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Хонандаи гиромӣ! Китобе, ки дар даст доред, маҷмӯаи 

мақолаҳои олимони тоҷик роҷеъ ба ашъори яке аз 
барҷастатарин симоҳои ғазалсарои адабиёти тоҷикӣ- форсӣ 
Камоли Хуҷандӣ аст. Мақолоти дар он гирдовардашуда, 
бархе аз ҷанбаҳои ҳаёт ва эчодиёти  ин шоири нотакрорро 
равшан менамояд. Муаллифон кӯшидаанд, дар дастранҷи худ 
диду муносибаташонро роҷеъ ба ашъори ноби Камол муайяну 
муқаррар созанд. Маводи маҷмуа ба се бахш ҷудо карда 
шудааст. Бахши аввал назари нахустмуҳаққикони  нақди 

адабии муосири тоҷикро  нисбат ба эҷоди шоир равшан 
менамояд. Бахши дуюм фарогири андешаҳои чанд нафар 
муққиқи имрӯзаи тоҷик дар Тоҷикистону Узбекистон аст. 
Бахши сеюм аз намунаи чакидаҳои шоирони муосири тоҷик 
роҷеъ ба Камоли Хуҷандӣ фароҳам омадааст. 
  Китоб барои коршиносон ва доираи васеи хонандагон  
метавонад маводи ҷолиб бидиҳад.   
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ПЕШГУФТОР 
 

 Ҳафтсад сол мешавад, ки дурахши ашъори Шайх Камоли 
Хуҷандӣ гавҳариёни суханрову рамзкушоёни маонии бадеиро 

беш аз пеш ба изтироб меовараду асрори ин сеҳри мубин ба 
паҳно мекашад, вале ҳамоно бари он домони тасвир бо лутфи 
сухани шоир чун пироҳане монда бар батни ғазалиёти мусаввир. 

Гӯиё дурдонаҳои сирандудаи шеъри ин шоири аз Сир дурафтода 
барои дуродури замон сир мекушоянд, зеро ӯ «ба нутқ аз шакар 
сабақ» бурдаасту офаридаҳояш «ба тӯтии табъаш суханварӣ 
омӯхтааст». Дигар буда ҳам наметавонад, чун ҳамон «тӯтии 
табъи Камол» аз васфи ёр  «дар сухан дурри хушоб» 
фишонидааст, ки зеҳни шайдои каломи бадеъро бо лутфу 

равонӣ аз оби ҳаёт  шодоб мегардонад ва хонанда девони ӯро 
варақ зада мегӯяд: 

Аҳсант, Камол, ин на ғазал, оби ҳаёт аст,  
Имрӯз бад-ин лутфу равонӣ сухани кист? 

Дар ҷойи дигар пайғамбарона мегӯяд: 
Олам сухани Камол бигрифт,  
Имрӯз ҷуз ин сухан сухан нест.  

 Аз ҳамон замон олам бо қабои ғазали ин булбули 
хушилҳон музайян аст ва на танҳо имрӯз, балки кайҳост, ки  
ҳама ҷо сухан аз сухани Камол аст. Қобили қайд ва сипоси 
бепоён аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат,  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
ҳидояту раҳнамунӣ карданд то 675-солагии ин шоири камтарин 
ба таври бояд ҷашн гирифта шавад. Пас аз он маҳз бо 
ғамхориву пайкори мушаххаси эшон  «як каф» хоки турбати 

шоир пас аз асрҳо аз Табрез ба зодгоҳаш-Хуҷанд оварда шуд ва 
басо рамзист, ки хоки Табрез бо хоки Хуҷанд даромехт. Дар 
натиҷа замини Хуҷанд бо замини Табрезу Шероз баробар 
гардиду руҳи поки шоирро шод кард, зеро шоир дар вақташ бо 
ормон гуфта буд:    
   «Хоки  Хуҷанд, ки зи Шероз кам ниҳанд,  

    Омад ба рӯзгори ту обе ба рӯи кор».  
Ҳоло он боғи истироҳату фароғати шаҳри Хуҷандро, ки ба 

шарофати бунёди маҷмааи Камоли Хуҷандӣ ба гулистон табдил 
ёфта, писандидатарин истироҳатгоҳи бошандагону меҳмонони 
вилояти Суғд маҳсуб меёбад,  садҳову ҳазорҳо одам зиёрат 
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карда, ба руҳи волояш арҷгузорӣ менамоянд. Кирои шодмонист, 

ки агар дар зиндагиаш Камол бо ҳасрату ифтихоромез 
  Боғ агарам нест, ҳаст нахли маъонӣ басе. 
  Нахли маро баргу шох ҷуз варақу килк нест 

 гуфта бошад, имрӯз ҳам дар шаҳр ҳавлии зебову боғи мусаффо 
дораду ҳам дар дили мардум.   
 Дар арафаи  ҳафтсадсолагии ин «шоири шакаргуфтор» на 

танҳо аҳли манзилу мавзеъи алоҳида, балки тамоми 
соҳибдилони кишвар мехоҳанд бо роҳу воситае ба номи ин 
«булбули хушилҳон» арҷгузорӣ дошта бошанд.  

 Инак бо ибтикори  Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва бо қарори  Созмони омӯзишӣ, илмӣ ва фарҳангии 
Созмони Милали Муттаҳид(ЮНЕСКО) –дар Тоҷикистон 700 –

солагии Камоли Хуҷандӣ ба таври густарда таҷлил мегардад.  
Ҷиҳати таҷлили шоистаи ин ҷашн  барномаи муфассале таҳия 
шудааст, ки он фарогири таҳқиқоти мухталиф  оид  ба паҳлуҳои 
гуногуни зиндагӣ ва осори ин шоир мебошад.  Дар партави 

чунин омодагиҳо аҳли меҳнати Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон низ майле намуданд, то 
«дастагул»-и андешаҳои чанде аз таҳлилгарони ашъори ин 
шоирро манзури ҳаводорони илму адаб, ба вежа мухлисони 

ғазалҳои Камол ва умуман барои дӯстдорони китоб эҳдо 
намоянд, зеро боз ҳам бо ташаббуси  сарвари муаззами  
кишвари маҳбубамон Эмомалӣ Раҳмон хушбахтона ҷавонон рӯ 
ба китоб оварданд ва бошад, ки аз ин сарчашмаи маънавӣ 

баҳраҳо баранд.  
Маҷмуаи мазкур дастиҷамъона буда, дастранҷи чанд нафар аз 
чашмандозони ватаниву ҳамсоямеҳанамонро тавонистем ҷой 
диҳем ва бо ҳамин восита бори дигар бубинем, ки ба назарашон 

симои мубораки Камол чӣ таровате дорад: 
            Суханҳои нав бишнавед аз Камол,  
            Ки инҳо дар ин рӯзҳо гуфтаем. 

Албатта аз ашъори Камол ҳар қадар сухан гӯед, боз ҳам кам аст, 
чунки ӯ ин қадар « зи қанди сухан сохт ҳалво» пухтааст, ки 
ёрону ҳаводоронаш то имрӯз дидан доранд, ки чун омадааст.  

Фақат ҳамин мемонад, ки  ба он бародарону дӯстону устодоне, 
ки бо ирсоли мақолаашон ва дареғ надоштани 

маслиҳатҳояшон(махсусан профессорон А. Ҳасанзода, Б. 
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Мақсудзода, Ш. Солеҳов, дотсент С. Саидов ) мазмуне ба 

мазмуни ин дастранҷ афзуданд, арзи сипос дошта бошем. Ба 
шоири нозукадо Солеҳи Зарифзод, ки табиатан шефтаи 
чакидаҳои килки гавҳарогини «андалеб»- и мавриди назаранд ва 
ба мо дар таҳияи мазкур кӯмакашонро арзонӣ доштанд, 

зеббахш Ҷ. Тошматов миннатдорӣ баён менамоем.  Ба раёсати 

донишгоҳи азизамон, бо сарварии ректори он,  профессор 
Шарифзода Машокир барои ибтикориву дастгириашон изҳори 
ташаккур мегӯем.  Ба хонандаи гиромӣ бо умеде, ки пас аз 

хондани андешаҳои ин маҷмӯа ба ашъори шоир рағбати бештар 
пайдо менмоянд, аз номи шоир мегӯем:  

 
Абёти Камол байти наҳл аст, 
Нӯки қаламаш чу неши занбӯр. 

Ҳар кас, ки шифо аз ин асал ёфт,  
Ҳаргиз нашавад зи ғусса ранҷур. 

Бар дида ниҳанд шояд ин шеър,  
Наззоракунон байти маъмур. 

  
                                                                                Мураттиб 
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БАХШИ 1 

Садриддин Айнӣ  Камоли Хуҷандӣ 

 

Дар байни асарҳои С. Айнӣ оид бо эҷодиёти классикии 
адабиёти форсу тоҷик мақолае мавҷуд аст, ки ба лирики номии 
тоҷик- Камоли Хуҷандӣ бахшида шудааст.Ин мақола, ки ҳанӯз 
дар моҳи марти соли 1939 таълиф ёфтааст, дар як дафтари оддӣ 

бо хатти худи муаллиф навишта шудааст. Дастхатти мақола, ки 
то соли 1956 дар дасти С.Улуғзода меистод ва он кас илтифотан 
ба мо дода буданд, акнун дар архиви муаллиф дар Институти 
забон адабиёти Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон нигоҳ 
дошта мешавад. 

Садриддин Айнї ба эҷодиёти Камоли Хуҷандї, дар 
баробари дигар классикони адабиётамон аҳамияти махсусе 
медод. Ӯ аз давраи ҷавониаш сар карда ба маҳсули адабии 

Камол машғулият дошт, шеърҳои шоирро мехонд, меомӯхт ва 
дар ин соҳа баъзе корҳо кард. 

Устод Айнї ба як ғазали Камол (“Дар боғи ҷаҳон нахли 
шакарбор ҳамин аст!”) мухаммасе гуфтааст, ки онро соли 1956 

ба хонандагон дастрас намуда будем (“ Шарқи Сурх”, 1956, № 
4). Дар соли 1925 ҳангоме ки С. Айнӣ “Намунаи адабиёти 
тоҷик”- ро тартиб медод, эҷодиёти  Камоли  Хуҷандӣ  мавриди 
омӯзиши махсуси ў қарор гирифт. Маълумоте, ки дар барои   

Камоли Хуҷандӣ дар “Намунаи адабиёти тоҷик” (Москва, 1925, 
саҳ. 74 – 80) аз рӯи “Радоиф – ул – ашъор”-и Мўњтарами 
Бухорої, Тазкираи Давлатшоњи Самарќандї, “Тазкираи 
оташкада”-и Лутфалибеки Озар ва “Хизонаи омира”- и 
Ғуломалахони  Озод ҷамъ оварда шудааст, аввалин маълумоти 
илмист, ки дар давраи советӣ оид ба лирики машҳури тоҷик 
нашр ёфтааст. Ниҳоят, кори дигаре, ки оид ба эҷодиёти Камоли 
Хуҷандӣ буда, ба С. Айнӣ низ алоқамандӣ дорад, қисми ба 

Камол бахшидашудаи “Намунаҳои адабиёти тоҷик” 
(Сталинобод, 1940) мебошад. Дар он китоб мақолачаи А.Деҳотӣ 
мавҷуд аст, ки ба эҷодиёти Камол бахшида шудааст.Чӣ навъе ки 
худи А.Деҳотӣ дар эзоҳи мақолаашон қайд менамоянд, дар 

вақти навиштани ҳамон қисми “Намунаҳо” он кас мақолаи 
С.Айниро асос гирифта будаанд. 

Инак, поён “Камоли Хуҷандӣ” ном мақолаи С. Айниро ба 
хонандагон пешкаш менамоем. 
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(Ин пешгуфтор аст ба чопи маќолаи устод С.Айнї “Камоли 
Хуљандї”, ки бори нахуст дар шумораи 5-уми маљаллаи “Шарќи 
Сурх”, аз соли 1957 чоп гардида.-С.З.). 

 

Камоли Хуҷандї 
1 

Номи ин шоири бузурги тоҷик Камолиддин, лақабаш 
Масъуд, тахаллуси адабиаш Камол буда, дар аввалҳои асри Х1V 

дар Хуҷанд (Ленинободи  имрӯз) таваллуд ёфта, дар соли 1390 
дар шањри Табрез вафот карда, ҳам дар он ҷо мадфун 
шудааст.Чунонки то имрӯз дар Ленинобод ҳавлӣ ва муҳаллае, 
ки ӯ зиндагонї кардааст, маълум аст (ҷои меҳмонхонаи имрӯза 

ва атрофи он1), инчунин дар Табрез  ҳам қабраш муайян буда,  
ҷои омад – шуди арбоби адабиёт аст. 

   Дар барои соли таваллуд ва тарҷимаи аҳволи ин адиби 
бузург дар тазкираҳои шуаро ва дигар маълумотномаҳо ( 

китобњои таърихи кӯҳна) маълумоти муфассале нест. Дар 
китобҳои тазкира ва таърих дар барои ба куҷоҳо рафтан ва дар 
куҷоҳо будани ӯ баъзе қайдҳо бошад ҳам, дар он қайдҳо таърих 
– соли муайян нагузоштаанд. Танҳо таърихи вафоти ӯро 792  

ҳиҷрї қайд кардаанд, ки ин рақам ба ҳисоби имрӯза... 1390 
мешавад. 

Бинобар ин, мо маҷбур мешавем, ки ба соли таърихи дар 
куҷоҳо будан ва ба куҷоҳо рафтани ӯро ба қаринаҳо – 
нишонаҳои таърихи ҳамасронаш ва аз мазмуни баъзе шеърҳояш 
қиёс карда тахмин намоем. 

Замони таваллуд ва касби камол кардани Камоли Хуҷандӣ 
ба охирҳои ҳукмронии чингизиён дар Осиёи Миёна рост меояд. 
Ҳарчанд аз навиштаҳои тазкирачиён, ғайр аз Хуҷанд дар кадом 
шаҳрҳои Осиёи Миёна зиндагонї кардани ӯ маълум нашавад 

ҳам, мо аз як байти ӯ дар Самарқанд ҳам зиндагонӣ карданашро 
муайн карда метавонем. Ӯ дар мақтаи – охири як ғазалаш, ки ба 
радифи “ то ба кай” гуфтааст, мегӯяд: 

      “Гӯиям ҳар дам, ки “берун шав зи шаҳри мо, Камол”, 
        Ин самарқандигарӣ бо як хуҷандӣ то ба кай?”. 

                                                           
1
 Эзоњи мураттиб: Мењмонхона бо унвони “Хуљанд” то солњои 80-уми асри мозї дар 

рўбарўи њозира хиёбон ва пайкараи Камоли Хуљандї барпо буду айни замон дар 
љойњои мањаллаи Шайх Камол ва мењмонхонаи зикршуда биноњои маркази 
баландошёнаи тиљоратї ва мењмонхонаи “Тавњид” бунёд карда шудаанд. 
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  Аз ин байт маълум мешавад, ки Камол баъд аз касби 
камол кардан ва ба дараҷаи шоирї расидан дар Самарқанд ҳам 
будааст ва бо табақаи болоии ин шаҳр – Самарқанд он қадар 

созиш ҳам надоштааст, ки ӯро намефарондаанд ва бо ин таассур 
ин байтро навиштааст. 

  Назар ба навиштаи тазкирачиён, Камол аз шаҳри худ ба 
ҳаҷ – ба Арабистон рафта ва дар бозгашт обу ҳавои Табрезро 
писандида, дар он љо мондааст. Аммо муайян накардаанд, ки ин 
сафари ӯ дар кадом сол воқеъ шудааст. 

   Мо гумон   мекунем, ки бояд ин сафари ӯ дар миёнаи 
солҳои 1350 – 60 бошад. Зеро Осиёи Миёна, ки дар аввали 

ҳуҷуми Чингиз тамоман сӯхта хокистар шуда ва дар миёнаҳои 
давраи ҳукмронии авлоди Чингиз як дараҷа рӯ ба осоиш оварда 
буд, дар охирҳои ҳукмронии онҳо боз рӯ ба безобитагӣ овард: аз 
як тараф, ба сабаби суст шудани қувваи идорагии марказии 

чингизиён сардорони қабилаҳо ва саркардаҳои аскарҳо сар 
бардоштанд, ҳар кадоми инҳо як район ва қитъаро ба дасти худ 
гирифта, бо як дигар меҷангиданд. Дар натиҷаи ҷанги ин  
“њукмронон” – теппабегиён мардум тороҷ медиданд, шаҳрҳо ва 

қишлоқҳо месӯхтанд, киштзорҳо поймол мегардиданд ва аз 
тарафи дигар, Амир Темур – Темурланг (таваллудаш 1336, 
айёми бо истиқлол ҳукмронї карданаш аз соли 1369 то соли 
1405 – то вафоташ ) дар ҳавои салтанат афтода, ба муқобили 
чингизиён сахт меҷангид. Албатта, тохту този Темур ва толон – 
тороҷи ӯ дар ҷоҳое, ки чингизиён ҳукмронї мекарданд, боз ҳам 

хунрезонатар ва бераҳмонатар буд. 
Албатта, монанди Камол як шоири лирики нармдил ба ин 

кушокушї ва сӯхту сӯзҳо шоҳид шуда, тоқат карда истода 
наметавонист. Аҷаб нест, ки Камол ба ин таъсирот маҷбур шуда 
бошад, ки аз ватани худ сафар кунад. 

Ба кадом сабаб ки бошад Камоли Хуҷандӣ  аз Хуҷанд ба 
Арабистон сафар карда, дар бозгашти ин сафар дар Табрез 
монд. Аммо барои ӯ дар Табрез  ҳам муддати дароз ба осудагӣ 
зиндагонӣ кардан муяссар нашуд, подшоҳи дашти Қипчоќ 
Тӯқтамишхон (аз авлоди Љўҷӣ ном писари Чингиз буда, дар 
соли 1397 азтарафи Темур кушта шудааст) ба Озарбойљон њуљум 

оварда, Табрезро ғорат кард ва дар ќатори молњои ғаниматї  

Камолро њам гирифта, ба пойтахти худ- шањри Сарой 
(Астархони имрўза) бурд. 
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Дар ваќти њуљуми Тўќтамиш ба Табрез дар он љо Фарњод-

оќо ном касе аз љониби элхониёни Бағдод њоким буд ва ў 

Мирвалї ном касеро ба таъмири Рашидия ном як бино маъмур 

карда буд. Он маблағе, ки аз мардум бо зўрї гирифта, барои 

таъмири ин бино таъсис карда буданд, ба торољи тўќтамишиён 
аз миён рафт. 

Камол дар ин бора ин ќитъаро гуфтааст: 
Гуфт Фарњод-оќо ба Мирвалї, 
Ки Рашидияро кунем обод. 
Зари табрезиён ба ољуру2 санг 
Бидињем аз барои ин бунёд. 

Буд мискин ба шуғли кўњканї, 

Ки зи мўрони кўњу дашт зиёд- 
Лашкари подшоњ Тўќтамиш- 
Омаду њотиф ин нидо дардод: 
“Лаъли Ширин ба коми Хисрав шуд, 
Кўњ бењуда меканад Фарњод”. 
  
Њарчанд таърихчиён соли њуљуми Тўќтамишро ба Табрез 

ва бурдани ў Камолро аз Табрез ба Сарой ќайд накарда бошанд 
њам, мо бо далелњое, ки поёнтар нишон дода мешавад, тахмин 
карда метавонем, ки ин њуљум ва бурдани Камол дар соли 1372 
воќеъ шудааст. 

    Камол дар шаҳри Сарой ғазале навишта, ба зани хон 
додааст, ки мақтааш – охираш ин байт аст: 

Бӯстон аст Сарой аз гули он рӯй, Камол! 

Ба Сарой омадӣ, эй булбули хушгӯ,  бисарой! 

    Ва ин матлаъро ҳам Камол дар Сарой ба тавсифи Сарой 
гуфтааст: 

Агар Сарой чунин асту дилбарони Сарой,  

Биёр  бода,  ки ман фориғам зи ҳар ду сарой! 

    Ҳар чанд аз ин байтҳо дар Сарой осуда ва хурсанд 
будани Камол њис карда шавад ҳам, дар фироқи  Табрез “сурхоб 
аз чашмаш равон” буданро ӯ  бо ин рубої ифода кардааст: 

Табрез маро ба ҷои  ҷон хоҳад буд, 

Пайваста маро вирди  забон хоҳад буд. 

То дарнакашам оби Чарандобу Гаҷил, 

Сурхоб зи чашми ман равон хоҳад буд. 

                                                           
2
 Ољур-хишти пухта 
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Аз рӯи ба иттифоқ қайд кардани тазкира ва таърихчиён 
маълум мешавад, ки Камол баъд  аз  чор  сол дар Сарой 
истодан,  боз ба Табрез  баргаштааст,  аммо онҳо нишон  

надодаанд, ки ӯ ба чӣ тариқа аз дасти Тӯқтамиш халос шудааст 
ва дар кадом сол ба Табрез баргаштааст. 

Лекин мо ин воқиаи соли 1376 дар Сарой рӯйдодаро 

медонем, ки бояд Камол ҳам дар натиҷаи он воқиа ба баргашта 
ба Табрез рафтан комёб шуда бошад.Он воқиа ин буд: 

Дар соли 1376 Уруљхон ном аз кӯчманчӣ бо Тўқтамиш ҷанг 

карда, ба ӯ ғолиб омад. Тўқтамиш маҷбур шуд, ки аз мамлакати 
худ гурехта, ба паноҳи Темур ба Самарқанд равад. Ана, ин 
фурсат барои Камол,  ки дар Сарой маҷбуран мањбусвор  
меистод,  барои баргашта рафтан ба Табрези дӯстдоштаи худаш 

фурсати муносиб буд ва аҷаб нест, ки аз ҳамин фурсат фоида 
бурда бошад. Вагарна Тўқтамиш,  ки (ба кадом мақсад ки 
бошад) Камолро ба зӯрӣ бурда буд,  ба ихтиёри худ барои 
баргаштани ӯ рухсат намедод ва Камол ҳам наметавонист, ки аз 

дасти Тўқтамиши сари давлат ва ҳукмронї осуда нишастагї 
гурезад (агар мо аз 1376 чор соли Камол дар Сарой мондагиро 
барорем, таърихи аз Табрез ба Сарой бурдани Камол 1372 
мешавад, ки мо дар боло нишон додем). 

Дар вақти ба Табрез гашта омадани Камол дар Ироқ ва 
Озарбойҷон ва аз ин ҷумла дар Табрез Султон Њусайни Ҷалоир 
ҳукмронї мекард (муддати ҳукуматаш аз соли 1375 то соли 
1383). Султон Њусайн барои Камол дар Табрез як бино сохта, 
вайро ба ӯ дод. Камол дар ин бора мегӯяд: 

                 Гар гӯшае бисозад Султон Њусайн моро, 

                 Дар қалби шаҳр набвад касро ба мо низое. 

                 Бо мутрибони хушгӯ шому сабоҳ бошад, 

                 Дар гӯшаи њусайнї3 ушшоќро4 самое. 
Камол дар пеши ин бино боғе бунёд кард, ки дар вай 

меваҳои гуногун мерасид... 
Дари манзили Камол барои оянда ва равандагон ҳамеша 

кушодагї буд, бештарин ба хонаи ӯ  касони бехонаву ҷой ва 
мусофирони бекасу кӯй меомаданд. Камол онҳоро сер мекард. 

                                                           
3
, 4 Њусайнї ва Ушшоќ- номњои маќомњои маълуме аз Шашмаќом. Камол ин суханњоро 
дар ин љо ба ду маънї кор фармудааст.  
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Манбаи хароҷоти ин гуна зиёфатҳои меҳмонони нохонда 

даромади он боғ буд. Камол  бисёр вақтҳо барои ин гуна 
хароҷотҳо қарздор мешуд ва ба қавли худаш, аз “ғаримони  
мушаннеъ” (аз қарзхоҳони бадмуомила) ба ваъдаи фурӯхта 

додани меваи боғ пешакӣ қарз мегирифт ва ба ҳамин тариқа ӯ 
дар Табрез як зиндагонии дарвешонае мегузаронид. 

Назар ба иттифоқи тазкирачї ва таърихчиён, Камол ҳеч 

гоҳ подшоҳ ва соҳибдавлатонро мадҳ накардааст ва мегӯянд, ки 
дар девони Камол ду чиз нест: яке саг, дуйӯм мадҳи подшоњон. 

Тазкирачиён Камолро аз бузургзодагони  Хуҷанд 

мешуморанд. Бузургзода  гуфтан аз табақаи сайид ва  хоҷагон 
гуфтан аст. Баъд аз тамоман истиқлол ёфтани Темур... ба ҳисоби 
мамлакатҳое, ки ба тороҷи Темур гирифтор омад буданд- 
бузургзодагони Самарқанд ва Хуҷанд ба мартабаҳои олӣ 

расиданд, соҳиби танхоњҳои  калон гардиданд, њатто 
бузургзодагони  мамлакатҳои дурдаст ҳам ба Самарқанд омада, 
аз Темур марҳаматҳо диданд. Характернок аст, ки Камол дар 
ҳамин шароит ҳам ба ватани худ нарафта, дар Табрез – дар 

гӯшаи дарвешонаи  худ мондааст. 
Ҳатто дар вақти ҳуҷуми  Темур ба Озарбойҷон ва ба дасти 

худ даровардани ӯ Табрезро ( соли 1386) ҳам ҳамсӯҳбат  шудани 
Камолро ба Темур ва дар ҳаққи ӯ ягон “ марҳамат” кардани 
Темурро касе аз таърихчиён нишон надодааст. 

Аммо писари Темур Мироншоҳ, ки (муддати њукуматаш 

дар Озарбойҷон аз соли 1386 то соли 1408) амир Темур баъд аз 
ба даст даровардани Озарбайҷон ӯро дар он ҷой њоким карда 
буд, боре ба дидани ў омад.  Мироншоҳ ба пеши Камол 
даромада нишаст. Пешхидматон аз маҳрамони ӯ мисли балои 

ногаҳон ба боғчаи Камол паҳн шуда, мўру малах барин ба 
меваҳои дарахт часпиданд. 

Камол, ки ин ҳолро аз дарича дида истода буд, ба онҳо 
садо дода гуфт: 

-Эй муғулон ! Ғоратгариро бас кунед, ки Камол бечора ва 
қарздор аст!  Ва баҳои меваи ин боғчаро тани қарзхоҳон 

намудааст. Мабодо ки бўстонро  шумо ғорат кунед ва ин 
муфлис ба дасти ғаримони мушаннеъ ( қарзхоҳони бадмуомила) 
гирифтор шавад... 

Камол бо шоири лирики машҳури форсу тоҷик Ҳофизи 
Шерозӣ,  ки дар соли 1389 (як сол пеш аз Камол) ё ин ки дар 
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соли 1392 (яъне ду сол баъд аз Камол) вафот кардааст – ҳамаср 

ва бо ҳам дӯсти ғоибона буданд. Ҳофиз ба шеърҳои Камол 
баҳои баланд медод ва аз Камол ба худаш фиристода истодани 
шеърҳояшро ба воситаи мактуб илтимос карда буд. Боре як 

ғазали Камол, ки матлааш – аввалаш ин аст: 
 

Гуфт ёр: аз ғайри мо пӯшои назар! Гуфтам: Ба чашм!  

В-он гаҳе дуздида бар мо менигар! Гуфтам: Ба чашм! 

ба Ҳофиз расид, вақте ки Ҳофиз дар ин ғазал ин байтро: 

Гуфт: агар сар дар биёбони ғамам хоҳї ниҳод, 

Ташнагонро муждае аз мо бибар! Гуфтам: Ба чашм!- 

хонд, аз ғояти таъсири ин байт бигирист. 
Дар ҳақиқат ҳам ҳамин ғазал ва монанди ҳамин ғазал баъзе 

ғазалҳои дигари Камол чунон рағбати умумиро ба худ 

кашидаанд, ки лирикҳои баъд аз Камол ба майдономадаи форсу 
тоҷик ба ӯ пайравї карда, ба он ғазалҳо ҷавоб гуфтаанд. 
Ҳарчанд дар барои эҷодиёти Камол гап задан дар мавзӯе, ки 
ман дар ин мақола гирифтаам, дохил набошад ҳам, баъзе 

хусусиятҳои шеъри ӯ ва забони ӯро қайд нокарда , гузашта 
наметавонам. 

Ҳар байти Камол, албатта, як мазмуни хоси тозаи 
обнорасида дорад ва ӯ аз дигарон ҳам ҳамин мазмуни хосро 
талаб мекунад ва дар ин хусус мегӯяд: 

              Камол ашъори аќронат чу эъҷоз, 

              Гирифтам сар ба сар ваҳисту  илҳом. 

              Чун холї аз хаёли хос бошад, 

              Хаёл аст ин ки гирад шӯњрати ом. 
Камол дар бораи шеърҳои худ мегӯяд: 
             Чун девони Камол афтад ба дастат,  

              Навис аз шеъри ӯ, чандон ки хоҳї! 

              Зи њар лафзаш равон магзар чу хома! 

              Ба њар њарфаш фурў  рав  чун сиёҳї. 

Камол дар муқоисаи худ бо Камоли Исфаҳонї  ин қитъаро 
гуфтааст: 

              Ду Камоланд  дар ҷаҳон машҳур, 

              Яке аз Исфаҳон, дигар зи Хуҷанд. 

              Ин яке  дар ғазал адимулмисл 

              В- он дигар дар қасида бемонанд. 
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               Филмасал дар миёни ин ду Камол  

               Нест фарқе, магар ба мӯе чанд. 

  Камол устоди бузурги забон аст.  Ў дар аксар байтҳои худ 
як ё ду сухани думаънидор ё ки чандмаънидорро кор 
мефармояд.  Ў ин гуна суханњоро чунон устодона  кор 

мефармояд, ки ба гирифтани ҳар кадоми он маъниҳо, мазмуни 
он байт пурра мебарояд. Ғазали “гуфтам ба чашм”, ки ду байти 
онро мо дар боло дидем, сар то по думаънидор аст. Ба тарзи 
мисол аз ҳамон ғазал боз ду байтро хонда гузарем: 

         Гуфт: Агар гардї шабе аз рӯи чун моњам ҷудо, 

         То саҳаргоҳон ситора мешумар! Гуфтам: – Ба чашм! 

         Гуфт: Агар бар остонам об хоҳї  зад зи  ашқ, 

         Ҳам ба мижгонат бирӯб  он хоки дар!  Гуфтам: – Ба 
чашм! 

Ва дар як ғазали дигараш мегӯяд: 

              Ҳар куҷо бошад нишони пои  ӯ,  з-он љо ба чашм   

              Хок  бардорем чандоне,  ки об ояд бурун. 
Хок бардоштан ба чашм аз замин ба дараҷае, ки аз чашм 

об барояд ё ин ки оби таки замин барояд- ин ду маънӣ табиӣ аст, 

ки аз байти боло бо соддагї ва равшании бисёр олӣ мебарояд. 
Камол чунон ки калимаҳо ва ҷумлаҳои ду маънидорро 

устодона кор мефармояд, инчунин чанд сухани як маънидорро 
ҳам бисёр бамавқеъ ва устодона ба кор мебарад.Чунончи 

мегӯяд: 

                 Ғам рӯяду меҳнат дамаду дард барояд, 

                 Бар хоки шаҳидани ғамаш ҳар чї бикорӣ. 

Рӯйидан, дамидан ва баромадани чизҳои кишташуда  инҳо 
– чунон ифодаҳои соддаи оммафаҳманд, ки ҳаммаи бесаводони 
тоҷик ҳам бе ҳеч душворї мефаҳманд ва дар ҳаррӯза 

гуфтугузори худ мегӯянд. 
Мо чї қадар содда, чї қадар оммафаҳм ва чї қадар ба 

забони зиндаи имрӯзаи тоҷик наздик будани шеърҳои Камолро 
аз байтҳои поёнї қиёс карда метавонем: 

Гуфтам: - Шакар аст он,  на дањон! Гуфт: - Туро чӣ? 

Гуфтам: - Чӣ намакњост дар он? Гуфт: - Туро чӣ? 

Гуфтам: - Зи малоҳат  ҳама чизат ба камол аст! 

Хандон шуду афсўскунон гуфт: - Туро чӣ? 
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Камол ҳаҷвро ҳам бисёр устодона  ва бар хилофи ҳаҷвгӯии 

ҳамасрони худ ширинзабонона мегӯяд. Ба ин даъвои мо воқиаи 
поёнї далел шуда метавонад: 

Дар замони Камол  як сўфӣ – шайхи бинипучуқ буд. Ин 
сӯфӣ дар ботин чӣ қадар худпараст ва  мутакаббир бошад ҳам, 
барои ин ки мардум аз дидани қиёфаи  макрӯҳи ӯ нагурезанд, ӯ 
ба ҳар кас бо хушзабонї ва тамаллуқ муносибат мекард. Камол 

дар бораи ин сӯфӣ – шайх гуфтааст. 

                     Ба мо он сӯфии  бинибурда 

                     Ба ғайр аз аљзу мискинї надорад. 

                     Нишояд ҷурми худбинӣ ба ӯ баст, 
                     Ки он бечора худ бинї надорад. 

Дар тазкираи Оташкада ва дар Ќомусаъломи Усмонӣ 

(асари Шамсиддин Сомӣ) як фоҷиаеро дар њаққи Камол 
навиштаанд. Аммо ин фоҷеаро мисли як воқиаи оддӣ, бе он ки 
аз тарафи кадом подшоҳ, дар кадом сол ва ба кадом сабаб рӯй 
доданашро шарҳ диҳанд – қайд карда гузаштаанд. Ҳар чанд ин 

ду манбаъ он фоҷиаро аз таърихи Равзатуссафо нақл карда 
бошанд ҳам, он ҳодиса дар он китоб дида нашуд. 

Фоҷиа ин аст: 
Камол боре дар Қалъаи Санг ном қалъае ҳабс карда шуда  

ва дар он њабсхона дер мондааст. Дар он вақт ин рубоиро 
гуфтааст: 

                 Кай бошад   аз ин танг бурун омаданам,  
                 Ном аст аз ин нанг бурун омаданам. 

                 Гӯї магар аз санг бурун  меояд, 
                 Парвонаи аз санг бурун омаданам. 

Ана, ин нукта ҳам дар тарҷумаи аҳволи  Камол як нуқтаи 
сарпӯшида аст, ки бояд дар тафтишоти оянда сар ва сирри ин 
нукта кушода шавад. Ҳоло бояд ба ҳамин қадар маълумот,  ки 
ин ҳам бо муҳокима ва тадқиқи бисёр ба даст даромадааст, 

қаноат кунем. 
 

С.Айнї    28.03.1939. Самарќанд 
Ба чоп тайёркунанда К.Айнї. 
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Саъдулло Асадуллоев,       
                         д. и. филол,  профессор 

 
МАКТАБИ ХОЉА КАМОЛ 

              
Абдуррањмони Љомї ва Хоља Камол. Мавлоно 

Абдуррањмони Љомї  нисбат  ба  шахсият  ва  эљодиёти  Хоља  
Камоли  Хуљандї эътиќоди  зиёд  доштаанд.  Дар  асари  соли  
1478  навиштаи  худ  – «Нафањот-ул-унс» чунин менависанд: 
«Вай бисёр бузург будааст. Ва иштиѓоли вай ба шеъру такаллуф 
дар он сатри (пўшидани) њол ва талбисро буда бошад, балки 
мешояд, ки барои он буда бошад, ки  зоњир  маѓлуби  ботин  
нашавад  ва  аз  риояти  сурати  убудият бандагї) боз намонад 
(4, 611). Минбаъд  Абдуррањмони  Љомї  дар  ѓазалиёт  ва  
китоби «Бањористон»-и хеш боз бузург будани маќоми ирфонї 
ва шоирии Хоља Камолро ќайд менамоянд. Абдуррањмони 
Љомї дар шоирї, махсусан, дар ѓазалсарої ба Камоли Хуљандї 
пайравї кардаанд, ба  ќавли  худи  Љомї  чошнии  
суханонашонро  (маззаи  суханона-  шонро) аз суханони Хоља 
Камол гирифтаанд. Дар ѓазали зерин, ки љавобия ба ѓазали 
Хоља Камол аст, чунин мефармоянд: 

 
Чашми ту сод асту сари зулф дол,  
Бо худ аз он њарду маро сад хаёл.  
Хост мусаввир, ки кашад наќши ту,  
Чењра кушодию кашид инфиол.  
Њаст дили сўхта пеши лабат,  
Ташналабе бар лаби оби зулол.  
Њоли ман аз васли љамолат накўст,  
Гуфтаму пеши ту накў васфи њол.  
Гар сари мо хоки рањат шуд, чї бок?  
Бод чунин cap ба рањат поймол.  
Љомї аз он лаб сухан оѓоз кард,  
Шуд лаќабаш тўтии ширинмаќол.  
Ёфт камоле суханаш то гирифт,  
Чошние аз суханони Камол. 

 
Ин ѓазали Љомї, чї навъе ки ќайд кардем, љавобия 

мебошад  
ба ѓазали зерини Хоља Камол: 
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Бе ту маро хобу хаёли висол, 
Он њама хоб аст ба чашму хаёл... 
Сўхтагон рўй ба оташ нињанд, 
Гар ту ба љаннат нанамої љамол. 
Љону сарам њар чї барам пеши ту, 
Њељ нагирї зи ман, илло малол. 
Зулфи ту хоњам ба тафоул гирифт, 
Дол гирифтанд муборак ба фол. 
Ломия гуфтам ѓазале то барї, 
Бар гузари ќофия номи Камол. 
 
Њарду  ѓазал  дар  як  мавзўъ  –  мавзўи  ишќї  гуфта  шуда-

анд. Вазну ќофияи њарду ѓазал як аст. Раљази мусаддаси матвии 
марфўъ, ќофия чї навъе, ки шоир мегўянд «-лом» («Ломия») аст. 
Дар ѓазали љавобияи Абдуррањмони Љомї санъате истифода 
шу-дааст, ки он аз санъатњои хеле дўстдоштаи Хоља Камол аст, 
яъне таљнис, таљниси таъмия ва он дар байти аввали ѓазали 
Мавлоно Љомї истифода шудааст: 
«Чашми ту сод аст», яъне шоир чашми маъшуќаро бо чаш-ми 
њарфи алифбои ниёгон монанд мекунанд, баъд мегўянд: «Сари 
зулфи ту дол», яъне каљии сари зулфи ёрро ба њарфи дол ташбењ 
мекунанд ва баъд хулоса мебароранд: «Бо худ аз он њарду маро 
сад хаёл», яъне аз он чашму зулф маро сад хаёл. Нозукии санъат 
дар он аст, ки агар сод ва долро ба њам нависем «сад» њосил ме-
шавад (калимаи «сад» дар навишти алифбои ниёгон аз њарфњои 
сод ва дол иборат аст). 

Хулоса, Мавлоно Љомї ба таври возењ гуфтаанд, ки «чош-
нии (лаззати) суханонашонро аз суханони Хоља Камол гирифта-
анд, ба таври дигар гўем дар ѓазалсарої Хоља Камолро пайравї 
кардаанд.  Мо  ин  пайравиро  дар  поён  бо  чанд  намуна  
тасдиќ хоќем кард. 

Абдуррањмони  Љомї  дар  «Нафањот-ул-унс»  суханашон-
ро давом дода, аз забони Хоља Ањрор менависанд: «Вай дар он 
муддат (муддати дар Тошканд буданашон – С. А. ), ки он љо буд, 
њайвонї намехўрд», яъне гўшт намехўрдаанд. 

Дар маълумоти дар бораи Хоља Камол додаи Мавлоно 
Љомї наќли зерин ќобили махсуси ќайд аст. «Гўянд дар он ваќт, 
ки дар Сарой мебудааст, – менависанд Абдуррањмони Љомї – 
мавзее будааст, ки дар он ваќт, ки об туѓён мекарда, дар он 
мавзеъ харобии бисёр мекарда. Чун ваќти туѓёни об наздик 
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расида, он ќиссаро бо вай гуфтаанд. Фармудааст, ки хаймаи 
маро дар он љо зананд, дар он љо мебудааст, чандон ки ваќти 
туѓёни об гузаштааст ва дар он мавзеъ њеч харобї воќеъ 
нашуда». Ин наќл њамчун наќли шунидашуда, вале бо эътиќоди 
том оварда шудааст. Маълум мешавад, ки дар байни халќ дар 
замони зиндагии Мавлоно Љомї дар њаќќи Камоли Хуљандї 
наќлу ривоятњо пањн будааст. 

Абдуррањмони  Љомї  то  охири  умр  ба  шоири  Хуљандї 
муътаќид буда, дар бораашон маводи шарњињоливу эљодї 
меовар-даанд. Дар китоби «Бањористон», ки соли 1487 таълиф 
шудааст, дар бораи Хоља Камол менависанд: «Ва вай дар 
латофати сухан ва диќќати маонї ба мартабаест, ки беш аз он 
мутасаввир нест» (6, 93). Мо дар фаслњои минбаъда ба мавзўи 
салосату латофати сухани Хоља бањс хоњем кард. Њоло бубинем, 
ки Абдуррањмони Љомї  ба  кадом  хусусиятњои  шеъри  Камоли  
Хуљандї  ањамият дода, дар чї он касро пайравї намудаанд. 
Аввал, аз љињати шакл. Хоља Камол, чї навъе ки аз гуфтањои 
зерини шоир аён мегардад, аксарияти ѓазалиёти худро дар њафт 
байт гуфтаанд, чунончи, мефармоянд: 

Њафт байти ту дар ин гуфта Камол,  
Њар як аз маънии њар «Њафтяк» аст. 
Ё худ дар ќитъаи зерин низ њамин маънї таъкид мешавад: 
Маро њаст аксар ѓазал њафт байт,  
Чу гуфтори Салмон нарафта зиёд.  
Ки Њофиз њамехонадаш дар Ироќ,  
Баланду равон чу Сабъи шидод.  
Ба бунёди њар њафт чун осмон,  
К-аз ин љинс байте надорад Имод. 
Ё худ боз: 
Гуфтањои ту, ки бо он задаї сикка, Камол, 
Њафт-њафт аст, вале чун зари холис дањ-дањ. 
Абдуррањмони  Љомї  ба  њафтбайтињои  худ  ишора  

намуда, гўё љавобан ба ќитъаи болої мегўянд: 
Њафтбайтињои Љомї чун ба Шероз уфтод,  
Хонд Њофиз дар мазори Саъдияш: «Сабъан шидод»,  
Ёфт дар Кирмон лаќаб «рашки Ирам» з-он кас, ки сохт,  
Кохи абёти тахаллус чун Ирам зот-ул-Имод. 
Њарду мисол, њам дар ќитъаи Хоља Камол ва њам дар ду 

бай-ти  ѓазали  Абдуррањмони  Љомї  сухан  дар  васфи  
њафтбайтињои шоирон меравад. Хоља Камол таъкид менамоянд, 
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ки ѓазалњои ба мисли ѓазалиёти Салмони Соваљї, аксаран, аз 
њафт байт иборат буда, онро дар Ироќ (Ироќи Аљам) Њофизи 
Шерозї чун њафт сураи баъди «ал-Њамд» баланду равону 
устувор мехонад, ки аз чунин љинс Имоди Фаќењи Кирмонї 
байте надорад. 

Абдуррањмони  Љомї  низ  њафтбайтињои  хешро  ба  Шеро-
зу  Кирмон  барои  бањогирї  аз  бузургони  ѓазалгў,  чун  
Саъдиву  

Хоља Њофиз ва Имоди Фаќењ мефиристанд. Тафовут фаќат 
дар он аст, ки Хоља Камол ба ашъори Имоди Фаќењи Кирмонї 
чан-дон  бањои  баланд  намедињанд,  аммо  Мавлоно  Љомї  
ѓазалиёти он касро ба мисли тахаллус «Зот-ил-имод» (боѓи 
Ирам) баланд медонанд. Сонї, аз љињати маъниофаринї дар як 
мавзўъ, дар як вазну ќофия гуфтани шеър дар байни њарду шоир 
хеле наздикї ба мушоњида мерасад. Мо дар мисолњои зерин ин 
маъниро хеле равшан мушоњида мекунем. Ѓазали зерин бо 
радифи «андозем»-и Хоља Њофиз хеле машњур аст: 

Биё, то гул барафшонему май дар соѓар андозем,  
Фалакро саќф бишкофему тарње нав дарандозем. 
Камоли Хуљандї мефармоянд: 
Биё, соќї, ки бехи ѓам ба даври гул барандозем,  
Бути гулрух талаб дорему мул дар соѓар андозем. 

Равшан  кардан  басе  душвор  аст,  ки  аз  ин  ду  ѓазал  кадом 
аслу кадоме љавобия. Азбаски ин ѓазали Хоља Њофиз мисли 
дигар ќисмати ѓазалњояшон дар байни халќ шуњрати азим 
дорад, њама бар ин аќидаанд, ки ѓазали Хоља Њофиз аслу ѓазали 
Хоља Камол љавобия  мебошад.  Таърихи  гуфта  шудани  њарду  
ѓазал  маълум нест. Дар байни халќ шуњрати бештар доштани 
ин ё он ѓазал далели мутаќаддам будани он шуда наметавонад. 
Чун дар дасти мо њам бурњони ќотеъ дар бораи пештар гуфта 
шудани ѓазали Камоли Хуљандї вуљуд надорад, масъаларо ба 
даври дигар мавќуф мегузорем. 

Ѓазали  зерини  Абдуррањмони  Љомї,  бешакку  шубња,  
дар љавоби њардуи ин ѓазал гуфта шудааст: 

Биё, к-аз рўи соќї ваќти гул бурќаъ барандозем, 
Зи акси рўи он гулчењра гул дар соѓар андозем. 

Њамчунин, се ѓазали шоирон: Хоља Њофиз, Хоља Камол ва 
Абдуррањмони Љомї дар як вазну ќофия ва мавзўъ гуфта 
шудаанд. Боз њамон душворї пеш меояд, ки ѓазали худро Хоља 
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Њофиз пеш аз Хоља Камол гуфтаанд ё Хоља Камол пеш аз Хоља 
Њофиз. 

Хоља Њофиз мефармоянд: 
Ситорае бидурахшиду моњи маљлис шуд, 
Дили рамидаи моро рафиќу мўнис шуд. 
Ѓазали Хоља Камол ба ин матлаъ аст: 
Шабе, ки рўи ту моро чароѓи маљлис шуд, 
Ба сўхтан дили парвонаваш муњаввис шуд. 
Абдуррањмони  Љомї  ѓазали  љавобияи  худро  ба  ин  ду 

ѓазал  гуфтаанд.  Бояд  ќайд  кард,  ки  аз  ин  ѓазалњо  њатман  
дуяш љавобия мебошад. Ќайд шудани кунияи Шоњшуљоъ, яъне 
Абул-фаворис,  даршеъри  ду  шоири  муосир  њанўз  таќаддуми  
шеъри Хоља Њофизро собит наменамояд. Аз лињози мазмуну 
умќи маъно ѓазали Камоли Хуљандї, аз лињози равонї ва 
фасоњат ѓазали Хоља Њофиз баланд аст. Ѓазали љавобияи 
Абдуррањмони Љомї ин аст: 

Ба тавба шайхи муњаввис маро мувасвис шуд, 
Чу дид соѓари лаънат, њарифи маљлис шуд. 

Њамчунин, дар ашъори Хоља Камолу Абдуррањмони Љомї 
байтњои ба њам монанд, мазмунњои шабењ хеле зиёд дучор 
мешаванд. Як ќисми чунин монандии мазмун таворуд буда, 
ќисми дигараш дар натиљаи як будани аќидаи шоирон ба вуљуд 
омадаанд. Барои мисол ин чанд ѓазалро аз назар 
мегузаронем.Хоља Камол фармудаанд: 

Мо ба фикри зулфи ў дорем имоне дуруст, 
Бо бути паймоншикан ањдеву паймоне дуруст. 
Абдуррањмони Љомї мефармоянд: 
Ринду дурдикаш, ки бо май дорад имоне дуруст, 
Дар азал бастаст бо паймона паймоне дуруст. 

Дар ѓазалњои зерини шоирон њамоњангии том дар мавзўъ, 
ягонагии вазн, ќофияву радиф дида мешаванд. Хоља Камол 
фармудаанд: 

Туро ду рух ба ду хат фанни дилбарї омўхт, 
Ту аз ду чашму ду чашм аз ту соњирї омўхт.  
Ту тифли мактаби њуснї, муаллими ту ду чашм, 
«Муаллимат њама шўхиву дилбарї омўхт».  
Фиребу макр ба ѓамза чї медињї таълим,  
Ба гўшагир чї њољат фурўтарї омўхт?  
Куљо дуруст кунад ањли зуњд тахтаи ишќ,  
Ки мушкил аст ба маймун дурўвгарї омўхт.  
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Ба рўзи њусни ту он ориф аст њарфшинос,  
Ки лавњи њусн супурду ќаландарї омўхт.  
Касе, ки ќимати хоки дараш ба ошиќ гуфт,  
Бањошиносии љавњар ба љавњарї омўхт. 
Камол бурд ба нутќ аз шакар сабаќ, гўї 
Лабат ба тўтии табъаш суханварї омўхт. 

Абдуррањмони  Љомї  ба  ѓазали  Хоља  Камол  љавобан  ѓазали 
зерро эљод кардаанд. Баробари ин Мавлоно Љомї љавобия 
будани ѓазали Камоли Хуљандиро дарк кардаанд. Хоља Камол, 
чї навъе ки дар ваќташ ќайд кардем, ѓазали худро дар татаббуи 
ѓазали Шайх Саъдї эљод карда ва, њатто, як мисраи Саъдии 
Шерозиро тазмин кардаанд. Он мисраъ ин аст: «Муаллимат 
њама шўхиву дилбарї омўхт». 

Ѓазали Мавлоно Љомї љавобияи Хоља Камол аст, ба ин 
ада-ди байт (њарду ѓазал њафтбайтї) ва мисраи охири ѓазалњо 
далолат мекунанд. Ин аст љавобияи Мавлоно Љомї: 

Ба ѓамза чашми ту дарси ситамгарї омўхт,  
Ба хат лабат сабаќи рўњпарварї омўхт.  
Зи лутф дурри баногўши ту, таолаллоњ,  
Ки файзи нури саодат ба муштарї омўхт.  
Дабири мактаби њуснат аз он узору љабин, 
Хати музавварию лавњи дилбарї омўхт.  
Чаро нињон шавї аз чашми мо, агарна туро 
Раќиби девсифат одати парї омўхт.  
Заволи њастии худ хост аз сутурдани мўй,  
Муљарраде, ки рамузи ќаландарї омўхт,  
Бањои лаъли чу љон, Љомї, аз ту донистаст,  
Хуш он, ки ќимати љавњар зи љавњарї омўхт. 

Њар се ѓазал дар бањри муљтасси мусаммани махбуни маќсур ва 
њам мањзуф, њамчунин, махбуни асламу аслами мусаббаѓ (бо 
афоили мафоилун, фаилотун, мафоилун, фаилон, фаилун, 
фаълун ва фаълон) суруда шудаанд. Ќофияи ѓазалњо «-арї» 
буда, радифа-шон «омўхт» аст. 

Мавлоно Љомї дар мисоли зерин дар пайравии ѓазали 
Хоља Камол, ки дар бањри њазаљи мусаддаси мањзуф навишта 
шудааст, дар бањри њазаљ, аммо њазаљи мусаддаси ахраби 
маќбузи мањзуф бо афоили мафъўлу, мафоилун, фаўлун ѓазал 
эљод кардаанд.Ин аст ѓазали Хоља Камол: 

Зи њасрат хок шуд ин чашми намнок,  
Ба хок ар по нињї, боре бар ин хок.  
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Магў омўхт он чашм аз ту шўхї,  
Ки зуд устод шуд шогирди чолок.  
Муаллаќњо занад аз шодї он сайд,  
Ки овезї пас аз бисмил ба фитрок.  
Чу аз рух х(в)ай ба доман пок созї,  
Шавад покизатар он домани пок.  
Зи шабгардї чї тарсам, ёр дар чашм 
Надорам рўзи равшан аз асас бок.  
Ба марги муњтасиб кам хур, дило, ѓам 
Ба миќдори мусибат љома зан чок.  
Камол, аз хас шуморад камтарат дўст,  

        Магар дар дўстї афтод хошок? 
 
Ѓазали љавобияи Мавлоно Љомї ба ин матлаъ аст: 

Эй зоти ту аз сифоти мо пок,  
Кунњи ту бурун зи њадди идрок... 

Мешоист ѓазали Мавлоно Љомиро љавобия нањисобем, аммо  
истифодаи калимањои њамќофия, махсусан, калимањои «хошок» 
ва «чолок» моро ба он водор мекунад, ки ѓазали Абдуррањмони 
Љомиро љавобия њисобем. 
Мавлоно  Љомї  дар  маснавии  «Сабњат-ул-аброр»  њам,  дар 
ќатори  дигар  бузургони  шеъру  шоирї,  ба  мисли  
Абулќосими Фирдавсї,  Низомии  Ганљавї,  Њоќонии  
Шервонї,  Анварии Абевардї,  Зањири  Форёбї,  Камол  
Исмоили  Исфањонї,  Шайх Саъдї ва Хоља Њофиз номи Хоља 
Камолро чунин зикр кардаанд: 

Пухт аз даври мању гардиши сол, 
Меваи боѓи Хуљандиву Камол. 
Лек боди аљал он меваи пок, 
Рехт дар хиттаи Табрез ба хок... 

Дар нашрњои оммавии маснавии «Сабњат-ул-аброр» мисраи 
«Меваи боѓи Хуљандиву Камол» ба таври «Меваи боѓи 
Хуљандии Камол» тањриф шудааст. Маънои мисраъ он аст, ки 
шоир бо ду тахаллус – «Камол» ва «Хуљандї» (бо нисба низ) 
шеър гуфтаанд. 

Хулоса, Мавлоно Абдуррањмони Љомї, дар ѓазалсарої Ка-
моли Хуљандиро пайравї намуда, ба ѓазалиёти он кас 
љавобияњо навиштаанд, санъати баланди сухансароии Хоља 
Камолро писандида, онро «сањли мумтанеънамо» номидаанд. 
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Бо вуљуди он ки Мавлоно Љомї гуфтаанд, ки чошнии 
суханони  худро  аз  суханони  Хоља  Камол  гирифтаанд,  А.  
Афсањзод чунин  хулоса  мебарорад:  «Љомї  дар  ѓазалнависї,  
беш  аз  њама, дар маънї ва санъат, мустаќиман, ба Њофиз 
пайравї намудааст». 
Мавлоно Љомї таъкид кардаанд: 

Љомї аз он лаб сухан оѓоз кард,  
Шуд лаќабаш «тўтии ширинмаќол».  
Ёфт камоле суханаш, то гирифт  
Чошние аз суханони Камол. 

Мавлоно  Абдуллоњи  Њотифї  ва  Хоља  Камол. Мавлоно 
Абдуллоњи  Њотифї  (ваф.  1520-21)  хоњарзодаи  Мавлоно  
Љомї мебошанд.  Аз  мероси  адабии  Мавлоно  Њотифї  девони  
ашъор, маснавињои:  «Лайлї  ва  Маљнун»,  «Ширин  ва  
Хусрав»,  «Њафт манзар», «Темурнома», «Футуњоти шоњї» (ё 
«Шоњнома») ва «Ри-солаи ќофия» боќї мондааст. Дар замони 
худ Мавлавї Њотифї чун  шоири  маснавигў  шуњрати  азим  
пайдо  карда,  ба  лаќаби «Фирдавсии замон» ва «Фирдавсии 
Сонї» соњиб шудаанд.Мавлоно Њотифї дар ѓазалсарої машњур 
нестанд. Девони ашъори он кас нусхањои ќаламии бисёр 
надорад, ду нусхаи хаттии девонашон дар китобхонаи шањри 
Ќоњира ва Лондон нигоњдорї мешавад. Азбаски нусхаи девони 
шоир ба мо дастрас нест, мо фаќат аз  рўи  ѓазали  аввали  
девон,  ки  љавобия  ба  ѓазали  аввали  девони Хоља Камол аст, 
њадс мекунем. Девони Хоља Камол (ќисмати ѓазалиёташ) бо 
ѓазали зерин шурўъ мешавад, ки ќаблан оварда будем: 

Аз перањанат бўе омад ба гулистонњо,  
Карданд пур аз накњат гулњо њама домонњо. 
Мавлоно Њотифї дар љавоб фармудаанд: 
Эй њусни љањонгират ороиши давронњо  
В-эй наќши хату холат сардафтари девонњо.  
Дар љустани васли ту бо дарду бало шодем,  
Чун роњрави Каъба аз ранљи биёбонњо.  
Гар бар вараќи гул нест шарњи хати рухсорат,  
Чун об чї мехонад булбул ба гулистонњо?  
Моем ба хоки рањ бе абри атои ту,  
Чун сабзаи пажмурда аз њасрати боронњо.  
Шодам ба ѓами ишќат, чун Њотифии мискин.  
Эй дарду ѓами ишќат, сармояи дармонњо. 
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Њарду ѓазал дар мавзўи ишќї – ишќи илоњї, дар бањри њазаљи 
мусаммани  ахраб  бо  афоили  мафъўлу,  мафоилун,  мафъўлу,  
ма-фоилун суруда шудаанд. Ќофияи ѓазалњо «он» буда, 
радифашон «њо» аст. 

Ѓазали зерини Мавлоно Њотифї љавобияи ѓазали Мавлоно 
Љомист. Чї навъе ки гуфтем (ва ба гуфтаи худи Абдуррањмони 
Љомї собит кардем) Мавлоно Љомї дар ѓазалсарої пайрави 
Хоља Камол  мебошанд.  Аз  ин  рў,  ѓазали  зерин  тањти  
таъсири  ѓазали Хоља Камол эљод шудааст: 

Хоља Камол: 
3и њасрат хок шуд ин чашми намнок,  
Ба хок ар по нињї, боре бар ин хок. 
Абдуррањмони Љомї: 
Маро шуд љомаи љон аз ѓамат чок, 
Биё, эй орзуи љони ѓамнок. 

Ин ду ѓазал дар бањри њазаљи мусаддаси мањзуфу маќсур бо 
афоили мафоилун, мафоилун, фаўлун ё фаўлон суруда шудаанд. 
Аммо ѓазали Мавлоно Њотифї дар бањри музореи мусаммани 
ахраби макфуфи маќсур ва мањзуф бо афоили мафъўлу 
мафоилун, мафоилу, фаўлон ва фаўлун суруда шудааст. Мавзўи 
ѓазалњо як, ќофия низ яканд, чунончи, Њотифї гуфтаанд: 

Гар ман асири хоки ў шудам чї бок? (?) 
Њар кас, ки њаст, мешавад охир асири хок. 
Хоби аљал гирифту надидам рухаш, дареѓ, 
Ин буд оќибат асари бахти хобнок. 
Зањмат чї мекашад аљал аз бањри куштанам, 
Он ѓамза бас, ки мезанадам ханљари њалок... 
Эй Њотифї, муроди худ аз љоми май талаб, 
Њиммат талаб кунанд мудом аз даруни пок. 

Ва  шояд  љавоби  ѓазали  зерини  Мавлоно  Љомї  бошад,  ки 
бањри он мувофиќат мекунад: 

Дил хуну љон фигору љигар решу сина чок, 
Њам худ бигўй чун накашам оњи дарднок. 

Яќинан, љавобияи Мавлоно Њотифї ба ин ѓазали Мавлоно 
Љомї аст. Ба њар њол дар ѓазалњои Љомиву Њотифї таъсири 
ѓазал ва, умуман, эљодиёти Хоља Камол зиёд аст. Хоља Камол ва 
Бадриддини Њилолї. Мавлоно Бадриддини Њилолї њарчанд, ки 
ба таври возењ нагуфтаанд, ки дар ѓазалсарої пайрави  Хоља  
Камол  мебошанд,  аммо  аз  љавобияњои  шоир  ба ѓазалиёти 
Камоли Хуљандї аён мегардад, ки муътаќиду њамфикр будаанд. 
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Мавлоно Њилолї бо вуљуди соњиби маснавиёти «Шоњу дарвеш»,  
«Сифот-ул-ошиќин»,  «Лайлї  ва  Маљнун»  буданашон, чун 
шоири ѓазалсаро машњур гаштаанд. 

Бадриддин  Њилолї  шоири  мутасаввиф  мебошанд.  
Аќидаи  
моро  њам  достони  «Шоњу  Дарвеш»,  њам  «Сифот-ул-ошиќин»-
у «Лайлї ва Маљнун» ва ѓазалиёти дар ин мавзўъ эљод 
кардаашон тасдиќ менамоянд. Маълум аст, ки ѓазали зерини 
худро Хоља Ка-мол ба Хоља Њофиз фиристода бањои баланд 
гирифта буданд: 

Ёр гуфт: «Аз ѓайри мо пўшон пазар». Гуфтам: «Ба чашм». 
«В-он гање дуздида дар мо менигар». Гуфтам: «Ба чашм». 

Дар љавоб Мавлоно Њилолї гуфтаанд: 
Ёр гуфт: «Аз мо макун ќатъи назар». Гуфтам: «Ба чашм!» 
Гуфт: «Ќитъан њам мабин сўи дигар». Гуфтам: «Ба чашм!» 
Гуфт: «Бо мо дўстї мекун ба дил». Гуфтам: «Ба љон!»  
Гуфт: «Роњи ишќи мо мерав ба cap». Гуфтам: «Ба чашм!»  
Гуфт: «Бо чашмат бигў, то дар миёни мардумон,  
Сўи мо њар дам наяндозад назар». Гуфтам: «Ба чашм!»  
Гуфт: «Агар бо мо сухан дорї, ба чашми дил бигў,  
То нагардад гўши мардумро хабар». Гуфтам: «Ба чашм!»  
Гуфт: «Агар хоњад дилат з-ин хайли маљнун хандае,  
Гиряњо мекун ба сад хуни љигар». Гуфтам: «Ба чашм!»  
Гуфт: «Агар хоњї ѓубори фитна биншонад зи роњ,  
Барфишон обе ба хоки рањгузар». Гуфтам: «Ба чашм!»  
Гуфт: «Агар дорад, Њилолї, чашми гирёнат ѓубор,  
Куњли биної бикаш з-ин хоки дар». Гуфтам: «Ба чашм!» 

Њардуи ин ѓазал бо санъати саволу љавоб дар бањри рамали 
мусаммани маќсур ва мањзуф бо афоили фоилотун, фоилотун, 
фоилотун, фоилон ва фоилун суруда шудаанд. Њарду ѓазал дар 
мавзўи тасаввуфї  эљод  шудаанд.  Ба  љавобия  будани  ѓазали  
Бадриддини Њилолї њељ шакку шубња нест. 
Љавобияњои Мавлоно Њилолї наздикии афкори шоиронро 
собит менамояд. Барои мисол ин ду ѓазалро аз назар 
мегузаронем: 
Хоља Камол гуфтаанд: 

Ту худ ба гўш наёрї њадиси зории мо, 
Ки дар ту кор накардаст дарди кории мо.  
Шунидам он, ки кушодї забон ба дашномам,  
Азизи ман, чї кушояд туро зи хории мо.  
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Гар, эй насим, шабе бигзарї ба он сари зулф,  
Ба гўши ў бирасон зикри беќарории мо.  
Њазор бор ба љон бори мењнатат бурдам,  
Ба њељ барнагирифтї ту бурдбории мо.  
Агарчи аз ду љањон кардаем ќатъи умед,  
Ба лутфу рањмати ў њаст умедвории мо.  
Сазад, ки зайли карам бар гуноњи мо пўшад,  
Ба рўзи њашр чу бинанд шармсории мо.  
Камол, дар саги кўяш улувви њиммат бин,  
Ки ор оядаш аз њамдамиву ёрии мо. 
Мавлоно Њилолї дар љавоб гуфтаанд: 
Наметавон ба љафо ќатъи дўстдории мо,  
Ки аз ќафои ту беш аст бо ту ёрии мо.  
Басе чу абри бањорон гиристем, њанўз,  
Гуле наруст зи боѓи умедвории мо.  
Ѓубори кўи ту моро зи чењра дур мабод,  
Ки бо ту мекунад изњори хоксории мо.  
Ба чашми чун ту азизе, шудем хор, вале 
Зи иззати дигарон бењтар аст хории мо 
Зи њоли зори Њилолї шабе, ки ёд кунем,  
Фалак ба нола дарояд зи оњу зории мо. 

Чї навъе ки мебинем, ѓазалњо дар як мавзўъ, дар як бањри арўз  
(муљтасси  мусаммани  махбуни  аслам  ва  махбуни  маќсуру 
мањзуф), ќофияи ягона ва радифи «мо» гуфта шудаанд. 

Чанд  ѓазале,  ки  дар  поён  оварда  мешаванд,  аќидаи  
моро пурќувват менамоянд.Хоља Камол гуфтаанд: 

Њоли дарди худ муњиб њаргиз нагўяд бо табиб,  
Сахт бедардї бувад нолидан аз дарди њабиб. 

Мавлоно Њилолї дар љавоб гуфтаанд: 
Гар дуои мустамандон мустаљоб аст, эй њабиб,  
Аз Худо њаргиз нахоњам хост љуз марги раќиб. 

Хоља Камол гуфтаанд: 
Сўфї, ки зи чашми ту барад љон ба саломат,  
Сар барнакунад, то ба ќиёмат зи ѓаромат. 

Мавлоно Њилолї дар љавоб гуфтаанд: 
Дар кўи ту омад ба сарам санги маломат,  
Мушкил, ки аз ин кўй барам љон ба саломат. 

Хоља Камол гуфтаанд: 
Хаёли холи лабаш мекунам ба хоб њавас,  
Агарчи хоб наёяд ба чашми кас зи магас. 



26 

 

Мавлоно Њилолї љавобан гуфтаанд: 
Ид шуд, њар гўша халќе моњи нав дорад њавас,  
Гўшаи абрў намудї, моњи мо ин асту бас. 

Хоља Камол гуфтаанд: 
Зоњиди шањрам зи риндї мекунад њар дам савол, 
Соќиё, мaй дењ, ки ў дар cap надорад љуз хаёл. 

Мавлоно Њилолї љавобан гуфтаанд: 
Эй ту сарви чамани њусну гули боѓи љамол,  
Љилваи њусну љамолат њама дар њадди камол. 

Хоља Камол гуфтаанд: 
Ба ноз куштаи ў бозам орзуст, чї чора,  
Ки кас ба орзуи дил наёфт умри дубора. 

Мавлоно Њилолї љавобан гуфтаанд: 
Ба куљо равам зи дардат, чї даво кунам, чї чора,  
Ки њазор бор хун шуд љигари њазорпора? 

Абдуррањмони  Мушфиќї  ва  Хоља  Камол. Абдуррањмони 
Мушфиќї  (ваф.  1588)  низ  дар  ѓазалсарої  пайрави  Хоља  
Камол мебошанд. Дар ѓазали зер Мушфиќї, сарењан, ин 
маъниро ифода кардаанд: 

То хок шуд ба роњи вафо сарбаландиям,  
Дар ѓояти фитодагиву мустамандиям.  
Рўзе, ки дидаму бути худ сохтам туро,  
Фармуд куфри зулфи ту зуннорбандиям.  
Бар худ писандам аз ту љафое, ки мерасад,  
Дар мулки ишќ мерасад аз худписандиям.  
Назми ту, Мушфиќї, ба камоли њасан расид,  
То гуфтаї, ки пайрави пири Хуљандиям. 

Ин ѓазал дар љавоби ѓазали зерини Хоља Камол гуфта шудааст: 
Сар бар дари туам, бинигар сарбаландиям,  
Эй ман саги ту, афв кун ин худписандиям. 

Њарду ѓазал дар бањри музореи мусаммани ахраби макфуфи 
мањзуфу маќсур бо афоили мафъўлу фоилоту мафоилу фоилун 
ва фоилон суруда шудааст. Азбаски  Абдуррањмони  Мушфиќї  
дар  љавобияи  ѓазалњои  

Хоља Камол шеър гуфтаанд, дар осори онњо мавзўи умумї, 
мазмуни монанд, ќофияву авзони якхела зиёд дучор мешаванд. 
Дар ѓазалњои зерин мо ин умумиятро хуб мушоњида мекунем: 
Хоља Камол фармудаанд: 

Рўи ту ба љуз ойина дидан кї тавонад?  
Зулфи ту ба љуз шона кашидан кї тавонад?  
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Ќанди дањанат шарбати хосе, ки зи лаб сохт,  
Дидан натавон, хоса чашидан кї тавонад?  
Чандон ки туї орзуи љони азизон,  
Бо орзуи хеш расидан кї тавонад?  
Дар зери лаб аз бими раќиби ту, бар он рўй  
Мо «Фотиња» хондем, дамидан кї тавонад?  
Машшота диле дошт чу пўлод ба сахтї,  
В-арна зи чунон зулф буридан кї тавонад?  
Чун нест, Камол, аз суханони ту гузинтар,  
Касро ба сухан бар ту гузидан кї тавонад?  
Он љо, ки бихонанд баланд ин суханонро,  
Дигар сухани паст шунидан кї тавонад? 
 

Дар љавоб Мушфиќї гуфтаанд: 
Зулф аз хами рўи ту кашидан кї тавонад?  
Он љо, ки туї, рўи ту дидан кї тавонад?  
Бар тавсани ноз аз њама хубон бигузаштї,  
Имрўз ба гарди ту расидан кї тавонад?  
Як марњилаи њаљр зи сад бодия беш аст,  
Ќатъи рањи њиљрон ба давидан кї тавонад?  
Пеши ту мусаввир накашад ѓайри хиљолат,  
Чун сурати хуби ту кашидан кї тавонад?  
Гар ќатъи муњаббат кунї аз теѓи таѓофул,  
Сарриштаи мењри ту буридан кї тавонад?  
Дар боѓи сухан, Мушфиќї, ашъори ту чидаст,  
Гул тозатар аз назми ту чидан кї тавонад? 

Ду  ѓазали  зерини  Хоља  Камол  ва  ѓазали  Абдуррањмони 
Мушфиќї аз љињати мавзўъву мазмун ва ќофияву радиф якхела 
мебошанд, аммо аз љињати бањри шеър аз якдигар фарќ 
мекунанд, чунончи,  ин  ѓазали  Хоља  Камол  дар  бањри  рамали  
мусаммани махбуни маќсур ва мањзуф афоили фоилотун, 
фаилотун, фаилотун, фаилон ва фаилун навишта шудааст: 

Сарв пеши ќаду болои ту дидам, паст аст,  
Иќди зулфи ту ба ангушт гирифтам, шаст аст.  
Андалебе, ки ќадат диду сари сарв гузид,  
Сохт дар «Рост» наво, лек маќомаш паст аст.  
Гирди ту саф зада хубони камарбаста чу най,  
Гўї аз њар тарафе гирди шакар най бастаст.  
З-остин соиди симин ба муњиббон бинамой,  
То бидонанд, ки нозукбаданї з-ин даст аст.  
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Зулф то кай кашї аз гўшу кашонї дар хок,  
Молиши чашм дињї, бењ, ки сияњдил маст аст.  
Гуфтамаш: «Бўси ту бояд, на дањони ту маро»,  
Гуфт: «Бечора туро њељ намебоястаст».  
Даст баргиру висолаш ба дуо хоњ, Камол,  
З-он ки доим ба дуо кори ту болодаст аст. 

Њамин маъниро Хоља Камол боз дар ѓазали зерин ифода на-
мудаанд: 

Чашми мусалмонкуши ту кофири маст аст, 
Њиндуи зулфи ту офтобпараст аст. 

Мушфиќї дар љавоби ин ду ѓазали Хоља Камол ѓазале гуфта, 
аммо дар бањри дигари арўз – дар бањри њазаљи мусаммани 
ахраби маќбузи макфуф ва мањзуф бо афоили мафъўлу, 
мафоилун, мафоилун, фаўлон ва фаулун, чунончи: 

Имрўз, ки соќии чаман наргиси маст аст,  
Булбул шуда гўяндаву гул доирадаст аст.  
Бар хор шакар бандаду ин турфа, ки шабњо  
Хун бар мижаам аз шакари лаъли ту бастаст.  
Пайваста камон майл ба абрўи ту дорад,  
Бо он ки дуто гаштаву дар хона нишастаст.  
Хатти ту дуруст аз вараќи њусн аён шуд,  
Њарчанд туро дар ќалами зулф шикаст аст.  
Бархоста аз њастии ман гард, валекин  
Бар хотири ман аз ту ѓуборе нанишастаст.  
Онњо, ки ба сабза нигаранд аз хати сабзат,  
Шак нест, ки аз рањгузари њиммати паст аст.  
Вораста зи њар ќайд дили Мушфиќї, аммо  
Аз ќайди каманди сари зулфи ту нарастаст. 

Дар ду ѓазали зерини Хоља Камолу Абдуррањмони Мушфиќї 
ќофия аз њам фарќ мекунанд, аммо радиф – «аз ман дареѓ дошт», 
бањри шеър, мавзўъву мазмун як мебошанд, чунончи,  
Хоља Ка-мол мефармоянд: 

Он нури дида як назар аз ман дареѓ дошт,  
Тире зи ѓамза бар љигар аз ман дареѓ дошт. 
Мешуд накў ба захми дигар реши синаам, 
Дардо, ки марњами дигар аз ман дареѓ дошт.  
Ў донаи дур асту манаш муштарї дареѓ,  
К-он дур раќиби бадгуњар аз ман дареѓ дошт. 
Равшан нагашт хонаи чашмам ба сад чароѓ,  
То хоки кўю гарди дар аз ман дареѓ дошт.  
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Аз хоки по-ш буд хабар боди субњро,  
Сардї нигар, ки он хабар аз ман дареѓ дошт.  
Васли худ, арчи дошт зи камтолеъон дареѓ,  
Толеъ нигар, ки бештар аз ман дареѓ дошт.  
Номи Камол тўтии ширинзабон нињод, 
Ин турфа, к-он ду лаб шакар аз ман дареѓ дошт. 

Абдуррањмони Мушфиќї дар љавоб гуфтаанд: 
Њарфе Масењ он дањан аз ман дареѓ дошт,  
Сад бор кушту як сухан аз ман дареѓ дошт. 
Монанди ѓунча cap ба гиребон кашидаам,  
3-он гул, ки бўи пирањан аз ман дареѓ дошт… 
Афсўс аз он гуле, ки зад оташ ба љони ман,  
Наззора ваќти сўхтан аз ман дареѓ дошт.  
Гуфтам, ки чоки сина бисўзам ба рўзи њаљр,  
Торе зи љаъди пуршикан аз ман дареѓ дошт.  
Аз рўи лола оташи ман дид боѓбон,  
Бар доѓ пунбаи суман аз ман дареѓ дошт.  
Љон додам аз хумори майи васл, Мушфиќї,  
Соќии васл даври ман аз ман дареѓ дошт. 

Ѓазали Хоља Камол ва Абдуррањмони Мушфиќї дар бањри 
музореи мусаммани ахраби макфуфи маќсур ва мањзуф бо 
афоили мафъўлу, фоилоту, мафоилу фоилон ва фоилун суруда 
шуда, ќофияи  ѓазали  Хоља  Камол  «ар»  ва  ќофияи  ѓазали  
Мушфиќї «-ан» мебошад. Монандии ѓазалњо фаќат дар бањру 
радиф набуда, балки дар истифодаи калима ва мазмуни шеър 
мебошад. 

Ба ѓазали зерини Хоља Камол, ки худ он љавобия ба ѓазали 
Њасани  Дењлавї  мебошад  ва  дар  бањри  њазаљи  мусаммани  
солим  бо  афоили  мафоилун,  мафоилун,  мафоилун  суруда  
шуда, ќофияаш «ор» мебошад ва радифаш «боястї» аст, 
чунончи: 

Маро дар дарди беёрї, дареѓо, ёр боястї,  
Њазорон ѓам, к-аз ў дорам, яке ѓамхор боястї. 

Дар  њамин  бањру  ќофияву  радиф  Мушфиќї  чунин  љавоб 
гуфтаанд: 

Бањор омад, тамошои чаман бо ёр боястї,  
Ба љои сарву гул он сарви гулрухсор боястї. 

Аз ин ќабил мисолњо – љавобияњо хеле овардан мумкин буд, 
аммо бо њамин иктифо намуда, мегўем: Абдуррањмони 
Мушфиќї дар ѓазалсарої пайрави «пири Хуљандї», яъне Хоља 
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Камол мебошад.Пайравони  Хоља  Камол  дар  њар  давру  
замон  ва  дар  њар мањал зиёд буданд. Тадќиќи ин мавзўъ кори 
махсуси доманадорро талаб мекунад. Ин љо боз ба чанд пайрави 
Хоља Камол зикр мекунем. 
Чї навъе ки Мир Алишери Навої дар «Маљолис-ул-нафоис» 
ќайд кардаанд, шоирон Мавлоно Амирї ва Мир Имоди 
Машњадї татаббуи  Камоли  Хуљандї  мекарданд,  чунончи  
Навої  дар  бо-раи Мавлоно Амирї фармудаанд: «Мавлоно 
Амирї – турк эрди, туркча шеъри яхши воќеъ булубдур... Ва 
форсида Шайх Камол татаббуи  ќилибдур  (3,  23).  Ва  дар  
њаќќи Мир  Имоди  Машњадї гуфтаанд: «Мир Имоди Машњадї 
– Мўсавї тахаллус ќилур эрди...  

Ва Шайх Камолнинг љавобида бу байт унингдурким: 
Гуфт: «Бо чашмат бигў, то љуз хаёли рўи мо, 
Сурати дигар наёрад дар назар». Гуфтам: «Ба чашм» (3, 49-

50). 
Аз шоирони пуркору машњури асри ХVI Замирии Исфањонї 
(ваф. 987—1550) дар љавоби девони ѓазалиёти Хоља Камол зери 
унвони «Эњёї Камол» девони љавобия гуфтааст (3, 87).Ваќте  ки  
аз  устод  С.  Айнї,  бењтарин  донандаи  адабиёти классикии 
тољик, пурсиданд, ки Шумо аз њамаи шоирони гузаштаи тољику 
форс киро бештар меписандед? Дар љавоб фармудаанд: «Камоли 
Хуљандиро, аз њамин сабаб номи писарамро Камол гузоштам». 

Устод С. Айнї ба ѓазали зерини Хоља Камол мухаммас бас-
таанд.  Ѓазали  Хоља  Камол  бар  асоси  матни  интиќодии  
девони шоир (5) чунин аст: 

Гў, халќ бидонед, ки дилдори ман ин аст,  
Дилдори љафољўи ситамкори ман ин аст.  
Мањбуби ману љони ману њамнафаси ман,  
Хеши ману пайванди ману ёри ман ин аст.  
Бўи сари зулфаш ба ман орад њама шаб бод,  
Аз њамнафасон ёри вафодори ман ин аст.  
Ман хоки рањаш, балки басе камтар аз он низ,  
Дар њазрати ў ќимату миќдори ман ин аст.  
Нанвохт ба як тири дигар куштаи худро,  
Бо ѓамзаи сайдафканаш озори ман ин аст.  
Бо он, ки табиб аст, шавад шод ба дардам,  
Донад, ки давои дили бемори ман ин аст.  
Гўянд: «Камол, аз паи ў чанд канї љон?»  
То њаст зи љонам рамаќе, кори ман ин аст. 
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Устод С. Айнї ба ин ѓазал чунин мухаммас иншо кардаанд: 
Бар боги љањон нахли шакарбори ман ин аст,  
Дар хони амал лаълии хушбори ман ин аст. 
Љони ману љонони ману ёри ман ин аст,  
«Гў, халќ бидонанд, ки дилдори ман ин аст,  
Дилдори љафокори ситамкори ман ин аст». 
Эй бод, расон бар ќадамаш мултамаси ман,  
Шояд шавад ин лутфи ту фарёдраси ман,  
Дар олами имкон ба љуз ў нест каси ман,  
«Мањбуби ману љони ману њамнафаси ман,  
Хеши ману пайванди ману ёри ман ин аст». 
Њарчанд ки як бор накардї ту маро ёд,  
Бе ёди ту њаргиз нашавад хотири ман шод.  
Ваќте ки дилам аз ѓами ту буд ѓамобод,  
«Бўи сари зулфат ба ман овард шабе бод,  
Аз њамнафасон ёри вафодори ман ин аст». 
Айнї шуда дар анљумани ишќ ѓазалхон, 
Хурсанд нишинад, чї ба васлу чї ба њиљрон, 
Онњо, ки надонанд суруди ѓами љонон, 
Гўянд: «Камол, аз паи ў чанд канї љон?» 
То њаст зи љонам рамаќе, кори ман ин аст»... (1, 189). 

Чї  навъе  ки  дар  боло  махсус  ќайд  шуд,  тадќиќи  мактаби 
Хоља  Камол  мавзўи  васеъ  буда,  пажўњишу  эътибори  бештар  
аз инро таќозо дорад. 
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«Стахановчї» (1940, 5-8 июл), баъд  дар  журналњои  «Бо  
роњи  Ленинї»  (1940,  №7),  ва  «Шарќи  Сурх» (1957, №5) 
нашр шудааст).  

2.  Асадуллаев, Саъдулло. Лайли и Мажнун в персоязычной 
литературе (Библи-ографический обзор). – Душанбе: Дониш, 
1981. 

3.  Маљолис-ун-нафоис.  Таълифи  Алишери  Навої.  /Матни  
Домѓонист ва дар соли 821 /1417-А.А.) нигориши он поён 
ёфтааст. Мазияти бузурги нусха вуљуди як муќаддима аст 
ва ин нахустин девони Камоли Хуљандист, ки дорои 
муќаддима мебошад ва муќаддимаи он низ дорои фавоиди 
фаровонест,  монанди  таърихи  рафтани  Камол  ба  сўи  
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Сарой  ва таърихи бозгаштанаш ва чигунагии оѓози 
китобати девон бо ин тавзењ, ки ашъори љамъоваришуда 
бештар њамонњост, ки Шайх дар даврони иќомат дар Сарой 
сурудааст” (2,15-16). Азбаски  асли  ин  девон  аз  њамон  
шеърњое  таркиб  ёфтааст, ки  баъди  аз  Сарой  ба  Табрез  
баргаштани  Камол  ва  ё  њангоми њанўз дар Сарой будани 
шоир суруда шудаанд, албатта, дар он бисёр шеърњои Камол, 
ки баъд иншо шудаанд, мављуд нестанд. Бинобар њамин, он 
нусха танњо як ќасида, 817 ѓазал, 71 ќитъа, 11 рубої ва 
интиќодї  бо муќаддимаи С.Fаниева. -Тошкент, 1961. 

4.  Нафањот-ул-унс  мин  њазароти-л-ќудс.  Таълифи  
Абдурањмони  Љомї. -Тењрон, 1336 њ.ш.  

5.   Субњи гулшан. Таълифи Саидалї Њасанхон. -Тењрон, 1295 
њ.ќ. 

6.   Тафсири Рўњ-ул-баён. Таълифи Шайх Исмоили Њаќќї.    
 

(Аз Муқаддимаи камолшиносӣ.- Хуҷанд:  

Ношир, 2015.- С. 382-398)   
 
                                                              

Аълохон АФСАЊЗОД,  
                                                             д. и. филол, профессор 
              

ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 
 

     Мероси адабии боќигузоштаи Камоли Хуљандї чандон зиёд 
нест. Аз худ девоне боќї гузоштааст, ки дар китобхонањои олам 
нусхањои ќаламии он хеле зиёданд. Ин девон чандин бор тартиб 
дода шудааст. Бинобар гуфтаи Фурсати Шерозї, ў дар даст аз 
Камоли Хуљандї девоне доштааст, ки соли 771 њиљрї – 1369 
мелодї китобат  шуда  будааст.  Нусхаи  дигари  девон,  ки  соли  
801/1395 истинсох шудааст, дар китобхонаи донишманди 
маъруфи эронї шодравон  Алиасѓари  Њикмат  мављуд  будааст.  
Мувофиќи  на-виштаи фењристнигори эронї Ибни Юсуфи 
Шерозї, дастнависи раќами 266 китобхонаи Мадрасаи олии 
Сипањсолори Тењрон, ки соли  821  њиљрї  –  1417  мелодї,  пас  
аз  17  соли  марги  Камол,  аз тарафи  Алии  Домѓонї  
рўйбардор  шудааст,  шомили  дебочаест, ки дар он таъкид 
мегардад, ки нусхаи мазкур ѓазалњои Камолро, ки пеш аз 
баргаштани ў аз Сарой ба Табрез, яъне њангоми дурї аз Табрез 
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суруда шудаанд, фаро мегирад. Ибни Юсуфи Шерозї 
менависад: “Дар муќаддимаи ин девон маќоми ирфону иршоди  
Камоли Хуљандї ва алоќамандии муридон ба асари вай 
тазаккур дода  шудаву  љомеъ  (љамъоварандагону  
нусхабардорон)  гўянд, ки ин девони вай шомили тамоми 
ашъору ѓазалиётест, ки пеш аз рафтан аз Табрез ва дар њангоми 
њиљрон аз он шањр сурудаанд ва  инак,  ки  мурољиат  кардаанд,  
барои  истифодаи  алоќамандон мураттаб гардид” (5,663-664). 
Баъдтар  ношири  матни  интиќодии  тозаи  девони  Камоли 
Хуљандї  (Тењрон,  1374)  оќои  Эраљи  Гулисурхї  менависад,  
ки нигориши ин нусха “дар замони зинда будани Камоли 
Хуљандї пас аз бозгашт аз Сарой ва иќомат дар хонаќоњи худ, 
яъне соли 798/1397 – А.А.) њиљрї њудуди оѓози ќарни нуњум 
љамъоварї шуда буд. Ин нусха ба хатти Алии  
14 муамморо шомил аст. Оќои Эраљи Гулисурхї ба ашъори 
фавќ, ки дар нусхаи истинсохи соли 859 / 1455 низ мављуданд, аз 
рўи нашри К.Шидфар (Маскав, 1975) се ќасида, 163 ѓазал, 30 
ќитъа, 1 рубоии мустазод, 2 тарона, 1 муаммо, 1 маснавии кўтоњ 
ва 6 фард (такбайт) –ро илова карда, ба табъ расонид. Тадвини 
асли нусхаи ќаламии ин девон соли 798 ва ё дар њудуди 800 
њиљрї (яъне солњои 1397-1400 мелодї) бо кўшиши муридону 
мухлисони Камоли Хуљандї сурат гирифтааст. Албатта, дар 
давоми беш аз бист сол мураттаб гардидани девони њаљман на 
чандон бузург (дар њаљми таќрибан 7000 байт) аќлпазир нест. 
Бар замми ин, Шайх аз мухлисони худ таќозо мекунад, ки 
њангоми китобати њар нусха ашъори ўро бе каму кост ва бе њељ 
гуна ислоњу таѓйир сабт намоянд: 

Макун хоља, ислоњи шеъри Камол, 
Ќабул аз ту, аз банда фармудан аст. 
Ки пеши ман ислоњи шеъре чунин, 
Ба гил байти маъмур андудан аст. 

     Аз ин рў, ба андешаи ман солњои 798-800 њиљрї – 1397-1400 
мелодї  санаи  тадвини  асли  девон  њангоми  зиндагии  шоир  
дар Волиёнкўњ дар хонаќоњи Камоли Хуљандї буда, соли 821 
њиљрї (1418 мелодї) таърихи китобат ва нусхабардории он аст. 
Ин нус-хаи муътабар акнун тањти раќами 266 дар ганљинаи 
кутуби хаттии Китобхонаи Шањид Мутањњарї нигањдорї 
мешавад. Чунон-ки ишорат рафт, асли девон дар Валиёнкўњи 
Табрез дар хонаќоњи Камоли Хуљандї, тадвин шудааст, аммо 
нусхаи мавсуфро Алии Домѓонї дар моњи зилњиљљаи санаи 821 
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њиљрї – 1418 мелодї дар Язд  рўйбардор  намудааст,  ки  дар  
њеч  сурат  ин  таърихро  наме-тавон  чун  давоми  таърихи  
тадвини  девоне  донист,  ки  соли  798  
њиљрї  дар   Табрез  барои  сурат  гирифтани  он  иќдом  
шудааст.  
      Дар воќеъ њам, аз он нусхаи анљомпазируфта нусхањои 
дигаре низ бардошта шудааст, ки нусхаи хаттии девони Камоли 
Хуљандї, ки соли 859 њиљрї (1455 мелодї) ба хатти Муњаммади 
Љомї, ки шояд бародари  Абдуррањмони  Љомї  бошад,  
интинсох  гардидааст,  аз ќабили он бошад. Дар пушти сафњаи 
аввали он чунин навишта шудааст: “Бирасми хизонати-л-кутуби 
ас-султони-л-аъзам Абулќосим Бобур Бањодурхон, 
халладаллоњу ва султонању, би саъйй-л-ъабди-з-заъиф  Шайх  
Њољї  Њасани  Хондор”.  Дар  охири  китоб  сабт гардидааст:  
“Нигориши  Муњаммад  ал-Љомї  дар  авосити  моњи 
љимодиюлаввали санаи 859 њиљрї”. Нимаи моњи 
љимодиюулаввали санаи 859 ба моњи июли соли 1455 баробар 
аст. Ба ќавли Б.Маќсудов њаљми нусхаи ќаламии мавсуф 143 
вараќ буда, таќрибан дорои 8400 байт аст. Њамчунин, чї навъе 
ки зикраш гузашт, дар китобхонаи Остони Ќудси Разавии 
Машњад нусхаи ќаламие тањти шумораи 4739 мањфуз аст, ки 
онро дар њудуди соли 800 њиљрї (1397 мелодї) яке аз мухлисони 
Камоли Хуљандї љамъ овардааст. Рољеъ ба нус-хаи мавсуф 
Ањмад Гулчини Маонї чунин ќайде дорад: “Девони Камоли 
Хуљандї. Нусхаи нафису мумтоз, ки дар њаёти шоир тан-зим  
гардидаву  љомеъи  девон  дебочаи  муфассале  бар  он  нигош-
тааст, ки дар нусхањои дигар дида нашуда. Мутаассифона, оѓозу 
анљоми  дебоча  ва  аз  аввали  ѓазалиёту  охири  нусха  
афтодааст” (1,497). Аслан гап дар сари он аст, ки эњтимол худи 
Камол дево-нашро тартиб надода бошад, зеро ў дар як ќитъаи 
хеш аз кам ва барои тадвини девон нокифоя будани ашъори худ 
изњори аќида мекунад: 

Гуфт соњибдиле ба ман, ки чарост, 
Ки туро шеър њасту девон нест? 
Гуфтам: “Аз бањри он ки чун дигарон, 
Сухани ман пуру фаровон нест”. 
Гуфт: “Њарчанд гуфтаи ту кам аст, 
Камтар аз гуфтањои эшон нест!” 

      Ба  њар  њол  нусхањои  мукаммали  девони  Камоли  Хуљандї 
маълуму машњур будааст. Њаљми онро тазкиранависи асри ХVI 
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Абдуллоњи Кобулї 14.000 байт гуфтааст (3,128а). Вале 
тазкирана-виси дигари асри ХVI Таќии Кошї менависад: 
“Девони шеъри вай, он чи ба назари ин муаллиф расид, ќариб ба 
дањ њазор байт бувад, муштамил ба ѓазал ва муќаттаот ва рубої 
ва гўё, Шайхро ба ѓайр аз девони ѓазал шеъри дигар нест ва ба 
мадњи мулук ва ќасоид ва маснавиёт илтифот 
нанамуда.Зоњиран, аз худи њамин девон њам баъзе ашъори 
Камол аз байн рафтааст, зеро девони чопи Табрези шоир  
шомили  6974  байт  буда,  дар  он  бисёр  ѓазалњои  машњури 
Камол, њатто ѓазалњои “Љонро ба љуз лабони ту оби њаёт нест”, 
“Ё Раб, ин дарди дилу фурќати љонон то кай?”, “Дил муќими 
кўи љонон асту ман ин љо ѓариб” ва амсоли инњо дохил 
нашудаанд. Аз  ин  љињат,  ин  девонро  наметавон  комил  
шумурд.  Профессор Ш.Њусейнзода, ки доир ба эљодиёти Камол 
дар давоми ќариб ним аср тадќиќоти махсус бурдааст, њаљми 
ашъори нусхањои хаттии девони Камолро, ки дар китобхонањои 
Тољикистону Ўзбекистон мањфузанд,  7989  муайян  мекунад.  
Бадриддин  Маќсудов,  ки  низ чанд солро ба тањќиќу пажўњиши 
осори Камоли Хуљандї гузаронидааст, миќдори ашъори 
дастраси ўро 8156 шуморидааст.  
        Нахустин бор кай, аз тарафи кї ва дар куљо мураттаб гар-
дидани девони Камоли Хуљандї маълум нест. Натиљаи кўшиши 
нахустин шояд њамон девоне бошад, ки соли 771/1369 тадвин 
гардида будааст. Ба њар њол, худи Камол, ки дар мавриде барои 
тад-вини девон нокифоя будани ашъори хешро таъкид карда 
буд, дар мавриди дигар аз мављудияти девони худ сухан ба миён 
меорад: 

Табъи ту, Камол, кимиёест, 
К-аз вай сухани ту њамчу зар шуд! 
Девони ту дї яке њамехонд, 
Дидам, ки дањон-ш пуршакар шуд! 
Аз ѓояти лутфу обдорї, 
Њосид суханат шуниду тар шуд! 

     Љунги ашъоре, ки хеле ќадима буда, дар ќатори ашъори чанд 
нафар шоирони асри ХIV мелодї 18 ѓазали Камолро низ шомил 
будааст, дар нашри девони Камол, ки онро Азизи Давлатободї 
истифода бурдааст, ба љои вожаи “Њосид” номи “Њофиз”-ро 
сабт кардааст, ки яќин мурод Њофизи Шерозист. Аз ин нукта 
метавон ба хулосае омад, ки девони Камоли Хуљандї дар 
замони зинда-гии Њофиз (ваф.1389 мелодї) дар мањфилњои 
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адабї дар гардиш будааст. Ин матлаб низ мусаллам аст, ки 
девони Камоли Хуљандї њанўз  дар  замони  зиндагии  худи  
шоир  шуњрати  азиме  касб  на-муда,  даст  ба  даст  мегаштааст.  
Ба  ин  нукта  чандин  бор  дар  он ваќт тадвин шудани он 
бурњони гўёст. Аз ин гузашта, худи Камол гаштаву баргашта 
дар фахрияњои хеш таъкид менамояд, ки ягона дороии ў њамин 
дарахти маонист, ки талабгорони он ањли фазл буда, 
зарталабону љоњпарастон ба он майле надоранд: 

Зарталабон њамчу дур њалќабагўш омаданд, 
Шукр, к-аз озодагї банда дар он силк нест! 
Боѓ агарам нест, њаст нахли маонї басе, 
Нахли маро баргу шох, љуз вараќу килк нест. 
Хомаи мулкии ман нест ба љуз байти шеър, 
Мулки дигар ќофияст, ќофия худ милк нест! 

Баръакси  “зарталабон”,  санъатталабони  замони  шоир њамеша 
хоњони сухани Камоли Хуљандї буда, дарёфти онро барои худ 
неъмати осмонї мешумурдаанд. Камол худ дар мавриде бо 
камоли ифтихор изњор менамояд, ки суханњои ў сењр буда, 
худаш барои санъатталабон бењтарин устоди фан аст: 

Сењр аст, Камол, ин суханон, бод њалолат, 
Санъатталабон бењ зи ту устод наёбанд. 

    Вале, бо ин њама, аз кадом ваќт ба шеърнависї оѓоз намуда-
ни Камол ва чун устод эътироф шудани ўро муайян кардан душ-
вор аст. Ба њар њол ў аз ибтидо соњиби табъи худодод, заковати 
фитрї  ва  салиќаи  табиї  будааст.  Вай  дар  як  ѓазали  хеш,  ки  
аз љавонї, ошиќї ва мастии худ хабар медињад: 
Камол, аз дунйии дунам чї тарсонї, чї мегўї, 
Љавонам, ошиќам, мастам, ѓам аз дунёи дун дорам.  
-байтњои нињоят олї дорад, ки далели даъвои болост: 
Ту њамчун субњ механдиву ман чун шамъ мегирям, 
Намедонї, ки ин њолат ман аз сўзи дарун дорам! 
     Ба  ин  маънї  шоир  дуруст  мефармояд,  ки  њамзамонњояш 
малоњати сухану латофати гуфтори ўро чун асрори илоњї ва 
лутфи Худовандї мепазируфтаанд: 
Инњо на маќолати Камол аст, 
Асрори Худост, ин ѓазал нест. 
Ва ё: 
Дар сухан лутфи илоњї ба ту ёр аст, Камол, 
В-арна сад сол ба фикр ин суханон натвон сохт! 
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     Ба тарзи куллї, Камоли Хуљандї девони худро боѓи пургули 
маонї шумурда, ашъори дигаронро чун хори сари девор њисоб 
мекунад, ки барои муњофизати боѓ ва самароти он хизмат 
менамоянд: 
Боѓест пур аз гули маонї 
Девони Камол, тозааш дор. 
Шеъри дигарон чу хорбасте 
Перомуни он ба љои девор. 
То сунбулу наргисаш начинанд 
Дуздони гули риёзи ашъор! 
     Дарвоќеъ, ѓазалњои равону соф ва мастибахшу шодиовари 
Камолро хонда ва ё шунуфта, кас бидуни ихтиёр байти худи ўро 
ба забон меорад, ки фармудааст: 
Ањсант, Камол, ин на ѓазал, оби њаёт аст, 
Имрўз бад-ин лутфу равонї сухани кист?! 
     Барњаќ, Камол шоири латифгуфтор, суханпардози ѓарибхаёл 
ва адиби нињоят бориксанљ аст. Њар як байти ў як мазмуни 
баланд,  хаёлоти  латиф  ва  маонии  бикре  дорад.  
Абдуррањмони Љомї ин матлабро даќиќона пай бурда, дар 
“Бањористон” ќайд кардааст: “Вай дар латофати сухан ва 
диќќати маонї ба мартабаест, ки беш аз он мутасаввир нест” 
(4,107). Худи Камол њам дар мавридњои зиёд хештанро тўтиву 
булбул ва андалеб хонда, дево-ни худро “боѓи пур аз гули 
маонї” мешуморад ва таъкид мекунад, ки ашъори ў 
душворфањм аст, аз болои онњо сатњї набояд гузашт. Аз ин рў, 
ѓазалњои ўро бо камоли сабру тааммул мутолиа намуда, он гоњ 
ба дарки маънињои нозуки он расидан мумкин аст.  
Шоир мефармояд: 
Чу девони Камол афтад ба дастат, 
Навис аз шеъри ў чандон, ки хоњї. 
Хаёлоти ѓарибу лутфи њарфаш 
Агар хоњї, ки дарёбї камоњї, 
Зи њар лафзаш равон магзар чу хома, 
Ба њар њарфе фурў рав чун сиёњї! 
    Девони Камол, бар замми ѓазал, дорои як силсила ќитъаву 
рубої низ мебошад. Ќитъањои Камол бештар оњанги њаљвї ва 
шўхї дошта, баъ-зеашон  ба  мавзўъњои  ахлоќ  низ  бахшида  
шудаанд.  Махсусан, ќитъањои њаљвї ва шўхиомези ў 
пурмалоњат ва завќбахш мебо-шанд. Ба шеваи баёни ин ќитъа 
таваљљуњ фармоед: 
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Хостам аз ходими матбах њисоб 
Баррае, к-он кушту бар сепоя бурд. 
Гуфт: “Бар расми фидо, к-он суди туст, 
Њашви он њамсояи бемоя бурд. 
Пињу гурда њољии саќќо гирифт, 
Ширдонро гандапири доя бурд”. 
Гуфтамаш: “Дилро куљо бурдї, ки нест”. 
Гуфт: “Дилро духтари њамсоя бурд”. 
    Баробари лутфи сухан дар ќитъањои Камол фахрия, лањзањои 
зиндагї,  аќоиду  љањонбинї  ва  афкори  панду  насињатии  ў  
баён гардида, аз онњо муносибати шоир нисбат ба њодисањои 
замони худ ва баъзе муосиронаш ифода ёфтаанд: 
Киса макун аз зару сим, эй писар, 
Кисабуронанд дар ин рањгузар! 
Кисатињї бошу биёсо, Камол, 
Њар кї тињикисатар, осудатар. 
   Чаро  ќитъањои  Камол  ин  ќадар  гуворо  ва  дилпазиранд?  
Чунки  ў  аз  имкониятњои  лафз,  оњангу  тобишњои  калима,  
лутфи сухан ва аломатњои ашё моњирона истифода мебарад, 
мисли чашмакњои най ва гўшакњои уд дар ќитъаи зайл: 
Най ба овози уд гуфт нуњуфт: 
“Њама чашмем, то бурун ої!”. 
Уд гуфташ, ки: “Ростї, мо низ, 
Њама гўшем, то чї фармої”. 
     Ќитъаи дигар, ки бо баёне латиф иншо гардидааст, низ усто-
дона ба ќалам омадааст: 
Мо зи ташрифи Мир Абдуллоњ, 
Нек осудаву ќавї шодем. 
Нест моро зи суњбаташ гилае, 
Лекин аз гўши ў ба фарёдем! 
    Матлаб дар ќитъањои Камол ба танз, вале расо баён меша-
вад. Ба ќитъаи зайл диќќат гуморед: 
Ба самъи Шайх Муњаммад, аё сабо, бирасон, 
Ки бод пирањани сабри мо зи дасти ту чок. 
Дар ин љањон, ки бувад ранљу роњаташ гузарон, 
На дўстист, ки бошї ту шоду мо ѓамнок. 
Касе, ки ў пайи дунё зи даст дод диле, 
Фурўхт домани дунё ба камтарин хошок! 
Гузашт муддати шаш моњу ќурби соле шуд, 
Ки туњфаест фиристодам аз аќидаи пок! 
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Бад-он умед, ки ташрифи банда бифристї, 
Зи бандагони худу аз касе надорї бок. 
Шунидам, ки њанўзат наёмадаст ба даст, 
Ѓуломаке, ки сабукрўњ бошаду чолок. 
Маро ѓулом ба айёми зиндагї бояд, 
На он ки баъди вафотам бувад муљовири хок. 
       Ба назарам, њамин чанд ќитъа ва ќитъањои дигаре, ки дар 
рафти матолиби рисолаи њозир истифода шудаанд, басанда аст, 
ки аз муњтавиёт ва шеваи баёни ќитъањои Камоли Хуљандї 
тасаввури кофї њосил карда бошанд.  
       Рубоињои Камол њама ошиќона буда, дар онњо масоили ди-
гаре аз ќабили њикмат ва ирфону фалсафа дида намешаванд. Ин 
рубоињо  латиф  ва  хушоњанг  бошанд  њам,  дар  эљодиёти  
Камол мавќеи хосе надоранд ва аз рубоињои устодони ин фан 
кам фарќ мекунанд. Барои мисол ду намуна меорем: 
Гуфтам: “Ба чї монад мижаат?” Гуфт: “Синон”. 
Гуфтам, ки: “Чу ќаддам чї бувад?”. Гуфт: “Камон”. 
Гуфтам: “Чу биёї, чї барї?”. Гуфт, ки: “Дил”. 
Гуфтам: “Чї дињам, то наравї?”. Гуфт, ки: “Љон”. 
Ва ё: 
Дї љилвагарї бибин, ки орост маро, 
Хони карами Худо муњайёст маро. 
Њалво чу заѓора буд дар суфраи мо, 
Имрўз њамон заѓора њалвост маро. 
Маълум мешавад, ки Камол ќасида ва осори мансур низ 
доштааст, аммо то њол се-чањор ќасидаи ў дастрас асту бас. Вале 
аз осори мансури ў касе хабар намедињад. Худи шоир 
мефармояд: 
Бурданд, Камол, гўи даъвї, 
Назми туву наср - њар ду бо њам. 
Ин аз шуарои мотааххар 
В-он аз фузалои мотаќаддам. 
          Агар  девони  Камоли  Хуљандї  бо  диќќат  санљида  
шавад, маълум  мегардад,  ки  шахсияти  хешро  ба  муридону  
мухлисон ва хонандагону шунавандагони гуфтори шакарбори 
худ гаштаву баргашта муаррифї менамояд. Худро дар олами 
рўњоният ба сифати  “порсо”,  “ориф”,  “дарвеш”,  “сўфии  
некэътиќод”  мешиносонад.  Аммо  дар  баробари  шайху  
орифи  сўфимашраб  будан,  дар мулки сухан чун шоири 
нозуктабъ маъруф аст. Аз ин рў, худро дар гулзори  сухан  
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“тўтї”,  “андалеб”,  “ќумрї”  ва  “булбул”  шумурда, дар 
зиндагии њаррўзаи воќеї њамчун фаќиру њаќир ва бечораву 
мискин ва аз љињати рафтор гўшанишин эътироф мекунад. Чун 
ошиќ  хештанро  ба  сифатњои  “сахтљон”,  “мискинтан”,  
“танњо”, “ѓариб”, “бекас” ва амсоли инњо ба ихлосмандонаш 
мешиносо-над. Аз табъи мавзун сухани малењ, адои нозук ва 
љазабаи кало-ми худ хеле менозад ва аз он мефахрад, ки шеъри 
тари мухайяли ўро њамзамонњояш бо сифатњои “сењр”, “ноб”, 
“зулол”, “оби зу-лол”, “дурр”, “луълуъ”, “шакар”, “диловез”, 
“борик” ва монан-ди инњо эътироф кардаанд. Худи Камол низ 
гуфтори хеш, хоса, ѓазалњояшро  васф  намуда,  хештанро  чун  
љодугуфтори  нозуксу-хан ситоиш мекунад ва иброз медорад, ки 
каломи латифи ў зодаи табъи нозук буда, падидањои рўзгорро 
бо чашми гавњаршиносе санљида,  дар  кўраи  аќлу  шуур  
обутоб  дода,  дар  ќолабњои  дилрабо таљассум кардааст. Аз 
њамин рў, табъи Камол љоме дар камоли латофат буда, девони 
Камол авроќи гулро мемонад. Шоир мефармояд: 
Хатм шуд бар Камол лутфи сухан, 
Њар чї баъд аз камол, нуќсон аст! 
Њанўз дар овони љавонї Камол худро чун шахси аз ќуюди 
зиндагї озод, бебок, ринд, маст ва ошиќ шиносонда, бо камоли 
ифтихор гуфта буд: 
Камол, аз дунйии дунам, чї тарсонї, чї мегўї? 
Љавонам, ошиќам, мастам, ѓам аз дунёи дун дорам?! 
Дар  даврони  пирї  њам  бар  њамон  аќидае,  ки  дар  љавонї 
дошт, устувор монда, ба худ хитоб мекунад: 
Ѓам махур чун зоњидони хушк аз пирї, Камол, 
То ѓазалњои тари чун об гуфтан метавон! 
Камол аслан шоири ѓазалсарост. Њунари баланди шоирии ў, 
асосан, дар эљоди ѓазал њувайдо мегардад. Худи Камол њам дар 
ин фан хештанро бемонанд мешуморад, ки, алњаќ, дуруст аст: 
Ду Камоланд дар љањон машњур, 
Яке аз Исфањон, яке зи Хуљанд! 
Ин яке дар ѓазал адимулмисл 
В-он дигар дар ќасида бемонанд! 
Филмасал, дар миёни ин ду Камол, 
Нест фарќе магар ба мўе чанд! 
    Ба мулоњизаи устод Айнї, ибораи аз Камоли Исмоил бо мўе 
чанд фарќ доштани Камоли Хуљандї ишора ба риши калони 
худи ўст. Шояд ягон маънои дигар њам дар он мафњум нуњуфта 
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бошад. Бадењист, ки бештарин њиссаи девони шоирони 
ѓазалсароро ѓазал ташкил медињад, ки Камол, албатта, аз ин 
ќоида мустасно нест. Аммо бо таассуф метавон хотирнишон 
кард, ки бо вуљуди маълум будани нусхањои хуби хаттии девони 
Камоли Хуљандї то њол матни ќаноатбахши он тањия ва нашр 
нашудааст. Нашрњои Табрез,  Душанбе,  Тошканд  ва  Маскав  
љавобгўи  талаботу муќаррарот ва иќтизову ниёзњои илмї 
нестанд, ки дар заминаи  
онњо битавонем дар хусуси басомади жанрии эљодиёти шоир, аз 
љумла, ѓазалиёташ муњокимаи дурусте ронда бошї. Алњол, 
њамин ќадар метавон овард, ки девони дар асоси панљ нусхаи 
хаттї бо тасњењ  ва  эњтимоми  Азизи  Давлатободї  соли  1958  
дар  Табрез нашргардидаи  шоир  аз  6974  байт  иборат  буда,  
944  ѓазал,  87 ќитъа, 31 рубої, 2 ќасида, 1 маснавии кўтоњ, 1 
мустазод, 9 фард ва 8 муамморо фароњам овардааст. Ѓазалњои 
Камол асосан аз њафт байт (860-тои онњо) иборат буда, дар ин 
нашри девони ў як ѓазали чорбайтї,  чордањ  ѓазали  панљбайтї,  
42  ѓазали  шашбайтї  ва  як ѓазали ёздањбайтї низ мављуданд.  
         Нашри дигари девони Камоли Хуљандї, ки бо роњи 
танќиду муќоисаи нусхањои ќаламии ќадимї тартиб дода шуда, 
соли 1975 бо кўшиши К.А.Шедфар дар Маскав сурат 
гирифтааст, 4 ќасида, 977 ѓазал,1 мустазод, 101 ќитъа, 1 
маснавии кўтоњ, 37 рубої, 11 муаммо ва 7 байти мутафарриќаро 
фаро мегирад, ки љамъулљамъи ин  ашъор  аз  7335  байт  иборат  
аст.  Аз  рўи  њисоби  Б.Маќсудов, алњол 972 ѓазали Камол ба 
табъ расидааст, ки 7649 байтро фаро мегирад. Бинобар гуфтаи 
нахустин тањиягар ва ношири девони Камоли  Хуљандї  Азизи  
Давлатободї,  ки  13-уми  сентябри  соли 1996 мењмони ин љониб 
буд, ў матни тозаи девони Камолро омо-да кардааст, ки дар 
пояи дастовардњои илми матншиносии муосир тањия гардида, 
анќариб ба табъ хоњад расид. Он чї дар девони Камоли 
Хуљандї ёфт намешавад, ќасидањои мадењавист, ки ин нуктаро 
њанўз Давлатшоњи Самарќандї ба таъкид оварда буд: “ва 
Шайхро илтифоте ба мадњи мулуку ќасоиду маснавї набуда ва 
муќаттаоти њасбињолро некў мегуфтаву ин ќитъа ўрост, Ќитъа: 
Тосбозе бидидам аз Баѓдод, 
Чун Љунайд аз сулукаш огоњї. 
Сар бурун бурд зери љуббаву гуфт: 
“Лайса фї љуббати сиваллоњи”. 
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       Мурод  аз  Љунайд  орифи  номї  ва  сўфии  машњур  
Љунайди Баѓдодї (ваф.297/910) аст, ки ўро сўфиёни тамоми асру 
замонњои Хуросону Эрон сахт њурмат мекарданд. Тарљумаи 
љумлаи арабї: “Нест дар зери љубба – либоси ман ба ѓайри 
Худо” буда, дар он яке аз нуктањои нозуки вањдати вуљуд, ки ба 
“аналњаќ”, яъне “ман њаќиќат” (Худо) њастам”-и Мансури 
Њаллољ (858-922) наздик аст, ифода гардидааст: 
Агар ба шеваи Мансур дам занї зи “аналњаќ”, 
Яќин шавад дами охир, ки чанд мурда Њалољї! 
      Аксари мутлаќи ѓазалњои Камол дорои тахаллус буда, фаќат 
се ѓазалаш тахаллус надоранд, ки ѓазалњои нотамомро 
мемонанд. Њарчанд аз ин ѓазалњо яктоаш аз 7 байт таркиб 
ёфтааст, дар 924 ѓазали Камол тахаллус дар маќтаъ, дар 16 ѓазал 
дар байте пеш аз маќтаъ овардашуда, дар якто дар байти дуюми 
пеш аз маќтаъ зикр ёфтааст.  
       Чаро аксари ѓазалњои Камоли Хуљандї аз њафт байт 
иборатанд?  Ваљњи асосии онро мо намедонем. Аммо аз рўи 
шањодати ѓайримустаќим дар ин бора ба хулосае омадан 
мумкин аст: Аввал – дар адёни зиёди дунё раќами њафт муќаддас 
дониста мешавад: њафта аз њафт рўз иборат аст, њафт осмон дар 
Ќуръон зикр гардида, мусалмонон онро пазируфтаанд, хафт 
сайёра дар гардишанд, њафт  шањри  ишќ  машњур  аст  (Њафт  
шањри  ишќро  Аттор  гашт, Мо њанўз андар хами як кўчаем)- 
мегўяд Мавлоно Љалолиддини Румї, узвњои бадани инсонро 
њам ба њафт-њафт таќсим мекунанд, ду  дасту  ду  по  ва  синаву  
шикам  бо  сар  ё  ду  чашму  ду  абрў  ва ду  рўй  бо  дањону  
бинї  ва  ѓайрањо.  Аз  њама  муњимтаринаш  он ки сураи аввали 
Ќуръон, сураи “Фотиња” ва ё “Ал-њамд” шоми-ли њафт оят буда, 
бо “сабъи масонї”, яъне њафт дугонае, ки та-крор  мешаванд,  
(Њиљр-16,  ояти  87)  машњуранд.  Абдуррањмони Љомї ѓазалњои 
худро “сабъи масонї” номида буд. Камол бошад, ѓазалњои 
худро “сабъи шидод”, яъне њафти такроршаванда гуфта буд. 
Баъзе муфассирон гуфтаанд, ки “сабъ-ул-масонї” њафт сураи 
дарозтарини  аввали  Ќуръон  (аз  сураи  «Баќара»  то  сураи  
“Тав-ба”)  аст.  Ба  гумони  мо,  њамин  њафт,  яъне  “сабъи  
масонї”  бояд сабаби њафт байт ќарор гирифтани њаљми ѓазал 
шуда, аст. Барои тарвиљи  суннати  дар  њафт  байт  устувор  
гардонидани  ѓазал  дар таърихи ѓазалнависї сањму наќши 
Камоли Хуљандї аз соири шоирон  бештар  буда,  ин  суннатро  
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Љомї  ва  муосирони  ў  Њилолї, Ањлии Шерозї ва дигарон 
идома додаанд. Камол менависад: 

Њафт байт омад ѓазалњои Камол, 
“Панљ ганљ” аз лутфи он ушри ашир. 
Њафтбайтињои ёрон низ њаст 
Њар яке поку равону дилпазир. 
Лек аз њар њафташон њак карданист, 
Чор байт аз аввалу се аз ахир.  
пайнавишт: 
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( Аз Муқаддимаи камолшиносӣ.- Хуҷанд:  

Ношир, 2015.- С. 293-393) 
 

Имомзода 
ПЕШГУФТОР  

Истиќлолияти миллї дар љумњурии Тољикистон барои 
эљоди заминањо дар самти тањкими пояњои истиќлолияти 
маънавї низ шароит фароњам овард. Сиёсати мудаббиронаву 
дурнигаронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон имконият фароњам овард, 
ки дар ќаламрави мамлакат заминањо барои тањкими истиќлоли 
маънавии миллат, эњёи мероси ниёкон ва суннатњои нодири 
фарњангї фароњам омада, бузургдошти шахсиятњои барљастаи 
илмиву адабї, ходимони давлативу љамъиятї ба яке аз аркони 
муњими оини давлатдории миллии мо бадал гардад. Марњила ба  
марњила таљлил гардидани љашнворањои марбут ба 
гиромидошти  чењрањои мондагор ва бузургони миллати тољик, 
рўйдодњои нодири таърихи тољикон, ки аз њазораи “Шоњнома”-
и Фирдавсї оѓоз ёфта, баъдан бо бузургдошти устод Рўдакї, 
Носири Хусрав, Умари Хайём, Мир Саид Алии Њамадонї, 
Мавлонои Балхї, Камоли Хуљандї, Абдурањмони Љомї, 
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Наќибхон Туѓрал , 1100 солагии давлати Сомониён, 2700 
солагии китоби муќаддаси Авасто,      2500 солагии шањри 
Истаравшан, 2700 солагии шањри Кўлоб, Соли бузургдошти 
тамаддуни ориёї, соли забони тољикї,  соли бузургдошти 
Имоми Аъзам ва амсоли ин аркони истиќлоли маънавии халќи 
тољикро тањким бахшида, ба раванди худшиносї ва худогоњии 
миллиро суръат ва вусъати тоза ато намуд. Дар канори 
ин,муњимияти баргузории ин љашнњои бузурги таърихї 
имконият фароњам овард, ки љомеаи кишвари мо ба таъриху 
фарњанг ва адабиёти миллї руљуъ намуда, мероси маънавии ин 
нобиѓагони хешро бештару пештар мавриди омўзиш ќарор 
дода, аз сарвати аќлонии њар яке аз ин бузургон барои 
ташаккули тафаккури миллї, боло бурдани маънавиёт ва 
фазилатњои нодири ахлоќї, тарбияи насли наврас дар рўњияи 
худшиносї ва худогоњї ба кор бигирад. Фузун бар ин, ин 
тадбирњои шоистаи фарњангиву адабї аз сўи љомеаи љањонї ба 
унвони падидањои муассир дар тарбияи маънавии мардумони 
олам ва љавобгў ба ниёзњои бани башар истиќбол гардид, ки дар 
натиља аксари онњо њукми ташаббусњои љањонии Пешвои 
миллатро гирифта, аксари ин љашнворањо  ба ќарори созмони 
бонуфузи фарњангии олам – ЮНЕСКО   дар саросари љањон 
љашн гирифта шуданд ва мешаванд. Ањамият ва моњияти ин 
тадбирњои маънавиро, ки аз сўи љомеаи љањонї истиќболи шоён 
касб мекунанд, худ Пешвои миллат дар яке аз суханронињояшон 
ба таври возењ тафсир намудаанд: “Шоњкорињои безаволи 
бузургони миллатамон на танњо боиси ифтихори мо – тољикон 
њастанд, балки як љузъи муњими фарњангу таърихи башарї 
мањсуб меёбанд ва аз ин рў мояи ифтихори тамоми инсониятанд. 
Зеро онњо ба маљрои зиндагї аз дидгоњи баланд менигаристанд, 
назари фарох ва афкори умумиљањонї доштанд, инсондўстиро 
тарѓиб менамуданд ва чунон ки хотирнишон гардид, мардумони 
љањонро ба вањдату њамдигарфањмї даъват мекарданд”.  Ин 
гуфтор ва андешаи созандаву дурнигарона ба њаќиќат собит 
менамояд, ки воќеан дар њама давру замон љомеаи башарї ба 
шоњкорињои беназири аќлонии миллати мо ва фарзандони 
фарзонаи халќи тољик ниёзи афзун дошта, барои њаллу 
мушкилоту муаммоњои маънавї, бартараф намудани 
бархўрдњои фикрї ва аќлонї аз онњо пайваста истифода бурда, 
дастовардњои нодири зењнии мардуми моро њамчун сарвати 
маънавии умумиинсонї шинохтааст. 
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Имсол низ дар таърихи Тољикистони соњибистиклоли 
тољик     бо њарфњои заррин навишта хоњад шуд, зеро боз њам бо 
Ќарори Созмони љањонии ЮНЕСКО ду љашнвораи хеле муњим 
ва бузурги миллї- 5500 солагии Саразми бостонї, ки аз 
њаќиќати  таърихии оини шањрдории тољикон ва  ќидмати 
суннатњои хоси фарњанги кишоварзї дар миёни мардуми мо 
паём мерасонад ва 700 солагии шоири  шањир, фарзанди 
арљманди халќи тољик- Шайх Камолиддин Масъуди Хуљандї  
дар кишвари мо бошукўњ љашн гирифта мешавад. 

Барњаќ, Шайх Камоли Хуљандї  дар шумори суханварони 
номвари  адабиёти классикии тољик ќарор дорад, ки    сабки 
хоси суханварї, андешањои дурпарвоз, њунари баланди шоирї 
маќом ва љойгоњи худро пайдо намудааст. Дар чунин асре, ки 
нобиѓагони фаровони адабиёти гузаштаи мо, чун Хољуи 
Кирмонї, Салмони Соваљї, Њумоми Табрезї ва махсусан 
Њофизи Шерозї зиндагї ва эљод кардаанд, соњиби чунин маќом 
ва љойгоњи беназир гардидани шоире чун Камоли Хуљандї  худ 
аз ќарињаи зотї ва њунари фитрии суханварии шоир паём 
мерасонад.  Худ Камоли Хуљандї  низ ишорате бар он мекунад, 
ки дар он рўзгор  мардуми Шероз  њатто  бар шоире аз Хуљанд 
бархостани Камол бовар надоранд: 

Бо  лутфу табъ мардуми  Шероз аз Камол, 
Бовар намекунанд агар гўям Хуљандиям.  
Бањои баланди Њофизи Шерозї ба машраб ва мартабаи 

Камоли Хуљандї, ки дар тазкирањо ба гунаи зайл омада: 
“Машраби ин бузургвор олист ва мартабааш софї” њокї аз он 
мекунад, ки дар њаќиќат Камоли Хуљандї дар адабиёти ањди 
хеш аз љойгоњи хосе бархурдор будааст. Баробари ин, аксари 
тазкиранависон ва муаррихон  ба лутфи сухани Камол ишорат 
фармудаанд, ки касеро наметавон дар пояи вай ќарор дод. Ин 
мартабаи маънавї ва камоли латофат дар суханвариро худи 
шоир пеш аз дигарон шинохтааст, ки њанўз ба рўзгори хеш 
фармуда: 

Хатм шуд бар Камол лутфи сухан, 
Њар чї баъд аз Камол нуќсон аст. 
Њамин латофат ва назокати сабки суханварии ин шоири 

шањир бегумон омил гардид, ки суханварони фаровоне баъд аз ў 
аз пай пайравї намудаанд ва роњи ўро бо шевањои хосе тадовум 
бахшиданд, ки миёни онњо метавон аз маъруфтарин шоирони 
адабиёти классикии тољик, чун Исмати Бухорої, Абдурањмони 
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Љомї, Бадриддин Њилолї. Имлои Бухорої,  Наќибхон Туѓрал 
ва дигарон ёдовар шуд, ки омил бар њузури мунаввари мактаби 
Камол дар ќаламрави адабиёти тољик гардидаанд. Њатто Љомї 
барин суханвари мумтоз ва Мавлои бузурги шеъри гузаштаи мо 
дар як ѓазали љавобияи хеш камоли каломи хешро ба чошние аз 
суханони Камол марбут медонад: 

 Ёфт камоле суханаш, то гирифт, 
 Чошние аз суханони Камол. 
Мактаби Камоли Хуљандї бахусус, бо шевае љолибу 

ќобили тааммул дар зодгоњи худи ў давом ёфтааст, ки ин 
нуктаро Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон низ хеле бамаврид таъкид 
намудаанд: “Шоирону олимон ва њунармандони машњури ин 
шањр ба мисли Шайдои Хуљандї, Шўхии Хуљандї, Лисони 
Хуљандї, Нозили Хуљандї, Фахрии Рўмонї, Тошхоља Асирї, 
Содирхони Њофиз, Њољї Њусайни Розї, Сиддиќи Сањњоф 
анъанаи фарњангии Хоља Камолро идома медоданд. Ин 
пайванди мустањкам ва побарљо имрўз њам васл аст ва ќуввае 
вуљуд надорад, ки сарриштаи онро бибурад”.  

Гузашта аз ин, рози тавфиќ дар ќаламрави суханварї ва 
касби чунин љойгоње муњим ва бузургро дар шоњроњи адабиёти 
оламшумули мо худи Камол бо камоли огоњї ва маърифати 
худшиносї шинохта, ишорат бар ин мекунад, ки : 

 Дар сухан лутфи илоњї ба ту ёр аст, Камол, 
Варна сад сол ба фикр ин суханон натвон гуфт. 
  
  Руљўъ ба ѓазалиёти дилошўб ва каломи дилангези Шайх 

Камоли Хуљандї, тааммул дар њар сатру њар вожаву таъбирњои 
нотарори шеъри ў ин њаќиќатро возењ мегардонад, ки воќеан ин 

суханвари мумтозро лутфи илоњї ёр буда, ки бо чунин лотофати 
бемисл ва назокати хос каломашро ороставу пероста 
гардонидааст.  Барњаќ, Камол шоирест, ки ба таъбири худи вай 
“зи њар лафзаш чун хома наметавонад гузашт ва бояд ба њар 
њарфаш чун сиёњї фурў рафт”, то ба умќи маънињои нодир ва 
матлабњои гавњарнисори шоиронаи вай бирасем ва њаќиќат ва 
рози бузургиашро бештаре пештар кафш намоем. Њоло ки дар 
остонаи таљлили љашни мубораки 700 солагии  Шайх Камоли 
Хуљандї ќарор дорем, бо боварии тамом метавонем изњор 
намоем, ки ин љашни бузург, ин тадбири наљиби фарњангиву 
маънавї ва ибтикори навбатии Пешвои миллат дар арсаи 
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бузургдошти шахсиятњои барљаста ва фарзонагони миллат, чун 
Камоли Хуљандї бори дигар омил мегардад, то љомеаи 
фарњангии Тољикистони азизи мо дигарбора ба шеъру 
андешањои дурпарвоз, латофати калом, сабки нодири суханварї 
ва нубуѓи шоиронаиии ин суханвар соњибибтикор руљўъ намуда, 
тавассути шеъру каломи гуњарбори шоир  барои хештан 
нардбоне хоњад офарид, то ба самти рўшани маънавият, ахлоќи 
њамида, наљобату инсонгарої, завќи саршор аз зебоишиносї ва 
маърифати афкори волои ў роњ кушояд. Дар ин роњи пурганљи 
маќсуд барои тамоми хонандагони ашъори Камоли Хуљандї, 
мухлисону иродатмандони шеър, зебої, њунар ва афкору 
андешањои дурпарвоз тавфиќу комгорї таманно дорам.  

