 3997, дигараш 

дар китобхонаи «Ошир Афандӣ», ки он низ дар Туркия ҷойгир аст, нигаҳдорӣ 

мешавад [137, 5, 31]. 

3. Шарҳи Абдулмуҳсини Қайсарӣ, нашри соли 759/1357, як нусхаи хаттии 

он дар китобхонаи «Ошир Афандӣ»-и Туркия, нусхаи дигар дар Лейдан ва 

сеюмаш дар «Дор-ул-кутуби-л-мисрийа» маҳфуз аст [137,5, 31]. 

4. Шарҳи Шарафуддин Аҳмад ибни Умар ибни Усмони Ҷундӣ нусхаи 

хаттии он дар Ромпури Ҳиндустон мавҷуд аст [137, 5, 31] . 
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5. Шарҳи Умар ибни Қивоми Низом, ки соли 1130 ҳ. таҳти унвони «Ҷуҳд-

ул-муқилл ва ҷаҳд-ул-мустадил» интишор гардидааст. 

Дар мавриди шарҳи мазкури «Наҷдиёт» Алӣ Ҷаводи Тоҳир маълумот дода 

ва аз ҷумла чунин тазаккур сохтааст: «Аз ҷумлаи нусхаҳои хаттии шарҳҳои 

«Наҷдиёт» дар Лейден маҳфуз буда, соли 759/1357 нигошта шудааст. Дар он 

чунин оварда мешавад: «Ҷуҳд-ул-муқилл ва ҷаҳд-ул-мустадил»-и Умар ибни 

Қивом, маъруф ба Низом аз аҳли садаи сездаҳ» [152, 149].  

Аз ахбори мавҷуда бармеояд, ки нусхаҳои шарҳи мазкур дар «Дор-ул-

кутуби-л-мисрийа» ва осорхонаи Бритониёи Кабир низ мавҷуд мебошанд [137, 5, 

31;152, 149]. 

Қобили таваҷҷуҳ он, ки ба аксарияти ин шарҳҳо дасти муҳаққиқон 

нарасида, онҳо дар шакли дастхатҳо маҳфузанд. Омӯзишу баррасии шарҳҳои 

мазкур ҷиҳати муайян сохтани забон, муҳтаво, арзиши ҳунарӣ ва ҷаҳони андешаи 

Абевардӣ муҳим арзёбӣ мегардад, ки то ҳол сурат напазируфтааст. 

Баррасии мухтасари девони шоир, нусхаҳои хаттии он, нашрҳо ва шуруҳи 

девон моро ба хулосаҳои зерин расонид: 

1. Абевардӣ аз шоирони пешрав ва дар адабиёти арабизабон тавоное 

будааст, ки яке аз аввалинҳо шуда, девони худро ба мавзуъҳои ҷудогона қисмат 

намудааст. Ин амали ӯ боиси пазириш ва пайравиҳои зиёде мешавад, ки китобат 

шудани он борҳо аз ҷониби котибон яке аз ин далоил қаламдод мешавад.  

2. Нашри ашъори Абевардӣ ва масоили матншиносии он бошад, мисли 

аксар шоирони гузашта ҳанӯз баҳсҳое дорад, ки бо ба даст овардани ҳарчи 

бештари нусаҳои хаттӣ ҳалли худро хоҳад ёфт. 

3. Шуҳрати беандозаи ашъори Абевардӣ боис шуда, то шореҳони зиёде бар 

он рӯ биёваранд ва дар заминаи он осори гаронқадри адабӣ биёфаранд. 

 

2.3. Сохтори девон ва заминаҳои суруда шудани «Наҷдиёт» 

 

Дар адабиёти араб ва арабизабон мақому манзилат, азамату шукуҳи Наҷд 

дар дарозои асрҳо аз ҷониби шоирони бисёр тараннум гардидааст. То ҷое, ки дар 
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сурати дар он иқомат наварзидан ё худ дар масофаи дур қарор доштани нозим 

низ, он ба тариқи рамзӣ сарчашмаи илҳом ва макони орзуву омол қарор дода 

мешуд. Аслан, анъанаи баёни ғаму андӯҳ ва майлу иштиёқ нисбати Тиҳома, 

Ҳиҷоз ва беш аз ҳама Наҷд, баъд аз давраи ҷоҳилия (аввалҳои асри VIII) аз 

шоирони қабилаи Узро сарчашма мегирад. Ҳарчанд баъди хилофати Умавӣ Наҷд 

аз ҷиҳати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ мавқеи худро тадриҷан аз даст медиҳад, 

аммо ҳамчун падидаи адабӣ, ҳатто ба марказҳои навбунёдёфта, аз қабили 

Димишқу Бағдод баробариашро аз даст надод.  

Я. Стеткевич муътақид аст, ки баъди интишор ёфтани дини ислом дар ҳаёти 

сиёсӣ ва иҷтимоии нимҷазираи Арабистон ҷараёни марказшитоб падид омад, ки 

ба робитаҳои қадимаи адабии шоири бадавӣ хатар эҷод мекард. Сокини бодия, бо 

вуҷуди огоҳӣ аз ҳар ваҷаби замини аҷдодии худ, ҳар як қитъаи матрук ё ба 

урдугоҳ мувофиқи он, ҳар як буттаву хораш, аз ҷаҳони берун аз сарҳадҳои 

навоҳии бодиянишинӣ танҳо сатҳӣ хабардор буд [179, 116]. Ҳамин тариқ, шоири 

бадавӣ, замони васеъ гаштани ҳудудҳои империя, аз сарзамини аҷдодӣберун 

меравад ва пазмони ин мавзеъҳову шефтаи ин номҳо мегардад. Баҳри 

суханварони асрҳои минбаъда ҷойҳои номбурда танҳо арзиши мавҳуми рамзӣ 

касб намуданд. Зимнан, шоирони аҳди Аббосӣниз дар эҷодиёти худ Наҷдро 

тавсиф намудаанд, ки дар шумори онҳо метавон Шарифи Разӣ ва Туғроии 

Исфаҳониро номбар кард. Ҷиҳати муайян сохтани вижагиҳои корбурди Наҷд дар 

ашъори шоирони мавсуф метавон ба эҷодиёти онҳо муроҷиат намуд. Аз ҷумла, 

дар ашъори Разӣмуҳаббату пазмонии шоир ба Наҷд дар абёти зерин таҷаллӣ 

мешавад: 

 خلفت نجدا وراء المدلج السارى  يا قلب ما أنت من نجد و ساكنه  

 على بقايا لبانات و أوطار     راحت نوازع من قلبي تتبعه

 و خبراني عن نجد بأخبار     يا راكبان تعالى و اقضيا وطري

 خميلة الطلح ذات البان و الغار   هل روضت قاعه الوعساء أم مطرت

اُر ذاَك الحي سماري       داري أم هل أبيُِت و داٌر عندَ كاِظمة    و ُسم 

[Эй қалб, ту аз Наҷд нестӣ ва на аз сокинони он маҳсуб мешавӣ, ту Наҷдро 

дар паси шахсе, ки дар шабонгаҳ пинҳон меравад, тарк намудӣ.  
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Орзуву иштиёқ диламро дар татаббуи бозмондаи хоҳишу мақсадҳояш тарк 

намуд. 

Эй саворагон, биёеду орзуямро амалӣ гардонед ва бароям дар хусуси Наҷд 

хабаре расонед. 

Оё дашти регзораш ба бустон мубаддал гашт, ё бар рӯи буттазорҳои ақоқиё, 

бону (моринга) ғор борон борид? 

Магар ман манзилеро дар Козима (номи собиқи Кувайт) тарк бикардам, ки 

он манзили ман ва ҳам ҳамсуҳбати зиндадиле аниси шабҳои тори ман буд?] [53, 

299]. 

Дар пайвастагӣ ба ин, таҷассуми Наҷд дар ашъори Туғроии Исфаҳонӣ ба 

таври зайл сурат гирифтааст:  

 رطلئح قد ونين من السفار   المها ضاءأقول له و أن

 لنا أخرى الليالي من قرار     تعز أخا العريب فما بنجد

 ة من عراريو هل بعد العش      أتطمع في شميم عرار نجد

[Дар ҳоле ки тойчаҳои лоғар аз сафар хаста шуданд, ман ба ӯмегӯям: 

Ту додари арабро азиз менамоӣ ва аз ин лиҳоз, шабҳои дигар моро дар Наҷд 

қароре нест. 

Оё баъд аз ин шом боз ягон арор ҳаст, ки ту ба бӯидани арори Наҷд тамаъ 

дорӣ?] [64, 168]. 

Абумузаффари Абевардӣ дар «Наҷдиёт»-и худ ба услуби Шарифи Разӣ дар 

«Ҳиҷозиёт» татаббуъ намудааст, ки охирон бо асари мазкури худ шуҳратёб 

гаштааст. Мавзуи меҳварии он атрофи пазмонӣ ва андӯҳи шоир нисбати Ҳиҷоз ва 

аҳли он давр мезанад. Арбоби таҳқиқ, ҳатто, муттафиқ бар онанд, ки Абевардӣ 

дар эҷоди ғазал аз Разӣ ва дар сароидани фахр аз Абутаййиби Мутанаббӣ илҳом 

гирифта, дар пайравӣ ба онҳо мазомини зебо офаридааст [130, 397].  

Бар мабнои нигоштаҳои бархе аз муҳаққиқони муосир, дар шеваи 

сурудаҳои Абевардӣ таъсири сабки баёни шоири маъруфи араб – Абутаййиби 

Мутаннабӣ хеле барҷаста ба зуҳур омадааст. Аз ҷумла, пажуҳишгари араб 

Абдулваҳҳоб Аззом эҷодиёти ин ду шоири фарҳехтаро ба риштаи қиёс кашидаву 

Мутанаббиро шоири воқеии араб дар қарни чаҳоруми ҳиҷрӣ (даҳуми мелодӣ) ва 
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Абевардиро шоири ҳақиқии араб дар садаи панҷуми ҳиҷрӣ (ёздаҳуми мелодӣ) 

муаррифӣ мекунад. Донишманди мавсуф тафовути онҳоро дар майлу рағбати 

бештари Абумузаффари Абевардӣ ба султонҳои замон маънидод кардааст. Илова 

бар ин, афзуда, ки ҳардуи ин шоир бо ахлоқи ҳамидаи худ ва нафраташон ба 

амалҳои ношоиста,аз қабили рағбат ба маю шароб ва айшу ишрат, ки мояи 

ифтихори соири шуарои аҳдашон буд, маъруф мебошанд [134,157].  

Ба иқтизои Мамдуҳ Ҳаққӣ, Абевардӣ чанд муддат дар Наҷд қарор дошта ва 

аз ин лиҳоз, девонаш ба «Наҷдиёт» мавсум гардид: «Вақте сухан дар бобати 

забони ашъори Абумузаффари Абевардӣ меравад, метавон гуфт, ки дар Наҷд 

сукунат кардани шоир дар забони ӯ нақши муассир гузошт, зеро Наҷд ҷойи ба 

ҳам омадани қабилаҳои араб маҳсуб мешуд. Лаҳҷаи Наҷд аз софтарин ва 

ширинтарин лаҳҷаҳои араб буда, ба шеваи қабилаи Қурайш шабоҳат дорад. 

Бинобар ин, Абевардӣ аз ширинивухушоҳангии забони Наҷд фаровон истифода 

бурдааст» [156, 110].  

Фузун бар ин, дар асари таҳқиқии мазкур МамдуҳҲаққӣ дар хусуси ба 

духтари наҷдӣ ошиқи шайдо шудани Абумузаффари Абевардӣ сухан карда, 

мегӯяд: «Дар ин ҷо касеро вохӯрд, ки ӯро мафтун сохта, қалбашро ба асорат 

гирифт ва онро баҳри ишқи аввал боз намуд. Шоир ин маъшуқаашро дар тули 

умр васф мекарду хотираҳои пур аз сӯзу гудози ӯ дар бораи Наҷд то зинда 

буданаш аз ёдаш зудуда нашуд ... » [156, 102].  

Бо вуҷуди ин ҳама изҳори пазмониву муҳаббат бар ин сарзамини 

куҳанбунёд, дар сарчашмаҳо далелҳои муътамаде ҷой дода шудаанд, ки қобили 

тардид будани андешаи мазкурро исбот мекунанд. Аз ҷумла, дар муқаддимаи 

нусхаи махтути «Наҷдиёт» худи Абевардӣ сабаби тадвиншудани онро хоҳиши 

дӯстонаш Абуҳасани Улаймӣ ва Абумиғвори Музарӣ мехонад ва рамзӣ будани 

унвони мазкурро чунин таъйид менамояд: «Баъдан дӯстонам Абуҳасан Ҳузаймии 

Улаймӣ аз Калб ибни Вабара ва Абумиғвор Саъди Музарӣ аз Кинона ибни 

Хузайма аз насиби дилнавоз ҳаловат мебурданд ва чун талабгори роҳу тариқати 

хушҳолӣ он назмеро ихтиёр карданд, ки Наҷд аз вай ба ҷунбиш ояд. Ба хотири 

онки пояҳои шараф ва маҷди ҳар дуи онҳо баланд гардад, аз ман хоҳиш карданд, 
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то ман низ дар пайравӣ ба ин услуб ашъор эҷод намоям. Ман ба ҳар дуи дӯстам 

гуфтаҳои Абусаиди Асмаиро ба бародарзодааш ёдрас намудам, ки насиб қалбро 

маҷруҳ мекунад ва шарҳ додам, ки шеъри дилнавоз бояд ҳадяи орзуҳо бошад. 

Дӯстонам аз хоҳиш кардан бознаистоданд, пас чорае, ҷуз амалӣ сохтани умедҳои 

эшон наёфтам. Ин ҳазор байт аз насибро дӯстонам «Наҷдиёт» ном гузоштанд ва 

маҳз онҳо аввалин ровиҳое мебошанд, ки дар нашраш саҳмгузор гаштанд ... » [10, 

4]. 

Далели дигар қавофии манзумаҳои «Наҷдиёт» ба шумор мераванд, ки 

кулли ҳуруфи алифборо муштамил буда, аз тасаннуӣ будани порчаҳои лирикии 

мазкур шаҳодат медиҳанд.  

Мусаллам аст, ки «Наҷдиёт» баъд аз «Ироқиёт», ки қисми ҳаҷман 

калонтари девон маҳсуб меёбад, рӯйи кор омадааст. Дар муқаддимаи фавқуззикр 

муаллиф ишора карда, ки баръакси мадҳияҳояш, тағаззулоти мазкур на дар айёми 

шубоб ва на баҳри дилхушӣ назм гардидааст. Бино ба қавли Муҳаммад ибни 

Абдурраҳмон Ар-Рубаййиъ ишораи боло бурҳони возеҳи он аст, ки ин қисми 

девон тақрибан дар чилсолагии Абумузаффари Абевардӣ суруда шудааст 

[149,394]. 

Бояд тазаккур дод, ки ба исми Улаймӣ ва Музарӣ дар ҳусни матлаи ашъори 

«Наҷдиёт» зиёд ишора рафта, ки аз эҷоди тахайюли шоир будани ин абёт гувоҳӣ 

медиҳад. Чунончи:  

 ماجد في باعه طول    شجوي أبو حنشفرأى 

 أنت واري الزند مأمول    مني فقلت لهو دنا 

[Андӯҳи маро Абуҳанаш, ки шарофатманду тавоно аст, бидид. 

Ӯ пеши ман наздик шуд, пас барояш бигуфтам, ки ту имдоди деринтизорӣ] 

[8, 2, 168]. 

Ё:  

سبخِ      َهْل َوْقفَة بَجنوِب القاعِ تجمعنا
 اْم ال مقيَل بهذا ال صفصف ال 

 فليَس لي بالِحمى صاحب  و أخِ       فاْرتْد لنا َمنِزال  يا سعدُ نثوبِهِ 

[Оё дар ҷануби водӣ истгоҳе ҳаст, ки моро баҳам оварад, ё дар ин биёбони 

шӯразамин маконе барои хуфтан дар ними рӯз вуҷуд надорад? 
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Аё Саъд, ту ба манзили мо ворид шав, ки дар он иқомат мекунем, зеро дар 

Ҳимо ман ягон дӯсту бародаре надорам] [8, 2, 196]. 

Инчунин:  

 فأذَرْيُت دْمعي و الركائب ُوق فُ       تأملٌت ربَع المالكيِةبالحمى

 و أمسى أبو الِمغوار سعدٌ يُع نف     و أضحى هذيٌم مسعدا  لي على البكا

[Ман дар сарзамини мансуб ба қабилаи Банӣ Молик, воқеъ дар Ливо 

тааммул намудам ва дар канори уштурҳо истода ашк рехтам. 

Дар чоштгоҳ ёри ман Ҳузайм омад, то маро вақти гиря кӯмак кунад ва дар 

шабонгоҳ дӯстам Абумиғвор Саъд маломаткунон омад] [8,1, 516]. 

Бино ба андешаи донишмандон ишқи Абевардӣ нисбати зани муайяне аз 

аҳли Наҷд низ аз ҳақиқат дур аст, зеро дар «Наҷдиёт» исми қариб бист маҳбуба, 

аз қабили Умму Абон, Умайма, Даад, Рубоб, Райё, Умму Солим, Суъдо, Суод, 

Салмо, Сулаймо, Алва, Умму Амр, Лайло, Умму Молик, Нуввор ва ғ. зикр 

мешавад. Истифодаи ин номҳо дар эҷодиёти шоир рамзӣ буда, ба воқеият 

робитае надорад. Корбурди ин номҳо дар ғазалиёти шоир барои баландтар 

гардидани арзиши он мусоидат менамоянд. Аз ин лиҳоз, қудрати шоир дар 

тасвири дақиқи эҳсосоти қалб, изтироби руҳ ва набзи ҷон муҷиби таҳайюру 

тааҷҷуб мегардад. 

Дар «Наҷдиёт» баъзе топонимҳои мутааллиқ ба Наҷд, ки аз ҷониби 

шоирони моқабл низ бисёр ситоиш гардидаанд, мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. Дар шумори онҳо метавон Ал-Ҳима, Ҳазан, Ар-Райён, Бориқ, Ас-

Сарима, Олиҷ, Узайб, Зарийя, Ал-Ҷизъ, Ал-Ливоъ, Ан-Нақо ва ғайраро номбар 

кард. Бо вуҷуди ин, бояд таъкид дошт, ки дилбастагиву меҳри Абевардӣ нисбат 

ба Наҷд ва аҳли он натанҳо дар «Наҷдиёт», балки дар «Ироқиёт» низ мунъакис 

гардидааст. Масалан: 

 فبَاَت فُؤادُهُ َعِلق ا بِوْجدِ      نْحَو نْجد  تَلفََّت بالثَّوي ِِة 

 َصبا  َعثَرْت على لُغَب  بَِرْندِ     و قْد َخلَصْت اليِه بُعَْيدَ َوْهن  

 تكفكُف غربها حلقاُت قد ِ          فهاَج حنينهُ إبل  طراب ا

 فل ألقْت مراسيها بوردِ        حثوَن على العراِق تراَب نجد  
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[Ӯдар роҳ ҷониби Наҷд ба Савия назар кард, пас, дилаш (ки пур аз 

муҳаббат ба Наҷд буд) дар ҳолати пурандӯҳ шабро рӯз кард. 

Ва дар вақти саҳаргоҳон боди сабо, ки аз масофаи дур ба ранд (растанӣ дар 

Наҷд) вазид, ба ӯ расид. 

Андӯҳаш ба мисли шутурҳои хушнуд дар талотум шуд, аз рафтан ӯро 

ҳалқаҳои миёнбандаш бозмедоранд. 

Шахсони аз хоки Наҷд ба раҳи Ироқ водоркунанда, ҳангоми воридшудан 

лангар напартофтанд] [8, 1, 333]. 

Ё худ: 

 الفردأجش نموم البرق مرتجز الرعد     سقى دارها من منحنى األجرع 

 حدرْت فيها النُّعاَمى ِلثاَمهااذا            فبات يحيي بالحيا عرصاتها

 تِرفُّ حواشيها على ُعلمى نجد       فل زاَل يكسوها الربيُع و شائع ا

[Хонаашро дар хамгашти замини регзор раъду барқ гулдурросзанон обшор 

намуд.  

Борон саҳни ҳавлияшро обшор бикунад, гар дар он боди ҷануб чодарашро 

поён фарорад. 

Ҳанӯз ҳам баҳор бо паҳн намудани накҳати худ ба он пироҳани рангини 

худ бипӯшонад ва болои кӯҳҳои Наҷдпироҳанашро алвонҷ бидиҳад] [8, 1, 486]. 

Аз омӯзиши «Наҷдиёт»-и Абумузаффари Абевардӣ метавон ба хулосае 

расид, ки воқеан ҳам он ғазалиёти дар айни камолоти ҳунарӣ сурудаи шоирро 

фаро мегирад. Таҳлилу омӯзиши девони мазкур нишон медиҳад, ки мавзуи Наҷд 

дар он хусусияти рамзӣ дошта, дар пайравӣ аз суннатҳои қадимаи адабиёти араб 

суруда шудааст. Аммо баъзе аз муҳаққиқони девон ба иштибоҳ роҳ дода, бидуни 

асноди мувассиқ таъйид намудаанд, ки худи шоир як давраи муайяни зиндагии 

худро дар ин сарзамин сипарӣ намуда буд. Қобили тазаккур аст, ки таҳқиқи 

«Наҷдиёт» ҷиҳати таъйин сохтани арзиши адабии ашъори шоир ва сабку услуби 

шеърии ӯаҳаммияти калонро доро мебошад.  

Хулоса: 1. Наҷд дар адабиёти арабӣ мақомест, ки шоирон ба он руҷуъҳои 

адабии бисёре кардаанду онро ҳамчун мавзеи муқаддас ва макони вижае дар 

шеъру ишқу фалсафаи биниши худ рӯнамо намудаанд. Он, пеш аз Абевардӣ ҳам, 
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чун марҷаи илҳоми шоирони зиёде дар ашъори арабӣ мавқеъ дошт. Ин хусусият 

ҳанӯз аз шеъри замони ҷоҳилӣ марсум буда, дар ашъори шоирони ҳамасри 

Абевардӣ низ таҷассуми хоссае ёфтааст.  

2. Абевардӣ низ чун шоирони дигар аз Наҷд макони аслии ишқу ҳавас ва 

бунёди шоиронагии тағаззулоти худро офарида, дар ташаккулу таҳаввули ин 

образпораи шеърӣ кӯшишҳои қобили эътиноро ба ҷо овардааст. Ин падидаи 

ҳунарӣ то ҷое дар шеъри ӯ такмил ва ташхис шуд, ки равияи наверо дар ҷодаи 

ҳунар ба миён овард. Сипас, хосият ва фардияти эҷодиёти Абевардӣ низ бо 

«Наҷдиёт» ва «Ироқиёт» рабт пайдо намуд. 
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БОБИ III 

 

МАВЗУЪ ВА ХУСУСИЯТҲОИ АШЪОРИ АБУМУЗАФФАРИ АБЕВАРДӢ 

 

3.1. Мавзуи мадҳ дар девони Абумузаффари Абевардӣ 

 

Абумузаффари Абевардӣдар ҳамаи мавзуъҳои маъмули шеъри арабӣ ашъор 

сурудааст, ки онҳо сазовори баҳои баланди муаллифони сарчашмаҳои адабию 

таърихӣ гардидаанд. Шеъри шоирро аз лиҳози мавзуъ метавон ба ду қисмат 

тақсимбандӣ намуд. Нахуст, мавзуоти асосӣ, ки ба он мадҳия, фахрия, васфия 

ватағаззул дохил мешаванд ва дуюм, мавзуоти дуюмдараҷа, ки аз марсия, шиква 

ва панду андарз иборат мебошанд. Ибни Қутайба мегӯяд: «Шеър низ дар табъ 

мухталиф аст, чунон ки шоироне, ки барояшон мадеҳасароӣ осон аст, дар 

сурудани шеъри ҳиҷо душворӣ мекашанд, ё худ касоне, ки марсиясароӣ 

барояшон осон аст, дар ғазалсароӣ ба мушкилӣ дучор мешаванд. Пас, як 

ҳунарманд метавонад танҳо дар яке аз бобҳо ҳунари баланд дошта бошад» [8, 2, 

30]. Аз ин ҷост, ки мавзуоти шеъри Абевардӣ низ ҳамонанди дигар шоирони 

ҳамасраш ҳамин вижагиро доро буда, мадҳия, фахрия, васфия ва тағаззул дар 

эҷодиёти шоир мавқеи муҳим доранд, аммо марсия, шиква ва панду андарз 

камтар ба мушоҳида мерасанд. Дар девони шоир – «Ироқиёт» ва «Наҷдиёт» 

мадҳу тағаззул ба шакли возеҳ таҷассум гардидаанд.  

Ҳанӯз донишмандони асрҳои миёна ба ашъори Абевардӣ баҳои баланд 

дода, аҳаммияти калон доштани онҳоро таъкид доштаанд. Чунончи, Имоди 

Котиби Исфаҳонӣ зимни гулчини ашъори шоир ба он чунин баҳогузорӣ 

намудааст: «Кулли ашъори Абевардӣ муъҷазу ҳайратангез аст ва дар он байтеро 

наметавон пайдо намуд, ки холӣ аз маънӣ бошад. Агар инсофро риоя кунем, 

ҳамаи онро дар китоби худ бояд иқтибос намоям. Аммо шарти ин китоби ман он 

аст, ки сухан ба дарозо накашам ва танҳо абёти ками мақбулу ширинро иқтибос 

намоям... Бароям чунин менамояд, ки намунае аз онҳоро ба сифати нашри 
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накҳати фазли ӯ, бозгӯи руҳи бориз ва мафтунӣ аз қалби ошиқаш матраҳ созам» 

[36, 3,217-225].  

Мавзуи мадҳ дар эҷодиёти Абевардӣ нақши муҳим дошта, девони 

«Ироқиёт» ба истиснои баъзе қасоиде, ки дар ифтихори худ ва қавмаш сурудааст, 

боқимонда ҳама мадҳияҳоро ташкил менамоянд ва бештари онҳо дар маноқиби 

бузургони давр иншо гардидаанд.Абевардӣ аз устодони барҷастаи мадҳ буда, бо 

сабки матину устувор, маъниҳои рақиқу латиф, табъи зарифу баёни фасеҳ миёни 

ҳамзамононаш мумтоз шуда буд. Абевардӣ дар муқаддимаи девони «Ироқиёт» 

доир ба ин масъала чунин таъкид кардааст: «Дар нияти ман ҳаргиз тамаи 

зиёдагӯӣ дар ҳаққи касе, талаби неъмат аз дасти нафаре набуд, балки ман 

халифагонро барои ҳурмати насаби онҳо, вазиронро дар ҷавоби эҳтирому 

пуштибонӣ дар адои вазифаи адабиам танҳо дар сурати ихлосу иродатмандӣ 

ситоиш намудам. Онҳоро бо мадҳҳои саршор аз нуру зиё қувват бахшидам ва 

барояшон суханони хурсандибахшро эҳдо намудам. Пас, дар ивазиситоишномаҳо 

аз онҳо туҳфае ва ё моле пурсон нагаштам» [8, 1, 150].  

Бешак, мақсуд аз сурудани мадҳ тасвири ахлоқи ҳамида ва ҷовидона 

сохтани маноқиби мадҳшаванда мебошад. Ситоиши мамдуҳ ба замонасозии шоир 

далолат мекунад, чун султон ё халифа иқтидори зиддият нишон додан ба 

ҳаводиси замонаро доштанд, нозим доимо саъй меварзид бо қудратмандон 

қаробат пайдо намояд. Бо такя ба сарчашмаҳои муътамад бояд дар хусуси ба ҳам 

қаробату шабоҳат доштани жанрҳои мадҳ, рисо ва фахр ёдовар шуда, дар 

баробари он зикр созем, ки дар мадҳ танҳо сутудани хислатҳои ахлоқии Мамдуҳ, 

аз ҷумла хирад, шуҷоат, адолат ва покдоманӣ ҷоиз аст. Ҳарчанд, дар аҷноси 

номбурда тараннуми сифоти ҷисмонӣ бар хилофи қоида аст, дар фахр, яъне 

ситоиши худ, бар замми мавзуоти қайдгардида зикри ҳасаноти қавму қабила, 

корнамоиҳои аҷдодон қобили қабул аст [31, 129]. 

Донишманди рус А. Б. Куделин дар чанд мақолаи худ ба мухтассоти жанри 

мадҳ ва симои мадҳшаванда дар адабиёти асримиёнаи араб муроҷиат фармуда, 

ишорат бар он мекунад, ки ақида оид ба тағйирнаёбанда ва якнавохт будани 

мадҳияҳо, вижагиҳои хосси услуби шоирро инъикос карда натавонистани он ва 
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қолабӣ гаштани қаҳрамононаш, бо мурури замон аз байн рафта истодааст [101, 

107].  

Мадҳияҳои Абевардӣ аз рӯи мазмуну муҳтаво гуногун буда, мадҳияҳои 

набавӣ, мадҳияҳои подшоҳону султонҳо, вазирону амирон, наздикону 

пайвандонро дарбар мегирад, ки онҳоро метавон ба таври зайл тақсимбандӣ 

намуд: 

3.1.1. Мадеҳаҳои ба Паёмбари ислом ихтисосдодашуда. 

Шоир бо ҳусни эътиқоди худ дӯстдори Паёмбари ислом ва хонаводаи 

шарофатманди ӯ будааст. Аз ин лиҳоз, шоир девони худро бо қасидаи мадҳӣ дар 

ситоиши Паёмбари ислом ва хулафои Рошидин ҳусни оғоз бахшидааст. 

Муҳаббату иродатмандии қавии шоир ба дини мубини ислом дар ин қасидаи 

ломия тавассути талмеҳ аз хулафои Рошидин ва сифатҳои Пайғамбар равшан ба 

мушоҳида мерасад: 

 وَغْرُب َمن أبغََض األخياَر َمفلولُ    وُكلَّ َصْحبَِك أهوى فالُهدى َمعَُهمْ 

 ِكلُهما دَُم َمن عاداهُ َمطلولُ    وأقتدي بَضجيعَْيَك اقتِداَء أبي

 ِعبٌء على كاِهِل العَلياِء َمحمولُ    والس ماُح لهُ وَمن كعُثماَن ُجودا  

 بَمأِزق  َمن يَِرْدهُ فْهَو َمقتولُ     وأيَن ِمثُل َعلي   في بَسالَتِهِ 

 والناُس ِصنفاِن َمعذوٌر وَمعذولُ    إني ألْعذُُل َمن لم يُْصِفِهْم ِمقَة  

 أبى ُحبَُّهْم فالس يُف َمسلولُ وَمن                      فَمْن أحبَّهُم ناَل الن جاةَ بِهمْ 

[Ман дӯстдори ҳамаи ёрони туам, зеро ҳидоят бо онҳо мебошад ва он 

касоне, ки нисбати некон буғзу адоват доранд, дучори шикаст хоҳанд шуд. 

Ман аз ду нафаре, ки дар канори ту хобидаанд (Абубакр ва Умар), ба мисли 

падарам пайравӣ дорам ва ҳар кӣ бар душмании он ду бархезад, хунаш рехта 

хоҳад шуд. 

Дар мурувват мисли Усмон кист, ки ҳамеша родмардиро бар дӯши худ 

баланд медорад. 

Дар диловарӣ ба сони Алӣ кист, ки ҳар нафаре алайҳи ӯ вориди майдони 

ҷанг гардад, албатта ҳалок хоҳад шуд. 

Ман, ҳароина, аз касоне, ки аз ҷиҳати бадбинӣ ононро васф наменамояд, 

дурӣ меҷӯям, зеро мардум ду тоифаанд: дӯстон ва душманон. 
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Пас, ҳар кас онҳоро дӯст дорад, ба сабаби онҳо наҷот хоҳад ёфт ва ҳар кас 

аз муҳаббати онҳо рӯй гардонид, шамшер барояш болост] [8, 2, 97; 36, 222]. 

Мадҳи Набӣ дар ашъори шоирони аҳди исломӣ мавқеи хос пайдо намуда, 

аз эҳтирому иродатмандӣ ва муҳаббати шоирон нисбат ба пешвои дини мубини 

ислом ва хонаводаи шарифи ӯ сарчашма мегирад. 

3.1.2. Мадҳияҳои ба халифаҳои Аббосӣ бахшидашуда 

Шоир ба хонадони Аббосиён муҳаббати самимӣ дошта, онҳоро дар 

ашъораш пайваста сутудааст. Ҳарчанд Абевардӣ аз умавӣ будани худ ифтихор 

мекарду хотири аҷдодони арабашро гиромӣ медошт, аммо бо ин ҳама, 

ихлосмандии ӯ нисбати хонадони Аббосиён камтар аз он набуд. Ӯкулли 

намояндагони хонадони Аббосиро бо зикри маҳосини аъмолашон мадҳ намуда, 

ҳамчун ҷойнишини Паёмбари ислом ҷойгоҳи волояшонро таъкид доштааст. 

Шоир дармадҳияҳои ба халифагони Аббосӣ бахшидаи худ сифатҳои вижаи онҳо, 

аз ҷумла, шарофатмандиву наҷибзодагӣ ва пайванди устуворашонро ба 

Расулуллоҳ таъкид доштааст. Абевардӣ бо бисёре аз бузургони замону арбобони 

давлатии дарбори Аббосӣ равобити устувор дошт. Дар саргаҳи он бузургони 

замон халифагон Муқтадӣ Биамриллоҳ (467/1075-487/1095), Мустазҳир Биллоҳ 

(487/1095-512/1119) қарор доштанд. Абевардӣ ҳамзамони халифаи Аббосӣ Қоим 

Биамриллоҳ мебошад, аммо дар девони шоир наметавон қасидаеро пайдо намуд, 

ки дар ситоиши халифаи мазкур суруда шуда бошад. Дар тафовут аз ин, шоир дар 

мадҳи Муқтадӣ ва писари ӯ Мустазҳир ашъори зиёде дорад. Афзун бар ин, 

писари Мустазҳир – Мустаршидро низ ҳангоми валиаҳд буданаш мадҳ гуфтааст 

[8, 1, 115]. Аз нигоштаҳои болоӣ маълум мегардад, ки Абевардӣ бо дарбори 

Аббосӣ алоқамандии зич дошт. 

