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МАРЊАЛАИ НАВ ДАР 
ШИНОХТИ МАВЛОНО 

Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї дар ќаламрави 
адаби порсї-тољикї аз бузургтарин мардон аст.Осори ин су-
ханвари мумтоз дар њамаи ќарнњо мавриди таваљљуњи њаводо-
рони шеър ва ирфон буда ва њаст. Осори ин абармарди сухан 
њамеша аз тарафи донишмандон тањќиќ, омўзиш ва пажўњиш 
мешавад. Ин њама аз он шањодат медињад, ки маќому мартабаи 
каломи Мавлоно дар миѐни соњибназарон, андешамандон, ањли 
завќ ва назар бисѐр баланд аст, аммо бояд иќрор кард, ки танњо 
баъд аз истиќлоли давлатї дар њаѐти фарњангиву маънавии 
миллати тољик тањаввулоти муњим ба вуљуд омад ва дар ин 
марњала бузургмардони адабу њунар бештару бењтар шинохта 
шуданд. Дар ин миѐн як тан аз он мардони бузурги сухан ва 
њикмат њамоно Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї мебо-
шад, ки њусни калом сухани ў њаргиз ранг набохтааст.  

Аз тарафи ташкилоти бонуфузи байналмилалии ЮНЕСКО 
соли 2007 эълом гардидани соли Мавлоно, аз он башорат 
медињад, ки миллати тољик фарзандони бузурге дорад ва номи 
онњо дар аќсои љањон машњур аст. Бешак, дар љањони муосир 
њам ба калом њам ба њикмати Мавлоно беш аз њар ваќти дигар 
моро ниѐз аст, ба он хотир, ки сухани Мавлоно мардумро аз 
бунбастњои равонї, љањл ва торикињо ба сўйи равшанї, озо-
дагї, инсонпарварї, ишќ ва наљот њидоят мекунад.  

Осори аз лињози маърифату њикмат пурбори ин абармарди 
андеша ва мутафаккири бузург њамчун хуршедест, ки сардињои 
замону хаѐлњои яхбастаи рўзгори муосирро гарм мекунад ва ба 
зулматњову торикињоион нур мепошад. Дар ин чанд соли охир 
дар Амрико бо тиражи миллионњо ба фурўш рафтани осори 
Мавлоно аз он шањодат медињад, ки башар ба каломи саршор 
аз маърифату њикмат имрўз њам сахт муштоќ аст. Мавлоно аз 
шумори он суханварон аст, ки каломиљонбахшо ва баланди ў, 
андешаи маънавии ў метавонад барои асолати башар, барои 
маърифату хушбахтии маънавии башар, то зиндагї дар мењва-
ри худ мечархад, хидмат кунад. Дар солњои истиќлол, бахусус 
соли 2007 ва баъд аз он, доираи тањќиќ ва пажўњиши осори 
Мавлоно вусъати тоза касб кард ва китоби њозир, ки пеши рўйи 
хонандаи хушзавќ ва хушсалиќаи азиз ќарор дорад, намунае аз 
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он аст. Муаллифи ин китоби хонданї муњаќќиќ ва шоири азиз 
Муњаммадалии Аљамї аст. Ин бародари гиромї перомуни 
шеъру њунари шоирони классик, шоирони муосир ва 
масъалањои адабї, маќолоти фаровон иншо кардааст, ки ањли 
мутолиа аз навиштањои ў, бовар дорам, огоњ мебошанд. Муал-
лиф ин бор ба осор ва андешаи Мавлонои бузург рўй оварда, 
ин китоби аз њар назар хонданиро дар робита ба осори Мавло-
но иншо карда, мутобиќ ба фазои андеша васохтори пажўњиш 
кори худро «Дар ќаламрави шеъри Мавлоно» ном мондааст. 
Муњаммадалии Аљамї дар ин китоби худ хонандаро ба љил-
вањои тоза ва њанўз ношинохтаи шеъри Мавлоно ошно меку-
над, самти аслии андешаи муњаќќиќ ирфон ва маърифат, њик-
матва ањамияти маънавии каломи шоири бузург аст, ки воќеан 
барои ошиќони каломи бадеъ аз ањамият холї нест. «Маснавии 
Маънавї» ва «Девони Шамс» бахонанда дарсихудогоњї, бе-
дорї, њушѐрї ва чї гуна зистан медињад, башар њамеша ба чу-
нин дарсњо ниѐз дорад ва муњаќќиќи китоби «Дар ќаламрави 
шеъри Мавлоно» ба осори орифи бузург аз њамин зовия нигоњ 
мекунад. Муњаммадалии Аљамї дар хатти њамин њошия ва дар 
фарози њамин фазонахуст нигоње гузаро мекунад ба сохтору 
сабки суханварии Мавлоно ва дар ин бахш њарфњои тозаву ло-
зими худро дорад, ки хонанда дар зимни мутолиа ба он бештар 
ошно мегардад. Муњаќќиќ дар ин росто љањони маънавї, анде-
ша, маърифат, мазмун ва њикмати каломи Мавлоноро низ 
тањќиќу баррасї мекунад. Њамчунин муњаќќиќ дар боби дувуми 
ин китоб љойгоњ, муносибат ба осори Мавлоноро дар замони 
шўравї мухтасар тафсил мекунад ва баъд аз он шукўњу шањо-
мати љашни Мавлоноро дар замони истиќлоли кишвар љаззоб 
ба ќалам медињад. 

Дар боби севум таъсири Мавлоноро аз назари њунар ва ка-
лом ба шеъри муосир бисѐр љолиб нишон медињад ва дар ин 
њошия њузурва таъсири андешаи Мавлоноро дар шеъри шои-
рон, устод Муъмин Ќаноат, зиндаѐд Лоиќ Шералї, Гулрухсор 
ва Фарзона, Салими Хатлонї муфассал тањќиќ ва баррасї ме-
кунад. Муњаќќиќ дар њамин хат муносибати шоиронеро, чун 
устод Аскар Њаким, Абдулќодири Рањим, Озар, Усмон Шариф-
зода, Љаъфари Муњаммад, Исмоил Зарифї, Њидоятуллоњи 
Рањмонї, Ањлиддини Њисорї, Одина Рањмон низ бо осори 
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Мавлоно тањлил ва тањќиќ мекунад. Боиси хурсандист, ки дар 
баробари муњаќќиќон њастанд шоироне, ки ба тањќиќ ва 
пажўњиш машѓул мешаванд ва дар њавзаи наќду тањќиќ корњои 
шоистаеро сомон медињанд. Бо итминон мешавад гуфт, ин ки-
тоби Муњаммадалии Аљамї дар њавзаи мавлоно пажўњишї ко-
рест тоза ва хонданї. Бахусус он барои хонандагони љавон аз 
назари нигориш, барои донишомўзони забону адабиѐт аз наза-
ри нигариш ва барои њаводорони каломи Мавлоно аз назари 
завќ корест тоза, шоиста ва хуб.  

 
Носирљон Салимї,  
Узви пайвастаи Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон 
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МУЌАДДИМА 

Илми адабиѐт бидуни тањќиќ ва пажўњиш наметавонад 
устувор ва пойдор бошад. Њар суханваре, ки осори худро чи 
дар назм ва чи дар наср халќ мекунад, интизор дорад, ки он аз 
нигоњи андешамандон тањќиќ ва баррасї шавад, яъне илми 
адабиѐт, танњо дар ќаламрави њунарњои адабї хулоса намеша-
вад, балки он љилвањои гуногуни дигар њам дорад, чун таърих-
нигорї, инкор ѐ ќабул, тањќиќ ва пажўњиш, баррасии мавзўъ 
дар адабиѐт, тасњењ, љамъоварии осори адиб, матншиносї, 
луѓатнигорї, тазкиранависї, шарњу тафсир ва ѓайра аст. Дар 
ин самт тањќиќ ва баррасии шеър низ дар ќаламрави адабиѐт аз 
ќадим дар миѐни ањли назар ва худи шоирон роиљ будааст. Ин 
равиш дар маљлисњо ва мафњилњои шеър бештар сурат меги-
рифт ва дар њамин мањфилњо шоирон аз маќому марта-
ба,балоѓат ва љойгоњи сухани худ ва ѐ шоири дигар суњбатњо 
меоростанд. Бар ин мабно метавон гуфт, ки меъѐрњои адабї аз 
тарафи ањли тањќиќ њамеша мавриди баррасї ќарор гирифтааст 
ва то адабиѐт њаст, ин равиш њам побарљой аст. Аввалин нигоњу 
тањќиќро аз назари илми наќд (пажўњиш-М.А) метавон дар 
осори шоирон пайгирї кард, ки наќди адабї имрўз њам аз 
њамон аслњо кор мегирад. Манучењрї мегўяд: 

Шеъри ў чун табъи ў њам бетакаллуф, њам бадеъ, 
Табъи ў чун шеъри ў њам бомалоњат, њам њасан. 

Имрўз низ хонанда аз њар навиштаи адабї, чи назм, чи 
наср «њам бадеъ» (маъно, андеша, санъатњои адабї) «њам ма-
лењ» (зебоии калом), «њам њасан» (њусни баѐн) мехоњад. Агар 
хонанда аз навиштаи адиб ин њамаро дарнаѐбад, лаззати 
маънавї њам намеѐбад ва азоб мекашад. Носири Хусрав гуфта-
аст: 

Мушк бошад лафзу маънї бўйи ў, 
Мушк бе бў, эй писар, хокистар аст. 

Њофиз мегўяд: 

Њикояти лаби Ширин каломи Фарњод аст, 
Шиканљи турраи Лайлї маќоми Маљнун аст. 
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Дилам биљў, ки ќадат њамчу сарв дилљўяст, 
Сухан бигў, ки каломат латифу мавзун аст… 

**** 
Он ки дар тарзи ѓазал нукта ба Њофиз омўхт, 
Ёри ширинсухани нодирагуфтори ман аст. 
 
Дар Мавлоно њам ин назар бисѐр матрањ шудааст: 
 
Лафзро монандаи љисм дон, 
Маъниашро дар дарун монанди љон. 

**** 
Њин сухани тоза бигў, то ду љањон тоза шавад, 
Ворањад аз њар ду љањон, бењаду андоза шавад. 

**** 
Дилбариву бедилї асрори мост, 
Кор кори мост, чун ў ѐри мост. 
Навбати куњнафурўшон даргузашт, 
Навфурўшонему ин бозори мост. 

Њадаф аз навиштан љуз ин нест, ки хонанда аз асари адиб, 
њикмат ва маънї биомўзад. Агар љуз ин бошад, адибе чунин 
бењуда ќаламу коѓаз фарсудааст. Бар ин маъно маќсад аз њар 
пажўњиш баррасї, наќд, шарњу тафсир, натиљагирї аст ва њар 
натиљагирї сабаби худро дорад… Њамон тавр ки шеър дар тар-
бияти маънавии башар сањм мегузорад, тањќиќ ва пажўњиши 
хуби адабї низ метавонад, дар тарбияти инсонњо муассир 
бошад. Осори ѓании суханварони форс-тољик њам дар шарќу 
њам дар ѓарб њамеша мавриди диќќати ањли тањќиќ будааст. 
Аммо бо вуљуди он њанўз пањлуњои дастнохўрда, пинњон, но-
кушуда аз њар нигоњ, ки барои илми адабиѐт лозим ва зарур ме-
бошад, дар осори шоирони бузурге, њамчун Абўабдуллоњи 
Рўдакї, Саноии Ѓазнавї, Хоќонї, Саъдї, Њаким Низомї, 
Шайх Аттор, Мавлоно, Њофиз ва дигарон бисѐр аст. Ин њолат 
сабабњои гуногун дорад. Баъзе аз мавзўъњо аз нигоњи ањли 
тањќиќ дур мондааст ва ѐ ададбиѐтшиносон фурсат наѐфтаанд 
ба тањќиќи ин ѐ он мавзўъ даст бизананд. Шояд донишмандон 
маводи мавриди ниѐз ва лозимро дар дастрас надоштаанд ва 
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низ сохтори сиѐсии њукумати ваќт имкон намедод, ки муњаќќиќ 
мавзўи дилхоњи худро он тавр ки мехоњад, баррасї ва тањќиќ 
намояд. Аммо аз дигар тараф њам,фарогирии адабиѐти беш аз 
њазорсолаи форсї-тољикї барои њар муњаќќиќ кори чандон 
осоне нест. Аз ин рў хоњ-нохоњ мавзўъњои бисѐре, аз тањќиќ ва 
баррасї дур мондаанд.  

Бо мурури ваќт бисѐре аз мавзўъњои нав ба њар тариќ ва 
њар сабаб дар ќаламрави адабиѐт худро шакл медињанд. Дер ѐ 
зуд мавзўъњои тозадар адабиѐт диќќати ањли пажўњишро ба худ 
љалб хоњанд кард. Дар зимн дубора метавон ѐдрас кард, ки ни-
гоњ ва муносибат ба љилвањои гуногуни адабї, ба сохтор ва 
мантиќи сухани бузургмардони андеша баъд аз Инќилоби Ок-
тябртаѓйир кард. Барои донишмандон, ањли тањќиќ ва 
пажўњиш бисѐре аз мавзўъњо, чун ифтихори миллї, бедории 
миллї, суннатњои миллї, њувияти миллї, ирфони миллї, ар-
зишњои адабии миллї бегона гардид, яъне дигар ањли пажўњиш 
ва донишмандон бояд назари худро мутобиќ ба сиѐсат ва хо-
стањои сиѐсии њукумати ваќт баѐн менамуданд. Бинобар ин дар 
тањќиќ ва пажўњишњои худ, донишмандон њамеша бар он бу-
данд, ки њарферо ѐ назареро ѐ нуктаеро хилофи сиѐсати ваќт 
дар маќолоти худ наѐваранд. Дар давоми њуљумњои пайвастаи 
аљнабиѐн ба сарзаминњои ниѐкон кутубхонањо ба оташ кашида 
мешуданд, китобњоро дар обњо ѓарќ мекарданд, оташ дармедо-
данд. Дар замони њукумати Шўроњо низ фољиаи китобсўзӣ дар 
таърихи халќи тољик њељ љойи аљобате надорад. Бењтарин ки-
тобњои адабї аз дасти болшевикони чарминапўш дар оташи 
љањли онњо сўхтанд, шањид гардиданд. Бархе аз китобњо баамри 
тасодуф аз ин балои китобкушї дар амон мондаанд. Зиндаѐд 
устод Лоиќ Шералї дар робита ба ин мавзўъ шеъре дорад, пур 
аз дард,пур аз фарѐд: 

… Шуморо њам ба зери дорњо бурданд, 
Шуморо њам чу як ќонуншикан куштанд. 
Шуморо њам чу балвогар, чу яѓмогар, 
Чу исѐнгар, чу вайронгар, 
Басе берањм парронданд. 
Шумо дар чоњњо, 
Дар ѓорњо, 
Дар гўрњои куњна мадфунед, 
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Шумо њам ѓарќи дарѐњо, 
Шумо њам ѓарќаи хунед. 
Шумо дар хоку хун ѓалтон, 
Шуморо сўхт Искандар, 
Ќутайба кард хокистар, 
Шуморо кушт Чингизхон… 

(Китобњои шањид, Куллиѐт, љ.1 сањ.111) 

Мардуми фарњангдўст ва ошиќи каломи бадеъ, тољикон 
бисѐре аз ин китобњоро дар хотир ва синањо њифз карданд, ни-
гоњ доштанд ва бисѐре аз ин китобњо ба ин тариќ то ба рўзгори 
мо расидаанд. Хушбахтона, дар ин миѐн ба бахти мардуми 
фарњангпарвари форсу тољик Мавлоно Љалолуддин Муњамма-
ди Балхї аз шўри замон дар хиттаи оромтаре (Ќуния) ба сар 
мебурд. Њамин оромї дар он хитта ва фитрати баланд, њикмату 
суханони пурмаънӣ ва саршори ишќи шоири ориф боис шуд, ки 
осори ў даст ба даст бигардад, дар њама ќарнњо азизи њама 
бошад ва низ њаводорони бешуморе дошта бошад. 

Дараљаи омўзиши мавзўъ. Дар зимн бояд гуфт, ки дараљаи 
тањќиќ ва пажўњиши осори Мавлоно бисѐр-бисѐр густарда ме-
бошад, то он њад, ки мешавад гуфт, осори њељ суханвари дигар 
ба ин вусъат ва бузургї омўхта нашудааст. Њаргиз бо як нигоњи 
гузаро наметавон тамоми дараљаи омўзиш ва тањќиќиосори 
пурбори Мавлоноро фаро гирифт. Ин бањс дар њавзаи сухани 
Мавлоно худ мавзўи дигарест, ки аз тарафи ањли пажўњиш, 
ањли назар ва донишѐронтањќиќ мехоњад, бар њаќ он мавзўи би-
сѐр љолиб ва љиддї дар адабиѐт аст, ки агар баррасї бишавад, 
аз ањамияти илмї, адабї ва таърихї њаргиз холї нахоњад буд. 
Бо итминони тамом мешавад гуфт, ки омўзиш, тањќиќ ва бар-
расии осори Мавлоно аз тарафи муњаќќиќон њолати густарда 
дорад, ки он аз замони шоири ориф то кунун идома дорад. Ба 
осори ѓанию пурбор, пурмоя ва саршор аз њикмат, шо-
иришўридањол, сўхтаљон, инсонсолор ва ошиќ Мавлоно, до-
нишмандони шинохта, номвар, бузург ва љањонї дар бахши 
адабиѐтшиносї, њамчун Бертелс Е. Э., Жуковский В. А., Мор-
рес Баррес., Њермен Њиттер., Аномире Шиммел., Николсон Р., 
Смирнов А. В., Колман Баркс., Саид Нафисї, Забењуллоњи Са-
фо, Абдулњусайни Зарринкўб, Бадеуззамони Фурўзонфар, 
Муњаммадалии Мувањњид, Алии Даштї, Карими Замонї, 
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Муњаммадтаќии Љаъфарї, Љалолуддини Каззозї ва садњо 
муњаќќиќи дигар рўй овардаанд. Дар њавзаи тањќиќу пажўњиши 
осори Мавлоно, Мавлоношиносї, донишмандони тољик њам 
сањми шоиста доранд. Дар ин раъс аз корњои хуби муњаќќиќон 
ва пажўњандагоне њамчун Нодир Одилов, Расул Њодизода, 
Мањмадќул Њазратќулов, Шокир Мухтор, Ибибек Зиѐев, 
Муњиба Мањмадљонава, Алии Муњаммадии Хуросонї, Бањрид-
дин Ализодаи Алавї, Комилљон Саидолимов, Љамолиддин Са-
идзода, Салими Хатлонї метавон ном бурд.  

Дар љамъи ин њама тањќиќ ва пажўњиш ва шарњу тафсирњо 
нигоштањои Абдулњусайни Зарринкўб-«Сирри най», «Бањр дар 
кўза», «Пилла-пилла то мулоќоти Худо», Бадеуззамони 
Фурўзонфар-«Ањодиси Маснавї», Муњаммадтаќии Љаъфарї-
«Мавлоно ва љањонбинињо», Мулло Њодии Сабзворї-«Шарњи 
Маснавии шариф», Љаллолуддин Каззозї-«Пири асрор дар да-
рѐи роз», Карими Замонї-«Шарњи љомеи Маснавии маънавї», 
Алии Даштї-«Сайре дар девони «Шамси Табрезї»», Салими 
Хатлонї, «Бенавое дар навои най» бештар диќќати маро ба худ 
љалб намуд, зеро аз фазои тахќиќ ва пажўњиш ва андешањои ин 
донишварон дар ин рисола кор гирифтаам ва ба њадди тавони 
худ аз матолиби ин азизон бањра бардоштаам. Дараљаи омўзи-
ши мавзўъ, ки дар ин рисола аз он суњбат мешавад, аз тарафи 
ањли назар ба њар гуна аст, ки нињояти он шинохти худ ва та-
раќќї аст. Адабиѐт ва матолибе, ки дар робита ба ин мавзўъ 
дар он бањс рафтааст, њар кадом равишњои худро дорад ва њар 
муњаќќиќ мутобиќ ба фазои тафаккури худ бар он рўй оварда-
аст. Бо ин вуљуд њанўз њарфњои ногуфта дар робита ба сабк, 
услуб, љањони маънавї, мазмун, сохтори шеър, њикмат, маъри-
фат, эътиќод ва ирфони Мавлоно бисѐр аст. Бар ин мабно аз 
лињози тањќиќ ба љамъи ин мавзўъ, ба тамом аз хатти дигар 
даст бурдам ва дар ин самт кўшидаам, ки барои хонанда љил-
вањои дигартареро нишон бидињам. Дараљаи омўзиш, тањќиќ ва 
њам баррасии мавзўи њузури Мавлоно дар шеъри муосири 
тољик бисѐр мањдуд аст ва дар ин робита њељ кори назаррасе ба 
чашм намеояд, илло матолибе чандва ишоратњои бисѐр кўтоњи 
Алиасѓари Шеърдўства Алиризо Ќазва, ки ин ду њам аз њамза-
бонон ва муњаќќиќони эронї мебошанд. Дар маљалаи До-
нишгоњ ва Шуъбаи дастхатњо барои ошноии хонандагон ба фа-
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зои ин мавзўъ ду матлаб нашр гардид. Бовар дорам, ин рисола 
дар бахши тањќиќ ва пажўњиши осори Мавлоно ва њузури 
маънавии ин орифи бузург дар шеъри муосири тољик оѓози ко-
ри тозае хоњад буд дар самти Мавлонопажўњшї. 

Ањдоф ва вазоифи рисола. Ањамият ва моњияти ин нигошта 
ќабл аз њар чӣ дар шинохти каломи ин шоири бузург дар 
даврони истиќлоли миллї мебошад, њамчунин аз зовияи нав-
тар,бо нигоњи тозатар баррасї кардани љилвањои сухани Мав-
лоно. Њамзамон дар ин равиш масъалањои ташхис ва муайян 
намудани шигардњои њунарї ва маъної ва таъсири шеъри шо-
ири ориф ба шоирони муосири тољик аз њадафњои асосї дар ин 
рисола мебошад. Бар асоси фарогирии масоили зикршуда, 
тарњи асосии матолиби ин тахќиќро ба шакли зер метавон 
љадвалбандї кард: 

- Равишу таракќї, сабку услуб ва љилвањои адабии баѐн, 
забон ва бадеъ дар каломи Мавлоноро дар зимни воковї ва 
баррасїнишон дода; 

- Маќоми инсон, худшиносии инсон, табиат, бедорї ва-
таъсири ирфони ишќ дар осори Мавлоноро дар тараќии фард 
омўхта; 

- Дар ин фазо љилвањои назарї, маънавї, рўњонї, сабк ва 
услуби сухан, маърифати баѐн, талаби камол, ки Мавлоно ин 
арконро дар зиндагии маънавии инсон муњим медониста, 
ташхис карда ; 

- Мавќеи Мавлоно дар замони Шўравї ва муносибат бо 
Мавлоно ва эљодиѐти ў дар замони Шўравиро тањлил намуда; 

- Мавќеи Мавлоно дар њаѐти адабии Тољикистон ва ис-
тиќболи мардум аз Мавлоноро дар фазои истиќлол ба му-
шоњида гирифта; 

-Таъсир ва њузури њамешагии Мавлоноро аз зовияњои гу-
ногун дар ќаламарви шеъри муосири тољикро баррасї намуда; 

- Сабаб, зарурат ва омилњои рўй овардани шоирони тољик-
ро ба осори Мавлоноро тањлил карда, ин тањќиќро ба хонанда-
гони нуктасанљ ва хушзавќ пешкаш месозам. 

Арзиши назарї ва амалии ин пажўњиш: Ќабл аз њар чиз ин 
пажўњиш метавонад барои донишомўзон ва њаводорни сухани 
Мавлоно, љињати шинохт ва дарѐфти љилвањои тозаи љањони 
маънавї, андеша ва рўњнии ў роњнамои хубе бишавад, зеро дар 
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ин тањќиќ бисѐре аз мавзўъњо ва њам масоиле чун худшиносї, 
шоирони тољик ва Мавлоно, шевањои истиќболи шоирони 
тољик аз сухани Мавлоно, бадеият ва асолату балоѓатисухани 
Мавлоно бо нигоњи дигар баррасї ва тањќиќ мешавад. Њамчу-
нин ин баррасї барои донишѐрон, ањли тањќиќ, донишмандон, 
ба алоќамандони осори Мавлоно, ба муштоќони каломи ў, ба-
хусус барои донишомўзони бахши адабиѐт ва забон маводи фа-
ровон ва муфид бидињад. Њељ як муњаќќиќ наметавонад фаро-
гири њамаљонибаи ин ѐ он мазўъ дар кори тањќиќ шавад, аммо 
он чи баррарсї шудааст ва ѐ мешавад, дар илми пажўњиш њат-
ман љое барои худ хоњад дошт. Њар чӣ њаст, ин тањќиќ дар ши-
нохти маънавии љањони андеша, сулук, тараќќї, сухан, маъри-
фат, ирфон ва низ омилњои истиќболи шоирони тољик аз Мав-
лоно, ба ошиќони каломи бадеъ, ба њадди тавон метавонад 
хидмате бикунад. 

Асосњои назарї ва сарчашмањои тањќиќ. Ин пажўњиш бар 
мабно ва сохтори маъмул ва маъруф, ки дар њавзаи адабиѐтши-
носї роиљ мебошад, иншо шудааст. Сарчашмањои асосии 
тадќиќу тањќиќи ин пажўњиш, ќабл аз њар чӣ осори худи Мав-
лоно, «Маснавии маънавї» ва «Девони Шамс» мебошад. Баъд 
аз ин ду манбаи бисѐр муњим ва лозим аз осори шоирони му-
осири тољик, њамчун устод Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, 
Гулрухсор, Фарзона, Салими Хатлонї, Аскар Њаким, Доро 
Наљот… дар ин пажўњиш васеъ истифода шудааст. 

Метадологияи тањќиќ. Сохтор, равиш ва нукоти назариву 
амалии ин тањќиќ бар асоси кори тањлилї-муќоисавї, дар 
адабиѐтшиносї шакл ва сурат гирифтааст. Дар зимн њангоми 
тањќиќ ва баррасии масоилї лозим аз равишњои тадќиќотии 
муњаќќиќонудонишѐрони ватанї ва хориљї, чун Бадеуззамони 
Фурўзонфар, Абдулњусайни Зарринкўб, Саид Нафисї, Сируси 
Шамисо, Муњаммадризо Шафеии Кадканї, Ањмади Тамим-
додї, Аълохон Афсањзод, А. М. Хуросонї, Љамолиддин Сайид-
зода ва дигарон истифода шудааст. 

Тозагињо дар ин пажўњиш. Дар ин тањќиќ бори аввал аз 
рўйи меъѐри илми адабиѐтшиносии тољик муносибати шоирони 
тољик бо шеъри Мавлоно аз зовияњои гуногун баррасї гар-
дидааст. Дар зимн бардошти маънавї, њунарї ва ирфонии шо-
ирони тољик аз осори Мавлоно ба таври ќиѐс пажўњиш шуда, 
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сабабњои он ба тањќиќ гирифта шудааст. Дар ин фазо кўшиш 
бар он рафтааст, ки сарчашмаи муњаббат ва иродати шоирони 
тољик ба Мавлоно возењ тавсиф шавад. Њамчунин дар ин кор-
баст тозагињои каломи Мавлоно аз назари њунари шоирї ва 
андеша бо нигоњи дигар ќалам хўрдааст, ки барои хонада тоза-
гињо дорад. Дар охир ба адабиѐтшиноси фарњехта ва бузург, 
профессор, устод Худої Шариф, ки мањз бо лутф ва мас-
лињатњои ишон ин китоб таълиф шуд, самимона ташаккур 
мегўям. Њамчунин ба љаноби Саид Нуриддин Саид, Вазири 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бисѐр сипосгузорам, ки 
мањз бо пуштибонї ва дастгирии љавонмардонаи ў, ин китоб ба 
нашр мерасад. Ба донишманди пурмоя, Узви пайвастаи Акаде-
мияи илмњои Љумњурии Тољикистон Носирљон Салимии азиз 
њам, ки дар навиштани пешсухани китоб зањмат кашидаанд, 
сидќан ташаккур мегўям. 

 
Муњаммадалии Аљамї 
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БОБИ АВВАЛ 

ТАРИЌИ ШЕЪРИ МАВЛОНО АЗ НАЗАРИ 
СУХАНВАРЇ ВАСОХТОРИ ЊУНАРЇ. 

САБКИ СУХАНВАРИИ МАВЛОНО 

Сабк дар њавзаи адабиѐт бар маънии шеваи нигориш, ше-
ваи баѐн, оњанги забонва њолати андешаи адиб аст. Таърифи 
комили сабк, яъне шинохтикомили сабк њанўз ба ањли тањќиќ 
муяссар нашудааст, зеро «мафњуми сабк мисли бисѐре аз ма-
фњумњои дигар масалан (вуљуд) нисбї аст, аммо таърифи љомиъ 
ва монеъи он душвор аст».1 Ва ањли мутолиа њамеша дар ќиѐс 
бо сабк метавонанд садои Њофизро аз Фирдавсї ва Саъдиро аз 
Њофизу Фирдавсї ташхис бидињанд. Дар њавзаи њунари адабї 
њар кадом аз ин бузургон гўиѐ садои сабки худро дар файли 
вожањо сабт кардаанд. Баробари вуруд ба файли вожањо сабки 
каломи њар кадом аз ин шоирони бузург љилвањои худро нишон 
меињад. Бар ин мабно аст, ки сабки хаѐл, забон, нигориш, ан-
деша ва баѐни њар шоир, вижагињои ба худ хосро дорад. Сабки 
шеъри њар шоир мутобиќ аст ба њолати андеша, тафаккур, зењн, 
дониш, зарфияти њунар ва фазои хаѐли њар шоир дар њамин 
раъс шакл мегирад ва шинохта мешавад. Чунин аст, ки њолат, 
нигариш, нигориш ва њатто ритму зарби каломи мусиќии 
шеъри њар шоир аз њам тафовут дорад ва ин њама таѓйиру му-
тамоизї бар мабнои сабк суратбандїмешавад.  

Сабк чї розњои нуњуфтае дар худ дорад, ваљњибартарии ка-
ломи як шоир аз шоири дигар дар чист? Ва ин чї тафовути му-
шаххас аст, ки дар як шоир њаст ва дар шоири дигар онро наме-
тавон пайдо кард? Чаро дар њунари шоирї сабки шеъри Саъдї 
аз сабки шеъри Њофиз фарќ мекунад? Дар ѓазалњои Саъдї чї 
њаст, ки забони ўро аз забони ѓазалњои Њофиз људо мекунад ва 
њар кадомро дар сабки мушаххас ќарор медињад? Ва суоле низ 
пеш меояд, ки меъѐри фарќкунанда ва таъйинкунанда дар сабк 
кадом њолат метавонад бошад? Рўњи каломи Фирдавсї њамосї 
аст, аммо њамин рўњи њамосї дар каломи шоирони дигар низ 
бисѐр равшан мушоњида мешавад, пас, чаро сабки Фирдавсї 
мегўем? Дар ин равишчаро сабки сухани њаким Фирдавсї аз 

                                                             
1
Сируси Шамисо «Сабкшиносї», Тењрон, инт. Фирдавсї, соли 1373, сањ.13 
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сабки шоирони њамосасарои дигар тафовут дорад? Саної, Ат-
тор ва Мавлоно њар кадом шеърњоиирфонї гуфтаанд, рўњи ка-
ломдар ин се орифи бузург бар мабнои ирфон шакл гарифтааст, 
аммоњар кадом сабк ва њинљорњои забонии худро дорад. Ва 
сабки андеша, њолатњои корбурди калима,фазои забон, риволи 
нигоњ, бадеият, сурату лафз, текники баѐн, шаклдињии маъно 
дар ќаламрави шеъри Саної, Аттор ва Мавлоно бунѐдї, такви-
нї ва гуна-гуна аст. Яъне сохтори сабкии шеъри ин чанд шоир 
дар як ривол, дар як њолати баѐн, дар як сурати маъмул нест ва 
фарќи хатти каломи шоирон аз њамин љо шурўъ мешавад, ва 
дар нињоят хатти каломи њар кадом аз ин шоирони бузург ба 
фазои мустаќил дар баѐн мерасад. Њамин расидан ба фазои му-
стаќилдар хатти забон, шеваи корбурди калимот, зарб ва набзи 
мусиќии калом њар кадомро ба сабки мустаќил људо мекунад. 

Дар њар сурат мешавад хусусиѐти сабкро бар як мабнои 
мувофиќе таъриф кард, сабк он бошад, ки шоир њолатњои ан-
деша, баѐн, њинљорњои забонї, мусиќии дарун ва бурун дар ка-
лимот ва нигаришњову нигоришњоихудро дар як шабакаи 
њунарї шакл медињад ва онро барои хонандаи худ ба намоиш 
мегузорад. Ва ин фазо танњо марбут ба як шоир аст ва фазои 
њунарии њар шоир дар ин хат дар нињоят табдил ба сабк меша-
вад. Чуночи мисли њолатњои андеша, њолатњои мусиќї, њо-
латњои забон, њолатњои нигариш, њолатњои нигориш, њолатњои 
санъатњои бадеъ,њолатњои баѐн ва ин њама вижагињо дар як фа-
зои њунарї сурат мегирад, ин њама дар як набз, дар якраъс, дар 
як хат љамъ меояд, дар як маром метапанд, ки зуњури маљмўи 
ин арконњамон сабк аст.  

Манзур аз ин муќаддимаи андак тањќиќ, пажўњиш ва бар-
расии сабки суханварии Мавлоно аст ва сабки истифодаи Мав-
лоно аз суратњои бадеъ ба чї навъ мебошад ва дар сабки сухани 
Мавлоно чї вижагињои њунарї мављуд аст. Арзи ин нукта, ќабл 
аз њар чї барои дарки ашъори Мавлоно аз он љињат вољиб аст, 
ки фазо ва њолу њавои каломи ўро хубтар ва бењтар аз ин тариќ 
метавон шинохт. Дар аввалин лањза, ки хонанда ба ќаламрави 
каломи Мавлоно ворид мешавад, он чи ба назар меояд, њолатњи 
маъної ва равонї дар осори ин шоири ориф аст. Њолатњои ра-
вонї ва баѐнии шеъри Мавлоно, њамон фазои сабки хуросонї 
ва гоње њам ироќї аст, яъне сабки каломи ин шоири ориф ќабл 
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аз њар чизи дигар сањли мумтанеъро ба хотир меоварад. Сањли 
мумтанеъ дар санъати шеър бар маънии содаву осон шеър 
гуфтан бошад, аммо аз назари маънї ноб, шигард ва сахт муш-
кил. Яъне шеърият ва корбурди санъатњои бадеъ дар сабки ба 
назар сода ва осон на чандон сода аст, ки тасаввур аз он дорем. 
Муњимтарин нукта дар сабки каломи Мавлоно он аст, ки 
шеъри ў дар сурати калимањо,яъне њаргиз дар зоњирбандї хуло-
са намешавад, андеша, баѐн, тасвиргарої ва маъно дар кори ин 
суханвар танњо дар сурати калимоти роиљ худро нишон на-
медињад, балки ин њама дар кори шоири ориф чун маъно, 
муњтаво, ирфон дар ботини калимот љорї аст. Тафовути муњим 
миѐнисабки хуросонї ва сабки ироќї дар њамин аст, сабки 
хуросонї бештар дар баѐн, нигоњ ва маъно як њолати маъмулро 
ба тасвир мегирад, аммо дар сабки ироќї њар њолат, дар њо-
латњои лозим ва агар зарурате пешояд, он метавонад ба таври 
дигар тасвир шавад ва метавонад чандбуъдї њам бошад. Оѓози 
сабки ироќї бар мабнои сабки хуросонї аст, аз ин рў содагї ва 
ширинии сабки ироќї њамеша ѐдовари сабки хуросонї аст. Ба 
назари ман сабки ироќї љилваи тозае аз сабки хуросонї аст, ки 
пухта ва комилтар гардидааст, сабки ироќї њолати дарун-
фикриробештар дар худ шакл додааст ва дар њамин равиш 
бештар реша дар шеър доштааст. Ин њама њалќабандиро дар 
сабки суханварии Мавлоно метавон ба осонї ташхис кард, бо 
ин вуљуд љилвањои фаровон аз фазои сабки хуросониро омехта 
бо сабки ироќї дар осори Мавлоно бисѐр мешавад пайдо кард. 

Як љилваи бисѐр муњим дар сабки шеъри Мавлоно њолати 
дарунфикрї аст,ин љилва равшантарин хат дар осори ўст, сабки 
шеъри Мавлоно аз њар нигоњ ин назарро таъйид мекунад. Саб-
ки дарунандешї ва дарунгарої дар њавзаи кори Мавлоно  
муњимтарин рукн ба шумор меояд, дар сохтори шеъри ў ин ра-
виш аз равшантарин уфуќњост, ки њаргиз ранг набохтааст. 
Мавлоно дар њама чиз љўши зиндагиро мебинад ва дар њама 
чиз набзи зиндагиро эњсос мекунад ва мешунавад. Дар осори 
Мавлоно сарв, бунафша, дарахт, гул, нилуфар ва љуз инњо аз 
зиндагии озод ва маънавиву рўњонии инсон намояндагї меку-
над, ва њар кадом дар зиндагї њарфи худро,назари худро дорад. 
Ин сабки каломи Мавлоно дар шеъри шоирони дигар камтар 
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ба чашм мехўрад,аммо ин равиш дар осори Мавлоно як њолати 
маъмулїаст: 

Ба боѓ булбул аз ин пас њадиси мо гўяд, 
Њадиси хубии он ѐри дилрабо гўяд. 
Чу бод дар сари бед афтаду шавад раќсон,  
Худой донад, к-ў бо њаво чињо гўяд. 
Чанор фањм кунад андаке зи сўзи чаман,  
Ду дасти пањн барорад хушу дуо гўяд.  
Бипурсам аз гул, к-«он њусн аз кї дуздидї?» 
Зи шарм суст бихандад, вале куљо гўяд? 
Агарчи маст бувад гул, хароб нест чу ман, 
Ки рози наргиси махмур бо шумо гўяд.1 

Дар сабки суханварии Мавлоно сабзаву гул,об, дарахт, 
бод, чаман, бањору ранг барои тавзењ ва ташрењи њаѐт аст, ба ин 
хотир истифодаиин вожањо дар осори Мавлоно њама-њама рам-
зи ирфон, инсонсолорї ва маърифату маънавият аст. Маънии 
вожањову таркибњо ва тасвирњо дар сабки суханварии Мавлоно 
чизе фаротар аз он аст, ки дар сурат ва зоњири калимот ба 
назар меояд. Дар сабки сухани Мавлоно шеърияту бадеият, 
лањза ба лањза таѓйир мехўрад ва нав мешавад ва њар лањза дар 
сурати љадидтар аз ќабл худро зоњир месозад. (Дар бахши кор-
бурди санъатњои бадеӣ аз ин сабки каломи Мавлоно муфассал-
тар суњбат хоњад шуд). Табиат дар сабки сухани Мавлоно, дар 
њамон сурати асл зоњир мешавад, вале аз назари маънї фарќ 
мекунад, табиат дар каломи аз њар назар зебо ва пурранги 
Мавлоно нимодест аз ирфон, маърифат, фарњанг ва рўњоният, 
яъне табиат дар сабки кори Мавлоно сумбули боварњо ва ир-
фони шоир аст. Бар ин мабно сабки хаѐл, сабки фикр ва анде-
ша, сабки забон ва баѐн, нигаришу нигориш ва бадеияту 
шеърият дар осори орифи бузург, яъне Мавлоно дорои фазои 
махсус аст, ки аз шоирони дигари сабки хуросонї ва ироќї 
фарќ мекунад.  

Сабки Мавлоно, шеваи баѐни ў, дар шигардњои њайратан-
гези њунари ў пинњон аст, ин равиш каломи ўро таровату тозагї 
бахшида, ки њанўз њам дар балоѓату малоњат беназир аст, бо 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, Тењрон, инт. Амири Кабир, соли 1377, сањ. 193 
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итминон мешавад гуфт, ки каломи Мавлоно назири худро 
надорад. Яъне, Мавлонои бузург тавонистааст дар масири та-
факкур ва сабки андеша, дар равишњои истифода аз суратњои 
бадеъ, дар сабки мазмун, љилвањои махсуси худро шакл би-
дињад ва ин љадвалбандии махсуси шаклњои баѐни маъноро дар 
осори шоирони дигар наметавон суроѓ гирифт. Бо ин њама 
њаљми бузурги осор, аљаб он мебошад, ки сабки баѐн дар сухани 
Мавлоно печида, такрорї, дилгиркунанда нест, балки аз њар 
лињоз бисѐр табиї, дилчасп ва њам равону зебо, шево, мамлу аз 
балоѓати шеър аст. Бо он ки дар ќарни Мавонои бузург сабки 
равони шеъри хуросонї љойи худро андак-андак ба сабки 
ироќї иваз мекард, боз њам сабки сухани Мавлоно њамоно њо-
лати сабки хуросониро ба хотир меоварад. Аммо нуктаи љолиб 
он аст, ки Мавлоно муњтаво ва рўњи сабки хуросониро дар 
корњои худ меполояд ва аз ин лињоз, каломи пурбори Мавлоно 
гоње њам табдил ба сабки ироќї мешавад, аммо на њамеша. Дар 
корњои худ Мавлоно, бахусус дар сабки андешаи худ њамеша 
њарфи тоза аз маънї ва ирфонро иброз медорад ва дар њамин 
фазо сабки хоси худро халќ мекунад, ки имрўз дар адабиѐт бо 
номи сабки Мавлоношинохта мешавад. 

Осори Мавлоно ављи шеъри ирфонї аст ва «Девони Шамс» 
намунае аз навъи ѓазали ирфонї аст. Дар сабки сухани Мавло-
но, шеваи корбурд аз санъатњои бадеӣ љадид ва нав мебошад. 
Ин фазо дар њавзаиандешаи шоир дар як њолати мањдуд наме-
монад, балки њар лањза дар њолати дигар ва маънии навтар рух 
нишон медињад. Дар ин раъс бояд зикр кард, ки авзони 
ѓазалњои Мавлоно якдаст нест ва он гуногун мебошад, шоир 
њудудан аз чињилу њашт вазн истифода кардааст. Сабки бешта-
риѓазалњои Мавлоно самої буда, ки аѓлаб дар маљлиси самоъ 
хонда мешуд, рўњи нишот, шодї, тараб дар ин даст аз ѓазалњои 
Мавлоно, бисѐр равшан мушоњида мешавад ва ин љилва низ 
навъе аз сабки суханварии шоир аст. «Мавлоно шоирест соњиби 
сабки хеш, бисѐре аз таобиру нигоњњо хоси худи ў мебошад ва 
лизоѓазали ў аз ѓазалњои дигарон комилан аз назари фарќ 
(ќиѐс) мутамоиз аст».1  Њамон тавр ки иброз гардид, сабк ва 
тарзи суханварии Мавлоно решањое дар сабки ироќї дорад, 

                                                             
1
Сируси Шамисо, «Сабкшиносии шеър»,  Тењрон, инт. Фирдавсї, соли 1382, 

сањ. 224 
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аммо пурбортару навтар аст дар соњати забон, маънї, сурат ва 
санъатњои бадеӣ. Як рукни калом дарсабки Мавлоно, ки њаме-
ша тоза аст ва њамеша њатто мудерн, забони зебо ва шевои шо-
ир аст, ў дар тавсифи зебої бисѐр мумтоз аст ва зебоиро њаме-
ша нишоту тараб ва шодобии рўњ медонад. Зебої дар осори 
Мавлоно шукўњманд, бекарон ва рўњбахш аст, Мавлоно ба-
лоѓату нишотва рангњои зебоиро дар фаросўи калимањо 
љустуљў мекунад, ва сафари рўњонии шоир ба воњаи ирфон,ба 
воњаи зебої аз сулук дар вожањо оѓоз мешавад. Мавлоно ќодир 
аст њар лањза дар шинохти зебої ва кашфи зебої ба маънии то-
затар даст ѐбад. Дар ин равиш дар сабки кори худ њамеша аз 
љилвањои њунар метавонад ба таври бисѐр њайратангезекор 
бигирад ва ин њама њолатњои тамошоиродар калимот пайванд 
бизанад, чунон пайванде, ки њунари ўро дар шеъру шоирї ар-
зиш ва маънї додааст.  

Сабки баѐн дар зебогароии Мавлоно дар ѓазал аз шоирони 
моќабли худ чун Рўдакї, Унсурї, Фаррухї, Манучењрї, Ан-
варї, Хоќонї, Саної фарќ мекунад, дар баробари монандињои 
маъмул батамом дигар аст, тафовутњои куллї дорад. Бисѐре аз 
вожањо њамчунхок, чаман, бањор, дарахт, наргис, гул, осмон, 
насим, боѓ, љон, рўњ, зиндагї, марг, нишот, тараб, ѓам, андўњ, 
шароб, соѓар ва… дар сабки сухани Мавлоно аз лињози маъно, 
бадеият ва баѐн худро навтар кардаанд. Сабки баѐн ва корбур-
ди тасвиру ташхис ва санъатњои бадеӣ дар осори Мавлоно рўњу 
ровони пўѐ ва набзи гарму диданї дорад. Ташхис низ дар 
тасвири шеъри Мавлоно мумтоз аст. Дар ин ташхис њаѐту 
њаракат боризтар аст, ба тавре ки ба эътибори таъбир ташхи-
сро ба тасовири ў махсус медорад. Тасвирњои чун «дасти 
рўзгор», «чашми замона» дар ашъори шоирони дигар дар боф-
те ба кор рафта, ки онњоро дар њадди як истиораи изофї нигоњ 
доштааст. Аммо ваќте Мавлоно мегўяд: 

 
Биѐр он љомихушдамро, ки гардан мезанад ѓамро, 

 
Ё: 
Пеши оби лутфи ў бин, оташе зону зада… 
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Одамї дар онњо њиссу њаракату зиндагиро ба гунаи бориз 
мебинад».1Дигар аз равиши муассир дар сабки сухани Мавло-
но, сабки забони ѓазалњои ўст, ки дар миѐни осори шоирони 
бузурги ѓазалсаро аз љилвањои махсуси худњикоят мекунад. За-
бони ѓазалњоиМавлоно мамлуаз маъно, балоѓати баѐн, таъбиру 
тамсилњои зариф аст. Мавлоно дар корбурди вожагон њаргиз 
дар як њолати расмї мањдуд намемонад, балки домани истифо-
да аз вожагонроаз нигоњи гуногун густардатар кардааст. Бояд 
њам зикр кард, ки ин шеваи истифода аз вожагон дар халќи 
шеър, махсуси сабки суханварии шоири ориф аст. Сабки забони 
шеъри ў мисли дарѐ мављ дар мављ љорї аст, ки амвољи бешу-
мори маънї ва шеърро дар оѓўши худ љо додааст. Сабки анде-
ша ва сухани пурбори Мавлоно илова бар ирфон, эътиќоду 
адаб ва сунан, аз аркони санъатњои бадеӣ низ ѓанї аст. Мавло-
но суханвари чирадастест, ки дар сабки кори худ аз њамаи васи-
лаи баѐн истифода мекунад ва дар кори шеър сањнањои гуногун 
аз њунари худро барои хонанда ба намоиш мегузорад.  

Дар ин хат сабки мусиќї низ дар шеърњои Мавлоно бисѐр 
љаззоб аст ва зарбњои мусиќии шеъри Мавлоно бештар дар 
њавои самої аст, ки рўњро ба раќс меоварад. Њамчунин нишоту 
шодї, тараб ва ѓамситезї низ дар сабки сухани Мавлоно 
маќому љойгоњи лозим, бисѐр баланд, шоиста ва арзандаеро 
соњиб аст. Оромиш ва сукут, хоси сабки шеъри Мавлоно нест, 
њашру нашр дар каломи Мавлоно ављ мезанад, ќиѐм, њаракат, 
пўѐї махсуси сабки сухани ўст. Аркони санъатњои бадеӣ, аз њар 
лињоз дар ашъори Мавлоно, ба масал аломати роњнаморо ме-
монад, аммо фарќ он аст, ки ин аломатњо дар масир ва печу ха-
ми андешањо ќарор доранд. Њузури пайваста ва набзи гарми 
саноеъи бадеӣ дар каломи шоири ориф мухотабро дар масири 
њаракати андеша ва тафаккурроњнамої мекунад ва мухотаби 
њушѐрдар масири ин њаракат худро аз тасодуфњои фикрї ме-
тавонад наљот бидињад. «Замоне, ки бихоњад ањволи ваљдомези 
худро баѐн кунад аз суратњои бадеъ ва тозаи адабї суд мељўяд, 
ки дар навъи худ беназир аст».2 

                                                             
1
Муњаммадризо Шафеии Кадканї, «Гузидаи ѓазалњои Шамс», инт. Амири 

Кабир, соли 1377, сањ. 19  
2
Ањмади Тамимдодї «Хусусиѐти ѓазалњои Мавлоно», инт. Алњудо, Тењрон, 

соли 1373, сањ.106 
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Дар «Маснавии маънавї» ва «Девони Шамс»-и Мавлоно 
љаззобият ва кайфият ва маърифати тозаро њамвора мешавад 
эњсос кард ва мафтун аз маънињои бикр дар шеърњои ў шуд. 
Сабки суханварии Мавлоно дар ќаламрави шеър мисли рўдхо-
наи пурмављ аст ва њар мављ дар партави андешаи шоир, як њо-
лати тамошої ва маъноии худро дорад. Њаракати рўдхона аз 
раќси амвољ зеботар ва маљзубтар мегардад, сабкисуханварї 
дар рўдхонаи шеъри Мавлоно бад-ин гуна аст. Аммо ин њара-
кат дар рўдхонаи тафаккури шоир ончунон тунд аст, ки наме-
тавон бо як нигоњ њама амвољи бадеъро ташхис кард. Сабк ва 
мављи њаракати њунар дар рўдхонаи шеъри Мавлоно тамошої, 
зебо ва бисѐр љаззоб аст, тамошои он чашмро равшантар, зењн-
ро ќавитар, њушѐртар ва рўњро дар фитрати инсон бедортар ме-
созад. «Аз мушаххасоти муњимми шеъри ў мусиќии ќавї, 
њаќиќатнамої, бовардошт, дар балоѓату нишот, ѓамситезї, 
ваљњи шабакањои навини ирфонї, вуфури талмењ, забони хуби 
сумбулик ва ирфони жарфсохти њамосї аст»1. Њамин њаловати 
балоѓат, њолва завќи Мавлоно аст, ки умќ ва ќуввати таъсир 
дар каломи ў мављ мезанад, аз ин љост, ки сабки каломи шоири 
ориф сангинтарин њисси хуфтаро низ бедор месозад. Дар ин 
фазо бояд зикр кард, ки ин таъсири шигарфи каломи Мавлоно 
аз маърифати дарунгарої ва дарунандешии ўст, ки инсонњоро 
камоли завќ мебахшад ва дар шинохти худ ва бедории дарун 
ўро тарбият медињад. Ин сабки сухани Мавлоно дар њавзаи 
шеъру шоирї, бахусус дар ѓазалњои ў, дар рангњои мутаннавеъ 
ба чашм мехўрад ва њузури суратњои бадеъро дар њар ранге 
маънї мебахшад.  

