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МУЌАДДИМА 

 

Ањаммияти мавзўи тањќиќ. Адабиёти нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои 

асри XX, махсусан доираи адабии шимоли Афѓонистон, дар адабиётшиносии 

тољик  камтар мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст.  

Пӯшида нест, ки аз љониби муњаќќиќони ватаниву хориљї, аз љумла 

Андреев М.С., Бурњониддин Кушкекї, Ганковский Ю.В., Искандаров Б.Н., 

Логофет Д.А., Мирмуњаммадсиддиќи Фарњанг, Њ. Назаров ва чанде дигар 

пиромуни ҳокимон ва султонони  даврони нимаи дувуми асри XIX ва 

ибтидои асри XX дар Хуросон (ќаламрави Афѓонистони имрўза) таҳқиқоте 

анҷом ёфта ва онҳо то дараҷае вазъи ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии он давраро 

равшан менамоянд  ва заминаеро барои тањқиқи вазъи ҳаёти фарњангии 

даврони мазкур омода месозанд, вале вазъи ҳаёти адабӣ ва равияҳои асосии 

инкишофу рушди адабиёти ин давра, рўзгору осори бархе аз намояндагони 

он то њол торику норавшан мондааст. Аз ҳамин лиҳоз, таҳқиқ ва баррасии 

адабиёти асри XIX ва ибтидои асри XX ва равшанї андохтан ба рўзгору 

осори намояндагони он аз аҳаммият холї нахоҳад буд.  

 Бори аввал зарурати омӯхтани  њавзањои адабии кӯҳистонро дар 

адабиётшиносї С. Айнї ба миён гузошта, чунин хотирнишон намудааст: 

«Аҳолии кўҳистон нисбат ба сойири ҷойҳои Туркистон бисёртар соҳиби 

хатту савод ҳастанд. Дар аҳди куҳна мадрасаҳои Бухоро ва Самарқандро 

бисёртар талабаи тоҷикони кўҳистон ишғол мекарданд. Аҳолии кўҳистон, 

умуман соҳиби заковат ва зеҳни соф буда, ба хондан зиёда муҳаббат доранд. 

Шеъру адабиётро дӯст медоранд. Шоирҳои он ҷо мисли шоирҳои шаҳрї 

қоидадон нестанд, устоди нақд надидаанд ва шеърашон аз ғалбери танқид 

нагузаштааст, маазолик, шоиранд ва истеъдоди шеъри худро ҳар вақт зоҳир 

карда меистанд» [3, 17].  
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Њамин мазмунро А. Деҳотӣ низ ҳангоми тартиб додани «Намунањои 

адабиёти тоҷик» соли 1940-ум ба миён гузошта буд. Ў сабабҳои номаълум ва 

аз назари умум дур мондани шоирони доирањои адабии кўҳистонро чунин 

шарњ додааст: «Албатта, эҷодиёти онҳо аз як ё ду - се ғазал иборат аст, гуфта 

гумон кардан дуруст нест. Аммо сабаби асосии номашҳур мондан ва ба 

тазкираҳо надаромада, гум шуда рафтани дигар асарҳои ин шоирон аз 

муҳити адабї ва аз марказҳои илмӣ дур будани онҳо бояд бошад» [14, 31].  

 Г. Глиманова дар маҷаллаи «Шарқи Сурх» дар бораи дастнависи 

шеърҳои шоирони њавзањои адабї изњори назар карда, пас аз мулоҳизаҳои 

судманд доир ба аҳаммият ва зарурати омӯзиши онњо чунин менависад: «Бе 

омӯхтан ва муайян кардани баъзе хусусиятҳои хоси адабиёти «маҳаллӣ» дар 

бораи таърихи адабиёти тоҷики ин давра (асри XIX ва ибтидои асри XX –Р. 

Ќ.) тасаввури комил доштан мумкин нест» [58, 17]. 

 Дар њақиқат, омӯзиш ва баррасии ҳамаҷонибаи аҳвол ва ашъори 

шоирони њавзањои адабї  на танҳо таърихи адабиёти халқи моро комил 

мекунад, балки барои омӯхтану бозшинохти осори шоирони он маҳалҳо 

кумаки бузург низ расонида метавонад.  

Дуруст аст, ки адабпажўњони ватаниву бурунмарзї, ба мисли Абибов А., 

Икромов И., Хаста Х., Давлатбеков Л., Наимов Ќ., Њикматов Љ. бо дарки 

масъулият баъзе масъалањои муњимми адабї ва ањволу осори адибони асрњои 

XIX ва ибтидои асри XX-ро, ки аз доираи тањќиќ дар канор монда буданд, 

мавриди омўзишу баррасї ќарор дода ва дар ин љода ба натиљањои назаррасе 

ноил гардидаанд. Вале рољеъ ба рўзгору осори ќисме аз адибони дигар 

навоњии тољикнишини Бадахшони Афѓонистон, ки як ќисмати 

људонашавандаи ин адабиёт аст, тањќиќи шоистае сурат нагирифтааст, њол он 

ки дар ин навоњї низ, ба мисли доираи адабии Бухоро, њавзањои адабї, 

доирањои адабї ва мактабу мадрасањо фаъолият дошта, толибилмону 

соњибистеъдодњои зиёдеро тарбия кардаву ба камол расонидаанд.  
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Аз ахбори сарчашмањои адабию таърихї маълум мегардад, ки дар 

охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ дар сарзамини бостонии Роѓи 

Бадахшон, ќисмати шимолии Афѓонистон, муњити адабии пурќуввате мављуд 

буд, ки теъдоди зиёди адибони боистеъдодро фаро мегирифт. Аз тањқиқоти 

муњаќќиќони доираи адабии Роѓ И. Икромов ва Ќ. Наимов маълум мегардад, 

ки «Дар сарзамини Роғ як зумра шоирон ба кори эҷодӣ машғул буданд, ки 

намояндагони доираи адабии Роғро ташкил додаанд» [70, 43-44; 95, 12-19]. 

Ба ќавли адабиётшинос И. Икромов «Як ќисми шоирони Роѓ, ки солњои 

70 - уми асри XIX аз Афѓонистон ба дењањои атрофи Хољаѓалтони ноњияи 

Шўрообод (алњол Шамсиддин Шоњин)-и минтаќаи Кўлоб омада зиндагї ва 

эљод намуданд, соњибдевон буданд. Замони ба ин мањалњо омадани русњо, 

баргашта ба соњили чапи дарёи Панљ рафтаанд» [70, 17].  Ин гуфтањо бар он 

шањодат медињанд, ки ин њавзаи адабї ва  баъзе аз намояндагони он то њол 

ба таври зарурї мавриди пажўњиш ќарор нагирифтааст. 

Тавре ки маълум аст, яке аз сарчашмањои асосии омўзиши адабиёти њар 

давра тазкирањо ба њисоб мераванд. Дар њаќиќат, дар бораи рўзгору осори 

баъзе аз намояндагони адабиёти ин давра, ки ба тазкирањои давр роњ 

ёфтаанд, тазкиранависон маълумоти муфид додаанд. Мутаассифона, 

маълумоти тазкира ва сарчашмањои адабии таълифгардида фарогири 

рўзгору осори адабии кулли намояндагони адабиёти ин давра нест. 

Барои омӯзишу баррасии  ин давр, лозим донистем, ки зиндагиву осори 

яке аз намояндагони адабиёти он айём, бахусус замони зиндагии шоири асри 

XIX ва ибтидои асри XX Бадахшон Муродмуњаммад Абдуллоњи Мисраъро 

мавриди таҳқиқ қарор дињем.  

Дараљаи омўзиши мавзўъ. Абдуллоњи Мисраъ аз шоирони охири асри 

XIX ва ибтидои асри XX тољик буда, аз ў куллиёти девони шеърњояш ба 

мерос мондааст. Бо вуљуди ин, то имрўз доир ба њаёту фаъолияти эљодии 

Муродмуњаммад Абдуллоњи Мисраъ дар адабиётшиносии тољик пажўњише 

анљом дода нашудааст. Маълумоте, ки дар сарчашмањои адабию таърихии 

гузашта ва имрўза дар бораи Мисраъ оварда шудаанд, хеле мухтасар ва 
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такрори њамдигар буда, аз сабаби дастнорас будани осори шоир ба таври 

мукаммал мавриди тањќиќ ќарор нагирифтаанд.  

Бояд хотиррасон намоем, ки дар сарчашма ва тазкирањои охири асри 

XIX ва ибтидои асри XX, аз љумла дар тазкирањои «Афзал-ут-тазкор»-и 

Афзал Махдуми Пирмастї, «Тазкират-уш-шуаро»-и Неъматуллоњи 

Муњтарам ва «Фузалои мутааххирин ва шуарои муосирин»-и Садри Зиё оид 

ба рўзгору осори Мисраъ  маълумот ба назар намерасад.  

Кўшиши нахустин дар бораи зиндагии Мисраъ ва чанд шоири 

њамзамони ў дар адабиётшиносии шўравии солњои 70-уми асри гузашта аз 

љониби муњаќќиќи тољик Амирбек Абибов дар китоби «Аз таърихи адабиёти 

тољик дар Бадахшон» сурат гирифтааст [43, 94]. 

Дар мулњаќоти ин китоб А. Абибов бо такя ба маълумоти маљмўаи 

«Афѓонистон» ва тазкираи  адабиётшиноси афѓонистонї Холмуњаммади 

Хаста «Ёде аз рафтагон» дар бораи шоироне, ки аз Бадахшон ба Бухоро 

омада, дар мадрасањо тањсил намудаанд, маълумот дода, иброз медорад, ки 

ќисме аз онњо баъд аз тањсил, ба ватанашон - Бадахшон баргаштаанд. Аз 

љумла дар бораи Абдуллоњи Мисраъ чунин менависад: «Абдуллоњ бинни 

Муродмуњаммад (то соли 1286 њ.ќ. баробар ба соли 1870 мелодї дар ќайди 

њаёт буд), дар Роѓи Бадахшон таваллуд ёфта, барои тањсил ба Бухоро 

рафтааст ва бо Абулфазл Сирати Балхї ва Абдулмуъминхољаи Бадахшї 

шарикдарс будааст» [43, 194]. Абибов дар маълумоти баёншуда соли вафоти 

Мисраъро 1286 њ. ќ баробар ба соли 1870 мелодї зикр мекунад, ки сањењ нест.  

 Холмуњаммади Хаста дар тазкирааш бо унвони «Ёде аз рафтагон» дар 

бораи чанд нафар аз шоирони кўњистон, аз љумла Абдуллоњ 

Муродмуњаммади Мисраъ, чунин маълумот додааст: «Номи муборакаш 

Абдуллоњ, валади Сӯфӣ Муродмуњаммад, мутахаллис ба «Мисраъ» аз ќаряи 

Фариштаљои вулусволии Роѓи Бадахшон аст» [34, 117]. 

  Шоњ Абдуллоњхони Бадахшї дар тазкираи «Армуѓони Бадахшон» соли 

вафоти Мисраъро 1285 њ.ќ. нишон дода, менависад, ки «Мисраъ ягона 

адибест, ки аз зоњирписандї ва мадњ ба таври куллї канор гирифта, дар илми 

адаб бо мањорату ќудрат мусоњиба менамуд» [41, 27]. 
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Адабиётшиноси тољик Искандар Икромов дар маљмўаи «Ганљњои 

нуњуфта» дар асоси маълумоти тазкираи Хаста дар бораи љойи таваллуди 

шоир, тањсил дар Бухоро, соњибдевон будани Мисраъ маълумоти иљмолї 

дода, аз осори ў ду ѓазал, ду рубої ва марсияи дар марги писараш навиштаи 

шоирро намуна меорад. Дар бораи соли фавти шоир чунин менависад: 

«Мисраъ дар њудуди 1270 ќамарї вафот карда, мазори муборакаш дар ќарияи 

Фаришта, ки яке аз тобеоти Роѓ (наздикии Шева) мебошад, воќеъ аст» [68, 9-

12]. Дар китоби дигари муњаќќиќ И. Икромов - «Шоирони Роѓи охирњои асри 

XIX ва ибтидои асри XX» маълумоти Холмуњаммади Хаста  ва  А. Абибов 

оид ба рўзгору осори шоир такрор шудааст.  

Њамчунин муњаќќиќи доираи адабии Роѓ Ќудратулло Наимов дар кори 

тањќиќии хеш, ки ба зиндагї ва осори адабии яке аз шоирони нимаи дувуми 

асри XIX ва ибтидои асри XX Бадахшон Муљрими Роѓї бахшида шудааст, 

дар бораи њаёту фаъолияти эљодии Мисраъ маълумот дода, як ѓазал ва се 

рубоии шоирро ба њайси намуна оварда, менависад, ки «Мувофиқи 

маълумоти донишманди Афғонистон Холмуҳаммади Хаста вафоти Мисраъ 

ба санаи 1270 қамарӣ рост омадааст» [95, 58]. Ба андешаи мо, бинобар сабаби 

ба муњаќќиќони номбаршуда дастрас набудани девони ашъори шоир, онњо 

дар бораи рўзгору осори ў маълумоти тозае оварда натавонистаанд. 

Муаллифи китоби «Ганљи Сафедоб» Саттор Муслим дар манзумаи 

«Роѓиён», ки дар бораи рўзгори мардуми Роѓ аст, аз љумла аз шоир Мисраъ 

ёдовар шуда, менависад, ки «Мисраъу Мухлису Муљрим доштанд» [105, 100]. 

Дар љараёни љустуљў дар шабакаи Интернет маќолаи нависанда 

Шоњини Марзбонро бо унвони «Фарњехтагони Бадахшон» дастрас намудем. 

Муаллифи маќола дар бораи Мисраъ менависад: «Зодбуми шоир Роѓи 

Бадахшон аст, дар њар навъи шеър дасти боло дошт», вале муаллиф сањван 

ашъори девони шоирро 1371 байт ва соли вафоташро 1285 њ.ќ. ном мебарад, 

ки ба андешаи мо сањењ нест. 

Дар љилди дувуми «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик», аз китоби 

А. Абибов, доир ба Мисраъ маълумоти мухтасар оварда шудааст. Дар он 
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гуфта мешавад, ки «Абдуллоњ ибни Муродмуњаммад (соли таваллуд ва 

вафоташ номаълум) шоири тољики асри XIX аз Бадахшон аст. Дар назди 

падараш, ки низ шоиру фозил будааст, савод бароварда, тањсилашро дар 

Бухоро давом додааст, вале мадрасаро хатм накарда, ба зодгоњаш 

баргаштааст. Мисраъ дар ѓазал ва таърихгўї мањорати хуб доштааст. Дар 

эљодиёти ў васфи Ватан ва ишќу муњаббат мавќеи асосї дорад» [42, 276 ]. 

Тавре ки мебинем, њама маълумоти овардаи муњаќќиќони номбаршуда 

дар бораи зиндагї, мероси адабї ва фавти Мисраъ такрори њамдигар буда, 

рољеъ ба вазъи иљтимої, махсусан шароити тањсил, ањволи зиндагї, 

махсусияти ашъори шоир ва таркиби девони ў маълумот ноќис ба назар 

мерасад. 

Њамин тариќ, ба чунин хулоса расидан мумкин аст, ки омўзиши ањволу 

осори яке аз намояндагони муњити адабии Роѓи Бадахшони Афѓонистон 

Муродмуњаммад Абдуллоњи Мисраъ, ки диссертатсияи мо ба омўзишу 

пажўњиш ва тањќиќу баррасии эљодиёти ў бахшида шудааст, аз назари 

адабпажўњон ва ховаршиносони ватаниву хориљї дур монда, мутаассифона, 

то кунун ба таври комилу муфассал арзёбӣ нашудааст. 

Мисраъ бо мањсули ѓании адабии худ дар пешрафт ва тараќќии 

адабиёту фарњанги кишвар сањми арзандае гузошта, дар тарбия ва рушду 

такомули як силсила адибон наќши фаъол дорад. Осори адабии ин сухансаро 

муњимтарин масъалањои сиёсї, иљтимої ва фарњангии  охири асри XIX  ва 

ибтидои асри XX  на танњо Афѓонистон, балки Бухороро низ дар бар 

мегирад.  

Ба сабаби он ки тањќиќоти дар боло зикршуда љанбањои гуногуни 

рўзгор ва осори Мисраъро ба таври умумї фаро мегиранд, дар шинохти 

њамаљонибаи осори ин адиб комил нестанд. Мутаассифона, дар мавриди 

зиндагинома ва эљодиёти Мисраъ тањќиќи мукаммале анљом дода нашудааст.  

Њамин тариќ, маълумот рољеъ ба муњити зиндагї, мероси адабї ва 

таркиби девони шоир Мисраъ номукаммал буда, њалли ин мавзўъњо 

тањќиќоти мукаммалу њамаљониба ва мушаххасу љамъбасткунандаро таќозо 

доранд. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем, ки дар ин диссертатсия 
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масъалањои марбут ба зиндагї ва баъзе хусусияти вижаи эљодиёти Мисраъро 

ба таври густарда мавриди тањќиќ ќарор дињем, зеро тањќиќу баррасии 

њамаљонибаи ин масъала, барои бозшинохту муаррифии Муродмуњаммади 

Мисраъ  аз манфиат холї нахоњад буд.  

Маќсад ва вазифањои тањќиќ. Мо дар ин диссертатсия саъй намудем, ки 

рољеъ ба зиндагї, осори адабї ва махсусиятњои ашъори Мисраъ, масъалањои 

зайл равшан карда шаванд: 

- барќарор намудани шарњи њол, муњити зиндагї ва рўзгори  

 Абдуллоњи Мисраъ; 

- баррасии мероси адабї, анвои шеър ва мундариљаи ѓоявии ашъори 

шоир; 

 - мундариљаи ѓазалиёти  ў; 

           - арзёбии хусусиятњои жанрї ва бадеии ашъори адиб; 

- вазну ќофия ва радифи ашъори шоир;  

            - забон ва сабку услуби ашъори Мисраъ.  

Сарчашмањои тањќиќ. Диссертатсия дар заминаи девон ва маљмўаи 

ашъори шоирони асрњои ХIХ ва аввали асри ХХ тољик, хусусан куллиёти 

девони Муродмуњаммади Мисраъ ва осори адибони Бадахшон, асарњои доир 

ба поэтикаи асрњои миёна таълифшуда, тазкирањо, фарњангу луѓатномањо 

навишта шудааст. 

Усули тањќиќ. Диссертатсия дар асоси принсипи муќоисавї-таърихии 

адабиётшиносї, равияњои назарияи адабї, омўзиши типологии жанрњо 

таълиф шудааст.  Асосњои назарї ва методологии тањќиќро асарњои илмию 

назарияи олимони адабиётшинос, ки доир ба назарияи адабиёт тањќиќоти 

боарзише ба сомон расонидаанд, ташкил мекунад. Бинобар ин, мо дар 

тањќиќоти худ ба дастовардњои илмии донишмандони маъруфи назария ва 

таърихи адабиёт, аз љумла А.Мирзоев, Ш. Њусейнзода., Р. Њодизода, Р. 

Мусулмониён, С. Амирќулов, А.Сатторов,  Х. Шарифов, шарќшиносон  Бахтин  

М.М., Жирмунский В. М., С. Айнї, Бертельс Е. Э., Брагинский И.С., Рейснер М. 

Л., Муњаммадризо Шафеии Кадканї, Забеҳуллоҳи Сафо, Сируси Шамисо, 

такя  намудем. 
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Предмети тањќиќ мавриди пажўњишу баррасї ќарор додани шахсият ва 

маќоми эљодї-адабии шоири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ тољик 

Муродмуњаммад Мисраъ ба њайси  шахсияти  эљодї мебошад. Дар љараёни 

тањќиќ масъалањои љузъї бо ќонунмандии  назарї пайвастагї ёфта, љараёни 

инкишофи адабї дар асрњои Х1Х ва ибтидои асри ХХ мавриди баррасї ќарор 

гирифтааст.  

Навоварии тањќиќ. Ин диссертатсия дар адабиётшиносї нахустин 

тањќиќоти мукаммалу муфассал дар мавриди баррасии рўзгор ва мероси 

адабии шоири охирњои асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ тољик Муродмуњаммад 

Абдуллоњи Мисраъ мебошад. Нахустин бор ба таври мушаххасу даќиќ муњити 

зиндагї, рўзгору осори адиб, мавзўъ ва мундариљаи ашъори  ў  арзёбї 

гардидааст.  

Ањаммияти назарии тањќиќ. Тањќиќоти мо собит менамояд, ки 

Муродмуњаммад Мисраъ дар ташаккули адабиёти асри ХIХ ва ибтидои асри 

ХХ форсии тољикї сањми арзандае гузоштааст. Натиљагирињои илмии он дар 

њалли як ќатор масъалањои назарии адабиёти асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ 

форсии тољикї мусоидат хоњад кард. Инчунин тањлили осори Мисраъ, 

алалхусус  ѓазалиёти  ў, барои равшанї андохтан ба ташаккул ва тањавули   

навъи ѓазал дар замони зиндагии шоир ањаммияти илмию амалї дошта, 

барои муњаќќиќони баъдї метавонад њамчун замина хидмат намояд. 

Ањаммияти амалии тањќиќ. Мавод ва хулосањои диссертатсияро њангоми 

тањќиќи адабиёти садаи Х1Х ва ибтидои асри ХХ тољик, тањаввули навъи ѓазал, 

рубої, вазн, ќофияву радиф, хондани лексияњо аз таърихи адабиёти тољик ва 

курсњои махсус доир ба адабиёти асрњои Х1Х ва ибтидои асри ХХ дар 

факултетњои филологии донишгоњњои олии Тољикистон, таълифи китобњои 

дарсї ва асарњои илмї мавриди истифода ќарор додан  мумкин аст.  

       Ба ҳимоя нукоти зер пешниҳод карда мешавад: 

- вазъи сиёсї-иљтимоии замони Абдуллоњи Мисраъ бозтоби  

зиндагиномаи шоир мебошад; 

- мероси адабї, таркиби куллиёт ва мундариљаи ѓоявии ашъори Мисраъ 

таљассуми рушди адабиёти тољик дар охири садаи XIX ва ибтидои 
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садаи XX буда, арзиши ин адабиётро ба ќадри имкон муаррифї 

мекунад; 

- эљод дар анвои гуногун, истифода аз саноеи бадеъ ва таваљљуњ ба 

мавзуъњои мухталиф њунари эљодии шоирро намоён месозад;  

- ашъори Мисраъ дорои хусусияти  услубї ва бадеии хос буда, омўзиши 

арзиши бадеии он боиси муайян намудани хусусиятњои адабиёти 

даврони шоир ба таври умумї мегардад.  

Таъйид (апробатсия)-и диссертатсия. Диссертация дар кафедраи 

адабиёти тољики Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

(протоколи №9 аз 18.05.2018)  ва дар љаласаи васеи шуъбањои таърихи 

адабиёт, фолклор ва адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи 

Абуабдулло Рудакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон (протоколи 

№ 8 аз 23.10.2018) муњокима ва барои њимоя пешнињод шудааст. 

Натиљањои илмї ва андешањои тањлилии диссертатсия дар 5 маќолаи 

илмї ба нашр  расидаанд, ки дар нашрияњои илмии тахти ќайди КОА-и 

Федератсияи Россия буда чоп шудаанд. 

  Диссертатсия аз муќаддима, се боб, хулоса ва китобнома иборат аст. 

Ҳаҷми умумии  он 175 саҳифаи ҳуруфчинии компютериро ташкил мекунад. 
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БОБИ 1. МУЊИТИ ЗИНДАГЇ ВА РЎЗГОРИ АБДУЛЛОЊИ МИСРАЪ 

1.1.ВАЗЪИ СИЁСЇ-ИЉТИМОИИ ЗАМОНИ ЗИНДАГИИ  

АБДУЛЛОЊИ МИСРАЪ 

 

Замони зиндагии Муродмуњаммад Абдуллоњи Мисраъ аз нигоҳи сиёсӣ 

яке аз нооромтарин давраҳо дар њаёти Хуросон, Афѓонистон ва 

Мовароуннањр ба њисоб меравад. Зиндагии ў мувофиќ ба даврае буд, ки забту 

ѓорат ва куштор дар кишвари Афѓонистон ва аморати Бухоро ављ гирифта, 

мардум ањволи тоќатфарсоеро аз сар мегузарониданд. Дар ин бора худи 

шоир  ишора мекунад: 

 

Аз фитнаи замона чу љои гурез нест, 

Аз дуди оњ бар њама гардун каманд банд [11, 174]. 

 

Роҷеъ ба ҳукумату ташкил ёфтани давлати мустаќили Афѓонистон 

тањқиқоти зиёде дар дохилу хориҷ сурат гирифта, вазъи он кишвар, макони 

зисти шоир дар он рӯзгор то андозае баён гардидааст. Аммо мо лозим 

донистем, ки барои дуруст дарк намудани лаҳзаҳои ҳаёти Мисраъ ба таври 

мухтасар доир ба таърихи сиёсию иљтимоии он давраи Бадахшони 

Афѓонистон ва Аморати Бухоро таваққуф намоем. 

Тибќи маълумоти Холмуњаммади Хаста «Абдуллоњи Мисраъ дар замони 

њукмдории Мир Юсуфалихон ба таърихи 1220њ.ќ. (1806 м. ), Мир Шуљоатшоњ 

ба таърихи 1268 њ.ќ.(1852 м.), Мир Љањондоршоњ ба таърихи 1273 њ.ќ. (1857 

м.)  ва  Мир Шоњзамонуддин ба таърихи 1279 њ.ќ. (1863 м.) њаёт ба сар мебурд 

ва њамасру њамњалќаи  бузургони Бадахшон, аз ќабили домулло Абдуннабии 

Бадахшї, Муњаммад Мўсохољаи Бадахшї, Мир Тўрахон Љурмии Бадахшї, 

Мир Муњаммаднабии Љурмии Бадахшї ва эшони Сўфии Бадахшї будааст» 

[34, 117].    
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Дар асари Сангмуњаммади Бадахшї ва Фазлалибеки Сурхафсар бо 

номи «Таърихи Бадахшон» дар бораи тохтутоз ва зулми умарои аштархонї 

ба мардуми Бадахшон ва сулолаи подшоњони он маълумот дода шудааст. Аз 

маълумоти асари зикршуда равшан мегардад, ки мардуми Бадахшон соли 

1068 (1657-58 м.) Ёрибеки Самарќандиро, ки падараш Шоњибек ва бобояш 

Мир Зоњид аз Дањбеди Самарќанд омада, дар Яфтал муќимї мешаванд, ба 

худ мир интихоб мекунанд [24,  в2 , аб].  

 Ёрибек, пеш аз њама, дар назди худ вазифа мегузорад, ки истилогарони 

аштархониро аз хоки Бадахшон барорад. Барои ин маќсад ва истиќлоли 

Бадахшон ў дар Љузкон ё ки Љавзакон (Файзободи имрўза) ќалъа сохта, 

лашкари аштархонињоро аз Бадахшон мебарорад. Вале ў дар натиљаи 

муќобилатњои дохилї истода натавониста ба Њинд меравад. Мањмудбї 

атолиќи Балх аз рафтани Ёрибек истифода намуда, Бадахшонро забт мекунад 

ва ба ањолии он зулму ситами зиёдро раво медорад. Аммо њокимияти 

аштархонињо дар Бадахшон бисёр давом намекунад. Бадахшонињо 

намояндаи худро фиристода, Ёрибекро аз Њинд меоранд ва феодалњои 

аштархонї Бадахшонро тарк менамоянд. 

 Ёрибек 50 сол дар Бадахшон њукмронї намуда, соли 1118 (1706-1707 м.) 

вафот мекунад ва авлоди ў то соли 1884 дар Бадахшон њокимият кардаанд.  

Баъд аз марги Ёрибекхон писари калони ў-Сулаймоншоњ бо ризояти 

бародаронаш ба љойи падар шоњ таъйин мешавад ва баъди 7 соли њукмронї 

аз љониби Бобоќамариддин ном сокини Яфтал соли 1125/1713 кушта 

мешавад. Баъд аз вай бародараш Юсуфалихон дар Бадахшон 5 сол њукмронї 

карда, 1130/1717 вафот мекунад.  

 Баъд аз ин њокимият ба дасти бародари хурди онњо Зиёуддин мерасад. 

Баъд аз марги ў дар њокимият парокандагї ба амал меояд. Сулаймоншоњ дар 

Бадахшон њоким таъйин мегардад, ки дар натиља дар мамлакат оромї 

њукмрон мешавад. Баъди чанд муддат њокимият ба дасти Мирзокалон, ки аз 

авлоди Ёрибекхон буд, мегузарад. 

Муаллифи китоби «Ќатаѓан ва Бадахшон» (1926) давраи њукмронии 

њокимони Бадахшонро чунин тафсил медињад: «Њокимияти Бадахшон баъд 
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аз Мирзокалон ба дасти писараш Мирсултоншоњ, баъди ў ба 

Мирбурњониддин ва нињоят ба дасти Мирзокалони севум мегузарад. Сипас, 

ба дасти писари ў Шоњзамониддин мерасад. Аз Шоњзамониддин се фарзанд 

боќї монда буд, писари аввали Миршоњ, писари дувум Юсуфалихон ва севум 

Мир Насруллохон буд. Дар даврањои охири њукмронии Шоњзамониддин 

шоњи вилояти Ќатаѓан Мирмуродбек, ки аз љониби амири Бухоро рутбаи 

атолиќ гирифта буд, Бадахшонро забт карда, њар се писари 

Шоњзамониддинро ба зиндон меандозад. Онњо баъди чанд муддати зиндонї 

будан бо яке аз посбонони зиндон унс мегиранд ва Насруллоњхон бо ў 

машѓули истифодаи афюн мешаванд. Посбон онњоро озод мекунад ва онњо аз 

зиндон мегурезанд. Мирмуродбек аз ин огоњ шуда, барои дастгир кардани 

онњо саворони худро мефиристад. Онњо аввал ба Толиќон, баъд ба Рустоќ 

омада, аз мардум паногоњ металабанд. Мардум ба онњо рањм намуда, онњоро 

ба хидматгории шоњони худ месупоранд. Мир Муродбек писарашро бо 

сарбозони зиёд барои дастгир кардани онњо ба Рустоќ мефиристад. Дар 

байни онњо љанг сар мезанад ва писари Мир Муродбек бо роњи гуфтушунид  

сулњ ба даст меорад. Дар натиљаи оромии бадастомада Мир Шоњ писари 

калони худ Юсуфалихонро њокими Рустоќ, Насруллоњхонро њокими Кишм 

таъйин намуда, худаш ба Бадахшон баргашта, ба Файзобод меравад ва 

сардори ќабилаи онњо мешавад.  

Љањондоршоњ, Мир Шуљоат ва Мир Шоњзода Њасан баъди ба камол 

расидан аз мањаллањои гирду атроф сипоњиёнро љамъ намуда, дигар 

мањаллањоро ба худ тобеъ мекунанд. Баъди марги Мир Шоњ сарварии 

Бадахшон ба дасти писари ў Љањондоршоњ мегузарад»[157, 118]. 

Саргузашт ва баъзе воќеањои давраи њокимияти Љањондоршоњро 

муаллифи «Таърихи Бадахшон» Фазлалибеки Сурхафсар чунин наќл 

мекунад: «Љањондоршоњ пас аз љанг ва кашмакашњои зиёд чанд бор аз 

њокимияти Бадахшон холї шуда ва боз ба сари њокимият меояд. Ў дар 

дафъаи охирин Мизробшоњ (њокими Бадахшон)-ро ба Кўлоб фирор 

кунонида, боз ба њокимият соњиб мешавад. Аммо Љањондоршоњ ба мардум  

љабру зулми  бисёр карда, ањволи мардумро ба харобї меоварад. Бинобар ин, 
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мардуми Бадахшон писари амаки Мизробшоњро, ки дар Кўлоб муњољир буд 

ва Мањмудшоњ ном дошт, ба Бадахшон даъват намуда, Љањондоршоњро ба 

Кўлоб гурезонда, њокимияти Бадахшонро ба ў месупоранд» [24, 95- 96а]. 

Муаллифи китоби «Ќатаѓан ва Бадахшон» ёдовар мешавад, ки «дар 

давраи њаёт будани Мир Шоњ Мир Шуљоат ба Шуѓнон фиристода шуда, дар 

он љо њоким тайин шуда буд. Ў љавонмарди љасуру далер буд, вале бемории 

руњї дошт. Замони зинда будани Мир Шоњ ба ў гуфта буданд, ки агар Мир 

Шуљоатро њокими Шуѓнон таъйин кунад, ў дигар ба падар итоат накарда, 

Бадахшонро ба зери тасарруфи худ медарорад. Мир Шоњ ўро ба назди худ 

даъват намуда, чанд муддат нигоњ медорад ва баъд ба яке аз навоњии Рустоќ 

њоким таъйин мекунад.  

Баъд аз чанде бадгўён Мир Шуљоатро бовар кунониданд, ки ў мањз бо 

хоњиш ва пешнињоди таѓояш Мир Юсуфалї њукмрони Шуѓнон таъйин шуда, 

ўро барои роњбарї ба 50 хољагї ба дењае равон намуд. Мир Шуљоат, ки 

бемории рўњї дошт, ќасд мекунад, ки таѓояш Мир Юсуфалиро ба ќатл 

расонад. Бо ин маќсад ў бо њамроњии хидматгоронаш шабона ба хонаи 

таѓояш рафта, субњи барваќт вориди хонаи Мир Юсуфалї мешавад. Дар ин 

ваќт таѓояш ба ќироати китоби Ќуръон машѓул буд. Мир Шуљоат бо чанд 

зарби шамшер дар он љо таѓояшро ба ќатл мерасонад. Ваќте ки фарзандони 

Мир Юсуфалї ба хона ворид мешаванд, падарашонро кушта буданд. Мир 

Шуљоат баъд аз ин дар ќалъаи худ пинњон шуда, касеро ба наздаш роњ 

намедод. Ин њолат то он ваќт давом кард, ки бо роњи тарконидани дари 

ќалъа писарони Мир Юсуфалї вориди ќалъа мешаванд. Хидматгорони Мир 

Шуљоат ба ёрии ў рафта, бо писарони Мир Юсуфалї ба љанг мехезанд, ки 

дар натиља яке аз писарони Мир Юсуфалї бо номи Њазратљон кушта 

мешавад. Писарони дигараш Мир Султоншоњ ва Мир Умархон зинда монда, 

Мир Шуљоатро дошта, ба таѓояш Миршоњ дар ин бора хабар мерасонанд. 

Миршоњ писараш Мир Шуљоатро дар кушта шудани бародараш гунањгор 

дониста, ба ў њукми ќатл эълон мекунад. Фарзанди Мир Юсуфалї Мир 

Муњаммадхонро њокими Рустоќ ва Мир Султоншоњро њокими Чаёб таъйин 

мекунад ва худаш ба Бадахшон бармегардад ва баъд аз ин муддати 34 сол 
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њукмрони Бадахшон мешавад ва дар охир њокимиятро ба Љањондоршоњ 

месупорад. 

 Баъд аз гузаштани ду соли њукмронии Љањондоршоњ амир Шералихон 

Ноиб Муњаммад Аламхонро барои ба итоати худ даровардани Бадахшон 

даъват мекунад. Баъдан подшоњи Афѓонистон амир Абдуррањмонхон 

њангоми дар Хонобод буданаш бо Ноиб Муњаммад Аламхон тариќи 

Бадахшон ба Самарќанд меравад ва Мир Љањондоршоњ њокимияти худро 

гузошта, ба Кўлоб меравад аз он љо ба назди Абдуррањмонхон ба Самарќанд 

рафта, чанд муддат дар он шањр мемонад. Вале то баргаштани амир 

Абдуррањмонхон ба Афѓонистон Љањондоршоњ аз дасти писараш Мирдилхон 

кушта мешавад. Писари ў Љањонгирхон ва бародаронаш бо њамроњии оила ва 

дороияшон дар Самарќанд мемонанд. Ноиб Муњаммад Аламхон 

Бадахшонро ба зери тасарруфи худ медарорад. Љањонгирхон писари 

Љањондоршоњ њангоми њукмронии Абдуррањмонхон чанд муддат њукмрони 

Кишм буд. Баъдан аз он љо ба Кобул даъват шуда, ба Ќандањор фиристода 

мешавад. Баъд аз ин њокимони Бадахшон аз маркази Афѓонистон таъйин 

мегардиданд ва зиндагии мардум аз он давра каме осуда мегардад» [157, 119]. 

 Дар Афғонистон баъд аз он ки ҳокимият ба дасти њукуматдорони он 

гузашт ва онҳо сарзамини чапи дарёи Омуро ба зери тасарруфи худ 

дароварданд, то солҳои наздик ҳамеша кӯшиш менамуданд, ки як сиёсати 

истисморӣ ва поймол кардани ҳуқуқу манофеи соҳибони аслии ин сарзамин, 

яъне тоҷиконро пеш гиранд. Яке аз ин гуна сиёсатњои зиддимиллии онҳо бо 

ҳар восита, масалан аз махлут намудани миллатҳо сар карда, то афғон 

хондани ҳамаи қавму халқҳои сокини кишвар ба ҳисоб мерафт. 

Ҳукуматдорони афғон чунин фикри ғалатро дар байни аҳолӣ интишор 

медоданд, ки гӯё ҳамаи сокинони Афғонистон, новобаста ба қавму халқият, 

ба миллати афғон тааллуқ доранд. Кӯшиш мешуд аз мавҷудияти миллати 

таҳҷоӣ ва сернуфуси тоҷик дар сафањоти китобҳо, рӯзномаву маҷаллаҳо 
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амдан ном набаранд. Тамоми гузаштаи пурифтихори тоҷикон - таърих, 

фарҳанг, адабиёту ҳунари онҳо моли афғонҳо эълон мегардид. Шаҳрҳои 

қадими тоҷикон: Балх, Ҳирот, Бомиён, Кобул ва ғайра шаҳрҳои бостонии 

афғонҳо номида мешуданд. 

Шарќшиноси рус И.М. Рейснер таъкид медорад, ки «забткорињои 

афѓонњо инъикос ва натиљаи рушди феодализм дар љомеаи афѓонї буда, 

хонњои онњо мекўшиданд шиддати тазоди табаќотиро паст намоянд ва 

ќуввањои низомиро бо маќсади забт ва торољи кишварњои њамсоя истифода 

намоянд» [171, 247 ]. 

Дар солњои 50-уми асри ХIХ лашкари шоњї хонигарињои соњили чапи 

дарёи Омуро, ки баъд аз афтодани давлати Нодиршоњ мустаќил гардида 

буданд, истило намуданд. Афсари низомии рус С.Н. Южаков дар ин бора 

маълумот дода, менависад, ки «ин хонигарињои Бадахшон, Кундуз, Хулм, 

Мазори Шариф, Балх, Бомиён, Оќча, Сари Пул, Андхой ва Маймана буданд»  

[180, 65]. 

Бадахшон ва дигар ќисматњои он фаќат дар замони Абдуррањмонхон 

дар натиљаи љангњои шадиду берањмона пахш намудани муќобилат ва 

эътирозњои оммавии ањолии ин минтаќањо пурра забт гардида буд. Яке аз 

омилњои таъсиргузор, ки боиси ба тобеияти хонњои афѓон даромадани 

минтаќањои Бадахшони чапи дарёи Ому гардида буд,  аз минтаќањои ќавмї 

ва марказњои таърихї дур будан ва аз кумаки Бухоро мањрум мондани он 

буд. Аз љониби дигар, Британияи Кабир ба амири Афѓонистон барои 

истилои вилоятњои шимолї кумаки низомї ва молиявї мерасонид. Ба ќавли 

олими рус П.Алексеенко «Минтаќањои шимолї бо кумаки Англия аз Бухоро 

људо карда шуда, ба вилояти Афѓонистон табдид дода шуданд» [51, 22].  

Дар соли 1868 дар байни артиши Русия ва Аморати Бухоро дар 

наздикии Самарқанд муҳориба рӯй дод. Лашкари амири Бухоро дар ин 

корзор сахт шикаст хӯрд. Давлати Бухоро аз баъзе вилоятҳои худ маҳрум 

гардида, товони ҷанг дод ва вассали Русия шуд. Артиши русҳо акнун ба 
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сарҳади Афғонистон наздик шуда буданд ва хатар вуҷуд дошт, ки Русия 

Афғонистонро низ дер ё зуд ишғол карда, ба Ҳиндустон ва баъди он ба 

уқёнуси Ҳинд роҳ мекушояд. Соли 1878 ҳукумати Русия ба Афғонистон сафир 

фиристод. Сафир ҳамроҳи худ лоиҳаи мувофиқатномаи ду мамлакатро дошт. 

Аз мазмуни ин лоиҳа маълум мешавад, ки Русия тасмим дошт ба Ҳиндустон 

лашкар кашида, онро низ тобеи худ гардонад.  

Афғонистон аз нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри XX ҳамеша ба 

унвони майдони мусобиқа ва рақобати байни ду давлати абарқудрати 

ҷаҳонӣ- Русия ва Ингилистон қарор дошт. Дар соли 1874 дар байни Русия ва 

Ингилистон дар масъалаи Афғонистон мувофиқатномае ҳосил шуд, ки тибқи 

он сарҳади шимолии Афғонистон дарёи Ому қарор ёфт.  

Ҳамин тариқ, «Бо пайгирии Русия ва Ингилистон ва давлати афғонҳо 

сарзамин ва қавми тоҷик ба ду ќисм тақсим карда шуда, як қисмаш соҳили 

рости дарёи Ому дар тасарруфи русҳо ва соҳили чапи он дар дасти афғонҳо 

боқӣ монд» [59,  98].  

Метавон хулоса кард, ки дар нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри 

XX вазъи сиёсию иљтимоии сарзамини Бадахшони Афѓонистон ва Бухоро 

давраи ављи рўйдодњои сиёсї ба њисоб рафта, илму фарњанг, новобаста ба 

воќеањои давр, густариш ёфта, дар осори адибони давр инъикос гардидааст, 

зеро муносибати адибон ба рўйдодњои замон, сиёсати давр, њимояи адолати 

иљтимої гуногун буда, инъикосгари воќеияту њаќиќат ба шумор мераванд.  

Ба касе пўшида нест, ки мардумони Бадахшон низ мисли дигар аљдоди 

хирадмандамон ба адабиёт ва фарњангу мусиќї дилбастагии зиёд доранд. 

Гузаштагони мо дар тўли таърих анъанаву суннатњои миллии фарњангиро 

нигоњ дошта, онњоро ба такмилу сайќали тоза ба наслњои оянда ба мерос 

гузошта, рисолати миллии худро иљро кардаанд.  

Метавон гуфт, ки њарчанд умри Абдуллоњ Муродмуњаммади Мисраъ дар 

шароити пуртазоди сиёсию иљтимоии ду кишвар - Бухоро ва Афѓонистон 
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гузаштааст, тавонистааст, ки чароѓи маърифати пешиниёнро фурўзон дошта, 

миёни асрњову наслњои оянда риштаи илму маърифатро пайванд созад.  
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1.2. ШАРЊИ ЊОЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ  АДАБИИ  

АБДУЛЛОЊИ МИСРАЪ 

 

Дар њар давре ва дар њар ќавме миёни инсонњо афродеро муваззаф ба 

даъвати мардум ба роњи рост менамоянд, ки баъзе басо наќши муњим доранд 

ва онњоро метавон аз атои илоњї донист. Яке аз он зумра шахсон 

Муродмуњаммад Абдуллоњи Мисраъ (Сафир) аст. Абдуллоњ фарзанди 

домулло Сўфї Муродмуњаммад буда, дар ќаряи Фариштаљои вулусволии 

Роѓи вилояти Бадахшон таваллуд шудааст.  

 Муддати мадиде љустўљў намудем, то таърихи валодат ва фавти 

шоирро даќиќ пайдо ва дарљ намоем, Далеле, ки ќаноатбахш бошад ва 

таърихи валодату фавташро равшан кунад, наёфтем. Бо  њаводиси рўзгор ва 

ишороти худи шоир дар куллиёти  ашъораш, ки хушбахтона, дастраси мо 

гардид, метавон њадс зад, ки Муродмуњаммади Мисраъ тахминан дар солњои 

1243-1245 њ.ќ. баробар ба соли 1828-1830 мелодї дар Фариштаљо ном мавзеи 

Роѓи Бадахшони Афѓонистон ба дунё омадааст.  

Мисраъ дар сарзамини Роѓ, дар оѓўши волидайни бузургвораш 

тарбияту парвариш ёфта, дар бораи манзарањои зебову мафтункунанда ва 

гулгашти дашту сањрои ин мавзеъ - Фариштаљо ин фарди барљастаро 

хотирнишони ањли завќу адаб менамояд:  

 

Фариштаљост маќоме, ки ёди боѓи Ирам 

Касе, ки љой дар он сарзамин кунад, накунад [11,174]. 

