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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Мувофиқи маълумоти 

сарчашмаҳои таърихӣ асри XIII дар таърих яке аз қарнҳои фоҷиабору 

даҳшатбарангез ва нобасомон дониста мешавад. Сарфи назар аз ин, 

садаи мазкур дар ҳаёти адабиву фарҳангии мардуми форс-тоҷик яке аз 

пурбортарину дурахшонтарин қарнҳо маҳсуб мешавад, зеро шеъру 

адаби форсӣ-тоҷикӣ, ки ҳанӯз дар асрҳои гузашта фарозу фуруди 

камолотро тай намудаву дар ҳама мароҳил аз таҳаввулу танаввӯи вижае 

бархӯрдор шуда буд, дар ин давра боз ҳам ба нуқтаи баландтаре 

дастрасӣ пайдо кард. Ворид шудани саноеи бадеии зиёд дар шеър ба 

василаи Қатрони Табрезӣ, омехтани фалсафа бо шеър тавассути Носири 

Хусрави Қубодиёнӣ ва чандин навовари дигар, ки аз тозакориҳои  

шоирон гузашта маҳсуб мешуданд, баъдан барои суханварони асри 

минбаъда роҳи эҷодро ҳамвор кард.  

Гузашта аз инҳо, дар ин аҳд дар қаламрави шеъри форс-тоҷик 

шуарои бузурге мисли Фаридуддини Аттор, Саъдии Шерозӣ, Мавлоно 

Ҷалолуддини Балхӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Ҳумоми Табрезӣ, 

Камолуддини Исмоил ва даҳҳо нафари дигар ба майдони адабиёт 

омадаанд, ки навовариву ибтикороти эшон дар офаринишу ҳунари 

адабӣ на танҳо боиси азамату шукӯҳ ва шуҳрату ифтихори мо – 

тоҷикон, балки муҷиби фурӯғ ва ҷилои адабиёти халқҳои тамоми 

сайёра гардид. 

Чизи дигаре, ки дар мавриди азамату бузургии адибони соҳибноми 

ин аср метавон афзуд, ин аст, ки осори адабиву ҳунарӣ ва оламшумули 

шоирони номбаршуда боиси як андоза пойин фуромадани рутбаи 

эҷодиёти як даста шоирони дигар, ки соҳибдевону тавонманд ва дар 

қарни худ аз маҳбубияти хосе низ бархӯрдор буданд, гардид. Саранҷом 

шарҳу баррасии зиндагинома ва осори адабиву маънавии ин қабил 

шоирон, ба иллати мансубияташон ба эҷодкорони дараҷаи дувум ва ё 

савум, аз мадди назари баъзе муаллифони сарчашмаҳои таърихиву 

адабӣ ва адабпажӯҳони баъдӣ дур монда, мероси маънавии эшон ба 

таври боиставу шоиста мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор нагирифт ва 

худи онҳо ҳамчун шахсиятҳои эҷодӣ ношинохта ё худ камшинохта боқӣ 

монданд. Агар номҳои ҳама адибоне, ки дар садаи XIII умр ба сар 

бурдаву ба фаъолияти эҷодӣ шуғл варзидаанд, вале ҳамчун шоирони 

дарҷаи дуюму сеюм муаррифӣ шудаанд, дар ин ҷо барчида шавад, 

чандин саҳифаро фаро хоҳад гирифт. Имомии Ҳиравӣ низ як тан аз 

зумраи ҳамин шоирони аз доираи таҳқиқи густардаи илмӣ дурмонда 
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аст. Ҳамин ҳолат зарурати таҳқиқи рӯзгор ва таснифоти жанрии осори 

Имомии Ҳиравӣ, поэтика ва масъалаҳои сабкшиносии мероси адабии 

ӯро ба миён мегузорад. Мо дар диссертатсияи худ масъалаҳо марбут ба 

афкори адабӣ, таснифоти жанр, вижагиҳои услубиву бадеӣ, сохтори 

ҳунарии ашъори шоир ва поэтикаи ашъори Имомии Ҳиравиро меҳвари 

баррасиҳои илмӣ қарор додаем. Бо дарназардошти он ки рӯзгору осори 

ин суханвар дар кишвари мо ҳанӯз ба таври зарурӣ таҳқиқу баррасӣ 

нашудааст, масоили вобаста ба зиндагинома, пайвандон, марҳилаҳои 

камолот, иртиботи эҷодии ӯ бо ҳамзамонон ва мақоми илмимиву 

ирфонии ин суханвари ёдшуда низ таҳқиқ карда шуд. Ҳамчунон, оид ба 

нақду баррасии мероси адабии шоир ва равиши корҳои пажӯҳиши 

муҳаққиқони қадиму муосир перомуни эҷодиёти Имомии Ҳиравӣ 

мулоҳиза рондем. 

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ. То ба имрӯз дар бораи ҳаёт ва 

вижагиҳои эҷодиёти Имомии Ҳиравӣ таҳқиқоти густарда ва фарогири 

илмӣ сурат нагирифтааст. Дар аксари тазкираҳои дар замони зиндагии 

ӯ ва баъд таълифёфта, таърихномаҳо, ҷунгу сафинаҳо, инчунин дар 

китобҳои ба таърихи адабиёти форсу тоҷик бахшидаи донишмандони 

ватанию бурунмарзӣ ишораҳо ба Имомии Ҳиравӣ ба чашм мерасад.  

Яке аз куҳантарин китоби таърихие, ки дар он роҷеъ ба Имомии 

Ҳиравӣ маълумот дода шудааст, асари Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвинӣ 

- «Таърихи гузида» мебошад. Зимнан бояд гуфт, ки Қазвинӣ китоби 

хешро соли 730 ҳ. қ./ (1329-1330 м. – С. Ҳ.) таълиф кардааст, ки ин сана 

ба 44 соли баъди вафоти Имомӣ рост меояд. 

Минбаъд дар тазкираҳои «Мунис-ул-аҳрор фӣ дақоиқ-ул-ашъор»-и 

Муҳаммад ибни Бадри Ҷоҷармӣ, «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи 

Самарқандӣ, «Маҷолис-ун-нафоис»-и Алишер Навоӣ, «Латоиф-ут-

тавоиф»-и Алии Сафӣ, «Армуғони Осафӣ» ё худ «Тазкират-уш-шуаро»-

и Мавлоно Муҳаммад Абдулғанихони Фаррухободӣ, «Хулосат-ул-

ашъор ва зубдат-ул-афкор» -и Тақиуддини Кошонӣ, «Рӯзи равшан»-и 

Мавлавӣ Муҳаммад Музаффар Ҳусайни Сабо, «Равзаи хулд»-и Маҷди 

Хофӣ, «Тазкираи Насрободӣ»-и Мирзо Муҳаммадтоҳири Насрободӣ, 

«Миръот-ул-хаёл»-и Шералихони Лудӣ, «Оташкада»-и Озари Бекдилӣ, 

«Риёз-уш-шуаро»-и Волаи Доғистонӣ, «Маҷмаъ-ул-фусаҳо»-и 

Ризоқулихони Ҳидоят дар бораи Имомии Ҳиравӣ ва вижагиҳои осори ӯ 

маълумоти мухтасар оварда шудааст.  

Ҳамчунин дар китобҳои ба таъриху ҷуғрофиё бахшида, амсоли 

«Ҳабиб-ус-сияр»-и Ғиёсуддин ибни Ҳумомуддин Ҳусайнии Хондамир, 
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«Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади Розӣ, «Ҷуғрофиёи Ҳофизи Абру»-и 

Шаҳобуддин Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳи Хофӣ, «Таърихи Язд»-и 

Ҷаъфар ибни Муҳаммад ибни Ҳасан Ҷаъфарӣ, «Таърихи Язд» ё 

«Оташкадаи Яздон»-и Абдулҳусайни Оятӣ, «Таърихи муғул – аз ҳамлаи 

муғул то ташкили давлати темурӣ»-и Аббос Иқболи Оштиёнӣ дар 

мавридҳои гуногун лаҳзаҳои ҷудогонаи зиндагии Имомии Ҳиравӣ нақл 

гардидаанд.  

Аз китобҳои оид ба таърихи адабиёти форс-тоҷик навиштаи 

адабпажӯҳону шарқшиносон ба хубӣ ошкор мегардад, ки маҳсули 

адабии ин шоир ҳанӯз аз охирҳои асри XIX сар карда таваҷҷуҳи 

ховаршиносони Аврупоро ба худ ҷалб кардааст. Аз ҳамин рӯст, ки 

роҷеъ ба нусхаҳои осори ӯ дар феҳристи китобхонаҳои ҷаҳон 

маълумоти фаровон ба даст омадааст. Масалан, дар феҳристҳои баъзе 

китобхонаҳои ҷаҳон, ки зери назари мураттиби «Девони комил»-и 

Имомии Ҳиравӣ – Ҳумоюн Шаҳидӣ қарор доштааст, дар баробари 

хабари маҳфуз будани нусхаҳои осори Имомӣ дар ин ва ё он китобхона, 

дар бораи худи ӯ низ маълумот мавҷуд аст. Аз ҷумла, дар феҳристи 

таҳиянамудаи Чарлз Рё, феҳрасти кутуби хаттии форсӣ ва арабӣ, 

мавҷуд дар китобхонаи миллии Ҳинд, феҳрасти мураттабнамудаи 

ховаршиноси шинохта Ҳ. Эте ва феҳрасти кутуби арабӣ ва форсии 

китобхонаи Бонкипури Бангола, мураттиб Мавлавӣ Абдулқодир аз 

Имомӣ ва нусхаҳои девони ӯ иттилоъ дода шудааст.  

Яке аз маъруфтарин донишмандоне, ки дар бораи Имомии Ҳиравӣ 

ва эҷодиёти ӯ тафсилоти нисбатан мукаммал додааст, шарқшиноси 

англис Эдуард Браун мебошад. Номбурда дар китоби «Таърихи 

адабиёти Эрон» (иборат аз чаҳор ҷилд – С. Ҳ.), бахусус дар ҷилди дуюм 

(аз Фирдавсӣ то Саъдӣ) дар баробари дигар намояндагони адабиёти ин 

аҳд аз Имомии Ҳиравӣ низ ёд кардааст.  

Дар «Таърихи адабиёти Эрон», ки таҳти роҳбарии шарқшиноси 

шинохтаи чех – Ян Рипка таҳия гардидааст, доир ба Имомӣ ахбори 

муҳим ҷой дорад. 

Адабиётшиноси фарҳехтаи эронӣ - Забеҳуллоҳи Сафо дар китоби 

«Ганҷи сухан» (шоирони бузурги порсигӯй ва мунтахаби осори онон, 

ҷилди дувум, аз Низомӣ то Ҷомӣ) дар бораи Имомии Ҳиравӣ ахбори 

нисбатан муҳим дарҷ карда бошад ҳам, дар баъзеи онҳо ба иштибоҳ 

мувоҷеҳ шудааст. Аз гуфтаи Сафо бармеояд, ки ӯ маълумоти мазкурро 

аз китоби «Таърихи адабиёти Эрон»-и Эдуард Браун дар тарҷумаи 

Алиасғари Ҳикмат айнан бардошт кардааст.  
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Муҳаққиқу  адабиётшиноси машҳури дигари эронӣ, устод Саид 

Нафисӣ дар «Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ» (то 

поёни қарни даҳуми ҳиҷрӣ), ҷилди якум, ҳангоми баррасии асомӣ ва 

вижагиҳои ашъори шуарои қарни шашуму ҳафтуми ҳиҷрӣ (XII–XIII 

мелодӣ – С.Ҳ.) ба таври мушаххас оид ба зиндагинома ва хусусиёти 

ашъори Имомии Ҳиравӣ изҳори назар кардааст. 

Муаллифони китоби «Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII - XIV» 

- Е.Э. Бертелс, А.Е. Бертелс, А.Н. Болдирев, М.Н. Усмонов, Р. Ҳодизода 

ҳангоми таҳлилу арзёбии мавзӯи «Ҳаёти адабии асри XIII ва аввали 

асри XIV» аз Имомӣ ёд карда, қайд намудаанд, ки мавсуф дар ҳаёти 

адабии он давр мақоми баланд доштааст. Дар ҷилди якуми 

«Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» мақолае фарогири 

маълумоти мухтасар таҳти унвони «Имомии Ҳиравӣ» мебошад, ки ба 

қалами  А. Раҳмонов тааллуқ дорад.  

Ҳамчунин, маълумоти нисбатан муфассалтарро оид ба Имомии 

Ҳиравӣ дар муқаддимаҳои ба ду нашри девони Имомӣ навиштаи 

мураттибон Ҳумоюн Шаҳидӣ ва Исмат Хуинӣ мушоҳида менамоем, 

илова ба муҳаққиқони зикргардида  Алии Мирансорӣ дар китоби 

«Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ» таҳти унвони «Имомии Ҳиравӣ», 

Муҳаммад Шарифӣ дар китоби «Фарҳанги адабиёти форсӣ», 

Аҳмадризо Ялмаҳо «Баррасӣ ва таҳлили таҳрифоти девони Имомии 

Ҳиравӣ бо мутобиқа бо куҳантарин нусхаи мавҷуд», доктор Ризо 

Ашрафзода бо номи «Таркиббанди Имомии Ҳиравӣ дар мадҳи имом 

Алӣ ибни Мӯсо ар-Ризо (а)» ва дигар донишмандон мақолаҳо 

навиштаанд, ки дарбаргири масоили гуногуни марбут ба рӯзгору осори 

Имомии Ҳиравӣ мебошанд.  

Зимнан бояд гуфт, ки аксар маълумоти мавҷуд маъмулан нақли 

мухтасар ё баъзан тавзеҳёфтаи ахбори сарчашмаҳо буда, бисёр масоили 

осори шоирро ба ваҷҳи аҳсан ҳаллу фасл намекунанд. Гузашта аз ин, 

ағлаб муаллифон на танҳо ба ислоҳи саҳву хатоҳои дар бораи ном, 

номи падар, лақаб, унвонҳои ифтихорӣ, санаҳои таърихӣ ва дигар 

масоили ба маҳсули адабии шоир мутааллиқ, ки дар маъхазҳо низ ба 

назар мерасанд, напардохтаанд, балки нуқсонҳои мавҷудро аз як асар 

ба асари дигар мунтақил сохтаанд. Сарфи назар аз камбудиҳои 

ҷойдошта, маълумоти мазкур дар масъалаи ба доираи васеи хонандагон 

расондани иттилоъ роҷеъ ба зиндагинома ва мероси адабии Имомии 

Ҳиравӣ ва эҷодиёти ӯ аҳамият дорад. 

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқот. Ҳангоми навиштани 
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диссертатсия афкори назарӣ ва таҳқиқоти донишмандони ватанию 

хориҷӣ, аз қабили Е. Э. Бертелс, Э. Браун, Я. Рипка, Сайид Нафисӣ, 

Забеҳуллоҳи Сафо, Абдулҳусайни Зарринкӯб, Маликушшуаро Баҳор, 

Бадеуззамони Фурӯзонфар, Садриддин Айнӣ, Шарифҷон Ҳусейнзода, 

Расул Ҳодизода, Худоӣ Шарифзода, Абдунабӣ Сатторзода, 

Абдуманнони Насриддин, Носирҷон Салимӣ, Матлубаи Мирзоюнус, 

Умеда Ғаффорова, Нуралӣ Нуров ва дигарон ба назар гирифта 

шудааст.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот. Ҳадафи асосии кори илмии мазкур таҳқиқу 

баррасии хусусиятҳои услубию бадеии осори Имомии Ҳиравӣ мебошад. 

Барои расидан ба ин ҳадаф саъй намудаем, ки дар асоси таҳлилу 

баррасии сарчашмаҳои гуногуни илмию адабӣ ҷараёни зиндагӣ ва 

мероси адабии Имомии Ҳиравиро муайян карда, дар бораи сабку услуб, 

мазмуну мундариҷа, вижагиҳои жанрӣ, поэтика ва бадеияти осори 

манзуми шоир маълумоти илман асоснок пешниҳод намоем.  

Объекти таҳқиқот осори манзуми Имомии Ҳиравӣ мебошад, ки 

дар нусхаҳои чопӣ ва дастнависи девони шоир фароҳам омадаанд. 

Ҳамчунин, зимни қиёси ашъори суханвари мавриди назар бо осори 

дигар шоирон девонҳои шеъри як зумра қаламкашон низ мавриди 

истифода қарор гирифтанд.  

Мавзӯи таҳқиқот. Дар диссертатсия ҳаёт ва фаъолияти эҷодиии 

Имомии Ҳиравӣ, бахусус фаъолияти шоирии ӯ, ба ҳайси мавзӯи 

таҳқиқот қарор дода шудааст.  

Масъалаҳои таҳқиқот. Дар меҳвари таҳқиқот ҳалли масъалаҳои 

зерин қарор гирифтаанд: 

- баҳси ному насаб ва алқоби Имомии Ҳиравӣ; 

- таҳқиқи ҷараёни зиндагии шоир; 

- муайян намудани мақоми илмӣ ва ирфонии Имомии Ҳиравӣ; 

- муайян кардани мақоми шоирии Имомӣ; 

- таҳлил ва баррасии мероси адабии Имомии Ҳиравӣ; 

- таҳқиқи анвои адабии таркиби девони Имомӣ; 

- пажӯҳиши вижагиҳои қасоиди шоир; 

- арзёбии авзони шеъри Имомии Ҳиравӣ; 

- муайян намудани сабки сухани Имомӣ; 

- баррасии забон ва услуби шеъри Имомии Ҳиравӣ; 

- таҳқиқи мазмун ва мундариҷаи ғоявии ашъори шоир; 

- баррасии нақши санъатҳои бадеӣ дар ашъори Имомии Ҳиравӣ. 
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 Усулҳои таҳқиқот. Диссертатсия дар асоси усули муқоисавию 

таърихӣ, татбиқӣ, қиёсӣ-тавсифӣ ва дигар равишҳои адабиётшиносии 

муосири тоҷик таълиф ёфтааст.  

Сарчашмаҳои асосии  таҳқиқот. Диссертатсия дар заминаи осори 

Имомии Ҳиравӣ, бавижа девонҳои мураттабнамудаи Ҳумоюн Шаҳидӣ 

ва Исмат Хӯинӣ, нусхаи хаттии китобхонаи миллии Дублин 

(филмшумораи № 1865-и Донишгоҳи Теҳрон), инчунин тазкираву 

таърихномаҳо, ҷунгу сафинаҳое, ки дар бораи Имомии Ҳиравӣ 

маълумот додаанд, таълиф гардидааст. Бар замми инҳо, осори илмӣ, 

таҳқиқотӣ ва адабие, ки дар бахши китобномаи диссертатсия зикр 

шудаанд, ба сифати манбаи назарӣ мавриди истифода қарор 

гирифтаанд.  

Соҳаи таҳқиқот марбут ба назарияи адабиёт буда, дар он ҷойгоҳи 

адабиву ирфонии Имомии Ҳиравӣ, дидгоҳҳои адабӣ ва нақду баррасии 

ашъори ҳамзамонон аз ҷониби ӯ, нақду баррасии мероси адабии шоир 

дар сарчашмаҳои адабӣ-таърихӣ, таснифоти жанрӣ ва поэтикии 

ашъори  ӯ, авзони ашъори Имомӣ, сабк ва хусусиятҳои бадеии ашъор, 

ҳунари шоирии Имомии Ҳиравӣ ва амсоли инҳо таҳқиқу баррасӣ 

шудаанд. 

Марҳилаҳои таҳқиқот.  

-интихоб ва мубрамии мавзӯъ; 

-омӯзишу пажӯҳиши адабиёт роҷеъ ба мавзӯи мавриди назар; 

-ҷамъоварии мавод оиди таҳқиқ;  

-баррасии маводи таҳқиқ; 

- маводи назарияи илмии бадастомадаро дар амал татбиқ сохтан; 

-натиҷагирӣ ва хулоса. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Диссертатсия 

дар доираи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи адабиёти 

тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав» барои солҳои 2016-2020 анҷом ёфтааст.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Натиҷаҳои пажӯҳиш дар 

дарсҳо ва курсҳои махсуси лексионӣ-амалии факултети филологияи 

тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав» истифода шудаанд. Муҳимтарин нуктаҳои 

диссертатсия дар конфренсияҳои илмӣ-амалии донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ 

ва байналмилалӣ (солҳои 2016-2020) мавриди корбурд қарор 

гирифтаанд. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки бори аввал 
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дар адабиётшиносии тоҷик масоили рӯзгор ва вижагиҳои осори 

Имомии Ҳиравӣ мавриди таҳқиқи густардаи илмӣ қарор мегирад. Аз 

ҷумла, дар асоси таҳлилу муқоисаи маълумоти сарчашмаҳои гуногуни 

илмию таърихӣ ва осори худи шоир ному насаб, алқоби фахрӣ, 

баромади иҷтимоӣ ва ҷараёни зиндагии Имомии Ҳиравӣ муайян карда 

шудааст. Инчунин, бори нахуст фаъолияти эҷодии Имомӣ, вижагиҳои 

жанрии осори манзум, авзон, сабку услуби нигориш ва бадеияти 

ашъори ӯ мавриди таҳқиқоти амиқ ва фарогири илмӣ қарор дода 

мешавад.  

 Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки 

натиҷаҳои бадастомада ҳангоми таҳқиқу баррасии масъалаҳои 

гуногуни адабиётшиносӣ, аз ҷумла таърихи адабиёти асри XIII, 

масоили алоҳидаи сабкшиносӣ, назарияи адабиёт, сохтори ҳунарӣ ва 

нақди адабӣ мусоидат хоҳанд кард. Диссертатсия барои муҳаққиқоне, 

ки минбаъд ба пажӯҳиши масъалаҳои гуногуни адабиёти бадеии асри 

мазкур иқдом менамоянд, маводи фаровони назарӣ дода метавонад.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки маводи онро метавон 

ҳангоми таълифи фаслҳои гуногуни китобҳои дарсӣ ва дастурҳои 

таълимӣ, инчунин мақолаву рисолаҳои илмӣ ҳамчун манбаъ истифода 

бурд. Инчунин натиҷаҳои бадастомада барои донишҷӯёни риштаи 

филологӣ зимни таълифи корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва магистрӣ 

мусоидат намуда, ҳангоми таълими курсу семинарҳои тахассусӣ ҳамчун 

маводи лексионӣ ва машғулиятҳои амалӣ хидмат карда метавонанд.  

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия:  

1. Имомии Ҳиравӣ аз намояндагони соҳибноми адабиёти форсу 

тоҷики асри XIII буда, ному насаби пурраи ӯ Абдуллоҳ ибни Муҳаммад 

ибни Абӯбакр ибни Усмон ибни Алӣ Имомии Ҳиравӣ мебошад.  

2. Дар натиҷаи таҳлилу муқоисаи маълумоти сарчашмаҳо ва осори 

худи Имомӣ метавон хулоса кард, ки ӯ тахминан байни солҳои 1208-

1212 м. ба дунё омада, соли 1287 м. аз дунё гузаштааст. 

3. Имомӣ дар муҳити хонадони соҳибмаърифату фазилат ва аз 

лиҳози бизоату дороӣ ҳамаҷониба таъмин ба дунё омада, ҳанӯз дар 

ҷавонӣ аз аксари илмҳои замон бархӯрдор мешавад. Ҳамин дониши 

фарогир минбаъд ӯро ба хизмати амирону вазирони гуногун мекашад. 

Тибқи маълумоти сарчашмаҳо, ӯ як муддат қозиюлқузоти шаҳри Ҳирот 

низ будааст.  

4. Муаллифони манобеи таърихиву адабии замони Имомӣ ва 

онҳое, ки пас аз ӯ омадаанд, аксаран ба мақоми илмии Имомӣ таваққуф 
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карда, соҳиби дониши фарогир будани вайро дар улуми ақливу нақлӣ 

ва чирадастии вайро дар балоғату фасоҳат зикр кардаанд. 

5. Девони ашъори Имомӣ аз анвои гуногуни шеър, мушаххасан 

ғазал, қасида, қитъа, тарҷеъбанду таркиббанд ва рубоӣ таркиб ёфта, 

дар ин миён қасида мавқеи аввал дорад.  

6. Қасоиди Имомӣ аксаран мадҳӣ буда, ба васфу ситоиши умарову 

вузаро ва садрнишинони шаҳрҳои Ҳирот, Кирмон, Язд ва Исфаҳон 

бахшида шудаанд. Қисмати зиёди мамдӯҳони Имомӣ Қарахитоиёни 

Кирмонанд. Аз машҳуртарини онҳо метавон Фахрулмалик Шамсиддин 

Муҳаммадшоҳ ибни Амирҳоҷии Зӯзании вазирро зикр кард, ки шоир 

чанд қасидаи худро ба ӯ бахшидааст. 

7. Ашъори Имомӣ аз назари мазмуну муҳтаво ифодагари 

ҷаҳонбинӣ, ақоиди иҷтимоӣ ва баъзан илмию ирфонии ӯст.  

8. Бо вуҷуди он ки миёни адабпажӯҳон оид ба сабки гуфтори 

Имомӣ фикри ягона мавҷуд нест, таҳқиқ дар шеъри ӯ моро ба ин 

андеша овард, ки вижагиҳои сабки ироқӣ дар шеъри ӯ бартарият 

доранд. 

9. Имомии Ҳиравӣ ба хотири барҷаставу муассир намудани маонии 

мавриди назар ва баланд бардоштани ҷанбаҳои эстетикии сухан аз 

саноеи гуногуни лафзию маънавӣ ба таври фаровон истифода бурдааст. 

Саҳми шахсии муаллиф. Фароҳам сохтан ва нақду баррасӣ 

намудани маводи фаровони илмию таърихӣ вобаста ба ҳаёт ва 

фаъолияти шоирии Имомии Ҳиравӣ ва дар ҳамин замина бо далелҳои 

муътамади илмӣ ҳаллу фасл намудани масъалаи мазкур саҳми шахсии 

муаллифро дар таҳқиқи мавзӯъ собит месозанд.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи адабиёти тоҷики Муассисаи 

давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав” аз 15-уми декабри соли 2020 (протоколи №6) ва сексияи 

адабиётшиносии Шӯрои ҳимояи рисолаҳои илмии Муассисаи давлатии 

таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” 

(протоколи №5 аз 25. 05. 2021) муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод 

карда шудааст.  

Бахшҳои алоҳидаи диссертатсия дар ҷаласаҳо ва семинарҳои илмии 

кафедраи адабиёти тоҷики Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” мавриди муҳокима ва 

баррасӣ қарор гирифтаанд.  

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Мазмуни асосии рисола дар 8 
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мақолаи илмӣ баён гардидааст, ки аз ҷумлаи онҳо 7 мақола дар 

нашрияҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия 

нашр гардидаанд. Ҳамчунин, масъалаҳо ва хулосаҳои асосии рисола дар 

конференсияҳои илмии ҳайати профессорону омӯзгорони Муассисаи 

давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав»  (2016-2020) дар шакли гузоришҳои илмӣ баён карда шудаанд. 

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

ҳафт фасл, панҷ зерфасл, хулоса ва феҳристи адабиёти истифодашуда 

иборат буда, дар маҷмӯъ 170 саҳифаи чопи стандартии компютериро 

дар бар мегирад.  
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Боби I. Зиндагинома ва мақоми адабиву ирфонии Имомии Ҳиравӣ 

I.1. Зиндагиномаи Имомии Ҳиравӣ 

Имомии Ҳиравӣ дар қарни ҳафтуми ҳиҷрии қамарӣ (садаи XIII 

мелодӣ – С.Ҳ.) зиндагиву эҷод карда, аз худ мероси адабии арзишманде 

ба ёдгор гузоштааст. Бо вуҷуди он ки Имомии Ҳиравӣ дар фазлу дониш 

ва шеъру адаб ҷойгоҳи баланде дорад, аҳвол ва зиндагии вай чандон 

равшану дақиқ нест. Тибқи ахбор ва шаҳодати аксар муаллифони 

маъхазҳои адабиву таърихӣ ва нуқтаи назари муҳаққиқони ватаниву 

хориҷӣ, ки оид ба замони зиндагӣ ва аҳволу осори Имомии Ҳиравӣ 

дахл кардаанд, ӯро ҳамчун шоири тавонманду нодирагуфтор қаламдод 

карда, дар фазлу дониш ва фасоҳату балоғат мутабаҳҳиру ягонаи давр 

будани вай сухан ба миён овардаанд ва бархӯрдории ӯро аз эҳтироми 

хоссу ом чашмгир ва мақому мартабаашро барҷаста таъйид кардаанд. 

Шоистаи зикр аст, ки иттилои муаллифони сарчашмаҳои 

таърихиву адабӣ ва нуқтаи назари муҳаққиқон роҷеъ ба паҳлуҳои 

гуногуни аҳвол ва осори адабии Имомии Ҳиравӣ мухталиф буда, орои 

ҳар муаллиф дар иртибот ба завқу ҷаҳонбинии онҳо сурат гирифтааст. 

Дар аксар манбаъҳо матолибе, ки дар бораи зиндагӣ ва мероси адабии 

ӯ навишта шудаанд, ағлаб кӯтоҳ, такрори якдигар ва ғайривоқеӣ сурат 

гирифтааст. Маъмулан ягона манобеи муътабар ва қобили итминон, ки 

ба василаи он метавон гӯшаҳои гуногуни зиндагӣ ва эҷодиёти ин ва ё он 

адибро мушаххасу муайян кард, осори худи адиб мебошад, вале, 

мутаассифона, дар ашъори Имомии Ҳиравӣ ин вижагиҳо хеле камранг 

аст ва наметавон вақоеи зиндагиашро ба таври куллӣ аз осораш берун 

овард. Аз иттилооти дар сарчашмаҳо мавҷуд танҳо метавон тасвири 

умумӣ ва аксаран мубҳам аз рӯзгор ва осори ин шоир ба даст овард. 

Илова бар ин, дар нашрҳои гуногуни маъхазу сарчашмаҳо санаҳои 

таърихӣ ва нуқтаи назари муллифон ба баъзе тағйирот мувоҷеҳ 

шудааст. Ин амалкард аз он шаҳодат медиҳад, ки таҳиягарони маъхазҳо 

ва ноширони онҳо дар нашрҳои баъдӣ ба матни аслӣ тасарруф карда, 

даст ба «таҳриру тасҳеҳ» задаанд. Бо дарназардошти фаровон будани 

матолиби мухталиф дар сарчашмаҳо, мо кӯшиш мекунем, ки куллияи 

онҳоро, дар муқоиса бо ҳамдигар, мавриди баҳсу баррасӣ қарор дода, 

натоиҷи қурби яқиндошта ва илман собитшударо арзёбӣ намоем. 

Ҳамчунин, мо дар таҳия ва баррасии зиндагиномаву мероси адабӣ ва 

арзишдовариҳои муаллифони баъзе маъхазҳо ба эҷодиёти ин шоир саъй 

меварзем, то аз он чи мавҷуд ва дар дастрас қарор дорад, ба таври 

мушаххас истифода кунем, то ин ки хонанда нуқтаи назар ва орои 
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назарии ҳар муаллифро ба осонӣ дарёбад. 

Барои барқарорсозӣ ва шарҳи илмии зиндагиномаи Имомии 

Ҳиравӣ аввалин масъалае, ки бояд ба таври дақиқ ба он таваҷҷуҳ зоҳир 

шавад, пажӯҳиш ва дарёфти ному насаб, тахаллус, ановин ва алқоби 

пурраи шоир аст. Дар ин масъала миёни муаллифони сарчашмаҳои 

асримиёнагӣ иттифоқи назар нест. Ҳалли ин масоил моро ногузир 

месозад, ки мавзӯъро дар маъхазҳои дасти аввал суроғ ва пайгирӣ 

кунем. 

Тавре ки дар муқаддимаи диссертатсия зикр намудем, яке аз 

куҳантарин китоби таърихие, ки дар он роҷеъ ба Имомии Ҳиравӣ 

маълумот дода шудааст, китоби Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвинӣ - 

«Таърихи гузида» мебошад. Иттилои Қазвинӣ дар бораи ному насаби 

шоири мавриди назар дар ду нашр андаке ихтилоф дорад. Масалан, дар 

қадимитарин нусхаи ин китоб, ки соли 857 ҳ. қ. (1453-54 м.) китобат 

шудааст, чунин мехонем: «Имомии Ҳиравӣ: Ва ҳува Абдуллоҳ ибни 

Муҳаммад ибни Абӣ Бакр ибни Усмон - маддоҳи салотин ва вузарои 

Кирмон буд» [19, 814]. Дар нашри нисбатан ҷадиди ин китоб, ки ба 

кӯшиши Абдулҳусайни Навойӣ соли 1360 ш. дар Теҳрон мунташир 

шудааст, дар фасли панҷуми боби панҷуми китоб, ки «Дар зикри уламо 

ва асҳоби вуҷуҳу мазоҳиби суннату аҳли қироат ва тафсиру ҳадис ва 

тиббу фиқҳ ва ғайра залик» ном дорад, роҷеъ ба Имомӣ чунин дарҷ 

гардидааст:«Имомии Ҳиравӣ: Ва ҳува Абӯабдуллоҳ…» [20, 716]. 

Чунонки ба мушоҳида мерасад, дар ду нусхаи як китоб, ки солҳои 

нашрашон мутавофит аст, аз Имомӣ бо ду ном – дар яке Абдуллоҳ ва 

дар дигаре Абӯабдуллоҳ ёд шудааст. 

Муаллифи тазкираи «Мунис-ул-аҳрор фӣ дақоиқ-ул-ашъор» (соли 

таълифаш 741ҳ. қ. / 1341 м.) – Муҳаммад ибни Бадри Ҷоҷармӣ дар 

баробари забти унвонҳои Имомӣ мисли: «Афзалушшуаро» [51, 604], 

«Афсаҳулҳукамо», «Маликушшуаро», «Имомушшуаро» [51, 657], 

«Маликулфузало ва-л-муҳаққиқин» [51, 697], «Маликулҳукамо», 

«Имомулҳукамо ва-ш-шуаро» [51, 700],  «Маликулкалом ва-ш-шуаро» 

[51, 770] аз алқобе мисли «Рукнуддин» [51, 657] ва «Разиуддин» [51, 836; 

879] низ ёд кардааст. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-

шуаро» (соли таълифаш 892 қ. / 1487 м.) Имомиро бо номи 

«Имомушшуаро, Мавлоно Имомии Ҳиравӣ» [34, 166] зикр месозад. 

Ғиёсуддин ибни Ҳумомуддин Ҳусайнии Хондамир дар китоби таърихи 

«Ҳабиб-ус-сияр» (соли таълифаш 927 то 930 қ. / 1521-1524 м.) ном ва 

кунияи Имомиро ба тариқи зайл зикр кардааст: «Ва дигаре аз он ҷумла 
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Имомии Ҳиравист ва ҳува Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӣ Бакр ибни 

Усмон» [42, 118]. Соҳиби тазкираи таърихӣ-ҷуғрофии «Ҳафт иқлим» 

(соли таълифаш 996 то 1002 қ. / 1588-1594 м.) - Амин Аҳмади Розӣ дар 

ҷилди дуюми китоби хеш роҷеъ ба Имомӣ гуфтаҳои муаллифи «Ҳабиб-

ус-сияр»-ро айнан такрор кардааст [28, 144]. Муаллифи «Таърихи Язд» - 

Ҷаъфар ибни Муҳаммад ибни Ҳасан Ҷаъфарӣ (соли таълифаш қарни IX 

қ. / XV м.) Имомиро ба тариқи зайл муаррифӣ кардааст: 

«Имомулкалом, Имомии Ҳиравӣ» [49, 113]. 

Мавлоно Муҳаммад Абдулғанихони Фаррухободӣ дар тазкираи 

«Армуғони Осафӣ», ё худ «Тазкират-уш-шуаро» (соли таълифаш 1290 

то 1292 қ. /1873-75 м.) Имомиро ба исми «Абӯабдуллоҳ» мехонад, 

чунончи: «Имомӣ Абӯабдуллоҳ аз умаро ва уламои номдори Хуросон 

аст» [40, 18]. Муаллифи тазкираи «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-

афкор» (соли таълифаш 975 то 1016 қ. / 1568-1608 м.) – Тақиуддини 

Кошонӣ дар баробари 651 нафар шоирони пешгузаштаву муосиронаш 

аз Имомии Ҳиравӣ ёдоварӣ карда, ӯро «Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни 

Абӣ Бакр» муаррифӣ мекунад [15, 353]. Мавлавӣ Муҳаммад Музаффар 

Ҳусайни Сабо дар тазкираи «Рӯзи равшан» (соли таълифаш 1296 қ. /1879 

м.) Имомиро «Афсаҳушшуаро ва Имомулҳукамо Мавлоно Имомии 

Ҳиравӣ» мехонад [31, 226]. 

Маҷди Хофӣ дар «Равзаи хулд», (соли таълифаш 733 қ. / 1377 м), 

[42, 274], Шаҳобуддин Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳи Хофӣ дар китоби 

«Ҷуғрофиёи Ҳофизи Абру», (соли таълифаш 823 ҳ.қ / 1420 м.) [2, 13], 

Амир Низомуддин Алишер Навойӣ дар тазкираи «Маҷолис-ун-нафоис» 

(соли таълифаш 1491 м.) [21, 327], Алии Сафӣ дар «Латоиф-ут-тавоиф» 

(соли таълифаш 1532 м.) [36, 128], Мирзо Муҳаммадтоҳири Насрободии 

Исфаҳонӣ дар «Тазкираи Насрободӣ», (соли таълифаш 1672-79 м.) [22, 

493], Шералихони Лудӣ дар «Миръот-ул-хаёл» (соли таълифаш 1690-91 

м.) [17, 33], Озари Бекдилӣ дар «Оташкада» (соли таълифаш 1760-61м.) 

[23, 150], Волаи Доғистонӣ дар «Риёз-уш-шуаро» (соли таълифаш 1748 

м.) [7, 37], Ризоқулихони Ҳидоят дар бахши аввал аз ҷилди якуми 

«Маҷмаъ-ул-фусаҳо» (соли таълифаш 1857 м.) [45, 359], Абдулҳусайни 

Оятӣ дар китоби «Таърихи Язд ё Оташкадаи Яздон» (соли таълифаш 

1317 қ. / 1899-1900 м.) [26, 132], мураттибони тазкираи «Гулшани адаб» 

(нашр: 1975) [5, 56], мураттиб ва таҳиягари тазкираи «Суханварони 

Ҳирот» (нашр: 2011) [38, 145] ва муаллифону мураттибони дигар 

сарчашмаҳои таърихӣ-адабӣ, фарҳангномаҳо ва қомусу луғатномаҳо 

Имомиро бо тахаллуси шоирӣ, яъне «Имомии Ҳиравӣ» (баъзан Ҳиротӣ 
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– С. Ҳ.) зикр кардаанд. 

Он чи дар масъалаи ном, номи падару аҷдод, куния, алқоб, 

тахаллус ва дигар ановини ифтихории Имомӣ, ки дар сарчашмаҳои 

адабиву таърихии барои мо дастрас баррасӣ гардид, дарбаргирандаи 

ному насаби ин шоир ба таври мушаххас нест, яъне таърихнигорон ва 

муаллифони тазкираҳои адабӣ дар арзёбии номи падару аҷдоди ӯ 

иттифоқи назар надоранд, ҳамин ноҳамгунӣ боис гардида, ки ҳар 

кадоме аз онҳо масъалаи мазкурро ба шакли мухталиф ироа доранд. 

Аз мазмуни маълумоти сарчашмаҳо чунин хулоса ба даст меояд, ки 

тахаллуси шоир ба таври яқин «Имомӣ» аст, зеро нахуст, худи ӯ дар 

фарҷоми аксари ғазалҳояш зикри тахаллус кардааст, сониян, иттифоқи 

назар доштани ҳамасрони шоирро бо муаллифони маъхазҳои 

таърихиву адабии баъдӣ дар ҳаллу фасли дурусту илмии қазияи мазкур 

метавон далели раднашаванда ба шумор овард.  

Масъалаи ном, номи падар, аҷдод, алқоб ва дигар масоили ба ин 

мавзӯъ марбут роҷеъ ба Имомии Ҳиравӣ дар таҳқиқоти илмии 

адабпажӯҳони ватаниву бурунмарзӣ ва ховаршиносон низ 

баҳсбарангезу буда ва ҳаллу фасли дурустро тақозо дорад. Иллати 

дуруст мушаххас нашудани масъалаи мавриди баҳс дар таҳқиқоти 

донишмандон, пеш аз ҳама, ба корбурди маъхазҳо рабт дорад, зеро дар 

сарчашмаҳо ному насаби Имомии Ҳиравӣ сурату шаклҳои гуногун 

дошта, баъзе муҳаққиқон ҳангоми арзёбии ин мавзӯъ дар доираи 

маводи дастрасшудаашон маҳдуд монда, ниҳоят ба иштибоҳоти мавҷуд 

дар сарчашмаҳо мувоҷеҳ шудаанд. 

Аз китобҳои оид ба таърихи адабиёти форс-тоҷик навиштаи 

шарқшиносон ба хубӣ ошкор мегардад, ки маҳсули адабии ин шоир аз 

охирҳои асри XIX таваҷҷуҳи ховаршиносони Аврупоро ба худ ҷалб 

карда, саранҷом роҷеъ ба мавҷудияти нусхаҳои осори ин шоир дар 

феҳрастҳои китобхонаҳои ҷаҳон ва худи ӯ ҳамчун як шахсияти эҷодӣ 

маълумоти қобили мулоҳизае фароҳам омадааст. Маълумоти мавҷуд 

маъмулан нақли мухтасар ё баъзан тавзеҳёфтаи ахбори сарчашмаҳо 

буда, онҳо масоили ном, номи падар, лақаб, унвонҳои ифтихорӣ, 

санаҳои таърихӣ ва дигар паҳлуҳои осори шоирро ба ваҷҳи аҳсан ҳаллу 

фасл намекунанд. Сарфи назар аз камбудиҳои ҷойдошта, маълумоти 

феҳрастҳо дар масъалаи ба доираи васеи намояндагони илми 

ховаршиносӣ ва адабиётшиносони ватаниву хориҷӣ расондани иттилоъ 

роҷеъ ба зиндагинома ва мероси адабии адибони камшинохтаву 

ношинохтаи адабиёти классикии форс-тоҷик дорои аҳамият мебошанд. 
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Яке аз маъруфтарин донишмандоне, ки дар бораи Имомии Ҳиравӣ 

ва эҷодиёти ӯ тафсилоти нисбатан мукаммал додааст, шарқшиноси 

англис Эдуард Браун мебошад. Номбурда дар китоби «Таърихи 

адабиёти Эрон» номи комили Имомии Ҳиравиро тибқи гуфтаи соҳиби 

«Таърихи гузида», яъне «Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӣ Бакр 

Усмон» сабт кардааст [71, 66]. 

Мураттибони китоби «Таърихи адабиёти Эрон», ки таҳти 

роҳбарии шарқшиноси шинохтаи Чех - Ян Рипка таҳия гардидааст, аз 

Имомӣ дар ду маврид ёдовар шуда бошанд ҳам, ному насаби 

мукаммали ӯро дарҷ накардаанд ва танҳо ба зикри тахаллуси вай, яъне 

ҷое «Имомии Ҳиравӣ» ва ҷои дигар «Имомии Ҳиротӣ» иктифо 

варзидаанд [120, 170; 357]. 

Адабиётшиноси эронӣ – Забеҳуллоҳи Сафо дар ҷилди дувуми 

китоби «Ганҷи сухан» дар бораи Имомии Ҳиравӣ ахбори нисбатан 

қобили мулоҳизае дарҷ карда бошад ҳам, муаллиф дар баъзеи онҳо ба 

иштибоҳ мувоҷеҳ шудааст. Аз ҷумла, ӯ ному насаб, куният ва алқоби 

Имомиро ба тариқи зайл ифода кардааст: «Имомӣ (Разиуддин 

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӯбакр)» [128, 115]. Аз забти Сафо 

бармеояд, ки ӯ маълумоти мазкурро аз китоби «Таърихи адабиёти 

Эрон»-и Эдуард Браун дар тарҷумаи Алиасғари Ҳикмат айнан бардошт 

кардааст. 

Муҳаққиқи пуркор, устод Саид Нафисӣ дар як таълифи хеш таҳти 

унвони «Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ» (то поёни 

қарни даҳуми ҳиҷрӣ), ҳангоми баррасии асомӣ ва вижагиҳои ашъори 

шуарои қарни шашуму ҳафтуми ҳиҷрӣ (XII–XIII мелодӣ – С.Ҳ.) агар аз 

Имомӣ танҳо ба зикри тахаллус – «Имомӣ» ва нисбаи ӯ ба Ҳирот, яъне 

«Ҳиравӣ» ба таври куллӣ иктифо карда бошад, баъдан зимни арзёбии 

аҳволу осори ӯ ба таври мушаххас ба ҷузъиёти ин масъала, яъне ному 

насаб, зиндагинома ва хусусиёти ашъори вай муфассалтар таваққуф 

кардааст. Аз ҷумла менависад: «Разиуддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад 

ибни Усмон Имомии Ҳиравӣ аз донишмандони Ҳирот буд…» [104, 161]. 

Агар суханони устод Саид Нафисӣ дар сабти ному алқоби Имомии 

Ҳиравӣ бо гуфтаҳои Забеҳуллоҳи Сафо мавриди муқоиса қарор дода 

шавад, байни онҳо ноҳамгунӣ ба мушоҳида мерасад, чунонки дар зикри 

Сафо «Муҳаммад ибни Абӯбакр» ба чашм мерасаду дар забти Нафисӣ 

«Муҳаммад ибни Усмон». Аз ин баррасиҳо мантиқан маълум мегардад, 

ки аз ин ду муҳаққиқ бояд яке дар сабти ному насаб, унвон ва алқоби 

Имомӣ ба иштибоҳ рафта бошад, аммо ҳақиқат он аст, ки ҳар ду 
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донишманд дар зикри ному насаби ин шоир роҳи ихтисорро ихтиёр 

кардаанд. 

Муҳаққиқи эронӣ – Носируддиншоҳи Ҳусайнӣ дар китоби хеш 

таҳти унвони «Ёддоштҳои устод аллома Ҷалолуддин Ҳумоӣ дар ҳошияи 

«Маҷмаъ-ул-фусаҳо»-и Ҳидоят» бо гуфтори аз устод Ҳумоӣ роҷеъ ба 

мавзӯи мавриди таҳқиқ чунин нигоштааст: «… маълум мешавад, ки 

номи ӯ (Имомӣ – С. Ҳ) Маҳмуд буда ва писараш Муҳаммад ном дошта 

ва наберааш Қутбуддин Аҳмад – аз фузалои қарни нуҳуми ҳиҷрӣ – 

шогирди Ҷалолуддин Юсуф будааст. Аммо номи ӯро Разиуддин 

Абдуллоҳ ибни Муҳаммад Имомии Ҳиравӣ навиштаанд» [144, 37]. 

Муаллифони китоби «Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII - XIV» 

- Е.Э. Бертелс, А.Е. Бертелс, А.Н. Болдирев, М.Н. Усмонов, Р. Ҳодизода 

ҳангоми таҳлилу арзёбии мавзӯи «Ҳаёти адабии асри XIII ва аввали 

асри XIV» се бор аз Имомӣ ёд кардаанд, ки ду мавриди он бо зикри 

тахаллусу нисбаи вай, яъне «Имомии Ҳиравӣ» ва як дафъаи дигар бо 

тафсилоти бештар, чунончи: «Имомии Ҳиравӣ: Номи пурраи ин шоир 

Абӯ Абдулло Муҳаммад ибни Абӯ Бакр Усмон Имомии Ҳиравӣ 

мебошад» [67, 290].  

Агар ба баррасии ин муаллифон дар ному насаби Имомии Ҳиравӣ 

таваҷҷуҳ шавад, ба хубӣ ошкор мегардад, ки ин муаррифӣ, ба истиснои 

исми «Разиуддин», ки дар ду таълифоти қаблан изҳоршуда мавҷуд буду 

ин ҷо ба назар намерасад, фарогири ному насаби Имомӣ дар шакли 

ҷомеътар аст.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар навиштаи муаллиф чанд 

иштибоҳ вуҷуд дорад, ки зикри бархе аз онҳоро зарур мешуморем. 

Иштибоҳи аввал ин аст, ки муаллиф ному насаби Имомиро аз китобҳои 

қаблан дар ин мавзӯъ таълифгардида, ки аз хатову камбудиҳо мубарро 

набудаанд, айнан иқтибос кардааст. Дувум, адабиёти мавриди 

истифодаи муаллиф қароргирифта ба таври мушаххас баррасӣ 

нагардидааст, дар ин миён китоби «Гулшани адаб», ҷилди дуюм, 

мустасност. Сеюм, дар ному насаб ва соли фавти Имомӣ иштибоҳи 

муаллифони сарчашмаҳо ва китобҳои доир ба таърихи адабиёт 

навиштаи баъзе муҳаққиқон такрор шудааст. Чаҳорум, лақаби ин 

шоирро «Некӣ» медонад, ки мо ба чунин лақаб доштани Имомӣ дар 

ягон сарчашма дучор нашудем ва чанд камбудии дигар, ки дар мавриди 

зарурӣ ироа хоҳад шуд. 

Муаллифи китоби «Райҳонат-ул-адаб» - Мирзо Муҳаммадалии 

Мударриси Табрезӣ, ки мухтасарбаёнӣ шеваи хосси ӯ дар таълиф аст, 
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ҳангоми арзёбии аҳволу осори Имомии Ҳиравӣ низ сабку шеваи 

нигориши худро риоят карда, дар бораи ному насаби ин шоир 

мухтасаран чунин мегӯяд: «Имомии Ҳиравӣ - Абдуллоҳ ибни Муҳаммад 

– аз фузало ва машоҳири удабо ва шуарои Эрон мебошад» [39, 172].  

Бо дарназардошти он ки муаллифи ёдшуда ному насаб, лақабҳо ва 

унвонҳои Имомиро ба таври мукаммал баррасӣ накардааст, дурустиву 

нодурустии сухани ӯ дар ин масъала мушаххас намегардад. Он чи ки 

дар нигориши вай ба чашм мерасад, сарфи назар аз номукаммал 

буданаш, орӣ аз иштибоҳ аст. 

Аббос Иқболи Оштиёнӣ дар китоби оид ба таърих таълифкардаи 

хеш, ки «Таърихи муғул – аз ҳамлаи муғул то ташкили давлати темурӣ» 

унвон дорад, Имомии Ҳиравиро ба тариқи зайл муаррифӣ мекунад: 

«Разиуддин Абдуллоҳ ибни Муҳаммад Имомии Ҳиравӣ аз уламо ва 

шуарои Ҳирот буда ва мулуки Карту салотину вузарои Кирмонро мадҳ 

мегуфта» [110, 537]. 

Дар мавриди муаррифии Имомии Ҳиравӣ аз ҷониби Аббос Иқбол 

метавон гуфт, ки дар маълумоти муҳаққиқи номбурда дар муқоиса бо 

дигар донишмандоне, ки роҷеъ ба мавзӯи мавриди назар изҳори ақида 

кардаанд, бартариҳо дида мешаванд, зеро ӯ ном, номи падару аҷдоди 

шоирро хеле дақиқ, бо мадракҳои асил баррасӣ кардааст. Сабаби 

дурустии кори ӯ, ба назари мо, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки 

вай қабл аз таълифи ин китоб дар бораи Имомии Ҳиравӣ мақолае таҳти 

унвони «Як рисолаи арабӣ аз таълифоти Ҳиравӣ Имомӣ – шоири 

маъруф» таълиф карда, дар он дар баробари мавзӯи меҳварӣ ба 

масъалаи ному насаби Имомии Ҳиравӣ, ки дар он рисола худи муаллиф 

аз номи худу аҷдоди хеш ёдовар шудааст, бо дигар муаллифони 

сарчашмаву муҳаққиқон ба баҳс пардохтааст. 

Иқболи Оштиёнӣ таъкид меварзад, ки зимни пажӯҳишоти хеш ба 

як нусхаи хаттие дучор мегардад, ки ба забони арабӣ таълиф шудааст. 

Ин нусха дар таърихи 27 шаҳри рабеулохири соли 828 ҳ./ 1425 м. таҳрир 

шуда, дар 38 варақи бо хатти рез ва ҳар саҳифа дорои 21 сатр фароҳам 

омадааст. Пас аз ковиши ҷарф маълум мегардад, ки ин навишта 

рисолаест дар шарҳи яке аз қасоиди шоири машҳури араб – Абулҳорис 

Ғайлон ибни Ақба ибни Масъуд ибни Умар ибни Рабиа, машҳур ва 

мулаққаб ба Зуррумма (мутаваффо117 ҳ. / 735 м.) ва соҳиби он Имомии 

Ҳиравист. Чунончи: 

«Ин шарҳ, ки шомили баёни латофати ғариба ва нукоти адабия ва 

масоили наҳвия ва дақоиқи луғавияи қасидаи мазбур аст. Аз муаллифе 
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аст, ки номи худро дар дебочаи он чунин менигорад: «Абдуллоҳ ибни 

Муҳаммад, ибни Алӣ ал-Имомӣ ал-Ҳиравӣ» [111, 313]. 

Зимнан бояд арз дошт, ки зикри ном, номи падару аҷдод, тахаллус 

ва амсоли инҳо аз ҷониби Имомӣ дар рисолаи ба забони арабӣ 

таълифкардааш далели раднопазир дар ин масъала аст. 

Дар идомаи мақола Аббос Иқбол ба бархе муаллифоне, ки ному 

насаби Имомии Ҳиравиро дар навиштаҳояшон нодуруст дарҷ кардаанд, 

эрод гирифта, чунин мегӯяд: «Номи Имомии Ҳиравӣ - шоири машҳур ва 

падару ҷадди ӯро муаррихин ва тазкиранависон ҳар кадом ба шакле 

забт кардаанд ва байни эшон дар ин бора иттифоқ нест. Аз он ҷумла, 

Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, ки «Таърихи гузида»-ро дар соли 730, яъне 44 

сол пас аз фавти Имомӣ навишта, ӯро чунин муаррифӣ мекунад: 

Абдуллоҳ (дар нашри ҷадиди ин асар Абӯабдуллоҳ дарҷ шудааст – С.Ҳ.) 

ибни Муҳаммад, ибни Абӣ Бакр, ибни Усмон, вале соҳиби «Ҳабиб-ус-

сияр» ва «Ҳафт иқлим» ва ғайра ӯро Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӣ 

Бакр ибни Усмон хондаанд ва ин зоҳиран таҳрифе аст аз навиштаи 

Ҳамдуллоҳи Муставфӣ ба ин шакл, ки Абдуллоҳ – номи ӯро 

Абӯабдуллоҳ карда ва Муҳаммад- номи падари ӯро ба ҷои исми шоир 

гирифтаанд» [111, 313-314]. 

Пас аз арзёбии ин матлаб, Аббос Иқбол нуқтаи назари Муставфии 

Қазвиниро дар «Таърихи гузида» бо он чи ки Имомӣ дар муқаддимаи 

рисолаи арабии худ роҷеъ ба ному насаби хеш зикр кардааст, мавриди 

муқоисаву муқобала қарор дода, саранҷом ба натиҷаи зайл мерасад: 

«Аз муқобалаи Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Алӣ ал-Имомӣ ал-

Ҳиравӣ, ки дар муқаддимаи рисолаи арабӣ мазкур аст, бо Абдуллоҳ 

ибни Муҳаммад ибни Абӣ Бакр ибни Усмон, ки Ҳамдуллоҳ дар 

«Таърихи гузида» оварда, возеҳ мешавад, ки номи шоир Абдуллоҳ ва 

номи падараш Муҳаммад аст. Фақат дар теъдоди аҷдоди ӯ ё Ҳамдуллоҳ 

иштибоҳ карда ва ё Имомӣ дар муқаддимаи он рисола роҳи ихтисор 

рафта ва ба ҷои ҷадду падари ҷадди худ номи яке аз аҷдоди аълои 

хешро зикр кардааст. Лақаби Имомии Ҳиравӣ Разиуддин аст ва ӯ дар 

хидмати мулуки қарохитоии Кирмон симати маликушшуароӣ дошта» 

[111, 314]. 

Аз мавриди муқоисаву муқобала қарор гирифтани ном, номи 

падару аҷдоди Имомии Ҳиравӣ дар муқаддимаи рисолаи ба забони 

арабӣ таълифкардааш бо баррасиҳои дар ҳамин замина ҷойдоштаи 

Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвинӣ дар китоби «Таърихи гузида», «Ҳабиб-

ус-сияр»-и Мирхонд ва «Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади Розӣ, ки аз 
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ҷониби Аббос Иқбол сурат гирифтааст, муайян мегардад, ки андеша ва 

хулосабарориҳои ин муҳаққиқ воқеан мантиқӣ ва илман асосноканд, 

зеро нахуст, ҳеҷ кас дар ҳеҷ сурат дурустии гуфтаҳои Имомиро роҷеъ ба 

ному насаби худ инкор карда наметавонад. Сониян, ҳангоми зикри 

ному насаб бо роҳи ихтисор рафтани муаллиф сад дар сад имкон дорад, 

баъдан, Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, ки китоби хешро пас аз 44 соли фавти 

Имомӣ таълиф кардааст, шояд қаблан дар ҷавонӣ бо бастагони ин 

хонадон унсу ошноӣ дошт ва ба ҳайси як таърихнигор ному насаб ва 

аҷдоди Имомии Ҳиравиро аз касоне пурсидаву дар китобаш дарҷ карда 

бошад, ки аз гузаштагону пайвандони ин хонадон комилан огоҳ буданд. 

Сарчашмаи мавриди истифодаи дигар муаррихон, ки Оштиёнӣ аз онҳо 

ёдовар шудааст, шояд китоби Муставфӣ ва маъхазҳои дигар бошад. 

Сарфи назар аз мабоҳиси миёни донишмандон дар масъалаи ном, 

номи падар, аҷдод, алқоб, ановин ва тахаллуси Имомӣ суратгирифта, 

мо баҳси мазкурро дар ҳамин ҷойгоҳ анҷомпазируфта намешуморем, 

зеро барои ҳаллу фасли мусбати масъалаи мавриди назар ва ба як 

натиҷаи нисбатан илмӣ дастрасӣ пайдо кардан баъзе ҷузъиёти 

дигареро, ки ба ҳамин мавзӯъ рабт дорад, бояд ошкор кард. Барои 

ҳамин ҳам, мо зарур донистем, ки натиҷа ва хулосаи худро дар ин 

мавзӯъ пас аз арзёбии матолиби дигаре, ки бевосита ба баъзе ҷузъиёти 

зиндагии ин шоир марбут аст, ироа дорем. 

Чизи дигаре, ки зимни зикри ному насаби Имомии Ҳиравӣ дар 

адабиёти илмӣ метавон гуфт, ин аст, ки баъд аз интишори мақолаи 

Аббос Иқбол дар маҷаллаи «Армуғон» аксар муҳаққиқону 

донишмандони баъдӣ ва мураттибони девони Имомии Ҳиравӣ дар 

китобу мақолаҳои хеш ҳангоми муаррифии шоири номбурда тавзеҳоти 

Оштиёниро мавриди корбурд қарор додаанд. Аз ҷумла мураттиби 

«Девони комил»-и Имомии Ҳиравӣ – Ҳумоюн Шаҳидӣ дар муқаддимаи 

девон оид ба ному насаби ин шоир мухтасаран мулоҳиза ронда, баъд аз 

баёни тавзеҳоти муаллифони сарчашмаҳои таърихиву адабӣ дар ин 

мавзӯъ чунин мегӯяд: «Бо таваҷҷуҳ ба тавзеҳоте, ки марҳум Аббос 

Иқболи Оштиёнӣ дар маҷаллаи «Армуғон», соли 14, ба даст додаанд, 

муносибтарин номе, ки метавон ба қурби яқин интихоб кард, Разиуддин 

Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Абӣ Бакр Усмон Имомии Ҳиравист» 

[154, ҳафт]. 

Мураттиби нашри ҷадиди девони Имомӣ – Исмат Хӯинӣ низ дар 

муқаддимаи девон ба масъалаи ному насаби ин шоир таваҷҷуҳ зоҳир 

карда, тавзеҳоти соҳиби «Таърихи гузида»-ро бо он чи ки Имомӣ дар 
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рисолаи «Дар шарҳи қасидаи «боия»-и Зуррумма» зикр кардаанд, 

мавриди муқобалаву муқоиса қарор медиҳад, вале нуқтаи назари хешро 

дар ин бора ошкор намекунад [138, ёздаҳ]. 

Чунонки қаблан ишора шуд, адабиётшиноси эронӣ Забеҳуллоҳи 

Сафо дар китоби «Ганҷи сухан»-и худ агар ному насаби Имомиро, бо 

нақл аз китоби «Таърихи адабиёти Эрон»-и Эдуард Браун, дар 

тарҷумаи Алиасғари Ҳикмат, иштибоҳан ба тариқи зайл: «Разиуддин 

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӯбакр» зикр карда бошад, баъдан дар 

китоби «Таърихи адабиёт дар Эрон» якчанд иштибоҳе, ки дар китоби 

нахуст роҳ ёфта буд, ислоҳ кардааст. Аз ҷумла, Сафо Имомии Ҳиравиро 

дар китоби баъдӣ чунин муаррифӣ кардааст: «Маликушшуаро 

Разиуддин ибни Абдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӣ Бакр ибни Усмони 

Ҳиравӣ, мутахаллис ба Имомӣ, аз шоирони маъруфи Эрон дар авоили 

аҳди элхонӣ аст» [129, 546]. 

Ғолибан чунин ба назар мерасад, ки ислоҳоти аз ҷониби Сафо 

анҷомгирифта пас аз тавзеҳоти Иқболи Оштиёнӣ сурат гирифтааст. 

Алии Мирансорӣ дар мақолае, ки дар китоби «Доират-ул-маорифи 

бузурги исломӣ» ба нашр расондааст, ному насаби шоири мазкурро 

айнан аз тавзеҳоти Аббос Иқбол нақл мекунад [18, 177]. 

Дар китоби «Фарҳанги адабиёти форсӣ», навиштаи Муҳаммад 

Шарифӣ, ному насаби Имомӣ ба тариқи зайл омадааст: «Имомӣ 

(Ҳиравӣ). Шуҳрат: «Разиуддин Абдуллоҳ ибни Муҳаммад…шоир, 

мутахаллис ба «Имомӣ» [52, 198]. Аҳмадризо Ялмаҳо дар мақолае бо 

номи «Баррасӣ ва таҳлили таҳрифоти девони Имомии Ҳиравӣ бо 

мутобиқа бо куҳантарин нусхаи мавҷуд» Имомиро чунин муаррифӣ 

кардааст: «Разиуддин Абдуллоҳ ибни Муҳаммад, маъруф ба Имомии 

Ҳиравӣ [155, 111]. Доктор Ризо Ашрафзода дар мақолае таҳти унвони 

«Таркиббанди Имомии Ҳиравӣ дар мадҳи имом Алӣ ибни Мӯсо ар-

Ризо (а)» зимни баррасии ном, номи падару аҷдод, тахаллус, лақаб ва 

унвони Имомӣ чунин менигорад: «Маликушшуаро Разиуддин 

Абдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӣ Бакр Усмон, мутахаллис ба Имомии 

Ҳиравӣ» [63, 62]. 

Бо вуҷуди аз он ки ному насаби Имомӣ дар таълифоти худи ӯ, 

бахусус дар муқаддимаи рисолаи ба забони арабӣ таълифкардааш, баён 

ва тавассути Аббос Иқбол ба таври дақиқ илман асоснок шудааст, 

баъзе муҳаққиқону мураттибон дар мақолаву китобҳои навиштаву 

таҳиякардаашон нисбат ба ин масъала беэътиноӣ зоҳир кардаанд. Аз 

ҷумла, муаллифи китоби «Фарҳанги адабиёти форсӣ» -доктор Заҳро 
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Хонларӣ ҳангоми муаррифии Имомии Ҳиравӣ номи ӯро иштибоҳан 

«Абӯабдуллоҳ» зикр карда, дар забти санаи вафоташ низ ба хато 

рафтааст [43, 198]. 

Суҳайл Ёрии Гулдарра дар мақолаи хеш зери унвони «Тасҳеҳи 

девони Имомии Ҳиравӣ ба кумаки ҷунгҳо ва сафинаҳо» номи ин 

шоирро «Абӯабдуллоҳ» зикр кардааст [72, 12]. 

Гузашта аз инҳо, мураттиби китоби «Ёддоштҳои устод аллома 

Ҷалолуддин Ҳумоӣ дар ҳошияи «Маҷмаъ-ул-фусаҳо»-и Ҳидоят» – 

доктор Носируддиншоҳи Ҳусайнӣ бо нақли қавл аз Ҳумоӣ чунин 

менигорад: «Дар китоби «ал-Фавоид-ул-баҳийя фӣ тароҷим-ул-

Ҳанафия» - таълифи Муҳаммад Абдулҳайи Ҳиндӣ, саҳ. 194, чопи Миср 

дар зимни тарҷумаи ҳоли Алӣ – маъруф ба Мусанфак, ки аз фузалои 

қарни нуҳуми ҳиҷрӣ буд, менависад ба нақл аз дигарон: «Инна устодаҳу 

фи-л-арабията Ҷалолуддин Юсуф тилмизи-л-Тафтозонӣ ва Қутбуддин 

Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Маҳмуд ал-Имомӣ ал-Ҳиравӣ тилмиза 

Ҷалолуддин». Зоҳиран мурод Имомии Ҳиравии маъруф аст. Пас маълум 

мешавад, ки номи ӯ (Имомӣ – С.Ҳ.) Маҳмуд буда ва писараш Муҳаммад 

ном дошта ва наберааш Қутбуддин Аҳмад – аз фузалои қарни нуҳуми 

ҳиҷрӣ – шогирди Ҷалолуддин Юсуф будааст (ва-ллоҳу аълам). Аммо 

номи ӯро Разиуддин Абдуллоҳ ибни Муҳаммад Имомии Ҳиравӣ 

навиштаанд» [144, 37]. 

Ҳарчанд ин навишта, ки аз соҳиби фарзанд ва набера будани 

Имомӣ иттилоъ медиҳад, дорои арзиш аст, вале Маҳмуд ном доштани 

шоир, ки дар манобеи адабиву таърихии дигаре сабту зикр нашудааст, 

шубҳабарангез менамояд. 

Аз баррасии масъалаи ному насаб, тахаллус, алқобу ановини 

Имомии Ҳиравӣ маълум мегардад, ки то кунун ихтилофи назарҳо дар 

ин масъала ҷой дорад ва ба ҳалли дурусту саҳеҳи он нуқтаи анҷом 

гузошта нашудааст. Мо бар он назарем, ки ҷиҳати ҳалли илмӣ ва 

дақиқи мавзӯи мазкур бояд ба масъалаи тахаллуси шоир, ки интихоби 

худи ӯст, иҷмолан дахл карда шавад. 

Чунонки қаблан ҳам ишора шуда буд, тахаллуси шоир, бидуни 

шакку тардид, «Имомӣ» аст. Маҳз интихоби ҳамин калима ба ҳайси 

тахаллус баъдан боиси ба вуҷуд омадани баъзе нуқтаи назарҳо дар 

хусуси ба кадом мазҳаб гароиш доштани Имомии Ҳиравӣ гардидааст. 