Њисси бедору огоњ ва басирати дарун мебояд, ки дар тавон 
ташхис, ламс ва шинохтиљилвањои шеъри Мавлоно муваффаќ 
шуд, зеро дар ѓайри ин наметавон шеъри шоирро дарк кард ва 
фањмид. Мањз, њузури гарми суратњои бадеӣ аст, ки сабки ка-
ломи Мавлоно њамеша тоза, ноб, пурбор, васаршору оканда аст 
аз лаззат ва кайфияти шеър. Ва ин лаззату шавќ, кайфият дар 
«Маснавии маънавї» ва дар «Девони Шамс»-и Мавлоно дар 
њар байт, њатто як мисраъ ва љамъи ѓазалњои шоир эњсос меша-
вад. «Чизе, ки дар осори Мавлоно њамаша мављ мезанад, нав 
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Шамисо Сирус, «Сабкшиносии шеър», инт. Фирдавсї, Тењрон, соли 1363, 
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будани сухани ўст. Хонанда њељ гоњ аз вуруд дар осори Мавло-
но малул намешавад. Ў худро ид хондааст: 

Боз омадам чун иди нав, то ќуфлу зиндон бишканам, 
В-ин чархи мардумхорро чанголу дандон бишканам… 

«Ид» яъне рўзи нав, рўзе, киодамиѐн љомаи нав мепўшанд, 
љањониѐн љомаи нав мепўшанд. Тароват аз сару рўйи замин ме-
борад ва њамагон бо орзуи тоза шудан ва тароват ѐфтан ба ис-
тиќболи ид мераванд».1Аз ин навишта чунин натиља мешавад 
гирифт, кисабки каломи Мавлоно дар мухотаби худ, њар лањза 
як тањаввулоти тозаро ба бор меоварад ва ин тањаввулот пайва-
ста дар зењн ва хотир такрор мешавад ва онроинтињо набошад. 
Истифода аз љамъи суратњои бадеъ собит мекунад, ки Мавлоно 
дар халќи шеър, бахусус кори ѓазал, фитрат ва мањорати тамом 
дошта, аз ин услуб ва ин равиш бисѐр муфид истифодакардааст 
ва сабки каломи шоир дар ин фазо устувортар ва љаззобтар ба 
назар меояд. «Бузургтарин мањорати њар шоире дар корбурди 
ташбењот аст, шеъри беташбењ чун њусни ноороста ва чун гули 
нопироста аст. Шоири бузург он аст, ки мушаббањи худро ба 
чизе ташбењ кунад, ки дар њама љо ва дар њар замон битавонад 
ѐфт ва њар кас лафз ва шевоии онро дарѐбад».2 Дар ин њошия 
бояд зикр кард, ки инсон њамешава њар замон худро дар худ 
таљриба мекунад, њамин таљриба ва њамин шинохтан инсонро 
нав мекунад,камол мебахшад. Аз ин назар сабкикоркарди су-
ратњои бадеъ дар ѓазалњои Мавлоно танњо барои зебоии зоњир 
дар бофти калом нест, балки барои њамон таљриба аст, ки ин-
сон бар он њамеша ниѐзи рўњї дорад ва ин хат равшантарин, 
комилтаринсабк дар осори Мавлоност. Мавлоно дар сабки су-
ханварии худ ба инсон њамеша тариќи нав дидан, кашф кардан 
ва тоза гуфтанро тавсия кардаст ва дар зимн аз суратњои бадеъ 
шоирона кор гирифтааст: 
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сањ.3-4  
2
Саъид Нафисї, «Муњити зиндагї, ањвол ва ашъри Рўдакї», Тењрон, соли 
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Зи рўйи туст, ид осор моро, 
Биѐ, эй иду идї ор моро. 
Ту љони иду аз рўйи ту, љоно 
Њазорон ид дар асрор моро. 
Чу мо дар нестї сар даркашидем, 
Нагирад ѓуссаи дастор моро. 
Шуморо атласу шаъри хаѐлї, 
Хаѐли хуби он дилдор моро. 
Шуморо ид дар соле ду бор аст 
Дусад ид аст њар дам кор моро. 
Шуморо симу зар бодо фаровон, 
Љамоли холиќи љаббор моро… 
Шуморо асби тозї бод бењад, 
Буроќи Ањмади мухтор моро.  
Агаролам њама ид асту ишрат,  
Бирав, олам шуморо, ѐр моро. 
Биѐ, эй иди акбар, Шамси Табрез, 
Ба дасти ину он магзор моро.1 

Дар ѓазали њозир ташхис ва ињом аст, киба мушоњида ме-
расад, ва љилвањое аз истиора низ ба назар меояд, Мавлоно ба-
рои манзури ирфонї ва рўњонии худ аз суратњои бадеъ он тавр, 
ки зарур аст, бисѐр густардаистифода кардааства дар сабки су-
хани шоир, ин њолатњоњаргиз тира ва камранг нест. Бузургта-
рин њунари Мавлоно дар сабки ѓазал он аст, киба њар њолат,ба 
њар санъати бадеъ, њар калима, таркибу ибора, тасвир метаво-
над рўњ ва љони маънавї бидињад. Њамон тавр ки гуфта шуд, 
дар сабки сухани Мавлоноаз њузури суратњои бадеъ, њолатњои 
маъно ва шеър дарѓазалњои ў њазоргуна мешавад, умќи анде-
ша,вусъати нигоњиин шоири орифро наметавон дар сатњи андак 
раќам зад, ин њол њаргиз хоси каломи Мавлоно ва сабкињунари 
ў нест. Њамчунин бояд иќрор кард, ки истифодаи оѐт ва њадис 
дар сабки шеъри шоир танњо дар њадди назм нест, балки барои 
таќвият ва пурбории ирфон ва фикр аз ин равиш кор мегирад.  

Ин аст, ки мафњуми оѐт ва њадис дар сабки кори Мавлоно, 
танњо дар сурати назм ба кор нарафта, балки аз файзу нусрати 
оѐт ва њадис пеш аз њама каломи худро рўњи тоза додааст ва за-
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бони ѓазалњои худродар ин раъс ширину дилпазир кардааст. Ин 
њарф аз тарафи ањли назар собит шудааст, ки танњо бо корбур-
ди ќофияву авзон ва радиф, шеър рух аз худ нишон намедињад, 
яъне ќолаб ва сурати калимот бо ин равиш њаргиз ба шеър таб-
дил намешавад, агар санъатњои бадеӣ дар сохтори шеър мавќеи 
шоиста надошта бошанд. Дар «Девони Шамс» гунањои бисѐри 
тасвир, шеърият, бадеият, халлоќияти андеша, маънигарої, љи-
лвањои санъатњои адабї фаровон ба чашм мехўрад, ки њама ба-
рои ранг додан ба шеър ба кор рафтаанд. Мавлоно дар исти-
фодаи суратњои бадеъ, чун талмењ, лафз, маъно ташбењ, ташхис 
киноя, истиора ва… ќабл аз њар чиз ба маъно њаќ медињад ис-
тифода кардааст ва аз ин љо аст, ки њамеша дар сухани Мавло-
но, њолати маъно дар хатти аввал ќарор мегирад.  

Яъне дар сабки каломи Мавлоно ин њама аркон даст ба 
дасти њам медињанд, то маъно ва паѐми шоир расотар ва зебо-
тар дар калимот шакл бигирад. Мавлоно дар сабки кори худ 
ѓазалро ба баландтарин ављи маќом мерасонад, каломи 
зоњидонаи Саної, Хоќонї ва шайх Атторро љилвањои нави 
маъно медињад ва ѓазал дар корњои Мавлоно рангинтар, 
рўњонитар, бадеътар, ва ирфонитар мешавад. «Шеърњои 
зоњидонаи Саної дар сабки ироќї ба шеъри ирфонии Аттор ва 
Мавлоно табдил мешавад». 1  Сабки ѓазалњои Мавлоно дар 
њавзаи суратњои бадеъ он гуна аст, ки мухотаб дар диди шеър, 
танњо шеърро њис мекунад, шеърро ламс мекунад, Мавлоно ба 
халлоќияти фитрї ва нигориши гарм каломро, ќофияву радиф-
ро, авзонро дар фазои санъатњои бадеӣ ба шеър табдил 
медињад. Рўй овардани шоирон ба ќолаб ва ѐ жанри ѓазал, дар 
ќарни шашум сурат мегирад ва дар ќарни Мавлоно љилвањои 
тозатареро дар баѐн, маъно, тафаккур ва дар суратњои бадеъ 
касб мекунад. Оѓози таваљљуњи бештари шоирон ба ќаволиби 
дигари шеър дар ќарни шашум аст.«Дар ин ќарн ба тафсиле, ки 
дар кутуби сабкшиносї мазкураст, аз шиддату вањдати ќасида 
(шеъри мањдї) коста шуда ва шоирон ба ќаволиби дигари 
шеърї низ таваљљуњ ѐфта буданд».2Дар ин шумор Мавлоно дар 
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ќарни худ ѓазалро он тавр ки ишорат шуд, маќому мартабае 
ончунон дод, ки баъд аз ў њам ин маќому мартаба њамчунон ба 
номи ў њак мешавад.  

«Ашъори маъниофарини ин орифи бузург, ки мантиќут-
тайри сайру сулуки симурѓи ќофи маърифат аст, рањоварди га-
ронбањое аз ирфону ахлоќ ва худшиносї ба олами инсоният ба 
шумор меравад».1 Ин њама шигардњои њунар дар сабки каломи 
Мавлоно аз куљост ва ў чї тавр муваффаќ шуда, ки каломаш 
њамеша муассир аст, таъсири каломи ў њаргиз кам намешавад? 
Муњимтарин нукта дар сабки сухани Мавлоно ба инсон додани 
шукўњ, маќом ва мартаба аст, яъне Мавлоно инсонро ба асли 
худ мехонад ва дар ин даъват њамчунин ба инсон роњ нишон 
медињад, ки худро чї таврбозсозї кунад. Аз ин љост, ки Мавло-
но њаргиз кори суханро ба шўхї нагирифтааст ва њамеша дар 
халќи калом бисѐр љиддї аст,бар ин мабно ва ин фазост, ки 
њамвора сабки сухан, баѐн, андеша ва маърифати Мавлоно 
шакл гирифтааст ва сабки сухани шоир мушоњидавукашф аст, 
на аз риволи илми њусулї ва иктисобї. Ин љилвањои каломи 
шоири ориф бисѐрпањлу ва густарда аст.«Нуктаи ављи фикр ва 
дарѐфти хавотир, аз дидгоњи Мавлоно шояд бар хилофи инти-
зори мо, навъе фикри оварданї аст, аммо ин фикр на аз синх ва 
љинси илми њусулии иктисобї, балки фард бар он њоким меша-
вад».2 

Мавлоно дар сохтори шеъри худ аз њама гуна суратњои ба-
деъ густарда ва њунармандона истифода мекнунад ва агар њузу-
ри он њама дар каломи Мавлоно њазф шавад, сабки зебої ва 
шевої, ширинї ва балоѓату малоњат низ дар фазои ѓазалњои 
шоири ориф тира мешавад. Ва мањз њузури суратњои бадеъ аст, 
ки дар ѓазалњои шоир фаросўи мушоњидаро дар чашм равшан-
тар нишон медињад, ва љилваи боризи сабки Мавлоно дар 
њамин фазо маънї пайдо мекунад. Дар сабки калом ва андешаи 
Мавлоно аз баракати ин њама аркону абзор ва њам тафаккури 
ирфонии шоири ориф калимањо ба бадеияти шеър мерасад ва 
таљаллии шеър дар ин фазо фурўѓи дигаре мегирад, фурўѓи му-
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кошифа ва мушоњида. Агар кори шоир бисѐр шигард аст, њам 
аз нигоњи лафз ва њам аз нигоњи маъно њар навъ таѓйир дар ка-
лимот, агар њам маънї њифз шавад, костї ва ќубњ дар сабки ка-
ломи шоирмешавад. Ва дар сабки каломи шоирони бузург чу-
нин таѓйир доданњо, аз њар лињозе, ки он бошад, ѓайримумкин 
аст ва дар сабки сухани Мавлоно низ њамин равишро метавон 
мушоњида кард. Аз ин назар сабки андеша, баѐн, нигоњ, ва 
лањни сухани шоироне аз ин дастро дар адбиѐтшиносї, сабки 
устувор ва пойдор гуфтаанд, чун сабки сухани Мавлоно.  

Дар «Девони Шамс» ва «Маснавии маънавї»-и Мавлоно 
њамонтавр, ки арз гардид сабки баѐн, андеша, маъно, забон би-
сѐр устувор ва пойдор аст ва таѓйири калимот дар онњо ба њељ 
ваљњ имкон надорад. Њар калима дар сохтори шеъри шоири 
ориф ва дар хатти сабк мутобиќ ба њолатњои андеша, баѐн, ба-
деият, маънї њузур дорад ва њар калима мутобиќ ба њолати ло-
зимшеъри шоирро њусн додааст. Чунин аст, ки њадди зебої ва 
шевої, љазби лафз дар шеваи сабки ѓазалњои Мавлоно якранг 
ва якбор нест, балки он печида дар таљаллии љамол ва камол 
аст, љамоли лафз ва камоли маъно: 

Эй тавбаам шикаста, аз ту куљо гурезам? 
В-эй дар дилам нишаста, аз ту куљо гурезам? 
Эй нури њарду дида, бе ту чї гуна бинам? 
В-эй гарданам бибаста, аз тукуљо гурезам? 
Эй шаш љињат зи нурат чун оина-ст шашрў, 
В-эй рўйи ту хуљаста, аз ту куљо гурезам? 
Дил буд аз ту љаста, љон буд аз ту раста, 
Љон низ гашт хаста, аз ту куљо гурезам? 

Ѓазали њозир дар фазои лафз, дар фазоибаѐн ва дар фазои 
корбурди дакиќи калимањо ба маъно ва шеърият расидааст, дар 
сабки кори шоири ориф, сурати зоњир дар љилвањои балоѓат ва 
фасоњат вадарунбинии калимањо худро шакл додааст ва дар 
фазои маъно ѓазал ранги тамом аз шеърро гирифтааст. Сурат 
ва маъно дар канори њамњолу њаво ва фазои ѓазалро љаззобу 
ширин кардааст ва ин њолати сабк дар осори Мавлоно, њамеша 
дар балоѓати андеша ќарор дорад, ки он њама дар хатти лафз ва 
маъно ба њам омадааст. «Дар мабоњис ва мутолиоти адабї лафз 
ва маънї (сурат ва маънї) њамеша дар канори якдигар матрањ 
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шудаанд ва аз рўзгорони куњан ва ќадим, бархе чун Љоњиз ва 
Ќуддома ибни Љаъфар ва ќозї Абдулазизи Љурљонї ва 
Абўњилоли Асѓарї муътаќид ба бартарии лафз будаанд. Ва 
бархе њам чун Абўумари Шайбонї, Абулќосими Њасан ва Фах-
ри Розї,њамагї бар маънї ањамият медоданд. Ибни Ќутайба ва 
Ибни Таботабоии Алавї лафзу маънї ва њардурониз муњим ме-
донистанд».1 

Ба тањќиќ мешавад гуфт, ки сохтор ва сабки сухани Мав-
лоно аввал дар гарави устувории маъно ва мафњум, лафз, баѐн 
ва ирфон устувор аст ва баъд бар усули фасоњат ва балоѓати 
калом. Ин равиш ва ин сабки њунар, љонмоя ва рўњикаломи 
Мавлоно аст, њам дар «Девони Шамс» ва њам дар «Маснавии 
маънавї», бо ин назар бо итминон мешавад гуфт, Мавлоно 
устоди мукаммали маъно ва лафз аст дар њунари шеър ва шо-
ирї. Бо ин вуљуд бархе аз ањли шеър бар ин назар њастанд, ки 
сабки шеъри ќадим ба рўњи замони муосир созгор нест, зеро 
шеъри ќудамо ва сабки шеъри онон аз шурут ва ќавоиди хос 
бархўрдор аст. Ва аз назари ишон шеъри ќадим ва сабки он, 
дар сохтор ва ќолабњои дастурии омода аз пештанзим мешавад, 
ва тавоноии баѐни мафњум ва анедашаи шоир дар ин мањдуда 
мешиканад. Аммо ман бар он мебошам, ки ин назар пояи ман-
тиќї надорад, зеро халќи шеър бештар ба тавоноии њунар ва 
зоти шоир марбут аст ва сабки сухани ќадим наметавонад ба-
рои шоири њунарманд садд бишавад. Барои он ки ин назар со-
бит шавад, танњо рўй овардан ба «Девони Шамс» ва «Масна-
вии маънавї» кофист, зеро дар онњо њанўз њам калому шеър ва 
маъно њамчунон муассир ва тозаву нав буда, ниѐзњои маънавї 
ва рўњонии башарро имрўз њам ин ду асар њамчунон ки мебояд, 
бароварда месозад. Сабки каломи Мавлоно њамчунон муассир 
њасту зебо ва оканда аз маъниву андеша, тасвир ва маърифати 
шеър. Ин њарф ѓалат нест, агар бигўям, дар шуњуд ва кашфи 
шеъру маъно, дар шинохти баѐну тасвир ва дар корбурди лафзу 
маъно, дар бадеияти калом, ќудрати андеша ва сабки нигориш 
ва нигариши Мавлонобисѐр жарф ва даќиќ аст. Саної мегўяд: 

 

                                                             
1
Маљаллаи «Донишкадаи адабиѐт ва улуми инсонї», шумораи 13, Машњад, 

соли 1368, сањ.68 
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Эй пур дури гўши ман зи чанг, 
В-эй пур гули чашми ман зи ранг.1 

Агар ба ин байти Њаким Саної аз нигоњидирўз ва нигоњи 
имрўз назар шавад, он чи дар њис ангеза мебахшад, њамон анге-
заи шеър аст,ин байт имрўз њам мудерн мебошад, њам дар сабки 
баѐн ва њам дар сабки маънонигарї. Ин байт бо он ки дар саб-
ки суннатї иншо шудааст, баѐн ва балоѓати маъно дар он њам-
чунон нав ва тоза мебошад, маъно, шеър ва калимањо дар ин 
байт озод нафас мекашанд, нафаси шеър. Дар байти њозир 
роињаи лафзва маъно зењну хотирро муаттар месозад ва рўњ аз 
ин фазо нашъат мегирад, дар ин байти мањдуд, маъно мањдуд 
нест, шеър мањдуд нест, пас, сабки њунар ва салиќа дар халќи 
шеър муњим бошад. Дар халќи шеър агар ин фазо набошад, он 
мондагор њам нест, танњо рўзе чанд он дар њавзаи сухан ба сар 
мебарад, баъд хоњад мурд. 

Дар сабки суннатї њар вожа ва њатто мусиќии ботин, тано-
суби садо, ќофия, радиф ва њар кадом аз ин аркон наќши бисѐр 
муњимро бар шона доранд. Радиф ва ќофия дар сохтори ѓазал 
танњо барои танзими мисраъ ва хушоњангї нест, балки дар рўњи 
маъно низ муассир аст. «Радифи зебо на фаќат њусни ихтитоми 
њар байт аст ва зебоии онро меафзояд, балки маъноро ба ваљњи 
ањсан љилвагар намуда, сафи абѐти ќасидаву ѓазал ва рубоиро 
ба якдигар чунон мепайвандад, ки дигар тамоми силсилаи он 
абѐт дар вазну маъно ба он муњтољ гардида, дар нињояти амр 
кулли байтњоро њамчун аљзои људоинопазири як пайкари та-
мом, дар худ таљассум менамояд».2 Дар сабки сухани Мавлоно 
истифода аз радиф ва ќофия он тавр аст, ки он бояд бошад ва 
ин аркон дар ѓазалњои Мавлоно як рукни устувор аст, дар 
сохтор ва сабки сухани шоири ориф.Яъне шеъри ў дар радиф ва 
ќофия, њам аз назари маъно ва њам аз назари лафз дар сабки 
кори шоир сахт гирењ хўрдааст: 

 

 

                                                             
1
Санойии Ѓазнавї, Девон, инт. Зайтун, Тењрон, соли 1389, сањ. 236 

2
Аълохон Афсањзод, «Камоли Хуљандї устоди ѓазал», Душанбе, инт. Пай-

ванд, соли 1375, сањ. 175 



29 
 

Бурун кун сар, ки љони сархушонї, 
Фурў кун сар зи боми бенишонї. 
Ба њар дам рахти муштоќони худро 
Бад-он сў каш, ки бас хуш мекашонї. 
Ки ошиќ њамчу селу ту чу бањрї, 
Ки ошиќ чун ќуроза-сту ту конї. 
Зињї оромгоњиљумлаљонњо, 
Аљаб афтод њусну мењрубонї. 
Зи хубї рўйи мањро хира кардї, 
Ба рањмат худ чунонтар аз чунонї. 
Ба њар тире њазор оњу бигирї, 
Зињї шере, ки бас сахтакамонї. 
Ба њар бањре, ки тозї њамчу Мўсо, 
Шикофад бањр, то дар вай намонї. 
Њама љон дар шакар доранд аз васл, 
Ки њар як гуфти моро нест сонї. 
Ба кўњи Тўри ту бисѐр Мўсо 
Зи ѓайрат гуфта, не-не лан таронї. 
Зи Шамсиддин бипурс асрори ланро 
Ки Табрез аст дарѐи маонї.1 

«Ќолабњои суннатї ба пойбандии устуворе, кидар тўли 
таърихи худ ба ќавоид ва равобити сахтгирона пайдо карда 
буд, дигар наметавонист онмаосили њаѐти иљтимоии муосирро 
баѐн кунад».2 Ва аммо рафт ва гузашти замон собит кард, ки 
назаре чунин пояи солим надорад, ќубњро на дар сабки ќадим 
ва ќолабњои ќадим, балки дар њунари шоирон бояд љуст. Имрўз 
њам ѓазал, дарњавзаи шеър аз мањбубтарин ќаволиб ба шумор 
меояд ва њанўз њам ѓазалњои «Девони Шамс»-и Мавлоно посух-
гўи он њама ниѐзњои маънавии мардум ва иљтимоъ мебошад. 
Сабки сухани ин шоири ориф њамчунон гарму равшан, дилни-
шинва хушояндасту дилписанд, барои њар хушзавќ ва хонандаи 
сухансанљу сухандон. Фикр мекунам, бо гузашти ваќт он омили 
асосие, ки завќи мардумро ба ѓазал кунд кард, дар якранг шу-
дани лафзу маъност, на дар сохтори ѓазал.  

                                                             
1
Куллиѐти Шамс, љ.2, инт. Наќши Эрон, Тењрон, соли 1386, сањ.985 

2
Муњаммадљаъфари Њаќќї, «Чун сабўи ташна», инт. Љам, Машњад, соли 1375, 

сањ. 77 
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Сабки якранги сухан ва такрори фаровони маънову тасвир, 
радифу ќофияњои ба њам монанд дар ќолаби ѓазал хонандаро аз 
он дур кард. Дар шеъри муосири тољик низ фазое чунин пеш 
омада буд, аѓлаб ба жанри ѓазал нигоњи манфї доштанд. Аммо 
зуњури шоире чун зиндаѐд Лоиќ Шералї ављи саршор ва рўњи 
бедореро дубора ба ѓазал бахшид. Пас дар њар ќолаб муњим са-
лиќа, нигариш, лафзи љадид ва маънои ноб аст. «Таваљљуњ ба 
сохти табиии забон ва талош барои баѐни самимона, муњимта-
рин абзори шоирон барои эљоди иртиботи отифии бештар 
аст».1 Мавлоно дар кори худ, њамворадар фазои сабке чунин 
сухан мегўяд, дар ин маънї худ фармудааст; хун ки мељўшад 
манаш аз шеър ранге медињам. Ва њамин мисраъ худ ишорати 
равшан аст ба сабки сухан ва андешаи шоири ориф. Дар осори 
Мавлоно мафтун шудан ба сурат ва мусиќї асли матлаб нест, 
агарчанде љои сурат ва мусиќї њам дар осори Мавлоно бисѐр 
волост. Бояд дар ѓазалњои шоир рўњ ва љони каломи ўро ламс 
кард ва дар њамин фазо сухани шоири орифро шинохт, зеро 
маќсуд дар каломи ў шинохтани маърифат ва ирфон аст.  

Ин назар дар адабиѐтшиносї мењолуд нест, гирифта нест, 
балки равшан асту офтобї, бар ин мабно бо итминони комил 
мешавад гуфт, ки дар саросари «Девони Шамс», ва «Маснавии 
маънавї»-и Мавлоно, ки сабки сухани ўро муайян мекунад, 
маърифати ишќ аст: 

Роње пур аз балост, вале ишќ пешвост 
Таълимамон дињад, ки дар ў бар чї сон равем. 

Касеро, ки ишќ пешвост, њаргиз њаќ надорад дар тарбият 
ва њидояти башар бењунарона сухан бигўяд, ва Мавлонои бу-
зург на аз ин тоифа аст.Аз ин рў паѐм ва љањони андеша ва 
башорати ўро танњодар зоњири калом ва дар зоњири њунар 
набояд, ки тањќиќубаррасї кард. Мавлоно дар сабки кори худ 
аз вожае чун маърифат махсус истифода кардааст ва аз ин 
назар шеърњои худро «лавњи маърифат» ном нињодааст, ки ин 
баѐн бисѐр дуруст њам њаст ва он бар маънии талаби камол 
бошад: 

 

                                                             
1
Сайиди Боќирї, «Шеъри имрў», инт. Алњудо, Тењрон, соли 1372, сањ. 25 
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Инак он Нўње, ки лавњи маърифат киштии ўст, 
Њар кї дар киштишн-ояд, ѓарќаи тўфон кунад. 
Њар кї аз вай хирќа пўшад, баркашад хирќай фалак 
Њар кї аз вай луќма ѐбад, њикматаш Луќмон кунад.1 

Маънии аввал дар ин байт ишора аст ба сураи Ќамар, оѐти 
13-14 аз Ќуръони карим: «Ва бардоштем Нўњро дар киштїаз 
тахта ва меху расан (ки он киштї бо назари мо ва њифзу инояти 
мо) равон гардад, то ин ки мункирон ба он бало муљозот ша-
ванд».2  Ва Луќмон њакимест, ки воќеияти таърихии ў ба ду-
рустї маълум нест. Номаш дар Ќуръони карим омада ва 
маљмўае аз њикматњо ва пандњо ба номи ў шуњрат дорад. Дар 
фарњанги љоњилият Луќмони Њаким устура ва нимоди дарозу-
мрї аст. Ва аммо ин абѐтро маънои дигар бошадва он дониш, 
фањм, ирфон, ва маърифат аст ва сабки суханварии Мавлоно 
њамеша дар ин љилвањо ба асолат ва балоѓати шеърї мерасад. 
Манзури Мавлоно ин аст, ки каломи ў дар зиндагии башар, 
танњо барои њидоят аст, ба сўи тавњид, бедорї, огоњї, худши-
носї,камоли маънавї, рањої аз љањл ва корбурди таркиби 
«лавњи маърифат» дар осори шоири ориф барои њамин манзур 
аст. Ин аркон, яъне роњњои шинохтани маърифат, љавњари ин-
сонии худ, асолати инсонии худ, њувияти инсонии худ дар 
сохтори каломи Мавлоно равшантарин хат ба шумор меояд.  

Њар хонандае, ки ба каломи Мавлоно рўй меорад,танњо ва 
танњо бояд аз њамин зовия ўро бишиносад, дар ѓайри он аз су-
хани Мавлоно њаргиз наметавонад бањраи маънавїва маъної 
бигирад. Мавлоно мегўяд, њар кї бар киштии маърифати ман 
биншаст, њидоят ѐфт ва аз њама гуна тўфонњои замон ва њаво-
дис наљот хоњад ѐфт. Аммо њар кї аз он ѓафлат варзид, аз он 
огоњ нашуд, њидоят наѐбад ва дар тўфони њаводис ва замонњо 
ѓарќ гардад. Манзури Мавлоно аз тўфони њаводис ѓафлат, гум-
роњї ва љањли мураккаб низ бошад. «Мо ниѐзманди онем, ки 
буруз аз зиндагии рўзмарраамон, аз одатамон, аз танбалии 
фикрї, ки ѓаробати дунѐро аз назарамон пўшида медорад, бе-

                                                             
1
Девони Шамс, Тењрон, инт. Нигоњ, соли 1372, сањ.451 

2
Куръони маљид, сураи Ќамар, оѐти 13-14 
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рунамон кунад».1 Барњаќ њам чунин аст, сабки сухани Мавлоно 
ва муњтавои он, шигардњои њунарии каломи шоир танбалии 
фикрї ва зењниродар фитрат, дар тафаккур ва сиришти инсонњо 
мешиканад ва ниѐзњои маънивии инсонро бароварда мекунад 
ва инсонро дар њама њолатњо камоли рўњонї мебахшад. Дар ин 
раъс, наќши забон, љилвањои забон, балоѓати забон дар сабки 
сухани Мавлоно бисѐр муассир аст, забони гарм, ширин, шево 
ва болиѓ, шеъри ин шоирибузургро рангубор додааст, рангњои 
саршор аз маънї ва шеър.  

«Рўзгори мо дигар рўзгори забони фохир, муњташам ва пе-
чида нест. Мо дигар наметавонем, дар ин асри пурдаѓдаѓа ба 
монанди забони Хоќонї ѐ забони шоироне мисли ў бинависем. 
Зиндагии имрўзи мо бо печидагї ва даѓдањои фаровоне рў ба 
рўст, ки роње надорем љуз он ки ба содагї паноњ барем. Чунки 
шеър њам ба монанди зиндагї аз ин ќоида мустасно нест. Ма-
сири њунар рў ба печидагист, аммо њунарманд бояд, ки баѐни 
худро рўз ба рўз содатар кунад».2 Сабки сухани Мавлоно дар 
ѓазал аз њамон оѓоз мутобиќ ба фитрат ва зењни мардум буда-
аст, њам аз нигоњи лафз ва њам аз нигоњи маъно, бо содагии 
саршор аз завќу шавќ ва њузури шеър. Мавлоно дар сабки суха-
ни худ њаргиз ба содагии мутлаќ нагаравидааст, балки аз ши-
ринии он, таровати он, аз латофати он, аз рангорангии он би-
сѐр болиѓ истифода кардааст ва онро њамон тавр, ки худи шоир 
мегўяд, аз шеър ранге додааст. Њузури бадеият ва шеърият дар 
сабки Мавлоно аз њамин равишњо нумў мегирад. Мавлоно рўњи 
шеърро дар ќолаби калимот дамид ва рўњи калимотро дар 
шеър, дар ин сабки кори худ аз донишњои иљтимої, ирфонї, 
динї ва таљориби рўзгор фаровон кор гирифтааст. Ин љилвањо, 
яъне корбурд аз дониш, њикмат њам дар «Девони Шамс» ва низ 
дар «Маснавии маънавї» биѐр равшан дида мешавад, ки њусни 
сухани ин бузург аз ин љо нашъат гирифтаст. 

«Дониш яке аз шевањои расои сухан аст, бо ѐрї љустан аз 
он метавонем бо чењрањои гуногуни хаѐл ошно шавем. Шоирон 
бо ѐрї гирифтан аз аносири хаѐл тавонистаанд бењтарин 

                                                             
1
Увжин Юнску, тарљ. Мустафо Ќариб «Назарњо ва љадалњо», инт. Бузургмењр, 

Тењрон, соли 1370, сањ.32 
2
Муњаммадалии Бањманї, маљаллаи «Шеър», шумораи 32, соли 1382, сањ.64 
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тасвирњои адабиро дар шеър падид оваранд».1 Дониши рўњонї, 
ирфонї ва иљтимоии Мавлоно дар саросари осори ў равшан ба 
чашм меояд ва ў дар корњои худ аз ин донишњо ба таври лозим 
ва шоиста истифода кардааст, ин равиш сабки сухани ўро аз 
њар назар њусн, љамол, камол ва иззат бахшидааст. Бар ин маб-
но аст, ки њар он чи имрўз њам хонанда аз Мавлонои бузург, 
хоњ манзум ва хоњ мансур мехонад, ба ваљд меояд, њайратзада 
мешавад.Сухани пурбор ва малакутии ў дарљонузењни хонанда 
менишинад, њисси хушк, коњил ва кундро бедору пўѐ месозад: 

Биѐ, то ќадри њамдигар бидонем, 
Ки то ногањ зи якдигар намонем. 
Чу муъмин оинайи муъмин яќин шуд, 
Чаро бо оина мо рўгаронем? 
Каримон љон фидои дўст карданд, 
Сагї бигзор, мо њам мардумонем. 
Ѓаразњо тира дорад дўстиро, 
Ѓаразњоро чаро аз дил наронем? 
Гање хушдил шавї аз ман, ки мирам, 
Чаро мурдапарасту хасми љонем? 

                Чу баъди марг хоњї оштї кард, 
Њама умр аз ѓамат дар имтињонем. 
Кунун пиндор, мурдам, оштї кун, 
Ки дар таслим мо чун мурдагонем, 
Чу бар гўрам бихоњї бўса додан, 
Рухамро бўса дењ, к-акнун њамонем. 
Хамуш кун, мурдавор, эй дил, азеро 
Ба њастїмуттањам мо з-ин забонем.2 

Сабки нигориш, лафз, маъно, таносуб њама бояд дар шеър 
ба њам даст бидињад, то каломи шоир табдил ба як њунари 
адабї бишавад. Њамон тавр, ки гуфта шуд, лафз шеърро ороста 
ва пироста месозад, ин оростагиро маъно аст, ки рўњ ва љон ме-
бахшад. Рўњи урѐни шеър дар пўшиши суратњои адабї зеботару 
шевотар мегардад, дар ин хат бояд гуфт, ки сабки содасарої 
оѓози дуре дорад ва имрўз њам љилвањои ин сабк мавќеъва 

                                                             
1
Муњаммадтаќии Гударзї, «Симурѓи хаѐл», инт. Килки симин, Тењрон, соли 

1387, сањ.15 
2
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, инт. Амири Кабир, Тењрон, соли 1377, сањ. 298 
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маќоми худро њифз мекунад. Лафзи дар назар сода, вале пурбор 
аз маонї дар шеър, бахусус ѓазал кори содае набошад. Хоќонии 
Шарвонї аз он шоиронест, ки дар халќи шеър ва сабки худ за-
бони фохире дорад, њатто ў њам дар халќи шеър сабки сода, ва-
ле дар маъно мушкилро таљриба кардааст. Яъне њатто забони 
фохири ин шоир њам, аз баѐни сода дар лафз ва пурбор дар 
маънї холї нест: 

Сабки забони фохир: 

Бўсагањи осмон наъли саманди ту бод, 
Нурдињи офтоб бахти баланди ту бод. 
Хољаи љонї ба лутф, шоњи чањонї ба ќадр, 
Гардани њар гардане  роми каманди ту бод. 
То руху раъйи туро дарнарасад чашми бад, 
Мардуми он чашмњо љумла сипанди ту бод. 
Ханљари ту чун паранд равшану бозинат аст, 
Хуни дили њосидон наќши паранди ту бод. 
Номзади некуї бар дари айвони туст,  
Номзади хуррамӣ чашми нажанди ту бод. 
Ишќи туро то абад љой зи љони ман аст, 
Љони маро то аљал ќувва зи ќанди ту бод. 
Ман чї сагам, ай дареѓ, к-оям дар банди ту? 
Он ки ман он бандаам, бастаи банди ту бод. 
Сурмаи Хоќонї аст хоки сари кўи ту, 
Афсари хоќони Чин наъли саманди ту бод! 

Сабки забони сода: 

Дило, бо ишќ паймон тоза гардон, 
Бароти ишќ бар љон тоза гардон. 
Ба куфраш з-аввал имон ору он гањ 
Чу имон гуфтї, имон тоза гардон. 
Намози ошиќон бе бут раво нест, 
Суљуди бутпарастон тоза гардон. 
Чї ронї киштии андеша бар хушк?! 
Гарат сўзест, тўфон тоза гардон. 
Бањар дардет дармон њам зи дард аст, 
Ба дарди тоза дармон тоза гардон. 
Хирољињарду олам бурд хоњї, 
Нахуст аз ишќ фармон тоза гардон. 
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Дил азраќпўшу туркон зарќпўшанд, 
Дилатро хирќа з-эшон тоза гардон. 
Сафол аст ин љањон, райњони ў умр, 
Ба оби ишќ райњон тоза гардон.1 

Ин ду ѓазал аз назари сабк ва лањни баѐн батамом аз њам-
дигар фарќ мекунад, сабки забони ѓазали аввал он тавр, ки му-
шоњида мешавад бисѐр фохир аст, аммо забони ѓазали дувум 
гармтару равшантар ва равонтар азѓазали аввал аст. Мавлоно 
дар њамин сабк бо андак таѓйир аз ин ѓазали Хоќонї истиќбол 
кардааст: 

Навбањоро, љони мої, љонњоро тоза кун,  
Боѓњоро бишкуфону киштњоро тоза кун. 
Гул љамол афрўхтасту мурѓ ќул омўхтаст 
Бе сабо љунбиш надорад, њин, саборо тоза кун. 
Сарву савсанро њамегўяд: «забонро баргушо» 
Сунбула бо лола мегўяд: «вафоро тоза кун». 
Аз гули сурї ќиѐму аз бунафша бин рукўъ, 
Барги раз андар суљуд омад, салоро тоза кун. 
Раъд гўяд: «Абр омад, мушкњо бар хок рехт», 
Эй гулистон, рў бишўву дасту поро тоза кун. 
 
Наргис омад сўи булбул, хуфта чашмак мезанад, 
«К-андар о андар наво, ишќу њаворо тоза кун». 
Булбул он бишнид  аз ўву бо гули садбарг гуфт: 
«Гар самоъат майл шуд, ин бенаворо тоза кун».2 

Дар ѓазали фавќ сабки сухани Мавлоно дар рангњои гуно-
гун, рангњои саршор аз тасвир, рангњои шод ва маъноњои нобу 
бикр рух нишон медињад, баѐни гарм, нарм, латиф, мавзун, 
лафзи шево ва зебо, табъи равон, дар содагии калом ѓазалро 
шукўњ додааст, њам аз назари маъно ва њам аз назари шеър. 
Осори Мавлоно, аз ин њама отифа ва аз ин њама љилвањои 
њунар мамлу аст. Каломи Мавлоно сараввал каломи андеша ва 
маъно мебошад ва дар марњалаи дигар каломи завќ, бар ин ма-

                                                             
1
 Хоќонии Шервонї, маљаллаи «Фарњанг», соли 2008, шумораи 2, сањ 39. 

2
 Гузидаи ѓазалиѐти Шамси Табрезї, инт. Амири Кабир, Тењрон, соли 1377, 

сањ.388-389 
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бно шеъри Мавлоно барои хонандаи њушѐр, огоњ ва доно аст, 
чунки љўши дарун ва маънињои мастури каломи ў аз њар хонан-
да диќќат мехоњад. Бинобар ин хонандаи хушзавќ ва њушѐр, 
њамеша барои хондани каломи Мавлоно фурсати дубораро бе-
тобї мекунад. «Њар шеър фурсати тозаест дубора барои ирти-
боти шоир бо мухотабоне хос, ба ин маъно, ки њар шоир дар 
тўли замони шукуфоии худ обунмони гурўње, љамъияте, иќлиме, 
љањоне мешавад, ки барои хондани шеъри тоза ѐ дуборае аз ў 
бетобї мекунад».1 Шеъри Мавлоно дар ќалаврави сухан аз ин 
шумор аст, саршор аз отифа, њис, бадеияти калом, маърифат, 
ирфон ва ишќба инсон. Тасаввур бар он дошта бошед, ки шумо 
ворид ба як боѓи пур аз дарахт мешавед, дар ин боѓ њар навъ аз 
дарахт, чун гелос, зардолу, нок, себ, олуча, хурмо ва … дида 
мешавад. Аммо боѓ њанўз ба шукуфатан, ба баргу бар нараси-
дааст, боѓ гулбор нест, дар њолате чунин аз боѓ дар хотири шу-
мо чї мемонад, сукут, буњт ва соязори баланди дарахтон.  

Аммо боз њам дар як њолати дигар вориди њамин боѓ меша-
вед ва фазо батамом дигар аст, њар дарахт дар шукуфа ва гул 
нишастааст ва њисси шукуфтан дар хотири шумо мављ мезанад. 
Сабки сухани Мавлоно дар халќи шеър ба ин гуна мебошад, 
саршор аз эњсоси шукуфтан вадарахти андешаи шоир ѓарќ аст 
дар шукуфањои шеър ва маъно. Њарфе нест, ки Мавлоно мута-
факкир, ориф ва суханварест чирадаст, њунарманд ва ин бар-
дошт ба маънии тамоми ин калимааст, ў аз он суханваронест, 
ки њар калимаро дар кори худ бузург мекунад ва арзиш 
медињад. Ба ин тариќ сабки каломи Мавлоно саршор аз су-
ратњои бадеъ ва рангњои тасвир аст, ки даќиќтарин маънї ва 
зарифтарин андешаро ба бар дорад. Дар хиттаи сабки сухани 
Мавлоно тасвири табиат, рангњои табиат низ љои махсусе до-
рад ва Мавлоно аз рангњои табиат барои кашф ва дарѐфту ши-
нохти розњои ирфон ва њазрати дўст истифода кардааст. Дар 
«Маснавии маънавї» ва «Девони Шамс» риояти мантиќи ка-
лом ва маъно, њикмат ва њамзистии инсон бо табиат ба хотири 
умќ додан аст, бадеияти шеърро. Табиат дар каломи Мавлоно 
худродар њама рангњо, ки дорад, нишон медињад, нафас мека-
шад, зиндагї мекунад ва бо инсон баробар зиндагї мекунад, 
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Маљаллаи «Шеър», соли 1383, шумораи 40, сањ. 2  
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њарф мезанад. Дар осори Мавлоно инсон ва табиат дар канори 
њам ќарор доранд ва њамдигарро комил месозанд, дар сабк кор 
ва услубишоири ориф сифати табиат равшан ва ноб аст. Инсон 
дар сабку услуби коргоњи андешаи Мавлоно ба табиати зебо 
шукўњ мебахшад ва инсон њам аз табиат шукўњ мегирад, шоири 
ориф, дар њар тасвир аз табиат як паѐм ва як башоратро ба хо-
нанда намоиш медињад: 

Суратгари наќќошам, њар лањза буте созам, 
В-он гањ њама бутњоро дар пеши ту бигдозам. 
Сад наќш барангезам, бо рўњ даромезам, 
Чун наќши туро бинам, дар оташаш андозам. 
Ту соќии хамморї, ѐ душмани њушѐрї, 
Бо он ки кунї вайрон, њар хона, ки месозам. 
Љон рехта шуд бо ту, омехта шуд бо ту, 
Чун бўи туро дорад, љонро њама бинвозам. 
Њар хун, ки зи ман рўяд, бо хоки ту мегўяд: 
Бо мењри ту њамрангам, бо ишќи ту њамбозам. 
Дар хонаи обу гил бе туст хароб ин дил, 
Ё хона даро, љоно, ѐ хона бипардозам.1 

Он тавр, ки дар ин ѓазали зебо ва шево ба назар меояд, 
Мавлоно њудро тасвиргаре медонад дар калом ва њар лањза бо 
калимот наќшеро наќќошї мекунад ва ин сабки тасвир аз шоир 
љуз њунар, отифа ва завќ мехоњад. Мавлоно дар сабки нигори-
ши худ њолати ранг, маъно ва љилвањои тасвирро бисѐр зариф 
ба кор мегирад: 

Об занед роњро, њин, ки нигор мерасад,  
Мужда дињед боѓро, бўи бањор мерасад. 
Роњ дињед ѐрро, он мањи дањчањорро,  
К- аз рухи нурбахши ў нури нисор мерасад. 
Чок шудаст осмон, ѓулѓулаест дар љањон, 
Анбару мушк медамад, санљаќи ѐр мерасад. 
Равнаќи боѓ мерасад, чашму чароѓ мерасад, 
Ѓам ба канора меравад, мањ ба канор мерасад. 
Тир равона меравад, сўи нишона меравад, 
Мо чї нишасатаем пас, шањ зи шикор мерасад. 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 281 
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Боѓ салом мекунад, сарв ќиѐм мекунад, 
Сабза пиѐда меравад, ѓунча савор мерасад. 
Хилватиѐни осмон то чї шароб мехўранд, 
Рўњ харобу маст шуд, аќлу хумор мерасад.1 

Тасвири табиат дар шеъри Мавлоно аввал реша дар ирфо-
ну маърифат дорад ва баъд дар тасвиру ранг ва њолатњои њис. 
Шоири ориф дар пушти њар тасвир ва њар ранг як њолати 
маънавиро баѐн медорад ва хонандаро танњо дар фазои тасвир 
нигоњ намедорад, балки дар баробари тасвирњои пурранг барои 
хонандаи худ фазои маънавиро њам ба армуѓон меоварад. Яъне 
хонандаро њаргиз дар њисори рангњо ва тасвирњо, он тавр ки 
дар шеъри имрўз роиљ аст асир намесозад. Хонандаро аз фаро-
зи рангњову тасвирњои тамошоиву писандида, њунармандона 
дуртар мебарад, ба сўи маъно ва матлаб. 

Мавлоно њам дар «Маснавии маънавї» ва њам дар «Девони 
Шамс» аз равишњои гуногуни калом, аз љилвањои бисѐр равшан 
тасвирњое чунон месозад, кињар тасвирсозеро ба њайрат 
меовард. Шоири бузург зебоии тасвирњоро дар умќи маъно ба 
инсон нишон медињад ва инсонро дар ин фазо вомедорад, ки 
табиатро њис кунад, бо ў њарф бизанад, унс бигирад ва њамроз 
бишавад. Шоири ориф шеваи нигариш ва тариќати муомила бо 
табиатро дар инсон тарбият мекунад, аммо инсонро њаргиз 
кўчактар аз табиат тасвир намесозад,ба инсон маќому марта-
баи бузург медињад. Мавлоно аз њолат, равиш ва воќеиятњои 
табиат дар ѓафалат нест, балки он њамаро бо нигориши орифо-
на ва ошиќона дар шеърњои худ ташхис мекунад ва ба суханаз 
њар лињоз бадеият медињад. Боядарз дошт, ки дар «Девони 
Шамс» ва «Маснавии маънавї», инсон ва табиат барои комил 
кардани њам сифат шудааст, табиат аз њузури инсон дар осори 
Мавлоно аз њар лињоз шод ва зебо худро намоиш медињад. Љи-
лваи табиат ва њузури инсон дар осори Мавлоно тоза, зебо, ше-
во ва дар њадди болиѓтавсиф шудааст. Мавлоно дар сабки кори 
худ ба табиат аз зовияи ирфон нигоњ мекунад ва ба њолатњои 
табиат љилвањои рўњонї медињад. Дар шеъри Мавлоно њасрат-
гарої аз табиат эњсос намешавад, инсон ва табиат дар шеъри 
шоир њамеша даст ба дасти њам зиндагї мекунанд.Аз нигоњи 
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Њамон љо, сањ. 111-112 илвањои рў 
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Мавлоно инсон дар оѓўши табиат аст, бояд маърифати табиат-
ро фањм кунад, дарк кунадва бишносад, дар ин самт инсони 
огоњ бештар ба ќудрати парвардгори худ ошно шавад. Хонанда 
дар осори Мавлоно ба табиат жарфтару амиќтар менигарад, то 
онро хубтару бењтар аз ќабл бишносад, дарк кунад: 

Эй навбањори њусн, биѐ, к-он њавои хуш 
Бар боѓу роѓу гулшану сањро муборак аст. 
… Њар баргу њар дарахт расулест аз адам, 
Яъне, ки киштњои мусаффо муборак аст. 
Чун баргу чун дарахт бигуфтанд бе забон, 
Бе гўш бишнавед, ки инњо муборак аст. 
Меоядам ба чашм њамин лањза наќши ту, 
Валлањ, хуљаста омаду њаќќо муборак аст. 
Наќше, ки ранг баст аз ин хок, бевафост, 
Наќше, ки ранг баст зи боло, муборак аст. 
Бар хокиѐн љамоли бањорон хуљаста аст 
Бар моњиѐн тапидани дарѐ муборак аст. 
Дилро маљол нест, киаз завќ дам занад, 
Љон саљда мекунад, ки «Худоѐ муборак аст».1 

Манзур аз тасвири табиат ва аз нишон додани рангњои та-
биат дар сабки андешаи Мавлоно дарк ва шинохти маърифат 
ва сулук дар ботин аст ва мурод дар ин тавсиф боздиди худ ва 
шинохти худ дар ин бекарон аст. Мавлоно дар фазои тасвир ва 
шевањои сабки баѐни худ,табиатро ба зиндагии маънавии инсон 
пайванд мезанад ва дар ин хат аст, ки табиат дар каломи Мав-
лоноба як инсон табдил мешавад.Ба як инсони шокир ва зокир, 
комил, инсоне, ки батамом оканда аз дарси маърифат, аз дарси 
ишќ ва ирфон аст: 

Омад бањори љонњо, эй шохи тар, ба раќс о, 
Чун Юсуф андар омад, Мисру Шакар ба раќс о. 

**** 
Боѓ салом мекунад, сарв ќиѐм мекунад 
Сабза пиѐда меравад, ѓунча савор мерасад. 

 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 80 
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**** 
Раъд њамезанад дуњул, зинда шудаст љузву кул, 
Дар дилу шоху маѓзи гул бўи бањор мерасад.1 

Дар сабки суханварии Мавлоно тасвири гуна-гунаи табиат, 
нигоњ ба табиат, бисѐрпањлу аст ва њаргиз он хонандаро хаста 
намекунад, тасвири рангњои табиат дар бархе аз ѓазалњои Мав-
лоно аз матлаъ то маќтаъ љорї мешавад. Ин равиш дар саки 
ѓазалњои шоири ориф танњо барои намоиш нест, балки хулосаи 
њамон ирфон аст, ирфони муњаббат, ишќ, ростї ва бедориву 
огоњї: 

Гули хандон, ки нахандад, чї кунад? 
Алам аз мушк набандад, чї кунад? 
Нори хандон, ки дањон бигшодаст, 
Чунки дар пўст нагунљад, чї кунад? 
Моњи тобон, ба љуз аз хубиву ноз 
Чї намояд, чї писандад, чї кунад? 
Офтоб ар надињад тобиши нур, 
Пас бад-он нодира гунбад чї кунад? 
Ошиќ аз бўи хуши пирањанат 
Пирањанро надаронад, чї кунад? 
Тани мурда, ки бар ў баргузарї, 
Нашавад зинда, нагунљад, чї кунад? 
Дилам аз чанги ѓамат гашт чу чанг, 
Нахурўшад, натарангад чї кунад? 
Шери њаќ шоњ Салоњиддин аст 
Накунад сайру наѓуррад чї кунад?2 

Мавлоно дар сабку услуби кори худ барои тасвири табиат 
аз равишњои гуногуни адабї, ки саршор аз булуѓ, бадеият ва 
аслоти шеър аст истифода кардааст, шоири ориф дар кори 
худ,њатто дар як мисраъ як тасвири комилро шакл додааст. Дар 
истилоњи адабї фикр мекунам ин сабкро, мешавад «тасвири як 
мисраъ» унвон кард, шоирдар њаљми як мисраъ, як тасвири ко-
милро, дар маънои комилметавонад, ки нишон бидињад. 

                                                             
1
Њамон љон сањ. 56, 58, 59, 112,114 

2
Њамон љо, сањ. 137-138 
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Рўзест андар шаб нињон, турке миѐни њиндувон… 

**** 
Халќ чу мурѓобиѐн, зода зи дарѐи љон… 

**** 
Маънї ба саљда ояд, чун сурати ту бинад… 

**** 
Дастзанон чун чанор, раќскунон чун сабо… 

**** 
Ту асири бўю рангї, ба мисол наќши сангї… 

**** 
Дар миѐни пардаи хун ишќро гулзорњо… 

**** 
Ман зи саломи гарми ў, об шудам зи шарми ў… 

**** 
Бингар офтобро то ба гулў дар оташе, 

**** 
Ин обро гирѐннигар, в-ин боѓро хандон нигар…1 

Он тавр, ки мушоњида мешавад, Мавлоно дар осори худ, 
дар њар лањза метавонад тасвир ва маъноро тарњи нав бирезад, 
яъне дар сабки кори Мавлоно тасвир, маъно, ранг, бадеъ њар 
лањза дар суратњои нав зоњир мешаванд ва ин роз дар кори шо-
ири ориф бесобиќа аст. Мавлоно дар корњои худ бо ин равиш 
ва ин услубу сабки баѐн маъно ва тасвирро дар бењтарин сурат 
шакл медињад, корбурди таркиб ва иборањои тасвир дар осори 
Мавлоно саршор аст аз шеъриятњунар, балоѓат ва малоњати 
баѐн. 

Таркиб ва иборањои тасвирї дар сабки шеъри Мавлоно: 
Бешаи андешањо, бодњои хушнафас, абри шакарбор, лагад-

кўби хаѐл, шакаристони хаѐл, њуљраи хуршед, чашми сўзани 
њавас, бањонањои заррин, раќси дарахт, шаъшааи хаѐл, киштии 
ќолаб, шароби осмон, бањори шањрѐр, дарѐиду чашми ў, дарѐи 
дил, хирќаи зангор, ќурси моњ, ќумрии љон, љилваи гулшан ба 

                                                             
1
Њвмон љо, сањ. 18, 24, 32, 51, 62, 68, 74, 76, 84, 88 
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боѓ, гули ширинлиќо, пистони абр…Њунармандии ин абармар-
ди андеша дар ин њама фазо, яъне тасвиргарої њаргиз ба бун-
баст намерасад, балки пайваста фарохтар мешавад ва ба 
уфуќњои тозаи хаѐл пайванд мехўрад. Чунин равишро дар халќ 
ѓазал танњо дар «Девони Шамс» метавон пайдо кард.  