 

Замоне, ки Мисраъ ба синни њафт мерасад, назди падари худ ба фаро 

гирифтани улуми ибтидої мепардозад, дар овони љавонї осори заковату 

лаёќат аз симояш њувайдо будааст. 

Дар муќаддимаи «Куллиёти девони Абдуллоњи Мисраъ», ки бо кўшиш 

ва эњтимоми фарзанди Роѓи Бадахшон Камолиддин (Ѓабро) интишор 

шудааст, оид ба рўзгору муњити зиндагии шоир  чунин маълумот дарљ 

шудааст: «Мавлоно баъд аз икмоли улуми ибтидої љињати омўзишу 
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пазириши улуми олия бо як идда аз њамдарсонаш ба Мовароуннањр (Осиёи 

Марказї) сафар мекунад» [11, 17]. 

Тавре ки аз сарчашмањои таърихї ва адабї равшан мегардад, дар 

нимаи аввали асри XIX дар сарзамини Осиёи Марказї њаёти адабї вобаста 

ба воќеањои сиёсию маъмурї асосан дар се маркази сиёсї – Бухоро, Хўќанд 

ва Хева (Хоразм) љараён дошт. Ин доирањои адабї њам љињатњои умумї ва 

њам хусусиятњои ба худ хос доштанд. 

Доираи адабии Хўќанд дар замони салтанати Олимхони Хўќандї (1799-

1809) ташаккул ёфта, дар ањди њукмронии амир Умархон (1809-1822) шуњрати 

зиёд пайдо менамояд ва дар он љо як ќатор адибон аз гўшаву канорњои Осиёи 

Миёна љамъ омада буданд. Сабаби ба ин доираи адабї рў овардани адибон, 

пеш аз њама, дар он буд, ки худи амир Умархон шоир буда, бо шеърдўстию 

саховатмандї маъруф гардида буд.Вазъияти адабї дар замони њокимияти 

Амир Шоњмуроду Амир Њайдар ва Амир Насруллоњ то андозае бењтар шуд. 

Аз ин давра сар карда, то миёнањои асри XIX, тибќи маълумоти сарчашмањо, 

дар аморати Бухоро як ќатор шоиру нависандагони гуногунмаслаку 

гуногунтабаќа (ќариб 70 нафар) умр ба сар бурдаанд. Бояд хотиррасон кард, 

ки ба мамолики Мовароуннањр, аз љумла Бухорову Хўќанд рўй овардани 

толибилмон бењуда набуд, зеро дар он замон ин сарзамин, алалхусус Бухоро, 

манбаи илму фазл мањсуб мешуд. Яке аз далелњои хеле равшани шуњрат 

ёфтани доираи адабии Бухорои ин давра дар он зоњир мегардад, ки агар аз 

асри XVI сар карда бисёр шоирони Бадахшон ба Њиндустон сафар мекарда 

бошанд, дар асри XIX ва ибтидои асри XX бисёр шоирони Бадахшон ба 

Бухоро барои тањсил ва такмили касб меомаданд. Тавре ки аз сарчашмањои 

ба мо дастрасшуда маълум мегардад, «зиёда аз 15 нафар шоирони Бадахшон 

дар ин давра барои тањсили илм ба Бухоро омадаанд. Аз љумла, Абдуллоњ 

ибни Сўфї Муродмуњаммад (Мисраъ), Саид Љаъфари ибни Саид 

Абдусамадхоља (тахаллусаш «Њилолї»), Абдулќањњор ибни Муњаммадкарим 

(тахаллусаш «Завќї”), Муллоарбоб (тахаллусаш «Мањзун»), Иброњим 

(тахаллусаш «Ољиз»), Абдуррауф ибни Мирзо Муњаммадмурод (тахаллусаш 

«Нозим»), Мирзоибод ва дигарон мебошанд, ки баъд аз хатми мадрасањо боз 
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ба Бадахшон баргаштанд. Шоирони бадахшонї Мухлис (мулло Мўсои 

Бадахшї), Мавзун (Мулло Исои Бадахшї), Њиљрї (Мулло Исмоили Бадахшї), 

Осї (Мулло Исмоили Бадахшї), Азиз (Абдулазизхоља), Љурмї, Валї ва 

Махфии Бадахшї дар Бухоро тањсили илм карда, баъзеи онњо дар Бухорову 

Самарќанд якчанд ваќт зиндагї кардаанд» [43,87]. 

Мураттиби  «Куллиёти девони Мисраъ» менигорад, ки «Мавлоно баъд 

аз икмоли улуми ибтидої љињати омўзишу пазириши улуми олия бо як идда 

аз њамдарсонаш ба Мовароуннањр (мамолики Осиёи Марказї) сафар 

мекунад» [11, 19].  

Замоне, ки њамдарсонаш аз Абдуллоњи Мисраъ људо шуда, барои фаро 

гирифтани илм ба тарафи Хўќанд мераванд, ў танњо мемонад ва ночор ба 

танњої барои фаро гирифтани илми зоњирї ва ботинї озими шањри Бухоро 

мешавад. Ва ин маснавиро мутобиќи њолаш дар олами танњої месарояд: 

 

 Фазилатпаноњони некўсияр, 

Саодатнигоњони кайвонназар, 

Адолатравони шариатривољ 

Зи Хизри рањи дўстї бурда тољ, 

Адабдастгоњони мулки вуљуд, 

Њузарбони сањрои иќлими људ, 

Нањангони гирдоби дарёи илм, 

Мураттабкунони ќазоёи илм, 

Виќорофаринони тамкинакўњ, 

Малоикфиребони исматшукўњ 

Бароянда дар хасми худ дар калом 

Чу тир аз камону чу теѓ аз ниём. 

Илоњї, бидењ ганљи маќсудашон, 

Намо аз карам роњи бењбудашон. 

Тамоми муродот бар каф шавад, 

Таноби умрашон музоаф шавад. 

Пас аз љунбиши ин насими дуо 



23 

 

  

 

Ва баъд аз шугуфти гули муддао 

Ба байзозамирони санљилнињод 

Хафию сатиру нуњуфта мабод, 

Ки ёрон чу як-як бубастанд рахт, 

Нишастанд болои сайёратахт. 

Шуда даст бар якдигар чору панљ, 

Равон сўйи Хўќанд чун мору ганљ. 

Бар ин зори бечораи мустаманд 

Замин гашт сахт, осмон шуд баланд, 

Чу дар дашти њайрат бимонд интизор, 

Ба ночор бигрифт роњи Бухор [11, 509- 510]. 

 

Тавре ки ќаблан баён доштем, шоир дар мадрасаи «Ялангї»-и Бухоро 

тањсил намуда, бо домулло Абулфазл Сирати Балхї (вафоташ 1312њ.ќ.  1898 

м.) ќозиюлќузот ва аълами Бухоро, ки аз вулусволии Хулми Афѓонистон буд 

ва Абдулмуъминхољаи Бадахшї ва дигар донишомўзону устодони афѓонї 

њамдарс мешавад.  

 Баъд аз гузашти солњо ба василаи истеъдоди худододаш Абдуллоњ 

тавонистааст аз миёни њамдарсонаш гўйи сабќатро бирабояд ва яккатози 

майдони илму адаб шавад. Вай назди устодони бузурги он љо илмњои 

тафсири Ќуръон, сарф, нањв, мантиќ, арўз, адабиёт ва ѓайраро омўхта, 

њамчун олим ва адиб дар асри хеш дар хиттаи адабхези Бухоро ва вилоёти 

њамљавораш монанди Марв, Хева, Тошканд, Самарќанд, Хўќанд шуњрати 

басазоеро касб менамояд.  

Ба маълумоти Холмуњаммади Хаста дар тазкираи «Ёде аз рафтагон» 

Мисраъ њангоми тањсил дар мадрасаи Бухоро ба толибилмони навоњии 

атроф, ки барои тањсил ба шањр меомаданд, як муддат дарс медод. Тахмин 

меравад, ки Мисраъ њангоми тањсил дар мадраса муддате вазифаи 

мударрисиро низ адо кардааст. Њодисае, ки сабаби ба ватанаш-Роѓи 

Бадахшон баргаштани шоир мегардад, тасодуфан дар њуљраи шоир кушта 

шудани писарбачаи ќаймоќфурўш ва дар њолати ногувор мондани ў буд.  
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 Назар ба маълумоти Хаста Мисраъ њангоми тањсил бо як нафар 

бухориписари ќаймоќфурўш дўстї меварзидааст. Бухориписар њар пагоњї ба 

хидматаш ќаймоќ меовардааст. Вале ин кор дер давом накард. Бомдоде 

ќаймоќфурўш аз тарси авбоше гурехта, ба њуљраи Мавлоно Мисраъ паноњ 

мељўяд. Вале худи Мисраъ дар ин ваќт ба вузў машѓул буд. Ў баъди вузў 

вориди њуљра мешавад ва мебинад, ки писари ќаймоќфурўш аз дасти он 

бадбахт ба ќатл расидааст. Ў љасади марњумро дар гилеми шахсї печонида, 

аз њуљра берун шуд ва онро дар кадом ѓор ё маѓоке, ки ба он макон наздик 

буд, пинњон кард. Мавлоно бо ѓаму андўњи зиёд ва парешонї ин воќеаи 

рўйдодаро ба шариконаш наќл намуд ва дар ин хусус аз онњо маслињат 

пурсид. Шариконаш ба хулосае омаданд, ки Мисраъ бояд муваќќатан 

тањсилро дар Бухоро тарк кунад ва то ором шудани ин кор ба Хузор ва аз он 

љо ба Бадахшон равад. Баъд аз он ки ин воќеа хомўш шавад, боз ба Бухоро 

баргардад, зеро ин хабар, агар ба гўши амир Музаффар (1860-1885) мерасид, 

бе пурсиш ўро ба ќатл мерасонид. 

Бояд таъкид кард, ки ин ќабил њодисањои нохуш на як бору ду бор дар 

Бухоро рўй медоданд. Маслињати рафиќон ва дўстонаш ба Мисраъ писанд 

омад. Ў ноилољ аз Бухоро фирор карда, роњи Бадахшонро пеш мегирад. 

Аз маълумоти баёнгашта метавон хулоса кард, ки дар он ваќт шоир 

тахминан 35-37 сол дошт, зеро камтарин муњлати хатми тањсил дар 

мадрасањои Бухоро 8-19 солро дар бар мегирифт.  

Дар бораи тањсил ва барномаи мадрасањои аморати Бухоро устод Айнї 

дар асараш «Ёддоштњо» менигорад, ки «њосили тањсили 19-солаи талабаи 

мадрасањои Бухоро аз дарсњои расмї њеч буд. 8 соли умри талаба ба дарсњои 

сарфу нањви арабї, 1 сол «Њошияи Ќутбї», 4 сол шарњи «Аќоиди Насафї», 2 

сол ба омўзиши китоби «Тањзиб», 2 сол ба омўзиши «Њикмат-ул-айн», 2 сол 

ба омўзиши китоби «Мулло Љалол» сарф мешуд.... » [ 2,182]. 

Ба ќавли муаррих Н. Њотамов «мадрасањо дар Бухоро, Самарќанд ва 

Њисор мављуд буданд ва муњлати тањсил маълум набуд. Барои њамин дар 

мадраса тањсил аз 8 то 20 сол тўл мекашид» [133, 185]. 
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 Инчунин дар тазкираи «Ёде аз рафтагон»-и Хаста зикр мегардад, ки 

«Мисраъ бо маслињати дўстони шарикдарсаш аз сиёсати њокими давр 

Музаффархон (1860-1885) тарсида, пинњонї Бухороро тарк намуда, ба Хузор 

меравад» [34,  118].  

Давраи њукмронии амир Музаффар дар Бухоро тибќи маълумоти 

таърихшиносон ба солњои 1860-1885 рост меояд. Амир Музаффар ягона 

писари Амир Насруллоњ (1826-1860), идомабахши бехирадї ва берањмињои 

падараш буд. «То истилои кишвар аз љониби Русияи подшоњї амирони 

манѓит бар болои мардум зулму ситами берањмонаро раво дида, тавассути 

дастаи хуношоми лашкариёну дарбориён хуни мазлумонро макида, мулкро 

хароб, зиндагиро маргосо карда буданд» [133, 185]. 

С. Айнї менависад, ки «Амир Музаффар (1860-1885) чанд нафар муллои 

дигарро низ ба тарафњои дурдаст нафй (бадарѓа- Р.Ќ.) карда, дар њамон љо 

корашонро тамом кунонид» [5, 96]. 

Тавре ки аз маълумоти баёншуда ва сарчашмањои таърихї маълум 

мегардад, Амир Музаффар воќеан њокими хуношом ва берањм буд. Шоир аз 

воќеаву рўйдоди берањмонаи замона, хории ањли сухан ва бедодиву дурї аз 

ватан дилгир шуда,чунин менигорад: 

 

Баски умре хў ба сахтї дар Бухоро кардаам, 

Лољарам љо чун шарар дар санги хоро кардаам [11,329]. 

 Бинобар ин, Мисраъ аз тарси амир ва душворињои зиёди иљтимої 

Бухороро тарк мекунад. Мисраъ аввал ба Хузор, баъд бо зањмати зиёд ба 

ватанаш -Роѓи Бадахшон расид ва байти зерро дар њасби њоли худ эљод 

намуд: 

Рафт бекас аз љавори рањмати Яздон бадар,  

Бе зарурат њар кї, Мисраъ, аз Бухор ояд бурун [11, 113 ]. 

 Шоир љойи дигар дар бораи ба ватанаш баргаштан чунин ишора 

мекунад: 

Бо њама сангиндилї кард оњи мазлумон асар, 

Њамчу кўњ акнун ман аз афѓон ба афѓон омадам  [11, 332]. 
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Баъди бозгашт аз Бухоро Мисраъ ба  шањри Файзобод-маркази 

Бадахшон сафар мекунад. Ў дар ин сафари хеш ба шањри Файзобод ба 

зиёрати оромгоњи Хоља Мирѓиёсуддин (Ѓиёсї) ва зиёратгоњи ќутби даврон, 

Хоља Абдуррањмон (Кархї) ва дигар кибори машоих борёб мегардад ва 

шеъре дар тавсифи шањри Файзобод, донишмандону бузургон, фузалову ањли 

ирфон, љавонону зўрмандон, љангљўёну мўшикофон суруда, ки дар девонаш 

мављуд аст. Мавлоно дар шеъраш бошандагони Бадахшонро ба авсофи 

«сафдарон», «сарафганон», «сипањдорон», «шањрёрон», «хусравон», 

«кишварситонон», «шуљоъон», «љангљўён» ситудааст. Чунончи: 

 

Чу умре будам андар дил, суроѓи ин ки дар олам 

Фарањафзо кадомин шањр дар сањрои имкон бењ. 

Яке пири љањонгарде мукаррар гуфт дар гўшам: 

Бадахшон бењ, Бадахшон бењ, Бадахшон бењ, Бадахшон бењ… 

Хиёбони Бухоро кўчароње аз хиёбонаш, 

 Тамошогоњи раъноёну љавлонгоњи мирон бењ. 

 

 Чи мирон, сафдарон, сарафканон, шерон, сипањдорон,  

Њижаброн, шањрёрон, хусравон, кишварситонон бењ. 

 Расоён, нуктасанљон, мўшигофон, маъниороён,  

 Танумандон, забардастон, шуљоъон, љангљўён бењ [11, 415]. 

 

Бо нишондоди сарчашмањои таърихї, ќисми бештари мирони 

Бадахшон ба масъалаи обёрии заминњои беоб ва ободонии дењањо ањаммият 

намедоданд. Кам воќеъ мешуд, ки дењќонон бо ќувваи худ љўйњо бароварда 

ва заминњои ноободро ба истифода дињанд. Аксар заминњои киштбоб ва 

њосилхези Бадахшон дар ихтиёри мирон ва феодалон буд, танњо њиссаи хеле 

ками заминњои пурсангу рег ба дењќонони камбаѓал барои истифода дода 

шуда буд ва як ќисми њосили ин заминњоро низ мирону амалдорон бардошта 

мебурданд.  
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Шоир дар сафари худ ба Файзобод - маркази Бадахшон аз љўи обе, ки 

аз даштњои Санги мењр, Хамгон ва Ќарќ дар ањди фармонравоии Мир 

Султонмуњаммадшоњи Кабир ба соли 1233 њ.ќ. (1818 м.) аз дарёи сангоби 

Аргў бо сарфи зањматњои зиёд ба масофаи њашт курўњ (як курўњ баробар ба 

2,5 км) аз байни дарањо, сањроњо ва баѓали кўњњо убур ва ба дашти Хамгон 

љараён дода шуда буд, боздид намуда ва таърихи эњдоси ин нањри бузургу 

таърихиро дар ќитъаи шеърии худ чунин изњор медорад: 

  

Ба юмни њиммати шоњи накўфар 

Бадахшон ёфт аз нав зеби дигар. 

Хусусан Санги мењру дашти Хамгон 

Чу Ризвон гашт хуррам тозаву тар. 

Зи таърихаш нишон љустам, хирад гуфт: 

Бароварданд об аз кўњи «Љалѓар»  [11,  417]. 

 

Бад-ин њисоб љўйи эњдосшуда ба соли 1233 њ.ќ. (1818 м.) мавриди 

истифода ќарор гирифтааст. 

Мисраъ бо сабабњое, ки дар боло зикр намудем, дигар ба Бухоро 

нарафтааст, њарчанд ки ин орзуи деринаи ў буд. Аз баъзе шеърњояш 

бармеояд, ки њангоми тадрис дар Бухоро ба љараёни Наќшбандия майл 

доштааст. Ў дар абёти алоњидааш изњори он менамояд, ки боз ба Бухоро 

баргардаду ба зиёрати Шоњи Наќшбанд мушарраф шавад: 

 

  Як бори дигар аз тањи дил љониби Бухор 

  Эњроми тавфи кўйи шањи Наќшбанд банд  [11,156]. 

 

 Мисраъ дар шеъру шоирї истеъдоди хуб дошт. Вале аз њаёти хеш дар 

муњити Бадахшон бо он шавќе, ки дошт, ќонеъ набуд. Аз ин лињоз дар 

шеърњои алоњидааш ин матлабро гаштаю баргашта изњор кардааст: 

 

Хома то гўёст, шеъри мо намегирад ривољ,  
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Бў намебахшад, бувад то нофаи тотор тар [11, 113]. 

 

 Тавре  ки зикр намудем, њангоми тањсил дар Бухоро Мисраъ њамзамон 

ќадам ба майдони ирфон гузошта, вобастаи тариќаи Наќшбандияи шарифа 

мешавад ва дар ин маќом низ ба дараљоти олияи ирфон ноил мегардад ва 

илова бар он назди яке аз шайхони бузурги Роѓ ба номи Халифа 

Муњаммадазим (Мискин), (падарарўси Мавлоно њам будааст), илми ирфонро 

таълим гирифтаву покизагии нафс намуда, санади роњнамоиро ба даст 

меоварад. Ба ќавли худи шоир, дар дењкадаи Фариштаљо, воќеъ дар 

Сардараи Бадахшон, ў тавонистааст, ки бо талошњои шабонарўзї худро ба 

љараёни олияи ирфон бирасонад. 

 Мавлоно дар тасаввуф «шариату тариќат»-ро мукаммили якдигар 

дониста ва ба аќидаи он солик бояд пойбанди ањкоми шариати ѓаррои 

Муњаммадї (с) ва њам вораставу шўрида бошад.  

 Ў бо он ки худ пири хонаќоњ ва шогирдони соњибкамоле дар силки 

ирфон тарбият ва таќдими иљтимоъ намуд, худаш низ дар покизагии нафсу 

рафъи дараљоташ дар роњи маърифат кўшо буд. Ва иродаташро ба соликони 

роњи Њаќ чунин изњор медошт: 

 

 

Эй ману онон, ки Мисраъ дар тапидангоњи дил 

Соликони роњи Њаќро сорбони ноќаанд [11, 180]. 

 

Дар асоси маълумоти мураттиби куллиёти девони Мисраъ шоир ду зан 

дар никоњ доштааст, ки аз њар яки онњо якписарї дошт, аммо њар ду писарро 

њазрати Мавлоно азодорї кардааст ва марсияе аз фироќи фарзандон дар 

куллиёти девони худ дарљ намудааст. Ду духтар низ доштааст, ки наберањои 

духтарияш дар ќаряи маскунияшон ба номи махдумњои Њазрат мавриди 

эњтиром ќарор доранд ва як духтари дигараш дар яке аз рустоњои Роѓ, ки ба 

номи Кандирим ёд мешавад, зиндагониро сипарї намуда ва наберањое аз он 

боќї мондааст [11, 29].  



29 

 

  

 

Баъди бозгашт аз Бухоро Мисраъ дар зодгоњаш - Фариштаљо ба дидори 

писари толибилмаш ва чанд нафар бародари хеш мушарраф мегардад, вале 

њаёти баъдии ў чандон хуб нагузаштааст. Дар њаёти оилавии ў мусибатњои 

пай дар пай ба вуќўъ меояд. Бародаронаш вафот мекунанд. Риштаи њаёти 

писараш канда мешавад. Чашмонаш аз ѓаму андўњи гарон тира мегарданд.  

Мавлоно Мисраъ баъд аз тайи њаёти саодатманди файзбораш дар 

дењкадаи Фариштаљои Роѓ дида аз дунё пўшидааст. 

 Олимон, адибон ва таърихнависон дар китобу рисолањои хеш таърихи 

вафоти Мисраъро мухталиф навиштаанд. Шоњ Абдуллоњхони Бадахшї дар 

«Армуѓони Бадахшон» соли вафоташро 1285 њ.ќ. (1869 м.) навиштааст ва 

Мавлоно Муњаммадњаниф (Њанифи Балхї) дар тазкираи «Пари товус» онро 

соли 1280 њ.ќ. (1864 м.) ќайд кардааст, ки аз рўи баъзе маводи таърихї аз 

тарафи худи шоир дуруст ба назар намерасад. Масалан, Мавлоно таърихи 

фавти яке аз њокимонро дар куллиёти худ таърихи 1285 њиљрии ќамарї 

истихрољи абљадї намуда ва таърихи бинои мадрасаи Мир Љањондоршоњро 

1282 њиљрии ќамарї (1866 м.) ќайд намудааст: 

 

Кард бино Хусрави олампаноњ 

Буќъаи хайре ба ризои Илоњ. 

Аз пайи таърих хирад гуфт наќд 

«Мадрасаи мир Љањондоршоњ» [11, 115]. 

 

 ва дар марсияе, ки дар сўгвории фарзандаш сурудааст, таърихи фавти 

фарзандашонро 1320 њиљрии ќамарї (1903 м.) истихрољ намудаанд. Рўйи ин 

шавоњид њаёташ то соли 1320 њиљрии ќамарї ба равшанї маълум мешавад. 

Илова бар ин, Мисраъ девони ашъорашро пагоњи рўзи шанбеи моњи раљаби 

соли 1289 њиљрии ќамарї (1873 м.), њамсоли вафоти Миршоњ Замонуддин, 

њукмрони ваќти Бадахшон ба итмом расонидааст. Шеъре, ки Мисраъ дар 

бораи тадвини китобаш дар охир навиштааст, шоњиди ин шудааст:  

 

Сана баъди он сарвари пуршукўњ 

Њазору дусад буду њаштоду нуњ. 
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Пагоњи раљаб буду шанбе ба ном, 

Ки гардид ин нусхаи мо тамом [11, 10]. 

 

Мо аз девони ашъори шоир марсияе дар жанри мухаммас ва дар 

равиши марсияи Абдуррањмони Љомї пайдо кардем, ки он дар фавти 

писараш суруда шудааст. Марсияи мазкур бо санъати баланди шеърї эљод 

гардида, нињоят таъсирбахш ва риќќатовар аст: 

 

     Бе љамоли ту маро дастгањи аљз расост, 

Пайкари хамшуда дар роњи ту муњтољи асост, 

Ќомати нахли муроди ту надонам, ки куљост, 

То ту рафтї зи барам, њар кї ба даъво бархост, 

Тифли ашк омаду бигрифт гиребони падар. 

 

Оњ, аз он дам, ки љамоли ту ба дидан нарасид,  

Гуле аз боѓи висоли ту ба чидан нарасид, 

Ба рањи каъбаи маќсуд расидан нарасид, 

Рўзи Мисраъ, ки ба як нола кашидан нарасид, 

Офарин бар љигари хастаи бирёни падар  [11, 407-408]. 

 

 Мавлоно Мисраъ дар соли 1320 њ. ќ, (1903 м.) писарашро аз даст дода ва 

таърихи вафоташро «Миѓфар» истихрољ менамояд, ки ба њисоби абљад аз он 

таърихи 1320 ба даст меояд.  

 

Кардам ошуфтаву худ рафт хиромон ба шигифт,  

Мисќаби фикр ба мадњаш чи  гуњарњо ки насуфт. 

Соли таърихи вафоташ зи хирад љуст нуњуфт, 

Њотифе маѓфирати бењаду бепоён гуфт, 

Хомаам гуфт, ки не тољ нињод аз «миѓфар» [11,464]. 
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 Пас, ба ќавли аксари солхўрдагони Роѓ ва Бадахшон Мисраъ (Сафир) 

баъд аз фавти писараш як соли дигар дар ќайди њаёт будааст, ки баъди ин 

њисоб эшон тахминан ба соли 1321 њ.ќ. (1904 м.)  дар зодгоњаш, дењкадаи 

зебои Фариштаљои Роѓ аз олам гузашта, дар њамон љо мадфун гардидааст. 

Агар давраи то бакамолрасї, 17 соли тањсили ибтидоии шоирро дар 

зодгоњаш Фариштаљо, сипас, 9- 10 соли тањсил дар мадрасаи Бухоро ва 

баъдан 7-8 соли мударрисии ўро дар он мадрасањо, ки дар маљмўъ тахминан 

34-35 солро ташкил медињад, ба назар гирифта, аз 5 соли аввали давраи 

њукмронии Амир Музаффар (1860-1885 м.), яъне аз соли 1865 м.тарњ кунем, 

соли 1832 м. њосил мешавад. Аз ин рў, метавон њадс зад, ки шоир тахминан 

дар миёни солњои 1828-1830 мелодї таваллуд шуда, соли 1321њ.ќ. баробар ба 

соли 1903-1904 мелодї фавтидааст. 

 Њастанд шоирону нависандагоне, ки бо он њама истеъдоди шигарфу 

зењни расо ва он мояњои њунарї, мўљиби бемењрї ќарор гирифта, ношинохта 

мондаанд. Инњо њамон ситорагони осмони адабу фарњанганд, ки њар ќадар аз 

онњо фосила бигирем, фурўѓу дурахшиши андешаашон бењтару равшантар 

мегардад.  

Бидуни тардид, Мавлоно Абдуллоњ Мисраи Роѓї аз зумраи шоиронест, 

ки нишебу фарози чархи нопойдори замон натавонистааст бар он соя 

афканад. Шеъри Абдуллоњи Мисраъ, ки гоње њам тахаллуси «Сафир» дар 

аксари маќтаи ашъораш омадааст, чошнињое аз тасаввуфу ирфонро бо худ 

дорад. 

Аз тараддуд љуз њамин шўри њаводис барнахост, 

Беш аз ин, Мисраъ, машўрон хонаи занбўрро  [11,12]. 

Ё: 

Сафир аз љўши бемаѓзї, ки ман дорам, намешояд,  

Ки бози ављи иззат туъма созад устухонамро [11,11]. 

 

 Шеъри ў, ки аз Тури маърифату андеша сарчашма мегирад ва ба таври 

хушоњанг баён мегардад, хонандаашро ба самои љовидонаи ишќу муњаббат 
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фаро мехонад, зеро вазифаву рисолати шоир њам расонидани паём аст, то 

соњибони гўшро мадњуш кунад. 

Воќеан, шеър баёни гудохтаи эњсос аст, ки дар маќотеи муайяне аз 

замон дар шаклу шевањои гуногун таборуз мекунад. Шоир касест, ки шеъраш 

шўр, ваљд ва њолу њавое дар љони мухотаб падид меоварад.  

 Роналд Рас, шоири англис, мегўяд: «Фарќи шоиру кашиш ин аст, ки 

шоир мехоњад аз мављудоти заминї инсон бисозад, аммо кашиш мехоњад аз 

он фаришта бисозад» [135, 98]. 

 Шеър ба таъбири Шафеии Кадканї: «Гирењхўрдагии отифаву тахайюл 

аст, ки дар забони оњангин шакл гирифта бошад» [76, 236].  

Абўалї Сино аз ќавли Арасту мегўяд, ки: «Шеър каломи мухайял аст  

муаллаф аз аќволи мавзуну мутасовї ва назди аъроб муќаффо њам бошад» 

[103, 98].  

Шеър мавлуди шавќу илњом ва бетобии равони одамист, ки бо отифаву 

тахайюл гирањ хўрдаву дар баёни оњангин шакл мегирад. Агар њамин њолати 

рўњии шавќу илњом аз зењни шоир зудуда шавад ва зењну фикри шоир ба њоли 

аввалия баргардаду битавонад фаровардањои фикрии хешро мурур кунад, ба 

гумони ѓолиб, тааљљубе барояш даст хоњад дод, зеро дар њолати одї 

офариниши чунин ибдооти эъљобангез мумкин нахоњад буд. 

 Њамаи ин таърифот гўшањои он воќеиятро бозтоб медињанд, ки шеър он 

асаргузориро, ки китобњои бузурги осмонї ва андешањои заминї тавсия 

мекунанд, дар хеш дорад. Шоир ба умќу жарфњои падидањо фурў меравад ва 

матлуби худро ба даст меоварад.  

Агар он мушаххасотеро, ки баршумурдем, дар шеър вуљуд дошта 

бошад, чунин шеърњо, бидуни шак, аз асолату мондагорї бархурдор хоњанд 

буд ва сарсари њаводис бар он асар нахоњад кард ва он ашъор аз боду борони 

рўзгор газанде нахоњад дид. 

Абдуллоњи Мисраъ дар хиттаи Роѓ, ки яке аз минтаќањои дурдасти 

Бадахшон аст, зиндагї дошт ва ин ноњия аз хушобуњовотарин, њосилхезтарин 

ва сарсабзтарин мавзеъњои Бадахшон аст. Зебоии табиати ин сарзамини 

зумуррадин ва обу њавои гуворои он дар парвариши зењни шоир таъсири 



33 

 

  

 

мусбате доштааст. Нузњату покизагии ин муњити минуваш дурахшиши 

бештари андешаи шоирро мўљиб шудааст. Ин нузњату покизагиро метавон аз 

офаридањои ќаламаш мушоњида намуд. Мисраъ дар баробари аз бар 

намудани илмњои зарурї ба улуми адаб (шеъру шоирї) таваљљуњи хос зоњир 

намуда, тавонист, ки дар муддати андаке миёни адибони Мовароуннањр 

мавќеи муайянеро ишѓол кунад ва дар хиттаи адабхези Бухоро ва вилоёти 

њамљавораш монанди Марв, Хева, Тошканд, Самарќанд, Хўќанд шуњрати 

басазоеро касб намояд. Њангоме ки дар Мовароуннањр ба таълиму тарбият 

машѓул буд, по ба майдони шеъру адаб гузошта, ашъори зиёде сурудааст.   

 Мисраъ дар хатти завќу андеша аз пайравони сабки Бедил дар шеър 

аст.Тавре ки худи шоир мегўяд: 

 

Порае аз шеъри хуши Бедилам,  

Ќитъа тилисмоти муаммо шикаст  [11, 77] . 

 

 Ў ињотаву таббањури комил дар сабки њиндї дорад. Истиорот, киноёт, 

ташбењот, маљозу муддао, масалу талмењот ва орояњои лафзию маънавиро ба 

ањсантарин ваљње ба кор бурдааст. Бидуни шак, ў ба шоирони пайрави ин 

сабк њамвора назар дошта ва аз чашмасори зулоли каломашон бањра 

љустааст. Њазрати Абулмаонї Бедил мефармояд: 

 

Рафъи инкор аз насабљўёни маънї мушкил аст, 

Ту ба ќудрат Анварї, дар маърифат Аттор бош![7,216]. 

 

Яъне, шоир агар дар ќудрату истеьдод ба андозаи Анварї ва дар 

шинохту маърифат њамсангу њамтои Аттор њам бошад, наметавонад аз 

пешиниёну мутаќаддимини шеър бањра наљўяд. 

 Мисраъ дар шеъру  адаб бештар сабки шеъри мансуб ба мактаби 

Абуалмаонї Мирзо Абдулќодири Бедилро пайравї карда ва ба Хоља 

Муњаммад Шамсуддин (Лисонулѓайб) Њофизи Шерозї, Нуриддин 

Абдурањмони Љомї, шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї, Соиби Табрезї 
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иродати хос дошт. Ба такрор ашъори онњоро мухаммас сохта ва ё истиќбол 

намудааст. Тавре ки аз мутолиаи ашъори шоирони давр бармеояд, сабки 

шоиронаи Бедилро шоирони форсизабон бисёр таќлид кардаанд, аз љумла  

адибони Афѓонистон, Њиндустон, мамлакатњои Осиёи Миёна, Эрон ва ѓайра 

ба татаббуи он пардохтаанд. Мисраъ низ њангоми иќоматаш дар Бухоро дар 

њамин даврон њаёт дошт ва бинобар пайравї аз таќозои муњит ва майли 

ќувваи ѓароибнигории фикри тавонои худ осори адабї ва фикрии худро ба 

тарзи ашъори Мирзо Бедил матрањ сохта ба ёдгор гузоштааст:  

 

Натанњо мустафиз аз равзаи пирони Сарњиндам, 

Ионатмуътамиддам аз равони поки Бедил њам [11, 312]. 

 

Дар ин маврид девони ашъори Мисраъ метавонад собит намояд, ки дар 

таќлиди сабки Бедил Мисраъ маќоми баландеро нисбат ба њаммаслакони худ 

њосил кардааст: 

 

Офарин бар хомаи Бедил бар ин сози љунун,  

Килки мо як мисраи мавзун љигарњо хаст баст. 

Пайравї к-аз гуфти Мисраъ  гарде аз домони ўст 

В-арна, дар пушти китобаш кай тавон фењраст баст[11, 75]. 

 

«Замоне Абдуллоњ Мисраъ - олими донишманд ва адиби фарањманд дар 

Бухорои ваќт, ки ќабл аз Инќилоби болшевикии Русия онро 

«Ќуббатулислом» мехонданд, бар маснади тадрис нишаста ва ба таълиму 

тадриси бошандагони он диёр ва донишомўзони кишварњои њамсояи 

мусулмоннишин, мисли Афѓонистон, Покистон, Эрон ва мамлакатњои Осиёи 

Миёнаи ваќт оѓоз кард ва андўхтањои хешро ба донишомўзон меомўхт. Баъд 

аз гузашти солњо маъюсона хоки Бухороро тарк гуфтаву роњи ватан пеш 

мегирад»  [11,  11]. Ба гуфтаи худаш, то рўй додани њодисае зиндагии 

оромонае дошт ва бо андўхтани илму дониш пайваста машѓул буд: 
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Офат расад зи њодиса соњибкамолро, 

Бим аз ѓами хусуф набошад њилолро [11, 112]. 

 

 Мавлоно баъд аз тайи зањмати шабонарўзї ба ватани азизаш 

Фариштаљои Роѓ мерасад. Ба њамкории бошандагони диндўсту илмпарвари 

Роѓ Дорулфунуни бузурги илмї, ирфонї, адабї ва тиббиро дар ин дењкада ба 

номи «Сардара» асосгузорї мекунад. Як бахши бузурги ин мадрасаро љињати 

тадриси илми тибби юнонї, муолиља бо гиёњони ватанї, сабзиљот, меваљот ва 

њубубот низ таъсис медињад ва як ќисмати дигари он мадрасаро ба табаќаи 

шуарову хаттотон ба машќу тамрини шеъру хат ихтисос медињад, чунки 

«Мавлоно Мисраъ дар њама улум дастрасии комил дошта, гоњ ба шогирдон 

таълими Ќуръони карим, ањодиси набавї, шарњи аќоид, ќавоиди забон, сарф, 

нањв ва њикмат меомўхт ва замоне дар њалќаи анбўњи орифон ташриф бурда, 

дарси ирфонї ва покизагии нафсро таќдим медошт ва замоне њам ба 

дабистони шеъру хаттотї сар зада, ќалам ба даст мегирифт ва ашъори 

обдори сурудаи худро бо хатти зебои настаълиќ сабти баёз менамуд»  [11, 12].  

Мисраъ бино ба дархости бузургону донишмандони диндўст ва 

илмпарвари Яфталњо ба он диёр низ рафта ва дар мадрасаи бузургу 

бошукўњи ќаряи Калак, воќеъ дар Яфтали поин, ба тадриси донишомўзону 

таблиѓи бузургсолон мепардозад. Таълиму тадрис дар ин донишкада сахт 

муассиру босамар воќеъ гардида, Мисраъ шогирдони зиёде ба љомеа таќдим 

намуда ва хидмати шоёнеро ба љомеаи инсонї анљом додааст. Ба ќавли худи 

ў, Яфталњо дорои бањористони зебо, манзарањои пуршукўњ, чашмасорони 

зулолу обшорони хушсадо буда ва аз њайси истеъдоди башарї, дар тўли 

таърих маскани шерон, донишмандон, шањсаворон, њукмдорон ва љангљўён 

будааст.  

Мисраъ соли 1273 њ.ќ. (1857 м.) бо даъвати њукмдори ваќти Роѓ дар 

Ёвон- маркази ин вулусволї, ба таълиму тарбияти хурдсолону навомўзон 

машѓул мешавад. Зикршуда рўзе бо љамъе аз равшанфикрони Роѓ ба маќарри 

њукуматї - Ёвон даъват мешавад. Ваќти сарфи ѓизо фаро мерасад, 

даъватшудагонро ба суфраи таом металабанд, ба љуз Мисраъ, ки дар кунљи 
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фаромўшї монда буд. Чун ёдашон меояд, ўро талабиданд ва маъзарат 

хостанд, то озурдахотир нашаванд. Мисраъ барои онњо ин шеърро мехонад: 

 

 Хўшаи ангури Парвин, нони гарми Офтоб 

Нест як љо љамъ, моро мењмон карданд, њайф! 

Бар иќоматгоњи Ёвон умр бо тифлон гузашт,  

Мева то хом аст, моро боѓбон карданд, њайф [11,289]. 

 

 Ваќте ки ин шеъри шикоятборро њокими ваќт мешунавад ва огоњ 

мешавад, ки ў ба тарбияти хурдсолон машѓул асту хонаву манзили дурусти 

иќоматї надорад ва фаромўш шудааст, фавран њидоят медињад, то мадрасаи 

маркази (вулусволии Роѓ, Ёвон)-ро бо њавлї, боѓ, ќўшхона ва мулњаќоти 

мударриснишин, дањ таноб замин њамроњ бо ќиболахатти он ба Мисраъ 

таќдим намоянд. Мисраъ аз ин муомила хурсанд мешавад ва ба курсии 

устодї такя зада, ба таълиму тарбияи нављавонон ва тафњиму таблиѓи 

куњансолон мепардозад. 

 Фасли тамуз мегузарад, айёми сармо мерасад. Бодњои зимистон ба 

вазидан оѓоз мекунанд. Њамаи мардум либосњои гарми зимистонї ба тан 

намудаву дар хонањои гарми худ ором мегиранд. Мавлоно аз шиддати сармо 

ба сутўњ меояд, ќаламро бармедорад ва бар сафњаи коѓаз бо зарофати хос ба 

унвони шогирди арљмандаш Мирзо Абдулњамид (Ќадрї) ин фардро 

менависад: 

 

Чаман як њарфи нозук дар љигар шонд, 

Латофатњои табъаш то абад монд [11, 28]. 

   

 Чун нома ба Ќадрї мерасад, бо мањорати хос аз мутолиаи он 

дармеёбад, ки устоди бузургвораш аз шиддати сармои зимистон ба сутўњ 

омада, аз наздаш мармузона чакман хостааст, дарњол чакмани аъло омода 

намуда ва дар љавобаш менависад: 
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Баски ќадди нозуки ў чун мањи навкоста 

Аз чаман чакман ба имову ишорат хоста [11,28]. 

 

Ќадрї чакману љавоби мактубро бо эњтироми хос ба пешгоњи устоди 

гаронќадраш таќдим мекунад. Устод аз зарофату зиракии Ќадрї огоњ шуда, 

ба ў тањсин ва аз вусули туњфааш хурсанд гашта, дар њаќќаш дуои хайр 

мекунад.  

Бори дигар дар соли 1273 њиљрии ќамарї (1857 м.) њукмдори Ёвони Роѓ 

маљлиси бедилхонї тартиб дод. Аз Мавлоно ва дигар донишмандону 

бедилгароёни Роѓ даъват кард, то дар ин мањфили озмун ва арзёбї иштирок 

намоянд.  

 Чун донишмандон ва нуктадонон дар ин мањфил њузур ба њам 

расониданд, мањфил оѓоз мешавад ва њоким ба касе ишорат мекунад, то 

ашъори Бедилро бихонад ва Мавлоно Мисраъ тарљума, тањлил ва тафсир 

намояд. Он кас ба хондан оѓоз мекунад ва мехонад. Мавлоно Мисраъ 

њамчунон сокит ва хомўш буда, њарфе ба забон намеоварад. Ањли маљлис 

њама дар тањайюр фурў рафта буданд. Њоким хитоб ба Мавлоно карда 

мегўяд: -Мавлоно чаро хомўш аст? Магар мушкиле барояш пеш омадааст? 

Мавлоно мегўяд: - На, чун ашъор ѓалат хонда мешавад, чї гуна ашъори 

ѓалату ноќисро тафсир намоям? Њоким ба хонанда мегўяд, девони Бедилро ба 

Мавлоно бидињед, то ки худаш бихонад ва тањлилу тафсир намояд.   

Мисраъ девони Бедилро бардошта худаш мехонад ва тањлилу тафсир 

менамояд, ки мўљиби њайрати њамагон мегардад ва њама лаб ба тањсину 

офарин мекушоянд.  

Дар мањфили бузурги дигаре, ки адибону донишмандон љамъ омада 

буданд, аз Мавлоно Мисраъ хоњиш намуданд, ки ин байти лисонулѓайб 

Њофизро тафсир намояд:  

 

Киштинишастагонем, эй боди шурта бархез,  

Бошад, ки боз бинем он ёри ошноро [11,31].   

Мавлоно љавоб мегўяд: 
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Киштишикаста љисм аст, он ёри ошно рўњ, 

Дар ваќти сур бинем он ёри ошноро [11, 31]. 

 

 Мавлоно аз сактахонї дар ашъор сахт мазаммат карда, сактахононро 

адиби ноќис дониста гуфтааст:- Бењтар он аст, ки гавњари назми ман ба дасти 

сактахонон наафтад, зеро ки њайсият ва моњияти он шеър аз байн меравад [11, 

30]. 

Мисраъ адибе буд, ки аз зоњирписандї ва маддоњї ба таври куллї 

канор рафта, воќеиятро гуфтааст ва фаќат дар олами хусусиёти адаб бо 

мањорати том ва ќудрат мусоњибат менамояд. Ашъораш матин, каломаш 

равон ва дар аксар офаридааш истилоњоти Роѓї ва Бадахширо дар либоси 

адаб пўшонида ва бо назокати махсус бо адои он пардохтааст. Чунончи: 

 

То чанд ташнакоми ќадамбўси ў шудан, 

Гар об мехурї ту, зи љойи баланд хўр… 

Сафрошикан, ривоши Бадахшон талаб макун, 

Торони Калкалив бираву банд-банд хўр [11, 243]. 

 

Хулоса, Мисраъ шеърро василаи баёни  масъалањои њикмат, ахлоќ, 

ирфон, тарбият ва дигар ќарор медињад. Мисраъ тавонистааст, ки тавассути 

каломи хеш дар ташаккули адабиёти форсии тољикї сањм гузорад.  
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БОБИ II. МЕРОСИ АДАБИИ  МИСРАЪ ВА АНВОИ АШЪОРИ Ў 

2.1. МЕРОСИ АДАБИИ АБДУЛЛОЊИ МИСРАЪ 

Дар мавриди мероси адабии шоир дар сарчашмаҳои адабию таърихии 

дастрасшуда маълумоти гуногун дода шудааст.Дар тазкира ва таърихномаҳо 

маълумоти додашуда парешон омада, кулли ашъори шоирро дар бар 

намегиранд. Илова бар ин, ашъори Мисраъ дар шакли девону куллиёт ба 

нашр расидааст, ки дар ин бора баъдтар баҳс мекунем. Ба иттифоқи аксари 

муҳаққиқон ашъори ин шоир дар баёзу ҷунгҳо низ зиёд ба назар мерасанд. 