 
 

 Абдулманнони НАСРИДДИН, 

доктори илмҳои филологӣ, 
профессор 

 
НАҚДУ  ТАСҲЕҲИ  ОСОРИ ШАЙХ  КАМОЛИ  ХУҶАНДӢ 

Девони Шайх Камоли Хуҷандӣ маҳбуби хосу ом буд ва 
шоирони бисёре дар истиқболи ашъори ў ғазал гуфтаанд ва 
андар он шеърҳо иродати хештанро ба шеъри маънипарвари ин 
шоири ориф ифода кардаанд. Ин алоқаву пайвастагии 
мухлисони шеъри Шайх Камоли Хуҷандӣ боис шуда, ки 
нусхаҳои девони ў ба қалами хушнависони давраҳои гуногун 
бознависӣ гардад ва дар саросари қаламрави забони форсӣ 
интишор ёбад. 

Аҳмад Мунзавӣ дар китоби «Феҳристи нусхаҳои хаттии 
форсӣ» (ҷилди 3, саҳ. 2498-2501) дар бораи 51 нусхаи хаттии 
девони Камоли Хуҷандӣ, ки дар китобхонаҳои Эрон, Туркия, 
Покистон, Фаронса, Англия нигаҳдорӣ мешаванд, иттилоъ 
додааст. Профессор Саъдулло Асадуллоев дар китоби «Камоли 
Хуҷандӣ» (Хуҷанд, 1996, саҳ. 126-130) дар хусуси 100 нусхаи 
хаттии девони ин шоир маълумоти фишурдае фароҳам сохта, 
дар фароварди ин гуфтор таъкид кардааст, ки «Дар  
китобхонаҳои феҳристашон чопнашудаву чопшудаи ба мо 
дастнорас, дар китобхонаҳои шахсӣ боз даҳҳо, садҳо нусхаи 
девони комилу мунтахаби шоир маҳфузанд» (ҳамон ҷо, саҳ. 130). 

Бояд тазаккур дод, ки давоми 50 соли охир дар асоси 
нусхаҳои хаттии асрҳои ХV-ХVI ва асрҳои баъдина шаш нашри 
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тозаи девони Шайх Камоли Хуҷандӣ сурат гирифта, ба тартиби 
зерин ба табъ расидаанд: 

1. Девони Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ, бо тасҳеҳ ва 
эҳтимоми Азизи Давлатободӣ, Табрез, 1337 ш.(1958 мелодӣ). 
Устод А.Давлатободӣ дар асоси панҷ нусхаи хаттӣ, ки дар 
китобхонаи шахсии донишмандони табрезӣ нигаҳдорӣ 
мешуданд, аввалин тасҳеҳи девони Камоли Хуҷандиро таҳия ва 
чоп кард. Соли 1374 ш. (1996 мелодӣ) ба ифтихори ҷашни 675-
солагии Шайх Камоли Хуҷандӣ ин нашр бо такмилу тасҳеҳоти 
тоза бори дигар ба зевари табъ ороста гардид. 

2. Девони Камоли Хуҷандӣ, тасҳеҳи интиқодии К. Шидфар, 
Маскав, 1975. Ин тасҳеҳу нашри девони Камоли Хуҷандӣ дар 
асоси шаш нусхаи хаттии мавҷуд дар китобхонаҳои Боку, 
Душанбе, Тошканд, Самарқанд, Санкт-Петербург (2 нусха) зери 
назари И.С. Брагинский дар 2 ҷилд ва чаҳор китоб ба табъ 
расидааст. Ин нашр бар мабнои нусхаи хаттии китобатшуда 
(дар соли 878 ҳ.қ = 1473 милодӣ) ба қалами хаттоти маъруф – 
Султоналии Машҳадӣ анҷом пазируфтааст. К. Шидфар  онро бо 
нусхаҳои дигар муқоиса карда, нусхабадалҳоро дар поварақ 
овардааст.  

Нашри Маскав дорои 978 ғазал, 4 қасида, 101 қитъа, як 
мустазод, 37 рубоӣ, 11 муаммо, 7 фард ва як маснавӣ мебошад ва 
дар маҷмўъ аз 7335 байт иборат аст. 

3. Девони Камоли Хуҷандӣ, тасҳеҳи Ш. Ҳусейнзода ва С. 
Асадуллоев, дар 2 ҷилд, Душанбе, 1986. Ин нашр дар асоси се 
нусхаи хаттӣ анҷом ёфтааст. Нусхаи асосӣ дар соли 866 ҳ.қ (1462 
мелодӣ) ба қалами Шайх Ҳасан ибни Абдуллоҳ китобат шуда, 
мутааллиқ ба китобхонаи шахсии Раҳим Ҷалил аст. Мусаҳҳеҳон 
ҳамчунин аз нусхаҳои хаттии маҳфуз дар Боку ва Донишгоҳи 
Упсалаи Шветсия истифода кардаанд. Дар айни замон мутуни 
тасҳеҳкардаи Азизи Давлатободӣ ва К. Шидфар мавриди 
истифодаи таҳиягарони ин матни интиқодии девони Камоли 
Хуҷандӣ қарор доштанд. Маҷмўи ашъори дар чопи Душанбе 
фароҳамомада 7333 байт аст. 

4. Девони Камоли Хуҷандӣ, ба тасҳеҳу муқобалаи Аҳмад 
Карамӣ, Теҳрон, 1372. Таҳиягари ин нашр аз тасҳеҳи интиқодии 
Ш. Ҳусейнзода ва С. Асадуллоев огоҳӣ надошт. Аз ин сабаб бо 
истифода аз нашрҳои табрезӣ ва маскавии девони Камоли 
Хуҷандӣ чунин навиштааст: «Барои бори саввум ин камтарин 
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хидматгузор бо таваҷҷўҳ ба ду девони чопшуда  ва нусахи 
хаттии мавҷуд дар китобхонаи Шўрои маҷлиси исломӣ ва 
китобхонаи Малик ва бо истифода аз китобхонаи Донишгоҳи 
Теҳрон ва нусхаи хаттии мулкии худ ва нусхаи хаттии Музеи 
Ландан девони ҳозирро тақдими адабдўстони фарҳанги форсӣ 
менамоям» (Пешгуфтори мусаҳҳеҳ, саҳ. 3). 

Нашри Аҳмади Карамӣ аз лиҳози фарогирии ашъор 
ҷомеътарин тасҳеҳи девони Шайх Камоли Хуҷандист. Дар ин 
чоп чаҳор қасида, 1079 ғазал, 106 қитъа, 44 рубоӣ, 9 фард, 9 
муаммо, як маснавӣ ва як мувашшаҳ ба табъ расидаанд. 
Чунонки падидор аст, нашри Аҳмад Карамӣ дар ҳудуди ҳафтод 
ғазал, 7 рубоӣ, 5 қитъа бештар аз ҳамаи нусхаҳои тасҳеҳшуда 
дорад. Ин мусаҳҳеҳ боризтарин фарқияти нусхаҳоро дар поёни 
китоб зери фасли «Ихтилофи нусах» овардааст. 

5. Девони Шайх Камоли Хуҷандӣ, ба эҳтимоми Эраҷи 
Гулисурхӣ, Теҳрон, 1374, дар 2 ҷилд. 

Эраҷи Гулисурхӣ бар он ақида аст, ки нашри ҷадиди девони 
Камоли Хуҷандиро дар асоси қадимтарин нусхаи он бо 
муқоисаи нусхаҳои дигар тасҳеҳ ва омодаи чоп кардааст. 
Нусхаи асосии ў ба қалами Алии Домғонӣ нигориш ёфта, ба 
гуфтаи таҳиягари девон оғози он ба соли 798 ҳиҷрӣ (1396 
мелодӣ) ва анҷомаш ба соли 821 ҳиҷрӣ (1418 мелодӣ) мутобиқ 
аст. Бояд тазаккур дод, ки ба муддати 22 сол тўл кашидани 
китобати девони Камоли Хуҷандӣ аз воқеият дур аст, ки дар 
поён тафсили онро хоҳем овард. 

Нашри Гулисурхӣ дар якҷоягӣ бо ашъоре, ки аз тасҳеҳоти 
дигари девони Шайх Камоли Хуҷандӣ гирифта шудааст, дорои 
989 ғазал, 4 қасида, 101 қитъа, 37 рубоӣ, 14 муаммо, 7 фард, 1 
маснавӣ ва 1 мустазод мебошад. 

6. Девони Камоли Хуҷандӣ, ба тасҳеҳи Азизи Давлатободӣ, 
Теҳрон, 1375. Устод Азизи Давлатободӣ тасҳеҳи муҷаддади 
девони Шайх Камоли Хуҷандиро ба ифтихори бузургдошти 675-
солагии мавлуди ин шоир ва орифи тавоно бо назардошти 
дастовардҳои мусаҳҳеҳони девони ин шоир анҷом додааст. Ин 
нашр дорои 4 қасида, 1053 ғазал, 1 мустазод, 104 қитъа, 41 
рубоӣ, як маснавӣ, 12 муаммо ва 11 фард мебошад. Ҳамчунин 
устод Азизи Давлатободӣ бо мақсади осон кардани кори 
алоқамандон феҳристи байтёби Камоли Хуҷандиро аз рўи 
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ҳарфи оғозини ғазал ва аз рўи ҳарфи охирини матлаъ мураттаб 
сохта, ба ин нашри девон замима сохтааст. 

7. Нашри охирине, ки аз Девони Камоли Хуҷандӣ сурат 
гирифт, бо эҳтимоми донишманди муосири эронӣ Маҷиди 
Шафақ анҷом ёфт. Тавре аз иттилои худи мураттиби Девони 
мазкур бармеояд, вай дар таҳияи ин он асосан нусахи чопии 
қабл аз вай мунташиршударо ба асос гирифтааст, ки онҳо дар 
заминаи нусхаҳои қаламии боэътибор рeи чоп омадаанд. Аз ин 
рӯ, Маҷиди Шафақ асосан нусахе, ки К.Шидфар истифода 
кардааст, ба кор гирифта ва мунтаҳо он чӣ дар кори вай мўҷиби 
афзудан гардида, истифода аз нусхаҳои фардии донишманди 
эронӣ Ҳоҷӣ Муҳаммад Оқои Нахҷувонӣ, Мирзо Ҷаъфар Оқои 
Султонулқуробӣ ва 2 нусхаи мутааллиқ ба Алии Домғонӣ, ки аз 
нусхаҳои қадимтарини Девони Шайх Камоли Хуҷандӣ маҳсуб 
мешавад, мебошад. Тавре зикр шуд, аз ин нусха Эраҷи 
Гулисурхӣ ҳам истифода кардааст, аммо тавре худи Маҷиди 
Шафақ мегeяд, фурсате барои муқобалаи нусхаҳои дар ихтиёри 
eбударо бо нашри ҷадиди Эраҷи Гулисурхӣ надоштааст. Аз сeи 
дигар, ҳарчанд маълум мешавад, ки ҳар ду нусхаи дар ихтиёри 
вай қарордошта, нусахи мутааллиқ ба Алии Домғонӣ будаанд, 
аммо фарқиятҳо  ва танзими ғазалиёт дар сафаҳоти нусха 
ишорат ба он мекунад, ки ҳар ду як нусха набуда, китобати он 
дар фурсатҳои алоҳида иттифоқ афтодааст. Дар канори ин, 
тавзеҳи нусхашиносии Девони Камоли Хуҷандӣ дар муқаддимаи 
Маҷиди Шафақ бозгeӣ аз он мекунад, ки e ҳатто се нусхаи дар 
ихтиёри Нависандаи халқии Тоҷикистон Раҳим Ҷалилбударо 
низ истифода кардааст. Афзалияти дигари нусха аз он ҷо ҳам 
маълум мешавад, ки  ба таъкиди худи вай соири иштибоҳ ва 
ағлоти чопие, ки дар нашри К.Шидфар вуҷуд доштааст, ин 
мусаҳҳеҳи Девони Камоли Хуҷандӣ дар нашри худ бартараф 
кардааст.      

       Дар кори тасҳеҳу муқобила ва таҳияву нашри осори хаттӣ 
нусхаҳои қадима аз аҳамият ва афзалияти бештаре 

бархурдоранд. Аз ҳамин сабаб аст, ки ҳомилони ин фан дарёфту 
шинохти нусхаҳои қадима ва шоистаи эътимодро муқаддимаи 
кори сангини матншиносӣ ба ҳисоб овардаанд. 

Таҳиягарону мусаҳҳеҳони матнҳои ёдшудаи девони Камоли 
Хуҷандӣ низ бар ҳамин шеваи илмӣ ангушт ниҳодаанд ва онро 
бунёди таҳқиқу тасҳеҳ қарор додаанд. Чунончӣ, устод А. 
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Давлатободӣ нусхаи мулкии худро «аз лиҳози навъи коғаз ва хат 
ва соири мушаххасот ақдами нусахи мавриди истифода» 
(Муқаддимаи мусаҳҳеҳ, саҳ. 26-27) медонад, Аҳмади Карамӣ 
хабар додаст, ки «аз нусхаи қадимаи девони Камоли Хуҷандӣ 
истифода кардааст» (Пешгуфтор, саҳ. 3). Эраҷи Гулисурхӣ 
итминон дорад, ки қадимтарин нусхаи девони Камоли 
Хуҷандиро ў дарёфта, асоси матн қарор додааст. Дар ин хусус ў 
чунин навиштааст: «Ин нусха, ки дар замони худи шоир ба 
дасти муридонаш дар хонақоҳи Вейлонкўй навишта шудааст, 
ҳудуди соли 798 ё 800 ҳиҷрӣ гирдоварии он оғоз ва ба соли 821 
ба поён расидааст. Бинобар ин наздиктарин нусха ба замони 
Камоли Хуҷандӣ ба шумор меравад ва ин матлабро нависандаи 
муқаддима дар китоб овардааст. Шояд ёдоварӣ карда бошам, ки 
муқаддимаи китоб нишонаҳои фаровон дорад аз ин, ки то поёни 
даврони китобат Шайх Камол дар қайди ҳаёт буда ва муридон 
орзуи давоми саломат ва иршоди ўро доштанд» (Муқаддима, 
саҳ. 37). Албатта, суханони Эраҷи Гулисурхӣ дар хусуси он, ки 
Шайх Камоли Хуҷандӣ то соли 821 ҳиҷрӣ (1418 мелодӣ) дар 
қайди ҳаёт будааст, дур аз воқеият аст. Дори дунёро дар соли 
803 ҳиҷрӣ (1400-1401 мелодӣ) падруд гуфтани Шайх Камоли 
Хуҷандӣ мусаллам аст ва ҷои баҳсе надорад. Андешаи 
Гулисурхӣ дар хусуси ин, ки китобати нусха 22 сол идомат 
ёфтааст, низ саҳеҳ нест. Иштибоҳи ин донишманд дар он аст, ки 
муқаддимаи дар замони зиндагии шоир навишташударо мансуб 
ба Алии Домғонӣ медонад. Ҳол он ки дар гузашта бисёр 
иттифоқ меафтод, ки котибон ва таҳиягарони нусхаҳои хаттӣ 
муқаддимаи девонҳоро аз рўи нусхаҳои қадимтар айнан 
рўйнавис карда, дар аввали девон ҷой медоданд. Роҳи дигари 
ворид шудани ин гуна иштибоҳот боз дар он аст, ки маъмулан  
котибон ва нусханависон аз кадом нусха таҳия шудани китоби 
зери дасти худро зикр намекарданд ва нусхаҳои пешинаро 
чунонки ҳаст (албатта, бо костиву изофат ва саҳвулқалами 
ногузир) рўйнавис мекарданд. Гоҳо таърихи китобати нусхаи 
аввалро ба такрор менавиштанд. Аз ин хотир наметавон қабул 
дошт, ки нусхаи китобатшуда ба қалами Алии Домғонӣ 
мутааллиқ ба замони зиндагии шоир аст. 

К. Шидфар монанди таҳиягарону мусаҳҳеҳони дигари девони 
Камоли Хуҷандӣ навиштааст, ки нусхаи қаламишуда ба дасти 
Аҳмад ибни Алии Сироҷӣ қадимтарин нусхаи истифодабурдаи 
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ўст, ки соли 825 ҳ (1422 мелодӣ) китобат шудааст (нашри 
Маскав, Муқаддима, саҳ. 5). 
Ҳамчунин дар пешгуфтори нашри Ш. Ҳусейнзода ва С. 

Асадуллоев ҷойгоҳи нусхаҳои қадима, ки мавриди истифодаи 
онҳо буд, таъкид ёфтааст. 

Боиси тазаккур аст, ки эътимод ба нусхаҳои қадима бинобар 
сабабҳои зерин дар бунёди  матншиносии илмӣ гузошта 
шудааст: 

1. Дар нусхаҳои қадима асолати матн бештар ҳифз шудааст, 
зеро он нусхаҳо ё ба дасти муаллифон ё ба қалами ҳамзамонони 
онҳо китобат гардида, асолати матн дар онҳо маҳфуз аст. 

2. Нусхаҳои қадима аз тасарруфи котибон камтар осеб 
дидаанд. Яъне ҳолатҳои ихтисор ё илова намудани байтҳо ё 
фиқароту ҷумлаҳо ба назар намерасад, дар он нусах тағйиротҳо 
хеле ҷузъию ночизанд. 

Аммо бо гузашти солҳо тағйироти зиёде ба матн ворид 
мешавад. Теъдоди аз онҳо бо сабабҳои гуногуни зеҳнию 
иҷтимоӣ рух медиҳанд. Теъдоде дигар ғалатҳое ҳастанд, ки 
ғайри ихтиёри котибон рух додаанд. Ҳар гуна матне, ки 
такроран рўйнавис мешавад, аз ғалатхонию ғалатнависӣ орӣ 
нахоҳад буд. Ҳатто, бодиққаттарини котибон ба иштибоҳ роҳ 
медиҳанд. Аз ин хотир, бо гузашти замон мутуни адабӣ ва ҳар 
матни дигар «нав» мешаванд ва таҳаввулеро паси сар мекунанд. 

Пас қадимтарин нусхаи девони Камоли Хуҷандӣ кадом аст? 
Ин девон чӣ мушаххасоте дорад, ки онро бар девонҳои дигар 
тарҷеҳ медиҳанд? 
Қадимтарин нусхаи девони Камоли Хуҷандӣ, ба ривояти 

Фурсати Шерозӣ, дар рўзгори шоир китобат шудааст. 
К. Шидфар дар муқаддимаи нашри худ (саҳ. 8) бо истинод ба 

навиштаҳои Фурсати Шерозӣ дар китоби «Осори Аҷам» 
(Бамбай, 1896, саҳ. 49) тазаккур додааст, ки девони Шайх 
Камоли Хуҷандӣ соли 771 ҳиҷрӣ (1369 мелодӣ) мураттаб гашта 
буд. Воқеан муҳаққиқони осори Камоли Хуҷандиро лозим аст, 
ки ҳақиқати ин ахбори Фурсати Шерозиро дигарбора 
бисанҷанд. Агар ашъори то соли 1369 сурудаи Камоли Хуҷандӣ 
мудавван гашта бошад, зоҳиран он девонро  баъди аз Сарой ба 
Табрез баргаштани Камоли Хуҷандӣ аз нав такмилу танзим 
карда, бар он пешгуфтори нафисе бо насри диловези форсӣ 
навиштаанд. Зеро дар ин пешгуфтор воқеаи ёздаҳ сол дар Сарой 
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зиндагӣ ба сар бурдани шоир дақиқан зикр ёфтааст. Баъдан 
ҳамин нусхаро бознависӣ карданд ва ба тадриҷ аз ин нусхаи 
модар нусхаҳои дигаре ба майдон омаданд. Ба гумони мо, 
тақрибан то солҳои бистуми қарни понздаҳ муқаддимаи девонро 
нигоҳ доштанд. Баъдан чун пай бурданд, ки дар муқаддима аз 
Камоли Хуҷандӣ ҳамчун як пешвою устоди зиндаю барҳаёт 
сухан рафтааст ва ин бо ҳақиқати амр ихтилоф дорад, 
муқаддимаро ҳазф карданд. Далели ин гуфтор ҳамон 
муқаддимаи маҳфуз дар нусхаи Алии Домғонист, ки китобати 
он соли 1418 анҷом ёфтааст. Аз ин лиҳоз ба гумони ғолиб 
метавон ҳадс зад, ки нусхаҳои дорои муқаддимаи насрӣ 
қадимтарин нусхаҳои девони Камоли Хуҷандӣ мебошанд. 

Аз ин навъи нусхаҳои қадимаи девони Шайх Камоли 
Хуҷандӣ, ки дорои дебоча мебошанд, ду нусха бештар муаррифӣ 
нашудаанд. Эҳтимол дорад, боз ҳам нусхаҳои дорои дебоча 
мавҷуд бошанд. Агар дар оянда онҳо низ шинохта шаванд, 
имкон дорад, ба сифати яке аз нусхаҳои қадима аз онҳо 
истиқбол ва истифода бикунанд. 
Қадимтарин нусхае, ки таърихи китобати онро пиромуни 

соли 800 ҳиҷрӣ ҳисобидаанд, дар китобхонаи Остони Қудси 
Разавии Машҳад нигаҳдорӣ мешавад. Дар бораи ин нусхаи 
қадима Мунзавӣ чунин навиштааст:  «Перомуни соли 800 
(ҳиҷрӣ) ба рўзгори сароянда, бо дебочае аз гирдоваранда, ки дар 
нусхаҳои дигар нест…» (А. Мунзавӣ, саҳ. 2498). Нусхаи дигари 
қадима, ки низ дорои дебоча мебошад, ҳамон нусхаест, ки зери 
шумораи 266 дар китобхонаи Мадрасаи шаҳид Мутаҳҳарӣ (дар 
Теҳрон) нигаҳдорӣ мешавад ва носихи он Алии Домғонист. 
Ҳамчунин нусхаҳои хаттиеро аз девони Камоли Хуҷандӣ, ки 

то солҳои чилуми асри ХV китобат шудаанд, ба ҳайси нусхаҳои 
шоистаи эътимод  шинохтан мумкин аст. Чандтои онҳоро ин ҷо 
зикр мекунем: 

1. Нусхаи хаттии китобхонаи «Кохи Гулистон», шумораи 
10139, китобатшуда дар соли 835 ҳиҷрӣ. 

2. Нусхаи хаттии Китобхонаи Бодлеани Оксфорд, шумораи  
121, китобатшуда дар соли 839 ҳиҷрӣ. 

3. Нусхаи хаттии Музеи Британия, зери шумораи 8193  Оқ, 
дар соли 839 китобат шудааст. 

4. Нусхаи хаттии Институти шарқшиносии АИ Ўзбекистон, 
шумораи 122, соли китобаташ 825 ҳиҷрӣ. 
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Аз зикри нусхаҳои қадимаи девони Шайх Камоли Хуҷандӣ  
падидор аст, ки қадимтарини онро мансуб ба соли 800 ҳиҷрӣ 
(1398 мелодӣ) донистаанд. Яъне ин нусха гўё 2-3 сол пештар аз 
вафоти Камоли Хуҷандӣ китобат шудааст. 

Аз сабаби он ки ҳамаи тасҳеҳгарон ва мураттибони нашри 
интиқодии девони Камоли Хуҷандӣ бар нусхаи Остони Қудс 
дастрасӣ надоштанд, ин нусха то ҳол дар тасҳеҳу нашр истифода 
нашудааст. 

Ин ҷо ҷой дорад, ба дўсти донишмандам- мудиромили 
«Нашри мероси мактуб» ва мудири масъули фаслномаи 
арзишманди «Оинаи мерос» доктор Акбари Эронӣ ташаккур 
изҳор намоям, ки ҳамин нусхаи нодирро барои ин ҷониб таҳия 
фармуд, саъйи ў машкур ва дарахти умраш сабзу пурбор  бод. 

Ин нусха дар ҷузъи китобҳои адабӣ зери шумораи 529 ва дар 
феҳристи умумии китобхонаи Остони Қудс таҳти рақами 4739 
маҳфуз аст. Андозааш 24 х 13 сантиметр, дорои 248 варақ (496 
саҳифа). Бо хатти настаълиқи хоно китобат шудааст, ҳар сафҳа 
ғолибан 13-14 сатр дорад. Аввалу охири ин кўҳнакитоб 
афтодааст. 

Он чӣ Аҳмад Гулчини Маонӣ – мураттиби Феҳристи нусхаҳои 
хаттии Китобхонаи Остони Қудси Разавӣ ва Аҳмад Мунзавӣ 
таърихи китобати ин нусхаро дар перомуни соли 800 ҳиҷрӣ 
(1398 мелодӣ) тахмин кардаанд, марбут ба дебочаи ин нусха аст. 
Дар дебоча нуктаҳои ҷолибе аз рўзгори Шайх Камоли Хуҷандӣ 
ёд шудааст ва муаллифи дебоча бо иродати тамом бар ин шайхи 
хуҷандӣ барои ў орзуи саодат ва тўли умр карда, дар ҳаққаш 
чунин дуо кардааст: «Халладаллоҳу таоло баракота иршодиҳи 
алал оламин ва аббада зилола авотифиҳи алал исломи вал 
муслимин» (Худованди таъолло баракоти ўро бар оламиён 
ҷовидона бигардонад ва сояи меҳрубониҳои ўро бар ислом ва 
мусалмонон пойдор бисозад). 

Бояд тазаккур дод, ки дебочаи нусхаи Остони Қудси Разавӣ 
айнан ҳамон дебочаест, ки мо дар нусхаи Мадрасаи шаҳид 
Мутаҳҳарӣ мебинем, бо ин тафовут, ки нусхаи Остони Қудси 
Разавӣ тақрибан ду сафҳа аз оғоз бештар дорад, аммо хубии 
нусхаи қаламишуда ба дасти Алии Домғонӣ он аст, ки анҷомаи 
он то охир мукаммал аст. Яъне метавон гуфт, ки ин нусхаҳо 
якдигарро комил мекунанд. Дебочаи нусхаи Остони Қудс 10 
саҳифа, нусхаи Мадрасаи шаҳид Мутаҳҳарӣ 6 саҳифа доранд. 
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Нусхаи Остони Қудс дорои 745 ғазал, 86 қитъа ва 12 рубоӣ 
буда, чунонки зикр шуд, аз аввал ва охир афтодагӣ дорад. 
Бинобар ин теъдоди қасоид низ дар ин нусха ҳамагӣ ду адад аст. 

Нигорандаи ин сатрҳо низ қадимтарин нусха будани 
дастнависи Остони Қудси Разавиро таъйид месозад. Аммо бо ин 
тавзеҳот, ки ин нусха баъди даргузашти Шайх Камоли Хуҷандӣ 
ба поён омадааст. Яъне онро китобатшуда дар замони зиндагии 
шоир пиндоштан саҳеҳ нест. Барои дарёфтани моҳияти ин 
гуфтор ба мо матни девон кўмак хоҳад кард. Аз дебочаи ин 
нусха то ғазали 156 зоҳиран ҳеҷ шубҳае дар боби ба замони 
зиндагии шоир тааллуқ доштани он вуҷуд надорад. Вале аз 
ғазали 156 ба баъд котиби нусха борҳо бо ишораи «ва лаҳу тоба 
сароҳу» (ва ин (ғазал) низ аз ўст, ки оромгоҳаш хуш бод) 
хонандаи девонро огоҳ месозад, ки шоир аз дунё даргузаштааст. 
Ҳамин ишораро ҳамчунин пеш аз ғазалҳои шумораи 162, 176, 
177, 268, 325, 703 овардааст. Илова бар ин пеш аз ғазалҳои 
шумораи 166, 183, 195, 321 ибораи «ва лаҳу наввара марқадаҳу» 
(ва ин (ғазал) низ аз ўст, (Худованд) қабрашро пурнур 
гардонад), дар оғози ғазалҳои шумораи 172, 235, 291 ибораи «ва 
лаҳу қуддиса сирруҳу» (ва ин (ғазал) ҳам аз ўст, оромгоҳаш 
покиза бод) ва пеш аз ғазалиёти 341 ва 717 ибораи «ва лаҳу тоба 
мадҷааҳу» (ва ин (ғазал) ҳам аз ўст, ки бистари хобаш хуш бод) 
сабт шудаанд. Ин ишораҳо далели равшане бар он аст, ки дар 
вақти анҷом ёфтани китобати ин нусха Шайх Камоли Хуҷандӣ 
ин сарои фониро падруд гуфта, ба ҷовидон пайваста буд. 
Метавон ҳамин гуна ҳадс зад, ки котиби нусха баъди анҷом 
додани китобати бахше аз девон хабари ба манзили охират 
расидани шоирро шунида бошад. Агар чунин намебуд, имкон 
дошт, ки дебочаро ҳазф бикунад ва ё ҳадди ақал ибороти 
болоиро пеш аз қасоид, ё дар аввали ғазалиёт, ё дар дохили 150 
ғазали аввал биёварад. 

Тартиби танзими ашъор дар ин девон аз рўи алифбои 
таҳаҷҷист ва оғози ҳар бахше аз ғазалҳо бо ишороти «ҳарфул 
алиф», «ҳарфул бо» ва амсоли инҳо мушаххас гаштааст. Аввал 
қасоид, баъдан ғазалиёт ва муқаттаоту рубоиёт сабт шудаанд. 
Барои ҳарфҳои радифи «сои мусалласа», «зол», «айн» ашъоре 
оварда нашудааст. Азбаски баъзе авроқи нусха аз мобайн низ 
афтодаанд, ғазалҳои радифи «нун» ва «ҳои ҳавваз» низ ба чашм 
намерасанд. Ҳамчунин вақти муқовабандии муҷаддад ҷойи 
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баъзе сафаҳот дигар шудааст. Чунончӣ, дар ин нусха ғазалҳои 
шумораи 502 то 516 ба радифи «шин» ҳастанд, аммо дар поёни 
ғазалҳои радифи «мим» боз даҳ ғазали дигар ба радифи «шин» 
сабт шудааст, ки ба тартиби ҳамин нусха ғазалҳои шумораи 635 
то 644 мебошанд. Бо назардошти он ки ин ғазалҳо дар чаҳор 
варақ пасу пеш навишта шудаанд, пай бурдан душвор нест, ки 
идомаи ҳарфи «шин» ҳастанд ва ба ҳангоми муқовабандӣ 
иштибоҳан дар ҷойи дигар оварда шудаанд. 

 Нусхаи Остони Қудс дар тасҳеҳи муҷаддади девони Шайх 
Камоли Хуҷандӣ хеле судманд хоҳад буд. Агарчи нусха аз 
хатоҳо холӣ нест, эҳсос мешавад, ки асли ғазалиёти шоир дар ин 
нусха бештар ҳифз шудаанд. 

Барои таҳаққуқи ин, ки матлаби баёншуда мустанад бошад, 
ба ғазали зерин таваҷҷўҳ фармоед: 

Дило насими саодат вазид, ҳозир бош , 
Расид мужда, ки дилбар расид, ҳозир бош. 
Ба хуфтаи шаби ҳиҷрон бирав, хабар бирасон, 
Бигў, ки субҳи иноят дамид, ҳозир бош. 
Зи хоки пош ғуборе, к-аз он тараф бархост, 
Ба дида равшанӣ шуд падид, ҳозир бош. 
Зи ҷоми васл аз он қатраҳо, ки ҷонафзост, 
Ба коми ҷони ту хоҳад чакид, ҳозир бош. 
Ба шаҳри ишқ шабу рўз ид бошаду шўр, 
Мабош ғоиб аз ин шўру ид, ҳозир бош. 
Макун зи пиру муриди гузашта чандин фикр, 
Ту пириву ҳама олам мурид, ҳозир бош. 
Калиди қуфли дил аз ҳар даре маҷўй, Камол, 
Зи дер боз ба туст ин калид, ҳозир бош. 
                                                     (ғазали 635) 

Дар нусхаи устод Азизи Давлатободӣ дар байти аввал ба ҷои 
«насими саодат» «насими иноят», дар байти дувум ба ҷои «шаби 
ҳиҷрон» шаби «меҳнат» ва ба ҷои «субҳи иноят» «субҳи саодат» 
омадааст. Ҳамчунин байти 5-уми ғазал чунин сабт шудааст: 

Ба шаҳри ишқ ҳама иди ишқ бошаду сўз, 
Мабош ғоиб аз ин сўзу ид, ҳозир бош. 

Чунин ба назар метобад, ки аз лиҳози фасоҳату мантиқ забти 
нусхаи Остони Қудс беҳтар аст. 

Ё дар ғазале дигар Шайх Камол фармудааст: 
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Офтоб ар гўядат ман бо ту мемонам, маранҷ, 
Чун ба худ гарм аст, худро меситояд офтоб. 

                                                            (ғазали  47) 
Дар нусхаи А. Давлатободӣ «… ман бар ту мемонам» сабт 

шудааст. Бо иноят ба ғазалҳои дигари шоир пай бурдан чандон 
душвор нест, ки нусхаи «… ман бо ту мемонам» беҳтар аст. 
Чунонки дар ҷойи дигар гуфтааст: 

Гар парӣ мегўядат ман бо ту мемонам, маранҷ, 
Беадаб, гар одамӣ будӣ, нагуфтӣ инчунин. 

Дар байти зерин ба мисраи дувум таваҷҷўҳ бояд кард: 

Пеши ҳусни пойдорат, к-он бурун аст аз шумор, 
Даври ҳусни маҳ ду ҳафта, даври гул як ҳафта аст. 
                                                                   (ғазали 129) 

Дар нусхаи А. Давлатободӣ «Даври ҳусни гул ду ҳафта, даври 
гул як ҳафта аст» сабт шудааст. Барои соҳибназарон пўшида 
нест, ки нусхаи Остони Қудс саҳеҳ аст. Мазмун он аст, ки моҳ 
дар ду ҳафта комил мешавад ва баъди он ҳуснаш рў ба завол 
меорад ва даври гул ҳам як ҳафта беш нест, аммо ҳусни маҳбуби 
ҳақиқӣ то ҷовидон пойдор хоҳад монд. 

Дар бораи имтиёзоти нусхаи Остони Қудс имкон дорад, боз 
ҳам далоили дигаре биёварем. Аммо дар баҳси татбиқӣ ва 
нусхашиносии ҷудогонае инро матраҳ кардан беҳтар аст. 

Аз вежагиҳои дигари ин нусха боз он аст, ки матни девон 
зоҳиран аз ҷониби котиб бозхонӣ нашудааст. Афтодагии 
нуқтаҳо ва баъзе калимот гувоҳи ин андеша хоҳад буд. Албатта, 
ҷой-ҷой дар ҳошия баъзе тасҳеҳот ба хати котиби нусха ба чашм 
мерасад, аммо ин гуна ислоҳот ҳамзамон бо китобати ашъор 
сурат гирифтаанд ва зоҳиран нусханавис калимаи 
фаромўшшударо ҳамоно дар ҳошия овардааст. 

Имло ва шеваи навишти ҳарфҳои «коф» ба ҷои «гоф», «б»  ба 
ҷои «п», «ҷим» ба ҷои «чим», гузоштани сенуқта ба зери «син» 
дигарбора қадима будани ин нусхаро тасдиқ хоҳанд кард. 
Ҳамин тавр, метавон натиҷа гирифт, нусхаи Остони Қудси 

Разавӣ яке аз қадимтарин нусхаҳои девони Шайх Камоли 
Хуҷандист, ки то замони мо маҳфуз мондааст ва истифодаи он 
дар тасҳеҳу нашри тозаи девони Камоли Хуҷандӣ аҳли таҳқиқро 
барои ироаи матни ба асл наздик кўмаки фаровон хоҳад кард. 

 Дар асоси нусхаҳои қадимаи хаттӣ ва нусхаҳои интишоршуда 
ояндаи наздик чунин корҳоро анҷом додан лозим меояд: 
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1. Қиёсу татбиқи нусхаҳои интиқодии девони Шайх Камол, ба 
ин васила тасҳеҳу ислоҳ кардани саҳву хатоҳои ҷойдошта; 

2. Муайян кардани мансубияти ашъоре, ки дертар ба 
нусхаҳои хаттӣ роҳ ёфтанд; 

3. Такмил додани куллиёти ашъор аз тариқи фаро гирифтани 
намунаҳои тозаёфтшуда, ки дар нусахи қадимаи навпайдо 
мундариҷанд; 

4. Тадқиқи заминаҳои асосии тағйири матни ашъори Шайх 
Камол, сабабҳои ворид шудани байтҳои илҳоқӣ, нусхабадалҳо 
ва ғайра. 

Муқоисаи нусхаҳои интиқодии девони Шайх Камол, ки ба 
саъю эҳтимоми Азизи Давлатободӣ, К.Шидфар, Э.Гулисурхӣ, 
А.Карамӣ, Ш. Ҳусейнзода ва С. Асадуллоев ба табъ расиданд, 
аз он далолат медиҳад, ки то имрўз на ҳама ашъори Камоли 
Хуҷандӣ ҷамъоварӣ шудааст. Баъзе ғазалҳо танҳо дар яке аз 
нашрҳои интиқодӣ сабт шудаанд. 

Чунончӣ, ғазалҳои зеринро ба сифати намуна баррасӣ 
мекунем: 

Аз ту натвонад буридан кас ба осонӣ маро, 
Гар намедонад касам, боре ту медонӣ маро. 
Миҷмари ишқи туро уд аз вуҷуди худ кунам, 
Гар барои имтиҳон чун уд сўзонӣ маро. 
Сар нагардонам зи ҷаврат, то сарам бар тан бувад, 
Гар ба сар гардад ҷаҳон, чун гўй гардонӣ маро. 
Эй шуда шерони олам дар сари зулфат асир, 
Ман саги кўи туам, аз дар чӣ меронӣ маро? 
Йусуфи сонӣ туиву Пири канъонӣ манам, 
Дар фироқи худ масўзон, Йусуфи сонӣ, маро. 
Толеъам масъуд  гардад, ахтарам тобон шавад, 
Гар Камоли хастаи мискини  худ хонӣ маро. 
                               ***** 
Куҷо медиҳад дастам он бевафо, 
Ки пояш бибўсам аз марҳабо. 
Кушудан зи зулфат гираҳ мушкил аст, 
Дар ин шева мў мешикофад сабо. 
Бикаш домани ҳусн чун гул зи ноз, 
Ки бар қадди ту дўхтанд ин қабо. 
Даҳони ту мим асту боло алиф, 
Худо офарид ҳар ду аз баҳри мо. 



59 

 

Макун пеши мо  зикри ҳалвои лаб, 

Чу кардӣ, бикун раҳмате бар гадо. 
Маро з-он назар ин қадар чашмҳост, 
Ки он хоки по донам аз тўтиё. 
Гадои дари мост, гуфтӣ, Камол, 
Чунин аст, шайъуллаҳ, эй подшо. 

Fазали аввал дар нусхаҳои Азизи Давлатободӣ, К. Шидфар, 
Ш.Ҳусейнзода ва С. Асадуллоев наёмадааст, яъне ғазалест, ки 
бори аввал ба тавассути нашри Эраҷи Гулисурхӣ манзури 
доираи васеи хонандагон гардид. Азбаски нусхаи 
китобаткардаи Алии Домғонӣ, ки Эраҷи Гулисурхӣ онро асоси 
матн қарор додааст, ба замони зиндагии Камоли Хуҷандӣ 
мансубият дорад, ҷои шубҳа нест, ки ғазал аз Шайх Камол аст. 

Fазали дуюм низ аз лиҳози матншиносӣ ҷолиб аст. Дар 
нусхаҳои интишордодаи К. Шидфар, Ш. Ҳусейнзода ва С. 
Асадуллоев матни ғазал чунин омада: 

Чу зулфи ту буд аз такассур дуто, 
Ба боде бияфтод мискин зи по. 

Бино ба ишораи К. Шидфар дар нусхаи Институти осори 
хаттии АИ Тоҷикистон низ ғазал бо матлаи 

Куҷо медиҳад дастам он бевафо, 
Ки пояш бибўсам пас аз марҳабо. 

ифтитоҳ ёфтааст, ки бо қадимтарин нусах мувофиқат дорад. 
Ҳамчунин дар нусхаи қадимаи Алии Домғонӣ байти зерин 

мастур аст: 
Маро з-он назар ин қадар чашм ҳаст, 
Ки он хоки по донам аз тўтиё. 

Айни ҳамин байт дар нусхаи мўътабари Институти осори 
хаттии АИ Тоҷикистон низ ба чашм мерасад. Дар нусхаҳои 
дигар ба ҷои ин байти зерин сабт кардаанд: 

Кас он хоки раҳ ҷуз ба мижгон нарўфт, 
Ба чашм аз пайи он равад тўтиё. 

Қиёси ин нусхаҳо дол бар он аст, ки ғазал аз ҷониби худи 
Шайх Камол таҳрир шудааст. Матлаи 

Чу зулфи ту буд аз такассур дуто, 
Ба боде бияфтод мискин зи по. 

аз лиҳози тасвиру шеърият зеботар афтодааст, эҳтимоли қавӣ 
ҳаст, ки муаллиф матлаи навро тарҷеҳ додааст.  
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Баъзан ҳамин гуна таҳрирҳои муаллифиро ба эътибор 
нагирифта, теъдоди ғазалҳои Камолро афзудаанд. Ҳоло ба ду 
ғазали дигар мутаваҷҷеҳ бошед: 

Мо чу қатъи назар аз рўи накў натвонем, 
Дил ба беҳудаи бадгўй чаро ранҷонем? 
Марҳаме ку, ки ба соҳибғараз аз мо гўяд, 
Ки дигар дар ҳақи мо ҳар чӣ ту гўӣ, онем. 

Зоҳид он беҳ, ки гузорад ба сари худ моро, 
З-он ки мо маслиҳати худ беҳ аз ў медонем. 
Беш аз ин нест, ки ў домани олуда зи халқ 
Боз мепўшаду мо боз намепўшонем. 
Мо на онем, ки гар хок шавад қолаби мо, 
Гарди савдои ту аз домани ҷон афшонем. 
Халқ гўянд, ки ринд асту назарбоз Камол, 
Ҳар чӣ гўянд, ба рўи ту, ки садчандонем. 
                                
    * * * 
Мо лабатро намаки хони малоҳат хонем, 

Холи мушкини туро донаи дилҳо донем. 
Ба даҳонат, ки беҳ аз қанди мукаррар бошад, 
Ҳар ҳадисе, ки аз он лаб ба забон меронем. 
Зоҳид он беҳ, ки гузорад ба сари худ моро, 
З-он ки мо маслиҳати худ беҳ аз ў медонем. 
Беш аз он нест, ки ў домани олуда зи халқ 
Боз мепўшаду мо боз намепўшонем. 
Эй дил, он беҳ, нагўӣ марази худ ба табиб, 
Ки дилат сабр бифармояду мо натвонем. 
То наёбад кас аз ин орази мо ваҷҳи вуқуф, 
Ранги рухсора ба хуни мижа мешўёнем, 
Мо на онем, ки гар хок шавад қолаби мо, 
Гарди савдои ту аз домани ҷон афшонем. 
Халқ гўянд, ки ринд асту назарбоз Камол, 
Ҳар чӣ гуфтанд, ба рўи ту, ки садчандонем. 

Ин ду ғазал ҳам аслан як аст. Шартан ба тартиби иқтибос 
нусхаи аввал ва таҳрири сонӣ меномем. Нусхаи аввал дар 
дастнависи донишкадаи Шаҳиди Мутаҳҳарӣ мансуб ба қалами 
Алии Домғонӣ, нусхаи Институти осори хаттии Академияи 
илмҳои Тоҷикистон, нусхаи Институти шарқшиносии  
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Академияи илмҳои Ўзбекистон сабт шудааст, ки аз ақдами нусах 
ва мўътабартарини онҳо ба ҳисоб мераванд. 

Таҳрири дуюм дар нусхаи Алии Домғонӣ, нусхаи Институти 
осори хаттии Тоҷикистон дида нашуд. Агар ҳар ду ғазал қиёс 
ояд, возеҳ хоҳад шуд, ки аз таҳрири аввал чаҳор байтро 
пазируфтаву ғазалро матлаи нав оварда, бо иловаи байтҳои 
дуввум, панҷум, шашум таҳрири нави ғазал ба амал омадааст. 
Азбаски таҳрири дуюм дар нусхаи мўътабари Институти 
шарқшиносии Академияи илмҳои Ўзбекистон, ки соли 1422 
китобат шудааст, мастур, онро аз ғазалҳои таҳрифкардаи 
котибон  пиндоштан дуруст нест. Аниқтараш, ин нусхаҳо ду 
таҳрири як ғазаланд. 

Ин аснод шаҳодат медиҳад, ки як қисми ғазалҳо аз ҷониби 
худи Шайх Камол таҳриру такмил шудаанд. Агар ба ин матлаб 
маълумоти Фурсати Шерозиро биафзоем, ки нусхаҳои девони 
Камоли Хуҷандӣ ҳанўз соли 1369 китобат шуда буданд, 
ҳақиқати ин таҳриру такмилҳо бештар ба тазоҳур меояд. Ба ҳар 
ҳол дар ин самт ибтикороти тозаи муҳаққиқона лозим аст, дар 
навбати аввал танзими кашф-ул-абёти девони Камоли Хуҷандӣ 
ногузир аст. Ба тавассути он байтҳои «сайёр» ва ғазалҳои 
таҳрирхўрдаро дарёфтан осон мегардад. Агар кашфулабёт ҳам 
аз рўи калимоти аввал ва ҳам қофияи ғазалиёт сурат гирад, 
беҳтар аст, зеро ин ду самти тадқиқ якдигарро такмил медиҳад. 
Чаро ки ҳолатҳои бар асари иваз кардани калимаҳои аввали 
матлаъ такрор ёфтани ғазалиёти Шайх Камол мушоҳида 
шудааст. Чунончӣ, ғазали  

Аз ҳоли дил ба дўст на имкони гуфтан аст ,  
Бар шамъ сўзи синаи парвона равшан аст.  

дар ҷилди аввали «Девони Камоли Хуҷандӣ» (Маскав, 1975, 
саҳ. 91) мунташир гардида, айнан ҳамин ғазал бо табдили 
пешоянди «аз» ба «гар» матлаи ғазали шумораи 209 (саҳ. 230)-ро 
ташкил додааст: 

Гар ҳоли дил ба дўст на имкони гуфтан аст, 
Бар шамъ сўзи синаи парвона равшан аст. 

Аслан ҳар ду як ғазаланд, агар дар ихтиёри мураттиб 
кашфулабёти қофияи ғазалҳои Шайх Камол қарор дошт, ин 
такрор рух намедод. 

Падидаи дигари нодир он аст, ки баъзан худи шоирон дар 
асоси як матлаъ ду ғазал гуфтаанд. Агар кашфулабёт танҳо бар 
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мабнои байтҳои матлаъ танзим шавад, ин тазоҳуроти аҷиби 
шеъри форсӣ дар паси пардаи хафо монданаш мумкин аст.  

Боз ба ду ғазали дигар мутаваҷҷеҳ мешавем: 

Номи маҳ бурдам шабе, рўи туам омад ба ёд, 
Дар дили шаб ҳалқаи мўи туам омад ба ёд.  
Дар намози ишқ пеши қиблаи рухсори ту, 
Сураи «нун» хондам, абрўи туам омад ба ёд. 
Васфи ағлоғу салосил хондам андар ояте, 
Аз гирифторони гесўи туам омад ба ёд. 
Ашкро дидам ба сар ғалтон миёни хоку хун, 
Куштагони чашми ҷодуи туам омад ба ёд. 
Зоҳиде мекард рўзе васфи ризвону биҳишт, 
Аз муқимони сари кўи туам омад ба ёд. 
Чун шунидам зикри тўбо гаҳ баланду гоҳ паст, 

Эътидоли сарви дилҷўи туам омад ба ёд. 
Мекушудам ҳамчу гул авроқи девони Камол,  
Бўи ҷон омад, аз он бўи туам омад ба ёд. 
                                 
     II 
Номи маҳ бурдам шабе, рўи туам омад ба ёд, 
Зикри шаб кардам, дил аз маҳ бо сари зулфат   
                                                                      фитод. 
Дида чун нақши санавбар баст бо худ дар хиёл, 
Қаддат омад пеши чашму дар баробар истод. 
Гар намоӣ бо ду доли зулф қадди чун алиф, 

Ҳар куҷо дар ишқ мазлумест, ёбад аз ту дод. 
Дур бод аз доли зулфат дасти мо- савдоиён, 
То касе ангушт бар ҳарфи ту натвонад ниҳод. 
Гуфта будӣ: Чун кунӣ ёдам, шавад дарди ту кам, 

То чунин кардам, ки гуфтӣ, он зиёдат шуд зи ёд. 
Буд дар ишқат муроди дидаву дил хун шудан, 
Ҳар дуро: алҳамдулиллаҳ, дар канор аст ин мурод. 
То бидўзад бо хаёлат дидаи гирён Камол, 
Як ба як дўшина сўзанҳои мижгон об дод. 

Эраҷи Гулисурхӣ ғазали дуюм ва Ш. Ҳусейнзодаву С. 
Асадуллоев ғазали аввалро наёвардаанд, зоҳиран матлаи умумӣ 
онҳоро водор кардааст, зеро сарфи назар кунанд. Аслан ин ду 
ғазал комилан мустақиланд, ки яке аз дигар беҳтар афтода. 



63 

 

Шайх Камол матлаъҳои зеборо хуш дошт. Чунонки худ 
фармудааст: 

Матлаи анвори ҳусн аст он рухи чун офтоб, 
Матлаъе гуфтам бад-ин хубӣ, кӣ мегўяд ҷавоб? 
Ва  
Матлаъи ҳусну ҷамол аст офтоби рўи дўст, 
Ҳусни матлаъ бин, ки дар матлаъ ҳадиси рўи ўст. 

Зоҳиран ҳамин шефтагӣ илқо кардааст, ду ғазали зебо таҳти 
як матлаъи умумӣ бигўяд. Аз ин сабаб ҳазф кардани яке аз онҳо 
мақбул нест. Масъалаи асосӣ, муҳим ва душвору печидаи 
матншиносии ашъори Камоли Хуҷандӣ татбиқу қиёси нусхаҳо, 
дарёфти шакли сиҳҳати мисраю байт, таркибу вожаҳост, ки 
сабру шикебоӣ, тааммуқ, санҷаю меъёрҳои дақиқ, пуштвонаи 
мўътамади ақлӣ, завқу фаросати комил мехоҳад. Бо вуҷуди 
ҳушдор кардани Шайх Камол дар қитъаи «Макун, хоҷа, ислоҳи 
шеъри Камол» тасарруфоте чунон ба шеъри ў ворид кардаанд, 
ки дар натиҷаи он асолати матн коста, маъниҳо сусту воҳӣ ва 
норавшану хилофи мантиқ ба назар метобанд. Имкон дорад, 
тасарруфоти котибону ноширони осори Камолро ба чанд қисм 
табақабандӣ намоем: 

1. Камтар таваҷҷўҳ зоҳир кардан ба лутфи сухани шоир, 
чунонки худ мегўяд  ба такаллуфоти шеър. Лафз дар таҳти 
қалами мўъҷизаофари шоир бо ҳазор карашмаи маънавию 
суварӣ таҷаллӣ мекунад. Иҳому лутфи зарифона, суханбозиҳои 
қашанг, савтиёти дилангез, маъниҳои рехта тору пуди шеъри 
ўро зиннат додаанд, рўҳи ирфонӣ ба он равони рўшан 
бахшидааст. Бар асари таваҷҷўҳи кам ба сифатҳои зикршуда 
саҳву иштибоҳот рух дода, ҳусни сухани шеър коста мегардад. 

Чунонки ин мавзўъ дар байтҳои зерин хеле рўшан зуҳур 
кардааст: 

Хатте, ки лабат дар назар овард зи ёқут, 
Инсоф тавон дод, ки ёқут навиштаст. 
                                  * * * 
Хатат, ки бар хати ёқут мениҳам тарҷеҳ, 
Навиштаанд бар он лаъли лаб, ки «анта малеҳ». 
                                  * * * 
Нанвишт кас дар мактабе  болотар аз ёқут хат, 
Болои ёқут ў хате, бингар, чӣ зебо мекашад. 
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     * * * 
Бар лаб хатат навиштаи ёқут хондаанд, 
Он хол нуқта, к-аз қалами ў чакида буд. 

Дар девони Камол лафзи «ёқут» бисёр ба кор рафтааст, вале 
он лутфу балоғат ва ишорати малеҳ ба хати ёру хати Ёқут 
бештар аз ҳамин чаҳор маврид нест. 

Ноширони нусхаи тоҷикистонии девони Шайх Камол лафзи 
«Ёқут»-ро ба ҳарфи хурд навишта, лутфи суханро пай 
нагирифтаанд. Дар мисраи дуюми байти аввал ва дар мисраи 
аввали байтҳои дигар бояд вожаи «ёқут» исми хосро ифода 
кунад. Дарвоқеъ, Камоли Хуҷандӣ аз маъруфтарин хаттоти асри 
ХIII Ҷамолиддин Ёқути Мустаъсамӣ (вафоташ соли 1298) ёд 
оварда, мазмунҳои латиф бунёд кардааст. 

2. Саҳву хатоҳое, ки аз нусхаҳои қаламӣ ва нашрҳои пешина 
мегузаранд. Муҳаққиқи матн бояд сари ҳар калима, таъбир, 
ибора, ҳар мисраю байт фикр кунад, ҷиҳатҳои мумтоз ва 
табиати  шеъри форсиро асоси шинохт қарор диҳад, то матни 
таҳиякардаи ў камхато ва ба асл наздик қарор гирад. Дар матни 
девони ашъори Камоли Хуҷандӣ баъзе хатоҳое ба чашм 
мерасад, ки аз нашре ба нашри дигар нақл мешавад. Табиист, ки 
чунин иштибоҳот аз бедиққатӣ рух медиҳад. Чунончӣ, байти 
зерин дар матни таҳиякардаи К. Шидфар ба ин қарор сабт 
ёфтааст: 

Донӣ, чӣ гуфт Исӣ бо ошиқони динӣ, 
Чандин ҳиҷоб бинед аз ним сўзани мо. 

Айни ҳамин нусха дар матни интиқодии чопи Душанбе (ҷилди 
1, саҳ. 38) такрор шудааст. Дар ин байт ибораи «ошиқони динӣ» 
маънӣ ва лутф надорад. Эраҷи Гулисурхӣ заъфи мантиқии 
байтро пай бурда, таҳрири дигари онро сабт кардааст: 

Донӣ, чӣ гуфт Исӣ бо ошиқони диӣ, 
Чандин ҳиҷоб бинед аз ним сўзани мо. 

Зоҳиран «ошиқони диӣ», яъне дирўза маънӣ дорад ва мақсади 
шоирро ифода кардааст. Вале ин ношир ҳам асли нусхаро 
наёфтааст. Барои дарёфти он аз қиссаи Исо (а) огоҳӣ бояд 
дошта бошем. Мувофиқи ин қисса, чун Исо (а) ба фалаки 
чаҳорум расид, аз Арш нидо омад, ки ўро нигоҳ доред ва 
тафтиш кунед, аз ашёи дунё ҳамроҳи худ чӣ дорад. Аз гиребони 
ҷомаи пашмини дарида сўзани шикастае пайдо карданд. Нидо 
омад, ки ўро дар ҳамон ҷо нигоҳ доред. Яъне, бар асари як 
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сўзани шикаста Исо (а) дар нимараҳ монд. Шайх Камол ҳамон 
мазмунро ба назм овардааст: 

Донӣ, чӣ гуфт Исӣ бо ошиқони дунйӣ, 
Чандин ҳиҷоб бинед аз ним сўзани мо. 

«Дунйӣ» шакли имолавии «дунё» аст, яъне Исо суханашро ба 
ошиқони дунё, яъне ба дунёпарастон гуфт, на ба ошиқони динӣ ё 
ошиқони диӣ. Мисраи аввали ин байтро бо назардошти имола 
чунин навиштан беҳтар аст: 

Донӣ, чӣ гуфт Исо бо ошиқони дунё. 
 Имолаи дунё дар ғазалҳои дигари Шайх Камол низ ба кор 

рафтааст: 
Ошиқ ар омад ба кўяш, дунйиву уқбӣ нахост, 
Ҷониби Тур омадан мақсуди Мўсо дигар аст. 
                               х х х 
Васли ў монда чаро давлати дунё талабед, 
Давлатеро, ки беҳ аз дунйиву уқбо,  талабед. 

Дар нашри душанбегии девони Камоли Хуҷандӣ («Ирфон», 
1983, ҷ. 1, саҳ. 490) ҷои «дунйиву уқбо» «диниву уқбо» сабт 
шудааст, ки дуруст нест. 

Байти 
Камол, дар сухан аксар маонии ту нав аст, 
Накў шинохтаӣ «лаззата ликулли ҷадид». 

дар нусхаи К. Шидфар,  Ш. Ҳусейнзода ва С. Асадуллоев бо 
табдили ду калимаи охир мисраи аввал чунин сабт шудааст: 

Камол дар сухан аксар маъонии ту навишт, 
Накў хондаӣ «лаззата ликулли ҷадид». 

Эраҷи Гулисурхӣ низ ҳамин нусхаро пазируфтааст. Вале 
«навишт» ё «навашт» гуфтан лутфе надорад. Худи Камол дар 
мисраи дуввум «лаззата ликулли ҷадид», яъне лаззат дар нав 
будан, дар тозагист гуфтааст, аз ин рў, дар сухан аксари 
маъниҳо нав аст гуфтан асаҳ аст. 

3. Тасарруфоти бошуурона ва мақсаднок ба мутуни асари 
бадеӣ. Амали носавоб ва тахрибгар аст, ки асосан бо аҳдофи 
иҷтимоӣ ва қисман талқини мавзўъву ғояи муайян рух медиҳад. 
Ба тақозои он баъзе ҷузви асарҳои алоҳида ё байту порчаҳои 
манзум ҳазф шуда, нусхаи номукаммалро ба табъ расонидаанд, 
калимаю ибораҳоро иваз кардаанд, ки махсусан дар нашрҳои 
тоҷикистонӣ, зиёд аст. Намунаҳояшро дар осори матбўи Рўдакӣ, 
Низомӣ, Ҳофиз, Ҳилолӣ ва шоирони дигар пайдо кардан 
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душвор нест. Ин навъи хатоҳои текстологӣ ба осори Шайх 
Камол низ таъсир расонидааст. Чунончӣ, ғазали машҳури ў 
«Fарибӣ»-ро баррасӣ намоем, ки ҳақиқати ин масъала бештар 
зуҳур мекунад. Ин ғазал дар аксари таълифоти илмии 
муҳаққиқони муосир, дастуру китобҳои дарсӣ роҳ ёфта, ҳамчун 
санади боэътимод дар баёни зиндагиномаи Камоли Хуҷандӣ 
хидмат кардааст. Ба воситаи ин ғазал дурафтодагӣ, заъфу 
нотавонӣ, орзуи ватан доштан, дар ғурбат ҷон супурдани 
шоирро талқин намудаанд. Ҳол он ки сарчашмаҳо аҷзу 
нотавонӣ, қашшоқию муфлисӣ, таваҷҷўҳ надоштани аҳли 
Табрезу Сарой ба шахсияти ўро зикр накардаанд, ахбори 
манбаъҳо баръакси тасаввуроти онҳоест, ки Камоли Хуҷандиро 
ғарибу муфлису дурафтода тасаввур менамоянд. Ҳамин маънӣ 
аз он ғазали машҳур низ собит намешавад. Ин матлабро 
ношири девони Шайх Камоли Хуҷандӣ – Эраҷи Гулисурхӣ 
бисёр хуб шарҳ дода, чунин навиштааст: «Бештар дар 
Машриқзамин кўшиш шудааст, то бузургонашонро ғарибу 
дармондаву мазлум бидонанд ва шояд ҳам ончунонишон 
биноманд, аз ҷумла дар бораи Камоли Хуҷандӣ бо истинод ба 
баъзе ашъораш сухан аз ғарибиву дармондагии ў сар кардаанд 
ва дар баъзе нуқот, ҳатто бар сина кўфта ва бар ғарибиву 
мазлумияти ў ашк рехтаанд, дар ҳоле ки воқеъият дар зиндагии 
Камол дақиқан ҷуз ин будааст. Хоҷа Камоли Хуҷандӣ на фақат 
дар Хуҷанду Чочу дигар шаҳрҳо маъруфу мавриди алоқаи 
мардум буда, балки бо он ҳама ишқу садоқат дар гуфтор ба ҳар 
куҷо, ки рафта, қадр дида ва бар садр нишаста, аммо, 
мутаассифона, мебинем, ба яке- ду ғазал аз ў истинод мекунанд 
ва ҳунармандеро, ки садҳо муриди адабиву ҳазорон тариқатӣ 
дошта чунон нишон медиҳанд, ки дар Чин асир будаву дар 
ғурбат ба сахтӣ ҷон медодааст. 

Нахуст ба ғазале, ки матлаъи онро меоварем, истинод 
мекунанд: 

Дил муқими кўи ҷонон асту ман ин ҷо ғариб, 
Чун кунад бечораи мискин тани танҳо ғариб. 
Орзуманди диёри хешаму ёрони хеш, 
Дар ҷаҳон то чанд гардам бесару бепо ғариб. 

ишора дорад ба дурии ҷон аз ҷонон, ё рўҳу равон аз он 
ҷойгоҳи нахустин чи ба эътиқоди сўфиён ҷон дар ин домгаҳ 
ғариб афтодаву ҳар лаҳза орзу дорад, то бар остони арши 
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худовандӣ бўса занад («Девони Шайх Камоли Хуҷандӣ», 
Теҳрон, 1995, саҳ. 32-33). 

Вобаста ба унсурҳои текстологии ин ғазал ду нуктаро зикр 
кардан зарур аст: 

1. Fазали «Fарибӣ» дар нусхаҳои қадимаи девони Шайх 
Камол, аз ҷумла дар нусхаи китобхонаи Остони Қудси Разавӣ, 
нусхаи донишкадаи Шаҳиди Мутаҳҳарӣ, ки замони зиндагии 
шоир китобат шудаанд, ҳамчунин дар нусхаҳои қадимаи мансуб 
ба Институти осори хаттии АИ Тоҷикистон, Институти 
шарқшиносии АИ Ўзбекистон, Институти шарқшиносии АИ 
Русия (шаҳри Санкт-Петербург) сабт нашудааст. 

2. Дар ҳамаи нусхаҳои баъдина, ки ин ғазал дарҷ ёфтааст 
байти матлаъро чунин овардаанд: 

Дил муқими кўи ҷонон асту тан ин ҷо ғариб, 
Чун кунад бечораи мискин тани танҳо ғариб. 

Дар нусхаҳои тоҷикистонӣ ба ҷои «тан»-и мисраи аввал «ман» 
навиштаанд ва ҳамин «ман» «ғарибӣ»-и Камоли Хуҷандиро 
мушаххас ва таъин  кардааст. Намедонам, аз чӣ сабаб дар 
иқтибоси Эраҷи Гулисурхӣ низ, ки дар боло фаро гирифтем, ҷои 
«тан» «ман» омадааст, ки дуруст нест. Ҳол он ки худи муаллиф 
дар зимни девон (ҷилди 2, саҳ. 1050). «Дил муқими кўи ҷонон 
асту тан ин ҷо ғариб» овардааст. 

Зоҳиран ин ғазал бори аввал дар нусхаи китобаткардаи 
Султоналии Машҳадӣ сабт шудааст ва дар ҳамаи нусхаи дигар 
«тан ин ҷо ғариб» овардаанд. Ҳамчунин байти 

Чун дар ин даврон намеафтад касе бар ҳоли худ, 
Дар чунин шаҳре, ки мебинӣ, кӣ афтад бо ғариб. 

баъд ба ғазал ҳамроҳ карда шуд. Ҷои тааҷҷуб аст, ки дар 
баъзе чопҳои тоҷикистонӣ «бар ҳоли худ»-ро ҳам ислоҳ карда, 
«бар ҳоли мо» овардаанд.  
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Рањматов Баҳром 

номзади илмњои филологї, 
Директори МД “Маркази  
илмии Камоли Хуљандї” 

 
КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ВА ШОИРОНИ БУЗУРГИ 

ЌАСИДАСАРО 
Барои баррасии маќоми шоир дар дарозои шеъри форсї-

тољикї ва муайян кардани шахсияти ў дар тарвиљи тарзи 
суханварї бояд шеъри ўро аз ду манзар баррасї кард: Яке, ин ки 
шоир аз шуарои пешинаи худ чї бардоштњои њунарї ва завќї 
дошта ва он анъанањоро бо кадом тарзу равиш идома 
медодааст. Дигаре, ба шуарои баъдинаи хеш чї навъ таъсире 
дар сабили забон, њунар ва бадеият ва ѓояи шеър гузоштааст. 
Мањз аз њамин манзар, мо маќоми суханварї ва наќши Камоли 
Хуљандиро дар ташаккули шеъри форсї-тољикї ба риштаи 
тањќиќ мекашем. Ногуфта намонад, ки доир ба таъсири 
бузургтарин шоирони ќасидасаро – Анварии Абевардї, Зањири 
Форёбї ва Камолуддини Исмоил, ки номи њар серо Камоли 
Хуљандї ба сароњат дар ашъори худ зикр мекунад, каму беш дар 
тањќиќи камолшиносони пешин, аз љумла А.Афсањзод, 
С.Асадуллоев, А.Сайфуллоев ва дигарон баррасї ёфтааст. Аз ин 
сабаб, мо кори худро ба дигар равиш, яъне аз оѓози шеъри 
форсї-тољикї бунёд нињодем. 

Агар дар мавриди таъсиргузории шоирони авоили 
пайдоиши шеър бар баъдинагон бањс равад, таъсири 
Одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї (с.тав.858-с.ваф.941) дар 
ин замина бештар аз дигарон аст ва табиист, ки матлаби 
таъсирпазирии Камоли Хуљандї аз шуарои пешин бидуни зикри 
ин нобиѓаи адабиёти форсї-тољикї комил нахоњад буд. Барои 
он ки аксар матолибе, ки Рўдакї дар шеър ба риштаи истихдом 
кашид, то њол роиљанд ва дар њар давру замон ањаммияти худро 
аз даст намедињанд. Оид ба масъалаи мазкур, дар як маќолаи 
О.Ќосимов «Вожаи «бўй» дар шеъри устод Рўдакї ва Шайх 
Камоли Хуљандї» (8, 143-149) низ ишора мешавад. Аммо 
вижагии таъсир пазируфтани Камоли Хуљандї аз устод Рўдакї 
ва бисёре аз дигар њамасрону њаммаслакони ў ба таври 
мустаќим нест. Камоли Хуљандї бештар резатимсол ва 
образњои роиљи шеъри устодро бо тарзњои хос истифода 
мекунад. Чунончи, агар дар байти Гирифт хоњам зулфайни 
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анбарини туро, Ба бўса наќш кунам барги ёсамини туро (11, 175)-
и устод ду тимсоле, ки баъд аз ў дар шеър маъмул шудаанд – 
«зулфи анбарин» ва «барги ёсамин» (ба маънои рухи дилбар) 
тасвир шуда бошанд, ин таркибњо бо басомадњои зиёд ва 
шаклњои гуногуни корбаст дар ашъори Камоли Хуљандї дида 
мешавад. Мисол: 

Агар хоњї шикасти мушк дар Чин, 
Зи зулфи анбарин як тор бишкан! (17, 942). 
Ва: 
Чун талъати хуршед, ки пўшид ѓубораш, 
Зери хати райњон рухи чун ёсумани кист? (17, 144). 
Дар мавриди байтњои зерин њам метавон ба ин натиља 

расид, ки дар байти Рўдакї гули сурх ба њайси манбаи њусни 
дилбар асту шоир дар он тимсоли рухи маъшуќро дидааст, вале 
дар байти Камоли Хуљандї он манбаи њусни худро дар рухи 
дилбар мебинад. Рўдакї: 

Эй аз гули сурх ранг бирбудаву бўй, 
Ранг аз пайи рух рабуда, бў аз пайи мўй (11, 268). 
Камоли Хуљандї: 
Чї вараќњо, ки куњан кард ба дафтар гули сурх, 
То биёмўхт зи рўят чаманороиро (17, 116). 
Нуктаи муњим он ки бакоргирии забон ва истифода аз 

аносири берунаи тасвир, дар мисоли калимањо ва таркибњо 
људогона дар шеъри ду шоири мавриди назар усули якгун дорад. 
Гузашта аз ин, усули маъмули шеъри Камоли Хуљандї, ки 
иборат аз суолу љавоб аст, бори аввал дар шеъри Рўдакї чун 
унсури њунаргарои шеър ба кор гирифта шудааст, аз ин хотир, 
дар ин равиш њам таъсири Рўдакї бар шуарои мобаъди боиси 
таъкиди алоњида аст. Яъне, таъсирпазирии Камоли Хуљандї аз 
Одамушшуаро натанњо дар мањутаи образњои маъмули шеър, 
балки дар мањутаи њунарї низ сурат гирифтааст. Фаротар аз ин, 
ашъори Рўдакї, ки ба истидъои академик А.Мирзоев аз 
бунёдгузорони ѓазал аст (ниг. 9, 106-107), сармашќи тамоми 
шуарои ѓазалсаро буда ва мањз ба њамин хотир аст, ки бештарин 
хусусиятњои њунарии шеъри ў, новобаста аз шаклу муњтаво дар 
ашъори шоирони пасини ў идомат пазируфтаанд. Ба ин нукта 
дар маќолаи адабиётшинос Алї Муњаммади Хуросонї низ 
таъкд мешавад, зеро ў Рўдакиро дар ќатори шуарое, ки таъсири 
бевосита ба шеъри Камоли Хуљандї доштаанд, зикр мекунад 
(18, 291). 
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Агар Рўдакиро, ки дар сарчашмаи забони ноби форсї-
тољикї ќарор доштааст, бо касрати истихдоми ифодањои хоси 
тољикї шиносему онро аз муњимтарин падидањои шеъри замон 
ва ду асри баъди ў њам шуморем, ки бо номи сабки хуросонї 
шуњрат гирифтааст, Камоли Хуљандиро аз нигањдорандагони 
асили ин раванд дар шеър ба ќалам биёрем, ѓалат нахоњад буд. 
Барои он ки Камоли Хуљандї дар дили сабки ироќї фаъолияти 
адабї карда бошад њам, муњимтарин аносири шеъри сабки 
мазкурро дар забони ѓазалњояш риоя кардааст. Бењуда њам 
муњаќќиќон Камолро «дар мактаби бузурги адабии шоирони 
сутурги форсу тољик – Рўдакї, Фирдавсї, Носири Хусрав, 
Умари Хайём…» нагуфтаанд (1, 75). Зикр шудани номи 
Абулќосим Фирдавсї (с.тав. 935  - с.ваф.1020) дар ин ќофила 
бесабаб нест, зеро ў аз чењрањои тобноки шеъри форсї-тољикї 
буда, дар њар замон мавриди таваљљуњи шоирон ќарор 
доштааст. Камоли Хуљандї низ мисраи машњури ўро тазмин 
карда: 

Бар он лаб маёзор мўре, Камол, 
«Ки љон дораду љони ширин хуш аст» (17, 239). 
Ба ишораи Б.Ибодуллоев – муњаќќиќе, ки дар мавриди 

рўзгор ва ашъори Камоли Хуљандї китоб дорад, Камол ба чанд 
байти Фирдавсї тазмин баста будааст (6, 50), аммо ин падида, 
ба љуз байти болої, ки муњаќќиќ низ онро овардааст, дар дигар 
абёти шоир дида нашуд. Аммо таъсирпазирии Камолро дар 
асоси ин нукта аз Фирдавсї ва ё дигар шоирони пешина мањдуд 
кардан дуруст нест, зеро ў, бо вуљуди шоири ориф будан ва 
љањонбинии комилан мутафовит аз Фирдавсї доштан, аз 
образњои маъмули «Шоњнома» - Љамшед (17, 60, 104, 255, 396, 
418, 526, 547, 605, 728), Хусрав (17, 381, 442, 1274), Искандар (17, 
215, 228, 294, 728, 749, 851, 1175), Ширин (17, 381, 442, 1274) ва 
амсоли ин дар шеър истихдоми вофир мекунад, ки бори дигар 
бањраљўии ўро аз нигоштањои Њакими Тўсї ба субут мерасонад.  

Таъсирпазирии Камоли Хуљандиро аз шуарои номдори 
сабки хуросонї, ба сабаби ќаробати баёни шоир бо шуарои 
бузурги ин сабк ва умуман шуарое, ки дар ањди нубуѓи ќасида 
фаъолияти эљодї доштаанд, метавон дар сањифањои зиёд 
баррасї кард. Мутобиќи мушоњидањои мо Камоли Хуљандї ба 
ашъори шоироне, чун Фаррухии Систонї (с.тав. номаъ. – с.ваф. 
1036) дар мисоли То бибурдї аз дилу аз чашми ман орому хоб, Гањ 
зи дил дар оташи тезам, гањ аз чашм андар об (5, 23) ва байти 
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Ѓарќи дарёи оташу об аст Љони ошиќ миёни гирву оњ (17, 1053)-и 
Камоли Хуљандї, Эй ваъдаи ту чун сари зулфайни ту на рост, 
Он ваъдањои хуш, ки њаме кардаї, куљост?! (5, 30) ва байти Сарве 
зи боѓи њусн ба лутфи ќадат нахост, З-он бартар аст ќадди ту, 
к-ояд ба васф рост (17, 260)-и Камоли Хуљандї; Асљадии 
Марвазї (с.тав. номаъ. – с.ваф.1041) дар мисоли Каманди зулфи 
дастафзор бикшой, Сари гарданкашон дар по дарафкан! (5, 34) ва 
байти З-он сон ки мушк зулфи туро сар нињодааст, Гарданкашї 
чарост ба ту анбаринаро? (17, 101)-и Камоли Хуљандї; Унсурии 
Балхї (с.тав. таќр. 970-80-с.ваф. таќр. 1040-50) дар мисоли 
Гуфтам: «Нишон дењ аз дањани танги дилситон», Гуфто: «Зи 
нест нест нишон андарин љањон» (5, 367) ва байти То Камол аз 
дањани ў дили худ боз ситад, Гўиё, бори дигар аз адам омад ба 
вуљуд (17, 375)-и Камоли Хуљандї; Манучењрии Домѓонї (с.тав. 
1000-с.ваф. 1040-41) дар мисоли Омад шабу аз хоб маро ранљу 
азоб аст, Эй дўст, биёр, он чи маро доруи хоб аст (5, 212) ва 
байти Бунёди вуљудам зи ту, эй дўст, хароб аст В-ин корхаробї 
њама аз њубби шароб аст (17, 182)-и Камоли Хуљандї; Ќатрони 
Табрезї (с.тав. номаъ. – с.ваф. таќр. 1072-1073) дар мисоли 
Хаёли шоми фироќи бутон ба рўзи висол, Маро гудохта дорад зи 
ѓам ба сони њилол (14, 220) ва байти Парї ба њусну латофат 
надошт бо њама њол Њар он чї дар рухи туст, эй мањи 
хуљастахисол! (17, 777)-и Камоли Хуљандї; Абулфараљи Рунї 
(с.тав. 1039 – с.ваф.1108) дар мисоли Эй шарќу ѓарби олам гашта 
ба коми ту, эй кадхудои оламу олам ѓуломи ту (12, 107) ва байти 
Эй дил, ѓуломи ў шудї, эй ман ѓуломи ту, Бодат муборак ин ки 
љањон шуд ба коми ту (17, 1013)-и Камоли Хуљандї; Абдулвосеи 
Љабалї (с.тав. номаъ. – с.ваф. 1160) дар мисоли Эй рўи ту чароѓу 
љабини ту офтоб, Љаъди ту пур зи њалќаву зулфи ту пур зи тоб 
(18, 502) ва байти Он рух набинам, ар набурї зулфи пур зи тоб, 
Шаб мунќатеъ нагашта набинад кас офтоб (17, 121)-и Камоли 
Хуљандї ва Он кас, ки сари зулфи ту бубрид, хато кард, Зеро ки 
њама ќасди балои дили мо кард (18, 516) ва байти Бемори туро кас 
натавонист даво кард, Њам дарди ту хуштар, ки илољи дили мо 
кард (17, 438)-и Камоли Хуљандї; Масъуди Саъди Салмон (с.тав. 
1048 – с.ваф.1121) дар мисоли Эй турки лоларух, бидењ он лолагун 
шароб, Тобон зи љоми чун рухи лаъл аз ќасаб ниќоб (13, 670) ва 
байти Он рух набинам ар набурї зулфи пур зи тоб, Шаб мунќатеъ 
нагашта набинад кас офтоб (17, 121)-и Камоли Хуљандї ва 
Амир Муиззї (с.тав. 1072 – с.ваф.1127) дар мисоли Хаттест, ки 
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бар орази он моњ танидаст, Ё дасти фалак ѓолия бар моњ 
кашидаст?! (10, 774) ва байти Гар зоњиди камхора муњаббат 
начашидаст, Хуноба нахурдасту риёзат накашидаст (17, 297)-и 
Камоли Хуљандї ва Эй дода рўйи хуби ту хуршедро низом, эй 
гашта оламе ба сари зулфи ту ѓулом (10, 780) ва байти Эй 
зангиёни зулфи туро шоњи Чин ѓулом, Оинадори њољиби рўят мањи 
тамом (17, 792)-и Камоли Хуљандї; Адиб Собири Тирмизї 
(с.тав. 1078 – с.ваф. 1147) дар мисоли Хушо ваќте, ки ваќти 
навбањор аст, мусоид рўзу маймун рўзгор аст (15, 124) ва байти 
Дили сахтат ба сандон сахт ёр аст, Дањонатро миён бас роздор 
аст (17, 233)-и Камоли Хуљандї; Саййид Њасани Ѓазнавї 
(с.тав.номаъ. – с.ваф.1160) дар мисоли Зи писта гар намакдон 
сохт, на ш-гифт, Шакар бин, к-аз намакдон менамояд (4, 64) ва 
байти Гуфтам: -Шакар аст он, на дањон. Гуфт: -Туро чї? 
Гуфтам: -Чї намакњост дар он? Гуфт: -Туро чї? (17, 1072)-и 
Камоли Хуљандї ва Эй тахтро хуљастатар аз тољ гоњро В-эй 
мулкро фаризатар аз нур моњро (4, 262) ва байти Чашмат ба 
ѓамза кушт мани бегуноњро, Худ зулфро чї гўяму холи сиёњро (17, 
90)-и Камоли Хуљандї; Рашидуддини Ватвот (с.тав. 1087 – с.ваф. 
таќр. 1178 ё 83) дар мисоли Бо ту дар сина љон намегунљад, Ту 
дарунї, аз он намегунљад. Ишќ дар сар бирафту аќл бирафт, К-ин 
ду дар як макон намегунљад (3, 566) ва байтњои Дар хилвати дўст 
љон нагунљад, Шодиву ѓами љањон нагунљад… Ё дўст гузин, 
Камол, ё љон, Як хона ду мењмон нагунљад (17, 480)-и Камоли 
Хуљандї; Асируддини Ахсекатї (с.тав. таќр. 1108 ё 10 – 
с.ваф.1198) дар мисоли Эй дода з-офтоб гузора кулоњро В-афзуда 
бар сипењру ситора сипоњро (2, 5) ва байти Чашмат ба ѓамза 
кушт мани бегуноњро, Худ зулфро чї гўяму холи сиёњро (17, 90)-и 
Камоли Хуљандї; Хоќонии Шервонї (с.тав.1120 – с.ваф.1190) 
дар мисоли Субњдамон дўш Хизр бар дарам омад ба тоб, Кард ба 
овози нарм субњака Аллањ хитоб (19, 47) ва байти Дўш расидам ба 
гўш аз лаби љонон хитоб, К-эй дил, агар ошиќї дида бипўшон зи 
хоб (17, 129)-и Камоли Хуљандї ва Дили ман пири таълим асту 
ман тифли забондонаш, Дами таслими сар ишру сари зону 
дабистонаш (19, 214) ва байти Нишони шабравон дорад сари 
зулфи парешонаш, Далели равшан аст, инак чароѓи зери домонаш 
(17, 746) ва дањњо нафари дигар назар доштааст. Агар ин 
шумори шоиронро давом дињему ба байту мисраъњои алоњидаи 
онњо ишора намоем, дањњо шоирони дигар, аз ќабили Ломеъии 
Гургонї, Мухтории Ѓазнавї, Амъаќи Бухорої, Фалакии 
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Шервонї, Ќивомии Розї, Рукнуддини Ќумї ва ѓ. бо њам бисёр 
монанданд. Дар ин миён, таъсири бештар аз забону вижаи баёни 
шоиронаи Рашидуддини Ватвот, Масъуди Саъди Салмон, 
Абдулвосеи Љабалї ва дигарон бар Камоли Хуљандї равшантар 
љилва мекунад. Махсусан, истихдоми вофири санъати 
сифатчинї ё тансиќуссифот аз љониби Масъуди Саъд, ки дар 
ѓазалњои Камоли Хуљандї њам ба вафрати тамом дида мешавад, 
зикр карданист. Чунончи, Масъуди Саъд гўяд: 

Эй луъбату буту санаму њуру шоњи ман 
В-эй савсану гулу суману мењру моњи ман! (13, 676). 
Ё ин ки санъати суолу љавоб, ки пештар дар мавриди устод 

Рўдакї њам ба ин нукта ишора рафт, дар таѓаззулоти Унсурї ба 
њамон шаклу тарзе, ки дар ѓазалиёти Камол роиљ аст, дида 
мешавад (ниг. Дар партав, сањ. 367). Ѓазалиёти Камоли 
Хуљандї, бар замми забони ширини шево доштан, аз лињози 
њунарї низ мавќеъи шоиста дорад ва санъати офаридани 
радифњои зебо ва якандоза хоссе, ки баробари хондан ё 
шуниданаш аз сабки Камоли Хуљандї дарак медињад, аз 
вижагињои ашъори ў ба њисоб меояд. Дар робита ба ин нукта 
бояд зикр шавад, ки махсусан радифњое, ки бо истихдом аз 
калимаи «дўст» сохтаи шоир якандоза аз фардияти услуби ў дар 
ин замина бозгўї мекунанд. Аммо шуарои зиёде њам пеш аз 
Камоли Хуљандї ба истихдоми ин гуна радифњо иќдом 
кардаанд, ки яке аз аввалин нафарњо Фаррухии Систонї ва 
Саййид Њасани Ѓазнавї мебошанд, ки ба њайси намуна матлаи 
ѓазалњои шоирон зикр мешавад: 

Фаррухии Систонї:  
Боз, ё Раб, чунам аз њиљрони дўст, 
Боз чун гумгаштаам љўёни дўст (5, 191). 
Саййид Њасани Ѓазнавї 
Моро ба њама умр саломе накунад дўст, 
Тамкини дурудеву паёме накунад дўст (4, 268). 
Ѓазалњои мазкур, махсусан ѓазали Саййид Њасани Ѓазнавї, 

аз лињози баён ва тарзи матрањ кардани мавзўъ бисёр ба 
нигоштањои Камоли Хуљандї ќаробат дорад ва дар ин ѓазал њам 
чењраи ошиќи ноком ва маъшуќаи беэътино тасвир ёфта, вожаи 
«дўст» бори аввал ба њайси ифодакунандаи мањбуби шоир ба 
силки истифода кашида мешавад: 

Ояд бари мо гањ-гању аз рўйи тарањњум 
Биншинаду бисёр маќоме накунад дўст… 
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Ман баста миён хидмати ўрову маро њељ 
Як рўз гиромї чу ѓуломе накунад дўст… (4, 268).  
Дар мавриди авзони шеъри Камоли Хуљандї бояд нуктаеро 

ќайд намоем, ки аксар ѓазалњои ў ба авзони маъмуле, ки дар 
ќасоиди шуарои ќасидасарои пешин вуљуд дошту дар натиљаи 
таљоруби шуарои салаф суфтаву корхўрда шуда буд, мебошанд. 
Ин падида, агар аз як сў њамбастагиву њаммонандии радифу 
ќофияњоро, ки ин љо аз сабти мисолњои зиёде, ки дар ин замина 
ба мушоњида мерасанд, худдорї шуд, нишон дињад, аз самти 
дигар, корхўрда шудани образњои маъмули шеър, ки бештар дар 
мисоли маъшуќу ошиќу шамъу парвонаву амсоли ин љилва 
мекунанд, нишони дигари савияи њунари шоирон аст ва 
ташаккули афкори бадеии онњоро аз мењвари њунарї, ки бо 
«бозофаринї»-е, ки ба Њофиз нисбат медињанд, ќаробат 
доштаву рушд кардааст, муаррифї менамояд. Фаротар аз 
масоили марбут ба авзон он аст, ки дар эљодиёти бархе шуаро, 
ки бо сурудани ќасида шуњрат доранду нисбатан таваљљуњи 
камтаре ба ѓазалњои онњо аз љониби ањли тањќиќ шудааст, 
ѓазалњоеро метавон бархўрд, ки бешубња сарчашма ва сармашќи 
кори шоирони ѓазалсаро буда, аз њар љињат аз газалњои орифона 
ё ошиќонаи ба маънои томаш «истилоњї» камї надоранд. Ин љо 
ишораи А.Мирзоев, ки дар ин аср «чи дар соњаи такомулоти 
шаклї ва чи дар ќисмати мундариљаи ѓазал» онро таѓйирёфтаву 
рушдкарда гуфтааст (9, 115), тањаќќуќ мепазирад. Барои мисол 
ба ѓазали зерини Љамолуддин Абурраззоќи Исфањонї (с.тав. 
номаъ. – с.ваф.таќр. 1192) таваљљуњ мекунем: 

Бар ман зи ишќи дўст ба навъе ќиёмат аст, 
Љонам зи ишќ дар њама олам аломат аст. 
Аз рўзгори хеш маро сад шикоят аст 
В-аз дўстони хеш маро сад маломат аст. 
Гар дил ќабул нест, ки кардам фидои ту, 
Љон дар миён нињода ба ваљњи ѓаромат аст. 
Он хатти мушкранги ту, ё Раб, чї шоњид аст?! 
В-он ќадди њамчу сарви ту, алњаќ, ќиёмат аст! 
Чандин њазор даст ба рў баргирифта сарв, 
Њаќќо, ки аз хиљолати он сарвќомат аст! 
Бо он ки нест бо ѓами ту ранги офият, 
Гар њељ бўи васл бувад њам, саломат аст (7, 473-473). 
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Ѓазали мазкур аз љињати сохт ва мавзўъву баён комилан 
ѓазали шаклгирифтаи истилоњист, ки ба андешаи мо сарчашмаи 
бевоситаи ѓазали зерини Камоли Хуљандї будааст: 

Мањро зи тоби њусни ту њар шаб ќиёмат аст, 
К-он сарвро чї шеваю рафтору ќомат аст!? 
Гар халќро зи ишќи ту бошад ќиёмате, 
Боре ќиёмати дили мо з-он ќиёмат аст. 
Аз хоки кўи дўст барангехтї маро, 
Ё айюњарраќиб, чї љои маломат аст?! 
Барбод медињам ба њавои ту умри хеш, 
То заррае зи хоки вуљудам саломат аст. 
Чашме, ки љуз ба рўи ту рўзе назар фиканд, 
Имрўз аз хиљолати он дар надомат аст. 
Моро ба рўзи васли ту бирён њазор љон, 
Бар ошиќони кўи ту яксар ѓаромат аст. 
Бишкан, Камол, бар сари саљљода тавбаро, 
К-ин љо чї љои тавбаву зуњду саломат аст?! (17, 346). 
Дар ду ѓазали боло танњо ќофияњои «аломат» дар шеъри 

Љамолуддини Исфањонї ва «надомат»-и К.Х аз њам фарќ 
мекунанд ва њатто ду бор такрор шудани ќофияи «ќиёмат» дар 
њарду ѓазал њам, ки дар як њолат бо таносуби «сарв» ва дар љои 
дигар ба маънои худ, низ аз шохисањои шаклиест, ки њарду 
ѓазалро ќаробат мебахшад. Гузашта аз ин, оѓозу анљоми ду 
ѓазали мавриди ќиёс низ бо њам наздикї доранд ва аз њама 
муњимтар он ки Камол тарзи ифодаи ѓазалро умуман ва 
масъалагузории байтњои људогонаро комилан бо шеваи хоси худ 
бозофаринї кардааст. Камол ба љуз ѓазали болої ба дигар 
ѓазалњои Љамолуддини Исфањонї низ назар доштааст, ки 
ѓазалњои Дилам зи дарди ту хун шуд, туро чї ѓам дорад?! Ни 
ишќи ту чу мане дар замона кам дорад (7, 444)-и ў ва Маро зи 
хоки рањ он мањ њамеша кам дорад, Бад-ин масоба гадоро, кї 
муњтарам дорад? (17, 605)-и Камоли Хуљандї, Њусни ту, њар 
ќадар, ки нўш кунад, Љуръа бар рўйи моњу х(в)ар резад (7, 445)-и ў 
ва Њар шаб аз шарми гулистони љамолат, санамо, Об аз чењраи 
хуршеду ќамар мерезад (17, 451)-и Камоли Хуљандї, Бањор имсол 
бас х(в)аш менамояд, Чу рўи ёр дилкаш менамояд (7, 446)-и ў ва 
Рухат гулбарги худрў менамояд, Дар ў аз нозукї рў менамояд (17, 
512)-и Камоли Хуљандї, Ѓамат љуз дар дили якто нагунљад, Ки 
рахти ишќ дар њар љо нагунљад (7, 456)-и ў ва Дар суњбати дўст 
љон нагунљад, Шодию ѓами љањон нагунљад (17, 480)-и Камоли 
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Хуљандї ва дањњо байти дигар ба ин иддао мисол шуда 
метавонанд.   

Бо таваљљуњ ба мисолњои мазкур, ки ба њайси «арзане аз 
хирмане» пешкаши ањли назар шуд, зикри ин нукта, ки 
сарчашмањои шеъри Камоли Хуљандї ва бањраљўии аз шуарои 
мутаќаддим, дар мисоли ќасидасароён комилан омўхта 
нашудааст ва мањз баррасии ин љињати шеъри ў имкон медињад, 
ки дар шинохти аслу моя ва пояи љањонбинии адабиву ирфонии 
ў ќадаме фаротар аз муњаќќиќони пешин гузорем. Дар ин 
замина, ќайди ин нукта њам зарур аст, ки бањрамандии Камол аз 
шуарои њикматгаро, шоирони орифи машњур, достоннависоне, 
аз ќабили Низомї ва амсоли ин низ нуктањои номакшуфи 
шинохти њунари шоирии ўянд. 
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БАХШИ 2. 
Чашмандози таҳлилгарони имрӯзи тоҷик оид ба ашъори 

Камоли Хуҷандӣ 
 
 

ПЕШГУФТОР  
 

Истиќлолияти миллї дар љумњурии Тољикистон барои 
эљоди заминањо дар самти тањкими пояњои истиќлолияти 
маънавї низ шароит фароњам овард. Сиёсати мудаббиронаву 
дурнигаронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон имконият фароњам овард, 
ки дар ќаламрави мамлакат заминањо барои тањкими истиќлоли 
маънавии миллат, эњёи мероси ниёкон ва суннатњои нодири 
фарњангї фароњам омада, бузургдошти шахсиятњои барљастаи 
илмиву адабї, ходимони давлативу љамъиятї ба яке аз аркони 
муњими оини давлатдории миллии мо бадал гардад. Марњила ба  
марњила таљлил гардидани љашнворањои марбут ба 
гиромидошти  чењрањои мондагор ва бузургони миллати тољик, 
рўйдодњои нодири таърихи тољикон, ки аз њазораи “Шоњнома”-
и Фирдавсї оѓоз ёфта, баъдан бо бузургдошти устод Рўдакї, 
Носири Хусрав, Умари Хайём, Мир Саид Алии Њамадонї, 
Мавлонои Балхї, Камоли Хуљандї, Абдурањмони Љомї, 
Наќибхон Туѓрал , 1100 солагии давлати Сомониён, 2700 
солагии китоби муќаддаси Авасто,      2500 солагии шањри 
Истаравшан, 2700 солагии шањри Кўлоб, Соли бузургдошти 
тамаддуни ориёї, соли забони тољикї,  соли бузургдошти 
Имоми Аъзам ва амсоли ин аркони истиќлоли маънавии халќи 
тољикро тањким бахшида, ба раванди худшиносї ва худогоњии 
миллиро суръат ва вусъати тоза ато намуд. Дар канори 
ин,муњимияти баргузории ин љашнњои бузурги таърихї 
имконият фароњам овард, ки љомеаи кишвари мо ба таъриху 
фарњанг ва адабиёти миллї руљуъ намуда, мероси маънавии ин 
нобиѓагони хешро бештару пештар мавриди омўзиш ќарор 
дода, аз сарвати аќлонии њар яке аз ин бузургон барои 
ташаккули тафаккури миллї, боло бурдани маънавиёт ва 
фазилатњои нодири ахлоќї, тарбияи насли наврас дар рўњияи 
худшиносї ва худогоњї ба кор бигирад. Фузун бар ин, ин 
тадбирњои шоистаи фарњангиву адабї аз сўи љомеаи љањонї ба 
унвони падидањои муассир дар тарбияи маънавии мардумони 
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олам ва љавобгў ба ниёзњои бани башар истиќбол гардид, ки дар 
натиља аксари онњо њукми ташаббусњои љањонии Пешвои 
миллатро гирифта, аксари ин љашнворањо  ба ќарори созмони 
бонуфузи фарњангии олам – ЮНЕСКО   дар саросари љањон 
љашн гирифта шуданд ва мешаванд. Ањамият ва моњияти ин 
тадбирњои маънавиро, ки аз сўи љомеаи љањонї истиќболи шоён 
касб мекунанд, худ Пешвои миллат дар яке аз суханронињояшон 
ба таври возењ тафсир намудаанд: “Шоњкорињои безаволи 
бузургони миллатамон на танњо боиси ифтихори мо – тољикон 
њастанд, балки як љузъи муњими фарњангу таърихи башарї 
мањсуб меёбанд ва аз ин рў мояи ифтихори тамоми инсониятанд. 
Зеро онњо ба маљрои зиндагї аз дидгоњи баланд менигаристанд, 
назари фарох ва афкори умумиљањонї доштанд, инсондўстиро 
тарѓиб менамуданд ва чунон ки хотирнишон гардид, мардумони 
љањонро ба вањдату њамдигарфањмї даъват мекарданд”.  Ин 
гуфтор ва андешаи созандаву дурнигарона ба њаќиќат собит 
менамояд, ки воќеан дар њама давру замон љомеаи башарї ба 
шоњкорињои беназири аќлонии миллати мо ва фарзандони 
фарзонаи халќи тољик ниёзи афзун дошта, барои њаллу 
мушкилоту муаммоњои маънавї, бартараф намудани 
бархўрдњои фикрї ва аќлонї аз онњо пайваста истифода бурда, 
дастовардњои нодири зењнии мардуми моро њамчун сарвати 
маънавии умумиинсонї шинохтааст. 

Имсол низ дар таърихи Тољикистони соњибистиклоли 
тољик     бо њарфњои заррин навишта хоњад шуд, зеро боз њам бо 
Ќарори Созмони љањонии ЮНЕСКО ду љашнвораи хеле муњим 
ва бузурги миллї- 5500 солагии Саразми бостонї, ки аз 
њаќиќати  таърихии оини шањрдории тољикон ва  ќидмати 
суннатњои хоси фарњанги кишоварзї дар миёни мардуми мо 
паём мерасонад ва 700 солагии шоири  шањир, фарзанди 
арљманди халќи тољик- Шайх Камолиддин Масъуди Хуљандї  
дар кишвари мо бошукўњ љашн гирифта мешавад. 

Барњаќ, Шайх Камоли Хуљандї  дар шумори суханварони 
номвари  адабиёти классикии тољик ќарор дорад, ки    сабки 
хоси суханварї, андешањои дурпарвоз, њунари баланди шоирї 
маќом ва љойгоњи худро пайдо намудааст. Дар чунин асре, ки 
нобиѓагони фаровони адабиёти гузаштаи мо, чун Хољуи 
Кирмонї, Салмони Соваљї, Њумоми Табрезї ва махсусан 
Њофизи Шерозї зиндагї ва эљод кардаанд, соњиби чунин маќом 
ва љойгоњи беназир гардидани шоире чун Камоли Хуљандї  худ 
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аз ќарињаи зотї ва њунари фитрии суханварии шоир паём 
мерасонад.  Худ Камоли Хуљандї  низ ишорате бар он мекунад, 
ки дар он рўзгор  мардуми Шероз  њатто  бар шоире аз Хуљанд 
бархостани Камол бовар надоранд: 

Бо  лутфу табъ мардуми  Шероз аз Камол, 
Бовар намекунанд агар гўям Хуљандиям.  
Бањои баланди Њофизи Шерозї ба машраб ва мартабаи 

Камоли Хуљандї, ки дар тазкирањо ба гунаи зайл омада: 
“Машраби ин бузургвор олист ва мартабааш софї” њокї аз он 
мекунад, ки дар њаќиќат Камоли Хуљандї дар адабиёти ањди 
хеш аз љойгоњи хосе бархурдор будааст. Баробари ин, аксари 
тазкиранависон ва муаррихон  ба лутфи сухани Камол ишорат 
фармудаанд, ки касеро наметавон дар пояи вай ќарор дод. Ин 
мартабаи маънавї ва камоли латофат дар суханвариро худи 
шоир пеш аз дигарон шинохтааст, ки њанўз ба рўзгори хеш 
фармуда: 

Хатм шуд бар Камол лутфи сухан, 
Њар чї баъд аз Камол нуќсон аст. 

Њамин латофат ва назокати сабки суханварии ин шоири шањир 
бегумон омил гардид, ки суханварони фаровоне баъд аз ў аз пай 
пайравї намудаанд ва роњи ўро бо шевањои хосе тадовум 
бахшиданд, ки миёни онњо метавон аз маъруфтарин шоирони 
адабиёти классикии тољик, чун Исмати Бухорої, Абдурањмони 
Љомї, Бадриддин Њилолї. Имлои Бухорої,  Наќибхон Туѓрал 
ва дигарон ёдовар шуд, ки омил бар њузури мунаввари мактаби 
Камол дар ќаламрави адабиёти тољик гардидаанд. Њатто Љомї 
барин суханвари мумтоз ва Мавлои бузурги шеъри гузаштаи мо 
дар як ѓазали љавобияи хеш камоли каломи хешро ба чошние аз 
суханони Камол марбут медонад: 
 Ёфт камоле суханаш, то гирифт, 
 Чошние аз суханони Камол. 

Мактаби Камоли Хуљандї бахусус, бо шевае љолибу ќобили 
тааммул дар зодгоњи худи ў давом ёфтааст, ки ин нуктаро 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон низ хеле бамаврид таъкид намудаанд: 
“Шоирону олимон ва њунармандони машњури ин шањр ба мисли 
Шайдои Хуљандї, Шўхии Хуљандї, Лисони Хуљандї, Нозили 
Хуљандї, Фахрии Рўмонї, Тошхоља Асирї, Содирхони Њофиз, 
Њољї Њусайни Розї, Сиддиќи Сањњоф анъанаи фарњангии Хоља 
Камолро идома медоданд. Ин пайванди мустањкам ва побарљо 
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имрўз њам васл аст ва ќуввае вуљуд надорад, ки сарриштаи онро 
бибурад”.  

Гузашта аз ин, рози тавфиќ дар ќаламрави суханварї ва 
касби чунин љойгоње муњим ва бузургро дар шоњроњи адабиёти 
оламшумули мо худи Камол бо камоли огоњї ва маърифати 
худшиносї шинохта, ишорат бар ин мекунад, ки : 

Дар сухан лутфи илоњї ба ту ёр аст, Камол, 
Варна сад сол ба фикр ин суханон натвон гуфт. 

  
  Руљўъ ба ѓазалиёти дилошўб ва каломи дилангези Шайх 
Камоли Хуљандї, тааммул дар њар сатру њар вожаву таъбирњои 
нотарори шеъри ў ин њаќиќатро возењ мегардонад, ки воќеан ин 

суханвари мумтозро лутфи илоњї ёр буда, ки бо чунин лотофати 
бемисл ва назокати хос каломашро ороставу пероста 
гардонидааст.  Барњаќ, Камол шоирест, ки ба таъбири худи вай 
“зи њар лафзаш чун хома наметавонад гузашт ва бояд ба њар 
њарфаш чун сиёњї фурў рафт”, то ба умќи маънињои нодир ва 
матлабњои гавњарнисори шоиронаи вай бирасем ва њаќиќат ва 
рози бузургиашро бештаре пештар кафш намоем. Њоло ки дар 
остонаи таљлили љашни мубораки 700 солагии  Шайх Камоли 
Хуљандї ќарор дорем, бо боварии тамом метавонем изњор 
намоем, ки ин љашни бузург, ин тадбири наљиби фарњангиву 
маънавї ва ибтикори навбатии Пешвои миллат дар арсаи 
бузургдошти шахсиятњои барљаста ва фарзонагони миллат, чун 
Камоли Хуљандї бори дигар омил мегардад, то љомеаи 
фарњангии Тољикистони азизи мо дигарбора ба шеъру 
андешањои дурпарвоз, латофати калом, сабки нодири суханварї 
ва нубуѓи шоиронаиии ин суханвар соњибибтикор руљўъ намуда, 

тавассути шеъру каломи гуњарбори шоир  барои хештан 
нардбоне хоњад офарид, то ба самти рўшани маънавият, ахлоќи 
њамида, наљобату инсонгарої, завќи саршор аз зебоишиносї ва 
маърифати афкори волои ў роњ кушояд. Дар ин роњи пурганљи 
маќсуд барои тамоми хонандагони ашъори Камоли Хуљандї, 
мухлисону иродатмандони шеър, зебої, њунар ва афкору 
андешањои дурпарвоз тавфиќу комгорї таманно дорам.  

 



 Сатторзода АБДУНАБЇ,  
д. и. филол., профессор  

   

ЛУТФИ СУХАНИ КАМОЛ Ё МУҚАДДИМАЕ  

БАР ҲУНАРИ ШОИРИИ Ӯ 

 Вақте ки яке аз бузургтарин шоирони ғазалсаро дар 
адабиёти форсии тоҷикӣ Камоли Хуҷандӣ дар бораи чигунагии 
шеъри худ андеша меронад, бештар ба лутфи суханонаш (лутфи 
гуфтораш, лутфи ғазалиёташ, латофати суханонаш) таъкид 
мекунад. Гуфтаҳои зерини ӯ маълуму машҳуранд ва иқтибос 
мешаванд: 
  Хатм шуд бар Камол лутфи сухан, 
  Ҳар чӣ баъд аз камол нуқсон аст (126).5*  
            ***  
 Ҳадиси лутфи гуфторам магар аз дигаре пурсӣ, 
         Ки моро з-он лаб ангушти таҳайюр дар даҳон бошад  (292). 
             *** 
  Лутфи ғазалиёти Камол аст, ки имрӯз 

  Овозаи ҳусни ту дар атрофи ҷаҳон бурд (225). 
             *** 
  Хуш аст агар ба ҳадиси Камол дорӣ гӯш, 
  Латофати суханонаш чу дурри макнун аст (164) ва ғ. 

 Шоир ҳамчунин ифтихор аз он кардааст, ки дорои «лутфи 
табъ» мебошад: 
  Бо лутфи табъ мардуми Шероз аз Камол 
  Бовар намекунанд, ки гӯӣ Хуҷандиям (406).  

 Манзури Камол аз «лутфи сухан» чист? Барои муқаррар 
намудани он ишораҳои дигари муаллиф дар бораи сухан 
мусоидат мекунанд. Ӯ дар  ғазалҳояш аз ибораҳои «суханҳои 
ғариб» ва «суханҳои латиф» ба сифати муродиф истифода 
намудааст. 
  Ман, ки Хоразм гирифтам ба суханҳои ғариб, 
  Набувад майли Ироқу ҳаваси Табрезам (435).   
 Ва:   
  Ин сухан зулфи шиканандаршиканатро гуфтам, 
  Аз суханҳои латифам зи тарӣ об чакид (403). 

                                                           
5
 * Ин ҷо ва пас аз ин дар қавсайн ишора ба саҳифаҳои нашри “Камоли Хуҷандӣ. Девон. 

Таҳияи Абдуҷаббори Суруш. -Хуҷанд, 2015”  мешавад.- А.С.  
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 Аз байти охир бармеояд, ки суханҳои ғарибу суханҳои 

латиф аз назари Камол ҳамчунин тару обдор мешаванд. Ӯ 
мегӯяд: 

  Аз ғояти лутфу обдорӣ 

  Ҳофиз суханат шуниду тар шуд (596). 

Лутфи сухани Камол, тавре ки аз гуфта ва ишораҳои дигари ӯ  
бармеояд, на танҳо аз истеъмоли суханҳои латифу ғарибу тару 
обдору рангину ширину нозуку борику дақиқ, балки аз баёни 

хаёлоту нуктаҳову маъниҳои латифу ғарибу рангину нозуку  хос 
низ иборат мебошад. Чунончи: 
   Камол, аз ҳар мижа ашкат магар ҳамранги Салмон 
шуд, 
   Ки аз ашъори мардум бурд маъниҳои рангинро (51). 
      *** 
  Камол, гуфтаи ту дилпазир аз он маънист, 
  Ки маънии суханонат ғаробате дорад (207). 
      *** 
  Сад гуна чу гул рӯй диҳад маънии нозук 

  Моро, чу ба фикри рухи зебои ту афтем (425). 
      *** 
  Оламе рӯй ниҳоданд ба ашъори Камол, 
  Ки хаёлоти латиф аст дар оби суханаш (349). 
      *** 
  Камол шаҳр гирифтӣ ба қиссаҳои ғариб, 
  Ки омгир бувад дар сухан маонии хос (360) ва ғ. 

 Камоли Хуҷандӣ бовар бар он дорад, ки шеъре, ки холӣ аз 
«хаёли хос», «маъниҳои хос» бошад, гумон аст, ки шӯҳрат гирад: 
  Камол, ашъори ақронат чу аъҷоз, 

  Гирифтам, сар ба сар ваҳй асту илҳом. 
  Чу холӣ аз хаёли хос бошад, 
  Хаёл аст он, ки гирад шуҳрати ом (598). 

 Доктор Сируси Шамисо дар мақолааш навиштааст, ки: 
«Ман пеш аз Камол хаёли хосу маънии хосро дар ҷое надидаам 
ва алалиҷола Камолро нахустин касе мепиндорам, ки ба ин 
дақиқа пардохтааст» [11, c. 404]. Мо ҳам пештар аз ӯ дар 

рисолаи номзадиамон соли 1972 ба натиҷае расида будем, ки 
шеъри нағз дар назари Камоли Хуҷандӣ «дар баробари «поку 
равону дилпазир» ва латифу обдор ва баландному маҳкам будан 
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инчунин ғарибу нозуку борик ва дорои «хаёли хос» бошад» [ 8, 
с.92-93]. 
 Ба ибораи дигар лутфи сухани Камол  шеърест, ки ҳам дар 

лафзу маънӣ: таркибу таъбир, забон ва тарзи баён, ҳам дар 
қолибу унсурҳои шеърӣ: вазну оҳанг, қофияву радиф, санъатҳои 
бадеъӣ ва воситаҳои баён, ҳам дар эҷоди маъниҳову тасвирҳои 

шоирона   нотакрор, нав, ғайримуқаррарӣ, ғайричашмдошт ва 
ҳайратовар мебошад.  
 Аз ин ҷиҳат онҳое, ки «лутфи сухани Камол»-ро ҳамчун 
санъати бедеъӣ [ 2, с.178], «ороиши лафзию маънавӣ»   [6, с. 560]  

маънидод кардаанд ва онро «калимабозӣ…мушкиписандиҳои 
аҷибе»  [3, c, 32] ё аз ҷумлаи «такаллуфҳояш» дар шеър 
пиндоштаанд   [6, 559-562], дуруст нест. Зеро дар илми бадеъи 
форсии тоҷикӣ санъати бадеъие бо номи «лутфи сухан» вуҷуд 
надорад. Санъате ҳаст бо номи «Илтифот», ки он чизи дигар 
аст. Фикри мавҷуд будани «такаллуфҳо» дар шеъри Камоли 

Хуҷандӣ, ки баргирифта аз як фардбайти худи шоир аст, 
мафҳуми «лутфи сухани Камол»-ро ба пуррагӣ ифода 
намекунад. Барои равшан шудани масъала таъриферо, ки 
муаллифи «Бадоеъ-ус-саноеъ» Атоуллоҳ бинни Маҳмуди 
Ҳусайнӣ дар замина овардааст, иқтибос мекунам. Ӯ навиштааст: 
«Мутакаллиф шеъреро гӯянд, ки ба такаллуф бар ҳам баста 

бошанд, баъзе абёте, ки мардум аз барои имтиҳон ё барои адои 
саноеъ гуфтаанд»  [12, 203]. Агар аз забони профессори зиндаёд 
Абдулманнони Насруддин бигӯем, «масоҳати маъниҳои рангин 
ва арсаи лутфи сухани шоир доманаи васеъ дорад»  [6, c. 558]. 
 Вижагиҳои шеъри Шайх Камоли Хуҷандиро дар вақташ 
Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ  беҳтар аз дигарон дарк намуда 

будааст ва навиштааст: «Ва вай дар латофати сухан ва диққати 

маонӣ ба мартабаест, ки беш аз он мутасаввир нест… Дар эроди 
амсол ва ихтиёри баҳрҳои сабук, бо қофияҳо ва радифҳои ғариб, 
ки саҳли мумтанеънамост, татабӯи Ҳасани Деҳлавӣ мекунад, 
аммо он қадар маонии латиф, ки дар ашъори вай аст, дар 
ашъори Ҳасан нест»  [5,  22]. Зимнан, касоне, ки пас аз Ҷомӣ дар 

бораи шеъри Камол мулоҳиза рондаанд, асосан такя ба 
гуфтаҳои ӯ намудаанд, монанди Давлатшоҳи Самарқандӣ, 
Алишери Навоӣ, Тақеуддини Балёнӣ ва дигарон  [5, 25, 27, 44 ва 
ғ.]. 
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 Устод Садриддин Айнӣ вижагиҳои суханҳои Шайх 
Камолро «тарзи хоссе» номида, таъкид намудааст, ки: он 
«дигаронро кам иттифоқ меафтад»   1, c. 67). Комилан дуруст 
аст, ки «лутфи сухани Камол» тарзи хосси нигориш, шеваи 
хосси нигориш, сабки фардии нигориши шоир мебошад ва, 
дарвоқеъ, «дигаронро кам иттифоқ меафтад». 
 Камолшиносон, чи дар зодгоҳи шоири бузург, дар 

Тоҷикистон ва чи дар хориҷи он, хосса дар Эрон дар тадқиқи 
тарз, шева, сабки шеъри ӯ, ҳунари шоириаш кӯшишҳои 
муқаддимотие кардаанд ва чун натиҷа бар ишораҳои зимнӣ дар 

китобу рисолаҳояшон [3, c.31-32; 8,  c. 92-93; 4;  2, c. 139-153;  11,  
c.130; 13, c. 399-407], як силсила мақолаҳое таълиф намудаанд [5, 
c.304-313; 7,  c.85-95],  ки беҳтаринашон ҳамоно мақолаи 
маъруфи профессор Абдулманнони Насруддин «Сеҳри мубин» 

мебошад, бо ҳуруфи кириллӣ(1997; 2013) ва форсӣ (2013) ба табъ 
расидааст[6]   Равшан аст, ки корҳое, ки дар заминаи таҳқиқи 
ҳунари шоирии Камоли Хуҷандӣ то ба имрӯз шудаанд, оғози 
неки анҷоми фаъолиятҳои омӯзишӣ дар камолшиносӣ 

мебошанд. Ошкор намудани асрори он ки чӣ чизе шеъри 
Камоли Хуҷандиро «шӯҳрати ом» (10, c.194) доду овозаи онро 
«дар атрофии ҷаҳон бурд» (10, c. 225) ва «оламе рӯй ниҳоданд ба 
ашъори Камол» (10, c.349) аз камолшиносон таҳқиқоти 

доманадор ва бунёдиро мехоҳад.  
 Баррасии Девони Камоли Хуҷандӣ моро ба хулосае 
расонд, ки риояти лутфи сухан дар шеър, хосса дар ғазал тарз, 

шева, сабк ва асли ягона ва асосии офаринишӣ барои шоир 
мебошад. Тамоми ғазалиёти ӯ, бидуни истисно, ба ҳамин тарз, 
шева, сабк ва асл эҷод гардидаанд. 

 Зуҳури тарзи лутфи сухан дар шеъри Камол бо чанд роҳ 
воқеъ гардидааст: 

1. Бо эҷоди маъниву тасвирҳои шоиронаи нав, нотакрор, 

ғайримаъмулӣ ва ғайримуқаррарӣ, ба таъбири худи шоир 

латифу ғарибу нозуку борику дақиқу бикру тар. Миқдори 

онҳо бағоят фаровон  аст. Мо аз онҳо танҳо чанд намуна 
меорем. Чунончи:. 
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Оби чашмам кам нашуд, чандон ки мижгон баргирифт, 
Кас ба парвезан чӣ гуна оби Ҷайҳун кам кунад? (238). 
     *** 
Дил куҷо шуд, хабараш ғамзаи ӯ медонад, 
Маст ҳар ҷо, ки кабоб аст, ба бӯ медонад (Ҳамон ҷо). 
     *** 
Зи шодӣ барҷаҳам ҳар дам чу гандум бар сари тоба, 

Гар он хат донаи дилҳо чу мӯр андӯхтан гирад (262). 
        *** 
Зи роҳи дидаву дил мерасад сиришки Камол, 

Мусофири бару баҳр аст, ҳурматаш доред (270). 
     *** 
Маро аз гиряи беҳад матарсонед, эй ёрон, 
Ки гурге инчунин борон фаровон ёд медорад (271). 
     *** 
Саҳарам ба дафъи хуморам чӣ ҳоҷати туршист? 
Зи чеҳра муҳтасиби мо чу сирка меборад (272). 
     *** 
Гар дил зи дасти зулфи ту афғон кашида буд, 
Айбаш макун ба нола, ки каждумгазида буд (279). 
     *** 
Ба тири ту дорад назар з-он, ки сайд 
Давон асту рӯ боз пас мекунад (284). 
     *** 
Пеши рух аз рақиб бипӯшон беҳи зақан, 
К-аз боғ мева дузд ба маҳтоб мебарад (286). 
     *** 
Чашмам ба орзуи тамошои зулфи туст, 
Чун чашми рӯзадор, ки муштоқи шом шуд (303). 
     *** 
Қиссаи ишқат шабе мегуфт аз ҳар дар Камол, 

Маҳ фуруд омад ба бому гӯш бар равзан ниҳод (315).  
     *** 
Агар Камол бисӯзад зи ишқ, нуқсон нест, 

Ба сӯхтан наравад зари сурхро миқдор (323). 
     *** 
Агар мирад Камол аз ишқи он рӯй, 
Ба рӯҳи поки ӯ гӯед такбир (330). 
     *** 
Камол ҳаст қарин бо рақиби хонасиёҳ 
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Чу тӯтие, ки ба зоғаш кунанд асири қафас (342). 
     *** 
Хандаи ӯ мекушад моро, сараш бозему ҷон, 

З-он ки тифл аст ӯ, ба бозӣ метавон хандонданаш (350). 
     *** 
Нест моро дар миён моли падар, 
Бо манат, ҷони бародар, чист ҷанг? (368). 
     *** 
Чашмам зи гиря рӯ ба харобӣ ниҳодааст, 
Оре, фитад ба хонаи мардум зи нам халал (373). 
     *** 
Маро чун дид гирён, гуфт: «Рафтам, 
Ки борон асту хоҳад роҳ шуд гил» (375). 
     *** 
Чу дидам қиблаи рӯят, ба меҳроби ду абрӯят 

Дусадсола намози худ қазо кардам, қазо кардам (382). 
     *** 
То саҳар ҳамчун Камол аз интизори ваъдаят 
Сар ба зонӯ, чашм бар раҳ, гӯш бар дар доштам (399). 
 
     *** 
Дур аз он лабҳои хандон чашми гирёни Камол 
Тифли обафтодаро монад, ки бошад сарнагун (449). 
     *** 
Гарчи умре талхкомиҳо кашидам аз рақиб, 
Гар бимирад, ман ба ширинӣ пазам ҳалвои ӯ (485). 
     *** 
Дилам ба захми забонҳо нагардад озурда, 
Ки ошиқи ту бувад кундаи табархӯрда (502). 
     *** 
Гуфтамаш: «Дилро куҷо бурдӣ?» 

Гуфт: «Дилро духтари ҳамсоя бурд» (592). 
 

2. Бо кашфи паҳлӯҳои нави маъниву тасвирҳои кӯҳнаи 

шеърӣ.  
 

 Тавре ки маълум аст, ғазал дар адабиёти форсии тоҷикӣ аз 

ҷумлаи суннатитарин навъҳои шеърӣ ба шумор меравад. Дар он 
мавзӯъ, қолаб, вазну қофияву радиф, санъатҳои бадеъӣ, забон ва 
тарзи баён, маъниҳову тасвирҳои шоирона қолабӣ ва маълуму 
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машҳуранд. Барои мисол, ба ҷуз он ки дар ғазали форсии тоҷикӣ 

мавзӯъ дар асл яктост, яъне ишқ, дарди ишқ, фироқу ҳаҷри 
ошиқу маъшуқ аз ҳам, вазну қофияву радиф ҳам асосан 
маъмулист, маъниҳову тасвирҳои шоирона низ маълуманд, 

мисли ташбеҳи рӯйи маъшуқа ба моҳу гул, лабаш ба шаккару 
қанду ақиқу, қадаш ба сарву  алифу зулфаш ба мушку занҷир, 
даҳону камару миёнаш ба нуқтаву ҳеч, мижааш ба теғу дидаи 

гирёну ашкбори ошиқ ба борон ва ғ.    
 Бо ин ҳама маҳдудиятҳо Камол тавонистааст, ки дар 

доираи ин маҳдуда ва майдони танги ғазал бо роҳи кашф 
намудани паҳлуҳои нави мавзӯъ, қолиб, вазну қофияву радиф, 
санъатҳои бадеъӣ, забон ва тарзи баён, маъниву тасвирҳои 
шоиронаи суннатӣ дар сароидани ин навъи шеърӣ ҳунари 

шоирии воло ва нотакрори худро ба исбот расонад. Шаҳбонуи 
шеъри муосири тоҷикӣ Фарзона дар мақолаи басо шоирона ва 
олимонаашон «Қанди баста» аз ин ҳунари шоири бузург пай 

бурда навиштаанд: «Агар ҳазор байти дигар ба ин маънӣ ояд, 
боз ҳам навтар аз нав аст ва хуштар аз хуш» [ 9, c.7]. Чунончи: 

Рухи ту нур ба моҳи тамом мебахшад, 
Чу хилъате, ки шаҳе бар ғулом мебахшад (248). 
     ***  
Халқ хонанд маҳ аз содагӣ он рӯй, аҷаб, 

Варақеро, ки бар ӯ хат набувад, чун хонанд? (265). 
     *** 
Чӣ нисбат мекунӣ худро ба маҳ, худро накӯтар бин, 
Ки аз ту то ба маҳ фарқ аз замин то осмон бошад (292). 
     *** 
Набошад бар замин сарве чу ту, бар осмон моҳе, 
Гувоҳи ман бад-ин маънӣ замину осмон бошад (300). 
     *** 
Гар набинам рухат аз турраи мушкин, чӣ аҷаб, 
Дар шаби тира ба хуршед назар натавон кард (217).  
     *** 
Ошиқи сарви қадатро натавон кард шумор, 
Бар дарахтон адади баргро кӣ донад чанд аст? (160). 
     *** 
Гар барояд сарв, шояд, аз сари хоки Камол, 
Солҳо чун бо хаёли он қаду рухсор зист (176). 
     *** 
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Кӯтаҳназар аст он, ки қадат сарви сиҳӣ гуфт, 

Кас сарв надидаст, ки дар пираҳан омад (221). 
     *** 
З-омаданат рафт хабар дар чаман, 
Сарви равон ҷасту ба по истод (250). 
     *** 

Сарв девона шудаст аз ҳаваси болояш, 

Меравад об, ки занҷир ниҳад дар пояш (353). 
     *** 
Пеши қадди ёрам, эй сарви сиҳӣ, шарм дор, 
Дар чаман бо пои чӯбин сарбаландӣ то ба кай? (515). 
     *** 
Бирехт хуни азизон, аҷабтар он, ки ҳанӯз 
Зи хурдӣ аз даҳанаш бӯи шир меояд (254). 
     *** 
Даҳони танги ту хоҳад дилам, музояқа чист? 

Ба хастае, ки зи ғам рӯй бар адам дорад? (290). 
     *** 
Ҷӯяд дилам он даҳан ҳамеша, 
Чизе, ки наёфт, кас чӣ ҷӯяд? (310). 
     *** 

Ҳеч он даҳони ширин касро аён набошад, 

Ту кӯзаи наботӣ, з-онат даҳон набошад (312). 
    *** 
Пеши лабҳои ту аз даъвии кучакдаҳанӣ 
Ғунчаҳоро ба задан боди сабо тавба диҳад (253). 
     *** 
Гӯ, чашми ту камтар хӯр хуни дили мискинон, 

Бемор зи пур хӯрдан шарт аст, ки парҳезад (206). 
     *** 
Шӯхӣ аз чашми ту аҷаб набувад, 
Мардуми мастро адаб набувад (263). 
    *** 
Оҳувон бар гӯшаи гулзор диданд он ду чашм, 
Ҳар яке з-он тири ғамза ҷонибе бигрехтанд (305). 
     *** 
Ҳадисе аз лабат ҳар кас, ки бинвишт, 

Зи килкаш бар варақ сурхӣ чакидаст (152). 
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3. Лутф дар истифодаи санъатҳои бадеъии лафзӣ ва маънавӣ. 
 

 Камол бештар ба корбурди санъатҳои бедеъии таҷнис ва 
навъҳои гуногуни он, иҳом, таҷоҳули ориф, саволу ҷавоб ва такрор 

таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст ва дар он тавфиқ ёфтааст. Барори ӯ 
дар ин кор аз ин аст, ки санъатҳои бадеъии номбаршуда нисбат 
ба навъҳои дигари санъатҳои бадеъӣ зотан барои ифодаи 

маъниҳои лутфангез мувофиқ мебошанд. Мисол барои таҷнис: 
Гар ба савдои бутон умр зиён кард, Камол,  
Ин ки сар дар қадамат суд, саросар суд аст (109). 
     *** 
Боде, ки нест аз сари кӯи ту, нест бод 

В-ар ҳасту нест ҳамраҳи бӯи ту, нест бод! (201). 
     *** 
Андеша зи сар нест, ки шуд дар сари кораш, 
Андеша аз он аст, ки бо мо-ш саре нест (150). 
     *** 
Чу дид андар чаман доманкашонат, 
Зи ҳусну лутфи худ доман кашидаст (152). 
     *** 
Лабатро ҳар ки чун шаккар мазидаст, 
Яқин медон, ки умраш бар мазид аст (156). 
     *** 
Гарчи буд аввал гадои шаҳри ёр, акнун Камол 
То ба он маҳ кард ёрӣ, шаҳрёрӣ мекунад (208). 
     *** 
Рухсори зард ошиқ он рух ба зар харид, 

Ӯ худ чу бандагони дигар зархарида буд (251). 
     *** 
Наъти Камол хуштар аз фарши подшоҳон, 

К-аз бӯрёи риндон бӯи риё наёяд (309). 
     *** 
Ҷону сару зар – ҳар се дар он хона, ки бошӣ, 
Дарбозам агар бошиву дар боз набошад (317). 
     *** 

Шероз ҷои мардуми соҳибкамол нест, 
Ҳон, эй Камол, озими Доруссалом бош! (358). 
     *** 
Бӯстонест Сарой аз гули он рӯй, Камол, 
Ба сарой омадӣ, эй булбули хушгӯ, бисарой (515) ва ғ. 
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Иҳом: 
Дар сифати зулфи ӯ, Камол, чӣ печӣ? 
Васфи даҳонаш макун, ки қофия танг аст (136). 
     *** 
Сели сиришк бурд ба кӯят Камолро, 

Ҳар ҷо равад гадои ту, бо обрӯ равад (186). 
     *** 
Гуфт: Камол, оқибат дар сари зулфи мо расӣ, 
Ҳам бирасам ба шаст, чун умр гузашт аз чилам (411) ва ғ. 

Таҷоҳули ориф: 

 Шеъри ту чун ҳама гӯянд, ки сеҳр аст, Камол, 

 Дӯстони суханат «шеър» чаро мегӯянд? (264). 
     *** 

 Ин чӣ ашк аст ин? Маро борони чашм! 
 Ашк дигар бошаду борон дигар (326). 
     *** 

 Камол, аз хас шуморад камтарат дӯст, 

 Магар дар дӯстӣ афтод хошок? (367). 
     *** 

 Камол, аз мастиву риндӣ чу як соат нашуд холӣ, 

 Надонам, оқилон аз чӣ сабаб хонанд ҳушёрам? (406). 
     *** 

 Ақлу дил, гуфтам, кӣ дуздид аз Камол? 

 Зери лаб хандон «Чӣ донам, -гуфт, ман» (451). 

Саволу ҷавоб: 
 Гуфтамаш: «Рӯйи ту, ҷоно, қамар аст». 
 Гуфт: «Валлаҳ, зи қамар хубтар аст». 
 Гуфтамаш: «Зулфи ту ошуфта чарост?» 
 Гуфт: «Ошуфтаи даври қамар аст». 

 Гуфтамаш: «Нӯши лабат чист, бигӯ?» 
 Гуфт: «Полудаи қанду шакар аст». 
 Гуфтамаш: «Аз ту кӣ дорад хабаре?» 
 Гуфт: «Он кас, ки зи худ бехабар аст». 
 Гуфтамаш: «Қади ту сарвест баланд». 
 Гуфт: «Он нисбати кутаҳназар аст». 

 Гуфтамаш: «Умри манӣ, зуд марав!» 
 Гуфт: «Умр аст, аз он бар гузар аст» ( 151 ). 
Такрори калимаҳои навишташон якхела дар аввал, миёна 
ва охири шеър: 
 Хабаре ёфтам аз ёр, мапурсед зи ман, 
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 То наёред бари ман хабари дору расан. 
 Хабари дору расан рояти Мансур бувад, 
 Хабари рояти Мансур бувад қалбшикан…(452). 
     *** 
 Ин чӣ сарви қад, ин чӣ рафтор аст?! 