Бештари абёти қасидаҳои мадҳии шоир ба халифа Муқтадӣ ихтисос дорад, 

ки теъдоди онҳо ба чаҳорсаду сиву ду байт расида, дар маҷмуъ шомили ёздаҳ 

қасида мебошанд. Тасбити андешаҳои мазкурро метавон дар нигоштаҳои 

Фотеҳинажоди Иноятуллоҳ пайдо намуд: «Бештари мадҳияҳои Абевардӣ ба 

Муқтадӣ ихтисос дода шудааст, ки дар умум ба 11 қасида ва432 байт мерасад» 

[154, 6,476-480]. Ҳамчунин, Абевардӣ халифа Мустазҳирро бо сесаду бисту нуҳ 
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байт дар ҳашт қасида мадҳ гуфтааст. Дар маҷмуъ, қасидаҳои ба ин ду халифа 

бахшидаи шоир 761 байтро ташкил медиҳанд. Фотеҳинажоди Иноятуллоҳ 

теъдоди қасидаҳо ва миқдори абёти дар мадҳи Мустазҳир сурудаи шоирро камтар 

нишон дода ва перомуни он чунин ибрози назар мекунад: «Дар мадҳи Мустазҳир 

низ 5 қасида, ки фарогири 211 байт мебошад, сурудааст» [154, 6,476-480]. 

Шоир пайваста дар бештари ашъори мадҳии ба Муқтадӣ Биамриллоҳ 

сурудааш натанҳо аз хонаводаи наҷобатзодаи Паёмбари ислом будани халифаро 

зикр карда, балки аз писарони амуи Паёмбари ислом будани ӯро таъкид мекунад. 

Ҳамин хусусият дар байти зерини мадҳияи ба ифтихори Муқтадӣ Биамриллоҳ 

сурудаи шоир равшан ба чашм мерасад: 

 ركائُب انضاُهنَّ َوْخدٌ و إرقال إليك ابَن عم المصطفى ترتمي بنا

[Эй зодаи аммуи Паёмбар, шутурони хароб бо сайри сусту сареи худ моро 

ба назди ту мерасонанд] [8, 1, 119]. 

Ё худ дар байти зерини дар мадҳи Мустазҳир Биллоҳ низ ба ҳамин маънӣ 

таъкид мешавад: 

ََّل بِالعباِس َمغِرُسهُ   و أصلُهُ بِرسوِل هللا متصلُ    فرٌع تأَث

[Шохае, ки решааш ба Аббос ва аслаш ба Расулуллоҳ пайванд мегирад] [8, 

1, 292]. 

Мадҳи Расул ва инъикоси ҷойгоҳи устувори ӯ дар дини ислом дар ашъори 

шоирони «Аҳли байт», аз қабили Диъбили Хузоӣ, Шарифи Разӣ ва дигарон низ 

ба мушоҳида мерасад. Абевардӣ ҳамонанди маддоҳони дигари халифагони 

Аббосӣ дар мадҳияҳои худ ин насабро пайваста ёдрас кардааст. Аммо тафовут 

миёни Абевардӣ ва шоирони дигар дар ҳадафу ғоя дида мешавад. Шоирони дигар 

мехостанд, ки тавассути мадҳияҳои худ ҳаққи Аббосиёнро дар хилофат нишон 

диҳанд. Абевардӣ, баръакс, таваҷҷуҳи худро ба он равона карда, то пайванду 

қаробати халифаи Аббосиро ба ин насаб хотиррасон намояд, зеро ҷойгоҳи ӯ маҳз 

ба сабаби алоқамандӣ ва мансубияташон ба ин насаби асилу шарофатманд 

муайян шуда, ҳаққи хилофат ҳам аз ин сабаб бар дӯши онҳо ниҳод шуда буд.Дар 

байти зерин шоир ба Муқтадӣ хитоб намуда, чунин овардааст: 

 بذكرك اعوادُ المنابِر تختالُ    فأنت اللباُب المخُض من آل هاشم  
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 و عامرهللف اعماُم نََمْوك و اخوالُ    عليك التقي بالفخر عمرو

 أَغرُّ ِكنانٌي َعلَْت ُمَضٌر بهِ    وأروُع ِمن ُعْليا َربيعةَ ذَي الُ 

[Ту руҳу ҷони хонадони Ҳошимӣ, ки ба зикри ту сутуни минбарҳо фахр 

мекунанд, 

Қабилаҳои Амру Омир аз ту фахр мекунанд ва аз барои Худо туро аммую 

тағоҳоят ба воя расонидаанд. 

(Ту) гиромитарини қабилаи кинонаӣ, ту шахсе ҳастӣ, ки қабилаи Музарро 

ба мартабаи баланд расонидаӣ ва беҳтариниқабилаи Рабиаӣ, ки то ба имрӯз 

расидаанд] [8, 1, 122]. 

Дар абёти зайл аз қасидаи мадҳии шоир ба ифтихори халифа Мустазҳир 

Биллоҳ низ ин нукта хеле барҷаста ба зуҳур меояд. Шоир ба Мамдуҳи худ 

сифатҳои падарону аҷдоди гузаштаашро нисбат дода, ӯро ба Абубакри Сиддиқ, 

Умар, Усмон, Алӣ ва Абдуллоҳ ибни Аббос монанд месозад:  

ِ بهِ  َرْت بعدَ الن بي  ا  بِه ُمَضرُ    يا َخْيَر َمْن بُش ِ  َعْدناُن واد َرَعْت ِعز 

 ُعليا قَُرْيش  وِمنها السادَةُ الغَُررُ    أْحيا بَك هللاُ ما كانْت تُِدلُّ بهِ 

د   ا  بِها ُعَمرُ    يِق تَْكنُفُهُ لَك الَوقاُر مَن الص ِ  َمهابَةٌ كان َمْحبُو 

 ونَْجدَةٌ مْن علي   والقَنا ِكَسرُ    وُجودُ ُعثماَن واآلفاُق شاِحبَةٌ 

َك عبِد هللاِ ِشيَب بهِ   دهاُؤهُ حيَن أْعيى الواِردَ الص دَرُ    وِعْلُم َجد ِ

[Эй беҳтарин шахсе, ки Аднон пас аз Пайғамбар ба омадани ӯмужда 

ёфтааст ва ба шукуҳи ӯиззату обрӯбарои қабилаи Музар зиреҳу ҷавшаншуда. 

Худованд ба шарофати ту онеро эҳё карда, ки хонадони олимартабаи 

қабилаи Қурайш, ки тамоми пешвою бузургон аз онҳо бархостаанд, бо он 

ифтихор меварзад. 

Туро виқоре аз Сиддиқ аст, ки онро ҳайбати худододи Умар ҳимоят 

мекунад. 

Ва саховатмандии Усмон дар ҳолати оламгир будани қаҳтӣ ва кӯмаке аз 

Алӣ дар ҳолати афтодаҳолии мардум. 

Ҳамчунин, дониши бобоят Абдуллоҳ, ки зиракиву ҳушёриаш ҳангоми оҷиз 

афтодани халифа ӯро бузургвор гардонида буд] [8, 1, 343]. 
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Муҳаққиқони адабиёти араб Абевардиро «шоир-ул-хулафо»-и асри худ 

хондаанд [135, 128], зеро манзилати волои халифагони замонашро ӯ дар беҳтарин 

ваҷҳ таҷассум намудааст. Аз ҷумла, Абевардӣ дар мадҳияҳои худ ба халифагони 

давр Муқтадӣ ва Мустазҳир сифатҳои беҳтарини ҳокимон – адолатпешагиву 

раиятпарвариро нисбат додааст. Чунончи, дар байти зерин шоир ҷорӣ гардидани 

адлу осудагиро дар аҳди халифа Муқтадӣ чунин баён доштааст: 

 فيها للرعيِة إهللُ بِعَْدِلَك        أضاءت لنا األياُم في ظل ِ دولة  

[Рӯзгор дар сояи давлате, ки ба шарофати адли ту бар сари раият аст, 

нурафшон гардид] [8, 1, 120].  

Абевардӣ адолатпарварии халифа Мустазҳирро тавассути тамсил задан бар 

сайругашти озодонаи оҳувон дар манзилгоҳи шерон таҷассум кардааст: 

 بالعدِل مثُل مجاثِم األطلءِ        و مرابُض اآلساِد في أيامهِ 

[Дар аҳди ҳукуматдории одилонаи ӯ, манзилгаҳи шерон мисли қароргоҳи 

оҳувон шуда] [8, 1, 136]. 

Шоир халифа Мустаршидро низ дар аҳди падараш Мустазҳир мадҳ намуда, 

ӯро марди нотарсу бебок ва ҷанговари диловар тасвир мекунад. Дар байти зерин 

ин маъниро равшан дидаметавонем: 

 إذا أهبت به و الحرُب الفحةَُرَوى القنا من أعاديك الدُم الَهدَرُ 

[Чун ман ӯро дар ҳоле, ки оташи ҷанг аланга гирифтааст, фарёд намоям, 

хуни барҳадаррафтаи душманонат найзаро сероб хоҳад кард] [8, 1, 676]. 

Дар радифи он ки Абевардӣ халифа Мустаршидро ҳамчун марди бебоку 

шуҷоъ, ҷанговари қаҳрамонба силки тасвир кашида, ҳамзамон симои ӯро ҳамчун 

инсони ҳалиму меҳрубоне, ки ба дармондагон дасти ёрӣ дароз мекунад ва 

мададгори гирифторон мебошад, ба риштаи назм кашидааст [8, 1, 605]. 

Аз қасидаҳои ба ифтихори халифагони замон Муқтадиву Мустазҳир ва 

Мустаршид сурудаи шоир бармеояд, ки онҳо ба асилзодагиву наҷобатмандӣ [8, 1, 

122, 135, 292, 343, 619], соҳибкарамиву саховатмандӣ, боҳиммативу 

адолатпешагӣ [8,1, 114, 119, 211, 212, 213, 605], шуҷоатмандиву диловарӣ, 

бебокиву ҷасорат [8, 1, 136, 137, 236, 290, 676], бовиқориву ҳайбат [8, 1, 120, 129, 

132] ва дигар сифатҳо тавсиф карда мешаванд. 
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3.1.3. Мадҳи вазирон ва арбобони давлатии хилофати Аббосӣ 

Аз таҳлилу баррасии системаи образҳои адабиёти араби садаҳои VIII-XII, 

ки Б. Шидфар ба анҷом расонидааст, бармеояд, ки ҳангоми мадҳи малик ӯро бояд 

ба офтоб, борон, уқёнус ва ғ. ташбеҳ дод, дар мадҳи вазирон бояд дурандешӣ, 

хирадмандӣ, фарзонагӣ ва ғ. мавриди ситоиш қарор гирад [129, 182]. 

Дар дарбори халифагони Аббосӣ гурӯҳи бузургоне буданд, ки бо Абевардӣ 

алоқамандӣ доштанд. Дар байни онҳо вазирон, адибон, мансабдорони воломақом 

хеле зиёд буданд. Дар дарозои ҳукуматдории халифагони давр – Муқтадӣ ва 

Мустазҳир бархе аз он бузургон дар радифи дӯстони садоқатманди шоир қарор 

гирифта, ҷиҳати даст ёфтанаш ба мансабҳои баланд мусоидат мекарданд. Аз 

зумраи мамдуҳони шоир дар дарбори мазкур – Амидуддавла ибни Ҷуҳайр буд, ки 

соли 472/1080 вазири Муқтадӣ таъйин гардид ва баъди муддате аз мансаби худ 

барканор карда шуд, аммо бо гузашти солҳо боз дубора ба мансаби вазирӣ 

баргашт. Баъдан ӯ ҳамчун вазири Мустазҳир низ фаъолият дошт ва то соли 496 

/1103 дар ин вазифа адои хидмат намуд. Баъди ӯ дар ҳамин сол бародараш – 

Абулқосим Алӣ ибни Фахруддавла Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Ҷуҳайр 

вазири Мустазҳир интихоб гардид, ки ӯро низ Абевардӣ дар қасоид ситоиш 

намудааст. Шоир, ҳамчунин, ба Абушуҷоъ Заҳируддин Муҳаммад ибни Ҳусайни 

Ҳамадонӣ, ки дар солҳои 476/1084 то 484/1092 вазири Муқтадӣ буд, мадеҳаҳо 

дорад [37,55; 36, 1, 77, 90; 27, 6, 434].  

Яке аз арбобони давлатӣ ва вазирони дарбори Аббосӣ, ки Абевардӣ ӯро 

ситоиши карда, Аминуддавла Абусаъд Ало ибни Ҳасан ибни Ваҳб ибни 

Мавсилоё (ваф. 497/1103) мебошад. Мавсуф дар аҳди халифа Ал-Қоим ба 

вазифаи муншии дарбори халифа таъйин гардида, солҳои мадид дар ин кор адои 

хидмат менамуд ва байни хулафои Аббосӣ мақоми баланд пайдо карда буд. 

Абевардӣ сифатҳои футуввату родмардӣ, саховатпешагию мурувватро хосси 

Ибни Мавсилоё мешуморад, ки дар байти зерин ҳамин маъниро равшан 

бархондан мумкин аст: 

 يُعزي الى البََخلِ  حتى تركَت الحيا       يا سعدُ كم لك من نَعماَء ُجدْت بها
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[Эй Саъд, ту чиқадар неъматҳои зиёд хайру эҳсон кардаӣ ва бо ин кори худ 

ҳаёро дар ҳолате гузоштӣ, ки ба бухл нисбат дода мешавад (ба ибораи дигар аз 

саховатмандии ту кор то ҷое расида, ки ҳаё бар бухл тасаллият мегӯяд)] [8, 1, 

591]. 

Аз хусусиятҳои мадҳияҳои Абевардӣ он аст, ки бузургони хилофати 

Аббосиро дар канори фасеҳиву балеғӣ бо сифатҳои шуҷоатмандӣ, ҷасорату 

диловарӣ, ҳалимӣ, дастгири дармондагон будан тавсиф намудааст. Дар байти 

зерин диловариву ҷасоратмандии яке аз вазиронро дар майдони муҳориба чунин 

тасвир мекунад: 

ي أنابيَب الوشيجِ المقَومِ     و عزم  إذا ما الحرُب حطْت لثاَمها  يُلَو 

[Ва азму иродае дорад, ки агар ҷанг шиддат ёбад, садои бархӯрди найзаҳои 

ӯ устувортар мешавад] [8,1, 243]. 

Ё худ дар байти зерин соҳибкарамии яке аз бузургони замонро ба баҳор 

шабоҳат дода, ки анъанаи дерини мадҳи арабист: 

 نداه فاحيا كلَّ ُمثر  و ُمْعدمِ    وزرَت كما زار الربيُع ُمطب قا  

[Ҳамчу баҳоре ҳукумат намудӣ, ки мардум омаданашро интизорӣ мекашанд 

ва зи омадани он ҳар ғаноманду фақир бедор мешавад] [8,1, 243]. 

Зимни мадҳи яке аз вазирони Аббосӣ шоир барои ифодаи ҳадафи худ 

тамсилро мавриди истифода қарор медиҳад, ки низ аз вижагиҳои боризи шеъри 

мадҳӣ мебошад: 

 أُضيَع و لم يَْحِم الرعيةَ مائسُ         رعيَت ِذماَم الديِن بالعدِل بعدما

 و ال ترهُب األسدَ الظباُء الكراتسُ        مناآفظل يمُر الَسْخُل بالذئِب 

[Ту воҷиботи динро баъди зоеъ шудан, ки ҳеҷ сиёсатмадоре мардумро 

ҳимоя намекард, бо адлу инсоф риоят намудӣ, 

Пас барра аз пеши гург эмин мегузашту оҳувон дар хонаи худ аз шер 

намеҳаросиданд] [8, 1, 576]. 

Аз зумраи мамдуҳони шоир дар дарбори Аббосӣ – Амидуддавла ибни 

Ҷуҳайр вазири Муқтадӣ, бародараш – Абулқосим Алӣ ибни Фахруддавла 

Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Ҷуҳайр вазири Мустазҳир, Абушуҷоъ 

Заҳируддин Муҳаммад ибни Ҳусайни Ҳамадонӣ – вазири дигари Муқтадӣ, 
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Аминуддавла Абуссаъд Алӣ ибни Ҳасан ибни Ваҳб ибни Мавсилоё маҳсуб 

меёбанд. Аз муҳимтарин сифатҳое, ки Абевардӣ ба бузургмардони хилофати 

Аббосӣ нисбат дода ва онҳоро бо ин сифатҳо ситоиш намудааст, шаъну шараф ва 

манзилати баланди онҳо, ҳимматбаландӣ, шарофатмандӣ ва наҷобатзодагӣ 

мебошад. Барои таъйиди андешаҳои худ шоир ба аслу насаб, падарону аҷдоди 

гузаштаи онҳо низ муроҷиат менамояд. 

3.1.4. Мадҳияҳои ба ифтихори султонҳои Салҷуқӣ сурудашуда 

Аз зиндагиномаи шоир бармеояд, ки ӯ бо дарбори Салҷуқиён низ 

муносибати хуб пайдо карда буд. Ӯ дар ашъори худ ҳамон муҳаббату 

самимиятеро, ки нисбати халифагони Аббосӣ ва бузургмардони хилофат зоҳир 

карда буд, ба султонҳои Салҷуқӣ ва арбобони давлатии ин хонадон изҳор 

доштааст. Чунин ба назар мерасад, ки ин эҳтирому арҷгузориҳои Абевардӣ 

нисбат ба Салҷуқиён ҳанӯз то пайвастани ӯ ба Бағдод сурат гирифта, ки 

шаҳодати боризи онро дар мадҳияҳои ба Султон Муҳаммад ибни Маликшоҳ ва 

Султон Санҷар ибни Маликшоҳ сурудаи шоир метавон ба мушоҳида гирифт [8, 1, 

265]. 

Абевардӣ дар мадҳияҳои худ байни султонҳои Салҷуқӣ олитарин 

сифатҳоро ба Султон Муҳаммад ибни Маликшоҳ нисбат додааст. Шоир барои 

Мамдуҳи худ сифатҳои хосси арабҳо, аз қабили соҳибкарамию олиҳимматӣ ва 

шуҷоату ҷасоратмандиро хос медонад. Ҳамин хусусият дар байти зерин равшан 

ба мушоҳида мерасад: 

 ولوال ُهما لم يُْعرِف البأُس و النَّدى      و قد َخلَفَْت َصْوَب الغَماِم شمالُهُ 

[Дасти чапаш дар атову бахшиш аз абри пурборон боло рафт, агар он ду 

(абр ва дасти чапи мамдуҳ) намебуд, қудрату родмардӣ шинохта намешуд][8, 2, 

142]. 

Дар байти зерин Абевардӣ мамдуҳи худ Султон Муҳаммад ибни 

Маликшоҳро ҳимоятгару пуштибони раият муаррифӣ мекунад ва таъкид 

менамояд, ки ӯ кафили амнияти мардум буда, барои таъмини оромиву осудагии 

онҳо шабу рӯз дар хидмат қарор дорад: 

 هَّدايُراقُب أسراَب الن جوِم ُمشَ      يناُم الرعايا و هو فيما يُحوُطهم
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[Раият ғарқаи хоб асту ӯ дар даври онҳо ҷамъи ситораҳоро то саҳаргаҳ 

наззора менамояд][8, 2, 142]. 

Дар байти дигар шоир ҳайбату салобати Султон Муҳаммад ибни 

Маликшоҳро, ки дар дили мардум ҳаросро бедор месозад, бо ҳунари баланд ба 

силки тасвир кашидааст: 

 تَِخرُّ له من فَْرِط هيبتِِه الناسُ      و فوق السريِر ابُن الملوِك محمدٌ 

[Бар болои тахти шоҳӣ писари шоҳаншоҳон Муҳаммад нишаста ва аз 

ҳайбати зиёди ӯ мардум пешаш ба зону афтодаанд][8, 2, 149]. 

Абевардӣ Султон Муҳаммад ибни Маликшоҳро бо муболиға беҳтарини 

аҳли башар баъди Муҳаммад хондааст: 

 قَسيَم اميِر المؤمنيَن ُمحمدا  فيممُت خيَر الناِس إال محمدا  

 [Ман беҳтарин мардумонро ба ҷуз Муҳаммад оҳанг кардам, ки ӯ бо 

ҳамсони Амирулмуъминин Муҳаммад аст][8, 2, 142]. 

Абевардӣ Султон Санҷарро низ дар адолатпешагӣ ва раиятпарварӣ ситоиш 

намуда, ки аз байти зерин ҳамин маъниро метавон бархонд: 

 فما هاَب سهما  باسل  فشل وغدُ       العدِل و االمن في الورىنشرَت جناَح 

[Ту адлу амониро байни мардум чунон ҳукмфармо гардонидаӣ, ки ҳатто 

нокоми сустиродае ҳам аз тири боҷасорате тарсу ҳарос надорад][8, 2, 147]. 

Омӯзиши мадҳияҳои ба султонҳои Салҷуқӣ ихтисосёфта нишон медиҳанд, 

ки султонҳои замон бо волотарин хислатҳои инсонӣ, аз қабили накӯкорӣ, 

адолатпешагӣ, раиятпарварӣ, мардумнавозӣ ва монанди инҳо ситоиш карда 

шудаанд. 

3.1.5. Мадҳияҳои дар ситоиши Низомулмулку фарзандони ӯ ва бузургони 

дигари Салҷуқӣ эҷодгардида 

Абевардӣ вазирону арбобони давлатии Салҷуқӣ, аз қабили вазири маъруфи 

Салҷуқӣ – Хоҷа Низомулмулки Тӯсиро дар лаҳзаҳои мухталифи фаъолияти ҳаёти 

ӯ, аз ҷумла ҳангоми фатҳи қалъаи Ҷаъбар ва ворид гардидани туркҳо ба Антокиё 

мадҳ кардааст [8, 1, 300; 68, 2, 142]. Бино бар маълумоти муҳаққиқони эҷодиёти 

Абевардӣ Низомулмулк аз нахустин Мамдуҳони шоир буда, ки дар ҷаҳонбинии ӯ 

ҷойгоҳи хосро соҳиб буд. Аз ин ҷост, ки Абевардӣ барои Низомулмулк чаҳор 
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мадҳия ва дар ситоиши писарони ӯ Муайядулмулк, Иззулмулк, Қавомуддин 

Зиёулмулк низ ҳафт қасида сурудааст, ки дар маҷмуъ ёздаҳ қасидаро ташкил 

менамоянд. Ба ин миқдор қасоид мадҳ гуфтани Низомулмулк ва фарзандони ӯ 

шаҳодати боризи алоқамандии шоир бо ин хонадон мебошад. 

Донишманди араб Муҳаммад Алтунҷӣ зимни шарҳи вижагиҳои қасоиди 

мадҳӣ дар аҳди Салҷуқиён чунин таъкид намудааст: «Дар ин аср ба ҳам овардани 

ҳунармандии вазирон дар шамшеру қалам бисёр маъруф гардида буд, зеро вазир 

бояд дар як даст шамшер ва дар дасти дигараш қаламро устувор медошт. Аз ин 

хотир, баъзе аз онҳоро зулвазоратайн меномиданд. Дар робита ба ин, дар назму 

наср миёни шамшеру қалам муқоисаву муқорана сурат мегирифт» [135,131]. 

Абевардӣ низ ҳамин вижагиро ба Низомулмулк хос медонад, ки дар байти зерин 

ин маънӣ равшан ифода гардидааст [8, 1, 507]: 

 تدفقين بناءل  و منونِ    و يحوطها ببراعه و حسامهم

[Ӯ (Низомулмулк) бо қаламу шамшераш давлатро аз ҳама тараф иҳота 

кардааст, ки он ҳарду вазифаҳои худро ба таври бояду шояд анҷом медиҳанд]. 

Аз мадҳияҳои ба ифтихори Низомулмулк ва фарзандони ӯ сурудашуда 

маълум мегардад, ки Абевардӣ ҳамон маъниҳову сифатҳоеро, ки ба бузургони 

хилофати Аббосӣ нисбат додааст, ба онҳо низ ихтисос медиҳад. Аз ҷумла, 

сифатҳои муруввату сахо, родмардию хирадмандӣ, шуҷоату диловарӣ ва монанди 

онҳоро ба Низомулмулк ва аҳли хонадони ӯ хос донистааст. Дар байти зерин 

шоир барои таҷассуми бузургии Низомулмулк аз санъати муболиға истифода 

намудааст: 

ي ِبُ          و يخجُل من راحتيه الغمامُ   إذا درَّ ناقلُهُ الصَّ

 أهِل النَّدى ِسيَرا  تُعِجبُ  لم يَدَْعلأتى في السماحِة ما 

[Агар абри эҳсонаш ба ҷӯш ояд, абр аз кафони дасти (саховатманди) ӯдар 

хиҷолат мешавад, 

Ӯдар бахшишу эҳсон ба ҳадде расида, ки чунин хислати аҷиб дар 

зиндагиномаи ҳеҷ шахси бомуруввате мушоҳида намешавад] [8, 1, 609]. 

Дар байти зерин Абевардӣ ҳусни тадбир ва корбарии Низомулмулкро бар 

вазирони дигари Салҷуқӣ тарҷеҳ додааст: 
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 يَُجن ُِح جانبيه بعسكر    و كفى ُمِعزَّ الديِن رايَُك عسكرالَِجبا

[Раъйи ту кофист, ки артиши Муиззуддин бузург гардад ва дар ду ҷониби ӯ 

ду қаноти аскар дар ҳаракат бошад][8, 1, 305]. 

Дар байти дигар шоир адолату додгустариро аз сифатҳои хосси 

Низомулмулк мешуморад: 

 فالليُث يخضُع للغزاِل األحَورِ      رفْعَت مناَر العدِل في ارجائها

[Дар қаламрави давлат манораҳои адолат баланд карда шуд, ки шер ба 

фармони оҳуи сиёҳчашмак сар хам мекунад][8, 1, 306]. 

Дар байти зерин Абевардӣ писари Низомулмулк – Муайядулмулкро 

идомадиҳандаи кори падар дар олиҳимматию ҳимматбаландӣ муаррифӣ мекунад: 

 الهواطلُ فَتُرخى َعزاِليها الغُيوُث       بكف  تُعبر السحَب من نَفَحاتها

[Дар саховатмандӣ бо як кафи даст кори абри пурборонро мекунад, ки 

нишемангоҳи худро бо боронҳои пайдарпай, яъне саховат сероб месозад] [8, 1, 

375]. 

Абевардӣ писари дигари Низомулмулк – Иззулмулкро ба мисли падару 

бародараш кариму саховатпеша тасвир намудааст: 

 َسْيبا  و اَْضفى على مسترفد  نِعَما    و خيُرُهم حسبا  َضْخما  و اغزُرُهم

[Ӯ (Иззулмулк) беҳтарини онҳо аз рӯи насаби бузургӣ, пурбаракаттарини 

онҳо дар саховатмандӣ ва аз ҳама бомурувват дар хайру эҳсон ба муҳтоҷон 

аст][8, 1, 395]. 

Мадҳи баъзе аз бузургони давлати Салҷуқӣ, аз қабили Абуссаъди 

Муставфӣ низ дар девони шоир ба назар расид. Чунончи, дар байти зерин 

шоирАбуссаъди Муставфиро кариму сахӣ номидааст: 

 يَعُدُّ اقتناَء الماِل إحدى المثالبِ     تبرع بالمعروِف حتى كأنه

[Ончунон хайру сахо мекунад, ки гӯё ҷамъоварии молро яке аз айбу 

нуқсонҳо мепиндорад][8, 1, 277]. 

Ҳамин тариқ, Абевардӣ дар мадҳияҳои ба Низомулмулк ва фарзандони ӯ 

бахшидааш нақши ин хонадонро дар пешрафти давлати Салҷуқиён ва рушду 

нумуи фарҳангу тамаддуни аҳди худ баланд арзёбӣ намудааст. Воқеан ҳам, ин 

хонадон аз нимаҳои садаи XI дар ҳукумати Салҷуқиён мансабҳои мухталиф, аз 
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қабили вазорат, аморат, сарварии лашкар, ҳокимияти вилоятҳо, раёсати диниро 

соҳиб гардида, барои гулгулшукуфоии тамаддуну фарҳанги асри худ таъсири 

бориз гузоштаанд. Аз ин ҷост, ки ашъори Абевардӣ воқеияти ҳолро ифода 

намуда, барои муаррифии фаъолияти ин хонадон аҳаммияти вижаро доро 

мебошад. 

3.1.6. Мадеҳаҳо ба ифтихори амирону саркардаҳои араб 

Дар девони Абевардӣ, ҳамчунин, қасоиди мадҳие низ дида мешаванд, ки ба 

ифтихори дӯстони шоир аз миёни амирони араб ва саркардаҳои онҳо эҷод 

гардидаанд. Аз он қасидаҳо метавон дарёфт, ки Абевардӣ бо гурӯҳе аз амирони 

бонуфузу соҳибмақоми замони худ робитаи устувор доштааст. Аз зумраи чунин 

мамдуҳони шоир Сайфуддавла Садақа ибни Мансур, Сарвон ибни Ваҳиби Ақилӣ, 

Абуғамри Марвонӣ ва дигарон маҳсуб мешаванд [8, 1, 258; 313]. Шоир ба 

амирону саркардаҳои араб сифатҳоеро нисбат дода, ки шоирони араб дар аҳди 

ҷоҳилӣ ба мамдуҳони худ хос донистаанд ва ин таассур дар тамоми мадеҳаҳои 

шоир равшан ба назар мерасад. Чунончи, шоир дар байти зерин Сайфуддавларо 

ҳомии ҳамсоягон, пуштибони дармондагон тасвир намудааст: 

 ى َغدْرُ و قد اطفأ المثروَن ناَر الِقر       وللجاِر فيهم ذمةٌ لم يُِهْب بها

 [Онҳо бо ҳамсоя чунон аҳду паймон доранд, ки ҳаргиз байни онҳо 

ҷудоӣроҳ наёбад, зеро сарватмандон меҳмони ҳамсояро ҳам худ пазироӣ 

мекунанд] [8, 1, 159]. 

Дар байти дигар Абевардӣ мамдуҳи худ – Сайфуддавларо кариму сахиву 

дастгири мазлумону дармондагон тасвир намуда, ӯро дар ҷуду сахо ба Ҳотими 

Тоӣ, дар ҷасорату диловарӣ ба Амр ва дар хираду заковат ба Аксам ибни Сайфӣ 

шабоҳат медиҳад: 

 فليَس عليها بعدَه ان تَُجشَّما              بلغَت المدى فارفق بنفِسَك تسترحْ 

أي اكثَ        حاتما  و حسُب الفتى ان فاَق في الجوِد   ماو في بأسِه َعْمرا ، و في الرَّ

 أضاَء به الدهُر الذي كان ُمْظلَما              فُهن ِنِت األياُم منَك بماجد  

[Ту ба қуллаҳои (интиҳои) ҳаёти худ расидӣ, пас ба худ тараҳҳум намо, то 

осуда гардӣ, зеро ки баъди ин ҷойи ғаму андӯҳ бар ту намондааст. 
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Барои ҷавон кофист, ки дар саховат аз Ҳотим, дар далерӣ аз Амр ва дар 

заковатмандӣ аз Аксам бартар бошад. 

Рӯзгор бо бузургворе чун ту, ки аз вуҷудаш дунёи торик мунаввар мешавад, 

сарафроз шуд][8, 1, 456]. 

Абевардӣ зимни ситоиши бузургони араб ҳамчун нассоби борикбин аз 

наҷобатзодагиву асолати хонаводагии онҳо низ сухан мекунад, зеро аслу насаб 

пеши арабҳо муҳимтарин сифат шуморида мешуд. Дар байти зерин шоир ба 

насаби тозаи Ҳорис ибни Килоб ибни Рабиа ар-Руосӣ ишора менамояд: 

 تُعلى دَعائَم مْجِدِه َعْدنانُ       ذو َمْحتِد  َسنِم  رفيع  َسْمُكه

[Ӯ соҳиби аслу насаби дурахшону баландмақом аст, ки пояҳои бузургии 

ӯро Аднон (номи яке аз аҷдоди Расул аст, ки бисёр фасеҳ буд. Нисбати арабон то 

ба Аднон билиттифоқ ба субут мерасад) баланд мебардорад] [8, 1, 404]. 

Дар байти дигар Амир Сарвонро низ бо ҳамин вижагӣ мадҳ менамояд: 

 والَه َسَرواِت الُمحصناِت الحرائرِ     َسليُل ملوك  من نِزار  تََخيَّر

[Ӯ зодаи шоҳони Низор (ибни Маъд ибни Аднон номи ҷадди аълои қабоили 

шимолии Ҷазират-ул-араб – П. Р.) аст, ки барояш занони покизаю боаслу насабро 

баргузидаанд (яъне, ӯ аз занони покизаю боаслу насаб ба дунё омадааст П. Р.)][8, 

1, 472]. 

Абевардӣ, ҳамчунин, виқору салобат, ҳалимиву заковатмандии амирону 

саркардаҳои арабро дар мадҳияҳои худ таъкид кардааст. Чунончи, шоир дар 

ситоиши баъзе дӯстони худ аз миёни амирони араб ҳамин хислатҳоро ба онҳо 

мансуб донистааст: 

فودَّ بريء القوم   انَّ له ذنباو قابل بالُحسني إساءةَ مجرم 

[Бадии гунаҳкоронро бо некӣ ҷавоб медиҳад, ҳатто маъсумони қавм 

дӯстдоштаанд, ки гуноҳе дошта бошанд (яъне ӯ онҳоро агар гуноҳе ҳам дошта 

бошанд, бо муҳабба тпазироӣ мекард)][8, 1, 430]. 