Аз ҷумла, Амирбек Абибов дар мақолаи энсиклопедии худ роҷеъ ба Мисраъ 

чунин қайд кардааст: «Ашъораш дар баёзу ҷунгҳо фаровонанд» [42,89]. Дар 

дигар асару мақолаҳо низ ҳамчунин бисёр машҳур будани ашъори шоир ва 

дар миёни мардуми Роғ маъруфият доштани сурудаҳои Мисраъ қайдҳои 

ҷолиб ҳаст. Дар ин маврид Камолуддини Ғабро дар муқаддимаи девони 

чопии Мисраъ қайд кардааст: «Акнун девони қаламию ашъори парокандаи 

он дар навоҳии Роғ, Бадахшон, дохилу хориҷи ватан мавҷуд ва аз тараннуму 

замзамаи он сомеин маҳзуз мешаванд» [11,10]. 

Ахбори сарчашмаҳо дар мавриди мероси адабии Мисраъ чандон 

дақиқу муфид нестанд, зеро дар онҳо миқдори ашъори шоир бисёр кам ва 

ноқис зикр шудааст. Чунончи, Шоҳ Абдуллоҳи Бадахшӣ дар тазкираи 

«Армуғони Бадахшон» роҷеъ ба ашъори Мисраъ ба таври мухтасар чунин 

навиштааст: «тамоми китоби Мисраъ иборат аз 1371фард мешавад...» [41, 19]. 

Аз ин гуфтаи Шоҳ Абдуллоҳи Бадахшӣ маълум мегардад, ки кадом нусхаи 

ноқиси девони Мисраъ дастраси ӯ будааст, ки аз 1371 байт иборат аст.  

Дар асару мақолаҳои илмие, ки роҷеъ ба Мисраъ ва эҷодиёти ӯ баҳс ба 

миён омадааст, роҷеъ ба мероси адабӣ ва миқдори абёти ашъори ӯ 

маълумоти нисбатан муфассалу дақиқ дода шуда, ќисман такрори 
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якдигаранд [68; 95; 34; 1]. Муҳимтарин таълифе, ки ба Абдуллоҳи Мисраъ ва 

эҷодиёти ӯ бахшида шудааст, мақолаи донишманди фаќид Холмуҳаммади 

Хаста бо унвони «Мисраъ» мебошад, ки дар маҷмӯае бо номи «Ёде аз 

рафтагон» ба нашр расидааст. Дар ин мақола муаллиф роҷеъ ба ҳаёту 

фаъолияти Мисраъ мухтасаран маълумот дода, зимни он дар бораи девону 

ашъори шоир маълумоту мулоҳизаҳои ҷолиб пешкаш намудааст. Ин 

муаллиф роҷеъ ба ду нусхаи девони Мисраъ маълумот додааст, ки барои 

дақиқ кардани мероси адабии адиб бисёр муфид аст. Бино ба таъкиди Хаста 

ва баъзе ишороти худи шоир нусхаи аввали девон бо ташаббуси Мисраъ дар 

соли 1289 њ.ќ. (1873 м.) тартиб дода шудааст. Нусхаи дувуми девон, ба назари 

муҳаққиқ, аз рӯйи нусхаи якуми девон истинсох шудааст. Далели муҳаққиқ 

он аст, ки шоир дар нусхаи аввал таърихи итмоми девонро қайд намуда, дар 

нусхаи дувум котиб ду байт бар он афзудааст: «Ғолибан ин ду байт аз 

шахсест, ки аз нусхаи аввалӣ сонавиро истинсох намудааст ва дар поини ин 

ду байт навиштааст: «Алҳамдули-л-лоҳ, ки ин нусхаи маймунаи муборака ба 

яди фақирулҳақир Ҳайдармуҳаммад ибни Давлатмуҳаммад, ки дар мавзеи 

Варанг фӣ аввали моҳи раҷаб, фӣ вақти завол, фӣ явми панҷшанбе ба итмом 

расид. Ва низ собит мешавад, ки дар поини навиштаи Мисраъ ҷумлаи 

«ҳозињи  нусхату сония мин ҳозињи-л-китоб»-ро ӯ афзудааст» [34, 115].  

Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки мероси адабии Мисраъ иборат аз девонест, 

ки худ мураттаб намуда ва нусхаи дувуми он ҳам аз ҷониби котибе истинсох 

шудааст. Ин нусхаи девони шоир 23 сол қабл ба дасти Хаста дар Деҳлӣ 

расида будааст ва аз ҳамин нусха бори аввал соли 1332 ҳ.қ. (1914 м.) дар 

Деҳлӣ тавассути Мавлоно Тоҷуддини Садрӣ чопи сангӣ шудааст. Дар 

мавриди мушаххасоти девони Мисраъ муҳаққиқ менависад: «Ин девон дорои 

490 сафҳа ва ҳар сафҳа муштамил бар 11 сатр мебошад. Аз он ҷумла, дар 404 
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сафҳа ғазалиёт мураддаф шуда ва ин нусха, ки акнун ба дасти ман расида, 23 

сол қабл дар Деҳлӣ ба мутолиаам расида буд» [34, 115]. 

Муҳимтарин сарчашмае, ки дар мавриди мероси адабии Мисраъ ва 

кӯшишҳои ӯ дар мураттаб намудани девонаш ахбори сареҳ медиҳад, девони 

ашъори худи шоир мебошад. Шоир дар ашъораш аз соњибдевон буданаш ва 

таърихи таълифу танзими он борњо хотирнишон кардааст. Чунончи, дар як 

рубоӣ мегӯяд: 

Дар бадви вилояти амири ислом, 

Яъне ба шараф Шоњзамонуддин ном, 

Оѓоз шуд ин нусхаи некуанљом, 

Њам соли вафоташ шуда ин руќъа тамом [11, 116]. 

 

Дар рубоии дигар Мисраъ роҷеъ ба анҷоми кори тадвини девон ва ин 

ки бо баҳонаи ашъор ӯро мардум ёд хоҳанд кард, гуфтааст: 

 

Онњо, ки сањифаро расиданд ба дод, 

Аз килки мижа, зи дида карданд имдод. 

Шояд, ки бад-ин бањонае ёд кунанд, 

Ман њам вараќе чанд расонам ба савод   [11, 116]. 

 

Дасхати девони шоир, ки дастраси адабиётшиноси афѓонистонї- 

Холмуњаммади Хаста шудааст ва дар Њиндустон ва Афѓонистон маъмул аст, 

дорои 490 сањифа буда, њар сањифаи он 11 сатрро дар бар мегирад. Девони 

Мавлоно Мисраъ, ки имрӯз дар шакли чопӣ ба кӯшиши Камолуддини Ғабро 

дастраси аҳли адаб гаштааст, шомили ѓазал, рубої, мухаммас, мусаддас, 

ќасида,  муаммо,  ќитъа,  руќаот,  маснавї,  таркиббанд,  тарљеъбанд  ва  

соќинома мебошад. 
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2.2. ТАРКИБИ КУЛЛИЁТИ ДЕВОНИ МИСРАЪ 

 

Девони Мавлоно Мисраъ то имрӯз ҳамагӣ ду бор ба нашр расидааст. 

Нашри аввали он  дар соли 1332 ҳ. қ. (1914 м.) дар Деҳлӣ сурат гирифтааст. 

Роҷеъ ба ин нашри девони шоир Холмуҳаммади Хаста маълумоти мухтасар 

додааст. Бино ба гуфтаи ӯ, ин нашри девони шоир бо кӯшиши Мавлавї 

Тољиддини Садрї сурат гирифтааст. Тафсилоти чопи девон чандон равшан 

нест ва ҳамин қадар маълум аст, ки он аз рӯйи нусхаи хаттии дувуми девони 

шоир анҷом ёфта, шомили ѓазалиёт, мухаммасот, ќасоид, рубоиёт, 

муќаттаот, марсия, маснавї аст, ки аз 5390 байт иборат буда, 404 сањифаи 

онро бештар ѓазал ва ќисман мухаммас ташкил медињад. 

Нашри мукаммали девони ашъори шоир ба кӯшиши Камолуддини 

Ғабро соли 1385 ҳ.ш. (2007 м.) бо номи «Куллиёти девони Мисраъ-Сафир» 

анҷом ёфтааст. Дар муқаддимаи муфассале, ки Ғабро навиштааст, роҷеъ ба 

шуҳрати ашъори Мисраъ дар миёни мардуми Роғу Бадахшон, интишори 

нусхаҳои хаттии шоир дар байни аҳли адаби минтақаҳои мазкур, ба дасти 

худи шоир мураттаб гардидани девон сухан меравад. Бино ба ишораи 

мураттиб, девон аз рӯйи нусхаҳои гуногун бознависӣ ва нашр шудааст. Аз 

таъкиди ӯ «дар бознависии девони Мавлоно Мисраъ аз нусхањои гуногун» 

[11, 3] маълум мешавад, ки нусхаҳои қаламии девони шоир зиёд будааст. Бо 

таваҷҷуҳ ба муқаддимаи Камолуддини Ғабро ва чанд тақризи адибону 

донишмандони афғон ба ин натиҷа мерасем, ки Мавлоно Мисраъ дар миёни 

аҳли адаби Афғонистон маъруфияти зиёд доштааст ва чопи девон бо тақозои 

дӯстдорони шеъру адаб сурат гирифтааст.  

Камолуддини Ғабро бо такя ба манобеи адабию таърихӣ ва ашъори 

худи шоир таъкид менамояд, ки девони Мисраъ ҳангоми дар қайди ҳаёт 
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буданаш ба дасти худи ӯ мураттаб шудааст: «Девони ашъори Мисраъ дорои 

захомати зиёд ва њовии 3171 фард буда, тавассути худаш тадвину тазйин 

гардидааст ва чандин нусхаи он ба ќалами тавонову хатти дилпазиру зебои 

настаълиќи худаш тарќим ёфта ва мавриди истифодаи хос ва ом ќарор дорад. 

Акнун девони ќаламї ва ашъори парокандаи он дар навоњии Роѓ, Бадахшон, 

дохил ва хориљи ватан мављуд ва аз тараннум ва замзамаи он сомеин мањзуз 

мешаванд» [11, 9-10].  

Бояд қайд кард, ки девони Мисраъ бори аввал аст, ки пас аз чопи 

сангии Деҳлӣ ба таври комил чоп шудааст ва мураттиби девон ба ин нукта 

низ ишораи ҷолиб дорад: «Агарчи девони Мавлоно Мисраъ то кунун зевари 

табъ напӯшида, аммо рокиду билоистифода дар кунҷи фаромӯшӣ ҳам чандон 

боқӣ намондааст» [11, 10]. 

Девони шоир бо тартиби ҳуруфи таҳаҷҷӣ аз ғазалиёти шоир оғоз шуда, 

бо қитаоти ӯ ба поён мерасад. Ғазали аввал муноҷот буда, маротиби дигар ин 

ѓазал дар сањифаи баъдї бо забони арабї баргардон шудааст, шеъри сеюмаш 

зоҳиран қасидаест, ки дар наъти њазрати пайғамбар (с) суруда шудааст. Тавре 

ки гуфтем, ѓазали дувуми Мисраъ ба забони арабӣ навишта шудааст ва ин 

нишон медиҳад, ки шоир дар назми арабӣ ҳам табъозмоӣ карда ва забони 

арабиро хуб медонистааст. 

Мураттиби девон ба ҳар як ғазал номи мувофиқе интихоб намудааст, ки 

ба мавзӯъу мундариҷаи шеър мутобиқ аст. Номи аксар ғазалиёти шоир аз 

калимоту ибороти дохили шеърҳо интихоб шудаанд. Чунончи, исми ғазале бо 

номи «Гулдастаи боғи ҷинон» аз мисраи дувуми байти даҳум интихоб 

шудааст: 

Илоҳӣ, то дами маҳшар зи алтофи амими худ 

Нигаҳ дор аз хазон гулдастаи боғи ҷинонамро [11, 63]. 
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Ё ғазале бо номи “Ҷавлонгоҳи ноз» аз ибораи байти панҷум номгузорӣ 

шудааст: 

Пайрави онам, ки андар арзи ҷавлонгоҳи ноз 

Гарди сумми тавсанаш чашми фалакро тӯтиёст [11, 63]. 

 

Баъд аз ғазалиёт дар девони шоир қасоид ҷой дода шудааст, ки асосан 

аз як қасидаи ирфонӣ, як қасидаи шарҳиҳолӣ, як марсия дар таъриху рисои 

мири Файзобод Юсуфалихон ва як таърих дар анҷоми иморати амир 

Шоҳзамонуддин дар Файзобод иборатанд. Ду қасидаи шоир тӯлонӣ буда, 

шояд бо ташаббуси муаллиф ё мураттиби девон (Ғабро) баъзе қисматҳои 

онҳо, вобаста ба баъзе санаҳои рӯзгор ва воқеаҳои муҳимми ҳаёти шоир 

унвонгузорӣ шудаанд. Масалан, қасидаи аввал, ки матлааш 

  

Омад аз тарфи чаман навгули хандон, ялалӣ, 

Рехт лаълу гуҳарам з-он лабу дандон, ялалӣ 

 

мебошад, чунин номгузорӣ шудааст: «Қасида ва гуфтор дар сайри гулгашти 

чаманзори олами сулук ва кашфи асрори ҳақиқат ба таври маҷоз». 

Қисматҳои қасида низ ба тартиб номгузорӣ шудаанд, ба монанди «Сайри 

чаманзори маъзарат ва ҳусну мақол дар ҳолати кашфи висол», «Сайри 

гулистони ҳусну ҷамол», «Сайри мақомоти Яфтали поён дар олами сулук ба 

таври маҷоз», «Гулгашти баҳору висол». Ин қасида ба манзумаи кўтоҳи 

ирфонӣ монанд аст ва дар он масъалаҳову истилоҳоти ирфонӣ, чун ҳусну 

висолуҷамол, сулук ва мақомот ба таври маҷозу тамсил баён шудаанд. 

 Қисмати баъдии девон ба мухаммасу мусаддасҳои шоир ихтисос 

ёфтааст. Дар ин қисмат мухаммасу мусаддасҳои мустақил ва чанд мухаммаси 
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Мисраъ бар ғазалиёти Ҳофизу Ҷомию Бедил ва ду мухаммас дар рисои 

фарзанди шоир ҷой дода шудаанд.  

 Қисматҳои баъдӣ ба рубоиёту муаммо, таърихҳо, маснавиҳои кӯтоҳ дар 

шарҳи масоили шаръӣ, як марсия дар фавти яке аз шайхҳои замон, ду 

соқинома ва руқаоту қитаоти шоир ҷудо шудааст. 

 Аз тартиби ҷойгузории ашъор бармеояд, ки мураттиби девон ба шеваи 

кори муаллиф, яъне Мисраъ, бештар диққат дода, дар танзиму тасҳеҳи девон 

саъйи зиёд кардааст. Вале ин чопи девони Мисраъро наметавон чопи комил 

донист, зеро дар баъзе қисматҳои девон ҳамон тартиби ҷобаҷогузории 

жанрҳои шеърӣ дуруст риоят нашудааст. Дар оғоз унвони ғазал нест, вале аз 

рӯйи шаклу мундариҷа ва тартиби рақамгузорӣ маълум мешавад, ки бахши 

аввали девонро ғазал ташкил менамояд. Дар бахшҳои дувум унвони 

сарфаслҳо батартиб, чун қасоид, мухаммасоту мусаддасот, рубоиёт зикр 

шудааст, вале баъзе навъҳои шеърӣ мушаххас карда нашудаанд. Ба монанди 

ду шеъре, ки дар қолаби маснавӣ дар шарҳи масоили шаръию фиқҳӣ, як 

шеър дар накӯҳиши бадсиголон ва як шеъри дигар дар шарҳи ҳоли шоир, ки 

дар қолаби маснавӣ омадаанд, навъи шеърияшон унвонгузорӣ нашудааст. 

Ҳамчунин, баъзе қасоиду марсияву рубоиёту қитаоти шоир дар бахшҳои 

дигар номгузорӣ шудаву тартиби пайи ҳам омадани шеърҳо аз нигоҳи жанр 

риоя нашудааст. Дар поёни девон чор рубоии шоир бо унвони қитъа оварда 

шудааст, ки ба масъалаи шинохти жанрҳои адабӣ аз ҷониби мураттиби девон 

шакку тардидро зиёд менамояд.  

Роҷеъ ба таркиби девони ашъори Мисраъ дар сарчашмаҳо ва асарҳои 

илмӣ то андозае маълумот дода шудааст. Дар «Армуғони Бадахшон» ба 

ғазалу қасида ва мухаммасу рубоӣ сурудани Мисраъ ишора шудааст. 
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Дар асару мақолаҳои адабиётшиносони тоҷику афғонистонї чун 

Холмуҳаммади Хаста, Амирбек Абибов, Искандар Икромов низ дар бораи 

таркиби девон баъзе маълумоти умумӣ дода шудааст. Дар ин асарҳо ба таври 

умумӣ доир ба анвои гуногуни шеъри Мисраъ баҳсҳои кӯтоҳ шудааст ва 

асосан ғазалсаро будану дар навъҳои рубоию мухаммас табъозмоӣ кардани 

шоир қайдҳои ҷолиб мавҷуд аст. 

Тавре аз тањќиќи «Куллиёти девони Мисраъ», ки бо кӯшиши 

Камолуддини Ғабро ба чоп расидааст, маълум гардид, он аз анвои гуногун 

чун ғазалу қасида, мухаммасу мусаддас, муаммо, таърих, рубоию қитъа ва 

руқъаот иборат аст ва теъдоди умумии байтњои он 4649 байтро дар бар 

мегирад. Ба таври умумӣ «Куллиёти девони Мисраъ» шомили 306 ѓазал (3548 

байт), 136 рубої (272 байт), 18 мухаммас (347 байт), 2 мусаддас (76 байт), 2 

ќасида (172 байт), 5 маснавї (115 байт), 61 муаммо (77 байт), 5 ќитъа (10 

байт), 2 соќинома (32 байт) ва 8 руќъа мебошад. 

Анвои шеър ва гуногунии мавзӯъу мундариҷаи онҳо аз соҳиби табъи 

хуби шоирӣ будани Мисраъ гувоҳӣ медиҳад. 
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2.3.АНВОЪ ВА МУНДАРИЉАИ ЃОЯВИИ АШЪОРИ МИСРАЪ 

а) МУНДАРИЉАИ ЃАЗАЛИЁТИ МИСРАЪ 

 

Дар эҷодиёти Мисраъ ғазал мавқеи муҳим дорад. Ҳам дар нусхаи хаттї 

ва ҳам дар нусхаи матбўи девони шоир миқдори ғазал назар ба дигар анвои 

шеър бештар аст. Тавре ки пештар қайд карда будем, дар нусхаи хаттии 

девони шоир, ки дар Ҳиндустону Афғонистон дастраси адабиётшиноси 

Афғонистон Холмуҳаммади Хаста шудааст, қисмати бузурги онро ғазал 

ташкил менамояд. Тибқи маълумоти ин адабиёт-шинос, нусхаи қаламии 

девони шоир аз 490 саҳифа иборат буда, 404 саҳифаи он ғазалиёти Мисраъро 

дар бар мегирад. 

Аз тањќиќи «Куллиёти девони Мисраъ» бармеояд, ки қисмати асосиро 

ғазалиёти шоир ташкил менамояд ва дар 404 сањифа мураттаб гардидаанд. То 

имрўз 306 ғазал аз Мавлоно Мисраъ боқї мондааст, ки дар нусхаи чопии 

девони шоир ба табъ расидааст.  

Назариядонони муосир ѓазалро аз нигоњи устухонбандї ба  панљ   ќисм 

тасниф намудаанд, вале нуќтаи назари донишмандони асримиёнагї дар ин 

маврид дигар аст ва мо ќарор додем, ки ѓазалњои Абдуллоњи Мисраъро аз 

рўи њамин меъёр баррасї намоем. Ба ќавли онњо ѓазал аз нигоњи 

устухонбандї ду навъ мешавад: воќеабанд (мусалсал) ва пароканда [54, 181]. 

Адабиётшиноси тољик Р.Мусулмониён оид ба  навъи ѓазалњои «мусалсал» 

таъкид медорад, ки «Аз нуќтаи назари устухонбандї як навъи махсуси ѓазал 

мављуд аст, ки онро «ѓазали мусалсал» мегўянд. Ин чунон навъест, ки дар он 

маънии байтњо пай дар пай меояд, дар ѓазал инъикоси воќеаи хурдеро 

мушоњида кардан мумкин аст» [88, 173]. 

Ин ғазали Мисраъ то андозае ба навъи аввал мутобиқ аст, зеро дар он 

шоир бо хитоб ба маъшуқ ва тавсифу тасвири зебоиҳои ў мепардозад: 

 

      Мурдам зи ѓами ѓабѓабу хатти ту давое  

Аз шарбати лимўву бунафша хафаќонро.  
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Гар аз мижаи мўр ќалам сохта ояд, 

Монї натавонад кашад он мўйи миёнро.  

Аз рўйи ту дил гар шуда садпора, аљаб нест, 

Дар пеши рухи моњ чу орост катонро. 

Устоди азал баст наку абрую мижгон,  

Орост пайи сайди дил ин тиру камонро... 

Танҳо на Сафир, инсу ҷину ҳуру парӣ ҳам 

Помоли хироми ту, нигаҳ дор инонро  [11, 32]. 

 

Навъи дувуми ғазал аз нигоҳи сохти композитсионӣ пароканда мебошад, 

ки дар ин навъи ғазалҳо ҳар байт маънои мустақил дошта, робитаи байни 

абётро мавзўъ ва вазну қофияи умумӣ таъмин менамоянд. Ин шакли 

устухонбандии ғазал аз асрҳои XIII-XIV ба ин тараф маъмул гашт ва дар 

шеъри сабки ҳиндї, ки Мисраъ низ яке аз пайравони он аст, ин падида идома 

пайдо менамояд. Ин навъи ғазал дар девони Мисраъ хеле зиёд аст. Масалан: 

 

Зи бахти тира, эй бебањра, маншин ноумед ин љо,  

Ки бањри соя даркор аст яксар нахли бед ин љо. 

Гулистон шуд канорам аз рами вањшиѓизолонат, 

Зи наќши сумми оњуи хадангат гул дамид ин љо.  

На танњо сар ба сањро дода аз доѓи ѓамат лола,  

Шуда аз интизорат дидаи наргис сафед ин љо… 

Нигунсор аз мазаллат оќибат бар хок меѓалтад,  

Чу ашк аз бехудї он кас, ки пеши по надид ин љо.  

Рањи мадњат ба по мумкин набошад, пай ба сар кардам, 

Ба сар умре ба ранги хома мебояд давид ин љо.  

Зи кўйи ишратанљоми љунун, Мисраъ, марав љое, 

Гул ин љо, булбул ин љо, гулшан ин љо, нахли бед ин љо [11, 34]. 
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Аз унсурњои њатмї ва устувори ѓазал матлаъ, яъне байти аввали он буда , 

њатман мусарраъ мешавад. Бояд қайд кард, ки матлаи ғазалҳои Мисраъ ба ин 

меъёри муайянкардаи адабиётшиносон мутобиқ буда, оғози ғазалиёти ў бо 

алфози зебою маънии барљаста фарқ менамоянд. Чунончи: 

 

Ё Раб, аз лутфат ато кун дидаи ғамнокро, 

Сабз кун дар синаи мо тухми ишқи покро   [11, 49]. 

 

Миќдори байтҳо. Олимони асримиёнагї ва муосир рољеъ ба миќдори 

абёти ѓазал фикрњои мухталифе баён кардаанд. Аз асри ХIУ сар карда, 

адибон ба ин масъала таваљљуњ намудаанд. Њатто баъзе шоирон дар бораи 

теъдоди абёти ѓазалњояшон маълумот додаанд. Масалан, Камоли Хуљандї: 

 

Маро њаст аксар ѓазал њафт байт,  

Чу гуфтори Хусрав нарафта зи ёд  [81, 221]. 

 

Ё ин ки Абдурањмони Љомї низ ѓазалњои хешро аз њафт байт иборат 

дониста, ба касе, ки абёти ѓазалиёти ўро кам ё њазф мекунад, нафрин 

намудааст: 

 

Ба бўстони сухан мурѓи табъи ман аксар 

Ба њафт байт шавад наѓмасозу ќофиясанљ.  

Зи њафт узв яке ё ду бод кам онро,  

Ки њафт байти маро шаш раќам занад, ё панљ [38, 221]. 

 

Чунон ки маълум шуд, Камолу Љомї њадди эътидоли њаљми ѓазалро њафт 

байт донистаанд, ки шояд ба таќаддус ва асрори ин раќам таваљљуњ 

доштаанд. То замони Камол касе аз шуаро ба миќдори абёти ѓазалњои худ 

диќќат надода ва чизе њам нагуфтааст. 

Донишманди асримиёнагї Шамси Ќайс миќдори абёти ѓазалро аз њафт 

то ёздањ байт мувофиќ медонад: «бояд ки аз ёздањ байт дарнагузарад ва аз 
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њафт байт, ки ањсани аъдод аст, камтар набошад ва илло мухайяранд аз панљ 

то ёздањ, зеро ки то бист љоиз донистаанд, аммо авлову ансаб он аст, ки аз 

ёздањ байт дарнагузарад» [39, 62]. Њусайн Воизи Кошифї њаљми ѓазалро аз 

панљ то 15 байт авло донистааст [18,65], вале Ќабул Муњаммад ба ќавли А. 

Мирзоев њадди онро то 19 байт муайян кардааст [83, 18]. 

Агарчи донишмандон барои ѓазал њадди охир 19-20 байтро муќаррар 

намудаанд, на њама шуаро ин ќоидаро риоя кардаанд. Гоње шоирон аз њадди 

маъмулї гузашта, миќдори абётро ба 30 ва аз он њам зиёдтар расонидаанд. Аз 

љумла, Мавлоно Љалолуддин Румї то 48 ва њатто 92 байт, Сайидо-65 байт, 

Соиб то 31-35 байт ѓазал сурудаанд. 

Ин нишон медињад, ки на њама ќонунњои шаклии ѓазал њукми ќатъї 

доранд ва шоири муфлиќро наметавон тањти ќоидае мањдуд сохт. Аз ин љост, 

ки баъзе донишмандон перомуни арзиши ин ќавонин изњори аќида кардаанд.  

Адабиётшиноси тољик Худої Шарифов њукми ќатъї надоштани ќоидаи 

мањдудияти абёти ѓазалро таъкид дошта, дуруст ќайд мекунад: «Пас, 

устувории шакли ѓазал њукми ќатъї надорад ва имкони каму беш кардан дар 

худи он мављуд аст. Ин сабаби якуми имконоти фаровони шаклї доштани 

ѓазал аст. Вобаста ба талаби мавзўъ ва мавриди сухан њаљми онро кам ё зиёд 

кардан мумкин аст ва њар шоире мувофиќи маќсаду мароми эљодї аз ѓазал 

истифода менамояд» [140, 13]. Дар њаќиќат, сабаби аз меъёри муќарраршуда 

зиёдтар шудани абёти ѓазал ба имконоти фаровони шаклии он вобаста аст, 

ки як иллати умри дароз дидани он њам њамин аст. 

Мо њангоми тањќиќи диссертатсия ба нусхаи Куллиёти девони Мисраъ 

такя намудем, ки дар он 306 ѓазали шоир (3548 байт) гирд омадааст [11, 406]. 

Аз таркиби Куллиёти девони Мисраъ маълум мегардад, ки дар эљодиёти 

ў ѓазал мавќеи асосиро ишѓол мекунад. Бояд таъкид кард, ки 306 ѓазали 

таркиби девони Мисраъ аз љињати миќдор ба тариќи зайланд:  

1 ѓазали 3-байтї, 4 ѓазали 5-байтї, 5 ѓазали 6-байтї, 30 ѓазали 7-байтї, 17 

ѓазали 8- байтї, 54 ѓазали 9 -байтї, 33 ѓазали 10 -байтї, 46 ѓазали 11- байтї, 22 

ѓазали 12- байтї, 21 ѓазали 13- байтї, 16 ѓазали 14 - байтї, 22 ѓазали 15- байтї, 9 

ѓазали 16 -байтї, 2 ѓазали 17 - байтї, 4 ѓазали 18 - байт, 7 ѓазали 19 - байтї, 5 
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ѓазали 20 - байтї, 2 ѓазали 21 - байтї, 1 ѓазали 23 - байтї, 2 ѓазали 24 - байтї, 1 

ѓазали 25 - байтї, 1 ѓазали 26 -байтї. 

Аз рўи ин тартиб маълум мешавад, ки зиёда аз 60 фоизи ѓазалњои 

Мисраъ дар ќолаби анъанавии ѓазал эљод шудаанд. Ғазалиёти  ў асосан дар 

ҳудуди муқаррарї суруда шудаанд ва чанд ғазале дорад, ки то 20 ва 28 байтро 

дар бар мегиранд. Ба таври умумї ғазалиёти Мисраъ аз 7 то 24 байтро дар 

бар мегиранд. 

Агарчи дар асрҳои X-XI овардани тахаллус дар шеър чандон маъмул 

набуд, вале аз асри XII ба баъд ин падида равнақ пайдо карда, то замони 

Мисраъ ба яке аз унсурҳои ҳатмии ғазал ба ҳисоб мерафтааст. Мисраъ 

ғазалҳои худро бо ду тахаллус сурудааст: «Мисраъ» ва «Сафир». 

Худи шоир дар шеъре бо унвони «Гуфтори шоир ба суханороёни шеъру 

адаб ба таври эътизор» бо ду тахаллус шеър гуфтанашро таъкид намуда, 

мегӯяд: 

Дар тахаллус ба мақтаот дабир 

Гоҳ «Мисраъ» навишт, гоҳ «Сафир»  [11,67]. 

 

Дар тамоми маврид шоир тахаллуси худро дар мақтаи ғазал овардааст ва 

дар девонаш ғазали бетахаллус ба назар нарасид. Чунончи:  

 

Мисраъ, ба базми ёр чу ойина об шав,  

Яъне зи лавњи сина бишў зангу ребро  [11, 43]. 

Ё:  

 Аз сафири булбули гулзори мавњумї шунав 

 Мисраи барљастаи мазмуни як олам китоб  [11,51]. 

 

Дар кутуби адабї љойи тахаллус дар маќтаъ муайян шудааст. Бо вуљуди 

он ки дар аксари маворид шоирон дар маќтаъ (байти охир) тахаллуси худро 

зикр мекунанд, дар абёти пеш аз он низ овардани тахаллус маъмул аст. 

Њусайн Воизи Кошифї дар натиљаи омўзиши ѓазалиёти шуарои мутаќаддим 
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ва мутааххир се мавриди сабти тахаллусро ќайд кардааст: «Ва тахаллус, ки 

дар ѓазал оваранд, бар се гуна аст: Аввал, он ки дар охири ѓазал эрод карда 

шавад ва ин касирулистеъмол аст. Дувум, он ки тахаллусро радиф созанд ва 

ин нодирулвуќўъ бувад. Мисол: «Эй чини сари зулфат маъвои дили Салмон, -

Маъвои њама дилњо чї љои дили Салмон». Сеюм, ин ки дар аввали ѓазал 

бошад, ин бисёр хушоянд аст. Мисол: «Хусрав, агар ошиќї, љоми бало пеш 

нењ, -Доѓи уќубат биёр, бар љигари реш нењ» [18, 97]. 

Дар матлаи ѓазал омадани тахаллусро академик А.Мирзоев аз 

ташаббускорињои эљодии Саъдї медонад, ки «минбаъд дар ѓазалсарої 

беањамият мондааст» [83, 41]. Аммо пеш аз ў Саної дар 8 ѓазалаш тахаллуси 

худро дар матлаъ овардааст ва маълум мешавад, ки дар ин кор ташаббускор 

на Саъдї, балки Саноист.   

Чунон ки ќайд шуд, дар аксари ѓазалњои шоир тахаллус дар маќтаъ 

омадааст. Дар маќтаъ омадани тахаллус хотимаи шеърро аз њайси мазмуну 

маъно барљастатар намуда, «бо адои њусни маќтаъ шоир дар адои њусни 

ихтитоми калом эњтимом менамояд» [18,98]. 

Аз мутолиаи дақиқи ғазалиёти Мисраъ маълум мешавад, ки шоир 

тахаллуси худро асосан дар байти охир, гоҳе дар мисраи тоқ ва гоҳе дар 

мисраи ҷуфт овардааст. Мисол: 

 

Биё, љоно, дили вайрони Мисраъро иморат кун, 

Ки аз сели сиришк ин хона хоњад шуд хароб имшаб  [11,57 ]. 

Ё:    

Ноумедї кард иншо нола аз таъсири дард,  

Хонд мутриб Мисраъи якинтихоби андалеб [11, 54]. 

 

Ҳамин тариқ, ғазал дар эҷодиёти Мисраъ мавқеи муҳим дошта, аз 

нигоҳи шаклу мундариҷа такомулёфта мебошад. Унсурҳои шаклии ғазали 

шоир бо мундариҷаи ғоявии онҳо дар таносуби комил буда, ғазалиёти ўро 
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метавон аз беҳтарин намунаҳои ғазали доираи адабии Роғ дар нимаи дувуми 

асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ донист. 

Шоир дар замоне ғазалиёташро эҷод намудааст, ки ин жанри шеъри 

форсӣ чандин ќарнро паси сар карда, вобаста ба вазъи сиёсию иљтимоии давр 

тањаввулу такомул ёфта буд. Ѓазал дар тӯли ин даврон бо сањму кӯшишҳои 

ќалами сењрофарини садҳо шоиру фозил нишебу фарозҳои тӯлониро тай 

намуд, ба таҳаввулоти амиқу шигарф мувоҷеҳ гардид ва ҳамчун жанри 

мустақилу бонуфуз, дорои афзалият мавриди истифодаи ҳамагон қарор 

гирифта, шуњрати фаровон касб кард.  

Муњаќќиќони ватаниву хориљии адабиёти форсии тољикї  таҳқиқоти 

судманде пиромуни пайдоиш, инкишоф ва таҳаввули ғазал таълиф 

намудаанд, ки зикри ҳамаи онҳо дар доираи як боб аз имкон берун аст [54; 

156; 161; 83;  87;  77;  128; 100; 142; 137].  Ин жанри солори адаби форсї ба 

андозае  ошност, ки ҳангоми ба хотир овардани девони шоире, пеш аз ҳама, 

теъдод, тарзи нигориш, истифодаи муњассаноти адабї дар ғазалиёти ў аз 

зеҳни мо мегузарад. Нуктаи муҳимми дигаре қобили зикр аст, ки аз рўйи 

анъана дар асарњои таҳқиқотие, ки ба пажўњиши мероси адабии ин ё он шоир 

бахшида шудаанд, доир ба сабки суханварии он шоир ҳам маълумот дода 

мешавад. Ин кор барои он сомон дода мешавад, ки маҳорати эҷодӣ, дараҷаи 

камолоти суханварӣ ва сеҳри сухани шоир ҳар чї беҳтару васеътар кушода 

шавад ва мавқеъу мақоми ў дар ривоҷу равнақи адабиёт то андозае муайян 

карда шавад. Мо низ бо риояи ин суннати маъмулї нахуст хотирнишон 

карданием, ки Абдуллоњи Мисраъ бо дар назар гирифтани замони зиндагї ва 

таҳлилу баррасии осораш намояндаи сабки ҳиндї ё пайрави Бедил аст.  

То имрўз доир ба сабки ҳиндї аз љониби муњаќќиќон андешањои 

судманде гуфта шуда ва пажўњишҳои зиёде низ анљом шудааст [17; 48; 64; 125; 

121; 140], аммо то ҳол масъалањои баҳсноку ҳалталаб дар ин љода хеле 

зиёданд. Мисли дигар сабкҳои шеъри форсї сабки ҳиндї дорои хусусияту 

вижагиҳои хоси худ аст, ки онҳо аз ҷониби муҳаққиқони адабиёт таҳқиқ ва 
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баён гардидаанд. Мо доир ба он вижагињо шарҳу тавзеҳи иловагиро зарур 

намешуморем.  

Равшан аст, ки барои таҳлилу баррасии ѓазал меъёрҳои зиёде мављуданд, 

вале мо қарор додаем, ки нахуст доир ба мавзўоте, ки дар ғазалҳои Мисраъ 

инъикос ёфтаанд, андешаронї намоем. Аслан ғазал василаи изҳори ишқу 

муҳаббат кардан буд ва бидуни сохтору қонунмандии  шаклияш баёнгари 

ҳолати ишқист, вале дар тўли ќарнњо ин жанр ба андозае рушду камол ёфтаву 

майдони фарогирии мавзўоти худро тавсиа бахшидааст, ки дигар 

наметавонем онро танҳо махсуси мазмунњои ишқї донем. Шоирон дар 

замону даврањои мухталиф дар чаҳорчӯби ғазал ба андозае мазмуну мавзўоти 

гуногунро баён намудаанд, ки зикри ҳамаи онҳо ваќти муносибро мехоҳад, 

вале метавон хулоса кард, ки то имрўз асосу бунёди ғазалро таҷассуми ишқи 

поки инсонї ё илоҳї ташкил медиҳад. Аз ин лињоз, дар ғазалиёти Мисраъ низ 

маъруфтарин мавзӯъ ишқ аст. Шоир дар ќисмати бештари ғазалиёташ ин 

мавзўъро матраҳ намудааст. Сўзу гудоз, шўру шавқи ғазалиёташ зимни 

қироат аз корбурди бамавриди таркибу ибороти хушоҳанги ў намудор гашта, 

ба дилҳо љойгузин мегардад. Каломи ѓазалиёти шоир гўшнавозу дилчасп ва 

зеҳннишин аст. Бештари сувар ва саноеъ, ки шоир онњоро мавриди корбаст 

ќарор медињад, равону ҷолиб буда, ба ғазал зебої ва љилваи нав мебахшанд:  

 

Бодаи нобам њавои лаъли хандони кї буд,  

Нуќли љомам накњати себи занахдони кї буд? 

Равнаќи дил з-он чи буд, афзун шуд ин оинаро,  

То кадомин бевафо бишкаст, товони кї буд? 

Наќди умри љовидон  дар рањгузори нози кист? 

Дида ваќфи љилваи сарви хиромони кї буд? 

Хостан рањни ќумоши љинси дашном асту бас, 

Варна, дархурди гадоён  гавњари кони кї буд? 

Нусхаи асли баёзи њуснро иншо кї кард? 

Мисраи барљаста аз авроќи девони кї буд? [11, 135]. 
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Дар ғазалиёти Мисраъ тасвири ишқу муҳаббат ва лутфу мењрубонии 

шоир cабабгори зуҳури шахси аввал, ё қаҳрамони лирикӣ гардидааст, ки 

тавассути «ман» ифода меёбад. Ороишоту афзалияти тавсиф дар ѓазалњо 

симои дувум - маҳбубаро ба вуќўъ меорад ва ба ҳамин васила сохтори 

суннатии муњтавои ғазал бо шарофати ду манбаи маъної -»ман» ва 

«маъшуқа» таъмин мегардад.  

Мисраъ,  ваќте ки дар бораи ишқ њарф мезанад, шеваи корбурди ў ду 

гуна аст. Ў гоње дар атрофи ишқ ба таври умумї сухан мегўяд ва гоње аз ишқи 

мушаххас дам мезанад. Аз нигоњи Мисраъ ишқ аст, ки зиндагии ўро дигаргун 

сохтааст ва тамоми бурду бохти рўзгори инсонї низ ба ишќ вобаста аст, даме 

бе ишќ зистан осон нест:  

 

Макшо, санамо, бењуда чун писта дањонро,  

Бас фош макун пеши кас ин рози нињонро.  

Хуршед тавон кард рањи хонаи худ гум,  

Љаъди ту чу аз шона кунад тахта дуконро. 

Бе љилваи он моњи ту ифтор набошад, 

Абрўи ту аксест њилоли рамазонро. 

Холи ту шикаста сумани нофаи Тотор,  

Зулфайни ту барњам зада бозори бутонро. 

Аз нозу карашма чу хиромї суйи сањро,  

Рухсораи ту доѓ нињад лоласитонро...  

Умрест най аз ѓам шуда бо нола њамоѓўш,  

Бар дўши дили мо манењ ин бори гаронро.  

Осон набувад бе ту даме зист намудан,  

Дарду ѓами њаљри ту кунад пир љавонро...[11,  32]. 

 

Ба ќавли муҳаққиқон, барои ифодаву тасвири ҳолати равонӣ, авотифу 

эҳсосоти шоир нисбат ба дигар навъҳои ғиної имконоти ѓазал бештар аст. 

Шоир дар ќолаби ѓазал, бидуни тарсу ибо дарду ғами хешро бештар 
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метавонад баён кунад. Мањз дар ѓазал шоир барои худ ҳамрозу ғамгусор ва 

њамаќида меёбад: 

 

Намедонам, кї гардид аз висолаш комёб имшаб,  

Ки не дар дил ќарорам монд, не дар дида хоб имшаб... 

Ба гардун дўш бар дўши сабо мерафт оњи ман, 

Задам бо нашъаи банди хаёлаш як ќулоб имшаб.  

Муаттар шуд димоѓи фикрам аз ёди висоли ў, 

Намедонам, ки аз он гул кї мегирад гулоб имшаб. 

Туву мастона дар базми њарифон бода нўшидан,  

Ману дар оташи њаљри ту монанди кабоб имшаб.  

Надонам барќи рухсори кї омад бар хаёли ман, 

Ки њамчун мўйи оташдидаам дар печутоб имшаб. 

Биё, љоно, дили вайрони Мисраъро иморат кун, 

Ки аз сели сиришк ин хона хоњад шуд хароб имшаб [11, 52]. 

 

Тавре ки дар бештари ғазалиёти шоир мушоњида мегардад, қаҳрамони 

лирикї забони шикваву шикоят мекушояд ва ҳолати равонии худро аз асари 

гирифтории ишқ баён медорад. Беқарорї, бехобї, ноумедї ва ранҷи фаровон, 

ки пайваста насиби ошиқ аст, бо вуҷуди «ба гардун дўш бар дўши сабо 

рафтани оњу нолаи ў», вай «ба ёди висоли ў (маъшуќ) димоѓи фикри хешро 

муаттар» месозад. Ошиќ омода аст, дардҳои аз ин ҳам бештареро таҳаммул 

кунад, вале аз маҳбуба хоњишаш он аст, ки аз дили ошиќ бохабар бошад, то 

аз сели сиришк хонаи мењри ў хароб нагардад.  

Қаҳрамони лирикии шоир аз ин ҳама нигарониҳову ошуфтагиҳои ишқ 

хотири хешро шод медорад ва муътақид бар он аст, ки «либоси тавбаву таќво 

шиори ошиќ нест», дар роҳи ишқ бояд чунин буд ва мањз бо ёр будан шиори 

ошиќ аст:  

 

Низоми мамлакати њусн барќарор ин љост,  
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Ки шоњи додраси адл комгор ин љост. 

Зуњури сабзаи хат обёри ин чаман аст,  

Таровати асари абри навбањор ин љост...  

Аз ин тарабкада, гар оќилї, марав љое,  

Шаробу наѓмаву мањбуби гулъузор ин љост.  

Либоси тавбаву таќво шиори ошиќ нест,  

Тариќи риндиву мардонагї ба кор ин љост...  

Наменињам сари хидмат ба остони дигар, 

Ба остон, ки маро машњаду мазор ин љост.  

Људо аз он лаби майгун њама ба нолаву оњ,  

Чу най њазор љигархастаи фигор ин љост.  

Њар он ки дид ба девони ў маро, Мисраъ, 

Нуњуфта гуфт, ки он љо гул аст, хор ин љост [11, 87]. 

 

Бояд ёдовар шуд, ки ғазали форсї дар тўли мављудияти худ аз нигоҳи 

мазмуну мавзўъ дучори тағйироту навовариҳо гардида, дар он қаҳрамони 

лирикї ба тарзњои гуногун љилва намудааст. 

Қаҳрамони лирикї дар ѓазалњои Мисраъ низ мубталои ранљу 

душвориҳои зиёд аст, аҳволи ӯ аз ҳампешагон хубтару беҳтар нест, яъсу 

ноумедї барои ў бегона набуда, пайваста ўро дунболагир аст, вале ў 

содиќона ва сарбаландона ба роҳи худ равон аст.Ў дар он андеша аст, ки 

васли ёр бе дарду ѓам, азобу шиканҷа муяссар намегардад ва ин достонест, ки 

дар замони пешин шарҳу баёнаш рафтааст:  

 

Ишќро бо њусн рабте дар миён имрўз нест, 

Наќши Ширин пеш аз ин дар Бесутун Фарњод баст [11,100].  

 

 Вазъу њолати қаҳрамони лирикиро Мисраъ бо симоҳои зинда баён 

месозад. Ў лањзае аз зикри берањмию номеҳрубониҳои ёр ором намегирад, 

«умрњо лабташнаи он лаъли ноб» аст, вале гоње маъшуќ «масти ѓуруру зебої 
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омада, бар оташи шавќи ў доман мезанад», ки аз ин пайваста гирифтори 

«љафо» ва «лабташнаи шарбати вафо»-ву шифост: 

 

Не маро куштї зи ѓам, не зинда кардї аз вафо,  

Не ба лутфам дидї лоиќ, не муносиб бар љафо. 