 Ин чӣ ширинлаб, ин чӣ гуфтор аст?! 
 Ин чӣ хол, ин чӣ орази зебост?! 

 Ин чӣ хат, ин чӣ зулфу рухсор аст?!...(78). 
    *** 
 Дорӣ лабу даҳоне ширин, вале чӣ ширин! 
 Бар рух хатеву холе мушкин, вале чӣ мушкин! 

 Ғоратгарест зулфат, золим, вале чӣ золим! 
 Ошиқкушест чашмат, бедин, вале чӣ бедин!...(454). 
     *** 
 Зиҳӣ, чу Каъба туро сад ҳазор сар дар дар, 

 Дилат ба бар ҳаҷаруласвадест дар мармар. 
 Нагуфта номи лаби нозукат ба ҷуз ҷон ҷон, 

 Надида лоиқи хоки дарат ба ҷуз сар сар…(328). 
Такрори тавсиф: 
 Симинбаданӣ, сарвқадӣ, пистадашонӣ, 
 Ҳар васф, ки ояд ба забонам, беҳ аз онӣ. 

 Ороми дилӣ, дафъи ғамӣ, марҳами дардӣ, 
 Ёри куҳанӣ, умри навӣ, мӯниси ҷонӣ (547). 
Такрор бо таъкид: 

 Дил бирафт аз дасти мо, танҳо на дил, дилдор ҳам, 
 Ҷонам аз дарди ҷудоӣ хаста шуд, афгор ҳам… (396). 

4. Лутф дар эҷоди радиф. 
 

 Камол ба гуфтани радифҳое муваффақ гардидааст, 

ҳам аз лиҳози муҳтаво ва ҳам аз ҷиҳати шакли худ наванд 
ва пур аз латофату малоҳат мебошанд. Масалан: 
 Ошиқам бар дилбаре, бо кас чаро гӯям, ки кист, 

 Ту киӣ, боре рақибо, то туро гӯям, ки кист? (134). 
     *** 
Гуфтӣ: «Аз пешам бирав, бигзар зи ҷон», -гуфтию рафтӣ, 

«Қисса кӯтаҳтар, бимир, эй нотавон», -гуфтию рафтӣ 

(152). 
     *** 
Туро раҳме ба он чашмон агар бошад, аҷаб бошад, 
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Мусулмонӣ ба Туркистон агар бошад, аҷаб бошад (220). 
     *** 
Акси рӯят чун фитад дар об, об аз худ равад, 
Гар фишонӣ зулфи мушкин, мушки ноб аз худ равад (269). 
     *** 
Маро гӯянд ёрон, кист ёри ту? Чаро гӯям? 

Зи маҳрӯён кадом аст ихтиёри ту? Чаро гӯям? (428). 
     *** 
Ёри ман ёри дигар металабад, донистам, 

Ошиқи зори дигар металабад, донистам (Девон, с.439). 
     *** 
Бод орад барии ман бӯи ту ногаҳ-ногаҳ, 
К-ӯ гузар мекунад аз кӯи ту ногаҳ-ногаҳ (496). 
     *** 
Бе рӯи ту дидаи бино чӣ фоида? 

Рафтан ба боғ баҳри тамошо чӣ фоида? (499). 
     *** 
Ба рӯят бингарам, ногаҳ наранҷӣ? 

Зи кӯят бигзарам, ногаҳ наранҷӣ? (525) ва ғ. 
 Камоли Хуҷандӣ гоҳо дар шеъраш радифҳои 
ғарибро якҷо бо санъатҳои таҷнис, иҳом, саволу ҷавоб ва 

таҷоҳули ориф овардааст, ки он лутфи суханашро бештар 

гардондааст. Чунончи радиф бо таҷоҳули ориф: 

 Туро гар бевафо гуфтам, чӣ гуфтам, 
 Ғалат кардам, хато гуфтам, чӣ гуфтам (389). 
     *** 
 Дил нест ба дастам, бари дилбар чӣ фиристам? 

 Ҷон ҳаст, вале чизи муҳаққар, чӣ фиристам? (398). 
     *** 
 Рӯят гули сероб нагӯем, чӣ гӯем? 
 Он лаб шакари ноб нагӯем,чӣ гӯем? (402). 
     *** 
 Чаро ранҷид ёр аз ман, гуноҳи худ намедонам, 
 Чӣ гунна пок созам боз роҳи худ, намедонам (390). 
        

Радиф бо саволу ҷавоб: 

 Гуфтам: «Малакӣ, ё башарӣ?» Гуфт, ки: «Ҳар ду». 

 «Кони намакӣ, ё шакарӣ?» Гуфт, ки: «Ҳар ду» (487). 
     *** 
 Гуфтаӣ: «Аз мо дилат бардор», зинҳор, ин магӯ, 
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Ҷони ман, бо он лабу гуфтор, зинҳор, ин магӯ! (Ҳамон ҷо). 

Радиф бо саволу ҷавоб ва таҷнис: 

 Гуфтаӣ: «Аз мо нигаҳ дор обрӯи худ, Камол!» 

 Хоки кӯи туст оби рӯ, нигаҳ дорам, ба чашм! (416). 

Радиф бо саволу ҷавоб ва таҷоҳули ориф: 

Гуфтам: «Шакар аст он, на даҳон». Гуфт: «Туро чӣ?» 
Гуфтам: «Чӣ намакҳост дар он?» Гуфт: «Туро чӣ?» (506). 
     *** 

Гуфтамаш: «Номи ту?» Гуфто: «Аз маҳи тобон бипурс», 
Гуфтамаш: «Номи лабат?» Гуфт: «Ин ҳадис аз ҷон бипурс» 
(345). 
 Шоира Пӯлодова муаллифи мақолаи «Дар коргоҳи 

таҷнисофарии Камол» бо зикри истифодаи фаровони 
таҷнис ва навъҳои он дар шеъри шоир ва овардани 
намунаҳои шеърӣ ҳамзамон аз мавҷуд будани радифҳои 
ҷиносӣ дар зиёда аз 30  ғазали ӯ дарак додаст, ки ҷолиб 
мебошад [ 7, c. 92-95]. 
Гуфтам: «Шакар аст он, на даҳон». Гуфт: «Туро чӣ?» 

Гуфтам: «Чӣ намакҳост дар он?» Гуфт: «Туро чӣ?» (506). 

Таҷнис бо саволу ҷавоб: 

 Гуфтамаш: «Моҳи пур аст он чеҳра». Гуфто: «Пур 
магӯ, 

 К-аз замин то осмон фарқ аст аз мо то бад-ӯ» (486). 

5. Лутф дар вазн, қофия ва қолибҳои шеърӣ. 
 

 Шоир, тавре ки дар вақташ Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ 
ва ҳоло камолшиносони муосир ба мушоҳида гирифтаанд, дар 

шеъраш аз вазнҳои сабуку қофияҳои тангу нодиру ғариб 
истифода намуда, ба қолабҳои суннатии шеъри форсии тоҷикӣ 
дигаргуниҳои қобили мулоҳиза даровардааст. Аз ҷумла дар 

гуфтани ғазалу рубоиҳои мустазод ва бо саволу ҷавоб 
табъозмоӣ кардааст. Бино бар мушоҳидаҳои профессори 
зиндаёд Абдулманнони Насруддин «ҳазаҷу рамал ва мутақориб 
аз баҳрҳои хушоянди табъи Шайх Камол аст, хосса дар қолаби 

мусаддаси ду баҳри аввал ғазалиёти дилчаспу хушоҳанг бисёр 
дорад…Камоли Хуҷандӣ нисбат ба муосирони хеш бештар ба 
мутақориб доштааст. Зоҳиран, зарбу оҳанги гирои мутақориб ба 
ғазалиёти самоӣ ва хонақоҳӣ мувофиқ омадааст»  [ 6, c.576].  

Чунончи ғазали зулқофиятайн бо таҷнис: 
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Ҳаргизам рӯзӣ надодӣ он турфаи Бағдод дод, 
Хирмани уммедро з-он додаам бар бод, бод! (309). 
     *** 
 Ошиқонат  ба саҳарҳо, ки дуо мегӯянд, 

 Ба дуо бӯи ту аз боди сабо меҷӯянд (264).  
 Камолшиносон дар бораи сабки шоир фикҳои мухталиф 

баён намудаанд. Баъзеашон ӯро намояндаи сабки ироқӣ дар 
шеъри форсии тоҷикӣ муаррифӣ карда, иддаи дигар ӯро ҳамчун 
яке аз бунёдгузорони сабки ҳиндӣ донистаанд. Ҳақиқат ин аст, 
ки профессори зиндаёд Абдулманнони Насруддин тахмин 
мекунад. Вай навиштааст: «Ашъори Шайх Камол, Ҳофиз, 
Салмон, Носири Бухороӣ собит мегардонад, ки мафҳуми сабки 

ироқӣ ба сабки хуросонӣ хати насх накашидааст, балки 
пайдоиши майлонҳои нави услубӣ зуҳуроти қонунӣ ва фитрии 
ҳунар ва саноест... Иқболи шоирӣ ва саодати инсонии Камолу 
Ҳофиз ва зумраи ҳамгинони эашон дар он буд, ки эҷодиёташон 

дар марҳалаи пайванди сабку услубҳои маъруфи шеъри форсӣ 
густариш ёфт. Онҳо аз мағзи сабки хуросонӣ нашъат гирифтанд, 
авҷи сабки ироқиро таъмин ва заминаҳои сабки ҳиндиро бунёд 
карданд»  [ 6, c. 568-570]. 
 Баррасии сабк ва вижагиҳои шеъри Камоли Хуҷандӣ 
далели равшан ва муътамади он аст, ки ӯ дар радифи Саъдии 

Шерозӣ ва Ҳофизи Шерозӣ дар шеъри форсии тоҷикӣ 
ғазалсарои бузург мебошад. Ҷо доштани зиёдаравиҳо ё ба 
истилоҳи Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ 
«муболиға» «дар латофат ва диққати маонӣ» дар шеъри вай  [5,  

с.22 ва 27] ва «нозукиҳое», ки  Давлатшоҳи Самарқандӣ мегӯяд, 
ба назари охирӣ «мукобира» аст ва он «сухани ӯро аз сӯзу ниёз 
бартараф насохта», «чи бо вуҷуди нозукӣ ва диққат сухани 
Шайх орифонаву пурҳол аст» (5, с.25)  
 Он чи гуфта шуд дар заминаи лутфи сухани Камол, 
мулоҳизаҳои муқаддимотӣ буданд, агар ангезае барои тадқиқоту 

таълифоти густурдатаре дар камолшиносӣ шаванд, шод 
мешудам.  
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 Аъзамзод Субҳон 

(Аъзамов Субњонљон) 
 

ДАСТОВАРДЊОИ КАМОЛШИНОСЇ  
ДАР АВРУПОВУ РУССИЯ 
(то солњои 60-уми асри ХХ)  

 
Оѓози рўйкарди ѓарбиён ба Камоли Хуљандї ва аввалин 

муаррифии ин шоири номї дар Ѓарб ба охири садаи ХVII ба 
нашри “Китобхонаи Шарќ” бо саъйи ховаршиноси номии 
Аврупо Бертелем Д`Эрбло вобаста аст. Сипас ба пажўњиш ва 
муаррифии рўзгору мероси шоир бо тарљумаи ашъори ў 
ховаршиноси номии олмонї-утришї Иосиф Њаммер-Пургштал 
пардохта, бо ин уфуќи тоза дар ин љода боз шудааст. Ањли 
тањќиќ ва хонадагони ѓарбї аз асарњои ин ховаршинос – 
“Таърихи суханварии бадеии форсиён бар асоси тазкираи дусад 
шоири форсї” (Geschichte der schönen Redekünste Persiens mit 
einer Blüthenlese aus zweyhundert persischen Dichtern, 1818), 
“Мунтахаби мунољоти адибони форсигў” (Die Duftkörner aus 
den persischen Dichtern gesammelt, 1836), “Таърихи Ўрдаи 
тиллої” (Pesth (Budapest). Hartlebens Verlag, 1840) бо Камоли 
Хуљандї шинос шуданд. Аз хусуси арзишу кайфияти ин осор ва 
чигунагии шарњи чанд асари дигари пажўњишии аврупої дар 
заминаи Камоли Хуљандї аз маќолаи донишманди муќими 
Германия Александр Хайзер иттилои хуби фаровон ва наќду 
тањлили зиёде ба даст меояд [17].  

Аз мањсули дигари камолшиносии ѓарбии садаи ХIХ ба 
пасгуфтори ховаршиноси маъруфи олмонї Иоњанн Фридрих 
Козегартен ба китоби “Тўтинома”-и Зиёуддини Нахшабї дар 
тарљумаи Карл Якоб Людвиг Икена (Eine Sammlung persischer 
Märchen von Nechschebi, 1822), ќисмати њафтуми фаслномаи 
“Deutsche Viertel-Jahrschrift” (1838), “Вараќањои иттилої оид ба 
адабиёти хориљї” (Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands, 
1838), “Сањифањо”-и њафтаномаи “Дар хориља” (Das Ausland. 
Ein Tagblatt für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens der 
Völker…), “Солномаи адабиёт”-и Утриш (1838), саёњатномаи 
Арминий Вамбери “Таърихи Бухоро” (Geschichte Bocharas  : 
Oder, Transoxaniens von frühren Zeiten) низ метавон ишора кард, 
ки иттилои бисёр муносиб ва љолиби диќќат оид ба Камоли 
Хуљандї – ин шоири номвари тољикон доранд. 
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Аз ин асарњо дар боби чигунагии сатњи пажўњиш ва 
дараљаи нашри мероси Камоли Хуљандї дар Аврупо њам 
иттилои хуб ба даст меояд. Аз љумла, ховаршиноси украинї 
Агафангел Кримский дар китоби “История Персии, её 
литературы и дервишской теософии” (“Таърихи Форс, адабиёт 
ва теософияи дарвешии он”, 1914-1917) ба љойгоњи нигоштањои 
ховаршинос Аусли (Ouseley) ва фењрастнигор Рё њамчун “ќайди 
хоси билиографї аз хусуси Камоли Хуљандї” [12, с. 101, шарњи 
повараќї] бањои назаррас дода, бори аввал ба ањли пажўњиши 
ѓарбиву шарќї арзишњои онро бозгў кардааст: “Biogr. Notices” 
(1846, с. 192-194); Рье, Опис. перс. рукоп. Брит. муз. II(1881), с. 
632-633 [12, с. 101, шарњи повараќї]. Камолшиносони эронї њам 
ба љойгоњи навиштањои Аусли бањои назаррас доранд [ниг. ба: 
пайнавишти А. Њикмат дар китоби Э. Браун – 8, с. 440].  

Дар хазинаи камолшиносии садаи XIX иттилооти назаррас 
оид ба нусхањои хаттии “Девон”-и Камоли Хуљандї дар 
китобхонањои ѓарбї, аз љумла маљмўањои ашъори шоир дар 
Китобхонаи давлатии Берлин низ маќоми хосе доранд. Яке аз 
сарчашмањои муњим дар ин арса “Тавсифи китобхонаи оммавии 
шоњигарии Дрезден” (Beschreibung der königlichen öffentlichen 
Bibliothek zu Dresden, 1838) мебошад, ки вежагии мумтози 
китобшиносї дошта, аз њузури як нусхаи хеле арзишманди 
хаттии девони шоир бо шумораи E-55 равшан хабар медињад. Аз 
асари А. Е. Кримский њамзамон аз њузури девони «лирикаи 
тасаввуфї-эротикии» Камол дар Институти Лазарев зери 
№6778, дар њошияи девони Салмони Соваљї (вараќњои 1-294) 
ошно мешавем [12, с. 101]. 

Бо рўйкард ба асари А. Е. Кримский аз раванди даќиќу 
расои нашри аврупоии ашъори Камоли Хуљандї низ хабар 
меёбем. Аз рўи он Хаммер-Пургштал аз аввалинњоест, ки ба 
нашри 12 шеър дар асари “Таърихи суханварии бадеии 
форсиён” (1818, с. 255-258), ховаршиноси олмонї Натаниэл 
Бланд дањњо шеър дар маљмўаи “Сад соли ѓазали форсї” (А 
Century of persian ghazals, 1851, с. 9-12) ва Италяно Питси чанд 
шеър дар китоби “Storia Della Poesia Persiana“ (VI, 1894, с. 175-
176) тавфиќ ёфтаанд [12, с. 101]. Ба ин маънї дар нахустин 
пажўњишњо ба раванди нашри ашъори шоири шарќї дар 
Аврупо ва тарљумаи ќитъањои људогонаи ў бањои муносиб дода 
шудаанд. Иттилои ќобили мулоњиза аз пажўњишњо оид ба 
Њофизи Шерозї низ берун меояд. Дар ин амр аз корњои 
Доминик Брукшоу – “Hafiz and His Contemporaries: A Study of 
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Fourteenth-century Persian Love Poetry” метавон ёд кард, ки 
комёбии намоёну дурахшони камолшиносии ќораи Аврупоянд. 
Афзун бар ин бояд гуфт, ки диќќати пажўњишгарони 
хушсалиќаи равобити адабии тољикї бо милали дигар А. 
Хайзер ва С. Воњидова ба тарљумањои олмонї ва М. Мирзоюнус 
ба тарљумањои русии ашъори Камоли Хуљандї бамаврид равона 
шуда, дар ин замина дастовардњои хуб њастанд [17; 14]. Бо 
вуљуди ин, таваљљуњи густурда ба љойгоњи нашрњои аврупоии 
осори Камоли Хуљандї беш аз ин моро бо сањифањои 
ношинохти пазироии ў дар аќсои Ѓарб шарафёб хоњад кард. 

Бо асарњои Њерман Эте [21] ва Эдуард Браун [8] оид ба 
адабиёти форсї-тољикї падидаи вуруди Камоли Хуљандї ба 
китобњои навъи нави таърихи адабиёт оѓоз меёбад, ки ин амр ба 
василаи муаррихони адабии шарќї, русї ва аврупоии баъдї – 
Шиблии Нуъмонї, Саид Нафисї, Забењуллоњи Сафо, Евгений 
Бертелс, Ян Рипка, Иосиф Брагинский ва чанде дигар идома 
пайдо кард. Аммо дар оѓози офариниши ин навъ китобњо ба 
сабабњои мухталиф Камоли Хуљандї ва шоироне мисли ў љойи 
каме дарёфта, њатто аз љониби баъзе муаррихон сарфи назар 
шудаанд. Камтаваљљуњии ховаршиносони маъруфе њамчун 
Њерман Эте ва Эдуард Браун аз боби Камоли Хуљандї борњо 
гуфтугў ва интиќод шудааст. Аз љумла, пажўњишгарони тољик 
Ш. Њусейнзода, Б. Маќсудов, С. Асадуллоев ва дигарон 
самтгирии Њ. Этеро дар “Таърихи адабиёти форсї”, ки чењраи 
шоирро дар радифи шуарои ѓазалсарои пайрави Њофизи 
Шерозї ва муосиронаш тобониданї шуда, интиќод кардаанд.  

Аз хусуси самтгирї ва дидгоњњои муаллифи китоби 
чањорљилдаи “Таърихи адабиёти форсї” Э. Браун оид ба 
Камоли Хуљандї низ зубдаи адабиётшиносони баъдї бањс 
оростаанд, бо вуљуди ин бо китоби мазкур дар ховаршиносии 
ѓарбї рўйкарди нисбатан бештар ба љойгоњи шоир сурат 
пазируфтааст. Кори Э. Браун аз кўшишњои аввали муфассал дар 
љањони Ѓарб аст, аммо бањои ањли пажўњиши шўравї ва 
пасошўравї бо он њама муњассанот дар ин замина асосан 
интиќодист. Дар ин хусус ањли мутолиа имкон доранд ба 
нигориши бархе камолшиносони тољик рўй оваранд. Ин 
нуктаро њам бояд изњор кард, ки интиќоди дидгоњи Э. Браун 
асосан ба равишњои пажўњиши олими ѓарбї оид аст ва ин амр 
табиист, ки љусторњои ў бо равиши марксистии камолшиносї 
созгор набудааст. Дидгоњњои мутарљими форсии “Таърихи 
адабии Эрон” А. Њикмат дар шарњњои повараќии он бештар ба 
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нукоти муносибати Браун ба маъхазњои форсии шинохти 
Камоли Хуљандї ва бардоштњои носањењи муаллифи ѓарбї аз 
мутуни форсї гирењ мехўранд [8]. Манбаи дигари муњимми 
интиќоди андеша ва самтгирии ховаршиносони аврупоиву рус, 
аз љумла Э. Браун оид ба Камоли Хуљандї пешгуфтори 
тањиягари девони шоир дар Эрон Эраљи Гулисурхї аст [10, с. 28-
29]. 

Бисёр љолиби таваљљуњ аст, ки Э. Гулисурхї амри 
“шинохти рўњии Камолро ба дунболи донистањои профессор 
Рипка” њам пай гирифта ва дар ин пешгуфтор моро бо 
чигунагии миќёси муњаббат, арзу тўли зањмат ва олами 
нотакрору назокатњои дилљўйи љусторњои камолшиносии ин 
олими маъруфи чехї ошно менамояд. Ян Рипка дар “Таърихи 
адабиёти форсї-тољикї” (1956) лирикаи Камоли Хуљандиро 
аввалан дар пайванд бо ашъори дўст, баъдан “душмани 
шахсии” шоир, суханвари сўфинињод Маѓрибї баррасї карда, 
дар ин замина ба Камоли Хуљандї ва шеъри ў назари хосе изњор 
дошта, сониян аз ин хусус дар боби “Назм ва шаклњои он” – аз 
љумла анвои лирикї, сабки шеър, муњити адабии Шероз ва 
ѓайра мулоњизањои љолибе ба ёдгор гузоштааст [16, c. 253-254, 
њамч.: с. 105; 119; 264-265]. Аз бардоштњои интиќодии Э. 
Гулисурхї дар заминаи дидгоњњои се ховаршиноси номї Я. 
Рипка, Е. Бертелс ва И. Брагинский ба дарки муаммоњои 
шинохти осори Камол низ рањ меёбем: “Ишколи умда дар 
тањќиќи њар се устоди донишманд он аст, ки дар бораи худи 
шоир њеч гуна тавзење надодаанд. Дар њоле ки имкони он вуљуд 
доштааст Камолро бар мабнои ѓазалиёташ тањлил карда ва 
бишносанд, чунин гумон меравад баррасињои устодон мўљиби 
эњсоси навъе мазлумият миёни форсизабонони дўстдори Камол 
аз зиндагии вай шуда бошад, бахусус ки мо мазлумро аз ќодир 
бештар дўст дорем” [10, с. 32]. 

Аз хусуси вуруди андешаву афкори Камоли Хуљандї ба 
олами андешањои ањли илму адаби русї метавон ба нукот ва 
хулосањои љолибу арзишманде метавон расид. Дар Руссияи асри 
Х1Х шинохти Камол як падидаи муњимме будааст. Аввалан, бо 
маќолаи шарќшиноси маъруфи рус В. В. Григорев “Оид ба 
мавќеи љуѓрофии пойтахти Олтин Ўрда – Сарой” дар маљаллаи 
Вазорати корњои хориљии Русия (1845) ва нашри дувуми он дар 
маљаллаи “Русия ва Осиё” (1876) Камоли Хуљандї ба сифати 
шахсияти мењварии олами тасаввуф дар Саройи замони 
зиндагии худ эътироф шудааст [20, c. 270]. Пажўњишњои муосири 
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олами тоториву славянї аз љониби В. Гулевич, М. Якубович, Х. 
Миннегулов низ назарияи ховаршиноси нимаи аввали садаи 
XIX-ро аз боби таъсири Камоли Хуљандї чун шахсияти 
баландиёри маслаки сўфия аз Осиёи Миёна дар Сарой собит 
мекунанд [9, с. 124; 13, с. 42; 22, с. 73-74]. 

“Шейхъ Кямаледдинъ Ходжендскій” яке аз аввалин наќду 
тањлили нисбатан комили рўзгору ашъори шоири номї дар 
китоби шарќшиноси украинї Агафангел Кримский “Таърихи 
форс, адабиёт ва вањдати вуљуди дарвешии он” будааст. Ин асар 
мањсули пажўњишњои љиддии Институти забонњои шарќии ба 
номи Лазарев буда, солњои 1914-1917 дар Маскав нашр шудааст. 
Мулоњизањо оид ба Камоли Хуљандї дар ќисмати “Аз давраи 
муѓулњои Чингизхон то дахли Сафавињо ба Эрон ва “Муѓулњои 
бузург” ба Њинд дар асрњои ХѴІ-ХѴIII” љой дода шудаанд. 
Манбаи асосї барои муаллиф асосан “Бањористон”-и 
Абдуррањмони Љомї будааст. Бори аввал дар ховаршиносї 
муњити фарогири замони Камол ва муносибати ў бо Њофиз, 
Салмони Соваљї, Ассори Табрезї, Шайх Маѓрибї бозгў шуда 
ва ба илова аз хусуси Камол дар бахши шуарои асосии Табрез 
ва Шерози асри XIV људогона сухан рафтааст. Маълумоти 
муњим дар ин асар роњ ёфтани ашъори Камол ба Аврупост.   

Бо вуљуди ин, аз назари мо номи Камоли Хуљандї ба асли 
матни ховаршиносии русї асосан охири солњои 20-уми садаи 
XX ба василаи бархе осор оид ба таърихи адабиёт, аз љумла 
“Очерки таърихи адабиёти форсї”-и ховаршиноси маъруфи рус 
Евгений Бертелс (Ленинград, 1928) роњ ёфтааст. Номи Камоли 
Хуљандї дар ин асар зимни муаррифии шоир ва тазкиранигори 
асри XIX Ризоќулихони Њидоят ба сифати “шоири 
шўњратманд”-и асри ХIV ва насли пешгузаштаи ин шахсияти 
эронї ёдоварї шуда [2, с. 110], аммо сабаби асосии ба рўзгор ва 
эљодиёти ин шоири Осиёи Миёна људогона рў наовардани 
муаллиф нуфузу эътибор ва њукмронии онваќтаи назарияи 
мансубияти якљонибаву яксўнигаронаи “адабиёти форсї” ба 
ќаламрави љуѓрофии Эрони кунунї ва инкори мањзи сањми 
шоирони осиёимиёнагї дар бунёди адабиёти умумифорсї 
вобаста будааст [аз љумла ниг.: 1; 19; 20].  

Аз асарњои дигари Е. Э. Бертелс, ки дар фосилаи охири 
солњои 30-юм то аввали 50-уми садаи XX таълиф ва нашр 
шудаанд – “Адабиёти халќњои Осиёи Миёна аз даврони бостон 
то асри ХV” (“Литература народов Средней Азии от 
древнейших времен до ХV века н. э.”, 1939), “Адабиёт ба забони 
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форсї дар Осиёи Миёна” (“Литература на персидском языке в 
Средней Азии”, 1948), “Назми туркии замони темуриён” 
(“Тюркская поэзия эпохи тимуридов”, монография “Навои. 
Опыт творческой биографии”, 1948) бо ќайду ишора ва 
андешањои мухталифе оид ба Камол ва вежагии эљоди адабии ў 
ошно мешавем. Ин асарњо бо њама бањсу тавзењангезиашон 
манбаи асосї дар дарки моњияти шинохти эљодиёти шоир 
будаанд. 

Дар нигориши аввал Е. Э. Бертелс як нукта ин аст, ки 
ашъори шоир аз диди мазмун камбаѓал («Стихи его не богаты 
содержанием») ва он нусхаи «мавзўоти Њофиз – эътирози 
ошиќона, сахтии дўст, зебої ва прелести он» ба ќалам омадааст. 
Бо вуљуди ин, ховаршиноси мазкур дар пайравї аз андешањои С. 
Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» аз хусуси байти «Гуфтам: 
давои дарди диламро хате навис, Гуфто: давот чун бинависам? 
Давот нест» шаклу бозии ѓайримаъмули суханро аз тафовути 
мумтози шеъри Камол аз Њофиз арзёбї кардааст.  

Дар асари “Адабиёт ба забони форсї дар Осиёи Миёна” 
муаллиф ба Шайх Камол аз Хуљанд ба сифати бунёдгузори 
лирикаи нозук таваљљўњ карда, бо такя ба тазкираи “Њафт 
иќлим” махсусияти шеъри Камолро бозгў кардааст. Сипас сухан 

аз наќши Камол дар адабиёти асри ХV, аз љумла Бисотии 

Самарќандї рафтааст. 
Дар порае аз асари Е. Э. Бертелс  “Навої” – “Назми туркии 

замони темуриён” сухан аз таъсири Камоли Хуљандї дар 
адабиёти туркзабонон, хоса пайванди Лутфї бо Камол 
рафтааст.   

Дар байни осори ховаршиносии русї таълифоти Иосиф 
Самуилович Брагинский аз лињози миќдор ва моњияти пажўњиш 
љойгоњи људогона доранд. Ў њанўз дар нахустин навиштањояш 
аз солњои 40-уми садаи XX, аз љумла “Сарсухан”-и “Намунањои 
адабиёти тољик” (1940), маќолањои “Њазор соли адабиёти 
тољик” (1941), “Доир ба масъалаи ба даврањо таќсим кардани 
таърихи адабиёти тоҷик” (1947) ќайду ишорањои вежа дар ин 
замина доштааст. Бо мулоњизањои љолиби ховаршинос ва 
кўшиши офаридани чењраи эљодии Камоли Хуљандї аз 
маќолањо оид ба Њофизи Шерозї, хоса пешгуфтори “Сатрњои 
озодшуда”-и Њофиз” ба маљмўаи “Панљоњ ѓазал” (ба русї, 1949) 
низ огоњ мешавем. Пешгуфтори мазкур баъдтар дар китоби 
“Очеркњо аз таърихи адабиёти тољик” (1956) низ нашр ва ба 
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сифати яке аз манбаъњои муњимми шинохти Камоли Хуљандї 
асоси пажўњишњои баъдии ин ховаршинос гардид [4]. Навиштаи 
дигари И. Брагинский “Камолуддини Масъуд” дар “Очерк оид 
ба Њофиз, замон ва эљоди ў” аз хусуси рўзгор ва мероси адабии 
шоир низ ќобили таваљљуњ ва бардошт аст [7]. Дар чанд китоби 
маќолањо – “12 лавња” (Москва, 1976), “Аз Авесто то Айнї” 
(Душанбе, 1981) низ бо зубдаи андешањо оид ба Камоли 
Хуљандї ошно мешавем.  

И. С. Брагинский он солњо њарчи бештар кўшиш ба харљ 
додааст, ки симои аслї ва воќеии эљодии Камоли Хуљандї ва 
маќоми шоистаи ўро дар таърихи адабиёти тољик биофарад ва 
таълифоти пешинашро дар ин љода боз њам такмил бидињад. Ба 
ин маънї, ў аз он ховаршиносонест, ки бештар ба муњтавои 
иљтимої ва њунарии шеъри шоир рўй оварда, дар ин замина 
таълифоташро арзиш ва ањаммият доданї шудааст. Маќолањои 
“Камоли Хуљандї” дар “Баргузидаи лирика” (1949), “Камоли 
Хуљандї” дар “Энсиклопедияи калони шўравї” (1953), “Оид ба 
эљодиёти Камоли Хуљандї” дар “Очеркњо аз таърихи адабиёти 
тољик” (1956) аз аввалин намунањои ќобили мулоњизаи тањќиќи 
иљтимоии ашъори шоири номвар дар адабиётшиносї ва 
ховаршиносї мебошанд, ки љавњари љусторњои илмии он солњо 
дар ќаламрави шўравї будааст. Натиљагирї аз мероси Камоли 
Хуљандї ба ин пажўњанда барои баёни консепсияњои назарї дар 
заминаи муаммоњои куллии таърихи адабиёти форсї-тољикї ба 
хидмат омадаанд. Дар силсилаи нигоришњои ховаршинос оид ба 
ќазияњои умда ва мубрами таърихи адабиёт, даврабандї, мавзўъ 
ва сабки шеъри садаи ХV, аз љумла “Оид ба муаммои 
даврабандии таърихи адабиёти форсї ва тољикї” (1960), 
“Пиндоштњо оид ба даврабандии адабиёти классикии форсї-
тољикї” (1965), “Адабиёти форсї”, “Адабиёти тољик” (дар 
китоби “Энсиклопедияи мухтасари адабї”, 1968) низ аз боби 
Камоли Хуљандї, шеър ва њунари шоирии ў мулоњизањои 
мењварї баён шудаанд. Гузориши И. С. Брагинский дар 
конгресси XXIV байналмилалии ховаршиносон (Мюнхен, 3-
юми сентябри соли 1957) “Оид ба омўзиши эљодиёти Камоли 
Хуљандї” [6] баёнгари ин аслу њаќиќат аст, ки муаммои тањияи 
матни интиќодии девони шоир дар миёнањои солњои 50-уми 
садаи XX моњияти љусторњои камолшиносии шўравиро фаро 
гирифтааст. Аз ин рў, маќола заминањои илмиву назарии тањияи 
девонро дар ќаламрави шўравї таъйин намуда, баъдан боиси ба 
вуљуд омадани матни нисбатан расои илмиву интиќодї бо саъю 
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эњтимоми яке аз матншиносрони барљаста К. А. Шедфар 
гардидааст, ки соли 1975 нашр ва ба ихтиёри алоќамандон 
расид [11]. Ин девон њосили аввалин ранљу зањмату дастоварди 
назарраси ховаршиносии шўравї дар мавриди дастрасї ба 
матни илмї-интиќодии ашъори Камоли Хуљандї мебошад. 

Дар маќолаи пурмубоњисаи “Оид ба эљодиёти Камоли 
Хуљандї” [5] аввалин маротиба сурати нисбатан комилтари 
тарљумаи њол ва вежагии эљоди адабии шоир ба миён омадааст. 
Аз тафовути хосу мумтози маќола нисбат ба нигориши пешини 
муаллиф яке таваљљуњи густурда ба љойгоњи њунар ва мањорати 
шоирї, чигунагии вазни ѓазали Камол мебошад, ки дар ин самт 
ба љусторњои донишманди эронї Парвиз Нотили Хонларї такя 
шудааст. Ба арзиши маќола ба сифати навъе аз љамъбасти 
шинохти Камоли Хуљандї то миёнањои солњои 50-уми садаи 
бист метавон наздик шуд, ки дар он аввалин маротиба бо 
ќазовати нисбатан айниву ќиёсии муаммои Камоли Хуљандї ва 
Њасани Дењлавї дар пайванд бо мулоњизаи суханвари садаи ХV 
Абдурањмони Љомї дар “Бањористон” бармехўрем. Аз ин рў, аз 
назари мо, ному кори И. С. Брагинский дар камолшиносии 
шўравии тољикиву русї баъди С. Айнї ва Ш. Њусейнзода 
шоистаи зикри хос аст, ки муаммои шинохти шоирро амиќ 
бурда, арзу тўли онро вусъат додааст. Таълифоти ин 
ховаршиноси шањири рус бо вуљуди фарогирии бархе аз 
мањдудияти иљтимої, иштибоњоти матнї ва такрорњояш барои 
такмили консепсияи назарии камолшиносї пурањаммиятанд. 

Дар маќолаи И. Брагинский “Оид ба даврабандии таърихи 
адабиёти форсї ва тољикї” (1960) натиљагирї аз мероси Камоли 
Хуљандї барои баёни консепсияњои назарї дар заминаи 
масъалањои куллии таърихи адабиёт хидмат кардаанд. 

Аз навиштаи ховаршиноси чехословакия Ян Рипка дар 
бораи Камол дар «Таърихи адабиёти форсї-тољикї» (1956) низ 
пажўњишгарони русї бањраи фаровон бардоштаанд. Ин китоб 
ба як ќатор забонњои љањон, аз љумла русї ва форсї низ тарљума 
шудааст, аз љумла ба забони русї соли 1970 зери тањрири И. С. 
Брагинский ба нашр расид. Муаллиф оид ба Камол ва шеъри ў 
диди хос дошта, ба љуз ин дар бахшњое аз фасли “Назм ва 
шаклњои он” – аз љумла, анвои лирикї, сабки шеър дар 
рисолањои Бањор ва Нафисї, муњити адабии Шероз 
мулоњизањои љолибе баён доштааст. Аз хусуси дидгоњи Я. Рипка 
оид ба Камол донишманди эронї Гулисурхї андешањои љолибе 
навиштааст. 
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Њузури чанд нигоштаи алоќамандони маърифати адабии 
форсии тољикї дар ќаламрави шўравї – А. Н. Болдирев [3], Л. 
И. Климович [18], З. В. Пономарева, З. А. Черных [15] ва чанде 
дигар дар фосилаи то солњои 60-уми садаи XX низ аз љињате ба 
муаррифии рўзгор ва осори Камоли Хуљандї дар олами 
маърифати русї наќш доштаанд.  

Ба ин тариќ руйкард ба рўзгор ва осори ѓазалнависи 
маъруфи форсу тољик дар садаи ХIV Камоли Хуљандї, 
муаррифии ў дар аќсои љањон, хоса рус таърихи дерин, рангин 
ва љолиб дошта, ин падида њарчи бештар сурати некў ёфтааст. 
Бо бардошту бањраи љиддї аз дунёи пажўњишњои олимони 
кишварњои дигар барои дарки бештари моњияти рўзгору осори 
шоир ва дастрасї ба иттилооти арзишманд заминаи хуб 
фароњам хоњад омад.  
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  Ғаффорова Замира,  д. и.  ф., 
 профессори ДДХ ба номи  

академик Б.Ғафуров 
 

МУАРРИФИИ СЕ НУСХАИ ДЕВОНИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ   
(Китобхонаи Айвони Ғолиб (Деҳлӣ, Ҳиндустон), Китобхонаи 

даргоҳи Пир Муҳаммадшоҳ (Аҳмадобод, Гуҷароти Ҳиндустон) 
ва Китобхонаи Ганҷбахш (Исломободи Покистон) 

 
Зимни сафари мутолиотӣ омӯзишӣ, ки аз рӯи лоиҳаи илмӣ 

моҳи феврали соли ҷорӣ (2020) ба сарзамини Ҳинд доштам, ба 
камина муяссар гардид, микрофилми се нусхаи девони Камоли 
Хуҷандиро, ки дар китобхонаҳои Ҳинду Покистон мавҷуданд, 

ба даст оварам. Яке аз ин нусхаҳо дар Айвони Ғолиби Деҳлӣ 
маҳфуз асту дигаре дар китобхонаи даргоҳи Пир Муҳаммадшоҳ 
воқеъ дар шаҳри Аҳмадободи Гуҷарот (Ҳиндустон) ва севумин 

дар китобхонаи Ганҷбахш, ки дар Исломободи Покистон қарор 
дорад. Дар ин мақола тасмим гирифтем, ин се нусхаро 
муаррифӣ намоем.  

Аз ҷумлаи дастнависҳои қадимии девони Камоли Хуљандї 

нусхаест, ки тањти №2979 дар Айвони Ғолиб нигањдорї мешавад 
(13). Нусхаи номбурда дорои тарќима буда, вале соли 
китобаташ навишта нашудааст. Азбаски нигоранда аз рўи 
микрофилм онро баррасї менамояд ва акси тарќимаи он 
равшан нест, чунон ба назар мерасад, ки котиби он 
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Муњаммадтолибї ибни Мулло Њусом аш-Шоб мебошад. Нусха 
бо хатти настаълиќ ба ќалам омадааст. Мушаххасоти нусхаи 
мазкур чунин аст: Андозааш 27х24,5 см буда, дорои 84 барга аст. 
Љилди он вараќи коѓазии расмисохт бо рўйкаши матои ќоѓазии 
абрешиммонанди кабудранг аст, ки ба кунљњои он вараќи 
шангарф насб гардидааст. Нусха бо вуљуди дастхўрда будан, хуб 
нигањдорї шудааст. Бадраќаи њар ду тарафи нусха вуљуд дорад, 
ки далели њолати хуби он мебошад. Баргаи аввали нусха бо 
шеваи нусхапардозии асримиёнагӣ наќќошї шуда, даруни наќш 
«Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим» китобат шудааст. Дар 
китобати нусхаи мазкур зоњиран котиб аз мистари 19-сатрї 
истифода карда, зеро аксари баргањо дорои 17 сатр шеър 
мебошанд.  

Нусхаи мазкур бо ќасидаи «Ифтитоњи сухан он бењ, ки 
кунанд ањли камол» оѓоз гардида, дар баргањои 1 ва 2 18 байт аз 
ќасидаи мазкур китобат шудааст. Он шомили 1 ќасида, 398 
ѓазал ва 19 ќитъа аст, ки дар маљмўъ 2769 байтро ташкил 
медињад. Њамаи ашъори Камоли Хуљандї дар нусха даруни 
љадвали зарњалї дар ду сутун китобат шудааст. Њошияњои 
болои нусха 5 см, берунӣ 7 см ва поинї низ 5 см аст. Дар 
њавошии нусха ба истиснои калимањои афтода ва ё 
љойнагирифтаи мисраъњо, мисраъ ва калимаи оѓози баргаи 
баъдї, ки дар сафњаи дувуми поини барга меояду аз муњимтарин 
хусусиятњои нусхапардозї ба њисоб меравад, китобат шудаанд. 
Дар ду маврид дар сањифањои 73 ва 129 касе дар њошия 
андешаҳояшро дар мавриди ду ѓазали шоир навиштааст, ки 
хатти он аз хатти котиб мутафовит буда, бисёр бадхон аст. 
Байни сањифањои 27-28, 45-46 ва 93-94 чанд барга афтодааст, 
зеро сањифаи 27 бо 6 байти ѓазали «Бе ту маро зиндагї ба кор 
наёяд» ба итмом расида, сањифаи 28 бо байти «Чї миннат аст, 
ки ман дил ба хидматат бибарам»-и ѓазали «Ба њалќае, ки зи 
зулфат сабо хабар бибарад» оѓоз мешавад, ки 4 байти ин ѓазал 
низ дар сафњаи ќаблї љой гирифтааст. Далели дигари афтодани 
барга байни сањифањои зикршуда калимаи дар поёни сањифаи 27 
навишташуда аст, ки бо калимаи оѓози сањифаи 28 мутобиќ 
нест. Ин шањодат аз он медињад, ки чанд ѓазали дигари нусхаи 
мазкур тавассути ин баргањои афтода аз байн рафтаанду сипас 
дастбакорони хазинаи нигањдории нусха онро тармим кардаанд, 
ки бидуни тафањњус пай бурдан ба ин матлаб имкон надорад. 
Масалан, сањифаи 45 бо 4 байти ѓазали «Дар ишќи ту тарки сар 
чї бошад» ба охир расида, поёни сањифа калимаи оѓози сањифаи 
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баъдї, ки оѓози байти 5-уми ѓазали мазкур, яъне «Чун» аст, 
китобат шуда, сањифаи 46 бо калимаи «Бахшиш»-и оѓози байти 
чањоруми ѓазали «Гар туро аз ситаму љавр Худо тавба дињад» 
китобат шудааст, ки исботи дигари гуфтањои болост. Њамчунин, 
сањифаи 93 бо ду байти ѓазали «Дил гирифт аз бутони мањрўям» 
ба охир расида, ба љои он ки 5 байти ѓазали мазкур дар сањифаи 
баъдї байти «Агарчи шамъ ба рўи ту хирагињо кард»-и ѓазали 
«Сањар хурўшкунон бар дарат гузар кардем» оѓоз мешавад.  

Ин љо нуктаи љолибе, ки дар мавриди ин нусха зикр 
карданист, ин аст, ки ба андешаи мо шахсе, ки нусхаи мазкурро 
таъмир намудааст, бидуни таваљљуњ ба ин афтодагињову 
ноќисиҳо ба он сањифагузорї кардааст. 

Нуктаи дигари муњим дар мавриди нусха он аст, ки 
калимањои афтода ва ё љойнагирифтаро котиб дар њошияи он 
китобат намуда, дар сањифањои 117 ва 137 мисраъњои афтода 
низ дар њошия китобат гардидаанд. Дар тамоми њавошии 
атрофи нусха асари обрасидагиву кирмзадагї дида мешавад. 
Дар аксари сањифањо бар асари об расидан байтњои аввалу 
охири сањифа нохоно гаштаанд, махсусан ин ҳолат аз сањифаи 
88 то охири нусха бештар эњсос мегардад, ки аксари калимањои 
байтњои аввалу охири сањифаро нохоно кардааст. Њамчунин, 
сањифањои 150, 152, 154, 156, 157, 158, 159 ва 162 бештар осеб 
дида, аз 10 то 90 дарсади сањифањои номбурда нохоно гаштаанд. 
Аз оѓоз то анљоми нусха осори таъмир ба чашм мехурад. Дар 
умум нусхаи №2979 хуб нигањдорї шуда, дар њолати хуб ќарор 
дорад. Таъкид намудан бамаврид аст, ки нусхаи мазкур дар 
тасњењи ашъори шоир то њол мавриди истифода ќарор 
нагирифтааст ва гумон меравад, ки дар тартиби девон ва 
тасњењу муќобалаи ашъори Камоли Хуљандї истифодаи он аз 
ањаммият холї нест, зеро он њам аз назари ќимати китобат ва 
њам аз назари гунахонии байтњову ѓазалњо ва амсоли ин нусхаи 
комилан ҷадид ва дастнахўрдаи шеъри ин шоири шањир ба 
њисоб меояд. 

А. Мухторов роҷеъ ба нусхаи мазкур чунин навиштааст: 
“Дар ҳошияи саҳифаи 143 наққоши номаълум гулҳои зебо 

кашидааст. Шояд мусавирро се байти дар ҳамин саҳифа омадаи 
Камол ба кашидани ин нақши зебо водор карда бошад: 

Табъи ту, Камол, кимиёест, 
К-аз вай сухани ту њамчу зар шуд. 
Девони ту дї яке њамехонд, 
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Дидам, ки дањон-ш пуршакар шуд. 
Аз ѓояти лутфу обдорї 
Њофиз суханат шуниду тар шуд” (6, 123). 
Котиб санаи хатми китобро нагузошта, девони шоирро бо 

чунин байтҳои ӯ тамом кардааст: 
Эй булбули хушнаѓма, зи мо бод саломат, 
Њар мурѓ, ки бар сидра њамин наѓма сарояд. 
Номи ту бад-он хурд шуд аз модари фитрат, 
К-ин хурдашиносї њама аз табъи ту зояд. 
Њар наќш, ки дар парда нињуфтї зи наю чанг, 
Чун моњи наваш Зуњра ба ангушт намояд (6, 123-124). 
Мавриди зикр аст, ки байти охири қитъаи боло дар нусха 

сабт нашудааст ва он байт чунин аст:  
Номи сухани банда баровар ба ѓарибї, 
К-ин кор ѓариб асту ба дасти ту барояд (2, 1297). 
Микрофилми нусхаи мазкур таҳти рақами 77 дар маркази 

микрофилми “Нур” мавҷуд аст (13, 37). 
Дар яке аз китобхонаҳои ғанӣ ва пурарзиши даргоҳи Пир 

Муҳаммадшоҳ воқеъ дар шаҳри Аҳмадободи Гуҷароти 

Ҳиндустон нусхаи мунтахаби девони Камоли Хуҷандӣ таҳти 
рақами 1574/2 нигаҳдорӣ мешавад (12). Дар тарќимаи нусхаи 
номбурда «Тамма-л-мунтахабу бињамдиллоњи аввалан ва 
охиран» навишта шуда, соли хатми китобат сабт нагардидааст. 
Мунтахаби мазкур бо хатти настаълиќи бисёр зебо китобат 
шуда, аз аксњои сањифаи аввал ва охири он ба назар мерасад, ки 
он ќисмате аз маљмўаест, ки интихоби ашъори якчанд 
суханварро дар бар гирифтааст. Аз љумла, ашъори Камоли 
Хуљандї, ки дар ин маљмўа китобат шудаву мо дар даст дорем, 
дар он мавҷуд аст. Мушаххасоти нусха чунин аст: Нусха 34 
барга (аз баргаи 67 то 90 ва аз 162 то 172)-ро шомил аст. Дар 
мавриди шохисањои љилди нусха, ба сабаби дастрас набудани 
акси он маълумоте дода наметавонем. Нусха бо вуљуди 
дастхўрда будан ва љо-љо обрасидагї, хуб нигањдорї шуда, ба 
матни он осеби љиддие нарасида ва ҳеч баргааш аз байн 
нарафтааст.  

Нусха бо ќасидаи «Ифтитоњи сухан он бењ, ки кунанд ањли 
камол» оѓоз меёбад. 24 баргаи нусхаи мазкур (аз баргаи 67 то 
90) шомили 1 ќасида ва 84 ѓазал аст, ки дар маљмўъ 424 байтро 
ташкил медињад. Дар баргањои нахуст танњо 5 байт аз ќасидаи 
мазкур китобат шудааст. Баргаи аввали нусха бо шеваи 
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нусхапардозии асри миёна наќќошї шуда, даруни наќш ибораи 
«Шайх Камол» ба њуруфи заррин китобат гардидааст. Пас аз он 
5 байти ќасидаи «Ифтитоњи сухан он бењ, ки кунанд ањли камол» 
даруни љадвали чорхат дар ду сутун ба ќалам омадааст. Њошияи 
баргањои 67 б, 68 а ва 77 б, 78а -и мунтахаби мазкур бо гул 
ороиш ёфта, баргањои 69 б, 70 а, 80 б ва 81 а бо миниётури 
ифодакунанди шикори оњу аз љониби шер ва наќши гулкорї 
тазйин гардидаанд. Ѓазалњо дар баргањои мазкур дар атрофи 
наќшњо ва ба шеваи маъмул дар баёзнависї китобат шудаанд. 
Чунин тасвири гул ва баргњои сабз дар њошияи баргаи аввал ва 
охири нусха низ наќш ёфтааст. Дар баргањои боќимонда ѓазалњо 
ба тарзи маъмулии нусхапардозї даруни љадвали чорхат дар ду 
сутун навишта шудаанд. Дар баъзе сањифањои мунтахаби мазкур 
осори таъмир ба чашм мерасад ва ќариб дар тамоми баргањо 
асари обрасидагї мушоњида мешавад, ки, хушбахтона, ба матни 
асар осеб нарасонидааст. Њарчанд мунтахаби мазкур бо шеваи 
нусхапардозии асри миёна ба ќалам омадааст, аммо аз рўи 
наќшу нигори њавошиву баргањои људогона бештар ба нусхањои 
қарни ХVIII шабоњат дорад. 

Котиби ин нусха Пир Ҳасан буда, гирдоваранда шахси 
ношинос аст. Микрофилми нусхаи мазкур дар Маркази 
микрофилми “Нур” (Деҳлӣ) таҳти рақами 72/1/3 мавҷуд аст (3, 
102). 

Аз феҳристи чаҳорҷилдаи нусхаҳои хаттии яке аз 

китобхонањои муътабари љањон Китобхонаи Ганҷбахши 
Покистон иттилоъ доштам, ки дар қатори 8080 нусхаи хаттии 
форсии нодир ва 12404 китобҳои чопии камёбе, ки дар ин 
ганҷинаи илму маърифат маҳфузанд (5, 11), се нусхаи девони 

Камоли Хуҷандӣ низ нигаҳдорӣ мешавад (4, 1478).  
Нусхаи хаттии девони Камоли Хуљандї, ки тањти рақами 

4026 дар ин китобхона маҳфуз аст, аз нусхањои ќадимии асри 

XVI маҳсуб мешавад. Нусхаи номбурда тарќима надорад. Бино 
бар ин, соли китобат ва котиби он шинохта нашуд. Хатти нусха 
настаълиќ буда, муњимтарин мушаххасоти шакливу сохтории он 
чунин аст: Дарозӣ ва паҳнои он 27х24,5 см буда, дорои 169 барга 
аст. Дар микрофилме, ки зери даст дорем, љилди нусха 
аксбардорї нашуда, зоњиран љилди он аз байн рафтааст, зеро аз 
сањифаи охири он нишонањои канда шудани љилд ба чашм 
мерасад. Аз ин сабаб, мушаххасоти марбут ба љилди нусха 
муайян карда нашуд. Нусха бо вуљуди дастхўрда будан, дар 
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њолати хуб ќарор дорад. Бадраќаи њар ду тарафи нусха њам 
афтода, баргањои охири он њам вуљуд надоранд.  

Нусха бо ќасидаи «Ифтитоњи сухан он бењ, ки кунанд ањли 
камол» оѓоз гардида, дар баргањои 1 ва 2 18 байти ќасидаи 
мазкурро шомил мебошад. Дар маҷмӯъ нусхаи мазкур шомили 1 
ќасида, 646 ѓазал, 10 ќитъа ва 2 рубоист, ки ҳамагӣ  4486 байтро 
ташкил медињад. Дар сањифаи аввали нусха 11 байти ќасидаи 
«Ифтитоњи сухан он бењ, ки кунанд ањли камол» дар ду сутун 
бидуни љадвалу таќсимоти он, яъне, ба таври одї ба ќалам 
омада, аз сањифаи 2 то сањифаи 278 ѓазалњои Шайх Камоли 
Хуљандї даруни љадвали чорхат бидуни таќсимот дар ду сутун 
китобат шудаанд. Ашъори боќимонда то поёни нусха бидуни 
љадвалу таќсимот ба таври одї истинсох шудаанд. Дар ҳар 
сањифаи нусха 13-14 сатр шеър гунҷонида шуда, котиб аз мистар 
истифода накардааст. Аз сабаби гуногунии аксњои нусха дар 
таъйини андозаи њошияњои болову поин ва беруни сањифањо 
ишкол пеш омад. Дар њавошии нусха ба истиснои калимаи 
оѓози баргаи баъдї, ки дар сафњаи дувуми поёни барга меояд, 
на њамеша риоя шудааст, бо хатти шахси бегона ашъори дигар 
суханварон навишта шудааст, ки бисёр бадхон буда, аксари 
навиштањои њошия бо хатти дуруште китобат шудааст ва аз 
хатти котиб тафовути назаррас дорад. Дар оѓоз ва анљоми нусха 
осори таъмир дида мешавад ва љойњои кандашударо бо насби 
ќоѓазпорањо таъмир намудаанд, ки хушбахтона, ин ба матни 
аслї осеб нарасонидааст. Гоњ-гоњ дар њошия байтњои шоир њам 
ба чашм мехурад, ки такрор навишта шудаанд. Байни 
сањифањои 337-338 ва пас аз сањифаи 339 чанд барга афтодааст, 
зеро сањифаи 337 бо 4 мисраи ќитъаи «Бањри маънї, ҳусоми 
миллату дин», ки дар аксари нусхањо аз 5 байт иборат аст, ба 
охир расида, дар поини он калимаи сањифаи баъдї «Аз 
муњиббоне» навишта шуда, калимаи оѓози сањифаи 338 бо 
«Чашми» ибтидо мешавад. Ин далел аз он аст, ки чанд ќитъаву 
рубоии дигари нусхаи мазкур тавассути ин баргањои афтода аз 
байн рафтаанд ва њатто бо рубоии «Дї аз сари асб, эй ќамари 
хонанишин» тамом шудани нусха низ, далели дигарест, ки 
баргањои охири нусха афтодаву зоњиран тарќимаи он њам аз 
байн рафтааст. Дар ин нусха низ, мисли нусхаи ќаблї, ки ишора 
шуд, њангоми таъмир ва сањифагузорї ба афтодагињои баргањои 
он таваљљуњ нагардидааст.  
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Бино ба маълумоти феҳристи нусхаҳои хаттии форсии 

Китобхонаи Ганҷбахши Покистон ба ғайр аз нусхаи мазкур дар 
ин китобхона боз ду нусхаи дигари девони Камоли Хуҷандӣ 
таҳти рақамҳои 867 ва 1464 низ нигаҳдорӣ мешаванд (4, 1478).  

Лозим ба зикр аст, ки бар асари таваҷҷуҳе, ки подшоҳону 
амирон ва суханшиносону соҳибдилони ҷомеаи Ҳинд тӯли чанд 
аср ба забон ва адабиёти форсӣ мабзул доштанд, имрӯз дар 
китобхонаҳои гуногуни Шибҳи қораи Ҳинд дар баробари садҳо 

ҳазор нусахи хаттии осори гаронмояи суханварони форсисаро 
беш аз чиҳилу панҷ нусхаи хаттии девони Камоли Хуҷандӣ низ 
мавҷуд аст. Нигаҳдорӣ шудани осори Камоли Хуҷандӣ дар 
ганҷинаҳои Ҳинду Покистон аз дилбастагиву шефтагии 

дӯстдорони каломи ин шоири ширинкалом дар Шибҳи қораи 
Ҳинд далолат мекунад. Ба  ғайр аз се нусхае, ки дар боло онҳоро 
муаррифӣ намудем, нусхањои зиёди дастхатњои девони Камоли 
Хуҷандӣ дар китобхонањои шахсиву давлатї ва осорхонањои ин 

кишварҳо, ба мисли китобхонаи Институти мутолиотї-
тањќиќотии давлатии Андњра прадеш (Њайдаробод, шумораи 
1376), Китобхонаи Марказии умумии Патиёла (Панљоб, 
шумораи 1535), Донишгоњи Мумбай (шумораи 32), Осорхонаи 
миллии Деҳлї (Дењлї, шумораи 1989/55073), Анљумани Осиёии 
Бангола (Калкотта, шумораи 596), Китобхонаи умумишарќии 
Худобахш дар Бонкипур (Патна, шуморањои 163/471, 163/472), 
Китобхонаи Солорљанг (Њайдаробод, шуморањои 1511-1516), 
Осорхонаи Солорљанг (Њайдаробод, шумораи 931), Китобхонаи 
давлатии Донишгоњи исломии Алигарњ (захираи Мунир Олам 
ва захираи Субњоналлоњ, шуморањои 37/5511/791), Китобхонаи 
дафтари асноди Уттар-прадеш (Уттар-прадеш, шумораи 1718),  
Китобхонаи давлатии Ризои Ромпур (Уттар-прадеш, ду нусха), 
Китобхонаи Мавлоно Абулкаломи Рољастҳон (Тонк, шумораи 
1901/88), Китобхонаи рољаи Мањмудобод (Лакњнав, Уттар-
прадеш, шуморањои 276-277), Китобхонаи нусхањои хаттии 
бахши тањќиќ ва ашоати Кашмир (Сринагар, Љамму ва 
Кашмир, шумораи 907), Анљумани осиёии Бангола (Калкотта, 
шумораи 597) ва ѓ. нигаҳдорӣ мешаванд, ки аксари ин 

дастнависњо дар Шибњи қораи Њинд истинсох шудаанд (1; 7; 11).  
Ғаномандии китобхонањои Њинду Покистон аз нусхаҳои 

девони Камоли Хуҷандӣ собит менамояд, ки сити ашъори 
диловези булбули хушалҳони Хуҷанд аз замони зиндагии шоир 

дар нуқоти гуногуни олам, аз ҷумла Шибҳи қораи Ҳинд 
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танинандоз шуд ва байни мардуми фарҳангдӯсти ин сарзамини 

фарҳангофар маҳбубияти тамом пайдо намуд. Дӯстдорони 
забон ва адабиёти форсӣ тавонистанд девони шоири 
ширинкаломро тӯли қарнҳо даст ба даст баранд ва то имрӯз чун 

гавҳараки чашм ҳифз намоянд. Яқин дорам, рӯзе фаро мерасад 
ва дар омода намудани матни солиму саҳеҳи осори Камоли 
Хуҷандӣ муътабартарин нусхаҳои дар сарзамини Ҳинд маҳфузи 
девони шоир низ мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт, ки 

барои анҷоми коре басазо дар ин замина ёрӣ хоҳад кард.  
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 ҒАФФОРОВА Умеда 

доктори илмҳои филологӣ 
 

ТАЛМЕҲОТ БА ҚИССАҲОИ ҚУРЪОНӢ ДАР АШЪОРИ 

ШАЙХ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 
 

   Дар ташаккули  сувари  хаёли  адибону  арабизабону 
форсизабон ва дертар  халқҳои  дигар қиссаҳои қуръонӣ   аз 
авомили  муҳимтарин  ва аз он мароҷеи  мақоми  аввал буданд. 
Густариши ҷаҳоншиносии исломӣ омили ба тору пуди  афкори 

адабию ҳунарӣ  пайвастани оҳангҳои қуръонӣ гардид.  
    Масъалаи истифодаи маъхазҳои арабӣ-исломӣ ва маорифи 

қуръониро дар ашъори Камоли Хуҷандӣ шарқшиносони тоҷик 
Абдушукури Абдусаттор, Фахриддин Насриддинов, Нурулло 
Ғиёсов, Ғаффорова У. баррасӣ намудаанд. Ба гуфтаи 
арабшиноси мумтоз Абдушукури Абдусаттор “Аз мутолиаи 
ашъори девони Камол маълум мегардад, ки дар онҳо таъсири 
забону адаби арабӣ, оёти арабӣ ва аҳодиси набавӣ, мазомини 

қиссаҳои пайғамбарон ва авлиёуллоҳ ба шаклу василаҳои 
гуногун зуҳур кардаанд, ки муҳимтарини онҳо истифода аз 
алфозу таъбироти арабӣ ва ҳуруфи алифбои арабӣ ба хотири 
образофаринӣ, истифодаи мазомини оёту аҳодис ё ишораи 

бевосита ба онҳо, вуфури талмеҳоти марбут ба қиссаҳои 
пайғамбарон ва бузургони дину ирфон, эҷоди абёти муламмаъ 
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бо забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ, корбурди истилоҳоти арабии 

марбут ба аҳкоми мусулмонӣ ва амсоли онҳо ҳисоб меёбад” 
(4,19).  

   Таъсири достонҳои қуръониро дар ашъори Камоли Хуҷандӣ 
донишманди тоҷик Ф.Насриддинов низ таъкид намуда, 
талмеҳоти истифодабурдаи шоирро дар ду сурат тавзеҳ 
медиҳад: талмеҳот ба достонҳои анбиё ва талмеҳот ба дигар 

достонҳои қуръонӣ (15, 201). Аз ҷумла шарқшиноси тоҷик 
Н.Ғиёсов дар ин бобат чунин менависад: “Шиносоӣ бо осори 
Шайх Камол  нишон дод, ки эшон аз донандагони хуби 
қиссаҳои қуръонианд, зеро дар бисёре аз маворид ишораҳои 
зебое ба қиссаҳо ва номҳои таърихӣ, ки дар Қуръони маҷид зикр 
шудааст, мекунанд ва ин тарзи истифода аз маонӣ ва қиссаҳои 

илоҳӣ ба ашъори Хоҷа таровати махсусе мебахшад.”(9, 224).  
    Дар ин мақола мо таҷаллии достонҳои бархе аз 

паёмбаронро дар ашъори Шайх Камол  баррасӣ менамоем. 
Қобили зикр аст, ки ќиссаи Мӯсо (а) дар Ќуръон аз љумлаи 

ќиссаҳои бисёршоха аст ва дар зимни 22 сура аз Мӯсо ва 
достони ў ёд шудааст. Ин ќисса дар оинаи адаби форсї 
таљаллии аслии худро дар њамон тарњи њандасавї ва хўшаї 
мањфуз доштааст.  Баррасии осори адабии форс-тољик њаќиќати 
ин падидаи љолибро аз дидгоњи таъсирпазирї комил собит 
месозад. Зеро дар осори чї манзум ва чї мансури форсї аз 
лавњаи ба дунё омадан то лавњањои мулоќоти Мӯсо бо Хизр 
њамаи љузъиёти рўзгору мўъљизоти ў ба ќалам омадаанд (5, 288).  

   Агар ба њолату кайфияти корбурди талмењот бар достони 
Мӯсо (а)  дар ашъори Камоли Хуҷандӣ ва љузъиёти он чашм 
дўзем, бармеояд, ки бисёр лавњањои ќиссаи Мӯсо(а) дар ашъори 
Камоли Хуҷандӣ чун љузъиёти зиндагї ва муъљизоти Мӯсо (а) 
ба њайси муњаррики муњимтарин мавзўъу матлабњо ба кор 
рафтаанд.  Билхосса лавњаву мафњумњои зерин таљаллии 
бештаре дар оинаи  андешаи ин  суханвар  доштааст: 

1. Водии муќаддас аз маъмултарин  истилоњи  шеъри форсист, 
ки бо ишороти талмењї маонии бисёрро дар осори адабї бо он 
талаќќї кардаанд. Азбаски мањз  дар њамин водї муњимтарин  
марњилаи  рўзгори Мӯсо (а) ва яке аз нуќтањои баландтарини 
ќисса ифода ёфтааст, чи дар тафосир ва чи дар осори адабї 
таваљљуњи махсусе бар он равона шудааст ва бо исми водии 
муќаддаси Туво ва водии Тур ёд шудааст, ин водиест, ки Мӯсо 
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он љо садои љонбахши илоњиро шунид ва чанд лавњаи муњими 
њаёти ў мањз дар њамин водии муќаддас сурат гирифт. 

  Кӯҳи Тури Сино ва таҷаллии анвори илоҳӣ (сураи Тин: 2), ки 
кӯҳи Байтулмуқаддас низ номида мешавад, байни Миср ва Иёла 
дар наздикии Мадян қарор дорад ва дар муҷоварати он водии 

муқаддас ё водии Туво воқеъ аст. Ин мафҳумҳо бо идомаи 
мантиқии муколамаи Мӯсои калим иртибот дорад.  Ҳазрати 
Мӯсо бо ҳафтод тан ба ин кӯҳ рафт ва як моҳ он ҷо рӯза дошт ва 
Худованд даҳ рӯзи дигар низ бар он мазид кард (Аъроф:142). 

Таљассуми бадеии ин лавҳа  дар шеъри Камоли Хуҷандӣ низ 
баѓоят пурмаъно анљом  ёфтааст: 

Кўњњо дар нолаанд аз риќќати мастони Тур, 
З-ин њама шўру шаѓаб боре садое бишнавед! (10,561) 
                          *   *   * 
Нахост љаннати аълову њур соњиби Тур, 
Зи ёр толиби дидор ёр металабад (10,604). 
                            *   *   * 
Ошиќ ар омад ба кўяш, дунйиву уќбо нахост, 
Љониби Тур омадан маќсуди Мўсо дигар аст (10,258). 

       Чунонки донишманди мумтози тоҷик Абдулманнони 
Насриддин менависад “Дар зимни ғазалиёти Шайх Камоли 
Хуҷандӣ як сатҳи дигари маъноиро вомехӯрем, ки бидуни зикри 
номи ашхос омадаанд. Ин қиссаҳо низ ба зоти худ хеле муҳим 

буда, нақши муассире дар андарёфти мазмунҳои таҳтонии ғазал 
доранд.  Чунончи: 

Акси љамолат афтад гањ-гањ ба кўйи дилњо 
Чун партави таљаллї бар водии муќаддас (10,713). 

        Ифодаи акси ҷамол, партави таҷаллӣ, водии муқаддас аз 
таъбироти маъруфи ғазалсароии форсианд, ки ҳамагӣ аз 

қиссаҳои Мӯсо (а) сарчашма гирифтаанд” (1, 94). 
      2.Њадиси «рабби  аринї» ва «лан таронї». Ин ифодањо, ки 

аввалї сухани Мўсо ва дуввумї  љавоби  Парвардигор  бар ўст, 
аз   пуркорбурдтарин  ифодањои ќиссаи Мўсо ба њисоб рафта 
дар мавриди  мунољот  ва дуову  ниёиш бисёр  аз он  ёд шудааст, 
њамчунин дар достонњои  тамсилии  маснавињои  ирфонї наќши 
бориз дорад Тарљумонњои «Тафсир» -и Табарї  дар тафсири 
сураи “Аъроф”  чунин овардаанд: «Чун Мўсо сухани Худойро 
бишунид, орзу  омадаш, ки дидори ўро  бубинад. Ва табъи  
мардум чунин аст ва  башариро  таркиб  бад-ин  нињодааст, ки 
њар  сухан ки  аз касе  бишнавад ва он сухан ўро хуш ояд,  хоњад 
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ки  сухангўяндаро  бубинад, то дили  ў ќарор  гирад ва он сухан 
љойгиртар бошад. Пас он  башарият бар Мўсо кор кард ва гуфт: 
«Ё раб,  њамчунон  ки сухани  хеш маро бишнавонидї, дидори 
хеш низ маро  бинамой», чунонки гуфт: «Раббӣ  аринї, анзур 
илайка. Ќола лан таронї» (6,296). 

     Маҳмуд ибни Умар Муҳаммади Замахшарӣ дар “Тафсири 

ал-кашшоф” ин оятро чунин шарҳ медиҳад: “Аз Ибни Аббос 
ривоят кардаанд, ки Худои муттаол чиҳил шабонарӯз бо Мӯсо 
(а) сухан гуфт ва алвоҳро барояш муқаррар дошт. Бархе дигар 
ҳам гуфтаанд, ки дар оғоз чиҳил рӯз бо ӯ сухан гуфт... Агар 

бипурсанд: Руъят агар айни назар бошад, чӣ гуна мефармояд: 
“Аринӣ анзуру илайка” Дар посух бояд гуфт: “Худро ба ман 
бинамоён, ба маънои он аст,ки тавонӣ ба мани банда бидеҳ, ки 
тавонам туро бубинам, бар ман таҷаллӣ кун, то дар ту бингарам 
ва туро бубинам” (12,202) 

     Донишманди эрони Муҳаммадҷавҳари Ёҳақӣ оид ба ин 

лавҳа чунин навиштааст: “Худой гуфт: “Ҳаргиз маро набинӣ, 
аммо бад-он кӯҳ бингар, агар ба ҷойи худ қарор гирифт, маро 
хоҳӣ дид”. Чун парвардигораш бар кӯҳ таҷаллӣ кард, он пора-
пора гардид ва Мӯсо ба рӯй дарафтод ва аз ҳуш бишуд. 

(Фаламмо таҷалло раббуҳу лилҷабали ҷаъалаҳу даккан ва харра 
Мусо саиқо). Навиштаанд, кӯҳ ба шаш пора шуд ва Мӯсо он 
чизе, ки кӯҳ дида буд, надид. Ӯ кӯҳро дид ва ҷунин мадҳуш шуда 
(Балъамӣ). Чун Мӯсо ба худ омад, тавба кард (13, 530). 

      Дар тафсири “ал-Кашшоф” дар тавзехи ояти 143 чунин 
омадааст: “Чӣ гуна истидроки “ва локини-нзур ила-л-ҷабал” ба 

иборати пеш аз худ (лан таронӣ- Ғ.У.) пайваста аст? Дар посух 
бояд гуфт: “Аз он рӯй ки ин маъноро ифода кунад, ки 
нигаристан ба ман ношуданӣ аст ва онро аз ман нахоҳ, балки ту 
мебояд ба чизе дигар бингарӣ, пас ба кӯҳ бингар, то ҳам ту ва 

ҳам касонеро, ки ба хотири онон чунин дархосте кардаӣ, ба 
ларза андозад. Пас бингаред, ки бо кӯҳ чӣ мекунам ва чӣ гуна 
онро барои чунин дархосте ҳамвор мекунам ва бо намоёндани 
яке аз бузургтарин осори худовандӣ ба ту, бар ту маълум шавад, 

ки чӣ дархости бузург ва ношуданӣ  доштаӣ ва Худои муттаол 
пас аз чунин дархосте посухе дар миён оварда, ки монанди 
посухе аст, ки ба он бузургвор фарзандеро нисбат доданд ва дар 
посухи онон фармуд: “тахарра-л-ҷиболу ҳаддан ан даъав ли-р-

раҳмони валадан” (Марям:91)  “Фа ин истақарра маконаҳу” 
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чунон ки дар ҷои худ устувор ва собит истодааст, “фа савфа 

таронӣ” дар ин иборат вуҷуди руъят ба вуҷуди кӯҳе ташбеҳ 
шудааст, ки пас аз ҳам пошидан ва ҳамвор шудан ҳаргиз бар ҷои 
худ устувор намемонад. Ин иборат каломе дар ҳам омехта ва аз 
сабке шигарф ва шевае бадеъ бархурдор аст. 

      Тибқи қиссаи қуръоние, ки шоир ба он ишора мекунад, 
“онон (қавми Мӯсо.-Ғ.У.) лаҷоҷат ба харҷ доданд ва дар ин кор 

пой фишурданд ва гуфтанд: Қатъан бояд чунин кунӣ ва мо то 
Худоро ошкоро надидаем, ба ту имон намеоварем. Ва Мӯсо 
мехост, ки нассеро аз ҷониби Худо бишунаванд ва бидонанд, ки 

коре оре чунин кмаҳол аст. Ва он насс ин буд, ки фармуд: “Лан 
таронӣ”, то яқин кунанд ва шубҳаи онон аз байн биравад ва аз 
ин рӯй арза кард: “Рабби аринӣ анзур илайка”. (8,203). 

      Замахшарӣ дар тафсири худ “Ал-Кашшоф” чунин 

менависад: “Агар бипурсанд: “лан” дар ин ҷо ба чӣ маънӣ аст? 
Дар посух бояд гуфт: “Барои таъкиди нафй ҳосилшуда аз “ло” 
аст... ки ҳама барои нафйи руъят дар оянда ҳастанд ва “лан 
таронӣ” таъкид ва баён аст, зеро он чи мавриди нафй қарор 
гирифта, бо Зоти Худо мунофот дорад.  

      Аз назари ирфонӣ руъят ба замми аввал ва фатҳи “йо” дар 

луғат ба маънии дидор ва дидан ба чашм аст (Луғатнома) ва дар 
истилоҳ мушоҳида ба чашми сар аст, на ба биниш ва басират. 
Дар шарҳи таъриф омадааст: “Иҷмоъ аст аҳли маърифатро, ки 
Худойро бубинад ба чашми сар андар он ҷаҳон”... Ба наздики 

аҳли суннат ва ҷамоат руъяти басар бошад ба ҳақиқат ва мар 
ӯро муъминон бубинанд ва кофирон набинанд. Аз баҳри он ки 
дидори ҳақ таъоло каромате аст аз Худои таъоло ва каромат 
андар ҷаҳон набошад магар муъминони хосро. Дар хабар 

омадааст, ки бандаро ба биҳишт андар оранд, малики таъоло 
бифармояд, то парда бардоранд, то ҳуру қусур ва анҳору ашҷор 
бубинанд ва сар ба зону ниҳад андӯҳнок, хозинони   биҳишт ӯро 
гӯянд: “Чашм боз кун,  то неъматҳо бинӣ”. Гӯяд: “Валлоҳ агар 
чашм боз  кунам, то Худойро бубинам”.   

     Ва низ дар ахбор омадааст, ки чун аҳли биҳишт ба биҳишт 
дароянд, Худои таъоло фармояд: “Шуморо наздики ман ваъда 
аст...Амр ояд, ки неъмати бузургтарин мондааст ва он дидори 
ман аст”. Пас ҳиҷоб бардоранд, то Худованди хешро бечуну бе 
чи гуна бубинанд (16,ҷ.5-6, 128). 
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Камоли Хуҷандӣ низ ин маъниро ба воситаи истифодаи 

моҳиронаи санъати талмеҳ чунин ифода намудааст: 
                Мўсї аз нури таљаллї “аринї” гуфту гузашт, 
                Њамчунин ањли назар мунтазири дидоранд(10,267). 
     Дар ин байт шоир ба лавҳае аз достони Мӯсо (а) ишора 

мекунад, ки он қиссаи ба умеди дидор ва шунидани садои Худо 
бо ҳафтод тан ба сӯи Тури Сино  раҳсипор шудани Мӯсо (а), 
таҷаллии нури илоҳӣ бар кӯҳи Тур  ва умеди руъят ё дидори 
Худованд, ки яке аз таъбирҳои ирфонӣ мебошад, фаро 
гирифтааст.  

       Таҷаллӣ дар луғат ба маънии падидор шудан ва пайдоист 

ва дар истилоҳе, ки дар ин ҷо мурод мекунем, падидор шудани 
анвори Ҳақ аст ба ҳазрати Мӯсо пас аз нузули алвоҳи Таврот. 
Дар як ривоят “Қиссаи Нишопурӣ” омадааст, ки нури Худо бар 
кӯҳ натобид, зеро ки ҳама чизҳо ба нури ӯ истодааст: Ва 

ашрақатиларзу бинури Раббиҳо (Зуммар,69), балки нури Худо 
барои яу лаҳза кӯҳ бозгирифта шуд ва кӯҳ ба ҳафтод ҳазор пора 
гашт. Мӯсо дар ҳар санге монанди об ҳамчун хештан медид бо 
асое дар даст, ки аринӣ мегуфт ва чун чунон дид, беҳуш шуд (8, 
530). 

       Дар байти зерин низ Шайх Камоли Хуҷандӣ ба ояти 143 

сураи сураи “Аъроф”-и Ќуръони карим ба вобситаи талмеҳ ва 
истифодаи мазомину  истилоҳоти ирфоние чун “маҳв”, “дидор” 
(руъят) ишора мекунад:   

Бо Мусии дидорталаб ваъда њамин буд: 
Гар мањв шавї, давлати дидор биёбї (10,1183). 

      Маҳв дар луғат ба маънои сутурдан, зоил кардан ва пок 

кардани ҳуруф ва нуқуш аз лавҳ ва ҷуз он аст. Ба истилоҳи 
сӯфиён гуму нобуд ва маъдум шудани авсоф ва одоти башарӣ 
аст (Онандроҷ). Маҳв рафъи авсофи одот аст ба тавре ки  

ҳангоми он банда аз ақли худ ғоиб шавад ва ӯро афъолу ақволе 
ҳосил гардад, ки ақлро дар он мудохилат нест, мисли мастӣ аз 
шароб.     Дар назари сӯфиён маҳв иборат аз рафъи авсофи ҳар 
гуна одате аст, ки боиси таваққуф ва рукуди солик шавад ва он 

рафъи авсофи нафс аст... Ҷамъе дигар гуфтаанд: “Маҳв изолаи 
вуҷуди солик аст ва сутурдани ҳар навъ зиштиву бадӣ аз лавҳи 
дили ӯ” (11, 197). 

      Шоир маҳв шуданро шарти асосии дидори Худованд 

меҳисобад, чунонки кӯҳ аз таҷаллии нури Ӯ пора гашт: “чун 
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Парвардигораш бар кӯҳ таҷаллӣ кард, он пора-пора гардид ва 

Мӯсо (а) ба рӯ дарафтод ва аз ҳуш бишуд. Навиштаанд, кӯҳ ба 
шуд ва Мӯсо он чизе, ки кӯҳ дида буд, надид (9, 530).  

3. Талмењ бар Сомирї ва гўсолаи ў аз пуркорбурдтарин 
талмењоти  адабиёти форсист, ки дар маънигустарї бештар 
барои ифодаи  муъљизоти илоњї ва тардиди сењру соњирї ба кор 
рафтааст. Азбаски  муъљиза ва сењр аз авсофи муњимтарини 
шеър аст ва одатан сухани ноби њунармандонаро ё ба муъљиза ё 
ба сењри њалол тавсиф мекунанд, њам дар ифтихорияњои 
суханварони бузург, њам дар баёни њолоту суханони онњо борњо 
аз Сомирию сењри ў ёд кардаанд. Агарчи ин љузвњои ќисса  
таљассуми лањзавї доранд, аммо ба зоти худ бисёр пурљозиба ва 
маънизо њастанд, аз ин лињоз дар ифодаи ќабатњои маънавї 
хидмати шоиста ба анљом расонидаанд. Љолиб аст, ки ин 
мафоњим на танњо барои ифодаи зуњуроти мўъљизаосо ва 
сењрангези љањони моддию маънавї балки дар таљассуми 
њолатњои гуногуни худи адибон ва ќањрамонони осори эшон 
таъсири бофайз доштаанд .  

   Аз љумла Камоли Хуҷандӣ тавассути санъати талмењ ба 
ќиссаи мазкур, ки зикри он дар оёти 85-98 сураи То Њо 
омадааст, ишора намуда чунин фармудааст: 

Ношиносе ду-се гўсолапарастанд, чї суд? 
Сабр кун, то бирасад Мўсии Имрон аз Тур (10,688). 
   Љузви дигари ќиссаи Мӯсо (а) ва лавњањои муњимтарини 

зиндагии ўро баъди баъсат мўъљизоти ў, анвои он мўъљизот, 
муносибати Мӯсо (а) бо Фиръавн, мулоќоти Мӯсо (а) бо Хизр 
ташкил медињанд. Ин мафоњим низ барои ифодаи мазмунњои 
гуногун ва њолоту љањоншиносии шоир истифода шудааст. 
Масалан, маънибандї бар мабнои асои муъљизанамои Мӯсо (а)  
рангомезињои аљиб дорад, ки аз байтњои зерин  собит мешавад: 

Њангоми дуост, даст бардор, 
Эй Хизр, ки Исии ту дар дам! (10,60). 
                        *   *   * 
Кафши Хизиру асои Мўсо, 
Шоистаи пою дасти шал нест (10,223). 
                     *   *   * 
Њаст дар ангушти Камол он ќалам, 
Ё на асоест ба дасти Калим? 
Гуфт: Ќалам нест, асо низ нест, 
Њаст калиди дари ганљи њаким (10,1271). 
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                          *   *   * 
Хизри љон об аз лаби дилљўи ту ёфт, 
Мўсї анвори таљаллї њама аз рўи ту ёфт (10, 207). 

Дар ин байтњо талмењот ба сурањои То Њо: 10-47; Аъроф: 43; 
Марям, 52; Шуаро: 10-17; Намл: 7-12; Ќасас: 29-35; Нозиот: 16-
19 истифода шудааст(15, 422). 

Ба воситаи санъати талмењ, шоир дар байти зерини яке аз 
ғазалҳои муламмаъи худ ба Хизр, ки пири тариќат ва зиндаи 
љовид аст, ишора мекунад:  

Лав ваљадта-л-Хизра айнан фантабињ, 
Кайфа яњйї-н-нуну фї айни-л-баќо (10, 76). 

Маќсади шоир ин аст, ки чашмаи Хизр ин ишќ аст, ки 
зиндагонии инсонро фанонопазир намуда, номашро љовидон 
месозад. Мегўянд, ки дар водии зулумот чашмае љорї аст, ки њар 
кас аз оби он бинўшад, њаёти љовидонї меёбад. Ин чашмаро оби 
њаёт ва ё чашмаи Хизр мегўянд. Хизр – пайѓамбар аз ин чашма 
об нўшида, њаёти абадї ёфтааст. Оби њаёт ё айну-л-баќо даруни 
зулумот љой дорад ва Хизр соликро бад-он роњ менамояд. Барои 
расидан ба ин чашма, инсон бояд ба вањдат бо асли худ, яъне 
иттисол бо вуљуди мутлаќ бикўшад (5, 217). 
Қиссаи Юсуф аз муҳимтарин заминаҳои ангезиши завқу эҳсос  

ва сувари хаёли  шуарои  форс-тоҷик аст, агар гӯем, ки ҷонмоя, 
оинаи зебоӣ, ҳодии собирону содиқону ошиқон, чароғи 
Юсуфистони адабиёти форсист, иштибоҳ нахоҳем кард. Дар 
саросари адабиёти  форс-тоҷик шоире наметавон  дарёфт, ки  

маъние  аз тамошогоҳи  рози ин қисса начида бошад.  Яъне 
қиссаи Юсуф фаротар аз ҳама гуна тасаввури мо ба решаҳои  
амиқтарини   тафаккури  адабӣ  ва завқи миллӣ  расида, аз 
ҳамон дунёи масоҳатнопазир берун меояд. Зеро дар шеъри 

ғиноии форсӣ  аз хоб дидани Юсуф то равшан  шудани чашми 
Яъқуб ва гавҳари мақсуд  ба даст овардани Зулайхо ҳамаи 
ҷузъиёти  мазмуни ин қисса баъзан  ба ҳайси мисолия, гоҳи 
дигар талмеҳан, дар мақоме айнан ҷои дигар  маҷозан  баён 

шудаанд. Яъне ҳасаду рашки  бародарон, Юсуфро ба ҷоҳ 
андохтан, гургро назди Яъқуб  овардан, асорати  Юсуф дар чоҳ, 
аҳволи корвониён, Юсуфро  дар чоҳ паём овардани Ҷабраил, 
хоби Зулайхо, Юсуф  дар бозори Миср, достони ман язиди  
харидорон, калофа овардани  пиразани мисрӣ, ишқи Зулайхо 
бар Юсуф, пироҳани чокшудаи Юсуф, ба ҷои турунҷ дасти 
хешро  буридани занони Миср, ба зиндон афкандани  Юсуф, 
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пушаймонии Зулайхо, таъбири хоби зиндониён, хоби малики 
Миср,  аз ҷониби Юсуф  таъбири хоб гуфтан, озод  шудани 
Юсуф, занони Мисрро  барои исботи   бегуноҳӣ даъват кардан, 

хушксолӣ ва  тадбир андешидани Юсуф, писарони хешро  ба 
Миср фиристодани  Яъқуб, мусоҳибаи Юсуф бо  бародарон, ба 
Миср  овардани Ибни Ёминро хостани Юсуф, дубора ба Миср 
омадани бародарон, бо баҳонаи  паймонаи  гумшуда  Ибни 
Ёминро  дар Миср боздоштани Юсуф,  пираҳани худро  барои 
падар фиристодани Юсуф, бӯи пираҳанро шунидани Яъқуб, 
бозгашти бародарон  ба Канъон ва чашм равшан шудан 
Яъқубро, ба Миср сафар  кардани Яъқуб, дидори падару писар - 

Яъқуб ва Юсуф, дар сари роҳи Юсуф хайма афкандани Зулайхо, 
дуои Юсуф дар ҳаққи Зулайхо, шӯриши  ишқи Юсуф бар 
Зулайхо, издивоҷи Юсуф бо Зулайхо ва баъзе ҷузъиёти  дигари  
ин қисса ҷумлагӣ дар ғазалу  қасоид ва анвои  дигари шеъри 

форсӣ ба тасвир омадаанд ва бори маъно  бардоштаанд. 
    Баррасии сайру таҳаввули ҷузъиёти қиссаи  Юсуф ва 

ангезаҳои  маъниофари  он аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳар яке  
аз ҷузъиёти мазмуни қисса вобаста ба тақозои замон, шеваи 

нигоҳ, усули нигориш, сатҳи тахайюлу тадаббури адибон  рангу  
мазмунҳои хосе касб карда дар натиҷа  аз ҳар ҷузъи он  боз 
садҳо  маънӣ  бархостааст. Ин  тамоюл  аз ибтидои адабиёти 
нави  форсӣ яъне аз шеъри  Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯ қувват  

гирифта  дар асрҳои дигар  бештар доман густурда  ва нерӯманд 
шудааст. 

Аз ин ҷумла Одамушшуарои шеъри форсӣ Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакӣ дар қитъаи зерин мазмунҳое аз қиссаи  Юсуф фаро 
гирифтааст:  

Нигорино, шунидастам, ки гоҳи  меҳнату роҳат, 
Се пироҳан  салаб  будаст Юсуфро ба умр андар. 
Яке аз кайд шуд пурхун, дувум шуд чок аз  тӯҳмат, 

Савум Яъқубро аз бӯ-ш равшан гашт чашми тар. 
Рухам монад бад-он аввал, дилам монад бад-он сонӣ, 
Насиби ман шавад  дар васл  он пироҳани дигар (2, 

211).  
Дар ин қитъаи устод Рӯдакӣ  меҳвари  аслии қиссаи  Юсуф, ки 

иртибот  ба се пироҳан  ва се давраи  рӯзгори ӯ  дорад, бо диққат  

ва маҳорату  ҳунари  шоирона  баён шудааст. 
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Талмеҳот бар достони Юсуф (а) дар девони Шайх Камоли 

Хуҷандӣ низ ба њадде фаровон мавриди истифода ќарор 
гирифта, ҷилваҳои  тамоман нав  ва бағоят ҷолибе дорад. 
Талмеҳот бар достони Юсуф (а)  ҳафт мавриди  маънибандӣ  

дорад, ки  инҳоянд: 

1. Хадиси маҳви ҷамоли Юсуф беихтиёр  дасти хеш  буридани 
занони  Миср. Чунончи: 

   Дуздида ҳусни Юсуф  диданду каф буриданд, 
    З –ин шева дасти дуздон доим  бурида бошад. 
                                   *    *    * 
   Дидӣ рухи Юсуф, зи чи бар ҳарфи Зулайхо 
   Ангушт ниҳӣ дам ба дам, эй дастбурида?! 
                                  *    *    * 
   Дори сари   Юсуф, бибур аз ҳар чи азиз аст, 
    К-он васл ба як даст  буридан натавон ёфт. 
                                    *    *    * 
   Мо рӯи   ту дидему зи ҷон меҳр буридем, 
    Наззорагии  Юсуф  агар даст бурида. 
                                     *    *    * 
   Юсуф бубину ҳусн, мабин корд  дар миён, 
    Ин теғи ғамза буд, ки кафҳо бурида буд. 
                                       *    *    * 
   Зи њайрати хати ту чун ќалам кунад ангушт, 
    Фариштае, ки ба ангуштњо ќалам дорад. 
                          (Талмењ ба ояти 31-уми сураи Юсуф). 

2. Яъқуб ва пироҳани Юсуф. Ин мазмун  барои талқини сабру 

шикебоӣ ва анҷоми шодиовари он, таъкиди  қазову  қадар, 
рамзи сапедаи умед ва муждаи некӣ истифода  шудааст:  

                         Нурам аз дида бирафтаст, чу Юсуф биравад, 
                         Лољарам дидаи Яъќуб бимонад бе нур. 
                                            *    *    * 
                        Мекунад бо ту шикебоии Яъќуб, Камол, 
                        Ки љамилї туву сабр аз ту бувад сабри љамил. 
             (Талмењ ба оёти 84-86-уми сураи Юсуф). 

*    *    * 
                           Яъќуб равшанї зи ќудуми Азиз ёфт, 
                           Ё худ зи Миср роињаи пероњан расид. 
                           Нури чашме бари соњибназаре меояд, 
                           Пеши Яъќуб зи Юсуф хабаре меояд. 

*    *    * 
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                            Гул туро боду маро ёри азиз, 
                            Суњбати Юсуф бењ аз сад пероњан. 
                                                         *    *    *                                   
                        Дар домани мо чок фитодаст зи њар сў, 
                         Эй боди сабо, бўи ту аз пероњани кист? 
                                                         *    *    * 
                          Накњати пероњанат омад ба ман, 
                          Ёфтам љони наве аз роиња. 
                                  (Талмењ ба оёти 93-94-ум ва 96-уми сураи 

Юсуф). 
        3.  Байти эњзони Яъќуби Паёмбар (а). Дар байти зерин аз 

андўњи Яъќуби Паёмбар, ки дар њиљрони фарзанди азизи худ 
Юсуф њамвора бо ранље љонкоњ ба сар мебурдааст ва мегўянд 
дар утоќе танњо менишаста ва дар дурии Юсуф ашк мерехтааст, 
ки баъдњо аз он утоќ бо номи «байт-ул-эњзон» (хонаи андўњњо) 
ёд шудааст, сухан мегўяд: 

                              Он шоњ, к-аз ў хонаи дил шоњнишин буд, 
                               Аз кулбаи эњзони гадо боз куљо рафт? 
                                                            *    *    * 
                          Хонаи дида зи дидори ту равшан бошад, 
                          Байти эњзони ман аз рўи ту гулшан бошад. 
                                         (Талмењ ба ояти 84-уми сураи Юсуф). 
4.   Фурӯхтани  корвониён Юсуфро дар бозори Миср. Ин лавҳа  

аз қиссаи  Юсуф дар талқини  гаронқадрии  ҳусни Юсуфӣ,  
баландтар аз ҳама гуна  баҳову  қиматгузорӣ будани ишқ ба кор  
рафтаанд ва бар  асоси ин лавҳа  зарбулмасали  маъруфи «Дин  
ба дунёфурӯшон  харанд, Юсуф фурӯшанд, то чӣ  харанд»  ба 

вуҷуд омадааст. 
Донӣ, ки бо Юсуф  чи гуфт он пиразан  нолакунон 
Гар бар дирам қодир наям, боре харидори туям. 

                                                                       (Исроилиёт). 
  5. Юсуф  дар чоҳ  ва зиндон. Ин ду лавҳаи  зиндагиномаи 

Юсуф   барои  ифодаи  сабру наҷот,  хиёнату  тӯҳмат, шикебоиву 
растагорӣ, озмоиши  ирода, риояти  маъсумият ва амсоли инҳо 
ба  кор рафтааст,ки   баъзе шигифтангез аст, аз ҷумла:                             

                             Анвори њусни туст, ки аз љайби осмон 
                             Хуршед сар кашид чу Юсуф зи ќаъри чоњ. 

*    *    * 
                              Агар зи њусни рухат ёфтї нишон Юсуф, 
                              Зи шарми рўи ту берун наёмадї зи чоњ. 
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*    *    * 
Дами Исо њама аз лаълу шакар меборад, 
     Њусни Юсуф њама дар чоњи занахдон дорї. 
                                (Талмењ ба ояти 19-уми сураи Юсуф). 
  6. Зулайхо ва пироҳани Юсуф.  Ин лавҳаи  қиссаи  Юсуф 

барои ифодаи  маъсумият  ва ахлоқи сутуда, ҳамчунин ҷазабаи 
ишқ, ки инсонро  аз пардаи  исмат  берун меорад, зиёд ба кор 
рафтааст: 

                       Аз ҳолати Зулайхо он бӯ барад, ки чун гул 
                        Пероҳани сабурӣ сад ҷо дарида бошад. 
                       (Талмењ ба ояти 25-уми сураи Юсуф). 
Перањан гар танат озурд, чї пўшї онро, 
     Айби Юсуф натавон кард ба нозукбаданї. 
                                          (Талмењ ба ояти 23-уми сураи Юсуф). 
7. Ҷозибаи  ишқи Зулайхо. Ин ҳолати  тасвирнопазири  

Зулайхо  аз лаҳзаи  Юсуфро дар хоб дидан  то гавҳари  мақсуд 

ба каф овардан ҳамчун таҷаллии ишқи поённопазир, дар баъзе  
мавридҳо ҳамчун зинаи аввали расидан ба ишқи ҳақиқӣ  бисёр  
вақт  омили маънигузорӣ қарор гирифтааст: 

                          Бўи ту расонданд зи Юсуф ба Зулайхо, 
 Ин наъразанон омаду он љомадарон рафт. 
                               (Талмењ ба ояти 25-уми сураи Юсуф). 

*    *    * 
     Ба васли суњбати Юсуф, азизи ман, маштоб, 
                              Љамоли ёр набинї, магар ба сабри љамил. 
(Талмењ ба оёти 18-ум  сураи Юсуф. 
    Аз мазмуни байтњо  пайдост, ки шоири орифулмаслак 

Шайх Камоли Хуҷандӣ бо ишораи зариф  ё  гоње  ишораву  
таваљљуњи  гўё  ба оятњои Ќуръон ва қиссаҳои    қуръонӣ, бидуни 
такрор  худ дар њар  байт мазмуне офаридааст ва њамешагӣ  
решаи он маъно аз њадиси  достони Юсуф моявар  шудааст. 
Тавре худи шоир мефармояд: 

Хадиси Юсуфи Мисрӣ, ки аҳсанулқасас аст, 
                        Касе ба сӯз нахонад чу пири Канъонӣ. 
         (Талмењ ба оёти 84-86-уми сураи Юсуф). 
     Шахсияти Муҳаммад пайғамбари ислом (с) ба унвони 

намунаи инсони комил дар таквини шахсияти мусулмонон ва 
эҷодиёти шоирони форсу тоҷик, аз ҷумла Шайх Камоли 
Хуҷандӣ бисёр муассир аст. Камоли Хуҷандӣ чун шоирони 
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ҳазамони худ девони худро аз тавҳид ва наъти Паямбар (с) оғоз 
кардааст.  

        Шайх Камол Паямбари ислом Муҳаммадро комилтарин 

инсон, яъне акмал мешуморид ва дар фаъолияти худ аз ӯ, чорёр 
ва аҳли байти ӯ ибрат гирифтанро талқин менамуд. Мувофиқи 
ақидаи ӯ модоме ки аҳли байти ӯ аз шарафи суҳбати ӯ иззу 
ҷалол ёфтаанд, пас бояд ҳар як инсон пайрави М.(с) карда, 

дунёи маънавии худро ғанӣ гардонад. Тавре ки муаллифони 
“Малики адаб” менависанд: “Камоли Хуҷандӣ дар осори худ 
найли инсонро ба сӯи рашодат ва такомули маънавӣ нишон 

медиҳад. Дар назари ӯ инсон дар ин роҳ бояд аз Муҳаммад 
пайравӣ бикунад. Бесабаб ҳам нест, ки ӯ дар қасидаи ифтитоҳии 
девони ашъори худ аз Худо сухан оғоз карда (Ифтитоҳи сухан) 
сипас мефармояд: 

.                    Ба камолоти Муњаммад, ки ба Њаќ ёфтаанд 
Ањли байт аз шарафи сўњбати ў иззу љалол, 
Ки аз он љо, ки иноёти Худовандии туст, 
Назари рањмати худ бознагирї зи Камол. 
Њар як аз моидаи васл насибе талабанд, 

                       То киро бахт нишонад ба сари хони висол. 
Шуда аз соќии лутфи ту љањоне сероб, 
Њамчунон бањри карам мављзанон моломол. 

                    (10,51; 1, 162). 
       Ё худ дар байти зерин Муҳаммадро Хоҷаи ҳар ду саро, 

яъне олами фонӣ ва олами боқӣ номида, ӯро маҳмудхисол ва 
соҳиби ҳусни  ахлоқу макорим меҳисобад ва мефармояд: 

Хоҷаи ҳар ду саро - Аҳмади маҳмудхисол, 
Ҳусни ахлоқу макорим ҳама аз хӯи ту ёфт(10,206).  

      Камоли  Хуҷандӣ дар наъти Ҳазрати Муҳаммад (с) ғазали 
дилнишине суруда, дар он  Расули Акрамро тавсиф намудааст, 
ки чанд байти онро ин ҷо намуна меорем:  

Эй мањи рухсори ту матлаъи субњи яќин, 
Ѓошияи кибриёт шањпари Руњуламин. 
Оинадори рухат орази моњи тамом, 
Такягањи минбарат пояи чархи барин. 
Сояи ќадди ту дид дар чамани дилбарї, 
К-аз сари хиљлат бимонд сарви сањї дар замин? 
Аз гули рухсори туст лолаи серобро 
Ќатраи обе, ки њаст бар љигари оташин. 
Хатти љабини ту буд он, ки шудаст ошкор 
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Бар вараќи коинот наќши расулу-л-амин (10,56). 
      Донишманди тоҷик Ф.Насриддинов байти зеринро чун 

намунаи талмеҳ ба достони Муҳаммад ва ояти 40-уми сураи 

“Наҷм”  зикр менамояд: 
          Чун Башир аз лайлатулмеъроҷи зулфат баршузашт, 
        Дар миёни қоба қавсайнам фикандаст абрӯвон-т (10,91; 

15, с.207). 
     Камоли Хуҷандӣ дар ашъори худ Муҳаммадро бо 

тавсифҳои расулу-л-амин, расул, Башир, Мустафо, Аҳмад, 

гузини ҳама олам, хоҷаи ҳар ду саро, пешвои анбиё, сазовори 
дуруд ва ғ. моҳирона тавсиф намуда, муҳаббат ва эҳтироми 
бузурги худро нисбати ӯ нишон додааст:     

Зи мо эй сабо, бо Муњаммад расон, 
Худоро, дуруде, ки ўро сазост (10,1264). 
*** 
 Эй зоти ту бо зуњури олам 
 Чун хилќати Мустафову Одам! (10,58) 
*** 
Фаќењам тавба фармояд ба шаръи Мустафо аз ту, 
Абўљањл ин чунин нодон агар бошад, аљаб 

ошад(10,451). 
  ***                
Мард то рўй наорад зи ду олам ба Худой, 
Мустафовор гузини њама олам нашавад(10,637). 
*** 
Сохтаст оли Мустафо худро, 
Fолибан ол гар бад-ин маънист(10,1265). 
*** 
Муќаррабони Худоянд ворисони расул, 
Ту аз Худой чунин дуриву расулї чист? (10,193). 

     Қоба қавсайн истилоҳи қуръонӣ, ки дар ояти 7-9 сураи 

“Наҷм”, дар баёни фосилаи Ҳазрати Муҳаммад (с) бо Ҷабраил 
ҳангоми нузули ваҳй зикр шудааст: “Ва ҳува би-л-уфуқи-л-аъло 
сумма дано фатадалло, факона қоба қавсайни ав адно” (Ва ӯ дар 
уфуқи боло буд, сипас наздик шуд ва фуруд омад, то ки фосилаи 

онҳо ба қадри ду камон шуд ё камтар). Қ.қ. ба ба гуфтаи бисёре 
аз забоншиносон ба маънии “миқдору андоза” аст. Ва аз он ҷо, 
ки арабҳо дар қадим барои андозагирӣ ба асбобу олоти мавриди 
истеъмолу афзори дастии худро истифода мекарданд, (аз қабили 

найзаву камон ва ғайра), дар ин оят фосилаи миёни Ҷабраил ва 



129 

 

Паёмбар (с) ба андозаи ду камон (камони арабӣ) аст. Араб 

мегӯяд: “Байнӣ ва байнаҳу қоба қавсайн” ва Паёмбар (с) низ 
фармудааст: “Лақоба қавсу аҳадикум мина-л-ҷаннати хайрун 
мина-д-дуня ва мо фиҳо”. Яъне миқдори як камон аз биҳишт 

(шумо) беҳтар бошад, ки ҳамаи дунё ва ҳар чи дар ӯст. Муҷоҳид 
гуфт: “Қоба-л-қавс он ҷо бошад аз камон, ки зиҳ дар ӯ 
афгананд”. Бар ин қавл маънӣ он бувад, ки аз гӯшаи камон, то 
ба дигар гӯша. Бисёре аз муфассирин қавсро ба маънии зироъ 

дониста ва бад-ин тартиб қоба қавсайнро ба миқдори ду зироъ 
маънӣ кардаанд. Қ.қ. дар ирфон мақоми қурби асмоӣ аст ба 
эътибори тақобули байни асмо дар амри илоҳӣ, ки 
доиратулвуҷуд ном дорад.  

     Ин истилоҳи қуръонӣ илова бар ирфон бар адаби форсӣ ва 
адабиёти ирфонии форсӣ низ ворид шудааст. Аттор гӯяд: 

Чун зи қавсаш тир паррон омадӣ, 
Қоба қавсайнаш санохон омадӣ. 

Ва Имодуддин Насимӣ низ сурудааст: 
Қоба қавсайне, ки дар меъроҷ дид он шаб Расул, 
Гар ба чашми дил бубинӣ, ҳайъати абрӯи ӯст  

(19,1615). 
     Донишманди эронӣ М.Ёҳақӣ дар шарҳи ин таъбир чунин 

менависад: “Қоба қавсайн” (фосилаи ду камон) мақоми қурби 

илоҳӣ ва асмост... Ӯ аз вай (Ҷабраил аз Муҳаммад  (с) ё 
Муҳаммад  аз Аллоҳ)  дар фосилаи ду камон ё наздиктар аз он 
буд)-ро марбут ба меъроҷи бузурги Паёмбари ислом дониста ва 
дар боби он бавижа таъбири “қоба қавсайн” ақволу ривоёти 

мутааддиде овардаанд... Паёмбар дар меъроҷи осмонҳо он қадр 
ба Худо наздик шуд, ки миёни ӯ ва Худо ба андозаи ду камон 
бештар фосила набуд, яъне то ҳадди рӯбарӯйӣ ва мушофиҳа. 
Бархе низ марҷаъи замири “ҳува”-ро Ҷабраил ва ин фосиларо 

ҳам миёни Паёмбар ва Ҷабраил донистаанд, на тақарруби 
Паёмбар ба Худо. Аз Ҳусайни Фазл ривоят аст, ки гуфт: 
Маънии оя он аст, ки Муҳаммад (с) ба Арш наздик шуд, пас 
овехта шуд. Яъне даст ба ҳуҷуб (ҳиҷобҳо) ва сародиқот 

(саропардаҳо)-и Арш зад ва чун қадамашро ҷои қарор набуд, 
муаллақ бар ҳаво истод ва он гоҳ Ҳақ субҳонаҳу таъоло ба ӯ 
ваҳй кард... 

     Қоба қавсайн дар истилоҳи урафо иборат аст аз мақоми 
қурби илоҳи ва асмо ба эътибори тақобул миёни асмо ва дар 
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олами амр (доираи вуҷуд) Рӯзбеҳон Шерозӣ бар он аст, ки ин 
таъбир нозир ба рафъи фосила ва айну байн аст, ки чун хост 
меҳтарро ба аёни аён бирасонад, айнияту ҳайсият бияндохт”(13, 
275). 

     Камоли Хуҷандӣ дар байти зерин ин таъбирро бо таваҷҷуҳ 

ба он чи гуфта шуд, ба воситаи талмеҳ кор фармудааст:  
Чун Башир аз лайлат-ул-меърољи  зулфат баргузашт. 
               Дар миёни ќоба-ќавсайнам фикандаст абрўвон-т(10, 

190). 
        Дар ин байт ба қиссаи лайлат-ул-меърољи достони 

Муҳаммад (с) ва ҷузъиёти он, ки дар ояти 40-уми сураи “Наҷм” 
омадааст, ишора шудааст. Башир дар ин байт тавсифи 
Паёмбари Акрам(с) аст. Дар “Шарҳи истилоҳоти тасаввуф” 
омадааст: “Меъроҷ дар истилоҳ иборат бувад аз қурб... Меъроҷ 
бар ду навъ аст: “суварӣ”, ки иборат аст аз уруҷи одамӣ аз 
олами сифлӣ ба олами улвӣ ё бадану ҷасад барои мушоҳидаи 

оёти Худои таоло ва аҷоиби олам ва ин навъи меъроҷ аз они 
анбиё аст, чунонки Расули Акрам (с) дар шаби меъроҷ аз 
Масҷидулҳаром то Масҷидулақсо ва аз он ҷо ба осмонҳо ва 
курсиву Арш уруҷ фармуд. Дигаре “меъроҷи маънавӣ” аст аз 

мушоҳидаи шақоиқи олам он тавр ки ҳаст ва расидан ба Ҳазрат 
Ҳақ ва Вуҷуди мутлақ аз роҳ ва тариқи тавҳиди ҳақиқӣ   Зулф 
дар таъбири сӯфиён ишорат аст ба таҷаллии ҷалолӣ дар сувари 

ҷисмонӣ ва сифоти худовандӣ...гоҳе ба маънии қурб меояд... 
Сифоти ҷалолӣ ва таҷаллиёти ҷамолиро  гӯянд, ки мӯҷиби 
иститори ваҳдати ҷамоли мутлақ шавад (16,169).     Муаллифи 
Фарҳанги ашъор калимаи абрӯвонро чунин шарҳ додааст: “дар 

истилоҳи тасаввуф мурод аз таҷаллии осори ҷамол ва ҷалоли 
Худо дар дили инсони худоҷӯ (3, 20). Маълум мешавад, ки дар 
ин байт шоир бо истифодаи моҳиронаи талмеҳот ба таъбироту 
мазомини қисаси қуръонӣ ва ҷузъиёти достони Муҳаммад (с) ба 

мақоми баланди тасаввуф, яъне ба қурби илоҳӣ расидани худро 
таъкид менамояд.  
Ҳамин тариқ, шоири орифулмаслак Шайх Камоли Хуҷандӣ бо 

ишораи зариф  ё  гоње  ишораву  таваљљуњи  гўё  ба оятњои 
Ќуръон ва қиссаҳои    қуръонӣ, бидуни такрор  худ дар њар  байт 

мазмуне офаридааст. Ашъори зикршуда намоишгари чирадастӣ 
дар истифодаи санъати талмеҳ ва иттилооти фарогири шоир дар 
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заминаи маорифи қуръонӣ ва қиссаҳои қуръонӣ маҳсуб  
мешавад. 
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 ЗАРИФЗОД Солеҳ 

                           

ҒАРИБЕ ОРЗУМАНДИ ШАҲРИ МАЛАКУТӢ 

 
1. БАЙТИ МАЪМУР БА ЗАР АНДОЯНД, НА БА ГИЛ 

  Шайх Камоли Хуxандb, бино бар эътирофи 

парчамбардорони дунёи шеъри порсb ва уламои ин санъати 

малакутb, аз зумраи забардасттарин устодон ба шумор рафта, 

суханро то ба [адди эъxоз расонидааст. Fазал[ои басе ихчами 

бузургвор rариб куллан тавассути вожа[ои содда ва ноби порсb 

бунёд гирифта бошанд [ам, бидуни му[обот, яксара са[ли 

мумтанеъ [астанд. Устоди чирадаст бо камоли се[ргарb андаруни 

хазинаи садафогини вожа[ои ба назари сат[b сабукбол [амчунон 

гу[ар[ои гаронвазну волоарзишро xой меди[ад, ки ба дарёфту 

берун кашидани он[о тавоноии на [ар uаввоси дарознафас ва 

самакхисол кифоят мекунад. Ва табиист, ки дарозои ҳафт сада 
ма[з чунин мухтассоти зотии санъати эшон перомуни калимаву 

иборот, иддаи назарраси uазалиёт ва умуман девонаш 

гуногунфа[ми[о, кeто[бини[о ва мутаассифона, нофа[ми[ою 

дигарфа[ми[ои басе дурушту даuалро ба бор овардаанд. Чb кунем, 

ки xуз тан гирифтан назди рe[и мута[[ари Шайхи бузургвор ва 

сари хиxолат хамидан илоxи дигар надорем: ма[з дар даврони 

баъди инrилоби ленинb ва ма[з дар сарзамини аждодии Булбули 

хушил[они чаман[ои Хуxанд- Тоxикистон бозори тахрибкори[оро 

нисбат ба суханони гу[арбори Пири Хуxандb ба авxи аълояш 

расонидем… 

Мисоли барxастаи чунин хомкори[ои оммавb муносибати 

rариб [амагоние ба шумор меравад, ки нисбат ба uазали маш[ури 

ба ном "Fарибb"-и Шайх Камол нафаrат дар замони шeравb раво 
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медиданду аз xониби бархе уламои баландном пас аз 

со[ибистиrлолии кишвар [ам пайравии кeр-кeрона касб карда буд. 

Ва ал[ол кор ба xое расидааст, ки нидо[ои [ушдорди[андаи 

олимони пасимарзии Эрон ва донандагони бе[тарини шеъри 

Камоли Хуxандb дар Тоxикистон- профессорон Абдулманнони 

Насриддин ва Бадриддин Маrсудов, ки дар омeзишу пажe[иши 

зиндагb ва осори Шайхи бузургвор са[ми бориз гузоштаанд, ба 

гeш[ои сурбрехтаву зангбастаи нафаrат [аводорони авом, балки 

зумраи асосии а[ли назар ба андозаи казоb кора намекунад. Бисёр 

uамангез аст, ки [анeз дар интишороти сершумор тахрибкори[ои 

кам[унарони айёми шeравиро зумраи сершумори "кeрони бачашм" 

бо аxубакори[ои бемисол- иштибо[оти бе[адду [исоби имлоb- 

хеле ривоx меди[анд; [анeз [ам дар ма[фил[о ва шинак[ои 

расмию uайрирасмии а[ли адаби [авза[ои мухталиф   хато[ои 

ишоракардаи олимони заковатманди осори Камолро эътироф 

намекунанд ва си[атии аrидаи ботили ноа[лони салафро якравона 

пайравb менамоянд. 

Xои таъкид аст, ки тахрибкори[ои [ам шаклb ва [ам маъноb 

бештар аз [ама перомуни байти матлаъи ин uазали шeрангез "Дил 

муrими кeйи Ҷонон асту тан ин xо uариб,- Чун кунад бечораи 

мискин тани тан[о uариб" рух додааст. Ва ин, албатта, бечиз [ам 

нест. Мутаассифона, набзи замон водор менамуд, ки аrаллан 

заррае имкони зо[ирb дар осори ин ва ё он намояндаи адабиёти 

тоинrилобb xой дошта бошад, онро бо болобанди[о алай[и дин ва 

умуман сохти тошeравb равона сохта, [амзамон дар партави гeё 

беrадрию бенавоb, uарибию оворагарди[ои а[ли сухани пешина 

афзалияти рeзгори тозаэxоди шeравиро собит карданb мешуданд. 

Аксари му[аrrиrон ва [атто, бузургони шеъру адаби тоxикb [ам 

ба хотири ба идеологияи [оким ширин вонамуд кардани хештан 

аз Шайхурраис Абeалb Сино, Њаким Умари Хайём, Њаким 

Носири Хисрав, Абулмаонb Мирзо Бедил материалистони замон 

сохта, чун нуrтаи ил[оrие аз осорашон дарёфта наметавонистанд, 

Шайх Аттор, Њаким Саноb, Му[аммад Fаззолb, Мавлоно 

Xалолуддини Румb барин ба ном "идеалистони ашшадb"-ро 

ноxавонмардона ба [укми фаромeшb мегузоштанд. 

Дар ин раванди [амасeз Шайхи бузургноми Хуxандb на 

камтар аз дигарон xабр дидаву кораш ба xое расонида шуд, ки чи 
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[амша[риёнаш ва чи мухлисони дар собиrа умумииттифоrию то 

[адде аврупоb асилзодаеро бо номи Камоли Хуxандb ба [айси 

uариби афтода[олу бечора, бекасу кeй ва мискину rашшоr 

шинохтанд  ва дар [ар [ангоми заруру нозарур мавриди о[у нола 

ва uамшарикии "дилсeзон"-ашон rарор доданд. 

Аз рeи адолат бояд гуфт, ки мардуми саросар ба савод 

рeйовардаи тоxик ба xуз дар тасаввури танги хештан тарошидани 

че[раи uуборолудаи uариби дарбадар чораи дигаре надоштанд, 

зеро аз китоб[ои дарсb оuозида, то ба рисола[ои xиддии илмb, 

асар[ои бадеb ва намоишнома[о че[раи асилзодаи хуxандb, ки аз 

го[и мавлуд то дами мубораки вопасин дар радифи мардуми авом 

[амвора бо баландпоятарин шахсият[о, амирону маликон ва 

шо[ону вазирони муrтадири замонаш [ам дар Хуxанду Самарrанд, 

[ам Чочу Табрез- пойтахти давлати муrтадири Озарбойxон 

нафаrат [амнишину [амсe[бат будаасту гузашта аз ин пири 

рe[онии Султон Њусайни Xалоирb, Тerтамишхони чингизb ва 

Мироншо[и писари Темури Ланг ба [исоб мерафтааст, бо ранги  

шоири xул[ундипeши бекасу беrадр тасвир мегардид. Масалан, 

яке аз барxастатарин му[аrrиrони [олу осори Камоли Хуxандb 

Шарифxон Њусейнзода (дар айни замон иrрор хо[ам кард, ки 

устод дар  пажe[иши [аёту фаъолияти Шайх Камол хидмати 

барxастае кардаанд, ки аз эшон ба xон розb ва миннатдор [астем. 

Равонашон шод бод!) -итминони комил дорам, ки xи[ати 

рeйихотири идеологияи давр- дар [ама навишта[ои худ  uояеро 

мундариx кардаанд, ки аз пешгуфтори "Fазал[ои мунтахаби 

Камоли Хуxандb", ки Нашриёти давлатии Тоxикистон соли 1955 

дар Сталинобод чоп кардааст, тариrи намуна манзур мешавад: 

"Њаёт ва зиндагии шоир дар зери азоби бекасb ва ма[румb аз ёру 

диёр гузашта буд. Вай го[е аз бекасb, uарибb ва оворагарди[ои 

худ ба танг омада, фарёд[ои uамгинона кашидааст, …дар ин гуна 

[ангоми дурb аз ёру диёр, бекасb ва тангдасти[о дар кишвари 

бегона, ки rадру rиммати Ватан ва шавrи дидори ёронашро боз 

[ам афзунтар мекард, ба маrсад расида наметавонист". 

Њамин мазмун бо тобу xилои камтару бештар дар тамоми 

манбаъ[ои хаттию овозb ва хотираи насли xавони сол[ои баъди 

сиюми асри гузашта [амчунон талrин мегардид, ки оrибати кор, 

[атто, Аълохон Афса[зод барин му[аrrиrи навxeй ва борикбинро 
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низ гирифтори худ сохт, ки мавсуф дар рисолаи баарзиши 

"Камоли Хуxандb - устоди uазал" (Душанбе, 2005, нашриёти 

"Деваштич") гeё назарияи ботили гузаштагонро xамъбаст карда, ба 

таври хештан нуrтаи таммат мегузошта бошад, таъкид менамояд: 

"Fазали маш[ури uарибии Камол, ки аз ма[сули rалами сол[ои 

ахири [аёти вай аст, азоби рe[онb ва кулфат[ои xисмонии eро ба 

тарзи дилхарош ифода менамояд". 

Сабаби ба чунин uоя олуда шудани уламои со[а ва пайравии 

онон намудани аксарияти мардумро дар боло каме ифшо кардем. 

Боз як xи[ати басе назаррас ва асосноки ин xараёни номатлубро 

му[аrrиrи мeътабари эронb устод Эраxи Гулисурхb, ки дар Эрон 

девони нисбатан мукаммали Камоли Хуxандиро ба чоп 

расонидааст, дар пешгуфтори ин асари гаронмоя даrиrназарона ва 

бар[аr, бо о[анги гиламандона ишора намудааст: "…дар 

Машриrзамин кeшиш шудааст, то бузургонашонро uарибу 

дармондаву мазлум бидонанд ва шояд [ам ончунонашон 

биноманд, аз xумла, дар бораи Камоли Хуxандb бо истинод ба 

баъзе ашъораш сухан аз uарибиву дармондагии e сар кардаанд ва 

дар баъзе нукот, [атто, бар сина кeфта ва бар uарибиву 

мазлумияти e ашк рехтаанд, дар [оле, ки воrеият дар зиндагии 

Камол даrиrан xуз ин будааст. Хоxа Камоли Хуxандb на фаrат дар 

Хуxанду Чочу дигар ша[р[о маъруфу мавриди алоrаи мардум 

буда, балки бо он [ама ишrу алоrаву садоrат  дар гуфтор ба [ар 

куxо, ки рафта, rадр дида ва бар садр нишаста, аммо, 

мутаассифона, мебинем, ки ба яке- ду uазал аз e истинод 

мекунанд ва [унармандеро, ки сад[о муриди адабиву [азорон 

тариrатb дошта, чунон нишон меди[анд, ки дар Чин асир будаву 

дар uурбат ба сахтb xон медодааст" ("Девони Шайх Камоли 

Хуxандb", Те[рон, 1995). 

Дар андешаи мазбури устод Гулисурхb нуктае андак 

тасаллибахш аст, ки, хушбахтона, uарибтарошb хислати номатлуби 

нафаrат мо-тоxикон, балки кулли мардуми Машриrзамин будааст.  

Дар асл, ончунонки ишора[о шуданд, [аrиrати [оли Шайх 

Камол комилан баръакс аст ва тамоми тазкира[ои ба [аёту осори 

бузургвор дахлкарда гуво[b додаанд, ки ин шоиру орифи беназир 

дар [ар куxо, ки иrомат варзид, манзуру маrбул ва ба гунаи 

тоxикона гeем, [амеша рeи даст, нури дидаву тоxи сари хосу омм 
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будааст. Албатта, Камоли Хуxандb ба хештан сифат[ои "uариб, 

бекасу кeй, мискин ва uайра" раво медонист. Гап сари он аст, ки 

тахрибгарони сурату маънии ашъори Шайх ба забони орифона ё 

балад набуданд ва ё бо ягон сабаб аз [аrиrат чашм мепeшиданд.    

Вале ин xо таъкиди нуктаеро зарур мешуморам, ки аз 

му[аrrиrони тоxикистонии Шайх Камол бе[тару бештар аз [ама 

шодравон профессор Абдулманнони Насриддин ва устоди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон профессор Бадриддин Мақсудзода 

ба забони орифона даст пайдо карда буданд. Якумӣ дар як 

силсила маrола[о ва рисолаи олиxаноби "Се[ри мубин" 

ра[намои[ои арзандае ба xа[они тасаввуф, дарки забони 

дурфишони орифин ва дарёфти маъни[ои борики бузургони 

тариrат пешни[од карда буданд ва орзу доштанд, ки ма[з дар 

со[аи барои адабиётшиносии тоxикb дандоншикан асари 

му[имтарини умри хешро иншо хо[анд кард. Вале, маатаассуф, ки 

умр барои устод Абдулманнони Насриддин вафо накард ва 

адабиётшиносии мо дигарбора uариб бимонд. Равонашон шод бод, 

ки иршоди бузургвор баробари хотираи некашон поянда хо[ад 

буд! 

Бешак, [анeз дар замони зиндагии  Шайхи бузургвор бархе, 

ба фармоиши Абулмаонb, рамзошнои маънb набудани хештанро 

собит карда, ба умrи маънии навишта[ои ин паёмбари uазал 

дарнамерасидаанд ва аз ночорию нотавонb  даст ба тахрибкорb 

мезадаанд. Байт[ои заргарона ороставу перостаи Камоли 

воло[унар ба андозае нафису нозук буданд, ки, [атто, [арферо аз 

он[о беxо кардан (амсоли ба xои "тан" овардани "ман", ки [амагb 

як [арф иваз шуда!) дар хонаи зарнигори он бузургвор дар[ол ба 

сони дарбе[и гилb ба чашм мехeрд. Шояд аз бахти мост, ки ин 

заркори бузургноми хуxандb аз "гилкорb"-[ои бешумори 

тирасарони кишвари азизаш ого[ нест, вагарна аз харобкории 

"арзанхорон"-и меросбари хештан чb гуна метавонист, uами гарон 

зудояд?! Зеро андаке фориuболb ва камэътибории баъзе фозилони 

замони Шайхи шаккаргуфтор варо вомедошт, ки бад-ин сон 

нидои ошуфтагb баланд созад: 

Макун,хоxа, исло[и шеъри Камол, 

Rабул аз ту, аз банда фармудан аст. 

Ки пеши ман исло[и шеъре чунин, 
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Ба гил байти маъмур андудан аст.          

Кош, поси хотири [азрати бузургвор раванди 

вайронкори[оро бозмедошт ва ворисони имрeзину ояндаи Булбули 

хушил[они боѓистони адабиёти порсb- Шайх Камоли Хуxандb  

пешаи "гав[архорb" касб намуда, байти маъмури эшонро чун 

гав[ари чашм эњтиёт карда, [ар вожаи девони мурассаъи eро 

[атман бо зари сурх андуда ва сипас бо камоли ифтихор даъво 

мекарданд: туйb моро тeтиёи [ар ду дида! 

 

 

Зоҳидӣ НИЗОМИДДИН,  
д. и. филол., профессор, узви вобастаи  

 АМИ Тоҷикистон 
 

КАМОЛПАЖӮҲИ СОҲИБКАМОЛ 

Шайх Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ - он сухангустари 
номдор ва соҳиби килки шоҳвор барҳақ аз гӯяндагони 
зубдабаёни бӯстони сабзи адаб аст, ки бо фазли хулқу атвор ва 

сеҳри ашъори обдор гӯйи сабқат аз ҳамзамононаш рабуда ва 
дар сувайдои қалби ошиқони калом маъво гузида. Низ гӯянд ин 
шоиру орифи маъруфро бо Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ мукотиботе 
буда ва булбули Шероз табъи шаккархои ӯро сутуда. 

   Камол аз Хуҷанди арҷманд бархоста ва дар Табрези 
дуррез чеҳра дар ниқоби хок кашидааст ва аз ин ҷост, ки ӯро 

нуқтаи пайванди муштараки ду миллати тоҷику эронӣ медонем. 
   Дар бораи ин андалеби чамани гулфишони шеър 

донишмандону муҳаққиқони зиёде, аз ҷумла аллома Садриддин 
Айнӣ, Евгений Эдуардович Бертелс, Шарифҷон Ҳусейнзода, 

Аълохон Афсаҳзод, Эраҷи Гулисурхӣ, Азизи Давлатободӣ, 
Зариф Раҷабов, Холиқ Мирзозода, Саъдулло Асадуллоев, 
Абдулманнони Насруддин, Назира Қаҳҳорова, Абдуҷаббори 
Суруш ва дигарон дар Тоҷикистон, Эрон, Русия ва соири 

мамолики Шарқу Ғарб пажӯҳишу таҳқиқоти арзишманде анҷом 
додаанд, ки зикри ҳамаи онон аз ҳавсалаи ин муқаддима хориҷ 
аст. Муҳим он аст, ки муҳаққиқони мазкур пояи муҳками 
камолшиносиро ба вуҷуд оварданд ва роҳро барои насли нави 

камолшиносон ҳамвор карданд. Доктор Бадриддин Мақсудзода 
- устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз зумраи насли нави 
камолшиносони тоҷик ба шумор меоянд, ки ҳамзамон бо оғози 
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даврони Истиқлоли Тоҷикистон пой ба арсаи таҳқиқу таълиф 

ниҳоданд ва се даҳаи фаъолияти илмии хешро вақфи таҳқиқу 
баррасии аҳволу осори сухансарои Хуҷанд намуданд. Эшон то 
ҷое дар ҷодаи камолшиносӣ тавфиқ пайдо карданд, ки вақте дар 

маҳофили адабии Тоҷикистон сухан аз Камоли Хуҷандӣ 
меравад, ҳатман номи доктор Мақсудзода низ ба унвони 
камолпажӯҳи соҳибкамол дар он маҳфил садо медиҳад.  

