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МУЌАДДИМА 

Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот. Сайфљоми Њиравї аз 

донишмандони соњибноми форсу тољик аст, ки дар рушду инкишофи 

афкори адабии асрњои XІV-XV сањми арзанда гузоштааст. Боиси 

таассуф аст, ки то кунун роҷеъ ба Сайфљоми Њиравї ва осори илмию 

адабии ў, бахусус рисолаи мавриди назари мо, дар адабиётшиносиву 

ховаршиносии ватаниву хориљї тањќиќоти фарогиру судманде арзи 

њастї накардааст. Иллати ин амалро метавон дар камёб ва мањдуд 

будани нусхаи хаттї ва чопии рисола дар китобхонањои хориљи 

мамлакат ва мављуд набудани он дар Тољикистон ќаламдод кард. Айни 

њол, ки нусхањои аксии дастнавиштаи рисола дар дастрас ќарор дорад, 

имкони муносибе барои тањќиќу баррасии он фароњам омадааст.  

Рисолаи Сайфљоми Њиравї, ки таълифаш охири асри XІV ва 

аввали асри XV сурат гирифтааст, аз назари муњтаво масъалањои 

чигунагии шеъру њунари шоирї, таснифу табаќабандии шеър аз назари 

моњият, соњибони тарз дар шеър, санъатњои бадеї, арўз, ќофия, наќди 

адабї ва амсоли инњоро дар бар мегирад.  

Аз омўзиши рисолаи «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» возењ мегардад, 

ки дар он баъзе масоили дастнохўрда мављуд аст ва тањќиќи онњо 

моњиятан арзиши баланди илмї ва таълимї дорад. Бинобар ин, 

пажўњишу тањќиќи рисолаи Сайфљоми Њиравї аз диди наву муосир 

сањифаи тозае дар адабиётшиносии тољик хоњад буд. 

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Бо вуљуди он ки то кунун дар 

бораи њаёту фаъолият ва осори Сайфљоми Њиравї тањќиќоти мукаммал 

ва фарогири илмї сурат нагирифтааст, аз љониби донишмандони Эрон 

ва Њинду Покистон маќолае чанд вобаста ба ин масъала навишта 

шудааст. Тањќиќоти анљомёфтаро аз нигоњи љуѓрофї метавон ба чањор 

даста (Њинду Покистон ва Эрону Тољикистон) таќсим намуд:  

Нахустин бор номи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар китоби 

«Кашшофи истилоњоти фунун ва л-улум»-и Аллома Муњаммадалии 

Тањновї зикр шудааст. Вай 111 маротиба ба «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-
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авзон» ишора намудааст [45, 1850]. Вале Тањновї китоби «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон»-ро ба Њозиќулмалик Муњаммад Козим ибни Њакими 

Њайдари Тустарии Дењлавї (1149 њ.ќ. \\ 1737м.) мансуб медонад, ки ин 

сињат надорад [44, 53]. Орифи Навшоњї иштибоњи мазкурро ислоњ 

кардан хоста, худ низ ба иштибоњи тозае роњ медињад. Ў дар маќолаи 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» – аз маъхази куњани форсї дар улуми 

балоѓї ва сабкшиносии шеър» чунин мегўяд: «Бархе аз муњаќќиќон ин 

китобро ба касони дигар мансуб доштаанд. Муњаммадалии Тањновї 

(даргузашта 1158 ќ. \\1745м.) нусхае аз «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро 

дар даст дошта, ин асарро аз Амир Хусрави Дењлавї донистааст» [101, 

37]. Бо таваљљуњ ба китоби «Кашшоф-ул-истилоњоти фунун ва л-улум» 

маълум мегардад, ки Навшоњї дар таълифоташ сањван «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон»-ро моли Амир Хусрав Дењлавї зикр мекунад, 

чунончи љойи дигар, яъне дар љилди аввали асараш, Аллома Тањновї 

онро ба Њайдари Тустарии Дењлавї нисбат медињад. Бар асари 

иштибоњи мазкури Аллома Тањновї Муњаммадтаќии Донишпажўњ дар 

фењрасти китобхонаи марказии Донишгоњи Тењрон ин нусхаро ба Амир 

Хусрав нисбат додааст, ки Мањмуди Футўњї бо истинод аз гуфтањои 

устод Донишпажўњ нусхаро ќотеона ба Амир Хусрав мутааллиќ 

медонад. Чунончи, дар китоби «Назарияи таърихи адабиёт» дар бањси 

марбут ба маншаи пайдоиши таърихи адабиёт чунин менигорад: 

«Пештар аз Волаи Доѓистонї дар ќарни дањуми њиљрї дар китоби 

ношинохтае бо номи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» нависандаи 

гумноме, ки худро Хусрави шоирон номида, масъалаи тањаввулу 

такомули адабиётро дар ќолаби тамсили зебое баён кардааст…» [151, 

179].  

Аз гуфтањои фавќ бармеояд, ки муњаќќиќон дар такя ба таъбири 

«хусрави шоирон» ин китобро ба Амир Хусрав нисбат додаанд. Ба 

андешаи инљониб, дар асоси шавоњиде, ки дар нусхањои хаттии «Љомеъ-

ус-саноеъ ва л-авзон» омадааст, маълум кардан мумкин аст, ки «Хусрави 

шоирон» гуфта, муаллиф Амир Хусрави Дењлавиро дар назар дорад. Ин 
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иддаои моро аќволи зерини Сайфљом возењ месозад: «Хусраве, ки барои 

эњёи улуми дин назари ѓомизи ў кимиёи саодат аст ва дар тамњиди 

ќавоиди синин сухани азби ў ќувватулќулуб, аз маљолисати ў 

рўњуларвоњи њосил ва аз мувосинати ў анисулќулуби восил, љаноби 

сомии ў бўстонулорифин, алќоби номи ў зодулмуњаќќиќини аънои 

минњољулобиддин…» [61, 101б]. Баъдтар Мањмуди Футўњї дар китоби 

«Наќди адабї дар сабки њиндї» иштибоњи худро ислоњ мекунад [153, 

178].  

Тањќиќи дигаре, ки дар бораи њаёт ва эљодиёти Сайфљоми Њиравї 

анљом ёфтааст, аз љониби муњаќќиќи эронї Сайид Нафисї сурат 

гирифтааст. Маќолаи ин муњаќќиќ тањти унвони «Куњантарин 

маљмўањои шеъри форсї» соли 1955 дар маљаллаи «Армуѓони илмї» 

дар Лоњур ба табъ расид. Дар ин маќола устод дар бораи панљ асари 

адабї, ки яке аз онњо «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф»-и 

Сайфљоми Њиравї мебошад, маълумот медињад. Ў иштибоњан 

Сайфљоми Њиравиро Сайфњисоми Њиравї мегўяд [111, 27].  

Баъд аз муддате Назир Ањмад – муњаќќиќи њиндї аз нусхаи дигари 

«Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф», ки дар осорхонаи Бритониё 

(хушбахтона, дастраси мост) нигањдорї ва дар фењрасти Риё дар 

шумораи 374 муаррифї шудааст, иттилоъ медињад, ки асар гоњ «Баёз» ва 

гањ «Дастур-уш-шуаро» номида шудааст [106, 224]. Маншаи ин андешањо 

дар ќисми 84-уми «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» дар хотимаи 

ќасидае, ки ба Фахрии Исфањонї бахшида шудааст, ба таври зайл 

омадааст: «Њар киро бар ин санъат ба набиштани шеъре раѓбат афтад, 

њам аз ин шеър мисдоќ гирад, ки дастури ў бошад ва ин китоби ман 

дастур-уш-шуаро аст. Њар санъате ва вазне, ки касеро њољат афтад, аз ин 

китоб бањра гирад» [61, 191б]. Маълум аст, ки ибораи «дастур-уш-шуаро» 

сифатест, комилан ба мазмун ва мундариљаи асар мувофиќ. 

Мутаассифона, сањифањои аввал ва охири ин маљмўа мањв шудаанд ва ба 

ин хотир Чарлз Риё номи дурусти маљмўаро нишон надодааст.  
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Доктор Назир Ањмад бо истифода аз нусхаи лондонии «Маљмўаи 

латоиф ва сафинаи зароиф» дар ин самт пажўњиши нодире анљом 

додааст. Маќолаи нахустини ў ба забони урду ба номи «Чанд тан 

форсигўёни асри Фирўзшоњи Туѓлуќ» дар адабиётшиносї маъруф аст 

[106, 221]. Дувумин маќолаи вай ба забони англисї бо унвони «Манбаи 

бисёр куњане аз ѓазалиёти Њофиз» чоп шудааст [105, 35]. Сеюмин ва 

љомеътарин тањќиќи муаллиф таълифи китобе бо номи «Ѓазалњои Њофиз 

бар асоси «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф»-и Сайфљоми Њиравї» 

мебошад [104].  

Дигар муњаќќиќе, ки аз ин нусха истифода намудааст, профессор 

Амир Њасан Обидї - устоди Донишгоњи Дењлї мебошад. Мавсуф дар 

маќолае тањти унвони «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» ашъори 

шаш тан аз шуарои форсигў (Ќатрони Табрезї, Амир Муиззї, 

Рашидуддини Ватвот, Камолиддини Исмоил, Хоќонї ва Низомї)-ро, ки 

дар «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» оварда шудаанд, баррасї 

намудааст [116, 34]. Маќолаи дуюми ў «Ѓазалиёти ношинохтаи Саъдї» 

ном дошта, тањќиќи ду ѓазали навёфтаи Саъдиро дар бар мегирад, ки 

онњоро муњаќќиќ аз «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» дарёфт 

намудааст [115, 5].  

Муњаќќиќи покистонї Ориф Навшоњї дар бораи Сайфљоми Њиравї 

ва осори ў тањќиќи басо назаррасу ќобили тањсинро анљом додааст. Ў 

дар маќолае бо номи «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» – манбаи 

куњан дар шеъри форсї ва санъатњои адабї» ба Сайфљоми Њиравї 

тааллуќ доштани «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф»-ро исбот карда, 

бахши мусиќии ин асарро[103] тасњењ ва чоп намудааст [102, 52]. Њамин 

муњаќќиќ дар маќолаи дигар бо номи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» – аз 

маъхази куњани форсї дар улуми балоѓї ва сабкшиносии шеър» асари 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро муаррифї менамояд [101, 37]. 

Дар «Донишномаи бузурги исломї» дар љилди 13-ум номи 

«Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф»-ро зайли вожаи тарз овардааст 

[11, 5305]. 
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Халилуллоњ Афзалї – муњаќќиќи афѓонистонї дар маќолае бо 

номи «Саргузашти нусхаи Кобул» дар бораи ба кадом китобхона 

мансуб будани нусхаи «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» бањс 

менамояд [155, 54]. 

Донишманди дигари њиндустонї Фавзияи Вањї бар асоси нусхаи 

лондонии «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» осори як зумра 

шоирони камшуњратро ба сурати маѓлут тасњењ намуда, дар Донишгоњи 

Алигарњ рисолаи илмии докторї дифоъ менамояд. Дар соли 2014 

монографияи мазкур ба сурати китоби мустаќил ба табъ мерасад [148].  

Муњаќќиќи эронї Муњаммадафшини Вафої маќолае тањти унвони 

«Матни куњан дар бораи тафоул ба девони Њофиз» нигоштааст, ки 

даќиќан гуфтањои Орифи Навшоњиро такрор намудааст [81, 136]. 

Аз муњаќќиќони тољик Таѓоймуродов Рустам дар таълифи китоби 

«Назари Амир Хусрав ба шеър ва њунари суханварї» аз нусхаи 

дастнавиштаи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» истифода намудааст [142].  

Зайнаби Содиќинажод - муњаќќиќи эронї нусхањои хаттии «Љомеъ-

ус-саноеъ ва л-авзон»-ро тасњењ намудааст, вале то ба сурати китоб 

интишор шудани он ќавонини табъу нашри Љумњурии Исломии Эрон 

иљозати истифода аз онро надодааст. Мо чанде ќабл, яъне баъд аз 

тасњењу баргардони нусхањои хаттии «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба 

хатти кириллї [61; 62], тавассути профессор Сўфиев  Шодимањамад 

нусхаи электронии асарро аз Орифи Навшоњї муњаќќиќи покистонї 

дастрас карда, мавриди муќоисаю муќобала ќарор додем, дар натиљаи 

пажўњиш маълум шуд, ки аз нусхаи асл тафовути чандоне надорад [86; 

188]. 

Муњаќќиќон Умеди Шоњмуродї, Муњаммад Љаъфари Ёњаќї ва 

Орифи Навшоњї маќолае тањти унвони «Наќди «Арафот-ул-ошиќин» 

бо такя бар «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» нашр намудаанд 

[167]. 

Чунонки аз гузориши корњои анљомёфта бармеояд, то њол афкори 

назарї-адабї ва интиќодии Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва 
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л-авзон» мавриди тањќиќоти густардаву фарогири илмї ќарор 

нагирифтааст.  

Заминањои назариявию методологии тањќиќот  бар асоси афкори 

назарии донишмандони соњибноми Русияву Аврупо, Њинду Покистон, 

Араб, Эрону Афѓонистон ва Тоҷикистон, ба монанди Е. Э. Бертелс, В. 

Исмит, Д. Девид, Л. Спитзер (Leo Spitzer), А. Назир, С. Њ. Обидї, О. 

Навшоњї, Ш. Нуъмонї, З. Сафо, С. Нафисї, Б. Фурўзонфар, А. 

Зарринкўб, Љ. Њумої, М. Футўњї, Ш. Зайф, Б. Сирус, Т. Зењнї, Р. 

Мусулмониён, Х. Шарифзода, А. Насриддин, А. Сатторзода, Ш. 

Сўфизода, М. Хољаева, У. Ѓаффорова, Н. Салимов, У. Тоиров, М. 

Нарзиқулов, Р. Таѓоймуродов, Н. Зоҳидов, Н. Нуров ва дигарон пайрезї 

шудааст.  

Њадафи тањќиќот аз он иборат аст, ки дар такя бо андешањои 

муњаќќиќон масоили назарияи шеъру њунари шоирї, наќди адабї, 

таќсимбандии тарзњои шоирон, саноеи балоѓї, истилоњоти адабї, 

сабкшиносї ва арўзу ќофия аз дидгоњи Сайфљоми Њиравї тибќи 

дидгоњњои адабиётшиносии замони муосир мавриди тањќиќу баррасї 

ќарор гирад.  

Объекти тањќиќот нусхањои хаттии асарњои Сайфљоми Њиравї, 

инчунин осори назарияпардозони асримиёнагии форсу тољик, ки ба 

масъалаи шеъру шоирї дахл кардаанд, ќарор дода шудаанд. 

Мавзўи тањқиқот. Омўзиши афкори назарї-адабї ва интиќодии 

Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мебошад.  

Масъалањои тањќиќот. Баррасї ва њалли масъалањои зерин дар 

мењвари тањќиќоти мо ќарор гирифтааст:  

- тањќиќу баррасї ва муайян намудани андешањои Сайфљоми 

Њиравї рољеъ ба шеър ва њунари шоирї; 

- тањлил ва арзёбии арзишдоварињои Сайфљоми Њиравї оид 

ба каломи манзум ва мансур; 

- назари Сайфљоми Њиравї дар мавриди интихоби жанр ва 

мавзўъ аз тарафи шоирон; 
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- корбурди саноеи лафзї ва маънавї аз диди Сайфљоми 

Њиравї; 

- навоварињои Сайфљоми Њиравї оид ба бадеъ дар «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон»; 

- арзёбї ва баёни маърифати сухани мавзун ва тариќи таќтеу 

баёни доирањо ва бањрњову вазнњо аз назари Сайфљоми Њиравї; 

- бозтоби тарзњои назм ва асомии соњибони тарз аз нигоњи 

Сайфљоми Њиравї. 

- ќофия аз диди Сайфљоми Њиравї. 

- ибдооти Сайфљом дар шинохти назария ва истилоњоти ќофия. 

Усулњои тањқиқот. Пажўњиши масоили дар диссертатсия 

матрањгардида, ки њаллу фасли онњоро ба уњдаи худ гирифтаем, 

истифодаи як зумра усулу равишњои тањќиќотї, аз ќабили усулњои 

муќоисавию таърихї, татбиќї, ќиёсї ва матншиносиро таќозо доштанд.  

Њангоми таълифи диссертатсия мо, пеш аз њама, нусхањои мављудаи 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравиро ба сифати 

сарчашмаи тањќиќ ќарор додаем. Инчунин дар љараёни кор аз тазкираву 

љунгњо, фарњангномањо, девони ашъори шоирони гуногун ва осори 

илмї– назарии муњаќќиќони дохиливу бурунмарзї, ки ба мавзўи 

мавриди тањќиќ дахл доранд, истифода намудем. Њамчунин манбаъ ва 

маъхазњои таърихии ба мавзўи рисола иртиботдоштаро ба унвони 

адабиёти ёвар мавриди истифода ќарор додаем, ки дар бахши «Фењристи 

сарчашмањои истифодашуда» рўйхати онњоро муфассал зикр кардаем. 

Соњаи тањќиќот назарияи адабиёт буда, масоили чун: шеър ва 

њунари шоирї, каломи манзум ва мансур, интихоби жанр, корбурди 

саноеи лафзию маънавї, бозтоби тарзњои назм ва асоми соњибони тарз, 

илми арўзу ќофияро, ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми 

Њиравї тањќиќу баррасї мегарданд, дар мегирад. 

Марњилањои тањќиќот: 

-интихоби мавзўъ; 

-омўзиши адбиёт доир ба мавзўи мавриди тањќиќ; 
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-љамъоварии маводи тањќиќ ва таснифу табаќабандии онњо;  

-тањлили маводи тањќиќ; 

-дар амалия татбиќ кардани назария; 

-натиљагирї ва хулоса. 

Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќотро Нақшаи корҳои 

илмӣ-таҳқиқотии кафедраи адабиёти тољики Донишгоњи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав, мувофиќ ба самти «Тањќиќ, пажўњиш ва 

тањияи зиндагинома, мероси адабї ва афкори адабиву назарии 

суханварон ва мутафаккирони классики форсу тољик» ва конфренсияњои 

донишгоњї, љумњуриявї ва байналмилалї ташкил медињанд. 

Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Натиљањои пажўњиш дар 

дарсњо ва курсњои махсуси лексионї– амалии факултетњои филологияи 

тољики  Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав» ва Донишгоњи давлатии Данѓара истифода 

шудааст. Муњимтарин нуктањои диссертатсия дар конфренсияњои илмї-

амалии донишгоњї, љумњуриявї ва байналмилалї (солњои 2017-2020) аз 

тарафи диссертант мавриди корбурд ќарор гирифтааст. 

Навгонињои илмии  тањќиќиќот дар он зоњир мегардад, ки бори 

аввал дар адабиётшиносии тољик афкори адабии Сайфљоми Њиравї дар 

асоси асари назариявии ў - «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мавриди 

тањќиќоти густардаи илмї ќарор дода мешавад. Як силсила андешањо 

оид ба чигунагии шеър, таснифи шеър аз назари моњият, наќди адабї, 

сабки шеър ва соњибони тарз дар шеър, арўз, илми бадеъ ва монанди 

инњо, ки Сайфљоми Њиравї дар бораи онњо маълумот додааст, дар осори 

ба илми шеър бахшидашудаи дигар суханшиносони касбї дучор 

намешавад ва тањќиќу арзёбии ин андешањо низ бори нахуст сурат хоњад 

гирифт. 

Ањамияти назарии тањқиқиќот дар он зоњир мешавад, ки натиљањои 

бадастомада омӯзиши ҷанбањои назарии афкори Сайфљоми Њиравиро 

дар адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик тақвият бахшида, дар тањлилу 

тадќиќи андешањои илмї-назарии ин суханшиноси варзида доир ба шеър 
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ва њунари шоирї, баррасии муњокимањои илмии вай рољеъ ба назарияи 

адабї, сайри такомули шеър, хусусиятњои бадеї, сабкшиносї, наќди 

адабї мусоидат карда метавонад. 

Инчунин маводи назарии диссертатсия дар пажўњиши минбаъдаи 

истилоњоти шеърї, таърифу тавзењи улуми балоѓї ва илмњои арўзу 

ќофия аз фоида холї нахоњад буд. 

Ањамияти амалии тањќиќиќот дар он аст, ки маводи диссертатсия 

дар тањияи луѓати истилоњоти адабиётшиносї, таълифи китобњои дарсї 

оид ба таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, наќди адабї, сабкшиносї, 

арўзу ќофия ва амсоли инњо метавонад, мавриди истифодаи васеъ ќарор 

гирад. 

Нуктањои њимояшавандаи диссертатсия: 

1. Сайфљоми Њиравї аз љумлаи суханшиносони барљастаи асрњои 

XІV- XV буда, дар рушду инкишофи минбаъдаи афкори назарї-адабии 

форсу тољик сањми камназир дорад. 

2. Боиси таассуф аст, ки то ба њол рўзгор ва вижагињои осори 

Сайфљоми Њиравї мавриди тањќиќи љиддї ќарор нагирифтааст. 

3. Њарчанд аз љониби донишмандони асримиёнагии форсу тољик дар 

мавзўи афкори назарї-адабї таълифоти фарогиру судманд арзи њастї 

кардаанд, вале муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» рољеъ ба мавзўи 

мазкур дидгоњњои инфиродии худро ироа доштааст; 

4. Нахустин бор дар адабиёти форсу тољик таснифу табаќабандии 

тарзњои шоирон аз љониби Амир Хусрави Дењлавї сурат гирифта бошад 

њам, вале Сайфљом баъзе афкори нави назарї ба он ворид намудааст; 

5. Умумият ва тафовути назму шеър ва муносибати мутаќобилаи 

назму наср аз тарафи Сайфљоми Њиравї хеле њунармандона тањлил ва 

баррасї шудааст; 

6. Суханшиноси мавриди назар бо таваљљуњ ва такя ба осори балоѓии 

пешгузаштагон дар самти назарияи адабї ихтирооти чашмгире аз худ ба 

љой гузоштааст; 
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7. Илми арўз аз масоили мењварї дар асар мањсуб шуда, муаллиф дар 

ин масъала се бањри нав (афзалу акмал ва авфар) кашф ва вижагињои њар 

як аз онњоро пешнињод кардааст; 

8. Ибдооти Сайфљом дар шинохти назария ва истилоњоти ќофия аз 

мавзўъњои муњим дар китоб ба њисоб меравад; 

9. «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї аз муњимтарин 

асарњои назарии асримиёнагии форсу тољик дар улуми адабї мебошад.  

Сањми шахсии муаллиф. Диссертант дар тўли солњои ба њайси 

магистр ва доктор Phd-и тањсил намуданаш (солњои 2015-2020) ба 

омўзиш ва пажўњиши афкори назарї-адабии донишмандони дохилию 

бурунмарзї, аз љумла, Сайфљоми Њиравї пардохтааст. Њамчунин 

нусхањои дастнавишта ва маќолоте, ки рољеъ ба рўзгор ва осори 

Сайфљоми Њиравї мунташиршударо тасњењ ва љамъоварї намуда, 

мавриди тањќиќ ќарор додааст. Натиљањои бадастомада дар 

диссертатсия мањсули пажўњиши шахсии муаллифанд.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он. 

Диссертатсия дар љаласаи кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Н. 

Хусрав (№10, 18.08.2020) ва сексияи адабиётшиносии Шўрои [имояи 

рисола[ои Phd-и Донишго[и давлатии Хуxанд  ба номи академик Б. 

Ѓафуров (№,  9. 11. 11. 2020) муњокима гардида, ба њимоя пешнињод 

карда шудааст. Мазмуни асосии диссертатсия дар (6) маќолаи дар 

маҷаллањои илмии тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии 

Вазорати маориф ва илми ФР банашррасида ифодаи худро ёфтааст. 

Њамчунин, масъалањо ва хулосањои асосии диссертатсия дар 

конференсияњои омўзгорони Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав (2017-2020) дар шакли гузоришњо баён карда шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия: Диссертатсия аз муќаддима, се боб 

(њар боб иборат аз се фасл ва зерфаслњо), хулоса ва фењрасти адабиёти 

истифодашуда иборат буда, дар маљмўъ 194 сањифаи дар шакли 

компютерї чопшударо дар бар мегирад.  
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БОБИ I. САЙФЉОМИ ЊИРАВЇ ВА АНДЕШАЊОИ ИЛМЇ - 

НАЗАРИИ Ў ДОИР БА ШЕЪР ВА ЊУНАРИ ШОИРЇ 

I. 1. Зиндагинома ва мероси илмї-адабии Сайфљоми Њиравї  

Сайфљоми Њиравї муњаќќиќи форстабори Њиндустон буда, осораш 

то ба имрўз ба таври шоиста шинохта нашудааст. Нахустин 

донишманде, ки номи комили Сайфљомро бо далоили муътамади илмї 

мушаххасу муайян кард, ин профессор Назир Ањмад муњаќќиќи њиндї бо 

таваљљуњ ба нусхаи кобулии «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» 

мебошад. Дар муќаддимаи ин китоб омадааст: «Њамди беќиёс ва ѓояти 

шукру сипоси бенињоят мар мутаккалими фасењу мабдаи балеѓро, ки 

маљмўаи вуљуди бани одам аз мављудоти олам ба њусни матлаъ ороста... 

(Пас аз) њамди Худо ва наъти пайѓамбар ва мадњи олии киром ва 

соњибаи изом, аммо баъд мегўяд: Бандаи хонадони набавї Сайфљоми 

Њиравї… ин дуогўи њазину фаќиру мискин ва мустаъљир, ки њалќаи 

(иродати) муњаммадиён дар гўш дошт ва ѓосияи муваддати сўфиён ба 

дўш дорад...» [64, 2а]. Пас, метавон чунин натиља гирифт, номи комили ў 

Сайфљоми Њиравї будааст. Њиравї дар таркиби номи муњаќќиќ ба 

зодгоњи ў, ки дар Афѓонистони имрўза љойгир аст, ишора мекунад. Ба 

Њиндустон кўчидани хонаводаи шоирро метавон ба задухўрд ва 

тохутози Темуриён рабт дод, ки дар он замон донишмандон ба хотири 

дифоъ аз љони худ ва хонаводаашон ба кишварњои амн сафар 

мекардаанд. 

Бо таваљљуњ ба иќтибоси фавќуззикр Сайфљом аз орифони рўзгори 

хеш мебошад. Дар манобе, ки мо дар ихтиёр дорем дар бораи мазњаби 

вай маълумот дода нашудааст. Танњо далел, ки метавон онро пайрави 

суннати пайѓамбар (сунни мазњаб) донист, китобе бо номи «Фатвои 

султонї дар чањор мазњаби мусалмонї» аст ва ба таври даќиќ мушаххас 

нест, ки дар кадоме аз мазоњиби ањли суннат ва љамоат (њанафї, њанбалї, 

шофеї, моликї) ќарор дорад.  
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Дар нусхањои осори Сайфљоми Њиравї, ки то ба замони мо омада 

расиданд, дар бораи соли таваллуди вай њељ матлабе ироа нашудааст. 

Нусхањоеро, ки мо дар ихтиёр дорем, («Маљмўаи латоиф ва сафинаи 

зароиф» дар музеи Британияи Лондон тањти № 4110. Or, иборат аз 445 

барг [65] ва ду нусхаи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» китобхонаи 

Донишгоњи Тењрони Љумњурии Исломии Эрон бо шуморањои №8453 [61] 

ва № 1372 мављуданд, ки иборат аз 222 ва 97 барг мебошанд [62].) 

мутаассифона, сањифањои охири онњо аз байн рафта, шояд њам муаллиф 

дар хотимаи кутуб монанди дигар нависандагон дар бораи соли 

вилодаташ маълумот дода бошад.  

Баъзе тањќиќоте, ки рољеъ ба осори Сайфљом аз љониби 

муњаќќиќон ба таври пароканда анљом шудааст, метавонад ба мо кумак 

кунад, то сари нахе аз матолибро дарёфт намоем. Профессор Назир 

Ањмад таърихи шурўъ ва тартиби «Маљмўаи латоиф ва сафинаи 

зароиф»-ро дар ањди Султон Фирўзшоњи Туѓлуќ медонад ва ин ки то чи 

замоне бад-ин кор машѓул будааст, мушаххас нест. Дар ќисми 84 

«Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» омадааст: «Ин шеър, ки назири 

он санъат овардаам, аз гуфтори Хонзода Азизуллоњи Бастомї аст, доми 

фазлањ, ки дар мадњи Султонушшарќ хулдуллоњу малакањ набиштааст: 

Соли таърих зоду љим, эй шоњ, 

    Ибни Султони Шарќ њаст гувоњ» [65, 84]. 

Тибќи ишораи Назир Ањмад њадаф аз Султонушшарќ 

Муборакшоњи Шарќї мебошад, ки соли 804 њ.ќ. ба дорулфано 

пайвастаст. Ин байт таърихи 804 њ.ќ., ки баробар ба соли 1402 м. ба 

њисоби абљад ба даст меояд, ки Сайфљом дар таълифу тадвини асари худ 

машѓул будааст. Яъне бар асоси шавоњиде, ки дар китоб оварда шудааст, 

Назир Ањмад таърихи таълифи ин маљмўаро байни солњои 762њ.ќ.– 

763њ.ќ. \\ 1361м.– 1362 м. ва то соли 803њ.ќ–804њ.ќ. \\1401–1402м. медонад. 

Њамчунин дар ќисми 85-ум ва 86-уми «Маљмўаи латоиф ва сафинаи 

зароиф» Сайфљом њангоми зикри номи Саид Неъматуллоњ рањматуллоњи 

алайњ истифода мекунад. Муњаќќиќи мазкур бар ин бовар аст, ки 
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Сайфљоми Њиравї баъд аз марги шоир дар соли 827 њ.ќ. мусовї бо 1425 

м. фаъолият намуда ва асар, ки аз 101 ќисм иборат аст, яъне баъд аз соли 

1425 м. њам таълифи он идома доштааст.  

Инчунин аз ашъоре, ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» оварда 

шудааст, метавон натиљагирї намуд, ки Фирўзшоњи Туѓлуќ (њукмронї 

1351м.–1388м.) аз мамдўњони шоир будааст. Чунонки худи ў ишора 

менамояд (мўлнуќта ба вожагони мањвшудаи мисраъњо далолат 

мекунад): 

Куљо хезад чу ту шоњи љавону пурдилу довар, 

Љањонорою љонбахшою конфарсою ќонафсар. 

Сипењри пир мегўяд, надидам чун ту дар даврон, 

Љавонбахте, камонсахте, каёнтахте, љањонпарвар. 

……………………………..….. ту зи унсу љон, 

Гуњарбору њунардору ќадарёру зафарчокар. 

…………………….Фирўзшоњ…………………. 

Њашамќоњир, хадамбоњир, аламзоњир, караммазњар [61, 

180б].  

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар шеъри мазбур 

Фирўзшоњи Туѓлуќро ситоиш намудааст, ки ба ин зикри номи мамдўњ 

дар шеър шањодат медињад. Мутаассифона, баъзе калимоти мисраъ мањв 

гардидаанд ва танњо номи Фирўзшоњ боќї мондааст. Сайфљоми Њиравї 

дар китоби «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» инчунин ќасри 

шоњаншоњи аъзам Фирўзшоњи Туѓлуќро тасвир кардааст: «Васфи бинои 

даргоњи баќољўйи шањаншоњи аъзам Фирўзшоњи муаззам, хулдуллоњу 

маликуссултонању ва аъло амрању» [65, 189б]. Ин ишора њамрўзгор 

будани Сайфљоми Њиравиро бо Фирўзшоњи Туѓлуќ собит мекунад. 

Њамчунин, аз навиштањои баъдии муаллиф бармеояд, ки китоби мазкур 

барои мутолиаи хоси валиањди ў Фатњхон навишта шудааст: «Ва ин 

маљмўаи матбўаро – «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» – барои мутолиаи 

Фатњхон ном карда» [61, 9а].  
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Дар такя ба иќтибосоти мазкур метавон њадс зад, ки китоб њангоми 

дар ќайди њаёт будани Фирўзшоњ таълиф гардидааст. Дар ин маврид 

Навшоњї аз ќавли муаррихи маъруф Фирўзшоњи Шамс Сирољи Афиф 

чунин иттилоъ медињад: «Дар соли самону сабъин ва сабъамия (778 њ.ќ.\\ 

1387м.) султон Фирўз соњиби фатњу бењрўзї дар самти Катабр (Казо) буд. 

Дар бохтани шикор ва тохтани саманди давлати номдор, љидди балеѓ 

намуд. Ногоњ ба таќдири њазратуллоњ љалла љалолању ва амму наволању 

аз оѓози соли мазкур дар моњи сафар (љигаргўшаи шоњзода Фатњхон) ба 

рањмати Њаќ пайваст» [101, 43].  

Њамин тариќ, бо таваљљуњ ба гуфтањои фавќуззикр ва мадњи 

мамдўњон метавон чунин натиљагирї намуд, ки Сайфљом шояд дар 

шањрњои Дењлї, Лакнав ва Тањта умр ба сар бурда бошад. Агар ў 

таълифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро дар синни 18-20 солагї шурўъ 

намуда ва таълифи «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» то солњои 1425 

м.-1430 м. идома дошта бошад, таќрибан вай солњои 40-уми асри XІV 

таваллуд ва солњои 30-юми асри XV вафот кардааст.  

Баъзе аз осори ў дар «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» 

фароњам омадааст. Ин китоб манбаи куњан дар шеъри форсї ва 

санъатњои адабї бошад њам, мутаассифона, њанўз тасњењ нашудааст. 

Танњо ду нусха аз ин асар маълум аст, ки нусхаи аввал дар осорхонаи 

Британияи Лондон тањти № 4110. Or, иборат аз 445 барг [65] ва нусхаи 

дуюм дар донишкадаи адабиёти Донишгоњи Кобул бо № 14701-14781 

шомили 422 барг мањфузанд [64]. Рисолаи дигари Сайфљоми Њиравї 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мебошад, ки то ба њол аз он се нусха 

дастрас гардидааст. Ду нусхаи он дар китобхонаи Донишгоњи Тењрони 

Љумњурии Исломии Эрон бо шуморањои №8453 [61] ва № 1372 

мављуданд, ки иборат аз 222 ва 97 барг мебошанд [62]. Нусхаи сеюми он 

бошад, дар китобхонаи марказии Донишгоњи Панљоби Лоњур, тањти 

шумораи № Б51, ки он 22 баргро дар бар мегирад, нигањдорї мешавад 

[63]. Зимни таълифи диссертатсия мо нусхаи шумораи №8453-ро ба 

унвони асл ва ду нусхаи дигарро фаръ ќарор додем. Китоби дигари 
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донишманди мазбур «Фатвои султонї дар чањор мазњаби мусалмонї» 

аст, ки то имрўз нишоне аз ин асар ба даст наёмадааст ва муаллиф дар 

ќисми њафтоду якуми китоби «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» ва 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» чунин менигорад: «Ин санохон дар 

дебочаи «Фатвои султонї дар чањор мазњаби мусалмонї» эроди асомии 

кутубро њам бар ин навъ илтизом намудааст. Ин чанд сатре аз он дар 

ќалам омад ва номи кутуб ба сурхї набишта шуд, ки зуд мафњум шуду 

маълум гардид» [65, 101б]. Аз ин ишороти муаллиф бармеояд, ки 

«Фатвои султонї дар чањор мазњаби мусалмонї» китоби дигари ўст. 

Мутаассифона, дар њељ манбае аз китоби мазкур ном бурда нашудааст. 

Ѓайр аз таълифоти мазкур Сайфљоми Њиравї девони ашъоре низ 

доштааст, ки то кунун дастрас нагардидааст.  

Мо аз шарњу басти вазъи иљтимоиву сиёсї ва фарњангии замони 

Темуриён худдорї менамоем, чунки дар осори таърихї, тазкирањо, 

љунгњо ба таври густарда ба ин мабњас пардохта шудааст.  

Њарчанд «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» баъд аз таълиф таваљљуњи 

адибону муњаќќиќони форс-тољикро ба худ љалб накардааст, вале ин 

асар дар улуми саноеи балоѓї ва арўзу ќофия бисёр арзишманд мебошад. 

Мулоњизањои интиќодї ва сабкшиносонаи муаллиф дар баъзе љои китоб 

арзишњои наве ба китоб додааст, ки мо дар љои худ аз онњо сухан хоњем 

гуфт. Бо таваљљуњ ба гуфтањои Зайнаби Содиќнажод муњаќќиќ эронї  

асри китоб насри илмї мебошад ва муаллиф мехоњад, ки дарёфтњои 

худро аз балоѓату унсурњои балоѓї ба хонанда бо љумлањои шевою 

муъљаз бирасонад. Њамчунин насри китоб дар муќаддима ва матни аслї 

аз китобњои таълифшудаи ин давра мутафовит аст. Муаллиф дар 

муќаддимаи китоб, пас аз њамди Худованд, шурўъ ба ситоиши мамдўњи 

худ карда ва дар он назму насрро бо зебої ба њам омехтааст. Иќтибоси 

зерин гуфтањои моро тасдиќ менамояд: «Њамде, ки авњоми фузалои 

комил ва булаѓои шомил дар њасру ањсои он саросема монад, мадње, ки 

афњоми ќиссањои муњаќќиќу шуарои мудаќќиќ аз дарк ва истифои он 

ољиз гардад. Мар он мабдау бадоеъ ва мухтареи саноеъро, ки рубоии 
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аносир дар назми кавнайн пардохтаи ўст ва буњури сабъа бар авзони 

мухталифа, било иттифоќ, сохтаи ў: 

   Он ки љањонро ба сухан назм дод,  

   Бар сухани назм љањоне кушод. 

ва туњафи салавоту турафи тањийёт бар љанноти њаётафзо ва љаноби 

љаннатосои мустафавї, ки асњоби арўзи араб ќолаби ўро аз давоири сўи 

макфуф ёфтанд ва байти ўро аз маойиб масун диданд» [61, 1б].  

Чунонки мушоњида мешавад, муаллиф дар муќаддима барои 

зебоии насри китоб аз саноеи бадеї масал, саљъу љинос, мувозинаву 

тазмини муздавваљ бањра љустааст. Дар баъзе љойи асар Сайфљом 

љумлањоро он ќадар мавзун овардааст, ки ба назм наздик шудаанд. 

Сайфљоми Њиравї дар боби зикри санъатњои бадеї ва шарњу басти 

онњо, ки ќисмати аслии асарро ташкил медињанд, аз забони сода 

истифода бурдааст ва дар он вижагињои забонии хосе ба назар 

намерасанд. Њамчунин муаллиф дар корбасти ашъори арабї бо эњтиёт 

бархўрд карда, фаќат дар баъзе санъатњо, ки овардани мисоли арабї 

зарурї аст, иктифо намудааст. Ин масъала, бо таваљљуњ ба ќадим будани 

ин асар дар сарзамини Њиндустон, ки забони модарии онњо форсї нест, 

кори бисёр мушкил аст, зеро то замоне, ки касе бар улуми балоѓї ва 

шеъри шоирони мухталиф тасаллут ва дар ин замина табањњури кофї 

надошта бошад, девонњои мухталифро бо диќќат мутолиа накарда 

бошад, наметавонад, ин тавр даќиќу муназзаму илмї мабоњиси улуми 

балоѓии арабиро бо шавоњиди форсї мутобиќ созад.  

Сайфљом дар ќисми чањоруми боби аввал, ки ба мавзўи «Дар 

баёни тарзњои назму асомии соњибони тарз ва ѓайри он» бахшида 

шудааст, аз насри фаннї истифода менамояд. Аз хусусияти дигари насри 

ин китоб истеъмоли љумлањои тўлонї мебошад. Маќсади аслии муаллиф 

дар таълифи китоби љомеу комил дар боби балоѓат аз он иборат аст, ки 

хонандагон бо мутолиаи он бидуни њељ мушкиле бо саноеъ ва авзони 

шеъри форсї ошно шаванд. 
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Сайфљоми Њиравї теъдоди ќисмњо ва бобњои «Љомеъ-ус-саноеъ ва 

л-авзон»- ро чунин шарњ додааст: «Алѓараз, чун ин китоб дар баёни байт 

аст ва байт аз чањор бахш садру арўзу ибтидову зарб ва ду мисроъ 

интизом мепазирад ва дар дилњо љой мегирад. Чунонки, байт, яъне хона, 

аз чањор рукн мураттаб мешавад ва дар ў ду мисроъ мураккаб мегардад. 

Ба њукми тавофуќ ва вифќи татобуќ, ин китобро бар чањор ќисм бунёд 

нињодам ва њар ќисмеро дар ду боб шарњ дода» [61, 10б]. 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки муаллиф сохтори китобро ба чањор 

ќисм ва њар бахшро бар ду боб дастабандї намудааст. Чунончи, ќисми 

аввал: «Дар баёни усулу фурўъ дар ќавоиди назм» буда, аз ду боб иборат 

мебошад. Дар боби аввал - «Дар баёни кайфияти назм бар эњтиёљи ў» 

истилоњоти ањли ин фан баён ёфтааст. Боби дуюм «Дар баёни тариќи 

маърифати сухани мавзун» ном дошта, шарњи тариќи таќтеу баёни 

давоир, бањрњову вазнњо ва мутааллиќоти он мебошад.  

Сайфљоми Њиравї дар ќисми аввали китоб сухани манзумро аз 

мансур бартар дониста, мегўяд, ки «хосу ом ба хондани «Шоњнома» ва 

«Хамса» раѓбати тамом доранд» [61, 11б]. Њамчунин дар ин бахш дар 

шарњи таърифи шеъру назм, шоири мавзунтабъу хубтабъ, анвои шеър ба 

монанди ќитъа, ѓазал, ќасида ва њар он чизе, ки ба назм иртибот дорад, 

мепардозад. Дар боби дуюм муаллиф доир ба мухтассоти таќтеъ, 

бањрњои арабию форсї ва истилоњоти њамчун хабн, тай, ќабз, кафф, 

шакл, ки љузъи зињофот мебошанд, сухан дар миён гузошта, њар якеро 

таъриф менамояд.  

Ќисми дуюми асар - «Дар баёни мањосини ашъор» муштамил бар 

ду боб мебошад. Муаллиф дар боби аввали ќисми дуюми китоб 

санъатњои маънавї монанди, зулмаънайн, зулмаонї, ињом, њусни 

илтибос, муњтамил-ул-мањаллайн ва ѓайрањоро меоварад. Дар боби дуюм 

бошад, санъатњои лафзї, њамчун, тарсеъ, анвоу аќсоми таљнису ташбењ, 

мушаљљар, сањли мумтанеъ, истиораву тазминро зикр мекунад.  

Ќисми сеюми асар «Дар баёни маойиби ашъор» унвон дошта, он аз 

ду боб: боби аввал «Дар баёни маойиби ботин» ва боби дуюм «Дар 
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баёни маойиби зоњир» иборат мебошад. Боби дуюми бахши мазкур хеле 

љолиб буда, дар бораи танофури њуруф, ѓаробат, кароњати самъ, заъфи 

таълиф, касрати такрори њуруф, таъќид, татаббўи изофот, эътирозот 

бањси муфассале мекунад.  

Ќисми чањоруми асар «Дар баёни тарзњои назм ва шарњи калимоти 

мушкил аз порсиву пањлавї ва ѓайри он» унвон дошта, аз ду боб иборат 

аст. Боби аввал «Дар баёни тарзњои назму асомии соњибони тарз» ва 

боби дувум «Дар баёни шарњи калимоти мустаори мушкил аз порсиву 

пањлавї» мебошад.  

Дар бахши аввал муаллиф рољеъ ба дањ тарзи шоирон дар мисоли, 

Фирдавсї, Шайх Саної, Анварї, Низомї, Хоќонї, Абдулвосеи Љабалї 

ва Амир Хусрави Дењлавї бањс мекунад. Боби дуюми ин бахш дар шарњу 

тафсири калимоти мањљуре, ки замоне дар байни мардум мутадовил 

буданд, аммо имрўз мавриди корбурд ќарор намегиранд, бахшида 

шудааст, ки дар љойи муносиб њар як бахшу боби асарро ба таври 

густарда баррасї хоњем кард. 

Њамин тариќ, бартарии асар аз дигар кутуби балоѓї дар он зоњир 

мегардад, ки он њамаи шохањои улуми балоѓї: арўзу ќофия, наќди адабї 

ва ѓайраро монанди «ал-Муъљам»-и Шамси Ќайси Розї дар бар мегирад. 

Муаллиф дар бисёр мавридњо намунањои тоза ва бикрро, ки дар осори 

мутаќаддимон истифода нашудаанд, дар асар корбаст намудааст. Дар 

миёни осори балоѓии форсї камтар китоберо метавон ёфт, ки ин 

хусусиётро доро бошад. Бартарии дигари китоб теъдоди зиёди шавоњид 

ва мисолњои форсї мебошад, муаллиф баъзе ашъори шоиронеро амсоли 

Амир Њасан, Ќозии Асирї, Тољреза, Бањои Бухорої ва Амиди Лавакиро 

ки дар маъдуд сарчашмањои илмї истеъмол шудаанд, истифода 

намудааст. Ќобили зикр аст, ки Сайфљом яке аз шоирони барљастаи 

замони худ буда, ба њамин хотир дар интихоби мисолњои шеърї дучори 

иштибоњот нашудааст. 
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I. 2. Муњокимањои илмии Сайфљом рољеъ ба назарияи адабї 

Дар миёни донишмандони асримиёнагии форс-тољик бисёр 

назарияпардозони барљастае дорем, ки ба моњияти адабиёт ва усули 

сухан пай бурда, афкори назарие баён кардаанд, ки њатто имрўз мавриди 

таваљљуњи муњаќиќони дохилию бурунмарзї ќарор гирифтаанд. 

Донишмандоне чун, Муњаммад ибни Умари Родуёнї, Рашидуддини 

Ватвот, Унсурулмаолии Кайковус, Шамси Ќайси Розї, Низомии Арўзї 

ва дар ќарнњои баъдї Абдулќоњири Љурљонї, ки Шафеии Кадканї ўро 

«соњиби андешањои навоин дар њавзаи љамолшиносї» «Мусиќии шеър» 

(Ч.С.) ќаламдод кардааст, метавон ба унвони назарияпардозони форс-

тољик ном бурд. Илова бар ин, бархе таълифоте ќабл аз донишмандони 

мазбур ва мувофиќи ахбори тазкирањо рољеъ ба поэтика ва назарияи 

адабї арзи њастї кардааст, ки онњо «Арўз»-и Абўюсуф («Тарљумон-ул-

балоѓа»), «Мухтасаре дар илми арўз»-и Хоља Имом Њасани Ќаттон («ал-

мўъљам»), «Канз-ул-ќофия», «Ѓоят-ул-арўзайн» («Чањор маќола»), 

«Хуљистанома»-и Абулњасан Алї ибни Бањроми Сарахсї, («Лубоб-ул-

албоб»), «Канз-ул-ѓароиб»-и Ањмад ибни Муњаммад Маншурии 

Самарќандї («ал-Муъљам»), «Зинатнома»-и Рашидии Самарќандї 

(«Лубоб-ул-албоб») мебошад, ки мутаассифона, то имрўз дастрас 

нашудаанд. Оид ба масъалаи таърихи афкори назарияи адабии мардуми 

форс-тољик донишмандони муосири тољик Сатторзода А. дар китоби 

«Таърихчаи назариёти адабии форсу тољикї» [135] ва Ш. Рањмонов бо 

таъсир аз орои пешгузаштагон сухан рондаанд. Ш. Рањмонов чунин 

менигорад: «Дар ибтидо худи шоирон нахустин муњаќќиќоне буданд, ки 

дар бораи шеър ва моњияти иљтимоиву эстетикии он ба андеша 

рафтаанд, ќонуну ќоидањои жанре ва ќобилияти онро дар ифодаи њиссу 

фикр муайян кардаанд» [168, 4].  

Њамчунин, аз тањќиќу баррасии осори донишмандони форс-тољике, 

ки дар асрњои миёна таълифоти арзишманде аз худ ба љой гузоштаанд, 
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нишон дод, ки дар бурузи афкори назарї-адабї ва истилоњоти соњавии 

назму наср, улуми балоѓї, фанни арўзу ќофия дар асрњои миёна нисбат 

ба мутааххирон бартарї доранд. Чунки аксари манбаъњову маъхазњои 

адабию таърихї, китобњо ва рисолањои назарии адабиётшиносї, 

тазкирањову љунгњо дар ин ќарнњо навишта шудаанд. Аз ин љост, ки Р. 

Таѓоймуродов асрњои ХIII-ХIV-ро давраи тањаввулу тараќќиёти 

бемонанди улуми адабиётшиносї медонад [142, 37]. 

Дар ин бахши диссертатсия тасмим гирифтем, ки дар бораи афкори 

назарї-адабии Сайфљоми Њиравї, ба монанди назарияи шеъру њунари 

шоирї, наќди адабї, таќсимбандии тарзњои шоирон, саноеи балоѓї, 

истилоњоти адабї, сабкшиносї ва арўзу ќофия ибрози аќида намоем. 

Гуфтан ба маврид аст, ки баъзе аз андешањои назарии муаллифро мо ба 

таври муфассалу мукаммал дар бобу зербобњои диссертатсия шарњ хоњем 

дод ва ин љо ба баъзе аз онњо ишора менамоем.  

Аз мутолиа ва пажўњиши китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

маълум гардид, ки муаллиф њудуди чорсад истилоњоти фунуни 

адабиётшиносиро дар асар корбаст намудааст. Бо ин ки Сайфљоми 

Њиравї ба кутуби назарии мутаќаддимон дар корбурди истилоњот 

таваљљуњ доштааст, вале баъзе аз онњо љузъи ибтикороти вай мањсуб 

мешавад, ки дар китобњои классикон ба назар намерасанд ва рољеъ ба ин 

бањс дар љойи муносиб бештар таваќќуф хоњем кард. 

Сайфљом шеърро муќаддас ва мањсули илњоме, ки ба ќалби шоир 

илќо мешавад, медонад. Ба њамин хотир, дар асари ў рољеъ ба бартарии 

шеър аз наср ва шеър аз назм, урфи шоирона, наќди ду асли адабиёти 

ќадим, њунари шоирї, шеъри тару хушк, таъсиргузорї, муќтазои њол, 

сайри такомули шеър, лафзу маънї ва таносуби онњо, мазмуни тозаву 

бикр, завќ, сењри њалол, табаќабандии шуаро аз назари тарз, 

маъниофарї, зебоињои вазн, ќофия ва радиф, саноеи балоѓї, таснифи 

фунуни бадеъ ва монанди инњо сухан меравад. Вай маънии бикр ва 

шеъри хубро бо сифати тавсифии «латиф» ситоиш карда, ба шуаро 

пешнињод мекунад, ки резахўри хони шоирони дигар набошанд. 
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Сайфљом шоиронро ба се даста таќсим мекунад, ки дар аснои тањќиќ ба 

ин мавзўъ ба таври муфассал мепардозем. Ў дар тавлиди шеър маъниро 

аз лафз бартар мењисобад ва муътаќид бар он аст, ки лафз гунљоиши 

маъноро ба таври куллї надорад. Дар ин асос Сайфљоми Њиравї ба 

назарияи герменевтика наздик мешавад ва шеърро натиљаи талфиќи 

(омезиш) лафзу муњтаво медонад, ки њосили он сайд кардани дилњо ва 

таъсир дар мухотаб мебошад. Ин матлаб, яъне таъсирпазир будани 

хонанда ва таъсиргузор будани офаринандаи асар ё суханрон аз бештари 

таърифоте, ки балоѓатпажўњони суннатии мо аз риояи љойгоњи мухотаб 

ва каломи балеѓ ироа додаанд, дарёфт мешаванд. Сайфљом дар таърифи 

балоѓати мутакаллим чунин овардааст: «Балоѓати мутакаллим он аст, ки 

маќсудро ба муќтазои њол баён кунад ва он мухталиф аст ба ихтилофи 

маќомот» [61, 23а ]. Дар китоби «Тарљумон-ул-балоѓа» дар таърифи 

балоѓати калом чунин ишора шудааст: «Балоѓати калом иборат аст, аз 

мутобиќати калом бо мувофиќи њоли мухотаб ва риояти фасоњат» [29, 

12]. Соњиби «Љавоњир-ул-балоѓа» дар таърифи каломи балеѓ навиштааст: 

«Каломи балеѓу расо суханест, ки мутакаллим онро ба шевае, ки 

муносиби њоли мухотабон аст, сурат мебандад» [75, 33]. Њамчунин 

таърифи мазкурро метавон дар таълифоти донишмандони муосир форсу 

тољик мушоњида кард. Муњаќќиќони муосир бо таъсир аз орои 

пешгузаштагони худ тавонистанд дар ин љода ќаламфарсої намоянд. 

Яке онњо донишманди эронї –Љалили Таљлил мебошад, ки дар иртибот 

ба ин мавзўъ чунин зикр мекунад: «Дар шинохти сухани балеѓ ва каломи 

расо гуфтаанд, ки гуфторе аст, ки гўянда онро муносиб бо ањволи 

мухотабон пардохта ва созгор бо сатњи эњсоси хонанда ё шунаванда баён 

доштааст» [43, 5]. Аз таърифњои фавќ, ки пажўњишгарон дар мавзўи 

мазкур зикр кардаанд, ки балоѓат ва расоии калом дар риоят ва љойгоњи 

мухотаб мањдуд шудааст, шоир ё нависанда њамеша муќтазои њоли 

мухотаби худро бояд дар назар бигирад.  

Сайфљом њам ба мавзўи мазбур дахл карда, таъкид мекунад, ки он 

«мухталиф аст ба ихтилофи маќомот», яъне мумкин аст, мухотаб ё 
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муњаќќиќу донишманд, ё мардуми ом бошад ва шоирону адибон 

муваззафанд суханро тавре баён намоянд, ки хонанда мафњуми мавриди 

назарашро дарк кунад. Мавзўи мухотабшиносї ва љойгоњи он дар асри 

њозир аз муњимтарин масоили адабие аст, ки дар назарияњои адабии нав 

бад-он пардохтаанд ва аз љанбањои гуногуне ба он назар кардаанд, ки 

баъзе аз онњо мухолифи назариёти суннатї ќарор гирифтаанд. Дар 

назарияњои суннатї ба мухотабмењварї ва хонандамењварї бармехўрем. 

Чунончи, муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мегўяд: «Ва муќтазои 

њол он аст, ки муносибату мутобиќатро муроот кунад, њам дар калимот 

ва њам дар маљлису њам дар хитоб ва њар санъатеву манќабатеву сифате, 

ки ангезад, ба нињоят расонаду балеѓ гардонаду дар истиѓроќ кўшад» [61, 

24б]. Бо таваљљуњ ба таърифи Сайфљом, падидоварандаи асари адабї 

тамоми ѓаму андуњ ва эњсосоти худро муносиб ба њоли мухотабон ва 

хонандагон танзим мекунад. Гўё муаллиф, шоир ё фиристанда бояд 

муассир ва мухотабон бояд таъсирпазир бошанд. Аммо дар назарияњои 

адабии муосир, бахусус модернизм ин биниш, яъне мухотабмењварї ё 

таслими муаллифу фиристанда дар баробари хонанда љойгоњ надорад. 

Мунтаќиди маъруф Борт дар ин бора чунин гуфтааст: «Назарияи адабии 

модерн (нав) ва рўйкарди модерн ба матн асолату эътиборро ба хонанда 

ва бо мухотаби матн нисбат медињанд, на ба муаллифон. Аз дидгоњи 

назарияњои модерн ин хонанда аст, ки бар маънои матн иќтидор 

мебахшад ва онро зери назари худ мегирад» [84, 61]. Яъне, Борт ва дигар 

назарияпардозон бо марги муаллиф, ки иќтидор ва маъноро дар ихтиёри 

хонанда ќарор додаанд, ќоиланд. 

Аз муќоисаи назарияњои муосир ва классик ба ин натиља расидем, 

ки гузаштагони мо, аз љумла Сайфљоми Њиравї барои мухотаб хеле 

озодї ќоил будаанд ва дар дидгоњи онњо муаллиф бояд донои кул(л) ва 

муассир бошад. Бояд шароитро тавре муњайё сохт, ки мухотаб маънои 

мавриди назари нигорандаро дарёбад. Гуфтан ба маврид аст, ки дар 

солњои охир назарияпардозони ѓарбї иќдом пеш гирифтанд, ки 

адабиётро аз назари забоншиносї мавриди наќду баррасї ќарор дињанд. 
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Ин амр боиси пайдоиши макотиби формолистї, футуризм, сохторгарої, 

марксистї, устургаро, герменевтика, пасомодернистї шуд. Агар бо 

тааммул дар мавзўъњои матрањнамудаи мактабњои ѓарбї нигоњ кунем, 

даќиќан пай мебарем, ки назариёти нав баён надоштаанд. Шоирону 

адибони гузаштаи мо назариёти адабии худро дар лобалои гуфторашон 

ба тариќи омехта ва пароканда иброз доштаанд, танњо коре, ки соњибони 

ин макотиб анљом додаанд, њамон гуфтањои донишмандони классикро 

бо тариќи илмї ва дастабандии равишманд наќду баррасї кардаанд.  