Бо вуҷуди он ки муаллифони таърихномаҳо ва тазкираҳо аз мазҳаби 

Имомӣ сухан ба миён наёвардаанд, аммо бархе муҳаққиқони муосири 

эронӣ ба ин мавзӯъ дахл карда, масъалаи мавриди назарро ба баҳсу 
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баррасӣ кашидаанд. Масалан, мураттиби девони Имомӣ – Ҳумоюн 

Шаҳидӣ бо нақли қавл аз китоби «Таърихи адабиёт дар Эрон»-и 

Забеҳуллоҳи Сафо изҳор медорад, ки: «Падарони Имомӣ низ ҳамагӣ аз 

аҳли ташайюъ ва аз маноқибиён буданд, вай тахаллуси «Имомӣ»-ро ба 

иллати мадҳи хонадони рисолат, хусусан имоми ҳаштум – ҳазрати Алӣ 

ибни Мӯсо ар-Ризо (а) интихоб намудааст» [158, 55]. 

Дар ин замина бояд изҳор дошт, ки мо барои дурусти гуфтаҳои 

Шаҳидӣ ба китоби Забеҳуллоҳи Сафо муроҷиат кардем, аммо чунин 

нуқта назарро вонахӯрдем. Дар китби мазбур Сафо ҳангоми баррасии 

мавзӯи «Ашъори динӣ» (дар асри XIII – С.Ҳ.) аз Имомӣ ном бурда, 

чунин менигорад: «Ба ҳар ҳол, аз шоироне, ки дар зикри маноқиби 

паёмбар ва хонадони ӯ ва ё дар рисои онон ашъоре суруда бошанд, дар 

ин давра Имомии Ҳиравӣ, Фахруддини Ироқӣ, Сайфуддини Фарғонӣ, 

Салмони Соваҷӣ, Хоҷуи Кирмонӣ… ва иддаи зиёде дигарро зикр 

мекунем, ки дар зимни осори онон қасоиде дар зикри маноқиб ё 

маросии аҳли байт дида мешавад» [129, 336]. 

Ба назари инҷониб, иллати аслие, ки андешаи муҳаққиқони 

номбурдаро барои мазҳаби шиа доштани Имомӣ водоштааст, як 

таркиббанди иборат аз панҷ бандии ин шоир таҳти унвони «Фӣ наъти 

Муҳаммад Мустафо салавотуллоҳи алайҳи ва фӣ манқабати 

имомулҳумом – Алӣ ибни Мӯсо ар-Ризо» мебошад, ки матлааш ба 

тариқи зайл аст:  

Эй, сипеҳр аз рафъати қадри ту дар саффунниол, 

Каъбаи дунёву динӣ, қиблаи ҷоҳу ҷалол [48, 207]. 

Пас аз ёддошти Сафо дар бораи ашъори динӣ дар қарни XIII ва 

ном бурдан аз шоироне, ки дар васфу рисои бузургони мазҳаби шиа 

ашъоре сурудаанд, бахусус Имомии Ҳиравӣ, ҳамчунин таъйиди Ҳумоюн 

Шаҳидӣ дар муқаддимаи девони ин шоир роҷеъ ба шиамазҳаб будани 

вай аксар муҳаққиқони эронӣ низ мазҳаби Имомии Ҳиравиро шиа 

қаламдод кардаанд. Чунонки Алии Мирансорӣ дар ин мавзӯъ чунин 

мегӯяд: «Ӯ (Имомӣ – С.Ҳ.) тахаллуси худро ба воситаи эътиқод ба 

мазҳаби шиа ва алоқа ба мадҳи хонадони рисолат «Имомӣ» 

баргузидааст» [18, 178]. Доктор Ризо Ашрафзода дар мақолаи хеш 

чунин менигорад: «…Маликушшуаро – Разиуддин Абдуллоҳ Муҳаммад 

ибни Абӣ Бакр Усмон, мутахаллис ба Имомии Ҳиравӣ… аз ҷумлаи 

шоиронест, ки иродату ихлосе комил ба хонадони рисолат ва Оли Алӣ 

(а) доштааст. Падаронаш низ аз аҳли ташаюъ ва аз маноқибиён будаанд 

ва тахаллуси вай низ ба ҷиҳати вобастагии рӯҳӣ ба имомони маъсум, 
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хусусан имом Ризо (а), будааст» [63, 62]. Суҳайл Ёрии Гулдарра андешаи 

Шаҳидиро таъйид карда, дар ин масъала чунин мегӯяд: «Ногуфта 

намонад, ки тахаллуси «Имомӣ»-ро ба сабаби мадҳи аҳли байти набӣ, 

ки дуруди Худованд бар онон бод, баргузидааст» [72, 12]. 

Гузашта аз инҳо, дар девони ба тозагӣ интишорёфтаи Имомӣ, ки 

ба кӯшиши Исмат Хӯинӣ мураттаб шудааст, мураттиб ва муаллифи 

муқаддима роҷеъ ба масъалаи мавриди баҳс дахл карда, зимнан чунин 

изҳори андеша кардааст: «Таркиббанди Имомӣ дар наъти паёмбар (а) 

ва манқабати имом Ризо нишонгари гароиши ӯ ба ташаюъ аст» [138, 

дувоздаҳ]. 

Бо дарназардошти ба эътибор гирифтани муҳтавои таркиббанди 

Имомӣ, нуқтаи назари муҳаққиқон дар ин хусус, забти ному насаби худ 

дар рисолаи ба забони арабӣ таълифкардааш ба сурати: «Абдуллоҳ 

ибни Муҳаммад ибни Алӣ ал-Имомӣ ал-Ҳиравӣ» ва махсусан зикри 

исми Алӣ дар насабномаи хеш, ки дар дигар манобеи таърихиву адабӣ 

ба чашм намерасад, эҳтимолан метавон ҳадс зад, ки Имомӣ аз назари 

эътиқод шояд ба мазҳаби ташайюъ гароиш дошта ва тахаллуси худро 

ба хотири доштани эътиқоду иродати хос ба аиммаи бузурги ин мазҳаб 

«Имомӣ» интихоб кардааст. Аммо мазҳаби падару аҷдоди ӯро ба 

дурустӣ наметавон муайян кард, зеро номҳои Абӯбакр ва Усмонро, ки 

муаллифони сарчашмаҳо ба ҳайси падарбузург ва падари бобои Имомӣ 

дарҷ кардаанд, Имомӣ дар рисолаи шарҳи қасидаи боияи Зуррумма, 

шояд амдан ва шояд ба ҷиҳати мухтасарбаёнӣ, аз эшон ёд накарда, 

баръакс, исми «Алӣ»-ро, ки дар ягон манобеи дигар зикре аз он 

нарафтааст ва тибқи андешаи Аббос Иқбол гӯё «номи яке аз аҷдоди 

аълои» вай бошад, боифтихор сабт кардааст. Ба дигар сухан, мо 

«таҳриф» ё «иштибоҳ»-и Ҳамдуллоҳи Муставфиро дар ин масъала, ба 

истиснои он ки дар нашри ҷадиди «Таърихи гузида» ноширон ба ҷои 

«Абдуллоҳ» иштибоҳан «Абӯабдуллоҳ» навиштаанд, қобили пазириш 

намедонем. 

Ҳамин тариқ, аз муқоисаи навиштаи Имомӣ дар рисолаи арабии 

шарҳи қасидаи боияи Зуррумма бо манобеи таърихиву адабӣ ва нуқтаи 

назари адабпажӯҳони ватаниву бурунмарзӣ роҷеъ ба ному насаб, алқоб, 

ановин, тахаллус ва нисбаи Имомии Ҳиравӣ возеҳ мегардад, ки номи ӯ 

Абдуллоҳ, номи падараш - Муҳаммад, исми бобояш - Абӯбакр, номи 

падари падарбузургаш – Усмон ва исми падари Усмон Алӣ будааст. 

Дар маҷмӯъ ном, номи падару аҷдод ва кунияи ин шоирро ба сурати 

зайл метавон барчид: Абдуллоҳ ибни Муҳаммад, ибни Абӯбакр ибни 
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Усмон ибни Алӣ - Имомии Ҳиравӣ. 

Чунонки пештар зикр шуд, муаллифони сарчашмаҳо Имомиро бо 

алқоби «Рукнуддин» [51, 657] ва маъмулан «Разиуддин» [51, 836; 879]; 

[111, 313] ёд кардаанд. Бо дарназардошти фазоил, камолоти иктисобӣ, 

дониши мукаммал, мақоми илмӣ ва таҷрибаи вофир доштани Имомӣ 

дар заминаҳои мухталифи адабӣ, илмию динӣ, касбӣ ва аз мақбулияту 

эҳтироми вижаи хоссу омми аҳли замон бархӯрдор будани вай дар 

манобеи адабиву таърихӣ ва таҳқиқоти донишмандон аз ин шахсият бо 

унвонҳои ифтихории гуногун, аз қабили «Имомулҳукамо», 

«Афсаҳулҳукамо», «Афсаҳушшуаро», «Маликушшуаро», 

«Имомушшуаро» ва амсоли инҳо ном бурда шудааст. Тахаллуси шоир, 

чунонки зикр гардид, «Имомӣ» буда, худи шоир дар хотимаи аксар 

ғазалҳояш ин исмро ба сифати тахаллус мавриди корбурд қарор 

додааст.  

Изофа шудани калимаи «Ҳиравӣ» дар тахаллуси Имомӣ мантиқан 

бозгӯи мансубияти ӯ ба шаҳри Ҳирот мебошад, зеро мувофиқи андешаи 

аксар муаллифони тазкираҳо, таърихномаҳо ва адабпажӯҳони муосир 

шаҳри Ҳирот макони валодат, боландагӣ, таҳсил, касби камол ва 

иштиҳор ёфтани Имомист. 

Аз муқоиса ва муқобалаи манобеи арзишманди дасти аввал, аз 

қабили таърихномаҳо, тазкираҳо, ҷунгу сафинаҳо, фарҳангу қомусҳои 

адабӣ, китобҳои таърихи адабиёт, мақолоту ишороти муҳаққиқон, ки 

мо ба онҳо дастрасӣ пайдо кардем, ба хубӣ ошкор мегардад, ки зодгоҳи 

Имомӣ шаҳри Ҳирот аст, вале дар ҳеҷ аз ин осори ёдшуда аз таърихи 

таваллуд, кӯдакӣ, ҷавонӣ, таҳсил ва амсоли инҳо зикре нарафтааст. 

Илова бар инҳо, ягона манобеи муътабар ва қобили итминон, ки моро 

бояд ба зиндагии ин чеҳраи адабӣ ба таври комил ошно созад, осори 

худи вай ба шумор меравад, вале, мутаассифона, дар девони шоир байт 

ё порчаи шеърие, ки муайянкунандаи соли валодат, таҳсил, воқеаҳои 

даврони ҷавонӣ, машғулият ва амсоли инҳо бошад, ба назар намерасад. 

Ҳамин мушкилотро ба эътибор гирифта, мураттиби девони Имомӣ - 

Ҳумоюн Шаҳидӣ дар муқаддимаи девон чунин таъкид мекунад: 

«Бидуни истисно, дар ҳеҷ як аз сафинаҳо, ҷунгҳо, тазкираҳо ва таворих 

аз даврони кӯдакӣ ва ҷавонӣ ва ҳамчунин аз таърихи таваллудаш зикре 

нарафтааст ва ҳамчунин дар ашъораш байте, ки мубайини соли 

таваллуд ва ё вақоеи даврони ҷавонии ӯ бошад, нест, вале он чи 

мусаллам аст, ин аст, ки вай дар Ҳирот ба дунё омада ва дар он ҷо ба 

шуғли қозиюлқузотӣ рӯзгор мегузаронидааст» [154, 7-8]. 
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Дар ин замина ҳамчунин метавон аз андешаҳои муаллифи китоби 

«Таърихи адабиёт дар Эрон» – Забеҳуллоҳи Сафо ёдовар гардид. Ин 

муҳаққиқ дар китоби номбурда, ки вазъи адабиву фарҳангӣ ва сиёсиву 

иқтисодии даврро аз аввалҳои қарни сездаҳ то поёни қарни чордаҳи 

мелодӣ ташреҳ мекунад, дар баробари дигар адибону мутафаккирон аз 

Имомии Ҳиравӣ ёдовар шуда, доир ба вазъи аҳволу осор ва мақому 

мартабаи ӯ чунин нигоштааст: 

«Маҷмӯи иттилооте, ки аз аҳволи ӯ (Имомии Ҳиравӣ – С.Ҳ.) ба даст 

меояд, маҳдуд ва мунҳасир ба масоили дараҷаи дувум аст, вале аз 

фаҳвои онҳо ба сароҳат дарёфта мешавад, ки ин шоирро, ба сабаби 

фазлу дониши вофир ва тасаллут бар забону адаби арабиву форсӣ ва ба 

иллати иттилоъ аз улуми мухталифи маъқулу манқул, шуҳрати бисёр 

будааст…» [129, 547]. 

Аз андешаҳои Шаҳидӣ ва Сафо ошкор мегардад, ки Имомии 

Ҳиравӣ шахси таҳсилдидаест, зеро соҳиб шудан ба фазлу дониши 

вофир, тасаллут ба забону адаби форсиву арабӣ, дастёбӣ ба улуми 

ақливу нақлӣ ва монанди инҳо мантиқан бе омӯзишу парвариш, 

таълиму тадрис, кашидани ранҷи устоди сахтгир ба кас муяссар 

намегардад, ҳамчунин бидуни доштани ин улум расидан ба мансаби 

қазо, бавижа қозиюлқузотӣ, дар он замон ғайриимкон буд. Аз ин 

гуфтаҳо ба чунин натиҷа расидан мумкин аст, ки Имомӣ, бо он ки дар 

Ҳирот таваллуд шудааст, дар ҳамон шаҳр ба таҳсили илм пардохта, 

мунтаҳо ба камолоти маънавиву касбӣ дастрасӣ пайдо кардаву соҳиби 

шуҳрат гардидааст. 

Омӯзишу пажӯҳиши девони Имомӣ ба хубӣ маълум месозад, ки 

зикри таърих дар ашъори ӯ хеле кам аст. Дар тамоми девони шеъри вай 

ҳамагӣ дар ду маврид ишора ба таърих шудааст, ки аз онҳо санаи 

валодат ва дар кадом синну сол қарор доштани ӯ ба дурустӣ муайян 

намегардад. Аз ҷумла дар қасидае, ки муҳтавояш васфу ситоиши бинои 

муҳташамест, чунин менигорад: 

Шашум рӯз аз панҷумин моҳи тозӣ, 

Пас аз шашсаду панҷаҳу ҳашт дигар [48, 60]. 

Бояд зикр кард, ки соли шашсаду панҷоҳу ҳашти қамарӣ тақрибан 

ба соли 1260 мелодӣ баробар мешавад ва аз ин сана ба ҷуз аз таърихи 

мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бино чизи дигаре фаҳмида 

намешавад. 

Байти дигаре, ки дар он Имомӣ зикри таърих кардааст, дар хилоли 

абёти қасидае ба назар мерасад, ки дар ситоиши Турконхотун (фавт. 
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соли 681 қ. / 1283 м.) – канизи Ғиёсуддини Хоразмшоҳ, баъдан ҳамсари 

Бурроқҳоҷиб, ба хотири сохта шудани масҷиди ҷомее дар Кирмон дар 

соли 663 қ. (1265 м.), суруда шудааст ва байти матлаъ ва байти санаи 

таърихӣ ба ҳайси мисол пешниҳод мегардад: 

З-ин иморат мулк ҳам дар рафъату ҳам дар сафо, 

Гар тафохур мекунад, вақт аст бар авҷи само... 

Шашсаду шасту се аз ҳиҷрат гузашта, тоза кард 

Исмати Ҳақ, равнақи ислом, з-ин олибино [47, 65]. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки Ҳофизи Абру – муаллифи китоби 

«Ҷуғрофиёи Ҳофизи Абру» таърихи бинои масҷиди мазкурро соли 666 қ. 

/ 1268 м. [2, 13] навиштааст, ки саҳеҳ ба назар намерасад. 

Илова ба он чи зикр гардид, аз санаи мазкур ҳамчунин дониста 

мешавад, ки Имомӣ соли 1265 м. дар Кирмон умр ба сар мебурдааст, 

вале дар кадом синну сол қарор доштани ӯ номуайян боқӣ мемонад. 

Сарфи назар аз он ки Имомӣ дар бархе ашъори худ зикри таърих 

кардааст, боз дар миёни эҷодиёти ӯ ба шеърҳое дигаре дучор мешавем, 

ки бо вуҷуди фарогири васфу ситоиши бунёдкориҳои аз ҷониби 

ҳокимони вақт суратгирифта будани муҳтавояшон, зикри таърихи ин 

қабил сохтмонҳоро Имомӣ ба таври ошкоро ва мустақим раво 

надидааст, вале санаи дақиқи қомат афрохтани чунин биноҳороаз 

навиштаи муаллифони таърихномаҳо ба суҳулат метавон пайдо кард. 

Барои мисол намунаеро роҷеъ ба таърихи як қасидаи Имомии Ҳиравӣ, 

ки дар девони шоир «Дар мадҳи Хоҷа Шамсуддин Муҳаммад Ҷувайнии 

Соҳибдевон» [47, 152-153] тасмия шуда ва дар васфи дорушшифое, ки бо 

амри Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон дар шаҳри Язд бино 

гардидааст, аз навиштаи соҳиби китоби «Таърихи Язд» – Ҷаъфар ибни 

Муҳаммад ибни Ҳасан Ҷаъфарӣ (санаи таълифаш қарни XV мелодӣ – 

С.Ҳ.) ба таври ихтисор иқтибос мекунем. Ҳамзамон бояд мутазаккир 

шуд, ки ин мавзӯъ таҳти унвони «Зикри дорушшифои Соҳибӣ ва 

имороти он ва зикри бунёну таърихи бинои он ва ғайра» зикр гардида, 

муҳтавояш ба тариқи зайл аст:  

«Ин дорушшифо аз машоҳири имороти Язд аст ва Хоҷа 

Шамсуддини Тозигӯ ҷиҳати Хоҷа Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон 

бисохт… ва дар васфи ин дорушшифо Имомулкалом, Имомии Ҳиравӣ 

ин қасида гуфтааст:  

Эй сафои суффаат таркиби оламро равон, 

Сиҳҳати ақливу рӯҳи роҳату ҷони ҷаҳон. 

Сафҳаи гардунпаноҳи туст рафъатро паноҳ, 
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Соҳати иззат ҷаноби туст давлатро макон… 

Дорушшифо дар соли ситта ва ситтина ва ситтомоия (666 қ. / 1268 

м. – С.Ҳ.) буд» [49, 112-115]. 

Аз ин навишта танҳо маълум мегардад, ки Имомӣ ба ҳайси як адиб 

соли 1268 м. дар шаҳри Язд дар хидмати Шамсуддин Муҳаммади 

Соҳибдевон буд ва дар васфи дорушшифои сохтаи ӯ қасидае суруд, ки 

онро бар катибаи он бино нақш карданд. Дар хусуси синну сол, шуғл, 

мақом ва дигар вазифаҳои хидматии вай маълумоти мушаххасе ба даст 

намеояд. Изофа ба ин, дар китоби «Таърихи ҷадиди Язд» ё «Оташкадаи 

Яздон»-и Абдулҳусайни Оятӣ сурати сохтмони бинои дорушшифо 

андаке дигаргунатар тасвир шуда, санаҳои таърихӣ ҳам бо гуфтаҳои 

Ҷаъфарӣ тафовут дорад. Аз ҷумла, вақте ки Амир Шамсуддин 

Соҳибдевон ба коргузори хеш - Хоҷа Шамсуддини Тозигӯ амр мекунад, 

ки нақшаи дорушшифои мавриди назарро ба номи ӯ матраҳ ва 

харҷашро пешниҳод созад, Шамсуддини Тозигӯ биноро дар навбати 

аввал ба таври мутавассит тарҳ андохт ва нақшаи онро бо харҷаш 

назди амир фиристод. Шамсуддини Соҳибдевон он тарҳро 

намеписандад ва ба Тозигӯ менависад, ки бинои дорушшифоро ба 

андозаи ҳиммати худ тарҳ андохтаӣ, на шоистаи ҳиммати мо. Пас аз ин 

сухани Соҳибдевон Шамсуддини Тозигӯ нақшаи бисёр олие кашида, бо 

сарфу харҷи сангин хидмати амир фиристод. Чун нақшаи нав ва харҷи 

онро амир дид, дигарбора ба Тозигӯ навишт, ки «он тафрит чӣ буд ва 

ин ифрот чӣ?». Мунтаҳо, Шамсуддини Тозигӯ ба номаи Соҳибдевон 

ҷавоби кинояомезе навишт, ки муҳтавояш ба тариқи зайл аст: «Агар 

зиёда аз ҳиммати шумост, иҷоза диҳед катиба, ки ба номи Шамсуддини 

Соҳибдевон танзим шуда, калимаи Соҳибдевонро аз он бардорам ва 

калимаи Тозигӯ ба ҷояш бигзорам ва масорифи онро аз кисаи худ 

бипардозам. Амир донист ин сухан посухи номаи пешини ӯст, лиҳазо 

навишт: 

Раҳо кун тозӣ, эй Тозигӯву рози каёнӣ гӯ, 

Суруди порсӣ бархон, навои хусравонӣ гӯ 

- ҳеҷ гоҳ калимаи «Тозигӯ» ҷои Соҳибдевони форсигӯро нахоҳад 

гирифт. Туркӣ магӯ, тозӣ махон, катибаро ба форсӣ танзим кун ва ба 

номи мо тарсим намо ва дастмузд тозиёна бар он биафзой, то ҳавола бо 

навола содир гардад. Муҷмалан, бунгоҳи номбурда ба номи амир 

Шамсуддин оғозу соз шуд ва ҳамаи масорифашро бипардохт. Вале аз 

таърихи итмомаш дониста мешавад, ки дар ҳаёти амир Шамсуддин ба 

поён нарасида, зеро таърихи вафоти амирро соли 743 навиштаанд ва 
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таърихи итмоми дорушшифо 766. Ҳарчанд нигорандаро ақида аст, ки 

дар рақами ҳандасӣ иштибоҳе рух дода, ки дорушшифо дар 746 тамом 

шуда, на 66, вале дар ҳар сурат баъд аз фавти амир буда, ки ба ақидаи 

мо се сол аст ва баъзе аз муаррихин бисту се сол забт кардаанд. 

Имомии Ҳиравӣ, ки дар он аср адиби билҳаср буда ва бо Саъдӣ 

баробаргӯӣ мекарда, қасида дар васфи дорушшифо ва бонии он 

суруда… ва амир даҳ ҳазор динор сила ба Имомӣ ато намуд ва амр 

фармуд ашъори ӯро ба кошии алвон катиба карданд ва дорушшифо 

бад-он музайян шуд» [26, 131- 132]. 

Аз муқоиса ва муқобалаи навиштаи Ҷаъфарӣ бо навиштаи Оятӣ 

доир ба соли анҷоми дорушшифо ошкор мегардад, ки андешаҳои Оятӣ, 

бо вуҷуди дар баррасии баъзе масоил дорои арзиш будан, роҷеъ ба 

муайян кардани санаи ба охир расидани бинои мавриди назар ва соли 

фавти Шамсуддини Соҳибдевон аз иштибоҳот комилан орӣ нест. 

Масалан, аксар манобеъ соли анҷоми дорушшифоро 665-666 қ. / 1268 м. 

ва соли вафоти Шамсуддини Соҳибдевонро 676 қ. / 1278 м. [12, 421-422], 

ё ба таври дақиқ 683 қ. / 1285 м. [110, 231-233] қаламдод кардаанд, вале 

дар нигориши Абдулҳусайни Оятӣ ин ду рухдод солҳои 743 қ. ва 746 қ. 

аст, ки сиҳатии он маҳалли тардид аст, зеро дар ҳеҷ манбаи дигар ба он 

ишора нашудааст. Дигар ин ки китоби Ҷаъфарӣ аз лиҳози соли таълиф 

қадимат дорад ва марҷаи китоби Оятӣ ба шумор меравад, сониян, 

муаллифони аксар манобеи адабиву таърихӣ гуфтаҳои Ҷаъфариро дар 

ин масъала такрор ва дурустии онро таъйид кардаанд, баъдан, 

фарқияти байни солҳои иттифоқ афтодани рухдодҳо то ҳудуди сад сол 

фосила дорад, ки қабули он аз назари мантиқ хеле баид аст. 

Андешаи дигаре, ки дар ҳаллу фасли шарҳи ҳоли Имомӣ мусоидат 

дорад, нуқтаи назари Аббос Иқболи Оштиёнист. Ин муаллиф ҳангоми 

баррасии рисолаи ба забони арабӣ таълифнамудаи Имомӣ чунин 

таъкид менамояд: «Рисолаи шарҳи қасидаи Зуррумма, ки онро Имомӣ 

ба хоҳиши баъзе аз дӯстоне, ки бо ӯ дар музокира ва мубоҳиса шарик 

будаанд, сохтааст, дар шарҳи қасидаест…шомили 131 байт аст ва 

Имомӣ тамом абёти онро шарҳи наҳвӣ ва адабӣ кардааст ва агарчи фӣ 

нафсиҳи чандон аҳамият надорад, вале чун аз шоире мисли Имомист, 

холӣ аз аҳамият нест ва донистани он барои донистани шарҳи аҳволи 

шоири мазбур бефоида набошад» [111, 317-318]. 

Мо ҷиҳати дарёфти маълумоти бештаре дар масъалаи аҳволи 

шоири мазбур андешаҳои Аббос Иқболро ба эътибор гирифта, ба 

таҳқиқи таърихи таълиф ва ба кадом султон тақдим намудани ин 
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рисола саъй намудем. Омӯзиш дар ин замина муайян кард, ки Имомӣ 

соли таълифи рисоларо на дар аввал ва на дар фарҷоми он зикр 

насохтааст ва ба кадом султон ё амир эҳдо шудани он ҳам ба дурустӣ 

маълум намешавад. Муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва 

дигар донишмандоне, ки роҷеъ ба зиндагинома ва осори Имомӣ 

иҷмолан изҳори назар кардаанд, дар ин масъала хомӯширо авло 

донистаанд. Аз ин миён танҳо мураттиби девони шоир – Исмат Хӯинӣ 

дар муқаддима мавзӯи мавриди баҳсро ба баррасӣ гирифта, дар ин 

хусус чунин нигоштааст: «Илова бар девон, рисолае низ аз Имомӣ дар 

даст аст, ки дар он латоиф ва нукоти адабӣ, масоили наҳвӣ ва дақоиқи 

луғавии қасидаи боияи Зурруммаро шарҳ дода ва зоҳиран ба 

Ғиёсуддини Хоразмшоҳ (фавт. 627 қ.) эҳдо кардааст» [138, ҳаҷдаҳ]. 

Қазоват дар ҳаводиси таърихии дар Ҳирот рухдодаи асри мазкур ба 

дурустии андешаҳои Исмат Хӯйинӣ созгор аст, чунки дар охири асри 

XII ва нимаи аввали қарни XIII тибқи нишондоди муаллифони 

таърихномаҳо соҳати фатҳи кишварҳо аз ҷониби Ғиёсуддини 

Хоразмшоҳ густариш пайдо карда, қаламрави ҳукми вай қариб тамоми 

Хуросон ва як қисмати Мовароуннаҳрро низ фарогир буд. Дар иртибот 

ба ин, бояд таъкид варзид, ки давраи охири ҳукмронии Ғиёсуддини 

Хоразмшоҳ ба ибтидои фаъолияти эҷодии Имомии Ҳиравӣ рост меояд. 

Аз ин рӯ, агар соли фавти Ғиёсуддин, ки аксар таърихнигорон онро 627 

қамарӣ (1229-1230 м. – С.Ҳ.) нишон додаанд, ба эътибор гирифта шавад 

ва ба ҳокими номбурда эҳдо шудани рисолаи ба забони арабӣ 

навиштаи Имомӣ ҳақиқат дошта бошад, пас метавон яқин кард, ки 

Имомӣ рисолаи мазкурро дар синни на камтар аз 20-солагӣ таълиф 

кардааст, зеро шарҳе, ки «шомили баёни латофати арабият ва нукоти 

адабият ва масоили наҳвияву дақоиқи луғавияи» [111, 312] қасидаи як 

шоири маъруфи араб, он ҳам ба забони арабӣ бошад, аз ҳар фард 

табаҳҳур, истеъдод, завқу шавқи баланд, дониши фарогир, камолот, 

ҷасорат ва амсоли инҳоро тақозо мекунад, ки ин омилҳо ба ҳар кас дар 

синни наврасиву ҷавонӣ муяссар нахоҳад шуд.  

Ҳамин тариқ, агар соли фавти Ғиёсуддини Хоразмшоҳ, андешаи 

Исмат Хӯинӣ дар бораи ба амири мавриди назар эҳдо шудани рисолаи 

ба забони арабӣ навиштаи Имомӣ ва он омилҳое, ки роҷеъ ба 

таҷрибаву синну соли муаллифи рисола иброз шудаанд, ба эътибор 

гирифта шаванд, санаи таваллуди Имомии Ҳиравро ба таври эҳтимолӣ 

метавон тахмин ва муайян кард. Аз маълумоту мадракҳои 

баррасигардида метавон ба чунин натиҷа расид, ки агар фаразан 
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Имомӣ рисолаи худро як сол қабл аз фавти Ғиёсуддин, яъне соли 626 қ. / 

1229 м. барои ӯ таълиф ва тақдим карда бошад ва дар ин ҳангом синни 

вай тақрибан ба 18-22 расида бошад, пас мантиқан метавон ҳадс зад, ки 

Имомӣ дар байни солҳои 604-608 қ. / 1208-1212 м. таваллуд ёфтааст. 

Аз солҳои нахусти зиндагӣ ва чигунагии донишандӯзии Имомӣ то 

кунун иттилое, ки саҳеҳ дошта бошад, дар даст нест. Аз падару аҷдод ва 

касбу кори аҳли хонадони Имомӣ, чунонки қаблан ёд шуд, ба ҷуз аз 

ишораҳои иҷмолии бархе муҳаққиқони муосир, ки онҳоро «аз аҳли 

ташаюъ ва аз маноқибиён» қаламдод кардаанд, дигар маълумоти 

қобили мулоҳизае надорем. Дар миёни тазкиранигорон Озари Бекдилӣ 

як бор аз табори Имомӣ ёдовар шуда, мухтасаран чунин нигоштааст: 

«Имомӣ аз табори маъруфи он диёр ва аз шуарои машҳури рӯзгор аст» 

[24, 137]. Ҳарчанд Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» 

дар бораи пайвандони Имомӣ ишораи кӯтоҳе дорад, аммо аз ин ишора 

ба таври аниқ наметавон дарёфт, ки муаллифи мазбур пайвандони қабл 

аз Имомиро дар назар дорад ё баъд аз ӯро ва ё он Имомӣ каси дигарест. 

Чунончи: «Ва Имомӣ аз санодиди уламои Ҳирот аст, аммо дар Кирмону 

Исфаҳон дар баъзе авқот маскан медошт ва қузоти Ҳирот аз наҷоди 

Имомиянд» [34, 167]. 

Сарфи назар аз иҷмоливу мухтасар будани маълумоти ин ду 

муаллиф роҷеъ ба вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии 

гузаштагони Имомӣ, аз андешаи эшон мантиқан чанд нуктаи ҷолибро 

метавон дарёфт кард. Нахуст, ба хубӣ ошкор мегардад, ки Имомӣ дар 

муҳити хонадони соҳибмаърифату фазилат ва аз лиҳози бизоату дороӣ 

ҳамаҷониба таъмин ба дунё омадааст, зеро тавонистааст бо фароғати 

ҳол ба андӯхтани улуми мутадовилу маъмули давраи зиндагонияш шуғл 

варзида, ба дараҷаи уламои забардасти замонаш ноил гардад. Сониян, 

аз он шароиту имконоте, ки волидайни шоир барои таҳсили 

ҳамаҷонибаи ӯ фароҳам овардаанд, ба хубӣ эҳсос мегардад, ки падараш 

Абдуллоҳ - писари Муҳаммад шахси ҳушманд ва аз арбоби фазл 

будааст. Аз ишоратҳои мухтасари манобеи адабиву таърихӣ бармеояд, 

ки на танҳо Абдуллоҳ, балки аксар аҳли ин хонадон дар канори 

фақоҳату қазоват ба дигар улум низ унс меварзидаанд. Бинобар ҳамин, 

падари Имомӣ ба таълиму тарбияи фарзандаш на танҳо таваҷҷуҳ зоҳир 

кардааст, балки ба хотири ба камолоти маърифативу маънавӣ расидани 

ӯ саъйи ҳамаҷониба кардааст. Сеюм, ишқи таҳсил ва зеҳни баланду 

фарогир ҷиҳати идроки ҳақоиқу маърифат аз оғози туфулият Имомиро 

на танҳо ҳамроҳ, балки ин қариҳаи табиӣ ва фитрӣ аз атоҳои яздонӣ 
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барои вай будааст. Чорум дар илм, хоса улуми ақливу нақлӣ, Имомӣ 

дар аҳди хеш, тибқи иттилои аксар сарчашмаҳо, ба ҷойгоҳе расидааст, 

ки касе набудааст, ки тавонад бо ӯ дар ин масъала баробару ҳампо 

бошад. 

Ҳамин тариқ, агар андешаҳои фавқро ба таври умумӣ дастабандӣ 

кунем, ба натиҷае хоҳем расид, ки Имомӣ даврони кӯдакиву 

навҷавониро дар хонаводае, ки аз рифоҳи нисбӣ бархӯрдор ва бо 

арзишҳои фарҳангии асрашон ошно будаанд, гузарондааст. 

Бетардид, ӯ ҳанӯз аз даврони кӯдакӣ ва ҳам аз рӯзгори навҷавонӣ 

ба дурустӣ баҳравар шудааст, чунки дар 18-20-солагиаш ба маротибе аз 

улум даст ёфта ва осоре дар маъқулу манқул эҷод кардааст, ки 

пурбории даврони кӯдакӣ ва навҷавонии ӯро таҷассум мекунад. 

Албатта, ӯ дар ҷавонӣ дар баробари улуме аз қабили тафсир, ҳадис, 

фиқҳ, калом ва амсоли инҳо, ки ба кори қазоват меомадааст, аз дигар 

донишҳои роиҷи аср комилан бархӯрдор шудааст, зеро агар чунин 

намебуд, вай дар синну соли ҷавонӣ қодир ба таълифи шарҳу тавзеҳи 

қасидаи як шоири маъруфи араб ба забони арабӣ намешуд. 

Дар кадом синну сол падарро аз даст додани Имомӣ, ба таври аниқ 

равшан нест. Илова бар ин, ӯ пас аз падар оё шуғли хонаводагии худро, 

ки қазоват будааст, пай гирифта будааст ё не, нуктаест пӯшида. 

Ҳарчанд аз навиштаҳои дигарон пайдост, ки ӯ муддате чанд дар Ҳирот 

ба амали қазоват машғул будааст, аммо дар эҷодиёти Имомӣ, ба 

истиснои баъзе посухҳои манзуме, ки ба пурсишҳои ашхоси гуногун дар 

масъалаи қазоват сурат гирифтааст, далели дигареро роҷеъ ба ин 

мавзӯъ наметавон дарёфт кард. Аз он ки Имомӣ аз шуғли қазо 

доштанаш лаб намекушояд, ҳамчунин аз сафар ва омадурафти ӯ ба ин ё 

он шаҳр мантиқан маълум мегардад, ки вай нисбат ба шуғли қазову 

қазоват назари нек надоштааст. 

Гузашта аз ин, маълумоти сарчашмаҳо ва мақолоти донишмандон, 

ки муҳтавои аксарашон баргирифта аз гуфтаи муаллифони маъхазҳои 

наздик ба давраи зиндагии Имомист, ба таври возеҳ собит месозанд, ки 

шоир даврони кӯдакӣ ва ҷавониашро дар Ҳирот гузаронидааст. Илова 

бар ин, худи Имомӣ дар қасидаи хеш, таҳти унвони «Дар мадҳи шаҳри 

Ҳирот» доир ба шаҳри мазкур суханҳои самимонаву содиқона ва 

пурихлосе ироа дошта, онро «зубдаи даврон», «хулди равонпарвар», 

«ҳақоиқгустар», «равзаи фирдавс», «фирдавси дувум» ва амсоли инҳо 

қаламдод мекунад, ки аз мазмуни онҳо макони валодат ва ҷои барои 

шоир хеле ҳам муқаддас буданаш эҳсос мегардад. Қасидаи  дар ситоиши 
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Ҳирот навиштаи шоир бозгӯи муҳаббати афзуни ӯ ба зодгоҳаш аст. 

Барои собит сохтани ин гуфтаҳо чанд байти қасидаро дар ин ҷо 

мувофиқи мақсад медонем: 

Ҳаббазо, шаҳре, к-аз ӯ дар даври гардун афсаре, 

Бар сари мулке ниҳад ҳар рӯз дасти ахтаре. 

Зубдаи даврон, ки дар таркиби арконаш занад 

Хок дар чашми сипеҳре ҳар нафас ҳар гавҳаре. 

Осмоне, машриқе, баҳре, ҷаҳоне, ҷаннате, 

Мулку динро, бегумон, зайневу бешак, зеваре. 

Он ки бе таъсири суккони саводаш кас надид 

Офтобе нургустар бар сипеҳри кишваре… 

Гар касе гӯяд, ки он хулди равонпарвар куҷост, 

Гӯямаш чун арзи хуршеде кунам бе ховаре? 

Ховари имон Хуросон асту андар вай баҳақ 

Ҳикматободе, ҳунарбуме, ҳақоиқгустаре, 

Қуббатулислом, дорулмулки дин, тамкини шаръ, 

Равзаи фирдавсу фирдавси дувум, шаҳри Ҳарӣ… [48, 133-135]. 

Аз мазмуни ин қасида мантиқан дарк кардан мумкин аст, ки 

ҳадафи шоир аз зикри ифодаҳое мисли «ҳикматобод», «ҳунарбум», 

«қуббатулислом», «дорулмулки дин» ва монанди инҳо тавсиф ва 

ситоиши шаҳри хеле ободу зебо, пешрафта ва дорои китобхонаву 

модориси зиёд будани Ҳирот дар даврони зиндагии шоир, мушаххасан 

асри XIII, хоҳад буд. 

Роҷеъ ба вазъи илму фарҳанги давр, бахусус дар аҳди Имомӣ, дар 

муқаддимаи ҷилди дуюми китоби «Равзот-ул-ҷаннот фӣ авсофи-л- 

мадинати-л-Ҳирот»-и Муинуддин Муҳаммади Исфизорӣ таъкид 

шудааст, ки дар ин қарн шаҳри боазамати доруссалтанаи Ҳирот ба 

сурати дорулилму донишгоҳи бузурге табдил ёфт ва аз атрофу акнофи 

ҷаҳон донишҷӯёну туллоб ба ин макон, ки маркази фарҳангу адабро 

мемонд, рӯй оварда, ҷиҳати расидан ба камолоти сувариву маънавӣ дар 

ҳар гӯшаву канори шаҳри мазбур ба таълиму тадрис машғул буданд. Ба 

иборати дигар, ҳавзаи илмияи Ҳирот ва марказияти адабиву фарҳангӣ 

ва созмонҳову бунгоҳҳои илмиву адабии он шаҳр, шурӯъ аз замонҳои 

қадим, ба ҳукми анъана даромада, дар замони ҳукумати дудмони Карт 

боз ҳам рӯ ба тавсеа ва тараққиву пешрафт ниҳодааст [12, 25]. Ногуфта 

намонад, ки анъанаи маърифатгароӣ ва шавқу ҳаваси донишандӯзӣ дар 

ин диёр пас аз ҳукумати Оли Карт низ идома ёфта, намояндагони 

баландпоя ва дастпарварони мадрасаҳои Ҳирот номи ин шаҳрро дар 
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олами илму адаб пуровоза сохтаанд. 

Гузашта аз ин, Исфизорӣ дар ин қарн аз мавҷудияти нуздаҳ 

мадорис, ҳузури гурӯҳи анбӯҳе аз донишҷӯён ва туллоби улуми маъқулу 

манқул ва пӯяндагону соликони тариқи ҳақиқату ирфон, ки дар ин 

конуни илму адаб ва маорифи малакутӣ ба иктисоби фазоили сувариву 

маънавӣ машғул будаанд, шаҳодат додааст [12, 27]. 

Дар иртибот бо шароит ва имконоти мавҷуд дар шаҳри Ҳирот 

метавон тахмин кард, ки Имомӣ на танҳо таҳсили ибтидоӣ, балки 

мадрасаро низ дар ҳамин шаҳр ба анҷом расондааст. Ӯ аксари улуми 

мадрасагӣ, аз ҷумла улуми шаръӣ ва илмҳои адабиро ба таври заруриву 

лозим аз худ карда, илова бар шоирӣ, аз тамоми улуми роиҷ ва 

мутадовили замон баҳраманд шудааст. Гувоҳи ин иддао андеша ва 

гуфтаҳои худи шоир аст, ки дар осораш ҷо-ҷо изҳори фазлу дониш 

мекунад ва дар ашъораш истилоҳоти илмиеро истифода мекунад, ки 

мансуб ба улуми гуногун аст. Имомӣ истилоҳоти илмиро дар шеър 

огоҳона ва хеле ҳам бамавриду ҳунармандона корбурд намуда, бад-ин 

васила шоири донишманд будани худро ба намоиш мегузорад. 

Тибқи андешаи бархе аз муҳаққиқон, Имомӣ пас аз ба поён 

расондани таҳсил дар Ҳирот ба шуғли қозиюлқузотӣ пардохтааст. Аз 

ҷумла дар ин бора мураттиби «Девони комили Имомии Ҳиравӣ» - 

Ҳумоюн Шаҳидӣ дар муқаддима чунин менигорад: «…вай (Имомӣ – 

С.Ҳ.) дар Ҳирот ба дунё омада ва дар он ҷо ба шуғли қозиюлқузотӣ 

рӯзгор мегузаронидааст. Бештари умрашро дар хидмати Оли Карт ва 

Қарахитоиёни Кирмон ва гоҳе дар назди атобакони сулғурӣ тай 

намудааст» [154, 8]. 

 Имомӣ Ҳиротро сахт дӯст медошт ва дурӣ аз он шаҳр барояш 

душвор менамуд. Ҳирот барои Имомӣ шаҳре буд, ки вай то поёни умр 

бо иштиёқ аз он сухан гуфт ва меҳри он ҷоро дар сиришти худ макон 

дод. 

Аз мутолиаи девони Имомӣ ба хубӣ эҳсос мегардад, ки вай илова 

бар шоири борикбину нодирагуфтор будан, аз улуми сарфу наҳви 

арабӣ, маонию баён, ҳадису тафсир, фиқҳу таърих, фасоҳату балоғат, 

луғату арӯз, тиббу нуҷум, риёзиёту мантиқ, фалсафаву ирфон ва ҳатто 

аз улуми табиатшиносӣ ба таври куллӣ огоҳ аст. 

Ҳамин хиради азалӣ, фиросат, дониши фарогир, фазоилу камолоти 

адабӣ ва табаҳҳури Имомӣ дар улуми гуногун боис гаштааст, ки ӯ ҳанӯз 

аз овони ҷавонӣ мавриди алоқа, бузургдошт, ситоиш ва эҳтироми хоссу 

ом гардида, саранҷом мӯҷиби аз ҷониби салотин ва вузарои вақт, 
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бахусус Оли Карт, Атобакони Язд, Қарохитоиёни Кирмон ва амсоли 

инҳо, аз як шаҳр ба шаҳри дигар ба хидмат даъват шудааст. Зимнан 

бояд гуфт, ки таъмини маишати хонадони Имомӣ низ аз ҳамин ҳисоб 

будааст. 

Роҷеъ ба мавзӯи дорои аёлу фарзандон будани Имомии Ҳиравӣ дар 

манобеи адабиву таърихӣ иттилоъ ё маълумоти қобили мулоҳизае ба 

назар намерасад. Давлатшоҳ дар ин масъала танҳо ба зикри «…қузоти 

Ҳирот аз наҷоди Имомиянд» [34, 167] иктифо кардааст. Ҳамин андеша 

дар тазкираи «Хулосат-ул-ашъор»-и Тақиуддини Кошӣ ҳам мавҷуд аст 

[15, в. 353]. Озар дар «Оташкада» ҳангоми зикри шоир - Фаридуддини 

Аҳвал аз Имомӣ ёд карда, чунин мегӯяд: «… аз ақрони Имомии 

Ҳиравист, баъзе ӯро фарзанди Имомӣ донистаанд» [23, 187]. 

Ризоқулихони Ҳидоят низ дар «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» зимни баррасии 

Фариди Исфаҳонӣ (Аҳвал) фикри Озарро таъйид карда, арз медорад, 

ки: «Фариди Исфаҳонӣ… гӯянд фарзанди Имомии Ҳиравӣ буда ва баъзе 

ӯро фарзанди Маҷди Ҳамгар қаламӣ намуда» [45, 1396]. Забеҳуллоҳи 

Сафо ҳамин андешаҳоро ба эътибор гирифта, арз медорад, ки: 

«Тазкиранависон Фаридро аз ақрон ва мусоҳибони Имомии Ҳиравӣ 

донистаанд, вале Озари Бекдилӣ аз ин фаротар рафта ва гуфтааст: 

«Баъзе ӯро фарзанди Имомӣ донистаанд» ва бутлони ин сухан нек 

машҳуд аст» [129, 410]. 

Исмат Хӯинӣ ба масъалаи шуғли қазо доштани Имомӣ дар Ҳирот, 

баъдан меросӣ шудани ин шуғл дар хонадони ӯ, махсусан дар ин шаҳр 

бо исми «ал-Имомӣ» номбар шудани қузоти бисёре дар сарчашмаҳои 

таърихӣ, бавижа дар навиштаҳои Давлатшоҳ ва Тақиуддин, ки онҳоро 

аз наҷоди Имомии Ҳиравӣ қаламдод кардаанд, таваҷуҳ зоҳир карда, 

дар такя бо баррасиҳои муаллифи «Ҳабиб-ус-сияр» дар ин мавзӯъ чунин 

менигорад: «Зоҳиран Давлатшоҳ ва Тақиуддини Кошӣ дар ин сухан ба 

қозӣ Қутбуддин Муҳаммад ал-Имомӣ, қозӣ Ҷалолуддин Маҳмуд ал-

Имомӣ, қозӣ Садруддин Муҳаммад Ал-Имомӣ ва чанд тани дигар аз 

қозиёни Ҳирот таваҷҷуҳ доштаанд» [138, сездаҳ]. 

Баррасиҳои Муҳаммад Абдулҳайи Ҳиндӣ ва натиҷагириҳои 

Ҷалолуддин Ҳумоӣ дар масъалаи соҳиби оилаву фарзандон будани 

Имомии Ҳиравӣ ва махсусан ёдоварӣ аз Қутбуддин Аҳмад ба сифати 

набераи Имомӣ, ки қаблан ёд шуд [144, 274], шояд ҳақиқати воқеӣ 

дошта бошад, вале Маҳмуд зикр шудани номи Имомиро аз ҷониби 

эшон дур аз иштибоҳ намедонем, зеро дар ягон сарчашмаи дигар аз 

Имомӣ бо ин исм ёд нашудааст. 
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Мусаллам аст, ки беҳтарин аснод дар бораи берун овардани баъзе 

паҳлуҳои зиндагиву рӯзгори адибон осори худи онҳост. Омӯзиш дар ин 

замина ошкор сохт, ки Имомӣ дар ашъори хеш роҷеъ ба масъалаи 

мавриди баҳс баъзе ишораҳо дорад. Аз баррасиҳои Имомӣ дар 

ашъораш мантиқан метавон дарёфт, ки оила, фарзандон ва дигар 

бастагони ӯ дар зодгоҳаш – Ҳирот будубош доштаанд, масалан дар 

қасидае, ки муҳтавояш фарогири мадҳи яке аз акобири шаҳри Язд аст, 

чунин гуфтааст:  

Муддати шаш маҳ гузашт, то ки ба Язд омадам, 

Шуд дили ман чун сипар пеши синони замон. 

Ғуссаи гардуни дун гар ба забон оварам, 

Баргузарад аз сипеҳр навҳаи пиру ҷавон. 

Ҳоли касе, к-ӯ бувад муҳтаҷиб аз Ҳақ ба худ  

Дур зи ёру диёр гашта рабеаш хазон [48, 99]. 

Қасидаҳои Имомӣ, ки маъмулан мазмуни мадҳӣ доранду барои 

дигарон суруда шудааст, дар онҳо шикоят аз дурии «ёру диёр» амри 

бадеҳист, вале гузашта аз ин, ғазал, ки баёну таҷалии эҳсосот, авотиф ва 

вокунишҳои инфиродии шоир аст, дар онҳо низ аз дуриву маҳҷурии 

диёру ёр шикоят кардан аз ҳақиқат доштани масъала гувоҳӣ медиҳад. 

Чунончи: 

Маро кӣ гуфт, ки дил бигсил аз диёру зи ёр, 

Ки бод субҳи умедаш чу рӯзи ман шаби тор [48, 192]. 

 Ё худ дар байте аз ғазали дигар гуфтааст: 

На ройи он ки ба тарки диёру ёр кунам, 

На ҷои он ки сари кӯяш ихтиёр кунам [48, 195]. 

Аз ҳама он ишорот ва итттилооте, ки дар мавзӯи мавриди баҳс ба 

даст омад, ошкор мегардад, ки Имомӣ воқеан соҳиби оила ва 

фарзандон будааст. Ҳарчанд теъдоди фарзандон ва ва шуғли онҳо, ба 

истиснои нуқтаи назари муаллифони бархе манобеи адабиву таърихӣ, 

ки дар мавридаш баррасӣ гардид, ба таври яқин маълум нест, аммо дар 

шаҳри Ҳирот иқомат доштани онҳо аз ҳақиқат дур нест. 

Имомии Ҳиравӣ, чунонки қаблан ҳам ёд шуд, аз зумраи 

эҷодкоронест, ки тӯли зиёди зиндагӣ ва фаъолияти офаринандагияш 

дар берун аз зодгоҳаш сурат гирифтаву даргузашташ ҳам дур аз 

зодгоҳаш иттифоқ афтодааст. Бинобар ҳамин иллат, роҷеъ ба санаи 

даргузашти Имомӣ миёни муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ 

ва муҳаққиқони муосир нуқтаи назари гуногун ҷой дорад. Бо он ки 

соли фавти ин шоир дақиқан муайян шудааст ва метавон онро ба таври 
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кӯтоҳ арзёбӣ кард, вале ба хотири он ки баҳсу баррасӣ шеваи хоси 

таҳқиқу пажӯҳиш аст, мо ногузир медонем, ки роҷеъ ба ин масъала каме 

таваққуф шавад ва нуқтаи назари муаллифони маъхазҳои адабиву 

таърихӣ ва навиштаҳои муҳаққиқони муосир дар ин замина мавриди 

муқоисаву муқобала қарор гирад, то ҳақиқат ба таври боварибахш 

ошкор гардад. 

Чунонки пештар гуфта шуд, яке аз аввалин китобҳое, ки аз Имомӣ 

боифтихор ном мебарад, соҳиби китоби «Таърихи гузида» – 

Ҳамдуллоҳи Муставфӣ мебошад. Муаллифи мазбур бо он ки аз ин шоир 

ёд кардааст, доир ба санаи даргузашти ӯ танҳо бо ишораи «Дар аҳди 

Абоқохон даргузашт» [19, 717] иктифо мекунад. Муаллифони дигар 

таърихномаҳову тазкираҳо, ки  аз онҳо чанд набат ёд кардем, дар 

арзёбии санаи фавти ин шоир хомӯшӣ ихтиёр кардаанд. 

Ягона маълумоти муфассал ва қобили қабул доир ба санаи 

даргузашти Имомӣ дар китоби «Мунис-ул-аҳрор»-и Муҳаммад Бадри 

Ҷоҷармӣ сабт шуда, ки асноди хеле муҳим ва раднашаванда дар 

масъалаи мавриди баҳс аст. Ин муаллиф бо истинод аз ашъори падараш 

– Бадри Ҷоҷармӣ, ки ҳамаср ва яке аз дӯстони наздики Имомӣ будааст, 

дар марги ӯ шеъре ба мазмуни зайл сурудааст, ки иқтибоси пурраи онро 

зарур медонем: 

Афсӯс, ки дар ҳафдаҳуми моҳи муҳаррам, 

Дар шашсаду ҳаштоду шаш он зоти мукаррам, 

Фонуси ҳунар, зубдаи арбоби ҳақоиқ, 

Бигзида Имомӣ – ба сухан акмалу аъзам. 

Дар шаҳри Аланҷон зи ҷаҳон рафту бипӯшид 

Аз рафтани ӯ шахси ҳунар ҷомаи мотам. 

Бо турбати ӯ бод қарин раҳмати Эзад 

В-аз рӯҳи паямбар мададаш бод дамодам! [51, 836]. 

Дар порчаи шеърии манзуршуда рӯз, сол ва макони вафоти Имомӣ 

ба таври аниқ нишон дода шудааст, яъне вай ҳабдаҳуми муҳаррами 

соли шашсаду ҳаштоду шаши ҳиҷрӣ, ки ба моҳи марти соли 1287 

мелодӣ баробар аст, дар Аланҷон ном мавзеи шаҳри Исфаҳон аз дунё 

гузаштааст. 

Ҳамзамон бояд ёдовар шуд, ки мувофиқи маълумоти Муҳаммад 

Бадри Ҷоҷармӣ як моҳ баъд аз фавти Имомӣ, яъне ҳабдаҳуми моҳи 

сафари соли 686 шоири маъруф, дӯсту рафиқ ва яке аз ихлосмандони 

ашъори Имомӣ – Маҷдуддини Ҳамгар дар шаҳри Исфаҳон дунёро 

падруд гуфтааст ва Бадри Ҷоҷармӣ дар таърихи марги ин шоир низ 
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қитъае суруда, аз ҷумла: 

Соли ҳаштод буду шашсаду шаш, 

Ҳафда бигзашта буд зи моҳи сафар. 

Ки шуд аз Исфаҳон ба дори бақо, 

Манбаи фазл – Маҷдуддин Ҳамгар [51, 836]. 

Санади дигаре, ки ҳақиқат доштани навиштаҳои Бадри Ҷоҷармиро 

доир ба санаи даргузашти Имомӣ ва Маҷди Ҳамгар собит месозад, 

шеъри дигарест дар шакли қитъа аз маликушшуаро – Фахруддин ибни 

Саид, маъруф ба Фахрии Исфаҳонӣ – падари Шамси Фахрӣ. Пеш аз 

иқтибос кардани қитъаи Фахрии Исфаҳонӣ аз китоби «Мунис-ул-

аҳрор», лозим донистем афзуда шавад, ки тақрибан як моҳ баъд аз 

вафоти Маҷдуддини Ҳамгар худи Бадри Ҷоҷармӣ – падари Муҳаммад 

Бадри Ҷоҷармӣ, рӯ ба ниқоби хок кашидааст, яъне се шоири машҳур – 

Имомии Ҳиравӣ, Маҷди Ҳамгар ва Бадри Ҷоҷармӣ ҳар се ба фосилаи 

кӯтоҳе пас аз якдигар дар Исфаҳон дагузаштаанд ва муҳтавои қитъаи 

Фахрии Исфаҳонӣ низ фарогири ҳамин мавзӯъ аст, чунончи: 

Шайхи асҳоб - Имомии Ҳиравӣ, 

Маҷди Ҳамгар, ки буд садри куфот. 

Бадри Ҷоҷармӣ он некусират, 

Дар Сипоҳон чу даррасид мамот. 

Дар самонину ситту ситтамийа, 

Ба ду маҳ ёфтанд ҳар се вафот [51, 164]. 

Маълум аст, ки дар забони арабӣ ҳисоб кардан аз воҳид шурӯъ 

шуда боло меравад, вале дар ифодаи Фахрии Исфаҳонӣ аввал даҳӣ пас 

аз он воҳид, баъдан садӣ омадааст. Ба назар чунин мерасад, ки ҳадафи 

шоир аз баёни «самонину ситту ва ситтамойа» дар байти ахири шеър 

«ситта ва самонин ва ситтамоя» аст, аммо ба хотири дуруст омадани 

сурати шеър, мушаххасан вазни он, шоир онро ба ин гуна ифода 

кардааст. 

Бо истифода аз ҳамин ду шеър, ки гӯяндагони онҳо асосан аз 

муосирони Имомианд, бисёре аз тазкиранависон ва муҳаққиқони 

муосир, ки мо аз онҳо борҳо ёд ишора кардем, соли 686-ро санаи воқеии 

даргузашти Имомӣ пазируфтаанд. 

Бо вуҷуди маълум будани соли вафоти Имомии Ҳиравӣ бархе 

тазкиранигорон, муҳаққиқони муосир, мураттибони фарҳангномаву 

қомусҳои адабӣ ва муаллифони таърихи адабиёт дар масъалаи санаи 

даргузашти ин шоир ба иштибоҳ мувоҷеҳ шудаанд. Масалан, 

Ризоқулихони Ҳидоят, бо он ки дар манбаъҳои пеш аз даврони 
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зиндагии ӯ таълифгардида соли вафоти шоири мавриди таҳқиқ дақиқан 

сабту тасреҳ шудааст, дар тазкираи «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» арз медорад, 

ки «Имомӣ… дар санаи 676 дар Исфаҳон вафот ёфта» [45, 359]. Мирзо 

Муҳаммадалии Мударриси Табрезӣ дар тазкираи «Райҳонат-ул-адаб» 

вафоти Имомиро солҳои «шашсаду ҳафтоду шаш ё ҳаштоди қ.» [39, 

173], Мавлоно Муҳаммад Абдулғанихон Фаррухободӣ дар «Тазкират-

уш-шуаро»-и худ соли 676 қ. [40, 19], Эдуард Браун дар китоби 

«Таърихи адабиёти Эрон» соли 667 қ. / 1268 м. [71, 103] қаламдод 

кардаанд. Забеҳуллоҳи Сафо дар ҷилди дувуми китоби «Ганҷи сухан» 

иштибоҳи Браунро айнан такрор карда [128, 115], баъдан дар ҷилди 

савуми китоби дигари хеш – «Таърихи адабиёт дар Эрон» роҷеъ ба 

ислоҳи ин иштибоҳ чунин мегӯяд: «Бад-ин тартиб, таърихи қатъии 

фавти Имомӣ ҳафдаҳуми муҳаррами соли 686 аст ва таърихи 667 қ., ки 

пеш аз ин аз роҳи эътимод бар қавли марҳум Эдуард Браун дар «Ганҷи 

сухан» (ҷилди дувум) дар порае соли вафоти Имомӣ овардаам, ғалат 

аст» [129, 550-551]. 

Зимнан бояд арз дошт, ки муаллиф ва мураттиби китоби 

«Фарҳанги адабиёти форсӣ» доктор Заҳрои Хонларӣ ҳам санаи вафоти 

Имомиро соли 667 қ. навиштааст [43, 67]. Ба назар чунин мерасад, ки 

сарчашмаи иштибоҳи Хонларӣ низ маълумоти китоби «Таърихи 

адабиёти Эрон»-и Эдуард Браун аст. 

Ҳамаи маводе, ки доир ба Имомии Ҳиравӣ дар Тоҷикистон 

интишор ёфтааст, ҳарчанд муҳтавояшон аз манобеи адабиву таърихии 

муаллифони пешин ва таҳқиқоти адабпажӯҳони муосири хориҷӣ 

баргирифта шудаанд, дар масъалаи соли вафоти ин шоир сухани амиқу 

дақиқе ба назар намерасад. Масалан, дар китоби «Гулшани адаб» 

(ҷилди 2) мураттибон дар масъалаи мавриди баҳс ба хулосаи зайл 

омадаанд: «Имомии Ҳиравӣ…соли 667 ҳиҷрӣ (1268  м.) дар Исфаҳон 

вафот кардааст» [5, 56]. Ё худ дар китоби «Адабиёти форсу тоҷик дар 

асрҳои XII-XIV», қисми якум (муаллифон: Е.Э. Бертелс, А.Е. Бертелс, 

А.Н. Болдирев, М.Н. Усмонов, Р. Ҳодизода) нахуст соли даргузашти 

Имомӣ ба таври умумӣ, аз ҷумла: «Аз шоирони ғазалсаро ва мадеҳагӯи 

ин аср Имомии Ҳиравӣ (вафоташ байни солҳои 676 / 1277 м. – 686 / 1287 

м.)» [67, 273] баррасӣ шуда, бадъан бо баёдоварии нишондоди 

тазкираҳо муаллифон чунин мегӯянд: «Соли вафоти шоир дар 

тазкираҳо 676 / 1276м. 680 / 1281м. ва 686 / 1287м. нишон дода шудааст» 

[67, 291]. Дар ҷилди дуюми «Энсиклопедияи советии тоҷик» ва ҷилди 

якуми «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» ки муаллифи ҳар ду 
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мақола муҳаққиқи тоҷик А. Раҳмонов мебошад, соли фавти Имомӣ 

1277 м. арзёбӣ шудааст [114, 640]; [115, 504].  

Аз маълумоти баъзе сарчашмаҳо, бахусус андешаҳои муаллифи 

«Хулосат-ул-ашъор», бармеояд, ки Имомӣ пас аз хидмат дар дарбори 

атобакони Язд ва Қарохитоиёни Кирмон дигарбора ба зодгоҳаш – 

Ҳирот баргашта, ба мансаби қазо сазовор мегардад ва муддати дарозе 

ба василаи ин шуғл таъмини рӯзгор мекунад: «Имомӣ ба Ҳирот боз 

гашт ва чун осори илму салоҳу диндорӣ аз ҳолоташ зоҳир буд, мансаби 

қазо ва ҳукумати умури шаръияи доруссалтанаи Ҳироту тавобеъу 

лавоҳиқи он ба ӯ муҳаввил шуд ва муддате дароз дар ин мансаб буд» 

[15, в. 353]. 

Ҳарчанд муддате ба мансаби қозиюлқузотии шаҳри Ҳирот шуғл 

варзидани Имомиро муаллифони дигар сарчашмаҳои адабиву таърихии 

қабл аз «Хулосат-ул-ашъор» таълифшуда собит месозанд, вале замону 

санаи ин машғулияти Имомӣ ва муддати иқомати муҷаддади ӯ дар 

Ҳирот номаълум боқӣ мемонад. 

Муаллифи «Хулосат-ул-ашъор» – Тақиуддини Кошонӣ сабаби 

дигарбора аз Ҳирот ба Кирмон рафтани Имомиро ба шакли зайл 

қаламдод мекунад: «Имомӣ ба қасди дидори халафулвузаро – 

Фахрулмалик Низомуддин Маҳмуди Кирмонӣ аз ин шаҳр (Ҳирот – С.Ҳ.) 

хориҷ шудааст» [15, в. 353]. 

Тавре ки аз таърих дониста мешавад, Фахрулмалик Низомуддин 

Маҳмуд ибни Шамсуддин Муҳаммадшоҳ – вазири Султон Ҷалолуддини 

Сиюрғитмиш буда, яке аз мамдӯҳони шоир аст ва Имомӣ дар ситоиши 

вай қасоиди зиёде дорад. 

Ҳамин тариқ, агар ба гуфтаи Тақиуддини Кошонӣ эътимод кунем, 

ва солҳои ба сифати вазир таъйин шудани Фахрулмалик Низомуддин 

Маҳмудро (681-693 қ. / 1282 м. – 1294 м.) ба эътибор гирем, пас ба таври 

тахмин метавон ҳадс зад, ки Имомӣ тақрибан солҳои аввали ба садри 

вазорат ҷулус кардани Фахрулмалик Низомуддин, яъне солҳои 1282-83 

м. дигарбора аз Ҳирот ба Кирмон баргаштааст. 

Дар мавриди ахбор ва иттилооте, ки соҳиби тазкираи «Хулосат-ул-

ашъор» дар бораи Имомӣ дарҷ кардааст, метавон гуфт, ки аксари онҳо 

дар манобеи қабл аз Тақиуддин таълифшуда зикр шудаанд, ҳарчанд 

Кошонӣ баъзе аз онҳоро ба шаклу сурати мухталиф нақл кардааст. 

Аксар маълумоти пешниҳодкардаи ӯ баргирифта аз таълифоти 

Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, Хондамир, Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ, 

Давлатшоҳи Самарқандӣ ва дигарон бо баъзе дигаргунӣ мебошанд. 
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Дар ниҳоят, мо аз баррасӣ, таҳлил ва муҳокимаи ахбору иттилооти 

бадастдодаи муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихии гузашта ва 

таҳқиқоти пажӯҳишгарони муосир роҷеъ ба соли даргузашти Имомии 

Ҳиравӣ ба натиҷае расидем, ки шоири мазбур ҳабдаҳуми моҳи 

муҳаррами соли шашсаду ҳаштоду шаши ҳиҷрии қамарӣ, ки баробар ба 

моҳи марти соли 1287 мелодист, дар Аланҷон ном рустои Исфаҳон 

дунёи фониро падруд гуфтааст ва марқадаш низ дар ҳамон макон қарор 

дорад. 

Илова бар ин бояд гуфт, ки Имомӣ дар ашъораш гоҳо аз айёми 

пирии худ ёд меорад. Масалан, дар қитъае, ки муҳтавояш фарогири 

мадҳи Хоҷа Шаҳобуддини Фазлуллоҳ ибни Ҷамолуддин Яҳёи Яздист, 

чунин ишора дорад: 

Зи мо дармекашӣ доман ба ҳар гарде макун, к-охир 

Бузургонро ба кор оянд пирони сафаркарда [48, 176]. 

Ҳамин тариқ, агар соли валодати Имомиро байни солҳои 1208-1212 

м. тахмин ва соли даргузашти вайро 1287 м. донем, мусалламан метавон 

гуфт, ки ин шоир ба айёми пирӣ расида ва бештар аз 70 сол умр 

дидааст. 

I.2. Ҷойгоҳи адабиву ирфонии Имомии Ҳиравӣ, дидгоҳҳои адабӣ ва 

нақду баррасии ашъори ҳамзамонон аз ҷониби ӯ 

Аз баррасиҳои анҷомёфта маълум мегардад, ки Имомӣ бар маҷмӯи 

улум ва донишҳои рӯзгори хеш мусаллат будааст. Муаллифони 

сарчашмаҳои таърихиву адабии муосири вай ва онҳое, ки пас аз ӯ 

омадаанд, аксаран ба мақоми илмии Имомӣ таваққуф карда, соҳиби 

дониши фарогир будани ӯро дар улуми ақливу нақлӣ ва чирадастии 

вайро дар балоғату фасоҳат бо сароҳат зикр кардаанд. Дурустии 

маълумоти дар ин мавзӯъ ироадоштаи муаллифони сарчашмаҳои 

адабиву таърихӣ ва тазкиранигоронро пурсишҳои илмиву шаръии 

табақаҳои гуногуни ҷомеа ва дар ин замина посухҳои андешидашудаву 

мантиқан дурусти Имомӣ, рисолаи ба забони арабӣ дар шарҳи қасидаи 

шоири машҳури араб навиштаи ӯ, корбурди фаровони истилоҳоти 

илмӣ, ки аз хилоли ашъораш ба даст меоянд, фахрияҳои шоир ва 

амсоли инҳо комилан собит месозанд.  