Дар ҷои дигар шоир бо ишора ба заковатмандии мамдуҳ дар миёни 

амирони араб санъати тамсилро ба гунаи зайл ба кор гирифтааст: 

 فَاقلَعَِت الكباُش عِن النَّطاحِ     َوِشْعَت برأيَِك عنهُ 
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[Ту бо заковати хеш дар он амну осоишро ҳукмфармо намудӣ, то ҷое ки 

ҳатто гӯсфандони шохдор (қучқор) аз шохзанӣ худдорӣ карданд][8, 1, 526]. 

Дар байти зерин Абевардӣ зимни мадҳи амири араб – Иброҳим ибни 

Қурайш аз асолати қавмии мамдуҳ сухан мекунад:  

ة  َمرقوما وا بهِ     يا سيدَ العََرِب األلى زيد  شرفا  بَِميَسِم ِعزَّ

[Эй пешвои арабҳо, ки ба шарофати ту шарафу обрӯи араб боло рафта, зеро 

ту нишони обрӯву иззати бонуфуз ҳастӣ][8, 1, 312]. 

Аз ашъори ба ифтихори амирону саркардаҳои араб сурудашуда бармеояд, 

ки Абевардӣ аз рӯи садоқату муҳаббате, ки нисбат ба онҳо дошт, бо самимияти 

афзун сифатҳои шоистаи инсониро ба онҳо мансуб донистааст. Таҳлили 

мадҳияҳои ба сарварону ҳокимони араб бахшидаи шоир собит менамоянд, ки 

аксар сифатҳое, ки вижаи онҳо дониста шудаанд, аз сифатҳои мамдуҳони дигар 

фарқи калоне надоранд ва хислатҳои арабҳои асилро инъикос менамоянд. 

3.1.7. Мадҳияҳо дар ситоиши наздикону ақрабо 

Мадҳи баъзе пайвандон, ба монанди падараш, аммуяш, баъзе 

аммузодагонаш аз Оли Муовияи Асғар ва ё баъзе раисони аз хонаводаи онҳо 

баромада низ дар девони шоир бисёр муҳим арзёбӣ мегардад [8, 1, 292, 215]. 

Дар девони шоир ду қасида дар мадҳи падари шоир ва як қасида дар 

ситоиши аммуяш ҷой дорад. Шоир ба наздикони худ асолати хонаводагӣ, насаби 

қадима ва бонаҷобат, родмардию соҳибкарамиро хос медонад. Чунончи, дар 

байтҳои поёнӣ Абевардӣ падари худро кариму асилзода тасвир намудааст: 

 و العُلو ناقلُهُ قيدُ الثناِء المخلدِ       عَرُسهُ َمأوى المكارممُ 

 تُباري شأبيَب الغماِم المنضدِ      و يبُسُط كفا  للندى أمويَّة  

[Меҳмонсарои ӯ бошишгоҳи каримону бузургон аст ва насиби ӯ сабти 

санои ҷовидона мебошад. 

Кафи дастонаш чун дарёи Ому ба саховат машғул аст, ки бо абри баҳорӣ 

дар ин кор сабқат менамояд][8, 1, 418]. 

Дар абёти зерин шоир қиблагоҳи худро меҳмоннавоз ва аз накӯкорӣ 

сиришташуда таҷассум намудааст: 

 َطَرَف الِجراِن بعَبرك مألوفِ     فانت ُمعاويَّ الفَخاِر والصقَتْ 
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واِق فناؤُهمَ  ِ الر ِ  َمقرُّ ُضيوفِ ثوى وفود  أو    نََزلت بمغشي 

 و دم  باطراِف الرماحِ نزيفِ     و أنامل  َكفَلَت بصوبَْي نائل  

 فكأنها ُخِلقَْت من المعروفِ      تَْندى إذا َجَمدَْت أكفُّ معاشر  

 [Ту аз Муовиёни ифтихормандию ба ту ҳама унс гирифтаанд. 

Дар ҳавлии ту намояндагону фиристодагон ҷойгиранду он ҷои меҳмонон 

бошад. 

Ангуштони дастат бо ҷуду сахо ба муҳтоҷон мерасад ва он ҳамеша ба 

куштани уштурон омодааст. 

Ҳатто агар даҳ шутур ҳам бошад, мисли ин ки ин ангуштон (-и дастат) 

фақат барои хайру некӣ офарида шудаанд][8, 1, 653]. 

Абевардӣ амуи худро низ мадҳ намуда, ӯро марди карим, ки дар 

накӯкориаш ба номи ӯ масал мезананд, номидааст: 

 َخميلةٌ و هي نشوى من شأبيبِ       و شيمة  فاَح رياها كما أِرَجتْ 

 و إْن رِغَم الطاليُّ َمْضروبِ        فاسفََرْت ُعقَُب االياِم َعْن َمثَل بهِ 

[Хислате, ки бӯи хушаш ҳамаро фаро гирифта, ҳамонанди анбӯҳи дарахтон, 

ки вақти аз борон хуррам гаштан накҳати хуш паҳн мекунанд. 

Пас, бо шарофати ин хислат гузашти рӯзгор ӯро масал кард, ин новобаста 

аз он буд, ки Тоӣ ҳамчун зарбулмасал вуҷуд дошт][8, 1, 548]. 

Дар байтҳои зерин шоир амуи худро шарофатманду бузургманиш тасвир 

кардааст: 

 لفَّ العل منه موروثا  بمكسوبِ       أبو َعلي   له في ِخْندف  شرفٌ 

 و في الحجوِر من البيِض المناجيبِ      على نحوِر الملوِك الصيِد َمْنَشؤهُ 

 [Абуалӣ дар байни мардуми Хиндаф (тоифае аз қабилаи Музар) мақоми 

бошараф дорад ва ӯ манзилати баланди бо заҳмат соҳибгардидаашро бо он 

мақоме, ки ба мерос гирифта, даромехтааст. 

 Маншаи ӯ камари шоҳони бузурги корозмуда ва наҷибзодагон мебошад][8, 

1, 548]. 

Абевардӣ дар байти зерин баъзе аммузодаҳояшро аз Оли Муовияи Асғар 

ситоиш намудааст: 

 تَِحلُّ من ُظلِل الَهْيجا بأَبراجِ       نَمتَك من غاب  اقماُر داجية  
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[Моҳҳои дурахшон, ки аз баландиҳо торикиҳо (мушкилот)-и ҷомеаро ҳал 

мекунанд, туро намоён кардаанд (машҳур сохтанд)][8, 1, 298]. 

Хулоса:1. Аз омӯзиши рӯзгори шоир метавон дарёфт, ки мамдуҳони шоир 

дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳони онрӯза, аз қабили Бағдод, Ҳилла, Ҳамадон, 

Исфаҳон ва ғайра сукунат доштанд. Ба таври умум, миқдори абёти қасоиди мадҳӣ 

дар девони Абевардӣ ҳамагӣ се ҳазору шашсаду бисту шаш байтро ташкил 

медиҳад. Теъдоди қасидаҳои мадҳӣ дар девони шоир маҷмуан ба ҳаштоду шаш 

мерасад. Кӯтоҳтарини он қасоид бисту се байтро дарбар гирифта, дарозтаринаш 

ба яксаду як байт мерасад, ки ба ифтихори Сайфуддавла Садақа ибни Мансур 

суруда шудааст.  

2. Дар баробари ин қасоид боз шаш қитъаи шеърӣ низ дар девони шоир ба 

мавзуи мадҳ ихтисосдорад. Се қитъа аз миёни онҳо ҳар кадом фарогири даҳ байт 

буда, адади абёти ҳар яке аз се қитъаи дигар аз панҷ байт таҷовуз намекунад.  

3. Қасидаҳое, ки шоир ба амирон ва саркардаҳои араб бахшидааст, ҳазору 

чаҳорсад байтро ташкил медиҳад, ки дар маҷмуъ 37% мадҳияҳои девони шоирро 

ташкил медиҳанд. Шоир Сайфуддавларо бо чаҳор қасида, ки аз дусаду сиву се 

байт фароҳам омада, ситоиш намудааст. Ҳамин тариқ, миқдори ин абёт сеяки 

мадҳияҳои девони шоирро ташкил менамоянд. Агар ба ин теъдод абёте афзуда 

шавад, ки онҳоро шоир дар ситоиши халифагону дӯстону пайвандон гуфтааст, 

пас маълум мегардад, ки миқдори абёти онҳосеяки дуюмро ташкил медиҳад. 

Сеяки сеюм фарогири мадҳияҳое мебошанд, ки ба ифтихори салотину вазирони 

Салҷуқӣ эҷод гардидаанд.  

4. Ҷоиз ба таъкид аст, ки дар байни мамдуҳони Абевардӣ ҳам бузургони 

замон, ки арабҳои асилзода буданд ва ҳам наҷобатзодагони аҷамӣ ба мушоҳида 

мерасанд. Мадҳияҳои Абевардӣ бо сидқу самимияти воқеӣ, ки аз мушоҳидаҳои 

шоир ва ҳақиқати ҳол сарчашма мегиранд, фароҳам омадаанд. Шоир дар 

сурудани мадеҳаҳо аз муболиғаҳои зиёд, ки бисёре аз шоирони ҳамзамонаш ба ин 

роҳ дода буданд, канорагирӣ кардааст. 
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3.2. Фахрия ва васфия 

 

 Шеъри фахрия аз он мавзуоти шеъриест, ки эҳсосоти шоирро нисбат ба 

худ, аслу насаб ва қавму қабилаи худ дарбар мегирад. Мавзуи фахр дар эҷодиёти 

Абевардӣ баъд аз мадҳ ҷои дуюмро ишғол менамояд. Бино ба андешаи муҳаққиқи 

араб – Абдулҷалил Ҳасан Абдулмаҳдӣ мавзуи фахр дар адабиёти асри XI хеле 

кам, дар баъзе маврид танҳо зимни қасоиди мадҳӣ ба мушоҳида мерасад [132, 59-

66]. 

Аммо чунин ба назар менамояд, ки донишманди мавсуф дар таҳқиқи худ ба 

омӯзиши амиқи масъала напардохтааст, зеро ашъори фахрии сершумори 

Абевардӣ намунаи возеҳи ривоҷи фахриясароӣ дар давраи мавриди назар маҳсуб 

меёбад. Фахрияҳои Абевардӣ асосан дар ифтихор аз худ, қавми худ ва шеъри худ 

суруда шудаанд. Бо назардошти ин вижагӣ фахрияҳои шоирро метавон ба таври 

зайл тақсимбандӣ намуд: 

3.2.1. Ифтихор аз сифатҳо ва ҷойгоҳи ҳунарии худ 

Абевардӣ доимо аз ҳиммату родмардӣ ва фазлу хираду худ фахр мекард ва 

дар байти зерин ҳиммати худро то ба ситораҳои осмонӣ боло мебарад ва 

фазилатро зинатбахши ҷаҳони худ медонад: 

ة بمناط النجوم  توش ح دهري ُحلهو فضل       و لي هم 

[Маро ҳиммат ба мақоми ситораҳост ва фазлу караме дорам, ки орояҳои он 

дунёи маро зинат мебахшад] [8, 1, 383]. 

Дар байти дигар низ шоир ба ҷойгоҳи баланди худ ишора намуда, бузургии 

худро то ба арши ситора расонидааст: 

 كما يتألق و هنأ صبيرُ       تستنيرُ عل بمناط السُّها 

[Бузургие (дорам) дар мақоми Суҳо, ки ба монанди абри дурахшандаи 

нимашаб рӯшноӣ мекунад] [8, 2, 16]. 

Дар абёти зайл шоир канораҳои ҷаҳонро тасвир менамояд ва таъкид 

медорад, ки қадамҳои ӯ офоқро пур месозад, яъне қудрати ӯ ба тамоми олам ва 

китфи ӯ то ба ситораҳои Парвину Суҳайл мерасад: 

 يميني السها، و الثريا شمالي     يسمو بي المجد حتي تنال
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 من االرض ما صافحته نعالي     بحيث تناجي جياه الورى

[Бузургӣ маро боло мебарад, ҳатто дасти ростам ба Суҳову дасти чапам ба 

Сурайё мерасад. 

Чунончи маконе аз замин, ки наълҳои ман ба он мерасад, ба бехи гӯшҳои 

мардум ҳарф мезанад][8, 2, 274]. 

Абевардӣ сифатҳоеро ба худ нисбат додааст, ки хосси арабҳои асил буд. Аз 

ҷумла, шоир дар байти зерин бо ишора ба озодипарастӣ ва ғурури баланди худ 

қайд менамояд, ки ӯ ташнагиву гуруснагиро аз шикамсерӣ дар зиллату хорӣ 

авлотар мешуморад: 

 و أحمد مر العيش و هو ذميمُ             أضم جفوني دون بارقة المنى

ني الط وى  يجزئ عن ليس الغميِر هشيمُ  و     وأستفُّ ترب األرض إن عض 

[Ман аз орзуҳо чашмпӯшӣ мекунам ва талхии зиндагиро бо вуҷуди мазмум 

буданаш ситоиш менамоям, 

Агар гуруснагӣ домангирам шавад, хокро фурӯмебарам, ки гиёҳи хушкида 

аз лесидани гиёҳи навруста бениёз аст][8, 1, 264]. 

Яке аз сифатҳое, ки арабҳои бадавӣ бо он меболиданд, меҳмоннавозӣ 

мебошад, ки ҳанӯз дар ашъори аҳди ҷоҳилӣ бисёр мушоҳида мешавад. Абевардӣ 

низ ин сифатро ба худ мансуб донистааст. Дар байти зерин ҳамин маънӣ равшан 

таҷассум гардидааст: 

 فما أنا عما يعقب المجدَ ذاهلُ      أمْيُم سلى عني معد ا و ويعربا

 بمتلي إذا استغوته بيد  مجاهلُ        يهدف في الدجىهل الطارق المعتز 

 قليل القرى و البيُت بالضيف آهلُ      فمن أنسه بي كاد يحسبني الورى

[(Эй) Умайм, аз Маад ва Яъруб дар бораи ман бипурс, пас хоҳӣ донист, ки 

аҷдоди ман ашрофу бузургонанд. 

Оё он шабгарди бошараф ба монанди ман дар торикии шаб, вақте ки дашту 

биёбони ношинос ӯро гумроҳ созад, садо мекарда бошад? 

Аз ҳамнишинии ӯ бо ман қариб тамоми мардум маро пастҳиммат 

мешуморанд, дар ҳоле ки хонаи ман пур аз меҳмон аст][8, 2, 18]. 
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 Дар баробари таҷассуми сифатҳо ва ахлоқи накӯи худ, ҳамчунин, Абевардӣ 

бо арзиши баланди ашъор ва мақоми шоириаш низ ифтихор намудааст. Тасбити 

гуфтаҳои болоиро метавон дар шеъри зерини шоир пайдо намуд: 

 بواق سوف تفـنَى الدهور وهي      كـلـماتي قـلئد األعـناق

 رقـاق  عـلى مـعان  دقــاقِ         بـألفاظ   دل فيها الذهن الجلي

 سهَل المرام ،صعَب المراقيِ     فقريـضي يراه من ينقد األشــعارَ 

 يَكدُّ األسـماَع مـُر  المذاقِ  وال لفـظٌ       لم يُِشْنهُ المعنى العويص

[Гуфторам шаддаи марҷони гарданбандро монад, асрҳо мегузаранду он 

боқӣ хоҳад монд. Дар он заковати баланд бо гуфтори равон бар маъниҳои дақиқ 

далолат менамояд. 

Гар мунаққиди шеър назми маро бубинад, мароми онро саҳлу мақомашро 

баланд меёбад. 

Маънии печидаю саргум ва алфози гӯшхароши талхваш аз он ҷорӣ 

намегардад][36, 4, 219]. 

Абевардӣ дар абёти зерин низ барои таъкиди истеъдоди баланди шоирии 

худ ишора мекунад, ки шеърро на ба хотири кибру ғурур, балки ҷорӣ гардиданаш 

аз қаъри дил месарояд: 

 وِشيَب رضا أهلها بالغضب    بلد وإني إذا أنكرتنيال

 إلى غابه فاْغتَربَ  يَدب   الهوان   الورد كادلكالضيغم 

 أمتَّ إليه بأْم وأب أصله    فشيدُت مجدا  رسا 

 ولم أمتدح أحدا  عن أرب     ولم أنظم الِش عر عجبا  به

 ولكنه ترجمان األدب     وال هزني طمٌع للقريض

[Ҳарчанд кишварҳо инкорам намояд ва тамоми аҳли он нисбати ман 

комилан дар ғазаб бошанд, 

Ҳароина, чун шери даррандае мебошам, ки хорию сустӣ ба бешаи ӯ бегона 

гардидааст. 

Ман бузургиеро бунён гузоштам, ки решаи он устувор буда, то ба модар ва 

падар ба он хоҳӣ расид. 

Ман шеър на аз баҳри кибру ғурур ва худбинӣ мегӯям ва на касеро баҳри 

ниёзи худ сутудаам. 
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Ҳам на озмандӣ ба шеър маро ба ҷунбиш андохта, вале он тарҷумони адаб 

аст] [36, 4, 236]. 

3.2.2. Ифтихороти насабӣва қавмӣ 

Абевардӣ ҳамеша аз насаб ва интисоби худ ба қавми араб ифтихор дошт ва 

пайваста таъкид менамуд, ки ӯ аз хонаводаи қадимӣ ва асили арабӣ бархостааст. 

Аз ин ҷост, ки пайваста аз шарафу наҷобати қавми худ, ифтихороти аҷдоду 

авлоди азимушшаъни гузаштааш қисса мекард. Аз ҷумла, дар байти зерин 

Абевардӣ бо пайроҳаи шоири аҳди ҷоҳилӣ Амр ибни Кулсум рафта, қавми худро 

пешвои мардумон мехонад: 

 أن الورى ذَنٌَب و نحن الرأسُ      و جميُع َمْن في األرِض ليس بمنِكرِ 

[Тамоми мардуми рӯйи замин инкор нахоҳад кард, ки мардум думу мо сар 

ҳастем] [8, 1, 276]. 

Шоир падари худро бузургтарин ифтихороти хонавода мешуморад, ки аслу 

насаби ӯ ба арабҳои асил мерасад:  

 مرُّ الحفيظة للحقيقة حامِ     و إذا اعتزوا أورى زنادهم أبٌ 

 و الخال أروُع من بني همامِ    فالعم أبلج من كنانة في الذرا

[Ҳар гоҳ бо бузургӣ биболанд, қуллаи бузургиашон падар аст, ки тезу тунд 

ва ҳомии ҳақиқат аст. 

Амму дар бузургӣ дурахшонтар аз тухми Кинона ва тағо бузургвору олӣ аз 

Банӣ Ҳумом мебошад]. 

Яке аз хусусиятҳои фахрияҳои ба насаб ихтисос додаи Абевардӣ дар он 

зоҳир мешавад, ки борҳо аз насаби умавии худ ва аз оилаи шарафманд 

бархостанашро ёдрас менамояд ва бо таъкид иброз медорад, ки онҳо чи дар 

ҷоҳилият ва чи дар аҳди исломӣ сарварону саркардаҳо ва пешвоёни қавми худ 

буданд. Чунончи, Абевардӣ дар байти зерин аз пайвандаш бо Банӣ Умайя сухан 

ба миён меоварад ва аз ҷадди худ Муовия Ал-Асғар изҳори ифтихор менамояд. 

Ҳарчанд, восита байни ӯ ва байни Анбаса ибни Абусуфён ибни Ҳарб Ал-Умавӣ 

понздаҳ насл бошад ҳам, шоир пайваста аз Бани Умайя ва насли Пайғамбар 

буданаш меболид. Абевардӣ ин силсилаи насабии худро дар шеъраш сутуда, 

ҳамзамон худро ба ҷадди хеш баробар медонад ва мегӯяд: 
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 ُجرثُوَمةٌ ِمن ِطينِها ُخِلَق النَّبِي    جدي ُمعاويةُ االغرُّ َسَمْت بِهِ 

 فَبنو أميَّة يفخرون بِِه و بِي       و ورثْتُهُ َشَرفَا  َرفَْعُت َمناَرهُ 

[Бобоям Муовияи меҳтару бузургвор аст ва аз хокест, ки Пайғамбар аз он 

офарида шуд, 

Ман аз ӯшарафу бузургиро мерос гирифтаам, ки Банӣ Умайя бо ӯва бо ман 

ифтихор доранд][8, 2, 152]. 

Шоир пайваста ифтихор аз гузаштаи худ ва инъикоси бузургии 

гузаштагонаш, ҳамчунин, фахр аз худро низ фаромӯш намесозад. Дар байти 

зерин ҳамин мазмун тавассути ифтихор аз Абусуфён инъикос гардидааст: 

ي و ال لي في العُل َشبَهٌ   و ايَن ِشْبهُ أبي ُسْفياَن في َمَل      فما ِلَجد ِ

[Барои ҷаддам ва барои ман дар бузургӣ назире нест, зеро куҷост 

ҳамонанди Абусуфён дар ҷомеа!] [8, 2, 113].  

3.2.3. Васфия 

Васфия аз он мавзуоти шеъриест, ки Абевардӣ дар он истеъдоди баланд 

зоҳир намуда, худро ҳамчун шоири «вассофи табиат» муаррифӣ кардааст. 

Васфияҳои ба табиати саҳро бахшидаи Абевардӣ инъикосгари манзараҳои воқеии 

биёбону даштҳо, аз қабили раъду барқ, борон, шабҳои ситоразор ва мавҷудоти 

зиндаи он мебошанд. Ибни Рашиқ зикр намуда, ки: «Шеър ба истиснои қисмати 

ками он ҳама ба васф ихтисос дорад»[31, 2, 294]. 

 Абевардӣ дар васфи ҳайвоноти мухталиф ҳунари баланд дорад. Аз ҷумла, 

шоир шутурмурғро бо ҳама хислатҳои ба ӯ хос тасвир намуда, суръати ҳаракат, 

нотарсӣ дар муқобили зарфиятҳои рӯзгор ва ҷасоратмандияшро бар зидди 

ҳайвоноти дарранда ба риштаи тасвир мекашад:  

 إال  النَّعاُم بِها تَْخدي َخواِضعُهُ      َهذا َوَربُّ فَلة  ال يُجاِوُزها

 تَْفتَرُّ َعْن أََسد  ضار  َوقائِعُهُ       قََرْيتُها َعَزمات  ِمْن أخي ثِقَة  

تِها  إذا السَّراُب ثَنى َطرفي يُخاِدُعهُ      َواألَْرَحبِيَّةُ تَْطغَى في أَِزمَّ

[Басо биёбонест, ки онро танҳо шутурмурғон бо гомҳои фароху сари хам 

убур мекунанд. 
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Ман дар меҳмондориам ба онҳо азму иродаеро, ки танҳо дар шахсони 

боваринок вуҷуд доранд, бахшидам, ки ҳангоми мувоҷеҳ гардидан бо шери 

зараррасон лабханд мезананд. 

Вақте ки сароб дучанд гардад ва нигоҳамро фирефта созад, шутури арҳабӣ 

(мансуб бар Арҳаб ном қабилае аз Ҳамадон) дар лаҷомаш садо мебарорад][8, 1, 

656]. 

Мамдуҳ Ҳаққӣ бо изҳори эъҷобу мафтунӣ аз ҳунари вассофии Абевардӣ 

чунин гуфта: «Чи дар мамолики араб ва чи хориҷ аз он шоиреро намедонам, ки 

шабу саҳарро бо бештар аз сад манзараи мухталиф васф карда бошад. Мо шубҳае 

надорем, ки баъзе аз он тасвирот заминаҳои моддӣ доранд, лекин бидуни тардид 

аксарашон аз ҳаёт сарчашма мегиранд. Дар девони шоир тасвироти зинда зиёд 

дучор мешавад, пас агар Абевардӣ шоири бузург намебуд, бидуни шубҳа ӯ 

мусаввири бузург мебуд» [156, 69]. 

Абевардӣ шабро бо рангу ҷилои хосса тавсиф менамояд. Сиёҳии шаб дар 

абёти шоир боризтарин ранг аст, аммо шоир аз сиёҳии он сухан намекунад, балки 

ба он қабои саҳаргоҳ мепӯшонад, дар торикии шабонгаҳ ситораҳоро дурахшон, 

шамшерро тобон тасвир менамояд ва ин шаби зулмот бо омолу орзуҳои шоир 

нурафшон мегардад. Абевардӣ дар яке аз мадҳияҳои ба дӯстонихуд 

бахшидаашуштурро васф намуда, суми онро ба найзаи зоибӣ ташбеҳ медиҳад: 

 َعلى نََصِب الَمسرى بآماِلنا تَمُطو      َولَيل  َطَوِت كسَريه بي أَْرحبيَّةٌ 

ِ بِنا تَْخُطو    أَقول لَها الَوجى ، وَكأَنَّها اِعبي   فَُوْيَق ِسناِن الز 

ُ إنَّ أَماَمنا  أَعزَّ بِِه في ُكل ِ َحاِدثَة  نَْسُطو    ِخدي بِي َرعاِك ّللا 

[Ва шабе шутури арҳабӣ (мансуб ба қабилаи арҳаб) ҳарчанд аз роҳпаймоии 

хаста гардида буд, то вақти саҳар маро мебурд, то ба омоламон расем. 

Ба ӯ мегӯям: бориксум, ки гӯё он нӯги найзаи зоибист (яъне мансуб ба Зоиб 

ном марде аз қабилаи Хазраҷ, ки машғул ба сохтани найза буд), моро мебарад. 

 Маро зудтар бо гомҳои фарохат бубар, Худо туро нигаҳбон бошад, ки 

азизе моро дар пеш асту мо новобастаба ҳамаи ҳодисаҳо бо ӯ рӯбарӯ мешавем][8, 

1, 186]. 
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Абевардӣ дар қасидаи дигари худ дар мавриди ситораҳо андешаронӣ 

менамояд. Шоир ба ситораҳои муаллақи осмон назар медӯзад ва дар тахайюлоти 

худ ба байни ҷурмҳои осмонӣ сафар мекунад. Пас, барои инъикоси онҳо аз 

санъати истиора истифода менамояд ва тасвири зиндаеро ба вуҷуд меорад: 

 إلى أَن يُضيَء َو هَي أُفولُ        أُراِعي نُجوَم اللَيِل َوْهَي طواِلعٌ 

 نَواِظُر َمسَّتْها الكللَةُ ُحولُ       َجنَحَن َحيارى للَمغيِب َكأَنَّها

[Ман ситораҳоро шаб то саҳар, аз вақти баромадан толаҳзаи 

фурӯрафтаношон наззора мекунам. 

 Ситорагон дар ҳолати ҳайронӣ ба фурӯрафтан майл карданд, гӯё онҳо 

наззоракунандагоне ҳастанд, ки ба онҳо хастагию олусӣ расида бошад][8, 2, 195]. 

Дар эҷодиёти шоирони қадимаи араб тасвири осмону ситоразор ва дигар 

унсурҳои ба он хос низ ба таври чашмрас дида мешаванд. Дар робита ба ин 

мавзуъ Ибни Рашиқ гуфта: «Шоирони навгаро дар бисёре аз он чи зикр кардам, 

ба шоирони аҳди қадим пайравӣ мекарданд, чунонки дар баёни сифати кавкабҳо 

ва ҷойгиршавии онҳо, абрҳо ва ҳар он чи дар дохили онҳо аз раъду барқ ва борон 

ҳаст» [31, 2, 241]. 

Шоирон ҳанӯз аз аҳди қадим барқро, бинобар ба алоқамандиаш бо борон, 

ки дар ҳаёти арабҳо нақши муҳим дошт, тавсиф мекарданд. Дар байтҳои зерин 

Абевардӣ шахси бахилеро, ки ваъдаҳои зиёд медиҳад, лекин ба онҳо вафо 

намекунад, ба барқе ташбеҳ додааст, ки баъди он борон намеборад:  

 خِ فَْوقَهُ ذَوائَِب ُسْحب  تَْلثُِم األَرَض نُضَّ      الِخْصِب يَْسَحبُ  فل زاَل حادي

ْق في الَمواهِب يَرْ       وذي بََخل  ال يَتْبَُع الَوْدُق بَْرقَهُ   َضخِ َمتى يَتََخرَّ

 [Шахсе, ки меҳри замини серҳосил дорад, ҳамеша болояш зулфи абрҳоро 

кашола мекунад, ки онҳо рӯи замин бисёр мерасанд. 

 Бахилро баъд аз барқ боронаш намеборад, вақте бахшиданӣ мешавад, 

андак мебахшад][8, 1, 492-493]. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар абёти болоӣ васфи бевоситаи барқ дида 

намешавад, балки аз як тараф, ишорае ба мавҷуд будани сурати барқ дар 

тахайюли шоир ва аз тарафи дигар, ба алоқамандии барқ ва боридани борон ба 

мушоҳида мерасад. Ҳамин гуна тавсифҳои ҳайвоноти гуногун низ дида мешавад, 
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ки сухани шоир бевосита ба онҳо равона нест, балки зимни ташбеҳ онҳоро ба кор 

мегирад. Масалан, ҳангоми мадҳи шахсе шоир, барои инъикос кардани сифатҳои 

қудратмандию шуҷоатмандӣ, сухан аз шере ба миён меорад, ки чанголи тез ва 

ҳамлаи хуншоркунанда дорад. Байтҳои зерин ҳамин хусусиятро ифода 

намудаанд: 

ةٌ بمناِط النُّجومِ  شَح دهري حله     ولي همَّ  وفضٌل توَّ

 منضوحة  بنجيع  سطاه     َوَسْطَوةُ ذي لبد  في العَرينِ 

دُ ظفرا  يمجُّ المنون  إذا ساَوَر الِقْرَن أَْدمى َشباهْ      يحد ِ

 [Ҳиммате дорам, ки ба ситораҳо мерасаду фазле, ки рӯзгор худро бо 

ороиши он зиннат медиҳад. 

Қудрати шере, ки дар лона мебошаду ҳамлааш хунолуд аст. 

 Зафареро муайян месозад, гиру дори рӯзгорро бартараф мекунад, агар ба 

рақиб ҳамла намояд, хуншор мегардонад][8, 1, 383]. 

Яке аз ҳайвоноти дигаре, ки Абевардӣ дар ашъори худ онро бо муродифоти 

зиёд тавсиф намудааст, оҳу мебошад. Шоир оҳуро дар ҳолатҳои мухталиф ва 

тамоми аҳволи он, чи дар ҳолати амну оромӣ ва чи дар ҳолати хавфу ҳарос васф 

кардааст. Абевардӣ дар байтҳои зерин гардан ва чашмони маъшуқаро ба гардану 

чашмони оҳу ташбеҳ медиҳад: 

لَّ أفنانهُ الخضرُ        وجيدٌ كما يعطو إلى الباِن شادنٌ   تفيُء عليه الظ ِ

 إذا غاَب عنها اغتاَل خطوتهُ الذُّعرُ      َوَعيٌن َكما تَْرنو الَمهاةُ إِلى َطل  

[Гарданаш мисли гардани шодон (оҳуе, ки қавӣ гаштаасту ниёз ба модар 

надорад) аст, ки ба назди дарахти башом меравад ва шохҳои пурбарги сабзаш ба 

он соя меафкананд. 

Ва чашмонаш ҳамчуноне ки маҳот (ғизоли ваҳшӣ) ба тало (оҳубарраи 

кӯчак) назар меафканад, ки чун аз ӯ ғоиб шавад, қадамаш аз тарсу ҳарос аз кор 

мемонад][8,1,155]. 

Яке аз васфҳое, ки дар ашъори Абевардӣ ҷойгоҳи вижа дорад, васфи атлолу 

даман мебошад. Васфи атлол яке аз мавзуъҳои хосси шеъри суннатии араб 

мебошад, ки тасвири муҳити саҳрову бодияро дарбар мегирад. Муҳаққиқи араб 

Юсуф Халиф дар пайвастагӣ ба ин масъала чунин изҳори назар кардааст: «Атлол 
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манзараи бадавии асил ва ҷовидона дар шеъри арабӣ мебошад, ки шоирони қадим 

онро дар ашъори худ васф мекарданд. Он рамзи саҳрои қадим аст, ки ин шеър дар 

рӯи регзорҳои он рушду нумуъ пайдо кард ва он ҷузъи ҷудонашаванда аз ҳаёти 

бодия маҳсуб меёбад» [155, 146]. 

Дар абёти зерин шоир бо тасвири табиати бодия таъкид медорад, ки 

баробари гиристани абрпораҳо табассуми бустон бештар мегардад ва гулҳо 

шукуфон мешаванд. Шоир зикр менамояд, ки макони маъшуқа кӯҳи фарохе дар 

рӯи замин аст, ки накҳати атрогини ӯ дар ин мавзеъ бо бӯи мушк дар регзорҳо 

паҳн мешавад: 

 َوُب الدَّْهرِ لَها َمْنِزٌل أَْلَوْت بِِه نُ      َوبِالَهْضبَِة الَحْمراِء ِمْن أَْيَمِن الِحمى

 أَريَج الِمْسِك بِالُجرعِ العُْفرِ         بقايا نَشِرها في عَراِصِه تَبُثُّ َكأَنَّ 

با  ْهرِ زَ أَناِمُل ِمْن قَْطر  َغلئَِل ِمْن      فَل بَِرَحْت تَْكسوهُ ما َهبَِّت الصَّ

[Ӯро манзиле дар баландии сурх аз ҷониби рости Ҳимо мебошад, ки 

мусибатҳои замона онро рабудааст. 