Аз дигар мавзўе, ки муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» ба он 

изњори андеша намудааст, сењри њалол мебошад. Яъне, шеърро сењри 

њалол медонад, дар њоле ки сењру љоду дар дини ислом љузъи икроњот 

мањсуб мешавад ва љоиз нест. Аммо дар «Кашф-ул-мањљуб» њадисе 

омадааст, ки пайѓамбар баёну гуфтањояшро сењри њалол медонад. Њадис 

чунин аст: «Инна мин-ал-баёни ли сењран» [60, 156]. Аз љумлаи аввалин 

суханроне, ки аз ин њадис бањра гирифт, метавон Носири Хусравро ном 

бурд, ки дар роњи ибдои ин навъи шеър ва сухани диниву шаръї бо ин 

таъбир аз шеъри худ ёд мекунад: 

Номи суханњои ман аз насру назм 

Чист сўи доно? – Сењри њалол [58, 347]. 

Ё ин ки: 

Чї чиз аст? Чизест, ин к-аз шараф 

Расулаш лаќаб дод сењри њалол [58, 250]. 

 Инчунин Низомии Ганљавї дар «Шарафнома» ба сењри њалол 

ишора мекунад: 

Шакли Низомї, ки хаёли ман аст, 

Љонвар аз сењри њалоли ман аст [8, 45]. 

Сайфљом бо мутолиаи даќиќи осори гузаштагон чунин овардааст: 

«Ва ба дабдабаи сењри њалол салафро мартабаи фазл ли л-мутаќаддимин 

мусаллам аст» [61, 182б]. Вай бо таваљљуњ ба назариёти пешгузаштагон 

бар ин бовар аст, ки сухан реша дар олами ѓайб дорад ва аз умќи љону 

рўњ нишот мегирад. Муњаќќиќ шеърро аз зумраи сењри њалол медонад ва 
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мегўяд, ки сухан бояд бо шариат, диндорї, њикмат ва дониш њамроњ 

бошад.  

Њамчунон, мавсуф аз мусталењоти шеърии тару хушк дар асар 

бањраманд мешавад. Њарчанд шоирон дар сурудањояшон ин истилоњотро 

истифода намудаанд, вале муаллиф онњоро ба таври илмї таъриф 

намудааст. Фарзан: «Тар– шеъри салисро гўянд, ки дар ў таъќиде 

набошад» [61, 41а]. Чунончи, Њофиз гўяд: 

Кай шеъри тар ангезад хотир, ки њазин бошад, 

Як нукта аз ин маънї гуфтему њамин бошад [68, 325]. 

 Дар баробари он Сайфљом истилоњи шеъри хушкро истифода 

мебарад: «Хушк он аст, ки манофии салосату фасоњат бувад ва он тарзи 

боњафсон аст ва гирди саноеи лафзї ба такаллуф гаштан» [61, 42б]. Ба 

аќидаи муаллиф, шеъри хушк, шеъре мебошад, ки алфоз дурусту шево, 

мувофиќи табъи мухотаб ва дорои калимоти зебо набошад. Зикри 

вожагони нодурустро дар истилоњи адабї мухолифати ќиёс (ноњинљорї) 

ва заъфи таълиф (сустпайванд) мегўянд. Муњаќќиќ ин тарзро тарзи 

боњафсон мегўяд. Амир Хусрави Дењлавї дар таърифи тарзи боњафсон 

чунин мегўяд: «Тариќаи боњафсон  сухани устодони мадрасаро мегўянд. 

Дар ин тариќа мударрис њамаи воситањоро кор мефармояд, вале роњи 

асосї бо тањлил кушодани таълимоти фаннї мебошад» [57, 25]. Хусрав аз 

шоирони мавриди эњтироми Сайфљоми Њиравї мебошад, ки ўро дар 

асари худ бисёр таърифу тамљид намудааст. Бо таваљљуњ ва эътиќоде, ки 

муаллиф ба Амир Хусрав дорад, ин тарзро дар пайравии ў нигоштааст.  

Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» шоиронро дар сурудани 

шеър ба корбасти вожагони сарењу салис, интихоби услуби сањењ, ки дар 

вазну ќофия халал ворид накунад, таъкид менамояд. Чунончи: «Дар назм 

ба овардани калимоти сарењ ба тарокиби фасењу асолиби сањењ, 

ќодиртабъ бувад ва эњтироз кунад аз он чи манофии фасоњат аст» [61, 

24б]. 

Шамси Ќайси Розї бар ин бовар аст, ки ваќте шоир шурўъ ба 

халќи шеър кунад, бояд аввал насри онро дар кўраи хаёл пазонад, 
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маънои онро дар ќалбаш парваронад ва дар интихоби калимот даќиќ 

бошад, то бо маъно мутобиќат намоянд. Монанди: «Шоир чун ибтидо ба 

шеъре кунад ва оѓози назме нињад, нахуст насри он пеши хотир орад ва 

маонии онро бар сањифаи дил нигорад ва алфози лоиќи маонї тартиб 

дињад» [30, 432]. Албатта, назари муњаќќиќон дар истифодаи вожагон ба 

њам шабоњат дорад. Ба аќидаи онњо, дар шеър ањамияти љанбаи 

фонетикии вожањо, агар беш аз љанбаи маъноии он набошад, камтар аз 

он нест, чунки аз назари шоир, кўтоњиву дарозии њиљоњо, теъдоди 

њиљоњои њар вожа, равон ё душвор талаффуз кардани онњо дар 

истеъмоли вожањои шеърї ќобили таваљљуњ мебошад. Њатто шуарое, ки 

муътаќид ба асолати маънї њастанд, аз миёни вожањое, ки баёнгари 

маќсуд аст, вожаеро интихоб мекунанд, ки аз назари оњанг љаззобтар 

бошад. Вожањо бо вазн робитаи ногусастанї доранд, вазн омили бисёр 

муаассир дар интихоби калимањои шеър мебошад. Њарчанд муњаќќиќони 

мазкур ба таври возењ аз вожаи вазн дар таърифашон истифода 

накардаанд, аммо ибороти «эњтироз кунад, аз он чї манофии фасоњат 

аст» ва «алфози лоиќи маонї» моро ба чунин натиљагирї водор мекунад, 

ки шеър чун фасењу балеѓ ва калимот мувофиќи маъно набошад, њатман 

вазн дучори ихтилол мегардад. Бисёре аз вожањо њастанд, ки шоистагии 

ќарор гирифтан дар баъзе аз вазнњоро надоранд ва ба њамин сабаб аз 

доираи интихоби шоир хориљ мешаванд.  

 Таъсири назариёти Шамси Ќайс ва Сайфљоми Њиравиро метавон 

дар орои муњаќќиќони аврупої дид. Чунони, Рене Уэллек ва Остон 

Уоррен дар мавзўи мавриди назар чунин мегўянд: «Таъсири вазн ташхис 

додан ба луѓат аст, яъне луѓатро мутамоиз ва таваљљуњро маътуф 

мекунад» [123, 196]. Аз ин дидгоњ бармеояд, ки вазн таваљљуњи шоирро ба 

худ љалб мекунад ва шоир аз калимањо барои падид овардани он 

истифода мекунад. 

Аз хилоли гуфтањои боло чунин натиља бармеояд, ки андешањои 

назарии соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар фунуни адабї ба таври 

пароканда ва бидуни дастабандии илмї зикр шуда бошанд њам, афкору 



29 
 

мулоњизоти адабии он барои тањќиќу баррасии таърихи назарияи адабї 

аз фоида холї нест. Бинобар ин, метавон бо баррасии мавзўъњои 

матрањшуда дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба дидгоњњои назарї- 

адабии муаллиф даст ёфт. Назарияе, ки пояњои аслии онро таваљљуњ ба 

асолати маънї ва љустуљўи маънои бикру ѓариб шакл медињад ва 

масоиле, монанди санъатњои лафзию маънавї, улуми баёну маонї, арўзу 

ќофия, сабкшиносї, наќди адабї, анвои адабї, таснифу табаќабандии 

шоирон аз назари форму муњтаво ва истилоњоти шеърї мавриди 

таваљљуњи хоси муаллифи асар мебошанд.  

 

I.2.1. Сайру такомули шеър аз назари Сайфљоми Њиравї 

Сайфљоми Њиравї рољеъ ба таъриф ва сайру такомули шеър чунин 

аќида дорад, ки њунари шоирї аз содагї тавассути суханшиносони 

касбию нуктасанљ ба нињояти камол мерасад. Талошу кўшиши 

муњаќќиќон барои ёфтани таърифи дурусту комил дар боби шеъру 

шоирї аз дер боз идома дорад, ин масъала муддатњост, ки зењни онњоро 

ба худ машѓул гардонидааст. Танаввўъ ва гуногунии таърифњо дар бораи 

шеър сабаб шудааст, то баъзе аз адибон шеърро таърифнопазир 

бидонанд, зеро таърифе, ки мавриди пазириши њамагон бошад, вуљуд 

надорад. Муњаќќиќони соњаи адабиёт, фалсафа, мантиќ ва равоншиносї 

тибќи майлу салиќаи хеш дар бораи шеъру шоирї изњори назар 

кардаанд. Дар тўли таърихи шеъри порсї, њамеша шеърњое будаанд, ки 

њисори таърифњои мављудро шикаста ва бо меъёрњои суннатї дар 

таърифи шеър њамхонї надоштаанд. Шеър амрест, ки мавриди 

таваљљуњи тамоми ќишрњои љомеа будааст ва њар кадом мутаносиб бо 

сатњу дарк ва дарёфти худ барои он таърифи хосе доранд.  

Азбаски раванди рушду густариши адабиёти њар халќу миллат, ки 

муназзам дар алоќамандї бо классикон сурат мегирад, метавон гуфт, ки 

эљодиёту нуќтаи назари њар як эљодкори баъдина идомаи мантиќї ва ба 

андозае густаришёфтаи мутаќаддимон мебошад. Пеш аз даврони Рўдакї 

то замони мо љўйборњои хурду бузурге аз ин сарчашмаи саршори 
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поённопазир равон шудаанд ва бар талху ширини рўзгор роњи дароз 

паймудаанд. Ин дарахти куњансол аз Бухоро то Ќуния, аз Њирот то 

Шероз реша давондааст.  

Дар ин бахш мо тасмим гирифтаем, ки нуќтаи назари Сайфљоми 

Њиравиро рољеъ ба шеъру шоирї мавриди тањќиќу баррасї ќарор дода, 

натиљаи бадастомадаро бо назари муњаќќиќони баъдина ќиёс намоем. 

Сайфљоми Њиравї яке аз барљастатарин муњаќќиќ ва мунаќќиди форсу 

тољик мебошад, ки дар заминаи шеъру шоирї назариёти худро аз 

дидгоњњои мухталиф матрањ намудааст. Ў дар китоби «Љомеъ-ус-саноеъ 

ва л-авзон» шеъру шоириро чунин таъриф намудааст: «Шеър дар луѓат 

донистан аст ва аз њамин љост, ки Ќуръон ба љои «яъламун» «яшъарун» 

агар хонанд, равост ва намоз дуруст бувад. Ва дар истилоњи ањли ин фан 

он аст, ки абёти бисёр фасењу балеѓу љазил бувад. Ќофия ва ё радиферо, 

ки дар мисрои аввал овардааст, дар њама абёт биёрад ва кам аз нуњ байт 

раво набувад ва то сенздањ машир бар ќусури табъ аст ва бењтар он аст, 

ки беш аз бисту як бошад ва њар чї бештар бењтар. Ва шоир дар луѓат 

донову борикбин. Ва ќофиядон дар ин фан касеро гўянд, ки назми фасењу 

љазил, балеѓу бадеъ тавонад гуфт ва ба њама сифоти камол иншои назм 

бар сабили ќудрат тавонад кард» [61, 16б]. Аз хилоли гуфтањои 

муњаќќиќи асар бармеояд, ки шеър дар луѓат ба маънои донистан омада, 

вале дар истилоњ абёти фасењ гўянд. Ў ќофияву радифро шарти аслии 

шеър медонад, њамчунон ба теъдоди абёт таъкид менамояд. Вожаи шоир 

ба маънои донову ќофиядон омадааст ва касе, ки дар иншои назм 

фасоњату балоѓатро ба дараљаи олї ба риштаи тањрир кашад, шоир 

меномад.  

Дар бораи њунари шоирї ва шеъри хуб Шамси Ќайси Розї дар «ал-

Муъљам» мефармояд: «Бидон, ки шеърро адавотест ва шоириро 

муќаддамоте, ки бе он њељ касро лаќаби шоирї назебад ва ба њеч шеър 

номи нек дуруст наояд. Аммо адавоти шеър калимоти сањењ ва алфози 

азб ва ибороти балеѓ ва маънии латиф аст, чун дар ќолаби авзони маќбул 

резанд ва дар силки абёти матбуъ кашанд, онро шеъри нек хонанд» [30, 
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45]. Таърифе, ки Шамси Ќайси Розї рољеъ ба шеър ироа доштааст, бо 

таърифи Сайфљоми Њиравї шабоњат дорад. Ин донишмандон сухани 

фасењу андешидаро, ки дорои вазну ќофия бошад, шеър мегўянд. Онњо 

байни назму наср, шеъру назм фарќ мегузоранд ва чунин аќида доранд, 

ки шеър бояд аз таркиботи нохушу таъбироти номатбўъ ва маонии суст 

холї бошад. Барои он ки шеър љойгоњи худашро дар байни мардум 

пайдо кунад, шоир бояд бо ќавонину ѓавомиз ва даќоиќу лавозими он ба 

хубї ошно бошад.  

Яке аз даќиќтарин бањсњои мантиќиён дар боби шеър бањсест, ки 

Насируддини Тўсї мекунад ва он ба аќидаи Сайфљоми Њиравї (шеърро 

каломе, ки дорои вазну ќофия бошад), шабоњат дорад. Гуфтањои зерин 

далели муътамаде барои тайиди њарфњои фавќ мебошад: «Пас, шеър дар 

урфи мантиќї каломи мухайял аст ва дар урфи мутааххирон каломи 

мавзуни муќаффо, ки ба њасби ин урф њар суханро, ки вазнею ќофияте 

бошад, хоњ он сухани бурњонї бошад ва хоњ хитобї, хоњ содиќу хоњ 

козиб ва агар њама ба мисли тавњиди холис ё њазёноти мањз бошад, онро 

«шеър» хонанд. Ва агар аз вазну ќофия холї бувад ва агарчи мухайял 

бувад, онро шеър нахонанд» [46,74]. Хоља Насир мефармояд, ки 

мантиќдонони ќадим дар таърифи шеър мавзун буданро эътибор 

намекарданд ва фаќат хаёлангез будани онро дар назар доштаанд. Аммо 

донишмандони баъдї љуз вазн доштанро барои шеър лозим 

намешуморанд. Бинобар аќидаи љумњур, суханони мавзуну муќаффоеро, 

ки барои интиќоли матолиби илмї мавриди истифода ќарор мегирад, 

монанди «Алфия»-и Ибни Молик дар нањв, ё манзумаи Сабзаворї дар 

фалсафаву мантиќ бояд аз ќабили шеър донист, лекин бинобар таърифи 

Арасту дар сурате, ки ин суханон хаёлангез набошанд, наметавон онњоро 

шеър хонд. Арасту дар таърифи шеър гуфтааст: «Он ќиёсе аст, ки муљиби 

барангехтани ќувваи хаёл ва таѓйири авотифу њолоти нафс шавад» [3, 

16]. Шеър навъи муњокот ва дар воќеъ аз ќабили њунарњои таљассумї аст. 

Шоир воќеа ё манзараро барои хонанда ё шунаванда муљассам мекунад 

ва аз ин тариќ, муљиби барангехтани хиёл ва эљоди авотиф дар ў 
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мегардад. Таъсири шеър бар нуфуси дигарон аз он рўст, ки барои аксари 

мардум тахайюл содатар ва лаззатбахштар аз тасдиќ аст. Хоља Насир 

дар ин бора мефармояд: «Ва нуфуси аксари мардум тахайюлро мутеътар 

аз тасдиќ бошанд» [46, 577]. Яъне, шеърро бо таъсире, ки дар нафс ва 

таѓйире, ки дар ањволи он падид меоварад, метавон маншаи осор ва 

дигаргунињои бузург дар фард ва иљтимоъ донист. Ба њамин хотир, 

суханшиносон шеърро ба се љињат «алфоз», «маъно» ва «вазн» хаёлангез 

медонанд. Чунончи: 

1. Алфози дар шеър истифодашуда ба љињати наѓма ва оњанге, ки 

дар зењни мухотаб танинандозї мекунад, таъсири босазо дар нафс эљод 

менамояд, шаклу сурате надорад, аз ин љињат њуруф ва таркиби онњо бо 

њам мутафовитанд. Баъзе аз алфоз дар гўш хушоянду латиф, бархе 

сангин ва баъзе дигар маъмулї љилва мекунанд. Ба њамин сабаб, 

таъсироти каломист, ки нафс аз даруни худ њузну андуњ ё шодиву тараб 

ва ѓазабу хашмро тасвир мекунад. Яъне, дар сурудани шеър интихоби 

вожањо барои зебо љилва додани алфоз муњим аст, ки мо дар љойи худ ба 

ин бањс мепардозем. 

2. Маънои калом дар нафси мухотаб эљоди тахайюл мекунад. 

Маъное, ки аз матни алфоз ва калимот тавассути ќувваи воњима ё аќл 

дарк мешавад, басуръат нафсро тањти таъсир ќарор дода, ќувваи хаёлро 

барои тасвиргарї ва муњокот (таќлид) тањрик менамояд. 

3. Вазни шеър ба сабаби ритмњое, ки дорад, тахайюлофарин ва 

лаззатбахш мебошад. Ба њамин хотир, агар шеър бо оњанг ва овоз 

муносиб ва садои зебо суруда шавад, дилнишинтару муассиртар хоњад 

буд.  

Њарчанд Сайфљоми Њиравї ба мухайял будани шеър ишора 

накардааст, аммо гуфтањои Хоља Насир ва ќавли љумњур дар сурудани 

шеър, ки вазн доштани онро лозим мешуморанд, моро ба чунин натиља 

мерасонад, ки мавзун будани шеър ба тањрики ќувваи хаёл таъсиргузор 

мебошад. Ба назари муаллифи асар, ки дар таърифи шеър ба ќофияву 



33 
 

радиф ишора менамояд, шеъре, ки дорои вазну ќофия бошад, он шеър 

соњиби вазни сањењ њам аст.  

Дар љойи дигари асар Сайфљом барои сайри такомули шеър њунари 

меъмориро ба њунари шоирї ташбењ менамояд. Чунончи: «Аввалин касе, 

ки ба иморати хона шурўъ мекунад, танњо чањор девор аз обу гил сохт ва 

баъд њунарманди дигар хишт тааммул кард, ки иморати обу гил, на 

мустаќим аст ва на њамвор ояд ва чуби нотарошида на рост ояд, на зебо 

намояд...» [61, 190б]. Муаллиф бар он таъкид мекунад, ки иморатњои 

нахустин орї аз њар гуна тазйинот буданд, баъдан њунармандони 

мутааххир барои мустањкам шудан ва зебоии бино масолењи сохтмонии 

дигарро кашф карданд. Њунари шоирї монанди меъморї аз содагї ба 

сўйи камол меравад. Яъне, ба таърихи пайдоиши шеъри форс-тољик 

назар афканем, дармеёбем, ки аввалин шеърњои шуаро њам аз назари 

сабку услуб ва њам аз лињози шаклу муњтаво бисёр сода будаанд. Дар 

марњалањои баъд тавассути суханшиносону шоирони касбї содагї 

тадриљан љои худро ба мушкилбаёнї иваз карда, мунтањо ба дараљаи олї 

дастрасї пайдо кард.  

Шеър бо фалсафа пайванди ногусастанї дорад ва камтар файласуфе 

аст, ки дар боби шеър матлабе баён надошта бошад. Суќрот ва Афлотун 

шеърро натиљаи илњом медонистанд, аммо Афлотун аз љињате, ки кори 

шоирон таќлид аз табиат аст ва табиат худ таќлиде аз олами мусул 

(идеа), онњоро аз ормоншањри худ берун меронад ва шеърро амри бењуда 

мепиндошт. Ба бовари ў, шоирон њарфњои бузург ва хирадмандонае 

мезананд, ки худашон маънии онњоро дарнамеёбанд. Арасту, њарчанд 

монанди Афлотун асл ва асоси адабёт ва њунарро таќлид аз табиат 

намедонист, балки бар он бовар буд, ки таќлиди шоирона њамроњ бо 

ибтикор ва дахлу тасарруфи хаёли њунарманд ва ба баёни бењтар 

муњокот аз табиат аст. 

Албатта, муњаќќиќон ва шоирони форс-тољик бо таъсир аз афкори 

фалсафии юнониён дар лобалои назариёти худ ба љанбаи фалсафии шеър 

пардохтаанд, ки Сайфљоми Њиравї аз ин амр мустасно намебошад. 
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Бањсе, ки аз гузашта, то ба имрўз дар сурудани шеър матрањ буда, ин аст, 

ки оё шоирї њунари иктисобї мебошад, ё ин ки танњо бо донистани 

ќавонину авзони арўзї метавон шеър гуфт, ё ин фан амри фитрист? 

Њиравї мегўяд, ки агар касе фаќат ќавонини арўзї ва авзони шеърро 

бидонад, аммо дар сиришти ў табъи шоирї набошад, наметавонад аз 

уњдаи сурудани шеър барояд: «Фааммо агар касе дар асли фитрат закову 

фитнатан маљбулу мањсул бувад ба касб, бар њаќоиќу даќоиќ, латоифу 

зароиф дар ин даст тавон ёфт» [61, 57а]. 

 Бањсњо дар бораи илњоми шоирон ва манобеи илњоми шоирї аз дер 

боз дар байни соњибназарон, муњаќќиќону назарияпардозони юнониву 

арабї ва форс-тољик ривољ доштааст. Аксар донишмандон барои шоирї 

манбаъ ва маншаи ѓайбиву осмонї ќоил будаанд. Илњом аст, ки шоирро 

водор ба сурудани ашъори зебову дилнишин мекунад. Аз ояти зайл, ки аз 

ќавли мункирон дар Ќуръони карим наќл шудааст, метавон ба эътиќоди 

аъроб дар хусуси љинзадагии шоирон далел овард: «Оё мо барои 

(гуфтаи) шоири девонае тарккунандаи маъбудони худ бошем?» [17/36, 

Соффот]. Илњом маншаи шеър аст, аммо бояд донист, ки 

илњомдињандагон дар фарњангњо мутафовит њастанд: «Юнониёни бостон 

эътиќод ба илоњаи шеър доштаанд ба тавре, ки Њомер дар асари худ 

«Илиада» Худоёнро сарчашмаи илњом медонад» [3, 16]. Дар устурањои 

мардумони мухталиф таваљљуње дар ин масъала вуљуд дорад. Аз љумла 

арабњо бар ин боваранд, ки љине ба суроѓи шоирон меояд ва ба онњо 

шеъру ќасидаро илњом мекунад. Ибни Ќутайба дар муќаддимаи «аш-

Шеър ва ш- шуаро» нишон медињад: «Назди шоирон илњом, љуз дар 

баъзе шароит ва дунболи баъзе аз таъсирот њосил намегардад. Аз он 

ќабил аст: хашм, ишќ, судљўї, ѓурур ва баъзе дигар шаробро низ ба он 

ишора кардаанд» [14, 110]. Низомї дар сабаби назми «Њафт пайкар» 

ишорате ба ин бовари устураи арабњо дорад. Чунончи, дар абёти зер 

шоир хешро сурўш медонад, ки љини ќаламаш ба ў чунин илќои шеър ва 

илњоми сухан додааст ва ў ин достонро, ки маншаи илњомаш чун 

шоирони араб љине аст, бо шеваи навин ба назм даровардааст: 
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Љабраилам ба љини ќаламам, 

Бар сањифа чунин кашид раќамам. 

К-ин фусунро, ки љиниомўз аст, 

Љома нав кун, ки фасли Наврўз аст. 

Ончунон кун зи дев пинњонаш, 

Ки набинад магар Сулаймонаш [9, 216]. 

Њамзод, тобеа дар бовари устураи эрониён берун аз шахсияти шоир 

буда, дар њолатњои хосе ба суроѓи ў меомад ва ба ў илњоми сухан 

мебахшид. Дар аксари боварњои гузаштагон сарчашмаи љўшони њунар ва 

шеър омили берунї будаанд. Аммо равоншиносии имрўз онро дарунї 

медонад, ки дар њар кас ба гунае ошкор мешавад. Дар андешаи эрониёни 

ќадим, дар миёни боварњои мухталиф ба аќидаи њамзодпиндорї, ки 

шоирони форсу тољик баъдњо бо унвони тобеа аз он ёд мекарданд, ишора 

шудааст. Рўдакии бузургвор мефармояд: 

В-арчи дусад тобеа фаришта дорї,  

Низ парї бозу њар чї љинну шайтон [32, 134]. 

Носири Хусрав бо ишора ба номи тобеа бар ин бовар ишорате 

кардааст: 

Бозигарест, ин фалаки гардон,  

Имрўз кард тобеа талќинам [58, 137]. 

Љамолиддини Исфањонї гўяд: 

Гўянд, ки тобеа кунад талќин,  

Шоир чу ќасидае кунад иншо [70, 246]. 

 Њамчунон Сайфљоми Њиравї истеъдоди шоириро на мањсули 

њунар ва халлоќияти фардї, балки илњоме мешуморад, ки дар замони 

љазаба ва бехудї ба суроѓи шоир меояд. Ба аќидаи муаллифи асар, барои 

таълифи шеър шоир нахуст бояд файзи яздонї ва фазли субњонї, фикри 

мустаќиму табъи салим дошта бошад ва агар касе дорои ин хусусиёт 

набошад, њатто бо донистани илми арўзу санъатњои балоѓї, ба сурудани 

як мисраъ шеър ќодир намебошад. Вазну ќофия њам љавњари шеър нест, 

зеро шоир бидуни ин ки онњоро ба кор барад, метавонад илњомоти худро 
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дар нуфус илќо кунад ва тавассути он ба таълифот пардозад. Ў шоириро 

амри фитрї ва њадяе аз ѓайб медонад: «Бар замоири мунира ва хавотири 

хатираи арбоб ин фанни мустањсан (шоирї Ч.С. ) рўшан ва мубарњан аст, 

ки то касеро ба файзи яздонї ва фазли субњонї фикри мустаќим дар 

табъи салим набошад, њаргиз ба воситаи илми арўзу саноеъ ва робитаи 

авзону бадоеъ як байт, балки як мисрои мустаќим натвонад гуфт» [61, 

57б].  

Назари донишмандони соњаи адабиёт, фалсафа ва равоншиносї 

оид ба шеъру шоирї аз њам мутафовит мебошанд. Гурўње аз муњаќќиќон 

ба истеъдоди халлоќонаи њунарманд дар офариниши асар ќоим 

мебошанд, бар хилофи баъзе аз гузаштагон, ки њама корро фаќат ба ѓайб 

интиќол медоданд. Кашфи инъикоси замири нохудогоњ дар интихоби 

мавзўоти шеърї ва сувари хаёл роње барои шинохти маншаи шеър ва 

шахсияти шоир муаррифї гардид.  

Гуфтањои фавќ моро ба чунин натиљагирї водор менамояд, ки 

Сайфљоми Њиравї шоирро мављуди латифу муќаддас медонад, вале то 

ваќте илњом наёбад ва файзи яздонї бо ў њамроњ нагардаду аз аќл орї 

нашавад, дар ў офаринише нест, агар ба чунин њолате нарасад, ољиз аст. 

Таъсире, ки шеър дар нафси инсон дорад, танњо ба сабаби хушоњангї ва 

зебоии алфоз ё ќавофї ва њатто оњангу вазн нест, балки ба хотири неруи 

мармузи љовидона мебошад. 

Њамин тариќ, аз рўзгори Сайфљоми Њиравї ва њатто ќабл аз ў то ба 

имрўз адибон ва адабпажўњон барои ёфтани таърифу тавсифи моњияти 

шеър ба посухи рўшан нарасидаанд, зеро њар бор, ки муњаќќиќе кўшида, 

барои поён додан ба ин бањс, таърифи љомеъ ва монеъ аз шеър арза 

кунад, бори дигар сухани ў дар баробари офаринишњои шеърї тозатар 

љилва менамояд ва боз шинохти љанбањое аз моњияти шеър бидуни посух 

мемонад. Баррасї ва табаќабандву тањлили дидгоњњои шоирону 

муњаќќиќони барљаста дар боби шеъру шоирї то њадде дархури таваљљуњ 

аст, ки метавонад шохаи мустаќил дар таърихи наќди адабї дар њавзаи 
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адабёти форсу тољикро ба худ ихтисос дода, меъёрњои суннатї дар 

мавозини сабкњои шеъриро дигаргун созад. 

Ба аќидаи Сайфљоми Њиравї дар шеър тахайюл, вазн, ќофия, 

маънї ва бадеъ аз лавозимоти асосї буда, ба воситаи тахайюлот сухани 

одї ба шеър, яъне ба њунар табдил меёбад. Пас, сухан бо ёрии хаёлоти 

эљодї хонанда ва шунавандаро маљзуби худ мегардонад. 

 

I. 2. 2. Назари Сайфљом нисбат ба аќидаи мутаќаддимон ва наќди ду 

асли адабиёти ќадим 

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» назариёти муњаќќиќони 

классикро, ки нисбати шеър ва њунари суханварї баён намудаанд, дар 

асари худ мавриди таваљљуњи хосса ќарор додааст. Ў донишмандони 

гузаштаро фотењони ќалъањои сухан медонад, ки дар рўзгори хеш бо 

табъи салим ин илмро ба камол расондаанд. Чунончи: «Ва ба дабдабаи 

сењри њалол салафро мартабаи фазл лилмутаќаддимин мусаллам аст ва 

халафро љанбаи ликулли љадида лаззату мањкам, зеро ки фатњи ин ќулоъ 

ва забти ин буќоъ эшон карданд... Пас, мартабаи эшон аъло бошад ва 

дабдабаи эшон авло, чун ин ќулоъ ва буќоъ ба халаф мин тоифатин ба 

тоифатин мерасад ва мин табаќатин ба табаќатин мерасад» [61, 191а]. Бо 

таваљљуњ ба ин матолиб, Сайфљоми Њиравї ба орои донишмандони 

салаф арљ мегузорад, вале комилан бо назариёти онњо мувофиќ нест. Ў аз 

ашъори гузашта шеъри комилро, ки орї аз нуќсон аст, мепазирад ва низ 

муътаќид ба он аст, ки «ли кулли љадидин лаззату» (яъне, лаззати њунари 

шеър дар тозагї ва нав будан аст). Ба ќавли Мањмуди Футўњї, Сайфљом 

«он чиро ќадимї ва куњна аст, бидуни арзёбї ќабул надорад» [153, 160]. 

Аз назариёти љолиби дигари ў дар боби назари мутаќаддимон нисбат ба 

шеър ин аст, ки чї касе ва кай гуфтааст, муњим нест, бояд истинод ба 

худи шеър кард. Ин дидгоњ ба назарияи формолистњо монандї дорад. 

Сайфљоми Њиравї дар наќди ду асли адабиёти ќадим (яљузу 

лишоир мо ло яљузу лиѓайрињї ва ал-маънї фї ќалбушшоир) (Барои 

шоир љоиз аст, чизе, ки барои ѓайри шоир љоиз нест ва маънї дар ќалби 
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шоир мањфуз аст.) мекўшад, ки мухолифати худро бо далелу санад ироа 

намояд. Истилоњи љавоз дар таълифоти вай, тибќи гуфтаи Мањмуди 

Футўњї, «маънии озодии шоир дар дахлу тасарруф дар забон бар хилофи 

ќавоиди забонї аст» [153, 161]. Аммо њадди љавоз чист? Баъзе ваќтњо 

шоирон дар сурудани шеър бархе ќонунњои арўзиро нодида мегиранд ва 

онро љузъи ихтиёроти шоирї медонанд, аммо аз назари ў, шеър ањамият 

ва арзиш дорад. Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мехонем: «Маонии 

матлуб ва маќосиди марѓубро ба алфози сањењу салис, муктасї гардонад 

ва тариќати љазолату балоѓат мунсї накунад ва аз маойиб эњтироз вољиб 

пиндорад, балки фариза ангорад, балки вуќуф бар њадди љавоз аз ќусур 

шуморад ва сухан љуз ба камол наёрад ва ин равиши љамеи 

мутаќаддимон ва тамоми мутааххирон аст» [61, 74б]. Муаллиф худро дар 

мањалли љавоз гузошта ва хурўљ аз ќавонини арўзї ва истифода накардан 

аз алфози салисро монанди нузул аз мартабаи таќво ба мартабаи фатво 

медонад. Мавсуф аќида дорад, њамон тавре ки нузул бар мартабаи фатво 

кори авом аст ва овардани таркиботи нописанд низ бо ин њуљљат, ки 

«Яљузу ли шоир мо лояљузу ли ѓайрињї» (Барои шоир љоиз аст, чизе, ки 

барои ѓайри шоир љоиз нест), яъне кори мавзунтабъон аст, на шоирон. 

Инчунин ў вуљуди хато ва сустии ашъори мутаќаддимонро далел бар 

љавози шоирони љадид барои идомаи роњ намедонад ва борњо ин 

нуктаро тазаккур додааст, ки «Хато, хатост, агарчи аз ањли савоб ояд ва 

љафо љафост, агарчи аз ањли карам зояд» [61, 188б]. Муаллифи «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» далели хато дар ашъори мутаќаддимонро ин тавр 

баён мекунад, ки дар ибтидои сурудани шеър дурустиву нодурустї дар 

канори њам ќарор мегирифт ва пешгузаштагон тарки шеъру санъатњои 

шеъриро ба далели вуљуди баъзе ишколот дуруст намедонистанд. Онњо 

агарчи бархе сустињо ва ноњинљориро дар ашъор медиданд, барои 

пешгирї аз фаромўш шудани ибтикороти љадид ин ашъорро месуруданд, 

то дар фурсати муносиб ба ислоњи он пардозанд. Вале ин фурсат њаргиз 

муяссар намешуд ва он сурудањо ба њамон сурати ќаблї ва суст боќї 
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мемонданд, аммо ба мурури замон нуктасанљони касбї ба тасфия 

пардохта, боиси пешрафту камоли ашъори муосирон шудаанд.  

Дуюмин асл аз адабиёти ќадим, ки соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» бо диди мунтаќидона бад-он назар дорад, «ал-маънї фї ќалб-уш-

шоир» мебошад. Муаллиф ба он даста аз шоирон, ки маќсудашон аз 

маонии дар шеър оварда ва таркиби он мафњум нест, сахт метозад. Ин 

даста, воќеан, сурудани ин гуна шеърро њунари шоирї медонанд ва 

аќида доранд, ки «ал-маонї фї ќалб-уш-шоир» аст. Сайфљом дар посух 

ба аќидаи онњо мегўяд, ки маънї то замоне дар ќалби шоир аст, ки ба 

таркиб дарнаёмада бошад. Ў маъниро ба арўс, таркибро ба љилва, 

шоирро ба машшота ва мустамеъро ба мухотаби хубтабъ ташбењ 

мекунаду мегўяд, ки њунари машшота дар њар чї бењтар ва зеботар љилва 

додани арўс аст. Пас, њамон тавр ки бояд љилва ва зебоии арўс дар њадде 

бошад, ки дар њамон оѓоз дили домодро бирабояд, маъно бояд дар аввал 

чунон ба таркиб дарояд, ки дили шунавандаро тасхир кунад. Вай сухани 

љуз инро дар њадди асвоти чањорпоён ва орї аз навоварї медонад. 

Чунончи: «Ва њам аз ин ќабил дар ин сабил аст, ки баъзе маониро чунон 

дар таркиб оранд, ки маќсуд аз сиёќ маълум нагардад ва аз таркиб 

мафњум нашавад ва онро њунар шуморанду камол ингоранд ва худро 

ягона пиндоранд ва њуљљат оранд, ки «ал-маънї фї ќалбушшоир» ва 

надонад, ки маънї дар дили шоир, то замоне аст, ки дар таркиб 

наёвардааст ва ба он талаффуз накарда, чун таркиб басту ба талаффуз 

пайваст, аз пардаи хилват кашида ва њиљлаи љилва расид, ин замон парда 

гушодан ва љилва додан бар андозаи њунар аст» [61, 192б]. 

Масъалаи маънои шеър ва ё ин ки оё асолат ба он маъноест, ки дар 

ќалби шоир аст ё маънову мафњуме, ки хонанда дарёфт мекунад ва 

таъсире, ки аз матн мегирад, яке аз бањсњои муњим дар наќди адабї 

мебошад. Дар бањси чигунагии наќди њар матни адабї ба навъи наќд 

ишора мешавад. Наќди маътуф ба хонанда ва наќди маътуф ба 

нависанда. Дар наќди хонандамењвар Сируси Шамисо чунин иброз 

мекунад: «Асари адабї асарест, ки ба ќасди аъмоли таъсироти хосе бар 



40 
 

хонанда навишта шудааст» [165, 42]. Дар ин навъ наќд тамоюл бар ин 

аст, ки арзиши асари адабї бар мабнои таъсиригузориаш ба эњсоси 

хонанда ва расидан бар муваффаќияташ дар тањќиќ њадафе, ки доштааст, 

мавриди арзёбї ќарор гирад. Аммо муаллиф дар наќди нависандамењвар 

чунин овардааст: «Асари адабиро ба лињози нависанда баррасї 

мекунанд, шеърро навъи баёни мофиззамир, туѓёну резиши калимот ва 

адои эњсосот медонанд, навъи мањсули тахайюли шоир аст ва дарёфту 

афкор, эњсосоти шоирро нишон медињад. Мунтаќид асари адабиро ба 

лињози самимият ва хулусу асолату кифояти он дар баён, тахайюлот ва 

диди фардии шоиру вазъи зењнии ў баррасї мекунад» [165, 45]. 

Њамин тариќ, муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» асолатро 

иборат аз маъно ва таъсире медонад, ки хонанда аз ашъор дарёфт кунад 

ва ў шеъреро таъйид мекунад, ки ба дурустї маънои худро ба хонанда 

мунтаќил карда тавонад. Вай дарки дурусти хонандаро милоки арзиши 

шеър медонад, агар мухотаб бо хондани ашъор дуруст мутаваљљењи 

маънои мадди назари шоир шавад, он асар арзиши адабї дорад, дар 

ѓайри ин сурат боиси коњиши арзиш мебошад. 

 

I. 2.3. Умумият ва тафовути назму шеър 

Аз таърихи адабиёт медонем, ки халќу миллатњои гуногун дар њар 

давру замон шеърро ба хотири њаяљоновару эњсосангез буданаш дар њар 

умуре, аз ќабили сиёсї, диниву мазњабї, фарњангї, ахлоќї, маърифатї ва 

монанди инњо, њамчун василае барои расидан ба њадафи муайян ба кор 

мебурдаанд. Имрўз низ ин раванд комилан ќатъ нагардидааст. 

Масъалаи њаяљоновару тањрикдињанда будани каломи манзум 

мењвари асосии афкори назарии Сайфљоми Њиравиро ташкил медињад. Ў 

дар ин бора дар андешањои назарии хеш мулоњизоти љолибе ироа 

намудааст ва яке аз ин масъалањо фарќ гузоштан миёни шеър ва назм 

мебошад, ки дар аснои тањќиќ ба онњо дахл хоњем кард. 

То љое медонем, Арасту нахустин касе аст, ки байни шоир ва 

мавзунтабъ фарќ гузошта ва дар «Бутиќо»- и худ бар он аст, ки каломи 
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мухайял шеър ном дорад ва вазну ќофия, ки сурату ќолаби шеърро 

ташкил додаанд, љузъи зотии шеър нестанд. Ў бисёре аз суханони 

манзумро аз љинси шеър намешуморад ва аслро дар муњтаво ва мазмун 

љустуљў мекунад, вазну ќофияро бањои чандон намедињад ва маънии 

шеърро муътабар медонад. Вай шеърро дар зумраи њунар дониста ва бар 

ин бовар аст: «Он гуна њунаре, ки ба василаи лафз аз умуре таќлид 

мекунад, хоњ он лафз ба сурати наср бошад, хоњ шеър…, то ба имрўз 

номи хосе надорад ва одати мардум бар ин аст, ки лафзи шоирро бар 

њама итлоќ мекунанд, лекин онњоро на аз бобати мавзўъ ва моњияти 

корашон шоир мехонанд, балки фаќат аз бобати вазне, ки дар суханони 

хеш ба кор мебаранд...» [4, 114]. Абўалии Сино бо таъсирпазирї аз 

назариёти Арасту дар боби шеъру шоирї асоси шеърро дар маъниву 

мазмуни шўрангез доштани он медонад: «Шеър суханест хаёлангез, ки аз 

суханоне мавзуну баробар сохта шуда ва назди арабњо дорои ќофия њам 

бошад» [56, 15]. Ба њамин маќсад, Ибни Сино бисёр суханњои мавзунро, 

ки мавзўи онњо ба илмњои мухталиф: тиб, табииёт марбут буданд, аз 

љинси шеър нашумурдааст.  

Гуфтан лозим аст, ки шуарои классики форсу тољик гоњо вожањои 

шеъру назмро дар осорашон муродифи њам ќарор додаанд. Масалан, 

Фирдавсї дар «Шоњнома» чунин гуфтааст: 

 Пай афкандам аз назм кохе баланд, 

 Ки аз боду борон наёбад газанд [52, 105]. 

Њофизи Шерозї низ дар девони ѓазалиёташ чунин овардааст: 

Ѓазал гуфтию дур суфтї, биёву хуш бихон, Њофиз, 

Ки бар назми ту афшонад фалак иќди Сурайёро [68, 93]. 

Сайфљоми Њиравї монанди дигар шуаро ва донишмандон байни 

шоир ва мавзунтабъ тафовут ќоил аст ва дар таърифи ин ду мегўяд: 

«Шоир дар луѓат доно ва борикбину ќофиягўйро гўянд ва дар ин фан 

касеро гўянд, ки назми фасењу љазил ва балеѓу бадеъ тавонад гуфт ва ба 

њамаи сифоти камол иншои назм бар сабили ќудрат тавонад кард» [61, 

16а]. Ба аќидаи муаллифи асар, шоир касе аст, ки назми фасењу балеѓро 
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дар њадди камол сарояд ва битавонад дар ин љода мухтареоте аз худ 

нишон дињад. Аммо «мавзунтабъ касеро гўянд, ки назм дар њадди љавоз 

тавонад гуфт ва бар сифоти камол иншо натавонад кард ва бар ѓавомизу 

даќоиќ муталеъ (огоњ) набувад» [61, 16б]. Пас, мавзунтабъро касе 

медонад, ки бо вазнњо ва ѓавомизи шеърї ошної надорад ва фаќат 

шеърро дар њадди љавоз мегўяд.  

Гуфтањои донишмандон моро ба чунин натиљагирї водор 

менамояд, ки агар нишонаи асосии назм дар ќолаби муайяни вазне 

ифода кардани њар гуна маънї бошад, пас нишонаи асосии шеър вазну 

маънии хуб, ки шўру эњсосоти инсониро барангезад ва бадеият, ки 

маъниро бо либоси зебо ороста намояд ва њам ќофия, ки оњангнокии 

онро дучанд кунад, њисоб мешавад. Ѓайр аз шеър калимаи назм низ 

мављуд аст, ки гўяндаи он нозим ном дорад. Нозим назмкунанда буда, ба 

як тартиби муайян ва вазни маълум калимаву таркибњоро паси њам 

мечинад. Аз ин рў, назмро сухани пайваста гуфтан мумкин аст. Ба њамин 

монанд муњаќќиќони муосири тољик дар мавзўи мавриди пажўњиши мо, 

назариёти љолиберо ироа намудаанд. Адабиётшиноси тољик Тўраќул 

Зењнї чунин менигорад: «Нозим њамчун шоир, гўяндаи шеър аст, 

наметавонад ба хонандаи худ њаяљони бадеї бахшад, аммо ваќте ки 

нозим соњиби имтиёзи нави таъсир мегардад, он гоњ на нозим, балки 

шоираш меноманд, ки лањзањои табиат ва љамъиятро ба риштаи назми 

бадеъ кашида, дар сурати амиќ ва даќиќ диќќати хонанда ва шунавандаи 

худро беихтиёр ба тарафи худ мекашад, мафтун мегардонад» [13, 39]. 

Њамчунон устодон Худої Шариф ва Урватулло Тоиров дар китоби 

«Назмшиносї» шеъру назмро бо таъсир аз орои пешгузаштагон чунин 

таъриф менамоянд: «Назм дар луѓат ба маънии интизом ва тартиб 

омадааст, аммо ба маънии истилоњї, суханест, ки вазну ќофия дорад. 

Гўяндаи назмро нозим ва гўяндаи шеърро шоир меноманд. Шеър дар 

луѓат донистан ва дарёфтан бувад ва дар истилоњ каломест мавзун, ки 

далолат бар маънї кунад ва ќофия дошта бошад [56, 130]. Яъне, нозим 

монанди шоир мебошад бо ин тафовут, ки ба мухотаби худ наметавонад 
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њисси шодиву њаяљон бахшад. Дар њолате метавон ба як нозим шоир 

гуфт, ки бо калимоти зебову шево ва мавзўъњои љолиби диќќат 

хонандаро мафтуну шайдои худ гардонад, ки назариёти донишмандон 

гуфтањои Сайфљомро тасдиќ мекунад. Маликушшуаро Бањор– шоир ва 

муњаќќиќи эронї дар ќитъае «назм»-у «шеър»-ро ин гуна аз њам људо 

менамояд: 

 Шеър донї чист? Марвориде аз дарёи аќл, 

 Шоир он афсунгаре, к-ин турфа марворид суфт. 

 Санъату саљъу ќавофї њаст назму нест шеър, 

 Ай басо нозим, ки назмаш нест илло њарфи муфт. 

 Шеър он бошад, ки хезад аз дилу љўшад зи лаб, 

 Боз дар дилњо нишинад, њар куљо гўше шунуфт. 

 Эй басо шоир, ки ў дар умри худ шеъре насохт 

 В-Эй басо нозим, ки ў дар умри худ шеъре нагуфт [128, 154]. 

Ў шеърро монанди марворид медонад, ки танњо шоир метавонад бо 

афсунгарї ин марворидро аз ќаъри дарё берун оварад. Баъзе аз шоирони 

навќалам ва бетаљриба санъатњои саљъу ќофияро дар шеърашон 

истифода карда, фикр мекунанд шеър гуфтаанд, аммо он назм мебошад 

ва сарояндаи назмро нозим мегўянд, бархе аз онњо суханњои нороиќ, ки 

фоќиди маъно мебошад, месароянд. Шоир дар мисраъњои баъдї таъкид 

менамояд, ки бисёре аз шуаро нозимоне њастанд, ки дар умри худ як 

мисраъ шеър нагуфтаанд. Ба назари устод Бањор, маншаи шеър дили 

шоир ва нишемангоњи он ќалби хонанда мебошад. Ин сару кори шеър бо 

дил ба аќидаи ў њамон мухайял будани шеър аст, ки дар маќолаи нуњуми 

«Асос-ул-иќтибос»-и Хоља Насири Тўсї баён гардидаааст. Ў шеърро бар 

пояи урфи мутаќаддимону мутааххирон таъриф карда, дар тавзењи 

каломи мухайял чунин гуфтааст: «Мухайил каломе бувад, ки иќтизои 

инфиоле кунад дар нафс ба баст ё ќабз ё ѓайри он бе иродат ва равият» 

[46, 358]. 

Гуфтањои фавќуззикр моро ба чунин натиљагирї водор менамояд, 

ки муњаќќиќони мазкур шеваи мутаќаддимонро мењвари аслии назароти 
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худ ќарор додаанд, яъне байни шоир ва мавзунтабъ, ки ќабл аз 

Сайфљоми Њираваї дар шеъри шуаро ва тадќиќоти назарияпардозон 

дида мешавад, фарќ гузоштаанд. 

Њарчанд гузаштагон байни шеъру назм тафовут ќоил будаанд, 

аммо истилоњи «мавзунтабъ»-ро, ки муаллиф аз он таърифи илмї 

кардааст, дар кутуби мутаќаддимони ў дида нашуд, пас ин истилоњ аз 

ихтирооти худи вай мебошад. Мавсуф кори офаринандагиро душвору 

зањматталаб арзёбї карда, ба адибон тавсия медињад, ки њунарманди 

асил нахуст бояд мафоњиму тасаввурот ва ормонњои зеборо дар умќи 

зењну замири хеш пайдо кунанд ва сипас барои ифодаи ин мафоњим аз 

истеъдоди њунарї, зарфияти забонї ва биниши фарњангиву маърифатї 

кор гирифта, онњоро ба таври балеѓ дар шаклу ќолабњои мувофиќ 

матрањ намоянд. Зеро маълум аст, ки њар муњтаво бо шакли хосе созгорї 

дорад ва агар дар як асари адабї миёни мазмуну сурат таносуб набошад, 

ин гуна асарро бо вуљуди волову зебо будани яке аз ин унсурњо 

наметавон комилу мукаммал номид. Илова бар ин, забони шеър, ки 

забони отифиву эњсос аст, воќеиятро ба андозаи донишу маърифати 

шахсияти њунарманд намоиш медињад, вале забони назм аз ин хусусият 

орї мебошад. Ба баёни дигар, ќудрату тавоноии шеър дар ангезишу 

вокунишњо ва фароњам овардани тахайюлу эњсосоти башар беш аз њар 

навъи сухану њунар аст. Аз ин рў, дар назм роњ додан ба њашвњои бењуда 

ва итнобњои печида латофати назмро аз миён мебардорад. Бо дарки ин 

љињати њунарї Сайфљом ба шоирон пешнињод мекунад, ки шеърро танњо 

дар њолати шоирона, бо риояти ќавонину ќавоиди балоѓат бояд гуфт, на 

дар њама гуна мавриду зарурат. Чунончи: «…Касеро файзи яздонї ва 

фазли субњонї, фикри мустаќим дар табъи салим набошад, њаргиз ба 

воситаи илми арўзу саноеъ ва робитаи авзону бадоеъ, як байт, балки як 

мисрои мустаќим натвонад гуфт» [61, 57а]. Шеър, ки аз нуќтаи назари ў 

туњфае аз ѓайб аст, бояд кўтоњу пурмаънї, зебову муассир ва рўњпарвару 

баланд суруда шавад, зеро фасоњати зиёд ва бетааммулї дар шеър боиси 

малоли хотири хонандагону шунавандагон мегардад. Шамси Ќайси Розї 
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дар хусуси шеъри матбўъ чунин менависад: «Филљумла шеъри матбўъ он 

аст, ки насри балеѓ ва назми бадеъ дорад ва ќофияњояш дуруст ва маонии 

латифу ибораташ азб (ширин) бошад, њуруф ва калимоти он бар њам 

афтода, ибора ва калимоти он машѓул (муќаррар) набошад. Таљнисот ва 

санъатњои он такаллуфї набошад ва бино бар машњурот ва луѓати дарии 

сањењ бошад» [30, 14-15]. Яъне, соњиби «ал-Муъљам фї маойир-ул-ашъор-

ил-Аљам» љонибдори шеърест, ки бисёр њам њунармандонаву устодона 

эљод шуда бошад. Шеъри њунармандона аз назари ў, шеърест, ки шаклу 

мазмуни он аз ибдооту ибтикороти худи муаллиф буда, дар он њам 

истеъдоди фитрї ё худ илњом мављуд асту њам тафаккуру тааммул ва 

донишу андеша риоят шудааст. Масъалаи матрањ кардани мазмун дар 

шаклњои мувофиќ, каму пухта гуфтан, сарфи андешаву тафаккур дар 

шеър низ аз ин рањгузоранд. Аммо назм берун аз ќаламрави ин 

муќаррарот аст. 

Њамчунон Сайфљоми Њиравї анвои назмро ба панљ даста таќсим 

мекунад. Чунончи: «Зикри анвои назм ва он панљ аст: шеър, ѓазал, рубої, 

маснавї, ќитъа» [61, 209а]. Тавре мушоњида менамоем, дар ин 

таќсимбандї шеър яке аз анвои назм шумурда шудааст, вале он њамеша 

аз назм тафовут доштааст ва дар ибтидои китоб њам худи муаллиф барои 

њар кадом аз онњо таърифи људогона овардааст. Дар таќсимбандии ў 

ишколе вуљуд дорад, зеро њар як аз чањор навъи дигари назм, дар воќеъ, 

ба ќолабњои шеърї ишора доранд ва муаллиф, шеърро низ як навъ 

тасаввур кардааст, ки монанди ќитъа сохтори мухтас ба худ дорад. Дар 

сурате ки имрўз њар кадом аз он чањор навъи дигар низ шеър њастанд ва 

тафовут дар ќолабест, ки дар он рехта мешаванд. Дар таърифи муаллиф 

аз шеър ба нуктаи дигар њам бармехўрем ва он ањамияти каммият дар 

теъдоди абёти шеър мебошад. Ў шеъреро, ки камтар аз нуњ байт бошад, 

шеъри комил намедонад. То сездањ байтро далел бар ќусури табъ 

дониста ва мегўяд, бењтар аст, бисту як бошад ва ё бештар, зеро њар чї 

бештар бошад, бењтар аст. Пас, бо вуљуди ин ки борњо ба маънои 

нуњуфта ва истифода аз луѓот ва таркиботи салису зебо дар шеър таъкид 
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мекунад, каммияти шеърро низ аз назар дур надоштааст ва онро низ 

муњим медонад. 

Муњаќќиќону адабиётшиносон назмро ба арўс ташбењ кардаанд, ки 

Сайфљом њам аз ин амр мустасно набудааст. Њамчунон арўс дорои 

зебоињои зотї (малоњату љамол) буда, назм њам зебоињои фитрї (таносуб 

дар таркиби алфоз, љазолат) дорад, ки бахше аз онњо иктисобианд. 

Мањмуди Футўњї барои фарќи унсурњои шеър ин монандиро дар шакли 

љадвал овардааст. Чунончи:  

Љадвали шумораи 1. 

 Зебої Сифоти арўс Сифоти назм 

Хулќї Зотї Таносуб, малоњат, љамол Таносуб дар таркиби 

алфоз, љазолат 

 Сифотї Нозукї, зарофат Саломат, балоѓат, 

диќќат, матбуъ будан 

 Зарўрї Хол, васма, либос Радиф, ќофия, эънот, 

ридф 

Касбї Зоидї Љавоњир, зар, зеваролот Санъатњо ва бадоеи 

лафзию маънавї 

 

 [153, 172].  

 Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» назмро бар асоси назари 

ирфон ба ду даста њаќиќї ва маљозї таќсим намудааст. Монанди: 

«Назми њаќиќї он аст, ки сухан њама аз љид бувад дар муњаббати њазрати 

азза исмуњу ва дар он чи муљиби ќурб бад-ў бошад ва баёни фазоилу 

аѓрози динї» [61, 43а]. Муњаќќиќ ашъореро, ки дар ситоиши Худованд ва 

фазоили динї, ки сабаби наздик шудан ба Ўро дорад, назми њаќиќї 

меномад. Ба аќидаи Сайфљом, сухан аз комилтарин офариниши олам 

мебошад, ки дар замину осмон љараён дорад. Худованд мафњуми 

мутлаќи вуљудро тањти нуфузи мулки сухан ќарор додааст, то ки шоирон 

ба воситаи сухан њаќоиќро баён кунанд. Њатто дар њадисе шоиронро 

амирони мулки сухан гуфтаанд, ки дар мавзўи мазкур Низомии Ганљавї 

дар «Махзан-ул-асрор» бо сароњат ба он ишора мекунад. Таваљљуњ 

шавад: 
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 … Шеър туро сидранишонї дињад,  

Салтанати мулки маонї дињад.  

Шеъри ту аз шаръ бад-он љо расад,  

К-аз камарат соя ба Љавзо расад.  

Шеър барорад ба амирї-т ном,  

К-аш шуарои умароулкалом [7, 43]. 