Бар ин мабно бояд гуфт, ки аз ин њама таркиб ва иборањои 
тасвир дар осори Мавлоно рагањои сабке эњсос мешавад, ки дар 
ќарнњои баъд дар адаби порсї ба номи сабки њиндї аз он ѐд 
шудааст. Яъне, таъсири сабки сухани Мавлоноро, шеъри Мав-
лоноро дар шаклгирии сабки њиндї намеметавон нодида ги-
рифт. Як далелиравшан ва ќотеъ бар ин назар истифодаи фаро-
вони калимаи «ранг» дар осори Мавлоно мебошад, ки ин кали-
ма дар сабки њиндї љое махсуси худро дорад. Дар ѓазалњои 
Мавлоно вожаи «ранг» бисѐр ба назар меояд ва ин вожа дар 
аѓлаби тасвирњои шоир њузури равшан ва чашмгире дорад. 
Корбурди калимаи «ранг» дар шеъри шоир барои бозтобї ва 
бозгушоии олами њис, ирфон, љањони рўњ ба кор гирифта шуда-
аст. Шоирони моќабл низ аз ин вожа барои нишон додани 
зебоињои ботин ва зоњир истифода кардаанд. Саної: 

Эй пур дури гўши ман зи чанг 
В-эй пур гули чашми ман зи ранг… 

**** 
Ин ранг нигар, ки зулфаш омехт  
В-ин фитна нигар, ки чашмаш ангехт.1 

Бетардид вожаи «ранг» дар шеъри шоирони ориф барои 
баѐни њолатњои ботин ва зоњири инсон аст, инсоне, ки дар фа-
зои рангњои шоир худро тамошо мекунад, худро ќудрат 
медињад, дар шинохти мањбуб, аз њар ранг, аз њар тасвир 
маъниеро, розеро кашф мекунад: 

Љаннат маро бе рўйи ў, њам дўзахасту њам адў, 
Ман сўхтам з-ин рангу бў, ку фарри анвори баќо… 

**** 
Он шакл бин, в-иншева бин, в-он ќадду њадду дасту по 
Он ранг бин, в-он оњанг бин, в-он моњи бадр андар ќабо… 

                                                             
1
Санойї, Девон, сањ.102-112 



43 
 

**** 
Чандон бинолам нолањо, чандон барорам рангњо, 
То бар кунам аз оинайи њар мункаре ман зангњо. 

**** 
Гуфт маро: мењри ту ку? Ранги ту ку? Фарри ту ку? 
Ранг куљо мондаву бў соати дидор маро? 

**** 
Товуси мо дарояд, в-он рангњо барояд, 
Бо мурѓи љон сарояд: «бе болу пар ба раќс о». 

**** 
Эй гули гулзорњо! Кист гувоњи шумо, 
Бўй, ки дар маѓзњост, ранг, ки дар чашмњост. 

**** 
Хоки сияњ бар сари ў,к-аз дами ту тоза нашуд 
Ё њамагї ранг шавад, ѐ њама овоза шавад…1 

Дар сабки каломи Мавлоно мурод аз корбурди калимаи 
«ранг» ќабл аз њар чї муљаз ва зебоиву шевоии баѐнаст ва низ 
њусни шеърият, балоѓат ва бадеият додан аст каломро. Мавло-
но бо ин нийят дар сабки сухани худ аз вожаи ранг ва низ аз 
дигар аркони њунар кор мегирад, рўњи шеърро дар ин равиш 
дар калимот медамад, дар њошияиин њунармандињо ва чира-
дастињост, ки Мавлоно сабки сухани худро навтар ва тозатар 
мекунад, њам аз назари маъно ва њам аз назари андеша: 

Навбати куњнафурўшон даргузашт, 
Навфурўшонему ин бозори мост. 

**** 
Рўзи наву шоми нав, боѓи наву доми нав, 
Њар нафас андеша нав, нав хушиву нав ѓиност.2 

Нињояти њарф ин аст, ки сабк, равишва услуби сухани шо-
ири бузург, њанўз њам ба тамом тањќиќ ва пажўњиш нашудааст, 
љилвањои пинњон ва мастури сабки каломи Мавлоно аз ин 
назар њамвора диќќати ањли тањќиќро ба худ љалб мекунад.  

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 5, 7, 16, 14, 57, 110, 48 

2
Њамон љо, сањ. 41, 78 
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Сабки каломи Мавлоно њамон тавр, ки гуфта шуд, розњое 
дорад, ки тањќиќ ва бозгушоии он бароиањли адаб ва махсусан 
барои муштоќони каломи бадеъ аз њар лињоз муфид хоњад буд, 
сабке, ки ба ќавли худи Мавлоно њаргиз куњна намешавад ва 
дар њар нафас андешањоро нав мекунад. Дар кори сухан Њаме-
ша нав дидан ва пайваста нав гуфтан кори сахт ва душвор аст. 
Ин камол ва ин љалолро њар суханваре орзуманд аст, аммо на 
њар касро он бошад. Фитрати комил ва чирадастии тамом ба 
Мавлоно даст додааст, ки дар њавзаи суханварї ба ин маќоми 
воло ва боло муваффаќ шавад. Дар зимн набояд аз дониши гу-
стардаи Мавлоно фаромўш кард, ў аз илмњои замони худ 
огоњии тамом дошт ва љилвањои ин огоњињоро метавон дар 
шеърњо шоир худ мушоњида кард. Њамчунин завќу шавќ, рўњи 
орифона ва сиришти тољиконаи Мавлоно низ ўро дар кори су-
хан ѐрї додааст. Муњимтараз њар чї Мавлоно хуб медонист, ки 
чаро бигўяд ва манзур аз ин гуфтанњо чист ва њамин ангеза шо-
ири орифро дар кори шеъру шоирї бетардид роњнамо будааст. 
Љилвањои сабки шеъри Мавлоно баргирифта аз андешањои ўст, 
мањз фазои андеша ва тафаккури шоири бузург аст, ки сабки 
шеъри ўро бартарї додааст. Вагарна сабк бидуни љўшу хурўши 
андешаи шоир то ин њад рангин намебуд. Дар сухани Мавлоно 
маъност, ки њамеша тўфон мекунад ва дар ин тўфонњо бисѐр 
ваќтњо хонанда аз сабки каломи шоир фаромўш мекунад, чунки  
ѓарќ дар тўфон ва амвољи маъноњо мегардад. Бо ин њама сабки 
шеъри Мавлоно рангњои равшани худро дорад, ки њанўз бата-
мом шинохата нашудааст. Сабки шеър ва андешаи Мавлоно 
њанўз њам дар худ розњои маънавї ва рўњониро нуњуфта медо-
рад, ки он њам барои равоншиносон ва њам барои адибон ва 
њам барои ањли завќ метавонад аз назари илми равоншиносї, 
њикмат ва андеша, суханварї ва суханшиносї хидмат кунад. 
Бар ин њамадалел мешавад гуфт, ки дар сабки сухани Мавлоно 
чизе пинњон аст, ки њамеша тањќиќи он роњатбахш аст ва лазза-
те дорад махсус. 
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СОХТОРИ ШЕЪРИ МАВЛОНО 

Мавлоно бо љуръат мешавад гуфт, аз он шоирони ба-
ландмоя аст, ки ѓазали ирфонї ва њатто ѓазали њамосиро бо 
њунари воло вабаланди худ ба ављ расонид, ва баъд аз ў хељ шо-
иридигар натавонистба ин маќому мартаба, дар кори ѓазал 
муваффаќ шавад. Мавлоно аз ќабили он шоирон аст, ки сохто-
ри шеъри ўдилпазир, гарм, шево ва болиѓ аст, њам дар њавзаи 
бадеиятушеърият ва њам дар њавзаи андеша ва тафаккури ир-
фонї. Бетардид он чи дар сохтори шеъри Мавлоно каломи ўро 
арзиш додааст, њамин фазо, яъне ангезањои ирфонї, бадеият ва 
муњтавои шеърњои ўст. Аммо бояд гуфт, ки дар ин њошия нуко-
ти бисѐре низ њаст, ки дар сохтори шеъри Мавлоно наќши бо-
ризе дорад, чун мусиќї, авзон, таносуб, њолатњои андеша, нига-
риш, нигориш, шаклгирии маъно, баѐни латифи маонии ир-
фонї,ин њама дар сохтори шеъри Мавлоно љойгоњи вижае до-
рад. Ѓазалњои шоири ориф дар њамин њолу њаво эљод шуда ва 
сохтори шеъри ўро наметавон аз ин фазо људо тасаввур кард. 
Мазмун, љилвањои ирфонї, суратњои бадеъ, ишќ, равонии за-
бон, мусиќї, зарбва таносуби маънї, њар кадом барои он ома-
дааст, ки дигареро комилтар бисозад, бо баѐни дигар тамоми 
ин аркон њама лозим ва малзуми њамдигармебошанд.  

Барљастагии андеша, маърифат ва каломи Мавлоно њолати 
сохтории ѓазалњои ўро шукўњ медињад ва ў дар сохтори 
шеърњои худ аз авзон њам бисѐр њунармандона истифода карда-
аст. Мавлоно дар кори ѓазал бештар аз авзони зарбї, авзони 
дилнишин, дар шаш ва њафтрукнї истифода кардааст, мусиќии 
авзони ѓазалњои шоир дилнавозу дилнишин мебошад. Хонанда 
аз мусиќии ширини ѓазалњои Мавлоно њамеша ба ваљд меояд, 
мафтуни оњангњои ў дар баѐн мешавад.  

Шорири ориф чунон зебо ва болиѓ аз калимањо кор меги-
рад, ки њар калима нохудогоњ табдил ба як зарби мусиќї ва ѐ як 
садои хуш мешавад. Аз ин назар мавќеъ ва наќши авзон низ дар 
сохтор ва сабки шеъри ин шоири шўридасар бисѐр љолибу дил-
навоз ва муњим мебошад. «Хосияти ин авзон дар таъсири 
шўрангезї ва њаяљонии он аст ва бероњ нест, ки сабки Мавлоно 
сабки шўрангез муаррифї шавад. Авзони арўзї дар шеъри ир-
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фонии ќабл аз ў умуман авзонест, ки орму навозишгар аст».1 
Воќеан чунинаст шоирони ќабл аз Мавлоно, дар ѓазал бештар 
забони нарм ва оромро ба кор гирифтаанд, аммо дар сохтори 
шеъри Мавлоно ин вазъ ба њам мерезад, забони шеъри Мавло-
но пўѐ, зарб дар зарб ва мусиќої мебошад. Њар он ки бо 
ѓазалњои Мавлоно њамнишин шудааст, ин набз ва ин ритмро,ин 
зарбкориро дар сохтори шеъри шоир бисѐр равшан метавонад 
ташхис бидињад. Риволи мусиќии калом, мусиќии зарб, му-
сиќии маъно ва мазмун, мусиќии баѐн дар сохтори андеша ва 
шеъри Мавлоно гарм, тунд, аммо дилпазир аст, ки сухани ўро 
таровати дигар додааст. Таъсири ин фазо дар аѓлаби ѓазалњои 
Мавлоно мушоњида мешавад, чунонки чандин ѓазалро дар як 
матлаъ гуфтааст ва ин ангеза дар сохтори шеъри Мавлоно аз 
њамон фазои пўѐ маншаъ мегирад. 

Такрор дар мисраъ: 

Эй Юуфи хушноми мо, хуш меравї бар боми мо, 
Эй даршикаста љоми мо,эй бардарида доми мо. 

**** 
Эй Юсуфи хушноми мо, хуш меравї бар боми мо, 
Инно фатањно ассало, боз о зи бом, аз дар даро… 

**** 
Бегоњ шуд, бегоњ шуд, хуршед андар чоњ шуд, 
Хуршеди љони ошиќон дар хилвати Аллоњ шуд. 

**** 
Бегоњ шуд, бегоњ шуд, хуршед андар чоњ шуд, 
Хезед, эй хуштолеон, ваќти тулўъи моњ шуд. 

Такрор дар байт: 

Мастесаломат мекунад, пинњон паѐмат мекунад, 
Он к-у дилашро бурдаї, љон њам ѓуломат мекунад. 
Эй нест карда њастро, бишнав саломи мастро, 
Масте, ки њарду дастро побанди доматмекунад. 

 

                                                             
1
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**** 
Масте саломат мекунад, пинњон паѐмат мекунад, 
Онк-у дилашро бурдаї, љон њам ѓуломат мекунад. 
Бистон зи шоњи соќиѐн, сармаст шав чун боќиѐн, 
Гар ниммасти ноќисї, масти тамомат мекунад.1 

Дар ин хат мешавад арз дошт, ки дар сохтори шеъри Мав-
лоно истиќлоли бархе аз мисраъњо ба чашм меояд, ки њар ка-
дом аз назари маъно ва шеърият комил мебошанд. Ин равишва 
иншеваи баѐнроў дар сохтори шеър маљзуб ва бисѐр муваффаќ 
тавонистааст анљом бидињад, мисраъњое чунин дар сохтори 
шеъри Мавлоно њар кадом ба њукми як байт аст: 

Бањор омад, бањор омад, салом овард мастонро, 

**** 
Чун рўз равшандил шавад, њар к-ў зи шаб огоњ шуд. 

**** 
Боз омадї, каф мезанї, то хонањо вайрон кунї.2 

Авзон дар сохтори шеъри Мавлоно мухотабро дилгиру ха-
ста намесозад, балки сукути дилгирифтагиро мешиканад ва му-
хотаб дар ин њолу њаво саршор аз ангезаи тараб ва нишот ме-
шавад.  

Чунин аст, ки дар сохтори шеъри Мавлоно гармї ва му-
сиќии авзон њаргиз тира нагардидаааст ва фазои дилнавози му-
сиќии ѓазалњои Мавлоно ханандаро њамеша ба худ мафтун ме-
кунад. Мавлоно бо интихоби ќофияњои пайдарпай, зарб, шид-
дат ва мусиќии авзонро гарм ва зинда нигоњ медорад, шеваи 
корбурди ќофияњои пай дар пай маъмулан дар сохтори шеъри 
Мавлоно, њам дар аввал ва њам дар охири мисраъ мушоњида 
мешавад.  

Ёр маро, ѓор маро, ишќи љигархор маро 
Ёр туї, ѓор туї, хоља нигањ дор маро. 
Нўњ туї, рўњ туї, фотињу мафтўњ туї, 
Синаи машрўњ туйї, бар дари асрор маро. 
Нур туї, сур туї давлати Мансур туї, 
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Мурѓи куњи Тур туї, хаста ба минќор маро. 
Ќатра туї, зањр туї, лутф туї, ќањр туї 
Ќанд туї, бањр туї, беш маѐзор маро. 
Њаљраи хуршед туї, хонаи Ноњид туї, 
Равзаи уммед туї, роњ дењ, эй ѐр, маро. 
Рўз туї, рўза туї, њосили дарюза туї 
Об туї, кўза туї, об дењ ин бор маро. 
Дона туї, дом туї, бода туї, љом туї, 
Пухта туї, хом туї, хом бимагзор маро.1 

Дар сохтори шеъри Малоно њамон тавр ки мушоњида шуд, 
истифода аз ќофияи пайдарпай фаровон ба чашм мехўрад ва ин 
шева ритм ва зарбњои мусиќоиро дар кори ў њирфаї кардааст, 
ки њар касро дар амри он ин тавон набошад. Шоири ориф 
зарбњоро чунон дар сохтори шеър канори њам мегузорад, ки 
дигар баргирифтани онњо корест номумкин, зеро њар калима 
дар љои худ аз назари маъно, лафз ва баѐн он ќадар даќиќ ва 
устувор љой гирифтааст, ки берун овардани он аз шеър латма 
ворид кардан аст ба сохтори шеър. Љилваи дигар, кидар њунари 
шеър ва равиши баѐн каломи Мавлоноро ранг ва њусн додааст, 
истифода бурданаст аз њар навъи вожањо, Мавлоно дар сохтори 
шеър њаргиз дар фикри интихоби вожањои махсус нест, балки 
њар вожа дар њавзаи кори ў махсус мешавад. Аз ин рў дар 
сохтори шеъри Мавлоно њар вожа љойгоњ ва маќоми худро до-
рад ва дар кори Мавлоно њељ калима изофї, ба маънии 
даќиќтар,нолозим, бењуда нест. Имрўз њам бисѐре аз вожањо ва 
таркибњое, ки дар ѓазалњои Мавлоно аз њар нигоњ истифода 
шудааст,дар забони мардум роиљ аст. Ў дар сохтор ва рангу 
маънї додани андешада шеърњои худ аз калимоте чун арабї, 
туркї ва њатто юнонї њам суд бардоштааст. 

 
Арабї: 

Хомуш, ки бас мустаъљилам, рафтам суи пои алам, 
Коѓаз бинењ, бишкан ќалам, соќї даромад, ассало… 
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**** 
Туркї: 

Колӣ тишї, опоншу, эй афандї чалабї 
Нимшаб дар боми мої, то киро металабї? 

**** 
Юнонї: 

Гар теѓ хоњї ту зи хур, аз бадр гар созї сипар, 
Гар ќайсарї, андаргузар аз занги мо, аз занги мо.1 

Сохтори шеъри Мавлоно аз нигоњи маъно, андеша, нига-
риш, бадеъ бетардид аз бењтарин намунањои њунар ба шумор 
меояд. Дар ин њарф љоитардид нест, бахусус аз вусъати маъно, 
андешава ирфони Мавлоно њарф задан диќќат, дониш, дарк, 
фањм вазавќи сухандониро аз њар кас мехоњад ва мањз њамин 
њолатњо ва њамин фазоњост, ки боз њам ба шеъри ў нумраи ав-
вал ва бартарродар њавзаи шеъру шоирї медињад. Дар «Масна-
вии маънавї» ва дар «Девони Шамс» Мавлоно ба њар калима 
ва њар таркиб, ки истифода кардааст, њайсият ва камолу љалол 
додааст. 

Аз ин љост, ки хонанда дар ќаламрави андеша ва кори 
Мавлоно ба бањри беканори калимањо ва таркибњо рў дар рў 
меояд, ки њељ љои аљобат надорад. Дар сохтори шеъри Мавлоно 
аз назари маъно, он чи беш аз њар чизи дигар сўзандаву шуъла-
вар ба назар меояд, ирфони ишќ аст, ишќе, ки сиришти башар 
њамеша ба он ниѐзманд аст ва агар ин ишќ набуд, башар ба сўи 
камол њидоят намеѐфт. Мазмуни аслӣ ва муњим дар сохтори 
шеъри Мавлоно тавсиф ва сифати њамин ишќ аст, ишќи мањбуб, 
ишќи мањбубе, ки инсонро арзиш медињад, иззат медињад, ин-
сонро бузург мекунад, инсонро камол ва љалол мебахшад, 
ишќе, ки маънии зиндагии башар дар он њаст ва хоњад буд. Бо 
ин нигоњ сохти ѓазалњои Мавлоноро метавон интихобан ба ду 
ќисмати аслї људо кард, бахше, ки ў бо шеваи ќаландарона, би-
сѐр шўрангез сурудааст ва ѓазалњое, ки дар сохтори онњо мар-
табаи инсонї ва тазњиби нафс тавзењ шудааст. Мавлоно њамчу-
нин дар кори ѓазал аз баѐни маонии достонї њам бисѐр устодо-
на истифода кардааст, ки ин хат танњо дар сохтори каломи 
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Мавлоно дида мешавад ва он шеваи ѓазалдостонро ба хотир 
меоварад. Яъне бо ин тарз ва шеваи баѐн Мавлоно дар          
сохтори ѓазал навъи ѓазалдостони ирфониро шакл додааст ва 
ин фазо каломи ўро боз њам муассиртар кардааст: 

Рўзе яке њамроњ шуд бо Боязид андар рање, 
Пас Боязидаш гуфт: Чї пеша гузидї, эй даѓо. 
Гуфто, ки ман харбандаам. Пас Боязидаш гуфт: рав, 
Ё раб, харашро марг дењ, то ў шавад бандахудо. 

Ва арз бояд дошт, ки нуктаи бисѐр муфид ва муњим дар 
сохтори ѓазалњои Мавлоно бовар, эътимод ва сидќ аст, шоир 
он гуна сухан мегўяд, кидар хонандаин њис бедор мешавад ва 
хонанда бо тамоми эътиќод, бидуни тардидњарфи шоири ориф-
ро ќабулмекунад ва бо њамин бовар ба њарфи ў дил месупорад: 

Дар ишќ зинда бояд, к-аз мурда њељ н-ояд 
Донї, ки кист зинда? Он к-ў зи ишќ зояд. 
Дар роњ рањзанонанд, в-ин њамрањон занонанд, 
Пойи нигоркарда ин роњро нашояд. 
Табли ѓазо баромад, в-аз ишќ лашкар омад 
Ку Рустами саромад, то даст баргушояд? 
Раъдаш биѓуррад аз дил, љонаш зи абри ќолаб 
Чун барќ биљњад аз тан, як лањзае напояд. 
Њаргиз чунин сареро теѓи аљал набуррад, 
К-ин сар зи сарбаландї бар соќи арш сояд. 
Њаргиз чунин дилеро ѓусса фурў нагирад, 
Ѓамњои олам ўро шодии дил физояд. 
Дарѐ бараш турушрў, ў абри навбањор аст 
Олам бад-ўст ширин, ќосид туруш намояд. 
Ширин нахоњад оњу, оњуи ўст «ѐ њу», 
Мункир дар ин чарохур бисѐр жож хояд. 
Дар ишќ љўй моро, дар мо биљўй ўро, 
Гоње манаш ситоям, гањ ў маро ситояд. 
То чун садаф зи дарѐ бигшояд ў дањоне, 
Дарѐи мову манро чун ќатра даррабояд…1 
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Аз њолатњои дигар дар сохтори шеъри Мавлоно дузабонї 
аст, шоири ориф дар ѓазалњои форсии худ гоње аз мисраъњои 
арабї кор гирифтааст, санъати муламмаъ каломи ўро ширу 
шакар кардааст. Бо ин равиш танњо шоире, ки ба ду забон ко-
милан мусаллат аст, метавонад шеър бигўяд. Мавлоно ба забо-
ни арабї низ бисѐр хуб ошно буд ва дар кори ѓазал аз калимоти 
хос арабї низ тавъам бо забони модарї истифода кардааст. Ў 
дар ин фазо беш аз яксаду бист ѓазал сурудааст, кимисраи 
матлаъ дар бархе аз ин ѓазалњо ба забони форсї ва дар бархе 
дигар ба забони арабї мебошад. 

Ба форсї: 
Њон, ай табиби ошиќон, савдоие дидї чу ман, 
Ё соњибайи иннани мустањликун лав локумо. 
В-эй Юсуфи сад анљуман, Яќуб дидастї чу ман, 
Ас фаррї хаддї мин љави вабязза айнӣ мин буко… 

Ба арабї:  
Салабал ишќу фуоди, њасалал явма муродї 
Бизан, ай мутриби ориф, ки зињї давлату шодї. 
Азанал ишќу таъолу литазуќу ва танолу, 
Њала ай муждаи ширин, чї насимї, чї бодї. 
Катабар рўњу суроњи, самиал каъсу сиѐњи 
Зи ту андар даваронам, ки рањи давр кушодї.1 

Ва дигар аз хатњои муњим ва бисѐр равшан дар сохтор ва 
њавзаи шеъри Мавлоно истифода аз санъатњои бадеъ аст. Мав-
лоно дар сохтори шеъри худ аз њама гуна санъатњои бадеӣ суд 
бардоштааст. Истифодаи салим аз санъатњои бадеъ фазои баѐн, 
забон, сабк ва сохтори шеърњои ўро болиѓтар, шевотару зебо-
тар, латифтар ва саршору пурбор аз ангезањои сухан кардааст. 
Санъатњои бадеӣ дар сохтори шеъри Мавлоно љилвањои мутан-
наввеъ дошта, аз пурбортарин равишњо дар кори шоири ориф 
аст, санъати талмењ, иќтибос, тасвир, ташбењ, рамз, истиора 
ва… дар сохтори шеъри Мавлоно фаровон ба кор рафтааст. 
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САНЪАТИ ТАЛМЕЊ 
Мавлоно дар осори худ аз мисраъ то мисраъ, аз байт то 

байт, аз ѓазал то ѓазал ишќро таљриба кардааст ва дар ин 
таљрибањо аз зиндагии анбиѐ, авлиѐ ва орифон маърифатиишќ 
андўхтааст. Дар ин фазо барои умќ ва бадеият додан дар 
ѓазалњои худ шоири ориф аз санъати талмењ бисѐртар истифода 
кардааст. Талмењ аз он санъатњои адабї аст, ки зимни баѐни 
андеша ба достон, њадис, оѐт ѐ шеъри машњур ишора мешавад, 
ва дар луѓат талмењ бар маънии ба гўшаи чашм нигоњ кардан 
бошад. «Талмењ аз санъатњои маънавии бадеъ аст ва аз тариќи 
эљоди тадої таъсиришеърро бештар мекунад. Истифода аз тал-
мењ нишонаи вусъати иттилоот ва ѓанои фарњанги шоир аст ва 
бар лафзу умќи шеър меафзояд».1Бояд арз кард, ки Мавлоно 
шоири ориф аст ва таљрибаи ирфон, маърифат ва ишќро дар 
њаљми калимањое, дар шеър ба кор мебарад, меоварад, маънї 
медињад, шарњу тафсир мекунад ва санъати талмењ бисѐртар 
мутобиќ ба њолу њаво, нигариш, андеша, ва завќу шавќи ўст. 
Санъати талмењ дар њавзаи калом ва андешаи Мавлоно беш аз 
њар санъати дигар мушоњида мешавад, зеро маърифати шеър ва 
ирфон, тафаккур, андеша, бадеияти шеър дар «Маснавии 
маънавї» ва «Девони Шамс» дар њамин њолу њаво ва дар њамин 
фазо ба ављи камол мерасад. Санъати талмењ, истифодаи ман-
тиќии он фазои ѓазалњои Мавлоноро аз њар назар рангин кар-
дааст вазебоии ботин ва зоњирро низ дар сохтори шеъри Мав-
лоно њусни дигар бахшидааст ва инсон њамеша дар зиндагии 
худ, њам ба зебоии ботин ва њамчунин ба зебоии зоњир ниѐз до-
рад. «Њамчунон ки зебоињои моддїва зоњирї њаст, ки одамизо-
да аз он бархўрдор аст ва бархўрдорї аз он аз ниѐзмандињои 
мусалламу ќатъї ва ногузир аст, зебоињои маънавї ва ботинї 
низ њамин њолро дорад, њамчунон ки тан аз зебоињои зоњирї 
бањра мебарад, љону равон низ бояд аз зебоињои ботинї њам 
бањрањо бибарад ва њам бањраманд гардад». 2  Мавлоно дар 
сохтори шеърњои худ бо истифода аз санъати талмењ ниѐзњои 
маънавї, рўњонии инсонро дар робита ба зебоии ботин баро-
варда месозад, дар ин њошия инсон зебоии зоњирро низ ба 
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таљриба мегирад ва медонад, ки инсон бояд њам дар зоњир ва 
њам дар ботин зебо бошад.  

Аз нигоњи Мавлоно, агар инсон дар зиндагии хеш аз ин ду 
зебої якеро инкор кунад ва ѐ аз он бехабар бошад, њанўз ба 
њадди камол ўро роњ дур аст. Мавлоно њам ба зебоии зоњир ва 
њам ба зебоии ботин эътимод дошт ва ин ду зебоиро дар 
шеърњои худ тавсиф кардааст ва инсонро дар ин ду зебої дидан 
мехоњад: 

 
Эй фитнаи Руму Њабаш, њайрон шудам, к-ин бўи хуш 
Пироњани Юсуф бувад, ѐ худ равони Мустафо. 

 
Њазрати Юсуф ва паѐмбари гиромї њазрати Муњаммад (с) 

дар ин байт сумбулизебоии њам рўњонї ва њам сумбули зебоии 
зоњир аст. Калимаи «фитна» дар байт ишорат мекунад ба љамо-
ли њазрати Юсуф, ки занњои Миср барои тамошои љамоли ў саф 
меоростанд. Ва таркиби «бўи хуш» сумбули зебоии маънавї, 
яъне зебоии рўњонї ва ботинии њазрати Юсуф ва паѐмбари ги-
ромї њазрати Муњаммад (с) бошад. Санъати талмењ дар шакл 
додани бадеияти маъно ва лафз дар сохтори шеъри Мавлоно 
наќши бисѐр муассире дорад. Ин санъат њамон тавр ки му-
шоњида мешавад, дар байти њозир дар мисраи дувум истифода 
шудааст ва он дар таркиби «пироњани Юсуф» маъно гирифта-
аст. Мавлоно бо истифода аз санъати талмењ ва дар зимн бо 
истифода аз таркиби «пироњани Юсуф» ба достони пироњани 
Юсуф низишорат мекунад. Ин достон дар адаби порсї бо љил-
вањои гуногун тасвир шудааст, аммо Мавлоно аз он барои 
шакл додани маънии ирфонї истифода кардааст.  

Шоири бузург дар расидан ба ин нийяти худ муваффаќ 
гардидааст, ки сохтори байт аз њар лињоз устувортар ва ба-
деътар худро нишон медињад. Санъати талмењ дар сохтори 
шеъри Мавлоно њам ангезаи дарунї ва њам ангезаи берунї до-
рад ва ин ду њолат дар шакл, маъно, лафз ва бадеияти ѓазалњои 
ў таъсири лозимро бар пой медорад. «Њар муњтавое њам шакли 
дарунї ва њам шакли берунии хоси худро дорад ва мо ба андо-
заи танаввуи муњтаво метавонем таъаддуди шакл дошта 
бошем».1 

                                                             
1Муњаммад Носир, «Тањаввули мавзўъ ва маъно дар шеъри муосир», инт. 
Нишона, Тењрон, 1382њ.ќ., сањ. 52 
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Ку яке бурњон, ки аз он рўйи ту равшантар аст, 
Каф набуррад куфрњо з-ин Юсуфи Канъон чаро?! 

Дар байти њозир муњтаво њам дар шакл бурунї ва њам дар 
шакли дарунї рух нишон медињад ва дар сохтори ин байт, ду 
њолат дар канори њам асли байтро маънї додаанд. Шакл буру-
нии муњтаво њамон корбурд аз санъати талмењ мебошад ва ша-
кли дарунии муњтаво љилвањоест, ки осон ба чашм намеояд ва 
он љилвањои мастури маъно аст. Он тавр ки аз истифодаи номи 
њазрати Юсуф бармеояд, бори санъати талмењро дар ин байт 
таркиби «каф набуррад» ба дўш дорад. Ин ишора њамон 
маънои аввал аст, ки Мавлоно бо истифода аз он манзурихудро 
њусни маънї додааст ва хонанда бо њузури санъати талмењ, яъне 
бо ишора ба достони Юсуф, онро дубора ба хотир меоварад ва 
бо ишорати андак аз лаззати фаровони маънавї ва рўњонї 
бархўрдор мешавад. Асли маъно дар байт бо истифода аз 
санъати талмењ њадди камол, бузургї ва маќоми ишќ аст дар 
зиндагии маънавї ва рўхонии башар. Мавлоно ин манзури 
хешро бо истифода аз санъати талмењ бисѐр зебову шево, латиф 
ва бадеъ маънї кардааст. Њазрати Мавлоно зимни истифода аз 
санъати талмењва зимни ишорат ба достони Юсуф ва каф бури-
дани занони Миср мехоњад бигўяд, љамоли ишќва камоли ишќ 
чун аст.  

Мавлоно мегўяд, касоне ки маро дар муомила ва шавќу 
завќ бо ишќ ба маломат мегирад, инкор мекунад, дар куфр 
њастанд, чун ишон ишќро мункир њастанд ва агар онон низ ба 
монанди ман љалол ва камоли ишќро медиданд ва медонистанд 
ихтиѐр аз даст медоданд. Он гуна, ки занони Миср бо дидани 
њазрати Юсуф ихтиѐр аз даст додандва кафњо буриданд ва Юс-
уф аз нигоњи Мавлоно љалол, љамол ва камоли ишќ мебошад… 
Манзури Мавлоно ќабл аз њар чӣ дар байти њозир офтоби рав-
шан, тобон ва гарми маъност, на сояе аз офтоб ва дар ин фазо 
аст, ки мефармояд, дар ман офтоби маъноро бубинед на сояњое 
аз калимотро.  

«Соя маќоми истиљлоди мазњарият аст ва офтоб маќоми-
зуњури кашфу шуњуд аст».1 Муњимтарин ва равшантарин хат 

                                                             
1
Љалолиддин Њумойї, «Мавлавинома», љ.1, инт, Њумо, Тењрон, соли 1369, сањ. 
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дар «Девони Шамс» ва «Маснавии маънавї» худшиносї, бе-
дорї, иззат ва икроми инсон буданњост, ў худшиносии шеърро, 
балоѓати каломро дар калимањо аз тариќи санъатњои бадеъ 
шакл додааст. Як љилваи бисѐр равшан ва маъмули ин шева, 
њолатњоиистифода аз санъати талмењ мебошад ва Мавлоно дар 
ин ривол як шоири шўрида, ориф ва мутафаккир аст. « Яке аз 
мављудоти муваффаќияти як шоир худшиносии шеърї 
аст».1Чунин аст, ки Мавлонои бузург дар ин мактаб бетардид 
аз шоирони пешдаст ва пешсаф аст, ки доди суханро дар худ-
шиносии шеърї додааст васадои ин мавзўъ дар сохтори шеъри 
Мавлоноњамеша баланд будааст: 

Дар чоњи шаб ѓофил машав, дар далви гардун даст зан, 
Юсуф гирифт он далвро, аз чоњ сўи љоњ рафт. 

Њамон тавр ки аз байт бармеояд ва маънои лозим худро 
нишон медињад, Мавлоно аввал ба андеша, тафаккур ва бадеи-
ят њаќ медињад ва баъд он њамаро дар љилди калимањо ба шеър 
пайванд мезанад. Андеша, манзур, маќсуд, ва тафаккури шоири 
ориф дар њарири њафтранги бадеъ табдил ба шеър мешавад ва 
дар ин хат худшиносии шеъри шоир шакл мегирад ва ба 
шукўњи маъно мерасад. Санъати талмењ дар байти њозир дар 
корбурди калимаи «Юсуф» мушоњида мешавад, Мавлоно зим-
ни ишора ба достони Юсуф ва ба чоњ афкандани ў аз тарафи 
бародарон, роњи растагорї, роњи шинохтанињаќро аз ботил ба 
инсон нишон медињад. Достон он љост, ки бародарон Юсуфро 
бо худ ба гардиш ба сањро мебаранд ва он љо ќасди љони ў ме-
кунанд. Аммо бо дахолати яке аз бародарон Юсуфро ба чоњ 
меафкананд. Юсуф дар чоњ ба мањбуби якто роз ва мунољот ме-
кунад. Корвоне дар ин гузар таваќќуф мекунад ва корвониѐн 
барои об далв бар чоњ меандозанд. Юсуф он далвро мегирад ва 
аз чоњ берун меояд. Ўро ањли корвон ба Миср мебаранд ва дар 
бозори он мулк Юсуфро Азизи Миср харидорї мекунад ва Юс-
уф бо лутф ва њидояти Худованди рањим аз бардагї ба мартаба 
мерасад. Мавлоно дар зимни ин достон ишорат бар он мекунад, 
ки инсон бояд аз ѓафлат ва гумроњї, ки ба масал чун чоњи то-
рик аст, худро берун биѐварад. Барои наљот аз чоњи гумроњиву 

                                                             
 



56 
 

ѓафлат инсони огоњ бояд ба далви маърифат, ба далви шинохти 
мањбуб ва ирфони ишќ даст бизанад, он гуна ки Юсуф чунин 
кард ва аз чоњ ба љоњ расид.  

Мусо: 
Олам чу кўњи Тур дон, мо њамчу Мўсо толибон, 
Њар дам таљаллї мерасад, бармешикофад кўњро. 
Як пора ахзар мешавад, як пора абњар мешавад, 
Як пора гавњар мешавад, як пора лаълу кањрабо.1 

Санъати талмењ дар абѐти њозир ишорат аст ба достони 
Мўсо паѐмбар дар кўњи Тур, ки бо Худованд њарф зад. Дар 
Ќуроъни маљид омадааст: «Ва чун ќавм таќозои дидани Худо 
карданд, Мўсо бо њафтод нафар аз бузургони ќавмаш, ки инти-
хоб шуда буданд, ваќти муайян ба ваъдагоњи мо омад ва Худо 
бо вай сухан гуфт (бо таќозои љоњилонаи ќавми худ) арз кард, 
ки Худоѐ худро ба ман ошкор бинамо (бењиљоб) љамоли туро 
мушоњида кунам. Худо дар посух фармуд, ки маро то абад 
нахоњї дид, вале дар кўњ нигар, агар кўњи Тур (Бад-он салобат 
њангоми таљаллї) бар љойи худ барќарор тавонад монд, ту низ 
маро хоњї дид. Пас он гањ ки таљаллии Худо бар кўњ афтод, 
кўњро андаку муталошї сохт. Ва Мўсо бењуш афтод сипас, ки 
ба њуш омад арз кард: Худоѐ, ту муназзањ ва бартарї, ба дар-
гоњи ту тавба кардам, ман (аз ќавми худ) аввал касе њастам, ки 
(ба туву муназзањии зоти поки ту аз њар олоиши љисмонї имон 
дорам)».2 Бояд тазаккур дод, ки хонанда фарзан аз Ќуръон, ња-
дис ва ќиссањои асотир иттилоъ надошта бошад дар фањми 
сохтори шеъри Мавлоно аз назари муњтаво ољиз хоњад монд, 
манзури Мавлоноро ба дурустї дарнамеѐбад. Яъне барои дар-
ки шеъри Мавлоно танњо завќ кофї нест, балки илм ва дониш 
барои фањму дарки шеъри шоир аз шартњои аввал аст дар 
кашфи маъно ва дарки матлаби ин шоири ориф. Сохтори 
шеърњои ин шоири баландмоя ва жарфнигар сахт печида дар 
ирфони ишќ, маърифати ишќ, њикмат, мантиќ ва илм аст, Мав-
лоно ин њамаро дар ќолаби калимот, дар либоси шеър арза 
кардааст: 

 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 87 

2
Ќуръон, сураи Аъроф, ояти 143 
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Ман хомўш хастагулу, орифи гўянда бигў, 
З-он ки Довуддамї, ман чу кўњам рафта зи љо. 

Санъати талмењ дар ин байт ба њазрати Довуд ишорат ме-
кунад, ки овози ширину нарм Худованд ўро дода буд. Њар ваќт 
чун овоз мехонд бо ў паранда ва кўњњо њамасаройї мекарданд. 
Маънои ин байт низ дар Ќуръони карим омадааст: «Эй кўњњо, 
бо ў њамсаройї кунед». (сураи 15, ояти 34).  

Мавлоно бо истифода аз санъати талмењ ба овози ширин 
доштани њазрати Довуд ишорат мекунад ва дар ин зимн матлаб 
ва манзури хешро баѐн медорад. 

Манзури Мавлоно дар байти њозир Шамси Табрезї аст, 
њарчанд ин маъно ошкор ба назар намеояд, вале равиш ва ни-
гоњи Мавлоно бар онаст. Шамси Табрезї чун омад, фазои 
зиндагии ороми Мавлоно дигар шуд, њолати рўњонї ва ирфо-
нии Мавлоно ба тамом таѓйир ѐфт. Баъд аз дидор бо Шамс, 
Мавлоно худро ба тамом фаромўш кард ва бо омадани ў дар 
зиндагии ороми якранги Мавлоно њама чиз ранги худро дигар 
кард, Мавлоно зиндагии худро љилваи нав дод, баъд аз ин њама 
љуз ба Шамс ва садои ў ба чизи дигар таваљљуњ ва раѓбат 
надошт: 

Зоњид будам, таронагўям кардї, 
Сарфитнаи базми бодахўям кардї. 
Саљљоданишини бовиќоре будам, 
Бозичаи кўдакони кўям кардї. 

Он гуна, ки њазрати Довуд бо садои хуши худ парандањо ва 
кўњњоро маст мекард, Шамси Табрезї низ ба њазрати Мавлоно 
њамин таъсирро дошт. Ва агар хонанда ин байтро бихонад ва 
ин ишорати Мавлоноро дарнаѐбад, чї гуна метавонад ба умќи 
маъно дар байт бирасад, агар њам бархўрдор аз завќи калом 
бошад, аммо аз илму дониш ўро наќс бошад. Мавлоно дар сох-
тори шеъри худ аз њама гуна маънї метавонад чунон истифода 
кунад, ки он дар бењтарин ваљњи шеър худро нишон бидињад, ў 
дар баѐни матлаб ва андеша њељ мушкил ва садд намебинад, 
зеро дарѐи калимотро дар ихтиѐр дорад ва њар тавр бихоњад, аз 
ин дарѐ истифода мекунад. Аз ин назар сохтори шеъри Мавло-
но бисѐр ѓанї ва устувор аст, љилвањои гуногуни аз назари 
маънову њунар ва шеърияту бадеияти сухан дар сохтори 
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шеърњои ў дар њадди болиѓ аст. Аз ин љост, ки калом ва шеъри 
Мавлоно њаргиз рўњро хаставу гирифта намесозад, балки ба 
рўњ нишоту шодобї мебахшад. «Андешидан бо калимот сурат 
мегирад, на бо тасовир… барои зиндагии шеър анбори луѓот 
лозим аст».1 Дар фазои њунар ва сохтори шеъри Мавлоно аза-
мат ва бузургии андеша, дар гарави калимот аст. Боќї, 
санъатњои бадеъ ва шеърияту бадеияти шеър ва њунари гуфтан, 
вобаста ба фитрати зотї ва завќи ў мебошад. 

Сулаймон: 
Маъшуќа ба сомон шуд, то бод, чунин бодо, 
Куфраш њама имон шуд, то бод, чунин бодо. 
Мулке, ки парешон шуд, аз шумии шайтон шуд, 
Боз они Сулаймон шуд, то бод, чунин бодо!  

Санъати талмењ дар абѐти њозир бо истифода аз калимаи 
«Сулаймон» шакл гирифтааст. Талмењ дар ин абѐт ишорат ме-
кунад ба достони њазрати Сулаймон ва гум шудани ангуштари 
ў. Он ангуштарї ба дасти дев меафтад ва салтанату фармонра-
воиро аз њазрати Сулаймон ѓасб мекунад ва саранљом давлат ба 
њазрати Сулаймон боз мегардад. Он тавр ки мушоњида меша-
вад, дар сохтори шеърњои Мавлоно санъати талмењ наќши муа-
ссир дорад ва он дар сохтори шеърњои шоири ориф бисѐр со-
занда низ њаст. Созанда дар тафаккур, ирфони ишќ, худогоњї, 
бедории рўњ, талаби камол ва пайвастан бо мањбуб чунин аст, 
ки ин неруи каломи Мавлоно инсонњоро ба ваљд меоварад ва ба 
онњо њамеша њаќќи ифтихор медињад. Мурод ва маќсуд аз 
њунар, бахусус шеър љуз ин нест, агар њунар аз ин авотиф тињї 
бошад, инсонро ба сўи худогоњї њидоят накунад, њаргиз он 
мондагор нахоњад буд. Мавлоно дар сохтори каломи худ ќабл 
аз њар чї њамин авотифро андеша мекунад, њолати маънавї ва 
рўњонии каломро тавсиф мекунад, хонанда низ дар ин раъс аз 
каломимутафаккири бузург, чизе аз маърифат, маънї ва ирфон 
ба њадди зарфияти худњатман метавонад бигирад.  

Мавлоно њамин неруи бузурги маънавї ва ирфониро дар 
вуљуди инсонњо тарбият мекунад, ба онњороњи озодагї, раста-
горї, бедорї, худогоњиро нишон медињад. Инсони огоњу бедор 
аз шеъри Мавлоно, дарси нигаристан ба худ, ба маърифат, ба 

                                                             
1
Алї Бобочоњї, «Ин бонги диловез», инт. Солис, Тењрон, соли 1380, сањ. 57 
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њастї, ба ирфон ва ишќро меомўзад. Дар ин фазо ба љилвањои 
тоза ва равишњои тозаи љањонитафаккур, маъно ва рангбо-
рињои андешаи ин суханвари нотакрор ва бузург шинос меша-
вад. «Неруи маънавии шеър тавонистааст, мардуми афсурдаеро 
ба њаяљон оварад ва талаби њаќ ва ифтихорро дар онњо баран-
гезад. Ё хашму илтињоби мардуми хашмнокеро фурў нишонад 
ва ононро ба оромиш ва оштї водорад».1 Мавлоно бо ќудрати 
андеша ва ќудрати сухан, ќудрати ишќ, дар сохтори шеъри худ 
бузургии инсонро аз назари ирфониву рўњонї ва маънавї сифат 
мекунад ва барои азамат вабузургии андешаи худ аз њама 
санъатњо дар сохтори шеър бисѐр њунармандона истифода ме-
кунад, ки њар касро ба шигифт меорад. 

Як намунаи равшани инфазо дар корњои шоири ориф, 
њамон тавр ки зикр шуд, санъати талмењ мебошад, ки каломи 
ўро њусни маънї ва шукўњ додааст: 

Ё чун писари Адњам, ронад ба суи оњу 
То сайд кунад оњу, худ сайди дигар гардад. 

Мавлоно дар ин байт низ чун дар абѐти ќабл бо истифода 
аз санъати талмењ ба достони Иброњим, писари Адњам, ки мо-
лик буд ва кишвари бузург дар фармонравої дошт, ишорат ме-
кунад. Иброњим бо сипоњи худ ба шикор меравад ва аз сипоњи 
худ дур мемонад. Дар ин њангом буд, ки аз ѓайб садое мешуна-
вад, ки «бедор шав» ва Иброњим водошт, ки ин садо барои ў 
нест ва онро ношунида гирифт, Њамон овоз барои ў чандин бо-
ри дигар такрор гашт, аммо ў бар он авзоъ беэътиної кард. Ин 
ваќт буд, ки оњуе пайдо бигардид, Иброњим ба дунболи оњу 
шуд… Иброњим њар чї тир меандохт, бар оњу намехўрд, било-
хира оњу ба сухан омад ва гуфт: Ман омадаам, ки туро шикор 
бикунам, на ту маро… ва ин њолати пайдо шудани кашф буд 
дар Иброњим… 

Сохтори шеъри Мавлоно њамон тавр ки арз гардид, мамлу 
аз суратњои бадеъ аст ва шоир дар ин раъс барои ќурбушукўњва 
шањоматдодани калом ва муассир сохтани андешаи худ, бофти 
сохтории шеъри худро дар бењтарин шаклњо тарњ рехтааст. Аз 

                                                             
1
Абдулњусайни Зарринкўб. «Ошної бо наќди адабї», инт. Мањорат, Тењрон, 

соли 1374, сањ. 91 
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ин назар, бояд иќрор кард, ки сохтори шеъри Мавлоно њам аз 
назари маъно, њам аз назари њунари шоирї бисѐр устувор ва 
мањкам мебошад. Таѓйири њолатњои маънову андеша ва калима 
дар сохтори шеъри Мавлоно ѓайримумкин аст, ин њолат аз он 
мегўяд, ки сохтори шеърњои Мавлоно аз тавонои адабї ва 
њунарии шеър аз бофти бисѐр ќавї бархўрдор аст: 

Эй соќии љон, пур кун он соѓари пешинро,  
Он роњзани дилро, он роњбари динро. 
З-он май ки зи дил хезад, бо рўњ даромезад, 
Махмур кунад љўшаш мар чашми худойинро. 
Он бодаи ангурї мар уммати Исоро 
В-ин бодаи мансурї мар уммати «Ёсин»-ро.1 

Дар абѐти фавќ се њолат аз талмењ истифода шудааст, ки 
дар сохтори шеъри Мавлоно ин равиш бисѐр нодир аст, њам аз 
назари андеша ва њам аз назари њунар. Дар њолати аввал талмењ 
он аст, ки Мавлоно ба њазрати Исо ишорат мекунад, кибо 
муъљиза хумњоро пур аз шароб месозад. Ва њолати дувум он 
аст, ки Мавлоно ба достони Мансури Њаллољ ва ањволи ў ишо-
рат мекунад. Њол дар Мансури Њаллољ шароби шавќу љазб ва 
сукр аст, ки аз шароб,дар хумњои њазрати Исо фарќ мекунад. 
Мансури Њаллољ аз орифони бузург дар тариќат мебошад. Ў 
дар ирфон бисѐр овоза дорад. Маќоми ин ориф дар ирфон бар 
асари шайдої ва љазб аз шароби ишќ ва шуњуд буд, ки худро ба 
тамом аз ѐд бурда буд ва љуз мањбуб касеро намедид, аналњаќ 
мегуфт, Мансури Њаллољ дар адаби ирфон ба гунаи ишќи 
илоњї аст. Ва њолати севум аз талмењ дар байт ишора аст, ба 
сураи муборакаи «Ёсин» ва манзури Мавлонодар байт аз кор-
бурд ва истифодаи таркиби «уммати Ёсин» паѐмбар њазрати 
Муњаммад (с) аст. Хонанда дар сохтори шеъри Мавлоно аз 
њузури санъати талмењ чанд суд мегирад, аввал достонњои 
ќуроъниро ба хотир меоварад ва дар њаљми он каломи шоирро 
дар равиши шеър кашф мекунад ва низ дубора маърифати 
њузурро дар ин олами бекарон таљриба мекунад ва нињоят аз 
каломи Мавлоно њам лаззати ирфонї ва њам рўњонї аз шеър 
мегирад. 

                                                             
1
Девони Шамс, сањ. 231 
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Хуррам он боѓе, ки бањри Марямон 
Мевањои нав зимистон мерасанд. 

Дар сохтори ин байт он чи дар хотир мурур мекунад, аввал 
достони Марям аст, ки дар зимистон мевањои тобистонї аз 
ѓайб баў мерасид. Санъати талмењ дар сохтори шеър барои 
пурбортар ва љаззобтар нишон додани матлаб истифода шуда-
аст ва дар ин хат санъати талмењ њам дар сохт ва њам дар бофти 
ин байт, њузури маъно, њузури тасвир ва њузури калимотро аз 
нигоњи њунар зеботару шевотар кардааст. Дар сохт ва бофти ин 
байти бадеъ Мавлоно бо истифода аз вожањои боѓ, Марямон, 
мевањои нав ва хуррам њолати якмаъноиро таѓйир медињад ва 
маъно дар чанд буъд шакл мегирад. Бояд тазаккур дод, ки дар 
љамъи суратњои бадеъ санъати бадеъ, бахусус талмењ дар сохтор 
ва бофти шеърњои ин суханварињакими доно, бахусус дар «Де-
вони Шамс» љузъи бисѐр муњим аст ва ѓазалњои ўро људо аз ин 
санъат мушкил аст тасаввур кард: 

Симурѓи кўњи Ќоф расидан гирифт боз, 
Мурѓи дилам зи сина паридан гирифт боз. 
Сиддиќу Мустафо ба њарифї даруни ѓор, 
Бар ѓор анкабуттанидан гирифт боз. 
Дандони айшкунд шуд аз њаљри туршрўй 
Имрўз ќанди васл газидан гирифт боз. 
Пироњани сиѐњ кї пўшид рўзи васл, 
То љойгоњи ноф даридан гирифт боз?! 
Мастурагони Миср зи дидори Юсуфе 
Њар як турунљу даст буридан гирифт боз. 
Наззораи Халил кун охир, ки шањду шир 
Аз исбаъини хеш мазидан гирифт, боз.  
Табрезро каромати Шамс аст, њаќќи ў 
Гўши маро ба хеш кашидан гирифт боз…  

Њамон тавр ки аз мутолиаи ѓазал бар меояд, санъати тал-
мењ дар њар байт аз ѓазал њузур дорад ва ин назарро, ки санъати 
талмењ дар сохтори ѓазалњои Мавлоно як рукни муњим аст, со-
бит месозад.  
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САНЪАТИ ИЌТИБОС 
Аз санъатњои дигар, ки дар сохтори шеър ва андешаи Мав-

лоно бештар мушоњида мешавад, санъати адабии иќтибос ме-
бошад. Иќтибос дар луѓот бар маънии партави нур бошад ва 
низ бар маънии фурўѓ гирифтан низ њаст, яъне як пора оташ 
бигиранд ва бо он пораи оташи дигарро равшан бикунанд. 
Санъати иќтибос ба санъати талмењ шабоњате дорад, шоир дар 
зимни баѐни фикр ва тафаккури худ аз оѐт, њадис ќисман ѐ ин 
ки ба таври комил истифода мекунад. Аз ин санъат шоирони 
тавоно зиѐд бањра бурдаанд, Саної, Саъдї, Њофиз, Анварї, 
Аттор, Мавлоно, Бедил дар ин санъати адабї абѐти фаровон 
сурудаанд.  

Саъдї: 
Маро шикеб намебошад,эй мусалмонњо, 
Зи рўйи хуб, лакум динукум, валӣ динӣ…1 

Дар байти фавќ шайх Саъдї барои нишон додани манзури 
хеш, оятро аз Ќуръони карим иќтибос овардааст ва он тавр ки 
арз гардид, риволу равиш ва тариќи истифодаи санъати талмењ 
аз санъати адабии иктибос фарќ мекунад. Дар санъати талмењ 
шоир зимни баѐни андеша ба ояте, њадисе, ќиссаву достоне, ки 
хеле машњур аст ишорати дарунї месозад ва хонанда аз тариќи 
њамин ишорат, мазмуни шеърро фаросат мекунад.Аммо дар-
санъати иќтибос он гуна, кибармеояд, тамом ѐ ќисмате аз оят 
ва њадис дар шеър истифода мешавад, Мавлоно дар «Девони 
Шамс» аз ин санъати бадеъ низ фаровонкор гирифтааст. Ва дар 
ин фазо њолати равонї, ирфонї, маънавї ва ирфониро Мавло-
но дар сохтори шеърњои худ дар љилвањои гуногун ранг дода-
аст. Ѓанои маънавї, ирфонї ва рўњонї, нигоњ, баѐн, ва тасвир 
дар кори шоир аз њузури ин санъати адабї низ моя гирифтааст 
ва сохтори каломи Мавлоноро боз њам шўрангезтар кардааст. 
Њашру нашри забони Мавлоно бо истифода аз ин санъат бо-
лиѓтар гардидааст ва њолати бадеият, балоѓат ва шеъриятро 
дар ин фазо рангинтару пурбортар љилва додааст: 

Аз «рањматул лилоламин» иќболи дарвешон бибин 
Чун мањ муназзањ хирќањо, чун гул муаттар шолњо. 