Ҳамонанде ки боқимондаи накҳаташ дар саҳни манзили ӯ хокаи хушбӯи 

мушкро паҳн мекунад. 

Ҳамеша боди сабо мевазад ва ӯро бо қатраҳои борону бӯи хуши гулҳо 

қабопӯш мекунад][8, 1, 349]. 

Дар девони Абевардӣ васфи корвони сафар дар шабҳои торики бодия, 

хавфу хатарҳои дар зулмати шабҳои бодия ҷойдошта, оромии бодия дар дили 

шаб, ки гӯё ҳамаи онҳо сирре аз асрор дар замири шаб мебошанд, ба мушоҳида 

мерасанд. Дар тасвири шоир вақте ба мусофирон хоб ғалаба мекунад, кӯҳонаи 

уштуронро ҳамчу болишти хоб истифода мебаранд. Дар байтҳои зерин ҳамин 

манзара тасвир карда шудааст: 

كُب يَسروَن َو الظَّلماُء عاِكِفةٌ   كأَنَُّهم في َضميِر اللَّيِل أسرارُ      و الرَّ

اِم أَكوارُ       فأَسَرُعوا َوُطلَى األعناِق مائِلَةٌ   َحيُث الَوسائِدُ للنُّو 

[Саворагон шабонгаҳ дар роҳанду зулмот ҳама ҷоро фаро гирифта, гӯё ки 

онҳо сирре дар замири шаб мебошанд. 

 Пас мешитобанд ва гарданҳояшон аз заифӣ ба як ҷониб моиланд, 

болиштҳои онҳо кӯҳонҳои уштуронашон аст][8, 2, 185]. 
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Абевардӣ дар васф кардани хамр низ ҳунари баланд нишон додааст. 

Тасвири бода дар шеъри Абевардӣ риояи анъанаҳои гузашта ва таъсири мактаби 

«навгароӣ» дар шеъри арабӣ мебошад. Дар яке аз қасидаҳояш шоир шаробро бо 

қадамҳои баҳор васф карда, маҷолиси шаробнӯширо бисёр шоирона дар кафи 

гулҳо ва бустон таҷассум мекунад: 

احِ َوالحَ     َضِحكِت ثمَّ بَكى اإلبريُق ُمنتَِحبا  يُق و الثَّغُر ِمثَل الر   بَبِ فالر ِ

 ُحبِ ذَيل  بِِه بَلٌَل ِمن أَدُمعِ السُّ       َو نَحَن في َروضة  َجرَّ النَّسيُم بِها

 [Бихандидиву кӯза навҳакунон бигирист, пас оби даҳон ва дандонҳои 

пешат ҳангоми табассум мисли хамру ҳубобҳои онанд. 

Мо дар марғзоре мебошем, ки насими форам ба он доманкашон сиришки 

абрҳоро меоварад][8, 2, 257]. 

Дар байни ашъори ба васф ихтисододаи Абевардӣ тавсифи уштур мавқеи 

муҳим дорад. Дар бештари маврид шоир хастагии уштурро баъди сафари 

дурударози бодия ба тасвир кашида, ки васфи бисёр дақиқ ва шево мебошад. 

Абёти зерин ифодагари ҳамин маънист: 

 َحتَّى َرثى البِن اللَّبوِن البَاِزلُ      قََسما  بُِخوص  َشفَّها َعْقُب السُّرى

 فََشكا الَكلَل إلى اإلََظل ِ الكاهلُ          َوفَلَْت بِأَيديِهنَّ ناِصيةَ الفَل

 [Қасам ба барги дарахти хурмо, ки онро пошнаи шабгардон шаффоф 

кардааст, ҳатто бозил (шутури қариб нуҳсола – П. Р.) барои ибнллабун 

(шутурбачаи қариб се сола – П. Р.) марсия хондааст. 

Шутурон дар биёбон сайр карда аз он гузаштанд, пас шутури коҳил аз 

хастагӣ ба оне, ки дар соя буд, шикоят кард][8, 1, 331-332]. 

Дар ашъори Абевардӣ васфи пирӣ низ ба мушоҳида мерасад. Ба андешаи 

шоир рӯзгори ҷавонӣ маҳдуд буда, аммо пирӣ давраи ҳосил гардидани таҷрибаи 

ғании инсонӣ мебошад. Абевардӣ таъкид менамояд, ки ҷавониро аз рӯи кароҳат 

ба он тарк накардааст ва ба пирӣ низ аз рӯи муҳаббат ба он нарасидааст. Барои 

инъикоси андешаҳои худ шоир пирию ҷавониро ба ҳам тазод намудааст: 

ا نُِشَرْت أَْفوافُهُ   َطْويُت أَحشائي على َجْمِر الغَضى   َوالشَّْيُب لَم 

 فَما فاَرقَني لَْيُل الشَّباِب َعْن قِلى     َوإْن أََظلَّ ُصْبُحهُ فَْودي
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 [Вақте аз пирӣ мӯйҳоям сафед шуданд, гушнагиамро бо ангишти газ 

(дарахте, ки дар Наҷд ба касрат мерӯяд ва ангишташ муддати дароз хомӯш 

намешавад – П. Р.) рафъ кардам. 

Ҳарчанд субҳи куҳулат ба мӯйҳои чаккаам соя афканд, шаби ҷавонӣ аз 

нафрат маро тарк нанамуд][8, 1, 622]. 

Абевардӣ майдони муҳорибаю ҷангҳо, аслиҳа ва душманонро низ устодона 

васф намуда, дар байти зерин шамшерро ба силки тасвир мекашад: 

اِن َعْن       َو ال تَُرْم َشأَْوها إال  بِِذي َشَطب    َمِش نََكأَنَّ َمتْنَْيِه يَْفتَر 

[Ту ҳақиқати онро ба ҷуз бо шамшери бурроне, ки гӯё ду дами он аз 

гузоштани нуқтаҳо хаста мешаванд (асари шамшер ба нуқтаҳои сафед ё сиёҳии 

рӯйи пӯст монанд карда шудааст – П. Р.)] [8, 2, 106]. 

Дар байтҳои дигар тасвири найза бо ҳама хусусиятҳои ба он хос дида 

мешавад. Дар ду байти зерин Абевардӣ афсурдагии найзаро тавсиф намуда, 

миёни он ва харобию коҳидагии ошиқ ва хушқадуқоматии маъшуқа умумияте ба 

вуҷуд меорад: 

ِ لدن   ِ لينا  واعتداال      وأسمَر في نحوِل الصَّب   كقد ِ الحب 

 بَسالَةُ أَْعَزل  َشِهدَ الِقتاال      تبيُن لهُ مقاتُل لم تصبها 

[Найзаи гандумранге, ки лоғарии ошиқ ва қадди нарму мавзуни маъшуқаро 

мемонад.  

Ба он ҷанговаре намоён мешавад ва ба он ҷасорати беяроқе, ки шоҳиди 

муҳориба гардида бошад, осебе нарасонидааст] [8, 1, 148]. 

Дар пайвастагӣ ба майдони ҳарб шоир аспро низ васф намуда, чунончи, дар 

байтҳои зайл суръати давидани он то ба назди душман расидан бо кинояи зебое 

таъбир шуда ва ҷилваи он ба оташи шуълавар ташбеҳ ёфта: 

م   ياحِ َوراَءهُ تَْستَحْ     فََوِطئُْت َخدَّ اللَّْيِل فَْوَق ُمَطهَّ  ِسرُ ُهوُج الر ِ

 ناٌر بُِمْعتََرِك الِجياِد تََسعَّرُ         ، كأَنَّهُ في ُحْضِرهِ َطِرِب الِعناِن 

[Ман ба аспи олиҷаноб савор шуда, дар рухсори шаб қадам задам, ки 

шамоли шадид дар паси он хаста шуд. 

Инонаш ноором, ки гӯё дар суъаташ оташе буд, ки онро аспони фарбеҳи 

зотӣ афрӯхтанд][8,1, 342]. 
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Хулоса:1. Аз таҳқиқи мавзуи фахр дар эҷодиёти Абевардӣ метавон чунин 

бардоште намуд, ки фахрияҳои шоир асосан дар масъалаҳои ифтихор аз сифату 

ахлоқ ва ҷойгоҳи ҳунарии худ, ифтихороти насабию қавмӣ суруда шудаанд. Дар 

ин замина Абевардиро метавон парчамбардори ашъори фахрия дар адабиёти 

арабизабони асрҳои XI-XII ба шумор овард. 

2. Ҳамчунин, Абевардӣ аз шоирони мумтозест, ки дар корбурди аносири 

ташбеҳ ва тавсифҳои нотакрор дасти тавоно дорад. Ӯ ба ҳайси шоири анъанагаро 

бештар аз зовияи пайравӣ ба анъанаҳои шеъри арабӣ ба моҳияти тасвир ва васф 

муносибат кардааст. Бо вуҷуди ин, ӯ сирф шоири тақлидкор ва такроргӯ нест. 

Ҳамеша дар зимни тасвироташ дасте ба навовариву мавзуъҳои ҳунарӣ дорад.  

3. Омӯзиши васфияҳои Абевардӣ нишон медиҳанд, ки онҳо асосан дар 

пайравӣ аз васфҳои суннатии араб, аз қабили васфи биёбон ва табиати нотакрори 

он, шабҳои ситоразори биёбон ва сафари корвон дар шабҳои зулмот, раъду барқу 

борон, ҳайвоноти мухталиф, ба монанди уштур, шер, оҳу, асп ва ғайра, 

майдонҳои ҷангу ҳарб ва дигар ашёҳо суруда шудаанд. 

 

3.3. Мавқеи тағаззул дар ашъори шоир 

 

 Ғазал яке аз қадимтарин ва маъруфтарин мавзуоти шеърӣ дар адабиёти 

араб маҳсуб меёбад, ки ба сабаби робитаи қавиаш ба отифа ва эҳсосоти инсонӣ 

ин вижагиро соҳиб гардидааст. Б. Шидфар қайд менамояд, ки тағаззул мувофиқи 

таснифоти жанрҳо баъд аз мадҳ истода, дар он унсурҳои муколама ба назар 

мерасанд. Бино ба ақидаи муҳаққиқ, аз аввалин асосгузорони жанри мазкур Умар 

ибни Абурабиа мебошад, ки боризтарин мухтассоти ғазалҳои ӯ истифодаи ибораи 

«Ӯ гуфт» мебошад [129, 130]. А. Абевардӣ дар муқаддимаи «Наҷдиёт»-и худ 

роҷеъ ба насиб мегӯяд: «Ман ба ҳар дуи дӯстам гуфтаҳои Абусаид Ал-Асмаиро 

ба бародарзодааш ёдрас намудам, ки насиб қалбро маҷруҳ мекунад ва шарҳ 

додам, ки шеъри латиф бояд ҳадяи орзуҳо бошад» [10, 4]. 

Дар назми арабизабони форсу тоҷики садаҳои XI-XII ғазал ривоҷи тамом 

пайдо намуда, ба монанди мадҳу фахр ва мавзуоти дигари шеърӣ ба руҳи аср ва 
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мафкураи мардум таъсири бориз гузоштааст. Қобили таваҷҷуҳ аст, ки дар ин аҳд 

ду навъи тағаззул – тағаззули озод ё худ мустақил ва абёти тағаззулии қасидаҳо 

дар канори ҳам таҳаввули тамом пайдо карда буданд. Аммо дар назми 

арабизабони қаламрави Эронзамин назар ба ҳавзаҳои сирф арабӣ ва шеъри форсу 

тоҷикии он аҳд ғазал ҷойгоҳи наонқадар барҷастаро соҳиб буд. Воқеан ҳам, 

шоирони арабисарои давраи мазкур дар ғазалсароӣ ба пояи шуарои забардаст, аз 

қабили Абунувос ва дигарон нарасида буданд. Миёни шуарои арабизабони давр 

Абумузаффари Абевардӣ бо ашъори лирикии дилошӯби худ мақоми вижаро 

соҳиб гардидааст. Аз ҷумлаи мавзуъҳои муҳимми ашъори шоир ғазал маҳсуб 

мешавад, ки бо хусусияти хосси худ тафовут дорад. Шоир девони «Наҷдиёт»-и 

худро ба қасидаҳои тағаззулӣ ихтисос додааст, ҳарчанд ки ҳангоми навиштани 

девони мазкур синни ӯ аз панҷоҳ гузашта буд. Бино ба андешаи Мамдуҳ Ҳаққӣ 

Абевардӣ аз зумраи он шоирони камназирест, ки шуълаи ишқро дар айёми 

кӯдакӣ дарк намуда, дар ҷавонӣ аз оташи сӯзони он даргирифта ва дар пирӣ аз 

лахчаи он сӯхтааст. Пас, ҳамаи ин ҳамчу нуре дар маонии ашъораш рехта 

шудааст, ки барои хонанда равшан намоён мегардад [156, 153]. 

Дар насиби қасидаҳои арабизабони аҳди мавриди назар таъсири шеъри 

суннатии араб хеле равшан ба зуҳур омадааст. Таъсири боризи шеъри суннатии 

араб дар эҷодиёти Абумузаффари Абевардӣ низ хеле равшан ба мушоҳида 

мерасад. Чун Абевардӣ аз иродатмандону ҳавохоҳон ва пайравони шадиди 

мактаби суннатгароӣ дар адабиёти арабизабон маҳсуб меёфт, ин вижагӣ дар 

саросари эҷодиёти ӯ эҳсос мегардад. Тағаззул асосан дар қисмати ташбиби 

қасидаҳои Абевардӣ суруда шудааст. 

Дар ашъори Абевардӣ таъсиру нуфузи шеъри суннатии араб асосан дар 

пайравӣ аз ду равия – мактаби бадавии узрӣ ва тағаззули шаҳрӣ сурат гирифтааст. 

Дар тағаззулҳое, ки ба мактаби бадавии узрӣ тақлид намудааст, шоир аз маонии 

ин мактаб, аз қабили вафодорӣ, эҳсосоту самимияти воқеӣ, муҳаббату шавқи 

беандоза ба маъшуқа бархурдории зиёд пайдо намудааст. Шавқӣ Зайф дар робита 

ба ин масъала чунин изҳори назар мекунад: «Дар ин ғазале, ки аз самимияту 

эҳсосоти пок саршор буда, аз маонии мактаби узрӣ гирифта шудааст, ягон шоире 
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ҳамонанди Абевардӣ дар маънибардорӣ аз он чунин ашъори зиёд насурудааст» 

[160, 5, 605]. 

Мавзуи ҳиҷрон ва ҷудоӣ аз маъшуқа аз зумраи мавзуъҳоест, ки дар ғазали 

бадавӣ ривоҷи бештар пайдо намудааст. Ҳамин мавзуъ дар шеъри Абевардӣ низ 

хеле зиёд дида мешавад. Шоир ҳиҷронро қавитарин аслиҳаи муҳаббат 

мешуморад: 

 جوى  يتلظى مثلما يِقدُ الجمرُ     أ تهجر من غادرت بين ضلوِعه

 أطيع له الواشي فسرُّ الهوى جْهرُ     و تلزمه أن يكتم السرَّ بعدما

 و هل حادٌث يُْخشى إذا أُِمَن الهجرُ    وتزعم أن الهجَر ال يُعقب الردى

[Оё дурӣ мегузинӣ аз касе, ки дар синааш дарду аламро барҷо гузоштӣ, ки 

(аз сӯзи ишқ) мисли оташ месӯзад. 

Баъд аз он ки суханчин аз он бохабар гардид, ӯро лозим медорӣ, ки сирро 

пӯшида нигоҳ дорад, ҳол он ки сирри ишқ ошкор шудани он аст. 

Гумон мекунӣ, ки ҳиҷрон баъди худ талафе намеорад ва оё агар аз ҳиҷрон 

дар амон бошем, боз хавфи ягон ҳодисае ҳаст, ки аз он тарсида шавад?][8, 1, 155-

156]. 

Ҳарорати шавқ ва оташи ҳиҷрон муҳимтарин эҳсосоте мебошанд, ки 

шоирони мактаби узрӣ дар ғазали бодия онҳоро ба силки тасвир кашидаанд. 

Ҳамин шеваи баён дар шеъри Абевардӣ низ ба назар мерасад: 

 َجوانُِح ِمْن نَزيعِ الَهم ِ ُمْهتاج    فَهاَج َوْجد ا كسر ِ الن ار تُْضِمُره

 بِِه َرَجْعُت إلى األشواق أدراجي     َخيالتُهاإذا التَّذَكُُّر أغَرتني 

 [Пас ишқи пурҳарорат мисли сирри оташ ӯро ба ҷунбиш овард, ки синаи 

пур аз ғамҳои бегона онро барошуфта гардонидааст. 

Вақте ёдоварӣ ва хаёли ӯмаро мафтун сохт, боз ба роҳи ишқи худ 

баргаштам][8, 1, 293]. 

Ҳамзамон, дар байте аз насиби қасидаи боияи шоир ҳолати руҳии ӯ аз ғами 

ҷудоӣ дар арафаи рӯзи кӯч бастани қабила чунин таҷаллӣ гардидааст: 

 تُغَي ُِض دََمعا  فاَض َو ابِلُهُ َسْكبَا اَع و قد بدتْ دَو ما أْنَس ال أنَس الوَ 

[Рӯзи видоъро фаромӯш намекунам, ки дар ҳақиқат гиря мекард ва 

ашкҳояш фавворазанон ҷорӣ мешуд][8, 2, 231]. 



104 
 

Шоир дар насиби қасидаи қофияи худ ҳамонанди шуарои мактаби узрӣ дар 

баробари ёдоварӣ кардан аз давраҳои ҷавонии худ, ки ба маҳбубааш дил бохта 

буд, боз ҳам таъкид медорад, ки шуълаи он ишқи поку беолоиш дар замири ӯ, 

ҳатто, дар овони пирӣ ҳам шуълавар аст, яъне ки ишқи ӯ ҷовидона дар қалбаш 

маскан гузидааст: 

 كثير أيادية قليل العوائق      و الدهرعندنا تعلقتها طفلين

 المفارق و في الشيب اذ ألقى يدا في    فما زال ينمو حبها في شبيبتي

[Бар вай аз тифлӣ ошиқ шудаму лек замона бар мо, бисёр дастдарозӣ кард 

ва бо ин ҳама чизе натвонист кардан. 

То ҳол ишқи ӯ дар мани пир нуму мекунад, пас дар даврони пирӣ низ аз ӯ 

ҷудо намешавам][8,1, 233]. 

Ин абёти шоирро метавон аз ғазалҳои отифӣ ба шумор овард. Тағаззули 

отифӣ – тағаззулест, ки аз ишқи самимӣ сар зада, дар он ҳиссиёти нозук ва 

маъниҳои латиф ва васфи эҳсосоти поки занон таҷассум карда мешавад, ки хосси 

мактаби ғазалсароии бадавист. 

Афзун бар ин, дар ашъори Абевардӣ ба монанди шоирони мактаби узрӣ 

тасвири сиришки дидагон хеле зиёд ба назар мерасад. Тавсифи ашки чашмон чи 

дар лаҳзаҳои мушарраф гардидан ба дидори маъшуқа ва чи ҳангоми фироқ дида 

мешавад. Ашки дидагон дар тасвири шоир ҳамчу забонест, ки эҳсосоти 

маъшуқро дар ҳар як лаҳзаи рӯзгори ошиқӣ инъикос менамояд: 

 كما يطيُع هواي المدمُع الَسِجمُ     و بي من الشوق ما أعصي الغيوَربه

 و قد بدا من حفافي توَضحِ َعلَمُ    وحنة بتُّ استبكي الخليَّ بها

[Шавқи ман (ишқам) ба дараҷае расидааст, ки аз он ба ғаюрӣ исён 

намеварзам, ба сони он ки оби дидагонам дар итоати ишқам равон аст. 

Ончунон дилам месӯзад, ки дар ҷойҳои холӣ гиря мекунам ва ҳароина аз ду 

канори Тузиҳ (номи мавзеъ, ки дар қасидаи Имруулқайс низ дида мешавад) кӯҳ 

менамояд][8, 1, 635]. 

Абевардӣ дар тасвироти худ сиришки дидагонро дақиқтарин таъбир барои 

ифодаи ишқ ихтиёр кардааст. Муҳаббат барои шоир қатраҳои ашк дар чашмон ва 

аламе дар дил аст, ки қалбро ба сӯзиш меорад: 
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 بالجوانح تعلقُ و لوعةُ وْجِد    هل الحب إال عبرة تترقرقُ 

 يقلب إذا ما اعتاده الشوُق يخفقُ      وكلتاهما حيث الصبابة بَُرحت

[Оё ишқҷуз ашки чашмон, ки ҷорӣ мешавад ва дарду аламе, ки синаро 

месӯзонад, чизе ҳаст? 

Ва ҳарду чун ишқи сӯзоне ба дил мебошанд, ки агар ба шавқ одат накарда 

бошад, гулӯгир мешавад][8, 2, 82]. 

Абевардӣ беш аз сад байт дар васфи ашки чашмон сурудааст, то ҷое ки ин 

абёт ӯро ҳамчун шоире бо дидаҳои гирён муаррифӣ менамояд. Ӯ ҳам аз ёди 

гузашта ва ҳам аз шавқи дидори маъшуқа гоҳе дар танҳоӣ ва гоҳи дигар бо 

дӯстони худ ашк мерезад. Чунончи, дар яке аз қасидаҳои «Наҷдиёт»-и шоир 

ҳамин маънӣ возеҳ ифода гардидааст: 

 فأذريُت دمعي والركائُب ُوقَفُ   تأَملُت ربَع المالكيِة بالحمى

 وأمسى أبو المغواِر سعدٌ يُعن ِفُ    يٌم ُمْسِعدا  لي على البُكاوأضحى هذ

 نضوي و الحمائم تهتفُ ويرزم    و ما برحت عيني تفيُض شؤونُها

 لعلوةَ إال ظل ت العيُن تذرفُ   فيا ويح نفسي ال أرى الدهر َمْنزال  

 [Ба замини мансуб ба Моликия дар Ҳимо нигоҳ кардам, пас аз дида селоби 

ашк рехтам, ки уштурон бозистоданд. 

Саҳаргоҳон Ҳузайм омад, то ҳамроҳам бигиряд ва бегоҳ Абумиғвор омад, 

то кӯмакрасон бошаду сарзанишам кард. 

Пайваста оби дидагонам ҷорист, ки вақте пироҳанамро бадар мекунам, 

кабӯтарон аз риққат садо мебароранд. 

Вой бар ҳолам, ки дар дунё манзилати баланде намебинаму сиришки 

дидагонам доимо равон аст][8, 2, 258]. 

Бино ба таъкиди Абулқосими Омидӣ ашкрезӣ ин ҳоли мафҳум ва маълум 

буда, кам шоиреро пайдо кардан мумкин аст, ки эҷодиёти ӯ аз тасвири онхолӣ 

бошад. Дар тасвири шоир сиришк аз гӯшаи чашмонаш ҷорӣ мешавад ва ӯ аз он 

дар хиҷолат аст, ки ӯро дидагирён бубинанд, зеро чун сиришки резон бар ӯ ғолиб 

ояд, ҳама корҳояш қурбони он гардад ва асрори дилаш фош гардад [51, 

475].Тасдиқи гуфтаҳои болоиро метавон дар абёти зерини Абевардӣ пайдо намуд: 

َي دمٌع إذا تَراَءت ُحمولُها    َوقُْلت ألدَنى صاِحبيَّ و قد َوشى  بِسر ِ
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 فَتلَك هوى نَْفسي وأنَت خليلُها     اللوَم إني لَْسُت أُرعيك َمْسَمعيذَِر 

[Ман, чун оби дидагонам ҳамонанди сабзаи зери об намоёншуда сиррамро 

фош кард, ба наздиктарин рафиқам гуфтам: 

Маломатро гузор, чун ман ба ту гӯш намедиҳам, зеро ин ишқ аз ман асту ту 

танҳо рафиқаш ҳастӣ][8, 1, 631]. 

Аксари шоирон дар ҷои ифшои эҳсосот ва ёди гузашта кардан аз кабӯтар 

ёдовар мешаванд. Кабӯтар барои онҳо далолате бар ҳузну андӯҳ ва фироқ аст. 

Абевардӣ низ ҳамин маъниро равшан инъикос намудааст: 

دتوكنت إذا األيكيةُ الورُق   أخذُت بأحناِءالضلوعِ أجيبُها    غر 

[Вақте кабӯтари хокистарранг ба хониш медарояд, ман бо қади хамгашта ба 

он ҷавоб медиҳам][8,1, 205]. 

Дар қасидаи дигар низ шоир ҳамин руҳияи равонии худро ба аҳволи 

кабӯтар тавъам медонад ва мегӯяд, ки кабӯтар аз рӯи ғаму андӯҳ бигиряд ва 

ҳолати ман бо ӯ мувофиқат менамояд: 

 حمائم ُوْرٌق صوتُهن رخيمُ     بكْت شجَوها وهنا  وكدُت أهيمُ 

 ورقَّ من الليل اليهيم أديمُ     تجاوين إْذ حطَّ الصباُح لثاَمه

 جوى  بين أثناِء الضلوعِ أليمُ     فأذريُت أسراَب الدموعِ وشف ني

 [Кабӯтарони хокистарӣ бо овози нарму нозук андӯҳи худро ба сахтӣ бо 

гиря кардан боз карданд, ки қариб буд худро гум кунам. 

Ба ҳамдигар садо доданд, то ҷое ки рӯз пардаи шабро бадар кард ва 

торикиву зулмоти само бартараф шуд. 

Селоби гиря аз дидагони ман равон гашт ва дарди ишқе, ки дар синаам буд, 

ҳоли маро хароб сохт][8, 1, 642]. 

Абевардӣ дар абёти зерин ғаму андӯҳи худро бо нағмаи кабӯтарон 

ҳамоҳанг донистааст: 

لُوعِ أُِجنُُّهإِ   لى َرَشفَات  ِمْن َوراِء ِلثامِ     و َكْم َظَمأ  تحَت الضُّ

رٌ و ما ذُْقُت فاَها َغْيَر أَن ي   أَحاِديَث يَْرويها فُُروُع بَشامِ     ُمَكر ِ

 أَقُدُّ لهُ األَنفاَس َوهَي دَوامِ       َهوى  حاَل َصْرُف الدَّهِر بيني َوبَينَهُ 

 ِغناُء َحمام  أَو بُكاُء َغمامِ       َوغادََرني نِْضَو الُهموِم ، يُثيُرها
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[Чи қадар ташнагиамро дар орзуи нӯшидани ҷуръаҳои паси пардаи 

(маъшуқа) даруни сина пинҳон медорам. 

Ман ҳаргиз зи даҳони ӯначашидаам, валекин суханонеро (аз ишқ), ки шохи 

дарахти башом ривоят мекунад, такрор менамоям. 

Ишқе, ки ҳаводиси замона миёни ману он монеъ мешавад, ки ман 

нафасҳоямро, ки давоми умри ман аст, ба хотири ӯқатъ мекунам.  

Бар ман ҷомаи ғаму андӯҳро вогузошт, ки онро хониши кабӯтарон ё гиряи 

абрҳо бармеангезад][8, 1, 250].  

Қобили зикр аст, ки зикри образи кабӯтар дар шеъри лирикии аҳди Аббосӣ 

ривоҷи зиёд пайдо карда, бештари шоирон ба офаридини он ва коргирӣ аз он 

таваҷҷуҳи вижа зоҳир мекарданд. 

Шоирони ғазалсаро ба тасвири зоҳир низ рағбати зиёд доштанд ва бо 

тавсифи ғизолу оҳувон симои маъшуқаҳоро ба силки тасвир мекашиданд. Дар 

абёти зерин низ эҳсосоти ботинии шоир ва самимияти беандозаи ӯ, нигоҳи 

тарсомези маҳбуба аз зери чодар хеле воқеӣ ба тасвир кашида шуда, ҳолати 

тарсомези маъшуқа ба оҳу шабоҳат дода шудааст: 

 قلب يشيعهم أو مدمع هطل    عندي ألهل الحمى و الركب مرتحل

 بدل و هل على الروح ان فارقتها       أما الفؤاد فل يبغيبهم بدال

 الوجل الظبيحين اعتاده تلفت     ترنو إلي على رعب يخامرها

 ألوى له الجيد أحيانا إذا غفلوا      العدل نظر و بي اليها و ان خفت

[Дар назди аҳли Ҳимо маро дилест, ки ҳангоми кӯч кардани шутурон дар 

пайи онҳо меравад, ҳамчунин ашкҳо ҷорист.  

Аммо дил касеро дар бадали онҳо намехоҳад, оё агар аз ҷон ҷудо гардам, 

онро бадале ҳаст? 

Бо нигоҳи тарсомези махмур ба сӯям назар медӯзад, ҳамонанди он ки оҳу 

дар ҳолати тарс ба қафо нигоҳ мекунад. 

Ман низ ба ҷониби маъшуқа, агарчи аз душман метарсидам,пинҳонӣ назар 

дӯхтам ва гоҳ-гоҳ чун одамон ғофил монанд, гарданамро ба тарафи ӯ 

мегардонидам][8, 1, 442]. 
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Дар байти зерин низ Абевардӣ бо корбурди санъатҳои ташбеҳ ва муболиға 

маҳбубаро ба ғизол нисбат додааст: 

 أسودُ الش رى و السمهريِة غابُ   و الِعداذكرتَك يا ظبي الصريمِة 

 ترابُ  بفيه فماذا يرجيه؟   و قد حد ث الواشي بما الأريدُه

 لينعَب فينا بالفراِق غرابُ  يبك ر والبازي يغازلُه الَكرى

[Эй оҳуи регистон, ман туро ёд кардам. 

Ту дар миёни душманон монанди шерони беша ҳастӣ, ки найзаҳои самҳарӣ 

(мансуб ба Самҳар ном шахси найзасоз) бешаи эшон буд. 

Ҳароина, суханчин чизҳое гуфт, ки ман онҳоро шунидан намехоҳам, пас 

хок бар даҳонаш, ки аз онҳо чӣ бӯи умед аст? 

Бомдодон хоб бо боз бозӣ (ишқварзӣ) мекунад, то зоғ ба мо перомуни 

фироқ хабар расонад][8, 2, 215]. 

Дар баробари пайравӣ ба мактаби бадавии ғазалсароӣ дар ашъори Абевардӣ 

тасвири руҳу шабаҳи маҳбуба низ дида мешавад. Ин аз мавзуоти қадима дар 

ғазалиёти арабӣ маҳсуб меёбад. Бино ба ақидаи Шариф Муртазо нахустин касе, 

ки дар шеъри арабӣ руҳро ба тасвир кашидааст, Амр ибни Қамиа мебошад [73, 

99-100].Омидӣ бар он андеша аст, ки аз миёни шоирон бештар аз ҳама Буҳтурӣ 

дар тағаззулоти худ шабаҳи маъшуқаро дар руъё бо санъати баланд васф 

намудааст [51, 2, 170]. 

М. Л. Рейснер, ки оид ба корбурди мавзуи хоб дар адабиёти асри XI ва 

инчунин, роҷеъ ба ривоҷи мавзуи мазкур дар адабиёти форсу тоҷики асрҳои XII-

XV пажуҳишоти арзишманд ба анҷом расонида, қайд намудааст, ки дар 

қасидаҳои шоирони садаи XI, аз қабили Муиззӣ, Хоқонӣ, Анварӣ ва ғ. тасвири 

хобу васфи зебогии шабаҳи маъшуқа дар қисмати насиб ё ташбиб меояд [113, 59]. 

Аксари шоирони аҳди Аббосӣ ба мавзуи мазкур рӯй овардаанд, ки 

Абевардӣ низ дар шумори онҳо қарор дорад. Шоир зимни тасвири руҳи маҳбуба 

ва омадани он ба хоб аз вохӯрӣ бо маъшуқаи худ, интизориҳояш дар роҳи 

расидан ба мулоқоти маҳбуба, ташнагии дидори ӯ ва дигар эҳсосоту қиссаҳои 

азсаргузаронидаашро нақл менамояд: 

 فتشرق إالبالنجيعِ المدامعُ    و لو نمت زارتني التي ما ذكرتُها
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 إذا ما اطمأنْت بالجنوِب المضاجعُ    بيعني أن أرى أمَّ سالم يقرُّ 

 والعاذالت هواجعُ ‘ أغازلُه   و أرضى بطيف  و هي تأبى طروقَه

 كلُّ شيء  من أميمةَ نافعُ ‘أجلْ    أنافعةٌ لي زورةٌ من خياِلها

 وإن لم يكن يُجدي عليَّ لقانعُ    وإني بما قرْت به العيُن مرة  

[Агар ман бихуфтам, он зане, ки бо сиришки хунин аз ӯёд мекардам, бо 

чеҳраи хандон ба диданам меомад. 

Бо дидани Умму Солим, вақте бо омадани ӯканораи бистар ором ёбад, 

чашмонам лаззат мебаранд. 

Ман бо омадани шабаҳ хушнуд мешавам, вале он зан шабонгаҳ омаданро 

рад мекунад. Ман бо ӯ ишқварзӣ мекунам, дар ҳоле ки занҳои маломаткунанда 

хобидаанд. 

Оё як зиёрате аз хаёлаш маро манфиате ҳаст, бале, ҳар чизе, ки аз Умайма 

бошад, манфиатовар аст. 

Ба дурустӣ ман ба он чи ки ҳатто як маротиба ба чашмонам лаззат 

мебахшад, агарчи ба ман суде намекунад, хушнуд ҳастам][8, 2, 283]. 