Дар мавриди зикри хадамоти доктор Бадриддин 
Мақсудзода дар камолпажӯҳӣ бояд ёдовар шуд, ки яке аз 
аввалин таҳқиқоти ҷомеъ доир ба аҳвол ва осори Шайх Камоли 

Хуҷандӣ дар Тоҷикистон ба қалами ӯ тааллуқ дорад. Натиҷаҳои 
таҳқиқи мазкур соли 1994 дар шакли китобе таҳти унвони 
“Рӯзгор ва осори Камоли Хуҷандӣ” дар Душанбе ба нашр расид 
ва мавриди истиқболи аҳолии илму адаб қарор гирифт. Имтиёзи 

ин китоби арзишманд бар таҳқиқоти қаблии камолшиносӣ дар 
он буд, ки муаллиф дар баробари баррасии масоили муҳити 
зиндагӣ ва осор, мавзӯъ ва муҳтавои ғазалиёт, ҳунар ва нубуғи 
шоирии ин ғазалсарои маъруф ҳамчунин ҷаҳонбинии ирфонӣ, 

маслаки тасаввуфӣ ва муҳтавои ирфонии ашъори Камолро ба 
риштаи таҳқиқ кашидааст.  Лозим ба таъкид аст, ки дар 
адабпажӯҳии даврони шӯравӣ бино бар муқтазоёти идеолуҷии 
ҳоким бар ҷомеа таҳқиқи масоили марбут ба ирфону тасаввуф 

ва гароиши шуарову удабо ба равишҳое аз  сулуки ботинӣ таҳти 
таҳрим қарор гирифта буд ва муҳаққиқон дар ин маворид бо 
ишора ба куллиёти масъала иктифо карда, ба ҷузъиёту тафосили 
мавзӯъ намепардохтанд. Ба тафовут аз ин равиши иҷбории 

ғайриилмӣ, доктор Бадриддин Мақсудзода дар китоби 
фавқуззикр ва мақолоти мутааддиди худ талош кардааст, ки 
таъсири маслаки тасаввуфии Камолро ба  ашъори ӯ табйин 
кунад. Муҳаққиқи соҳибназар ҷанбаҳои ҳунарии ғазалиёти 

Камоли Хуҷандӣ, ба вижа истифодаи фаровони ҳамаи анвоъи 
таҷнисот дар ашъори  ӯро мавриди арзёбии илмӣ қарор дода, 
фузун бар ин, бо далоили муҳкаму фаровон илали 
мардумписанд будани ашъори ғазалсарои тавоноро ошкор 

кардааст. Дар таҳқиқоти доктор Мақсудзода ақидаи ғалати 
бархе аз муҳаққиқон доир ба моли Камоли Хуҷандӣ будани 
маснавии туркии "Латофатнома" бо овардани далоил ва 
бароҳини  қотеъ рад гардида ва ба ин баҳс нуқтаи таммат 
гузошта шудааст.  
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 Донишманди тоҷик дар тасҳеҳ, нашр ва муаррифии 

ашъори Камол ва низ матншиносии ашъори ӯ аз тариқи таҳия 
ва танзими девон ва мунтахаботи ашъори Камол бо 
пешгуфторҳои мабсут ва тавзеҳоту ҳавошии лозим ва нашри 
мукаррари онҳо дар Тоҷикистон (солҳои 1996, 2008, 2014) саҳми 
бориз дорад.  

Кори мондагори дигаре, ки ин муҳаққиқи фарзона дар соли 
2015 ба субут расонид, таҳияи матни қадимтарин нусхаи 
"Девон" - и Шайх Камол ва нашри он бо ҳуруфи сириллик дар 

Тоҷикистон буд. Аҳаммият ва арзиши нусхаи мазкур, ки дар 
Китобхонаи Остони Қудси Разавии Машҳад зери шумораи 4739 
нигаҳдорӣ мешавад, қабл аз ҳама дар он аст, ки он дар соли 
ахири ҳаёти шоир дар Табрез китобат шудааст, вале дар ҳеч 

кадом аз нашрҳои интиқодии девони шоир, ки дар солҳои 
гуногун дар Табрез, Маскав, Душанбе, Теҳрон ва Хуҷанд сурат 
гирифтанд,  истифода нашудааст. Девони Камол дар заминаи 
нусхаи мазкур бо муқаддимаи доктор Мақсудзода ва веростории 
шогирди эшон дуктур Муҳаммадкозим Муҳаммадии Боғмуллоӣ 
соли 1398 дар Теҳрон аз тариқи интишороти “Пайки фарҳангӣ” 

мунташир шуд ва бисёре аз пардаҳои ибҳомро аз осори Камол 
ба рӯи алоқамандони адаб боз намуд.  

   Ба ҷуз ин, донишманди пуркор ба чандин девони Камол, 
аз ҷумла ба матни интиқодии "Девон"-и Камол [ба кӯшиши 

Шарифҷон Ҳусейнзода ва Саъдулло Асадуллоев, дар ду ҷилд, 
Душанбе, интишороти "Ирфон", 1986-87], "Девон"- и Камол бо 
кӯшиши Эраҷи Гулисурхӣ [дар ду муҷаллад, Теҳрон, "Суруш", 
1374], "Девон"-и Камол, бо талоши Саидумрон Саидов ва 
Абдуҷаббори Суруш [Хуҷанд, 2011-2015] дар маҷаллаҳои "Садои 
Шарқ" (Душанбе), "Ошно" (Теҳрон) ва ҳафтаномаи "Адабиёт ва 
санъат" (Душанбе) нақдҳои ҷолиб ва пурмуҳтаво навишта ва 
бад-ин васила дар тасҳеҳ ва матншиносии ашъори Шайх Камол 

нақши муассир гузоштааст. 
  Имсол бо ибтикори адабпарваронаи Пешвои миллати 

тоҷик, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ва бо таъйиди Созмони омӯзишӣ, илмӣ ва фарҳангии 
Созмони Милали Муттаҳид – ЮНЕСКО дар Тоҷикистон 700 –
солагии Камоли Хуҷандӣ ба таври густарда таҷлил мегардад. 

Ҷиҳати таҷлили шоистаи ин ҷашни шеъру адаб барномаи 
муфассале омода шудааст, ки он фарогири таҳқиқоти ҷадид 
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доир ба паҳлуҳои гуногуни зиндагӣ ва осори Шайх Камол, 

таҳияи матни илмиву интиқодии девони шоир бар асоси беш аз 
шаст нусхаи муътабари девони ӯ, нашри “Донишномаи Камоли 
Хуҷандӣ”, таҳия ва нашри китобҳои “Камол дар оинаи 

тазкираҳо” , “Камол дар оинаи пажӯҳиш”, “Фарҳанги 
таркиботи шоиронаи Камоли Хуҷандӣ”, “Шарҳи ғазалиёти 
Хоҷа Камоли Хуҷандӣ”, тарҷума ва нашри гузидаи ғазалиёти 
Шайх Камол ба забонҳои русӣ, олмонӣ, инглисӣ ва  баргузории 

чандин ҳамоиши илмии миллӣ ва байналмилалӣ доир ба 
Камоли Хуҷандӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар адаби форсу тоҷик мебошад. 

 Доктор Бадриддин Мақсудзода дар амалӣ шудани 
барномаи фавқуззикри илмӣ, ба вижа дар таҳияи матни 

интиқодии "Девон"–и Камоли Хуҷандӣ бо “Маркази илмии 
Камоли Хуҷандӣ”, ки чанд сол пеш дар зодбуми шоир бо 
ҳадафи тавсеаи камолшиносӣ таъсис ёфта ва алъон дар иҷрои  
ағлаби пружаҳои илмии камолшиносӣ дар Тоҷикистон саҳим 

аст, ҳамкории фаъол дорад. Фузун бар ин, бо ҳиммати доктор 
Мақсудзода маҷмӯаи мақолоти ишон таҳти унвони 
"Камолнома" ба муносибати 700 - умин солгарди таваллуди ин 
шоири маъруф аз тариқи интишороти  Академияи миллии 
улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон мунташир хоҳад шуд.  

Боиси масаррат ва шукргузорист, ки Муассисаи фарҳангии 
ЭКО  дар соли ҷашни фархундаи Шайх Камол тасмим ба нашри 
китоби  доктор Бадриддин Мақсудзода таҳти унвони "Рӯзгор ва 

осори Камоли Хуҷандӣ" гирифтааст. Бидуни тардид, ин тасмим 
ҳамсӯ бо рисолати Муассисаи фарҳангии ЭКО дар таъмини 
ваҳдати фарҳангии кишварҳои узви ЭКО ва тарғиби арзишҳои 
умумибашарии адабу фарҳанги онҳо аст, зеро ашъори ноб ва 

дилписанди шайх Камол мазҳари ин арзишҳои мондагор ба 
шумор меояд. Умедворам чопи китоби муҳаққиқи маъруфи 
тоҷик доир ба зиндагӣ ва ашъори Камоли Хуҷандӣ ба унвони 
армуғони арзишманд дар соли ҷашни 700 солагии шоир табъи 

ошиқони ашъори ӯро болида месозад, зеро: 
 Гар биҷӯянд ба сад қарн, наёбанд ,Камол, 
Булбуле чун ту хушилҳон ба чаманҳои Хуҷанд. 
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ИСОМИДДИНОВ Фарҳод,  

номзади илмҳои филологӣ,  
   дотсенти Донишгоҳи давлатии Фарғона 

ТОҶИБОЕВ  Шарифҷон, 
номзади илмҳои филологӣ,  

   дотсенти Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 
 

ҶИЛВАИ ҚИССАҲОИ ҒИНОӢ ДАР ШЕЪРИ КАМОЛ 

 Аз баррасиву бозхонии ашъори  Шайх Камоли Хуҷандӣ 
маълум гашт, ки шоир дар батни ғазалҳои хеш мазмуни  
достону қиссаҳои зиёдеро гунҷонда, ба ин васила  майдони 
маъниороиву мазмунсозиро дар ашъори хеш тавсеа бахшидааст. 
Қайд кардан бамаврид аст, замони зиндагии суханвар  дар 
адабиёти форсу тоҷик авҷи достонҳои ишқӣ буд ва аксар 

суханварони ин аҳд, мисли Хоҷуи Кирмонӣ(“Ҳумой ва 
Ҳумоюн”, “Гул ва Наврӯз”),Ҷалои Табиб (”Гул ва Наврӯз”), 
Ассори Табрезӣ(“Меҳр ва Муштарӣ”), Салмони 
Соваҷӣ(“Ҷамшед ва Хуршед”), Орифи 

Ардабилӣ(“Фарҳоднома”) саргарми сурудани достонҳои ишқӣ 
буданд.Аммо Шайх Камол ҳарчанд ягон достони ишқӣ 
наофарида бошад ҳам, дар ғазалиёташ ба достонҳои ғиноии 
«Юсуф ва Зулайхо», «Лайлӣ ва Маҷнун», «Фарҳод ва Ширин» 

ва боз чанд ҳикоёту ривоёти дигар, ки то замони шоир хеле 
байни дӯстдорони каломи бадеъ маҳбубияту маъруфият 
доштанд, ишораҳое кардааст.Бояд гуфт, ки Шайх Камол 
қиссаву достонҳои маъруфро ҳамчун санъатҳои талмеҳ, иҳом, 

истиора, маҷоз, ташбеҳ  ва муболиға дар ашъораш фаровон 
истифода кардааст, ки дар ин навишта танҳо се достони маъруф, 
ки дар ашъори шоир басомади зиёди истифода доранд, мавриди 
таҳлил қарор медиҳем.  

«Юсуф ва Зулайхо»  яке аз достонҳои машҳури ишқии 

адабиёти форс-тоҷик ба ҳисоб рафта, дар адабиёти форс-тоҷики 
асри 10 ба ин қисса Абулмуайяди Балхӣ, Бахтиёрӣ, Амъақи 
Бухороӣ муроҷиат кардаанд. Ба Фирдавсӣ ин гуна асарро 
нисбат додаанд, вале исбот шудааст, ки он моли Амонӣ ном 

шоирест. Баъди асри 11 дар ин мавзӯъ маснавиҳои Масъуди 
Ҳиравӣ, Масъуди Деҳлавӣ, Озарии Тусӣ ба вуҷуд омад(7). Яъне, 
то замони Камоли Хуҷандӣ ин қисса дар адабиёти мо шӯҳрат 
ёфта буд.Гузашта аз ин  дар сураи 12-уми “Қуръон”, ки Юсуф 
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ном дорад ин қисса нақл шуда,  “аҳсан-ул қисса”(беҳтарин 

қисса) номида шудааст.Дар ашъори Камоли Хуҷандӣ ба вофир 
аз ин қисса ёд шудааст. Мусаллам аст, ки батни ғазал  нақл 
кардани тамоми ин қисса ғайриимкон аст.Шоир лаҳзаҳои 

беҳтарину муассири ин достонро барои баёни матлабҳояш 
истифода кардааст.Чунончӣ: 

Юсуфи сонӣ туиву пири Канъон манам, 

Дар фироқи худ масӯзон, Юсуфи сонӣ, маро (1,36). 
Дар зоҳир гӯё сухан аз  ҳазрати Юсуф меравад, лекин 

лафзи «сонӣ» ин маъниро аз тафаккур бардошта, дар лафзи 

Юсуф қаҳрамони ғиноии шоир падид меояд ва дар лафзи пири 
Канъон, худи шоир қарор мегирад. Пас, дар лафзи Юсуф ва 
пири Канъон  чанд санъати каломи бадеъ муҷассам гардида, ки 
яке маҷоз, дигаре ташбеҳ ва саввумӣ талмеҳ аст.   

Бӯи ту расонданд зи Юсуф ба Зулайхо, 

Ин наъразанон омаду он ҷомадарон рафт(1,74). 
 Дар ин мавқеъ лафзи Юсуф ва Зулайхо хотирро ба ҳамон 

ҳикояте барад, ки Зулайхо аз пардаи исмат бурун рафта, 
Юсуфро ба кохи хеш хонда буд, то ба коми дил расад. Чун  
Юсуф аз мақсуди нопоки  ӯ воқиф гашт, нахост домани покаш 
олудаи гуноҳ шавад ва  имдодталабон  гурезон шуд. Зулайхо аз 
паси ӯ наъразанон дарафтод ва пероҳани Юсуфро аз қафо 
даронд. Байт талмеҳи зебоест ба ин лаҳзаи достон. Воқеъан, 

«адибон аз талмеҳ ба хотири гунҷонидани маънии бисёр дар 
лафзи андак, яъне ба хотири барҷастагӣ ва расоии маънӣ 
истифода кардаанд. Ишора ба ҳодисаҳо ва шахсиятҳои маълуму 

машҳур шоирон ва нависандагонро аз тафсиру тафсил ва такрор 
бозмедорад”(2,127). 

Ба меҳри Юсуф аз ҷон қатъ кун,  қатъ, 

Ба теғе даст бибридан чӣ кор аст?(1,86). 

  Дар байти боло ҳам Камол аз санъати талмеҳ моҳирона 

истифода намуда, ҳикояти дастбурии занҳои Мисриро нишон 
додааст. Ишора шудааст, ки Зулайхо донист, ки занҳои 
ашрофзодагони Миср ӯро ғайбату маломат кардаанд, ҳиллаеро 
пеш гирифт. Рӯзе дар боғи ҷаннатосои худ зиёфати хосе ороста, 

тамоми занҳои бонуфузи Мисрро меҳмон кард. Дар авҷи 
меҳмондорӣ, канизони худро фармуд, ки Юсуфро ба боғ таклиф 
намоянд. Дар ин ҳангом Зулайхо ба дасти ҳама занҳои мисрӣ 
яктоӣ корд ва турунҷ дода, аз онҳо хоҳиш намуд, ки турунҷро 



143 

 

тоза кунанд. Занҳо ҳангоми себҳоро аз пӯсташ тоза кардан ба 

боғ Юсуфро равон кард. Занҳои Мисрӣ, ки машғули турунҷ пок 
кардан буданд, аз ҷамоли Юсуф ақлу ҳуши худро гум карда ба 
ҷойи турунҷро буридан дастҳои худро бурида,  хуншор карда 

буданд. Зулайхо ин ҳолати онҳоро дида забон ба маломат 
кушод ва гуфт: «Ана, дидед аз як дидани Юсуф ақлу ҳушатонро 
гум намуда дастҳои худро хуншор кардед, »- тамоми рӯзу шаб 
ӯро дида, чӣ хел худро дорам, гӯен худро аз маломат кардани 

занҳо халос карданӣ шуд. Шоир ба ҳамин воқеъа дар абёти 
зерин низ ишора кардааст: 

Мо рӯи ту дидему зи ҷон меҳр буридем, 
Наззорагии Юсуф агар даст бурида(1,509).  

Ба меҳри Юсуф аз ҷон қатъ кун,  қатъ, 

Ба теғе даст бибридан чӣ кор аст?(1, 86) 

Дуздида ҳусни Юсуф диданду каф буриданд, 
З-ин шева дасти дуздон доим бурида бошад(1,192). 

Дар ин байт Камоли Хуҷанди ба ҳамон ҳикояте, ки 
фарзандони пайғамбар Яъқуб  ба Миср барои ғалла рафта, 
хабари зинда будани Юсуфро овардаанд, ишора дорад. 

Нури чашме бари соҳибназаре меояд, 

Пеши Яъқуб зи Юсуф хабаре меояд(1,301). 

Шоир дар байти поёнӣ  ҳамон ҳикоятро, ки бародарони 

Юсуф ӯро баъди азобу шиканҷаҳои зиёд ба корвониёне,  ки сӯи 
Миср равон буданду фурӯхтанд ишора кардааст. Баъд аз он дар 
фироқи фарзанд аз гиряҳои зиёде аз дидаи Яъқуб нур  рафта кӯр 
шудааст,таъкид дорад.  

Нурам аз дида бирафтасту чу Юсуф биравад, 

Лоҷарам дидаи Яъқуб бимонад бенур(1,331)  

Дар ин байт Юсуф маънои  маҷозӣ кашф намуда, ба маънои 

маъшуқа омадааст. Шоир таъкид дорад, ки барои дидани  
ҷамоли ёр сабру бардошт ва  матонат лозим аст.  

Ба васли сӯҳбати Юсуф, азизи ман, маштоб, 

Ҷамоли ёр набинӣ,  магар ба сабри ҷамил(1, 370). 

Шоир таъкид дорад,  ки агар ту ошиқи ҳақиқӣ ҳастиву 
орзуи дидани ҷамоли Худоро дорӣ, дар лаби дарёи Нил нишину 

мисли он ки Яъқуб аз фироқи Юсуф ду чашмаш аз селоби гиря 
мисли дарёи Нил равон шуда буд, ашкони ту ҳам равон шавад, 
шояд он вақт муроди ту ҳосил гардад. 
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Нили Миср аст ду чашми ману ту Юсуфи Миср, 

Баҳри наззора, Худоро, бинишин бар лаби Нил(1, 372 ). 

Шоир дар байти зерин таъкид карданӣ аст, ки Яъқуб аз 
бетоқатӣ ва аз ҷудоӣ аз ҷигарбанди худ Юсуф кӯр гашта буд. Ӯ 
ба худ хитоб карда истодааст, эй Камол агар ба мақсади худ 

расиданӣ бошӣ, сабри ҷамил пеша кун, то ба муроди дили худ 
бирасӣ. 

Мекунад бе ту шикебоии Яъқуб, Камол, 

Ки ҷамилӣ туву сабр аз ту бувад сабри ҷамил(1, 372). 

Вақте ки Юсуфро ба бозори ғуломфурӯшии Миср мебароранд, 
мисриён дар атрофи ӯ ҷамъ шуда, ҳама   моту мабҳути ҳусни ӯву 
харидораш буданд. Дар миёни харидорони Юсуф пиразани 
ресмонфурӯше буд, ки мехост Юсуфро ба даст орад.Аммо 

сарвати зиёде надошт, ки Юсуфро соҳибӣ кунад.Ин лаҳзаи 
достон ва ҳиммату муҳаббати пиразанро Камол дар ин байт 
тасвир намудааст: 

Бишнав, ки бо Юсуф чӣ гуфт он пиразан гирякунон, 

Гар бар дирам қодир наям, боре харидори туам(1, 433) . 
Дар байти дигар шоир  ба ағёр гуфта истодааст, ки гулҳоро 

ба ту додам ва худ сӯҳбати Юсуфро ихтиёр кардам. Яъне сад 
пероҳан ва гулҳо ба туву  ба ман сӯҳбати Юсуф кифоя аст:  

Гул турову ӯ маро ёри азиз, 

Сӯҳбати Юсуф беҳ аз сад пераҳан(1, 462).  

Дар байти поёнӣ шоир таъкид дорад, ки агар Юсуф аз 

ҳусни Парвардигор  огоҳ мебуд, ҳеҷ гоҳ аз чоҳ берун намеомад.  

Агар зи ҳусни рухат ёфтӣ нишон Юсуф, 

Зи шарми рӯи ту берун наомадӣ аз чоҳ(1, 508). 

Шоир таъкид карданӣ, ҳарчанде Юсуф дар ҳусн яктои 
замон буд, агар аз ҳусни ту огоҳӣ дошт, саногӯи ҳусни ту мебуд 
ва худро Юсуфи сонӣ меҳисобид. 

Туро чӣ гуна тавон гуфт Юсуфи сонӣ, 

Санои ҳусни ту ӯ гуфт, ӯ бувад сонӣ(1, 529). 

Шоир таъкид дорад, ки агарчанде ҳикояти Юсуфи Мисрӣ 
яке аз беҳтарин ва зеботарин қиссаҳо маҳсуб меёбад, лекин касе 
ин қиссаро мисли  Пири Канъон бо сӯзу гудоз хонда 
наметавонад.  

Ҳадиси Юсуфи Мисрӣ, ки аҳсанулқасас аст, 

Касе ба сӯз нахонад чу пири Канъонӣ(1,529). 
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 Шоир таъкид дорад, ки Юсуфро бо нозукбаданӣ ва нозуктабъӣ 

айб карда наметавонем, бинобар он  пероҳан, ки дарид набояд 
ӯро пӯшид  

Пероҳан гар танат озурд, чӣ пӯшӣ онро? 

Айби Юсуф натавон кард ба нозукбаданӣ(1, 545). 

Чунон ки аз ин абёти таҳлилшуда маълум мешавад, Шайх 
Камол лаҳзаҳои гуногуни достонро барои талқини андешаву 

матлабҳои бадеии хеш  устодона истифода намудааст. Дар 
ашъори Камол исми Юсуф 19 маротиба истифода гардида,  
ҳатто дар ғазали “Туро чӣ гуна тавон гуфт Юсуфи сонӣ» то се 
маротиба аз Юсуф ёд шудааст.Дар муқобили исми Юсуф 
суханвар се бор аз Зулайхо ёд менамояд, ки дутои он бо 
ҳамроҳии Юсуф омадааст.   

Дигар аз достонҳои ишқие, ки Камол аз он дар ашъораш 
ёд менамояд достони «Хусрав ва Ширин» аст. Аз ин достон 
Камол бештар ба корномаи Фарҳод ва  ишқи Ширин таваҷҷӯҳ 
дошта, дар тамоми ашъораш ҳамагӣ чор маротиба аз Хусрав ёд 

менамояд, ки аз инҳо ду тоаш ҳамроҳ бо исми Фарҳод ёд 
гардида.Чунончӣ: 

Лаъли Ширин ба коми Хусрав шуд, 

Кӯҳ беҳуда меканад Фарҳод(1,599). 

 Исми Фарҳод дар ашъори Камол басомади зиёд дошта, тибқи 
омори мо  27 маротиба ёд шудааст, ки чанде аз онҳоро мавриди 
таҳлил қарор медиҳем.. 

 Бӯсе ба ширинкорӣ ар кардам тарош аз ту, чӣ шуд? 

Айбе  набошад сӯи худ теша задан Фарҳодро(1,46). 

Дар байти боло Камол гуфтанист, ки  Фарҳод ба умеде, бо 

роҳи теша задан  аз кӯҳи Бесутун сӯи Ширин ҷӯи обро равон 
кунаду  шояд аз лабони ширини ёр бӯсае ситонад омадааст. Дар 
байти аввал ширинкорӣ маънои духӯра дошта санъати иҳом аст, 
яъне маънои аввалии он  ҳазлу шӯхӣ ва маънои дигари он шахси 

санъаткор дар пешаи худ. Теша задани Фарҳод бошад санъати 
талмеҳ аст. Аммо «ба сӯи худ теша задан», маънои ҳирс ва 
тамаъ кардан; ба манфиати худ кор карданро дорад(4, 361). 

Ишқи шириндаҳанон саҳл магир, 

Кори Фарҳод на осон корест!(1,71). 

Дар байти болоӣ ҳам мақсад аз кор фармудани калимаи 
шириндаҳанон Ширин аст. Шоир таъкид дорад, ки ба Фарҳод 
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осон надоред. Роҳе, ки Фарҳод барои ба мақсад расидан пеш 
гирифтааст, кори осон нест. 

Бар оҳи Камол ар дили ту сӯхт, аҷаб нест, 

Дар санг кунад нолаи Фарҳод сироят(1,116). 

Шоир хитоб мекунад, ки  ту аз дарду алам ва фироқу 

ҷудоиҳои Камол аз ёру диёр, бохабар шуда дилат ба Камол 
месӯзад, лек ин сӯзиши дили шумо ба ҳоли Камол аст. Аз нолаву 
оҳу фиғонҳои  Фарҳод дили санг ҳам об мешавад. 

Аз лаби Ширин тароши бӯс кардӣ Кӯҳкан, 

Гар тавонистӣ дили бераҳми ӯ аз хора сохт(1,140) 

Дар  намунаи боло Кӯҳкан ишора ба Фарҳод аст. Фарҳод 

барои аз лаби ширини Ширин бӯса гирифтан тайёр буд, ки дили 
Ширинро аз санги хора созад. Шоир тавассути байти мазкур аз 
бераҳмии маъшуқа шикоят дорад. 

Ҳар чӣ хӯрд он нӯшлаб, хуни дили Фарҳод буд, 

Ҳавзи Ширин чу чашми хунфишон фаввора сохт(1,140). 

Дар  ин ҷо калимаи нӯшлаб ишора ба Ширин буда, таъкид 
рафтааст, чизи хӯрдаи нӯшлабро об неву хуни дили Фарҳод 
ташкил додааст. Он обе, ки фаввора гашт, ашки чашмонии 
Фарҳод буд. 

Хусрав мудом бар лаби Ширин ниҳода лаб, 

Хуни ҷигар зи дидаи Фарҳод меравад(1,187). 
Аз мазмуни достони «Хусрав ва Ширин» маълум, ки 

Хусрав ба муроди дили худ расида аз  висоли Ширин баҳраманд 
буд. Лекин Фарҳод дар орзуи расидан ба висоли Ширин  
ҳамеша хуни ҷигар мехӯрд ва аз дидаҳои ӯ ба ҷои ашк хуни 

ҷигари ӯ равон буд, ки ин ҷо санъатҳои тазоду муболиғаву 
талмеҳ ба ҳам омадаанд. 

Ояд он рӯз, ки хоҳад лаби Ширин, эй дил, 

Узри он доғ, ки бар синаи Фарҳод ниҳод( 1,189). 

Дар байти боло шоир таъкид дорад, рӯзе мерасад, ки 
Ширин аз он доғу фироқе, ки ба дили Фарҳод ниҳода буд, 
пушаймон мешавад. 

Манъам макунед аз лаби Ширин, ки дар охир, 

Гаштанд пушаймон ҳама аз куштани Фарҳод( 1,195). 
Шоир таъкид дорад, ки маро аз орзу кардани лаби Ширин 

манъ макунед, чунки ҳама баъд аз кушта шудани Фарҳод 
пушаймон шуданд, ки Фарҳод ба мурод нарасида рафт. 
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Фарҳод ба ҷуз санг намесуфту ман имрӯз, 

Дур суфтаам аз ишқ , бубин санъати устод(1,195). 

Дар байти боло шоир  бо ифтихор аз ҳунари волои 

суханварии хеш ёд намуда таъкид менамояд, ки агар Фарҳод 
санг  месуфту ҳунари хешро дар ин кор ба намоиш мегузошт, 
ман аз сухан дурр месозам. 

Мабодам бе  лабат ҷон з-он ки хуш нест, 
Ки Хусрав бошаду Ширин набошад(1, 215). 

Дар байти боло таъкид рафтааст, ки ҷон дар тани Хусрав 
ҳамон вақт хуш мешавад, ки лаби Ширин бошад. Агар Ширин 

набошад, будани Хусрав ҳам хуб нест. 

Ҳар тир, ки гум гашт ба нахчир зи Ширин, 

Ҷуз дар ҷигари хастаи Фарҳод наёбанд(1, 215). 
Дар байти боло шоир таъкид дорад, ки агар Ширин дар 

шикоргоҳ сӯи нахчир тир парронда тирҳояшро гум карда 
бошаду он тирҳоро ҷӯё шавад, онҳоро аз ҷигари хаста шудаи 
Фарҳод ёфта метавонад. 

Фарҳод нақши ёри худ ар мезадӣ ба санг, 

Нақши рухи ту дида бар оби равон кашад(1,218). 

Дар байти болоӣ шоир таъкид дорад, ки Фарҳод акси ёри 

худ-яъне Ширинро агар дар санг нақш баста бошад, нақши туро 
чашми ман бар оби равон мекашад, ки ин ниҳояти гирифторӣ ба 
ишқ ва ғами зиёд дар ишқи ёр аст. 

Чун дар сухан шуд он лаби ширин шакарфишон, 

Дар гӯшҳо ҳикояти Ширин фасона шуд(1, 244). 

Шоир таъкид дорад, ки аз сабаби он ки қиссаи  Ширин 
бисёр таъсирбахшу дилкаш аст, бинобарон хеле машҳур 
гаштааст. Албатта ишора ба достони «Фарҳоду Ширин» аст. 

Камол ин дардро з-он лаб давое мумкин аст, аммо, 

Куҷо Ширини беғамро ғами Фарҳод медорад?( 1,271). 

Шоир таъкид дорад, ки дарди дили Фарҳодро ҳис кунад, 
ҳам ин дарди Фарҳодро фаромӯш карда метавонал, лекин худи 
Фарҳод аз ин дард раҳоӣ надорад ва аз ин дарди Фарҳод 
Ширинро парвое нест. 

Ақли Фарҳод бирафт аз лаби Ширин в-ар не, 

Ҳеҷ кас ҷӯ ба лаби чашмаи ҳайвон наканад( 1, 275). 
Камол таъкид дорад, ки дар орзуи расидан ба коми 

Ширин Фарҳод аз ақл бегона шуд, вагарна ӯ ҷӯи обро аз назди 
чашмаи ҳайвон намеканд. 
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Барнаёмад ба ҳавои дили шӯридаи хеш, 

З-он ки Фарҳод аз марди ҳаваси Ширин буд( 1,295). 

Дар байти боло таъкид рафтааст, ки Фарҳод аз мақсади 
худ, ки ба васли Ширин расидан буд, гузашт карда натавонист, 
ҷунки дар орзуи  ба коми Ширин расидан  сахт азм карда буд. 

Хаёлат чу бар оби чашмам нишинад, 

Бигӯянд: Биншаст Ширин ба Гулгун(1,464). 

Яъне,  вақте туро ба хотир меоварам, аз ҳаҷри ту ду дида гирён, 
оби чашмам резону равон мегардад. Мисли он ки Ширин бо 
аспи худ, ки Гулгун ном дошт, мерафта бошад ва ман дар  оби 
чашмони хеш ҳамин акси рафтани Ширинро бо Гулгун 
мебинам. Оби чашм шаффоф аст ва дар он акси маъшуқро ба 
тасвир овардани шоир маҳорати суханварист. Ошиқон ҳамеша 
муштоқи ҷамоли ёранд ва акси ӯро дар ҳама чиз ва аз ҳама чиз 

ҷӯё мешаванд. Омадани хаёлат ба хотири ман чӣ зебову 
гуворост, мисли он ки савории Ширин ба Гулгун, ту Ширини 
манӣ ва хаёли ту савори оби чашмон ман аст.  

Ба Гулгун гар ҳавас дорӣ, ки биншинӣ ба Ширинӣ, 
Ду чашмам  шуд ба хун гулгун, биё, бар чашми ман 
                                                                     биншин! (1,465). 

Зиҳӣ Фарҳоду ширинкории ӯ, 
Ки дунё карду дин дар кори Ширии(1,467). 

          Шоир таъкид дорад, ки офарин ба Фарҳод, ки корҳои хуб 

кард. Корҳои дунёро карду ҳам корҳои динӣ. Яъне барои ба 
коми Ширин расидан шарту шароити диниро ба ҷой овард. 

Беҳ аз Фарҳод марди  бори ғам нест,  

Ки бори ошиқӣ борест сангин(1,467). 

Таъкид рафтааст, ки ягон мард мисли Фарҳод бори ғамро 
мардона бардошта наметавонад.  

Ба талаб ёфт нишони лаби Ширин Фарҳод, 

Раҳ сӯи лаъл набурданд ба ҷуз кӯҳканон(1,474). 

Таъкид рафтааст, ки Фарҳод мувофиқи талаби худ 
нишонии Ширинро ёфта тавонист. Ин коре, ки Фарҳод анҷом 
дод,  фақат кӯҳканони ҳақиқӣ иҷро карда метавонанду халос. 

На ҷӯест он равон дар қасри Ширин, 

Ки гиряд санг бар Фарҳоди мискин( 1,474). 

Дар байти боло таъкид рафтааст, ки он оби ҷӯе, ки аз 
назди қасри Ширин ҷорӣ аст, на он об аст, балки оби чашми 
Фарҳод равон аст. 
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Ширини замони ту, мани дилшуда Фарҳод, 

К-аз дида равон сохтам сӯи ту ҷӯе(1,553). 

Дар байти боло Камол боз таъкид дорад, ки он ҷӯе, ки аз 

назди қасри Ширин ҷорӣ аст, ин ҳамон обест, ки  аз чашмони 
Фарҳод дар фироқи Ширин рехта буд.  
Достони «Лайлӣ ва Маҷнун» дигар аз қиссаҳои ишқист, ки дар 

ашъори Камол ба хотири талқини мазуму маънӣ ба он ишораҳо 
рафтааст. 

Хуне, ки ба ҷӯ меравад аз дидаи Маҷнун, 

Селест, ки роҳи гузараш бар дари Лайлист(1, 97). 

          Шоир ишора дорад, ки ғаму андӯҳи зиёде, ки Маҷнун дар 
фироқи Лайлӣ кашидааст, ба хун табдил ёфта, ба ҷӯе мубаддал 
гаштааст. Ҳамон ҷӯе, ки ҳоло аз назди дари Лайлӣ ҷорӣ аст ин 
хунҳое, ки аз дидаи Маҷнун дар ғами Лайлӣ рехта буд равон аст 

ва аз дари Лайлӣ мегузарад.    

Ман донаму  дил шаби қадри васл, ки Маҷнун, 

Донист шаби қадр шаберо,  ки ба Лайлист(1,108). 

          Дар байти болоӣ шоир таъкид дорад, ки ман медонам ва 
дили ман медонад,  Шаби Қадр гуфта ҳамон шаберо медонам, 
ки Маҷнун бо Лайлӣ вохӯрда буд. 

Дар фироқи рӯи Лайлӣ бар сари болини ноз, 

Кас куҷо дидаст Маҷнунро, ки лайле хуфтааст!?(1,112).   

          Дар байти болоӣ таъкид рафтааст, ки дар орзуи дидани 
Лайлӣ, ягон шаб Маҷнун нахуфтаасст. Лайлӣ  дар мисраи якум 
ба маънои  номи қаҳрамони асар ва дар мисраи дуюм ба маънои  
шаб омадааст. 

Гар дилат бишкаст дилбар, мастӣ афзун кун, Камол, 

К-аз шикасти ҷоми Маҷнун қасди Лайло дигар 
аст(1,138). 

           Дар байти болоӣ шоир таъкид дорад, ки эй Камол, агар 
дилат ғамгин шавад, ту зиёдтар илмомӯзӣ кун, маърифати худро 
баланд бардор. Дар мисраи дуюм мақсад аз шикасти ҷоми 

Маҷнун дар раҳи ишқ вайрон шудани кайфияти Маҷнун, боз 
ҳам нисбати Лайлӣ баланд шудани иштиёқи Маҷнун дар назар 
дошта шудааст. 

Гуфтӣ: Чӣ диҳӣ дил ба сари зулфи сиёҳе? 

Маҷнун чӣ кунад, к-ин кашиш аз ҷониби Лайлост(1,146) 

            Маълум, ки зулфи сиёҳ ба маънои торикӣ, ё худ сирру 
асрор омадааст. Шоир таъкид дорад, ки ба сари зулфи сиёҳ дил 



150 

 

додан чӣ маънӣ дорад? Маҷнун чӣ кор ҳам карда метавонист, 

охир ин кашиши муҳаббати Лайлӣ аз қазову қадари ӯст. Дар 
мисраи дуюм «Лайлост» дар ду маънӣ омадааст. Маънои 
аввалаш ёр-Лайлӣ бошад, дар маънии дуюм ба маънои қазову 

қадар.  

Чӣ эътибор ба аҳди ту ҳусни Лайлиро, 

Ки зери ҳар хами мӯят ҳазор Маҷнун аст? (1,164). 

 Байти болоӣ маънои ирфонӣ-маҷозӣ дорад. Аз 
мисраъҳои болоӣ маълум шуд, ки шоир ҳусни илоҳиро 
садчандон аз ҳусни Лайлӣ боло гузошта, таъкид дорад, ки зери 

ҳар хами мӯят, яъне зери ҳар як сирру асрори ту ҳазорҳо 
Маҷнун ошиқӣ доранд. Дар ин байт калимаҳои Лайлӣ ва 
Маҷнун рамзӣ истифода шудааст. 

Маҷнун чӣ кунад, к-ин кашиш аз ҷониби Лайлист, 
Гар майл намедид, дил аз даст намедод(1,195). 

Дар байти болоӣ таъкид рафтааст, ки ишқе, ки Маҷнун 
нисбати Лайлӣ дорад,  ин кашиш ва ин ҷозиба аз ҷониби 
тақдири ӯст. Дар маънои наздикаш, ки дар мисраи дуюм 
омадааст, таъкид дорад, ки агар Лайлӣ ба ӯ майле намедошт 

дили худро Маҷнун  аз даст намедод. 

Баргир банду занҷир аз дасту пои Маҷнун, 

К-ӯро ба ҳеҷ панде оқил наметавон кард(1, 222). 

Маълум аст, ки девона, яъне ҷиннишудагонро одатан 
занҷирбанд мекунанд. Шоир таъкид карда истодааст, ки 
занҷирро аз дасту пои Маҷнун бигиред. Чунки ин занҷиру банд, 

пеши роҳи ишқи ӯро нисбати Лайлӣ банд карда наметавонад  ва 
бо панду насиҳат ҳам дигар карда наметавонед. 

Гар аз он ҳусн нависӣ сухани ишқ,  Камол, 

Дафтари шеъри туро Лайливу Маҷнун хонанд(1, 265). 

Камол дар дар байти болоӣ дар маънии ирфонӣ ҳусну 
ҷамоли маъшуқаи худро баён карда истода,  дар байти мақтаи 

ғазали худ таъкид кардааст, ки агар Камол дар васфи маъшуқаи 
худ навишта ишқи ӯро баён созад, он вақт дафтари шеърҳои ӯро 
Лайлӣ ва Маҷнун ҳам мехонанд. 

Аз лаби Лайливу Маҷнун нуктае доред гӯш, 

В-аз забони булбулу гул моҷарое бишнавед(1,269). 

Дар байти болоӣ таъкид рафтааст, шоир гуфтанист, ки 
агар дар  
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васфи Лайливу Маҷнун ҳикояте кунаму шумо онро гӯш 

кунед,гӯиё, ки ман неву булбулу гул ба шумо ҳикоят карда 
бошад, чунки ин ҳикоят ниҳоят ҷозибадору пуроҳанг аст. 

Май чу Лайлӣ гар шавад дар шаҳри мо душворёб, 

Мо чу Маҷнун ҷустуҷӯяш ҳай ба ҳай хоҳем кард(1, 285). 
Дар байти боло шоир таъкид дорад, ки агар май ба 

маънои аслиаш, ки дар мамолики ислом мамнӯъ аст ва онро 
дарёфт кардан мушкил аст. 
Май, ки камёфт аст, мисли  Лайлӣ ҳам кам ёфт мешавад. Мо 
барои ёфтани он май мисли он ки Маҷнун дар дашту биёбон 
шаҳр ба шаҳр Лайлиро меҷуст, ҷустуҷӯ хоҳем кард. 

Ба сари турбати Маҷнун чу бисӯзед абир, 
Шакару уд зи холи лаби Лайло талабед(1, 302).  

Таъкид рафтааст, ки ба сари хоки Маҷнун чун абри 
баҳорон ашк бирезед, то аз ашкҳои рехтаи шумо шакар ҳосил 
шавад, ки мисли лаби Лайлӣ ширин бошад. То аз он холе, ки 

лаби Лайлӣ дошту мисли уд хушбӯ буд бӯи хуш ҳосил шавад 

Аҷаб мадор, ки парвона шаб наоромад, 

Ки шамъ Лайлии ҳусн асту ошиқаш Маҷнун(1, 456). 

Шоир дар байти боло таъкид дорад,  дар ҳайрат наафт,  
чаро ки парвона тамоми шаб ором надорад ва атрофи шамъ дар 
павоз аст гӯён ба хонандаи худ савол дода истодааст. Дар 
мисраи дуюми байти худ ҷавобашро низ додааст. Дар мисраи 
дуюм шоир мегӯяд, ки парвона, ки ошиқи шамъ аст ва медонад, 

ки агар наздик шавад болу параш месӯзад, аз сабаби он ки ошиқ 
аст, парвои сӯхтан надорад. 

Гар  оқиливу Маҷнун, бигзор ишқи Лайлӣ, 

Дар ошиқӣ раҳо кун номусу порсоӣ( 1,513). 

Шоир дар байти болоӣ таъкид дорад, ки гар Маҷнун оқил 
мебуд на дилдода, аз баҳри ишқи Лайлӣ мегузашт, азбаски ӯ 

ошиқ аст аз баҳри ишқи Лайлӣ гузашта наметавонад. Ошиқӣ, ки 
пеш омад дигар ӯ на  парвои номус надораду на порсоӣ. 

Ҳамчунин Камол ду маротиба аз достони «Вомиқ ва 

Узро» дар ашъораш ёд намудааст. 
Масал аст ин ки: «Бувад дӯст фидои раҳи дӯст». 

Кушт ғам Вомиқу Маҷнун, ту бикуш низ маро(1, 46). 

Дар байти болоӣ Камол ду маротиба аз санъати талмеҳ 

истифода намуда, ба қиссаҳои машҳури «Вомиқ ва Узро» ва ба 
қиссаи «Маҷнун ва Лайлӣ» ишора намудааст. Таъкид дорад, ки 
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қиссаҳои зикршуда машҳур гашта ба масал, яъне афсона  табдил 

ёфтааст. Дар давоми фикри худ шоир қайд кардааст, ки агар ғам 
Вомиқу Маҷнунро кушта бошад, ҳамон ғам моро низ бикушад. 
Муроди шоир дар  он аст, ки ҳамон ишқи ҳақиқие, ки 

Парвардигор ба Вомиқу Маҷнун дода буд, ба мо ҳам диҳад ва 
дар раҳи ишқи ҳақиқӣ мо ҳам ба фано расем. 

Дар байти зер исми Вомиқ ва Узро якҷоя омада, шоир 
тавассути ба хотир овардани ин достон аз ҷаври ишқу ошиқ 

сухан меронад.Ҳар касе, ки мубталои ишқ шуд, ногузир бояд 
ҷафову озори маъшуқаро таҳаммул кунад, яъне ишқ мароҳили 
зиёде дорад, ки танҳо ошиқи сабур ва содиқ онро тай намуда 
метавонад: 

Ҳар ки дар доми балои ишқ чун Вомиқ фитод, 

Ҷаври Узрои худаш ночор мебояд кашид(1, 266). 

Шайх Камол дар ашъори хеш аз Вомиқ се бор ёд намуда, 
танҳо як маротиба номи Узроро  овардааст. 

Ҳамин тариқ, Шайх Камоли Хуҷандӣ аз достонҳои 

маъруфи ишқӣ дар ашъори хеш ёд намуда, аз онҳо вобаста ба 
муҳтавои ашъораш, барои ифодаи маънӣ ва талқини матлабҳои 
хеш кор гирифтааст.Камол гоҳо қаҳрамони лирикии хешро ба 

яке аз ин қаҳрамонони достонҳои ишқӣ ташбеҳ мекунад ва 
тавассути ин образҳо матлаби хешро зебо, сода ва хотирмон 
баён месозад. 
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МАҚСУДЗОДА Бадриддин, 

 д. и.  филол.,профессори Донишгоҳи 
 миллии Тоҷикистон 

 
 

ҒАЗАЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН ТО АСРИ КАМОЛИ 

ХУҶАНДӢ 

Ҳамон тавре ки маълум аст, ѓазал яке аз ќадимтарин ақсоми 
шеъри ѓиної буда, аз замонњои куњан дар назми форсии тоҷикӣ 
ҷойгоҳ дошт ва дар имтидоди замонањо дар иртиботи ќавї бо 
авзоъи иљтимоъию фарњангї ва адабї раванди печидаву 
мураккаби таҳаввул паймуда то асри Шайх Камоли Хуҷандӣ 

расид. Пайдоиш, ташаккул ва такомули шакливу муҳтавоии 
ѓазалро аз миёни донишмандон Шиблии Нўъмонї, 
Зайнулобиддини Мўътаман ва махсусан Абдулғанӣ Мирзоеву  
Марина Лвовна Рейснер, Сируси Шамисо ва Дороюши Сабур  
њадафмандона ва муфассалу њамаљониба омўхтаанд; аз ин лиҳоз 
ин ҷо аз баррасии батафсили таърихчаи он сарфи назар мешавад 
ва фақат нуктаҳои муҳимтарини муртабит ба он ироа мегардад.  

Аввалтар аз ҳама бояд гуфт, ки дар мавриди пайдоиши ин 

жанр ё ин навъи нафиси шеърӣ муҳаққиқон ба ду гурӯҳ тақсим 
шудаанд. Гурӯҳи аввал бар онанд, ки ғазали форсии тоҷикӣ аз 
қисмати насиб ё тағаззули қасидаи мадҳӣ ҷудо шуда, баъдан 
ҳамчун навъи мустақил ташаккул ва инкишоф кардааст. Чунин 

ақидаро дар адабиётшиносӣ барои аввалин бор Шиблии 
Нуъмонӣ дар “Шеър-ул-Аҷам” ба тариқи рӯирост ва комилан 
пӯсткандаву ошкоро изҳор карда буд. Ӯ аз ҷумла чунин 
навиштааст: «Мо дар собиқ мукаррар гуфтем, ки шоирӣ дар 

Эрон аз қасида оғоз шуда ва низ ғазал дар ибтидо аз ҷӯши табъ 
таровиш нашуда, балки барои такмили сойири ақсоми шеър ба 
вуҷуд омадааст, чи гуфтани ашъори ишқӣ  дар ибтидои қасида 
ҷузви дастур буд ва он қисматро вақте алоҳида карданд, ғазал 

гардид ва гӯӣ аз дарахти қасида қаламае гирифта ҷудогона онро 
нишонданд [Нуъмонӣ, 1336: 38]. Ва ба фикри Шиблии Нуъмонӣ 
«дар замони Рӯдакӣ синфи ғазал мустақилан ба вуҷуд омада 

буд» [ҳамон ҷо:28-29]. Ақидаи мазкури Шиблии Нуъмониро 
Абдулғанӣ Мирзоев чунин шарҳ кардааст: Муроди алломаи 
мазкурро на ба маънои ғазали истилоҳӣ, балки оғоз гирифтани 

раванди аз насиби қасида ба ғазал табдил шудани он бояд 
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фаҳмид [Мирзоев, 1977:29]. Ба ҳар ҳол чунин ақидаи ошкоро 

баённамудаи Шиблии Нуъмониро аксари адабпажӯҳон, аз 
қабили Ризозода Шафақ, Забеҳуллоҳи Сафо, Евгений 
Эдуардович Бертелс ва бисёр дигарон қабул кардаанд. 

Махсусан, муҳаққиқи ахир онро ба таври муфассал инкишоф 
додааст [Бертелс, 1988: 404-407]. 

Гурӯҳи дуюмро ақида бар он аст. ки ашъори ошиқонае, ки 
дар қарни X вуҷуд дошт, он насиби аз қасида ҷудошудае набуда, 
балки шеърҳоеанд, ки дар адабиёти хаттии форсии тоҷикӣ дар 
иртибот ба мавзӯи аслии онҳо, яъне ишқ, падид омада, 

ташаккул ёфта ва роҳи такомул паймуда, баъдан, ҳамчун ғазали 
истилоҳӣ такмил шудааст. Муътақидини чунин назар Абдулғанӣ 
Мирзоев, Шарифҷон Ҳусейнзода, Расул Ҳодизода, Холиқ 
Мирзозода, Иосиф Самойлович Брагинский, ва чанде дигар 
мебошанд. Мунтаҳо се донишманди ахируззикр  ошиқонаҳои 
асри Рӯдакиро ба маънии истилоҳӣ ғазали мустақил 
шинохтаанд. 

Ақидаи гурӯҳи аввал бар он асос ёфтааст, ки шоирони 

ҳирфаӣ ҳамеша дар дарбор ба офаридани шеър машғул буданд 
ва шеъри онҳо аксар қасида ва он ҳам қасидаҳои мадҳӣ буд. 
Дигар ин ки қасида матлаъ ва мақтаъ дошт ва қофиябандии он 
дар байти аввал мусарраъ ва байтҳои баъдии он ҳама якдармиён 

мебошад. Яъне қасида аз оғоз шабоҳати сахти шаклӣ ба ғазалро 
дошт ва қисмати тағаззули қасида маъмулан ҳовии мазомини 
ошиқона ва ё тасвири табиат буд ва ҳамчунин он  бо ғазал дар 
вазн низ муштарак аст бо ин тафовут ки ғазали мустақил асосан 

дар вазнҳои хушу мақбул суруда мешавад, аммо тағаззул 
ногузир дар ҳамон вазне гуфта мешуд, ки қасида онро дошт. 
Дар тағаззулҳои шуарои қасидасаро дар ҳама давру замонҳо 
робитаи абёти он ба таври равшан мустаҳкам буда, вале дар 

ғазал рафта-рафта чунин робита ба ҳадде заъиф шудааст, ки ҳар 
байти он як маънии мустақилу томро ба худ мегирад. 

Аллома Мирзоев танҳо ба қасида ва ба дарбор вобаста 
кардани пайдоиши ғазалро рад мекунад ва изҳор медорад, ки 

ҳамаи шоирони дарборӣ баъд аз ҳамчун шоири тавоно шуҳрат 
ёфтанашон ба дарборҳо кашида шудаанд. Бинобар ин муътақид 
аст, ки шоирони касбии дарборӣ пеш аз ба дарборҳо роҳ 

ёфтанашон ҳатман ошиқонаҳое сурудаанд. Ӯ ашъори ғиноии 
Рӯдакӣ ва муосирони ӯро низ ҳанӯз ҳамчун ғазали истилоҳӣ 
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қабул надорад; ӯ онҳоро ба сифати шеърҳои ошиқонаи 

ғазалмонанд муаррифӣ мекунад. Вале он чизеро ҳамчун 
воқеъият мепазирад, ки ошиқонаҳои асри Рӯдакӣ марҳилаи 
оғозини раванди ба як шакли хоси назм дохил шудани ғазал 

мебошад [Мирзоев, 1977:28]. Аммо Шиблии Нуъмонӣ, Саъид 
Нафисӣ ва ҳамчунин Абдулғанӣ Мирзоев дар баробари 
ғазалҳое, ки байти тахаллус доранду аз Рӯдакӣ дониста 

шудаанд, ба ҳақиқат доштани интисоби онҳо ба ин шоир изҳори 
шак кардаанд. Зеро, гарчи номи  ғазал дар ин давра ва ҳатто дар 
асри XI мавҷуд буд, ба маънои мавзӯъ ва мазмуни шеъри 
ошиқона истифода мешуд ва ҳанӯз дар таркиби худ алоими 

шаклию сохтории дақиқу устувори ин навъи шеъриро надошт 
[ҳамон ҷо:6-8]. Ҷой додани байти тахаллус низ дар ғазал хеле 
баъдтар расм шудааст.  

Дар омади сухан зикр кунем, ки оқои Дориюши Сабур 
шеърҳои ғазалмонанди Рӯдакиро “ғазали ғиноии малҳун” унвон 
кардааст [Сабур, 1382:111), аммо ин истилоҳи мунсаҷиме нест, 

зеро тавре маълум аст, ғазал ғайриғиноӣ намешавад. Чунин 
шеърҳои Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯро ховаршниноси итолиёӣ 
Алессандро Баузани “protogazal” таъйин кардааст 
[Bausani,1963:1033], ки саҳеҳ ба назар мерасад.  

Дар ин давра, яъне дар замони Рӯдакӣ, таъсири қолаби 
ғазали арабӣ дар ғазали форсии тоҷикӣ ба мушоҳида меояд, 
аммо аз нигоҳи муҳтаво ва офаридани мазмунҳои ғиноӣ он 
хусусиятҳои худро соҳиб буд. Дар ғазали ин давра мазмунҳои 

ошиқона тавъам ба мазомини боданӯшӣ ва хушгузаронӣ дар 
танини савту мусиқӣ, ба мушоҳида мерасад. Аммо, каме 
баъдтар, шоирони касбии дарборӣ чун Манучеҳрӣ ва Фаррухӣ 
дар ғазалҳояшон баъзе унсурҳои нисбатан тозатаре ворид 

кардаанд. Махсусан, Фаррухӣ бештар дар бораи аз бари ошиқ 
рафтани маъшуқа, бозгашти ӯ назди ошиқ, муноқишаҳои ин 
ҳарду сухан кардааст. Ин ҳолатро Марина Рейснер ба этибор 
гирифта ба чунин натиҷа расидааст, ки «аксари ғазалҳои 

Фаррухӣ ва Манучеҳрӣ бештар ҷанбаи ривоӣ ба худ 
гирифтаанд» [Рейснер,1989:53]. Аммо шоирони номбаршуда ба 
ғазал шахсияти нав – ҳосид ё рақибро, ки шахси сеюм асту ба 
муносибати ошиқу маъшуқ халал ворид карданӣ мешавад, 
ворид намуданд; дар натиҷа дар ғазали форсӣ маънии рашк ба 

вуҷуд омад. Бад аз онҳо шоирони дарборие, мисли Азрақии 
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Ҳиравӣ, Адиб Собири Тирмизӣ, Асири Ахсикатӣ, Абдулвосеъи 

Ҷабалӣ, Заҳири Форёбӣ, Анварии Абевардӣ ва чанд тани дигар 
зуҳур намуданд, ки ҳамзамон бо мадеҳасароӣ ба сурудани ғазал 
ҳам даст заданд. Ин њукм аз он њам тасдиќ мешавад, ки як љузъи 

девони шуарои мазкур ѓазал мебошад ва ғазалҳои онҳо ҳама 
маъниҳои заминӣ доштанд. Махсусан, ду шоири ахируззикр дар 
ташаккули ғазали истилоҳӣ ҷузъ-ҷузъ хидматҳои шоёне анҷом 
додаанд.  

Шиблии Нуъмонӣ  таърихи инкишофи ғазалро аз вуруди 
тасаввуф ба он медонад ва шурӯъи тараққиашро ҳам аз асри 

панҷи ҳиҷрӣ, яъне XI мелодӣ мешуморад [Нуъмонӣ,1336:40]. 
Гарчанде ин ақидаро адабпажӯҳони замони шӯравии тоҷик 
чандон қабул надоштанд, аммо он нодуруст ҳам нест, зеро бо 
вуруди тасаввуф, ғазал ки асосан бо фаъолияти адабии Саноӣ 

оғоз мегирад, таҳаввули азимеро аз сар гузаронд. Ин нуктаро 
Марина Рейснер низ таъкид кардааст [Рейснер,1989:38]. Азбаски 
мавзӯи асосии ғазал ишқ асту хамирмояи тасаввуф ҳам ишқ аст, 
ҷиҳати ибрози андешаҳои ошиқона-орифонаи шоирони ориф 
ғазал хеле мувофиқ афтод ва чунин ғазалҳо дар маҷлиси самоъи 

сӯфиёна ҷиҳати ваҷди рӯҳию равонии соликон истифода мешуд. 
Дар натиҷа, пайкари ғазал ба тағйироти зиёди шаклӣ ва маъноӣ 
мувоҷеҳ шуд, ва гарчи дар чунин таҳаввулот Абдуллои Ансорӣ, 
Аҳмади Ҷоми Жандапил ва дигарон низ саҳиманд, аммо асосан 

бо кӯшиши Саноии Ғазнавӣ, ба амал оварда шуд, зеро аввалин 
шоири ҳирфаӣ, ки ҳунари касбии шоирӣ дошту ба тасаввуф 
гаравид, ӯ буд. Саноӣ 376 ғазал сурудааст ва дар ин кор хеле 
ибтикороте ба амал овардааст. Аз ҷумла мафҳуми “шеъри 

сӯфиёна” ё “шеъри тасаввуфӣ”-ро ҳамчун мақулаи  адабӣ Саноӣ 
бори аввал вориди муомилоти адабӣ кард. Хидмати ин шоир 

дар он низ ҳаст, ки ӯ бори нахуст низоми нави образҳои сӯфиёнаро 
вориди шеър ва аз ҷумла ғазал кард. Саноӣ аввалин шоирест, ки 
ғазали қаландариро вориди назми форсии тоҷикӣ намуд. Ӯ 
тасвиру истиороти нав, мисли харобот, майхона, мастаба, 
савмаъаро дар ғазал ба вуҷуд овард ва омили ҳамагонӣ шудани 
онҳо шуд. Ба туфайли фаъолияти ғазалсароии ин шоир образи 

“ринд” ба маънои ошиқи Ҳақ ва сӯфии вораста аз тааллуқоти 
дунявӣ, падид омад. Саноӣ аввалин шоири ғазалсароест, ки 
кушоду равшан изҳор медорад, ки масҷидро тарк мекунад ва 
барои ҳамеша ба дайри муғон меравад. Ошкоро ва бебокона  
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эълом медорад, ки майл ба боданӯшӣ дорад, хоҳони “майи 

муғона” аст. Шахсияти бадеии “муғбача”-ро ба ғазал ворид кард 
[Суфиев, 2019:239)  ва баъдан он дар ғазали ирфонии форсии 

тоҷикӣ устувор гардид. 
Чунончи, образҳои барои замони вай мутаноқиз дар ғазали 

зери ӯ дида мешавад: 

Эй ба роҳи ишқи хубон гом бар майхор зан, 
Нури маъниро зи даъвӣ дар миён зуннор зан! 

Бар сари кӯйи харобот аз тани маъшуқ маст, 
Сад ҳазорон бӯса бар хоки дари хаммор зан!.. 

Қилу қоли лояҷуз аз кӯйи дил берун гузор, 
Бар дари ҳиммат зи ҳастӣ бас қавӣ мисмор зан! 

                                                           [Саноӣ, 1380:980]. 

Ин ғазали қаландарияи Саноӣ бо қасоиди дар мавзӯи 
зуҳдиёт навиштааш тақобул дорад. Дар қасоидаш Саноӣ 
шариати исломро ташвиқ мекунад, аммо дар қаландариёти ӯ як 
навъ ғазаб ва душманӣ нисбат ба зуҳд ва шариат ба назар 

мерасад. Дар ғазалҳои қаландариаш Саноӣ мафҳумҳои 
ғайришаръие, мисли майхорагӣ,  ташвиқи мастӣ, қиморбозӣ, 
эҳтиром зоҳир кардан ба ринд, муғи кофаркеш, рафтан ба 
харобот ва монанди инҳо дида мешаванд. Чунончи, дар ғазали 
дигар мефармояд: 

Дигар бор эй мусулмонон, ба қаллошӣ дарафтодам, 

Ба дасти ишқ рахти дил ба майхона фиристодам... 
Зи ранҷу заҳмати олам ба ҷоми май даровезам, 

Ки ҷоми май тавонад бурд як дам аз олам ёдам. 
Ало, эй пири зардуштӣ ба ман барбанд зунноре, 

Ки ман тасбеҳу саҷҷода зи дасту дӯш бинҳодам!...  
[Саноӣ, 1380:359-360]. 

Яъне, Саноӣ аз аввалин мухтареъини маҷозу истиораву 

киноёти ирфонист, ки онҳоро вориди ғазал кардааст. Асоси 
бутиқои ғазали ирфонӣ, ки дар рамзӣ ва тамсилӣ будани он аст, 
Саноӣ бунёд ниҳод. Муҳимтарин хидмати Саноӣ дар ғазал, 
назар ба гуфтаҳои боло, дар он аст, ки дар сурудаҳои ӯ маъно 
ноуствору гуногун шуд ва таъвили он дар ихтиёри хонанда 
омад. Ҳамин чиз таҳаввули бузургеро дар ғазали форсӣ ба вуҷуд 

овард. Саноӣ саъйи вофир намудааст, ки ҷаҳонбинии сӯфиёнаро 
ба ғазал ворид намояд ва ин иқдоми тозае дар эҷоди ғазал буд. 
Чунин хидматҳои бузурги адабии Саноӣ буд, ки дар ғазали 
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ошиқона-орифонаи форсии тоҷикӣ ҳикмати завқӣ ба болидан 

оғоз намуд ва дар ин самт ӯ пешоҳанг мебошад. Тавре пештар 
ишора рафт, маъно дар ғазал тағйир кард. Барои он чунин шуд, 
ки робитаи зеҳнии шоири мутасаввиф бо ашё ва махсусан 

мухотаб дар ғазал асосан тағйир ёфт. Ҳамин тартиб, Саноӣ бо 
фаъолияти ғазалсароии худ дар инкишофи ғазал гардише ба 
вуҷуд овард. Ӯ ғазали ирфониро бо андешаҳои баланд ва забоне 
бисёр балеғ дар ишқи Ҳақ поягузорӣ кард. Аз ҳамин лиҳоз ҳама 

шоирони бузурги мутасаввифи форсигӯи пас аз ӯ омада, 
пайрави ӯ шуданд ва ба ӯ ҳамчун ба устоди ғазали ирфонӣ бо 
эҳтироми хос назар карданд. Бо ин ҳама ғазалњои Саної, ки дар 
партави љањонбинии сўфиёнаи ў эљод шудаанд, бештар оњанги 
зоњидона дошта, дар накӯҳиши дунё гуфта шудаанд. Дар ин 
самт Аттор аз ў як ќадам пештар гом нињод ва ба ѓазал љазбаи 
ирфонии бештар ворид намуд. Ӯ, ки яке аз пурмаҳсултарин 
шоирон дар таърихи шеъри форсист, ғазалҳои бисёр низ 
сурудааст. Ӯ аввалин шоирест, ки қисми асосии девонашро ғазал 

ташкил медиҳад. Дар девони ӯ, ки 872 ғазал ҷой дорад, қариб 
ҳама ҳовии мазмунҳову никоти борики ирфонии маҳсули 
таҷрибаҳои ботинии вай мебошанд. Дар онҳо бештар накӯҳиши 

ақл ва таҳқири он дар баробари ишқи лоязолӣ ва ба дарки ишқ 
қодир набудани ақл, бартарии тасаввуфи ошиқона бар 
тасаввуфи зоҳидона бо нафаси гармтаре бозгӯ шудаанд. Дар 
ғазалҳои Аттор ғолибан ошиқ фирефтаи ишқи маъшуқаи маҳрӯ 

мешавад, аз кафи ӯ ҷоми шароб менӯшад ва маст мешавад ва 
дар чунин мастӣ тарки масҷид мекунад ва ба майхона мераваду 
ринди хароботӣ мешавад [Пурномдорён, 1388: 102]. Аттор дар 

ишқ, ки сармояи асосии ориф аст, дардро омили нерӯ гирифтани 
он медонад ва барои расидан ба Ҳақ ба кор бурдани 
азхудгузариро муҳим мешуморад. Бадеуззамон Фурӯзонфар 
ғазалҳои Атторро ба се навъ тақсимбандӣ кардааст, ки инҳо 

ғазалҳои содаву маъмулӣ, ирфонӣ ва қаландариёт мебошанд 
[Фурӯзонфар,1339:81]. Ғазалҳои Аттор қисман дорои байти 
тахаллус ҳастанд, ки ин чиз дар такмили шакли он қадаме ба 

пеш мебошад. Гарчи муҳтавои асосии ѓазалњои Аттор тасвири 
њолати дарунии солик аст ва симои шоирро чун мутафаккири 
бузурге нишон медиҳанд, аммо дар онњо эњсосоти самимона, 
латофати баён ва рўшании фикр камтар ба назар мерасанд, 
балки андешаҳои амиқи ирфонӣ ғалаба доранд. Аз ин лиҳоз гоње 
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афкори сўфиёна ва ишќи илоњї, ки ў дар ѓазалњояш баён 
кардааст, печидаву душворфањманд (ҳамон ҷо, саҳ.105) ва  
мутолиаи баъзеи онњо  барои хонанда хастакун њам аст 
[Муътаман, 1374:233]. Ба њамин сабабњо њам Саної ва њам 
Аттор  дар миёни мардум хонандаи бисёр пайдо накарданд. 

Баъд аз Аттор дар саҳнаи ғазалсароии ирфонӣ ду ситораи 
дурахшон падид омад, аз онҳо яке Мавлавӣ Ҷалолуддини Балхӣ 
ва дигаре Фахруддини Ироқӣ мебошанд. Ғазали онҳо комилан 

ирфонӣ шуд. Сабаби ин ҳолатро дар авзои сиёсӣ ва иҷтимоии 
замони онҳо бояд дид. Давраи зиндагии онҳо ҳамлаи 
хонабарандозу даҳшатзои муғулҳо, қатлиомҳои онон, ва 
пайомадҳои шуму фоҷиаҳои гушношуниде буд. Ин ҳама 

ваҳшоният боиси беқадр гаштани инсон на танҳо дар қаламрави 
васеъи форсизабонон, балки дар тамоми сарзаминҳои 
мусулмононнишин гардид. Албатта, дар чунин њолати буњронї, 
ки барои мурољиат ба ормонњои рўњонї эњтиёљоти шадид ба 
вуљуд меояд, ба худ фурў рафтани инсони он рўзгор ва боз 
шудани басирати ботинии ў воќеъї ба назар мерасад. Инсонњои 
зиёди мусибатзада ва љисману маънан шикастхўрда, аз як сў, 
ќодир набуданд, ки вазъи худро таѓйир бидињанд ва аз сўи 
дигар, наметавонистанд бо он созиш кунанд. Дар чунин 
вазъияти сахту беилољї тасаллии худро дар тасаввуф дарёфтанд 
ва ба он паноњ бурданд. Бинобар ин њам, мебинем, ки тасаввуф 
дар либоси рӯҳоният тазоњури бештар кард ва тамоми ақшори 
љомеъа бахусус, табаќаи андешаманди мусулмонро фаро 
гирифт. Маҳз дар асри XIII Муњйиддин Ибн-ал-Арабї (1165-
1240), ки баъдтар унвони Шайхи Акбаррро гирифт, назарияи 
ваҳдати вуҷудро ба вуҷуд овард, ки қариб ҳамаи шоирони 
сӯфимашраби ин аҳд ва аъсори баъдӣ аз ин обишхӯр файз 
бурдаанд. Дар иртибот ба ин замонаи бедодгарӣ, ки ҳама ҷоро 

ғаму андӯҳ фаро гирифта буд, шоирон ба ғазал рӯ оварданд ва 
ғазал асосан ирфонӣ шуд ва аз тарафи мардуми ҷафодида 
истиқбол ёфт, то ҷое ки муҳаққиқон асрҳои XIII-XIV-ро давраи 
ғазал номзад кардаанд. 

Мушоњидањо ба чунин натиҷа меоранд, ки таљрибаи адабї 
нисбат ба назарияи он њамеша таќаддум дорад ва суханшиносон 
муваффаќ шудаанд, ки дар асоси инкишофи амалкарди эљоди 
адабї тадриљан назарияи онро таъйин намоянд. Чунончи, 
инъикоси сањењи ҷанбаҳои назарии ғазалро хеле баъдтар дар 
асри XV дар таърифи Шайхи Озарии Тўсї (ваф.1461м.) равшан 
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мебинем. Ў дар «Љавоњир-ул-асрор» рољеъ ба ѓазал сухан карда 
чунин фармудааст: «Пўшида нест, ки аз љинси љавоњири фунуни 
шеърия њељ ришта латифтар ва љавњаре шарифтар аз риштаи 
љавњари ѓазал нест, ки њама самараи аъмолу маќомот ва ањволу 
натиљаи ишќу муњаббат бо маъшуќ ва муварриси асрори фироќу 
висол аст, њосил ки чамани фунуни ашъор аст. Ва тоифае 
мутаѓаззилон булбулони гулзор ва тўтиёни шаккаристони ањли 
гуфторанд: 

 
                      Аз фунуни шеър фанни бењтарин омад  ѓазал 
                      Чун накўрўён, ки дар сурат бењанд аз љинси инс. 
 
Њамчунон ки ин фанни шариф аз фунуни сухан пуршеваву 
фитнагар ва дилрабою ѓамзазан аст, ишќварзон ва соњибони ин 
њирфа њама азизулвуљуду оламгир ва шањрошўбу турфатабъ ва 
танассуљгўю адимулмисл ва нодиратуттавр бошанд» [Озарӣ: 
вар.180а].  

Азбаски Озарї ѓазалро  мофавќи фунуни шеърия медонад, 
ѓазалсароро низ «хориљи тоифви шоирон» медонад ва меафзояд, 
ки «ин гурўњро ањли лутфу табъ хонанд» [њамон љо].  

Чӣ тавре ки мебинем, аќволи Шайхи Озарї нисбат ба он 
таърифњое ки пешгузаштагони ў, њатто Шамси Ќайси Розї ва 
дигарон ба ѓазал додаанд, тафовути љиддї дорад. Аз гуфтањои  
Озарї бўи тасаввуф меояд. Аз таъбироте, ба монанди «ањволу 
маќомот», «ишќу муњаббат бо маъшуќ», «асрори  фироќу висол» 
ва ѓайра ки ӯ марқум намудааст, ишора ба мавзўъоти ѓазал ва 
муҳтавои ирфонии он мекунанд. Суханони Озарї муртабит ба 
ѓазалу ѓазалсаро натиљаи мутолиоти ў аз ѓазалиёти сўфиёнаву 
ирфонии асрњои XIII-XIV форсу тољик аст. Мањз ба њамин сабаб 
аст, ки маќоми ѓазалгўёнро аз ҷойгоҳи соири шуаро хеле рафеъ 
арзёбї кардааст. Дар воќеъ њам, ин тоифа ѓазалсароён, ки сухан 
аз ишќу зебої ва маърифати Њаќ ба  миён меоварданд дар дилњо 
шавќу завќу нуру сафо эљод намуда, боиси камолоти маънавиву 
рўњонї ва ахлоќи њамидаи афроди љомиъа мешуданд. Ѓазалњои 
онњо таваљљуњро на танњо ба зоњир, балки ба ботини инсон 
равона мекарданд ва ўро сабру устувории беќиёс мебахшиданд, 
ба хештаншиносиву худољўї вомедоштанд. 

Аз ин ҷиҳатҳо ҳақ ба тарафи Шайхи Озарист ва мебинем, 
ки дар асрҳои XIII-XIV қариб ҳамаи шоирон ба ғазалсароӣ 
машғул шуданд, ва ғазали орифона тараққӣ намуда ҷойгоҳи 
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устувор пайдо кард. Дар шаклу муҳтвои ғазал навгониҳое падид 

омаданд. Аз ҷумла, дар иртибот ба тағйири шахсияти маъшуқ 
ошиқ аз “ман” ба “мо” табдил шуд. Чунонки Ироқӣ мегӯяд: 

Эй дилороме, ки љони мо туї, 
Бе ту моро як нафас ором нест [Ироқӣ, 2018:59]. 

 
Яъне маъшуқ якест, аммо ошиқони ӯ ҳазорҳо ва ошиқон ба 

ҳамдигар рашке надоранд.  Ғайр аз ин маъшуқ дар айни камоли 
ҷамолу доноӣ қарор дорад ва барои ошиқон дастнорас аст. Аз 
ин лиҳоз ӯ муҳташаму бениёз, вале ошиқ дар вазъи ҳақирию 
ниёзмандӣ  ҷой гирифт. Азбаски маъшуқ дастнорас шуд ва 

фироқи ҷонкоҳ ба вуҷуд омад, сӯзу гудози ошиқона боло 
гирифт.Дар натиҷа ғазал аз отифаву ҷазба лабрез гашт ва 
забонаш қудсию пок ва таскинбахши дили ошиқони Ҳақ гардид. 
Тавре ки Шиблии Нуъмонӣ мегӯяд пештар ғазал мисли гуле буд, 

ки онро ранг буд, вале бӯ набуд [Нуъмонӣ, 1336:41]. Аммо акнун 
бо таъсири тасаввуф тару тоза ва хушбӯй шуд. Мо саҳми 
бузургтарини чунин ғазалсароёнро, ки воқеъан аз аҳли лутфу 

табъанд, ин ҷо дар шакли хеле мӯҷаз баррасӣ ва ширкати 
онҳоро дар инкишофи ғазал то ҷое таъйин мекунем. Дар асри 
XIII дар  арсаи ғазалсароӣ буданд шоироне аз қабини Ҳумоми 
Табрезӣ, Имомии Ҳиравӣ, Асируддини Авмонӣ, Амир Ҳусайни 

Содот, Авҳвдии Мароғаӣ, Авҳаддудини Кирмонӣ зуҳур карданд 
аммо Мавлавӣ Ҷалолуддини Балхӣ ҳамчун офтоб шаъшаъа кард 
ва дар ташаккули ин навъи шеърӣ саҳми чашмрасе гузошт. 

 Фарқи ӯ аз дигар шоирони ориф дар он аст, ки ишқи вай ба 

Шамси Табрезӣ таҷассуми ишқи ӯ ба Ҳақ буд, яъне Маъшуқро 
дар симои инсонӣ дар канори худ эҳсос мекард. Чунин таҷрибаи 
нодири ирфонӣ Мавлавиро аз дигарон мумтоз кардааст. Ин 
гуна ҳолат таъсири шадиде бар ғазалҳои ӯ расонидааст. Ҳамин 

аст оқои Тақӣ Пурномдорён мегӯяд: «Мавлавӣ воситаи иблоғи 
паём дар миёни фиристандаи паём ва гирандагони паём 
гардидааст, дар ҳоле ки ба зоҳир худи ӯ сухан мегӯяд, мисле ки 
ваҳй мерасонда бошад» [Пурномдорён, 1388: 111]. Сирф ҳамин 
гуна ҳолат бар он боис шудааст, ки дар ғазалҳои ин шоири 

бузург сохторшиканиҳои забонӣ ба вуҷуд омада, ҳам маъно ва 
ҳам вожаву таркибҳои нав падид оянд. Дар натиҷа бар 
ғазалиёти Мавлавӣ ибҳомҳое соя афканд, ки ғазали одии 
ошиқона онҳоро надорад. Ин ба маънои он нест, ки фаҳмидани 
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калима ё таркибе дар ғазали Мавлавӣ душвор бошад; ба маънии 

он аст, ки маъно дар шеър муғлақ мегардад.  
Омили ибҳомҳое ки Мавлавӣ дар ғазалаш овардааст, он 

таҷрибаҳои хоси ирфонии ӯст, ки дигарон он таҷрибаҳоро 

надоранд. Бояд гуфт, ки ҳам Мавлавӣ ва ҳам Ироқӣ ғазалҳои 
худро ҳангоми самоъ, дар ҷӯши ваҷду ҳолу мастии орифона, 
беихтиёр адо мекарданд. Аммо таҷрибаҳои Мавлавӣ боз ҳам 
фарқ мекарда, ки ибҳом ва сохторшикании забон дар бархе 

ғазалиёти ӯ дида мешавад. Як мисоли одӣ аз ғазали ӯ: 
 

Бе ҳамагон басар шавад, бе ту басар намешавад, 
Доғи ту дорад ин дилам, ҷои дигар намешавад. 
Дидаи ақл масти ту, чархаи чарх пасти ту, 
Гӯши тараб ба дасти ту, бе ту басар намешавад. 

Ҷон зи ту ҷӯш мекунад, дил зи ту нӯш мекунад, 
Ақл хурӯш мекунад, бе ту басар намешавад. 
Хамри ману хумори ман, боғи ману баҳори ман, 
Хоби ману қарори ман, бе ту басар намешавад... 

[Мавлавӣ,1372:104]. 
Чӣ хеле ки мебинем, радифи “бе ту басар намешавад” дар 

байти аввал вуҷуд надорад, қофияҳои шеър низ мутафовит аст. 

Аз оҳанги хоси ин ғазал маълум мешавад, ки он ҳангоми самоъ 
суруда шудааст ва гӯё лаззат аз такрор ва ритми он мақсади 
аслии шоир бошад. Ё дар ғазалҳои ӯ гоҳе ҳинҷоршиканиҳо дида 
мешавад. Чунончи, дар матлаъи як ғазалаш таркиби “аз ман 

мантар”-ро баён кардааст, ки дар ҳолати одӣ ва дар забони 
рӯзмарра ин тавр намегӯянд: 

 
Дар ду чашми ман нишин, эй он ки аз ман мантарӣ! 
То қамарро во намоям, к-аз қамар равшантарӣ  

[ҳамон ҷо:462]. 

Ба ҳар ҳоле Мавлавӣ дар ғазалиёти худаш маъниҳои 
ирфониро хеле вусъат бахшид ва дар ин раванд ҳунари хосе аз 
худ нишон дод. Аз нигоҳи муҳтаво, агар куллан бозгӯ шавад, 

Мавлавӣ дар ғазалҳояш, ҳамон тавре ки дар “Маснавӣ” ба назар 
мерасад, масъалаи инсони комилро матраҳ кардааст ва хостааст 
инсонро аз худаш берун намуда инсони дигаре бисозад. Ин 
нукта аз як байти ғазале, ки сурудаасту машҳур аст, маълум 
мешавад: 
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Дӣ, шайх бо чароғ ҳамегашт гирди шаҳр, 
К-аз деву дад малуламу инсонам орзуст [ҳамон ҷо:77]. 

 
Мавзўоти ирфоние, ки Саноӣ, Аттор ва Мавлавӣ дар ғазал 

пардохта буданд, дар ѓазалњои Фахруддини Ироќї, шоири 
ғазалсарои дигариасри XIII  боз ҳам љилоњои тоза пайдо кард. 

Баъзе уқдаҳо ва таноқузҳое, ки дар ғазалиёти шоирони қабл аз 
Ироқӣ  буд, дар ѓазалиёти ӯ рафъ шуданд. Дар ғазалиёти Ироқӣ 
аз назари ҳунари шоирӣ ҳеч нақсе нест, ҳама фасеҳу балеғанд. 
Ироќї дар эљоди ѓазал ба масобаи ситораи дурахшонест, ки 
шаъшаъаи он аз замони зиндагиаш то ба имрўз тобандагии хос 
дорад. Ў бо иштиёќи саршору мазоќи орифона хеле 
пурњарорату  љаззоб, аз сари ихлосу имони росих бо лањни 
дилкашу гуворанда ва ширин суруди ишќи љовид хондааст. Аз 
ин рў ѓазалњояш баробари эљод шуданашон дар гўши љонњо 
фурў мерафтанд ва онњоро хароботиён дар харобот, бозориён 
дар бозор бо чангу чаѓона месуруданд, сўфиён дар њавояш бо 
ваљду њоле ѓариб самоъ мекарданд. Сабаби инро, аз як тараф, 
дар ривољу равнаќи тасаввуф дар ањди шоир ва парварида 
шудани завќи бештари мардум бо чошнии ирфон донем, аз сўйи 
дигар, дар њунари баланди ѓазалгўии худи шоир, содагиву 
равонї, шўру шавќи бемисол ва лабрезии самимияти эњсосоте, 
ки дар ѓазалњои ў љойгиранд,  бояд љўё шавем [Мақсудов, 
2007:9]. 

Ў ѓазали ирфониро аз нигоњи мавзўву муҳтаво хеле 
пурбортар намуд ва дар тараќќии љињатњои шаклии он низ 
сањми шохисе гузошт. Аммо љойи сухан аст гўем, ки дар 
адабиёти илмї дар мавриди инкишофи ѓазали орифона бештар 
наќши Мавлавӣ таъкид мешавад ва мутаассифона, аз сањми 
Ироќї мушаххасан чизе гуфта намешавад. Ғазалиёти Ироқиро 
метавон ба фалсафии ирфонӣ, ишқии тасаввуфӣ, қаландариёт ва 

ҳамчунин мавъизаву андарзи орифона ҷудо кард. Махсусан, 
ғазалҳои ишқии тасаввуффии ӯ бо самимият, содагӣ ва сахт 
отифию оҳангин буданашон зуд ба гӯши ҷонҳо фурӯ мераванд. 
Имтиёзи Ироќї аз шуарои сўфимаслаки салаф дар он аст, ки ў 
дар ѓазал табу тобу сўзу гудози ишќи илоњиро басо њаяљонангез 
ва ширину гуворанда баён кардааст. Дар ғазалҳои ӯ маъниҳои 
сохтаи дақиқ вуҷуд надорад. Дар њар сурат, дар аксари 
сурудањои хушоњанги Ироќї шайдої, шефтагї ва муштоќии 
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ќањрамони ѓиної нисбат ба Маъшуќ дар навбати  аввал ќарор 
дорад ва лобањои сўзноки ошиќонаи ў ба хонанда таъсири 
пурзўр мегузоранд. Чунончи, дар ѓазали зер: 

 
Шод кун љони ман, ки ѓамгин аст, 
Рањм кун бар дилам ки мискин аст. 
Рўй бинмой то назора кунам, 
К орзуи ман аз љањон ин аст. 
Дили бечораро ба васл даме 
Шодмон кун, ки бе ту ѓамгин аст…. [Ироқӣ, 2018:52]. 
 

Дар ѓазали мазбур, ки хеле содаву равон аст, отифа ва 
эњсосоти самимии ошиќона мављ мезанад. Ё ғазали дигар, ки 
ҳамаи тоҷикон онро медонанд: 

Куљої, эй зи љон хуштар? Шабат хуш бод  ман рафтам, 
Биё, дар ман хуше бингар, шабат хуш бод  ман 

рафтам... 
[ҳамон ҷо:189]. 

Як ғазали ширини дигар, ба сурати комил, аз ин шоир 
меорем: 

 
Зи ду дида хун фишонам зи ѓамат шаби људої, 
Чї кунам, ки њаст инњо гули хайри ошної. 
Њама шаб нињодаам сар чу сагон бар остонат, 
Ки раќиб дарнаёяд ба бањонаи гадої. 
Мижањову чашми ёрам ба назар чунон намояд, 
Ки миёни сунбулистон чарад оњуи хитої. 
Дари гулситони чашмам зи чї рў њамеша боз аст? 
Ба умеди он, ки шояд ту ба чашми ман дарої. 
Сари барги гул надорам, зи чї рў равам ба гулшан, 
Ки шунидаам зи гулњо њама бўйи бевафої! 
Ба кадом мазњаб аст ин, ба кадом миллат аст ин, 
Ки кушанд ошиќеро, ки ту ошиќам чарої? 
Ба тавофи Каъба рафтам, ба њарам рањам надоданд, 
Ки буруни дар чї кардї, ки даруни хона ої? 
Ба ќиморхона рафтам, њама покбоз дидам, 
Чу ба савмаа расидам, њама зоњиди риёї. 
Дари дайр мезадам ман, ки яке зи дар даромад, 
Ки «даро, даро, Ироќї, ки ту хос аз они мої»   

  [ҳамон ҷо: 324]. 
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Албатта, чунин ѓазалњои ишқии тасаввуфӣ ва ё ошиқона-
орифона касеро, ки дар дил андаке завќ дорад, њатман тасхир 
мекунад ва андешаашро ба умқи ботини худаш равона месозад. 
Сабабаш дар он аст, ки дар ин гуна ѓазалњо ошиќ гуфтугўи 
мустаќим бо Маъшуќ дорад(истилоњи ирфониаш муњодаса ё 
муҳозара) ва дар чунин њолот љуз ў  њама чизи дигарро фаромўш 
кардааст. 

Аммо дар асри XIII шоири дигари маъруфтаре дорем, ки 
шайхи аҷалл Саъдии хушқареҳа аст ва лақаби ифтихории 
“пайғамбари ғазал”-ро ҳам дорад. Ӯ чор девони ғазал аз худ 
мерос гузоштааст, ки дар 25 вазни арӯз  суруда шудаанд. Фарқи 
ғазалҳои Саъдӣ аз Мавлавӣ ва Ироқӣ дар он аст, ки дар 

ғазалиёти Саъдӣ дар баробари ишқи илоҳӣ ишқи заминӣ ва 
соири маъниҳои заминӣ риҷҳон дорад: 

 
Дӯстон айб кунандам, ки чаро дил ба ту додам? 
Бояд аввал ба ту гуфтан, ки чунин хуб чароӣ?  

[Саъдӣ,1385:933]. 

 Тамоми ғазалҳои Саъдӣ мамлу аз эҳсосоти қалбии шоир 
аст.То замони ӯ ғазал дар мадҳи маъшуқ гуфта мешуд, Саъдӣ 
ҷазаботи ишқ ва шӯру шавқи ошиқонаро вориди ғазал намуда 

ба дараҷаҳои баланд бардошт. Ҳамчунин ӯ сиёсатро ва ҳикмати 
амалиро низ дар ғазал ҷой дод. Саъдӣ аввалин шоирест, ки 
риёкориҳои воизону сӯфивашонро дар ғазал зери интиқод 
гирифт. Малоҳат ва фасоҳати забонро дар ғазал ривоҷи тамом 

бахшид.  Дар сохтори ғазал ва ҷанбаҳои дигари шаклии ғазал 
ибдоъоти чашмгире ба вуҷуд овард. Сурудани фахр дар 
ғазалро(маъмулан дар мақтаъ) ба расмият даровард. Ҳаҷми 
ғазалро бо намунаи ғазалҳояш аз 6 то 14 байт нишон дод. Дар 

ғазалиёти шоир панҷ навъи сохтори ғазал: мусалсал, воқеъабанд, 
якпора, пароканда ва даврӣ (ҳалқаӣ) ҳамагӣ ҷой доранд. Дар 

ғазалсароӣ аз худ чунон устодӣ зоҳир намуд, ки ҳамаи шоирони 
ғазалсарои  баъдӣ ба ӯ пайравӣ кардаанд. Амир Хусрав ва 
Ҳасани Деҳлавӣ чунон аз пайи ӯ рафтанд, ки аввалӣ лақаби  
“Саъдии Ҳиндустон”-ро гирифтааст. 

Баъд аз Саъдӣ ва ду шоири ахируззикр дар ғазал дар 
радифи ғазалсароёни бисёре асосан Ҳофизи Шерозӣ ва Камоли 
Хуҷандӣ ба арсаи суханварӣ ворид шуданд, ки ин дуро аз 
намояндагони барҷастаи шуарои гурӯҳи талфиқ донистаанд, 
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зеро дар ғазалиёти онҳо [Саъдӣ ва Хоҷу низ ворид мешавад) 

ишқи заминию осмонӣ ба ҳам омадааст. Дар фаъолияти шоирии 
Ҳофизу Камол ва баъзе ҳамасрони онҳо ғазали истилоҳӣ 
такомули худро асосан ба охир расонид. Суханшиносон 
сурудаҳои Ҳофизро нуқтаи атфи ғазал шинохтаанд ва ҳақ ба 
онҳост. Ин шоир зебоию дилнишинӣ ва эҷозу эъҷози  суханро 
дар ғазал ба ҳадди аъло бардошт. Дар баробари аксари орояҳои 

адабӣ, махсусан ба иҳом, талмеҳ ва бахусус талмеҳоти қуръонӣ 
таваҷҷуҳи бештар намуд, дар натиҷа қариб ҳамаи абёти Ҳофиз 
ду ё семаънидор шудааст; матни ғазалҳояш боз аст. Ӯ маънии 
суханашро комилан дар ихтиёри хонанда ва шунаванда 
гузоштааст ва ин ҳунари ӯст. Бинобар ин бар девони ӯ шарҳҳои 
бисёре навишта шудаанд.Мавзӯи ғазалиёти Ҳофиз мутанаввеъ 

аст: ишқи илоҳӣ, ишқи заминӣ, ҳикмати ирфонӣ, инъикоси 
авзоъи замон, панду насиҳат, интиқоди зоҳидону сӯфиёни риёӣ, 
фалсафаи масаррат, бодапаймоию хушгузаронӣ ва ғайра. 
Бартарии ӯ аз дигар ғазалсароён дар он аст, ки ҳамеша 
хонандаро ба ояндаи нек умедвор мекунад. 

Қутби дигари ғазали асри XIV Камоли Хуҷандӣ аст. Ин 

шоири ғазалсаро беш аз ҳазор ғазал сурудааст. Мавзӯи 
ғазалҳояш асосан ишқ аст. Дар мавзӯъҳои фаръии дигар, аз 
қабили интиқоди авзоъи замон, одоби сулук, озодфикрии 
риндона, лаҳзаҳои аҳволи худ ва ғайра низ сурудаҳо дорад, 

аммо ҳамаи онҳоро ба сармазмуни ашъораш, яъне ишқ 
пайвастааст. Тафовути ӯ аз соири ғазалсароён дар он аст, ки аз 
рӯи зоҳидону сӯфиёни хушк, воизону шаҳнаву муҳтасибони 
риёкори замонаш ниқоби тазвирашонро барканда, рӯирост ва ё 

бо танзҳои тунд рафтори носавобашонро фошу танқид 
кардааст. Забонаш хеле ғанӣ ва махсусан анвоъи гуногуни 
таҷнис дар нутқи бадеии ӯ бештар ба кор рафтааст ва 

тавонистааст маъниҳои мутанаввеъи  дақиқ ва хаёлбандиҳои 
тааҷҷубзо биофаринад. Дар сурудаҳояш нишонаҳои сабки 
ҳиндӣ, яъне овардани муддао масал низ дида мешавад. Ҳаҷми 
ғазалҳои Камоли Хуҷандӣ асосан ҳафтбайтӣ мебошанд ва дар 

ғазалсароии даврони баъдӣ дар ин равиш низ шоирон пайрави ӯ 
шудаанд. Заминаҳои мардумӣ доштани ғазалҳои Камоли 
Хуҷандӣ дар зинаи аввал қарор дорад; дар ашъораш аносири 
фолклорӣ, ба мисли зарбулмасалҳо, таркибҳову ибороти 

мардумӣ, муҳовараи мардумӣ ва тарзи тафаккури мардумӣ 
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бисёр истифода шудаанд. Чунин ҳолот ӯро дар сифати шоири 

воқеан мардумӣ ҷилвагар намудаанд. Ғазалҳои ин шоири тавоно 
арзиши онро доранд, ки ҳаматарафа ва резакорона таҳқиқ 
шавад. 
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МАҚСУДЗОДА Бадриддин, 

 профессори миллии Тоҷикистон 
 
 

МУЛОҲИЗАЕ ЧАНД ДАР БОРАИ МАТНИ ҒАЗАЛИ 

«ҒАРИБӢ»-И КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 

Ғазали Шайх Камоли Хуҷандӣ, ки бо номи “Ғарибӣ” 
машҳур аст, дар ҳамаи нусхаҳои дастнависи Камоли Хуҷандӣ 
мавҷуд нест. Суханшиноси зиндаёд профессор Абдулманнони 
Насриддин низ дар китоби хеш “Матншиносии осори адабӣ” 

зикр карда, ки ин ғазал дар нусхаҳои қадимӣ, аз ҷумла дар 
нусхаҳои китобхонаи Остони Қудси Разавӣ, дар нусхаи 
Донишкадаи Шаҳиди Мутаҳҳарӣ ва ҳамчунин дар нусхаҳои 
китобхонаҳои Институти осори хаттии Акодеми улуми 

Тоҷикистон, Институти шарқшиносии Акодеми улуми 
Ӯзбекистон, Институти шарқшиносии Акодеми улуми Русия 
(шаҳри Сан-Петербург) забт нашудааст [Насриддин, 2009:280]. 

Фақат ҳаминро изофа мекунем, ки дар нусахи дастнависи 
девони Камол, маҳфуз дар китобхонаи Акодеми улуми  
Озарбойҷон (шаҳри Боку) низ ин ғазал ҷой надорад. 

 Бо таваҷҷуҳ ба ҳолоти зикршуда метавон чунин ҳадс зад, 

ки ғазали мавриди назар маҳсули фаъолияти давраи пирсолии 
шоир буда, дар ду ё се нусхаи дастнависи девони ӯ маҳфуз 
мондаасту бас. Аз ин рӯ, дар нусхаҳои матни интиқодии Азизи 
Давлатободӣ [чопи аввал, 1337], Козими Шедфар [1975), 

Шарифҷон Ҳусейнзода ва Саъдулло Асадуллоев [1986-1987) низ 
наомадааст. Бори нахуст онро устод Шарифҷон Ҳусейнзода дар 
““Ғазалҳои мунтахаб”-и Камоли Хуҷандӣ пешниҳоди 
хонандагони замони мо кардаанд [Камол, 1955:14]. 

Аз афташ ин ғазали Камолро Абдулманнони Насриддин аз 

нусхаи чопии устод Ҳусейнзода мутолиа намуда, ба саҳеҳ 
будани баъзе калимаву таркибҳои он дар китоби худ 
“Матншиносии осори адабӣ” эрод гирифтаанд. Аз ҷумла, эшон 
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навиштаанд, ки дар матлаъи ин ғазал «дар нусхаҳои 

тоҷикистонӣ ба ҷои “тан”-и мисрои аввал “ман” навиштаанд» 
[Насриддин,2009:280]. Сабаби чунин бархурди Абдулманнон 
Насриддинро чунин фаҳмидан мумкин аст, ки  дар нусхаи 
дастнависе, ки эшон мутолиа кардаанд, ғазали “Ғарибӣ” нисбат 
ба матни пешниҳоди устод Ҳусейнзода гунаи дигаре доштааст.  

Яқинан, дар нашрҳои аввали тоҷикистонӣ ғазали “Ғарибӣ” 
баргирифта аз матни таҳияи устод Ҳусейнзода мебошад ва ба 
назари мо шакли дурусти он ҳамоно чопи устоди мазкур аст, 
яъне: “Дил муқими кӯи ҷонон асту ман ин ҷо ғариб”. Мо низ дар 

“Мунтахаби ғазалиёт”-и Камоли Хуҷандӣ, нашри соли 2008  
матлаъи ин ғазалро дар шакли таҳияи устод Ҳусейнзода 
овардаем [Камол, 2008: 178]. Далел ин аст, ки агар маънии 
ирфонии онро дар назар бигирем, “тан” колбад, яъне исми 
мушаххас аст, ҷисмест, ки вуҷудаш аз олами хок буда, дар ин 
дунё ғариб нест, зеро ватани аслии тан ҳамин ҷо яъне, замин аст. 
Аммо “ман” исми маънӣ аст,  далолаткунандаи ҷузъе аз рӯҳи 

мутлақ,  ва он воқеан назар ба ақидаи  марди ориф дар ин ҷаҳон 
худро ғариб эҳсос мекунад. Дар ин байт низ чун дар соири 
ғазалҳои Камол бархурди ошиқонаву маҳрамонаи қаҳрамони 
ғазал (солики роҳи Ҳақ) нисбат ба Ҷонон, ки аз сармаъонии 

ғазалиёти ӯст, хеле отифӣ ба баён омадааст. Дар бардошти 
ирфонӣ маънии мисроъ ин аст, ки “дилам ё хаёлам муқими кӯи 
Ҷонон /Маъшуқи азалӣ/ аст, вале нафси раҳмониам, ки ватани 
аслиаш қурби худовандист дар баробари рӯҳи кул ё мутлақу 

аслӣ, дар ин дунёи сифлӣ ғариб мондааст”. Худи Камол ҳам дар 
як ғазали дигараш ин маъниро, яъне ҷудо мондани рӯҳи ҷузъӣ 
(ман) аз фароман ё мани малакутиро ба таври шоирона чунин 
фармудааст: 

 
Рӯҳам он ҷост, ман ин ҷо, тани танҳо чӣ кунам? 
Мани танҳо зи пайи рафъи равон хоҳам гашт 

 [Камол, вар.44 алиф]. 
Яъне солик мехоҳад аз “ман”-и худӣ раҳида ба “фароман” 

бирасад. Дар ашъори шоирони ориф, аз ҷумла дар шеъри Камол 
ин сайри рӯҳӣ, яъне дидор кардан ва ё восил шудани мани 
таҷрибӣ бо мани малакутӣ ғояти орзуи солики ошиқ аст. Чунин 

таҷрибаи рӯҳонӣ дар байти зери Шайх Аттор ҳам мунъакис 
шудааст: 
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Аттор, зи роҳи худ бархез, ки то бинӣ, 
Худро зи худӣ бирҳон, к-аз хеш ту пинҳонӣ!  

[Аттор, 1362:660].   
Боз Абдулманнони Насриддин байти сеюми ғазали 

мавриди назари Камолро аз рӯи нашри Эраҷи Гулисурхӣ дар 
шакли зер овардаанд: 

 
Чун дар ин даврон намеафтад касе дар ҳоли худ, 

Дар чунин шаҳре, ки мебинӣ, кӣ афтад бо ғариб? 
[Насриддин,2009:281] 

Ва чунин афзудаанд: “Ҷои тааҷҷуб аст, ки дар баъзе чопҳои 
тоҷикистонӣ “бар ҳоли худ”-ро ҳам ислоҳ карда “бар ҳоли мо” 
овардаанд” [ҳамон ҷо]. 

Агар ба матни ғазал бодиққат таваҷҷуҳ кунем, мухотаби 
шоир “ман” аст ва дар байти мавриди назар шакли саҳеҳи онро 
устод Ҳусейнзода “бар ҳоли мо” овардаанд, ки мантиқи бадеии 

қавӣ дорад. Яъне, чун  дар ин даврон касе (яъне бехабари 
бодияи ишқ), бар ҳоли мо намеафтад,  аз ғурбати мо ҳеч огоҳ 
нест. Ба ин монанд сухани ирфониро Ҳофиз дар таркиби ғазали 
аввали девонаш гуфтааст: “Шаби торику бими мавҷу гирдобе 

чунин ҳоил / Куҷо донанд ҳоли мо сабукборони соҳилҳо” 
[Ҳофиз, 2015 :41].  

Мо ғазали “Ғарибӣ”-ро дар радифи баъзе ғазалҳои ин шоир 

дар бахши ахири “Мунтахаби ғазалиёт”-и Камол бо назардошти 
ҳар ду қабати маъноии он, байт - байт шарҳ кардаем 
[Камол,2008:178-185]. Аммо муроди аслии мо аз ин гуфтаҳо ин 

аст, ки устод Ҳусейнзода матни ғазалро аз пеши худ “ислоҳ” ё 
ҳеч гуна “тасарруфи бадқасдона”-е накардаанд, балки тавре ки 
дар нусхаи дастнависи девони шоир забт шудааст, овардаанд. 

Эшон ғазали мазкурро аз нусхаи шумораи 1618 маҳфуз дар 
шуъбаи дастнависҳои  Акодеми улуми Тоҷикистон  [вар.15 б] 
баргирифта, дар “Ғазалҳои мунтахаб”-и Камол [нашри соли 

1955) ба хатти имрӯзаи тоҷикӣ айнан бознависӣ кардаанд 
[ниг.саҳ.14]. Фақат дар мисроъи дуюми матлаъ ё ғалати текник 

шудааст ё устоди фақид таркиберо ба ҷои “бечораи мискин тани 
танҳо ғариб”, иштибоҳан “бечораи мискинтан, танҳо ғариб” 
хондаву сабт кардаанд. Дар китоби дарсии барои синфи 8-и 
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мадориси Тоҷикистон, ки навиштаи ин устод аст, низ ғазали 

мавриди назари мо чунин шакл дорад [Ҳусейнзода, 1978:224]. 
Ҷои гуфтан аст, ки нусхаи қаламии мазкури девони Камол 

ҳоло таҳти рақами 849 дар Маркази мероси хаттии Акодеми 

улуми Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешавад. Андозаи нусха 25,5 х 
16,5 сонтӣ ва ба захомат 2,5 сонтӣ аст. Нусха 170 барга дорад.  
Ҷилдаш нақшини хеле зебо ва сартоблдор, рангаш мошии локӣ 

аст. Коғазаш обҷувозии шарқист, хаташ настаълиқи хоност. 
Матн дар дохили ҷадвали чоррахӣ (ба рангҳои сурх, сиёҳ, 
ҷигарӣ ва обӣ) омадааст. Мутаассифона, анҷома надорад ва дар 
поёни нусха котиб чунин байтеро навиштааст: 

 
Дар ин китобати ман, гар назар кунӣ рӯзе, 
Бигӯ, ки котиби ин хат ғариқи ғуфрон бод! 
 

Аз рӯи ҳамаи мушаххасоти кодикулужик  истинсохи нусхаи 
мазкурро ба қарни 16 мелодӣ нисбат додан мумкин аст, зеро 
ҷилди ин нусха расмист, яъне саҳҳоф тамоми аносири нақши рӯи 

абраи ҷилд, аз ҷумла, турунҷ, сартурунф, зертурунҷ, нақшҳои 
кунҷӣ, нимтурунҷҳо ва катибаҳои афзуда, ҳамчунин занҷираи 
ҷилдро бо истифодаи хаткашу паргор ва нашгирда дастӣ анҷом 
додааст, зеро нақшҳо муназзам нестанд. Аммо ба таъйиди 

нусхашиноси маъруф Алӣ Сафарии Оққалъа дар асрҳои баъдӣ 
чунин корро пурра бо истифодаи сиккаҳои махсус ба таври 
зарбӣ нақш мекарданд [Оққалъа, 1390: 151]. 

Нуктаи муҳимми дигар ин аст, ки аз ангор котиб шахси 
босавод ва аз сабки сухани шоир бохабаре будааст, зеро матнро 
хушсаводона истинсох кардааст ва ҳамчунин ҷоҳое ки хондани 
он каме ишкол дорад, ҳарчанд матни он арабӣ нест, бо зикри 
ҳаракот овардааст, то қироати саҳеҳи матни шеър барои 
хонанда душвор набошад.  

Бино бар никоти зикршуда, ба назари мо, шакли саҳеҳу 
беғалати ғазали мавриди назар дар ҳамин нусхаи дастнавис 

оварда шудааст ва онро дар зер айнан, ҳамон гунае ки ҳаст, 
меоварем: 

 
Дил муқими кӯйи ҷонон асту ман ин ҷо ғариб, 
Чун кунад бечораи мискин тани танҳо ғариб? 
Орзуманди диёри хешаму ёрони хеш, 
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Дар ҷаҳон то чанд гардам бесару бепо ғариб? 

Чун ту дар ғурбат наяфтодӣ, чӣ донӣ ҳоли мо? 
Меҳнати ғурбат надонад, ҳеч кас, илло ғариб. 
Ҳаргиз аз роҳи карам рӯзе напурсидӣ, ки чист 

Ҳоли зори мустаманде монда дур аз мо ғариб? 
Чун дар ин даврон намеафтад касе бар ҳоли мо, 
Дар чунин шаҳре, ки мебинӣ, кӣ афтад бо ғариб? 
Дар ғарибӣ ҷон ба сахтӣ медиҳад мискин Камол, 

Во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғарибо, во ғариб! 
 [Камол, 849: вар.15 б]. 

Овозхони маъруфи тоҷик марҳум Боймуҳаммад Ниёзов ин 
ғазалро аз ҳамин китоби “Ғазалҳои мунтахаб”-и Камоли 
Хуҷандӣ дар таҳияи Шарифҷон Ҳусейнзода гирифтаву ба 
оҳанги ҷолибе оварда хондааст ва он дуруст аст. 

 Вале Абдулманнони Насриддин бо вуҷуди шарҳу маънии 
асил намудан матни ғазали мазкурро, ки дар нусхаи чопи оқои 
Гулисурхӣ мавҷуд аст[саҳ. 1050], саҳеҳ шуморидаанд. 

Мутаассифона, дар нусхаи чопии Азизи Давлатободӣ [Камол, 
1375: 34], ва дар нусхаи чопи Абдулҷаббори Суруш [Камол, 2015: 
128] ва дар нусхаи чопии худи мо [Камол, 2015: 51] низ 
ҳамчуноне, ки дар чопи Гулисурхӣ аст, оварда шудааст.  

Агар матни ғазали марқум дар нусхаи 849 бо нусхаҳои 
чопӣ, ки сарчашмаи ҳамаи онҳо эҳтимолан яке аст, муқоиса 
кунем, боз баъзе тафриқаҳо дар тарзи навишти баъзе каламот 

дида мешавад. Чунончи, дар охири мисроъи панҷум шакли 
саҳеҳ “ҳоли мо”, дар нусхаҳои чопӣ: “ҳоли ман”, ки маъно ба 
ҳам наздик аст, аммо охирӣ гӯшнавоз нест. Дар мисроъи шашум 
шакли саҳеҳ “аз роҳи карам” аст (роҳи ҷавонмардию саховат) ва 

он зебову  шоиронатар аст, нисбат ба “аз рӯйи карам”, ки дар 
нусахи чопии дигарон омадааст. Чунин тарзи ифодаи шоирона 
дар ғазалҳои дигари Камол ҳам рафтааст, чунончи: “Рухат чу 
моҳи тамом аст, кай барад нуқсон / Зи роҳи лутф агар бингарӣ 
ба сӯйи Камол?!” [Камол, 2008: 134) /ба маънии: аз роҳи нармӣ, 

накӯкорӣ ва диҳиш/. 
Дар мисроъи ҳаштум шакли саҳеҳи калима “мустаманде” 

мебошад, зеро дар охири калима ҳарфи йои накара (е) омадааст, 
дар нусахи чопии дигарон ин вожа жар шакли “мустаманди” 
нашр шудааст, яъне бо бандаки изофӣ. Гарчи дар ҳар ду сурат 
вазн халалдор намешавад, аммо аввалӣ бо маънои вожаи 
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“ғариб” таносуби дақиқтари маъноӣ дошта, тобиши отифиаш 

нисбабан пурқувваттар аст. Ниҳоят шакли саҳеҳи мисроъи ахир 
ин аст: “Во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғарибо, во ғариб!”, яъне 
“ғариб”-и сеюм дар охираш ҳарфи алиф дорад; аммо дар чопи 

дигарон “Во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғариб!” сабт 
шудааст. 

Хуллас, бо овардани мулоҳизоти зикршуда, моро андеша 

бар он аст, ки матни саҳеҳи ғазали “Ғарибӣ”-и Камол, мустансах 
дар нусхаи дастнависи шумораи 849-ро бояд ҳамчун шакли 
дурусту мантиқан саҳеҳи он қабул намоем.  

Аммо ин ҷо чизи дигари қобили зикр ҳаст ва он ин ки 
Баҳроми Раҳматзод, раиси Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ, 
воқеъ дар шаҳри Хуҷанд копии як нусхаи дастнависи қадими 
девони Камоли Хуҷандиро, ки дар китобхонаи Отиф Афандии 

Истанбул  таҳти шумораи 2103 ҳифз мешуда ва он аз тарафи 
Муҳаммад Алоуддини Табрезӣ ном котибе дар соли 872/1467-
1468 истинсох шудааст, дастрас намудаанд. Дар гуфтугӯи 
телефонӣ, мавсуф, лутфан ғазали мавриди назарро, ки дар 

нусхаи мазкур низ шомил буда, ба ман қироат намуданд. 
Маълум шуд, ки матни ғазал бо матни нусхаи чопии Гулисурхӣ 
қаробат дорад, ба ин тафовут, ки дар он пас аз байти сеюм 
байти дигаре омадааст дар шакли зер: 

 
Боди субҳ аз зулфи ҷонон бӯи ҷон меоварад, 
Мебарад рӯзе ба сар ҳоло дар ин савдо ғариб  

[3, вар.263 а]. 
 

Байти мазкур бо мазмуни соири абёти ғазали мавриди 
назар ҳамсӯӣ ва иртиботи қавии мантиқӣ дорад. Афзун бар ин, 
ба шумули ин байт ғазал ҳафтбайтӣ мешавад, яъне, такмил 
мегардад. Аз ин лиҳоз, ин байтро ба матни ғазали “Ғарибӣ”-и 

нусхаи 849 ворид намудан бар салоҳи кор хоҳад буд. 
Дар охир ҳаминро гуфтанием, ки баррасиҳои фавқи 

нигорандаро хонандагони муҳтарам ҳамчун изҳори фазл қабул 
накунанд. Итминони комил дорем, ки агар устоди равоншод 
Абдулманнони Насриддин ин шакли ғазалро дар дастнависи 
мавриди назари мо медиданд, ҳатман он мушоҳидаҳоеро ки 

иброз намудем, беҳтар аз ин нигоранда метавонистанд баён 
кунанд, зеро кӯлвори пурбори донишҳои адабӣ, ки эшон 
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доштанд, кам касе аз имрӯзиён дар Тоҷикистон дорад. Рӯҳашон 
шоду охираташон обод бод. 

 
ПАЙНАВИШТ: 

1.  Аттор, Нишопурӣ  Девон. Ба эҳтимом ва тасҳеҳи Тақӣ 
Тафаззулӣ,чопи савум. Теҳрон: Маркази интишороти илмию 

фарҳангӣ, 1362. 
2.  Камол, Хуҷандӣ. Девон. Нусхаи дастнависи шумораи 849 

маҳфуз дар китобхонаи Маркази мероси хаттии Акодемияи 
улуми Тоҷикистон. 

3.  Камол, Хуҷандӣ. Девон. Нусхаи дастнависи шумораи 2103 
Китобхонаи Отиф Афандии Истанбул. 

4.  Камол, Хуҷандӣ Ғазалҳои мунтахаб. Бо муқаддима ва 

интихоби Шарифҷон Ҳусейнзода. Сталинобод: 
Нашрдавтоҷик, 1955. 

5.  Камол, Хуҷандӣ. Девон. Матни интиқодӣ. Ба кӯшиши 
Шарифҷон Ҳусейнзода, Саъдулло Асадуллоев, дар 2 ҷилд. Ҷ. 2. 
Душанбе: Ирфон, 1987. 

6.  Камол, Хуҷандӣ  Мунтахаби ғазалиёт. Бо муқаддима, 

интихоб ва шарҳу тавзеҳоти Бадриддин Мақсудзода. 
Душанбе: Маориф ва фарҳанг,2008. 

7.  Насриддин Абдулманнон Матншиносии осори адабӣ. Хуҷанд: 
Ношир,2009.  

8.  Оққалъа, Алӣ Сафарӣ Нусхашинохт. Бо муқаддимаи Эраҷи 

Афшор.Чопи аввал.Теҳрон: Мероси мактуб, 1390. 
9.  Ҳофиз, Шерозӣ Девон. Дар таҳияи Шарифмуроди 

Исрофилниё. Душанбе: Адиб,2015 
10.  Ҳусейнзода Шарифҷон  Адабиёти тоҷик. Китоби дарсӣ 

барои синфи 8. Душанбе: Маориф, 1978. 
 
 

Матлубаи МИРЗОЮНУС,  
профессор 

       
АДЕЛИНА АДАЛИС – НАХУСТИН МУТАРЉИМИ 

КАМОЛИ ХУЉАНДЇ БА ЗАБОНИ РУСЇ 
 Дар рубъи аввали  садаи ХХ, ки ба давраи бедории 

маънавии аксари миллатњо рост омад, дар љомеаи рус низ 
љунбишњое дар  афкори адабиву фалсафї ба назар расид.Љолиб  
он нукта  аст, ки ин давраро дар ќиёс ва шабоњат  бо замони 
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зиндагии Пушкин, ки  ањли  адаб «давраи тилої» унвон 
додаанд, «давраи нуќраї» гуфтаанд ва дар ин мављи нави эњёи 
афкори маънавї  раванди  шарќгарої низ дубора вусъат ёфт. 
Ањли адаб  бо шавќи бузург ба  адабиёти Шарќ, хоса адабиёти 
форсу тољик  рў оварда, дар заминаи омўзиши он як  силсила 
осори мондагоре офариданд,  ки дар ин радиф «Савтњои 
форсї»-и Сергей Есенин, осори шарќии И.Бунин, В. Брюсов, 
С.Городетский, Г. Санников, К. Бальмонт, А. Блок, О. 
Мандельштам, В.Хлебников, Я.Полонский ва дертар таълифоти  
В. Луговской,  Н.Тихонов, Я. Смеляков, И. Селвинский, 
Б.Лапин, З.Хатсревинро метавон  ном бурд.  Аделина Адалис 
низ дар њамин  муњити адабї парвариш  ёфт ва ба унвони  яке аз 
чењрањои  мунири шарќпарвари фарњанги рус  сарнавишти  
хешро бо ватани Рўдакиву  Камоли Хуљандї пайваст.  

Ў соли 1900 дар  шањри Санкт-Петербург дар хонаводаи 
зиёиён ба дунё омад ва соли  1969 дар шањри  Москва зиндагиаш  
поён пазируфт.  Падари Аделина  Алексей Висковатов бо сабаби 
иштирок дар инќилоби  соли 1905 ба бадарѓа  фиристода шуда, 
њамон љо аз беморї вафот мекунад. Модараш, ки  раќќосаи 
балет буд, њамчунин зуд аз дунё чашм  мепўшад.  

Аделинаро ањли хонаводаи модараш барои  тарбия ва 
парасторї назди худ мегиранд ва ба ў  насаби худ - Ефронро 
медињанд. Адалис аз 13 солагї ба шеър гуфтан шуруъ мекунад 
ва  дар ашъори ў таъсири яке аз равияњои  модернистии ибтидои  
асри ХХ - акмеизм ба  мушоњида  меояд. Дар  аввали  солњои 20-
ум ў шогирди  шоири маъруф Валерий Брюсов мешавад ва бо  
унсу дилбастагї ба ў аз мактаби хуби шоирї бањравар гардида, 
ба  унвони љавоншоири боистеъдод шуњрат меёбад. Адалис 
марги Брюсовро, ки соли 1924 рух дод, чун  фољиаи бузурги 
зиндагиаш ќабул мекунад. Валерий Брюсов низ, ки ба  Аделина 
Адалис муњаббат ва таваљљуњи хос дошт, соли  1920 дар    яке аз 
шеърњои худ дар  бораи ў  менависад, ки: 

Мечте стиха дает, Адалис, 
Забытым ветром вновь вздохнуть… 
В твоих глазах, неверно-серых, 
В изгибе вскрытых узких губ, 
В твоих стихах, в твоих размерах, 
Чей ритм, — с уступа на уступ (5). 

Баъди  вафоти В.Брюсов  Адалис ба Одесса мекўчад ва  аз 
он љо  ба Осиёи  Марказї  омада,  то соли 1931 дар  њамин љо 
истиќомат  мекунад.  Мањсули ин  сафар  силсилаи шеърњо, 
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китоби  очеркњои  «Сафар ба ќумзор» (1927, 1929) ва  романи 
пурмољарои нимфантастикии «Абљад. Њавваз. Њуттї» (1926) аст, 
ки њаммуаллифи асари охирин њамсараш Иван Сергеев 
мебошад.  

Дар  очерку маќолоти ў «Бухорои ќадим», « Дар сарњади  
форсњо», «Се пул», «Нома  аз Фарѓона», «Байрам-Алї», «Дар 
садњади Афѓонистон», «Оид ба масъалаи њуљум», «Оид ба  
фаъолияти клубњо дар Шарќ», «Кишвари таѓйироти  афсонавї», 
«Дар  кишвари тољикон», «Самарќанд» ва  ѓайра, ки дар 
нашрияњои  солњои 20-ум ба табъ расиданд ва бори  аввал   соли 
1927 ва бори дигар соли 1929  дар шањри Маскав дар шакли  
маљмўаи очеркњо интишор ёфтанд,  диду назари суханвари рус  
оид ба зиндагии мардуми тољик ва халќњои дигари Осиёи 
Марказї  ифода ёфтааст.  

Дар  романи «Абљад. Њавваз. Њуттї» низ сухан дар бораи  
тамаддуни гумшудае дар Помир меравад ва  ин  асар  бо услуби 
хосе таълиф ёфтааст. 

Баъди бозгашт  ба  Россия маљмўаи нахустини ашъори 
Аделина Адалис тањти унвони «Њокимият» ( 1934) (1)  чоп 
мешавад, ки дар  он ишќу алоќаи шоира ба мардуми Шарќ ва 
таассури ў аз  адабиёти форсу тољик ба назар мерасад. Ба ин 
силсилаи шеърњои ў ањли  адаб  бањои  баланд медињанд. Аз 
љумла яке  аз шоирони маъруфи замон О.Манделштам соли 1935 
ба  ин  китоб таќризе навишта, дар  бораи њунари шоирии 
Адалис  чунин изњори назар мекунад: «Њини  мутолиаи  китоби 
Адалис ман эњсос мекардам, ки дар сањрое ќарор дорам, ки 
шањри нав  бунёд  меёбад ва ё дар конњои  Арагатси 
Арманистон, ё  дар кўчаи  Архангелск, ки  «шабњои кории» он 
бўи  озону љангали  шимолро дорад…» Манделштам дар бораи 
њусни  баён  ва латофати нотакрори шеъри Адалис низ бо 
камоли самимият андеша  меронад (11, 312). 

Љолиб он аст, ки дар  ин маљмўа як  силсила  ашъори 
«шарќии» шоира љой дода шудаанд,  ки аз  миёни онњо  
силсилаи «Рубоиёт», ки соли 1926 таълиф шудааст,  бо сабки 
љолиби худ имтиёз дорад. Эпиграфи  ин шеърњоро муаллиф аз 
Хайём гирифта ва  мисрае аз як рубоии ўро ба забони форсии 
тољикї меорад: «Ин кўза  чу ман ошиќи зоре  будааст» ва бо 
њамин гўё таъкид мекунад, ки суннатњои шоиронаи Хайёмро 
идома мебахшад. Зимнан бояд гуфт, ки Адалис бо Хайём 
ќаробати маънавї дорад,  аммо њамназар нест.  Агар дар 
љањонбинї  ва  фалсафаи Хайём мавзўи  буду набуд, нестиву  
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марг ва лоилољии инсон пеши  ќазову ќадар  бошад, дар 
рубоиёти Адалис  сухан дар  бораи љовидонагї, дар бораи 
созандагии инсон аст. Ба ќавли  муњаќќиќи рус П.И 
Тартаковский, «Рубоиёти Адалис – гуфтугўи шоири замони нав 
бо ниёи дерини худ, бо устодаш аст, ки  мавзуъву шакл ва сабки 
ўро шогирдона ќабул кардааст. Дар ин шеър ў ба  устодаш 
саволњо медињад, посух мељўяд ва бањс мекунад» (13, с. 156). 
Чунончи, дар  ин пора мехонем: 

Кувшин  с вином уже  приносят нам,  
- Я провожу губами по  краям… 
Как пахнет глина  солнцем  и трудом! 
Не твой ли это прах, Омар Хайям . 
Ба ќавли Адалис,  дар Шарќ  барои ў  «зиндагии  

пурвусъате оѓоз ёфт». Дар бораи осори шарќии Аделина Адалис 
хонандагон аз рисолаи Каганович С.Л. «Аделина Адалис. Роњи 
эљодї» (6),  ки боби аввали он «А.Адалис  ва Шарќи шўравї дар  
солњои 20-ум» унвон дорад,  метавонанд  маълумоти муфассал 
пайдо кунанд. 

Мероси  адабии Адалис  аз  достони  ѓиноии «Ба 
Киров»(1935),  маљмўањои «Бародарї» (1937),  «Пањлавонњои 
халќї» (1943), «Шеърњо ва достонњо» (1948), «Уќёнуси шарќї» 
(1949), «Асри нав» (1960), «Шањрњо» (1962), «То оѓоз» (1966) 
иборат буда, пас  аз вафоташ ду  маљмўаи дигар: «Январ - 
сентябр» (1970) ва «Бехобї» (2002) аз  чоп баромадааст.  
Дар  баробари  ин А. Адалис бо  фаъолияти  тарљумонї низ 
машѓул шуда,  ашъори шоирони  Осиёи  Марказї ва Ќавќозро 
ба забони русї тарљума  кардааст.  Ба  ќалами ў тарљумаи  осори 
Носири Хусрав, Љомї, Камоли Хуљандї,  Наапет Кучак, Фузулї 
ва  аз  адибони муосир  Самад Вурѓун, Љамбул Љабаев, Мирзо 
Турсунзода, Мирсаид Миршакар ва дигарон  мансуб  аст.   
Тарљумањои ў  дар  шакли   китобњои  алоњида низ ба забони 
русї аз  чоп  баромадаанд, ки  аз он љумла ашъори   Камоли 
Хуљандї, Сайидои Насафї, «Ќиссаи Њиндустон»-и  Мирзо  
Турсунзода, ашъори  Мирсаид  Миршакар мебошанд. Як 
китоби  тарљумањои ў бо  номи «Шоирони Шарќ» (2)  муштамил 
бар ашъори адибони форсу тољик Носири Хусрав, Камоли 
Хуљандї, Сайидои Насафї,  шоирони афѓон Хушњолхони 
Хаттоќ, Рахмон-бобо, суханварони Чин Цюй Юань, Цзя И, Цао 
Чжи ва ашъори шоирони муосир интишор ёфтааст, ки  ўро чун   
мутарљими соњибистеъдод шуњратманд  кардааст. 
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Љолиб  он  аст, Адалис дар  бораи  чанде аз ин шоирон дар  
таќризу пешгуфторњои худ низ изњори назар менамояд. Аз 
љумла  дар  бораи шеъри  муосири  тољик, ашъори 
М.Турсунзода, шеърњои  Мирсаид  Миршакар ба  љуз тарљумаи 
осори  онњо, ба њунари шоириашон низ бањо  медињад. Шоистаи  
зикр  аст, ки  мањз тавассути  тарљумањои ў «Ќиссаи 
Њиндустон»-и Мирзо Турсунзода (14)  дар тамоми  олам 
интињор ёфт  ва сазовори бузургтарин љоиза - Љоизаи  давлатии 
кишвари шўравї гардид.  

Адалис  аввалин шоири рус  аст, ки  39 ѓазали  Камоли 
Хуљандиро ба забони русї тарљума  кардааст. Пеш аз ў танњо 
Борис  Лапин, ки дар љанги бузурги Ватанї ќурбон шуд,  шеъри  
калонњаљме иборат аз 42  мисраъ  дар  татаббуъ ба Камоли 
Хуљандї навишта  онро «Таќлид ба Камоли Хуљандї»  ном 
гузошта  буд,  ки  чунин оѓоз меёбад: 

Когда красавица вошла в цветник, 
  Склонился лавр и остроцвет поник. 
  Ручей, струясь, припал к ногам подруги, 
  Я слышал пальм торжественный язык (15, 69) 

Ин шеърро бори аввал дар китоби «Хрестоматия адабиёти 
халќњои шўравї» Л. Климович (1947) ба  унвони шеъри Камоли 
Хуљандї љой  дода   буд ва ду сол баъд И.Брагинский низ дар 
пешгуфтори китоби «Камол Худжанди. Избранная лирика» 
(Сталинабад, 1949) (3) истифода  бурд. Аммо он  на  тарљумаи 
ѓазали Хоља Камол, балки як навъ татаббўи ашъори ў буд. 
Бинобар ин Аделина  Адалис, ба  итминони  комил метавон 
гуфт,  аввалин  шоири рус буд, ки  шояд ба  тањрики  
шарќшиноси номвар И.Брагинский ба  тарљумаи  ашъори 
Камоли Хуљандї даст задааст. Ў ягона шоирест, ки 
тарљумањояш аз осори ин суханвар дар шакли китоби алоњида 
интишор ёфтаанд (9). Дар чопи  ин  китоб, бешак, хидмати  
И.С.Брагинский хеле зиёд  аст, зеро, ба  андешаи мо,  мањз ў 
ашъори Камоли Хуљандиро дарёфта   ва  тарљумаи  тањтуллафзи 
русии онњоро ба шоир пешнињод  кардааст. Бояд гуфт,  ки  то 
соли 1949 ашъори Камоли Хуљандї  ба  забони тољикї њанўз 
интишор нашуда  ва танњо  соли 1955  бо зањмати устод 
Ш.Њусейнзода дар  шакли  мунтахаб ба  табъ расид. Яъне 
нашри  матни русии китоби Камоли Хуљандї пеш аз матни 
тољикии он сурат гирифт, ки ин нукта њам   ќобили  таваљљуњ  
аст.  
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Агар ба таърихи нашри тарљумањои русии ѓазалиёти Хоља 
Камол назар андозем, маълум мешавад, ки  то  имрўз  ашъори ў 
5 маротиба, аз љумла дар Сталинобод(1949,  1958), Москва ( 
1976), Душанбе (1968) ва Хуљанд (1996) интишор ёфтааст.  
Тарљумањое, ки то имрўз дастрас шудаанд, ба  ќалами А.Адалис, 
В. Звягинцева, В.Потапова, Я.Козловский, М.Синельников, И. 
Сельвинский  мансуб буда, мутаассифона, касе аз номбурдагон 
ба забони  форсї (тољикї) ба хубї балад нест, яъне тарљумањо 
тавассути  баргардонии тањтуллафзи  сатр ба сатр аз забони 
форсї(тољикї) сурат гирифтаанд.   

Дар  мавриди  сифати  тарљумањои А. Адалис метавон гуфт, 
ки мутахассисон ба он бањои  баланд додаанд. Аз љумла дар 
љаласаи  мушоварае, ки  он тибќи  ахбори рўзномаи 
«Коммунист  Таджикистана» (7) бо иштироки шоирон, 
нависандагон ва олимони  номвар,  аз љумла Б.Ѓафуров, 
Пенковский, Дехоти, Миршакар, раиси Иттињодияи 
нависандагон Улуѓзода, директори  нашриёт Неъматуллоев  ва 
дигарон баргузор гардид, тарљумаи осори Камоли Хуљандї ва  
Сайидои Насафї аз љониби А.Адалис мавриди муњокима ќарор 
гирифт. Иштирокдорони љаласа ќаробати тарљумањоро бо 
матни асл таъкид карда, мањорати баланди тарљумонро дар 
ифшои розњои шоиронаи Камоли Хуљандї, забони фасењу балеѓ, 
мусиќии хос ва  вазни шеърњо  зикр намуданд (7).  