Умрњо лабташнаи он лаъли нобам, чун шавад,  

Гар чашонї ташнаеро шарбати дорушшифо? 

Маст меоию доман мезанї бар оташам,  

Андаке тамкин намо, эй ќиблаи ањли сафо…  

Орзуњо якќалам дар рањгузори маќдамат 

Ашки њасрат рехт, яъне дида холї карда љо...  

Зери теѓ аз хунфишонињои захм омад ба гўш,  

Нест бе ѓам њељ кас дар зери хатти истиво.  

Љањдро аз нолаи дил кун расо, Мисраъ, ки њаст  

Корвонро њар куљо мањмилкаш аз бонги даро [11,42]. 

 

 Гоње Мисраъ аз забони қаҳрамони худ ин андешаро ёдрас мегардад, ки 

тазарруъу зорї, доду фарёд наметавонад чорагари дарди ошиқ бошад ва ин 

ҳақиқатест, ки аз таҷрибаи рўзгори пешиниён ошкор гаштааст, ҳарчанд 

ошиќро аз ин дард халосӣ нест, вале «роњи кушода шудани њуќќаи сарбастаи 

розњо» љуз «њузури маќдам» ва љамолу васли ёр чизе наметавонад бошад:  

 

Эй бандаи хироми ќадат сарвинозњо  

В-эй љонсабили ханљари нозат ниёзњо.  

Андар дуо маро набувад матлаби дигар 

Ѓайр аз њузури маќдамат андар намозњо.  

З-он хирмани бањоргули исматинтихоб  

Охир намуд рањ ба њаќиќат маљозњо…  

Моему фаќру љодаи сањрои бекасї,  

Девони њусну Мисраъу маънитирозњо [11, 45].  
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Дар тасвири Мисраъ таваљљуњи шахсии ошиќ ба симои зоњирї ва 

ботинии маъшуќа зиёд аст, аз ин рў, дар ѓазалњои шоир њусни мањбуба дар 

зоњир ва њам дар ботин хеле зебо тасвир гардидааст. Ба ќавли шоир мањбуба 

бо њусни зоњирии худ, ки «сарвќад», «мўймиён», «чашмсиёњ», «писталаб», 

«хуршедваш», «зуњраљабин» мебошад, ба ошиќ бепарвоёна менигарад, њол он 

ки «умрест мунтазиронаш чу наќши ќадам ба роњи давлати побўсии ў» 

афтодаанд. Вале агар њусни ботинии мањбуба аз аќлу фаросат, одоб, рафтору 

кирдори нек мураттаб гардида набошад, њусни зоњирї арзише надорад: 

 

Нозукбадани лоларухи фитнанигоње, 

Зарринкулањи сарвќади љилвапаноње, 

Олигуњари лабшакари мўймиёне, 

Зомузаќани писталаби чашмсиёње, 

Мањпайкари хуршедваши зуњраљабине, 

Гулпирањани симтани тукмакулоње. 

Ташриф пайи пурсиши девона аљаб нест, 

Тафтиши гадое набувад айб зи шоње. 

Аз давлати побўсии ту мунтазиронат, 

Умрест, чу наќши ќадам афтода ба роње... 

Дар мањкамаи ишќи буте омада њарфе 

Бар номи наку аз сари њар байт гувоње. 

Мисраъ, ѓараз изњори расоист, вагарна, 

Донам, ки сафири ту наарзад пари коње [11, 397]. 

 

Яке аз мавзўъҳои дигаре, ки дар ашъори Мисраъ мақоми муњим дорад, 

ба тасвири он таваљљуҳи хоса зоњир намудааст, баёни андешаҳои ирфонї 

мебошад. Бояд зикр кард, ки мавзўи мазкур на танҳо дар ғазалиёт, балки дар 

қасоиду рубоиёти шоир низ мушоњида мегардад.  

Аз ин рў, мо қарор додем, ки дар ин бахш бозтоби андешаҳои ирфонии 

Мавлоно Мисраъро дар доираи ғазалиёти ў мавриди баррасї қарор диҳем.  
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Тавсифу иборањои орифонае, ки дар бештари ғазалиёти Мисраъ 

мушоњида мешаванд, исботи ин ҳақиқатанд, ки шоир дар давоми умри худ, 

новобаста ба сахтиву нобасомонињои рўзгор, ҳељ гоњ ба молу сарвати дунё 

дилбастагие надошт ва ҳамеша кўшиш намудааст, то рухдодҳои олами 

офаринишро даќиќан бишносад.  

Бояд хотирнишон кард, ки замони зиндагии Мисраъ ба даврае рост 

меояд, ки дину фалсафа ба ҳадди тањаввулу тараќќии худ расида, тамоми 

масъалањои вобаста ба он якљо баррасї мегардиданд.  

Ба ќавли муҳаққиқон тасаввуф падидаест, ки решаи шарқї надорад, 

балки зодаи марзу буми бегона аст. «Он ҳамчун як љунбиши бидъатомез дар 

аҳди хулафои рошидину умавия аввал дар Ироқу Сурия падид омада, пас аз 

Хуросону Мовароуннаҳр сар карда, то қисми шимолии Африко ва Индонезиё 

густариш ёфта бошад ҳам, решаҳои ғоявии он аз хоки маънавию фарҳанги 

тоисломии Шарқи Миёна ва Наздик рустаанд» [129, 14]. Тавре ба мушоњида 

мерасад, маҳз Шарқ буд, ки тасаввуф ба пояи баландтарини рушду такомули 

худ расид.  

Пўшида нест, ки ирфони исломї дар оғоз ҳаракаташро бо ду шева шурўъ 

намуд, ки якеро равия ё тариқаи Љунайди Бағдодї ном мебурданд, ки дар 

истилоҳ онро фирқаи «саҳвия» низ мехонданд ва равияи дигар бо номи 

«тайфурия» ёд мешуд ва бунёдгузораш Боязиди Бастомї буд. Љонибдорони 

равияи «сањвия» муттакои худро дар ақлу ҳушёрї медиданд. 

Мавлоно Мисраъ низ мисли бисёр шоирони ориф аз маљмўи таълимот ва 

андешаву ақидаи ирфону тасаввуфи исломї, ки зиёда аз њазор сол њамчун 

мафкураи шинохти љањон, зењнияту маънавият шинохта шудааст, истифода 

намуда, дар ғазалиёти худ он андешањоро инъикос намудааст.  

Мадњу ситоиши расули акрам (с) дар осори шоир њамчун симои 

«Инсони комил» ба сифати маъшуќи маънавї васф гардидааст. Дар ин ќабил 

ѓазалњо шоир андешањои худро тариќи баёни маќсаду мароми зиндагии инсон 

ва мартабаю фазилати ў дар заминаи њадисњои расули акрам (с) иброз 

доштааст. Њазрати Муњаммад (с) дар ин гуна ѓазалњо њамчун пешвои 
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мусулмонон ва дастгиру шафоаткунандаи умматон дар рўзи ќиёмат мавриди 

тавсиф ќарор гирифтааст. Чунончи, дар ѓазали зер: 

 

Эй тоза зи сунъат чамани рози Муњаммад (с), 

Бишкуфта зи лутфат гули эъљози Муњаммад(с). 

Андешаат он љо, ки барад мўякашонаш, 

Бар гўши дилам мерасад овози Муњаммад(с). 

Он кас, ки даме мањрами асрор шавад, фарќ 

Аз сўзи Муњаммад(с) накунад сози Муњаммад(с). 

Шуд нуќтаи паргор њувал -аввалу охир, 

Анљоми Муњаммад (с) бувад оѓози Муњаммад(с)... 

Бигзашт зи нуњ чархи муќаввас ба яке дил 

Аз саъйи расо шўхии парвози Муњаммад(с). 

Мисраъ киву девони маинат сипарад пай, 

Руњулќудус ин љо ба таку този Муњаммад(с) [11, 197]. 

 

Мисраъ ба инсону арзишҳои инсонї эътиқод дорад ва ба андешаи ў 

вуљуди инсону рўњонияти мављуд дар шахсияти вай партаве аз нури илоҳист. 

Аз дидгоҳи Мавлоно Мисраъ Худованд љовидониву азалист ва мислу монанд 

надорад. Шинохти ў дар ақл интиҳо надорад ва яккаву ягона аст, тавре ки 

дар сураи «Ихлос» омадааст: «қул ҳувал-лоҳу аҳад, аллоҳус - самад, лам ялид 

ва лам юлад ва лам якун лаҳу куфуван аҳад» [19, 606]. 

Ба қавли дигар, Худованд љаҳонро офарид ва осори вуљуди ў дар ҳама љо 

ба мушоњида мерасад, њама рўйдоди олам мањз тавассути ўст ва «бе газоф 

собит» гардидааст, ки «њастии мавњум» -ро сабабе њаст.Мисраъ ба ҳамин 

сифоти Худованд ишора карда, мегўяд:  

 

Эй  зи моњи оразат равшан Фарангистони шаб  

В-аз фурўѓи мењри рухсорат кавокиб мањтаљаб. 

Мурѓи набзи шавќ натвон манъ аз парвоз кард,  
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Ин садо ояд магар аз даступобандони таб.  

Дар сулуки роњ сад фарсанг месўзад нафас,  

Њар куљо эњром бандад муддао аз дил ба лаб. 

Зоњиру ботин мусаффо шуд, тамошокарданист, 

Њар ду олам дар саљанљил хонаи Чину Њалаб...  

Пойи њиммат норасої кард агар аз кўйи дўст,  

Боре аз домони дил кўтањ макун дасти талаб.  

Њаст собит бе газоф он сўйи ќасди ихтиёр,  

Њастии мавњуми мумкинро вале бодо сабаб [11, 55].  

 

 Дар ѓазалњои Мисраъ роҳе, ки ориф интихоб кардааст, роҳи осону 

ҳамвор нест. Лањзањои рўзгори ориф басо гуногуну рангин аст. Ў гоҳе аз 

шодї мерақсаду меболад ва гоҳи дигар маъюсу ғамгин ба гиря оѓоз мекунад. 

Дар чунин њолат барои ориф дар куҷо будан фарќе надорад:  

 

    Шишасон сад умр хун гирям, ба пешат сар нињам, 

 Њаќќи таъзими ту аз гардан намегардад адо [11, 9]. 

 

Мисраъ батакрор дар ғазалиёташ ин андешаи ирфониро баён медорад, 

ки тамоми ашё, табиати атрофи мо манзари зуҳури Њаќ маҳсуб мешаванд ва 

набояд ба њастии Худо шак овард: 

 

Дил расадбанд ба њар анљуму аквобе њаст, 

Мењрро турфа гуњарсанљ сутурлобе њаст. 

Ба мазоќи шарафи суњбати љонон хуш бош,  

Шањди улфат агарат нест, шакаробе њаст. 

Аз таназзул набувад саъйи тараќќї мумтоз,  

Зарраро гар назари мењри љањонтобе њаст...  

Машав аз пешравињои фузули толеъ  

Он ќадар ѓарра, ки бас бахти расантобе њаст. 
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Сози оњанг шав, аз дањр навозиш кам нест,  

Латмаи даф набувад, нохуни мизробе њаст.  

Душмани дўстнамо мењри падар - фарзандист,  

 Саргузашти њама кас Рустаму Суњробе њаст [11, 67]. 

 

Мо танњо дар бораи ду мавзўи ғазалиёти Мисраъ - ишқи поки инсонї ва 

ишқи орифона таваққуф намудем, аммо бояд ёдовар шуд, ки дар ғазалиёти 

шоир мавзўъњои мухталиф мушоњида мегарданд. Яке аз мавзўъҳое, ки шоир 

борҳо дар ашъораш ба он ишорат мекунад, масъалаи ҳаёт ва баҳрабардорї 

аз он аст. Ба қавли шоир, умри одамї зудгузар аст, аз ин рў, инсон бояд ҳар 

лаҳза аз он истифода барад. Зиндагї шоистаи баҳрабардорӣ мебошад, 

таљрибаи рўзгор борњо собит кардааст, ки шахси аз зиндагї сабақи зарурї 

набардошта оқибат ангушти пушаймонї мегазад:  

 

Умр сарфи дилбари ноќадрдон карданд, њайф, 

 Дардмандон рўнамояш ќадри љон карданд, њайф. 

 Њусни хубонро Худо аз бањри дидан халќ кард, 

 Мањвашон аз халќ рўйи худ нињон карданд, њайф... 

Пардапўшї аз њаё гар нест кисват бањри ёр, 

Атласи зарбафти шолу парниён карданд, њайф. 

Душманонро парвариданд он парирўён ба ноз, 

Дўстонро хору расвои љањон карданд, њайф. 

 

Бо чунин фитрат магасро ангубин карданд ризќ, 

Бо њумо, бо он бузургї, устухон карданд, њайф. 

Оламе аз содагї дар банди пиндоранд бас, 

Сурати мавњумро њастї гумон карданд, њайф. 

Буд холи пушти лаб тири туфанги ќатли мо, 

Дилбарон аз рўйи ў хатти амон карданд, њайф  [11, 328]. 
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Дар куллиёти Мисраъ ғазалҳое низ ба назар мерасанд, ки мавзўашон 

ҳасби ҳоли худи шоир аст. Ин мавзўъ қариб дар аксари ѓазалњои Мисраъ 

каму беш мушоҳида мешавад. 

 Бояд ќайд кард, ки баёни ҳасби ҳол дар ашъори Мисраъ талаби анъана 

набуда, балки натиљаи ранљу заҳматҳои худи шоир аст. Тавре ки дар боби 

аввали диссертатсия баён гардид, шоир замоне барои тањсил ба Бухоро сафар  

ва дар мадрасањои он тањсил мекунад. Азобу машақќатҳо, ки дур аз ватан ба 

сари шоир омада буд, ўро рўњафтода менамуданд. Дар ғазали зер њолати 

рўњии шоир баён шудааст: 

 

Басе хун хўрда пинњон мекашад хамёзаи тират, 

Даме андар дањони ташна захми оби пайкон кун.  

 Ту то чанд, эй нигањ, тарњи иќомат дар љавори хат, 

Саводи Њиндро дидї, гузар сўйи Бадахшон кун [11, 354]. 

 

 Ҳама зебоию рангинии табиат барои шоир “љафои њаљр” буда, ба 

чашмонаш бегона менамоянд ва мудом орзуи ватан мекунад:  

 

       Риёзи њусни ў дидан зи гулгашти чаман хуштар, 

Тамошои сари кўяш  зи сайри боѓи ризвон бењ. 

Љафои њаљр агар ин аст, марг аз зиндагонї хуш, 

Ба њалќи ташнагонат оби теѓ аз оби њайвон бењ. 

Агар хат бар узори содарўён руст, љо дорад, 

Ки љорўбе дари фирдавсро набвад зи райњон бењ. 

Барои куштани Мисраъ дами теѓат макун зоеъ,  

Шањиди тири мижгонат- сипањдорони даврон бењ [11,380]. 

 

 Дар ғазалиёти Мисраъ ба воситаи баёни ҳасби ҳол шахсияти шоир ва 

ҷузъиёти зиндагонии воқеии вай ифода гардидааст. Ба воситаи ғазалиёти 
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ҳасбиҳолии шоир мо аз зиндагии қашшоқона, вазъияти номусоиди Мисраъ 

огоҳ мешавем.  

Шоир ба як зебоии ба худ хос гоҳе чанд андешаи ахлоқиро дар доираи як 

ғазал баён менамояд, ки пайванди маъної онҳоро бо ҳам алоқаманд 

мегардонад: 

  

То оваранд накњат аз он зулфи анбарин,  

Тан бо насими субњу ба боди бањор печ... 

Рабте ба ёди дўст надоранд ѓарбиён, 

Ин ришта бар миёни бутони Бухор печ. 

Тўли амал зи ањли риё чист то ба њашр? 

Кўтањ бинењ амомаи зоњид шумор печ. 

Эй дил, маљў нуњуфтагї аз рози рафтагон,  

Натвон задан ба номаи  лавњи мазор печ. 

Тиру камони тавбаву таќво ба даст ор, 

Бар оњувони дашти маосї шикор печ. 

Ё раб, Сафир ришта шуд аз ѓам ба даври чарх, 

Магзор, то дињад фалаки бемадор печ [11, 123]. 

 

Љойи дигар мегўяд: 

 

Чун сиришкам дањри дун бо хоку хун мепарварад, 

Гў наяфтад тифлро бо модарандар эњтиёљ. 

Лољарам чун шона хоњад захмњо хўрдан ба сар, 

Њар киро бошад ба гесўйи муанбар эњтиёљ. 

Гар зи истиѓно задам бар наќди анљум пушти даст, 

Њамчу субњам кард охир ошиќи зарэњтиёљ… 

Базми њастї зерубамсози хами таслим нест, 

Оламе бар сози имкон кард чанбар эњтиёљ.  

Хомаро бо сањфа аз изњори маънї чора нест, 

 Бештар дорад суханвар бо суханвар эњтиёљ. 
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Дид дўшам гардбоди домани сањрову гуфт: 

Кард чун ман оламеро хок бар сар эњтиёљ…[11,116]. 

 

Мисраъ дар ѓазалиёти худ дар баробари мавзўи ишќу муњаббат ѓояњои 

иљтимої, муќобилгузорињои ахлоќию иљтимої, тазоди зебоию зиштї, некию 

бадї, ростиву поктинатї, баландҳимматї, бовафої, шинохти моҳияту 

манзилати умр, рисолати одамї, бадии бевафої, ҳасадхўрї, тамаъкорї, 

манфиатљўї, беадолатї, кибру ғурур ва ғайраҳоро дар шаклҳои дилнишин 

инъикос кардааст. 

Дар ашъори Мисраъ ќариб тамоми мавзўъњои маъмули адабиёти асри 

ХIХ ва ибтидои асри ХХ-ро мушоњида кардан мумкин аст, ки онњоро шоир 

бо обуранги тозаи бадеї баён дошта, маъноњои гуногуни иљтимоию сиёсї, 

фалсафию ирфонї, ишќию лирикї ва ѓайраро ошкор кардааст. Тавре аз 

мазмун ва мундариљаи ѓазалиёти шоир бармеояд, ашъори лирикии Мисраъ 

нахуст эњсосот ва њаяљони инфиродии шоир буда, онро дар заминаи завќу 

шавќ, дониш, бардошт аз дигарон ва амсоли инњо эљод кардааст, њамзамон 

бо назардошти ба эътибор гирифтани завќи њоким дар љомеаи онрўза 

баррасї намудааст. Бояд  ќайд кард, ки Мисраъ дар ѓазалњояш, дар баробари 

давом додани бењтарин анъанањои устодони ѓазали форсии тољикї тарзу 

равиши хоси худро дорад. Хусусиятњои ѓазалиёти шоир танњо ба худи ў хос 

буда, симои ќањрамони лирикияш  мањсули тахайюли маънавии эљодкор 

мањсуб мешавад. 

 

Таровати чамани оразат бањор надорад,  

Назокати хати сабзат бунафшазор надорад.  

Ба хоб чашми сиёњат надида оњуи Чин, 

Шамими зулфи каљат нофаи Татор надорад.  

Ба назди нолакашони ту ќумрияст њалќабагўш, 

Ба пеши сарви ќадат сарв эътибор надорад.  

Ба чї нишонањо ба хату холу лаълу ѓабѓаби туст, 
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Ки бангу бодаву афюну кўкнор надорад. 

Зи њусну дилбарии ошиќ эътибор чї љуйї,  

Кам аст равнаќи бў дар гуле, ки хор надорад.  

Буте, ки бо шарафи њусн чорабрў нест, 

Паямбарест, ки бо худ чањор ёр надорад.  

Кадом дил, ки  нашуд хун ба роњи омаданат,  

Кадом дида, ки сад мањшар интизор надорад.  

Чаман-чаман  гули озодагист дар баѓалат,  

Љањон-љањон агарат хун шавад, хумор надорад.  

Чу теѓи ноз гирифтї, биё ба куштани ман, 

Магў, ки ошиќи бечора ихтиёр надорад. 

Сазад Сафират агар занги ѓам зи сина бишўяд,  

Чї сењрњо, ки дар ашъори обдор надорад [11, 205]. 

 

 Сифатњои ин образ бо мањорати махсус ва усуле баён мешавад, ки дар 

ашъори гузаштагон кам ба назар мерасанд, яъне ѓазали офаридаи Мисраъ бо 

равонию рўњбахшї, покиву ширинии сухан, равшании образњо, хушоњангї аз 

ашъори шуарои њамзамонаш афзалият дорад. 
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б) ЌАСИДАЊОИ ШОИР ВА МАВЗЎИ ОНЊО 

 

Тайи солҳои охир оид ба тањаввулу ташаккули ќасида дар 

адабиётшиносии форсии тоҷикї аз тарафи муњаќќиќони муосири ватаниву 

хориљї корҳои ба назар намоёне анҷом ёфтаанд. Аз ҷумла, дар тањқиқоти 

муњаќќиќон Зайналобидин Муътаман 1339; Шиблии Нуъмонї (1) 1368; 

Худої Шарифзода 2012;  Рањим Мусулмониён 1377; Урватулло Тоиров 1971, 

1990;  Искандар Икромов 1992; Насриддин Абдуманнонов 1973; С. Айнї 

1989; Е. Э. Бертелс 1939; М. Л. Рейснер 1989 ва чанде дигар дар ин бора 

андешањои судманд баён шудаанд (92; 98;   139;  117;  118;   71; 148;   47; 155; 

170). Аз ин рў, мо баёни маълумоти назариро дар ин бора зарур 

намешуморем. Аз андешањои баёншудаи муњаќќиќон аён мегардад, ки 

корбурди ќасида аз љињати мазмун ва мавзўъ њамчун навъи асосии шеъри 

адабиёти дарбор дар ќарнњои XV то XVII хеле паст рафт. Ситоиши шахсон ё 

тавсифи њаводису воќеањои рўзгор монанди тўю сур, сохтмонњо ва ѓайра ба 

даъвии шукўњи зоњирии ќасида њеч мувофиќат намекард. Азбаски мадњи 

шукўњу шањомати зоњирї ба воќеият баробар намеомад, сухани ќасидаи 

мадњї аз мазмун људо мешуд.  

Дар асл қасидаро танҳо мадҳи сирф ба қалам додан ва ќимати бадеию 

эстетикии онро тамоман нодида гирифтан амали беадолатона аст. Дар чунин 

навъи ќасидањо шоирон дар симои мамдўҳон бартарии хислатҳои неки 

инсониро васф намуда, андешањои созандаи ҷамъиятиро тарғиб мекарданд. 

Онҳо њангоми мадњ ба чандин мавзӯъи дигар низ дахл карда, паҳлуҳои 

мухталифи њаёти иљтимої-сиёсиро тавассути воситаҳои тозаи бадеӣ ба 

риштаи тасвир мекашиданд. 

Тавре ки дар боби дувуми диссертатсия оид ба таркиби девони Мисраъ 

баён доштем, баъд аз ғазалиёт дар девони шоир қасоид љой дода шудааст. 

Маълум мегардад, ки Абдуллоњи Мисраъ дар эљоди ин навъи адабї низ 

табъозмої кардааст. Теъдоди ќасидањои Мисраъ зиёд нест, шоир асосан як 
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қасидаи ирфонї ва як қасидаи шарҳиҳолї таълиф намуда, бо эљоди он њунару 

мањорати хешро дар офаридани ин навъи шеър нишон додааст. Тавре ки аз 

тањқиқоти муњаққиқон маълум аст, баъзе  қасидаҳои пандуахлоқии шоирони 

даврањои ќадим унвон доштанд. Аз љумла, Саъдї ба қасидаҳои худ «Дар 

панду мавъиза», «Дар танбеҳ ва мавъизат», «Дар насиҳат ва ситоиш» унвон 

гузоштааст. Ин услуби пешгирифтаи шоирони қасидасарои асрҳои гузашта 

дар куллиёти девони Мисраъ шояд бо ташаббуси муаллиф ё мураттиби девон 

(Ғабро) идома ёфта, вобаста ба баъзе санаҳои рўзгор ва воқеаҳои муҳимми 

ҳаёти шоир ќасидањо унвонгузорї шудаанд. Шоир дар ќасидањо (аз сањ . 

407то сањ. 426) аз мадҳиясарої дар ҳаққи ҳокимони давр худдорї кардааст. 

Ба қавли Камолуддини Ғабро «дар тамоми девони ашъори Мисраъ, ки 

иборат аз 3171 фард мешавад,  мадњ ё њаљв роњ надорад»  [11, 11]. 

Ќасидаи аввал «Ќасидаву гуфтор дар сайри гулгашти чаманзори олами 

сулук ва кашфи асрори њаќиќат ба таври маљоз» номгузорї шуда (сањ 409 то 

сањ 413), аз панљ ќисмат иборат аст. Ќисмати якуми он аз 28 байт, ќисмати 

дувум «Сайри чаманзори маъзарат ва њусни маќол, дар њолати кашфи висол» 

аз 6 байт, ќисмати сеюм «Сайри гулистони њусну љамол» аз 6 байт, ќисмати 

чорум «Сайри маќомоти Яфтали поён дар олами сулук ба таври маљоз» аз 12 

байт ва ќисмати панљум «Гулгашти бањори висол» аз 9 байт, дар маљмўъ ин 

ќасида аз як матлаъ ва 61 байт иборат мебошад.  

Маълум аст, ки дар шеъри форсии тоҷикї сароидани ду навъи қасида 

маъмул буд; ќасидаи мукаммал ва ќасидаи муқтазаб. Қасидаҳои мукаммал аз 

ташбибу насиб ё худ тағаззул, гурез, мадҳ, талаб ва дуо иборатанд. Қасидаҳои 

муқтазаб ё худ маҳдуд, бемуқаддима буда, бевосита аз баёни мавзӯи асосӣ 

оғоз мешаванд [71,83]. 

Ќасидањои сурудаи Мисраъ низ муќтазаб буда, бе муќаддима ва аз баёни 

маќсади асоси шурўъ мешаванд. Чунончи, ду байти аввали ќасидаи якуми 

Мисраъ ин аст: 

 

Омад аз тарфи чаман навгули хандон, ялалї, 
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Рехт лаълу гуњараш з-он лабу дандон, ялалї, 

К-эй ситамкаш, чї маро назри хиром овардї? 

Гуфтам: Инак ба нисори ту дилу љон, ялалї [11, 407]. 

 

 Дар ќасида андешањои ирфонии шоир ба таври маљоз бо тасвири сайри 

гулгашти чаманзори олами роњи кашфи асрори њаќиќат баён шудаанд. Бо ин 

маќсад, шоир аз вожаи «ялалї», ки дар њолати хушиву мастї гуфта мешавад 

ва бидуни ташдид њам такрор мекунанд, истифода бурдааст. Чунончи: 

 

Гуфтам: Ашк аз мижа омехта бо хуни љигар 

Резам андар ќадамат чун дуру марљон, ялалї. 

Дурру марљони ту гуфто пари коње нахаранд, 

Чизе овар, ки бувад дархури шоњон, ялалї. 

Гуфтам: Андар таги дарё дури шањворе њаст, 

Орам ўро ба ду-се лаъли Бадахшон, ялалї. 

Гуфт: Бо лаъли лабам лаъли Бадахшон нарасад, 

Зуд бархезу бирав, мардаки нодон, ялалї. 

Гуфтам: Он гесуву он наргиси мастат дору, 

Беш аз инам макун ошуфтаву њайрон, ялалї. 

Аз матои зару моли ду љањон њар чї ки њаст, 

Он чи матбўи муроди ту бувад, он, ялалї [11, 408]. 

 

Дар ќисмати чоруми ин ќасида, ки «Сайри маќомоти Яфтали поён дар 

олами сулук ба таври маљоз» номгузорї шудааст, шоир аз мавзеъњои зиёди он 

мањал ба монанди Гулдара, Сарун, Асбаъдара, Пањндара, Шакарлаб ном 

мебарад: 

 

Нофи оњуи ман аз нофаи Чин бољ гирифт, 

Чашм бикшову бубин Яфтали поён, ялалї. 

Гулдара боѓи хушу сањни мусаффо дорад, 

Ба Сарун о, чї Сарун, тахти Сулаймон, ялалї. 
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Бохабар бош зи Асбаъдарааш, он љо њаст 

Шўхи пурфитнаи ѓоратгари имон, ялалї. 

З-он гузаштї, бинигар, Пањндара љое њаст, 

Пас зиёрат бинамо, марќади эшон, ялалї. 

Бути зомузаќани мўкамари лабшакаре 

Њаст хобида дар он хомўшу хандон, ялалї. 

Он ќадар кўб сари худ ба дари хонаќањаш, 

Ки фитад зилзила дар гунбади гардон, ялалї. 

Љуръае аз майи шаккарлабакон нўш кунї, 

Хоса аз соѓари Шаккарлаби поён, ялалї. 

Лаззати шањди маќолаш ба чї тасвир кунад? 

Начашидї магар анљири Намангон, ялалї? 

Хотами панљаи ќудрат, ки гули боѓи вафост, 

Соз, то бошад аз ангушт намоён, ялалї [11,411]. 

 

Мисраъ аќидањои худро ба тариќи ирфонӣ баён дошта, хонандаро аз 

неку бади дунё огоҳ месозад. Ў мегўяд, ки ин боѓи Ирамро сайр кун, њар чї, 

ки дар он њаст, бубин, то дар дилат њасрату ормон намонад. Таъкид медорад, 

ки ҳар як инсон натиҷаи амали худро хоњад дид. Аз ин рў, интихоби роҳи 

дурустро ба худи хонанда ҳавола мекунад: 

 

Сайр кун боѓи Ирамрову бубин њар чї, ки њаст, 

То намонад ба дилат њасрату њирмон, ялалї. 

Агарат нашъае аз бодаи ирфон бояд, 

Манишин бехабар аз сайри гиребон, ялалї [11, 412]. 

 

Тавре ки мебинем, мақсади шоир танҳо аз тавсифи хушку холӣ ва 

суханбозии пурдабдаба иборат нест, балки ў инсонро ба таври рамзӣ огоҳ 

намуда, аз хоби гарон бедор менамояд, то ки худшинос шавад. Шоир тамоми 

табиати зиндаи ватанро бо ҳама даштњову мавзеъњо ва дигар зебоињояш як-
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як тасвир намуда, хонандаро ба дӯст доштани чунин ҳаёти осудаву ором 

даъват мекунад. 

Тавре ки баён доштем, ин қасида ба манзумаи кӯтоҳи ирфонӣ монанд 

аст ва дар он масъалаҳову истилоҳоти ирфонӣ, чун ҳусну висолу ҷамол, сулук 

ва мақомот ба таври маҷозу тамсил баён шудаанд. 

Ќасидаи дувуми Мисраъ «Дар васфи кўњу сањрои ватани маълуфи шоир 

баъд аз инќирози ѓурбати сар то по мењнат» унвон дошта, дар њамин услуб 

баён шудааст. Ин ќасида аз 111 байт иборат аст. Шоир дар аввали ќасида ба 

ифодањои «Бисмиллоњир рањмон» ва «номи поки Субњон» ба суханпардозї 

шурўъ намуда, мегўяд агар мењру садоќате ба ватан дорї, ё аз «њуббулватан 

хабар дорї», иншогари ў шав. Чунончи: 

 

Сари ин номаро тазйин ба бисмиллоњи рањмон бењ, 

Бале, њар номаро унвон ба номи поки субњон бењ, 

Дуруди беадад пас бар набию олу асњобаш, 

Имомон, муљтањиддон, пас дуо бар подшоњон бењ. 

Дуову фотиња з-он пас ба арвоњи бузургон бахш, 

Пас он гоњ истионат аз равони поки эшон бењ.  

 

Гар аз њуббулватан дорї  хабар, иншогари ў шав, 

Зи найранги  гули тавсифи ў кун сањфа афшон бењ [11, 413]. 

 

Шоир таъкид медорад, ки Бадахшон, баъд аз ѓурбат ва ранљњои зиёди 

дур аз ватан кашидааш бењтарин мулки љањон барои ў мебошад:  

 

Чу умре будам андар дил суроѓи ин ки дар олам 

Фарањафзо кадомин шањр дар сањрои имкон бењ? 

Яке пири љањонгарде мукаррар гуфт дар гўшам: 

Бадахшон бењ, Бадахшон бењ, Бадахшон бењ, Бадахшон бењ  

          [11, 414]. 
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Дар ќисмати дигари ин ќасида шоир ба тасвири манзарањои афсонавии 

кишвари Роѓ мепардозад ва аз сифати мардумон, мањаллу мавзеъ сухан 

ронда, таъкид медорад, ки њатто «дар он водї гиёње бе сармояи њикмат нест»: 

 

Аз он љо бигзару як чашми ибрат сўи Роѓ афкан, 

Саводаш тухми холи чењраи мулки Хуросон бењ…  

Намудї домани дашташ зи оѓўши бутон хуштар, 

Шукўњи ќуллаи кўњаш зи фарри каљкулоњон бењ. 

Бувад девонасон табъи аносир дар мизољи ў,  

Гање аз субњи хандон хуш, гање аз абри гирён бењ.  

Гање шайхи ридопўшеву гоње Хизри боњуше, 

Замоне гул дар оѓўше зи шарњи боѓу бустон бењ. 

Мапурс аз вусъатободаш, ки аз дањшат дињад бар ў, 

Надорад оњуву гургу палангу бабри майдон бењ. 

Фарањафзо, чаманпиро, ќабули љумлаи олам, 

Маќоми орифон, некон, нишемангоњи хубон бењ…  

Гиёње нест бе сармояи њикмат дар он водї, 

Бувад кўњаш зи дорухонаи њозиќтабибон бењ [11, 421]. 

 

Масъалаи ниҳоят муҳимме, ки дар ин қасида мавриди баҳси муаллиф 

қарор гирифтааст, тарѓиби ақидаҳои ватандӯстӣ ва қадршиносии он 

аст.Тавре ки мебинем, Мисраъ хонандаро на ба тарки дунё кардан, балки ба 

дӯст доштани табиат, завқу лаззати ҳаёт, диёру зодбум даъват менамояд.  

Аз порчањои овардашудаи ќасидањои шоир пай бурдан душвор нест, ки 

ў дар сароидани қасида табъозмої намуда, барои расидан ба матлаби хеш аз 

ҳамаи омилу воситаҳо истифода кардааст. Қасидаҳое, ки Абдуллоњи Мисраъ 

сароидааст, кам бошанд ҳам, қудрату тавоноии шоирро дар ин навъи назм 

нишон медињанд. 
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б) МАЌОМИ РУБОЇ ДАР АШЪОРИ ШОИР 

 

Аз пажўњиши муњаќќиќони адабиёт маълум мегардад, ки рубої аз 

ќадимтарин навъњои адабї ба њисоб рафта, намунањои аввалини он дар 

сурудањои Абўабдуллоњи Рўдакї Шањиди Балхї, Кисоии Марвазї ва 

њамасрони онњо мушоњида мегарданд. Дар эҷодиёти Абдуллоњи Мисраъ низ 

рубої мавқеи муҳим дорад. Тибқи девони матбўи шоир 136 рубоии ў боқї 

мондааст. Бо мурур дар рубоиёти Мисраъ метавон бо ҷаҳонбинї ва олами 

андешаҳои ў ошної пайдо кард. Аз як рубоии шоир маълум мешавад, ки ў 

мусулмони покэътиқод буда, аз мазоҳиби чаҳоргонаи аҳли суннат ва љамоат 

вобастаи мазҳаби њанафї будааст: 

 

Ё раб, ба њаќи зоту сифоти сармад, 

Бо муъљизи анбиёву шаръи амљад 

Дар мазњаби Бўњанифаам дор муќим,  

Дар кеши Халилу дини поки Ањмад [11, 471]. 

 

 Рубоиёти Мисраъ ба мавзўъҳои гуногун бахшида шудааст. Ба таври 

умумї метавон мавзўъҳои рубоиёти Мисраъро ба тартиби зайл дастабандї 

кард: 

1. Диниву фалсафї; 

2. Тасаввуф ва ирфон; 

3. Панду андарз; 

4. Шукру шикоят аз рўзгор; 

5. Танқиди қишрҳои гуногуни љомеа. 

 Ин табақабандиро метавонем идома диҳем, вале бо таваљљуҳ ба рубоиёти 

шоир маълум мешавад, ки муҳимтарин мавзўъҳои ин навъи шеъри ў дар 

ҳамин бахшҳо љамъ омадаанд. 
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Дар рубоиёти ҳакимонаи Умари Хайём ва шоирони дигари форсизабон 

андеша ва тааммул дар мавриди зоти Худо ва сифатҳои ў зиёд вомехўранд ва 

Мисраъ низ дар чанд рубої ба ин мавзўъ дахл кардааст. Чунончи: 

 

Эй зоти барї зи љавњару љисму араз, 

Авсофи ту доим аст холї зи ѓараз. 

Чун холиќи ламязал, њакими азалї 

Бар банда чї ѓам зи ранљу асќому мараз [11, 477]. 

 

Шоир ба масъалаи офариниш ва сифати бахшандагии Худованд дахл 

карда, аз неъматҳои бахшидаи ў ёд менамояд ва забонро дар гуфтани шукр 

қосир медонад: 

 

 Аз лутфи атийя ҷисму љонам додї, 

 Дар хитаи бандагї маконам додї. 

 Шукронаи неъматат накардам њаргиз 

 Бо кому забон, гарчи забонам додї [11,  489]. 

 

Гоҳе шоир бо камоли аљзу ниёзмандї ба Худо мурољиат менамояд ва аз 

ў давои дарду илоҷи кори худро талаб мекунад, ки бо риояти одоби хоси 

бандагї ифода ёфтааст: 

 

Эй зоти ҳакиму қодиру бешаку райб, 

Халлоқи ҷаҳон, муназзаҳ аз иллату айб, 

Дардам зи табибе напазируфт илоҷ, 

Бифрист давое зи шифохонаи ғайб   [11, 465]. 

 

Ҳамчунин, дар рубоие дигар бо ҳамин аљзу ниёз ба Худо мурољиат 

намуда, дар рўзи ҳашр аз шармандагї паноҳ мељўяд ва барои ин расули Худо 

(с), хулафои рошидин ва бузургони динро шафеъ меорад:  
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Ё Раб, ба вилояти расули маданї, 

Бўбакру Умар, Алию Усмони ѓанї, 

Шарманда макун маро ба рўзи арасот 

Бо олу абову сањбу Вайси Ќаранї  [11, 488]. 

 

 Баъзе рубоиёти шоир рангу бўйи ирфонї доранд ва шоир бо истифода 

аз вожаҳои маъмул дар миёни ин гурўњ аз Худованд ҳидоят мехоҳад: 

 

Эй воқифи сирри маънии ҳарфу ҳиљо, 

Дорам зи карам миёнаи хавфу раљо. 

Дастам гиру сўйи худ ҳидоят фармо, 

Варна, раҳ куву ман куљову ту куљо  [11,  465]. 

 

Гоҳе аҳли зуҳдро ба зери тозиёнаи танқид мегирад, ки бо зуҳди риёї ва 

намозу тасбеҳ худнамої намуда, мардумро фиреб мекунанд ва шиками худро 

пурнамуда, мол ҷамъ меоранд: 

 

Зоҳид, ки намози бениёзї мекард, 

Дар дидаи халқ худтирозї мекард. 

Рўзона ба саљљодаву тасбеҳу ба шаб 

Чун гурги гурусна турктозї мекард   [11, 472]. 

Ё: 

Зоҳид, ки чу тоати риёї мекард, 

Бо ҷомаи малла худнамої мекард. 

Аз боиси љамъи молу маҳзи авқот 

Бо халқи љањон чї жожхої мекард   [11, 472]. 

 

Интиқоди шоир ба муллоҳову дигар табақаҳои иљтимої низ дахл 

доранд. Чунончи: 
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Мулло ба ќаноат ошної мекард, 

Сад соли дигар барањнапої мекард. 

Ин равнаќу эътибор агар медонист, 

Дил мезаду дар ба дар гадої мекард [11, 473]. 

 

Гоҳе шоир ба масоили каломї ва тақдири инсон дахл намуда, аз боби 

сарнавишти инсон ва оқибати он сухан ба миён меорад. Маълум аст, ки 

зимни тарҳи масъалаи љабру ихтиёр қоил ба љабр ва фоқиди ихтиёр будани 

инсон аст: 

 

 Гўянд чу рахт бандї з-ин тирамаѓок, 

Дўзах кунї ихтиёр ё љаннати пок. 

Мухтори ту њар чї бошад, он мебахшам, 

Гўям, ки надорам ихтиёр, айна ризок?  [11, 479]. 

 

Дар илми калом аз мабоҳиси қадимї ва муҳим масъалаи ҷабру ихтиёр 

аст. Дар ин маврид донишманди эронї Забењуллоњи Сафо менависад: 

«Бањсњои каломї, чунон ки аз таворих истифода мешавад, аз нимаи ќарни 

аввали њиљрї оѓоз шуд. Дар миёни бањсњои калом зоњиран аз њама ќадимтар 

бањси љабру ихтиёр аст. Масъалаи љабру ихтиёр дар дараљаи аввал як 

масъалаи инсонист ва дар дараљаи дувум як масъалаи илоњї ё табиї» [106, 

11]. Аз миёни фирқаҳои каломї пайравони љараёни Ашъария, ки аксаран 

аҳли суннат ва љамоат ҳастанд, бар ин назаранд, ки инсон дар иљрои аъмоли 

худ ихтиёре дар даст надорад ва ҳама пешакӣ барои ў аз ҷониби Офаридгор 

муқаррар шудааст. Дар ин маврид Мавлоно Абдураҳмони Љомї дар рисолаи 

«Дуррат-ул-фохира» менависад: «Шайх Абулњасани Ашъарї (раҳмати Худо 

бар ў бод) бар ин бовар аст, ки афъоли ихтиёрии бандагон танҳо бо қудрати 

Илоҳї воқеъ мешавад ва қудрати онҳо ҳеч таъсире дар аъмолашон надорад, 

балки одати Худо ба ин тааллуқ гирифтааст, ки дар банда қудрату ихтиёре 

эљод кунад ва вақте монеъе даркор набошад, феъли мақдури бандаро 
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муқорин бо он қудрат ва ихтиёр эљод намояд. Пас, дар воқеъ феъли банда 

махлуқи Худост, ибдоан ва эҳдосан ва максуби Худо. Ва манзур аз ин ки 

банда феъли хешро касб мекунад, ин аст, ки феъли ў муқорин бо қудрату 

иродаи вай мебошад, бидуни ин ки ҳеҷ гуна таъсир ё мадхалияте дар эҷоди 

феъл дошта бошад. Танҳо нақше, ки банда дорад, ин аст, ки маҳалли вуќўи 

феъл аст»[38, 88]. 

 

Онро ки њидоят шавад аз Рабби ҷалил, 

Бе муршиду рањнамо дарояд ба сабил.  

Бе марњаматаш бор наёбад, њарчанд 

Љўяд рањи васли ў ба бурњону далел [11, 481]. 

 

Гоҳе шоир бо ишора ба сарнавишти азалї ва нокомии худ дар рӯзгор як навъ 

шикваи худро ба тақдир ва корсози он баён менамояд: 

 

Устоди азал агарчи таъмирам кард, 

Лекин њадафи камони таќдирам кард. 

Пайваста дар интизори он мебудам, 

Ногањ зи ќафо ќазо сари тирам кард [11, 475]. 

 

Дар баъзе рубоиёти ў оҳанги эътироз қавитар аст, ки хайёмвор бо 

муроҷиат ба Офаридгор як навъ норизоии худро баён менамояд:  

 

Эй холиқи халқ, ҷумла бечуну чаро 

Аз баҳри чӣ сунъ халқ кардї ту маро? 

Аз чун ту карим хондану рондан чист, 

Худ металабию боз мегўйї баро   [11, 464]. 
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Дар баъзе рубоиёти шоир ҳасби ҳол ва баъзе нохушиҳову фољиаи ба 

сари шоир омада зикр шудаанд, ки аз ҳолати ногувори муаллиф ҳикоят 

менамоянд: 

 

З-ин боѓ яке ба сони гул тозадимоѓ, 

Чун лола яке љигар ба сад кўраи доѓ. 

Бечора Сафир дорад аз хори ситам 

Чун булбули маст нола дар гулшани Роѓ [11, 479]. 

 

 Бо ин ҳама, шоир аз хушгузаронию айёми баҳор ва мавзўоти ишқу 

муҳаббат ва тараннуми зебоиҳои маҳбубаҳои заминӣ сарфи назар 

накардааст. Шояд баъзе аз ин рубоиёти шоир дар айёми ҷавонию марҳалаи 

миёнсолии умр суруда шуда бошанд, ки дар онҳо шодию сурур, умед ба 

зиндагї, мушоҳидаи зебоиҳои ҳаёту ҳусни маҳбуба аз эҳсоси як нафар инсони 

дорои орзую умедҳои рангин дарак медиҳанд. Чунончи: 

 

Он мањ чу суйи боѓ ќадам ранља кунад, 

Авроќи гулу лола дар ишканља кунад. 