Бино ба иқтизои М. Л. Рейснер, мавзуи бедорхобиро метавон ба мавзуи хоб 

муқобил гузошт, зеро он низ дар ғазалиёти шоирони асримиёнаи форсу тоҷик 

мақоми муҳимродорост. Васфи бехобӣ низ одатан дар оғози ашъори лирикӣ ҷой 

дода шуда, ба туфайли он тамоми шеър гӯё ба тавсифи шабзиндадории ошиқи 

ҷафокаш бахшида мешавад [114, 8]. Дар мисоли поён дида метавонем, ки 

Абевардӣ аз наомадани шабаҳи маъшуқа шикоят менамояд, зеро ӯ то саҳар 

шабзиндадорӣ карда, дар ҳоле ки шабаҳ танҳо дар хоб ҳозир мешавад: 

 مقٌل لم يسْر فيهن الهجوعُ     تشعْر به وسرى الطيُف فلم

 عارٌض دنا الربابين َهموعُ     يستعيُر الماَء من أجفانِها

 يقتبُس البرُق اللموعُ  أضلعي     و من النار التي تضمُرها

[Шабаҳ шабонгаҳ биёмад, аммо дидаҳо ӯро эҳсос накарданд, чун хоб ба 

онҳо наомада буд. 

Абре, ки мисли ду абри сафеду сиёҳи пуроб мебошад, аз пилки чашмони 

маъшуқ обро ба орият мегирад. 

Аз оташе, ки синаам афрӯхта буд, барқи тобон оташ гирифт][8, 2, 19]. 
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Шоир аз он шикоят менамояд, ки шабаҳ ба дидани ӯ кам меояд, зеро вай 

доимо дар интизори омадани маъшуқ қарор дорад. Пас, бо омадани ӯ қалби 

шоири ошиқ саршори фараҳ мешавад, аммо бо рафтанаш маҳзуну дилшикаста 

мегардад: 

           هو َطيفُها و وطروقُه  تعليُل               فََمتى يفَي لََك والَوفاُء قليُل      

ُل                َو كأَنَّ َزْورتَه تألَُّق بارق                   َهتَفت به النَّْكباء َو هَي بلي  

ب ُمْجِدٌب             َمضى فَل ِعدةٌ                وال تَنويُل      َعَرَضْت لَواِمعُه فََطرَّ

        أأمْيَم إن أشْبهتِه في ُخلِفه               فالُخلُف  يقبَُح  و هو منِك جميُل    

 [Он шабаҳи ҳамон зане аст, ки шабонгаҳ омаданашро баҳона дорад, пас 

ба ту кай вафо мекунад, ки вафо дар ӯкам дида мешавад. 

 Ва омаданаш гӯё тобиши барқро мемонад, ки гирдбоди сард онро фарёд 

кардааст. 

 Дурахши он пайдо шуду замини хушкида ба тараб омад, вақте рафт, на 

ваъдае доду на атое гузошт. 

 Аё Умайма, агар ту дар ваъдахилофӣ ба он монанд шудаӣ, пас 

ваъдахилофӣхислати бад аст, аммо он чун аз ҷониби тусурат бигирад, зебанда 

аст][8, 1, 535-536]. 

Дар баробари он ки шоир аз кам зиёрат кардани руҳи маъшуқа сухан 

намуда, ҳамчунин таманно менамояд, ки ӯ зудтар ба зиёраташ ояд ва дар ҳузураш 

то ба дер боқӣ монад, ки ин ягона василаи расидан ба дидори маъшуқа аст: 

 فَتَْطُرَق َمضَجعي أَبَدا  َخياال   فَلَيَت الدَّهَرلَيٌل أَرتَديهِ 

 فل َهجرا تُِجدَُّو ال ِوصاال   فَأَلقاها َعلى قُرب  َو بُعد  

تْ   َو طاَش ِوشاُحها َغَرثا  فَجاال   تََوقََّر أُْز ُرهاِشبَعا  فَقَرَّ

 أَِو التَفَتَت لََمحُت بِها َغزاال   َمهاة  إذا نََظَرت إليَّ َحَكت 

مِل بَرقٌ  ا شاقَني بِالرَّ    يُل طااللَ قَصيٌر َخطُوهُ َو ال    َو ِمم 

[Кош дунё шаб бошаду ман онро ба бар намоям ва пайваста дар хаёл дари 

хобгаҳи маро бикӯбад. 

Пас ман ҳам дар дурӣ ва ҳам наздик будан бо ӯ мулоқот мекунам ва ӯ на 

дар вақти ҳиҷрону на дар висол азият намекашад.  
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Чодараш дар ҳолати серӣ бошукӯҳ гардида, дар ҷойи худ қарор мегирад, 

аммо дар ҳолати гуруснагӣ бандинаи он ноустувор монда, ба ҳар тараф меравад. 

Чун ӯ ба ман назар кунад, оҳубарраеро мемонад, ё ба ман илтифот намояд, 

ман ӯро ба назари ғизол мебинам. 

Аз ҷумлаи он чизҳое, ки дар регистон орзуи маро овард, ин барқи 

кӯтаҳгому шаби дароз буд][8, 2, 255-256]. 

Унсурҳои замону макон зимни қиссаи шабаҳ аз муҳимтарин аносирест, ки 

барои зинда кардани руҳ дар тасвироти шеърӣ, диққати тасвир ва ҷамоли он, 

қабои воқеият пӯшонидан ба он нақши асосӣ дорад. Ҳамин маънӣ дар шеъри 

зерини Абевардӣ равшан таҷаллӣ шуда, шоир барои ифодаи тахайюлоти рангини 

худ аз санъатҳои ташбеҳу истиора истифода намудааст: 

باحِ  و قَْد ُحطَّ  َسرى َطْيفُها ؤ رقَّ َظلُمهُ   ِلثاُمهُ  عن َوْجِه الصَّ

 فوَق األراِك َحماُمهُ  وجاَوبَها    و هب ْت عصافيُر الل َِوى فتكل َمتْ 

َ  الَكرىو كنُت و أْصحابي نَشاوى مَن   ِء ُمْلقى  ِخطاُمهُ و نِْضوي على الَوْعسا

قادُ الُحْلُو َصْعٌب َمراُمهُ    أُجاِذُب ِذْكرى العاِمري ِة نَعَسة    بحيُث الرُّ

 و فَْجٌر نَضا بُْردَ الظَّلِم ابتِساُمهُ       فَما راَعني إال الَخياُل وَعتْبُهُ 

 األفِق النُّضاُر َوساُمهُ  يُذاُب على    وُشْهٌب تَهاَوْت للغُروِب كأن ما

باحُ  إلى الغَْربِ    الل يِل و النْجُم جانِحكأن  َظلَم   ُحساُمهُ  ِغْمدٌ و الص 

[Шабаҳаш шабонгаҳ омаду равшанибахши шаби тор шуд, гӯё аз рӯи субҳ 

ниқоб афтида бошад.  

Гунҷишкони Ливо бедор шуданду ба сухан даромаданд ва кабӯтарон аз 

болои шохи арок ба онҳо ҷавоб гардонданд. 

Ману дӯстонам маст аз хоб будем ва лаҷоми маркабам (ҳайвони лоғарам) 

болои рег мерасид. 

Мо ғанабкунон ҳамон духтарро аз қабилаи Омир ёдоварӣ мекардем, аз он 

рӯ, ки дастрасӣ ба хоби ширин мушкил аст. 

Маро танҳо хаёлу сарзаниши он духтар ва субҳе, ки табассумаш пироҳани 

торикиро бадар мекунад, ба изтироб оварда метавонад. 

Ситораҳое, ки ҳангоми ғуруб мерехтанд, дар уфуқи тиллоӣ ҳамонанди 

тангаҳо обшуда буданд. 
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Гӯӣ торикии шаб ҳангоми майл кардани ситораҳо ба ғуруб ғилоф буду 

субҳгоҳ шамшери он][8, 1, 526-527]. 

Дар ғазалиёти Абевардӣ дар радифи пайравӣ аз мактаби бадавии узрӣ 

ҳамчунин равиши мактаби ҳазарӣ ё худ шаҳрии ғазалсароиро метавон ба 

мушоҳида гирифт. Пайравони ин мактаб равияи моддӣ ва тасвири онро дар шеър 

асос гирифтанд. Яъне, зане, ки мавриди тасвири шоирон қарор мегирифт, на 

хаёлӣ, балки зани воқеӣ буд. Дар шеъри мактаби ҳазарӣ симои зоҳирии занон, 

либосҳои фохираи бабарнамудаи онҳо, таомҳои лазизе, ки онҳо тановул 

мекарданд, рафтору гуфтор, хулқу атвор ва дигар хислатҳои онҳо мавриди тавсиф 

қарор мегирифтанд. Дар ғазали зерин ҳамин вижагӣ равшан ҳувайдо гардида, 

маҳбуба ба нахли пурбор, нигоҳи махмураш ба чашмони оҳу, гарданаш ба 

оҳубарра, роҳгардияш ба реги равон ташбеҳ дода шуда ва, ҳамзамон, сиёҳии 

чашмони маъшуқа бо сафедии мӯйҳои ӯ тазод шудаанд: 

 طاَحِسْبتَها ِمْن َكَسل  نَْشَوى الخُ     ِمْن ُكل ِ بَْلهاِء التَّثَن ِي إْن َمَشتْ 

 َرنا َوالُجْؤذَِر الَوْسناِن َطْرفا  إنْ      َعَطتْ َكالظَّبْيِة الغَْيداِء ِجيدا  إْن 

ْحُر منها يُْجتَنَى        أَْلحاُظها َرِخيمةٌ أَلفاُظها ، فاتَِرةٌ   ، َوالس ِ

 جَّ النَّقاتَْمِشي الُهَوْينَى ، أَْو َكما اْرتَ       فَْهَي َكما اْهتَزَّ القَنا ِمْن تََرف  

 بَياَض َشْعري ، فَتََصدَّْت ِللنَّوى        تْ ُكْنُت َسوادَ َعْينِها َحتَّى َرأَ 

 ىُكْنُت َكرى  فيها فَأَْصبََحُت قذَ        َوَخالََستْني اللَّْحَظ ِمْن َمْكُحولَة  

 ُهلَْمُع قَتير  بَثَّ أَْنواَر الِحجى      َواْنقََشَع الَجْهُل فَأَْخبَى نارَ 

  [Аз миёни тамоми соддадилон, ки бо карашма қадам мемонанд, агар ӯ 

роҳ равад, гумон мекунӣ аз коҳилӣ мисли сархушон меравад. 

 Агар сарашро боло бинмояд, гарданаш мисли оҳуи ҷавон аст ва агар 

нигоҳ кунад, чашмаш мисли оҳубарраи махмур аст. 

 Лафзаш дилбар асту нигоҳаш хаста ва аз он сеҳр ҳувайдост.  

 Ӯ мисли шохаи хурмоест, ки аз пурборӣ меларзад ё мисли реги равон аст, 

ки ботамкин қадам мениҳад. 

 Сиёҳии чашмонаш будам, вақте сафедии мӯямро дид, аз дурӣ даст 

кашид. 
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 Пинҳонӣ бо чашмони сурмасояш ба ман назар кард, чашмонам ба 

монанди гардафтида хоболуд буд. 

 Ҷаҳлу нодонӣ пароканда шуду оташаш хомӯш шуд, ҷилои сафедии 

аввалини мӯяш нурҳои ақлу хирадро паҳн кард (ба оқилии ӯ далолат мекунад][8, 

1, 623]. 

Дар ашъори ишқии Абевардӣ зимни тасвири симои зоҳирии маҳбуба 

ташбеҳоти зиёде низ ба кор гирифта шуда, дар сароидани он шоир маҳорати 

баланд нишон додааст. Гоҳе дар ин навъи ғазал Абевардӣ ба поягузори ғазали 

ҳазарӣ дар адабиёти араб – Умар ибни Абурабиа тақлид мекард. Одатан, дар 

чунин ашъор зан ба сарви хиромону рӯяш ба моҳу хуршед, нигоҳҳояш ба 

шамшеру теғи буррон, мижгонаш тир, мӯяш ба шаб ва дандонҳояш ба марҷон 

ташбеҳ дода мешавад. Абёти зеринишоир ҳамин вижагиро соҳиб гардидааст: 

يُم أَْغَضى ، َوُخوُط الباِن لَْم يَِمِس   وغادة  لْو رأتها الشَّمُس ما طلعتْ   َوالر 

 انتبهُت ببرد الحلْي في الغلِس حت ى    عانقتها برداِء اللَّيِل مشتمل  

َِّقى أَْن أُذيَب الِعْقدَ بِالنَّفَِس    فبتُّ أحميِه خوفا  أْن ينب ِهها  َوأَت

[Соҳибҷамолро гар хуршед медид, тулуъ намекард, ҳам оҳу дида мепӯшиду 

ҳам шохаи бед ба замин намерасид. 

Ӯро бо чодари шаб аз ҳама ҷониб ба оғӯш мекашидам, то он даме, ки 

насими форами субҳ маро бедор кард. 

Ӯро аз тарси он ки боди саҳарӣ бедор накунад, бо вуҷудам ҳимоя мекардам, 

тарсон аз он будам, ки бо нафас гарданбанди ӯро боз нанамоям][8, 1,182]. 

Абевардӣ дар абёти тағаззулии зерини худ дар баробари ҷамоли ботинии 

маҳбуба, ҳамчунин,ҷамоли зоҳирии ӯро низ ба силки тасвир кашида, ӯро бо 

зебоиҳои оҳу қиёс намуда ва чашмонашро сурмасо, ҳуснашро назаррабо 

хондааст, ки ин ҳама сифатҳои зоҳирии занро ифода менамоянд:  

 َكمايَفُضُل في الَخيِر يَوَمها َغدُها    الن ِساءَ تَفُضُل في ُحسنِها 

َو ال اِمتََرْت َضرَع ِلقَحة  يَدُها   فَما اِصَطلَْت َغيَر ِمجَمر    أِرج 

باُء تَحُسدُها  أن َسفََرْت فالعَذوُل يَعذُُرني  أو نََظَرْت فالظ ِ

 َو يَرتَدي بِالَحياِء أَغيدُها   أَحَوُرها ال يُفيُق ِمن َخَجل  
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[Дар зебоӣ аз ҳама занон бартарӣ дорад, чунончи дар хайру некӣ имрӯзаш 

бартар аз дирӯзаш аст. 

Ҷуз оташдони хушбӯӣ дигар оташе дарнагирондааст ва дасташ пистони 

уштуреро надӯшидааст. 

Агар чеҳраашро бинамояд, пас маломаткунанда маро маъзур медорад, агар 

нигоҳ кунад, оҳувон ба ӯ ҳасад мебаранд. 

Сиёҳчашмтарини онон аз хиҷолат ба ҳуш намеояд ва нозуктарини онҳо 

либоси шарм мепӯшад][8, 2, 264]. 

Абевардӣ зимни тасвири мулоқоти худ бо маҳбуба аз хушбӯӣ ва накҳати 

атрогини ӯ сухан мекунад. Бино ба таъкиди шоир қадамгоҳи маъшуқа бӯи мушк 

менамояд: 

 َو أَصبُو إلى َوعساَء َطي ِبَِة التُّربِ     أَِحنُّ إلى َميثاَء حاليَِة الثََّرى

ِك َمن َسَكِن الفَل  َو أَشَرُق ِمن ِذراِك بالبارِد العذبِ      َو أصَحُب ِمن َجر 

[Ман орзуманд ба сарзамини оростааш ҳастам, ки хоки нам дорад ва ба 

замини душворгузараш, ки пурнакҳату муаттар аст, майл дорам. 

Аз барои ту бо касе, ки дар бодия сукунат дорад,ҳамнишин мешавам ва аз 

ёдоварии ту оби сарду гуворо дар гулӯям мемонад][8, 2, 240]. 

Шоир дар байтҳои зерин аз хавфу ҳароси худ аз он ки мардум аз мулоқоти 

ӯву маъшуқааш хабар наёбанд, сухан мекунад: 

عُب يَطوينا َو يَنُشُرنا ُث الَحيَّ َعن َمسراِك َري اكِ      فَكاد الرُّ  يَُحد ِ

َع ِمسكا  طاَب َممشاكِ   ثمَّ اِنصَرفِت فَما ناَجى ُخطاِك   ثَرى إال  تََضوَّ

تهُ أَشراكي إذ َو انَت يا َسعدُ تَلحاني َعلى َجَزعي  فاتَني َرشأٌ َضمَّ

 فََسْل َمباِسَمهُ َعن َمدَمعِ الباكي    َو الُصبُح يَعلَُم ما أَبكى العيوَن بِهِ 

[Вуҷуди моро тарс фаро мегирифт, аз он кибӯи хуши ту пароканда шуда, ба 

мардуми қабила аз шабонгаҳ рафтани ту хабар медод. 

Чун боз гаштӣ, хоки намдор куҷо буданатро ошкор насохт, балки фақат 

накҳати мушк пароканда кард ва роҳи гузаштаат аз он дилписанд буд. 

Ту, эй Саъд, барои нооромиам маро маломат мекунӣ, ин ҳангом ман 

оҳубарраеро, ки ба домам афтода буд, аз даст додам.  
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Субҳ медонад, барои чи сиришк аз дидагонам мерезад ва аз ӯдар бораи 

чашмони гирёни ман бипурсед][8, 2, 239]. 

Зане, ки Абевардӣ ба ифтихори ӯ ғазал сурудааст, зани қоматбаланди 

сафедпӯст мебошад, ки бо табассуми зебо, дандонҳои сафед ва мӯйҳои сиёҳ аз 

дигарон имтиёз дорад. Ин тасвирҳо дар тағаззули аҳди Аббосӣ аз ҷумлаи 

анъанаҳои он буда, дар фарҳанги аҳди мазкур ҷойгоҳи вижаро касб менамояд. 

Яке аз хусусиятҳои ғазалиёти дар пайравӣ аз мактаби ҳазарии ғазалсароӣ сурудаи 

шоир дар нигоҳ доштани иффату покӣ ифода гардидааст, ки ин натиҷаи таъсири 

шахсият ва ахлоқи ҳамидаи ӯ мебошад. Дар ғазали зерин шоир маъшуқаро ба 

ғизол ташбеҳ дода, дар симои он ҷамолу латофати занро васф намудааст. 

Абевардӣ вожаву ибораҳои ба он марбутро дар доираи ахлоқи ҳамида мавриди 

истифода қарор додааст. Аз ҷумла, ташбеҳи гардани маъшуқа ба ғизол ва 

шабоҳат додани шохи дарахт ба кокулони ӯ, аз як тараф, бисёр тасвири зебо 

гардида, аз тарафи дигар, борикбинӣ ва одоби баланди шоирро дар ин масъала 

инъикос менамояд: 

 ويوجدنا إزار العامرية راضيا  تَْلتَ إذا َسِخَطْت أُْزٌر َعلَْيِهنَّ 

 نَأَْت بِمَجانِيها َعِن الِخْشِف عاِطيا     وَما ُمْغِزٌل فَاءْت إلى ُخوِط بانَة  

 ويا نُعَم ملفى العيِش لو كان دانيا   تمدُّ إليها الجيد كيما تناله        

 تُقلُب بالروقيِن فيها مداريا    فناشْت بِغصن  كالذُّؤابة أصبحتْ 

ْوُض يَْصحو ويَْنتَشي  يََظلُّ َعلَْيها عاِطُل التُرِب حاِليا بِرابِيَة  َوالرَّ

[Чун чодари занони бар ғазаб омада печ дар печ шавад, мо чодари ҳамон 

духтар аз қабилаи Банӣ Омирро ҳамвору форам меёбем. 

Ғизоле ба назди шохи бон омад, ки меваю баргҳои хушкидаро аз оҳуи 

гарданёзонида дур карда буд. 

Оҳу ба он шох гарданашро дароз мекард, то аз барги он тановул кунад Эй, 

чи хуб аст, хушии зиндагӣ, агар ҳамеша наздик бошад. 

Шохеро ба мисли кокул бидошт, ки байни ду шохи чун шона гардиш 

мекард. 

Дар теппаи баланд боғ шодоб мешавад ва дар он замини бегиёҳ гулзор 

мешавад][8, 1, 108]. 



116 
 

Абевардӣ дар ғазалиёти худ ба тасвири чашмони сеҳрофари маъшуқа низ 

пардохта, ки бо нигоҳҳояш касро ҷоду менамояд ва таъсири онҳо монанди 

таъсири хамр аст. Шоир таъкид мекунад, ки он чашмон силоҳи қотиле ҳастанд, 

пас барои ибрози андешаи худ маҷозро ба кор гирифта, бо ҷумлаи бисёр зебои 

«гӯшаи чашматро бар ғилоф пинҳон намо» ифода менамояд:  

 بِلُب ِي وَخل ِي البابِِليَّةَ تَغنُفُ  َواْرفُِقي    َوقُْلُت لََها ِشيمي ِلحاَظكِ 

[Ва ба ӯгуфтам, ки гӯшаи чашматро бар пинҳонғилоф намо ва бар ақлу 

ҷони ман рифқу меҳрубонӣ пеш гир ва сеҳргарро (яъне чашми сеҳргарро) гузор, 

то дуруштӣ намояд][8, 2, 34-35]. 

Чун ба корбурди номҳои занон дар ашъори Абевардӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

шавад, маълум мегардад, ки воқеан ҳам онҳо хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд. Аз 

омӯзиши ашъори ишқии шоир бармеояд, ки баъзе номҳои арабии маҳбубаҳо 

зиёда аз бист маротиба зикр гардидаанд. Аз ҷумла, Умайма, Молкия, Ҳинд, Замё, 

Салмо ва ғайра. Ба таври умум, Абевардӣ дар ғазалиёти худ маҳбубаашро бо 

номҳои гуногун хитоб намудааст, ки теъдоди онҳо тақрибан ба сию панҷ исми 

занона мерасад. Бо чунин хусусият тағаззулоти Абевардӣ аз шоироне, ки дар 

ашъори тағаззулии худ танҳо як занро тараннум кардаанд, комилан тафовут 

дорад. Шоир маҳбубаҳои худро дар баъзе маврид бо исм, дар баъзе маврид бо 

кунияаш ва дар баъзе ҳолатҳои дигар бо насаб ва номи падарӣ ё қабилааш зикр 

кардааст. Чунончи, дар байти зерин маҳбубаи шоир бо кунияаш Умму Молик 

хитоб мешавад. Дар мисраи аввал шоир зарбулмасали қадимаи арабӣ « بلغ السيل

 «الزبى

ба маънии мақоли тоҷикии «Косаи сабр лабрез шуд» устодона истифода мекунад: 

بى بَلَغَ  قَد السَّيلَ  إِنَّ  َخليليَّ   ماِلكِ  أُم ِ  إِلى لي َسبيل   ِمن فََهل الزُّ

 حاِلكِ  أَسَودَ  النَّجمِ  َمريِض  مابِلَيل   الرتَدَيتُ  قَلباكُما لي َرقَّ  َولَو

[Дӯсти азизам, косаи сабрам лабрез шуд, оё маро ба сӯйи Умму Молик роҳе 

ҳаст? 

Агар дили ҳардуи шумо бароям месӯхт, шаби сиёҳи ситорабеморро ҷомаи 

худ месохтед][8, 2, 260]. 

Дар байтҳои зерин Абевардӣ маҳбубаашро Моликия номидааст:  
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 حنين رجعته االباعر خفي  شجاني بأالم المحصب من منى

 لحاجتهم و هللا معط و غافر و قد رفع الشٌّعُث الملبٌّون أيديا

 و أنت على ان يجمع الشمل قادر   حاجتي فيا رب ان المالكية

[Дар нишонҳои кӯҳи Муҳассаб (ҷойҳои сангпартоӣ) аз Мино нолаи 

пӯшидае, ки онро шутурон такрор мекард, маро ғамгин кард. 

 Дар ҳақиқат мардони сарашон чангу ғуборолуда «лаббайка» гуфта 

дастҳоро баҳри ҳоҷат бардоштанд, зеро Худованд атокунандаву бахшанда аст. 

Пас, эй Худовандо, ҳоҷати ман Моликия бошад, ки танҳо ту қодир ҳастӣ 

байни мо иттифоқро барқарор созӣ][8,1, 483]. 

 Омӯзиши ғазалиёти Абевардӣ нишон медиҳад, ки ӯ дар баробари он ки 

симои зоҳирии занон ва сифату ахлоқи онҳоро ба риштаи тасвир кашидааст, аммо 

бо ин ҳама ҳамаи тасвироти шоир дар қолаби ахлоқӣ ва аз дидгоҳи як шахси 

пайгири одобу фарҳанги баланд сурат гирифтаанд. Аз ин ҷост, ки муаллифи 

китоби «Наҷдиёт-ул-Абивардӣ» – Муҳаммад ибни Абдурраҳмон ар-Рубаййиъ ӯро 

«баиффату парҳезгор» [149, 45] номидааст. Ҳамаи тавсифоти шоир танҳо аз 

тахайюлоти рангини ӯ сарчашма гирифта, ба воқеият робитае надошт. Шоир дар 

байтҳои зерин ба ҳамин нукта ишора намудааст:  

 رُ بِما َحدَّثَتْهُ َعْنهُ ِمْن ِعفَّتي أُزْ    َوِمْن َرَشأ  يَثْني َعلَيَّ ِوشاَحهُ 

 وظن ِي صادٌق أن ها خمرُ  ،أظنُّ     ريقَةٌ ماذُْقتُها َغيَرأَنَّنيلَهُ 

[Чи қадар дӯстоне ба мисли оҳубарра, ки китоби санои маро мехонанду 

покии ҷомаву гиебонамро ошкор месозанд, ба сабаби ин сухан, ки гарданбанд 

бояд ба макони худаш қарор гирад, дар бораи покдомании ман суханҳо гуфтаанд. 

Оби даҳони ӯро начашида, гумон мекунам, ки он шароби ноб аст ва 

гумонам ҳақ баромад][8, 1, 154]. 

 Қайд кардан бамаврид аст, ки дар эҷодиёти Абевардӣ ғазали музаккар низ 

ба мушоҳида мерасад. Аз ҷумла, дар девони «Ироқиёт» абёти зиёди тағаззулӣ 

дучор мешаванд, ки ба шеваи ғазали музаккар суруда шудаанд. Ҳамчунин, дар 

девони «Наҷдиёт» низ ғазалҳои музаккар зиёд мебошанд. Байтҳои зерин бо 

ҳамин услуб навишта шудаанд:  

 جوى  يتلظ ى مثلما يقدُ الجمرُ     أتَْهُجُر َمن غادَْرَت بَْيَن ُضلوِعهِ 
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رَّ بَْعدَما  هرُ له الواشي ، فسرُّ الهوى ج أطيعَ       َوتُْلِزُمهُ أَْن يَْكتَُم الس ِ

[Оё дурӣ мегузинӣ аз касе, дар синааш дарду аламро гузоштиву аз сӯзи ишқ 

мисли оташ месӯзад. 

Баъд аз он ки суханчин аз он бохабар гашт, ӯро лозим медорӣ, ки сирро 

пӯшида нигоҳ дорад, ҳол он ки сирри ишқ ошкор шудани он аст][8, 1, 155]. 

Бояд тазаккур сохт, ки ғазали музаккар (яъне мухотабаш мард, ё ҷинси 

мардона – П. Р.) дар аҳди Аббосиён ривоҷи зиёд пайдо карда буд. Аз ин хотир, 

бино ба таъкиди донишманди тоҷик Марҳабо Раҷабова дар қасидаҳои Абевардӣ 

низ он ҳамчун пайравӣ ба шоирони навгаро суруда шудаанд [112, 216]. Ғазалҳои 

бо ин шева нигоштаи Абевардӣ низ бо иффату поксириштӣ, ихлосмандӣ ба 

ҳабиб, сидқу сафо, омехта бо руҳи қаҳрамониву шуҷоатмандӣ аз ғазалиёти бо ин 

услуб сурудаи шоирони дигар тафовут доранд.  

Хулоса: 

1. Аз баррасии ғазалиёти Абевардӣ метавон чунин натиҷагирӣ намуд, ки 

воқеан ҳам суннатҳои қадимаи шеъри арабӣ, бахусус мактаби бадавии узрӣ ва 

дар канори он, мактаби шаҳрии ғазалсароӣ ба Абумузаффари Абевардӣ таъсири 

бориз гузоштаанд. Ин таъсиргузорӣ дар насиб ё ташбиби қасидаҳои шоир 

барҷаста таҷассум мешавад. Мисоли равшани он инъикоси сидқу сафо ва 

самимияти афзун ба маҳбуба, тасвири ҳиҷрону ҷудоӣ аз маъшуқ, ашкрезӣ ва ёди 

даврони гузашта, тасвири субҳгоҳи рӯзи ҷудоӣ ҳангоми кӯч бастани қабила, 

тазаккур сохтани асмои маҳбубаҳои арабӣ ба шумор меравад. 

2. Ҳарчанд, дар эҷодиёти Абевардӣ ғазалиёти бо шеваи музаккар суруда 

низ ҷой дода шудаанд, аммо онҳо танҳо як навъ пайравие ба шоирони 

навгаробуда, бо тарғиби иффату поксириштӣ аз чунин ғазалиёти шоирони дигар 

имтиёз доранд. Бештар ба қайд омадани тасвирҳои хосси муҳити бадавӣ дар 

ғазалиёти шоир шаҳодати возеҳи алоқамандӣ ва таваҷҷуҳи вижаи Абевардӣ бо 

фарҳангу тамаддуни арабӣ мебошад. 
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3.4. Марсия, андарз ва шиква 

 

Мавзуи рисо (ё расо) дар эҷодиёти Абевардӣ ҳарчанд кам ба назар мерасад, 

аммо он бо вижагиҳои хосси худ дар байни мавзуоти дигар имтиёз дорад. Шоир 

рисои худро ба мадҳу санои майит ва изҳори ҳамдардӣ ба наздикони ӯ бахшида, 

дар чунин навъи шеър ба навҳагароӣ, заифноливу зорӣ роҳ намедиҳад. Аз 

марсияҳои Абевардӣ танҳо 108 байт, ки аз се қасида ва чанд қитъаи дигар 

фароҳам омадаанд, то ба имрӯз расидаанд. Марсияҳои Абевардиро аз рӯи 

мазмуну муҳтаво метавон ба ду қисмат тақсимбандӣ намуд: 

3.4.1. Рисои шахсони мухталиф 

Ин навъ марсияҳои шоир асосан дар рисои бузургони замон суруда 

шудаанд. Яке аз қасидаҳои рисоии худро Абевардӣ ба изҳори ҳамдардию таслият 

ба халифа Муқтадӣ ҳангоми вафоти писараш Абуфазл навиштааст. Дар он шоир 

аз халифаи замон даъват ба амал меорад, ки мусибатҳои Расулуллоҳ, гузаштагони 

ӯ ва хулафои Рошидинро ба хотир орад ва дар мусибат сабур бошад. Сипас 

таъкид медорад, ки ба инсони дар мушкилӣ сабру таҳаммулнамуда Худованд 

подош медиҳад. Дар абёти зерин ҳамин маъниро метавон дарёфт намуд: 

ا يُطاِمُن نَْخَوةَ الَجبَّارِ  حاِدثٌ     وال أَصابَكَ  -ومتى أصاَب     ِمم 

كَ   َوالغُر ِ ِمْن آبائَِك األَخيارِ  أحَمد      فاذُكْر ُمصابََك بابِن َعم ِ

ة  َوَمنابِر    يَتََهلَّلوَن بِأَْوُجه  أَْحرارِ     كانوا بُدوَر أَِسرَّ

 أَْصغى إليها البَْيُت ذو األَْستارِ     قَوٌم إذا ذَكرْت قَُريٌش فَْشلَُهمْ 

[Чун осеб расад, туро ҳаводис осебе, ки боиси паст шудани бузургии 

ҷаббор аст, нарасонид, 

Ту мусибати худро ба писари аммуят (яъне Паёмбар – П.Р.) – Аҳмад ва ба 

беҳтаринҳову арзандатаринҳо аз аҷдодат ба ёд овар. 

Онҳо моҳи тобони тахту минбарҳо буданд, ки бо чеҳраҳои шукуфон 

шодмонӣ мекарданд. 

Қавме, ки агар Қурайшиён аз фазлашон ёдовар шаванд, ба онҳо хонаи 

Каъба (манзур ҳоҷиёни гирду атрофи он) гӯш медоданд] [8,1, 415-416]. 
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3.4.2. Рисои шаҳрҳо 

Шеъри арабӣ ҳанӯз аз аҳди ҷоҳилӣ таҷассумгари ҳаёти сиёсӣ-иҷтимоӣ ва 

расму одатҳои мардуми араб, таҷассумгари муҳимтарин ҳодисаҳои таърихӣ ва 

ривоятгари воқеаҳои замони худ маҳсуб меёфт. Дар охирҳои асри Аббосиён, соли 

488/1095 ҷангҳои салибӣ оғоз шуда, ҷомеаи исломиро ба таҳлука андохтанд ва 

дар шеъри арабӣ мавзуи ҷадидеро ба вуҷуд оварданд. Бозтоби қаҳрамониҳои 

лашкари мусулмонон, васфи саҳнаҳои набард, шарҳи пирӯзиҳо ё тавсифи 

шаҳрҳои ишғолшуда аз муҳимтарин мавзуъҳои шеъри арабӣ ба шумор мерафт. 

Он замон Салҷуқиён, баъзе манотиқи шарқии Аврупоро дар ихтиёри худ 

гирифта, бо императори Руми Шарқӣ машғули гирудор буданд. Попҳо ва 

кашишон бо дастгирии феодалҳо ва бозаргонон ба баҳонаи ба зоҳир мазҳабӣ ва 

муқаддас, яъне баратараф кардани монеаҳои зиёрати ҷойҳои муқаддас, вале 

дарвоқеъ бо ҳадафи густариши бозаргонӣ ва истифода аз бандарҳои кишварҳои 

исломӣ ва фурӯши молҳои худ, барои сар задани ин ҷангҳо замина гузоштанд 

[147, 24]. 