Ҷиҳати мукаммалтар тавзеҳ ёфтани мавзӯи мавриди таҳқиқ ва 

исбот шудани масъала ногузир медонем, ки ба баррасии нуқтаи назар 

ва орои муаллифони манобеи адабиву таърихӣ ва муҳаққиқону 

адабпажӯҳон дар ин замина пардохта шавад. Яке аз таълифоти мавҷуд, 

ки онро роҷеъ ба Имомӣ метавон манобеи дасти аввал қаламдод кард, 
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«Таърихи гузида»-и Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвинӣ мебошад. Ин 

муаллиф дар боби панҷуми китоби хеш аз Имомӣ ёд карда, ӯро ба 

гурӯҳи донишмандон дохил мекунад ва пас аз зикри ному насаби вай, аз 

ашъори хуб доштанаш сухан ба миён меорад. Баъдан луғзеро дар жанри 

қитъа, ки Имомӣ дар вай муҳосибони аҳди худро, ҷиҳати имтиҳон, 

мухотаб қарор додааст, намуна оварда, ба шарҳу тавзеҳи он 

мепардозад.  

Пеш аз баррасии луғзи Имомӣ ва шарҳу тавзеҳи он аз ҷониби 

Ҳамдуллоҳи Муставфӣ бояд афзуд, ки ин қитъа дар девони ба тозагӣ 

таҳияшудаи Имомӣ [48,168] аз баъзе ҷиҳатҳо бо матни дар китоби 

«Таърихи гузида» дарҷшуда тафовути ҷузъӣ дорад, вале мо арзиши 

китоби «Таърихи гузида»-ро ба хотири қадима будан афзалтар 

донистем ва намунаро бевосита аз он китоб иқтибос ва манзур хоҳем 

кард. Иловатан арз медорем, ки шарҳу маънидоди аз ҷониби 

Ҳамдуллоҳи Қазвинӣ суратгирифтаи қитъаи мутазаккира бо он ки 

ҳаҷман зиёдтар аст, лозиму ногузир медонем. Луғзи Имомӣ дар китоби 

«Таърихи гузида» ба тариқи зайл омадааст: 

Сулси хамси завҷи фардеро, ки хумси судси ӯ 

Бешак аз ҳадди адад берун бувад, тансиф кун.  

Бар қарори хеш бори дигараш дар сулси мол, 

Зарб кун, чун зарб кардӣ, он гаҳе тазъиф кун. 

Судсу ушри сулси ӯро боз бо ин ҳар ду қисм  

Ҷамъ кун, не-не, ки нисфи сулс аз ӯ таҳзиф кун. 

Каъби «ғайн»-у ҷазри «зо»-ро гар бурун орӣ ба фикр, 

Андар ӯ пайванд чору панҷро таълиф кун. 

Бо муҳосиб гуфтам андар илми ӯ исме ба рамз, 

Гӯ Имомиро ба илми хештан таъриф кун [20, 717]. 

(Шарҳи Ҳамдуллоҳи Муставфӣ): 

 «Завҷи фард ададеро гӯянд, ки дар тансифи (нисф кардан) 

(тавзеҳоти дохили қавсайн аз мост – С.Ҳ.) аҳадӣ (воҳид, як) 

аттарафайни (ду ҷониб) он мусаҳҳаҳу (тасҳеҳшуда) тоқ бувад. Ва он чи 

аз ҳадди адад берун аст, якӣ бошад. Зеро ки аз якӣ дар инқисом 

(тақсим) адади саҳеҳ ҳосил нашавад. Ва чун якиро хумси (панҷяк) судс 

(шашяк) миқдоре гиранд, он миқдор сӣ тавонад буд ва сулси (сеяк) хумс 

сӣ ду бошад. Чун тансиф кунӣ, яке бошад, ки он алиф бувад ва он сулси 

хумсро, ки ду аст, чун дар сулси мол, яъне сулси сӣ, ки даҳ бувад, зарб 

кунӣ, бист шавад. Чун музоаф (дучанд) кунӣ, чиҳил гардад, «мим» 

бошад. Судси он сӣ панҷ бувад ва ушри (даҳяк) сулси он якӣ ҳар ду шаш 
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бошад ва чун панҷ донг (ҳисса, шашяк) аз ӯ ҳазф кунӣ, якӣ бимонад, 

«алиф» бувад. Ададе дар ададе ҳам мисли зарб кардани аввалро ҷазр 

(реша, ададест, ки онро ба худаш зарб мезананд, масалан, ҷазри бисту 

панҷ адади панҷ аст) хонанд ва ҳосили зарбро маҷзур (ададе, ки аз зарб 

кардани ҳар адад дар худаш ба даст меояд, масалан, адади 25 маҷзури 

панҷ аст, зеро 25ӯ5х5 мешавад) ва чун маҷзурро боз дар ҷазр зарб кунӣ, 

онро, ки дар моқабл ҷазр мегуфтанд, каъб (ададе, ки агар ду бор дар 

худаш зарб шавад, адади мушаххас ба даст ояд, решаи сеюм, масалан, 

каъби 8 баробари ду аст, зеро 8ӯ2х2х2 мешавад) гӯянд, чун адади «ғайн» 

ҳазор аст, каъби он даҳ тавон буд, яъне даҳ дар даҳ ӯ саду сад дар даҳ ӯ 

ҳазор. Чун адади «зо» (изғӣ) нуҳсад аст, ҷазри он сӣ бошад, яъне сӣ дар 

сӣ нуҳсад бувад. Пас даҳ адад, ки каъби «ғайн» аст ва сӣ, ки ҷазри «зо» 

аст, чиҳил бувад ва «мим» бошад. Рақами чаҳор «дол» аст ва рақами 

панҷ - «ҳо» ва «дол»-у «ҳо» дар сурати китобат даҳ аст ва ба ҷумал 

шакли даҳ «йо» бошад. Номи Имомӣ бад-ин сурат ҳосил мешавад [20, 

717-718].  

Ҳарчанд луғзи зикргардида аз назари моҳияту муҳтаво арзиши 

қобили мулоҳизаеро доро набошад ҳам, вале аз лиҳози сохтори 

шигифтангезе, ки дорад, ҷилваҳои ҳунари офаринандагии Имомиро 

бозтоб, ҳамчунин табаҳҳур, дараҷаи илму дониш, қобилилияту 

истеъдоди муаллифро равшан мекунад. Ин вижагиҳои ҳунари Имомиро 

дигар муаллифони манобеи адабӣ ва илмӣ, бахусус Давлатшоҳи 

Самарқандӣ, Алишери Навоӣ, Мирзо Муҳаммадтоҳири Насрободӣ, 

Ҳумоюн Шаҳидӣ, Исмат Хӯйинӣ ва дигарон низ ба таври махсус таъкид 

кардаанд. 

Дигар аз сарчашмаҳое, ки ба замони зиндагии Имомӣ наздик аст, 

тазкираи «Мунис-ул-аҳрор фӣ дақоиқ-ул-ашъор»-и Муҳаммад ибни 

Бадри Ҷоҷармӣ мебошад. Ин муаллиф намунаҳои зиёди пурсишу 

посухҳои манзумро, ки бевосита ба Имомӣ рабт доранду муҳтавояшон 

фарогири талаби дарёфти фатво ва ё дигар мабоҳиси илмиву шаръист, 

пешниҳод кардааст. Аз ҷумла, дар ин намуна, ки муҳтавояш пурсишу 

посух роҷеъ ба дарёфти фатвоест. Тибқи гуфтаи Муҳаммад Бадри 

Ҷоҷармӣ пурсанда Имомӣ ва посухдиҳанда шахсе бо номи Имодуддин 

Акрам аст. Чунончи: «Имомӣ ба Мавлоно Имодуддини Акрам нависад: 

Муҳити нуқтаи миллат, мадори маркази дин, 

Паноҳу пушти шариат дар ин чӣ фармояд? 

Ки гурбае сари даҳ қумриву кабӯтарро 

Ба қурби ҳафтае аз тан ба қаҳр бирбояд. 
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Зи роҳи шаръ, ба ҳукми қасос соҳиби мурғ 

Ба хуни гурба агар мултафит шавад, шояд? 

Дар ҷавоб нависад: 

Зиҳӣ, латиф суоле, ки тӯтии қаламат 

Ба гоҳи назми бадоеъ шакар ҳамехояд. 

Надонамат, ки киӣ, лек ин қадар донам, 

Ки аз замири ту оби ҳаёт мезояд. 

На кам зи гурбаи бед аст гурбаи сайёд, 

Ки мурғ бинад бар шоху панҷа бикшояд. 

На заргар асту на даргар, на сим дар киса, 

Ҳақиқат аст, ки ҳам хирагиш мебояд. 

Худойгони ҳунарро агар бад-ин фатво 

Ба хуни гурба зи ман рухсате ҳамебояд. 

Чу гурба ҳеҷ ғаромат надорад, он беҳтар, 

Ки дасти хеш ба хуне чунин наёлояд.  

Бақои қумриву умри кабӯтар ар хоҳад 

Қароргоҳи қафасро баланд фармояд [51, 881] 

Зимнан бояд арз дошт, ки ин пурсиш ва посух дар сарчашмаҳои 

адабиву таърихӣ ва ҷунгҳои шеър ба шаклҳои гуногун нақл шуда, 

дорои ибҳомот аст ва пурсандаву ҷавобдиҳанда ба таври аниқ маълум 

нест. Масалан, агар муаллифи «Мунис-ул-аҳрор» шахси пурсандаро 

Имомӣ ва посухдиҳандаро Имодуддини Акрам навишта бошад, аммо 

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» [34,169-170], 

Фахруддин Алии Сафӣ дар «Латоиф-ут-тавоиф» [36, 128] ва Амир 

Шералихони Лудӣ дар «Миръот-ул-хаёл» [17, 33], пурсишгарро фарде 

ба номи Фахрулмалик донистаанд. Тақиуддини Кошонӣ дар «Хулосат-

ул-ашъор» қазияи мазкурро ба гунаи дигар, аз қавли шахсе бо унвони 

«Алломатулуламо ва маликулҳукамо ваҷеҳулҳақ ва-д-дин» нақл 

кардааст. Чунончи: «Мавлоно Имомӣ муддаои Имодуддини Акрамро 

нафаҳмида ва зоҳиран ҳамин шахс худ посухе фалсафӣ ба ин пурсиш 

додааст: 

Ба ҷуз Сулаймон сирри забони мурғонро 

Касе чӣ донад ҳаргиз, чунонки мебояд. 

Даруни макмани имкон парида даҳ мурғанд, 

Ки бешумор аз эшон натиҷаҳо зояд. 

Мусаллат аст бар эшон чу гурбаи музӣ 

Тағайюре, ки зи имкон камол бирбояд. 

Гаҳ истиҳолати боли араз ҳамебуррад, 
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Гаҳе ба тундии боли сувар ҳамехояд. 

Дар ин ҳикоят як ҳафта мешавад наздик 

Бад-он ҳисоб, ки ҳар рӯз даври он ояд. 

Чу гурба зодаи мурғ аст, раҳм ночор аст, 

Аз ин сабаб ба қасосаш қазо намешояд [15, 353]. 

Дар «Оташкада»-и Озар пурсишкунанда Имоди Фақеҳи Кирмонӣ 

забт шудааст [23, 150], ки бидуни шак, наметавонад дурусту саҳеҳ 

бошад, зеро Имодуддини Фақеҳ дар соли 773 қ. фавтидааст, ки ин сана 

87 сол пас аз фавти Имомӣ мебошад.  

Забеҳуллоҳи Сафо доир ба ин масъала қазоват карда, бо нақли 

қавл аз Фахруддин Алии Сафӣ, чунин менависад: «Фахруддини Сафӣ 

дар дунболи сухани худ суолеро дар бораи муҷозоти гурбае, ки «сари 

даҳ қумрӣ ва кабӯтарро канда буд», ба Фахрулмалик - аз судуру 

вузарои бузурги Хуросон дар аҳди Абоқохон ва ҷавоби онро ба Имомӣ 

нисбат додааст ва ҳол он ки асли ин суол аз Имомӣ аст… ба хидмати 

Мавлоно Имодуддини Акрам фиристода ва Имодуддин ба вай ҷавоб 

гуфтааст. Ва ҳамин мукотиба муошира аст, ки Озар онро (ба иллати 

номи Имодуддини Акрами мазкур) иштибоҳан ба Имоди Фақеҳи 

Кирмонӣ нисбат додааст. Ва Давлатшоҳ ҳам ба ҳамин мукотибаи 

манзум, албатта, бо ҳамон иштибоҳи ҷорӣ, ки дар ривояти Фахруддин 

мебинем, ишороте дорад» [129, 548]. 

Талаби фатво ва пурсишҳои гуногуни муосирони Имомӣ аз вай 

далели бузургдошт ва мақбулияти ӯ дар заминаҳои мухталифи илмист. 

Ин масъаларо қариб ҳама манобеи адабиву таърихӣ ва илмӣ собит 

мекунанд. Пурсиши дигареро аз Имомӣ, ки муаллифи «Мунис-ул-

аҳрор» аз номи Мавлоно Шаҳобуддини Тӯрапуштӣ [51, 879] баррасӣ 

кардааст, дар дигар манобеъ, аз ҷумла «Хулосат-ул-ашъор» исми 

Маҷдуддини Тӯронпуштӣ [15, 353] зикр шудааст. Ҳадаф аз ин пурсиш 

дарёфти нуқтаи назари Имомӣ роҷеъ ба чигунагии ашъори Камолуддин 

Исмоил ва Заҳируддини Форёбист. Бояд гуфт, ки пурсиш ба шакли 

манзум сурат гирифта, ҷавоби Имомӣ низ дар қолаби шеър аст. Қитъаи 

ба тариқи истифсор таълифшуда чунин аст:  

Соҳибқирони олами маънӣ – Разии дин, 

Эй мутаккои маснади ту зурваи маол. 

Пешинагони аҳли маониву лафзро 

Дасти садои ситти ту додаст гӯшмол. 

Файзи банони ту, ки янобеи ҳикмат аст, 

Якбора бурда оби суханҳои чун зулол. 
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Дорад раҳӣ таваққӯи тавзеҳи нуктае, 

Эй, ҷамъи ноқидон ҳама яксар туро аёл. 

Манзури мулки назм Заҳири саводи нутқ, 

Ё хусрави мамолики маънӣ ба ҳақ Камол. 

Эъҷозу ихтисор аз он рафт дар сухан, 

То табъи дурфишони ту н-орад аз он малол. 

Абкор бар манасса бигӯ беҳ, ки чора дод,  

Аз сатри ихтифо ба саропардаи ҷамол? [51, 879].  

Имомии Ҳиравӣ дар посухи ин пурсиш чунин ҷавоб гуфтааст:  

Эй зоти беҳамоли туро аз сифоти хеш 

Ибдоъ карда мабдаи фикрат камолҳо. 

Дар гарди ҳимматат нарасад гарчи мурғи ваҳм, 

Болои нуҳ сипеҳр бипаррад ба солҳо.  

Ёд аз муриди содиқи худ кардаӣ ба назм, 

Эй завқҳо зи ёди туам, балки ҳолҳо. 

Мехост хотирам, ки зи тақсир дар ҷавоб 

Худро ба дасти хеш диҳад гӯшмолҳо. 

Дил гуфт агар ба рутбати қадраш расад сухан, 

Он гаҳ ҷавобҳо расад андар суолҳо [51, 879]. 

Ҳарчанд аз посухи Имомӣ дар ин қитъа ҳукме роҷеъ ба чигунагии 

ашъори ин ду адиб ба назар намерасад ва ӯ дар арзишдоварии 

одилонаи ашъори ин ду адиб истиҳола мекунад ва ҷавобро мубҳам 

мегузорад, аммо мувофиқи навиштаи Тақиуддини Кошонӣ бо нақли 

қавл аз гуфти яке аз шогирдони Имомӣ бартарии шеъри Камолро гӯё 

бисёр нозук ба пурсанда гӯшрас кардааст. Чунончи: «Яке аз шогирдони 

Имомӣ ба номи Саъдуззамони Сифоҳонӣ дар қитъае мақсуди шоирро 

табйин намуда ва ба тарҷеҳи Камолуддин Исмоил тасреҳ кардааст» [15, 

354].  

Илова бар ин, Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ оид ба камолоту 

табаҳҳури Имомӣ дар улуми гуногун, ҷойгоҳи илмӣ ва мақому 

мартабаи вай дар ин самт таваққуф карда, бо овардани далоилу 

бароҳин аз эҷоди табақаҳои мухталифи ҷомеаи асри зиндагии ин адиб 

андешаҳои ҷолиб ва қобили мулоҳизае пешниҳод кардааст, ки онҳо як 

андоза аз шуҳрату бузургдошти шоири мавриди назар шаҳодат 

медиҳанд. Масалан, муаллифи тазкираи «Мунис-ул-аҳрор» қитъаеро 

дар ситоиши Имомӣ аз эҷоди маликулвузаро Бахайшӣ – вазири Атобак 

Саъд дарҷ кардааст. Аз мазмуни қитъа бармеояд, ки ҳадафи Ҷоҷармӣ аз 

арзёбии чунин матолиб баррасии шуҳрату мақоми илмии Имомист. 
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Чунончи:  

Эй ғояти андешаи дониш, суханатро 

Мебӯсаму медорам чун дида гиромӣ. 

Зебад, ки бубандад камар аз лутфи суханҳот 

Оби сухани ҷони сухангӯ ба ғуломӣ. 

Ту Хизриву лутфи суханат оби ҳаёт аст, 

Маълум шуд ин ҳарф диламро ба тамомӣ.  

Хатм аст сухан бар туву ёрои сухан нест, 

Дар даври ту касро, ки ту султони каломӣ. 

Номи ту Имомист, бале, зебадат ин ном, 

Бар лафзу маонӣ чу амириву имомӣ [51, 880]. 

Қитъаи манзуршуда дар тазкираи «Хулосат-ул-афкор» [15, 354] низ 

забт шудааст, ки бешак, маъхази он бояд «Мунис-ул-аҳрор»-и 

Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ бошад.  

Ҳамчунин Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ дар китоби худ қитъаеро аз 

номи Шамсуддини Кошӣ манзур намудааст. Қитъа шакли номаи 

манзумро дошта, ҳадафи он дарёфти нақду баррасии ашъори Анварӣ ва 

Заҳири Форёбӣ аз ҷониби Имомӣ мебошад, ки ба тариқи истифсор 

чунин омада:  

Эй он заминвиқор, ки бар осмони фазл, 

Моҳи хуҷистарояту хуршеди анварӣ. 

Қавме зи ноқидони сухан гуфтаи Заҳир 

Тарҷеҳ мениҳанд бар ашъори Анварӣ. 

Қавме дигар бар ин сухан инкор кардаанд, 

Филҷумла дар маҳалли низоанду доварӣ. 

Тарҷеҳи як тараф ту бад-эшон намо, ки ҳаст 

Зери нигини килки ту мулки суханварӣ [51, 878]. 

Қитъаи мазкур дар «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ низ, 

бидуни зикри номи Шамсуддини Кошӣ, ба каме тағйирот дарҷ гардида, 

ҷавоб ба он ҳам аз номи Имомӣ нақл шудааст [50, 151], вале дар 

«Таърихи гузида» [20, 749], «Ҳабиб-ус-сияр» [42, 118], «Маҷмаъ-ул-

фусаҳо» [45, 2088] ва дигар манобеъ, дар баробари ёд шудан аз Имомӣ 

ва арзишдоварии ӯ, ин суол аз номи аҳли Кошон пешниҳод ва тарҷеҳи 

ашъори яке аз ин ду шоир аз Маҷди Ҳамгар низ тақозо шудааст. Аз 

ҷумла, дар китоби «Ҳабиб-ус-сияр» мехонем: «Мастур аст, ки дар 

замони Абоқохон миёни фузалои Кошон дар боби тарҷеҳу тафсили 

шеъри Анвариву Заҳир мунозиат ба вуқӯъ пайваст ва Ҳамгарро ҳакам 

сохта, ин қитъа бад-ӯ фиристоданд… Ҳамгар дар ҷавоб навишт, ки: 
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  … Зод ин натиҷа нимшаб аз охири раҷаб, 

 Дар «хо» ву «айн»-у «дол» зи ҳиҷри паямбарӣ» [42, 118]. 

Қитъае, ки арзишдоварии Маҷди Ҳамгарро ба ашъори Анварӣ ва 

Заҳир дар бар мегирад, дар китоби Хондамир маҷмӯан аз чаҳордаҳ 

байт иборат аст, вале мо ба манзур сохтани танҳо байти охири он, ки 

фарогири таърих низ ҳаст, иктифо кардем.  

Эдуард Браун дар ҷилди дувуми китоби худ - «Таърихи адабиёти 

Эрон» зимни баррасии шарҳи ҳол ва эҷодиёти Анварӣ, бахусус ҳангоми 

арзёбии рисолаи Валентин Ҷуковский таҳти унвони «Рисолаи 

Ҷуковский дар бораи Анварӣ», нахуст, роҷеъ ба моҳияту арзиши ин 

рисола таваққуф карда, баъдан, аз нуқтаи назари Маҷди Ҳамгар ва 

Имомӣ дар бораи чигунагии ашъори Анварӣ ва Заҳир ёдовар мешавад. 

Браун дар ҳошияи китоб таъкидан меафзояд, ки «Матни ин ду шеърро 

бо тарҷумаи англисии онҳо ман дар саҳ. 60-64 чопи ҷудогонаи 

«Тазкираи шуарои форсӣ» аз «Таърихи гузида» ба даст додаам. 

Маҷдуддин таърихи шеъри худро раҷаби 674 қ. (январи 1276 м.) зикр 

мекунад» [71, 83]. 

Мураттиби нахустин девони чопии Имомии Ҳиравӣ - Ҳумоюн 

Шаҳидӣ баррасиҳои соҳибони сарчашмаҳо ва муҳаққиқонро дар ин 

масъала ба эътибор гирифта, ба хулосаи зайл омадааст: «Дар соли 673 

миёни удабои Кошон дар мавриди бартарии Ҳуҷҷатулҳақ Авҳадуддин 

Муҳаммад ибни Муҳаммад Анварӣ (мутаваффо 583) ва Заҳируддини 

Абулфазл Тоҳир ибни Муҳаммад Форёбӣ (мутаваффо 598) ихтилоф 

афтод ва Шамсуддини Кошонӣ - аз шуарои замон, қитъаи зерро суруд 

ва барои Имомии Ҳиравӣ ва Маҷди Ҳамгар ҷудогона фиристод» [154, 

25]. 

 Дар ин қазия мо бар он назарем, ки қитъаи зикргардида ба ҳар ду 

адиб ба таври ҷудогона ирсол ва дарёфти раъйи эшон дар ин доварӣ 

дар як вақт сурат гирифтааст. Аз фарҷоми қитъаи роҷеъ ба ин масъала 

бахшидаи Маҷди Ҳамгар, ки дар он санаи таълифи шеър дарҷ шудааст 

ва мо онро аз китоби «Ҳабиб-ус-сияр» иқтибос кардем, ошкор мегардад, 

ки пурсишу посухҳо на соли 673 қ., балки дар нимашаби охири раҷаби 

соли 674 қ. баробар ба моҳи январи 1276 мелодӣ сурат гирифтааст. 

Афзун бар ин, натиҷаи ин назарсанҷӣ ҳам бо иттифоқи назари 

тарафайн як хел хулоса шудааст, яъне ҳам Имомӣ ва ҳам Маҷди Ҳамгар 

ба бартарии шеъри Анварӣ раъй додаанд.  

Қитъаи Имомӣ, ки муҳтавояш тибқи ақидаи Муҳаммади Ҷоҷармӣ, 

ҷавоб ба пурсиш ё худ истифсори Шамсуддини Кошонист, чунин аст:  
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Эй солики масолики фикрат, дар ин суол 

Маъзур нестӣ, ба ҳақиқат чу бингарӣ. 

Тамйизро зи баъди таносуб дар ин ду тарз 

Ҳеҷ эҳтиёҷ нест бад-ин шарҳгустарӣ. 

К-ин муъҷиза-сту он – сеҳр, ин – нуру он – чароғ, 

Ин – моҳу он – ситора, ин – ҳуру он – парӣ [51, 878]. 

Аз намунаҳои манзургардида маълум мешавад, ки Имомӣ дар 

аксар улуми мутадовили замонаш дасти тамом доштааст ва 

муаллифони сарчашмаҳо низ пеш аз зикри шоирии вай дар анвои улум 

чирадаст буданашро таъйид кардаанд. Масалан, Давлатшоҳи 

Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» қабл аз он ки аз Имомӣ ҳамчун 

шоир ном барад, нахуст аз вай ба сифати як донишманд ёд кардааст. 

Чунончи: «Аз ҷумлаи фузалои Хуросон аст ва бо вуҷуди илму фазл 

шоире беназир будааст» [34, 166]. Дар идома чунин меафзояд: «… ва 

Имомӣ аз санодиди уламои Ҳирот аст» [34, 167]. Хондамир дар «Ҳабиб-

ус-сияр» ба мартабаи илмии Имомӣ ишора карда, чунин нигоштааст: 

«Имомии Ҳиравӣ … дар илми фасоҳату балоғат аз беназирони замони 

худ буда, бузургвории ӯ ба мартабаест, ки ӯро дар баробари Шайх 

Саъдӣ дар оварда, балки тарҷеҳ намудаанд» [42, 119]. Гарчанде 

андешаҳои Амин Аҳмади Розӣ роҷеъ ба Имомӣ дар «Ҳафт иқлим» 

аксаран шабеҳ ва такрори гуфтаҳои Хондамир бошад ҳам, вале вай 

ҳангоми арзёбии мақоми илмии Имомӣ ӯро «дар фазлу камол марҷаъ 

ва маобамсолу ақрон» медонад [28, 144]. 

Алии Сафӣ дар боби нуҳуми китоби «Латоиф-ут-тавоиф» ба 

дараҷаи дониши Имомӣ баҳо дода, чунин менигорад: «Имомии Ҳиравӣ 

олим будааст, ба улуми ақлӣ ва нақлӣ» [36, 128]. Соҳиби тазкираи 

«Арафот-ул-ошиқин ва арасот-ул-орифин» - Авҳадии Балёнӣ (таълиф: 

1022 то 1024 қ.) дар муаррифии Имомӣ нукоти зайлро ироа медорад: 

«Имоми тамомҳумом, фозили комиломил, муфтии фатвокамол, орифи 

маорифҳол, ҷомеи маҷомеи суварӣ ва маънавӣ Имомӣ ал-Ҳиравӣ; гӯянд 

аз уламо ва фузалои номдори комгори Хуросон аст» [3, 340]. Соҳиби 

тазкираи «Мирот-ул-хаёл» - Шералихони Лудӣ, пеш аз зикри мақоми 

шоирии Имомӣ, ҷойгоҳи илмии ӯро ба баррасӣ гирифтааст, аз ҷумла: 

«Имомии Ҳиравӣ бар улуми ақлӣ ва нақлӣ чирадастӣ дошт» [17, 33]. 

Озар дар тазкираи «Оташкада» низ роҷеъ ба Имомӣ шабеҳи гуфтаҳои 

Лудӣ андеша ронда, вайро «аз уламои маъруф ва аз шуарои машҳури 

рӯзгор» [23, 150] менависад. Волаи Доғистонӣ дар «Риёз-уш-шуаро» 

зимни ёдоварӣ аз Имомӣ, пеш аз зикри шоирии ӯ, ба мақоми илмии вай 
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таваҷҷуҳ зоҳир кардааст, чунончи «Имомии Ҳиравӣ аз уламои номдори 

Хуросон буда ва дар Кирмон нашвунамо ёфта. Дар улуми арабия ва 

равиши сухан камоли маҳорат дошта ва соҳиби девон аст» [7, 37]. 

Ризоқулихони Ҳидоят дар «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» Имомиро «аз фузало ва 

уламои рӯзгор» [45, 359], Мавлоно Муҳаммад Абдулғанихони 

Фаррухободӣ дар тазкираи «Армуғони Осафӣ», ё худ «Тазкират-уш-

шуаро» ӯро «аз умаро ва уламои номдори Хуросон» қаламдод карда, 

«дар улуми арабия ва равиши сухан камоли маҳорат» доштанашро 

таъкид месозад [40, 18]. Мирзо Муҳаммадалии Мударриси Табрезӣ дар 

китоби «Райҳонат-ул-адаб» (таълиф: 1323 то 1332 ш.) мақому мартабаи 

илмии Имомиро ба эътибор гирифта, дар ҳаққи вай суханони зеринро 

раво мебинад: «Имомии Ҳиравӣ… аз фузало ва машоҳири удабо ва 

шуарои Эрон мебошад» [39, 172]. 

Доир ба мақому мартабаи илмии Имомии Ҳиравӣ на танҳо 

соҳибони манобеи адабиву таърихии пешгузашта иттилоъ додаанд, 

балки донишмандони муосири ватаниву хориҷӣ, бавижа муаллифони 

китобҳои таърихи адабиёт, мураттибони фарҳангу луғатномаҳо ва 

муҳаққиқоне, ки роҷеъ ба ин ё он паҳлуи эҷодиёти Имомии Ҳиравӣ 

таълифот доранд, низ таваққуф карда, ин масъаларо ба баррасӣ 

гирифтаанд.  

Ҳарчанд андеша ва орои донишмандони муосир дар масъалаи 

мақоми илмии Имомӣ шабеҳи ахбори сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва 

ё худ баргирифта аз онҳо мебошанд, вале мо баррасии иҷмолии бархе аз 

онҳоро дар ин мақом ногузир медонем. Масалан, Аббос Иқболи 

Оштиёнӣ дар китоби «Таърихи муғул» роҷеъ ба Имомӣ чунин 

навиштааст: «…Имомии Ҳиравӣ аз уламо ва шуарои Ҳирот буда… ва 

дар балоғати арабиву фунуни адаб шуҳрати басазо доштааст» [110, 537]. 

Дар таълифоти дигари ҳамин муаллиф мехонем: «Ва Имомӣ аз 

бузургони уламои адаб дар асри худ маҳсуб мешуда ва ҷумлаи вузаро ва 

гӯяндагони он замон Имомиро ба иллати фазоил ва камолоти иктисобӣ 

ва мақомоти илмӣ эҳтиром ва ситоиш мекардаанд ва…ҳамин мақоми 

илмии ӯ сабаб шудааст, ки баъзе аз муосирини вай хостаанд ӯро дар 

сухансароӣ ҳатто бар устоди фасоҳатзабони форсӣ, 

афсаҳулмутакаллимин – Саъдии Шерозӣ низ бартарӣ диҳанд…» [111, 

314]. Сайид Нафисӣ ҳам пеш аз зикри шоирӣ ва мақоми адабии Имомӣ, 

нахуст вайро ҳамчун донишманд эътироф мекунад, масалан: 

«Разиуддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Усмон Имомии Ҳиравӣ аз 

донишмандони Ҳирот буд… ва чун дар забону адабиёти араб маҳорати 
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бисёр дошт, дар замони хеш бисёр маъруф шуд ва ҳатто баъзе аз 

муосирин вайро аз Саъдӣ тарҷеҳ доданд» [104, 161].  

Забеҳуллоҳи Сафо низ ба мақоми илмии Имомии Ҳиравӣ арҷ 

гузошта, ин мавзӯъро ба таври махсус қайд кардааст, аз ҷумла: «… ин 

шоирро ба сабаби фазлу дониши вофир ва тасаллут бар забону адаби 

арабиву форсӣ ва ба иллати иттилоъ аз улуми мухталифи маъқулу 

манқул, шуҳрати бисёр будааст, чунонки ҳатто дар мақоми муқоисаи ӯ 

бо Саъдӣ бармеомада ва ӯро бар бисёре аз шоирон тарҷеҳ 

мениҳодаанд» [129, 547].  

Муаллифони китоби «Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII – 

XIV», (қисми якум) – (Е.Э. Бертелс, А.Е. Бертелс, А.Н. Болдирев, М.Н. 

Усмонов, Р. Ҳодизода) дар ин масъала андешаи Давлатшоҳи 

Самарқандиро таъкид кардаанд, аз ҷумла: «Назар ба қавли Давлатшоҳ, 

Имомӣ аз олимони машҳури Ҳирот будааст» [67, 275]. Муҳаммад 

Шарифӣ – мураттиби китоби «Фарҳанги адабиёти форсӣ» дар иртибот 

ба мавзӯи мавриди таҳқиқ чунин нигоштааст: «Вай (Имомӣ – С.Ҳ.) аз 

соликони тариқат буд ва дар замони худ ба сабаби тасаллут бар фунуни 

адаб ва балоғати арабӣ шуҳрати басазо дошт, то ҳадде, ки муосиронаш 

дар мақоми муқоисаи ӯ бо Саъдӣ баромаданд» [52, 198]. 

Адабиётшиноси тоҷик А. Раҳмонов ба ҷойгоҳи илмии Имомӣ 

таваҷҷуҳ зоҳир карда, дар такя бо андешаҳои муаллифони тазкираҳо 

чунин ёдовар мешавад: «Имомии Ҳиравӣ яке аз донишмандони 

замонаш буд (унвони фахрии «имомушшуароӣ» дошт), вале аз 

таълифоти илмияш чизе намондааст» [115, 504].  

Муҳаққиқи эронӣ Аҳмадризо Ялмаҳо ҳангоми арзёбии матлаби 

мавриди назар ба натиҷаи зайл расидааст: «Имомии Ҳиравӣ – адиб ва 

шоири қарни ҳафтуми ҳиҷрӣ … ва маликушшуарои дарбори 

Қарохитоиёни Кирмон будааст. Илова бар шеър ва улуми балоғӣ, дар 

адабиёти араб ва улуми ақлӣ аз саромадони рӯзгори худ буд ва рисолае 

ба арабӣ дар шарҳи қасидаи Зуррумма дорад… Сурудаҳои ӯ пеш аз 

Саъдӣ аз иштиҳори хосе бархӯрдор буда ва дар девонаш, илова бар 

мадоеҳ, ашъоре дар заминаҳои ирфонӣ, луғз, муаммо, кимиё ва симиё 

ба чашм мехӯрад» [155, 111-112]. 

Бо баҳрабардорӣ аз маълумоти сарчашмаҳо, фикру андешаи 

адабпажӯҳону ховаршиносон ва дигар муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ 

мураттиби девони Имомии Ҳиравӣ, донишманди эронӣ Исмат Хӯинӣ 

роҷеъ ба мақому ҷойгоҳи илмии ин шоир дар муқаддимаи девон ба 

хулосаи зерин омадааст: «Имомӣ аз уламои асри худ маҳсуб мешуд ва 
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ба сабаби фазоилу камолоти илмиву адабӣ мавриди ситоишу эҳтироми 

вузаро ва гӯяндагони рӯзгор буд… Илова бар ин, пурсишҳо, 

истифтоёти (фатво хостан – С.Ҳ.) гуногуни аҳли замона аз Имомӣ 

нишонгари мақбулияти ӯ дар заминаҳои мухталифи илмист» [138, 14-

15]. 

Аз иттилои муаллифони сарчашмаҳо ва андешаи муҳаққиқон 

равшан мегардад, ки Имомӣ, дар баробари дасти тамом доштан дар 

ҳунари офаринандагӣ, яке аз донишмандони забардаст ва 

мунавварфикри аҳди худ низ будааст. Посухҳои ӯ ба пурсишу истифтои 

баъзе масоили мушкил, ки табақоти гуногуни ҷомеа аз вай кардаанд, 

далели дониши фарох доштани ӯ дар соҳоти гуногуни улум аст. Бар 

замми ин, донишманду фозил ва дар куллияи донишҳои диниву дунявии 

замон табаҳҳур доштани Имомӣ аз мутолиаи ашъораш низ эҳсос 

мегардад. Аз ин бармеояд, ки дар мадориси замони ӯ баробари 

омӯзиши кутубу улуми диниву мазҳабӣ ба толибилмон аз дигар илмҳо, 

мушаххасан аз улуму адабиву балоғӣ, ҳикмату фалсафа, табииву риёзӣ, 

нуҷум, тиб ва монанди инҳо таълим дода мешудааст. Илова бар 

донишҳои расмӣ, мантиқан метавон ба чунин натиҷа расид, ки Имомӣ 

ба осори илмӣ, адабӣ ва ирфонӣ, ки аз гузаштагон бар ҷой монда буд, 

ошноӣ дошт, ҳамчунин бо ҳакимон ва орифони пеш аз худ иртибот 

барқарор карда, аз хирмани маълумот ва маорифи онон баҳрае вофӣ 

бурдаву бархе аз мазомини девони шоирони пешину муосирро дар 

осори хеш ба кор гирифтааст.  

Табаҳҳур доштани шоирро дар забону адабиёти араб рисолаи ба 

забони арабӣ дар шарҳи қасидаи Зуррумма таълифнамудааш собит 

месозад. Арзишдовариҳои Имомӣ ба ашъори гузаштагону муосирон аз 

дониши комили назарӣ-адабӣ ва табъи баланди наққодии ӯ гувоҳӣ 

медиҳад.  

Сарфи назар аз он ки то кунун аз мероси илмии Имомӣ, ба ҷуз аз 

рисолаи ба забони арабӣ навиштааш, китобу рисолаи дигаре ёфт 

нашуда ва ба дасти мо нарасидааст, аммо худи вай дар ҷо-ҷои ашъораш 

иддаои чирадастӣ дар назму наср мекунад. Аз ҷумла, ин мавзӯъро дар 

қасидае, ки ба Фахруддини Арабшоҳи Хуросонӣ бахшидааст, ба таври 

зайл ёдовар шудааст:  

Ман, ки килкам дар саробустони маънӣ гоҳи назм 

Гар гузоре оварад, чун қасди аллийин кунад.  

Кай бад-ин маънӣ шавам муҳтоҷ, к-андар назму наср 

Хотири дарроки ман даъвии сад чандин кунад…  
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Гар фишонам остини нутқ бар пешиниён, 

Дасти ситти ҷумларо дарҳол гавҳарчин кунад» [48, 37-38]. 

Ҷои дигар дар қасидае, ки муҳтавояш фарогири мадҳи 

Шарафуддин Музаффар аст, чунин нигоштааст: 

Он кӣ ҳар дам ҳазор сеҳри ҳалол 

Килкаш аз назму наср бинмояд [48, 38]. 

Иддаои Имомӣ дар абёти манзургардида, ки бозгӯи камоли 

маҳорат доштанаш дар назму наср аст, агар аз як тараф, ҳайсияти 

адабиву илмии ӯро нишон диҳад, аз тарафи дигар, ба таълифоти 

мансури дигар доштани вай муҳри таъйид мезанад. 

Аз таърих медонем, ки нобасомониҳои рӯзгор, қатлу ғоратгариҳо, 

куллан дигаргун шудани вазъи сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ 

ва монанди инҳо дар қарни XIII ҳама аз сабабҳои нуфузи бадбинӣ дар 

шеъри форсӣ-тоҷикӣ аз ҷониби ҳокимони давр шуд. Аз ин хотир, 

бештари шуаро мунтаҳо рӯй ба зовияву хонақоҳо ва узлатгоҳҳо 

ниҳоданд. Вобаста ба вазъи баамаломадаи замон дар осори аксар 

шоирони ин давра, бавижа ғазалиёти эшон, чошнии ирфон ба чашм 

мехӯрад. Имомӣ, ки фарзанди ҳамин айём аст, осори ӯ низ аз таъсиру 

нуфузи ирфону тасаввуф дар канор намонд. Пажӯҳиш дар девони 

Имомии Ҳиравӣ комилан собит месозад, ки мавзӯи ирфону тасаввуф 

дар осори адабии ӯ як андоза соя андохтааст. Бархе ашъори ӯ, бахусус 

ғазалиёт ва баъзан қасоиду рубоиёти вай, нишон медиҳад, ки вай бо 

олами ирфону тасаввуф комилан ошност. 

Дар аксар манобеи адабиву таърихӣ доир ба гароиши Имомӣ ба 

ирфону тасаввуф баъзе ишораҳо мавҷуд аст ва яке аз нахустин касоне, 

ки роҷеъ ба ин масъала босароҳат таваққуф кардааст, соҳиби тазкираи 

«Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» - Мир Тақиуддин Муҳаммади 

Кошонӣ [15, в. 353] мебошад, ки баъдан ба тафсилоти андешаҳои ӯ 

пардохта хоҳад шуд. Муаллифи тазкираи «Арафот-ул-ошиқин ва 

арасот-ул-орифин» –Тақиуддин Муҳаммад Авҳадӣ Имомро «орифи 

маорифҳол» қаламдод кардааст [3, 340]. 

Дар адабиётшиносии муосир Ҳумоюн Шаҳидӣ, ки аз нахустин 

мураттибони девони чопии Имомист, ба масъалаи мавриди назар 

иҷмолан таваққуф карда, чунин нигоштааст: «…дар ашъори Имомии 

Ҳиравӣ ҷуз як қитъа дар мадҳи Зайнуддин Пирҳиндӣ, ки гӯё муроди вай 

будааст, асари дигаре аз осори ирфонӣ наметавон ёфт» [154, 15]. 

Забеҳуллоҳи Сафо дар «Ганҷи сухан» зимни арзёбии сабку шеваи 

эҷодиёти Имомӣ роҷеъ ба тамоюл доштани ин адиб ба ирфону тасаввуф 
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агар мухтасаран ишора кунад, ки: «… сухани ӯ (Имомӣ – С.Ҳ.) бештар 

ба шеваи шоирони қарни шашум аст. Монанди ғолиби онон ҳам 

маддоҳи забардаст ва ҳам ғазалсарои хушсухан ва чошнии ирфон 

сухани ӯро ҷилои хос мебахшад» [129, 115], ҷойи дигар дар китоби 

«Таърихи адабиёт дар Эрон» ба ин мавзӯъ таваҷҷуҳи бештар зоҳир 

карда, мегӯяд: «Имомӣ аз ҷумлаи шоирони бузургест, ки дар қарни 

ҳафтум шеваи шоирони Машриқ ва ҳатто забони ғолиби таркибот ва 

мазомини шеъри ононро дар назми қасоиди худ ҳифз кард ва монанди 

ғолиби онон маддоҳи забардаст ва ғазалсарои хушсуханест ва дар айни 

ҳол бинобар завқи аҳли замон гоҳ ба баёни худ чошнии ирфон медиҳад, 

зеро худ дар мароҳили сулук сайр мекард ва дар роҳи фақр ғошияи 

Султонавлиё Зайнуддини Пирҳиндро бар дӯш мекашид» [129, 551]. 

Бояд гуфт, ки андешаҳои Забеҳуллоҳи Сафо доир ба гароиши 

Имомӣ ба ирфону тасаввуф ба навиштаи аксар муҳаққиқони муосири 

эронӣ, ки роҷеъ ба ин шоир таълифот доранд, таъсир гузоштааст. Аз 

ҷумла, Суҳайл Ёрии Гулдарра дар мақолае гуфтаҳои Сафоро дар ин 

масъала айнан такрор кардааст [72, 12]. Алии Мирансорӣ дар китоби 

«Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ» андешаҳои Ҳумоюн Шаҳидӣ ва 

Забеҳуллоҳи Сафоро дар ин мавзӯъ омезиш дода, чунин нигоштааст: 

«Дар девони Имомӣ, илова бар мадоеҳи бисёр, ашъоре дар заминаҳои 

ирфонӣ, луғзу муаммо ва кимиёву симиё ба чашм мехӯрад» [18, 177]. 

Муҳаммад Шарифӣ дар китоби «Фарҳанги адабиёти форсӣ» зимни 

баррасии шарҳи ҳол ва мероси адабии Имомӣ ба масъалаи аз соликони 

тариқат будани вай иҷмолан ишора мекунад. Аз ҷумла: «Вай (Имомӣ) 

аз соликони тариқат буд ва дар замони худ ба сабаби тасаллут бар 

фунуни адаб ва балоғати арабӣ шуҳрати басазо дошт» [52, 198]. 

Андешаи Аҳмадризо Ялмаҳо дар мавзӯи мавриди таҳқиқ такрори 

нуқтаи назари Алии Мирансорист [155, 112].  

Яке аз донишмандони эронӣ, ки дар таҳия, тасҳеҳ ва ба чоп 

расондани девони нисбатан мукаммали Имомии Ҳиравӣ саъйи балеғе 

маътуф доштааст, Исмат Хӯинӣ мебошад. Ӯ роҷеъ ба гароиши адиби 

мутазаккира ба сайру сулук ва ирфону тасаввуф таваҷҷуҳ зоҳир карда, 

ин мавзӯъро асосан бар мабнои андешаҳои донишмандони пешин ва бо 

истинод аз ашъори худи адиб дар муқаддимаи девон муфассалтар 

тасреҳ кардааст. Чунончи: «Бо ин ҳол, бархе ашъори ӯ нишон медиҳад, 

ки бо аволими ирфон ва тасаввуф ошно буда» [138, 12]. Ҷои дигар: 

«Истифода аз вожаҳо ва таобири тоза ва сохти мазмунҳои дилангез бо 

баҳрагирӣ аз дарунмояҳои ирфонӣ шӯре дар сухани Имомӣ барангехта, 
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ки хонандаро ба ваҷд меоварад… гузашта аз мавзӯоти маъмул,… 

ашъоре дар заминаҳои ирфон дар Девони Имомӣ ба чашм мехӯрад. 

Гароишҳои ирфонии Имомӣ дар ғазалҳо ва низ бархе қасоиди ӯ дида 

мешавад» [138, 22]. 

Чунонки қаблан ёдовар шудем, Тақиуддини Кошонӣ дар «Хулосат-

ул-ашъор» роҷеъ ба масъалаи ба ирфон гароиш доштани Имомӣ 

батафсил сухан кардааст. Мувофиқи навиштаи ин муаллиф, гӯё 

Имомии Ҳиравӣ дар Кирмон ба хидмати шоир ва орифи замон 

Авҳадуддини Кирмонӣ (таваллуд тақрибан 552 қ.= 1157 м., фавт 635 қ. 

= 1238 м.) пайваста, ҳамчун мурид ва ё шогирд марҳилаҳои сайру 

сулукро дар назди ӯ тай кардааст. «Мавлоно Имомиро баъд аз он воқеа 

ҷазба расид ва ба талтифи олами ботин машғул гардид ва ба хонақоҳ 

омада, даст дар домани Шайх Авҳадуддин зад ва анвои футӯҳот вайро 

даст дод ва рӯз ба рӯз абвоби маорифу дуруби ҳақоиқ бар рӯи бахташ 

кушода шуд ва аз баҳри лоҳутиву дарёи носутӣ ганҷинаи дили вай ба 

дурру лаолӣ ороста ва зинатпазир гашт» [15, 353].  

Таҳқиқ дар ин қазия дурустии андешаҳои Тақиуддини Коширо 

мавриди тардид қарор медиҳад ва ҳақиқати онро собит намесозад, зеро 

дар ҳеҷ сарчашмаи дигаре ба ҳақиқат доштани он ишорае нарафтааст 

ва аз ашъори худи Имомӣ низ ҳатто байте, ки баёнгари ин масъала 

бошад, пайдо нашуд.  

Оид ба ин масъала бояд афзуд, ки Авҳадуддини Кирмонӣ, ки дар 

он аҳд як тан аз орифон ва шоирони маъруфу шуҳратёр буд, тибқи 

ахбори сарчашмаҳо ҳанӯз дар синни 16 солагӣ ҳангоми ҳуҷуми ғузҳо ба 

Кирмон аз он ҷо бо тавсияи модараш ҷиҳати таҳсил ба Бағдод рафтааст 

ва баъди таҳсил муддате ба мударрисии мадрасаи Ҳакокияи Бағдод 

интихоб мешавад. Андаке баъд мударрисиро тарк карда, ба риёзат 

шуғл меварзад. Сафарҳои бисёре кардаву ба зиёрати шайхни бузурги 

ирфону тасаввуф мушарраф шудааст. Тибқи гуфтаи Ризоқулихони 

Ҳидоят Авҳадуддин аз шогирдони муқарраби Шайхи Кабир Яҳё ибни 

Арабӣ аст, аммо мувофиқи андешаи Абдуррафеи Ҳақиқат, аз муридони 

Шайх Рукнуддини Саҷосӣ будааст [140, 486]. Ҳамчунин бояд афзуд, ки 

Авҳадуддини Кирмонӣ дар Хоразм ба мулоқоти Шайх Наҷмуддини 

Кубро рафта ва дар Димишқ бо Шамси Табрезӣ ва дар Ҳалаб бо Шайх 

Саъдуддини Ҳаммавӣ ва дигар машоих суҳбат дошта [140, 486], аммо 

дубора ба Кирмон омаданашро муаллифони манобеи адабиву таърихӣ 

зикр накардаанд. Бинобар ҳамин сабаб вай наметавонад пиру муроди 

Имомӣ дар тариқат бошад.  
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Имомии Ҳиравӣ дар баъзе ашъораш ба гӯшанишиниву дар инзиво 

қарор доштании худ иқрор аст. Аз ҷумла, дар қасидае, ки муҳтавояш 

фарогири мадҳи Иззадуддин Ҳоҷӣ – домод ва писарамаки Қутбуддин 

мебошад, чунин ишора дорад: 

Гар мунзавист банда Имомӣ, шигифт нест, 

Чун беҳиҷоб дар тутуқи инзиво расид [48, 42]. 

Ва ё дар қасидае, ки дар ситоишу мадҳи Фахрулмалик Шамсуддавл 

гуфта: 

Дур аз ин ҳазрат дар ин муддат, ки будам мунзавӣ, 

Буд аз чашму дилам дарёву дӯзах дар фиғон [48, 107]. 

 Ё худ дар қасидае, ки мазмунаш мадҳи Муҳаммад Насирулмалик 

Заҳируддин Маҳмуди Яздист, чунин мегӯяд: 

Қурби даҳ сол аст то дар кунҷи узлат модеҳат 

Мунзавӣ будасту истиғно ба таҳсин сохта [48, 127]. 

Илова бар инҳо, муҳтавои баъзе ғазалиёту рубоиёти Имомӣ 

дарбардорандаи мавзӯи мавриди назар аст, ки тафсилоташ баъдан 

хоҳад омад.  

Сарфи назар аз ин, Имомӣ қасидаеро, ки дар ситоиши пири худ - 

Зайнуддини Пирҳиндӣ эҷод кардааст, барои собит сохтани гароиши ӯ 

ба ирфону тасаввуф далели раднашаванда аст. Ҳарчанд дар бораи 

шахсияти Зайнуддин ва дар кадом машрабу маслаки тасаввуф қарор 

доштани ӯ муаллифони манобеи адабиву таърихӣ иттилои дақиқу 

мукаммал надодаанд, аммо аз мазмуи фаҳвои қасидаи номбурда 

маълум мегардад, ки мабонии фикрӣ ва асоси андешаи ирфонии Имомӣ 

бо тафаккури ин шахсият рабту пайванд дорад. Аз ҷумла: 

Дӯш бехуд зи худ ҷудо гаштам, 

Бо Худои худ ошно гаштам. 

Назаре бар дилам фиканд, к-аз ӯ 

Кошифи рамзи анбиё гаштам. 

Ба бақои абад расидам аз он, 

Ки ба куллӣ зи худ фано гаштам. 

Пеш аз ин бандаи хирад будам, 

Ки ба маъқул мубтало гаштам. 

То нафас з-остони ишқ задам, 

Раҳбари ақли раҳнамо гаштам… 

Зайни дин, - Пири Ҳинд, к-аз назараш 

Назари раҳмати Худо гаштам. 

Он ки аз барқи нури маърифаташ 
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Найири ақлро зиё гаштам… [48, 87-89]. 

Илова бар ин, муаллифи «Хулосат-ул-ашъор» роҷеъ ба муошиқа ва 

тааллуқи хотир доштани Имомӣ ба писари зардӯз, ки гӯё боиси тарку 

таҷрид ва гӯшанишинии ӯ шуда бошад, достоне нақл кардааст, ки 

воқеияташ хеле баид менамояд. Ҳамин вижагиҳои қиссаву достонҳои 

тахайюлӣ сохтани Тақиуддини Кошонӣ ва Султон Ҳусайни Бойқароро 

дар тазкиранигорӣ ба эътибор гирифта, устод Саид Нафисӣ дар 

муқаддимаи девони рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ чунин менигорад: 

«Тақиуддин Авҳадии Кошонӣ дар китоби «Хулосат-ул- афкор» дар 

ҳаққи ҳар касе, ки тарҷумае аз ӯ дар он китоб овардааст, сохта аст, зеро 

дар он китоб монанди «Маҷолис-ул-ушшоқ»-и Султон Ҳусайн Мирзои 

Бойқаро асос бар ин аст, ки ҳар соҳиби тарҷумае бояд ошиқи ҷавоне 

буда бошад ва дар ин ду китоб дасти рад бар синаи ҳеҷ кас гузорида 

нашудааст ва ҳатто авлиё низ дар ин ишқ саҳим гаштаанд» [105, 26]. 

Чунин шеваи нигориш, яъне офаридани достонҳои ишқии сохтаро 

аксар муҳаққиқон аз вижагиҳои услуби Тақиуддини Кошонӣ дар 

тазкиранигорӣ маҳсуб донистаанд. Аз орои донишмандон дар ин 

масъала муайян мегардад, ки ин муаллиф агар дар бораи ҳар фарде, 

бахусус онҳое, ки майл ба ирфону тасаввуф доранд, сухан ба миён 

оварда бошад, достонеро аз ишқи ӯ бо ҷавоне, ки бар ҳеҷ пояе устувор 

нест, месозад. Исмат Хӯйинӣ бо таваҷҷуҳ ба такаллуфу сохтакориҳои 

Тақиуддин дар ин мавзӯъ чунин менигорад: «Нигориши достонҳои 

ошиқона барои шоирон шеваи хоси Тақиуддин дар тазкиранависӣ аст 

ва бар воқеияте устувор нест» [138, 12]. 

Мавзӯи муошиқаи Имомӣ бо писари зардӯз, ки Тақиуддин дар 

тазкираи хеш зикр кардааст, ҳарчанд воқеият надошта бошад ҳам, 

муаллиф барои офаридани он, бешубҳа, дорои асосу бурҳоне будааст. 

Дар ин масъала мо бар он назарем, ки соҳиби тазкираи «Хулосат-ул-

ашъор» дар сохтани моҷарои ошиқонаи Имомӣ зоҳиран ба баъзе абёти 

девони ӯ, махсусан мақтаи ин ғазал:  

Эй Имомӣ, офтоб андар шаб аст, 

Дар иборат васфи он зебописар [48, 193]. 

ва ё ғазали зайл: 

Боз бедину дилам кард шабеву саҳаре, 

Аз хами зулфу фурӯғи рухи зарринкамаре… 

Партаве, нуре, ҳуре, парие, хуршеде, 

Шоҳиде, шӯхе, шанге, шағабе, хушписаре [48, 199]. 

ё ин ки рубоии зерин:  
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Он шаб, ки мулозими фурӯғи рӯз аст, 

В-он рӯз, ки шабпарвари меҳрафрӯз аст. 

Ақди шикани зулфи бути симин аст, 

Хуршедрухи хушписари зардӯз аст [48, 215].  

Чизи дигаре, ки дар низоми фикрии Имомӣ вуҷуд дорад ва аз 

мавҷудияти он ба дурустӣ дониста намешавад, ки ӯ дар заминаи он чиз 

ба чи касе васл дорад, масъалаи «фалсафа» ва ё ба қавле «ҳақоиқи 

юнонӣ» аст. Бархе аз ашъори Имомӣ нишон медиҳад, ки вай дақиқан 

яке аз фалсафаситезон аст ва дар ин ситез эҳтимолан аз мактабу осори  

Муҳаммад Ғаззолӣ мутаассир буданаш ба андозае ошкор мегардад. 

Чунончи дар қасидае меъёр ва муқаррароти фалсафаро мавриди инкор 

қарор дода, онро «ҷасади беҳаёт» номидааст: 

Аз ҷасади беҳаёт чашмаи ҳайвон маҷӯй  

В-аз варақи файласуф шарҳи мавозин махон [48, 96]. 

Илова бар инҳо, таъсири рубоиёти Хайём дар нигоришҳои Имомӣ 

вуҷуд дорад, шояд дар илми ризи ҳам ин ҳакими ҷаҳоншумул устоди 

илмӣ бошад. Далели равшани даъво муаммоҳои риёзии шоир аст. 

Дар фарҷоми ин бахш метавон арз дошт, ки шахсияти ирфонӣ ва 

илмии Имомӣ дар замони авҷи нобасомониҳо ва қатлу кушторҳои 

муғулон шакл гирифтаву таҳаввул ёфтааст. Яке аз воқеаҳои муҳим ва 

сарнавиштсози зиндагии Имомӣ ошноӣ бо яке аз орифони бузурги аср – 

Зайнуддини Пирҳиндӣ ва таҳти таъсири афкори ин шахсият қарор 

гирифтани вай буд. Ӯ ба василаи ин ориф бо тасаввуф ошно шуд ва дар 

охири ҳаёт ба сайру сулук рӯй овард. Бархӯрдории амиқ аз рӯҳияи илмӣ 

ва ирфонӣ аз муҳимтарин вижагиҳои шахсияти илмӣ ва ирфонии 

Имомӣ ба шумор рафта, дар охири умр бо ирфон ҳамсафар шудани вай 

боиси ошкор шудани дигаргунии зиёде дар осори вай гардид. 

I.3. Нақду баррасии мероси адабии Имомӣ дар сарчашмаҳои адабӣ-

таърихӣ ва таҳқиқоти илмии муосир 

Сарфи назар аз он ки Имомӣ дар даврони инқирози шеъру адаби 

форсӣ-тоҷикӣ зиндагиву эҷод кардааст ва то кунун аз вай осори 

фаровоне дар дастрас нест, аммо мақоми ӯро ба ҳайси як донишманд, 

адиб ва хидматгузори илму фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ дар ин аср баланд 

арзёбӣ кардан аз рӯи инсоф аст ва ҳамзамон, ин шоирро дар баробари 

дигар адибони ҳамасраш дар рушду тавсеаи адабиёт, нақду баррасии 

осори адабии ҳамасрони худ барҷаста қаламдод кардани мероси адабии 

ӯро мавриди омӯзиш ва таҳлилу баррасӣ қарор додан шоиста ба назар 

мерасад.  
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Бо дарназардошти таҳқиқи мероси адабии Имомии Ҳиравӣ мо 

тасмим гирифтем нахуст, феҳрасте аз тазкираҳо ва китобҳое, ки номи 

вай дар онҳо ёд шудааст, фароҳам кунем, сипас матолиб ва нақду 

назари муаллифони тазкираҳову ёддошти муҳаққиқони муосир бо ҳам 

муқоиса шавад, то мизони дурустиву диққати ҳар як аз онҳо дар бораи 

ҳаҷми умумии мероси адабии ин шоир мушаххасу равшан гардад.  

Омӯзишу таҳқиқ дар масъалаи мавриди баҳс муайян сохт, ки 

арзёбии мероси адабии Имомӣ ба он андозае, ки дар бархе тазкираҳои 

муътабар омадааст, ба ҳамон андоза дар дигар манобеи муътабари 

адабиву таърихӣ дида намешавад. Илова бар ин, ахбору иттилоъ роҷеъ 

ба осори адабии ин шоир ҳам дар сарчашмаҳое, ки дар замони ҳаёти 

Имомӣ ва ё ҳадди аксар бо фосилаи як сада баъдтар нигориш ёфтаанд 

ва ҳам дар манобеи адабиву таърихие, ки замони таълифашон аз 

даврони зиндагии Имомӣ фосилаи бештар доранд, сурату омори яксон 

надоранд, вазъ дар ёддоштҳои муҳаққиқони муосир низ мувоҷеҳ ба 

ҳамин аҳвол аст.  

Ҳамин тариқ, тақрибан дар аксар маъхазҳои дастрас ва ёддоштҳои 

муҳаққиқини ба ин ё он муносибате ба рӯзгору осори Имомии Ҳиравӣ 

таваҷҷуҳкарда, бахусус муаллифони таърихномаҳо, ҳангоми баррасии 

зиндагинома ва мероси адабии ин суханвар на танҳо аз анвои адабӣ ва 

ҳаҷми умумии абёти сурудаи ӯ сухан ба миён наёвардаанд, балки бархеи 

онҳо роҷеъ ба соҳиби девони ашъор будани вай ишорае ҳам 

накардаанд.  

Бо дарназардошти ҷой доштани ишколоти зиёд дар масъалаи 

мавриди баҳс лозим дониста шуд, ки ҷиҳати муайяну мушаххас 

намудани мероси адабии Имомӣ ба ахбор ва иттилои муаллифони 

сарчашмаҳои адабиву таърихӣ муроҷиат кунем. Муаллифи «Таърихи 

гузида» – Ҳамдуллоҳи Муставфӣ бо он ки дар ҳалли як муаммои Имомӣ 

ва шарҳу маънидоди он саъйи балеғе ба тақдим расондааст, дар бораи 

эҷодиёти ӯ бо ишораи «ашъори хуб дорад» иктифо кардааст [20, 715].  

Муаллифони дигар таърихномаҳо, бавижа Муҳаммад ибни 

Ховандшоҳи Мирхонд дар «Равзат-ус-сафо», Ғиёсуддини Хондамир дар 

«Ҳабиб-ус-сияр», соҳиби тазкираи таърихӣ-ҷуғрофии «Ҳафт иқлим» – 

Амин Аҳмади Розӣ, муаллифи «Таърихи Язд» – Ҷаъфар ибни Муҳаммад 

Ҷаъфарӣ, Маҷди Хофӣ дар «Равзаи хулд», Шаҳобуддин Абдуллоҳ ибни 

Лутфуллоҳи Хофӣ дар китоби «Ҷуғрофиёи Ҳофизи Абру» ва дигарон, 

ки дар бораи Имомӣ иттилои мухтасар дода бошанд ҳам, роҷеъ ба 

ҷанбаҳои ҳунарии мероси адабии ӯ ахборе манзур нанамудаанд. 
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Соҳибони баъзе ҷунгу сафинаҳо ва ҳатто тазкираҳо низ ба масъалаи 

мавриди таҳқиқ камтаваҷҷуҳӣ зоҳир кардаанд. Аз ҷумла, Муҳаммад 

ибни Бадри Ҷоҷармӣ бо он ки аз Имомӣ пораҳои зиёди шеъриро бо 

зикри тахаллусу лақабҳо ва унвонҳои ин адиб дарҷ кардааст, доир ба 

мушаххасоти мероси адабии вай ишорае ҳам надорад.  

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» бо вуҷуди он 

ки Имомиро дар ҷодаи шеъру шоирӣ «беназир» қаламдод мекунад, вале 

нахуст аз фазилату дониши вай сухан ба миён меорад, ки ин муаррифӣ 

ҷойгоҳи шоирии ӯро ба мақоми дувум мебарад, чунончи: «Мавлоно 

Имомии Ҳиравӣ аз ҷумлаи фузалои Хуросон аст ва бо вуҷуди илму фазл 

шоире беназир будааст» [34, 166]. Аз андешаҳои Давлатшоҳ эҳсос 

мегардад, ки ӯ ҳангоми таълифи тазкираи худ девони ашъори Имомиро 

дар даст надоштааст, зеро ба соҳибдевон будани вай ишорае намекунад. 

Амир Алишери Навойӣ низ дар тазкираи «Маҷолис-ун-нафоис» аз 

Имомии Ҳиравӣ ёдовар шуда бошад ҳам, мисли Давлатшоҳ мухтасаран 

иброз медорад, ки «ашъори бисёр хуб дорад» [21, 32], аммо ба баррасии 

анвои адабӣ ва теъдоди абёти осори адабии ӯ напардохтааст. 

Фахруддин Алии Сафӣ дар «Латоиф-ут-тавоиф» аз девони ашъор 

доштани Имомӣ чизе намегӯяд. Монанд ба муаллифони фавқуззикр 

соҳибони дигар тазкираҳо, аз ҷумла Мирзо Муҳаммадтоҳири 

Насрободии Исфаҳонӣ дар «Тазкираи Насрободӣ», Шералихони Лудӣ 

дар «Миръот-ул-хаёл», Лутфалибек Озари Бекдилӣ дар «Оташкада» ва 

монанди инҳо, бо он ки дар бораи баъзе вижагиҳои ҷараёни зиндагӣ ва 

эҷодиёти Имомӣ иттилои қобили мулоҳизае ироа доштаанд, роҷеъ ба 

девон доштан ва ё надоштан, теъдоди абёт, анвои адабӣ ва дигар 

мушаххасоти мероси адабии ин шоир хомӯшӣ ихтиёр кардаанд. 

Мир Тақиуддин Муҳаммад ибни Алӣ Ҳусайнии Кошонӣ, машҳур 

ба «Мири тазкира» дар тазкираи муътабари хеш – «Хулосат-ул-ашъор 

ва зубдат-ул-афкор» ба масоили зиндагинома ва паҳлуҳои гуногуни 

фаъолияту эҷодиёти Имомӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда, ҳаҷми 

умумии мероси адабии ӯро «қариб чаҳор ҳазор байт» навиштааст [15, в. 

354]. Ҳарчанд омори нишондодаи Кошонӣ доир ба ҳаҷми абёти осори 

адабии Имомии Ҳиравӣ шигифтангез менамояд, вале тибқи навиштаи 

худи ӯ дар муқаддимаи тазкира ва мувофиқи андешаи муҳаққиқу 

мураттиби ин тазкира – Руқия Ҳақиқӣ, гӯё: «Тақиуддини Кошонӣ дар 

мураттабу баррасӣ намудани шарҳи ҳолу ашъори шоирони пешгузашта 

аксар аз девонҳои удабо ва баъзан аз дастхатҳои мавҷуди эшон огоҳона 

истифода кардааст» [141, 13-14]. Агар ин андешаҳо ҳақиқат дошта 
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бошад ва Тақиуддин далели мазкурро сареҳан аз рӯи девони Имомӣ 

арзёбӣ карда бошад, пас метавон тахмин кард, ки ӯ девони комилеро аз 

ин шоир дар ихтиёр доштааст, ки он то имрӯз дастраси аҳли таҳқиқ 

нест. 

Шояд нишондоди Тақиуддини Кошонӣ дар мавриди миқдори 

абёти Имомӣ аз воқеят дур набошад, аммо мо бо ду далел ба ҳақиқат 

доштани омори Тақиуддин шубҳа дорем, нахуст ин ки гуфтаи Тақии 

Кошӣ дар муқоиса бо манобеи пеш аз ӯ ва пас аз вай навишташуда, 

яъне бо нишондоди муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва 

ёддоштҳои муҳаққиқони муосир мувофиқат надорад, дигар он ки дар 

куҳантарин дастнавишта ва ё нусхаи хаттии девонӣ Имомӣ, ки соли 699 

қ. (1300 м. – С.Ҳ), ё худ 13 сол баъди даргузашти ин шоир китобат 

шудааст, бештар аз ду ҳазор байт, мушаххасан 2400 байт аз девони 

шоирро дар бар дорад. Хушбахтона, аксе аз филмшумораи № 1865-и ин 

маҷмӯаро, ки дар китобхонаи Донишгоҳи Теҳронро маҳфуз аст, дар 

ихтиёр дорем ва онро ҳангоми зарурат мавриди баҳрабардорӣ қарор 

додаем.  