Бар сафњаи Ширин хати ибтол кашад, 

Бо Юсуфи Мисрї панља дар панља кунад [11, 473]. 

Ё: 

Дил дар хами зулфайни зирењпўшаш бод, 

Љон рањни мазоќи лаъли майнўшаш бод. 

Чун гесуйи анбарини ў умри дароз 

Дар хидмати рухсору буногўшаш бод  [11,  473]. 

 

Гоҳе шоир бо такрори баъзе вожаву ибора ва таркибот мазмунҳои 

наздик ва монандро таъкидан дар чанд рубої адо менамояд, ки гувоҳи табъи 

салим ва завқу қареҳаи хосси шоиранд. Масалан, дар чанд рубої бо такрор 
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овардани зарбулмасали «Соле, ки накуст, аз баҳораш пайдост» ба васфи 

ҳусни маҳбуба пардохтааст, ки бисёр дилчаспу зебо баромадаанд:  

 

Аз сабзаи хатти мушкбораш пайдост 

В-аз лаъли лаби шакарнисораш пайдост. 

Бикшо назару таровати њусн бубин, 

«Соле, ки накуст, аз бањораш пайдост» [11, 467]. 

Ва: 

Пурѓамзаро аз чашми хумораш пайдост, 

Пурфитнаро аз холи узораш пайдост. 

Як рањ бинигар ба сабзаи пушти лабаш, 

«Соле, ки накўст, аз бањораш пайдост» [11, 468]. 

 

Дар рубоии дигар шоир аз васфи ҳусну ҷамоли маъшуқ ба тасвири 

кирдору пиндори ў гузашта, бо овардани зарбулмасали мазкур андешаи 

худро тақвият мебахшад: 

 

Шўхе, ки ягон-ягон нигоњаш бар мост, 

Бар сар зада аз накуї гулњо чапу рост. 

Назри ќадамаш љањон кунї, меарзад, 

«Соле, ки накуст, аз бањораш пайдост» [11, 467]. 

       Ва: 

Моње, ки људої аз шиораш пайдост, 

Паймоншиканї зи рўзгораш пайдост. 

Зинњор мадењ дил, ки зиён хоњї дид, 

«Соле, ки накуст, аз бањораш пайдост» [11, 468]. 

 

Тавре ки мебинем, доираи мавзўъ ва мундариљаи рубоиёти Мавлоно 

Мисраъ васеъ буда, дар онњо шоир ба мавзўъҳои гуногуни ҳаётӣ рўй 

овардааст. Дар рубоиёти Мисраъ ҷаҳонбинӣ ва олами андешаҳои ў инъикос 
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ёфта, аз дониши васеи ў дар масоили динию ирфонї, калому фалсафа гувоҳї 

медиҳанд. Бо таваљљуҳ ба мавзўоти рубоиҳои шоир маълум мешавад, ки онҳо 

дар давраҳои гуногуни умри ў суруда шуда, таҳаввули фикрии шоирро ифода 

менамоянд. 
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г) МУЊТАВОИ ДИГАР НАВЪЊОИ ШЕЪРИИ МИСРАЪ 

 

Девони ашъори Мисраъ аз навъњои адабї ѓанї ва рангин аст. Як ќисми 

он масъалањои ишќї, ќисмати дигар мавзўъњои њасбињолї, иљтимої ва 

ахлоќиро дар бар гирифтаанд. Оњангњои ватандўстї ќисмати бештари 

ашъори ўро ташкил додаанд. Ситоиши Бадахшон, алалхусус Роѓ ва 

манзарањои нотакрори он њадафи асосии ќисме аз ѓазалњои Мисраъ 

мебошанд. Дар ѓазале хеле хуб гуфтааст: 

 

Эй бањористони як олам љунун cањрои Роѓ, 

Мављхези нашъаи фитрат маю минои Роѓ... 

 

Заъфар аз Рус, арѓувон аз Њул,бунафша аз Њарам, 

Як гулистон аст, чандин ранг сар то пойи Роѓ... 

Њеч медонї, Сафир, ин арсаро озода кист? 

Он ки ўро не ѓами боѓ асту не парвои роѓ [11, 148]. 

 

Барои шоири ватандўст Бухоро чун макони илму дониш азизу муътабар 

бошад њам, вале Бадахшон, ки пораи ватан ва гўшаи имон аст, боз њам 

зеботару дилработар менамояд, зеро ба гуфтаи ў «озори ватан» «зи гулгашти 

њузури ѓурбат» «хуштар» аст: 

 

Зи гулгашти њузури ѓурбат озори ватан хуштар, 

Зи дасти шафќати бегона силињои ихвон бењ. 

Чу лаълаш зеббахши тољи шоњон шуд, аљаб набвад, 

Ки бошад аз тамоми кишвари олам Бадахшон бењ [11, 13]. 

 

Мисраъ дар шеъру шоирї истеъдоди хеле хуб дошт, вале дар њаёти хеш, 

дар муњити Бадахшон бо он шавќе, ки дошт, ќонеъ набуд. Аз ин лињоз, дар 

шеърњои алоњидааш ин матлабро гаштаву баргашта изњор кардааст: 
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 Хома то гўёст, шеъри мо намегирад ривољ,  

 Бў намебахшад, бувад то нофаи Тотор тар [11, 229]. 

 

Таҳлили “Соқинома”-и Мисраъ. Дар адабиёти форсии тоҷикї соқинома 

навъи маъмули шеър аст, ки дар девони аксари шоирони асримиёнагї ба 

назар мерасад.  

Дар ибтидо соқиномаҳо қисми таркибии маснавї, махсусан маснавиҳо 

дар бораи Искандари Мақдунї буд, ки намунаи комили онро дар асарњои 

оид ба Искандар дар «Шоҳнома»-и Фирдавсї, достонҳои «Искандарнома»-и 

Низомї, «Оинаи Искандарї»-и Амир Хусрави Деҳлавї, «Хирадномаи 

Искандарї»-и Љомї ва «Ҳумой ва Ҳумоюн»-и Хоҷуи Кирмонї мушоҳида 

менамоем.  

Мавзўи асосии соқиномаҳо асосан олами бебақо, васфи соқї ва май 

мебошад. Мавлоно Мисраъ низ ду соқинома сурудааст, ки яке аз 9 байт ва 

дигаре аз 23 байт иборат аст. Аз љумла, дар аввал аз соќї дархост мегардад, 

ки бо умеди муддате хушию хурсандї намудан, ба онњо май бирезад, то маст 

гашта душманкушї намоянд. Ин душман дар тасвири шоир нафси бад аст ва 

дар зиндагї душмане бадтар аз нафси бад нест. Агар назорат нашавад, чун 

деви саркаш инони он аз ихтиёр берун меравад: 

 

Биё, соќї, он љоми Абдуллаҳї,  

Ба даврони шоњи љањон огањї, 

Ба љоми љањонбину дасти сабў,  

Ба ёди сари гесуи мушкбў, 

Ба ширинии он лаби хушкалом, 

Ба савдои он кокули мушкфом, 

Ба себи ду рухсораи лаългун, 

Ба нашпотию ќоќуми пурфусун, 

Ба бодоми чашмони нозофарин, 

Ба нори ду пистони њурони ъин, 
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Ба нахли улувњиммати сарвиноз, 

Ба афсуни минои гардандароз, 

Ба њусну хату холи шабранги ў, 

Ба шоњини зулфи ќавичанги ў, 

Бидењ, то замоне хушињо кунам, 

Шавам масту душманкушињо кунам, 

Ки аз нафси бад душмане нест бад, 

Чу бигзашт он деви саркаш зи њад [11, 520]. 

 

Аз ин рў, шоир барои рањої ёфтан аз ғалабаи афкори носолим ба соқї 

мурољиат мекунад, ба ў мае дињад, ки ўро ба худ биорад ва тавонад њушёрона 

љунунро ба куллї аз по афканад. Шоир дар охир аз гузашти умр ва 

нопойдории њаёт мутаассир шуда, таъкид медорад, ки аз ин пас зиндагии 

фарзонаро ихтиёр хоњад кард, зеро мурдану охират ќариб аст:  

 

Биё, соќї, он роњи паймоншикан, 

Ба ман дењ, ки орад маро худ ба ман. 

Даме ќурќуфи њушёрї занам, 

Љунунро ба куллї зи по афканам. 

Дињам то зи сар доди фарзонагї, 

Кунам тоати Њаќ ба мардонагӣ, 

Ки фонист дунёву мурдан ќариб, 

Ману роњи уќбо, дигар ё насиб [11, 521]. 

 

Сипас, шоир ба муѓаннї мурољиат мекунад ва хоњиш менамояд, ки 

оњанги най соз кунаду ба нолидан оѓоз бахшад, зеро дунё љои иќомат ва дил 

бастан нест. Тариќи нолаи дилписанд анљому фуроварди зиндагиро расо  

бояд намуд: 

Биё, мутриб, оњанги най соз кун, 

Басе гоњи нолидан оѓоз кун. 

Наво кун, ки дунё басе рафтанист, 
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На љои иќомат, на дилбастанист. 

Ба «Насруллањї» нолаи дилписанд, 

Ба мизмору ќонуну танбўр банд. 

Ба «Наврўзи хоро» забарзанг зан, 

Ба «Ушшоќ» он гањ дафу чанг зан. 

Чу сози маќомот гардид тай, 

Ба «Уфар» расо кун фуроварди вай [11, 520]. 

 

Дар мурољиати дигар ќањрамони лирикї аз соќї хоњиш мекунад, ки ба ў 

мае пеш орад, ки он май ўро аз хеш берун кунад ва хирадро аз ў рабояд. 

Майи бехудї бигзор љунунро боло барад, то ѓами дунё лањзае фаромўш 

гардад: 

Биё, соќї он май, ки ком оварад, 

Ба њар лањза аз ѓам паём оварад. 

Навидаш ќадањро љигархун кунад, 

Мазоќаш тарабро дигаргун кунад. 

Бидењ, то маро орад аз ман бурун, 

Рабояд хирадрову бахшад љунун. 

 

Кунад бехуд аз хешам, он сў барад, 

Ки занљир бењ, то ба ќайди хирад. 

Гули ишрат, охир, зукомовар аст, 

Ману ѓам, ки айшимудомовар аст. 

Майи бехудї лањзае нўш кун, 

Љунун љўшу аз ѓам фаромўш кун [11, 521]. 

 

Дар охир, бо мурољиат ба соќї хумору нашъаеро мехоњад, ки ѓами 

дунёи фониро фаромўш кунад: 

 

Биё, соќиё, дењ маро нашъае, 

Ки дар куни дунё занам шаттае. 
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Зи љоми љунун, як - ду соѓар занам, 

Ду сўта ба фарќи ќаландар занам, 

Ки пур гардад аз ѓусса каљкўли ў, 

Зи ѓам пур шавад ишками дўли ў, 

Ки месозад ў бар яке уштулум, 

Њамегирад аз суфрааш нони лум. 

Шикаста тика, лумба-лумба хўрад, 

Кутак соњиби нон ба дунба хўрад. 

Зи дигар ситонад ба чандин дурўѓ, 

Мушунгонаву кашку љуѓроту дўѓ. 

Ба шаб то сањар турктозї кунад,  

Чу шаб бигзарад, турфа бозї кунад. 

Гудозад бад-ин гуна андар гунањ, 

Худоро набандад, на шањро бунањ [11, 522]. 

 

Тавре ки мушоњида мегардад, њарчанд шоир бодаву соќиро тавсиф 

намудааст, њаргиз майпарастиро тарғиб накардааст ва худ њеч гоњ майпараст 

набудааст, балки ба њамин васила афкори иљтимоии худро баён доштааст. 

Мавлоно Мисраъ, пеш аз њама, хирадманд ва вассофи дақиќназари њаёт буд. 

Руқаот ва муқаттаоти шоир. Нома ва номанигорї дар таърихи адабиёти 

халќњои олам, аз љумла форсизабонон то кунун њамчун навъе аз бахшҳои 

матни адабї шинохта мешавад. Дар адвори ќурунивустоии адабиёти форсии 

тољикї эљоди нома њамчун жанр ба расмият даромада буд, ки инро 

муњаќќиќи тољик Мисбоњиддини Нарзиќул дар асари худ «Таърих ва 

назарияи номанигорї (аз ќадим то замони Амир Хусрави Делавї)» хеле хуб 

тањќиќ намудааст [82, 126]. 

Дар қисмати охири девони Мисраъ руқаоти ў љой доранд, ки ба 

ҳокимону амалдорон ва дўстону наздикон навишта шудаанд. Мисраъ 

руқъаҳои худро ба шеваи номаҳои адибони гузашта навиштааст ва дар онҳо 

калимоту ибороти арабї, такаллуфу санъатпардозї ва изҳори фазлу 

сухандонї ба мушоҳида мерасанд. Дигар ин ки ин нусхањо аксарият бе 
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таърихи китобат ва мактуботи мањфузи онњо низ бе сабти таърихи рўз дарљ 

шудаанд. 

Дар бахши руқаоти девони Мисраъ ҳашт руқъа зикр шудааст, ки руқъаи 

якум ба ҳоким ё амалдоре навишта шуда, руқъаи дувум бо номи «Арзадошт» 

сабт шудааст. Дар ин нома, зоҳиран ҳељ талабу арзе ба назар намерасад, 

балки як навъ адои эҳтирому ихлос ба шахси мухотаб навишта шуда, адиб 

шаммае аз аҳволи худро ҳам баён намудааст. «...Дар осоишам ва 

доимулавќот дар бистари офият њамдўши саломатии мизољ, дар истироњату 

ороиш, ки аз њич гуна навоиби рўзгор сурати вуќўь надорад... ва хомаи 

мушкиншамомаи убудият бар сафњаи давлат хоњї љуз раќами дуо 

наменигорад... њамвора нињоли омоли вуљуди зи људ масаррат намуда, 

оќибатмањмуди хайриятбењбуди он муњйии љонї ва мафхари дуљањонї бар 

лаби љўйбори зиндагонї сарсабзу рангин бод… ва абадулобод сояи раъфати 

он сарви њадиќаи сарфарозиро аз мафориќи њавохоњони давлати пойдор кам 

макунод, би раббил -ибод» [11,524]. 

 Шояд бо сабаби бештар ба осори Бедил таваљљуҳ доштани Мисраъ 

услуби нигориши номаҳо ба осори мансури ў шабоҳати зиёд дорад. Чунончи, 

дар номаи дувум ин хусусият бармало дида мешавад: «Арза-дошти муќимони 

остони тасмимбаён ба љабњасоёни атабаи олиљоњи рафеъљойгоњ, ба он аљзе, 

ки хидмати курсинишинони боргоњи њишмату шавкатро шояд ва иќтизо 

намояд, мерасонад, ки ли-л-Лоњи-л-њамду ва-л-миннату ло язол, дар зилли 

њумоюнчатри соягустар аст.» [11, 524]. 

Чунин нигориш дар руќъаи њафтум низ мушоњида гардид: “Пас аз 

ароизи бандагию фурўтанї ин каминаи камтарин, зарраоини гўшанишин ба 

водии њирмон маърази арзи муќимони улвимакони аршошён мерасонад, ки 

«Пеши рухи он гули ганљофарин, -Шамсу Зуњал суда љабин бар замин», то 

соќии завќ анљуманорои хаёли гулшани висоли таскинмаоли ширинмисоли 

лайлитимсоли хубон аст ва бодаи шавќ дилнишини ќадањи шамъи љамъи 

муштоќони љамоли љањонорои љилвапирои рўњафзои саљанљилсимои 

мањбубони лоязоли нињоли хубиваши сархуши роњи љавонию фарањи айши 

љовидонї роњии безавол ва донои кулли њол, аз фаёфии замон дар маъмани 
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амну амон ва гардиши даврон музавваќу райён дорад. Бин-нун вас-сод 11, 

527]. 

Дар руќъаи дигар дар бораи вазъи бедории тафаккур ва диди нави 

номанигор сухан меравад: «Лољарам, умре аз пўшидагии њол дар силсилаи 

тааммул маљнун будам ва дар зиндони тањаммул мањсун, ки ногоњ тундбоди 

ѓурур вазидан гирифт ва шуъабњои нињоли омол ларзидан, бо худ гуфтам: 

Лахте сар аз њиљлаи хокистари андеша бояд бадар овард... » [11, 523]. 

 Дар ин нома ва номаҳои дигар, ба ҳамин шева, шоир бо истифода аз 

санъатҳои бадеї ва ибороту таркиботи бадеъ ва то андозае сабки ба насри 

маснўъ моил баъзе нуктаҳои муҳим дар бораи вазъи рўњию ҳаёти иљтимоии 

худ ва ҳамзамонон, аҳволи мардум ва робитаи қавї бо дўстону наздиконро 

баён намудааст. 

Мисраъ дар эљоди муќаттаот низ ќуваозмої намудааст. Алалхусус 

ќитъањои таърихии ў ќобили ќайданд. Дар чанд ќитъа воќеа ва рўйдодњои 

таърихии замони шоир тасвир гардидаанд. Аз љумла, дар ќитъае дар замони 

њукмронии шоњи замон - Миршоњ овардани об аз кўњи Љалѓар, ки наздики 

зодгоњи ўст, ба риштаи тањрир кашида шудааст. Дар ќитъаи дигар таърихи 

бинои мадрасаи Љањондоршоњ зикр гардидааст: 

 

Кард бино Хусрави олампаноњ 

Буќъаи хайре ба ризои Илоњ. 

Аз пайи таърих хирад гуфт наќд: 

«Мадрасаи мир Љањондоршоњ» [11, 115]. 

 

 Бо вуљуди ин, ќитъа дар девони шоир зиёд нест. Дар бахши интиҳоии 

девон баъд аз руқаот панљ қитъаи шоир омадааст, ки чортои онҳо рубої 

мебошанд ва мураттиб саҳван онҳоро «ќитъа» номидааст. Ќитъае  аз шумори 

панљ ќитъа ин аст: 

 

Нусхаи ин баёзи порина 

Гашт итмом рўзи одина. 
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Љомеи ин сањифаи дилхоњ 

Алфаќир-улњаќир Абдуллоњ [11,529]. 

 

Мусаммат. Мухаммасњои Мисраъ мухаммасњои тазмин аст, ки бар 

ѓазали шоирони дигар баста шудаанд ва дар доираи талабот ва суннатњои 

адабии пешгузаштагон эљод шудаанд. Мисраъ 5 муњаммас дар тазмини 

ѓазалњои Њофиз, 6 мухаммас бар ѓазали Бедил,1 мухаммас бар ѓазали Љомї 

ва 2 мухаммас дар рисои фарзандаш Муњйиддин таълиф намудааст.  

Чунончи, Мухаммаси Мисраъ бар ѓазали Њофиз: 

 

Нестам шуъла, ки то ёд кунад имдодам, 

Нестам њусн, ки бар лавњ кашад Бењзодам,  

Нестам сайд, ки дар дом кашад сайёдам,  

«Фош мегўяму аз гуфтаи худ дилшодам, 

Бандаи ишќаму аз њар ду љањон озодам»  [11,432]. 

 

Мухаммас бар ѓазали Бедил:  

 

Ту ба тахти подшоњї тарабозмо нишаста, 

Чу мани њазин њазорон ба дарат гадо нишаста, 

Њама пешат истода, ту ба сад адо нишаста, 

 «Ба ту наќши суњбати мо чї ќадар баљо нишаста, 

Ту ба ноз, мо дар оташ, ту ба хобу мо нишаста» [11,440]. 

Мухаммас бар ѓазали Љомї: 

 

Чанд аз љомаи таќвоиву рўњурёнї, 

Чанд расвоиву вомондагию њайронї, 

Чанд бењуда ту маѓрури љањони фонї, 

«Эй басо маъсиятолуда ба нофармонї, 

Шарм бодат зи Худо, то кай аз ин нодонї»  [11, 444]. 
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Мухаммаси Мисраъ дар рисои фарзандаш: 

…Дўшам андар дил аз он нодирафарзанд гузашт, 

Ки маро умри гиромї хушу хурсанд гузашт, 

Ѓофил аз ин ки фалак дод яке фанд, гузашт, 

«Эй писар, ваќти гулу себи Самарќанд гузашт, 

Зуд бархез, ќадам ранља намо љойи дигар». 

 

Гуфт ёрони падар; хастаи бечора куљост, 

Хоњари Сораи дилсўзи љигарпора куљост, 

Он ки биншаст маро бар сари гавњора, куљост, 

«Яъне, дилсўхта он модари ѓамхора куљост, 

К-ў бубинад сари болини ѓам ањволи писар...» [11, 467]. 

 

Мисраъ ду мусаддас њам сурудааст, ки њар банди он шаш мисраъ аст. Аз 

ду навъи мусаддасњо, ки Х. Мирзозода таъкид медорад, мусаддасњои 

офаридаи Мисраъ ба навъи дувум марбутанд, яъне «шоир аз шоири дигар ду 

мисраъ гирифта, ба он чор мисраъ аз худ њамроњ мекунад» [84,76]. Мисраъ 

низ дар мусаддасњои эљоднамудаи худ бар ѓазали шоирони пешин аз худ чор 

мисраъ илова намудааст: 

 

Гули рўе, ки мешуд њар дам аз љўши њаё гулгун, 

Биё, бингар, чї сон гардид аз тоби њаво гулгун, 

Кафи пойи яке гардид аз ранги њино гулгун,  

Чу теѓи ў кунун  хоњад шудан аз хуни мо гулгун, 

«Сањар пўшонд он гулѓунчаро боди сабо гулгун, 

Чї гулгун, фўта гулгун, пирањан гулгун, ќабо гулгун»[11, 395]. 

 

Ё дар мусаддаси дигар мегўяд: 

 

Эй асири наргиси махмури сањбои ту ман, 

В-эй њалоки абруи пурчину имои ту ман, 
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Сайди доми њалќаи зулфи сумансои ту ман, 

Мањву њайрони рухи ойинасимои ту ман. 

«Нуктасанљи тўтии лаъли шакархои ту ман, 

Бандаи хамёзаи ќадди дилорои ту ман» [11, 397]. 

 

Тарљеот. Пажўњиши «Куллиёти девони Мисраъ» нишон дод, ки шоир 

барои баёни фикру андешањои хеш аз навъњои гуногуни адабї, алалхусус  

тарљеот њамчун жанри мустаќили адабї истифода намудааст. Њарчанд 

миќдори тарљеоти шоир зиёд нест, ў тавонистааст, ки дар ин навъи жанри 

адабї табъозмої намуда, анъанаи  суннатии адабиёти форсии тољикиро 

идома дињад. Ба ќавли адабиётшиноси тољик Худої Шарифзода «Тарљеъбанд 

ва таркиббанд аз асри Х1 дар шеър мавриди истифода ќарор гирифта ва 

аввалин шоире,  ки ба ин навъ шеър гуфт, Фарухии Систонї буд» [140, 237]. 

Тањќиќи «Куллиёти девони Мисраъ» нишон дод, ки дар эљодиёти ў як 

тарљеъбанд  мављуд буда, дар васфу ситоиши  пайѓамбари ислом 

Саййидулмурсалин (с) сароида шудааст. Ин тарљеъбанд аз њашт банди 

себайтї иборат буда, шаш банд муќаффо ва ду банди он мураддаф аст. Дар 

поёни њар банд байти тарљеъ мављуд аст. Банди аввали тарљеъбанд, ки бо 

матлаъи «Ман њува ло њадда ло фазоилињи, -Тайибатл-лоњу биафъолињи» 

оѓоз мешавад ва байти тарљеъ, ки баъди њар банд такрор шудааст,  бо забони 

арабї эљод шуда,  мураддаф аст. Шоир дар ин тарљеъбанд аз ибтидо то 

интињо васфу ситоиши расули акрам ва дину оини ўро карда, ба он арљгузорї 

мекунад ва таъкид медорад, ки њама  њастии ашё њам аз њастии  Кирдгор аст. 

Банди дувум чунин аст: 

 

Эй шуда ҳаст аз њама олам нахуст, 

Њастии ашё њама аз њасти туст. 

Хилъати Њотам, ба ливои ту чуст, 

Ќасри нубувват ба њавои ту руст. 

 Њам ба ту, њангомаи имон дуруст, 
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Занги залом аз дили авњом шуст [11, 385]. 

Дар бандњои баъдї  низ мадњу ситоиш идома ёфта, банди њаштум ба 

таври зайл хатм шудааст: 

 

Неъмати шањ Ясрибу Батњост ин, 

Накњати гесуи сумансост ин. 

Роињаи  лайлатулисрост ин, 

Ѓолияи  анбари сорост ин. 

Мисрае аз дафтари хорост ин. 

Туњфаи ёрони Бухорост ин[11, 385]. 

 

Байти тарљеъ, ки њашт бор баъди њар банд такрор шудааст ин аст: 

 

Инна ќад оманту би иќболињи, 

Саллї алайњи  ва ало олињи[11, 386]. 

 

Њамин тариќ тарљеъбанди мавриди назар аз њашт банд таркиб ёфта, њар 

банд бидуни тарљеъ иборат аз се байт аст. Бандњои панљуму њаштум 

мураддаф буда, бандњои дигар бо ќофия анљом ёфтаанд ва бо байти  тарљеъ 

љамъбаст шудаанд. Вазни тарљеъбанди Мисраъ бањри Сареи мусаддаси матвии   

мавќуф  буда, чунин шакли арўзиро дорост:  (- v v- / - v  v- /  - v ~).  Чунон ки 

ба таври мухтасар баррасї гардид, тарљеъбанди девони Мисраъ маљмуан бо 

абёти тарљеъ 64 байтро ташкил медињад.  

Аз тањлил ва баррасии ашъори Мисраъ метавон хулоса кард, ки  осори 

ў аз љањони ботиниву инфиродии гўянда сарчашма гирифта, дар он 

мазмунњои ошиќона хушбинона, фалсафаву њикмат ва васфу ситоиш 

мењрубонона дар ќолабњои гуногуни шеърї баён шудааст.  
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БОБИ III. ЗАБОН ВА ХУСУСИЯТЊОИ БАДЕИИ АШЪОРИ МИСРАЪ 

3.1. ВАЗНУ ЌОФИЯ ВА РАДИФИ АШЪОРИ МИСРАЪ 

 

Аз замони оѓози шеъру шоирї дар таърихи адабиёти форсии тољикї 

вазн яке аз унсурњои асосии шеър мебошад. Ањаммияту маќоми вазну 

кофияро дар шеър муњаќќиќон Худої Шарифзода ва Урватулло Тоиров 

таъкид дошта, ёдовар мешаванд, ки «нишонаи асосии шеър њам вазн, њам 

маънии хуб, ки шўру эњсосоти инсониро барангезад, њам бадеъият, ки 

оњангнокии онро дучанд кунад, њисоб мешавад»[140,11]. Дар воќеъ, вазн дар 

ѓазал яке аз ќолабњои роиљи шеъри форсии тољикї буда, шуњрату 

муваффаќият пайдо кардани шеъри шоир низ мањз ба он вобастагї  дорад. 

Дар рисолањои муњаќќиќони суханшинос оид ба масъалаи сохтори 

њунарии шеъри форсї миќдори бањрњои мустаъмалу машњур нуздањто муайян 

гардидааст, ки ёздањ бањри он: њазаљ, рамал, раљаз, музореъ, хафиф, муљтас, 

сареъ, мунсарењ, муќтазаб, мутаќориб, мутадорик дар назми арабу аљам 

баробар корбурд гардида, панљ бањри дигар: тавил, мадид, басит, вофир, 

комил ѓолибан хоси назми араб аст. Бањрњои мушокил, љадид ва қариб  

кашфи арўзиёни форсу тољик аст [66, с.240-325; 87, с. 191-277;  54, с. 197-217].  

Парвиз Нотили Хонларї нахустин касест, ки пиромуни авзони ѓазал 

тањќиќоти чашмгире анљом додааст. Муњаќќиќони дигар, аз ќабили 

донишмандони эронї Дориюши Сабур, Сируси Шамисо, Таќии Вањидиёни 

Комёр, Масъуди Фарзод,  адабиётшиносони тољик С. Табаров, М. Давлатов, 

С. Давронов, Б. Сирус, Т. Зењнї ва дигарон дар роњи бозшинохт ва таъйини 

авзони шеъри шоирон, аз љумла ѓазал, тањќиќоти судманде ба анљом 

расонидаанд, ки арзиши баланди илмиро доро мебошанд [110; 142;  79;  122; 

123; 113; 62; 61; 108; 66]. Бино бар  сабаби ба дарозо нарафтани сухан мо аз 

такрори бањси ѓазал  худдорї намудем. 

Тавре ки маълум мегардад, ќисми зиёди бањрњои арўз дар эљоди ѓазал ба 

кор мерафтаанд, вале вазнњои аз њама серистеъмоли шеъри Аљам њазаљ, 

рамал ва раљаз мањсуб мешаванд. 
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Аз мутолиаи таълифоти муњаќќиќон ва таљрибањои эљодии шоирон аён 

мегардад, ки вазни ѓазал ягона нест ва доираи авзони он мањдудият надорад. 

Интихоби авзон ба завќи шоир вобастагї дорад, яъне шоир, аввалтар аз 

њама, дар он авзоне шеър гуфтан мехоњад, ки бо онњо бештар ошної дошта, 

дар он ќолаб шеъри зиёде њифз карда бошад. Яке аз сабабњои ба якдигар 

наздик будани теъдоди авзони интихобкардаи шоирон дар як аср он аст, ки 

шеъру шоирї низ чун дигар пешањо сабќат дорад, яъне њар як шоир дар 

ифодаи мазмунњои тоза, маънињои бикр, дар шаклњои баён, махсусан дар 

вазн ва монанди инњо мехоњад аз дигаре пешї бигирад, барои њамин њар 

шоир бањри намоиш додани њунару истедоди худ маъмулан дар ќолабњое 

шеър мегўяд, ки шоирони бузурги муосираш дар онњо шеър гуфтаанд. Дар 

ашъори Абдуллоњ Мисраъ, махсусан дар ѓазалиёти шоир њамин анъана 

давом кардааст. Мањорати њунарии шоир на танњо дар корбурди бамавриди 

воситањои тасвири каломи бадеъ, инчунин дар интихоби дурусти вазнњои 

мувофиќ дар шеър низ зоњир шудааст. 

 Натиљаи тањлили вазни 306 ѓазали Мисраъ, ки дар куллиёти девони 

шоир љой доранд, нишон дод, ки дар ѓазалњои ў бањрњои њазаљ ва рамал 

маќоми асосї доранд.   Бояд ќаблан иброз намоем, ки бино бар сабаби  то 

њол дастраси хонанда набудани девони ашъори  шоир  мо овардани як байти 

матлаъ ва як мисроъи ѓазалњои   эљод намудаи шоирро  дар вазни бањрњои 

истифодашуда ба њайси намуна  зарур донистем, то гуфтањои мо собит 

гарданд. 

 1).Бањри њазаљ. Дар таркиби куллиёти девони Мисраъ ѓазалњое, ки бо 

фаръњои гуногуни бањри њазаљ сароида шудаанд, 107 ададро ташкил 

менамоянд. Дар маљмўъ 35,2 дарсади ѓазалиёти Мисраъ дар фаръњои бањри 

њазаљ эљод шуда, маљмўан  1334 байтро ташкил медињанд.  

 Аз мутафарриоти бањри њазаљ  

 1.1.Њазаљи мусаммани солим. Пажўњиш дар девони Абдуллоњи Мисраъ 

нишон дод, ки вазни њазаљи мусаммани солим- мафоїлун / мафоїлун / 

мафоїлун / мафоїлун (v---/v---/v---/v---) яке аз авзонест, ки шоир аз он 
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фаровон истифода карда, 76 ѓазали худро, ки 867 байтро ташкил медињанд, 

дар њамин вазн сурудааст.  

Ќариб њама арўзшиносон ин вазнро аз серистеъмолтарин авзони шеъри 

форсии тољикї медонанд. Матлаи ѓазале аз куллиёти девони Мисраъ њамчун 

намуна дар ин вазн пешнињод мешавад: 

Ману бозори савдоеву чандин каш-каши савдо, 

Туву мањви напурсидан зи њоли зори ин расво [11, 46]. 

 v- - -│v- - -│v- - - │v- - - 

 Ѓазалњои дар ин вазн эљоднамудаи Мисраъ дар сањифањои зерини 

куллиёти девони шоир љойгиранд: 1, 10, 16, 18, 19, 21, 34, 35, 36, 46, 47, 57, 89, 

90, 95, 97, 98, 105, 107, 108, 138, 143, 144, 146, 147, 161, 181, 192, 208, 211, 215, 

219, 220, 224, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 274, 281, 299, 308, 310, 311, 312, 313, 

314, 316, 330, 335, 336, 337, 348, 349, 351, 352, 353, 360, 363, 365, 367, 371, 372, 

373, 380, 381, 387, 389, 390, 393, 394, 395, 402, 413, ки  мо ба хотири  зиёд 

нагардидани њаљми кор аз овардани намунањои онњо худдорї намудем.  

1.2. Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи маќсур. Вазни њазаљи 

мусаммани ахраби макфуфи маќсур хушоњангу равон ва тараннумист.  

Чунончи: 

      Зоњид кию бо ањли дил аз рангу асар бањс, 

     Гў пунба њамон бењ, ки насозад ба шарар бањс [11,111]. 

                                            - - v/v - - v/v - -v/v - ~             

   Њадди истеъмоли  ин вазн дар девони Мисраъ кам буда, танњо се 

ѓазали шоир  дар њамин вазн суруда шудааст, ки дар маљмўъ  35 байтро дар 

бар мегирад ва дар сањифањои  69, 111, 120 таркиби девон љойгиранд. 

 1.3. Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф. Њадди истеъмоли ин 

вазн нисбат ба вазни њазаљи мусаммани ахраби  макфуфи маќсур дар девони 

Мисраъ бештар аст. Сабаби истеъмоли фаровони  ин вазн шояд дар равону 

сабуктар будани он назар ба вазни фавќї бошад. Чунончи, намунаи зайл:  

Бе лаъли лабат соѓари саршор чї њољат, 

Бе шамъи љамолат гулу гулзор чї њољат [11, 91].  
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  - - v / v - - v / v - -v / v - -  

 22 ѓазали дар вазни њазаљи мусаммани  ахраби макфуфи  мањзуф 

навишташудаи Мисраъ дар сањифањои 3, 30, 32,  93, 99, 157, 195, 197, 201, 210, 

235, 300, 302, 309, 326, 361, 374, 376, 382, 392, 399 таркиби девони  шоир 

љойгир буда, маљмуан  351  байтро ташкил мекунанд. 

          1.4. Њазаљи мусаддаси маќсур. Абдуллоњи Мисраъ барои ифодаи шўру 

шавќи ишќ аз ин вазн истифода кардааст. Ин вазн ба гурўњи авзони  кўтоњи 

ѓазал марбут  буда, бо вуљуди равонию  хиффат ва хушоњангии хеш, кам 

мавриди таваљљўњи шоир ќарор гирифтааст. 

Дар куллиёти девони шоир, ки  мавриди тањќиќи мо ќарор дошт, як 

ѓазал дар вазни њазаљи мусаддаси маќсур, яъне мафоїлун / мафоїлун/ мафоїл 

(v---/v---/v- ~) ба назар расид, ки мо бо овардани намунаи як байт аз он 

иктифо мекунем: 

Шабам то шамъи ин  мањфил навиштанд, 

Сияњ шуд, њалли ин мушкил навиштанд [11, 233].   

                                    v- - - / v - - - / v -  ~ 

         Ѓазали  дар ин бањр навиштаи шоир 11 байтро ташкил медињад. 

1.5. Њазаљи мусаддаси мањзуф. Ин вазн аз зумраи авзони кўтоњ буда, 

ѓазалњои    сањифањои  242, 346 куллиёти девони Мисраъ  дар њамин вазн эљод 

шудаанд. Масалан: 

Ба юмни њиммати шоњи накўфар, 

Бадахшон ёфт аз нав зеби дигар [11, 242] .   

                                          v - - -/ v- - - / v - -   

 Миќдори ѓазалњое, ки дар вазни њазаљи мусаддаси мањзуф навишта шудаанд, 

дар куллиёти девони Мисраъ  ду адад аст. Њаљми умумии ѓазали  дар ин вазн 

гуфташудаи шоир  19 байтро дар бар мегирад. 

1.6.  Њазаљи мусаммани аштар. Дар сањифаи 61 таркиби куллиёти девони 

Абдуллоњи Мисраъ як ѓазал дар ин вазн эљод шудааст, ки  15 байтро дар бар 

мегирад. Чунончи:  

Эй бањори умратро бањра аз миён, Соиб, 

Аз чї ѓофилї яксар аз санои он, Соиб [11, 61]. 
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   -v - / v- - - / - v - / v- - -  

1.6. Њазаљи мусаммани аштари мусаббаѓ. Дар ин вазн, дар сањифаи 358 

як ѓазали 12 байтї эљод шудааст.  

Нуктаи  дањони ў, фањми нозуке  дорад, 

Бањси гуфтугў сар кун, љойи ќилу ќол аст ин [11, 358]. 

    -v - / v- - - / - v - / v- - ~  

1.7. Њазаљи мусаммани мањзуф. Дар таркиби куллиёти девони шоир дар 

вазни њазаљи мусаммани мањзуф  як ѓазал эљод шудааст, ки аз 24 байт иборат 

аст. Чунончи: 

Ману масте, ки бо ёди Худо аввал кунад бозї  

Дувум бо руњи поки  Ањмади  мурсал кунад бозї [11,400]. 

    v - - -/ v- -/v - - - / v - -  

 2. Бањри рамал. Аз мушоњидаи ашъори Мисраъ аён гардид, ки ѓазалњои 

дар фаръњои бањри рамал сурудашуда 118 ададро ташкил дода, маљмуан 1178 

байт мебошанд. Ин миќдор 37,5 дарсади таркиби девони шоирро фаро 

мегиранд.  Шоир дар навъи бањри рамали мусаммани солим ѓазале эљод 

накардааст.  

 Аз мутафарриоти бањри рамал 

2.1. Рамали мусаммани мањзуф. Тањќиќи ѓазалиёти Мисраъ нишон дод, 

ки вазни рамали мусаммани мањзуф - фоилотун / фоилотун / фоилотун / 

фоилун (-v--/-v-- /-v--/- v-)  дар ашъори шоир мавриди васеи истифода ќарор  

гирифтааст. Шоир 52 ѓазали худро дар ин вазн навиштааст, ки дар маљмўъ аз 

470 байт  иборат аст.  

Матлаи ѓазале аз куллиёти девони Мисраъ њамчун намуна дар вазни 

рамали мусаммани мањзуф пешнињод мешавад: 

 

Пеши бедардон макун холї дили ранљурро, 

Ройгон барњам мазан якбора ин ганљурро  [11, 12]. 

     - v- -/ - v - -/ - v - - / -v- 

 Ќисмати дигари ѓазалњои Мисраъ, ки дар вазни рамали мусаммани 

мањзуф эљод шудаанд, дар сањифањои зерини девон љой доранд: 
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8,14,26,28,29,41,48,49, 50, 55, 56, 103, 114, 135, 136, 150, 152, 179, 184, 193, 212, 

213, 222, 239, 263, 287, 291, 293, 295, 296, 297, 304, 306, 320, 329, 332, 333, 339, 

343,  344,  345, 347,  350, 356, 357, 359, 364, 369, 375, 384, 406. 

       2.2. Рамали мусаммани маќсур. Вазни рамали мусаммани маќсур - 

фоилотун / фоилотун / фоилотун / фоилон ( -v - - /- v -  - / - v - - /- v ~) яке аз 

авзони серистеъмоли арўз буда, дар адабиёти  форсии тољикї корбурди  

фаровон дорад. 46 ѓазали дар бањри рамали мусаммани маќсур эљоднамудаи 

Мисраъ  дар маљмўъ 489 байт  мебошанд. Намуна дар ин вазн: 

 Кай хабар дорад гул аз њоли хароби андалеб,  

   Худ магар ифшо кунад чашми пуроби андалеб [11,53]. 

      -v - - /- v -  - / - v - - /- v ~ 

  Ѓазалњои дигари дар ин вазн эљоднамудаи шоир дар сањифањои зерини 

девон љой доранд: 51, 52, 53, 58, 63, 64, 65, 71, 75, 79, 80, 81, 85, 86, 100, 101, 

116, 118, 121, 124, 126, 128, 162, 170, 172, 180, 190, 204, 233, 236, 237, 248, 265, 

267, 268, 273, 279, 282, 283, 284, 288, 289, 290, 292, 338, 342. 

 2.3. Рамали мусаммани махбуни мањзуф. Мушоњидањо нишон доданд, ки 

равониву хушоњангии ин вазн барои ифодаи эњсосоту њаяљон созгору 

муносиб ва бањри эљоди ғазал мувофиќ аст.    Дар  девони Мисраъ 7 ѓазал дар  

вазни рамали мусаммани махбуни мањзуф эљод  шудаанд.  Ин теъдод љамъан 

аз  77 байт иборатанд. Масалан:  

Мењрат андар дили савдозада пинњон нашавад, 

Ин катон пораи њарфи мањи тобон нашавад [11, 154] . 

                                        v v- -/ vv - -/ v v - - /v v- 

 Ѓазалњои дигари  дар ин вазн таълифшудаи шоир дар сањифањои 225,  

334, 340, 341, 388, 391 куллиёти девон љойгиранд. 

 2.4.Рамали мусаммани махбуни маќсур.  Вазни рамали мусаммани 

махбуни маќсур аз авзони маъмули шеъри форсии тољикист. Бо вуљуди 

серистеъмол буданаш ин вазн дар фењристи доктор Хонларї нишон дода 

нашудааст. Вазни  мазкур аз нигоњи оњангнокї хушоянду тараннумї буда, 

барои эљоди ѓазал ќолаби мувофиќ аст. Чунончи:  
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Љой то чанд чу Юсуф таки чоњат надињанд,  

Мисли иззат шарафи рутбаву љоњат надињанд [11, 189] . 

- v - - / v v - - / v v - - / v v ~ 

 Мисраъ 5 ѓазал дар вазни рамали мусаммани махбуни маќсур 

сурудааст, ки дар сањифањои  129, 249, 252, 294, 189 девон љойгир мебошанд ва  

61 байтро дар бар мегиранд.  

2.5. Рамали мусаммани махбуни аслами масаббаѓ. Сарфи назар аз он ки 

ин вазн дар  ѓазали адабиёти классикї корбурди зиёд дорад, доктор Хонларї 

онро дар фењристи авзони серистеъмоли ѓазали форсї љой надодааст. Дар 

куллиёти девони Мисраъ 3 ѓазал ба мушоњида расид, ки дар вазни рамали 

мусаммани махбуни аслами мусаббаѓ навишта шудааст. Чунончи: 

Умре аз нештари хори љафо хун хурдам,  

То дар ин боѓ чу гул як дили шодам доданд [11, 187]. 

                - v - - / v v - - / v v - - / -  ~ 

Ѓазалњои дигари дар ин вазн эљодшуда дар сањифањои 67, 186, 187 

куллиёти девони шоир љойгиранд ва  миќдори абёти дар вазни мазкур 

навишташуда 34 адад аст.  

2.6. Рамали мусаммани машкул  1 ѓазал 

Чї гиёњам, аз чї хокам, чї шукуфа, аз чї хорам, 

Чї ѓуборам, аз чї роњам,  чї баид аз эътиборам [11, 327]. 

     v v- -/ - v - -/ v v - v /- v- -   

  

          2.7. Рамали мусаддаси  маќсур  1 ѓазал 

Алаёз аз њаљри  љонон  алаёз, 

Алаёз аз рафтани  xон алаёз  [11,  236]. 

     - v- -/ - v - -/- v~   

 2.8. Рамали мусаддаси  мањзуф  1 ѓазал 

Соѓари майро шикастам, ялалї  

Аз шароби шавќ мастам,  ялалї [11, 398]. 

    v- -/ - v - -/- v – 
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 2.9.Рамали мусаддаси махбуни аслам1 ѓазал 

 Лиллањил-њамд, ки ёре дорам, 

 Чордањсола нигоре дорам [11, 323]. 

      - v- -/ vv - -/- - 

 2.10. Рамали мусаммани махбуни аслам 1 ѓазал 

Сањаросо ба насими  нафасе  гул гардонд, 

Ѓунчаи мо дили бекинаи охун соњиб [11,  60]. 

     - v- -/ vv - -/ vv - -/- - 

 3) Бањри раљаз. Бањри раљаз сеюмин бањри аслї мебошад, ки дар 

эљодиёти Мисраъ мушоњида мешавад. Рукни асосии бањри раљаз 

мустафъилун (-- v-) буда, аз ду сабаби хафиф (- -) ва як ватади  маљмўъ (v)  

таркиб ёфтааст. Мисраъ дар бањри раљаз 6 ѓазал эљод кардааст, ки 80 байтро 

ташкил мекунанд. 