Ҷангҳои салибӣ аз соли 491/1096 оғоз гардида, муҳорибаҳои он ба муддати 

200 сол то 690/1297 ба дарозо кашиданд ва шаҳрҳои Байтулмуқаддас, Димишқ, 

Қустантиния, Антокия, Тароблус, Акко (Исроил), Адсо ва Думёт (Миср)-ро фаро 

гирифтанд [144, 234]. 

Салибиён соли 492/1097 шаҳри Байтулмуқаддасро ба тасарруфи худ 

дароварданд. Ин амр бар мусалмонон бисёр душвор омад ва ононро дучори 

андӯҳи саҳмгине намуд, зеро Байтулмуқаддас як шаҳри оини муқаддас, маҳалли 

меъроҷи паёмбар ва қиблаи дуюмбарои аҳли ислом ба шумор мерафт. Илова бар 

ин, амалҳои ваҳшиёна ва манфуре, ки салибиён дар он ҷо анҷом доданд, боиси 

ранҷурии хотири аҳли ислом гардид.  

Таҷассуми ҷангҳои салибӣ дар бисёр сарчашмаҳои муътабар ба мушоҳида 

меравад. Чунончи, Ибни Касир дар тасвири фоҷеаҳои салибиён дар он рӯз 

менависад: «Дар субҳи рӯзи ҷумъаи бисту савуми шаъбони соли 492 салибиён 

Масҷид-ул-ақсоро тасарруф карданд. Теъдоди онон дар ҳудудиду ҳазор ҷанговар 

буд. Дар ҳаёти масҷид беш аз шаст ҳазор нафар мусалмононро куштанд ва 
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ободиҳоро вайрон карда, шаҳрро ба табоҳӣ кашиданд. Вақте халифа аз ин воқеа 

огоҳ шуд, ба фақеҳон дастур дод, то ин ки мардумро ба ҷиҳод даъват кунанд, 

аммо суде ҳосил нашуд» [30, 16,166]. 

Бино ба маълумоти Ибни Асир, он замон Байтулмуқаддас ба Тоҷуддавла 

Тутиш тааллуқ дошт, аммо мавсуф онро ба Амир Суқмон ибни Уртуқ ат-

Туркмонӣ иқтоъ намуда буд. Муаллифи «Ал-Комил» ҳини тарсими ҳаводиси 

соли 492/1097 чунин қайд мекунад:«Вақте (фарангиён) расиданд, шаҳрро зиёда аз 

чил рӯз ба муҳосира гирифтанд. Ба он ду бурҷеро насб карданд, ки якеи он дар 

ҷониби Саҳюн (Сион-кӯҳи муқаддас дар Байтулмуқаддас – П. Р.) қарор дошт. 

Мусалмонон онро оташ заданд ва ҳар касеро, ки дар дохилаш буд, ба қатл 

расониданд. Вақте аз оташ заданаш фориғ гаштанд, ба онҳо хабар омад, ки 

шаҳрро аз ҷониби дигар забт намуданд. Онро аз ҷиҳати шимолӣ субҳи рӯзи 

ҷумъа, ки аз шаъбон ҳафт рӯз боқӣ монда буд, ба даст оварданд. Мардум ба дами 

шамшер кашида шуданд ва фарангиён дар шаҳр дар давоми як ҳафта 

мусалмононро куштанд. Як гурӯҳ аз онҳо ба меҳроби Довуд паноҳ бурданд ва ба 

муҳлати се рӯз мубориза бурданд. Онҳо танҳо баъди баҳрашон амонат ато 

намудани фарангиён худро таслим намуданд. Фарангиён ба ваъдаи худ вафо 

намуданд ва онҳо дар шабонгаҳ ба Асқалон раҳсипор гашта, дар он ҷо иқомат 

варзиданд. Фарангиён дар масҷиди Ақсо зиёда аз ҳафтод ҳазор мусалмонро ба 

қатл расониданд ва дар шумори онҳо имомону уламо, ибодаткунандагону 

зоҳидон мавҷуд буданд, ки ватани худро тарк карда буданд, то дар ҷавори ин 

мавзеи шариф умр ба сар баранд» [27, 9,12].  

Шоистаи зикр аст, ки ҳардуи муаррихони мавсуф ба рабуда гардидани молу 

ашёи зиёд аз ҷониби салибдорон ишора намуда, дар анҷом қасидаи «Ал-Қудс»-и 

Абумузаффари Абевардиро комилан иқтибос меоранд. 

Бояд қайд кард, ки ҳарчанд Абумузаффари Абевардӣ бахшида ба суқути 

Байтулмуқаддас ва ҳаводиси он замон танҳо ҳамин як қасидаро сурудааст, он ба 

шоҳасари шоир табдил ёфтааст. Қасидаи «Ал-Қудс» дар қофияи «мим» ва баҳри 

тавил иншо шуда, ҳам аз ҷиҳати мабно ва ҳам аз ҷиҳати маъно бисёр арзишманд 

мебошад.Қасида бо мисраҳои зерин шуруъ мешавад: 
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 َعرَضةٌ للمراِحمِ فلم يبق منا       مزجنا دماء بالدموع السواجم

 اذا الحرب شبت نارها بالصوارم    ضهيو شر سلح المرء دمع يف

[Мо хунро бо оби дидагонамон омехта сохтем, то баҳри раҳм дар қалбамон 

ҷое боқӣ намонд. 

Оби чашмон силоҳи заифтарини мард мебошад, ба ҳангоме ки оташи ҷанг 

фурӯзон гаштааст][140, 188]. 

Таҳлилу баррасии қасидаи мазкури Абевардӣ дар мақолаи ҷудогонаи 

муаллифи рисола сурат гирифтааст, аз ин хотир, бо овардани байте аз он иктифо 

карда шуд. Масъалаи юриши салибдорон пайваста таваҷҷуҳи вижаи 

таърихнигорони асримиёнагӣ ва муосири Ғарбро ба худ ҷалб намуда, мавриди 

баррасиву бозтоб қарор гирифтааст. Дар кулли асарҳои муҳаққиқони муосири 

Ғарб, ки ба масъалаи ҷангҳои салибӣ бахшида шудаанд, дар бораи қасидаи «Ал-

Қудс» баҳсу мунозираҳои сершумор доир гардидаанд.  

Асари ҷолиби диққат дар ин замина ба қалами Эдвард Питерс тааллуқ 

дорад. Муаллиф дар он тарҷумаи солномаҳои Фулхер аз Шартр ва Раймонд де 

Агилер, «Геста Франкорум (Корнамоии Франкҳо)»-и муаллифи маҷҳул ва чанд 

номаҳои қадимаи сокинони Байтулмуқаддасро ҷой додааст. Фулхери Шартрӣ – 

таърихнигори фарангӣ, ҳамасри Абумузаффари Абевардӣ, дар анҷумани 

таърихии руҳониёни калисо (с.1095) дар Клермонт, ки дар он Папаи Рим Урбан 

насрониёнро ба юриш даъват намуда буд, ҳузур доштааст. Ӯ Аврупоро ҳамроҳи 

лашкарҳои Роберти Нормандӣ (писари Вилгелми Забткор – П. Р.), Стефан Блуа 

(набераи Вилгелми Забткор) ва Роберти Фландрӣ тарк намуда, соли 1099 баъди 

истилои Байтулмуқаддас ба шаҳр ворид гашт ва тақрибан соли 1101ба таълифи 

воқеаномаи худ шуруъ кард. Эдвард Питерс дар асари худ «Юриши аввал: 

«Солномаи Фулхер аз Шартр» ва сарчашмаҳои дигар» ҳини ишора ба ахбори 

Ибни Асир тарҷумаи комили матни қасидаи «Ал-Қудс»-ро ба забони англисӣ 

манзур намудааст [178,273].  

Олими итолиёвӣ Франческо Габриэлли аз ҷумлаи пажуҳишгаронест, ки 

ҷиҳати равшанӣ андохтан ба ҷанбаҳои гуногун ва авомили сар задани ҳуруби 

салибӣ аз нуқтаи назари муаррихони исломӣ камари ҳиммат бастааст. Ӯ дар 
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асари худ «Таърихнигорони араб оид ба ҳуруби салибӣ» бо такя ба манобеи 

мутақаддим, аз қабили «Зайл Таърихи Димашқ»-и Ибни Қалонисӣ, «Ал-Комил 

фи-т-таърих»-и Ибни Асир «Зубдат-ул-ҳалаб фи-т-таърихи Ҳалаб»-и ибни Адим 

ва сарчашмаҳои муътабари дигар кӯшиш ба харҷ дода, то ба сабаби лашкаркашии 

фарангиён ва мусибату бадбахтиҳое, ки онҳо ба бор овардаанд, равшанӣ андозад. 

Ҳарчанд, танҳо дар забони англисӣ тарҷумаи бадеии қасидаи «Ал-Қудс»-и 

Абумузаффари Абевардӣ ба мушоҳида расид, аммо тарҷумаи таҳтуллафзии 

қасида ба забони итолиёвӣ низ маҳз аз ҷониби Ф. Габриэлли сурат гирифтааст 

[171, 7; 91, 17]. 

Дар ин замина, метавон асари Тамар Боядҷиён – муҳаққиқи арманитабори 

амрикоӣ «Рисои шаҳр: Байтулмуқаддас дар манотиқи баҳри Миёназамин дар 

асрҳои миёна»-ро ном бурд, ки як боби он ба қасидаи «Ал-Қудс»-и 

Абумузаффари Абевардӣ ҳамчун сарчашмаи таърихӣ ихтисос дода шудааст. 

Муҳаққиқ оид ба арзиши адабии қасида низ сухан карда, истифодаи ибороту 

санъатҳои бадеии онро ба маърази таҳқиқ кашидааст, ки аз мазиятҳои асосии 

китоби мазкур ба шумор меравад [165, 51-72].  

Кэрол Ҳилленбренд пажуҳишгари дигарест, ки дар асари ӯ «Ҷангҳои 

салибӣ: нуқтаҳои назари исломӣ» низ аҳаммияти таърихии қасидаи «Ал-Қудс»-и 

АбумузаффариАбевардӣ борҳо таъкид мешавад [174, 32]. 

Конрад Ҳиршлер профессори улуми исломии Донишгоҳи озоди Берлин низ 

дар мақолаи калонҳаҷму пурмуҳтаво доир ба истилои Байтулмуқаддас аз дидгоҳи 

муаррихони исломӣ баҳс ороста, ба хулосае меояд, ки анъанаи инъикоси ҳодисаи 

мазкур дар Миср, Шом ва Ироқ ба таври комилан гуногун сурат гирифтааст. Бо 

такя ба сарчашмаҳои қадима, аз қабили Ибни Қалонисӣ ва Ал-Азимӣ (с.в. 

556/1161), ки солномаҳои худро дар сарзамини Шом ба табъ расонидаанд, 

муаллиф исрор менамояд, ки ҳини истилои Байтулмуқаддас қатли ом ва ғорат рух 

надода буд [175, 40]. Дар натиҷаи таҳқиқу омӯзиши сарчашмаҳое, ки ба 

намояндагони анъанаи мисрӣ, аз ҷумла Ибни Арабӣ ва Ибни Кулзумӣ тааллуқ 

доранд, К. Ҳиршлер натиҷабардорӣ мекунад, ки ба ахбороти онҳо мавҷудияти ду 

унсур хос аст: аввалан, онҳо муътақид буданд, ки ҳуруби мазкур бо ташаббуси 
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византиягиҳо сар зада; дуюм, ноиттифоқии Салҷуқиён, алалхусус низоъҳои 

бепоён байни фарзандони Маликшоҳ боиси ҳуҷуми румиҳоба Сурия гардиданд. 

Бо вуҷуди он, ки дар онҳо зикри ба яғмо бурдани молу ашёи зиёд аз 

Байтулмуқаддас ба чашм намерасад, ба қатл расонида шудани аксарияти аҳолии 

шаҳр ёдрас мешавад. Ба иқтизои муҳаққиқ, анъанаи ироқӣ аз Ибни Ҷавзӣ 

сарчашмамегирад, ки асари худро якчанд даҳсола баъд аз Ибни Кулзумӣ, Ибни 

Арабӣ, Ал-Азимӣ ва Ибни Қалонисӣ рӯйи қоғаз оварда, яъне донишманди мазкур 

аз ҳамзамонони уламои номбурда набуда ва ҳамасри истилои Байтулмуқаддас 

маҳсуб шуда наметавонанд. Аз ин рӯ,қавли ӯро чун санади бечунучаро истифода 

кардан дуруст нест. К. Ҳиршлер бар он бовар аст, ки маҳз Ибни Ҷавзӣ нахустин 

маротиба теъдоди кушташудагонро ҳафтод ҳазор ба қайд гирифта, қасидаи 

Абумузаффари Абевардиро иқтибос овардааст. Ҳол он ки «шоир зодаи Хуросон 

буда, асосан дар Ироқ фаъолият бурдааст. Ӯ дар охири умри худ ба Исфаҳон 

омада ва ба Сурия шояд, боре ҳам ташриф наоварда бошад» [175,56]. 

Фулхери Шартрӣ зимни тасвири ғасби Байтулмуқаддас иброз доштааст: 

«Дар меҳроби Довуд сари даҳ ҳазор нафар аз танашон ҷудо шуд. Агар шумо он 

ҷо мебудед, қадамҳоятон то буҷулак ғарқаи хуни мақтулон мегашт. Боз чӣ гӯям? 

Ягон нафари онҳо (сарасинҳо) эмин намонд. Онҳо (франкҳо) ба занону кӯдакон 

низ тараҳҳум накарданд» [178,91]. 

Қобили тазаккур аст, ки Т. Эсбриҷ дар «Юришҳои салибдорон»-и худ ҳини 

таҳқиқи юриши аввал, бо такя ба шаҳодати сарбозони аврупоӣ, манзараҳои 

даҳшатноки шабеҳро тарсим сохтааст. Қатъи назар аз ин,Т. Эсбриҷ низ 

ҷонибдори он мебошад, ки ҳам муаррихони асримиёнагии араб, ҳам 

солноманависони аврупоӣ, ҳам худи шоҳидону иштирокчиёни он воқеаҳо ба 

муболиға роҳ додаанд ва шумори қурбониёни Байтулмуқаддас шояд аз се ҳазор 

афзун набошад [164,144]. 

Тавре омӯзиши асарҳои номбаршуда маълум намуд, муҳаққиқони аврупоӣ 

бо дарки аҳаммият таърихии қасидаи «Ал-Қудс»-и Абумузаффари Абевардӣ 

пайваста баҳри таҳлилу бозтоби он кӯшиш ба харҷ медоданд. Дар баробари ин, 
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пажуҳишгарону мутарҷимон оид ба арзиши адабии қасида низ таҳқиқи назаррас 

анҷом додаанд. 

Қадимтарин асар бо забони аврупоӣ, ки дар он ба тарҷумаи қасидаи «Ал-

Қудс» мувоҷеҳ мегардем, «Назми арабӣ барои хонандагони англис» мебошад, ки 

бо эҳтимоми В. А. Клаустон соли 1880 дар Глазгоу ба табъ расидааст. Дар 

муқаддима муаллифдар хусуси муҳтавои маҷмуа ҳадс зада, тавзеҳ медиҳад, ки 

дар он тарҷумаи муаллақаҳо ва намунаҳо аз мунтахаби назми арабизабон 

гирдоварӣ гаштаанд. Тарҷумаи манзумаҳо ва қасидаҳо аз ҷониби ховаршиносони 

забардаст В. Ҷоунс, П. Ҳамилтон, Ҷ. В. Редҳаус ва Ҷ. Д. Карлайл сурат гирифта, 

ҳамасрони мутарҷимон ба маҳсули қалами онҳо баҳои баланд додаанд. Тарҷумаи 

қасидаи «Ал-Қудс»-ро Ҷ. Д. Карлайл ба анҷом расонида, он аввалин маротиба 

соли 1796, баъдан соли 1810 дар асари ӯ таҳти унвони «Намунаҳои назми арабӣ» 

дар шумори ашъори Иброҳим ибни Адҳам, Антара, Сайфуддавла, Туғроӣ ва 

дигарон оварда шудааст. В. А. Клаустон мегӯяд, ки тарҷумаи Ҷ. Д. Карлайл «на 

тарҷума, балки, бино ба эътирофи умум, нақл ба назми англисӣ» мебошад [169, 

148]. Дар ҳақиқат, тарҷумаи бадеии қасидаи «Ал-Қудс» танҳо дар асари 

фавқуззикр ба мушоҳида расид. Шоистаи таъкид аст, ки тарҷумаи Ҷ. Д. Карлайл 

аз сиву ду мисраъ фароҳам омадааст, дар ҳоле ки қасидаи мазкур аз бисту ду 

мисраъ иборат мебошад. Унвони қасида низ тағйир дода шуда, «Дар забти 

Байтулмуқаддас» номгузорӣ гаштааст [169, 148].  

Низар Ҳермес тарҷумаи бадеии бисту як мисраи қасидаи маъруфро дар 

асари худ «Аврупоиён дар адабиёту маданияти асримиёнагии араб» ҷой додааст 

[173,157].  

Муҳаққиқони эронӣ Ҳасан Додхоҳ ва Ризо Чалибӣ дар мақолаи пажуҳишии 

худ таҳти унвони «Бозтоби чангҳои салибӣ дар сурудаҳои арабӣ» тарҷумаи даҳ 

мисраи қасидаи «Ал-Қудс»-ро манзур доштаанд [140,188].  

Тарҷумаҳои қасидаи «Ал-Қудс» таҷассумгари ҳунари баланди 

Абумузаффари Абевардӣ ва аҳаммияти калони қасидаи мазкур буда, инчунин 

таваҷҷуҳи беандозаи олимону донишмандони Ғарбу Шарқро ба эҷодиёти шоир 

мунъакис месозанд. 
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3.4.3. Панду андарз 

Мавзуи панду андарз дар эҷодиёти Абевардӣ ҷойгоҳи вижа дорад. Дар 

баъзе ҳолатҳо шоир қасидаҳои мадҳии худро бо андешаҳои панду ахлоқӣ шуруъ 

намудааст. Афкори андарзии Абевардӣ бештар барои исбот намудани маъниҳои 

қудратмандӣ ва инъикоси тавонмандии ҳарбӣ истифода шудаанд. Ҳамин 

хусусият дар мадҳи баъзе вазирони замон низ дида мешавад, вале дар ин навъ 

барҷастатар зуҳур мекунад. Ба андешаи шоир касе, ки устувориро аз даст 

медиҳад, оқибат гирифтори надомату пушаймонӣ мешавад. Абевардӣ бо 

истифода аз санъати киноя менависад, ки чун касе шамшерҳоро бо хун 

мегирёнад, аз музаффарият хушнуд мегардад: 

 دما واستضحَك النَّصَر من أبكى السُّيوفَ َمْن أَْغفََل الَحْزَم أَْدَمى َكفَّهُ نَدَما 

أُي يدرُك ما يعيى الحساُم بهِ  ماُن بذيِل الفتنِة التثما  فالرَّ  إذا الزَّ

 هاَب العدا غمراِت الموِت إذ بصروا بِاألُْسِد تَْنِزُل ِمْن ُسْمِر القَنا أََجما

 تسماَوالَخيُل عابِسةٌ يَْعتادُها َمَرٌح إذا امتطاها نظاُم الد يِن مب

[Касе, ки аз дурандешӣ дар ғафлат монд, бо надомат кафи дастонашро 

хуншор кард ва касе, ки шамшери ӯ хуни бисёр рехт, аз нусрат хушнудӣ хостааст. 

 Ақлу хирад дарк мекунад, ки шамшер аз чӣ нотавон гардида, чун замона 

худро бо домани фитна пӯшонидааст. 

 Аз азоби марг душманон ба ҳарос омаданд, вақте фуруд омадани шеронро 

аз ҷангали найза бидиданд][8, 1, 392]. 

Абевардӣ панд медиҳад, ки мард бояд ба чизи мавҷуда қаноат карданро 

омӯзад ва ба ҳирсу тамаъкорӣ дода нашавад. Шоир дар байти зерин барои 

таҷассуми қаноатпешагӣ мақоли маъруфи «На байзои Хусраву на сафрои 

Қорун»-ро истифода намудааст, ки байзо ба маънии нуқра ва сафро ба маънии 

тилло омадаанд: 

 َشفافَةٌ ِمْن ِغنَى في األَمِن ُمْجِزيَةٌ والِحْرُص لَْيَس على ِعْرض  بَِمأَُمونِ 

 فجأشي ال يقلقهُ بَْيضاُء ِكْسَرى َوال َصْفراُء قارونِ  وقْد قنعتُ 

 [Боқимондаи сарват дар амни кофӣ қарор дорад, ҳирс бошад, ба шараф 

хатар эҷод мекунад. 
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Ман ба ҳадде қаноат кардам, ки иродаи маро на нуқраи Хусраву на тиллои 

Қорун халалдор намесозад][8, 2, 15]. 

 Абевардӣ умри худро бештар дар сафар гузаронидааст. Бинобар ин, дар 

баробари панду андарз дар эҷодиёти шоир шеъри ҳанин низ дар мисоли изҳори 

пазмонӣ аз ватани аҷдодӣ ва наздикону пайвандон мавқеи муҳимро касб 

намудааст. Ба андешаи муҳаққиқи тоҷик Марҳабо Раҷабова, васфи ватан ва 

пазмонию дарди фироқ аз он ба эҷодиёти бисёре аз шоирони арабизабони 

эрониасл хос мебошад, зеро бештари онҳо бо ҳадафи таҳсили илм ва баъдан 

барои фаъолият дар марказҳои асосии илму адаб умри хешро дар ғарибӣ ва дурӣ 

аз ватани аҷдодӣ сипарӣ менамуданд [112, 107]. Дар ашъори Абевардӣ низ ҳамин 

мавзуъ равшан ба мушоҳида мерасад ва байти зерин намунаи чунин ашъори шоир 

мебошад: 

ُم دَْرء قَْول  يَُجوب األَْرَض بالعَنَِق الَحثِيثِ  ِ  َو أَْفَصُح َمْن يُقَو 

 [Шахсе, ки забони ӯ фасеҳ аст, нуқси суханро ислоҳ менамояд ва ба ақсои 

олам сафари пурсамар мекунад][8, 2, 53]. 

Дар байти зерин шоир ба сафарҳои зиёди худаш дар кишварҳои бузург 

ишора намудааст: 

 و ما َعِلَمْت أَن ِي ألْمر  أَُروُمهُ أَطوُف َوراِجي هللاِ ليَس يَخيبُ 

[Надонист, ки ман баҳри кори хостаам давр мезанам ва касе, ки умед аз 

Худо дорад, ноком намегардад] [8, 2, 22].  

Шоир дар ғурбат перомуни пазмониаш нисбати дӯстдоштаи худ ва 

ҷароҳати дар қалби худ аз муҳаббат ҳосилкардааш сухан мекунад. Шоир пилки 

чашмони худро захмгин, қалбашро саршор аз муҳаббат, сиришки дидагонашро, 

ҳар гоҳ ки барқ дурахшад ва ё насиме вазад, аз шавқи муҳаббат ва ишқи маҳбуба 

резон тасвир намудааст. Мавзуи пазмонӣ аз ёру диёр дар эҷодиёти шоир дар 

пайвастагӣ ба мавзуишиква баён гардидааст. Шоир шикваро ягона василаи 

изҳори дарди дили худ дар ғарибӣ қарор додааст. Ҳамин маънӣ дар шеъри зерини 

шоир дар боризтарин шакл таҷассум гардидааст [8, 2, 35]: 

قادُ قَريحُ      فُؤادٌ دَنا ِمْنهُ الغَراُم َجريحُ   َوَجْفٌن نَأَى َعْنهُ الرُّ

ي     فَِلْلَوْخِد قَْلبِي َو الَمداِمُع لْلبُكا   حُ إذا الَح بَْرٌق أْو تَنَفََّس ر 
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 َو إن ِي بِِه لوال الَهَوى لََشحيحُ      أَُكل ُِف َعْينِي أَْن تَُجودَ بِمائِها

 َو َهْل في العاِذليَن نَصيحُ       َو يَْعذُلُني ِخل ِي َو يَْزُعُم أَنَّهُ نَصيحٌ 

[Диле, ки меҳр ба он наздик мешавад, маҷруҳ аст ва чашме, ки хоб аз он 

дур мешавад, захмист. 

 Пас, агар барқ дурахшад ё шамол вазад (манзур дидани рухи ёр, ё пайдо 

кардани шамимаи ӯ) дилам аз ғаму андӯҳ ашк мерезад. 

 Ман намегузорам то чашмонамсиришки фаровон бирезанд, зеро агар 

муҳаббат набошад, ман ба рехтани ашк бағоят хасисам. 

 Дӯстам маро сарзаниш мекунад ва даъво дорад, ки ӯ ба ман содиқ аст, 

аммо магар маломаткунандагон самимиянд?]. 

Абевардӣ ҳамеша ҳақиқатгӯву ҳақиқатҷӯ, такягоҳи дӯстон, бадбини 

риёкориву нифоқи сиёсӣ буд. Ӯ мардумро аз рӯи эътиқоди худ ба самимияту 

поквиҷдонӣ, хислатҳои шоистаи инсони комил ҳидоят мекард. Аммо, 

мутаассифона, дар ҳаёти худ шоир ба бисёр риёкориву ваъдахилофиҳои атрофиён 

рӯ ба рӯ шуда, аз ин изҳори нигаронӣ мекард.  

Бисёр нафароне буданд, ки дар зиндагӣ бузургӣ ва поктинативу самимияти 

ӯро қадр накарда, ба ӯ мукофоти бад медоданд. Ҳамзамон, бо рафтори норавои 

худ ба ӯ монеа эҷод мекарданду нуқтаи заъфашро фаҳмида, мавриди таъна қарор 

медоданд. Ба дарки маънии муносибати онҳо Абевардӣ баьди таҷрибаҳои зиёде 

боварӣ ҳосил кард. Аз ошкор гардидани ин нукта дилаш маҷруҳ, орзуҳояш 

барбод ва умедҳояш канда шуданд.  

Аммо, новобаста ба ҳамаи ин муносибатҳои разилонаи душманонаш, 

Абевардӣ дар илму маорифи замони худ ҷойгоҳи волоеро соҳиб гашта буд, ки ин 

муҳассанот на ба ҳар донишманд даст медод. Дар робита ба масъалаи мазкур 

Ёқути Ҳамавӣ чунин изҳори назар кардааст: «Новобаста ба ҳамаи он шикоятҳое, 

ки Абевардӣ дар ашъори хеш аз замона кардааст, ӯ дар назди султонҳои Хуросон 

ва вазирони онҳо, хулафои Аббосӣ ва амирони онҳо манзилати бузургеро ҳосил 

намудааст, ки ин шоистагӣ ба Мутанаббӣ ва Ибни Ҳонӣ низ ба ин андоза муяссар 

нагаштааст» [68, 5, 2374]. 
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3.4.4. Шиквоия 

Дар ашъори Абумузаффари Абевардӣ шиква ба гуна ва тарзҳои мухталиф, 

аз қабили изҳори норизогӣ аз замона, ифодаи ғаму андӯҳ аз фироқи ёр, шикоят аз 

шароити иҷтимоӣ ва бевафоии дӯст дар тиҳидастӣ ба мушоҳида мерасад. Шоир 

шикваро ҳамчун василаи хеле муассир барои ифодаи фикр ва ҳунари шоирӣ ба 

кор бурда, тавассути он тавонистааст муҳаббати хоссу омро ба даст оварад. 

Шоистаи таъкид аст, ки ашъори шикоятӣ шеваву услуби вижаи шоирро инъикос 

карда, аз маҳорату малакаи беҳамтои ӯ шаҳодат медиҳад. Ҳамчунин, он барои 

муайян намудани хислатҳои шоир ва шахсияту зиндагии ӯ ҳамчун манбаи 

боэътимод хидмат менамояд. 

Эҳсосоти қалби саршор аз алам, шикоят аз зулму бераҳмии замон дар 

байтҳои зерини шоир равшан ифода шудааст: 

ماِن تَُهونتَنَكََّر لي   دَْهري َولَْم يَْدِر أَنَّنِيأَِعزُّ َوأَْحداُث الزَّ

ْبَر َكْيَف يَكونُفََظلَّ يُريني الَخْطَب َكْيَف اْعتداؤهُ   َوبِتُّ أُِريِه الصَّ

[Дунё ба ман рӯи хуш нишон надод, вале надонист, ки ман аз он болотарам 

ва ҳаводиси рӯзгор дар назарам ҳеҷ аст. 

Дунё ҳамеша ба ман душманӣ ва мусибат нишон медиҳад, ки он чӣ 

душманӣ ва мусибатест! Ман ҳам ба ӯ ҳамеша аз шикебоӣ ва сабрам нишон 

медиҳам][36, 236]. 

Дар байтҳои мазкур иродаи қавии шоир дар муборизаи ӯ алайҳи 

ноадолатиҳо, ноумедиҳои даҳр ва ифтихори ӯ аз сабру таҳаммули худ, ки дар 

натиҷаи он бар мушкилот ғолиб баромад, инъикос гардидааст: 

 إِلَيَّ بإِْحدى الُمْعِضلِت القَواِصم أَروُم العُل َوالدَّْهُر يُزِجي ُخطوبَهُ 

 اِصمِ َوأُْعِرُض َعْن بَيضاَء َري ا الَمع    َوتَْصَحبُني َسْمراُء َظْمأَى لَدى الَوَغى

دى َوَمْن َطلََب العَْلياَء لَمْ    الغَلِصمِ فَِمْن دوِن ما يَْبِغيِه َحزُّ         يََخِف الرَّ

[Ман дар талаби мақоми баланд ҳастам ва рӯзгор бошад, гирудорҳои 

сангини худро бо роҳи ноҳамвору гузарнопазир самти ман меандозад. 

Ҳангоми разм сиёҳпӯсти ташналаб маро ҳамроҳӣ менамояд ва ман зи 

сафедпӯсти дастғафс рӯй метобам. 
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Касе, ки талабгори мақоми баланд аст, аз марг намеҳаросад, зеро то 

расидани мақсуд қатъи ҳалқум аст][36, 328]. 

Шикоят аз ҳосидон низ дар ашъори Абевардӣ ҷойгоҳи махсус дорад. Дар 

доираи илмию адабӣ низ шахсиятҳое буданд, ки аз рӯи рашку ҳасад ба дарёи 

бекарони илму маърифати Абевардӣ кинаварзӣ намуда, аз пасаш ӯро сиёҳ 

мекарданд. Фузун бар ин, аз рӯи бадбиниву бадандешӣ пеши султонҳои замон 

ӯро бадном мекарданд, ки боиси малулии хотири шоир мегардид. Дар шеъри зайл 

нуктаи мазкур хеле барҷаста ба силки тасвир кашида шудааст: 

 ُسْؤدَدا  َعْودا  له أَثٌَر َعلَْينا بَي ِنُ    َرِغَم األَراِذُل إِْذ َوِرثْنا

 َخِشٌن َوِعْطِفي في السَّماَحِة لَي ِنُ    َوتَيَقَّنوا أَن ي إذا اْشتََجَر القَنا 

  باعي فَذاَك لَدَيَّ َرْغٌم َهي ِنَوإذا ُهُم َرِغُموا َوقَْد بََسَط العُل

[Фурӯмоягон ба хок яксон гарданд, ки ҳоло сарвариро ба мерос гирифтаем. 

Бигзор, ки давлат ба онҳо бозгардад, зеро таъсири он бар мо назаррас нест. 

Ман онам, ки ҳангоми разм дуруштам ва дар саховат майлу рағбатдорам.  

Чун онҳо хору залил гаштанд, баландии манзилат дасти маро дароз кардаст, 

ки ин наздамаз хорие бешнест][36, 354-359]. 

Дар порчаи фавқуззикр шоир аз манзилати бадхоҳонаш, ки дар вуҷудашон 

оташи нафрат, буғзу адоват аланга мезанад, бо фахр ва ҳавобаландӣ сухан 

мекунад. Аз нигоҳи аввал дар ин мисраъҳо осоре аз шиква ба назар намерасад, 

лекин таҳқиқи мӯшикофонаи шеър исбот месозад, ки муаллифи он аз 

пастфитратӣ ва тинати нопоки ҳасудхӯрон шикоят мекунад. 

Дар ашъори шиквоии шоир, ҳамчунин, шикоят аз ноустуворӣ ва хароб 

гардидани манзилаш ба мушоҳида мерасад: 

ا تََسنََّم أَعلهُ َهوى بِفَتى    يََطب ُِق األَرَض تيها  َو السَّماَء َمعا   لَم 

 عالَم يَستَِطع َحملَها السَّقُف الَّذي ُرفِ    َو َكيَف يَحِمُل َسقُف ِمثلُهُ ِهَمما  

 َضعالَو لَم أَِطل باَعهُ بالفَضِل ال تَّ    َوّللَاُ دافََع َعن ِي إِْذ َرأَى َشَرفا  

 [Чун ишқаш ба ҷавоне зиёдтар гашт, дар замину осмон саргардон шуд. 

 Ва чӣ гуна сақф (бом)-е ба мисли ӯ ҳимматеро бардошта метавонад, дар 

ҳоле ки осмонҳо аз бардоштани он оҷиз мондаанд. 
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Ва Худочун дар ман шарафе дид, ҳимоят кард. Агар ман онро бо фазл ба 

дарозо намекашидам, хор мегардид][8, 2, 133]. 

Хулоса, аз баррасии марсияҳои Абевардӣ метавон ба бардоштҳои зерин 

расид: 

1. Ҳарчанд теъдоди қасидаҳои ба ин мавзуъ бахшидаи шоир кам ҳастанд, бо 

ин ҳама онҳо бо хусусиятҳои хосси худ аз марсияҳои шоирони ҳамзамонаш 

тафовут доранд. Ӯ тибқи анъанаҳои марсум дар замонаш қасидаю қитъаҳои 

марсиявие дорад, ки ба ашхоси ҷудогона ва ба шаклу тарзи суннатӣ суруда 

шудаанд.  