                                                             
1
Саъдии Шерозї, Девон, сањ.561 
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Дар байти њозир санъати иќтибос он љо аст, киМавлоно 
ќисмате аз ояти муборакаро аз Ќуръони карим истифода кар-
дааст ва манзур дар ин байт, азкорбурди бахши ояти «рањматул 
лилоламин» њазрати Муњаммад (с) аст, ки Худованд дар бораи 
паѐмбари гиромї мефармояд: «Ва нафиристодем туро ма-
гарбахшише љањониѐнро». 1  Бо истифода аз санъати иќтибос 
Мавлоно дар сохтори шеъри худ љилвањои ирфонї, маънавї, 
рўњонї ва маънавии сухани худро ба тасвир мегирад ва аз 
санъати иќтибос чун санад ва њуљљат дар сохтори шеърњои худ 
истифода мекунад. Асли матлаб аз истифодаи иќтибос дар 
сохтори шеър, муассир кардани калом мебошад, чи мусбат ва 
чи манфї, яъне шоир дар зимни истифода аз ин санъат њарфи 
худро њуљљат медињад ва бар мабнои њуљљат ва далел сухани 
худро шеърият мебахшад: 

Аз ин иќболгоњи хуш машав як дам, дило, танњо, 
Даме менўш бодай љону як лањза шакар мехо. 
Ба ботин њамчу аќли кул, ба зоњир њамчу тунги гул, 
Дами илњом амри «Ќул», дами ташриф «Аътайно». 
Малоњатњои њар чењра аз он дарѐст як ќатра 
Ба ќатра сер кай гардад, касе к-аш њаст истисќо?! 
Дило, з-ин танг зиндонњо рање дорї ба майдонњо… 
Магар хуфтаст пойи ту, ту пиндорї надорї по.2 

Дар сохтори ѓазали фавќ санъати иќтибос дар чанд мисраъ 
ба чашм мехўрад ва ѓазал аз њавои ин санъат нафаси маъно ме-
кашад ва танзими шеърияту бадеият низ дар сохти ѓазал аз ин 
љост. Дар ѓазали њозир, байти дувум аз он ифодаи «Ќул» дар 
наќши санъати талмењ ба кор рафтааст, ин калима оѓози чан-
дин сура аз Ќурони карим аст, «Ќул» яъне бигў, сухан бигў, гап 
бизан. Дар њамин байт њамчунин ќисмате аз ояти «Аътайно» 
иќтибос шудааст ва дар Ќуръон карим омадааст: «Мо ба ту 
бахшидем Кавсарро», (сураи 108, ояти 1). Дар байти баъд Мав-
лоно аз ояти 74 сураи 25 иќтибос кардааст: «Ў медонад, он чи 
нињон ва нињонтари нињон». 

 

                                                             
1
Ќурони карим, сураи 21, ояти 107 

2
Девони Шамс, сањ 31- 32 
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Чунк ба Табрез чашм Шамси њаќамро бидид, 
Гуфт њаќаш: «пур шудї» гуфт, ки «њал мин мазид». 

Иќтибос дар байти њозир ифодаи «њал мин мазид аст» ва ин 
ифода бахше аз ояти сї, сураи панљоњ аст, ки дар Ќуръони ка-
рим омадааст: «Он рўз, ки дўзахро гўем пур шудї? Ва дўзах 
гўяд боз дорї?». 

«Ло илоњ» андар пайи «иллаллањ» аст,  
Њамчу «ло» мо њам ба «илло» меравем. 
«Ќултаъоло» оятест аз љазби Њаќ 
Мо ба љазбай Њаќтаоло меравем. 
Хондаї «Инно илайњи рољиун», 
То бидонї, ки куљоњо меравем… 

Бо ин намунањо мешавад иќрор кард, ки санъати адабии 
иќтибос дар сохтори шеъри Мавлоно, чун санъати талмењ 
мавќеъ ва мартабии диданї дорад, ки каломи Мавлонороаз 
назари њам њунар ва њам аз назари маъно навтару зеботар кар-
дааст. 

САНЪАТИ НИМОД  
Маъно, нигариш, ирфон,љилвањои маъно ва андеша дар 

сохтори шеъри Мавлоно њам дар «Маснаии маънавї» вањам 
дар «Девони Шамс» њамеша дар ботини абѐт хулоса мешавад, 
на дар ќаволиб ва љилди калимот. Асолати маънавї, њаќиќати 
андеша ва балоѓати каломи Мавлоно дар сохтори ѓазалњои 
«Девони Шамс» дар њамин фазо таъбир мешавад.Дар сохтори 
шеърњои Мавлоно чизе изофї ва бењуда нест, њама чиз дар љои 
худ омадааст ва каломи ў оканда ва пурбор аст аз маърифати 
андеша, ирфон, розњои мастур аз ишќ, худшиносӣ, муњтавои 
шеър ва рози сухани шоир дар љилди калимањо пинњон аст. Ба-
сират ва фитрат мебояд, то садои розњову ниѐзњои пинњони шо-
ири ворастаро аз батни калимот тавоншунид,дар ин њавза аз 
санъатњои дагар, ки дар сохтори шеъри Мавлоно маќом дорад, 
санъати адабии нимод аст. Мањз шеваи дуруст ва њунармандо-
наи Мавлоно аз ин санъати бадеъ сохтори шеъри ўро њусни 
эъљоз додааст. 

Санъати нимод дар сохтори шеърњои Мавлоно бештар дар 
ду самт ѐ ду равиш ва ѐ ду бахш накши амиќ дорад, дар бахши 
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маъногарої вадар бахши тасвирсозї. «Яке аз абзорњое, ки 
нависанда ба њангоми навиштан ва ѐ шоир барои дастѐбї ба 
эъљоз ба хидмат мегирад нимод-сумбул аст… Нимод иборат аз 
як шайъ, як шахс, як мавќеият, як амал, ѐ чизи дигаре, ки дорои 
маънои луѓавї аст, аммо илова бар он маънои дигареро низ дар 
бар дорад».1 Як љињати бисѐр бартар дар истифодаи санъати 
нимод он аст, ки шоирро аз вартаи шиорзадагї, лухтгўйї, 
бењудагўйӣ, ќофиябозии бемантиќ, наљот медињад. Агар шоир 
њунарманд, тавоно, ќодир бошад ва битавонад аз санъати 
адабии нимод бо нигариш ва њунари шоирона истифода кунад, 
шеъри шоире чунин бешак ба эъљоз мерасад. Њамон тавр ки 
Мавлоно дар сохтори ѓазалњои худ,дар бофти сухани худ аз ин 
санъати адабї мумтозу шоистаистифода кардааст ва фазои ба-
деият ва шеърияти каломи худро он гуна ки мебояд, булуѓ ва 
ављ додааст. Њамин шева ва тарзи баѐн ва корбурд аз санъати 
бадеъ аст, ки калом ва сухани шоирро аз њолати наср ба њолати 
шеър табдил медињад. Дар сохтори шеърњои Мавлоно корбур-
ди нимодњои динї, дар ќиболи нимодњои асотирї, њамосї, дар 
њис ва зењни хонанда наќши амиќ бар љой мегузорад ва њисси 
хобро бедор мекунад, дар хотир ва рўњ шавќу ангезаро ба бор 
меоварад.  

Њамдастї ва њамканории нимодњои динї, адабї, ирфонї, 
ахлоќї ва маъмулї, шукўњу шањомат ва бадеияту шеъриятро, 
зебої ва шевоиро дар сохтори ѓазалњои Мавлоно шањомати ди-
гар додааст. Санъати нимод аз тарафи ањли тањќиќ ба се бахш 
људо шудааст, нимодњои ибдої ѐ шахсї, нимодњои воќеї ѐ но-
огоњона, ки дар фарњанги як миллат, њатто башарї маъруф ме-
бошанд. Ба монанди «тулўи офтоб», «ѓуруби офтоб», ки аввал 
нишонаи таваллуд ва дувум нишонаи марг аст, ки таќрибан 
љанбаи љањонї дорад.  

Бояд арз дошт, ки сарчашмаи бисѐре аз нимодњоишинохта 
шуда аз асотир ва эътиќоди миллатњост. Монанди зинда бурун 
омадани Сиѐвуш аз оташ, ки нимоди озодагї, покї ва бегу-
ноњист ва њазрати Иброњим, ки Намруд он њазратро дар оташ 
меафканад, оташ бар ў гулзор мешавад ва њазрати Иброњим дар 
адаби порсї нимоди бовар ва эътиќод аст. Навъи дигар аз ни-

                                                             
1
Бањром Мирсодиќї, «Фарњанги истилоњоти наќди адабї», инт. Фикри рўз, 

Тењрон, соли 1378, сањ. 581-582 
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модњо ибдої бошад, ки маънињои аз ќабл шинохташуда надо-
ранд, яъне нимодњое, ки аз ќабл корбурди онњо сурат наги-
рифтааст. Ин нимодњоро худи шоирон абдоъ мекунанд ва бо 
такрори онњо дар шеъри худ боиси ташхиси онњо мешаванд. 
Такрор ва корбурди як вожа дар сохтори муњтаво ва баѐни ан-
деша дар шеърњои шоир боис мешавад, ки он вожа дар сурати 
нимод дар кори шеър дарояд. Чунончиин фазо, дар рубоиѐти 
Хайѐм дар коркарди истилоњи кўза, кўзагарї, коргањи кўза-
гарї, нимодњои такрорї њастанд ва дар рубоиѐти ў сурати ни-
модї (сумбулї) гирифтаанд: 

Ин кўза чу ман ошиќи зоре будаст, 
Дар банди сари зулфи нигоре будаст. 
В-ин даста, ки бар гардани ў мебинї, 
Дастест, ки бар гардани ѐре будаст. 

**** 
Майлам ба шароби ноб бошад доим, 
Гўшам ба наю рубоб бошад доим. 
Гар хоки маро кўзагарон кўза кунанд, 
Он кўза пур аз шароб бошад доим. 

**** 
Бар коргањи кўзагаре рафтам дўш, 
Дидам ду њазор кўза гўѐву хамўш. 
Ногоњ баровард яке кўза хурўш: 
Ку кўзагару кўзахару кўзафурўш?1 

Бояд арз дошт, ки нимодњои абдоъї низ дар сохтори ба-
деияту балоѓат, шеърият, фасоњату нафосат,шевої ва зебоии 
калом сањми бисѐр љиддї ва муњим доранд. Дигар аз навъи ни-
модњо нимодњои воќеї аст, ки мањсули таљориби зењнии махсу-
си шоир аст, ки аз ќабл набуда, баѐн ва корбурди онњо дар фа-
зоиандеша ва сабки шоир тоза мебошанд. Чун сифатбандї, су-
рат, шигарди нимодњои воќеї марбут аст ба фитрат, зењн ва ба-
лоѓати нигариши шоир, дар халќи њар навъ шеър, азамати ан-
деша ва тафаккури шоир низ дар ин хатмаќоми лозимро касб 

                                                             
1
 Умари Хайѐм, «Рубоиѐт», инт, Ирфон, Душанбе, 2004, сањ.40 
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мекунад. Дар ин раъс корбурди даќиќ ва солими нимод гувоњи 
њунари баланди суханвар мебошад. 

Љилваи дигар дар кори нимодњо кашфи муассири муњтаво, 
танзими дурустишеърияту бадеият дар њамдастии нимодњо ме-
бошад, ки шеъри шоир, каломи шоир аз он рангу бўи дигартар 
ва тозатар мегирад: «Дар ин навъи осор њар калима аз вазифаи 
аслии худ, ки эљоди иртибот аст, боз мемонад ва василаи ихти-
сосї дар ихтиѐри шоир ва ѐ худ нависанда мешавад, то онро 
бино бар майли худ (ва ѐ ин ки ѓайри майли худ) ба кор гирад».1 
Ин шакли истифода аз санъати бадеӣ имрўз њам дар шеъри му-
осир вусъат ва умќи фаровон гирифтааст, дар шеъри муосир 
нимодгарої як равиши маъмул дар кори шоирон гардидааст. 
Чунончи калимаи «ранг» дар шеъри Суњроби Сипењрї нимоди 
зиндагї, марг ва ташхиси њастї аст.Бесабаб нест, ки ин шоирро 
дар шеъри муосир, ањли тањќиќ ва пажўњиш, шоири рангњо ном 
мебаранд, ки бар ў ва шеъри ў бисѐр мувофиќ мебошад. Ин шо-
ир њатто яке аз китобњои худро «Марги ранг» номгузорї кар-
дааст: 

Ранге канори шаб 
Бењарф мурдааст. 
Мурѓи сиѐњ омада аз роњњои дур, 
Мехонд аз балндии боми шабшикаст. 
Сармасти фатњ омада аз роњ, 
Ин мурѓи ѓампараст. 
Дар ин шикасти ранг 
Аз њам гусаста риштаи њар оњанг. 
Танњо садои мурѓаки бебок гўши сукути сода меорояд 
Бо гўшвори пажвок. 
Мурѓи сиѐњ омад аз роњњои дур, 
Биншаста рўйи боми баланди шабшикаст 
Чун санг, бетакон. 
Лаѓзанда чашмро 
Бар шаклњои дарњами пиндораш: 
Гулњои ранг сар зада аз хокњои шаб. 
Дар љодањои атр 

                                                             
1
Майманаи Мирсодиќї, «Вожаномаи њунари шоирї», Тењрон, соли 1383, сањ. 
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Пои насим монда зи рафтор. 
Њар дам паи фиребе ин мурѓи ѓампараст 
Наќше кашад ба ѐрии минќор. 
Банде гусастааст, 
Хобе шикастааст. 
Руъѐи сарзамин 
Афсонаи шукуфтани гулњои рангро 
Аз ѐд бурдааст. 
Бењарф бояд аз хами ин рањ убур кард: 
Ранге канори ин шаби бемарз мурдааст1. 

Ин равиш дар шеъри Доро Наљот њам равшан ба чашм 
меояд, дар шеърњои ў вожањои гул, нилуфар, равшанї, осмон, 
ранг ва… равиши нимодї гирифтаанд: 

Шукуфтан, 
дар сањнањои рўйишу коњиш 
ба анбўњи сабзи тамошо биѐѓуст. 
Ва бозињои андомии рўњро 
ба оѓўши музњику  
фољиаи барбод 
Ровие, 
Садо зад аз паси пардањои барг,  
ки ин шукуфт,  
тобише 
дар имтизољи наботии рангу пўст 
ва намое хокї 
аз таљаллии афранги ўст. 
Сањна чархид, 
Сояравшани лањзањоро 
ва шукуфтан одурахшид, 
Ойинаро аз љавњарињузур, 
ва луълуи дилбариро аз комабарги нур…2 

Дар санъати нимод, мафњуми номањдуд ба аносири мањдуд 
меомезад, то ќобили дарк, фањм ва дастѐфтан шавад, вале 
ањамияти аслї ва бисѐр муњим дар санъати нимод, дар арзиши 

                                                             
1
Суњроби Сипењрї, «Њашт китоб», инт. «Гулшан», Тењрон, соли 1377, сањ. 54. 

2
 Доро Наљот, «Мањтобе хамида дар рукўъ», инт. Адиб. Соли 2006, сањ.79. 
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маънавї ва ирфонии ў бошад. Агар ин таъсир ва ин ранг аз 
санъати нимод њазф шавад, њељ чизи шоиста ва лозим дигар дар 
ў бар љой намемонад, зеро санъати нимод низ чун санъатњои 
адабии дигарљозибаву таъсир ва бадеияти каломро, бадеияти 
маъниро дар сохтори шеър балоѓат медињад. Шеърњои нимо-
дин, агар аз навъи дувум ва савум бошанд, ниѐз ба шарњу таф-
сир доранд ва санъати нимод дар ѓазалњои Мавлоно аз навъи 
дувум ва севум мебошанд. Танњо суханвари мумтоз ќодир аст, 
ки аз санъати нимод ба д-ин гуна истифода кунад. Бинобар ин 
њар куљое ки Мавлоно аз ин санъат кор гирифтааст,он шарњва 
маънї мехоњад: 

Эй хушо рўзе, ки мо маъшуќро пинњон кунем, 
Дида аз рўи нигоринаш нигористон кунем. 
Гар зи доѓи њаљри ў дардест дар дилњои мо 
З-офтоби рўйи ў он дардро дармон кунем, 
Чун ба дасти мо супорад зулфи мушкафшони хеш, 
Пеши мушкафшони ў шояд, ки љон ќурбон кунем. 
Ў ба озори дили мо њар чї хоњад, он кунад, 
Мо ба фармони дили ў, њар чї гўяд, он кунем.  
Ин кунему сад чунину миннаташ бар љони мост, 
Љону дил хидмат дињему хидмати султон кунем. 
Офтоби рањматаш дар хоки мо дартофтаст, 
Заррањои хоки худро пеши ў раќсон кунем.  
Заррањои тираро дар нури ў равшан кунем, 
Чашмњои хираро дар рўйи ў тобон кунем. 
Чўби хушки љисми моро, к-ў ба монанди асост, 
Дар кафи Мўсои ишќаш муъљизи Нуъмон кунем. 
Гар аљабњои љањон њайрон шавад дар мо, равост, 
К-инчунин Фиръавнро мо Мўсии Имрон кунем. 
Нимае гуфтему боќї нимкорон бў баранд, 
Ё барои рўзи пинњон нимаропинњон кунем.1 

Ѓазали фавќ аз матлаъ то маќтаъ, яъне ба тамом дар фазои 
нимодгарої суруда шудааст, дар кори ѓазал вожањое амсоли 
маъшуќ, нигористон, офтоб, мушкафшон, чўби хушк, Мўсои 
ишќ, ва… намунањое аз санъати нимод аст. Аз назари корбурд 

                                                             
1
Гузидаи Шамс, сањ. 305-306 
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ва љойгоњи санъати нимод агар бар ин ѓазал бингарем, ин ѓазал 
аз навъи дувум ва севуми санъати нимод мебошад, шарњ ва та-
фисири ѓазал њам бар ин мабновољиб аст. «Дар давраи 
нахустини шеъри форсию дарї ба нимод ва тасвирњои нимодї 
камтар бармехўрдем, аммо бо зуњури суфия (тасаввуф) ва 
рушди шеъри ирфонї нимод вориди шеъри форсї мешавад ва 
шеъри форсї умќ ва буъди дигаре пайдо мекунад. Дар шеъри 
шоирони ѓайримутасаввиф, он чи метавонад нимод номида 
шавад, аѓлаб нимодњои асотирист, ки бештар ба сурати талмењ 
ба кор меравад».1 Оре, бо вуруди тасаввуф ва ирфон ба ќала-
мрави шеъри форсї-тољикї корбурди нимод ва нимодгарої дар 
шеъри шоирони ориф, чун Саної, Аттор, Мавлоно, Саъдї ва 
Њофиз рушду камол ва нумуи тозаеро касб кард.  

Он тавр ки пайдост, рўй овардани шоирон ба ирфон ни-
гоњи ононро ба асли шеър, мавзўъ, шайъ таѓйир дод ва рўњи 
шеър низ дар кори онњо ба тамом дигар гардид. Дар ин замина 
буд, ки санъати нимод њам дар шеъри шоирони ориф вориди 
марњалаи љадид шуд ва шеваи истифода аз ин санъат њам дар 
шеъри шоирон беш аз беш вусъатњои тозае касб кард. Нимод-
гароии ирфонї дар шеъри шоирони ориф ба ављи хеш даст ѐфт 
ва он як рукни муњим дар сохтори шеъри шоирони ориф, мин 
љумла осори Мавлоно гардид. Шоири хушњолу хушназар дар 
њавзаи корњои худ аз ин санъат бисѐр зебову даќиќ ва жарф ис-
тифода кардааст. Дар њошияи ин хат арз метавон дошт, зарура-
ти дигар, ки Мавлоно дар ѓазалњои хеш аз санъати нимод ис-
тифодаи фаровон карда, љанбаи рўњонии шеъри ўст, чаро ки 
шеъри ирфонї дар ќолаби шиор ва камрангии хаѐл наметаво-
над шакл бигирад, наметавонад ба ављи њунар бирасад, зеро 
масоили ирфонї ва нигариши рўњонии шоир дар сохтори шеър 
барои шаклгирии санъати нимод нохудогоњ заминањои лозимро 
омода месозад. Дар ин равиш истифодаи дурусту даќиќ аз 
санъати нимод андеша ва тафаккури шоирроба самти уфуќњои 
тозаи хаѐл ва кашфи маънињои бикр ташвиќ месозад. Нимодњо 
дар доираи истифодаи худ чизе фаротар аз як калима нестанд, 
аммо дар корхонаи тафаккури шоир ба маъноњои чандбуъдї 
табдил мешаванд, яъне чизе мешаванд фаротар аз як калима, 
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Майманаи Мирсодиќї, «Вожаномаи њунари шоирї», Тењрон, соли 1389, сањ. 
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асрори санъати нимод низ дар ин бошад. Забони шеър ва љил-
вањои маъної дар сухани Мавлоно ва сохтори шеъри ў саршор 
аст аз санъати нимод, яъне «зебоии рўњи Љалолуддин Муњам-
мад дар он аст, ки алоќаи маънавии вай бо шакли ишќ дармео-
яд ва забоне, ки аз ин алоиќ,зебо дам бизанад, он забони ѓазал 
аст ва аз шўру савдо лабрез». 1  Мавлоно бо ихлоси тамом 
ошиќона инсони рашидро бо каломи нимодин ба тасвир меги-
рад ва дар ин фазо инсонро ба сўи бедорї даъват мекунад, 
чунончи вожаи «хок» дар шеъри Мавлоно нимоди инсон аст ва 
хок дар таълифоти ирфонї њам љойгоњу маќоми воло дорад ва 
дар аносири чањоргона меояд: 

Агар ки ту нашавї дар маќоми хок муќим, 
Маќоми хеш бар ављи уло тавонї кард… 

Хатти нимодгарої дар шеърњои Мавлоно гуногун бу-
да,кори он дар чанд вожаи маъмул хулоса намешавад. Корбур-
ди нимодњо дар ѓазалњои Мавлоно фароху густарда мебошад ва 
нимоди табиат дар ин хат як љилва аз њолу њавои нимодњои 
шоири ориф аст. Нимодњо аз табиат дар сохтори шеъри Мав-
лоно худро бештар дар ду хат нишон медињанд. 

Аввал дар хатти мушоњида ва дигар њолати шеърияти ка-
ломи Мавлоност, ки калимањо дар сурати нимодњои ирфонї 
худро намоиш медињанд. 

Юсуф: Нимоди ростї, сидќ, растагорї, зебої, љалол ва ка-
мол, эътимод ва бовар. 

Эй Юсуфи хушноми мо, хуш меравї бар боми мо, 
Эй даршикаста љоми май, эй бардарида љоми мо. 

**** 
Соќї: Нимоди пир, рањнамо, равшанзамир, иршод, њазрати 

Њаќ (љ), њазрати Муњаммад (с) . 

Ку бом ѓайри боми ту? Ку ном ѓайри номи ту? 
Ку љом ѓайри љоми ту, соќии ширин маро… 

 

                                                             
1
Алии Даштї, «Сайре дар Девони Шамси Табрезї», рўзномаи «Паѐми Ду-

шанбе», 5.3. соли 1999 
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**** 
Ин бод андар њар саре савдои дигар мезанад, 
Савдои ин соќїмаро, боќї њама они шумо. 

**** 
Май, бода, шароб: нимоди маърифат, камол, шавќ, талаб, 

висол. 

З-он май, ки зи дил хезад, бо рўњ даромезад, 
Махмур кунад чашмаш, мар чашми худойинро… 

**** 
Бода: ваљд ва маърифат. 

Он бодаи ангурї мар уммати Исоро, 
В-ин бодаи мансурї мар уммати «Ёсин»-ро. 

**** 
Шароб: нимоди њол ва мушоњида аст. 
 

Хилватиѐни осмон то чї шароб мехуранд, 
Рўњ харобу маст шуд, аќли хумор мерасад. 

**** 
Гул: нимоди зебої, маъшуќ, шукуфої, хушњолї, шодобї, 

пайѓом, мањбуб, нигор, сарсабзї, маќоми маърифат. 
 

Раъд њамезанад дуњул, зинда шудаст љузву кул, 
Дар дили шоху маѓзи гул бўйи бањор мерасад. 

    **** 
Дил: нимоди огоњї, бедорї, шинохт, шуњуд, махзани асро-

ри Њаќ, њарами ишќ, мадрасаи маърифат ва Каъбаи маънї. 
 

Чароѓ аст ин дили бедор, ба зери доманаш магзор, 
Аз ин боду њаво бигзар, њавояш шўру шар дорад. 
 

**** 
Фиръавн: нимоди такаббур, ѓурур, саркашї, нафс, гум-

роњї… 
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Бибур, эйишќи чу Мўсо сари Фиръавни такаббур, 
Њала Фиръавн, ба пеш о, ки гирифтам дару бомат. 

**** 
Маънї: нимоди нийят, мурод, хоњиш, асл, љавњар, маќсуд, 

ва рўњ… 

Маънї ба саљда ояд, чун сурати ту бинад, 
Њар њарф раќс орад, чун бишнавад каломат… 

**** 
Киштї: нимоди тан, ќолаб, пайкари хокї, инсон, сурати 

зоњир. 

Омад мављи аласт, киштии ќолаб шикаст, 
Боз чу киштї шикаст, навбати васлу лиќост… 

**** 
Шамс: Таљаллї ва мазњари љамоли њазрати Њаќ, нимоди 

ишќ ва камоли њаќиќї. 

Гавњари Одам ба олам, Шамси Табрезӣ, туї, 
Эй зи ту њайрон шуда бањри маонї, шод бош… 

**** 
То падид омад шуои Шамси Табрезї зи Шарќ, 
Љони мутлаќ шуд замину осмон, эй ошиќон.1 

Он тавр ки мушоњида шуд, нимодгарої дар ѓазалњои Мав-
лоно дар як њолати мањдуд шакл намегирад, балки дар њазаи 
адабиѐт милоки љањонї ба худ касб мекунад. Ин љилвањост, ки 
каломи шоири шўридањолро њусну арзиши бенињоят додааст. 
Мавлоно бо истифода аз санъати нимод њолатњои равонї, ир-
фонї, рўњонї ва маъниро дар калимот зуб мекунад ва ин љилва 
дар ѓазалњои шоир аз равшантарин ва гармтарин таљаллї 
бархўрдор аст. Мавлоно меъмори њунарманди андеша аст дар 
шеър ва меъмори шеър аст дар андеша, маъно, нигариш, ниго-
риш, баѐну забон, ки ин њама дар хатти нимодњо ба асолат ва 
балогати шеър пайванд мехўрад. Санъати нимод дар ѓазалњои 
Мавлоно њамон тавр ки мушоњида шуд, дами калом ва фазои 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамси Табрезї, инт Амири Кабир, Тењрон, соли 1377, 

сањ. 6-10- 13- 36- 42- 112- 116- 121- 133- 139- 143- 387 
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муњтаворо дар корњои ў равнаќ додааст, умќи хаѐл ва нигоњи 
ўро дар халќи шеър комилтар кардааст.  

Пеш аз он к-андар љањон боѓу майу ангур буд, 
Аз шароби лоязолї љони мо махмур буд. 
Мо ба Баѓдоди љањони љон «Аналњаќ» мезадем, 
Пеш аз он к-ин доругиру нуктаи Мансурбуд… 
Пеш аз он к-ин нафси кул дар обу гил меъмор буд, 
Дар хароботи њаќоиќ айши мо маъмур буд. 
Љонимо њамчун љањон буд, љоми љон чун офтоб, 
Аз шароби љон љањон то гардан андар нур буд. 
Соќиѐ, ин муъљибони обу гилро маст кун, 
То бидонад њар яке, к-ў аз чї давлат дур буд. 
Љон фидои соќие, к-аз роњи љон дармерасад, 
То барандозад ниќоб, аз њар чї он мастур буд. 
Мо дањанњо боз монда пеши он соќї, к-аз ў 
Хамрњои бехумору шањди безанбур буд. 
Шањри Табрез! Ар хабар дорї, бигў он ањдро 
Он замон, ки Шамси дин бе Шамси дин машњур буд.1 

Дар сохтори шеъри Мавлоно истифода аз нимод барои як 
саргармї нест, балки он ангеза аст, ки каломи Мавлоноро аз 
њолати назм ба шеъри баланди саршор аз бадеият табдил 
медињад вабо истифода аз санъати нимод, маърифат инсонга-
рої ва ирфону маърифатро сурат мебахшад. 

САНЪАТИ ТАСВИР 
Дар истилоњи адабї њамеша тасвир ва хаѐл бо њам омада-

аст ва ањли назар ин дуро як санъат гуфтаанд. Мавлоно дар 
сохтори шеъри худ аз ин санъат њам мутобиќ ба њолу њавои 
андаша, завќ ва фазои хаѐл истифода кардааст. Аз ќабл дар бо-
раи тасвири хаѐл назар бар ин будааст, ки ин санъати бадеъ, 
яъне тасвири хаѐл, танњо аз тариќи њисси нигариш ќобили да-
рѐфт бошад. Аммо бо гузашти замон ин назар аз тарафи ањли 
тањќиќ таѓйир хўрд ва имрўз гўянд, тасвири хаѐл, њам бо њисси 
биної ва њам шунавої ва ломиса низ сари кор метавонад дошта 
бошад. Дар кори ањли сухан хаѐл ва тасвир «аз ќадимтарин ад-
воришеъри форсї аст. Луѓати хаѐл ба маънии тасвиру мушобењ 

                                                             
1
 Њамон љо, сањ. 150-151 
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ва наздик ба ин маъно ба кор рафтааст. Дар истилоњоти шеъру 
шоирї бањс аз саноеи маънавии он хаѐл ба маљмўаи тасарру-
фоти баѐнї ва маљозї итлоќ мешавад ва он чи дар њавзаи илми 
баѐн ќарор дорад, азљумлаи хаѐл ба шумор меояд. Тахайюл ва 
тасвиргарої кўшишест, ки зењни халлоќи шоирон мабзул медо-
рад, то миѐни аъзои табиат пайванде нав ва бадеъ биѐвари-
над».1 Мавлоно дар сохтори шеъри худ бо истифода аз санъати 
тасвир ва хаѐл калимоти маъмулро нашъати тоза медињад ва ин 
нашъатро дар колбади шеър ва санъатњои бадеӣ зинда месозад, 
рўњи шеърро дар калимот медамад. Њамчунон ки бо њисси би-
ної мешавад як тасвирро тамошо кард ва аз рангњову муњтавои 
он лаззат бурд, аз калимот дар шеър низ метавон ин лаззат ва 
шавќро дарѐфт. Каломи Мавлоно аз ин љилва саршор аст, аз 
санъати хаѐл ва тасвир, дар њавзаи шеъри ў бар калимот рўњ ва 
равони бадеият додааст, ин муомила каломи ўро матлубтар аз 
шеъри шоирони дигар кардааст. 

Эй навбањори ошиќон! Дорї хабар аз ѐри мо, 
Эй аз ту обастан чаман, в-эй аз ту хандон боѓњо. 
Эй бодњои хушнафас, ушшоќро фарѐдрас, 
Эй поктар аз љону љо, охир, куљо будї, куљо? 
Эй фитнаи Руму Њабаш, њайрон шудам, к-ин бўи хуш 
Пироњани Юсуф бувад ѐ худ равони Мустафо? 
Эй љўйбори ростї, аз љўйи ѐри мостї, 
Бар љонњо Синостї, бар љонњои љонфизо..! 

**** 

Чандон бинолам нолањо, чандон барорам рангњо, 
То барканам аз оинай, њар мункире ман зангњо…2 

Дар сохтори абѐти фавќ нигариши тасвир ва фурўѓи хаѐли 
шоир аст, ки њолати маъмулиикалимањоро аз њар назаре таѓйир 
медињад ва онњоро ба њолати бадеъ ва шеър меоварад. Дар 
корњои Мавлоно тасвир ва хаѐл дар вуљуди калимоти абѐт нарм 
љорист ва мисраъ дар мисраъ ба маъно ва шеър пайванд 
мехўрад, Тасвирњои таркибї ва суботи маъно дар абѐти њозир, 

                                                             
1
Симо Дод, «Фарњанги истилоњоти адабї», инт. Марворид, соли 1375, сањ.122 

2
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 12-16 
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њамон тавр ки метавон мушоњида кард, ќабл аз њар чї дар фит-
рат, зењн ва хаѐли шоир реша доранд ва маљмўи шеър аз он 
шакл мегирад, нињоли хаѐл кам-кам ќад баланд мекунад ва ба 
ранги тасвир мерасад ва дар сурати маъно зоњир мешавад. Агар 
шоир чун Мавлоно чирадаст аст, аз калимоти маъмул, бењта-
рин тасвир, тамошотарин ранг ва нобтарин маъноро дар ин 
замина метавонад тарњ бирезад. Дар шеър низ чун дар наќќошї 
тавир ва ранги хаѐлро метавон дид, њис кард ва лаззати 
маънавї аз он бардошт, чунинаст, ки ањли тањќиќ ва ањли назар 
бар онанд, ки санъати тасвир ва хаѐл љавњар, асолат ва ба-
лоѓати шеър аст. Бо ин вуљуд, ки санъати тасвир дар њусни 
шеър накши болиѓва муњим дорад, ин нуктаро њатман бояд та-
заккур дод, он чи дар тасвирбандии хаѐл наќши фаъол ва ло-
зимтар дорад ва тасвирро, хаѐлро дар шеър мартаба медињад, 
азамати тафаккур ва андеша аст. Тасвир, хаѐл дар ин ду фазост, 
ки болиѓ мешавад, ранг мегирад ва ба шукуфти шеър мерасад: 

Њаст тўмори дили ман ба дарозои абад, 
Барнавишта, зи сараш то суи поѐн ту марав. 

**** 
Њама дар бахт шукуфта, њама бо лутфи ту хуфта, 
Њама дар васл бигуфта, ки «Худоѐ, ту куљої?» 

   ****  
Андар о дар боѓ, то номуси гулшан бишканад,  
З-он ки аз сад боѓу гулшан гулшантарї. 

**** 
Эй бод, шохањоро дар раќс андаровар, 
Бар ѐди он, ки рўзе бар васл мевазидї.1 

Бо он ки тафаккури шигард, ва андешаи бадеъ,нигоњи ба-
ланд дар халќи шеър зарурати аввалро дорад, наќши санъати 
тасвир ва хаѐлро дар кори шеър наметавон нодида гирифт. Дар 
тўли таърих санъати тасвир ва хаѐл, он тавр ки зикр гашт, дар 
шеъри форсї роиљ буда ва дар фарозу фурўдњои худ тањаввуло-
ти бисѐре доштааст. «Бешак ба навгарої, ки иќтизои асри мост, 
тавассути ошної бо пешинаи худ, боз кардани дари хазоини 

                                                             
1
Њамон љо сањ. 447-503- 528- 550 
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накушудаи адабу тамаддуни хештан метавон даст ѐфт». 1 
Санъатњои бадеӣ дар сохтори шеъри Мавлоно,ба таври масал 
њамон «хазоини накушуда»-и адаб ва маърифат ва ирфони ишќ 
аст. Дар оѓози шеъри форсї-тољикїсанъати тасвир ва хаѐл бар-
гирифта аз табиат аст ва бисѐр тозаву сода, њамин тозагїва со-
дагињо дар ќарнњои баъд дар шеъри форсї-тољикї суннат гар-
дид ва як тасвир ва як хаѐл дар шеъри шоирон ба тадриљ такрор 
мегардид ва онњоро тасвир ва хаѐли такрорї ном нињоданд.  

Бо њузури шоирони ориф ва ирфонгаро санъатњои бадеӣ 
дар шеъри форсї-тољикї навтар шуд ва санъати тасвир ва хаѐл 
њам ба тањавввулоти тоза рў дар рў гардид. Ирфон ва тасаввуф 
шева ва равиши истифода аз ин санъатро дар шеър ба тамом 
дигар кард, санъати тасвир ва хаѐл чун дигар саноеи бадеӣ, дар 
шеъри шоирони ориф таљаллї ва рўњи тоза касб кард, њамон 
тавр ки як наќќош рангњои гуногунро ба њам омезиш медињад 
ва дар наќшу нигор рангњои љадид ба вуљуд меоварад ва бо ин 
равиш ранг ва рўњи тасвири худро дигар месозад. Вуруди ир-
фон дар шеъри форсї ва тољикї санъати тасвир ва хаѐлро дар 
њавзаи андеша ва кори шоирон таѓйир дод ва навтар кард. 
«Наќши алфоз дар илќои њар чї бештари эњсосу маъно ќобили 
таауќ аст. Ороиши сухан ба њар навъ аз василаи саноеи бадеї 
нозир ба њамин маъност».2 Нигариши шоирони ориф аз шои-
рони моќабл, њамон тавр ки арз шуд, ба тамом тафовут дошт ва 
ниѐз ба корбурди орояњои бадеӣ, ба сурати нав ва ба тарзи нав 
амри заруре буд, дар шеъри шоирони ориф, ки бояд ба вуќўъ 
меомад. 

Шеъри шоирони ориф њам азназари алфоз ва њам аз назари 
сурат ва њам аз назари бадаеият барљаста гардид. Дар ин фазо-
итозатар ва нав мушкил аст, ки миѐни саноеи бадеӣ ва низ миѐ-
ни сурат ва маъно хатти мушаххас кашид, зеро ин ду дар шеъри 
шоирони ориф, сахт ба њам гирењ хўрдааст. Тањќиќ ва риволи 
ин кор аз пажўњишгарон бисѐр диќат мехоњад. Дар ин кор 
лаѓжиши андак кофї аст, ки муњаќќиќ сарриштаи воковиро аз 
даст рањо кунад. Дар кори шоирон, бахусус шоире амсоли 

                                                             
1
Љамолиддин Сайидзода, «Мо ва Носири Хусрав», Душанбе, соли 2004, сањ. 4 

2
Алї Наљафї, «Рўдаки саромади шоирони форсї», љ. 2, инт. Хонаи китоб, 

соли, 1388, сањ. 443 
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Мавлоно «маънї тобеи сурат аст ѐ сурат тобеи маънї? Ба назар 
мерасад, дар осори барљаста натавон марзи даќиќ миѐни ин ду 
кашид».1 Санъати тасвир ва хаѐл дар сохтори андеша ва шеъри 
Мавлоно дар њоли таодули забон, маънї, баѐн ва нигоњ, ба 
мавзўъ бисѐр даќиќ аст, калимот, тасвир, таркибот, мафњум дар 
«Маснавии маънавї» ва «Девони Шамс»,њама дар либоси 
санъатњои бадеӣ худро аз њар лињоз њусн додаанд, худро дар ин 
фазо батамом оростаанд, ки як намуна аз он санъти тасвир ва 
хаѐл аст: 

Имшаб, эй дилдор, мењмони туем, 
Шаб чї бошад? Рўзу шаб они туем. 
Наќшњои санъати дасти туем, 
Парваридай неъмату нони туем. 
Чункабутар зодаи бурљи туем, 
Дар сафар таввофи айвони туем… 
Њар сафар наќше кунї дар маѓзи мо, 
Мо сањифай хатту унвони туем. 
Гўйи заррини фалак раќсони мост, 
Чун набошад? Чунки чавгони туем. 
Хоњ чавгон соз моро, хоњ гўй, 
Давлат ин бас, ки ба майдони туем. 
Соясози мост, нури соясўз 
З-он ки њамчун мањ ба мизони туем.2 

Мавлоно даќиќ ба њар калима дар ин ѓазал љойи махсусе-
додааст ва ин љой доштан аст, ки њар калима њусни шеър ги-
рифтааст. Њамин нигариш ва нигориши Мавлоно бо калом аст, 
кидар ѓазалњои худ маърифати достониро дар ќолаби ѓазал, 
табдил ба шеър кардааст, дар ин ривол љилвањои санъатњои ба-
деист, ки балоѓат, тароват ва малоњати аљиб бар сухани Мав-
лоно зам кардааст. Мавлоно бо шигарди наљиб ва аљибва ни-
гоњи бадеъ аз санъатњои бадеӣ, дар сохтори шеърњои худ наљиб 
кор гирифтааст. Чунин тасаввур метавон дошт, ки Мавлоно 
дар халќи ѓазал садои ранг, тасвир, хаѐл ва калимотро мешуна-

                                                             
1
Алиризо Фўлодї, «Сабзњо ва ќирмизњо», инт. Њамсоя, Тењрон, соли 1388, 

сањ. 86 
2
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 330 
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вад, ин њамаробо гўши љон мешунавад, эњсос мекунад ва њо-
латњоро дар халќи шеър хубу даќиќ ташхис медињад. 

Орифонро шамъу шоњид нест аз беруни хеш, 
Хуни ангурї нахўрда, бодашон њамхуни хеш. 
Соате мизони онї, соате мавзуни ин, 
Баъд аз ин мизони худ шав, то шавї мавзуни хеш. 
Гар ту Фиръавни манї, аз Мисри тан берун кунї, 
Дар дарун њолӣ бибинӣ Мўсиву Њоруни хеш. 

Лангаре аз ганљи модун бастаӣ бар љони хеш, 
То фурўтар меравї њар рўз бар Ќоруни хеш. 
Юнусе дидам нишаста бар лаби дарѐи ишќ, 
Гуфтамаш: Чунї? Љавобам дод: Бар ќонуни хеш. 
Гуфт: Будам андар ин дарѐ ѓизои моњие, 
Пас чу њарфи нун хамидам, то шудам Зуннуни хеш…1 

Бо ин њама њуљљат мешавад иддао кард, ки санъати тасвир 
ва хаѐл дар сохтори шеъри Мавлоно наќши боризе дорад ва 
каломи шоири ориф аз баракати он ављи бештарро дар худ ги-
рифтааст. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1Њамон љо, сањ. 230 
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ЉАЊОНИ МАЗМУН ВА МАЪНАВИИ 
АНДЕШАИ МАВЛОНО 

«Девони Шамс», «Маснавии маънавї» ва осори дигари 
Мавлоно барои њидоят, иршод, тарбият ва наљоти башар аз 
љањл, парешонї, ѓафлат, саргардонињо ва сардаргумињо мебо-
шад. Яъне осори ин шоири бузург њаргиз барои тафрењ ва лаз-
зати як лањза аз калом нест, балки унс доштан бо осори Мавло-
но рўй овардан аст ба сўи камол, ба сўи равшанї, ба сўи 
маърифат, ба сўи ирфон ва ба сўи љалолу камоли ишќ. 

Девони Шамс: 
Умр, ки бе ишќ рафт, њеч њисобаш магир, 
Оби њаѐт аст ишќ, дар дилу љонаш пазир. 
Њар кї љуззи ошиќон, моњии беоб дон, 
Мурдаву пажмурда аст, гарчи бувад ў вазир. 
Ишќ чу бикшод рахт, сабз шавад њар дарахт, 
Барги љавон бардамад њар нафас аз шохи пир. 
Њар кї шавад сайди ишќ, кай шавад ў сайди марг, 
Чун сипараш мањ бувад, кай расадаш захми тир. 
Сар зи Худо тофтї, њеч рање ѐфтї? 
Љониби рањ бозгард, ѐва марав хир-хир. 
Тунги шакар хар ба лош, в-ар нахарї, сирка бош, 
Ошиќи ин мир шав, в-ар нашавї, рав, бимир. 
Љумлаи љонњои пок гашта асирони хок, 
Ишќ фурў рехт зар, то бирањонад асир. 
Чуст шаву мард бош, Њаќ дињадат сад ќумош, 
Хоки сияњ гашт зар, хуни сияњ гашт шир. 
Мафхари табрезиѐн, Шамси њаќу дин, биѐ, 
То бирањад пои дил, з-обу гили њамчу ќир.1 

«Маснавии маънавї»: 
Вањй кардани Њаќ таоло ба Мўсо паѐмбар, ки чароба аѐда-

ти ман наѐмадї: 
 

Омад аз Њаќ сўи Мўсо ин итеб, 
К-эй тулўи моњ ту дида зи љеб. 

                                                             
1Куллиѐти Шамси Табрезї, љилди 1, инт. Наќши Эрон, Тењрон, соли 1386, 
ѓазали 1129 сањ. 411  
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Мушрикат кардам зи нури эзадї, 
Ман Њаќам, ранљур гаштам н-омадї. 
Гуфт: Субњоно, ту покї аз зиѐн, 
Ин чї рамз аст, ин бикун, ѐ раб, баѐн. 
Ёр фармудаш, ки дар ранљуриям 
Чун напурсидї ту аз рўйи карам? 
Гуфт: Ё раб, нест нуќсоне туро, 
Аќл гум гашт, ин гирањро баргушо. 
Гуфт: Оре, бандаи хосе гузин 
Гашт ранљур ў, манам неку, бибин. 
Њаст маъзуриш маъзурии ман, 
Њаст ранљуриш ранљурии ман. 
Њар кї хоњад њамнишинї бо Худо, 
Ў нишинад дар њар њузури авлиѐ. 
Аз њузури авлиѐ гар бигсалї, 
Ту њалокї з-онки љузвӣ, на кулї. 
Њаркиро дев аз каримон вобурад, 
Бекасаш ѐбад, сарашро вохўрад.1 

Њамон тавр ки аз ин ду навишатаи шоири ориф бар меояд, 
инсон дар зиндагии маънавии худ рисолати махсус дорад ва он 
рисолат шинохтани ишќ, шинохтани асли худ, шинохтани 
мањбуби худ ва наљот аст аз љањл, барои расидан ба он дўст. 
Њамчунин омўхтани дарси ишќ њам њаст ва њар инсон, ки дар 
мадрасаи ишќ тарбият мегирад, ба камол мерасад, њаргиз дар ў 
љањл набошад. Инсоне чунин дар нур зиндагї мекунад ва 
њаргиз даст бар кори ношоиста ва њаром намебарад, зеро дар 
мадрасаи ишќ тарбият ѐфтааст ва дар мадрасаи ишќ ба камол 
расидааст. Инсони озода ва растагор ба мањбуб васл мешавад 
ва њар кї аз ишќ дур аст, аз асл ва асолати хеш дураст. Мавло-
нои бузург дар ин хат мефармояд, ки агар умр бидуни ишќ биг-
зарад, он умрро ба њељ ваљњ дар шумори умр мадон, умри биду-
ни ишќ умр нест ва ишќ дар осори Мавлоно нимоди худогоњї, 
бедорї, маърифат ва ирфон аст. Мавлоно бар он аст, ки танњо 
ишќ ба инсон њаѐти љовидон медињад, яъне ишќ њамон оби њаѐт 

                                                             
1
Маснавии Маънавї, инт. Тулўъ, соли 1369, дафтари дуввум, нашри шашум, 

сањ. 301 
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аст, бояд инсон њамеша дар љустуљўи он бошад, чун бар он даст 
ѐфт, онро ба љон бипазирад. 

Умр, ки бе ишќ рафт, њеч њисобаш магир, 
Оби њаѐт аст ишќ, дар дилу љонаш пазир. 

Дар њамин маънї шайхи аљал Саъдии Шерозї низ фарму-
дааст: 

Бурун аз хўрдану хуфтан њаѐте њаст мардумро, 
Ба љонон зиндагонї кун, бањоим низ љон дорад.1 

Мавлоно дар хатти ин маъно мехоњад бигўяд, инсон бояд 
дар њисоби ишќ зиндагии худро њисоб кунад, яъне умри асосии 
инсон аз он ваќт шурўъ мешавад, ки дар ў ишќ милод биѐбад, 
боќиро Мавлоно аз њисоби зиндагї берун медонад. Ишќ дар 
инсон бар манзилати оби њаѐт аст ва инсони огоњ ин оби њаѐтро 
ба дилу љон пазиро бошад ва њарфи муњим дар ин нукта он аст, 
ки шоир маќоми ишќро бартар аз зиндагии љисм медонад ва 
дар ин раъс љойи ишќро њам нишон медињад, яъне ишќ љуз дар 
дил ва љон дар љойи дигар маќом надорад. љони огоњ ва дили 
огоњ бояд, то ишќро фаросат ва фањм кунад. Инсон ваќте бита-
вонад, ки бо ишќ канор биѐяд, дар маърифат зиндагї мекунад 
ва аз ў њаргиз бадї, бухл, њасад, кина барнахезад.  

Бо ин назар метавон гуфт, ки ишќ зиндагии маънавї ва 
љовид аст дар љањони ирфони Мавлоно. Хољаи Шероз њамин 
маъниро чунин сифат кардааст: 

Њаргиз намирад, он ки дилаш зинда шуд ба ишќ, 
Сабт аст дар љаридаи олам давоми мо.2 

Ишќ чун оби њаѐт инсонро њамеша зинда нигоњ медорад ва 
инсон аз файзи он њаќиќати зиндагиро маърифат мекунад ва 
инсони бидуни ишќ аз ин маърифат бебањра мебошад. Ва њар 
кї намешиносад, ишќро маърифат намекунад, ишќро дарнаме-
ѐбад ва фањм намекунад ва ошиќ нест, дар зиндагї танњо дар 
сурати зоњир вуљуд дорад.Афроде аз ин даст аз њузури ирфонии 
ишќ бўе набурдаанд, ки њамон маънии байти Саъдиро ба ѐд 
меоваранд, ки вуњушро низ љоне бошад, аммо он љони ишќ 

                                                             
1
Саъдии Шерозї, девон, сањ. 321 

2
Њофизи Шерозї, Девон, сањ. 215 
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нест. Мавлоно дар њамин њолу њаво мефармояд, ки њар кї љуз 
ишќ ба њолу њавои дигар гирифтор аст, зиндагие дорад бењуда 
ва дарахти зиндагии инсоне чунин њам бебарг аст ва њам бебар. 
Инсоне чунин гўиѐ дар хазон ба сар мебарад ва дар хазон ни-
шастааст, чунки аз бањори ишќ чизеро намедонад. Аз нигоњи 
Мавлоно ѓайри ошиќамосли моњиест, ки аз об људо афтодааст 
ва шахси бидуни ишќ афсурдаву пажмурда аст, агарчи дар 
маќому мартабаи дунѐ бузург аст. 

Њар кї љуззи ошиќон, моњии бе об дон, 
Мурдаву пажмурда аст, гарчи бувад ў вазир. 

Мавлоно ишќро эъљоз медонад, ки хушкњоро сабз мекунад, 
пирњоро љавонї мебахшад, мурдагони хокро умри дубора 
медињад ва њамин эъљози ишќро шоири ориф дар осори худ 
тавсиф мекунад ва инсонро мехоњад ба эъљози ишќ ошно бисо-
зад: 

Ишќ чу бигшод рахт, сабз шавад њар дарахт, 
Барги љавон бардамад њар нафас аз шохи пир. 

Мавлоно мегўяд, аз эъљози ишќ аст, њар дарахти мурда ду-
бора сабз мешавадва аз дарахти пир, њар замон барги сабз бар-
медамад, њар нафас аз дами эъљози ишќ шохаи пир дубора зин-
да мегардад ва сарсабз, љуз ишќин ќудратро кї дорад? Мавлоно 
ба њастї, ба зиндагї, ба офариниш ва ба њар он чи дар олами 
саѓир њаќќи њузур дорад,ба он аз зовияи ишќ менигарад, инсон-
ро људо аз ишќ тасаввур намекунад. 

Мавлоно ишќро бузургтарин маќом, иззат ва арзиш дар 
ќаламрави њастї медонад, ки танњо инсон ба он сазовор гар-
дидааст. Шоири ориф муътаќид аст, ки агар башар дар ќада-
мрави вуљуди худњар гоњ ба маќоми саодат расидааст, он аз ба-
ракат ва файзи ишќ будааст ва њар гоњ аз масири ишќ, аз воњаи 
ишќ хориљ шудааст, дубора саодати худро аз даст додааст. Дар 
ирфони Мавлоно ишќ инсонро аз њама гирифторињои бебор ва 
бењуда наљот медињад ва њатто марг, дигар ољиз аст аз инсон 
ишќро бигирад ва шоири ориф мегўяд, њар кї сайди ишќ меша-
вад, марг њам ўро дигар сайд намекунад, зеро инсоне чунин аз 
кимиѐи ишќ хоки вуљуди хешро марњала ба марњала, батадриљ 
тавонистааст зар бикунад. 
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Њар кї шавад сайди ишќ, кай шавад ў сайди марг 
Чун сипараш мањ буд, кай расадаш захми тир! 

Аз њар нигоњ агар ба осори Мавлоно рўй биѐварем, дар 
нињояти кор он моро ба хатти ишќ хоњад бурдва он тавр ки арз 
шуд, ишќ дар осори Мавлоно њама чиз аст, саодат, хушбахтї, 
иззат, икром, маќом, камолу љалол, љони бедор ва огоњ. Ишќ 
дар ќаламрави осори Мавлоно садои њидоят аст ва аз нигоњи ин 
шоири бузург њар кї љони огоњ ва бедор дар худ дорад, садои 
ишќро метавонад бишнавад ва њар киро љони огоњ ва дили бе-
дор нест, наметавонад садои ишќро бишнавад. Инсоне чунин 
њидоят намеѐбад ва намедонад, роњи растагорї ва озодагї дар 
кадом самт аст ва манзур аз зиндагї чист? Ва дар нињоят инсо-
ни бидуни ишќ дар зиндагї саргашта ва гумроњ аст ва њаќро аз 
ботил наметавонад њаргиз ташхис кунад ва ба њар роње љуз роњи 
ишќ меравад, нињояти он гумроњї ва љањолат аст ва ба тадриљ 
аз худованди якто низ сар бипечад: 

Сар зи Худо тофтї, њеч рање ѐфтї? 
Љониби рањ бозгард, ѐва марав хир-хир! 