Дигар аз тазкиранигороне, ки доир ба Имомӣ иттилоъ додааст, 

Волаи Доғистонӣ мебошад. Соҳиби ин тазкира роҷеъ ба ҳаҷму теъдоди 

абёти ашъори Имомӣ напардохта, танҳо ба: «дар улуми арабия ва 

равиши сухан камоли маҳорат доштану соҳибдевон» будани он 

мухтасаран ишора мекунад [7, 121]. Мавлоно Муҳаммад 

Абдулғанихони Фаррухободӣ низ дар «Тазкират-уш-шуаро»-и хеш 

танҳо бо зикри «соҳибдевон» будани ин шоир иктифо кардааст [40, 18].  

Аз иттилои муаллифони тазкираҳои форсӣ-тоҷикӣ эҳсос мегардад, 

ки танҳо муаллифи тазкираи «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» – Ризоқулихони 

Ҳидоят теъдоди абёти Имомиро аз рӯи нусхаи девони ӯ баршумурдааст, 

чунончи: «Имомии Ҳиравӣ… шоире ширинбаён буда ва ашъори хуб 

дорад. Девонаш аз ду ҳазор байт мутаҷовиз аст» [45, 359]. Ҳақиқат 

доштани андешаи Ҳидоят дар ин масъала боис гашта, ки 

тазкиранависони дигар аз қабили Мирзо Муҳаммадалии Мударриси 

Табрезӣ дар ҷилди якуми тазкираи «Райҳонат-ул-адаб» доир ба Имомӣ 

иттилоъ дода, андешаҳои соҳиби «Маҷмаъ-ул-фусаҳо»-ро айнан такрор 

кардааст. Аз ҷумла: «девонаш аз ду ҳазор байт мутаҷовиз аст» [39, 172]. 

Мураттибони ҷилди дувуми китоби «Гулшани адаб» низ гуфтаҳои 

Ризоқулихонро дар масъалаи мавриди баҳс бо каме дигаргунӣ, яъне ба 

ифодаи дигар, ба тариқи зайл навиштаанд: «Девони ӯ, ки аз ду ҳазор 

зиёдтар байтро дар бар мегирад, боқист» [5, 56]. 
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Яке аз аввалин ховаршиносоне, ки роҷеъ ба Имомии Ҳиравӣ 

ёддошти ахбори судмандро баён доштааст, Эдуард Браун мебошад. Ин 

муҳаққиқ дар китоби машҳури худ «Таърихи адабии Эрон» дар 

баробари муаррифии дигар адибони форс-тоҷик ба зиндагинома ва 

мероси адабии Имомии Ҳиравӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир карда, бо истифода 

аз нусхаи хаттии маҳфуз дар музейи Британия, ба шумораи Or 2847, 

намунаҳоеро аз ашъори ин шоир пешкаши алоқамандони адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ гардондааст. Ин муҳаққиқ ҳарчанд роҷеъ ба анвои адабӣ 

ва миқдори абёти девони Имомӣ ба таври мушаххас таваққуф 

накардааст, вале аз ба табъ нарасидани девони ин шоир (дар давраи 

зиндагии муҳаққиқ – С.Ҳ.) изҳори нигаронӣ карда, дар ин масъала 

чунин менигорад: «Девони ашъори Имомӣ, то он ҷо, ки ман иттилоъ 

дорам, ҳеҷ вақт ба табъ нарасида ва нусахи он низ фаровон нест. Дар 

таҳқиқоте, ки ба ҳукми зарурат то дараҷаи маҳдуде нисбат ба ин ашъор 

кардаам, аз нусхаи хаттии мавҷуд дар музеи Бритониё, ба шумораи Or 

2847 истифода шудааст» [70, 162].  

Донишманди эронӣ Аббос Иқболи Оштиёнӣ дар китоби «Таърихи 

муғул» гарчанде ба соҳибдевон будани Имомӣ таъкид меварзад, 

ҳамзамон ба таълифот доштани ӯ ба забони арабӣ ишора мекунад, аз 

ҷумла: «Имомӣ, илова бар девони шеър, баъзе таълифот ба забони 

арабӣ низ доштааст» [110, 537]. Ҳамин муаллиф дар мақолае таҳти 

унвони «Як рисолаи арабӣ аз таълифоти Ҳиравӣ Имомӣ – шоири 

маъруф» роҷеъ ба ҷузъиёти рисолаи мазкур батафсил таваққуф карда, 

аз баррасии муфассали аҳволу мероси адабии ин адиб худдорӣ 

карданашро ба таври зайл ишора мекунад: «Дар ин мухтасар мақола 

манзури мо таҳқиқи аҳволи Имомӣ нест, чи он мавқуф ба мутолиаи 

дақиқи девони ашъори ӯ ва ҷамъоварии ахбори муфарриқест, ки аз он 

шоир дар кутуби таворих ва тазкираҳо мавҷуд аст» [111, 316]. 

Дигар аз донишмандони эронӣ, устод Саид Нафисӣ дар китоби 

«Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ» вақте ки ба 

арзишдоварии сатҳу сифати эҷодиёти Имомӣ мепардозад, бо он ки дар 

қасидасароӣ ба сабки ироқӣ маҳорат доштанашро таъкид мекунад, ӯро 

ба қатори шоирони дараҷаи дувуми қарни ҳафтуми ҳиҷрӣ мақом дода, 

ҳаҷми абёти девони вайро ба таври тахмин (қариб ду ҳазор байт) ва 

рисолаи ба забони арабӣ дар шарҳи қасидаи боияи Зуррумма таълиф 

кардаашро зикр месозад. «Имомӣ аз шоирони дараҷаи дувуми қарни 

ҳафтуми Эрон буд ва дар қасидасароӣ ба сабки ироқӣ маҳорат дошт. 

Девони вай шомили наздики ду ҳазор байт будааст ва дар забони араб 
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низ муаллафот дорад. Аз он ҷумла аст шарҳе, ки бар қасидаи боияи 

Зуррумма – шоири маъруфи араб – навиштааст» [104, 161-162].  

Забеҳуллоҳи Сафо дар радифи дигар шоирони қаламрави забони 

форсӣ-тоҷикӣ аз Имомии Ҳиравӣ ёдовар шуда бошад ҳам, дар бораи 

эҷодиёт, анвои адабӣ, миқдори абёт ва дигар ҷузъиёти осори адабии 

вай чизе нагуфтааст. Муаллиф ва мураттиби китоби «Фарҳанги 

адабиёти форсӣ» –Заҳрои Хонларӣ дар китоби номбаршуда роҷеъ ба 

Имомии Ҳиравӣ мухтасаран маълумот дода бошад ҳам, ба баррасии 

ҷузъиёти мероси адабии ин шоир напардохта, дар ин масъала мухтасар 

мегӯяд: «Қиттаоте аз ашъори Имомӣ дар тазкираи Давлатшоҳ ва 

«Оташкада»-и Озар ва «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» забт аст ва нусхаи хаттии 

девони ӯ ҳанӯз ба чоп нарасидааст» [43, 67-68]. 

Яке аз аввалин донишмандоне, ки дар гирдоварӣ ва ба чоп 

расондани «Девони комил»-и Имомӣ хидмати арзишмандеро анҷом 

додааст, Ҳумоюн Шаҳидӣ мебошад. Мавсуф ҷиҳати таҳия ва нашри 

девони ин шоир кӯшиш кардааст, ки куллияи ашъори шоирро то он ҷое, 

ки имкон даст медиҳад, пайдо карда, ба табъ расонад. Ӯ ба хотири 

амалисозии мақсад худ ҷустуҷӯро идома дода, саранҷом се нусхаи 

хаттии девони Имомиро пайдо мекунад. Тибқи иқрори Шаҳидӣ, 

нусхаҳои дарёфткардаи вай муътабар набуда, аз баъзе ғалатҳо комилан 

орӣ нестанд. Роҷеъ ба ин масъала ӯ дар муқаддимаи девон чунин 

менависад: «Мутаассифона, пас аз кӯшиши бисёр фақат се нусхаи хаттӣ 

ёфтам, ки ду нусхаи он мутааллиқ ба китобхонаи Маҷлис ва як нусха 

мутааллиқ ба китобхонаи марказии Донишгоҳ аст. Нусхаи аввал 

ҳамроҳ бо қисмате аз осори Асируддини Уммонӣ аст, гарчи бисёр 

мағлут мебошад, лекин қадимитарин нусхаи мавҷуди девони Имомии 

Ҳиравӣ аст, лизо онро нусхаи аслӣ қарор додам… Котиби ин нусха ҳар 

ҷо калимае натавонистааст бихонад, ё изофае ҳашв намуда ва ё ҷое он 

калима ва ҳатто мисроъро нуқтагузорӣ кардааст» [154, 3-4]. 

Нусхаи дуюм дастнависи дигаре аз нусхаҳои мавҷуд дар 

китобхонаи Маҷлиси Шӯрои миллӣ буда, соли 1337 қ. / 1919 м. аз 

ҷониби Муҳаммад ибни Абдулхолиқ Аноинӣ, мутахаллис ба «Ибрат», 

китобат шудааст. Ин нусха аз рӯи нусхае, ки онро Шаҳидӣ аслӣ 

мешуморад, навишта шудааст. Нусхаи сеюм мутаaллиқ ба китобхонаи 

марказии Донишгоҳ аст. Тибқи иқрори Шаҳидӣ ин нусха дорои хатти 

хушу зебо буда, бештар қасоиди Имомӣ, Анварӣ, Масъуди Саъд ва 

шуаррои дигарро дар бар гирифтааст. 

Илова бар ин, Шаҳидӣ аз мавҷуд будани намунаҳои ашъори 
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Имомӣ дар ҷунгҳои хаттии шумораҳои 447, 449 ва 900-и Маҷлиси 

Шӯрои миллӣ ёдовар шуда, таъкидан арз медорад, ки: «дар 

китобхонаҳои Бритиш миюзем, Дублини Ирландия, Идораи Ҳинд 

(Индиё оффиси Донишгоҳи Оксфорди Лондон), китобхонаи Бонкипур – 

Бангола низ катаби хаттӣ аз девони Имомӣ вуҷуд дорад, вале аз 

феҳристи ин китобхонаҳо бармеояд, ки умуман дар қарни дувоздаҳ ва 

сездаҳ (ҳиҷрии қамарӣ – С.Ҳ.) навишта шудааст» [154, 4].  

Аз навиштаҳои Шаҳидӣ маълум мегардад, ки ӯ нахуст, ба иллати 

дар ихтиёр надоштани нусхаи китобхонаи Дублин дастнависи 

китобхонаи Маҷлиси Шӯрои миллиро, бо вуҷуди орӣ набудан аз 

ғалатҳо ва зикр накардани санаи китобаташ, қадимтарин нусха 

медонад ва нусхаҳои қаламии маҳфуз дар дигар китобхонаҳоро аз рӯйи 

нишондоди феҳристҳо мутааллиқ ба асрҳои XVIII-XIX қаламдод 

мекунад. Дигар ин ки тибқи навиштаи бархе муҳаққиқони эронӣ, 

мушаххасан Суҳайл Гулдарра ва Аҳмадризо Ялмаҳо, ки солҳои охир 

барои тасҳеҳи девони Имомӣ иқдом кардаанду дар ин масъала 

навиштаҳо доранд, арз медоранд, ки: «Мусаҳҳеҳи арҷманди девони 

Имомӣ бо истифода аз се нусхаи хаттӣ ашъори Имомиро тасҳеҳ 

кардааст, аммо аз ду нусхаи дигари девони ин шоир ҳеҷ баҳрае 

набурдааст» [72, 12]. Ё худ: «Мусаҳҳеҳ дар тасҳеҳи ин девон се нусхаи 

мутааххир ва мағлут дар дастрас дошта ва бисёре аз абёти девон ба 

сурати таҳрифшуда, мубҳам ва ноқис забт шудааст» [155, 111]. 

Дар иртибот ба ин масъала, Ҳумоюн Шаҳидӣ арз медорад, ки «Ин 

девон (девони чопӣ дар назар аст – С.Ҳ.) дар ҳудуди 2000 байт мебошад. 

Ва мусаллам аст, ки ашъори Имомӣ беш аз инҳо будааст, ки дар асари 

адами таваҷҷуҳ, аз байн рафта…» [154, 4-5]. 

Ҳамин тариқ, аз омӯзишу пажӯҳиши «Девони комил»-и Имомӣ, ки 

Ҳумоюн Шаҳидӣ аз рӯйи се нусхаи хаттӣ таҳия, тасҳеҳ ва соли 1345 ба 

чоп расондааст, маълум гардид, ки девони мутазаккира шомили 1926 

байт буда, аз анвои адабии зерин таркиб ёфтааст: 

- 38 қасида иборат аз 1285 байт;  

- 1 тарҷеъбанд иборат аз 7 банд, маҷмӯан бо байти тарҷеъ 40 байт;  

- 1 таркиббанд иборат аз 5 банд, маҷмӯан 39 байт; 

- 40 муқаттаот иборат аз 334 байт; 

- 24 ғазалиёт иборат аз 172 байт; 

- 28 рубоиёт иборат аз 56 байт. 

Пас аз интишор шудани девони Имомии Ҳиравӣ бо кӯшиши 

Ҳумоюн Шаҳидӣ аксар хонандагону алоқамандони адабиёт, бавижа 
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муҳаққиқону адабпажӯҳон, муаллифони китобҳои таърихи адабиёти 

форс-тоҷик, мураттибони фарҳангномаҳову луғатномаҳо ва амсоли 

инҳо маълумоти баррасинамудаи Шаҳидиро мавриди баҳрабардорӣ 

қарор дода, дар таълифоти хеш истифода кардаанд. Аз ҷумла 

муҳаққиқи шинохтаи эронӣ Забеҳуллоҳи Сафо агар дар китоби «Ганҷи 

сухан», ки қабл аз мунташир шудани девони Имомӣ таълиф шудааст, 

дар бораи Имомӣ ахбори мухтасар ва доир ба мероси адабии ӯ хомӯшӣ 

ихтиёр карда бошад, дар китоби «Таърихи адабиёти Эрон», ки баъзе 

қисматҳои он пас аз интишори девони Имомӣ таълиф гардидааст, 

роҷеъ ба шарҳи ҳол ва махсусан дар бораи мероси адабии ин шоир 

маълумоти нисбатан муфассале иброз доштааст. Ҳарчанд Сафо дар 

китоби хеш аз ба нашр расидану мавриди корбурд қарор додани девони 

чопии Имомӣ, ки Ҳумоюн Шаҳидӣ таҳия кардааст, сухан ба миён 

намеорад ва ёдовар мешавад, ки маълумоти пешниҳодкардаи ӯ аз рӯи 

нусхае аз дастнавиштаҳои девони ин шоир сурат гирифтааст, вале 

мувофиқат доштани ҳаҷми умумии мероси адабии Имомӣ дар девони 

чопии ӯ бо омори Сафо дар китоби «Таърихи адабиёти Эрон» далолат 

бар он дорад, ки Сафо дар баробари истифода аз нусхаи дастнависи 

девони Имомӣ, эҳтимолан ба девони мураттабкардаи Шаҳидӣ низ 

назар доштааст. Аз ҷумла: «Аз девони вай (Имомии Ҳиравӣ дар назар 

аст – С.Ҳ.), ки шомили мадоеҳи салотин ва умаро ва вузарои аҳд дар 

Ҳироту Кирмон ва Исфаҳон аст, нусахе дар даст аст ва то ҳудуди ду 

ҳазор байт ё андаке бештар шеър аз қасидаву ғазалву рубоиву қитъа ва 

тарҷеъ ва таркиб дорад; ва асари дигари ӯ рисолае аст ба тозӣ дар 

шарҳи қасидаи Зуррумма» [129, 551]. 

Ба ҳар ҳол, метавон гуфт, ки китобҳои «Таърихи адабии Эрон»-и 

Эдуард Браун, «Таърихи адабиёти Эрон»-и Забеҳуллоҳи Сафо ва 

махсусан муқаддимаи «Девони комил»-и Имомӣ, ки бо кӯшиши 

Ҳумоюн Шаҳидӣ ба табъ расидааст, ба андеша ва орои муҳаққиқони 

ватаниву хориҷӣ, бавижа ховаршиносону адабпажӯҳони баъдӣ, ки дар 

бораи Имомии Ҳиравӣ ёддошт доранд, таъсир гузошта, сарчашмаи 

асосии таълифоти эшон қарор гирифтааст. Ҷиҳати исботи ин иддао 

метавон андешаҳои мураттибони қисми якуми китоби «Адабиёти форсу 

тоҷик дар асрҳои XII - XIV»-ро, ки аз ҷониби ховаршиносони маъруфи 

рус аз қабили Е.Э. Бертелс, А.Е. Бертелс, А.Н. Болдирев ва 

адабиётшиносони тоҷик М.Н. Усмонов ва Р. Ҳодизода соли 1976 ба 

табъ расидааст, мисол овард. Таҳиягарони китоби мазкур зимни 

баррасии шарҳи ҳолу мероси адабии Имомии Ҳиравӣ асосан ахбори 
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китобҳои Эдуард Браун ва Забеҳуллоҳи Сафоро пешниҳод карда, ба 

иллати адами иттилоъ аз нашри девони Имомӣ, ки қариб даҳ сол қабл 

аз таълифи ин китоб мунташир шуда буд, асосан маълумоти Браунро 

таъйид месозанд. Масалан: «Имомӣ дар замони худ ҳамчун шоири 

ғазалсаро ва қасидагӯй шуҳрати томе дошт ва аз саромадони аҳли 

адаби давронаш ба шумор мерафт. Девони шоир, ки дорои қасида, 

ғазал, қитъа ва рубоиёт аст, дар бисёр китобхонаҳо (аз ҷумла дар 

Лондон, Ҳиндустон; дар китобхонаҳои Душанбе, Ленинград ва 

Тошканд ҳоло ба назар нарасидааст) маҳфуз аст, аммо то имрӯз ба чоп 

нарасидааст ва аз ин рӯ, ҳаёт ва эҷодиёти ӯ ҳанӯз дуруст омӯхта 

нашудааст» [67, 291-290]. 

Ховаршиносони аврупоӣ, бахусус Ян Рипка ва дигарон дар китоби 

«Таърихи адабиёт дар Эрон» аз Имомии Ҳиравӣ ду маротиба – яке, 

ҳангоми баёни мавзӯи «Сабкҳои адабӣ» [120, 170], дигаре, зимни мавзӯи 

«Муосирони Саъдӣ» [120, 357] ёдовар шуда бошанд ҳам, роҷеъ ба 

эҷодиёти ин шоир чизе нагуфтаанд. Донишманди эронӣ, доктор Ризо 

Ашрафзода дар мақолаи хеш – «Таркиббанди Имомии Ҳиравӣ дар 

мадҳи имом Алӣ ибни Мӯсо ар-Ризо» [63, 62] бо он ки баъзе паҳлуҳои 

зиндагии Имомиро, ки аксаран бозтобе аз навиштаҳои Ҳумоюн 

Шаҳидӣ ва Забеҳуллоҳи Сафо мебошад, баррасӣ карда бошад ҳам, дар 

бораи мероси адабии шоири мавриди таҳқиқ иттилое надодааст. 

Адабиётшинос ва муҳиққиқи тоҷик А. Раҳмонов дар мақолае таҳти 

унвони «Имомии Ҳиравӣ», ки дар «Энсиклопедияи советии тоҷик» ва 

«Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» ба нашр расондааст, доир 

ба мероси адабии Имомӣ, бавижа роҷеъ ба нусхаҳои мавҷуди девони ин 

шоир дар китобхонаҳои мамолики Шарқу Аврупо, чунин мегӯяд: 

«Нодиртарин нусхаҳои девони ашъори Имомии Ҳиравӣ дар Ганҷинаи 

дастнависҳои шарқии Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон 

маҳфуз буда, қасоид, ғазалиёт, рубоиёт ва дигар шеърҳои лирикии ӯро 

дар бар мегирад. Дигар нусхаҳои девони шоир дар китобхонаҳои 

Бангола, Банкепур (Ҳиндустон) ва Музеи Британия (Англия) 

маҳфузанд» [115, 504]. 

Муҳаққиқи мазбур бо он ки дар бораи мавҷудияти нусхаҳои хаттии 

девони Имомӣ дар китобхонаҳои кишварҳои гуногун иттилоъ медиҳад 

ва баъзе анвои адабии мавриди корбурди шоир қарордоштаро низ ба 

таври умумӣ номбар мекунад, вале аз баррасиҳои ин муҳаққиқ ҳаҷми 

умумӣ, теъдоди абёт ва анвои адабии мероси адабии Имомиро ба таври 

мушаххас наметавон пайдо кард.  
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Муҳаммад Шарифӣ масъалаи мероси адабии Имомиро аз рӯйи 

навиштаҳои Ҳумоюн Шаҳидӣ ва Забеҳуллоҳи Сафо мавриди арзёбӣ 

қарор дода, омори нишондодаи эшонро, бидуни шарҳу иловаҳо, ба 

таври зайл пешниҳод кардааст: «Девони Имомӣ (муштамил бар 

қасидаву ғазал ва тарҷеъбанду қитъа ва рубоӣ; ҳудуди 2000 байт) 

нахустин бор дар 1345 шамсӣ ба кӯшиши Ҳумоюн Шаҳидӣ ба чоп 

расид» [52, 198]. 

Донишманди дигари эронӣ, ки бо истифода аз куҳантарин 

нусхаҳои мавҷуд девони Имомии Ҳиравиро баррасӣ, таҳлил ва 

таҳрифоти мавҷудаи онро ислоҳ кардааст, Аҳмадризо Ялмаҳо мебошад. 

Ин муҳаққиқ девони мунташиршкардаи Ҳумоюн Шаҳидиро бо 

нусхаҳои дигаре аз дастнавиштаҳои китобхонаҳои ватаниву хориҷӣ, аз 

ҷумла аксе аз нусхаи дастнависи девони Имомӣ, маҳфуз дар китобхонаи 

Дублин, ки ба он дастрасӣ доштааст, нусхаи рақами 1183-и Маҷлиси 

Шӯрои исломӣ, ки соли 1003 қ. / 1595 м. китобат шудаву аз 2250 байт 

иборат аст, ҳамчунин филме аз нусхаи девони Имомӣ, мавҷуд дар 

осорхонаи Британия, ки соли 1263 қ. / 1847 м. китобат шудааст, бо ҳам 

муқоиса карда, иштибоҳот ва таҳрифоти мусаҳҳеҳи «Девони комил»-и 

Имомиро ба таври мушаххас нишон додааст [155, 113-114].  

Муҳаққиқи мазбур аз мавҷудияти 14 дастнавиштаҳои девони ин 

шоир дар феҳристи нусахи хаттии Мунзавӣ иттилоъ медиҳад, чунончи: 

«Девони Имомӣ наздик ба ду ҳазор байт (ё андаке бештар) дорад, ки 

дар қолабҳои қасида, ғазал, тарҷеот, муқаттаот ва рубоиёт аст. Аз ин 

шоир рисолае ба забони арабӣ дар шарҳи яке аз қасоиди шоири 

маъруфи араб – Абулҳорис Ғайлон ибни Ақба, машҳур ба Зуррумма 

(даргузашт 117 қ.) дар даст аст... Дар феҳристи нусахи хаттии Мунзавӣ 

дар муаррифии нусхаҳои девони ин шоир аз чаҳордаҳ нусхаи хаттии 

мавҷуд дар китобхонаҳои мухталиф ёд шудааст» [155, 112]. 

Ҳарчанд Аҳмадризо Ялмаҳо аз 2250 байт иборат будани нусхаи 

рақами 1183-и Маҷлиси Шӯрои исломӣ сухан ба миён овардааст, аммо 

теъдоди абёти нусхаи китобхонаи шаҳри Дублини Ирландияро, ки 

дорои бештар аз 2400 байт аст ва аксе ҳам аз он дар ихтиёраш будааст, 

ба таври мушаххас баррасӣ накардааст. 

Муҳаққиқи дигари эронӣ – Суҳайл Ёрии Гулдарра дар мақолае 

таҳти унвони «Тасҳеҳи девони Имомии Ҳиравӣ ба кумаки ҷунгҳо ва 

сафинаҳо» бо он ки ба миқдори абёт, анвои адабӣ ва дигар ҷузъиёти 

мероси адабии Имомӣ бевосита дахл накардааст, аммо бо кумаки 

баёзҳо, ҷунгу сафинаҳо ва нусхаҳои дигари девони Имомӣ, ки ба ӯ 
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дастрас будааст, дар тасҳеҳи теъдоде аз сурудаҳои ин шоир ва ворид 

кардану ироаи баъзе абёти соқитшуда, ки аз мадди назари Ҳумоюн 

Шаҳидӣ дар канор мондааст, саъйи балеғе ба тақдим расонда, дар 

мукаммалтар кардани «Девони комил»-и шоири мавриди таҳқиқ 

хидмати шоиставу арзандаеро анҷом додааст [72, 13]. 

Чунонки ишора шуд, ба иллати мавҷуд будани баъзе тасҳифоту 

таҳрифот, ғалатҳои чопӣ, мукаммал набудани миқдори абёт ва пурра 

баррасӣ нашудани жанрҳои адабии мавриди корбурди Имомӣ 

қароргирифта дар девони мураттабнамудаи Ҳумоюн Шаҳидӣ 

муҳаққиқони баъдӣ барои бартараф кардани онҳо фикру мулоҳизоти 

хешро баён дошта, таъкид кардаанд, ки девони ин шоир ба бознигарӣ, 

тасҳеҳ, таҳқиқ ва нашри муҷаддад ниёз дорад. 

Муҳаққиқи эронӣ – Исмат Хӯинӣ ҷиҳати мукаммал ва дар сатҳу 

сифати баланд нашр сохтани девони ин шоир талош намуда, мунтаҳо 

онро соли 1394 ш. / 2016 м. аз сӯи Маркази пажӯҳишии «Мероси 

мактуб» дар ҳудуди 308 саҳфа дастраси алоқамандон гардонд.  

Зимнан бояд афзуд, ки ахбори илмии дар муқаддимаи девон 

пешниҳодшуда аксаран маълумоти сарчашмаҳои адабиву таърихӣ, 

тазкираҳо ва ёдкардҳои муҳаққиқону ховаршиносони муосир буда, 

Исмат Хӯинӣ бо баъзе муаллифон ба баҳс пардохтааст, ки мо дар 

мавридҳои лозим бархе аз онҳоро баррасӣ кардаем. 

Дар мавриди тадвину таҳияи девони Имомӣ, ки аз ҷониби Исмат 

Хӯинӣ мураттаб шудааст, бе шакку тардид, метавон гуфт, ки тасҳеҳи 

мутуни он бо шеваи илмӣ ва равишманд анҷом шудааст. Аз усул ва 

шеваи кори муҳаққиқи мазбур бармалост, ки вай аз аҳамияту 

ҳассосияти тасҳеҳи матнҳои адабӣ ба хубӣ огоҳ буда, дар шинохти 

ҳусну қубҳи шеър завқу шавқи вижае дорад ва ба донишҳое ҳамчун 

назарияи адабиёт, нусхашиносӣ, сабкшиносӣ, таърихи адабиёт, нақди 

адабӣ ва монанди инҳо комилан мусаллаҳ аст. Беҳбудии кори Исмат 

Хӯинӣ дар тадвини девони Имомӣ, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, 

ки вай қадимтарин ва комилтарин нусхаи девони шоирро, ки баъди 13 

соли фавташ мураттаб шудааст ва аз назари қадимат имтиёзи бештар 

дораду аз дигар нусхаҳо дақиқтару саҳеҳтар аст, нусхаи асос қарор 

дода, дигар нусхаҳоро дар меҳвари ҳамин девон муқоисаву муқобала 

кардааст.  

Дар иртибот ба мавзӯи мавриди баҳс иброз медорем, ки Исмат 

Хӯинӣ ҳангоми тасҳеҳи девони Имомии Ҳиравӣ аз сарчашмаҳои 

гуногун истифода карда, бархе аз онҳоро аслӣ ва бархе дигарашро 
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фаръӣ қаламдод кардааст. Сарчашмаҳое, ки онҳоро Хӯинӣ манобеи 

аслӣ мешуморад, аслан нусхаҳои тақрибан комили девони Имомист ва 

манобеи фаръӣ бошад, ҷунгҳо сафинаву баёзҳо ва дигар мутуне, ки 

гузидае аз ашъори шоирро фаро гирифтаанд, маҳсуб мешаванд.  

Ҳамин тариқ, пажӯҳиш дар ин самт ошкор сохт, ки Исмат Хӯинӣ 

дар тасҳеҳи девони Имомӣ нусхаи шумораи 103-и маҳфуз дар 

китобхонаи Дублин, мушаххасан филмнусхае аз ин девонро, ки таҳти 

рақами 1865 дар китобхонаи Донишгоҳи Теҳрон мавҷуд аст, асос қарор 

дода, нахуст, вижагиҳои имлои ин нусхаро муфассалан арзёбӣ мекунад 

ва баъдан, ашъори дар дигар манобеъ дарҷшудаи Имомиро бо он 

мавриди муқоисаву муқобала қарор медиҳад.  

Аз таҷриба медонем, ки матни осори як адиб дар нусхаҳои хаттӣ, 

ба иллати он ки онҳо дар замону макони мухталиф ва аз ҷониби ашхоси 

дорои завқу салиқаи сатҳи мухталиф китобат шудаанд, аз ҳамдигар 

тафовут доранд. Бинобар ин, мақсад аз таҳқиқи муқоисавӣ ва 

матншиносии огоҳонаи осори адабӣ барқарории матни аслӣ ва дарёфти 

мақсади марказиву ғоявии ин ва ё он муаллиф аст, ки Исмат Хӯинӣ бо 

нашри муҷаддади девони Имомӣ роҳеро барои муҳаққиқони оянда дар 

ин самт ҳамвор кардааст.  

Омӯзишу таҳқиқ дар заминаи маълумоти сарчашмаҳо ва афкори 

адабиётшиносону ховаршиносони муосир роҷеъ ба мероси адабии 

Имомии Ҳиравӣ ба хубӣ ошкор месозад, ки аз ин шоир як девони 

ашъор, ки шомили қасида, қитъа, ғазал, тарҷеъбанд, таркиббанд ва 

рубоӣ мебошад, ба мо расидааст. Илова бар девон, рисолае низ аз 

Имомӣ дар даст аст, ки ба забони арабӣ таълиф гардида, дар он 

«латоиф ва нукоти адабӣ, масоили наҳвӣ ва дақоиқи луғавии қасидаи 

боияи Зурруммаро шарҳ додааст». Гузашта аз ин, бархе муалифони 

сарчашмаҳо маснавии «Баҳром ва Беҳрӯз» ё худ «Боғи Ирам»-ро, ки 

бешак, моли Камолуддин Шералии Ҳиравӣ, мутахаллис ба Биноист, ба 

Саноии Ғазнавӣ нисбат додаанд, аммо донишманди эронӣ 

Муҳаммадтақӣ Мударриси Разавӣ зимни арзёбии маснавиҳои Ҳаким 

Саноӣ маснавии мазкурро аз Имомӣ дониста, дар ин бора чунин 

менависад: «Ин маснавӣ ҳам мусалламан аз они Ҳакими Ғазнавӣ нест ва 

аз Имоми Ҳиравист ва нисбати он ба Саноӣ хатост» [112, 3]. Аз омӯзиш 

дар заминаи мероси адабии Имомии Ҳиравӣ муайян гардид, ки 

маснавии зикргардида ба ҳеҷ ваҷҳ аз ин шоир нест. 

Мероси адабии Имомӣ гоҳе мукаммал, гоҳе мухтасар ва ба таври 

мунтахаб дар кишварҳои гуногуни қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ ва 
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берун аз он китобат шудааст. Аз ҳамдигар тафовути қобили мулоҳиза 

доштани матни нусхаҳои қаламии девони шоир далолат бар он дорад, 

ки худи вай ашъорашро гирдовариву дар шакли девон мураттаб 

накардааст. Чунин менамояд, ки ин корро пас аз даргузашти ӯ касони 

дигар, шояд шогирдон ва ё мухлисони вай анҷом додаанд. Бинобар ин, 

ба таври аниқу дақиқ ҳукм кардан душвор аст, ки оё нусхаҳои хаттии 

мавҷуди девони шоир куллияи ашъори дар давоми зиндагӣ сурудаи ӯро 

ба таври мукаммал фаро гирифтаанд ё не, то кунун маълум нест. 
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Боби II. Вижагиҳои жанрӣ ва поэтикии ашъори Имомии Ҳиравӣ  

II.1. Таснифоти жанрӣ ва поэтикии ашъори  Имомии Ҳиравӣ 

Мероси адабии бозмондаи Имомии Ҳиравӣ аз назари мазмуну 

муҳтаво ва аз лиҳози сохтору шакл рангину пурарзиш аст. Маҷмӯан 

осори ин шоирро ба ду даста – осори манзум ва мансур тасниф кардан 

мумкин аст. Бояд гуфт, ки ин ду навъи васитаи фикру андеша дар 

коргоҳи эҷодии шоир аз назари ҳаҷм яксону баробар нест, яъне аз ин 

муаллиф танҳо як рисолаи мансур, он ҳам ба забони арабӣ, то ба 

рӯзгори мо расидааст. Ҳамин рисола, тибқи андешаи муҳаққиқону 

коршиносон, аз назари ҳунар, баёну тасвир, балоғату фасоҳат ва 

корбурдҳои илмиву донишҳои гуногун дар сатҳи хеле баланд таълиф 

гардидааст, ки қобилияту истеъдод ва тавонмандии адибро дар ин 

риштаи эҷод комилан ойинадорӣ мекунад. Ҳамзамон бояд арз дошт, ки 

ҳадафи мо дар ин қисмати диссертатсия баррасии осори манзум ва 

махсусан жанрҳои адабии девони Имомии Ҳиравӣ буда, моҳиятан аз 

мазмуну мундариҷаи рисолаи ба забони арабӣ навиштаи Имомӣ 

фосила дорад, аз ин хотир, арзёбии мушаххасоти онро дар ин қисмати 

кор зарур намедонем.  

Дар бораи аз синни чандсолагӣ ба шеъргӯӣ оғоз бахшидану таҳти 

назар ва дар пайравии кадомин устоди роҳнамо қарор доштани 

эҷодиёти ӯ, чунонки қаблан баён шуд, маълумоти дақиқе на дар осори 

худи вай ва на дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ мавҷуд нест. Бинобар 

ин, агар ба шеъргӯӣ пардохтани ӯро аз синни 20-22 солагӣ фарз кунем, 

пас фаъолияти эҷодии вай тахминан бештар аз 50 сол идома ёфтааст. 

Ҳамзамон агар 50 соли дар марҳилаи эҷод қарор доштани ӯро бо 

теъдоди осори бозмондаи вай, ки бештар аз 2400 байт дастрас аст, 

муқоиса кунем, ба хубӣ маълум мегардад, ки маҳсули эҷодии 

панҷоҳсолаи Имомӣ аз лиҳози миқдори абёт хеле кам аст. Маҳдуд ва 

кам будани ҳаҷми мероси адабии шоирро метавон ба ду омил вобаста 

донист, аввал ин ки эҷодиёти ӯ ё ба таври мукаммал то замони мо 

нарасидааст ва агар расида бошад ҳам, то кунун дар дастрас қарор 

надорад ва дигар ин ки масъалаи эҷоду офариниш шуғли ҳамешагиву 

пайвастаи Имомӣ набуда, балки машғулияти иловагии ӯст. Гумон 

меравад, ки Тақиуддини Кошонӣ масъалаи синну сол ва қобилияту 

истеъдоди баланди эҷодии Имомиро ба эътибор гирифта, мероси 

адабии ӯро «қариб чаҳор ҳазор байт» тахмин кардааст. 

Ҳамзамон бояд ишора кард, ки сурудаҳои Имомӣ пеш аз Саъдии 

Шерозӣ аз иштиҳори хоссе бархӯрдор будааст, ки шоир ва 
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суханшиноси машҳури ҳамасри ӯ, маликушшуарои дарбори Атобакони 

Форс, Маҷдуддини Ҳамгар (соли фавташ 1287 м.) ашъори ӯро ҳатто аз 

сурудаҳои шоири номдори ҳамин рӯзгор – Саъдии Шерозӣ тарҷеҳ 

додааст. Бояд қайд кард, ки қазовати Маҷди Ҳамгар миёни Саъдиву 

Имомӣ забонзади хосу ом аст ва қариб ҳама касоне, ки дар бораи 

Имомӣ маълумот додаанд ва ё ёддоште доранд, ин достонро ёдовар 

шудаанд. Аз ҷумла, Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-

шуаро» бо нақли қавл аз «Нуҳзат-ул-қулуб»-и Ҳамдуллоҳи Муставфӣ 

дар масъалаи мавриди баҳс достоне нақл кардааст, ки иқтибоси он дар 

қисмати кор муносиб ба назар мерасад. Чунончи: «Соҳиби «Нуҳзат-ул-

қулуб» гӯяд, ки рӯзе Хоҷа Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон ва 

Малик Муинуддини Парвона, ки дар аҳди Абоқохон ҳокими молики 

Рум буд ва Мавлоно Нуруддини Русадӣ ва Малик Ифтихоруддини 

Кирмонӣ, ки аз наҷоди Малики Зӯзан аст, ҳар чаҳор фозил ба иттифоқ 

қитъае ба ҳузури Хоҷа Маҷдуддини Ҳамгари Форсӣ фиристоданд ва аз 

ӯ истифсор карданд. Парвона гуфт: 

Зи шамъи форс - Маҷди миллату дин, 

Суоле мекунад Парвонаи Рум. 

Малик Ифтихоруддин ва Нуруддини Русадӣ гуфтанд: 

Зи шогирдони ту ҳастанд ҳозир, 

Раҳиву Ифтихору Нури мазлум. 

Соҳибдевон гуфт: 

Чу давлат ҳазрататро ҳаст лозим, 

Дуогӯ Соҳиби девони малзум. 

Зи шеъри туву Саъдиву Имомӣ 

Кадомин беҳ писанданд андар ин бум? 

Ту кун таъйини ин чун мулки инсоф, 

Бувад дар дасти ту чун муҳра дар мум. 

Хоҷа Маҷдуддин дар ҷавоб ин рубоӣ фиристод: 

Мо гарчи ба нутқ тӯтии хушнафасем, 

Бар шаккари гуфтаҳои Саъдӣ магасем. 

Дар шеваи шоирӣ ба иҷмои умам, 

Ҳаргиз ману Саъдӣ ба Имомӣ нарасем» [34, 166-167].  

Ҳарчанд ҳикояти фавқуззикр ба ҷуз аз «Тазкират-уш-шуаро» (саҳ. 

166-167) дар дигар китобҳо, бахусус «Таърихи ҳабиб-ус-сияр», ҷ.3 (саҳ. 

387), «Арафот-ул-ошиқин», ҷ. 1 (саҳ. 341), «Хулосат-ул-ашъор» (в. 353) 

ва китобҳои роҷеъ ба таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ таълифкардаи 

муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ мастур аст ва аксари онҳо китоби 
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«Нуҳзат-ул-қулуб»-ро сарчашмаи асл қарор додаанд, вале мо дар ягон 

нусхаи китоби мазкур, ки ба баъзе нусхаҳои он дастрасӣ доштем, чунин 

достонеро пайдо накардем. Аз ин маълум мешавад, ки асли ин ҳикоят 

дигар манбаъ мебошад, на китоби «Нуҳзат-ул-қулуб»-и Ҳамдуллоҳи 

Муставфӣ.  

Ба ҳар ҳол, рубоии мутазаккира асоси воқеӣ доштааст, ки Имомии 

Ҳиравӣ ин иродати Маҷди Ҳамгарро ба тариқи зайл посух гуфтааст:  

Дар садри балоғат арчи бо дастрасем, 

Дар олами назм арчи Масеҳонафасем. 

Донам, ки ба хоки дари дастури ҷаҳон 

Саҳбони замона - Маҷди Ҳамгар нарасем [48, 231]. 

Дар масъалаи воқеият доштани ин қисса Аббос Иқболи Оштиёнӣ 

чунин нуқтаи назар дорад: «Ин қисса зоҳиран сиҳат дорад ва баёни 

Маҷди Ҳамгар дар изҳори ин ҳукмият гӯё ношӣ аз ҳифзи ҷиноҳ дар 

муқобили мақоми илмии Имомӣ ва шояд ҳам барои таҳқири мақоми 

шоирии Саъдист, ки бо ӯ дар як дарбор, яъне дар хидмати Абӯбакр 

Саъд ибни Абӣ Бакр мезиста ва Маҷди Ҳамгар аз ҷоҳу тақарруби ӯ 

рашк мебурдааст» [111, 315]. 

Ҳақиқат доштани ин қисса аз таълифоти муаллифи «Таърихи 

гузида»-и Муставфии Қазвинӣ ва соҳиби «Меъёри Ҷамолӣ ва мифтоҳи 

Абӯисҳоқӣ» – Шамсуддин Муҳаммад Фахрии Исфаҳонӣ низ собит 

мегардад. Ҳамдуллоҳ дар ин масъала чунин нигоштааст: «Аз Шайх 

Саъдии Шерозӣ, алайҳи раҳма, пурсиданд, ки шеъри Имомӣ беҳтар аст 

ё Маҷди Ҳамгар? Дар ҷавоб фармуд: 

Ҳамгар, ки ба умри худ накардаст намоз, 

Шак нест, ки ҳаргиз ба Имомӣ нарасад» [20,752]. 

Ҳарчанд Муставфии Қазвинӣ танҳо бо овардани байти охири 

рубоии дар ҳаҷви Маҷди Ҳамгар сурудаи Саъдӣ иктифо кардааст, аммо 

Шамсуддин Муҳаммад Фахрии Исфаҳонӣ дар китоби худ ҳангоми 

баррасии уюби қофия ҳамин рубоии Саъдиро ба ҳайси мисол намуна 

оварда, чунин менависад: «…Шайх Саъдӣ, раҳматуллоҳ, дар ҳаҷви 

Мавлоно Маҷдуддини Ҳамгар рубоӣ гуфтааст ва «алиф»-и имолатрову 

«йо»-и аслӣ ҷамъ кардааст ва он рубоӣ ин аст: 

Ҳар к-ӯ зи масодир ба асомӣ нарасад, 

Аз бахти баду сияҳгилемӣ нарасад. 

Ҳамгар, ки ба умри худ накардаст намоз, 

Маъзур бувад, гар ба Имомӣ нарасад. 

Ҳарчанд раво нест, аммо бо он бузург бад-ин қадар музоиқа 
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натавон кард» [9, 211]. 

Таҳқиқ дар мавриди мавзӯи баҳс ошкор сохт, ки ин масъала дар 

орои муаллифони манобеи адабиву таърихӣ ва ёдкарди муосирин 

гуногуну мухталиф қаламдод шудааст ва мо баррасии ҳамаи онҳоро дар 

рисола зарур намешуморем. Дар иртибот ба ҳамин масъала арз 

медорем, ки мукотибаву мушоираи манзум миёни шоирон дар асри XIII 

ривоҷи бештар ёфта ва ҳатто ба ҳукми анъана даромада будааст. 

 Бо дарназардошти ба эътибор гирифтани андешаҳои гузаштагону 

муосирон дар масъалаи манзуршуда, агар сабаби аслии қазовати 

Ҳамгарро дар бораи чигунагии шеъри худи ӯ ва Саъдиву Имомӣ, ки ба 

якчанд омил бастагӣ дорад, ҷӯё шавем, мантиқан ба натиҷаҳои зайл 

хоҳем расид. Аввалан, қазовати Маҷди Ҳамгар, ки худ дар баробари 

шоири тавонманд будан аз суханшиносону ноқидони забардаст низ буд, 

метавонад аз рӯйи ғараз бошад, зеро Саъдиву Маҷд ҳар ду шоирони 

дарбори Атобакони Форс буданд ва зоҳиран метавон тахмин кард, ки 

онҳо бо якдигар рақобате доштанд ва шояд Маҷд ба мақому мартаба ва 

ҷоҳу тақарруби Саъдии Шерозӣ рашк бурда, бо ин қазоват дар пайи 

таҳқири рақиби маънавии худ шуда бошад. Сониян, Ҳамгар дар мисраи 

сеюми рубоӣ, ки мегӯяд: «Ҳаргиз ману Саъдӣ ба Имомӣ нарасем» ва 

номи хешро дар баробари Саъдӣ меорад, шояд иддаои дар мартабаву 

мақом дар як ҷойгоҳ қарор доштани худро бо Саъдӣ таъкид карда 

бошад. Солисан, шояд дӯстиву рафоқат миёни Маҷду Имомӣ ва 

эҳтирому бузургдоште, ки Ҳамгар ба ҷиҳати фазлу дониши Имомӣ ба ӯ 

қоил будааст, вайро ба чунин қазовате водоштааст. Робеан, хуш 

омадани сабки эҷодии Имомӣ ба завқу табъи Ҳамгар эҳтимолан боиси 

чунин қазия шуда бошад.  

Новобаст аз гумону тахминҳои мухталифи соҳибони сарчашмаҳои 

адабиву таърихӣ ва муҳаққиқони муосир роҷеъ ба қазовати Маҷди 

Ҳамгар, ки арзёбӣ гардид, бо камоли эътимод метавон гуфт, ки ин 

достон ҳақиқати таърихӣ дошта, баъдан боиси иштиҳор ёфтани мақому 

манзалати Имомии Ҳиравӣ ҳамчун як шахсияти эҷодӣ гардидааст. 

Шояд ҳамин арзишдоварии Маҷди Ҳамгар сабаб шуда бошад, ки 

нусхаҳои қаламии девони Имомӣ дар ҳудуди густардаи ҷуғрофии 

Мовароуннаҳру Хуросон, Эрон, Ҳиндустону Покистон, Осиёи Хурд, 

Русия, Британияи Кабир, Ирландия ва дигар мамолик ба таври зиёд 

нусхабардорӣ ва парешон шудааст.  

Тавре ки пештар ҳам иброз шуд, девони Имомӣ ҳамагӣ ду бор дар 

Эрон мунташир шудааст. Бори нахуст соли 1345 ш. / 1967 м. ба кӯшиши 
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Ҳумоюн Шаҳидӣ дар Интишороти илмии Алиакбар, дафъаи дувум соли 

1394 ш. / 2016 м. ба кӯшиши Исмат Хӯинӣ аз сӯи Маркази пажӯҳишии 

мероси мактуб. Аз ин ду нашри девони Имомии Ҳиравӣ мо дар кори худ 

девони таҳия ва интишоркардаи Исмат Хӯиниро ба сифати беҳтарин 

сарчашма интихоб кардем, зеро ин муҳаққиқ қадимитарину 

мукаммалтарин девони дастнавиштаи шоирро нусхаи меҳвариву асос 

қарор дода, дигар нусахро бо он муқоисаву муқобла ва ба равишҳои 

илмӣ тасҳеҳ кардааст. Девони мутазаккира аз 44 қасида (1526 байт), 59 

қитъа (435 байт), 23 ғазал (188 байт), 1 тарҷеъбанд (42 байт), 1 

таркиббанд (39 байт), 98 рубоӣ (196 байт) иборат мебошад, ки маҷмӯи 

он 2427 байтро ташкил медиҳад. Илова бар ин девон, мо ҳангоми 

таҳқиқи мероси адабии шоир аз девони таҳиякардаи Ҳумоюн Шаҳидӣ 

ва қадимитарин нусхаи қаламии девони Имомӣ, бахусус филме аз ин 

нусха, ки таҳти шумораи 1865 дар китобхонаи Донишгоҳи Теҳрон 

мавҷуд аст (мо аксе аз ҳамин филмшумораро дар ихтиёр дорем – С.Ҳ.), 

истифода кардем. 

Аз баррасиҳои манзургардида возеҳ мегардад, ки аз Имомии 

Ҳиравӣ девоне мерос мондааст, ки шомили қасоид, муқаттаот, ғазалиёт, 

тарҷеот ва рубоиёт аст. Барои шинохти ҳамаҷонибаи мухтассоту 

ҷузъиёти анвои адабии мавриди истифода қарордодаи Имомӣ зарур 

медонем, ки дар ин ҷойгоҳ роҷеъ ба ҳар як навъи адабӣ ҷудогона 

таваққуф шавад, то вижагиҳои ҳар як жанр ба таври муфассал 

мушаххас гардад. 

II.1.1. Қасида 

Аз таърих медонем, ки жанри қасида аз ибтидои асри Х сар карда, 

то охирҳои садаи XII яке аз анвои адабии роиҷ ва ҳоким дар адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ маҳсуб мешуд. Ҳарчанд дар қарни XIII, бахусус пас аз 

истилои қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ аз ҷониби муғулҳо, ин жанри 

адабӣ як андоза рӯ ба завол овард ва тадриҷан ҷои худро ба ғазал дод, 

вале комилан аз миён нарафт. Яъне, дар адабиёти асрҳои XIII-XIV 

форсӣ-тоҷикӣ ба осори шоироне дучор мешавем, ки онҳо бо 

дарназардошти шароиту имконоти мавҷудаи кишварҳои мезистаашон 

ба қасидапардозӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, бо офаридаҳои хеш хисороти 

бавуҷудомадаи ин навъи адабиро ба андозае ҷуброн кардаанд. Имомии 

Ҳиравӣ як тан аз ҳамин қабил адибонест, ки қасида дар эҷодиёти ӯ, дар 

қиёс бо дигар жанрҳо, ҷойгоҳи барҷаста дорад. 

Дар алоқа ба ин мавзӯъ арз медорем, ки роҷеъ ба назарияи анвои 

адабии шеъри форсӣ-тоҷикӣ, ки дар адабиётшиносони муосир онҳоро 
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ба истилоҳи «жанр» ном мебаранд, аз тарафи суханшиносони асрҳои 

миёнаи адабиёти форс-тоҷик маълумоти муфассал ва аз ҷониби 

адабпажӯҳону ховаршиносони муосири ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла: 

Шиблии Нуъмонӣ, Мазоҳири Мусаффо, Зайнулобиддини Муътаман, 

Муҳаммадҷаъфари Маҳҷуб, Х. Шарифов, Р. Мусулмониён, У. Тоиров, 

А. Абдуллоев, А. Абдуманнонов, К. Айнӣ, О.Ф. Акимушкин, Е.Э. 

Бертелс, М. Баҳор, С. Шамисо, М.Л. Рейснер, И. Икромов, Ҷ. Ҳумоӣ 

[113]; [96]; [101]; [102]; [93]; [152]; [100]; [132]; [133]; [54]; [55]; [57]; [58]; [559]; 

[66]; [64]; [146]; [117]; [118]; [119]; [82]; [143] ва дигарон таҳқиқу 

пажӯҳишоти фарогире сурат гирифтааст. Бинобар ин, мо ба шарҳу 

баррасии мукаммалу пурраи маълумоти назарии қудамо ва таҳқиқоти 

муосирон дар бораи қасида напардохта, танҳо баъзе мухтассоту 

вижагиҳои ин жанрро, ки дар осори адабии Имомии Ҳиравӣ мавҷуд аст, 

иҷмолан мавриди арзёбӣ қарор медиҳем.  

Қасида, бахусус қасидаи мадҳӣ, дар эҷодиёти Имомӣ нисбат ба 

дигар жанрҳои адабӣ мавқеи меҳвариву марказӣ дошта, қисми асосии 

осори манзуми шоирро ташкил медиҳад. Ҳаҷми қасоиди Имомӣ дар 

қадимтарин нусхаи девонаш 44 адад буда, маҷмӯан аз 1526 байт иборат 

аст. Аз миқдори мавҷудаи қасоид дар девон ва синну соли эҷодии 

Имомӣ мантиқан метавон тахмин кард, ки иддае аз қасидаҳои дар 

даврони ҷавонӣ навиштаи шоир, ки шояд аксарият мадҳияву васфия 

буданд, аз миён рафтаанд.  

Агар ба маълумоти муаллифони сарчашмаҳо ва ёдкардҳои 

муҳаққиқини муосир иҷмолан назар андозем, аксари онҳо Имомиро ба 

ҳайси як шоири мадеҳагӯ муаррифӣ кардаанд. Сабаби бештар ба 

мавзӯи мадҳу ситоиш пардохтани ӯро, пеш аз ҳама, дар маҳорату 

истеъдод ва донишу биниши замонавӣ ва ҳамаҷониба доштани вай 

пиндоштан равост, зеро тибқи маълумоти манбаъҳои муътамад 

Имомии Ҳиравӣ дар донишу биниш аз аксар ҳамзамононаш пешдасттӣ 

дошта, аз илмҳои зиёди замони худ ба таври комил баҳраманд будааст. 

Бинобар ҳамин сабаб, вай беш аз дигарон мавриди алоқа ва таваҷҷуҳи 

салотини замон қарор гирифта, маҳз бо даъвати ҳокимони давр дар 

шаҳрҳои гуногун мусофират ихтиёр кардаву бо тақозову супориш ва 

баъзан хоҳиши онҳо дар мадҳу ситоиш, васфи созандагиву ободкорӣ ва 

дигар корнамоиҳои эшон қасидаҳо сурудааст. Шояд ҳамин эътимоду 

боварӣ ва таваҷҷуҳу бузургдошти салотин ба ҳунару истеъдоди Имомӣ 

яке аз омилҳои асосии бештар ба жанри қасида пардохтани шоир шуда 

бошад. 
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Зикр кардан бамаврид аст, ки Имомӣ дар жанри қасида навовариву 

ихтирооти чашмгире надорад. Ҳарчанд Тақиуддини Кошонӣ ӯро дар ин 

навъи адабӣ «беназир» медонад, аммо мутолиаву таҳқиқ дар қасоиди 

шоир собит месозад, ки вай дар ин навъи адабӣ асосан як шоири 

таъсирпазир аст. Бо он ки таъсирпазирии Имомӣ аз шоирони пеш аз 

худу муосиронаш равшан аст, вале вайро ба сифати як шоири комилан 

муқаллид қаламдод кардан мунсифона нест. Ба сухани дигар, Имомӣ на 

мубтакири сирф аст ва на муқаллиди маҳз, аммо дар ин миён ин ду ҳол 

барои худ роҳи эҷодие пайдо карда, ҳунару истеъдодашро ба намоиш 

гузоштааст.  

Истиқбол ва таъсирпазирии Имомиро аз девони устодоне ҳамчун 

Фирдавсӣ, Муиззӣ, Азрақӣ, Қивомии Ганҷавӣ, Анварӣ, Саъдӣ, Сайфи 

Исфарангӣ ва дигар бузургони шеъри форсӣ-тоҷикӣ, ҳамчунин аз баъзе 

шоирони адабиёти араб, ки дар ин ҷода ибтикорот доштанд, ба 

равшанӣ метавон мушоҳида кард. Имомӣ дар қасидае, ки дар қофияи 

бисёр душвор, ба андешаи худаш «муғлақ», суруда шудааст, ба 

масъалаи мавриди назар ишора мекунад. Масалан: 

Ин шеър дошт қофияте муғлақ ончунон-к 

Барбастамаш, ки кас бинахонад зи муғлақӣ 

Ман порсизабонам, аз он кардам эҳтироз, 

З-он тозие, ки ханда зананд аз мураббақӣ. 

Гардам ҳаме ба гирди суханҳои дилфиреб, 

Дар орзуи шеъри Муиззиву Азрақӣ.  

Н-ояд бад-ин қавофӣ аз ин хубтар сухан, 

Гарчи сухан тироз намояд Фараздақӣ [48, 138]. 

Гузашта аз ин, аксар қасоиди Имомӣ характери мадҳиявӣ дошта, 

мазмуну муҳтавои ин қабил қасидаҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки шоир дар 

сурудани қасидаҳои хусусияти мадҳӣ ва ситоишиву тавсифидошта 

маҷбур будааст, зеро Имомӣ шоири дарбор буд ва бисёри умри худро 

дар дарбори умарову вузарои шаҳрҳои Ҳирот, Кирмон, Язд ва Исфаҳон 

сипарӣ кардааст. Бинобар ҳамин иллат, вай ба сифати як шахси 

масъулиятноки дарбор ногузир буд амру фармон ва дигар супоришоти 

салотинро, бидуни сарпечӣ, иҷро намояд.  

Зикри асомии баъзе аз салотин ва вузарое, ки Имомӣ онҳоро дар 

қасидаҳои худ мадҳу ситоиш кардааст, дар ин ҷо муносиб медонем. 

Яъне, Имомии Ҳиравӣ ба амирону вазирон, фарзандону хешовандони 

султонҳои замони худ, аз ҷумла Оли Карт – Малик Шамсуддин 

Абӯбакр (1246 то 1278), Малик Рукнуддин ибни Малик Шамсуддин 
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(1278 то 1306); Атобакони Форс – Атобак Абӯбакр ибни Саъд (1226 то 

1260), Муҳаммад ибни Саъд ибни Абӣ Бакр (1260 то 1262), Муҳаммад 

ибни Сулғур ибни Саъд (1262 то 1263), Салҷухтон ибни Сулғур (1263 то 

1264), Оишахотун (1264 то 1265); Атобакони Язд – Шоҳ Алоуддин ибни 

Қутбуддин (1253 то 1264), Хоҷа Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон, 

Хоҷа Шамсуддин Муҳаммади Тозигӯй – коргузори Шамсуддин 

Муҳаммади Соҳибдевон ва Сафиулмалик Зиёуддин Алии Яздӣ – аз 

риҷоли дарбори Атобакони Язд Юсуфшоҳ ибни Алоуддин (1264 то 

1291); Қарохитоиёни Кирмон – Рукнуддин Абулмузаффар Қутлуғсултон 

ибни Барроқ (1236 то 1253), вазири ин султон – Разиулмалик Тоҷиддини 

Усмон, бардарзодаи Барроқ – Қутбуддин (1253 то 1257), Издуддин Ҳоҷӣ 

– домод ва писари амми Қутбуддин Муҳаммад, Фахрулмалик 

Шамсуддин Муҳаммадшоҳ ибни Амирҳоҷии Зӯзанӣ ва Маҷдулмулук 

Тоҷиддин Абӯбакршоҳ Алкирмонӣ – вазирони Қутбуддин, Султон 

Ҳаҷҷоҷ – писари Қутбуддин ва модараш – Исматуддин Қутлуғ 

Турконхотун (1257 то 1283), Насрулмалик Заҳируддин Маҳмуди Яздӣ – 

аз асҳоби девон дар аҳди Ҳаҷҷоҷсултон, Султон Ҷалолуддини 

Сиюрғитмиш ибни Қутбуддин (681 то 693), вазири Султон Ҷалолуддин – 

Фахрулмалик Низомуддин Маҳмуд ибни Шамсуддин Муҳаммадшоҳ, 

Шарафуддин Музаффар (фавт. 1314 қ.) аз умарои Сиюрғитмиш ва 

падари амир Муборизуддин Муҳаммад – муассиси Оли Музаффар. Дар 

Исфаҳон низ Имомӣ Баҳоуддин Муҳаммад (фавт. 1280) – фарзанди 

бузурги Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон ва ҳокими Исфаҳон 

қасидаҳо ва дар марги бархе аз онҳо марсияҳо навиштааст. Афзун бар 

инҳо, Имомӣ ба шахсони зиёди дигари замони худ низ мадҳияҳо 

бахшидааст, ки айни ҳол барқарор кардани шахсият ва касбу кори онҳо 

барои мо ғайриимкон аст. 

Қасоиди Имомӣ аз назари муҳтаво, гузашта аз мавзӯоти маъмул, 

монанди мадҳу ситоиш, васфу тавсиф, талабу тақозо, шикваву рисо ва 

амсоли инҳо фарогири мавзӯоте, аз қабили фалсафа, ҳикмат, ирфону 

тасаввуф низ мебошанд, яъне гароишҳои ирфонии ин адиб дар бархе аз 

қасоиди ӯ ба назар мерасанд. Қасидае, ки дар мадҳи пиру муршиди хеш 

– Зайнуддин Пири Ҳинд сурудааст, гувоҳ бар ин гуфтаҳост. Якчанд 

қасидае низ аз ӯ дар даст аст, ки мавзӯи марказии онҳо масоили 

ҳикмату фалсафаро ташкил медиҳанд. Масъалаҳои дигари рӯзгор, 

монанди васфу ситоиши баъзе шаҳру маҳалҳо, таҷассуми иншооте, ки 

бунёдашон тавассути садрнишинони давр сурат гирифтааст, тасвири 

манзараҳои табиату муҳит, инъикоси ҳаёти иҷтимоии давру замон, 
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ироаи андешаҳои пандуахлоқӣ ва монанди инҳо мазмуну муҳтавои 

бахше аз қасоиди Имомиро фаро мегиранд. Агар возеҳтар гӯем, қасида 

дар эҷодиёти ин шоир аз назари фарогирии мавзӯот густардаву 

доманадор буда, мунҳасир ба як ҷинси адабӣ нест, яъне, онро метавон 

ба навъе мансуб донист, ки ҳам дорои вижагиҳои ҷинси лирика, ҳам 

ҳамоса ва ҳам таълимию дидактикист.  

Интихоби вожаву калимоти муносиб ва ба забони содаву ноби 

форсӣ-тоҷикӣ ифода кардани матлаб, мухтасарбаёнӣ, мавриди 

истеъмол қарор додани алфози содаву наздик ба фаҳми умум, доиман 

мунҳасир намондан дар банди такаллуфоту сохтакорӣ, дар ҳадди 

эътидол истифода карда тавонистани саноеи адабӣ, интихоби қофия ва 

радифҳои дилнишину қобили пазириш, баргузидани авзони хушоянду 

тараннумӣ, риоя кардани таносуб миёни авзону муҳтаво ва амсоли инҳо 

яке аз мухтассоти кори Имомии Ҳиравӣ дар эҷоди қасида маҳсуб 

мешаванд.  

Имомии Ҳиравӣ дар офаридани ҳар ду навъи қасида – комил ва 

маҳдуд (мукаммал ва муқтазаб) аз худ маҳорат нишон дода, дар 

таносубу суратбахшии байни қисматҳо ва миёни абёти он, ки сохти 

лафзӣ ва маънавии шеърро шакл медиҳанд, истеъдоди худро ба намоиш 

гузоштааст. Омор дар ин масъала ошкор сохт, ки аз маҷмӯи 44 қасидаи 

мавҷуд дар девони адиб 14 қасида муфассал ва 30 адад қасидаҳои 

муқтазабанд. 

 Аз назари ҳаҷм қасидаҳои Имомӣ аз 12 то 162 байтро ташкил 

медиҳанд, аз ин хотир, ин жанрро дар коргоҳи эҷодии ӯ ба се даста – 

кӯтоҳ, миёна ва тӯлонӣ тасниф кардан мумкин аст. Ба ҳамин хотир, мо 

қасидаҳое, ки аз 12 то 30 байтро фаро гирифтаанд, ба гурӯҳи қасидаҳои 

кӯтоҳ, қасоиде, ки дорои аз 30 то 50 байтанд, ба қатори қасоиди миёна 

ва қасидаҳое, ки аз 50 зиёд байт доранд, ба қасидаҳои тӯлонӣ ҷудо 

кардем. Теъдоди қасидаҳои тӯлонӣ дар девони Имомӣ зиёд набуда, 

ҳамагӣ 5 ададро ташкил медиҳанд, миқдори қасидаҳои миёна 16 ва 

шумораи қасоиди кӯтоҳ 23-то мебошанд. 

Муқаддимаи қасидаҳои комил, ки онҳоро маъмулан бо истилоҳоти 

«ташбиб», «насиб» ва «тағаззул» ном мебаранд, дар девони Имомӣ 

асосан фарогири мавзӯоти ҳусну ҷамоли маҳбуб, ҷавонӣ, ишқ, маю 

бодагусорӣ, ҳикояти ҳоли ошиқ, васфи манзараҳои табиат, фаслҳои сол 

аз қабили баҳору хазон, тулӯъ ва ғуруби офтобу моҳ, ситорагон, дашту 

даман, кӯҳу дарё, гулу сабза ва монанди инҳо мебошанд. 

Мусаллам аст, ки ҳусни матлаъ дар шеър, хусусан дар қасида, аз 
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аввалин унсурҳоест, ки ба гӯши шунаванда мерасад ва ба зеҳни мухотаб 

таъсир мегузорад. Агар матлаъ зебову писандида бошад, табъи 

шунавандаро ба таҳрик меорад ва ӯро мунтазиру муштоқи шунидани 

идомаи сухан мекунад. Агар матлаъ нохушоянд бошад, баръакс, табъи 

шунаванда ва мухотаб аз он мутанаффир шуда, ҳарчанд давоми сухан 

дар ниҳояти балоғату нафосат ифода шуда бошад ҳам, саранҷом ба 

шунидани идомаи сухан рағбате зоҳир нахоҳад шуд. Имомӣ бо дарки 

ин масъулият ба андозаи тавону истеъдод дар сурудани матлаи 

мувофиқу гӯшнавоз дар қасидаҳои хеш кӯшиш ба харҷ додааст. Ҷиҳати 

собит сохтани ин иддао танҳо матлаи як қасидаро аз эҷодиёти ӯ ба 

ҳайси намуна пешкаш месозем: 

Турки ман чун турраи анбаршикан пурчин кунад, 

Арсаи Чинро зи чини турра мушкогин кунад [48, 35]. 

Дар миёни қасидаҳои Имомӣ бархе қасидаҳое мавҷуданд, ки шоир 

бо риояи ҳамон вазну қофияи матлаи нахуст, байти мусаррае изофа 

кардааст. Роҷеъ ба масъалаи тозаву нав кардани матлаъ дар қасида 

бояд афзуд, ки ин амалкард ихтироъ ва кашфи шоирони форс-тоҷик 

буда, аз таҷрибаи адибони ҳамин миллат баъдан ба адабиёти дигар 

халқҳо иқтибос шудааст. Нав кардани матлаи қасида дар истилоҳи 

адабӣ «таҷдиди матлаъ» номида шуда, чанд бор тозаву нав кардани он 

дар қасида раво шуморида мешавад. Баҳра ҷустани шоирон аз таҷдиди 

матлаъ собиқаи пешина дошта, корбасти Имомӣ аз он дар бархе 

қасидаҳои хеш аз ибтикороти ӯ нест.  

Адабиётшиноси тоҷик Р. Тағоймуродов мақсаду ҳадафи даст 

задани шоиронро ба амали наву тоза кардани матлаъ дар қасида чунин 

тавзеҳ медиҳад: «Ба назар чунин мерасад, ки тозаву нав кардани матлаъ 

дар қасида аз вижагиҳои адабиёти форс-тоҷик буда, дар адабиёти араб 

ривоҷ надорад» [131, 47]. 