  Воќеан њам, агар танњо ба мисраъњои нахустини 
тарљумањои ин шоир мутаваљљењ шавем ва онњоро бо мисраъњои 
матни асл муќоиса кунем, мебинем, ки  дар чанд ѓазал Адалис 
барои дарёфти муодилњои русии мутаносиб муваффаќ шудааст. 
Аз љумла «Ветер цветение ветвей сорвал, бросил цветочный 
град» (Бод гулбез шуду бар сари гул жола чакид), «Скажите 
друзьям, что я болен, а целебного зелья нет» (Дарди ман гўед бо 
ёрон, ки дармон ёфт нест), «Пусть горем я охвачен, печаль моя 
отрада»(Ѓамат дорам, маро шодї њамин аст), «Почудилось розе  
благоуханье рубашки твоей» (Гул аз пероњанат бўе шунидааст), 
«Чтобы ветер кудрями твоими играл, - не желаю» (Сари зулфат 
намехоњам, ки дар дасти сабо афтад), «Я спросил ее, - Кто ты и 
как тебя звать? – Отвечала: - Спроси у луны» (Гуфтамаш, номи 
ту, гуфто аз мањи тобон бипурс), «Друг сказал, взор от всех 
отврати, я готов, повинуюсь» (Ёр гуфт, аз ѓайри  мо пўшон 
назар, гуфтам, ба чашм), «Я  спросил, человек или ангел ты? 
Говорит, и то, и другое» (Гуфтам, малакї ё башарї, гуфт, ки 
њарду). Дар баробари ин, дар матлаи ѓазалњое, ки ин тарљумон 
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ба русї баргардонидааст, хеле байтњое њастанд, ки маънии 
матлубро намедињанд: 
 Аз ошиќї њамеша љавон аст пири мо, 

Холї мабод ишќи бутон аз замири мо. 
Тарљумаи Адалис: 

Словно вечная молодость, старость моя – от любви! 
Сиротою душа не осталась ничья от любви! 

Ё ки: 
 Гар дарди ту аз њабиб бошад, 
 Дарди сарат аз табиб бошад. 
Тарљумаи А.Адалис: 
 Сумасшедшим я стал от того, что любовь жестока, 
 Пусть и лекарем будет любовь, - не глядит свысока. 
 Лекин љолиб аст, ки як ѓазали Хоља Камолро, ки аз назари 
муњаќќиќон хуб баргардонида шудааст (7),  ба назари мо, аз 
навоќис орї нест: 
           Ошўби љонї, шўхи љањонї,    

Беэътиќодї, номењрубонї      
 Аз пеши хешам то чанд ронї, 

Зањри фироќам то чанд чашонї. 
  Ман мењр варзам, оре, ман инам, 

Ту кина варзї, оре, ту онї. 
 Гоњам навозї, гоњам гудозї. 

Гоње чунинї, гоње чунонї. 
 Бе љурм куштан њар дам якеро 

Натвон, валекин ту метавонї. 
 З-ин сон, ки дорї аз хеш дурам, 

Гар мирам аз ѓам, аз ман надонї. 
 Гуфтам, нисорат созам дури ашк, 

Гуфто, чї гўям, дур мечаконї. 
 Бо ту  чї монад Хизру Масењо, 

Умре ту њаргиз бо кас намонї. 
 Гар аз Камол, эй мўнис, малулї, 

Рафтам зи кўят, бурдам гаронї (8, 1077). 
Матни тарљума: 
 О, беспокойство снова и снова, 

Дерзкая шутка мира земного. 
 Где твоя жалость, ветреный идол, 

Кто ты – не может выразить слово. 
 Камень не мог бы вытерпеть столько! 

Нет, не знавал я в жизни такого… 
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 Боль причиняешь, вновь покидаешь, 
К выходкам резвым вечно готова. 

 Если умру я в горькой разлуке, 
Ты и не вспомнишь смеха былого… 

 Слез моих жемчуг топчешь ногами: 
«Что ж, отвечаешь, в этом дурного?» 

 О, не печалься из-за Камола: 
Быть одиноким вовсе не ново (9, 25). 
Маълум мешавад, ки мутарљим 9 байти ѓазали Камолро 

дар 7 байт  ба русї баргардонидааст. Байти аввали матни 
тарљума аз  матлаи ѓазал ба  андозае тафовут  дорад, ки  ѓазали 
мазкур  будани он боиси шубња мегардад, вале аз байтњои дигар 
маълум мешавад, ки воќеан њамин ѓазал аст. Мураттиби китоб 
низ (И.Брагинский) њамин ѓазал будани онро дар ќисми 
тавзењоти маљмўа зикр кардааст. 

Матлаи ѓазал ба  забони русї матлаби дилхоњро 
надодааст, зеро дар матни асл Хоља Камол ба мухотаби худ – ба 
маъшуќ мурољиат мекунад ва  сифатњои ўро дар муносибат ба 
худ бармечинад: 

Ошўби љонї, шўхи љањонї,    
Беэътиќодї, номењрубонї. 
Хоља Камол аз фитнањои ин љањон сухан нагуфтааст, аммо 

агар тарљумаи ин байтро («О беспокойство снова и снова, 
дерзкая шутка мира земного») ба тољикї бозгардонем, 
мушоњида мекунем, ки матлаби муаллиф аз андешаи мутарљим 
хеле тафовут дорад: 

Эй, нооромї бозу боз, 
Шўхии сахти ин љањон.       

  Гузашта аз ин, тарљумон баъзе матолиберо ба шеър ворид 
кардааст, ки дар матни асл нишоне аз он нест. Масалан, 
«ветреный идол», «не может выразить слово», «Камень не мог 
бы вытерпеть столько», «выходки резвые», «не вспомнишь смеха 
былого», «Слез моих жемчуг топчешь ногами». Маънии байти 
маќтаъ низ, ба назари мо, дигар аст: 
 Гар аз Камол, эй мўнис, малулї, 

Рафтам зи кўят, бурдам гаронї. 
Хоља Камол  таъкид карданист, ки агар  њузури ман, туро 

нороњат карда бошад, њарчанд гарон аст, ман аз наздат 
меравам. Ин маъниро  мутарљими рус чунин баён мекунад:   

О, не печалься из-за Камола: 
Быть одиноким вовсе не ново. 
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Яъне, ту барои Камол ѓам махўр, зеро  бори аввал нест, ки 
ў  танњост. Агар дар матни асл шоир аз ѓами худ сухан гўяд, дар 
тарљума мухотаби мутарљим маъшуќ аст, ки  мегўяд: «барои 
Камол ѓам махўр». Њамин тариќ, дар ин ѓазал худбофтањои 
зиёде њаст, ки матлаби  муаллифро ба гунаи дигар шарњ 
медињанд. 

Ба мушоњида омад, ки чанд ѓазали  Камоли Хуљандиро  
њам А.Адалис ва њам шоирони дигар тарљума  кардаанд. 
Чунончи ѓазали «Бод гулрез шуду бар сари гул лола чакид»-ро  
В.Звягинсева њам тарљума  кардааст. 
       Матни аслии  ѓазал чунин аст: 

Бод гулбез шуду бар сари гул жола чакид, 
Об дар љўву зи пиромуни љў сабза дамид. 
Гул зи рух пардаву наргис ба чаман чашм кушод, 
Сарви шамшод ќаду мурѓи чаман нола кашид. 
Хуррам он дил, ки бањорон паи тартиби димоѓ 
Бонги мурѓи чаману бўи гули тоза шунид. 
Бод сўи чаман омад, ки дињад мужда, ки боз 
Гул ба бўстону ба гул меваи маќсуд расид. 
Њар ки дид он ќаду ораз, зи чаман оњзанон 
Аввал аз љону сар, он гањ зи гулу сарв бурид. 
Бо ту гул дафтари худ хост, ки гирад ба њисоб, 
Боѓбон он вараќу бод ба гул дарпечид. 
Умр чун даври гул аз боди њаво рафту Камол 
Доман аз ёру ба доман гули маќсуд начид (8, 409) . 

 Ба андешаи мо, ѓазали мазкур аз назари мавзўъ хеле 
комил ва яклахт буда, тасвир динамикаи зебо дорад ва  фикр 
пайдарпай бидуни гузариш ба матолиби дигар  идома меёбад. 
Ѓазал аз манзараи зебои фаро расидани бањор, рехтани борон, 
пуроб шудани љуйборон, дамидани  сабзањо дар  канори љуйбор, 
шукуфтани гулу наргис, ќад афрохтани сарв, нола кардани 
мурѓон шурўъ мешавад. Воќеан, хуррам дилест, ки бо расидани 
бањор  бонги мурѓи чаману бўи гули тоза мешунавад. Шоир аз 
васфи чаман ба тавсифи чаманороён, яъне он нозанине, ки  ин 
чаман мањсули дасти ўст, мегузарад ва мегўяд, ки њар ки ќаду 
орази ўро дида бошад, дигар аз љону тан гузаштаву аз гулу сарв 
низ дасту дил мешўяд. Яъне зебоии ёр бо зебоии гулу сарв 
ќиёснопазир аст. Поёни ѓазал  сухан аз заволи гул аст ва Камол 
бо њасрат мегўяд, ки умри инсон низ мисли даври гул, ки аз бод 
мерезад, хеле  зуд мегузарад, њарчанд ки гули маќсуд ба даст 
наомадааст, ишќи ёр њамоно боќист, яъне «доман аз ёр 
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начидаву» «ба доман гули маќсуд начидааст». «Доман аз ёр 
начидан» - аз ёр дил накандан аст, «гули маќсуд начидан» - ба 
васли ёр нарасидан.    
    Њоло назар андозем ба тарљумаи А.Адалис: 

Ветер  цветенье  ветвей сорвал, бросил цветочный град, 
Стала зеленой вода, надев тонкий, как пар, наряд. 
Роза открыла свое лицо, очи открыл нарцисс, 
Тянутся ввысь кипарис и бук, петь соловей рад. 
Благо сердце тому, о друг, что благо другим дарит: 
Слышит оно соловья весной, слышит роз аромат! 
Друг мой пришел ко мне и принес сердцу благую весть: 
Розу, желающую расцвесть, принял желанный сад! 
Всем пожертвует, кто видал стан и лицо любви,- 
Бросит и розу и кипарис, вихрем ее объят… 
На лепестках я желал писать, - вихрь взорвал листки, 
Ветер розу убрал с куста – знаю, он виноват! 
Буря и ветер – убийцы роз; жизнь такова, Камол! 
Край одеянья ушел из рук, пусть и желанья спят (9,32). 
Дар ин тарљума, ки дар маљмўъ  мазмуни ѓазал дуруст  

инъикос ёфтааст ва якчанд матолиби он  хеле зебо баргардон 
шудааст, чанд нуктае њаст, ки навоќиси онро  ошкор менамояд. 
Нахуст, якчанд вожаву маънињоро тарљумон  нодуруст  
фањмидааст. Масалан,  дамидани сабза дар канори  љуйборро 
тарљумон  «сабз шудани об» мепиндорад. Баъзе  матолиби  
номављуд дар шеъри Камолро ў  ба хотири пур кардани мисраъ 
аз худ мебофад: «бук», «благо другим дарит», «вихрем ее 
объят», «знаю, он  виноват». Ин навоќис љузъист, аммо дар 
байти маќтаъ, ки дар он хулосаи ѓазал омадааст,  мутарљим 
матлаби муаллифро дуруст дарк накардааст. Дар матни асл 
сухан аз даргузашти  умри инсон аст ва њасрат аз нарасидан ба  
васли ёр. Мутарљим таркиби «доман аз ёр начидан»-ро  «край 
одеянья ушел из рук» гуфтааст, ки дуруст нест. Дар матни асл 
мазмуни «пусть и желанья  спят» ба  мушоњида намеояд. 
Ѓазали мазкурро  В.Звягинтсева чунин тарљума кардааст: 

Ливень цветы оросил, и задрожала роза, 
В зазеленевшей воде лик отражала роза. 
Выпрямился кипарис, вскинул нарцисс ресницы, 
Ранила их красотой и без кинжала роза. 
Счастливо сердце того, кто по весне знал радость, 
Пели ему соловьи, благоухала роза. 
Друг, посетивший сады, с доброй пришел к нам вестью; 
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Мак заалел в цветнике, без покрывала роза. 
Я попытался писать повесть о том, что было… 
Ветер судьбы разорвал все, что внушала роза. 
Жизнь такова, о Камол, - гибнем от вздоха ветра, 
Грез несвершенных моих также увяла роза (10, 72). 

 Дар матни асл, чунонки мебинем, радиф нест, вале  
мутарљим  радифи «роза»-ро истифода бурда, аз аввал то охир 
сухан аз гул гуфтааст, њол он ки маќсад аз тавсифи ањволи гул  
шарњи њоли худи шоири ошиќ аст, ки умраш мисли гул хазон 
шуда, вале гули маќсуд аз васли ёр начида мондааст. Ин 
мутарљим низ сабз шудани перомуни љуйбор, яъне дамидани 
сабзаро ба маънии сабз шудани об ва дар он акс ёфтани рухи гул 
фањмидааст.Њарду тарљумон низ «мужда овардани бод»-ро 
«мужда овардани дўст» гуфтаанд. Дар ќиёс бо  Адалис ин 
мутарљим мисраи аввали байти маќтаъро дуруст тарљума  
кардааст, вале  мисраи охир бемантиќ менамояд.  
 Метавон хулоса кард, ки аз ин ду тарљума (агар байти 
маќтаъро истисно кунем),  тарљумаи А.Адалис нисбатан бењтар 
аст.  

Дар тарљумаи шеъри дигар «Мо бисоти некномї боз тай 
хоњем кард», ки  онро ба ѓайр аз Адалис  И. Селвинский низ 
тарљума кардааст, маълум  мешавад, ки  мураттиби китоб 
(И.Брагинский) ба тарљумаи Адалис тарљењ медињад. Дар 
маљмўа тарљумаи Адалис љой ёфтааст ва  тарљумаи 
И.Селвинский танњо дар маќолаи Брагинский «Сатрњои  
озодшудаи Њофиз» истифода шудааст, ки матни он чунин аст: 

Если мы приволья захотели, 
Значит это и в душе и в теле! 
Так сменяйте ж коврик для молитвы 
На любовь и винное похмелье  
Набожность мы лютнею заменим, 
Четками да станет ожерелье! 
Будем пить и радоваться будем: 
Не весной ли суждено веселье? 
Как Лайли, недостижимо счастье, – 
Как Маджнун, ищи его в ущелье. 
Если же в тетрадке у святоши, 
В списках посещавших эти кельи 
Некоего встретишь ты «Камола», 

  Брось ты эту книгу, в самом деле…(4) 
Матни  асл дар шакли зерин аст: 
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Мо бисоти некномї боз тай хоњем кард, 
Хирќаву саљљода рањни нуќлу май хоњем кард. 
Зуњду таќво сарбасар в-ин ному он овозаро  
Дар сари овози чангу бонги най хоњем кард. 
Навбањор асту љавониву авони ошиќї, 
Гар кунун накнем тарки тавба, кай хоњем кард? 
Гар ба зоњид риндиву мастї намекардем фош, 
Баъд аз ин ин корњо дар пеши вай хоњем кард. 
Май чу Лайлї гар шавад дар шањри мо душворёб, 
Мо чу Маљнун љустуљўяш њай ба њай хоњем кард, 
Пеши мо пайке, ки орад муждаи иќболи ёр, 
Номи он пайки муборак некпай хоњем кард. 
Чун расад дар дафтари зуњњод номи мо, Камол, 
Он вараќ гардон, ки мо он нома тай хоњем кард (8, 592). 

 
Ин ѓазалро А.Адалис чунин тарљума  кардааст: 
 

Тропою мужества, друзья, направимся назло сомнениям, 
На щедрый дастархан с вином молитвенную утварь сменим! 
Весна и молодость теперь, пора для радостей  
настала! 
Дать бой когда, как не сейчас – благословенным днем весенним? 
Мы, винопийцы, отреклись от злого отреченья снова! 
Ханжам урок преподадим без нетерпенья и с уменьем. 
«Закон» и «вера» – звук пустой – на звуки лютни переложим  
В живую воду превратим слова, подобные каменьям!  
Мы, словно ищущий Лейли, неуловимого желаем: 
 Меджнуны в поисках бредут с неутомимым исступленьем…  
Нам птицы с пиршества небес приносят вести о любимых: 
Найдут ли постники приют, взбираясь к небу по ступеням? 
– Камол, ты в книгах у святош видал божественное имя… 
Забудь! Не надо этих книг: И в грош мы ханжества не ценим! 
(9,28) 
 Бидуни тањлили муфассал њам равшан аст, ки А. Адалис 
шеъри Камолро бењтар дарк кардааст.  

Ќобили зикр  аст, ки дар нашрњои дигар мутарљим баъзе 
шеърњоро  бознигарї ва тањрир кардааст ва тавфиќи  бештар 
ёфтааст. 

Њамин тариќ, метавон ба хулосае расид, ки А.Адалис на 
танњо тарљумони аввалин, балки  мутарљими муваффаќи  
ашъори Камоли Хуљандї будааст, ки бо вуљуди баъзе навоќиси 
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љузъї ба маърифати осори  ин суханвари мумтоз  даст ёфта, бо 
камоли њунармандї  матолиби шоирро бозгў намудааст. 
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МИРЗОЕВ Садриддин  
дотсенти кафедраи адабиёти классикии  

тоҷики ДДХ ба номи  академик 
 Бобоҷон  Ғафуров  

 
КАМОЛИДДИН ВА СОИНУДДИН 

(Баррасӣ ва таҳлили корбурди ашъори  Камоли Хуҷандӣ  дар 

осори  насрии  Соинуддини Хуҷандӣ) 
 

      Мизони ҳузури ҳар як шоир ё ҳунармандро дар хотираи 
таърихӣ ва адабӣ метавон аз лиҳози баррасии бозтоби осор ва 

ҷаҳоншиносии ӯ дар миёни навишторҳои баъд аз худаш муайян 
кард. Ё ба сухани дигар, ҳар шоир ё ҳунарманд пайравону 
иродатмандони бештарро ба дунболаи ҳунар ва тафаккури худ 
бибарад, ба ҳамон  андоза ҷовидонагии ӯ ҳам дар ҳофизаи 

таърихӣ, адабӣ ва ҳам дар олами шеъру тафаккур мондагор 
хоҳад буд.  

    Қаламрави маънавии Камоли Хуҷандӣ бар осоре, ки ба 
низоми тафак кури ирфонӣ вобастагӣ дорад, амре табиӣ аст. 

Аммо  таваҷҷӯҳ ва бар дошти муносиби шоирону нависандагон 
дар адвори таърихии мухталиф ба шеъри  Хоҷа Камол 
баёнкунандаи он аст, ки ӯ тавонистааст ба андеша ва тафаккури 
маънавии шоирони баъд аз худ асар гузорад ва шахсият ҳои 

мухталиф ба ӯ ва шеъраш таваҷҷӯҳ доштаанд. Аз ин ҷост, ки  
қалам рави шеъри Камол на танҳо дар  Хуҷанду Табрез, балки 
ба  бештари шаҳр ҳои Хуросону Мовароуннаҳр,  Шибҳи қораи 

Ҳинд, Покистон ва Осиёи Сағир роҳ  ёфтааст.     
    Дарвоқеъ Камолиддин Муҳаммад Абӯаҳмади Хуљандї аз 

зумраи орифон ва суханварони маъруфи шеъри форсии тољикї 
аст, ки њамза монон ва адабпажўњони минбаъда бар фарози 
таққиқ ўро ба унвонҳои эњтиромии  “афзалулмутааххирин”, 
“фаридуласр”, «Хоља» «Шайх» ва “Шайхи комил” ёд карда, дар 
малоҳати сухан ва нозукхаёлиҳои шоирона ӯро дар баро бари 
Хоља Њофиз донистаанд. 

    Агарчи ба нақди шеъри хеш аз тариқи ифтихор ҳанӯз 
худи Хоҷа Камол шуруъ кардааст, ки :  

     Чун қасди Камол аз ғазал он сурати зебост,  
      Шеъри тари чун об нагӯем, чӣ гӯем ?                 [4, с.123].   
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аммо қадимтарин мулоҳиза дар сират ва сифати шеъри 

Камол аз ҷониби   бузургтарин шоири муосири ӯ Хоҷа Ҳофиз 
гуфта шудааст. Нақл аст, ки        Ҳофиз сари ин мисраи Камол: 
“Ташнагонро муждае аз мо бубар. Гуф там: Ба чашм ” мулоҳиза 

кард ва гуфт: «Машраби ин бузургвор олист ва сухани ӯ софӣ»  [ 
5, с.307].  

    Хоҷа Ҳофиз, ки ҳам тавонотарин ғазалсарои шеъри 
форсии тоҷикӣ  ва ҳам дар мақому мартаба бузург буд, аз ҳамин 
мавқеъ ба шеъри Камол менигарад. Нахуст ба назари вай 
маслаку завқи Камол олист ё ба сухани дигар вай олимашраб 

аст. Яъне мақоми маънавии Камол бузург аст. Дигар ин ки 
суханаш, шеъраш тоза ва  беғаш аст, ки аксари донишман дони 
баъди ин латофати  шеъри Камолро таъкид кардаанд.     

     Аз он рӯзгор то ба имрӯз 700 сол сипарӣ мешавад ва дар 
ин муддат донишмандони асримиёнагӣ Шайх Озарӣ, 
Давлатшоҳ, Ҷомӣ ва ховар шиносону адабшиносон ба монанди 

Иосиф Ҳаммер, Ҳерман Этте, Эраҷи Гулисурхӣ, Азизи 
Давлатободӣ, К.Шидфар, Эдвард Браун, И. Брагинс кий, Ш. 
Ҳусейнзода, С. Асадуллоев, А. Афсаҳзод, Х. Шарифзода, А. Нас 
риддин, Б.Мақсудов ва дигарон дар шинохти зиндагинома, 

ирфон ва ҷаҳоншиносии Камоли Хуҷандӣ назар карда, ҳар яке 
мувофиқи завқу салиқа ва пиндори фикрии худ роҷеъ ба 
падидаҳои ҳунарӣ ва маънавии шеъри Камол тааммул 
кардааанд, ки дар ин амр фазли  тақаддум насиби онҳост.   

   Баъзе адабшиносони муосир дар  хилои китобу рисолаҳо 
ва мақолаҳои ҷудогона перомуни  таъсири Камоли Хуҷандӣ ба  
шоирони ҳамзамонаш ва минбаъда ё нуфузи мактаби шоирии 

Камол ҳам мулоҳизаҳо иброз кардаанд [3, с.  42 - 43; 6, с. 148;  16, 
с. 129-212;  1, 7-11;  4. с. 315-324].    

    Аммо бо вуҷуди ин баҳсҳои фаровон ҳанӯз ҳам дар 

заминаи камолши носӣ ногуфтаҳои бисёре ҳам ҳаст. Масалан, 
яке аз он баҳсҳо барасӣ ва таҳлилу тавзеҳи корбурди  ашъори 
Хоҷа Камоли Хуҷандӣ  ва арзишу аҳам мияти он дар осори 
мансури замони худ ва манобеи баъдӣ: осори адабӣ - фаннӣ, 

ирфонӣ, кутуби сиёсат ва ахлоқи иҷтимоӣ, манобеи ривоятӣ - 
досто нӣ, шарҳномаҳо, фарҳангҳо, тазкираҳо, маноқиб, 
навиштаҳои тарассулӣ, ҷунгу баёз, таърихномаҳо, осори 

ҷуғрофӣ ва мисли ин мебошад, ки ҳадафи мақолаи ҳозир ҳам яке 
аз аввалин кӯшишҳост дар ин замина.     
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Мулоҳиза ва мушоҳидаҳо муайян намудаанд, ки шоирону 

нависандагон, аҳли тафсиру ирфон, сиранависон, муаррихон ва 
нависандагони мухталиф дар мавридҳои зарурӣ барои сидқи 
навиштаҳои худ ба шеъри  Хоҷа Камол рӯй оварданд, ки 

маҳалли таваллуд ё зиндагониашон қисматҳои марказӣ ва 
шимоли ғарбии Эрон, Хоразм, Мовароуннаҳр, Шибҳи қораи 
Ҳинд ва кишвари Руму Чин будааст.                                                                            

Дар ҳамин росто яке аз нависандагони охири асри  XIV ва 

қарни  XV - и мелодӣ  Хоҷа Соинуддин Хуҷандии Исфаҳонӣ 
(1370-1436) аст, ки вай сурудаҳои Камолро дар  осори мансури 
хеш муносиб ва бамаврид ба кор гирифтааст, ки бештарашон аз 
гурӯҳи рисолаҳои ирфонӣ ҳас танд, ҳамчун “Ақлу ишқ”,“Шарҳи 
“Назм - уд- дурар” ва монанди он.           

Бинобар ин, мо нахуст ҳама абёте, ки дар  осори мансури 
Соинуд дини Хуҷандӣ ба номи  Хоҷа Камол сабт гардида буд ва 
ё  сурудаҳое, ки бидуни зикри номи шоир дар он рисолаҳо омада 
буд, онҳоро дар осори  Камол пайдо карда, ҷамъ овардем. 

Сипас  абёти  пайдогардида, бар асоси мавзӯъ табақабандӣ 
гардид. Натиҷа чунин аст, ки Соинуд дини Хуҷандӣ дар рисолаи 
“Шарҳи “Назм -уд- дурар” 30 маротиба ҷиҳати баёни матлабҳои 

зайл: мунозираи ақлу ишқ, ситоиши маъшуқ, зуҳду тақво, ишқи 
ирфонӣ,  атвори сулуки сӯфия, аҳкоми ошиқӣ, ахлоқи иҷтимоӣ, 
мақоми инсон, интиқоди иҷтимоӣ, мазҳаби ошиқӣ, масоили 
фано ва бақо, дину ирфон ва аҳаммияти маънои Қуръон ба 

сурудаҳои  Камолиддини Хуҷандӣ истинод кардааст.    
Аслан “Назм-уд-дурар” қасидаи Абуҳафс Шарафуддин 

Умар ибни Алӣ, машҳур ба Ибни Форизи Мисрӣ (576 - 632ҳ. / 

1181-1235м.)  бузург тарин сарояндаи шеъри сӯфиёна дар 
адабиёти араб аст, ки Соинуддин   ба монанди донишмандони 
дигар бар он шарҳ навиштааст. Абёти қасидаи “Назм-уд- дурар”  

бо ҳарфи “т” ба охир мерасад, аз  ин рӯ, ба “Қасидаи  тоияи 
кубро” шуҳрат дорад.  “Ин қасида дар он ҳад (д) аз аҳаммият ва 
азамат будааст, ки бузургоне аз аҳли ирфон ҳамчун Сад 
риддини Қунавӣ онро ба дарс мегуфта ва ба шогирдаш 

Саъдуддини Фарғонӣ дастур дода, шарҳеро, ки  ҳамин Фарғонӣ 
ба форсӣ бар ин қасида дода буда, онро ба арабӣ  боз гардонад, 
то дар сар то сари ҷаҳо ни ислом қарор гирад” [12, с.панҷоҳу 

ҳашт].  
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Шояд Соинуддин  Алӣ аз ин амр, ки миёни Садриддини 

Қунавӣ ва шогирдаш  Саъдуддин  воқеъ гардида буд, огоҳӣ ёфт 

ва бар ин қасида ду шарҳ яке ба форсии тоҷикӣ  “Шарҳи “Назм -
уд- дурар” ва дигаре ба  забони арабӣ  бо унвони “ Шарҳ- ут-

“тоияти-л- кубро” [13] бар мабонии ирфони назарӣ ба забони 
рамзу тамсил дар соли 806 ҳ. / 1404 м. нав ишт, ки шомили 
муқаддимае бар як асл ва чаҳордаҳ васл мебошад. Соинуддин 
байт ё абёте аз қасида оварда, сипас  бо равиши хоси худ ба 

шарҳу тавзеҳи он мепардозад  ва бисёре аз матолиби арабиро 
дар пар тави ашъори шоирони орифи форсии тоҷикӣ тавзеҳ 
медиҳад ва дил нишин мекунад.*   

Масалан, Соинуддини Хуҷандӣ  байти зайлро аз ин қасида : 

Ва ҳавлий би-л- маънӣ тавофий ҳақиқатан,  
Ва саъйӣ ливаҷҳий мин сафои лимарватий   
чунин шарҳ мекунад: “Ва дар ҳақиқат тавофе, ки ман 

мекунам, ҳам бар гар дани худ мекунам ва саъйи, ки мебарам 

миёни сафои танзия  ва марваи таш беҳ, аз ҷиҳати ҷомеияти 
ваҷҳи хеш мекунам” [14, с. 215]. Сипас барои сидқи гуфтаҳояш ё 
ба таъбири дигар муодили маънои форсияш байти зерини Хоҷа 
Камолро меорад:  

Чу саре бар остонаш зи сари сафо ниҳодӣ.  

Ба Сафову Марва, ай дил,  дигарат чӣ кор бошад? [14, с. 
215].      

    Замоне ки ба девони  Хоҷа Камол  руҷӯъ мекунем, 
дармеёбем, ки  байти мазкур аз байти  ғазали маъруфи шоир аст, 
ба ин  матлаъ :  

 Арафоти ишќбозон сари кўи ёр бошад, 
Ба тавофи Каъба з-ин дар наравам, ки ор бошад    [ 9,  с. 

199]. 
 Мавриди дигар: 
 “Ва ло  ғарва ан шудту-л- уло сабақу ва қад,  
Тамассакту мин “Тоҳо” би авсақи ғурвати.     
Ва ҳеҷ аҷабе нест, ки ман бузургу пешво шудам, он 

касонеро, ки гӯи сабқат рабудаанд дар ин майдони камол. Ва 

ҳол он ки манам, ки тамассук ҷустаам аз Ҳазрати хатмӣ, акмалӣ- 
ки оёти сабъулмасонӣ дар шаъни ӯст ва сураи “ Тоҳо”  нишони ӯ 
ба авсақи урвае ва ақвои  робитае, ки рақиқаи муҳаббат ва 
иттиҳод аст.  

Бо моҳ гуфтам: К-ин ҳама ҳусн аз куҷо овардаӣ?  
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Гуфто: Зи хоки кӯи Ӯ молидаам бар рӯи худ ”  [14, с. 177].    

Бо андак тафаҳҳус метавон дарёфт, ки байти болоӣ яке аз 
байти ғазали Камол  мебошад, ки  матлаи он ба д-ин қарор аст :  

Гар дам занам бе рӯи Ӯ, шарм оядам аз рӯи худ.  

Ошиқ наҷӯяд зиндагӣ бе суҳбати дилҷӯи худ        [9,с.280].     
 Пайдост, ки Соинуддини Хуҷандӣ бад-ин васила на фақат 

маънии  қасидаи Ибни Фориз, балки мазмуни шеъри  Хоҷа 

Камолро  ҳам мекуш ояд. Чунин тарзи корбурд ва таҳлили 
ашъори Камол дар расоили дигари Соинуддин  низ ба 
мушоҳида мерасад, вале нависанда ин усулро бештар дар 

“Шарҳи “ Назм-уд- дурар” ба кор грифтааст. Шарҳи байти 47-
уми  ин қасида матлаби моро тақвият мебахшад:  

 “Факуллу азийя фи-л- ҳуббу минки  изо бадо,  
Ҷаъалту лаҳу шукрий  макона шакаййатий.  

Пас ҳар ранҷе ва осебе, ки дар ишқ сурати зуҳур меёбад, 
чун аз маҳбуб мерасад, ба ҷойи шикоят шукр воҷиб медонам:  

Чу воҷиб аст ба ҳар куштанат маро шукре,  
Ҳазор шукр, ки чашмат ҳазор борам кушт” [14, с. 70].      
  Ҳини ба девони  Хоҷа Камол муроҷиат кардан, хоҳем 

дарёфт, ки  байти болоӣ   яке  аз  абёти маъруфтарин ғазалҳои 

Камол аст,  ба д-ин шарҳ: 
      Њазор шукр, ки он чашми пурхуморам кушт, 
      Вагарна њасрати ў хост зор-зорам кушт.   
      Чу вољиб аст ба њар куштани туам шукре, 
      Њазор шукр, ки чашмат њазор борам кушт!     [9, с.177].     
      
     Бояд гуфт, ки мисраи сеюми ғазали мазкур қариб дар 

ҳамаи нашрҳои девони Камол ба д-ин сурат омадааст: Чу вољиб 
аст ба њар куштани туам шукре. [9, с.177; 11, с. 293; 7, с. 260 ]. 
Вале дар “ Шарҳи “Назм-уд- дурар”-и Соинуддин, чунонки дар 

боло овардем, ба гунаи зайл омадааст: Чу воҷиб аст ба ҳар 

куштанат маро шукре [14, с. 70], ки аз нигоҳи  шаклию ҳунарӣ 
ва диққатти маънӣ  нусхаи истифодабурдаи Соинуддин беҳтар 
аст.   

Намунаи дигар.      “ Қадаъ ъанка даъвийа-л- ҳубба вадоъу 
ли ғайриҳи 

   Фуудока ва адфаъ ъанка  ғаййака би-л- латий 
 Пас модом, ки ту дар ин мақом хоҳӣ буд ва мулозими 

остони ҳавои нафс бошӣ ва ишқи хештан, маслиҳат он аст, ки 
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даъвии ишқи ҳақиқиро як сӯ ниҳӣ ва даъвати дили хеш ба 

симоти дигар кунӣ ғайри ишқ, ки меъдаи дили туро қуввват 
гуворидани  ин ғизо нест. Ва ин  гумроҳӣ ва табоҳии  ҳоли 
хешро, ки даъвии дуруғ ва шатҳи бемаънӣ аст, дафъ кунӣ ба 

беҳтар ваҷҳе. 
     Ҳар ки ишқаш талабад, тарки сараш бояд кард,  
     В-арна андешаи коре дигарш бояд кард ”  [14, с. 93].   
 Равшан аст, ки Соинуддини Хуҷандӣ ҷиҳати тавзеҳи байти 

Ибни Фориз ва ҳамзамон барои осонфаҳм гардидани  нигориши  

насрии хеш байти Хоҷа Камол ро шоҳид оварда, ба д-ин васила  
онро як навъ шарҳ ҳам кардааст. Вале муқои саи баъзе нашрҳои 
девони Камол нишон дод, ки мисраи аввали байти мазкур дар 
нашрҳои  осори шоир  ба гунаи зайл омадааст:   

 Ҳар ки васлаш талабад, тарки сараш бояд кард  [7, с. 501; 10, 

с. 543 ; 9, с.308].    Яъне Соинуддин дар байти мавриди баҳс ба 
ҷойи вожаи “ васл”,  “ ишқ”- ро ба кор гирифтааст. Шояд  вай ба 
хотири муносиб ва шоиста  шарҳу тавзеҳ кардани байти  Ибни 

Фориз, ки  ин ҷо сухан дар мавриди ишқ  меравад :“ Қадаъ ъанка 
даъваи-л- ҳубба вадоъу ли ғайри” ва  дар заминаи он гунаи  “Ҳар 

ки ишқаш талабад, тарки сараш бояд кард”-ро мувофиқтар 
донистааст. Ё Соинуддин нусхае қадимитар аз девони Хоҷа 
Камолро истифода бурдааст, ки аҳли  таҳқиқ аз он бехабар 

ҳастанд, зеро Соинуддини Хуҷандӣ ва Камолидини Хуҷандӣ дар 
як замон зиндагӣ ва эҷод кардаанд ё қарибулаҳд ҳастанд, ки 
аввалӣ дар Исфаҳон зода ва парвариш ёфтааст, дигаре дар  хоки 
Хуҷанд ба дунё омада, дар  Табрез ба камолот расидааст. 

Албатта, манзур аз ин гуфтаҳо матншиносии осори Камол нест, 
зеро ин масъала замон ва макони муносибро мехоҳад ва мо 
танҳо баъзе абёти ба кор гирифтаи Соинуддинро танҳо дар 
асоси се- чаҳор нусхаи девони Камол муқоиса намудем. Аммо 

матлаб ин аст, ки бештари ашъори Хоҷа Камол, ки дар осори 
мансури  Соинуддин  ҷиҳати шоҳид корбурд шудаанд, айни 
ҳамон ашъор дар нашрҳои девони Камол ба гунаи дигар 
омадааст. Масалан, Соинуддин зимни шарҳу тавзеҳи васли 

дуюми қасидаи Ибни Фориз: “Зоти ошиқ ва иқтизои сифоти 
адамӣ ва итлоқ”  ба ашъори зайли Камол рӯ меорад :   

                       Ёр дар зери лаб чу ханда кунад,  
                       Ҳар киро кушт боз зинда кунад.  
                       Чашми масташ чу куштанӣ талабад,  
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                         Ӯ ишорат ба сӯи  банда кунад           [14, с. 17].     

      Дар нусхаҳои девони Хоҷа Камол бошад мисраи сеюми 
ин ғазал ба шакли “ Чашму холаш чу куштанӣ талабанд” 

омадааст [7, с. 514; 9, с. 315,   11, с. 556 ].  Ба  назари мо  мантиқи 
байт тақозо мекунад, ки шояд нусхаи истифодабурдаи 
Соинуддин “чашми масташ чу куштанӣ талабад” муно сибтар 

бошад. Луғот ва истилоҳоти “чашми маст”, “куштан”, “ 
ишорат” ва “ банда” дорои таносуби калом буда, махсусан 
“чашми маст” ба маънии чашми зебо ва  махмур омадааст. 
Аслан таъбири “чашми маст”  дар девони Камол ба касрат 
истифода шудааст :  

              Он-ч аз Худой љуст дили банда, боз ёфт , 
              Худро ба чашми масти ту дар айни ноз ёфт    [9, 

с.51]. Ҳатто “ чашми ниммаст”, яъне дидаи хуморолуд ҳам дар 
шеъри Хоҷа Камол ба кор  рафтааст:   

            Он чашми ниммасти ту ҷаҳоне хароб сохт, 

             Дилҳо бисӯхт нимею ниме кабоб сохт        [15, с. 530].  
  Аз ин даста ашъори Камол, ки дар осори мансури 

Соинуддин истинод шудаанд, метавон намунаҳои зиёде овард, 
вале  дар ин маврид зикри  чанд намуна кифоя аст. Натиҷа он 
аст, ки  осори насрии Соинуддини Хуҷандӣ  аз ҳар нигоҳ ҷолибу 
судманд буда, перомуни рӯзгор ва шинохти ҷаҳон шиносии 

Камол, шарҳу тавзеҳи ашъори ӯ қадимитарин сарчашма буда, 
барои ҳарчи тамомтар  шинохтани аҳволу осор, ҷаҳоншиносӣ ва 
матн шиносии осори шоир заминаҳои  муносиб хоҳад гузошт.  

 Пайдост ва ошкоро, ки дар асрҳои миёна ба осори ғинои 

шоирони баланд парвози мо ба монанди Хоқонӣ, Анварӣ, 
Носири Хусрав, Саъдӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Ироқӣ, Ҳофиз, 
Бедил ва мисли ин  шарҳҳои зиёде навишта шудаанд, ки то 
замони мо боқӣ мондаанд. Вале бар девони Камоли Хуҷандӣ 

шарҳ нанавиш таанд ва дар ин маврид аҳли  тазкира ва 
маъхазҳои дигари асри миёна ҳам маъ лумот надодаанд. Вале 
Соинуддини Хуҷандӣ дар хилоли шарҳу тавзеҳи қаси даи Ибни 

Фориз,  мазмуну муҳтавои шеъри  Хоҷа Камолро  ҳам 
мекушояд. Ин ба д-он маъност, ки Хоҷа Соинуддини Хуҷандӣ 
яке аз аввалин  шореҳони асримиёнагии шеъри Хоҷа Камол 
мебошад. 
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  Ҳамин тариқ, баррасӣ ва таҳлили корбурди ашъори 

Камоли Хуҷандӣ дар осори мансури Соинуддини Хуҷандӣ моро 
ба натиҷаҳои зайл  мерасонад:   

1. Аз рӯи осори мансури Соинуддин Хуҷандии Исфаҳонӣ ба 

вижа “Шарҳи “ Назм-уд- дурар” мо гуфта метавонем, ки вай 
нахустин шореҳи асримиёнагии ашъори Хоҷа Камол будааст. 
Соинуддин бо истинод ба ашъори  Камолид дини Хуҷандӣ дар 
осори мансури хеш ҷиҳати тавзеҳи масоили ирфонии рамзӣ, 

адабӣ ва фалсафӣ саъй кардааст, ки ҳамзамон мазмуни шеъри    
вайро ҳам шарҳу тафсир намояд. Ба сухани дигар Хоҷа 
Соинуддин дар канори шарҳи ашъори Ибни Фориз  зимнан 30 
байти  Камолро ҳам тавзеҳ додааст, ки ҷиҳати маърифати 

шеъри шоир аз ҳар ҷиҳат муҳим ва муфид хоҳад буд.   
 2. Осори мансури  Соинуддин, ки дар замони  Хоҷа Камол  

китобат шудаанд, ҷиҳати ҷаҳоншиносӣ ва маърифати шеъри 
Шайх Камол, хосса  матншиносии осори  шоир муфид буда, ба 
ҳайси  сарчашмаи  қадим метавон эътимод кард.   Зеро 
Соинуддин ва Камолиддин ҳамзамон буда, ҳар ду аз Оли 

Хуҷанд мебошан д, ки яке дар Исфаҳон зода ва парвариш ёфта 
ва дигаре  дар  хоки Хуҷанд ба дунё омада, дар  Табрез ба 
камолот расидааст.   

3. Истифодаи ашъори Хоҷа Камол дар  рисолаи “ Шарҳи “ 
Назм-уд- дурар”-и Соинуддин бозгӯи он аст, ки Камоли 
Хуҷандӣ аз шеъру забони адаби арабӣ ва улуми ақлию нақлӣ  

баҳраи вофир  дошта, ба вижа аз ҷаҳоншиносӣ ва шеъри Ибни 
Фориз ба шоистагӣ  огаҳ будааст. Зеро Хоҷа Соин  баъд аз 
шарҳу тавзеҳи баъзе абёти қасидаи Ибни Фориз ҷиҳати тасдиқи 
гуфтаҳояш  ба ашъори  Хоҷа Камол рӯ меорад, чунонки мо 

намунаашро дар боло овардаем ва шояд таъдики Камол ҳам дар 
ин маврид ҳикмате доштааст:    

           Дар Аљам фатњи сухан кардї, Камол, 
            Ф-ифтањ абвоб-ал-маъони фи-л-Араб     [2, с .19].  
  Бикшо дарҳои маъониро дар кишвари Араб гуфтани Хоҷа 

Камол ҳам шояд ба ҳамин маъност, ки вай донандаи сарфу наҳв 
ва нозукиҳои шеъри арабӣ будааст.  

    Мулоҳиза мешавад, ки осори  Хоҷа Камол аз рӯзгори 
худаш то рӯзгори мо, ки фосилаи 700 сола дорад, хонандагон ва 
пайравони худро доштааст. Ин ба д-он маъност, ки шеър ва 
ҷаҳоншиносии Камоли Хуҷандӣ дорои қобиляти ахлоқӣ, ирфонӣ 
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ва иҷтимоии қобили таваҷҷӯҳ аст ва Соинуддини Хуҷандӣ  ҳам 

ба вижа дар гузиниши ашъор завқи  муносиб доштааст. Аз  ин  
дидгоҳ осори насрии  вай ҷунге аз ашъори шуарои бузурги 
шеъри форсии тоҷикӣ  монанди Саноии Ғазнавӣ, Низомӣ, 

Мавлавии Балхӣ, Шайх Аттор, Авҳадӣ, Саъдӣ, Ироқӣ, Камоли 
Хуҷандӣ , Ҳофиз ва монанди он аст.   
 

Тавзеҳот 

   * Қасидаи “ Назм-уд-дурар”- и Ибни Форизи Мисрӣ яке аз 

шоҳкориҳои адаби ирфонии манзум  дар таърихи адабиёти 
арабӣ  ба шумор мера вад, ки дорои 760 байт аст ва муаллифи 
он аз манзари ҳунари шоирӣ дар шеъри форсии тоҷикӣ танҳо бо 
Хоҷа Ҳофиз қобили муқоиса аст. Бузургии Соинуддин  ҳам дар 

он аст, ки ин  теъдодро бо усули таҳлили байт ба байт ва ба 
сабки насри фаннӣ тафсир кардааст. Илова бар ин, Хоҷа 
Соинуддин ин қасидаро ба забони форсии тоҷикӣ тарҷума ҳам 
кардааст, ки матни он дар канори шарҳи форсӣ бо муқаддима ва 

тас ҳеҳи  адабиётшинос Ҷудии Неъматӣ  ба зевари табъ ороста 
гардидааст.  
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НАСРИДДИНОВ Фахриддин, 
доктори илмњои филология 

 
ДАСТХАТЊОИ АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 

АЗ "КИТОБХОНАИ ЊОЛАТ АФАНДЇ" 
Осиёи Саѓир бо таваљљуњи салотини усмонї ба илму 

фарњанг тўли чанд ќарн маркази таљаммуи донишмандону 
њунарварон ба њисоб мерафт. Ин амр мўљиб гардид, то дар он 
сарзамин ганљинањои мероси хаттї бо нафистарин осор арзи 
њастї намоянд. 

Омўзиш равшан месозад, ки бахши муњиме аз осори мањфуз 
дар ганљинањои Осиёи Саѓир ба донишмандону суханварони 
тољик алоќаманд мебошад. Дар ин замина нусхањои хаттии 
ашъори Камоли Хуљандї аз маќоми хоса бархурдор аст. 

Љустуљў дар марказњои мероси хаттии Осиёи Саѓир 
каминаро бар ин назар овард, ки дар ганљинањои ин сарзамин 
танњо аз асрњои XV-XVI таќрибан чињил дастхати нодири 
ашъори Шайх Камоли Хуљандї мањфуз мебошанд. Ин нусхањо 
дар китобхонањои Аясофя, Сулаймония, Боязид, Тўпќописарой, 
Отиф Афандї, Нуруусмония, Лолалї, Лоло Исмоил, Њолат 
Афандї, Њољї Њасан пошо, Донишгоњи Истамбул, Музейи 
Мавлоно, Музейи осори исломї ва турки Истамбул ва 
китобхонањои халќии шањрњои Анќара, Маѓнисо, Истамбул 
нигањдорї мешаванд.  

Аз он љо, ки бозшиносии дастхатњои ашъори Камоли 
Хуљандї дар њамаи ин ганљинањо ба маљоли хеле фарох ниёз 
дорад, ин љо танњо ба муаррифии нусхањои "Китобхонаи Њолат 
Афандї" мепардозем. 

Хидмати Њолат Афандї дар њифзи мероси илмию 
фарњангии миллати мо ва љойгоњи ганљинаи ў дар ин замина 
таќозо менамояд, то ибтидо хонандагони тољикро бо ў ва 
ганљинааш ошно созем. 

Муњаммадсаид ибни Њусайн Афандї, маъруф ба Њолат 
Афандї, аз давлатмардон ва адибони ањди усмонист. Ў соли 
1174/1760 дар Истамбул ба дунё омад. Нахуст дар назди 
падараш илмњои муќаддамотиро фаро гирифт. Баъдан аз 
мањзари устодони зиёд бањра бурд ва ба камолоти илмї расид. 
Дар давраи султон Салими сеюм (њукм. 1203-1222/1789-1807), 
султон Мустафои чорум (њукм. 1222-1223/1807-1808) ва султон 
Мањмуди дуюм (њукм. 1223-1255/1808-1839) дар вазифањои 
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гуногун фаъолият намуд. Соли 1238/1823 олами фониро падруд 
гуфт. Љасади ўро назди китобхонааш ба хок супурданд.  

Њолат Афандї бо адабиёт ва тасаввуф пайванди ќавї дошт. 
Бо тахаллуси "Њолатї" шеър месуруд. Девони ашъораш бо номи 
"Зинат-ул-маљолис" маъруф аст. Аз ў китоби "Таворихи Оли 
Усмон" низ ба ёдгор мондааст. 

Њолат Афандї соли 1235/1820 дар сањни Мавлавихонаи 
Ѓалта китобхонаи худро таъсис дод. Дар ин китобхона, ки 
дорои чашма, мактаб ва мадраса буд, нахуст 266 нусхаро ваќф 
намуд. Дар муддати ду соли дигар 547 нусхаи дигарро харидорї 
карда, бар он ваќф сохт. Дар ин китобхона 822 нусха бо 
забонњои арабї, туркї ва форсї мањфузанд. Китобхонаи мазкур, 
пас аз он ки дар давраи љумњурият хонаќоњу зовияњоро бастанд, 
соли 1927 ба китобхонаи Сулаймония интиќол дода шуд. Ин 
китобхона имрўз њамчун маљмўаи алоњида бо њифзи ном ва 
шумораи хосаи нусхањо дар китобхонаи Сулаймония нигањдорї 
мешавад.  

Бояд ёдовар шуд, ки соли 1234/1819 дар сањни њамон 
Мавлавихонаи Ѓалта китобхонаи дигаре низ таъсис доданд, ки 
аксари нусхањояш аз мавќуфоти Муњаммад ибни Дарвеши 
Безабон, маъруф ба Дарвеш Асрор ва Асрор дада (тав. 1162/1749 
– ваф. 1211/1796) буданд. Мавсуф аз адибон ва машоихи 
номдори тариќати мавлавия мебошад. Ў аз њамнишинони 
шайхи онањдаи Мавлавихонаи Ѓалта – Ѓолиб дада 
(ваф.1213/1798) буд. "Тазкираи шуарои мавлавия", ки намунаи 
ашъори 200 шоири тариќати мавлавияро шомил аст, 
маъруфтарин асари ўст. Њамчунин, аз ў девони ашъор, маснавии 
"Муборакнома" ва "Футувватнома"-и Асрорї ба мерос 
мондааст. 

Ин бузургмард дастхатњои зиёдро љамъоварї намуда, ба 
китобхонаи мавлавихонаи мазкур ваќф карда буд. Бештар аз 
300 нусха, ки то замони таъсиси ин китобхона боќї монда 
буданд, њамчун китобхонаи илњоќї зимни маљмўаи Њолат 
Афандї дар Сулаймония љой дода шудаанд. Ба ин мўљиб, дар 
Сулаймония тањти унвони "Китобхонаи Њолат Афандї" беш аз 
1100 нусхаи хаттї нигањдорї мешавад (14, 3-7).   

Дар "Китобхонаи Њолат Афандї" се дастхати ашъори 
Камоли Хуљандї мањфуз аст. Ин љо бо зикри муњимтарин 
нуктањои марбут ба нусхашиносии тавсифї он дастхатњоро 
муаррифї менамоем. 
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1. Нусхаи шумораи 168. Ин нусха 349 барга дошта, шомили 
чанд девон аст. Дар матн девони Салмон навишта шудааст. Дар 
њошия аз баргаи 1б то 173а девони Шайх Камол китобат 
ёфтааст. Дар њошия, пас аз девони Камол, ашъори Њофиз ва 
Шоњї омадааст. Навъи хат настаълиќ аст. Дар оѓози девони 
Шайх Камол бо хати насх ояти тасмия китобат ёфтааст. Нусха 
љадвалкашї шудааст. Љой-љой холигоњи байни ѓазалњо бо 
ташъири наботї зинат дода шудаанд. Байни ѓазалњо аксар бо 
љумлаи "Ва лању" ва "Ва айзан лању" фосилаандозї шудааст. Дар 
тарќима котиб аз худ ба тариќи «Тољиддин ибни Муњаммад ал-
Мунаљљим ал-Љелонї, ал-маъруф ба «Комраво» ёд намудааст (1, 
173а). Дар тарќима соли китобат 843/1439 сабт ёфтааст. Нусха 
шомили ќасидаи ломия, ѓазал (784 адад), ќитъа (63 адад), рубої 
(13 адад), муаммо (4 адад), фард (2 адад) ва маснавист. 

2. Нусхаи шумораи 158. Ин нусха маљмўаи девонњо буда, 
дар матн – баргањои 1б-182а девони Шайх Камол ва дар њошия 
девони Њофиз (1б-96б), Носири Бухорї (98б-142б) ва Њасани 
Дењлавї (143б-182а) китобат ёфтаанд. Навъи хат настаълиќ аст. 
Дар сарлавњи сафњаи аввал бо хати сулс "Девони Шайх Камол" 
навишта шудааст. Нусха љадвалкашии оддї дорад. Ашъори 
Камол дар њар сафња дар ду сутуни маъмулан 18- сатрї навишта 
шудааст. Андозаи авроќ 24х43 аст. Нусха дар асри XV китобат 
ёфтааст. Нусха шомили ѓазал (679 адад), ќитъа (63 адад), рубої 
(12 адад), муаммо (1 адад) ва фард (4 адад) мебошад. 

3. Нусхаи шумораи 249. Ин нусха тањти номи "Маљмўаи 
ѓазалиёт" сабти ном шудааст. Нусха шомили ашъори Саъдї, 
Камол ва Ќосими Анвор буда, аз 236 барга иборат мебошад. 
Навъи хат насх аст. Дар баргаи 73б њамчун унвон "Шайх Камол 
фармояд" навишта шудааст. Дар баргањои 74а-103б гузидаи 
ашъори Камоли Хуљандї омадааст. Дар оѓоз ќасидаи ломия 
ќарор дорад. Пас аз ин бо ѓазали "Айюња-л-атшону..." ѓазалиёт 
оѓоз гардидаанд. Матн дар ду сутун навишта шудааст. 
Шумораи сатрњо мухталиф мебошад. Андозаи авроќ 14,6х10,3 
аст. Нусха бошитоб ва ошуфта навишта шудааст. Њеч навъ 
љадвал ва ороя дар нусха дида намешавад. Ашъор мураттаб 
тањти унвони њуруфи ќофия омадаанд. Нусха танњо ќасидаи 
ломия ва ѓазалњои муќаффо бо њуруфи "алиф", "бо" ва "то"-ро 
(104 адад) шомил аст. Нусха дар асри XVI навишта шудааст.     

Дастхатњои ашъори Камоли Хуљандї аз "Китобхонаи 
Њолат Афандї" дар тасњењу нашри ашъори шоир арзишманд 
мебошанд. Аз нусхањои мазкур, ки то имрўз аз назари 



200 

 

камолшиносон дур мондаанд, метавон дар тасњењи ашъори 
нашршудаи шоир истифода намуд. Зеро дар амри тасњењи матн 
нусхањои куњан њарчи бештар бошад, имконияти фањму хониши 
сањењи матн фарохтар хоњад буд. Чун мавзўи мазкур бањси 
људогона аст, ин љо њамчун далели сињњати назар ба овардани 
чанд намуна иктифо менамоем.    

Май нўш ба шодию шав озод 
Он дам, ки ба дасти ѓам асирї. 
Байти мазкур аз ѓазалест бо матлаи "Хоњї, ки ба њеч ѓам 

намирї...". Ин ѓазал аз нусхањои сегонаи "Китобхонаи Њолат 
Афандї" танњо дар нусхаи шумораи 158 омадааст. Дар нашрњои 
суратгирифта нахуст Карамї ин ѓазалро ба табъ расонидаанд. 
Сипас, Давлатободї бар мабнои нусхаи эшон ба нашри охирини 
худ ѓазалро ворид намудаанд. Дар чанд чопи тољикистонї ин 
нашрњо њарфгардон шудаанд. Манбаи ѓазал нусхаи шумораи 
2482 аз китобхонаи Маљлиси Шўрои миллист. Дар нашрњои 
суратгирифта мисраи аввал ба ин сурат омада: 

"Май нўш ба шодию шав аз ў" (13, 353; 9, 386 ва ѓ.) 
Мусањњењон дар хониши калимањои охири ин мисраъ ба 

ѓалат рањ додаанд. Бояд дар ин маврид ба шеваи имло, усули 
китобати њарфњои мушобењ ва маънї таваљљуњи бештар сурат 
мегирифт. Ин љо њарфи "о" (آ), ки њанўз дар асри XV бидуни 

сарак ба сурати алиф (ا) навиштани он маъмул буд ва њарфи 
"дол", ки бо њарфи "вов" ба њам шабењанд, ѓалатхонї сурат 
гирифтааст. Дар натиља, калимаи "озод" ба сурати "аз ў" хонда 
шудааст. Андаке таваљљуњ ба рабту пайванди "шодї" бо "ѓам" ва 
"озод" бо "асир" дар мисроайн кофї буд, ки сурати дурусти забт 
дарёфта шавад.   

Ба байти зерин аз нусхањои "Китобхонаи Њолат Афандї" 
таваљљуњ менамоем: 

Шарбати дардат маризи ишќро бошад њалол, 
К-аз касе дармон наљусту солњо бемор зист (1, 43а; 2, 15а). 
Шоир гуфтанист: Эй ёри ман, њар кї дардманди ишќи туст, 

шарбати дардат бар ў њалол аст. Зеро ў аз касе шифо нахосту 
дармон наљуст ва солњо бо ин дард ранљуру бемор зист. 

Дар нашрњои то имрўз анљомёфта мисраи дуюм ин тавр 
омада: 

"Гар касе дармон наљуст, ў солњо бемор зист". 
Њамаи мусањњењон "К-аз"-ро "Гар" хондаанд. Ин хониш 

мўљиб гардида, то маънї норавшан бимонад ва рабти мисраъњо 
аз байн биравад. Дар нашри устодон Шедфар ва Гулисурхї, 
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афзун бар ин, дар калимаи "наљуст" нуќтаи њарфњои "нун" ва 
"љим" нодуруст ба љои њам хонда шудаанд. Дар натиља, калимаи 
"наљуст" ба сурати "бихаст" оварда шудааст (10, 2, 289; 11, 1, 
378). Њамчунин, вови отифа (пайвандаки "у") замир  (љонишин) 
дониста шудааст.  

 Бояд таъкид намуд, ки њанўз дастхатњои истифоданашудаи 
девони Камоли Хуљандї, ки дар нимаи аввали асри XV китобат 
гардида бошанд, бисёранд. Ба муомилоти илмї кашидани онњо 
метавонад, намунањои нав ва то њол ноошнои ашъори Шайх 
Камолро ба муштоќони каломи ў пешкаш намояд. Нусхаи 
шумораи 168 аз "Китобхонаи Њолат Афандї", ки пас аз чињил 
соли даргузашти шоир китобат ёфтааст, дар ин замина аз 
ањамияти хоса бархурдор аст. Њамчун намуна ба фарди зерин 
таваљљуњ менамоем: 
Хол дар мулки љамолаш на кам аст аз сари зулф, 

К-андар ин роњ чу товус бакор аст магас. 
Ин фард дар ягон нашри то имрўз суратгирифта ба назар 

намерасад. Равшан аст, ки фарди мазкур дар нусхањои 
истифоданамудаи мусањњењон набудааст. Фарди овардашуда, 
илова бар нусхаи шумораи 168, дар чандин дастхати девони 
шоир аз нимаи аввали асри XV, ки то њол њеч яке аз онњо дар 
тасњењи ашъори шоир истифода нашудаанд, низ ба назар 
мерасад (4, 581б; 5, 217а; 6, 101б; 7, 265а; 8, 207а). Ин нукта дар 
дурустии интисоби ин фард ба Шайх Камол шубњаеро боќї 
намегузорад.   

Дар ин нусхањо дањњо абёти тоза ва ашъори нави Камоли 
Хуљандї мањфуз аст, ки метавон бо љамъ овардани онњо бар 
такмили девони шоир кўшид.  

Њосили тањќиќ ва омўзиши дастхатњои ашъори Камоли 
Хуљандї аз "Китобхонаи Њолат Афандї" дар чунин нуктањо 
љамъ меояд: 

а) Нусхањои хаттии ашъори Камоли Хуљандї, ки дар Осиёи 
Саѓир нигањдорї мешаванд, њанўз дар тасњењ ва нашри ашъори 
Камоли Хуљандї истифода нагардидаанд; 

б) Њолат Афандї бо таъсиси китобхонаи нодир ва ваќфи се 
нусхаи хаттии ашъори Камоли Хуљандї дар он бар њифзу 
густариши мероси илмию фарњангии тољикон сањми назаррас 
гузоштааст; 

в) Дастхатњои ашъори Камоли Хуљандї, ки дар 
"Китобхонаи Њолат Афандї" нигањдорї мешаванд, аз љумлаи 
куњантарин нусхањои хаттии ашъори шоир мебошанд. Дар ин 
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нусхањо асолати шеъри Шайх Камол ва намунањои нави ашъори 
ў мањфуз мондааст; 

г) Бо асноде, ки аз омўзиши дастхатњои ашъори Камоли 
Хуљандї аз "Китобхонаи Њолат Афандї" ба даст меояд, метавон 
дар матншиносии ашъори шоир ќадами устуворе пеш гузошт; 

ѓ) Бозшиносие, ки ин љо аз дастхатњои ашъори Камоли 
Хуљандї сурат гирифт, дар нусхашиносии осори шоир кўшиши 
тоза мебошад. Ин амр метавонад, дар нусхашиносии минбаъдаи 
ашъори Шайх Камол мусоидат намояд; 

д) Бояд аз дастхатњои ашъори Камоли Хуљандї, ки дар 
"Китобхонаи Њолат Афандї" мањфузанд, дар тасњењи нав ва 
равишманди шеъри шоир кўмак гирифт.      
 

ПАЙНАВИШТ: 
1. Девони Камоли Хуљандї, нусхаи хаттии шумораи 168 аз 

"Китобхонаи Њолат Афандї".  
2. Девони Камоли Хуљандї, нусхаи хаттии шумораи 158 аз 

"Китобхонаи Њолат Афандї". 
3. Маљмўаи ѓазалиёт, нусхаи хаттии шумораи 249 аз 

"Китобхонаи Њолат Афандї".  
4. Девони Камоли Хуљандї, нусхаи хаттии шумораи 3945 аз 

китобхонаи Аясофя. Таърихи китобат миёнаи раљаби соли 
813/миёнаи ноябри 1410. 

5.  Девони Камоли Хуљандї, нусхаи хаттии шумораи 12753 аз 
китобхонаи Маљлиси Шўрои миллї. Таърихи китобат соли 
821/1418. 

6.  Девони Камоли Хуљандї, нусхаи хаттии шумораи 9475 аз 
китобхонаи Маљлиси Шўрои миллї. Таърихи китобат 17 
моњи рамазони соли 824/15 сентябри 1421. 

7.  Девони Камоли Хуљандї, нусхаи хаттии шумораи 10139 аз 
Кохи Гулистон. Таърихи китобат соли 835/1431-1432. 

8.  Девони Камоли Хуљандї, нусхаи хаттии шумораи 16263 аз 
Китобхонаи Боязид. Таърихи китобат соли 847/1443. 

9.  Девони Камоли Хуљандї. Тасњењи Азизи Давлатободї.-
Тењрон: Созмони чоп ва интишороти Вазорати фарњанг ва 
иршоди исломї, 1375. 

10. Девони Камоли Хуљандї. Матни интиќодї ба эњтимоми 
Козими Шедфар.- Маскав: Наука, 1976. 

11. Девони Камоли Хуљандї. Ба эњтимоми Эраљи Гулисурхї.-
Тењрон: Суруш, 1374. 
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12. Девони Камоли Хуљандї. Матни интиќодї ва муќаддимаи 
Шарифљон Њусейнзода ва Саъдулло Асадуллоев.-Душанбе: 
Ирфон, 1986.  

13. Девони Камоли Хуљандї. Тасњењ ва муќобалаи Ањмади 
Карамї.-Тењрон: Нашриёти "МО", 1372. 

14. Сайид Муњаммадтаќии Њусайнї. Фењристи дастнависњои 
форсии "Китобхонаи Њолат Афандї". -Тењрон: Бунёди 
Шукўњї, 1378. 

 
Нуралї НУРЗОД, 

 номзади илмњои филологї, 
дотсенти кафедраи адабиёти классикии тољик  

 
“МАЉМАЪ – УН НАФОИС”-И ОРЗУ ЊАМЧУН 

САРЧАШМАИ ШИНОТИ РЎЗГОР ВА НАЌДУ БАРРАСИИ 
АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 

“Маљмаъ -ун нафоис” тазкираи муътабари мутааллиќ ба 
ќалами Сирољиддин Алихони Орзу буда, аз љумлаи шоњкорињои 
адабиёти форсизабони Њинд эътироф гардидааст. Ин тазкира 
дар миёни осори гаронмояи ин шоир ва адиби барљаста аз 
љойгоњи хосае бархурдор аст, зеро ба таъкиди худи муаллиф дар 
муќаддимаи асар гўё тамоми умр ў дар таълифу тадвини он 
иќдом карда. Сабаби таълиф ва њаќиќати ин амрро Орзу дар 
оѓози китобаш ба тартиби зайл тавзењ дода: “Аммо баъд фаќир 
мегўяд бо безабонии худ гармгуфтугў Сирољиддин Алихони 
Орзу, ки аз табошири субњи тифлї то алъон офтоби зарди 
пирист, завќи тамом ва муњаббати молокалом   ба хондани 
ашъори форсия дорад ва хешро аз фидоиёни њусни сухан 
медонад ва чун муддате собиќ бар ин давовин ва тазкирањо, 
сафоин ва ѓайра китоби бузургон мутолеа менамуд ва њар чї 
хўш меомад, ба газлики суъулњифз, ки ба ќавли Вакеъ 
рањматуллоњи алайњи натиљаи касрати маосї аст, аз сафњаи 
хотир мезудуд. Рўзе дар пеши ошное шарњи ин њол ба забон 
гузашт, ки хондаи нахонда аз нисёни мо баробар гашт. 
Иттифоќан он азиз баъд аз ду се  рўз сафинаи захиме, ки 
соддатар аз узори хубон ва софтар аз оинаи рухсори мањбубон 
буд, пеши фаќир оварда, таклиф намуд, ки њол њар чї аз ашъори 
асотиза интихоб шавад, бар ин сабт бояд фармуд. Њарчанд 
њарфи мазкур холиуззењн гуфта буд, лекин поси гуфтори худ 
зарур шуд ва шурўъ дар интихоб намуда, то ин ки як сад девони 
мутавасситин ва мутааххирин, ки баъзе аз онњо кам аз чињил 
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њазору бархе пеш аз понсад байт набуд, ба интихоб расид ва дар 
сафинаи мазкур ва аљзои ќаламї гардид ва дар ин байн ба хотир 
расид, ки порае аз њолоти ин азизон њам агар марќум шавад, дур 
набошад. (Орзу, љ.1., сањ.43) 

Аз ин таъкид равшан мешавад, ки њарчанд дар мавриди 
замони оѓози нигориши тазкира дар худи асар ва сарчашмањои 
дигар матолиби муайяну даќиќе мазкур аст, аммо таъкид бар он 
ки тамоми умр дар тадвини ин китоби муътабар машѓул 
будааст, сарчашма дар њамин сухани худи ў дорад, ки аз субњи 
тифлї ва тулуи офтоби зарди пирї дар мутолеаи девон ва осори 
бузургон будаву  интихоби онон кардааст. Аз ин рў, ин тазкираи 
муњташам њам бештар фарогири ашъори мунтахаб ва 
баргузидаи шоирони гузаштаву њамасри Орзу ба шумор 
меравад, ки бегумон мањсули њамон мутолеаи њамешагии 
муаллиф њам завќи баланди интихоби вай мањсуб мешавад.  
Муаллиф ба ин нукта низ худ ишорат фармуда, ки дар «Маљмаъ 
ун-нафоис» ба шарњи њоли шуаро камтар ва ба интихоби 
каломашон бештар таваљљуњ шудааст. (6,37) 

Орзу дар мавриди соли анљоми таълифи тазкираи хеш ба 
моддаи таърихе њам ишорат мефармояд, ки гўё мањсули хомаи 
яке аз шогирдони вай бо тахаллуси Бедор бурдааст: 
«Бедортахаллусе аз таломизаи фаќир таърихи ихтитоми ин 
тазкира чунин навишта: 

Ин тазкираи суханварони кайњон, 
Бемисл чу бинвишт Сирољиддинхон. 
Бедор ба орзу чунин кард раќам, 
«Гулзори хаёли маънии ањли љањон». 
Мисраи чањоруми моддаи таърихи анљоми нигориши 

тазкира ба шумор меравад, ки аз он соли 1164 њиљрї берун 
меояд, ки ба соли 1775 милодї мутобиќ аст.  

«Маљмаъ – ун-нафоис» аз лињози сохтор аз муќаддима, 
бистуњашт боб ва фењристи номи шоирон таркиб ёфтааст. Дар 
муќаддимаи тазкира сухан дар боби нахустин гўяндаи шеър ва 
чигунагии пайдоиши он рафтааст. Њарчанд рољеъ ба танзими 
тазкираи мазкур наќду назарњои мухталиф љой доранд, ки бар 
риояти нашудани тартиби алифбои форсї дар љараёни тадвини 
мавод дар он ишорат мекунанд, вале тањиягари яке аз матнњои 
илмї- интиќодии тазкира Зебуннисо Алихон дар пешгуфтори 
хеш бар љилди аввали китоб изњор медорад, ки «ба тартиби 
њуруфи тањаљљї» тадвин шудааст».  Аз ин љо маълум мешавад, 
ки аз бисту њашт боб таркиб ёфтани тазкира марбут ба бисту 
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њашт њарфи алифбої арабиасос аст, ки шуаро мутобиќи он, яъне 
« ба тартиби њуруфи тањаљљї» љойгузин шудаанд.  

Њамзамон,дар асоси матни мазкур муќаррар шудааст, ки 
дар ин тазкира рољеъ ба 1750 нафар шоирон сухан рафта, 
намунањои ашъори эшон зикр ёфтааст. Аммо дар муќаддимаи 
як нашри дигари тазкира, ки асосан бахши муосиронро фаро 
гирифта, дар Њинд ба кўшиши Обид Ризо Бедорї, мудири 
китобхонаи Худобахши Панта ба чоп расидааст, аз нусхаи 
муътабари хаттие дар ин китобхона ёд мешавад, ки гўё 
“комилтарин нусхаест, ки дорои 1735 суханварони форсист”. Ба 
эњтимоли зиёд чун ин тазкира хеле барваќт чоп шуда ва 
мураттиби он ба нусахи дигар дастрасї надошта, ин раќамро 
муайян ва нусхаи мазкурро комилтарин ба шумор  овардааст. 
Вале аз рўи нашри комиле, ки соли 2006 дар се љилд аз љониби 
Зебуннисо Алихон (љилди аввал), Мењрнўри  Муњаммадхон бо 
њамкории Зебуннисо Алихон (љилди дувум) ва Муњаммад 
Сарфароз Зафар бо њамкории Зебунисо Алихон дар Покистон 
бар асоси чањор нусхаи хаттї ба анљом расид, бегумон аз 
љумлаи нашрњои илмї- интиќодии тазкира аст, муайян 
мегардад, ки дар кори тасњењи он яке аз нусхањои муътабари 
тазкира, мањфуз дар китобхонаи миллии Ќарочї бар асос 
гирифта шудааст. Ба навиштаи тањиягари китоб ин нусха 12 сол 
баъд аз даргузашти Сирољиддин Алихони Орзу аз рўи нусхаи 
хаттии дастхатии худи муаллиф китобат шудааст. Котиби нусха 
дар охири он чунин навиштааст: “Ба таърихи њафтуми 
љамодиуссонии 1185 њиљрї ба рўзи сешанбе ин китоб аз нусхаи 
асли дастхати Сирољиддин Алихони Орзу рањматуллоњи ба 
итмом расид (Орзу Љ.1. 39) Бо такя бар њамин арзиш ва 
ањамияти нусхаи мазкур метавон ин ба иттилои муаллифи 
сарсухани он итминон њосил кард, ки теъдоди даќиќ ва дурусти 
шуаро нишондод ў, яъне 1750 ва нусхаи муътабари тазкира њам 
бояд ин њамин бошад. Ризо Бедорї, мудири китобхонаи 
Худобахши Патна, ки асосан бахши муосиринро тањия ва нашр 
намудаанд, ки дар муќаддимаи хеш теъдоди шуарои вориди 
тазкираро 109 нафар муќаррар кардааст. 

Аз муњтавои тазкира ва тањќиќи марбут ба он анљомёфта 
даќиќ мешавад, ки њарчанд Орзу бештар ба интихоби ашъор 
авлавият додааст ва ќисмати зиёди матни онро баргузидаи 
каломи манзур суханварони пешин ва њамасри вай ба вуљуд 
овардаанд, вале дар зикри маълумот ва њатто интихоби бахше аз 
ашъор ӯ аз маводи тазкирањои ќабл аз хеш, аз љумла “Арафот 
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ул- ошиќин”-и Таќиуддин Авњадии  Балёнї,  Тазкираи 
Насробододї, “Калимот уш-шуаро”-и Сархуш ва “Туњфаи 
Сомї”-и Соммирзои Сафавї суд љустааст. Шеваи матлуби кори 
вай дар љараёни истинод аз ин тазкирањо дар он ба муљассам 
мегардад, ки њар љо матолиби онњо истифода карда, исми 
кутубро низ зикр намудааст.  Дар баробари ин, аз матолиби 
тазкираи «Маљмаъ-ун-нафоис» суханварон ва тазкиранигорони 
замони худ ва баъди вай низ бањрањо бардоштаанд, ки аз љумлаи 
онњо Муњаммад Ќудратуллоњ, мутахаллис ба Шавќ муаллифи 
«Такмилат уш-шуарои Љоми Љамшед», Њусайнќулихони 
Азимободї, нависандаи тазкираи «Наштари ишќ», 
Рањимќулихони Имон, нависандаи тазкираи «Мунтахаб ул-
латоиф»,  Хушгў, муаллифи «Сафинаи Хушгў» ба шумор 
мераванд.    

Агар аз нигоњи таърих ба маќоми тазкираи «Маљмаъ ун-
нафоис»  руљўъ шавад, маълум мегардад, ки дар он асосан 
шуаро аз ањди Ѓазнавиён то замони зиндагонии шоир љой дода 
шудаанд. Бар ин асоси њамин шеваи кори гузиниши ашъор ва 
баёни матолиб тазкираи мазкурро муњаќќиќон ва донишварони 
доиратулмаъорифи шеъри форсї ва таърихи љомеи нуфузи 
фарњанг ва адабиёти форсї дар Шибњи Ќораи Њинду Покистон 
ва намоядаи сабкњои гуногун унвон намудаанд. (6, 23) 

Шеваи хоси дигари кори муаллифи тазкира дар он зуњур 
меёбад, ки ў тарљумаи њоли шуарои гузаштаро мухтасар, аммо 
каломашонро муфассалтар зикр намуда, ашъори эшонро бар 
пояи завќу салиќаи хеш баргузидааст. Аз сўи дигар, баръакси ин 
шарњи њоли шоирони њамасри хешро бештар оварда, њамзамон 
рољеъ ба суханвароне низ маълумот додааст, ки дар тазкирањои 
дигар зикрашон камтар ё умуман нарафтааст. 

Муњимтарин вежагии тазкираи мазкур дар нуфузи љанбаи 
наќду сухансанљии он ба зуњур меравад. Зимни интихоби 
ашъори шуаро Орзу ба њусну ќубњи каломи шоирон руљуъ 
намуда, дидгоњњои интиќодї, мулоњизоти хешро нисбати ба 
шуаро ва маќоми эшон дар адабиёти форсї баён кардааст. Аз 
љумла, дар бораи Мирзо Абдулќодири Бедил навиштааст: 
«Бедил љомеи фунуни шуарост. Чи ѓазал ва чи маснавї ва чи 
ќасида ва чи рубої. Шеъри ўро тарзи хосе аст ва дар наср низ 
бемислу беназир аст. Њарчанд суханро ба љое расонида, ки чу 
шеъри Њофизи Шероз интихоб надорад (6,51)  

Дар бархе маворид ашъори баъзе аз шоиронро бо шеваи 
худ низ ислоњ намудааст, ки ин шеваи бархўрд бо каломи 
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суханварон дар тазкирањои дигар камтар ба чашм мерасад. Дар 
канори ин, ихтилофотеро, ки рољеъ ба муаллифи ашъор дар 
тазкирањои дигар љой доранд, даќиќан муќаррар ва нигорандаи 
аслии онро муайян кардааст. 

Тавре гуфта омад, нусхањои муътабари хаттии тазкираи 
«Маљмаъ ун нафоис» дар китобхонањои Ќарочї ва донишгоњи 
Лоњури Покистон, Худобахши Патна ва Солорљанги 
Њайдарободи Њиндустон мањфузанд, ки нашрњои тазкира низ 
мутобиќ бар ин нусах анљом шудаанд. 

Дар зикри Шайх Камоли Хуљандї њарчанд ба маълумоте 
кутоњ иктифо мекунад, аммо аз ў 19 байт овардааст.  Зикри 
мухтасари маълумот бад-ин сурат аст: ««Шайх Камоли Хуљандї 
аз ањли њолу соњиби камол буд. Ањволаш дар кутуби дигар 
мастур аст. Муосири Шамсуддин Њофизи Шерозист ва љаноби 
Њофизї ба шунидани баъзе ашъораш хеле мањзуз ва мутаассир 
шуда. Ва ба сабаби маонии тоза ва касрати риояти ибњом 
иборати порае аз ашъораш суст аст , чї кунад маънибанди 
бечора  дар ин боб маъзур аст, чунонки собиќ мазкур шуд»  

Баъдан ба зикри «аз ўст» намунањои ашъори Камоли 
Хуљандиро овардааст, ки дар умум 20 байт зикр намуда.  Зимни 
муќоиса ва муќобилаи абёт бо нашрњои анљомёфтаи Девони 
Камоли Хуљандї ба мушоњида расид, ки дар матни тасњењшудаи 
тазкира бархе абёт бо иштибоњ сабт шудаанд ва њамзамон баъзе 
фарќиятњо дида мешаванд, ки зимни овардани онњо ин аѓлот ва 
фарќиятњо таъкид мешавад: 

Аз ўст:  
Далели шабравон дорад сари зулфи парешонаш,  
Далели равшан аст инак чароѓи зери домонаш.  
* * *  
Дилбар чї зуд хат ба рухи дилситон кашид,  
Хатте чунин ба лутф ба моње тавон кашид.  (8, 1346-1348 
 Дар матни тазкира мисраи 

дувум иштибоњан ба шакли «Хат чунин» омада, яъне ё дар 
вожаи мазкур афтодааст, ки муљиби ѓалати вазнї шуда. 

* * *  
Дї чоштгањ зи чењра фикандї ниќобро,  
Шарманда сохтї њама рўз офтобро.  
Теѓи туро чї њољати рухсат ба хуни мост?  
Бар њалќи ташна њукм равон аст обро. (8, 1348). 
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Дар мисраи аввал вожаи чоштгањ ба шакли «чошт»  
омадааст, ки боис ба иштибоњи вазнї гардида. Дар мисраи 
савум бошад, вожаи «мост» бар тазкира ба гунаи «мо» 
омадааст. Ҳамзамон дар ҳошияи ин 

сафҳа таҳиягарони матни тазкира ишорат намудаанд, ки дар 
нусхаи “Л”, яъне нусхаи Лоњур мисраи аввад ба шакли “Дар 
чоштгаҳ зи чеҳра фикандӣ ниқобро” омадааст.   

  * * *  
Душвор кашад наќши ду абрўи ту наќќош,  
Осон натавонанд кашидан ду камонро. (8,1348). 
 
Байти дигаре, ки дар ин тазкира омадааст, шакли зайлро 

дорад: 
Бо субњ бигўед, ки беваќт мазан дам,  
Имшаб шаби васл аст, нигањдор нафасро! (8, 1348). 
 
Тавре мушоҳида мешавад, ибораи “нигоҳ дор” ба сурати 

мазкур омадааст ва дар ҳоли навиштани якҷо халал мантиқӣ 
эҷод мегардад. Мисраи дувум бошад дар нашрҳои Девони 

Камоли Хуҷандӣ ба шакли зайл омада: 
К- имшаб шаби васл аст, нигањ дор нафасро!  
 
Дар ҷараёни зикри байти дигар мураттибони тазкира 

болои вожаи “сард”  ишорат гузошта шудааст ва маълум 
мешавад, ки дар нусхаи Лоҳур дар ин мисраъ ба ҷои вожаи ин 
калима, вожаи “абр” омадааст:  

Дар маљлиси ваъзам ба ќадањ беш кашад дил,  
Рўзе, ки њаво сард бувад, рўзи шароб аст. (8, 1348). 
 
* * *  
Дар идома абёти дар тазкира омадаи Камоли Хуљандї бо 

њамон шакле, ки забтшуда зикр мешавад. Дар сурати 
мављудияти фарќиятњо бо нашрњои Девони шоир ба ишорат 
хоњад рафт. Аммо таъкиди як нукта ба мушоҳида мерасад, ки ба 
эҳтимоли зиёд бархе аз абётро худи муаллифи тазкира ба 
иқтизои сабки нигориши ашъор тасҳеҳ кардааст, ки ба ин 
мавзўъ дар мавќеъ ва љои он таъкид хоњад шуд. 

Дар миёни дидаву дидори љонафзоии дўст, 
 Чанд монеъ мешавї? Ё Раб, барафтї, эй ниќоб!  
* * *  
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Дами Исо, ки ба ранљур шифо мебахшид,  
Дами наќд аз лаби ў љўй, ки ин дам бо ўст.  (8,1348). 
 
Дар нашрҳои Девони Камоли Хуҷандӣ мисраи аввал ба 

шакли “Дами Исо, ки ба ранҷур шифо мебахшад” омадааст ва 
ба эҳтимоли зиёд худи муаллифи тазкира онро тасњењ 
намудааст.  Ба назари мо, аз диди мантиқ шакли дар тазкираи 

“Маҷмаъ-ун-нафоис” саҳеҳ аст, чун сухан дар бораи рӯйдоди 
замони гузашта меравад ва шакли “мебахшид”  дар асл созгор 
ба маънист.  Ҳосили сухани шоир он аст, ки ончунон дами Исо 

дар замони худ ба ранҷурон шифо мебахшид, ту ҳам дами нақд 
аз лаби маъшуқ биҷӯй, ки дами Исо ҳамакнун бо ӯст.Ба 
эњтимоли зиёд ин љо метавон як нуктаро таъкид дошт, ки шояд 
бо таќозои  

* * *  
Даме зи дидаи пурхун намеравї берун,  

Аз он сабаб, ки ту тифливу хона рангин аст.  (8, 1348). 
 
Мисраи дувуми байти мазкур дар нашрҳои Девони 

Камоли Хуҷандӣ ба шакли “даме зи дидаи пурхун намешавӣ 
берун” омадааст. 

* * *  
Чашми ў афтод бар дилњои мо  
Њамчу масте бар дукони шишагар.  
Ин байт дар нашрњои анљомдодаи Девони Камоли 

Хуљандї аз љониби Азизи Давлатободї (сањ. 221), Абдуљаббори 
Суруш, (677) Бадриддин Маќсудов(манзур Девон. Силсилаи 
ахтарони адаб) (Сањ. 288)  шакли зайл омадааст: 
 Ишќи ў афтода дар дилњои мост 
 Њамчу масте дар дукони шишагар. 

Аммо зимни мурур ба нусхањои хаттии Девони шоир 
маълум гардид, ки дар бархе аз нусахи ќаламї ин шакл дида 
мешавад. Аз љумла, дар яке аз ќадимтарин нусхањои Девони 
Камоли Хуљандї, ки дар китобхонаи Остони Ќудсї Разавї бо 
шумораи 4739 мањфуз аст, шакли гунаи мазкур дар “Маљмаъ-ун-
нафоис” дида мешавад. Азизи Давлатободї низ зимни зикри 
ѓазали њовии ин байт дар њошия ба мављудияти гунаи мазкур 
дар “Маљмаъ-ун-нафоис” ишорат фармудааст. Аз ин љо равшан 
мешавад, ки Орзу дар љараёни таълифи тазкираи хеш аз 
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нусхањои хатии муътамади Девони Камоли Хуљандї ба кор 
гирифтааст.  

Маълум аст, ки аслан ишқ дар дил меафтад, яъне ин љо ба 
маънии пайдо кардани ишқ дар дил аст, чун макони муњаббат 
дил бошад. Вале ба назар мерасад, ки чун таъбири “афтодани 
чашм” дар фарњанги мардуми роиљ аст ва як таркибе шоира ба 
шумор меравад, ба ин ваљњ Орзу ин гунаро пазируфтааст. Дар 
њоли қабули ингунаи байт низ њаргиз мантиќи сухан халал 
намепазирад, баръакс як навъ маъниофарии шоирона ба љилва 
меояд. Маълум аст, ки ибораи чашм афтодан ба маънии назар 
кардан, лутфу марњамат намудан роиљ аст. Аз сўи дигар, равшан 
аст, ки афтодани чашми маъшуќ ба сўи ошиќ њарчанд лутфу 
марњамат аст, аммо метавонад ба ў ранљу риёзате афзун эљод 
кунад, чун афтодани чашм имкон дорад, ки ѓамзаву нози 
маъшуќ бошад, ки чун тири нигоњ низ тавсиф шуда, омили 
халидан ба ќалби ошиќ гардид. Ин љо манзур ба афтодани чашм 
ба дил ба њамин маънист, чун дар мисраи дувум шоир онро ба 
афтодани масте ба дукони шишагар унвон мекунад. Маълум 
аст, ки дукони шишагар  љоест, ки бар асари кори  ў 
шишапорањои зиёде афтода бошанд ва масте, ки аз идораи худ 
берун мешавад,  дар дукони шишагар афтодаву захмї мешавад. 
Ин нигоҳи ту ба мо кореро анљом медињад, ки дукони шишагар 
бар маст мекунад. Аммо аз сўи дигар бо таќозои он ки маст 
сифати чашм аст, ин љо метавон маънии дигаре њам баровард. 
Агар афтодани чашмро аз мисраи аввал ба вожаи маст пайванд 
бахшем, маълум мешавад, ки њосили сухани шоир он бошад, ки 
чашми масти ту ба дилњои мо афтод, яъне назар аст ва ин 
њамонеро монад, ки маст ба дўкони шишагар афтодааст. Дукони 
шишагар ин љо киноя аз дили садпораи ошиќ аст, ки аз асари 
ишќ ба ин њол афтодааст. Муњтавои абёти дигари байт низ ба ин 
љанбаи мавзўии ѓазал ва шарњи њолу њавои дили садпора 
ишорат мекунанд. Масалан, дарп се байти аввали ѓазал, ки ќабл 
аз ин байт омадаанд  ин маънї ва њолу њавои мазкури ошиќ 
тафсир ёфта, пайвандеро миёни он абёт ва байти манзури мо 
барќарор мекунад.  
Дорам андак рўшної дар басар, 
Бе љамоли ў, вале фињин назар. 
Чашми муштоќе ба роњи интизор 
Хок шуд в-аз хуни дида хоки тар 
Сурх гардад њар кї ў њар сў давад, 
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Ашки мо сурх аз давидан шуд магар? 
Рабти ќалби порашудаи ошиќ ба дукони шишакар бар он  

рабт дорад, ки дар асл маконест, ки шишапорањои шикаста 
зиёданд ва ин ваљњ пайванде миёни дили шикаста ва дукони 
шишагар барќарор мекунад. Ин маъниро њатто Ѓании Кашмирї 
хеле барљаста тафсир кардааст: 

Зи бас фитода ба њар гўша порањои дилам, 
Фазои дањр ба дукони шишагар монад. 
* * *  
Хирќањои сўфиён дар даври чашми масти ў, 
 Солњо бояд, ки аз рањни шароб ояд бурун. 
Дар нашрҳои Девони Камол мисраи аввал ба шакли 

“Хирқаҳои сӯфиён дар даври чашми масти ту” омадааст. Ба 
назари мо шакли дар тазкира омада саҳеҳ аст, чун куллияи ғазал 

бар асоси муроҷиат ба шахси савум эҷод шудааст. Аз мутолеаи 
матни комили он мушоҳида мешавад, ки дар саросари ғазал 
асосан сухан дар бораи шахси савум яъне “ӯ” меравад ва бояд 
ин байт ҳам ба гунае бошад, ки дар “Маҷмаъ ун-нафоис” омада. 

Аз ҷумла, байти матлаъи он чунин шакл дорад: 
 Гар шабе он мањ зи манзил бе ниќоб ояд бурун, 
 Аз сари шаб то дами субњ Офтоб ояд бурун. 

Байти баъдї, ки дар тазкира омадааст, ба назар мерасад, 
ки ғалате имлої дорад, зеро дар вожаи тавонгар ҳарфи “алиф” 
афтода, шакли тавангар гирифтааст.  

Ду чашмаш аз дилу дин њар чї доштам, бурданд,  
Тавонгаре, ки ба мастон нишаст, муфлис шуд.  
* * *  
Гуфтам, ки лабат зери ду дандон чу бигирам,  
Дорам нигањаш. Гуфт: -Нигањ дор забонро!  
* * *  
Пурсидани ёрони куњан расми ќадим аст,  
Хуб аст , ки ин расм ба ањди ту барафтод?!  
Мисраи дувуми байт дар нашрҳои Девони шоир ба шакли 

зайл омада: 
Чун аст , ки ин расм ба ањди ту барафтод?!  
Ба гумони ѓолиб шакли дар нусхањои хаттї омада сањењ 

аст, чун ин љо сухан дар бораи он меравад, ки чї сабаб шуд, ки 
ин расми ќадимї, яъне пурсидани ёрони куњан дар замони ту 
барафтод, яъне аз миён рафт. Љолиб аст, ки мисраи якуми байт 
дар гунаи нусхаи Остони Ќудси Разавї ба шакли “пурсидани 
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ёрони куњан расми ќадимист”- омада ва ба назари мо дар ин 
тарзи ифода њам зеботар ва њам маънирастар садо медињад, чун 
ифодаи мазкур дар фарњанги мардумї бештар ба њамин шакли 
“расми ќадимї” роиљ аст.  

* * *  
Гар куштани ошиќон савоб аст,  
Ту ёфтаї савоби бисёр.  
 
* * *  
Ба он рух мекунад даъвои хешї  
Мањи тобон, валекин хеши њур аст. 
Дар нашрҳои Девони мисраи дувум ба шакли «мањи 

тобон, валекин хеши дур аст», омада. Ба ишорати Муњаммад 
Зокири Сарфароз дар њошияи њамон сафњаи ашъори мазкури 
Камоли Хуљандї,  дар нусхаи хаттии Лоњурии тазкира мисраи 
аввали байти мазкур чунин омада: “Ба он рухи мекунї даъвои 
хешї”, ки аз диди маъної ба назар мо ихлоли мантиќї њосил 
мешавад. Чун ин љо сухан дар бораи моњи тобон меравад, ки ба 
руи маъшуќ даъвои хешї мекунад, аммо хеши дур аст, яъне 
баробар шуда наметавонад.  

Дар робита ифодаи “хеши њур”, ки дар тазкира омада, 
метавон афзуд, ки бо сабаби он ки ифодаи “хеши дур” дар 
фарњанги мардумї фаровон истифода мешавад ва ба гумони 
ѓолиб манзури шоир њам њамин бошад, шакли дар нашрњои 
девони шоир омада маќбул ба назар мерасад ва гунаи тазкира 
бо он ки аз диди маъної шояд халалел надорад,вале то љое 
маќбул нест.  Баробари ин, дар мисраи аввал ибораи даъвои 
хешї кардан омада, ки мантиќан дар мисраи дувум ифодаи 
хеши дурро таќозо мекунад. Ин тасњењ њам шояд аз сўи худи 
муаллифи тазкира анљом шуда бошад, чун гунаи мазкур дар 
нашрњои дигари Девони Камоли Хуљандї ба чашм нарасид. 

 
* * *  
Носењо, маслињати ман њаваси рўи накўст,  
Њар касе маслињати хеш накў медонад.  
* * *  
Дар баробари зикри айёт ва гоње иќдом ба тасњењи онњо 

ба мушоњида мерасад, ки Орзу афкори интиќодии хешро низ 
рољеъ ба  бархе аз абёти Камол, хоса таносуби сухан изњори 
назар намудааст.  Аз љумла, бо овардани байти зерин:   

Чун ба назора омадам рўзи шикори дилбарон,  
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Доми дили Сабуктагин2 зулфи Аёз ёфтам. 
Орзу менависад:  
«Фаќири Орзу гўяд, ки лафзи Сабуктегин ин љо бељо 

воќеъ шуда, лекин тављењ дар баъзе аз кутуби хеш навиштаам». 
Маълум мешавад, ки Орзу аз истифодаи вожаи 

«Сабуктегин» истиќбол намекунад ва ин љо равшан мегардад, ки 
дар баробари муњимияти гузиниши абёти мазкур дар тазкира 
ањамияти он дар наќду баррасии ашъори Камоли Хуљандї низ 
муњим арзёбї мешавад.  

Байти охирине, ки дар тазкира омадааст, гунаи зайл 
дорад: 

 Киро сўхт ишќат, ки љонам насўхт?  
Маро сўхтї, њар киро сўхтї». (8,1349). 

Њамин тавр, дар тазкираи «Маљмаъ ун-нафоис»-и 
Сирољиддин Алихони Орзу дар умум баробари зикри маълумот 
бо такя бар матолиби тазкирањои ќаблї 20 байт аз ашъори 
Камоли Хуљандї интихоб шудааст. Ањамияти тазкираи мазкур 
ба унвони сарчашмаи муњими шинохти рўзгор ва шеъру 
андешаи Шайх Камоли Хуљандї бар чанд ваљњ ќобили таъкид 
аст: 

1. Њангоми гузиниши абёти Камоли Хуљандї иќдом намудааст, 
ки ба нусхањои муътабар ва ќадимии Девони шоир мурољиат 
карда ва мутобиќати байтњои оварда бо гунањои мављуд дар 
чунин нусах гувоњ аз он медињад, ки Орзу ба чунин нусхањои 
ќобили таваљљуњ дастрасї доштааст. Аз ин лињоз, тазкираи 
мазкурро метавон ба унвони сарчашмаи муњим дар љараёни 
тасњењи девони ашъори шоир мавриди истифода ќарор дод, 
ки ин амр ба ањамияти он дар матншиносии ашъори шоир 
таъкид меварзад. 

2. Ба мушоњида мерасад, ки бо такя бар шеваи  нигориши 
ашъори Камоли Хуљандї гоњо маврид абёти шоирро тасњењ 
мекунад ва бегумон ин кори Орзу мутобиќати гунањои абёти 
мавриди истифодаашро ба мантиќи сухани шоир таъйид 
доранд. Ба эњтимоли зиёд шояд нусхањое аз девони шоир 
мављуд бошанд, ки чунин шакли абёт мављуд бошанд, ки њоло 
дар ихтиёри мо нест. Аммо бар асоси он ки дар муносибат ба 
ашъори шоирони дигар низ чунин муносибат мекунад ва дар 
мавориди зарурї бо шеваи худ абётро тасњењ менамояд, 
тахмин метавон кард, ки ў худ ин амалро бо такя бар шеваи 
калом шоир ва бо такя бар мантиќи сухани вай анљом 
медињад. Мављудияти афкори адабї- интиќодї ва наќду 



214 

 

баррасии Орзу дар саросари тазкира, аз љумла зимни зикри 
матолиби марбут ба Камоли Хуљандї  бегумон асари 
мазкурро њамчун як сарчашмаи наќду сухансанљии ашъори ин 
суханвари мумтоз низ муаррифї мекунад.  
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“Маъвои хирад”,  ДДЊБСТ 
 

ТАЪСИРИ АШЪОРИ ХОЉА КАМОЛ  БА ЭЉОДИЁТИ 
АМИР УМАРХОНИ ХЎЌАНДЇ 

  
Амир Умархон дар риштаи суханварї устодони сухан 

Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї, Абдуррањмони Љомї, 
Алишери Навої, Бобур, ва Бедилро пешвои хеш хонда, дар 
пайравии эшон ѓазалњо эљод намудааст. Боиси зикр аст, ки дар 
таърихи адабиёт сабке нест, ки бе таъсири сабкњои дигар 
махсусан, услубњои даврони пешин њамчунин, бе робитаи адабии 
шаклу мазмун ба тариќи људогона ривољ ва нашъунамо ёфта 
бошад. Аз ин лињоз, дар сабку услуби адабии суханварони асри 
мазкур муассирии услуби шоирони асрњои ХIII-ХIV Амир 
Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї, Камоли Хуљандї, Њофизи 
Шерозї як амри воќеї мањсуб мешавад. Шоирони асри XIX, аз 
љумла Амир Умархон дар пайравиву таќлид ба услуби гузаштагон 
мутобиќ ба завќу салиќа, дониш, маърифат ва таќозои руњияи 
адабии даврони худаш муносибат мекард. Дар эљодиёти Амир 
Умархон дар пайравї як омезиши зебои адабиро мушоњида 
мекунем, ки ин њам бошад, пайвастани сабки ироќї бо сабки 
њиндист. Аз ин нуктаи назар баъзе аз муњаќќиќони адабиёти асри 
XIX ин даврони адабиётро як давраи гузариш аз як сабк ба сабки 
дигар номидаанд            [2, 111]. 

Ѓайр аз ин, дар таърихи адабиёти форсї љавобиянависї, 
татаббўъсарої, тазмингўї аз анъанаи маъмул буд ва њар шоире 
ба шеъри шоири дигаре аз рўи иродату эътиќод татаббўъ, 
љавобия ё тазмин менавишт. Шоирони њар давру замон ба 
ашъори суханварони бузурги адабиёти форсу точик, ки ба 
завќашон писанд меомад, пайравї ва истиќбол мекарданд. 
Бинобар ин, яке аз хусусиятњои татаббўъ дар таърихи адабиёт 
ба ашъори шоирони бузург ва овозадор эљод кардани шеър 
мебошад. 

Амир Умархон  њамчун суханвари мумтоз, донандаи хуби 
адабиёт бо дарки масъулият тавонистааст аз осори суханварони 
мутаќаддимин чи асрњои ХIII-ХV ва чи асрњои ХIV-ХIХ ба таври 
зарурї бо мавќеъ истифода барад ва дар маљмўъ, ашъореро рўи 
кор оварад, ки он намунаи як сабки тоза ва усулуби фардии худи 
шоир бошад.  
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Амирї аз шоирони садаи ХIV ба Њофизи Шерозї ва 
Камоли Хуљандї пайравии бештар кардааст. Чунончи,  ѓазали 
зерин дар пайравии шеъри машњури Хоља Камоли Хуљандї эљод 
гардидааст: 

Гуфт  ёр: Аз ѓайри ман пўшон назар. Гуфтам: Ба чашм, 
Баъд аз ин бе парда бар рўям нигар. Гуфтам: Ба чашм. 
Гуфтамаш: Молам ба он пои нигорин рўи худ, 
Гуфт: Аз хоки рањам афшон басар. Гуфтам: Ба чашм. 
Дўш густохона гуфтам: Соќиё, паймона гир, 
Гуфт: Дар дил љамъ кун хуни љигар. Гуфтам: Ба чашм [1, 181]. 

Силсилаи ин гуна ашъоре, ки дар пайравї ба ѓазалњои 
маъруфи Хоља Камоли Хуљандї гуфта шудаанд, дар эљодиёти 
шоир фаровон ба назар мерасанд ва онњо њарчанд аз лињози 
њунар њампояи нигоштаи Камоли Хуљандї нестанд, вале 
бозёфтњои нодири шоиронаро метавон дар он мушоњида кард. 
Аз ҷумла, дар ғазали мазкур «хуни ҷигар дар дил ҷамъ кардан» 

ниҳоят муассир ифода ёфтааст. 
Воќеан, аз осори Амирї пайдост, ки шоир ба ѓазалњои 

Камоли Хуљандї таваљљуњи зиёд дошта, дар пайравии аксари 
онњо љавобияњо навиштааст. Чунончи,  ѓазали Амирї яке бо 
матлаи зерин оѓоз мешавад: 

То нињод он симтан лаб бар лаби љоми шароб, 
 Кард рагњову дили ошиќи пурхунро кабоб [1, 29]. 

Ё матлаи ѓазали дигар: 
 

Њусни оламсўзи ў њар гањ барояд аз ниќоб, 
Нест љуз борони ашкам шабнами он офтоб [1, 27]. 

дар пайравии ѓазали маъруфи Хоља Камоли Хуљандї 
навишта шудааст. Чунин ба назар мерасад, ки шояд ифодаи Хоља 
Камоли Хуљандї «матлае гуфтам бад - ин хубї кї мегўяд љавоб?» 
сабаб шудааст, ки Амирї ба хотири љавоб гуфтан ду ѓазали хешро 
иншо кардааст. Амирї дар эљоди ин ѓазал аз чанд љињат ба 
Камоли Хуљандї пайравї кардааст. 

1. Аз љињати аносири шаклии шеър, ки ба он вазн ва ќофия 
дохил мешавад ва бисёре аз вожањои дар ќофия истифодашуда аз 
ќабили «офтоб», «љавоб», «кабоб», «ниќоб» дар љавобияи Амирї 
ба назар мерасанд. 

2. Аз лињози мавзўъ ва мазмуну мундариља. Ѓазали Хоља 
Камоли Хуљандї дар мавзўи ишќ нигошта шуда, васфи ёр, 
душворињои расидан ба висоли дўст ва монанди инњо асоси 
ѓазалро ташкил мекунанд, ки Амирї низ дар њамин доира ибрози 
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назар кардааст. 
Барои муќоиса муњимтарин љанбањои монандии ашъори ин 

ду шоирро, ки дар перомуни як мавзўъ ё як мазмун ифода 
гардидааст, аз назар мегузаронем: 

Камоли Хуљандї: 
Матлаи анвори њусн аст он рухи чун офтоб, 
Матлае гуфтам бад-ин хубї ки мегўяд љавоб? [3, 67] 

Амирї: 
Њусни оламсўзи ў њар гањ барояд аз ниќоб, 
Нест љуз борони ашкам шабнами он офтоб [1, 27]. 

Камоли Хуљандї: 
Бо ту чун зулфат чи хуш бошад шаб овардан ба рўз,  
Кошки ин давлати бедор медидам ба хоб [3, 67]. 

Амирї: 
Гуфтамаш бар оразаш: Зулфи парешон аз чї руст?  
Гуфт: пинњон мешавад њар лањза дар абр офтоб [1, 27]. 

  Камоли Хуљандї: 
Гў: Дили решам биљўед он ду чашм аз рўи лутф,  
3-он ки бар мастон басе њаќќи намак дорад кабоб [3, 

67]. 
  Амирї: 

То нињад он симтан лаб бар лаби љоми шароб, 
Кард рагњову дили пурхуни ошиќро кабоб [1, 29]. 

Камоли Хуљандї: 
Дар миёни дидаву дидори љонафрўзи дўст, 
Чанд монеъ мешавї, ё Раб барафтї, эй ниќоб [3, 67]. 

Амирӣ: 
 Аз хаёли орази ӯ ошиқон ҷон медиҳанд, 
 Вой он соат, ки аз рӯяш барандозад ниқоб [1, 29].  
Камоли Хуљандї: 
 Чашм ар хоки дарат љўяд, фикан дар доманаш,  

Мардумон гўянд: Некуї куну афкан дар об [3, 67]. 
Амирї: 

Хирмани њусни туро фањмида гул гардид об, 
Осмон кофур мебезад ба ѓирболи њисоб [1, 27]. 

Камоли Хуљандї: 
Эй имом, он абрувон гар дар намоз орї ба чашм, 
Баъд аз ин мењробро чун чашми ў бинї ба хоб [3, 67]. 

Амирї: 
Хок гардидам, тапидам, сурма гаштам, сўхтам, 
Аз таѓофул во нашуд он чашми масти нимхоб [1, 29]. 
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Камоли Хуљандї: 
Гуфтамаш: Дар ишќи рўят фитнае дорад Камол, 
Дурр чакон, яъне љавобе гў бар ваљњи итоб [3, 67]. 

Амирї: 
Гирдбод аз ќатраи борони рухсораш савоб, 
Дар латофат иќди шабнам рўи гул гуфтам љавоб [1, 
27]. 

Камоли Хуљандї: 
Ќиссаи парвона фардо боз пурсанд аз чароѓ, 
Гуфт: Не, эй равшанї, валлоњи аъзам биссавоб [3, 67]. 

Амирї: 
Дар таманнои висоли ў равон кардам, Амир, 
Суйи гардун корвонњои дуое мустаљоб [1, 29]. 

Аз муќоисањо бармеояд, ки дар њаќиќат Амирї ба ѓазалњои 
Хоља Камоли Хуљандї њам дар шакл ва њам дар мазмун пайравї 
кардааст ва ин навъ пайравиро дар таърихи адабиёт радоиф-ул-
ашъор меноманд. 

Амир Умархон ба ашъори Хоља Камоли Хуљандї на танњо аз 
лињози мавзўву мундариља, оњанг, вазну ќофия, такрори таъбиру 
иборањо пайравї кардааст, балки дар жанри мухаммас ин 
пайравї ва ихлосу муњаббатро ба шеъри Камоли Хуљандї ба 
ваљњи шоиста рўи кор овардааст. Чунончи, мутаваљљењ мешавем 
ба яке аз мухаммасњои Амир Умархон, ки бо забони соддаву 
равон нигошта шудааст ва аз нозукбаёниву фасоњати баланди 
шоиронаи Амирї дарак медињад. Пайдост, ки Амир Умархон дар 
сабки ироќї бењтару хубтар менавишт ва мухаммаси зерин яке аз 
намунањои бењтарини ашъори шоир мањсуб мешавад: 

Нуктаи ишќ бувад барќафшон, 
Бар дили њар ки расад сўзад љон. 
Аз раќибон натавон дошт нињон, 
«Рози ишќат зи дил омад ба забон. 
Мењр аз зарра нуњуфтан натавон». 
 
Хирад аз кўи љунун меояд, 
Бохабар бош, ки чун меояд. 
Ашкам аз дида бурун меояд, 
«Гуфтї аз чашми ту хун меояд. 
Њар чи меояд аз ў даргузарон». 
 
Эй љамолат чу мањ андар назар аст, 
Ба каломи ту њаловат дигар аст. 
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Лаби хандони ту гулбарги тар аст, 
«Дањанат дидаму гуфтам: Шакар аст,  
Гуфтамат њар чи хуш омад ба дањон». 
 
Монда дар чоњи муњаббат дили ман,  
Аз занахдони ту њамчун тани ман,  
Пеши рухсори ту хор аст суман. 
«Лоф агар зад ба ќадат сарви чаман. 
Гўяш инак гарав инак майдон». 
 
Эй Амирї, њашами мулки љамол,  
Бањри ќатлам чу намудї эњмол,  
Набувад куштани ман бар ту вубол,  
«Гуфтаї: Хуни ту резам чу Камол, 
3-интизорам чу кушї бош бар он» (1, 34] . 

Амир Умархон дар мавриди навиштани мухаммас бар 
ѓазали Хоља Камоли Хуљандї матнеро интихоб кардааст, ки он 
мутобиќ ба сабку услуби фардии шоир пайвандї дорад. Якум, 
ѓазал - ошиќона буда, ба шеваи баёни шоир, ки аѓлаби маврид 
мухотаб ба ёр аст, созгор афтодааст. Дуюм, мавзўи 
интихобкардаи шоир њамоно фироќу дурї аз вуљуди маъшуќ аст. 
Сониян, калимањову иборањои дўстдоштаи Хоља Камоли Хуљандї 
монанди «раќиб», «љамол», «гулбарги тар», «шакар», «занахдон», 
«ќатли ёр», дар маљмўъ ба ашъори Амир Умархон наќши муассир 
гузоштааст. 

Доир ба таъсири ашъори Камоли Хучандї ба осори Амир 
Умархон якчанд нуктањоро метавон ќайд намуд: 

1. Шеъри Камоли Хуљандї аз назари мавзўъ ва мундариља, 
ки бештар ишќу муњаббатро фаро мегирад, Амир Умархонро 
бетараф нагузоштааст. Зеро баррасї ва њаллу фасли мавзўи ишќ 
чун дар шеъри Камоли Хуљандї аз љониби Амир Умархон низ 
баъзан ѓайримаъмулї ва нодир ба назар мерасад. 

2. Калимањо, таъбирот ва истилоњоти шеърии Шайх 
Камоли Хуљандї дар осори Амир Умархон ба њадде фаровон ба 
кор рафтааст, ки мављудияти онњо шеъри шоирро муњкам ва 
дилпазир сохтааст. 

3. Шайх Камоли Хуљандї њамчун намояндаи сухансарои 
Мовароуннањр ба доирањои адабии асри XIX таъсири зиёде 
гузоштааст. Дар бањсу мунозирањои олимону адибони замон дар 
бораи сењру латофати шеъри Хоља Камол бисёр сухан мерафт ва 
коргоњи эљодии ўро суханварони асри XIX мавриди омўзиш ќарор 
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дода буданд, ки Амир Умархон низ аз зумраи онон буд. 
Ѓайр аз ин, як зумра шоирони њавзаи адабии Хўќанд бо 

рањбарии Амир Умархон аз эљодиёти шоирони гузаштаи форсу 
тољик истиќбол намуданд. Аз рў, пайравию истиќболи шоири 
зуллионайн Амир Умархон ба ашъори шоири забардасти 
адабиёти классикии форсу тоҷик Камоли Хуљандї эљодкорона 
ва шоирона мебошад. 

 Њамин тавр, шахсияти Умархон ва ашъори ў дар њавзаи 
адабии Хўќанд дар нимаи аввали асри ХVIII ва ибтидои асри 
XIX барои  рушду нумўи адабиёт ва фарњанги замон наќши 
муассир гузоштааст. 

  
ПАЙНАВИШТ: 

1. Девони Амирї, нусхаи хаттии Китобхонаи миллии  
Љумҳурии Тољикистон, шумораи 11/92.-222с. 

2. Каримов У. Адабиёти тољик дар нимаи дуввуми асри ХVШ 
ва аввали асри XIX.- Душанбе: Дониш, 1974с.-185с. 

3. Камоли Хуљандї. Девон. Хуљанд, 2011с.-631с. 
4. Маҷмӯат-уш-шуаро.Фазлии Намангонӣ. Тошканд, 1900 с. 

 
  

Саидумрон САИДОВ, 

  номзади илмҳои филологӣ, дотсент 
               

АШЪОРИ  ШАЙХ  КАМОЛ  ДАР   ФАРҲАНГИ  ВОРАСТА 

Дар асри ҳаждаҳуми милодӣ Ҳиндустон ба меҳвари ривоҷу 

равнақи адабиёти форсӣ табдил ёфт, ки илми луғат ва 

луғатнигорӣ як бахши муҳим ва пешрави он маҳсуб мешуд. Дар 

ин давр суханварону фарҳангнигороне, чун Сироҷиддин 

Алихони Орзу, Мир Ғуломалии Озоди Балгиромӣ ва даҳҳои 

дигар, Шибҳи Қораи Ҳиндро барои хеш чун сарпаноҳ 

пазируфта, он ҷо зиндагӣ ва эҷод менамуданд. Ҳаминону 

ҳамсанги нухбагон ва бузургони илму адаби ин сарзамин, ҳатто 
дар Эрони он замон, камтар ба назар мерасид ва сабаби 

густариши бемайлони луғатнигорӣ ба ривоҷу равнақи сабки 

ҳиндӣ сахт марбут буд. Зеро сабки ҳиндӣ бо махсусияти худаш, 

аз қабили гунаҳои мухталифи тарзи хаёли шоирона, истилоҳоти 

нав ба нави рўзмарраи суханварон мураттибони луғатномаҳоро 

водор менамуд, то дар шарҳу тавзеҳи онҳо саҳим бошанд. 
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Дарку маърифати адабиёт дар сарзамини Ҳинду Покистон 

мушкилоти худро дошт. Чунончӣ, Сироҷиддин Алихони Орзу 

барин суханвари мумтоз дар «Маҷмаъ-ул-нафоис» дар шарҳи 

ҳоли Офарини Лоҳурӣ дар мавриди он, ки баъзе аз суханварони 

Ҳинду Покистон роҷеъ ба баъзе калимоту ибороти номаънуси 

шеъри форсӣ аз ў суол менамоянд, ишора мекунад. Аз ин 

чашмандоз, ихлосмандони осори форсӣ дар мавриди дарку 

маърифати дурусти адабиёт ба луғатномаҳо, фарҳангҳои адабӣ 

ниёзманд буданд. Ба ибороти дигар, удабои Ҳинд кўшиш 

мекарданд, дар заминаи пурсишу ҷустуҷўйҳо мушкилоти худро 

бартараф намоянд ва аз ин ҷост, ки силсилаи фарҳангҳо, ки 

бештар шарҳу тавзеҳи истилоҳоти шоиронаро фаро 

мегирифтанд, рўи кор омаданд. Яке аз ин гуна луғатномаҳо 

«Мусталеҳот-уш-шуаро»-и суханшинос ва шоири Ҳинд 

Сиёлкуттӣ Мал Ворастаи Лоҳурӣ мебошад. 

«Мусталеҳот-уш-шуаро» аз фарҳангҳои беҳтарини асри 

ХVIII ба ҳисоб рафта, солҳои 1736-1737 навишта шудааст. Дар 

сарчашмаҳои адабӣ оид ба зиндагиву рўзгор ва фаъолияти 

адабии муаллифи луғатнома маълумоти дақиқ ва муфассал ба 
назар намерасад. Иллати ин вазъро тазкиранигорон бар он 

марбут донистаанд, ки Вораста тамоми умри хешро дар шаҳри 

Панҷоби Ҳиндустон гузаронида, ба марказҳои илмиву адабии 

он замон, чун Деҳливу Лакҳнав рафтуомад надошт ва аз 

суханварони маъруф маҳсуб намешуд. Муносиб ба маънии 

номаш ў як нафари ворастае буд ва дар фикри ошноии аҳли 

сухан ва адаб науфтод, ки ҳатто бо Сироҷиддин Алихони Орзу 

барин шахсияти маъруфи фарҳангиву илмӣ рў ба рў нагардида 

буд. Деҳхудо дар «Луғатнома» такя бар тазкираи «Субҳи 

гулшан»  таҳти воҳиди луғавии Вораста меорад: 

«Вораста – Ворастаи Лоҳурӣ Сиёлкуттӣ, номаш Тал аст ва 

барои таҳқиқи истилоҳоти форсӣ ба сарзамини Эрон қадам 

гузошт ва се сол дар он ҷо буд ва китоби «Мусталеҳот-уш-

шуаро» ва «Сафоҳоти коинот»-ро ба камоли таҳқиқ ва таҳзиб 

таълиф намуд ва бо Шайх Муҳаммад Алии Ҳазини Лоҷиҳӣ 

муҳаббате дошт ва бинобар ин «Раҷим-ул-шаётин»-ро дар 

ҷавоби «Танбеҳ-ул-ғофилин»-и Алихони Орзу нигошт. Мирзо 

Муҳаммад Ҳасани Қатил набераи ў буд. Ва оҳанги сухан бад-он 
сон месуруд: 

Дил зи зулфаш мушки Чин дорад ҳавас, 
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Ин парешон банд бар мў баста аст. 
  * * * 

Сарв дар рақс асту қумрӣ- масту дастафшон- чанор, 

Вақти бишкан-бишкани тавбаст, соқӣ, май биёр.  

Дар  мавриди зиндагӣ ва осори Вораста  китоби устоди 

адабиёти форсии Донишгоҳи Панҷоб – Лоҳур дуктур Саид 

Абдуллоҳ «Адабиёти форсӣ дар миёнаи ҳиндувон»  фарогири 
матолиби бештаре мебошад. Муаллифи китоби мазкур дар 

бахши «Сиёлкуттӣ Мал Вораста» (Мусталеҳоти Вораста) 

маълумоти мушаххас ва қотеъи таърихиву адабиро дар бораи ин 

фарҳангнигор ба қалам овардааст. Аз ҷумла, дар бораи 

зиндагии Вораста, мусофирати Эрон, сабабҳои камбудии 

иттилоот аз рўзгори Вораста, пайравии ў аз Ҳазини Лоҳиҷӣ, 

муҳити илмии ў, назари интиқодӣ, номгўи осораш, манобеи 

«Мусталеҳот-уш-шуаро», вижагиҳои он, муқоисаву муқобалаи 

он бо «Чароғи ҳидоят»-и Алихони Орзу ва дигар луғатномаҳо, 

мақоми илмии Вораста ва чанд масоили дигар ибрози назар 
кардааст. 

Ба қалами Вораста асарҳои зеринро марбут медонанд: 

«Мусталеҳот-уш-шуаро», «Матлаъ-ул-саъдайн», «Сифати 

коинот ё аҷоибу ғароиб», «Ҷавоби шофӣ ё Раҷим-ул-шаётин», 
«Чанги рангоранг ё тазкираи Вораста». 

«Мусталеҳот-уш-шуаро» фарҳанги луғат ва истилоҳоти шеърии 

асри Сафавӣ ба ҳисоб рафта, муаллифи он асосан истилоҳот ва 

муҳоваратро шарҳу тавзеҳ додааст. Вораста дар бораи сабаби 

таълифи китобаш менависад: «Банда- Вораста ба маҳзи 

сарнавишти азалӣ шабу рўз маҳви мутолиаи давовини фусаҳо 

будам ва дилу ҷонро вақфи ишқи навхатони алфозу маъонӣ 

менамудам. Аксари муҳовироти ғарибаи форсизабонон дар 

ашъори фасоҳатбор дидам, ба таҳқиқи он камари саъй маҳкам 

барбастам. Ҳарчанд гирди кутуби луғат гардидам, нафҳаи ҳалли 

маъонии баъзе аз он нашнидам, ночор руҷўъ ба забондонони 

Эрондиёр овардам ва понздаҳ сол дар ин талош ба сар бурдам 

ва он чӣ аз забони он ҷамоат шунидам, барои интифоъи 

ҷумҳури суханпардозон хостам, дар китобат дарорам…». 

Вораста дар тадвини китобаш аз луғатномаҳое, монанди 

«Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Кашф-ул-луғот», «Муайид-ул-фузало», 

«Мадор-ул-афозил», «Қомус», «Тоҷ-ул-масодир», «Шарҳи 

девони Хоқонӣ»-и Шодиободӣ, «Мунтахаб-ул-луғот» ва ғайра 
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истифода кардааст. Муҳимтарин хусусияти илмии ин 

луғатномаро муҳаққиқон дар он мебинанд, ки Вораста ҷанбаи 

интиқодии китобашро қавӣ намудааст. Яъне луғатнигор 

муҳовароту истилоҳотро танҳо ҷамъоварӣ накарда, балки ҳар 

як вожаро мавриди нақду баррасӣ қарор дода, сипас ба 

луғатномааш ҷой медиҳад. Аз ин ҷост, ки дар ағлаби маврид 

шарҳу тавзеҳи Вораста аз луғатномаҳои дигар, ҳатто «Чароғи 

ҳидоят»-и Сироҷиддин Алихони Орзу саҳеҳтар ва дуруст ҷилва 
мекунад. 

Асноди шоҳид дар «Мусталеҳот-уш-шуаро» асосан аз осори 
суханварони муосири Вораста баргузида шуда, муаллиф ба 

ашъори суханварони куҳан камтар таваҷҷўҳ кардааст. Бо вуҷуди 

ин, дар луғатнома намунаҳо аз ашъори Унсурӣ, Фаррухӣ, 

Низомии Ганҷавӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли 

Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ба назар мерасанд. 

Ашъори Шайх Камоли Хуҷандӣ аз назари миқдор аз намунаҳои 

ашъори кулли суханварони то садаи ХVI дар фарҳанг аз ҳама 

бештар истифода шудааст. Аз осори шоири Хуҷандӣ 27 байт 

истинод шудааст, ки барои тавзеҳи 26 воҳиди луғавӣ ё худ 
таъбироти шоирона истифода гардидааст. Номи шоир дар шаш 

маврид ба тариқи «ҳазрати Камоли Хуҷандӣ», дар як маврид 

«Камоли Хуҷандӣ» ва аксаран ба унвони «Камоли Хуҷанд» зикр 

ёфтааст. Зимнан метавон пай бурд, ки дар замони луғатнигор 

Хоҷа Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ ба унвони «Камоли 

Хуҷанд» маъруф будааст ва ин нуктаро асноди фарҳангҳои 

дигар низ собит мекунанд. Чунончӣ, дар «Фарҳанги 

мутародифоту истилоҳот»-и Муҳаммад Подшоҳ зери асноди 

шоҳид Шайхи Хуҷанд ба таври «Камоли Хуҷанд» ёд шудааст. 

Гирифтану куштани чароғ: 

Ёр биншаст ба маҷлис, бинишонед чароғ, 

Рўи ў нури таҷаллист, маҷўед чароғ. 

Камоли Хуҷанд  

ё ҷои дигар: 

Камари маъшуқ: 

Миёни нестӣ дидем ҳастӣ, 
Миёни ёри мо хайр-ул-умур аст. 

    Камоли Хуҷанд  
ё худ: 
Шаби бедор: 
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То ба фарёд омадем аз нолаи шабҳои хеш, 

Пурсише мекун зи ранҷурони роҳпаймои хеш. 

                Камоли Хуҷанд 

Дар фарҳангномаи «Баҳори Аҷам» низ  ба мушоҳида мерасад:  

Воқеа – маъруф, мурдан: 

Моро ба рўзи воқеа хотир ба он хуш аст, 
К-аз хоки остони ту тасдеъ мебарем. 

    Камоли Хуҷанд 

ё ҷои дигар: 
Обдаст – обе, ки бад-он дасту рў шуста бошанд ва вузўъ кунанд. 

Намози ид хоҳам кард, ҳон соқӣ, биёр обе 

Барои обдасти мо ба ибриқи қадаҳшўён. 

    Камоли Хуҷанд  

Ё дар фарҳанги «Чароғи ҳидоят»-и Алихони Орзу мехонем: 

Орзу гирифтан -  пайдо шудани хоҳиш.  

Камоли Хуҷанд гўяд: 

Аз бўсаҳои сарв лабам пўст боз кард, 

Ҳаргиз ба пойбўси туам орзу гирифт. 

Сабаби маҳз Камоли Хуҷанд, на Камоли Хуҷандӣ зикр шудани 

исми шоир дар фарҳангномаҳо дар маъхазе, аниқтараш, 

сарчашмаҳои муҳиме, ки дастраси мост, зикр намегардад. Танҳо 

метавон ҳадс зад, ки луғатнигорон дар ибороти Камоли Хуҷанд 
ба ду нукта ишорат доштанд: Якум, шахсияти нотакрори шайхи 

бузургвор, ки дар симои ў рушду такомули маънавии аҳли 

Мовароуннаҳр, хоса Хуҷанд ифода меёбад; дуюм, хушояндиву 

зебоӣ ва ифодагари мазмунҳои зариф будани ибороти Камоли 

Хуҷанд нисбат ба Камоли Хуҷандӣ. 

Сиёлкуттӣ Мал Ворастаи Лоҳурӣ ба ашъори Камоли Хуҷандӣ 

дар мавридҳое руҷўъ кардааст, ки таъбироту истилоҳот ё худ 

воҳиду ибораҳои фразеологии дар замони луғатнигор роиҷбуда 

танҳо дар ашъори Шайхи Хуҷанд истифода шуда бошад, ё 

паҳлўи нави мазмуну маънии вожа ё ибораро ифода намояд. 

Мусаллам аст, ки таъбиру воҳидҳои фразеологие, ки дар 

қарнҳои ХVIII-ХIХ мавриди истифода қарор дошт, барои 

форсизабонони Ҳиндустон ниёзеро дар шарҳу тавзеҳ рўи кор 

оварда буд. Дар ашъори Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ин таъбиру 

ифодаҳо дар сатҳи баланди ҳунарӣ истифода шуда, матлабро 

рўшан ифода кардаанд. Аз ҷумла, воҳид ва ибораҳои 

фразеологии аз қабили «об гирифтани хона», «афтодани дил дар 
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ҷое», «ба худ гарм будан», «бўса хўрдан ва чидан ва задан ва 
кардан ва кандан, чошнии чизе хўрдан», «чашм бар чизе дўхтан 

ва бастан», «дар назар овардан», «ростпо омадан», «коҳили пои 
муруд будан», «муборак мурдаро озод кардан», инчунин 

маъниҳои маҷозии «матои танг», «ангуштпеч», «шонакорӣ», 

«ранҷи борик», «бода», «обдаст» шарҳу тавзеҳ ёфта, бо намуна 

аз ашъори Камоли Хуҷандӣ мустанад гардидааст. 

Воқеан, шарҳу тафсири Вораста дар мавриди маърифати 

дурусти ашъори Камоли Хуҷандӣ арзишманд аст. Чунончӣ, 

тавзеҳи масдари «ростпо омадан», ки  имкон фароҳам меорад, 

то асли матлаби шоирро дарк кунем. Тавзеҳи ироанамудаи 

Вораста дар ягон луғатномаи дигар ба назар намерасад. 

Ростпо омадан – аз ҷое ба ҷое омадан бетаъхир дар роҳ.  

Камоли Хуҷанд: 

Дар чаман мерафт зикри қомати дилдори мо, 
Сарв доман барзаду омад ба бўстон ростпо.  

Яъне, шоир мегўяд, ки чун дар чаман сухан аз қомати болову 

расои дилдори мо оғоз шуд, аз рашк сарв доман барзад, яъне 

омодаи баҳсу талош гардид, ки ў аз ёри мо зеботар аст ва 

бетаъхир, саросема ба бўстон ҳозир гашт. 
ё худ: 

Ранҷи борик – таби диқ ва он машҳур аст. Бемории борик ҳам 

гўянд. Камоли Хуҷандӣ: 

Сар ба бемории борик ниҳад охири кор, 

Ҳар киро орзуи мўи миёни ту бувад. 

Дар «Луғатномаи Деҳхудо» дар шарҳи ранҷи борик омада: ба 

маънии киноя аз марази диқ бошад, бемории борик, таби диқ… 

Шайх Камоли Хуҷандӣ бо таваҷҷўҳ ба вожаи «борик» ва «мўй» 

маънии лутфомезро ба қалам додааст. 

Коҳили пои муруд- шахсе, ки ҳама рўз зери пои дарахтони 

амруд во кашида бошад ва ҳеч кор аз дасташ барнаёяд. Камоли 

Хуҷандӣ: 

Гар нагирӣ чусту чолок себи ширинаш, Камол, 

Пеши аҳли ишқ бошӣ коҳили пои муруд.  

Инчунин:  Муборак мурдаро озод кардан. Дар қадимулайём 

барои сиҳҳати мариз ҷонвареро гирди сари бемор гардонида, 

раҳо мекарданд. Иборат аст аз кори беҳосил. Мустанбит аст аз 

қиссаи шахсе, ки Муборак ном ғуломе дошт, шабу рўз ўро дар 
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хар камон мекашид, чун бимурд гуфт: «Муборакро озод 

кардам». Ин масал машҳур шуда… Камоли Хуҷандӣ: 

Дигар накнем, гўӣ, бар ту бедод, 

Муборак мурда, он гаҳ кардӣ озод. 