2. Дар баробари ин навовариҳо ҳам дорад, ки дар рисо ё барафтода шудани 

як шаҳр шеър месарояд. Ин анъана омили шуҳрати бештар пайдо кардани шеъру 

шахсияти Абевардӣ гардид. Абевардӣ дар ин навъ ашъор қасидаи «Ал-Қудс»-ро 

сурудааст, ки аҳаммияти калони адабию таърихиро доро мебошад. 

3. Мавзуъҳои панду андарз ва шиква дар эҷодиёти Абевардӣ ҷойгоҳи вижа 

доранд. Дар баъзе ҳолатҳо шоир қасидаҳои мадҳии худро бо андешаҳои панду 

ахлоқӣ шуруъ намудааст, ки дар шеъри арабӣ усули наве буд. Аммо худи андарз 

реша дар ҷаҳонбинии аксар шуаро дошт. 

4. Мавзуишиква дар эҷодиёти Абумузаффари Абевардӣ хусусияти хос 

пайдо намуда, аз ахлоқи ҳамида, сиришти поки маънавӣ ва ҳақиқатбинию 

ҳақиқатнигории шоир сарчашма мегирад. Аз ин хотир, дар заминаи ашъори 

шиквасамимияти саршори шоир аз муҳаббат нисбат ба аҳли замон ва инсондӯстӣ 

равшан ба зуҳур омадааст. 

 

3.5. Бозтоби муҳити фарҳангии Эронзамин ва корбурди вожаҳои форсӣ-

тоҷикӣ дар эҷодиёти Абумузаффари Абевардӣ 

 

Дар эҷодиёти шоирони арабизабони Эронзамини асрҳои XI ва XII таъсири 

қасидаҳои суннатии назми классикии араб равшан ба мушоҳида мерасад, зеро 

риояти ин суннатҳо як ҷузъи муҳимми маданияти қасидасароии арабӣ ва 

адабиёти арабизабон ба шумор меомад. Пас, ҳар шоире, ки мехост дар ҳавзаҳои 
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шеъри арабизабон соҳиби манзилат ва эътибор гардад, бидуни ихтиёр мебоист бо 

пайроҳаи шоирони қадимаи араб дохил шавад ва аз суннату анъанаи онон 

истиқбол намояд. Аз ин сабаб, дар қасоиди шоирони арабизабони давраи мавриди 

назар низ таъсири суннатҳои қасидасароии гузаштаи арабӣ зиёд ба назар мерасад 

ва ин амр то андозае табиӣ ҳам мебошад. Аммо, дар баробари ин, шеъри 

арабизабони ҳавзаҳои Эронзамин бо хусусиятҳои хосси худ аз шеъри суннатии 

араб фарқият дошт. Ба андешаи муҳаққиқи тоҷик М. Раҷабова ин вижагиҳои 

шеъри арабизабони ҳавзаҳои Эронзамин, аз як тараф, ба офарандагони он 

робитаи қавӣ дошт, зеро онҳо дар баробари табаҳҳурашон дар забон ва суннатҳои 

шеъри арабӣ, парвардаи фарҳангу тамаддуни форсӣ-тоҷикӣ буданд ва суннатҳои 

ин фарҳангу тамаддунниз ҷузъе аз маърифати адабии онҳо маҳсуб мешуд. 

Сониян, шеъри арабизабони давраи таҳқиқ зодаи муҳити тамаддун ва фарҳанги 

шаҳрнишинии Эронзамин буд ва ин амр ба ашёи тасвир ва тавсифи шеър таъсири 

мустақим мегузошт. Аён аст, ки дар муҳити шаҳр ва фазои тамаддуни шаҳрӣ 

тасвири бодияи араб, тавсифи ваҳшу туюр ва рустаниҳои биёбон, ки аз суннатҳои 

қасидаи арабӣ маҳсуб мешуданд, бо воқеияти эҷоди бадеӣ ва мояҳои илҳоми 

шоирон таноқуз доштанд.Барои рафъи ин таноқузшоирони арабизабони давр 

талош карданд, ки дар баробари риояти руҳи умумии суннатҳои қасидасароии 

арабӣ, ба шеъри худ мазмун ва оҳангҳои нав ворид кунанд, то сурудаҳои онҳо ба 

завқи зебоипарастӣ ва суннатҳои фарҳангу тамаддуни мардуми Эронзамин 

мувофиқат намояд [112, 311].  

Натиҷаи чунин талошҳои шоирони арабизабони эрониасл бештар дар 

ашъори васфия равшан таҷассум гардидааст. Бо таъсирпазирӣ аз суннатҳои 

васфияҳои назми форсӣ-тоҷикӣ ваилҳом аз табиати зебову нотакрори диёри худ, 

шоирон ба васфи боғу бустонҳои сарсабз, гулҳои шукуфон ва раёҳини пурнакҳат, 

боридани борону вазидани насим дар фасли зебои баҳор рӯй оварданд [112, 312]. 

Васфи табиат ва фасли зебои баҳор яке аз мавзуоти суннатии назми форсӣ-

тоҷикӣ низ ба шумор меравад ва аз эҷодиёти Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ маншаъ 

мегирад. Дар эҷодиёти шоирони форсу тоҷики садаҳои асрҳои XI ва XII низ ин 

мавзуъ ҷойгоҳи хос дорад. Мисоли равшани он байтҳои зерини Хоқонии 
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Шарвонӣ мебошанд, ки дар он шоир зебоии табиати афсункори фасли баҳорро 

ҳунармандона ва бо бадеиёти хос ба силки тасвир кашидааст: 

Омад баҳору бахт, ки ишратфизо шавад, 

Аз ҳар тараф ҳазор гули бахт во шавад. 

Гулшан шавад нишемани султони навбаҳор, 

Чун баҳри шоҳ тахти мурассаъ бино шавад. 

Кони зару ҷавоҳир баҳри дурру гуҳар 

Шуд ҷамъ, то нишемани баҳри сахо шавад. 

Баргаш зумуррад асту гулаш лаъли обдор, 

Гулзор тахти шаҳ, ки бар оби бақо шавад[65, 786]. 

Бо таъсирпазирӣ аз ин мавзуисуннатии адабиёти форсӣ-тоҷикӣ дар 

баробари дигар шоирони арабизабони ҳамрӯзгори худ Абумузаффари Абевардӣ 

низ зимни насиби қасидаҳо баҳорияҳои зебо сурудааст. Чунончи, баҳорияи 

зерини шоир таҷассумгари хушнудии ӯ аз омадани фасли баҳор мебошад. Дар он 

Абевардӣ ба бедории табиат дар баҳорон бо чашми шоирона нигариста ва бо 

истифодаи ҳунармандонаи ташбеҳу истиора зебогии ин фаслро пеши назар 

таҷассум намудааст: 

ُموَ  كائُِب ُحوَّ مُ    الِوردُ يَبِسُم والرَّ  السَّْيُف يَْلَمُع والصَّدى يَتََضرَّ

 فَاْحتَمىبَِشبا أَِسنَّتِِه الغَديُر الُمْفعَمُ   بَِخَل الغَيُوُر بَِماِء ِلينَةَ 

بيُع  وُض أَلبََسهُ الرَّ  وشائعا ُعنَي السَّماُك بَِوشيِها والِمرزمُ  والرَّ

ها يَتََكلَّمُ   تُثْني ُرباهُ َعلى الغََمامِ   إذا َغداعافي النَّسيِم بِسر ِ

باَوَخل الَحماُم بَِشْجِوِه يَتََرنَّمُ   َحيُث الغُصوُن َهفا بِها َولُع الصَّ

[Обхӯра пури об шаваду шутурони ташна дар он ҷамъ оянд ва шамшер 

дурахш мезанаду ташнагӣшадидтар мешавад. 

Ғаюр ба оби гуворои Лина (номи мавзеъе дарНаҷд) бухл меварзаду ҳавзи 

пурробо нӯги найзаҳояш ҳимоя мекунад. 

Баҳор гулҳои рангорангро қабои боғ гардонида, ситораи Симок (ситораест 

бузург дар рӯба рӯи Банот-ун-наъш, наздики он ду ситораи дигаре ҷойгиранд, ки 

онҳоро «Ромеҳ» ё «Найзаи Симок» гӯянд - П. Р.) ва Мизрам (номи ситорае дар 

чапи Ҷаббор) ба нақшу нигори он чашм дӯхтаанд. 



134 
 

Таллу теппаҳо саҳаргоҳон ба абри гузар сано мехонанд ва насими форам ба 

рози худ лаб во менамояд. 

Дар он ҷо шохи дарахтон бо вазидани боди сабо ба ҷунбиш меоянд ва 

кабӯтарон оид ба андӯҳашон тарона мехонанд] [8, 1, 52]. 

Абевардӣ зимни тасвири табиати фасли баҳор бо накҳати гулу сабзаҳо 

атрафшон гардидани боғу бӯстонҳоро ҳунармандона таҷассум менамояд ва бо ин 

оҳанги руҳпарвар айёми баҳоронро ба ҷилва меоварад: 

بيع ُرَوْيَحةٌ َسْجواءُ    َوَشمائِل  َرقَّْت َكما َخَطرْت َعلى  َزَهِر الرَّ

ْوَضةُ الغَنَّ َكأَنَّمانُِشَرْت َعلَيها      َعِطَرْت بِِه األَْرُض الفََضاءُ   اءُ الرَّ

 يَحْبو لَدَيِه ، َوِديَمةٌ َوْطفاءُ      ال زاَل يَْنَضُح قَْبَرهُ دَُم قاِرح  

 بَلقاُء تَْمَرُح َحولَها األَفلءُ     َوالبَْرُق يَْختَِلُس الَوميَض َكأَنَّهُ 

 األَنواءُ َوبََكْت َعلَْيِه َشْجَوها       َجرَّ النَّسيُم بِِه فُضوَل ِعطافِهِ 

[Ва хӯи нафис дилрабо гардид, чуноне ки насими сабук ба гули баҳорон 

мевазад. 

Аз бӯи он фазои замин пурнакҳат гардида, гӯё ки тамоми рӯи замин 

бустоне пурнакҳатест, ки булбулони он дар нағмасроиянд. 

То ҳол хун аз захмҳо ва борони фаровон ба обпошии оромгоҳи ӯ меоянд. 

Ва барқҷилвагарӣ менамояд, ки гӯё паррандаи холдорест ва тойчаҳо дар 

атрофи он шодиву хурсандӣ мекунанд. 

Насим боқии шамолаконро биёвард ва боронҳо дар андӯҳи ӯгиря карданд] 

[8, 1, 123]. 

Яке аз беҳтарин ташбибҳои ба мавзуи баҳору табиат бахшидаи Абевардӣ 

баҳорияи зерин аст, ки манзараи табиати баҳориро дар он зинда тасвир мекунад. 

Шоир ҳама вижагиҳои табиати баҳорро бо рангубори пур аз тарокум тоза ба 

риштаи тасвир мекашад. Асоси ин васф ба пояи санъатҳои истиораву ташбеҳ 

устувор гардида, шоир бо ёрии онҳо зебоӣ ва барҷастагии табиати баҳорро ба 

намоиш гузошта, тавоноии худродар ҳунари тасвирофаринӣ нишон медиҳад: 

بيُع عليَك ِمْن أَنواِرِهَحْليا  تََوشََّحهُ ثَراَك العاِطلُ   َخلََع الرَّ

ٌجَوال وُض في أَفوافِِه ُمتَبَرَّ ْهُر في ُحلَِل السَّحائِِب رافِلُ َوالرَّ  زَّ

 َوَغنِيَت في ِحْجِر الَحيَا ُمْستَْرَضعا يَْغذوَك واِشُل َطلَِّه والوابِلُ 
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 لكْن لَياليِه لَدَيَك قَلئِلُ  كانت أيادي الدَّهِر فيَك َكثيَرة  

[Баҳри оро додани хоки безинати ту баҳор аз шукуфаҳои худ ба ту ороише 

пӯшонид. 

Ва боғ дар қабояш худнамоӣ мекунаду гул дар перояи абрҳо мехиромад. 

Ту чу тифле дар домани борон боқӣ мондӣ, ки қатраҳои резаю бузурги он 

ғизоят медиҳад. 

Агарчанде аз айёми висол бархурдор шудаӣ, аммо сахои рӯзгор нисбат ба 

мо ҷиҳати анҷом додани хостаҳоямон басо зиёд аст] [8, 1, 170]. 

Дар назми арабизабони давр вобаста ба фасли баҳор ва табиати нотакрори 

онтасвири гулу растаниҳои мухталиф низ ҷойгоҳи махсус дорад. Лозим ба таъкид 

аст, ки парастиш ва васфигулу раёҳин ба фарҳангу тамаддуни Эронзамин аз 

қадимулайём хос буд ва ба назми араб таъсир карда, муҷиби сифатан тағйир 

ёфтани он гардид. Донишманди тоҷик Низомиддин Зоҳидӣ дар робита ба ин 

мавзуъ чунин изҳори назар мекунад: «Дар радифи ин оҳангҳо (оҳанги 

васфияиҳои садаҳои VIII-IX –П. Р.) мавқеи асосиро мавзуоти марбут ба фасли 

баҳор – нигориши манзараҳои табиат, васфи зебоии боғу роғ, сифати гулҳо ва 

ғайра ишғол мекунанд» [95, 100]. 

Тасвири гулу раёҳин дар эҷодиёти Абевардӣ низ мақоми вижа касб 

намудааст.Абевардӣ дар баробари васфи дарахту гулҳои вижаи дашту биёбонҳо 

ба тараннуми гулу раёҳини боғу бустонҳо низ пардохтааст, ки онҳо ҷузъе аз 

суннатҳои адабиёти форсӣ-тоҷикӣ маҳсуб меёбанд. Аз ҷумла, корбурди вожаи 

наргис дар шакли муарраби он «нарҷис» ба касрат мушоҳида карда мешавад. Дар 

байти зерин зебогии рухсораи маҳбуба ба наргис шабоҳат дода шудааст: 

 فقلُت لها كف ِي وغاِك فأعرضتَْوفي َخِد ها َوْردٌ يَُطلُّ بِنَْرِجِس 

[Ман ба ӯгуфтам: «Аз ҷанг худдорӣ намо!» Вай аз ман рӯй тофту ашкҳои 

лолагунаш ҷорӣ мешуд][8, 1, 279]. 

Шоистаи зикр аст, ки дар назми тоисломии араб вожаи «вард» ба маънои 

садбарг дар тавсифи маҳосини ҷисмонии маъшуқа қариб тамоман истифода 

нашуда, он мақоми муҳимро асосан баъд аз шеъри Абунувос пайдо мекунад [95, 
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76]. Дар байти зерин Абевардӣ рухсораи маъшуқаро ба гули садбарг, нигоҳашро 

ба наргис ва дандонҳояшро ба марворид ташбеҳ додааст: 

َضهُ  -فَالطَّرُف   نَْرِجٌسَوالَخدُّ َوْردٌ ، َوالثُّغوُر األَقاحْ  –إْن َمرَّ

[Пас чашм (чун ӯро бемордорӣ намояд) наргис, рухсора садбарг ва 

дандонҳояш гули марворидак][8,1, 310]. 

Дар байти зерин низ нигоҳи маъшуқа ба наргис ташбеҳ меёбад: 

يَحاُر فيها الدَّمُع ِمْن َصْوِب الحيَا  وقد َرنا نَْرِجُسهُ بُِمْقلَة 

[Ӯ бо наргисе назар кард, ки сиришк дар он аз ҳаё ҳалқа мезад] [8,1, 482]. 

Шоирони арабизабони ҳамзамони Абевардӣ дар баъзе аз ашъори худ 

суннатҳои назми арабӣ ва форсӣ-тоҷикиро ба ҳам омезиш дода, дар баробари 

изҳори мафтунӣ аз табиати биёбон ва маъшуқаи бадавӣ, ҳамчунин зебоии 

нотакрори боғу бустонҳо, шукуфтани дарахтони мевадиҳанда, ташбеҳҳои 

барҷастаи маъшуқаҳоро ба гулҳои наргису нилуфару садбарг дар руҳияи эронӣ ба 

тасвир кашидаанд ва бо ин васила ин суннатҳои ду адабиётро ба ҳам пайвастаанд 

[112, 315]. 

 Ҳамин вижагиро дар насиби қасидаи зерини Абевардӣ ба мушоҳида 

гирифтан имкон дорад. Шоир ҳусни духтари қабила – Ҳиндро васф намуда, дар 

чеҳраи ӯ манзараи гулистон, бишкуфтани гулҳои садбарги тару тоза, накҳати 

хуши боғзоронро дарёфтааст. Чунончи: 

ضابِها  قَْبَل تَْصريحِ الفُؤاِد َعِن الَوْجدِ    َخليليَّ إْن َعلَّْلتُماني فَعَر ِ

ياحِ ، وال بَداَسنا باِرق  ، إال  َطربُت إلى ِهْند فما َهتَّ ُعْلويُّ   الر ِ

 ْندِ إِليها ، ُكموَن الناِر في َطَرِف الز ِ    وقد َكَمنَْت في القَْلِب ِمنَّي َصبابَةٌ 

 ا َعْهديإِذا  ال َرعى العَْلياَء إِْن ُخْنتُه   أَأَْنقُُض َعْهدَ الماِلِكيَِّة بِالل ِوى

 لِغمدِ َويَْلَمُع َحدُّ السَّْيِف ِمْن َخلَِل ا   ف  يَْهتفاِن بيَوأَغِدُر َوابنا ِخْندِ 

 دَعاني إليها األَريَحيُّ أَبو َسْعدِ    َولَْو لَْم يَُكْن فيَّ الَوفاُء َسِجيَّة  

ة    دِ ناجي ِغراَر السَّيِف في َطلَِب الَجمْ      فَتى  يَْفتَري َشأَْو الَمعالي بِِهمَّ

ْت بِها األَنواُء حاِشيةَ البُردِ      بيُع نِظاقَهاوَما َرْوَضةٌ حلَّ الرَّ   َوَجرَّ

 ْندِ ثَنَى ِعْطفَهُ الَحْوذاُن َواْلتَفَّ بِالرَّ   إذا َحدََرْت فيها التُّعمامى ِلثاَمها

 بِأَْطيََب نَْشرا  ِمْن َشمائِِلِه ال تيتَنُمُّ بَِري اها على العَْنبَِر الَوْردِ 
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[Эй дӯстонам, агар дар ман иллатеро пайдо намоед, онро қабл аз он ки дил 

дарёфтаи худро ошкор гардонад, арза доред. 

Ҳамин ки боди болои Наҷд вазад ва равшании озарахш падид ояд, ман ба 

шодмонӣ сӯи Ҳинд шитоб хоҳам кард. 

Дар қалби ман муҳаббате ба ӯнуҳуфта, ки ба сони оташи пинҳони канораи 

оташзана (оҳану санг) мебошад. 

Ман аҳдеро, ки дар Ливо бо Моликия бастаем, намешиканам ва агар 

аҳдамро шикастам, ин хиёнат хоҳад буд, ки аз доираи риояи баланди мақоми 

инсонӣ берун аст. 

Ва даст ба хиёнат мезанаму писарони Хиндиф (зане, ки писаронаш ба 

ӯмансубанд. Онҳо Илёс ибни Музар ва Айлон ибни Музар буда, асли қабилаи 

қурайш ба Хиндифи Музар мерасад – П. Р.) дар ҷустуҷӯи ман мешаванд, дар 

ҳолате, ки теғи шамшерҳояшон аз рахнаҳои ғилоф ҷилва мезанад. 

Ва агар вафодорӣ табъу хӯи ман намебуд, ҷавонмардиву саодатпешагӣ бо 

ҳам маро ба ин кор фаро мехонданд. 

Ҷавоне ғояти баландиҳоро бо ҳиммате пайгирӣ менамояд, ки барои расидан 

ба кӯҳи Ҷамд бо теғи шамшер розгӯӣ мекунад. 

Бустоне, ки ба марзи он баҳор ояд ва бодҳо ба он канораи бурдро (ҷомаи 

фохира, яъне он чи атрофи боғро зинат медиҳад) оварад, 

Вақте ки нобиноӣ дар он пардаашро гузорад, аз ҳавзон (гиёҳе, ки гули зард 

дорад) рӯй гардонида, ба ранд (дарахти кӯчаки хушбӯй, ки аксар барои ороиши 

боғчаҳо кишт мешавад), рӯй меоварад. 

Хушбӯие паҳн мегардад, ки аз хӯи он расонидани бӯи хуши худ ба анбари 

гул аст][ 8, 1, 335]. 

Ривоҷи ашъор дар васфи баҳор,табиат ва гулу раёҳин дар назми 

арабизабони давр ба таҷлили ҷашнҳои қадимаи форсӣ-тоҷикӣ, бахусус, Наврӯз ва 

тараннуми он аз ҷониби шоирони арабизабон алоқаманд буд. Дар ин гуна шеърҳо 

одатан расму одатҳои қадимаи марбут ба иди мазкур тасвир меёфтанд. Суннати 

тараннуми Наврӯз аз ҷониби шоирони арабизабон низ мавриди пайравӣ қарор 

гирифтааст, ки аз авомили бисёр муҳим дар таъсири мутақобилаи ду фарҳанг ба 
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ҳисоб меравад. Дар девони Абевардӣ монанди шоирони ҳамасраш тавсифи иду 

ҷашнҳоимардумии форсҳо-тоҷикон зиёд ба мушоҳида мерасад. Чунончи, дар 

ашъори шоир васфи Наврӯз бо ҳама вижагиҳои он, шукуфоии боғу бӯстонҳо дар 

айёми наврӯзӣ, ки ин ҳама бо фасли баҳор тавъам мебошанд, дида мешаванд. Дар 

байти зерин шоир ба таърихи қадимаи иди Наврӯз дар миёни форсҳо ва таъсири 

он ба халқиятҳои дигар сухан намудааст: 

 إليِه على آثاِرها األَُممُ تَجري  قْد َسنَِّت الفُْرُس ِللنَّيروِز ما َطِفقَت

[Форсиён Наврӯзро ҷорӣ намуданду ибтидо гузоштанд, дигар миллатҳо ба 

онҳо пайравӣ намуданд][8, 1, 500]. 

Ё худ намунаи дигари ашъори наврӯзии Абевардӣ байти зерин мебошад, ки 

дар он манзараи зебои табиати аз нав бедоршуда дар рӯзи Наврӯз ҷилвагар 

гардидааст: 

 عُودِ َوالدَّْهَر َعْذَب الِورِد نَْضَر ال  فَاستَْقبِِل النَّيروَز ، َطلََق الُمْجتَلى

[Наврӯзи чун арӯс зебо, дунёи пур аз чашмаҳои гувороро бо дарахтони 

сабзу хуррам истиқбол намо][8, 1, 331]. 

Ашъори васфии ба Наврӯз, табиати фасли баҳор, айёми гулу лола бахшидаи 

Абевардӣ ҳусни зебои табиат, ҷилваи рангоранги гулу дарахтони боғу бустонҳо, 

накҳати хуши атромез, овозу оҳанг ва маънии ботину зоҳири табиатро ҳангоми 

баҳорон хуб таҷассум кардааст. Ин оҳангҳо ва мазиятҳои ҳунарӣ ба шеъри 

пешини араб, хоссатан қасоиди даврони ҷоҳилия, ки дар назди арабҳо намунаи 

олии шеър ва мояи пайравии шоирони баъдӣ эътироф гардидааст, хос набуд ва 

дар эҷодиёти Абевардӣ дар натиҷаи пайравӣ ба суннатҳои адабу фарҳанги 

Эронзамин зуҳур карданд.  

Пайванди ногусастанӣ ва алоқамандии Абевардӣ бо сарзамини Эронзамин, 

ҳамчунин дар ашъоре, ки ба шаҳрҳои мухталифи он сурудааст, равшан ҳувайдо 

мегардад. Чунончи, шоир дар бештари маврид аз пайванди устувори худ бо 

меҳанаш Куфан сухан мегӯяд ва дуо менамояд, ки дар деҳаи ӯ Куфан борон 

фаровон борад, то ин ки неъмати ин сарзамини файзбор зиёда гардад. Сипас 

Абевардӣ аз насими пурнакҳати деҳаи худ, ки бо вазидани бод бӯи хуши он паҳн 
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мегардад ва сояҳои дарахтони анбӯҳи он биҳишти рӯи замин аст, сухан мекунад, 

ки дар абёти зерин ҳамин маънӣ инъикос гардидааст: 

ب    َسقَى هللاُ َرْملَْي ُكوفََن الغيَث َحافِل   ْرُع ِمْن َجْوِن الرَّ  ابَْيِن َوابلِ بِِه الضَّ

ْت نَسيما  يُْعبُِق التُّْرَب نَْشُرهُ  يحِ بيَن الخمائبها ركضاُت ا     َوفَضَّ  لِ لر ِ

لُّ ألمى تلفَّت  تْإليِه صبا  تعتادهُ باألصائلِ    وال زاَل فيها الظ ِ

اِص الشَّآبيِب تَْحتَمي  بِأَْسَمَر َرق اِص األَنابِيِب ذابِلِ    َمواقُِع َعر 

 إلى المجِد حر ِ البأِس حلو الشَّمائلِ     ويأوي إليها كلُّ أروَع يرتقي

 [Худо регу хоки Куфанро бо борони раҳматаш шодоб гардонад, кош аз 

абрҳои сафеду сиёҳ борони фаровон биборад ва бо он пистонҳои чорворо пур 

созад. 

Насиме аз паси он вазида, хокро хушбӯй гардонад, ки дар он бод аз байни 

гиёҳу бутта ва дарахтони анбӯҳ гузашта, онҳоро ба ҷунбиш оварад. 

Ҳамеша дар он сояест сиёҳ, ки дар он боди шимолу шарқӣ вақти бегоҳ ба 

такрор вазида, бо он одат бикунад. 

Қатрарезаҳои борони зиёди абрҳо ба найзаҳои гандумгуни лоғар паноҳ 

мебаранд.  

Ва ҳар тарсандатаре ба он ворид мешавад, ки ба боло сӯи бузургӣ, ҳарорати 

далерӣ меравад, ки дар он сиришту ахлоқи наҷиб аст] [8, 1, 492]. 

Дар шеъри зерин шоир пазмонӣ ва муштоқиашро ба зодгоҳи худ ва марзу 

буми он бо самимият баён доштааст.Мавзуи пазмонӣ аз ёру диёр дар шеъри зерин 

дар пайвастагӣ ба мавзуишиква баён гардидааст: 

مِل مْن أرِض كوفن   ي هتونُ      أيا عقدات الرَّ اُف العش ِ  سقاكنَّ رجَّ

 هوى  لسياالت  بكنَّ مصونُ    أذيُل لذكراكنَّ دمعي وفي الحشى

[Аё тӯдаҳои реги сарзамини Куфан, шуморо абрҳои ғуррандаи пуроб сероб 

сохтааст. 

Ман ҳангоми ёдоварии шумо ашк мерезам ва дар синаам ишқу муҳаббат ба 

хорҳое (як навъ растании хордор, ки ҳангоми кандани аз он шир мебарояд ва 

табассуми ёрро ба он монанд мекунанд), ки дар шумо маҳфуз аст, ҷӯш 

мезанад][8, 1, 562]. 
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Дар шеъри дигар шоир муҳаббати худро ба Ҳамадону Мовашон ба тариқи 

зайл изҳор доштааст: 

مانْ    سقى همذاَن حيا مزنة    يفيدُ الطَّلقةَ منها الزَّ

 وبرق  كما بصبَص األفعوانْ     برعد  كما جرجَر األرحبيُّ 

 وأروندُ نعَم المكانْ بيها      فََسْفُح الُمقَطَِّم ِبئَْس البَديلُن

 َولَِكنَّ فِْردَْوَسها َماَوشان    ِهَي الَجنَّةُ الُمْشتَهى ِطيبُها

 ترى أرضها وحصاها الجمانْ     فألواُح أمواهها كالعبيرِ 

[Абр ба Ҳамадон бороне рехт, ки ҷаҳон аз он манфиат мебинад. 

Тавассути раъде, ки мисли Ал-Арҳабӣ (руҷуъ шавад ба «Ал-Ансоб»-и 

Самъонӣҷ.1, саҳ.157 – П. Р.) гулдуррос мезад ва барқе, ки мисли морҳои афъӣ 

дум меҷунбонад (ба маънои чашмак задан). 

Нишебии кӯҳи Ал-Муқаттам(Кӯҳе ба номи «Муқаттам» дар Миср аст. Он 

кӯҳ ба Қарофа нигоҳ карда, то мамлакати Ҳабаша дар соҳили шарқии Нил қад 

кашидааст [40, 272] – П. Р.)ивази ноарзанда аст ба шахси фозил, Арванд(Дар он 

ҷо (Ҷибол – П.Р.) кӯҳест бо номи Арванд, ки ба Ҳамадон нигоҳ мекунад. Он кӯҳ 

сабзу хуррам аст. Чашмае ҳар сол дар вақти муайян аз дили санге берун меояд. 

Оби он ширин ва ниҳоят сард буда, бо гузашти рӯзҳои муайян то ба ҷое аз соли 

оянда бирасад ва на зиёд шаваду на кам. Он ба беморон шифо медиҳад. 

Гуфтаанд, ки агар мардуми зиёд назди он чашма раванд, обаш зиёд мешавад ва 

агар кам раванд, кам – П. Р.) бошад, макони бағоят хуб аст [40, 343]. 

Он ҷаннатест, ки хубиву хушбӯии марғуб дорад, лек фирдавси он Мовашон 

(Маҳаллест аз маҳалҳои Ҳамадон дар водии канори кӯҳи Арванд. То он чандрӯза 

роҳ аст ва обу дарахт ва меваи бисёр дорад. Айнулқузот Абулмаолӣ Абдуллоҳ 

ибни Муҳаммад дар рисолаи худ нақл карда: «Гӯё ман бо корвони ироқӣ будам, 

ки ба Ҳамадон мерасанд ва дар гардишгоҳи Мовашон маскан мегирифтанд. 

Ҳамаи дараю теппаҳо сабз гардида, баҳор бар он мавзеъ рангеро пӯшонида буд, 

ки кишварҳои дигар ба он ҳасад мебурданд. Гулҳояш чун мушк ҳама ҷоро 

атрогин мекарду дар дарёҳояш оби зулол ҷорӣ буд. Пас, ба боғе зебо зери сояи 

дарахтони хушбарг омаданд. Онҳо аз нағмасароии кабӯтару хониши булбулон 

ҳаловат мебурдаанд») аст [40, 438]. 
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Лавҳаҳои обаш мисли абир асту заминашро мебинӣ, ки сангрезаҳои он 

марвориданд][8, 1, 649]. 

Дар канори ин, мавзуи ҳанин ва ёди ёру диёр дар ашъори Абевардӣ бо 

мавзеъҳои муқаддаси исломӣ низ робитаи қавӣ дорад. Шоир пайвастагии 

устувори худро бо сарзаминҳои муқаддас, аз қабили Бағдоду Ҳиҷоз ва Наҷд низ 

изҳор додааст, ки шеваи баёни шоирони суннатгаро мебошад.Ашъори ба Наҷд 

бахшидаи Абевардӣ бо сидқу садоқат ва самимияти беандозааш аз ашъори 

шоирони ҳамзамонаш, ки дар ҳиҷои шаҳрҳо машғул гардида буданд, имтиёз 

дорад, зеро тавассути изҳори муҳаббат ба Ҳиҷозу Наҷд шоирон пайванди 

ногусастании худро ба сарзаминҳои муқаддаси исломӣ баён медоштанд. Бино ба 

андешаи Муҳаммад Зағлул Салом руҳияи баланди арабгароӣ, ифтихори пайваста 

аз арабияти худ, пайравӣ ба услуби шоирони суннатии араб, маънибардорӣ аз 

муҳити бодия ба ниҳоди шоир аз саҳрои Наҷд, дар миёни явшону арор интиқол 

гардида, дар дили шоир муҳаббат нисбат ба Наҷд сахт ҷойгузин буд [141, 52, 252, 

253]. 

Дар ашъори Абевардӣ топоними Наҷд беш аз чиҳил маротиба дучор 

мешавад. Девони худро«Ироқиёт» ва «Наҷдиёт» номгузорӣ кардани шоир низ 

муҳаббати зиёд ва пайванди устувори ӯро ба ин сарзаминҳои муқаддас нишон 

медиҳад. Тааммул ба байтҳои зайл ҳамин нуктаро таъйид месозад: 

 سوى حججما طال عهد بماضيها     من لي بنجد و أيام بها سلفت

[Дар Наҷд маро касе бувад, ки рӯзҳо бо ёди ӯ сипарӣ шуд. Ҳеч замоне бо 

гузаштааш тулонӣ намегардад, ҷуз ба солҳо (е, ки дар он адои ҳаҷ шудааст)][8, 1, 

545]. 