Таҳқиқ дар девони Имомӣ ба таври дақиқ собит сохт, ки ин навъи 

адабӣ дар эҷодиёти ӯ дорои аз як то панҷ матлаъ мебошад, аз ҷумла 

қасидае, ки матлаи он бо байти зерин: 

Тозаву хуррам аст чун рухи ёр, 

Саҳни гетӣ зи рангу бӯи баҳор [48, 42]. 

шурӯъ мешавад, шоир ба ҷуз аз матлаи оғоз, чаҳор маротиба 

матлаъро нав кардааст. Нуктаи дигаре, ки дар иртибот ба ин мавзӯъ 

бояд ёдовар шуд ин аст, ки баробар будани теъдоди абёти таҳти ҳар як 

матлаъ қарордошта шарту ҳатмӣ нест, яъне як матлаъ метавонад таҳти 

худ 10-15 байт ва матлаи дигари ҳамин қасида имкон дорад беш ва ё 

кам аз ин миқдор абёт дошта бошад. Масалан, дар қасидае, ки аз 
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Имомӣ ёд шуд, таҳти матлаи якум – 55, матлаи дувум – 27, матлаи сеюм 

– 21, матлаи чорум – 42 ва матлаи панҷум – 17 байт қарор дорад. 

Мушоҳидаҳо дар сохтори қасидаи мавриди назар муайян кард, ки 

Имомӣ бо истифода аз наву тоза кардани матлаъ нахуст, аз як қисмат 

ба дигар қисмати қасида гузаштааст, сониян, ҳангоми интиқол аз як 

мавзӯъ ба дигар мавзӯъ матлаъро нав кардааст ва ниҳоят, ба василаи 

корбурди таҷдиди матлаъ аз такроран истифода бурдани калимоте, ки 

дар дигар бандҳо ба ҳайси қофия омадаанд, суд ҷустааст.  

Дар девони Имомӣ маҷмӯан се қасида мавҷуд аст, ки шоир дар 

онҳо матлаъро нав кардааст. Ба истиснои қасидаи фавқуззикр, ки аз 5 

матлаъ иборат аст, ду қасидаи дигари шоир – яке шомили чаҳор (72 

байт) ва дигаре дарбардорандаи се матлаъ (48 байт) аст.  

Дигар аз хусусиятҳои кори Имомии Ҳиравӣ дар эҷоди қасида аз он 

иборат аст, ки ӯ мисли адибони бузурги адабиёти форс-тоҷик дар 

таносуб бахшидани шаклу мазмун, муҳтавову авзон ва дигар вижагиҳои 

ҷарфсохту рӯсохти ин жанри адабӣ аз худ маҳорат нишон дода, ваҳдати 

шаклу мазмунро дар ҳадди қонеъкунанда риоят кардааст. Зимни 

омӯзиши қасидаҳои ин адиб ошкор гардид, ки ӯ дар таълифи қасидаҳои 

мукаммал, бахусус мадҳӣ, ба унсурҳои асосиву анъанавии он, ки аз 

ҳусни матлаъ, махлас ё гурез, қисмати асосӣ, талаб ва хотима ё дуои 

шарита иборатанд, таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда, ҷиҳати дар камоли 

устувориву зебоӣ ороста шудани онҳо, бавижа ҳангоми гузариш аз як 

бахш ба бахши дигар, кӯшиш ба харҷ додааст, то бо истифода аз як 

байт ва баъзан зиёда аз он байти мувофиқу зебое робитаву таносуби 

миёни ду матлаби ноошноро ба қадри имкону тавони худ ба ҳам 

пайванд занад.  

Гуфтан бамаврид аст, ки мушкилтарин кор барои ҳар адибе, ки ба 

сурудани қасидаи мадҳии комил даст мезанад, пайванд задану таносуб 

бахшидан миёни қисматҳои он аст. Барқарор кардани иртибот миёни 

муқаддима (насиб, ташбиб ва ё тағаззул) ва қисмати асосӣ (мадҳ), ки 

тавассути махлас ё худ гурез сурат мегирад, аз шоир маҳорату 

истеъдоди фавқулодаро тақозо мекунад. Бо дарназардошти ҷо доштани 

ҳамин ишколот ва ба сифати барзахе миёни насибу мадҳ қарор 

гирифтанаш, суханшиносон байти махласро рӯҳи қасида номидаанд. 

Душвории кор дар иртиботбахшии миёни муқаддимаву мадҳ, пеш аз 

ҳама, дар он аст, ки ин ду матлаб аз назари офариниш ба якдигар 

комилан мухолифу носозгоранд, яъне агар дар муқаддима ҷанбаи 

ғиноиву сирф шоирона, ки аксаран ба таври худангехта сурат мегирад, 



82 

ғолиб бошад, дар мадҳ, ки амали комилан сохтаву қарордодист, ҷанбаи 

ҳамосӣ ҳоким аст ва ба улфат мубаддал сохтани ин ду унсури ба ҳам 

мухолиф бар уҳдаи байти махлас аст. Бинобар ҳамин, ин барзахро аз 

мавзеъҳои душвортарини қасидаи мукаммал маҳсуб медонанд. 

Мушоҳидаҳо зимни таҳқиқи қасоиди Имомӣ нишон дод, ки вай 

дар офаридани ҳамин бахши қасида, яъне махлас, устод набошад ҳам, 

чандон нотавону заиф нест. Барои мисол ду намуна аз ҳамин қисмати 

қасидаро аз эҷодиёти ин шоир манзур месозем:  

Як ҷаҳон ҷон баста дар ҳар мӯй, гуфтӣ мӯйи ӯст, 

Ҳар яке ҳарфе зи хатти соҳиби соҳибқирон [48, 106]. 

Ва ё: 

Гар шоҳи мулки ҳуснӣ андар бисоти даҳр, 

Дар садр хоҷа беҳ бувадат ҷои байдақе [48, 138]. 

Ҳусни мақтаъ ва ё хотимаи қасидаҳои Имомӣ аксаран фарогири 

бахшҳои талабу дуои шарита буда, яке аз қисматҳои вижаи қасидаҳои 

мадҳии ӯ ба ҳисоб меравад. Шоир бо дарки он ки мамдӯҳ маҳз аз ҳамин 

қисмат ба таври кофӣ лаззат мебараду ором мегирад ва таманное, ки аз 

шунидани қасида дар зеҳн дорад, ба он ноил мегардад, ба ҳамин бахш 

аҳамияти хоса зоҳир карда, онро хеле ҳунармандона ва ҳатто дар сатҳи 

олӣ офаридааст. Илова бар ин, қисмати хотима дар баъзе қасидаҳои 

мадҳии Имомии Ҳиравӣ баъди муқаддима омада, танҳо ҳамин бахш дар 

як ва ё зиёда аз ин байт ҳам нақши мадҳ ва ҳам нақши дуои шаритаро 

иҷро кардаанд. Ба дигар сухан, қисмати хотимаи қасидаҳои мадҳии 

Имомӣ назар ба бахши махласи он барҷастатару ҳунаритар ба назар 

мерасанд. Чунончи:  

То фалак пояд ба дониш, то ҷаҳон монад ба дод  

Дар сарафрозӣ бипою дар ҷаҳондорӣ бимон [48, 110]. 

Имомии Ҳиравӣ дар пайравӣ ба шоирони пешгузашта дар бархе 

қасидаҳои худ зикри тахаллус кардааст. Ҷойгоҳу мавқеи тахаллус дар 

қасоиди Имомӣ номушаххас буда, корбурди он дар коргоҳи эҷодии 

шоир баъзан дар хотимаи муқаддимаҳои қасоид (насиб, ташбиб ва 

тағаззул), ки ба сифати ғазали мусталеҳ омадаанд, гоҳе дар фахрияҳои 

шоир ва аксаран дар абёти охири ин жанр сурат гирифтааст. Миқдори 

қасоиде, ки Имомӣ дар онҳо зикри тахаллус кардааст, зиёд нест. Аз 

шумораи 44 қасидае, ки дар девони адиб мавҷуд аст, танҳо 10-тои он 

дорои тахаллус ва 34 қасидаи дигар бидуни тахаллус аст.  

Вижагии дигаре, ки дар сохтори қасоиди Имомии Ҳиравӣ ба 

мушоҳида расид, моил набудани ӯ ба корбурди радиф дар ин навъи 
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адабист. Яъне, қасоиди мураддаф нисбат ба қасоиде, ки бо қофия хатм 

шудаанд, дар эҷодиёти ӯ миқдоран камтаранд. Аз 44 қасидаи девони 32-

тоаш бо қофия ва 12-тоаш бо радиф хатм шудааст.  

Новобаста аз он ки Имомӣ дар сохтору муҳтавои жанри қасида 

тозагиву навовариҳои чашмгире надорад, аммо ӯро дар қатори дигар 

қасидапардозони бузурги адабиёти форсӣ-тоҷикӣ мавқеъ додану 

мақоми вайро дар эҷоди ин жанри адабӣ арзишманд қаламдод кардан 

аз рӯи инсоф аст, зеро ӯ бо офаридани 1526 байт қасида, нахуст, заъфи 

ҳунарии дар ин жанр рухдодаро ба андозае бартар кард, сониян, бо 

афзудани баъзе вожаву таркиботи навсохтаи худ дар бою ғанӣ 

гардондани таркиби луғавии забони форсӣ-тоҷикӣ саҳм гузошт, 

солисан, бо ҳунармандона ворид кардани баъзе орояҳои камкорбурди 

адабӣ ва тасвиркориҳои вижаи шоиронаи худ дар қасида ба рушду 

таҳаввули минбаъдаи ин жанр дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ мусоидат 

карда, роҳеро барои пасовандон дар ин ҷода ҳамвор сохт.  

II.1.2. Қитъа 

Аз таърихи адабиёт дониста мешавад, ки қитъа аз назари замонӣ 

яке аз куҳантарин анвои шеърӣ буда, аз дер боз адабиёти форсӣ-

тоҷикиро ҳамроҳӣ мекунад ва дар тӯли қарнҳо, вобаста ба вазъи 

иҷтимоиву таърихӣ ва адабиву фарҳангӣ, тадриҷан такмил ёфтааст.  

Дар хусуси маънои луғавиву истилоҳӣ, замони ташаккулу таҳаввул, 

рушду густариш ва дигар мухтассоти сохториву мундариҷавии ин навъи 

адабӣ дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ, луғату қомусҳо, 

донишномаву доиратулмаорифҳо маълумоти муҳим зикр шуда, дар 

ёддошту навиштаҳои адабпажӯҳони муосир, бахусус муаллифони 

китобҳои таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, соҳибони дастуру китобҳои 

таълимиву методӣ, муҳаққиқоне, ки роҷеъ ба назарияи анвои адабӣ, 

бавижа, қитъа, таҳқиқот доранд, нукоти зарурӣ изҳор шудааст, ки моро 

аз баррасии ҳамаҷонибаи ин навъи адабӣ ба андозае бениёз месозад. 

Таърифи маъно ва мафҳуми истилоҳии қитъа дар асарҳои назарии 

муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ тақрибан шабеҳи ҳамдигар буда [141]; 

[149]; [106]; [87]; [155]; [157]; [158]; [70]; [114]; [101]; [102]; [103]; [104]; [121]; 

[153] ва дигарон), аз се сарчашмаи муҳимму асосӣ – адабиёти шифоҳӣ, 

адабиёти навиштории форсӣ-тоҷикӣ ва адабиёти араб маншаъ 

пазируфтани ин жанр ҷои шубҳаву тардид нест. Ба дигар сухан, қитъа 

дар назми форсӣ-тоҷикӣ нахуст муҳтавои ибтидоиро аз эҷодиёти 

даҳонии халқ ва адабиёти китобатии форсӣ-тоҷикӣ гирифта, баъдан, 

шаклу сохтори шеърӣ ва мазомини он ба таъсири адабиёти арабӣ 
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рушду таҳаввул кардааст. 

Ҳарчанд асри XIII мудҳиштарин қарн дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ 

дар Мовароуннаҳру Хуросон маҳсуб мешавад, аммо ин қарнро даврони 

такомулёбӣ ва рушду густариши нисбии адабиёти форсӣ-тоҷикӣ низ 

қаламдод кардан мумкин аст. Жанри қитъа дар ин давраи адабиёт, пас 

аз ғазал мақоми хоси худро пайдо мекунад. Гуфтан мумкин аст, ки пас 

аз рӯ ба таназул овардани жанри қасида мақому мавқеи онро ғазал ва 

қитъа ишғол менамоянд. Агар ба осори шоирони ин аҳд ботааммул 

назар кунем, дида мешавад, ки аксари онҳо ба сурудани қитъа таваҷҷуҳ 

зоҳир кардаанд.  

Имомии Ҳиравӣ як тан аз шоирони даврони зикргардида аст, ки 

дар эҷоди қитъа роҳу равиши пешгузаштагонро ҳамчун суннати адабӣ 

қабул карда, дар тӯли фаъолияти эҷодии худ дар ҳудуди 60 қитъа ба 

ёдгор гузоштааст, ки ҳаҷми умумии абёти онҳо 435 байтро ташкил 

медиҳанд. Эҳтимолан метавон гуфт, ки шояд Имомӣ аз ин теъдод 

зиёдтар қитъа суруда бошад, вале то кунун ҳамин қадар дар дастрас 

қарор дошта, куллияи он дар девони нисбатан мукаммали ӯ забт 

шудааст.  

Омӯзиши қиттаоти Имомӣ ба мо собит сохт, ки таҷрибаи 

қитъасароёни асрҳои пешин ба эҷодиёти ӯ бетаъсир нест. Он чи 

устодони қитъасарои гузашта ҳам дар шакл ва ҳам дар мазмуни ин 

навъи адабӣ ҷорӣ карда буданд, Имомӣ онҳоро идома бахшида, бо 

ҳунари офаринандагии хеш ҳамон шакли қаблӣ ва суннатии адабиётро, 

вобаста ба талаботи давру замон, бо баъзе мазмунҳои тоза, луғату 

таркиботи нав, ибдои бархе санъатҳои бадеӣ, сабку услуби инфиродӣ, 

тарзи ифодаи фикр ва монанди инҳо анбошта сохтааст.  

Муқаттаоти Имомии Ҳиравӣ аз назари мазмуну муҳтаво бештар ба 

қитъаҳои Анварӣ шабоҳат доранд. Чунин ба назар мерасад, ки ӯ дар 

сурудани ин навъи адабӣ татаббӯи Анварӣ кардааст, вале пайравии ӯро 

ба ин шоир тақлиди маҳз донистан дуруст нест, шояд ин амал ё аз рӯи 

ихлоси ӯ ба ашъори Анварӣ, ё табъозмоӣ бо вай ва ё ба ҷиҳати 

намоиши ҳунару истеъдод ва сабқати адабӣ сурат гирифта бошад.  

Қитъаҳои Имомӣ аз назари ҳаҷми абёт гуногун буда, аз 2 то 29 

байтро дар бар мегиранд. Теъдоди умумии қитъаҳои шомили девони ин 

шоир, мувофиқи забти Исмат Хӯинӣ 61- то буда, маҷмӯан аз 436 байт 

иборатанд. Агар ҷузъиёт ва мушаххасоти қитъаҳои девони аз ҷониби 

Исмат Хӯинӣ мураттабшудаи Имомиро аз лиҳози теъдоду миқдори 

абёт бозтоб кунем, омори зайл ба даст меояд: қитъаҳои иборат аз 2 байт 
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– 9-то иборат аз 3 байт – 14 - то иборат аз 4 байт – 5- то иборат аз 5 байт 

– 6-то иборат аз 6 байт – иборат аз 7 байт – 3- то иборат аз 8 байт – 1-то 

иборат аз 9 байт – 2 –то иборат аз 10 байт – 2 – то иборат аз 11 байт – 2 

– то иборат аз 12 байт – 1- то иборат аз 13 байт – 2 - то иборат аз 15 байт 

– 4- то иборат аз 17 байт – 2 - то иборат аз 18 байт – 2- то иборат аз 21 

байт – 1- то иборат аз 29 байт – 1- то. 

Муқоисаи қадимтарин нусхаи қаламии девони Имомӣ ва девони 

интишоркардаи Ҳумоюн Шаҳидӣ бо девони мавриди назар бармало 

сохт, ки теъдоди қитъаҳои шоир ба омори аз ҷониби Исмат Хӯинӣ 

суратгирифта мувофиқат надорад, масалан, дар девон қитъаеро, ки бо 

байти «Он шунидӣ, ки хор дар гулзор, – Гули хушбӯйро бародар хонд» 

оғоз мешавад ва шомили 7 байт аст, мураттиб саҳван ду қитъа 

пиндошта, якеро бо се байт ва дигареро бо чаҳор байт ба таври алоҳида 

манзур кардааст. Ҳамин қитъа дар девони мураттабкардаи Ҳумоюн 

Шаҳидӣ бо каме тағйирот, яъне дар ҳудуди шаш байт дарҷ шуда бошад 

ҳам, як қитъа аст [48, 200]. Ин муқоиса шумораи қитъаҳои Имомиро, ки 

Хӯинӣ арзёбӣ кардааст, як адад кам карда, миқдори ин навъи адабиро 

дар эҷодиёти шоир аз 61 ба 60 – то поён меорад. Афзун бар ин, дар 

девони Имомӣ як байти мусаррае ба назар мерасад, ки Исмат Хӯинӣ 

онро ба қатори муқаттаоти шоир дохил кардааст. Мо дар ин масъала 

бар он назарем, ки байти ёдшуда қитъа нест, зеро он ҳам аз назари 

миқдор ва ҳам аз лиҳози сохтори қофиябандии маъмул ба ин навъи 

адабӣ мувофиқат намекунад, чунончи: 

Номи он бут, ки шамъи анҷуман аст,  

Қалби тасғири қалби қалби ман аст [48, 151]. 

Ба назари инҷониб, байти мутазаккира аз ҷиҳати сохтори жанрӣ 

такбайт ва ё фарбайт буда, аз назари муҳтаво луғз аст. Агар ба мазмуни 

ин байт амиқтар зеҳн монем, ба суҳулат дармеёбем, ки шоир бо 

истифода аз маонӣ ва тобишҳои зиёди маъноии калимаи «қалб» луғзе 

офаридааст, ки хеле ҳунармандона аст. Масалан, ҳадафи шоир аз 

ифодаи «қалби қалб» ҳарфи «лом» аст, ки тибқи навишти алифбои 

роиҷи замон дар миёни ин калима мақом дорад ва агар ҳарфи «лом»-ро 

тасғир ё худ хурд карданӣ шавем, ногузирем ба он пасванди –ак изофа 

кунем. Пас аз изофа кардани пасванди номбурда ҳарфи «лом» ба 

«ломак» ва дар сурати қалб, яъне чаппа кардани «ломак», исми 

«Камол» ба даст меояд. 

Дар иртибот ба ин мавзӯъ бояд арз шавад, ки Имомӣ дар қолаби 

қитъа луғзу чистон ва муаммоҳои зиёде сурудааст. Таҳқиқ дар ин 

замина муайян кард, ки ба ҷуз аз луғзи зикргардида, ки онро ба иллати 
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мувофиқ набудани теъдоди абёту сохтори қофиябандиаш ба жанри 

қитъа шомил кардан иштибоҳ аст, дигар луғзу муаммоҳои эҷодкардаи 

ин шоир аз ду ва зиёда байт иборат буда, аз назари сохтор ва ҳаҷми 

абёт ба талаботи ин навъи адабӣ комилан мувофиқ аст. Бо 

дарназардошти авомили арзшуда агар ин байтро низ аз қатори 

қитъаҳои Имомӣ бурун кунем, пас миқдори қитъаҳои сурудаи адиб 

маҷмӯан 59- то ва ҳаҷми умумии онҳо 435 байтро ташкил медиҳанд. 

Имомии Ҳиравӣ дар сурудани қитъа асосан ҳамон шакли маъмули 

қофиябандии онро, ки тарҳаш аб, вб, гб… мебошад, мавриди корбурд 

қарор додааст, вале дар осори ӯ баъзан қитъаҳое (4-то) вомехӯранд, ки 

матлаи онҳо муздаваҷ ва ё худ ба истилоҳ мусарраъ мебошанд.  

Дигар аз вижагиҳои кори Имомӣ дар эҷоди жанри қитъа зикри 

тахаллус мебошад. Дарҷ кардани тахаллус дар ин навъи адабӣ аз 

лузумоти ҳатмӣ набошад ҳам, дар девони Имомӣ баъзе қитъаҳое 

мавҷуданд, ки муаллиф дар онҳо тахаллуси худро зикр кардааст. Аз 59 

қитъаи дар девони Имомӣ мавҷудбуда 6-тои он дорои тахаллус 

мебошанд. Аксар қитъаҳое, ки адиб дар онҳо тахаллуси худро дарҷ 

кардааст, аз лиҳози муҳтаво мадҳӣ буда, шоир ба василаи тахаллус 

ғолибан изҳори ифтихороту мубоҳот аз донишу истеъдоди хеш мекунад. 

Ба таври дигар, зикри тахаллусро дар қитъаҳои Имомӣ метавон 

фахрияҳои шоир қаламдод кард. Аз ҷумла: 

Динпаноҳо, мар Имомиро ба ҳангоми сухан 

Гарчи табъе ҳамчу оташ буду назме ҳамчу об. 

Шуълаи мадҳи ту андар домани табъаш гирифт, 

Сар баровард аз гиребони замираш офтоб [48, 149].  

Ё худ: 

Хусраво, шоҳо, Имомӣ он ки кард  

Фахр з-оби шеъри ӯ хоки Ҳирот [48, 174]. 

Чизи дигаре, ки дар қитъаҳои Имомӣ ҷалби таваҷҷуҳ мекунад, 

ҳунармандона арзёбӣ шудани мавзӯъҳои гуногун бо забони фасеҳу 

равон мебошад. Дар ин масъала бояд ёдовар шуд, ки содаву равон, орӣ 

аз ҳар гуна лафзбозиҳову санъатгароӣ ва дархӯри ҳама завқҳо баён 

кардани матлаб аз хусусияти жанри қитъа ба шумор меравад. Имомӣ 

низ бо риояти ҳамин муқаррарот дар қолаби ин навъи адабӣ мавзӯъҳои 

зиёдеро матраҳ кардааст, ки аксари онҳо бозгӯ ҳиссиёту ҳаяҷон ва 

фарогири паҳлуҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ ва зиндагии инсонҳост. 

Мадҳи умарову вузарои замон, ситоиши инсонҳои наҷиб, бахусус, аҳли 

улуму фарҳанг, баррасии баъзе масоили ҳасби ҳоли хеш, баёни 
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андешаҳои ҳикамиву ирфонӣ, ваъзу насиҳат, сабру шикебоӣ, шукру 

қаноат, раҳнамоии инсонҳо ба самти ахлоқи шоиставу писандида 

тавассути панду андарз, ба зери тозиёнаи танқид гирифтани як қатор 

хислатҳои нописандидаи инсонӣ ва хулқу атвори зишт, аз қабили 

ғуруру такаббур, бадгӯиву дурӯғ, тамаъкорӣ, бухлу кинаварзӣ, дуздӣ, 

бешармӣ, зулму золимӣ, ҳаҷву мазаммати баъзе ҳокимони нодону 

золим, шикваву шикоят аз бархе акобири даврон, тараҳҳуму меҳрубонӣ 

ба мардуми камбизоату осебпазири ҷомеа, баёни маҳорату истеъдод ва 

фазилату дониши худ тавассути луғзу муаммо, ҷавоб ба нома ва 

пурсишҳои манзуми баъзе ҳамасрон, арзишдоварӣ ба сатҳу сифати 

ашъори шоирон, кӯшиши оромиш бахшидани ҳолатҳои рӯҳиву равонии 

аҳли ҷомеа ба василаи интихоби каломи муносибу таскинбахш, ғанимат 

донистан ва хуш гузаронидани умр, мукофоти амал, васфу ситоиши 

кӯшишу кор, караму сахо, ростиву росткорӣ, эҳсону бахшиш, хоксориву 

фурӯтанӣ, беозорӣ, покдоманӣ, некиву накукорӣ ва монанди инҳо, ки 

моҳияту ҷавҳари аслии кулли осори адабиро ташкил медиҳад, муҳтавои 

аксар қитъаҳои Имомиро фаро гирифтаанд.  

Агар роҷеъ ба мавзӯоти қитъаҳои Имомӣ, ки баррасӣ гардид, 

намунаҳо пешниҳод гардад, мусалламан, ҳаҷми кор аз меъёри 

муқаррарӣ фаротар хоҳад рафт, аз ин хотир, бо овардани намунае аз ин 

жанр, ки ба рӯзгори шоир як андоза бастагӣ дорад ва порае аз аҳволи 

ӯро ҳангоми дар Кирмон буданаш таҷассум мекунад, иктифо мекунем. 

Масалан: 

Ғуломи румии фархундапайро, 

Ки дар Кирмон ба хидмат шод кардам. 

Маро даҳ сол хидмат карду рӯзе 

Зи ҳаққи хидматаш чун ёд кардам…  

Ҳанӯзаш ном Қайсар буду номаш 

Муҳаммад кардаму озод кардам [48,165]. 

Афзун бар ин, бояд арз дошт, ки шеваи нигориш дар қитъаҳои 

мазмуни луғзу муаммодоштаи Имомӣ андаке печидаву санъатгароёна 

аст. Иллати ин, ба андешаи инҷониб, ба тақозои мавзӯъ бастагӣ дорад, 

зеро забону тарзи баёни дигар қитъаҳои ҳамин суханвар, ки 

муҳтавояшон фарогири мавзӯоти гуногун аст, содаву равон ва холӣ аз 

ҳар гуна такаллуфоту лафзбозиҳост. Дар девони Имомӣ ба қитъаҳои 

зиёде дучор шудан мумкин аст, ки аз ҷиҳати муҳтаво дарбардорандаи 

ҳодисаҳову воқеаҳои иҷтимоиву таърихӣ ва ахлоқиву тарбиявӣ 

мебошанд. Қитъаҳои мазмуни ахлоқидошта моҳиятан барои ислоҳ ва 
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пок кардани ахлоқи аҳли ҷомеа нигаронида шуда, муаллиф дар ин 

қабил қитъаҳо саъй кардааст, ки ҳам ба мавзӯъ ва ҳам ба тарзу ифодаи 

баён таваҷҷуҳи махсус зоҳир кунад. 

 Мушоҳидаҳо дар мазмуни қитъаҳои Имомӣ нишон дод, ки сабку 

услуби нигориш ва ифодаҳои ӯ дар ин навъи адабӣ ба фаҳму завқи 

ҳокими ҷомеа наздик аст. Яъне, шоир то ҷое тавонистааст навъи адабии 

қитъаро дархӯрди фаҳми мардум – табақаи миёна ва поёнии ҷамъият 

эҷод карда, рухдоду ҳаводиси рӯзгорашро, ки ба назараш хеле муҳимму 

ҷиддӣ намудаанд, ба қолаби шеър дароварда ва ба василаи ин шакли 

шеърӣ воқеоти гуногуни таърихӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ 

ва амсоли инҳоро инъикос намояд. 

Раванди омӯзишу таҳқиқ аён сохт, ки жанри қитъа дар коргоҳи 

эҷодии Имомӣ ҳамчун воситаи муомила, изҳори андеша, гуфтугӯ, паём, 

арзу шикоят ва монанди инҳо бо риояти санъати сухан, вазну қофия ва 

мантиқу маънӣ ба кор рафтааст. Дар робита ба ин мавзӯъ метавон гуфт, 

ки арзиши адабии аксар қиттаоти Имомӣ дар ҳамон пояи қасоиди ӯ 

қарор доранд. 

Таҳқиқи сохторӣ ва шаклии муқаттаоти Имомӣ нишон дод, ки аз 

59 адад қитъаҳои мавҷуди девони шоир 40- то он бо қофия ва 19 қитъаи 

дигар бо қофия ва радиф анҷом ёфтаанд.  

Он чи ки роҷеъ ба қитъаҳои Имомӣ иброз шуд, хусусияти умумӣ ва 

муқаддимотиву иттилоотӣ дошта, фарогири тамоми ҷузъиёти ин навъи 

адабӣ дар эҷодиёти шоир нест. Мо нукоти арзёбигардидаро дар ин 

ҷойгоҳ ва дар ин масъала бо он ки кофӣ медонем, изофатан арз 

медорем, ки муқаттаоти ин суханвар аз лиҳози мазмуну муҳтаво, 

дарбаргирии ҳаводису вақоеи иҷтимоиву таърихӣ, сабку услуб, сохтори 

ҳунарӣ ва дигар вижагиҳо то кунун ба таври мукаммал мавриди 

омӯзишу таҳқиқ қарор нагирифтааст. Андешаҳои суханшиносони 

гузашта ва адабпажӯҳони муосир дар ин мавзӯъ ироа шудааст, 

хусусияти умумӣ дошта, ҳама ҷанбаҳои ин навъи адабиро дар осори 

шоир фарогир нестанд Аз ин рӯ, қитъаҳои Имомӣ таҳқиқоти амиқ ва 

баррасии муфассалу мукаммалро тақозо дорад. 

   II.1.3. Ғазал 

Доир ба маънои луғавиву истилоҳӣ, сохтору устухонбандӣ ва 

ташаккулу таҳаввули ғазал дар осори назарии адабпажӯҳону 

ховаршиносон назари ягонаву воҳид мавҷуд нест.  

Таҳқиқоте, ки роҷеъ ба паҳлуҳои гуногуни жанри ғазали форсӣ-

тоҷикӣ анҷом шудаанд, аз назари теъдод хеле зиёд бошанд ҳам, аз 
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лиҳози мазмуну муҳтаво умумият доранд. Зикри номи бархе 

донишмандони ватаниву хориҷие, ки дар бораи мухтассоти ғазали 

форсӣ-тоҷикӣ таҳқиқот доранд, дар ин ҷо муносиб ба назар мерасад. Ба 

гунаи мисол метавон аз муҳаққиқони тоҷик – А. Мирзоев, А. Афсаҳзод, 

Р. Ҳодизода, Н. Қаҳҳорова, А. Ҳакимов, Х. Шарифов, Р. Мусулмониён, 

А. Сатторзода, Т. Самадов, А. Алимардонов, У. Казакова, Б. Мақсудов, 

М. Низомов, Ш. Раҳмонов, У. Каримов, ховаршиносону адабпажӯҳони 

хориҷӣ – Шиблии Нуъмонӣ, Зайнулобуддини Муътаман, Ҳусайни 

Размҷӯ, Дориюши Сабур, Ҷалолуддини Ҳумоӣ, Мансури Растагори 

Фасоӣ, Забеҳуллоҳи Сафо, Абдулҳусайни Зарринкӯб, Сируси Шамисо, 

И.С. Брагинский, М.Л. Рейснер [94]; [61]; [62]; [136]; [89]; [139]; [149]; [98]; 

[100]; [124]; [123]; [60]; [87]; [91]; [92]; [106]; [116]; [88]; [114]; [101]; [102]; 

[113]; [121]; [143]; [134]; [127]; [79]; [138]; [139]; [69]; [117] ва дигарон ном 

бурд. 

Аз омӯзиши таълифоти муҳаққиқони зикргардида маълум 

мешавад, ки масъалаи пайдоиш, ташаккул ва такомули ғазал дар 

адабиёти форсӣ-тоҷикӣ тӯли бештар аз як аср таваҷҷуҳи 

адабиётшиносону шарқшиносони ватаниву хориҷиро ба худ ҷалб 

кардааст. Пажӯҳиши эшон, бо вуҷуди арзиши баланди илмӣ доштанаш, 

на ҳамаи муаммоҳои масъалаи мавриди таҳқиқро фаро мегирад. Ба 

ифодаи дигар, имрӯз ҳам бо вуҷуди возеҳ будани бисёр унсурҳои 

мушаххаси ғазал, на танҳо як таърифи фарогирро барои ин жанр пайдо 

карда наметавонем, ҳатто дар заминаҳои пайдоиш, ташаккулу таҳаввул, 

қонунмандӣ, вижагиҳои сувариву маъноӣ ва дигар хусусиятҳои ғазал ба 

иштибоҳот мувоҷеҳ хоҳем шуд.  

Вобаста ба тақозои мавзӯъ арз медорем, ки жанри ғазал дар охири 

қарни XII ва ибтидои садаи XIII ҳам аз назари шаклу қолаб ва ҳам аз 

ҷиҳати мазмуну мундариҷа ба камоли худ тадриҷан наздик шуд. 

Таълифоти адабпажӯҳон ва мушоҳидаҳо дар ин замина ба таври возеҳ 

нишон медиҳанд, ки иқдоми нахустинро дар ҷодаи тағйиру такмили 

ғазали мусталеҳ суханвари маъруфи ин аҳд – Анварии Абевардӣ 

гузоштааст. Ба дигар сухан, корбурди мазомини шоиронаи латиф дар 

ғазали адабиёти форсӣ-тоҷикии асри мавриди назар аз ҳамин шоир 

шурӯъ шуда, тадриҷан ба шоири дигари ҳамин давр – Заҳируддини 

Форёбӣ хатм мешавад ва дигарбора дар қарни XIII тавассути 

ибтикороти Саъдии Шерозӣ ба ҳадди такомулу зебоӣ мерасад.  

Имомии Ҳиравӣ, ки бо Саъдии Шерозӣ дар як аср зиста ва тибқи 

гуфтаи муаллифони бархе сарчашмаҳо бо ин суханвар ҳатто 
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баробаргӯӣ низ мекардааст, як қисмати девонашро навъи адабии ғазал 

ташкил мекунад. Имомӣ дар муқоиса бо дигар анвои адабӣ дар жанри 

ғазал аз худ маҳорати чашмгиру устодӣ нишон дода, маҳз ба воситаи он 

тавонистааст, ки маъниҳои бикру латиф, шӯру эҳсосоти шоирона, 

тасвироти дастнохӯрдаи ҷаззоб, ҷаҳонбинӣ, афкори орифонаву 

ошиқона ва амсоли инҳоро бо санъатҳои лафзиву маънавӣ ороста, ба 

лаҳни шевову дилнишин манзур созад. Муаллифони аксар сарчашмаҳои 

адабиву таърихӣ ва махсусан донишмандону муҳаққиқони муосир, дар 

муқоиса бо дигар анвои адабӣ ба маҳорати ғазалсароии Имомӣ баҳои 

воқеӣ додаанд. Масалан, Забеҳуллоҳи Сафо ӯро «ғасалсарои хушсухан» 

муаррифӣ кардааст» [129, 551].  

Муаллифони китоби «Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV 

(қисми якум)» ҳангоми зикри шоирони ғазалсаро ва мадеҳагӯи қарни 

XIII нахуст аз Имомӣ ёдовар шудаанд, аз ҷумла: «Аз шоирони 

ғазалсаро ва мадеҳагӯи ин аср Имомии Ҳиравӣ... дар ҳаёти адабии он 

давр мақоми баланде доштанд» [67, 273]. Ва ё ҷои дигар: «Имомӣ дар 

замони худ ҳамчун шоири ғазалсаро ва қасидагӯй шуҳрати томе дошт 

ва аз саромадони аҳли адаби давронаш ба шумор мерафт» [67, 290].  

Ховаршишоси маъруф Ян Рипка дар мавриди таъсиргузории 

ғазалиёти Саъдӣ ба ашъори бархе аз шоирони ғазалсарои ҳамасри ӯ 

сухан ронда ба хулосае меояд, ки аксар шоирони қарни XIII, аз ҷумла 

Имомӣ, дар ғазал Саъдиро тақлид кардаанд [120, 357]. 

Дар иртибот бо ин мавзӯъ бояд иқрор шуд, ки сухани Имомӣ, 

бавижа дар ғазалиёт, аз заминаҳои маъноӣ ва шеваву тази баёни шеъри 

Саъдӣ комилан холӣ нест. Омӯзиш дар ин замина маълум сохт, ки шоир 

гоҳо ба василаи сабки баён чунон ба шеваи гуфтори Саъдӣ наздик 

мешавад, ки ҳар хонандаро дучори ин тасаввур мекунад, ки шеър аз они 

Саъдист. Ба сабку шеваи баёни Саъдии Шерозӣ ғазал гуфтани Имомӣ 

ҳатто муаллифи тазкираи «Миръот-ул-хаёл» – Шералихони Лудиро 

дучори таваҳҳум карда, ғазале аз Имомиро ба Саъдӣ нисбат медиҳад. 

Барои исботи ин муддао шакли пурраи ғазалро аз тазкираи «Миръот-

ул-хаёл» пешниҳод мегардад:  

Бирбуд дилам дар чамане сарви равоне, 

Зарринкамаре, симбаре, мӯймиёне. 

Хуршедваше, моҳрухе, зуҳраҷабине, 

Ёқутлабе, сангдиле, тангдаҳоне. 

Исонафасе, Хизри раҳе, Юсуфи аҳде, 

Ҷаммартабате, тоҷваре, шоҳнишоне. 
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Шанге, шакарине, чу шакар дар дили халқе, 

Шӯхе намакине, чу намак шӯри ҷаҳоне. 

Ҷодуфикане, ишвагаре, фитнапарасте, 

Осеби диле, ранҷи тане, офати ҷоне. 

Бедодгаре, каҷкулаҳе, арбадаҷӯе, 

Шаккаршикане, тирқаде, сахткамоне. 

Дар чашми амал муъҷизае, оби ҳаёте, 

Дар боби сухан нодирае, сеҳрбаёне. 

Бе зулфу руху лаъли лаби ӯ шуда Саъдӣ 

Оҳеву сиришкеву ғубореву дӯхоне [17, 37]. 

Ҳамин ғазал бо андак тағйироти ҷузъӣ дар девони Имомӣ мавҷуд 

буда, танҳо байте, ки дар он зикри тахаллус шудааст, дар девони 

Имомӣ чунин шакл дорад:  

Бе зулфу рухаш ҳосили таркиби Имомӣ 

Оҳеву сиришкеву бухореву дӯхоне [48, 200]. 

Илова бар ин, тибқи навиштаи Исмат Хӯинӣ «Муҳаммад Алии 

Фурӯғӣ – мусаҳҳеҳи девони Саъдӣ низ ба истиноди сухани Шералихон 

ин ғазалро дар мулҳақоти Куллиёти Саъдӣ овардааст» [138, бисту панҷ]. 

Ҳумоюн Шаҳидӣ бо дарназардошти дар сабку услуби баён ба 

ғазалиёти Саъдӣ шабоҳат доштани ғазалиёти ин суханвар, нахуст, ӯро 

чун дигар суханварони ҳамзамонаш «таҳтушшуои устоди сухан… 

Саъдии Шерозӣ» қароргирифта муаррифӣ мекунад ва баъдан иқрор 

мешавад, ки «…басо аз ашъори вай ба номи шуарои дигар забт 

гардидааст» [154, 13]. 

Андешаҳои муҳаққиқони фавқуззикр дар масъалаи шабоҳати 

ғазалҳои Имомӣ бо Саъдӣ моро муваззаф сохт, то ба баъзе монандиҳои 

сувариву маъноии ғазалҳои ин ду адиб иҷмолан назар андозем. 

Муқоиса ошкор сохт, ки воқеан, шабоҳати ғазалҳои Имомӣ бо Саъдӣ 

чашмгир аст, вале зимнан бояд таъкид кард, ки таъсиргузории ин шоир 

на танҳо ба Имомӣ, балки ба аксар суханварони баъдӣ низ ошкор аст. 

Барои мисол чанд намуна аз ашъори ҳар ду шоир пешниҳод мегардад. 

Матлаи ду ғазале аз Имомӣ, ки дар боби аввали ҳамин рисола ҳангоми 

арзёбии дуриву ғурбати шоир манзур гардида буд, зикр кардани онҳоро 

ба ҳукми зарурат дар ин мавқеъ ҷоиз медонем, аз ҷумла: 

На ройи он ки ба тарки диёру ёр кунам, 

На ҷои он ки сари кӯяш ихтиёр кунам [48, 195]. 

Ғазале, ки матлааш зикр гардид, ҳам аз назари сувариву сохторӣ, 

яъне вазну қофия (ба истиснои радиф) ва ҳам аз ҷиҳати мазмуну шеваи 
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гуфтор ёдовари ғазали Саъдӣ бо матлаи зайл аст: 

Ғами замона хӯрам, ё фироқи ёр кашам, 

Ба тоқате, ки надорам, кадом бор кашам? [53, 664]. 

Дигар аз ғазали Имомӣ, ки бо матлаи: 

Маро, кӣ гуфт, ки дил бигсил аз диёру зи ёр, 

Ки бод субҳи умедаш чу рӯзи ман шаби тор [48, 192]. 

шурӯъ мешавад, аз лиҳози вазну қофия ва мазмуну муҳтаво шабеҳи 

ғазали Саъдӣ бо матлаи зерин аст: 

Ба ҳеҷ ёр мадеҳ хотиру ба ҳеҷ диёр, 

Ки барру баҳр фарох асту одамӣ бисёр [53, 637].  

Ҳамчунин дар яке аз ғазалҳои Имомӣ, ки бо матлаи: 

Аз насими зулфаш эй боди саҳар, 

Гар хабар дорӣ, чароӣ бехабар? 

шурӯъ мешавад, ба байти зерин: 

Шамъу торикиву нобинову роҳ,  

Теғу ноҳушёру бепарҳезу шар [48, 193] 

дучор мешавем, ки шабеҳи фармудаи Саъдӣ ба сурати зайл аст: 

Агар бинӣ, ки нобинову чоҳ аст, 

Агар хомӯш биншинӣ, гуноҳ аст.  

Илова бар намунаҳои пешниҳодгардида, дар таркиби ғазалиёти 

Имомӣ калимаву ибора ва ифодаву мафҳумҳои зиёде мавҷуданд, ки дар 

ғазалиёти Саъдӣ низ ба ҳамон шаклу сурат дида мешаванд. Аз 

шабоҳатҳои мавҷуд ба дурустӣ наметавон дарёфт, ки кадоме аз ин 

шоирон ба ашъори дигарӣ таъсиргузор аст, зеро ин ду шоир дар як давр 

зиставу эҷод кардаанд.  

Дар робита ба масъалаи жанри ғазал ёдовар мешавем, ки забону 

шеваи баёни ин навъи адабӣ бо ибтикороти Анварӣ нисбатан содаву 

равон ва ба муҳовара наздик шуд, баъдан Саъдии Шерозӣ онро дар 

ғазалиёти ошиқонаи худ такмилу тавсеа бахшид ва маҳз тавассути 

ҳамин шоир латофату назокат ва содабаёнӣ дар ғазал густариш пайдо 

карда, дар эҷодиёти шоирони асри XIII ва қуруни минбаъда ба ҳукми 

анъана даромад.  

Омӯзишу мушоҳидаҳо муайян кард, ки ғазалиёти Имомии Ҳиравӣ 

намунаи чунин сабку шева буда, дар онҳо маъниҳои орифонаву 

ошиқона хеле ҳунармандона ба ҳам омезиш ёфтааст. Дар ҳоле, ки то 

миёнаҳои асри XIII ғазали орифона ва ғазали ошиқона аз лиҳози 

шеваву сабк тақрибан аз якдигар ҷудову мушаххас буданд.  

Имомӣ барои ифодаи эҳсосоти худ, нисбат ба дигар анвои адабии 
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девонаш, бештар аз ғазал баҳра ҷустааст. Суханвари мавриди назар 

ғазалро дар ҳадди тавоноии ҳунари худаш бисёр сода ва ба завқи ҳоким 

дар ҷомеа наздик суруда, дар ҳамин чаҳорчӯби маҳдуд он чиро, ки 

дилаш хоста, бисёр ҳунармандона ба арз расондааст. Дар забони 

ғазалҳои Имомӣ, бар хилофи дигар анвои адабии девонаш, кам калима 

ва ё таркибе ба мушоҳида мерасанд, ки дар муқоиса бо забони тоҷикии 

имрӯз дур аз зеҳн бошанд.  

Жанри ғазал дар қиёс бо дигар анвои адабии ғиноӣ дар эҷодиёти 

Имомии Ҳиравӣ, бо вуҷуди миқдоран кам будан, ҷойгоҳи муҳим ва 

баландеро ишғол менамояд. Вай дар тӯли фаъолияти эҷодии хеш шояд 

бештар аз он теъдоде, ки имрӯз дар дастрас қарор дорад, ғазал таълиф 

карда бошад, вале дар девони ӯ ҳамагӣ 23- то аз ин навъи адабӣ мавҷуд 

аст, ки миқдори умумии абёти онҳо маҷмӯан 186 байт аст.  

Аз назари муҳтаво ғазалиёти Имомӣ мисли дигар шоирони 

ғазалсарои пешин аслан фарогири тасвири ҷамолу камол, бевафоӣ ва 

сангиндилии маъшуқ, шикоят аз бахту рӯзгор, қиссаи фироқу меҳнат 

кашидани ошиқ, озоркомиҳо ва монанди инҳо мебошад. Ба дигар 

сухан, ғазалро дар эҷодиёти ин шоир метавон ойинаи тамомнамои 

ишқу ирфон қаламдод кард, зеро ин ду мавзӯъ дар ғазалиёти ӯ бо ҳам 

омезиш ёфта, шоир дар онҳо мазомини бикру латиф, эҳсосоти шоирона 

ва шӯри орифонаро бо орояҳои каломӣ ороста карда, ҳассостарин 

илтифоти қаҳрамони лирикиро нишон медиҳад:  

Зи дил бигзар, киро парвои ҷон аст? 

Ҳадиси дил ҳадиси кӯдакон аст.  

Нишони дил чӣ мепурсӣ, ки аз ҷон 

Дар ин раҳ ёд кардан бими ҷон аст... 

Иборатро хабар з-ин моҷаро нест, 

Имомӣ кофир аст, ар дар миён аст [48,185-186]. 

Аз ин пораи ғазал ба хубӣ пайдост, ки агар Имомӣ дар дигар анвои 

адабӣ, бахусус қасида, барои дигарон ва хушомади онҳо шеър гуфта 

бошад, дар ғазал, баръакси он, барои худаш шеър гуфтааст. Аз ин рӯ, 

дар ғазалиёти вай мадҳу тамҷиди касе ҷуз маъшуқро наметавон ёфт.  

Бояд таъкид кард, ки аксар ғазалҳои Имомӣ дорои мазмунҳои 

ошиқонаву орифонаанд, ин шеваро асосан шоирони ориф ҷиҳати баёни 

эҳсосу ҳаяҷони худ нисбат ба маъшуқи азалӣ, яъне Офаридгор ва 

мазҳару ҷилваи ӯ ба кор мебарданд. Ҳумоюн Шаҳидӣ аз ҳамин 

ҷиҳатҳои шеъри Имомӣ сарфи назар карда, таъкид месозад, ки «... дар 

ашъори Имомии Ҳиравӣ ҷуз як қитъа дар мадҳи Зайнуддин Пирҳиндӣ, 
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ки гӯё муроди вай будааст, асари дигаре аз осори ирфонӣ наметавон 

ёфт» [154, 15] дар сурате, ки воқеият дар ғазалиёти шоир баръакси 

гуфтаҳои ӯст. Барои исботи ин муддао аз ғазали дигари шоир, ки 

шомили бист байт ва аз ибтидо то интиҳо фарогири ақоид, истилоҳоти 

назарияи ирфон ва ваҳдати вуҷуд аст, пораеро ба ҳайси мисол 

пешниҳод месозем: 

Мақсуди тарки аввали солик наҷот буд, 

Ганҷи наҷот зери тилисми субот буд. 

Чун қуввати суботу ҳаёти наҷот ёфт, 

Бозаш ба зурваи дараҷот илтифот буд... 

Айнуляқин мушоҳидаашро фурӯғ гашт, 

Рӯҳулқудус муомилаашро закот буд. 

Айнулҳаёташ ояти наҳрулҳаёт гашт, 

Баҳрулҳаёташ оби ҳаётулҳаёт буд. 

Он дам, ки з-Одаму зи Имомӣ асар набуд, 

Чӣ ҷои хоки Маккаву оби Ҳирот буд? [48, 190-192]. 

Илова бар ғазалҳои ирфонӣ ва баёни сӯзу гудози орифона, дар 

эҷодиёти Имомӣ ғазалҳое ба мушоҳида мерасанд, ки дар онҳо мавзӯоти 

ахлоқӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, риндӣ, ситоиши шахсони алоҳида, ишқи байни 

инсонҳо, хушгузаронии вақт, васфи манзараҳои табиат ва дигар 

андешаҳои шоир таҷассум ёфтаанд. Барои намуна порае аз як ғазали 

адибро, ки дар он ишқу муҳаббати байни инсонҳо, розу ниёзи ошиқу 

маъшуқ ба тариқи муколама ё худ санъати суолу ҷавоб васф ва бо 

шеваи содаву оммафаҳм эҷод шудааст, манзур мекунем: 

Гуфтам, ки фурӯғе зи лаби лаъли ту дидам, 

Гуфто, рақами дилшудагон бар ту кашидам… 

Гуфтам, ба иноят ба Имомӣ нигар охир, 

Гуфто, зи Имомӣ ба Имомӣ нигаридам [48, 195-196]. 

Ҳарчанд дар коргоҳи эҷодии Имомӣ ғазалҳои зиёди силсилабанд ба 

назар расанд ҳам, дар баъзе ғазалҳои ӯ байт ҳувияти мустақил дорад. Бо 

истифода аз ҳувияти мустақили шакливу маъноии байт шоир дар як 

ғазал, бо нигоҳ доштани иртиботи мундариҷавии абёти дигар, аз як 

мавзӯъ ба мавзӯи дигар ҳунармандона шиновар шудааст, бахусус дар 

ғазалҳое, ки мавзӯи меҳвариашон ишқу ахлоқ, васфи баҳору май, хуш 

гузаронидани умр ва амсоли инҳо бошанд, ин ҳолатро дидан мумкин 

аст. 

Ғазалҳои Имомии Ҳиравӣ аз 4 то 20 байтро фаро гирифта, 

бештарашон дар ҳудуди 6-7 байт суруда шудаанд. Дар ғазалиёти ӯ 
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қариб ҳама унсурҳои муҳимми ин навъи адабӣ, аз қабили ҳусни матлаъ, 

авзони кӯтоҳу матбӯъ, тасвири таркибҳои муассиру дастнохӯрда, 

такрор наёфтани калимаи қофия, корбурди огоҳона ва ҳунармандонаи 

орояҳои лафзию маънавӣ, ҳусни тахаллусу мақтаъ ва монанди инҳо бо 

камоли зебоӣ риоят шудааст. Зикри номи адабии суханвар ё худ 

тахаллус дар бештари ғазалҳои Имомӣ дида мешавад, яъне аз 23 ғазали 

дар девони ӯ мавҷудбуда 17-тоаш дорои тахаллусанд. Зикр тахаллус дар 

ғазалҳои Имомӣ асосан дар байти мақтаъ сурат гирифта бошад ҳам, 

аммо дар ду ғазали шоир тахаллус дар байти қабл аз мақтаъ дарҷ 

шудааст.  

Маълум аст, ки истифодаи радиф дар шеър амри ҳатмӣ ва аз 

лузумот маҳсуб нашавад ҳам, дар каломи манзуми форсӣ-тоҷикӣ 

ҷойгоҳ ва нақши қобили мулоҳиза дорад. Нақши сазовор доштани 

радифро дар муассирӣ ва шевоиву мусиқоии калом ба эътибор гирифта, 

Имомӣ бештар ғазалҳои худро ба зевари радиф оростааст. Ба дигар 

сухан, аз 23 ғазали Имомӣ 13-тоаш бо истифода аз радиф ва 10-тоаш 

бидуни он аст.  

Ҳамин тариқ, аз ғазалиёти Имомӣ маълум мегардад, ки ӯ ғазалро 

сирфан барои намоиши ҳунару истеъдоди худ нахоста, балки ҳадафи 

волотареро дар назар доштааст. Агарчи Имомӣ ба жанри ғазал, ки 

беҳтарин қолаб барои баёни эҳсосот аст, камтар пардохтааст, ғолибан 

қасди ҳунарнамоии адабиву баёни мавзӯъ ва такаллуф надоштааст.  Он 

ҷо, ки дар ҷо-ҷои осораш намунаҳое аз орояҳои адабӣ худнамоӣ 

мекунанд, гувоҳ бар ин аст, ки вай огоҳии кофӣ аз фунуну саноеи 

адабии асри хешро дорад. 

  II.1.4. Тарҷеот 

Таҳқиқ дар девони Имомии Ҳиравӣ нишон дод, ки шоири мавриди 

таҳқиқ дар радифи дигар анвои адабӣ аз тарҷеот истифода кардааст. 

Сохтори тарҷеоти Имомиро тибқи дастабандии суханшиносони 

гузаштаву назарияпардозони муосир ба ду гурӯҳ – тарҷеъбанд ва 

таркиббанд – ҷудо кардан мумкин аст. Сабаби тарҷеъбанду 

таркиббандро ба як истилоҳ, яъне «тарҷеот» қаламдод кардани 

мутақаддимин дар он аст, ки ин ду навъи адабӣ аз назари сохторӣ ба 

ҳамдигар шабоҳатҳои зиёд доранд, масалан, ҳар банди ҳам тарҷеъбанд 

ва ҳам таркиббанд ба сурати қасида ва ё ғазал буда, матлаашон 

мусарраъ, муттаҳидулавзон, сохтори қофияашон низ шабеҳи ду жанри 

зикргардида аст. Тафовути ҷузъӣ миёни онҳо андаке дигаргун будани 

байти муфрад ва мусарраи байни бандҳо ё худ хонаҳо бо тағйирёбии 
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қавофии онҳост. 

Тибқи маълумоти сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва ёдкардҳои 

адабпажӯҳони ватаниву хориҷӣ ва ховаршиносони муосир, тарҷеъбанд 

дар адабиёти классикии форсӣ-тоҷикӣ таърихи куҳан дошта, намунаҳои 

онро дар осори шоирони қарни XI, бахусус дар дар эҷодиёти Фаррухии 

Систонӣ, дидан мумкин аст. Дар ин масъала донишманди зиндаёди 

тоҷик устод Х. Шарифов чунин нигоштааст: «Тарҷеъбанд ва 

таркиббанд аз асри XI дар шеър мавриди истифода қарор ёфтаанд. 

Аввалин шоире, ки дар ин қолабҳо шеър гуфт, Фаррухии Систонӣ буд» 

[151, 237].  

Аз ин навишта ба суҳулат метавон дарёфт, ки тарҷеот (тарҷеъбанд 

ва таркиббанд дар назар аст – С.Ҳ.) аз ибтикороти шоирони форс-

тоҷик, мушаххасан Фаррухӣ, буда, баъдан дар таҷрибаи эҷодии дигар 

шоирон ба ҳукми анъана даромадаст. Дар ин масъала донишманди 

эронӣ Сируси Шамисо чунин нигоштааст: «Тарҷеъбанд хоси адабиёти 

форсӣ аст ва аз қадим дар шеъри форсӣ маълум будааст» [146, 307]. Бо 

он ки суханшиносони гузашта дар бораи марҷаъ ва хостгоҳи тарҷеот ба 

таври мушаххас таваққуф накардаанд, вале мо орои Сируси Шамисоро 

роҷеъ ба адабиёти форсӣ-тоҷикӣ мутааллиқ будани тарҷеъбанду 

таркиббанд қабул дорем. 

Аз омӯзиши осори назарии гузаштагон маълум мегардад, ки 

тақрибан аз асри XIV ин ҷониб вожаи «таркиббанд» аз дохили 

«тарҷеъбанд» ҷудо шуда, ҳамчун истилоҳ барои ифодаи жанри 

мустақили адабӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Сарфи назар аз 

он ки дар замони зиндагии Имомӣ низ ҳар ду жанрро таҳти як унвони 

муштарак ва истилоҳ ном мебурдаанд, аммо тарҷеъбанду таркиббанд аз 

лиҳози сохтори шаклӣ дорои қонунмандӣ ва низоми муайяни хоссе 

буданд, ки суханварони давр ҳангоми эҷоди ин ду навъи адабӣ ҳама 

муқаррароту қарордодҳои онҳоро ба таври ҷудогона комилан риоя 

мекарданд. Ҷиҳати пазиро ва қобили қабул шудани ин андешаҳо 

тарҷеоти Имомии Ҳиравӣ далели равшан буда метавонанд.  

Таҳқиқ бармало сохт, ки маҷмӯан ду намуна аз ин анвои адабӣ дар 

девони Имомӣ мавҷуд аст. Намунаи аввал тарҷеъбандест иборат аз 

ҳафт банд, ки ҳар банди он, ба истиснои байти тарҷеҳ, шомили панҷ 

байт буда, дар маҷмӯъ бо байти васила, ки бидуни тағйир ҳафт 

маротиба такрор шудааст, 42 байтро ташкил медиҳад. Аз назари 

мазмуну муҳтаво ин тарҷеъбанд марсия буда, аз байти васила ба хубӣ 

ошкор мешавад, ки дар сӯги Муҷирулмалик Наҷмуддини Маймун – 
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ҳокими Исфаҳон суруда шудааст. Аз мазмуни аксар абёти он метавон 

тахмин кард, ки Имомӣ аз ин мард лутфу инояти зиёде дида будааст. 

Имомӣ дар банди аввали тарҷеъбанди мазкур, пеш аз изҳори ҳадаф ва 

мавзӯи меҳварӣ, суханро аз панду андарз оғоз карда, дунёро бебақову 

фитнагар қаламдод мекунад ва ҷовидонагии инсонро дар некиву 

некукорӣ ва аз худ боқӣ гузоштани номи нек медонад ва панд медиҳад, 

ки аз худ номи нек гузоштан барои ҳар инсон фаротар аз молу ҷоҳ ва 

давлату дороист. Масалан: 

Эй дил андар пардаи тақдир касро роҳ нест, 

Ҳеҷ кас аз кашфи асрори сипеҳр огоҳ нест. 

Фитнаи гетӣ машав, зеро ки дар зери сипеҳр 

Юсуфи уммед агар бар ҷост, ҷуз дар чоҳ нест. 

Бар ҷавонӣ дил манеҳ, чун дасти фармони фано 

Ҳеҷ вақт аз домани мулки бақо кӯтоҳ нест. 

Номи неку ҷӯ, на ҷоҳу мол, чун баъд аз ҳаёт 

Номи неку ҳаст мардумрову молу ҷоҳ нест. 

Зиндагонӣ чун бузурге кун, ки баъд аз умри ӯ 

Халқро ҷуз мадҳи ӯ перояи афвоҳ нест. 

Соҳиби одил, Муҷирулмулк, садри динпаноҳ, 

Наҷми дин, Маймун, ҷаҳони макрамат, гардуни ҷоҳ [48, 203]. 

Чунонки аз намунаи манзуршуда ба мушоҳида мерасад, таносуби 

мантиқӣ ва иртиботи байни абёти банд бо байти тарҷеъ хеле ҳам 

мустаҳкаму қавист. Тарҷеъбанди мазкур ғамангезу ҳузновар буда, 

метавон онро ойинаи тамомнамои ҳиссиёту ҳаяҷон ва олами ботинии 

шоир номид. Абёти бандҳо ҳар гуна хонанда ва шунавандагонро ба 

риққат оварда, дар дили онҳо эҳсосоти ҳамдардиву ғамшарикиро бедор 

мекунад ва дар рӯҳи онҳо, бидуни шубҳа, таъсири амиқ мегузорад. 

Аз тарҷеъбанди манзуршудаи Имомии Ҳиравӣ ба хубӣ ошкор 

мегардад, ки воқеан вай дар офариниши ашъори ҳикматомез ва 

махсусан ғамангезу дарднок, дасти тамом дорад. Ҳамин аст, ки аз 

ибтидо то интиҳои тарҷеъбанди мавриди назарро ғаму дард, ҳузну 

андуҳ ва бебақоиву бевафоии дунё дар бар гирифтааст. Баробари баёни 

мавзӯи мусибат дар хилоли тарҷеъбанди мавриди назар ба мавзӯоти 

дигаре аз қабили панду насиҳат, бавижа хуш гузарондани умр, сабру 

шикебоӣ, номи нек боқӣ гузоштан аз хеш, тарғиби ҳиммату 

ҷавонмардӣ, адлу додгустарӣ ва амсоли инҳо дучор мешавем. Изҳори 

панду андарз дар ин тарҷеъбанд шаҳодат медиҳад, ки шоир онро 

ҳангоми пириву солорӣ эҷод кардааст. 
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Аз гунаҳои дигари тарҷеъ, ки дар девони Имомӣ мавҷуд аст, дар 

истилоҳи имрӯзаи адабиётшиносӣ онро таркиббанд меноманд. Зимнан 

меафзоем, ки дар девони Имомии Ҳиравӣ ҳамагӣ як таркиббанд мавҷуд 

аст. Ин таркиббанд аз лиҳози сохтор шакли анъанавӣ дошта, аз панҷ 

банди ғазалгунаи дорои вазни иборат аст. Ҳар банди ин таркиббанд 

якҷо бо байти восита шомили ҳашт байт буда, дар маҷмӯъ 40 байтро 

ташкил медиҳад. Байти восита, ки фосилаи байни бандҳоро таъмин 

мекунад, мусарраъ буда, шакли маснавиро доранд.  

 Таркиббанди мавриди таҳқиқ дорои унвон буда, «Фӣ наъти 

Муҳаммад Мустафо салавотуллоҳи илайҳи ва фӣ манқабати 

имомулҳумом – Алӣ ибни Мӯсо ар-Ризо» номгузорӣ ва аз ибтидо то 

интиҳо дар васфу ситоиши пайғамбари ислом ва пайвандони ӯ суруда 

шудааст. Масалан:  

Эй, сипеҳр аз рафъати қадри ту дар саффунниол, 

Каъбаи дунёву динӣ, қиблаи ҷоҳу ҷалол. 

Тӯри Мӯсоро дилӣ, меъроҷи Исоро равон, 

Равзаи ризвони ақлӣ, нуқтаи хатти камол.  

Гар на рӯҳӣ, пас чаро ҳаргиз наяндешӣ зи марг!? 

В-ар на ақлӣ, пас чаро бо рӯҳ дорӣ иттисол? 

Ақли маҳзӣ, гар нагирад ҳирсу хашм онро забун, 

Рӯҳи покӣ, гар нагардад нафсу табъ инро вубол. 

Осмонӣ – гоҳи рафъат, офтобӣ – гоҳи нур, 

Осмоне беҳаводис, офтобе безавол. 

Нур ёбад ҳар дам аз хоки дарат меҳри сипеҳр, 

Ҳамчунон, к-аз партави он нур меёбад ҳилол. 

То ту гаштӣ талъати хуршеди имонро сипеҳр, 

Офтобу осмонат ҳаст дар саффунниол. 

Гӯ, биё бингар, ки роҳи каъбаи ҷон равшан аст, 

Ҳар киро чашми дил аз хуршеди имон равшан аст [48,207-208]. 

Ҳамин тариқ, дар таркиббанди мавриди таҳқиқ Имомӣ баробари 

ситудани пиндору рафтори  Расули акрам ва пайвандони ӯ, ҳамчун як 

фарди мусулмон ба дину оини ӯ арҷ мегузорад, мардумро ҷиҳати 

пайравӣ ба ин ақида тарғибу ташвиқ карда, эҳтирому арҷ гузоштан ба 

Оли Мустафоро амри ҳатмӣ медонад. Паямбарро «фахри Аҷаму тоҷи 

араб» қаламдод карда, душманони ӯро хасми дину оин ҳукм мекунад ва 

барои сарпечӣ накардан аз аҳкоми шариат андешаҳои муҳим иброз 

медорад. Бар замми ин, дар таркиббанд аҳёнан баъзе афкори ирфонӣ ба 

мушоҳида мерасад. Тарғиби некиву ҳамидахисолӣ, ахлоқи писандида, 
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таъкиди фақру фано, бебақову фаношаванда будани дунё ва монанди 

инҳо қариб дар ҳама бандҳои он мушоҳида мешавад.  

Маълум аст, ки ҳама нишонаҳои  шаклӣ, бахусус вазн, қофия, 

радиф ва дигар унсурҳо дар раванди эҷоди бадеӣ бо дарназардошти ба 

эътибор гирифтани таносуби шаклу мазмун интихоб мегардад. 

Таркиббанди Имомӣ аз лиҳози сохтори шаклӣ, чунонки пештар ҳам 

ишорат шуд, як тарҳи маъмулӣ дорад. Ҳама бандҳо ва абёти васила 

бидуни радиф эҷод шудаанд. Тахаллуси шоир ду бор, нахуст дар байти 

воситаи охири банди чорум, аз ҷумла:  

Эй, ба истеҳқоқ хуршеди сипеҳри муъҷизот, 

Ҳам имоматро паноҳӣ, ҳам Имомиро наҷот  

ва дафъаи дигар дар байти 7-уми банди панҷум чунончи: 

Эй Имомӣ, мадҳи Оли Мустафо гӯ, то туро 

Дину дунё, рӯзу шаб ҳам ёр бошад ҳам надим [48, 211] 

зикр шудааст. 

Омӯзиши  тарҷеоти Имомии Ҳиравӣ собит сохт, ки дар осори ӯ ҳар 

ду навъи адабӣ, яъне ҳам тарҷеъбанд ва ҳам таркиббанд мавҷуд аст. 

Тарҷеъбанди Имомӣ аз ҳафт банди (бидуни байти тарҷеҳ) панҷбайтӣ ва 

таркиббанди ӯ аз панҷ банди (бо байти восита) ҳаштбайтӣ иборат буда, 

ҳама бандҳои тарҷеъбанд мураддаф, вале ҳама бандҳои таркиббанд 

муқаффо ва бидуни радиф аст.  

Тарҷеоти Имомӣ дар баробари ҷавҳари комили адабӣ доштан ва аз 

назари муҳтаво яке дар рисову дигаре дар наъту мадҳ таълиф шудан, 

дорои мавзӯоти зиёди дигари муҳим ва ҳассоси давр аст, ки имрӯз ҳам 

метавон аз онҳо барои беҳдошти зиндагонӣ баҳраҳои судманд гирифт. 

  II.1.5. Рубоӣ 

Жанри рубоӣ, ки ҳам аз ҷиҳати шеваи баёни содаву омиёна, ҳам аз 

лиҳози барҷастагиву кӯтоҳии зарфияти шаклӣ ва ҳам аз назари вусъати 

доираи мавзӯоту ҳавзаи маъноӣ дорои унсурҳои махсуси таъсиргузор ва 

афзалтар аз инҳо посухгӯ ба ниёзҳои гуногуни иҷтимоии оммаи мардум 

аст, дар масъалаи баланд бардоштани маърифат, эҳсосу идрокот, завқи 

зебоишинохтӣ, ҷаҳонбинӣ ва дигар масоили зиндагии инсонҳо аз дигар 

анвои адабӣ бартар дорад. Яке аз сабабҳои аслии миёни мардум 

маҳбубият пайдо кардани жанри рубоӣ ҳам шояд дар ҳамин вижагиҳо 

бошад.  