Муқоисаи текстологии намунаҳои шеъри Камол аз «Фарҳанги 

Вораста» ба нусхаҳои илмӣ-интиқодии осори шоир аз он 

шаҳодат медиҳад, ки муаллифи фарҳангнома аз девоне 

истифода кардааст, ки он то имрўз дастраси аҳли таҳқиқ 

нагардидааст. Зеро намунаҳои шеъри Камол дар ин фарҳанг 

нотакрор ва беназир аст. Чунончӣ, байти зерини Хоҷа Камоли 

Хуҷандӣ, ки таҳти ибороти «об гирифтани хона- харобу вайрон 
шудани хона» омадааст: 
Аз гиря маро хонаи чашм об гирифтаст, 
Афсонаи чашми ту зи ман хоб гирифтаст. 

дар ҳамаи нусхаҳои илмӣ-интиқодӣ дар шакли зер зикр ёфтааст: 
Аз гиря маро хонаи чашм об гирифтаст, 

В-аз қиссаи мо чашми туро хоб гирифтаст. 

Ё байти дигар, ки дар шарҳи таъбироти дигари шоирона 
омадааст: 

Афтодани дил дар ҷое – қарору ором гирифтани дил дар он ҷо. 

Афтод дил аз ёр, надонам зи чӣ афтод, 
Фарёд зи шўхе, ки малул аст зи фарёд. 

Дар ҳамаи нусхаҳои илмиву интиқодии Хоҷа Камоли Хуҷандӣ 

иборати «афтодани дил» дар шаклҳои «дил аз по афтодан» ва 
«дил аз даст афтодан» истинод шудааст ва афтодани дил аз ёр 

танҳо дар нусхаи Вораста ба назар мерасад. 

 Ё худ байти маъруфи Хоҷа Камоли Хуҷандӣ дар ҳамаи нусхаҳо 

бад-ин тариқ омада: 

Гиряи ошиқон мабин зи бурун, 
Рўзи борон биё, ба хона дарой.  

Танҳо дар баъзе нусхаҳо, чун нусхаи Азизи Давлатободӣ ва 

Маҷиди Шафақ  ба ҷои вожаи «биё» калимаи «буто» нашр 

гардидааст. Дар «Фарҳангномаи Вораста» бошад, нусхаеро 

мушоҳида мекунем, ки он аз назари маъниву мазмун зариф аст 

ва    тавзеҳу ташреҳи вожаи меҳварӣ моро водор менамояд, ки 

ба асл наздик будани нусхаро аз рўи мантиқ қобили қабул 
донем: 

Тобхона – хонае, ки дар он ҷомкорӣ карда бошанд ва низ 

курсиву бухорӣ дар он бошад… 
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Гиряи ошиқон мабин зи бурун, 
Рўзи борон ба тобхона дарой.  

Ё мисоли дигар аз «Фарҳанги Вораста»: Шонакорӣ -  печидан ба 

касе, то дар мақоми зудгир ояд. Маъхази он печидани зулфи 

гиреҳгир дар шона аст, муҳоварадонони Эрон дар овехтани 

мутлақ ҳам гўянд. Камоли Хуҷанд: 
Камол, ар сар надорад бо ту зулфаш, 

Машав дарҳам, ки он аз шонакорист. 

Дар ҳамаи нусхаҳо мисраи дуюм дар шакли «Махўр бозӣ, ки он 
аз шонакорист» омадааст.  

Байте, ки қаблан таҳти воҳиди луғавии коҳили пои муруд зикр 

ёфт, низ танҳо дар «Фарҳанги Вораста» дар шакли  

Гар нагирӣ чусту чолок себи ширинаш, Камол, 

Пеши аҳли ишқ бошӣ коҳили пои муруд.  

сабт шуда, дар нусхаҳои дигари дастраси мо ба ҷои «себи 

ширин» ибороти «себи симин» омадааст. Ҳамин сон байти  

Дигар гуфтӣ, наҷўям бар ту бедод, 

Муборак мурду он гаҳ кардӣ озод. 

ки ҳамаи нусхаҳои илмӣ-интиқодиро  муштамил аст, дар 

«Фарҳанги Вораста» 

Дигар накнем, гўӣ, бар ту бедод, 

Муборак мурда, он гаҳ карда озод.  

омадааст, ки нусхаи фард ҳисоб мешавад. Бисту ҳафт байти 

Шайх Камоли Хуҷандиро, ки дар «Мусталеҳот-уш-шуаро» -и 

Вораста маҳфуз аст, метавон бад-ин тартиб тасниф намуд: 

1.Абёте, ки дар ҳамаи нусхаҳои илмӣ-интиқодӣ шакли ягона 
доранд (17 байт); 

2.Абёте (7 байт), ки бо тағйироти ҷузъӣ нисбат ба намунаи 

дигар маъхазҳо омадаанд, вале танҳо дар “Фарҳанги Вораста” 

мавҷуданд; 

3.Абёте, ки танҳо дар «Мусталеҳот-уш-шуаро» ба ҳамин шакл 

омада, дар дигар нусхаҳо шакли дигари ягонаро доранд. 

Ҳамин тарик, «Мусталеҳот-уш-шуаро»-и Вораста ҳамчун 

луғатномаи истилоҳоти шеърӣ миёни фарҳангномаҳои форсӣ 

мақоми баланде дорад ва ба ишорати Блохман, ки онро ба 

қомат камтару ба қимат беҳтар хондааст, метавон манбаи аслӣ 

ном бурд. Омўзиши намунаҳои ашъори Шайх Камоли Хуҷандӣ 

аз назари арзиши адабӣ ва матншиносӣ ин нуктаро бори дигар 

собит месозад. Таҳқиқу баррасии ин китоби арзишманд ҳамчун 
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сарчашмаи адабӣ метавонад, бозёфти ҷадиди илмиро рўи кор 
орад.                           
 

 Султонї ТОҶИБОЙ,  
д. и. филол., адабиётшинос  

 
ШАЙХ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ВА МАВЛОНО 

ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 
 
Шайх Камоли Хуљандї замоне ба эљоди ѓазал оѓоз намуд, 

ки аллакай мактаби бузурги суханвароне, чун Рўдакї, 
Фирдавсї, Анварї, Низомї, Хоќонї, Саноии Ѓазнавї, Шайх 
Аттор, Саъдии Шерозї, Мавлоно ва дигарон пояњои назми 
оламгири форсу тољикро истењком бахшида буд. Аз ин рў, 
иртиботи фикрии Камол бо ин суханварон ва, бахусус, бо 
шоири бузурги ѓазалсарои њамзамони худи ў – Њофизи Шерозї 
мавзўи тањќиќи муњаќќиќони зиёде ќарор гирифтааст.  

Наќши Шайх Камол дар рушду равнаќ ва ташаккули 
жанри ѓазал ќобили мулоњиза аст, зеро устувории шаклї, 
истењкоми анъана, густариши суннатњо, аз дидгоњи миќдори 
абёт ва аксаран иборат аз њафт байт будани ѓазалњо мањз бо 
шеъри Камол вобастагии ќавї дорад. Шайх дар ин маврид 
сарењан ишора мекунад: 

Пора созанд ањли маънї љомањо бар тан, Камол, 
Гар бихонад њафт байти ту ѓазалхоне дуруст. 

Аз тарафи дигар, бањрабардорї аз каломи суханварони 
пешин ба ѓазалиёти Камол љилвањои тозаи рўњонию ирфонї ва 
маънавї бахшида, латофат ва ширинии суханашро бештар 
намудааст. 

Агар ба дарунмояњои шеъри Камол таваљљуњ кунем, дар 
ашъори ў тасвири ду шахсияти шеърї – зоњид ва риндро 
бармало мушоњида мекунем. Муњаќќиќон бар он назаранд, ки 
Камол дар маслаки маломатии риндї аст, зеро ринд шахси 
озодманиш, назарбаланд, олуфтаву бовиќор аст, ки бештар ба 
айшу тараб машѓул гардида, пойбанди хурофот ва расму одот 
нест. Ринд дар шеъри Камол њамеша эътироз мекунад бар 
муќобили зоњид, њатто ба ў тамасхур мезанад, ки:  

Њалол бод майи хулду њур зоњидро, 
Ки вогузошт ба риндон шаробу шоњидро. 

Камол љойи дигар мегўяд: 
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Ба овози рубобу най бинўшем ошкоро май, 
Ба шањр овозаи риндию майхорї барандозем. 

Зоњиран риндон мекўшиданд, ки зоњири хешро таслими 
ботин насозанд ва розашон назди халќ ошкор нагардад. Аз ин 
сабаб, хешро дар зоњир муќобили баъзе асосњои дин нишон 
медоданд. Камол риндони бодапарастро назар ба ањли зуњд 
мањрами асрор медонад: 

Њадиси ишќ магў љуз ба ринди бодапараст, 
Ки ањли зуњд надонанд сирри ин асрор. 

Камоли Хуљандї ба шеър ва каломи гуњарбори 
суханварони сўфимашраби адабиёти форсї - Аттори Нишопурї 
ва Мавлонои Балхї иродату ихлоси хоса дошта, дар ашъори худ 
борњо номи ин ду бузургворро ба гунањои мухталиф зикр 
намудааст. 

Ба андешаи мо бояд решањои ин пайванди рўњонї ва 
иртиботи фикрии Мавлоно ва Камолро, аз таълимот ва 
андешаи сўфии бузурги садаи нўњуми мелодї Мансури Њаллољ 
љустуљў намуд, зеро ў дар љањони фикрии Аттор ва Мавлоно 
наќши намоёне гузоштааст. Шайх Камоли Хуљандї низ дар 
ѓазалњои худ борњо ба Мансури Њаллољ, њадиси дор ва асрори 
«аналњаќ» ишора мекунад: 

Даъвои аналњаќ сухани сахт баланд аст, 
Маънои чунин љуз ба сари дор наёбї. 

Дар «Тазкирату-л-авлиё» таъкид мешавад, ки ваќте 
Мансури Њаллољро ба дор мекашиданд, дастњои ўро буриданд. 
Чун хуни бисёре аз ў рафт, дастњо ба рўй мемолид ва соидро 
хунолуд кард. Пурсиданд: Чаро чунин мекунї? Гуфт: Вузў 
мекунам. Гуфтанд: Чї вузў? Гуфт: «Дар ишќ ду раъкат намоз 
аст, ки вузўи он љуз ба хун раво набошад».  

Ин маънї дар шеъри Камол ба гунаи андаке дигар баён 
мегардад: 

Табиби ишќ ба хун гў бисоз шарбати ошиќ, 
Ки нест дархури бемор љуз ѓизои мувофиќ. 

Табиб ишќро бигў, ки аз хун шарбат омода кунад, зеро 
барои ошиќ аз ин ѓизои мувофиќтаре нест. 

Ба маориљи аналњаќ нарасї зи пои минбар,  
Ки сарест љои ин сар, ки сазои дор бошад. 

Чунин абёт пайванди андешањои Мансури Њаллољро бо 
Шайх Камол нишон медињанд. 

Аммо њузури Шайх Аттор, Њаким Саної ва таъсири онон 
дар љањони фикрии Мавлоноро байти зерин собит месозад: 
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Аттор рўњ буду Саної ду чашми ў, 
Мо аз пайи Саноиву Аттор омадем».  

Камоли Хуљандї бо байти зерин пайрави маънавии 
Мавлоно ва Аттор будани хешро сарењан баён медорад:  

Ёр чун бишнид гуфтори Камол,  
Гуфт Мавлоноиву Аттори мо. 

Робитањои фикрии Камоли Хуљанд бо Мавлоно ба гунањои 
мухталиф сурат гирифтааст, ки иљмолан дар пай зикр мегардад: 

1. Пайвандњои маънавї. Дар адабиёти форсу тољик 
масъалаи пўшида нигоњ доштани сир яке аз масъалањои 
муњимест, ки љанбаи ќавии ирфонї дорад. Мавлонои Балхї бар 
он назар аст, ки ба ноањл ифшо кардани асрори њаќиќат дуруст 
нест, зеро на њар касе мањрами ин асрор аст. Дар «Маснавии 
маънавї» мехонем: 

Мањрами ин њуш љуз бењуш нест, 
Мар забонро муштарї љуз гўш нест. 

Мавлоно аз кушодани асрор дар назди ноањлон ба хотири 
налаѓзидани хотири онон парњез мекунад, зеро асрори њамчун 
теѓи пўлод тез барои онњое, ки сипари фањму идрок ва омодагї 
надоранд, зиёновар аст: 

Шарњи инро гуфтаме ман аз маре, 
Лек тарсам то налаѓзад хотире. 
Нуктањо чун теѓи пўлод аст тез, 
Гар надорї ту сипар вопас гурез. 
Пеши ин алмос бе испар маё, 
К-аз буридан теѓро набвад њаё (1, 690-693). 

Шайх Камол низ дар аксари ѓазалњои худ ба ин маънї 
ишора карда, инсонњоеро, ки аз олами асрор ноогоњанд, 
«ноањл» мехонад. Аз дидгоњи Камол мафњуми «ноањл» ба ду 
маънї маърифат мешавад: Ирфонї ва заминї. Ба маънои 
ирфонї оне, ки дидаи дилаш тоби нури маърифат надорад ва 
барои дарку маърифати асрор омода нест, зикр мешавад. Шоир 
ба чунин касон рањнамої намуданро амали бењуда мењисобад:  

Ба ноањл ар нишон додї, Камол, аз хоки даргоњаш, 
Кашидї куњли биної, вале дар дидаи аъмо. 

Ба маънои заминї шоир ин маъниро нисбати одамони 
нолоиќ, ношоиста, пастњиммату фурўмоя, нодон, љоњил, ѓофил, 
зоњидону обидон, ки зидди мардуми ошиќанд, истифода 
намудааст: 

Нест моро сари Тубову таманнои бињишт, 
Шеваи мардуми ноањл бувад њиммати паст. 
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Љойи дигар чунин инсонњоро ба «мурѓи арзанхора» шабењ  
дониста, мегўяд: 

Пеши ноањлон чї њољат зикри пурдонї Камол, 
Донаи гавњар чї резї мурѓи арзанхораро. 

«Ноањл» дар шеъри Камол бо мафњуми «дур аз Худо» низ 
ифода гардидааст: 

Дур аз Худост хоља, магар бе иродат аст? 
Хидмат насиби бандаи соњибсаодат аст. 

Мавлоно ин мафњумро ба маънии «касе, ки аз Худо дур 
аст» ва «худпараст» ва бо таъбири «худодур» чунин баён 
кардааст:  

Агарчи чун раги гардан ба банда наздик аст,  
Худой дур бувад аз бари худодурон.  

Аз дидгоњи ањли ирфон маќоми нигоњдошти асрор ва 
маърифати илоњї дил аст. Камол мегўяд:  

Рози ишќат зи дил омад ба забон,  
Мењр дар зарра нуњуфтан натавон. 

Хоља Камоли Хуљандї љойи дигар бо ишора ба ин 
таљаллигоњи љамолу љалоли њазрати Њаќ ва љилвагоњи ишќи 
яздонї мегўяд: 

Дил аст љояш, ё дидаи фитода ба хун,  
Бад-ин хушем, ки боре аз ин ду нест бурун. 

Ба аќидаи шоирони ориф маќоми Офаридгор даруни дили 
инсон аст. Мавлоно мегўяд: 

Худои аззаву љал гуфт: Ман наѓунљидам  
Даруни арзу само, љуз ки дар дили инсон.  

Хоља Камол низ ба њамин маънї мегўяд:  
Эй њарими каъбаи дил кўи ту,  
Ќиблаи риндони маќбул рўи ту. 

Адабиётшинос А.Афсањзод низ дар мавриди иртиботи 
афкори Мавлонои Балхї ва Камоли Хуљандї андешаронї 
карда, аз ѓазали пуршўри «Аљаб, он дилбари зебо куљо шуд?»-и 
Мавлоно бањрабардорї ва љавобия сароидани Шайх Камолро 
зимни ѓазали «Аљаб, он дилбари љодў куљо шуд?» баён 
доштааст. 

2. Пайвандњои рўњонї. Шайх Камол дар яке аз ѓазалњои 
равону зебои хеш пайванди рўњони худро бо Мавлоно чунин 
баён медорад: 

Румї ба замини Рум зад наќб, 
Аз хоки Хуљанд сар баровард, 
З-он хок Камол доман афшонд, 
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Гард аз малаку башар баровард. 
Дар ѓазали мазкур Шайх Камол иродати хешро ба панљ тан 

аз бузургони тасаввуф – Њасани Басрї, Љунайди Баѓдодї, 
Шамси Табрезї, Ањмади Љомї ва Мавлоно нишон додааст, ки 
аз ин миён таваљљуњи ў ба Мавлоно Љалолуддин дар ду байт 
ифода гардидааст. «Ба замини Рум наќб задан» ва «аз хоки 
Хуљанд сар баровардан»-и Мавлоно бешубња баёнгари 
таваљљуњи зиёди Шайх Камол ба Мавлоност. Шоир худро дар 
олами рўњонї бо Мавлоно ягона мебинад ва муътариф аст, ки 
чун пайкари Мавлоно Љалолуддини Румиро ба хоки Рум 
супориданд, ў мисли донае буд, ки дар замин кошта шудааст ва 
дар замини Хуљанд дар мисоли љисми ман бозруст ва рўњи ў дар 
ман зиндагии тоза ёфт. 

Шайх Камол дар байти дигар низ аз Мавлоно зикри 
мафњумњои «Рум» ва «Мавлоно» ёд кардааст: 

Ба Туркистон биё, он хок дарёб, 
Агар дар Рум Мавлоно наёбї. 

Дар байти мазкур њам шоир хешро дар пайванди рўњонї бо 
Мавлоно арзёбї мекунад, ки агар дар Рум Мавлоноро 
наметавонї пайдо кунї, пас ба Туркистон биё ва Мавлоноро аз 
ин љое, ки ман ба дунё омадаам, биљўй, зеро хоке, ки ту мељўї 
агар дар Рум пайдо нашуд, пас дар (Туркистон) Хуљанд аст.  

3. Пайванди андешањо бо Шамси Табрезї. Њузури Шамси 
Табрезї, ки ангезабахши Мавлоно ба олами рўњонї мањсуб 
мешавад, дар каломи Камол мавќеи хоса дорад. Шамси 
Табрезї, ки худ дарвеши шўридаи бесару сомоне буд, таваљљуњи 
Мавлоноро аз бањсу дарс ва бењосилии илме, ки аз ќилу ќоли 
мадраса њосил мешуд, ба сўи кашфу завќ кашонид. Шамс низ то 
бархўрд бо Мавлоно дар талаби марде мисли Мавлоно буд ва 
њамеша толиби чун ўе буд, ончунонки то замони бархўрд бо 
Мавлоно боре рўй ба љониби Офаридгор дошт ва гуфт: 

«Худовандо! Мехоњам, ки аз мастурони мањбуби худ якеро 
ба ман бинмойї». Хитоби иззат даррасид: «Ончунон шоњиди 
мастур ва вуљуди пурљуди маѓфур, ки истидъо мекунї, њамоно, 
ки фарзанди дилбанди султонулуламо Бањоувалади Балхї аст». 
Гуфт: «Худоё, дидори мубораки ўро ба ман бинмой!». Љавоб 
омад, ки: «Шукрона чї медињї?». Фармуд, ки: «Сарро!». Илњом 
омад, ки: «Ба иќлими Рум рав, то ба маќсуд ва матлуби њаќиќї 
бирасї». Шамс камари ихлос дар миёни љон баста, ба сидќи 
тамом ва ишќи азим љониби мулки Рум равона шуд».  
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Дар ѓазали дар фавќ ишора кардаамон Камол аз «Офтоби 
Таб-рез» ёд мекунад, ки киноя аз Шамсуддин Муњаммади 
Табрезї маъруф ба Шамси Табрезї мебошад: 

Аз равзана Офтоби Табрез  
Дар хона бирафту сар баровард. 

Агар дар ин байт Камол ба сањми Шамси Табрезї дар 
камолоти рўњонии Мавлоно ишора карда бошад, дар байти 
зерин маъруфияти Шамси Тарбезиро ба дидаи њаќбини 
Мавлоно вобаста медонад: 

Магў, к-арбоби дил рафтанду шањри ишќ шуд холї,  
Љањон пур Шамси Табрез аст, марде ку чу Мавлоно? 

Яъне, ту гумон мабар, ки ањли дил њама рафтаанд ва шањри 
ишќ аз њузури онњо холї шудааст. Агар ба дидаи тафањњус 
бингарї чунин инсонњо зиёданд, танњо мебояд вуљуди онњоро бо 
чашми дил мушоњида кард ва ононро шинохт. Магар дунё аз 
вуљуди онњое, ки мисли Шамси Табрезї њастанд, холист? Аммо 
марде мисли Мавлоно Љалолуддин мебояд, ки њаќиќати вуљуди 
Шамсро бишносад.  

Дар истифода ва баёни мафњумњои ирфонї низ дар байни 
андешањои Мавлоно ва Шайх Камол метавон умумиятњоеро ба 
мушоњида гирифт. Чунончи, мафњуми «дарё» дар истилоњи ањли 
ирфон ба маънии олами боло, олами малакут ва њам ба маънои 
вањдат ва њаќиќати азалї истифода мешавад. Мавлоно 
Љалолуддини Балхї дар «Маснавии маънавї»:  

Мо зи болоему боло меравем,  
Мо зи дарёему дарё меравем. 

Шайх Камол дар матлаи як ѓазали муламмаъи худ мегўяд: 
Айюња-л-атшону фї води-л- њаво, 
Љўй-љўён љониби дарё биё. 

Дар њар ду маврид њам мафњуми «дарё» ба маънии ирфонї 
– ватани асл, олами рўњонї, малакут, олами аввал, ки љони 
инсонњо то гирифторї дар ќафаси бадан мурѓи он гулистон 
будааст, корбаст гардидааст. Мавлоно Љалолуддини Балхї ин 
маъниро чунин шарњ дода:  

Мурѓи боми малакутам, наям аз олами хок, 
Чанд рўзе ќафасе сохтаанд аз баданам... 
Ман ба худ н-омадам ин љо, ки ба худ боз равам, 
Он ки овард маро, боз барад бар ватанам. 

Хоља Камол бо ишора ба матлаби боло фармуда: 
Дил буд баљономада дар тан зи ѓарибї, 
Дар зулфи ту бозаш кашиши њубби ватан бурд. 
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Ё љойи дигар: 
Кўи ту хоњад ин дили овора, не бињишт, 
Мурѓи ѓарибро зи гулистон ватан бењ аст.  

Њамин тариќ, нигоњи иљмолї ба масъалаи иртиботи афкор 
ва андешањои Мавлоно Љалолуддини Балхї ва Шайх Камоли 
Хуљандї аз пайвандњои маънави онон башорат медињад. 
Бањрабардорї аз каломи гузаштагон, ё илњом пазируфтан дар 
адабиёти форсу тољик собиќаи дерина дошта, метавонад боиси 
ба вуљуд омадани маънињои тоза ва ашъори марѓуб гардад. Аз 
муњтавои ѓазалиёти Шайх Камол метавон ба натиљае расид, ки ў 
ба ашъор ва афкори Мавлоно Љалолуддини Балхї таваљљуњи 
хос доштааст. Њарчанд Камол дар ашъори худ аз Мавлоно ба 
андозае сухан ба миён намеорад, ки аз Њофизи Шерозї ё Саъдї 
ёд намекунад, вале пайвандњои маънавию рўњонии ин ду 
суханвари бузург фаротар аз он аст, ки андеша мешавад. 

 
ПАЙНАВИШТ: 

1. Абдулманнони Насриддин. Сењри мубин. - Хуљанд: Ношир, 
2014. - 163 с. 

2. Айнї, Садриддин. Намунаи адабиёти тољик. - Душанбе: 
Адиб, 2011. 

3. Асадуллоев С. Камоли Хуљандї. - Душанбе, 1996. 
4. Адабиёти форсу тољик дар асрњои XI–XV, ќ.2. - Душанбе, 

1983. 
5. Аълохон Афсањзод. Камоли Хуљандї – устоди ѓазал. - 

Душанбе, 2005. - 218 с. 
6. Балхї, Мавлоно Љалолуддини Муњаммад. Маснавии маънавї 

/ Бар асоси нусхаи мактуб ба соли 677 ќамарї ва муќобала бо 
тасњењу табъи Николсон, тасњењ муќобала ва кашфулабёт 
аз Ќивомуддини Хуррамшоњї. – Тењрон, 1384. – 1647 с. 

7. Балхии Румї, Мавлоно Љалолуддин. Куллиёти Шамс / Бар 
асоси чопи Бадеуззамон Фурўзонфар. – Тењрон: Њермес, 2008. 
– 1859 с. 

8. Камоли Хуљандї. Девон / Тасњењ ва тањияи матн аз 
Абдуљаббори Суруш ва Саидумрон Саидов. - Хуљанд, 2011. - 
630 с. 

9. Кримский А.Е.. История перси, её литературы, и дервишской 
теософии.- Москва, 1914-1917. 

10. Маќсудов, Бадриддин. Рўзгор ва осори Камоли Хуљандї. - 
Душанбе, 1994. - 163 с. 



235 

 

11. Мирзозода, Холиќ. Таърихи адабиёти тољик. - Душанбе, 
1977. 

12. Шоњањмад, Абдуљаббор. Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї. 
- Хуљанд, 1996. 

       
  

ХУДОЙДОДОВ Аъзам,  

д. и. филол., профессори Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнї 

 
 
КАМОЛИ  ХУЉАНДЇ  ДАР  ТАЊЌИЌИ  ХОЛИЌ  

МИРЗОЗОДА 
 Муаррифии Камоли Хуљандї ва пањлуњои эљодиёти ин 
«шоири латиф ва суханпардози  аҷиб» (таъбири Тақиуддини 
Кошӣ дар “Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор”) ба вижа 
баррасии ѓазалиёти ноби ў њарчанд аз замони худи шоир дар 
тазкираву чунгњо, адабиёти таърихиву илмї оѓоз ёфта бошад 
њам, вале зикри пурраи зиндагинома, тањлилу баррасии ашъори 
ноби ў, андешаву бањсњо дар атрофи осори ѓановатманди шоир 
дар адабиётшиносии муосири тољик аз «Намунаи адабиёти 
тољик» устод Сариддин Айнї(1926)  шурўъ мешавад. Минбаъд 
рољеъ ба Камоли Хуљандї ва баррасии эљодиёти ў маќолаву 
рисолањои арзишманде  рўи кор омадаанд, ки онњо дар 
рисолањои Бадриддин Маќсудов «Рўзгор ва осори Камоли 
Хуљандї» (Душанбе, 1994) ва А. Афсањзод «Камоли Хуљандї – 
устоди ѓазал» (ба њуруфи форсї, 1375 њ.-1996 м. ва кириллї соли 
2005) њарчанд чамъбасти худро ёфта бошанд њам, вале 
пажўњишњо оид ба вижагињои осори Камол солњои баъдї низ 
идома ёфтаанд (Нигаред ба маводи конференсияњои 
байналмилалии «Маљмаъи бузургдошти Шайх Камои 
Хуљандї».- Табрез, 24-27 ноябри соли 1996.- 424 с.), «Камоли 
Хуљандї: ташаккули адабиётшиносї ва равобити адабї». 
Хуљанд, 28-29 октябри соли 2016.-Хуљанд: Ношир, 2016.- 616 
сањ.). 
 Профессор Холиќ Мирзозода (1911-1992) њарчанд рољеъ 
ба Камоли Хуљандї ва вижагињои ашъори шоир маќолаву 
гузоришњои алоњида иншо накарда бошанд њам, вале эшон 
барои шинос намудани шахсияти Камол ва ашъори 
ѓановатманди ў ба доираи васеи хонандагони тољик ва халќњои 
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дигар дар радифи С. Айнї, Э. Браун, Е.Э Бертелс, И. С. 
Брагинский, Ян Рипка, Ш. Њусейнзода, З. Раљабов, А. Мирзоев, 
А. Афсањзод ва дигарон тавассути барномањои таълимї барои 
мактабњои миёна ва олї, хрестоматия ва китобњои дарсї 
(Программањои мактабњои миёнаи нопурра: забони тољикї ва 
хониши адабї. Синфњои У-УП.- Сталинобод: Нашрдавтољик, 
1941, 1942, 1943; Программаи адабиёт: синфњои УШ-Х.- 
Сталинобод, 1943, 1946; Адабиёти тољик: Хрестоматия барои 
синфи 8.-Сталинобод: Нашрдавтољик, 1949, 1954, 1957, 1958, 
1959, 1960, 1961, 1963; Программаи адабиёти ќадим ва 
классикии тољик: Лоиња. Барои факултетњои забон ва адабиёти 
институтњои педагогї.-Сталинобод, 1949; Таърихи адабиёти 
тољик: Китоби 2. Васоити таълим барои студентони 
факултетњои филологии мактабњои олї.-Душанбе: Маориф, 
1977; Программаи адабиёт. Барои синфњои 1У-Х.- Душанбе: 
Маориф, 1980 ва ѓайра) наќши муассиру мондагор гузоштааст. 
 Х. Мирзозода дар барномањои таълимї  барои мактабњои 
миёна ва олї дар радифи чењрањои машњури адабиёти классикї, 
амсоли Рўдакиву Фирдавсї, Носири Хисраву Низомии Ганљавї, 
Саъдиву Њофиз ва дигарон ба таълими ашъори Камоли 
Хуљандї низ мувофиќи Стандарти давлатї ва наќшањои 
таълимї соатњои мувофиќ људо намуда, тадриси ашъори ўро 
њатмї ва зарур мешуморад, њарчанд баъзе муњаќќиќони 
шинохтаи адабиёти классикии тољикии форсї аќида доштаанд, 
ки «Умари Хайём ва Камоли Хуљандиро ба таърихи адабиёт 
дохил кардан шарт нест, зеро Умари Хайём шоир набудаасту 
нест, Камоли Хуљандї дар адабиёт наќше  нагузошта, фаќат чун 
сояи Њофизи Шерозї шинохта шудаасту бас» (3, 3). 
 Холиќ Мирзозода дар баробари ба барномањои таълимї 
дохил намудани мавзўи Камоли Хуљандї ва тањлили ашъори ў 
дар китоби «Адабиёт. Хрестоматия», барои синфи 8 мактабњои 
миёна, ки ба адабиёти даврањои ќадим то асри ХУ ихтисос дода 
шудааст, дар фасли «Адабиёти асрњои Х1-Х1У» баробари ворид 
намудани намунањо аз эљодиёти Носири Хисрави Ќубодиёнї, 
Умар ибни Иброњим Хайём, Низомии Ганљавї, Саъдии Шерозї, 
Хисрави Дењлавї, Њофизи Шерозї аз ашъори Камоли Хуљандї 
низ намунањо оварда, дар њошияи мавзўъ луѓатњои 
душворфањми ѓазалњоро ба хонанда шарњу эзоњ додааст. 
Чунончи, дар нашри солњои 1949, 1952  ду ѓазали Камолро 
«Бањор» ва «Дар ѓарибї» унвон гузошта, ба хонанда вожањои 
душворфањмро муаррифї намудааст. Дар нашри солњои 1959, 
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1961 ва солњои баъдї теъдоди ѓазалњоро каме зиёдтар ба 
хонанда пешнињод карда, шумораи онро аз ду ба панљ  
расонидааст. Мирзозода дар хрестоматия ѓазалњоеро интихоб 
кардааст, ки онњо инъикоскунанда ва ифодагари рўњияи замон 
буданд ва муаллиф чун фарзанди замони худ дар ин нашрњо 
мазмуну муњтавои ѓазалњои шоирро ба инобат  гирифта, онњоро 
«Бањор», «Дар ѓарибї», «Дар мазаммати гўшанишинї», «Дар 
мазаммати рўза» ва «Гуфтам ба чашм» номгузорї кардааст. 
Шарњи луѓати ѓазалњо  дар нашрњои мазкур хеле муфассал ба 
хонанда пешнињод шуда, баъзе аз вожањои духўра ва ишорањои 
шоир ба ин ё он масоил шарњу тафсир ёфтаанд. Масалан, вожаи 
«гўшанишинї»  дар «Фарњанги забони тољикї» чунин шарњ 
ёфтааст: «Гўшанишинї – кунљнишинї, канорагирї, 
хилватнишинї» (11, 308). Муаллифи хрестоматия калимаи 
мазкурро ба хотири дар рўњияи атеистї тарбия намудани 
хонанда  аз ѓазали «Дар мазаммати гўшанишинї» гирифта, дар 
шакли густарада  шарњу маънидод кардааст: «Гўшанишинї- 
одати динї аст, ки ё дар масљиду хонаќоњњо ва ё дар хонаи худ 
аз  кору халќ  дур шуда менишинад ва худољўї менамояд. Аммо 
аксарияти гўшанишинњо фиребгар, дурўя, сохтакор буда, барои 
халќфиребї худро диндор ва рўњонии «пок» нишон доданї 
мешаванд. Камол ин одати шайху рўњонињоро танќид кардааст» 
(9, 183-185). Ё худ мазмуну муњтавои ѓазали мазкурро ба 
хонанда чунин муаррифї кардааст: «Дар тамоми ин шеър 
корњои манъкардаи шариати дини ислом (май нўшидан, 
ишќбозї, ба майхона рафтан, аз паи пири майхона ва пири 
оташпараст рафтан) таърифу тавсиф ва ба аќидаву одатњои 
дини ислом муќобил гузошта шудааст. Ин кор дар асрњои миёна 
маънои зиддифеодалї дошт»(9,184). Чунин шарњњои муаллифи 
Хрестоматия барои хонандагони ин синну соли он замон ба 
маќсад мувофиќ буда, барои дар рўњияи атеистї  тарбия 
намудани онњо мусоидат менамуд. 
 Дар барномаи таълимии мактабњои олии љумњурї барои 
донишгоњу донишкадањои олии љумњурї  дар радифи чењрањои 
машњури адабиёти асрњои ХШ-Х1У Саъдии Шерозї, Амир 
Хусрави Дењлавї, Убайди Зоконї ва Њофизи Шерозї ба 
таълиму тадриси Камоли Хуљандї низ соатњои зарурї људо 
шудааст. Масалан, дар «Программањо барои институтњои 
педагогї (фанњои адабиёти тољик, ќисми 1. - Душанбе, 1987) (10, 
43), ки ќисмати адабиёти асрњои УШ-ХУ ба ќалами профессор 
Холиќ Мирзозода  мутаалиќ аст, ба тадриси эљодиёти шоир 8 
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соат дарсњои лексионї ва 2 соат дарсњои амалї људо карда шуда 
бошад, њамин мавзўъ дар барномаи соли 2009 (4, 51)  мувофиќи 
наќшањои таълимии нав ва барномањои тадрисии љадид хеле 
коњиш ёфта, он ба 2 соати дарси лексионї (бидуни дарсњои 
амалї) ќарор гирифтааст. 
 Ба андешаи мо, «Таърихи адабиёти тољик» (асрњои ХШ-
ХУ) чун китоби дарсї барои факултетњои филологияи тољики 
мактабњои олии Тољикистон бори аввал аз тарафи профессор Х. 
Мирзозода иншо шуд, ки он то имрўз чун китоби тадрисї ба 
шогирдон хизмат мекунад. Чї хеле, ки муаллиф дар ибтидо ќайд 
кардааст,  китоби мазкур дар кафедраи адабиёти классикии 
тољики Университети давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин 
(имрўз Донишгоњи миллии Тољикистон, мудири кафедра њамон 
замон профессор Ш. Њусейнзода), шўъбаи адабиёти классикии 
тољики Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї (мудири 
шўъба, профессор Р. Њодизода) ва кафедраи адабиёти тољики 
Институти педагогии ба номи Т.Г. Шевченко (мудири кафедра 
њамон ваќт профессор Х. Мирзозода - имрўз кафедраи назария 
ва таърихи адабиёти ДДОТ ба номи С. Айнї) муњокима ва ба 
чоп тавсия шудааст. Њамчунин, Х. Мирзозода оид ба таърихи 
навишта шудани китоби дарсии таърихи адабиёт барои 
мактабњои олї дар муќаддимаи он, ки «Аз муаллиф» унвон 
дорад, њамин масъаларо матрањ намуда, навиштааст: «Китоби 
дарсии таърихи адабиёти тољик барои мактабњои олї то асри 
ХУ1 аз ду ќисм иборат аст. Ќисми якум адабиёти ќадим ва 
асрњои УП-ХП-ро дарбар мегирад, ки навиштани онро 
профессор Шарифљон Њусейнзода ба ўњда гирифтаанд 
(мутаассифона ин ќисмати китоб аз тарафи домулло 
Ш.Њусейнзода навишта  нашуд ва он дертар дар шакли ду китоб 
аз љониби профессор Х. Мирзозода навишта шуда, солњои 1987 
ва 1989 дастраси хонанда гардид- А.Х.). Ќисми П ба нависандаи 
ин сатрњо афтодааст. Мебоист китоби якум аввал аз чоп 
мебаромад, ки дар он ѓайр аз масъалањои таърихи адабиёт, 
масоили назарї аз ќабили даврањои таърихи адабиёти тољик, 
принсипњои танќидан омўхтани мероси адабї, шакли 
баромадњои зидди феодалии асрњои миёна, равия ва ѓояњои 
адабї, ки минбаъд њамчун анъана давом кардааст, љараёнњои 
тасаввуф, риндї, инкишофи улуми аќлї, љараёнњои фалсафї ва 
ѓайра акс ёфтааст, ки онњо ба тамоми равияи таърихї ва назарї 
таъсир гузоштааст» (8, 3). Х. Мирзозода аз хонандагони китоб 
узр мехоњад, ки бинобар мањдуд будани соатњои тадрисї 
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мавзўњои монографї ва обзорї муваќќатан то нашри оянда 
ихтисор карда шуданд.  
 Холиќ Мирзозода  ибтидо дар барномаи таълимї барои 
донишљўён мавзўъњои масъалаи омўзиши сарчашмањо оид ба 
Камол, дараљаи омўхта шудани эљдиёти шоир, тарљумаи њоли 
Камол, мероси адабии ў, муќоисаи баъзе шеърњои Камол ба 
Њофиз, Камол њамчун шоири инсондўст, ватанпарвар, 
маърифатхоњ ва адолатљўй, инъикоси афкори иљтимої-сиёсї ва 
панду њикмат дар эљодиёти Камол, мазаммати аъёну ашроф, 
рўњониёни риёкори ислом ва табаќањои муфтхўри љамъият дар 
ашъори Камол, мавзўъ, ѓоя, шакл, услуб, санъат ва воситањои 
тасвири бадеї дар эљодиёти шоир, мавќеи афоризмњои халќї ва 
сабабњои он, мањдудият ва зиддиятњо дар љањонбинии Камол, 
маќоми шоир дар таърихи адабиёти форсу тољик, таъсири 
эљодиёти Камол ба шоирони минбаъда, ањамияти мероси 
адабии шоир дар замони моро пешнињод намудааст, ки воќеан 
масоили мазкур дар маљмўъ фарогири тамоми уфуќњои ашъори 
шоир мањсуб меёбад. 
 Х. Мирзозода аз њамин мавќеъ ва дидгоњ   дар китоби 
«Таърихи адабиёт» эљодиёти Камоли Хуљандиро дар асоси 
сарчашмањои илмиву адабї тањлилу баррасї намуда, мавзўъњои 
дар фавќ ишорарафтаро чун маводи таълимї ба хонанда 
муаррифї кардааст. Муњаќќиќ дар ибтидо ба тарљумаи њоли 
мухтасари шоир таваљљуњи  хонандаро равона намуда, ному 
лаќаб ва тахаллуси шоирии адибро зикр карда, «Хуљандї»-ро 
иловаи тахаллуси шоирии Камол донистааст. Дар китоби 
мазкур муаллиф оид ба тарљумаи њол ва пањлуњои эљодиёти 
шоир ишора ба маводи тазкирањо, бахусус тазкирањои 
«Оташкада»-и Лутфалибеки Озар ва «Ќомус-ул-аълом»-и 
Шамсиддини Сомибек намуда, авлоди  ўро ба бузургони 
Хуљанд мансуб медонад ва ин љо  ба бузургии Камол шубња 
намуда, навиштааст «маълум нест, ки бузургии  онњо (?) аз 
љињати синфият аст ё аз њайси дониш» (8,261). Аз муњтавои 
навиштањои Давлатшоњи Самарќандї дар «Тазкират-уш-
шуаро» (6), Алишери Навої дар «Маљолис-ун-нафоис» (2), 
Лутфалибек Озари Бегдилї дар «Оташкада» (7), Волаи 
Доѓистонї дар «Риёз-уш-шуаро» (5) ва дигарон бармеояд, ки 
воќеан Шайх Камол њам аз љињати синфият ва њам аз лињози 
донишу мартаба ва баромади иљтимоиву хонаводагї аз 
асилзодагон ва бузургони ин «Сувари аќолим» «арўси олам» «аз 
бузургони он диёр» (таъбири Давлатшоњи Самарќандї) мањсуб 
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меёфтааст. Дар тазкирањои зикршуда ва пажуњишњои илмии оид 
ба эљодиёти Камол анљомёфта низ масъалањои ба бањонаи 
зиёрати Макка ба сафар баромадан ва баъди бозгашт обу њавои 
Табрезро писандида,  дар он љо иќомат ихтиёр кардан, 
њамчунин дар Валиёнкўњ манзил бунёд намудани Шайхро зикр 
кардаанд. Х. Мирзозода баробари баёни андешањои фавќ дар 
ќатори дигар ѓаниматњои подшоњи Олтин Ўрда Тўхтамишхон 
ба шањри Сарой бурдани Камол ва дар он љо чанд сол мондани 
ўро (мушаххас намегўяд, ки чанд сол дар Сарой асир будааст-
А.Х.) ќайд намуда, онро бо чунин байти Камол тасдиќ 
менамояд: 
  Агар Сарой чунин асту дилбарони Сарой, 
  Биёр бода, ки ман фориѓам зи њар ду сарой (8, 262). 
 Доир ба муддати иќомати Камол дар Табрез 
тазкиранависон андешањои гуногун баён кардаанд. Чунончи,  
Давлатшоњи Самарќандї дар  «Тазкират-уш-шуаро» ду 
маротиба бо муддати чор сол мондани Камол дар Сарой ишора 
намуда, навиштааст, ки «…Шайхро бо фармони манкуњаи хон 
ба диёри дашти Ќипчоќ, ба шањри Сарой бурданд ва муддати 
чањор сол Шайх дар шањри Сарой буд». Муаллиф каме  поёнтар 
боз ба њамин масъала баргашта, ишора мекунад, ки «Шайх баъд 
аз чањор сол аз шањри Сарой берун шуд ва азимати Табрез 
намуд» (6, 306-307). Лутфалибеки Озар низ ба њамин масъала 
дахл намуда, иштибоњан муддати зиндагонии Камолро чил сол 
муайян кардааст «Шайх баъд аз чињил сол аз Сарой боз майли 
Табрез кард» (7, 398). Шояд чунин андешањои гуногун Холиќ 
Мирзозодаро ба чунин хулоса оварда бошад, ки ба таври умумї 
«Камол дар Сарой чанд сол монд» (8, 262) нависад. Дар китоби 
дарсї, ки асосан барои донишљўёни макотиби олии кишвар 
иншо мешавад, бањсу андеша, муќоисаи тазкираву сарчашмањо 
ва адабиёти илмии мансуб ба ин давра ва ба вижа гуфтору 
бањсњо дар атрофи Камоли Хуљандї, мероси адабии ў, маќом ва 
манзалати шоир дар таърихи адабиёти тољикии форсї ва 
ѓайраро ба миён гузошта, бањс кушоданро зарур надонистааст. 
 Зикр бояд намуд, ки солњои шастуму њафтодуми асри ХХ 
омўзиши бунёдии эљодиёти Камоли Хуљандї ба таври бояду 
шояд мавриди баррасии муњаќќиќони ватаниву хориљї ќарор  
нагирифта  буд.  Тањлили осори шоир ва маълумоти нисбатан 
муфассал (ба истиснои маќолањои људогона) доир ба Камоли 
Хуљандї дар китоби дарсии “Адабиёти тољик” барои синфи 
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њаштум, ки ба ќалами Шарифљон Њусейнзода мутааллиќ аст, 
инъикоси худро пайдо карда буд. 

Х. Мирзозода  дар китоби “Таърихи адабиёти тољик” 
(асрњои ХШ-ХУ)  дар баробари маълумоти кўтоњ оид ба 
тарљумаи њоли Камол ва мероси адабии шоир, ки аз ѓазалу 
ќитъа ва рубої фароњам омадааст, ёдовар мешавад, ки 
“шеърњои Камол дорои лиризми бой ва пур аз санъатњои 
бадеист ва њамеша аз асарњои дўстдоштаи шоирону хонандагон 
будааст” (8, 263), ки инро аз фахрияи шоир низ дарк намудан 
мумкин аст: 

 Чу девони Камол афтад ба дастат, 
 Навис аз шеъри ў чандон  ки хоњї. 
 Зи њар лафзаш давон магзар чу хома, 
 Ба њар њарфаш фурў рав чун сиёњї.  
Муњаќќиќ њангоми баррасии лирикаи Камол   ќасидаи 

мадњия нагуфтани шоирро таъкид намуда, навиштааст, ки 
“ќасидаи мадњия нагуфтанашро  худи Камол низ ќайд кардааст, 
ки ин љо калимаи “султон” барои инкори аќидаи 
подшоњпарастї истифода мешавад: 

 Дасти султонон намебўсад Камол, 
 Нест султонро ба дарвеш эњтиёљ”. 
Муаллифи ин андеша њамчун фарзанди замони худ ва 

аламбардори идеологияи давр дар њошия (повараќ)-и китоб оид 
ба ин байт, ки воќеан касро ба фикр кардан водор менамояд,  
муњаќќиќон-камолшиносонро ба бањс оид ба ин байт ва дигар 
андешањои ба њамин монанди шоир шояд даъват карда бошад: 
“Дар ин байт мантиќи фикр андак костааст. Шояд дар гузориши  
калимањои матн ѓалате бошад: аз рўи мазмуни мисраи 1 бояд 
дарвеш ба султон эњтиёљ надорад мебуд, на султон ба дарвеш” 
(8, 264). Мутаассифона, ин андешаи муњаќќиќ то имрўз бе љавоб 
монда, камолшиносон ба дуруст ё ѓалат будани пешнињоди 
муаллифи китоби дарсї љавобе пешнињод накардаанд. 

Холиќ Мирзозода дар асоси байту порчањои шеърии зиёд 
аќидањои иљтимої, риндии шоир, худољўии вањдати вуљуд ва 
вањдати шуњуд, њаётдўстї ва ишќу ошиќї дар ашъори Камолро 
хеле соддаю фањмо тањлил намуда, ба хулосае расидааст, ки 
“дар аќидаи иљтимоии Камол эътирози љиддии иљтимої ва 
даъват ба мубориза алайњи ќуввањои иртиљої кам аст” (8,266). 
Њангоми баррасии љањонбинии Камол бошад афзалияти 
љањонбинии шоирро нисбат ба њамасронаш баён намуда, зикр 
мекунад, ки афзалияти љањонбинии Камол “дар он аст, ки 
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худоро эътироф карда, аз мавќеи озодфикрон дини расмии 
ислом, шариати он ва ходимони дину давлати феодалиро рад 
менамояд. Чунин инкор дар ду соња рўй додааст: яке бобати 
аќида, дигаре дар муносибат ба муассиса ва ходимони дин...” 
мушоњида мешавад. Баъд аз баррасињои зиёд оид ба ин масъала 
Х. Мирзозода  навиштааст, ки “аз ин ду њаќиќати аќидавї 
хулоса бармеояд, ки Камол њам маънои илоњї ва њам мазмуни 
моддии оламро, ки вањдат шуњуд меномад, сурудааст, ки бо њам 
зич марбутанд” (8, 272).     

Холиќ Мирзозода њангоми баррасии образњои лирикии 
Камол ба љањонбинии шоир, ки ба риндии маломатия пайравї 
намудааст ва он чун “маѓзи аќида ва моњияти образњои 
принсипњои эстетикии” адиб мањсуб ёфта, дар ташаккули аќида 
ва љањонбинии ў мусоидат кардааст, вобаста медонад. Муаллиф  
њангоми баррасии образњои маъшуќа, мањбуба, ёр, дўст, шоњид 
дар ашъори Камол ба ду маъно омадани онњоро ќайд мекунад. 
Ба андешаи эшон “яке моњияти ашё ё ки љањони моддист, ки аз 
он риндон ќувваи илоњї-худоро низ мефањманд ва онро гоњо 
дар шакли мавњум ва бештар конкрет тасвир менамоянд... 
Дуюм, мафњуми реалистонаи шахс ва табиати зинда аст, ки 
фардњои људогонаи инсон ба он ошиќу мафтунанд”. Чунин 
андешањои муњаќќиќ тибќи мисолњои мушаххас воќеан барои 
кушодани образњои ашъори  лирикии ин шоири ѓиногў ва 
нотакрор, ки дорои латофату назокати вижа аст, мусоидат 
намудааст. 

Андешањои муњаќќиќ дар бањо додан ба мањорати адабии 
Камол низ боиси таъкиди махсус аст. Зеро эшон баъд аз зикри 
ягонагии шаклу мазмуни ашъори шоир ба архитектоникаи 
ѓазалиёти Камол бањои воќеї дода, аз љињати ѓоявї ба њамдигар 
узван пайваст буданашро ќайд мекунад, зеро “композитсияи 
ѓоявии ѓазалњои Камол узван хеле мантиќї, устувор ва ба 
мазмуни асосиии ѓоявї-тараннуми ишќи њаётї ва илоњї, ки дар 
асоси назарияи вањдати вуљуд-зот ва таљаллии он ба вуљуд 
омадааст, мувофиќат менамояд. Аз ин рў, дар асарњои Камол 
њамин як ѓоя њамчун мењвар дар байн истода инкишоф меёбад ва 
масъалањои дигарро дар атрофи худ мепечонад” (8, 280-281). 
Дар баробари ин Х. Мирзозода ба мањорати Камол дар 
мазмунофаринї низ бањои воќеї дода,  дар як ѓазал чанд мазмун 
ва андешањои мустаќил ба њамдигар алоќамандона истифода 
шуданашро таъкид кардааст.   
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Ашъори ѓиноии Камоли Хуљандиро воситањои тасвири 
бадеї, амсоли ташбењу истиора, муболиѓаву киноя ва дигар 
санъатњои бадеї-тазод, таљнис, руљўъ, таљоњули ориф, талмењ, 
таносуб, лаффу нашр, муколама ва ѓайра  рангину гуворо ва 
хонданбоб гардонидааст. Муњаќќиќ мањорати шоирро дар 
истифодаи воситањои тасвири бадеї, санъатњои бадеї, корбурди 
иборањои халќї, истифодаи зарбулмасал ва маќолњои халќї дар 
асоси мисолњои зиёд ба хонанда шарњу эзоњ додааст.  

Хулоса, Холиќ Мирзозода дар баробари баррасии 
пањлўњои гуногуни адабиёти классикии тољикии форсї ва 
адабиёти муосир, љараёну нењзатњо дар адабиёт, баррасии 
тарљумаи њол ва пањлўуњои  ашъори чењрањои адабї, амсоли 
Абўабдулло Рўдакї, Њаким Фирдавсї, Носири Хусрав, Саъдии 
Шерозї, Њофизи Шерозї, Убайди Зоконї, Ањмади Дониш, 
Шоњин, Аљзї, Мирзо Сирољи Њаким, Садриддин Айнї, Њабию 
Юсуфї, Мирсаид Миршакар ва соири дигар  осори гаронбањои 
шоири лирики асри Х1У Камоли Хуљандиро низ мавриди 
истифода ва тањќиќ ќарор додааст. Эшон дар барномањои 
таълимї барои мактабњои миёна ва олии нопурра, 
программањои макотиби олї барои факултетњои филологї 
мавзўи Камоли Хуљандиро дохил намуда, онњоро шарњу эзоњ ва 
дастабандї намудааст. Дар баробари ин, дар рисолањои илмї, 
китобњои дарсии мактабњои миёна, хрестоматия ва китоби 
дарсии мактабњои олии ба ќалами Х. Мирзозода мансуб  аз 
эљодиёти Камол барои исботи андешањои худ ѓазалу ќитъа, 
рубоињои шоирро оварда, онњоро тањлилу баррасї кардааст. 
Дар китоби тадрисии “Таърихи адабиёти тољик” (8) пањлўњои 
гуногуни эљодиёти Камоли Хуљандиро дар њаљми 30 сањифа 
мавриди тањлил ќарор додааст, ки мо ба муназзамии андешањои 
муаллиф, бањо додан ба маќому мартабаи шоир ва амсоли инро 
мушоњида мекунем. Тазаккур бояд дод, ки ба иншои китоби 
мазкур ќариб 50 сол шуда бошад њам, маводи он- усули тањлилу 
баррасии шеърњо, гузориши масъалањои муњими таърихият дар 
адабиёт, истифода ва корбурди назарияи адабиёт њангоми 
баррасии мероси адабии шоир  имрўз низ њамчун рањнамо 
барои донишљўёну аспирантон, унвонљўёну омўзгорони љавон 
чун дастур ва маводи муњим хизмат мекунад.     
                      
                                         ПАЙНАВИШТ: 
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Ҷумъа ҲАМРОҲ,  
мудири кафедраи забон ва 

адабиёти тољики Донишгоњи 
давлатии Самарќанд,    д. и. 

филол., профессор 
 

КАМОЛ ВА АДАБИЁТИ ӮЗБЕК 

 Донишманди фақид Раҳим Ҳошим “яке аз хусусиятҳои 
барҷаста ва имтиёзи бузурги адабиётҳои ӯзбеку тоҷик”-ро дар 
он дида буд, ки “ҳар як аз онҳо дар натиҷаи муносибатҳои 

иқтисодии хеле наздик ва мубодилаҳои мадании хеле дерини 
халқҳои мо ба вуҷуд омадааст”. Ба андешаи ӯ “зистан, меҳнат 
кардан ва ба вуҷуд овардани неъматҳои моддӣ дар як обу хок, 

тарзи зиндагии хеле аҷиби умумӣ, муносибатҳои хеле наздик ва 
ба ҳам печидаи маънавӣ ва анъанаҳои муштарак ба вуҷуд 
овардааст, ки дар таърихи гузашта дар муносибати халқҳо 
мисол ва монанди онро хеле кам дидан мумкин аст.”6 
 Ба ифодаи дақиқтар, муносибатҳои адабӣ ва фарҳангии ин 
ду халқ дар ҳеҷ даврае ба замони соъат, масъалаҳои сиёсӣ ва 
ҷузъиву гузарон маҳдуд набудааст. Умқ, паҳно ва моҳияти ин 

робитаҳоро ҳанӯз Алишер Навоӣ дар “Муҳокимат-ул-луғатайн”  
тавсиф карда, аз ҷумла навишта буд: “Дар байни ҷавону пир, 
балки ҳамаи калону хурди ин ду тоифа ихтилот ба як андоза аст. 

Ҳар қадар ин якро бо он як омезиш ва гуфтор бошад, он якро 
ҳам бо ин як ба ҳамон андоза такаллум ва гуфтор ҳаст.”7 Ин 
омезиш, такаллум ва гуфтор шароитеро ба вуҷуд овард, ки аҳли 
адаб ва уламои ин ду тоифа “маҳсули эҷодии худро ба ганҷинаи 

умумие ҳамроҳ карданд, ки аз он ҳар ду халқ баробар файз ёфта 
ва баҳравар шудаанд”8 ва ин файзёбию баҳрабардорӣ то ба 
имрӯз идома дорад. Дар матни ин робитаҳо шинохти  нақш ва 
ҷойгоҳи Камол дар адабиёт ва афкори адабии ӯзбек  муҳим ба 
назар мерасад. 
 Шароити ҳамзистии таърихӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

имконеро ба вуҷуд оварда буд, ки осори намояндагони адабиёти 
тоҷик дар ибтидо на аз тариқи тарҷума, балки ба сурати асл  
вориди адабиёт ва афкори адабии ӯзбекӣ шавад. Ба ин тартиб, 
                                                           
6
 Раҳим Ҳошим. Ҳамкории пурфайзи дӯстон/ Раҳим Ҳошим. Солҳо дар саҳифаҳо. 

Мақолаҳо ва ёддоштҳо. – Душанбе: Адиб, 1988. – С. 149 – 159. 
7
 Ҳамон асар, саҳ. 150. 

8
 Ҳамон асар, саҳ. 150. 
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дар давоми асрҳо миёни мардуми мо тарзи тафаккур ва завқи 

бедеии ягона ба вуҷуд омад ва ташаккул ёфт, ки заминаро барои 
дар шакли асл пазируфтани осори шоирони форсу тоҷик, аз 
ҷумла Камол фароҳам овард. Навоӣ шахсияте буд, ки ба ин 

раванди мусбат ва ояндадори робитаҳои адабии тоҷику ӯзбек 
асос гузошт ва онро рушд бахшид, зеро, ба иқрори худи ӯ, ҳеҷ 
касе аз ӯ зиёдтар наметавонист ба “истифои [фаро гирифтани) 
алфози форсӣ ва истақсои [расидан ба ниҳояти маънӣ) иборати 

он” расидагӣ кунад. Дар ин замина Навоӣ дар қатори шоирони 
бузурги форсу тоҷик Низомии Ганҷавӣ, Хусрави Деҳлавӣ, 
Салмон, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ ба ҳунари шоирии Камол низ 
баҳои баланд дода, меафзояд, ки “Сухани ӯ ба мартабаест, ки 
бештар аз он мутасаввир нест”. 

 Навоӣ, ба ифодаи худаш, дар натиҷаи осори Камолро 

борҳо аз назар гузаронидан, балки аз бар кардан, ғароибу 
латоифи қасоид ва ғазалиёташро донистан,  ба ғарибтару 
латифтари онҳо татаббуъ кардааст. Аз ин фаротар рафта Навоӣ 
нигоштааст: “Ба ғайр аз ин дар замони ҷавонӣ ва овони шубоб 
аз ашъори ширин ва абёти рангини аксари шуарои дар шеър 
сеҳрсоз ва дар назм фусунпардоз зиёда аз панҷоҳ ҳазор ёд 

кардаам ва аз завқу хушҳолии онҳо худро таскин додаам, ба 
салоҳу фасоди онҳо фикр ронда, ба дақоиқи махфии онҳо бо 
тааммул ва тафаккурҳо расидаам, дар идроки мулоҳизаи айбу 
ҳунари алфози форсӣ табъам дар намемонад, балки дар 

паймудани он водӣ ҷое нест, ки раванди килкам бо тезгомӣ дар 
он қадам наниҳода бошад.”9  
 Навоӣ бо чунин омодагӣ ба шинохт ва татабӯи шеъри 
форсии тоҷикӣ, аз ҷумла ашъори Камол пардохт ва чунон ки 

худаш ҳам таъкид кардааст, гулҳои натоиҷи ин кораш “барои 
аҳли рӯзгор беҳадду миқдор шукуфон ва беихтиёр бар сари онон 
афшон гардид.”10 Ба ин тартиб, Навоӣ шаклҳои амалии робитаи 
адабии ду халқро ба роҳ монд, ки асрҳо баъд онро Н. И. Конрад 

ба тариқи зайл дастабандӣ кардааст: а) вуруди нусхаи асл ба 
адабиёти халқи дигар; б) пазириш ва таҷдиди осори адиби як 
халқ дар эҷодиёти адиби халқи дигар ва в) шакли мутобиқшавии 

                                                           
9
 Раҳим Ҳошим. Ҳамон асар, саҳ.165.  

10
 Раҳим Ҳошим. Ҳамон асар, саҳ.165. 
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миллӣ [национальная адабтация].11 Чунин шаклҳои робита дар 

ҷараёни таъсирпазирии адабиётҳо муассир ва таҷрибаи Навоӣ 
дар ин замина беназир аст. 
 Дар заминаи шакли аввали ин робитаҳо, яъне вуруди 
нусхаи асл ба адабиёти халқи дигар, Навоӣ кореро анҷом дод, 
ки то ӯ собиқаи таърихӣ надошт. Вай бо таълифи “Хамса” 
тавонист, ки “мундариҷа ва оҳангҳои осори дигар халқ 

офаридаро”12дар эҷодиёти худ, ки намояндаи дигар халқ аст, 
бозофаринӣ кунад. Абдураҳмони Ҷомӣ ҳанӯз дар замони 
зиндагияш ин иқдоми Навоиро “нақше аҷаб” ва “нақши 

матбӯъ” унвон карда, таъкид ҳам карда буд, ки “...ҷодудамонро 
бувад мӯҳри лаб”. Ин андешаи Ҷомӣ ишора ба он дошт, ки 
пайравии Навоӣ ба осори адабии намояндагони адабиёти 
форсии тоҷикӣ эҷодкорона буда, “ӯ бар забони дигар нукта 

ронд”. Баъди асрҳо Н. К. Конрад ҳамин андешаи Ҷомиро ба 
тарзи дигар таъбир карда, аз ҷумла доир ба достони “Лайлӣ ва 
Маҷнун”-и Навоӣ, ки дар пайравии “Лайлӣ ва Маҷнун”-и 
Низомӣ навишта буд, чунин андеша рондааст: “...достони Навоӣ 

тарҷума ва назираи достони Низомӣ нест. Дар айни замон, 
бешубҳа, бавуҷудоии достони Навоӣ-санади вуруди асари 
шоири озарбойҷонӣ [саҳеҳтараш шоири форсу тоҷик- шарҳи мо) 
ба адабиёти халқи дигар, ба ифодаи дигар, санади пайвандҳои 

адабӣ аст.”13Навоӣ низ моҳияти ин амалашро дар қитъае 
равшан баён карда, аз ҷумла навишта буд: 
   Татаббуъ кардани Фонӣ дар ашъор  
   На аз даъвиву не аз худнамоист. 
   Чу арбоби сухан соҳибдилонанд, 
   Муродаш аз дари дилҳо гадоист. 

Ба ин тартиб, Навоӣ дар амалӣ сохтани яке аз шаклҳои 
пайвандҳои адабии халқҳои тоҷику ӯзбек - “қабул ва таҷдиди” 
ин осор аз воситаҳои гуногун, аз ҷумла татаббуъ кор гирифта, 
дар ин замина муваффақ ҳам шудааст, ки намунаи барозандаи 

он ҷавобияҳои ӯ бар осори Камоли Хуҷандӣ мебошад.  
 Академик А. Мирзоев “нуфӯзи аз ҳад зиёди афкори 
тасаввуфӣ”-ро дар асри Ҳофизу Навоӣ монеъи “фурӯғи ин 

                                                           
11

 Н. К. Конрад. Запад и Восток. - Москва: Главная редаксия восточной литератури, 

1972. - С. 324 – 325. 
12

 Н. К. Конрад. Ҳамон ҷо, с.324. 
13

 Н. К. Конрад. Ҳамон ҷо, с.325.  
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қисмати ғазалҳои нимаи аввали асри понздаҳ” дониста, дар 

ташаккули минбаъдаи он саҳми Навоиро бузург мешиносад. Ба 
назари мо, Навоӣ ба василаи сурудани ҷавобия-назира на фақат 
“мавқеи адабии худро дар заминаи ғазалсароии форс-тоҷик” 

собит сохт14, балки ба ин васила ҳам мундариҷаи ғазалро 
такмил бахшид ва ҳам ба шакли дигари вуруди адабиёти як халқ 
ба адабиёти халқи дигар-“мутобиқшавии миллӣ” 
[“национальная адабтация”), ки шакли дигари пайвандҳои 

адабӣ мебошад, мусоидат намуд. 
 Аз таҳқиқотҳои дар ин боб анҷомгирифта бармеояд, ки 
“таассури Фонӣ аз Камол бештар аз он” будааст, ки “дар нигоҳи 
аввал ба назар мерасад.”15 Чунончӣ, агар А. Сайфуллоев дар 

пайравии Камол бист ғазал гуфтани Фониро таъйид карда 
бошад, Б. Раҳматов дар асоси қиёсу муқобила адади ин навъ 
ғазалҳоро беш аз сӣ донистааст.16 
 Фониро муҳаққиқон аз аввалин шоироне шинохтаанд, ки 

ба яке аз беҳтарин ғазалҳои Камол, ки бо байти- 
Ёр гуфт: “Аз ғайри мо пӯшон назар!” Гуфтам: “Ба 

чашм!” 
“В-он гаҳе дуздида бар мо менигар!” Гуфтам: “Ба 

чашм!”- 
 сар мешавад, назира навиштааст. Муҳаққиқон назираи ӯро аз 
беҳтаринҳо эътироф карда, яке аз унсурҳои сохтории шеър-
қофия ва радифро ба чанд маъно кор фармудани шоирро далели 

камолоти ҳунарии ӯ донистаанд.17 Инак, ҷавобияи Фонӣ бар 
ғазали Камол: 
 Гуфт: “Роҳамро бирӯб” - он симбар”. Гуфтам: “Ба чашм”, 
 Гуфт: ”Дигар раҳ бизан обаш дигар”. Гуфтам: “Ба чашм”. 

 Гуфт: “Агар рӯзе зи зулфам дур мондиву ҷудо, 
 Гиря мекун з-аввали шаб то саҳар”. Гуфтам: “Ба чашм”. 
 Гуфт: “Агар бар ёди лаълаш бодаи гулгун хӯрӣ, 
 Косаҳо пур соз аз хуни ҷигар”. Гуфтам: “Ба чашм”. 

 Гуфт: “Агар хоҳӣ ба рӯям чашми худ равшан кунӣ, 
 Аз ҳама хубон бикун қатъи назар”. Гуфтам: “Ба чашм”. 
 Гуфт: “Агар ёбад зи шоми ҳаҷр чашмат тирагӣ, 
                                                           
14

 А. Мирзоев. Сездаҳ мақола.-Душанбе: Ирфон. 1977.- С. 219 
15

 Б. Раҳматов. Шайх Камоли Хуҷандӣ ва Фонӣ /Камоли Хуҷандӣ. Фаслномаи илмӣ- 

адабӣ.-2(6), 2016.- С. 14. 
16

 Ҳамон ҷо, саҳ. 14.  
17

 Ҳамон ҷо, саҳ. 14. 
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 Соз аз шамъи рухам нури басар”. Гуфтам: “Ба чашм”. 
 Гуфт: “Бо чашмат бигӯ, к-аз хоки роҳи тавсанам, 
 Нур ёбад, сурмаро миннат мабар”. Гуфтам: “Ба чашм”. 
 Гуфт: “Фонӣ, чунки аҳли ишқ сӯйи маҳвашон, 
 Бингаранд, он дам ту сӯйи мо нигар”. Гуфтам: “Ба чашм”. 

 Дар адабиёти гузаштаи мо суннате роиҷ буд, ки шоири 
назирасаро мебояст ба ғазалҳои беҳтарин ва машҳуртарини 
шоири дигар ҷавоб бигӯяд. Ин ҷавоб бояд мавзӯъ, вазн ва 
қофияву радифи он ғазалро ҷавобгӯ бошад.  Меъёрҳои ёдшуда 

маҳаки эътирофи мавқеияти шоири ҷавобнавис низ шинохта 
мешуд. 
 Фонӣ дар ғазалҳои ҷавобияи худ дар чӣ ҳолатҳо маънии 
ғазалҳои Камолро такмил медиҳад, дар тасвири кадом 
масъалаҳо посухҳои Фонӣ бо ғазалҳои Камол ҳамсанг 
афтодаанд, дар шарҳ ва баёни кадом ақоиди ахлоқиву иҷтимоӣ ӯ 

аз Камол пеш гузашта ё ақиб мондааст, таҳқиқоти ҷудогонаро 
тақозо мекунад. Ҳоло мо  дар заминаи таҳлили мухтасар ва 
қиёсии баъзе назираҳои Фонӣ ба ғазалҳои Камол ба қадри тавон 
мавқеияти таърихиву адабии ӯро мушаххас менамоем.  

 Назираҳо ё худ ҷавобияҳои Фонӣ бар ғазалиёти Камол, 
пеш аз ҳама, эҳёгар ва таҳкимбахши  яке аз шаклҳои робитаҳои 
адабии тоҷику ӯзбек, мутобиқшавии милии адабиётҳои ин ду 
халқи бародар мебошад, ки дар боло ба он ишора кардем. Ин 

равиши фаъолияти Фонӣ ҳам ифодакунандаи раванди “қабул ва 
таҷдиди” осори Камол аст, ҳам “мутобиқшавии миллӣ”-и ин 
осор. Ғазали ҷавобияи дар боло ёдшудаи Фонӣ ифодакунандаи 
ин ду шакли пайванди адабии тоҷику ӯзбек буда, пеш аз ҳама, 

бо мундариҷа ва сохтори бадеиаш ҷолиби диққат мебошад. 
 Агар ба ҷавобияи Фонӣ таваҷҷӯҳ кунем, маонии тоза ва 
тарзи баёни ҳунармандонаи он диққатангез аст. Шоир талош 

варзидааст, ки ба василаи шарҳ ва иловаи  маънии тоза 
талаботи аслии назирасароиро риоя намояд. Масалан, фақат 
муқоисаи байти аввали ғазали Камол ва Фонӣ нишон медиҳад, 
ки шоири назирагӯ ба ифода ва тасвири воқеию ҳоловар талош 

варзида, ба ин васила мундариҷаи ғоявии ғазалро тақвият 
бахшидааст. Камол дар байти аввал ҳол ва хости “ёр”-ро 
менамояд, ки аз воқеият ва кайфияти шоиру шахсияти ғиноӣ 
маншаъ мегирад. Байти ҷавобии Фонӣ фақат шарҳ ва афзудае 

бар дарунмояи байти Камол набуда, балки  мундариҷа ва 
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дарунмояи онро такмил бахшидааст. Ҳарфҳои дилшикори “Аз 

ғайри мо пӯшон назар!”, ки Камол аз забони “Ёр” меоварад ва 
“Раҳамро бирӯб”, ки Фонӣ аз забони “он симбар” овардааст, 
дар такмил ва тақвияти якдигар буда, дар айни ҳол пуртасвир ва 

пурмаънӣ низ ҳастанд.  
 Таҷрибаи Фонӣ дар сурудани назираҳо ба баъзе ғазалҳои 
Камол, аз ҷумла ғазали иқтибосшуда, паҳлуи дигари ҳунари ин 
шоири соҳибсухан ва ҳунармандро ба назар менамояд, ки якеи 

он вусъат ва густариши шигифтовари радиф буда, аз амиқ 
донистани нозукиҳои сарфиву наҳвӣ ва ҳунарии забони форсии 
тоҷкӣ маншаъ мегирад.  Илова ба ин ду нукта як амри дигарро 
низ набояд аз ёд бурд ва он масъалаи имконияти хосе аст, ки 
забони форсии тоҷикӣ аз назари ҷойи калимот дар ҷумла дорад. 
Ин вусъат ва густариш, ки наҳви забони форсии тоҷикӣ, ба 

хусус аз назари ҷойи калимаҳо дар ҷумла дорад, шояд дар 
камтар забоне вуҷуд дошта бошад. Ҳамин амр сабаб шудааст, 
ки шоирон дар давраҳои мухталиф радифҳои мураккаби исмӣ ё 
феълиро дар шеъри худ ҷой додаанд ва дар айни ҳол табиати 

гуфтор ва забони фасеҳ ва санҷидаи форсии тоҷикиро низ аз 
даст надодаанд. Назираҳои Фонӣ  бар ашъори шоирони 
номвари форсу тоҷик, аз ҷумл Камол собит месозанд, ки ӯ дар 
ин замина низ огоҳиҳои комил доштааст.  

 Интихоби огоҳонаи радифи “Гуфтам: Ба чашм”, ки 
ҷанбаи феълию исмӣ доранд, имкон фароҳам овардааст, ки 
тасвирҳои шеърӣ дар ғазали ёдшуда кӯтоҳ шавад ва 
истиораҳову изофаҳои ташбеҳӣ ҷойи ташбеҳҳои дақиқро 

гиранд. Радифи “Гуфтам: Ба чашм” ҳамчунон ки аз як сӯ 
шоирро дар тангнои интихоби калимот қарор медиҳад, барои 
шоире чун Фонӣ, ки қудрати тахайюл ва нируйи сохтани тасвир 
ва ифодаи маонии тоза дорад, ба сурати равзанаест барои 
сохтани хаёлҳои бадеъ ва тасвирҳои тоза. Дар ҳақиқат, таҷрибаи 
Фонӣ дар ин ҷавобия бозгӯйи тарзи илҳом гирифтан аз 

таҷрибаи шеърии Камол, аз калимаҳо ва ба воситаи калима 
шеър гуфтан аст, ки ба таҷрибаи шоирони сюреалисти давраҳои 
баъд наздикӣ дорад. 
 Татаббӯъ ё худ пайҷӯйии Фонӣ аз шоирони форсу тоҷик, 

аз ҷумла Камол гувоҳи ҳунар ва ҷасорати ӯ буда, ба ифодаи 
Раҳим Ҳошим “Шоир гӯё ба қувваозмоӣ мебаромад ва ба шеър 
гуфта тавонистан монанди устоди забардаст қодир будани 



251 

 

худро нишон додан мехост. Дар шеърҳои тоҷикиаш бештар дар 

татаббӯи шоирони бузург шеър гуфтани Навоӣ маҳз барои 
намоиш додани ҳунари худ будааст, на аз тақлид ва пайравӣ.”18  
 Таҷрибаи Фонӣ дар гуфтани назираҳо ба ғазалҳои Камол 

андешаи Раҳим Ҳошимро тасдиқ менамояд. Аз ин назар  бисёре 
аз ҷавобияҳои Фонӣ ҳам  аз назари вазну қофия ва радиф ва ҳам 
сохтори маънавию ҳунарӣ ба ғазалҳои Камол қаробат доранд. 
Танҳо муқоисаи ду байти зер пайҷӯйии қотеъонаи Фониро ба 

тарзи андешаву оро, хаёли шоирона ва “мутобиқкунии миллӣ”-и 
[Н. И.Конрад) таҷрибаи шеърии Камол дар адабиёти ӯзбек ба 
таври дақиқ собит месозад. 
 Камол: 
  Эй саропардаи султони хаёлат дили мо, 
  Карда дарду ғами ту хона ба обу гили мо. 
 Фонӣ: 
  Ғайри хуноб наёбанд ба ҷону дили мо, 
  Гӯиё ишқ ба хун кард мухаммар гили мо. 

 Камол дар байти аввали ғазали худ ба “дарду ғами “ дар 
обу гили” ӯ “хона” кардаи маъшуқ танҳо ишораи сареҳи 
шоиронае дорад. Аммо Фонӣ дар байти аввали ҷавобияаш 

ҳамон “дарду ғами” Камолро шарҳ медиҳад. Ба ифодаи дигар, ӯ 
натиҷаи ин ҳодиса [ғайри хуноб дар дилу ҷон чизе наёфтан ва аз 
хун рангин шудани гили ошиқ)-ро  бо тасвири ҳоловар муҷассам 
месозад, ки тоза ва таъсиргузор аст. Маънои тоза ва тасвири 
латифи бадеъ, ки дар ин ва дигар ҷавобияҳои Фонӣ омадааст, 
гувоҳи маҳорати баланди ӯ дар сурудани шеъри  форсии тоҷикӣ 
ва фарогирии таҷрибаи шеърии намояндагони ин адабиёт 

мебошад, ки дар таърихи робитаҳои адабии тоҷику ӯзбек 
беназир аст.  
 Дар адабиётшиносии мо аксари муҳаққиқон мутаваҷҷеҳи 
масъалаҳои зоҳирии таъсирпазирии як шоир аз шоири дигар 
шудаанд, ки дар шинохти масъалаи мавриди назари мо низ ин 
ҳолат ба назар мерасад. Мо бояд бештар аз дидгоҳҳои ҳунарӣ 
ин мавзӯъро пайгирӣ намуда, бо таҳлили қиёсӣ мавқеии ин ё он 
шоирро мушаххас намоем. Ба ин далел баъзе паҳлуҳои 

таъсирпазирии ҳунарии Фонӣ аз Камолро аз назар мегузаронем. 
 Зимнан бояд гуфт, ки маҷмӯи тасвирҳо дар тарзи 
нигориши ин ду шоир, пеш аз ҳама, гузоришгари лаҳзаҳое аст, 

                                                           
18

 Раҳим Ҳошим. Ҳамон асар, саҳ. 166. 
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ки бо дарун ва ҷаҳони дарунии онҳо сару кор дорад. Камол ва 

Фонӣ аз ҷумлаи шоироне будаанд, ки қалбашон бо зиндагӣ ва 
табиат метапад. Аз ин назар шеъри онҳо намояндаи рӯҳ ва 
шахсияти онҳост. Беш аз ин яке аз омилҳои дилбастагии рӯҳиву 

маънавӣ ва ҳунарии Фонӣ ба шеъри Камол таҷрибаи хоси 
шеърии шоири тоҷик аст, ки Фонӣ аз он мутаассир будааст. 
Сувари хаёли Камол зери таъсири воқеиятҳои мухталифи ҳаёт 
ва аҳволи табиат шакл гирифта, зеҳне халлоқ ва офаринанда дар 

ин замина ӯро муваффақ кардааст ва Фони низ аз ин фазилати 
худодода бенасиб набудааст. Ба ин далел навъи нигариши ин ду 
шоир ба ҳам қаробат дошта бошад ҳам, онро наметавон билкул 
яксон шумурд. Дар замина диди табиъӣ шеъри ин ду шоирро ба 
ҳам наздик кардааст, ки намунааш байтҳои зер аст. 
 Камол: 
  Зи барги гул, ки насими абир меояд, 
  Насими ӯст, аз он дилпазир меояд. 
 Фонӣ: 
  Зи хоки кӯйи ту бӯйи абир меояд, 
  Ки сӯйи дилшудагон дилпазир меояд. 

 Ба ин тартиб, метавон хулоса кард, ки Фонӣ тавонистааст 
бо баҳрабардорӣ аз таҷрибаи шеърии шоирони форсигӯ, аз 
ҷумла Камол ва зери таъсири нуфӯзи забони форсии тоҷикӣ 
ранги миллӣ, иқлимӣ ва маҳаллиро ҳам дар ҷавобияҳояш ва ҳам 

шеъри туркӣ [ӯзбекӣ) тақвият бахшад. Дар ин замина аввалан 
агар омили дар як сарзамин зистан ва хотираҳову ёдҳои 
муштарак доштан таъсиргузор бошад, сониян завқ ва хаёли 
шоирона ва пайгирии шуарои  тавонманди форсу тоҷик, аз 

ҷумла Камол нақши бештар доштааст. Ин ҳама баёнгари 
таҷрибаи ҷолиби Фонӣ дар раванди қабул ва таҷдиди осори 
адиби як халқи дигар, мутобиқсозии миллии адабиётҳо ва 

ташаккулу таҳаввули пайвандҳои адабии ду халқи бародар 
мебошад. 
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БАХШИ 3.  
ЗАБОНШИНОСЇ 

 
                                             

Абдулазизов В.,  
н. и. филол., дотсенти ДМТ 

 

КОРБАСТИ ПАЙВАНДАКҲОИ ҶУМЛАИ ПАЙРАВИ 

МОНАНДӢ ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 

Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави монандӣ низ 
як қолаби маъмулии сухану каломи тоҷикӣ буда, ҳам дар осори 
мансур ва ҳам дар осори манзуми адибони тоҷику форс 
мустаъмал аст.      

 Ин навъи ҷумлаҳои пайрав њам бо ғановату рангорангии 
худ дар миёни дигар анвои ҷумлаҳои пайрав мақоми хоса дорад. 

Ҷумлаи пайрави монандӣ аз ҷумлаҳои пайрави дигар аз ҷиҳати 
маъною вазифа, воситаҳои алоқаи наҳвӣ, тобишҳои маъноӣ 
тавофут дорад.   

     Дар системаи љумлаҳои мураккаби тобеи забони адабии 
тоҷикӣ љумлаҳои пайрави ҳол, асосан тамоми сарҷумларо шарҳу 
эзоҳ медиҳанд.Аз инњо баъзе «… ҷумлаҳои пайрав воқеъ 

гардидани амал, ҷараёни амал ва ё зоҳиршавии ҳолату вазъият, 
намудоршавии тагйирот ё протсесси сарљумларо ба воситаи 
муқоисаи онҳо бо амалу ҳаракат, протсессу ҳолати воқеӣ ва ё 

фарзӣ - тахминии дигаре нишон медиҳанд» (7,64). 
  Муњаќќиќони нањвиёти  љумлањои мураккаби тобеи забони 
тобеи забони тољикї барои њамин хусусияташон ин хели 
ҷумлаҳои пайравро  љумлаҳои пайрави монандӣ(2;7;9;10) ва ё 

монандӣ-муќоисавӣ(қиёсӣ)- и љумлаи пайрави тарзи амал 
номидаанд (3;11).  

         Бояд гуфт, ки дар асарҳои илмии Б. Ниёзмуҳаммадов 

(9) ва Н. Маъсумӣ (8) танҳо љумлаи пайрави монандӣ - 
муқоисавӣ мавриди таҳқиқи махсусу алоҳида қарор нагирифта 
бошад ҳам, дар онҳо масъалаҳои ҷумлаи пайрави монандӣ - 

муқоисавӣ, воситаҳои алоқаи грамматикї, хосатан пайвандакҳо 
ва баъзе хусусиятҳои барљастаи ин хели цумлаҳои пайрав 
равшан карда шудааст.  «Ҷумлаи пайрави монандӣ, - таъкид 
мекунад Б. Ниёзмуҳаммадов, амали сарљумларо бо предметхои 

гуногун монанд карда, нишон медиҳад» (9, 27). 
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 Дар китоби пурарзиши Н. Маъсумӣ -  «Очеркҳо оид ба 

инкишофи забони адабии њозираи тољик»  љиҳатхои услубии 
чунин љумлаҳои пайрав низ зикр ёфтааст. 

 Албатта, таҳќиќоти мукаммал рисолаи забоншиноси 

шинохта Ф. Зикриёев - «Ҷумлаҳои пайрави тарзи амал ва 
монандї дар забони адабии ҳозираи тољик» (7) мебошад. 
Муҳаќќиќ «хусусият ва маъноифодакунии умумии чунин 
ҷумлаҳои мураккаби тобеъро ба асос гирифта, онњоро љумлаҳои 

пайрави монандї номидааст» (7, 64). Вале оид ба мавқеъ ва 
хусусиятњои сохторию маъноии ҷумлаи пайраи монандї дар 
осори манзум (хосатан адабиёти классикии тољик) пажӯҳиши 
мукаммалу алоњида  сурат нагирифтааст. 

 Ќобили  зикр аст, ки муҳаққиқони наҳвиёти ҷумлаҳои 
мураккаби тобеи забони адабии тоҷик дар ташаккули ҷумлаҳои 

мураккаби тобеъ саҳми муайян доштани пайвандакҳои 
тобеъкунанда, калимаҳои ҳамнисбат,мутобиқати шаклҳои 
феълӣ - хабари сарҷумла ва ҷумлаи пайрав, тартиби ҷумлаҳо, 
интонатсияи тобеъ ва баъзе воситаҳои грамматикии ёрирасону 

қувватдиҳанда ( аз љумла бандакҷонишинҳо, ҳиссачаҳо, 
калимаҳои модалӣ ) – ро бо далелҳо нишон додаанд. Mo тасмим 
гирифтем, танҳо масъалаи корбасти пайвандакҳои 
тобеъкунандаи монандиро дар ашъори  устоди ғазали форсии 

тоҷикӣ  – Камоли Хуљандї мавриди пажӯҳиш қарор диҳем.   
 Пажӯњишгарони ҷумлањои пайрави ҳол дар забони адабии 

ҳозираи тоҷик барои алоќаманд кардани љумлаи пайрави 
монандї ба сарљумла  истифода шудани пайвандакҳои мисли он 

(ин) ки, монанди он (ин) ки, чунон ки,чунин ки, ҳамчунон ки, гӯё, 

гӯё ки, ки гӯё, гўё ин ки, ба тавре ки ба тарзе ки ба тариқе ки, чӣ 

тавре ки, чӣ хеле ки, чӣ навъе ки, ба чӣ тарзе ки, ки - ро нишон 
дода, мисолҳо овардаанд (7; 10). 

  Шодравон проф. Т. Тоҷиев нозукбинона зикр кардааст, 
ки пайвандакҳои таркибии мисли он (ин) ки ва монанди он (ин) 

ки аз пайвандакҳои характернок ва   серистеъмоли ин ҷумлаи 

пайрав буда, аксар дар нутқи китобї истеъмол 
мешавад.Пайвандакҳои таркибии «чунон ки», «чуноне ки», 

«ҳамчунон(е) ки» низ бештар дар нутқи китобї кор фармуда 

мешаванд. Пайвандакҳои «гӯё», «гӯё ки», «гӯё ин ки», ва «ки гӯё» 

дар ҷумлаҳои пайрави монандӣ нисбатан серистеъмол буда, 
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одатан дар нутқи китобї ва гуфтугӯӣ кор фармуда мешаванд 
(10, 96 -97). 
      «Дар системаи пайвандакҳои ҷумлаҳои пайрави монандӣ, - 
таъкид мекунад забоншинос профессор Д.Т. Тољиев, 
пайвандакҳои «ба тавре ки», «ба тарзе ки», «ба тариқе ки», «чӣ 

тарзе ки», «чӣ хеле ки». «чӣ навъе ки», « ба чӣ тарзе ки» кор 
фармуда мешаванд ва бештар хоси услубӣ нутқи китобї 

мебошанд. Онҳо аслан пайвандакҳои љумлаи пайрави тарзи 
амал буда, дар таркиби љумлаи пайрави монандӣ вазифаи 
иловагии синтаксисӣ пайдо кардаанд: Вай ин духтарро, ба тавре 
ки кањрабо коҳро ва оњанрабо оҳанро пеш кашад, ба тарафи худ 

мекашид( С.Айнӣ)» (10.98). 
    Муҳаққиқони дигар дар шеъри муосир, хосатан дар ашъори 

шоири ширинкалом М. Турсунзода истифода нашудани  
пайвандакҳои (мисли он (ин) ки ва монанди он (ин) ки ) - ро зикр 
кардаанд( .... ). Ҳамчунин дар осори манзум, хосатан ашъор М. 

Турсунзода хеле кам корбаст шудани ҷумлаҳои пайрави 
монандиро таъкид намуда,аз пайвандакњои сершумори ҷумлаи 
пайрави монандӣ истифода шудани танҳо пайвандакњои 

тобеъкунандаи  «гӯё», «гӯё ки», «гӯё ин ки», «ки гӯё», «ба тавре 
ки», «ки»- ро нишон додаанд(1,194 -196).       

   Омӯзишу таҳлили лингвистии ашъори устоди ғазал, шоири 
ширинкаломи адабиёти форсу тоҷик Камоли Хуҷандӣ нишон 
медиҳад,ки ин адиби садаи XIV ҳам пайвандакҳои сода ва ҳам 

пайвандакҳои таркибиро дар ифодаи маъноҳои монандию 
муқоиса истифода намудааст. Дар ашъори ин адиби лирик  
пайвандакҳои з-он сон ки, з-ин сон ки, ба сони он ки, чунон ки, 

чунин ки, гӯё, ки истифода шудаанд. Истифодаи доираи 
бештари пайвандакҳои тобеъкунандаи ҷумлаи пайрави монандї 
ҳамчунин аз маҳорату истеъдоди хеле баланди шоир гувоҳӣ 

медиҳад. Зеро ба воситаи ин пайвандакҳо баробари маънои 
асосї инчунин тобишҳои мухталифи маъно зоҳир мегардад ва 
истифодаи санъатҳои бадеї ва маҳорату салиқаи хуби шоириро 
тақозо менамояд.  

3- он сон ки сӯи хеш кашад мӯр донаро, 
Хатти ту донаҳои дили мо чунон кашад. 

(Камоли Хуљандї, Девон, љ. 1,Д.,1983,с. 334)* 
3- он сон ки мушк зулфи туро cap нињодаст, 

   Гарданкашї чарост ба ту анбаринаро? (ҷ.,1, с. 31) 
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        Таҳлили лингвистии  ҷумлаҳои мураккаби тобеи ашъори 

Камоли Хуљандї нишон медиҳад, ки ин навъи ҷумлаҳои пайрав 
чандон зиёд        __________________________________________ 
* Минбаъд танњо љилди асар ва сањифа нишон дода  мешавад.  
корбаст нашудааст. Аз пайвандакҳои ҷумлаи пайрави монандї 
бошад, аз њама бештар пайвандаки тобеъкунандаи з-он сон ки 
истифода гардидааст: 

З-он сон ки чун миёнат шуд ҷисми мо хаёле,  

В - акнун умеди васле моро ба мо хаёле (ҷ.,1, с. 153) 
З-ин сон ки хоки роҳ шудем аз гузори ту, 
Мекун ба хоки раҳ гузоре ҳамину бас   

(Камоли Хуљандї, Девон, љ . 2, с. 13). **   
  Пайвандаки мазкур аксар мавридҳо дар аввали ҷумлаи 

пайрав омада, ҷумлаи пайрав баъд аз сарҷумла ҷойгир мешавад: 
3 - ин сон ки Камол аст зи ҳиҷрони ту гирён,  

Бо номабарат ҷуз ѓазали тар чї фиристад(љ. 2, с. 115). 

Бе ҷурм куштан ҳар дам якеро,  
Натвон, валекин ту метавонӣ. 
3 - ин сон ки дорӣ аз хеш дурам, 

Гар мирам аз ғам, аз ман надонӣ (љ. 2, с. 315). 
3 - ин сон ки доманҳои зулф аз ҷону дил пур кардаї.  
Ҷонҳои мо дар зери по хоҳӣ ба домон рехтан, 

То бар дарат ҳар кас равон чун оби чашмаш нагзарад.  
Бар хоки он раҳ  хорҳо хоҳам зи мижгон рехтан( љ. 2, с. 218).                                                               

3 - ин сон ки ҷон ба ё раб з - он ғамза хост тире, 

Як тир бар нишона хоҳад яқин расидан (љ. 2, с. 245).  
       __________________________________________ 
* *  Минбаъд танњо љилди асар ва сањифа нишон дода  мешавад.  

  
  Пайвандаки таркибии з - ин сон ки  баъзан дар мобайни 

сарљумла меояду љумлаи пайрави монандї пеш аз сарљумла 
воқеъ мешавад:  

Ба чашми нотавон з - ин сон ки бурдї хобам аз мижгон,  
Бубинам дил ба хоб акнун, ки бинад cap ба болинам 

 (љ. 2, с. 107). 
          Пайвандаки таркибии дигаре, ки Камоли Хуҷандӣ дар 
таркиби љумлаи пайрави монандї   истифода намудааст, 
пайвандаки тобеъкунандаи таркибии ба сони он ки мебошад. Ин 
пайвандак ҳам дар аввали љумлаи пайрав ва љумлаи пайрав пеш 
аз сарҷумла ҷойгир мешавад:  
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Ба сони он ки рӯят хирманам сӯхт,  

Бар он оташ зи холат донае ҳаст (ҷ.,1, с. 108).  
       Пайвандаки таркибии «чунон ки » низ дар ашъори 

Камоли Хуљандї хеле кам истифода шудааст. Ин пайвандак    
ҳам одатан дар аввали ҷумлаи пайрави монандї меояд ва 
ҷумлаи пайрав пас аз сарҷумла ҷойгир мешавад: 

Зи ҷайби пераҳан андоми нозанин бинаш, 

Чунон ки аз танаи шиша қатраҳои гулоб (ҷ.,1, с. 54).  
        Пайвандаки тобеъкунандаи содае, ки дар ашъори Камоли 
Хуҷандӣ барои алоқаманд кардани ҷумлаҳои пайрави монандї 

бештар   истифода   шудааст, пайвандаки тобеъкунандаи гӯё 
мебошад. 
         Дар чунин љумлаҳои мураккаби тобеъ шоир «амали 
сарљумларо бо он амале, ки тахмин карда мешавад, монанд ва ё 
муқоиса менамояд» (10,96): 

Зулф бар душ он пари дар моҳтоб омад бурун,  

Гӯйё аз сӯи Чин сад офтоб омад бурун (љ. 2, Д.,1985,с. 231).  
        Қобили зикр аст,ки дар осори мансур пайвандакҳои «гӯё», 

«гӯё ки» одатан дар аввали љумлаи пайрави монандї  меояд ва 
љумлаи пайрав аксаран пас аз  сарљумла чойгир  мешавад.Дар 
осори манзум бошад,мавќеъњои дигари кобурди ин пайвандаки 
тобеъкунандаро дидан мумкин аст, ки он њам дар доираи 
ќоидањои нањви забони тољикї ва мувофиќи меъёри забони 
адабии тољик сурат гирифта, хусусияти услубї дорад. 
Муњаќќиконе, ки осори манзуми адабиёти муосири тољикро 
мавриди пажуњиш ќарор додаанд, бар чунин аќидаанд:«Дар 
назм, хосатан дар ашъори М.Турсунзода, пайвандакҳои 
зикршуда дар мобайни ҷумлаи пайрави монандӣ меояд ва 
љумлаи пайрав пас аз сарҷумла воќеъ мешавад, Албатта, ин аз 
як тараф, талаботи вазну қолаби шеър бошад, аз љониби дигар 

хусусияти услубӣ дошта, боиси муассирию ҷозибанокии сухани 
адиб мегардад:  

Аннаеро чун худой медињанд, 

                     Назр гӯё бар гадое медињанд» (1, 195). 
 Таҳлили ҷумлаҳои пайрави монандии ашъори Камоли 

Хуҷандӣ нишон медиҳад, ки пайвандаки зикршуда дар аввали 
ҷумлаи пайрави монандї меояд ва ҷумлаи пайрав пас аз 
сарҷумла ҷойгир мешавад, ҳамон тавре ки дар насри муосир 

тоҷик муравваљ аст:  
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Кас намеёбам, ки раҳме бар ѓарибон оварад, 

Гӯйё дар шаҳри хубон як мусулмон ёфт нест (ҷ.,1, с. 125).     
 Пайвандаки тобеъкунандаи «ки»   дар  ашъори Камоли 

Хуљандї барои ба сарљумла вобаста намудани ҷумлаҳои 
пайрави монандї     низ  истифода шудааст.       Забоншиноси 
нуќтасанљ профессор Д.Т. Тољиев хеле нозукбинона ва барњаќ 
таъкид мекунад, «љумлаҳои пайрави монандї одатан амали 
сарљумларо шарҳ медиҳанд.Аммо баъзе ҷумлаҳои пайрав ба 
эзоҳи дигар аъзоҳои сарљумла омада метавонанд. Дар ин 

мавридҳо ҷумлаи пайрави монандї аксар ба калимаҳои 
ҳамнисбат тобеъ шуда, ба воситаи онҳо тамоми сарљумларо 
шарҳ медиҳад(10,94). Дар ашъори Камоли Хуљандї ин 
пайвандак дар таркиби ҷумлаҳои пайрави монандие омадааст, 

ки калимаи ҳамнисбат (асосан «ҳамчун») - ро шарҳу зоҳ медиҳад 
: 

Нақши дарат ҳамеша бар хун баркашад сиришк,  
Њамчун муҳаррирон, ки ба сурхӣ кашанд боб (ҷ.,1, с. 51). 

                   (ҷ.п. муайякунанда - монандӣ).  
Њамин тариќ, дар забони адабии муосири тољик(осори 

манзум мансур) барои алоќаманд кардани љумлањои пайрави 
њоли монандї ба сарљумла пайвандаќхи тобеъкунандаи 
«….мисли он (ин) ки, монанди он (ин) ки, чунон ки,чунин ки, 

ҳамчунон ки, гӯё, гӯё ки, ки гӯё, гўё ин ки, ба тавре ки ба тарзе ки 

ба тариқе ки, чӣ тавре ки, чӣ хеле ки, чӣ навъе ки, ба чӣ тарзе ки, 
ки» (7; 10), он сон ки, з-ин сон ки, ба сони он ки, истифода 
мешаванд.   
     Аз пайвандакњои зикршуда дар ашъори шоири ширинкаломи 
садаи XIV адабиёти классикии форсии тољикї – Камоли 
Хуљандї пайвандакњои тобеъкунандаи ки, гўё, он сон ки, з-ин 
сон ки, ба сони он ки, чунон ки истифода шудаанд. Дараљаи 
корбурди ин воситаи муњими алоќаи нањвии љумлањои содаи 
таркиби љумлаи мураккаби тобеъ дар  ашъори шоир якрангу 
яксон нест. Пайвандакњои тобеъкунандаи   он сон ки, з-ин сон ки 
нисбатан серистеъмол буда, пайвандакњои  ки, гўё  чунон ки, ба 
сони он ки камтар корбаст шудаанд.     
       Пайвандакҳои мисли он (ин) ки, монанди он (ин) ки, чунин 

ки,  ҳамчунон ки, гӯё ки, ки гӯё, гўё ин ки,тавре ки, ба тавре ки, 

тарзе ки, ба тарзе ки, ба тариқе ки, чӣ тавре ки, чӣ хеле ки, чӣ 

навъе ки  дар ашъори Камоли Хуҷандӣ истифода нашудаанд. 
Албатта, ин иртибот дорад ба талаботи вазни шеър ва дигар 
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хусусиятњои каломи мавзун, ки  тањќиќоти њамаљонибаю 
мукамаллеро таќозо мекунад.  
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КЕНҶАЕВ Юсуфҷон 
дотсенти кафедраи забони 
тоҷикии ДДҲБСТ 

 

ГАР КУНАД ТӮТИИ ТАБЪАТ ҲАВАСИ НУТҚИ КАМОЛ ... 

Хоҷа Камолиддин Абӯаҳмад Муҳаммади Хуҷандӣ аз 
машҳуртарин ва тавонотарин шуарои асри XIV ҳисоб ёфта, дар 

давраи ниҳоят пурталотуми таърихӣ-таҳти асорати муғулҳо 
қарор доштани Осиёи Миёна ва Мовароуннаҳр- умр ба сар 
бурдааст.  Ӯ дар замоне зистааст, ки аз як тараф забони арабӣ 

дар тамоми соҳаҳо реша давонида, аз ҷониби дигар барои 
афзудани таъсири забони туркӣ бо омилҳои сиёсӣ кӯшиши 
ҳамҷониба сурат гирифта буд.    

Ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои арабӣ то 

ислом ва баъди он ба миқдори зиёд ворид гардидааст. Хусусан 
пас аз истилои арабҳо, аҳли илму адаби салтанати Сомониён ба 
рушду нумӯи забони ниёгонамон пардохта, имкониятҳои 
фаровони забон, таркиби луғавии бои онро фаровон истифода 

бурда, аз корбасти зиёди вожаҳои бегона, ба хусус арабӣ 
худдорӣ менамудаанд. Ин амали хайрхоҳона дар эҷодиёти устод 
Абӯадуллоҳи Рудакӣ ва Абулқосим Фирдавсӣ басо намоён буда, 
ҳамзамонони онҳо низ чунин амалро давом додаанд. Тавассути 

заҳмати ин устодони сухан забони тоҷикӣ бо вуҷуди таъсири бе 
воситаи забони арабӣ ва тӯфонвор ҳуҷум кардани вожаҳои 
арабӣ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ хусусияти аслии худро 
нигоҳ дошт, инкишоф ёфт, ба ҳайси забони давлатии салтанати 

Сомониён истифода шуд, мақоми давлатиро соҳиб гашт ва 
шакли адабиаш ба вуҷуд омад. Он замон ин забони омўхташуда 
танҳо аз рўи зарурат баъзе аз аносири луғавии арабиро қабул 
менамуд. 

Дар робита ба ин масъала муаррихи шинохтаи тоҷик 
Н.Неъматов таъкид намудааст, ки “.ба инкишофи маданияти 
маҳаллии Мовароуннаҳру Хуросон, ки ба анъанаҳои бисёрасраи 
аҷдодони халқи тоҷик бунёд ёфтааст, чунин омил низ мусоидат 

кард, ки дар давраи Сомониён забони тоҷикї (порсии дарӣ) 
пурра дар коргузории давлатї, адабиёти бадеӣ (назму наср), 
қисман осори илмї забони арабиро танг карда баровард 
”[4,135].   
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Давраи бо суръати вуруди луғати бегона ба таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ, хусусан, иқтибосҳои арабӣ маҳз асри XI 
ҳисоб ёфта, шоирону нависандагон минбаъд дар натиҷаи тақлид  
ба хотири изҳори фазл ҳар чӣ бештар калимаҳои забонҳои 

дигар, хусусан арабиро дар таълифоти хеш ҷой медоданд. 
Бобати чунин амали ноҷояи аҳли қалами ин давр муҳаққиқи 
тавонои Эрон П. Н. Хонларӣ забони осори ин даврро мазаммат 
намуда, натиҷабардорӣ намудааст, ки “достони эшон достони 

он касест, ки шохаҳоро аз ҷангал бибурад ва дарахте бо ресмон 
бубандад ва инро мояи бузурги он шуморад”[6,81]. 

Таъкид кардан ба маврид аст, ки Хоҷа Камоли Хуҷандӣ 
чун шахси ба забони модарии худ эҳтироми беандоза дошта, аз 
савтиёт, сарфу наҳв ва таркиби луғавии он хуб бохабар буд, ба 
истифодаи луғоти бегона, ба хусус арабӣ дар мавридҳое руй 

овардааст, ки чунин вожаҳо пешnар аз ӯ ҳам мавриди корбасти 
аҳли қалам гардида буданд. Ё силсилаи аз ҳама зиёдтар 
корфармудаи калимаҳои арабиаш амсоли муддат, фориғ, 
хазина, ҳавз, қалам, осор, фозил, муҳим, муршид, мағрур пештар 

аз замони фаъолияти Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ба таркиби луғавии 
забонамон ворид гардида будаанд. Бинобар ин шоир ҳангоми 
зарурат калимаву ифодаҳои арабиеро асосан истифода 
кардааст, ки онҳо дар давраҳои қабл аз ӯ истифода бурда 

мешуданд ё дар таркиби луғавии забони дарӣ истифодаашон 
нисбатан маҳдуд буд. 

Силсилаи калимаҳои ашъори Хоҷа Камолро   ба чунин 
гурўҳҳо дастабандӣ кардан мумкин аст: 

1.Воҳидҳои луғавии арабие, ки дар давраҳои минбаъдаи 
таркиби луғавии забони тоҷикӣ боқї монда, ҳоло баъзеи онҳо 
ба захираи асосии луғавӣ ҳам ворид шуда, дар ташаккули 
калимаҳои нав иштирок мекунанд. 

2.Дастаи муайяни калимаҳои иқтибосии арабие, ки дар як 
давраи муайян ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ роҳ ёфта, 
баъдан аз истифода мондаанд[1,76]. 

Аз рӯи тахмини мо калимаҳои гурӯҳи якум назар ба 
гурӯҳи дуюм дар ашъори Хоҷа Камол зиёдтар буда, онро аз рӯи 
ифодаи мафҳум ва дарбаргирии соҳаҳои ҳаёт ба чунин 

зергурӯҳҳо метавон ҷудо кард:  
а) Қисми нисбатан серистеъмолтари чунин аносири иқтибосӣ, ки 
мафҳумҳои мухталифро ифода мекунанд, дар забони ҳозираи 
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тоҷикӣ истифодаи фаровон доранд: ҳавола (5,94),  марҳам (5,94), 

ҳиммат (5,358), мариз (5,359), азал (5,455), зулф (5,455), сабур 

(5,454), луқма (5,459), султон (5,1143), фориғ (5,1143), рақиб 

(5,1144) ва ғ. 

б)Хоҷа Камоли Хуҷандӣ чун устоди каломи мавзун ва 

сухансанҷи таҷрибадор барои тавсиф ё мазаммати баъзе 
шахсон, тасвири маҳал, шуғлҳои асосии замонаш дастаи 
воҳидҳои луғавии зиёдеро корбаст намудааст, ки онҳо хусусияту 
хислат, вазъу ҳолати шахс ва рӯҳияи онҳоро ба таври барҷаста 

инъикос менамояд: Каъба (322), ранҷур (627), лутф (623), мазлум 

(618), азрақ (587), неъмат (527),  эътидол (456),  моил (375),  

булаҷаб (1083), мухолиф (733), маломат (723), муояна (723), 

ғаромат (723), маҳмил (471), ҳайрат (470). 
в) Як дастаи зиёди мафҳумҳои арабӣ дар ашъори шоир барои 
ифода кардани мафҳумҳои ҳунар, касбу кор, шуғли одамон ва 
мафҳумҳои динӣ омадаанд: анбиё (56), наққош (81), носеҳ (116),  

муҳаррир (121), мутриб (121), мусаввир (288), муҳиб (294), 

кашшоф (371), муҳтасиб (423), ринд (429), шаҳриёр (105), 
машшота (170), муршид (1278). 

г) Дар ғазалиёти шоир силсилаи дигари калимаҳои арабӣ ба 

назар мерасанд, ки онҳо барои ифодаи мавқеи иҷтимоии шахс 

истифода гардидаанд:  султон (368), табиб (376),  хоҷа (955), 

қосид (964), муҳандис (1203). 
ғ) Ашъори Хоҷа Камоли Хуҷандӣ, ки намунаи барҷастаи забони 
давраи асри миёнагии адабиёти классикии тоҷик маҳсул меёбад, 
дастаи муайяни воҳидҳои луғавии арабие ба чашм мерасад, 

аксари онҳо истилоҳоти илмӣ мебошанд: ҳадис (974), низоъ 

(977), ҳикоят (985), шеър (990), давлат (995), мақолат (998), абёт 

(1094), қисса (1224).   
д) Гурӯҳе аз калимаҳои иқтибосии арабӣ мафҳумҳои абстрактро 

ифода мекунанд: муомала (998), қавофил (998), алорағм (1000), 

ғоиб (1002), ҷафо (1003), табъ (1058), даъвӣ (1066), маънӣ (1101). 

Дар натиҷаи таҳлили лингвистӣ маълум гардид, ки ин 

гуна калимаҳои арабӣ хеле фаровон дар ашъори Хоҷа Камоли 
Хуҷандӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд: фиғон (146), 

турфа (147), толеъ (147), марҳам (147), ҳабиб (148), моҷаро (148), 

фориғ (151), меҳроб (152), муштоқ (153), мақсуд (184), мунаввар 

(194), муаллим (195), макр (195), фурӯ (195), вафо (196), мусулмон 
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(200), фикр (201), асодат (998), қасд (1001), ҳукм (1005), рамз 

(1011), номустақим (1013), тааллуқ (1014). 

Агар ба олами таркиби сарфии вожаҳои бакоргирифтаи 

ғазалсарои машҳури асри XIV Хоҷа Камоли Хуҷандӣ назар 
афканем ба мушоҳида мерасад, ки ӯ иморати ғазалиёти хешро 
бо истифодаи чунин масолеҳи луғавӣ бунёд намудааст: 
1) Решаҳои арабӣ бо тоҷикӣ якҷоя омада калимаҳои мураккабро 
ташакил додаанд:  
  

Чашми мусулмонкуши ту кофири маст аст, 
Ҳиндуи зулфи ту офтобпараст аст. (200) 

***** 
  
                    Он рӯз, ки шатранҷи ҷафогустарӣ омӯхт, 

К-ӯ аз сиёҳкори сар дар рухи ту сояд. (538) 
***** 

2) Дар ашъори шоир такрори калимаҳои иқтибосии арабӣ 
нисбатан камтар бошад ҳам, вомехӯрад:    
      Бош, то нағмаи най гӯш 

кунӣ , эй сӯфӣ ! 

Чанд фикри туву фарёди ту Аллаҳ-Аллаҳ ?! (1057) 
3) Шоир аз рӯи маҳорати гуфтори худ ҳарфҳои арабиро барои 

муқоисаи қиёфаи мусоҳиб мавриди корбаст қарор додааст: 
“Коф” - и куфри мо зи “то”-ҳо бартар аст, 
“Қоф” - и ишқ  аз “гоф” – у “ ё ” – ҳо бартар аст. 

(5,290; 7,326) 
4) Барои ифодаи таъкиди фикр ва тасвири барҷаста аз якҷоя 
овардани калимаҳои арабӣ дар дохили як мисраъ истифода 
намудааст: 

Султони ғайрати Ту ба фармони “кун факон” , 
Гар аз раҳи вуҷуд баровард бе сипоҳ . (54) 

*** 
Камол аз ғояти риндӣ агар ёбад харидоре, 
Ба ҷои бода бифрӯшад салоҳу зӯҳду тақворо (111). 

*** 
Ба лаби соқӣ маро май наравад ба гулӯ, 

 Нуқлу май они шумо бод, кулу в-ашрабу (1015). 
*** 
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Бигзар ба Камол, аз дили ӯ пурс, ки гӯянд, 

Ман ъода маризан фалаҳу аҷру шаҳода (1021). 
3. Шоир ибораҳоеро бо алоқаҳои изофӣ, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ 
кор фармудааст, ки онҳо аз калимаҳои арабӣ таркиб ёфтаанд: 

Дар мушкили мулк ақли доно, 
Бо раъйи ту гуфта “анта аълам”(58). 

*** 
Камол дар саги кӯяш улувви ҳиммат бин, 
Ки ор оядаш аз ҳамдамиву ёрии мо. (84) 

*** 
Ишрату айши бутон бо ошиқон ҷавру ҷафост, 
Айшу ишрат бош, гӯ, ӯро, маро гар нест, нест (202). 

*** 
Камол, дар сухан аксар маъонии ту нав аст, 

Накӯ шинохтаӣ “ лаззатан ликулли ҷадид” (470). 
*** 

Камолро чу мудово ба бода фармоянд, 
Равост гар бихӯрад май ба ҳукми шаръи набӣ (1083). 

*** 
Чунон аз оби инаб ташнаам, ки сурати он, 

Бурун намеравадам аз ҳадиқаи инабӣ (1083). 
Хоҷа Камоли Хуҷандӣ баъзан дар ғазалҳояш мисраъҳоеро 

мураттаб намудааст, ки  аз  ибора ва ҷумлаҳои арабӣ ташаккул 
ёфтаанд: 

Дар фотиҳаи ҳуруфи номат, 
Мактум хавоси исми аъзам .(58) 

*** 
Лав ваљадта-л-Хизра айлан фатнабих, 
Кайфа Яњий-н-нунд фи айну-л-бањо(79) 
Чун расї Каъбаи он кўй, Камол, 
Ќариби-н-нафса ва киф бил-Арафот.(345) 

*** 
Ба Љаноби шањи мо гар бирасед, 
Фаќрау фањї рафиаъ-д-дараљат.(345) 

*** 
Бигзор ба Камол, аз дили ў нуре, ки гўянд, 
Ман ъада маризан фалайњу аљру шањода.(1062) 

*** 
Шароб нўш ба фасли бањору фолиѓ бош, 
Фало хайиќу замона-ш-шабоби фї нарабї (1083). 
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Ќисми зиёди баъзе  ѓазалњои Хоља Камоли Хуљандї аз 
калимаву ибора ва љумлањои арабї ташаккул ёфтааст: 

Айюња –л-атшон фи-ал-водї-л-њаво, 
Љўй -љўён љониби дарё биё! 
Обро пеши лаби  њар ташнае, 
Ќолати-л-аквобу қул-қул ќавлано. 
Аз “саќоњум Раббуњум” ибриќњост, 
То ба лаб пеши лаби мову шумо. 
Гиря то чанд аз аташ, эй нури чашм, 
Пеши чашма оби чашме баркушо! 
Лав ваљадта-л- Хизра айнан фантабиҳ, 
Кайфа Яњйї-н-нуну фи айну-л-баќо. 
Аз «насит-ул-њут» агар ёдет њаст, 
Њамчу он моњї бањазрат ошно. 
Гар талабкорї, машав дур аз Камол, 
Лам таљид буъдї валиян муршидо.(79) 
 

Ҳамин тавр Хоҷа Камоли Хуҷандӣ аз рӯи анъанаи замони худ 
ғайриихтиёр ба истифодаи калимаҳои иқтибосии арабӣ рӯй 
оварда, онҳоро бо мақсади эҷод ба кор гирифтааст.  
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ОЛИМЉОНОВ Мӯсо, 

дотсенти кафедраи забони  
тољикии МДТ-и «ДДХ ба номи 

академик Б.Ѓафуров» 
 

АЛОЌАИ КАЛИМАЊО ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ХОЉА КАМОЛ 
Дар сухан лутфи Илоњї ба ту ёр аст, Камол,  
Варна сад сол ба фикр ин суханон натвон сохт. 

Хоља Камоли Хуљандї бо лутфи Илоњї ва бо хуни дил зи 
ќанди сухан њалво сохтаву шакаристоне аз ишќу муњаббат, 
садоќату самимият, саодату рўшної мерос монда, аз дурињои 
дур дуруду паёме ба имрўзиёну пасовандон мефиристад: 

Камол, аз хуни дил тар соз нома, 
Саломи хушк чун натвон фиристод. [18, с.483] 

*** 
Зи ќанди сухан сохт њалво Камол, 
Бубинед, ёрон, ки чун омадаст? [18, с.333] 

Бо ибтикори хушоянди Сарвари давлат мўњтарам Эмомалї 
Рањмон соли љорї 700-солагии Хоља Камол дар саросари љањони 
мутамаддин таљлил мегардад ва ин санаи таърихї моро ба 
љањони афкору андешаи шоир боз њам бештар мекашад. Аз 
замони зиндагии Камол то ба имрўз ањли завќ, чун Хоља Њофиз, 
Давлатшоњи Самарќандї, њазрати Љомї, устод Айнї, 
И.С.Брагинский, Ш.Њусейнзода, С.Асадуллоев, А.Афсањзод, 
А.Насриддин, Б.Маќсудов ва… доир ба маќому манзалати 
шоир ва мазияту љаззобияти назми Камол гуфтаанду имрўзу 
фардо ва фардоњои дигар низ хоњанд гуфт, зеро назми шоир 
ќанди бастаеро мемонад, ки «аз ин ќанди мўъљиза намешавад ба 
осонї чошнї бардошт, зеро ба чандин коѓазу ба чандин гирањ 
печидааст» [16, с.4]. 

Дар маќолаи њозир мехоњем доир ба алоќаи вожањо дар 
таркиби ѓазалиёти шоир чизе руйи коѓаз орем, зеро вожагон чун 
воњидњои мустаќили забон бо вуљуди соњибмаъно будан 
наметавонанд, ки дар ифодаи њиссу эњсоси шоир хидмат кунанд 
ва ё, ба таъбири маъмул, фикреро ифода намоянд. Калимањо 
ваќте дар алоќамандии якдигар меоянд, пасон таъбиру 
ифодањои зебои шоирона тавлид гардида, њиссу њаяљон ва 
љањони ботинии гўяндаро ифода мекунанд. Аз тарафи дигар, ба 
эътирофи ањли тањќиќ, «хусусиятњои хоси миллии забон дар 
ќоидаву ќонунњои алоќаи калимањо барљаста зоњир мегардад» 
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[5, с.18]. Аз ин дидгоњ омўзиши масъалаи мавриди назар 
меъёрњои забони адабии тољикиро дар садањои ХIII-ХIV муайян 
сохта, ба берун кашидани бењтарин таъбиру ифодањои назми 
забони адабиёти классикї ва, махсусан, назми Хоља Камол 
мусоидат хоњад намуд. 

Дар монографияи «Каломи Камол», ки ба ќалами 
муњаќќиќон А.Абдуќодиров ва А.Давронов тааллуќ дорад, 
вижагињои нањвии назми Камол баррасї гардида бошад њам, ба 
мавзўи мазкур фасли људогонаро ихтисос надода, дар доираи 
баррасии иборањои назми шоир рољеъ ба алоќаи љузъњои ибора 
андешаронї шудааст [1, с.184-190]. 

Мўњтарам Э.Рањмон дурурст менависанд, ки «забони 
ашъори Камол нињоят ѓанї буда, дар ѓазалњои ў забони тољикї 
бо тамоми рангорангї ва зебоиву фасоњат ва балоѓат инъикос 
ёфтааст» [14, с.53-54]. Аз ир нигоњ алоќаи калимањо низ дар 
назми Хоља Камол дар доираи меъёрњои забони адабии тољикї 
сурат гирифта, дар ѓазалиёти ў, махсусан, ду навъи алоќа: 
пайваст ва тобеъ ба назар мерасад: 

Љаври њар ноањлу ноњамвор бањри ў кашам, 
Бањри як гул зањмати сад хор мебояд кашид. [18, 

с.551]. 
*** 

Пеши ту бањри ном аст омадшуди раќибон, 
Дур аз Худо ба Каъба бањри Худо наёяд. [18, с.642] 

Чун мероси Хоља Камол навъњои гуногуни шеъриро фаро 
гирифта, дар маљмўъ, 8093 байтро фаро мегирад [ниг. 20, с.5], 
тањлили њар як мисраи шоир ва, махсусан ѓазалиёти ў, ки 1076 
ададро фаро мегирад, ваќти зиёдро талаб мекунад. Аз ин 
дидгоњ, барои баррасии масъалаи фавќ мо се ѓазали шоирро 
тасодуфан аз «Девон»-и шоир [ниг. 18] интихоб намудем. Дар 
натиља ѓазалњои тасодуфї аз сањифањои 67 (ќофияи «о»), 616 
(ќофияи «д») ва 1101 (ќофияи «й») интихоб шуданд. Матлаи 
ѓазалњо инњоанд: 

Аз пирањанат бўе омад ба гулистонњо, 
Карданд пур аз накњат гулњо њама домонњо. 

*** 
Мањи номењрубони ман вафодорї намедонад, 
Ба ањли дил ба љуз зулму ситамкорї намедонад. 

*** 
Боз бигзаштї бар он зулф, эй насими мушкбўй, 
Дар шаби торик чун рафтї бар он роњи чу мўй? 
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Алоќаи пайваст. Дар ин навъи алоќа «калима, ибора ва 
љумлањо аз љињати синтаксисї баробарњуќуќ буда, яке ба дигаре 
тобеъ нест» [5, с.20]. Воситаи алоќаи пайвасти байни вожањо, 
асосан, пайвандакњои пайвасткунанда (ва (-у, -ю)) ба шумор 
мераванд. Дар ѓазали рамзии якум тавассути пайвандаки 
пайвасткунандаи -у ду таркиб ташаккул ёфтааст: айшу тараб; 
дарду ѓам. 

Таркиби айшу тараб дар назми шоир ба маънои 
«хушваќтиву хушњолї, хушнудиву хурсандї, шодиву фарањ; 
замони бениёзї ва тавонгарї» [20, с.29] ба кор рафтааст: 

Айшу тараби ошиќ дарду ѓами ёр дорад, 
«Мо низ яке бошем аз љумлаи ќурбонњо». [18, с.67] 

Дар байти боло њамчунин таркиби дарду ѓам дучор 
мешавад, ки аз ифодањои маъмули забони тољикї мањсуб ёфта, 
дар назми Камол бо шаш басомад дучор омад. Ба нигоштаи 
фарњангнигори номї А.Суруш, таркиби мазкур аз рўйи ифодаи 
маъно бо ифодаи дарду бало муродиф аст: «дарду ѓам —› дарду 
бало; дарду бало: а) ранљу озор, мењнату зањмат, ногуворию 
нохушї; б) дар истилоњи сўфиён мурод аз таваљљўњи маъшуќ ба 
ошиќ, зеро ѓаму дард бахшидани маъшуќ низ далели нигаронии 
ў ба ошиќ аст» [20, с.160]. Гумонамон, дар мисраъњои боло 
таркиби мавриди бањс ба маънои дувум истифода шудааст. 

Аз ѓазали рамзии дувум се таркиби пайваст: зулму 
ситамкорї; нолаву зорї; лабу дандон берун омад. Таъбири якум 
дар ѓазалиёти Камол танњо як маротиба ба маънии «бедодї 
кардан, ситамгарї кардан» [20, с.228-229] дучор омад: 

Мањи номењрубони ман вафодорї намедонад, 
Ба ањли дил ба љуз зулму ситамкорї намедонад. [18, с.616] 

Таркиби нолаву зорї дар ѓазалиёти Камол бо ду басомад 
вохўрд ва, гумонамон, ба маънии нолаву фиѓон намудан, доду 
фарёд кардан ба кор рафтааст: 

Чї суд аз нолаву зорї бар ин дар додхоњонро, 
Ки султон њоли мискинони бозорї намедонад. [18, с.616] 

Таркиби лабу дандон дар ѓазалиёти шоир бо се басомад ба 
маънии аслї вохўрд:  

Лабу дандони чун ўе ба коми чун мане авлї, 
Ки кас ширинтар аз тўтї шакархорї намедонад. [18, 

с.616] 
Дар ѓазали рамзии сеюм панљ таркиби пайваст: чавгону гўй; 

лолаву рухсор; зулфу рух; нозу шева; рангу бўй ба кор рафтааст. 
Аз сербасомадтарин таъбирњои назми Хоља Камол ифодаи 
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зулфу рух аст, ки, аз рўйи њисоби мо, дар ѓазалиёти шоир 12 
карат истифода гардидааст. Аз чумла, дар ин байт: 

Хуни мо он ѓамза мерезад на зулфу рух, Камол, 
Ошиќонро нозу шева мекушад, на рангу бўй [18, с.1101]. 

Дар байти боло њамчунин таркибњои нозу шева, рангу бўй 
тавассути пайвандаки -у алоќаи грамматикї пайдо намудаанд. 

Аз тањлили иљмолии мо пайдост, ки алоќаи пайваст дар 
ташаккули таркибњо фаровон ба кор рафта, бо таќозои вазн 
воситаи ташаккули онњо асосан пайвандаки -у аст. 
Пайвандакњои дигари пайвасткунанда, мисли ва, аммо, вале, 
лекин, балки дар ташаккули љумлањо сањм доранд, ки тањлили 
онњо аз доираи мавзўи мо берун аст. Таносуби корбурди 
таркибњо дар се ѓазали интихобии мо чунин аст: дар ѓазали 1-ум 
- 2-то; дар ѓазали 2-юм - 3-то ва ѓазали 3-юм панљто таркиб 
дучор шуд. 

Алоќаи тобеъ: Алоќаи мазкур дар таркиби ибора ва 
љумлањои мураккаб ба мушоњида мерасад ва нисбат ба алоќаи 
пайваст аз сермањсултарин навъи алоќаи калимањо ба шумор 
меравад. Дар Грамматикаи академї ёздањ навъи алоќаи тобеъ 
муаррифиву муќаррар шудааст [5, с.21-28]. Дар ѓазалњое, ки 
мавриди омўзиши мо ќарор доштанд, навъњои зерини алоќаи 
тобеи байни вожањо ба назар расид: 

1. Алоќаи изофї. Аз навъњои маъмулу маъруфи алоќаи 
байни вожагон ба шумор меравад, ки тавассути бандаки изофї 
(-и) дар ташаккули иборањои изофї сањм мегирад. Дар маќолае 
људогона [ниг. 13] рољеъ ба иборањои изофии назми Камол 
мухтасар сўњбат намуда будем. Тањлили ѓазалњои интихобшуда 
низ собит менамоянд, ки ин навъи алоќа на танњо дар назми 
Хоља Камол, балки дар таърихи забони адабї аз воситањои 
асосии созмонёбии иборањо ба шумор меравад. Тавассути 
бандаки изофї шоир ба ташаккули иборањои зебое, чун риштаи 
зулф; хони малоњат; лаби лаъл; дидори раќиб; чошнии дард; дарду 
ѓами ёр; айшу тараби ошиќ… (дар ѓазали якум), мањи 
номењрубони ман; ањли дил; пойи мењнат; мани бедил; навъи 
беморї; ањволи дарди хеш; њоли мискинони бозорї; муроди хотири 
мо (аз ѓазали дуюм) ва насими мушкбўй; љўйи чашм; изори лола; 
рухсори гул; закоти њусн; оби рафта (аз ѓазали сеюм) муваффаќ 
шудааст. Чунончи дар ин абёт: 

То хони малоњатро орост ба сабзї хат, 
Афканд лаби лаълат шўре ба намакдонњо. 18, [с.67] 

*** 



270 

 

Бемори туро мањрам шарбат дињаду марњам, 
Бе чошнии дардат фарёд зи дармонњо. [18, с.67] 

*** 
Мањи номењрубони ман вафодорї намедонад, 
Ба ањли дил ба љуз зулму ситамкорї намедонад. [18, с.616] 

*** 
Гар биљўї дар закоти њусн мискинтар касе, 
Чун дили ман аз њама мискинтар аст, онро биљўй. [18, 

с.1101] 
2. Алоќаи вобастагї. Воситаи ташаккули ин навъи алоќаи 

тобеъ пешоянду пасояндњост. Ин аст, ки гоњо алоќаи мазкурро 
ба ду навъ: алоќаи пешояндї ва алоќаи пасояндї низ људо 
мекунанд [ниг. 5, с.23]. 

2.1. Алоќаи вобастагии пешояндї. Сањми пешояндњо дар 
алоќаи калимањо нисбат ба дигар воситањои ёвар бештар аст, ки 
вобаста ба чанд омил аст: а) миќдори пешояндњо нисбат ба, 
махсусан, пасояндњо зиёд аст; б) сермањсул будани пешояндњо 
дар алоќамандкунии вожањо «аз табиат ва сохти аналитикии 
забони тољикї сар мезанад» [7, с.18; 8, с.18]. 

Маводи љамъоварда собит менамояд, ки дар 
алоќамандкунии вожањо сањми пешояндњои аслии содаи аз, ба 
нисбат ба дигар пешояндњо (бар, дар, чун…) бештар аст. 
Чунончи, аз пирањан омадан; аз накњат пур кардан; ба 
намакдонњо шўре афкандан; бе чошнї фарёд намудан; ба наздики 
табиб ањвол гуфтан; ширинтар аз тўтї; чун зуњњод таррорї 
надонистан; холї зи маънї; ба бозї зулф бишкастан; лаб ба њадис 
овардан; бар зулф бигзаштан; дар шаб рафтан; бар лавњи рухсор 
гуфтан  ва ѓ.: 

Аз пирањанат бўе омад ба гулистонњо, 
Карданд пур аз накњат гулњо њама домонњо. [18, с.67] 

*** 
Ба наздики табиб ањволи дарди хеш мегуфтам, 
Вале ў чораи ин навъи беморї намедонад. [18, с.616] 

*** 
Лабу дандони чун ўе ба коми чун мане авлї, 
Ки кас ширинтар аз тўтї шакархорї намедонад. [18, 

с.1101] 
*** 

Ман ба бозї зулфи ў бишкастаму зулфаш дилам, 
Бишканад, оре, ба бозї инчунин чавгону гўй. [18, с.1101] 
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2.2. Алоќаи вобастагии пасояндї. Дар забони тољикї ва 
махсусан дар назми Камол доираи истифодаи пасояндњо дар 
алоќаи вожагон мањдудтар аст, ки бесабаб нест. Сабаби асосї 
дар он аст, ки «системаи пасоянд дар забони адабии тољик 
инкишоф наёфтааст» [5, с.23].  