Аз мутафарриоти бањри раљаз 

 3.1.Раљази мусаммани солим. Пажўњиши ѓазалиёти Мисраъ муайян 

кард, ки шоир дар вазни раљази мусаммани солим як ѓазал эљод намудааст. 

Ин ѓазал дар сањифаи 25 девони ашъори шоир  љой дошта,   аз 9 байт иборат 

аст. Матлаи ѓазали дар ин вазн эљодшуда ба њайси намуна пешкаш мешавад.  

Эй мављзан чун бўйи гул некўї аз рўйи шумо, 

Эй љилвагар ањду вафо чун хубї аз хўйи шумо [11, 25]. 

                               - - v - / - - v - /  - - v - / - - v - 

 3.2.Раљази мусаммани матвии махбун (мутановиб). Дар сањифаи 377 

девон як ѓазали шоир љой дорад, ки дар вазни раљази мусаммани матвии 

махбун (мутановиб) (муфтаилун, мафоилун, муфтаилун, мафоилун) эљод 

шудааст. Матлаи ѓазал ба њайси намуна: 

Њар чї  ки ройи њиммат аст, бўса чиву канор чї, 

Хастаи дарди ишќро себ чиву анор чї [11, 377]. 

                              - v v - / v – v - / - v v - / v – v -  

 Њаљми умумии абёти ѓазали шоир дар ин вазн 9 байтро  дар бар гирифтааст.  
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 3.3.Раљази мусаддаси матвии марфўъ. Дар таркиби куллиёти девони  

Мисраъ ду ѓазал дар вазни раљази мусаддаси матвии марфўъ эљод шуда, дар 

сањифањои 15, 378 девон љойгиранд ва маљмуан 30 байтро ташкил мекунанд. 

Чунончи: 

Банда шавам шўхии рафтората, 

Њусну адо, лаззати гуфтората [11, 378].   

   - v v - /- v v - / - v-  

3.4.Раљази мусаддаси матвии марфўъи музол. Дар вазни раљази 

мусаддаси матвии марфўъи музол ду ѓазали шоир эљод шуда, дар маљмўъ  аз 

32 байт иборатанд. Чунончи:  

Ёди  рухат панљаи байзо шикаст, 

Шавќи лабат љоми ладайно шикаст [11, 76]. 

Истифодаи навъњои дигари бањри  раљаз дар ашъори Мисраъ мушоњида 

нашудаанд.  

 4 .Бањри муљтасс. 34 ѓазали таркиби куллиёти девони Мисраъ, ки 11,4 

фисадро ташкил медињад, бо зињофњои гуногуни бањри муљтасс эљод шуда, 

аз 363 байт иборатанд. 

Аз мутафарриоти бањри муљтасс. 

4.1.Муљтасси мусаммани махбуни маќсур 

Мисраъ 9 ѓазали худро дар вазни муљтасси мусаммани махбуни маќсур 

эљод кардааст, ки дар сањифањои 82, 102, 104, 131, 133, 245, 253, 276, 309 љой 

доранд ва маљмўан 96 байтро дар бар мегиранд. Матлаи ѓазали дар ин вазн 

эљодшуда ба њайси намуна пешкаш мешавад. 

Биё, сабову бигардон вараќ-вараќ гули сурх,  

Ки андалеб бихонад сабаќ-сабаќ гули сурх [11, 131].  

                                v -v - / v v- -/ v - v - / v v ~ 

4.2.Муљтасси мусаммани махбуни мањзуф 

Шоир дар вазни муљтасси мусаммани махбуни мањзуф 8 ѓазал 

сурудааст, ки  91 байтро ташкил мекунанд. Ин ѓазалњо дар сањифањои 37, 151, 

173, 175, 176, 226, 251, 303 девони Мисраъ љой доранд. Матлаи ѓазале аз 
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куллиёти девони Мисраъ њамчун намуна дар вазни муљтасси мусаммани 

махбуни мањзуф пешнињод мешавад: 

Фурўѓи њусни нигорони гулъузор тило, 

Умеди васли асирони дилфигор тило [11, 37].  

    v -v - / v v- -/ v - v - / v v – 

 4.3.Муљтасси мусаммани махбун  

 Дар вазни муљтасси мусаммани махбун  чор ѓазали шоир эљод шуда, дар 

сањифањои 205, 206, 217, 325 таркиби девон љойгиранд ва маљмуан  45 байтро 

дар бар мегиранд. Матлаи ѓазале аз куллиёти девони Мисраъ њамчун намуна 

пешнињод мегардад: 

Чаман ба тарњи  ќадат сарви љомазеб надорад,  

Яман ба ранги  лабат лаъли дилфиреб надорад [11, 206].   

      v -v - / v v- -/ v - v - / v v - -  

      4.4.Муљтасси мусаммани махбуни аслам 6 ѓазал 

 Корбурди вазни муљтасси мусаммани махбуни аслам дар ашъори шоир 

зиёд нест. Ў 6 ѓазали худро дар ин вазн сурудааст, ки дар маљмўъ   58 байтро 

ташкил мекунанд. Матлаи ѓазале аз куллиёти девони Мисраъ дар ин вазн 

њамчун намуна пешнињод мешавад: 

 Туї њамеша  маро дар ѓаму  бало њофиз,  

Мабод  љуз  ту ба ин роз мубтало, њофиз [11, 278].  

   (v -v - / v v- -/ v - v - / - -), 

Ѓазалњои дар ин вазн  эљод кардаи  шоир дар сањифањои  132, 168, 214, 

234, 278, 379 девон љой доранд.   

 4.5.Муљтасси мусаммани махбуни аслами мусаббаѓ  

 Дар вазни муљтасси мусаммани махбуни аслами мусаббаѓ шоир 7 ѓазал 

сароидааст, ки љамъан  73 байт мебошанд. Матлаъи ѓазале аз ин вазн њамчун 

намуна: 

Бад-ин умед  бувад  шонаро турунљ ангушт, 

Зи зулфи ёр магар во  кунад шиканљ  ангушт [11, 106].  

            v -v - / v v- -/ v - v - / - ~ 



103 

 

  

 

 Ин ѓазалњо дар сањифањои 87,106,113,163,167,178,183 девони Мисраъ љой 

доранд.  

 5). Бањри музореъ ва анвои он. Музореъ лафзи арабист, маънии 

луѓавиаш монанд ва мушобењ буда, чун истилоњ номи яке аз бањрњои фаръии 

арўзи арабї ва форсї- тољикиро гўянд. Мисраъ 32 ѓазали худро дар 

мутафарриоти бањри музореъ эљод намудааст, ки дар маљмўъ 356 байт ва 10 

фисади таркиби куллиёти девони шоирро  ташкил медињанд.   

Аз мутафарриоти бањри музореъ. 

 5.1. Музореъи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф. 18 ѓазали таркиби 

девони шоир дар вазни музореъи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф суруда 

шудаанд, ки  179 байтро ташкил мекунанд. Матлаъи ѓазале аз ин вазн њамчун 

намуна: 

Дода фиреб чашми сиёњат фиребро, 

Бахшида рам фусуни нигоњат шикебро [11, 43]. 

  - -v/ - v - v/ v - - v/ - v – 

 Ин ѓазалњо дар сањифањои   22, 24, 43, 44, 45, 125, 138, 141, 148, 149, 188, 

240, 243, 324, 354, 362, 370, 396 девони  Мисраъ  љой доранд.  

 5.2. Музореи мусаммани ахраби макфуфи маќсур: Дар ин вазн 13 ѓазали 

шоир эљод шудааст, ки аз   153 байт иборат мебошад. Чунончи:  

 Ханљар ба каф гирифтаву омад, маро накушт, 

   Омад ба азми ќатлу надонам, чаро накушт [11, 73] 

                                          - - v /- v - v / v - -  v / -  v -   

 Ѓазалњои дигари дар ин вазн эљоднамудаи шоир дар сањифањои 73, 78, 83, 84, 

123, 157, 164, 203,  228, 244, 266, 271, 318 девон  љой доранд.  

 5.3.Музореи  мусаммани ахраб. Дар ин вазн Мисраъ  як   ѓазал эљод 

намудааст, ки аз  24 байт иборат медошад. Чунончи: 

Рўзе  агар муяссар гардад бањори тифлї,  

Сад умри Нўњ бошад, созам нисори тифлї  [11,  404] 

    - -v / - v - - / - - v / - v - -  
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Авзони дигар аз ќабили баҳри хафиф, мунсарењ, мутаќориб, сареъ ва 

бањри комил дар ашъори шоир маќоми назаррас надоранд. Тавре ќаблан 

иброз намудем, аз сабаби  он ки то њол девони ашъори  шоир дастраси 

хонанда нест, мо овардани як байти матлаъи ѓазалњои   дар вазни ин бањрњо 

эљод намудаи шоирро ба њайси намуна  зарур донистем.  

6. Бањри хафиф.  Дар вазни бањри хафиф 3 ѓазал эљод кардааст, ки 30 

байтро ташкил медињанд. 

6.1.Хафифи мусаддаси  махбуни  аслам  1 ѓазал 

Гар на шањро малол меояд,  

Банда бањри суол меояд [11, 166]. 

  -v- - /  v - v - / - -   

         6.2.Хафифи   мусаддаси махбуни аслами мусаббаѓ 2 ѓазал 

Он дам овора аз фароѓам кард,  

Ки фалак дилнишини Роѓам кард [11, 165].     

  -v- - /  v – v -  / - ~   

 Марг бошад яќин ба љонон бањс, 

          Хаст тан, чунки кард бо љон бањс [11, 112]. 

7. Бањри мунсарењ.  Ду  ѓазали дар ин вазн эљоднамудаи шоир 28 байт 

мебошад. 

 7.1.Мунсарењи  мусаммани матвии  макшуф 2 ѓазал 

Мављ  зи худ меравад, даст ба домони кист,  

Бањр ба сар медавад, бесару сомони кист [11, 109]. 

  -v  v - /  - v -  / -v  v - /-  v ~    

Бар дили мактуби мо хома чї тањрир кард,  

То ба дили сахти ёр ин њама таъсир кард  [11, 159]. 

 -v  v - /  - v -  / -v  v - /-  v  ~ 

8.Бањри мутаќориб. Мисраъ дар ин вазн танњо як ѓазал эљод намудааст, 

ки мутаќориби  мусаммани  солим буда, аз 11 байт иборат мебошад. 

Чунончи: 

Љањон бењ аз он шањсаворе надорад,  
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Ки ѓайр аз ѓазанфар шикоре надорад [11, 207]. 

 v - - /  v - -  / v  - - /  v- -   

9. Бањри сареъ. Дар бањри сареъ шоир   1 ѓазал эљод намудааст, ки 28 

байт мебошанд. Масалан: 

Рутбаи шоњаншањи волосифот 

Аз њама олї бувад, аз ѓайри Зот [11, 385].  

10.Бањри комил.  Шоир дар бањри комил   1 ѓазал эљод намудааст, ки 11 

байт мебошад. Масалан: 

Асъасам агар ба фусун шавад, барад он сўйи сањари адам, 

Нафишорад оби рухи талаб, надамад зи дил шаљари  надам 

                                                                                               [11, 322]. 

  v v - v- / v v - v- / v v - v-/ v v - v-    

Чунон ки аз баррасии ѓазалњои Мисраъ маълум мегардад, истифодаи 

фаръњои гуногуни ду бањри арўзи форсї- рамал ва њазаљ дар ѓазалиёти шоир 

маќоми зиёд дорад. Тавре ки дар боло мушоњида намудем, истифодаи авзони 

бањри рамал 37,5 фоиз ва авзони бањри њазаљ 35,2 фоиз ва дар маљмўъ 72,7 

фоизи куллиёти девони шоирро дар бар мегиранд, ки дар фаръњои бањри 

рамал ва њазаљ эљод гардидаанд. Ба андешаи ин тараф, сабаби истифодаи 

хоси чунин вазн дар ѓазалњои Мисраъ дар мавзўъ ва мундариљаи шеъри шоир 

ва равиши эљодии ў мебошад, зеро баёни дарду њасрати ошиќи ноком, яъсу 

навмедї, њузну андўњи фироќ, эњсосоту авотифи ошиќона дар авзони бањрњои 

номбаршуда мувофиќу созгор меоянд. Инчунин дар вазнњои бањри рамалу 

њазаљ таълиф шудани ќисмати зиёди ѓазалњои шоир ба оњанги мусиќї созгор 

омадани онњо низ мебошад ва ин аз он гувоњї медињад, ки шоир ѓайр аз 

эљоди шеър ба оњангу мусиќї низ дилбастагї доштааст. Ин анъана, яъне дар 

њамин вазнњо хондани шеър имрўз низ дар фаъолияти њунарии њунармандони 

ин минтаќа ба назар мерасад.  

Ќофия. Масъалаи гиромидошти сухани мавзун ва арљ гузоштан ба шеър 

аз масъалањоест, ки кулли мутафаккирон рољеъ ба он андешањои љолиб баён 

намудаанд. Тавре ки маълум аст,  дар бораи таърихи пайдоиш, ташаккулу 

тањаввули ќофия ва радиф то имрўз  аз љониби муњаќќиќони асримиёнагию 
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муосир тањќиќоти зиёди арзишманде ба анљом расонида шудааст, ки бисёр 

пањлуњои масъалаи мазкурро равшан мекунанд  [33; 29; 31;  39;  63; 50;  92; 126; 

90;  76; 110; 142; 80; 93;  141].  Воќеан, дар саросари шеър, мувофиќи талабот 

як банду басти мушаххасу муайяни он риоя карда мешавад. Чунончи аа, ба, 

ва… дар ѓазалу ќасида, аа, бб, вв… дар маснавї, аааа, ббба, ввва…дар навъи 

мусаммат ва ѓайра. Меъёри шеър чунон мураттаб гардидааст, ки аќаллан дар 

ягон байт ё мисраъ талаботи интихобшудаи ќофиябандиро таѓйир додан 

имкон надорад. Масалан, аз 60 њазор байти «Шоњнома»-и безаволи 

Фирдавсї  байтеро пайдо кардан мумкин нест, ки њарду мисраааш  њамќофия 

набошад. 

Аз ин рў, мањз тавассути ќофияи шеър  тамоми ќонунмандињои овозии 

он муайян карда шуда,  ифодаи мазмуну мундариљаи ѓоявї дар шеър ба 

василаи ќофия равшан  ва таъмин мегардад, ки дорои ањаммияти хос аст. 

Доир ба аҳаммияти хос доштани  қофия  њамчун ҷузъи лозимаи шеър 

баробари  вазну оҳанг яке аз назарияпардозони ќаблї Абўалї ибни Сино  

гуфта буд: «Ва қофия доштани ақвол бад-ин маънист, ки ҳуруфи охири ҳар 

қавле яке бошад» [26,136].  Аз ин гуфта чунин ба назар мерасад, ки Ибни 

Сино қофияро яке аз намуд ё унсурҳои бадеї ва савтии шеър, ки ҳамоҳангї 

дар калом падид меоварад, муаррифї намуда, дар бораи шеъри ҳақиқї баҳс 

мекунад ва мегўяд: 

«Шеър он гоҳ шеъри комил мешавад, ки  бо муқаддимоти мухайяла 

буда, дорои вазне мутаносиб ва қофия бо он бошад. Дар ин маврид шеър дар 

нафсҳо басуръат таъсире дорад, зеро нафсҳо бар он ки таркибашон муназзам 

ва оҳангдор бошад, майл мекунанд» [26,136].  

Тавре ки мушоҳида мекунем, назариядонон ва муњаќќиќон ба мафњуми 

шеъри комил, илова бар каломи мухайила ва вазн, зарурати қофияро низ 

хотирнишон мекунанд. Маълум мешавад, ки қофия низ дар шеър хосияти 

ҷудогонае дорад. Воқеан, қофия, ки аз такрори пай дар пайи овози ҳамоҳанги 

охири ҳар қавл мебошад, ба калом ҳолате мебахшад, ки он дар ҳақиқат 

мусиқї - оҳанги вазни  шеърро такмил медиҳад ва ба ин васила қудрати 
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таъсири шеърро зиёд мекунад. Аз ин ваљњ, қофия дар шеър чун таъминсози 

мусиқии гуфтор ва ё як навъи вазни иловагїбар вазни аслии шеър буда,  

батаниноварандаи ҳамон мусиқии шеър ба шумор меравад. Пас, маълум 

мегардад, ки шоир барои ифодаи  андешаҳои худ аз қофия  ва мусиқии 

калимаҳову хосияти вазнҳо истифода намуда, таъсири шеърро дар рўҳи 

одамї гиротар мекардааст.  

Хоҷа Насируддини Тўсї доир ба пайдоиш ва ањаммияти ќофия дар 

шеър мегўяд, ки «Шарти тақфия дар қадим набудааст ва хос аст ба араб ва 

дигар умам (дигар гурўҳи мардумон) аз эшон гирифтаанд» [33, 6]. Аз чунин 

андешањои Хоҷа Насируддини Тўсї метавон хулоса кард, ки қофия љузъи 

зотии шеър нест, балки чун вазн яке аз шартҳои он ба шумор меравад. 

Агарчи қофия дар шеъри пешазисломии мо расм набуд, вале баъд ба таъсири 

забон ва адабиёти араб яке аз лавозимоти шеъри забони дарї -тољикї низ 

мегардад. 

Шамси Қайси Розї дар «Ал-муъљам» қофияро рукни асосии шеър 

шумурда, таъкид кардааст, ки «сухани беқофиятро шеър шумурдан нашояд,  

агарчи мавзун бошад» [39,162]. Абдурањмони Љомї дар «Рисолаи ќофия» ба 

ин масъала диќќати љиддї дода, ќофияро чунин шарњ додааст: «Бидон, ки 

ќофия дар урфи шуарои Аљам иборат аст аз тамоми ончи такрори он дар 

охири љамеи абёт вољиб бошад ё мустањсан, ба шарти он ки мустаќил 

набошад дар талаффуз, балки љузви калима бошад ё ба манзилаи љузв. Баъзе 

тамоми калимаи охирро ќофия гуфтаанд ва баъзе њарфи равиро»  [38, 141 - 

142]. 

Аз ин рў, зањмати ќофияандешї ва  пайвастагии он ба маънї барои њар 

шоир бисёр кори мушкил аст. Чунонки Шамси Табрезї дар ин бора иброз 

медорад: «Љонбозон маргро чунон мељўянд, ки шоир ќофияро»  [40, 106]. 

Муњаќќиќон ва ноќидони аврупої муътаќиданд, ки ќофия дар шеъри 

аврупої нахустин бор ба василаи кашишон (рўњониён) роњ ёфта ва иллаташ 

њам ин будааст, ки рўњониёни аввалини масењї эњсос кардаанд, ки ќофия ба 
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њофиза кумаки бисёр бузург мекунад, «то битавонанд ќитаоти дарози шеъри 

лотиниро њифз кунанд»  [153,234]. 

Дар асарњои донишмандони муосир, ки рољеъ ба ќофия таълиф 

шудаанд [109; 141;  87], њамон меъёрњое мавриди истифода ќарор доранд, ки 

муњаќќиќони асримиёнагї муќаррар кардаанд, ба истиснои мушаххасоти 

дигари он, ки гузаштагон «дар бораи њунари аслии ќофия камтарин 

таваљљуње накардаанд. Њамвора ќофияро нисбат ба шеър њамчун љузъи 

лоятаљаззо пазируфта ва аз он гузаштаанд» [141,128].  

Дар воќеъ, шеър ва истилоҳоти он, аз љумла қофияро имрўз аз забони 

мардуми тољик њамчун ибораи маъмул дар гуфтугўи рўзмарра бисёр шунидан 

мумкин аст. Махсусан ибораи маљозии “қофия танг будан” дар лавҳи 

хотирҳо нақш бастааст. Масалан, дар лаҳзаҳои душвору тангї мегўянд: 

«қофияам танг, гапи бисёр намефорад, боз ќофиябозї кардан» ва ба монанди 

ин. 

 Ќофияи танг, ё ќофия танг будан дар шеър ба силсилаи калимаҳои 

ќофияшавандае, ки каммиќдоранд, нисбат дода мешавад. Масалан, сохтани 

қофия аз калимаҳои арабии баъд, саъд, раъд, љаъд, ё аз калимаҳои тољикии 

санљ, панҷ, ранљ, ганљ, сипанљ, ванљ ва ғайра қофияи танг ҳисоб мешавад.  

Риояти қофия дар шеър, албатта, лозим аст, лекин на ба он дараҷае, ки 

маънї фидои он гардад. Ќофия дар ҳамон вақт аҳаммияте пайдо мекунад, ки 

бо маънии шеър, асли љавҳари шеър, пайвастагї дошта бошад.  

 Дар ҳаќиќат, дар қофиябандї мушкилписандї ба кор бурда мешавад. 

«Дар истилоњи илми бадеъ – дар шеър ё наср ба такрор овардани њарфе ё 

калимаеро мегўянд, ки нолозим буда, аз талаби мазмуну мавќеъ сар 

намезанад» [141,300]. Масалан, қофияҳое мавҷуданд, ки ҳиљои аввалинашон 

дар як қолаб ва ҳиҷои дувумашон пеш аз равӣ ба садоноки яксон меоянд: 

ќоил, моил, соил, ноил ва ғайра. Бино бар мушкил будан онро ба ќатори 
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санъатњои лафзии бадеъ ҳисоб карда, санъати эънот ё лузуми молоялзам 

меноманд. 

Маљў аз сафњаи кашфулќулуб асрори огоњї, 

Шавад аз дафтари кашшоф њалли ин масоилњо. 

Ба он сомони ќурбат доѓи њирмонанд наздикон,  

Чу дурр аз бањри људат хушклаб монанд соњилњо. 

Ба фањми нуќтаи девони мармузаш намефањмад, 

Фалотун гар њама дар васфи ў бандад расоилњо...[11, 16]. 

 

Гоҳе ҳамчун санъати зуқофиятайн ва қофияҳои пуртакаллуф низ 

ҳастанд. Дар куллиёти девони Мисраъ чанд ѓазале њаст, ки дар санъати 

зулќофиятайн эљод шудаанд: 

 

Њар дил, ки ёфт ойинааш аз сафо сафо, 

Њаргиз надошт чашм аз ин бевафо вафо   [11, 24]. 

Ва: 

Зоњир намуд то ба ман он мањлиќо лиќо, 

Овора кардам он суи дорулбаќо баќо  [11, 22]. 

 

Дар њаќиќат, ќофия шакли шеърро муайян карда, бо низоми хос 

њамоњангии охири байтњоро ба вуљуд меорад, инчунин мусиќии онњоро афзун 

мегардонад ва собит менамояд, ки зебоии ќофия - зебоии мутаносиби 

њиљоњои охири як байт бо байти дигар аст. Пас, метавон ба хулоса омад, ки 

ќофия воситаи муњимми маъниофаринї, тамомиятдињанда ва барангезандаи 

таъсири рўњонию эњсосии шеър мебошад. 

Ѓазалиёти Абдуллоњи Мисраъ на танњо аз љињати гуногунрангии 

вазнњои шеъри форсї, инчунин аз љињати ќофияву радифсозї низ мумтозињои 

бориз дорад. Њарчанд Мисраъ дар ќофиясозии классикии ѓазал таѓйироту 

навгоние ворид накардааст, дар ин љода пайраву дунболгири суннати 

гузаштагони худ аст.  
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Мо дар мавриди тањќиќи махсусиятњои ќофияи ашъори Мисраъ (њуруф, 

њудуд, уюб ва анвои ќофия) ба андешањои гузаштагон такя кардем. Азбаски 

ченаки асосї дар ќофия њарф - овоз аст, мо њам њудуди ќофияи ѓазалњои 

Мисраъро аз рўи њамин меъёр муайян намудем.  

Рољеъ ба мавќеи ќофия дар китобњои назарии пешин ва рисолањои 

адабиётшиносии имрўз, аз љумла «Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї» ва 

«Ќофия дар назми тољик» омадааст, ки «як ё чанд њиљои њамоњанг, овозњои 

алоњида ва ё маљмуи овозњоест, ки дар охири мисраъњо, ё байтњо пеш аз 

радиф, њатто дар миёнаву аввали мисраъњо такрор мешавад» [ 52, с. 165-170] 

ќофия мебошад. Аз ин лињоз, ќофия пеш аз радиф, гоњ дар байн ва охири 

мисраъњо ва байтњои шеър меояд ва бо њарфи равї ва овозњои наздики вай 

мувофиќат мекунад. Нишонаи асосии калимањои ќофияшаванда њамоњангї 

мебошад. Њамин гуна њамоњангї дар вожањои сиёњат, моњат, роњат, паноњат, 

гувоњат ва ѓайpa дар ѓазале, ки матлааш ин аст: 

 

Рўзам шаби дайљур шуд аз зулфи сиёњат, 

Бинмо руху равшан кун аз он рўи чу моњат [11,99]. 

 

Инчунин њамоњангии вожањои домони - сомони, кашидане - чашидане, 

њавола -пиёла, ки дар байтњои зерин: 

 

Мављ зи худ меравад, даст ба домони кист, 

Бањр ба сар медавад, бесарусомони кист [11, 109]. 

   *** 

Азобу роњати даврон кашидане дорад,  

Зи нешу нўши љањон дил чашидане дорад [11, 214]. 

Ё: 

Замона давр ба соќї  агар њавола кунад, 

Шароби њар ду љањонро ба як пиёла кунад [11, 226]. 

мушоњида мешаванд. 
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Нишонаи дигари муњимми ќофия, ки ба туфайли он њамоњангии 

калимањо њосил мешавад, мављудияти њарфи равї мебошад. Дар мисолњои 

боло њарфњои њ, н, д, а њарфи равиянд. 

Агар ба ѓазалњои Мисраъ аз мавќеи љойи ќофия нигарем, мебинем, ки ў 

тамоми суннатњои анъанавии ќофияро риоя кардааст. 

1. Ќофия пеш аз радиф: 

Мањфил навиштанд,-мушкил навиштанд, љовидон бархез, -мењрубон 

бархез, шаби њиљрон тараф,- тани бељон тараф, наќши по кардам, - тўтиё 

кардам, љон омадам, -љонон омадам, сањрои дилам, -минои дилам, натанњо 

сўхтем, -саропо сўхтем, шайдо шудам, -чаманпиро шудам, сарфароз чист,-

турктоз чист, печон надошт,-сомон надошт, комгор ин љост,- барќарор ин 

љост, гулзор чї њољат,-саршор чї њољат, хоб хуш аст,-офтоб хуш аст, шитоби 

субњ,-рикоби субњ, арзон гули сурх,-чароѓон гули сурх ва амсоли инњо 

омадаанд.  

2. Баъзе ќофияњо дар ѓазалњои Мисраъ пеш аз радиф дар шакли 

калимањои мураккаб анбаршиорат-марѓуладорат, додхоњиям–њишмат-

паноњиям, симинбадан-гулпирањан, ќалбошно-гулгунќабо, љилвапаноње-

фитнанигоње омадаанд: 

 

Дил мањви љамоли бути гулпирањан астам. 

Љон шефтаи мањваши симинбадан астам [11, 324]. 

 

 3.Ќофия дар охири мисраъ ё байт –њавас; бас; матоъ; низоъ; араќ; вараќ; 

Зањок; хок; ток; њалок; бок; чок; ранг, шанг; нањанг; гаранг мушоњида гардид. 

Албатта, тавре ки дар боло ишора намудем, дар ин маврид наќши њарфи равї 

хеле муњим аст. Масалан, дар абёти: 

 

Њамдаму ёрем, дунё гар набошад, гў мабош,  

Масти дидорем, мино гар набошад, гў мабош [11, 165]. 

   *** 

Хатти ў Хизру лабаш оби њаёти мо бас аст, 
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Хастаи моро Масењо гар набошад, гў мабош [11, 165]. 

 

«гар набошад, гў мабош»радиф буда, пас аз ќофияњои ёрем- дунё, 

дидорем-мино, Масењо, сањро, дебо, сумансо, шайдо, танњо, мулло, расво 

омадааст. Дар ин њолат ќофия пеш аз радиф омада, њарфи равї дар ќофияи 

аввали байт садоноки дарози «о» мебошад. Садонокњои дарози о, у, (ў) ва ї 

дар ќоидаи ќофияи суннатї чун дорандаи садоноки кўтоњ тањлил мешуданд. 

Мувофиќи ќоидаи анъанавї ин ќофия иборат аз тављењ ва равї ва ќофияи 

муќайяди муљаррад бояд хонда шавад. Дар шакли навишти имрўза онро 

ќофияи муљаррад бо њарфи равї (о) хондан лозим аст. 

Дар ин байт ќофия дар охир омадааст, њарфи равї -охири калимаи 

ќофия њарфи «д» мебошад: 

 

Эй хоки кўят обдињи мазраи умед, 

Эй бањравар зи сояи туѓат чанору бед [11, 228]. 

 

Дар шеър, умуман дар ѓазалњои Мисраъ, ќофия вазифањои ѓоявию 

мундариљавї, њиссию равонї, таносуби оњангї ва шаклсозиро адо кардааст. 

Масалан, дар ѓазале, ки матлааш: 

 

Аз инод, эй ки фитодї њама дар банди њалок,  

Нашунидї магар афсонаи морони Зањок [11, 294]. 

 

аст, ќофия вазифаи шаклсозї ва рўњияи ѓоявии шеърро таъкид намудааст, 

инчунин вожањои њамќофияи ток, хок, њалок, Зањок, ризок, обиланок, маѓок, 

чок, бок, пок, нок, чолок ва њарфи равї «к», ки дар охир омадааст, њолатњои 

рўњияи тасвиршавандаро амиќ ифода кардааст. 

Ё дар абёти: 

Чашмам чамани њусни ту дидан натавонист,  

Дастам гуле аз боѓи ту чидан натавонист.  
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Чун саъваи тасвир њамон булбули моро 

Парвоз ба хун хуфт, паридан натавонист.  

Бе нафњаи анфоси Масењо ба сад афсун 

Субњ аз уфуќи сина дамидан натавонист...  

Дар васфи ту бо дуки каљу килки муљавваф 

Мисраъ ѓазале ришт, танидан натавонист [11, 69]. 

 

вожањои «њусни ту дидан», «боѓи ту чидан», «сина дамидан», «миёни ту 

кашидан», «абруи ту дидан», «дар он дом тапидан», «аќиќи ту макидан», 

«гулубанди ту чидан», «шабдиз давидан», «сабза дамидан», «саропову 

шунидан», «саманди ту расидан» ќофия буда, вожаи «натавонист», кидар њар 

байт такрор мешавад, радиф мебошад. Дар ин маврид ќофия савту оњанг ва 

муассирии тасвирро таъмин намуда, таъсири мусиќии онро афзун намудааст. 

Дар ѓазалњои Мисраъ одатан пеш аз радиф омадани ќофия бештар ба 

мушоњида мерасад. 

Ќоидањое, ки шеършиносони гузаштаи мо барои ќофия муќаррар 

кардаанд, бисёр даќиќанд ва сарфи назар аз онњо уюби ќофия ба шумор 

меравад. Абдуллоњи Мисраъ кўшиш намудааст, ки ин ќонунмандињоро риоя 

намояд. Муњимтарин нуќтаи ин ќонунњо такрори њарфи равї аст ва дар акси 

њол онро уюби ќофия донистаанд.  

Шеършиносони асримиёнагї ихтилофи њарфи равиро икфо гуфтаанд, 

ки «он табдили њарфи равї ба њарфе, ки махраљ бад- он наздик бошад» [35, с. 

198; 22, с. 228]. Ин ихтилоф дар ѓазалиёти Мисраъ ба назар нарасид.  

Аз 25 навъи ќофияи пурбањое, ки имрўз адабиётшиносони тољик, 

бахусус Бањром Сирус, аз миёни 35 ќофияи муќаррарнамудаи пешгузаштагон 

дар шеъри асримиёнагии форс - тољик муайян кардаанд [109, 49-64], аз рўи 

мушоњидаи мо 13 навъи он дар ѓазалњои Мисраъ ба кор рафтаанд. Аз љумла:  

1.Ќофияи муќайяди муљаррад - 88 ѓазал 

  Аз лабаш љои табассум шањду шаккар рехт, рафт,  

  З-ин намакдон бар кабобам шўри мањшар рехт, рафт [11, 80]. 

   *** 
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   Туву камолу љамолу ману таронаву бас, 

   Ки офате нарасад бар ту аз фусуни њавас  [11, 251]. 

 

2. Ќофияи муќайяд бо њарфи ќайд -23 ѓазал 

  Бад-ин умед бувад шонаро туранљ ангушт, 

  Зи зулфи ёр магар во кунад шиканљ ангушт  [11,106]. 

    *** 

  Бути танноз кї дидаст бад-ин шеваву шанг, 

  Кї шунидаст гул аз хор бад-ин накњату ранг? [11, 296]. 

    *** 

         Рав, дил ба холи лаъли лаби нўшханд банд, 

 То чашмзахми дањр набинї,  сипанд банд  [11,156]. 

    *** 

Ањд бар ќатли, кї он шўхи таѓофулмаст баст, 

К-аз ѓазаб теѓи дудам з-он абруи пайваст баст  [11,75]. 

 

     3. Ќофияи муќайяд бо ридфи муфрад – 85 ѓазал 

То чин зи нозу ишва ба тарфи ниќоб кард,  

Оташ ба хирмани нигањи шайху шоб кард  [11,164].  

    *** 

Арз аст бандаро ба љаноби ту, гўш кун, 

Мазлумро навоз ба лутфу хамўш кун [11, 354]. 

    *** 

Сабо, ба номи бути озарї китоб навис, 

Зи оби дидаи мо гир фаслу боб навис [11, 253]. 

 

     4. Ќофияи муќайяд бо ридфи мураккаб (аслї ва зоид) – 16 ѓазал  

Мекунад бар хоки кўят саљда, гар шањ, гар гадост, 

Аз ќабули бандагї тољи кароматро кирост [11, 63]. 

    *** 

На мино, не сабў, не шиша, не паймона боястї, 
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Наме аз бодаи лаъли лаби љонона боястї [11,387]. 

 

    5. Ќофияи мутлаќи муљаррад -14 ѓазал 

  То зи чашму дили ушшоќ гуноње нашавад, 

  Бастаи силсилаи ашкеву оње нашавад [11, 225]. 

 

    6. Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад (аслї) -24 ѓазал 

  Забони љавњари оина гуфт оњиста дар гўшам, 

  К-аз изњори њунар умре  љунун дорад намадпўшам [11, 311]. 

 

7. Ќофияи мутлаќ бо њарфњои таъсис ва дахил -11 ѓазал 

  Эй муѓаннї, бозљунбон сури Исрофилро,  

  Тоза кун базми куњанро, боз ќолу ќилро [11, 50]. 

 

8. Ќофияи мутлаќ бо њарфи ќайд ва хуруљ - 8 ѓазал 

  Сабўкашони муњаббат чу гул чї найранганд,  

  Ки њамчу ѓунча тилисмоти накњату ранганд [11,163].  

 

9. Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад ва хуруљ -21 ѓазал 

  Ё Раб, аз лутфат ато кун дидаи намнокро, 

  Сабз кун дар синаи мо тухми ишќи покро [11,49] . 

 

10. Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад, васл, хуруљ, мазид ва ноира- 6 ѓазал 

 Саљдафарсоён, шарори ишќро њарроќаанд, 

  Не чу он ѓулони одамрў, ки дар илњоќаанд [11, 180]. 

 

11. Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад, васл, хуруљ ва мазид - 4 ѓазал 

   Худоё, мењрубон гардон бути номењрубонамро, 

   Ба домони самои ў расон дасти фиѓонамро [11,10]. 

    *** 

  Илоњо, тоза гардон аз майи вањдат димоѓамро, 
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  Зи минои шароби маърифат пур кун аёѓамро [11, 6]. 

 

12. Ќофияи мутлаќ бо њарфњои ќайд, хуруљ ва мазид - 3 ѓазал 

   Дар он гулшан, ки гарми ханда лаъли майпарастасташ, 

   Табассум ѓунча то хоњад, ба арз орад шикастасташ [11, 264]. 

 

13. Ќофияи мутлаќ бо ридфи мураккаб (аслї ва зоид ) - 3 ѓазал 

  Чењраи зарду дили пурхун аз он яктостам, 

   Ёдгор аз боѓи васлаш, эй гули раъностам [11, 345]. 

 

Барои хубтар ошної пайдо кардан бо миќдори ќофияњои пурбањо дар 

ѓазалиёти Мисраъ љадвали зер пешнињод мешавад: 

 

т\р 
Навъи ќофия 

Миќдори ѓазалњо дар 

девони Мисраъ 
Фоиз 

1.  Ќофияи муќайяди муљаррад 88 ѓазал 28,7 

2.  Ќофияи муќайяд бо њарфи ќайд 23ѓазал 7,51 

3.  Ќофияи муќайяд бо ридфи муфрад  85 ѓазал 27,77 

4.  Ќофияи муќайяд бо ридфи 

мураккаб (аслї ва зоид) 
 16 ѓазал 5,28 

5.  Ќофияи мутлаќи муљаррад 14 ѓазал 4,57 

6.  Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад 

(аслї) 
24 ѓазал 7,84 

7.  Ќофияи мутлаќ бо њарфњои таъсис 

ва дахил 
11 ѓазал 3,59 

8.  Ќофияи мутлаќ бо њарфи ќайд ва 

хуруљ 
8 ѓазал 2,66 

9.  Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад 

вахуруљ 
21 ѓазал 6,86 
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10.  Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад, 

васл, хуруљ, мазид ва ноира 
6 ѓазал  1,96 

11.  Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад, 

васл, хуруљ ва мазид 
4 ѓазал 1,3 

12.  Ќофияи мутлаќ бо њарфњои ќайд, 

хуруљ ва мазид 
3 ѓазал 0,98 

13.  Ќофияи мутлаќ бо ридфи мураккаб 

(аслї ва зоид) 
3 ѓазал 0,98 

 Љамъ 306 100% 

 

Дар ашъори шоир аз 93 ѓазале, ки бо ќофия анљом пазируфтаанд, танњо 

29 ѓазал дар навъи ќофияи муќайяди муљаррад эљод шудааст, 64 ѓазали 

дигари бо ќофия анљомёфтаи Мисраъ дар навъи ќофияи мутлаќ эљод 

шудаанд. 

Чунон ки аз рўи љадвал ва абёти овардашуда маълум мешавад, Мисраъ 

аз 25 навъи ќофияи пурбањо 13 навъи онро ба кор бурдааст.  

Бо ин њама, шоир дар интихоби ќавофї ва наќши он дар созмони шеър 

ањаммияти бештар медињад. Дар ѓазалњое, ки радиф надоранд, ќофия 

вазифаи асосии ташкили оњангу мазмунро дорад:  

 

Меваи боѓи латофат, иќди себи он заќан, 

Наќшбанди суфтаи ёќут дурљи он дањан. 

Ёди абрўи каљат тасхир карда мулки Чин, 

Лаъли майгунат гирифта аз Бадахшон то Яман.  

Рашки рухсори ту карда лоларо хуни љигар, 

Аз ѓамат дар хун нишаста нофи оњуи Хутан… 

Аз сафои оразат авзои хат фањмиданист, 

Метавон аз маънияш донист маънои сухан. 

Вусъатободи фазои њусни ў ногуфтанист, 

Хиттаи Рум аз саводи Њинди холаш як туман [11,356]. 
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Илова бар бањси ихтисосие, ки муњаќќиќони гузаштаву имрўза доир ба 

аркони ќофия - њуруфу њаракот, анвои ќофия, њудуди ќофия муќаррар 

кардаанд, баъзе донишмандон перомуни арзиши зебоишиносии ќофия ва 

маќоми он дар сохтмони шеър андешаронї кардаанд. Мулоњизањои 

донишмандони рус, њамчун В.Жирмунский, Б.Томашевский, Л.Тимофеев ва 

дигаронро, ки наќши ќофияро дар шеъри русї тањќиќ кардаанд, ќисман 

метавон дар шеъри форсии тољикї татбиќ кард [161; 176; 174]. Вале 

арзишмандатарин китобе, ки солњои охир перомуни ќофияи шеъри форсии 

тољикї таълиф шудааст, «Мусиќии шеър»-и Шафеъии Кадканї аст ва ин 

олим андешањои донишмандони ѓарбию шарќиро љамъбаст намуда, наќши 

ќофияро дар сохтмони шеър дар 15 бахш тасниф кардааст [77, 62]. 

Бесабаб нест, ки қофия ҳар қадар бештар ва сифатан баландтар бошад, 

равонию оњангнокии он шеър ҳамон андоза зиёд мешавад. 

 Њамчунин қофия дар шеър наќши устухонбандиро мебозад, яъне, ба 

туфайли он ягонагӣ ва ваҳдати шеър таъмин мегардад. Чунончи, байтҳои 

ғазал ба воситаи силсилаи калимаҳои ҳамқофия ба як чизи воҳид табдил 

меёбанд. Суханварони асил, одатан, мафҳуми марказии шеърро, ки меҳвари 

муродро ифода мекунад, дар қофия мегузоранд.  

 Аз андешањои дар боло иброзгардида метавон ба натиљае расид, ки 

шоирони гузаштаи мо қофияро як ҷузъи ҷудоинопазири шеър қарор додаанд. 

Муњаќќиќон собит сохтаанд, ки ќофия таъсирнокии шеърро меафзояд, яъне 

тавассути вазну қофия мавзунии шеър ҳосил мегардад. 

Метавон гуфт, ки ќофия дар ашъори Мисраъ мавќеи муњим дошта, дар 

хушоњангї, равшангарии тасвирњо ва маонї, эљоди таносуб миёни аљзои 

калима, пайвастагии мисраъњо, таъсири мусиќибахшї дар шеър, њифзи 

вањдати эњсос ва танзими фикри шоир наќши муњим бозидааст.  

Радиф аз унсурњои аслии мусиќии шеър аст. Он гуна ки пайдост, 

наметавон радифро дар њавзаи илмњои балоѓї донист ва онро ба унвони яке 

аз омилњои тасвирсоз мутолиа кард. Аммо диќќат дар девони шоирони ќарни 
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гузашта  нишон медињад, ки радиф дар офариниши сувари хаёл аз роњи 

њидояти зењнии шоир ба љониби муайяни тасвирњо наќши калидї дорад. 

Корбурди радиф дар девони шоирони пешин нишондињандаи он аст, ки 

радиф барои густариши андешањои рангин њамчун воситаи ќудратманд 

хидмат намудааст. Радиф аслан он калима ва гурўњи калимањоеро меноманд, 

ки асосан баъди ќофия меоянд. Ба ќавли муњаќќиќи адабиётшинос Рустам 

Таѓоймуродов «радиф дар шеъри форсии тољикї, ба сабаби он ки бори 

маъноиву ғоявї мекашад ва муассириву хотирнишинии каломи гӯянда ба 

мадори вай такя дорад, дорои арзишу аҳаммияти фавқулода аст» [114, 83-85].  

Воќеан, тавре ки аз омўзиши таърихи адабиёт маълум мегардад, аз 

қадим шеъри форсии тоҷикӣ радифро ҳамроҳ дошт. Ба таври дигар, радиф 

унсури махсуси шеъри форсї - тоҷикї буда, баъдан ба адабиёти дигар халқҳо 

гузаштааст. Радиф «ибдоъи эрониён ва омили мусиќисоз аст» [90, 136]. 

Назарияшиносони ќаблї радифро ба орояе ташбеҳ кардаанд, ки ба андоми 

зеборӯён насб мекарданд.  

Бо дарназардошти андешањои  муњаќќиќон, ки дар бораи имконоти 

радиф аст, метавон 81,6 фоизи ѓазали Мисраъро, ки дорои радифанд, ба 

ќатори ѓазалњои хуби девонаш дохил кард.  

Тавре ки аз андешањои дар боло иброзшуда маълум мегардад, агар 

пирояи шеъри араб қофия бошад, шеъри форсии тоҷикӣ муқаффо ва 

мураддаф аст ва радифи шеъри форсии тоҷикӣ ба ќавли Рустами Таѓоймурод 

«камарбандеро мемонад, ки дар гулӯгоҳи қофияи араб чунон барбаста 

мешавад, ки «абкори афкори араб» наметавонад аз он сар барафрозад» [115, 

31]. 

Чунончи: 

Афсурда равонам, рухи љонон киву ман кї? 

Сад пора катонам, мањи тобон киву ман кї? [11, 376]. 

Ё ин ки: 

Бар ман ситам, эй шўхи ситамгар, накунї чї, 
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Њар лањза зи ѓам сина ба ханљар накунї чї [11,  383]. 

 

Дар ин байтњо радиф вожањои «киву ман кї», «накунї чї» пас аз 

ќофиятакрор омада, яклухтиву ягонагии байтњои шеърро узван алоќаманд 

кардааст. 