Аз афкори муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва 

таҳқиқоти фолклорпажӯҳону бостоншиносон, мусташриқону 

адабиётшиносони муосир маълум мешавад, ки дар гузашта арабҳо 
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истеъдоду ҳунари шоирони худро тавассути сурудани жанри қасида 

имтиҳон мекарданд. Дар адабиёти форс-тоҷик ба василаи жанри рубоӣ 

ҷараён гирифтани ин озмоиш ҷойи тардид нест, зеро дар чаҳор мисраи 

рубоӣ ҳамаи тавонмандиҳои шоир, аз қабили табъу завқ, донишу 

маърифат, ҳунари офаринандагӣ, тарзи тафаккур, забон, сабку услуб ва 

амсоли инҳоро метавон мушоҳида кард. Шояд ҳамин ҷиҳат бошад, ки 

дар адабиёти асримиёнагӣ ва муосир адиберо пайдо кардан душвор аст, 

ки рубоӣ насуруда бошад.  

Рубоӣ ягона навъи адабист, ки истиқлоли суварӣ, бахусус вазни 

худро, ки комилан тоҷикӣ-форсист, то кунун ҳифз кардааст ва ба ягон 

навъи адабии дигар имкон надодааст, ки вазни онро комилан тасарруф 

кунад. Ҳарчанд баъзе шоирон дар таҷрибаи эҷодии худ аз вазни рубоӣ 

барои сурудани дигар анвои адабӣ суд ҷустаанд, аммо шукӯҳу 

шаҳомати ин навъи адабӣ на танҳо коста нагардид, балки ин жанр 

тадриҷан ба адабиёти дигар халқу миллатҳо, аз ҷумла арабҳо, 

туркзабонон, халқҳои славян ва дигар ақвом ворид гардида, амалан 

татбиқ гардид.  

Бояд арз дошт, ки ҳадафи мо дар ин ҷойгоҳ таҳлилу баррасии 

таърихи пайдоиш, ташаккулу таҳаввул ва дигар мухтассоти мавзӯиву 

назарии жанри рубоӣ ба таври муфассал нест, зеро дар ин масъала 

таҳқиқоти зиёде аз ҷониби адабиётшиносону ховаршиносони ватаниву 

хориҷӣ сурат гирифтааст, ки онҳо моро аз бозтоби дубораи ин мавзӯъ 

бениёз месозанд. Мақсад аз дахолат ба баъзе ҷузъиёти мавзӯи рубоӣ он 

аст, ки ҳадафи меҳварии ин бахши кори мо ба таҳқиқи рубоиёти 

Имомии Ҳиравӣ рабт дорад.  

Бояд ёдовар шуд, ки як бахши муҳимми эҷодиёти Имомии 

Ҳиравиро рубоӣ ташкил медиҳад. Бо он ки ин суханвар дар сурудани 

рубоӣ маҳорати хуб нишон додааст, вале аз мадди назари муҳаққиқоне, 

ки дар ин мавзӯъ таҳқиқот доранд, як андоза дар канор мондааст. 

Ҳарчанд Имомӣ дар эҷоди рубоӣ дар радифи шоироне ба монанди 

Рӯдакӣ, Абӯсаиди Абулхайр, Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ, Умари Хайём, 

Унсурӣ, Фаррухӣ, Анварӣ, Саноӣ, Бобо Афзал, Айнулқузоти 

Ҳамадонӣ, Аттор, Мавлавӣ, Авҳадуддини Кирмонӣ, Хоқонӣ, Асҷадӣ, 

Саъдӣ, Амир Хусрав ва монанди инҳо номбар намешавад, вале ба 

далели имтиёзе, ки дар бархе аз вуҷӯҳи рубоиёташ, бахусус баёни 

ҳунарии он, мавҷуд аст, сазовори таваҷҷуҳ ва ёдкарди бештар аст.  

Ба назар чунин мерасад, ки иллати камтаваҷҷуҳии адабпажӯҳон ба 

рубоиёти Имомӣ аз ду ваҷҳ берун нест, нахуст, шояд ба сабаби дар 
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дастраси муҳаққиқон, бавижа муҳаққиқони тоҷик, қарор надоштани 

нусхаҳои девони ин шоир, баъдан, ба иллати камтар будани теъдоди ин 

навъи адабӣ дар эҷодиёти ӯ. Бинобар ҳамин сабабҳо, бархе 

муҳаққиқоне, ки роҷеъ ба вижагиҳои рубоиёти асри XIII таҳқиқот 

анҷом додаанд, на танҳо мақоми Имомиро дар сурудани рубоӣ бо 

шоирони шинохтаи ин давра муқоиса накардаанд, балки аз вуҷуд 

доштани чунин шоир дар ин аҳд сухан ба миён наёвардаанд. Ҳарчанд 

тавассути муаррифӣ, таҳлилу нақд ва баррасии густарда низ ба ҳеҷ ваҷҳ 

наметавон як шоири дараҷаи дуюмро ба сатҳи шоири дараҷаи якум 

табдил кард, вале ба воситаи таҳқиқу таҳлили дурусту мунсифона 

мақому манзалати воқеии ин ва ё он суханварро метавон ба хубӣ 

муайян намуд.  

Дар робита ба ин мавзӯъ арз медорем, ки ҳарчанд Имомии Ҳиравӣ 

роҷеъ ба хусусиятҳои сувариву маъноии жанри рубоӣ тағйиру 

дигаргуние ворид накарда ва дар ин самт анъанаи шоирони 

пешгузаштаро идома додааст, вале то кунун дар бораи кӯшишҳои ӯ дар 

офариниши ин навъи адабӣ пажӯҳиши боиста ва арзишдоварии 

шоистае анҷом дода нашудааст, дар ҳоле, ки рубоиёти ин суханвар дар 

баъзе ҷиҳот аз рубоиҳои шоирони гузаштаву муосиронаш арзиши 

камтар надоранд. 

Ҳамин тариқ, чунонки пештар ҳам ишора шуда буд, дар девони 

Имомӣ маҷмӯан 98-тои рубоӣ мавҷуд аст, ки миқдори абёти он 196 

байтро ташкил медиҳад. Имомӣ дар эҷоди рубоӣ асосан аз ду тарҳи 

қофия – мусарраъ ё худ тарона, ки ҳама мисраъҳояш дорои қофияи 

ягона дар шакли а,а,а,а мебошад ва хасӣ, ки мисраи сеюмаш аз қофия 

озод ва тарҳи қофияаш сурати а,а,б,а-ро дорад, истифода кардааст.  

Аз 98 рубоии мавҷуд дар девони Имомӣ 12 ададаш мусарраъ ё 

тарона буда, 86-тоаш хасӣ мебошад. Аз омӯзиши рубоиёти Имомӣ 

маълум гардид, ки миқдори рубоиёти мураддаф дар қиёс бо рубоиҳое, 

ки бо қофия хатм шудаанд, дар эҷодиёти ин шоир афзунтар аст. Яъне, 

59 рубоии шоир мураддаф ва 39-тоаш бо қофия анҷом шудааст. Аксар 

калимоти ба сифати радиф корбурдшуда феъл ва миқдори андаки онҳо 

мутааллиқ ба дигар ҳиссаҳои нутқ, яъне исм, сифат, ҷонишин ва амсоли 

инҳо мебошанд.  

Барои намуна рубоие аз эҷодиёти Имомӣ, ки муҳтавояш ирфонӣ, 

тарҳи қофияаш мусарраъ ё худ тарона ва дорои радиф аст, манзур 

мегардад. Ҳамчунин аз ин мисол, ки ҳама унсурҳои сохторӣ ва 

қарордодҳои собитаи шаклии ин навъи адабӣ риоя шудааст, метавон 
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маҳорату истеъдоди рубоисароии шоирро низ ба таври возеҳ мушоҳида 

кард. Чунончи: 

Ақл – оби рухи мулки субот аст, эй дил,  

Ишқ – офати иллати наҷот аст, эй дил. 

Дил – қобили сурати ҳаёт аст, эй дил, 

Ҷон – ойинаи ҷамоли Зот аст, эй дил [48, 226]. 

Дигар аз фурӯоти сохтории жанри рубоӣ, аз қабили рубоиёти 

мустазод, рубоиёти мавқуфулмаънӣ, рубоиёти пайваста, баъзан рубоии 

тарҳи қофияи а,а,б,б дошта ва ғайра дар эҷодиёти Имомии Ҳиравӣ дида 

намешавад.  

Рубоиёти Имомӣ аз лиҳози мазмуну мундариҷа ва сохтор асосан 

тибқи суннату анъана ва меъёрҳои пешгузаштагони адабиёти форсӣ-

тоҷикӣ сурат гирифта бошад ҳам, доираи мавзӯъҳои он чандон фарогир 

нест. Мусаллам аст, ки дарёфт ва дар ин ё он қолаби каломи манзум бо 

шеваву баёни дилнишину муассир арзёбӣ кардани мазомини наву тоза 

аз ҳар эҷодкор биниши хос, мушоҳидаҳои ҷолиб, завқу салиқа, донишу 

маърифат, таҷриба ва маҳорату истеъдоди махсуси офаринандагиро 

тақозо мекунад.  

Имомӣ дар сурудани рубоӣ эҷодкори муваффақ буда, дар коргоҳи 

ҳунарӣ ва таҷрибаи эҷодии ӯ, бавижа дар рубоӣ, таносуби сурату 

муҳтаво бо ҳамдигар комилан риоя гардида, хушояндиву 

таъсиргузории шеър ба андозае таъмин гардидааст. Барои собит 

сохтани ин андешаҳо чанд рубоии Имомӣ дар мавзӯоти гуногун ба 

ҳайси намуна манзур мегардад:  

Ҳар нимшабам дарди ту бедор кунад,  

Андешаи ту дар дили ман кор кунад. 

З-он метарсам, буто, ки дарди дили ман 

Рӯзе ба чунин шабат гирифтор кунад [48, 222]. 

 

Халқе ба дуо халоси ман меҷӯянд,  

Рухсора ба хун зи баҳри ман мешӯянд. 

Ҳар ҷо, ки ду ҳамнафас дами сард зананд, 

Медон, ки ҳадиси дарди ман мегӯянд [48, 222]. 

 

Эй моҳ, дилам ба меҳр пайваст ба ту,  

В-эй сарв, маро умедҳо ҳаст ба ту. 

Сарвиву барат наметавонам хӯрдан, 

Моҳиву намерасад маро даст ба ту [48, 234]. 

Аз назари мавзӯот рубоиёти Имомӣ нисбатан маҳдуд бошанд ҳам, 
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мазомини аксари онҳо зеҳнишину хотирмон буда, дар рӯҳияи 

хонандаву шунаванда таъсири амиқ мегузоранд. Шеваи нигориши 

Имомӣ дар рубоӣ аслан содаву хушоянд ва тараннумӣ буда, самимияту 

садоқат ҷавҳари онҳоро ташкил медиҳад.  

Рубоиёти Имомӣ, ки онҳоро метавон ойинаи ҳиссиёту ҳаяҷони 

қалб ва вокунишҳои инфиродии шоир аз таъсиргузории олами офоқиву 

анфусӣ қаламдод кард, бо мавзӯоти дархӯри замон, аз қабили панду 

андарзҳои писандидаву ибратомӯз, тарғиби ахлоқи шоиста, таҷассуми 

афкори фалсафиву ирфонӣ, инъикоси ғаму ғусса, шодию нишот, 

тасвири озоркомиҳо аз ишқу муҳаббат, ҳиҷрону маҳҷурӣ ва амсоли 

инҳо азамату шукӯҳ ва салобату абадияти гӯяндаро ба таври возеҳ 

маълум мекунанд.  

Гузашта из инҳо, дар рубоиёти Имомӣ таносубу ҳамбастагии 

мантиқӣ қавиву ҳоким буда, ин ҳамбастагиҳо ваҳдату ягонагии миёни 

абёти жанри мазкурро ба таври комил таъмин кардаанд. Пайванди 

байни мисраъҳои рубоиёти Имомӣ ба андозаест, ки ҳатто байти дувуми 

ҳеҷ як аз онҳоро наметавон ба сифати як байти мустақил ба таври 

ҷудогона ҳамчун шоҳиди маъноӣ мисол овард, зеро ин байт бо байти 

қаблии худ иртиботи мустаҳками маъноӣ ва ваҳдати бевоситаи лафзӣ 

дорад. Ба назар мерасад, ки ин як қонунмандии хосси жанри рубоӣ 

буда, ғолибан аз қадим мавҷуд будааст, чунки рубоиёти шоирони қабл 

аз Имомӣ низ ҳамин хусусиятро доро мебошанд. Чунин шакл ва сурат 

бастани рубоӣ, ба назари мо, аз он ҷиҳат аст, ки мантиқан тибқи 

маъмул се мисрои аввали рубоӣ тарҳи андешаҳои гуногуни муаллиф ба 

тариқи масъалагузориву муҳокима ва хабару иттилоъ буда, мисрои 

чорум бошад бори маъноии се мисрои қаблиро ҳамчун хулоса ба дӯш 

мегирад ва ҷамъбасту натиҷаи мазмуни куллии онҳо мебошад. 

Ҳамин тариқ, омӯзишу пажӯҳиши рубоиёти Имомӣ моро ба 

хулосае овард, ки ин суханвар бо сурудани жанри рубоӣ, нахуст суннати 

пешгузаштагонро идома дода, дар ғанӣ гардондани хазинаи адабиёти 

форс-тоҷик ва дар рушду густариши ин навъи адабӣ саҳм гузошт. 

Ҳамчунин, бо кӯшиши дарёфти маънии барҷаставу дастнохӯрда, тарзи 

зебои ифода, бо шеваи содаву оммафаҳм ва ширину дилнишин ба мояи 

маънӣ лутфу назокати қобили мулоҳизае афзуд.  

II. 2. Авзони ашъори Имомии Ҳиравӣ 

Бо дарназардошти ба эътибор гирифтани мавзӯи меҳварии ин 

бахши диссертатсия, ки ба сохтори ҳунарӣ ё худ поэтика, мушаххасан 

ба авзони ашъори Имомии Ҳиравӣ, рабт дорад, зарур дониста шуд, ки 



104 

роҷеъ ба баъзе вижагиҳои вазни арӯз ва баҳси хостгоҳи он мухтасаран 

таваққуф шавад. 

Тибқи навиштаи муаллифони аксар луғатномаву фарҳангҳо 

калимаи «арӯз» дар вазни фаъӯл буда, дар маънии исми мафъул, яъне 

маърӯз корбурд мешавад, ба таври дигар, маърӯз барои шеър аст ва 

шеърро ба василаи вай арз мекунанд, то ин ки каломи мавзун аз 

номавзун ба дурустӣ шинохта шавад. Ҳамчун истилоҳ арӯз яке аз 

қисматҳои улуми адабист, ки мавзӯи марказии он баҳсу баррасии авзон, 

назму санҷиши вазни абёт бо афоили арӯзӣ ва ба воситаи он дарёфту 

шинохти вазну оҳанг, сиҳҳату сақим ва чигунагии каломи мавзун ё худ 

шеър аст. Вазн бошад, навъе аз оҳанг ё мусиқии хоссест, ки бар мабнои 

таносуб миёни аҷзои сухани мавзун, яъне ҳиҷоҳои он дар замону 

макони муайян устувор мегардад. Аз ин бармеояд, ки дар вазни арӯз на 

танҳо баробарии миқдори ҳиҷоҳо, балки риояти тартибу низом ва 

таносуби муайян миёни анвои ҳиҷоҳо низ эътибори махсус дорад. 

Тибқи андешаи аксар арӯзшиносон, таносуб агар дар макон ба вуқӯъ 

ояд, онро қарина ё худ назир ва агар дар замон сурат гирад, онро вазн 

меноманд.  

Нуктаи дигаре, ки дар мавзӯи авзону буҳур бояд изҳор дошт, ин 

аст, ки ихтироъкору созандаи  баҳрҳову вазнҳо аслан шоиронанд, дар 

сурате, ки бархе аз вазнҳоро уламои арӯз низ ба таври маснӯъ сохтаанд. 

Авзоне, ки марҷаи аслиашон зеҳну равони шоиронанду тавассути табъи 

нозимаи эшон сурат мегирад, асосан завқӣ ва малҳуну хушоянд буда, аз 

назари моҳият ба хонандаву шунаванда таъсиргузор аст. Яъне, ҳар 

вазне, ки аз ҷониби ин ва ё он шоири хушзавқ кашфу эҷод мешавад, ба 

рӯҳияи алоқамандони шеър завқ ва лаззату шӯре ато мекунад. Ин қабил 

авзонро дар истилоҳи адабӣ маъмулан авзони матбӯъ меноманд. Ба 

сухани дигар, мусиқӣ, оҳанг ё худ вазн падидаи завқиест, ки нахуст дар 

зеҳну равони шоир арзи ҳастӣ карда, мунтаҳо вайро ногузир месозад, 

ки ин зарфро аз маонии борику латиф ва алфози мустаҳсану дақиқ 

анбошта созад. Аммо вазнҳое, ки аз ҷониби арӯзиён сохта мешавад, ба 

иллати он ки моҳиятан хушоянду дилписанд нестанд, онҳоро дар 

истилоҳ ғайриматбӯъ ё ин ки маснӯъ меноманд.  

Аз баррасии масъалаи мавриди баҳс метавон ба чунин натиҷа 

расид, ки вазн назму тартиб ва лаҳну оҳанги махсус буда, эҳсосу идроки 

он мунҳасир ба фард аст ва вижагиҳои вазнро танҳо касе дарк карда 

метавонад, ки зеҳнаш қобилияти эҳсос ва дарёфти назокати онро дошта 

бошад. Онҳое, ки зеҳнашон аз ин тавоноӣ бенасиб аст, наметавонанд 
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мухтассоти каломи мавзуну малҳунро ба дурустӣ дарёбанд. Яъне, 

оҳангу мусиқӣ ва назокату нафосати вазни арӯз берун аз зеҳни касе, ки 

онро дармеёбад, наметавонад вуҷуд дошта бошад.  

Вазн асосан дар асоси баробарии миқдори ҳиҷоҳо, устувории назму 

таносуб миёни ҳиҷоҳои дарозу кӯтоҳ дар ҳар мисраъ, дар замону макон 

мувофиқ ва яксон омадани ҳиҷоҳо дар абёт ва амсоли инҳо сохта 

мешавад. Барои муайян кардану нишон додани назму таносуб миёни 

ҳиҷоҳои дарозу кӯтоҳ намунаеро дар сурати як байт аз эҷодиёти Имомӣ 

манзур месозем, чунончи: 

Ҳавоӣ ту, эй ҷаннати рӯҳпарвар, 

Сафоӣ ту, эй кохи хуршедманзар [48, 59].  

Байти мазкур дар вазни баҳри мутақориб суруда шуда, ҳар мисраи 

он аз дувоздаҳ ҳиҷо иборат аст. Таносуб миёни ҳиҷоҳои кӯтоҳу дароз 

дар ҳар мисроъ 4 / 8 аст, яъне ҳар мисрои ин байт аз 4 ҳиҷои кӯтоҳ ва 8 

ҳиҷои дароз, ки маҷмӯан дувоздаҳ ҳиҷоро ташкил медиҳанд, фароҳам 

омадааст. Назми онҳо бошад, бидуни тағйир омадани ду ҳиҷои дароз 

пас аз як ҳиҷои кӯтоҳ аст, ки мутаносибан дар дигар мисроъ такрор 

шудааст.  

Ҳарчанд дар таърифи ба шеър баён доштаи ҳукамо ё худ мантиқиён 

нақши вазну қавофӣ хеле камранг ва ночиз аст, аммо аз афкори 

суханшиносони гузашта ва орои назарияпардозони муосир ба хубӣ 

аёнмегардад, ки онҳо мавҷуди вазну қофия ва корбурди ҳатмии онҳоро 

барои шеъри аксар халқу миллатҳо дар меҳвари таърифи ба шеър додаи 

худ қарор дода, ҳатто ин ду унсурро ҷузви зотии шеър қаламдод 

кардаанд. Ҳанӯз Афлотун роҷеъ ба латофати махсус, нуфузи хос ва 

таъсири амиқ ба рӯҳу равони хонандаву шунавандаи шеър доштани 

вазну оҳангро таъкид карда буд, ки ин андеша то кунун на ин ки 

эътибори худро аз даст надодааст, балки аксар суханшиносону 

адабпажӯҳон бар дурустии он иттифоқи назар доранд.  

Ҳамчунин бояд изофа кард, ки доир ба марҷаи пайдоиш, ташаккул 

ва густариши арӯзу авзон, ки аз дер боз дар назми форсӣ-тоҷикӣ меъёру 

маҳаки асосии шеър дониста мешавад, миёни адабпажӯҳон баҳсу 

мунозираҳо мавҷуд аст ва, мутаассифона, то кунун хостгоҳи вазни 

шеъри форсӣ-тоҷикӣ ба дурустӣ равшан нашудааст. Тибқи орои аксар 

назарияпардозони адабии ватаниву хориҷӣ гӯё арӯзи суннатии шеъри 

форсӣ-тоҷикӣ таҳти таъсир ва дунболаи арӯзе, ки Халил ибни Аҳмад 

барои назми арабӣ тарҳрезӣ карда буд, падид омадааст. Гузашта аз ин, 

бархе донишмандон ба дурустии қазияи мазкур шубҳа карда, эътимод 
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бар он доранд, ки маншаи вазни шеъри форсӣ-тоҷикӣ асли эронӣ 

дорад.  

Бо дарназардошти мавҷуд будани ихтилофи назарҳо дар масъалаи 

мавриди баҳс, сарфи назар аз он ки назарияпардозону адабпажӯҳон ва ё 

ҳар гурӯҳе аз эшон бо пешниҳоди аснод ва ё мадорике нуқтаи назари 

худро ҳимоят ва андешаву орои гурӯҳи дигарро мавриди инкор қарор 

медиҳанд, то кунун ҳақиқати асрҳо боз пинҳонмонда номакшуф 

мондааст, зеро бо он мадорик ва ёфтаҳое, ки дар ҳоли ҳозир дар дастрас 

қарор дорад, наметавон дар ҳалли комилан дурусту илмии ин мабоҳис 

нуқтаи таммат гузошт. 

Аз таҳқиқи баҳси мазкур бармеояд, ки шахсони вазни шеъри 

форсӣ-тоҷикиро тақлиди арӯзи араб пиндошта, асосан ба қонуну 

қоидаҳо, бинову усул, якрангии номҳои истилоҳот, баҳрҳову вазнҳо ва 

монанди инҳо, ки куллан арабӣ ҳастанд, таваҷҷуҳ карда, авзони шеъри 

форсӣ-тоҷикиро бо арӯзи араб ба таври аниқу дақиқ муқоисаву 

муқобала накардаанд. Бар хилофи онҳо, афроде, ки шеъри ин ду 

забонро бо ҳам мавриди муқоисаву татбиқ қарор додаанд ва ба 

мухтассоти ин ду шеър комилан ошно ҳастанд, на танҳо хостгоҳи 

авзони шеъри форсӣ-тоҷикиро аз арӯзи араб намедонанд, балки 

баръакс, ба маншаи паҳлавӣ доштани шеъри араб итминон доранд. Мо 

низ бо онҳое, ки ба марҷаи паҳлавӣ ва асолати эронӣ доштани шеъри 

араб яқин доранд, ҳамфикрем, зеро аз намунаҳои ашъори то ба рӯзгори 

мо расидаи замони паҳлавӣ, аз қабили ҳаҷвияи маликаи Бухоро, пораи 

шеърии Язид ибни Муфаррағ, шеъри балхиён дар ҳаҷви Асад ибни 

Абдуллоҳ, қитъаи дар рисои шаҳри Самарқанд сурудаи Абулянбағӣ, 

«Суруди оташкадаи Каркӯй» ва монанди инҳо ба андозае маълум 

мегардад, ки ашъори пеш аз исломии форс-тоҷик лаҳну оҳанги хос 

доштааст. 

Дар баробари умумияту шабоҳатҳо миёни арӯзи форсӣ-тоҷикӣ ва 

арабӣ мавҷуданд, аммо аз умумият дида тафовутҳо бештаранд. Барои 

исботи ин иддао зарур медонем, ки баъзе фарқиятҳои миёни ин ду арӯз 

ба таври иҷмол арзёбӣ гардад. Нахуст, ин ки намояндагони адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ бо истифода аз 14 баҳр дар ҳудуди бештар аз 300 навъи 

авзон шеър сурудаанд, аммо миқдори авзони мавриди корбурд қарор 

додаи арабҳо, бо баҳрабардорӣ аз 16 баҳри арӯз, камтар аз 70 адад аст. 

Аз ин теъдод фақат 7 навъи вазни шеъри форсӣ-тоҷикӣ бо шеъри араб 

шабоҳат дораду халос. Дигар ин ки агар дарозтарин мисроъ дар шеъри 

шоирони адабиёти классикии форсӣ-тоҷикӣ маъмулан аз шонздаҳ 
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(аҳёнан бист) ва кӯтоҳтарини он аз даҳ ҳиҷо иборат бошад, дар шеъри 

шоирони араб дарозтарин мисроъ ғолибан аз 15 ҳиҷо фаротар 

намеравад, вале ашъори фарогири 8 ва 9 ҳиҷоӣ дар як мисроъ корбурди 

фаровон дорад. Бар замми инҳо, тафовут дар истифодаи ихтиёроти 

шоирӣ дар миёни арӯзи Арабу Аҷам хеле зиёд аст, ки баррасии 

муфассали онҳо маҷоли дигар мехоҳад. 

Имомии Ҳиравӣ ҳам ба сифати як тан офаринандаи каломи манзум 

дар пайравӣ бо суннати пешиниён ашъори худро асосан дар буҳуру 

авзони мутадовил таълиф кардааст. Чунонки аз баррасии таснифоти 

жанрии ашъори Имомии Ҳиравӣ маълум гардид, ӯ дар аксари анвои 

шеъри суннатӣ, чун ғазал, қасида, қитъа, таркиббанду тарҷеъбанд, 

рубоӣ ҳунари шоирии хешро таҷриба намуда, баробари идомаи анвои 

роиҷи авзони шеърӣ тозакориҳо кардааст. Аносири дигари сохтории 

анвои шеърӣ, чун қофия, радиф, теъдоди абёт ва монани инҳо, ки 

Имомӣ аз онҳо суд ҷустааст, дар диссертатсияи мо мавриди пажӯҳиш 

қарор гирифтааст. Дар ин бахш асосан ба таҷрибаҳои ҳунарии Имомии 

Ҳиравӣ дар авзони шеърии таркиби девони шоир ва маҳорату 

навовариҳои ӯ дар дар авзони шеърӣ таваҷҷуҳ зоҳир мешавад. Зимнан 

бояд ёдовар шуд, ки мо ҷиҳати мухтасарбаёнӣ ва ба хотири парҳез аз 

дарозии сухан роҷеъ ба ҳар навъи авзони ашъори Имомӣ намунаҳо 

пешниҳод накарда, танҳо бо нишон додани миқдори жанрҳои дар ин ва 

ё он вазн сурудашудаи шоир ва сохти арӯзии онҳо иктифо мекунем. 

    

Қасида: Истифодаи вазн дар қасоиди Имомӣ аз масоили 

муҳиммест, ки ниёз ба баррасии мухтасар дорад. Таҳқиқ дар авзони 

қасидаҳои Имомӣ нишон дод, ки ӯ аз миёни авзони арӯз ба баҳри рамал 

тамоюли бештар дорад, зеро аз 44 қасида 21-тои он дар навъҳои 

гуногуни ин баҳр навишта шудааст. Корбурди баҳри музореъ, бахусус 

музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур (маҳзуф), пас аз баҳри 

рамал дар қасоиди Имомӣ мавқеи дувум дорад, яъне 9 қасидаи шоир 

дар баҳри мазкур суруда шудааст. 

Барои аниқ муайян кардани ҷузъиёти вазну баҳрҳо дар қасидаҳои 

Имомӣ истифодашуда лозим дониста шуд, ки омори он ба таври 

мушаххас мавриди арзёбӣ қарор дода шавад. Аз ҷумла: 

- рамали мусамманм мақсур; (маҳзуф) – (– V – – | – V – – | – V – – | – 

V ~); (– V –) – 17 қасида; 

- рамали мусаммани махбуни мақсур; (маҳзуф); (аслам) – (– V – – | 

V V – – | V V – – | V V ~); (V V–); (– –) – 2 қасида; 
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- рамали мусаддаси мақсур; (маҳзуф) – (– V – – | – V – – | – V ~); (– 

V –) – 2 қасида; 

- музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур; (маҳзуф) – (– –V | – 

V – V | V – – V | – V ~ ); (– V –) – 9 қасида; 

- хафифи мусаддаси махбуни мақсур; (маҳзуф); (аслам) – (– V – – | 

V – V – | V V ~); (V V–); (– –) – 4 қасида; 

- мутақориби мусаммани солим – (V – – | V– – | V– – | V– – ) – 3 

қасида; 

- ҳазаҷи мусаммани солим – (V– – – | V– – – | V– – – | V– – – ) – 2 

қасида; 

- муҷтасси мусаммани махбуни мақсур; (маҳзуф); (аслам) – (V – V 

– | V V – – | V – V – | V V ~); (V V–); (– –); (– ~) – 2 қасида; 

- мунсареҳи мусаммани матвии макшуф (матвии мавқуф) – (– VV – 

| – V – | – VV – | – V –); (– V~) – 2 қасида. 

Илова бар ин, бояд ёдовар шуд, ки як қасидаи Имомиро, ки бо 

матлаи:  

Ба авҷи гунбади гардун зи мавҷи луҷҷаи олам, 

Чу ҷурми Зуҳраву Тир асту айни Кавсару Замзам [48, 93] 

шурӯъ мешавад, аз мабдаъ то мақтаъ, метавон ба ду баҳр – ҳазаҷи 

мусаммани солим ва муҷтасси мусаммани махбун – шомил сохту тақтеъ 

кард. Ин қасида аз 21 байт иборат буда, аз назари муҳтаво мадҳист. 

Чунонки аз байти матлаъ маълум мегардад, агар аркони он мушаддад 

хонда шавад, чаҳор мафоъӣлун, яъне ҳазаҷи мусаммани солим – (V– – – 

| V– – – | V– – – | V– – –) ва агар мухаффаф хонда шавад, мафоъилун, 

фаъилотун, мафоъилун, фаъилотун, яъне муҷтасси мусаммани махбуни 

маҳзуф (V – V – | V V – – | V – V – | V V – –) ба даст меояд. 

Чӣ тавре гуфтем, аксар қасоиди Имомӣ аз лиҳози муҳтаво мадҳӣ 

буда, аммо аз ҷиҳати тасвиркориҳои адабӣ хеле ҳунармандонаанд. Аз 

он ҷо, ки дар хилоли осораш намунаҳое аз орояҳои зиёди адабӣ 

худнамоӣ мекунанд, гувоҳ бар он аст, ки вай аз фунуну саноеи адабии 

асри хеш огоҳии кофӣ доштааст, ки баҳсҳои марбут ба ин вижагиҳои 

сабкӣ дар боби савуми диссертатсия ҷараён хоҳад гирифт.  

Қитъа: Имомӣ бо дарназардошти ба эътибор гирифтани мазмуну 

муҳтаво ва риояи таносуби он бо авзон 59 қитъаи девони хешро дар 14 

анвои вазни арӯз сурудааст. Омори мушаххаси авзону буҳури 

муқаттаоти ин шоир ба тариқи зайл аст:  

- муҷтасси мусаммани махбуни мақсур; (маҳзуф); (аслам) – (V – V – | 

V V – – | V – V – | V V ~); (V V–); (– –) – 16- то; 
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- хафифи мусаддаси махбуни мақсур; (маҳзуф); (аслам) – (– V – – | V 

– V – | V V ~); (V V–); (– –) – 9- то; 

- музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур; (маҳзуф) – (– –V | – V 

– V | V – – V | – V ~ ); (– V –) – 7- то; 

-  рамали мусаммани мақсур; (маҳзуф) – (– V – – | – V – – | – V – – | – 

V ~); (– V –) – 7- то; 

- ҳазаҷи мусаддаси мақсур; (маҳзуф) – (V– – – | V– – – | V– ~); (V– –) 

– 4 адад; 

- рамали мусаммани махбуни мақсур; (маҳзуф); (аслам) – (– V – – | V 

V – – | V V – – | V V ~); (V V–); (– –) – 3- то; 

- рамали мусаддаси мақсур; (маҳзуф) – (– V – – | – V – – | – V ~); (– V–

) – 3- то; 

- мутақориби мусаммани солим – (V – – | V– – | V– – | V– – ) – 3- то; 

- ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи мақсур; (маҳзуф) – (– –V | V– – 

V | V – – V | – V ~ ); (– V –) – 2- то; 

- музореи мусаммани ахраб – (– –V | – V – – | – –V | – V – –) – 1 адад; 

- ҳазаҷи мусаммани солим – (V– – – | V– – – | V– – – | V– – – ) – 1- то; 

- ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи мақсур; (маҳзуф) – (– –V | V– V – 

| V – ~ ); (V – –) – 1- то; 

- ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбуз – (– –V | V– V – | V – – – ) – 1- то; 

- мунсареҳи мусаммани матвии манҳур – (–V V – | – V – V | –V V – | –

) – 1- то. 

Аз таҳқиқу омори ин ҷанбаи  ашъори Имомӣ маълум мегардад, ки 

аксари қитъаҳои ин суханвар дар се баҳр – муҷтасси мусаммани 

махбуни мақсур (маҳзуф); (аслам) (16 қитъа), хафифи мусаддаси 

махбуни мақсур; (маҳзуф); (аслам) (9 қитъа), музореи мусаммани ахраби 

макфуфи мақсур; (маҳзуф) (7 қитъа) эҷод шудааст. 

Ғазал: Таваҷҷуҳ ва таҳқиқ дар буҳуру авзони арӯзӣ, ки Имомӣ дар 

ғазалиёти хеш истифода кардааст, ошкор сохт, ки шоир бо 

дарназардошти риоя ва ба эътибор гирифтани таносуб миёни мазмуну 

авзон 23 адад ғазали худро ҳамагӣ дар 7 баҳри аслӣ ва фурӯоти он, ки 

маҷмӯан 12 вазнро ташкил мекунанд, эҷод кардааст. Агар авзони 

ғазалиёти ин суханвар ба таври мушаххас арзёбӣ гардад, омори зерин 

ба даст хоҳад омад:  

- муҷтасси 

мусаммани махбуни мақсур; (маҳзуф); (аслам) – (V – V – | V V – – | V – V 

– | V V ~); (V V–); (– –) – 4 ғазал; 

- рамали мусаддаси мақсур; (маҳзуф) – (– V – – | – V – – | – V ~); (– V–

) – 4 ғазал; 
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- ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи мақсур; (маҳзуф) – (– –V | 

V– – V | V – – V | – V ~ ); (– V –) – 3 ғазал; 

- музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур; (маҳзуф) – (– –V | 

– V – V | V – – V | – V ~ ); (– V –) – 3 ғазал; 

- хафифи мусаддаси махбуни аслам – (– V – – | V – V – |– –) – 2 ғазал; 

- ҳазаҷи мусаммани солим – (V– – – | V– – – | V– – – | V– – –) – 1 

ғазал; 

- ҳазаҷи мусаддаси мақсур; (маҳзуф) – (V– – – | V– – – | V– ~); (V– –) 

– 1 ғазал; 

- ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи мақсур – (– –V | V– V – | V – ~) – 

1 ғазал; 

- рамали мусаммани маҳзуф – (– V – – | – V – – | – V – – | – V –) – 1 

ғазал; 

- рамали мусаммани махбуни мақсур – (– V – – | V V – – | V V – – | V 

V ~) – 1 ғазал; 

- раҷази мусаманни матвии махбун – (–V V – | V – V – | –V V – | V – 

V –) – 1 ғазал; 

- сареи мусаддаси матвии макшуф – (–V V – | –V V – | – V –) – 1 

ғазал.     

Тарҷеот: Аз сабаби он ки дар таркиби девони шоир ҳамагӣ як 

таркиббанд ва як тарҷеъбанд ба чашм мерасад, вазнҳои ҳар дуро ба 

таври зайл метавон муқарррар сохт. Имомӣ тарҷеъбанди худро дар 

баҳри рамал, мушаххасан рамали мусаммани мақсур – (– V – – | – V – – | 

– V – – | – V ~) таълиф карда, бо ин амалкард иртиботи миёни вазну 

муҳтаворо комилан риоя кардааст.  

Вазни таркиббанди шоир дар баҳри рамал суруда шуда, 

мушаххасан рамали мусаммани мақсур (маҳзуф) буда, сохти арӯзии он 

чунин аст: (– V – – | – V – – | – V – – | – V ~); (– V –).    

Рубоӣ: Роҷеъ ба баъзе вижагиҳои жанри рубоӣ, аз қабили миқдор, 

сохтори шаклӣ, мавзӯот, қофияву радиф, забони баёну ифода ва амсоли 

инҳо дар коргоҳи эҷодии Имомӣ мо дар бахшҳои дигари диссертатсия 

изҳори назар кардем. Аммо дар бахш, ки мавзӯи меҳвариаш баррасии 

сохтори ҳунарӣ, махсусан вазни рубоист, моро ногузир месозад, ки 

пиромуни ин масъала муфассалтар таваққуф намоем, зеро баҳсу 

гумонзаниҳо дар атрофи вазни рубоӣ аз дер боз ҷараён дошта, то кунун 

ҳалли мусбат ва ҳамапазири худро наёфтааст.  

Жанри рубоӣ асли форсӣ-тоҷикӣ дошта, мантиқан падидорандаи 

он ҳам намояндагони эҷодкори ҳамин миллатанд. Аксар 
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назарияпардозону арӯзшиносони гузаштаву муосир роҷеъ ба хостгоҳи 

вазни рубоӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, авзони онро иқтибос аз арӯзи араб, 

махсусан баҳри ҳазаҷ, медонанд, ки ба назари мо саҳеҳ нест. Ҷиҳати 

исботи ин иддао, агар гуфтаи ағлаб донишмандони соҳаро, ки мегӯянд 

рубоӣ дар таърихи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ ҳузури қабл аз исломӣ 

дорад ва шаклу сохтори чаҳормисроии худро аз тарона ё худ фаҳлавиёт, 

ки аслан маншаи паҳлавӣ дорад, пазируфтааст, ба эътибор гирем, пас 

суоле пеш меояд ки оё татбиқи авзони он дар баҳри ҳазаҷ, ки бидуни 

тардид, баъд аз рубоӣ ихтироъ ва иштиҳор ёфтааст, лағзишу иштибоҳ 

ва хилофи мантиқ нест? Дар ҳоле, ки тибқи ахбори маъхазҳо, арабҳо 

жанри рубоиро дар қарни XII бо тақлид ба шоирони адабиёти форсӣ-

тоҷикӣ ба адабиёти хеш иқтибос кардаанд. Дар ин масъала мо бар он 

назарем, ки жанри рубоӣ ба адабиёти араб аслан тавассути шоирони 

форс-тоҷик, ки дар ҳар ду забон табаҳҳур доштанду ба забони арабӣ 

ҳам шеър менавиштаанд, мунтақил шудааст. Барои ҳамин ҳам 

мутмаинан метавон гуфт, ки вазни рубоӣ, ки пеш аз ихтироъ ва кашфи 

баҳри ҳазаҷ аз ҷониби Халил ибни Аҳмад ва татбиқи сохтакоронаи он 

дар шаҷараи ахрабу ахрами ҳамин баҳр аз тарафи Ҳасани Қаттон дар 

шеъри форсӣ-тоҷикӣ вуҷуд дошт, ба ин баҳр ҳеҷ иртиботе надорад. 

Баръакс, ду ҳиҷои дароз ва ду ҳиҷои кӯтоҳ (- - v v) дар як рукн, ки онро 

тибқи арӯзи суннатӣ имрӯз мустафъилу мехонанд, қабл аз пайдоиши 

арӯзи араб ҳамчун як рукни мустақил дар ашъори арӯзии давраи 

паҳлавӣ ва ба василаи он дар шеъри Юнони қадим истифодаи вофир 

доштааст. Тибқи орои адабпажӯҳон, дар Юнони қадим ашъореро, ки як 

рукнаш аз ду ҳиҷои дароз ва ду ҳиҷои кӯтоҳ иборат буд, онро форсӣ ё 

худ (Persicus) меномиданд [120, 90]. Дар арӯзи кашфкардаи Халил ибни 

Аҳмад бошад, рукне, ки аз ду ҳиҷои дароз ва ду ҳиҷои кӯтоҳ таркиб 

ёфтааст, аз фурӯоти баҳри раҷаз ё худ зиҳофоти макфуф буда, онро 

Шамси Қайс хосси шеъри арабӣ медонад, чунончи: «каф(ф) дар 

мустафъилун аз азоҳифи ашъори араб аст, дар шеъри порсӣ наёяд» [27, 

56-57].  

Дар воқеъ, омӯзишу пажӯҳиш дар авзони шеър рӯшан сохт, ки 

шоирони гузаштаву муосири форс-тоҷик бо баҳрабардорӣ аз рукни 

солими баҳри раҷаз, яъне мустафъилун ва азоҳифи он, бахусус фаълун, 

мафъӯлун, фоъ, фаъ ва монанди инҳо дар бештар аз бист навъи вазн 

шеър гуфтаанд. Бо дарназардошти ҳамин, арӯзшиносони гузашта ба 

хотири он ки ҳама авзони шеъри форсӣ-тоҷикиро дар қолабҳои 

қавоиди арӯзи араб ҷойгир намоянд, ба ташреҳу тақтеоти нодуруст 
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даст зада, саранҷом ба иштибоҳот мувоҷеҳ гардиданд. Масалан, вазни 

асили рубоӣ, ки мустафъилу, мустафъилу, мустафъилу, фаъ (фоъ) (- - v v 

/- - v v / - - v v / -() мебошад, мувофиқи корбурди ихтиёроти шоирӣ, 

бавижа табдили ду ҳиҷои кӯтоҳ ба як ҳиҷои дароз, ҷойивазкунии 

ҳиҷоҳои дарозу кӯтоҳ дар рукни дувуму савум, ки баъзан ба ҷои рукни 

аслии мустафъилу (- - v v) шакли дигари он, яъне фоилоту (- v - v) низ 

истифода мешавад, бисту чаҳор навъи вазн ба даст меояд. 

Мутаассифона, арӯзшиносони гузашта бо адами таваҷҷуҳ ба ин 

вижагиҳо вазни рубоиро маъмулан ба сурати мафъӯлу мафоъӣлу 

мафоъӣлу фаъал тақтеъ карда, бо ин амал саъй кардаанд, ки вазни 

рубоиро дар ду шаҷараи баҳри ҳазаҷ, яъне ахрабу ахрам, татбиқ 

кунанд. Дар ҳоле, ки арабҳо дар шакли мураббаи ин баҳр бештар шеър 

сурудаанд ва шаклҳои мусаддасу мусаммани баҳри ҳазаҷ яке 

камкорбурдтарин қаволиб дар шеъри эшон ба ҳисоб меравад. Шоирони 

форс-тоҷик, баръакси шоирони араб, дар шаклҳои мусаддасу мусамман 

ашъори бештар, вале дар шакли мураббаъ хеле кам шеър эҷод 

кардаанд.  

Ҳамин тариқ, Имомии Ҳиравӣ 98 рубоии худро дар вазни аслии он, 

яъне мустафъилу, мустафъилу, мустафъилу, фаъ (фоъ) (- - v v /- - v v / - - v 

v / - () дар як мисраъ ва ашколи дигари он, ки ҳангоми коргирӣ аз 

ихтиёроти шоирии форсӣ-тоҷикӣ ба даст меояд, сурудааст.  

Дар умум, аз баҳсу баррасии авзони шеърии таркиби девони 

Имомӣ бармеояд, ки ӯ дар аксар авзони маъруфи шеъри гузаштаи 

форсӣ-тоҷикӣ (дарозтарин 16 ҳиҷо ва кӯтоҳтарин 10 ҳиҷо дар як 

мисроъ) таҷрибаҳои ҳунарии хешро ба намоиш гузоштааст, ки ин амр 

баробари бозгӯии ҳунари шоирии суханвар аз огоҳии комилаш дар 

балоғати форсиву адабӣ, илми арӯз ва амсоли ин паём мерасонад.  
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Боби III. Сабк ва хусусиятҳои бадеии ашъори Имомӣ  

III.1. Сабкшиносии ашъори Имомӣ ва дидгоҳҳои адабии ӯ роҷеъ ба 

шеъру шеваи суханварӣ 

Аксар донишмандоне, ки роҷеъ ба сабк ва шинохти он пажӯҳиш 

анҷом додаанд, дар таҳқиқоти хеш ба таснифу табақабандии анвои он 

низ пардохтаанд. Дар дастабандии сабкпажӯҳон ба ду гунаи сабк – яке, 

сабки умумӣ, ҷамъӣ ё худ гурӯҳӣ, ки онро давраӣ низ меноманд, дигаре, 

сабки хусусияти фардиву шахсидошта ва ё худ инфиродӣ дучор 

мешавем. Шинохти мухтассоти сабки умумиву гурӯҳӣ дар муқоиса бо 

сабки фардӣ нисбатан саҳлтар аст, зеро масоили шинохт дар сабки 

давраӣ асосан кулливу умумист, вале ҷиҳати шинохту арзёбии 

ҳамаҷонибаи сабки инфиродии ин ва ё он адиб пажӯҳандаро лозим 

меояд, ки дар баробари мушаххас кардани хусусиёт ва вижагиҳои 

сохтории наҳваи баёни суханварон, ки аслан дар зоҳири сухани эшон 

падидор мешавад, боз ба вожаҳое таваҷҷуҳ намояд, ки онҳо ҳолатҳои 

рӯҳиву равонӣ ва дигар хислатҳои фардии эҷодкорро маълум мекунанд. 

Дар воқеъ, интихоб, хостагирӣ ва корбурди калимоту таркиботи 

хос аз ҷониби удабо, ки як андоза боиси дигаргунӣ дар сохтору 

муҳтавои сухани эшон мегардад, агар аз тарафе, ба завқу табъи 

суханвар рабт дошта бошад, аз тарафи дигар, вазъу ҳолати равонии 

вайро таҷассум мекунад. Ба дигар сухан, сабкшиноси дақиқназару 

ҷарфандеш аз вуҷуди вожаҳои баргузидаи адиб метавонад чигунагии 

рӯҳия ва ҳолати равонии ӯро ба дурустӣ муайяну мушаххас созад.  

Чизи дигаре, ки дар шинохт ва арзёбии шеваи сухан ё сабки 

инфиродии ҳар як адиб ба таври мушаххас дорои аҳамият аст, таҳқиқу 

дарёфти роҳи дар масири эҷод тайнамудаи суханвар аз даврони 

навпоиву тақлид то халлоқият аст. Ин ба он маъност, ки ҳар эҷодкор 

фаъолияти ибтидоии худро аз таъсирпазирии дигарон ва сабки роиҷи 

замони худ оғоз карда, кӯшиш мекунад, ки шеваи баёни худро бо сабки 

маъмули давр шабеҳу монанд созад, то эҷодиёти ӯ низ дар радифи 

дигар ҳамасрон шинохта шавад. Бинобар сабаби амри ногузир будани 

ҳамин авомил метавон ба чунин натиҷа расид, ки дар эҷодиёти 

аввалияи дилхоҳ шоир, новобаста ба муқаллид ва ё халлоқ буданаш, 

унсурҳои сабки маъмули ҷамъиву давраӣ дида мешавад. 

Даст ёфтан ба сабки шахсиву фардӣ орзуву таманнои ҳар эҷодкор 

аст, аммо дар дарозои таърих теъдоди андаки удабо ба ин орзу 

расидаанд. Ноил гардидан ба сабки инфиродӣ ба эҷодкоре муяссар 

мегардад, ки воқеан мубтакиру халлоқ бошад. Ҳамон гунае ки 
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ибтикороту тозакорӣ дар ибдои сабки фардӣ аз ҳар ҳунарманду 

эҷодкор заҳмату истеъдод мехоҳад, кашфу шинохт, пажӯҳишу таҳқиқ, 

таҳлилу баррасӣ ва махсусан ба дигарон муаррифӣ кардани мухтассоту 

мушаххасоти он аз сабкпаҷӯҳ дониши фарох, завқи фарогир, назари 

дақиқ ва заҳмату меҳнатро тақозо мекунад.  

 Маълум аст, ки сабки фардии ҳар суханвар асос ва моҳияти худро 

аслан дар дигаргуниҳои зиёди шакли баён бо дигар сабкҳо зоҳир 

мекунад, аз ин рӯ, метавон ба чунин натиҷа расид, ки тағйири як шева 

бо дигар равиши баён падидаи нодир аст ва ба таври куллӣ 

таҷрибапазиру такроршуданӣ нест. Аслан сабк аз равиши тозае иборат 

аст, ки бо шеваҳои мавҷудаи пешин тафовут дорад. Ҳар суханвар 

ҷиҳати дастрасӣ пайдо кардан ба сабки хоссу фардии худ ибтидо бояд 

аз шаклҳои маъмулу таҷрибашуда берун шавад ва барои баёну ибрози 

ҳадафҳои худ тарзи баёни махсус интихоб кунад. Маҳз ба василаи 

раҳёбӣ ба тағйири тариқаи баён ва тадриҷан хориҷ шудан аз усулу 

қоидаҳои маъмулӣ шоир метавонад ба сабки шахсиву фардии хеш ноил 

гардад. 

Бояд гуфт, ки ҳангоми иваз шудани сабки баён ба дигар шева 

аксари унсурҳои ба сухани адабӣ марбут, аз қабили баёну бадеъ, арӯз, 

баъзан маъно, таносуби зоҳириву маъноии байни калимот, роҳу равиш, 

оҳангнокӣ ва монанди инҳо низ дигаргун мешаванд. Ҳамзамон, теъдоди 

корбурди бархе аз санъатҳои бадеӣ кам ва баръакс, миқдори истифодаи 

бархе аз воситаи тасвири калом меафзояд. Ҳатто дар натиҷаи тағйироти 

тарзу тариқ ва ғаробатофариниҳо имкони ба вуҷуд омадани баъзе 

саноеи бадеии наву тоза ва дастнохӯрда пайдо мешавад.  

Дар иртибот ба ин мавзӯъ бояд афзуд, ки душвории ҳалли қазияи 

мазкур, пеш аз ҳама, дар он аст, ки тибқи маъмул на танҳо сабки 

инфиродиву хоссаи адибон, балки дар ҳеҷ умуре ҳеҷ навгониву 

дастоварде аз ҷониби инсоният бе заминаҳои ибтидоӣ сурат 

нагирифтааст. Аз ин рӯ, мантиқан метавон натиҷагирӣ кард, ки сабкҳои 

адабӣ ва махсусан сабки хоссаву инфиродии ҳар як адиб низ мисли 

дигар равандҳои эҷодӣ ва падидаҳои моддиву маънавӣ ногаҳонӣ, 

якбора, дар фазои хушку холӣ ва бе доштани заминаҳои ибтидоии 

собиқ арзи вуҷуд накардааст.  

Мусаллам аст, ки ташаккулу тағйир ва таҳаввулу такмили ҳама 

равандҳои эҷодӣ, бахусус гузариш аз як шеваву сабк ба дигар шеваи 

нигориш, амали тадриҷӣ буда, фурсату маҷоли замониро тақозо 

мекунад. Бо дарки дурусти ҳамин масъала адабиётшиноси тоҷик 
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Мисбоҳиддини Нарзиқул роҷеъ ба мавзӯи мавриди назар ба чунин 

хулоса расидааст: «Сабки адабие, ки ҷойгузини сабки адабии қаблӣ 

шудааст, дар фазои холӣ ва ба худии худ пайдо нашудааст, балки аз 

фазои адабии сабки роиҷ бо касб кардани мушаххасоти хос қобили 

ташхис шуда, дар натиҷаи таҳаввулоти забонию адабию фикрӣ 

ҷойгузини сабки қаблӣ шудааст ва ба ҳамин минвол ин сабки ҷадид, 

дар навбати худ, ҷойи худро ба сабки ҷадиди дигар вогузоштааст» [103, 

106]. 

Илова бар ин, М. Нарзиқул доир ба масоили муайяну мушаххас 

кардани сабки инфиродии як адиб таваққуф карда, ин мавзӯъро яке аз 

душвортарин масъалаҳои адабиётшиносӣ қаламдод мекунад ва ҳалли 

дурусту саҳеҳи онро ба омӯзишу пажӯҳиши густардаву доманадоре 

вобаста медонад, ки воқеан дуруст аст, аз ҷумла: «… душвортарин 

марҳалаи сабкшиносӣ таҷзия ва тафкики сабки шахсӣ ё фардӣ 

мебошад. Барои он ки битавонем дар бораи сабки шахсии як шоир ё 

нависанда баҳс бикунем, бояд тамоми марҳалаҳои илми сабкшиносиро 

мудаққиқона тай намуда бошем, яъне таҷрибаи сабкшиносона дар 

табйини мухтассоти сабкӣ шарти зарурӣ аст» [103, 120]. 

Роҷеъ ба аносири сабкӣ ва дигар мухтассоти шеваи нигориши 

адабӣ адабпажӯҳону ховаршиносони зиёди ватаниву  хориҷӣ, изҳори 

назар кардаанд. Вале бо дарназардошти он ки мақсади мо дар ин 

қисмати кор пажӯҳишу таҳқиқи муфассалу мукаммали ин мавзӯъ нест, 

ба арзёбии ҳамаҷонибаи нуқтаи назари эшон напардохта, танҳо ба 

таҳқиқи баъзе масоили муҳимме, ки ба тағйиру таҳаввули сабкӣ ва, 

махсусан, сабки замони Имомии Ҳиравӣ, пеш аз ҳама, шеваи нигориши 

фардии ӯ, алоқаманд аст, иҷмолан дахл мекунем. 

Аз баррасиҳои суханшиносони пешин, маълумоти муаллифони 

сарчашмаҳои адабиву таърихӣ, нуқтаи назари мураттибони китобҳои 

роҷеъ ба таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ таҳияшуда ва андешаи 

адабиётшиносону ховаршиносони муосир возеҳ аст, ки марҷаъ ва 

маркази шеъри форсӣ-тоҷикӣ асосан қаламрави Хуросон буд. Бинобар 

ҳамин сабаб, шеваи баён ва тарзи нигориши нахустин шоирони 

адабиёти форсӣ-тоҷикиро маъмулан ба истилоҳи «сабки хуросонӣ» ва 

ба хотири он ки Туркистон ҳам ҷузъе аз Хуросони бузург буд, ин тарзи 

баёнро аҳёнан «туркистонӣ» ва бо дарназардошти он ки зуҳури ин сабк 

дар замони давлатдории Сомониён воқеъ шуда буд, гоҳе ба истилоҳи 

«сабки сомонӣ» ном мебаранд. Давраи оғозин ва ривоҷи сабки мавриди 

баҳс мутааллиқ ба нимаи дувуми садаи IX то поёни асри XI мебошад. 
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Чунонки ишора шуд, ин сабк ба хотири он ки нахустин сухансароёни 

қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ аз Систон ва Мовароуннаҳру Хуросон 

бархостанд ва ба лаҳҷаву шеваи ин навоҳӣ шеър суруданд, маъмулан ба 

исми «хуросонӣ» хонда мешавад. Содагии алфоз, равонии фикр, холӣ 

будан аз тахайюлоти дур аз зеҳн, нуфуз доштани калимаҳои форсӣ-

тоҷикӣ нисбат ба луғоти бегона, махсусан арабӣ, мунҳасиру муқайяд 

набудан ба орояҳои бадеӣ ва амсоли инҳо аз мухтассоти ин сабк ба 

шумор меравад. Бо он ки ҳама навъҳои адабии давр ба ҳамин шеваи 

таълиф суруда шудаанд, аммо жанрҳои қасида ва баъдан маснавӣ навъи 

асосиву хосси сабки хуросонист. Барҷастатарин намояндагони сабки 

мазкур Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, Манучеҳрӣ ва дигарон ҳастанд.  

Ҳарчанд дар замони ҳукумати Ғазнавиён ва Салҷуқиён сабки 

ҳукмрон ҳамон сабки даврони сомонӣ буд, вале аз он ба иллати андаке 

мумтоз шудани луғоту таркиботи арабӣ тафовут дорад. Ба баъзе 

тағйироти ҷузъӣ, бахусус душворбаёниву сохтакориҳо, дучор 

гардидани сабки содаи хуросонӣ ба амали бархе суханварон марбут аст, 

яъне содабаёнӣ ба василаи тозакориву навовариҳои як даста адибон 

ором-ором ҷойи худро ба сангинии калом иваз кард. Баъзе шоирон, аз 

қабили Носири Хусрав, Қатрони Табрезӣ, Саноии Ғазнавӣ ва дигарон, 

бо он ки бар осори шуарои мутақаддами худ назар доштанд ва 

сабкашон низ хуросонӣ буд, вале бо ибтикороти хеш дар шоирӣ 

равиши ҷадиде ихтироъ кардаанд. Аз ҷумла, Носири Хусрав бо 

роҳандозӣ кардани афкори тоза, баҳсу мунозираҳои фалсафӣ ва 

омехтани онҳо дар каломи мавзун, ҚатрониТабрезӣ бо истифода ва 

корбурди фаровон аз воситаҳои бадеӣ, Ҳаким Саноии Ғазнавӣ бо ворид 

кардани афкори зоҳидона ва андешаҳои ирфониву фалсафӣ, ҳамзамон 

ибтикороту одатситезиҳои дигар суханварон, ки аз тарзи нигориши 

пешиниён тафовут дошт, боиси тадриҷан камранг ва аз аслу содагии 

табиии худ дур шудани сабки маъруфи хуросонӣ гардид. 

Шурӯъ аз ибтидои қарни XI ба сабаби тоза андешиву тозакории 

бархе адибон дар мазмуну тарзи ифодаи сухан равониву содабаёнии 

табиии сабки хуросонӣ сохтакориҳо, санъатгароиву хаёлпардозиҳои 

дур аз зеҳн, сангинии баён ва монанди инҳо рӯй дод. Афзун бар инҳо, 

тағйир ёфтани вазъи сиёсӣ, яъне аз як сулола ба дигар сулола гузаштани 

ҳокимият, дигаргун шудани арзишҳои моддиву маънавӣ, аз як шаҳр ба 

шаҳри дигар мунтақил шудани пойтахти қаламрав, таъсис ёфтани 

марказҳои адабӣ дар манотиқи мухталиф, нисбатан баланд гардидани 

завқи маърифатии аҳли ҷомеа ва амсоли инҳо боиси  ташаккулу 
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таҳаввули сабк ва ё шеваи баён дар сухан гардид.  

Ҳарчанд сабкҳои адабӣ дар шаклу суратҳои гуногун ва бо макону 

сулолаҳои мухталиф тавъам зикр мешаванд, маънои комилан шеваи 

дигари сухани адабиро надошта, ҳадаф аз арзёбии номҳое аз қабили 

«сабки давраи сомонӣ, ғазнавӣ, салҷуқӣ, ироқӣ» ва ғайра ба таври 

мушаххас нишон додани вижагиҳои тарзи нигориш дар ҳар марҳалаи 

таърихӣ мебошад. Мантиқист, ки ҳангоми тағйирёбии вазъи сиёсӣ, 

дигар шудани арзишу суннатҳо, падид омадани мактабу ҷараёнҳои 

фикрии ҷадид, ворид гардидани калимоту таъбирот ва мафҳуму 

истилоҳоти илмиву ирфонӣ, мумтоз шудани яке аз навъҳои адабӣ, 

таҳаввули замонии забону баён, аз як шаҳр ба шаҳри дигар интиқол 

ёфтани ҳавзаи адабӣ, баланд рафтани завқ ва сатҳи маърифатии ҷомеа 

ва дигар омилҳо боиси таҳаввулоту дигаргунӣ дар шеваи баён 

мегардад. Масалан, сабаби «сабки ироқӣ» унвонгузорӣ шудани як 

шеваи баён ва маъмули шеъри форсӣ-тоҷикӣ мунтақил шудани 

пойтахтҳо ва марказҳои адабии Мовароуннаҳру Хуросон ба шаҳрҳои 

Ироқи Аҷам аз қабили Исфаҳон, Ҳамадон, Рай, Шероз ва монанди инҳо 

дар аҳди Салҷуқиён мебошад. Сабки ироқӣ дар заминаи сабки 

хуросонӣ арзи ҳастӣ карда, шоирони ин сабк аксаран таҳти таъсири 

суннати адабии шоирони сабки хуросонӣ қарор доштанд. Тафовути 

умдаи ин сабк аз тарзи хуросонӣ дар он аст, ки дар сабки ироқӣ, 

баръакси шеваи хуросонӣ, такаллуфоти бадеӣ, корбурди истилоҳоти 

илмӣ, ғалабаи луғоти арабӣ бар форсӣ-тоҷикӣ, мавқеъ пайдо кардани 

баъзе калимаҳои туркиву муғулӣ дар шеър, эроди оёту аҳодис ва ахбору 

амсоли арабӣ ва монанди инҳо бартарият дорад.  

Ба ҳамин минвол, агар ба ташаккулу таҳаввули сабкҳои адабии 

адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, шурӯъ аз замони Сомониён то аҳди салтанати 

муғул ва замони зиндагии Имомии Ҳиравӣ, назар андозем, шоҳиди 

таҳаввулу тағйирёбии зиёде дар сабки сухани форсӣ-тоҷикӣ хоҳем шуд. 

Ашъори бо шеваҳои мухталифи сухан нигоштаи шоирони ҳар як аз ин 

давраҳо ҳам аз назари мазмуну муҳтаво ва ҳам аз лиҳози тарзу шеваи 

таълиф дорои арзиши баланди фарҳангиву зебоишинохтӣ мебошанд.  

Имомии Ҳиравӣ аз зумраи он шоиронест, ки зиндагӣ ва фаъолияти 

эҷодиаш ба асри XIII, яъне ба замони пурошӯбу пуртаҳлукаи салтанати 

муғул, рост меояд. Ашъори ин суханвар дорои арзиши баланди ҳунарӣ 

буда, сабки фардии ӯ то кунун ба дурустӣ шинохта нашудааст. Агар ба 

сайри таърихии сабки сухани каломи манзум то замони зиндагиву 

фаъолияти эҷодии Имомии Ҳиравӣ таваҷҷуҳ кунем, дар ин фосила 
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шоҳиди таҳаввулу тағйироти зиёде дар шеваи баёни шеъри форсӣ-

тоҷикӣ хоҳем буд. Нисбат ба қарнҳои пешин дар асри XIII омезиш 

ёфтани сабки хуросонӣ бо шеваи ироқӣ ва тадриҷан ҳоким гардидани 

сабки ироқӣ ба шеъри форсӣ-тоҷикӣ аз ҷумлаи чунин дигаргуниҳост. 

Ҳарчанд шурӯъ аз миёнаҳои қарни XI ба баъд бархе аз шоирони 

навовару тозагӯ ба андозае дар тағйири шеваи пешин кӯшидаанд ва 

навгӯиву тозакориҳои эшон батадриҷ ҷойи тасвирҳои содаи табиӣ ва 

ҳолатҳои воқеиро ба баёни мушкилу хаёлангез ва нисбатан мавҳум иваз 

кард, вале ин дигаргуниҳои сабкӣ содагӯии шеваи баёни хуросониро 

комилан аз миён набурд. Таҳқиқ дар ашъори Имомӣ собит сохт, ки бо 

вуҷуди омезиши  хусусиятҳои адабии шеваи хуросонӣ ва вижагиҳои 

сабки ироқӣ дар эҷодиёти ин шоир, нишонаҳои ҳар як аз ин сабкҳоро 

ба таври мушаххас метавон эҳсос кард. Ҳамин аст, ки Ҳумоюн Шаҳидӣ 

бо дарназардошти истифодаи фаровони саноеи адабӣ ва луғоту 

таркиботи арабӣ тарзи сухани Имомиро ироқӣ қаламдод мекунад, вале 

содагӯии ӯро дар қиёс бо дигар муосиронаш махсус зикр месозад: 

«Сабки шеъраш навъи хос аз сабки ироқӣ аст, содагӯӣ вайро аз дигар 

шуарои муосираш мушаххас мекунад... » [154, 14-16]. 

Ба ҳамин монанд, муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ дар 

хусуси чигунагии сабки шеъри Имомӣ камтар сухан гуфтаанд ва дар 

бораи ӯ ба зикри алқоби маъмул чун «устод», «имомушшуаро», 

«маликушшуаро», «имомулҳукамо» ва амсоли инҳо, ки пештар баррасӣ 

шуда буд, басанда кардаанд. Аз ховаршиносону адабпажӯҳони муосир, 

бахусус Эдуард Браун, шеъри ӯро «фоқиди имтиёз ва ибдои хос» 

донистааст [70, 165]. Содот Носирӣ – мураттиби тазкираи «Оташкада»-

и Озар дар ҳошияи китоби мазкур дар бораи шеъри Имомӣ чунин 

меафзояд: «Дар сухани Имомӣ тозагӣ ва лутфгироии хос камтар тавон 

ҷуст ва ӯ бештар дар қайди тақлиду иқтибос мондааст» [25, 754]. Нуқтаи 

назари адабиётшиноси дигари эронӣ – Забеҳуллоҳи Сафо дар масъалаи 

сатҳу сифат ва сабки ашъори Имомӣ ба тариқи зайл аст: «Имомӣ аз 

ҷумлаи шоирони бузургест, ки дар қарни ҳафтум шеваи шоирони 

Машриқ ва ҳатто забони ғолиб таркиботу мазомини шеърии ононро 

дар назми қасоиди худ ҳифз карда ва монанди ғолиби онон маддоҳи 

забардаст ва ғазалсарои хушсуханест» [129, 551]. Ёддошти 

Абдулҳусайни Зарринкӯб роҷеъ ба вижагиҳои сабкии шеъри Имомӣ 

нисбатан муфассал буда, арзишдовариҳои ӯ қариб тамоми хасоиси 

ашъори ин шоирро фаро мегирад. Чунончи: «Имомии Ҳиравӣ, шеъраш 

бештар бар анвои саноеъ, мисли тарсеъ ва ҷиносу зӯбаҳрайн ва ҷуз инҳо 
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муштамил аст ва дар ин маворид Қивомии Ганҷавӣ ва Сайфи 

Исфарангро зоҳиран пеши назар дорад ва то андозае низ ба услуби 

Анварӣ меравад. Ҳарчанд сухани ӯ, ба сабаби иштимол бар маонии одӣ 

ва мубтазал, аз таъқиди лафзӣ холист ва алфозу ибороти он, дар воқеъ, 

саҳлу равон аст, лекин ба воситаи аъмоли саноеъ, суханаш ғолибан аз 

лутфу шӯр холӣ мондааст... Вай, бо вуҷуди касрати таваҷҷуҳ ба саноеи 

бадеӣ, боз ба истихроҷи маонии ғариба низ дар шеър алоқаи хос нишон 

медодааст ва монанди Анварӣ ба таҳзибу таҳсини алфоз ва тафаккуру 

равият дар маънӣ мепардохтааст» [81,78].  