Дар назми Хоља Камол алоќаи вобастагии пасояндї танњо 
тавассути як воситаи грамматикї - -ро сурат гирифтааст, чун 
маро гиря афзудан; хони малоњатро оростан; туро додан; 
додхоњонро чї суд будан; онро љустан; ошиќонро куштан: 

То хони малоњатро орост ба сабзї хат, 
Афканд лаби лаълат шўре ба намакдонњо. [18, с.67] 

*** 
Чї суд аз нолаву зорї бар ин дар додхоњонро, 
Ки султон њоли мискинони бозорї намедонад. [18, с.616] 

*** 
Хуни мо он ѓамза мерезад на зулфу рух, Камол, 
Ошиќонро нозу шева мекушад, на рангубўй [18, с.1101]. 

3. Алоќаи њамроњї. Яке аз воситањои алоќаи вожањо дар 
таркиби иборањо тартиби калима ва оњанг мебошад. Ин восита 
гурўњњои гуногуни иборањоро ташаккул дињад њам, «вале 
доираи он дар иборањои феълї васеътар аст» [7, с.20; 8, с.20]. 
Азбаски «иборањои феълии алоќаи њамроњї дар забони адабии 
њозираи тољикї бисёр сершумор ва серистеъмол буда, яке аз 
гурўњњои калонтарини иборањои синтаксисиро ташкил 
мекунанд» [5, с.176], мантиќист, ки дар назми Камол низ ин 
навъи иборањо ва, махсусан, алоќаи њамроњии калимањо бояд 
зиёд бошад. Аз се ѓазали интихобї, маљмўан, 35-то ибораро 
дарёфтем, ки дар онњо љузъњо тавассути алоќаи њамроњї 
муносибати грамматикї пайдо намудаанд, чун бўе омадан; гулњо 
пур кардан; гиребонњо чок будан; хат оростан; лаб шўр 
афкандан; зулф барафшондан; сарњо фикандан; лаб ба њадис 
овардан; вафодорї надонистан; зулму ситамкорї надонистан; 
дилдорї надонистан; нек донистан; шакархорї надонистан; 
назарбозї пўшидан натвонист; мискинтар кас; он ѓамза; нозу 
шева куштан; њусн фурўхтан ва ѓ.: 

Бо ришта њама чоке шуд дўхта в-ин турфа, 
К-аз риштаи зулфи ту чок аст гиребонњо. [18, с.67] 

*** 
Гар зулф барафшонї, дар по фиканї сарњо, 
Чун лаб ба њадис орї, барбод дињї љонњо. [18, с.67] 

*** 
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Мањи номењрубони ман вафодорї намедонад, 
Ба ањли дил ба љуз зулму ситамкорї намедонад. [18, с.616] 

*** 
Муроди хотири мо нек медонад, њабиб, аммо 
Таѓофул мекунад з-он сон, ки пиндорї, намедонад. [18, 

с.616] 
*** 

Гў, машў, шабнам, узори лолаву рухсори гул, 
То ба ту камтар фурўшад њусн њар ношустарўй. [18, с.1101] 

Аз абёти шоњид низ пайдост, ки алоќаи њамроњї дар назми 
шоир ва, маљмўан, забони тољикї фаровон ба мушоњида 
мерасад. 

4. Алоќаи изофию пешояндї. Дар Грамматикаи академї як 
навъи алоќаи калимањо «изофию пешояндї» унвон гирифтааст, 
ки «дар забони адабиёти классикї ба таври васеъ дар истифода 
буд» [5, с.25]. Маводи тањлилї нишон медињад, ки дар се ѓазали 
интихобии мо миќдори ин навъи алоќа нисбатан кам буда, 
танњо дар ѓазали сеюм дучор омад. Чунончи: 

Боз бигзаштї бар он зулф, эй насими мушкбўй, 
Дар шаби торик чун рафтї бар он роњи чу мўй?... 
Гарчи рафт он орази чун об боз аз љўи чашм, 
Чашми он дорам, ки оби рафта боз ояд ба љўй. [18, 

с.1101] 
Аз мисоли шоњид пайдост, ки дар иборањои исмии роњи чу 

мўй ва орази чун об ду воситаи грамматикї - бандаки изофї ва 
пешоянд истифода шудаанд ва мавќеи њар ду восита дар 
калимабандї назаррас буда, фурўгузор гардидани яке аз онњо 
«боиси аз љињати сохт ва маъно вайрон шудани ибора мегардад» 
[5, с.25]. 

Њамин тариќ, тањлили се ѓазали ба таври тасодуфї 
интихобшудаи ѓазалиёти Хоља Камол навиштањои устод 
Айниро, ки гуфтаанд: «Камол устоди бузурги забон аст» [2, 
с.229] собит менамояд. Шоир бо истифода аз воситањои 
грамматикии забон бењтарин таъбиру иборањои забони 
тољикиро офаридааст, ки хони малоњат, чошнии дард, аз накњат 
пур кардан, лаб ба њадис овардан, ширинтар аз тўтї, љўйи чашм, 
закоти њусн, ба бозї зулф бишкастан, њусн фурўхтан ва ѓ. 
намунаи бењтарини онњост. 

Дар назми Камол, маљмўан, а) алоќаи тобеи калимањо 
нисбат ба алоќаи пайваст бештар мушоњида мешавад; б) алоќаи 
пайвасти вожањо танњо тавассути пайвандаки -у сурат 
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гирифтааст, ки аз таќозоњои вазн аст; в) аз алоќаи тобеи байни 
вожањо алоќањои изофї, њамроњї ва вобастагї нисбат зиёдтар 
дучор мешаванд; г) алоќаи вобастагии пешояндї бештар аз 
вобастагии пасояндист; ѓ) алоќаи изофию пешояндї ба нудрат 
дучор гардид. 
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БОЗТОБИ ВОЖАИ «ЗУЛФ» ДАР АШЪОРИ  
КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 

   Камоли Хуљандї аз шоирони пуркорест, ки љанбаъњои 
њунарии шеъри ўро аз њамаи дидгоњ назар созем, боз њам чунин 
менамояд, ки сирру асрори ашъорашро то андозае наомўхтаем. 
Ҷашни 700-солагии ин шоири бузурги адабиёти тољику форс 
имконотеро барои омўзиши њамаљонибаи шеъри тољик дар 
ќарни ў фаро хоњад овард. Зеро мањз шоирони баландпояи 
адабиёт вазъи онваќтаи фарњангу маданият, забону услуби баён, 
таъсири мутаќобилаи онро ба зиндагии мардум дар шеър 
инъикос менамоянд. Камоли Хуљандї чун идомабахши шеъри 
тољик анъанањои ѓазалсароии шуарои пешинро идома бахшида 
бошад њам, бо сабку салиќаи тоза ба он пирояи нав бахшидааст. 
       Дар ашъори Камол вожањое ба назар мерасанд, ки дар 
маъниофаринї ва эъљоз љойгоњи муњиме доранд. Ба ин ќабил 
вожаи «зулф»-ро овардан мумкин аст, зеро ба кавли муаллифи 
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«Андалеби боѓи маънї» М.Мирмухаммадова аз 
серистеъмолтарин калимае, ки 601 маротиба барои ифодаи 
маънињои мухталиф дар шеъри Камол корбаст гардидааст.2  
   Зулф аз калимањои серистеъмоли шеъри тољик аст, ки аз устод 
Рўдакї то Камоли Хуљандї ба маънињои гуногун онро истифода 
кардаанд. Дар “Фарханги тафсирии забони тољики” ин вожа ба 
маънии 1. дастаи борики мўи сар, ки занон ба баногўш оварда, 
тоб дода ё каљ карда, худро оро медињанд, гесў: зулфи дароз, 
зулфи сиёњ, сари зулфи ёр; зулфи мушкин гесўи сиёњ ва муаттар. 
2. њалќањои филизии ороиши љилави асп омадааст4. 
    Н. И. Пригарина дар китоби худ зимни тањќиќи сабабњои 
пайдоиши сабки њиндї дар мисоли сайри маъноии вожаи “муй-
зулф” ба чунин хулоса меояд, ки он ба маънии аслии худ дар 
шеъри сабки хуросонї истифода гардида, дар сабки ироќию 
њиндї ин вожа аз мазмуни аслии  хеле дур гардида, дар 
категорияи рангу буй, шаклу андоза, тарзи њаракат ва боз 
хусусияти гуногуни шаклию маъноӣ доштанаш, чун образи 
алоњидаи шеърї аз тарафи адибон истиќбол ёфтааст.3  

    Ин калима дар ашъори шуаро ба маънии зебоиву дилфиребии 
зулфи ёр, печ-печии он чун каманде, ки гирифтории шоирро 
ифода мекунад, корбаст гардида бошад, аммо чун ба умќи 
матлаби шоир менигарем, андешањои иљтимоиву ахлоќї ва 
ирфонї низ дар корбурди ин калима дида мешавад. Яъне, 
“зулф” хусусияти семантикї касб намуда, муродифи ифодаи 
фразеологии он дар ашъори Камол маљозан бо калимањои шаб, 
мор, парешонї, дом, ҳалқа ва  ѓ. ифода меёбад.  
    Вожаи зулф ба ѓайр аз ба маънии аслии худ дар шеъри Камол 
истифода гардиданаш, боз ба худ синонимњои фразеологї ќабул 
намудааст. Њангоми тасниф намудани муродифоти фразеологии 
вожаи “зулф” мо ба хусусияти лексикии он ањамият дода, 
истифодаи калимаи мазкурро бо калимаву иборањое, ки ба 
маънии конкрет ё абстракт меоянд, дида баромада, чунин 
гурўњбандї намудем: 
1.Калимаи “њалќа” чун муродифи фразеологии вожаи “зулф”, ки 
дар иборањои “њалќаи ѓавѓо”, “њалќа задан”, “њалќаи занљири 
мушкин” омада, чашм-фитна ва зулф-њалќаи ѓавѓо дар байти 
якум дар таносуби барљо афтода, шоир гуфтанист, ки чашму 
зулфи ў ба ошиќ танњо фитнаву бало меорад. Халќаи ѓавѓо 
ишораи бисёр нозук ба печиши халќавори зулф аст, ки ба 
маънои маљозї омадааст. Дар байти дигар ибораи “дари дил” 
абстракт буда, “ба дари дил нишастану халќа задани зулф” 
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ифодаи зебои шоирона, ки дар мисраи дуюм “њалќа задан” 
муродифи вожаи “зулф” аст, ки ба маънии маљоз омадааст. 
               Зи чашму зулфи ў ошиќ куљо ёбад њузури дил, 

               Ки дар њар гўшае фитнасту дар њар њалќае ғавғо? 
***  

        Зулфат ба дари дил чї нишастаст, чу дил рафт, 
       Ин њалќа задан чист, чу дар хона касе нест? 

***  

«Сайдгоњи чашм» -ибораи зебои шоирона, ки бо вожаи “мурғ”-
и ба доми бало гирифторшаванда дар таносуби хеле барҷо 
афтодааст. Дар байти поёнӣ “доми бало” муродифи 
фразеологии зулф ба шумор омадааст. 
                 Дар сайдгоњи чашми ту аз њалќањои зулф 
                 Мурѓе надидаам, ки ба доми бало нарафт. [1,с.360] 

*** 

        Ба яғмо бурдан ва шўр андохтани чашму зулф дар байти 
дигар аз муродифоти дигари вожаи зулф аст, ки вижагии њунари 
шоирро ифода намудааст. 
                    Њаваси рўи туам кард парешонањвол, 
                    Зулфат андохт магар дар дили ман савдоро? [1,с.109] 
  Зулф аз унсурест, ки њамеша парешонии он боиси 
парешонањволии персанажи офаридаи шоир гардида, боиси 
таъкид аст, ки дар аксари маврид зулф ва чашму рўй баробари 
њам меоянд ва дар баёни маънӣ низ муродифоти муштараки 
фразеологӣ доранд. Дар мисраи аввал «парешониањволӣ» 
ишора ба парешонии зулф аст.  
                              Дилам зулфи парешонат чу бирбуд, 
                              Маро ошуфтагии кор аз он аст.[1,с.180] 
                   

        Мабур он зулф, ки ёдаш шаби мо кард дароз, 
                            Ошиќон дўст надоранд шаби кўтањро.[1,с.108] 
   Боиси тазаккур аст, ки дар адабиёт ошиќи офаридаи шоир 
њамеша ба рангу бўй, њаракату тарзи гесуву зулфи ёр беқарор 
аст. Бо образњои гуногуни шеърӣ тақвият бахшидани андешањои 
мухталиф дар коргоњи тахайюли шоир бо шеваи хос ба тасвир 
омадаанд. Шабу зулф аз образњои куњани адабиёт аст, ки ранги 
гесуи мањбуба њамеша ба тирагии шаб ташбењ мегардад. Дар 
байти мазкур низ ба њамин ишора рафта, бурриши зулфро ба 
кўтањ шудани шаби ошиқ монанд кардааст. Мабур он зулф 
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гуфтани шоир таъкиди пандомезона аст, ки дар таносуби шаби 
кўтањ хеле баљо афтодааст. 
    Тавассути истифодаи вожаи зулф шоир њамеша сањнањои 
чолибе меофарад, ки  дар байти дигар санъати ташхисро шоир 
моҳирона кор фармуда, сайд намудани зулфу рух дили 
беоромро, ки бо булбул ва гул тавъам афтода, зулфу рух 
муродифи фразеологии гулро ифода кардаанд. Дом будани гул 
баҳри булбул ба мисли сайди зулфу рух дили беоромро аст, 
мегӯяд шоир.         
               Карданд сайд он зулфу рух дилњои беоромро, 
              Бањри шикори булбулон бар гул нињодї домро.[1,с.112] 
Зулф дар байти дигар бо вожаи «айёра» муродиф омада, дар 
банди дил будани зулфи ёр бо мисраи дуюми байт бо вожаи 
шабрав дар таносуби маъно омада, макри айёра ишора ба зулф 
аст. Калимаи «шабрав» дар тақвияти ранги зулф ва ҳоли ошиқ 
омадааст. 
               Сўи зулфаш рафтаму дидам, ки дар банди дил аст, 

              Ҷуз мани шабрав кї донад макри ин айёраро? [1,с.113] 
Ба њамин минвол хусусияти сермаъно гардидани ин вожа пеш аз 
њама дар истифодаи муродифи фразеологии он зуњур ёфтааст:  
2.Зулф- мушки ноб, чи хеле ки дар боло ишора рафт, муродифи 
фразеологӣ ќабул намудани калима пеш аз њама аз рўи ташбењ, 
яъне монандкунӣ ба ин ё он ашё ва хусусияти рангу бўй, шаклу 

андоза, тобишу тарзи њаракат аст. Аз ин рӯ онро метавон боз ба 
чунин мақулаҳо ҷудо намуд: 
А) Аз рўи категорияи бўй монандӣ ба мушк, бӯи гул...: 
                Дандони шона мекашад он чини зулфу бас 
                Номаш хато набуд, ки хондем мушки ноб. [1,с.121] 
 
                  Зулфат аз доман фишонд он хоки по, 
                  Нест, оре, мушкро дар Чин ривољ.[1,с.368] 
 
                         Ба бўи њалќаи занљири мушкин 
                         Дили девона дар зулфат хазидаст.[1,с. 318] 

Б) Аз рӯи категорияи ранг(тирагӣ, зулмат, ранги шаб): 
        Гар омади иќди сари зулфат ба дасти ман шабе, 

        Бо ў њисобї кардаме ғамњои номаъдудро. [1,с.115] 
 
        Дар миёни зулумоти сари зулфи ту, Камол, 
       Хамчу Хизр оби њаёт аз лаби дилљўи ту ёфт.[1,с.206] 
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           Гуфтї: Чи дињї дил ба сари зулфи сиёње? 
          Маљнун чї кунад, к-ин кашиш аз љониби Лайлост. 

В) Аз рӯи категорияи намуд ва шакл(дарозӣ, кӯтоҳӣ, давра ва 
печ дар печӣ): 
              Ин сухан шаммаест з-он сари зулф, 
              Гарчи фикре дарозтар з-ин нест.[1,с.165] 
 
           Зулфи хамида чанд нињї дар назар Камол? 
          Девори умр бин, ки хамидан гирифтааст.[1,с.170] 
 
          Дар дили решам хаёли он ду зулфи печ-печ 
         Рост мори ганљро монад, ки дар вайрона рафт.[1,с.218] 
 
         Зулфи камандафканат иќлими љон гирифт, 
         Бо ин каманд рўи замин метавон гирифт.[1,с.253] 
 
      Турра аз ноз мадењ тоб, ки он зулфи дароз 
      Шаби умр аст, нахоњем, ки кўтањ бошад.[1,с.393] 

Г) Аз рӯи категорияи монанкунӣ ва ҳамчун образи алоҳидаи 
шеърӣ: 
         Бизан чўбаш, ки дузд аст он сари зулф, 
         Ба даст ар нест чўбат, шонае њаст. [1,с.194] 

Дузд будани зулф- ифодаи маҷозие, ки дар баён чун образи 
алоҳидаи шеърӣ омада, чӯб-шона, дузд-зулф хеле барҷо 
афтодааст. 
         Сайёдвор ѓамзаи шӯхаш зи зулфу хол, 
        Бинњод дому донаву худро ба хоб сохт.[1,с.139] 

Гиреҳи зулфро ба дом ва холро ба дона монанд кардан ва 
сайёдвор дом ниҳодани зулф аз суханбозии зебои шоирона аст. 
Ё дар ҷои дигар чунин меорад: 
               Сари зулфи ту дузди дилњои мост, 
               Гар овезї ўро зи гардан, равост.[с.256] 
           
           Ошиќ шикастапой на дар даври тусту бас, 

          Ҳар чо фитад чу зулфи ту, мискин фурутан аст.[1,с.151] 

Шоир фурӯтаниву хоксории ошиқро ба зулфи афтода монанд 
карда, зулфро чун шахси “фурутан” тасвир кардааст. 
             Хостам зулфаш гирифтан аз сари девонагї, 

            Ӯ зи мо девонатар занљир дар по бурду рафт.[1,с. 265] 
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     Занҷиру девона аз образҳои маъмули шуарои сабки ҳиндист, 

зеро ҳар ҷое девонаро ҳамеша занҷирбанд месохтанд. Дар 
адабиёт шоирон образи “девона”-ро  ҳамеша чун шахси ошиқ, 
озод аз банди зиндагӣ ва қилу қоли ҳаёт тасвир месозанд, 

“занҷир” бошад, ин пайвастагии инсонро ба дунёву лаззатҳои 
он ифода сохта, намегузорад, ки ӯ озод бошад. Ҳамин ифодаро 
дар байти боло метавон дид. 
Хулоса,  дар  ин  навиштаи  мухтасар  наметавон  маљмўи  
асомии вожаи зулфро, ки Шайх Камол дар «Девон»-и худ ба кор 
гирифта, тавассути онњо маънињои тоза ва таркибу таъбирњои 
љадиди шоирона офаридааст, ба мењвари баррасињои илмї 
кашид, чун сайре дар олами ашъори шоир собит месозад, ки 
маъниофарӣ зимни ин калима яке аз муњимтарин вижагињои 
њунари шоирии суханвар мањсуб мешавад, ки бидуни шак 
мабоњисе тўлонї ва муфассалро тақозо дорад. Инчунин шоир 
дар зикри матлаби хеш аз мазмунњои баланди орифона, инчунин 
таркибњои нодиру нобе офирадааст, ки њамагї дар муҳтавои як 
мақола ғунҷоиш наёфтаанд ва умедворем минбаъд ин масъала 
дар таҳқиқи олимон баррасии худро хоҳад ёфт. 
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                                                  забони тољикии ДДЊБСТ    
 

ВОЖА ВА ТАЪБИРЊОИ  МАРДУМЇ ДАР АШЪОРИ 
КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 

   Камоли Хуљандї аз шоирони нуктасанљи адабиёти классикии 
тољику форс ба њисоб меравад, ки аз замони зиндагиаш то имрўз 
адибону муњаќќиќон маќому манзалаташро дар шеър 
бањогузорї намуда, ўро бо таъбирњои “сархайли акобири айём”, 
“афзал-ул-мутаххирин”1 ва ѓ. васф кардаанд.  
     Дар зарфи асрњои тўлонї ашъори ин нобиѓаи айём ба дили 
њазорњо нафар роњ ёфта, љанбаъњои мухталифи рўзгори ин 
адиби номвар аз тарафи муњаќќиќон бо дидгоњи мухталиф 
омўзишу баррасии њамаљониба ёфтааст. Дар ин замина аз 
масъалањои људогонаи пурбор сар карда, то китобу рисолањои 
гаронарзиш иншо шудаанд, ки ба љанбаъњои  гуногуни ашъори 
Камоли Хуљандї ихтисос доранд. Мо тасмим гирифтем, ки аз 
такрори осори пурарзиши мазкур канора рафта, андешањои 
хешро бобати унсурњои забони мардумиву истифодаи 
зарбулмасалу маќол ва таркибњои устувори забонї дар осори 
Камоли Хуљандї баён созем ва мењвари асосии маќолаи  њозир 
низ њамин заминаро фарогир аст. 
     Муњаќќиќон Мирнеъматуллоњи Мусавї ва Марям Мардї дар 
маќолаашон “Наќши Камоли Хуљандї дар пайдоиши сабки 
њиндї” махсусияти мазкурро дар шеър яке аз вижагињои шеваи 
љадид шуморида, меоранд: “Адабиёти  омиёна  ё  ба иборати 
бењтар фарњанги мардум дар шеъри давраи Темурї ва ба 
дунболи он дар сабки њиндї басомади болое дорад ва дар шеъри 
Камоли Хуљандї ба фаровонї ёфт мешавад: 
             Гуфтамаш: Як шаб маљолам дењ чу шамъ, он лаб газид, 
             Гуфт: Ту гармї ба худ, ин ангубин дорад зиён. 
Иборати «ту гармї» омиёна аст ва низ дар байти зер ифодаи 
«муфт бурдан» њамин њолатро дорад: 
                               Байдаќи холи ту наронда њанўз 
                               Турраи каљбоз ду рух бурд муфт.”  [3,с.184] 
    Муаллифони маќолаи мазкур ба ин натиља расидаанд, ки 
нишонањои сабки њиндї, аз љумла истеъмоли бавафрати 
унсурњое, ки хоси забони халќианд, дар ашъори Камол баръало 
зуњур ёфтааст.  
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Устоди равоншод Абдулманнони Насриддин дар китоби худ 
“Сењри мубин” ба чунин хулоса омадаанд, ки аслан ягон сабкро 
хоњ хуросонї бошад, хоњ ироќию њиндї аз ин аср то фалон аср 
гуфтан нољоиз аст, зеро нишонањои се сабкро дар ашъори 
Камол дидан мумкин аст: “Ду фазилати умдаи ашъори мансуб 
ба сабки њиндї – истиќлоли байт дар ѓазал ва фарогирии амсолу 
њикам, ки онро санъати мисолия ё ирсоли масал гўянд, дар 
ашъори ин ду шоири номвар хеле барљаста зуњур 
кардааст...Иќболи шоирї ва саодати инсонии Камолу Њофиз ва 
зумраи њамгинони эшон дар он буд, эљодиёташон дар марњилаи 
пайванди сабку услубњои маъруфи шеъри форсї густариш ёфт. 
Онњо аз маѓзи сабки хуросонї нашъат гирифтанд, ављи сабки 
ироќиро таъмин ва заминањои сабки њиндиро бунёд 
карданд.”[4,с.120] 
Пригарина дар китоби худ “Индийский стиль и его место в 
персидской литературе” меорад, ки яке аз хусусиятњо ва 
тафовути сабки шуаро дар њавзањои гуногуни адабї аз 
истифодаи вожаву унсурњои забони мардуми ин ё он минтаќа 
аст...5 

Маќсади аслии маќола рўшанї андохтан ба масъалаи мазкур 
набуда, мо фаротар аз он ба вожаву таркибњои хоси мардумї ва 
истифодаи зарбулмасалу маќол, таркибњои устувори забон 
таваљљўњ намудем. Ифодањои хоси мардуми Мовароуннањр, 
бахусус хуљандиён дар ашъори Камоли Хуљандї бо услуби хоси 
суханвар оварда шудаанд. Масалан: 
                          Борњо меомадї чун мањ зи бом, 
                           Кўрии њосид! Шабе аз дар биё! [1,с.90] 
Кўрии њосид-аз ифодањои маъмули мардуми минтаќаи Фароруд 
аст, ки “кўр кардани касе” (дар мисоли мо “њосид”) истифодаи 
зиёд дорад. Прототипњои “кўрии душман”, “кўрии њасуд” ва ѓ. 
имрўз њам аз доираи истеъмол берун нест. Хусусияти истифодаи 
ифодањои шевагї дар ашъори Камол басо назаррас буда, њамин 
нуктаро устод А.Њасанов дар маќолаи худ чунин зикр 
намудаанд: «Хусусияти  намоёни  ашъори  Камоли  Хуљандї  
дар  истифодаи калимањои  гуфтугўї  ва  унсурњои  шевагї  аз  
љониби  ў  дида  мешавад. Шоир ба њайси эљодкори бузург аз 
забони халќї мавридшиносона истифода намудааст. Ў бо пеш 
гирифтани чунин иќдом доираи таркиби луѓавии забони адабии 
тољикиро вусъат бахшид. Дар ашъори ў хонанда бо чунин 
унсурњои луѓавї, амсоли њарљої (њељ коре ба талаб ошиќи 
њарљоиро), идї (идии  ошиќон  чї  хоњї  дод), як  замон (ки  хуш  
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айшест султонї, агар худ як замон бошад), лат (нек мефармої, 
аммо куштаниро лат чї суд), малўл шудан (шуд малўл аз лабу 
гуфтори мукаррар дили ман) ва дањњо калимаи дигар дучор 
меоянд.”[9,с.5] Агар ин нуктаро таќвият дињем, зикр кардан 
зарур аст, ки шоир на танњо калима, балки дањњо ибораву 
таркибњои хоси шеваро ба риштаи назм кашидааст. 

Дасти хушк, эй дилбари љонон, марав! 
Њељат ар набвад, ба чашми тар биё! [1,с.99] 

Дасти хушк- аз иборањое, ки дар байни омма зиёд истифода 
гардида, ба маънои бо дасти холї омадан, чизе наоварданро 
ифода мекунад. Ибораи “дасти хушк” дар таносуби маъно бо 
ибораи “чашми тар” хеле барљо омадааст.                                                   
                       Соќиё, шамъ ба перомани маљлис бинишон, 
                       То бидонанд, ки моро сари хоб аст имшаб [1,с.127]. 
Сари хоб – таркибе, ки бо ифодаи “сар” меояд, аз маъмултарин 
вижагии забони мардуми ин минтаќа аст, ки оѓоз, шурўъ 
намудан, саршавиро ифода намуда, “сари хоб доштан” ба 
маънии хоб омадан, майл ба хоб доштанро низ дорад. Шоир ба 
соќї хитоб мекунад, шамъро дар байни маљлис хомўш кун, ки 
мо сари хоб дорем. 
Байти дигар: 

Гуфтам, ки сўзи оташи дил кам шавад ба ашк, 
Ин сўз кам нагашт, аз он њам батар бисўхт [1,с.137]. 

Дигар: 
Камол аз ваъдаи васлат батар сўхт, 
Ки љонаш оташу ањди ту бод аст [1,с.178]. 

Вожаи “батар”- дар таркиби “батар сўхт” шакли адабиаш 
“бадтар” бошад њам, ба маънии зиёдї ва бисёр, “аз будаш 
бадтар гаштан” ишора мекунад. Ин ифода дар байни мардуми 
Хуљанд имрўз њам хеле зиёд истифода мегардад.  

Ба ман гуфтаї, сабр кун ним дам, 
Аз он рўй чандин сабурї кирост?[1,с.256] 

Ним дам – аз таркибњои хоси мардуми Мовароуннањр аст. Дар 
гуфтори мардум он дар шакли “як дам ним дам”, “як нафас ним 
нафас” ба касрат вомехўрад. Шоир низ дар байтњои болої дар 
зери ифодаи “ним дам” як лањзаи тезгузарандаро дар назар 
дорад. Гарчи лањзањо кўтањанд, аммо сабр кардан ба њаљр барои 
шоир ногузир аст ва ишораи нозук низ ба њамин як лањза равона 
гардидааст.  
   Такрор намудани ин ё он вожа, ки аз љињати сохт калимањои 
мураккабанд, аз хусусияти умдаи гўиши мардуми тољик аст, ки 
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ин падида дар шеъри Камоли Хуљандї бисёр дида мешавад. 
Масалан: 

Њама ѓамњо људо-људо бикашам, 
Љуз ѓаму ѓуссаи људоиро [1,с.120]. 

                              *               *                 * 
Биё, ба љону сари худ, ту дардмандонро 
Ба марњаме, ки тавонї замон-замон дарёб [1,с.124]. 

                              *               *                 * 
Мењнати њаљри ту соат-соат аст, 
Давлати васли ту ногањ-ногањ аст [1,с.191]. 

    Корбасти зарбулмасалу маќол дар ашъори шуаро аз устод 
Рудакї то замони мо аз падидањои маъмули шеъри тољику форс 
аст. Аммо дар пирояи ин ё он навъи шеърї ифодаи фикр бо 
воњидњои устувори забонї аз вижагињои њунарии шоирон дарак 
медињад. Дар ашъори Камоли Хуљандї низ маќолњои халќї, 
таркибњои устувори забонї барои ифодаи маънињои бикру 
пурмазмун хеле барљо омадаанд. Профессор Ќосимова М. дар 
маќолаи худ њамин хусусияти ашъори Камолро тањќиќ намуда, 
меорад, ки: “Њикматњои офаридаи Камоли Хуљандї ба њукми 
зарбулмасалу маќол даромадаанд... »[2,с.315] 
Зарбулмасал ва маќол бозтоби маъноии сухани Камолро бо 
рангубори тоза ба љилва оварда, ба каломи шоир мазмунњои 
гуногун ворид сохтаанд. Симоњое, ки дар зимни овардани 
зарбулмасалу маќол шоир меофарад, ба аслу моњияти таљрибаи 
мардум хеле наздиканд. Камол бо ифодаи онњо ба ин ё он 
њодиса ва тасвири сюжет бањо медињад ва андешањои худро 
љамъбаст менамояд. Агар ба ашъори Камол амиќтар назар  
афканем,  ба  хубї  дарк  менамоем,  ки  шоир  зарбулмасалу 
маќолњои  халќиро  ба  маънињои  аслию  маљозї  ба  кор  
мебарад, онњо њамчун зуњури аќлу хирад, фаросат ва заковати 
халќ, љамъбасти њаёти иљтимої, фалсафї, ахлоќї ва тарбиявї, 
ки ашъори шоирро ѓанї ва рангоранг кардаанд. Ба кор омадани 
маќолњои халќиро дар ашъори Камол метавон аз рўи мавќеи 
истифода ба ду гурўњ људо намуд: 
1.Бо андак таѓйирот овардани зарбулмасал ва маќол, ки дар 
шарњу тавзењи матлаби шоир ба кор омадаанд:   
Некї куну ба об андоз: 

Чашмам ар хоки дарат љўяд, фикан дар доманаш, 
Мардумон гўянд: “Некўї куну афкан дар об”[1,с.134] 

То нек нагўї, нек наояд: 
Пойбўси чун мане њайф аст, гуфтї, бар забонат, 
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Нек гуфтї, нек, пеш о, то бибўсам он дањонат [1,с.190]. 
Душманро ба шакар куш: 

Ба шакар, гуфтаанд, душман куш, 
Дўстонро лабат чаро куштаст?[1,с.197] 

Кадбону ду кас бошад, хона норўфта мемонад: 
Дил зи зулфу холи хубон тираву ошуфта аст, 
Хонаро чун ду-ст бону лољарам норуфта аст [1,с.231]. 

Поёни шаби сиёњ сафед аст: 
Гуфтї: Паси њар тирагие равшание њаст, 
Чун аст, ки њаргиз шаби моро сањаре нест!?[1,с.306] 

Бе мењнат роњат нест:  
Маро бе мењнати ў роњате нест, 
Ки то айше набошад, ишрате нест [1,с.334]. 

Инчунин, маќолњои “девор муш дорад, муш гўш, то шамол 
набошад, шохи дарахт намељунбад, каљ шину рост гў, об, ки аз 
сар гузашт, чї як ваљабу чї сад ваљаб” ва ѓ. дар коргоњи 
тахайюли шоир мавриди истихдом будаанд. 
Масалан: 

Девор гўш дораду аѓёр низ чашм, 
Мо чун кунем бо ту зи беруни дар сухан [1,с.345]. 

                              *               *                 * 
Абрўяш гуфт, фитна кори ман аст, 
Каљ нишастасту рост мегўяд [1,с.359]. 

                              *               *                 * 
Мани гирён чї кунам з-он мижаву ѓамза њазар, 
Чї яке найза, чї сад, чун бигузашт об аз сар [1,с.340]. 

2.Истифодаи муродифи зарбулмасалу маќолњо, ки аксаран чун 
њикмату панд буда, дар маѓзи байт ишорае ба он рафтааст. 

Бе ту набошад сабот њастии моро, бале, 
Зарра нагардад падид, то набувад офтоб [1,с.129]. 

Дар ин байт мисраи дуюм муродифи зарбулмасалњои “офтоб 
барояд, чароѓ фурў ояд”, “офтоб омад далели офтоб”-ро ба 
хотир меорад, зеро аз рўи маънии байт чунин фањмида мешавад, 
ки ту мисли офтобї, ки аз нури ту зарраи хурд њам дида 
мешавад. 
Дигар: 

Мо дар ту чун расем, чу рафтї ба сад шитоб? 
Кай умри рафта кас ба давидан гирифтааст?[1,с.135] 

Дар байт бошитоб гузаштани умри инсонї зикр ёфта, таркиби 
сохтаи шоир “умри рафтаро ба давидан гирифта намешавад” 
муродифи “умри дубора ба касе надињанд”, “њар камолеро 
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заволе”, “умр агар њазор сол аст, охир марг аст”-ро ифода 
кардааст. 

Обе куљост, к-оташи ишќам љигар бисўхт, 
В-ин барќи љонгудоз њама хушку тар бисўхт [1,с.137]. 

Ишќи љигарсўз, ки шоир тасвир мекунад, ба мисли оташест 
њамаро сар ба сар сўзонидааст, ки дар байт зарбулмасали “оташ 
хушку тарро баробар месўзад”, “хушку тар сўзад ба њам чун 
оташ афтад бешаро” истифода гардидааст. 

Чу бар гул мехиромї, по нигањ дор, 
Ки гулро бештар зањмат зи хор аст [1,с.233]. 

  Байтњои болої муродифи зарбулмасалњои “гул хоњї аз хор 
маяндеш” ва “гул бе хор намешавад” буда, дар баёни матлаби 
шоир бори асосии маъниро мекашад. 

Дар дили решам хаёли он ду зулфи печ-печ 
Рост мори ганљро монад, ки дар вайрона рафт[1,с.218]. 

                              *               *                 * 
Њар куљо зулфкашон рафт ба роње, гуфтанд: 
Ганљ рафтаст бар ин роњ, ки море рафтаст![1,с.230] 

 
Ба рањ, гўї, ба ганље мор рафтаст, 
Чунин дар по кашон гесў куљо рафт?[1,с.275] 

  “Њар љо ки ганљ аст, мор аст”, “ганљу мору гулу хору ѓаму 
шодї ба њаманд”- зарбулмасалњое, ки дар тавзењи матлаби шоир 
дар байтњои болої оварда шудаанд.  
  Ифодаю таркибњои устувори забонї, ки ба маънии яклухти 
маљозї истифода мегарданд, дар зарфи њазорсолањо мавриди 
корбурди мардум будаанд, дар ашъори шоир хеле фаровон, ба 
маънињои маљоз, киноя намудан истифода гардида, ба мисли 
“љон ба лаб расидан-киноя аз љон супоридан, љон додан, дар 
муњаббат фано шуданро дар байти поён ифода мекунад: 

Ба лаб расид маро аз  ѓами ту љону ту њељ 
Зи роњи лутф напурсї, њоли ту чун аст? [1,с.336] 

Дар байти дигар таркиби “њозиру нозир”, ки имрўз низ дар 
забони мардум мустаъмал аст, хеле бомаврид омадааст: 

Њаст дилдор ба мо њозиру нозир њама љо, 
Лекин аз тафриќа як  љо дили мо њозир нест [1,с.356]. 

Таркиби “савдо напухтан” ба маънии амалеро бењадаф иљро 
кардан, кори бењуда: 

Он дил сиёњ бод, ки савдои ў напухт, 
В-он сар бурида бод, ки дар пои ў нарафт[1,с.361]. 
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“Чашм чор будан”, ки интизории тўлониро ифода мекунад, дар 
байти дигар дар ифодаи матлаби шоир хеле барљо ба  ќалам 
омадааст: 

Рўзи васли туам аз бањри нисори ду ќадам, 
Кош сар низ ду мебуд, чу чашмам чор аст[1,с.363]. 

“Дар сар савдои хом доштан”-амали беандеша, фикри ботил, 
фикри нодуруст, ки имрўз низ дар гуфтори мардум хеле бисёр 
истифода мегардад: 

Дил хоњадам, ки гирад сими бараш дар оѓўш, 
Бечора дар сари худ савдои хом дорад [1,с.384]. 

“Ба як чашм задан”-лањзањои тезгузаранда, тез иљро шудани 
амале, ѓайричашмдошт, ки аз ифодањои маъмулист, дар байти 
дигар чунин омадааст: 

Он дил, ки набурданд, Камол, аз ту ба сад сол, 
Афсўс, ки он  ѓамза ба як чашм задан бурд [1,с.386]. 

“Сар ба осмон расидан”- хурсандии беандоза, ифтихор 
доштанро ифода намуда, дар байти сонї шоир васфи њусну 
зебогии ёрро бо таркиби мазкур бомуболиѓа меорад: 

Чунин ки нисбати рўи ту мекунанд ба моњ, 
Чї гуна аз ту сари ў ба осмон нарасад? [1,с.401] 

“Дањон боз мондан”- њайрон шудан, дар тааљљуб будан: 
Он лаби лаъл, к-аз ў монд дањони њама боз, 
Бозпурсед, Худоро, ки ба дандони кї буд?[1,с.403] 

Дасти кўтоњ- нодорї, фаќиру бечора будан: 
Доруи љонњо нињод он абрувон бар тоќњо, 
Дасти кўтоњи мани мањрум он љо кай расад?[1,с.413] 

      Дар ашъори Камол ифодаю таркиби устувор ба мисли “дил 
сўхтан”-киноя аз ошиќи беќарор, диле, ки дар оташи иштиёќи 
ишќ аст, девори умр- маљозан ба умри рафта, ќомати хамида, 
дил аз даст рафтан- ошиќ шудан, дилбастагї пайдо кардан, дили 
бечора- дили савдозадаи ишќ, ангушти надомат газидан-
пушаймон шудан, таассуф намудан, ангуштнамо будан- киноя аз 
шуњрат доштан миёни мардум, лаб газидан-киноя аз њасрат ва 
афсўс хўрдан,  даст шустан-киноя аз сарфи назар кардан ва ѓ., ки 
дар гуфтор имрўз њам фаровон истифода мегарданд, бакасрат 
дида мешавад. 
        Хулоса, як назари иљмолї ба ашъори Камоли Хуљандї 
моро ба чунин натиља овард, ки  фасоњату  назокати  сухани 
шоир,  пуробурангї,  пуртаъсирии ашъораш дар баробари 
матонати забони адабиро риоя кардан аз чашмаи 
хушкнашавандаи эљодиёти лафзии халќ, тарзи гўиши мардум, 
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зарбулмасалу маќол, таркибњои устувори забонї низ бањра 
дорад, зеро таљрибаи бисёрсола, хулосањои андешаю афкори 
халќ, ки њамчун андарзу њикмат баён гардидаанд, дар ашъори 
Камол барои исботи андешањои ў корбаст  шудаанд.  Вожањои 
мардумї, зарбулмасалу  маќол ва таркибњои устувори забонї  
ба  ќолаби  шеъри  Камол ворид шуда, онро боз њам мўъљазтар 
намуда, ба навиштањои ў њусну таровати тоза бахшидаанд ва 
онњоро ба тафаккуру андешаи омиёнаи халќ наздиктар 
кардаанд.  
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САЛОМИЁН Муҳаммаддовуд,  

доктори илмҳои филология 
(Вазорати маориф ва илми ҶТ.  

Донишгоњи миллии Тољикистон) 
 

БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОИИ 

ЗАБОНИ ҒАЗАЛИЁТИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 

Камоли Хуҷандӣ бо эҷоди ашъори дилошӯбу рангин, 
гӯшнавозу дилнишин ва бо идомаи анъанаву суннатҳои 
ғазалсароёни пешин дар саргаҳи забону адабиёт ва фарҳанги 

миллати тоҷик дар асри XIV қарор дошта, рушду инкишофи 
забони адабии тоҷикӣ дар ин марҳилаи таърихӣ бо ному осори ӯ 
иртиботи ногусастанӣ дорад. 

Аксари муҳаққиқон бар он назаранд, ки ѓазал тавассути 
шоирони барљастае чун Анварї, Хоќонии Шарвонї, Саъдии 
Шерозї, Љалолиддини Балхї, Њофизи Шерозї, Фахриддини 
Ироќї, Хољуи Кирмонї, Камоли Хуљандї, Убайди Зоконӣ ва 
дигарон хусусиятњои жанрию забонии хосе касб менамояд. 
Тавассути эљоди адибони барљаста дар асрњои XII-XIV дар 
баробари ташаккулёбии сохтор жанри ѓазал вижагињои хоси 
забониро низ касб менамояд ва љанбањои луѓавї, сарфию нањвї 
ва услубии он дар асрњои минбаъда рушду инкишоф ва тањкиму 
такмил меёбанд. Дар асри XIV ин жанр ба авҷи аълои 

инкишофи худ мерасад ва тамоми вижагиҳояш ҳам аз нигоҳи 
шаклу мазмун ва ҳам аз дидгоҳи сохторию забонӣ дар ғазалиёти 
шоирони ин аср пурра инъикос меёбад.  

Дар баробари ин тибқи таснифоти даврабандии таърихии 
забони адабии тоҷик, ки аз ҷониби профессор М.Н. Қосимова 
пешниҳод гардидааст, дар асри XIV марҳилаи аввали инкишофи 

забони адабӣ, ки барои тамоми порсигӯён муштарак буд, ба 
анҷом мерасад. Пас аз ин забони порсӣ дар минтақаи густардае 
рушд ва инкишофи худро идома медиҳад ва ботадриҷ барои 
бунёди сабк ва услуби мовароуннаҳрӣ заминаҳои иҷтимоию 

фарҳангиро фароҳам меорад.  
Раванди таърихии рушду инкишофи забон ва адабиёти 

тоҷик дар њар як зина ва марњила абармаржонеро ба майдони 
эљод вори кардааст, ки онњо бо таълифи осори худ зиннатафзои 
даврони хеш ба шумор мераванд. 

Дар ин росто, агар бо дидаи тањќиќ назар кунем, 
дармеёбем, ки пас аз устод Рӯдакӣ Хоҷа Камол дувумин шоири 
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забардастест, ки аз Мовароуннаҳр хестааст ва бо эҷоди ашъори 

хеш мақому манзалати забони тоҷикиро дар ҷуғрофиёи 
паҳноваре интишор додааст. 

Осори ин адиби тавоно аз љониби муњаќќиќони зиёде 
мавриди тањќиќ ва пажўњишу баррасї ќарор гирифтааст. Дар 
замони тантанаи Истиќлолияти давлатї муаррифии шахсиятњои 
бузурги таърихию фарњангии миллати тољик ањамияти вижае 
касб кардааст, як зумра пажўњишгарон чун А. Абдуќодиров, А. 
Давронов, А. Њасанзода, Б. Маќсудов, Т. Шокиров, М. 
Мирмухамедова, М. Сабирова, М. Назаров, А. Шоањмад ва 
дигарон бо таълифи асару маќола ва рисолаю фарњангњо дар 
муаррифии шахсият ва њунари шоирии Камоли Хуљандї 
хизмати шоёнеро ба анљом расонидаанд.  

Ғазал ба ҳайси жанри ғиноӣ вижагиҳои хоси забониро 
доро аст. Пеш аз ҳама, он дар қолаби маҳдуде барои ифодаи 
маънои фарохе мусоидат менамояд. Ба андешаи профессори 
шодравон Х. Шарифов: «Њаљми ѓазал маъмулан аз панљ то њафт 
байт аст, лекин миќдори миёнаи ѓазал то дувоздањ байт мерасад. 
Дар баробари тасвирњои ноб, истифодаи санооти бадеї ва 
махсусан ба маънои маљозї овардани калимањо дар ѓазал боиси 
зебоии њусни сухан ва дилангезии забони он мегардад. Њусни 
сухан дар ѓазал бо лутфу назокат, нармии гуфтор, истифодаи 
калимаю таркиботи нафису боназокат бештар падид меояд» 
[Шарифов 2002, с.199]. Дар ҳақиқат, ки ин вижагӣ хоси забони 
ғазал аст. 

Вижагии дигаре, ки дар ѓазал ба назар мерасад, ин то 
андозае мушоњида гардидани мустаќилияти абёти он аст. Яъне 
њар байт маънои алоњидаеро ба таври зоњирї ифода менамояд. 
Дар ѓазал дар абёти алоњида ба њодисаю воќеањо ишора 
гардида, наќли ботафсил ё тасвири муфассали онњо то андозае 
сарфи назар карда мешавад.  

Ѓазал бо хусусиятњои худ аз шоир таќозо менамояд, ки аз 
вожањое истифода кунад, ки дар онњо муассирии сухан бештар 
ба назар бирасад. Њамин тариќ, дар ќолаби хурд, яъне дар як 
байт баён кардани маънои васеъ яке аз љанбањои муњими ѓазал 
гардида, бадеияти калом дар он бештар зоњир мегардад.  

Яке аз вижагиҳои дигаре, ки мансуби забони ғазал аст, он 

аст, ки вожањои таркиби луѓавии онро асосан калимаҳои аслии 
забони тољикї ва калимањои адабии китобии тољикї ташкил 
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медињанд. Ин вижагиро дар ғазали зерини Камоли Хуҷандӣ 
метавони дарёфт: 

Моро гуле аз рўйи ту чидан нагузоранд, 
Чидан чи хаёлест, ки дидан нагузоранд. 
Сад шарбати ширин зи лабат хастадилонро 
Наздики лаб оранду чашидан нагузоранд. 
Гуфтам, шунавад муждаи дашноми ту гўшам, 
Он низ шунидам, ки шунидан нагузоранд. 
Зулфи ту чи имкони кашидан, ки раќибон 
Сар дар ќадамат низ кашидан нагузоранд. 
Бахшой бар он мурѓ, ки хуш гањи бисмил 
Бар хок бирезанду тапидан нагузоранд. 
Дил шуд зи ту сад пораву фарёд, ки ин ќавм 
Наъра задану љома даридан нагузоранд. 
Магрез, Камол, аз сари зулфаш, ки дар ин дом 
Мурѓе, ки дарафтод, паридан нагузоранд.                  
[Камол, 180] 

Дар абёти ин ғазал ѓайр аз вожаи хаёл, шарбат, зулф, 

раќиб, ќадам, бисмил, ќавм, наъра ва Камол њама вожањои аслии 
тољикианд. Яъне аз 84 калимае, ки дар таркиби луѓавии ин ѓазал 
истеъмол гардидааст, 75 калима тољикї буда, 9 калима 
иќтибосии арабї аст, ки мутаносибан 89,2%-ро калимањои аслии 
тољикї ташкил медињанд.  

Яке аз ҳунарҳои вижаи Камоли Хуҷандӣ дар он зоҳир 
мегардад, ки ў аз ҳарфҳои арабӣ барои баёни муассир ва маънои 

ҷолиб фоида ҷустааст. Тавре ки маълум аст, ҳарфҳо 
ифодакунандаи рамзи овозњои нутќанд ва маънои луғавӣ 
надоранд, вале баъзан Камоли Хуљандї аз онњо барои ифодаи 
маънои љолибе истифода кардааст. 

Сохтани калимањои маънодор аз њарфњои арабї зимни 
муќоисаю монандкунии онњо бо ашёи дигар, масалан, Камоли 
Хуљандї зулфро бо дол [د], ќадро бо алиф [ا] ва лабро ба њарфи [م] 

ташбењ дода, таъкид кардааст, ки агар њарсеи ин њарф ба њам 

оянд, аз онњо вожаи «дом» [دام] њосил мешавад.  
«Дол»-и зулфу «алиф»-и ќомату «мим»-и дањанаш 
Њар се «дом»-анду бад-он сайди љањоне чу манаш. 
[Камол, 243] 
Дар ин байт Камоли Хуљандї вожаи «дом»-ро бо вожаи 

«сайд» дар таносуб овардааст. Яъне ба андешаи Камол њам 
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зулф, њам ќад ва њам дањони мањбуба, ки шабењи њуруфи долу 
алифу миманд, доманд ва ман сайди ин се мафњумам. 

Њамчунин шоир бар он кўшидааст, ки бо пайваст 
намудани якчанд њарфи алоњида калимаеро баён намояд, ки он 
дар њамон байт вожаи калидї мањсуб шуда, бори асосии маъноӣ 
бар дӯши ҳамон калима аст. Дар байтҳои зерин Камоли 
Хуљандї калимаи «дам» [دم]-и забони арабиро, ки дар забони 
тољикї «хун» тарљума мешавад, аз пайваст шудани њарфњои 
долу «мим», калимаи «дод» (داد) аз долу алифу дол ва калимаи 

«маҳ» аз миму њо донистааст: Масалан: 
дам (دم): 

З-он сари зулфу дањон дил хун шудаст, 
Хун шавад, чун «дол» пайвандад ба «мим». 

[Камол, 312] 
дод (داد):  
Гар намеої бо ду «дол»-и зулфу ќадди чун «алиф», 
Њар куљо дар ишќ мазлумест, ёбад аз ту «дод». 

[Камол, 122] 
Мисоли дигар дар њамин маврид: 
Гуфтам, он «мим»-у «њо»-ст, рўй битофт, 
 Бингаредаш, ки чун сухандон аст. 

[Камол, 67] 
Ё Камоли Хуљандї мавридњои истифодаи аломати 

сокинро ба инобат гирифта, таъкид кардааст, ки агар дар 
калимае, ки аломати сокин омадааст (агар охири калима бо ду 
њамсадо ба охир расида бошад), њарфи алиф ё дилхоњ садоноке, 
ки ояд, сокин аз байн меравад. Албатта, ин ќоидаи маъмулию 
меъёрии хатти арабии тољикї ба шумор меравад. Бо 
баинобтгирии ин ќоида шоир зикр мекунад, ки агар ба калимаи 
«дил» њарфи «алиф», ки ба ќадди мањбуба ташбењ дода шудааст, 
илова шавад, сокин аз байн рафта, калимаи «дило» [دال] њосил 
мешавад.  

Чу њамнишини ќадат шуд, дил аз изтирб монд, 
Зи дил «сукун» равад, ар бо «алиф» њамнишин шавад.  
[Камол, 331] 

Тавре ки маълум аст, њарфњои арабї дар баробари ифодаи 
графикии овозњо дар осори шоирони адабиёти классикии форсу 
тољик барои ифодаи раќамњо низ омадаанд, ки онро њисоби 
абљад меноманд. Бо истифода аз ифодаи истилоњии ин њисоб 
баъзан шоирон маъноњои љолиберо низ баён кардаанд, ки 
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калимањо ѓайр аз вазифаашон дар њисоби абљад боз маънои 
дигареро низ ифода кардаанд. Камоли Хуҷандӣ аз рақамҳои 
арабӣ ва ҳисоби абҷад низ хеле хуб истифода кардааст. 
Масалан: 

а) њисоби абљад: 
Фузун зи моњи нав аст абрўяш ба сад хубї, 
Ки сад бувад, чу бигзинад дар њисоб ду «нун».  
 [Камол, 331] 

Яъне дар њисоби абљад њарфи «нун» ба шумораи панљоњ 
баробар аст ва аз ду «нун» шумораи сад њосил мегардад, ки 
шоир онро дар аввали масраи дуюм зикр кардааст. 

б) ба раќамњо монанд кардани узвњои бадани мањбуба. 
Гар бубинї дањани тангу ќади ёр, Камол,  
Бўса дањ хоњ, бигў, сифру алиф дањ бошад.    
[Камол, 152] 

Дар байти боло њарфи «алиф», ки дар њисоби абљад ба як 
баробар аст ба ќади мањбуба ва сифр ба дањони ў нисбат дода 
шудааст ва агар дар хатти арабї сифр бо алиф пайи њам ояд, 
раќами дањ (10, ۱°)-ро ташкил медињанд, ки дар ин байт ба 

маънои дањ бўса талаб кардан омадааст. 
Муњокимаю тањлили ин гурўњ мисолњо далел бар онанд, 

ки бештар њарфњои «алиф», «бе», «дол», «син», «шин», «љим», 
«коф», «лом», «мим» «њо»-и њаваз вобаста ба шакли зоњирию 
сувариашон дар забони шоирони ѓазалсаро доираи истифодаи 
васеъ дошта, дар истифодаю ба маъноњои гуногун овардани ин 
њуруф шоирони варзида Камоли Хуљандї шоири чирадаст ба 
шумор меравад.  

Ду чашму ду абрў, ду зулфат гувост: 
Ки наќши ту дар нарди хубї шаш аст. 
[Камол, 323] 

Муҳимтарин вижагии забони ғазал он аст, ки дар бунёди 
бадеият ва муассирии он ифода ёфтани маҷоз нақши муҳим 
мебозад. Доир ба ин мафҳум мо дар асару мақолоти худ назари 

муҳаққиқони зиёдеро мавриди таҳлилу баҳрабардорӣ қарор 
дода, доир ба ифодаи он дар забони шеър баъзе нуктаҳоро 
таъкид кардаем [ниг. ба Саломов, 2017]. 

Аз таҳлилу пажӯҳиши ин мавзӯъ маълум гардид, ки маҷоз 
дар забон барои бунёди калимаҳои сермаъно ва воҳидҳои 
фразеологӣ нақши муҳим дорад. Дар баробари ин зарурати 
эстетикї ва њунарї боиси он мегардад, ки калимањо барои 
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ифодаи љаззобу дилкаш ба маънои ѓайриаслї оянд ва суханро 
муассир намоянд.  

Маљоз бар рўйи мењвари њамнишинї ва ба далели 
афзоиши маъної падид меояд – таъкид мешавад дар китоби 
«Даромаде бар маънишиносї» [Курўши Сафавї 1378, с. 263]. 

Дар забони шеър корбаст шудани маљоз, пеш аз њама, ба 
услуби шоир, љањонбинї, тарзи баён барин унсурњои муњими 
эљодї вобастагї дорад. Яъне овардан ва ё баёни маљоз ба 
услуби баёни адиб робитаи наздик дорад. Муњаммад Шафеии 
Кадканї доир ба мафњуми маљоз дар забони шеър таваљљуњ 
карда, чунин гуфтааст: «Маљоз яке аз бунёдњои аслии шеър аст 
ва ин маљозњо дар тўли таърихи як забон андак-андак бар асари 
касрати истеъмол мубтазил шуда ва дохили њавзаи ќомусии 
забон мешаванд, бинобар ин марзи њаќиќат ва маљоз дар забон 
як марзи ќарордодї аст» [Муњаммад Шафеии Кадканї 1368, с. 
14]. 

Пас бармеояд, ки дар шеър маљоз мавќеи муњим дошта, 
воситаи муњими муайян кардани услуби шоир аст. Агар аз як 
тараф, дар услуб дараљаи истифода шудани санъатњои бадеї 
баррасї шавад, аз љониби дигар, муассирии сухани ў ва тарзи 
ифодаи суханвар бо истифода аз маљозу васоити забонї аст. 

Масалан, Камоли Хуљандї низ зимни тасвири «абру» аз 
масдари «кашидан» (феъли «кашад») истифода карда, онро 
маљозан «ду камон» номидааст, ки кашидани наќши он барои 
наќќош хеле душвор аст. 

Душвор кашад наќши ду абрўи ту наќќош, 
Осон натавонанд кашидан ду камонро.  
[Камол, 20] 
Бо хаёли он ки дўзад дида дар рўяш Камол, 
Як ба як дўшина сўзанњои мижгон об дод. 
[Камол, 125] 

Дар ин байт Камоли Хуљандї асоси замони њозираи феъли 
«дўхтан»-ро истифода намудааст ва тавассути он ифодаи 
маљозии «дида дар рўйи касе дўхтан»-ро истифода карда, 
њамзамон феъли таркибии «об додан»-ро барои таќвияти 
ифодаи маљозии «сўзанњои мижгон» овардааст, ки дар ин 
маврид он маљози аќлї ба шумор меравад. 

Муносибати байнињамдигарии маъноии калимањо, 
њамнишинињои вожањо дар занљираи овозї, мавќеи онњо дар 
сохторњои гуногуни нањвї ва ифодаи услубию фардии калимањо 
дар нутќ ва матни асари бадеї муњимтарин заминањои 
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созмондињии ифодањои маљозиро ташкил медињанд. Бояд зикр 
кард, ки тавассути маљоз ду љанбаи инкишофи маъноии 
калимањо зоњир меёбад:  

1) Мафњумњои бељон чун мафњумњои љондор зоњир 
меёбанд. Дар раванди маљозишавии вожањо як гурўњ калимањо 
чун мафњумњои зинда љилва менамоянд, яъне онњо хусусиятњои 
ашёи љондорро дар худ касб менамоянд. Масалан, дар байти 
зерин 

Солњо дил дар њавоят бар сари њар кў давид, 
Аз сабо нашнид бўе аз туву ранге надид.  
[Камол, 206] 

Шоир ба маъшуќ мурољиат кардааст, ки солњост, ки дили 
ман дар њаваси рўйи ту ба њар кўе медавад, вале аз сабо бўе 
нашнид ва аз ту ранге надид. Яъне дар ин байт вожаи «дил» ба 
маънои маљозї омада, мафњуми љондор (ошиќ)-ро ифода 
кардааст ва амалњоеро чун давидан ба сари њар кўй, бўе шунидан 
ва ранге дидан иљро кардааст, ки онњо хоси мафњуми љондоранд. 

Мањи номењрубони ман вафодорї намедонад, 
Ба ањли дил ба љуз зулму ситамгорї намедонад.       
[Камол, 166] 

2) Дар раванди маљозишавї баръакс баъзе вожањои 
љондор хусусиятњои вожањои бељонро касб менамоянд. 
Масалан, дар байти зер вожаи «сарв» ба маънои маљозї омада, 
хусусияту сифати вожаи «ӯ (маъшуқ)»-ро ифода кардааст: 

Сарви сиҳӣ дар бӯстон чандон ки боло мекашад, 
Пеши қаду болои ӯ аз саркашӣ по мекашад. 
[Камол, 159] 

Дар бунёди ифодањои маљозї наќши вожањои ифодагари 
аъзои бадан назаррас аст, зеро ин вожањо дар забон хеле 
серистеъмоланд. Аз ин рў, онњо дар ифодаи њиссию эмотсионалї 
истеъмоли муътадил доранд. Хоҷа Камол низ бо истифода аз ин 
вижагии вожаҳои ифодагари узвҳои бадан ифодаҳои маҷозии 

зиёдеро мавриди корбасти забони шеъри худ қарор бидиҳад. 
Масалан, вожаҳои чашм, дида, дил, рӯй, рух, абру, мижа бо 

муродифњои худ дар абёти зерини шоир дар бунёди ифодањои 
маљозӣ наќши муњиме гузоштааст: 

Моњ аст, агараш майле бошад ба баландињо, 
Бар боми ду чашми мо гиреду бароредаш. 
[Камол, 240] 
Номи мањ бурдам шабе, номи туам омад ба ёд, 
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Дар дили шаб њалќаи мўи туам омад ба ёд. 
[Камол, 125]  
Мекашидї зи љигар тир ту як рўз, Камол, 
Ёфт дар оташи дил тофта пайконе чанд. 
[Камол, 169] 
Туркон чи сон ба теѓ бигиранд мулкро, 
Чашмат ба ѓамза мулки дили мо чунин гирифт. 
[Камол, 106] 
Ашк аз Димишќи дида зи савдои Мисри дил 
Монанди сели Даљлаи Баѓдод меравад. 
[Камол, 192] 
Дили гармам зи ту бар оташи ѓам сўхта бод, 
Оташи рўйи ту бар љони ман афрўхта бод. 
[Камол, 124] 
Андалеб аст Камол, омада дар боѓи маонї, 
Ки бисозад ѓазалу бар гули рўйи ту сарояд. 
[Камол, 203] 
Эй хатти мушкбори ту, печида гирди моњ, 
Бар рўйи рўз нуќтаи холат шаби сиёњ. 
[Камол, 349] 
З-офтоби рухат инњо, ки намудаанд тулўъ, 
Гоњ мустаѓриќи нуранду гање дар норанд. 
[Камол, 170] 
Љоно ба теѓи абрў ќасди дилам чї дорї? 
Аз хуни ман чї хезад, лекин вубол бошад. 
[Камол, 151] 
Чунон пур кардам аз хуни љигар домони мижгонро, 
Ки љуз хоки кафи пояш ба чашми тар намеѓунљад. 
[Камол, 128] 
Дар кўи ту хуни мижа хелест, ки селест, 
Дар ќатра аз ў ќобили селест, ки хелест. 
[Камол, 88] 

Дар ашъори шоирони ғазалсаро вожаи май бо 
муродифҳои худ мавриди истифодаи васеъ дошта, бо ифода ва 

тобишҳои маъноии худ чун вожаи фаъол пазируфта шудааст. 
Шоирон барои ифодаи маънои май, шароб вожањоеро 

истифода кардаанд, ки байни онњо алоќамандии семантикї аз 
ягон љињат вуљуд дорад. Агар дар як маврид моеъ будани он чун 
вожаи об ба инобат гирифта шуда бошад, дар мавриди дигар 
хусусиятњои ранг, тамъ, таъсир, нозукї барин аломатњои он ба 
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инобат гирифта шудааст. Бояд зикр кард, ки ин мафњумро 
шоирони ѓазалсаро дар бештари маврид бо вожањои ифодагари 
мафњуми зан чун «духтар», «хотун», «модар» ба таври маљозї 
овардаанд. Камоли Хуҷандӣ ифодаи маҷозии хеле маъмули 
«духтари раз»-ро барои ифодаи маънои шароб мавриди 
истифода қарор додааст. 

Масалан: 
Муљаррадони харобот бин, ки аз сари завќ 
Ба васли духтари раз тоза кардаанд никоњ. 
[Камол, 117] 

Дар баробари ифодаҳои маҷозӣ маҷоз муҳимтарин унсури 

ташаккулдиҳандаи воњидњои фразеологї низ аст. Аксари 
муњаќќиќон бар он андешаанд, ки дар сохтори воњидњои 
фразеологии идиоматикї хусусияти устувории љузъњо ва ба 
маънои маљозї омадани вожањои таркиби воњиди фразеологї 
бештар ба назар мерасад. «Идиомањо маркази низоми 
фразеологизмњоро ташкил медињанд. Воќеан, дар намуди умумї 
онњоро метавон чунин таъриф дод: Идиомањо ин бунёди 
забарвожањоеанд, ки дараљаи баланди вижагии идиоматикї ва 
устуворї доранд – таъкид шудааст дар китоби «Основы 
фразеологии» [Баранов, Добровольский  2013,с. 69]. 

Муњаќќиќи системаи воњидњои фразеологии забони 
тољикї Њ. Маљидов аломати маљозият ва муассириро дар 
воњидњои фразеологии идиоматикї ба аломати иловагї шомил 
дониста, чунин мефармояд: «Ба гурўњњои муайяни ВФ дар 
баробари аломатњои асосии зикршуда (чун яклухтии маъно, 
устуворї, таљдидшаванда) як ќатор аломатњои дигар зам 
мегардад. Ба чунин аломатњо маљозият ва нобаробарии умумии 
маънои ВФ бо љузъњои таркибии он, вижагињои хоси миллї, 
муассирї, образнокї, барљастагии маъно ва айнан тарљума 
нагардидан ба забонњои дигар мансуб мебошанд. Аксаран ин 
вижагињоро ва ё баъзе аз онњоро аломатњои идиоматикї ва ВФ 
чунин хусусиятдоштаро ВФ идиоматикї меноманд» [Маджидов 
2006, с. 52].    

Доир ба хусусияти маљозї доштани ин навъи 
фразеологизмњо В. Н. Телия чунин назар дорад: «Маънои 
маљозии ташаккулдињандаи фразеологизмњо, яъне идиомањо дар 
асоси яке аз анвои истиораи ѓайримантиќї (алогизм) ва ё 
ифодаи дар њамон фарњанг маъмул бунёд меёбад…» 
[Лингвистический энциклопедический словарь 2002, с. 559]. 
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Аз ибрози назари муҳаққиқони фавқ бармеояд, ки 
муњимтарин вижагии воњидњои фразеологї ин љанбаи маљозї 
доштани онњо ба шумор меравад. Азбаски забони осори манзум 
бештар љанбаи бадеию маљозї дорад, наќши воњидњои 
фразеологї низ дар тањкими ифодаи муассири маъно хеле муњим 
ба назар мерасад. Дар ин замина шоирон низ бештар ба он љањд 
менамоянд, ки зимни эљод аз ин воњиди забонї ба таври васеъ 
истифода намоянд ва офаридањои хешро бо воњидњои 
фразеологии маљозї оро бидињанд, то хонандаро тавассути 
чунин ифодањо ба фикр кардан рањнамун созанд ва шеъри худро 
мавриди таваљљуњ ва андеша ќарор бидињанд. 

Дар њаќиќат, ин гурўњи воњидњои фразеологии забони 
тољикї бо хусусиятњои зикршудаашон аз гурўњњои дигари ин 
воњиди луѓавї фарќ мекунанд ва доираи истеъмоли онњо низ 
нисбатан васеъ буда, барои таъсирбахшии нутќи гўянда ва ё дар 
тасвири манзараю лањзањои муњими осори бадеї наќши муњим 
дошта, барои муайян кардани њунари адибон яке аз унсурњои 
муњим ба шумор мераванд. Бо вуљуди он ки дар ташаккули 
идиомањо маљоз ва муассирї наќши дуюмдараља дорад ва ё ин 
унсурњо аломати иловагї шуморида мешаванд, дар ифодаи 
маъно ва таъсирбахшї наќши онњо бештар ба назар мерасад, 
зеро дар онњо љанбаи њиссию эмонатсионалї бештар инъикос 
ёфтааст. Мањз чунин хусусияти воњидњои фразеологї боиси он 
гардидааст, ки шоирон њангоми эљоди ашъори хеш аз онњо ба 
таври васеъ истифода бурда, забони офаридањои худро љаззоб 
бигардонанд. Иборањои фразеологии идиоматикї дар забони 
назм дорои тобишњои маъноию услубї гардида, дар ифодаи 
маънои муассир наќши муњиме мебозанд 

Бояд тазаккур дод, ки яке аз хусусиятњои муњими 
воњидњои фразеологї ин љанбаи маљозї доштани онњо ба шумор 
меравад. Азбаски забони осори манзум бештар љанбаи бадеию 
маљозї дорад, наќши воњидњои фразеологї низ дар тањкими 
ифодаи муассири маъно хеле муњим ба назар мерасад. Дар ин 
замина шоирон низ бештар ба он љањд менамоянд, ки зимни 
эљод аз ин воњиди забонї ба таври васеъ истифода намоянд ва 
офаридањои хешро бо воњидњои фразеологии маљозї оро 
бидињанд, то хонандаро тавассути чунин ифодањо ба фикр 
кардан рањнамун созанд ва шеъри худро мавриди таваљљуњ ва 
андеша ќарор бидињанд. 
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Дар ғазалиёти шоир воҳидҳои фразеологӣ хеле зиёд 

истифода гардида, далели огаҳии комили шоир аз забони 
гуфтугӯии мардум аст. 

  Камоли Хуљандї низ ибораи фразеологии дасти хушкро 
истифода карда, гиря карданро бо ибораи фразеологии бо 
чашми тар омадан ифода кардааст. 

Дасти хушк, эй дилбари љонон, марав, 
Њељат ар набвад, ба чашми тар биё. 

[Камол, 29] 
Масалан, дар байтњои зерин шоир воњидњои 

фразеологиеро истифода кардааст, ки дар ташаккули онњо 
калимањои ифодагари узви бадан – миён, дил, ҷон, равон, чашм, 
мӯ, мавќеи хоса дошта, љанбаи муассирию маънирасии воњидњои 
фразеологї тавассути онњо бараъло инъикос ёфтааст ва дар 
баёну ифодаи онњо наќши суханварон низ хеле љолиб ба назар 
мерасад.  

Дарбанд миёнро аз дилу љон бандагишро, 
Бе ќурби шараф ќурбати султон натавон ёфт. 
[Камол, 102] 
Ман ба шатранљи ѓамат љону љањон хоњам бохт, 
Он ду рух дидаам ин бор равон хоњам бохт. 
[Камол, 36] 
Оби чашмам кам нашуд чандон ки мижгон 
баргирифт, 
Кас ба парвезан чї гуна оби Љайњун кам кунад. 
[Камол, 172] 
Ќиссаи дардам фурў мерехт њар дам мў ба мў, 
Гар пас аз ман дўстон хоки маро мебехтанд. 
[Камол, 169] 

Дар забони осори классикї ва забони муосири тољикї 
воњиди фразеологии дуд аз бинї//димоѓ//димор баромадан хеле 
маъмул буда, ба маънои ранљидан мавриди корбаст ќарор 
мегирад ва дорои гунањои зиёде низ њаст. 

Ҳамин тариқ, шоири ширинкалом Камоли Хуҷандӣ дар 

истифодаи вожаю ибора ва корбурди маҷоз дар таркиби 
ифодаҳои маҷозию воҳидҳои фразеологӣ саҳми назаррасе 
гузошта, барои таҳкими таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва 
мондагории низоми луғавии он дар замони хеш хидматҳои 

шоёнеро ба анҷом расонидааст. Бо вуҷуди таҳқиқотҳои 
анҷомшуда дар самти шинохти забони осори Камоли Хуҷандӣ 
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ҳанӯз ҳам тамоми вижагиҳои савтӣ, луғавӣ, маъноӣ, сарфию 

наҳвӣ ва услубии шоир ба пажӯҳиши бештару беҳтаре ниёз 
дорад.  
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СОБИРҶОНОВ  Солеҳҷон,  

дотсенти кафедраи забони тоҷикии  
Донишгоҳи давлатии молия ва  

иқтисоди Тоҷикистон  
 

ҶУМЛАҲОИ ЭҲСОСӢ-ХАБАРӢ ДАР ОСОРИ КАМОЛИ 

ХУҶАНДӢ 
Шайх Камоли Хуҷандӣ шоири ишқу муҳаббат буда, 

ҳамчунин офарандаю пардозгари сухану тарзи баёни ошиқона 
аст. Ба қавли устоди шодравон профессор Шарифҷон 
Ҳусейнзода “Ишқ ва муҳаббат сардафтари эҳсосоти шоир 

мебошад. Истеъдод ва завқи шоиронаи ӯ дар ин соҳа беҳтар 
таҷаллӣ менамуд, Камол ҳар як орзу ва маромеро ба забони 
ошиқ адо карда, ба қавли худаш, аз ишқ дурҳои нодир месуфт:  

Фарҳод ба ҷуз санг намесуфту ман имрӯз,  

Дур суфтаам аз ишқ, бубин санъати устод!”    [14. 4]   
Аз қайдҳои боло чунин бармеояд, ки ҷавҳари забони 

ошиқонаи Камоли Хуҷандиро эҳсосот-ифодаҳои эҳсосӣ ташкил 
медиҳанд. 

Дар бобати дорои тобишҳою ифодаҳои рангини эҳсосӣ 
будани ғазалҳои Камоли Хуҷандӣ андешаҳои ҷолибу таъкидҳои 
зерини адабиётшиносони маъруф мавриди хотирнишонист. Аз 
ҷумла профессор Брагинскиӣ И.С. дар ин бобат чунин қайд 
намудааст: “Ба таври ҳайратовар анвои мухталифи эҳсос дар 
даҳҳо ғазалҳои Камол ифода шудааст, ки яке ба дигаре монанд 

нест ва дигарро такрор намекунад. Он ҷо ҳам ваҷду парастиш, 
ҳам хушӣ аз муҳаббати ҷавобӣ, ҳам ғуссаву рашк ва ҳам дарди 
ҳазин аз ишқи радшуда, ҳам умедвориву навмедӣ, фидокорӣ, 
ҷунун ва боз орзуву ниёз, шӯру шавқ ва зораю таваллоро 
мебинем” [8, 97]  

Адабиётшиноси Камолшинос профессор Бадриддин 
Мақсудов низ дар ин бобат чунин ибрози андеша намудааст: 
“Дар воқеъ Камоли Хуҷандӣ дар замони худ аз назари тасвири 

ҳолатҳои изтироби ошиқона ва ба ин васила дар дили мардум 
барангехтани эҳсосоти софу беғубор ва хушбинона яке аз 
мақомҳои аввалро ишғол менамояд. Бояд гуфт, ки шоир 
эҳсосоти мураккаби шахси ошиқро ифода намудааст [20, 93, 97]  

Маҳз ба ҳамин хотир яъне бо мақсади “дар дили мардум 
барангехтани эҳсосоти софу беғубор ва хушбинона” ва барои 
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ифодаи “эҳсосоти мураккаби шахси ошиқ Камоли Хуҷандӣ аз 

малоҳати сухан ва нозукхаёлиҳои шоирона хеле хубу бамаврид 
истифода кардааст. Дар натиҷа ба қавли профессори шодравон 
Насриддин Абдуманнон “лаҳну оҳангҳои дилчасп ва самоъву 

рақс аз муҳимтарин унсурҳои ашъори Шайх Камол будааст...” 
[21, 524-525] Ҳамин унсурҳои муҳимтарини ашъори Шайх 
Камол, ки ба тарзи баёну ифодаҳои тобишҳои эҳсосии эшон 
алоқамандии қавӣ доранд, ҳусну латофати сухани Шайх 

Камолро хеле ба дарҷаи баланд афзудаанд. Дар ин бобат баҳои 
баланди Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ шоистаи хотирнишонист, 
ки он дар “Баҳористон”-и эшон чунин омадааст: “... вай дар 
латофати сухан ва диққати маънӣ дар мартабаест, ки беш аз он 

мутассавир нест ...” [28, 15] Ба қавли Устод Садриддин Айнӣ 
“Камол устоди бузурги забон аст”  [6, 229]  

Дар бобати сохтори хосу ҷолиби забони ашъори Камоли 
Хуҷандӣ  Абдулқайюми Қавим ва профессор Абдунабӣ 
Сатторзода низ баҳои баланд додаанд. [3, 24-30; 4, 45].  Далели 
қайдҳои боло фахрияи зерини Камоли Хуҷандӣ мебошад, ки дар 
он шоир бо дарназардошти лутфу равонии сухани хеш 
ғазалашро “оби ҳаёт” пиндоштааст, ки воқеан ҳам ғазалҳои ӯ 

оби ҳаёти маънавии инсон аст:  
Аҳсант, Камол, ин на ғазал, оби ҳаёт аст,  
Имрӯз бад-ин лутфу равонӣ сухани кист?  
Ҳамин тарз, муҳаққиқони адабиётшинос чанд сухане ҷиҳати 

маъною бадеияти забони осори шоир Камоли Хуҷандӣ ва дар 
кадом поя истифода шудани он ибрози назар намудаанд. [3, 4, 5, 
6, 229-231; 20, 114-120; 22, 171-178;] 

Ҷиҳатҳои сохторию маъноӣ ва вижагиҳои ҷолиби сухану 
забони шевою гуворои ашъори Хоҷа Камол аз назари 

муҳаққиқони забоншинос низ дур намондааст. Аз ҷумла, дар 
рисолаҳои илмии А. Абдуқодиров, А. Давронов, Ширинбонуи 
Исматулллоҳ, дар мақолаҳои профессор Қосимова М.Н., 
дотсент Абдулазизов В.  вижагиҳои луғавию сарфӣ ва наҳвии 

забони осори Камол баррасӣ шудааст [1, 29, 17, 2]. 
Дар асари забоншиносони шинохта  А. Абдуқодиров, А. 

Давронов. “Каломи Камол” дар баробари хусусиятҳои маъноию 
услубии таркиби луғавӣ воҳидҳои савтӣ,  хусусиятҳои сарфию 

наҳвии ғазалиёт мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтаанд. 
Дар бобати хелҳои иртиботии ҷумла (ҳикоягӣ, саволӣ, хитобӣ, 
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ва амрӣ), ки дар ғазалиёти шоир бо тобишҳои гуногуни маъноӣ 
ба кор бурда шудаанд, бо чанд ишораю мисоле ибрози андеша 
намуда аз ҷумла бо таъкид қайд кардаанд: “Ҷумлаҳои содда аз 

рӯи оҳанги гуфтор (ҳикоягӣ, саволӣ, хитобӣ ва амрӣ) дар 
ғазалиёти шоир ифодакунандаи ҳиссиёти рӯҳӣ, вазъи рӯзгор, 
васфи ёр, вафо, садоқат ва монанди инҳо мебошанд” [1, 191].  

Дар китобҳои дарсии забони тоҷикӣ ва илмию Грамматикаи 

(академӣ) забони адабии ҳозираи тоҷик таҳти унвони “ҷумлаи 
хитобӣ” асосан ҷумлаи эҳсосӣ оварда  шудааст; [10. 206-218; 16. 
50-57; 19. 291-301;]  

Профессорон Қосимова М. Н. ва Камолиддинов Б. ҷумлаҳои 
содаро ба ду гурӯҳ: ҷумлаҳои содаи эмотсионалӣ ва 
ғайриэмотсионалӣ ҷудо кардаанд. Ба гурӯҳи дуюм ҷумлаҳои 

ҳикоягӣ ва саволию амрӣ дохил гардидаанд. Ҳарчанд дар онҳо 
ҳам ҳиссиёту ҳаяҷони гӯянда ифода меёбад, вале он ба дараҷае, 
ки дар ҷумлаҳои эмотсионалӣ (хитобӣ) ифода мешаванд, 
намерасад. Муаллифони мазкур ҷумлаҳои хитобиро низ аз 

ҷиҳати мазмун, воситаҳои ифода ва аломатҳои грамматикиашон 
ба ду хел: а) ҷумлаҳои хитобии аслӣ ва б) ҷумлаҳои ҳикоягӣ, 
амрӣ ва саволии ба хитобӣ табдилёфта ҷудо кардаанд [16, 55-56].  

Хулоса, дар забоншиносии тоҷик тобишу маъноҳои эҳсосии 
ҷумлаҳои сода мавриди назари олимони наҳвшинос гардида 
бошад ҳам, аммо ҷумлаҳои эҳсосӣ ба куллӣ, ҳамаҷониба 
мавриди тадқиқу таҳлил қарор нагирифтааст ва ҳамчун навъи 

ҷудогонаи хели иртиботии ҷумла шинохта нашудааст.  
Услубшиноси забони франсавӣ К. А. Далинин нутқро ба ду 

гӯруҳ: нутқи эҳсосӣ ва нутқи ғайриэҳсосӣ ҷудо намуда, нутқи 
эҳсосиро дар ҷойи аввал мегузорад ва қайд менамояд, ки “Тибқи 

назари забон хусусан, нутқи эҳсосӣ пардапӯш буда, нутқи ғайри 
эҳсосӣ бепардаю оддӣ мебошад ва ҳар қадар, ки нутқ 
эҳсосноктар гардад, ҳамон қадар мазмуни предметӣ-мантиқии 
вай норавшану ноаён мемонад” [11. 32] 

Забоншиноси маъруфи рус профессор Брызгунова Е.А. 
таъкид менамояд, ки “Ҷумлаи садодиҳанда мазмуни фикрӣ 
(маъноӣ) ва эҳсосиро дар ягонагӣ тасаввур мекунад. [9, 3]  

Профессор А. Ч. Смирницкий низ дар нутқ вуҷуд доштани  
ду вазифаи бо ҳам мувозӣ: ифодаи фикр ва эҳсосотро қайд 

намуда,  фарқияти байни онҳоро низ нишон додааст: Тавассути 
забон ҳиссиётро ифода кардан мумкин аст, аммо ин вазифаи 



303 

 

асосии забон нест. Вазифаи асосии забон баён намудани фикр 
буда, чун воситаи мубодилаи афкор хизмат кардан аст. Эҳсосот 
бошад, тавассути воситаҳои мухталифи дигар: ишора, овоз, 

садои баланд, ханда, гиря ва ғайра ифода мегардад. Дар доираи 
наҳв (синтаксис) бошад, ҷумлаҳои қолибан муайяни хосас дар 
баёни эҳсосот ба кор бурда мешаванд. Ҳамин тавр, ҷумлаҳои 
эҳсосӣ (эмотсионалӣ) дорои сохту маънои ба худ хос мебошад 
[23. 260-261].  

Аз қайду мулоҳизаҳои олимони наҳвшинос чунин бармеояд, 

ки эҳсоснокӣ (ифодаҳои эҳсосӣ) категорияи грамматикӣ буда, он 
дар нутқ тавассути ҷумлаҳои эҳсосӣ сурат мегирад ва хелҳои он 
аз ҷумлаҳои эҳсосии интелектуалӣ (ақлонӣ, мақсаднок) ва 
ҷумлаҳои эҳсосии хоса иборат аст [16. 55; 26. 3;].  

Дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ бештар ва асосан ҷумлаҳои 
эҳсосии мақсаднок (интелектуалӣ) ба назар расид.  

Ҷумлаҳои эҳсосии мақсаднок (интелектуалӣ) дар як маврид 
ба таври мувозӣ фикру мақсади муайян ва муносибати эҳсосии 

нисбат ба фикри ба дигарон ва ё ба ҳодисае баёнкардаи 
гӯяндаро ифода мекунанд.  
Ҷумлаҳои мазкури дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ бударо ба 

ҷумлаҳои эҳсосӣ-хабарӣ, эҳсосӣ-саволӣ, эҳсосӣ-амрӣ ва эҳсосӣ-

хитобӣ ҷудо кардан мумкин аст.  Тибқи талаботи ҳаҷми мақола 
мо лозим донистем, ки танҳо дар бобати “Ҷумлаҳои эҳсосӣ-

хабарӣ” чанд мушоҳидаю мулоҳизаҳои хешро қайд намоем. 
Ҷумлаҳои эҳсосӣ-хабарӣ дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ 

барои ифодаю баррасии ҳолату вазъияти гуногуни ошиқу 
маъшуқ ва ё моҳияту дарди ишқ, ҳамчунин барои ифодаи 

ҳиссиёти мухталифи гӯянда, аз ҷумла ҳиссиёти хурсандию 

хушҳолӣ, нолишу шиква эътироз ҳиссиёти хушбинӣ, 

зебопарастӣ (эстетикӣ) маҳбубияту самимияти беандоз доштан 
ба кор бурда шудаанд.  

Масалан дар порчаҳои зерини ғазалиёти шайх Камоли 
Хуҷандӣ баробари ифодаи ҳолату вазъияти ошиқу маъшуқ, 
баёни тобишу маъноҳо ва мазмунҳои эҳсосии зерин ба дарки мо 
мерасад:  

1. Ифодаҳои эҳсосии шикваю нолиш,  

эътироз ва хушҳолию хурсандӣ: 

Рӯзгорест, ки ҳеҷат назарее бо мо нест.  

В-ин шаби фурқати моро саҳаре пайдо нест.  
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Бо ту сӯзи дили ушшок магар дарнагирифт,  

З-он ки ҳеҷат ба ҷигарсӯхтагон парво нест.  
                                                                [15. 102-103] 
Моҳи номеҳрубони ман вафодорӣ намедонад,  
Бар аҳли дил ба ҷуз зулму ситамкорӣ намедонад  
                                                                          [15. 259]  
Маро зи пеш бирондӣ, ҷафо ҳамин бошад,  

Ниҳояти ситам, эй бевафо, ҳамин бошад.  
                                                                      [15. 254]  
а) Дар ду байти аввал ошиқ аз бепарвоию беэътиноии 

маъшуқ  шикоят дорад ва ин мазмун тавассути ҷумлаҳои 

эҳсосии хабарӣ баён гардидааст.  
Маъною мазмуни эҳсосии шикваю нолиш аз мазмуни 

умумии ҷумлаҳо бармеояд ва дар гуфтор тавассути оҳанг 
(интонатсияи ҷумла) равшантар зоҳир мегардад. Маркази 

оҳанги эҳсосии ҷумлаҳои мазкур дар ҷумлаҳои пайрави 
муайянкунандаи: “ҳеҷат назаре ба мо нест”, “В-ин шаби 
фурқати моро саҳаре пайдо нест” ва ҷумлаҳои пайрави сабаб “з-
он ки ҳеҷат ба ҷигарсӯхтагон парво нест” мебошад. Хатти 

ҳаракати наво дар ҷумлаҳои мазкур андаке болорав аст. 
б) Дар байтҳои баъдина ошиқ аз нодонии маъшуқа ҷиҳати 

вафодорӣ ва зулму ситами вай шикояту нолиш кардааст. 

Ҷилоҳои ифодаҳою мазмунҳои эҳсосӣ тавассути ибора-
мубтадои “моҳи номеҳрубони ман”, мухотаби “эй бевафо” ва 
мубтадоҳои “ҷафо”, “ниҳояти ситам” сурат гирифтаанд.  

в) Дар байту ҷумлаҳои эҳсосии хабарии зерин бо такрори 

вожаи “дигар” ҳар як узви ғамноки ошиқ (дил, ҷон, сина, хотири 
бирён) таъкид гардида, дар маҷмӯъ ҷумлаи мазкур ҳолати беҳад 
зиёд ғамноку шикваю нолиши пурэҳсоси ошиқро ифода 
кардааст:  

Дил дигар ғам дорад аз ту, ҷон дигар, 
Сина дигар, хотири бирён дигар.                      [15. 289] 
Дар байту ҷумлаҳои таркиби ҷумлаи мураккаби пайвасти 

эҳсосии мазкур баробари такрори калимаи “дигар” таъкиди ҳар 
як узв низ оҳанги эҳсосии ҷумларо қувватнок кардааст.  

г) Дар порчаи зерин ҳиссиёти хурсандию хушҳолии гӯянда 

тавассути ҷумлаи мураккаби тобеи эҳсосӣ-хабарии:  
Шамъ мехост, ки ронад сухан аз хилвати роз,  
Нек будаш, ки баромад ба даҳои сӯхтанӣ.  
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баён гардидааст ва дар ин ҷумла таркиби “нек будаш”, ки 

маънои “Хайрият”-ро дорад, далели ифодаи ҳиссиёти 
хурсандист.    

2. Ифодаҳои ҳиссиёти муҳаббату 

маҳбубияти беандоза доштан 

Тавассути ҷумлаҳои эҳсосӣ-хабарӣ ҳолатҳои ноорому 
ранҷурии гӯянда ва ҳиссиёти ба маъшуқу дӯст майлу рағбату 
таваҷҷуҳи беҳад зиёду муҳаббати бепоён доштани гӯянда-ошиқ 
баён мегардад.   

Маро бе ту осудаҳолӣ набошад,  
Даме бе рухат бемалолӣ набошад.  
Хаёли ту бошад маро дар дилу бас,  
Таманнои ҷоҳеву моле набошад.                       [15. 253] 

Дар мисоли боло тавассути мазмуни умумии ҷумлаҳои 
эҳсосӣ-хабарӣ ва оҳанги гуфтор ҳиссиёти  ба маъшуқ 
маҳбубияти беҳаду беандоза доштани ошиқ ифода гардидааст. 
Яъне барои ошиқ дар дил нигоҳ доштани хаёли маъшуқ аз 

ҳамаи ҷоҳеву моле ё неъматҳои моддӣ болотар меистад. Бе 
маъшуқаю бе рухи ёр осудаҳолу бемалол набудани ошиқ ифодаи 
ҳиссиёти ишқу муҳаббати самимӣ доштан аст. 

Дар ҷумлаҳои эҳсосӣ-хабарии ғазалиёти шоир такрори баъзе 

вожаҳо ҷиҳати ифоданокию эҳсосии ҷумлаҳои мазкурро афзуда, 
ба сухани шоир ҷозибаи беҳад зиёди ҷалбкунанда бахшидааст:  

Дӯст медорад дилам ҷавру ҷафои дӯстро,  

Дӯсттар аз ҷону сар дарду балои дӯстро.  
                                                               [15. 40]  

Нест маро дӯсттар аз дӯст, дӯст,  
Ӯст маро дӯст, маро дӯст ӯст.  
                                                    [15. 149]  

Дар байти аввал вожаи “дӯст” чор маротиба ва дар байти дуюм 

панҷ маротиба омада, маъноҳои маъшуқ, ҳамдам, рафиқ, 
Худоро ифода кардааст. Дар баробари ин ҳамоҳангию 
хушоҳангии калимаи такрор оҳангу навои ҷумларо рангину 
муассиру гуворотар намудааст.  

Мухотаб низ ҳамчун воситаи  грамматикии ёрирасони 
ифодаи эҳсосот дар ташаккули ҷумлаҳои эҳсосии хабарӣ нақши 

муайяне дорад. Дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ хелҳои гуногуни 
маъноӣ ва сохтории мухотаб ба назар мерасанд, ки он нигарони 
таҳқиқоти ҷудогонае мебошад. Мухотабҳое, ки дар осори Камол 
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дар ташаккули ҷумлаҳои эҳсосӣ-хабарӣ воситаи ёрирасон буда, 

бештар ба маънои маъшуқа ба кор рафтаанд, хеле ҷолибу 
назаррас мебошанд.  

Аз ҷумла мухотабҳои “эй сарви хиромон, ороми ҷон, эй 
дилором, моҳи ман, ҷони ман, турки ман, эй табиб, эй бевафо 
буто, дилбаро дар баёни навозишу ҳиссиёти меҳрбор ва 
нолишҳои ошиқ истифода шудаанд:  

То ту, ороми ҷон, зи мо рафтӣ. 
Рафт ороми ҷон зи рафторат.       [15. 66]         
Турки ман, моҳ бувад ба туркӣ “ой”,  
Хуш бувад, як шабе ба назди ман ой.  
Эй дурри гаронмоя, ки мисли ту кам афтод  

Як рӯз ба дасти мани муфлис нафитодӣ.     [15. 447]  

Ҳеҷ шаб, эй маҳ, аз ватан ҷониби мо наёмадӣ,  
Ҳамчун шаҳон ба марҳамати сӯйи гадо наёмадӣ.  

Дар мисолҳои боло баробари мухотабҳои латиф калимаҳою 
ибораҳои ҳамгунҳо (мутаҷонис) ба монанди “ороми ҷон”, “ой” 
ва мутазод (дури гаронмоя-муфлис, шаҳон-гадо) тобишҳои 
эҳсосии нолишро муассиру гуворо намудаанд.  

 

3. Ифодаҳои эҳсосии тавсифию баҳодиҳӣ 
Дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ бештари ҷумлаҳои эҳсосии 

хабарӣ дар ифодаи нидоҳои тавсифу ситоиш ва баҳодиҳии ҳусну 
ҷамоли ёр ё маъшуқа истифода гардидаанд.  

Камолшинос ва адабиётшиноси мумтоз профессор 
Бадриддин Мақсудов сабаби дар шеъри лирикӣ маъмулан 
истифода шудану мақоми шоиста доштани тавсифро дар асари 

илмии хеш қайд намуда, ҳамчунин таъкид доштааст: “Аз ҷумла 
ғазал ҳам, ки яке аз шаклҳои жанри лирика ҳасту дар он 
нозуктарин эҳсосоти ошиқонаи шоир алоқамандона бо дигар 
масъалаҳо ифода мешавад, бе тавсиф шуда наметавонад. Зеро 

ҳама гуна тавсифҳо ... муносибати эмотсионалии гӯяндаро 
нисбат ба ашё ё образҳои дигари лирикӣ нишон медиҳад...” [18, 
115]  

Дар асару мақолаҳои чанде аз олимони адабиётшиносу 
забоншинос моҳияту аҳамияти тавсиф, мавқеи истифодабарии 
он ва дар ифодаи тавсифи баъзе узвҳои бадан, аломату 

хислатҳои мусбату ҷолиби маъшуқу маъшуқа низ истифода 
шудани баъзе аз воҳидҳои луғавӣ баррасӣ шудааст [7; 12, 96-99; 
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18, 114-119; 21, 156-162; 22, 42-50; 25, 64-72; 29, 51-70;]. Аммо 
хелҳои воҳидҳои тавсифӣ ва сохтору дараҷаҳои маъноии онҳо 
ба таври алоҳида ё ба пуррагӣ мавриди тадқиқу таҳқиқ қарор 
нагирифтаанд.  

 Хелҳои гуногуни сохторӣ-маъноӣ ва тарзҳои мухталифи 

ифодаи тавсифҳо дар ғазалиёти Хоҷа Камол ба он далолат 
мекунанд, ки тавсифҳоро аз рӯйи дараҷаҳои маъноии 
сифаташон ба тавсифҳои сифатӣ-муқаррарӣ, ташбеҳӣ-истиоравӣ 
ва тавсифҳои муболиғавӣ ҷудо кардан мумкин аст. Дараҷаҳои 

мазкури тавсиф бо воҳидҳои мухталифи тавсифӣ (калимаҳои 
тавсифӣ, ибораҳои тавсифӣ ва ҷумлаҳои тавсифӣ) ифода 
шудаанд. Ҷумлаҳои эҳсосии тавсифӣ низ ба хелҳои ҷумлаҳои 
эҳсосии тавсифии хабарӣ, саволӣ ва амрӣ ҷудо мешаванд.  

Ифодаҳои эҳсосии тавсифию баҳодиҳӣ дар қолаби ҷумлаҳои 
мураккаби пайвасти хабарӣ сурат гирифтаанд ва ин навъи 
ҷумлаҳо дар баёни тавсифҳои ташбеҳӣ-истиоравӣ ва гоҳе 

муболиғавӣ истифода гардидаанд:  
Хатат сабзу лабат мушки гулоб аст,  
Даҳонат зарра, рӯят офтоб аст.  
Ту ганҷи ҳуснию бас хонаи дил,  
Ки аз шавқи чунин ганҷе хароб аст. [15. 82]  

Ҳилолат абруву хуршед талъат,  
Узорат моҳу қад сарви равон аст.  
Дилам зулфи парешонат чу бирбуд.  
Маро ошуфтагии кор аз он аст. [15. 72]  
 
Ҷумлаҳои эҳсосии хабарии тавсифӣ ба ёрии нидои тавсифии 

“е” дараҷаи баланди ҳуснро таъкид менамояд:  
 
Сарви маро қаду болое хуш аст.  
Дидани он гул тамошое хуш аст. [16. 109]  
Дар байтҳои аввали порчаҳои якуму дуюми ғазалҳо 

тавсифҳои ташбеҳӣ тавассути ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаҳои 

мураккаби пайваст ифода гардидаанд ва дар ҳар як ҷумлаи сода 
узви ташбеҳшавандаи ёр бо ашё ё аломати ташбеҳкунанда 
паҳлуи ҳамдигар оварда шудааст, ки он ифоданокии ҷумлаҳои 
эҳсосии тавсифиро гуворотар намудааст.  

Дар байти охир ашёи ташбеҳкунанда (сарв, гул) ҳамчун 
истиора дар аввали ҷумлаи сода омадааст ва узви 
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ташбеҳшавандаи ёр (қаду болое) дар тавсифи истиора (сарви 
маро) кор фармуда шудааст, ки чунин тарзи баён бо ёрии нидои 
“е” ба оҳанги эҳсосию нидоии тавсифии ҷумлаи эҳсосии хабарӣ 

тақвият бахшидаанд.  
Шоири ҳассос ва нозукбаён ҳангоми баёни ифодаҳои 

эҳсосии тавсифию баҳодиҳӣ бо мақсади таъкиди узвҳои 
тавсифкунанда ва таъсирноку ҷозибанок намудани оҳанги 

эҳсосии ҷумла ва тарзи баён аз такрори вожаҳо истифода 
кардааст, ки дар натиҷа муассирии оҳанги эҳсосию мусиқавии 
ҷумлаҳо ҷолибтар шудаанд.  

Рухат рашки қамар гуфтем, гуфтем  
Даҳонатро шакар гуфтем гуфтем.    [15. 149]  
Мисолҳои гирдовардаамон далели онанд, ки дар ашъори 

шоири ширинкалом ҷумлаҳои эҳсосӣ-хабарӣ бо маъною 

мазмунҳо ва тобишҳои мухталифи эҳсосӣ хеле фаровон буда, 
нигарони тадқиқу таҳқиқи ҳамаҷониба мебошад. Аз мушоҳидаю 
таҳлилҳо чунин бармеояд, ки Камоли Хуҷандӣ дар бобати 
сохтани ҷумлаҳои эҳсосӣ ҳам ҳунари волои ҷумласозию 

суханварӣ дошта, дар баён намудани лутфу эҳсосоти дунёи 
муҳаббати худ, ранҷу шикваҳои пурсӯзу гудози хеш аз тамоми 
хелҳои сохторию маъноии ҷумлаҳои эҳсосӣ-хабарӣ хеле 
оқилонаю ҳунармандона истифода кардааст, ки дар натиҷа 

ҷумлаҳои мазкур ҳамчун омили ҷиладору назарраси ифодаи 
эҳсосоту сухани ба лутфу муассир ба назар мерасанд.  

 
ПАЙНАВИШТ: 

1. Абдуқодиров А., Давронов А. Каломи Камол.-Хуҷанд, 1998-
215с.  

2. Абдулазизов В. Баъзе вижагиҳои ҷумлаи пайрави мақсад дар 
ашъори Камоли Хуҷандӣ. Паёми ДМТ №415 (143)-Душанбе, 
2014, С. 29-36  

3. Абдулқаюми Қавим. Баррасии ашъору Камоли Хуҷандӣ аз 
назари вижагиҳои забонӣ ва корбурди саноеи бадеъ ва баён // 

Маводи конференсияи байналмилалии “Камоли Хуҷандӣ: 
ташаккули адабиётшиносӣ ва равобити адабӣ”-Хуҷанд: 
Ношир, 2016, С. 24-30 

4. Сатторзода А. Таърихчаи назариёти адабии форсии 
тоҷикӣ.-Душанбе: Адиб, 2001. 



309 

 

5.  Асадуллоҳи Наврӯзӣ. Камоли Хуҷандӣ-Холиқи радифҳои 
латиф // Маводи конференсияи байналмилалии “Камоли 
Хуҷандӣ: ташаккули адабиётшиносӣ ва равобити адабӣ”-
Хуҷанд: Ношир, 2016.-С.45-50   

6. Айнӣ С. Куллиёт. ҷилди 11. Китоби якум.-Душанбе: 
Нашрдавлтоҷ., 1963. С. 222-231 

7. Афсаҳзод Аълохон. Камоли Хуҷандӣ-устоди ғазал.-Душанбе: 
Деваштич, 2005.-220с.  

8.  Брагинский И. С. Очерки из истории таджикской 
литература.-Сталинобод: Таджик. гос. издат. 1956-453с. 

9. Брызгунова Е.А. Эмоционально-стилистические различия 
русской звучащей речи. Издательство Московского 
университета. 1984-117с.  

10. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. // Ибора ва 

синтаксиси ҷумлаҳои содда.-Душанбе: Дониш 1986-372с.  
11. Долинин К. А. Стилистика французского языка.-Ленинград: 

просвещение, 1978-343с.  
12.  Зеҳнӣ Т. Санъати сухан. Нашри чорум.-Душанбе: Адиб, 

2007-196с. 
13. Камолиддинов Б. Муродифоти синтаксисӣ ва ҳусни баён.-

Душанбе: Маориф, 1986-133с. 
14. Камоли Хуҷандӣ. Мунтахабот. Бо кӯшиши Ш. Ҳусейнзода-

Сталинобод: Нашрдавлтоҷ., 1960-324с.  

15.  Камоли Хуҷандӣ. Девон. Бо муқаддима ва тавзеҳоти Б. 
Мақсудов-Душанбе: Адиб, 2015-479с.  

16. Қосимова М. Н. ва Камолиддинов Б. Маҷмӯаи машқҳои 
синтаксиси забони тоҷикӣ.-Душанбе, 1976-113с. 

17. Қосимова М. Н. Ганҷи Сухан.-Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 
2013-639 с. 

18. Мақсудов Б. Рӯзгор ва осори Камоли Хуҷандӣ.-Душанбе: 
Сино, 1994-163с. 

19. Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб.Ҷилди II, забоншиносӣ.-
Душанбе: Ирфон, 1980-350с. 

20. Мирзозода С. Вижагиҳои ҳунарии шеъри Хоҷа Камол // 
Маводи конференсияи байналмилалии “Камоли Хуҷандӣ: 

ташаккули адабиётшиносӣ ва равобити адабӣ”. Хуҷанд: 
Ношир, 2016. С. 171-179  

21. Насриддин Абдуманнон. Куллиёти осор (Дар ҳафт 
муҷаллод).-Ҷ.1. Хуҷанд: Хуросон, 2013. 605 с. 



310 

 

22. Пӯлодова Шоира. Мавқеи радиф дар ғазалиёти Камоли 

Хуҷандӣ. // Маводи конференсияи байналмилалии “Камоли 
Хуҷандӣ: ташаккули адабиётшиносӣ ва равобити адабӣ”-

Хуҷанд: Ношир, 2016. С. 299-304 
23. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка.-Москва: 

литературы на иностранных языках, 1957-286с.  
24.  Собирҷонов С. Ҷумлаҳои саволии эҳсосӣ. “Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ) Бахши “филология”. 
5(61)-Душанбе: Сино”, 2010. С. 59-63 

25. Собирҷонов С. Хелҳои воҳидҳои тавсифӣ ва сохтору 
дараҷаҳои маъноии онҳо дар ашъори Камоли Хуҷандӣ. // 

Камоли Хуҷандӣ (фаслномаи илмӣ-адабӣ) №4(8)2016.-
Хуҷанд, 2016.-С. 64-72 

26. Солиходжаева С. Эмоциональные предложения в 
современном узбекском языке. Автореф. дис. канд. филол. 
наук. Ташкент-1981-24с. 

27. Ҳусейнзода Ш. Ҳабдаҳ мақола.-Душанбе: Ҳумо, 2007-346с. 

28. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Баҳористон / Таҳияи Аълохои Афсоҳзод.-
Душанбе, 1972 

29.  Ширинбонуи Исматуллоҳ. Дафтари ишқ (Баъзе 

хусусиятҳои лексикӣ-семантикии ғазалиёти Камоли 
Хуҷандӣ)-Душанбе: Ирфон, 2007.-141с. 

 
  

      ЊАСАНЗОДА А.А. 
профессори ДДХ ба номи академик  

Б.Ѓафуров 
 

НАЌШИ ЯК ВОЖАИ ПУРБОРИ АШЪОРИ ХОЉА 
КАМОЛ ДАР ИФОДАИ МАТЛАБ 

 
Инъикоси гузаштаи таркиби луѓавии забон, мусаллам 

сохтани таќдири таърихии бархе аз вожањои тољикї ва 
тањаввулу табаддули минбаъдаи маънову вазифаи онњо, нишон 
додани ќудрати калимасозии чунин унсурњои луѓавї имрўз, ки 
ба мўчиби ављи њисси худшиносии миллї соњибзабонон аз ваљњи 
таърихї донистани сарнавишти моли худро доранд, яке аз 
ќазияњои муњими забоншиносии тољик ба шумор меояд. Аз ин 
рў, ошкору равшан сохтани гузаштаи дастае аз унсурњои луѓавї 
дар ифшои гирењи бисёр муаммоњои забони тољикї, ба хусус 
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таърихи он кўмак карда, майли дурравиро аз асолати забони 
адабиёти классикї, меъёрњои он, ки метавонад пояи маданияти 
сухани имрўзаро устувор нигоњ дорад, пешгирї менамояд. Аз 
љониби дигар, муќаррар гаштани доираи маъно ё љилоњои 
семантикии ин ё он унсури луѓавї дар такмили маводи 
фарњангњои тафсирї ањамияти калон дорад, зеро то кунун 
фарњангњои тафсирии чи гузашта ва чи њозира ба пуррагї луѓот 
ва тобишњои маъноии кулли вожањои осори ањли адаби 
пешинро фаро нагирифтаанд. Мањз ба њамин нукта ишора 
намуда, олими шинохтаи Эрон Мањдии Муњаќќиќ таъкид карда 
буд: «То ваќте луѓоту таркиботу таъбироти забони форсї дар 
мутуни назму наср пароканда аст, наметавон як фарњанги 
луѓоти љомеъ ва комил барои забони форсї дар даст дошт. Аз 
ин љињат бар касоне, ки дар забону адабиёти форсї ба бањсу 
тањќиќ мепардозанд, лозим аст, ки њар матнеро, ки мавриди 
мутолиа ва тањќиќ ќарор медињанд, луѓоти онро љамъоварї ва 
мураттаб кунанд, то дар оянда маъхазу манобеи 
фарњангнависон бештару комилтар бошад ва ба осонї 
битавонанд аз онњо истифода кунанд» (3, 119). 

Агар кулли аносири луѓавии ашъори Шайх Камолро аз 
назар гузаронем, мусаллам мегардад, ки онњо њам аз ваљњи 
маъно, њам аз љињати мансубияти забонї ва њам аз лињози 
ќудрати калимасозиву хусусиятњои сарфиву нањвї манзараи 
таркиби луѓавї ва сохтори грамматикии забони асри XIV-ро ба 
хубї инъикос кардаанд. Аз баррасии комили кулли вижагињои 
луѓавї, сарфу нањви ѓазалиёти шоир бо сабаби мањдудии 
имконият худдорї намуда, танњо чанд андешаи хешро рољеъ ба 
як унсури луѓавии сермаънову сервазифаи ѓазалиёти ў – дил 
изњор карданием. 

Таъкидаш айни маврид аст, ки дар ѓазалиёти Камол 
корбурди дастаи калони вожањоро ба маънову вазифањои 
гуногун хеле бисёр дучор мегардем. Кулли ин ќабил луѓот аз 
нигоњи бунёд мансуб ба забони тољикист. Баъди ошноии 
хонанда ба чунин воњидњои луѓавї тасаввуроташ доир ба 
зањмати Камоли Хуљандї дар сухану маъниофарї возењтар 
мегардад. 

Калимаи дил аз љумлаи луѓоти асили тољикии серистеъмол 
ва сермаънои ашъори ноби Шайх Камол мањсуб гардида, дар 
калимасозиву ибораорої низ басо фаровон истифода шудааст. 
Фаровонии корбурди вожаи мазкурро метавон аз њамин нукта 
низ дарк намуд, ки аз 573 ѓазали шоир  104 ададаш бо матлае 
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оѓоз гардидаанд, ки дар таркиби худ вожаи дил ё аносири 
луѓавии сохта, мураккаб ё ки омехтасохте доранд, ки як 
љузъашон калимаи фавќро дорад (ниг. 2, 16, 22, 27, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 53, 54, 67, 68, 77, 85, 110, 116, 118, 130, 138, 140, 141, 
143, 147-161, 164, 167, 177, 185, 192, 195, 200, 203, 211, 215, 233, 
239, 249, 262, 274, 277, 283, 289, 300, 309, 313, 319, 320, 325, 332, 
344, 349, 350, 356, 363, 366, 376, 377, 379-390, 396, 423, 447, 449, 
452, 459, 461, 463, 474, 496, 504, 549-553, 576, 578, 582, 583). 
Тањлили маќому мавќеи он дар ѓазалиёти Камол баёнгари он 
аст, ки вожаи мавриди тањлил, пеш аз њама, ба маънии аслї-узви 
марказии низоми гардиш ва идоракунандаи њаракати хуни 
мављудоти зинда; ќалб басо фаровон истифода шудааст:  

Алќисса, з-ин фасона муроди дили Камол  
Шарњи ѓами ту буд, дигарњо бањона.(2, 397) 
Турфа мурѓест дили хонабарандози Камол, 
Ки мудомаш сари кўи ту нишеман бошад.(2, 370) 

Ба љуз маънои аслї вожаи мазкур дар байтњои ин шоири 
ширинкалом  боз ба маънои «нисф» (нисфи шаб, нимаи шаб) 
истифода шудааст: 

Дар дили шаб асари нури камар пайдо нест, 
Магар аз зулфи ту бар моњ никоб аст имшаб? (1, љ.1, 56) 
Бар фалак нолаи ман гўши малоик кар сохт, 
Оњ, агар дар дили шабњо шунавї фарёдам. (1, љ.2, 83). 

Маънои дигари унсури луѓавии мавриди тањлил дар 
ѓазалиёти Камоли Хуљандї «ошиќ» аст: 

Гар дил шаби фироќ чунин нолањо кашад 
 Эй дил, касе ба хок набинад ѓунуданаш. (1, љ.1, 204) 

Шоир дар байти зерин калимаи дилро ба маънои «љуръат» 
истифода бурдааст: 

Њар кї он рўи накў диду дил аз даст надод, 
На диле дошт, на њељаш хабаре аз дин буд. (1, љ.1, 476) 

Дар абёти  шоири Хуљандї ба маънои «ботин, дохил» 
мавриди истифода ќарор гирифтани воњиди луѓавии мазкур ба 
мушоњида мерасад:  

Зи сирри дили љом ѓофил мабошед, 
В-ар ў нест, як ранги холї набошад. (1, љ.1, 465) 

Шайх Камол воњиди луѓавии номбурдаро дар айни як байт 
ё њатто як мисраъ ба чанд маъно оварда, як роњи љаззобии 
ифодаи матлабро дар њамин усули корбурди калима дидааст. 
Чунончи, агар дар мисраи нахусти байти зер ба маънои аслї 
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омада бошад, пас, дар мисраи сонї дар адои маънои «кас, шахс» 
истифода шудааст: 

Гар дафтари њадисам пурхуни дил набудї, 
Ин гуфтањо накардї дар њар диле сироят. (1, љ.1, 84) 

Ба маънои номбурда воњиди луѓавии мазкур дар ѓазалиёти 
шоир на танњо хеле фаровон вомехўрад, балки боз бо калимањои 
аз ваљњи мансубияташон марбут ба њиссањои гуногуни нутќ 
њамроњ гашта, дар такмили иборањои забони тољикї наќши 
бориз гузоштааст. Чунончи, вожаи номбурда бо исмњои хос 
(дили Мањмуд –1, љ.1, 45; дили Фарњод –1, љ.1, 191; дили 
Маљнун-1, љ.1, 290; дили Сабуктегин-1, љ.1, 78), исмњои љомеъ 
(дили халќ-1, љ.1, 393; дили мардум-1, љ.2, 147; дили халќи љањон-
1, љ.2, 222; дили ањбоб-1, љ.1, 299), мафњумњои шахсро 
ифодакунанда (дили ёр-1, љ.1, 361; дили зоњид-1, љ.1, 168), 
калимањои субстантиватсияшуда (дили ошиќ-1, љ.1, 283; дили 
ушшоќ-1, љ.1, 498; дили душман-1, љ.1, 56; дили дарвеш-1, љ.1, 
121; дили мискинон-1, љ.1, 301; дили силсиламў-1, љ.1, 150; дили 
соњибназарон-1, љ.1, 285) њамроњ гашта, дар ташаккули ифодаву 
иборањои рангину љаззоб њиссаи калон гузоштааст. 

Воњиди луѓавии номбурда бо сифатњои аслии гуногунсохт 
низ робита пайдо карда, боиси зуњури силсилаи калони 
иборањои нав шудааст, ки њар кадоми онњо аз лињози доираи 
маъно ягона нестанд. Чунончи, бо сифатњои аслии сода (дили 
бемор-1, љ.1, 218; дили девона-1, љ.1, 31; дили соњибназарон-1, 
љ.1, 150; дили реш-1, љ.1, 154; дили огањ-1, љ.1, 38; дили шайдо-1, 
љ.1, 104; дили овора-1, љ.1, 43; дили афгор-1, љ.1, 177; дили 
маљруњ-1, љ.1, 73; дили сахт-1, љ.1, 141; дили пора-1, љ.1, 293; 
дили танг-1, љ. 1, 316; дили зор-1, љ. 1, 356; дили гарм-1, љ.1, 371; 
дили бедор-1, љ.1, 466; дили доно-1, љ.1, 499; дили хуш-1, љ.2, 60; 
дили тира-1, љ.2, 192; дили хароб-1, љ.2, 399), сифатњои сохта 
(дили беором-1, љ.1, 42; дили нохушнуд-1, љ.1, 45; дили ранљур-1, 
љ.1, 78; дили берањм-1, љ.1, 80; дили ѓамгин-1, љ.1, 102; дили 
парвонаваш-1, љ. 1, 416; дили беќарор-1, љ. 1, 535; дили бекас-1, 
љ. 1,345; дили беишќ-1, љ.1, 437), сифатњои мураккаб (дили 
ѓампарвар-1, љ.1, 313; дили пурхун-1, љ. 1, 422; дили љонсер-1, 
љ.1, 176; дили нозукмизољ-1, љ.1, 221; дили пуроташ-1, љ.1, 234; 
дили љафокаш-1, љ. 1, 234; дили садпора-1, љ.1, 518) ва садњои 
дигар. 

Вожаи мазкур, тавре ки аз тањлили забони ѓазалиёти шоир 
бармеояд, бо сифатњои нисбї танњо дар сурати ба маънои 
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маљозї истифода шудани љузъи тобеи ин гуна иборањо њамроњ 
меояд: 

Дили сангини ту аз љониби мењр  
Накашад бо њазор љарри сакил. (1, љ.2, 75) 

Корбурди ин унсури луѓавиро бо љонишинњои шахсї низ 
бисёр дучор меоем: дили ман (1, љ.1, 27), дили ту (1, љ.1, 146), 
дили ў (1, љ.1, 298), дили мо (1, љ.1, 309)… 

Шоир дилро дар доираи як байт ё мисраъ на танњо ба 
тобишњои гуногуни маъної, балки инчунин дар вазифањои 
мутааддиди нањвї низ истифода кардааст. Чунончи, дар мисраи 
аввали байти поён корбурди воњиди луѓавии номбурдаро дар 
вазифаи муайянкунанда метавон мушоњида кард, дар мисраи 
сонї бошад, функсияи муайяншавандаро бар дўш доштани он 
ба мушоњида мерасад: 

Каъбаи кўяш мурод аст ин дили овораро, 
Бо муроди дил расон, ё Раб, дили бечораро. (1, љ.1, 43) 

Чунин истифодаи аносири луѓавиро дар ѓазалиёти Хоља 
Камол метавон яке аз вижагињои намоёни ашъори шоир тавсиф 
намуд: 

Нест љуз дарди саре з-ин дили ѓамгин њосил, 
Ба кї гўям, ки чињо мекашам аз мењнати дил. (1, љ.1, 74) 

Ба ин тариќ, дар доираи айни як байти шоир дар вазифањои 
мубтадо ва мухотаб мустаъмал гардидани дилро метавон бисёр 
дучор омад: 

Бе ѓамат шод мабод ин дили ѓампарвари мо, 
Ѓам хўр,эй дил, ки ба љуз ѓам набувад дардхури мо.(1, љ.1, 

16) 
Дил ба љуз инкори зуњд кор намедорад дигар, 
Кор ту дорї, дило, чун бењ аз ин кор нест. (1, љ.1, 177) 

Тавре ки аз мазмуни абёти фавќ эњсос мегардад, 
шоир њатто дар усули зикри мухотаб имкони фаровон доштани 
забони модарии хешро инъикос карда, онро гоњ ба гунаи эй дил, 
гоњи дигар дар мувозии дило зикр мекунад. 

Ин њолатро мо дар мавридњое низ ба мушоњида мегирем, ки 
калимаи номбурда дар як байт се маротиба омада, вазифањои 
мубтадо муайянкунанда, мухотаб ё пуркунандаи бевосита, ёки 
пуркунандаи бавоситаро низ иљро кардааст: 

Мартабае дошт дил аз маќсуд за он, маќсуди дил, 
Марњабо, эй дил, гарат маќсуд хоњад дод даст. (1, љ.1, 239) 
Тарњи дил гуфтанду чашму дил зи тири ѓамза хун, 
Турк аз дењ рафту сањми ў нарафт аз дил бурун. (1, љ.2, 211) 
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Мусаллам аст, ки яке аз аломатњои барљаста ва асосии 
калимањои аслии тољикї иштироки фаъоли онњо дар вожасозї 
буда, имкони ширкати онњо дар муштаќот дар ќиёс бо унсурњои 
иќтибосї бештар аст. Инро дар мисоли калимаи дил метавон 
басо возењ мушоњида кард.Мавриди таъкид аст, ки ташаккули 
калимањои мураккаб бо роњи бањамоии дил бо воњидњои луѓавии 
дигар яке аз вижагињои барљастаи ашъори шоири Хуљандї 
мањсуб мешавад. Чунин калимањои мураккаб аз ваљњи 
мансубияти љузъњои дохилии онњо ба њиссањои нутќ мухталиф 
буда, бо роњи васли ду исм (дарёдил-љ.1, 151; соњибдил-љ.1,157; 
сангдил-1, љ.2, 177), исму сифат (дилдузд-1, љ.1, 83; дилфом-1, 
љ.1, 255), сифату исм (зиндадил-1, љ.2, 336; равшандил-1, љ.1, 194; 
хушдил-1, љ.1, 340; сахтдил-1, љ.1, 380; содадил-1, љ.2, 461; 
нозукдил-1, љ.2, 243; софдил-1, љ.2, 380), исму асоси замони 
њозираи феъл (дилрабо (1, љ.2, 371), дилкаш (1, љ.1, 431), дилљў (1, 
љ.2, 295), дилнигар (1, љ.1, 372), дилнавоз (1, љ.1, 320), дилситон 
(1, љ.2, 247), дилпазир (1, љ.1, 400), дилхоњ (1, љ.1, 305), дилоро (1, 
љ.1, 411), исму сифати феълии замони гузашта (дилшикаста-1, 
љ.2, 80), сифати феълии замони гузаштаву исм (шўридадил-1, љ.1, 
396; ошуфтадил-1, љ.1, 499; осудадил-1, љ.1, 310) бунёд ёфтаанд. 

Дар ѓазалиёти Хоља Камол силсилаи калимањои мураккабе 
дучор меоянд, ки дар онњо љузъи дил гоњ чун љузъи нахусти ин 
гуна вожањо ва гоњ ба њайси бахши дуюми онњо истифода 
шудааст. Воњидњои луѓавии дилтанг (1, љ.2, 363), дилсияњ (1, љ.1, 
136), дилсўхта (1, љ. 2, 76), сўхтадил (1, љ.1, 377), дилхаста (1, љ.2, 
460) ва хастадил (1, љ.1, 310) дохил мешаванд. 

Љои таъкид аст, ки рољеъ ба тарзи ташаккули чунин навъи 
калимањои мураккаб бањси доманадоре метавон кард, вале 
азбаски њадафи мо аз ин маќола бањси калимасозї нест, 
перомуни ин масъала бо ќайди чунин нукта иктифо мекунем, ки 
гарчанде ин воњидњои луѓавї шаклан бо калимањои мураккаби 
навъи соњибдил монанданд, вале сарчашмањои ташаккули онњо 
мухталифанд. Ба дигар маъно, агар сарчашмаи калимањои 
мураккаби навъи соњибдил иборањои изофї бошанд, пас, 
воњидњои лексикии навъи дилтанг / тангдил аз ќолабњои 
нисбатан мураккабтари нањвї ба вуљуд омадаанд. Калимањои 
мураккаби навъи дуюмро ќисме аз олимон посессивї, гурўњи 
дигар бањуврињї ва дастаи сеюм калимањои мураккаби 
экзосентрикї (4, 233) ном бурдаанд. Дар нисбати чунин вожањо 
истифода гардидани истилоњоти мухталиф аз табиати мураккаб 
доштани чунин калимањо дарак медињанд. 



316 

 

Дар ѓазалиёти шоир бо љузъи дил калимањои мураккабе низ 
сохта шудаанд, ки дар он шаклашон имрўз мустаъмал нестанд. 
Ба силсилаи чунин воњидњои луѓавї метавон вожањоеро, мисли 
калимањои дилдузд (1, љ.1, 83), дилдўз (1, љ.1, 293), дилшуда (1, 
љ.2, 148) ва монанди инњо мансуб донист. Агар сабаби аз 
истифода мондани ќисме аз калимањои номбурда чун дилдузд ва 
дилдўз ба минбаъд аз доираи истеъмол хориљ гардидани онњо 
вобаста бошад, пас, омили аз гардиш берун шудани гурўњи 
дигар, мисли дилшуда дар натиљаи зиёдгардии вазифаи сарфию 
нањвї ва хўрдашавии табиати луѓавии љузъи дуюми онњо марбут 
аст. 

Љузъи шуд(а) аз даврањои ќадимтарини инкишофи забони 
ниёгони тољикон то ибтидои асри XX роњи мураккаби 
пурпечутоби инкишофро аз сар гузаронида (7, 30-34), дорои 
маънои мутааддид буд. Бархе за ин гуна вожањо дар ѓазалиёти 
Камоли Хуљандї низ мушоњида мешавад. Чунончи, дар байти 
зерин шоир калимаи дилшударо ба маънои «дилдода» истифода 
кардааст: 

Ба раѓми душмани бадгўКамоли дилшударо, 
Бикуш, магў, ки ба хун дасти ман биёлояд. (1, љ.1, 341) 

Аносири луѓавии зикрёфта дар ташаккули воњидњои 
фразеологї низ сањми сазовор доранд. Дар ѓазалиёти шоир 
ибораву ифодањои собите, чун бар дилат хоњам задан (1, љ.1, 55), 
аз дил рабудан (1, љ.1, 204), дил аз касе баргирифтан (1, љ.1, 485), 
дил хун шудан (1, љ.1, 481), дилњои мо шикастан (1, љ.2, 200) 
барин дањњои дигарро дучор меоем, ки онњо бањри њадафрас 
баромадани  матлаби Хоља Камол кўмак кардаанд: 

Эй одати ќадимат дилњои мо шикастан, 
Бар худ дуруст кардї ањду вафо шикастан. (1, љ.1, 16) 
Буда дар ишќат муроди дидаву дил хун шудан, 
Њар дуро алњамдулиллоњ дар канор аст ин мурод. (1, љ.1, 481) 
Ба ин тариќ, калимаи дил дар ѓазалиёти Камоли Хуљандї, 

ки тибќи тањлили эњсоия беш аз њазору дањ маротиба ба кор 
рафтааст, на танњо имкони фаровони маъноифодакуниро 
дорост, балки ќудрати бењамтои калимасозиву ибораороиро 
дошта, он аз мањорати беназири Хоља Камол шањодат медињад.  