Мавлоно башарро аз гумроњї мехоњад наљот бидињад ва бо 
ин нийят ўро ба сўи ишќ даъват мекунад ва ќабл аз баѐни ман-
зур саргаштагї ва гумроњии ўро ба хотирибашар меоварад ва 
арз мекунад, ки чун аз ишќ фосила гирифтї, соњиби ишќро њам 
аз хотир фаромўш кардї. Соњиби ишќ аз назари Мавлоно 
њамон њазарати дўст аст ва ишќе, ки ѓайри ўст, он ишќ набошад 
ва гумроњии инсон аз маърифат накардани њамин ишќ аст. Дар 
ин байт Мавлоно ба инсон мегўяд, эй он ки сар аз Худованди 
якто тофтї ва ин баѐн бар маънии мункир шудан бошад аз Ху-
дованди карим, яъне итоат накардан аст Худои худро. Мавлоно 
баѐн мекунад, ки аз Худои худ мункир гардидї ва роњи хушбах-
тву саодатро бидуни ишќ ихтиѐр кардї, туро бовар бар худ буд, 
на бар ишќ. 

Бар он будї, ки бидуни њидоят ва ишќ ба камоли хушбахтї 
даст хоњї ѐфт, аммо њар роњ, ки бар он рафтї, нињояти он љањл 
ва бадбахтї буд. Ва Мавлоно њамин њолатро аз инсон суол ме-
кунад ва мегўяд: сар зи Худо тофтї, њеч рање ѐфтї? Худ бар ин 
суол посух медињад, ки њарроњ,агарон роњи ишќ нест, ба инсон 
саодат намеовард ва инсонро аз бењтарин дўст, яъне мањбуб дур 
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месозад. Дар ин хат шоири ориф ба инсони гумроњ ва гумкар-
дароњ роњи наљотро нишон медињад ва мефармояд: љониби 
рањбозгард ва ѐва марав хир-хир! Мавлоно ба инсонњое чунин 
роњи худро тавсия медињад, ки он роњи ишќ аст ва дар байти 
њозир Мавлоно ваќте изњор медорад, ки «љониби рањ бозгард», 
манзури шоири бузург, љуз роњи ишќ нест ва ин роњ барои ба-
шарва њар инсоне бењтарин роњ аст, барои расидан ба саодати 
ухравї ва дунявї. Мавлоно инсонро ба сўи ишќи њаќиќї мехо-
над ва аз назари Мавлоно њар кї љуз роњи ишќ ба њар роњ, ки 
ќадам бармедорад, он бењуда аст ва инсон бояд бидуни диранг 
ва дудил будан аз он роњи бењуда бозгардад, ба он роњ, ки номи 
он роњи ишќ аст. Њамон тавр ки арз шуд, ишќ асл ва маънии 
зиндагии башар бошад ва танњо ишќ инсонро аз њама гирифто-
рињо наљот медињад ва ба инсон умри љовид њадя мекунад. 

Тунги шакархор бош, в-ар нахўрї сирка бош 
Ошиќи ин мир шав, в-ар нашавї, рав бимир. 

Ќабл аз њар чї бояд арз дошт, ки «Девони Шамс» ва «Мас-
навии маънавї»-инсонро ба маќомва мартабаи инсон будан 
ошно месозад ва инсонро дар ин масир ба сўи камолу љалол ва 
бузургї њидоят мекунад ва як дарси Мавлоно дар ин мадраса 
њамон дарси ишќ аст. Мавлоно њаќиќат ва асли зиндагии инсо-
нро танњо дар њакиќати ишќ мебинад, људої аз ишќро барои 
инсонњо фољиаи сахт ва вањшат медонад. Њар кї аз назари 
Мавлоно аз ишќ фосила мегирад, худро намешиносад ва дар 
вартаи гумроњї ва љањл сарнигун меравад. Инсон бидуни ши-
нохти ишќ худро наметавонад бисозад, худро дарѐбад ва ба ка-
моли маънавї ва инсонї бирасад, танњо инсон аз дами ишќ ко-
мил мешавад: 

**** 

Ишќ аст бар осмон паридан, 
Сад парда ба њар нафас даридан. 
Аввалнафас аз нафас гусастан, 
Аввалќадам аз ќадам буридан. 
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**** 
Љаннате кард љањонро зи шакар хандидан, 
Он ки омўхт маро њамчу шарар хандидан. 
Гарчи ман худ зи адам дилхушу шодон зодам, 
Ишќ омўхт маро шакли дигар хандидан. 

                            **** 
Ба хоки пои ту, бо худ набудам, 
Зи мастиву шаробу саргаронї. 
Шароби ишќ, љўшонтар шаробест, 
Ки он як дам бувад, ин љовидонї.1 

Барои Мавлоно ишќ, шинохти ишќ бењтарин андеша аст, 
фаротар аз он андешаи зеборо мепазирад, инсон дар партаи 
ишќ зебо мешавад ва њар кї зебо андеша мекунад аз њар гуна 
риѐ, бухл ва кинатўзињо дур аст, зеро танњо ишќ аст, ки инсон-
ро, башарро, ба сўи зебої ва њусн роњнамої мекунад ва ан-
дешаи зебо хоси мардони озода ва ошиќ мебошад, ки ишќро ва 
зебоиии ишќро дарѐфтаанд. Мавлоно инсонро ба тарафи њамин 
зебої, яъне ишќ фаро мехонад ва мефармояд, ки љуз андешаи 
зебо накунад: 

Яхро агар бинад касе, в-он кас надонад асли ях, 
Чун дид, к-охир об шуд, дар асли ях безан шуда. 
Андеша љуз зебо макун, к-у тору пуди сурат аст, 
З-андешаи ањсан танад, њар сурате ањсан шуда.2 

Аз назари шоири ориф, агар инсон аз ишќ фосила бигирад, 
њувияти худро фаромўш мекунад ва ин њолат бузургтарин 
фољиа барои инсон ва башар аст, ишќ дар ќаламрави мазмун, 
андеша ва маъноофаринии шоир сањми аввал дорад. Бар ин 
мабно обишхўри андеша, ирфон ва љањони маънавии Мавлоно 
љуз ишќ нест, Мавлоно дар осори худ њар чї мегўяд ва аз њар чї 
мегўяд, бар асоси Ќуръон, ањодис ва ишќ мегўяд ва ин маќому 
мартабаи бузург дар осори Мавлоно аст, ки аз тарафи ањли 
тањќиќ низ, ин амр собит шудааст.  

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Мавлоно, инт. Амири Кабир, Тењрон, соли 1377, сањ. 384-

392-522 
2
Њамон љо, сањ. 460 
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Дар зимн мешавад, гуфт, ки ин назар ба осори Мавлоно 
марбут ба имрўз нест, балки он ќадим аст ва сароѓозу шурўъи 
онзамони зиндагии худи Мавлоно аст. Чунончи дар китоби 
ноѐби «Латоиф-ул-маънавї мин њакоиќ-ил-Маснавї», таснифи 
Абдуллатиф Абдуллоњи Аббосї, Конпур, соли 1292 њиљрї дар 
ибтидои ин нусха дар васфи «Маснавии маънавї» навишта 
шудааст: «Бунѐни асрор ва маъонии «Маснавии маънавї», ки 
баъд аз китоби Аллоњ ва китоби расулуллоњ билошак ашрафи 
кутуб аст ва бо мурури синину шуњури аъвом ва дуњури билкул, 
мундарис ва мунњадим шуда буд, дар ин љузву замон эњѐ ѐфт, 
агарчи «Маснавї» монанди Ќуръони маљид, ки иннал Ќуръони 
зањран ва батнан ва лабнат батни сабал батн дорад, бифазлил-
лоњи таоло як батни ў лутфан ва маънан бишшаку райб ба 
сињат расид».1 Дар ин навишта асли манзур тафсил шудаааст, 
ки сарчашма ва љавњари шеъри осори Мавлоно аз куљост ва 
муќарриз «Маснавии маънавї»-и Малоноро баъд аз китоби 
осмонии Ќуръон ва ањодиси паѐмбари гиромї ашрафи ки-
тобњои дигар медонад. Дарматлаб ва навиштаи Абуллатиф Аб-
дуллоњи Аббосї бар он аст, ки аз баракати «Маснавии ма-
навї», як батни Ќуръони карим ба сињат расид, янъне маънї 
шуд ва аз назари муфассирин Ќуръони каримро њафт батн 
бошад ва њар кас онро маърифат накунад, магар ањли ишќ ва 
ањли хос. Пас, бар ин мабно, бори дигар метавон арз дошт, ки 
сарчашмаи илњом ва ирфони Мавлоно ќабл аз њар чї дар халќи 
шеър, љуз Ќуръону ањодис ва ишќ њеч чизи дигар нест, зеро та-
моми масоили ирфонї, рўњонї, маънавї, равонї иљтимої ва 
инсонї дар Ќуръони карим ва ањодиси расули гиромї дарљ 
шудааст.  

Мавлонои бузург дар њавзаи андеша ва тафаккури шеър 
њаргиз сухани худро, ирфон ва андешањои адабии худро, фал-
сафаи худро дур аз Ќуръон, ањодис ва ишќ иброз надоштааст. 
Љањони мазмун вамаънавии андешаи Мавлоно баргирифта аз 
љањони маърифат ва ирфони миллїаст, тамоми хатти андешаи 
ин шоири ориф аз ин ќаламрав мегузарад.Бар ин мабно аст, ки 

                                                             
1
Доктор Султоналтофи Алї, «Дар бораи Мавлавї, ин байт сурудаи кист?», 

маљ. Дониш, бањор, соли 
1389, сањ. 257.  
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дар мавриди «Маснавии маънавї»дар миѐни ањли завќ ин байт 
дар забонњо љорї аст: 

Маснавии маънавии Мавлавї 
Њаст Ќуръон дар забони пањлавї. 

«Девони Шамс» низ њамчун «Маснавии маънавї» оканда 
аст аз оѐти ќуръонї ва ањодис, Мавлоно зимни истифода аз 
оѐту њадис љањони маънавї, андеша ва маърифати шеъри худро 
рангинтару пурбортаркардааст ва сухани ў аз ин љо балоѓату 
малоњат гирифтааст.  

Аммо бояд њам донист, ки асл ва манзури Мавлоно дар 
халќи шеър чист. Хонанда дар љањони андеша ва маънои кало-
ми Мавлоно бояд, ки ба дунболи чї бошад?. Агар њам манзур 
ошної ба оѐт ва ањодис аст, он њамаро хонанда метавонад аз 
Ќуръон ва ањодис бихонад. Пас, Мавлоно дар халќи шеър чї 
зарурат дидааст ва чаро андеша ва ирфони худро дар шеър зуб 
кардааст ва ба хонандаи худ, ба инсон аз тариќи шеър чї ме-
хоњад бигўяд, паѐм ва башорати ў дар сухан чист? Мавлоно 
ќабл аз њар чї дар осори худ ба инсон дарси растагориро 
меомўзонад ва ба инсон роњи расидан ба асли худро нишон 
медињад. Ба инсон њушдор медињад, ки аз куљо будааст ва ба ин 
хокдон аз куљо фуруд омадааст ва бояд боз ба ватани њамеша-
гии худ баргардад. Манзури аслии ва воќеии Мавлоно аз исти-
фодаи оѐт ва ањодис чизи дигар низ њаст, аввал мехоњад бигўяд, 
ки њар он чи ман гуфтаам, бењуда нест ва он асос дорад ва асоси 
он каломи ЊазратиДўст мебошад. Дигар ин ки Мавлоно бо ис-
тифода аз оѐт ва ањодис сухани худро муњр мезанад, ки ба дуру-
стии он касеро љои шак набошад. Дар ин раъс Мавлоно манзу-
ри дигар низ дорад, ки мањбуби мењрубон ва якто имконоти бе-
каронеро дар ихтиѐри инсонњо додааст, ки агар аз он њар касе 
шоиста кор бигирад, ба маќоми бузурге хоњад расид. Агар ѓай-
ри он кор бигирад, дар торикї ва љањл гирифтор хоњад шуд, ки 
њаргиз аз он наљот нахоњад ѐфт.  

Инсони гумроњ дар гумроњї ба сар мебарад ва аз афроде 
чунин љуз бадї ва шар љизи дигар намеояд. Барои он ки сухани 
худро њусн ва љалол бидињад, аз оѐт ва ањодис кор мегирад ва аз 
нигоњи дигар каломи худро бо истифода аз оѐт ва ањодис њамон 
тавр ки арз гардид, муњри ростїва њам дурустї мезанад ва бо 
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ин равиш ба хонанда нишон медињад, ки яъне каломи ў каломи 
ростин аст. Бетардид рашантарин ва љаззобтарин хат дар осори 
Мавлоно њамон дарди ишќ ва дарси ишќ, яъне тањаммули фи-
роќи њазрати дўст ва тањаммули људої аз ватани аслии худ аст 
ва ишќ дар ин хат барои инсон партав ва таљаллии умед аст. 
Инсон бояд ин људоиро тањаммул кунад ва аз тариќи ишќ ду-
бора ба асли худ ва ба он ватани њамешагии худ боз бирасад ва 
он кадом људої аст, ки Мавлоно ва шоирони ориф њамеша аз 
он гуфтаанд? Он људої људоии љони инсон аст, аз асл ва 
љавњари худ ва оѓози «Маснавии маънавї» њам ба њамин ман-
зур ишорат мекунад: 

Бишнав аз най, чун њикоят мекунад, 
В - аз људоињо шикоят мекунад, 
К-аз найистон то маро бибридаанд,  
Аз нафирам марду зан нолидаанд. 
Сина хоњам шарња-шарња аз фироќ, 
То бигўям шарњи дарди иштиѐќ. 
Њар касе к-ў дур монд аз асли хеш, 
Боз љўяд рўзгоре васли хеш… 
Ман ба њар љамъийяте нолон шудам, 
Љуфти бадњолону хушњолон шудам. 
Њар касе аз занни худ шуд ѐри ман, 
Аз даруни ман наљуст асрори ман. 
Сирри ман аз нолаи ман дур нест 
Лек чашму гўшро он нур нест…1 

Дар оѓози «Маснавии маънавї» Мавлоно инсонро вомедо-
рад, ки дар худ андеша кунад ва ин мазмунро дар дебочаи 
«Маснавии маънавї» муфассал тавсиф месозад ва дар ин тав-
сиф аз вожаи най кор мегирад, ки най дар маънои аввал њамон 
инсони аз ватан дур афтода мебошад. Дар фироќи асолати худ 
нола мекунад, нолаи пур аз фироќ ва људої. Нолаи най људоии 
инсонро тафсир мекунад, инсоне, ки худро дар фарозу фу-
рудњои замон гум кардааст ва аз ватани маънавии худ,ки за-
моне он љо сукунад дошт, људо гардидааст. Мавлоно мегўяд; 
сирри ман аз нолаи ман људо нест ва рози ман дар нолаи ман 

                                                             
1
Маснавии Маънавї, Тењрон, соли 1369, сањ 24 
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пинњон аст, сирри Мавлоно ишќ аст ва дар ин фазо бар он 
ишорат мекунад, њар он ки дар зиндагии худ ба шуњуди ишќ, ба 
шинохти ишќ ва кашфи мерасад, ба ишќ ошно мешавад, фироќ 
дар ў тамом мешавад ва дубора ба он маќоми баланд, ки дошт 
мушарраф мегардад. Мазмуни дигар аз най бар маънии аз миѐн 
рафтани дуї мебошад, ваќте най бар лаб нест, њолати дўї аст ва 
чун най бар лаб љой мегирад, дуї аз миѐн меравад, мавњ меша-
вад. Най њамчунин бар маънии ростї ва њаќ низ метавонад, ки 
бошад ва фикр мекунам Мавлоно дар сурати най мазмунњои 
дигар низ дар назар доштааст, ки аз тарафи ањли тањќиќ сабт 
шудааст. Бо ин вуљуд маънињои дигари мастурњам дар калимаи 
най нињон аст, ки он аз назари муњаќќин дур мондааст. Барои 
дарки маънии дигар бояд, ки аз Сури Исрофил ѐд кард.  

Садои он дар рўзи њашр дамида мешавад ва њамаро аз хоби 
марг сар бармедорад, яъне инсонњо бо ин садо дубора њашр 
мешаванд. Мавлоно њам бо истифода аз най ва бо садои он ме-
хоњад эњсосњои мурда ва њисси мурдаи инсонњоро дар ботини 
инсонњо зинда ва бедор кунад. Шоири ориф њисси инсон будан 
ва эњсоси шинохатани худро, дар вуљуди инсонњо мехоњад зин-
да нигоњ бидорад. Яъне Мавлоно бо корбурди ин калима ва бо 
њикоят аз най мехоњад инсонро ба асли худ баргардонад, зеро 
инсон њамеша дар ѓафлат аст, ѓофил аст. Ба таври фишурда 
мазмун ва андешаи Мавлоноро дар корбурд аз най ба ин шакл 
метавон хулоса кард: 

1-Инсон ва ростии инсон дар зиндагї: 
Ба даруни туст мутриб, чї дињї камар ба мутриб, 
На кам аст тан зи нойе, на кам аст љон зи нойї 

2-Љон ва рўњ: 
Мо чу нойему наво дар мо зи туст, 
Мо чу кўњему садо дар мо зи туст. 

 **** 
Бо лаби дамсози худ гар љуфтаме, 
Њамчу най ман гуфтанињо гуфтаме. 

3-Дар аксар мавридњо манзури Мавлоно аз най ишќ бошад: 
Дањони ишќ механдад, ки номаш турк мо гуфтем, 
Ки худ ў медамад дар мо, ки мо нойему ў нойї. 
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**** 
З-ин рў њамебинам, касон нолон чу най в-аз худ тињї,  
З-ин рў дусад сарви равон, хам шуд зи ѓам чун чангњо. 

**** 
Њарифи он лабї, эй най, шабу рўз, 
Яке бўса пайи мо иќтидо кун… 

**** 
Ишќи туву љони ман, љуз оташу љуз най не… 

4-Даъват ба сўи маърифат ва ирфони ишќ, ки ин ду рукн 
дар осори Мавлоно аз муњимтарин љилвањо ба шумор меояд: 

**** 
Барљањ, тарабро соз кун, айшу самоъ оѓоз кун. 
Хуш нест, он даф сарнигун, най бенаво овехта, 
Даф дил гушояд бастаро, най љон физояд хастаро, 
Ин дилгушо чун баста шуд в-он љонфизо овехта? 

5-Солик дар тариќат ва талаби камол: 
Оташ аст ин бонги ною нест бод, 
Њар кї ин оташ надорад, нест бод! 

6-Вуљуди худи Мавлоност, ки ин назар њам эњтимол дорад 
ва ин назар аз тарафи бисѐре аз муосирин тайиид шудааст: 

Кист най? он кас, ки гўяд дам ба дам, 
Ман наям љуз мављи дарѐи ќидам. 

Аз вуљуди худ чу най гаштам тињї, 
Нест аз ѓайри худиам огањї. 

***** 
Аз дарун най он манам гўѐн, ки бар «дар кист он?», 
Њам манам бар дар, ки њалќа мезанам «инна-л-фирор». 

7-Алиф, лом, мим њарфњое њастанд, ки дар оѓози чандин 
сура аз Ќуръони карим ба омадааст ва танњо Худованд аз асли 
маънии он огоњ мебошад. Мавлоно њам шояд њамин равишро, 
бо истифода аз най дар «Маснавии маънавї»-и худ кор ги-
рифтааст. Ин калима бо њама он тафсирњо боз њам мастур ва 
ношинохта боќї хоњад монд ва он рамзе аз аз андешаи Мавло-
ност: 
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Ин љо касест пинњон монанди ќанд дар най, 
Ширин шакарфурўше дуккони ман гирифта. 

8-Иртиботи най бо сури Исрофил њам аз маънињоест, ки 
онро метавон пазируфт. Мавлоно бо садои най, бо њикояти 
«най» зинда кардани асли инсон дар инсонро ташвиќ мекунад. 
Расолати «най»-и Мавлоно зинда намудани асолати инсонї дар 
инсонњост. Бедор ва њушѐр намудани њисси мурда, њисси худ-
шиносї, њисси инсон буданро дар башар аз тариќи най талќин 
месозад: 

Боз шавад дукони гул, ноз кунанд љузву кул, 
Нойи Ироќ бо дуњул шарњ дињад санои ман…  

9-Най, ошиќ аст ва сўзи най аз ишќ аст: 

Ту ба гўши дил чї гуфтї, ки ба хандааш шукуфтї, 
Ба дањони най чї додї, ки гирифт ќандхойи?… 

**** 
Даффи манї, њин, махўр силии њар нокасе, 
Нойи манї, њин, макун аз дами њар кас фиѓон! 

10-Мавлоно бо инстифода аз най мехоњад бигўяд, ки ошиќ 
бояд њамеша бо ѐди мањбуб бошад, ин њис, ин ѐд аз мањбуб, 
табдил ба ишќ мешавад ва ишќ ба инсон дарси зиндагї 
медињад. Инсон танњо дар њамин тараќќї ба ишќ, ба висол ме-
расад: 

Агар холї шавї аз хеш чун най, 
Чу най пур аз шакар оканда гардї. 

**** 
Омадаам, ки сар нињам, ишќи туро ба сар барам, 
Гар ту бигўиям, ки не, най шиканам, шакар барам. 

**** 
Бишунав зи най самое ба забони безабонї, 
Шуда бењуруф гўѐ ба лисони арѓавонї. 

Зи най аст мастии мо,на зи май бизан замоне, 
Ки њарифи хушнафас бењ зи шароби арѓавонї. 
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Нафасе зи най равон шуд, мадади њаѐти љон шуд, 
Асаре намуд, он бењ аз оби зиндагонї. 

Зи самои най касеро хабаре бувад, ки ѐбад 
Назаре зи мењрубонон, асаре ба мењрубонї?! 

Бигузор найшакарро, ки ба завќ менамої, 
Найи бенавої шаккар ба наво шакарфишонї. 

Чу шуданд гармбозон, бинишин, ки оташ аз най, 
Ки чунон гирифт дар мо, ки нишонданат тавонї. 

Мавлоно њамин маъниро дар њама осори худ тафсил меку-
над ва ба инсонњо дарси ишќ медињад ва ин дарсро Мавлоно 
ѓизои маънавии рўњ ва љон меномад, ки инсон њар чї бештар аз 
он истифода кунад, он ќадар ба њазрати дўст наздик мешавад ва 
бештар растагор ва бедор мешавад, дар ќаламрави њастї. 
Љањони мазмун ва андешаи Мавлоно дар расидан ба маърифат 
аз ишќ нашъат ва сармоя мегирад ва њамин нашъат ва њамин 
сармояро шоири ориф ба инсон таќдим медорад, то ин ки ин-
сон шукўњу шањомат ва аслихешро фаромўш накунад ва њаме-
ша дар ѐд дошта бошад, ки аз куљо омадааст ва ба куљо бояд 
бозгардад ва чї гуна бояд зиндагии худро бисозад. Мавзўи боз-
гаштан ба асли худ, дар осори шоири ориф бар маънии талаби 
камол мебошад. Мавлоно њам дар «Маснавии маънавї» ва њам 
дар «Девони Шамс» ин мавзўъро њамвора пай мегирад ва њам-
вора аз он сифат мекунад ва дар њар мавриде њамеша ишќро 
бењтарин иршод медонад, дар роњи расидан ба маќому марта-
баи азалї, барои башар:  

Њар нафас овози ишќ мерасад аз чаппу рост, 
Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост? 
Мо ба фалак будаем, ѐри малак будаем, 
Боз њамон љо равем, љумла, ки он шањри мост. 
Худ зи фалак бартарем, в-аз малак афзунтарем, 
З- ин ду чаро нагзарем? Манзили мо кибриѐст. 
Гавњари пок аз куљо! Олами хок аз куљо! 
Бар чї фуруд омадет? Бор кунед, ин чї љост? 
Бахти љавон ѐри мо, додани љон кори мо, 
Ќофиласолори мо фахри љањон Мустафост. 
Аз мањи ў мањ шикофт, дидани ў барнатофт, 
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Моњ чунон бахт ѐфт, ў ки камина гадост. 
Бўи хуши ин насим аз шикани зулфи ўст, 
Шаъшааи ин хаѐл з-он рухи чун «ваззуњост». 
Дар дили мо дарнигар њар даме шаќќи ќамар, 
К-аз назари он назар чашми ту он сў чарост? 
Халќ чу мурѓобиѐн, зода зи дарѐи љон, 
Кай кунад ин љо маќом, мурѓ к-аз он бањр хост? 
Балки ба дарѐ-дарем, љумла дар ў њозирем, 
Варна зи дарѐи дил мављи паѐпай чарост? 
Омад мављи аласт, киштии ќолаб шикаст 
Боз чу киштї шикаст, навбати васлу лиќост…1 

Дар ѓазали њозир низ Мавлоно бар он аст, ки инсон ба хато 
бар ин хокдон афтодааст ва бояддигарбора аз ин хокдон пар 
бигирад ва дар ин сафар ишќ бењтарин рањнамо барои инсон 
аст, танњо ишќ аст, ки дар ин сафар, инсонро аз њама ќайдњо 
озод мекунад ва инсон бояд симурѓи ишќро дар вуљуди худ овоз 
бидињад, вале аввал худ бояд киовози ишќро бишнавад, бишно-
сад ва бидонад, ки ишќ ўро ба куљо мехонад. Мавлоно мегўяд, 
инсон бояд, ки љони бедор, озода, вораста ва огоњ дошта 
бошад, он гањ метавонад, садои ишќро бо гўши љон бишнавад, 
агар љуз ин аст њаргиз ба сўи ишќ даъват намешавад, яъне 
њаргиз садои ишќро нахоњад шунид, аз назари Мавлоно тамоми 
њастї саршор ва оканда аз овози ишќ аст ва њастї бесадои ишќ 
берангу бемъно ва холї аст. 

Њар нафас овози ишќ мерасад аз чаппу рост 
Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост? 

Њамон тавр ки аз мазмуни ин байти бадеъ бармеояд, ќала-
мрави њастї њатто барои як нафас бидуни овози ишќ нест, 
Мавлоно овози ишќро, ин садои љонбахшро аз њар тараф 
мешунавад, баѐни «чаппу рост» бар ин маънї ишорат мекунад 
ва њар инсон, ки овози ишќро мешунавад, ў ба маќоми ишќ њам 
расидааст, ки дар тариќати орифони њаќбину дилбин ва 
ошиќони љонсўхта мартабаи ишќ болотарин мартаба мебошад. 
Љањони мазмун ва андешаи Мавлоноро бидуни маърифати ишќ 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, инт. Амири Кабир, чопи дувоздањум, соли 1377, 

сањ 86-87 
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ва бидуни талаби камол ва бидуни огоњї аз дўст њаргиз намета-
вон тасаввур кард ва њар кї дар осори Мавлоно ин хатро ба 
мушоњида намегирад, ба он монад, ки ба чашми пўшида ва ба-
ста дар љањони андешаи шоир роњ меравад, ба он нигоњ меку-
над. Он љавњар ва гавњари маърифатро, ки он рўњи сухани шо-
ири ориф аст, дарнамеѐбад. Њаќиќатеро, ки дар љањони 
мазмунњо ва андешаи Мавлоно аст, онро намебинад, яъне ба-
рои унс ва њамдилї бо шеъри Мавлоно хонанда ба ночор бояд 
бедордил ва огоњ бошад, танњо дар ин сурат метавонад аз суха-
ни Мавлоно файзи маънавї бибарад. 

Мо ба фалак будаем, ѐри малак будаем, 
Боз њамон љо равем љумла, ки он шањри мост. 

Мавлоно дар ин байт мегўяд, ки манзили аслии инсон на 
ин хокдон аст ва инсон дар ќабл дар ватани аслии хеш ѐри ма-
лак буд, балки бартар аз малак, яъне њамнишин ва њамканор 
буд бо малоик. Чун ватани аслӣ он љост, боз њамон љо хоњем 
рафт, ки он љо шањри мо аст ва шањр дар байт бар маънии та-
маддун, фарњанг ва огоњї аст. Дар байти дигар Мавлоно бар он 
ишорат мекунад, ки маќому мартабаи инсон, њам аз фалак ва 
њам аз малак бартар аст, пас, чаро аз ин ду нагзарад? Инсони 
вораста ва огоњ аз ин њама садњо мегузарад, то ба њазрати дўст 
наздиктар шавад, инсони ошиќ дар нињоят ба висоли мањбуб 
хоњад расид ва инсон бидуни ишќ дар ќаламрави зиндагї 
њамеша саргаштаву њайрон мебошад. 

Худ зи фалак бартарем, в-аз малак афзунтарем 
З-ин ду чаро нагзарем? Манзили мо кибриѐст.  

Он маќом ва он мартабаро, ки Худованд ба инсон додааст, 
ба њељ махлуќи дигар аз худ надодааст ва аз ин љост, ки инсон 
ашрафи махлуќот аст ва танњо инсонро Худованд халифаи худ 
дар замин ќарор додааст ва инсони огоњ медонад, дар ќаламра-
ви офариниш чї маќом ва чї љойгоњ дорад. 

Гавњари пок аз куљо! Олами хок аз куљо! 
Бар чї фуруд омадет? Бор кунед, ин чї љост? 

Бедили бузург низ дар маќом ва мартабаи инсон фармуда-
аст: 
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Аз њузури маънияш бепарда шуд асрори зот, 
В-аз њузури љисми ў оинаи љон рехтанд. 
Номи ў бурданд, асмои ќидам омад ба арз, 
Аз лаби ў дам заданд, оѐти Ќуръон рехтанд. 
Аз љамолаш сурати илми азал бастанд наќш, 
В-аз камолаш маънии тањќиќи инсон рехтанд.1 

Мавлонои бузург њамин маќому мартаба ва иззату икром-
ро ба инсон ѐдрас мекунад, ки дар њавои њавасњои бењуда ва пуч 
нашавад. 

Њавасњои пучу бењуда сазовор ва шоистаи инсон нест, ин-
соне, ки дар маќоми иззат аз малоик бартарї дорад. Мавлоно 
халќро мисли мурѓобиѐне медонад, ки аз дарѐи љон милод ѐф-
танд ва њар кї аз дарѐи љон милод ѐфтааст, кай дар хокдон хў 
кунад, хумори бозгашт бар он бањрро њамеша дар сар хоњад 
дошт. 

Халќ чу мурѓобиѐн, зода зи дарѐи љон 
Кай кунад ин љо маќом мурѓ к-аз он бањр хост? 

Мавлоно ба дидори дўст ва расидан ба васл дар ишќро ба 
тамоми њастїбовар дорад ва њамин боварро чун паѐми хуш ба 
њама мерасонад ва мегўяд: 

Балки ба дарѐ-дарем, љумла дар ў њозирем, 
Варна зи дарѐи дил мављи паѐпай чарост? 
Омад мављи аласт, киштии ќолаб шикаст, 
Боз чу киштї шикаст, навбати васлу лиќост? 

Мавлоно мегўяд, њама дар дарѐи бекарони њастї гирифто-
рем ва њељ кас аз ин дарѐ људо нест ва дар ин дарѐи бекарон, ин-
сони огоњ њамеша дил ба дидори њазрати дўст супоридааст. Ва 
манзур аз дил биспуридан таваккул доштан аст ба дўст. Мурод 
аз истилоњи «дарѐи бекарон», тараќќї аст дар маќоми ишќ ва 
њамин ишќ аст, ки дубора соликро, орифро ба висол ва дидори 
дўст мебарад вамављи ин хоњиш, дар дарѐи дили ошиќ њамеша 
дар таппиш аст ва њаргиз ором намегирад. Мавлоно манзури 
худро дар мисраъ ба ин гуна сифат кардааст; варна зи дарѐи 
дил мављи паѐпай чарост? Ва дар байт таркиби «мављи паѐпай» 

                                                             
1
Абдулќодири Бедил, Осор, љилди дуввум, инт. Адиб, соли 1991, сањ. 130 
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њамон хоњиш ва орзуи њамешаи инсонњои огоњ мебошад, ин-
сонњое, ки дар тариќати ишќ ва дар сулуки ишќ ба шуњуд ва ви-
сол мушарраф шудаанд. Дар њамин раъс Мавлоно натиља ва 
њосили маърифат ва боварњои ошиќони огоњ ва бедордилро, чи 
зебо ва шево, тафсил мекунад; агар њам сараввал мављи аласт 
омад ва киштии ќолабњо бишкаст ва инсон аз васл ба фироќ 
афтод, аммо бори дигар мављи ишќ омад ва ќолабњои танро ба 
њам рехт ва навбати васлу дидор бо дўст аз дигар муяссар гар-
дид. Дар байти њозир манзур ва маънї аз баѐни «аласт» оѓози 
офариниш аст, дар он рўз, ки Худованд аз бандагонихуд ањду 
паймон гирифта буд, ки оѐ ман парвардгори шумо нестам? Ва 
бандагон њама дар посух гуфтанд: «бале» (сураи 7 ояти 172). 
Мавлоно њамон тавр ки арз шуд, дар байт ба ду њолати ши-
кастан ишоратњо дорад, аввал оѓози офариниш ва дувум раста-
ни инсон аст аз ќафаси тан. 

Мавлоно дар ин ѓазал маънии мастурро дар таркиби «боз 
чу киштї шикаст» баѐн кардааст ва мањз бо шикастани киштии 
тан инсон дубора растагор мешавад, ба камоли маънавї мера-
сад, асл ва њаќиќати худро он гуна, ки мебояд, мешиносад. Би-
лохира аз њирс, аз бухл ва аз кинатўзињо озод мешавад. Њамон 
гуна ки арз гардид, манзури Мавлоно аз сухан ќабл аз њар чї 
умед додан аст ба инсони гирифтор ва њидояту тарбияти инсон 
аст дар фарозу фурўдњои зиндагї. Дар хиттаи њунар ва сухан-
варї, бархе аз осори њунарї ва адабї аввал гарм истиќбол ме-
шавад, вале бо гузашти рўзгор аз ѐдњову хотирњо мераванд. 
Асарњое аз ин даст танњо дар ваќти тањќиќ ва пажўњиши 
таърихї ба ѐдњо меоянд ва он њам на њамеша. Аммо осори 
Мавлонои бузург аз ин њолат истисност, ќарнњо сипарї меша-
вад, њарфи Мавлоно њамчунон дилњои муштоќонро гарм медо-
рад ва тасхир мекунад ва ин роз аз куљост ва чаро њарфи Мав-
лоно фаромўш намешавад? Ќабл аз њар чї бояд гуфт, ки бузур-
гии Мавлоно дар љањони маъно, ширини калом, корбурди ду-
русти санатњои бадеъ, мазмунофаринии баланд ва маърифтати 
андеша аст, дар каломи ў, ки хонандаро ба худ љазб мекунад, 
њамин њолати андеша, тафаккур ва маъно аст, ки каломи шоири 
орифро шукўњ бахшидааст ва ин каломи Мавлоно ба фитрати 
инсонњо њамеша созгор аст. Рози дигар он аст, ки каломи Мав-
лоно барои њидоят аст ва ба инсонњои гирифтор аз озодагї ва 
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маќому мартаба башорат медињад ва низ сухани ин шоири 
ориф хат дар хат реша дар Ќуръон ва ишќ дорад ва каломи ў 
баргирифта аз њадисњои набавист. Бетардид шукўњ, шањомат, 
бузургї, азамати андеша ва маърифати шеъри Мавлоно аз ин 
љо аст, њам «Девони Шамс» ва њам «Маснавии маънавї» сар-
шор аз муњаббат, ишќ ва озодагист. 

Аз «рањматунлилоламин» иќболи дарвешон бибин, 
Чун мањ мунаввар хирќањо, чун гул муаттар шолњо. 

Манзури Мавлоно дар байти њозир расули акрам (с) аст, 
дар сураи «Анбиѐ» ояти 107 омадааст: «Ва, эй расул мо туро 
нафиристодем, магарон ки рањмат барои ањли олам бошї». 

Нўњ туї, рўњ туї, ќотиу мафтуњ тўї 
Синаи машрўњ туї, бар дари асрор маро. 

Ин маъно дар Ќуръони карим, сураи Тоњо, ояти 25 омада-
аст, ки чунин аст: «Павардгоро, пас, шарњи садрам ато фармо, 
ки аз љафову озори мардум тангдил нашавам». 

Ба ботин њамчу аќли кул, ба зоњир њамчу тунги гул, 
Даме илњоми амри «ќул», даме ташрифи «аътайно». 

«Ќул» оѓози бисѐре аз оѐт ва низ чанд сурааст аз Ќуръони 
карим ва бар маънии бигў, бошад ва «аътайно» баргирифта аз 
сураи «Кавсар» аст, «мо ба ту бахшидем Кавсарро». 

Намо, эй Шамси Табрезї, камоле, 
Ки то наќсе набошад, Кофу Нунро. 

Кофу Нун, дар байти фавќ ишора аст ба сураи «Ёсин» ояти 
82, ки ддар он Худованд мефармояд: «Фармони нофизи Худо, 
чун иродаи хилќати чизе кунад ба мањзи ин ки гўяд, мављуд 
бош, билфосила мављуд хоњад шуд». 

Кўру карони олам дид аз Масењ марњам, 
Гуфто Масењи Марям, «к-эй кўру кар ба раќс о». 

Манзури Мавлоно дар байти мавриди назар муъљизаи 
паѐмбар Масењ аст,ин маъно дар Ќуръони карим чунин омада-
аст: «Ва ўро ба расолат ба сўи банӣ Исроил фиристодем, ки ба 
онон гўяд, ман аз тарафи Худо муъљиза овардам ва он 
муъљизаин аст, ки аз гил муљассамаи мурѓе сохта ва бар он на-
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фаси ќудсї бидамам, то ба амри Худо мурѓе бигардад ва кўри 
модарзоду мубтало ба песро ба амри Худо шифо дињам ва низ 
мурдагонро ба амри Худо зинда кунам». (Сураи Оли Имрон, 
ояти 49). Бо ин асос мешавад гуфт, сухани Мавлоно, љањони-
андеша, мазмун ва маърифату ирфони шеъри ў пурбор ва сар-
шор аз маърифати илоњист ва аз ин манзар оѐти ќуръонї ва 
ањодиси набавї дар корњои ў фавќулода фаровон ба кор рафта-
аст. Њамчунин Мавлонои бузург дар фазои маъно ва андеша 
мавзўи эътиќод, бовар ва маргро љиддї сифат кардааст,шеъри ў 
аз дарун мељўшад ва ин љўш заданњо, бетобињо, ќиѐмњо, та-
копўйњо ва бехудињо дарунмоя ва асолату балоѓат ва љалолу 
камоли андешањои ўст. Андеша, маъно, њаракат, ангеза ва 
шавќу завќ дар шеъри Мавлоно гарм аст ва њамвора мављ меза-
над, амвољи андешаи шоири ориф дар соњилњои маъно сар 
мегузорад, барои эњѐи дубора дар тўфони калимањо. Дар шеъри 
Мавлоно тамоми аносири адабї ва њунарии сухан дар ботини 
шеър нафас мекашад ва дар њамин фазо шеърият ва бадеият 
касб мекунад: 

Бори дигар он дилбари айѐр маро ѐфт, 
Сармаст њамегашт, ба бозор маро ѐфт. 
Пинњон шудам аз наргиси махмур, маро дид, 
Бигрехтам, аз хонаи хаммор маро ѐфт. 
Бигрехтанам чист? К-аз ў љон набарад кас, 
Пинњон шуданам чист? Чу сад бор маро ѐфт. 
Гуфтам, ки «дар анбўњии шањрам кї биѐбад», 
Он кас, ки дар анбўњи асрор маро ѐфт. 
Эй мужда! Ки он ѓамзаи ѓаммоз маро љуст, 
В-эй бахт! Ки он турраи таррор маро ѐфт. 
Аз хуни ман осор ба њар роњ чакидаст, 
Андар паи ман буд, ба осор маро ѐфт. 
Чун оњу аз он шер рамидам ба биѐбон, 
Он шер гањи сайд ба кўњсор маро ѐфт. 
Имрўз на њуш асту на гўш асту на гуфтор, 
К-он асли њар андешаву гуфтор маро ѐфт.1 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Мавлоно, инт. Амири Кабир, Тењрон, соли 1377, сањ.68 
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Њамон таврки мушоњида гардид, дар саросари каломи 
Мавлоно андешањои маънавї, ирфонї, инсонгарої, њикмат, 
њувият, талаби ишќ ва камол, бедорї ва худшиносї њама ба њам 
гирењ хўрдаанд. Маълум аст, ки бархўрд ва муносибати Мав-
лоно дар њавзаи андеша, маъно, муњтаво танњо барои тарбияти 
ва њидояти инсонмебошад. Мавлоно инсонро дар хатти ишќ ва 
зиндагї мехоњад вораста ва комил бубинад, отифа ва љавњари 
инсониродар зиндагии њар инсон, дар сиришти њар инсон бисѐр 
муњим ва зарур медонад. Садои шеъри ин шоири ориф, садои 
эътиќод, бовар ва ишќ аст, ки дар сурати калимањо, таркибњо, 
тасвирњо, рангњои тасвир ва бадеияти шеър худро зоњир месо-
зад. Њамин боварњост, њамин эътиќод аст, ки онба сухани Мав-
лоно дар њама замонњонумраи бартар додааст ва дар ин хат 
мешавад такрор кард, ки сухани Мавлоно, сухани яъс, сухани 
њузн ва шикастадилї нест, балки суханест, ки инсонро аз њар 
гирифторї мерањонад, сангинтарин сукут ва буњтро аз зењнњо 
дур месозад, рўњи хобро дар инсонњо бедор мекунад ва сухани 
пурбор ва пурмаънии шоири бодордил мубориза аст, барои 
шинохтани асли худ ва шинохтани њастї, яъне шеъри Мавлоно 
ва љањони шигифти андешаи ў њамеша башарро ба худогоњї ва 
худшиносї фаро мехонад. 

Хонаи дил боз кабўтар гирифт, 
Машѓалаву баќрабаќу дар гирифт. 
Ѓулѓули мастон чу ба гардун расид, 
Каргаси заррини фалак бар гирифт. 
Холиќи арвоњ зи обу зи гил 
Оинае карду баробар гирифт. 
З-оина сад наќш шуду њар яке 
Он чи мар ўрост, муяссар гирифт. 
Њар кї диле дошт, ба пояш фитод, 

               Њар кї саре, ў сари минбар гирифт.1 

Шеъри Мавлоно башорат ва паѐми муњаббат, ишќ, ирфон, 
боварњо, эътиќод ва рафтан ба сўи хушбахтї ва саодат аст. Аз 
њамин фазо сухани ў, љањони андешањои ў, маъно ва мазмуни 
шеърњои ў рангу бори њунар гирифтааст. Он чи дар шеърњои 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 94 
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Мавлоно њамеша устувор аст, он аст, ки шоир заъф, афсурдагї, 
пажмурдадилї ва ѓамхўрдагиро ба инсон шоиста намедонад. 
Зикри ин нукта вољиб аст, ки дар осори Мавлоно мафњуми марг 
дар маънои асл вуљуд надорад ва марг дар шеъри Мавлоно ба-
рои инсон таваллуди дигар аст ва ин мафњум дар осори Мавло-
но љилвае њаст дигар аз зиндагии башар. Яъне њама чиз дар 
осори Мавлоно дар зиндагї маъно мешавад, њама чиз дар 
зиндагї хулоса мешавад ва шоири ориф, ирфон ва њаќиќати 
њамин њикматро дар калимањо сурати шеър додааст. Њастї, 
ишќ, эътиќод, бовар, маърифат, марг дар љањони андеша, шеър 
ва маърифати Мавлоно барои бозгашти дубора аст ба сўи 
зиндагии дигар, ки инсон дар он худро аз дигар кашф меку-
над.Мавлоно дар корњои худ маргро дўст медорад ва онро васф 
мекунад ва аз он њамеша истиќболи гарм дорад, марг барои 
Мавлоно рўйидани дубора аст аз худ, аз хоки зиндагї барои 
шурўи зиндагии дигар. 

Чун дар адам оему сар аз ѐр барорем, 
Аз санги сияњ наъраи иќрор барорем. 
Бар коргањи дўст чу бар кор нишинем, 
Мар љумла љањонро њама аз кор барорем. 
Гулзори рухи дўст чу бепарда бибинем, 
Сад шуъла зи ишќ аз гулу гулзор барорем. 
Бар Дулдули дил чун фиканад давлати мо зин, 
Бас гард, ки мо аз рањи асрор барорем. 
Чун аз майи Шамсулњаќи Табрез бинўшем, 
Сад љўши аљаб аз хуму хаммор барорем. 

**** 
Кадом дона фурў рафт дар замин, ки наруст, 
Чаро ба донаи инсонат ин гумон бошад?1 

Мавлоно љисми инсонро шабењи донае медонад, ки он дар 
хок кишт мешавад ва баъд аз кишт, он дубора аз хок сар мека-
шад, њамчунон ки дона баъд аз кишт дар хок сабз мешавад. 
Мавлонои бузург ин масалро баон хотирмеовард, ки инсонњо 
дар зиндагї њамеша бедор ва хушбин бояд бошанд. Мавлоно 
дар осори худ њамеша ба инсон њаќќи зиндагї медињад ва ин 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 123, 387 
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панљараро ба рўйи инсон њаргиз набастааст ва худ низ дар 
њамин шавќу завќ зиндагї кардааст. Аз нигоњи шоир ва марди 
андешањо њар дона, ки дар хок фурў меравад, он дубора сар бар 
мекунад, он сабз мешавад, ќад мекашад, нумў мекунад, яъне 
донаи хушк боз ба зиндагї бармегардад. Чунонки њар донаи 
хушк, ки дар хок рафтааст, аммо боз шукуфо мешавад, он аз 
хок боз мерўяд, аз хок сар дар меоварад, пас, чаро инсон дубо-
ра ба зиндагии дигар бар нагардад? Пас, чаро ба донаи инсон, 
ки он њам дар хок кишт мешавад машкук бояд буд, бовар 
надошт ва рўйидани дубораи инсонро аз хоки зиндагї мункир 
шуд? Дар байти њозир калимаи «гумон» бар маънии хаѐл, пин-
дор ва шак кардан аст ва дар ин њолу њаво Мавлоно мегўяд, 
мункир шудан бар зиндагии дубора ѓалат аст, ваќте донаи хушк 
аз хок месабзад инсон хам чун њамон дона аст ва дар рўйиши 
дубораи он гумон (шак) макун ва ин дона (инсон) њам бо изни 
парвардигор ба ваќти худ аз хок боз хоњад сабзид. Аз назари 
Мавлоно рўйидани њар дона, ки дар хок меравад, амрест, ки он 
ба вуќўъ меояд ва аз ин лињоз аз мункирон мепурсад, кион ка-
дом дона аст, ки дар хок фурў рафтааст ва он аз хок сар бар на-
овардааст, сабз нашудааст, яъне њар он дона, ки дар хок рафт, 
он аз хок сар бар кардааст, агар чунин аст, пас, инсон набояд, 
ки ишќи зистанро, муњаббатро, кайфияти дидор бо ишќро аз 
дил бизудояд.  

Инсон бояд зиндагии худро аз муњаббат ва ишќи мањбуб 
ороста ва озода бисозад, зеро њаќиќати зиндагї дар ин хат 
маъно мешавад. Яъне инсон њам, ба њамон дона шабоњат дорад, 
ки он баъд аз марг дар хок фурў меравад, яъне кишт мешавад 
ва дубора барангехта мешавад. Дар осори Мавлоно марг ва 
зиндагї лозим ва малзуми њам мебошанд ва њарду ба њамдигар 
њамреша њастанд, яъне марг дар ирфони Мавлоно нестї нест, 
балки таваллуди дигар аст, ки инсон дар њашр дубора аз хоки 
худ сар бар мекунад. Мавлоно шоирест, ки ишќро ситоиш ме-
кунад ва ишќро зиндагии љовид медонад, ки њаргиз марг надо-
рад. Ишќ барои Мавлоно оинаи вуљуд аст, ки дар софии он со-
фии ишќ, њаќиќати зиндагї, маъриат, маќому мартабаи инсон 
ва ранг-ранг зебо шукуфтани зиндагии инсонро ба тамошо ме-
нишинад. Мавлоно дар мафњуми ишќ њама чизро мебинад, ка-
молу љалол ва дафтари аъмоли њар инсонро. Мавлоно бар он 
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аст, киинсон ваќте ишќро дармеѐбад, дар зиндагии ў тањаввул-
лоти дигар шурўъ мешавад. Яъне дар зиндагии инсоне, ки дар 
ишќ худро меѐбад, амсоли ѓурбат, ранљ, интизорї, фироќ, шак, 
гирифторї, фироќ ва… тамом мешавад, аммо марњалае дигаре-
дар ин хатбарои инсон шурўъ мешавад, ки Мавлоно онро раси-
дан ба висол дар ишќ гуфтааст. Њамин оѓози дигар барои Мав-
лоно шурўъи як рўйдоди тоза аст, ки онро шоири ориф 
зиндагии дигар ном мегузорад, аммо бо ин вуљуд Мавлоно 
зиндагии инсонро, дар ин хокдон арљмегузорад ваонро дўст 
медорад, њаќќи зиндагиро барои башар пос медорад ва башар-
ро талќин мекунад, кинабояд азфайз ва неъматњои зиндагї худ-
ро дур бигирад ва аз њаќиќати зиндагї ѓафлат биварзад… 

Шамсу ќамарам омад, самъу басарам омад 
В-он симбарам омад, в-он кони зарам омад. 
Мастии сарам омад, нури назарам омад, 
Чизи дигар ар хоњї, чизи дигарам омад. 
Он роњзанам омад, тавбашиканам омад, 
В-он Юсуфи симинбар ногањ ба барам омад. 
Имрўз бењ аз дина, эй муниси дерина, 
Дї маст ба д-он будам, к-аз вай хабарам омад. 
Он кас, ки њамељустам дї ман ба чароѓ ўро, 
Имрўз чу тунги гул бар рањгузарам омад. 
Ду даст камар кард ў, бигрифт маро дар бар, 
З- он тољи накурўѐннодиркамарам омад. 
Он боѓу бањораш бин, в-он хамру хумораш бин, 
В-он њазму гувораш бин, чун гулшакарам омад. 
Аз марг чаро тарсам, к-ў оби њаѐт омад, 
В-аз таъна чаро тарсам, чун ў сипарам омад. 
Имрўз Сулаймонам, к-ангуштариям додї, 
В-он тољи мулукона бар фарќи сарам омад. 
Аз њад чу бишуд дардам, дар ишќ сафар кардам 
Ё раб, чї саодатњо, ки з-ин сафарамомад. 
Ваќт аст, ки май нўшам, то барќ занад њушам, 
Ваќтаст, ки барпаррам, чун болу парам омад. 
Ваќтаст, кидартобам, чун субњ дар ин олам, 
Ваќтаст, ки барѓуррам, чун шери нарам омад. 
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Байте ду бимонд, аммо бурданд маро, љоно, 
Љое, ки љањон он љо бас мухтасарам омад.1 

Љањони маъно ва андешаи шеъри Мавлоно оканда аз шўру 
шавќ, киин њама дар рангњои зиндагї тасвир мешавад,дар 
рангњои зиндагї маъно мешавад. Мавлоно ин гуна зиндагиро 
дўст медорад ва њамин шавќи дўст доштанро барои дигарон 
талќин месозад. Аз ин лињоз рангњои зиндагиро дар осори худ 
њамеша орифона ва шоирона тавсифмекунад. Аз назари Мав-
лоно зиндагї њаќќи њалоли инсон аст ва ин неъматро Худованд 
барои инсон шоиста донистааст ва касе њаќ надорад, љуз Худо-
ванд, њаќќи зистан ва њаќќи ишќ варзиданро аз инсон бигирад. 
Бо ин назар мешавад гуфт, ки Мавлоно шоирест саршор аз 
нашъати зиндагї, мењру муњаббат, ишќ ва моломол аз самими-
ят ва сидќ дар мунољот бо дўст ва муњаббатро низ, чун ишќ дар 
тараќќии инсон ва њастии башар аз рукнњои бисѐр муњим ва ло-
зим медонад.  