Мураттиби девони Имомӣ – Исмат Хӯинӣ андешаҳои Зарринкӯбро 

дар масоили санъатгаро будани вай дар қасоид ҷонибдорӣ карда, чунин 

менигорад: «Вуҷуди луғзҳои мутааддид, бархе илтизомҳо..., истифода аз 

вожаҳои маҳҷури арабӣ... дар ашъори Имомӣ ба навъе муайяди сухани 

Зарринкӯб аст ва гароиши шоирро ба санъатгарӣ нишон медиҳад, аммо 

ин мавзӯъ бештар дар қасоиди ӯ ба чашм мехӯрад ва маънову забон дар 

дигар қолабҳо, бавижа ғазалиёт, содатару латифтар аст» [138, бист]. 

Исмат Хӯинӣ роҷеъ ба мухтассоти қасоиди Имомӣ андешаҳои 

инфиродии худро ба тариқи зайл баён доштааст: «Бо ҳамаи ин авсоф, 

қасоиди Имомӣ фоқиди гироӣ ва ҷаззобияти шеърист ва бавижа 

қасоиди тӯлонии ӯ хонандаро дилзада ва хаста мекунад, аммо дар 

ғазалҳо забони мазмуну мавзӯъ ба навъе мутаҳаввил мешавад, ки гӯйӣ 

бо шоири дигар рӯбарӯем... Ба ҷуръат метавон гуфт, ки агар Имомӣ ба 

ҷои қасида ба ғазал мепардохт, қатъан пойгоҳи болотаре дар шеъри 

форсӣ ба даст меовард» [138, 21]. 

Адабиётшиносону ховаршиносони муосир дар андеша ва 

баррасиҳои худ роҷеъ ба шеваи нигориши Имомӣ иттифоқи назар 

надоранд ва аз мулоҳизаҳои онҳо ба дурустӣ наметавон дарёфт, ки 

Имомӣ ба кадом шеваи нигориш бештар тамоюл дошт, зеро агар Саид 

Нафисӣ ӯро «дар қасидасароӣ ба сабки ироқӣ маҳорат доштааст» [104, 

161] арзёбӣ кунад, Забеҳуллоҳи Сафо, чи хеле ки ёд шуд, вайро 

«дунболарави қасидасароёни Хуросон» медонад [129, 551]. Ба назари 

мо, ин ихтилоф аз он ҷост, ки Имомӣ бо он ки дар Ҳирот зодаву 

парвариш ва шоириро дар ҳамон ҷо оғоз кардааст, аммо муддатҳо дар 

навоҳии марказии Эрон зиста ва ҳамнишини шоирони сабки ироқӣ 

будааст, бинобар ин, мухтассоти ҳар ду сабк, хуросонӣ ва ироқӣ, дар 

шеъри ӯ дида мешавад. 

Мусаллам аст, ки шеъри ҳар шоири тавонову соҳибсабк бо 

доштани баъзе мухтассоти шаклӣ ва махсусан одатситезиҳои инфиродӣ 
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дар наҳваи баён, истифодаи мутааддиди саноеи адабӣ, тарзи тасвир, 

корбурди нисбатан зиёди калимоту таъбироти забонҳои бегона ва 

дигар василаҳои ба намоиш гузоштани ҳунару истеъдоди фардӣ аз 

шеъри дигар шоирон тафовут пайдо мекунад. Бояд ёдовар шуд, ки 

баъзе аз вижагиҳои сабкии номбаршуда дар ашъори Имомии Ҳиравӣ ба 

назар мерасад. Ҳамин аст, ки шоири мавриди назар дар ашъори хеш, 

махсусан дар бархе қасоиду қитъаҳояш, аз худу ҳунари хеш бо иддаои 

доштани табъи равон, истеъдоди фитрӣ, ибдооту ибтикорот, қобилияти 

баланди офаринандагӣ ва монанди инҳо борҳо болидаву нозидааст. 

Ҳатто дар қасидае, ки мазмунаш мадҳист, ба мамдӯҳ изҳори 

ифтихороти шахсӣ карда, бе ёдоварии сабку тарз, ҷойгоҳи шеърашро 

дар саробустони маънӣ дар баландтарин пояи суханофаринӣ мақом 

медиҳад, бар шоирони пешин як андоза метозад ва тибқи андешаи 

Зарринкӯб: «... дар шоирӣ ҳам худро бар ҷумлаи мутақаддимон бартар 

медонад» [80, 357] ва ҳатто онҳоро гавҳарчини ашъори худ қаламдод 

мекунад, чунончи:  

Гар фишонам остини нутқ бар пешинагон 

Дасти ситти ҷумларо дарҳол гавҳарчин кунад [48, 38]. 

Афзун бар ин, калимаи «тарз», ки мувофиқи баррасиҳои 

суханшиносони гузашта шеваи баён ё худ сабки сухан дар назар буд, 

Имомӣ ин калимаро дар ашъораш ба маънии манзуршуда истифода 

карда, бад-ин васила нахуст, ба сабки нодиру тоза доштани худ ишора 

мекунад ва баъдан, таъкид медорад, ки на ҳар суханвар, бо он ки тарзу 

шеваи сухани ӯро бармегузинад, дар ин ҷода бо вай баробар шуда 

метавонад ва ифодаи «Булбули гулзори ин бустон на мурғи сайди ӯст» 

ҳамин маъниро ифода мекунад. Масалан:  

В-он ки мехоҳад, к-аз оби тарзи ман бар боғи назм 

Займарону ёсамин рӯяд зи сиру росанаш. 

Булбули гулзори ин бустон на мурғи сайди ӯст, 

Гарчи ин тартибу ин тарз аст дому арзанаш.  

Сурати рӯҳуламин мушкил шавад рӯҳуламин, 

З-он ки бингоранд бар айвону коху гулшанаш. 

Барнамеафрӯзад оби лафз қандили сухан 

То намеорам бурун аз мағзи маънӣ равғанаш [48, 71]. 

Аз ишораҳои иҷмолии Имомӣ дар абёти мазкур босароҳат метавон 

пай бурд, ки то ҷое ашъори вай, махсусан тарзу сабки ӯ, дар доираҳои 

муайян қобили истиқболу пайравӣ будааст. Шоир роҷеъ ба ин масъала 

вокуниш нишон дода, ҳатто пайравони номуваффақи тарзи хешро, ки 

танҳо ба зоҳири каломи шоир таваҷҷуҳ зоҳир кардаву ба симои маънӣ 
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назар надӯхтаанд ва ба умқи андешаҳои ӯ раҳ набурдаанд, сарзаниш 

мекунад.  

Шояд бо эҳсосу дарки ҳамин иллатҳост, ки худи Имомӣ низ ба 

баррасии появу дараҷоти каломи манзум ва сабку равиши баёни хеш 

руҷӯъ намуда, дар ашъораш борҳо аз тарзи сухани баланд доштанаш 

меболад, аз он дифоъ мекунад ва роҳи интихобкардаи хешро бар пояи 

андешаҳояш мувофиқ тафсир менамояд. Андешаҳои шеършинохтӣ ва 

комилан завқиву истеҳсонии Имомиро дар ашъораш, ки аксаран дар 

заминаи муфохиратҳо сурат гирифтаанд, метавон иддаои фардии шоир 

барои бозшиносии мақоми ҳунарӣ, эътирофи тозакориҳои фикрӣ ва 

махсусан вожасозиву таъбирофаринии ӯ дар қаламрави шеър қаламдод 

кард.  

Донишманди шинохтаи эронӣ Шафеии Кадканӣ дар китоби хеш 

таҳти унвони «Забони шеър дар насри сӯфиёна. Даромаде ба 

сабкшиносии нигоҳи ирфонӣ» роҷеъ ба вижагиҳои забони шеър чунин 

таъкид мекунад: «Шеър ҳодисаеаст, ки дар забон рӯй медиҳад ва дар 

ҳақиқат, гӯяндаи шеър бо шеъри худ амале дар забон анҷом медиҳад, ки 

хонанда миёни забони шеъри ӯ ва забони рӯзмарраву одӣ тамойизе 

эҳсос мекунад» [86, 4]. Имомӣ бо дарназардошти ворид кардани баъзе 

калимоту таъбироти нав ва тасвироти тоза дар шеър ба шеваи сухани 

худ меболад ва ашъори худро, ҳам аз назари шаклу сурат ва ҳам аз 

лиҳози мазмуну муҳтаво, ба таври шигифтангез меситояд ва ҳатто 

иддао мекунад, ки агар Ҷабраил суханро аз осмон ба замин фуруд 

оварда бошад, ман онро то ба авҷи осмон расондам. Ба гунаи мисол 

метавон аз як қасидаи Имомӣ, ки дар мадҳу ситоиши Фахрулмалик 

Шамсуддин Муҳаммадшоҳ ибни Амирҳоҷии Зӯзанӣ – вазири 

Қутбуддин (1257 то 1283) суруда шудааст, намуна овард. Бояд арз дошт, 

ки шоир муқаддимаи қасидаи номбурдаро комилан ба тавсифу ситоиши 

ашъори худ бахшидааст, чунончи:  

Дар силки назм гавҳари мадҳи худойгон, 

Лутфи ҳаёт дораду хосияти равон.  

Гӯйӣ ситораест сухангӯю ҷонвар, 

Ҳар нуқта бар ҳуруфашу ҳар нукта дар баён. 

Таркиби лафзу диққати маъниш назди ақл 

Сеҳрест, бе муболиғаву ваҳй бегумон… 

Фахри ҷаҳониён ба сухан з-он бувад, ки ҳаст 

Фахри сухан ба мадҳпаноҳи ҷаҳониён.  

Гар з-он ки з-осмон сухан овард Ҷабраил, 
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Ман бурдамаш ба мидҳати соҳиб бар осмон [48, 99-101]. 

Аз намунаи шеърии манзуршуда маълум мегардад, ки қасидаи 

Имомӣ бо он ки мадҳист, дорои аносири зиёди фахрия низ ҳаст. 

Муфохират, ки барчидану қаламдод кардани сифоти фазоилу камолоти 

суханвар аз ҷониби худи ӯст, аз вижагиҳои ҷинси ҳамоса буда, дар 

ибтидо дар адабиёти араб ривоҷи бештар доштааст, аммо баъдтар 

шоирони форс-тоҷик низ дар қасоиди хеш, баробари мадҳи амирону 

шоҳон, ба зикри авсофу сифоти кирдорҳои худ пардохтанро тадриҷан 

расм карданд. Дар таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ қариб адиберо, чи 

бузург ва чи миёна, дучор намегардем, ки ба сурудани муфохират ва 

васфу ситоиши фазилату камолоти худ напардохта бошад ва дар ин 

миён Хоқонии Шарвониро, бо дарназардошти эҷоди фахрияҳои асил, 

ҳамроҳ бо баёни ҳамосӣ, метавон устоди ин фан донист. 

Ҳарчанд таҳқиқ дар осори Имомӣ собит месозад, ки вай дар шеър 

ғолибан пайрав ва думболарави шуарои мутақаддим аст, вале аз хилоли 

муфохироташ, ки дар онҳо иддаои тозакориву ибтикорот мекунад, 

метавон пай бурд, ки ӯ воқеан дар шоирӣ ва махсусан дар шеваи баёну 

мазмун, ба андозае равиши тозае ибдоъ кардааст. Агар андешаҳои 

роҷеъ ба муфохират баёншударо бо фахрияҳои Имомӣ муқоиса ва 

татбиқ кунем, сидқи андешаҳои ин шоир бармало мегардад. Яъне, 

васфу ситоиши ӯ дар бораи мақому мартаба ва тарзи шеъраш асосан 

завқиву истеҳсонӣ буда, иддаои адибро дар ин ҷойгоҳ ба ҳеҷ ваҷҳ 

наметавон бар мабнои меъёрҳои сирф илмӣ ироашуда фаҳмид. Ба таври 

дигар, мақому мартабаи ашъори Имомӣ, шаклан ва мазмунан, на ба он 

дараҷаест, ки худаш васфу ситоиш кардааст. Аз муфохираҳои дар асри 

XIII сурудашудаи шоирон метавон ба чунин натиҷа расид, ки шуғли 

шоирӣ дар ин аҳд аз пешаҳои на чандон пурифтихор ва шоир ҳам аз 

мақоми шоистае бархӯрдор нест, то тавонад ба василаи ин ҳунар дар 

ҷомеаи онрӯза соҳиби обрӯ ва ному нон гардад. Мақому мартаба ва 

нуфуз ёфтан дар дарборҳои он аҳд танҳо ба адибе муяссар мегардид, ки 

амалкарду кирдорҳои салотини вақтро дар сухани хеш ба ҳадди ифрот 

расонда тавонад. Маълум аст, ки барои иҷрои ин амал шоир ногузир 

мешавад то аз саноеи бадеии муболиғаву ғулув ва иғроқ баҳра ҷӯяд. 

Ҳамин амр боис гардида, ки аксар суханварон, ҳатто адибони дараҷаи 

мутавассит ҳам, бо доштани андак тавонмандиҳо дар ҷодаи эҷод, 

бахусус шеър, худро дар қатори пухтакорон қаламдод карда, ҷиҳати 

сазовор шудан ба номи пуршарафи шоирӣ ва ба василаи шеър пайдо 

кардани мақоми шоиста дар ҷомеа сабқат мекарданд ва дар ин роҳ аз 
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ҳеҷ талоше рӯ намегардонданд.  

Имомӣ ба сифати як шоири дарборӣ бо доштани фазоили зиёд дар 

улуму фунун ва истеъдоди баланди фитрӣ дар ҳунари шоирӣ бар хеш 

меболад ва чунонки аз мазмуни муфохироташ бармеояд, дар ин ҷода 

худро бар ҷумлаи пешгузаштагон бартару афзалтар медонад. Имомӣ 

тавсифу ситоиши худро зимни мадҳи мамдӯҳ, хусусан ҳангоми ситудани 

ягон хислати неки ӯ, хеле ҳунармандона арзёбӣ мекунад. Масалан, дар 

байти зер, ки аз як қасидаи мадҳии ӯст, ҳиммату кушодадастии Яҳёву 

Ҷаъфарро, ки аз зумраи ашхоси саховатманд дар офоқ шуҳрат доштанд, 

дар муқоиса бо ҷуду карами мамдӯҳи худ, ҳамчунин ашъори шоирони 

машҳури араб – Аъшову Ҷарирро, ки дар балоғату фасоҳат камназир 

дониста мешаванд, дар қиёс бо ашъори хеш «пасту бемаънӣ» қаламдод 

мекунад, чунончи:  

Пасту бемаънист бо ҷуди туву алфози ман  

Ҳиммати Яҳёву Ҷаъфар, шеъри Аъшову Ҷарир [48, 67]. 

Илова бар қасоид, Имомӣ дар ашъори ғиноӣ, бахусус ғазал, аз 

ситоиши ашъори худ фурӯгузор намекунад ва ба қаҳрамони лирикӣ 

изҳор медорад, ки ба ман меҳрубон бош ва ба ҷавру ҷафо хунам марез, 

ки назири ман сухандону сухангӯ дар дунё кам хоҳӣ ёфт. Аз ҷумла: 

Марез хунаму дар ман нигар, ки кам ёбӣ 

Назири ман ба сухангӯиву сухандонӣ [48, 201]. 

Бо он ки талоши сурудани муфохира ва васфу ситоиш кардани 

ҳунару истеъдоди фардии шоирӣ собиқаи дерина дорад, аммо 

мушоҳидаҳо дар ин самт нишон медиҳад, ки амали мазкур дар замони 

Имомии Ҳиравӣ ба ҳадде ривоҷ ёфтаву ҳамагонӣ шудааст, ки ҳатто 

шоири навпову навқалам низ худро ба устодони маъруфу бузург дар як 

поя қарор дода ва ҳатто бартар аз эшон муаррифӣ мекарданд. Аз ин 

метавон ба хулосае расид, ки ҳадаф аз иброзу нишон додани бартарӣ 

нисбат ба дигарон дар ҳунар, худситоии бархе суханварон аз ашъору 

осори хеш яқинан ҷаҳду такопӯй барои роҳ ёфтан ба дарборҳо, 

дастрасӣ пайдо кардан ба ному овозаи шоирӣ, қонеъ гардондани 

талаботи моддӣ, ҷустуҷӯи мақоми сиёсиву иҷтимоӣ, эҳтиром, 

шуҳратталабӣ ва дигар ниёзҳост. 

Агар иллати аслии худситоии баъзе шоиронро дар шарафи қабули 

хотир наёфтани ашъори эшон аз ҷониби салотини вақт ва хонандагони 

огоҳ донем, пас фахрияҳои Имомиро дар ашъори худ метавон нахуст, 

арзи ҳунару истеъдод ва қудрати табъи ӯ ва баъдан, вокунише ба шеъри 

ҳамин қабил шоирони каммояву суханфурӯш, ки колои онҳо дар бозори 
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адаб, дар қиёс бо бизоати бузургон, ҳеҷ арзишу харидоре надорад, 

қаламдод кард, зеро Имомӣ ба далели мутолиаи фаровони осори 

шоирони пешин ва муосири худ сабку тарзи навоварону муқаллидонро 

хеле хуб медонист. Бархӯрдории ӯ аз анвои улуму фунун дар шинохти 

мақому мартабаи беҳтарину волотарин навиштаҳои башарӣ, 

таҷрибиёти фаровон дар хондани шеъри шоирон ва тамйизи вижагиҳои 

ашъори эшон ӯро дар муайяну мушаххас намудани сабку услуб ва 

тарзҳои мухталиф ёрӣ кардааст.  

Бар замми ин, Имомӣ, ки аз назари мақоми улуму фунун ва осори 

манзуму мансур қариб бар аксар шоирони аҳди худ сарвариву меҳтарӣ 

дошт ва ба ривояти бархе тазкиранависон унвони маликушшуароиро 

ҳам доро буд [51, 657], бадеҳист, ки ӯ бо доштани фазилатҳои зиёди 

илмиву ҳунарӣ метавонад мавриди таваҷҷуҳу инояти хосси салотину 

дарбориён қарор гирифта ва ба василаи ҳунари ситоишгарии худ 

соҳиби ҷалолу макнат ҳам шуда бошад. Биноан, мантиқан метавон 

хулоса кард, ки ӯ ниёзе ба ситоишу тавсифи ҳунари хеш надошт, балки 

мақсади вай аз муфохиратҳои сурудааш масъалаи ба намоиш 

гузоштани ҳунару истеъдоди шахсӣ, ҳифзу нигаҳдорӣ ва пуштибонӣ аз 

мақому мартабаи сухани асилу мондагор аст.  

Илова бар намунаҳои шеърие, ки Имомӣ дар васфу ситоиши ашъор 

ва тарзу сабки шахсии худ сурудааст ва иҷмолан манзур гардид, боз 

муфохиратҳои зиёди дигар аз ин шоир дар хилоли қасоид ва 

муқаттаоташ ба назар мерасанд, ки таҳлилу арзёбии онҳо фурсату 

маҷоли дигарро тақозо доранд, ки ин кори оянда хоҳад буд. Бинобар 

ҳамин сабаб, мо дар ин ҷо аз манзур сохтани фахрияҳои дигари шоир 

худдорӣ карда, роҷеъ ба сабаби аз ҷониби Имомӣ суруда шудани онҳо 

меафзоем, ки муфохироти суханвари мазбур шахсияти ӯро ба сифати як 

шоири дорои назари баланд, воқеъбину ҳақиқатнигор, аҳли истидлол, 

дар мадеҳагӯӣ мумтозу тавонманд, соҳиби донишҳои ақливу нақлӣ ва 

дорои биниши ашрофӣ, ки ин вижагиҳо дар ашъори ӯ низ ба андозае 

эҳсос мегардад, ба зеҳн мунтақил месозанд.  

Забони шеъри Имомӣ, аз назари таърихӣ, ба забони шоирони 

даврони сомонӣ монандиҳои зиёде дошта бошад ҳам, аммо луғату 

таркибот ва дигар унсурҳои арабӣ дар сухани вай хеле зиёд корбурд 

шудаанд. Сарфи назар аз ин, забони шеъраш аз назари вижагиҳои 

сарфиву наҳвӣ бо забони шоироне чун Рудакӣ, Кисоии Марвазӣ, 

Абӯшакури Балхӣ ва шоирони баъдӣ, аз қабили Қивомии Ганҷавӣ, 

Сайфи Исфарангӣ, Анварӣ, Саъдӣ ва амсоли онон тафовути зиёде 
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надорад. Яъне, шеъри Имомӣ, бахусус қасоиди мадҳии ӯ, мисли шеъри 

даврони Сомониёну Ғазнавиён босалобату боматонат бошад ҳам, рӯҳи 

ҳамосӣ дар лаҳни он пирӯз аст. Ҳамин пирӯзии рӯҳи ҳамосии шеъраш 

боис шуда, ки ҷанбаи отифат ва шӯру эҳсосоти шоирона дар суханаш 

заифу камранг аст. Бо он ки ашъори Имомӣ, ба сабаби фаро гирифтани 

маонии содаву одӣ, доштани авзони сабуку равон, орӣ будан аз ҳар 

гуна печидагии лафзӣ ва муҳимтар аз ҳама, тибқи завқи ҳоким дар 

ҷомеаи онрӯза суруда шудааст, лекин баъзе анвои шеъри ӯ, махсусан 

қасоиди вай, аз латофату ҷазолати шоирона чандон баҳра надорад. 

Истифода аз калимоту вожаҳои дар забони форсӣ-тоҷикӣ камкорбурди 

арабӣ, аз қабили амтор, зуққа, шаҷан, ақор, ъанна, қанина, муқаввас, 

мақотир, манҳул, нуфсат, вашан ва даҳҳо ҳамин қабил калимаҳо дар 

қасоид аз вижагиҳои дигари шеваи баёни шоир аст.  

Офариниши мазомини мадҳӣ, омезиш додани мафҳумҳои шеърӣ бо 

баъзе тамсилот, ранги истидлол додан ба маонии ғазаливу мадҳӣ, 

истихроҷи маонии ғариба, таҳзибу таҳсини алфоз ва тафаккуру равият 

дар маънӣ аз мухтассоти тарзи сухани Имомӣ буда, мавриди 

баҳрабардории зиёд қарор додани анвои саноеи бадеӣ аз муҳимтарин 

аносири баёнӣ дар шеъри ӯст. 

Дигар аз хусусиятҳои муҳимми сабки нигориши Имомӣ такрори 

мазомин, таркибот, таъбирот ва ҳатто як мисроъ бо каме дигаргунӣ дар 

қолабҳои мухталиф аст. Масалан, таркиби «Ба увни мабдаи ашё»-ро 

чандин маротиба, ҳам дар қасоид ва ҳам дар қитъаҳои худ, такрор 

кардааст. Барои собит сохтани ин иддао таркиби мазкурро дар ду 

қасидаи шоир, ки ҳар ду дар як вазн суруда шудаанд, манзур менамоем:  

Саҳаргаҳ дар ҷаҳони ҷон ба увни мабдаи ашё,  

Масофат қатъ мекардам зи ло то ҳазрати илло [48, 3]. 

Дар қасидаи дигар: 

 Расонам, гар бувад ёрам ба юмни қуввати хотир, 

Бубандам, гар диҳад фармон ба увни мабдаи ашё [48,13]. 

Ҳамин қабил таркиботу таъбироти зиёди дигар низ дар анвои 

мухталифи шеъри Имомӣ ба таври фаровон такрор шудааст, аммо мо 

аз баррасии ҳамаи онҳо худдорӣ карда, бо манзур намудани ҳамин як 

намуна иктифо мекунем ва масъалаи айнан ва бо каме дигаргунӣ 

такрор шуда омадани як мисраи комилро дар анвои гуногуни девони 

шоир мавриди арзёбӣ қарор медиҳем. 

Таҳқиқ дар девони Имомии Ҳиравӣ нишон дод, ки ин шоир на 

танҳо аз мукаррар овардани ифодаву таркибот ва таъбироти якранг дар 
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шеърҳои гуногун суд ҷустааст, балки айнан ва бо каме дигаргунӣ 

такрор овардани як мисраъ дар якчанд шеъри мухталиф аз хусусиятҳи 

сабку шеваи баёни адиби мавриди назар аст. Бояд ёдовар шуд, ки чунин 

амалкардро дар ашъори шоирони пешгузашта ба нудрат метавон ёфт ва 

агар такроргӯӣ дар эҷодиёти бархе адабон ба вуқӯъ пайваста бошад 

ҳам, миқдори онҳо ночизу андак аст, вале дар девони Имомӣ амали 

мазкур басомади зиёд дошта, онро метавон аз вижагиҳои тарзи сухани 

ин шоир ба шумор овард. Масалан, мисрои «Осмони дод, Фахрулмулк 

Шамси дин, ки ҳаст»-ро се маврид дар се қасидаи ҷудогона, бидуни 

тағйир, лозим донистааст, чунончи: 

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки ҳаст  

Роми амру бандаи даргоҳ чархи тавсанаш [48, 69]. 

Ҷои дигар:  

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки ҳаст 

Атласи гардун замини ҳазраташро соябон [48, 107]. 

Ва ё дар қасидаи дигари ба Фахрулмалик бахшидашуда:  

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки ҳаст  

Манбаи оби ҳаёт аз килки ӯ дурри самин [48, 116]. 

Мисрои мавриди назар бо каме тағйироти ҷузъӣ дар се қасидаи 

дигар ва як қитъаи мазмуни мадҳидоштаи адиб, ки ба Фахрулмалик – 

вазири вақти Кирмон ва пайвандони ӯ бахшида шудаанд, ба назар 

расид, аз ҷумла:  

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки нест  

Осмонро пеши пойи қадри ӯ вақъи туроб [48, 16]. 

Мисраи ёдшуда дар қасидаи дигаре, ки дар мадҳи Низомуддин 

Маҳмуд ибни Шамсуддин Муҳаммадшоҳи Кирмонӣ суруда шудаст, 

чунин шакл дорад: 

То шабе дар равзаи фирдавс бар тахте зи нур 

Осмони дод, Фахрулмулкро дидам ба хоб [48, 23]. 

Ва ё дар дигар қасида: 

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки дод  

Дину дунёро ҳаёт аз ҳукми ӯ Ҳайи Қадир [48, 64]. 

Гузашта аз қасидаҳо, такрори ҳамин мисроъ бо андак дигаргунӣ 

дар як қитъаи мазмуни мадҳидоштаи Имомӣ, ки ба Фахрулмалик 

бахшидааст, ба мушоҳида расид, масалан:  

Осмони дод, Фахрулмулк, хуршеди замин, 

Эй ҷаҳонро аҳди инсофи ту айёми шубоб [48, 148]. 

Зимнан бояд арз дошт, ки ҳам қасоид ва ҳам қитъае, ки мисрои 

мавриди назар дар онҳо такрор шуда омадааст, дорои як вазн, яъне 
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рамали мусаммани мақсур ё маҳзуф мебошанд. 

Мисрае дигаре, ки Имомӣ ба мазомини он таваҷҷуҳ зоҳир кардаву 

онро дар ду қасидааш бо каме дигаргунӣ такроран овардааст, мисрои 

«Ки кардӣ з-охири ҳар давр дар давре дигар мабдо» мебошад. Ин 

мисроъ агар дар қасидае, ки мазмуни фалсафӣ дорад, шакли зайлро 

доро бошад: 

Ҷаҳонро марказе дидам муҳиташ даври паргоре, 

Ки кардӣ з-охири ҳар давр дар давре дигар мабдо [48, 3]. 

дар қасидаи дигари шоир, ки шомили мазмуни ситоишиву мадҳист, 

бо андаке тағйирот омада, тобиши маъноии нав касб кардааст ва ба 

сифати дуои шарита корбурд шудааст, чунончи:  

Ба гирди қутби даргоҳи ту давре бод давлатро, 

Ки созад з-охири ҳар давр дар давре дигар мабдо [48, 14]. 

Аз мисраи дигари мавриди таваҷҷуҳи Имомӣ қарордошта, ки аз он 

ба таври мукаррар истифода кардааст, мисрои «Ба сӯйи кулли худ 

бошад ҳамеша ҷунбиши аҷзо» мебошад. Ин мисроъ нахуст, дар як 

қасидаи мазмуни фалсафидошта дар шакли зерин корбурд шудааст: 

Ба сӯи он ҷаҳон будӣ таҳаррук нафси ҷузвиро,  

Ки сӯи кулли худ бошад ҳамеша ҷунбиши аҷзо [48, 3]. 

Дар қасидаи дигари шоир, ки аз назари муҳтаво мадҳист, ҳамин 

мисроъ ба монанди ирсоли масал корбурд шуда, муаллиф тавонистааст, 

ки ин ифодаи аслан фалсафиро ба мавзӯи сухани худ, ки мадҳ аст, 

моҳирона пайванд занад ва хеле барҷаста ифода намояд, чунончи: 

Ғубори наъли якронат кашад сар бар фалак, яъне  

Ба сӯйи кулли худ бошад ҳамеша ҷунбиши аҷзо [48, 12]. 

Дигар мисрое, ки дар девони Имомӣ бо андак тағйироти ҷузъӣ дар 

ду қасида такрор шудааст, мисрои «Ошёни саъва андар дидаи шоҳин 

кунад» мебошад. Бо он ки мазмуни ин мисроъ дар алоҳидагӣ чандон 

равшан нест, лекин дар маҷмӯъ дар санъати ғулув ташбеҳи тоза ба 

назар мерасад. Вақте ки шоир ифодаи мавриди баҳсро дар дохили байт 

бо дигар калимоти фарогири сифатҳои мамдӯҳ таносуб мебахшад, ҳам 

ба мазмуни барҷаставу нисбатан дастнохӯрда ва ҳам ба тавонмандиҳои 

ҳунарии шигифтангези нигоранда дучор мегардем. Масалан:  

Ҷаррабози тираш ар хоҳад ба рӯзи интиқом 

Ошёни саъва андар дидаи шоҳин кунад [48, 36]. 

Ҳамин мисраъ дар қасидаи мадҳии дигари шоир дар чунин шакл 

омадааст: 

Он ки дар парвоз бози фитна дасти адли ӯ 
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Ошёни саъва андар чашми шоҳин сохта [48, 126]. 

Дар девони Имомӣ калимаи «сайф» якҷоя бо калимаи «қалам» ба 

ҳадде истифода шудааст, ки дар ашъори дигар шоирон ба ин андоза 

нест, ҳарчанд суханварони дигар ҳам ин ду калимаро, ки дар гузашта 

василаи назму тартиби олам ва боиси нигаҳдории давлату давлатдорӣ 

маҳсуб мешуд, тавъамон истифода кардаанд. Бархе аз донишмандони 

риштаи адабиёт низ роҷеъ ба сабабҳои аз ҷониби адибон истифода 

шудани калимаҳои манзуршуда таваҷҷуҳ зоҳир карда, ҳадафи аслии 

суханваронро аз корбурди ин калимаҳо шарҳу тавзеҳ додаанд, ки мо 

тафсилоти андешаи эшонро дар ҷо зарур намедонем.  

Имомии Ҳиравӣ дар якчанд ашъори худ, бахусус қасоид ва 

қитъаҳои мазмуни мадҳидоштааш, таркиби «соҳиби сайфу қалам, 

садре»-ро барои ифодаи сифоти мамдӯҳ мукаррар истифода кардааст. 

Аз ҷумла: 

Соҳиби сайфу қалам, садре, ки дасту килки ӯст 

Муҷиби дарёи гавҳар, мояи хуршеду тир [48, 64]. 

 

Соҳиби сайфу қалам, садре, ки дорад ҳашт чиз,  

Назми оламро қазо, дар чор чизаш ҷовидон [48, 107]. 

 

Соҳиби сайфу қалам, динпарвари одил, ки ҳаст 

Дар паноҳи хомаву шамшери ӯ дунёву дин [48, 116]. 

 

Соҳиби сайфу қалам, садре, ки теғу хомааш  

Подшоҳиро шукӯҳанду вазоратро паноҳ [46, 120]. 

 

Арз кун бар ройи хуршеди замин 

Соҳиби сайфу қалам, дастури шоҳ [48, 124]. 

Аз он ки Имомӣ такрори як мисраъро дар ду ва зиёда навъи 

мустақили адабӣ раво дидааст, ҷои баҳс нест ва онро метавон аз 

вижагиҳои тарзи ӯ донист, вале аҷобат боз дар он аст, ки ин шоир ҳатто 

як мисраъ, бавижа мисрои «Ҳар куҷо чоҳест, оташ рух барафрӯзад зи 

чоҳ»-ро бо каме тағйирот ду маротиба дар як шеър такроран овардааст. 

Чунончи:  

В-ар тафе з-андешаи қаҳри ту дар дарё расад, 

Ҳар куҷо чоҳест, оташ рух барафрӯзад зи чоҳ...  

Партави ройи ту ҳеҷ, ар соя бар об афканад, 

Ҳар куҷо чоҳест, хуршеде барорад сар зи чоҳ [48, 119-120]. 

Намунаҳое, ки роҷеъ ба мукаррар овардани як мисроъ дар чанд 
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навъи адабӣ аз ҷониби Имомӣ манзур шуд, масали «мушт намунаи 

хирвор»-ро мемонад, яъне таркиботу таъбирот ва мисраъҳои зиёди 

дигаре дар девони ин суханвар мавҷуданд, ки такроран истифода 

шудаанд, вале мо ба баррасии ҳамаи онҳо напардохта, мисолҳои 

арзёбишударо дар ин самт басанда медонем.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки ҳамин амалкард, ки Имомӣ дар 

ашъори хеш анҷом додааст, бо мавзӯи сухани ӯ, ки ағлаб мадҳу ситоиш 

аст, созгорӣ дорад ва мухтассоти сабки шахсии вайро аз сабки дигар 

шоирони замонаш як андоза инъикос мекунад.  

Илова бар ин, Имомӣ дар ҳавзаи сохтани вожагону таркибҳои наву 

тоза, ки бозгӯи яке аз аносири сабкии ӯст, ибтикорот дошта, дар ин 

ҷода маҳорати қобили мулоҳизае зоҳир кардааст. Дар абёти зайл чанд 

намунае аз таркиботи хосси шеърии вай манзур мегардад. Таркибҳои 

сохтаи Имомӣ, ки аз хилоли ашъори ӯ ба даст омадаанд, бидуни шарҳу 

тавзеҳ, танҳо бо аломатгузорӣ ба ҳарфҳои сиёҳшуда пешниҳод хоҳад 

шуд, масалан: 

Масири ҳар яке яксон, вале дар сайр ҳар якро 

Тафовутҳо аз ин карда ҷаҳонгарди равонпаймо [48, 4]. 

 

Анкабӯти гавҳари шамшери марҷонпошро 

Фарқи оҳанпӯши гурдони сипаҳ будӣ зубоб [48, 17]. 

 

Гӯйӣ аз ҳирси базл гоҳи сахо 

Муътии дасти ту атохоҳ аст [48, 25]. 

 

Чархи минорангро доман пур аз марҷон шавад, 

Хоки марҷонпӯшро рухсора пурпарвин кунад [48, 36]. 

 

Динпаноҳе, ки нӯги хомаи ӯст, 

Файзбахшу хирадпазируфтор [48, 50]. 

 

Оҳи дӯзахтоби дарёсӯзи ногаҳгири ман 

Оҳ агар бе ман саҳаргоҳе бигирад доманаш [48, 69]. 

 

Акнун ба фарри давлату таъйиди ҳукми туст, 

Андар наёми ҳодиса зангорхор теғ [48, 78]. 

 

Паноҳат он канафи давлати валипарвар, 

Ҷанобат он фалакрафъати мухолифмол [48, 85]. 
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Сарваро, то мулк бе килки ту номанзум шуд, 

Давлат аз дидору иқбол аз дарат маҳрум шуд [48, 206]. 

Афзун бар инҳо, дар чанд байт аз ашъораш калимаи «нигоҳ»-ро ба 

маънои нигоҳ доштан истеъмол кардааст: 

Он худованде, ки дасти лутфи ӯ 

Дорад андар об оташро нигоҳ [48, 124]. 

Ва ё: 

Сояи Яздон, худованде, ки дасти лутфи ӯ 

Дорад андар тоби оташ оби нилуфар нигоҳ [48, 118]. 

Ё худ: 

Шамси дину мулк дастуре, ки дасти ҳифзи ӯ 

Дорад андар айни об аҷзои оташро нигоҳ [48, 121]. 

Ҳамчунин, Имомӣ калимаи «тир»-ро ба маънои тира ва ё тор 

истифода кардааст:  

Ба Худое, ки бидонад, шаби тир, ар мӯйе 

Бар тани мӯре дар қаъри замин хам гардад [48, 28]. 

Дар ашъори шоир ҷое калимаи «камартангӣ» ба маънои бечорагӣ 

ва бемоягӣ истеъмол шудааст. Чунончи:  

Камари душманат зи даврон танг, 

Афсари хасмат аз сипеҳр афсор [48, 52]. 

Ҳамин тариқ, ашъори Имомӣ аз назари забонӣ ба забони шоирони 

даврони сомонӣ ба андозае қаробат дошта бошад ҳам, чун ӯ 

тарбиятёфтаи қарни сездаҳум аст, шеъраш аз лиҳози вижагиҳои сабкӣ 

ва сарфиву наҳвӣ аз ашъори шоирони сабки хуросонӣ тафовути зиёд 

низ дорад. Агар хусусиятҳои шеваи баёни Имомӣ бо шеъри шоирони 

сабки хуросонӣ муқоиса карда шавад, миёни онҳо умумият ва 

тафовутҳои зиёде ба мушоҳида хоҳад расид. Масалан, яке аз 

тафовутҳои умда ин аст, ки агар ашъори шоирони аҳди сомонӣ, ки 

аслан бар мабнои вожаҳои куҳнаи форсӣ-тоҷикӣ суруда шудаву дар 

онҳо баҳрагирӣ аз вожаҳои душвору маҳҷури арабӣ камтар ба назар 

расанд, дар шеъри Имомӣ корбурди вожаҳои куҳани форсӣ-тоҷикӣ 

камтар, вале мизони вожаҳову таркиботи арабӣ дар маҷмӯъ 

ҳаммонанди ашъори аксар шоирони қарни сездаҳум бештар аст. 

Ҷамъбандиҳои мутакассири арабӣ ва дар мавриде ин ҷамъҳоро дубора 

бо аломатҳои ҷамъи форсӣ-тоҷикӣ ҷамъ бастан, сифат ва мавсуфҳоро 

ба сурати мақлуб овардан, сохтани калимаҳои мураккаби арабӣ ва 

истифодаи онҳо дар ашъори худ, бештар гаравидан ба баёни бадеъ, 

истифода аз мафоҳими динӣ, корбурди оёту аҳодис, истилоҳоти зиёди 
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илмиву фалсафӣ, кимиёву нуҷум ва амсоли инҳо ба тағйироти сатҳи 

фикрии Имомӣ низ мусоидат карда, равиши сухани ӯро аз тарзи 

умумии забони шоирони ҳамзамонаш андаке мутамойиз сохтааст.  

Агар дигаргуниҳои дар тарзи баён ва сабки сухани Имомӣ 

рухдодаро дар ҳамбастагӣ бо сабки шоирони тарзи хуросонӣ ва шеваи 

баёни ҳамасронаш мавриди муқоиса қарор диҳем, ба осонӣ дармеёбем, 

ки сабки шеъри ин суханвар аслан миёни сабки хуросониву ироқӣ 

қарор дошта, бо он ки ашъори шоир миёни ин ду сабк муштарак аст, 

вале вижагиҳои сабки ироқӣ дар тарзи ӯ бартарӣ дорад, ба дигар сухан, 

шоир дар қасоидаш асосан сабки маснӯъро ҷонибдориву пайгирӣ 

кардааст.  

III.2. Ҳунарии шоирии Имомии Ҳиравӣ 

Як ҷанбаи пайваста ба ҳунари шоирӣ корбурди санъатҳои бадеӣ 

дониста мешавад. Имомии Ҳиравӣ ҳамчун дигар шоирон дар корбурди 

аносири тасвирсоз устод аст. Аз ин рӯ, қабл аз таҳқиқи ин самти ҳунари 

нигорандагӣ лозим мешуморем, ки роҷеъ ба вазъи бадеъ дар адаби 

форсӣ-тоҷикӣ ва алоқаи суханварони пеш аз Имомӣ ба саноеи бадеӣ 

мухтасаран изҳори назар намоем, зеро бидуни таваҷҷуҳ ва бознигарӣ ба 

ин қазия масъала роҳи дурусти ҳалли худро пайдо намекунад. 

Чунонки пештар ҳам ёдовар шудем, аз давраи Салҷуқиён то ба 

баъд рушду пешрафт дар мазмунофаринӣ ва дигар бахшҳои адабиёт дар 

ҳавзаҳову доираҳои адабии қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ суст ва ба 

кундӣ сурат гирифта бошад ҳам, аммо шурӯъ аз ҳамин даврон бо ворид 

шудани саноеи бадеии зиёд дар шеър ба василаи Қатрони Табрезӣ ва 

омехтани масоили фалсафӣ дар каломи манзум тавассути Носири 

Хусрав ва чандин ибдооту ибтикороти дигар, ки аз мухтареоти шуарои 

гузашта буданд, ба эҷодиёти адибони баъдина бетаъсир намонд. 

Бадеъпардозиву саҷъгароии арабӣ ривоҷи бештар ва корбурди саноеи 

лафзӣ фузунӣ ёфта, мунтаҳо забони шеър ба андаке тағйирот мувоҷеҳ 

мегардад. Такрори як мисраъ ва абёт бидуни тағйиру дигаргунӣ дар 

анвои дигари мустақили шоирон ривоҷ ёфта, ба ҳукми анъана 

медарояд. Алфози арабӣ, бо он ки то он замон низ ба қадри ниёз 

корбурд мешуд, ба ҳадди ниҳоии худ расида, истифодаи истилоҳоти 

илмии аксаран нолозими забони арабӣ шеърро мушкил ва фаҳми 

матлаби шоиронро душвор месозад. Истифода ва корбурди истиороти 

душврфаҳм, муболиғаҳои дур аз зеҳн, иғроқот ва дигар резакориҳои 

шоирон, ки аслан бар хилофи содагиву равонии собиқ сурат мегирифт, 

тадриҷан афузун гардида, дар натиҷа шеър масирашро ба самти 
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печидагӯйӣ тағйир дод. Билохира, бар асари кашф ва дарёфти роҳҳои 

навини эҷод аз ҷониби бархе шоирон дар шаклу мазмуни шеъру адаби 

форсӣ-тоҷикӣ тағйироту таҳаввулоти ҷиддӣ, бавижа бадеъгароӣ, ғолиб 

гардид. Бадеҳист, ки ба бадеъгароӣ дучор шудани адабиёт ҷанбаи 

табиӣ ва худангехтаи шеърро коҳиш ва самти қарордодиву маснӯии 

онро қавӣ мегардонад. Дар натиҷаи ривоҷ ёфтани чунин амалкардҳо 

адабиёт ва махсусан шеър, аз фарози қудрати маънимеҳварии табиӣ 

тадриҷан ба сохтакориву санъатмеҳварӣ тамоюл мекунад.  

 Омӯзиш ва мушоҳидаҳо дар масъалаи фавқуззикр ба таври возеҳ 

бармало сохт, ки тағйиру таҳаввулот дар заминаи сохториву муҳтавоии 

адабиёт маъмулан ба замон марбут аст, на ба макон, зеро ашъори 

адибони як давраи муайяни таърихӣ дар ҳавзаҳои мухталифи 

қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ, чи дар Мовароуннаҳру Хуросон, чи 

дар Ироқу Озарбойҷон ва монанди инҳо, аз назари сабку услуб ва аз 

лиҳози мазмуну мундариҷа, аз ҳамдигар тафовути чандоне надоранд. 

Ин нишонгари он аст, ки таъсирпазирии шоирони баъдӣ аз осори 

адибони тавонои қабл аз худ ва муосирон, ҳам дар шаклу ҳам дар 

мазмун, дар ҳама давру замон як амри маъмулӣ будааст. Пас, маълум 

мешавад, ки санъатгароиву бадеъпардозӣ низ мисли дигар 

халлоқиятҳои ҳунарӣ ба осори адибони ҳамзамону пасовандон 

таъсиргузор аст.  

Майл ба ороиши калом ва махсусан санъатгароӣ, ки аз нимаи 

аввали асри XI таваҷҷуҳи адибонро ҷалб карда буд, тадриҷан дар асри 

XIII ба авҷи худ расид. Барои ҳамин ҳам дар ин қарн ба кам шоироне 

дучор мешавем, ки ба содагии сабки хуросонӣ ва ё сабки сомонӣ 

комилан вафодор монда бошанд ва аҳдофашон аз шеър танҳо баёни 

эҳсосу тахайюли хештан дар қолаби мавзун, баҳра ҷустан аз таҷаллии 

эҳсосоту авотифи худ ва ё ба сухани дигар, танҳо барои ниёзҳои 

инфиродии хеш шеър гуфта бошанд. Шеър, ки дар ин замон яке аз 

василаҳои расидан ба ному нон шуда буд, аксар маврид барои 

хушомади умарову вузаро, ҳокимону сармоядорон ва дигар 

давлатмардон гуфта мешуд, бинобар ҳамин иллат ҷавҳари ҳақиқии 

хешро ба андозае аз даст дод ва бештар ба сохтакорӣ дучор гардид. 

Тадриҷан ҳоким шудани такаллуфоту санъатгароӣ дар шеър ба завқи 

аҳли ҷомеа низ бетаъсир намонд, яъне умарову ҳукамои замон ва 

махсусан завқи ҳокими ҷомеаи онвақта дигар ашъори матбӯъ ва 

бетакаллуфро ба андозаи лозим эътироф намекарданд.  

Имомии Ҳиравӣ, ки фарзанди ҳамин айём ва ҳамон тавр ки борҳо 



133 

ёд шуд, аз наздиктарин ҳамнишинони подшоҳзодагону умаро ва 

маддоҳи эшон буд, бо доштани огоҳии комилу кофӣ аз фунуну саноеи 

адабии адабиёти Арабу Аҷам ҳаргиз наметавонист ҷиҳати ба намоиш 

гузоштани қудрату тавоноии эҷодӣ ва ҳунари адабии хеш, бахусус дар 

қасоид, аз баёни мутакаллифу маснӯъ сарфи назар кунад ва забон ба 

мадҳу ситоиши соҳибқудратеву каҷкулоҳе накушояд, дар ҳоле, ки ҳам 

замона, ҳам зимомдорони замон ва ҳам забони мадҳ ҳамин вижагиҳоро 

тақозо мекарданд.  

Дар осори Имомӣ, махсусан дар қасидаҳои ӯ, намунаҳои вофире аз 

орояҳои адабиро метавон мушоҳида кард. Ҳамин ҷиҳат аст, ки аксар 

соҳибони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ, муаллифон ва мураттибони 

китобҳои таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, чи ватанӣ ва чи хориҷӣ, 

бархе адабпажӯҳони муосир, ки дар хусуси вижагиҳои ашъори ин 

суханвар таълифот доранд, ба санъатгаро будани вай таъкид кардаанд. 

Бо дарназардошти он ки мо дар қисматҳои қаблии диссертатсия нуқтаи 

назари эшонро роҷеъ ба масъалаи мавриди назар манзур намудаем, ин 

ҷо ба бозгӯии дубораи онҳо напардохта, танҳо мушоҳида ва 

бардоштҳои инфиродии худро дар ин замина иҷмолан баён мекунем. 

Омӯзиш, мушоҳидаҳо ва таҳқиқ дар ашъори Имомии Ҳиравӣ ба 

таври возеҳ ошкор сохт, ки вай аслан шоири санъатгарост. Бо он ки 

аносири содабаёнӣ ва дур аз такаллуфот дар бархе аз анвои шеъри ӯ, 

бахусус ғазалиёту рубоиёташ, руҷҳон дорад, ин шоир ҷиҳати ба намоиш 

гузоштани қудрату тавонмандиҳои эҷодии худ ва боз ҳам барҷаставу 

ҳунаритар ҷилвагар сохтани мазомини ашъораш аз воситаҳои гуногуни 

бадеӣ, ҳам лафзӣ ва ҳам маънавӣ, ба таври вофир суд ҷуставу дар ин 

замина муваффақ низ шудааст. Ба назар чунин мерасад, ки ҳадафи ин 

суханвар аз корбурди зиёди саноеи бадеӣ дар ашъораш берун аз ду 

муддао нест, аввалан, адиб бо истифода кардани анвои гуногун ва зиёди 

саноеи бадеӣ дар каломи манзуми худ иддао мекунад, ки вай дар 

шинохт ва маърифати назарияи илми бадеъ дар адабиёти Арабу Аҷам 

дониши вофиру комилро дорост, баъдан, бо корбасти шоиставу 

муносиби анвои мухталифи саноеъ дар ашъори худ собит сохтааст, ки 

вай аз қобилияту истеъдоди татбиқи амалии донишҳои назарии дар ин 

замина ҳосилкардаш ба таври куллӣ бархӯрдор аст. Ба сухани дигар, 

корбасту истифодаи дар ҳадди эътидол суратгирифтаи воситаҳои 

тасвири бадеӣ аз ҷониби Имомӣ бар хилофи нуқтаи назари Зарринкӯб, 

ки мегӯяд: «... ба воситаи аъмоли саноеъ суханаш ғолибан аз лутфу шӯр 

холӣ мондааст» [79, 78]. Истифодаи саноеи зиёд дар ашъори Имомӣ 
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асосан барои беҳтар аз беҳ ва муассиру барҷаста ҷилва додани маонии 

мавриди назар, зебу оро бахшидани мазмуну муҳтавои ашъори ӯ буда, 

маҳорату тавонмандиҳои вайро дар ин самт бозтоб, таъсиргузории 

каломашро ба аҳли адаби муосиру пасовандон таъмин ва билохира, 

хонандагону алоқамандони эҷодиёташро ба олами сухани нобу полуда 

ва саршор аз эҳсосоту ҳаяҷон раҳнамун кардааст.  

Имомӣ, чун дигар шоирони гузашта ва ҳамасронаш, дар баробари 

ба маъниофаринӣ гаравидану чӣ гуфтан ба ҷанбаи зоҳирии калом, яъне 

чӣ гуна гуфтан низ таваҷҷуҳ зоҳир карда, барои пуробуранг ва барҷаста 

ҷилвагар шудани мазомини ашъораш кӯшидааст аз анвои гуногуни 

воситаҳои тасвири бадеӣ суд ҷӯяд. Мавҷудияти орояҳои бадеӣ дар 

эҷодиёти Имомӣ, сарфи назар аз афзунии онҳо, асосан ҳунармандона 

буда, шоир ҳангоми истифода ҳадди эътидолро ба андозаи лозим риоя 

кардааст. Коргирии бамавриду огоҳонаи Имомӣ аз саноеи бадеӣ ба 

каломи ӯ ҳусну латофати хосе ато карда, маҳз ҳамин ҷиҳати эҷодиёти 

вай таваҷҷуҳи умарову ҳукамои замон, суханшиносону суханварони 

ҳамаср, адибону донишмандони баъдӣ, муҳаққиқони муосири ватаниву 

хориҷӣ ва алоқамандони ашъорашро ҷалб намудааст. Шояд ҳамин 

ҷиҳати эҷодиёти Имомӣ боис шуда бошад, ки бархе аз муосиронаш 

мақоми вайро дар шоирӣ аз ҷойгоҳи устоди сухан – Саъдии Шерозӣ 

бартар донистаанд, ки тафсилоташ дар бахшҳои дигар рафта буд.  

Маълум аст, ки яке аз комилтарину муҳимтарин меъёр барои 

дуруст маҳак задану арзишдоварӣ кардани мухтассоти баёну чигунагии 

мазомини вазъкардаи шоир ашъори худи суханвар ба шумор меравад, 

биноан ба хотири тақвияти андешаҳои фавқ ва бо мақсади манзур 

кардани маҳорати Имомӣ дар масъалаи ифодаи маъниву мазмун ба 

василаи орояҳои бадеӣ беҳтар медонем, пеш аз ҳар чизи дигар, ба баёни 

худи адиб назаре дошта бошем, зеро мусалламан, ашъори шоир 

таҷассумгари маҷмӯи саноеи бадеии мавриди истифодаи вай 

қарордошта ба ҳисоб меравад.  

Дар иртибот ба ин мавзӯъ ба як қисмати тағаззули қасидаи Имомӣ, 

ки бо матлаи (Дӯш чун барзад сар аз ҷайби уфуқ бадри мунир, – 

Заврақи заррин шитобон гашт дар дарёи қир) шурӯъ мешавад, таваҷҷуҳ 

мекунем:  

Моҳи меҳрафрӯзи ман дар корвон овард рӯй, 

Зулфу абру чун камону ғамзаву боло чу тир. 

Зулф чун бар лола сунбул, хат чу бар оташ дӯхон, 

Лаб чу дар ёқут ҷон, рухсор чун дар бода шир. 
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Рух сабуҳ андар баҳору лаб шароб андар сабуҳ, 

Хат абир андар гулистон, зулф тоб андар абир… 

Бар гул аз наргис равон кард ӯ гулоби гарму ман 

Рондам аз хуни ҷигар селоб бар барги зарир [48, 63-64]. 

Аз пораи манзуршуда ба равонӣ метавон дарёфт, ки ашъори 

Имомӣ аз лиҳози мазмуну мундариҷа асосан баёни дигарбораи 

андешаҳоест, ки дар дарозои таърих шуарои форс-тоҷик ба он 

пардохтаанд, вале тарзи баёну тарҳи нави ба василаи санъатҳои 

гуногуни лафзиву маънавӣ афкандаи ин шоир мазомини 

собиқадоштаро ба назари хонанда наву тоза ҷилва медиҳад. Ҳамин 

тарзи тасвир ва шеваи баёне, ки Имомӣ дар сурудани шеър 

баргузидааст, нишонаи як андоза парҳез аз содагӣ ва ҳамвории суханро 

дошта, талоши муаллифро дар нозукхаёлӣ, печидапиндорӣ ва ҳунари 

ӯро дар ибдои баёни тозаву бесобиқаи мазмунороӣ ифода мекунад, ки 

заминаи онҳо асосан орояҳои адабӣ маҳсуб мешаванд. Санъатҳои бадеӣ 

ва ҳунари муваффақонаи коргирии Имомӣ аз онҳо ба боз ҳам ҷолибу 

ҷаззоб ҷилвагар шудани мазомини ашъори ӯ афзудааст.  

Аз омӯзишу пажӯҳиши вижагиҳои орояҳои бадеӣ дар ашъори 

Имомӣ муайян гардид, ки истифодаи саноеи лафзиву маънавӣ аз 

ҷониби ин шоир танҳо як амали сохтакоронаву қарордодӣ нест, балки 

хостгоҳи онҳо ду марҷаи аслӣ дорад, ки метавон якеро марҷаи табъиву 

табиӣ ё худ мавҳибати фитрӣ ва дигареро самараи ақлу тааммул ё худ 

иктисобиву қарордодӣ қаламдод кард. Бо он ки Имомӣ аз улуму 

фунуни адаби замони хеш ба таври комил бархӯрдор буд, дорои завқу 

салиқа ва истеъдоди фитрӣ ҳам буд, зеро собит шудааст, ки доштани 

огоҳии вофир аз улуму адаб ва махсусан саноеи адабӣ ба танҳоӣ 

наметавонад аз дорандаи онҳо як суханвари навовару халлоқ биёфарад. 

Воқеан, асари адабие, ки танҳо аз илму омӯзиш нашъат гирифта бошад, 

рӯҳи зебоӣ ва арзиши ҳунарии он камтар аст, аммо зебоиву 

дилнишинии ашъори Имомӣ аз як шоири ба камоли балоғат дастёфта 

ва ҳунарманду боистеъдод будани ӯ шаҳодат дода, завқи ҳунарӣ ва 

табъи равон доштанашро собит месозад.  

Ҳамин тариқ, мо дар бархе аз қисматҳои рисола, вобаста ба 

тақозои мавзӯъ ва дар мавридҳои муносиб, роҷеъ ба вижагиҳои баъзе 

саноеи адабӣ, махсусан ташбеҳ ва анвои он, ҳусни матлаъ, ҳусни 

тахаллус, ҳусни талаб, ҳусни мақтаъ, муболиға, иғроқ, ғулув, муаммо, 

луғз, таносуб, такрор ва амсоли инҳо дар ашъори Имомӣ ишора карда, 

ҳунари истифодаи онҳоро аз ҷониби ин суханвар баррасӣ кардаем, ки 
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тавзеҳу тафсили дигарбораи онҳоро дар ин қисмати кор лозим 

намедонем. Фақат дар ин масъала ба тариқи илова меафзоем, ки 

ҳарчанд дар аксар катаби куҳани ба бадеъ бахшидашудаи 

суханшиносони арабу форс-тоҷик бархе аз ақсоми бадеъ, бахусус 

ташбеҳ, истиора, маҷоз, киноя ва монанди инҳо ҳамчун саноеи адабӣ 

муаррифӣ шудаанд, аммо баъзе бадеъшиносони муосир, аз ҷумла 

муҳаққиқи эронӣ – Сируси Шамисо онҳоро ҷузви зотии адабиёти бадеӣ 

ва аз вижагиҳои сабки адабӣ дониста, ҳамчун василаи ороиши калом 

намедонад. Чунончи: «... баҳс дар ташбеҳу истиора ва маҷозу киноя… 

аст, ки ҷузви зотии адабиёт маҳсуб мешаванд, барои ороиши калом 

нестанд ва итлоқи санъат бар онҳо саҳеҳ нест» [147, 26]. Дар идома 

меафзояд: «Бархе аз ин шигардҳо ҷузви зотиёти сабки адабист, монанди 

ташбеҳ ва маҷозу истиора ва кинояву муболиға ва иҳому иҳоми 

таносуб… яъне ҳеҷ асари адабӣ нест, ки комилан аз онҳо орӣ бошад» 

[147, 26].  

Дар ин масъала мо ба нуқтаи назари Сируси Шамисо мувофиқем, 

зеро воқеан ҳам ташбеҳ, истиора, маҷоз, киноя, муболиға, ғулув ва 

монанди инҳоро метавон аз аносири аслӣ ва зотии адабиёти бадеӣ 

донист, чунки адабиёти бадеӣ ва махсусан наср, маҳз тавассути 

иштироки ҳамин шигардҳо мухайялу тасвирӣ шуда, забону шеваи баёни 

он аз забони одӣ ҷудо ва мутамойиз мешавад. Бинобар ҳамин сабаб, мо 

дар рафти таҳқиқи саноеи бадеии ашъори Имомии Ҳиравӣ аз баррасии 

орояҳои мутазаккира иҷтиноб варзидем. 

Нуктаи дигаре, ки дар масъалаи мавриди баҳс метавон изофа кард 

ин аст, ки Имомӣ шояд бо назар доштан ба осори адибони гузаштаву 

ҳамасри худ ва шояд ҳам ба сабаби таҷрибаи шахсии хеш ба хубӣ дарк 

кардааст, ки балоғат танҳо иборат аз ифодаи маънии бисёр бо каломи 

андак набуда, балки шеваи баён, абзор барои иблоғ ва ба беҳтарин ваҷҳ 

расонидани он маъниро низ шомил мешавад. Шояд аз ҳамин хотир 

бошад, ки ин суханвар барои ба алоқамандон расондани мазомини 

мавриди назараш дар ашъори худ аз анвои саноеъ, ҳам лафзӣ ва ҳам 

маънавӣ, ба таври вофир ва баробар мустафид шудааст.  

Ҳарчанд ҳузури воситаҳои тасвири бадеӣ дар ашъори Имомӣ, ҳам 

аз назари теъдод ва ҳам аз лиҳози анвои гуногун, хеле зиёданд, аммо мо 

барои ба маъраз гузоштани ҳунару маҳорати шоири мавриди назар дар 

ин самт ба таҳлилу баррасии иҷмолии бархе орояҳое адабие 

мепардозем, ки моҳиятан сабксоз ҳастанд ва ба андозае вижагиҳои 

сабки инфиродӣ ва шахсии Имомиро таҷассум мекунанд. 
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Яке аз воситаҳои тасвири бадеӣ, ки Имомӣ дар ашъори худ аз он 

мустафид шудааст, санъати тарсеъ мебошад. Тарсеъ ба гурӯҳи саноеи 

лафзӣ мансуб буда, ба саноеи чун тасҷеъ ва таҷнис шабоҳатҳои зиёд 

дорад, вале аксар бадеъпардозони гузаштаву муосир ба санъати 

мустақилу ҷудогона будани он ишора кардаанд. Тарсеъ дар ашъори 

Имомӣ ба гунае истифода шудааст, ки гӯяндагони пешин корбурд 

мекарданд. Ҳарчанд Имомӣ дар тарзу тариқи санъати тарсеъ навоварӣ 

ва дигаргуние ворид накардааст, вале ашъораш шаҳодат медиҳад, ки ӯ 

дар истифодаи ин санъат аз худ маҳорату истеъдоди устодона нишон 

дадааст. Масалан: 

Саломе нуҷуми само з-ӯ мунаввар, 

Паёме насими сабо з-ӯ муаттар [48,62]. 

Чунонки аз калимоти ишорашуда дар байти манзуршуда ба 

мушоҳида мерасад, асҷои мутавозӣ ё худ қаринаҳои ҳамоҳанг ва дар 

вазну равӣ баробар дар муқобили ҳамдигар қарор гирифта, дар натиҷа 

оростагии калом таъмин ва хушоҳангиву мусиқоии он истеҳкоми хос 

пайдо кардааст. Ҳамзамон шеъри дорои санъати тарсеъро метавон ба 

ҳайси санъати зуқофиятайн низ мисол овард. Чунончи Имомӣ гуфтааст:  

Моҳи ман то ҷону гавҳар дар шакар дорад ниҳон,  

Турки ман то з-обу оташ бар қамар дорад нишон [48,104]. 

Аз намунаҳои дар санъати тарсеъ пешниҳодшудаи ашъори Имомӣ 

ба хубӣ эҳсос мешавад, ки ин шоир восита мазкурро на ба сифати як 

василаи суханбозӣ, балки ҳамчун воситаи муҳимми тасвири бадеӣ 

ҷиҳати ифодаи маънии баланду барҷаста, ба намоиш гузоштани табъи 

равону истеъдод ва маҳорати фитрии сухангӯии хеш истифода кардааст. 

Мурассаъсозии каломро ба воситаи санъати тарсеъ яке аз вижагиҳои 

сабки эҷодӣ ва инфиродии Имомӣ донистан равост, зеро ин санъат дар 

ашъори ин шоир аввалан, хеле зиёд аст, сониян, огоҳонаву 

ҳунармандона ва дар ҳадди эътидол корбаст шудани орояи мазкур ба 

зебоии каломи вай афзудааст.  

Иловатан бояд афзуд, ки санъати тарсеъ аз мухтассоти насри 

фаннӣ буда, баъзе аз нависандагони ҳунарманд дар тӯли таърих бо 

мурассаъкории каломи хеш кӯшидаанд, ки гуфторашон шеъргуна ё худ 

шабоҳат ба шеър дошта бошад. 

Ҳамин тавр, бо он ки санъати тарсеъ ва анвои он дар эҷодиёти 

Имомӣ таҳлилу баррасии зиёдро иқтизо мекунад, аммо мо ба хотири 

иҷтиноб аз таволии сухан намунаҳои баррасишударо дар ин масъала 

кофӣ медонем. 
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Аз санъатҳои бадеии дигаре, ки дар ашъори Имомӣ мавқеи хос 

дорад, таҷнис ва анвои он мебошад. Зимнан бояд гуфт, ки миёни 

бадеъшиносон дар таснифу табақабандии ин санъат ихтилофи назар 

вуҷуд дорад, яъне аксар бадеъпардозон ин санъатро ба гурӯҳи саноеи 

лафзӣ ва баъзеи дигар анвои гуногуни онро ба ду бахш тақсим карда, 

қисмате аз онро ба гурӯҳи орояҳои лафзӣ ва қисмати дигарашро ба 

гурӯҳи саноеи маънавӣ шомил кардаанд. Мо дар ин масъала бар он 

назарем, ки бадеъпардозоне, ки таҷнисро танҳо ба гурӯҳи саноеи лафзӣ 

шомил кардаанд, суханашон сидқ дорад ва онҳое, ки ин санъатро ба ду 

бахш – ҳам лафзӣ ва ҳам маънавӣ – мансуб донистаанд, ба иштибоҳ 

мувоҷеҳ шудаанд. Барои исботи ин гуфтаҳо меафзоем, ки санъати 

таҷнис, махсусан таҷниси том, бо иҳом, ки яке аз саноеи маънавист, аз 

бисёр ҷиҳат шабоҳат дорад ва метавон гуфт, ки муодили таҷниси том 

дар бадеи маънавӣ иҳом аст. Ин ду орояи ба якдигар шабеҳ аз ҳамдигар 

чунин тафовут доранд, яъне агар ду калимаи дар навиштору гуфтор 

ҳамсон ду маънӣ дошта бошад, онро таҷниси том мегӯянд ва баръакс, 

агар як калима ва ё лафз дорои ду ва ё зиёда маънӣ бошад, иҳом аст.  

Ба назари инҷониб, иллати асосии аз ҷониби баъзе донишмандон 

ба бадеи маънавӣ мансуб донистани бахше аз анвои таҷнис дар он аст, 

ки онҳо бархе аз саноеи маънавии дупаҳлу ё худ дугунагии наҳваи баён 

доштаро, ки дар иртибот бо тарзи талаффузу задагузориҳо гоҳе 

матолиби мадҳӣ, ҳаҷвӣ ва гоҳе, баръакс, мазомини ҳаҷвӣ ба мадҳӣ ба 

назар мерасад, аз қабили таврия ва махсусан ибҳом, ки ба он 

муҳтамилуззидайн, зуваҷҳайн, тавҷеҳ, муҳтамилулваҷҳайн ва ё 

эҳтимолуззидайн низ мегӯянд ва дар аксар катаби бадеъ онро иҳоми 

дугонахонӣ сабт ва ба гурӯҳи саноеи маънавӣ матраҳ кардаанд, таҷниси 

маънавӣ донистаанд, ки саҳеҳ нест.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки омӯзишу пажӯҳиш роҷеъ ба шинохт 

ва маърифати воқеии мухтассоти саноеи бадеӣ, таснифу табақабандӣ ва 

дигар вижагиҳои баъзе аз орояҳои бадеӣ дар адабиётшиносии форсӣ-

тоҷикӣ идома дошта, ҳалли мукаммалу ҳамапазири ин масъала то 

кунун ба даст наомадааст. Ҳадафи мо низ дар ин қисмати кор таҳлилу 

баррасии назарии ин қазия ба таври мукаммал нест, биноан баҳси ин 

мавзӯъро мавқуф гузошта, ба тавонмандиҳои Имомӣ дар ҳунари 

корбасти санъати таҷнис, ки дар ашъори ӯ анвои зиёди он ба мушоҳида 

мерасад, мухтасаран таваққуф мекунем ва намунаеро аз як рубоии ин 

шоир манзур менамоем.  

Эй, бурда насими зулф аз рӯи гул об, 
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В-эй дар чаман аз шарми рухат гашта гул об. 

Бӯйи хушам орзуст, бифшон сари зулф, 

То хок абир гардаду об гулоб [48, 213]. 