 Низомї бар ин бовар аст, ки шоир дар он сурате фармонравои 

мулки сухан мешавад, ки риояти мавзўоти шаръї ўро машњур гардонад 

ва агар шоир ањли шариат набошад, бењтар аст шоириро рањо кунад. 

Агар шоир ањли шариат бошад, шеъри ў љойгоњи осмонї пайдо карда ва 

аз маќому мартабаи баланд бархўрдор мегардад.  

 Дар баробари он муњаќќиќ аз назми маљозї ном мебарад, ки шоир 

дар шеъри худ тавсифњо ва латофату зебоињои маъшуќи заминиро тасвир 

кунад. Чунончи: «Назми маљозї он аст, ки сухан чунон ба таркиб 

пайвандад, ки љуз дар муњаббати хубон ва шамоили эшон натавонад буд 

ва баёни ањвол бар намате (равиш) бувад, ки њамли он бар њазрати 

Рабубият љалла ќудратуњу натавон кард…» [61, 43а]. Муаллифи «Љомеъ-

ус-саноеъ ва л-авзон», ки бевосита ба маънї таваљљуњ дорад ва худро аз 

њалќаи сўфиёни даргоњи Њаќ мењисобад, назми њаќиќиро аз маљозї 

бартар медонад.  

Бо таваљљуњ ба матолиби матрањшуда, назм, ки дар луѓот ба 

маънои ба њам пайвастан, дар ришта кашидани донањои љавоњир ва 

сухане дорои вазну ќофия омадааст, донишмандон онро муќобили наср 

ва муодил бо шеър ќарор додаанд. Њарчанд назмро аз назари доштани 

вазну ќофия бо шеър муштарак медонанд, вале аз он тафовут низ дорад 

ва бисёр касоне, ки осори манзум офаридаанд, наметавон ба онњо исми 

шоириро гузошт, зеро танњо вуљуди вазну ќофия дар шеър кофї нест. 

Дар назм бештар масъалаи шакл матрањ аст, дар њоле ки шеър ба 

эътибори эњсос ва мафњуме, ки баён мекунад, шеър номида мешавад. 

Фарќи шеър аз назм дар ќудрати тахайюл аст, ки дар шеър ба кор 

меравад. Шафеии Кадканї мунаќќиди эронї дар китоби «Сувари хаёл 
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дар шеъри порсї» шеърро чунин таъриф намудааст: «Шеър оњанги 

гирењхўрдагии отифа ва тахайюл мебошад, ки дар забони оњангин шакл 

гирифтааст» [92, 84]. Аз хилоли гуфтањои мунаќќид бармеояд, ки яке аз 

омилњои асаргузории шеър дар нињоди афрод ба забон, тахайюл, отифа, 

оњангу мусиќї, шакли шеър, вазни матбўъ ва њунари шоир вобаста 

бошад, сабаби дигараш тасвири зебои табиат дар каломи шеърї 

мебошад.  

Њамчунин аз лињози мавзўъ ва мазмун назму шеър аз њам фарќ 

доранд. Мавзўи назм, ѓолибан, пешомадњои таърихї, мавзўоти фалсафї, 

ќиссањои танзї, тамсилї, тарбиятї ва омўзиширо дар бар мегирад, ки 

бештар дар ќолаби ќасида ва маснавї иншо мегардад. Аммо мавзўи 

шеър таѓаззулї ва сањнаороии тахайюлї аст, ки шоир дар он алфозу 

калимотро дар маънии дуюм дараља ба кор мебарад. Ќолабњои шеърї 

дар дараљаи нахуст ѓазал аст ва дар ќолабњои мусаммат, тарљеъбанд, 

таркиббанд ва ѓайра низ шеър суруда шудааст.  

Њамин тариќ, шарти асосї дар шеър он аст, ки бояд шўру њаяљони 

инсониро барангехта, дар он маънї ва маќсад хеле дилчасп ифода ёфта 

бошад. Масъалаи дигаре, ки шеърро аз назм мумайиз мекунад, наќши 

радиф мебошад. Мављудияти радиф дар шеър якнавохтии онро нигоњ 

медорад ва таъсири онро зиёд менамояд, мисраъ ё байту бандњои шеърро 

бо њам мепайвандад. Ба аќидаи Сайфљоми Њиравї, агар нишонаи асосии 

назм дар ќолаби муайяни вазне ифода кардани њар гуна маънї бошад, 

пас нишонаи асосии шеър њам вазн, њам маънии хуб, њам бадеият, ки 

маъниро бо либоси зебо ороста намояд ва њам ќофия, ки оњангнокии 

онро дучанд кунад, њисоб мешавад. 

 

 

I. 2. 4. Таснифу табаќабандии шоирон, урфи шоирона 

Бањси бартарии сурату муњтаво аз ќадим дар байни мунаќќидон ва 

адибон марсум будааст, ки маншаи он ба оёти Ќуръони карим 

бармегардад. Сухансанљон суолеро матрањ карданд, ки оё маънои 
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Ќуръони маљид муъљиза аст ё лафзи он ва ё њам маънову лафз? Ин 

мавзўъ боис шуд, ки баъзе аз донишмандон тарафдори лафз ва бархе чун 

шоирони ањли тасаввуф аз маънои шеър (таъвилгаро) љонибдорї намуда, 

гурўње аз адибон ба мусовї будани лафзу маънї муътаќид будаанд. 

Бањсњои мазбур боиси пайдо шудани мактабњои фалсафии зебошиносї 

дар кишварњои ѓарбї, ки ду мактаб яке мактаби модда (муњтаво, мазмун) 

ва дуюмї сурат ё ќолаб дар асри XIX гардиданд. Тибќи ишороти 

Мањмуди Футўњї пайравони ин ду мактаб њунарро аз назари моддаю 

сурат месанљиданд ва чунин аќида доштанд: «Оё њунар танњо иборат аз 

модда аст ё сурат? Ё њар дуи онњо? [153, 107]. Онњое, ки ба маънї 

таваљљуњ зоњир менамуданд, дар шеъри шоирон маонии шигифтро 

љустуљў мекарданд ва суратгароён бошанд, бештар ба шакл ва дар пайи 

фароњам овардани ќолаби муносиб барои маънї буданд. Дар ин бахш 

кўшиш намудем, таќсимбандии шуаро ва урфи шоиронаро аз назари 

сурату муњтаво аз диди Сайфљоми Њиравї дар муќоиса ба мактабњои 

муосири ѓарбї баррасї намоем. 

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар тавзењи ањамияти 

сурату маъно ва табйини бењтари он шоиронро ба се даста таќсим 

мекунад. Албатта, ин таќсимбандї тибќи гуфтаи Мањмуди Футўњї дар 

байни мунтаќидони араб низ маъмул будааст, ки Марзуќї дар китоби 

«Шарњ-ул-њамоса»-и Лобии Тамом шоиронро ба се табаќа људо 

кардааст. Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» чунин овардааст: 

«Ќисме дар маънї кўшиданд, то балеѓу даќиќтар гарданд ва назар дар 

таркиб надоранд. Эшон чун зуњоди киборанд аз маломатия, ки дар 

тасфия ва тазкияи рўњ муболиѓат намудандї ва илтифот ба аъмол 

накардандї» [61, 72б]. Муаллиф шоирони гурўњи аввалро таъвилгаро ва 

ањли маънї медонад, ки ба лафзу таркиб ањамият намедоданд. Муњаќќиќ 

онњоро љузъи зоњидони мутакаббири маломатия, ки барои пок кардани 

рўњу сирати худ кўшиши беандоза карда, вале ба аъмоли худ пойбанд 

набудаанд, ќаламдод мекунад. Донишмандони классик, чун Ибни 

Љиннї, Абдулќоњири Љурљонї ва Фахри Розї маънигаро будаанд. Баъзе 
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аз муњаќќиќони забоншинос Абдулќоњири Љурљониро пас аз Ќозї 

Абдуљаббор, ки тафсири мантиќї аз назарияи назмро пешнињод 

кардааст, онро бо маъноии сонавии љумла (аз назари синтаксисї) дар 

иртибот дониста ва донишмандон номи «маънои маънї»-ро барои он 

интихоб кардаанд. Маќсади Абдулќоњири Љурљонї аз зикри вожаи назм 

маънои луѓавии он тартибу низом, ки бахши нањвии (синтаксисї) каломи 

мансурро дар бар мегирад, мебошад, ки худи ў дар таърифи назм чунин 

ибрози аќида намудааст: «Назм чизи нест, љуз ќарор додани аљзои калом 

дар љумла бо риояти ќавоиди дастурї» [74, 77]. Яъне тарзи сохтани љумла 

ва таносуби калимањо дар љумла, на назм ба маънои истилоњи ва каломи 

манзум аст. Назарияпардозони эронї Саидмуњаммад Ризо ибни Расул ва 

дигарон дар маќолае тањти унвони «Мутолиаи татбиќии назарияи назми 

Абдулќоњири Љурљонї ва назарияи бофти мавќеияти Фарас» муроди 

Абдулќоњири Љурљонї аз маъноро мафњуми зоњирии лафз дониста, ки он 

бевоситае дарёфт мешавад, чунин шарњ медињанд: «Маънои маъно он 

бахше аз маънои лафз аст, ки бо тааммул дар он дарёфт мешавад ва 

мухотабро аз роњњои монанди киноя ва ташбењ аз як маъно ба маънои 

дигар мунтаќил мекунад» [131, 3]. Албатта, ин дидгоњ ба он маънї нест, 

ки Абдулќоњири Љурљонї ба забон таваљљуњ надорад, балки танњо барои 

лафз ањамият ќоил нест. Њатто дар китоби «Далоил-ул-эъљоз» дар бањси 

фасоњату балоѓат мегўяд, ки такя рўи алфоз нест, балки рўйи ба њам 

пайвастани алфоз дар калом аст [74, 57] . 

Масъалаи шаклу муњтаво аз бањсњое мебошанд, ки дар байни 

орифон ва ањли тасаввуф матрањ будааст. Онњо суратро ба олами шуњудї 

ва маъниро ба олами ѓайбї нисбат медодаанд ва маъниро аз сурат 

бартар медонистаанд. Чунонки, Њофиз Шерозї дар абёти зерин 

муњтаворо аз сурат тарљењ медињад: 

Бо адлу фањму дониш, доди сухан тавон дод, 

Чун љамъ шуд маонї, гўйи сухан тавон зад [68, 159]. 

Таснифоти соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро, ки баъзе аз 

шуаро ба маънї асолат ќоиланд, метавон бо мактаби герменевтикаи 
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ѓарбї татбиќ дод. Њамчунон шоирони сабки њиндї аз мазмуну маънї 

љонибдорї менамудаанд ва ба ќавли Мањмуди Футўњї камтар шоири 

соњибдевони сабки њиндиро мебинем, ки аз офаридани маънии тоза ва 

мазомини нав худдорї кунад. Масалан, Зањируддини Форёбї, ки 

Сайфљоми Њиравї аз он дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ёд мекунад, 

миёни маъшуќро бо маънии борик санљидааст: Чунончи:  

  Дар њар сифат, ки чун камарат бар ту бастаам, 

  Њамчун миёнат маънии борик музмар аст [53, 108].  

Ў дастаи дувуми шоиронро пайравони лафз медонад. Чунончи: 

«Ќисме дар тањзибу танќењи лафзу таркиб кўшиданд, то салису фасењу 

љазил оянд ва дар балоѓату диќќат илтифот нанмуданд. Эшон чун ибоди 

дин доранд аз мутасаввифа, ки дар тањзибу таадиби нафс ѓулув 

фармудандї, то савму салот биафзояд ва љидду љањд ба тазкияву тасфияи 

рўњ нафармудандї» [61, 72б]. Муњаќќиќ ин даста аз шоиронро, ки кўшиш 

намудаанд, то суханашонро фасењу шево ироа дињанд, вале ба балоѓати 

калом ва саноеи адабї таваљљуњ зоњир намекардаанд, онњоро њамчун 

обиди мутаддаину ањли тасаввуф медонад, ки ба зоњиру сурат бештар 

ањамият дода ва аз сайќал кардани ќалбу покии рўњ иљтиноб 

мепазируфтаанд.  

Баъзе аз донишмандон монанди Љоњиз, Ибни Рашиќи Ќайравонї, 

Ибни Халдун лафзу суратро аз мазмуну муњтаво бартар медонистаанд. 

Масалан, дар китоби «Наќди адабї»-и Сируси Шамисо аз ќавли Љоњизи 

Басрї чунин омадааст: «Маонї пеши по афтодааст, Аљаму Араб, 

сањронишину рустої ва шањрнишин онро медонаду мешиносад. Асли кор 

дар нигањ доштани вазн, интихоби бартарини лафз, осон берун шудан аз 

сухан, обдории он, равонию дурустии табъ, устуворї ва зебоии сабки 

шеър аст, зеро шеъру њунару санъат навъи бофандагї ва нигоргарї 

мебошад [165, 78]. Агар таснифоти Сайфљом ва орои Љоњизро ба 

назарияи муосири ѓарбї ќиёс кунем, шабењи андешаи формолистњо, ки 

чї тавр гуфтанро аз чї гуфтан муњим шуморида, бештар ба шакл 

таваљљуњ мекарданд, мебошад. Аз диди формолистњо асари адабї танњо 
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дорои сурат аст ва мухолифи дастабандии матн ба муњтавою форм 

будаанд. Гуфтан бамаврид аст, ки ба ѓайр аз ањли тасаввуф, аксари 

донишмандон ва назарияпардозони классик ба мактаби суратгароён 

гароиш доштаанд. Соиби Табрезї дар мисраъњои зер ба лафз асолат 

ќоил аст. Чунончи:  

Хун аст зи сангинии лафзам дили маънї, 

Аз бода бувад шишаи мо њушработар [38, 95].  

Сайфљом дастаи севуми шоиронро эътидолгаро меномад. Чунончи: 

«Ќисме ононанд, ки њам дар тасфияи маъниву њам тањзибу таркиб (лафз) 

кўшидаанд. Эшон чун машоихи барљода, соњибони саљљодаанд, ки дар 

иморати зоњиру ботин бошанд. Агарчи издивољ ќисман ба имтизољи 

наќизин монад, фааммо, чунончи, хавориќи одот аз каромоти авлиё аљаб 

нест, эроди он чунон аз файзи булаѓо ѓариб на ва ин тоифа афзалу 

акмаланд» [61, 73а]. Дар нињоят, муаллиф барои шеъре ањамият ќоил аст, 

ки сурату маънои он њар ду дар њадди камол бошад ва шоиреро, ки 

битавонад, чунин шеъре бигўяд, афзалу акмали шоирон медонад. 

Онњоро ба шайхоне ташбењ мекунад, ки дар натиљаи ибодатњои мудовим 

ва тазкияи нафсу рўњ сурату сираташон монанди њам шудаанд. Ба гурўњи 

миёнарав Ибни Ќутайба, Марзуќї, Р. Таѓоймуродов ва дигаронро дохил 

намудан мумкин аст. Ба аќидаи Р. Таѓоймуродов, сањењтарин ва 

илмитарин назария дар бораи лафзу маънї мусовї будани онњо 

мебошад: «Мантиќан њељ маъниеро бидуни сухан ва ё нишонањои забон 

аз ќабили савт, ишорат, тасвир ва хат зуњуре ва суханро бе баёни маъние 

ва ё дарбаргирии матлабе эътиборе нест» [141, 72].  

Њарчанд Сайфљоми Њиравї шоиронро аз диди мунтаќидона ба се 

даста таќсим намудааст, аммо худи ў ба шаъни маънї таваљљуњи хосса 

зоњир менамояд. Мо бо се далел метавонем иддаои худро исбот кунем:  

1. Вай дар сурудани шеър маъниро ба рўњ ва лафзро ба љасад ташбењ 

кардааст, ки маќсад аз рўњ ин маншаи њаракот ва муљиби њаёт мебошад 

ва маъно ба монанди рўњи инсон аст.  
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 2. Шоироне, ки дар њавзаи адабии Њинд фаъолият мекарданд ва ба 

сабки њиндї шеър месурданд, дар баробари лафзпардозї, бевосита ба 

маънї низ гароиш доштаанд.  

 3. Сайфљоми Њиравї худро «...њалќаи (иродати) муњаммадиён дар 

гўш дошт ва ѓосияи муваддати сўфиён ба дўш дорад», медонад [64, 2а]. 

Агар назариёти Сайфљомро дар бораи урфи шоирона ва интихоби 

вожагон дар сурудани шеър бо мактабњои назарии ѓарбї муќоиса кунем, 

метавон дар орои онњо баъзе дидгоњњои вайро мушоњида кард. 

Таваљљуње, ки донишмандони луѓатшиноси гузашта ва равоншиносону 

забоншиносони муосир ба вожа доштаанд, иборат аз ањамияти калима 

ва наќши асосии он дар шаклгирии андешаи шоир ва сохтори асари 

њунарї мебошад. Луриё муњаќќиќи барљастаи амрикої чунин изњори 

назар кардааст: «Калима воњиди андеша аст» [95, 82]. Бар асоси дидгоњи 

фавќ, вожагони мавриди истифодаи њар шоире метавонад гароишњои 

фикрї, отифї ва иљтимоии ўро ташхис дињад. Шлегел (Schlegel) – 

мунтаќид ва файласуфи олмонї, њамвора бар сањми луѓатшиносї дар 

наќд таъкид кардааст. Њамчунон дар китоби «Таърихи наќди љадид», ки 

тавассути Рене Уэллек таълиф шудааст, аз ќавли Шлегел чунин 

овардааст: «Бе кумаки луѓатшиносї наметавон ба мутолиаи шеър ё 

фалсафаи ноб пардохт» [ 122,17]. Аз хилоли гуфтањои ў чунин бармеояд, 

ки луѓатшиносї яке аз рукнњои аслї дар сурудани шеър мебошад ва 

Сайфљом боби дуюми ќисми чоруми «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро 

«Дар калимоти мушкил аз порсиву пањлавї ва ѓайри он» номгузорї 

кардааст. Муаллиф чунин таъкид менамояд, ки шоир бо зењни халлоќи 

худ вожагонро интихоб намуда, бо кумаки санъатњои балоѓї тасовири 

зебову дилчасп меофарад, ки он ќалби мухотабро тасхир мекунад. 

Њамчунон пайравони мактаби романтизм бар он бовар буданд, ки 

калима танњо баёнкунандаи як назари сода нест, балки барои худ арзишу 

ањамияти хосе дорад, бояд таваљљуњ ба мафњуми хаёланегзї ва арзиши 

оњанги он бошем. Виктор Гюго (Њуго), аз бузургони ин мактаб, дар ин 

бора маќолоте навишт, ки калимаро дар сохтани калом бисёр муаассир 
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ќаламдод намуд ва ў суханро аз олами улвї медонад. Гуфтањои зерин 

далели ин муддаост: «Калима иборат аз сухан мебошад ва сухан Худост» 

[132, 91]. 

 Таваљљуњ ба интихоби калима дар давраи самбулистњо ба ављи худ 

расид. Муњаммадтаќии Ѓиёсї дар китоби «Даромаде бар сабкшиносии 

сохторї» аз ќавли Маларама (Mallarame) – яке аз пешвоёни мактаби 

символизм, чунин иброз медорад, ки ў њамвора ба шоирон пешнињод 

мекунад, ки «ибтикори амалро ба калима бисупоред» [34, 179]. 

 Бо ривољи мактаби романтизм таваљљуњи шоирон ба шеваи баёни 

шеър бештар ва њарчи замон пеш мерафт, аз маъноњои шеърї коста ва ба 

љанбањои суварии он афзуда мешуд. Албатта, манзур аз коњиши маъно ва 

таваљљуњ ба лафз, бемаъноии шеър нест, балки манзур он аст, ки шеър аз 

марњалаи якмаъної ба чандмаъної кашида мешуд. Назариёти онњо ба 

орои Сайфљоми Њиравї, ки шоиронро ба се даста (пайравони лафз, 

маънї ва эътидол) таќсим намуда буд, мутобиќат мекунад. 

Аммо нуктае, ки њамеша бар он таъкид мекунад, ин аст, ки баъзе 

луѓот ва истилоњот дар рўзгори гузашта корбурд дошта, мутаќаддимон 

аз он истифода кардаанд, аммо мутааххирон онњоро мавриди корбурд 

ќарор намедињанд. Сайфљом ба шуаро пешнињод менамояд, ки агар 

тарзу услуби сањењу мукаммал мехоњед, бояд њамеша ба девонњои 

шоирони соњибсабк чун: Њоќонї, Анварї, Низомї, Адулвосеи Љабалї, 

Зањиру Камоли Сипањонї (Исфањонї), Саъдї ва осори шоирони рўзгори 

худ, Хусрави шоирон (Амир Хусрави Дењлавї), Амир Њасану Ќозии 

Асирї, Тољрезаву Бањоии Бухорї ва Амиди Лавакї руљўъ намоед. Агар 

ба вожагоне бархўрдед, ки дар осори мутаќаддимон корбаст шудаанд, 

вале дар девони ашъори муосирон ба назар намерасанд, аз овардани 

онњо дар шеър худдорї намоед, чунки ба вожагони мустаъмали замон 

бояд таваљљуњ намуд. Вай истеъмоли вожагонро ба ањкоми шаръї 

ташбењ кардааст, бояд ба фатвои мутааххирон амал намуд, њарчанд он 

хилофи ањкоми соњибони мазњаб бошад. Фуќањо ва уламо шароити 

рўзгорро дар назар гирифта, тибќи он ањкоми диниро љорї менамоянд ва 
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шоир њам бояд ба замон таваљљуњ кунад ва аз истифодаи вожањои 

мубњам иљтиноб пазирад. Донишманд менигорад: «Василат бар-ин 

фазилат, аънї иттилоъ бар алфози тарокиби фасењу асолиби сањењ он аст, 

ки мудом мутолиа кунад, давовини муътаммади устози муътаќид, 

чунончи Хоља Хоќонї ва Анвариву Хоља Низомї, Абдулвосеи Љабалї ва 

Зањиру Камоли Сипањонї, Шайх Саъдї ва давовини фусањои диёру 

фузалои рўзгори худ ва они Хусрави шоирон ва Амир Њасану Ќозии 

Асири фаќењута ва Тољрезаву Бањои Бухорї ва Амиди Лавакї ва агар 

лафзе ёбад, ки дар давовини мутаќаддимони мазкур аст ва аз истеъмоли 

мутааххирон дур, дур андозад ва бад-он њуљљат напардозаду мутобиати 

мутааххирон кунад, чунончи дар ањкоми шаръї кор бар фатвои 

мутааххирон мебояд кард, агарчи мухолифи иљтињоди ќарињаи шарифаи 

соњиби мазњаб бошад, зеро ки тадовулу таорифи њар асреву њар диёре 

эътиборе тамом дорад. Филњосил, баъзе алфоз, ки дар «Гуштоспнома»-ю 

«Шоњнома» ва «Фахринома», балки дар «Хамса» аст ва имрўз фузалои 

диёри хешро торики (тарккунанда) он алфоз ёфтаем, эроди онро аз њадди 

фасоњат хориљ донад» [61, 27а-27б]. Ў бар ин бовар аст, ки истифода аз 

њар луѓате дар шеър дуруст нест, њатто агар он луѓат дар даврае роиљ 

будааст, шоир бояд иќтизооти ањди худ ва фарњанги маконии худро дар 

назар бигирад ва аз луѓоте, ки мањљуранд, истифода накунад, магар ин 

ки ин луѓот ба мурури замон ранги фарњангу забони худи шоир ва 

давраи зиндагии ўро гирифта ва дигар аз бегона будани он нишоне 

набошад. 

Дар љойи дигари асар муаллиф ба кор бурдани ин ќабил алфозро 

мањзи љањолат ва айни залолат медонад, аммо ошної бо ин вожањо ва 

донистани маонии онњоро зарурї мешуморад. Муаллиф дар «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» рољеъ ба мавзўи мазкур чунин менигорад: «Фааммо 

донистани маонии инчунин алфоз мебояд ва дар тањсили илм бад-он 

љањд шояд, то бар иѓрозу маќосиди мутаќаддимон шуур бошад ва ба 

ваќти ташрењу тасрењ он њузур бувад. Пас, донистан бояду овардан 
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нашояд ва инро аз ќабили (Мимо юъаллиму ло юфтї бињ. Аз он чизе, ки 

омўхта мешавад, фатво дода намешавад) шуморад» [61, 28а]. 

Гуфтањои боло моро ба чунин натиља мерасонад, ки Сайфљоми 

Њиравї дар дастабандии шуаро љонибдори маонии тозаву бикр аст, 

шигифтї, печидагї ва ѓомизї аз хусусиёти маънињои дилписанди вай 

мањсуб мешавад. Њамчунон соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» таъкид 

ба корбурди забони наву рўзмарра дорад, ки њатто лафзе дар 

«Шоњнома» ва «Хамса»-и Низомї корбаст шуда бошад, вале дар ин 

давра мустаъмал набошад, бояд аз он дурї љуст. Пас, муаллиф пойбанди 

урфи шоирона ва истилоњи асњоби њунар мебошад, ки таваљљуњ ба урфи 

шоирони замон худ рањої аз суннати адабї мањсуб мешавад.  

 

 

I. 3. Тарз ё сабкшиносї, сабкшиносии давраї аз диди Сайфљоми 

Њиравї 

Яке аз бахшњои бисёр муњим дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

баррасии тарзњои шоирї ва табаќабандии онњо мебошад, ки дар ин 

бахши диссертатсия дидгоњњои сабкшиносии муаллиф зикр мегардад.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар тўли таърихи адабиёти форсу 

тољик аввалин маротиба Амир Хусрави Дењлавї ба дастабандии тарзњои 

шоирон пардохтааст. Муњаќќиќи осори Амир Хусрав профессор Р. 

Таѓоймуродов дар китоби «Назари Амир Хусрав ба шеър ва њунари 

суханварї» рољеъ ба мавзўи мавриди тањќиќ чунин менигорад: 

«Табаќабандии Хусрав рољеъ ба панљ ваљњи доної дар шеъри форсї-

тољикї таќсимбандии равишманду огоњона буда, дар таърихи 

зебоишинохтии сухани форсї-тољикї падидаи нодир аст» [142, 132]. 

Амир Хусрав шеърро вобаста ба мазмуну мундариља ва тарзи ифода ба 

панљ даста таќсим намуда, ки онњо иборат аз «фозилона», «њакимона», 

«некутабъона», «ошиќона» ва «шоирона» мебошанд. 

Сайфљоми Њиравї бо пайравї аз Амир Хусрав ба муаррифии дањ 

тарзи шоирї мепардозад. Сипас дањ шоирро муаррифї мекунад ва аз 
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миёни ин шуаро Фирдавсиву Низомиро соњиби як тарз дониста, њашт 

шоири боќимондаро дар тарзе устод ва бакамолрасонандаи он медонад. 

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л- авзон» бо сароњат зикр мекунад, ки 

дастабандии хусрави шоирон комилтарин таќсимбандї дар тарзњои 

шоирї ва мисли панљ ганљ мебошад: «Ва он ки Хусрави шоирон 

алайњиррањма ва л-ѓуфрон, набиштааст, ки дониш панљ аст ва ин чун 

панљ ганљ аст: «Њакимона, фозилона, ошиќона, хубтабъона, шоирона, 

вале Амир Хусрав тарзњои фозилонаву мутаррасилона, муњаќќиќонаву 

мудаќќиќонаро шоирона гуфта ва надимонаро хубтабъона зикр 

намудааст» [61, 212б]. Дар иртибот ба ин донишманди мазбур таъкид 

медорад, ки агар даќиќ ба гуфтањои Амир Хусрав назар афканем, барои 

мо рўшан ва мубарњан мегардад, ки дар дастабандии тарзи шоирии ў 

ишколе вуљуд надорад, танњо мо матлаби мазкурро ба таври густарда 

манзури мухотабон гардонидем ва ба шарњу басти бештаре пардохтем. 

Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л- авзон» чунин омадааст: «…ва фозилонаву 

мутарассилона яке шумурдааст, муњаќќиќонаву мудаќќиќонаро шоирона 

гуфта, надимонаро хубтабъона ном нињода, агар тафаккури софї ва 

тасаввури вофї кардаанд, муњаќќаќ гардад, ки он чи аз Хусрави шоирон 

дар баён аст, ба њаќиќат њамон аст. Фааммо чун матлуби мо он аст, ки 

дар тафњими мисраъ ва дар таълиму машбаъ бувад дар ѓавомиз ба куллї 

кушодатар шарњ додем» [61, 212б]. 

Вожаи «тарз», ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л- авзон» корбаст 

шудааст, мафњуми сабкро дорад ва тибќи гуфтаи Мањмуди Футўњї дар 

мутуни гузашта тарзро аввалин маротиба Сайфљоми Њиравї таъриф 

намудааст: «Тарз аз рўи луѓат њайату шакл аст ва дар истилоњ ин тоифа 

он аст, ки маќсудеро аз маќосиди назм дар навъе аз анвои авсофи назмї 

махсус гардонида бошад» [61, 285а]. Чунонки пай бурда мешавад, дар 

таърифи боло муаллиф тарзро хоси назм дониста, аммо вижагињои онро 

баён накардааст, ки бо таваљљуњ ба таъриф битавон ба шинохти тарз 

ноил шуд. Мо мафоњим ва истилоњоти муртабит бо сабкро дар осори 

шоирони форсу тољик, ки салафи Сайфљоми Њиравианд, мавриди тањлил 
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ќарор додем ва ба ин натиља расидем, ки тарз нахустин истилоње аст, ки 

ба сабк ишорат дорад. Дар мутуни манзум Сойиѓи Њиравї аз шоирони 

ќарни дувоздањуми мелодї, аввалин касест, ки ин истилоњро ба кор 

бурдааст ва бо гуфтаи Мањмуди Футўњї таноќуз дорад. Вай ќасидае ба 

сабки яке аз ќасоиди Ќатрони Табрезї суруда, зимни мисрое аз ќасидаи 

мазкур иддао менамояд, ки ин шеърро ба сабки Ќатрон сурудааст: 

Бар он тарз омад ин шеърам, ки устоди сухан гўяд, 

«Ало, ё пардаи торї ба пеши чашмаи рўшан»[ 99, 420]. 

Нуктаи дархўри тааммул ин аст, ки худи истилоњи «сабк» дар ин 

даврон роиљ набудааст ва ба љойи он аз вожагони тарз, тариќ, намат, 

тавр, шева ва роњ истифода мебурданд. Шоирон њангоми корбурди 

истилоњоти мазкур ибтидо аз шуарои пешин, ки ба назар сабкашон 

дархўри таќлид аст, ёд карда, сипас сабки хешро бартар аз тарзи баёни 

онњо донистаанд, аммо Сайфљоми Њиравї дар баёни таќсими тарзњои 

шеър мегўяд, ки баъди ба вуљуд омадани ин фанни шариф (шеър) майлу 

раѓбати шоирону суханшиносон, донишмандону авом нисбат ба он 

зиёдтар шудааст. Дар фанни мазкур баъзе аз шоирон дорои табъи волову 

назми диловез, ки ибтикороте аз худ ба љой гузошта буданд, маъруфу 

машњур шуда, ашъорашон мавриди писанди фузалову шуарои рўзгори 

хеш гашт. Ба њамин хотир, аз тарзи онњо дар сурудањояшон пайравї 

мекарданд. Баъдан, муаллифи асар ин дањ шоирро ном мебарад, ки онњо 

Амир Хоќонї, Шайх Саної, Хоља Анварї, Мавлоно Зањири Форёбї, 

Мавлоно Сипањонї, Абдулвосеи Љабалї, Њаким Фирдавсї, Хоља 

Низомї, Шайх Саъдии Шерозї, Хусрави шоирон (Амир Хусрави 

Дењлавї) мебошанд. Иќтибоси зерин гуфтањои моро тасдиќ мекунад: 

«Бидон, ки чун ин фанни шариф ва њунари латиф ба вазъ расид ва 

раѓбати хосу ом билтамом аладдавом дар ў мушоњида шудан гирифт, 

баъзе бар ин фан мутафаррид шуданд ва тахсис варзиданду он 

мутафарридони муфарриќот баъзе тасарруфоти диловез ва такаллуфоти 

нишотангез пайдо гардониданд ва баъзе аз инњо он чи ѓомизулфикр ва 

соњибуррой буданд, машњур шуданд ва муќтадои љумњур гаштанд ва њар 
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яке дар он диёр, ки буданд ва он љо маќар дошт, ањли он диёр ўро 

муќтадо ангошт ва эшон дањ устоданд, ки доди ин кор доданд, бад-ин 

асомї: Амир Хоќонї, Шайх Саної, Хоља Анварї, Мавлоно Зањири 

Форёбї, Мавлоно Камоли Сипоњонї, Абдулвосеи Љабалї, Амир 

Фирдавсї, Хоља Низомї, Шайх Саъдии Шерозї, Хусрави шоирон» [61, 

211а]. 

Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дастабандии тарзњо ва 

шоирони соњибтарзро чунин зикр мекунад: 

Њакимона: «Ва он тарзи Шайх Саної аст, муштамили мавоизу 

танбењот, муайид ба амсолу ташбењот аст ва баёни маърифату сулук ва 

мутааллиќоти он ва каломи љомеъ аст» [61, 212б]. Тарзи њакимонаи 

шеърро муаллиф мухтасси Саноии Ѓазнавї медонад ва он иборат аз 

масъалањои монанди мавоиз, танбењот, њикмату фалсафа, мантиќ, баёни 

маърифати сулуку ирфон мебошад. Саної дар густариши улуми ирфонї 

дар адабиёти форсу тољик сањми беандоза дорад ва шоирони зиёде аз ў 

пайравї кардаанд. Вай нахустин шоири порсигўй аст, ки бо ворид 

намудани мазомини ирфонї шеъри форсиро љамолу камол бахшида, се 

ќолаби муњимми шеър, яъне ќасида, маснавї ва ѓазалро ба хидмати 

ирфон даровардааст. Устод Фурўзонфар дар китоби «Сухан ва 

суханварон» шеваи сухани вайро дар даврони дувуми шоирї махсус 

дониста ва дар тавсифи сабки ў гуфтааст: «…То кунун дасти њељ гўяндае 

бад-он нарасида ва агар бими иддаои ѓайб набуд, мегуфтем низ нахоњад 

расид» [54, 257]. 

Ба аќидаи Сайфљоми Њиравї, дар шеъри Саної лафзу маънї дар 

њадди камол буда, шоир душвортарин маонии ирфониро дар ибороти 

љазилу шево бо ташбењу тамсил манзури хонандагон гардонидааст. Вай 

дар њељ љойи каломи хеш маъниро фидои лафз накарда ва дар бисёр 

маворид бо ибороти муљази тасаввуфї назари хешро иброз намудааст. 

Ба хотири њамин хусусиёт аст, ки муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» ўро соњиби тарзи хос медонад. 
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Комилона: «Ва ин тарзи Хоќонї аст ва таърифи он ѓулув(в) дар 

мушкилоти назм аст, чунончи, иѓлоќоту иѓроќот ва ташбењоти бадеу 

таљњидоти содиќ бо ибороти роиќ» [61, 213а]. Муаллифи асар тарзи 

комилонаро ба Хоќонии Шарвонї нисбат дода, ки он дорои ташбењоти 

балеѓ, муболиѓањои диловез ва печидагї дар маонї мебошад. Аммо дар 

нусхае, ки дар Покистон мављуд аст, тарзи комилонаро тањти унвони 

шоирона овардааст [63, 37 а]. Дар мавриди корбасти санъатњои бадеї, аз 

љумла, ташбењ дар ашъори Хоќонї, ки Сайфљом зикр кардааст, 

муњаќќиќи эронї Фурўзонфар дар китоби «Сухан ва суханварон» мегўяд: 

«Ташбењоти тоза, ки зоњиран њеч собиќа надоранд дар ашъораш 

(Хоќонї) бисёр аст ва агарчи баъзе аз онњо бар асари фикри илмї њосил 

шуда, лекин ќисмате њам натиљаи эњсос ва ќуввати тахайюли худи ўст» 

[54, 619]. 

Хоќонї аз љумлаи шоироне аст, ки такроран ба тарзи Унсурї 

ишора мекунад. Аз назари Хоќонї Масъуди Саъди Салмон, ки сухане 

чун ганљи равон дорад, аз тарзи Унсурї пайравї кардааст, њарчанд 

душмани ў будааст: 

Масъуди Саъд не сўи ту шоирест фањл, 

К-андар сухан-ш ганљи равон ёфт, њар кї љуст. 

Бар тарзи Унсурї раваду хасми Унсурист, 

К-андар ќасидањо-ш занад, таънањои чуст [55, 831]. 

Хоќонї, илова бар ин ки ба тарзи шоирони мазкур ишора дорад, аз 

тарзи хеш ба сифати ѓариб ва нодир, аљибу нав ёд мекунад. Азбаски 

муаллиф дар китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» барои муайян 

намудани тарзи комилонаи Хоќонї шоњиди шеърї наёвардааст, моро 

мебояд, ки руљўъ ба девони ў кунем ва суханро бо асноду далоили 

муътамад пешнињоди хонанда гардонем. Масалан, дар ќасидае ба гунае 

хештанро андалеб ва дар тарзи тозиву форсї устод дониста, дар 

муќобили дигар фозилон робит шумурдааст: 

Балки гўяд фозилон робит шумурдам дар сухан? 

Чун ба Хоќонї расидам, андалебаш ёфтам. 
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Гўяд устод аст андар тарзи тозиву дарї, 

Назму насраш дидаму мадњу насибаш ёфтам [55, 907]. 

Фозилона: «Ва ин тарзи Анварї аст ва ин тарз муштамил аст бар 

алфози муътабар ба истиѓроќ ва балоѓату ибдоу ѓулуви маънї» [61, 213а]. 

Муаллиф ба ин табаќа Анварї ва амсоли ўро шомил намудааст, ки 

ашъорашон дорои алфози муътабар, балоѓату ибдоъ ва маънии баланд 

мебошад. Зимнан бояд ёдовар шуд, ки ин устодон дар њар асре 

пайравону муќаллидони зиёде доштанд. Метавон гуфт, номвартарин 

шоире, ки ба доштани тарзи хос дар миёни шоирон ва муњаќќиќон, аз 

љумла Сайфљоми Њиравї, маъруф буда ва ба тарзи вай бисёр ишорат 

рафтааст, Унсурї мебошад. Гўё Унсурї аз меъёрњои шинохт ва арзёбии 

сабк ба шумор мерафтааст. Анварї ба хештан хитоб мекунад, ки 

зарурате нест, то тарзи Фаррухї ва Унсуриро пеша кунї, вале агар бо 

диди мунтаќидона ва мунсифона ба сурудањои онњо назар кунї, чорае 

љуз таъсир пазируфтан аз гуфтањои онњо нест. Иќтибоси зерин далели 

муътамаде барои таъйиди орои фавќ мебошад. 

Ишќ гуфт: Эй Анварї, донї чї манюш, ин сухан, 

Шоирї, савдо мапаз, рав, соњирї кун, соњирї. 

Лекин ар инсоф хоњї, њељ њољат нестат, 

То тариќи Фаррухї гўйиву тарзи Унсурї [2, 460]. 

Байтњои боло моро ба чунин натиљагирї водор мекунад, ки њатто 

дар рўзгори Анварї тарзи Унсурї ба унвони меъёри сабкї таќлид шуда 

ва њар кас, ки касби шоириро пешаи хеш мекард, ногузир аз тарзи 

Унсурї пайравї менамудааст. 

Мутарассилона: «Ва ин тарзи Зањир аст ва ин тарз муштамили 

эроди лафзи муътабар аст» [61, 214б]. Зањири Форёбї аз шоироне 

мебошад, ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз тарзи он ёд шудааст. 

Аз назари сабкшиносї дар шеъри Зањир баъзе хусусиятњои забонии 

сабки хуросонї ва бо каме таѓйир, ба монанди афзоиши луѓоти арабї ва 

корбасти андаки луѓати мањљури куњан ба чашм мерасад. Бо таваљљуњ ба 

бархе вижагињои сабки хуросонї ва њамчунин баъзе мухтассоти сабки 
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ироќї дар ашъори шоир сабкшиносони баъд аз Сайфљом тарзи ўро 

байнобайн ќаламдод кардаанд. Сируси Шамисо дар китоби «Куллиёти 

сабкшиносї» шеъри Зањирро аз назари сабкї «дунболарави Анварї ва 

Саъдї» [164, 215] медонад. Њамчунин шоир Маљди Њамгар дар муќоисаи 

тарзи Анварї бо Зањир Анвариро бар Зањир бартар донистааст. Њамгар 

шеъри Анвариро чун дурри шоњвор ва назми Зањирро зарри љаъфарї ба 

ќалам дода, илова бар фарќ гузоштан байни шеъру назм, сарењан мегўяд, 

ки назми Зањирро баробарї бо шеъри Анварї нест. Масалан: 

Шеъри яке даромад чун дурри шоњвор, 

Назми яке баромад чун зарри љаъфарї. 

Шеъри Зањир агарчи баромад зи љинси назм, 

Бо тарзи Анварї назанад лофи њамсарї [59, 652]. 

Аз мисраъњои фавќ маълум мешавад, ки шуаро Зањирро њамчун 

шоири соњибтарз эътироф намуда, сабки ўро бо Анварї муќоиса 

кардаанд. Тибќи иттилои сарчашмањои адабї дар замони Зањир шеъри 

Анварї ба ављи шуњрат расида буд ва Хуросонро зери нигин дошт ва 

албатта, Зањир њам аз он таъсир пазируфтааст. 

Гуфтан ба маврид аст, ки Амир Хусрави Дењлавї дар китоби 

«Эъљози Хусравї» анвои сухани мансури форсиро ба њашт навъ тасниф 

кардааст, ки яке аз онњо «мутарассилона» мебошад ва дар таърифи он 

мегўяд: «Тариќи мутарассилон, онњое, ки насри мурсал менависанд. 

Сабки нависандагони номањои расмї, дигар њуљљатњои маъмурї ба 

њамин гурўњ мансубанд» [10, 214]. Њарчанд Хусрав таснифоти мазкурро 

дар каломи мансур анљом дода бошад њам, вале бо таваљљуњ ба иродати 

хосе, ки Сайфљоми Њиравї нисбат ба ў дошт, шояд тарзи 

мутарассилонаро дар пайравї аз вай тасниф намудааст. 

Имтиёзоти ашъори Зањирро, ки соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» ўро соњиби тарзи хос ба ќалам додааст, метавон ба корбасти 

таркиботи зебову дилчасп ва истиороти наве, ки диди халлоќонаи 

шоирро намоиш медињанд, марбут донист. 
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Мудаќќиќона: «Ва ин тарзи Камол аст ва ин иборат аст аз 

тасарруфот дар ињом ва зулмаънайн ва ташбењоти наву иѓроќоти балеѓ» 

[61, 214б]. Агарчи таќсимбандии сабкњои шеъри форсу тољик бар асоси 

доварињои таърихї ва ба номи бахше аз сарзаминњои бузурги 

порсзабонон ба монанди хуросонї, ироќиву њиндї аст ва сабки шахсии 

шоирон дар он камтар дида мешавад, Камолиддини Исфањониро 

метавон аз зумраи шоироне мањсуб кард, ки шохисањои шеърии хосе 

барои худ доштааст. 

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л- авзон» шеъри форсиро ба ду 

бахш– назми лафзї ва назми маънавї таќсим мекунад. Ў шеъри 

пешиниёнро ба далели ин ки саршор аз саноеи бадеї ва орояњои лафзї 

аст, назми лафзї мехонад ва шеъреро, ки мазмунњои нав ва маонии 

борику даќиќ дошта бошад, назми маънавї медонад. Мавсуф 

Камолиддини Исмоилро оѓозгари назми маънавї ва тарзи мудаќќиќона 

дар шеъри форсї њисобидааст, ки он муштамил ба ињому зулмаънайн ва 

ташбењоту иѓроќоти балеѓу сарењ мебошанд. Њамчунин гуфтањои 

Сайфљоми Њиравиро Абдуррањмони Љомї тасдиќ намуда, рољеъ ба 

сабки фардии шоир чунин изњор менамояд: «Вайро лаќаби 

Халлоќулмаонї кардаанд, аз бас маонии даќиќ, ки дар ашъори худ дарљ 

кардааст ва њеч касро аз шуарои мутаќаддим ва мутааххир даст надода, 

ки вайро додааст» [71, 95].  

Муњаќќиќона: Сайфљом тарзи муњаќќиќонаро ба Абдулвосеи 

Љабалї ихтисос додааст, ки он иборат аз салосату љазолати алфоз, 

сиёќоти аъдод ва тансиќу сифот мебошад. Чунончи: «Ва ин тарзи 

Абдулвосеи Љабалї аст ва таърифи он саломат ва љазолат дар эроди 

мутобиќот ва муносиботу таќсимот, таърифу таѓйирот, тафсили алфоз, 

сиёќоти аъдод ва тансиќу сифот» [61, 214б]. Дар бораи сабк ва тарзи 

баёни Љабалї соњиби «Њафт иќлим» менависад: «Батадриљ кори ў (А. 

Љабалї – С. Ч) ба љое расид, ки мањсуди њамагон ва аќрон гардид» [31, 

118]. Фурўзонфар Љабалиро аз шуарои забардаст ва тавоно дониста, ки 

бештар ќудрати табъи худро сарфи саноеи бадеї карда ва камтар ба 
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мазомини шеърї таваљљуњ намудааст: «…Бад-ин љињат абёташ саропо 

мувозина, муќобала, лаффу нашр, ибњом тавзењ шуда… ва аз ин рў, ба 

назари баъзе бузург омада ва тарози аввали шуарои форсї мањсуб 

гардидааст» [54, 309]. Њамчунин Забењуллоњи Сафо дар муќаддимаи 

девон ўро «аз устодони мусаллам ва аз нахустин пешравони бузурги 

таѓйири сабки форсї дар ќарни шашум, ки сабаби такомули шеър 

шудааст», медонад [69, 22]. 

Аз аќволи донишмандони мутаќаддиму мутааххир ва мутолиаи 

ашъори шоир чунин натиља гирифта мешавад, ки Сайфљоми Њиравї 

нисбат ба Љабалї ќазовати дуруст карда, барњаќ ўро соњиби тарзи хос 

ќалам дод намудааст. 

Надимона: «Ва ин тариќи Фирдавсї асту Низомї аст ва ин тарз 

муштамили баёни ќасасу њикоёти таворих ва бо саломату фасоњату 

маонию бадеу ташбењоти аљиб аст» [61, 215а]. Сайфљоми Њиравї 

Фирдавсиву Низомиро соњиби тарзи надимона медонад, ки онњо дар 

баёни ќиссањои таърихї маъруфу машњуранд, њамчунон дар истеъмоли 

ташбењоти балеѓ ва фасоњату маонї устод мебошанд. Фурўзонфар 

муътаќид аст, ки «Шоњнома» аз маонии гуногуне бархурдор мебошад, 

мавзўи асар танњо баёни ќиссањои таърихї нест, балки улуму фунуни 

монанди фалсафа, ахлоќ, мантиќ ва ѓайраро дар бар мегирад. Чунончи: 

«Шоњнома» худ дорои маонии мухталиф аст ва танњо китоби ќисса нест, 

фалсафа њаст, ахлоќ њаст, ѓазал њаст ва билахира тамоми фунуни сухан 

њаст. Фирдавсї аз уњдаи тамом баромада ва њаќќи њар якро ба вољиб адо 

кардааст» [54, 48]. Мавсуф гуфтањои болоро шарњу баст намуда, дар 

повараќи асар менависад, ки ишора ба радди тавањњуми касоне, ки 

шоирро ќиссапардоз мешуморанд, махсусан дар асри мо ин хаёли фосид 

аз тарафи баъзе муњаќќиќони ноогоњи адаб тарвиљ мешавад. 

Дар бораи истеъмоли саноеи балоѓї ва сабки шоир дар 

«Шоњнома»-и безавол сабкшиноси эронї Муњаммади Ѓуломризої чунин 

менигорад: «Забони шоир бисёр мањкаму ќотеъ ва лањни њамосии ў бар 

саросари «Шоњнома» дар разму базм ва дар ахлоќу насињату тавсиф 
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ѓалаба дорад. Ташбењњо, истиорањо, иѓроќњо ва тамсилњои ў маъмулан 

љанбаи њамосї дорад» [83, 65]. Яъне, њунари шоирии Фирдавсї дар он 

зоњир мегардад, ки санъатњои балоѓиро тавонистааст, бо лањни њамосї 

мутобиќ созад. Њамчунон суханони фавќро метавон дар бораи Низомии 

Ганљавї бо каме тафовут гуфт. Ў њам монанди устоди Тўс дар корбасти 

саноеи балоѓї ва ба риштаи назм кашидани ќиссањои таърихї соњирї 

кардааст. Низомї дар «Шарафнома» иброз медорад, ки агар гузориши 

таърихї ба назм дарояд, барои тазйини он аз бешу кам ва пироя бастан 

чора нест ва ман агар пирояе чанд бар ин афсона бастаам, њаќ дорам, 

зеро шеваи ман наѓзгуфторї ва шеърпардозї аст, не таърихнигорї, чаро 

ки таърихро дигарон навиштаанд. Монанди: 

Он чи кўтоњљома шуд љасадаш, 

Кардам аз назми худ дароз ќадаш. 

В-он чи будаш дарозї аз њад беш, 

Кўтањї додамаш ба санъати хеш [9, 363]. 

Њарчанд Низомї вожаи тарзро дар «Хамса» мавриди корбурд 

ќарор надодааст, аммо аз калимаи шева, ки муродифи тарз мебошад, 

истифода намудааст. Мавсуф шигифтї ва ѓариб буданро аз хусусиятњои 

сабкии худ медонад ва пешнињод дорад, ки шоирон бояд аз ин тарзи баён 

дар сухани худ бањра гиранд: 

Шева ѓариб аст, машав номуљиб, 

Гар бинавози-ш, набошад ѓариб [7, 39]. 

Аз орои донишмандоне, ки ба арз расид, метавон чунин 

хулосабарорї кард, ки Сайфљоми Њиравї тарзи надимонаро мухтасси 

Фирдавсиву Низомї ќаламдод намуда ва онњоро дар баёни ќиссаи 

таърихї беназир медонад. Бар хилофи назари ў, муњаќќиќи муосири 

эронї Фурўзонфар Фирдавсиро на танњо ќиссапардоз, балки дар тамоми 

фунун ва жанрњои адабї акмал медонад. Њамчунин Низомї худ изњор 

медорад, ки дар истеъмоли саноеъ, тазйини назми ќиссањои таърихї 

беназир аст ва иддаои шоир гуфтањои Сайфљомро тасдиќ мекунад. 
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Ошиќона: «Ва ин тарзи Саъдї аст, њовии саломат ва завќ аст» [61, 

215б]. Тарзи дигари шеър, ки Сайфљоми Њиравї онро ошиќона 

номидааст, ба ќавли адабиётшиноси тољик Таѓоймуродов Рустам, ба 

ашъори орифонаи ў гуфта мешавад. Саъдї бо ѓазалиёти орифонаву 

ошиќона ё мухталит (омехта) байни њар ду (ишќи маљозю њаќиќї) дар 

љањон маъруфу машњур гардидааст. Шўру ишќ аз фарде њамчун Саъдї 

шоири орифмаслакеро месозад, ки иштиёќи дарунии худ ва њар инсонро 

бо сурудани ѓазалиёти ошиќона баён мекунад. Муаллифи асар бар ин 

аќида аст, ки афсањулмутакаллимин дар ашъори мондагори хеш аз 

таъбироти хосе бањраманд мешавад, ки нишон аз завќи баланди ирфони 

ошиќона ва сабки фардии ў мебошанд. Дарки амиќи Саъдї аз азамати 

маонии ботинии Ќуръони карим ва таљаллии он дар сурудањояш ва ба 

кор бурдани киноёте дар бораи љом, май, соќї, ишќ, масљиду майхона 

рўшангари тариќати соликонаву орифонаи вай мањсуб мешавад. 

Чунонки Хусрав Рашидї – муњаќќиќи эронї дар маќолае тањти унвони 

«Тањлили муњтавои мафњуми ишќ дар ѓазали Саъдї» менигорад: 

«…Ишќи ў (Саъдии Шерозї, С. Ч.) танњо ба љамоли одамї ва зебоињои 

суварї мањдуд намешавад. Шоир дар паси ин њама зебої Наќќоши 

Азалро мебинад [120, 26]. Саъдї собиќаи азаливу абадї барои ишќ ќоил 

мебошад. Њамчунин муътаќид аст, ки ишќ офаридаи Худованд аст ва ўро 

поёне нахоњад буд. Байти зерин далел бар гуфтањои мо мебошад: 

Агар ту умр дар ин мољаро кунї, Саъдї, 

Њадиси ишќ ба поён расад, напиндорам [36, 386]. 

Њарчанд донишмандоне монанди Таќии Пурномдориён ва 

Абдулњусайни Зарринкўб ба ѓалабаи маъшуќи маљозї ва заминї дар 

ашъори Саъдї бовар доранд, аммо Сайфљоми Њиравї бештар ба љанбаи 

ишќи ирфонии ашъори ў таваљљуњ намуда ва сурудањои вайро сањли 

мумтанеъ медонад ва дар таърифи он чунин овардааст: «Сањли мумтанеъ 

он аст, ки рабту сиёќ осон намояд ва мисли он натвон гуфт, ба сабаи 

салосату љазолат ва иборату гунљонидани маонии бисёр дар алфози 

андак ва сарфи суханони мусталењу латоифу амсол, на риояти лафз ба 
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такаллуф ва на риояти маънї ба таклиф. Ва гўянд, баъзе ѓазалњои Шайх 

Саъдї ва ашъори Абдулвосеи Љабалї рањматуллоњ аз ин ќабил аст» [61, 

23а]. Мањз далоили мазбур боис гардидааст, ки соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ 

ва л-авзон» ба шоир унвони соњибтарз дињад.  

Хусравона: «Ва ин тарзи Хусрави шоирон аст ва ин чунон аст, ки 

љомеи љамии латофати назм ва муњтави камолоти сухан бошад» [61, 

215а]. Сайфљоми Њиравї тарзи хусравонаро комилтарин тарз муаррифї 

мекунад ва мегўяд, ки њарчанд шуаро дар љамеи фунун даст доштанд, 

вале њар як тарзи мухтасси худро ба камол расониданд, ба љуз Хусрави 

шоирон, ки ѓомизулфикру фаёзуттабъ буд, дар њамаи тарзњо чирадаст ва 

њар яки онро мулки мусаллами худ гардонидааст. Иќтибоси зерин 

гуфтањои моро тасдиќ мекунад: «Акнун бидон, ки ин афозил аз 

мутаќаддимон њар як дар ќисми худ устод аст ва аз хубтабъон дар асре 

њар якро њазорњо итбоъ намудаанд ва менамоянд ва аз атбоъ сухани ба 

муфохират мегушоянд ва ин мутаќаддимон њар як устоди як фан буданд. 

Агарчи дар њамаи фунун шурўъ намудаанд, аммо камол њамин дар ќисми 

худ доштанд ва онро љамол пиндоштанд. Ва аз мутааххирон, њар кї хост 

ва сухан орост, атбои касе намуд ва мутобеи шахсе бувад, магар Хусрави 

шоирон, ки чунон фаёзуттабъ ва ѓомизулфикр хост, ки љамеи тарзњоро 

мулки мусаллам сохт ва бар њар тарзе муншаоте пардохт, баъд 

тасарруфоти аљиб ва ихтирооти ѓариб ангехт ва аз давовину тарассулот 

муншаоти дигар аз они ў рўшан шавад ва мубарњан гардад» [61, 216б]. 

Сайфљоми Њиравї муътаќид аст, ки Хусрави шоирон зароифи 

назмро ба ду навъ: лафзї ва маънавї таќсим кардааст ва њар кї дар 

зароифи лафзї кўшад ва онро ба камол расонад, дар нињоят ўро 

њамсанги Хоќониву Анварию Саноиву Зањир медонад. Њарчанд 

мутаќаддимон ва мутааххирон навоварї дар зароифи маънавиро сањл 

намедонистанд, вале аз назари муаллифи асар устоди ин навъ зароиф 

Камол мебошад. Амир Хусрав дар њар ду санъат табъозмої намудааст. 

Наќли ќавли зерин далели муътамаде барои тайиди андешаи мо 

мебошад: «…латоифу зароифи назм бар ду навъ аст: лафзиву маънавї ва 
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мутаќаддимон бештар риояти таркибе, ки он бар њасби лафз аст ва 

саноеи лафзї гардонад, агар касе дар ин ќисм кўшад, њарчанд ба тариќе 

расонад ва аз нињоят дар гузаронад, љуз ин нагўянд, ки пањлависойии 

Хоќонї ва мавозии Зањир аст ва њамсари Саної ва мусовии Анварї аст. 