Аз муњаббат талхњо ширин шавад, 
Аз муњаббат миссњо заррин шавад. 
Аз муњаббат хорњо гул мешавад, 
Аз муњаббат сиркањо мул мешавад. 
Аз муњаббат нор нуре мешавад, 
Аз муњаббат дев њуре мешавад.2 

**** 
Биљўшед, биљўшед, ки мо бањри шиорем, 
Ба љуз ишќ, ба љуз ишќ дигар кор надорем. 
Дар ин хок, дар ин хок дар ин мазрааи пок 
Ба љуз мењр, ба љуз ишќ дигар тухм накорем…3 

Бояд арз дошт, ки дар љањони андеша ва маъномилоки 
шеъри ў њамсанг бо мизони њамин эътиќод ва њамин боварњост, 
яъне ў худро асир ва пойбасти замони мушаххас намедонад, 
сулуки маъно ва андешаи шоири ориф бурун аз як мањдуда ва 
кайди замонњост. Шеъри Мавлоно агар њам саршор аз њиссу 
њисангезї аст, вале ишќу марг, бедорї, сулуки ирфон, маърифа-

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 136-137 

2
Маснавии маънавї, Тењрон, соли 1389, сањ.674 

3
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, Тењрон, соли 1376, сањ. 277 
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ти муњаббат ва худшиносии ботин љавњар, рўњ, асл ва дарун-
мояи каломи ўст. Љањони мазмун, маъно ва андешаи ирфонии 
Мавлоно дар њамин њолу њаво ва дар њамин фазо бояд, кисурат 
бигирад, хонанда дар љањони мазмунњои шеъри Мавлоно ба 
воќеият, њаќиќат, арзишњои маънавии башар ва эътиќод, 
маорифи ишќ, ирфон ва бедории рўњ ошно мегардад. Дар ин 
хат бояд тазаккур дод, ки шеъри Мавлоно меъѐри нигариш ва 
ќавонини дигари фањм ва даркро аз хонанда интизор аст, зеро 
сухани Мавлоно фаротар аз суннатњои роиљ аст ва равиши бо-
тингарої ва ботинандеширо аз хонанда мехоњад. Ошкортар 
агар, ки арз шавад, манзур ин аст, ки шеъри шоири ориф барои 
завќу шавќ ва кайфияти зоњир нест, балки њарфи ў садои дарун 
аст, ки дар калимањо љорист ва њар гўше ќодир нест он садоро 
бишнавад. Шеъри Мавлоно башорат ва паѐм аст барои башар 
дар њар замон, то ин ки инсон худро ба њаќ бишносад, паѐми 
Мавлоно дар ин зовия, њамон тавр ки ишорате мухтасар 
доштем, аз ишќ шурўъ мешавад ва дар нињоят низ пайванди он 
боз њам ишќ аст. Аз ин љост, ки зиндагї барои Мавлоно њаргиз 
беранг, холї, афсурда ва пажмурда нест, он њамеша зебост ва 
саршор аз сару садои зиндагї.  

Аз нигоњи Мавлоно бо поѐн омадани зиндагии як инсон 
њама чиз ба поѐн намерасад, њама чиз хатм намешавад, барои 
ин марди бузург, марг хулосаи зиндагї нест. Хулосаи инсонро, 
зиндагии инсони соњибдилро ў дар ишќ мебинад ва танњо 
ишќро асли зиндагии медонад. Ишќ меояд ва бо омадани ў, аз 
назари Мавлоно њама чиз аз дигар шурўъ мешавад. Њамин амр 
боис шуда, ки Мавлоно ишќро иттифоќе зарур ва ногузир ме-
донад, барои шурўи як иттифоќи дигар: 

Рўзе, ки маро зи ман ситонї, 
Зоеъ макун аз манн, он чи донї. 
То бо ту чу хоси нур гардам, 
Он нури латифу љовидонї. 
То чанд кунам зи марг фарѐд 
Бо њамчу ту оби зиндагонї?! 
Гар маргам аз ўст, марги ман бод, 
Он марг бењ аз дами љавонї. 
Аз хирмани хеш дењ закотам 
З-он хирмани гавњари нињонї. 
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Манвис бар ину он баротам, 
Бигзор тариќи имтињонӣ. 
Хомўш, вале ба дасти ту чист 
Борон омад, ту новдонї.1 

Њам чиз дар «Маснавии маънавї» ва дар «Девони Шамс» 
ба номи њазрати мањбуб, инсон, њастїва ишќ пайванд мехўрад 
ва дар њамин фазо аст, ки мазмун, андеша ва шеърияти ў ба ављ 
мерасад, ба ављи њунар. Дар ин њама ављи њунар ва ављи шеър 
дар корњои ў, чун њамеша боз њам садои инсони шефтаву шай-
до,вораста ва озода аст, ки ба гўш мерасад, садои њузури инсон 
дар воњаи њастї, ки худро мехоњад бишносад ва дарѐбад ва низ 
њаќиќати зуњури худро: 

Маро аќиќи ту бояд, шакар чї суд кунад? 
Маро љамоли ту бояд, ќамар чї суд кунад? 
Чу масти чашми ту набвад, шаробро чї тараб 
Чу њамрањам ту набошї, сафар чї суд кунад? 
Чу офтоби ту набвад, зи офтоб чї нур? 
Чу манзарам ту набошї, назар чї суд кунад? 
Лиќои ту чу набошад, баќои умр чї суд? 
Паноњи ту чу набошад, сипар чї суд кунад? 
Шабам чу рўзи ќиѐмат дароз гашт, вале 
Дилам суњури ту хоњад, сањар чї суд кунад? 
Шабе, ки моњ набошад, ситорагон чї зананд? 
Чу мурѓро набувад сар, ду пар чї суд кунад? 
Чу зўру зањра набошад, силоњу асб чї суд? 
Чу дил дилӣ нанамояд, љигар чї суд кунад? 
Чу рўњи ман ту набошї, зи рўњи рињ чї суд? 
Басиратам чу набахшї, басар чї суд кунад? 
Маро ба љуз назари ту набуду нест њунар, 
Иноятат чу набошад, њунар чї суд кунад? 
Љањон мисоли дарахт аст, баргу мева зи туст, 
Чу баргу мева набошад, шаљар чї суд кунад? 
Гузар кун аз башарият, фаришта бош, дило! 
Фариштагї чу набошад, башар чї суд кунад? 
Хабар чу мањрами ў нест, бехабар шаву маст, 
Чу мухбираш ту набошї, хабар чї суд кунад? 

                                                             
1
 Девони Шамс, Тењрон, соли 1389, сањ. 1005 
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Зи Шамси мафхари Табрез он ки нур наѐфт, 
Вуљуди тираи ўро дигар чї суд кунад?1 

Дар ин ѓазал он чи инсонро мафтун ба он месозад, шавќу 
шўр ва ќиѐми зиндагї дар ишќ аст, агар ин шавќу шўр ва ќиѐм 
набуд, инсон њаргиз лаззати чї гуна зистанро дарнамеѐфт, ба 
ишќ дил намебаст. Мавлоно дар ѓазали њозир ба инсон нишот 
медињад ва мегўяд, он нишот љуз дар ишќ нест. Ишќ вуљуди ти-
ра ва тори инсони хокиро равшан ва мунаввар месозад, пас аз 
назари Мавлоно инсон маъние дар ишќ аст. Њаќиќати вуљуди 
инсон, људо аз ишќ њаргиз наметавонад тафсир шавад, зеро ин-
сон гавњарест дар вуљуди ишќ ва ишќ гавњарест дар вуљуди ин-
сон. Чун як инсони вораста Мавлоно зебоиро ба тамом дўст 
медорад ва дар рангњои ин манзар танњо ишќро љустуљў меку-
над ва мегўяд, ин њама манзар бо њузури ишќ зебост. Агар дар 
ин њама манзар њузури ишќ набошад аз ин њама рангњо, аз ин 
њама тасовир њеч суде њам нест. Манзури Мавлоно он аст, ки 
инсон зиндагии худро маърифат бахшад ва ин маърифат барои 
инсон љуз ишќ нест. 

Садои инсони вораста аз кайдњои бењудаи дунѐ, њавасњои 
бебор ва пуч, њамеша аз воњаи ишќ бармехезад. Садои ишќ, 
яъне инсони озод, инсони маъмур, инсони ошиќ, ки талаби ка-
мол, маънї, асли њастии ўст. Дар ин хат Мавлоно даросори худ 
инсонро дар њаљлаи бовару эътиќод ва сидќу ростї менишино-
над ва ба сўи дўст, ба сўи камол ва ба сўи ишќ њидоят месозад. 
Аз нигоњи Мавлоно мањбуби якто њама чизро барои инсон аз 
арш то фарш офарид, хуршедро, осмонро, ситорагонро, солу 
моњро, рўзу шабро, заминро, дарахтонро ва зиндагиро, дигар 
бар инсон аст, ки маърифат, ирфон, њикмат ва рози офари-
нишро биомўзад, бишносад, фањм кунад ва бовар дошта бошад, 
ки дар бекарон дўсте, њабибе, кариме дорад, ки њамеша аз ў му-
роќибат мекунад. Пас, инсон њам ба тарафи дўст бояд, ки гом 
бардорад ва худро барои дидори њазрати дўст ва ишќ омода 
бисозад ва ин мазмун ва ин маъно дар осори Мавлоно бисѐр 
чашмгир аст: 

 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, инт. Амири Кабир, Тењрон, соли 1337, сањ.195-196 
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Омадаам, ки сар нињам, ишќи туро ба сар барам, 
В-ар ту бигўиям, ки не, най шиканам, шакар барам. 
Омадаам чу аќлу љон, аз њама дидањо нињон, 
То суи љону дидагон машъалаи назар барам. 
Омадаам, ки рањ занам, бар сари ганљи шањ занам 
Омадаам, ки зар барам, зар набарам хабар барам. 
Гар шиканад дили маро, љон бидињам ба дилшикан, 
Гар зи сарам кулањ барад, ман зи миѐн камар барам. 
Ўст нишаста дар назар, ман ба куљо назар кунам? 
Ўст гирифта шањри дил ман ба куљо сафар барам? 
Он ки зи захми тири ў кўњ шикоф мекунад, 
Пеши гушоди тири ў, вой, агар сипар барам. 
Дар њаваси хаѐли ў њамчу хаѐл гаштаам, 
В-аз сари рашки номи ў номи рухи ќамар барам. 
Ин ѓазалам љавоби он бода, ки дошт пеши ман, 
Гуфт: Бихўр, намехўрї, пеши каси дигар барам.1 

Љањони мазмун, андеша ва маъно дар осори Мавлоно сар-
шор аз ин отифа, аз ин башорат ва паѐмњост ва дар ин фазо 
мешавад аз маќом ва мартабаи инсон дар осори Мавлона њарф 
зад. Њамон тавр ки фишурда ишорат доштем, Мавлоно инсони 
хокиро дар осори худ дар бењтарин ваљњ тавсиф ва сифат кар-
дааст, маншаи илњом ва андешаи шоири ориф ишќ ба њастї ва 
инсон аст ва Мавлоно бар ин мабно аст, ки инсонро дар ин бе-
карон ашрафи махлуќот медонад ва ишќро сармояи маънавии 
ў. «Ба ѐд ор, ки парвардгор фариштагонро фармуд, ман дар за-
мин халифае (аз башар) гумоштам», «Мо инсонро дар (маќоми) 
ањсани таќвим (накутарин сурат дар маротиби вуљуд)» биѐфа-
ридем».2 Ин њикмати пургавњар ва пурбор аз назари Мавлоно, 
сутуданї аст. Аммо агар инсон дар зиндони тан хешро асир ку-
над ва дар кайди њавасњои бењуда ба сар барад, дар банди нафс 
гирифтор шавад, аз маќому иззат ва мартабаи худ фаромўш 
кунад, гумроњтар ва беќадртар аз њар махлуќи дигар аст. Ин 
њушдор дар осори Мавлоно кам нест, њам дар «Маснавии 
маънавї» ва њам дар «Девони Шамс» инсонро пайваста њушдор 
медињад, кииззат ва икрому мартабаи худро њамеша дар ѐд до-

                                                             
1
Њамон љо, сањ.261-262 

2
Ќуръон, сураи Баќара ва Тин, оятњои 30- 4 
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шта бошанд. Худро арзон дар бозори њавасњо савдо накунад, 
зеро ќадри инсон бисѐр баланд аст. Ва ин ќадру иззатро, ки 
мањбуб ўро дода, њифз кунад ва арзон дар гарави дунѐ худро 
нафурўшад. Мавлоно мегўяд, мањбуб барои инсон пару боли 
завќ, талош, ѓайрат ва љустуљў додааст барои парвози рўњонї 
ва ирфонї ба сўи ишќ, инсон дар парвозњои ирфонї ва рўњонї 
маќому иззати худро њифз бояд бинмояд, танњо дар њамин су-
рат бо ишќ ва мањбуб њамнишин мешавад ва ќурб пайдо меку-
над: 

Чунон мастам, чунон мастам ман имрўз, 
Ки аз чанбар бурун љастам ман имрўз. 
Чунон чизе, ки дар хотир наѐяд, 
Чунонастам, чунонастам ман имрўз. 
Ба љон бо осмони ишќ рафтам, 
Ба сурат гар дарин пастам ман имрўз. 
Гирифтам гўши аќлу гуфтам: «Эй аќл 
Бурун рав, к-аз ту ворастам ман имрўз. 
Бишўй, эй аќл, дасти хешаз ман, 
Ки дар Маљнун бипайвастам ман имрўз». 
Намедонам куљоям, лек фаррух, 
Маќоме, к-андар ў њастам ман имрўз! 
Биѐмад бар дарам иќбол нозон, 
Зи мастї дар бар ў бастам ман имрўз. 
Чу во гашт ў, пайи ў медавидам, 
Даме аз пой наншастам ман имрўз. 
Чу «нањну аќрабу» маълум омад, 
Дигар худро бинапрастам ман имрўз. 
Мабанд он зулф, Шамсиддини Табрез  
Ки чун моњї дар ин шастам ман имрўз.1 

Мавлоно дар ѓазали њозир аз њол суњбат мекунад ва он 
њамон маќоми мукошифа, маќоми шуњуд ва сукр аст, дар ирфо-
ни ањли ишќ ва мастии Мавлоно аз шароби њол аст, аз шароби 
мушоњида аст, аз шароби ваљд аст. Мавлоно барои нишон до-
дани њадди мастии худ аз баѐни «чунон» кор мегирад ва бо ин 
шева арз мекунад, ки мастии маро њадду канор нест ва ин ма-

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, Тењрон, соли1377, сањ. 221- 222 
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стии ман аз шароби ангур нест, зеро њар кӣ аз шароби ангур 
маст аст, аз чанбар (бар маънии тан ва дунѐ) наметавонад берун 
шавад ва Мавлоно ишорат мекунад, ки ман ончунон мастам, ки 
аз гардун берун омадаам, яъне ба сукр ва мушоњида расидаам: 

Чунон мастам, чунон мастам ман имрўз 
Ки аз чанбар бурун љастам ман имрўз. 

Њар он ки аз шароби ангур маст аст, ў њадду њудудронаме-
донад ва наметавонад эњсос кунад, ки дар куљост ва бар ў чї 
мегузарад, аммо њар кї аз шароби ишќ ва њол маст аст, чашми ў 
чизе дигар мебинад, ки мо намебинем ва он њамон кашфи 
шуњуд, мукошифа аст. Хољаи Шероз њам мегўяд: 

Мастии ишќ нест дар сари ту,  
Рав, ки ту масти оби ангурї. 

Мавлоно дар абѐти дигар аз парвози ирфонї ва рўњонии 
худ хабар медињад ва мегўяд, ба љон то осмони ишќ расидам, 
агарчи ба сурат дар ин замин ќарор дорам. Калимаи «паст» дар 
байти њозир метавонад ба ду маъно бошад, аввал бар маънии 
пойин дар ќиѐс ба боло ва дувум бар маънии пастгоњ, яъне бар 
маънии бемаќомї аст. 

Чунон чизе, ки дар хотир наѐяд, 
Чунонастам, чунонастам ман имрўз. 
Ба љон бо осмони ишќ рафтам, 
Ба сурат гар дар ин пастам ман имрўз. 

Љањони маъно ва мазмуни шеъри Мавлоноро бидуни ин 
даѓдањои пур аз отифа наметавон тасаввур кард ва аммо њарф 
ин љост, ки Мавлоно дар осори худ равиш ва сулук дар ишќро 
танњо тавсия намедињад, балки худ авввал он њамаро таљриба 
мекунад, эњсос мекунад, дар ишќ бо ишќ аљин мешавад ва баъд 
он њама мароњилро, ки худ дида ва дар ишќ таљриба кардааст, 
ба инсонњо тавсия медињад: 

Гирифтам гўши аќлу гуфтам: «Эй аќл, 
Бурун рав, к-аз ту ворастам ман имрўз, 
Бишўй, эй аќл, дастихеш аз ман, 
Ки дар Маљнун бипайвастам ман имрўз». 
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Дар ин ќаламравМавлоно њамон тавр ки арз гардид,ба 
ќавли доктор Суруш, аввал худ дар оташи ишќ меравад ва баъд 
аз он аз оби ишќ сар бар меоварад ва сипасмегўяд: 

Маънии Ќуръон зи Ќуръон пурсу бас 
В-аз касе оташ задаст андар њавас. 

Мазмунва маъно дар ин байт ишорат мекунад, ки асли 
Ќуръон дар зоњири он нест, яъне он китоби зоњирпарастї нест, 
балки он барои рањнамої ва њидоят аст. Њар кас ки даъво ме-
кунад, бо ин китоб ошност, аввал бояд, ки худро пок кунад, аз 
њавасњо бењуда ва нафс бибуррад, он гоњ бояд даъво кунад, ки 
ман аз асрори ин китоби осмонї огоњ њастам. Манзури Мавло-
но он аст, ки њар кї ин даъворо мекунад, бояд росткор, покиза, 
содиќ ва дар зиндагї якрў бошад. 

Мавлоно мегўяд, маънии Ќуръонро аз Ќуръон бояд 
љустуљў кард ва низ аз он кас, ки дар худ њавасњои бењударо 
оташ задааст. Ва аз назари Мавлоно њар он ки дар худ њавасњои 
бењудава беборро оташ мезанад, метавонад ишќи мањбубро ба 
дурустї тафсир кунад, яъне фарде чунин худњамчун Ќуръон 
бошад. Манзури Мавлоно он аст, ки њар он ки дар талаби ка-
мол ва дар ирфон худро биполояд, ба масалчун Ќуръон аст, 
яънењар инсон як Ќуръони зинда аст, аммо шарт он аст, ки дар 
ин масир худро биполояд, њавасњои бебор ва бењударо дар худ 
оташ бизанад. Њавас дар ин байт бар маънии нафс њам бошад, 
ва оташ задан бар нафс кори сахт аст ва њар касро ин ѓайрат 
набошад ва Мавлоно аввал ин њолатро дар худ таљриба меку-
над ва сипас афродро ба он даъват мекунад ва рањ нишон 
медињад, ки њар инсон бо анљом додани кадом марњалањо мета-
вонад чун Ќуръон муназзањ бишавад.  

Дар љањони маъно ва мазмуни шеърњои пур аз маънии худ 
Мавлоно ба хонанда роњи расидан ба маќом ва мартабаи ло-
зимро меомўзад. Инсон дар ин дарс, ишќ ва иршодро маърифат 
мекунад ва њар инсон, ки ба он маќом мерасад, ба мањбубихеш 
бештар наздик мешавад ва њам дар маќоми ишќ ба њаќиќати 
офариниш ва зистан бештар ошно мешавад. Яъне инсон даст 
бар дасти ишќ медињад ва дар ин маќом ошиќ, он чиро меби-
над, ки дигарон аз дидани он ољиз њастанд: 
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Намедонам куљоям, лек фаррух 
Маќоме к-андар ў њастам ман имрўз! 

Аз Хољаи Шероз њамин матлабро бихонем, ки мефармояд: 

Дарди ишќе кашидаам, ки мапурс, 
Зањри њаљре чашидаам, ки мапурс. 
Гаштаам дар љањону охири кор, 
Дилбаре баргузидаам, ки мапурс. 
Он чунон дар њавои хоки дараш 
Меравад оби дидаам, ки мапурс. 
Њамчу Њофиз ѓариб дар рањи ишќ 
Ба маќоме расидаам, ки мапурс.1 

Талоши инсон аз нигоњи Мавлоно ва дигар шоирони 
орифба манзури расидан аст ба њамин маќом, ки Мавлоно дар 
ѓазали худ бад-он ишорат кардааст вадар њавои ин ваљд наме-
донад дар куљост, аммо медонад, ки ба маќоме расидааст, ки 
онро њар инсони огоњ аз дўст мехоњад. Баѐни «намедонам» дар 
ин ѓазал бар маънии њайрат ва тањайюр низ њаст, солик чун дар 
тариќат ба маќоми шуњуд мерасад, аз тањайюр ва мушоњида 
мастмешавад, дар ин маънї њаким Низомї фармудааст: 

Дар ин манзил касе, к-ў пештар рафт, 
Ба њар гомаш тањайюр бештар шуд. 

Ва Хољаи Шероз низ њамин њолати њолро тавсиф мекунад 
ва мегўяд, ба он маќоме расидаам, ки аз шарњи он ољиз мебо-
шам ва маро аз он маќом мапурс, зеро наметавонам онро шарњ 
бидињам. 

Мурод аз маќом, дар мактаи ѓазали Хоља Њофиз маќоми 
ишќ ва њайрат аст, солик дар сулук њар ќадар пештар меравад, 
њайрат дар ў ба њамон њад афзунтар мешавад. Њамчунин соли-
кони тариќат чун дар ишќ ба мушоњида бирсанд, бояд ки роз 
пинњон бидоранд,аммо роз пинњон доштан на корест осон, дар 
ин маънї Бедил фармудааст: 

Роздорињои ишќ осон намебояд шумурд, 
Кўњњо дар сурма гум шуд, то садо пўшидаанд.2 

                                                             
1
 Њофизи Шерозї, Девон, Тењрон, соли 1389, сањ. 74  

2
Мирзо Абдулќодири Бедил, Осор, инт. Адиб, соли 1991, 128 
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**** 
Њофиз: 

Гуфт он ѐр, к-аз ў гашт сари дор баланд 
Љурмаш ин буд, ки асрор њувайдо мекард.1 

Мавлоно дар масири ишќ ба инсон шеваи расидан ба 
ишќро нишон медињад,ишќро бењтарин рафиќ ва шафиќ барои 
инсон медонад ва њар кї дар зиндагї даст бар дасти ишќ 
медињад, аз њама тўфонњо мегузарад ва њаргиз дар фарозу фу-
руди зиндагї гирифтор намемонад ва ишќ нињонтарин розњоро 
ба солик ошкор мекунад. Солик аз зовияи ишќ ба зиндагї, ба 
њастї ва офариниш бо чашми ишќ нигоњ мекунад ва њаргиз ди-
гар дар ин замин эњсоси ѓурбат намекунад, зеро ишќ анис ва 
њамдиле мебошад, ки соликро ба он маќоми баланд њидоят ме-
кунад ва дар ин маќом, ошиќ дар ишќ фано мешавад,чун ќатра 
дар бањри бекарон, яъне ба висол мерасад: 

Чу «нањну аќрабу» маълум омад, 
Дигар худро бинапрастам ман имрўз. 

Мавлоно дар ин байт барои ифодаи манзури худ, барои 
ќадр ва иззати маъно ва манзури худ аз ояти Ќуръон истифода 
кардааст, дар китоби осмонї, Ќуръон омадааст; «мо инсонро 
офаридем ва васвасањои нафси ўро медонем ва мо ба ў аз раги 
ќалбаш наздиктарем», (сураи Ќоф, ояти 16). Мавлоно мефар-
мояд, инсони огоњ медонад,дўсте дорад, ки ўро дар њама њолат 
њифз мекунад ва њамеша аз ў муроќибат мекунад, аммо инсон 
аввал ин дўстро бояд, ки бишносад ва ба он маќом, ки номаш 
ишќи дўст аст, мушарраф бигардад, он гоњ ба иззат, маќом ва 
ќадрдонӣ, аз тарафи дўст сазор мегардад. Мавлоно ба инсон 
њамеша фурсате медињад, ки худро дар ќаламрави маърифат аз 
дигар бисозад. 

Аммо дар зимн боз њам таъкид медорад, ки фурсатњое чу-
нин њамеша дар ихтиѐри инсон нест. Агар инсон аз фурсатњо, 
ки дар ихтиѐр дорад, дуруст истифода кунад, метавонад ба бу-
зургатарин, болтарин рањмати парвардгор, яъне ишќу муњаббат 
мушарраф шавад ва њар инсон дар ин масир бояд худро бисо-
зад. Ин равиш ва ин нигоњ дар осори шоироне ориф њамеша 

                                                             
1
Њофизи Шерозї, Девон, сањ 201 
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дар мадди аввал будааства аз муњимтарин масоил аст дар осори 
онон. Саноии Ѓазнавї фармудаст: 

Кард бояд, ки бар дињад дидор, 
Оина каж мадору равшан дор. 

«Кард бояд: бар љой овард ва анљом дод. Манзур аз «Бар» 
самар, мева ва дидорбошад. «Равшан» ба маънии ошкор ва 
ќарор додан аст, оинародар љойи мувофиќ, ки бар он нур то-
бад. Манзур он аст, ки инсон бояд коре анљом дињад, ки ба ди-
дори мањбуб ноил шавад».1 Дар «Девони Шамс» ва «Маснавии 
маънавї» Мавлонои бузург ин мавзўъро аз њар лињоз тањќиќ ва 
баррасї мекунад, дар зимн шоири ориф бар он аст, ки агар ин-
сон дар зиндагии худ ва дар сулуки ирфониву рўњонї амал, 
шавќ, талаб, сабр ва таваккулро аз ѐд бибарад, бегумон дар 
маќом ва мартабаи худ халал ворид кардааст. Мавлоно инсон-
ро огоњ медорад, ки аз аъмоле чунин фосила бигирад ва инсон 
бояд њаќиќати вуљуди худро дар зиндагї, дар ин бекарон ба ду-
рустї бишносад ва дар маќоми худ, ки њаќиќати инсон ва ба-
шар дар онмебошад, устувор бимонад. 

Амал: 
Ишќ аст бар осмон паридан, 
Сад пора ба њар нафас даридан. 
Аввалнафас аз нафас гусастан, 
Аввалќадам аз ќадам буридан. 
Нодида гирифтан ин љањонро, 
Мар дидаи хешро бидидан. 

Мавлоно дарин абѐт ба инсон аз расму оини ишќ мегўяд, 
яъне инсон агар њавои ишќи мањбубро бар сар дорад, бояд ба-
рои расидан ба ишќ чї кор бикунад. Инсон дармасири ишќ ав-
вал бояд, ки парвозро таљриба кунад ва дар ин машќ, парвози 
маънавии ишќ муваффаќ бигардад.  

Ин маънї дар осори Мавлоно, парвоз ба осмони ишќ, сўи 
ишќ њамеша сифат шудааст ва бар маънии парвози рўњонї аст 
ва низ озод шудан аст аз кайд ва њавасњои беранг, ки инсонро 
њамеша, ба њар тариќ он афсун мекунад. Калимаи дигар дар ин 

                                                             
1
Ањмади Ранљбар, «Гузидаи ашъори Њадиќаи Саноии Ѓазнавї, инт. Амири 

Кабир, Тењрон, соли 1369, сањ.18. 
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абѐт «осмон» аст. Ин калима бар маънии маќому мартаби низ 
њаст ва инсони соњибдил бояд пару боли ишќро дар худ бипар-
варад, то ин ки парвоз ба осмони ишќро битавонад, ки ѐд биги-
рад. Дар њамин маънї боз њам фармудааст: 

Рањи осмон дарун аст, пари ишќро биљунбон, 
Пари ишќ чун кавї шуд, ѓами нардбон намонад. 

Дар расм ва оини ањли тариќат парвоз бар маънии тараќќї 
ва камол аст, агар солик дар ин мароњил битавонад комил ша-
вад, метавонад озод парвоз кунад, манзур дастѐфтан аст ба 
маърифати ишќ ва ваљди њол ва низ парвоз буридан аст аз ги-
рифторињои бебор варасидан аст ба камоли ирфонї. Манзур аз 
парвоз дар осори Мавлоно огоњї аз њаќиќати ишќ мебошад ва 
низ бар маънии бедордил будан, огоњ будан аст равиши роњ дар 
тариќати ишќ. Мавлоно дар осори худ ба ин маънї фаровон 
ишорат кардааст: 

Ба љон бо осмони ишќ рафтам, 
Ба сурат гар дар ин пастам ман имрўз. 

**** 
Њар дам, эй дил, сўи љонон меравї, 
В-аз назарњо сахт пинњон меравї. 
Љомањоро чок кардї њамчу моњ, 
Дар пайи хуршеди тобон меравї. 
Эй нишаста бо њарифон бар замин 
В-аз дарун бар њафт кайвон меравї. 
Пеши мењмонон ба сурат њозирї, 
Сўи суратгар ба мењмон меравї. 

 

**** 
Шавќ: 

Бода бинўш, мот шав, љумлаитан њаѐт шав, 
Бодаи чун аќиќ бин, ѐди аќиќи кон макун. 
Бодаи ом аз бурун, бодаи ориф аз дарун, 
Бўи дањон баѐн кунад, ту ба забон баѐн макун. 
Аз Табрез Шамсиддин мерасадам, чу моњи нав, 
Чашм суи чароѓ кун, сўи чароѓдон макун. 
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Маърифат, мазмун ва андеша дар осори Мавлоно инсонро 
ба сўи ишќ, огоњї ва бедорї таблиѓ мекунад ва дар талаби ишќ 
шартњои худро низ изњор медорад, шартњое, ки бо анљоми онњо 
њар инсон дар тараќќї метавонад худро камоли маънавї бах-
шад, тарбият кунад. Агар инсон дар маърифат ва талаби камол 
муваффаќ шавад, ба эъљози ишќ хоњад расид. Дар ин маќом со-
лик бо њама вуљуд њаѐт мешавад ва њама вуљуди ўдар зиндагї 
маъно бар худ мегирад ва ў танњо њаќиќати зиндагиро му-
шоњида мекунад ва чашми ў љуз аслро набинад. 

Талаб: 
Андар њаявон бингар, сар сўи замин дорад, 
Гар одамийӣ, охир, сар љониби боло кун. 
Дар мадрасаи Одам бо Њаќ чу шудї мањрам, 
Бар садри малак биншин, тадрис зи асмо кун… 
…Гар азми сафар дорї, бар маркаби маънї рав, 
Вар з-он ки кунї маскан, бар торуми хазро кун. 
Њар рўњ, ки сар дорад, ў рўй ба дар дорад, 
Дорӣ сари ин савдо, сар дар сари савдо кун.1 

Аз назари Мавлоно таваккул, сабр, ишроќ муњимтарин ва 
лозимтарин рукнаст дар аркони зиндагии маънавї ва рўњонии 
башар, инсони огоњ ва бедордил дар талоши расидан ба 
маќоми мурод, дар сахтњову ранљњои роњ таваккул ва сабр бояд  
дошта бошад. Аммо таваккул њаргиз бар маънии даст бардо-
штан аз талош ва ѓайрат дар роњи ишќ нест.  Дар осори Мавло-
но талошу ѓайрат, кўшиш низ аз рукнњои бисѐр муњим аст ва 
њар инсоне, ки аз талошу ѓайрат дар роњи ишќ, дар роњи раси-
дан ба ишќ даст бардоштааст, ўро шоиста нест аз ишќ ва дўст 
сухан бигўяд.  

Бар ин маънист, ки Мавлоно мефармояд, њатто кўшиш, 
агар њамон бењуда бошад, бењтар аз оромї ва дар хоби ѓафлат 
будан аст, таваккул муфаррињест, ки дили инсонро дар фарозу 
фуруд ва шикасту рехти зиндагї таскин медињад ва муњимтар аз 
њама дар инсон умедро зинда медорад. Дар осори шоирони 
ориф ин матлаб њамеша мавриди бањс ќарор доштааст ва та-
ваккул ва сабрро дар зиндагї рањмат ва неъматибузург хонда-
анд, аз тарафи њазрати Дўст ва ин имтиѐзи таваккул барои ин-

                                                             
1
Гузидаи ѓазалийти Шамс, Тењрон, соли 1377, сањ.368, 376, 385 
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сон њама чиз аст, яъне лутф, карам, мењрубонї ва иззату икром. 
Њаким Саної дар њамин маънї гуфтааст: 

Гар таваккул туро бар ўст њаме, 
Худ бидонї, ки ризќ аз ўст њаме.1 

Агар инсон аз аркони зиндагии худ ин рукни бисѐр муњим 
ва лозимро њазф бисозад, зиндагии афроде чунин аз асл ва 
маъно тињї мешавад ва ранги њаќиќатро дар чамани њастї фа-
ромўш мекунанд. Ба ќавли Хољаи Шероз њар ќадар роњрав, 
яъне солик дар роњи тараќќї њунарманд аст, вале агар ўро бар 
мањбуб таваккул набошад, он њама њунар ва роњравињои ў њељ 
маънї, арзиш надорад ва бебор бошад. 

Такя бар таќвову дониш, дар тариќат кофарист, 
Роњрав гар сад њунар дорад, таваккул боядаш.2 

Мавлоно бар он аст, ки агар инсон чароѓи таваккул бар 
мањбубро дар дил равшан бидорад, њеч тўфон ва тагарге наме-
тавонад онро хомўш ва нобуд кунад, чароѓи таваккал, инсонро 
дар шабњои тори зиндагї нур мебахшад, дар шабњои сард гарм 
мекунад ва дар нињоят инсоне чунинро растагор месозад. Мав-
лоно инсони љоњил ва танбалро инсони бемор ва зиндагии ўро 
бењуда медонад, аммо инсоне, ки худро месозад ва дар мад-
расаи таваккул ва сабр дарси ишќ ва зиндагї меомўзад, ўро ин-
сони бедор ва пўѐ мехонад,инсонњои аз ин дастро мавриди си-
тоиши худ ќарор медињад. 

Дар миѐни пардаи хун ишќро гулзорњо, 
Ошиќонро бо љамоли ишќи бечун корњо. 
Аќл гўяд: шаш љињат саддасту берун роњ нест, 
Ишќ гўяд: роњ њасту рафтаам ман борњо. 
Аќл бозоре бидиду тољирї оѓоз кард, 
Ишќ дида з-он суи бозори ў бозорњо. 
Эй басо Мансури пинњон, з-эътимоди љони ишќ 
Тарки минбарњо бигуфта, бар шуда бар дорњо. 
Ошиќони дурдкашро дар дарун нењ завќњо, 
Оќилони тирадилро дар дарун инкорњо. 

                                                             
1
Њаќиќатулњаќиќат ва шариатуттариќа, сањ.117  

2
 Девони Њофиз, соли 1389, сањ. 373 
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Аќл гўяд: по манењ, к- андар фано љуз хор нест 
Ишќ гўяд аќлро, к-андар ту аст он хорњо. 
Њин, хамуш кун, хори њастиро зи пойи дил бикан, 
Ту бибинї дар даруни хештан гулзорњо. 

Мавлоно дар њама осори худ мартаба, маќом, иззат ва 
шукўњи инсонро ба инсон муборак мегўяд, њамон гуна, ки дар 
рўзњои ид ва шодї инсонњо њамдигарро муборак мегўянд ва 
Мавлоно он маќому мартабаеро, ки мањбубба инсон додааст, 
бењтарин ид медонад. Мавлоно бар он аст, ки месазад инсон 
њамвора ин мартабаро љашн бигирад, љашн гирифтан, яъне ин-
сондар мадрасаи ишќ, ирфон, ростї, сидќу садоќат дарси камол 
бигирад ва шоистаи ин маќоми шоиста бигардад: 

Боз омамадам чун иди нав, то ќуфли зиндон бишканам 
В-ин чархи мардумхорро чанголу дандон бишканам. 

**** 
Ба боѓ булбул аз ин пас њадиси мо гўяд, 
Њадиси хубии он ѐри дилрабо гўяд. 

**** 
Имрўз Каъба бин, ки равон шуд ба сўи њољ, 
К-аз вай њазор ќофила фархунда мешавад. 

**** 
Шод омадї, эй мањрў, эй шодии љон, шод о! 
То буд, чунин будї, то бод, чунин бодо. 

 
Эй сурати њар шодї, андар дили мо ѐдї, 
Эй сурати ишќи кулл андар дили мо ѐд, о!1 

Љањони маънї ва мазмуни осори Мавлоно аз њар назар дар 
тавсиф ва сифати инсон аст ва инсонасолати њузур ва маънии 
вуљуди худро дар осори Мавлоно метавонад ташхис дињад ва 
дар ин ташхис худро аз дигар бисозад. Мазмун ва маънои асл 
дар осори Мавлоно он аст, ки инсон таљаллии ошкор аст, аз 
љамоли њазрати ишќаст ва дарфаросўи ин назар, Мавлоно бар 
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119 
 

он аст, ки инсон бар њасби зоњир олами асѓар аст, вале бар 
њасби ботин олами акбар бошад: 

Пас, ба суратолами асѓар туї, 
Пас, ба маънї олами акбар туї. 
Зоњири ин шох асли мева аст, 
Ботинан бањри самар шуд шох њаст.1 

Аз ин абѐт бармеояд, ки инсондар сурати зоњир, дар ањсани 
таќвим халќ шудааст ва сурати инсон мазњари илоњист ва аммо 
иззат, икром ва маќоми инсон дар сурати зоњир набошад, балки 
маънии инсон дар тараќќии ўст ва маънии инсон њам дар њамин 
тараќќї бошад. Малоик то ќабл аз офариниши инсон њама аќл 
ва рўњ будаанд ва дар њастї ваќте инсон љони нав халќ шуд, ма-
лоик њама аз баракати вуљуди инсон ба манзилати љисм даро-
маданд ва дар хидмати инсон саф оростанд. Саф кашидани ма-
лоик бар омодагии хидмат ба инсон нишони эњтиром ба марта-
ба, маќом, иззат, икром ва бузургии инсон аст. Мавлоно аз 
њамин назар инсонро олами акбар донистааст ва инсон дар ин 
љањон розњои нуњуфта дар худ фаровон дорад, барои он ки худ-
ро хубтар ва бењтар бишиносад, бояд ба ин олами акбар сафари 
рўњонї ва маънавї дошта бошад ва дар ин сафар танњо аз ма-
сири ишќ ба манзили мурод мерасад. Мавлоно шокир аз ишќ 
аст ва дар офариниши инсон бо тамоми ифтихор аз маќому 
мартабаи инсон мегўяд: 

Ќолаб аз мо њаст шуд, не мо аз ў, 
Бода аз мо маст шуд, не мо аз ў. 

**** 
Мо оташи ишќем, ки дар мум расидем, 
Чун шамъ ба парвонаи мазлум расидем. 
Як њамлаи мастонаи мардона бикардем, 
То илм бидодему ба маълум расидем. 
Дар манзили аввал ба дуфарсангии њастї 
Дар ќофилаи уммати марњум расидем. 
Он мањ, ки на болост, на паст аст, битобид, 
В-он љо ки на мањмуд, на мазмум расидем 
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То њазрати он лаъл, ки дар кавн нагунљад. 
Бар кўрии њар сангдили шум расидем. 
Бо ояти курсї ба суи арш паридем, 
То њайй бидидему ба ќайюм расидем. 
Имрўз аз он боѓ чи бобаргунавойем, 
То зан набарї, Хоља, ки мањрум расидем. 
Вайрона ба бумон бигузорем чу бозон, 
Мо бум наем, аз чї дар ин бум расидем.1 

Дар ќаламрави андеша ва мазмуни осори Мавлоно, марта-
ба ва маќому иззати инсон бартар аз малак аст, аммо инсон 
гоње аз он ѓафлат меварзад ва дигар наметавонад сазовори он 
маќому иззат бошад. Ва ин њолат Мавлоноро њамеша нигарон 
медорад, мабод инсон аз он маќоми воло ва боло фаромўш ку-
надва пой дар гил бимонад, аз ин рў пайваста дар осори худ 
маќоми инсонро ба инсон ѐдрас мекунад ва дар ин таблиѓ њељ 
таваќќуф надоштааст: 

Мо зи болоему боло меравем, 
Мо зи дарѐему дарѐ меравем. 
Мо аз он љову аз ин љо нестем, 
Мо зи бељоему бељо меравем. 
Лоилањ андар пайи иллаллањ аст, 
Њамчу ло мо њам ба илло меравем. 
Ќултаоло оятест аз љазби Њаќ, 
Мо ба љазби Њаќтаоло меравем. 
Киштии Нўњем дар тўфони Нўњ, 
Лољарам бедасту бепо меравем. 
Њамчу мављ аз худ баровардем сар, 
Боз њам худро тамошо меравем. 
Роњи њаќ танг аст, чун суммилхиѐт, 
Мо мисоли ришта якто меравем. 
Њин, зи њамроњони манзил ѐд кун, 
Пас бидон, ки њар даме мо меравем. 
Хондаї«инно илайњи рољиун», 
То бидонї, ки куљоњо меравем. 
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Эй сухан, хомўш кун, бо мо маѐ 
Бин, ки мо аз рашк бе мо меравем. 
Эй куњи њастии мо, рањро мабанд 
Мо ба кўњи Ќофу анќо меравем.1 

Мавлоно дар ин абѐт ба асолат ва маќоми инсон ишорат 
мекунад ва мегўяд, панљаи ин њасрат бояд њамвора дилро биха-
рошад ва чун муњаррике инсонро ба сўи бедорї ва маќоми 
азалї тањрик кунад, зеро «инсон, то аз њастии мутлаќ, то ба су-
рати инсонї дарояд аз мароњиле мегузарад ва дар њар марњала 
аз оламе, ки пушти сар мегузорад, танњо ба пазируфтани си-
фоти илоњї ба сурати љомеи сифати борї дармеояд, ки мухтас-
си маќоми инсонї аст. Шакке нест, ки ин камол аст. Вале ин 
сайр дар айни њол суќут ба маќоми пуртаќайюд низ шумурда 
мешавад, зеро ки инсон, бо ќуюди сифот ба банд кашида меша-
вад, дар њоле ки њастии мутлаќ маќоми лоќайдї аст. Барои он 
ки инсон асли худро бозѐбад, њамаи ин таќайюдотро рањо куна-
два аз њар оламе, ки ба њангоми сайри моддии худ аз њастии 
мутлаќ ба маќоми инсонї гузаштааст, ин бор бояд ба сафари 
маънавї аз маќоми инсоние таолӣ пайдо кунад, ва аз њамаи ќу-
юд бигзарад, сулук ин аст. Касоне, ки ин сайри маънавиро 
надошта бошанд, дар олами табиият боќї мемонанд».2 

Бар њамин мабност, ки орифи бузург дар осри худ инсонро 
њушдор медињад; аз башарийят гузар бинмо ва ба фариштагї 
даст биѐб. Агар ин мурод ва манзил, яъне фариштагї набошад, 
аз башар будан њеч суде нест. Ва низ мегўяд; аз њадди хок то 
башар чандин њазор манзил мебошад ва башар дар њамин ма-
роњил худро кашф мекунад, худро мешиносад ва аз фаришта 
бартар мешавад. Манзури Мавлоно дар «Маснавии маънавї» 
ва дар «Девони Шамс» њамин њарф аст, яъне сайри маънавї ва 
рўњонии инсон, то дар сурати табаият боќї намонад, аммо ба-
рои расидан ба он маќом ва он иззат инсон бояд аз мароњиле 
бигзарад, ки аз солик ишќ ва ирода мехоњад. 

Чун дар адам оему сар аз ѐр барорем, 
Аз санги сияњ наъраи иќрор барорем. 

                                                             
1
Куллиѐти Шамс, сањ. 654 

2
Абдулќодирї Гулпинорлї, «Мавлоно Љалолиддин, зиндагонї ва фалсафа», 
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Бар коргањи дўст чу бар кор нишинем, 
Мар љумла љањонро њама аз кор барорем. 
Гулзори рухи дўст чу бепарда бибинем, 
Сад шуъла зи ишќ аз гулу гулзор барорем. 
Бар дулдули дил чун фиканад давлати мо зин, 
Бас гард, ки мо аз рањи асрор барорем. 
Чун аз майи Шамсулњаќи Табрез бинўшем, 
Сад љўши аљаб аз хуму хаммор барорем.1 

Мавлоно дар осори худ, инсонро бо нигоњи гуногун тавсиф 
мекунад ва ба ў љањонеро нишон медињад, ки саршор аз ранги 
ишќ аст ва инсони озодаву вораста бо љони дил ба дунболи ишќ 
мешавад ва дар олами вуљуд сиришти худро, фитрати худро дар 
талаби ишќ дар бењтарин ваљњ метавонад ислоњ кунад. Њамон 
тавр ки дар Ќуръони Худованд омадааст, њама чиз барои 
вуљуди инсон аст, дар «Маснавии маънавї» ва «Девони Шамс» 
њам њама чиз барои вуљуди инсон аст.  

Хонандаи закї, оќил, фозил, доно, нуктасанљ ва њушѐрдил 
њар гоњ бо шеъри Мавлоно мањшур мешавад, бетардид ба ин 
бовар мерасад, ки аз файз ва рањматиишќ ба маъшуќи худ 
наздиктар мешавад. Дар њамин фазост, ки бузургии инсон, 
маќому мартаба, ишќ, муњаббат, эътимод ва бовар дар банд-
банди сухани Мавлоно мушоњида мешавад ва мушоњида дар 
нињоят хонандаро ба рози ишќ ва розњои жарф ва мастури ка-
ломи ў ошно месозад. Мавзўъњое њамчун ишќ, муњаббат, њастї, 
эътиќод, огоњї ва инсон дар «Девони Шамс» ва «Маснавии 
маънавї» аз пурбортарин, пуршукўњтарин ва равшантарин 
мавзўъњост, ки таљаллии он дар саросари осори Мавлоно рух 
нишон медињад. Андеша ва мазмуниосори Мавлоно дар фарозу 
фуруди њамин чанд мењвар мечархад ва баъдан дар мавзўъњои 
дигар таќсимбандї мешавад. Ошиќи калом ва андеша дар осо-
ри Мавлоно дунболи ташхиси зебої, шевої, балоѓати њунар, 
тасвир, бадеияти мазмун ва љилвањои шеърият намеравад, зеро 
хонанда мафтуниљилвањои њастї, маъно, инсон ва ишќ меша-
вад. Мавлоно ба инсон ишќ меварзад, ба он хотир, ки инсон 
мањсули муњаббати мањбуб ва таљаллии љамоли парвардигори 
якто ва ишќ аст. Намунаи рашодат ва бузургии муњаббати 
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Мавлоно ба инсон, ба ишќ дар сурати Шамси Табрезї худро 
нишон медињад ва Мавлоно ба ин хотир дафтари ѓазалњои худ-
ро ба номи Шамси Табрезї муњр мезанад ва ин муњри ишќи 
Мавлоно ба инсон ва мањбуб аст, муњре, ки гувоњи бузургї, 
ишќ, муњаббат ва рашодати як инсон ба инсони дигар аст. 

Бидењ он бодаи љонӣ, ки чунонем њама, 
Ки май аз љому сар аз рой надонем њама. 
Њама сарзабзтар аз савсану аз шохи гулем, 
Рўњи мутлаќ шудаву тобиши љонем њама. 
Њама дар банди њавоянду њаво бандаи мост, 
Ки бурун рафта аз ин даври замонем њама. 
Мусњаф орему ба соќї њама савганд хўрем, 
Ки љуз аз дасту кафат май наситонем њама. 
Њар кї љон дорад, аз гулшани љон бўе бурд, 
Њар кї он дорад, дарѐфт, ки онем њама. 
Дили мо чун дили мурѓ аст зи андеша бурун, 
Ки сабукдил шуда з-он ратли гаронем њама. 
Љони моро ба сафи аввали пайкор талаб, 
З-он ки дар пешравӣ тиру камонем њама. 
Дар паси пардаи зулмоти башар наншинем, 
З-он ки чун нури сањар пардадаронем њама. 
Шом будем, зи хуршеди љањон субњ шудем, 
Гург будем, кунун шуњра шубонем њама. 
Шамси Табрез чу бинмуд рухи љонорой, 
Сўи ў бо дилу љон њамчу равонем њама.1 

Дар ин њамоиш Мавлоно дар осори худ инсонро танњо дар 
калимот наќќошї намекунад, балки онро маънї медињад ва 
њамин маъниро дар осори худ ранг медињад ва дар ин раъс ма-
фњуми њастї, ишќ ва муњаббатро шарњ медињад, воковї меку-
над. Мавлоно дар ин фазо ва ќаламрав инсонро бо љиддияти 
тамом дар масири худшиносї ва худогоњї тарбият мекунад ва 
инсонро ба сўи нур гусел менамояд. Вожаи «нур» дар осори 
Мавлоно пеш аз њар чї таљаллиест аз љамоли мањбуб ва ишќ 
бар ў. Ин таљаллї дар осори шоири ориф нимоде аз љамоли 
ишќ, аз љамоли маърифат, камоли ирфон, яъне шукўњи инсони 
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комил аст. Инсон дар осори Мавлоно дар ибтидо як инсони 
маъмулї аст, инсоне, ки дар сурат маънї мешавад ва аз лаззати 
ишќу муњаббат бехабар аст ва дар ин самт Мавлоно ўро ба 
воњаи ишќ меоварад ва инсон дар ин воња вуљуди хокии худро 
дар кимѐи ишќ зар мекунад. Дар воњаи ишќ инсон аз сурат ба 
маъно мерасад ва дар ин хат ба њастии худ ва њастии офариниш 
ошно мешавад. Инсони хокї дар сулуки ишќ ва маърифати ишќ 
андак-андак худро камол мебахшад, даст ба дасти ишќ 
медињад, нур мешавад ва дар ин тараќќї дубора таљассуми ма-
лакутии худро касб мекунад. Дар осори Мавлоно инсони хокї 
пурранг тасвир ва тавсиф мешавад ва ин вуљуди хокї имтиѐзе 
чунон бузуг дорад, ки онро њељ махлуќи дигар надорад ва он 
имтиѐз ишќ аст ва расидан ба ишќ. Агар инсони хокї аз ин им-
тиѐз, ки ўрост, битавонад ба дурустї истифода кунад, ба бузур-
гтарин маќом, ба маќоми ишќ хоњад расид. Тамомии осори 
Мавлоно шарњи инсонест, ки дар бекарон зиндагї мекунад, 
ишќро таљриба мекунад, ѓам мехўрад, орзуњо дорад, инсоне, ки 
дар синаи танги хеш њазор-њазор ѓурбат, андўњ ва њасратњои 
ношикаста дорад…Инсоне, ки пой дар гил дорад, вале дар сина 
арше дорад ба номи дил, ки хонаи мањбуб аст. 

Худованд амонати худро бар ў бовар кард ва инсонро ха-
лифаи худ дар замин хонд. Инсон наздиктарин ва азизтарин 
махлуќ аст ба њазрати дўст дар олами њастї ва ишќ: 

 
Ба камол буд ишќам зи азал, ки офаридї, 
На замин буду на гардун, ки дуои ман шунидї. 
На хуре буду на моње, на саре буду кулоње, 
Ки маро барои ишќат зи гузидагон гузидї. 
Ту маро аљаб чї ѐрї, ту бигў ба ман, чї дорї, 
Ки маро на баъди пастї ба баландиѐ кашидї. 
Будаам ќадим бо ту, будаам надим бо ту, 
Чу манам туву туӣ ман, зи чї рўй нопадид?1 

Инсон дар сулуки шеъри Мавлоно маснад, мартаба ва 
маќоми худро дар олами офариниш бењтару хубтар мешиносад 
ва медонад, ки дар ин бекарон чї арзиш дорад, бахусус дар 
дунѐи муосир, ки инсон дар гирифторињои бемаънї, дар 

                                                             
1
Куллиѐти Шамси Табрезї, љилди 2, Тењрон, соли 1389, ѓазал: 3238, сањ. 1187 
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њавасњои беранг арзиши худро, ќадри худро аз ѐд мебарад, осо-
ри Мавлоно ба ў ѐрӣ мекунад, ки дар маќоми худ боќї бимонад 
ва роњи саодатро, ки роњи ишќ ба сўи дўст аст, фаромўш наку-
над. 