 Дар ѓазалњои Мисраъ гоњ як калима ва баъзан якчанд калима чун радиф 

такрор мешаванд, мисли:- бодо, тило, биё, об, андалеб, имшаб, китоб,  соиб, 

њаст, накушт, шикаст, кушт, гирифт, чист, дошт, надошт. Муњаббат, сўхт, 

кокулат, бањс, мерос, эњтиёљ; гоње ду калима – кард тарњ, гули сурх, кї буд, гум 

шуд, шавад-нашуд, бурду зад, дорад бањор, буд фарз, кард шарњ, карданд 

њайф, дар табаќ, дар дил, кам-кам, руйи шумо, ин љо, дорад китоб, охун 

соњиб, кист- нест; гоње якчанд калима – љафо мешуд, нашуд, хуб шуд, шуд-чї 

шуд, хуб шуд,  кї шуд, кї нашуд, шуд- чї баљо шуд, гар набошад, гў мабош 

ва амсоли ин радиф шуда омадаанд.  

 Инак, ба чанд байт мутаваљљењ мешавем, ки радиф на њамчун лузуми 

шеър, балки њамчун санъати он бори зиёди ѓоявию маъноиро ба дўш 

гирифта, лањну оњанги суханро шевову дилнишин ва муассир гардонидааст: 

 

Зи холи орази ў бўса ваќти хоб хуш аст,  

Ситора ваќти фурўрафти офтоб хуш аст [11, 102] . 

     Ва: 

Дода фиреб чашми сиёњат фиребро, 

Бахшида рам фусуни нигоњат шикебро [11, 43].  

 

Дар байтњои боло мафњуми «хуш аст» ва пасоянди «ро» радиф шуда 

омада, њам оњанги мусиќї ва њам ягонагии лафзу маъниро таъмин намудаанд. 

Аз њамин чанд намунањои боло ба хубї аён мегардад, ки дар ѓазалњои 

Мисраъ њaмa навъњои радиф фаровон корбаст шудаанд. Одатан радиф як 

навъи санъати такрор аст, вале дар охири байт такрор шудани радиф ба 

пасту баланд шудани оњанг ва ё якранг талаффуз шудани радифњои он низ 

мусоидат мекунад.  
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Паст шудани оњанг ва дар як дараља ќарор гирифтани радифро байтњои 

зер хуб ифода менамоянд: 

 

Сўи боѓи мо намесозад равон сарњанг об,  

Варна, аз неку бади  олам надорад нанг об [11, 52] 

     Ва: 

Рутбаи олиљанобе чун шањон дорад китоб, 

Доиман болои курсї ошён дорад китоб [11, 58]. 

 

Агар шоир хоњад, ки мазмуни байтњоро ба воситаи савол, тааљљуб, 

таъкид, инкор ва амсоли инњо пурќувват намояд, метавонад, ки аз имконоти 

радиф истифода барад. Албатта, дар ин њолат суръату зарбе, ки бо ќофия ба 

нињояти пастшавї мерасад, якбора аз нав ќувват гирифта, ѓулѓула пайдо 

мекунад: 

 

Дар назарњо аз азал гар растагорам кардаї,  

Аз чї, ё Раб, ин ќадар беэътиборам кардаї ? [11, 384]. 

   Ва: 

Њама шаб бо дигарон бодаи гулранг задї, 

Айби мо чист, ки бар шишаи мо санг задї? [11, 388]. 

 

Назарияшиносони радиф навъњои онро аз ќабили њољиб, канорї, миёна 

ва уфуќї муайян кардаанд, ки хусусиятњои хосеро соњиб мебошанд;  

а). Њољиб. «Радифе, ки пеш аз ќофия биёяд, њољиб номида мешавад» 

[121; 128; 61; 130].  

Бути танноз кї дидаст бад-ин шеваву шанг, 

Ки шунидаст гул аз хор бад-ин накњату ранг [11, 142]. 

Ё: 

Њар чї ки ройи њиммат аст, бўса чиву канор чї,  

Хастаи дарди ишќро себ чиву анор чї. 

Бими фиканданам мадењ аз хами абруву ќадат, 
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Аз сару љон гузаштаро дор чиву манор чї [11, 377]. 

 

 Дар байти ѓазали аввал «бад-ин» њољиб аст, зеро пеш аз «шанг» ва 

«ранг», ки ќофия мебошанд, омадааст. Ин навъи радиф танњо дар 3 ѓазали 

шоир мушоњида шуд; 

 б) Радифи канорї. Вожањоеро, ки дар поёни мисраъњо ва байтњо айнан 

такрор мешаванд ва њаммаъно њастанд, радифи канорї мегўянд, монанди 

«шавад, нашуд» дар ѓазали зер:  

 

Гуфтам, даме ба ханда лабаш во шавад, нашуд,  

Дарди маро табиб Масењо шавад, нашуд.  

Дар чорсўи ишќи ту рафтам ба доѓи дил, 

К-ин наќд суди мояи савдо шавад, нашуд. 

Гуфтам, њарифи лаъли лаби рўњпарварат 

Соќию љому бодаву мино шавад, нашуд. 

Гуфтам, ки ранги коњию рухсори лолагун 

Дар боѓи васл як гули раъно шавад, нашуд.  

Гуфтам, ќабои лутф ба сар кун, ки дар љањон 

Шоёни зеби он ќади боло шавад, нашуд. 

Тифли нигоњи мактаби саъйи сафои њусн, 

То хатшинос ношуда мулло шавад, нашуд. 

Мисраъ ба пушти абруи нози ту даст дод, 

З-ин панља хост, уќдаи дил во шавад, нашуд [11,148]. 

 

в) Радифи миёнї. Ба вожа ё вожањое, ки дар васати мисраъњо пас аз 

ќофияи миёнї такрор мешавад, радифи миёнї гўянд, мисли: 

Мекунад бар хоки кўят саљда, гар шањ, гар гадост,  

Аз ќабули бандагї тољи кароматро кирост? 

Боѓбонро шиква аз бедоди гулчинон хатост,  

Њар кї сар тобад зи фармони ту, аз гардан људост [11, 63] . 
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Њарфњои «ст» тахфифи бандаки хабарии «аст» мебошад, ки баъд аз «гадо», 

«киро», «хато» ва «људо» радифи миёнї аст. 

г) Радифи уфуќї. Радифи миёна ва канориро дар маљмўъ радифи уфуќї 

гўянд. Дар байти боло «ст» баъд аз «гадо», «киро», «хато» ва «људо» «куљо» 

радифи уфуќї буда метавонад.  

Њамин тариќ, баррасии ѓазалиёти Абдуллоњи Мисраъ нишон медињад, 

ки дар онњо анъанаи суннати гузаштагони адабиёти форсу тољик идома 

ёфтааст. Њарчанд Мисраъ дар ќофияву радифсозї тозагўие накардааст, 

ќофияву радифњои дар шеър истифодабурдааш дар доираи талаботи ќофияву 

радифсозии анъанавии шеъри форсии тољикї буда, хеле устувору муносиб ва 

зебоянд, дар онњо таносуби сухан хеле ќавї буда, вањдати шаклу мазмун 

комилан риоя шудааст. 
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3.2. ХУСУСИЯТИ УСЛУБЇ ВА БАДЕИИ АШЪОРИ МИСРАЪ 

 

Роҷеъ ба хусусиятҳои услубӣ ва бадеии ашъори Мисраъ дар 

муқаддимаи девону баъзе асарҳои илмї ишороти ҷолиб мавҷуд аст. Дар ин 

осор бештар ба мактаби Бедилу сабки ҳиндї тамоюл доштани Мисраъ 

таъкид шудааст. Чунончи, Камолуддини Ғабро дар ин маврид менависад: 

«Мавлоно дар шеъру  адаб бештар сабки шеъри удабои мутавасситин ва 

мутааххиринизабони дариро мансуб ба мактаби, бавижа Абулмаонї Мирзо 

Абдулќодири Бедил, ба кор бурда ва бо Хоља Муњаммад Шамсуддин 

(Лисонулѓайб) Њофизи Шерозї, Нуриддин Абдуррањмони Љомї, Шайх 

Муслињиддин Саъдии Шерозї, Соиби Табрезї иродати хос дошта, ба такрор 

ашъори онњоро мухаммас сохта ва ё истиќбол намудааст» [11, 27]. Чунончи 

шоир мегўяд: 

 

Зи ашъори лисонулѓайби Шерозї њаминам бас, 

«Ки ишќ осон намуд аввал, вале афтод мушкилњо» [11, 16]. 

    Ва: 

Гар хоки Озарї натавонї шудан, Сафир, 

Боре ѓуломи Њофизи пашминапўш бош [11, 267]. 

   Ё: 

       Сайидо хуш гуфт Мисраъ к-аз рикоб омўхтам, 

«Пойи ў бўсидану дар дидањо љо сохтан» [11, 359]. 

    *** 

 

Офарин бар хомаи Бедил бар ин сози љунун,  

Килки мо як мисраъи мавзун љигарњо хаст баст. 

Пайравї, к-аз гуфти Мисраъ гарде аз домони ўст, 

В-арна, дар пушти китобаш кай тавон фењраст баст [11, 145]. 
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Тазмини Мисраъ ба ашъори пешиниён пеш аз њама, дар ѓазалиёт ва 

мухаммасоти шоир равшан ба назар мерасанд. 

Аз тањќиќоти то ин давра анљомдодаи муњаќќиќон бармеояд, ки 

гарчанде дар адабиёти асри XIX ва ибтидои асри XX таъсири сабки шеъри 

бедилї, ки душворфањму борикандеширо талаб мекард, суст гардид, аммо 

майлу хоњиш ва пайравии ќисме аз шоирон ба он кам нашуд. Ашъори як 

ќисми шоирони ин давра, алалхусус Мисраъ, далели ин пайравист. Ў дар 

бештари ѓазалиёти худ ба ин тарз шеър офаридааст.  

Мисраъ ба ѓазали аввали девони Бедил, ки бо матлаъи «Ба ављи кибриё, 

к-аз пањлуи аљз аст роњ он љо, -Сари мўе гар ин љо хам шавї, бишкан кулоњ он 

љо [7, 5] сар мешавад, пайравї намуда, ѓазале сурудааст: 

 

На танњо сар ба сањро дода аз доѓи ѓамат лола,  

Шуда аз интизорат дидаи наргис сафед ин љо. 

Ба пеши лаъли ў то писта лаб во кард, расво шуд,  

Нафас чун ѓунча, гар хоњї амон, натвон кашид ин љо...[11, 34]. 

 

Тавре ки мебинем, Мисраъ дар назираи худ ба мазмун, вазн ва радиф 

бар ѓазали Бедил пайравї намуда, ќофияро дигар намудааст. Ѓазали 

эљоднамудаи ў низ ба мисли ѓазали Бедил дар вазни њазаљи мусаммани солим 

суруда шудааст.  

Ба ин монанд дар куллиёти девони Мисраъ ѓазалњои зиёдеро метавон 

дарёфт кард, ки дар пайравии ѓазалњои Бедил иншо шудаанд. Дар бештари 

ѓазалњои дар пайравии Бедил навиштаи Мисраъ вазну радифњо якранг буда, 

ќофияњо таѓйир ёфтаанд.  

Бедил дар радифи  «субњ» ду ѓазал дорад, ки яке аз онњо ба тариќи зайл аст: 

 

Бепарда аст љилва зи тарфи ниќоби субњ, 

То кай равї чу дидаи анљум ба хоби субњ? 

Ањли вафо зи захм гули файз чидаанд, 

Беруни чоки сина мадон фатњи боби субњ. 
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Пирї расид, маѓфиратомода шав, ки нест 

Ѓайр аз кафи дуо вараќе дар китоби субњ. 

То бўе аз ќаламрави тањќиќ вокашем, 

Бедил, давондаем нафас дар рикоби субњ [8, 430]. 

 

Мисраъ низ дар радифи «субњ» ду ѓазал сурудааст, ки яке аз онњо дар 

вазн, ќофия ва радифи ѓазали Бедил эљод шудааст: 

 

Эмин машав, зи давлати подаррикоби субњ, 

Як пар задан диранг надорад шитоби субњ. 

Чун хатшиноси файз тавон шуд дабири шавќ, 

Як нуќтаи савоб надорад китоби субњ. 

Абри сафед ин њама борон надошт, чист, 

Шуд сабз боѓ аз рашањоти сањоби субњ. 

Ѓафлат натиљаи асари пирї асту бас,  

Анќост, он ки дил насупорад ба хоби субњ… 

Аз шабнаму насими сањар мерасад Сафир,  

К-аз ѓайри ашку оњ надиданд боби субњ [11,125]. 

 

Дар њарду ѓазал њам сухан аз маърифати субњ меравад, ки шоирон 

ањаммият ва маърифати субњро тариќи андешањои ирфонї ба назм 

овардаанд. Њарчанд Мисраъ ба дараљаи тавоноии Бедил андешаронї 

накарда , тавонистааст дар ѓазалњое, ки дар пайравии Бедил офаридааст, 

мазмунњои њастии њаётро ба таври осон ва оммафањм баён кунад.  

Яке аз намояндагони дигари сабки њиндї, ки Мисраъ ба мисли шоирони 

њамзамонаш ба он пайравї намудааст, Соиби Табрезї мебошад. Дар куллиёти 

девони шоир ѓазалњоеро мушоњида намудем, ки дар пайравии ѓазалњои Соиб 

эљод шудаанд.  

Дар истиќболи ѓазали Соиб, ки бо матлаъи «Ишќ ку, то чок созам 

љомаи номусро, -Пеши зоњид афканам ин хирќаи солусро» [28,160] оѓоз 
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мешавад, Мисраъ ѓазале суруда, вазну ќофияњои офаридаи Соиб «Љолинус», 

«мањбус», «ноќус», «фонус», «афсўс» ва радифи онро  истифода  намудааст.      

Чунончи:  

 

Чанд гўйї бањси Афлотуну Љолинусро? 

Чанд хонї илми Маќротису Батлимусро? 

Гавњари ирфон фариди коргоњи аќл нест,  

Чашм натвон дид ѓайр аз олами мањсусро…  

Кард њар кас умр сарфи њарзатозї, мекунад 

Пардаи сози пушаймонї кафи афсўсро. 

Нолаи дил як тапиш оромам аз гардун надод,  

Ин ќадар соз аз чї ѓафлат хост ин ноќусро? 

Нола љуз дар тангнои сина болидан надошт, 

Андаке аз худ рањої бахш ин мањбусро.  

Дар гулистони саропо доѓи њайратљўши дил  

Метавонї дид, Мисраъ, љилваи товусро [11, 14].  

 

Дар куллиёти ашъори шоир, аз љумла, таъсири шоири лисонулѓайб 

Њофизи Шерозї ба шеъри Мисраъ бештар ба назар мерасад. Тайи солњои 

охир  девони комили Њофизи Шерозї бо тањияи адабиётшиноси пуркор 

Шарифмурод Исрофилниё (2015) омода ва нашр гардид, ки бо ѓазали 

машњури Њофиз «Ало, ё айюњассоќї, адир каъсан ва новилњо, -Ки ишќ осон 

намуд аввал, вале афтод мушкилњо» [36, 41] оѓоз мешавад. Мисраъ низ дар 

пайравї ба он ѓазале сурудааст, ки чунин аст: 

 

Зи дасти хозини лутфат кушо, ё Раб, дари дилњо, 

Магардон аз дари људат чунин навмед соилњо. 

Агар аз пеши рў бардорад он љонона њоилњо, 

 Чї њољат бањри исботи љамоли ў далоилњо? 

Маљў аз сафњаи кашфулќулуб асрори огоњї, 

Шавад аз дафтари кашшоф њалли ин масоилњо… 
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Зи ашъори лисонулѓайби Шерозї њаминам бас, 

 «Ки ишќ осон намуд аввал, вале афтод мушкилњо». 

 Сафир, оњанги сози тирабахтї гаштан иншо кун, 

Давидї солњо дар љустуљўи роњи ботилњо [11,17]. 

 

Тавре ки мебинем, Мисраъ ѓазали сурудаи хешро дар вазну ќофияи 

ѓазали Њофиз мувофиќ кунонида, дар яке аз байтњо мисраи «Ки ишќ осон 

намуд аввал, вале афтод мушкилњо»-ро њамчун тазмин мавриди истифода 

ќарор додааст.  

 Мисраъ боз ба яке аз ѓазалњои машњури дигари Њофиз, ки бо матлаъи: 

«Дўш ваќти сањар аз ѓусса наљотам доданд,-В-андар он зулмати шаб оби 

њаётам доданд» оѓоз мешавад ва шоирони зиёде ба он назира навиштаанд, 

пайравї намудааст: [ 37, 153]. Мисраъ мегўяд: 

 

Ахгаросо сабаќи ишќи ту ёдам доданд, 

Хок гардидаму њар лањза ба бодам доданд.  

Умре аз нештари хори љафо хун хўрдам,  

То дар ин боѓ чу гул як дили шодам доданд.  

Сўхтандам чу шаќоиќ ба њаводории ранг,  

Доѓ гардидаму як ханда муродам доданд...  

Чанд рўзе ба хато хидмати риндон кардам,  

Мањваши лоларухи њурнажодам доданд. 

Шафќату марњамат афзун зи ќиёсам карданд,  

Давлати њишмат аз андоза зиёдам доданд.  

То зи девони вафои ту нависам Мисраъ,  

Турфа килк аз мижа в-аз дида мидодам доданд [11,187].  

 

Тавре ки аз мутолиа бармеояд, Мисраъ комилан ѓазали Њофизро 

истиќбол намудааст, ки аз ихлосу садоќати ў ба осориин шоир гувоњї 

медињад. Дар ин пайравињо њарчанд Мисраъ ба андозаи Њофиз нарасидааст, 

аммо дар пайравии вазну ќофияву радифњо муваффаќ аст.  
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Таваљљуњи Мисраъ аз миёни шоирони гузашта ба ашъори Абдурањмони 

Љомї низ кам нест. Аз тањќиќоти муњаќќиќон маълум мегардад,  дар нимаи 

аввали асри XIX то ибтидои асри XX осори Мавлоно Љомї мавриди пазирої 

ва пайравии шоирони зиёди ин давра ќарор гирифта буд. Дар ѓазалиёти 

Мисраъ њам ин таъсиргузорї ба мушоњида мерасад. Масалан дар девони 

Љомї ѓазале бо матлаъи «Биё, эй ашк, то бар њоли зори хештан гирям, -Чу 

шамъ аз мењнати шабњои тори хештан гирям» [38,159] мављуд аст, ки аз 

љониби Мисраъ истиќбол ёфтааст. Маълум аст, ки Мисраъ ѓазали дар њамин 

вазну ќофия эљоднамудаи Љомиро дар зењн доштааст.  Чунончи Љомї мегўяд: 

 

Биё, эй ашк, то бар њоли зори хештан гирям, 

Чу шамъ аз мењнати шабњои тори хештан гирям. 

Надорам мењрубоне, то ба њоли ман кунад гиря, 

Њамон бењтар, ки худ бар њоли зори хештан гирям.  

Маро њам дар ѓарибї шўхчашме оташи љон буд, 

Нагўйї, к-аз ѓами ёру диёри хештан гирям… 

Магў, Љомї, нашояд гиря аз бедоди мањрўён, 

Ки ман чандин зи бахти хоксори хештан гирям [38, 159]. 

Мисраъ мегўяд: 

 

Гањ аз хори тазаллум, гањ зи њирмони чаман гирям,  

Гањ аз бедоди ѓурбат, гоњ аз ёди ватан гирям. 

Шаби одина љўши як љањон айш аст оламро, 

Чї соз аст ин, ки имшаб дигарон ханданду ман гирям... 

Љавоњирсурмаи чашми яќин хоњад шудан ашкам, 

Сањобосо агар бар ёди он дурри Адан гирям... 

Аз он сўи вафо бар санг зад паймонаи умрам, 

Ки шояд то абад аз дасти он паймоншикан гирям. 

Сафир, аз ёди нахли ќоматаш дарди диле дорам, 

Ки аз љўши асарњо хомаосо дар сухан гирям [11,337]. 
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Ба ин монанд, дар «Куллиёти девони Мисраъ» чандин ѓазалро метавон 

ёфт, ки дар пайравии ѓазалњои Љомї суруда шудаанд ва дар онњо шоир танњо 

мавзўъ, вазн ва радифи ѓазалњои Љомиро риоя кардааст.  

Чунончи Љомї мегўяд: 

 

Шабам дар мотами њиљрон ду абрў дар хаёл омад, 

Ба сина њар куљо нохун задам, шакли њилол омад  [38, 382]. 

Мисраъ мегўяд: 

 

Навиди умри љовид аз паёми васли ёр омад,  

Чу булбул дар машоми хотирам бўйи бањор омад [11, 219]. 

 

Ин ду ѓазал дар вазни њазаљи мусаммани солим эљод шудаанд, њарчанд 

ќофия гуногун аст, вале ба навъе маълум мегардад, ин ѓазали Мисраъ дар 

пайравии ѓазали Љомї суруда шудааст. 

Дар «Куллиёти девони Мисраъ» марсияе мушоњида гардид, ки ба марги 

писараш Муњйиддин дар шакли мухаммас суруда шудааст. Ин марсияи 

Мисраъ низ дар пайравии марсияи Љомї эљод шудааст. Чунончи Љомї 

мегўяд: 

 

Рехтї хуни дил аз дидаи гирёни падар, 

Рањм бар љони падар н-омадат, эй љони падар, 

Сад paњ аз дасти ќазо сина ба нохун кандї, 

Гар наафтодї аз он рахна дар имони падар. 

Навбањор омаду гулњо њама рустанд зи хок, 

Ту њам аз хок баро, эй гули хандони падар... [38, 78]. 

 

Мисраъ мегўяд: 

Эй зиёи чаману њусни гулистони падар, 

Эй гули гулшугуфу зинати бустони падар, 

Сер нодида љањон, тифли дабистони падар, 
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Бас набуд осияи фурќати ихвони падар, 

Ки задї оташи ѓамро ба дилу љони падар [11,456]. 

 

Тавре ки маълум мегардад, марсияи Љомї ва марсияи Мисраъ аз 

лињози муњтаво комилан монанданд. Далелњо собит месозанд, ки пайравию 

истиќболи Мисраъ аз осори Љомї дар ѓазалсарої бо он маќсад сурат 

гирифтааст, ки шоир осор ва афкори ин шахси бузургро њамчун намунаи 

ибрату пайравї ва манбаи илњоми худ медонистааст. 

Дар шеъри Мисраъ таъсири Бедил беш аз дигар шоирони форсизабон 

ва пешравони сабки ҳиндӣ ба мушоҳида мерасад. Мисраъ њангоми иќоматаш 

дар Бухоро бино бар сабаби пайравї аз таќозои муњит осори адабии худро ба 

тарзи ашъори Мирзо Бедил матрањ сохта, ба ёдгор гузоштааст. Чунончи худи 

ў мегўяд: 

Ин радифи он гуњар, Мисраъ, ки Бедил суфтааст:  

Ё Раб, ин манзил кадомин хонавайрон кард тарњ? [11,123].  

Ё: 

Хумори як љањон дарди сар имрўз 

Ба ёди нашъаи комил навиштанд. 

«Саропоям њамоѓўши шикаст аст», 

Њамон як «Мисраъ» аз «Бедил» навиштанд [11, 233]. 

 

Мисраъ низ ба монанди Туғрали Аҳрорӣ аз пайравони содиқи Мирзо 

Бедил аст ва дар девони ӯ ғазалҳои зиёде ба назар мерасанд, ки дар пайравии 

ғазалҳои Бедил суруда шудаанд.  Таркиботи шоиронаи Бедил, чун «аҷз», 

«ҳайрат», «оина», «эътибор», ...  дар дигар ғазалҳои Мисраъ васеъ ба кор 

рафтаанд. Масалан, ин ғазали Мисраъ, ки дар пайравии Бедил суруда 

шудааст: 

Эй нињоли ќоматат гулдастаи боѓи вафо, 

Партави мењри рухат субњи ќиёматро сафо. 

В-эй хами зулфи ту дилро њалќаи доми бало, 
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Ёди чини кокулат девонаро занљири по. 

Хоки поят нурбахши дидаи ањли яќин, 

Гарди сумми тавсанат чашми фалакро тўтиё. 

Њар киро аз ѓамза чашми пурхуморат мекушад, 

Медињад аз ханда лаъли майпарастат хунбањо. 

Ѓамзаи шўхи ту роњи як љањон дил мебарад, 

Мекунад бегонаро ними нигоњат ошно. 

Бар санояш лаб кушо, Мисраъ, ки то равшан шавад 

Байтулањзони туро шаб аз фурўѓи Раббано [11, 8-9]. 

 

  Камолуддини Ғабро бар ин назар аст, ки «дар ин маврид девони 

ашъори Мисраъ, ки нусхаи мудаввани ќаламии он назди худи нигоранда 

мањфуз аст, ба љавоби ин савол пардохта, метавонад собит намояд, ки дар 

таќлиди сабки Бедил Мисраъ маќоми баландеро нисбат ба њаммаслакони худ 

њосил кардааст. Мисраъ ягона адибест, ки аз зоњирписандї ва маддоњї ба 

таври куллї канор рафта ва он чи гуфта, воќеъият гуфтааст ва фаќат дар 

олами хусусиёти адаб бо мањорати том ва ќудрат мусоњибат менамояд» [11, 

25]. Дар ин ваќт аст, ки Мисраъ дар олами тахайюлоти орифона аз орзуњои 

Бедили њамдил њамроњї мекунад ва дар саводи сояи гул ошён баста, шеъри 

рангин месарояд: 

 

Аз њуљуми доѓ бар дил дастаи гул бастаам, 

Аз парешонхотирињо тарњи сунбул бастаам. 

Аз фиѓону нола наќши зулфу кокул бастаам, 

Боз бар худ туњмати айше чу булбул бастаам.  

Ошёне дар саводи сояи гул бастаам [11, 338]. 

 

 Бамаврид корбурду истифода гардидани маќолу зарбулмасал ва иборањои 

шоиронаи оммавї халќияти осори њар эљодкорро муайян месозад. Инъикоси 

идеалњои башардўстона низ халќияти осори Мисраъро ифода менамояд. 

Њарчанд ки Мисраъ њамчун ѓазалсарои касбї аз тамоми ќонуну ќоидањои 
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адабиёт, хосса сохти шеър ва назарияи он, хеле хуб огоњї дорад, вале дар 

баробари ин, дар ифодаи мазмунњо ба хотири муассирии он ба унсурњои 

адабиёти шифоњї такя намудааст ва аз ин ганљинаи пурасрори халќ 

бархурдор гаштааст. 

Тавре ки  аз зиндагиномаи шоир равшан мегардад, ў ба тарбия ва 

тадриси фарзандони мардум шуѓл меварзид, бо халќи зањматкаш ќаробати 

наздик дошт, дарду ѓами мардумро дарду ѓами худ медонист ва пайваста аз 

забони ќањрамони лирикї онро баён менамуд. Забони пурбори халќ, урфу одат, 

расму оин ва фарњангу адабиёти шифоњии халќи худро хуб њифз карда ва аз он 

дарси мањорату зиндагї меомўхт. Бењуда нест, ки дар ѓазалњои худ ба як 

силсила образњои маълуму машњури адабиёти навишторї ва гуфтории форс – 

тољик ба мисли Рустам, Зол, Юсуфу Зулайхо, Фарњод, Ширин, Лайлию Маљнун, 

Хизр ва ѓайраро тавассути талмењоти латиф ишора намуда, онњоро барои 

нишон додани неруи халќ истифода намудааст.Чунончи: 

 

Сўхтам Яъќубвор андар фироќи Юсуфе,  

Нури чашмам, тўтиёи дидаи бино, биё [11, 48]. 

Ё љои дигар мегўяд: 

Лайлї куљову ў, ки њазорон ба њар диёр 

Маљнуни зори дилшудаи беќарор дошт [11, 84].  

 

Мисраъ дар ѓазалиёташ махсусан ба зарбулмасал, маќол ва иборањои 

шоиронаи халќї бештар рў овардааст. Дар ѓазалу аксари рубоињои ў 

зарбулмасалу маќол ва иборањои оммафањми халќї аз ќабили «Кори 

имрўзаро ба фардо магузор», «Хуршед ба рўз кас наљўяд ба чароѓ»,           

«Онро ки аён аст, чї њољат ба баён» ва амсоли инњо моњирона мавриди 

истифода ќарор гирифтаанд. Чунончи: 

 

 З-ин нишеманкада, Мисраъ, зи фалак ибрат гир,  

 К-он чи бегањ ба ту бахшанд, пагоњат надињанд [11,116]. 
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Ин шояд бо он сабаб бошад, ки «зарбулмасал дар ташаккул ва такмили 

забони адабии халќ наќши муњим мебозад, «њаёти иљтимоию таърихии халќи 

мењнаткашро чун намунаи ибрат инъикос менамояд» [159, 73]. Маќолу 

таъбирњои шоирона низ дорои њамин хусусият буда, мо ба дурустиву сањењии он 

шак оварда наметавонем. 

 Илова бар ин, зарбулмасалу маќолњои халќї барои муъљаз ифода 

намудани андешањои амиќу васеъ мусоидат карда, њусни гуфтор ва тасвири 

бадеиро афзун, ба сухан муассирї ва ба оњангу шакли шеър лањну таровати 

маънавї мебахшанд. Ба ќавли Б. Тилавов «Зарбулмасал чун ќаймоќи сухан 

дар забони гуфтугўї ва адабї маќоми ба худ хос дорад. Барои тасдиќ, ё 

ќувват додани фикр, барои баланд бардоштани обуранги бадеии сухан ва 

бењтар ифода намудани љараёни фикр њамчун бењтарин далелу восита хизмат 

мекунад» [116, 3]. 

Абдуллоњи Мисраъ низ барои ба завќи мардум наздик, эътимодбахшу 

рангин баён намудани афкор ва зарби зарофати суханаш аз зарбулмасалу 

маќолњои халќї фаровон истифода бурдааст. Дар девони ў ба зарбулмасалу 

маќолњои зиёде дучор омадем, ки шоир онњоро гоње айнан ва гоње мазмунан 

истифода бурдааст. Масалан, дар ин байт шоир барои нишон додани ранљу ѓаме, 

ки  дар дил дорад, аз маќоли халќии «њисоби дўстон дар дил» бамаврид 

истифода кардааст: 

 

       Ба ранги суфраи гул доѓ шуд як бўстон дар дил,  

Аз он гўянд мебошад њисоби дўстон дар дил [11, 308]. 

 

Дар ин байт, дар мисраи дувум таъбири халќии «њисоби дўстон дар дил» 

айнан ифода гардидааст. Ин маќол ва таъбири халќї боиси мўљазии маънї, 

хушию завќоварии тасвир ва риояи таносуби калом дар шеър шудааст. 

Имрўзњо њам дар миёни мардум «он чи аён аст, њољат ба баён нест», «гул бе хор 

намешавад», «моли љањон баќо надорад», «соле, ки накуст аз бањораш 

пайдост», «сир пўшида бењ», «ќадри зар заргар бидонад», «оби рафта дигар 

наояд», «пушаймонї суд надорад» ва дигар зарбулмасалу маќолњои тољикї 
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маъмуланд ва дар «Куллиёти фолклори тољик», «Зарбулмасал ва маќолњо», 

инчунин «Зарбулмасалњои тољикї» [120, 52] вариантњои гуногуни онњо 

мављуданд. Инак, чанд намуна аз ѓазалиёти Мисраъ, ки дар онњо шоир аз 

маќолу зарбулмасал ва таъбирњои халќии дар боло номбаршуда истифода 

бурдааст: 

 

Њар он ки дид ба девони ў маро, Мисраъ, 

Нуњуфта гуфт, ки он љо гул аст, хор ин љост [11, 88]. 

 

Дар ин байт шоир масали халќии «гул бе хор намешавад» [120, 289 ]-ро, 

ки дар байни мардум маъмул аст, истифода намудааст. Дар «Фарњанги 

зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї» 4 варианти ин масали 

халќї оварда  шудааст, ки Мисраъ онро ба таври зебову  шоирона - «њар љо 

гул аст, бе хор нест» - ифода намудааст. 

Аз љумла дар «Гулчини зарбулмасал ва маќолњои тољикї» зарбулмасали 

«моли љањон баќо надорад» дар 3 вариант омадааст. Мисраъ ин маъниро чунин 

баён  мекунад: 

 

Сафир, моли љањонро кунун баќое нест, 

Амал гузин, ки бувад аз ту љовидон мерос  [11, 114].  

 

Зарбулмасали «бо ду кадбону хона норўфта мемонад»-ро, ки  миёни 

халќ хеле машњур аст, Мисраъ ба тарзи нави он «руфтурўби хона дар хона 

мењмон оварад» истифода кардааст: 

 

Гар нузули файз хоњї, дил мусаффо кун, Сафир,  

Руфтурўби хона андар хона мењмон оварад [11, 213]. 

Дар ѓазалиёти шоир зарбулмасали «дил ёбу ќанд хўр» ин тарз корбурд 

шудааст: 

Гуфтам хароби шаккари лаъли туам басе, 

Гуфт он санам ба ханда: дилам ёбу ќанд хўр [11, 147]. 
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Дар «Гулчини зарбулмасал ва маќолњо» «дил ёбу ќанд хўр» 4 вариант 

дорад, варианти истифоданамудаи Мисраъ, «дилам ёбу ќанд хўр» низ хеле 

зебову муассир омадааст. 

Аз љумла Мисраъ маќоли хеле машњури халќиро, ки дар шакли «он чи 

аён аст, њољат ба баён нест» чунин корбаст кардааст: 

 

Дар парда зи бедоди ѓамаш шиква чї лозим,  

Онро  ки аён аст, ба изњор чї њољат? [11, 92].  

 

Ин љо барои он ки сухан ба дарозо наравад, бо овардани чанд намуна 

оид ба истифодаи зарбулмасалу маќолњо дар ашъори Мисраъ иктифо 

мекунем: 

 

Дар диёри мо сухан аз табъдонї меравад, 

Варна, њар љо хирс, аз зарби кутак мулло шавад. 

Аз адаб мусича аз тири маломат фориѓ аст, 

Кабкро бар бод сар аз хандаи бељо шавад [11,152]. 

Ва: 

Аз лабат гар инчунин хоњад шудан сирко шароб,  

Дур набвад, ѓўра аз сабрат агар њалво шавад [11,152]. 

 

Тавре ки равшан гардид, маќолу зарбулмасалњои халќї дар ашъори 

Мавлоно Мисраъ ба таври хеле гуногун мавриди истифода ќарор гирифтаанд, 

вале ў бештар пањлуи маърифатии онњоро ба назари эътибор гирифта, њар 

зарбулмасалу маќолро ба ќадри дарку фањми худ  мувофиќ намуда, барои 

инъикоси назару афкори шахсии худ истифода намудааст.  

Корбурди зарбулмасалу маќолњои халќї дар ашъори шоир ба он далолат 

мекунанд, ки дар замони зиндагии Мисраъ миёни мардум чунин намунањо 

мавриди истифода ќарор доштаанд. Ќисмати зиёди зарбулмасалу маќолњое, 

ки Мавлоно Мисраъ истифода намудааст, имрўз њам дар миёни мардуми тољик 

маъмул буда, мавриди истифодаи њамагон ќарор доранд. Дар осори 
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гузаштагони мо, аз он љумла дар маљмўаи зарбулмасалњои тољикї, њамаи 

зарбулмасалу маќолњои истифоданамудаи Мисраъ мављуданд. Шоир аз њамин  

хазинаи пурбори адабиёти шифоњии халќ истифода бурда, онњоро ба сабку 

услуби хоси худ мувофиќ баён намудааст.  

Рўњи адабиёти шифоњї доштани ѓазалиёти Мисраъ на танњо дар истифода 

бурдани маќолњои халќї зоњир мешавад, инчунин аз он низ маълум мегардад, 

ки дар ѓазалњояш њангоми тавсиф ва баёни маќсаду мароми худ ў аз таъбиру 

ифодањои халќї фаровон истифода мебарад. 

Воќеан, истифодаи маводи эљодиёти шифоии халќ дар ѓазалиёти Мисраъ ба 

таври васеъ мушоњида мешавад ва ин аз хазинаи адабиёти шифоњї эљодкорона 

бањра бардоштани ўро нишон медињад. Мисраъ бо мањорати эљодкоронаи хеш 

дар рушду такомули оянда ва зиндаву љовид мондани зарбулмасал ва таъбиру 

иборањои халќї сањм гузоштааст.  

Бадеият асоси тасвири адабиёти бадеиро ташкил медињад.Ягона 

василаи ба дили хонандагон роњ ёфтани ашъори бузургтарин намояндагони 

адабиётамон низ мањз дар он аст, ки онњо маънињои олї ва бикрро дар 

нињояти њунармандї ифода намуда,ороиши бадеї додаанд. Дар ашъори 

шоирон маънињои барљаста ва мазмунњои нозуку латиф дар шакли зебое, бо 

роњи тасвироти бадеї ва корбурди санъатњои бадеї, ифода ёфтаанд. 

Санъатњои бадеї барои дилчаспу форам ва таъсирноку љозибадор баён 

кардани мазмун ва ѓояи асар наќши бориз доранд. Замони ба майдони шеър 

омадан ва ба ѓазалгўйї cap кардани Абдуллоњи Мисраъ њам ба даврае рост 

омадааст, ки ѓазал њамчун навъи адабї ташаккул ёфта, дар он истифодаи 

воситањои тасвиру баён аз ќабили тавсиф, ташбењ, талмењ, муболиѓа, киноя, 

анвои мухталифи маљоз ва ѓайра дар шакли анъана идома дошт. Бинобар ин, 

шоир аз ин анъана дар канор намонд ва аз он дар ашъори хеш бо мањорати ба 

худ хос истифода намудааст. Бояд ќайд кард, ки дар шеъри Мисраъ мавќеи 

санъатњои бадеї хеле устувор аст. Шоир ҳам тасвирҳои суннатиро ба кор 

мебарад ва ҳам дар ин замина ба тозакорию навпардозї даст мезанад. Ба касе 

пўшида нест, ки такрори тасвирҳо дар шеъри форсии тољикї амри табиист, 
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вале маҳорати фардии шоирон мањз дар мавқеи истифодаи тозаи онҳо зоҳир 

мегардад. Шеър авотиф, эњсосот ва хаёлоти шўрангези дарунии шоир аст, ки 

бо дардњо ва хостањои иљтимоии мардум омехта гардида,ба алфоз ва 

таъбироти мавзун эњдо мегардад. Андеша, хирад ва завќро барангехта ќалбу 

рўњро бо њам таркиб мекунад. Он чи дар девони Мисраъ љалби таваљљуњ 

мекунад, њамоно завќи ў ба саноеи ўст, ки саропои девонашро тањтушшуоъ 

ќарор додааст.  

Аз ин бармеояд, ки мавсуф ба дурустии табъи љустуљўкунанда санъати 

лаффу  нашрро дар анвои ашъораш ба кор бурдааст. Лекин дар истеъмоли 

аксар аз ин саноеъ мазмун ва моњияти шеърро комилан фидои саноеъ 

насохтааст. Барои ба таври мушаххас нишон додани мавќеи воситањои тасвир 

ва корбурди онњо дар ѓазалњои Мисраъ рў меорем ба баррасии маќоми 

санъати ташбењ. 

   Ташбењ. Дар шеъри лирикї санъати ташбењ наќши муњим дорад, зеро 

истифодаи ин санъати бадеї барои муайян намудани њолатњои гуногуни олами 

равониву ботинии инсон, инъикоси изтиробу њаяљони шоир хеле мусоид аст. 

Ташбењ њамчун санъати маънавї дар таълифоти муњаќќиќон Рашиди Ватвот 

[9, с. 271-273], Шамси Ќайс [39, 545], Њусайн Воизи Кошифї [18, 65], Мањмуди 

Омулї [22, 93-94] баррасї шуда, дар адабиётшиносї нуќтаи назари онњо баён 

шудааст [67, с.49 -68;  138, с. 84-100; 81, с. 120-129; 57, с.185-189]. 

   Дар шеъри Мисраъ низ ташбењ ба таври густарда мавриди истифода 

ќарор гирифтааст. Њарчанд ки дар шеъри шоир на њамаи анвои ташбењ 

мушоњида мешаванд, вале ќариб дар њамаи ѓазалњо бо ин навъи санъат 

вохўрдан мумкин аст. Шоир њам ташбењоти маъмулии шеъри гузаштаро 

моњирона ба кор мебарад ва њам худ дар ин љода тозакорї менамояд. Дар 

баъзе ѓазалиёт шоир ќариб дар њар як байт ташбењро ба кор бурдааст, ки ин 

тарзи истифодаи санъати бадеї аз осори гузаштагон сарчашма гирифта, 

нигорањои зебоеро мемонад. Чунончи дар ин ѓазал: 

 

Ин чї лаъли дурбор аст, шарбати зулол аст ин, 

Ин чї лафзу гуфтор аст, шаккари маќол аст ин. 
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Нуктаи дањони ў фањми нозуке дорад, 

Бањси гуфтугў сар кун, љойи ќилу ќол аст ин.  

Пеши бодаи лаълат ќадри соѓари Љам чист, 

Нуќли бекарон аст он, косаи сафол аст ин... 

Бо яќин тавассул љў, озу кибру кин бигсил, 

Њишмати љалол аст он, лашкари шаѓол аст ин.  

Чун «Сафир» бо љамъе уфтода дар кўят, 

Сўйи нотавонон бин, дилбаро, чї њол аст ин [11, 358]. 

 

 Чунон ки мебинем, дар њар як байти ин ѓазал ташбењ мављуд аст ва 

асосан њамин санъат боиси офариниши маънињои тоза ва тасвирњои дилчасп 

дар ин шеър гаштааст. Баъзан дар як байт ду - се ташбењ дида мешавад ва 

шоир барои ташбењшаванда ду ё се ташбењкунанда меорад, ки инро мо ќариб 

дар њамаи байтњои ѓазал мушоњида мекунем. Дар баробари ташбењ санъати 

таљоњули ориф, тавсифу истиора низ дар ин ѓазал фаровон истифода 

шудаанд. 

Тавре ки мушоњида намудем, Мисраъ њамчун шоири боистеъдод аз 

анъаноти  суннатии  тасвири   гузаштагон  истифода намуда, дар доираи он 

талабот суханофаринї кардааст ва дар ашъораш ташбењњои наву тоза эљод 

намудааст.  

Яке аз рукнњои асосии ташбењ  адоти ташбењ номида мешавад. Ба ќавли 

адабиётшинос Х. Шарифов “Ба вазифаи ёридињандаи ташбењ-адоти ташбењ ин 

калима, таркибњо ва пасояндњо чун, њамчун, мисли, монанди, монанди он ки, 

чунки, гўё, гўї, пиндорї, гуфтї, феъли мондан, моно, осо,  -сон,-ваш, -вор, 

барин ва ѓайра истифода мешаванд» [141, 248]. Адот калимањои ёрирасони 

ташбењ буда, дар шеър хеле серистеъмол аст. Масалан, дар ин байти ѓазали 

Мисраъ «чун» ба сифати адоти ташбењ истифода шудааст: 

 

Хунук чун бод то кай њарзагарди хирмани мардум, 

Шараросо ба сахтї соз љойи гарм пинњон, бењ [11, 414]. 

Ё дар байти дигар «гўї» ба вазифаи адоти ташбењ омадааст: 
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Ба ин сомони хиљлат шуд хаёлаш он чунон равшан, 

Ки гўї партави шамъ аст дар фонуси об имшаб [11, 47]. 

 

  Дар ѓазалиёти Мисраъ ёридињандаи ташбењ -њамчу, чу, чун, ончунон, 

чунин, бештар ба назар мерасанд. Дар шеър адоти ташбењ метавонад, ки 

мављуд бошад ё истифода нашавад. Агар дар ташбењ адоти ташбењ мављуд 

бошад ва монандии чизеро ба чизи дигар бе ќайду шарњ ифода кунад, онро 

ташбењи мурсал ё сарењ меноманд. Мисли: 

 

Аз давлати побўсии ту мунтазиронат 

Умрест чу наќши ќадам афтода ба роње [11,73]. 

Ва: 

Чун гиребон дигаре бигрифта дар оѓўш танг, 

Њамчу доман ташнаи бўсидани пойи ту ман [11,247]. 

 

Ташбењ гоње бе ёридињандаи ташбењ меояд ва монанд кардани чизе 

ба чизи дигар бо шарту шароит сурат мегирад. Чунончи, дар ин байтњои 

Мисраъ њамин навъи ташбењ мушоњида машаванд: 

 

Тарки бехудї бигзин, роњи огањї паймо, 

Бодаи њаром аст ин, шарбати њалол аст он [11, 247]. 

      Ва: 

Орази туро бо хат њар ки дид мегўяд, 

Дашти лолазор аст ин, галлаи ѓизол аст он [11, 247]. 