Монди маънавї ва дар ин навъ, агарчи Камол шурўъ намудааст ва устод 

будааст» [61, 216б]. Њамчунин дар оѓози китоб дар бораи тарзи хусравона 

мегўяд: «Тарзи хусравона монанди илми њаќиќат аст, ки њамаро улувии 

шаъни ў рўшан ва самъи баёни ў мубарњан аст, валекин касеро бад-он 

поя камтар даст расад ва он сармояи нодира бар даст афтад» [61, 8б]. 

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» тарзи хусравонаро мисли илми 

њаќиќат медонад, ки аз мартабаи волое бархурдор аст ва ин маќоми улвї 

ба њар кас муяссар намешавад. 

Дар тамоми мавориди ёдшуда танњо ба шоирони соњибтарз ишора 

шудааст, ки вижагињои хоси тарзи онњоро муаллиф зикр кардааст, вале 

тањќиќи ашъори онњо моро дучори ихтилол намуд, яъне њар гоњ шоире аз 

соњибтарзе сухан гуфта, хештанро аз ў бартар донистааст. Нуктаи дигар, 

ин ки то ќарни чордањум, бо таваљљуњ ба љустуљўњои анљомшуда, аз 

тарзи панљ шоир монанди Унсурї, Хоќонї, Анварї, Зањири Форёбї, 

Масъуди Саъд ёд шуда ва услуби баёни онњоро ба унвони меъёрњои 

сабкї ё тарзї донистаанд. Њол он ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз 

миёни ин шуаро аз Анварї, Хоќонї ва Зањири Форёбї њамчун 

суханварони соњибтарз ёд шудааст. 

Агар девонњои шоирони форсу тољикро аз назари истилоњоти 

адабї баррасї кунем, дармеёбем, ки онњо дар хилоли ашъорашон дар 

бораи бисёре аз истилоњот ва мафоњими адабї, монанди тарз, назар 

додаанд, љолиб ин ки дидгоњи онњо ё ба назари мунтаќидон ва 

соњибназарони адабї яке аст, ё ба он бисёр наздик мебошад. 

Мутаассифона, камтар бад-он таваљљуњ шуда ва гўё равиш бар ин буда, 

ки масоили адабї танњо аз манзари ноќидон, на аз дидгоњи холиќони он 

нигариста шавад. Дар њоле ки яке аз роњњои дурусти дарки мафоњим ва 

масоили адабї баррасї ва тањлили онњо аз диди шоирон ва нависандагон 
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ба унвони холиќон ва муаллифони осори адабї мебошад. Тааммул дар 

назарияњои адабї нишон медињад, ки дар ин арса ба андешаи 

офаринандагони осор камтар таваљљуњ шуда, ё бењтар аст, бигўем, ба 

дидгоњњои онњо аслан напардохтаанд. Муњаќќиќи эронї Абулњусайни 

Зарринкўб дар мавзўи мавриди назари мо чунин менигорад: «Гўё 

маншаи чунин тафаккур нотавон шумурдани шоирон ва холиќони осори 

адабї аз дарки назарияњои адабї будааст» [88, 18]. Яъне, бо тањлилу 

баррасии осори офаринадагони адабї метавон дар заминањои гуногун 

назариёти адабї ба орое даст ёфт, ки шояд мунтаќидон ва 

назарияпардозон ба он напардохтаанд. 

Дар гурўњбандии њар сабк асоси кор бар маљмўе аз унсурњои 

сабкшиносї ќарор гирифтааст. Масалан, сабк аз назари муњтаво, забон, 

вожагоне, ки ба њам монанд мебошанд, мавриди баррасї ќарор мегирад. 

Бо таваљљуњ ба дастабандии тарзњои шуаро дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» дармеёбем, ки мушаххасањои сабкї дар таќсимбандии муаллиф 

мутафовитанд. Гуфтањои Мањмуди Футўњї мунаќќиди эронї назари 

моро таќвият мебахшад: «Мушаххасањои сабкї, ки мабнои тамоюз 

њастанд, миёни форму муњтаво лаѓзон аст. Сабкњои комилонаи Хоќонї, 

фозилонаи Анварї, мутарассилонаи Зањир, мудаќќиќонаи Камол ва 

муњаќќиќонаи Абдулвосеъ аз лињози форм ва нањваи гузиниши аносири 

шеър ва забон муаррифї шудаанд ва васфи ин сабкњо назар бар 

мушаххасањои забонї ва навъи корбурдї забон аст. Дар њоле ки 

унвонњои њакимонаи Саної, надимонаи Фирдавсиву Низомї ва 

ошиќонаи Саъдї бар асоси муњтавои шеър интихоб шудааст» [153, 189]. 

Аз иќтибоси фавќ чунин натиљагирї кардан мумкин аст, ки Футўњї 

таќсимбандии тарзњоро, ки Сайфљоми Њиравї анљом дода буд, аз назари 

сурату мазмун собит намедонад. Дар тарзњои Њоќонї, Анварї, Зањир, 

Камолу Абдулвосеъ бештар шохисањои забонї дида мешавад, вале дар 

сабкњои Саної, Фирдавсиву Низомї ва Саъдї ба мазмун таваљљуњ 

шудааст. Њамчунин мавсуф омилњои сабксозро ба ду рукн забон ва шахс 

таќсим намуда, омили шахсро асоситар медонад, зеро ки муњити 
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зиндагї, манзалати иљтимої, халќият, завќу салиќа, љањонбинї ва 

маќоми илмии нависанда ё шоир аст, ки бар чигунагии истифодаи ў аз 

абзори забон таъсир мегузорад. Бинобар ин, метавон њадду марзи 

сабкшиносиро тангтар кард ва ба љойи баррасии омилњои давраї, 

љуѓрофиёї, фарњангї, мазњабї вижагињои шахсї ва дарунии нависандаро 

дар маркази як тањлили сабкшиносї ќарор дод. Албатта, дар ин равиш 

њамаи омилњое, ки дар шаклгирии халќият ва шахсияти як нависанда 

дохил будаанд, хоњ нохоњ, баррасї хоњанд шуд. Ба баёни дигар, 

сабкшиносии фардгароёна равишњо ва рўйкардњои сабкшиносиро дар 

бар мегирад. 

Мавзўе, ки Сайфљоми Њиравї дар таќсимбандии тарзи шоирон 

бештар ба он ањамият додааст, таваљљуњ ба сабки шахсии шуаро 

мебошад. Аз љумла, баъзе шоироне, ки осорашон ба унвони шохисањои 

сабкї пазируфта шудаанд. Муњаќќиќ дар ин таќсимбандї ба забон ва 

шакл диќќат дода бошад њам, асоси табаќабандии тарзњо бар мабнои 

муњтавои онњо сурат гирифтааст.  

Дар пажўњишњои сабкшиносї сабкро аз љињати фардї ё љамъї 

будан сабкшиносон ба ду гуна: сабки шахсї ва умумї (давраї) 

дастабандї мекунанд. Барои шинохтани сабки шахсї хусусиёти фардии 

шоиру нависандагон, ки дар суханашон таљаллї мегардад, ба назар 

гирифта мешаванд. Њамин вижагињо муљиби дигаргунии сохтору 

муњтавои сухани онњо мешавад ва рўњияву хислатњои фардї дар 

интихоби вожањо дар осорашон таъсир мегузорад. Ба ќавли 

адабиётшиноси эронї – Мањмуди Футўњї, он чи дар баррасии сабки 

фардї ањамият дорад, шеваи кории як нависанда аз таќлид то халлоќият 

мебошад. Яъне, њар нависанда кори худро бо таъсирпазирї аз сабки 

роиљи рўзгори худ оѓоз карда, саъй мекунад, ки шеваи худро бо сабки 

умумї созгор кунад, то асарашро ба унвони љузъе аз он бишиносанд. 

«Нависандаи халлоќ пас аз муддате ин сабки таќлидиро рањо мекунад, то 

ёфтањои худро ба шеваи мутамоиз баён кунад. Чунин нависандагоне ба 
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зудї ба шевае даст меёбанд, ки аз шеваи маъмул ва њамагонї тафовут 

доранд» [153, 228]. 

Њамаи шоирон ба навъе дорои яке аз сабкњои давраї (монанди 

хуросонї, ироќї ва њиндї) мебошанд, аммо фаќат иддаи каме аз онњо ба 

сабки шахсї, ки орзуи њар шоире аст, даст ёфтаанд. Доштани сабки 

фардї вижагии суханварони халлоќ ва мубтакир аст. Њамон тавре ки 

танњо њунармандони халлоќ ба сабки шахсї даст пайдо мекунанд, кашфи 

ин навъ сабк ва хусусан таъйини мухтасоти он низ кори халлоќона ва 

илова бар халлоќияти сабкшинос ва нигоњи даќиќи ў ниёз ба дарки 

осори мавриди назараш дорад, ки Сайфљоми Њиравї аз уњдаи ин кор ба 

хубї баромадааст. Њаќ ба љониби муњаќќиќи эронї Сируси Шамисо 

мебошад, ки дар китоби «Куллиёти сабкшиносї» чунин овардааст: «Ин 

кор фаќат кори сабкшиносони ботаљрибае аст, ки умри дароз бо осори 

шоирон ва нависандагони хосе мањшур ва маънус буданд» [164, 77]. 

Њамчунон, Абдулњусайни Зарринкўб дар ишора ба сабки фардї онро 

«љустуљўи хос дар матн» таъриф мекунад. Муњаммадљаъфари Мањљуб – 

муњаќќиќи дигари эронї омили шаклгирии сабки фардиро диќќат дар 

забон ва тарзи баён медонад: «Бинобар ин, унсури аслї ва бунёдгузори 

сабк шакли баён аст» [97, 34]. Бештари сабкшиносон, аз љумла 

Маликушшуаро Бањор бар ин масъала, яъне мењварияти забон дар сабк, 

ангушт гузоштаанд. Албатта, рољеъ ба мавзўи мавриди пажўњиши мо на 

танњо муњаќќиќону мунаќќидони шарќї, балки суханшиносони маѓриб 

низ ибрози назар намудаанд. Дар ин масъала метавон ба аќидаи 

сабкшиноси барљастаи олмонї Корл Фослер истинод кард: «Сабк иборат 

аз корбурди фардии забон аст» [93, 182]. Ба ѓайр аз ў Буфен – олим ва 

табиидони фаронсавї дар боби сабк њам назаротеро матрањ кардааст. 

Чунонки мегўяд: «Сабк амри шахсї ва ѓайри ќобили интиќол аст ва он 

айни нафси њар кас мебошад» [83, 34]. Дар таърифи Буфен ќисмати 

муњим ва барљаста «айни нафс» аст. Яъне, сабк људо аз рўњиёт ва 

боварњову љањонбинї ва шахсияти нависанда нест. Бо таваљљуњ ба 

таорифи фавќ, метавон байни сабки шоир ва забони ў як робитаи 
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мантиќї барќарор кард ва барои даст ёфтан ба сабки шахсии њар 

нависанда бояд омилњои сабки роиљи даврро канор гузошт, бештар ба 

вижагињое таваљљуњ кард, ки комилан дар инњисори њамон нависанда 

бошанд. Албатта, Сайфљом барои дуруст ташхис додани вижагињои 

лафзї ва адабии тарзи шеъри шуаро бо тааммулу тамкин осори онњоро 

мавриди мутолиа ќарор дода, омилњои чунин сабки давраро ба эътибор 

гирифта ва дар тамйизи сабки онњо дучори иштибоњ нашудааст. Бо 

дарназардошти фаъолияти сабкшиносии муаллифи асар, дар баробари 

дигар авомил баррасињои таърихии асри нависанда, огоњї аз боварњо, 

аќоид, алоќа ва мизони дониши ў, диќќат дар навъ ва мизони корбурди 

фунуни балоѓї ва таваљљуњ ба такрорњову таъкидњо дар асри вай, 

метавонанд ба рўшан шудани сабки шахсии суханвар кумак кунанд. 

Муњаќќиќ бояд аз љанбаи таърихї ба матн бингарад. Бинобар ин, таъини 

дурусти сабки шахсии як нависанда, илова бар љанбањои дарунии матнї, 

монанди забон ва балоѓат, ба омилњои фаротар аз матн низ вобаста аст. 

Мањмуди Футўњї дар мавзўи мавриди назар чунин мегўяд: «Мунтаќиди 

адабї ногузир аст, фардият ва нубуѓи нависанда ё шоирро нишон дињад, 

то аз ин тариќ сањми вайро дар ибдоъ ва навоварї мушаххас кунад» [152, 

114]. Луи Спитзер (Leo Spitzer назарияпардози олмонї 1887-1960) аз 

сабкшиносоне аст, ки пайванд миёни авомили иљтимої ва таърихии 

замони муаллиф ва вижагињои фардиву равонии ўро аз назари 

забоншиносї мавриди тањќиќ ќарор додааст. Вай баррасии сабкро бо 

масъалањои забон пайванд дониста, вањдати забонї ва адабии як асарро 

дар таносуб бо шахсияти равоншинохтии нависанда ё шоир ошкор 

мекард. Ў муътаќид буд, ки «сабки як асари адабї, баёни бевоситаи 

шахсияти равоншинохтии нависанда ва миллати ўст [117, 19]. Аз хилоли 

гуфтањои муњаќќиќ бармеояд, ки њар асари адабї чун доирае аст, ки 

маркази ин доира њама унсурњои сабки нависандаро ба сўйи худ љазб 

мекунад. Агар сабкшинос битавонад нуктаи аслии андешаи муаллифро 

кашф кунад, марњилаи асосии корро дар дарёфти сабки шахсии ў ба 

анљом расондааст. Аз ин пас кори ў ин аст, ки мудом перомуни ин доира 
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ба самти марказ њаракат кунад ва робита миёни авомили созандаи 

сабкро бо он муњтавои аслї пайдо кунад. 

Бо таваљљуњ ба матолиби мазбур шоирон дар натиљаи мутолиаи 

сурудањои шуарои соњибтарз баъзе вижагињоро дар шеъри онњо пайдо 

мекарданд, ки осор ва ашъорашонро бо дигарон мутафовит менамуд. 

Дар натиља, онњо мекўшиданд, бо пай бурдан ба румузи барљастаи 

шоирони соњибсабк ба поя ва мартабаи онњо даст ёбанд. 

Орои Сайфљоми Њиравї дар тамйизи сабки ќадим аз сабки љадид 

ќобили мулоњиза мебошад. Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

назмро аз љињати латоифу зароиф ба ду навъ «назми лафзї» ва «назми 

маънавї» дастабандї кардааст, ки Мањмуди Футўњї ин таќсимбандиро 

навъи сабкшиносии давраї медонад. Чунончи: «Таќсимбандии назм ба 

ду гуна – лафзї ва маънавиро метавон навъи сабкшиносии давраї ба 

шумор овард» [153, 172]. Маќсади Сайфљом аз назми лафзї санъатњои 

лафзии бадеъ аст, ки љинос, мурооти назир, мувозина, ташбењ ва ѓайраро 

дар бар мегирад. Ин равиш бештар дар байни мутаќаддимон маъмул 

будааст, ки онњо латофати лафзии назмро дар риояти таносуби алфозу 

таркибот ва санъатњои лафзї медидаанд. Муаллиф дар корбасти саноеи 

лафзї ашъори Хоќонї, Саної, Зањиру Анвариро бартар дониста, онњоро 

љузъи пешгомон ва такмилдињандагони ин шева медонад. Соњиби асар 

Камолиддини Исфањониро ба хотири мазмунофаринї, холиќулмаонї ва 

љињати истеъмоли зароифу латоиф ва санъатњои маънавї мубтакири ин 

сабк медонад. Дар ин миён Сайфљоми Њиравї Низоми Ганљавиро бо 

«диловезањо ва борикангезањо»-и шеъраш аз Фирдавсї бартар дониста, 

Амир Хусрави Дењлавиро саромади шуаро ќаламдод намудааст. 

Аммо сабки гурўњї ё давраї шеваи дигари сабк мебошад, ки 

Сируси Шамисо дар китоби «Куллиёти сабкшиносї» онро чунин таъриф 

намудааст: «Сабки давра, яъне сабки каму беш муштараки осори як 

давраи хос мебошад» [164, 69]. Њар сабки давраї худ маљмўе аз сабкњои 

шахсї мањсуб мешавад. Яъне, шоирон ва нависандагони сабки давраї 

зимни ин ки аз назари корбурди вижагињои умумї ба сабки умумї 
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тааллуќ доранд, фардияти хосе њам доранд ва агар ин фардият парвариш 

ёбад, шоир ё нависанда соњиби сабки шахсї мешавад.  

Дар баррасии сабки як давра омилњои иљтимої ва сиёсии барљастае 

аст, ки дар даврањои таърихї рух дода, гурўње аз нависандагонро то 

муддате тањти таъсир ќарор медињад. Масалан, дар асри ѓазнавї 

дарборњои марказии муќтадире буданд ва шеъри мадњї низ дар ављ буд, 

аммо сўфиён ба далели њимоят аз андешањои мазњабї ба шеъри динї ва 

мазњабї бањои бештар медоданд. Дар нањваи шаклгирии сабкњои шахсї 

ва давраї нуктаи муњимме вуљуд дорад ва он робита миёни ин ду навъ 

сабк аст. Мањмуди Футўњї дар китоби «Сабкшиносї, назарияњо, 

рўйкардњо ва равишњо» ин шаклгириро чунин тавзењ медињад: «Њар сабк 

давраї бо шохис шудани сабки як ё якчанд нависанда падид меояд. Ба ин 

тартиб, ки дар замоне сабки як нависанда мавриди писанд ва таќлиди 

дигар нависандагон ќарор мегирад. Њангоме ки ин сабк ба унвони сабки 

умумии давра тасбит шавад ва њамаи сифот ва шохисањояшро биёбад, 

дучори такрор ва якнавохтї мегардад, то ин ки нависандаи халлоќи 

дигаре аз дили ин сабки фарсуда мутаваллид шавад ва сабки тозаеро 

биофаринад» [152, 33]. 

Сайфљоми Њиравї дар натиљаи мутолиаи кутуби шуарои 

мутаќаддиму мутааххир тарзу шеваи шоирони мазкурро ба таври даќиќ 

ва хеле хуб дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ташхис додааст. Њамчунин, 

илова бар зикри сабки фардї, метавон дар лобалои назариёти ў ба 

истилоњоте бархўрд, ки марбут ба сабки шахси хосе нестанд, балки 

гурўње аз шоирон ба он тариќ шеър сурудаанд ва чунин тарзњоро 

муњаќќиќон сабкњои гурўњї меноманд. Албатта, њар сабки наве ба сабки 

гурўњї табдил намешавад, чунки як сабки нав бояд ба марњалае аз камол 

расида бошад, то нависандагони дигар онро интихоб намоянд ва 

бикўшанд, шеваи сухани худро ба он наздик кунанд.  

Њамин тавр, бо вуљуди он ки дар гузаштаи илму адаби порсї 

сабкшиносї аз љумлаи улуми адабї дониста намешуд ва асари алоњидае 

вобаста ба он таълиф нагардидааст, дар осори адабиётшиносони 
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асримиёнагии форсу тољик ва њам дар баъзе аз абёти шоирони ин давра 

ишора ва андешањое марбут ба мавзўи ин илм мушоњида мешаванд. 

Њарчанд истилоњи «сабк» дар ин давра мавриди корбурд ќарор надошт, 

ба љойи он аз вожаву истилоњоти «тарз», «тариќ», «шева», «намат», 

«роњ», «услуб» ва ѓайрањо истифода мешуд. Аз љумла, яке аз 

донишмандоне, ки оид ба сабки шоирони форсигў афкори назарии худро 

баён карда, далоили зиёде барои исботи иддаои худ овардаанд, 

Сайфљоми Њиравист. Ў дар асари худ – «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз 

тарзњои нуњгонаи шоирї сухан гуфта, дањ шоири тавонои форсигўро аз 

мубтакирон ва пешгомонии ин тарзњо донистааст. Бо вуљуди он ки ў аз 

андешањои назарии Амир Хусрав пайравї кардааст, вале дар мукаммал 

ва мудаллал намудани ин андешањо кўшишњои ќобили тањсин анљом 

додааст. Ба њамин хотир, «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми 

Њиравиро метавон аз сарчашмањои улуми адабии форсу тољик, аз љумла 

илми сабкшиносї, њисобид.  

 

I. 4. Маќоми каломи манзуму мансур аз дидгоњи Сайфљом 

Бањси бартарии шеъру наср аз якдигар масъалаи наве нест, балки 

он аз замони пайдоиши улуми адабї маншаъ гирифта, ба унвони 

мушкилоти њалнашуданї то кунун боќї мондааст. Назарияпардозони 

мавзўи мазкур ба ду дастаи мухолиф људо мешаванд: гурўње ба назм ё 

шеър бартарї дода, зумраи дигар љонибдори наср мебошанд. Дар ин 

миён гурўњи севумин низ вуљуд дорад, ки дидгоњи мунсифона дошта, ин 

бартарињои якљонибаро бепоя ва асос медонанд. Ба андешаи онњо, 

њаргиз наметавон њукм ба бартарии ќатъии яке бар дигаре дод.  

Сайфљоми Њиравї чун дигар назарияшиносони пешин асари 

бадеиро ба назму наср тасниф намуда, менигорад: «Чун латоифи сухан 

дар ѓояти зуњур ва назофати он ба нињояти вуфур аст, ки њама фусули 

ањвол бад-он хонанд ва вусул ба омол аз он донанд, аз рўйи таъзиму 

табљил, ташбењу тамсили он билоли муталолї мувофиќу мутобиќ 

диданд. Ва чун лол њам мансуру њам манзум мебошад, суханро низ њам 
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бад-он ду сифат мавсуф кардаанд, њам бад-он ду намат маъруф 

гардониданд ва чунончи дурри манзум аз дурри мансур дар дидан бењтар 

намояд, сухани манзум аз сухани мансур дар шунидан хубтар ояд» [61, 

12б]. Муњаќќиќ ба љанбаи зиёди маърифатї доштани наср ишора намояд 

њам, ба сабаби он ки забони наср асосан, аз як сў рўзмарраву муњовара 

аст ва аз сўйи дигар, фањму шинохт ва њатто эљод карданаш ба њама 

дастрас аст, мартабаи онро дар муќоиса бо назм пойинтар ќаламдод 

мекунад. Љойгоњу маќоми каломи манзумро ба хотири он ки забони 

ифодааш ѓайримаъмулї, аксаран маљозиву истиоравї ва нуфузи 

таъсираш ба рўњияи шунавандаву хонанда, бо назардошти дорои вазну 

оњанг будан, аз наср бештар аст, баландтар мегузорад. Илова бар ин, на 

танњо эљод кардани онро, ки ба њама дастрас нест, мушкил мењисобад, 

балки фањму шинохти моњияти назмро, ки аз хонанда донишу 

маърифати зиёдро таќозо дорад, дастнорас ба ќалам медињад. Албатта, 

решаи ин мабњасро метавон дар шеъри шуарои ќабл аз Сайфљоми 

Њиравї, ки каломи манзумро аз каломи мансур волотару афзалтар 

шумурдаанд, љустуљў кард. Низомии Ганљавї дар «Махзан-ул-асрор» 

боберо ба унвони «Бартарии сухани манзум аз мансур» ихтисос додааст 

ва дар он сухани санљидаву мавзунро (шеър) аз сухани насохтаи сарсарї, 

яъне наср бартар медонад. Масалан:  

Чунки насохта сухани сарсарї, 

Њаст бари гавњариён гавњарї. 

Нукта нигањ дор, бибин, чун бувад 

Нукта, ки санљидаву мавзун бувад [7, 40]. 

Њамчунин, Рашиди Ватвот мегўяд, ки њарчанд сухани мансур 

зебост, вале агар он дар ќолаби назм тарњрезї гардад, зеботару накўтар 

љилва хоњад дод: 

Сухан гарчи мансур некў бувад, 

  Чу манзум гардад, накўтар шавад. 

  Ба гавњар њаме нангарї з-озмун, 

Ки бе ришта чун асту бо ришта чун? [56, 14].  
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Мусалламан, шеър донише аст, ки дорои усул, ќавоид ва 

вижагињои хосе мебошад, ки онро ба унвони як њунари мустаќил ба худ 

вобаста ва аз дигар анвои адабї људо месозад. Шеър, илова бар вижагии 

илмї ва фарњангї, санади муътабари зиндагонии инсонњо низ ба шумор 

меравад, зеро он шиносномаи шоир аст. Шеър дар асри пеш аз ислом дар 

љањони араб бо унвони девони араб шинохта мешуд, ки тамоми донишу 

ањком дар он љой гирифта, ба он истинод мешудааст.  

Албатта, бањси бартарии назму наср на танњо дар њавзањои илмии 

Самарќанду Бухор ва Исфањону Њирот ба назар мерасиданд, балки дар 

њавзаи илмии Њинд њам дида мешуд. Яке аз шоирони њавзаи мазкур, ки 

мавриди ихлосу алоќаи Сайфљом буд, ин тўтии Њинд Хусрави шоирон 

мебошад. Муњаќќиќи осори Амир Хусрав Р. Таѓоймуродов дар китоби 

«Назари Амир Хусрав ба шеъру шоирї» чунин ќайд мекунад, ки шоир 

барои асоснок намудани афкори назарї-адабии худ андешањои 

муњаќќиќони мутаќаддимро мењвари аслии бањси хеш ќарор дода, оид ба 

мавзуниву номавзунии сухан, сањењу ракик ќаламдод шудани анвои 

калом таваќќуф карда, бањри бартар нишон додани љойгоњи назм аз наср 

иброз медорад: «Аз ин бармеояд, ки агар низоми назм шикаста шавад 

њам, аз он насри дуруст њосил мешавад, вале агар насрро то росту 

муназзам накунанд, назм падид нахоњад омад. Зиёда аз ин, ў назмро 

зарри холисе ба шумор меоварад, ки њаќиќаташ бо мизони њикмат 

санљида шудааст» [142, 65].  

Пайравон ва тарафдорони наср бар ин боваранд, ки наср асл ва 

пояи сухан аст ва шеър фаръи он мебошад. Ба њамин далел асл аз фаръ 

бењтар ва фаръ аз асл ноќистар аст, вале њар якро хубињо ва бадињоест. 

Тавњидї, муњаќќиќи араб чунин ибрози аќида менамояд, ки хубињои 

наср бар касе пўшида нест, яъне тамоми китобњои осмонї ба наср 

таълиф шудаанд ва њамаи мардум дар оѓози суханонашон аз наср 

истифода мекунанд, дар мартабаи дуюм ба шеър мепардозанд. Чунончи: 

«Аз хубињои наср ин аст, ки китобњои осмонї бо таваљљуњ ба тафовути 

забонњояшон, ки ба таъйиди Парвардигор бар паёмбарон нозил 
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шудааст, њамагї ба насри сода навишта шудаанд ва вазнњои мутафовит 

ва сохтори гуногун аз якдигар, бидуни пайравї аз вазни арўзї доранд» 

[41,132]. Аз дигар хубињои наср метавон ба якпорчагии он ишора кард, 

ки дур аз такаллуф аст. Бисёре аз пажўњишгарон, аз љумла Мансур 

Растагори Фасої дар китоби «Анвои насри форсї» чунин таълиф 

намудааст: «Шеърро муфассири эњсосоти одамї ва насрро мабнии 

(биноёфта) рўйдодњо медонанд ва бо њамин нигориш миёни ин ду 

тафовут ќоил мешаванд» [96, 19]. Ќалќашандї, нависандаи араб дар 

мабњаси бартарии наср ба назм мегўяд: «Гарчи шеърро фазилати хоси 

худ, монанди яксонї, вазн, баробарии ќофия, мондагории шеър дар 

гузари замон, зуд њифз кардани он, боло бурдани арзиш ва љойгоњи як 

нафар бо мадњ ва костани арзиш ва беэътибор кардани фарде бо њаљв, 

таъсир бар љону равони мухотаб, доро будани шоњидњои забониву нањвї 

ва дигар улуми адабї, бозгўкунандаи зиндагиву таърихи мардумон ва 

бартарињои бисёри бешумори дигар мебошад, бо вуљуди ин, наср аз 

шеър дар љойгоњи волотаре ќарор дорад ва аз низоми хубе бањраманд 

аст» [1, 58]. Албатта, шеърро метавон њунари интиќоли эњсос аз роњи 

каломи мавзун донист, њамон гунае, ки насрро њунари интиќоли андеша 

аз роњи каломи мансур. Дуруст аст, ки дар њар ду њунар аз андеша ва 

эњсос кор боло гирифта, аммо дар шеър эњсос муќаддам аст ва дар наср 

андеша. Бад-ин тартиб, шеваи кор дар шеър аз шеваи кор дар наср 

тафовут дорад. Аввалан, шеър дар ќолаби вазну ќофия эљод мешавад ва 

шоирро водор ба кор бурдани вожањои мардуд, љойгузин кардани 

вожањои фасењ ба ѓайрифасењ, паноњ бурдан ба заруроти шеърї мекунад, 

аммо сухани насрї дар доми чунин душворињо намеафтад. Дар натиља, 

вожагон дар наср њамеша тобеи мантиќ ва маъно мебошанд. Маќсад дар 

наср расондани амри зењнї ба хонанда аст, ки нависанда бояд барои 

дарёфти таваљљуњи хонанда ба тавсифи љузъї бипардозад. Аммо њадаф 

дар шеър расондани њолати дарунї мебошад ва аз ин рў ниёз нест, ки 

њамаи манзарањои берунї дар зењни шунаванда мунъакис гардад. Аз 
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хилоли гуфтањои боло чунин натиља гирифта мешавад, ки Сайфљом 

назари Тавњидиро рад намекунад ва ќабул њам надорад.  

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мегўяд, ки њарчанд 

фуќањову уламо порсо ва ањли таќво бошанд њам, маќому мартабаашон 

назди омма муаззаму мукарраманд, вале мухотабон майлу раѓбате барои 

шунидани каломи онњо надоранд, иллат дар он аст, ки суханњои онњо бо 

наср иншо шуда, монанди шеър таъсир ба рўњу равони шунаванда 

надорад, ба њамин хотир, дар асар каломи манзумро аз мансур тарљењ 

медињад. Гуфтањои зерини муаллифи асар иддаои моро таъйид 

менамояд: «Агарчи ањли илм фатво ва зумраи ањли зуњду таќвои 

муаззаму мукарраманд, дил дар суњбати эшон, љуз замоне майл надорад 

ва суњбати ин тоифа хоњад замоне нагузорад. Бинобар ин, муќаддимоти 

садид ва муњризоти рашид, бар матолиби ин мартабаи гиромї ва роѓиби 

ин дабдабаи сомї, донистани кайфияту каммияти назм ва ќавоиди 

асосие, ки ба самоу ќиёс мамњуд аст, аз лавозиму љавозим бошад, то чун 

бар ѓавомизу даќоиќ ва латоифу њаќоиќи мутлеъ шавад» [61, 11б]. 

Мусалламан, шеър мисли наср пайравони зиёде дорад, ки дар њар 

шароите аз он дифоъ карда ва саранљом онро аз наср бартар медонанд. 

Тавре огоњ шудем, шеър аз батни наср сар бароварда ва пас аз он ќарор 

дорад, аммо ин амр далели пешрафти шеър аст. Бартарии дигари шеър 

бар наср ин аст, ки шеър ба танњої як санъат ба шумор меравад ва дар 

бораи ќофияву арўз ва вазнњо, бисёр сухан гуфтаанд, аммо наср инчунин 

нест ва ба ин маќоми волои шеър намерасад. Ба њамин хотир, њар касе аз 

хосу ом бо он сухан мегўянд. Сайфљоми Њиравї дар љойи дигари асар 

муносибати сухани манзумро бар сухани мансур монанди рўзи рўшан 

бар шаби тор медонад ва маќоми назмро болотар аз маќом наср 

мегузорад. Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» чунин менигорад: «Бар 

ройи њунаророи арбоби фазлу балоѓат ва асњоби њунар ва бароат 

мусаввиру муќаррар аст, ки сухани манзум бар сухани мансур чун рўзи 

рўшан бар шаби дайљўр, фазл дорад» [61, 11а]. Њамчунон Ибни Синони 

Хафвољї, ки љонибдори бартарии наср бар назм мебошад, дар «Сияр-ул-
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фусањо» менависад: «Касоне, ки назмро бар наср руљњон додаанд, 

далелашон ин аст, ки назм ба калом равнаќ мебахшад ва њолати тарабе 

дар хонанда ё шунаванда эљод мекунад, ки мурооти (диќќат) он дар наср 

мумкин нест» [156, 40]. Яъне, њар чї ќадар наср ба унсурњои шеърї 

ороста гардад, ба њамон андоза бењтар ва зеботар љилва менамояд ва њар 

чї ќадар шеър равону сода иншо шавад, ба наср наздиктар гардад, аз 

зебоии бештаре бањраманд шавад. Аз љониби дигар, агар танњо шакл ва 

сохтмони суханро дар назар бигирем, басо ибороти манзум, ки хаёлангез 

нест, яъне таъсире дар нафс надорад ва басо осори ѓайриманзум, ки 

дорои чунин асаре њаст ва монанди латифтарин шеър дар зењни хонанда 

ва шунаванда асар мегузорад ва мояи эљоди њолати нафсонї мешавад. Аз 

ин гузашта, туфайли ривољи шеъри озод ва шеъри мансур, ки дар 

адабиёти бисёре аз кишварњои љањон, аз љумла адабиёти муосири тољик 

намунањои барљаста ва олї дорад, аз љињати сохтмони калом њам миёни 

шеър ва наср то љое фосилаи зиёде нест. Бинобар ин, таќсими осори 

адабї ба ду навъи мушаххас шеър ва наср эътибори худро аз даст 

додааст. 

Дар ин миён Шамси Ќайси Розї, ки аз назарияпардозони адаби 

форсу тољик аст, ба назари мусовии ин ду (назму наср) муътаќид 

мебошад: «Аммо агар касе хоњад, ки дар фанни шеър ба дараљаи камол 

расад ва сухан чунон орад, ки писанди арбоби табъ бошад, бояд љањд 

кунад, то насру назми ў ба алфози покиза ва маонии латиф ороста ояд» 

[30, 365]. Аз ин бармеояд, ки њар касе, ки хоњад дар фанни шеър табањњур 

дошта бошад, бояд насру назмро дар саноати хаёл коркард кунонад ва 

иборотро дар ќолаби мушаххасу муайян, ки аз табъи салим сарчашма 

мегирад, резад. Дар ѓайри ин сурат, сухани шоир мавриди ќабули арбоби 

табъ ва хоссу ом намегардад ва ба дил нанишинад.  

Шафеии Кадканї, пажўњишгари эронї бо такя бар назари Арасту 

дар «Фанни шеър» ба нуктаи бисёр муњим ва боарзише дар мусовї 

будани назму наср ишора мекунад: «Диди махсуси шоир дар лањзаи 

бедорї дар баробари навъи иртибот миёни табиату инсон (ё табиат бо 
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табиат) моро ба љањони дигар мекашонад. Љањоне, ки тозагї дорад ва бо 

ин ки љузъњои он сода ва одї дар дастраси њама аст, навъи таркиби он, 

яъне тарзи пайванд барќарор кардани шоир миёни инсон ва табиат чизе 

аст, тоза ва пардохтаи тахайюли ў» [92, 26]. Мавсуф шеър ё сухани 

мавзунро бартар аз наср намедонад ва бо ишора ба ин ки хаёли шоирона 

дар вазн ва мафњуми шеър мањсур нест, таъкид дорад, ки бисёре аз 

тасарруфоти зењни омма ё нависандагон дар мењвари њамин хаёлњои 

шоирона љараён дорад ва метавон онро шеъре донист, ки дар ќолаби 

наср баён шудааст.  

Сайфљоми Њиравї аз маќому мартабаи волои шоироне, ки суханро 

њунармандона дар ќолаби назм рехтаанд ва холиќи сухани мавзун 

шудаанд, ситоиш мекунад. Ў бар хилофи назари Шамси Ќайси Розї ва 

Кадканї, ки ба мусовї будани назму наср муътаќиданд, чунин мегўяд: 

«Ва яќин аст, њар ѓаразеву њикоятеву шукреву шикояте, ки ба наср гуфта 

шавад, агар онро назм кунанд, майли тибоъ дар истимои он ба 

аќсоулѓоят ва абъадулнињоят бошад ва раѓбати тамоми хосу ом ба 

хондани «Шоњнома»-ю «Хамса» ва давовини ашъору ѓазал шоњид аст» 

[61, 11б].  

Бо вуљуди ин, дар наср сояе аз назм дида мешавад ва агар ин гуна 

набошад, сабк ширин намегардад. Дар назм низ сояе аз наср ба чашм 

мехўрад, ки агар чунин набошад, ашколи он аз якдигар боз шинохта 

намешавад, авзону шевањои он дилнишин ва равобиту пайвандњои он бо 

якдигар яксон намегардад. Возењ аст, ки асли сухан ба сурати сода ва аз 

њамин сухани сода сухани мураккаб шомили шеър мешавад. Пас, њам 

назм ва њам наср аз як реша буда, такя ба сухани сода доранд.  

Агар ба суханони њар як аз ин бузургон, ки дар ин љустор омад, 

диќќат дињем, хоњем дарёфт, ки онњо њаргиз њукм ба тарљењи ќатъии яке 

бар дигаре ё нотавонии яке аз он ду дар муќоиса бо дигаре надодаанд. 

Тавре зикр рафт, асли назму наср яке аст ва сохти сухан ба ду шеваи 

мустаќил ва људонопазир дар амал анљом мепазирад, ки њар шева хубињо 

ва бартарињо дорад. Њар ќадар соњиби сухан битавонад њангоми 
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офариниш костињоро бартараф кунад ва хубињоро бештар ба кор барад, 

ба њамон андоза зебої ва оростагї дар њар ду афзоиш ёбад. Ба њамин 

далел, гоње дар наср манзарањое дида мешавад, ки метавон онро бар 

шеър бартарї дод. Шеъру наср дар замони Сайфљоми Њиравї дар ављи 

рушду ривољ буда, њар як хусусиятњои хосе дорад, ки аз дигаре онро 

мутамойиз мегардонад. Бо таваљљуњ ба ин нукта њар ду њамзамон бар 

пояњои яксоне устуворанд, ки бар асоси он наметавон бартарї миёни 

назму наср барќарор кард. Бар ин мабно раво нест, ки якеро бар дигаре 

бартарї дод, зеро ин ду дар мавориди муайян ба якдигар иттифоќ ва дар 

баъзе љой бо њам ихтилоф доранд. 

Њамин тариќ, аз гуфтањои фавќ чунин натиља гирифтан мумкин аст, 

ки бартарии сухани мавзун аз мансур бо далоили мантиќї пайванди 

шоистае ёфта, бартарият миёни назму наср дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон»-и Сайфљоми Њиравї барќарор шудааст. Ба аќидаи мавсуф, њар 

ќадар наср ба унсурњои шеърї ороста шавад, бењтару зеботар мегардад 

ва њар ќадар шеър аз љињати равониву содагї ба наср наздиктар ва аз 

зебоии бештаре бархўрдор мешавад.  
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БОБИ II. МАСОИЛИ ИСТИЛОЊОТ ВА ТАЪРИФУ ТАВЗЕЊИ 

УЛУМИ БАЛОЃЇ ВА БАДЕЇ ДАР «ЉОМЕЪ-УС-САНОЕЪ ВА Л-

АВЗОН» 

II.1. Вазъи улуми балоѓї то замони Сайфљоми Њиравї 

Њарчанд маншаи фанњои поэтика ва риторика юнонї бошад њам, 

Машриќзамин дар пешрафт ва густариши ин илмњо сањми арзандае 

дорад. Донишмандони форсу тољик дар улуми мазкур кутуби 

пурмуњтавое таълиф намудаанд, ки солиёни зиёд онњо сарчашмаи 

муътамади илмї ба њисоб мерафтанд. Аксари муњаќќиќони баъдии ин 

соња, ки худро идомадињандаи ин фарњанги азим медонанд, таърихи 

пайдоиши улуми балоѓиро ба солњои пеш аз ислом рабт дода, вале 

марњалањои пешрафти онро дар давраи исломї марбут мењисобанд.  

Дар ин бахши кор зарур медонем, ки рољеъ ба таърихи пайдоиш ва 

тањаввулу пешрафти улуми балоѓї аз даврони бостон то замони 

зиндагии Сайфљоми Њиравї иљмолан таваќќуф намоем. 

Сарзаминњои форсу тољик пеш аз ислом дорои фарњангу тамаддуни 

дурахшон ва соњиби китобат ба назму наср будаанд. Асарњои 

баљоймонда аз он рўзгор чандон зиёд нест, аммо дар њамин осори андак 

њам вижагињои фунуни балоѓї ва каломи бадеъ ба назар мерасанд. 

Таѓйиру тањаввули дар тўли ќарнњо рухдода исботи мављудияти 

санъатњои балоѓиро дар ин осор бисёр мушкил гардидонидааст ва бо 

таваљљуњ ба осори давраи Њахоманишиён, Ашкониён ва њатто Сосониён 

ба ин њаќиќат метавон пай бурд. Маълумоти то кунун дастрасшуда дар 

ин масъала кофї нест, то ба хусусиёти балоѓии мутуни авестої, форсии 

бостон ба шевае, ки дар араб маъмул аст, пардозем, аммо то љое 

вижагињои умумии ин осорро метавон мушаххас кард. Ба унвони мисол, 

нахустин сангнавиштањо ва катибањои даврони бостон сода ва дур аз 

такаллуф будаанд. Такрор ва овардани љумалоти кўтоњ, риояти мусовот 

дар баёни матолиб аз хусусиёти умумии осори хаттии ин давра ба њисоб 

мераванд.  
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Дар «Гоњон», ки яке аз бахшњои китоби муќаддаси «Авесто» 

мебошад, бо вуљуди тањрифоти зиёд метавон санъатњои балоѓиро, 

монанди: маљоз, ташбењ, ташхис ва тазод мушоњида кард. Гуфтањои 

муњаќќиќи эронї Пурдовуд иддаои моро ба яќин табдил медињад: 

«Гоњон» ба унвони куњантарин сурудањои Зардушти паёмбар бо њама 

ќидмате, ки дорад ва бо вуљуди дахл ва тасарруфи бисёр, ки дар онњо роњ 

ёфта, боз њам нишонањое аз фунуни маънавии сухан, аз ќабили маљоз, 

тазод, ташхис, ташбењ ва ѓайрањо дар онњо мушоњида мешаванд. Агарчи 

ин намунањо кам ва дар нињояти содагї ба сурати табиї баён мешаванд, 

вале вуљуди њамин намунањои андак дар асаре ба ќидмати «Авесто» 

далели рўшане бар вуљуди балоѓат, бахусус дар њавзаи маъно, назди 

форсњо аст» [118, 68].  

Дар давраи Ашкониён бошад, ба далели сиёсї ва душмании амиќи 

Сосониён бо ин хонадон, бар хилофи њокимияти тўлонии онњо, осори 

чандоне боќї намондааст. Аз љумлаи осори баљоймонда аз ин даврон 

манзумаи «Дарахти асурик» ба забони пањлавї ва ќитъањое аз осори 

монавиён аст, ки намунањои комилан рўшане аз фунуни балоѓї дар он ба 

назар мерасанд. Њатто донишмандони араб мављудияти санъатњои 

балоѓиро дар мутуни ќадимии форсу тољик инкор накардаанд. Бар асоси 

манобеи ѓайрифорсї ва њатто зиддиэронї, эрониён ба сухани волову 

каломи зебо эњтиром мегузоштаанд. Онњо мекўшидаанд, шевањои 

дурусту хуби сухан гуфтанро тадвин ва ќонунманд кунанд. Ба унвони 

намуна, Љоњизи Басрї пас аз наќли аќволи шуубия дар таљлилу таъзими 

балоѓати забони пањлавї, чунин натиља мегирад: «Њар кас хоњони 

дастёбї ба шигирдњои зебои сухан аст ва мехоњад тозагўй бошад ва дар 

шинохти вожањо устод гардад, боистї китоби «Корванд»-ро бихонад, чї 

медонем, ки шево ва гўётарин мардумон эрониёнанд» [88, 14]. Албатта, 

далели эњтиром гузоштани Љоњизи Басрї ба китоби «Корванд»-ро 

адабиётшиноси тољик Р. Таѓоймуродов дар китоби «Назари Амир 

Хусарав ба шеър ва њунари суханварї» дар набудани асарњое, ки 

фарогири мавзўи улуми балоѓї ва суханшиносї дар адабиёти араб 
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бошад, медонад: «Сабаби арљгузории Љоњиз ба китоби номбурда 

(«Корванд» – С.Ч.), пеш аз њама, дар он аст, ки эњтимолан то он замон 

китобе дар илми балоѓат чун «Корванд», ки фарогири њама пањлуњои 

илми сухансанљї бошад, дар забони тозї мављуд набудааст, вагарна дар 

давроне, ки араб бо андактарин дастоварди маънавии хеш ифтихор 

мекард, Љоњиз барин намояндаи он наметавонист ќавми худро дар 

муќоиса бо аљамиён фурўмоя нишон дињад» [143, 20]. Њарчанд метавон 

вуљуди сухани зебо ва тарафандњои зебосозии каломро дар Эрони пеш аз 

ислом сода пазируфт, аммо ба иллати њодисањои тавассути Искандар ва 

аъроб рухдода, ки бештар мутуни мактубро нобуд карданд ва аз тарафи 

дигар, фарњанги эрониён, ки усулан шифоњї будааст, наметавон ин 

зебоињо ва орояњоро даќиќан таъйин кард. 

Хулоса, эрониён пеш аз ислом бо фунуни балоѓат ва суханварї 

ошної доштаанд. Завќи наќќодї ва ќарињаи шинохти неку бади осори 

адабї дар онњо мављуд буд. Њатто онњо ќабл аз ислом, њадди аксар дар 

асри Ашкониёну Сосониён, аз фарњангу маориф, њикмату адаби юнонї, 

аз љумла, фанни шеъру хитобаи Арасту ва ё шарњу тафсири ашъори 

арабии даврони љоњилї низ бехабар набудаанд. Нахустин шарорањои 

балоѓии аъроб ба давраи љоњилї бармегардад, ки ашъор ва хитобањои 

зебою дилнишин гувоњи ин матлаб мебошанд. Дар ин давра шоирони 

тавоно ќасоиди пурмазмуну устувор суруда, дар лобалои ашъорашон аз 

саноеи балоѓї, монанди: ташбењу истиора, љинос, мурооти назир, тазод 

ва монанди инњоро корбаст намуда, вале мутаассифона, номе барои онњо 

нагузоштаанд. Аз шоирони давраи љоњилї метавон аз Зуњайр ибни Аби 

Салмо ва Њутайъа ном бурд. Дар канори онњо хатибони забоноваре низ 

буданд, ки хутбањои дилнишину љаззоб баён менамуданд.  

Яке аз бањсњои бисёр муњим дар илми балоѓат, ки њатто дар замони 

Сайфљоми Њиравї ба ављи худ расида буд, ин аст, ки оё маншаи илми 

мазкур асолати арабї дорад ё мутаассир аз фарњангњои пањлавї, юнонї 

ва њиндї аст? Дар бањси мазбур орову аќвол зиёданд ва мо барои асоснок 

шудани сухан ба назарияњои муњаќќиќони маъруф руљўъ намудем, то 
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масъаларо ба таври даќиќ ва илмї мавриди тањлилу баррасї ќарор 

дињем. Салоњиддини Мунљид– адиби муосири араб таъсири забони 

форсї дар дониши балоѓати арабро таъйид менамояд, вале намунае, ки 

нишондињандаи ин таъсир бошад ва  ё матни форсии тарљумашудаи 

марбут ба пеш аз ислом, ки то нањваи тарљумаи ин мутун ва татбиќи он 

байни забони пањлавї ва арабиро мушаххас созад, мутаассифона, 

дастрас намебошад. Он чї метавон гуфт, ин аст, ки таъсири забони 

юнонї дар забони арабї аз таъсири форсї дар ин забон ба маротиб 

камтар мебошад. Нависандагон ва мутарљимони форсї зимни ошної бо 

забони арабї ва мањорат дар њар ду забон (форсї ва арабї) ба рамзњои 

балоѓии онњо комилан воќиф гаштанд. Муњаќќиќи юнонизабонеро 

намешиносем, ки ба забони арабї таълифоте анљом дода бошад, вале 

баъзе аз расоиле, ки аз юнонї ба арабї тарљума шуда, монанди китоби 

«Хитоба»-и Арасту, ки аз масоили балоѓии юнонї бањс мекунад ва яке аз 

китобњои муассир дар ин замина мебошад. Дар даврањои баъд ин асар 

сарчашмаи тамоми кутуби балоѓии форсу араб, аз љумла «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л- авзон», гардид.  

Дар асрњои 1х-х ду андешаи хос дар улуми балоѓї ба вуљуд 

омадааст: дастае њамчун Љоњиз, Ибни Ќутайба, Мубаррид ва Ибни 

Муътаз улуми балоѓиро бо муќоисањои забони арабї месанљиданд ва 

намехостанд, ки аз афкори миллатњои дигар дар улуми балоѓї огоњ 

шаванд ва њадафашон таълифи кутуб бо забони арабї буд. Дар баробари 

онњо гурўње чун Исњоќ ибни Њунайн ва Ќудома ибни Љаъфар мехостанд, 

аз роњи тарљума ба назарияи мардуми ѓайриараб дар илми балоѓат даст 

ёбанд ва дар ин замина мухтареоте аз худ ба љой гузоранд. Ин 

донишмандон бар ин бовар буданд, ки ќоидањои улуми мазкурро бояд аз 

Арасту ва дигар олимони Юнон фаро гирифт ва онњо шурўъ ба тарљумаи 

кутуби балоѓии Юнону сурёнї карданд, ва сараввал «Фанни шеър» ва 

«Хитоба»-и Арастуро ба арабї тарљума намуданд. Ба ѓайр аз гурўњњои 

номбурда мутакаллимон буданд, ки афкору андешањои каломиро 

густариш дода ва мабоњиси балоѓиро матрањ мекарданд. Тоњо Њусайн – 
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адиб ва нависандаи мисрї, ки бар хилофи баъзе муњаќќиќон ба таъсири 

фарњанги юнонї дар улуми балоѓии араб муътаќид аст, ба наќду 

баррасии назарияи Љоњизи Басрї дар масоили балоѓї пардохтааст. 

Чунончи: «Эроде, ки бар Љоњиз ворид аст, ин аст, ки вай мункири 

балоѓати юнонї шуда, таъкид кардааст, ки чизе аз «Хитоба»-и Арасту 

надонистааст ва шигифтовар мебошад. Таноќузгўйии ў (Љоњиз – С.Ч.) 

дар љойе балоѓатро ба таври куллї ба арабњо нисбат медињад ва дар 

љойи дигар порсиёну њиндиёну румиёнро дар он шарик медонад» [40, 65-

66]. Аз иќтибоси фавќуззикр маълум мешавад, ки Љоњиз ва тарафдорони 

ў ба илми балоѓат мунсифона ва мунаќќидона назар надода, балки бо 

диди муѓризона кўшиш мекардаанд, ки ќавми арабро аз дигар аќвом 

бартар нишон дињанд. Ба њамин хотир афкори ѓайриарабиро дар улуми 

мазкур инкор менамуданд.  

 Шавќї Зайф – аз дигар адибони мисрї, ки таърих ва даврањои 

тањаввули балоѓати арабиро дар чањор марњала: пайдоиш, рушд, 

дурахшиш ва инњитот мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор додааст, чунин 

мегўяд: «Аъроби давраи љоњилї ба мартабаи волое аз балоѓат даст ёфта 

буданд ва булаѓои араб иборат аз хатибњо ва шуаро бар он чї ба 

хотирашон мерасид, иктифо накарда, пайваста дар маќоми тањсину 

танќењи он буданд ва чї басо муддатеро то њадди такаллуф сарфи инкор 

мекарданду ќасоидеро ба ин тартиб омода намуда, «њалавиёт, 

муќаллидот, мунќањот ва муњокимот» меномиданд» [85, 9-10]. Ба аќидаи 

ин донишманд, бозори Укоз дар њамсоягии шањри Макка ќарор дошта, 

дар рушду густариши балоѓат муассир буда ва ба сурати майдони 

муборизаи адабї байни хатибону шуаро наќш ифо мекард. Мањз ин 

мусобиќањо боиси интихоби алфозу маонии ракик ва истеъмоли саноеи 

балоѓї дар шеъри шуаро гардид. Бо таваљљуњ ба матолибе, ки дар боло 

зикр кардем, ин нуктаро бояд дар назар дошт, ки тамоми кўшишњое, ки 

аз сўйи хатибону шуарои давраи љоњилї оид наќду баррасии ашъор ва 

таъсири сухан дар дилу рўњи шунаванда сурат мегирифт, бетаваљљуњї 

нисбат ба усулу ќавоиди адабї ва љанбањои фаннии калом буд. Шеваи 
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пешгирифтаи онњо дар дигар масоили адабї, аз љумла сарфу нањв, 

иштиќоќ ва ѓайра њам, маъмул будааст. Донишмандон даврони 

шукуфоии улуми балоѓиро ба сурати тадвини илмї ба давраи исломї ва 

њамзамон бо густариши марзњои он ва омезиши араб бо дигар миллатњо 

марбут медонанд. Сабаби асосии пешрафти ин илм монанди бисёре аз 

илмњои исломї мабнї бар мењвари Ќуръони карим буд, ки мусулмонон 

ба хотири фањми даќиќи рамзу рози лафзиву маънавї ва дарки он 

маљбур буданд, бо саноеи балоѓї даст ёбанд. Дар китоби «Эъљози 

Ќуръон ва балоѓати Муњаммад» чунин омадааст: «Тиловати Ќуръон 

тавассути паёмбари ислом (с) чунон дар дили шунавандагони Ансор љой 

мегирифт, ки онњоро тањти таъсири балоѓати Ќуръон ќарор медод» [127, 

119]. Яъне, ин китоби осмонї аз фасоњату балоѓати волое бархурдор буд, 

ки аъроби фасењу балеѓро ба мубориза талабид. Муаллифи мазкур дар 

љойи дигари асар иброз медорад, ки паёмбари акрам (с) аз 

мухолифонаш, ки ба осмонї будани Ќуръон шакку тардид доштанд, хост 

дањ сура монанди сурањои Ќуръон биоваранд, вале онњо ољиз шуданд, 

њатто як сура њам натавонистанд, баён кунанд. Эъљози Ќуръон барояшон 

собит шуд ва даст аз озурдани паёмбар кашиданд.  

Дар садри ислом нахуст хулафои рошидин тањти таъсири Ќуръон 

ва суханони набии акрам (с) ба мароњили олї дар балоѓати калом даст 

ёфта буданд. Тибќи гуфтаи муаррихон ва адабиётшиносон, дар давраи 

хилофати Уммавиён хитоба аз ањамияти волое бархурдор шуда, рушди 

аќлї, зиндагии шањрнишинї ва љидолњои мазњабиву сиёсї дар хитоба 

намудор мешуд. Бозори Марбад дар Басра ва Куноса дар Кўфа 

љойгузини бозори Укоз дар давраи љоњилї шуда, бањсњои шоироне чун 

Љариру Фарзадаќ дар бозори Марбад, Зурруммаву Ахтал дар Каноса ва 

байни шуарои Мадина аз омилњои муаассир дар пешрафти улуми мазкур 

дар ин замон гардид. 

 Дар даврони њукмронии Аббосиён тањаввули шеъру наср муљиби 

густариши улуми балоѓї шуд. Дастае аз дабирони форсу тољик зимни 

ошної бо забони арабї ва таваљљуњ ба услубњои ќуръонї нањзати 
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шигарфе дар шеъру наср падид оварданд ва бо таъсиси «Байтулњикам»-и 

Баѓдод бисёре аз осори пањлавї ва юнониву њиндиро ба забони арабї 

тарљума карданд. Ин нависандагон ва мутарљимон, ки аксаран 

форснажод буданд, муњассаноти бадеиро дар татбиќ бо забони арабї ва 

сабки пањлавї-форсї дар таълифоташон ба кор бурдаанд. Рољеъ ба 

мавзўи мавриди назари мо аз ќавли Ибни Надим, Н. Кисої муњаќќиќи 

эронї чунин менигорад: «Абдулњамид роњи балоѓатро дар боби 

нависандагї њамвор сохта, нависандагон онро ба кор бастанд ва равиши 

ўро роњбари хеш сохтанд» [114, 139]. Њамчунин, соњиби китоби «ал-

Фењрист» менависад: «Ибни Муќаффаъ – нависанда ва мутарљими форсу 

тољик, муосири Абдулњамид дар воќеъ возеъ (вазъкунанда, поягузор)- и 

аслии илми балоѓат будааст» [15, 187]. Аз гуфтањои донишмандон чунин 

бардошт мешавад, ки пас аз Абдулњамид ва Ибни Муќаффаъ балоѓати 

арабї дар масири пешрафту тањаввул ќарор гирифт. Шеваеро, ки ин ду 

нависанда ва бахусус Ибни Муќаффаъ дар фанни тарассул ба кор бурд, 

роњнамои нависандагону адибони баъдї шуд.  