Чи хеле ки мушоҳида мешавад, дар ин рубоӣ калимаҳои ҳамҷинс 

дар маҳалли қофия воқеъ шудаанд. Тибқи маъмул дар китобҳои ба 

бадеъ бахшидашуда ба ҷойи калимаи «таҷнис» муодили он, яъне 

«ҷинос»-ро истифода мебаранд, вале дар истилоҳи илми қофия агар 

ҷинос дар маҳалли қофия қарор гирад, бад-он таҷнис мегӯянд. Сабаби 

таҷнис ном бурдани мо аз ин истилоҳ низ аз ҳамин боис аст. 

Гузашта аз ин, таҷнисе, ки дар рубоии манзуршуда истифода 

шудааст, ҷиноси мураккаб аст. Ҷиноси мураккаб ё марфӯ яке аз 

шохаҳои ҷиноси том буда, аз шигардҳоест, ки дар сатҳи калимот ё 

ҷумалот корбурд мешавад ва ҳамоҳангиву мусиқии каломро тақвият 

мебахшад. Таснифи анвои таҷниси мураккаб дар китобҳои бадеъ яксон 

нест, яъне аксар бадеъшиносони гузашта онро ба се навъ – ҷиноси 

марфӯ, ҷиноси мақрун ё мушобеҳ ва ҷиноси мафруқ – табақабандӣ 

кардаанд, аммо бархе аз суханшиносони муосир ва махсусан Сируси 

Шамисо, ду навъи аслӣ доштани онро эътироф карда, якеро ҷиноси 

такя (вобаста ба мавқеи зада дар талаффуз), дигареро ҷиноси мулаффақ 

ё муташобеҳ қаламдод менамояд ва ҷиҳати собит сохтани андешаҳои 

худ чунин мегӯяд: «Дар бархе аз кутуби бадеии дар мавриди ҷиноси 

мураккаб диққатҳое кардаанд, ки дар воқеъ, хориҷ аз ҳавзаи баҳсҳои 

бадеии (мусиқоӣ) аст. Масалан, гуфтаанд, ки агар тарзи нигориши 

вожаҳо яксон бошанд (сари ҳам навишта шавад), ҷиноси мураккаби 

мақрун аст: каманд / каманд ва агар шакли имлоӣ ба як гуна набошад 

(ҷудо навишта шавад), ҷиноси мураккаби мафруқ аст: дилбарӣ / дил 

барӣ» [147, 53]. 

Агар он андешаҳое, ки дар бораи ҷиноси мураккаб баён шудаанд, 

ба эътибор гирифта шавад, чунин натиҷа даст хоҳад дод, яъне калимоти 

мутаҷонисеро, ки Имомӣ дар рубоии мавриди назар ироа кардааст, 

метавон ҳам ҷиноси мураккаби мулаффақ ё муташобеҳ ва ҳам ҷиноси 

мураккаби мафруқ ба шумор овард, зеро шоир калимоти ҷиноси 

ҳамҳиҷову ҳамвазнро, сарфи назар аз муфраду мураккаб ва дорои 

маънӣ будану набуданашон, дар маънии ҷудогона ва мустақил ба кор 

бурдааст. Масалан, «об»-и мисраи якум, ки бо калимаи «гул» тавъам 

омадааст, ба маънии обрӯст, ки «насими зулф»-и маъшуқ онро дар 

накҳату хушбӯйӣ аз вуҷуди «гул» ба куллӣ рабудааст. «Об»-и мисрои 

дувум, ки дар таносуб бо калимаи «гул» якҷо ироа шудааст, ба маънии 
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ночизу бечора шудан аст, яъне рухи маъшуқ дар таровату зебоӣ гулро, 

ки рамзи назокату тароват аст, аз рашку ҳасад ва шарму хиҷолат дар 

чаман «об», кардааст. «Гулоб»-и мисраи чаҳорум калимаи мураккаб 

буда, дар талаффузу навиштор бо калимоти «гул» ва «об»-и мисраъҳои 

фавқ, ки калимоти муфради мустақиланд, мутаҷонис ва ҳамҳиҷову 

ҳамвазн буда, ба маънии оби гул ё худ атр, ки рамзи хушбӯист, корбаст 

шудааст. 

Зимнан бояд арз кард, ки санъати таҷнис дар ашъори Имомӣ 

истеъмоли фаровон дорад, вале бо дарназардошти он ки ҳамин як 

намуна маҳорату истеъдоди шоирро дар латофату зарофати сухан ба 

таври мукаммал ҷилвагар мекунад, мо ба таҳлилу арзёбии анвои дигари 

ин воситаи тасвир дар эҷодиёти адиби мавриди назар напардохта, 

ҳамин як мисолро басанда медонем.  

Аз воситаҳои тасвири дигар, ки дар ашъори Имомӣ зиёд ба назар 

мерасад, санъати талмеҳ ва анвои он мебошад. Мусалламан, талмеҳ аз 

орояҳоест, ки дар шеъру адаби форс-тоҷик мавқеи барҷаста дорад ва 

девони ҳеҷ шоире нест, ки дар он санъати мазкур истифода нашуда 

бошад. Ҳадафи адибон аз истифодаи санъати талмеҳ, пеш аз ҳама, аз он 

иборат аст, ки онҳо қодир шаванд, то ба василаи як лафзи воҳид 

маонии зиёдеро иброз доранд.  

Корбасти фаровони санъати талмеҳ дар эҷодиёти Имомӣ 

таваҷҷуҳи хос доштани ӯро ба ин воситаи тасвир нишон медиҳад. 

Ироаи кӯтоҳ ба устураҳо, достонҳои машҳур, масалҳо, оятҳои Қуръон, 

аҳодиси набавӣ, воқеаҳои таърихӣ, қиссаву афсонаҳои мардумӣ ва 

монанди инҳо, ки дар ашъори Имомӣ дида мешаванд, бо он ки як 

нигоҳи сабук ба ин қиссаву ривоётанд ва гӯянда онҳоро мутаносибан 

барои баёни матолиб ва исботи суханони хеш матраҳ кардааст, вале 

ҳамин як ишораи кӯтоҳ аз як тараф, робитаи ташбеҳии байни матолиби 

муаллифро бо достону қиссаҳои машҳур таъмин месозад, аз ҷониби 

дигар, мазмуну муҳтавои онҳоро ба тамомӣ дар зеҳни хонанда 

бармеангезад. 

Зимни пажӯҳиши санъати талмеҳ дар девони Имомӣ мо ба асомии 

шахсиятҳои асотириву таърихӣ, номи қаҳрамонҳои достонҳои машҳури 

адабиёти форс-тоҷику араб, пайғамбарон, фариштаҳо, ҷӯю чашмаҳои 

муқаддас, шоҳони одилу раиятпарвар, аҳли ҷуду карам, афроди хасису 

бахил, аз қабили Одам, Нӯҳ, Ҷабраил, ҳазрати Иброҳим, Халил, Юсуф, 

Юнус, Мӯсо, Калим, Марям, Исо, Масеҳо, Хизр, Рӯҳулқуддус, 

Сулаймон, Билқис, Оли Мустафо, Ҳассон – (Ҳасан ва Ҳусайн), Кавсар, 



141 

Замзам, Оби ҳайвон, Оби зиндагонӣ, Яди байзо, Искандар, Нӯшервон, 

Сомирӣ, Қорун, Имоми Аъзам, Увайси Қаранӣ, Ҷамшед, Кайхусрав, 

Фаридун, Гев, Пашан, Рустами Зол, Фарҳод, Ширин, Лайлӣ, Маҷнун, 

Ҳотами Тай, Яҳё, Ҷаъфар, Рахш, Буроқ ва амсоли инҳо, дучор омадем, 

ки шоири мазбур онҳоро ба сифати талмеҳ истифода кардааст. 

Бар замми ин, агар баъзе ишораҳои Имомиро, ки марбут ба пора ё 

аҷзои достону ривоёт, ҳадису масалҳои машҳуранд ва шоир онҳоро бо 

матолиби хеш таносуб бахшидаву иброз доштааст, ба эътибор гирем, 

теъдоди талмеҳоти истифодакардаи адиб хеле зиёд хоҳад шуд. Дигар аз 

вижагиҳои кори Имомӣ дар корбурди ин санъат он аст, ки вай танҳо бо 

ном бурдани персонаҷҳои қиссаву ривоёти асотириву таърихӣ ва 

диниву мазҳабӣ иктифо накарда, ҳадди ақал ду ҷузъ аз аҷзои хеле 

муҳим ва хотирмони ҳолоти онҳоро мутаносибан зикр мекунад. 

Масалан: 

Табъи ман, гарчи мидҳати ту дар ӯ 

Юнусу ҳуту Юсуфу чоҳ аст [48, 25]. 

Чи хеле ки мушоҳида мешавад, дар мисоли манзуршуда шоир аз 

номи ду паёмбар – Юнус ва Юсуф – ёд карда, дар қиболи онҳо 

калимаҳои ба саргузашти эшон рабтдошта, яъне «ҳут» ва «чоҳ»-ро зикр 

кардааст. Ироаи ҳамин ду аҷзо аз ҳар як ривоёт, ки шоир моҳирона 

интихоб ва дарҷ кардааст, сарфи назар аз мухтасар ва як ишора 

буданашон, мазмуну муҳтавои қиссаҳоро ба таври куллӣ таҷассум ва 

сарнавишти қаҳрамонони онҳоро дар зеҳни хонанда ва ё шунавандаи 

огоҳ ба ҷилва медарорад. Мушоҳидаҳо дар ин замина нишон дод, ки 

сабаби аслии бо як ишора дар зеҳни хонандагону шунавандагон ба 

тамомӣ барангехтани қиссаву ривоёт ҳамон вақт даст медиҳад, ки агар 

шоир барои дарёфт ва эҷоди робитаву тансуби ташбеҳии байни 

матолиби худу достони зикрмешуда муваффақ шуда тавонад. 

Мисоли дигаре барои санъати талмеҳ монанд ба намунаи 

фавқуззикр аз ашъори ин шоир, бидуни тавзеҳ, пешниҳод мешавад:  

Аҳмад аз асрори қурб, Исо аз анвори қудс, 

Мӯсо аз атрофи Тӯр, Хизр зи номи ҷаҳон [48, 96]. 

Чунин равиш ва наҳваи баён, яъне зикри на камтар аз ду ҷузъи 

муҳимми ривоёту достонҳои машҳур, дарёфту эҷоди таносубу равобити 

ташбеҳӣ миёни матолиби адибону қиссаву ривоёти маъмул, ки 

суханварон асосан барои исботи сухан ва аҳдофи эҷодии худ ба кор 

мебаранд, аз ибтикороти Имомӣ дар корбурди санъати талмеҳ набуда, 

дар ашъори аксар адибони пеш аз ӯ ҳам ба назар мерасад. Вале Имомӣ 
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ҳамин суннати деринаро идома ва такмил бахшида, дар ашъори худ 

мӯшикофона истифода кардааст, ки ин амалкардро дар корбурди 

санъати мавриди назар метавон аз вижагиҳои тарзи вай қаламдод кард.  

Имомӣ дар корбасти санъатҳои маънавии ҷамъ, тафриқ, тақсим ва 

монанди инҳо, ки аз фурӯоти бадеи лаффу нашр маҳсуб мешаванд, 

маҳорати қобили мулоҳизае дорад. Санъатҳои мутазаккира ба таври 

ҷудогона дар ашъори Имомӣ, бахусус қасоиди вай, хеле зиёд истифода 

шудааст. Сабаби зиёд корбурд шудани саноеи мазкур, пеш аз ҳама, дар 

он аст, ки онҳо барои баёни матлаби меҳварӣ, яъне мадҳ ва махсусан 

дар маҳалли дуои шаритаи қасида хеле мувофиқанд ва ҳамин аст, ки 

аксар шоирони мадеҳасаро аз ин саноеъ суд ҷустаанд. 

Барои исботи ин муддао намунае аз бадеи тақсимро, ки маҳсули 

қалами Имомист ва шоир онро дар маҳалли дуо моҳирона истифода 

кардааст, манзур менамоем: 

Туро бар зирваи таъзим солу моҳу рӯзу шаб, 

Саодат рому давлат ёру ҷоҳ афзуну душман кам. 

Қазо дар мавкабат раҳбар, қадар дар хомаат музмар, 

Аҷал дар ханҷарат гавҳар, зафар бар роятат парчам [48, 93]. 

Аз ин пораи қасида ба зеҳн чунин мерасад, ки санъати тақсим ба 

бадеи лаффу нашр хеле монанд буда, мусалламан, яке аз шохаҳои он 

аст, яъне тақсим ҳамон лаффу нашрест, ки дар он робитаи пора ё худ 

фиқраи нашр бо пораи лаф(ф) ба таври дақиқ мушаххас аст. 

Ҳарчанд саноеи ҷамъ, тафриқ, тақсим ва монанди инҳо ба таври 

алоҳида дар ашъори Имомӣ зиёд истифода шудаанд ва ин шоир дар 

корбурди онҳо аз худ маҳорату ҳунари вижа нишон додааст, аммо ба 

хотири он ки саноеи зикршуда моҳиятан аз вижагиҳои тарз ва сабки 

инфиродии адиби мавриди назар нест, мо аз таҳлилу тавзеҳ ва баррасии 

ҳар як аз ин воситаҳои тасвир дар ашъори ӯ худдорӣ карда, маҳорати 

вайро дар ҳунари якҷоя истифода кардани ин орояҳо мухтасаран баён 

медорем.  

Мусалламан, дар доираи эътидол, зебо, ҳунармандона ва бо риояи 

таносуб истифода карда тавонистани ду ва ё зиёда воситаи тасвир аз 

ҳар адиб донишу истеъдод ва таҷрибаву маҳорати вижаи эҷодиро 

тақозо мекунад. Мушоҳидаҳо дар девони Имомӣ собит сохт, ки ин адиб 

дар истифодаи якҷояи санъатҳои ҷамъ бо тақсим маҳорати хос дорад. 

Бо он ки чанд амрро бо ҳам дар пора ва ё мисрае ҷамъу фароҳам 

овардану сипас онҳоро мутаносибан тақсим кардан, яъне дар мавриди 

ҳар кадоме аз умур ҷудогона тавзеҳи мантиқӣ додан, ё худ лаффро 
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нашр кардан, ки аз мухтассоти саноеи мавриди назар аст, кори саҳл 

нест, аммо Имомӣ аз уҳдаи иҷрои ин амали душвор на танҳо ба хубӣ 

баромада тавонистааст, балки ба василаи ин саноеъ ҳам ҳунару 

тавонмандиҳои худро ба намоиш гузоштааст ва ҳам ба зебоиву 

лаззатбахшии шеъраш афзудааст. Масалан, дар қасидае, ки муҳтавояш 

мадҳист, бо истифода аз саноеи мавриди баҳс, сурати аҳволи худро 

мухтасаран ба таври зайл тарсим кардааст:  

Аз табу оҳу сиришку чеҳраи ман шаммае 

Мекунад дар чор мавсим ҷунбиши гардун аён: 

Тоби меҳр андар тамузу сайри бод андар шито, 

Файзи абр андар баҳору ранги барг андар хазон [48, 105]. 

Дар идомаи ҳамин қасида, бахусус дар бахши дуо, сифатҳои 

мамдӯҳро ба тариқи зайл бармечинад: 

Соҳиби сайфу қалам, садре, ки дорад ҳашт чиз 

Назми оламро қазо дар чор чизаш ҷовидон: 

Дину дунё дар ҳимоят, даҳру даврон дар паноҳ, 

Барқу гавҳар дар балорак, абру дарё дар банон [48, 106]. 

Пажӯҳиши воситаҳои тасвир ва махсусан саноеи ҷамъ бо тафриқу 

тақсим дар ашъори Имомӣ ба таври возеҳ бармало кард, ки шоир 

асосан дар ашъори васфӣ ва мадҳии хеш ба истифодаи якҷояи орояҳои 

зикргардида таваҷҷуҳи хос зоҳир кардааст. Дар ин қабил шеърҳо шоир 

маъмулан мамдӯҳро бо рақибони ӯ дар қиёси ҳамдигар ҷамъ оварда, ба 

тафзил ниҳодани сифатҳои яке бар дигаре, байни онҳо фарқ мегузорад. 

Сипас дар мавриди ҳар кадом, яъне ба мамдӯҳ дуои хайру нек ва ба 

хасми вай носазо гуфта, суханони хешро ба сифати дуо тақсим мекунад. 

Масалан: 

Турову хасми туро бод лозими шабу рӯз  

Бақову сиҳҳату давлат, балову нангу накол [48, 86].  

Чунонки мушоҳида мешавад, шоир дар мисрои якум мамдӯҳи хешу 

хасми ӯро нахуст, бо ҳам ҷамъ ва аз ҷиҳати ин ки зиддияти байни онҳо 

мантиқан ошкор аст, бидуни изҳори муфориқат, дар пораи дигари 

ҳамин мисраъ ҳадафи худро, ки дуост, босароҳат иброз ва баъдан, дар 

мисраи дувум тасреҳ кардааст, ки кадом як аз бахши нашр марбут ба 

кадом як аз бахши лаф(ф) аст.  

Воситаи тасвири дигаре, ки Имомӣ дар истифодаи он камоли 

маҳорат нишон додааст, саъати муроотунназир мебошад. Ин ороя ба 

гурӯҳи саноеи маънавӣ шомил буда, дар баъзе китобҳои ба бадеъ 

бахшидашуда ба он таносуб, муохот, тавфиқ, тафлиқ, эътилоф ва 
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ғайраҳо низ мегӯянд, ки аз назари маънӣ бо ҳам қаробат доранд. 

Санъати муроотунназир бар мабнои таносуб асос ёфта, адибон дар он 

аслан калимотеро ба кор мегиранд, ки онҳо аҷзои як кулланд ва бо ҳам 

нисбате ва ё муносибати мантиқӣ дошта бошанд. Маълум аст, ки ном 

бурдану барчидани калимоти мутааддид аз як маҷмӯа ба танҳоӣ чандон 

ҳунаре нест, агар ин исмҳо ва таносуби миёни онҳо мухайялу печида ва 

мазмунсоз набошанд. Вале агар байни ин қабил калимот иртиботу 

таносуби мантиқии мустаҳкамтару густардатар бошад, бидуни шак, 

асар ҳунармандонатар хоҳад буд. 

Имомии Ҳиравӣ бо дарки ин масъулият, ҳангоми истифодаи 

санъати муроотунназир дар ашъори хеш тамоми қонун қоидаи 

хусусиятҳои таносубро, ки аз лузумоти санъати мавриди баҳс аст, риоя 

кардааст. Дар робита ба ҳамин масъала бояд гӯшзад кард, ки таносуб аз 

мухтассоти муҳимми шеъри Имомист ва ҳар чӣ бештар дар калимоти ӯ 

диққат шавад, таносуботи бештаре кашф мешавад. Ба иборати дигар, 

калимот дар шеъри ӯ бо риштаҳои гуногун ба якдигар баста шудаанд. 

Масалан, дар ин байт, ки дорои санъати муроотунназир аст: 

Дунёву дину давлату бедоду фитнаро, 

Пушту паноҳу ёру заволу фано расид [48, 41].  

Калимаҳои барчидашудаи мисрои якуми байт, ки иборатанд аз 

«дунё», «дин», «давлат», «бедод» ва «фитна» ба аҷзои як кул(л), яъне ба 

ҳаёти иҷтимоӣ ва низоми давлату давлатдорӣ марбут мешаванд. Имомӣ 

дар мисраи дувум, бо риояи тартиб, калимоти «пушт», «паноҳ», «ёр», 

«завол» ва «фано»-ро зикр карда, бо овардани феъли «расидан» аз як 

тараф, таносуби мантиқии миёни ин калимотро барқарор ва аз тарафи 

дигар, мамдӯҳи худро хеле моҳирона ситоиш карда тавонистааст.  

Чунонки ёд шуд, таносуб аз муҳимтарин омилҳо дар шаклгирӣ ва 

истеҳкоми сохтори дарунии шеър аст ва таваҷҷуҳи амиқ ба он ҳар як 

адибро ба ёфтаҳои дақиқи сабкшиносона ноил мегардонад. Таносуб ё 

худ иртиботи маъноии миёни калимот дар санъати муроотунназир 

маъмулан ба таври мураттаб сурат мегирад, вале гоҳо ин амр сурати 

баръакс низ дорад, чунончи дар ин пораи шеъри Имомӣ:  

Соиду гӯшу гардану сари мулк, 

Афсару тавқу гӯшвору сивор [48, 52]. 

Тавре ки ба мушоҳида мерасад, калимаҳои мисраи аввали байт 

аксаран аз як ҷинс, яъне андоми инсонӣ ҳастанд, вале дар мисраи дуюм 

калимаҳои мутаносиб ба онҳо, ки абзор ва василаи ороиш барои 

андоми мутазаккира мебошанд, ба тартиби муайян наёмада, балки 

баръакси калимоти мисрои аввал барчида шудаанд. Чунин шакли 
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тасвир ва таносубофарӣ дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ собиқаи дерина 

дошта бошад ҳам, ба хотири он ки Имомӣ дар ин равиш аз худ маҳорат 

нишон додааст, ӯро метавон яке аз эҷодкорони муваффақ қаламдод 

кард.  

Воситаи тасвири дигаре, ки дар ашъори Имомӣ ҷалби таваҷҷуҳ 

мекунад, санъати маънавии суолу ҷавоб мебошад. Орояи мазкур 

маъмулан бар мабнои гуфтугӯ ё худ муколама сурат мегирад, вале дар 

аксар китобҳои ба бадеъ бахшидашуда ба ин санъат суолу ҷавоб унвон 

кардаанд, ҳол он ки дар аксар маврид миёни сухангӯён суолу ҷавобе 

матраҳ намегардад. Ин санъат дар адабу фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ 

собиқаи куҳан дошта, манзумаи паҳлавии «Дарахти асурик» намунаи 

барҷастаи он мебошад. Бо дарназардошти он ки дар ин манзума асоси 

мунозираро пурсишу посух ташкил медиҳад, мутмаинан метавон гуфт, 

ки санъати суолу ҷавоб аз адабиёти форсӣ-тоҷикӣ тавассути адибони 

ориёнаҷоди арабизабон, нахуст ба адабиёти арабӣ, баъдан ба адабиёти 

дигар халқу ақвом роҳ ёфтааст.  

Санъати суолу ҷавоб агар дар қасида шакли мунозираву 

муҷодаларо доро бошад, суолу ҷавоби бадеӣ маъмулан дар ғазалу 

рубоӣ ривоҷи бештар дорад. Намунае аз муколамаи бадеӣ дар пораи 

ғазали зерини Имомӣ манзур мегардад:  

Гуфтам, ки фурӯғе зи лаби лаъли ту дидам, 

Гуфто, рақами дилшудагон бар ту кашидам. 

Гуфтам, хабарат ҳаст, ки хун мешавадам дил, 

Гуфто, зи майи хуни дилат низ чашидам… 

Гуфтам, ба иноят ба Имомӣ нигар охир, 

Гуфто, зи Имомӣ ба Имомӣ нигаридам [48, 195-196]. 

Дар девони Имомӣ суолу ҷавобҳо ва муколимоти зебо хеле 

фаровон аст, вале мо бо овардани як намуна аз ғазалиёти ин шоир, ки 

куллан мубтанӣ бар санъати мавриди назар аст, басанда мекунем.  

Гузашта аз инҳо, дар ашъори Имомӣ, махсусан дар қасоиди вай, 

пораҳои зиёди шеъри ба назар мерасад, ки бо чандин санъат ороста 

шудааст. Агар омезиши саноеи мухталифро дар як байт яке аз 

вижагиҳои сабки инфиродӣ ва ҳунари офаринандагии ин суханвар 

қаламдод кунем, аз ҳадди инсоф нахоҳем гузашт. Барои исботи ин 

гуфтаҳо байти матлаеро аз муқаддима ё худ тағаззули як қасидаи 

ситоишии ин шоир, ки дар мадҳи як тан аз бузургони девон дар аҳди 

Ҳаҷҷоҷсултон (1257 м. то 1283 м.), яъне Насирулмалик Заҳируддин 

Маҳмуди Яздӣ сурудааст, ба сифати намуна пешниҳод мекунем: 
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Эй, ба санъат шомро бар субҳ парчин сохта,  

Субҳро бутхона карда, Шомро Чин сохта [48, 125]. 

Бо дарназардошти он ки байти мазкур бар асоси саноеи бадеии 

лафзиву маънавӣ, бахусус маҷоз, такрор, киноя, тазод, ҷинос, истиора 

ва махсусан иҳом, бунёд шудааст, дарки дурусту саҳеҳи мазмуну 

муҳтавояш дар ҳамин шакли манзуршуда ба ҳар хонанда ва 

шунавандаи камзавқ муяссар нахоҳад шуд, зеро аксар калимоти дохили 

байти фавқ ҳам аз назари шакл ва ҳам аз лиҳози маънӣ дусӯя буда, ҳар 

калима ҳадди ақал ба ду маънӣ истифода шудааст. Бинобар ҳамин 

сабаб зарур дониста шуд, ки ҷиҳати дарёфти матолиби аслии адиб ва 

намоёнкардани ҳунари корбурди саноеи мухталиф аз ҷониби вай ба 

шарҳу тавзеҳи бархе аз калимоти ин байт пардохта шавад. 

Дар мисраи аввал калимаи «санъат», ки аслаш «сунъ» (кор, кирдор, 

маснӯъ, сохта) аст, маъмулан маънии пеша, ҳунар ва доштани маҳорату 

малака дар кореро дорад. Аммо ин калима бо гирифтани 

бандакҷонишини соҳибии -ат «сунъат» талаффуз шуда, маънии сохтагӣ, 

найрангу ҳилат ва такаллуфи шахси дуюмро ифода мекунад. Бо он ки 

миёни ин ду калима аз назари талаффуз ва маънӣ андаке ихтилоф 

мавҷуд аст, аммо дар навишту дар вазн бо ҳамдигар баробар ва 

монанданд. Шоир ин калимаро тарзе интихоб ва корбаст кардааст, ки 

дар ҳар ду шакли талаффуз бо калимаҳои дигари мисроъ таносуб дорад 

ва аз он маъние ба даст меояд.  

Аз калимаи «шом», ки дар байти фавқ ду бор истифода шудааст, ба 

ҷуз аз он ки гоҳо маҷозан корбурд мешавад, боз ду маънии аслӣ ба даст 

меояд, яке, ба маънии охири рӯз, аввали шаб, яъне аз заволи офтоб то 

тулӯи фаҷр ва дигаре, номи мамлакате, ки дар гузашта шомили Урдуну 

Сурия ва Лубнону Фаластин буд. Дар тазод бо «шом» шоир калимаи 

«субҳ»-ро овардааст. Ин калима, ба истиснои он ки ҳамчун маҷоз 

истифода мешавад, дорои маъниҳои зиёди аслӣ низ мебошад, вале дар 

иртибот бо калимаи «шом» шояд адиб ду маънии он, яке, сапедадам, 

аввали рӯз, ё худ бомдод ва дигаре, номи музофот ё худ ҷазираи 

Алавияро, ки дар он тибқи ахбори ҷуғрофиёшиносон конҳои зиёди ёқут 

аст, дар назар дошта бошад.  

Агар ба мавҷудияти мантиқ ва барқарории равобити калимаҳои 

«шом» ва «субҳ» бо дигар калимоти байт таваҷҷуҳ шавад, маҳорати 

Имомӣ дар интихоби калимоти дусӯяи мувофиқ дар шеър ва 

офариниши таносуб миёни онҳо ба хубӣ ошкор мегардад. Зимнан бояд 

гуфт, ки калимоти интихобкардаи ин шоир, ҳадди ақал дорои ду 

маънист ва шигифангез он аст, ки ҳар ду маънии онҳо бо ҳам амал 
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мекунанд, яъне иҳом доранд ва ба қавли Шафеии Кадканӣ «… зеҳн бар 

сари дуроҳӣ қарор гирад ва натавонад дар як лаҳза яке аз он дуро 

интихоб кунад» [85, 307].  

Калимаи дигаре, ки дар мисраи аввали байт ба сифати қофия 

омадааст, калимаи «пурчин» мебошад. Ин калима мураккаб буда, 

маънии пуршикан, пуроҷанг, пурпеч, пурпечутоб, пиршуда, соҳиби 

чини бисёр ва амсоли инҳоро дорад. Калимаи мазкурро ҳамчунин 

метавон «парчин», яъне чапар, хорбаст ва ё худ деворгунае, ки аз 

чӯбҳои сартез, шоху барги дарахтон, килку най, хасу хор ва монанди 

инҳо сохтаву ба сари деворҳои боғу киштзор насб мекарданд, низ 

талаффуз кард ва хонд. Аҷиб он аст, ки ин калима ҳам мисли калимоти 

қаблан манзуршуда дар ду тарзи талаффуз маънӣ медиҳад. 

Аз назари бадеъ калимаҳои «субҳ» ва «шом», ки дар мисрои аввали 

байт истифода шудаанд, на ба маънии аслӣ, балки ба маънии маҷозӣ 

корбурд шудаанд ва агар гӯем, ки байти мазкур бар мабнои санъати 

маҷоз офарида шудааст, иштибоҳе нахоҳад шуд. Дигар он ки ин 

калимаҳо истиораи равшан ё худ истиораи биттасреҳ мебошанд, ки бар 

асоси ташбеҳи пӯшида ҳосил шудаанд. Бо дарназардошти он ки ин 

калимот аксар маврид ба муқобили ҳамандигар истифода мешаванд ва 

ба якдигар мутазоданд, мантиқист, ки байт дорои санъати тазод низ 

ҳаст. Ба лиҳози он ки калимаҳои мавриди баҳс ҳам дар навишт ва ҳам 

дар талаффуз як сурат доранду маъниҳои мухталифро ифода мекунанд, 

ҷиноси том ва ба хотири он ки шоир тавассути ин калимот бо 

барқарорсозии иртиботу таносуб миёни онҳо ва дигар калимаҳои байт 

ҳадди ақал ду маъниро ба зеҳн мутабодир месозад ва маънии аслиро 

бар маънии дур бино ниҳодааст, далолат бар мавҷудияти санъати иҳом 

дар ин мисроъ мекунад. Гузашта аз ин, калимаҳои «санъат» ва «парчин» 

бо калимаҳои «сунъат» ва «пурчин» аз назари навиштор, як шаклу 

сурат дошта, танҳо дар талаффуз ва ифодаи маънӣ аз ҳам тафовут 

доранд, ки корбурди чунин амалро дар бадеъ маъмулан ҷиноси ноқис 

мегӯянд. 

Сарфи назар аз он ки дар мисрои аввали байти мавриди баҳс 

саноеи зиёди лафзиву маънавӣ дар омехтагӣ бо ҳам корбаст шудаанд, 

дарки маънои он чандон ишколе надорад, ба истиснои он ки агар ба 

маънии маҷозӣ истифода шудани бархе калимоти он дарёфта шавад, 

вале фаҳму дарки мисрои дувуми ҳамин байт, бахусус ифодаҳои 

«субҳро бутхона кардан» ва «шомро чин сохтан», ки ҳам дорои саноеи 

ташбеҳи пӯшида ё худ истиора ва ҳам иҳом аст, хеле душвору сарбаста 
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ба назар мерасад. Калимаҳои «субҳ» ва «шом», ки дар ҳар ду мисроъ ба 

таври мукаррар зикр шудаанд, на ба маънии аслӣ, балки ба маънии 

маҷозӣ корбаст гардидаанд. Масалан, «субҳ», ки маънии луғавияш 

бомдод ва сапедадам аст, шоир онро маҷозан ба маънии покиву 

сапедии рӯйи маъшуқ ва «шом»-ро, ки дар луғат маънои аввали шаб ва 

тирагиро дорост, бар сабили маҷоз ба маънии тирагӣ дар зулф, гесу, 

сурма, ангишт ва амсоли инҳо истифода карда, шабоҳатҳоро дар сурати 

истиора баён кардааст. Калимаи «бутхона» мураккаб буда, аз ду калима 

бут ва хона иборат аст ва дар асл маънии хонаи бутон, марказ ва 

маъбади бутҳо, байтуссанам, буткада, маъбади бутпарастон ва монанди 

инҳоро ифода мекунад. Ин калима маҷозан ба маънии шахси дорои 

чеҳраи зебо, маъшуқи зеборӯ низ корбурд мешавад. Калимаи 

«бутхона», тибқи нишондоди мураттиби китоби «Фарҳанги киноёти 

сухан» – Ҳасан Анварӣ, дар шакли «батуна» низ вомехӯрад, ки маънии 

«ороиши ифротӣ ва беш аз ҳад»-ро дорад [4, 107]. 

Ба назар чунин мерасад, ки ҳадафи Имомоӣ аз «бутхона» гуфтан 

ҳамон «батуна» дар назар аст, зеро калимаи «бутхона» ҳам маънии 

«батуна»-ро медиҳад ва ҳам дар риояи вазни шеър мувофиқат дорад. 

Бинобар ин, агар андешаҳои фавқуззикр ба эътибор гирифта шавад, аз 

ифодаи «субҳро бутхона кардан» гуфтани Имомӣ ҳадди ақал ду маънӣ 

ба даст меояд, ки яке аз онҳо маънии наздик ва дигаре маънии нисбатан 

дур дорад ва муроди гӯянда ҳамон маънии дури он аст. Ба андешаи 

инҷониб, шоир маъшуқро мухотаб қарор дода, изҳор медорад, ки вай, 

яъне маъшуқ, бо он ки дорои ҳусну ҷамоли табииву дилкаш аст, барои 

боз ҳам зеботару шигифтангез ҷилва додани сурату симои худ чеҳраи 

худро ороишу пероиш дода, аз ҳад беш батунакорӣ кардааст.  

Ифодаи «Шомро Чин сохтан» низ иҳом дошта, ҳадди ақал дорои 

ду маънӣ (наздик ва дур) мебошад. Барои дарёфт ва дарки маънии 

ифодаи фавқуззикр, пеш аз ҳама, бояд аз иҳоми таносуб кор гирифт, 

яъне, агар миёни калимаҳои «Шом» ва «Чин» бо калимаи «бутхона» 

таносуб барқарор карда шавад, Шом ва Чин ба сифати ду кишваре, ки 

аз назари дину ойин аз ҳам тафовут доранд, фаҳмида мешавад. Яъне, 

адиб ба маъшуқ хитобан арз медорад, ки ту, илова бар зебоии зотӣ 

доштан, худро мисли бут (расми санампарастон аст, ки бутҳои мавриди 

парастиш қарордоштаи худро зебу оро медоданд ва калимаи «Чин» 

рамзу намоди кишварҳои бутпараст аст) чунон батунакорӣ ва ороишу 

пероиш додаӣ, ки тамоми мардуми мусулмонро (калимаи «Шом» 

ишора ба кишварҳои исломист) бо ҳусну ҷамоли худ шефта, аз дину 
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ойини худ бегона ва парастандаи хеш сохтаӣ, яъне шомиён, ки аҳли 

исломанд, ба хотири ту мисли чиниён бутпараст шудаанд.  

Новобаста аз он ки шоир аз ифодаи «Шомро Чин сохтан» маънии 

арзёбишударо ҳам дар назар дорад, аммо барои нишон додани ҳунару 

истеъдод ва тавонмандиҳои хеш дар изҳори лутфи сухан аз маънии 

маҷозии калимоти ёдшуда кор гирифта, дар халқи маънии дигар низ 

муваффақ шудааст. Масалан, аз ин тарзи баён маъниҳои дигареро 

метавон ба даст овард, аз ҷумла, яке он аст, ки қаҳрамони лирикӣ 

хитобан ба маъшуқ муроҷиат карда, изҳор медорад, ки барои боз ҳам 

ҷалб кардани таваҷҷуҳи ҳаводоронат рӯйи чун субҳ сафеду зебоятро, ки 

ҳусни зотиву бесохта аст, бо истифода аз батунакорӣ зебу орои дигар 

афзудӣ, бар замми он, мӯйи чун шом тираву сиёҳи назаррабои хешро 

чин, яъне пуршикан ва ба ҳам печида кардӣ. Ҳамчунин, аз таркиби 

«шомро чин сохтан» метавон маънии абруи чун шом тираву сиёҳи 

худро чину гиреҳ андохтӣ, яъне қаҳру ғазаб ё худ норизоияти худро ба 

намоиш гузоштӣ, фаҳмида шавад. 

Аз саноеи дигаре, ки Имомӣ аз он бо камоли маҳорат истифода 

кардааст ва онро метавон аз вижагиҳои сабки инфиродии ӯ маҳсуб 

донист, санъати сифатчинӣ ё тансиқуссифот мебошад. Моҳияти ин 

санъат аз он иборат аст, ки мутакаллим ё шоир барои мавсуфи воҳид, 

хоҳ ба ихтиёр, хоҳ ба эътибори мутааллиқоти мавсуф, сифоти бисёру 

мутааддиде аз қабили ситоишу накӯҳиш баён намояд. Ин санъат бо 

санъати сиёқатулаъдод мушобиҳат дошта бошад ҳам, аз он тафовут низ 

дорад, яъне агар дар сиёқатулаъдод барои чанд амр як сифат (феъл) 

оранд, дар тансиқуссифот барои як амр (исм) сифоти бисёре меоваранд. 

Санъати мавриди назар дар қасоиди мадҳӣ барои мадҳу ситоиши 

мамдӯҳ ва сарзанишу накӯҳиши рақибони ӯ, ҳамчунин дар ғазал ҷиҳати 

васфи маъшуқ ва барчидани сифатҳои вай мусоидати комил дошта, 

барои шоири маддоҳу ситоишгар ва ошиқпеша майдони суханро 

фарроху густарда месозад. Имомӣ, ки як тан аз ин қабил шоирон аст, 

дар қасоиди мазмуни мадҳидоштаи худ ҷиҳати васфу ситоиши мамдӯҳ 

аз ин санъат ба таври фаровон кор гирифтааст. Аз ҷумла, дар қасидае, 

ки зери унвони «Дар мадҳи шаҳри Ҳарӣ ва мадҳи Хоҷа Баҳоуддин 

Муҳаммад» (фарзанди бузурги Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон ва 

ҳокими Исфаҳон (вафоташ соли 678 қ. (1279-1280 м.) сурудааст, пас аз 

ситоиши шаҳри Ҳирот, бо истифода аз санъати сифатчинӣ, ин ҳокимро 

ба тариқи зайл ситоиш кардааст:  

Довари даврон, Баҳоуддину дунё, зилли Ҳақ, 
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Маншаи ҳар давлатеву малҷаи ҳар доваре. 

Осмонхашме, заминҳилме, Масеҳохомае, 

Мамлакатбахше, қазоҳукме, салотинпарваре. 

Он ки бар даргоҳи ҷоҳу ситти адлу ҳукми ӯст 

Бандаеву тобееву мухлисеву чокаре.  

Ҳар даме Ҷамшедеву ҳар соате Кайхусраве, 

Ҳар нафас Нӯшервоне, ҳар замон Искандаре [48, 135-136]. 

Маънии калимаи «тансиқ», ки оростан, пайвастан, муназзам 

кардани сухан ва монанди инҳост, истифодаи он дар адабиёти форсӣ-

тоҷикӣ таърихи дерина дошта, дар ғазали ошиқона барои васфи 

маъшуқ ва сифатҳои вай корбурди басо зиёд дорад, зеро шоирон 

тавассути ин санъат имкон пайдо мекунанд, ки сифатҳои мухталифи 

қаҳрамони лирикиро пайи якдигар барчинанд ва маъшуқро ба чандин 

сифати мухталиф васф кунанд. Бо дарназардошти дар мадҳу васф ва 

ситоиш муносибу созгор будани санъати тансиқуссифот Имомии 

Ҳиравӣ, илова бар қасида, ки намунае аз ин санъат манзур гардид, дар 

якчанд ғазали хеш аз бадеи мавриди назар суд ҷуста, ба василаи каломи 

оростаи маснӯъ, яъне орояҳои лафзӣ бар латофати мазомину маонии 

ашъораш афзудааст. Барои мисол намунае аз ғазалиёти Имомӣ, ки аз 

ибтидо то интиҳо бо ин санъат ороста шудааст, пешниҳод мегардад:  

Бирбуд дилам дар чамане сарви равоне, 

Зарринкамаре, симбаре, мӯймиёне.  

Хуршедваше, моҳрухе, зуҳраҷабине, 

Ёқутлабе, сангдиле, тангдаҳоне. 

Шанге, шакарине, чу шакар дар дили халқе, 

Шӯхе, намакине, чу намак шӯри ҷаҳоне. 

Дар чашми амал муъҷизаи оби ҳаёте, 

Дар боби сухан нодираи сеҳрбаёне. 

Ҷодуфикане, ишвагаре, фитнапарасте, 

Лашкаршикане, тирқаде, сахткамоне. 

Бедодгаре, каҷкулаҳе, арбадаҷӯе, 

Осеби диле, ранҷи тане, роҳати ҷоне. 

Бе зулфу рухаш ҳосили таркиби Имомӣ, 

Оҳеву сиришкеву бухореву дӯхоне [48, 199-200]. 

Анвои саноеъ, ки Имомӣ дар ашъори хеш корбаст кардааст, аз 

назари теъдод хеле зиёд буда, таҳлили ҳамаҷонибаи онҳо таҳқиқоти 

ҷудогона мехоҳад. Бинобар ин, мо бо овардани намунаҳои мазбур, ки 

вижагиҳои сабки фардии ин шоирро то андозае бозгӯ менамояд, иктифо 
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мекунем ва зимнан дар ин масъала меафзоем, ки мақсади Имомӣ бо он 

ки дар саропои ашъораш орояҳои адабӣ, чи лафзӣ ва чи маънавӣ, 

тасаллут доранд, ба ҳеҷ ваҷҳ ҷонибдори назарияи «ҳунар барои ҳунар» ё 

худ «санъат барои санъат» набуда, балки вай аз эҷоди шеър ҳадафи 

волотаре дорад.  

Ҳамин тариқ, агар инояти Имомиро роҷеъ ба масоили корбурди 

воситаҳои тасвир ба таври мухтасар хулоса кунем, ба ин натиҷа хоҳем 

расид, ки истифодаи фаровони саноеи бадеӣ дар ашъори вай, пеш аз 

ҳама, ба таъсиру нуфузи завқҳои замон ва муҳити адабии дарборҳои 

вақт, ки шоир дар онҳо фаъолияту эҷод мекард, бастагӣ дорад. Илова 

бар ин, адиб тавассути истифодаи анвои гуногуни бадеъ ба навъе ҳам ба 

табъи равони худ ишорат мекунад ва ҳам огоҳии кофӣ доштани хешро 

аз фунуну саноеи адабии пешгузашта ва асри худ ба намоиш мегузорад. 

Сониян, бадеъ бо он ки то андозае ба каломи шоир ғаробат ва лутфу 

зебоӣ ато кардаву шеъри ӯро аз сухани мутадовилу шоеъ фосила 

бахшидааст, ҳамзамон беҳтарин васила барои баёни авотифу ҷилваи 

эҳсосот, навозиши хотири хонандагону шунавандагон ва афзудани 

таъсир дар нуфус ва тасарруф дар азҳони эшон мебошад. 
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ХУЛОСА 

НАТИҶАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Натиҷаҳои аз таҳқиқи мавзӯъ бадастомада моро ба ин хулосаҳо 

мерасонанд: 

Дар асри XIII, ба иллати ҳамлаи бодиянишинони муғул, ҳаёти 

сиёсиву иҷтимоӣ ва махсусан адабиву фарҳангии мардумони Осиёи 

Миёнаву Хуросон ва умуман қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ ба 

таназзул рӯбарӯ гардид. Сарфи назар аз ин, аз ҷониби олимону адибон 

сарзамини мазкур асарҳое дар бахшҳои гуногуни улуми инсонӣ 

офарида шуданд, ки то ин давр назир надоштанд. Дар ин давра дар 

паҳнои адабиёти форсӣ-тоҷикӣ шоирони бузурге аз қабили Аттор, 

Саъдӣ Мавлоно, Амир Хусрав, , Ҳумоми Табрезӣ, Камолуддини 

Исмоил ва даҳҳо нафари дигар арзи ҳастӣ карданд, ки навовариву 

ибтикороти эшон дар ҳунари офариниши адабӣ боиси табақабандии 

сатҳи эҷодкорон ба дараҷаҳои олӣ, миёна ва поён гардида, мунтаҳо 

шарҳу баррасии зиндагинома ва осори адабиву маънавии бархе аз 

эҷодкорон, ба иллати мансубияташон ба эҷодкорони дараҷаи дувум ва 

ё савум, аз мадди назари баъзе муаллифони сарчашмаҳои таърихиву 

адабӣ ва адабпажӯҳони баъдӣ дур монд ва мероси маънавии эшон ба 

таври боиставу шоиста мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор нагирифт, худи 

онҳо бошанд ҳамчун шахсиятҳои эҷодӣ ношинохта ё худ камшинохта 

боқӣ монданд. 

 Имомии Ҳиравӣ як тан аз эҷодкорони қарни XIII аст, ки бо вуҷуди 

дар фазлу дониш ва шеъру адаб ҷойгоҳи баланд доштанаш, аҳвол ва 

чигунагии осори вай чандон равшану дақиқ нест. Матолибе, ки дар 

бораи зиндагӣ ва мероси адабии ин шоир навишта шудаанд, ағлаб 

кӯтоҳ, такрори якдигар ва ғайривоқеӣ сурат гирифтааст. Ин масъала 

дар ашъори худи адиб низ хеле камранг аст ва наметавон вақоеи 

зиндагиашро ба таври куллӣ аз осораш ба даст овард.  

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО 

1. Масъалаи ном, номи падару аҷдод, куният, алқоб, тахаллус ва 

дигар ановини ифтихории Имомӣ дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва 

дигар манобеи илмӣ яке аз масоили баҳснок буда, то кунун роҷеъ ба он 

нуқтаи назари воҳиду ҳамапазир ба даст наёмадааст. Муқоисаву 

муқобалаи манобеи арзишманди дасти аввал, бахусус ёддошти худи 

Имомӣ дар фарҷоми рисолаи ба забони арабӣ дар шарҳи қасидаи боияи 

Зуррумма мавҷудбуда, ҳамчунин маълумоти таърихномаҳо, тазкираҳо, 

ҷунгу сафинаҳо, фарҳангу қомусҳои адабӣ, ахбори китобҳои таърихи 
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адабиёт, мақолоту ишороти муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, ки мо ба 

онҳо дастрасӣ доштем, ба хубӣ ошкор месозад, ки номи аслии ӯ 

Абдуллоҳ, номи падараш – Муҳаммад, исми бобояш – Абӯбакр, номи 

падари падарбузургаш – Усмон ва исми падари Усмон Алӣ будааст. 

Дар маҷмӯъ ном, номи падару аҷдод ва кунияи ин шоирро ба сурати 

зайл метавон хонд: Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Абӯбакр ибни 

Усмон ибни Алӣ - Имомии Ҳиравӣ. «Имомӣ» ба таври яқин тахаллуси 

шоирии ӯст, зеро вай дар фарҷоми аксар аз ғазалҳояш ҳамин 

тахаллусро зикр кардааст. «Ҳиравӣ» мансубияти шоирро ба шаҳри 

Ҳирот нишон медиҳад, ки ин шаҳр, бидуни шак, макони валодат, 

боландагӣ, таҳсил, касби камол ва иштиҳор ёфтани шоир аст. 

«Рукнуддин» ва «Разиуддин» аз алқоби вай буда, «Имомулҳукамо», 

«Имомулкалом», «Имомулҳукамо ва-ш-шуаро», «Имомушшуаро», 

«Маликулкалом ва-ш-шуаро», «Афзалушшуаро», «Маликулҳукамо», 

«Маликушшуаро», «Мавлоно», «Афсаҳулҳукамо», «Афсаҳушшуаро»ва 

амсоли инҳо унвонҳои ифтихории ин шоир мебошанд [1-М]. 

2. Дар тамоми девони Имомӣ ҳамагӣ дар ду маврид ишора ба 

таърих шудааст ва аз онҳо санаи таваллуд ва дар кадом синну сол қарор 

доштани ӯ ба дурустӣ муайян намегардад. Арзёбии ин масъала дар 

ахбори соҳибони тазкираҳову таърихномаҳо ва афкори аксар 

муҳаққиқони муосир низ равшан нест. Ягона мадрак ва далел роҷеъ ба 

масъалаи тахмин кардани соли валодати Имомӣ фарзияи мураттиби 

девони тозанашри шоир – Исмат Хӯинӣ мебошад. Тибқи андешаи ин 

муҳаққиқ, Имомӣ рисолаи ба забони арабӣ таълифнамудаашро ба 

Ғиёсуддини Хоразмшоҳ эҳдо кардааст. Агар соли фавти Ғиёсуддин, ки 

таърихнигорон онро соли 627 қамарӣ (1229-1230 м.) нишон додаанд, ба 

назар гирифта шавад ва ба ҳокими номбурда эҳдо шудани ин рисола 

ҳақиқат дошта бошад, пас метавон яқин кард, ки Имомӣ рисолаи 

мазкурро дар синни на камтар аз 20-солагӣ таълиф кардааст. Бо 

дарназардошти фарзияҳои зикргардида санаи таваллуди Имомии 

Ҳиравиро ба таври эҳтимолӣ метавон тахмин кард, яъне агар фаразан 

Имомӣ рисолаи худро як сол қабл аз фавти Ғиёсуддин, яъне соли 626 қ. / 

1229 м. барои ӯ таълиф ва тақдим карда бошад ва дар ин ҳангом синни 

вай тақрибан ба 18-22 расида бошад, пас мантиқан метавон тахмин 

кард, ки Имомӣ дар байни солҳои 604-608 қ. / 1208-1212 м. ба дунё 

омадааст [2-М]. 

3. Аз манобеи марбут ба ҳаёту эҷодиёти Имомӣ таълифшуда 

бармеояд, ки ӯ дар муҳити хонадони соҳибмаърифату фазилат ва аз 
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лиҳози бизоату дороӣ ҳамаҷониба таъмин ба дунё омадааст, зеро ба вай 

муяссар гардидааст, ки бо фароғати ҳол ба андӯхтани улуми 

мутадовилу маъмули давраи зиндагонияш дар Ҳирот шуғл варзида, ба 

дараҷаи уламои забардасти замонаш ноил гардад. Ӯ дар ҷавонӣ дар 

баробари фаро гирифтани улуми мутадовили замон аз қабили сарфу 

наҳви арабӣ, фиқҳ, ҳадис, калом, тафсир ва монанди инҳо аз илмҳои 

дигаре мисли мантиқ, маонию баён, таърих, фасоҳату балоғат, луғату 

арӯз, фалсафаву ирфон, тиббу нуҷум, риёзиёт ва дигар донишҳои роиҷи 

аср низ комилан бархӯрдор шудааст. Маҳз ҳамин чиз боис гардидааст, 

ки ӯ ҳанӯз аз овони ҷавонӣ мавриди алоқа, бузургдошт ва эҳтироми 

хоссу ом қарор гирифт ва саранҷом муҷиби аз ҷониби салотин ва 

вузарои вақт аз як шаҳр ба шаҳри дигар ба хидмат даъват шуд [2-М]. 

4. Роҷеъ ба доштани оила, зану фарзанд ва дигар бастагони Имомӣ 

дар манобеи адабиву таърихӣ маълумоти қобили мулоҳизае ба назар 

намерасад. Дар осори худи шоир низ ба ҷуз ишораҳои иҷмолӣ, ки дар 

онҳо адиб аз дуриву маҳҷурии ёру диёр шикоят кардааст, иттилои 

бештаре нест. Аз он ҳама ишорот ва иттилооте, ки дар мавзӯи мавриди 

баҳс ба даст омад, муайян мегардад, ки Имомӣ воқеан соҳиби оила ва 

фарзандон будааст. Ҳарчанд теъдоди фарзандон ва шуғли онҳо ба таври 

дақиқ маълум нест, вале муаллифони бархе манобеи адабиву таърихӣ 

қузоти шаҳри Ҳиротро аз наҷоди Имомӣ қаламдод кардаанд. Бо ин 

ҳама, дар шаҳри Ҳирот буду бош доштани пайвандони Имомӣ қурби 

яқин дорад [2-М]. 

5. Қисми зиёди зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии Имомии Ҳиравӣ 

берун аз зодгоҳаш сурат гирифт ва ӯ дур аз зодгоҳаш аз олам гузашт.  

Бархе аз муаллифони манобеи адабиву таърихӣ ва муҳаққиқони 

муосири ватаниву хориҷӣ дар таъйини соли фавти ин шоир ба иштибоҳ 

мувоҷеҳ шудаанд. Бадри Ҷоҷармӣ, ки ҳамаср ва яке аз дӯстони наздики 

Имомӣ будааст, дар марги Имомӣ шеъре суруда, рӯзу моҳу соли вафоти 

шоири мавриди баҳсро ҳабдаҳуми муҳаррами соли шашсаду ҳаштоду 

шаши ҳиҷрӣ, баробар ба моҳи марти соли 1287 мелодӣ, дар Аланҷон 

ном мавзеи шаҳри Исфаҳон муқаррар кардааст. Санади дигаре, ки 

роҷеъ ба вафоти се тан шоир – Имомии Ҳиравӣ, Маҷди Ҳамгар ва 

Бадри Ҷоҷармӣ дар фосилаи на бештар аз ду моҳ, яъне аз муҳаррам то 

сафари соли 686 ҳ. қ. маълумот додааст, шеъри дигарест дар шакли 

қитъа аз Фахрии Исфаҳонӣ – падари Шамси Фахрӣ. Бо дарназардошти 

асноди қобили эътимод агар соли валодати Имомиро байни солҳои 

1208-1212 м. тахмин ва соли даргузашти вайро 1287 м. донем, пас ба 
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суҳулат метавон гуфт, ки Имомӣ бештар аз 70 сол умр дидааст [2-М]. 

6. Муаллифони манобеи таърихиву адабии замони Имомӣ ва 

онҳое, ки пас аз ӯ омадаанд, аксаран ба мақоми илмии Имомӣ таваққуф 

карда, соҳиби дониши фарогир будани вайро дар улуми ақливу нақлӣ 

ва чирадастии вайро дар балоғату фасоҳат зикр кардаанд. Талаби 

фатво, пурсишҳои илмиву шаръии табақаҳои гуногуни ҷомеа ва дар ин 

замина посухҳои андешидашудаву мантиқии Имомӣ, рисолаи дар 

шарҳи қасидаи шоири машҳури араб – Зуррумма навишташуда, 

корбурди фаровон ва бамавриди истилоҳоти илмӣ, ки дар ашъораш 

дида мешаванд, фахрияҳои шоир ва амсоли инҳо далели бузургдошт ва 

мақбулияти ӯ дар заминаҳои мухталифи илмӣ буда, дурустии 

маълумоти дар ин мавзӯъ ироадоштаи муаллифони маъхазҳо ва 

адабпажӯҳони муосирро комилан собит месозанд [5-М]. 

 7. Пажӯҳиш дар девони Имомӣ собит сохт, ки масоили ирфону 

тасаввуф дар осори адабии ӯ як андоза роҳ ёфтааст. Бархе ашъори 

Имомӣ, бахусус ғазалиёт ва баъзан қасоиду рубоиёти ӯ, бармало 

месозад, ки вай бо олами ирфону тасаввуф комилан ошност. Яке аз 

воқеаҳои муҳим ва сарнавиштсози зиндагии Имомӣ ошноӣ бо яке аз 

орифони замон – Зайнуддини Пирҳиндӣ ва таҳти таъсири афкори ин 

шахсият қарор гирифтани вай мебошад. Ҳарчанд дар бораи шахсияти 

Зайнуддин ва дар кадом машрабу маслаки тасаввуф қарор доштани ӯ 

иттилои қобили мулоҳизае нест, аммо аз муҳтавои қасидае, ки Имомӣ 

дар ситоиши вай навиштааст, маълум мегардад, ки мабонии фикрӣ ва 

асоси андешаи ирфонии вай бо тафаккури ин шахсият пайванд дорад. 

Баҳрабардории амиқ аз рӯҳияи илмӣ ва мактаби ирфонии Зайнуддин аз 

муҳимтарин вижагиҳои шахсияти ирфонии Имомӣ ба шумор меравад. 

Дар охири умр бо ирфон ҳамсафар шудани вай боиси ошкор шудани 

таҳаввул ва дигаргунии зиёде дар осори вай гардидаст [6-М]. 

8. Аз қасоиди мадҳӣ ва бархе қитъаҳои Имомӣ бармеояд, ки 

миқдори афроде, ки ӯ ба мадҳу ситоиши эшон пардохтааст, хеле 

зиёданд. Аксар мамдӯҳони Имомиро умарову вузаро ва садрнишинони 

шаҳрҳои Ҳирот, Кирмон, Язд ва Исфаҳон ташкил медиҳанд. Аз 

машҳуртарини онҳо метавон Фахрулмалик Шамсиддин Муҳаммадшоҳ 

ибни Амирҳоҷии Зӯзании вазирро зикр кард. Чунин ба назар мерасад, 

ки ин вазир Имомиро дар паноҳи ҳимояти хеш парвардаву гиромӣ 

доштааст, зеро камтар қасидае аз ин шоир метавон ёфт, ки номе аз 

Фахрулмалик дар он дарҷ нагардида бошад [4-М].  

9. Ахбору иттилоъ роҷеъ ба миқдори мероси адабии Имомӣ ҳам 
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дар сарчашмаҳое, ки дар замони ҳаёти ӯ нигориш ёфтаанд ва ҳам дар 

манобеи адабиву таърихии баъдӣ омори яксон надоранд, вазъ дар 

мақолоту китобҳои муҳаққиқони муосир низ ҳамин ҳолро дорад. Аз он 

ки мероси адабии Имомӣ, махсусан девони ӯ, гоҳе мукаммал, гоҳе 

мухтасар ва ба таври мунтахаб дар кишварҳои гуногуни қаламрави 

забони форсӣ-тоҷикӣ ва берун аз он китобат шудаасту матни нусхаҳои 

қаламии девони шоир аз ҳамдигар тафовути қобили мулоҳиза доранд, 

метавон хулоса кард, ки худи вай ашъорашро ҳангоми дар қайди ҳаёт 

буданаш гирдовариву дар шакли девон мураттаб накардааст. Ин корро 

пас аз даргузашти ӯ, бахусус 13 сол баъд аз фавташ, касони дигар, шояд 

шогирдон ва ё мухлисони вай, анҷом додаанд. Зимнан метавон тахмин 

кард, ки Имомӣ, ба иллати он ки бо даъвати умарову вузарои вақт 

мудом аз як шаҳр ба шаҳри дигар мусофират мекард, имкони мураттаб 

кардани девони худро надошт, аз ин рӯ девони ашъораш нисбат ба 

дигар шоирони замонаш камтар китобату нусхабардорӣ шудааст. 

Нусхаҳои девонаш, ки дар китобхонаҳои шаҳрҳои гуногуни Ҷумҳурии 

Исломии Эрон, Ҳиндустон, Дублини Ирландия, Идораи Ҳинди 

Донишгоҳи Оксфорди Лондон, осорхонаи Британияи Кабир, Бокипури 

Бангола ва монанди инҳо нигаҳдорӣ мешаванд, ба таври фарогиру 

ҳамаҷониба омӯхтаву таҳқиқ ва муқоисаву муқобала нашудаанд [4-М]. 

10. Девони ашъори Имомӣ то кунун ду бор – дафъаи аввал соли 

1345 ш. / 1967 м. фарогири қариб 2000 байт, дар муқоисаву муқобала бо 

се нусха аз дастнавиштаҳои девони шоир, бо кӯшиш ва тасҳеҳи 

муҳаққиқи эронӣ Ҳумоюн Шаҳидӣ ва навбати дувум соли 1394 ш. / 2016 

м. дар ҳудуди бештар аз 2400 байт, аз сӯи Маркази пажӯҳишии «Мероси 

мактуб»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон, бо саъю эҳтимом ва тасҳеҳи Исмат 

Хӯинӣ интишор шудааст. Девони мазкур аз 44 қасида (1526 байт), 59 

қитъа (436 байт), 23 ғазал (188 байт), 1 тарҷеъбанд (42 байт), 1 

таркиббанд (39 байт), 98 рубоӣ (196 байт) иборат мебошад, ки маҷмӯи 

он 2427 байтро ташкил медиҳад. Илова бар девон, рисолаи дигаре аз 

Имомӣ ба забони арабӣ, ки дар шарҳи як қасидаи шоири араб – 

Зуррумма (Абулҳориси Ғайлон ибни Ақба, соли фавташ 117 қ.) таълиф 

шудааст, дар дастрас қарор дорад [4-М].  

 11. Ашъори Имомӣ аз назари мазмуну муҳтаво ифодагари 

ҷаҳонбинӣ, ақоиди иҷтимоӣ ва баъзан илмию ирфонии ӯст. Омӯзиши 

мероси адабии ин шоир ошкор сохт, ки вай дар шаклу сохтори анвои 

адабие, ки мавриди корбурд қарор додааст, дигаргуниву тағйироте 

ворид накарда, аслан суннати пешгузаштагонро идома додааст. Қасида, 
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бахусус қасидаи мадҳӣ, дар эҷодиёти Имомӣ мавқеи меҳвариву марказӣ 

дошта, қисми асосии осори манзуми шоирро ташкил медиҳад. Имомӣ 

дар жанри қасида ибдооту ихтирооти назаррас надорад, вай дар ин 

навъи адабӣ асосан як шоири таъсирпазир аст, вале вайро як шоири 

комилан муқаллид қаламдод кардан ҳам мунсифона нест, зеро ӯ дар 

миён ин ду ҳол барои худ роҳи эҷодие пайдо карда, ҳунару 

истеъдодашро ба намоиш гузоштааст. Якчанд қасидае низ аз ӯ дар даст 

аст, ки мавзӯи марказии онҳо баррасии масоили ҳикмату фалсафаро 

ташкил медиҳанд.  

Ин шоир дар эҷоди қитъа низ анъана ва роҳу равиши шоирони 

пешинро ҳамчун суннати адабӣ қабул кардааст. Муқаттаоти Имомӣ аз 

назари мазмуну муҳтаво бештар ба қитъаҳои Анварӣ шабоҳат доранд.  

Қитъаҳои Имомӣ аз назари ҳаҷми абёт гуногун буда, аз 2 то 29 

байтро дар бар мегиранд.  

Жанри ғазал дар эҷодиёти Имомӣ, бо вуҷуди миқдоран кам будан, 

ҷойгоҳи муҳим ва баландеро ишғол менамояд. Ғазалҳои Имомӣ дорои 

аз 4 то 20 байт буда, бештарашон 6-7-байтиянд. Аз ин миқдор ғазалҳои 

шоир 17-тоаш дорои тахаллус ва 6-тоаш бидуни тахаллусанд.  

Тарҷеоти Имомиро ба ду гурӯҳ – тарҷеъбанд ва таркиббанд ҷудо 

кардан мумкин аст, яъне ду намуна аз ин анвои адабӣ дар девони 

Имомӣ мавҷуд аст. Намунаи аввал тарҷеъбандест иборат аз ҳафт банд, 

ки ҳар банди он, ба истиснои байти тарҷеҳ, шомили панҷ байт буда, дар 

маҷмӯъ 42 байтро ташкил медиҳад. Аз гунаҳои дигари тарҷеъ, ки дар 

девони Имомӣ мавҷуд аст, таркиббандест иборат аз панҷ банди 

ғазалгунаи муттаҳидулавзон. Ҳар банди ин таркиббанд якҷо бо байти 

восита шомили ҳашт байт буда, дар маҷмӯъ 40 байтро ташкил медиҳад. 

Тарҷеоти Имомӣ дар баробари ҷавҳари комили адабӣ доштан ва аз 

назари муҳтаво яке дар рисову дигаре дар наъту мадҳ суруда шудан, 

дорои мавзӯоти зиёди дигари муҳим ва ҳассоси давр низ ҳаст, ки имрӯз 

ҳам метавон аз онҳо барои беҳдошти ахлоқи ҷомеа суд ҷуст.  

Дар девони Имомӣ маҷмӯан 98 адад рубоӣ мавҷуд аст, ки 196 

байтро ташкил медиҳад. Аз ин миқдор рубоии мавҷуд дар девони 

Имомӣ 12 – тояш мусарраъ ё тарона буда, 86-тоаш хасӣ мебошад. 

Афзун бар ин, 59 рубоии шоир мураддаф ва 39-тоаш бо қофия анҷом 

шудааст. Рубоиёти Имомӣ баробари фарогири мавзӯоти дархӯри замон, 

аз қабили панду андарзҳои писандидаву ибратомӯз, тарғиби ахлоқи 

шоиста, таҷассуми афкори фалсафиву ирфонӣ, инъикоси ғаму ғусса, 

шодию нишот, тасвири озоркомиҳо аз ишқу муҳаббат, ҳиҷрону 
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маҳҷурӣ ва амсоли инҳо будан азамату шукӯҳ ва салобату абадияти 

гӯяндаро ба таври возеҳ мунъакис месозад [7-М].  

12. Адабпажӯҳону ховаршиносони муосир роҷеъ ба шеваи 

нигориши Имомӣ иттифоқи назар надоранд ва аз андешаҳои онҳо ба 

дурустӣ наметавон дарёфт, ки Имомӣ ба кадом шеваи нигориш бештар 

тамоюл дошт, зеро бархе аз онҳо агар ӯро «дар қасидасароӣ ба сабки 

ироқӣ маҳорат дошт» арзёбӣ кунанд, бархеи дигар вайро «дунболарави 

қасидасароёни Хуросон» медонанд. Ба назари мо, ин ихтилоф аз он 

ҷост, ки Имомӣ бо он ки дар Ҳирот зодаву парвариш ва шоириро дар 

ҳамон ҷо оғоз кардааст, аммо муддатҳо дар навоҳии марказии Эрон 

зиста ва ҳамнишини шоирони сабки ироқӣ будааст, бинобар ин, 

мухтассоти ҳар ду сабк, хуросонӣ ва ироқӣ, дар шеъри ӯ дида мешавад. 

Ба ақидаи инҷониб, назар ба сабки хуросонӣ вижагиҳои сабки ироқӣ 

дар тарзи ӯ бартарият дорад [4-М]. 

13. Арзёбии маънии латифу баланд тавассути бадоеи мухталиф дар 

коргоҳи эҷодии Имомӣ чунон ҳунармандона корбаст гардидааст, ки 

гӯйӣ восита ва абзори дигаре барои изҳори маънии дар зеҳн доштаи 

шоир комилан вуҷуд надорад ва чизи дигаре ҳам ҷойи онҳоро гирифта 

наметавонад. Анвои гуногуни саноеъ, ки Имомӣ дар ашъори хеш 

корбаст кардааст, аз назари теъдод хеле зиёд аст. Имомии Ҳиравӣ дар 

халқи маъниҳои ноб ва тасвирҳои рангорангу дилнишин воситаҳои 

тасвири бадеиро бо камоли устодӣ ба кор бурдааст. Ин шева вусъати 

фикру истеъдоди шоирии ӯро боз ҳам возеҳтар гардонидааст.  

Бо ин далелҳои қотеъ метавон гуфт, ки Имомии Ҳиравӣ 

соҳибэъҷоз, ва соҳибфикрат буда, дар таърихи шеъру адаб ва илму 

ирфон ҷойгоҳи баланд дорад [7-М].  
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