 

Бояд ќайд кард, ки ташбењ њама ваќт ду тарафи ќиёс дорад ва ин ду 

тарафи ќиёсшавандаро монанд ё монанда номидаанд. Барои пайвастани онњо 

воситањое истифода мегарданд, ки онњоро ваљњи монандї ва адоти ташбењ 

меноманд. Ба ифодаи дигар, ин њамон сифати муштараки ду чизи 

ќиёсшаванда, яъне асоси ташбењ аст ва он хосияти сифату њолатњо буда, 
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махсусияти барангехтани завќи хонандаро доранд, инчунин ифодакунандаи 

хубї, зебоии њусн, ранг, миќдор ва амсоли ин мебошанд. 

Аз мутолиаи ѓазалиёти Мисраъ метавон хулоса кард, ки ќариб њама 

навъњои ташбењ - мутлаќ, машрут, киноя, тасвия, акс, измор, тафзил дар 

шеъри шоир ба назар мерасанд.Ташбењ дар ѓазалиёти Мисраъ њамчун 

воситаи муњимми образофарї, василаи баёни аќидаву таъминкунандаи 

бадеияти ѓазалњои шоир хизмат кардааст. Ташбењњои офаридаи Мисраъ 

мањсули тахайюли шоир буда, аз њаёти воќеї, замони зиндагии пуршўру шарри 

охири асри XIX ва аввали асри XX дар Бадахшон сарчашма мегирад. 

Ташбењоти корбурдшуда барои ифодаи аз барги гул нозуктар будани чењраи 

зебои мањбуба ва ќомати чун сарв боло доштани он истифода шудаанд. 

          Азбаски ба баъзе аз намунањои навъњои ташбењ дар ѓазалиёти Мисраъ 

ошно гардидем, бинобар ин, тафсили иловагиро дар ин бора зарур надонистем. 

Танњо бояд таъкид кард, ки Мисраъ дар ташбењсозї тарзу услуби хоси худро 

дорад ва ин дар тасвири образи ошиќ ва мањбуба намудор шудааст.Омўзиши 

девони ѓазалиёти Мисраъ нишон медињад, ки корбурди саноеъи адабї 

муњимтарин хусусияти услубии шоир буда, тавассути ин метавон ба сабки хоси 

ў назар афканд. 

            Аз андешањои дар боло баёнгардида маълум мешавад, Мисраъ барои 

амиќу равшан ифода намудани образи бадеии маъшуќа, аз љумла образи шахси 

ошиќ, дар лутфи сухан ва љилои каломи бадеї мумтозињо карда, дар ин бобат 

сабку тариќи худро ба вуљуд оварда, ташбењњои зебову шево ва дилписандро ба 

кор бурдааст. 

Истиора. Маънои луѓавии истиора гаравгон гирифтан аст. Ањли 

балоѓати Шарќ (Арабу Аљам) истиораро як навъи маљоз медонанд ва зикр 

кардаанд, ки он ба ташбењ наздик аст [141, с.101-102]. Арасту истиораро 

кўтоњшудаи ташбењ гуфтааст ва аксари муњаќќиќони русу аврупої њамин 

фикрро тасдиќ кардаанд.  

Агарчи наќши маљоз дар сохтмони истиора бориз мебошад, дар шеъри 

форсї, махсусан ѓазал истиорањо бештар фишурдаи ташбењотанд. Яъне, 
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ташбењоти маъмулї ба сабаби касрати истеъмол ихтисор шуда, љои худро ба 

истиора додаанд.  

Дар баъзе ѓазалњои Мисраъ гоње санъати асосї истиора аст, ки бештар 

љанбаи ташбењї дошта, дар риояи таносуби калом наќши муассир дорад. 

Масалан, дар матлаи ѓазали зер калима ва иборањои «ораз», «ѓунча», 

«наргиси шањло» истиора мебошанд. Калимаҳои мисраи аввали байт истиора 

аз чењра, даҳон ва ибораи «наргиси шањло» истиора аз чашми ёр мебошанд: 

 

Оразаш  бењ, ѓунчааш бењ, наргиси шањлош бењ, 

Ѓамзааш бењ , љилвааш бењ, ќомати яктош бењ [11, 375]. 

 

Дар байти дигар калимаи «наргис» истиора аз чашм аст, ки дар 

баробари он шоир санъати тавсифро ба корбурда, сифати мастро барои 

чашм афзудааст: 

 

Шањиди тири мижгонам, њалоки теѓи абрўят, 

Асири наргиси мастам, хароби холи гесўят [11, 80]. 

 

 Дар шеъри Мисраъ истиорањои зиёди маъмулї ва ѓайримаъмулї чун 

«сарв», «гул», «лаъл», «шӯх», «моњ» ва ғайра ба кор рафтаанд, ки гувоҳи 

њунари шоир дар тасвир мебошад. 

Тавсиф. Ба ќавли адабиётшинос Б. Маќсудов «санъати тавсиф аз 

аввалин, содатарин ва анъанавитарин тариќи гўиш дар шеъри форсї -тољикї 

аст» [81, 150].  

Ба мавќеи санъати тавсиф дар шеър ќисме аз адабиётшиносони муосир низ 

таваљљуњ зоњир кардаанд [98,с, 48; 141, с. 82]. 

Дар њаќиќат, тавсиф ибтидои маърифати зебоишинохтї ба њисоб рафта, 

зинаи аввали тасвирњои хаёлї њисоб меёбад. Тасвири инсон ё ашё дар аввал 

аз мушоњидаи њиссии онњо замина гирифта, тавассути ќиёс бо дигар шайъ ба 

эњсосоти дарунї таъсиргузорї менамояд.  
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Абдуллоњи Мисраъ  таљрибаи эљодии адибони гузаштаро омўхта, дар ин 

замина дар тасвири образњои шеърї гоње ба навоварї даст задааст. Тавре ки 

ќаблан баён доштем, баъзе тасвирњо дар шеър бисёр такрор мешаванд ва як 

навъ ќолаби тайёре њастанд, ки шоирон аз он дар сохтмони шеъри худ 

истифода мекунанд. Вале гоње ин маводи тайёр вобаста ба мавќеи 

истифодааш, њамчун тасвири тоза ба назар мерасад ва ин амал ба њунару 

мањорати шоир вобаста аст, ки баъзан њунари баланд нишон медињанд. Дар 

шеъри Мисраъ њам гоње чунин њунармандї ба назар мерасад. Масалан: 

Сифати «ришта» барои «љон» то андозае нав аст: 

 

Риштаи љон комил аз тори муњаббат мешавад, 

Тор бо ин наѓмаву соз аз дутор омад бурун [11, 364]. 

 

 Дар девони Мисраъ бо ѓазалњои зиёде вомехўрем, ки асосан бо ёрии 

санъати тавсиф сохта шудаанд ва асоси тасвиру баёни маъниҳои бикрро 

тавсиф ташкил мекунад. Чунончи, дар ин ғазал:  

 

То ба азми ќатли ман он шањсавор омад бурун, 

Љон ба истиќболи нозаш аз канор омад бурун. 

 Пеши чашмаш бо зару симе, ки зери хок буд, 

 Љом бар каф наргис аз бањри нисор омад бурун... 

Сабза пояндозу гул фаррошу наргис косадор, 

 Гў ба сайри боѓ он рашки бањор омад бурун. 

Рафт бешак аз љавори рањмати Яздон бадар, 

 Њар кї, Мисраъ, бе зарурат аз Бухор омад бурун [11, 363]. 

 

 Њарчанде ки ќисме аз тавсифҳои шоир маъмулиянд, вале дар ин ғазал, 

ки саропо бо тавсиф сохта шудааст, то ҳадде навї ба назар мерасад. 

Тозакорињои  шоир дар он эњсос мешаванд, ки Мисраъ тавсифро дар мавқеи 
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худ ба кор бурда, гоҳе дар як байт то ду се тавсиф корбурд намудааст, ки 

бисёр нодир аст. 

Тавре ки маълум аст, шеъри лирикї асосан бидуни тавсиф эљод шуда 

наметавонад ва ѓазал низ њамчун яке аз шаклњои жанри лирикї, нозуктарин 

эњсосоти ошиќонаи шоирро алоќамандона ба дигар масъалањо ифода менамояд, 

ки мањз тавассутитавсиф баён мегардад. Аз ин маълум мегардад, ки тавсиф 

инъикоси сифати предметро ќувват бахшида,ба ин сифат таваљљуњи бештар 

сохтани хонандаро таъмин месозад.Чунончи дар ин ѓазал: 

 

Пойбасти кокули марѓуладорат кист, нест? 

Њалќабаргўши хати анбаршиорат кист, нест? 

Њар кї сар тобад зи фармони ту, аз гардан људост, 

Бандаи лаъли лаби гавњарнисорат кист, нест?... 

Шамъ дар мањфил нигоњ афрўхт, наргис дар чаман, 

Аз чаман то анљуман дар интизорат кист, нест? 

Шарми аљзам об карду нокасињоям гудохт,  

В-арна хоки даргањи аршифтихорам кист, нест...? 

Хештанро лоиќи мадњат намебинад Сафир,  

В-арна, дар васфи љаноби бовиќорат кист, нест? [11, 65]. 

 

Мисраъ ба воситаи тавсиф симо ё образ меофарад ва ба ин восита 

муносибати худро бо он ифода менамояд. Метавон гуфт, ки вожањои «нигоњ 

афрухтани шамъ дар мањфил,  наргис дар чаман», «об гардидани аљз аз 

шарм» ва дигарњо дар байтњои боло тавсифњоеанд, ки  ба хотири ифодаи 

изтироби ошиќ аз њаљру фироќи маъшуќа истифода шуда, њамчун унсури 

созандаи шеър корбурд гардида, тавассути он шоир фикри худро ба таври 

бадеї ва љаззоб баён кардааст. 

Мисраъ дар ѓазалњояш барои барљаставу мушаххас инъикос намудани се 

образи асосї - маъшуќа, ошиќ ва раќиб тавсифњои гуногунро ба кор 

бурда,махсусияти онњоро ба таври хоси худаш нишон додааст. Ёр аз нигоњи 
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шоир мисли «моњ», «моњи таѓофул», «шањрёр», «шањсавор», «сарви хушрафтор», 

«сарви ноз», «бедодгар», «сайёди маст», «абрўкамон», «андалеби гулшани 

љурм», «сарви озод», «нозанин», «парї», «сарви гулпироњан» тасвир ёфтааст. 

Тавсифњое, ки шоир барои ифодаи њолату рўњияи ошиќро акс намудан 

корбаст намудааст, ба мисли «тифли найсавор», «ашки шашќатор», «мискини 

хоксор», «шањиди тири мижгон», «асири наргиси маст», «ятими дар», «муќими 

кишвари ѓам» ва монандиин хеле фаровон истифода гардидаанд. Бояд ќайд 

кард, ки тавсифоти шеъри Мисраъ аз диди сохт содаанд ва  чунин тавсифот 

дар осори классикї ва сурудањои муосирон ба таври васеъ мавриди истифода 

ќарор доранд. Чунончи дар байтњои зер: 

 

Муддао сайди ду олам бувадат, ѓамза намо,  

Пеши чашми сияњат кист, ки ќурбон нашавад? [11, 155]. 

    *** 

Бар дили мактуби мо хома чї тањрир кард, 

То ба дили сахти ёр ин њама таъсир кард [11, 159]. 

    *** 

Бар лаби љўе, ки сарви нози ман истодааст,  

Медавад дар пойбўси ў чу мўри ланг об [11, 53].  

 

Њамин тариќ, мо аз баёни муфассали хусусиятњои тавсиф дар шеъри 

Мисраъ сарфи назар намуда, метавонем хулоса намоем, ки мањз тавассути 

тавсиф бењтарин сифатњои ошиќу маъшуќ ва дигарон ифода шуда, каломи 

шоир обдору муассир баён гардидааст.  

Тансиќи сифот.Дар ин тавсифњо ва тавсифњои зиёди дигари шоир 

сифатњои мањбуба чида шуда, такрор омадаанд, ки онро сифатчинї ё ба 

андешаи Шамси Ќайси Розї  тансиќи сифот меноманд: «Тансиќи сифот он аст, 

ки шоир чанд васфи мухталиф бар пайи якдигар дорад ва як чизро чанд сифат 

кунад» [39, 386].  
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Шафеии Кадканї менависад, ки «Тансиќи сифот чандин сифатро дар 

назме (тартибе) хос пушти сари њам биёваранд ва пайдост, ки чунин назме 

худ бархурдор аз навъе мусиќии маънавист» [77, 312]. Дар китобњои бадеии 

гузашта чида шуда омадани сифат (тансиќи сифот) аз љумлаи санъат ва 

њунари бадеї шинохта шудааст. Имрўз низ ин ќисмати тавсиф дар 

адабиётшиносии тољику форс маъмул аст. Тансиќи сифотро дар баъзе 

китобњои шеършиносї аз саноеи маънавї ва дар баъзе китобњо аз љумлаи 

саноеи лафзї зикр кардаанд [77,  86]. Ин санъат, илова бар он ки сифати 

умдаи шайъ ё образи шеъриро мураттаб ва муназзам зикр мекунад ва аз 

лињози муассирию зебоишиносї мумтоз аст, инчунин як навъ мусиќии 

маънавии шеър (ё байт)-ро ба вуљуд меорад. Дар шеъри Мисраъ ин санъат 

зиёд ба кор рафтааст. Чунончи: 

 

Нозукбадани лоларухи фитнанигоње, 

Зарринкулањи  сарвќади љилвапаноње, 

Олигуњари лабшакари мўймиёне, 

Зомузаќани писталаби чашмсиёње, 

Мањпайкари  хуршедваши зуњраљабине, 

Гулпирањани  симтани  тукмакулоње, 

Ташриф пайи пурсиши девона аљаб нест, 

Тафтиши гадое набувад айб зи шоње. 

Аз давлати побўсии ту мунтазиронат 

Умрест чу наќши ќадам афтода ба роње... 

Мисраъ ѓараз изњори расоист, вагарна, 

Донам, ки сафири ту наярзад пари коње [11, 397]. 

 

Тавре ки дида мешавад, Мисраъ дар истифодаи тавсиф ва тансиќи сифот 

мањорати баланд дошта, дар баробари тасвирњои зебо ба оњангнокӣ ва 

мусиқавияти шеъри худ низ диққати махсус додааст. Аз гуфтањои фавќ аён 

мегардад, ки Мисраъ тавассути корбурди тавсиф дар нишон додани симои 
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мањбуба, дараљаи њусн ва рафтору муносибати ў бо ошиќ, инчунин мафтунии 

ошиќ ба ў таассуроту изтироби худро образнок нишон дода тавонистааст.  

Тазоду мутобиќа. Маънои таззодба якдигар зид будан ва маънои 

мутобиќа бо њам баробар, мутобиќ кардани ду чиз аст. Аз пуртаъсиртарин 

воситањои тасвироти бадеї ин муќобил гузоштани ду фикр бо њам аст. Як 

хусусияти муњимми ин санъат он аст, ки бо омадани ду ва ё зиёда вожањои 

зидмаъно навъе таносуб дар калом ба вуљуд меояд. Аз њамин сабаб аст, ки 

донишмандони асримиёнагї гоње тазоду мутобиќаро ба муроотунназир 

мансуб донистаанд [39,  307]. 

Дар шеъри Мисраъ ин навъи санъат фаровон истифода шудааст, ки 

бештар тасвиру таркибҳои маъмулӣ мебошанд. Масалан: 

 

Ба пирї хаёли љавонї нашояд,  

Гули чиллагї эътиборе надорад [11, 207].  

    *** 

Сардгун нест нармхў, аxаб аст, 

Оби ин чашмаро ба дандон бањс [11, 113]. 

    *** 

Љавоби талх аз он лаъли лаби ширин бад-он монад, 

Ки дар ќуланљ шањду њанзал омезад ба доруе [11, 393]. 

 

Дар мисраи якуми байти аввал ду давраи умри инсон «пирї» ва 

«љавонї» бо њам зид гузошта шуда, шоир таъкид медорад, ки шахси солор 

бояд ботаамул бошад ва хаёли љавониро аз сар дур кунад. Дар байти дувум 

калимањои «сардгун», «нармхў» ва дар байти сеюм калимањои «талх» ва 

«ширин» бо њам муќобиланд, ки тариќи санъати тазод корбурд шудаанд.  

Таљоњули ориф. Яке аз санъати маънавї таљоњули ориф аст, ки дар он 

шоир моњияти масъаларо медонад, вале фикри худро ба воситаи савол баён 

мекунад ва ин гуна суол љавоб талаб намекунад, зеро дар он тасдиќи фикр аст 

[87,156]. Оњанги суоли додашуда дар ин навъи санъат нарму мулоим буда, 
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масъаларо ќатъї ба миён намегузорад. Бинобар он ки ин гуна суолњо 

таљоњулона мебошанд, яъне шоир худро ба нодонї зада суол медињад ва дар 

айни њол худи суол љавоб мешавад, ин гуна санъатро дар илми бадеъ 

«таљоњули ориф» меноманд [67,83]. 

Дар ѓазалиёти Мисраъ ин навъи санъат хеле зиёд мавриди истифодаи 

шоир ќарор гирифтааст. Чунончи: 

 

Бар кишвари дил аз ѓамат ин турктоз чист? 

Љаври тазаллум ин њама, эй сарфароз, чист? 

Не оташам, на обу гилу шамъи анљуман,  

Аз ман надонам ин ќадарат эњтироз чист? 

Аз њусн вокаши ин њамагї нангу эътибор,  

Ќањру итоб бо манат, эй сарвиноз чист?...  

 

Ваќт аз саводи нолаи Мисраъ сиёњ кард,  

Варна, миёни мову ту, гў, имтиёз чист? [11,83]. 

Ирсоли масал. Яке аз санъатњое, ки бештар дар шеъри сабки њиндї 

истифода мешавад,  санъати ирсоли масал аст ва яке аз вижагиҳои хоси сабки 

ҳиндӣ ҳам ба кор бурдани масал, ё худ ирсоли масал мебошад. Дар китоби 

«Ал-муъљам»-и Шамси Ќайси Розї доир ба санъатњои зиёди бадеї, аз љумла, 

ирсоли масал таваќќуф карда, барои таќвияти фикраш мисолњои фаровонеро 

аз эљодиёти шоирони гузаштаву муосири худ зикр менамояд ва мегўяд: 

«Ирсол фиристодан аст. Масал ривоятест, ки дар байни умум вирди забон 

гаштааст ва шоир барои таќвии даъвои худ аз зиндагӣ мисоле меорад» [39, 

384]. 

 Адабиётшиноси тољик Худої Шарифов дар хусуси санъати ирсоли 

масал дар сабки њиндї чунин нигоштааст: «Маъмулан дар шеъри сабки 

њиндї мисраи дувуми байт мирсаи якумро шарњ медињад. Мисраи якум 

тасдиќоти зењнї буда, мисраи дувум дар шакли масале намоиши бадеии он 

аст» [141, 468].  
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Дар ѓазалиёти Мисраъ ирсоли масал ба таври фаровон мавриди 

истифода ќарор гирифта, ба ашъораш обуранги тоза бахшидааст. Чунончи, 

дар байтњои ѓазалњои зайл шоир санъати ирсоли масалро дар мисраъњои 

дувум истифода намуда, ба туфайли онњо фикреро тасдиќ, инкор ва ё дар 

њолати муњокима гузоштааст: 

 

Макун зинњор бо кас шиква аз чашми сафед ин љо, 

Ки доѓи пири Канъонро њамин кофур марњам шуд [11, 192]. 

    *** 

Уруљу рутбаву љоњ ихтиёрї нест Юсуфро, 

Зи Канъон то ба Миср овард силињои ихвонаш [11, 256]. 

 

Талмењ. Абдуллоњи Мисраъ дар истифодаву корбасти санъати талмењ 

низ мумтозињо дорад. Аз муҳаққиқони гузашта Ҳусайн Воизи Кошифӣ, 

Атоуллоњ Маҳмуди Ҳусайнӣ ва чанде дигар дар мавриди талмењ изњори 

андеша намудаанд, ки шарњи онњоро мо зарур намешуморем [18; 35].  

Аз 306 ғазали Мисраъ дар 109 ғазал санъати талмеҳ корбаст шудааст, ки 

аз ҷиҳати мавзўъ ва мундариҷа хеле гуногунанд. Онҳо ба мавзўъҳои 

ошиқонаи асотирӣ, таърихӣ, ҳадисҳои набавӣ, қиссаҳои ошиқонаи динӣ, 

саргузашти пайғамбарон, муъҷизаҳои Хизру ҳазрати Исо ва инчунин ба 

асотири исломӣ бахшида шудаанд. Ба ин васила шоир тавассути талмеҳ ба 

ғазалҳояш ҳодисаву воқеаҳоро ворид намуда, ѓазалњояшро дорои мундариља 

месозад. 

Дар бештари ғазалиёти Мисраъ талмеҳоте мавриди истифода қарор 

доранд, ки дар онњо шоир ишора ба қиссаи Ќайсару Доро, Лайлию Маҷнун, 

Фарҳоду Ширин, Рустаму Суњроб, Искандар, Хизр, Сулаймон, Мансур, Исо, 

Юсуф, Яъқуб ва ғайра мекунад. Масалан, дар байти зер барои нишон додани 

дарду ранљи муҳаббати шахси ошиқ ба маъшуқа аз қиссаи Лайливу Маҷнун 
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ёд намуда, иброз медорад, ки «шарори барќи њусни Лайлї аз њама навъи 

оташ сўзандатар аст ва холи нилии чењраи Лайлї аз доѓи дили Маҷнун аст: 

 

Њеч оташ нест сўзон аз шарори барќи њусн, 

Доѓи Маљнун холи нили чењраи Лайло шавад [11,172]. 

 

 Дар тасвири шоир мањбубаи ў ончунон зебост, ки дили њар бинандаро 

рабуда, метавонад њазорон ошиќи беќарор дошта бошад: 

 

Лайлї куљову ў, ки њазорон ба њар диёр  

Маљнуни зори дилшудаи беќарор дошт [11,27]. 

 

 Чанд байти дигари шоирро, ки ба ќиссаи Лайлию Маљнун иртибот 

дорад, барои мулоњиза пешнињод мекунем: 

 

Намонд гар зи падар молу милк Маљнунро, 

Бас аст доѓи дил аз чашми оњувон мерос [11,175]. 

Ва: 

Љигардоре намебинам, ки гарди роњи ў гардад, 

Ба љуз оњи дили Маљнуни  ѓамфарсуд савдояш [11, 261]. 

 

 Яке  аз хусусиятњои хоси истифодаи талмењ дар шеър он аст, ки тавассути он 

њиссиёту њаяљон, андешаву мулоњиза ба тасвир њамроњ мешавад. Њарчанд  ѓазал 

жанрест, ки  сюжет хоси он нест, вале истифодаи талмењ имкон медињад, ки ба 

ѓазал воќеа ё њодиса ворид гардад. Дар ин сурат байтњо метавонанд маънои 

комилеро ифода намоянд. Дар байтњои боло истифодаи талмењ ба ѓазалњои 

шоир њамин гуна маънои ѓоявї афзудааст. 

Аз ин намунањо аён мегардад, ки тавассути талмењ шоир ба вазъу рўњи 

замон ва хусусиятњои муњимтарини таърихию иљтимої низ ишора кардааст. 
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 Мо аз мутолиаи осори  ѓании Фирдавсї, Низомии Ганљавї ва Амир 

Хусрави Дењлавї дар бораи муњаббати софу беолоиш ва дар айни замон ишќи 

самимии Фарњод ба Ширин, ки на аз рўи њавас, балки тавассути зањмат ва 

њунари ў ибтидо гирифта буд ва оќибат бафољиа анљом пазируфтааст, огоњем. 

Тавре ки мебинем, Фарњод на танњо дар ошиќї поку устувор аст, инчунин ў 

донишманду њунарманд, ќавиирода, соњиби заковати баланд ва бо њарифи ишќ 

оштинопазир аст. 

Диќќати Мисраъро низ сифату хислатњои Фарњод ба худ кашида, њар 

ду нисбат ба зулм, беадолатии айём нафрат доранд, мехоњанд чораљўи дарди 

дардмандон бошанд. Сабаби асосии ба ин ќисса ишора кардани Мисраъ њам 

мањз дар њамин аст. Дар байтњои зер низ санъати талмењ бо маќсади ифодаи 

ишќи Фарњоду Ширин мувофиќ ба тасвир кашида шудааст: 

 

Фарњод зи андеша ба хун хуфт, ки њаргиз 

Ширин натавонад ба ту зад лофи таќобул [11, 37]. 

      Ва: 

Ишќро бо њусн рабте дар миён имрўз нест, 

Наќши Ширин пеш аз ин дар Бесутун Фарњод баст[11,100]. 

 

    Ё: 

Наќши Ширин рахна гар дар Бесутун афкандааст,  

Аз лаби лаъли ту оташ дар Бадахшон рехтанд [11, 192].  

    Дигар: 

Хусрав туро надид, ба Ширин асир шуд,  

Оташ ба љони Кўњкани дилфигор дошт [11, 84].  

    Ё худ: 

Куљо ѓаму дили сангину сабр, мумкин нест, 

Фиѓон зи тешаи Фарњод Бесутун накунад [11, 176]. 

    Ва: 

Назар бар њар чї кардам, сурати Ширин ба арз омад, 
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Намедонам кадом ойинтањамтан теша бар кон зад [11, 182]. 

 

 Дар  ѓазалњои Мисраъ як силсила талмењњое истифода шудааст, ки ба  

ќиссањои асотирию динї, саргузашти пайѓамбарон ишора мекунанд. Мисраъ  

низ њамчун шоири соњиби аќидаи тасаввуфї дар ашъораш ба чунин ќиссањо, аз  

љумла ќиссаи Юсуф, Яъќуб, Сулаймон, Айюб, Одам, инчунин таъбирњои Љоми 

Љам, оби њаёт ва ѓайра таваљљуњи бештар додааст, зеро дар олами ислом ва  

адабиёти диниву мазњабї ин ќиссањо маќоми  баланд доранд.  

 Дар таърихи адабиёти форсии тољикї адибони зиёде аз њадису устурањои 

динї иќтибос кардаанд. Ба андешаи Худої Шарифов, дар њаќиќат, «маънињои 

ќуръонї ва набавї дар зењну њуш ва ќалбњо чунон љой гирифтаанд, ки адибон 

онњоро дар муќобили њаводису њолати рўзгори худ, бидуни кашиши зењнї ё 

мушкилоте дар андеша, кор мефармоянд ва аз љониби ањли мутолиа чун 

њаќиќати бар забони шоир рафта пазируфта мешаванд» [138, 16]. Метавон 

хулоса кард, ки Мисраъ  низ тавассути талмењ ба истифода аз ќиссаи Юсуф 

ишора карда, онро дар муќобили њолати рўзгори худ менињад ва дарду њиљрон, 

шиддати ишќи худро ба саргузашти онњо муќобил мегузорад, ки бо маќсади 

баёну такмили маънињои ахлоќии шоир хизмат кардааст.  

 Дар байтњои зер Мисраъ ба ќиссаи Сулаймон ва ўро мењмон намудану 

њадис гуфтани мўр бо ў ба таври талмењ ишора кардааст: 

 

Лутфе намуд дасти Сулаймон, ба мўр гуфт: 

Бо ин адо магар ба заифон равиш шавад? [11, 188].  

   Ва: 

Поймоли њашами дарди туам, аз сари лутф, 

Эй Сулаймон, нафасе дида бад-ин мўр андоз [11, 250]. 

   Ё: 

Сулаймонњишматамро аз хазоин то чї кам гардад, 

Шавад мўре чу ман гар бањраманд аз хони эњсонаш [11, 256]. 

Дигар: 
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Сифла аз лутф мешавад густох, 

Мўр чун кард бо Сулаймон бањс [11, 113]. 

 

Дар байти аввал шоир тавассути талмењ ба њиммати Сулаймон ба мўр, ки 

дар хизмати Сулаймон, алайњиссалом, ќарор дошт, ишора менамояд ва 

таманно дорад, ки агар ба заифон низ чунин амал анљом меёфт, бењтар буд. Ё 

дар абёти дигар барои тањкими андешањо шоир аз санъати талмењ истифода 

бурда, ба ќиссаи Сулаймону њадиси мўр ишора кардааст, азбаски шарњу тафсири 

ин њадис дароз аст, мо аз тафсили он худдорї мекунем. Метавон хулоса кард, 

ки талмењот дар ѓазалиёти шоир вазифаи ахлоќї, маънавию адабиро то њадди 

имкон адо намудааст. 

Муаммо. Номи касе ё чизеро бо ишорањои пўшида ва рамзњои сарбаста 

баён кардан муаммост. Дар ин навъи санъат шоир хонандаро водор мекунад, 

ки бо зоњир кардани таваљљуњи махсус ва фаросати баланд номи 

пинњонкардашударо ёбад. «Муаммо дар луѓат сухани пўшида ва сарбастаро 

меноманд» [141, 272]. Ин санъати шеърї дар асри XIII дар адабиёти тољик 

пайдо шуда, дар асрњои баъд ташаккул ёфтааст. Рисолаи муаммои 

Абдурањмони Љомї намунаи чунин санъат аст. Шоир дар ин навъи санъат ба 

воситаи рамзу нишонањо, бозии њарфу садоњо ва бо ёрии тањаммули зењнї 

маќсади хешро баён месозад. Мисраъ низ дар ин навъи санъат ќувваозмої 

намуда, 61 муаммо эљод намудааст. Чунончи:  

 

Нўки хори ѓам ба пой ў халид, 

Пашшаи гардун ба доѓи дил расид [11, 501].  

 

Шоир дар мисраи аввали муаммои баёншуда баён медорад, ки агар 

њарфи аввали калимаи «ѓам», яъне њарфи «ѓ» ба пои «у» халад, ё пайваст 

шавад, њиљои «ѓу» њосил мешавад ва дар мисраи дувум пашшаи гардун, ки 

аломат буда, ба доѓи «дил», ки њарфи «лом» аст расид, номи шахс, яъне 

Ѓулом њосил мешавад. Њадафи шоир баёни номи Ѓулом аст, ки онро бо 
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санъати муаммо баён доштааст. Дар таркиби куллиёти шоир бо исмњои 

«Љомад», «Бурњонхон», «Њазрати Султон», «Њилол» ва дигарон низ 

муаммоњо таълиф шудааст. 

Моддаи таърих.Дар адабиёти форсу тољик шоирон тамоми воќеањои 

таърихї, таваллуду вафот, кандани љўю нањрњо, бино ёфтани мадрасаву 

масљидњо, таълифи китобњоро тавассути њуруфи алифбои арабї, ки барои њар 

њарф раќаме муайян карда шуда буд, баён медоштанд ва ин њамчун санъати 

шеърї моддаи таърих ном гирифт. Дар ибтидо шоирон моддаи таърихро 

ошкор бо шеър баён медоштанд, вале баъдтар ин санъат ташаккул ёфт. 

Мисраъ низ дар таркиби куллиёти девони хеш 12 моддаи таърих эљод 

намудааст, ки талаботи ин санъат дар онњо комилан риоя гардидааст. 

Чунончи: 

 

Зи фазли эзади он ќутби иршод 

Аљаб неку бинои тоза бинњод. 

Чу таьрихи бинояш љустам аз аќл, 

Бигуфт: Аз ќалъа, он сў Њазратобод [11, 507]. 

 

Моддаи таърих дар мисраи охир калимаи «Њазратобод» аст, ки агар 

раќами њамаи њарфњои онро љамъ кунем, 1315 њосил мешавад, ки соли њиљри 

ќамарї буда, ба соли 1898 мелодї баробар аст.  

Дар љойи дигар, ки дар таьрихи фавти яке аз бузургони ваќт эљод 

шудааст, чунин мегўяд: 

 

То рафт зи боѓи дањр он нексияр, 

 Он иззати  шоњи анљуму рашки ќамар, 

 Таърихи  вафоташ аз  хирад мељустам, 

 Ногоњ башорат бишуд аз  пайѓамбар [11, 510]. 
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Моддаи таърих дар мисраи охир калимаи «пайѓамбар» аст, ки агар 

раќами њамаи њарфњои онро љамъ кунем, 1254 њосил мешавад, ки соли њиљри 

ќамарї буда, ба соли 1838 мелодї баробар аст.  

Таљнис. Аз санъати таљнис бо мањорат ва эљодкорона истифода 

намудани Мисраъ  аз мухтассоти дигари њунари шоирии ўст. Дар рисолањои 

муњаќќиќони гузашта ва муосир дар бораи таљнис њамчун санъати лафзии бадеъ 

андешањои судманд баён шудааст [39,с. 271 -275; 67, с.137-142; 81, с. 129-38]. Мо 

ин маънињоро дар мисоли истифодаи таљнис дар ѓазалиёти Мисраъ ба куллї 

мушоњида намудем. Чунончи: 

 

Зи хотирам наравад то дами њаёт њаёт, 

Сазад, ки хоњам аз Эзад хати барот барот [11, 104]. 

 

Дар мисраи аввали байти боло калимаи «њаёт» ба ду маъно: аввал «њаёт» 

ба маънои зиндагї, сониян ишора ба маънои «њаёят», яъне «њаёи ту» 

омадааст. Дар мисраи дувуми байт калимаи «барот» аввал ба маънои 

«рањоинома» ва сониян ба маънои «барои ту» истифода шудааст, яъне шоир 

барои ў аз Эзад «рањоинома» хостааст, ки мазмун ва таносуби маънї  дар байт 

дуруст риоя шудааст. 

Дар байти зер  калимаи «пой» њамчун санъати таљнис маънињои 

гуногунро ифода намудааст:  

 

Чу наќши поям андар рањ зи по партофтї, рафтї,  

Кї ин зори зипоафтодаро аз хок баргирад? [11, 216].  

 

Дар  байти боло вожаи «пой» таљниси лафзист, ки ду бор дар мисраи аввал 

ва  як бор дар мисраи дувум омада, калимаи њамшакл аст, вале  маънињои 

гуногунро ифода намудааст.1. Изи пой. 2. Танњо гузоштан. 3.Ба маънои шахси 

ба мушкил дучоршуда, барљомонда омадааст.  
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Дар  ѓазалиёти Мисраъ бештар навъи таљниси том мавриди истифода 

ќарор гирифтааст.Аз андешањои фишурдаи мо пай бурдан душвор нест, ки 

Мисраъ дар корбасти моњиронаи санъати таљнис низ истеъдоди баланд зоњир 

намуда, ба ин васила андешањои рангини худро баён намудааст. Таљнисоти 

шоир касро ба олами андеша мебарад ва ба хонанда лаззати бадеї илќо 

мекунад. 

Баргардониш. Дар арўз ва илми бадеъ аввали байт садр, охири байт 

аљуз, охири мисраи аввал арўз, аввали мисраи дувум ибтидо ва миёнаи 

мисраъњо њашв ном дорад [67, 150]. Ин як навъи санъати лафзии бадеъ њисоб 

ёфта, арўзиён ва санъатшиносон онро санъати баргардониш номидаанд. Агар 

шоир калимаи дар садр зикрёфтаро боз гашта дар аљуз такрор намояд, онро 

рад-ус-садри алал - аљуз ном мебаранд ва агар шоир калимаи аљузи байти 

якумро дар садри байти дигар такрор намояд, он радд-ул-аљузи алас - садр 

ном мегирад. 

Мисраъ меъёри дар боло зикршударо дар ду ѓазали эљоднамудаи худ 

риоя намудааст. Дар шеъри зерини шоир бо пайванд кардани ќисмати як 

мисраъ ба мисраи дигар шеър такмил мешавад: 

 

     Афсарам Љамшедрову тарки тољи ќайсарам,  

                                              Тањсин набошад, гар бибахшад, 

 Дафтари таќвими порин мешуморад мисраам  

                                                     Гум кард дар девони њастї 

Наспарам хоки ќадамњоят ба мижгон, нокасам, 

                                           Гар љон ба истиќболи нозат [11, 343]. 

 

Ашъори фавќ ин тавр хонда мешавад, агар охири мисраи аввал дар 

аввали мисраи дувум ва аввали мисраи аввал дар охири мисраи дувум зам 

карда шавад, яъне рад-ус-садри ала-л - аљуз  ва радд-ул-аљузи алас – садр, 

шеър такмил мегардад: 

 

Афсарам Љамшедрову тарки тољи ќайсарам, 
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Ќайсарам тањсин набошад, гар бибахшад афсарам. 

Дафтари таќвими порин мешуморад мисраам, 

Мисраам гум кард дар девони њастї дафтарам. 

Наспарам хоки ќадамњоят ба мижгон, нокасам, 

Нокасам,  гар љон ба истиќболи нозат наспарам [11, 343]. 

 

Устод С. Айнї дар ќисми дувуми «Намунаи адабиёти тољик» доир ба 

Парии Њисорї ва осори ў маълумот дода, ѓазалеро бо матлаъи «Боварам н-

ояд, ки имшаб ёр ояд дар барам,-Дар барам ояд, бубинам, то биёяд боварам»  

ба њайси намуна оварда, менависад, ки «Дар санъати тарду акси аввалу охири 

ду мисраъ»   эљод шудааст [4,14].  

Чунин навъи санъатро Мисраъ дар ашъораш, аз љумла дар ду ѓазалаш 

мавриди корбурд ќарор додааст. Чунончи дар ѓазали зерини шоир, ки дар 

таттабуъи Парї эљод шудааст, чунин менависад: 

 

Боварам н-ояд, ки њаргиз ёр  ояд дар барам, 

Дар барам ояд, бубинам, то  биёяд боварам. 

Соѓарам аз акси  рўи  ёр дорад мављи май, 

Мављи май љўши таљалло мезанад аз соѓарам. 

Пайкарам  аз захми шамшери ту дорад обрў, 

Обрў то субњи мањшар кам мабод аз  пайкарам... 

Бар сарам пайке, ки мондї то ќиёмат, эй парї, 

Эй парї,   аз наќши поят  тољи шоњї бар сарам.                                          

Камтарам донад парї аз зарра Мисраъ месазад, 

Месазад гўям, ки ман аз камтари ў камтарам [11, 344]. 

 

Аз шиносої ба корбурди санъатњои бадеї дар ашъори Мисраъ маълум 

мегардад, ки шоир табъи латиф дошта, бо тахайюлоти рангини хеш ба калом 

њусни тоза афзудааст. Ќариб њамаи навъњои санъатњои бадеї – маънавї ва 
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лафзї дар ѓазалиёти шоир мавриди истифода ќарор гирифта, ба ин васила 

шоир ѓазалњои латифу муассир офаридааст. 
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ХУЛОСА 

 

Тањќиќи њаёти иљтимої, сиёсї, фарњангї ва адабии асри XIX ва нимаи 

аввали асри XX, махсусан хусусиятњои   бадеии осори Абдуллоњи Мисраъ моро 

ба чунин хулоса овард: 

1. Абдуллоњи    Мисраъ шоири асри XIX ва ибтидои асри XX тољик 

буда,  дар мавзеи Роѓи Бадахшони Афѓонистон таваллуд ва камол ёфтааст ва 

аз худ мероси адабии арзишманде боќї гузоштааст. Мутаассифона, ин осори 

пурарзиши адабї то њол њаматарафа мавриди тањќиќ  ќарор нагирифтааст. 

Мероси адабии шоир на танњо аз назари муњаќќиќон дур мондааст, балки то 

имрўз дастраси оммаи васеи адабиётдўстон низ нагаштааст. 

2. Аз мероси адабии Мисраъ ба љуз се намунаи ѓазалњои шоир, ки 

тавассути муњаќќиќон А. Абибов ва И. Икромов дар маќолањои алоњида 

нашр гардидаанд, дигар чизе дастраси хонандаи имрўзи тољик нест. 

Муаллифони номбурда ва чанд нафари дигар намунаи ѓазалњои шоирро дар 

маќолањо мувофиќи салоњдиди хеш мавриди истифода ќарор додаанд, ки дар 

шинохти маќоми Мисраъ дар адабиёти форсии тољикї кофї нест.  

3.Мисраъ шоири соњибдевон аст ва онро худаш мураттаб намуда ва 

нусхаи дувуми он ҳам аз ҷониби котибе истинсох шудааст. Девони мазкур 

бори аввал соли 1332 ҳ.қ. (1914) дар Деҳлӣ тавассути Мавлоно Тоҷуддини 

Садрӣ ва бори ба кӯшиши Камолуддини Ғабро соли 2007 мелодї нашр 

шудааст. 

4.Тавре ки аз тањќиќот бармеояд, «Куллиёти девони Мисраъ» аз анвои 

гуногуни шеър, чун ғазалу қасида, мусаммат, муаммо, таърих, рубоию қитъа 

ва руқъаот иборат аст ва теъдоди умумии байтњои он дар асоси нусхаи 

куллиёти шоир, ки дастраси мост,  4654 байтро дар бар мегирад.  

5.Бори нахуст дар натиљаи тањќиќ аз љињати таркиб, мавзўъ ва 

мундариљаву ѓоя муайян гардид, ки ѓазал дар осори Мисраъ маќоми асосї 

дорад. Мисраъ дар ѓазалиёти худ мавзўъ, шаклу таркиби суннатњои адабиёти 

форсии тољикиро эљодкорона идома додааст.  
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6. Яке аз унсурњои асосии шаклсози ѓазалњои Мисраъ зикри тахаллус 

дар маќтаъ мебошад. Тањлили ашъори ў нишон медињад, ки аз маљмўи 306 

ѓазали шоир дар њамаи ѓазалњо зикри тахаллус мушоњида шудаанд. Метавон 

гуфт, ки дар ѓазалњои Мисраъ тахаллус љойи устувор дорад.  

7. Аз рўйи мушоњидаи мо аз 25 навъи ќофияи пурбањое, ки муайян 

кардаанд, 13 навъи он дар ѓазалњои Мисраъ ба кор рафтаанд. Дар ашъори 

шоир аз 93 ѓазале, ки бо ќофия анљом пазируфтаанд, танњо 29 ѓазал дар навъи 

ќофияи муќайяди муљаррад эљод шудааст, 64 ѓазали дигари Мисраъ дар 

навъи ќофияи мутлаќ эљод шудаанд. Мисраъ дар ќофияву радифсозї тозагўие 

накарда бошад њам, ќофияву радифњои дар шеър истифодабурдааш дар 

доираи талаботи ќофияву радифсозии анъанавии шеъри форсии тољикї буда, 

хеле устувору муносиб ва зебоянд, дар онњо таносуби сухан хеле ќавї буда, 

вањдати шаклу мазмун комилан риоя шудаанд. 

8. Дар диссертатсия бори нахуст вазни ѓазалиёти Мисраъ мавриди пажўњиш 

ќарор дода шуда, муайян гардид, ки дар ѓазалњои ў фаръњои гуногуни 

бањрњои  рамалу њазаљ маќоми асосї доранд. Теъдоди умумии ѓазалњое, ки 

дар фаръњои гуногуни бањри њазаљ гуфта шудаанд, 108 ададро ташкил 

медињад. Ѓазалњое, ки дар фаръњои гуногуни бањри рамал эљод шудаанд, 115 

адад мебошанд. Истифодаи авзони дигар аз ќабили раљаз, муљтас, музореъ, 

хафиф, комил, мутаќориб ва мунсарењ аз як то 35 ададро ташкил менамояд.  

9. Мисраъ њарчанд дар пайравї ва сабку услуби Бедил ѓазал эљод 

кардааст, шеъри тарзро на душворфањму мушкилписанд, балки дархўри 

зењни хонанда эљод намуда, аз таъбиру зарбулмасалу маќолњои халќї ба 

таври фаровон истифода намудааст. Њарчанд баъзан дар баёни афкор аз 

рамзу истиорањои шоирона истифода намудааст, ба фањму дарки хонандаи 

имрўз наздик аст. Мавзўъњои ашъори шоирро мавзўъњои умумиву суннатии 

адабиёти форсии тољикї, аз ќабили ишќ, тасвири табиат, мазаммати 

мушкилоти рўзгори номусоид, панду андарз, диниву фалсафї, тасаввуф, 

ирфон ва монанди инњо ташкил медињад.  

10.Мисраъ кўшиш намудааст, ки эљодиёти худро аз љињати шаклу 

услуби бадеї ба забони гуфтугўї ва эљодиёти шифоњии халќ наздик созад. Ў 
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аз калимаву иборањо, таркибу таъбирњо, зарбулмасалу маќол ва дигар 

унсурњои адабиёти шифоњї фаровон истифода бурдааст, ки боиси 

дилписандии ашъори шоир гардидаанд. Истифодаи зарбулмасалу маќол, 

таъбиру мафњумњои рехтаи мардумї ва иборањои шоиронаи оммавї ба 

дилнишинї ва гўшнавозии ашъори шоир мусоидат намуда, сабабгори то имрўз 

аз забони хурду калон садо додани онњо гаштааст. Љанбаи муњимме, ки 

шоирро дар ќатори шоирони намоёни ин ањд мегузорад,  оњангњои иљтимоии 

ашъори ўст. 

Њамин тавр, Абдуллоњи Мисраъ аз шоирони намоёни замони худ буда, 

дар таърихи адабиёти тољики асри XIX ва ибтидои асри XX маќоми 

шоистаро ишѓол менамояд. Ашъори боќимондаи ў гувоњи ин иддиост. 
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