Тавре ки зикр рафт, дониши балоѓат дар солњои нахустини зуњури 

ислом дар њоли густариш ва таѓйиру тањаввул буд. Олимону 

донишмандон дар рушди он сањм доштанд. Саранљом, дар ќарни 

панљуми њиљрї (ёздањуми мелодї) шайх Абдулќоњири Љурљонї пой дар 

арсаи адаби форсу тољик гузошт, ки ў кохи баланди дониши балоѓатро 

барафрохта ва пояњои онро дар ду китоби арзишманди худ- «Далоил-ул-

эъљоз» ва «Асрор-ул-балоѓа» ба сурати илмї устувор сохт. Алии 

Муќаддам дар китоби «Балоѓат» чунин менигорад: «Дар ќарни панљуми 

њиљрї (ёздањуми мелодї), ки Абдулќоњири Љурљонї зуњур мекунад, 

даврони шукуфо шудани улуми балоѓї аст, зеро ду китоби «Далоил-ул-

эъљоз» ва «Асрор-ул-балоѓа»-и вай њамчун дарёест, ки нањрњое аз он 

муншаиб шудаву ташнагони ин водиро сероб кардааст [20, 336]. 

Иќтибоси фавќ моро ба чунин натиља мерасонад, ки Абдулќоњири 

Љурљониро метавон поягузори илми маонї ва баён донист ва бисёре аз 

донишмандоне, ки пас аз вай дар боби балоѓат таълифоте анљом 
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додаанд, резахори хони дониши ў мебошанд. Масалан, вай афкори 

назарии худро дар бораи илми маонї дар китоби «Далоил-ул-эъљоз» ва 

мабоњиси баёниро дар китоби «Асрор-ул-балоѓа» матрањ кардааст ва 

Замахшарї бо таъсир аз вай ба рушди улуми мазбур кумак мекунад. 

Шавќї Зайф дар китоби «ал-Балоѓа-ут-татаввур» чунин зикр мекунад, ки 

гуфтањои зер далели муътамаде барои тайиди суханони мо мебошад: 

«Абдулќоњири Љурљонї ва Замахшарї назароти якдигарро комил 

намуда, улуми балоѓиро бо шавоњиди ќуръонї ва шеъру насри арабї 

тањлил карданд. Аз ин рў, ќарни шашумро даврони шукуфо шудани 

улуми балоѓї хонанд» [85, 217]. 

Тибќи гуфтаи муаллифи мазкур, Саккокї бо бањра бурдан аз ду 

китоби Шайх Абдулќоњири Љурљонї «Мифтоњ-ул-улум»-ро нигошт ва 

зимни овардани таърифњои даќиќ аз фасоњат балоѓатро ба бобњо таќсим 

намуда, дар њар боб бањсњои амиќеро ворид сохт. Сипас, Хатибии 

Ќазвинї онро хулоса карда, «Талхис-ул-мифтоњ» ном нињод. Вай китоби 

«Эзоњ»-ро низ дар њамин мавзўъ нигошта буд. Пас аз он шарњњои зиёде 

бар «Талхис-ул-мифтоњ»-и Хатибии Ќазвинї навишта шуд, ки аз 

маъруфтарини онњо метавон аз китоби «ал-Мутул» ва «Мухтасар-ул-

маонї»-и аллома Саъдуддин Масъуд ибни Умари Тафтазонї ном бурд. 

Мутаассифона, касоне, ки баъд аз ин ду донишманд (Абдулќоњири 

Љурљонї ва Замахшарї – Ч.С.) зуњур намуданд, гуфтањои пешиниёнро 

хулоса карда, донишмандоне чун Фахри Розї, Саккокї, Хатибии 

Ќазвинї, Тафтазонї, Сайид Шарифи Љурљонї ва дигарон танњо ба 

шарњу тафсир пардохта ва аз худ ибтикоре надоштанд. Гуфтањои боло 

моро ба чунин натиљагирї водор менамояд, ки улуми балоѓї дар 

марњалаи аввал давоми мантиќии њамон балоѓатест, ки ба таври табиї аз 

Эрони пеш аз ислом ба ёдгор монда буд. Мусаллам аст, ки шуарои форсу 

тољик дар истеъмоли санъатњои балоѓї баъд аз ислом аз балоѓати араб 

таъсир пазируфтаанд.  

Шоирону суханварони форсу тољик барои ороиши каломи хеш ва 

муаассир шудани он бар љону рўњи мустамеъ аз мисдоќњои балоѓї 
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истифода менамуданд. Аввалин гўяндагони шеъри форсу тољик, ки 

поягузорони назми дарї будаанд, дар мавориде низ ба сухансанљї ва 

наќду баррасии ашъори худ мепардохтанд. Масалан, Фаррухии 

Сиситонї дар ќасидае чунин менигорад: 

Бо корвони њулла бирафтам зи Систон, 

Бо њуллаи танида зи дил, бофта зи љон…. 

Аз њар саноие, ки бихоњї бар ў асар, 

В-аз њар бадоие, ки биљўйї, бар ў нишон [51, 331]. 

Шоир ба тавсифи шеър пардохта, зимни баён таъсири корбурди 

фунун ва саноеи бадеиро дар ќасидааш ёдовар мешавад. Њамчунин 

Унсурї дар корбасти саноеъ ва фунуни мухталифи бадеї дар ашъораш аз 

баъзе муњассаноти калом, монади мувашшања ва ташљир низ ном 

мебарад. 

Нигорањои бањорї чу шеърњои бадеъ, 

Якест, пур зи мувашшањ, дигар пур аз ташљир [50, 25].  

Агар мо «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Родуёниро, ки ба зебошиносии 

сурудањои шоирони асри Сомонї ва Ѓазнавї бахшида шудааст, аввалин 

китоб дар илми балоѓат ва санъатњои бадеї бидонем, вале касоне аз 

муосирон ва ё замони ќабл аз ў будаанд, ки ба таври пароканда дар 

заминаи улуми балоѓї ва орояњои адабї мабоњисе матрањ карда, ба 

вижагињои сухани матбуъ аз номатбуъ ва шохисањои каломи бартар 

таваљљуњ зоњир менамудаанд. Аз љумлаи онњо ишорањо Абулфазли 

Байњаќї дар «Таърихи Байњаќї», Унсурулмаолии Кайковус дар 

«Ќобуснома» ва Низомии Арўзии Самарќандї дар «Чањор маќола» 

мебошанд. Абулфазли Байњаќї дар таърихи хеш гоњ-гоњ дар наќли 

ашъори шоирон ба наќд ва арзёбии онњо мепардозад. Масалан, пас аз 

овардани ќасидае аз Абўњанифаи Искофї бо матлаи: 

Чу мард бошад бар кору сахт бошад ёр, 

Зи хоки тира намояд ба халќ зарри иёр. 

Мегўяд: «Ба поён омад ин ќасидаи ѓарро, чун дебо, ки дар ў 

суханони ширин бо маънї даст дар гардани якдигар задаанд» [5, 317]. 
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Сайфљоми Њиравї аз ин санъат бо унвони санъати ибдоъ ёд мекунад. 

Китоби дигар, ки муаллифи он ба орояњои адабї, муњассаноти калом ва 

услуби баён пардохта, «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус 

мебошад. Муаллиф дар лобалои бобњои сию панљум ва сию нуњум, ки 

дар оину расми шоирї ва одоби дабирї бахшида шудаанд, мабњаси 

муњим дар заминаи санъатњои бадеї ва ороишњои лафзиву маънавии 

калом матрањ мекунад. Вай ба шоирон тавсия медињад, ки аз санъати 

сањли мумтанеъ дар ашъорашон истифода намуда, аз овардани сухани 

ѓомизу мутакаллиф, ки ниёзманди шарњу тавзењ бошад, худдорї 

намоянд. Иќтибоси зерин гуфтањои моро таъйид мекунад: «Эй писар, 

агар шоир бошї, љањд кун, то сухани ту сањли мумтанеъ бошад. Бипарњез 

аз сухани ѓомиз ва чизе, ки ту дониву дигаронро ба шарњи он њољат ояд, 

магўй, ки шеър аз бањри мардумон гўянд, на аз бањри хеш. Ва ба вазну 

ќофияи тињї ќаноат макун, бесанооту тартиб шеър магўй, ки шеъри рост 

нохуш бувад…» [49, 155]. Муаллиф ба кор бурдани санооти њамчун: 

«маљонис, мутобиќ, мутазод, муташокил, муташобењ, мустаор, мукаррар, 

мураддаф, муздаваљ, мувозина, мусалал, мусаљљаъ мулавван ва ѓайраро» 

барои шоирон пешнињод мекунад [49, 155]. Њамчунин, ў омўзиш ва 

донистани илми арўзро ба шоир лозим мешуморад ва муболиѓаи 

бемавридро намеписандад. Шоирро аз таќлиду сирќати адабї манъ 

мекунад ва ба кор бурдани санъати эљозро, ки «бисёр ѓараз ва маонї дар 

андак мояи сухан» [49, 169] мебошад, тавсия мекунад.  

Аз дигар касоне, ки ба фунуни сухан пардохта, Низомии Арўзии 

Самарќандї соњиби китоби «Чањор маќола» мебошад. Агарчи таълифи 

ин китоб дар њудуди (550ќ. \\ 1155м.) ва пас аз «Тарљумон-ул-балоѓа» 

сурат гирифта, вале гумон меравад, ки муаллиф аз он беиттилоъ будааст. 

Низомии Арўзї дар маќолати аввалу дувуми ин китоб аз масоил ва 

мавзўоти балоѓї сухан ба миён оварда, бо зикри намунањое дар ин 

замина ба арзёбии каломи бартар мепардозад. Аз љумлаи масоиле, ки 

бар он таъкид дорад, ихтисор ва каломи фасењ мебошад. Пас аз овардани 

абёте аз Фирдавсї чунин изњори назар мекунад: «Ман дар Аљам сухане 
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бад- ин фасоњат намебинам ва дар бисёре аз сухани Араб њам» [33, 56]. 

Дар љойи дигари асар шеъри Рўдакиро бартар аз шеъри Муиззї дониста, 

аз Рўдакї мисол меорад ва онро дорои њафт санъат медонад: 

Офарину мадњ суд ояд њаме, 

Гар ба ганљ андар зиён ояд њаме. 

Шоир дар абёти фавќ санъатњои мутобиќа, мутазод, мураддаф, 

баён, мусовот ва фасоњату љазолатро истифода намудааст [33, 56]. 

Њарчанд дар назариёти матрањнамудаи Низомии Арўзї љойи тааммул 

аст, вале ба унвони яке аз оѓозкунандагони мабоњиси балоѓї дар форсї 

ќобили эътимод мебошад.  

Саранљом китоби арзишманде бо номи «Тарљумон-ул-балоѓа» ба 

ќалами Муњаммад Умари Родуёнї дар илми бадеъ ва баъзе мабоњиси 

баёнї мисли ташбењу истиора таълиф гардид. Ин китоб аввалин асаре 

мебошад, ки дар улуми балоѓї бањс мекунад. Бинобар гуфтаи Родуёнї 

дар он рўзгор китобе дар фанни балоѓат ба забони форсї мављуд 

набудааст. Чунончи: «Андар донистани аљноси балоѓат ва аќсоми 

санооту шинохтани суханони бопироя ва маонии баландпоя озодаро 

мунис бошад» [29, 2]. Асарро муддатњо ба Фаррухии Сиистонї мансуб 

карда ва асли онро азбайнрафта медонистанд, аммо бо пайдо шудани 

нусхањое аз он дар китобхонаи Истанбули Туркия ва тасњењи он 

тавассути муњаќќиќи эронї Ањмад Оташ муаллифи њаќиќии он мушаххас 

гардид. Асоси китоби «Тарљумон-ул-балоѓа» аз «Мањосин-ул-калом»-и 

Наср ибни Њасани Марѓинонї – аз адибони аввали ќарни панљуми њиљрї 

(ёздањуми мелодї) таќлид шудааст. Муаллиф дар тартиби саноеъ то 

андозае равиши Марѓинониро пешаи худ ќарор дода, лекин аз худ дар 

саноеъ ибтикороте низ намудаааст, вале дар баёни саноеъ диќќати 

бештар ба таърифоти Марѓинонї додааст. Теъдоди саноеи «Мањосин-ул-

калом» ба 33 ва «Тарљумон-ул-балоѓа» ба 73-то мерасанд, илова бар ин 

Родуёнї ба осори арзишманди Руммонї, Љоњизи Басрї, Ањмад Маншурї 

таваљљуњ зоњир намудааст. Баъд аз ў дар ќарни шашум машњуртарин 

китобе, ки дар заминаи улуми балоѓї навишта шуд, «Њадоиќ-ус-сењр»- 
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асари Рашидиддин Ватвот мебошад. Ватвот дар таълифи асараш аз ду 

китоб бањра љуста, ки яке аз онњо «Тарљумон-ул-балоѓа», мебошад. 

Барои мисол, тарљумаи истилоњоте, ки дар он зикр шуда, дар «Њадоиќ-

ус-сењр» њам омадааст, њамчунин мисолњо ва шавоњиди «Тарљумон-ул-

балоѓа», љуз он чи, ки ба ќавли Рашид нохуш буда, боќї њамаро дар 

асараш мушоњида мекунем. Дигар, асаре, ки Рашиди Ватвот аз он таъсир 

пазируфтааст, «Мањосин-ул-калом»-и Марѓинонї мебошад. Ањмад Оташ 

дар муќаддимаи «Њадоиќ-ус-сењр» чунин овардааст: «Куллияи амсалаи 

арабї, ки Рашиди Ватвот зикр кардааст, албатта, ѓайр аз ашъори худ 

маъхуз аз ин китоб («Мањосин-ул-калом» – С. Ч.) аст» [140, 23]. Њарчанд 

асар њаљмаш андак бошад њам, вале аз назари ањамияти мавзўъ ва 

шуњрати муаллиф ба зудї мавриди таваљљуњи адибони порсизабон ќарор 

гирифт ва мусаннифони зиёде ба таќлиду тафсири он пардохтаанд. 

Интишори ин китоб боби махсусеро дар адабиёти форсу тољик боз 

карда, ки назари Давлатшоњи Самарќандї далел бар гуфтањои фавќ аст: 

«Дар саноеъ ва илми шеър китобе аз он муфидтар насохтаанд» [140, 103]. 

«Њадоиќ-ус-сењр» бар хилофи номаш танњо ба даќоиќи шеърї 

напардохта, балки насрро низ дар назар дошта, аз ин лињоз, бар 

«Тарљумон-ул-балоѓа» бартарї дорад. Вижагињои арзишманди он наќду 

тањлилњои муаллифи асар мебошад, ки ў дабири фозил ва шоири 

сухансанљ буда, ба содагии матолиб иктифо накарда, дар мавориди 

бисёре ба арзёбии сухан низ пардохтааст.  

Дониши балоѓат дар ќарни чордањум бо рушду густариши 

чашмгире њамроњ буда, донишмандон дар шохањои мухталифи ин илм 

даст задаанд. Дар ќарни сенздањум муњимтарин асари балоѓии форсї бо 

номи «ал-Муъљам фї маойири ашъор-ул-Аљам» ба ќалами шево ва 

љодуии Шамси Ќайси Розї дар нињояти табањњур ва устодї дар њамаи 

фунуни шеър аз љумла, арўзу ќофия ва бадеу наќди шеър таълиф гардид, 

ки њанўз ба унвони як асари барљастаи адабї шинохта мешавад. Китоби 

«ал-Муъљам фї маойири ашъор-ул-Аљам» аз осори арзишманде аст, ки 

бар хилофи «Тарљумон-ул-балоѓа» ва «Њадоиќ-ус-сењр», ки танњо ба 
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улуми балоѓї ва баёни мусталењоту мањосинноти калом пардохтаанд, 

дар боби арўзу ќофия ба нањви ањсан сухан гуфтааст. Шояд битавон 

иддао кард, ки љойгоњи Шамси Ќайси Розї дар балоѓати форсї ва улуми 

марбут ба шеър њамонанди Абдулќоњири Љурљонї дар балоѓати араб 

бошад. Ќавли Муњаммад Фишоракї- донишманди эронї гуфтањои моро 

ба яќин табдил медињад. Масалан: «Њаќиќат ин аст, ки пас аз Шамси 

Ќайси Розї улуми балоѓии форсї аз љавлону пўёї меафтад ва уламои 

балоѓат пас аз ин коре љуз такрори назариёт ва суханони гузаштагону 

таќлиду бозгўйи осор ва орои онњо анљом надодаанд. Њатто дар бисёре 

аз осори рўзгорони охир низ шавоњиди пешгомони балоѓати форсї 

фаровон ба чашм мехўрад» [150, 68]. 

«Њаќоиќ-ул-њадоиќ» аз китоби маъруфи балоѓї дар ќарни 

чордањум мањсуб шуда, тавассути Шарофиддини Њусайн ибни 

Муњаммади Ромии Табрезї таълиф гардида, ки Сайфљоми Њиравї асари 

мазкурро ба унвони марљаъ дар навиштани «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» истифода намудааст. Ин китоб шомили ду бахш (ќисми аввал дар 

панљоњ боб ва бахши дувум дар дањ боб) мебошад [40, 25]. 

Дар ќарни чордањум осори зиёде, аз љумла «Меъёри Љамолї»-и 

Шамси Фахри Исфањонї дар арўзу ќофияву бадеъ ва луѓоти форсї, 

«Даќоиќ-уш-шеър» аз Алї ибни Муњаммад маъруф ба «Тољ-ал-њаловї» 

дар илми бадеъ ва ќофия аз Муњаммад ибни Умари Наљотии Нишопурї 

дар арўзу ќофия кутуб таълиф намудаанд. Ин боиси рушду густариши 

улуми балоѓї дар ќарни чордањум гаштааст.  

Њамин тавр, агарчи дар оѓоз камтар ба мабоњис ва нукоти балоѓї 

таваљљуњ мешуд, аммо ин матлаб дар давраи Умавї ва Аббосї рў ба 

тараќќї гузошт. Аз шоирони давраи Умавї Љариру Фарзадаќ ва аз 

шоирони даври Аббосї Абў Нувос саромад буданд. Дар ин замон бањсу 

љадал байни ќадиму љадид боиси равнаќи мабоњиси балоѓї шуд ва 

омилњое чун, адабиёти давраи љоњилї, шеъру китобат, тарљумаи осори 

ѓайри араб ба арабї, густариши фарњангњои бегона дар миёни аъроб, 

тарњи мабоњиси луѓавї, нањвию каломї боиси рушду такомули балоѓат 
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гардид. Омили дигар нузули Ќуръони карим буд, ки аз муњимтарин 

масоили рушди балоѓат ба шумор меомад. Ќуръон ба унвони китобе, ки 

аз њайси балоѓат ва таркиби калом ва иборот саромад буд, мавриди 

таваљљуњи бисёр ќарор гирифт. Муњаќќиќони зиёде дар балоѓату услуби 

Ќуръон китоб навиштаанд ва дар зимни нукоти ќуръонї баъзе масоили 

балоѓиро баён кардаанд. Сеюмин омил нависандагї ва китобат буд, ки 

дар ин давра аз лињози балоѓиву адабї ањамияти бисёр дошт. Котибон 

бењтарин алфозу маониро дар навиштаи худ ба кор мебурданд ва аз 

овардани калимоти ѓариб худдорї мекарданд. Ибни Муќаффаъ ва 

Љаъфар ибни Яњёи Бармакї аз котибони балеѓу тавоно буданд, ки дар 

рушду густариши мабоњиси балоѓї таъсири бењамто гузоштаанд. 

Родуёнї, Ватвот, Шамс Ќайс, ки мехостанд, балоѓати махсуси 

форсиро бинависанд, ба маќсади худ мувофиќ гардиданд, вале дигарон, 

бахусус аз асри сездањ ба баъд (љузъи андаке аз кутуби балоѓї) ба далели 

пойбандии зиёд ба балоѓати суннатї, дар такрору таќлид, ё шарњу 

талхиси назариёти пешиниён афтоданд ва аз ибтикор ва халлоќияту 

навоварї фосила гирифтанд. Дар ин миён «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

дар байни форсизабонон ва форсигўёни шибњи ќораи Њинд аз арзишу 

ањамияти волое бархурдор мебошад. 

 

II.2. Ибтикороти балоѓии Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ 

ва л- авзон» 

 Баррасии пешинаи санъатњои адабї ва наќди дидгоњњои 

донишмандони балоѓат сабаб мешавад, ки тањаввули фунуни адабї ва 

навоварии нависандагон ба дурустї маълум гардад. Њарчанд 

нависандагони пешин дар китобњои балоѓї баъзе санъатњоро таъриф 

намудаанд, вале муњаќќиќони баъдї бархе аз њамон санъатњорое, ки 

мутаќаддимон овардаанд, дубора номгузорї карда, аз дохили онњо 

саноотеро истихрољ намуда ва онњоро аз ибтикороти худ номидаанд. Бо 

ин равиш, теъдоди санъатњои адабї афзоиш ёфтааст. Ба таври куллї, 

баррасии собиќаи наќди санъатњои адабї ба мо кумак мекунад, ки 
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тањаввули саноот, таърифњои дуруст ва нодуруст, номгузории дубораи 

онњо, ихтилофи назарњо ва андешањои донишмандон, фарќи санъатњои 

ракик аз мањљур ба хубї мушаххас шавад. Шоирону нависандагон бояд 

усулеро ба кор баранд, ки боиси ороишу зебоии каломи адабї гардад. 

Возењ аст, ки амри балоѓат ва орояњои лафзиву маънавии калом хоси як ё 

чанд забон нест, зеро ки њар забоне вижагињои балоѓии махсуси худро 

дорад ва онњо дар њар замону макон бо доманаи корбурдњои мухталиф 

вуљуд дошта метавонанд.  

Осори донишмандони ќуруни гузашта, ки ба мавзўъњои балоѓат, 

авзони арўз ва санъатњои бадеї бахшида шудаанд, дар тањќиќи адаби 

форсу тољик мавриди таваљљуњи хоси муњаќќиќони даврањои баъд ќарор 

гирифтаанд. Теъдоди ин китобњо то асри x1v чандон зиёд нест, аммо аз 

нигоњи маќому мартаба арзишманд мебошанд. Як вижагии ин осор дар 

он аст, ки таърифи бисёре аз санъатњои балоѓї такрори њам буда, 

навоварї дар онњо камтар ба чашм мехўрад. Дар ин миён «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» ном асари Сайфљоми Њиравї дорои арзиши баланди 

адабї мебошад. Асари мазкур аз љумлаи таълифотест, ки илова бар 

такрори санъатњо ва истилоњоти осори ќаблан таълифшуда, навоварињои 

фаровонеро дар худ љой додааст. Муаллиф дар муќаддима иддао 

мекунад, ки маљмўае тартиб медињад, то дастур-уш-шуаро гардад ва 

мухотабон ба китоби дигари балоѓї эњтиёљ пайдо накунанд. Ба њамин 

хотир, истилоњоту саноеи мустаъмали рўзгори худро дар се фан арўзу 

ќофия ва бадеъ гулчин намуда, санъатњоеро, ки дар кутуби балоѓии ќабл 

ном надоштаанд, номгузорї мекунад, ки ин аз завќу салиќаи баланди 

муњаќќиќи асар дарак медињад. Чунонки худи ў менигорад:»…Бар хеш 

вољиб дид, ки ба љињати мутолиаи хос ва мулоњизаи хавос маљмўае 

созаду матбўае пардозад, ки дар ин маънї муѓаннї бувад ва дастури 

њама шавад... Аз ѓояти ташрењ хонандаи онро бар њељ устоде шогирдї 

набояд намуд ва аз нињояти тасрењ донандаи онро ба мутолиаи китоби 

дигар муњтољ набояд буд» [61, 7а]. 
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Аз мутолиаи асар бармеояд, ки дар он ба як силсила саноеъ ва 

истилоњоте ишора шудааст, ки бисёре аз онњо дар кутуби пеш дида 

намешавад. Аммо навоварињои ин китоб танњо дар заминаи саноеъ ва 

истилоњот набуд, балки назариёт ва мулоњизоти муаллиф дар заминаи 

наќди адабї, сабкшиносї ва таснифбандии шоирон аз назари шеваи 

ашъори онњо ќобили таваљљуњанд. Њарчанд Зайнаби Содиќнажод 

муњаќќиќи эронї дар муќаддимаи диссертатсияаш ба таври умумї ба 

ихтирооти Сайфљоми Њиравї ишора намуда бошад, вале мо дар ин 

бахши диссертатсия, аз хусуси њашт ибтикороти муаллиф бо далелњо 

сухан дар миён мегузорем, ки ин дастабандї назари инфиродии ин 

суханшиносро собит мекунад ва мумкин аст, муњаќќиќони баъдї 

шумораи навоварињои Сайфљомро дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

бештар ё камтар ба ќалам дињанд. Чунончи: 

1. Санъатњо ва истилоњоте, ки бо як ном ва таъриф ба мулоњизањои 

муњаќќиќони ќаблї пурра шабоњат доранд, ки зикри баъзе аз онњоро ин 

љо зарур медонем. Сайфљоми Њиравї дар китоби боарзиши худ «Љомеъ-

ус-саноеъ ва л-авзон» саноати адабиро аз санъати тарсеъ оѓоз намуда, 

сипас ба баёни санъатњои дигар пардохтааст, бад-он гунае, ки њар 

санъате мавзўъ ва маќулаи људо аз санъати дигар мебошад. Муаллиф дар 

таърифи санъати тарсеъ чунин менависад: «Ва ин санъат чунон аст, ки 

алфозро ба ду ќисм орад. Љумлаи алфози ќисми дувумро мувофиќи 

ќисми аввал, њам дар адади њуруф ва тавофуќи њаракот ва сукуноту 

ќаринаи охир дар њар лафз.  

Мисол: 

Эй мусаввар, зи ту камоли вафо, 

  В-эй мунаввар зи ту љамоли вафо [61, 126б]. 

 Дар таърифи санъати тарсеъ Родуёнї чунин иброз медорад: «Ба 

порсї тарсеъ гавњар ба ришта кардан бувад. Ва тафсири вай бад-ин 

љойгањ он аст, ки дабир ва шоир андар назму наср бахшњои сухан хона-

хона оранд, чунонки њар ду калима баробар бувад ва муттафиќ ба вазну 

њарфе аз аввали вай њамчун охир бувад» [29, 7]. Њамчунон санъати 
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тарсеъро Рашидуддини Ватвот дар «Њадоиќ-ус-сењр» чунин таъриф 

менамояд: «Дар зар нишондани љавоњир ва љуз љавоњир бошад ва дар 

илми балоѓат ин санъат чунон бувад, ки дабир ё шоир бахшњои суханро 

хона-хона кунад ва њар лафзеро бар лафзе оварад, ки ба вазну њуруфи 

равї муттафиќ бошад: 

Эй мунаввар ба ту нуљуми љалол, 

В-эй муќаррар ба ту русуми камол.  

Бўстонест садри ту зи наим, 

Осмонест ќадри ту зи љалол [28, 227]. 

Тарсеъ дар «ал-Муъљам» љавоњир дарнишондан аст ва дар саноати 

сухан калимотро мусаљљаъ (ќофиядор) гардонидан ва алфозро дар вазну 

њуруфи хавотим мутасовї (баробар) доштан. Ва дар шеър чунонки 

Рашиди Ватвот гуфтааст: 

Эй мунаввар ба ту нуљуми љалол, 

В-эй муќаррар ба ту русуми камол.  

Бўстонест садри ту зи наим, 

Осмонест ќадри ту зи љалол» [30, 270]. 

Таърифњое, ки муаллифон оид ба санъати тарсеъ баён кардаанд, бо 

овардани шоњиди маъної ба њам шабењ мебошанд. Дар «Тарљумон-ул-

балоѓа» аз рўи маънидоди санъати тарсеъ бо асарњои мазкур монандї 

дида мешавад, аммо ба унвони шоњид муњаќќиќ байти дигареро 

овардааст.  

Яке аз далоиле, ки китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро аз 

дигар кутуби балоѓї мутамойиз мекунад, ин зикр нагардидани маънои 

истилоњии саноеи бадеї мебошад, ки таќрибан дар њамаи кутуби балоѓї 

мутаќаддимон ва мутааххирини ў ин равишро риоят намудаанд. Аз 

нукоте, ки мо дар боло зикр намудем, маълум мешавад, ки дар 

истифодаи санъати мазкур Сайфљоми Њиравї ба китобњои «Њадоиќ-ус-

сењр»-и Рашидиддини Ватвот ва «ал-Муъљам»-и Шамси Ќайси Розї 

таваљљуњ доштааст. Њамчунон дар таърифи санъати тазмин дар китоби 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» чунин наќл шудааст: «Тазмин он бошад, 
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ки дар шеъри худ байте аз гуфтори дигаре орад. Агар он байт машњур 

аст, зикри номи шоир ва ё зикри тазмин лозим нест ва бењтар он бошад, 

ки албатта, зикр кунад ва агар машњур нест, зикр кардан лозим бувад ва 

мисроъ њукми байт дорад, мисол: 

  Дархўри њол мекунам, тазмин, 

  Байти он шоири хуљасташиор. 

  Баъд аз ин дасти мову домани дўст, 

  Пас аз ин гўши мову њалќаи ёр» [61, 142б]. 

 Соњиби «Тарљумон-ул-балоѓа» гўяд: «Шоирро байти шеър аз 

шеъри дигарон хуш ояд ва онро байни ќасидаи хеш андар орад бар 

сабили мењмон, на дуздида. Ва расми ин амал он бувад, ки шоир аз 

нахуст бигўяд, ки ин байт аз касе дигар аст, бо ному киноёту ишорат: 

Ба ёди љавонї њаме мўя дорам, 

Бар он байти Бў Тоњири Хусравонї, 

Љавони ба бењудагї ёд дорам, 

Дареѓо љавонї, дареѓо љавонї» [29, 104]. 

Албатта, дар таърифи санъати тазмин дар кутуби балоѓии мавриди 

пажўњиши мо танњо ба як нукта ишора мекунанд, ки овардани мисраъ ё 

байти шоири дигарро дар шеър тазмин гўянд. Ваќте мисраъ ё байти 

машњур дар шеър истифода шавад, зикри муаллифи шеър зарур нест ва 

дар дигар мавридњо номи ўро зикр кардан лозим аст, чунки агар аз 

муаллифи шеър ном набарем, он гоњ сирќати шеърї мешавад.  

Сайфљоми Њиравї дар таърифи санъати тароддуф аз Рашидуддини 

Ватвот ном мебарад ва ўро ба унвони «Мавлоно» муаррифї мекунад. Ин 

санъатро муаллиф ба ду даста (њунар ва айб) таќсим намуда, гуфтааст, ки 

айбро Мавлоно Рашидиддини Ватвот њашви ќабењ тасмия кардааст: 

«Аммо айб он аст, ки њар ду лафз ба як маъни бефарќ орад ва инро бил 

иттифоќ айб гирифтанд ва Мавлоно Рашидуддини Ватвот (р) инро 

њашви ќабењи тасмия кардааст, дар мањалли ў мушаррањ гуфта ояд» [61, 

47а]. Дар љойи дигари асар ў аз Фахриддин Мубораки Ќаввоси Ѓазнавї 

соњиби «Фарњанги Ќавос» ёд мекунад. «Фарњанги Ќавос» яке фарњангњои 
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куњани форсї аст, ки дар охирњои асри х111 сездањум ва аввалњои ќарни 

х1v дар Њиндустон таълиф шуда, муаллифи он, Фахриддин Мубораки 

Ќаввоси Ѓазнавиро бояд поягузори фарњангнависї дар Њиндустон 

њисобид. Ин асар ба кўшиши доктор Назир Ањмад– яке аз 

донишмандони бузурги њиндї тавассути «Анљумани китоб» интишор 

ёфтааст.  

Маълум мешавад, ки Сайфљоми Њиравї фарњанги мазкурро пеши 

рў дошта ва аз он дар мавридњои зарурї истифода намудааст. Ў дар 

таърифи санъати маљоз мегўяд: «Ва он чи, ки мо ин љо таърифи њаќиќат 

ва маљоз кардаем, бар истилоњи порсиён аст ва ин Мавлоно Фахриддини 

Ќаввос дар китоби худ оварда аст ва он мухолифи он аст, ки дар 

«Мифтоњ-ут-талхис» дар ќисми баён аст. Овардани ў дар ин мухтасар 

мувофиќ нанамуд» [61, 137а].  

 2. Санъатњое, ки пеш аз таълифи «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» дар 

китобњои балоѓї зикр шудаанд, номгузорї нашудаанд. Сайфљоми 

Њиравї дар асари худ иќдом пеш гирифта, ба ин дастаи саноеи балоѓї 

ном гузоштааст. Ин гуна истилоњсозињо дар китоби «Љомеъ-ус- саноеъ ва 

л-авзон» фаровон ба назар мерасад, ки нишон аз завќи баланди муаллиф 

дар мутолиа ва баррасии шеъри форсу тољик ва китобњои балоѓии 

эљодшуда дар ин мавзўъ мебошад: «Ва дар њама китоб, назоир љуз дар 

маойиб аз маќоли худ овард ва тасмия њар чї номе надошт, ба фикри 

соиб муайян кард: 

Наёвардам ман ин љо мустаорї, 

К-аз он бадтар надидам њељ орї. 

Дигар њар санъате, к-аш њељ устод 

Зи њарфи дилпазираш ном нанњод. 

Нињодам ончунон номаш саранљом, 

Ки натвонад нињодан њељ кас ном» [61, 7а]. 
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 Масалан, дар «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» дар таърифи њамоќат 

омадааст: «Он аст, ки дар суханони љид(д) аз ашъору ѓазалиёт худро ва ё 

онро, ки сано мегўянд, ба чизи нозил ташбењ кунанд. Мисол: 

  Гоњи бахшиш абрро монї ба номи Эзади дуруст,  

  Рўзи њайљо хуки нарро монї андар сафдарї» [61, 206б].  

 Баъзе аз шоирон мамдўњро ба гуроз ташбењ кардаанд, ки маънии 

гуроз хуки нар мебошад, шояд онњо гумон мекарданд, ки гуроз шери нар 

аст. 

Дар «ал-Муъљам» омадааст: 

Њиммат баланд бояд кардан, ки ту њанўз, 

Бар пояи нахустин аз нардбониён [30, 325]. 

Маќсади шоир дар шеъри фавќ васфи маќому мартабаи баланди 

мамдўњ мебошад, вале ў ба ин маќсади худ нарасидааст. Муаллифон ба 

ин нукта ишора кардаанд, ки ќасди шоирон тањќири мамдўњи худ 

набудааст, аммо аз рўйи ноогоњї онњоро мадњи шоиста накардаанд. Дар 

«ал-Муъљам» номе барои ин навъи мадњ наёмада, вале Њиравї онро 

њамоќат номидааст.  

Санъати илтизоми њарфро Рашидуддини Ватвот дар «Њадоиќ-ус-

сењр» эънот ё лузуми молоялзум дониста ва Шамси Ќайси Розї илтизоми 

њарф ё калима њар дуро эънот хондааст, аммо Сайфљоми Њиравї дар 

таърифи эънот чунин овардааст: «Эънот, ки онро лузуми молоялзум 

хонанд, такрори њарфе аст, ки пеш аз равї бошад» [61, 160б]. Аз таърифи 

фавќ чунин натиља бармеояд, ки муаллиф дар таърифи санъати эънот аз 

Рашиди Ватвот пайравї намудааст. 

3. Санъатњо ва истилоњоте, ки муаллиф онњоро љузъи ихтирооти 

худ ва Амир Хусрави Дењлавї намедонад, онњоро аз китобњои балоѓии 

дигар гирифтааст, ин саноеъ дар китобњои маъруфи балоѓии 

муњаќќиќони Арабу Аљам дида намешаванд. Баъзе аз онњо дар осори 

балоѓии баъд аз «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» таълифшуда ба назар 

мерасанд, ки Зайнаби Содиќнажод њам, дар муќаддимаи рисолааш ба он 

ишора намудааст[86, 34]. Кутуби балоѓии машњуре, ки баъд аз таълифи 
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«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба табъ расидаанд, «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и 

Атоуллоњ Њусайнї, «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор»-и Њусайн 

Воизи Кошифї, «Ѓизлон-ул-њинд»-и Мирѓуломалии Озоди Билкиромї 

мебошанд. Дар Тољикистон тайи чанд дањсолаи охир оид ба масъалаи 

мазкур асари «Санъати сухан»-и Тураќул Зењнї, «Балоѓат ва суханварї»-

и Худої Шариф ва «Такмили бадеи форсии тољикї (дар заминаи 

навиштаҳои пешиниён ва имрўзиён»-и Абдунабии Сатторзода бахшида 

шудаанд. 

Натоиљи тањќиќ нишон медињад, ки иддае аз санъатњо танњо дар 

китоби «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор»-и Њусайн Воизи Кошифї 

дида мешаванд, ки бо санъатњои балоѓии асари Сайфљоми Њиравї 

њаммонандї доранд (таваљљуњ шавад ба љадвали 2).   

         Љадвали II.  

Тасарруф Эътидол Муътал Истиќот 

Ихтилол ва 

ракат 

Иртиќо Издиёд Истиораи 

њаќиќати таршењ 

Авсофи 

мусталањ 

Ихтилос Иттрод Эътиборї 

Илтиќои 

хотирайн 

Атталвињ Татвил Алистифо  

Эроди лавозим Бадеу мухтареъ Балоѓати 

калимоти 

мураккаб 

Балоѓати 

мутакаллим 

Таабид, тарфеъ Томи мусамман Таабиди натиља Таблиѓ 

Таљрид Таљниси басит Таљниси лафзї  Таљниси 

мустањили 

мазониб 

Таљниси мавњум Тањмили воќеа Анвои тароддуф 

(айб,њунар) 

Таабид 

Таркиби лафзї Таркиби Иброз-ул- Иншод 
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маънавї латифайн 

Тазњир  Таъбир Таќсими халт  

Таќсими 

мусалсал 

Таќсими вало Таќлиб Талфиќ 

Талвињ Тавњиш Тављењи мањол Тављењи воќеа 

Танбењу ваъз ва 

насињат 

Тавфурравои Тавлид-ут-

туамон 

Љўд 

Њирќат Њусни илтибос Њусни илтифот  Њаќиќї 

Анвои зињофот  Аљзо Ѓоят Њамду мадњу 

сано 

Хушк Хилофи ќиёс Хубтабъ Хиёли диловез 

Хиёли латиф Диќќат Зулмаонї Зулмаънайн 

Зулмаънайни 

ѓомиз 

Зул-л-ваљњайн Завќ Руљўъ 

Радифи 

мутаљонис 

Радифи 

мутахонис 

Ракат Саволу љавоби 

музмар 

Саволу љавоби 

мазњар 

Сиёќ Заъфи таълиф Тибоќи иљоб 

Тибоќи салб Турфа Олї Иборат 

Аљз Аќл Ѓаробат Анвои ѓулув 

Ѓулувви мардуд Ѓулувви маќбул Фасоњати 

калимоти 

мураккаб 

Фасоњати 

калимаи муфрад 

Фасоњати 

мутакаллим 

Ќофияи милк Ќофияи мутлаќ Ќофияи муќайяд 

Ќофияи мастур Ќофияи 

пайвандї 

Ќадњу њиљову 

њаљв 

Ќуддсиёт 

Ќаландариёт Ќавл-ул-мўљиб Кароњати самъ Лафзї 

Лавозими 

маънавї 

Муталвани 

мукассир 

Мутаммим Мусалсал, 
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Анвои мўљибот Танбењ Мутобиат Муљобот 

Маљозї Муљрї Маљзу ва 

мусаддас 

Маљњула 

Мазбаќ Муњарраф Масруќа Мушоира 

Муњтамил-ул-

мањлайн 

Мадњи мукобира Мусалсал фї 

сафња 

Мушокила 

Маснўъ Матлаъ Маонии муътод 

ва сода 

Маонии 

номуфид ва 

иѓрози фосид 

Маъдула Эњтиљољ бил 

далоил 

Анвои муаммо Мањруф 

Мањдуд Мубаддал Маънавї Муѓлаќ 

Муваззаъ Муќтазои њол Маќтаъ ва 

махтум 

Маќлуби шоеи 

маъкуси сокит 

Маќлуби шоеи 

маъкуси нотиќ 

Маќлуби мастур Мумтанеъ Мамвања 

Манќабат Мавзунтабъ Хубтабъ Назм 

Њазл Наќл   

[86, 35-36]. 

Аз номњои санъатњое, ки дар љадвали мазкур баён шудаанд, чунин 

натиља гирифтан мумкин аст, ки Сайфљоми Њиравї санъати муамморо 

ба се даста таќсим намудааст ва ин таќсимбандї дар китоби «Бадоеъ-ул-

афкор» њам ба назар мерасад. Танњо ихтилофе, ки дар миёни кутуби 

мазкур мављуд аст, дар зикри номи ин санъат мебошад. Масалан, соњиби 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» санъати мазбурро «мањруф», «мубаддал» 

ва «мањдуд» гуфта, аммо Њусайн Воизи Кошифї «тањсил», «такмил» ва 

«тасњил» номидааст. Инљониб барои исботи иддаои худ зикри якчанд 

намунаро ин љо зарур медонад. Сайфљоми Њиравї дар таърифи санъати 

муаммои мањруф чунин менигорад: «Ва ин бењтарин анвоъ аст, ки ба 

тариќи ињом ба ќатъу васли њуруф ва ё алфоз номе маълум гардад» [61, 
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141а]. Муаллифи асар барои огоњии мухотабон рубоиеро ба номи 

«хуванду» оварда ва онро шарњу баст медињад: 

  «Он ѓаллафурўши ман, ки бадкеш омад, 

  Бишнав номаш, к-аз ў ба дил реш омад. 

  Бар кандуи бесар чу нињодам хавро,  

  З-он хўшаи ман фатњ маро пеш омад 

 Аз ин байт бар тариќаи ињом номи «хувунду» мехезад, чунки 

«канду» (зарфи калони хуммонанд барои нигоњдоштани ѓалладона ва 

орд)-ро чун бесар кунанд, яъне њарфи аввали ў, ки «коф» аст, дур кунанд 

ва «хав» ба фатња «хо» бар он нињанд, «хаванду» шавад. Чун фатња аз 

«ху» пеш шавад, яъне марфўъ гардад, «хувунду» дуруст хезед. Ва ињом он 

аст, ки аз сиёќи таркиб маънии ќариб он аст, ки «канду» чу бесар бошад, 

ѓалла ситонад, осон бувад ва ранљи гушодан набошад, чун «ху» бар он 

нињад, яъне ѓалла ситонад, ѓанимат њосил гардад ва ангехти ном бар 

намате, ки намуда шуд, маънии баид аст ва матлуби маънї њамин аст» 

[61, 141а]. 

Таъриферо, ки Кошифї аз муаммои тањсил баён мекунад, бо 

таърифи муаммои мањруфи Сайфљоми Њиравї мушобењ мебошад, танњо 

муаллифон номњои мутафовит гузоштаанд. Таърифи муаммои тањсил 

дар «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор» чунин омадааст: «Баъзе 

барои њосил кардани њуруф бувад, ки ба масобаи моддае аст мар исмро 

ва онро амали тањсил хонанд» [16, 27]. Ба таври куллї, муаллифон 

таърифњоеро, ки аз санъати мазкур ироа додаанд, танњо ба як нукта 

ишора намудаанд, яъне сухани сарбаставу номафњумро, ки шоир дар 

шеъри худ зикр менамояд, шояд он сухан санаи муњимми таърихї бошад, 

ё соли таваллуду вафот, ё ин ки асомии пайѓамбарону бузургони динию 

шуарову чфузалои рўзгор ва бояд мухотабон номи онњоро бо такаллуф 

пайдо кунанд.  

Њамчунон Сайфљоми Њиравї санъати саволу љавобро ба ду дастаи 

тозаи музмар ва тозаи мазњар таќсим намуда, шавоњиде аз ин санъат дар 

китоби худ зикр мекунад, чунонки:  
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Мисоли музмар: 

  Гуфтї бихез, љониби бўстон хиром, гуфт: 

  Валлоњ, ки бе ту боѓ намояд љањаннаме. 

 Мисоли мазњар:  

  Гуфтам: чї бошадат, ки назар сўйи ман кунї? 

  Гуфто, ки дар назар натавон зарра оваред» [61, 170б]. 

Њамчунон Њусайн Воизи Кошифї дар таърифи санъати мазбур 

чунин мегўяд: «Саволу љавоб аз санъати машњура аст ва ин ду навъ 

бошад: Аввал он ки саволу љавоб ба лафзи «гуфтам» ва «гуфто» бошад, 

дувум он ки саволу љавоб на ба лафзи «гуфтам»-у «гуфто» бошад ва 

аќсоми онро эњсос натавон кард» [16, 140]. Албатта, муаллифи рисола 

суханро ба дарозо намекашад ва аз тафсили бештари ин санъат худдорї 

намуда, танњо як шоњид дар навъи дувум, аз ашъоре, ки муллифи 

«Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор» баён кардааст, меоварад. Саъдї 

гўяд: 

Суол кардам, к-эй мањ туро куљо бинам?  

Љавоб дод, ки ман худ туро чаро бинам? [16, 140]. 

Дар таъриф ва дастабандие, ки муаллифон рољеъ ба санъати мазкур 

ироа додаанд, њаминро метавон гуфт, ки Сайфљоми Њиравї бо шеваи 

махсуси худ санъатро сода, дур аз такаллуф баён карда ва онро музмару 

мазњар таќсим намудааст. Њусайн Воизи Кошифї монанди муаллифи 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аввал ин санъатро дар ду бахш меорад ва 

баъдан навъи дувумро боз ба се даста таќсим мекунад, ки бо алфози 

«суол кардам, љавоб дод, паёму пайѓом» шурўъ мешавад ва аз назари 

мазмун даќиќан њамон чизе аст, ки Сайфљоми Њиравї гуфтааст. Дар 

таъриф ва таќсимбандии санъати мазбур њељ тафовути љиддї ба назар 

намерасад.  

Муњим он ки дар кутуби балоѓии ќабл ин дастабандї марсум 

набудааст, шояд мухтареи он Сайфљоми Њиравї бошад. Нуктаи бисёр 

љолиб дар баррасии ин даста санъатњо он аст, ки муаллиф ба эњтимоли 
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зиёд китобњои фаровоне дар ин замина дар даст доштааст, ки 

мутаассифона, ба дасти мо нарасидаанд.  

 4. Баъзе санъатњое, ки дар китобњои балоѓї мавриди тањлилу ќиёс 

ќарор гирифта ва бо номи дигаре омадаанд, дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» сурати дигар доранд. Бисёре аз саноеъ, ки дар ин радиф љой 

гирифтаанд, баргирифта аз санъатњои маъмуливу куллї мебошанд. 

Монанди санъати илтиќои хотирайн, ки дар китоби «Фунуни балоѓат ва 

санооти адабї»-и устод Љалолуддини Њумої ин истилоњ бо номи 

таворуд омада ва дар таърифи он чунин гуфтааст: «Таворуд, ки он 

таворуди хотирайн низ мегўянд, дар асл ба маънии расидани ду нафар 

аст бо якдигар дар як љой ва аз як сарчашма об гирифтан мебошад. Дар 

истилоњ он аст, ки ду шоир бидуни иттилоъ аз њолу сухани якдигар 

шеъреро айнан мисли њам сохта бошанд, чунонки дар назари шахсони 

љоњил мавриди туњмати сирќат бошад» [66, 393]. Њамчунон санъати 

њомили мавќуф, ки њамон мавќуф-ул-маонї аст. Муаллиф дар таърифи 

ин санъат чунин овардааст: «Он аст, ки шоир маъние ангезад, ки дар як 

байт тамом гуфта нашавад. Ба зарурат дар дувум байт тамом гардонад. 

Пас, сиёќи таркиб чунон орад, ки байти аввал мавќуф монад ва байти 

дувум њомил гардад. Мисола: 

 Њељ донї, чарост чарх ба гашт, 

 Њеч донї, замин ба љост чаро? 

 Он ба ќадри ту дид, гашт сараш, 

 Ќудратат ин шунид, монд ба љо» [61, 46б]. 

Дар абёти фавќ мисраи «Њељ донї чарост, чарх ба гашт» мавќуф ва 

мисраи «Њељ донї, замин ба љост чаро»? њомил мебошад. 

Муаллиф санъати тарфеъро бо њамин ном дар китоби «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» зикр мекунад, аммо бо таърифе, ки дар «ал-Муъљам» 

омадааст, мутафовит мебошад. Соњиби «ал-Муъљам», даќиќан таърифи 

санъати мазкурро бар хилофи Сайфљоми Њиравї овардааст, ки шоир 

мамдўњро шурўъ ба васф кардан кунад ва онро инкор намояд, ин 

санъатро шуарои араб бештар дар ашъори худ истифода мекунанд ва 
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назди порсиён равнаќе надорад. Сайфљоми Њиравї гўяд: «Ва инчунон 

аст, ки мутааллиќи амреро њукми исбот кунад, баъди он ки он њукм 

исбот карда бошад, ба мутааллиќи дигар аз они он амр. Мисол: 

  Назми ту осоише бахшад ба гўш аз истимоъ, 

  Ончунон, к-аз талъати ту чашмро осоиш аст [61, 117а]. 

 Дар ин байт аз амр мурод мамдўњ аст ва осоиш њукм аст. Ин 

њукмро, ки ба амр тааллуќ дорад ва дар талъат аст, исбот мекунад, баъди 

он ки он њукмро исбот кард, ба мутааллиќи дигар ва он назм аст.  

Санъати ташбењ яке аз санъатњои серистеъмол дар адабёти форсу 

араб мебошад, ки Сайфљоми Њиравї онро ба рангу бўю маза, шакл, 

сифат ва хосият таќсимбандї намудааст. Мо кутуби балоѓиеро, ки 

муаллиф аз он дар асараш ном бурдааст, монанди: «Њадоиќ-ус-сењр фї 

даќоиќ-иш-шеър»-и Ватвотро, «Кашшоф», «Салоса расоил фї эъљоз-ул-

Ќуръон» («Баёни эъљоз-ул-Ќуръон»-и Муњаммад ибни Иброњими 

Хитобї (319њ.ќ.-388њ.ќ. \\ 931м.-1000м.), «ан-Нукот фї эъљоз-ул-Ќуръон»-

и Њасан Алї ибни Исои Руммонї (292 њ.ќ-382њ.ќ. \\ 904м.-994м.) ва 

«Рисолат-уш-шофиея» Абдулќоњири Љурљонї), «ал-Њошия ала-л-мутул», 

«Талхис», Мифтоњ-ул-улум» аз Сайид Шарифи Љурљонї мавриди 

муќоиса ќарор додем ва ин дастабндиро мушоњида накардем, танњо дар 

«Тарљумон-ул-балоѓа» дидем, ки мефармояд: «Ташбењ бар чанд гуна аст, 

яке он аст, ки чизеро ба чизе монанд кунанд ба сурат ва ба њайъат. Ё 

чизеро бар чизе монанд кунанд ба сифате аз сифатњо, чун њаракату 

сукуну лавну ранг ва шитобу диранг…» [29, 44]. Шояд Сайфљоми Њиравї 

ба ин китоб дастрасї дошта, аммо на дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

ва на дар «Маљмўат-ул-латоиф ва сафинат-уз-зароиф» дар зикри манобеъ 

ва асомии шуаро номе аз Родуёнї набурдааст. Сарфи назар аз ин, 

муќоисаи таърифњои ба саноеи бадеї додаи Сайфљоми Њиравї бо 

таърифоти Родуёнї, ки монандї ва шабоњатњои зиёд доранд, комилан 

бармало месозад, ки Сайфљом, бо он ки номе аз ин китоб набурдааст, 

аммо ба рисолаи Родуёнї назар доштанаш яќин аст.  
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Сайфљоми Њиравї бо баёни назариёти фасењу балеѓ ва мусталењоти 

балоѓї дар арсаи адабёти форсу тољик дар замони худ љойгоњи хосеро ба 

худ ихтисос дода буд. Ў дар охири ќарни XIII мелодї ба майдони 

адабиёт ворид шуда, бо назариёти љадидаш дар љодаи арзёбии санъатњои 

адабї ва истилоњсозї дар ин фан аз мављудияти як муњаќќиќи нављўву 

навгуфтор дарак медињад. Масалан, таърифи санъати сиёќ ва ташбењи 

маръиву ѓайри маръї дар кутуби балоѓї бидуни ном омадааст, вале 

муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» барои он исми мудахили маљзо 

навиштааст ва ташбењи маръї ва ѓайримаръиро соњиби «ал-Муъљам» 

номе барои ин навъ ташбењ зикр накардааст, аммо шарњу тавзењ дар 

мавзўи мазкур он аст, ки Њиравї бо зењни халлоќи худ истилоњсозї 

намудааст. Бо таваљљуњ ба гуфтањои Зайнаби Содиќнажод муњаќќиќи 

эронї Сайфљоми Њиравї дар таълифи бахши бадеии асараш ба кутуби 

балоѓии зерин назар доштааст(таваљљуњ шавад ба љадвали 3).  

Љадвали III. 

Тарљумон-ул-

балоѓа 

Њадоиќ-ус-сењр ал-Муъљам фї 

маойири ашъор-

ул-аљам» 

Љомеъ-ус-саноеъ 

ва л-авзон 

 

 Таљниси том Таљниси том Таљниси басити 

мутафиќ 

 Таљниси ноќис Таљниси ноќис Таљниси басити 

мухталиф 

Музореа Таљниси хат Таљниси хат Таљниси хат 

 Ба он музел њам 

гуфтааст 

Таљниси зоид Таљниси маљзу 

зоид 

Таљниси мутлаќ  Таљниси 

мураккаби том 

Таљниси 

мураккаби томи 

мутафиќ 

   Таљниси 

муздавиљ 

Бо номи 

мураддад 

Бо номи 

мукаррар  
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омадааст омадааст ва 

мураддаду 

муздавиљ гўянд 

  Мисол дорад, бе 

ном 

Таљниси 

муздавиљи 

муттасї 

 Таљниси 

мутрраф 

Таљниси 

мутрраф 

Таљниси 

мустањили 

музореъ 

Тазмин   Њомили мавќуф 

  Тасниќ-ул-сифот Тасниќ-ус-сифот 

Муљаррад Њазф  Тарњ 

  Эънот Лузум 

 Муталввин  Муталввини 

солим 

  Мувашањаи 

мањиз 

Мувашања 

  Тавсї Доѓ 

Маќлуби кул Маќлуби кул  Маќлуби шоеъ 

[86, 37-38]. 

 Аз мутолиаи унвони санооти адабї дар кутуби балоѓии фавќ чунин 

бармеояд, ки Сайфљоми Њиравї нисбат ба муаллифони мавриди назари 

мо ибдооту ибтикороте дар улуми балоѓї аз худ нишон додааст. 

Инљониб, аз итнобгўйї худдорї намуда, танњо бо зикри якчанд шавоњид 

аз љадвали мазкур иктифо менамояд. Санъати таљниси басити 

мухталифа, ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» зикр шудааст, дар 

«Њадоиќ-ус-сењр» ва «ал-Муъљам» бо номи таљниси ноќис омадааст. 

Муаллифон таъриферо, ки аз ин санъат баён намудаанд, даќиќан шабењи 

њам мебошанд ва абёте, ки дар «Њадоиќ-ус-сењр» ба унвони мисол 

омадааст, њамон байтњо дар «ал-Муъљам» такрор шудаанд. Пас, маълум 
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мешавад, ки Шамси Ќайси Розї аз Рашидуддини Ватвот дар санъати 

мазкур пайравї намудааст. Сабку шеваи Сайфљоми Њиравї дар баёни 

саноеи бадеї њамеша бо ибтикорот њамроњ буда, дар истеъмоли 

шавоњиду мисолњо нисбати кутуби ќаблї тоза ва рангоранг мебошанд.  