Даро, то хирќаи ќолаб дарандозам њамин соат, 
Даро, то хонаи њастї бипардозам њамин соат. 
Сало зан покбозиро, рањо кун хокбозиро, 
Ки як љон дораму хоњам, ки дарбозам њамин соат. 
Камон зењ кун, Худоѐ, на ки тири ќоби ќавсайнї 
Ки ваќт омад, ки ман љонро сипар созам њамин соат. 
Чу бар меояд ин оташ, фиѓон мехезад аз олам, 
Амонам дењ, амонам дењ, ки бигдозам њамин соат. 
Љањон аз тарс медаррад ва љон аз ишќ мепаррад, 
Ки мурѓонро ба рашк орам зи парвозам њамин соат.1 

Инсон дар оинаи шеъри Мавлоно зиндагии рўњонї ва 
маънавии худро ба тамошо менишинад ва дар ин тамошои 
рўњонї дармеѐбад, ки худ њамон оинаи ќаднамои ишќу мењру-
бонист, дар ин бекарон ва дар ин њастї. Бетардид инсони имрўз 
ва инсони фардо низ аз шеъри шоири ориф садои зиндагї, са-
дои ишќ, садои мењру муњаббат, садои ирфон ва садои худро 
хоњад шунид. Дар њошияи ин назар мешавад гуфт, ки шеъри 
Мавлоно воќеитарин вазиндатарин шеър аст дар њама замонњо. 
«Шеър афсун аст, аммо афсуни хайрхоњона, бояд аз њайси ка-
лимот, шакл, вазъи таъбир, љумлабандї, ва хусусиѐти забону 
њама чиз бо мардум бояд, ки канор биѐем».2 Мавлоно дар миѐ-
ни мардум зиндагї кард, аз зиндагии мардум гуфт ва барои 
мардум гуфт, инсон дар осори Мавлоно нимод ва мазњари ишќ 
аст ва ин вожа барои Мавлоно бисѐр азиз аст. Мавлоно дар 
вожаи инсон бузургиву рашодат ва маќомиўро тавсиф ва васф 
мекунад ва бузургии инсонро ба инсон мехоњад бозгардо-
над.Дар ин хат шоири ориф бо истифода аз ин вожа хостањо, 
хоњишњо, армонњо, маърифат ва ирфони инсонро сутуд ва ба ў 
тариќиба ишќ расиданро мужда дод: 

 

                                                             
1
Њамон љо, љ. 1, ѓазали 324, сањ. 324 

2
Нимо Юшич, инт. Ќалам,Тењрон, соли 1380, сањ.3-5 
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Он рањ, ки биѐмадам, кадом аст, 
То боз равам, ки кор хом аст. 
Як лањза зи кўи ѐр дурї 
Дар мазњаби ошиќон њаром аст. 
Андар њама дењ, агар касе њаст, 
Валлањ, ки ишорати тамом аст. 
Саъва зи куљо рањад, ки симурѓ 
Побастаи ин шигарф дом аст! 
Овора дило, маѐ ба д-ин сў 
Он љо бинишин, ки хуш маќом аст. 
Он нуќл гузин, ки љонфизояст, 
В-он бода талаб, ки бо ќавомаст. 
Боќї њама бўвунаќшу ранг аст, 
Боќї њама љангу нангу ном аст.1 

Инсон аз нигоњи Мавлоно дар ин дунѐ танњо барои хўрдан, 
орамидан ва ошомидан халќ нашудааст, балки дар олами офа-
риниш то њаст, то зиндагї мекунад, рисолати худро дорад, агар 
инсон дар ин рисолат ѓафлат биварзад, њаќиќати њузури худро 
наметавонад фањм кунадва ин њолат маънии инсон буданро, 
дар инсон мањв месозад. Бояд арз кард, ки инсони Мавлоно ин-
сони бедор, њушѐр ва пўѐст, инсоне, ки њамеша дар роњи раси-
дан ба ишќи гумшудаи худ дар талош аст аз инрў мешавад 
гуфт, ки осори ин шоири орифпеша аз як назар ањамияти адабї 
дорад, аммо аз назари дигар ањамияти ирфонї, рўњонї ва 
маънавї дорад. Дар ин раъс Мавлоно дар осори худ ба инсон 
тарзи дигар нигаристанро таълим медињад ва ба инсон мегўяд, 
ки аз куљо ин дарсро гирифтааст ва аз кї тарзи дигар нигари-
станро омўхтааст ва дар ин дарс аз ишќ тарзи дигар хандидан-
ро низ омўхтааст: 

Љаннате кард љањонро зи шакар хандидан, 
Он ки омўхт маро њамчу шарар хандидан. 
Гарчи ман худзи адам дилхушу хандон зодам, 
Ишќ омўхт маро шакли дигар хандидан. 
Ба садаф монам, хандам, чу маро даршикананд, 
Кори хомон бувад аз фатњу зафар хандидан. 

                                                             
1
Куллиѐти Шамси Табрезї, инт. «Сояи Нимо», љ. 1, Тењрон, соли 1381, ѓазали 

381, сањ.122 
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Як шаб омад ба висоќи ману омўхт маро, 
Љони њар субњу сањар њамчу сањар хандидан. 
Гар турушрўй чу абрам, зи дарун хандонам, 
Одати барќ бувад ваќти матар хандидан… 
Зар дар оташ чу бихандид, туро мегўяд: 
«Гар на ќалбӣ, бинамо ваќти зарар хандидан». 
Гар ту мири аљалї, аз аљал омўз кунун, 
Бар шањи орияту тољу камар хандидан. 
В-ар ту Исосифатї, хоља, даромўз аз ў 
Бар ѓами шањвату бар модаву нар хандидан. 
В-ар дами мадрасаи Ањмади уммӣ дидї, 
Рав, њалоластат бар фазлу њунар хандидан. 
Эй мунаљљим, агарат шаќќи ќамар бовар шуд, 
Боядат бар худу бар шамсу ќамар хандидан. 
Њамчу ѓунча ту нињон ханда макун њамчу набот, 
Ваќти ишкуфа ба болои шаљар хандидан.1 

Шавќ, талош, ѓайрат, такопў ва ангезаи расидан ба ишќ, ба 
мањбуб, рўњи каломи Мавлоност дар љисми калимот, таркибњо 
ва тасвирњо. Њунарињайратовари Мавлоно он аст, ки ў метаво-
над оташ, шавќ, завќ, ангезаи бедорї, эътиќоду садоќат ва бо-
варњоро дар љони инсон равшан кунадва инсон озода дар ин 
зулумот ба чароѓи бовари ишќ роњи саодати худро биѐбад. 

Маро ошиќ чунон бояд, ки њар боре, ки бархезад,  
Ќиѐматњои пуроташ зи њар сўе барангезад. 
Диле хоњем чун дўзах, ки дўзахро фурў созад, 
Дусад дарро бипўшонад, зи мављи бањр нагрезад. 
Малакњоро чу ќандиле ба дасти хеш дарпечад, 
Чароѓи лоязолиро чу ќандиле даровезад. 
Чу шере сўи љанг ояд, дили ў чун нањанг ояд, 
Ба љуз худ њељ нагзорад ва бо худ низ бистезад. 
Чу њафсад пардаи дилро ба нури худ бидарронад, 
Зи аршаш ин нидо ояд, баномезад, баномезад. 
Чу ў аз њафтумин дарѐ ба кўњи Ќоф рў овард, 
Аз ин дарѐ чї гавњарњо канори хок даррезад.2 

                                                             
1
Њамон љо, сањ.345 

2
Њамон љо, сањ. 374  
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Мавлоно дар «Маснавии маънавї» ва дар «Девони 
Шамс»дар осори худ, њар чї мегўд, барои хушбахтї ва наљоти 
инсон мегўяд, барои наљоти инсон аз гумроњї, аз љањл, аз фи-
роќ, саргардонї ва парешонї, зеро инсон дар њар лањза метаво-
над аз масири дурусти зиндагї берун шавад. Мавлоно ба 
нудрат бо ин равишу нигоњ њолатњои гуногун, розњои нуњуфта, 
љилвањои равонии инсонро ба тасвир мегирад, дар вуљуди ин-
сон њис, ангеза, ишќ, огоњї ва муњаббатро ба ављ мерасонад. Аз 
назари шоири ориф инсон њамеша ниѐз ба такомулу тараќќї 
дорад ва инсони огоњу бедор њаргиз дар ин масир худро та-
ваќќуф намекунад, зеро таваќќуф инсонро коњил месозад, ота-
ши шавќу ангезаро дар инсон хомўш мекунад, инсоне чунин ба 
тадриљ аз ишќ ва мањбуб дур мегардад. Дар осори Мавлоно ин-
сон садои зиндагии худро мешунавад ва тасвири зиндагонии 
худро бисѐр равшан ва гарм дар љилди калимањо тамошо меку-
над ва инсон аз шеъри Мавлоно равиш ва роњи наљотро аз бун-
бастњои маънавї пайдо мекунад ва дар имтињони ишќ метаво-
над худро сарбаланд нигоњ бидорад. 

Љон омада дар љањони сода 
В-аз маркаби тан шуда пиѐда. 
Сел омаду даррабуд љонро, 
Он сели зи бањрњо зиѐда. 
Љон оби латиф дида худро, 
Дар хеш ду чашмаро гушода. 
Аз худ ширин чунон-к шаккар 
В-аз хеш ба љўш њамчу бода. 
Халќон бинињода чашм дар љон, 
Љон чашм ба хеш дарнињода. 
Худро њам хеш саљда карда 
Бе сољиду масљиду саљода. 
Њам бар лаби хеш бўса дода, 
К-эй шодии љону љони шода. 
Њар чиз зи њамдигар бизоянд 
Эй љон, ту зи њељ кас назода.1 

Шеъри Мавлоно аз он даст шеърњое њаст, ки саршор аз 
љинси замонњо, аз отифа,ишќ ва ситоиши инсон аст, инсоне, ки 
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Њамон љо, сањ.855-856 
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дар њарами дўст номањрам нест ва дари хонаи ишќ њамеша ба-
рои ў боз аст. 

Њамчу гул хандазанон аз сари шох афтодем, 
Њам бад-он шох, ки љон бахшад, љонро додем. 
Одамї аз рањими сунъ дубора зояд, 
Ин ду дарбуд, ки аз модари гетї зодем. 
Ту њанўз эй, ки љанинї, на бидонї моро, 
Он ки зодаст, бидонад, ки куљо афтодем… 
… Ёди мо гар накунї њам ба хаѐле нигарӣ, 

На хаѐлем, на сурат, на забуни ѐдем. 
Лек моро чу биљўйї, суи шодињо љў, 
Ки муќимони хушободи љањони шодем. 
Пешаву варзиши шодї зи Њаќ омўхтаем, 
К-андар он нодира афсун чу Масењ истодем. 
Мурдану зинда шудан њарду висоќи хуши мост, 
Аљамивор натарсем, хушу мунќодем. 
Њар хаѐле, ки тарошӣ зи яке то ба њазор, 
Њам адад бошаду медон-к бурун з-аъдодем. 

Ангезаи бедорї, талош ва ангезаи худшиносї њамон тавр 
ки арз шуд, дар тамоми осори Мавлоно мављмезанад ва хонан-
да наметавонад аз ин ду мафњум дар осори ў чашм бипўшад. 
Шеъри Мавлоно рањнамо ва рањгушои инсон аст дар сулук ва 
тараќќии камол ва бешак сухани ў инсонро аз гирдоб ва тўфони 
ѓафлатњо рањоӣ мебахшад. Садо ва овои инсон дар осори шо-
ири ориф аз дарахт, боѓ, гул, осмон, кўњ ва… аз њама чиз ба гўш 
мерасад. 

Ояд њар дам, расул аз тарафи шањри ѐр 
Бо фарањи васли дўст, бо ќадањи шањрѐр. 
Дастзанон ањли кул, раќскунон љузву кул, 
Саљдакунон сарву гул бар тарафи сабзазор. 
Бањр аз ин дам ба љўш, кўњ аз ин лаълпўш, 
Нўњ аз ин дар хурўш, рўњ аз ин шармсор. 
Эй хиради дурбин, соќии чун њур бин, 
Бодаи Мансур бин, љону диле беќарор. 
 
Бишнав аз чаппу рост, мужда, саодат турост, 
Бахт сафо дар сафост, то ту туї ихтиѐр. 
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Пардаи гардун бидар, неъмати љаннат бих(в)ар, 
Об бизан бар љигар, њур бикаш дар канор. 
Њар чї ба асњоби њол бошад авал хаѐл, 
Гардад охир висол, чунки дарояд нигор.1 

Мавлоно бо нигоњи жарф ва амиќ бар инсон андеша меку-
над ва маърифату ирфони инсонро тањќиќ мекунад, милок ва 
равиши огоњиву бедориро ба инсон нишон медињад. Милоки 
растагорї, бедорї, саодат ва иззат дар осори Мавлоно дар се 
рукн таъриф мешавад, аввал он ки инсон маърифати имонро 
бидонад, бишиносад ва бар он эътимод кунад, дувум имон до-
штани инсон ба љовидонагии рўњ ва милоки савум, ки дар осо-
ри Мавлоно таљаллии бисѐр равшане дорад, амали хайр, солењ 
ва сиришти фитрати пок аст. Мавлоно дар осори худ дар 
воњаиин се милок инсонро ба худии инсон, ирфони зиндагї, ба 
њастї, ба ишќ ва ба маънии чї гуна зистан ошно месозад. Мав-
лоно бо истифода аз ин се милок ба рўйи инсон панљарае боз 
мекунад ба сўи уфуќњои тоза ва равшан, фазои оканда аз сидќу 
сафо, фазое пур аз муњаббату боварњо, фазое пур аз шавќу 
мењру эътимод, ки печида дар ангезањо ва атри малакутист. 
Шоири ориф барои тавсифи бузургии инсон, маќоми инсон, 
дар ин фазо аз калимоте чун нур, дарѐ, сел, осмон, дарахт, мурѓ, 
ишќ, имон, дўст, май, маърифат, нур, оина, шукўњ, ѓайрат ва… 
кор мегирад ва бузургии инсонро дар њаљми калимоте чунин 
баѐн мекунад. Дар зимн Мавлоно инсонро дар њаво ва фазои ин 
калимањо, ба љавњар ва сириштии аслие, ки дар њар инсон, он 
вуљуд дорад, мехоњад ошно бисозад. 

Нур: 
Нур гирад љумла олам,бар мисоли кўњи Тур, 
Гар бигўям бењиљоб аз њоли дил афсонае. 

**** 
Дарѐ: 

Љонњо чу селобе равон то соњили дарѐи љон, 
Аз ошноѐн мунќатиъ, бо бањр гаштам ошно. 

**** 
 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 275- 411 
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Хонаи Каъба: 
Ин сурати бут чист, агар хонаи Каъбаст 
В-ин нури Худо чист, агар дайри муѓон аст. 

**** 
Осмон: 

Љумла ѐрони ту санганду туї марљон чаро, 
Осмон бо љумлагон љисмасту бо ту љон чаро? 

**** 
Рўњ: 

Нур гирифта аз бараш курсиву арши акбараш, 
Рўњ нишаста бар дараш, менигарад ба боми дил. 

**** 
Дарахт: 

Раќќостар дарахт дар ин боѓњо манам, 
Зеро дарахти бахтаму андар сарам сабост. 

    **** 
Мурѓ: 

Халќ чу мурѓобиѐн, зода зи дарѐи љон, 
Кай кунад ин љо маќом, мурѓ к-аз ин бањр хост? 

**** 
Ишќ: 

Рањи осмон дарун аст, пари ишќро биљунбон 
Пари ишќ чун ќавї шуд, ѓами нарбон намонад… 

**** 
Имон: 

Мурдагони чаман аз даъвати Њаќ зинда шуданд, 
Куфрњошон њама аз рањмати Њаќ имон шуд. 

**** 
Май: 

Дар инчунин ќадањ омехтан њаром бувад, 
Ба ошиќони Худо љуз майи Худо мадињед. 
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**** 
Маърифат: 

Дод майи маърифаташ, бо ту бигўям сифаташ, 
Талху гуворандаву х(в)аш, њамчу варои дили ман. 

**** 
Оина: 

Чарху замин оинае в-аз акси моњи рўйи ту 
Он оина зинда шуда в-андар тамошо омада. 

**** 
Шукўњу шањомат: 

Сад чарх тавоф орад бар гирди замини ту, 
Сад бадр суљуд орад дар пеши њилоли ту… 

Ѓайрат: 
Маънї ба саљда ояд, чун сурати ту бинад, 
Њар њарф раќс орад, чун бишнавад каломат.1 

Бањра бурдан аз ин вожањо барои шоири ориф ба хотири 
боз њам амиќтар ва бењтаршинохтани розњои мастури инсон 
аст. Шоири ориф талош ба харљ медињад, ки инсонро ба каъбаи 
ишќ наздиктар бисозад ва дар ин тараќќї инсонро њам каъбае 
медонад аз ишќ. Мавлоно дар таъриф ва сифати инсон аз 
бењтарин шакли баѐн дар ѓазал истифода кардааст ва инсонро 
дар баландтарин сурат мадњ кардааст ва дар њамин хат бо ни-
гоњи амиќу даќиќ масоили иљтимої, сиѐсї, ирфонї ва рўњонии 
инсонро воковї кардааст. Дар осори Мавлоно дуомил аст, ки 
каломи ўро ќувват медињад, аввал њузури њамешагии мањбуби 
якто дар зиндагии инсон ва дувум њузури рўњонии инсон дар 
љустуљўи каъбаи ишќ ва мањбуби њамешагї. Њамин ду омил ме-
бошад, ки осори Мавлоноро шукўњ ва шањомат додааст. Аз 
розњои дигар, ки њам дар «Маснавии маънавї» ва њам дар «Де-
вони Шамс» бисѐр болиѓ ва рашид ба чашм меояд, он бошад, 
ки ў њаргиз дар инсонњо эњсоси њузн ва ѓамро ба бор намеова-
рад. Дар осори Мавлоно панљараи шодї, тараб, умед ва нишот 
ба рўйи инсон њаргиз баста намешавад. 

 

                                                             
1
 Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, инт. Амири Кабир, чопи дувоздањум, Тењрон, соли 

1377, сањ. 10, 46, 69, 128, 241, 82, 87, 129, 165, 191, 260, 658, 441, 78 
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Айшњотон нўш бодо њар замон, эй ошиќон! 
В-аз шумо кони шакар бод ин љањон, эй ошикон! 
Нўшу љўши ошиќон то аршу то курсї расид, 
Баргузашт аз аршу фарш ин корвон, эй ошиќон! 
Аз лаби дарѐ чї гўям? Лаб надорад бањри љон, 
Барфузудаст аз макону ломакон, эй ошиќон! 
Мо мисоли мављњо андар ќиѐму дар суљуд, 
То падид ояд, нишон аз бенишон, эй ошиќон! 
Гар касе пурсад, киѐнед, эй сарондозон шумо, 
Њин бигўедаш, ки љони љони љон, эй ошиќон. 
Хуррамо он дам, ки аз мастии љонон љони мо 
Менадонад осмон аз ресмон, эй ошиќон! 
Турфа дарѐи муаллаќ омад ин дарѐи ишќ, 
Не ба зеру не ба боло, не миѐн, эй ошиќон! 
То падид омад шуои Шамси Табрезї зи Шарќ,  
Љони мутлаќ шуд замину осмон, эй ошиќон!1 

Каломи Мавлоно чї роз ва чї сир дар калимот дорад, ки 
њамеша тоза ва муаттар аст, ањли дил ва ањли завќ пайваста ба 
осори ў рўй меоваранд, дар дарѐи каломи ў мехоњанд ѓарќ би-
шаванд. Дар як калом рози нуњуфтаи Мавлоно дар сулуки 
маънавї ва рўњонии ўст, ки он њамаро дар калимањо зебо, шево, 
болиѓ, тамошої ва хонданї мунташир кардааст. Мавлоно дар 
ин сулук мартаба ва маќоми дилро дар зиндагии маънавии ин-
сон бисѐр муњим ва лозим медонад. Талќин ва талаби камол дар 
осори ў барои хонанда дастур нест, балки таљриба аст, ки онро 
худ шоири ориф дар равиши сулук андўхтааст ва дар ин равиш 
сањми дилро дар талаби камол бисѐр муњим медонад. Мавлоно 
бар он бовар аст, ки љисм, яъне ин хилќати хокї барои инсон 
бегона ва муваќќат аст, аммо дил барои инсон бегона нест ва 
њамеша њамдаму њамрози инсон аст ва инсон муваззаф аст, ки-
дар давоми зиндагии худ чароѓи дилро аз нури маърифат ва 
ирфон равшан бисозад. Аз нигоњи Мавлоно шинохтан ва шуњуд 
инсонро бузург месозад ва аз зулумоти љањолат ва ѓафлат наљот 
медињад ва моњияти зистан ва њастиро маъно мекунад: 

 

                                                             
1
Њамон љо, сањ.339-340  



134 
 

Њалќаи дил задам шабе дар њаваси каломи дил, 
Бонг расид, кист он, гуфтам, ман ѓуломи дил. 
Шуълаи нури он ќамар мерасад аз шикофи дар 
Бар дилу чашми рањгузар, аз бари некноми дил. 
Мављ зи нури рўйи дил, пур шуда буд кўи дил, 
Кўзаи офтобу мањ гашта камина љоми дил. 
Аќли кул ар сарӣ кунад, бо дил чокарї кунад, 
Гардани аќлу сад чу ў баста ба банди доми дил, 
Рафта ба чарх валвала, кавн гирифта машъала, 
Халќ гусаста силсила аз тарафи паѐми дил. 
Нур гирифта аз бараш курсию арши акбараш, 
Рўњ нишаста бар дараш менигарад ба боми дил. 
Нест ќаландар аз башар, нак, ба ту гуфт мухтасар… 
Љумла назар бувад, назар, дар хамушӣ каломи дил.  
Љумлаи кавн масти дил, гаштазабун ба дасти дил, 
Марњалањои нуњ фалак њаст яќин ду гоми дил.1 

Дар маърифат ва ирфони Мавлоно, ваќте дил ба шуњуд ме-
расад аз њама ќайдњо озод мешавад, илло аз ќайди ишќ, дили 
дар ќайди ишќ ба њавасњои бењуда ва беборӣ даст меафшонад 
вараѓбат зоњир намекунад. Маърифат ва шинохтињаќиќати ин-
сон дар роњи тараќќї ва камол барои солик аз тазкияи дил оѓоз 
мешавад. Он тавр ки дар манобеъ омадааст, мањбуб дили инсо-
нро хона ва маъвои худ хондааст ва инсон бояд њамеша ин 
њарамро поку тамиз нигоњ бидорад, то шоистаи молики хеш 
бошад. Мавлоно њам дар «Девони Шамс» ва њам дар «Масна-
вии маънавї» аз ин маънї бисѐр ѐд кардааст: 

Гуфт пайѓамбар, ки Њаќ фармудааст, 
Ман нагунљам њеч дар болову паст. 
Дар замину осмону арш низ, 
Ман нагунљам, ин яќин дон, эй азиз. 
Дар дили муъмин бигунљам, эй аљаб, 
Гар маро љўї, дар он дилњо талаб. 

 

 

                                                             
1
Куллиѐти Шамси Табрезї, љилди 1, инт. Тулўъ, Тењрон, соли 1386, сањ 287, 

ѓазали 1336 
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**** 
Гуфт Њаќ моро, назармон бар дил аст, 
Нест бар зоњир, ки он обу гил аст.1 

**** 
Чї користон, ки дорї андар ин дил, 
Чї бутњо менигорї андар ин дил? 
Бањор омад, замони гашт омад, 
Кї донад, то чї корї андар ин дил. 
Њиљоби иззат ар бастї зи берун, 
Баѓоят ошкорї андар ин дил. 
Дар обу гил фурў шуд пойи толиб, 
Сарашро мебихорї андар ин дил. 
Дил аз афлок агар афзун набудї 
Накардї мањсаворї андар ин дил. 
Аљоиб бешае омад, дил, эй љон, 
Ки ту мири шикорї, андар ин дил. 
Зи бањри дил њазорон мављ хезад, 
Чу љавњарњо биѐрї андар ин дил. 
Хамуш кардам, ки дар фикрат нагунљад, 
Чу васфи дил шуморї андар ин дил.2 

Сулуки маърифат ва ирфони дил, он тавр ки арз шуд, аз 
полоиши дил шурўъ мешавад ва дар маќоми ќурб, њузур, ир-
фон, шинохт, ишќ, талаб, тариќату њаќиќат маънї мегирад: 

Марифат: 
Олами ин хоку њаво гавњари куфр асту фано, 
Дар дили куфр омадаам, то ки ба имон бирасам. 

    **** 
Њузур: 

Дар хонаи обу гил бе туст хароб ин дил, 
Ё хона даро, љоно, ѐ хона бипардозам… 

 

 

                                                             
1
Маснавии Маънавї, сањ 652- 741 

2
Куллиѐти Шамс. Сањ.489, ѓазали 1432 
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**** 
Ќурб: 

Дил, ки харид љавњаре, аз таги њавзи Кавсаре, 
Хуфту бањо намедињад, бањри бањош мезанам. 

**** 
Ирфон: 

Кашид ин дил гиребонам ба сўи кўи он ѐрам, 
Дар он кўе, ки май хўрдам, гарав шуд кафшу дасторам. 

**** 
Ишќ: 

Дило, муштоќи дидорам, ѓарибу ошиќу мастам, 
Кунун азми лиќо дорам, ман инак рахт барбандам. 

**** 
Бигуфтам њоли дил гўям, аз он навъе, ки донистам, 
Баромад мављи оби чашму хуни дил, натонистам. 
Шикастабаста мегуфтам парер аз шарњи дил чизе, 
Тунук шуд љоми фикру ман чу шиша хурд бишкастам. 

****  
Сулук: 

Ба гирди дил њамегардї чї хоњї кард, медонам, 
Чї хоњї кард дилро хуну рухро зард, медонам. 

**** 
Талаб: 

Дило, гар толиби мої, баро бар чархи хизрої, 
Чунон ќасрест њусни ман, ки амнуломанин дорам. 

**** 
Тариќат: 

Донад дили њар покдил овози дил з-овози гил, 
Ѓурридани шер аст ин, дар сурати оњуӣ ў. 

**** 
Њаќиќат: 

Гар дар дили тобутам, мењри ту бувад ќутам, 
Ќути малакї дорам, гар шакли башар дорам. 
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**** 
Фано: 
Ман чанд гуфтам њойи дил, хомўш аз ин савдои дил, 
Судаш надорад њойи ман, чун бишнавад дил њуи Ў. 
 
Дил дар осори Мавлоно каъбаи маънист ва њар касро бар 

он роњ нест, магар он ки ишќродар дили худ даъват карда 
бошад ва ишќ дар дил ватан гирифта бошад. Аз назари Мавло-
но дили инсон аст, ки ишќро истиќбол мегирад ва даст бар 
дасти ишќ медињад ва ба њаќиќат мерасад. 

Зи худ шудам зи љамолипур аз сафо, эй дил, 
Бигуфтамаш, ки зињї, хубии Худо, эй дил. 
Ѓуломи туст њазор офтобу чашму чароѓ, 
Зи партави ту зулол аст, љонњо, эй дил.  
Нињоятест, ки хубї аз он гузар накунад, 
Гузашт њусни ту аз њадду мунтањо, эй дил. 
Парию дев ба пеши ту бастаанд камар, 
Малак суљуд кунад в-ахтару само, эй дил. 
Кадом дил, ки бар ў доѓи бандагии ту нест, 
Кадом доѓи ѓаме, к-аш наӣ даво, эй дил. 
Ба њукми туст њама ганљњои ламязалї, 
Чї ганљњо, ки надорї ту дар фано, эй дил…1 

Дар ирфон дили ориф ва солик аз эњсоси шукўњу љалоли 
мањбуб ором мегирад. Дили инсон дар истилоњи ирфон иборат 
аз нафси нотиќа аст ва мањалли тафсили маонист ва низ бар 
маънии асрори ишќи маъшуќ бошад. 

 
Дил чї бошад? Махзани асрори Њаќ 
Хилвати љон бар сари асрори Њаќ. 
Дил амини боргоњи мањрам аст, 
Дил асоси коргоњи Одам аст.2 

 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 495 

2
Њамон љо сањ. 495 
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Дил ватани идроки њаќиќатњо ва асрори маориф бошад ва 
њар он дил, ки ба дарки њаќиќат ва кашфи асрори маориф даст 
меѐбад, пеши соњиби худ ќадри махсус дорад. Инсон дар сулуки 
дил ба мартаби камолу љалол мерасад,то он љо ки «њазор офто-
бу чашму чароѓ ѓуломи дил мешавад» ва аз партави дил њама 
љонњо ба таљаллї мерасанд, дар ин сулук дари чї ганљои маонї 
ва маърифат, ки бар рўйи дил боз мешавад ва љањони дил дар 
ќаламрави њастї бекарон аст ва ањли сулук дар ин бекарон 
розњои мастури худро дорад. 

Ба кўи дил фурў рафтам замоне, 
Њамељустам зи њоли дил нишоне. 
Ки то чун аст ањволи дили ман, 
Ки аз вай дар фиѓон дидам љањоне. 
Зи гуфтори њакимон бозљустам 
Ба њар водию шањре достоне. 
Њама аз дасти дил фарѐд карданд, 
Фитодам з-ин њадис андар гумоне. 
Зи аќли худ сафар кардам суи дил, 
Надидам њеч холї з-ў маконе. 
Миѐни орифу маъруф ин дил 
Њамегардад ба сони тарљумоне. 
Худовандони дил донанд, дил чист, 
Чї донад ќадри дил њар беравоне! 
Зи даргоњи Худо ѐбї дилу бас, 
Наѐбї аз фалоне, аз фалоне.  
Наѐбї дил љуз аз љаббори олам 
Шањиди њар нишону бенишоне.1 

Мавлоно дар ѓазали њозир аз сулуки дил суњбат дорад ва 
дар ин сулук ва тараќќї аз њолатњои ирфонии дил њикоят меку-
над, дар худии худ ба љустуљўи дил меравад, то аз њоли дил ни-
шоне дарѐбад. Дар ин сулук ва дар ин сафар дармеѐбад, ки 
љањоне гирифтори дил аст ва љањоне аз дил дар фарѐду фиѓон 
аст. Мавлоно аз њар инсон њоле аз дил мепурсад ва њама дар ин 
пурсумон фарѐд аз дасти дил мекунад, то он љой ки ќариб шак 
бар њадиси дил шавад. Аммо солик ба тањќиќ, ваќте ки дар су-
луки њол идома медињад, маконеро аз њузури дил холї дарнаме-

                                                             
1
Њамон љо, сањ.992-993 
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ѐбад ва дар ин маърифат бар он мерасад, ки танњо ањли дил би-
донад, ки дил чист, на њар ѓофилу беравоне. Мавлоно бар он 
ишорат мекунад, ки соњиби дил Љаббори олам аст ва солик ба-
рои он ки ба рози дил ошно шавад, бояд ки бо мањбуб унс ва 
ќурб пайдо кунад. Њамон тавр ки аз мазмуни ѓазал пайдост, 
Мавлоно бар он ишорат мекунад, ки танњо аз файз ва рањмати 
унс ва ќурб бо мањбуб ба њаќиќати дил ошно шудам. Манзури 
шоир аз баѐни «сафар кардам» сулуки рўњонї ва ирфонист дар 
тариќати ишќ ва Мавлоно мефармояд, ки ин сафар чї ќадар 
тўлонї ва печида аст, бекарон дар бекарон ва њељ маконе аз 
њузури дил холї нест. Њар он дил, ки дар њама њолат аз маъшуќ 
ѐд мекунад, њамеша метавонад њузури мањбубродар худ эњсос 
кунад. Мавлоно дар ин ѓазал башорат аз он медињад, њар он ки 
дар сулук, худованди дил мешавад, ў медонад, ки њаќиќати дил 
чист, худованди дил њаќиќат, асрор, роз ва маорифи дилро 
фањм мекунад ва он ки аз ин маориф дур аст, њаргиз њакиќати 
воќеии дилро намедонад ва аз фањми он дур аст. Ва таркиби 
«беравон» дар маќтаи ѓазал ба маънии бемаърифат, ѓофил, 
љоњил ва бехабар аз љањони дил аст. Афроде чунин аз ирфони 
дил огоњ нестанд ва аз тараќќии дил њељ надонанд ва «худован-
дон»-и дил дар ѓазали фавќ бар маънии соњибдилон ва огоњон 
омадааст, моликони дил, онон, киаъмоли солењ доранд.  

«Њар гоњ ки инсон донаеаз саљда ва ѐ рукўъ дар замини 
ќалб ва рўњи худ бикорад, дар љањони дигар њар саљдаву рукўи 
ў ба бињиште мубаддал мегардад». 1 Мавлоно дар осори худ 
њамеша њамин масъала, таљассуми малакутии аъмоли инсонро, 
ки оѓози он аз дил аст, матрањ мекунад ва шоири ориф дили ин-
сонро каъбаи маънї медонад, яъне инсон танњо дар соњати дил 
маънї мешавад ва ба маънии ишќ мерасад. 

 

 

 

 

                                                             
1
Карим Замонї, «Шарњи љомеи Маснавии маънавї», инт. Иттиолот, соли 

1387, дафтари 4, сањ. 231 
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Тавофи каъбаи дил кун, агар диле дорї, 
Дил аст каъбаи маънї, ту гил чї пиндорї? 
Тавофи каъбаи сурат Њаќат бад-он фармуд, 
Ки то ба воситаи он диле ба даст орї. 
Њазор бор пиѐда тавофи Каъба кунї, 
Ќабули Њаќ нашавад, гар диле биѐзорї. 
Бидењ ту мулкату молу диле ба даст овар, 
Ки дил зиѐ дињадат дар лањад шаби торӣ. 
Њазор бадраи зар гар барї ба Њазрати Њаќ, 
Њаќат бигўяд: дил ор, агар ба мо дорї, 
Ки симу зар бари мо лошаест бемиќдор 
Дил аст матлаби мо, гар маро талаб дорї. 
Зи аршу курсию лавњу ќалам фузун бошад, 
Дили хароб, ки онро кање бинашморї. 
Мадор хор дилеро, агарчи хор бувад, 
Ки бас азизи азиз аст дил дар он хорї.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                             
1
Куллиѐти Шамс, сањ.1259, ѓазали 3112 
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ЉАЊОНБИНЇ ВА НАЗАРИ МАЗЊАБЇ, 
ИРФОНЇ ВА ЊИКМАТ 

ДАР ОСОРИ МАВЛОНО 

Осори Мавлоно моломол ва саршор аз ирфон ва тасаввуф 
аст, равиши андеша ва тафаккури ўро, танњо дар њамин фазо 
мешавад тањќиќ ва баррасї кард. Ирфон ва тасаввуф тариќ ва 
равиши маърифатї аст,ањли ирфон ва тасаввуф кашфи 
њаќиќатро бар мабнои шавќу завќ ва ишроќ муяссар медонанд. 
Яъне ирфон он равиши маърифат аст, ки бар асоси њолати да-
рунї ба солик муяссар мегардад. Ориф, солик дар роњи кашфи 
њаќиќат гироишњои фаровон дорад ба олами дарун ва њамеша 
бар он бовар аст, киинсон метавонад, дар роњи тараќќии ботин 
ба кашфи њаќиќат даст ѐбад. Ирфон аз назари ањли тасаввуф 
љањонест зинда ва њамеша дар такопў ва њама аносир дар олами 
вуљуд љондор ва бошуур њастанд ва њама дар њоли тасбењи 
мањбуб њастанд. «Дар чунин љањоне њаргиз сукути мутлаќ вуљуд 
надорад ва њамвора замзамањои ниѐиш љорист».1 Осори Мав-
лоно њам «Маснавии маънавї» ва њам «Девони Шамс» аз ин 
њис саршор аст, њама чиз дар шеъри ў дар зикр ва ниѐиш аст, ин 
таљаллиро дар њар таркиб, њар тасвир ва њар калима дар осори 
ў мешавад мушоњида кард. Аз ин назар бояд гуфт, ки сухани 
гуњарбору пурнишоти Мавлоно, дар таърих ва шинохти ирфон 
ањамияти вижа дорад ва ирфони Мавлоно ирфони зиндагї ва 
боварњост ў дар ќаламрави осори худ, пайваста ба инсон, он 
тавр ки иброз шуд, умед ва бовар ва шавќи зистан медињад, яъс 
ва ноумедї дар осори ў њељ маќом надорад. 

З-ин ду њазорон ману мо, эй аљабо, ман чї манам! 
Гўш бинењ арбадаро, даст манењ бар дањанам. 
Чунки ман аз даст шудам, дар рањи ман шиша манењ, 
В-ар бинињї, по бинињам, њар чї биѐбам, шиканам. 
З-он ки дилам њар нафасе данги хаѐли ту бувад, 
Гар тарабї, дар тарабам, гар њазанї, дар њазанам. 
Талх кунї, талх шавам, лутф кунї, лутф шавам, 
Бо ту хуш аст, эй санами лабшакарї, хуш заќанам. 
Асл туї, ман чї касам? – Ойинае дар кафи ту, 

                                                             
1
 Бањмани Номвари Мутлаќ, «Забони ирфонї назди Мавлоно», инт, Сурайѐ, 

Тењрон, соли 1380, сањ. 94 
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Њар чї намої, бишавам, ойинаи мумтањанам. 
Ту ба сифат сарву чаман, ман ба сифат сояи гул, 
Чунки шудам сояи гул, пањлуи гул хайма занам. 
Бе ту агар гул шиканам, хор шавад дар кафи ман, 
В-ар њама хорам, зи ту ман љумла гулу ѐсуманам. 
Дам ба дам аз хуни љигар соѓари хуноба кашам, 
Њар нафасе кўзаи худ бар дари соќї шиканам. 
Даст барам њар нафасе сўи гиребони буте, 
То бихарошад рухи ман, то бидарад пирањанам. 
Лутфи Салоњи дилу дин тофт миѐни дили ман, 
Шамъи дил аст ў ба љањон, ман киям? Ўро лаганам.1 

Мавлоно дар ин ѓазал, он тавр ки арз шуд, ба њастї, ба 
Њазрати Дўст ва маънии офариниш аз зовияи ирфон ва тасав-
вуф назар мекунад ва аз матлаъ, то маќтаъи ѓазал, њузури умед-
ва боварро замзама менамояд. Дар матлаи ѓазал бар он ишорат 
мекунад, ки њарфњое дорам, дањони маро мабанд ва гўш ба 
њарфњоям бидењ. 

З-ин ду њазорон ману мо, эй аљабо, ман чї манам, 
Гўш бинењ арбадаро, даст манењ бар дањанам. 

Мавлоно аз мањбуби худ мепурсад, ки дар ин љањони моло-
мол аз ману мо њар мављуд њаќќе дорад барои њузури худ дар 
он. Аљаб он аст, ки њузури ман дар ин бекарон чї њузур аст ва 
дар ин њама бигўву магўњо ба ман њам гўш бидењ ва даст бар 
дањанам манењ, яъне иљозат бидењ њарф бизанам. Дар ќадим 
одат будааст, њарфи њар кї хуш наояд ва ѐ нахоњанд ўро биш-
наванд, ангушт ба дањон менињоданд, яъне сокит бош ва лаб аз 
гуфтан бибанд ва имрўз њам дар њолати суњбат гоње шунаванда 
ангушт бар лаби худ менињад ва ин ишорат бар он аст, ки хо-
мўш бош. Мавлоно аз ин одати мардум, дар ин байт бисѐр зебо 
кор гирифтааст ва маъниро дар байт њусни шеър додааст. Дар 
байти дигар Мавлоно ба њолат ва маънии офариниши Одам 
ишорат мекунад ва мегўяд, ки вуљуди мародасти Дўст халќ кар-
дааст ва ман њаќќи бештар дорам ва дар роњи ман, ки ба тарафи 
Дўст аст, шиша менењ ва агар њам бинињї, ман бар онхоњам 
рафт, яъне бар шишањои нињода по мегузорам ва аз азми худ 

                                                             
1
 Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 258- 259 
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њаргиз намегардам ва дар масири худ њар он чи садди роњ бар 
ман мешавад, онро ман хоњам шикаст. 

Чунки ман аз даст шудам, дар рањи ман шиша манењ 
В-ар бинињї, по бинињам, њар чї биѐбам, шиканам. 

Мавлоно њолати ирфонии худро аз мањбубмедонад ва 
мегўяд, њолати зиндагии ман дар дасти ту аст, ман аз нишоти ту 
дар нишотам, аз талхи ту талх мешавам ва аз лутфи ту лутф. 

З-онки дилам њар нафаси танги хаѐли ту буд, 
Гар тарабї, дар тарабам, гар њазанї, дар њазанам. 
Талх кунї, талх шавам, лутф кунї, лутф шавам. 
Бо ту хуш аст, эй санами лабшакарї, хуш заќанам. 

Дар байти дигар Мавлоно вуљуди худро аз рањмати мањбуб 
медонад ва мегўяд бе лутфи ту ман нестам ва асли њастї ва асли 
вуљудаз туст, ман чун оинае њастам дар дасти ту ва њар чї дар 
он нишон бидињї, ман он њастам ва ман чун оинаи имтињонва 
озмуда њастам ва њамвора дар имтињони ту ќарор дорам. 

Асл тўї, ман чї касам? – Оинае дар кафи ту, 
Њар чї намої, бишавам, оинаи мумтањанам. 

Дар њамин маънї Мирзо Абдулќодири Бедил низ мегўяд: 

Сайри зону низ мумкин нест бе фармони ишќ, 
Пеши мо оинаест, аммо ба дасти дигарест. 
Нестам навмеди рањмат, гар дутоям кард чарх, 
Њалќаам, аммо њамон дар пеши чашми ман дарест.1 

Мавлоно дар ѓазали њозир, он тавр ки мушоњида мешавад, 
њатто барои як нафас миѐни худ ва Холиќ људоиро матрањ 
намекунад ва ин аст, ки вуљуди худро дар ин бекарон азлутфва 
рањмати Њазрати Дўст медонад ва сифати Дўстро чун чаман 
шукуфтаву зебо мебинад ва худро сояи ин зебоињо медонад. 
Агар зебост, аз файзи њамин зебої шукуфта ва зебост ва дар 
Ќуръон омадааст, ки инсон дар бењтарин сурат халќ шудааст. 
Мавлоно дар зимн мегўяд, агар беишќи ту ва беѐди ту аз чама-
ни зиндагї гуле бичинам, он гул бишканад ва дар кафи ман 

                                                             
1
 Абдулќодири Бедил, ѓазалиѐт, љилди 2, инт. Адиб, соли 1991, сањ. 148 
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табдил ба хор шавад. Ва агар њама хор бошам, аз лутфи ту њама 
гулу ѐсуманам, гулу ѐсуман дар ин абѐт нимоди унс аст ва низ 
маърифат ва шинохти маъшуќ. 

Ту ба сифат сарву чаман, ман ба сифат сояи ту,  
Чунки шудам сояи гул, пањлуи гул хайма занам. 
Бе ту агар гул шиканам, хор шавад дар кафи ман, 
В-ар њама хорам, зи ту ман љумла гулу ѐсуманам. 

Дар ин ѓазал њарчанд Мавлоно аз калимаи ишќ истифода 
накардааст, аммо ин ѓазал ба тамом замзамаи ишќ аст, ишќи 
ориф ва солик дар роњи тараќќї ва камол, ишќ аст, ки солик ба 
даргоњи ишќ ноз мекунад ва дар ишќимањбуб њаргиз «даст аз 
талаб бар намедорад», то ин ки дар нињоят ба муроди дил би-
расад, њазор-њазор соѓари ранљу хориро мешиканад, барои як 
соѓар, ки он соѓари умед, висол ва ишќ аст ва мањбуб. 

Дам ба дам аз хуни љигар соѓари хуноба кашам, 
Њар нафасе кўзаи худ бар дари соќї шиканам. 
Даст барам њар нафасе сўи гиребони буте, 
То бихарошад рухи ман, то бидарад пирањанам. 
Лутфи салоњи дилу дин тофт миѐни дили ман, 
Шамъи дил аст ў ба љањон, ман киям? Ўро лаганам. 

Дар ѓазали фавќ Мавлоно аз ирфон мегўяд ва дар зимни он 
тараќќї ва роњу равиш, расм ва шеваи сулук ва натиљаи онро 
њам нишон медињад, сифат мекунад. Ба солик аз расму оини 
ишќ ва ирфон паѐм медињад ва «шикастани кўза» дар абѐт бар 
маънии тай кардани мароњили тараќќї аст ва дар ин талаб худ-
ро ба лаган монанд мекунад. Дар он шамъи ишќ фурўзон аст ва 
«лаган» бар маънии аљз ва хоксорї аст дар ишќи Дўст, агар 
шамъи ишќ набуд, ин лаганро њам иззат набуд. Дар ќадим, дар 
мањфилњои унс, ваќте шамъ равшан мекарданд, онро дар лагане 
устувор мекарданд, шамъ чун месўхт, ќатрањои сўзандаи он бар 
лаган мерехт. Мавлоно ин њолатро хуб дарѐфтааст ва ба он 
ишорат мекунад, ки бар синаи ман ќатрањои сўзандаи шамъ 
ишќ фурў мечакад ва ман хуш њастам, ки пеши шамъи ишќ ман-
залате дорам. Аз назаре низ Мавлоно ишорат мекунад, ки ба 
висоли ишќ расидан сахту душвор аст ва солик дар ин роњ бояд 
аз њама имтињонњо бигзарад, чун ишќ бисѐр сўзанда аст.Солик 
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бояд битавонад, ки онро тањаммул кунад, њамчун лаган, ки бар 
синааш шамъ месўзад ва ќатрањои сўзандаи шамъ бар он ме-
нишинад. Мавлоно дар ирфони худ масоили вањдати вуљуд, 
шинохти њастї, маќоми камол, маърифати ишќ, шариат, та-
риќат, њаќиќат ва фано дар мањбубро тавсиф мекунад ва назари 
Мавлоно дар ирфон рўйи дил ва шуњуд аст. Дар тамоми осори 
Мавлоно ирфониэътиќод, бовар, ишќ ва унс бо мањбуб мављ 
мезанад. Мавлоно орифи Њанафї мазњаб буда,дар осори худ 
бар он борњо ишоратњо кардааст ва ирфонро њам дар шариати 
њамин мазњаб шурўъ кардааст ва дар осори худ ба паѐмбари 
гиромї, ањли байт ва низ хулафои рошидин, асњоби паѐмбар 
ишоратњои фаровон дорад. 

Бибандам чашму гўям шуд, гушоям, гўям ў омад,  
Ва ў дар хобу бедорї ќарини ѐри ѓор омад. 

Манзур аз таркиби «ѐри ѓор» дар ин байт Абўбакри Сид-
диќ (р), дўсти бисѐр наздик ва аз ѐрони паѐмбари гиромї њазра-
ти Муњаммад (с) аст. Ва маънї он аст,дар он њангом, ки расули 
гиромї аз Макка њиљрат кард ва дар ѓор аз таъќиби куффор 
пинњон шуд, Абўбакри Сиддиќ бо расули Худо (с) њамроњ буд 
ва ин лаќаб, «ѐри ѓор» бар ў сифат шуд. Њазрати Мавлоно дар 
њамаи осори худ дар робита ба ин рухдод, яъне воќеаи ѓор би-
сѐр гуфтааст: 

Гар содиќи Сиддиќї, дар ѓори саодат рав, 
Чун марди мусалмонї, бар мулки мусаллам зан… 

Дар ин байт низ ишорат аст ба Абўбакри Сиддиќ, аз 
таъќиби куффор, ки њамроњи паѐмбари гиромї ба ѓор паноњ 
мебаранд. 

Сиддиќу Мустафо бо њарифи даруни ѓор 
Бар ѓор анкабут танидан гирифт боз. 
 
Дар њидояти њазрати Умар ба ислом Мавлоно мегўяд: 
 
Шамшер ба каф Уммар, дар ќасди расул ояд, 
Дар доми Худо афтад в-аз бахт назар ѐбад. 

Мавлоно дар байт њолатеро сифат мекунад, ки он ислом 
овардани њазрати Умар аст. Тибќи ривоѐт њазрати Умар бо 
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шамшери кашида бар ќасди расули акрам (с) меояд, аммо тас-
лими паѐмбари гиромї мешавад ва ислом меоварад.  

То ки фитодам чу садо ногањ дар чанги ѓамат, 
Аз њаваси захмаи ту кам зи яке тор шудам. 
Дуздад ѓам гардани худро, аз њазри силии ман 
З-он ки ман аз решаи љон Њайдари Каррор шудам. 

 
Мавлоно дар ин байт ба њазарти Алї ишорат мекунад ва 

Њайдари Каррор лаќаби ўст ва каррор бар маънии њамлаова-
ранда аст. 

Дар ѓазали дигар њазрати Алиро ин гуна сифат кардааст: 
 
Валлањ, ки шањр бе ту маро њабс мешавад, 
Шери Худову Рустами Дастонам орзуст. 

Шери Худо (Асадуллоњ) аз лаќабњои њазрати Алї аст.Бо ин 
вуљуд дар осори Мавлоно љавњари ирфон, сулук, талаби ишќ, 
кашфи шуњуд ва маќоми инсон аст, ки хонандаро ба худ љазб, 
шайдо ва шефта месозад. «Мавлоно бо тавоноии камназираш 
дар баѐни сухани шўрангез, њамаи шеъраш, таъбири дарѐфтњои 
рўњи ноороми ў ишќи илоњист, ки дар њар мавриде навъе рамзу 
нимоди ирфонї дар шеъри Мавлоност, ки дар чорчўби исти-
лоњоту нимодњои муайяни ирфонї мањсур ва дар ќайди банд 
намемонанд». 1 Дар ин њама варои гарми мадду љазри ан-
дешањоишакарбори Мавлоно он чи шоири ориф онро болиѓ ва 
самимона сифат мекунад, ирфон ва њикмати инсон аст. 

Ин тафсир ва ин тафсил њамвора дар осори ў аз њузури худ 
хабар медињад, ки дар ин хат каломи ў аз њар нигоњ ѓанитар 
гардидааст. Яъне љавњар, асл ва мояиирфони Мавлоно инсон 
аст, кидар мадрасаи ишќ тарбият мегирад ва дар мадрасаи ишќ 
аз ишќ иршод мегирад, то худро он гуна, ки шоистаи як инсони 
комил ва огоњ аст, бишносад. Маърифати инсон ва ирфони 
ишќро Мавлоно дар осори худ тафсил мекунад ва дар ин фазо ў 
инсонро талќин мекунад, ки ба маърифат рўй биѐварад ва дар 
водии ирфон ќадам бигзорад, осори шоир инсонро аз воњаи 
фаслњо ба мадрасаи васлњо даъват мекунад ва инсонро таълим-

                                                             
1
Сайид Њусейни Фотимї, «Баст ва тусиаи нимодњои ирфонї дар шеъри Мав-

лоно», инт. Сурайѐ, Тењрон, соли 1386, сањ. 191 
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медињад, ки даришќтафаккур кунад. «Инсон, махсусан барои 
амал фикр мекунад ва њам барои амал аст, ки њарф мезанад. 
Ќабл аз њар чиз бояд фикри инсонро аз гарави тартиботе, ки 
инсон ба лињози амал ва забон дар он воридњо кардааст, берун 
оварда ва аќлро аз ин одат, ки дар њар чиз аз он нафъе мељўяд, 
озод кард. Ин амр вусул ба шуњудро, ки иборат аз маърифати 
мустаќим ва биловосита воќеъ аст, мумкин месозад».1  Осори 
Мавлоно оканда аз ин нигоњ, аз ин равиш ва аз ин ангезањост: 

Дод майи маърифаташ, бо ту бигўям сифаташ, 
Талху гуворандаву х(в)аш, њамчу вафои дили ман. 

**** 
Бодаи ом аз бурун, бодаи ориф аз дарун, 
Бўи дањон баѐнкунад, ту ба забон баѐн макун. 

**** 
Дар рўњ даррасї, чу гузаштї зи наќшњо, 
В-аз чарх бигзарї, чу гузаштї зи мањвашон. 

**** 
Кўњ аст љон дар маърифат, тан барги коње дар сифат, 
Бар барг кай дидаст кас як кўњро овехта?! 

**** 
Бисѐр маркаб куштаї, гирди љањон баргаштаї, 
Дар љон сафар кун, дарнигар, ќавме саросар љон шуда.2 

Мавлоно дар байти нахуст маърифатро дар тараќќї ба ша-
роби талх ташбењ мекунад ва мегўяд, њар кї аз майи маърифат 
бинўшад, ба кашфи шуњуд даст меѐбад, њамчун ман, ки аз ин 
май нўшидаам ва метавонам аз сифати он бигўям. Майи 
маърифатро њар касе натавонад, ки бинўшад, зеро сифати он 
талх аст ва агар битавонад, шароби талхи маърифатро 
бинўшад, он гањ дармеѐбад, ки ин шароби талх гуворанда ва 
хуш аст, њамчунон дили ман, ки аз он сархуш аст. Њамин 
маъниро хољаи Шероз њазрати Њофиз њам тавсиф кардааст: 

 

                                                             
1
Абдулњусайни Зарринкўб, «Бо корвони андеша», инт. Амир Кабир, Тењрон, 

соли 1377, нашри 3, сањ.93 
2
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 360, 388, 409, 455, 456 
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Шароби талх мехоњам, ки мардафкан бувад зўраш, 
Ки то як дам биосоям зи дунѐву шару шўраш.1 

Дар ин байт низ манзури Њофиз шароби маърифат аст, ки 
бар њаќ њар кас ќудрати нўшидани онро надорад ва аз назари 
бархе, ки манзури Њофиз шароби ангур аст, ба куллї ѓалат 
бошад, зеро Њофизи Шерозї њамеша дар талаби шароби ирфон 
будааст, вагарна шаробиангур чун майи маърифат њаргиз со-
занда нест. Мавлоно дар осори худ њамеша бар он бовар аст, ки 
инсони хокї метавонад дар хеш растохези дубора эњѐ кунадва 
ин марњала аз нигоњи ањли ирфон таваллуди маънавї номида 
мешавад. Таваллуди маънавї дар ихтиѐри инсон аст ва агар ин-
сон дар талаби он ќатъї бошад, устувор бошад ва дар мадрасаи 
маърифат ва ишќ, талошу ѓайрат кунад ва барзи бовари тавал-
луди дигарро дар худ сабз бисозад, бар он муссар хоњад шуд. 
Инсон дар таваллуди дубора ба љањони дигар гом бармедорад, 
ки номи он љањони шукуфтан, шинохтан дар маърифат, ишќ ва 
ирфон аст. Ва бетардид худ «Маснавии маънавї» ва «Девони 
Шамс» мадрасаи олии маърифат ва ирфон аст ва асотиди ин 
мадрасаи олї ишќ, муњаббат, сидќ, садоќат, растагорї ва озо-
дагї аст. 