Ё ҷойи дигар:  

 بشرقي نجد يا هذيم حنين    نظرت و للدم النوافخ في البرى

 ظباء كحيلت المدامع عين    كأنهاالى خفرات من نمير 

[Аё Ҳузайм, дар ҳоле ки шутурони сапеди дардманд дар шарқи Наҷд нолон 

буданд,  

Ба занони шармгини қабилаи Нумайир назар кардам, гӯё онҳо оҳувони 

сиёҳчашманд, ки дидагони пурашк доранд][8, 47; 10, 1, 480]. 
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Абумузаффари Абевардӣ ҳамчун шоири суннатгаро дар истифодаи забони 

арабии фасеҳ кӯшиш намуда, ҳаммонанди он ки шоирони аҳди ҷоҳилӣ ва 

даврони садри ислом ҳамин шеваи баёнро устуворона пайравӣ мекарданд ин 

суннатро идома бахшидааст. Аммо дар баробари ин, девони шоир аз вожаҳои 

муарраби форсӣ-тоҷикӣ низ холӣ нест. Қобили мулоҳиза аст, ки бештари 

муарработи форсӣ-тоҷикии мавриди корбурд қарордодаи Абевардӣ ҳанӯз дар 

эҷодиёти шоирони аҳди ҷоҳилӣ ба мушоҳида мерасанд. Аз ҷумлаи ин калимаҳо 

вожаи «ҳимлоҷ» «ёбуи хубрӯ» ё худ «аспи йӯрға» мебошад, ки асли форсӣ-

тоҷикӣ дошта, дар арабӣ ҷамъи он дар шакли «ҳамолиҷ» сохта шудааст [158, 98, 

398; 49, 2, 393]. Калимаи мазкур дар байти зерини Абевардӣ ба маънии дар боло 

овардашуда омадааст: 

ةُ السَّْيِر أَْنَستُْهْم َمعاِطفَُهمْ   لجِ ِمن ُكل ِ َزيَّافَة  َكالفَْحِل ِهمْ َوَهزَّ

 [Вазниниҳои роҳ боиси фаромӯш шудани ҷомаҳои онҳо гардид аз ҳама 

шутурони худбин ба монанди аспи қавии йӯрғаи некрав][8, 1, 294]. 

Калимаи «ҳимлоҷ» ҳанӯз дар шеъри даврони тоисломии араб ба кор бурда 

шудааст, ки мисоли равшани он байти зерини Зуҳайр ибни Абисулма мебошад: 

 زاَل الهماليُج بالفرساِن و اللجم و قَد  َعهدي بهم يوَم باِب القريتين

[Ман рӯзи «Боб-ул-қарйатайн»-ро медонам, ки аспҳои йӯрға дар муқобили 

саворон нопадид шуданд][14, 150]. 

Дар байни вожаҳои форсӣ-тоҷикии мавриди корбурд қарордодаи Абевардӣ 

муарраби калимаи «хусрав» «кисро» низ зиёд дида мешавад. Дар байти зерин 

калимаи «хусрав» ба маънии подшоҳи Форс ба кор гирифта шудааст: 

 الَحْوذاِن والنَّفَلِ أَتباَع راِعيَِة     َحتَى تََرْكَت بِِه ِكْسرى َوأُْسَرتَهُ 

 [Ту ҳатто Кисро ва оилаашро дар он ҷо тарк намудӣ, ки ҳама пайравони 

чарандаи гиёҳу юнучқа мебошанд][8, 1, 85].  

Дар байти дигар Абевардӣ вожаи «Кисро»-ро ба маънии Хусрави Форс дар 

муқобалагузорӣ бо Қайсари Рум истифода намудааст: 

ةُ قَيْ     َوبَلَْغَت غايَةَ ُسْؤدَد  لَْم يُْلِفهِ   َصرِ ِكْسرى ، َوال َعِلقَتْهُ ِهمَّ

[Ба мартабаи пешвоӣ расидӣ, ки ба он на Хусрав расидаву на ҳиммати 

Қайсар бастагӣ доштааст] [8, 1, 152]. 
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Вожаҳои дигари марбут ба кишвардорӣ низ дар ашъори Абевардӣ дида 

мешаванд. Аз ҷумла, калимаи «тоҷ» хеле зиёд дучор мешавад: 

 َولَّوا َكما ينصاُع بالقاعِ ِظْلمانُ  إذا مارَمى تاُج الُملوِك بِِه الِعداتَ 

[Ҳар гоҳе, ки Тоҷ-ул-мулук ба душманон ҳамла оварад, онҳо ба сони 

давидани шутурмурғ дар замини ҳамвор мераванд][8,1, 111]. 

Дар байти зерин низ вожаи «тоҷ» ба маънии сарпӯши шоҳ ба кор гирифта 

мешавад: 

فَوَق َجبينِه َخرزاُت تاجِ  و    وأروَع تحَت أخمصِه الثُّري ا ََ 

[Ва аҷиб он ки сурайё дар зери пои ӯву дар болои ҷабинаш муҳраҳои тоҷ 

мебошад][8, 1, 560]. 

Абевардӣ дар ашъори ба тасвири май ва маҷлиси бодагусорӣ бахшидааш 

бештар вожаҳои форсӣ-тоҷикиро истифода мекунад. Чунончи, калимаи «каъс», 

ки аслан вожаифорсӣ-тоҷикӣ мебошад, ба маънии ҷом дар хамриёти шоир зиёд ба 

чашм мерасад, ки чанд намунаи он оварда мешавад: 

 فَراَح َكأَنَّهُ ثَِمٌل أُِديَرتْعليِه الكأُس ترعُف بالمدامِ 

[Бирафт ҳамчун масте, ки ба ӯ ҷоми пур аз шаробро дода бошанд] [8, 1, 29].

  

Ё худ:  

 ُوحدانُ  وَ  َعلَيها بَِحيُث الشُّْهُب َمثْنى    ِرداَءَهاَوَكأْس  َكأَنَّ الشَّْمَس أَْلقَْت 

[Ва ҷоме гӯё, ки офтоб қабояшро болои он афканда бошад, ба гунае ки 

ситораҳо ду-ду ва як-як ҷилва менамояд][8, 1, 107]. 

Инчунин: 

 باللُّجيِن سبيكهُ مَن الت ِبِر يعلى       أَتاني َوفي يُْمناهُ َكأٌْس َكأَنَّها

[Ӯба назди ман омад, дар ҳоле ки ҷомро дар дасти рости худ медошт, ки гӯё 

аз тилло будаву он аз нуқраи гудохта боло меравад] [8, 1, 221]. 

Дар ҷойи дигар омадааст: 

اِر كأَْس ُمدامِ     َوناَم َحوالَْيها العَراُر َكأَنَّه  اتُديُر على النُّو 

[Арор дар атрофи он зан хобидаву гӯё ӯба гулҳо ҷоми шаробро давр 

мезанонад] [8, 1, 251]. 

 Чунончи: 
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 فما بيِد الس اقي سوى فضلِة الكاِس      وأعرضُت عْن دنيا تولَّى نعيمها

[Ман аз дунёе, ки рафоҳаташ пойдор нест, рӯй тофтам. Чунончи, дар дасти 

соқӣ ба ҷуз боқимондаи ҷом чизе нест][8, 1, 332]. 

Дар девони шоир, ҳамчунин, вожаи форсӣ-тоҷикии«ҷумон» ба маънии 

«дурдона» мавриди истифода қарор гирифтааст. Ҷаволиқӣ дар «Ал-Муарраб» 

калимаи «ҷумон»-ро ба гунаи зайл шарҳ медиҳад: «Ҷумон – донае аз нуқра, 

ҳаммонанди луълуъ буда, муарраби форсист. Арабҳо аз қадим онро истифода 

менамуданд» [158, 163].  

Муаллифи «Лисон-ул-араб» дар навбати худ калимаи «ҷумон»-ро чунин 

шарҳ дода: ««Ҷумон» – муарраби форсӣ буда, шумораи танҳояш «ҷумонатун» 

мебошад» [49, 13, 92].  

Дар девони Абевардӣ калимаи мазкур басомади бисёр дорад: 

 تفصيِل الجماِن المنظَّمِ ك -إليَك     أَْرجى َوسيلَة   َوْهو -َوِعندي ثَناٌء 

[Маро саноест, ки он василаи олӣ ба сӯи туст, ба мисли марвориди 

муназзам чидашудаст] [8, 1, 245]. 

   Ё: 

 دِ على األُْفِق ُمْرفَضُّ الُجماِن الُمبَدَّ     َكأَنَّها َسَمْوُت إليِه َوالنُُّجومُ 

[Ба назди ӯболо баромадам ва ситорагон гӯё, ки дар уфуқ мисли марвориди 

рехта пароканда шудаанд] [8, 1, 245]. 

Дар ҷойи дигар: 

ْعَر ُحْلوا  َمذاقُهُ   االُمنَظَّمتَُضمُّ قَوافِيِه الُجماَن     فَأَْهدى إليَك الش ِ

[Ба ту шеъреро эҳдо мекунам, ки таъми ширин дорад ва аз қофияҳои мисли 

марвориди муназзамро таркиб ёфтааст][8, 1, 457]. 

Дар байти зерин ашк ба марворид ташбеҳ мешавад: 

ِ أغبََر شاِحبا    تُريقُهافأَْذَرْت دُموعا  كالُجماِن         َرأَتْنِي فتاةُ الَحي 

[Маро духтари маҳалла дар ҳолати лоғариву ғуборолуд ёфт ва аз ин рӯ 

сиришки чун марворидаш ҷорӣ шуд][8, 1, 584]. 

Калимаи «ҷумон» ба маънии дар боло овардашуда дар ашъори шоирони 

аҳди ҷоҳилӣ низ дучор мешавад. Чунончи, Лабид ибни Рабиа мегӯяд: 

، ُسلَّ نظامها      تضيء في وجِه الظلِم منيرةو   كجمانِة البحري 
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[Ӯба сони марвориди баҳрии аз садаф берун гирифта ба рӯи торикиҳо 

партавафканӣ мекунад][52, 172]. 

Дар девони Абевардӣ истифодаи муродифи муарраби калимаи «ҷумон» 

«луълуъ» низ зиёд ба мушоҳида мерасад: 

 وكيَف يعرُف قدَر اللُّؤلِؤ الصَّدفُ     لْم يعرِف الدَّهُر قدري حيَن ضيَّعني

[Замона вақте маро маҳв сохт, қадри маро надонист, охир садаф қадри 

марворидро аз куҷо донад?][8, 1, 605]. 

Қобили мулоҳиза аст, ки дар девони Абевардӣ вожаҳои форсӣ-тоҷикии 

маводҳои хушбӯйкунанда, азқабили «мушк», «анбар»,ифодаи ранг бо муарработ, 

ба монанди «зарҷун» ва мисли ин хеле зиёд дида мешаванд. Абевардӣ нисбат ба 

дигар шоирони ҳамасраш чунин муарработро бештар истифода намуда, ки баъзе 

намунаи онҳо дар поён зикр мешаванд. Калимаи мушк ва анбар: 

 يُْمتاُر ِمْنهُ العَْنبَُر الشَِّملُ        كالمسِك في لون  وفي أرج  

[Дар ранг мисли мушк асту дар накҳат анбар аз он хушбӯӣ захира мекунад] 

[8, 1, 159]. 

Вожаҳои мушк ва луълуъ: 

َع ِمْسكا  ، َوالمياهُ َشُمولُ      َوأَْرٌض َحصاها لُْؤلٌُؤ َوتُرابُها  تََضوَّ

[Замине, ки сангаш марвориду хокаш накҳати мушкро пароканда мекунад 

ва обҳояш шароб аст] [8, 1, 423]. 

Корбурди калимаи заргун: 

ْرجونِ       َعلَْيِهمُ َوَكأَنَّ راويها يَُطُو   بِاْبِن الغَماَمِة َواْبنَِة الزَّ

[Ва гӯӣ, ки обишхӯри он ба онҳо борону шаробро давр мезанонад] [8, 1, 

355]. 

Аз баррасии мавзуи мазкур метавон чунин натиҷагирӣ намуд: 

1. Бо таъсири муҳити мадании Эронзамин ва суннатҳои қадимаи адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ тасвири табиати фасли баҳор ва манзараҳои он, тараннуми 

суннатҳои иду ҷашнҳои мардумии форсӣ-тоҷикӣ, бахусус Наврӯз, тараннуми 

шаҳру мавзеъҳои Эронзамин дар шеъри Абевардӣ густариш пайдо карданд. 
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2. Ҳарчанд ки ин шеърҳо ба забони арабӣ эҷод шудаанд, вале аз назари 

мавзуъ ва оҳанг дар онҳо суннатҳои адабу фарҳанги мардумони Эронзамин ва 

пайравӣ ба онҳо мушоҳида карда мешаванд. 

3. Абевардӣ аз зумраи шоиронест, ки дар тафовут аз шоирони ҳамасри худ, 

аз қабили Туғроии Исфаҳонӣ ва Носиҳуддини Арраҷонӣ ба истифодаи забони 

арабии фасеҳ бештар кӯшиш намудааст. Дар девони шоир калимаҳои форсӣ-

тоҷикӣ низ дучор мешаванд. Корбурди муарработи форсӣ-тоҷикӣ агар аз як тараф 

таъсири муҳити Эронзаминро ба шеъри арабизабон нишон диҳад, аз ҷониби 

дигар, ин падида инъикосгари идомаи суннатҳои истифодаи вожаҳои форсӣ-

тоҷикӣ дар шеъри арабӣ мебошад. Аз ин ҷост, ки аксари вожаҳои мавриди 

истифода қарордодаи Абевардӣ ҳанӯз аз аҳди ҷоҳилӣ ба забони арабӣ ворид 

гардида, дар назми тоисломии араб низ ҷойгоҳи муайян доштанд. 

 

 

 

 

 

  



147 
 

ХУЛОСА 

 

Натиҷаҳои таҳқиқ ба таври зерин ҷамъбаст гардидаанд: 

1. Ҳарчанд дар аҳди Салҷуқиён ошӯбҳои дохилидарборӣ, низоъҳои 

хонаводагии ин сулола боиси муташанниҷ гардидани вазъи сиёсӣ-иҷтимоӣ ва 

фарҳангии давраи мазкур гардид, вале бо ин ҳама заковату хиради 

бузургмардоне, чун Низомулмулки Тӯсӣ барои ривоҷу таҳаввули илму адаб 

заминаи мусоид фароҳам овард. Аз маълумоти сарчашмаҳои муътамади 

асримиёнагӣ ва мероси адабии суханварон бармеояд, ки шеър дар ин аҳд низ 

ҳаммонанди давраҳои гузаштаи адабиёт василаи пайванди шоирон бо амирону 

султонҳои замон гардидааст [2-M]. 

2. Абумузаффари Абевардӣ аз бузургони хилофати Аббосӣ ва давлати 

Салҷуқӣ ва яке аз олимону шоирони маъруфи замон худ буда, соли 507/1113 дар 

шаҳри Исфаҳон вафот кардааст. Таърихи таваллуди шоирро муҳаққиқон ба таври 

тахминӣ байни солҳои 440/1049 то 444/1052 муайян кардаанд. Маълумоти 

сарчашмаҳои муътамад ва таъйиди худи шоир дар ашъораш собит месозанд, ки 

Абевардӣ аз ҷониби падар асли арабӣ ва аз ҷониби модар насаби аҷамӣ дошт. Ӯ 

аз шоирону адибони забардасти аҳди худ маҳсуб ёфта, ба баҳои баланди 

ҳамасрон ва донишмандони баъдина сазовор гаштааст [1-M].  

3. Абумузаффари Абевардӣ ба касби илму адаб иштиёқи беандоза дошта, 

тавассути нигориши асарҳои мутааддид дар илмҳои гуногун тавонистааст, ки дар 

сафи ҳамасрони пурмаҳсулаш қарор бигирад. Ӯ на танҳо ба ҳайси шоир, балки ба 

ҳайси адиби моҳир низ ба хазинаи адабиёти араб дурдонаҳои бебаҳо зам 

намудааст. Муаллафоти Абумузаффари Абевардӣ дорои арзиши баланди илмӣ 

мебошанд, ки таърихнигорон ва адибон ин нуктаро борҳо таъйид намудаанд. Ин 

осор дар доираи фунуни гуногуни илмию адабӣ, аз ҷумла ҳадис, насаб, нақд, 

таърих ва ғ. баҳс менамоянд. То замони мо танҳо теъдоди ками асарҳои насрии 

Абевардӣ маҳфуз мондаанд, ки ҳар яки онҳо арзиши баланди илмию амалиро 

доро мебошанд. Иншои чор асар дар илми ансоб, ки аз илмҳои мушкилтарин 

маҳсуб меёбад, андешаи мазкурро собит менамояд. Ҳамчунин, бисёре аз ровиёни 
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боэътимоди илми ҳадис аз ӯ ривоят кардаанд, ки таҷассумгари манзалати волои ӯ 

дар миёни муҳаддисони замонаш дониста мешавад. 

4. Ҳарчанд теъдоди зиёди осори Абевардӣ то замони мо нарасида, аммо 

аксари онҳо сарчашмаи осори донишмандони дигар қарор гирифтаанд.Бархе 

донишмандон ҳамчун шавоҳиди луғавию балоғӣ аз ашъори Абевардӣ ба таври 

фаровон истифода намудаанд. Мисоли равшани он шарҳҳои «Сақт-уз-занд» 

маҳсуб мешавад. Аз ҷумла, Абуфазл Қосим ибни Ҳусайн ибни Муҳаммади 

Хоразмӣ дар шарҳи ба «Сақт-уз-занд» нигоштаи худ дар шасту ҳафт мавзеъ абёти 

Абевардиро ба кор гирифтааст. Ин дар қиёс ба намунаи ашъори соири шоирони 

машҳури адабиёти араб аз ҳама бештар мебошад [7-M]. 

5. Абевардӣ аз донишмандоне, чун Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ, Имом-ул-

ҳарамайн Ҷувайнӣ, Исмоил ибни Масъадаи Исмоилӣ, Абубакри Шерозӣ, Молик 

ибни Аҳмади Бониёсӣ, Абулфазл ибни Хайрун, Абумуҳаммад Ҳасан ибни 

Аҳмади Самарқандӣ илм омӯхта, аз муҳаддисони номвари замони худ маҳсуб 

меёфт ва аҳодиси зиёдеро ривоят кардааст. Фузун бар ин, Абевардӣ бисёре аз 

донишмандони дигарро, чун Абутоҳир Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Аҳмади 

Силафӣ, Шамсуддин Абулфатҳи Натанзӣ, Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибни Наср 

ибни Абдулазиз ибни Исмоили Марандӣ, Абуалӣ ибни Абдуллоҳ ибни Муҳаммад 

ибни Солеҳ Бағдодии Бастомӣ, Қозӣ Абуқосим Абдулазиз ибни Бадри 

Валошгардӣ ва дигаронро аз чашмаи маърифати хеш шодоб сохтааст [7-M]. 

6. Девони Абевардӣ аз се қисмат – «Ироқиёт», «Наҷдиёт» ва «Ваҷдиёт» 

иборат аст. Абевардӣ дар қисми «Ироқиёт» қасидаҳоеро ҷой додааст, ки 

аксарияти он ба мавзуоти мадҳ ва фахр бахшида шудааст. Қисмати аъзами ин 

қасидаҳо ба ифтихори халифагони Аббосӣ – Муқтадӣ ва Мустазҳир, инчунин 

вазирони онҳо суруда шудаанд. Қисми дуюми девони шоир «Наҷдиёт» номгузорӣ 

гардида, аз порчаҳои манзум ва ғазалҳо иборат аст. Шумораи абёти он аз ҳазор 

изофа шуда, ашъори баъди панҷоҳсолагӣ сурудаи шоирро дарбар 

мегирад.Қисмати «Ваҷдиёт» бошад, ҳанӯз омӯхта нашуда ва рӯи чоп наомадааст 

[4-M].  
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7. Таваҷҷуҳи донишмандон ба омӯзишу нашри девони Абевардӣ аз садаи 

нуздаҳуми мелодӣ оғоз гардида буд. Бори нахуст қитаъоти шоир соли 1277/1861 

дар Қоҳира ба чоп расонида шуд. Сипас девони Абевардӣ соли 1317/1900 дар 

матбааи Усмонияи Лубнон дар ҳаҷми 384 саҳифа аз чоп баромад, ки ба он 

қасидаву порчаҳои назмии шоирони дигари дар нусхаҳои қаблӣ мавҷудбуда низ 

ворид гаштааст. Нашри мазкур бо кӯшиши Абдулбосит Ал-Унсӣ соҳиби 

рӯзномаи «Иқбол» ва мудири «Матбаат-ул-маориф» ва «Ал-Мактабат-ул-унсийя» 

ба табъ расидааст. 

8. Таҳқиқи мӯшикофонаи девони «Ироқиёт»-у «Наҷдиёт»-и Абевардӣ аз 

ҷониби Умар Ал-Асъад анҷом дода шуда, дар шакли як девони ашъор мунташир 

карда шудааст. Шуҳрату истиқбол ва қимати волои адабиву ҳунарии «Наҷдиёт»-и 

Абумузаффари Абевардӣ боиси зуҳури шарҳномаҳои сершумор гардид. Ба 

аксарияти ин шарҳҳо ҳанӯз дасти муҳаққиқон нарасида, онҳо дар шакли 

дастхатҳо маҳфузанд. Омӯзишу баррасии шарҳҳои мазкур ҷиҳати муйян сохтани 

забон, муҳтаво, арзиши ҳунарӣ ва ҷаҳони андешаи Абевардӣ муҳим арзёбӣ 

мегарданд [4-M].  

9. Абумузаффари Абевардӣ дар «Наҷдиёт»-и худ ба услуби Шарифи Разӣ 

дар «Ҳиҷозиёт» татаббуъ намуда, ки охирон бо асари мазкури худ шуҳратёб 

гаштааст. Мавзуи меҳварии он атрофи пазмонӣ ва андӯҳи шоир нисбати Ҳиҷоз ва 

аҳли он давр мезанад. Омӯзиши «Наҷдиёт»-и Абумузаффари Абевардӣ нишон 

медиҳад, ки он ғазалиёти дар айни камолоти ҳунарӣ сурудаи шоирро фаро 

мегирад. Мавзуи Наҷд дар он хусусияти рамзӣ дошта, дар пайравӣ аз суннатҳои 

қадимаи адабиёти араб суруда шудааст. Таҳқиқи «Наҷдиёт» ҷиҳати таъйин 

сохтани арзиши адабии ашъори шоир ва сабку услуби ӯ аҳаммияти вижа дорад 

[4-M]. 

10. Абумузаффари Абевардӣдар ҳамаи мавзуъҳои маъмули шеъри арабӣ 

ашъор сурудааст, ки онҳо сазовори баҳои баланди муаллифони сарчашмаҳои 

адабию таърихӣ гардидаанд. Шеъри шоирро аз лиҳози мавзуъ метавон ба ду 

қисмат тақсимбандӣ намуд. Нахуст, мавзуоти асосӣ, ки ба он мадҳия, фахрия, 
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васфия, ғазал дохил мешаванд ва дуюм, мавзуоти дуюмдараҷа, ки аз рисо, шиква 

ва панду андарз иборат мебошанд [7-M].  

11. Мавзуи мадҳ дар эҷодиёти Абевардӣ нақши муҳим дошта, девони 

«Ироқиёт» ба истиснои баъзе қасоиде, ки дар ифтихори худ ва қавми шоир 

мебошад, боқимонда ҳама мадҳияҳоро ташкил менамоянд ва бештари онҳо дар 

маноқиби бузургони давр иншо гардидаанд. Абевардӣ аз устодони барҷастаи 

мадҳ буда, бо сабки матину устувор, маъниҳои рақиқу латиф, табъи зарифу баёни 

фасеҳ миёни ҳамзамононаш мумтоз гардида буд. Мадҳияҳои Абевардӣ аз рӯи 

мазмуну муҳтаво гуногун буда, мадҳияҳои набавӣ, мадҳияҳои халифагони 

Аббосӣ, подшоҳону султонҳои замон, вазирону амирон, наздикону пайвандонро 

дарбар мегиранд. Ба таври умум, миқдори абёти қасоиди мадҳӣ дар девони 

Абевардӣ се ҳазору шашсаду бисту шаш байтро ташкил медиҳад. Теъдоди 

қасидаҳои мадҳӣ дар девони шоир маҷмуан ба ҳаштоду шаш мерасад. Қасидаҳое, 

ки шоир ба амирон ва саркардаҳои араб бахшидааст, ҳазору чаҳорсад байтро 

ташкил медиҳад, ки дар маҷмуъ, 37% мадҳияҳои девони шоирро ташкил 

медиҳанд. Агар ба ин теъдод абёте афзуда шавад, ки онҳоро шоир дар ситоиши 

халифагону дӯстону пайвандон гуфтааст, пас маълум мегардад, ки миқдори абёти 

онҳо сеяки дуюмро ташкил медиҳад. Сеяки сеюм фарогири мадҳияҳое мебошад, 

ки ба ифтихори салотину вазирони Салҷуқӣ эҷод гардидаанд. Дар байни 

мамдуҳони шоир ҳам бузургони замон, ки арабҳои асилзода буданд ва ҳам 

наҷибзодагони аҷамӣ ба мушоҳида мерасанд. Мадҳияҳои Абевардӣ бо сидқу 

самимияти воқеӣ, ки аз мушоҳидаҳои шоир ва ҳақиқати ҳол сарчашма мегиранд, 

фароҳам омадаанд. Шоир дар сурудани мадеҳаҳо аз муболиғаҳои зиёд, ки бисёре 

аз шоирони ҳамзамонаш ба ин роҳ дода буданд, канорагирӣ кардааст [2-M]. 

12. Мавзуи фахр ва васф дар эҷодиёти Абевардӣ баъд аз мадҳ ҷои дуюмро 

ишғол менамояд. Фахрияҳои шоир асосан дар масъалаҳои ифтихор аз сифату 

ахлоқ ва ҷойгоҳи ҳунарии худ, ифтихороти насабию қавмӣ суруда шудаанд. Дар 

шеъри васфия Абевардӣ истеъдоди баланд зоҳир намуда, худро ҳамчун шоири 

«вассофи табиат» муаррифӣ кардааст. Омӯзиши васфияҳои Абевардӣ нишон 

медиҳанд, ки онҳо асосан дар пайравӣ аз васфҳои суннатии араб, аз қабили васфи 
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биёбон ва табиати нотакрори он, шабҳои ситоразори биёбон ва сафари корвон дар 

шабҳои зулумот, раъду барқу борон, ҳайвоноти мухталиф, ба монанди уштур, 

шер, оҳу, асп ва ғайра, майдонҳои ҷангу ҳарб ва дигар ашё суруда шудаанд [8-M]. 

13. Аз ҷумлаи мавзуъҳои муҳимми ашъори шоир тағаззул маҳсуб мешавад, 

ки бо хусусияти хосси худ тафовут дорад. Шоир девони «Наҷдиёт»-ро ба 

қасидаҳои тағаззулӣ ихтисос додааст. Ғазал асосан дар қисмати ташбиби 

қасидаҳои Абевардӣ суруда шуда, таъсиру нуфузи шеъри суннатии арабро асосан 

дар пайравӣ аз ду равия – мактаби бадавии узрӣ ва тағаззули шаҳрӣ таҷассум 

мекунад. Абевардӣ дар ғазалиёти худ маҳбубаашро бо номҳои гуногун хитоб 

намудааст, ки теъдоди онҳо тақрибан ба 35 исми занона мерасад, ки хусусияти 

рамзӣ касб кардаанд. Бо чунин мухтассот ғазалиёти Абевардӣ аз ашъори 

шоироне, ки дар ашъори тағаззулии худ танҳо як занро тараннум кардаанд, 

комилан тафовут дорад. Шоир маҳбубаҳои худро дар баъзе маврид бо исми онҳо, 

дар баъзе маврид бо кунияашон ва дар баъзе ҳолатҳои дигар бо насаб ва номи 

падарӣ ё қабилаашон зикр кардааст. Ҳарчанд дар эҷодиёти Абевардӣ ғазалиёти 

бо шеваи музаккар суруда низ ҷой доранд, онҳо танҳо як навъ пайравие ба 

шоирони навгаро буда, бо тарғиби иффату поксириштӣ аз чунин ғазалиёти 

шоирони дигар имтиёз доранд [3-M; 6-M].  

14. Мавзуи рисо дар эҷодиёти Абевардӣ ҳарчанд кам ба назар мерасад, 

аммо он бо вижагиҳои хосси худ имтиёз пайдо дорад. Шоир рисои худро ба 

мадҳу сано ва изҳори ҳамдардӣ ихтисос дода, дар байни он хусусияти навҳагароӣ 

дида нашуд. Аз марсияҳои Абевардӣ танҳо 108 байт, ки аз се қасида ва чанд 

қитъаи дигар фароҳам омадаанд, то ба имрӯз боқӣ мондаанд. Марсияҳои 

Абевардиро аз рӯи мазмуну муҳтаво метавон ба ду қисмат тақсимбандӣ намуд, ки 

яке рисои шахсони мухталиф ва дуюм рисои шаҳрҳост. Қасидаи «Ал-Қудс» 

маъруфтарин қасида дар рисои Байтулмуқаддас маҳсуб меёбад, ки аҳаммияти 

калони адабию таърихиро доро мебошад. Таваҷҷуҳи муҳаққиқони асримиёнагӣ, 

донишмандони муосир ва ховаршиносони аврупоӣ ба тарҷума ва омӯзиши қасида 

шаҳодати возеҳи арзиши баланди он мебошад [5-M]. 
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15. Мавзуи панду андарз дар эҷодиёти Абевардӣ ҷойгоҳи вижа дорад. Дар 

баъзе ҳолатҳо шоир қасидаҳои мадҳии худро бо андешаҳои пандуахлоқӣ шуруъ 

намудааст. Мавзуи пазмонӣ аз ёру диёр дар эҷодиёти шоир дар пайвастагӣ ба 

мавзуи шиква баён гардидааст. Шоир пайвастагии устувори худро бо 

сарзаминҳои муқаддас, аз қабили Бағдоду Ҳиҷоз ва Наҷд низ изҳор доштааст, ки 

шеваи баёни шоирони суннатгаро мебошад. Ашъори ба Наҷд бахшидаи Абевардӣ 

бо сидқу садоқат ва самимияти беандозааш аз ашъори шоирони ҳамзамонаш, ки 

дар ҳиҷои шаҳрҳо ғӯтавар гардида буданд, имтиёз дорад [2-M].  

16. Шиква низ дар эҷодиёти Абевардӣ дар шакли мухталиф, аз қабили 

изҳори норизогӣ аз замона, ифодаи ғаму андӯҳ аз фироқи ёр, шикоят аз шароити 

иҷтимоӣ, ҳосидон ва бевафогии дӯст дар тиҳидастӣ инъикос гардидааст [2-M]. 

17. Абумузаффари Абевардӣ ҳамчун шоири суннатгаро дар истифодаи 

забони арабии фасеҳ кӯшиш намудааст, ҳамонанди он ки шоирони аҳди ҷоҳилӣ 

ва даврони садри ислом ҳамин шеваи баёнро устуворона пайравӣ мекарданд. 

Аммо дар баробари ин, девони шоир аз вожаҳои муарраби форсӣ-тоҷикӣ низ 

холӣ нест. Қобили мулоҳиза аст, ки бештари муарработи форсӣ-тоҷикии мавриди 

корбурд қарордодаи Абевардӣ ҳанӯз дар эҷодиёти шоирони аҳди ҷоҳилӣ ба 

мушоҳида мерасанд [3-M]. 

Ҳамин тариқ, Абумузаффари Абевардӣ дар радифи садҳо адибони дигар 

дар ҳавзаи адабии Исфаҳон ба камол расида, тавонистааст, ки худро ба унвони 

беҳтарин донишманд ва адиби асри худ муаррифӣ намояд. Маълумоти фаровони 

сарчашмаҳо собит месозанд, ки дар канори ҷойгоҳи баланди худ дар хилофати 

Аббосию Салҷуқӣ ва фаъолияти сиёсӣ, ӯ пайваста ба сайқал додани донишу 

маърифати худ низ машғул шуда, ба ҳайси бузургтарин донандаи илмҳои 

Қуръону ҳадис, фиқҳу илоҳиёт, ансобу ахбор, шеъру хитоба, китобату иншо, 

шоири соҳибмактабу соҳибдевон машҳур шудааст. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

 

Бо натиҷагирӣ аз таҳқиқи мавзуъ барои истифодаи амалии он чунин 

тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд: 

1. Диссертатсия ба унвонҷӯёни дараҷаҳои илмӣ ва муҳаққиқони баъдӣ дар 

омӯзиш ва таҳқиқи вижагиҳои назми арабизабони форсу тоҷик дар аҳди мазкур 

мусоидат карда метавонад. 

2. Ҳанӯз бисёр паҳлуҳои эҷодиёти гаронбори Абумузаффари Абевардӣ, 

махсусан асари «Зод-ур-рифоқ»-и суханвар, ки арзиши баланди назарию адабиро 

дорост, дар адабиётшиносии тоҷик мавриди баррасию таҳқиқ қарор 

нагирифтааст. 

3. Омӯзиши нусхаҳои хаттии «Ваҷдиёт»-и Абумузаффари Абевардӣ, таҳқиқ 

ва тарҷумаи девони мазкур ба забони тоҷикӣ ҷиҳати таъйини арзиши воқеии 

ашъори Абумузаффари Абевардӣ муҳим дониста мешавад. 

4. Таваҷҷуҳи муҳаққиқон бояд ба омӯзиши эҷодиёти ҳамзамонони 

Абумузаффари Абевардӣ, бахусус, намояндагони ҳавзаҳои адабии Эронзамин ва 

Осиёи Миёна, ба монанди Носиҳуддини Арраҷонӣ, Абулфатҳи Натанзӣ, 

Абулҳасани Байҳақӣ ва дигарон дар қиёс бо ашъори шоирони ҳавзаҳои адабии 

сирф арабӣ бештар ҷалб карда шавад. 

5. Тарҷумаи сарчашмаҳои муътамади асримиёнагӣ аз забони арабӣ ба 

забони тоҷикӣ,таҳқиқи густардаи онҳо ва таъйин сохтани арзиши адабии ин осор 

барои шинохти мероси адабии намояндагони адабиёти арабизабони форсу тоҷик 

арзиши муҳим доранд. 

6. Мавод ва дастовардҳои илмии диссертатсияро метавон барои навиштани 

китобу дастурҳои таълимӣ оид ба таърихи адабиёти араб, нақди адабӣ, 

сабкшиносӣ ва балоғати сухан, тадриси курс ва семинарҳои тахассусии 

факултетҳои гуманитарии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода бурд. 
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