Ибтикороти муаллифи асар дар санъати таљниси мураккаб он 

мебошад, ки таќсимбандињои ин таљнис дар кутуби балоѓии дигар вуљуд 

надорад ва онро аввалин маротиба ў ба хаттї ва лафзї дастабандї 

намудааст. Санъати таљниси мустањили муттараф бо њамин ном дар 

кутуби балоѓии дигар омадааст, аммо таърифи он дар кутуби дигар бо 

таърифи таљниси мустањили музореъ яке аст. Масалан, дар «ал-Муъљам» 

мехонем: «Таљниси муттараф он аст, ки мутаљонисон (таљнисшавандањо) 

дар љумла њуруфи муттафиќ (якхела) бошанд, илло дар њарфи тараф 

(яъне њарфи охири калима)» [29, 276]. Сайфљоми Њиравї дар таърифи 

санъати таљниси мустањили музореъ чунин менигоарад, ки бо санъати 

таљниси муттараф дар «ал-Муъљам» мушобењ мебошад: «Ва ин таљнис 

чунон аст, ки дар њама њуруф муљонисат бошад, љуз дар њарфи охир». 

Мисол: 

   Он ќадди хушат, ки њаст озод, 

   Бар хотири ман аз ўст озор [61, 127а]. 

Дар абёти фавќ вожагони «озод» ва «озор» санъати таљниси 

мустањили музореъ мебошанд. 

5. Таърифи санъатњо ва истилоњот бо анвои онњо дар китобњои 

балоѓии ќабл аз «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» омадаанд, аммо таснифот 

чандон комил нест. Баррасии аќсоми саноеъ дар кутуби балоѓї нишон 

медињад, ки бо гузашти замон баъзе аз онњо бо чанд ном маъмул 

шудаанд. Масалан, Абдуллоњ ибни Муътаз ва Марѓинонї барои анвои 

таљнис унвонњои хосеро зикр намекунанд, аммо Родуёнї онро ба се ќисм 

таќсим намуда, Рашидиддини Ватвот онро њафт навъ дониста ва 

Сайфљоми Њиравї бошад, санъати мазкурро ба њашт бахши куллї 

дастабандї менамояд, ки миёни номњои саноеъ тафовути чандоне вуљуд 

надорад, агар тафовуте њам њаст, бештар бад-он сабаб буда, ки муаллифи 
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«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ќасд дошта, унвонњои расо ва рўшанеро 

интихоб намояд. Нуктаи дархўри тааммул дар ин бахш, он аст, ки барои 

баъзе санъатњо анвое зикр шуда, ки дар кутуби балоѓии ќабл аз «Љомеъ-

ус-саноеъ ва л-авзон» наёмадааст. Масалан, Сайфљоми Њиравї санъати 

иштиќоќро ду навъ донистааст. Шамси Ќайси Розї луѓз ва муамморо 

дар зайли як унвон оварда ва санъати истидрокро навъи тазмин 

ќаламдод кардааст. Дар интихоби ин санъат Ватвот аз Родуёнї, Шамси 

Ќайси Розї ва Сайфљоми Њиравї аз Ватвот таъсир пазируфтаанд. Барои 

мисол: таърифи истилоњи таќтеъ дар «ал-Муъљам» бидуни таќсимбандї 

ва ба сурати куллї омада, аммо дар «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» њамон 

таъриф ба чањор навъ дастабандї шудааст [61, 67а].  

Њамчунон дар «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» мехонем: «Бар устоди 

доно, бар њанљори мазини мањосини ашъор лозим аст, ки дар муншаоти 

худ мурооти шаш чиз бар худ вољиб шуморад, балки фариза пиндорад. 

Аввал, риояти таносуб, дувум, тављењи сухан, севум, вазъушшайъ фї 

мањаллињи, чањорум, зикри мутобиќу ќасим, панљум, эроди лавозим, 

шашум, авсофи мусталењ…» [61, 78б]. Сайфљоми Њиравї ба шоирону 

адибон пешнињод менамояд, ки дар навиштањои худ шартњои мазкурро 

риоят намуда, онњоро њамчун фарз бишуморанд. Дар кутуби балоѓии 

мавриди тањќиќи мо ба сурати куллї ба ин шаш истилоњ ишора шудааст, 

аммо марзу номе барои онњо зикр накардаанд.  

Мо дар љадвали зерин санъатњоеро овардаем, ки дар кутуби 

балоѓии ќабл аз «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» зикр шудаанд, вале 

бидуни дастабандї мебошанд (таваљљуњ шавад ба љадвали 4): 

 

Љадвали Iv.  

 1.Санъати таќсим 

 Таќсими халт 

 Таќсими накс 

 Таќсими вало 

 Таќсими мусалсал 
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 2. Санъати њусни таълил, ки онро ба се навъ таќсим карда, аммо 

номгузорї накардааст. 

 3. Санъати саволу љавоб ба ду навъ таќсим шудааст: 

 Саволу љавоби музмар  

 Саволу љавоби мазњар 

 4. Санъати тибоќ ба ду навъ таќсим шудааст: 

 Тибоќи эљоб 

 Тибоќи салб 

 5. Санъати муаммо се навъ мебошад: 

Муаммои муњарраф 

Муаммои муњаддад 

Муаммои мубаддал  

 6. Санъати маќлуби шоеъ (кул) ба ду навъ таќсим шудааст:  

Маќлуби шоеи маъкуси сокит  

Маќлуби шоеи маъкуси нотиќ 

 7. Санъати ѓулув ба ду навъ таќсим шудааст: 

Ѓулувви маќбул 

Ѓулувви мардуд 

 

Аз санъатњои дар љадвали фавќ зикршуда чунин натиља ба мо даст 

медињад, ки Сайфљоми Њиравї бо мутолиаи даќиќ ва равишманди 

кутуби балоѓии маъруфи мутаќаддимони форсу тољик тавонистааст, 

мухтареоте дар санъатњои балоѓї падид оварад. Ин ибтикорот заминаи 

хуберо барои муњаќќиќони мутааххир фароњам карда, то ки дар ин љода 

ќаламфарсої намуда, асарњои балоѓии мукаммале эљод кунанд. 

Соњиби «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» дар таърифи санъати тибоќ, 

ки ба ду бахш – эљоб ва салб таќсим намудааст, чунин менигорад: «Ва ин 

санъатро тибоќ ва тазод низ гўянд ва ин санъат чунон аст, ки љамъ кунад 

миёни ду лафзи мутазод ва он бар ду навъ аст: 

 Мисол: 

Њушёр дарун рафту бурун омад маст, 

  Бархост, ситуд шодиву ѓам доду нишаст» [61, 110б]. 

 Дар шеъри фавќ вожагони «рафту омад», «њушёру маст», «даруну 

берун», «бархосту нишаст» «ситуду дод» ва «ѓаму шодї» тибоќи эљоб 

мебошанд. Аммо тибоќи салб чунон аст, ки љамъ кунад миёни амру нањй 
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ва мусбату манфї ва агар ба лафз мутазод намояд ба маънї тазод 

набошад. 

Маро бикушт ѓами ў, чу аз-ў љустам, 

  Ба хашм шуд ба тариќе, ки њељ дод, надод [61, 110б]. 

 Дар абёти боло калимаи «дод» ба маънои «адолат» аст ва вожањои 

«хашм»-у «дод» њарчанд аз назари лафз зид мебошанд, вале аз назари 

маънї бо њам мутазод намебошанд, ки ин аз хусусияти санъати тибоќи 

салб мебошад.  

Сайфљоми Њиравї санъати ѓулувро ба ду даста мардуд ва маќбул 

таќсим намудааст ва њамин дастабандиро дар китоби «Бадоеъ-ус-

саноеъ»-и Атоуллоњи Њусайнї, ки баъди «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

таълиф шудааст, мебинем [67, 102]. Њамчунон Њиравї санъати 

њуснуттаълилро ба се навъ таќсим карда, вале барои онњо исм 

нагузоштааст. Санъати мазкурро соњиби китоби «Ѓизлон-ул-њинд» ал-

мухолита номида ва ин санъат чунон аст, ки барои сифат ё матлаби 

иллате зикр намоянд ва бо он матлаб муносиб бошад. Баъзе аз 

муњаќќиќон бар ин боваранд, ки он иллат њаќиќї не, балки иддао 

(ѓайрињаќиќї) бошад. Озоди Билгиромї санъати мазбурро ба ду бахш 

«иллати содиќ бо козиб ва баръакс, иллати козиб бо содиќ 

(аксулмухолита)» овардааст. Таваљљуњ шавад: 

  Бас ки афтод аз ѓамат шўридагї дар кори мо, 

  Бар сари мо худ ба худ, во мешавад дастори мо [78, 62].  

 Боз шудани дастор (салла) худ ба худ бар сари ошиќ амри козибе 

мебошад, ки шоир таълил (иллат) кард онро ба афтодани шўридагї дар 

кори ошиќ аз ѓами маъшуќ ва он содиќ аст. Ин амри козиб бар содиќ 

мебошад, аммо аксулмухолита, яъне амри содиќ бар козибро муаллиф аз 

ашъори худ зикр кардааст: 

  Чашми бебоки ту бисёр сияњкор афтод,  

  Он ќадар бодакашї кард, ки бемор афтод [78, 64].  
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Бо дарназардошти он ки таъриф ва мухтассоти баъзе санъатњоро 

дар сањифањои ќаблии кор шарњу тафсир карда будем, аз зикри 

мукаррари онњо ин љо худдорї менамоем. 

6. Санъатњое, ки номњои онњо бо саноеи китоби «Љомеъ-ус-саноеъ 

ва л-авзон» шабењ буда, танњо дар таърифи онњо тафовут дида мешавад. 

Масалан, санъати мудаввар дар «Тарљумон-ул-балоѓа» бо таърифе, ки 

дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аст, мутафовит мебошад. Родуёнї 

гўяд: «Ва яке аз балоѓатњо он аст, ки шоир њар шеърро мудаввар гўяд, 

чунонки аз њар тараф, ки оѓоз кунї, маънї дињад» [29, 114]. Таърифи 

санъати «мудаввар»-ро соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» чунин баён 

намудааст: «Ва ин санъат чунон аст, ки доирае нависанд хурд ва онро 

сари мим тасаввур кунанд, оѓози њар лафзе ва ё њар мисрое ва ё байте аз 

он кунанд, бад-он чи сари мисроъњо њама мим бошад ва агар бештар 

баранд, ќофия низ мим доранд ва аз он боз оѓози абёти дигар кунанд ва 

сари алфоз абёти мимњо оранд, ба тариќи давр бихонанд» [61, 149 а]. 

Муаллифи асар на танњо ба саноеи балоѓї дасту панља нарм карда 

ва онњоро устодона дар китобаш истифода намудааст, балки ба 

мундариљаи жанрњои хурди адабї монанди: ќасидаву ѓазал ва ќитъа 

таваљљуњ зоњир кардааст. Дар аксар кутуби балоѓии ќабл аз китоби 

Сайфљом таълифшуда танњо ба шаклу шумораи абёти анвои адабї 

мутаваљљењ мешуданд, аммо дар ин китоб муаллиф ба муњтавои жанрњо 

низ ањамият додааст, ки аз кутуби балоѓии пешина тафовут дорад. 

Санъати мусаммати мухтасарро соњиби «ал-Муъљам» мусаљљаъ медонад 

[30, 389]. Дар «Њадоиќ-ус-сењр» низ зери њамон «мусаммат» омада ва 

номи људо надорад. Њамчунин дар «Њадоиќ-ус-сењр» нигоњ доштани 

ќофияро шарт донистааст, аммо дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

ќисмати чањоруми байт комилан дар њама абёт такрор мешавад. 

Сайфљоми Њиравї дар таърифи мусаммат мегўяд: «Ва ин санъат, чунон 

аст, ки шеъре нависанд, аввал чанд байт, њамаи мисроъњои мусарраъ 

орад, кам аз чањор раво нест ва беш аз дањ латофат надорад ва онро 

мусаммате ангоранд» [61, 162б]. Рашидуддини Ватвот мусаммати аслиро 
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њамон чањорпора ё мусаммати ќадим дониста ва гуфтааст: «Шоир 

байтеро ба чањор ќисм кунад ва дар охири се ќисм саљъ нигоњ дорад ва 

дар ќисми чањорум ќофият овард ва ин шеърро шеъри мусаљљаъ низ 

хонанд» [28, 61-62]. Таърифи Ватвот аз мусаммат чандон даќиќ нест, 

чунки ў њар ду шеърро мусаммат номидааст. Сониян, дар мусаммати 

форсу тољик шарт нест, ки панљ мисроъ бар як ќофия гўянд ва дар 

мисрои шашум ќофияи аслиро биёваранд, балки теъдоди мисраъњоро 

метавон каму зиёд кард, мураббау мухаммас ва мусаддасу мусамман ё 

бештар суруд. Ба назар мерасад, Рашидуддини Ватвот ба мусамматњои 

Манучењрї таваљљуњ дошта, ки шашмисрої мебошанд. Родуёнї ва 

Шамси Ќайси Розї, пас аз таърифи мусаммат бар ин нукта, ки метавон 

бар теъдоди мисраъњо афзуд, ишора кардаанд. Родуёнї мусаммати 

ќадим ё чањорпораро бо мусамматњое, ки дорои панљ ё шаш мисроъ ё 

бештар аст, баробар дониста, аммо Шамси Ќайс байни чањорпора ва 

мусаммат фарќ нињодааст [29, 104]. Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

мухолифи назарияи Ватвот, ки теъдоди мисраъњои мусамматро мањдуд 

ба чањор донистааст, мебошад ва дар ин љода, таќрибан бо аќидаи 

Родуёнї ва Шамси Ќайси Розї мувофиќат дорад. 

Дар «Њадоиќ-ус-сењр» гоње таъриф бо мисол мутобиќат надорад. 

Масалан, дар таърифи истиора мехонем: «Ва ин санъат чунон бошад, ки 

лафзеро маънї бошад њаќиќї, пас дабир ё шоир он лафзро аз он маънии 

њаќиќї наќл кунад ва ба љои дигар бар сабили орият ба кор бандад». 

Мисол аз насри форсї: «Бояд, ки сояи шафќати фалон бар сари фалон 

густаронад ва домани авф бар гуноњони ў пўшонад» [28, 28-29]. Муроди 

Рашидуддини Ватвот аз мисоли мазкур таркиби «сояи шафќат» ва 

«домани авф» аст, ки зоњиран ба сурати истиора, вале дар маънии њаќиќї 

ба кор рафтаанд. Ба истилоњи уламои баён, ин ду таркиб аз аќсоми 

ташбењи балеѓи изофї ба шумор меоянд, ки ба љуз ду рукни аслї монанд 

ва монанда (мушаббањ ва мушаббању бињ) баќия аркони он мањзуфанд. 

Дар асл чунин аст, ки шафќат чун соя мояи роњат ва осоиш буда, авф чун 

доман пўшандаи гуноњ мебошад.  
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7. Як зерфасли асар ба ихтирооти адабии Амир Хусрави Дењлавї 

бахшида шудааст. Санъатњоеро, ки муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» овардааст, љузъи ибтикороти Амир Хусрави Дењлавї медонад [61, 

174 б]. 

 Љадвали v.  

Санъати 

дурўйї 

Ќалбуллисон Форсулараб Мубодилатурросин 

Ѓазалуллисон  Тарљуматуллафз Зимнуллафз Назму наср 

Муаммои 

мусаввара  

Муаммои 

мувашшања 

Радифулмаънайн Њомили мавќуфи 

мутаваллид 

Тасљеъи 

лаффу нашр 

   

 

Амир Хусрави Дењлавї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» њамвора 

мавриди таваљљуњи муаллиф буда ва ба ў ишора шудааст. Дар миёни 

тамоми шоирони номбурда дар ин китоб иродат ва алоќаи муаллиф ба ў 

дархўри таваљљуњ мебошад. Муњаммад Њусейн Тасбењї, муњаќќиќ ва 

донишманди шањири эронї, дар маќолае тањти унвони «Саноеи лафзии 

Амир Хусрав» чунин овардааст: «Амир Хусрав дар куллиёти осори 

манзуму мансури худ ба саноеи лафзиву маънавї таваљљуњи хосе зоњир 

намудааст. Илова бар ин њамаи санъатњоро, ки пеш аз ў вазъ шуда буд, 

дар осори худ ба кор бурда ва теъдоди зиёди санъатро низ худаш 

ихтироъ, ибдоъ ва вазъ кард» [144, 233]. Амир Хусрав дар осори 

гаронќадраш сарењан худро мухтареи санъатњое медонад, ки пеш аз ў 

касе ихтироъ накарда ва агар њам дар ин саноеъ таълифоте анљом дода 

бошанд, дар њадди як љумла ё як байт мебошад. Њамчунон адабётшинос 

ва донишманди тољик Мисбоњиддини Нарзиќул дар китоби «Калиди 

эъљоз» рољеъ ба ибтикороти Хусрав дар саноеи љадид далоили 

ќонеъкунандае иброз намудааст. Чунончи: «Сабаби нахустини вазъи 

санооти љадид ороиши тарзи хоси тариќи каломи ў мебошад… Дигар он 

ки нависанда мехоњад, ки дар њар санъат ќуввати замири хешро бисанљад 
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ва ба изњор расонад… Севум, он ки Амир Хусрав ба таври махсус ва 

огоњона санъатњое ибдоъ ва ихтироъ кардааст, ки дигарон аз уњдаи вазъ 

ва ба кор бурдани онњо ољиз ва нотавонанд» [108, 239]. Яъне, њадафи 

офариниши санъатњо дар он зоњир мегардад, ки Хусрав тариќи хоси 

суханварї дошт ва Сайфљоми Њиравї ўро аз зумраи адибони соњибсабк 

ва дар сурудани назму наср акмали шуароу удабо медонад. Албатта, дар 

бахши «Таснифу табаќабандии тарзњои шуаро» ба мавзўи мазбур ба 

таври густарда пардохта шуда буд ва ин љо зикри дубораи онњоро лозим 

намедонем. Амир Хусрав барои саниљиши табъи салим ва истеъдоди худ 

ибдооте дар ин замина ба љой гузоштааст, ки ўро муњаќќиќони 

мутааххир дар љодаи илми балоѓат аз љумлаи мубтакирон ќаламдод 

кардаанд.  

Сайфљоми Њиравї дар таърифи санъати дурўйї чунин менигорад: 

«Ва он чунон аст, ки алфозе дар таркиб орад, ки дар арабї муфиди 

маънї бувад ва дар порсї низ гўйї он алфоз муштарак бошад. Дар арабї 

ба маънии дигар ва дар порсї ба маънии дигар. Ва ин зулмаънайни 

ѓомиз аст, илло он ки он љо ягона лафз аст ва ин љо таркиби томом ва 

дар тарсил чанд гон љузв ба интисох расонидааст. Бар сабили намудор 

ягона байт дар ќалам омада».  

Мисол:  

  Бањои хона дорї, бобњо кун, 

  Њаводориву нодонї рањо кун [61, 174б]. 

Агар шоир дар шеъраш аз санъати дурўйї истифода намояд, 

мухотаб ин шеърро бо ду забон метавонад мавриди мутолиа ќарор 

дињад. Ў бояд дар интихоби вожагон чунон моњирона амал намояд, ки 

калимањо дорои ду маънї бошанд, масалан, ба форсї як маъно ва ба 

арабї маънои дигарро талаќќї кунад ва мухотаб барои дарёфти маъно 

ва тарљума бо забони дигар шеърро бояд баръакс хонад. Монанди шеъри 

мазкур, ки калима «кун» арабї буда, маънои порсии он «бибош» 

мебошад ва дар «Ќуръон» чунин омадааст: «Бибош, пас бибуд» [6/ 82, 

Ёсин]. Вожаи «бобњо» ба порсї ба маънои «дар он сарой» аст. Ибораи 
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«дори масоф» ба маънии «сарои ман» зикр шудааст. «Хона»- феъли мозї 

(гузашта) буда, «хиёнат», «хиёнат кардан» аст. «Бањои (Курд)»- номи 

марде аз аќвоми курд мебошад. Шоир вожагони «рањо» ва «нодонї»-ро 

ба маъноњои «бибин саройи маро» ва «нидо кард маро» овардааст. 

Вожаи «дориву» дар ин љо «гуфта шудааст» омада ва калимаи «њаво» 

феъли мозї буда, ба маънои «фуруд омадан» мебошад. Сайфљоми 

Њиравї санъати мазкурро тањти унвони «Санъати тарљуматуллафз» баён 

намудааст: «Лафзе дар пайи лафзе орад, чунончи дувум тарљумаи лафзи 

аввал намояд, ё арабро порсї, ё баръакс ва порсиро њиндуї ва ё 

баръакс». Монанди вожаи «лот» ба маънои «лагад» ва «Лот» номи бут 

дар забони арабї мебошад. Албатта, ин санъатро Мирѓуломалии Озоди 

Билгиромї дар китоби «Ѓизлон-ул-њинд», ки як бахши асарро «Дар 

баёни санъате аз Амир Хусрав» зикр намуда, санъати буќаламун 

номидааст. Таваљљуњ шавад: «Дар луѓат љомае аст, румї, ки алвони 

мухталифа дорад ва дар истилоњ лафзест, муштарак дар ду забон ё 

зиёда». Масалан, дар Ќуръон омадааст: «Тўбо лањум (зиндагии хуш аст, 

мар эшонро)» [17/ 28-29, Раъд]. Вожаи «тўбо» дар арабї ба маънои 

«хушї» ва «номи дарахте дар бињишт», вале њамин калима дар забони 

њиндї ба маънои бињишт омадааст. Масалан, Мирѓуломалии Озоди 

Билкиромї чунин овардааст: 

Гирифт он мањи њиндї дигар дар бар, 

Дигар мапурс њикоят, ки чанд дар чанд аст [78, 106]. 

Дар шеъри фавќ вожаи «чанд» санъати буќламун аст, ки ба форсї 

«чї ќадар», аммо дар њиндї ба маънои «моњ» корбаст шудааст. Санъати 

дурўйиро Шиблии Нуъмонї дар китоби «Шеър-ул-аљам», М. Тасбењї ва 

М. Нарзиќул бо номи дурўбинї низ тавзењ додаанд. Сайфљоми Њиравї 

санъати мубодилатурросиинро, ки мутааллиќ ба Хусрави шоирон аст, 

чунин зикр менамояд: «Ва ин санъатро чунон вазъ кардаанд, ки ду лафзи 

маљонис оварад, ки дар аввали њуруф мухталиф бошанд. Мисол: 

  Гар расми карам дорї, дар кўча дирам корї, 

  В-ар арбада бардорї, пас, ту харе дар борї» [61, 177а]. 
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 Яъне, шоир дар шеъри худ вожањоеро корбаст кунад, ки њарфи 

аввали он мутафовит ва баќия њуруф дорои таљнис бошанд. Дар байти 

мазкур калимањои «карам»-у «дирам», «дорї» ва «корї» дар мисраи 

аввал, «бардорї» ва «дарборї» дар мисраи дуюм намунаи ин санъат 

мебошанд. Амир Хусрав санъати мазкурро мубодилатурраъсайн 

номгузорї карда ва таърифе, ки ў аз ин санъат ироа намудааст, нисбат ба 

таърифи Сайфљоми Њиравї мубњаму печида мебошад. Њиравї таърифи 

мазбурро барои мухотабон муљазу сода баён намудааст.  

Санъати радифулмаънайн, ки Сайфљом онро мухтасси Хусрав 

ќаламдод намудааст, дар асар чунин омадааст: «Ва ин санъат, чунон аст, 

ки як лафзи радиф ду маънии тамому муфид, мустафод шавад. Мисол: 

  Љањад чун каргасе тират, кунад симурѓро паркам, 

  Парад чун тўти килкат, шавад товуси љонпарвар» [61, 176б]. 

 Дар шеъри фавќ калимаи «паркам» ду маънї дорад: 1) бекор, 2) 

пари ў кам шавад. Вожагони «паркам» ва «љонпарвар» љузъи санъати 

радифулмаънайн мањсуб мешаванд, ки дорои як лафз ва ду маънї 

мебошанд.  

Сайфљоми Њиравї дар таърифи санъати форсулараб чунин 

менависад: «Ин санъат чунон аст, ки алфози арабиро ба расми 

мутарасилон бе халти (омехта) порсї таркиб кунад» [61, 177а]. Њарчанд 

Хусрав саъй намудааст, ки аз овардани вожагони тозї худдорї кунад, 

мутаассифона, ба ў муяссар нагардидааст, чунки аксари дуоњо ва 

таманниёте, ки муаллиф барои мамдўњи худ мекард, ба забони арабї буд. 

Ба монанди: 

   Маликушшарќ, адилулумаро, 

   Олими фазлу базлу эњсонї, 

   Бањри илму хазонаи инсоф, 

   Умари ањду Њайдари сонї [61, 178б].  

Дар таърифи санъати муаммои мусаввар, ки Сайфљоми Њиравї 

онро љузъи ихтирооти Хусрави шоирон медонад, чунин менигорад: «Ва 

инро чунон вазъ кард, ки чизњое, ки мушабењу бињї њуруф тавонад буд, 
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бар тариќи киноят биёрад ва маќсуд њуруфи макнї бошад. Ва он чи 

ташбењоти њуруф бад-он дуруст аст, ин аст» [61, 174б]. Аз таърифи фавќ 

чунин натиља бармеояд, ки њуруфи алифборо бояд ба тариќи киноя ё 

ташбењ зикр намуд ва ин ташбењу киноя бояд ба њарфњо мувофиќ бошад. 

Масалан, њарфи «ا» алиф монанди тиру найзаву сарву ќомат мебошад, ки 

дар адабиёти форсу тољик ба хотири росту баланд будани њарфи алиф, 

ќади маъшуќро монанди алиф ва сарв медонанд. Њарфњои «ت» (те) 

кафши ду мех бар сар ва «ث» (се) кафш бо се мех бар сар мебошанд. 

Њарфи «ج» (љим) ба гўшвора, ё зулфу хол ташбењ мешавад. Њарфњои «ص» 

(сод) чашм ва дунбола ё чашму гўш, «م» (мим) чашми боз, кура бо 

дунболаи кафлезу гурзва «ن» (нун) ба маънои абру омадааст. Муаллифи 

асар муаммоеро бо номи «санам» овардааст, чунончи: 

  Хонда бошї борњо наќши санам, 

  Чашму абруву дањоне беш нест [61, 175а].  

Дар шеъри фавќ мурод мисраи охир аст, ки калимањои «чашм» 

њарфи «ص» (сод), «абру» њарфи «ن» ва «дањон» њарфи «م» (м)- ро ифода 

мекунад ва ин њуруф дар якљоягї калимаи «صنم» (санам)-ро ташкил 

медињанд.  

Амир Хусрав њамаи санъатњоеро, ки тавассути мутаќаддимон 

ибдоъ шуда буданд, ба таври даќиќ ва мўшикофона омўхта, онњоро дар 

осори боарзиши худ истифода бурдааст. Муњаќќиќони осори Амир 

Хусрав Р. Таѓоймуродов, М. Нарзиќулов ва муњаќќиќи эронї М. 

Тасбењї шумораи саноеи ихтироънамудаи ўро 15-то медонанд, вале 

Сайфљоми Њиравї 13-тои онњоро бо мисол оммафањму мухтасар дар 

асараш зикр намудааст.  

8. Гурўњи дигари санъатњо аз љумлаи ибтикороти муњаќќиќ дар 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мебошанд [61, 179 а].  

Љадвали VI.  

Мустанбит Каримултарафайн Муталаввини 

маъкус 

Муњит 

Шомилуланвоъ Муаммои Мурассаи мазин Муалло 
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муњандис 

Машид Мувашшања Рубоиётулѓазал Муљобот – 

анвои муљобот 

Танбењ Муљобот Мутобиат Тароддуф ва 

анвои тароддуф 

Њунар Айб   

 

Мо аз шарњу тавзењи кулли санъатњое, ки дар дохили љадвал 

мазкуранд, худдорї намуда, танњо чанде аз онњоро ба њайси намуна 

маънидод менамоем. Масалан, муаллифи китоб дар таърифи санъати 

муталаввини маъкус, ки то ба њол дар кутуби балоѓии мутаќаддимон 

зикр нашудааст, вале баъд аз Сайфљоми Њиравї муаллифи «Бадоеъ-ул-

афкор фї саноеъ-ул-ашъор» аз ин санъат бањра љустааст, чунин 

менигорад: «Ва ин чунон аст, ки байте нависад, чун бар валои алфоз он 

байтро маъкус хонад, њамон байт бар вазни дигар шавад ва муфиди 

њамон маънї бошад» [61, 188б]. Яъне, шоир шеъреро бар вазни мавриди 

назари худ иншо намояд, вожањои њамон байтро баръакс кунад ва аз 

лињози мазмуну муњтаво таѓйире дар шеър эљод нашаваду вазни дигаре 

ба вуљуд ояд. Монади ашъори зерин: 

  Ба ѓаромат даромадї, ба маломат баромадї, 

Ба саломат саромадї, ба тањаммул ќадам бизан. 

  Фаъилотун\ мафоъилун\ фаъилотун\ мафоъилун, 

  Фаъилотун\ мафоъилун\ фаъилотун\ мафоъилун [61, 188б]. 

 Шеъри фавќ дар бањри хафиф суруда шуда, њангоми иваз кардани 

љойи калимот бањри муљтасси томи маъкус ба вуљуд меояд. Таваљљуњ 

шавад: 

  Бизан ќадам ба тањаммул, саромадї ба саломат, 

  Баромадї ба маломат, даромадї ба ѓаромат. 

  Мафоъилун\ фаъилотун\ мафоъилун\ фаъилотун, 

  Мафоъилун\ фаъилотун\ мафоъилун\ фаъилотун [61, 189а]. 

 Њусайн Воизи Кошифї дар таърифи санъати муталаввини маъкус 

чунин мегўяд: «Ва он чунон бошад, ки байте гўянд, ки чун рост хонда 
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шавад, бањре бувад махсус ва чун калимоти њар мисроъро маъкус 

гардонанд, бањри дигар бошад ва ин аз аљоиб муталаввинот аст» [16, 

131]. Соњиби «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор» дар таърифи фавќ 

даќиќан суханњои Њиравиро такрор кардааст.  

Муњит санъати дигаре мебошад, ки муаллиф љузъи ихтирооти худ 

дониста ва дар ин бора чунин менигорад: «Ва ин аз анвои раддулаљуз 

илассадр тавон дошт ва чунон ихтироъ шуд, ки ба садри абёт бурда 

шавад, мутаќаддимон лафзу ќофия бурдандї фањасаб». Мисол: 

  Ту бошї дилбару љон њам ту бошї, 

  Ба њар ѓам мунису њамдам ту бошї, 

  Ту бошї, он ки мешояд туро гуфт, 

  Ки бањри реши дил марњам ту бошї [61, 184б].  

 Муаллиф бо табъи салими худ санъати муњитро, ки аз анвои 

санъати раддулаљуз илассадр аст, дар асари худ зикр намудааст, аммо 

санъати муњит аз раддулаљуз илассадр мутафовит аст. Њарчанд санъати 

раддулаљуз илассадрро дар боло шарњ дода будем, вале барои возењу 

равшан шудани санъати муњит, байте аз «Бадоеъ-ус-саноеъ» меорем, то 

хонанда дар ташхиси ин ду санъат дучори лаѓзиш нашавад: 

Ќарор дар дили ман чун бувад, ки нест туро 

Чу чашми хеш зи шўхї ба њељ гўша ќарор? [67, 28]. 

 Дар байти фавќ вожаи ќарор дар аввали мисраъ (садр) ва охири 

мисраи дувум (аљуз) такрор шуда, ки ин раддулаљуз илассадр мебошад, 

вале навоварии Сайфљоми Њиравї дар санъати муњит дар он зоњир 

мегардад, ки ифодаи «ту бошї» дар аввалу охири мисраи аввал (садру 

арўз) ва њам дар охири (аљуз) мисраи дувум такрор шудааст.  

Санъати шомилуланвоъро Сайфљоми Њиравї чунин таъриф 

намудааст: «Агарчи ин санъат ќадим аст ва инро мутаќаддимон 

мураббаъ ном кардаанд, таркибро чунон рабт медоданд, ки чањор дар 

чањор хонда мешавад. Муаллиф тафаккур кард, чунон алфоз овард, ки 

дар рабт аз сад навъ бештар тавон хонд аз боло фуруд ва аз фуруд боло 

ва аз рост чап ва аз чап рост аз њар чизе, ки оѓоз кунанд, тавон хонд.  
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Мисол: 

Љањонбонї, адўбандї,  Шањи кайњон,  Фаридунфар, 

Зарафшонї, дилафрўзї,  Сари шоњон,  Сикандар дар 

Њунардонї, ѓамандўзї,  Љањон султон,  баландафсар, 

Фалакшаънї, њунарварзї,  Љами даврон, некахтар [61,189а]. 

 Муаллифи асар бо сароњат мегўяд, њарчанд ин санъатро 

мутаќаддимон мураббаъ, ё ин ки чањор дар чањор хонанд, аммо ман дар 

ин санъат ибтикороте аз худ ба љой гузоштам, ки метавон онро беш аз 

сад навъ хонд. Ў бо тааммулу тааќќули бештар алфозеро гирд оварда, 

шеъре офаридааст, ки аз боло ба поён ва аз поён ба боло, аз чап ба рост, 

аз рост ба чап, хулоса ин ки аз њар тарфе оѓоз кунї, мазмуну муњтавои 

ашъор побарљост ва њамчунон маънї хоњад дод. Албатта, Сайфљоми 

Њиравї на танњо муњаќќиќ, балки шоире бо табъи воло ва ќарињаи латиф 

мебошад.  

Санъати дигареро, ки Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

љузъи ибдооти худ медонад, муалло мебошад. «Ин санъат чунон аст, ки 

дар тамоми байт сари њама калимотро њарфи муайян биёрад, агарчи дар 

баъзе муншаот чандгон калимот касеро бар ин навъ афтода бошад, чун 

шоирро ќасди санъат набувад, гўйї нагуфта аст, далел бар њадси ќасд, ки 

дар њама абёт наёвардааст ва низ номе надошт, чун ин љо дар зикр 

овардем, номе нињодем». Ба унвони мисол: 

  Шоњиду шириниву шамъу шароб, 

  Шањ шуда…………… шайху шабоб. 

Ё ин ки;   

Махдуми маниву мани мискин мудом, 

  Маддоњаму мањсул мурод асту маром [61, 186а]. 

 Яъне муалло санъатест, ки вожагони, шеър истеъмол шаванда, бо 

як њарфи муайян шурўъ мегардад. Њарчанд муаллиф изъон медорад, ки 

баъзе шуаро ва котибон дар ашъору мукотиботи худ ин навъ санъатро 

корбаст намудаанд, вале бидуни исм буд. Аввалин муњаќќиќе, ки 
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муаллоро њамчун санъати балоѓї номгузорї кард, ин Сайфљоми Њиравї 

мебошад. 

Њамин тариќ, аз матолиби фавќ чунин натиља ба даст меояд, ки 

Сайфљоми Њиравї аз кутуби балоѓии маъруфи мутаќаддимони форсу 

араб монанди «Тарљумон-ул-балоѓа», «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-иш-

шеър» ва «ал-Муъљам фї маойири ашъор-ул-аљам», «Мифтоњ-ул-улум» 

огоњ буда, худ низ навоварињоеро дар ин самт падид овардааст. Вижагии 

китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз дигар кутуби балоѓї дар зикр 

нагардидани маънои истилоњии саноеи бадеї мебошад, ки таќрибан дар 

њамаи кутуби балоѓї шеваи пешгирифтаи муњаќќиќ риоя намешавад. 

Њарчанд китобњои мавриди назари мо аз шавоњиди арабии зиёд 

истифода кардаанд, аммо соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» бо 

сароњат иброз медорад, ки дар љойи лозима мисолњои арабиро истеъмол 

намудаам ва ин бартарї ва шеваи нигориши китобро барљаста кардааст. 

  

II.3. Илми бадеъ ва моњияти он дар орои Сайфљоми Њиравї 

Дар мавзўи таснифу табаќабандии санъатњои балоѓї назари 

донишмандон аз њам мутафовит мебошанд. Муњаќќиќони арабу аҷам 

дар асрњои миёна санъатњои бадеиро аз рўи моњияти маъної ва 

хусусиёти сохторї ба санъатњои лафзї ва маънавї табақабандї 

кардаанд, ки имрўз низ ба он такя мекунанд.  

Абдулќоњири Љурљонї дар китоби «Асрор-ул-балоѓа» ва «Далоил-

ул-эъљоз» мабоњисе перомуни илми баён ва маонї овардааст, вале ў 

бањсњои љиносу саљъро ба таври омехта дар зимни мавзўъњои илми баён 

баррасї кардааст. Нахустин бор Саккокї илми бадеъро дар китоби 

«Мифтоњ-ул-улум» аз фанњои маонї ва баён људо намуда, санъатњои 

бадеиро ба ду даста лафзї ва маънавї таќсим кардааст. Тибќи гуфтаи 

Яњё Кордгар – муњаќќиќи эронї ин шева дар кутуби баъдї, яъне 

«Мисбоњ»-и Ибни Молик, «Талхис» ва «Эзоњ»-и Хатиби Ќазвинї идома 

ёфта, дар кутуби «Мутул»-и Тафтазонї ба дараљаи камол расидааст. 
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Умриддин Юсуфов – муњаќќиќи тољик дар маќолае тањти унвони 

«Табақабандии санъатњои бадеї аз нигоњи қудамо» [147, 2] тањќиќоти 

донишмандони тољику эрониро, ки дар заминаи табаќабандии саноеъ 

сурат гирифтаанд, мавриди баррасї ќарор дода, назари инфиродии 

хешро ироа намудааст. Муаллифи маќола Ибни Сино (бо таваљљуњ ба 

гуфтањои Абдунабї Сатторзода [134, 17]) ва Хоља Насирро поягузори 

табаќабандии санъатњо ба лафзї ва маънавї медонад. Чунончи: «Дар 

таърихи адабиёти порсии тољикї бо љуръат метавон Абўалї Сино ва 

Хоља Насируддини Тўсиро асосгузорони табаќабандии саноеъ ба 

лафзию маънавї номид» [147, 3]. Мавсуф бо ду далел сабаби интишор 

наёфтани табаќабандие, ки аз љониби донишмандон сурат гирифтааст, 

медонад. Осори фалсафии Абўалї Сино дар миёни бадеънигорон матрањ 

набуд, дуюм он ки «Асос-ул-иќтибос» ва «Меъёр-ул-ашъор»-и Хоља ба 

забони порсии тољикї таълиф шуда буд, ки бадеънигорони араб аз он 

огоњї надоштаанд. Њарчанд мо дар бахши «Ибтикороти балоѓии 

Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» баъзе аз санъатњоро 

ба сурати омехта ва бидуни дастабандї ба лафзию маънавї оварда 

будем, аммо ин љо онњоро ба таври муфассалу мукаммал ва муќоиса бо 

осори маъруфи балоѓии пешгузаштагон баррасї хоњем кард.  

Сайфљом бар ин бовар аст, ки дар офаридани як асари адабї, хоњ 

назм ва наср, аввалан, риояти шаш чиз бар муаллиф вољиб буда, баъдан 

дар корбасти саноеъ ва бадоеъ бипардозад, ки онњо аз 1. Риояти таносуб 

2. Тављењи сухан 3. Вазъушшайъ фї мањаллињї 4. Зикри мутобиќ ва 

ќасим 5. Эроди лавозим. 6. Авсофи мусталањ иборат мебошанд [61, 77а]. 

Мавсуф мавзўъњои мазкурро дар асар ба таври густарда шарњу баст 

медињад ва њар якро алоњида таъриф менамояд. Ба аќидаи вай, дар 

риояти таносуб шоир ё нависанда дар сурудањои худ вожагонеро 

истифода барад, ки аз назари муњтавою сурат ба њам иртибот дошта 

бошанд. Инчунин, Сайфљом авсофи мусталењро чунин шарњ медињад, ки 

холиќи асар истилоњот ва васфњоеро корбаст намояд, ки он мавриди 

корбурди љомеаи рўзгораш ќарор дошта бошад ва аз вожагони печидаю 
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дур аз зењн иљтиноб варзад. Истилоњоти мазбур дар китобњои 

«Тарљумон-ул-балоѓа»-и Родуёнї, «Њадоиќ-ус-сењр»-и Рашиди Ватвот ва 

«ал-Муъљам» -и Шамси Ќайси Розї дида нашуданд. 

Њарчанд муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» нисбати кутуби 

балоѓии ќабл саноеи бадеиро ба лафзию маънавї таќсим намудааст, вале 

баъзе санъатњоро ба сурати омехта, яъне санъати истихдом, ки дар 

китобњои балоѓии муосир љузъи саноеи маънавии бадеъ оварданд, аммо 

дар асар баръакс зикр шудааст. Теъдоди санъатњои бадеие, ки дар зери 

унвони саноеи лафзї ва маънавї дар кутуби бадеї матрањ шудаанд, хело 

зиёданд. Агар мо дастабандии санъатњоро дар назар бигирем, шумораи 

саноеъ ду баробар афзоиш меёбад. Бархе санъатњо љойгоњи собите дар 

китобњои балоѓї надоранд ва онњоро гоње љузъи санъатњои лафзї ва гање 

маънавї ќарор додаанд, монанди санъати сиёќулаъдод мебошад. 

Санъати шеърие, ки дар кутуби «ал-Муъљам фї маойири ашъор-ул-

Аљам», «Њадоиќ-ус-сењр» ва «Тарљумон-ул-балоѓа» зимни баёни санъати 

сиёќулаъдод омадааст, аммо муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

онро санъати эродулмаътуфот номида, дар бахши санъатњои лафзї 

оварда ва дар таърифи ин санъат чунин менависад: «Эродулмаътуфот 

чанд лафз дар як мисроъ ё дар як байт маътуф оранд: 

  Љамолу камолу љалоли ту бодо 

  Чу эњсону икрому људи ту доим» [61, 138а]. 

 Соњиби «ал-Муъљам фї маойири ашъор-ул-Аљам» чунин гўяд: 

«Ончунон бошад, ки шоир чанд чиз аз асмои муфрада (исмњои алоњида) 

баршуморад ва он гоњ љумларо ё як-як васф кунад. Чунонки Зиннатї 

гуфтааст: 

Аспу гуњару теѓ бад-ў гирад ќимат 

Тахту сипању тољ аз-ў гирад миќдор» [30, 310]. 

 Дар китоби «Тарљумон-ул-балоѓа» дар ин маврид чунин омадааст: 

«Шоир ададеро аз асмои мунфарида андар байт ба як насќ биронад, аз 

паси он ки њаќќи маънии тамом бигзорад: 

Ному нангу фахру ору иззу зуллу нўшу зањр, 
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Шодиву ѓам, саъду нањсу тољу банду тахту дор» [29, 44]. 

Худої Шариф– муњаќќиќи тољик назари донишмандонро 

љамъбаст намуда, рољеъ ба таърифи мазкур чунин менигорад: «Маънои 

сиёќатулаъдод дар як љумла, мисраъ ё байт чанд исми танњоро 

шумурдан ва пас васф кардани онњост, ки дар охир онњоро ба як сиёќу 

тартиб меорад. Намуна аз шеъри Адиб Собир: 

Ба ман намуд руху чашму зулфи он дилбар, 

Яке аќиќу дувум наргису савум анбар» [56, 316]. 

Муаллифони мазбур дар таърифи санъати мазкур даќиќан ба як 

нукта ишора кардаанд, ки дар як мисраъ чанд исми мунфаридаро зикр 

намоянд ва баъдан онњоро шарњу тафсири бештар дињанд. Монанди 

вожагони «љамолу камолу љалол» дар мисраи аввал ва «эњсону икрому 

људ» дар мисраи дувум аз байте, ки Сайфљоми Њиравї дар 

эродулмаътуфот зикр кардааст. 

Санъатњое, ки метавон дар њар ду бахш, лафзї ва маънавї, аз онњо 

сухан ба миён овард. Чунончи: ибдоъ, услубулњаким, бароати истењлол, 

мутазалзил дар ин бахш ќарор мегиранд. Санъати ибдоъ ва ихтироъ аз 

он зумра санъатњое мебошад, ки дар кутуби мавриди пажўњиши мо зикр 

нагардидаанд, вале санъати мазкур дар китоби «Њаќоиќ-ул-њадоиќ»-и 

Ромии Табрезї, ки муаллиф дар таълифи асараш аз он истифода бурда, 

чунин муаррифї шудааст: «Ва ин санъат чунон бошад, ки маддоњ 

мамдўњро сифате кунад, ки ба исми ў мушорикат бошад ва ин навъ сухан 

ба ѓояти бадеъ аст: 

Фол гирифтам шабе зи мусњафи рўят, 

Сурати Юсуф маро ба фол баромад» [40, 125]. 

Санъати ибдоъ ва ихтироъро дар «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» 

мехонем: «Он аст, ки маонї ва ташбењоти нав ангезаду чизњои нав аз 

санъатњо ва ѓайра ангехтаи худро падид орад» [61, 29а]. Вай ин санъатро 

љузъи саноеи бадеї наёварда, балки дар боби «Дар баёни усулу фурўъ 

дар ќавоиди назм» ва баръакси Ромии Табрезї зикр кардааст. Тавре ки 

зикр рафт, санъати ибдоъ ва ихтироъ дар «Њаќоиќ-ул-њадоиќ» бо 
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таърифе, ки муаллиф овардааст мутафовит буда, њаќ ба љониби Сайфљом 

аст, ки ў таърифи љомеу комил баён доштааст.  

Санъати мутазалзилро, ки муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

дар асараш зикр мекунад, дар китобњои балоѓии ќабл аз муњаќќиќ ба 

назар намерасанд ва метавон онњоро дар кутуби мутааххирони вай 

монанди «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор»-и Њусайн Воизи 

Кошифї љустуљў кард. Муаллифони осор дар таърифи санъати 

мутазалзил, ки онро дар зери санъати лафзї овардаанд, њамраъй буда, ин 

санъатро чи аз назари мазмуну муњтаво ва чи аз лињози ќолабу шакл, 

монанд дониста, «…ба гардонидани эъроб маънї бигардад» [61, 151а] 

гуфтаанд, яъне шоир дар шеър аз вожањое истифода намояд, ки агар 

эъроби онро таѓйир дињем, мадњ ба зам табдил меёбад ва маънии шеър 

ба куллї иваз мешавад.  

Инчунин, санъати мушокила њамшаклии калом дар баён мебошад, 

яъне шоир ё адиб каломро ба ду маънї ироа медињад, мухотаб бояд 

маъниеро дарёфт кунад, ки дархўри ўст. Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» Сайфљоми Њиравї мисолро фишурдаву сода овардааст, дар 

баробари он, Кошифї њамон мисолро дар шакли мураккабтар корбаст 

намудааст. Пас маълум мешавад, ки муаллифи «Бадоеъ-ул-афкор фї 

саноеъ-ул-ашъор» аз асари Сайфљом суд љустааст. 

Санъати мушокила аз зумраи санъати маънавї мебошад, ки дар 

кутуби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ва «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-

ашъор» аз назари мазмуну муњтаво ва мисоле, ки муллифон овардаанд, 

монанд мебошад. Дар таърифи ин санъат Сайфљом чунин менависад: 

«Мушокила ва он чунон аст, ки зикр кунад чизеро ба лафзи ѓайри ў, 

сабаби вуќўи он чиз дар суњбати ѓайри он чиз, мисол: 

  З-ин сон, ки хароб кард ѓам хонаи ў, 

  Ё Раб, ба карам хонаи ѓам соз хароб» [61, 117а]. 

 Аммо дар ин тариќ бояд эњтироз кунад, аз он чи мухолифи 

истилоње бошад, пас бояд дар он чї соилро гўянд: таом хоњї хўрд? Ўро 

набояд гуфт, ки љома хоњам хўрд. Яъне, маро љома дињед. Њамчунон, 
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соњиби «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор» дар таърифи санъати 

мазбур мегўяд: «Мушокила дар луѓат чизеро шабењи чизи дигар 

гардонидан бошад, дар шакл ва дар истилоњ, иборат аст аз он ки зикри 

шайъе кунанд ба лафзи ѓайри ў ва маънии сониро ба шакли маънии 

аввал бароваранд. Ва сабаби иќтизои масоќќаи калом бошад. Масалан, 

шахси барањнаро гўянд: «Чи хоњї, то барои ту табх (пухтан) кунем? Гўяд: 

барои ман пироњане табх кунед (табх кардани пироњан киноя аст аз 

дўхтани он). Аммо чун сиёќи сухан иќтизои табх мекунад, љавоб бар 

њамон тариќ гуфта мешавад. Ва ин санъат холї аз мутоиба нест»: 

Гуфт: Он дилбар, ки хоњам ошиќонро ќатл кард, 

Гуфтамаш: Бањри Худо, њиљрони худро ќатл кун!» [16, 106]. 

Аз таърифњои фавќ чунин натиља даст медињад, ки рўзгор ва 

ашъори шоирони форсигў аз љињатњои мухталиф ќобили баррасї 

мебошанд. Дар миёни онњо бар касоне вомехўрем, ки баробари шоир 

будан аз ањли наќд ва назарияпардозон дар љодаи балоѓат низ будаанд. 

Албатта, њар як донишманд дар љараёни тањќиќи худ аз муњаќќиќони 

њамаср ва ќабл аз худ таъсир мепазирад ва ба насли баъдї таъсир 

мегузорад.  

Таъриф ва тафсирњое, ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» зайли 

санъатњои бадеї омадаанд, гўёи он аст, ки Сайфљоми Њиравї аз Родуёнї, 

Рашиди Ватвот ва Шамси Ќайси Розї мутаассир шудааст. Ба унвони 

намуна, «Тарљумон-ул-балоѓа» дар фасли дувум зери номи аттарсеу ва т-

таљнис овардааст: «Ва њарчанд ки ин санъат, ки ёд кардем, ба тани хеш 

љойгоњи бадеъ дорад ва пойгоњи рафеъ, чун бо вай амали дигар ёд 

гардад, чун таљнис ё монанди вай, пурмоятар ва баландтар шавад» [29, 

101]. Рашиди Ватвот дар китоби «Њадоиќ-ус-сењр» санъати дувумро 

санъати аттарсеъ маа таљнис ќарор дода ва навиштааст: «Њарчанд 

санъати тарсеъ бузург аст, чун бо ў амали дигар мисли таљнис ва ѓайри 

он ёд шавад, баландтар гардад» [28, 15]. Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» њам санъати дувум санъати тарсеу таљнис, ки онро дар зайли 

санъатњои лафзии бадеъ овардааст. Чунончи: «Ва он чунон аст, ки 
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алфози ќисми дувуми тарсеъро таљниси ќисми аввал орад» [61, 126б]. 

Сайфљом ва муњаќќиќони мавриди назари мо дар тарњи матолиби худ 

тартибу таносуби мантиќиро риоят накардаанд. Дар навиштањои 

муаллифони китобњои балоѓї ибтидо санъати тарсеъ ва сипас тарсеъ маа 

таљнис омадааст, ки хонанда бидуни ошної бо таљнис чї гуна метавонад 

тарсеъ маа таљнисро дарёбад? Ба аќидаи мо, бояд санъатњои тарсеъ ва 

тарсеъ маа таљнисро баъд аз бањси таљнис баён намоянд, то ки 

мухотабон аз мабоњис ба куллї воќиф гарданд. Њељ як муаллифи 

мавриди тањќиќи мо натавонистаанд, тартибе вазъ кунанд, то анвоеро, 

ки бо њам шабоњат доранд, наздик ба њам оранд. Масалан, орояи ташбењ 

аз мабоњиси бунёдини истиора мебошад, бинобар ин, мебоист истиораро 

баъд аз ташбењ зикр намоянд. Тавре ёдовар шудем, ки риоят накардани 

тартибу таносуб миёни санъатњо бад-он сабаб аст, дар он аср таќсими 

улуми балоѓї ба се бахш маонї ва баёну бадеъ сурат нагирифта буд, ба 

њамин хотир, дар кутуби балоѓати форсу тољик тарњи илмї ва 

равишманд дар бораи тасвиби фунуни балоѓат дида намешуд. Он чи 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ва бахши бадеи кутуби балоѓии мавриди 

пажўњиши моро ба њам наздик мекунад, мушобењоти суварї, яъне тарњи 

матолиби китоб, унвонњои саноеъ ва шурўи яксон бо санъати хосе нест, 

балки аз љињати муњтаво низ ин осор бо њам шабоњат доранд. Масалан, 

муаллифони «Тарљумон-ул-балоѓа», «Њадоиќ-ус-сењр» ва «ал-Муъљам фї 

маоир-ул-ашъори Аљам» барои њамаи саноеъ ба ваљњи мантиќї ва илмї 

таърифе баён мекунанд ва сипас аз назму насри порсиву арабї мисол 

меоваранд. «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» равиши наздик ба осори 

мазкурро дорад, аммо муаллиф дар зикри саноеъ ва тавзењу шарњи онњо, 

ки ќисмати аслии китобро ташкил медињад, аз ашъори арабї љуз дар 

баъзе маврид, истифода накардааст ва ин бар хилофи кутуби балоѓї 

мутаќаддимон мебошад 

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» санъатњоеро матрањ 

мекунад, ки љойгоњи онњо дар улуми арўз, ќофия ва наќди шеър аст. Дар 

ќадим улуми балоѓї дар канори илмњои ќофия ва арўз ќарор дошт, ба 
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њамин хотир, Сайфљом ин санъатњоро аз њам људо накардааст. Монанди: 

ташреъ, зубањрайн, зуќофиятан, радулматлаъ, радулќофия, зуќофиятан, 

тављењ ва амсоли инњо аз ин даста мебошанд. Муаллифи «Њадоиќ-ус-

сењр» санъати муњтамилуззиддайнро тањти унвони зулваљњайн овардааст, 

масалан, «муњтамилуззиддайн ва ин санъатро зулваљњайн низ хонанд…» 

[28, 36]. Аммо дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» санъати дигаре бо ин 

ном зикр шудааст ва муаллифи асар номи дигари ин санъатро тављењ 

гуфтааст ва дар боби «Дар баёни кайфияти назм ва эњтиёљи ў ба таќтеу 

баёни алфози мусталењ ва калимоти мутаорифи ањли ин фан» овардааст: 

«Њаракати њарфи моќабли равї аст, чунонки дар «дару зару шакар» 

фатњањои дол ва аз зову коф аст» [61, 29а]. Алломаи Тафтазонї дар 

тафсири китоби «Кашф-ул-истилоњот ва л-улум» калимаи «зиддайн»-ро 

мадњу мазаммат шарњ намудааст, ки ба назари Сайфљоми Њиравї 

мутобиќ мебошад [45, 1111]. Рашидуддини Ватвот барои ин санъат 

шеъри худро мисол овардааст: 

Эй Хоља, зиё шавад зи рўи ту залам, 

Бо талъати ту сур намояд мотам [28, 36]. 

Дар шеъри мазкур ду эњтимоли мутазод аст, якум ин ки рўшанию 

шодї мубаддал ба торикиву мотам шавад, дувум баръакс, торикиву 

мотам бадал ба рўшаниву шодї гардад. Ба аќидаи инљониб, ин санъатро 

ба хотири он муњтамилуззиддайн мегўянд, ки миёни ду ваљњи шеър 

ихтилоф бошад, яъне суханро бо ду пањлу – мадњу ситоиш ва мазаммату 

накўњиш баён намояд. Рашидуддини Ватвот санъати 

муњтамилуззиддайнро боз зулваљњайн ном нињодааст ва Сайфљоми 

Њиравї бошад, зулваљњайнро санъати алоњида зикр мекунад ва онро 

њамчун санъати ињом медонад, вале фарќ дар он аст, ки ињом дар як лафз 

аст ва зулваљњайн дар алфоз мебошад. 

Санъати дигаре, ки дар «Тарљумон-ул-балоѓа» бо номи таљниси 

мутлаќ ёд шуда, дар «ал-Муъљам» таљниси мураккаб ва дар «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» бошад, бо исми таљниси мураккаби томи муттафиќ 
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дар бахши санъатњои лафзї омадааст.Чунончи: «Ва ончунон аст, ки дар 

њама аркони муттафиќ бошанд. Мисол: 

  То њамчу лаби ту дидаам марљонро, 

  Хоњам, ки фидои ў кунам мар љонро» [61, 128а]. 