Дар мисоли ба гуна-гуна маъноњои ѓариб корбурди шудани 
вожаи дил аз љониби шоир, имкони бањамоии он афзун бар 
вожањои аслии тољикї боз бо аносири луѓавии иќтибосї 
метавон ба бардоште расид, ки Хоља Камол на фаќат нозукињои 
забони модарии хешро ба таври ањсант медонистааст, балки аз 
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вижагињои забонњои бегона, ба хусус арабї огоњии комил 
доштааст.  
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ЯК НИШОНИ МАЊОРАТИ ХОЉА КАМОЛ ДАР 
МАЪНОШИНОСЇ 

 Камоли Хуљандї дар радифи ањли адабе ќарор дорад, ки 
дар фосилаи байни инќирози салтанати муѓул ва зуњури 
давлатдории Темуриён њамчун суханвари мумтоз бањри равнаќу 
густариши  забони адабии тољикї сањми шоиста гузошт ва дар 
такмили тарзи баён ва фасоњати суханварї хидмати сазоворе 
кард. Сарвари давлат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
мўњтарам Эмомалї Рањмон дар пажўњиши навтаринашон  доир 
ба забони тољикї мањз ба туфайли кўшишу зањмати чунин 
эљодкорон ба њамвор карда шудани роњ барои зуњури ашъори 
оламгири Њофиз ишора карда навиштаанд, ки «то забони 
тољикиву шеъри тољикї побарљост, мазори ў гулборон ва рўњаш 
нурборон хоњад монд», «ѓазалиёти ў аз лињози бандубасти 
забониву адабї ва фасоњату балоѓат дар њадди камол ќарор 
доранд ва ба сифати намунаи олии осори лирикии адабиёти 
тољикї ва дигар њамзабонони мо шинохта шудаанд», «забони 
ашъори Камол нињоят ѓанї буда, дар ѓазалњои ў забони тољикї 
бо тамоми рангорангї ва зебоиву фасоњат ва балоѓат инъикос 
ёфтааст» [9, с. 50, 51, 54]. 
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 Дигар муњаќќиќон низ мањорати беназири Камолро дар 
сухансанљиву суханофариву маънишиносї ситоиш намудаанд. 
Њанўз хеле барваќт устод Садриддин Айнї  забони ширину 
гуворои шоирро таъкид намуда, ўро «устоди бузурги забон» 
номида буд [2, с. 139]. Муњаќќиќ А. Афсањзод  перомуни 
гуногунрангии забони ашъори Хоља Камол таваќќуф карда 
овардааст, ки «гоње айни як лафз њам ба маънои аслї, њам ба 
маънои маљозї, њам мутобиќи истилоњоти ирфонї, дар шакли 
ињом, киноя, таъну танз, тобишњои мухталифи маънавї ва ѓайра 
корбаст  мешавад» [3, с. 209]. Адабиётшиноси номї, шодравон 
А. Насриддин ба маќоми њар кадоми аносири луѓавї дар эљоди 
мазмуни бикр дар эљодиёти ў ишора намуда фармудааст, ки 
«санъати  сухантирозии Шайх Камол аз чандин унсур ташаккул 
ёфта, њар яке дар бунёди ин пайкари маънавї наќши хоссаи 
худро доранд» [6, с. 136]. 
 Ин љо имкони тањлили кулли вижагињои забон ва 
нодирагуфторињои ашъори ин шоири дилбохтаи забони 
модарии хеш нест. Мањорати баланди сухандониву 
маънисанљии ўро метавон танњо аз корбурди аносири луѓавии 
сермаъно дарк кард. Маълуми њамагон аст, ки ањли илм дар 
атрофи ин мавзўи ашъори Хоља Камол дар радифи дигар 
вижагињои забони осори ў ќайдњои алоњида намудаанд. 
Чунончи, муаллифони «Каломи Камол» рољеъ ба 
серистеъмолии калимањои соматикии сермаъно дар ашъори 
шоир мулоњизаронї карда, њамчун намуна корбурди вожаи 
«сар»-ро ба беш аз чињил тобиши маъноию услубї ишора 
намудаанд. Баъдан таъкид шудааст, ки дар ашъори шоир ќариб 
аѓлаби вожањои соматикї  хусусияти сермаъної доранд [1, с. 15, 
16]. Ба чунин ќайду ишорањои муаллифони фавќ метавон ин 
нуктаро афзуд, ки дар ашъори Шайх Камол на танњо вожањои 
соматикї, балки аносири луѓавии мухталиф ба маъноњои зиёде 
ба кор рафтаанд. Худи муаллифони асари номбурда низ дар љои 
дигар ишора кардаанд, ки сермаъної дар ѓазалиёти Камол 
бештар дар доираи исмњо, феълњо, сифатњо, иборањои 
фразеологї мушоњида гардида, дар чунин вазифа нахуст исмњо 
ва баъдан феълњо бартарият доранд [1, с. 13, 20].  
  Мо ба андешаи ошкор гардидани вижагии забони ашъори 
шоир дар мисоли вожањои сермаъно ба таври оморї тањлил 
кардани чунин унсурњои луѓавиро дар заминаи маводи дар 
«Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї» гирдомада пеша намудем, 
зеро мањз бо чунин тарзи тањлил то андозае ба забон ва услуби 
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Хоља Камол то андозае метавон равшанї андохт. Натиљаи омор 
нишон дод, ки дар саросари ашъори шоир як њазору шашсаду 
њаждањ вожа мављуданд, ки бо доираи мањдуд ё фарохи маъно аз 
дигар аносири луѓавї тафовут доранд ва истифодаи њар кадоме 
ба каломи шоир њусни тоза зам намудаанд. Шояд корбурди 
њамин гуна воњидњои луѓавиро дар назар дошта, муњаќќиќи 
тавоно А. Афсањзод навишта буд, ки «лафз масолењи ягонаи 
санъати сухан аст, ки мањорати адиб, камоли нигорандагї ва 
дараљаи офариниши ўро мањз ба туфайли забони осораш муайян 
кардан мумкин аст. Гуфтори Камол аз ин лињоз бисёр њам 
љолиби таваљљуњ аст» [3, с. 198]. 
 Ин љо њаљми маќола имкон намедињад, ки вижагињои 
истифодаи кулли унсурњои луѓавии сермаънои ашъори шоир 
баррасї карда шавад, аз ин рў, фаќат бо зикри доираи маъноии 
калимањои аслии тољикї ва иќтибосии мансуб ба исми он чанд 
нуктаро ёдрас шуданием. 
 Ќабл аз њама, аз байни як њазору шашсаду њаждањ вожа 
њаштсаду њафтоду панљ адади онро исмњои сермаъно дар бар 
гирифта, аз чунин миќдор сесаду шаст ададашонро вожањои 
аслии тољикї ташкил медињанд ва чањорсаду наваду як 
ададашон мансуб ба иќтибосњои арабї буда, њамагї бисту ду 
ададашон вомвожањои њиндї, юнонї, сурёниву яњудї ва туркї 
мебошанд.  
 Калимањои аслии тољикии сермаънои ашъори шоир аз 
лињози сохтор ягона нестанд, бахши бештарашонро исмњои сода 
(дусаду сездањ адад) фаро мегиранд, баъдан аз нигоњи миќдор 
исмњои сохта (наваду ду адад), омехтасохт (бисту ду адад) ва 
нињоят мураккаб (њабдањ) ишѓол менамоянд.Як њиссаи ночизи 
чунин аносири луѓавиро вожањои њамшакл- омонимњо (шонздањ 
адад) дар бар мегиранд.  
 Тањлилу муќоиса нишон медињад, ки иќтибосњои арабї аз 
љињати миќдори вожањои сермаъно аз њамин гуна калимањои 
аслии тољикї бартарият доранд, аз байни чањорсаду наваду як 
адади ин гуна калимањо чорсаду панљоњу як ададашонро 
калимањои аслии арабї, бисту ду ададро калимањои сохтаи аз 
иќтибосњои арабї ва пасвандњои тољикї бунёдгардида ва 
њамагї чањор ададро калимањои омехтасохти аз вожањои 
тољикиву арабї ва ду калимаи арабї созмонёфта дар бар 
мегиранд. Дар байни ин навъи аносири луѓавї низ дањ вожаи 
омонимї ба мушоњида мерасанд.   
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 Дар љараёни тањлил мо њар ду гурўњи чунин калимањо: 
аслии тољикї ва вомвожањоро аз лињози доираи маънояшон ба 
дастањо таќсимбандї намудем ва аз ќиёсу муќобалаи доираи 
маъноии исмњои содаи аслии тољикиву иќтибосї, ба хусус арабї 
ба бардоште расидем, ки наваду нўњ исми тољикї ва дусаду 
шасту ду вомвожаи арабии ашъори шоир ба ду маъно истифода 
шудаанд.  Ба силсилаи чунин вожањо унсурњои луѓавии 
тољикие, амсоли андеша [8, с.38], гиёњ [с.123], мева [с.318], пињ 
[с.446], чавгон [с. 660], шох [с. 721] ва вомвожањои арабие, чун 
афв [с. 46], ѓусса [с. 148], маќдам [с. 298], муаммо [с. 330], накњат 
[с. 360], хаёл [с.601 ]-ро метавон чун намуна зикр кард. 
  Иддае аз чунин калимањои аслии тољикї гунаи 
тањаввулёфта ба шумор омада, дар даврони асримиёнагї, аз 
љумла ашъори Хоља Камол њамчун шакли маъмул пазируфта 
шудаанд. Манзури мо корбурди вожаи  
сармо [с. 512] аст, ки дар асл сардог \ сардо буда, дар ќиёс бо 
калимаи гармо сохта шудааст. Шайх Камол вожаи мазкурро дар 
ифодаи маъноњои: 1) хунукї, сардї (Дарахти гул надорад  тоби 
сармо, Наёрам зад бар он дар оњи сарде) ва 2) киноя аз оњи сард 
(Рўй агар тобї зи оњи сарду гарми мо, равост, Зањмати сармо 
надорад тоќати гармо латиф) ба кор бурдааст. 
  Оѓози тањаввули шакли sarmāg-ро метавон даврони 
вуљуди порсии миёна тахмин кард, вале дар матнњои порсии 
миёнаи турфонї ва портї ин вожа ба њамон гунаи куњанаш: 
sardāg ба назар мерасад [7, љ.3, 1724]. 
 Ба ин тариќ, аксари вожањои аслии тољикии сермаънои 
ашъори шоир собиќаи тўлонии истифода дошта, њанўз дар 
нахустасрњои миёна гоњ ба таври љузъї ва гоњ љиддї ба 
дигаргунии шакл дучор гардидаанд. Мисоли ин гуна аносири 
луѓавї фаровон аст, мо ин љо танњо бо ёдовар шудани як 
калимаи дигар: афсона [с. 47] мањдуд хоњем шуд, ки он низ дар 
ашъори шоир дар баёни маъноњои: 1) њикояи беасл, ќиссаи 
бофта аз рўзгори куњан (Саргузаште гуфтам аз дил, оташи љон 
шуъла зад, Гарм шуд њангома, хоњам бар сари афсона рафт); 2) 
киноя аз њадис; вирд; дуо, ниёиш (Хоњад гилањо кард Камол 
имшаб аз он зулф, Шабњое чунин гўш кун афсонаи моро) 
истифода шудааст. 
 Афсона дар асл  калимаи сохта мањсуб ёфта, аз пешванди 
калимасози бостони abi- ва љузъи sāhana иборат аст ва sāhana 
худ аз решаи  sah- «сухан гуфтан, баён кардан» сарчашма 
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гирифтааст [7, љ.1, с. 243]. Лозим ба тазаккур аст, ки љузъи «аф-
»-и оѓози аксари вожањои имрўза дар асл гунаи тањаввулёфтаи 
пешванди abi- њастанд. 
 Дар робита ба сермаъноии чунин вожањо бояд гуфт, ки 
дар ашъори Хоља Камол дар ќатори калимањои дар шеърњои ў 
ба маонии мухталиф бакоррафта абёте низ кам нестанд, ки 
шоир дар доираи як байт ё мисраъ айни як вожаро ба ду маъно ё 
беш аз он ба кор бурдааст. Азбаски тањлили чунин мавриди 
сермаъної мавриди алоњидаро таќозо дорад, мо ин љо бо 
баррасии танњо як калима: муаллим [с. 330] мањдуд хоњем шуд: 
  То муаллим ѓамзааш  бошад, кї омўзад адаб,  
  Чун зи шогирд аст бисёре муаллим шўхтар. 
 Аз мазмуни байт дарёфтан душвор нест, ки дар мисраи 
нахуст вожаи мавриди тањлил дар ифодаи «омўзгор» ва дар 
мисраи баъдї њамчун киноя аз ѓамзаи тез ва шўхи маъшуќа ба 
кор рафтааст. 
 Як мањорати беназири Шайх Камол дар мавриди 
корбурди вожањои сермаъно ин аст, ки шоир бо усули 
пањлугардонї кардан худ иддае аз онњоро ба маъное истифода 
кардааст, ки дар осори дигарон ба мушоњида намерасад. Дар ин 
маврид муаллифи «Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї» низ 
ишорањои љолибе намудааст. Чунончи, дар мавриди корбурди 
вожаи Љайњун [8, с. 682] ў чунин меорад, ки љойвожаи фавќ дар 
як маврид номи дигари рўди Ому (Бо сиришкам Даљлаву Љайњун 
ду рўди ошност, Аз ду рўди дидаи мо бод ёронро дуруд) ва дар 
њолати дуюм мурод аз олами вањдоният ва љамъияти арвоњ (Чу 
љони ман ба лаб омад, раќибро чї хабар, Ки  ман ѓариќаму ў 
бар канори Љайњун аст?) аст.  
 Гурўњи дигари калимањои ашъори шоирро вожањое дар 
бар мегиранд, ки дорои се маъноянд. Шумори чунин  аносири 
луѓавии тољикї ба панљоњу як ва вомвожањои арабї ба яксаду 
њабдањ адад мерасанд. Намунаи вожањои тољикии ин навъи 
калимањо ангубин [с. 35], доман [с. 190], падар [с. 428], сунбул [с. 
538], љоду [с. 688], шоњ [с. 721] ва шоњиди иќтибосњои арабии он 
калимањои асар [с. 42], вањшат [с. 112], иќбол [с. 234], нафас[с. 
368], талъат [с. 554], њусн [с. 658], шарт [с. 709], эњтироз [с. 726] 
њастанд.  
  Перомуни ибтидои бархе аз чунин калимањо, ки мо 
онњоро аслии тољикї њисобидем, байни ањли тањќиќ назари 
ягона мављуд нест. Ин љо вожаи ѓунча [с. 148] дар назар аст, ки 
Хоља Камол онро дар ифодаи маъноњои: 1) гули ношукуфта, 
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муѓча (Чу фављи жола, ки ояд ба ављи ѓунча фурў, Ѓами ту дар 
дили танг ончунон фуруд ояд); 2) дањони танг, лабони маъшуќ 
(Он сарв, ки омад бари мо, аз чамани кист? В-он ѓунча, ки дилњо 
шуд аз у хун, дањани кист?);  3) киноя аз захм, нишону пайи 
љароњат (Аз хоки шањидон гули рањмат шукуфонад, Њар ѓунча, 
ки дар сина зи пайкони ту ёбанд) ба кор бурдааст. Доир ба 
сарчашмаи ѓунча  муњаќќиќон се андеша изњор доштаанд: 
1.зоњиран, аз *γund-ča муштаќ буда, ба вожаи гунда1 «кўфтаи 
бузурги аз гўшт омодагардида» марбут аст; 2. шояд ба луѓати 
ѓунд1 «гирдшуда, љамъомада»  робита дошта, он шояд ба гунда1 
марбут бошад; 3. асли ѓунча *γumbča буда, рабташ бо вожаи 
гунбад эњсос мегардад [7, љ.3, с. 1981; љ.4, с. 2452]. 
 Аз байни аќидањои тазаккурёфта, ба пиндори мо, 
иртиботи ѓунча бо ѓунд1 эътимодбахш ба назар мерасад.  
  Бархе аз чунин аносири луѓавї дар доираи айни як байт се 
маротиба зикр шуда, њар дафъа ба як маънои дигар омадаанд. 
Маќом намунаи њамин гуна вожањост, ки дар байти зайл дар 
ифодаи маъноњои: 1.шуњрат, обрў, эътибор; 2.манзилат, дараља; 
3.љойгоњ, макон, љои иќомат мавриди истифода ќарор 
гирифтааст:   
 Чанд пурсї чї маќом аст, Камол, ин ки турост? 
 Ин маќоме, ки на манзил, на маќом аст ин љо. [с. 298] 
 Ба ин тариќ, дар ашъори Шайх Камол, тавре ки ишора 
гардид, ба чањор маъно омадани  калимањои аслии тољикї дар 
сиву се маврид Њахтар [с. 49], бињишт [с. 87], кор [с. 256], пайкон 
[с. 431], ришта [с. 477], чаман [с. 660], шиша [с. 718-719], шом [с. 
720]}, вомвожањои арабї дар чилу ду њолат Њакс [с. 29], ид [с. 
233], манзил [с. 301], савдо [с. 492], фард [с. 586], њасрат [с. 649]}, 
ба панљ маъно истифодашавии њар ду гурўњи аносири луѓавї дар 
њаждањњолатїЊвожањои аслии тољикї: банд [с. 61], лаб [с. 279], 
оташ [с. 417], фарёд [с. 586], хона [с. 619]; вомвожањои арабї: ањд 
[с. 49], давлат [с. 149], ќиёмат [с. 273], наќш [с. 362], њавас [с. 634], 
њарам [с. 647]} ва м. инњо мушоњида мегардад. 
  Њамчунон ки ќайдаш рафт, ба љуз арабизмњои сермаъно 
дар ашъори Хоља Камол њамин гуна вомвожањое аз забонњои 
њиндиву [чањор адад: бут- с. 101, ќанд-с. 269, тўтї-с. 578, шакар-с. 
702],  юнонї [њафт адад: динор-с. 186, ёќут-с. 206-207, Искандар-с. 
238-239,  кимиё-с. 253, ќолаб/ќолиб-с. 276-277, наргис-с. 366, 
номус-с. 388-389], оромиву сурёниву яњудї [дар маљмўъ се адад: 
оромии масљид-с. 310, яњудии одам-с. 405, сурёнии тур-сурёнї-с. 
575] ва туркї [се адад: карашма-с. 294, хаданг-с. 601 < асли 
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туркї qaδïŋ «дарахти ѓони сафед»- [7, љ.2, с. 1111-1112], чигил-с. 
674] дар ифодаи чанд маъно мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд. Аз тањлил ва ќиёсу муќобала бармеояд, ки доираи 
маънои ин гуна аносири луѓавї назар ба вомвожањои арабї 
мањдуд буда, одатан кулли онњо дар ифодаи ду-се маъно ва 
баъзан (мисли калимаи њиндии шакар) чањор маъно ба кор 
рафтаанд. 
 Албатта, перомуни мансубияти забони иддае аз ин гуна 
калимањо байни ањли тањќиќ ихтилофи назар ба мушоњида 
мерасад. Њадафи мо ин љо вожаи карашма  аст, ки бархе онро аз 
туркии киришма «ворид шудан, нуфуз кардан» медонанд, вале, 
тавре ки М. Њасандўст ишора  менамояд, «шавоњиди ин луѓат 
дар мутуни форсии  куњантар аз туркї дида мешавад, аз ин рў, 
бояд дар љустуљўи асли эронии он бошем» [7, љ.4, с. 2161]. 
 Аз тањлили муфассали чандомад ва нозукињои корбурди 
чунин калимањо худдорї намуда, ин љо баъзе тафовутњоро 
байни вожањои сермаънои аслии тољикї ва иќтибосњо, ба хусус 
вомвожањои арабї ишора карданї њастем. 
 Агарчи шумори вожањои сермаънои арабї аз тољикї 
имтиёз дорад, вале дар назми шоир аз лињози доираи маъної 
бартарият пайдо кардани аносири луѓавии аслии тољикї аз ин 
гуна вомвожањо эњсос мешавад. Чунончи, иќтибосњои арабї, 
чунон ки зикри баъзе намунањои он рафт, аз ду то њафт маъноро 
ифода кардаанд, дар њоле ки вожањои тољикї ба љуз њадди 
маъноњои фавќ инчунин дар баёни њашт [гавњар -с. 116; неш-с. 
373; нишон-с. 380]; дањ [ёр-с. 207; ранг-с. 464;  сар-с. 502-503], 
њатто ёздањ маъно [даст-с. 164-165] мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд.     
 Чунин тарзи корбурди аносири луѓавии сермаъноро дар 
доираи вожањои њамшакли калимањои њар ду забон низ метавон 
мушоњида намуд. Дар ин гуна мавридњо њам вожањои тољикиасл 
имтиёз доранд, яъне аз байни чањорсаду наваду як адад 
иќтибосњои сермаънои арабї њамагї дањ вожаи њамшаклаш дар 
ифодаи аз ду то шаш маъно ба кор рафтаанд [ниг. с. 268, 313, 
316, 323, 350, 493, 515, 539-540, 579, 638], аммо аз сесаду панљоњу 
нўњ калимаи тољикї бист адади чунин аносири луѓавї ба њайси 
вожањои њамшакл ба кор рафтаанд [с. 64,65, 89, 95, 253, 304, 320, 
408, 422, 423, 435, 436,  453,459-460, 479-480,  512-513, 570, 573, 
689].  
 Аз байни дањ иќтибоси арабии њамшакл њафт адади яке аз 
њамшаклњо хусусияти сермаъної зоњир намуда, танњо дар байни 
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се адад њар ду њамшаклњо хусусияти аз ду то чањормаъної зоњир 
намудаанд. Аз байни бист адади њамин гуна вожањои тољикї 
шонздањ ададашон танњо яке аз њамшаклњо ба чанд маъно ба 
кор рафтаанд, фаќат чањор адади њар ду њамшаклњо аз ду то 
шаш маъноро ифода намудаанд. 
 Тавре ки зикр гардид, дар радифи исмњои сода инчунин 
вожањои сохтаву мураккаб, њатто омехтасохти ашъори шоир низ 
вижагии сермаъної зоњир намудаанд, вале доираи маънои 
чунин аносири луѓавї дар ќиёс бо исмњои сода мањдуд буда, 
танњо баъзеяшон дар ифодаи аз ду то њашт маъно 
мустаъмаланд. 
 Исмњои сохтаи сермаъно бештар бо ёрии пасвандњои –ї, -
а, -иш сохта шуда, бо дигар пешванду пасвандњо, амсоли њам-, –
зор, -ор, -гор, -истон, -бон, -ур ва м. инњо шумори ками ин гуна 
аносири сермаънои луѓавї бунёд гардидаанд.  
 Дар байни кулли унсурњои ёдшудаи калимасоз наќши 
нахуст пасванди –ї ва баъдан –а дар зуњури дастаи калони 
вожањои сермаъно назаррас аст. Масалан, тавассути пасванди –
ї аз исм њафт исми нави сермаъно ва аз сифат сиву шаш адади 
исмњои маънии сермаъно ташаккул ёфтаанд. Чањор вожаи аз 
исм сохташуда дар ифодаи ду маъно [мардумї -с. 305, одамї -с. 
406, подшоњї-с. 449, сагї-с. 494], як адади он дар баёни се маъно 
[шоњї- с. 722], як адад дар ифодаи чањор маъно [бандагї-с. 63] ва 
як адад дар ифодаи шаш маъно [ёрї-с. 209] омадаанд. Њамин 
пасванд ба њабдањ калимаи иќтибосии арабї замима гардида, 
боиси зуњури сездањ калимаи думаъної [ѓуломї-с. 147, зоњидї-с. 
228, кофирї-с. 257], мискинї-с. 325], муштоќї-с. 350], наззорагї-
с. 358], мусалмонї-с. 342], риёї-с. 475], сањарї-с. 516], софї-с. 
532], султонї-с. 538], тифлї-с. 569], харобї-с. 606] ва чањор вожаи 
семаънодор [ѓарибї-с. 143, ошиќї-с. 425-426, сабурї-с. 491, 
соњирї-с. 535] шудааст.  
 Бисту се адади исмњои маънии аз сифат сохташуда дар 
ифодаи ду маъно [арзонї-с. 41-42, баландї -с. 59, гармї -с. 120, 
дуздї -с. 196, зардї -с. 218, зиракї -с. 225, мастї -с. 309, навї -с. 
354, нињонї -с. 379, ободї -с. 403, сабзї -с. 489-490, серї -с. 520, 
сурхї -с. 541, танњої -с. 558, хомї -с. 619, хорї -с.622 , хушкї -с. 
633, људої -с. 696, ширинї -с. 717, шодї -с. 719, шодмонї -с. 720, 
шўхї -с. 725], нўњ ададашон дар баёни се маъно [зорї-с. 227, 
мардї -с. 304, озодї -с. 407, содагї -с. 530, ошної -с. 427, ростї -
с. 479, сахтї -с. 516, содагї -с. 530, љавонї -с. 680] ва шаш 
ададашон дар ифодаи чањор маъно [бедорї-с. 76, бузургї -с. 99, 
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пастї -с. 439, равшанї-с. 461, сиёњї -с. 522, тангї -с. 557] 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 
 Вусъатнок будани доираи васли пасванди «–ї»-ро метавон 
аз њамин нукта низ эњсос кард, ки он бо бархе љонишинњо 
[њамагї-с. 643], феълњо [нестї-с. 372, куштанї-с. 261, бозї-с. 92] 
ва сифатњои феълї [ошуфтагї-с. 427] њамроњ гардида, боиси 
ташаккули як даста калимањои сермаъно шудааст. 
 Њамин гуна имкони исми сермаъносозро пасванди –а низ 
бар ўњда дошта, дар натиљаи васлаш ба вожањои мухталиф 
сабаби бунёди исмњои думаъно [гўша-с. 136, забона -с. 213], 
семаъно [вайрона-с. 106, сабза -с. 489], чањормаъно [нома-с. 387-
388, поя -с. 453] ва њафтмаъно [банда-с. 62] гардидааст. 
 Як њисса аносири луѓавии сермаънои ашъори Шайх 
Камолро исмњои мураккаб дар бар мегиранд. Лозим ба тазаккур 
аст, ки аз ин љињат низ вожањои аслии тољикї назар ба 
вомвожањои арабї бартарї зоњир кардаанд. Имтиёзи онњо на 
танњо дар шумори фаровонашон аст, балки дар заминаи 
ќолабњои мухталифи калимасозї ташаккул ёфтанашон низ 
мебошад. Дар ашъори шоири фавќуззикр аз њаждањ адад 
калимаи мураккаб дуи онњоро вожањои мураккаби пайвасти 
сермаъно ва боќї-шонздањ ададро њамин гуна калимањои навъи 
тобеъ ташкил медињанд. Албатта, наќши кулли ќолабњои 
калимасоз дар зуњури чунин унсурњои луѓавї ягона нест, дар ин 
вазифа беш аз њама ќолабњои исму исм [сангдилон-2-с. 501, 
сарзамин-с. 511, сароб-2 -с. 513, хумхона-2 -с. 627, шабнам-2-с. 
700], исму асоси замони њозираи феъл [дастовез-2-с. 169, поймол-
2 -с. 451, рањбар-2 -с. 472, роњбар-2 -с. 481, рањнамо-2 -с. 473, 
арбадаљўй-3 -с. 40], моњтоб-3 -с. 329, мањтоб-4 -с. 314] фаъоланд.  
  Аз шавоњиди тазаккурёфта аён аст, ки кулли унсурњои 
луѓавии дар чунин ќолабњо зуњурнамуда аз вожањои аслии 
тољикї фароњам омадаанд. Воќеан, дар ин вазифа вомвожањои 
арабї дар ашъори Хоља Камол ба нудрат мушоњида  мешаванд. 
Дар заминаи ќолабњои зикршуда мо њамагї ду вожаи 
думаъноро пайдо кардем, ки њар ду [соњибдилон-с. 534, 
маљлисоро-с. 315] дар натиљаи бањамоии вомвожањои арабї ва 
тољикї сохта шудаанд.  
 Як ќисми аносири луѓавии сермаъноро исмњои омехтасохт 
дар бар мегиранд. Дар бунёди чунин калимањо низ ќолаби исму 
асоси замони њозира дар ќиёс бо ќаволиби дигар бартарї 
дошта, ба истиснои вожаи сарзаниш [с. 511] кулли онњо 
тавассути пасванди –ї ба вуљуд омадаанд. Дар ташаккули ин 
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гуна воњидњои луѓавї низ наќши вожањои аслии тољикї бештар 
ба мушоњида расида, ба љуз як калима- дилбарї [с. 182], ки дар 
ифодаи чањор маъно ба кор рафтааст, боќї [банданавозї-с. 63, 
дилкашї-с. 183, дилнавозї-с. 183-184, дилсўзї-с. 185, найзабозї-
с. 360, саркашї-с. 512, чашмбандї-с. 673, шабгардї-с. 700] фаќат 
дорои хусусияти думаъноиянд. Њамин гуна хулосаро дар 
нисбати вожањои омехтасохти аз калимањои тољикиву арабї ё ду 
вомвожаи арабї бунёдгардида, ки шуморашон дар ашъори 
Хоља Камол њамагї чањор адад аст [ишќбозї-с. 242, назарбозї-с. 
357, њаќбинї-с. 640, соњибназарї-с. 534], метавон изњор намуд. 
 Њамин тавр, забони ашъори Шайх Камол на танњо аз 
лињози шумори калимаву таркиб ва ибороти озоду рехта ѓанист, 
балки аѓлаби аносири луѓавии дар он мављуда бори гарони 
маъноро бар дўш дошта, иддае аз онњо ба беш аз дањ  маъно ба 
кор рафтаанд.  
 Тањлили ќиёсии доираи маъноии ду гурўњи воњидњои 
луѓавї: аслии тољикї ва иќтибосї касро ба чунин андеша водор 
месозад, ки вожањои тољикї аз ин нигоњ сербор буда, дар њама 
шаклашон: хоњ содаву сохта ва хоњ мураккабу омехта аз 
вомвожањо, ба хусус иќтибосњои арабї имтиёз доранд. 
 Бархе аз маъноњои дар ашъори Хоља Камол гардишдошта 
мањсули тафаккури шоир буда, аз дасти боло доштани ў дар 
маъношиносиву маъниофарї шањодат медињад.   
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МАҲОРАТИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ ДАР 

ТАСВИРИ ҲОДИСОТИ ЛИНГВОСТИЛИСТИКӢ 
  Ҳангоми таълифи матни бадеӣ аҳли илму адаб кӯшиш 

менамоянд, ки тобишҳои лексикию услубӣ, экстралингвистию 

лингвопоэтикии калимаю ибора ва таъбирҳои фразеологиро бо 

усулҳои хоси услуби эҷодӣ корбаст намоянд. Иҷрои ин гуна амали 

нек дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ бо ошкорнамоии маҳорат, усул 

ва тактҳои эҷодӣ ба майдон омадааст. Шоири ғазалсаро кӯшиш 

намудааст, ки бо интихобу корбасти калимаю ибора ва дигар 

воҳидҳои забонӣ салосату ғановат, сарвату боигарии забони 

адабиро  ҳамаҷониба равшан намояд. Тасвирҳои бадеӣ ва 

эмотсионалӣ-эксперессивӣ дар ғазалиёт барои муассиру пуробуранг 

баён намудани фикр хизмат кардааст. Ҷиҳатҳои лексикию услубӣ, 

бадеӣ дар ҳар як сатру байт, инчунин дар матни пурра ҳусну қубҳи 

калом, маҳорати суханварии шоири ғазалсароро дучанд барзиёд 

намудааст. Мураттибони “Девони ғазалиёт”-и Камоли Хуҷандӣ 

дуруст таъкид кардаанд, ки “Зарофатҳои суханони шоир чунон 

бориканд, ки гоҳе барои пай бурдани онҳо хонандаю шунавандаро 

маънирасӣ ва зарофати табъ мебояд” (5).    
“Оби ҳайвон” яке аз ибораҳои серистеъмолтарини адабиёти 

ниёгон ба шумор меравад. Ибораи маъмули таърихӣ аз ду ҷузъ “об” 

ва “ҳайвон” бо васли бандаки изофӣ дар шакли ибораи “оби ҳайвон” 

таркиб ёфтааст. Калимаи “об” ҳамчун воҳиди лексикии забони 

адабӣ хусусияти умумистеъмолӣ, моносемантикӣ дорад. Дар нутқи 

гуфторӣ бештар ва дар нутқи китобӣ камтар корбаст мешавад. Чун 

истилоҳи  илми тасаввуф яке аз ҷузъҳои “чор унсур”, чун истилоҳи  

илми анатомия неъмати ҳаётбахши моеъ, ки он ба инсону ҷонварон 

ҳаёт бахшидааст. Бо алфози дигар бигӯем, “об – моеи шаффофи 

беранг, ки дар ҳолати софӣ ва беолоишӣ аз омезиши химиявии як 
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унсури оксиген  ва ду унсури хидроген иборат” буда таркиб 

ёфтааст. Дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ калимаи “об” дар шакли 

муҷаррад ба маънои асл, ки мо онро дар ҳаёти ҳаррӯза истифода 

мебарем ва нӯши ҷон мекунем ва инчунин бо иловаи калимаҳои 

дигар, яъне калимаҳои “ҳайвон”, “ҳаёт”, “зиндагӣ”, “бақо”, “равон”, 

“чашм”, “дида” “муаллақ”, “сухан”, “май”, “хазар”, “Хизр”, 

“Кавсар”, “ҷаннат”, “Ҷайҳун”, “Камол” ва ғайра дар шакли 

ибораҳои  “оби ҳайвон”, “оби ҳаёт”, “оби зиндагӣ”, “оби бақо”, “оби 

ҷаннат”, “оби равон”, “оби чашм”, “оби дида”, “оби равшан”, “оби 

сухан”, “оби май”, “оби муаллақ”, “оби хазар“, “оби Хизр“, “Оби 

Кавсар”, “оби Ҷайҳун”, “оби чашми Камол”,  “оби ду чашм”, “оби 

давлати ошиқ” ва ғайра  мафҳумҳои гуногунро ифода кардааст.   

Калимаи “ҳайвон” дар замони Камоли Хуҷандӣ маҷозан 

маънои “ҳаёт”, “зиндагӣ” ва дар замони имрӯз маънои “сутур”, 

“сутурон”-ро дар бар гирифтааст. Калимаи “ҳайвон” дар нутқ ва 

тасвири бадеии шоири ғазалсаро дар шакли ибораи “оби ҳайвон” 

маънои “оби ҳаётбахш”-ро ифода кардааст. Дар байни мардум 

ривояте ҳаст, ки дар як замоне дар як маконе “оби ҳайвон” аз 

чашмаи Хизр дарёфт шудааст. Инсон ва тамоми мавҷудоти рӯйи 

олам аз он чашма об нӯшиданду ҳаловат бар ҷон бурданд.  

Нуктадонии воқеа ва ҳодисоти таърихӣ ба Камоли Хуҷандӣ 

имконият додааст, ки ӯ бо интихоб ва корбасти ибораи “оби 

ҳайвон” ворисонашро барои донистан  ва дар лавҳи хотир нигаҳ 

доштани мазмуни афсонаҳои мӯъҷизавӣ ва ривоятҳои халқӣ даъват 

намояд. “Чашмаи Хизр” яке аз чашмаҳои афсонавии мӯъҷизавӣ ба 

шумор меравад. Камоли Хуҷандӣ мисли ҳамзамонон  дар ҳаққи он 

чашма бо ифтихор ҳарф зада ва бо тасвирҳои бадеиву барҷаста васф 

ситоиш намудааст. Дар забони адабӣ чашмаҳои гуногунном 

бисёранд, аммо “чашмаи Хизр” дар байни он чашмаҳо бо 

фарогирии нахустоби ҳаёт аз чашмаҳои дигар фарқ мекунад. 

Мисолҳои гирдоварда шаҳодат медиҳад, ки ибораи “оби ҳайвон” 

дар ғазалиёти шоир чун доминанта (сарсила)и ибораҳои “оби ҳаёт”, 

“оби зиндагӣ”, “оби бақо”  интихоб гардидааст. Ибораҳои наҳвии 

ягона ва гуногунҷузъ муродифи ҳамдигар ба шумор мераванд. Агар 

онҳо дар матн пай дар пай, ё худ дар алоҳидагӣ чун бандҳои занҷир 

корбаст шаванд, муассирӣ ва бадеияти сухан ҳамон қадар барзиёд 

мегардад. Мавҷудияти ҳодисаи муродифотӣ ҳодисаи такрорро 

пешгирӣ намуда, дар ин ҷода шоири хушсалиқаву хушгуфтор 
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Камоли Хуҷандӣ ба соҳибқаламони ҷавон намунаи ибрат нишон 

додааст. Мисолҳои поёнӣ гуфтаҳои моро собит хоҳанд намуд:  

Зулфи ӯ умр асту он кас ёбад он умри дароз, 

К-аз лабаш бар ваъдаи бӯс оби ҳайвон кард нӯш. (саҳ.323) 

                                            *** 

Заҳри ноб аз дасти ту азби Фурот, 

Бе ту оби зиндагӣ милҳи уҷоҷ.  (саҳ.158) 

                                                             *** 

Аз лаби ӯ то хабаре ёфтем, 

Оби ҳаёти дигаре ёфтем.         (саҳ. 340) 

                                                        *** 

Хоке, ки бар он нишони он пост, 

Аз оби бақо диҳад нишонам.     (саҳ. 356) 

Мардум орзу доранд, ки чашмаи афсонавии Хизрро бинанду аз 

он чашма қатрае об нӯшанд, инчунин бо Хизри фариштамоҳи 

нексиришт дидорбин бошанд. Албатта, ин аъмоли нек аст.  

Шоир хаёлан ва тасаввуран дар ғайб бо Хизр гуфтугузор дорад. 

Ў аз  Хизр чигунагии чашма ва оби онро пурсидааст. Хизр бо 

суханҳои дилпазири муҳтаво чашмаву оби ҳаётбахши онро нақл 

кардааст:  

Камол аз Хизр пурсиш кард васфи чашмааш, гуфто: 

                      Чу он лаб дидаам, з-он об акнун даст мешӯям  (354). 

      Мисраи дуюмӣ аз нӯшидани кадом об худдорӣ намудани 

Камоли Хуҷандӣ ҳар яки моро ба фикркунӣ водор мекунад. Он 

кадом об бошад? “Девони ғазалиёт”-и шоирро варақгардонӣ намуда, 

оби аз нӯшидан дасткашидаро бозҷӯӣ мекунем. Он об дар байти 

панҷуми ғазалиёти бо матлаи “Чӣ хуш буд он шабе, к-аз дар 

даромад ёри маҳрӯям, // Рухаш бӯсидаму лаб ҳам, дигарҳоро 

намегӯям” хотирниш гардидааст. Маълум мешавад, ки шоир аз 

нӯшидани “оби май” даст кашидааст, на ин ки аз нӯшидани “оби 

чашмаи Хизр”. Гуфтугӯи тарафайн натиҷаи судбахш бахшидааст, ки 

одати майпарастӣ бо парҳезиву нанӯшидани “оби май” тарк карда 

шудааст:                            

Барои мастии ман, гӯ, маёвар оби май, соқӣ, 

            Ки аз хоки сари кӯяш сабо меоварад бӯям.      (354) 

      Дар баъзе ҳолат бо руҷӯи лирикӣ чун инсони ташланби бозёфти 

оби чашмаи Хизр дар ҳаҷру фироқи рухсору лабу хат хаёлан зистан 

чун наққоши моҳир тасвир гардидааст:      

Ризвон ба равза, Хизр ба оби ҳаёт зист, 
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Ман бо хаёли он лабу рухсор зистам.   (374)  

Дар яке ғазалҳои бо санъати саволу ҷавоб зебогии қаду қомат, 

лаби лаъли дилбар сарсабзи кадом об буданаш пурсида шудааст. Аз 

мазмуни ҷавоби баргаронида равшан мегардад, ки зебосириштии 

зоҳирӣ аз пайдоиш ва истифодаи “оби Хизр” ва “оби Хазар” ба 

вуҷуд омадааст. “Хазар” - калимаи вомии арабӣ. Баҳри Хазар - номи 

дигари баҳри Каспий. Мардуме, ки дар асрҳои миёна дар соҳили 

баҳри Каспий зиндагӣ мекарданд, бо номи Хазар машҳур буданд. 

Ахзар, ахзарӣ калимаҳои вомии арабист, ки онҳо  ҳамоҳанги 

калимаҳои хазар, хазарӣ ба шумор меравад. Аввалӣ маънои кабуд, 

нилгунро, дуюми маънои кабудтоб, нилгунтарро, ибораи “чархи 

ахзар” маънои осмони нилгунро ифода менамояд. Кулли калимаву 

ибораҳои номбурда дар тасвири бадеӣ бомавридона кор фармуда 

мешавад. Дар байти мазкур ибораи  “оби Хазар” ба маънои оби 

баҳри Каспий омадааст:               

Гуфтам: Ба лаби лаълу хати сабзи равонбахш 

Оби Хизирӣ ё хазарӣ? Гуфт, ки ҳар ду            (398). 

Ибораи “оби сухан” бо ҷиҳатҳои эмотсионалӣ хислатҳои 

мағруронаву худписандиро фаро гирифтааст. Ба фикри камина, дар 

ин қабил тасвир дар қалби шоир эҳсоси кибру ғурур ҷӯш задааст: 

Гар бингарад равонии оби сухан, Камол, 

Аз чашмасори хеш равад Хизр шармсор. (285) 

Дар байти дигар ибораи “оби сухан” бо маънои маҷозӣ шахси 

суханвар писанди мардум буданаш зеҳнишин мегардад: 

       Ки чун оби сухан диду равонӣ, 

       Иборат поктар созад суханвар. (285) 

Ибораи “оби чашм” ва “оби дида” бо матлаби тақвияти 

ҳодисаи муродифоту граданамия ба майдон омадааст. Дар байти 

зерин  бо зарофати нозуктабъӣ баҳри равшан намудани мазмуни 

мақоли халқии “Оби дарёро бо сатил (челак) набояд кам кард” 

кӯшише ба харҷ дода шудааст. Натиҷаи амали нек дар пуобуранг 

тасвир намудани мижгони ашкҳои шашқатораи селобтулӯъро 

бознадоранда ба ҳолати “Кас ба парвезан чӣ гуна оби Ҷайҳун кам 

кунад?”  барандоз гардидааст. Чунончи:  

Оби чашмам кам нашуд, чандон ки мижгон баргирифт, 

Кас ба парвезан чӣ гуна оби Ҷайҳун кам кунад?            (206) 

Дар байти мазкур ибораи “оби дида” чун муродифи ибораи 

“оби чашм” интихоб гардида, барои тасвири қадршиносӣ ва 

эҳтироми ҳамдигар хизмат кардааст:                                         
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               Гар оби дида сӯйи ту орад Камолро, 

Хошок пеши гавҳари сероб мебарад. (206) 

Байти дигар: 

   Аҷаб мадор, ки рӯзе ба оби чашми Камол 

   Зи остонаи ӯ сарву гул бурун ояд.  

                          *** 

Рафт, он чи рафт з-оташи дил бар сари Камол,  

Минбаъд з-оби дида бар ӯ то чиҳо равад.          (247) 

 Калимаи “ашк”, “сиришк” нисбат ба калимаи “гиря” 

хусусиятҳои шукуҳу шаҳоматиро дорост. Ашк обе, ки аз гиря ва бо 

таъсири ҳиссиёти ҷисмӣ ё руҳӣ аз чашм мерезад. Он агар дар шакли 

ибораҳои “ашки кабоб”, “ашки меғ”, “ашки саҳоб”, “ашки сӯзон”, 

“ашки хунин”, “ашки шашқатор” ва ғайра дар услубҳои нутқ 

интихоб гардад, он гаҳ дар тасвири бадеи ҷиҳатҳои эмотсионалӣ-

экспрессивӣ ҳамон кадар намоён мешавад. Эҳсосоти ҳиссиву 

ҷонгудозӣ, ғаму андӯҳ дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ ба воситаи 

ибораҳои “ашки хунин”, “ашки сурх”, “аз шавқ ашк”, “шустушўи 

ашк”, “сели ашк”, “ашки чун рўд”, “муҳаррири ашк”, “ашки 

гулгун”, “савори ашк”, “ашки гармрав”, “ашки ниёз”, “ашки зи сўзу 

гудоз”, “ашки дурри хушоб”, “селоби ашк”, “ашки афтода”, “борони 

ашк”, “ашки рангин”, “ашки фар-фар”, “ашки равон”, “садбора ба 

ашк шуста”, “донаҳои гавҳари ашк” ва ғайра бо фарогирии 

ҷиҳатҳои мусбиву манфӣ ба амал омадааст. Дар ду маврид аз чашми 

инсон ашк ҷорӣ мешавад. Дар вақти ғамгусорӣ ва фараҳмандӣ. Дар 

ҳолати аввалӣ кулли ибораҳои бо калимаҳои “ашк” барқоршаванда 

пуршиддат авҷ гирифтани эҳсосоти ботинию зоҳириро дар ҳолати 

дуюмӣ қатрачашмаҳо фараҳмандиро ифода менамояд. Албатта, дар 

ин ҷараён ҳисси фараҳмандию меҳрубонӣ ба авҷи кулминатсионӣ 

табдил меёбад. Мисолҳои поёни далели гуфтаҳои мост: 

          Дорӣ сари назора, нишин дар сарои чашм, 

              К-аз ашки сурх бому дари ӯ мунаққаш аст.  (140) 

                              *** 

              Бо хаёлаш то саҳар рондӣ, Камол, аз шавқ ашк, 

  Мечакад дурҳои гуногун зи лафзи дурчакон-т. (156) 

    Аз шарҳу тафсир ва баёни ҷиҳатҳои лингвостилистикии чанде аз 

калимаву ибораҳо пай бурдан мумкин аст, ки шоири ғазалсаро 

Камоли Хуҷандӣ дар интихобу корбасти воҳидҳои забон ва равшан 

намудани ҷиҳатҳои услубию бадеи маҳорати бемислро намоён 

намудааст. Бо ҳар гуна воҳидҳои забонӣ муассирию пуробурангии 
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нутқро барзиёд намуда, дар рушди меъёрҳои забони адабӣ саҳми 

арзанда гузоштааст. Бо пардохти сухан ва истифодаи воситаҳои 

бадеӣ мисраву байт ва тамоми матни ғазалиётро хушманзар 

гардонидааст.                    
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 ШОКИРОВ Т. С.,  
д. и. филол, профессори кафедраи 

забони тоҷикии ДДҲБСТ 
 

ҲАММАЪНОИИ УЗВВОЖАҲО ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ 

ХУҶАНДӢ 

Тахаюлоти бадеӣ яке аз муҳимтарин воситаҳои баёни 
муассир дар тасвири бадеист. Обуранг додан ва ѓановат 
бахшидани сухан аз фазилатњои шоистаи номвартарин 
суханварони адабиёти куњанбунёди тољик мебошад, ки Камоди 
Хуҷандӣ  аз зумраи барӯмандтарини онҳост [1; 2; 5; 10]. Яке аз 

воситањои ҷило  бахшидани сухан истифода аз муродифоти 
калимањо ва ё сохтани ҳаммаъноњои шоиронаи нав аст, ки ин 
падида њанўз аз љониби сардафтари адабиёти классикии тољик 
устод Абўабдуллоњи Рудакї оѓоз гардида буд. Ў дар ќасидаи 
машњури «Шикоят аз пирї»-и худ силсилаи муродифњои 
шоиронаи «дандон»-ро дар коргоњи тахайюли худ офарида, дар 
ќасидааш истифода кардааст. Масалан, ин нахустсимои каломи 
бадеи мо  муродифоти «дандон»-ро аз ќабили таъбиру калимоти 
«чароѓи тобон», «сапеду симрада», «ситораи сањарї» ва 
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«ќатраборон» дар ќасидаи мазкур мисли дурдона ба риштаи 
шеър кашида, дар байтњои машњури зеринаш мегўяд: 

Маро бисуду фурў рехт њар чї дандон буд, 
Набуд дандон, ло бал чароѓи тобон буд. 
Сапеду симрада буду дурру марљон буд, 
Ситораи сањарї буду ќатраборон буд [11, 76]. 

Пўшида нест, ки истеъдоди баланди шоирон бештар аз 
њама њангоми корбасти муродифоти вожаҳо  аён мегардад, зеро 
муродифњо яке аз воњидњои муњими маънои таркиби луѓавї 
мебошанд, ки дар аксари асарњои забоншиносї бо як фањмиши 
умумї – њаммаъноии калимањо шарњ ёфтаанд. Бинобар он 
масъалаи тањќиќи пањлўњои гуногуниҳаммаъноҳо дар маркази 
диќќати њамешагии олимон ќарор дорад[9, 6]. 

Муродифњоро аз рўи ќаробати маъної ва семантикї дар 
забоншиносї муњаќќиќон ба чанд навъ таќсимбандї кардаанд. 
Ин таќсимбандињо бо баъзе фарќњои љузъї бо њам мувофиќ 
меоянд. Масалан, забоншиноси рус М. Ф. Палевская 
муродифњоро ба навъњои семантикї, услубї, семантикї-услубї 
таќсимбандї кардааст [13, 128]. Дар забоншиносии муосири 
тоҷик низ ҳамин унсурҳои роиҷанд. 

Рољеъ ба анвоъ ва гурўњи муродифњои ашъори Камоли 
Хуљандї олимони забоншиноси тољик А. Абдуќодиров  ва А. 
Давронов дар китоби худ «Каломи Камол» тадќиќоти 
арзишмандеро анљом додаанд. Дар китоби мазкур муаллифон 
таъкид мекунанд, ки муродифњои шоир аз «ду намуди 
муродифњои идеографї, яъне гурўњи аввал муродифњое, ки аз 
љињати идея ё маъною мафњум фарќ мекунанд ва гурўњи дуюм 
муродифњои услубї, ки дар кадом намуди услуб истифода 
мешаванд, иборатанд. Гурўњи сеюм намуди омехта њисоб меёбад 
ва муродифњои идеографї – услубї ном дорад» [1, 28]. Баъдан 
муаллифони номбурда бо мисолњои мушаххас аз ашъори 
Камоли Хуљандї истифода шудани се гурўњи муродифњоро дар 
ашъори шоир ба исбот расонида, муродифњои дур, наздик ва 
омехтаро дар мисоли ашъори шоир тањќиќу баррасї намудаанд. 

Муродифоти калимањои ифодагари узвњои бадан дар 
ашъори Камоли Хуљандї аслан аз ду намуд иборатанд: 

1.Гунањои калимањои соматикии тољикї ва иќтибосие, ки 
муродифи якдигар мебошанд, масалан тан, пайкар, бадан, љисм, 
ќолаб, колбад ва ѓ; 
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2.калимаву иборањое, ки маънии маљозї касб кардаанд ва 
барои ифодаи номи узвњои алоњидаи бадан ба кор бурда 
шудаанд, масалан, муродифоти рўй – гул, моњ, оина ва ѓайра, 
муродифњои чашм – бодоми сиёњ, наргис, оњу ва назири инњо. 

Забоншиносон бар он аќидаанд, ки «муродифњои 
идеографиро њангоми муќоисаи ќатори муродифњо муайян 
кардан мумкин аст. Дар ќатори муродифњо, фарз кардем, агар 
се калима њаммаъно бошанд, яке тобиши маънои баланд, дигаре 
тобиши маънои паст ва сеюмї маънои муќаррарї дорад, ки на 
баланд ва на паст ва на мусбат ва на манфї њисоб меёбад. Ин 
гуна калимањоро калимањои мўътадилмаъно меноманд» [1, 30]. 

Аз муродифоти калимаи «пайкар» муродифи «бадан» 
њамин вижагиро дорад. Калимањои доминантии «бадан», ки 
аслан луѓати арабист, нисбат ба вожањои њаммаънои худ «тан», 
«пайкар», «љисм», «колбад», «љасад», «андом», «бар»  имтиёз 
дорад ва дар шеъри Хоља Камол монанди муродифњои 
тољикияш «пайкар» ва «тан» ба касрат истифода шудааст. Аз ин 
љост, ки калимаи арабии «бадан» хеле барваќт маќбули 
тољикзабонон гардида, масалан, дар забони шеъри Хоља Камол 
дар таносуб бо калимањои «пероњану покдомонї»  сифати 
ѓайримоддї гирифтаву тобиши маъноии тоза њам пайдо 
намудааст. Яъне, бадан чунон тасвир ёфтааст, ки он монанди 
тани оддї ба либос пўшида намешавад, яъне ба пўшиш ниёз 
надорад. Дар назари Камол агар бар «бадан»-е, ки манзури 
назари шоир аст, либос пўшониданї њам шавем, ќабул 
намекунад, зеро фаќат дар гумону хаёл имкон њаст, ки пероњане 
аз покдомонї ба он бадан – тани маъшуќи маънавї бипўшонем: 

Перањан дар бар нагирад он бадан љуз бо хиёл, 
Покдомонї биомўзед аз пероњанаш [6, 347]. 

Калимањои муродифи тољикии «тан» ва арабии «бадан» 
баъзан дар як байт муштарак њам истифода шудаанд. Масалан, 
дар байти поён шоир «тан»-ро ба маънои аслї ва «бадан»-ро ба 
маънои маљозї ба кор бурдааст. «Тан» дар мисраи аввал 
љисмест, ки љома дораду он љома аз расидани об тар мешавад, 
аммо «бадан» дар мисраи дуюм пайкарест, ки ба ранги об софу 
тоза аст, аммо аз оби он, яъне аз таровату тозагї ва љилою 
дурахшандагии он љомаи касе тар намегардад: 

Њар љома, ки бошад ба тан аз об шавад тар, 
Он об, к-аз ў љома нашуд тар, бадани кист? [7, 69]. 

Вожаи арабии «љисм», ки њамчун ашё ва њар чизи 
дидашавандаву дастрас маълуму маъмул аст, миёни вожањои 
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њаммаънояш – «бадан», «пайкар», «тан», «колбад», «андом» ва 
«бар» бештар ба маънои аслии худ бидуни тобиши маъної 
мавриди истифодаи шоир ќарор гирифтааст. Тавре ки ишора 
кардем, вожаи «љисм» њам чун муродифи худ «тан» ва «бадан» 
хусусияти доминантї дорад ва њанўз дар нутќи шифоњї ва 
навиштории тољикї умумиистеъмол мебошад: 

Чашм бар роњи иноят нињад ин љисми заиф, 
Аљз пеш оварад он рўзу шавад мискинњол [6, 28]. 

Вожаи тољикии «андом» яке аз ҳаммаъноњои «бадан» мебошад, 
калимањои мураккаби «лоѓарандом» ва «нозукандом» истифода 
гардида, бештар сифатњои нозукї ва латифї доро шудааст: 

Нозукандом, ки з-осеби сабо тоб надошт, 
Зулм бошад, агар аз барги гулаш перањан аст [8, 228]. 

                                                                            *** 
Лутфи андомат, ки пироњан ба доман менуњуфт,  
Тарсам аз соид, ки нанњад дар миёни остин [6, 455]. 

Њамин сифати аслии нозукию латифї, ки ба исми «андом» дода 
шудааст, дар байти дигар бо таъбири «андоми беандом», яъне бо 
иборае, ки њарду љузъаш калимаи «андом» аст, ифода меёбад: 

Пеши гули андоми ту дорад гул андоме, вале 
Лутфе набошад ончунон андоми беандомро [8, 53]. 

Вожаи «бар», ки дар фарњангњо оѓўш, баѓал, сина, гўша 
маънидод шудааст, дар осори Шайх Камол њамчун ҳаммаънои 
вожањои «пайкар, бадан, тан» низ меояд. Шоир дар байти зерин 
њангоми ифодаи андешаи шоиронааш (ваќти хиромидани 
мањбубаи нозукандом гармї аз соиши куртаву тан њосил 
намешавад, балки он гармї аз рашки љомаи ўст, ки бар болои 
курта пўшидаасту аз расидан ба тани нозук мањрум аст) 
калимаи «бар»-ро њамчун суродифи вожањои пайкар, тан ва 
бадан ба кор гирифтааст: 

То чаро пироњан аввал он тани нозук бисуд, 
Мекунад дар ѓайрати он дар бараш гармї ќабо [8, 28]. 

Дар ашъори Хоља Камол муродифи вожаи «дањон» дар 
шакли љамъи шикастаи арабї «афвоњ» - ба маънии дањонњо низ 
дучор омад, ки нодиристеъмол аст ва он вобаста ба вижагии 
услубї ва сабки фардии шоир истифода шудааст: 

Кас наёрад дигар афсонаи Ширин ба забон, 
То дарафтод њадиси лаби ту дар афвоњ [6, 493]. 

Як нуктаро бояд таъкид кард, ки муродифњои шоиронаи 
соматизми «дањон» низ мавриди истифодаи Камоли Хуљандї 
ќарор гирифтааст. Масалан, ибораи шоиронаи «гули хандон»-
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ро бо калимаи «дањон» Камоли Хуљандї ҳаммаъно  мекунад, ў 
барои он ки матлабаш ба хонанда мафњум бошад, аз санъати 
саволу љавоб истифода мебарад, то кас аз муродифи сохтаи 
шоир њаловати маънавї барад : 

Гуфтамаш: Боре нишоне з-он дањон бо ман бигўй, 
Зери лаб хандон шуду гуфт: Аз гули хандон бипурс [18, 235]. 

Бояд таъкид кард, ки шоир дар истифодаи калимаи «чашм» 
лутфи зиёд дорад. Масалан, дар байти зерин аз тарафи шоир 
корбаст шудани як ибораи озод ва як ибораи рехтаи бо калимаи 
чашм сохташуда «тире ба чашм хўрдан» ва «ба чашм хўрдани 
тир» аз лутфи нињояти нозук ва баланди шоиронаи Хоља Камол 
дарак медињад: 

Тире ба чашм хўрдаму серї нашуд аз он, 
Бифрист дигаре, ки ба чашми дигар хўрам [6, 417]. 

Агар «чашм»-и ибораи озоди «тире ба чашм хўрдан»-куштаи 
нигоњи тези хубрўёни оњучашм гаштан, ошиќу шефтаи нигоњи 
дилбарон шудан узви биноии инсон бошад, «чашм»-и ибораи 
рехтаи фразеологии «ба чашм хўрдани тир» – чашми худро 
њадафи тири нигоњи хубрўён ќарор додан, низ њамон узви биної 
аст, аммо вазифааш нигоњи муќаррарї нест, балки дар 
муќобили нигоњи чашми зеборўён истодагарї карда 
тавонистан, яъне дил аз даст надодан аст. 

Калимањои дигари њаммаъно - «дида» ва «басар», ки баъд аз 
сарвожа(доминант)- и худ «чашм» меоянд, аз силсилаи вожањои 
ҳаммаъно  мебошанд. Агар аз рўи меъёри тањлил ва баррасии 
илми забоншиносї ба тарзи корбурди воњиди луѓавии «чашм» 
ва муродифоти он назар андозем, боз бештар њунари шоирии 
Камоли Хуљандї дар дуруст ва мутобиќи ќоидањои роиљи забон 
истифода гардидани муродифњои калимаи чашм - дида, айн ва 
басар намудор мегардад: 

Бебасарро чї бањра аз хуршед? 
Дархури нур дидаи биност [6, 135]. 

                    *** 
Соќиё, гар назаре њаст ба майхоронат, 
Ба ду чашми ту, ки дар айни хуморем њама [6, 507]. 

Яке аз вежагиҳои услуби фардии Камоли Хуҷандӣ дар ҳамин 
аст, ки вожаҳои ҳамшакл(омоним)-ро бо сермаъно  корбаст 
мекунад, ки айни хумори байти боло намунаву исботи он аст. 

          Бод гарде, ки зи хоки рањаш овард ба чашм,  
Чашм доред, ки кўњли басаре меояд [6, 391]. 
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Њар калима дар шакли алоњидагї чун воњиди луѓавї пеш аз 
њама ба маънои аслии худ фањмида мешавад. Танњо дар матн 
метавон маънои дигар пайдо намудани калимаро мушоњида 
кард. Калимаи аслан тољикии дида – ҳаммаънои серистеъмоли 
вожаи «чашм»-ро дар ѓазалњои шоир бисёр дучор мешавем: 

Дида, бигзор, то лабат бинад,  
Ки ба мартуб бењ бувад њалво [6, 54]. 

Вожаи «басар», ки муродифи «чашм» мебошад, аз љињати 
этимологї мутааллиќ ба забони арабї буда, маънои «њисси 
биної, биниш, чашм»-ро дорад. Ин муродиф дар ашъори шоир 
ба шакли ибора дар пайвастагї бо вожаи «куњл» мавриди 
корбурди шоирона ќарор гирифтааст: 

Бод гарде, ки зи хоки рањаш овард ба чашм,  
Чашм доред, ки куњли басаре меояд [6, 301]. 

Дар байти боло вожаи «куњл» (сурмаи доруї, ки перомуни чашм 
кашанд) бо калимаи «басар» омада њаммаъно шудааст. Ибораи 
мазкур аз ду калимаи арабї  сохта  шуда, љузъи дуюмаш 
калимаи басар мебошад, ки маънои аслиаш на чашм, балки 
нерўи биної ва нуру равшании чашм аст. Маънои дуюмаш 
биниш, дид ва маънии сеюм дониш (басират) ва маънии 
чањорумаш чашм, дида мебошад. 
Муродифоти сарвожаи «мў» вожањои «гесў», «кокул», «зулф», 
«зулфайн», «љаъд» ва «турра» аз силсилаи ҳаммаъноњое мањсуб 
мешаванд, ки шоир аз баъзеи онњо бисёр ва аз баъзеи дигар бо 
таќозои вазни арўз  ба нудрат истифода кардааст. 
 Дар лексикаи ашъори Камоли Хуљандї вожањои 
њаммаънои гесў, кокул ва зулф, ки дар фарњангњои мўътабар, аз 
љумла дар «Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї» ба маънои мўи 
дарози занљирвор бофташудаи духтарону бонувон тафсир 
шудаанд [18, 475, 425-429], корбурди фаровон доранд. Аз миёни 
ин муродифот вожаи классикии гесу, ки имрўз фаќат дар забони 
адабї мустаъмал аст, назар ба вожаи кокул бештар таваљљўњи 
шоирро ба худ љалб кардааст, зеро бинобар туркї будани кокул 
шоир аз корбасти фаровони он худдорї кардааст. Гесу, ки мўи 
бофта аст, агар бо дасти худи маъшуќа боз, кушода, парешон 
карда шавад, хосияти аљиби парешонхотир кардани бинандаро 
дорад: 

Мекард боз гесў, мешуд аз он мушавваш, 
Мекард боз, гўї, дар њоли мо нигоње [6, 510]. 

Гесу ѓайр аз он хосияти аљибе, ки дар боло зикраш рафт, чун 
мушки оњуи чинї ва райњон бўи хуше њам дорад. Муродифи 
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ибораи «гесўи абирафшон» - «турраи райњон» аст, ки њарду 
ибораи муродифї маънои мўйи хушбўйро доранд ва дар як байт 
онњоро шоир ба кор бурдааст: 

Шаммае аз сари гесўи абирафшонат 
Нофаи оњуи Чин, турраи райњон омад [6, 235]. 

Калимаи дигари соматикии «кокул» њамроњ бо љонишини 
шумораи шахсии шахси дуюми танњо – ту дар як ѓазал ва дар як 
ѓазали дигар њамроњ бо сифати «мушкин»-у исми «дўст» радифи 
зебо ва нодир шуда омадааст. Кокулро Абдуљаббори Шоњањмад 
дар «Фарњанги ашъор Камоли Хуљандї» чунин ташрењ додааст: 
«мўи сар, дастае аз мўи миёни сар, ки онро баланд нигањ доранд, 
кулола» [18, 475]. 
Зулф миёни калимањои њаммаъно – гесу, кокул, мўй сарсилсила 
мањсуб меёбад. Калимаи мазкур миёни узввожањои соматикї 
дар ашъори Хоља Камол ба хотири калимањои серистеъмол 
дохил мешавад. Яъне шоир аз ин калима ба таври фаровон 
истифода намудааст. Маълум аст, ки  яке аз вожањои 
серистеъмолтарини осори шоир «зулф» ва ќаринањову 
шабењањои шоиронаи он мебошад.    Дар суратхонаи тасаввур ва 
тахайюли шоир «зулф»  љое аз дўш - пешобаѓали хубони 
паричењра, љое аз баногўш, љое аз бари рухсори зеборўён камин 
гирифта љилваю худнамої мекунад ва маъшуќаи шеъри 
Камолро боз њам зеботару љаззобтар ба љилва меорад: 

Зулф бар дўш он парї дар моњтоб омад бурун,  
Гўиё, аз сўи Чин сад Офтоб омад бурун [6, 
460]. 

Сарвожаи «зулф» дар таъбири «зулфро занљир кардан», ки 
киноя аз нозу ишва кардан, дилбариву дилрабої кардани 
маъшуќ аст, мавриди корбурди лутфомези шоир ќарор мегирад: 

Рањо кардї чу ман девонаеро, 
Гирифтї зулфро занљир кардї [6, 511]. 

Қарианаи дугонаи калимаи зулф–зулфайн низ, ки ба маънои ду 
зулф ва ё зулфњо фањмида мешавад, гоњо смуродифи кокул ва 
гесу дар ашъори шоир ду навбат дар байтњои зерин истеъмол 
шудааст: 

Бо вуљуди руху зулфайни абирафшонат  
Сифати барги гулу анбари тар натвон кард [6, 
217]. 

Дар радифи калимањои њаммаънои «гесу, кокул ва зулф» вожаи 
дигар «мў ва ё мўй» аст, ки он дар «Фарњанги ашъори Камол» 
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чунин тафсиру маънидод шудааст: «найчаи мањин ва нозук, ки 
дар сар, рўй ва пўсти бадани инсон мерўяд» [18, 644-646]. 
Корбурди фаровони калимаи «мў» дар таносуб бо вожаи «миён» 
дар ашъори Хоља Камол собит месозад, ки шоир ќариб бо 
њамаи калимањои ифодакунандаи узвњои инсонї бо назокату 
лутфи бењад муносибат намудааст: 

Миёну мўи ту фарќе надоранд, 
Кї медонад, ки он мўй, ин миён аст? [6, 112]. 

Бояд ёдовар шуд, ки ба љои муродифњои мазкур ибораи 
«занљири мушкин» њамчун метафора дар шеъри Камоли 
бузургвор ба назар мерасад. Вожаи «занљир», ки «силсила», 
«банд», «завлона» маъно дошта дар њамбастагї бо сифати 
«мушкин» ибораи маљозии «занљири мушкин»-ро месозад, 
маънои «зулф, кокул, гесўи сиёњ»-ро дорад: 

Ба бўи њалќаи занљири мушкин, 
Дили девона дар зулфат хазидаст [6, 156]. 

Калимаи «заќан» бо калимањои фук, манањ, таги манањ, чона, 
занахдон муродиф мебошад. Заќан, ки бештар ба мафњуми 
манањ ва зери манањ маънидод мешавад, дар ашъори шоирони 
классик мавриди корбурди махсус ќарор гирифтааст. Заќанро 
Шайх Камол ташбењ ба меваи себ мекунад: 

Он мева, ки аз боѓи бињишт аст дарахташ,  
Наздики дањон омада себи заќани кист? [6, 81]. 

Худи калимаи тољикии «занах» низ дар ашъори шоир борњо 
истеъмол шудааст. Шоир дар байти поён ба шарт аз маъшуќа 
мепурсад, ки агар ў «себи занах»- манањи сафеду симини ба себ 
монандашро бо гўшаи рўсариаш напўшад, имконият њаст, ки аз 
рўю лабу манањи ёр бор-мева, яъне коми хеш ба бўса гирад: 

Гар ту себи занахи хеш напўшї зи Камол, 
Ман барои дилам аз рўи ту боре гирам [6, 395]. 

Чї тавре ки болотар зикр намудем, Камоли Хуљандї дар 
корбурди њамаи калимањо лутф ба кор бурдааст. Дар мавриди 
вожаи «занах» низ њамин нуктаро метавон мушоњида кард: 

Гўй, чї монад ба занахдони ёр?  
Ин занахи мардуми бењудагўст [6, 172]. 

Дар байти боло дар мисраи аввал мегўяд: «Гўй» (чизе гирд ба 
андозаи себ ё гулула, тўби чўбие, ки онро бо чавгон мезаданд ва 
киноя аз њар чизи барљаста, нимгирда масли манањ) ба 
занахдони ёри мо монанд нест. Дар мисраи дуюм чунин 
хулосабарорї мекунад: Касе, ки чунин фикр мекунад, вай 
бењудагў аст, яъне бењуда манањ мезанад, љоѓ мезанад-сухани 
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беасос мегўяд. Ин маъниест, ки мо ба назари аввал аз байти 
боло дарёфтем. Агар дуруст диќќат дињем, ин љо дар вожаи 
«гўй» тобиши семантикї аст. Яъне вожаи «гўй» ба маънои дуюм  
феъли амрї аз масдари «гуфтан» мебошад. Шоири шўх ва 
зарифу нуктадон бо як лутфу назокати ширини шоирона аз 
сергапии маъшуќааш эрод гирифтааст. 
Дар ашъори шоирони классик, аз љумла Хоља Камол калимаи 
«занах» бо пасванди исмсози «дон» омада, муродифи нав – 
калимаи нави дигар исми «занахдон»-ро сохтааст: 

Аз шакарангури самарќандиён 
Себи занахдони ту ширинтар аст [18, 703]. 

Аз калимањои дигари ифодагари узвњои инсон  сар аст, ки онро 
калла низ мегўянд. Сар аслан њамчун узви бадани инсон  
мустаъмал аст.  Ин вожаи  тољикї њанўз дар асри Х дар 
«Шоњнома»-и бегазанди Абулќосим Фирдавсї бо њамаи 
тобишњои маъноияш истифода шуда буд. Калимаи «сар» њамчун 
маљоз - метафора ба маънои косахонаи сар (1); љоме, ки аз 
косахонаи сар сохта шудааст (2), киноя аз тамомии вуљуди 
инсон ва ба маънињои баландї, фароз (4), болои чизе, рўи чизе 
(5), оѓоз, аввал, ибтидо (6), маљозан майлу хоњиш, њавас (7), нўки 
чизе, ќисми интињои чизе (8), маљозан дањанак, лабаки кўза, хум 
ва ѓайра (9), шакли тахфифшудаи сарвар; сардор, саркарда, 
пешво, подшоњ (10) низ дар ашъори Камол мавриди корбурд 
ќарор гирифтааст. 

Соматизми «дил» аслан вожаи тољикї буда, дар ашъори 
шоир ду муродифи арабии он ќалб ва замир низ истифода 
шудаанд. Бояд алоњида таъкид намуд, ки бино ба тањќиќи 
профессор Абдуманнон Насриддинов, 59 ѓазали Шайх Камол 
бо вожаи дил оѓоз мешавад ва њамаи ин ѓазалњоро метавон 
«дилнома»-и муассири адабиёт»-амон номид [12, 18]. Аз ин рў, 
метавон бо боварї гуфт, ки таваљљўњу диќќати Хољаи 
бориксухан ба вожаи дил ва корбурди шоиронаи он махсус 
будааст. Ин суханро дар мавриди маъноњо ва тобишњои 
маъноии ин вожа дар такя ба «Фарњанги ашъори Камоли 
Хуљандї» низ метавон таќвият бахшид. Абдуљаббори 
Шоњањмад аз сањифаи 177 то сањифаи 186-уми фарњангашро ба 
шарњу тавзењи вожаи дил ва ибораву таркибњои сермаъно ва 
кинояомезу маљозии вожаи «дил» ихтисос додааст. Шоир ва 
фарњангнигори огоњ аз маъниву мазмунњои калимаву иборањои 
ашъори Камоли Хуљандї дар фарњангаш вожаи дилро бо њафт 
тобиши маъноияш шарњ медињад ва дар таркиби таъбиру 
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иборањо, калимањои сохтаву мураккаб маќоми онро муайн 
менамояд [18, 177-186]. Њамчун вожаи соматикї ў калимаи 
«дил»-ро «аз узвњои маъруфи мављудот; сиришт, нињод, ботин, 
замир» маънидод намуда, байти зеринро ба сифати шоњид 
овардааст: 

Рози ишќат зи дил омад ба забон, 
Мењр дар зарра нуњуфтан натавон [16, љ.2, 310]. 

 Вожаи дил дар ифодаи на њамчун як узви инсон ва мављудоти 
љондори дигар, яъне на њамчун як мафњуми моддї, балки 
њамчун як истилоњи маънавию сўфиёна бештар мавриди назари 
шоир будааст. Далели ин суханро метавон дар байтњои зерин 
пайдо кард: 

Мани бедил чу зарам бо ту зи ихлоси дарун, 
Ќалб чун нест маро, ин њама магдоз чунин [6, 458]. 

Калимаи «ќалб» яке аз муродифоти «дил» аст ва дар байти боло 
бо ду тобиши маъноӣ омадааст, ки яке «дил» ва маънои дигаре 
«тангаи нохолису ќалбакї» мебошад. Аз ин рў, шоир мегўяд: 
Мани ошиќ монанди зар зардрў аз ишќи ту њастам, дил 
надорам, маро ин ќадар дар кўраи санљишу имтињонат гудозиш 
мадењ. Маънои дуюм, ки шояд муроди шоир њамин маънї 
бошад, ин аст: Ман туро бо ихлосу иродати махсус дўст 
медорам, ман дар ишќи ту бебањоям, монанди зари холисам. Аз 
ин рў, маро ќалбакї гумон карда, имтињон накун. 
Азбаски вожаи «дил» муродифи арабии «замир»-ро низ дорад, 
шоир ин хусусияти онњоро хеле моњирона истифода кардааст. 
Дар байти шоњид «замир» ба маънии дилест, ки пур аз ишќи 
зеборухон аст ва шоир намехоњад чунин «замир» аз баракати 
ишќи бутон холї бошад: 

Аз ошиќї њамеша љавон аст пири мо, 
Холї мабод ишќи бутон аз замири мо [8, 14]. 

Ба гурўњи калимањои ифодакунандаи узвњои инсон дар 
сурудањои шоир силсилаи ҳаммаъноњои «ораз, чењра, рўй, симо, 
сурат, рух, рухсор, рухсора, шамоил» низ вориданд, ки 
миёнашон вожаи  «рўй» сарвожа мањсуб меёбад. Муаллифони 
китоби «Каломи Камол» рољеъ ба муродифоти соматизмњои 
мазкур изњори назар намуда, менависанд, ки Албатта 
муродифвожаҳои чењра ва рух  бо тобишњои маъноиашон фарќ 

доранд. Ҳамчунин  онњо аз љињати мавќеъ ва дараљаи истеъмолу 
тобиши эҳсосї низ тафовут доранд. Рўй ва чењра умуман  ба 
одам (пир, љавон, мард, зан, духтар, писар, ва ѓайра) нисбат 
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дода мешавад, рух бештар мансуб ба зан, духтар аст. Вожаи рўй 
умумиистеъмол буда,  чењра ва рух хоси услуби адабии 
китобианд» [3, 33]. 
Ҳаммаънои вожаи «рўй» калимањои арабии «ораз», «симо» ва 
«сурат» чун сарвожаи худ умумиистеъмол нестанд ва бештар 
дар забони адабии китобї истифода мешаванд, ки инро бо чнд 
мисол ба исбот расонидан мумкин аст: 

Сунбули тоза ба он орази гулранг туро 
Хатти сабзест, ки бар дафтари хубон задаї [6, 527]. 

                               *** 
Ошиќ ар сирри дили хеш наёрад ба забон, 
Худ гувоњї дињад аз њоли дарун симояш [6, 359]. 

                                                                *** 
Пеши он сурати матбўъ, ки дорад љоне, 
Чї кунам сурати хуршед, ки бар девор аст? [8, 271]. 

Муродифи дигари сарвожаи «рўй» вожаи тољикии «чењра» 
буда, дар ѓазалњои Камоли Хуљандї доираи васеи истифода 
дорад: 

Аз гули рўи туам ранге љуз ин њосил нашуд, 
К-аз сиришки арѓувонї чењраам рангин кунї 
[6, 528]. 

Њамин хел вижагињои маъноиро дар мисоли силсилаи 
муродифоти умумиистеъмол ва камистеъмоли китобиву 
матнї шамоил [арабиасл), гуна, рух, рухсор ва рухсора, ки 
баромади тољикї доранд, метавон мушоњида кард:  

Зи пеши чашм гузар мекунї сарандозон,  
Бад-ин шамоили хуш сарви љўйбори киї? [6, 546]. 

                                                                            *** 
Рухе чунин ки ту дорї, кадом мањ дорад? 
Худо њамеша зи чашми бадат нигањ дорад! [7, 
389]. 

                                                                             *** 
Гўшаи чашм нигар, гунаи рухсор бубин, 
Нозанинї туву моро ба ту њар гуна ниёз [6, 333]. 

                                                                            *** 
Шамъе, ки барухсораи ту будї гарм, 
Дид он руху чун мум шудаш он дил нарм [6, 578]. 

Шоир аз муродифи калимањои «даст» ва «соид» фаровон 
бањрабардорї доштааст. Ин ду ҳаммаъно  агарчи як мафњум 
доранд, аммо ифодагари маънии куллї (даст) ва љузъї (соид) 
мебошанд. Чунин «муродифњои идеографї ё маъної аз 
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њамдигар бо љилоњои маънї фарќ мекунанд» [1,28]. Яке ба 
маънои мафњуми куллии узви даст, дигаре ба маънои 
ќисмате аз даст фањмида мешавад. Камоли Хуљандї ин ду 
калимаи њаммаъноро дар робита бо њам бо ду мафњум дар як 
байт ба кор гирифтааст: 

Чу ба дасти хеш теѓам бизанї, даме рањо кун,  
Ки зи соидат бигирам ба њавола хунбањоро [8, 36]. 
                                              *** 
З-остин соиди симин ба муњибон бинамой, 
То бидонанд, ки нозукбаданї з-ин даст аст [6, 125. 

Дар ашъори шоир вожањои «пой» ва «пай» бо «ќадам» чун 
ҳаммаъно корбурд шудаанд: 

Чун равї, ташнадило, љониби симинзаќанон, 
Пой берун манењ аз рањ, ки бияфтї дар чањ [6, 
499]. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» се маънои алоњида ва 
мухталифи «пай», аз љумла мафњуми соматикии он шарњу 
тафсир шудааст [16, љ.2, 11-13]. Масалан, дар таркиби ибораи 
«бар пайи касе пай нињодан» вожаи мазкур ба маънои по ва 
ќадам омадааст: 

Роњравони каъба, гў, бар пайи ман нињед пай, 
К-аз сари кўи ту рање сўи Њиљоз ёфтам [6, 377]. 

Муродифи «ќадам» «пой» дар «Фарњанги забони тољикї» 
чунин маънидод шудаст: «Пой, андозаи по аз сарангушт то 
пошна, масофаи байни њар ду пой дар ваќти роњ рафтан» [16, 
љ.1, 664]: 

Ашкам аз бањри нисори ќадами дўст ба чашм 
Мардумї карду ба доман гуњар овард маро [8, 31]. 

Истифодаи љуфти муродифоте, ки аз унсурњои њаммаънои 
соматикї таркиб ёфтаанд, дар забони осори шоирони 
классики тољик фаровон ба назар мерасад. Ин таљрибаро 
устод Абўабдуллоњи Рўдакї оѓоз бахшида буд. Ў љуфти 
муродифњои «кафу по»-ро дар байти зерин истифода 
бурдааст: 

Дасту кафу пойи пирон пуркалахч, 
Риши пирон зард аз бас дуди нахч [6, 343]. 

Ҷуфтмуродифҳо ба туфайли хусусиятњои љолибашон дар 
адабиёти бадеї фаровон истифода мешаванд, яке аз он 
хусусиятњо ихчаму муъљаз ва содаю фањмо будани онњост. 
Дар ашъори Камоли Хуљандї љуфти ҳаммаъное, ки аз ду 



344 

 

узввожа сохта шудаанд, низ дучор омаданд. Чунин намуди 
муродифњо бештар аз њамроњ омадани узввожањои тољикї бо 
варианти иќтибосияшон падид омадаанд, масалан, 
таркиботи «ќаду боло» ва «ќомату боло» аз калимањои 
арабии «ќад», «ќомат» ва вожаи тољикии «боло» таркиб 
ёфтаанд. Дар байтњои зерини Камоли Хуљандї низ 
муродифњои семантикии (идеографии) ќадду боло, ќомату 
боло ва соиду даст муродифњои чун љуфти соматизмњое, ки 
мазмуни якдигарро таќвият мебахшанд ва ба як маънии том 
фањмида мешаванд, ба кор гирифта шудаанд. Љуфтмуродифи 
ќад(д)у боло: 

Сарв пеши ќаду болои ту дидам, паст аст, 
Иќди зулфи ту ба ангушт гирифтам, шаст аст 
[7, 164]. 

        *** 
Сарви моро ќадду болое хуш аст, 
Дидани он гул тамошое хуш аст [7, 166]. 
 
Љуфтмуродифи ќомату боло: 
То њиммати воло нашавад рањбари хотир, 
Андешаи он ќомату боло натавон кард [6, 249]. 

Љуфтмуродифи соиду даст, ки аз калимањои «соид»-и арабї 
ва «даст»-тољикї сохта шудааст. 

Соиду дасти туам бим намоянд ба теѓ, 
Ташнаро ин њама аз об чї метарсонанд? [6, 
302]. 

Намуди дигари љуфтмуродифњоро ду калимаи ҳаммаънои як 
забон ташкил медињанд, масалан, таркиби «ќаду ќомат», ки 
њар ду калимаи таркиби он вожањои арабии њаммаъно 
мебошанд аз њамин ќабиланд: 

Иќтидо бо он ќаду ќомат бикун, 
К-аз намоз ин иќтидоњо бартар аст [6, 142]. 

«Љон» ва «равон», ки њар ду вожаи сараи тољикї мебошанд, 
дар байте, ки шоњид меорем, маънои баробари муродифї 
доранд: 
             Чашми ту, ки оромии дили ханљи љањон бурд, 
              Сењрест, ки аз симинбарон наќди равон бурд 
[18, 459]. 
Изофа бар ин шоир ин ду мафњуми њаммаъниро ба «ќад» ва 
«лаб», ки комилан ду узви мутавофитанд, ќаробати маънавї 
мебахшад ва ҳаммаънои идеографии ѓайримаъмулии 
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шоирона месозад. Фарзияе пеш меояд, ки шояд бо таќозои 
талаботи арўз шоир баъзан маљбур мешавад, ки ба љои 
калимањои дар ќолаби вазн ѓунљоишнаёбанда муродифњои 
шоиронаро вориди шеъраш созад ва андешаашро баён 
намояд. Ба андешаи мо, дар лексикаи ашъори Камоли 
Хуљандї мањз дар њамин замина муродифњо тобишњои 
бисёри маъної пайдо мекунанд. Ин падида нишонаи 
забардаст будани Камол дар истифодаи назокат ва лутфи 
сухан аст ва камолоти дониши ўро дар забондонї ва 
суханшиної нишон медињад: 

Сарви ќаддат равон, лабат љон аст, 
Љони ман ин, равони ман он аст [7, 165]. 

Њамчунин дар ашъори Камоли Хуљандї љуфтмуродифњое 
дучор меоянд, ки аз ду ибора таркиб ёфтаанд. Дар байти 
зерин иборањои «чењраи пургард» ва «рўи зард», ки муродифи 
якдигаранд, дар як мисраъ љуфт шуда омадаанд: 

Ошиќи якранг хоњї, љўй дар мо хокиён, 
К-аз миён бо чењраи пургарду рўизард кист? [8, 
191]. 

Дар ашъори Камоли Хуљандї бисёр муродифњои 
ѓайримуќаррарии шоиронаро дучор меоем, дар дохили матн 
маънии онњоро худи шоир шарњ медињад, ки чунин шеваи 
шарњу тафсирро дар илми луѓатнигории муосир тафсири 
муродифї меноманд. Масалан, дар ду байти зерин вожањои 
«миёнабодом» ба маънии «чашми шўх», «захма» муродифи 
шоиронаи «ѓамза», «уд»-моддаи сиёњранги хушбў муродифи 
сифатии «зулфу хол», «май» киноя аз «хун» ва «љом» 
муродифи мафњумї (муродифи идеографї)-и «лаб» ба кор 
бурда шудаанд: 

Ањди ту сусту ваъдањо хом аст, 
Чашми шўхат миёнабодом аст. 
Fамзаат-захма, зулфу холат-уд, 
Хуни ошиќ маю лабат љом аст [6, 139]. 

Ба њамин усул ва равиш шоир дар байти дигар муродифњои 
калимањои ифодагари узвњои «абру», «талъат» (чењра), 
«узор» (рўй) ва «ќад»-ро бо калимањои «њилол», «хуршед», 
«моњ» ва таъбири «сарви равон» ба завќи баланд паињам 
меорад, ки намоёнгари шоири сухандону маънигустар ва 
забошинос будани ў мебошад: 

Њилолат абрўву хуршед талъат, 
Узорат моњу ќад сарви равон аст [6, 88]. 
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Дар байти зерин бошад, шоири луѓатшиноси Хуљандї 
«хатти сабз» - муйчањои нимнамоёни тарфи баногўш ва 
даври лаби маъшуќро ба «мушк», лаби хушрангашро ба 
«гулоб», дањони хурду зебояшро ба «зарра» ва сафедиву 
гармии рўяшро ба «офтоб» монанд мекунад, ки ин ифодањои 
њаммаъно низ муродифоти мафњумї (муродифњои 
идеографї) мебошанд ва дар коргоњи тафаккур ва тахайюли 
шоир офарида шудаанд: 

Хатат сабзу лабат мушку гулоб аст, 
Дањонат зарра, рўят офтоб аст [6, 101]. 

Муаллифи китоби «Андалеби ѓайб» М.Мирмуњаммедова 
зимни тањќиќи тобишњои семантикии ашъори Камоли 
Хуљандї дуруст ишора мекунад, ки «баъзан Камоли Хуљандї 
бо камоли њунари суханварї муродифњои идеографї 
[муродифњои мафњумї)-ро ба кор бурда, тасвирњои хосаи 
шоирона месозад, ки ѓараз аз истеъмоли муродифњо низ 
њамин аст. Масалан, дар байте, ки шоњид меорем, вожаву 
таъбирњои «лаб», «аќиќ», «дурљи ёќут» ва «лўълўи лоло» ба 
њам муродиф шуда омадаанд: 

Лаб аст он, ё аќиќ он дурљи ёќут, 
Ки дар вай лўълўи лоло нињон аст?  

Њамин гуна муродифњои шоиронаро дар байти дигари 
Камоли Хуљандї дар мисоли «пиставу шакар», ки муродифи 
«дањону лаб» ва «бодому наргиси бисёрхоб», ки муродифи 
«чашм»-и маъшуќаанд, мушоњида кардан мумкин аст: 

Ба шева пиставу бодоми ту яке зи 
шакар, 
Дигар зи наргиси бисёрхоб мечарбад». 

Ин љо ба таври мухтасар намунаи калимотеро меорем, ки ба 
маънии узвњои алоњидаи бадан њамчун муродифњои шоирона 
дар ашъори Камол истифода шудаанд. 
Муродифи шоиронаи вожаи чашм: Вожаи «наргис» калимаи 
юнониасл буда, маънояш: 1. гулест сафеду майдагул ва 
хушбў, ки пиёзи он кошта мешавад, баландии буттааш то 40 
сантиметр мерасад, баргњои он сабзу дароз; 2. киноя аз 
чашми пурхумор, чашми хуморолуд ва пурноз аст. Дар 
«Фарҳанги забоин тоҷикӣ омадааст: «1.  номи  гиёҳи  
пиёзбехи  хурду  нозук,  ки гулҳои  хушбӯи  сафед  ё  зард  
дорад; 2.  маҷ. чашм,  чашми  маҳбуба;  наргиси  бемор  

чашми  хумори  маҳбуба; наргиси  мақнул  киноя  аз чашми  
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сурмасо,  чашми  сиёх; наргиси  махмур  чашми  хумор; 
наргиси  пурфан  киноя  аз чашми  фитнаангез,  чашми 
мафтункунанда; наргиси  фаттон  чашми  шухи  фитнаангез; 
наргиси  шаҳло  мук; шаҳло  [шаҳло  наргис)  а)  наргисе,  ки 

сафедӣ  ва  зардии  он  моил  ба  сиёҳист;  б)  маҷ.чашми  
маъшуқ;   наргиси  шергир  киноя  аз чашми  мафтункунандаи  

маҳбуба;  наргиси  чоду  чашми  фаттон,  чашми  
мафтункунанда; аз  наргис  бар  суман  симоб  рехтан  киноя  
аз рехтани ашк  аз  чашм  ба  рӯй [16, 833]. Хоҷа Камоли 
Хуҷандӣ илова ба ин маъниҳо чандин ибораҳои дигареро ба 
байт даовардааст : 
Масту савдозада чун наргиси соќист, Камол, 
Мастї он май зи лаби чун шакар овард маро [8, 31]. 

Дар иборањои муродифии наргиси бемор, наргиси маст ва 
наргиси љоду метафораи шоиронаи ифодагари мафњуми 
чашми пурхумор, чашми махмур, чашми нимпўшу хуморї 
мебошанд: 

Ба дарду њасрати он ѓамза наргиси бемор 
Бар он сар аст, ки бо хок чашми тар бибарад [6, 
206]. 

                                                                       *** 
Гули рухсори туро ваќти тамошост њанўз, 
Наргиси масти ту манзури назарњост њанўз [6, 338]. 
                                                 *** 
Шеваи чашми ту наргис чї кунад шеваву ноз? 
Шева аз наргиси љодуи ту хуш меояд [6, 300]. 

Вожаи «бодом» дар байти зерини Камоли Хуљандї 
муродифи шоиронаи калимаи соматикии чашм мебошад: 

Ба шева пиставу бодоми ту яке зи шакар, 
Дигар зи наргиси бисёрхоб мечарбад[6, 223]. 

Ибораи бодоми сияњ метафораи сохтаи Камоли Хуљандї 
мебошад, ки тимсоли чашми сияњ аст: 

Меравем аз њасрати он чашм, бар тобути мо,  
Дўстдорон, гў, биафшонед бодоми сиёњ [6, 
504]. 

Вожаи тољикии «оњу», ки маънои аслии луѓавии он маъруф 
аст, дар ашъори Камоли Хуљандї муродифи љузъи узви 
биниши инсон «чашм» мебошад. Дар байти шоњид калимаи 
мураккаби «оњучашм» ва ибораи исмии «оњуи чашм», ки 
муодили муродифии якдигаранд, ки сифати чашмро ифода 
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мекунанд, аммо дар мисраи дуюми байт «оњу» муродифи 
шоиронаи мафњуми соматизми «чашм»аст: 

Турки оњучашмам, эй оњуи чашмат шергир, 
Сайди оњуи туам, бор сайди худ оњу магир [6, 
606]. 

Калимањои «турк» ва «љоду» дар ашъори Камоли Хуљандї аз 
муродифоти нодири шоиронаи «чашм» мебошанд, ки аз 
мафњум ва маънии аслии худ кўчида, муродифи шоиронаи 
вожаи «чашм» шудаанд. Масалан, муроди шоир аз ибораи 
турки камонкаш дар байти шоњид метафораи чашми 
пуркарашма ва абрўвони камоншакли мањбуба аст: 

Гард аз нињоди гўшанишинон бароварад 
Турки камонкаши ту, чу тир аз камин занад [6, 
256]. 

Калимаи «љоду», ки маънои аслияш сењр, шаъбада, соњирї, 
афсунгарї мебошад, њамчун метафора муродифи мафњумии 
вожаи «чашм» аст ва ибораи «ду љодуи фиребандаи 
мењробнишин» низ дар байти зерини Камоли Хуљандї 
муродифи идеографї – услубии вожаи «чашм» мебошад: 

З-он ду љодуи фиребандаи мењробнишин 
Зоњиди савмаа расвои љањон аст имрўз [6, 339]. 

Муродифоти шоиронаи рўй: Вожаи «лола», ки номи гули 
маъруф мебошад, дар адабиёти классикии тољик муродифи 
шоиронаи «рўй» ва «чењра» мебошад, ки онро бунёдгузори 
адабиёти куњани тољик – устод Рўдакї дар ин байти 
хушоњанг истифода кардааст: 

Бихандад лола бар сањро ба сони чењраи Лайло, 
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун [15, 
139]. 

Хоља Камол дар ибораи шоиронаи «бар лола сунбул соябон 
аст» вожаи «лола»-ро њамчуш муродифи соматизмњои «рўй 
ва чењра» ба кор бурдааст: 

Бунафша дастае бар арѓувон аст, 
Гарат бар лола сунбул соябон аст [6, 88]. 

Вожаи «офтоб», ки маънои аслии он маъруф аст, дар ашъори 
Камоли Хуљандї њамчун метафора муродифи соматизми 
«рўй» шудааст. Масалан, дар мисраи дуюми байти шоњид 
муроди шоир аз «офтоб» рўи гарму нуронии маъшуќа 
мебошад: 

Дар сари зулфат гирифтаст офтоб аз 
дербоз, 
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Њалќае бикшо аз он мў, то кушояд 
офтоб [6, 62]. 

Вожаи «ёсаман» ва ќаринаи он «суман», ки номи гули хушбўе 
бо баргњои сафед ё зард, ё кабуд аст, дар байти зерини 
ашъори Камол муродифи шоиронаи мафњуми соматизми 
«рўй» шудааст: 

Зулфат, ки бар суман гирење анбарин занад, 
Тавќеи њусн бар вараќи ёсамин занад [8, 419]. 

Мавзўи муродифоти шоиронаи вожањои ифодагари узвњои 
инсон дар ашъори Камол Хуҷандӣ доманадор ва љолиб буда, 

шоир чунин унсурҳоро бо камоли майл сари кор гирифтааст, 
ки дар алоњидагї бояд мавриди омўзиш ва тадќиќи комили 
филологї ќарор бигирад.  
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БАХШИ 4.  
МУХАММАС, НАЗИРА, ТАЗМИНИ ШОИРОНИ МУОСИРИ  

ТОҶИК ДАР СИТОИШИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 
 

Усмон ОЛИМ 
 

ТАЗМИН БАР ҒАЗАЛИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 
 

Эй равобахшои якто, дўст медорам туро, 
Чунки ҳастӣ зоти танҳо, дўст медорам туро. 
Дўстдориам, ки гаштӣ мубтадои ҳар сухан, 
Мубтадои панди воло, дўст медорам туро. 
Дар ҳавои ишқбозӣ ҳоли Маҷнун айб нест, 
Пардадони рози Лайло, дўст медорам туро. 
Дар равоқи дудара, ки меҳмонаш омадем, 
Њам ниҳону ошкоро, дўст медорам туро. 

Аз чӣ ҳар дам Юсуфатро имтиҳон гирӣ ба дом? 
Доми худ баркан, Зулайхо, дўст медорам туро. 
Fайри байти дўстӣ чизе надорам дар бисот, 
Байти ман бо туст доро, дўст медорам туро. 
Чун дарахти дўстӣ аз қалбамон карда нумў, 
Файз резад мисли Тубо, дўст медорам туро. 
Хоҳ ин ҷо бо ту бошам, хоҳ уқбо ҷои  ман, 

Њам дар ин ҷо, ҳам дар он ҷо,  дўст медорам туро. 
Бо дами исоият гар куштаат бедор шуд, 
Боз гўям: О, Масеҳо, дўст медорам туро. 

Њаббазо, эй Хоҷа, бар табъи Камол, афзудааст: 
"Ман худ аз баҳри чунинҳо  дўст медорам туро.  
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Сайидамин ҶИЛО  
ПАЊНОИ МУЊАББАТ 

Мухаммас бар ғазали Шайх Камоли Хуҷандӣ 
 

Эй суманбўю дилоро, дўст медорам туро,  
Бо ҳама ҳастӣ, саропо, дўст медорам туро,  

Њамчу ҷони худ гуворо дўст медорам туро,  
Баъди имрўз ошкоро дўст медорам туро, 
Аз ту чун пўшам, нигоро, дўст медорам туро! 
 
Аршу Курсии муалло, Сидраи мавлонишаст,  
Кўҳу саҳро, дашту дарё, ҳар чӣ аз болову паст,  
Ҷумла тарсову яҳуду муслиму оташпараст,  
Дар вуҷуди ман зи ҳастӣ ҳар сари мўйе, ки ҳаст, 
Дўст медорад маро, то дўст медорам туро! 
 
Бо ту бошам, роҳи ман гардад сироталмустақим, 
Хоҳ рахшӣ дар фазои бекарон чун барқу сим,  
Хоҳ пинҳонастӣ андар баҳр чун дурри ятим,  
Хоҳ дар дил бош сокин, хоҳ дар ҷон шав муқим, 

Гар дар ин ҷоиву он ҷо, дўст медорам туро! 
 
Чун ту ҳастӣ, дигаре набвад ба олам баҳри ман, 
Бурда ранг аз рўю мўят ин баҳору ин суман, 
Гашт аз бўят муаттар мушки тотору Хутан,  
Орам ояд пеши сарву лола рафтан дар чаман, 
То бад-он рухсору боло дўст медорам туро! 
 
Гарчи кардӣ хору зорам, дўст дорам ҳамчунон, 
Чун ғуломи хоксорам, дўст дорам ҳамчунон. 
Муддао ҷуз ту надорам, дўст дорам ҳамчунон, 

Гар набошӣ дўстдорам, дўст дорам ҳамчунон, 
З-он ки ман бе ин таманно дўст медорам туро! 
 
Мардуми бедори ин дунё туро доранд дўст, 
Ошиқони зору  беҳамто туро доранд дўст,  
Огаҳанд аз хўйи ту, аммо туро доранд дўст,  
Дидаву дил ҳар яке танҳо туро доранд дўст, 

Худ мани бедил натанҳо дўст медорам туро! 
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Аз ту дар авҷи муҳаббат ин Ҷило бикшода бол,  

Қалби ў рахшид  ҳамчун гавҳари поку зулол,  
Як дам аз ту дур бошад, мешавад ошуфтаҳол, 
Гуфтаӣ, хун резамат, то душманам дорӣ, Камол, 

Ман худ аз баҳри чунинҳо дўст медорам туро! 
 

 

Абдуфаттоҳ КУЛОЛӢ 
 

ТАЗМИН БАР ҒАЗАЛИЁТИ ШАЙХ 
 

Аз хоки Хуљанд сар баровард 
Бингар, ки қазо қадар баровард, 

Эй доди ту ин қадар баровард. 
Шодем, Њасан зи Басра бархест, 
Аз синаи мо шарар баровард. 
Бағдод Ҷунайдро ливо дод, 

Ў шаъни ту то қамар баровард. 
Мансур бизад садо: "Аналҳақ" 
Бар бегуҳарон гуҳар баровард. 
Табрез бисохт Шамси Динро, 
Нур аз дили пурасар баровард. 
"Румӣ ба замини  Рум зад нақб, 
Аз хоки Хуҷанд сар баровард" 
Бо меҳри сухан Камоли ориф, 
Як Мевағули дигар баровард. 

Бар ҳурмати Шамс бар иқомат 
Табрез бирафту пар баровард. 
Дар водии ишқ, Волиёнкўҳ, 
Аз зулмати шаб саҳар баровард. 
Чун об набуд дар ҷигарҳо, 
Вай об зи ҳар ҷигар баровард. 

Хумдони Кулолии Хуҷандӣ, 
Аз гил гули пуршарар баровард. 
 
Дигар сухани паст шунидан кї тавонад? 
Он ноз ба тасвир кашидан кӣ тавонад? 
В-он ғолия ҷуз бод шамидан кӣ тавонад? 
Аз меҳри ватандўстият ғайр ҳаросид, 

Бо гул дили ағёр даридан кӣ тавонад? 
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Аттор туро рўҳу Саноист ду чашмат, 

Бо дида дили рўҳ бидидан кӣ тавонад? 
Эй фотиҳае хонду дуо кард ба Мансур, 
Аз дори аналҳақ нарамидан кӣ тавонад? 

Аз "Маснавӣ" аз ёд бихонду дилу дин бохт, 
Бар шеърраси хуб расидан кӣ тавонад? 
Он шаҳди маонӣ ки маконаш лаби лаъл аст, 
То ҷон надиҳад бар ту чашидан кӣ тавонад? 

Чун ҳокими тан гашт ба мо деву дади нафс, 
Ҷуз ту сари он дев буридан кӣ тавонад? 
Завқид Кулолӣ зи суханҳои баландат, 
"Дигар сухани паст шунидан кӣ тавонад?" 
 
Арафоти ишҚбозон сари кўи ёр бошад 

"Арафоти ишқбозон сари кўи ёр бошад," 
Зи нахустсатри тазмин ба дилам шарор бошад. 
Чу ба хона-васли давлат, чӣ равам ба Муздалифа, 

Ки зи санг чидан он ҷо ба дилам ғубор бошад. 
Ту ба он ҷибол санге чӣ занӣ ба дафъи шайтон,  
Чу занӣ ба хеш санге, ба ту ифтихор бошад. 

Чӣ равӣ ба кўҳи Мино, ту ба кўҳи Мевағул о, 
Ки намози ишқ ин ҷо ба ҳарими дор бошад. 
Ба ман аз майи Аналҳақ бикунед ҷуръае пур, 
Ба шароби боғи ҷаннат дигарам чӣ кор бошад. 

Ту ба чашм пўй раҳро, на ба по ба кўи дилбар, 
Зи хирад чу нест чашмат ба ду по гузор бошад. 
Ба муридии Кулолӣ ту маёр шак, Камоло, 

Ту ки муршидаш бигаштӣ, дайи ў баҳор бошад. 
 

 

ГАР БА ДАРЁ БИРАСӢ, ҚАТРА НАӢ, ДАРЁӢ 
 

Қатра, аз абр бияфтӣ чу ба гул, раъноӣ, 
Гар ту меъроҷ ба мину бикунӣ, миноӣ. 
Гар ту бар хеш мушаххас бишавӣ, шахсиятӣ, 
Шахсият чист? - миёни ҳамагон мавлоӣ. 

Акси кавкаб ба рухат, ин ҳама гунҷоиш чист? 
Қудрати аҷз  туро дода чунин паҳноӣ.  
Гар зи бозор ту худро бихарӣ, Инсонӣ, 
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Гар фурўшӣ ба ғуломӣ тани худ, колоӣ. 

Нақши пояш ба думаш тоза кунад, шери жаён. 
Ин фаросат бишумар, не хираду доноӣ. 
Зоҳидо, қатра гар аз ҷоми Ҷами мо нўшӣ, 

Мурдаро зинда кунӣ бо нафасат, Исоӣ 
Чу кунӣ ёд аз ў, анҷуманӣ, бекас не, 
Накунӣ вирд варо бо ҳамаву танҳоӣ. 
Гар ту бо ў ҳама дам, ҳар дами ту тиллоӣ, 

Гар шавӣ дур аз ў, бо ҳама дар балвоӣ. 
Ростӣ ҳаст чу бунёди ҳақиқат, эй дил, 
Гар ту имрўз қадам рост ниҳӣ, фардоӣ. 
Эй Кулолӣ, ғазали мост ҷавобе ба Камол, 

"Гар ба дарё бирасӣ, қатра наӣ, дарёӣ" 
   
Ки дўзах аз ин шўъла хокистарест 
Замин сўи фирдавси аъло дарест, 
Дил он ҷо садаф, лек бе гавҳарест. 
Дар он ҷо малакро тиҳӣ дил зи ишқ, 
Агар ишқ набвад малак бе фарест. 

Дар ин ҷой заҳмат гуҳар оварад, 
Арақ дар ҷабин хуштар аз Кавсарест. 
Дар ин ҷой шоир ба ҳақ нағмахон, 
Дар он ҷой бе хомаву дафтарест. 

Зи обистан он ҷо занон бар канор, 
Биҳишти барин олами дигарест. 
Биёву ба дилҳо ту Кавсар кушой, 
Ки сайёраи сабз хуш манзарест. 
Кулолӣ,  зи оташ, биё дона чин, 
Ки ҳар донаи ишқ як ахтарест. 

"Аҷаб оташест оташи дил Камол, 
Ки дўзах аз ин шўъла хокистарест" 
 
Муршид он аст, ки аз тавба туро тавба диҳад 
Васфи зоҳид чу кунам, ў зи сано тавба диҳад, 

Дасти омин бикушоям зи риё тавба диҳад. 
Гап дигар, кор дигар, шеваи ағёр дигар, 
Ба бало мо ба ситезу зи бало тавба диҳад. 

Бас бувад ин ҳама найранги сиёсат, Амрик, 
Довари адл кай аз зулм туро тавба диҳад. 



356 

 

Бути каҷбози ту, эй Ғарб ба Машриқ зада ҷор, 

Зи фиребу ҳиялу макру дағо тавба диҳад. 
Ҷанги ду фирқа шуда аслиҳаи дастонаш, 
Гарчӣ аз шарру фасод ў ҳамаро тавба диҳад. 

Эй Кулолӣ, ҳама донист кӣ ёр асту рақиб, 
Ғарб танҳост, надонад, ки киро тавба диҳад. 
Ғазали ноби Камол аст силоҳи ҳама давр, 
Хоса ин байт, ки бар шоҳу гадо тавба диҳад: 

"Муршид он нест, ки аз май диҳадат тавба, Камол, 
Муршид он аст, ки аз тавба туро тавба диҳад".  

 
 

Њаёт Неъмати САМАРҚАНДӢ 
 

МУХАММАС 
 

Бо Ватан чун беватан ман  монда бе маъво ғариб, 
Баҳри зарра хоки зар девона вовайло ғариб, 
Дар ғами маънӣ ғариб, бемаъниву маъно ғариб, 
«Дил муқими кўи ҷонон асту ман ин ҷо ғариб, 

Чун кунад бечораи мискинтани танҳо ғариб.» 
 
Ҷисми хушк ин ҷову он ҷо монда ҷон, ҷонони хеш, 

Бар кафи хоки ватан созам фидо ман ҷони хеш, 
Њар таманнои диламро баста ба армони хеш, 
«Орзуманди диёри хешаму ёрони хеш, 
Дар ҷаҳон то чанд гардам бесару бепо ғариб.» 
 
Кай кунад рўзе Худо сўи ватан ирсоли мо, 
Ку мунаҷҷим, ки кушояд дар ғарибӣ фоли мо!? 
Дар ҷаҳон дигар мабод ғурбаткаше амсоли мо, 
«Чун ту дар ғурбат наяфтодӣ, чӣ донӣ ҳоли мо, 

Меҳнати ғурбат надонад ҳеҷ кас илло ғариб». 
 
Ай Худои бокарам, рўзе напурсидӣ, ки чист, 
Аз чӣ дида пурнамам, рўзе напурсидӣ, ки чист, 
Аз чӣ ғам  андар ғамам, рўзе напурсидӣ, ки чист, 
«Њаргиз аз роҳи карам рўзе напурсидӣ, ки чист, 

Њоли зори мустаманди монда дур аз мо ғариб.» 
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Дуди нола чун барояд аз дили чун ноли мо, 
Бигзарад якранг бо ғам рўз, шаб, маҳ, соли мо. 
Бар касе маъқул наяфтад, ҳатто, нек аъмоли мо, 

Чун дар ин даврон намеафтад касе бар ҳоли мо, 
Дар чунин шаҳре, ки мебинӣ кӣ афтад бо ғариб? 
 
Чун Њаёти бебақову чун ғазал ғамгин Камол,   
Ранги рухсораш кунад аз хуни дил рангин Камол, 
Дар  Мусалло гаштаву бо ёди Хуҷанд ин Камол, 
«Дар ғарибӣ ҷон ба сахтӣ медиҳад мискин Камол, 
Во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғарибо, во ғариб!» 

 
Анварҷони FАФУР 

 
КАМОЛИ  МУСТАМАНД 

 
Мерасад бар гўши ман сози ҷарас, 
Аз биёбони тиҳӣ з-обу дарахт, 
Корвони уштурони пур зи бор, 
Манзили дигар равад барбаста рахт. 
 
Навҷавоне аз ақиби корвон. 
Меравад озурдадил ҳам заъфарон, 
Қатраҳои ашк дар чашмони ўст, 
Бингарад сўи Ватан ў ҳар замон. 
 
Ҷисму ҷонаш об гўё мешавад, 

Бар дилаш нохун занад сози ҷарас, 
Аз Ватан ин соз ўро мебарад, 
Хотираш озурда созад ҳар нафас. 
 
Мушти хоке дар кафи дастони ў, 
Мушти хоке беҳтар аз мушки Хутан, 
Мушти хоке, қадри он боло бувад. 

Аз ҳазорон симу зар, боғу чаман. 
 
Меравад ҳар мисраи шеъри тараш. 
Мефитад чун ашки чашмони тараш, 
Мефитад бо ёди дилҷўи Ватан, 

Бо Хуҷанди дур гашта аз бараш. 
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Исмоил ЗАРИФӢ 
          

ҒАЗАЛҲО АЗ КИТОБИ 
«ДАР ОСТОНАИ КАМОЛ» 

 
1 

Мурғи  дилам  ба ҷониби  ҳомун  намеравад,  

Савдои  Лайлӣ  аз дили  Маҷнун  намеравад.  
Ёдат  ба қаъри  ҷонаму  ишқат  ба синаам,  
Ашкам агарчи  то дили  Ҷайҳун  намеравад.  
Бе рўи  дилкушои  ту дардам  чӣ  бедавост,  
Фикри ту аз сафинаи  пурхун  намеравад. 
Мурдам  ба ёди  соиди  испеду шамъи  рўй,  
Оҳам  агарчи  ҷониби  гардун  намеравад.  
Бигристам  ба ҳасратат  аз шом то саҳар,  
Аз чашма об  ин  қадар  афзун  намеравад.  

Дур буд то кунун  рақиб аз рўи  роҳи  ман,  
Ман омадам  ба кўи  ту, к-акнун  намеравад.  
Сад ҳайфи  ман,  агар  даме бардорам  аз ту дил:  
«Аз сар  ҳавои  васли  ту берун  намеравад».  
                 

2 
Дар китоби  ишқ  кас тарзи  баёнат  дарнаёфт,  

Шашҷиҳатро  ҷуст, лекин  осмонат  дарнаёфт.  
Зиндаанд Хизру Масеҳо бо хумори  рўи  ту,  
Чашма ҷустанду касе  нақши  лабонат  дарнаёфт. 
Ҳар  касе  аз хона берун  гашт  бо  ёди  висол,  

Давлате ҷуз  хокбўси  остонат  дарнаёфт.  
Дарди  мо ҳаргиз  набошад баъди  ин  дармонпазир, 
Доруи  моро табиби  роздонат  дарнаёфт.  
Будаӣ чун  давлати  бедор  бо  мо ҳамсафар,  
Бахти  худро ин  гадо дар хонадонат  дарнаёфт. 
Ҳаст  дар  чашмат  аён  рамзи  хуши  сеҳри  мубин, 
Дил чароғи  лоларо дар  гулситонат  дарнаёфт. 
Давлати  дидори  худ гардон  барои  мо  насиб,  
Як калиди  сабр ҷон  дар достонат  дарнаёфт.  
Дар ҳарими  ҳурмати  худ додӣ  бар  ағёр ҷой,  

З-ин  сабаб ин мурғ роҳи  ошёнат  дарнаёфт.  
Худ Камоли  нуктадон  бо  ташнаҷонӣ гуфтааст:  
«Дар миёни  мо касе  рамзи  миёнат  дарнаёфт».  
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3 
Чун  надорӣ  ба худ  назир,  эй  дўст!  
Ҳастӣ  зебою  дилпазир, эй  дўст!  

Рўй  бикшоӣ  ту ба пеши  ҳама,  
Рўй  пўшонӣ аз фақир,  эй  дўст!  
Ғайри  ёди  лиқои  ту чизе  
Нест  дар  олами  замир,  эй  дўст!  
Ҷони  шайдои  ман  ба  доми  зулф,  
Ҳаст  афтодаю  асир,  эй  дўст!  

То биёӣ барои  пурсиши  дил,  
Солу моҳем  мунтазир,  эй  дўст!  
Юсуфосо фитодаам  дар  чоҳ,  
Дасти  бечорае бигир,  эй  дўст!  
Бастаи  кокулони  дилҷўям, 
Мастам  аз  зулфи  пурабир,  эй  дўст!  
Гуфтаму боз бар ту  мегўям:  
«Нест  ғайр аз ту дастгир,  эй  дўст!» 
                    

4 
Ба ҷуз авсофи  ту дар  анҷуман нест,  
Ба ҷуз номи  хушат  андар  даҳан  нест.  

Зи  қадди  мисли  шамшодат чӣ  гўям,  
Ба таърифи  ҷамоли  ту сухан  нест.  
Бигаштам  дар  ҷаҳон  аз кўй  бар  кўй,  
Дар ин  олам чу ту нозукбадан  нест.  
Ба монанди  гули  рухсораи  ту,  
Сафобахшанда ҳаргиз настаран  нест.  
Ба бўи  зулфи ту дил мезанад гум,  
Ки ин  бў хоси  саҳрои  Хутан  нест.  
Нахобам  дар  лаҳад осудахотир,  
Агар аз гарди  поят  дар кафан нест.  
Яке роҳе ба боғам  соя  афкан,  
Кунун  дар  дил хумори  пираҳан  нест.  
Ба қаъри  синаи  танги  пуроташ,  

Ба ҷуз ёдат  ба ҳар  як  дилзадан  нест.  
Бигардидем  ҳама рўи  заминро:  
«Гуле чун  сарви  мо дар  њар чаман  нест».  
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5 
Ба ёди  оразат  ғамгинам, эй  дўст!  
Ба шаб анбоз бо Парвинам, эй  дўст!  
Агарчи  дур бошӣ  аз бари  ман,  
Туро  пеши  назар мебинам, эй  дўст!  
Дуои  ҷони  ту гўянду банда,  
Мудом андар  паи  оминам, эй  дўст!  
Ба ҳаҷри  ту сиришк  аз дида резам,  
Пур аз хун мешавад болинам, эй  дўст! 
Надорам иштиёқи  умри  афзун,  
Агар як  лаҳза бо  ту шинам, эй  дўст!  
Сазад хори  раҳат бо нўги  мижгон,  
Табассум  дар  лабонам  чинам, эй  дўст!  
Агар борад  ба фарқам  теғи  олам,  

Касе  дар ҷои  ту нагзинам, эй  дўст!  
Сафои  олами  ҷонбахши  худро  
Зи  анвори  рухи ту мебинам, эй  дўст!  
Аз олам  ғайри  ту чизе  нахоҳам:  
«Зи  ишқат  бекасу мискинам,  эй  дўст!» 
                       

6 
Боз пайкони  ту то қалби  фигоре рафтаст,  
Нигаҳи  пурғазабат баҳри  шикоре рафтаст.  
Дар ғами  мўи  миёни  ту ба худ  мепечам,  
Аз азал қисмати  ман  шуълаю  норе рафтаст. 

Қиссаи  ишқи  ману ёр  надорад  поён,  
Қалби  бишкастаи  ман  ҷониби  ёре рафтаст.  
Қисмати  дил шудааст  косае аз  хуни  ҷигар,  
Ки дар  ин  ғамкада  ин  гуна қароре рафтаст.  

Ин шунав  дар  ҳавасат  аз дили  арбоби  назар,  
То дами  субҳи  сафо нолаи  зоре рафтаст.  
Рози  ин  синаи  пурдард аз ин  олами  дун  
Ҳамраҳам  то ба дили  хоки  мазоре рафтаст.  
Шодам аз  он, ки  дар  иқлими  таманнои  хаёл:  
«Дил зи  дастам  ба талабгории  ёре рафтаст».  
                    

7 
Ҳама  корат  ҷафо бошад, надонам,  
Ба гулгаштат  сафо бошад, надонам.  
Раҳи  худро  намудам  дар  ғамат  гум,  
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Ба ишқат  раҳнамо бошад, надонам.  

Маро гўӣ,  ки  бо  ман  н-ошноӣ,  
Туро  бас ошно бошад,  надонам.  
Шудам қурбонии  теғи  ҷафоят,  
Магар қатлам  раво  бошад, надонам.  
Гадоёнро  ту хоҳӣ мол  додан,  
Ба ҳар кўе гадо  бошад, надонам.  

Ту гуфтӣ: Порсоён  дўст  дорам,  
Дилат  нопорсо бошад, надонам.  
Зи  лаҳни  дилкаши  ту  ҳар замоне,  
Ба гўши  ман  наво бошад, надонам.  
Гирифтам  гар  зи  домонат, бубахшой,  
Чунин  корам  хато бошад, надонам.  
Зарифӣ  мурд  андар  орзуят:  
«Туро дар  дил вафо бошад, надонам».  
                     

8 
Тарк  кун  рои  худнамоиро, 
Баршикан  шишаи  ҷудоиро. 
Бе рухи  дилпазири  зебоят,  
Чӣ кунам  нури  рўшноиро? 
Гар барандат  ба ҷониби  бозор,  
Донӣ  он  лаҳза хушбаҳоиро.  
Бо хаёли  рухи  биҳиштият, 
Тарк  созем  порсоиро.  
Аз лабат  бўса гар талаб кардам,  
Кас надонад чу ман  гадоиро.  
Ёд дорам зи  аввали  олам, 
Кинаҷўию  пурҷафоиро.  

Ё ту теғе бигиру бар ман  зан,  
Ё бидон  қадри  ошноиро. 
Эй Зарифӣ, ғамаш ниҳон  кардам:  
«Ёр бигзид бевафоиро».  
                   

9 
Бо рақибон  ошноӣ  хуш намеояд маро,  

Дар ду олам бевафоӣ  хуш намеояд маро.  
Дар дили  гулшан  агар  ёди  ту бошад ҳамраҳам,  
Зоҳидосо худнамоӣ  хуш намеояд маро.  
Дар ибодат  суратат  бошад ба чашмам  ҷилвагар, 
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Тоати  сусти  риёӣ  хуш  намеояд маро.  
Аз рухат  гар  бўсае дархостам, айбам макун, 
Таънаи  сахти  гадоӣ хуш намеояд маро.  

Чун  саги  кўи  туям,  аз дар маронам  ҳар замон,  
Назди  мардум  камбаҳоӣ хуш намеояд маро.  
Менапурсӣ  аз ману ҳоли  дили  шайдои  ман,  
Ин қадар  андаквафоӣ  хуш намеояд маро.  

Гуфтаӣ: Нури  рухи  поки  маро  ҳаргиз мабин,  
Бе ҷамолат рўшноӣ  хуш намеояд маро.  
Гар Зарифиро  ғуломи  хеш мехонӣ, бихон:  
«Аз ту як  соат  људої  хуш намеояд маро».  
                     

10 
Дар хаёлат  фасона мегуфтам,  
Ҳарфи  дил содиқона  мегуфтам.  
Дар ҳавохоҳии  маю  соғар, 

Рози  худ бебаҳона мегуфтам.  
Синаам  буд  шикоф дар ёдат,  
Сифати  обу дона мегуфтам.  
Сар ниҳода  ба хоки  роҳи  ту,  
Қимати  остона мегуфтам. 

Дар маҳофил ба тавсифи  беҳад,  
Ишқи моро ягона мегуфтам.  
То шавад  қалби  ман  зи  ғам холӣ,  

Қиссаи  ошиқона мегуфтам.  
Тири  ў гар  хато  намедонист,  
Қалби  худро  нишона  мегуфтам.  
Зулфаконаш сабо парешон кард, 
Дар дилам айби шона мегуфтам. 
Эй Зарифӣ, ба ҳасрати васлаш: 
«Дўш бо худ тарона мегуфтам». 
 

11 
Туро нури басар гуфтем, гуфтем, 
Каломатро гуҳар гуфтем, гуфтем. 
Ба васфи он лабу он зулфу он мўй, 
Ҳадиси мухтасар гуфтем, гуфтем. 
Ту шоҳи кишвари озодагонӣ, 
Зи қаъри ту ҳазар гуфтем, гуфтем. 

Ба ҷуз хоки дарат ҷое нахуфтем, 
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Ба ишқат тарки сар гуфтем, гуфтем. 

Паризодию бал аз он зиёдӣ, 
Ба маҳфил ин хабар гуфтем, гуфтем. 
Ба он ҳусну ба он нуру ба он лутф, 

Туро шаҳду шакар гуфтем, гуфтем. 
Ало, Лайлорухи Ширинтакаллум, 
Сифотат аз ҷигар гуфтем, гуфтем. 
Ду дасти пурсахои дилкашатро, 
Ба худ ар болу пар гуфтем, гуфтем. 
Зарифиро бубахшо, эй парирўй: 
«Рухат рашки ќамар гуфтем, гуфтем». 
                  

12 
Аз боғи ту як лола начидему гузаштем, 
Чун бод аз ин кўй вазидему гузаштем. 
Додем ба ёди гули рўи ту ҷавонӣ, 
Ангушти пушаймонӣ газидему гузаштем. 
Шабҳо ба хаёли гули рўи ту нахуфтем, 
Чун сабза ба роҳи ту дамидему гузаштем. 

Дар орзуи васли ту бас роҳ сипардем, 
Бар гулшани рўят нарасидему гузаштем. 
Бар хотири мо ҳарфи хуше ҳеч нагуфтӣ, 
Сад қиссаи талхе бишунидему гузаштем. 
Дар ёди ту ҷон дода ба дармон нарасидем, 
Пироҳани ҷон зуд даридему гузаштем. 
Аз шарбати лаъли лаби ту нўш накардем, 
Ғамҳои фироқи ту чашидему гузаштем. 
Бо ёди ту осуда нахуфтем ба бистар, 
Аз ҳалқаи ту даст кашидему гузаштем. 
Бо қалби пур аз ғусса ба монанди Зарифӣ: 
«Мо аз лаби ту ком надидему гузаштем.» 
                   

13 
Нашнавад гар нолаи мастонаам, 
По намонад бар дари кошонаам. 
Доманаш аз каф намесозам раҳо, 
Шамъ гардад даври ў парвонаам. 
Дар суроғаш мезанам гаҳ сар ба дашт, 
Гоҳ андар дохили майхонаам. 
Сўзи ишқаш рўи дунёро гирифт, 
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Кас нахонад қиссаю афсонаам. 
Он санам бар ман наяндозад назар, 
Солҳо шуд сокини бутхонаам. 

Ман ба ҷои худ намегирам қарор, 
Бори ғамҳояш бувад дар шонаам. 
Бо сагони ў шудам гар ошно, 
Ин замон аз хештан бегонаам. 
Мурғи ҷони ман дигар з-он кў нарафт, 
Дар хаёли обу дому донаам. 
Эй Зарифӣ, сар зи пояш дарнакаш: 
«Ман зи бўяш бехуду девонаам». 
                    

14 
Чашми пазмонам бувад бар сўи ту, 
Меравад умрам ба ҷустуҷўи ту. 

Дидани рўят муроди қалбҳост, 
Қиблаи ҷонҳост тарҳи рўи ту. 
Кас наорад рўй ба меҳробҳо, 
Гар биандешад хами абрўи ту. 
Ҷилваи сарви равон андар чаман, 
Нест ҳамчун қомати дилҷўи ту. 
Зулфу мижгони хуши ту дилрабост, 
Кас нахоҳад рафт аз паҳлўи ту. 
Ҳеч бошад дар баҳо мушки Хито, 

Пурабир гардад ҷаҳон аз мўи ту. 
Гар ба нозу ишва аз роҳ бигзарӣ, 
Даҳр пур гардад зи гуфтугўи ту. 

Гоҳ-гоҳе аз Зарифӣ ёд кун: 
«Эй ҳарими Каъбаи дил кўи ту». 
                  

15 
Маро дар доми зулфат баста кардӣ, 

Ситам дар ҷони ман пайваста кардӣ. 
Агарчи дар ҳавоят ранҷ бурдам, 
Дили бемори моро хаста кардӣ. 
Шикастӣ аҳду паймон ҳар замоне, 

Ҷафоҳо бар сарам наншаста кардӣ. 
Чу домонат зи чанги ман раҳо шуд, 
Шакарханд бо лаби чун писта кардӣ. 
Накуштиям ба як рўзу ба як моҳ, 
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Чаро ин корро оҳиста кардӣ? 

Задӣ санге ба миръоти хаёлам, 
Маро оинаи бишкаста кардӣ. 
Барои қатли ман як ғамза бас буд, 
Валекин ин амал дудаста кард. 
Зарифӣ, шиквае ҳаргиз насозам, 
«Гар ў ёди мани дилхаста кардӣ». 
                   

16 
Пайванди зиндагиро нозу адо шикаста, 
Дар орзуи васлат қадди дуто шикаста. 
Кардем бар ту бовар, фурсат зи даст додем, 
Дар ҳар қадам дусад бор аҳду вафо шикаста. 
Чун кокулат парешон гардид хотири мо, 
Азбаски кокулатро боди сабо шикаста. 
Афтод шишаи дил бар сангзору нашкаст, 
Афсўс, зўри моро саҳву хато шикаста. 
Аз накҳати хуши ту олам шавад муаттар, 
Мушку абир зи бўят қадру баҳо шикаста. 

Ба рўи оташинат оташ ба ҷонам афтод, 
Шуд хотири малулам аз ту ҷудо шикаста. 
Бо як карашма додӣ хоки Зарифӣ барбод: 
«Эй шишаи дили мо дар зери по шикаста». 
                

17 
Мекунам оғоз аз ғам достони хештан, 

Медиҳам ҷон дар раҳи сарви равони хештан. 
Домани поки туро аз каф намесозам раҳо, 
Мехўрам сад бор савганде ба ҷони хештан. 
То насозад даъвии иқбол дар кўят рақиб, 

Ҳифз бинмоям ҳамеша ошёни хештан. 
Тору пуди ҳастиям лабрез кардам аз вафо, 
Месупорам пеши рўят имтиҳони хештан. 
Устухонам дар шаби ҳиҷрони ту афсурда шуд, 

Чун кашам имрўз ҷисми нотавони хештан? 
Мехўрам хун, дар ҳарими васл роҳам бастаанд, 
Ҳар замон бинам ба чашми худ хазони хештан. 

Сар ба хоки остонат мениҳам то рўзи ҳашр, 
Мустамандеро марон аз остони хештан. 
Гарчи дашномам фиристӣ бо ҳазору сад забон, 
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Бар дуои ту равон кардам забони хештан. 
Эй Зарифӣ, то ба кай менўшӣ аз хуни ҷигар: 
«Дил нисори зулфи ҷонон кард ҷони хештан». 
                 

18 
Ба ҷустуҷўи ў озурда гардид устухони ман, 
Бувад номи хушаш то зиндаам вирди забони ман. 
Зи по афтодаму сўям нигоҳ карду зи раҳ бигзашт, 
Чӣ мехоҳад зи ҷони мустаманди нотавони ман? 
Агар шавқаш намешуд, то абад хомўш мебудам, 

Аз ў сарчашма гирад ҳарф-ҳарфи достони ман. 
Агар ояд барои пурсиши дилҳои беморон, 
Пур аз гул мешавад аз мақдами ў бўстони ман. 
Яке пайке фиристоду ба дашноме дилам хуш кард, 
Садояш то абад сабт аст андар гўши ҷони ман. 
Насими дўстӣ меоядам ҳар соат аз кўяш, 

Гули нав медамад дар растаҳои гулситони ман. 
Ба зикри номи ў ҳоло баландовоза гардидам, 
Намебинад пас аз ин ҳеч кас даври хазони ман. 
Зарифӣ баҳри тавсифи ҷамолаш саъйҳо кардам: 

«Ҳадиси ёри ширинлаб нагунҷад дар даҳони ман». 
                   

19 
Раҳм кун бар синаи решу дили бирёни ман, 

Он қадар берун маёвар ашки пуртуғёни ман. 
Аз сари лутфу карам ҳоли маро боре бипурс, 
Бе ту чун бигзашт аз сар шоми бепоёни ман? 
Дар суроғат ҷон зи тан ҳар лаҳза берун меравад, 
Ашк мерезад аз ин ду дидаи пазмони ман. 
Музлиму бечораам, аз пои худ афтодаам, 
Бе ту чун созад дигар ин ҷони саргардони ман?! 

Ҳар шабе дар кунҷи ғам пайваста афғон мекунам, 
Ахтарон дар нола оянд аз ману афғони ман. 
То ба кай резӣ ту хуни ошиқони бепаноҳ, 
Бар дарат арзиш надорад ҳуҷҷату бурҳони ман. 
Дард агар ин аст, месўзад дили беморро, 
Ҷуз лаби лаълат набошад дорую дармони ман. 

Илтифоте кун, биё, ҳоли Зарифиро бубин: 
«Эй ба дил надику дур аз дидаи гирёни ман». 
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20 
Бо дили хаста ёр меҷўем, 
Ҷуз гули рўш гул намебўем. 

Ҳар саҳар чеҳраи заҳири хеш, 
З-ашки чашмони хеш мешўем. 
Ганҷи ишқи туро харидорем, 
Дар бањо гарчи як сари мўем. 
Васфи ҳусни ту бо ҳазор забон, 
Дар китоби хаёл мегўем. 
Ёди мо кун чу сабзаи навхез, 
Баъди рафтан дигар намерўем. 
Дили моро яке ба даст овар, 
Хокбўсони он сари кўем. 
Кай гули рўи бебаҳоятро, 
Ошиқона ба шавқ мебўем. 

Дар хаёлаш, Зарифӣ, гирёнем: 
«Солҳо шуд, ки дар такупўем». 
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