 Дар шеъри фавќ маќсуд «марљон»-и дувум аст, ки аз ду лафз, яке 

«мар» ва дувум «љон» мураккаб шуда, бо «марљон»-и мисраи аввал 

њамљинс гардидаанд. Таъриферо, ки Сайфљоми Њиравї дар санъати 

мазбур баён намудааст, бо каме тафовут ба таърифи санъати таљниси 

мураккаб дар «ал-Муъљам» монанд мебошад. Масалан: «Таљниси 

мураккаб он аст, ки алфози мутаљонис як калимаи муфрад бошад ва 

дигаре аз ду калима мураккаб бувад. Чунонки шоир гуфтааст: 

Хуршед, ки нури дидаи офоќ аст, 

То банда нашуд пеши ту, тобанда нашуд» [30, 273]. 

Мурод аз лафз, «то банда» мебошад, ки яке «то» дигаре «банда» ба 

њам мураккаб шудаанд, аммо тибќи имлои имрўза вожагони «то банда» 

аз љињати сохти грамматикиашон таркибї мебошанд, на мураккаб. 

Муаллифи асар санъати таљниси зоидро зери маљмўи таљниси маљзўв 

овардааст, ки дар кутуби балоѓии мавриди баррасии мо дида нашуд. 

Чунончи: «Таљниси маљзўв ва ин санъат чунон бошад, ки лафзи љинс 

лафзе оварда шавад, ки ба љузви дар охир беш ё кам бошад ва онро агар 

беш аст, зоид хонанд ва агар кам аст, ноќис хонанд». Мисол: 

  Боре назаре ба мардумї кун,  

  К-аз њаљри ту чашм чашма гаштаст [61, 130б]. 

 Дар абёти фавќ вожагони «чашм» ва «чашма» бо њам љиноси зоид 

шудаанд. Яъне, яке аз калимоти мутаљонисро њарфе бар дигаре зиёд 

бошад. Монанди калимоти «чашм» ва «чашма», ки њарфи «а» изофа 

шудааст.  

Ў санъати маънавии лавозими зимниро дар китоби худ зикр 

мекунад, ки дар китобњои балоѓии муосир ин санъатро ињоми таносуб 

мегўянд ва дар таърифи санъати мазбур муаллиф чунин менигорад: «Он 

аст, ки таркиб аз њама алфоз муштарак бошад ва дар сиёќ аз њар лафзе як 
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маънии муфид ѓараз бошад ва маънии дувум мурооту назир ва ироди 

лавозим њосил ояд ва ин маънї аслан мурод набошад ва таркиб муфид 

набвад ва дар ифодоти таркиб бад-он маънї гумон низ наравад…

 Мисол: 

  Зи азми љазм чу фармуд насби роятро, 

  Расид фатњу бар-он зам шуда саодатњо» [61, 103а]. 

Калимањои «љазм»-у «насб» ва «фатњ»-у «зам» њар як ду маънї 

дорад: эъломи њаракот аст ва сукунот, дувум маънии љазм тањќиќу ќатъ 

аст ва маънии насб баровардан аст ва маънии фатњ зафар аст ва маънии 

зам барњам аст ва дар сиёќи он таркиб, мурод ин маонї аст ва бад-ин 

маонї бинои ин байт аст» [61, 103а]. Шоир дар мисраъњои фавќ пирўзї 

дар размро тавсиф намудааст ва калимоти «љазму насбу фатњ ва зам», ки 

бо њам муртабитанд, њар кадом дорои ду маънї мебошанд, гўянда бояд 

тавре каломашро баён намояд, ки бо яке аз вожагон таносуби маъної 

пайдо кунад. Устод Љалолуддин Њумої дар китоби «Фунуни балоѓат ва 

санооти адабї», ки яке аз маъруфтарин ва муътабартарин китоб дар ин 

фан мебошад, ињоми таносубро чунин менигорад: «Он аст, ки алфози 

љумла дар он маънї, ки муроди гўянда аст, бо якдигар мутаносиб 

набошад, аммо дар маънии дигар таносуб дошта бошад. Масалан, 

Саъдии бузургвор чунин менигорад:  

Якеро њикоят кунанд аз мулук, 

Ки бемории ришта кардаш чу дук [66, 272].  

Вожаи «ришта» дар шеъри мазбур ба маънои навъе аз беморї 

омадааст ва аз ин љињат бо калимаи «дук» таносуб надорад. Аммо вожаи 

«ришта» дар маънии «ресмон» бо калимаи «дук» ињоми таносуб 

шудаанд. 

Китобњои балоѓии арабиву форсї дар бораи санъати раддулаљуз 

илассадр фаровон бањс кардаанд, вале мабоњисро бо њам даромехта ва 

шавоњидро бо таърифи мутобиќ наёвардаанд. Ибни Муътаз дар китоби 

«ал-Бадеъ» аз ин санъат ба унвони раддулэъљоз ала мо таќаддамуњо 

сухан гуфта ва онро се ќисм донистааст [21, 47-48]. Марѓинонї дар 
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«Мањосин-ул-калом» аз ин санъат бо унвони раддулэъљоз илассадр ном 

бурда ва онро ба шаш навъ таќсим намуда ва ин санъатро дар зайли 

санъати мутобиќа овардааст [19, 20-21]. Муњаммад ибни Родуёнї аз ин 

санъат бо унвони раддуссадр ила фахаза ном бурда ва онро ба шаш даста 

таќсим кардааст. Ў монанди Марѓинонї онро дар зимни санъати 

мутобиќа оварда, вале аз раддулаљуз илассадр сухане нагуфтааст [29, 27]. 

Рашидуддини Ватвот низ ба шарњи аќсоми шашгонаи раддулаљуз 

илассадр пардохта, вале ба раддуссадр илалаљз ишорате накардааст [28, 

19]. Шамси Ќайси Розї дар «ал-Муъљам» ин санъатро ба ду дастаи куллї 

яъне раддуссадр илалаљз ва раддулаљуз илассадр таќсим мекунад. 

Сайфљоми Њиравї бар хилофи муњаќќиќони мазбур санъати лафзии 

раддулаљуз алассадрро ба се даста таќсим карда, ки онњо аз маќлуби 

муљаннањ, мутафиќуллафз ва радифулмаънайн иборат мебошанд. 

Ибњоми ин санъат аз «Тарљум-ул-балоѓа»-и Родуёнї бо унвони 

раддулаљуз илалфахаза шурўъ мешавад, зеро пеш аз ў Марѓинонї чунин 

таъбир аз ин санъат надоштааст ва ин ибњом замоне бештар мешавад, ки 

Ватвот дар «Њадоиќ-ус-сењр» дуруст бар хилофи Родуёнї бо унвони 

раддулаљуз илассадр аз он сухан мегўяд. Дар таориф ва шавоњид 

Рашидуддини Ватвот аз Родуёнї мутаассир аст, вале Сайфљоми Њиравї 

дар санъати мазкур назари инфиродии худро ироа намудааст. 

Санъати эътирозулкалом ќаблаттамом дар «ал-Муъљам» бо номи 

санъати эътироз омада, ин санъатро њашв гуфта ва ба се навъ таќсим 

кардааст: «Эътироз он аст, ки шоир дар аснои байт лафзе барои тамоми 

шеър биёрад, ки маънї бад-он муњтољ набошад ва онро њашв хонанд ва 

он се навъ аст: њашви малењу њашви мутавасситу њашви ќабењ» [30, 303]. 

Аммо муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» санъати њашви малењ ва 

эътирозро яке донистааст.  

Њамчунон санъати талмењ дар «ал-Муъљам» чунин шарњ ёфтааст: 

«Алфози андак бар маънии бисёр далолат кунад ва ламњ љастани барќ 

бошаду ламња (лањза, дам) як назар бувад. Ва чун шоир чунон созад, ки 

алфози андаки ў бар маънии бисёр далолат кунад, онро талмењ хонанд ва 
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ин санъат ба наздики булаѓо писандидатар аз итноб аст» [30, 301]. Шарњи 

талмењ дар «Љомеъ-ус -саноеъ ва-л-авзон»: «Ва он чунон аст, ки шоир дар 

байте ќиссаеро бар сабили ишорат зикр кунад ва он ќисса аз машоњири 

ќасас бошад, њамчунин њикоят ва ѓайр ва дар иштињори он аз шароит 

аст: 

Дар њисори њафт хандаќ кардї аз ќувват њамон, 

К-аз шуљоатњои Рустам омад андар Њафтхон» [61, 119а]. 

Шеъри мазкур талмењест ба достони Рустам, ки барои озодии 

Кайхусрав аз њафтхон мегузарад. Таъриферо, ки Сайфљоми Њиравї аз 

санъати мазбур баён намудааст, нисбат ба таърифи Шамси Ќайси Розї 

љомеътар мебошад. 

Соњиби «ал-Муъљам» истиораро навъе аз маљоз дониста, аммо дар 

«Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» маљоз навъе аз истиора мебошад ва ин 

санъатро бар ду бахш њаќиќат ва маљоз људо намуда, њаќиќатро боз ба ду 

навъи дигар таршењ ва таљрид таќсим кардааст [61, 135а]. Сайфљом 

санъати истиораро бар хилофи китобњои балоѓии замонаш љузъи 

санъатњои лафзї овардааст. Киноя дар «ал-Муъљам» бо номи ародиф 

омада ва гуфтааст, ки ародиф аз љумлаи киноёт мебошад, сипас киноётро 

тавзењ медињад [30, 370]. Яъне таърифи кинояро, ки Шамс Ќайс 

мутазакир шудааст, бо таърифи санъати кинояи дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва 

л-авзон» омада, шабоњат дорад.  

Санъати тарљума, ки дар «Тарљумон-ул-балоѓа» ва «Њадоиќ-ус-

сењр» омада, соњиби «ал-Муъљам» онро санъат нашумурдааст, аммо дар 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» бо номи мутарљим зикр шудааст. 

Сайфљоми Њиравї таъкид менамояд, ки ин санъат (мутарљим – Ч.С.) 

нињоят маъруфу машњур мебошад ва як мисоли арабї аз Сўзании 

Самарќандї оварда, ки муаллиф тибќи салиќа ва майли худ тарљума 

кардааст. Таърифи зерин далели муътамаде барои тайиди суханони фавќ 

мебошад: «Мутарљим он аст, ки таркиберо тављењ кунад ва ин санъат 

баѓоят машњур аст. Мисол, Шайх Сўзанирост: 

  Аљабо, лил муњибба кайфа яному, 
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  Куллу навмин ала-л-муњиб, њаром. 

 Тарљума: 

  Бас шигифтаст бар муњиб маном,   

  Хоб бар чашми ошиќон аст њаром» [61, 167а]. 

Санъати мутарљим иттилоти муфид дар бораи оёту ахбор ва 

амсоли порсиву тозї медињад, ки ошної бо онњо аз муќаддамоти кори 

њар шоир ва адиб мебошад.  

Њамин тариќ, бо таваљљуњ ба санъатњои матрањшуда, на танњо дар 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї омехтагии мабоњиси 

балоѓї, арўзу ќофия, наќди адабї, анвои шеър, сирќоти шеърї, 

санъатњои бадеї ва бетаваљљуњї ба табаќабандии саноеи бадеї ба чашм 

мехўранд, балки дар кутуби маъруфи балоѓии монанди «Тарљумон-ул-

балоѓа»-и Родуёнї, «Њадоиќ-ус-сењр»-и Рашиди Ватвот ва «ал-Муъљам» -

и Шамси Ќайси Розї, ки ќабл аз асари мазкур таълиф шудаанд, ин 

мавзўъро мушоњида кардан мумкин аст. Омехтагии санъатњои бадеї аз 

хусисиёти асосии ин китобњо мебошанд. Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва 

л-авзон» њарчанд аз кутуби мутаќаддимон ба унвони манбаъ барои 

таълифи асараш истифода намудааст, вале баъзе аз санъатњои бадеї 

сохтаю пардохтаи зењни халлоќи худи ў мебошад. Теъдоди шавоњиди 

форсие, ки дар ин китоб корбаст шудааст, аксари онњо дар осори 

мутаќаддимон ба назар намерасанд ва ин бар ањамияти китоб афзудааст. 
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БОБИ III. МАСОИЛИ ИЛМИ АРЎЗ ВА ЌОФИЯ ДАР «ЉОМЕЪ-

УС-САНОЕЪ ВА Л–АВЗОН» 

III.1. Тариќи таќтеъ, баёни доирањо ва шинохти буњуру авзон аз 

назари Њиравї 

Яке аз улум ва фунуни муњимми адабї илми арўз мебошад, ки 

собиќаи тўлонї дорад. Илми арўзро аввалин бор Халил ибни Ањмади 

Арўзї аз рўи илми мусиќї ва иќоъ истихрољ намуда ва онро дар панљ 

доира, шомили понздањ бањр, таълиф кардааст. Баъд аз ў низ 

нависандагони бисёре ба таълифи рисолаю кутуби мухталифи илмї дар 

шинохти масоили арўзи форсї ва арабї њиммат гумоштаанд. Дар ин 

миён барои арўзиён ва адибон китоби «ал-Муъљам»-и Шамси Ќайси 

Розї ва «Меъёр-ул-ашъор»-и Хоља Насируддини Тўсї марљаъ ба њисоб 

меравад. Арўздонони форсу тољик кутуби мазкурро мењвари кори худ 

ќарор дода, дар фанни арўз таълифоти арзишманде боќї гузоштаанд, ки 

то ба њол муњаќќиќону адабиётшиносон дар рисолањои худ аз онњо ба 

унвони манбаи муътамад истифода мебаранд. Осоре чун «Рисолаи арўз»-

и Рашиди Ватвот, «Нисоб-ус-сибён»-и Абўнасри Фароњї, «Арўзи 

Сайфї»-и Сайфии Бухорї, «Рисолаи арўз»-и Абдуррањмони Љомї, 

«Меърољ-ул-арўз»-и Муњаммад Ѓиёсиддин њамчунин аз муосирон: 

«Арўзи тољикї»-и Бањром Сирус, «Фарњанги истилоњоти арўзи Аљам»-и 

Тоиров Урватулло, «Амир Хусрави Дењлавї ва такмили авзони ѓазал»-и 

Р. Таѓоймуродов, «Арўз ва омўзиши он»-и Мирзо Солењов ва 

«Назмшиносї»-и Худої Шарифов ва Тоиров Урватулло аз ин ќабил 

таълифот мебошанд, ки мо ин осорро зимни таълифи рисолаи худ 

истифода намудаем. 

Яке аз бањсњои муњим ва љидолбарангез дар сурудани шеър, ки 

њамвора мавриди таваљљуњи Сайфљоми Њиравї будааст, зарурати вазну 

ќофия дар шеър мебошад: «Ва чун иќди дурри манзумро ба иќтизои табъ 

дар дарозиву кўтоњї њудуде пайдо оваранд, ки агар аз он таљовуз кунад, 

латиф нанмояд, таркиби сухани манзумро њам ба иќтизои табъ дар 

бисёриву андакии авзон вазъ карданд, ки агар аз он хориљ афтад, дуруст 



140 
 

наёяд» [61, 13а]. Муаллиф дар таърифи фавќ ба дарозиву кўтоњии 

њиљоњои арўзї ишора дорад, ки агар яке аз онњо бештар ва ё камтар 

бошад, албатта, ба ѓайр аз истиснооти ќавонини арўзї, ки арўзиён ваъз 

кардаанд, вазни шеър дучори ихтилол мешавад. Решаи таърихии ин 

бањсро метавон дар рўзгори Афлотун мушоњида кард: «Вазну оњанг ба 

далели барангехтани эњсоси одамон худ ба худ ба сухан њолати адабї 

мебахшад ва одамї аз даричаи эњсосот бо њунар иртибот барќарор 

мекунад» [3, 58]. Афлотун вазну ќофияро шарти аслї ва зарурї барои 

сурудани шеър медонад, бар хилофи Арасту, ки шарти аслии сухани 

адабиро хаёлангез будани он мешуморад. Албатта, Сайфљоми Њиравї ба 

аќидаи Афлотун мувофиќ будааст ва дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

ба ин масъала ишора шудааст. Махсусан, ба хотири ањамияти ин матлаб 

сухани манзумро аз мансур бартар донистааст.  

Китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї на 

танњо дар мавзўи санъатњои балоѓї нигошта шуда, балки муаллифи он 

дар бораи истилоњоти арўзї мухтареоте аз худ ба љой гузоштааст. Дар ин 

бахши диссертатсия мекўшем, то навоварї ва нукоти тозаю бикри 

назариёти арўзии Сайфљомро дар муќоиса бо Шамс Ќайс, Хоља Насир ва 

таъсири орои ў ба мутааххиронро нишон дињем. 

Маънои луѓавї ва истилоњии арўз дар кутуби донишмандони 

классик ва муосир ба таври муфассал омадааст. Адабиётшиноси тољик 

Таѓоймуродов Рустам рољеъ ба арўз ва хусусиёти он, таърихи пайдоиш 

ва рушду инкишоф, роњњои омўзиши илми арўз, робитаи арўзи арабу 

форс маќолае тањти унвони «Бањси арўз ва масоили хостгоњи он дар 

адабиётшиносї» навишта [143, 3], ки дар он назариёти муњаќќиќони 

дохилї ва бурунмарзиро оид ба илми арўз ба таври даќиќу мукаммал 

баррасї карда, хулосањои мантиќї ва илмии худро иброз намудааст, ба 

њамин хотир мо аз тафсири бештари он худдорї менамоем. 

Арўз як фанне аст, ки љанбаи илмиву омўзишї ва њам љанбаи 

амаливу корбурдї дорад. Љанбаи амалии фанни мазкурро арўздонон 

таќтеи шеър номидаанд. Таќтеъ дар истилоњи фанни арўз иборат аз 
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таљзияи воњидњои вазн мебошад. Донишмандоне чун Ќайси Розї ва 

Насируддини Тўсї чунин кореро дарбаргирандаи ду амал: овонигорї ва 

баробарсозии рукнњои шеър донистаанд: «Бидон, ки таќтеи шеър он аст, 

ки байтро аз њам фурў кушоянд ва бар асбобу автод ва фавосил ќисмат 

кунанд, то њар љузве дар вазн баробари љузве шавад...» [48, 54]. Хоља 

Насир чунин менигорад: «Ва таќтеи шеър иборат аст аз тањлили шеър ба 

арконе, ки аз они муаллаф бошад ва баробар кардани њуруфи њар рукне 

бо њуруфи аслии он рукн ба њазфи завоиди ѓайрималфуз ва агарчи 

мактуб бошад ва исботи малфузи он ва агарчи мактуб набошад» [48, 23]. 

Дар «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» таърифи таќтеъ чунин омадааст: 

«Таќтеъ он аст, ки байтро бар хатти арўз нависанд, на хатти мусталањ ва 

асл дар хатти арўз он аст, ки њуруфро бар чањор навъ мултазам нигорад 

ва њар навъеро бо њукми мунтазам шуморад» [61, 67а]. Аз иќтибосњои 

фавќ чунин натиља ба даст меояд, ки муњаќќиќон дар таърифи таќтеъ 

таќрибан њамраъй буда, дар назарияи онњо талаффузи вожагону иборањо 

(порањои тараннумї), ба њиљоњо људо кардан мавќеи махсус дорад. Танњо 

тафовуте дар аќволи донишмандон дида мешавад, ин аст, ки таърифи 

таќтеъ дар «ал-Муъљам» ва «Меъёр-ул-ашъор» ба сурати куллї ва бе 

таќсимбандї омадааст, аммо муаллифи «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» 

њамон таърифро ба чањор навъ људо намудааст. Арўзи форсу тољик бар 

пояи миќдори њиљоњои кўтоњу дароз пайрезї шуда, на дар асоси ватаду 

сабабу фосилаи арабї сохта мешавад. Арўздон Насируддини Тўсї 

вижагињои фонетикии шеърро ба назар гирифта, дар асари мондагори 

хеш рољеъ ба он бањси муфассалу мукаммал ба сомон расондааст. Ў дар 

ин маврид менависад: «Њуруф дар асл ду навъ аст: яке мусавват ва яке 

мусаммат ва мусавват ё маќсур аст ё мамдуд ва маќсур њаракот бошад, 

монанди: заммату фатњат ва касрат ва мамдуд њуруфи мад, ки ахавоти он 

њаракот бошад, чї њар яке аз ашбоъ яке аз он њаракоти таваллуд кунад» 

[48, 19]. Тарњи мабњаси сомит (њамсадо) ва мусавват (садонок) аз бањсњои 

мењварии илми арўз мебошад. Њарчанд бањси њуруф (дарозу кўтоњ) аз 

замони Форобї дар китоби «ал-Мусиќї-ул-кабир» ва Ибни Сино дар 
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«Махориљ-ул-њуруф» матрањ будааст, аммо Хоља Насири Тўсї бо 

шинохти комиле, ки аз шеъру шоирї ва сарфу нањви форсу тољик дошт, 

ин бањсро ба дараљаи аъло расонид. Мусавватњои маќсур њамон аст, ки 

имрўза мо садонокњои кўтоњ ва њуруфи мамдудро садонокњои дароз 

меномем. Вале Шамс Ќайсу Сайфљоми Њиравї дар бораи њуруф ва анвои 

он дар асарњояшон ишорае накарда, бањси арўзро аз омўзиши авзон 

шурўъ мекунанд. 

Зињоф аз унсурњои илми арўз мањсуб шуда, рољеъ ба маънову 

мафњум ва теъдоде, ки устодони калом дар осорашон мавриди баррасї 

ќарор додаанд, назариёти аз њам мутафовит доранд. Зињоф дар 

«Фарњанги истилоњоти арўзи Аљам», ки тавассути муњаќќиќи тољик 

Тоиров Урватулло таълиф шудааст, ба маънои «дур рафтан аз асл, аз 

нишон дур афтодани тир» мебошад [185, 72]. Шамс Ќайс овардааст: 

«Бидон, ки њар таѓйире, ки ба усули афоили арўзї дарояд, онро зињоф 

хонанд. Ва маънии зањф дурист аз асл ва таъхир аз маќсади маќсуд» [30, 

48]. Сайфљом гўяд: «…кам кардану зиёдат гардониданро зањф ном 

карданд ва маънии зањфро аз рўйї луѓат хазидан ва фарочанг шудан ба 

анбўњ ва монда шудан аз рафтан аст» [61, 57а]. Зињоф дар истилоњи илми 

арўз таѓйир додан ва каму зиёд кардани аљзои рукн ва љузъњои аркони 

солим ва табдили њарфе ё њиљо мебошад. Ќайси Розї теъдоди зињофро 

сию панљ: бисту дуто аз азоњифи ашъори араб ва сездањто аз аљам зикр 

кардааст. Сайфљоми Њиравї шумораи азоњиферо, ки дар ашъори форсу 

тољик мустаъмал аст, понздањто медонад, вале дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва 

л-авзон» теъдоди кулли азоњиф, ки дар ашъори араб њам мавриди 

корбурд ќарор доранд, сию сето мебошанд. Чунончи: «Ва зињофе, ки 

авзони роиќ афтад понздањ аст ва порсиён ин зињоф дар кор бастаанд» 

[61, 58б].  

Баъзе зињофњоро, ки Шамс Ќайс дар «ал-Муъљам» истифода 

намудааст, дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дучор нашудем. Монанди: 

«Љањф он аст, ки фоилотунро хабн кунанд, то фаилотун бимонад…» [30, 

53]. Ё ин ки: «исбоѓ зиёд кардани њарфи сокин аст бар сабабе, ки бар 
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охири љузв ва он дар фоилотун фоилотон бошад…» [30, 54]. Њамчунон 

баъзе зињофоте, ки Њиравї дар асараш корбаст кардааст, дар «ал-

Муъљам» мавриди корбурд ќарор нагирифтаанд. Масалан: «Ваќс љамъ 

аст, миёни хабн ва измор, то мутафоъилун, ки мустафъилун шуда буд, 

мафоъилун шавад» [30, 54]. Ё ин ки: «Аќл љамъ аст, миёни асаб ва ќабз, 

то мафоъилатун, мафоъилун шуда буд, мафоъалун шавад». Инчунин: 

«Асаб ба таскини сод таскини панљум аст аз мафоъалатун, то мафоъилун 

гардад» [30, 102]. Аз муќоисаи назариёти фавќуззикр чунин хулоса 

баровардан мумкин аст, ки Шамс Ќайс нисбат ба Сайфљом азоњифро ба 

тариќи густарда шарњу баст намуда, зињофоте, ки дар ашъори арабу 

аљам мустаъмал аст ва азоњифи хоси арўзиёни Аљамро дастбандї карда, 

ба сурати алоњида зикр мекунад. Мутаассифона, дар «Љомеъ-ус-саноеъ 

ва л-авзон» вижагињои мазбур дида нашуд. Муњаќќиќони дигари авзони 

арўз монанди Муњаммад Ѓиёсиддин, Вањиди Табрезї, Парвиз Нотили 

Хонларї Бањром Сирус ва дигарон тибќи нишондоди Тоиров Урватулло 

теъдоди зињофњоро аз 35 то 47 зикр кардаанд. 

Хоља Насир бар хилофи Шамс зињофоти ашъори форсиро бидуни 

муќаддима баъд аз бањрњо овардааст ва зињофи арабиву форсиро якљо 

ироа карда, ба гунаи илмї баён доштааст. Бањси куллї дар мавриди 

зињофот ва нуќсони зиёди њуруфро дар мавзўъњои мухталиф мавриди 

бањсу баррасї ќарор додааст. Дар зимни тањќиќ зињофе, ки Халил ибни 

Ањмад аз он ѓафлат намудааст, зикр мекунад.  

Муњаќќиќони муосир дар мавриди ду зињоф: њазфу ќаср, ки 

тавассути шоир дар як байт њам мумкин аст, истифода карданд, аќида 

доранд, ки вазни њар ду мисроъ яке аст ва Хонларї мегўяд: «дар охири 

њар мисраъ… љоиз аст, ки як ё ду њарфи сомит ба њиљои охирин афзуда 

шавад ва ин њуруф аз таќтеъ соќит мегардад» [158, 262]. Ин масъала, ки 

донишмандони муосир, аз љумла Хонларї ва дигарон унвон мекунанд ва 

Шамси Ќайс ба он таваљљуњ надорад, ба ќавли адабиётшиноси эронї 

Њамидризо Шойгонфар «аввалин бор тавассути Хоља Насир матрањ 

шудааст» [161, 101]. 
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Аз дигар мабњасе, ки дар орои донишмандони мавриди назари мо 

матрањ аст, бањси доирањо ва бањрњо мебошад. Бањрњои арабу аљам 

мубтанї бар дањ рукни солими арўзанд, ки арўздонон, монанди Халил 

ибни Ањмад ва Тамими Басрї аз дањ рукни мазкур 15 бањр кашф карда 

буданд, баъд аз муддате Абулњасан ибни Ахфаш бањри Мутадорикро 

ихтироъ намуд, ки теъдоди бањрњо ба 16 расид ва онњоро ба ду даста: 

солим ва фаръї људо карданд. Дар ин љода баъзе дастабандии дигар аз 

љониби донишмандони илми арўз сурат гирифтааст, ки Мирзо Солењов – 

арўздони тољик чунин шарњ додааст: «Дар ин мусаннифот теъдоди 

буњури арўзї муштамил бар 19 бањр буда, дар иртибот бо коргирї аз 

онњо се навъи буњур дониста мешавад, ба гурўњи аввал 11 бањре, ки дар 

назми арабу аљам мусовї мебошанд, 5 бањри дигар хоси шеъри арабї 

буда, гоње шуарои форсу тољик дар ашъорашон истифода бурдаанд. Се 

бањри дигар кашфи арўзиёни форсу тољик мебошанд» [98, 63]. Халил 

ибни Ањмад барои дар хотир нигоњ доштани бањрњо рукнњои солими 

онњоро дар доирањо љой додааст. Тавре ки маълум аст, ў панљ доира 

барои бањрњои арабї ибдоъ кардааст, ки зикри он аз манфиат холї нест: 

1. Мухталифа (тавилу мадид ва басит). 

2. Муъталифа (вофиру комил). 

3. Муљталиба (њазаљ, рамал ва раљаз). 

4. Муштабиња (мунсарењ, хафиф, музореъ, муќтазаб, сареъ ва 

муљтасс) 

5. Мутаќариб (мутаќориб) 

Шамс Ќайс теъдоди доирањои арўзиро чањор – Муъталифа (њазаљ, 

рамал, раљаз), Мухталифа (мунсарењ, музореъ, муќтазаб, муљтасс), 

Мунтазиа (сареъ, хафиф, ќариб, љадид) ва Муттафиќа (мутаќориб, 

мутадорик) медонад. Хоља Насир бошад, шумораи доирањоро ба панљ 

даста – Муљталибаи солима (њазаљ, рамал, раљаз), Муљталибаи музоњаф 

(њазаљи макфуф, раљази матвї, рамали махбун), Муштабињаи мусаммана 

(мунсарењи матвї, музореи макфуф, муљтасси махбун), Муштабињаи 

мусаддаса (сареи матвї, ќариби макфуф, хафифи махбун, муќтазаб) ва 
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Муттафиќа таќсим намудааст. Сайфљоми Њиравї гўяд: «Бидон, ки 

давоир шаш аст, аз он шаш давоир панљ ќадим мухтареи араб ва яке 

љадид мубтадаи Аљам. Як доирае, ки он Мухталифа аст, аз ў се бањр 

мехезад: Тавилу Мадид ва Басит, порсиёнро ин буњур ба куллї бар 

маззоќ наяфтод ва роиќ нанмуд, ба зарурат ин доира бо буњури ў тарњ 

дода шуд. 

Доирањое, ки Сайфљом аз онњо ном мебарад, иборатанд аз: 

«Муъталифа (комилу вофир), Муљталиба (њазаљ, раљаз, рамал), 

Муттафиќа (мутаќориб, муњдас), Мунтазиа (сареъ, љадид, ќариб) ва 

Муштабиња (мунсарењ, хафиф, музореъ, муќтазаб, муљтасс, мушокил)» 

[61, 63а]. 

 Тавре ки зикр рафт, Сайфљом шумораи доирањоро бар хилофи 

Шамс Ќайс ва Насируддини Тўсї шаш медонад, вале доираи 

Мухталифаро, ки назди шоирони порсигў номатбуъ аст, танњо номи 

онро овардааст. Албатта, теъдоди давоири мутазаккираи Сайфљомро 

соњиби китоби «Кашшофи истилоњоти фунун» љонибдорї кардааст. 

Чунончи: «Њозо хулоса, мо фї китоби «Минњољ-ул-баён», «Њадоиќ-ул-

балоѓа», «Меъёр-ул-ашъор» ва баъзе арўзиён доираи шашум ихтироъ 

намуда, ба исми Мунтазиа ном нињода, афзудаанд, аммо аз ин љо, ки 

доираи хамса марќуми њамаи буњури он доираи мухтариаро муњит аст, 

лињозо онро татвили ло тоил ингошта, бар буњур хамса иктифо намуда 

шуд» [44, 869]. 

Бо таваљљуњ ба матолиби фавќ, Шамс Ќайс дар доираи Муъталифа 

бањрњои њазаљ, рамал, раљазро љой медињад, ки Хоља Насир аз ин бањрњо 

аслан ном намебарад, вале соњиби «Љомеъ-ус-саноъ ва-л-авзон» бар 

хилофи онњо дар доираи мазкур буњури комилу вофирро зикр мекунад. 

Аз бањрњои шонздањгонаи форсї се бањр: тавил, мадид ва басит љузъи 

буњури арабї мањсуб мешаванд, ки Сайфљом онњоро номатбуъ хондааст. 

Баќия бањрњо миёни арабї ва форсї муштарак мебошанд, вале дар арабї 

ин буњур ба шакли мусаддас ва дар форсї бештар мусамман ба кор 

мераванд. Албатта, тафовутњои дигар њам дар зињоф ва таркиббандии 
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афоил ва њамоњангии аркон бо њамдигар њаст, ки дар китоби 

«Назмшиносї» дар бахши «Умумият ва тафовути арўзи Арабу Аљам» 

[56, 26] ба таври муфассал шарњ дода шудаанд, бинобар њамин сабаб мо 

аз баёну тавзењи густардаи онњо худдорї менамоем.  

 Хоља Насир бар асоси њамин ихтилофи бунёдии миёни ду забон – 

форсї ва арабї ва бо дарки амиќи он ба давоири мустаќили махсуси 

буњури шеъри форсї ишора кардааст. Доираи Муљталибаро, ки шомили 

бањрњои раљазу рамал ва њазаљ аст ва дар арабї мусаддас ба кор меравад, 

дар форсї Муљталибаи зоида хонда, теъдоди арконро низ аз шаш ба 

њашт расонидааст ва таѓйироти дигаре дар доирањо ба вуљуд овардааст. 

Чунончи «…Ва бошад, ки њамин бањрњо ба њазфи сокини сабаби дувум 

ба кор доранд, то њазаљ бар ин гуна шавад: мафоъїл чањор бор ва раљаз 

бар ин гуна: муфтаъилун чањор бор ва рамал бар ин гуна: фаъилотун 

чањор бор ва байти доираи њазаљ бар ин минвол бувад: 

Маро кас надињад дод, маро кас накунад шод… 

Ва бар вазни раљаз: 

 Кас надињад дод маро, кас накунад шод маро. 

Ва бар вазни рамал:  

Надињад дод маро кас, накунад шод маро кас. 

 Ин бањрњоро њазаљи макфуф ва раљази матвї ва рамали махбун 

хонанд ва доира бар ќиёси гузашта бинњанд ва онро доираи Муљталибаи 

зоидаи музоњаф хонанд» [47, 33]. Аммо Шамси Ќайс касонеро, ки њазаљу 

раљазу рамалро ба ду гуна солим ва музоњаф таќсим карда ва доирае 

барои онњо фарз кардаанду номи доираи буњури музоњафро доираи 

Муљталиба номидаанд, «муддаиёни илми арўз» гуфта, ибдои онњоро 

«љоњилона» хондааст [30, 77]. Муњаммад Фишоракї –устоди Донишгоњи 

Исфањон дар маќолаи «Ибтикороти Хоља Насир дар арўз ва фунуни 

шеърї» иддаои Шамс Ќайсро беасос ва далелњоеро, ки зикр менамояд, 

дорои ваљњи илмї намедонад. Чунончи: «Изњори назари Шамс Ќайс дол 

бар баста будани зењнияти илмии ўст» [149, 184].  



147 
 

Насируддини Тўсї ва Сайфљоми Њиравї дар зикри доираи 

Муљталиба њамраъй буда, ягона тафовуте, ки дар назариёти онњо дида 

мешавад, ин аст, ки Хоља доираи мазбурро ба ду даста: солим ва музоњаф 

таќсим мекунад, аммо Сайфљом бидуни дастабандї зикр мекунад. Шамс 

Ќайс бошад бањрњои доираи Муљталибаро дар доираи Муъталифа 

меоварад. Буњури мунсарењ, хафиф, музореъ, муќтазаб, муљтасс ва 

мушокилро Њиравї дар доираи Муштабиња љой медињад, аммо Хоља 

Насир ин доираро ба ду бахш: Муштабињаи мусаммана ва Муштабињаи 

мусаддаса дастабандї намуда, бањрњои сареи матвї, ќариби макфуфро 

бар хилофи Сайфљом дар доираи мазкур зикр мекунад. Шамс Ќайс аз 

доираи музкур дар «ал-Муъљам» ёд намекунад. 

Сайфљоми Њиравї нахустин бањреро, ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ-ва-

л-авзон» зикр мекунад, ин бањри комил аз доираи Муъталифа мебошад. 

Дигар донишмандони илми арўзи форсу тољик бошад, баръакс, дар 

таълифоташон бањри њазаљро ба унвони аввалин ва модари буњури 

форсу араб овардаанд. Њиравї монанди Халил ибни Ањмад ва 

Муњаммад Ѓиёсиддин њазаљро дар доираи Муљталиба љой додааст. Шамс 

Ќайс бањри њазаљро дорои дувоздањ зињоф ќаламдод намуда, дар баъзе аз 

манобеъ азоњифи онро аз 92 то 183 зикр кардаанд. Аммо Сайфљом 

зињофњои бањри мазкурро нуњто медонад. Яке аз вижагињое, ки дар 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» рољеъ ба авзону буњур ба чашм мехўрад ва 

дар кутуби мавриди муќоисаи мо дида намешавад, овардани намунањои 

шеърї оид ба зињофњо ва бањрњо мебошад. Муаллиф њар як бањр ва 

зињофотро ба тариќи шеър меорад. Масалан, дар бораи бањри њазаљи 

солим чунин мисраъњо эљод намудааст: 

  Њазаљро солимуларкон кунун таќтеъ з-ин сон кун, 

  Мафоїлун\ мафоїлун\ мафоїлун\ мафоїлун\» [61, 57а]. 

 Ё ин ки вазни чањоруми бањри рамал махбуни мањзуф аст: 

  Чу дигар вазн кунї, гў ба рамал гоњ сухун, 

  Фаилотун\ фаилотун\ фаилотун\ фаалун» [61, 59а]. 
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Сайфљоми Њиравї нисбат ба дигар муњаќќиќони илми арўз камтар 

ба азоњифи бањрњо ањамият додааст. Оид ба бањрњои фаръї як ё ду зињоф 

зикр мекунад, дар њоле ки дар кутуби мутаќаддимон ва мутааххирони ў 

ба мавзўи мавриди назар ба сурати густарда пардохта шудааст. Номи 

бањрњои фаръї ва теъдоди зињофњои онњо, ки муаллиф дар «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» овардааст, аз ин ќабиланд: бањрњои сареъ, љадид, 

ќариб, муќтазаб, мушокил дорои як вазн (зињоф) мебошанд. Инчунин ў 

бањри муќтазабро, ки аз мунсарењ иќтизоб шудаааст, нороиќ мехонад: 

«Маънии муќтазаб буридашуда аст ва бидуни ном аз он мавсум 

кардаанд, ки пиндошта шавад, ки магар аз буњури болоия бурида ва 

берун овардаанд, баѓоят нороиќ аст, зарурат барои намудор набишта 

шуд, мисол: 

  Иќтизобро зи њунар гар талабам, гў ба сухан, 

  Фоъилоту\ муфтаъилун\ фоъилоту\ муфтаъилун» [61, 64б].  

 Сайфљом бањри мушокилро маъхуз аз бањри муќтазаб медонад: 

«Ин бањри мушокил аз муќтазаб аст ва нороиќ аст, назири асл ба тањрир 

пайваст, мисол: 

  Чун ба вазн дарояд мушокил, ин аст, афоил, 

  Фоилоту\ мафоїл\ фоилоту\ мафоїл» [61, 66б]. 

 Муњаќќиќон сабаби мушокил ном гирифтани ин бањрро шабењ ба 

бањри ќариб медонанд ва тафовути ин бањр бо ќариб дар он аст, ки дар 

бањри ќариб аввал зињофњои мафоїлун ва баъд фоилотун ва дар бањри 

мушокил баръакс мебошад. Аммо соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

бар хилофи арўзиёни пешин бањри мушокилро ташкилёфта аз бањри 

муќтазаб дониста, онро танњо дар шакли мураббаи солим зикр мекунад.  

 Бањрњои хафиф, муљтасс муштамил бар ду ва мунсарењу музореъ 

иборат аз се вазн мебошанд. Албатта, арўздонони классик ва муосир 

анвою аќсоми зињофоти бањрњои арўзиро ба андозае зикр кардаанд, вале 

Сайфљом аз шарњи муфассали ин масъала сарфи назар намудааст.  

 Њарчанд Сайфљоми Њиравї нисбат ба арзёбии густардаи азоњифи 

бањрњо камтаваљљуњї зоњир карда бошад њам, вале бо доштани заковату 
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дониши вофир ва табањњур дар илми мавриди бањс аз зумраи мубтакирон 

мањсуб мешавад, зеро кашфи се бањри арўзї ба ибтикороти ў мутааллиќ 

аст. Чунончи: «Чун булаѓои мудаќќиќ ва фузалои муњаќќиќ иттифоќ 

кардаанд, ки агарчи буњур ва авзони бисёр аст, њар кї оќилу њушёр аст, 

иншо љуз бар буњур ва авзони роиќ накунад ва агар имтињон ва ифтироњ 

намоянд, таќаббул нанмоянд, иљтиноб аз буњури номатбуъ айни фарз 

бояд пиндошт ва иншо бар авзони роиќ фарзи айн бояд ангошт, чун асл 

дар ин фан он аст, ки вазни роиќу равон бувад, то истеъмоли лоиќ ва 

шоён шавад» [61, 66б]. Иќтибоси фавќ моро ба чунин натиљагирї водор 

менамояд, ки муњаќќиќону мудаќќиќон бар ин назаранд, ки шуаро дар 

ашъорашон авзони хушу дилнишинро корбаст намоянд ва аз бањрњои 

мутакаллиф иљтиноб пазиранд. Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

истифодаи вазни матбуъ дар шеърро монанди фарзи айн медонад. Шояд 

сабаби бетаваљљуњї зоњир кардани муаллиф ба азоњифи бањрњои фаръї 

њамин бошад, ки дар боло гуфта гузаштем. Ў дар интихоби номњои буњур 

чунин иброз медорад: «Чун ин буњури матбуъ ва роиќ аз вуљуњи фоиќ 

бувад, хитоби афзалу акмал ва авфар лоиќ намуд» [61, 67а]. Њамчунин 

бањри афзал аз рукни мутафоилатун дар ду шакл том ва маљзув кашф 

шуд. Чунончи: 

Зи камоли закову вуфури њунар, шањи ман бишнав ту чунин ба сухан, 

Мутафоилатун\ мутафоилатун\ мутафоилатун\ мутафоилатун. 

Мисол барои маљзув:  

  Зи камолу закову вуфури њунар, ту бигў ба сухан, 

  Мутафоилатун\ мутафоилатун\ мутафоилатун [61, 67а]. 

 Дуюмин бањри ихтироънамудаи вай акмал буда, ки афоили 

муфтаилотунро дар шаклњои том ва маљзув дар бар мегирад. Монанди:  

  Вазни латифи акмали моро, гар ту бихоњї зуд, чунин кун, 

  Муфтаилотун\ муфтаилотун\ муфтаилотун\ муфтаилотун. 

Шакли маљзуви бањри акмал чунин аст: 

  Вазни латифи Акмали дигар зуд чунин кун, 

  Муфтаилотун\ муфтаилотун\ муфтаилотун [61, 70а]. 



150 
 

 Бањри авфар низ љузъи мухтареоти муаллиф мањсуб шуда, ки аз 

рукни мафъулотун дар ду шакл – солими мусамману мусаддас ва маљзуви 

мусамману мусаддас иборат мебошанд ва нигоранда суханро ба дарозо 

намекашад, бо як намуна иктифо мекунад. Масалан:  

  Авфарро гар мавзун хоњї, хуштар бењтар з-ин сон мекун, 

  Мафъулотун\ мафъулотун\ мафъулотун\ мафъулотун[61, 70а].  

 Бо таваљљуњ ба кутуби дар фанни арўз таълифшудаи 

мутаќаддимону мутааххирон малъум гардид, ки буњури ихтироънамудаи 

Сайфљоми Њиравї дар њељ як аз осор дида нашуд. Пас, маълум мешавад, 

ки ибтикори бањрњои мазбур сохтаву пардохтаи зењни халлоќи вай 

мебошад. Баъд аз Халил ибни Ањмад дар таърихи адабиёти форсу тољик 

кашфи бањрњо падидаи нав набуда, балки арўздононе чун Бањроми 

Сарахсї, Бузургмењр Ќасимї ба мухтареоте даст задаанд, ки Ќайси Розї 

дар «ал-Муъљам» теъдоди онњоро зиёда аз сї медонад, монанди сарим, 

кабир, бадил, ќалиб, маснўъ, ахрас, муаммам ва ѓайрањо медонад. 

Њарчанд Шамс Ќайси номи бањрњоро, ки арўзиёни Аљам ихтироъ 

кардаанд дар асараш зикр намудааст, вале онњоро ќабул надорад. 

Чунончи: «Ва мутаќаддимони шуарои Аљам дар ин боб муболиѓа зиёдат 

намудаанд ва истихрољи буњури саќил бештар карда, лољарам сию анд 

бањр аз доира берун овардаанд бар сабили амёи ў кахобитин хабата 

ашвої (масали арабї: касе, ки кори кўр-кўрона анљом дињад) ном 

нињоданд… Ва ба њаќиќат камоли љањли эшон беш аз он ки ашъори 

нохуши ин буњур шунаванд» [30, 79]. 

Мабњаси нуни арўзї бањсангез мебошад, ки Хоља Насир дар 

«Меъёр-ул-ашъор» овардааст. Чунончи: «Аз таркиби яке њуруфи мад (се 

мусаввати дароз) бо ѓунна (димоѓї) нун дар лафзњои дуну дону дин ва 

амсоли он афтад, ки бар вазни ди ва ду бошад» [47, 20]. Шамс Ќайс 

њангоми тарњи масъалаи нуни арўзї менависад: «Ва аммо нуни 

ѓайрималфуз њар нуне, ки моќабли сокин бошад (ва дар таќтеи шеър ба 

тањќиќи он эњтиёљ набувад) соќит ояд. Чунончи: 

   «Чун нигорин рўйи ў дар шањр нест, 
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Ки нуни чун ва нигорин аз таќтеъ хориљанд» [30, 92]. 

 Чунонки мулоњиза мешавад, нуни сокин баъд аз мусавватњои 

дароз, бар хилофи сухани Шамс Ќайс, ѓайрималфуз нест ва њангоми 

ќироати шеър хонанда нунро дар њиљои «рин»-и вожаи «нигорин» 

талаффуз накунад, балки бар асоси сухани Хоља Насир, тибќи гуфтаи 

Љалил Таљлил, «фаќат ба лињози вазн вожаи «рин» мусовї бо «ри» 

мебошад» [43, 10]. 

Зубањрайн бањсе аст, ки дар фунуни балоѓї зувазнайн, муталавван, 

мулавван мегўянд. Он ба абёте гуфта мешавад, ки ба ду вазн ё бањр хонда 

шавад. Ба ќавли муњаќќиќон, як ќисми ѓазалиёти шоирони форсу тољик 

монанди Саъдии Шерозї, Хоља Њофиз, Абдуррањмони Љомї, Бедили 

Дењлавї, маснавињои «Маљмаъ-ул-бањрайн»-и Котибии Туршезї, 

«Юсуфу Зулайхо»-и Амъаќи Бухорої, «Махзан-ул-асрор»-и Низомии 

Ганљавї дар ин санъат суруда шудаанд. Хоља Насир бо овардани байте 

аз ашъори араб бањси хафиф ё мушаддад талаффуз карданро матрањ 

мекунад, ки ин боис шудааст, то дар байти мавриди назар вазни бањри 

комил ба вазни бањри тавил мубаддал шавад. Њамчунин Сайфљоми 

Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» санъати мултавванро ба чањор 

бахш таќсим карда, таъриферо, ки ироа медињад, бо таърифњои 

донишмандони улуми балоѓї мушобењ мебошад. Муњаќќиќ иброз 

медорад, ки шоирони классик дар ин санъат ба ду вазн шеър сурудаанд, 

аммо ман шеъре навиштаам, ки дорои се вазн мебошад. Иќтибоси зерин 

гуфтањои моро таъйид мекунад. Чунончи: «Ва мутаќаддимон дар ин 

санъат ду вазн набиштаанд. Муаллиф ба тафаккур вазни сеюм истихрољ 

кард ва дар ин санъат шеърњо набишт, мисол: 

  Эй дили софии ту бањри сахо, 

  В-эй кафи кофии ту кони ато. 

 Ин байт ба се вазн метавон хонд ба тафсила: 

 Бањри сареъ, вазн:  Муфтаилун/ муфтаилун/ фоилот. 

 Бањри рамали мусаддас, вазн: Фоъилотун/ фоъилотун/ фоъилотун. 
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 Бањри хафифи маљзув, вазн: Фоилотун/ мафоъилун/ фаъилун [61, 

168б].  

 Сайфљом дар баробари суханшиноси донишманд будан шоири 

тавонманде низ будааст, агар чунин намебуд, аз уњдаи сурудани шеъре, 

ки онро бо истифода аз талаффузи мушаддаду мухаффаф дар се вазн 

таќтеъ тавон кард, баромада наметавонист. Ќабл аз ў, тибќи гуфтаи 

Рашиди Ватвот, шоире бо номи Маншурии Самарќандї асари «Канз-ул-

ѓароиб»-ро таълиф намудааст, ки њар байти он дорои се вазн мебошанд. 

Муњаќќиќ дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз шоире бо номи Њонсавї 

ном мебарад, ки шеърњои ўро бо нуздањ вазн метавон хонд. Масалан: 

«Фааммо маликулафозил, устодулбулаѓо ва шуаро, маѓис-ул-миллат 

ваддин Њонсавї афозилуллоњу фазлању дар ин санъат сењре кардааст ва 

чунон истихрољ намуда, ки бар нуздањ вазн тавон хонд ва ин аљоибу 

ѓароиб аст» [61, 169б].  

Њамин тариќ, Сайфљоми Њиравї дар таълиф ва ироаи вижагињои 

илми арўз мубтадаъ набошад њам, муќаллиди мањз ва ё такроркунандаи 

афкори гузаштагон, ба хусус Ќайси Розї ва Насируддини Тўсї нест. Вай 

дар лобалои назариёташ гоње ба наќду тањлили суханони мутаќаддимон 

мепардозад. Њар иборатеро, ки аз донишмандони ќабл ба орият мегирад, 

баррасї ва тањлил намуда, бо усули корбурди илми арўз мутобиќат 

медињад, сипас чун наќќоди сухансанљу чирадаст назари интиќодиашро 

дар бораи он баён мекунад. 

Агар Шамси Ќайси Розї истилоњоти илми арўзро бо маъно ва 

мафњуми луѓавиашон тавзењ дода бошад, Сайфљом ба монанди Хоља 

Насир дар баёни мухтассоти илми арўз ва махсусан зимни арзёбии 

ќавоиди буњуру авзон аз шарњу басти маънои луѓавии онњо сарфи назар 

карда, бештар ба тафсири маънои истилоњии онњо ањамият медињанд. Ба 

њамин хотир, бештари арўздонон дар шарњу басти истилоњот дар 

таълифоташон аз китоби «ал-Муъљам» истифода мекунанд. 
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III.2. Ќофия аз диди Сайфљоми Њиравї 

Осори манзуми форсї сарвати бебањоест, ки ниёгони суханвар ба 

мо мерос гузоштаанд. Агар ибтидои шеъри арўзии миллати форсу тољик 

мавриди пажўњиши амиќу даќиќ ќарор дода шавад, бидуни тардид, 

таърихи дуру дароз доштани он бармало мегардад. Дар тўли ин солњо 

оид ба шинохти шеър низ кутуби арзишманде аз тарафи 

назарияпардозон ва муњаќќиќони форсу тољик нигошта шудаанд, ки 

тањќиќу омўзиши онњо басо арзишманд мебошад. Аз лобалои осори 

таълифшуда дар илми ќофия метавон ба орои донишмандоне чун 

Абулъалои Шуштарї, Абўюсуфи Арўзї, Шамси Ќайси Розї, 

Насируддини Тўсї, Сайфљоми Њиравї, Шамс Фахрї, Муњаммад Исорї, 

Вањиди Табрезї, Абдуррањмони Љомї, Њусайн Воизи Кошифї даст ёфт. 

Њарчанд осори Шуштарї ва Абўюсуф то замони мо омада нарасидаанд, 

вале соњиби «Тарљумон-ул-балоѓа» ба онњо ишора намудааст, ки 

овардани иќтибосро роќими сутур ин љо љоиз медонад: «Таснифњо бисёр 

дидам мар донишиёни њар рўзгореро андар шарњи балоѓат ва миёни ањли 

саноат он чи аз он хезад, ба вай омезад, чун арўз ва маърифати алќобу 

ќавофї, њама тозї дидам ва фоидаи вай як гурўњ мардумро махсус дидам 

ва магар арўз, ки Абўюсуфу Абулъалои Шуштарї ба порсї кардаанд» 

[29, 15]. Ихтилофи Шамси Ќайси Розї ва Хоља Насир дар бањсњои 

марбут ба ќофия аз он аст, ки Насируддин Юсуфи Арўзиро мубтакири 

илми ќофия дар забони форсу тољик медонад. Ў аз Шамс Ќайс номе 

наёварда, вале баъзе аз назароти ўро наќд кардааст.  

Аз он ки ќофия дар шеъри форсу тољик пеш аз ислом наќши 

чандоне надошта, нахуст илми ќофия ба забони арабї ва барои шеъри 

арабї вазъ шудааст, истилоњоти ин илм низ њама аз забони арабї 

иќтибос шудаанд. Бо вуљуди ин, донишмандони форсу тољик дар он 

тасарруфоти ќобили мулоњизае дохил намудаанд. Дар забони форсї 

ќофия барои шоирон имкони њунарнамоињоро фароњам карда, аммо 

мушкилотеро низ ба њамроњ дошт. Дар маќолаи муњаќќиќи итолиёї 

Рикорде Зипулї (Riccardo Zipoli,1952) тањти унвони «Пажўњиш дар 
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фанни ќофияи шеъри форсї», ки тавассути Њасан Ризої тарљума 

шудааст, ин мубњамот ба таври зерин баррасї ва тадќиќ гардидаанд, ки 

мо овардани баъзе аз онњоро дар ин љойгоњ љоиз медонем. Аз љумла: 

 1. Сохтори њиљоии ду забон: арабї ва форсї аз якдигар тафовут 

дорад.  

 2. Дар забони форсї мумкин аст ду ва ё се сокин пушти њам дар 

охири калима ќарор гирад ва забони арабї аз ин вижагї мустасно 

мебошад. Монанди калимањои «надошт» ва «чошт» дар байти Саъдї: 

  Яке муштзан бахту рўзї надошт, 

  На асбоби шомаш муњайё, на чошт? [36, 294] 

3. Дар форсї мумкин аст дар охири ќофия касраи изофа (бандаки 

изофї) ќарор гирад ва дар арабї ин равиш корбурд надорад. Масалан, 

устод Фирдавсї аз калимањои ќофиягии «марги» ва «тарги» ба унвони 

касраи изофа дар «Шоњнома»-и безавол истифода намудааст: 

 Маро моми ман ном марги ту кард, 

 Замона маро путки тарги ту кард [52, 82].  

 4. Дар форсї имкони истифода аз пасвандњо вуљуд дорад ва дар 

арабї мумкин нест. Афсањулмутакаллимин пасванди «манд»-ро дар 

калимаи «њушманд» њамчун ќофия истеъмол кардааст: 

  Гумон кай барад мардуми њушманд, 

  Ки дар саргаронист ќадри баланд [36, 157]. 

 Муњаќќиќи њавзаи Њинд Сайфљоми Њиравї рољеъ ба шеър, вазн, 

хусусан ќофия ва маќоми он фикру андешањои љолиб ироа намудааст. Ў 

аз осори мутаќаддимон ба унвони манбаъ истифода намуда, вале дар 

хилоли гуфтањояш дар илми ќофия ибтикороте аз худ бар љой 

гузоштааст, ки мо дар аснои тањќиќ ба онњо дахл хоњем кард. Барои 

пажўњиш дар фанни ќофия аз назари муњаќќиќи мазкур мо ду шеваро 

интихоб намудем ва барои расидан ба маќсуд њар ду тариќро мебояд 

паймуд. Аввалан, усуле, ки бунёди он назарї мебошад ва он муќоисаву 

татбиќи орои назарияпардозони илми ќофия, ки ќабл аз Сайфљоми 

Њиравї арзи њастї кардаанд. Сониян, арзёбии мизони таъсиргузории 
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муаллиф бар муњаќќиќони мутааххири худ, ки дар илми ќофия 

таълифоти арзишмандеро ба субот расонидаанд.  

Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» рољеъ ба таърифи ќофия чунин 

омадааст: «Ќофия он аст, ки бинои байт ба равї бошад ва љамъи ў 

ќавофї ояд ва ќофия аз «ќафу» гирифта шудааст ва маънои «ќафу» аз пас 

даромадан аст. Ва чун ќофия аз паси байт дар меояд, ўро ќофия ном 

нињоданд. Ва дар ќофия асњоби ин санъат ихтилоф кардаанд, баъзе як 

калима мегўянд ва баъзе ним калима ва баъзе як њарф ва наздики 

мутааххирони асањ(њ) як лафз аст. Фааммо бар њасби истилоњи фузалои 

ин замона ќофия як њарф асту равї ва ќофияро яке медонанду лињозо 

мегўянд: фалон бо ќофияи алиф ва ё «бо» ва ё «то» шеъре гуфтааст, номи 

њарф мегиранд» [61, 62а]. Яъне, вожаи ќофия аз арабии ќофият ба забони 

форсу тољик русух намуда ва маънои аз пай равандаро дорад. Њатто дар 

замони муаллиф њам дар мавзўи мазкур ихтилофи назар мављуд буда, ки 

гурўње аз донишмандон ба як калима, дастаи дигаре аз муњаќќиќон 

бошанд ба њиљо, баъзе аз назарияпардозон ба як њарф будани ќофия 

муътаќид будаанд. Сайфљоми Њиравї изњор медорад, ки «асањњу 

истилоњи замона»-ро баён кардем. Пас, маълум мешавад, ки ќолаби 

ќофия дар шеъри мо дар асоси њарф, њаракат ва њиљо сохта шудааст, ки 

донишмандони форсу тољик аз забони арабї вом гирифтаанд. Соњиби 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба унвони шоњид байтеро дар асар 

мутазаккир мешавад.Чунончи:  

«Шоњи воло, шањаншањи олам,  

  Бонии дину хусрави аъзам» [61, 62а].    

 Муаллиф њарфи «мим»-ро, ки равї аст, ќофия медонад ва мегўяд, 

ки назди баъзе аз донишмандон вожаи «олам» ва «аъзам» њар ду калимаи 

ќофия мебошанд, мутаассифона, номи онњоро зикр намекунад. Баъзе 

муњаќќиќон аз калимаи «олам» њиљои «лам» ва аз вожаи «аъзам» њиљои 

«зам»-ро ќофия медонанд.  

Ќофия љузъи шаклии шеър мањсуб мешавад ва Шамси Ќайси Розї 

дар «ал-Муъљам» мафњуми онро дар таърифи шеър баён кардааст. 
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«Бидон, ки шеър дар асли луѓат дониш аст ва идроки маонї ба њадси 

соиб ва андеша ва истидлоли рост ва аз рўи истилоњ сухане андешида, 

мураттаби маънавї, мавзуни мутакаррар, мутасовии њуруфи охирини он 

ба якдигар монанд ва дар ин њад(д) гуфтаанд: сухани мураттаби маънавї, 

то фарќ бошад миёни шеъру њазён ва каломи номураттаби бемаънї... Ва 

гуфтаанд: «Њуруфи охирини он ба якдигар монанд, то фарќ бувад миёни 

муќаффо ва ѓайримуќаффо, ки сухани беќофиятро шеър нашуморанд, 

агарчи мавзун афтад» [30, 161]. Аз гуфтањои фавќуззикр чунин натиља 

гирифта мешавад, ки ќофия њуруфи охирини ба якдигар монанди охири 

байтро мегўянд. «ал-Муъљам»-и Шамси Ќайси Розї марљаи бераќиб дар 

боби ќофия ва авзони арўзї мебошад. Арзишу ањамияти асар ба унвони 

мењвар ва сармашќи ќофияпажўњї ба љои худ мањфуз аст, аммо бояд 

донист, ки барои расидан ба шинохти љомеътару комилатар аз фанни 

ќофия шинохти амиќтаре аз дигар манобеи куњани форсї дар ин мавзўъ 

зарурат дорад. Насируддини Тўсї дар «Меъёр-ул-ашъор» дар таърифи 

ќофия чунин овардааст: «Ва бошад, ки калимоти муташобињро, ки дар 

авохири абёт бошанд, ќавофї хонанд» [47, 108]. Њамчунон дар «Асос-ул-

иќтибос» дар таърифи ќофия мегўяд: «Ва маънии муќаффо он аст, ки 

хавотими аќвол мушобењ бошад бар ваљње, ки мусталањ бувад. Ва шарти 

таќфия дар ќадим набудааст ва хос аст ба араб ва дигар умам аз эшон 

гирифтаанд» [46, 587]. Њарчанд муњаќќиќ дар асар ба мавзўи вазну ќофия 

дар њар ду забон: арабї ва форсу тољик таваљљуњ намудааст, аммо ў 

нисбат ба ќофияи арабї бештар ба мабњаси ќофияи шеъри форсу тољик 

ањамият додааст. Китоби мазбур барои омўзиш ва тањќиќи ќофияи 

шеъри форсу тољик аз даврони худи муаллиф то њол камназир мебошад. 

Мактаби Шамси Ќайси Розї ва Насируддини Тўсї барои баррасии 

тањаввули таърихии фанни ќофия дар забони форсу тољик бисёр муњим 

аст, аммо миёни онњо тафовутњое мављуданд, ки муњаќќиќон њар дуро бо 

њам наметавонанд пазируфт. Арзиши илмии асари Шамси Ќайси Розї то 

кунун дар байни назарияпардозон аз љойгоњи волое бархурдор аст, шояд 
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њамин эътиќод муљиби ѓафлати донишмандон аз орои Хоља Насир 

гардида бошад 

Шуаро њангоми овардани ќофия дар шеър нахуст њиљоро аз «њарф» 

устувор мекарданд ва ба садонокњои дарозу кўтоњ диќќат медоданд. 

Муњаќќиќи форсу тољик Нисорї рољеъ ба мавзўи мавриди назари мо 

чунин ибрози аќида намудааст: «Ќофия њарфи чандест дар охирњои байт 

дар алфози мухталифа оранд, ки дар охири абёт ба ѓайри истиќлоли 

њуруф вољиб аст» [56, 21]. Дар забони тољикї калимаи пасованд (пасванд) 

низ ба маънои ќофия корбаст мешавад, ки шоири тољик Лабибї чунин 

менигорад:  

Њама ёва, њама хому њама суст, 

Маонї аз чакома то пасованд [56, 16]. 

Аз муќоисаи орои донишмандон чунин бармеояд, ки онњо бо 

нигариши мушобењ куллиёти фанни ќофияро аз манобеи арабї иќтибос 

карда, онро мутобиќи фањмиш ва дарёфтњои худ бо сохтори мутафовити 

ќофияњои шеъри форсу тољик татбиќ додаанд.  

Бо тањќиќ ва љустуљўи кутуби маъруфи назарияпардозони баъд аз 

Сайфљоми Њиравї, аз љумла «Рисолаи ќофия»-и Абдуррањмони Љомї, 

«Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор»-и Њусайн Воизи Кошифї, 

«Ќофия дар назми тољик»-и Бањром Сирус, «Назмшиносї»-и Худої 

Шариф ва Тоиров Урватулло ва дигарон дар боби маъно ва мафњуми 

ќофия маълум шуд, ки онњо суннати гузаштаро, ки аз Шамс Ќайси 

Розиву Насируддини Тўсї ба мерос монда буд, дар таърифоташон 

истифода намудаанд. Иќтибоси зерин аз китоби «Рисолаи ќофия»-и 

Абдуррањмони Љомї далеле барои таъйиди иддаои мо мебошад: «Бидон, 

ки ќофия дар урфи шуарои Аљам иборат аст аз тамоми он чи такрори он 

дар охири љамеи абёт вољиб бошад ё мустањсан, ба шарти он ки мустаќил 

набошад дар талаффуз, балки љузви калима бошад ё ба манзалаи љузв. 

Баъзе тамоми калимаи охирро ќофия гуфтаанд ва баъзе њарфи равиро» 

[72, 141]. 
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Сохт ва унсури ќофияро Сайфљоми Њиравї аз муњаќќиќони 

муќаддами араб, ки бар пояи афкори назарии онњо устувор шуда буд, ба 

сурати иќтибос дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» истифода намудааст. 

Донишмандон њарфи охирини калимаро, ки дар шеър корбаст мешавад, 

мењвари асосї ќарор дода, бад-ин тартиб, њарфњои ќаблу баъди онро 

мушаххас намуда, номгузорї мекунанд. Рољеъ ба системаи назарии 

мављудаи ќофия донишманди тољик, устод Худої Шариф чунин ибрози 

аќида намудааст, ки зикри онро ин љо зарур медонем: «Барои ба вуљуд 

овардани системаи назарии ќофия њарфи охирини решагии калимаро 

асос ќарор дода, низому тартиби њарфњои пеш ва баъди онро маълум 

намуда, унвонгузорї кардаанд» [56, 367]. Њарфи охирини решагии 

калимаи ќофияро равї мегўянд ва онро Сайфљом чунин таъриф 

намудааст: «Равї бар њукми тадовул ва таоруф гуфта шуд, ки њамин 

ќофия аст, ки бинои байт бар ў бошад, то агар равї бигардад, он байтро 

аз ин ѓазал ва ё шеър нагиранд ва њар бор дар охари њар байт мукаррар 

шавад» [61, 52а]. Яъне, њарфи равї дар асл њамон ќофия мебошад, ки байт 

бар пояи он устувор гардидааст. Аз њарфи равї метавон анвои шеърро 

мушаххас кард. Масалан, ѓазал, рубої, маснавї ва ѓайрањо аз њамин 

ќабил мебошанд. Њамчунон, дар боло мутазаккир шудем, ки ќофия аз 

забони арабї вориди адаби мо гардид, ба њамин хотир тамоми 

истилоњот оид ба ќофия аз фарњанги араб гирифта шудааст.  

Шеваи таълифоти Сайфљом дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз он 

иборат аст, ки маънои луѓавии истилоњотро зикр намекунад. Ба ќавли 

Шамси Ќайс, калимаи равї аз ривоъ маъхуз шуда ва равоъ расане 

бошад, ки бад-он бор ба шутур банданд. Пас, чун бинои љумлаи абёти 

ашъор бар ин њарф аст, њамчунон аст, ки гўї љумлаи абёт бар ин њарф 

баста мешавад, онро ба ривои шутур монанда карданд ва номе муштаќ 

аз он нињода» [30, 167]. Мутаассифона, Сайфљоми Њиравї барои ташхиси 

њарфи равї шоњид наовардааст. Барои асоснок ва мавриди пазириши 

мухотаб гардидани сухан ба девони Њофиз руљўъ менамоем:  
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Дерест, ки дилдор паёме нафиристод, 

  Нанвишт каломеву саломе нафиристод [68, 28] 

Дар байти фавќуззикр вожањои «паёме» ва «каломе» калимаи 

ќофия буда, њарфи охирини решагии онњо «м» равї ва калимаи 

«нафиристод» радиф аст.  

Њамин тариќ, бо тањќиќу баррасии осори назарияпардозони 

муосири Сайфљом дар боби маъно ва мафњуми ќофия маълум шуд, ки 

онњо суннати гузаштаро, ки аз Шамс Ќайси Розиву Насируддини Тўсї ба 

мерос монда буд, дар таърифоташон истифода намудаанд. Аммо дар ин 

миён хизмати Сайфљоми Њиравї низ дар рушду инкишофи ин илм 

назаррас мебошад. Њарчанд ў дар таъриф ва мутааллиќоти ќофия аз 

китоби «Меъёр-ул-ашъор» бањра љустааст, вале истилоњоти фасењи 

замонашро баён кардааст, ки дар љойи дигар ба назар нарасидаанд. 

 

III.3. Ибдооти Сайфљом дар шинохти назария ва истилоњоти ќофия 

Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ќофияро вобаста ба њарфи 

равї ба панљ даста: милк, мутлаќ, муќайяд, мастур, пайвандї таќсим 

намуда, њар якро ба сурати алоњида ва бе зикри мисол таъриф кардааст. 

Масалан, дар таърифи ќофияи милк чунин овардааст: «Ќофияе, ки дар 

мисрои аввали матлаъ аст, дар дувум байт њамон лафзро ќофия созад. Ва 

агар дар абёти дигар орад њам, раво бувад, валекин истеъмоли фусањо 

дар байти дувум аст ва ин аз ќабили итто нест» [61, 62а]. Муаллиф ба ин 

гуна ќофия, ки дар мисраи дувум њарфи ќофияро такрор кунад ва љузъи 

итто набошад, ќофияи милк медонад. Бо чунин ном ќофияе дар китобњои 

«ал-Муъљам»-и Шамс Ќайс, «Меъёр-ул-ашъор»-и Хоља Насир, «Рисолаи 

ќофия»-и Абдуррањмони Љомї, «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор»-

и Њусайн Воизи Кошифї ба назар нарасид.  

Байтро муњаќќиќон аз назари ќофиябандї ба ду бахш: «мусарраъ 

ва ѓайримусарраъ» [56, 230] људо намудаанд. Дар байте, ки њуруфи ќофия 

монанд бошад, мисли «аа, бб» мусарраъ (тарзи ќофиябандии маснавї), 
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аммо ѓайримусарраъ ќофияеро мегўянд, ки ду мисрои як байт ќофияи 

муздаваљ надошта бошад.  

Шамси Ќайси Розї, ки аз саромадони илми ќофия мањсуб мешавад, 

дар китоби «ал-Муъљам» фаслеро тањти унвони «Дар аснофи ќафовї» 

овардааст ва ќофияро аз рўи њарфи равї ба муќайяду мутлаќ таќсим 

кардааст. Чунончи: «Бидон, ки њарфи равї ду навъ аст: муќайяд ва 

мутлаќ. Муќайяд он аст, ки сокин бошад ва ба њарфи васл напайвандад. 

Ва мутлаќ он аст, ки ба њарфи васл пайвандад» [30, 223]. Аз хилоли 

гуфтањои муњаќќиќ бармеояд, ки агар дар шеър шоир ќофияро бо њарфи 

равї ба итмом расонад, он гоњ ќофияи муќайяд аст, дар ѓайри ин сурат, 

яъне баъд аз њарфи равї васл ояд, ба он ќофияи мутлаќ мегўянд. 

Насируддини Тўсї ва Сайфљоми Њиравї даќиќан гуфтањои Шамси 

Ќайси Розиро дар асарашон зикр мекунанд, танњо тафовуте дар 

назариёти онњо дида мешавад он аст, ки Шамси Ќайси Розї равии 

муќайядро ба се даста «муќайяди муљаррад, муќайяд ба ридф ва муќайяд 

ба њарфи ќайд» ва равии мутлаќро ба дувоздањ навъ таќсим намуда, њар 

якро ба таври густарда ва бо зикри мисол шарњ додааст. Аммо 

Насируддини Тўсї мутлаќу маќайядро хоси арабњо ќаламдод намуда ва 

мегўяд, ки «бо эътибори моќабли равї ба се даста: муассас, мураддаф ва 

муљаррад» ва ба эътибори мобаъди се навъ: мавсули махраљ, мавсули 

танњо ва ѓайри мавсул таќсим мекунад» [48, 115]. Мутаассифона, 

Сайфљом монанди Шамси Ќайс ва Хоља Насир дар мавзўи мазкур ба 

тафсили бештар напардохтааст.  

Аз дигар навъи ќофия, ки муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

мутазаккир шудааст, ќофияи мастур мебошад ва дар таърифи он чунин 

мегўяд: «Ќофия баъд аз радиф афтад ва ќофия дар талаффуз бар њасби 

табъият ва ашбоъ зоњир гардад ва дар таќтеъ њазф карда ояд. Чунончи 

дар ин байт: 

  Дил зи ман бурдї, кунунаш хун кунї, 

  Гар барї љонро, надонам чун кунї» [61, 52а]. 
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Дар шеъри фавќ муаллиф ба њарфи нуне ишора дорад, ки пас аз 

мусавватњои дароз дар њар љойи байт биёяд, монади нуни (н) «чун» ва 

«хун» аз таќтеъ соќит мешавад ва ин љо таъкиди муаллиф бар њазфи 

«нун» дар калимаи ќофия аст, чунки ў дар асараш ба њарфи равї ќофия 

мегўяд, ба ин њарфи нун низ номи ќофияи мастур нињодааст. Муњаќќиќ 

охирин навъи ќофияро ќофияи пайвандї номида, онро чунин таъриф 

намудааст: «Он аст, ки байтро чунон иншо кунад, ки маънї бе овардани 

лафзи ќофия тамом шавад, фааммо чун овардани ќофия шарт аст, бар 

њукми зарурат биёрад. Мисол: 

  Эй лабат шаккару сухан ширин, 

  Чї кунї айши банда талх, бибин» [61, 53б]. 

 Яъне, шоир барои зикри ќофия дар шеър эњтиёљ надорад, аммо ў 

ќофияро љузъи зотии шеър медонад ва таъкид менамояд, ки овардани он 

шарт ва зарур аст. Дар байти боло вожаи «бибин» ќофияи пайвандї аст 

ва тибќи гуфтаи ў, «итмоми маънї бад-он эњтиёље надорад». 

Ба њамин тартиб, дастабандие, ки Сайфљоми Њиравї оид ба ќофия 

вобаста ба њарфи равї (милк, мутлаќ, муќайяд, мастур, пайвандї) анљом 

додааст, дар кутуби мутаќаддимону мутааххирон ба назар намерасад. 

Танњо, Шамси Ќайси Розї ва Насируддини Тўсї: ба ду бахш «муќайяду 

мутлаќ» ишора мекунад ва муњаќќиќони баъдї танњо ба андешањои онњо 

иктифо кардаанд. Сайфљом бо диди комилан нав ва истеъдоди 

фавќуллодаи хеш тавонист дар ин љода мухтареоте аз худ ба љой гузорад. 

Мутаассифона, дар банду басти мавзўии асари Сайфљоми Њиравї, 

баръакси кутуби таълифшуда, бетаваљљуњї зоњир шудааст. Масалан, 

Шамси Ќайси Розї ќисми дувуми «ал-Муъљам»-ро «Дар илми ќофия ва 

наќди шеър» номида, ќисми мазбурро ба шаш боб таќсим кардааст. 

Муаллиф дар њар боби он оид ба мавзўъњои гуногуни илми ќофия сухан 

дар миён мегузорад. Чунончи, боби аввал «Дар зикри маънии шеъру 

ќофия ва њадду њаќиќати он», боби дувум «Дар зикри њуруфи ќофия ва 

асомии он…» [30, 161] мебошанд. Инчунин Насируддини Тўсї дар 

«Меъёр-ул-ашъор» илми ќофияро дар дањ фасл «Дар њадди ќофия ва 



162 
 

аќсоми ў», «Дар баёни њуруф ва њаракоте, ки аљзои ќофия бошад…» 

дастабандї намудааст [48, 105]. Аммо Сайфљом боби аввали «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон»-ро «Дар баёни кайфияти назм ва эњтиёљи ў ба таќтеу 

баёни алфози мусталањ ва калимоти мутаорифи ањли ин фан» номгузорї 

кардааст. Ў дар ин боб аз истилоњоте, ки рољеъ ба назму насранд, бањс 

мекунад. Масалан, таърифи шеъру шоирї, назму мавзунтабъї, анвои 

адабї, таъкидњои лафзию маънавї, фасоњату балоѓат, санъатњои адабї, 

вазни арўзї ва илми ќофияро дар боби мазкур меоварад. Китоби дигаре, 

ки муаллифи он муосири Сайфљом аст, «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-

ашъор»-и Њусайн Воизи Кошифї мебошад. Ў бахши илми ќофияро дар 

боби алоњида– «Дар баёни маънии ќофия ва адади њуруфу њаракоту 

авсофу алќоби ў ва зикри маъноёбие, ки тааллуќ ба вай ва ба радиф 

дорад» ба њафт фасл таќсим карда, зикр мекунад. Масалан, фасли аввал: 

«Дар маънии ќофия ва њуруфу њаракоти ў», фасли дувум: «Дар анвои 

ќавофї, ки бо њам љамъ тавонанд шуд», фасли севум: «Дар авсофи 

ќавофї…» аз њамин ќабил мебошанд. Њамчунин, муњаќќиќони муосири 

тољик Худої Шарифов ва Урватулло Тоиров дар фасли чањоруми 

китоби «Назмшиносї», ки «Ќофия ва вазифањои бадеии он» ном дорад, 

оид ба илми ќофия маълумоти арзишмандеро ироа намудаанд. Онњо ин 

фаслро «Ба маъно ва мафњуми ќофия», «Вазифањои бадеии ќофия», 

«Ќофия ва анвои шеър…» [56, 256] таќсим намуда ва бо далоили 

муътамади илмї ибрози аќида кардаанд. 

Аз муќоиса ва тањќиќи осори арзишманди мутаќаддимону 

мутааххирон рољеъ ба сохтори мавзўии илми ќофия ва дастабандии он 

чунин натиља гирифта мешавад, ки шеваи пешгирифтаи Шамси Ќайси 

Розї равиши илмї буда, аз тарафи муњаќќиќон дастгирї ёфта, дар 

осорашон аз тариќи ў истифода намудаанд. Мутаассифона, Сайфљоми 

Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз равиши илмї чандон суд 

наљустааст.  

Аксари назарияпардозони классику муосир, ки рољеъ ба илми 

ќофия тањќиќоти фарогир намудаанд, унсурњои ќофияро ба нуњ бахш 
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дастабандї кардаанд. Масалан, Шамси Ќайси Розї онњоро ба равию 

ридфу ќайду таъсису дахилу васлу хурўљу мазиду ноира таќсим 

намудааст. Аммо Насируддини Тўсї дар фасли шашум «Дар њуруф ва 

њаракати ќавофї наздики порсигўён ва зикри радиф» њарфи васлу 

хурўљро зикр намекунад. Чунончи: «Ва дар луѓати тозї чун радиф 

муътабар набудааст, ба эътибори хурўљ дар њоли тањрики васл эњтиёљ 

афтодааст. Аммо дар луѓати порсї ба сабаби эътибори радиф аз 

эътибори васли мутањарррик ва хурўљ истиѓно њосил аст» [48, 123]. Вай 

њуруфи ќофияро панљто овардааст. Сайфљоми Њиравї бошад, унсурњои 

ќофияро равию ридфу таъсису дахилу васлу хурўљ медонад. Ќайси Розї 

унсурњои ќофияро нуњто медонад ва чунин овардааст: «Ва ќофия, агарчи 

дар асл як њарф аст, аммо ба табъияти ў њашт њарфи дигар биёяд. Чањор 

пеш аз њарфи равї ва он алифи таъсис асту њарфи дахил, ридф ва ќайд. 

Ва чањор баъд аз равї ва он њарфи васл асту хурўљу мазиду ноира» [94, 

204]. Ё ин ки, Њусайн Воизи Кошифї бо таъсир аз Шамси Ќайс унсурњои 

ќофияро нуњ то дониста ва онњоро ба тариќи шеър зикр кардааст. 

Таваљљуњ шавад:  

  Ќофия дар асл як њарф асту њашт онро табаъ, 

  Чор пешу чор пас, ин нуќта онњо доира. 

  Њарфи таъсису дахилу ридфу ќайд, он гањ равї, 

  Баъд аз он васлу хурўљ асту мазиду ноира [16, 188]. 

Дар «ал-Муъљам» дар таърифи ридф чунин омадааст: «Бидон, ки 

њар њарфи «алиф»-у «вов»-у «ё», ки моќабли равї бошад, онро ридф 

хонанд ва он ќофияро мурдаф хонанд» [30, 204]. Таърифи ридф дар 

«Меъёр-ул-ашъор» чунин омадааст: «Ва «вов» ва «ё» чун сокин бошанд 

ва моќабли эшон мутањаррик, ќавме онро ридф шумуранд ва ќавме 

нашумуранд» [48, 110]. Дар таърифи њарфи ридф Сайфљом даќиќан 

гуфтањои Ќайси Розиро такрор намуда, танњо тафовуте, ки дида 

мешавад, он аст, ки соњиби «ал-Муъљам» ќофияи мурдафро ба ду даста: 

«мурдаф ба ридфи муфрад» ва «мурдаф ба ридфи мураккаб» таќсим 

мекунад. Сайфљом дар таърифи њарфи ридф чунин мегўяд: «Ридф њуруфи 
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«мад ва лин» аст, ки пеш аз равї ояд: «алиф»-у «вов» ва «ё». Чунончи дар 

калимаи «یار و بار» (ёру бор) алиф ридф аст ва дар «گور و کور» (гўру кўр) 

вов ва дар «پیر و تیر» (пиру тир) «йо» ва дар ин њар се мањал њарфи «р» 

равї аст» [61, 52а]. Муњаќќиќони муосири тољик Худої Шарифов ва 

Урватулло Тоиров дар таърифи ридф чунин гуфтаанд: «Маънои ридф 

чизест, ки аз паси чизи дигар ва њамроњ бо он биёяд. Дар истилоњи илми 

ќофия садоноки дарозеро мегўянд, ки бевосита ё бавосита пеш аз равї 

меояд» [56, 370]. Мувофиќи таърифи донишмандон садонокњои дароз (о, 

ў, и) пеш аз равї оянд, онро ридф меноманд.  

Соњиби «ал-Муъљам» дар таърифи њарфи мазид чунин мегўяд: 

«Он аст, ки њарфи хурўљ бад-он пайвандад ва онро аз бањри он мазид 

(афзоиш, иловашуда) хонанд, ки аќсои (дуртар) ѓояти ќофия дар 

ашъори тозї њарфи хурўљ аст ва чун дар ќавофии аљам њарфе бар он 

зиёдат шавад, онро мазида хонанд» [30, 217].  

Аммо муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» тамоми њарфњои 

баъд аз васлро хурўљ номидааст. Дар сурате ки дар кутуби балоѓии 

мисли «ал-Муъљам», «Рисолаи ќофия», «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-

ул-ашъор», «Назмшиносї» њарфи баъд аз хурўљро мазид ва њарфи баъд 

аз мазид омадаро, нойира гуфтаанд. Решаи аслии ин бањсро метавон аз 

кутуби арабие, ки дар илми ќофия бахшида шудаанд, љустуљў кард. 

Њамчунон, Ќайси Розї ва Њусайн Воизи Кошифї дар лолбалои 

гуфторашон ба ин мабњас ишора доранд, ки ќофия дар ашъори арабњо 

њарфи хурўљ мањсуб мешавад, вале донишмандони форсу тољик дар 

вай тасарруфоте дохил намуда, бо афзудани њарфе бар њарфи хурўљ 

(њамсадо ё садоноки дарози баъди хурўљ) онро мазид унвон додаанд. 

Пас, ин гумони моро ба яќин табдил медињад, ки Сайфљоми Њиравї 

бевосита аз кутуби таълифшудаи арабњо пайравї кардааст.  

Аз дигар бањсе, ки Шамси Ќайси Розї дар боби сеюми «ал-

Муъљам» рољеъ ба мавзўи ќофия оѓоз кардааст, ин фаслбандї аз рўйи 

њаракатњои њуруфи ќофия мебошад. Онро ба шаш бахш рассу ишбоъ, 

њазву тављењу маљрою нафоз таќсим намуда ва њар якро бо далоили 
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муътамад шарњу баст кардааст. Хоља Насир бошад онњоро ба панљ бахш 

равии музоаф, тављењ, маљро, њаракати маљњула, ки њарфи аввали равии 

музоафро бувад ва њаракате, ки њарфи дуюми равии музоафро бувад, 

дастабандї намудааст. Њарчанд Сайфљом ин фаслро дар «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» ба сурати алоњида, мутазаккир нашуда, вале монанди 

соњиби «ал-Муъљам» ин њаракотро ном бурдааст. Абдуррањмони Љомї 

ин њаракатњоро ба риштаи назм кашидааст, ки мо зикри байтро зарур 

медонем: 

Рассу ишбоу њазву тављењ аст, 

   Боз маљрову баъд аз ўст нафоз [72, 146] 

Дар таърифи «рас» соњиби «ал-Муъљам» чунин овардааст: 

«Њаракати моќабли алифи таъсис аст ва он илло фатња натавонад буд, 

чи алиф љуз аз ишбои фатња нахезад. Ва рас дар асли луѓат ибтидо 

кардани чизе бошад бар сабили пўшидагї…» [30, 218]. Насируддини 

Тўсї дар асараш «рас»-ро зикр намекунад. Њамчунин, Сайфљом дар 

таърифи он гўяд: «Рас њаракати моќабли алифи таъсис аст, чунонки 

фатњати дол дар дойир ва сини сойир ва зо-и зойир» [61, 54б]. Бањси 

мазбур дар китоби «Назмшиносї» ба сурати муфассал ва бо далоили 

ќонеъкунандаи илмї матрањ шудааст, ки бо матолиби фавќ синхият 

дорад. Ду тарзи корбасти садоноки кўтоњи пеш аз равї: 1) пеш аз ќайд 

(њазв); 2) ќабл аз равї (ишбоъ, тављењ) мављуд аст. Муњаќќиќон Худої 

Шарифов ва Урватулло Тоиров бар ин боваранд: «Дар асл мо ду 

навъи истифодаи садоноки кўтоњи пеш аз равиро мушоњида мекунем: 

яке он ки пеш аз ќайд аст (њазв) ва он ки пеш аз равї меояд (ишбоъ, 

тављењ) …Ду њаракат (садоноки кўтоњ) маљро ва нафоз баъди равї 

меоянд» [56, 380]. Албатта, муаллифон дар истифодаи садоноки кўтоњи 

ќабл ва баъди равї ба китоби «ал-Муъљам» таваљљуњ доштаанд. Дар 

таърифи маљро Сайфљом чунин таълиф намудааст: «Маљро њаракати 

равї аст, чун ќофияи мутлаќ бошад ва дар муќайяд низ ва дар арабї 

«њо» ба ѓайри изофат зоњир шавад ва дар порсї бо изофат ба радиф 

зоњир гардад, чунонки дар ту, шукри ту ва зарри ту, њаракати ро- ро 
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маљро гўянд» [61, 53б]. Таърифи маљро дар «Меъёр-ул-ашъор» чунин 

омадааст: «Маљро ва он њаракати равии мутањаррик бувад» [48, 111]. 

Чунонки дида мешавад, ў њаракатњои њуруфи ќофияро ба сурати 

пароканда, бе шавоњиди шеърї дар асар овардааст ва ба касраи изофа 

таваљљуњ доштааст. Аммо Шамс Ќайс ба масъалаи касраи изофа 

напардохта, вале тарњи ў амалитар барои омўзиш муносиб аст ва 

мањдудиятњои равиши Насириддини Тўсиро надорад. Муаллифи 

«Меъёр-ул-ашъор» аз вижагињои мухтасси ќавофии шеъри форсї 

огоњтар буда, муќоисаи бењтаре миёни ќофияи шеъри форсї ва арабї 

анљом дода, масъалаи касраи изофаро пеш аз радиф то њадде њал 

кардааст. Табаќабандињои Хоља Насир аз ќофия нисбат ба 

муњаќќиќони мутаќаддим даќиќ ва устувор мебошад, аммо дар баъзе 

мавќеъ, ба назари эроншиносї итолиёї Рикорде Зипулї (Riccardo 

Zipoli,1952) «шеваи баёни ў бисёр мубњаму печида ва нобаљост» [121, 

104].  

Албатта, дар мабњаси мазкур адабиётшиносон Худої Шариф ва 

Урватулло Тоиров аз ќавли муњаќќиќи барљастаи тољик устод Бањром 

Сирус менависанд, ки онро њамчун унсури иловагии ќофия ба назар 

гирифтан лозим аст ва рубоиеро аз Саноии Ѓазнавї, ки ќофия бо ёрии 

касраи «и»-и изофа бо радиф пайвастааст, зикр мекунад. Таваљљуњ 

шавад: 

  Беруни љањон њама даруни дили мост, 

  Ин њар ду саро ягон-ягон манзили мост. 

Зањмат њама дар нињоди обу гили мост, 

  Пеш аз дилу гил чи буд? – Он манзили мост [56, 338]. 

 Гуфтањои фавќ моро ба чунин натиљагирї водор менамояд, ки дар 

вожагони ќофияи рубоии мазбур, ки «дил», «манзил», «гил» ва 

«манзил» мебошад, дар навишти арабї «и» њамчун касра (њаракат), вале 

дар алифбои кириллї ба сурати «и» (њарф) истеъмол мешавад. 

Муњаќќиќони форсу тољик њудуди ќофияро (њољиб ва шойгон) аз 

љињати миќдори њарфњое, ки дар он истифода мешаванд, ба панљ бахш 



167 
 

мутаковис, мутарокиб, мутадорик, мутавотир, мутародиф таќсим карда 

ва њар якро бо мисолњо шарњ додаанд. Мутаассифона, Сайфљоми Њиравї 

дар бораи ин навъњои ќофия аслан бањс накардааст.  

Абдуррањмони Љомї мегўяд: 

Мутародиф, мутавотир, мутадорик мехон, 

Мутарокиб, мутаковис лаќаби ќофия дон [72, 147]. 

Шамси Ќайси Розї рољеъ ба ќофияи мутаковис мегўяд, ки «ин 

ќофият дар шеъри форсї хушоянд набошад» [30, 221] ва Љомї њам ба он 

ишора мекунад: «ќофияи мутаковис дар ашъори Аљам наёмадааст» [24, 

147]. Бо далоили фавќуззикр метавон тахмин кард, ки Сайфљом ба 

хотири он ки ин навъи ќофия дар ашъори форсу тољик мањљуру мубњам 

ва камистеъмол аст, аз шарњи он худдорї кардааст.  

Соњиби «Меъёр-ул-ашъор» дар таърифи шойгон чунин 

навиштааст: «Ва њар гоњ ки аз ќофияи мураккаб як љузв муќаррар 

бошад ва дар њама мавозеъ такрор ба як маънї ояд, он ќофияро 

шойгон хонанд. Мисоли шойгон њарфи о (алиф) ва н (нун) аст ба 

маънои љамъ, чун: аспон, мардон ва нигарону љўён ва њо дар 

љамъбасти дилњо ва сарњо, йо дар аспе, марде» [48, 125]. Њамчунон 

Сайфљоми Њиравї дар таърифи шойгон аќидаи пешнињоднамудаи 

Хоља Насирро мењвари аслии бањси худ ќарор дода, чунин мегўяд, ки 

«шойгон он аст, ки ќофияро ба лафз љамъ орад, дар шеъре, ки ќавофии 

ў њама алфоз вањдон бошад, чунончи дар ќофияи «њаво»-ю «сабо»-ву 

«вафо» – «бурдњо» ва «бодњо» орад ва дар ќофияи «осмон»-у «ресмон»-

у «султон» – «мењтарон»-у «бењтарон» [48, 206а]. Худої Шариф бар ин 

бовар аст, ки «агар миќдоре аз њарфњо пеш аз калимаи ќофия ба њам 

мувофиќ биёянд њам, онњоро аз љумлаи ќофия надониста «њољиб» 

мегўянд» [56, 384]. Донишмандон мукаррар омадани ин гуна 

ќофияњоро дар шеър хилофи ќоида медонанд. Тибќи гуфтаи Хоља 

Насир шуаро аз он эњтироз намуда, њатто як ќофияе дар шеър љоиз 

буд, зикр накардаанд. Ба њамин хотир, Сайфљоми Њиравї онро дар 

боби дувум дар «Баёни маойиби зоњирї» овардааст. Албатта, Вањиди 
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Табрезї дар бораи тарзњои асосии ќофияи шойгон дар китоби «Љамъи 

мухтасар» мабњаси илмиро ироа намудааст, ки дар гуфтањои ў метавон 

таъсири бевоситаи Насируддини Тўсиро дид.  

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар боби дувуми рисолаи 

худ рољеъ ба айбњои ќофия бо таъсир аз кутуби мутаќаддимон ва 

ихтирои баъзе истилоњот дар ин бахш матолиби љолиберо матрањ 

менамояд. Иќтибоси зерин далели муътамаде барои таъйиди иддаои мо 

мебошад: «Он чи аз маойиб номе дошт, њамон мастур шуд ва он чи лаќаб 

надошт, муносиби он набишта омад» [61, 204а]. Лозим ба ёдоварист, ки ў 

ин бобро «Дар баёни маойиби зоњир» номгузорї кардааст. Њарчанд 

Шамси Ќайси Розї аз устоди ин фан мањсуб мешавад, вале дар сохтани 

истилоњоти уюби ќофия наќши чандоне надорад. Вай гуфтањои шуаро ва 

донишмандони гузаштаро дубора бозгўї намуда, изъон медорад: 

«Агарчи мутаќаддимони шуаро дар ин боб (уюби ќофия С. Ч.) тадќиќот 

кардаанд, …мо дар ин таълиф бар он чи устодони санъат гуфтаанд, 

иќтисор (ќаноат) кунем» [30, 228]. Айбњои ќофия дар «ал-Муъљам» ба ин 

тартиб: иќвою икфо, синоду айто, муноќазаю тазмин, тахлею удул ёд 

шуда ва муаллиф њар якро бо зикри шавоњид аз шеъри шуаро шарњ 

кардааст. Насируддини Тўсї нисбат ба Шамси Ќайс рољеъ ба уюби 

ќофия тавзењи муфассале њам дар забони арабї ва форсї ироа намудааст 

[48, 117]. Њамчунон дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» уюби ќофия ба 

тариќи зерин: айто, тазмин, аздиёд, исќот, иќво, икфо, синод, таќлиб, 

тарфеъ, муфаззањ зикр шудааст. Албатта, истилоњоте, ки дар уюби ќофия 

дар кутуби мутаќаддимон истифода шудаанд, аз такрори онњо худдорї 

намуда, танњо ихтирооти Њиравиро дар боби мазкур зикр мекунем. 

Аздиёд истилоње мебошад, ки Сайфљом онро љузъи уюби ќофия 

ќаламдод карда ва онро баръакси исќот афзудани њарф ба хотири 

дурустии вазн донистааст. Ў барои тайиди назари худ байтеро зикр 

мекунад: 

  «Бе он ки сарваш бигирад намо, 

  Ба дида дињам аз ду чашмам намо» [61, 202б]. 
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Дар вожаи «намо»-и мисрои дувум «нам» ба маънои «рутубат» 

омадааст, аммо шоир барои он ки дар вазни шеър халал ворид нашавад, 

садоноки «о»-ро афзудааст. Аммо баъзе аз муњаќќиќон онро «ишбоъ» 

донистаанд. Муаллиф муътаќид аст, ки «ишбоъ» мухтасси арабњо 

мебошад. Пас, маълум мешавад, истилоњи мазкур дар ашъори аъроб 

мавриди истифода ќарор мегирифтааст, вале соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ 

ва л-авзон» ба он унвони тољикї гузошта ва мисоли тољикї пайдо 

намудааст. Мисоли дигар: 

  «Шунидам, ки Љамшеди фаррухсиришт,  

  Ба сарчашмае бар ба санге набишт» [161, 203б]. 

 Дар байти мазкур пешоянди «бар» ба вожаи «санге» афзуда 

шудааст. Аммо ин гуна уюби ќофияро соњиби «Бадоеъ-ул-афкор фї 

саноеъ-ул-ашъор» намепазирад ва таъкид мекунад, ки агар шоир дар 

шеъраш ишорате бар узри он дошта бошад, халали воридшуда дар 

ќофия бартараф мегардад. Њусайн Воизи Кошифї барои исботи назари 

худ байте аз Мавлоно Озариро овардааст: 

  …Бинои ќофияро як алиф зиёда кунем, 

  Ба шарти он ки нагиранд хурда ањли њунар [16, 192]. 

  Муњаќќиќ истилоњи исќотро аз айбњои ќофия дониста, рољеъ ба 

он чунин мегўяд: «Исќот он аст, ки аз синхи калима њарфе ва ё бештар 

бо сабаби истиќомати вазн ва мурооти ќофия соќит гардонад» [61, 206б]. 

Аз гуфтањои вай чунин бармеояд, ки ба хотири дурустии вазн њарферо 

аз ќофия соќит кунанд. Масалан, ба љойи «Хоќонї», «Хоќнї» ва 

«моидаи солор»-ро «майдаи солор» оранд.  

Бо таваљљуњ ба матолиби матрањшуда, чунин хулоса ба мо даст 

медињад, ки Сайфљом дар илми ќофия табањњури кофї дошта ва дар ин 

љода мубтакироте аз худ ба љой гузоштааст. Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва 

л-авзон» сабаби сањлангории шуароро дар зикри уюби ќофия чунин 

шарњ медињад, ки баъзе аз онњо бар ин боваранд, ки чун бархе аз 

бузургон њамчунин овардаанд ва он айб набошад. Сайфљоми Њиравї ин 

гуна муддаиёнро зери тозиёнаи танќид ќарор дода ва мегўяд, ки айб айб 
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аст ва хато хатост, агарчи аз ањли савоб зояд, гуноњ гуноњ аст, агарчи аз 

машоих ва уламо ба вуљуд ояд. Муаллиф бо диди мунтаќидона, бар 

хилофи шуаро ва назарияпардозоне, ки ба хотири вазн ќофияро 

ноњинљор мекунанд, эътироз намуда, назари худро чунин собит мекунад, 

ки айб агар дар ањли савоб дида шавад, ќобили инкор аст ва шуаро њам 

бояд дар интихоби њуруфи ќофия таваљљуњ дошта бошанд. 
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ХУЛОСА 
НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Њарчанд мо дар фарљоми њар бобу зербобњои диссертатсия 

андешањои худро ба таври иљмолї ва умумї хулоса кардаем, вале дар ин 

бахш лозим медонем, ки натиљањои дар рафти тањќиќ бадастомадаро ба 

тариќи мушаххас мавриди арзёбї ќарор дињем. Аз љумла: 

Аз пажўњишу тањлили осори Сайфљоми Њиравї ва ошної бо 

андешањои назарии ў дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» маълум гардид, 

ки ин назарияпардоз аз улуму фунуни адабии гузаштаву муосири Арабу 

Аљам огоњии комил дошта, доир ба шеъру шоирї, њунари суханварї ва 

мушаххасоти улуму фунуни мутазаккира назари хоси худро дорад. 

Гарчанде андешањои Сайфљоми Њиравї дар асараш ба таври пароканда 

ва бидуни дастабандии илмї зикр шудаанд, аммо андешањои назарї-

адабии ў доир ба улуми маониву баён, арўзу ќофия, сабкшиносї, наќди 

адабї, анвои адабї, санъатњои лафзию маънавї, таснифу табаќабандии 

шоирон аз назари шаклу муњтаво ва амсоли инњо мавриди таваљљуњи хос 

буда, барои муаррифї ва шинохти афкори адабии замони ў мусоидат 

мекунад. Бо таваљљуњ ба масоили матрањшуда, маълум гардид, ки дар 

дидгоњи назарї-адабии Сайфљоми Њиравї асолати маънї мавќеи 

мењварї дошта, ѓараз аз матолиби адабї маънои бикру ѓариб бояд 

бошад. 

 Тибќи назароти Сайфљоми Њиравї дар шеър тахайюл, вазн, ќофия, 

маънї ва бадеият аз лузумоти асосї ва њатмї ба шумор рафта, ба 

воситаи тахайюл сухани муқаррарї ба шеър, яъне ба њунар, табдил 

меёбад. Пас, тахайюл дар сухан хонанда ва шунавандаро маљзубу 

муассир мегардонад. 

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» асолатро иборат аз маъно 

ва таъсире медонад, ки хонанда аз ашъор дарёфт кунад ва ў шеъреро 

таъйид мекунад ва ба он арљ мегузорад, ки ба дурустї маънои худро ба 

хонанда мунтаќил карда тавонад. Вай дарки дурусти хонандаро мелоки 

арзиши шеър медонад, агар мухотаб њангоми хондани ашъор 
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мутаваљљењи маънои мадди назари шоир шавад, он асар арзиши адабї 

дорад, дар ѓайри ин сурат, њар гуна асарри бадеї фоќиди арзиш 

мебошад. Яъне, муњаќќиќ масоили иртиботи якљояи мутакаллим, 

мухотаб ва паёми шеъриро дар мадди аввал мегузорад. 

Ба назари Сайфљоми Њиравї, шарти асосї дар шеър ҳамчун каломи 

мухайял ин аст, ки он бояд барангезандаи шўру њаяљони инсонї буда, 

дар он маънї ва маќсади шоир дилчасп ва тасхиркунанда ифода ёфта 

бошад. Дар мавриди радиф, ҳамчун унсури ѓайрилузуми таркибии шеър, 

Сайфљоми Њиравї назари хос дорад. Ба аќидаи ў, агар нишонаи асосии 

назм дар ќолаби муайяни вазну оњанг ифода кардани ин ва ё он маънї 

бошад, пас нишонаи асосии шеър дар вазни муайян ба василаи 

мухайялот ифода карда тавонистани маънии хуби ороста бо орояњои 

бадеист, ки радифу қофия дар таркиби он таъминкунандаи оњангнокии 

вижа мебошад. 

Бо вуљуди он ки сабкшиносї дар гузашта ба сафи улуми адабї 

надаромада буд ва асари алоњида вобаста ба ин илм таълиф 

нагардидааст, дар осори адабиётшиносони асримиёнагии форсу тољик ва 

ашъори шоирони ин давра ишора ва андешањое марбут ба мавзўи баҳси 

ин илм мушоњида мешаванд. Аз љумлаи донишмандоне, ки оид ба сабки 

шоирони форсигў афкори назарии худро баён намуда, барои исботи 

иддаои худ далоили мантиќї овардааст, Сайфљоми Њиравї мебошад. 

Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и ў аз тарзњои нуњгонаи шоирї 

(Низомї ва Фирдавсиро дорои як тарз медонад) сухан рафта, дањ шоири 

тавонои форсигў аз акобирон ва пешгомони ин тарзњо шинохта 

шудаанд. Ў дар ин мавзўъ аз андешањои назарии Амир Хусрав пайравї 

карда, сабки ўро аз дигарон бартар медонад ва ба шеваву нигориши ў 

арљ мегузорад. Аз мутолиаи «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми 

Њиравї маълум мегардад, ки ин асар аз сарчашмањои арзишманди улуми 

адабии форсу тољик буда, маводи тозае ба илми сабкшиносї медиҳад. 
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Баҳсҳо ва нукоти балоѓї дар оѓоз ба таври бояду шояд мавриди 

таваљљуњ қарор намегирифт, аммо дар даврони Умавиён ва Аббосиён 

пажўҳиш ва таҳқиқи саноеи балоѓї ба таври густарда ба миён гузошта 

шуд. Аз шуарои пешгоми ин аҳд Љариру Фарзадаќ, Абў Нувос ва 

Муслима ибни Валидро метавон ном бурд. Бањсу љадал дар атрофи 

ќадиму љадид боиси тањаввулот ва рушди илми балоѓат шуд ва масоиле 

чун адабиёти даврони љоњилї, шеъру китобат, тарљумаи осори ѓайрираб 

бо арабї, густариши фарњангњои бегона дар миёни аќвом ва аќшори 

араб, шурўҳнигорї, мабоњиси марбути улуми луѓат, сарфу нањв дар ин 

давра ба риштаи таҳқиқи жарф кашида шуданд. Аз сўйи дигар, нузули 

Ќуръони карим ва тафсирот бар ин китоби осмонї омили пешрафти 

илми балоѓат гашт. Ќуръони карим тавонист ҳамчун каломи қудсї ба 

рушди илми балоѓат таъсири амиқ гузорад. Муњаќќиќони зиёде андар 

балоѓат ва сабку шеваи хоси он осори илмї ва тафсир навиштаанд ва 

заминаи мустаҳкам ҷиҳати ҳаллу фасли силсиламасоили илми балоѓат 

гузоштанд. Омили дигари рушди ин илм китобат буд. Бењтарин котибон 

касоне шинохта ва пазируфта мешуданд, ки бо алфозу кам тавонанд 

маонии зиёдро дар навиштаи худ ҷой диҳанд ва аз овардани вожагони 

ѓариб парҳез намоянд. Ибни Муќаффаъ ва Љаъфар ибни Яњёи Бармакї 

аз котибони тавоно шинохта шудаанд ва шеваи кори онҳо дар рушду 

густариши мабоњиси балоѓї муассир буд. Агар пешгомони балоѓати 

форсї (Родуёнї, Ватвот, Шамси Ќайси Розї – С.Ч.) зимни таълифи 

осори хеш дар бањсу баррасии сухани балоѓии форсї ба осори 

пешгузаштагон, ки аксар арабї буданд, андешаи онњоро такрору таќлид 

ва аз ибтикороту халлоќият ва навоварињои удабои фосу тољик як андоза 

фосила гирифта бошанд, аммо муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон»-

и Сайфљоми Њиравї дар байни форсизабонон ва махсусан шибњи ќораи 

ќораи Њинд, аз эњтироми бештаре бархурдор мебошад. Даст задани 

Сайфљоми Њиравї ба эљоди ин асар аз доштани иттилооти бештар ў оид 

ба улуми адабї ва балоѓї аз њавзаи форсиву арабї гувоњї медињад ва дар 
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ин маврид аз ашъори худ ба унвони шоњиди маъної намунањо оварда, 

наќду тањлили мунсифонаро ба роҳ мондааст. 

Њарчанд дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» омехтагии мабоњиси 

балоѓї, санъатњои бадеї ва бетаваљљуњї ба табаќабандии саноеи бадеї 

ба назар мерасад, вале ин масъаларо дар осори ќабл аз он низ метавон 

мушоњида кард. Сайфљом аз назариёт ва орои балоѓиён ба унвони 

манбаъ барои таълифи асараш истифода намудааст, вале дар ин љода 

баъзе мухтареоте аз худ ба љой гузоштааст, ки муњаќќиќони баъдї аз 

мубтакироти ў мустафид шудаанд. Вай бар хилофи пешгузаштагон дар 

зикри мисол ва шавоњид бештар аз ашъори форсї бањраманд шудааст, ки 

бар ањамияти китоб афзудааст. 

Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» ќисматеро ба 

арўз бахшида, талош кардааст ва ба андозае њам муваффаќ шудааст, ки 

суханони донишмандони пешгузашта ва аз љумла Шамси Ќайси Розї ва 

Хоља Насирро такрор накунад ва дар лобалои назариёташ гоње ба наќду 

тањлили суханони мутаќаддимон пардозад. Мавсуф ҳар истилоҳ ва 

мафҳумеро, ки аз донишмандони пешин ба орият мегирад, баррасї ва 

тањлил намуда, чун наќќоди сухансанљу чирадаст назари интиќодиашро 

дар бораи он баён мекунад. Шамси Ќайси Розї истилоњоти илми арўзро 

бо маъно ва мафњуми луѓавиашон тавзењ медиҳад, аммо Хоља Насир ва 

Сайфљоми Њиравї дар баёни арўз, буњуру авзон ва дигар истилоњот аз 

шарњу басти маънои луѓавии онњо худдорї карда, бевосита ба тавзењу 

тафсири маънои истилоњии он мепардозанд.  

Омўзишу пажўњиши дар заминаи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и 

Сайфљоми Њиравї ва муќоисаи он бо осори назарии ќабл аз ў ба забони 

форсї-тољикї таълифгардида бармало сохт, ки аксар назарияпардозон 

ва муњаќќиќони замони муосир њангоми шарњу тавзењ ва арзёбии 

мафњуму маънои луѓавиву истилоњї ва дигар мухтассоти улуми балоѓї, 

махсусан арўзу ќофия ва бадеъ асосан ба таълифоти Шамси Ќайси 

Розиву Насируддини Тўсї таваљљуњ зоњир кардаанд. Мутаассифона, 

шояд ба иллати нодир ва дар дастраси назарияпардозони гузаштаву 
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муњаќќиќони муосир ќарор надоштани нусхањои дастнависи рисолаи 

мавриди тањќиќ, то кунун рољеъ ба ибдооту ибтикороти Сайфљоми 

Њиравї дар ин самт ва наќши рисолаи ў, ки дар баррасиву такмили 

назарияи улуми адабиву балоѓї хеле назаррас мебошад, камтаваљљуњї 

зоњир шудааст.  

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО 
1.Зимни тањќиќ маълум карда шуд, ки Сайфљоми Њиравї зодаи 

шањри Њирот аст, вале баъдан ба сабабњои барои мо номаълум ба 

Њиндустон наќли макон карда, овони наврасию љавонии худро дар 

шањрњои гуногуни ин кишвар, аз љумла Дењлї, Тањта ва Лакнав сипарї 

кардааст. Аз рўзгори Сайфљоми Њиравї ва љараёни зиндагии ў, ба љуз 

ишороте, ки аз осораш ба даст омадааст, маълумоти даќиќе мављуд нест.  

Таќрибан вай солњои 40-уми асри XІV таваллуд ва солњои 30-юми асри 

XV вафот кардааст [1-М]. 

2. Сайфљоми Њиравї аз осори марбут ба улуми балоѓї, чун 

«Тарљумон-ул-балоѓа», «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-иш-шеър», «ал-

Муъљам фї маойири ашъор-ул-Аљам» ва «Мифтоњ-ул-улум» огоњ буд. 

Ин боис бар он шуд, ки навоварињоеро дар ин самт рўйи кор орад. 

Вижагии «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» аз дигар кутуби балоѓї дар он 

аст, ки маънои луѓавии саноеи бадеї зикр нашудааст. Њарчанд 

муаллифони пешин дар осори ба илми балоғат бахшидаи худ ба ашъори 

шуарои араб зиёд истинод намудаанд, аммо Сайфљоми Њиравї бо 

сароњат иброз медорад, ки ў танҳо андар зарурат ашъори шуарои арабро 

мавриди корбурд қарор додааст, ки ин тарзи шеваи нигориш бартарии 

асарро то андозае таъмин мекунад [2-М], [4-М]. 

3. Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї бартарии 

сухани мавзун аз мансур бо далоили мантиќї нишон дода шуда, имтиёзи 

ин ду навъи калом аз љониби ў ба нигоҳи тоза ба риштаи таҳқиқ кашида 

шудааст. Ба аќидаи ў, њар ќадар наср ба унсурњои шеърї ороста бошад, 
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бењтару зеботар аст ва њар ќадар шеър равону сода суруда шавад ва ба 

наср наздик бошад, аз зебоии бештаре бархурдор аст [3-М].  

4. «Луѓат-ул-фурс»-и Асадии Тўсї дар тадвину танзими «Фарњанги 

Ќаввос» бисёр муаассир буда, муаллифи он њатто баъзе луѓот ва шоњиди 

маъноиро даќиќан аз «Луѓат-ул-фурс» иќтибос кардааст, ки дар «Љомеъ-

ус-саноеъ ва-авзон» њамин шеваи маънидоди вожагон ба назар мерасад. 

Њарчанд худи Фахри Ќаввос инро эътироф накардааст, аммо Сайфљом 

дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л -авзон» бар хилофи ў амал мекунад. Бо 

таваљљуњ ба муќоисаи «Фарњанги Ќаввос» ва «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» моро мубарњан гашт, ки Сайфљом гуфтањои Фахри Ќаввосро 

айнан такрор карда, вале бидуни дастабандии илмї ва шоњиди маъної аз 

шоирони мозї ва кунунї ба таври пароканда дар зайли вожагон маънои 

онњоро зикр мекунад. Гуфтан ба маврид аст, ки «Фарњанги Ќаввос» аз 

панљ бахш ва њар як бахш ба гунањо таќсим мешаванд, аммо Сайфљом 

танњо чањор бахши онро ба сурати нопурра овардааст [4-М].  

5. Сайфљоми Њиравї шоиронро ба се даста таќсим намуда, худ 

љонибдори шуароест, ки маонии тозаву бикр, шигифтї, печидагї ва 

ѓомизї хусусияти ашъори онњо мебошад. Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» ба корбурди забони наву рўзмарра ва њоким дар љомеа таъкид 

мекунад. Њатто ў истифодаи лафзеро, ки дар «Шоњнома»-и Фирдавсї ва 

«Хамса»-и Низомї корбаст гардида, вале дар замони шоир мустаъмал 

нест, ќобили ќабул намењисобад. Пас, муаллиф пойбанди маънии бикр ва 

урфи шоирона буда, аз удабо ва махсусан шоирони замон таќозо 

мекунад, ки аз корбурди баъзе калимоту таркиботи барои њамасрон 

номафњум худдорї кунанд [5-М]. 

6. Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ќофияро 

дар иртибот бо њарфи равї ба панљ даста – милк, мутлаќ, муќайяд, 

мастур ва пайвандї таќсим намудааст, ки ду навъи он (милку мутлаќ) 

дар «ал-Муъљам» ва «Меъёр-ул-ашъор» бо каме тафовут ба назар 

мерасанд. Ин гувоњи он аст, ки муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

њангоми таълифи рисолаи худ ба ин ду сарчашма назар дошта ва аз онњо 
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таъсир пазируфтааст. Афзун бар ин, Сайфљоми Њиравї бо овардани 

далоилу бароњин мавзўъро такмил бахшида, се навъи дигари ќофияро 

арзёбї кардааст, ки дар кутуби назарии гузаштагону муосирон дида 

намешаванд. Гузашта аз инњо, Сайфљом истилоњоти «таќлиб», «тарфеъ», 

«муфаззањ»-ро њамчун уюби ќофия зикр карда, онњоро аз ихтирооти худ 

медонад. Љињати исботи иддаои муаллиф, мо ба ду китоби маъруфи 

пешинаи замонидошта, яъне «ал-Муъљам фї маойир-ул-ашъор-ил-

Аљам»-и Шамси Ќайси Розї ва «Меъёр-ул-ашъор»-и Насириддини Тўсї, 

ки обишхўри тамоми осори таълифшуда дар илми ќофия мебошанд, 

руљўъ намудем, вале истилоњоти мазкурро дар лобалои онњо пайдо 

накардем [6-М]. 
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