Дигарбора бишўридам, бад-он сонам ба љони ту, 
Ки њар банде, ки барбандї,бидарронам ба љони ту. 
Ман он девонаи бандам, ки девонро њамебандам, 
Забони мурѓ медонам, Сулаймонам ба љони ту. 
Нахоњам умри фониро, туї умри азизи ман, 
Нахоњам љони пурѓамро, туї љонам ба љони ту… 
…Даруни савмаа-в масљид туї маќсудам, эй муршид, 
Ба њар сў рў бигардонї, бигардонам ба љони ту.2 

Бо ин њуљљати Мавлоно мешавад гуфт, инсон ваќте дар су-
лук ва дар талаби ирфони рўњонї мароњили лозимро тай меку-
над, метавонад ба растохези маънавї, ки номи он њамон сафар 
дар љон мебошад, мушарраф гардад. Ва дар ин растахез мета-
вонад њар бандеро бигсалад ва њар уќдаеро бигшояд, ва девон-
ро чун Сулаймон дар банд бигирад. Дигар аз рукнњои бисѐр 

                                                             
1
Девони Њофиз, сањ 263 

2
Њамон љо, сањ. 215 



149 
 

муњим ва лозим дар осори Мавлоно, ки аз он сифат шудааст, 
љидол ва пайкор бо нафс аст ва Мавлоно бар он аст, ки инсони 
вораста, душмани дин ва душмани љону рўњи худро набояд би-
парварад. Инсони вораста дар зиндагї худро ѓуломи нафс 
намесозад ва хидмати ѓуломона бар ў шоиста нест ва агар ин-
сон ходими нафс шавад, аз маќому мартабаи худ мањрум ме-
гардад. Аз назари Мавлоно инсони огоњ лагоми ин деви сар-
кашро њамеша дар даст бояд ки муњкам нигањ бидорад, вагарна 
дар набарди нафсу рўњ шикаст хоњад хўрд, зеро нафс барои ин-
сон душмани заиф ва андак нест, нафс хонумони инсонро 
месўзад, ва љуз хокистари пушаймонї, дар инсон чизе дигар 
намемонад. «Мо агар метавонем, коре анљом бидињем, бо 
ќудратест, ки Ў (Худованд) ба мо додааст ва лањза ба лањза 
идома медињад, њатто озодї ва ихтиѐри мо низ аз ноњияи ўст. 
Яъне ў хостааст, ки мо озод бошем ва бо истифода аз ин муњаб-
бати бузурги илоњї роњи такомулро бипўем». 1  Манзур аз 
зиндагї барои инсони огоњ ва соњибдил роњи такомул ва та-
раќќист, роње, ки инсон бо рафтан дар он пурбор, бедор, њушѐр, 
огоњ ва саршор аз рањмати мањбуб мешавад ва ин имтиѐзро 
маъшуќтанњо барои инсон додааст. Мавлоно дар осори худ бар 
ин маънї бисѐр ишорат доштааст, то он љо ки сайри такомул ва 
тараќќиро дар ирфон барои инсон фарз медонад. Мавлоно дар 
робита бар ин мавзўъдар «Маснавии Маънавї» мегўяд: 

Маънии Ќуръон зи Ќуръон пурсу бас  
В-аз касе оташ задаст андар њавас. 

Њама донишмандон эътимод доранд, ки Ќуръони карим 
бузургтарин муъљизаи паѐмбари акрам (с) аст, ин китоби ос-
монї, дар зиндагии маънавии башар беш аз чордањ ќарн аст, ки 
эълом медорад: «Агар мегўед, ин китоби осмонї аз сўи Худо 
нест, њамонанди онро биѐваред». Ќуръон чун Таврот ва Инљил 
китобест аз тарафи Худованд, ки танњо бо андеша ва рўњи ин-
сонњо сару кор дорад. 

Мавлоно њамин эъљози Ќуръонро дар ирфони худ барои 
инсонњо матрањ месозад, ки намунае аз он њамон байти боло 
аст, Мавлоно дар ин байт натиљаи тараќќиро дар ирфон нишон 

                                                             
1
Носир Макорими Шерозї, «Усули аќоид», инт. Матбуоти њадаф, Ќум, соли 

1377, сањ.132 
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медињад, ки як инсони маъмулметавонад дар роњи такомул, чун 
Ќуръон муназзањ ва пок шавад. Онро ба тамоми маънї шарњ 
бидињад, зеро инсон худ, як Ќуръони зинда хоњад шуд дар ма-
сири тараќќї. Маънии муъљиза будани Ќуръони карим дар су-
раи Исро ояти 88 бад-ин маънї омадааст: «Љањониѐн њама 
иљтимоъ бикунанд ва монанди Ќуръонро биѐваранд, наметаво-
нанд, агарчанде бо якдигар нињояти њамкорї ва њамфикриро 
дошта бошанд». Мавлоно бар њамин мабно дар байт љилвањои 
ирфонї медињад ва манзури вай инсон аст ва ин инсон чї инсон 
аст, ки Мавлоно мегўяд, аз ў мешавад маънии Ќуръонро пур-
сид. Манзури шоир, он тавр ки арз шуд, инсонест, ки бар нафс 
пирўз шудааст, инсоне ки найистони њавову њавасро оташ дар-
дода, дар ин такомул аз оташи Намруди њавасњо, чун Иброњим 
берун омадааст.Дар њамин маънї Бедили бузург мегўяд: 

Нафси кофарро мусалмон кун, камол ин асту бас, 
Сењр чун ботил шавад, эъљоз пайдо мекунад. 

Мавлоно дар осори худ инсонро ташвиќ ва талќин меку-
над, ки сењри нафсро дар худ ботил бисозад, њавасњои фиребан-
даи нафсро дар оташи такомул бисўзонад. Он гоњ ба лаззати 
камол хоњад расид ва эъљоз дар ў пайдо хоњад шуд. Аз назари 
Мавлоно инсон дар зиндагии худ бояд, ки такомули ботин (са-
фар дар љон)-ро сармашќи худ ќарор бидињад ва дар ин сафар 
ва ин такомул бояд аз одоти бад чун њирс, њасад, бухл, ки-
натўзї, зоњирбозї худро биполояд, зеро ин аъмоли номатлуб 
сабаб мешавад, ки инсон дар такомул заиф бошадва дар сурати 
табиат боќї бимонад. 

Тез давам, тез давам, то ба саворон бирасам, 
Нест шавам, нест шавам, то бари љонон бирасам. 
Хуш шудаам, хуш шудаам, пораи оташ шудаам, 
Хона бисўзам, биравам то ба биѐбон бирасам. 
Хок шавам, хок шавам, то зи ту сарсабз шавам, 
Об шавам, саљдакунон то ба гулистон бирасам, 
Чунки фитодам зи фалак, заррасифат ларзонам. 
Эмину беларз шавам, чунки ба поѐн бирасам. 
Олами ин хоку њаво, гавњари куфр асту фано, 
Дар дили куфр омадаам, то ки ба имон бирасам. 
Он шањи мавзуни љањон, ошиќи мавзун биталаб, 
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Шуд рухи ман сиккаи зар, то ки ба мизон бирасам. 
Рањмати Њаќ об бувад, љуз ки ба пастї наравад, 
Хокию марњум шавам, то бари Рањмон бирасам. 
Њеч табибе надињад бе маразе њаббу даво, 
Ман њамагї дард шавам, то ки ба дармон бирасам.1 

Ѓазали фавќ печида аст дар љилвањои ирфон, дар роњи та-
комул ва тараќќї, ки як инсони соњибдил бояд аз он бигзарад 
ва солик мехоњад аз њама садњо бигзарад ва ба пешгомон дар ин 
роњ васл бишавад. Расидан ба саворон ишорат аст бар онон, ки 
дар мароњили тараќќї ва такомул бар асби сайр зини мурод 
задаанд, яъне ба маќому мартабаи камол ва љалол расидаанд. 
Дар мисраи дувуми ин ѓазал Мавлоно њолати фано шудан дар 
мањбубро баѐн мекунад ва таркиби «нест шавам, нест шавам» 
ин манзурро маънї мекунад ва такрори таркибиштиѐќи орифро 
барои фано шудандар љононро нишон медињад. Љонон маъшуќ 
аст ва фано шудан дар сайри тариќат аз нигоњи ирфон расидан 
аст ба мањбуб ва дар ин хат манзури шоири ориф дар байт аз 
калимаи «табиб» мањбуб бошад ва њаббу даворо ба солик ў 
медињад. Мавлоно мегўяд, њељ табибе бидуни дард њаббу даво 
ба касе намедињад, солик бояд, ки дар ишќи мањбуби худ бемор 
бишавад ва он гањ аст, ки мањбуб чун табиби њозиќ ба ў њаббу 
даво бидињад.  

Манзури Мавлоно аз дард њамон набард аст, бо деви нафс 
дар роњи такомул, дар роњи тараќќї, ки инсон дар он аввал бо-
яд бисўзад ва баъд худро аз дигар бисозад. Бар ин мабност, ки 
Мавлоно мегўяд, такомул ва тараќќї ба масал шабењи оташ аст 
ва табиати оташ сўхтан аст ва дар роњи сайри такомул дар ир-
фон њам чунин бошад. Сўхтан дар оташ њама медонад, ки сахт 
азобест, азобе алим, агар инсони ориф мехоњад худро бисозад, 
бояд, ки бар ин оташ биравад, њамчун Халил, ки дар оташи 
Намруд рафт ва аммо оташ бар ў гулзор шуд. Инсони растагор 
агар роњи тараќќиро тай кунадва дар оташи ин роњ чун Халил 
биравад аз он њамчунон берун ояд. Намруди нафс њар оташеро 
ки афрўзад, Халили ошиќ роњи тариќатро бигирад вадар оташи 
ирфон гули мурод бичинад. 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 259-260 
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Эй растахези ногањон, в-эй рањмати бемунтањо, 
Эй оташи афрўхта дар бешаи андешањо… 
Имрўз хандон омадї, мифтоњи зиндон омадї, 
Бар мустамандон омадї, чун бахшиши фазли Худо…1 

Мавлоно дар саросари осори худ ирфони дурустро тавсиф 
мекунад, ки як равиши он полиши нафс мебошад, ва њам роњи 
воќеии онро ба инсон нишон медињад, ў бар ин эътимод аст, ки 
агар инсонро ќубње њаст, он аз худи ўст ва илољи онро бояд дар 
худ биљўяд. Инсон аввал худро бояд, ки биполояд, занги наќс 
ва ќубњро аз оинаи тинати худ тоза бисозад, бизудояд, то рав-
шаниро хубтар бибинад, он гоњ аст, ки инсон мисли нур зебо 
мешавад ва њар љой биравад, зебої, шукуфтан ва нурро бо худ 
мебарад. Маърифати зебої ва нур љилваи дигар аст дар ирфони 
Мавлоно. Шоири ориф зебоиро дўст медорад ва онро дар ма-
роњили тараќќї ва такомул барои инсон зарур медонад ва ин-
сон боядњамеша зебоии ботинро дар худ камол бибахшад. 
Таљаллии зебої ва зебогарої дар ирфони Мавлоно танњо дар 
тасвир ва сифати он мањдуд намешавад, балки инсонро вомедо-
рад, ки бар ин мафњум биандешад ва жарфтар мањуми зебоиро 
дарк кунад, зероирфони Мавлоно њаргиз дар сурат маънї 
намешавад, зебоии асл барои ў зебоии ботин аст. Аз ин љост, ки 
дар осори шоир тавсифи табиати зебо дар рангњо ва зебоии си-
ришти инсон, зебоии дарун бисѐр мушоњида мешавад, бахусус 
ранги бањор дар шеъри ў шукуфтатарин ранг аст ва ин тавсиф, 
аз њисс ва шавќи зебогароии шоир мегўяд: 

Бањор омад, бањор омад, бањори хушузор омад, 
Хушу сарсабз шуд олам, замони лолазор омад. 
Зи савсан бишнав, эй райњон, ки савсан сад забон дорад, 
Ба дашти обу гул бингар, ки пурнаќшу нигор омад. 
Гул аз насрин њамепурсад, ки «чун будї дар ин ѓурбат?» 
Њамегўяд: «Хушам, зеро хушињо з-он диѐр омад». 
Суман бо сарв мегўяд, ки «мастона њамераќсї?!», 
Ба гўшаш сарв мегўяд, ки «ѐри бурдбор омад». 
Бунафша пеши нилуфар даромад, ки«муборак бод! 
Ки зардї рафту хушкї рафту умри пойдор омад». 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 1  
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Њамезад чашмак он наргис ба сўи гул, ки «хандонї?!» 
Бад-ў гуфто, ки «хандонам, ки ѐр андар канор омад». 
Санавбар гуфт: «Роњи сахт осон шуд ба фазли Њаќ», 
Ки њар барге ба рањбуррӣ чу теѓи обдор омад».  
Зи Туркистони он дунѐ бунай туркони зеборў 
Ба Њиндустони обу гул ба амри шањрѐр омад…1 

Дар ѓазали фавќ Мавлоно аз омадани бањор хабар медињад 
ва бањоррамзи шукуфтан ва зебої мебошад, хушњолии шоир аз 
омадани зебої аст ва ин омаданро ба мардум муборак мегўяд. 
Мавлоно арз мекунад, ки бо омадани бањор, шодї ва тараб 
омад ва олам аз нафаси мушкбори бањор «хушу сарсабзшуд» ва 
он кист, ки намехоњад хушу сарсабз бошад?! Ва њама чиз дар 
шукуфтану ранг ѓарќ аст, ѓарќ дар зебої ва дар тароват ва њар 
чї аз хоку дарахт медамад зебої ва шукуфтанро замзама меку-
над.  

Бањор омад, бањор омад, бањори хушузор омад, 
Хушу сарсабз шуд олам, замони лолазор омад. 
Зи савсан бишнав, эй райњон, ки савсан сад забон дорад, 
Ба дашти обу гул бингар, ки пурнаќшу нигор омад. 

Аз назари Мавлоно зебої эъљоз аст ва њар кї онро дарк 
мекунад, маърифат мекунад, агар зард аст, сарсабз мешавад ва 
агар њам хушк аст, шукуфо мешавад ва зебої дар ирфони Мав-
лоно умри љовид аст ва хуш ба њоли он ки ба он мерасад ва дар 
зебої љовид мешавад. 

Бунафша пеши нилуфар даромад, ки «муборак бод! 
Ки зардї рафту хушкӣ рафту умри пойдор омад». 
Њамезад чашмак он наргис ба сўи гул, ки«хандонї?!» 
Бад-ў гуфто, ки «хандонам, ки ѐр андар канор омад». 

Дар ин хат Мавлоно инсонро њушдор медињад, ки аз ху-
дхоњї ва худбинї ба дур бошад, барои шинохтани зебої инсон-
ро чашми басар ва зоњир басанда нест, балки чашми басир њам 
мебояд.  

Њар инсоне, ки танњо суратро мебинад, мафтун ва шефтаи 
зоњир аст, њаќиќати зебоиро дарнамеѐбад. Инсоне чунин ниго-

                                                             
1
 Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 120 
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риши ботин ва зебоии ботинро дар худ гум мекунад ва аз фањми 
њаќиќат ва асли зебої ѓофил аст. Андеша ва нигоњи афроде чу-
нин амиќ нест ва амали онњо дар сурат хулоса мешавад аз та-
комули рўњонї бебањра мебошанд. Афроде аз ин даст зебоиро 
дар сурат эњсос мекунанд ва аз тамошои зоњир лаззат мегиранд. 
Аммо асл ва њаќиќати зебої танњо дар сурат хулоса намешавад, 
танњо зебоии ботин аст, ки нури ирфонро,њаќиќати ирфонро 
дар инсон рушд медињад ва инсон аз маърифати њамин ирфон 
ба камол мерасад: 

Нурњо гарчи њама нури њаќанд, 
Ту махон њар нурро нури Самад. 
Нури боќияст, к-он нури Худост, 
Нури фонї бошад аз љисму љасад.1 

Мавлоно бо ќотеият мегўяд, инсон бояд фирефта ва ма-
фтун ба нурњои зоњир нашавад ва бояд нигоњи бедор ва њушѐр 
дошта бошад, то миѐни ин њама нурњо фарќбигзорад ва дар фи-
реби зебоии зоњир худро гирифтор насозад. Ў бовар дарад, ки 
такомул ва тараќќї дар роњи ирфон ва дар асли ирфон, чашми 
ботинро дар солик бино мекунад ва метавонад њаќро аз ботил 
фарќ кунад, ташхис бидињад. Дар љилвањои гарми сухани Мав-
лоно масъалањои боризи ирфонгустарда, амиќ ва жарф баррасї 
ва тањќиќ шудааст. Дар ирфони Мавлоно њама чиз барои камол 
ѐфтан аст ва љуз камол чизи дигар нест, «аз назари ирфон инсо-
ни комил ѓояти офариниш аст, яъне агар инсон комил набуд, 
љањон ва њастї, њаргиз офарида намешуд».2 Дар осори шоирони 
ориф нимоди инсони комил њазрати Муњаммад (с) мебошад ва 
Мавлоно низ дар осори худ дар сифати инсони комил њазрати 
Муњаммадро намуна овардааст: 

Ѓарра машав бо аќли худ, бас устоди муътамад, 
К-устуни олам буд ў, њаннона шав, њаннона шав. 

Ин байт ишораба достонисутуне мебошад, ки паѐмбари ги-
ромї бар он њангоми сухан гуфтан такя мекард ва чун масчид 
сохта шуд ва барои паѐмбар минбар нињоданд он њазрат бар 

                                                             
1
Девони Шамс, сањ 453 

2
Ќодир Фозилї, «Шарњу тафсир ва мавзўъбандї дар девони Имом Хумайнї», 

инт. Фазилати илм, Тењрон, соли 1388, сањ.338 
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минбар боло рафт, гўянд дар он лањза он дарахт аз ишќи паѐм-
бар гиря кард. Мавлоно ин маъниро дар «Маснавии маънавї» 
низ овардааст: 

Устуни њаннона дар њаљри Расул 
Нола мезад њамчу арбоби уќул. 

**** 
Хомўш куну њар љо асрор макун пайдо, 
Дар љамъи сабурўњон њам Бўлањабе бошад.1 

Мавлоно дар осори худ инсонро њушдор медињад, ки аввал 
худро бишносад ва агар худро нашиносад, рафтан дар ирфон 
барои ў њељмаънї надорад. Аз назари шоир, агар инсоне чунин 
дар шинохти худ коњил бошад, љоњил бошад, бо њама улуме, ки 
ўро њаст, боз њам ў дар нисбати худ нодон ва њатто золим аст. 

Сад њазорон фасл донад аз улум, 
Љони худро менадонадон залум. 
Донад ў хосийяти њар љавњаре, 
Дар баѐни љавњари худ чун харе. 
Ин раво в-он нораво донї, валек 
Ин раво ѐ норавої бин ту нек. 
Ќимати њар кола медонї, ки чист, 
Ќимати худро надонї, ањмаќист.2 

Ин абѐт дар робита ба ашхосест, ки фаслњои бешумор аз 
улумро аз бар кардаанд ва аммо аз улуми љони худ огоњ нес-
танд, дар нисбати худ зулм мекунанд. Манзури Мавлоно аз ин 
вожа бехабарї аз маърифати Њаќ бошад ва мункир шудан аст 
аз ин маърифат. Аз назари шоир, агар инсон мехоњад худро дар 
кайњони вуљуд кашф кунад, худро бишносад, худро дарѐбад, 
бояд ки сууди рўњонї кунад, бояд чашми ботинро бо сурмаи 
ирфон равшан кунад ва танњо бо гўши љон садои њотифи њасти-
ро бишнавад. Инсон дар ин ривол боядаз тараќќї ва такомул 
фаромўш накунад ва инсонро шоиста нест дар нисбати худ зо-
лим ва љоњил бошад ва ба афроде, ки аз такомул ва тараќќї фо-
сила гирифтаанд, мегўяд: 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 98-126 

2
Маснавии Маънавї, дафтари 4, сањ. 3329 
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Ту аз љонї, вале љонро надонї, 
Зи љононию љононро надонї. 
Агар љонро надонї, бас аљаб нест, 
Аљаб ин аст, к-ононро надонї. 
Ту аъѐнию аъѐнро набинї, 
Ту аквонию аквонро надонї, 
Сарири мулки имконро ту дорї, 
Агарчи мулки имконро надонї. 
Туро њар лањза мењмон мерасад дўст, 
Чї савдое, ки мењмонро надонї. 
Ба љон дар кўи љонон гоњу бегоњ 
Ба љавлонию љавлонро надонї. 
Ту дорїчун бадарди хеш дармон, 
Чї дармоне, ки дармонро надонї.1 

Бо ин равиш Мавлоно дар сулуки ирфон инсонро ба ќиѐс 
мегирад ва инсонро тавсия медињад, ки чун фурсат дар ихтиѐр 
ўро њаст, худро аз зиндони љањл озод кунад. Аз назари Мавлоно 
инсон бояд, ки барзи огоњї ва бедориро дар вуљуди худ сабз 
бисозад, инсоне, ки коњил аст дар худ хуфтааст ва инсоне чунин 
лаззати маърифат ва огоњиро наметавонад њис кунад. Дар ир-
фони Мавлоно саодат ва некбахтии воќеї, дар тараќќї ва та-
комул бошад ва касе, ки дар ин воња меравад, ба саодат ва хуш-
бахтии ростин мушарраф мегардад. 

Эй он ки љумла олам аз туст як нишоне, 
Зањмат бар ин нишона омад, кунун ту донї. 
Захме бизан дигар ту,марњам нахоњам аз ту, 
Гар як љањон намонад, чї ѓам, ту сад љањонї. 
Моем чун дарахтон, сунъи ту боди гардон, 
Худ кор бод дорад, њарчанд шуд нињонї. 
З-он бод сабз гардем, з-он бод зард гардем, 
Гар баргро бирезї, аз мевааш ситонї. 
Дар наќш боѓ пеш аст, дар асл мева пеш аст, 
Ту аввалин гуњарро, охир, ки мерасонї. 
Хоњам, ки аз ту гўям, в-аз љуз ту даст шўям, 
Пинњон шудию моро дар сар њамекашонї.1 

                                                             
1
Куллиѐти Шамси Табрезї, љ.2, инт. Сояи Нимо, соли 1386, сањ. 1160 
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Дар ѓазали фавќ калимаи «нишона» бар маънии инсон 
бошад, яъне Худованд барои инсон ин њама њастиро халќ кард 
ва дар инсон аз рўњи худ дамид. Ва калимаи «захм» дар ин ѓазал 
бар маънии муњаббату мењр, иродат ва дўстї аст, миѐни инсон 
ва мањбуб, Мавлоно мегўяд: Эй дўст, ин захмро дар вуљуди мо 
бештар бинмой! Дар абѐти баъд ў инсонро дар сурати дарахт 
мебинад. Ин дарахт (инсон) аз сунъи Худованд сабз мешавад ва 
низ зард, калимаи «сабз»-ро дар ин ѓазал метавон дар чанд 
маъно таъбир кард, аввал њидоят валутфу карами мањбуб. Ди-
гар бар маънии сулуки ирфонї ва рўњонии солик дар сайри та-
комул, ки ба маќом расидааст. Манзур аз калимаи «зард» им-
тињон аст, соликро дар сайру такомул ва низ ин вожа бар 
маънии дард, ранљ, фироќ, низ њаст, дар роњи такомул ва та-
раќќї. Аз нигоњи дигар ин вожаро бар маънии ќиѐмати суѓро 
(марг) њам мешавад маъно кард. Мавлоно дар воњаи ирфонин 
се нуктаро барои инсон созанда ва муњим медонад, таваккул 
бар Њаќ, эътиќоди комил, соф будан (зикри бериѐ) ва севум дар 
роњи расидан ба маќсуд ва маќом талошу ѓайрат доштан. Биду-
ни риояти ин се нуктаи мањим солик наметавонад дар роњи та-
раќќї ќадам бигзорад. Соф будан, яъне инсон бояд аз вуљуди 
худ бо сўзани сидќ ва бовар, хорњои ѓуруру худхоњиро берун 
биѐварад ва ба њастї, ба мардум, ба чашми соф ва муњаббат 
бингарад. Муњаббат дар ирфони Мавлоно мисли оби љонбахш 
аст, ки он зангорњои ботинро аз тинати инсон мезудояд ва аз 
нигоњи равонї инсонро солим месозад. Мавлоно дар «Маснвии 
маънавї» дар ин маънї мегўяд: 

Љуз иноят кай кушояд чашмро, 
Љуз муњаббат, кай нишонад хашмро.2 

Мавлоно бар он аст, ки инсони огоњ аз ирфон, аз маърифат 
дар дунѐ абас ба сар набурдааст ва инсони огоњ маънии шу-
куфтанро дарк мекунад ва медонад чаро баяд зист ва чї гуна 
бояд зиндагї кард. Аммо дар ин хат инсони ѓофил аз маърифат, 
аз ишќ, чизе намедонад ва низ намедонад чаро дар ин њастї 
вуљуд дорад ва чаро бояд, ки зиндагонї бикунад ва Мавлоно 
дар зимн ба афроде аз ин даст сахт њушдор медињад, ки умр дар 

                                                                                                                                       
1
Њамон љо, сањ. 1034 

2
Маснавии маънавї, дафтари 3, сањ. 47 
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њар нафас мегузарад, мабод он дар ѓафлат бигзарад ва умр, ки 
бо њар нафас љузъе он меравад, барои њамеша меравад ва он 
њаргиз дубора, ба хатти аввал барнамегардад. 

Умр бар умеди фардо меравад, 
Ѓофилона сўи ѓавѓо меравад. 
Рўзгори хешро имрўз дон, 
Бингараш, то дар чї савдо меравад. 
Гањ ба киса, гањ ба коса умр рафт, 
Њар нафас аз кисаи мо меравад. 
Марг як-як мебарад в-аз њайбаташ 
Оќилонро рангу симо меравад. 
Марг дар роњ истода мунтазир, 
Хоља бар азми тамошо меравад. 
Марг аз хотир ба мо наздиктар 
Хотири ѓофил куљоњо меравад?! 
Тан мапарвар, з-он ки ќурбонист тан, 
Дил бипарвар, дил ба боло меравад. 
Чарбу ширин кам дињ ин мурдорро, 
Он ки тан парвард, расво меравад. 
Чарбу ширин дењ зи њикмат рўњро, 
То ќавї гардад, ки он љо меравад. 
Њикматат аз шањ Салоњиддин расад, 
Он ки чун хуршеди якто меравад.1 

Андешањои ирфонї дар вуљуди инсон зењн ва хотирро 
меполояд, ошиќро, толибро, соликро неруманд месозад.  

Ин арзишњо дар тинати инсон њисси муњаббат, накукорї, 
озодагї, растагорї ва боварњоро бедор месозад, рушд медињад 
ва инсон худро дар ин њолу њаво бењтар дармеѐбад. Дар осори 
Мавлоно наметавон аз ирфон суњбат кард ва аз шавќу самои 
сўфиѐн ѐде накард, «самоъ танњо барои ањли сафо аст ва њар кї 
аз ањли сафо нест, ўро дар маљлиси самоъ љой нест».2 Дар исти-
лоњи орифон самоъ њолатест, ки њоли шунавандаро таѓйир 
дињад. 

 

                                                             
1
Ќуллиѐти Шамс, љ.1, сањ.297-298 

2
Гулбобо Саъидї, «Фарњанги љомеи истилоњоти ирфонии Ибни Арабї», инт. 

Ширкати ќалам, Тењрон, соли 1387, сањ. 446 
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Саъдї: 
Аз њазорон дар яке гирад самоъ, 
З-он ки њар кас мањрами пайѓом нест.1 

Ањли сўфия самоъро таќвият барои рўњ ва ботин гуфтаанд 
дар сулуки солик дар тариќат. 

Њофиз: 
Ёри ман чун созад оњанги самоъ, 
Ќудсиѐн дар арш даст афшон кунанд.2 

 
Мавлоно ба расми самоъ муњаббат ва дилбастагї дошт ва 

њамеша дар маљлиси самоъ њузур меовард, агарчи бархе аз му-
холифон ин амали Мавлоноро хилофи шариат медонистанд. Бо 
ин вуљуд Мавлоно ба фарњанги самоъ њамеша аз назари эъти-
моду шавќ муомила мекард, «ў чунон шефтаи самоъ буд, ки 
њатто фатвоњои хешро дар њини чарх задан содир мекард».3 Аз 
назари Мавлоно инсони ростин дар њоли самоъ ба масоили 
дунѐ сару кор намегирад, љуз ба масоили унс ва зикр, инсон дар 
њоли самоъ якрў ва соф аст ва низ дур аз њама гуна кизбу дурўѓ, 
зеро дар њоли самоъ солик муносибат ва муомила бо дунѐро 
фаромўш месозад, илло мањбуб. Аѓлаби ѓазалњои Мавлоно дар 
«Девони Шамс» зарб ва мусиќии самоъро ба хотир меоварад. 

Бори дигар он маст ба бозор даромад, 
В-он сардињи махмур ба хуммор даромад. 
Сарњои дарахтон њама пурбор чаро шуд, 
К-он булбули хушлањн ба такрор даромад. 
Як њамлаи дигар њама дар раќс дароем, 
Мастонаву ѐрона, ки ин ѐр даромад. 
Як њамлаи дигар њама доман бигушоем, 
К- аз бањри нисор он шањи дарбор даромад.4   

Њамон тавр ки мушоњида мешавад, дар ин ѓазал фазо са-
мої аст, зарб, мусиќї, забон ва баѐн њама дар њолати самої аст 
ва оњангу тараби ѓазалњое аз ин даст дар инсон њолати самоъро 

                                                             
1
Саъдии Шерозї, Девон, сањ.324 

2
Њофизи Шерозї, Девон, сањ.241 

3
Онмори Шимел, «Шукўњи Шамс», инт. Нигоњ, Тењрон, соли 1378, сањ.49 

4
Куллиѐти Шамс,љ.1 сањ.234 



160 
 

ба вуљуд меоварад. «Раќс њам дар паи самоъ сурате аз вуљуди 
њаяљони сўфиѐнаро нишон медињад, назди Мавлоно нав-ъе 
рањидагї аз љисм ва хурсандї аз њавои ишќи мањбуб аст. Азин 
рў дастафшонї ва дасткўбии сўфия ињтизороти баргњоро дар 
њавои бањорон ба хотир меоварад ва пайдост, ки чун аз таъсири 
њаяљону ќудрат вориди ѓайбї њосил меояд ба рањидагї аз худ 
мунљар мешавад. Ва аз ин љост, ки мардони роњ гўиѐ дар хуни 
худ раќс мекунанд ва то худи худро лагадкўб насозанд аз да-
стафшонї ва пойкўбї боз намеистанд».1Бар ин мабно мешавад 
иддао дошт, ки дастафшонї ва пойкўбї дар раќси сўфиѐн, 
танњо њолати бехудї ва ваљд нест, балки дастафшонї ва 
пойкўбї, роз ва рамзњои нуњуфтае дорад, ки њанўз аз он ба та-
мом гирењи маъно накшудаанд. Бар ин мабност, ки Мавлоно 
дар кори худ ва ѓазалњои худ аз калимаи «раќс» бисѐр истифода 
кардааст ва маънии раќс дар осори шоири орифаз њамин гўяд, 
Мавлоно ба самоъ њамеша дили гарм доштааст: 

Раќс он љо кун, ки худро бишканї, 
Панбаро аз риши шањват барканї. 
Раќсу љавлон бар сари майдон кунанд, 
Раќс андар хуни худ мардон кунанд. 
Чун рањанд аз дасти худ, дасте зананд, 
Чун рањанд аз наќси худ, раќсе зананд. 
Мутрибоншон аз дарун даф мезананд, 
Бањрњо дар шўрашон каф мезананд, 
Ту набинї лек бањри гўшашон, 
Баргњо бар шохањо њам кафзанон. 
Ту набинї баргњоро каф задан, 
Гўши дил бояд, на ин гўши бадан. 
Гўши сар барбанд аз њазлу дурўѓ, 
То бибинї шањри љонро пурфурўѓ.2 

Он гуна ки аз ин абѐт бар меояд, муњимтарин шарту шурут 
дар раќси ошиќонаи самоъ рањо ѐфтан аст аз худ, аз мани бо-
тин, ки дар вуљуди њар инсон он камин гирифтааст. Сўфї дар 
ваќти раќси самоъ билкул вориди фазои дигар мешавад ва аз 

                                                             
1
Абдулњусайни Зарринкўб, «Бањр дар кўза», инт. Амири Кабир, Тењрон, соли 

1367, сањ. 34 
2
Маснавии маънавї, дафтари 3, сањ 95. 
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даричаи дил ба њастї назар мекунад, дар ин њолат ў чарх меза-
над ва ин чархзаданњо дар як чанбар ба њам меояд, ки онро хат-
ти вањдат, њоли сукр дар сўфия гўянд. Мавлонобар он аст, ки 
солик дар раќси самоъ гардњои гирифтории дунѐро аз худ мета-
кад ва дар ин такиданњо дар нињоят соф мешавад. Инсони ди-
логоњ дар самоъ манњои ботинро дар вуљуди худ саркўб меку-
над, аз ин њама манњои кибр рањо меѐбад ва дар њоли ваљд фа-
ротар меравад, мерасад, то он љо ки њама чиз фаромўш аст ва 
љуз таљаллии љамоли дўст он љо чизе дигар нест. 

Дар љунбиш андаровар зулфи анбарфишонро, 
Дар раќс андаровар љонњои суфиѐнро. 
Хуршеду моњу ахтар раќсон ба гирди чанбар, 
Мо дар миѐни раќсем, раќсон кун он миѐнро. 
Лутфи ту мутрибона аз камтарин тарона 
Дар чарх андарорад сўфии осмонро. 
Боди бањор пўѐн,ояд таронагўѐн, 
Хандон кунад љањонро, хезон кунад хазонро. 
Њар дам зи боѓ бўе ояд чу пайк сўе, 
Яъне, ки ассало зан, имрўз дўстонро… 
Дар сирри худ равон шуд бустону бо ту гўяд 
Дар сирри худ равон шав, то љон расад равонро. 
То ѓунча пар гушояд бо сарв сирри савсан, 
Лола башорат орад мар беду арѓавонро. 
То сирри њар нињоле аз ќаър бар сар ояд, 
Меърољиѐн нињода дар боѓ нардбонро…1 

Ѓазали њозир аз њамон оѓоз, аз матлаъ њолати самоъ, тараб 
ва ваљдро ба хотир меоварад. Дар шурўъ, самоъ дар ин ѓазал 
нарм оѓоз мешавад ва дар нињоят он ба ављ мерасад, таркиби 
«дар љунбиш андаровар» ба маънии даъват аст ба майдон ба-
роисамоъ. Дар мисраи дувуми ѓазал матлаб он аст, ки самоъро 
шурўъ кун, зеро дар раќси ту атри ишќ мељўшад, чун зулфи ту 
ба љунбиш дарояд, маљлиси ошиќон аз атр оканда шавад. Мав-
лоно ин њолатро дар таркиби «дар раќс андаровар» нишон 
медињад ва дар мисраи севум ишорат мешавад ба зинда карда-
ни љонњои хоб ва Мавлоно мегўяд, зулфи хешро ба љунбиш 

                                                             
1
Куллиѐти Шамс, љ. 1, сањ.76 
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овар, то атри љонбахши он љонњои мурдаро дубора зинда ку-
над. Мавлоно дар зимн таъкид мекунад, ки аз иштиѐќи мањбуб, 
танњо мо сўфиѐн самоъ намеравем, балки њама њастї дар ин бе-
карон аз ишќи мањбуб дар њоли самоъ аст. Дар ин ѓазал манзур 
аз калимаи «чанбар» дунѐст, мању хуршед ва ситорагон њама 
дар њавои дўст дар самоъ њастанд ва мо сўфиѐн њам барои 
мањбуб чаро самоъ наравем! Ифодаи «раќсон кунон миѐнро» 
бар маънии даъват кардан аст ба майдон, барои раќси самоъ, 
яъне дар маљлиси сўфиѐн шоиста нест дар канор будан, ваќте 
дар гирди чанбар, мењру моњ њама чиз самои ишќ мераванд, 
шоиста нест, кимосокит бошем, пас ба раќси ишќ бархез! Аз 
назари Мавлоно осмон њам як сўфї аст ва агар мањбуб камта-
рин тарона ба осмон лутф кунад, осмон мисли сўфиѐн аз шавќи 
дўст сармаст шавад ва дар самоъ ояд. Калимаи «тарона» дар 
ѓазали њозир бар маънии ѓазал бошадва сўфиѐн дар њоли самоъ 
ѓазал мехонданд ва манзури Мавлоно дар ѓазал он аст, ки аз 
таронаи муњаббат ва лутфи мањбуб њама њастї дар самоъ ме-
бошад. Мавлоно дар абѐти баъд самои сўфиѐн ва маљлиси оно-
нро ба бод ва насими фарањбахши бањор ташбењ мекунад. Дар 
аввали бањор насим ва боди фарвардин нарму гуворо мевазад, 
аз рањмат ва дами исоии бањор њастї ва боѓу роѓ њама шукуфо 
мешавад, њар чӣ хазон аст, барои шукуфтан бармехезад, бедор 
мешавад. Мавлоно арз медорад, ки самои сўфиѐн њам бешак ин 
чунин бошад,самоъ хазонњоро дар нињоди сўфї бањор мекунад, 
он тавр ки хазон аз нафаси љонбахши бањор сабз мешавад ва 
зебоиву шукуфтанро самоъ меравад. 

Раќси самоъ аз назари Мавлоно инсонро озода ва растагор 
месозад ва дар мароњили такомул соликро ба мањбуб наздиктар 
мекунад ва шоир самоъро навъе аз зикр ва вирд медонад ва њар 
он ки дар самоъ аст аз њар чизи дигар фориѓ аст, илло мањбуб. 
Самоъ барои инсони озода башорат аст аз шукуфтан дар боѓи 
маърифат ва ирфон ва унс гирифтан аст бо мањбуб, Мавлоно 
дар ѓазалњои худ самоъро бо нигоњи гуногун, љазб ва саршор аз 
мусиќии шод, тарабовар ва рўњангез ба тасвир гирифтааст ва 
бетардид ѓазалњои самоии шоири ориф љањонест пур аз розу 
асрор, ки њар касро тавон нест, бар он ворид шавад. «Мавлоно 
низ гарчи ба Ќуръон ва суннат такя дорад, чун дар андешаи 
халќи љањоне нав ва ношинохта аст ва саялони фикрии ў низ он 
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чунон пуршиддат аст, ки пойбандии њеч як аз ќавоиди ши-
нохташуда ва роиљро намеписандад. Ба љойи он ки дар зарфи 
замон ва макон ва тањти ќоидае муайян сухан гўяд, инонгусаста 
пеш метозад. Ва доѓи њасрат бар дили касоне менињад, ки гумон 
мебаранд, метавонанд бо ин шањсувори арсаи лафз ва маънї 
њаминої кунанд».1  Бояд арз кард, ки њар ѓазал «дар Девони 
Шамс» як њолате аз самоъ мебошад ва њар њолат ба куллї аз 
назари маъно ва њунари адабї аз њам фарќњо дорад.  

««Девони Кабир» ѐ «Ѓазалиѐти Шамс» яке аз барљастата-
рин осори ирфонї дар ќаламрави фарњанги ирфону ислом ва 
адаби порсї ба шумор меравад. Ин китоб њам аз лињози ву-
съати доманаи тахайюли гўянда дар заминањои мухталифи 
фикр ва њам аз назари иштимол бар маънии ирфонї ва низ аз 
љињати касрати абѐти он (њудуди 40,000 байт) ањамияти басазое 
дорад. Њамин тавр аз љињати хасоиси адабї ва фаннї ва њам аз 
назари мусиќии шеър низ дар миѐни осори адаби форсї коми-
лан мумтоз аст».2 Мавлоно дар сохтори ѓазал рўњи самоъро 
гарм фурў борид ва ѓазали самоиро дар ќаламрави ѓазал маќом 
ва мартабае чунон баланд бидод, ки то њанўз њам њељ каси ди-
гар натаванистааст бар он баландињо бирасад. Мавлоно барои 
бењтар ва љаззоб тасвир кардани њолати ирфонї ва рўњонї дар 
ѓазал аз вожањое чун «ѐ њу», «дил», «њу», «њало» ва… фаровон 
истифода кардааст. 

 
Ё њу: 

Ширин нахоњад оњу, оњуи ўст «ѐ њу» 
Мангар дар ин чаро худ, бисѐр жож хояд. 

 

**** 
Њу: 

Зи њар ѓубор, ки овози њою њу шунавї 
Бидон, ки зарраи ман андар он ѓубор бувад. 

 

                                                             
1
Сайидалї Муњаммади Саљљодї, «Маснавии маънавї аз нигоњи дигар», инт. 

Сурайѐ, Шероз, соли 1386, сањ. 3-4 
2
Алиасѓари Њалабї, «Шарњи маснавї», инт. Чопхонаи илмии Фарњанг, 

Тењрон, соли 1383, сањ. 16 
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**** 
Миѐни боѓ гули сурх њою њу дорад, 
Ки бў кунед дањони маро, чї бў дорад. 

**** 
Дил: 

Гуфтам, ки, дило, муборак бод 
Дар њалќаи ошиќон расидан. 

**** 
Њало:  

Њало, бас кун, њало бас кун, манењ њезум бар ин оташ, 
Ки метарсам, ки ин оташ бигирад роњи болої.1 

Самоъ дар ирфони Мавлоно ба масал табаре њаст, ки сўфї 
бо он дар худ бутњои њирс, нафс ва худхоњиро мешиканад ва аз 
каъбаи дил љуз муњаббат ва ишќи мањбуб, боќиро берун 
меандозад. Мавлоно бар он аст, ки худхоњї, ѓурур, бухл, кина, 
њирс ва манхоњї хирад ва њикматро дар сиришти инсон мањв 
мекунад ва дар нињоят инсонро дар партгоњи ѓафлат фурў ме-
афканад. Аз назари ў самоъ сўфиро дар мароњили тараќќї ба 
мањбуб ошиќтар мекунад ва сўфї дар њоли самоъ аз худ људо 
мешавад ва дар мањбуб фано ва ин њолатро шоири ориф бењта-
рин њолат медонад, барои солик дар мароњили такомул ва та-
раќќї. 

Омад бањори љонњо, эй шохи тар, ба раќс о, 
Чун Юсуф андаромад, Мисру шакар, ба раќс о. 
Чавгони зулф дидї, чун гўй даррасидї, 
Аз пову сар буридї, бепову сарба раќс о. 
Эй масти њастгашта, бар ту фано нишаста, 
Руќъай фано расида, бањри фано ба раќс о. 
Поѐни љанг омад, овози чанг омад, 
Юсуф зи чоњ омад, эй бењунар, ба раќс о. 
То чанд ваъда бошад, в-ин сар ба саљда бошад? 
Њаљрам бибурда бошад рангу асар, ба раќс о. 
Кай бошад он замоне, гўяд маро фалоне, 
К-эй бехабар, фано шав, эй бехабар, ба раќс о. 
Товуси мо дарояд, в-он рангњо барояд, 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 175, 193, 194, 304, 507 
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Бо мурѓи љон сарояд, «бе болу пар ба раќс о». 
Кўру карони олам дид аз Масењ марњам, 
Гуфто Масењи Марям: «Эй кўру кар, ба раќс о». 
Махдум Шамси дин аст, Табрез рашки Чин аст, 
Андар бањори њуснаш, шоху шаљар, ба раќс о.1 

Самоъ дар маљлиси сўфиѐн соатњо давом мекард вамутобиќ 
ба њамин њолу њаво Мавлоно ѓазал мегуфт ва ин навъи ѓазалњои 
шоир берун аз ќолаби маъмулист ва абѐт дар ин даст аз 
ѓазалњои шоир то 40 байт ва беш аз он низ њаст. «Бо он ки ше-
ваи баѐни ин ѓазалњо дар баъзе маворид дарду шўри Аттору 
Саноиро ба хотир меоварад, рўйињамрафта аз рўйи ин ашъор 
Мавлоно Љалолуддинро бояд як «ислоњгар»-и ойини ѓазал та-
лаќќї кард, чаро ки дар суннатњои љории роиљ дар назди ѓазал-
сароѐн вай порае дигаргунињо падид овардааст, ки онро њатто 
аз шеваи баѐни латифи амсоли Саъдї ва Њофиз њам мумтоз ме-
дорад».2 Ислоњот ва таѓйири сохтори ѓазал дар «Девони Шамс» 
бањаќ корест, мумтоз ва нотакрор, ки баъд аз Мавлоно касе 
натавонист онро такрор кунад. Бархе аз ѓазалњои самоии Мав-
лоно аз 50 то 100 байт уруљ мекунад ва жанри ќасидаро ба хо-
тир меоварад, вале дар асли худ ин сурудањо њамон ѓазалњои 
самої мебошанд. Дар кори ањли тањќиќ ба ин даст ѓазалњои 
Мавлоно даќиќ номгузорї нашудааст ва шояд ба он зарурат 
њам нест. Дар њар сурат истилоњи «ѓазалќасида» ба ѓазалњое аз 
ин даст мувофиќ аст. «Баъд аз Аттор шеъри сўфия ба ављи но-
шинохтанї даст ѐфт, ки Љалолуддин Муњаммади Балхїонро 
тасхир кард.  

Ва баъд аз вай низ њамчунон барои тамоми ќарну наслњои 
инсонї як ќуллаи тасхирнопазир ва хоси ў монд».3 Осори Мав-
лонои бузург то он гоњ, ки зиндагї њаст, ба инсон хат-хат, ка-
лима-калима, байт-байт оини шукуфтан, шинохтан ва камол 
ѐфтанро таълим медињад ва рўњро дар љисми хокї самої меку-
над. Дарѐи ирфон аз њамон оѓоз љорї буд, њаким Саної ин да-
рѐи ороми ирфонро ба љўш овард, Мавлоно дар он тўфон кард, 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 56-57 

2
Абдулњусайни Зарринкўб, «Љустуљў дар тасаввуф», инт. Амири Кабир, 

Тењрон, соли 1376, сањ. 279 
3
Њамон љо, сањ. 275 



166 
 

Муњаммад Икбол даст бар дасти ин тўфон дод, ки њикояти он 
батамом дигар аст. Тардиде нест, инсони имрўз ва њам фардо 
азшеъри Мавлоно садои маърифат, садои ирфон, садои ишќ ва 
садои њикмати кї буданро хоњад шунид ва маќому мартабаи 
худро њифз хоњад кард ва ин талош бузургтарин хидмати шо-
ири ориф барои башар аст.  
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БОБИ ДУВУМ 

МАВЌЕИ МАВЛОНО ДАР ЊАЁТИ АДАБИИ ТОЉИКИ-
СТОН 

МУНОСИБАТ БО МАВЛОНО ВА ЭЉОДИЁТИ Ў ДАР ЗА-
МОНИ ШЎРАВЇ 

Дар замони шўравї њар њунарманд, дар зимн њар адиб, дар 
иљтимоъ рисолату мавќеи худро дошт ва муносибати њукумати 
ваќт аз рўйи њамин љадвал бо ањли ќалам ва њунар сурат 
мегирфт ва шоирони классик низ аз ин љадвалбандї дар канор 
набудаанд. Њукумати ваќт, њокимон дар њар адиби классик ба 
навъе раќиби идеологии худро тасаввур мекард, аз ин лињоз 
барои њифзи њукумат ва идеалогияи худ аз осори шоирони 
классик бисѐр бо эњтиѐт истифода мекард. Ноширон дар њини 
ба чоп омада кардани осори шоирони классик, суханњо ва осо-
ри онњоро бисѐр љиддї мавриди баррасї ќарор медоданд ва 
шеърњову байтњои аз назари идеологї номаќбул њатман њазф 
мешуд ва ѐ худ калимањо таѓйир дода мешуд. Дар замони 
шўравї осори адибони классик аз нигоњи мавзўъ ва авзону 
жанр пажўњиш мегардид ва аз нигоњи балоѓати њунар ва маъно 
камтар мавриди таваљљуњи ањли тањќиќ ќарор мегирифт. Аз ин 
рў, агар ба маќолоти тањќиќї ва пажўњишии он ваќт назар ша-
вад, корњои тањќиќотї ва пажўњиширо дар ин самтбисѐр кам 
метавон суроѓ гирифт. Дар њавзаи наќд ва тањќиќ дар замони 
шўравї ањли тањќиќ мутобиќ ба њамон љадвали аз ќабл тайид- 
гардида ба осори шоирони бузурги классик рўй меоварданд ва 
мутобиќи майлу мароми њукумати ваќт осори шоирон тањќиќ 
ва наќд мешуд. Дар ин хат осори шоирони классик ба хонанда 
бештар дар сурати таърихнигорї пешкаш мешуд, аз ин љост, ки 
бахши таърихнигорї ва таърихи адабї дар соатњои тадрисии 
донишомўзон зиѐд ба назар мерасид. 

Аммо љилвањои завќ ва балоѓати маъно дарњавзањои 
тадрис бисѐр кам мушоњида мешуд ва бештар худи дони-
шомўзон ба тариќи худомўзї љилвањои њунари шоирони клас-
сикро аз бар мекарданд. Мутаасифона, њамин равиш ва њамин 
њолат имрўз њам дар бештари њавзањои адабиѐтомўзї мушоњида 
мешавад ва донишомўзон ин равиши тадрисро ќабул надоранд, 
зеро ин тарзи тадрис дилгиркунанда мебошад ва зењни донишљў 
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аз он кунд мешавад ва завќу њисро дар фитрати хонандамањв 
месозад. Аз ин рў хонандаи огоњ дар њавзваи наќд ва тањќиќи 
адабї њамеша дунболи навиштаи муњаќќиќони эронї мебошад, 
зеро дар кори муњаќќиќони њамзабон шеваи тањќиќ аз шеваи 
кори муњаќќиќони тољик тафовут дорад. Дар корњои тањќиќо-
тии бародарони њамзабон асолату балоѓат њамеша нигоњ дошта 
мешавад ва хонанда дар кори онњо њолати завќ ва балоѓату ма-
лоњати сухани шоири классикро метавонад њис кунад ва кори 
онњо адабиѐтро танњо дар шумораи абѐти осор, солњои тавал-
луд ва марг ва унвони асарњои адиб фаро намегирад. Њамон 
тавр ки арз гардид, дар замони шўравї осори адибон мутобиќ 
ба сиѐсати њукумати ваќт, барои хонанда интишор мешуд ва 
бар он буданд, ки сухани ин шоирон бояд ба идеологияи ваќт 
халал ворид насозад. Њукумати ваќт аз осори шоироне, ки ба 
идеалогияи он хидмат мекард фаровон истифода мебурд, аммо 
ба он шоиронва андешамандон, киосори онњо ба сиѐсати њоки-
мони ваќт созгор набуд, зиѐд алоќа нишон намедод. Барои 
њукумати ваќт њаргиз муњим набуд, шеъри шоирони миллї дар 
кадом сатњ ва дар кадом поя ќарор дорад ва дар ин равиш 
шеъри шоирони классикро мутобиќ ба сиѐсатилозими хешва 
ваќтќабул менамуд.  

Аз тарафи њукумати ваќт дар омўзиши осори шоирони 
классик њамеша як хатти муайян риоят мешуд ва убур аз ин 
хатро бар њељ кас иљозат намедод. Бар ин мабно, њамон тавр ки 
арз шуд, фазо ва љилвањои њунари шоирони классик батамом 
тањќиќ ва пажўњиш намешуд ва агар њам гоње он сурат меги-
рифт, нашру њашри он мушкил буд. Мутобиќ ба сиѐсати ваќт, 
муњаќќиќ бояд дар тањќиќи худ, њамаи он талабњо вахоњишњои 
ањли сиѐсати замонро бояд, ки ба назар мегирифт ва аз њадди 
он талабот дур намегашт. Асли талаб он буд, ки дар кори ањли-
тањќиќ бояд њар навишта ба хостањои сиѐсати њизби коммунист 
посухгў мебуд ва агар посух нагўяд, он кори муњаќќиќ бо њар 
бањона рад карда мешуд ва итоат аз ин хостањои њизби комму-
нист барои ањли тањќиќ ва пажўњиш ба њукми ќонун буд. Дар 
доираи як љадвали муайян табиист, ки муњаќиќ ва пажўњишгар 
наметавонист аз осори як шоири классик аз диди балоѓати 
маъно ва ирфон сухан бигўяд ва агар чизе њам бигўяд, он бояд 
фаротар аз хатти лозим набошад. Гузаштан аз ин хатти сурх 
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барои њар муњаќќиќ ва њар пажўњишгар гарон тамом мешуд. Аз 
ин лињоз интихоби осори адибони бузурги классик барои-
тањќиќ ва пажўњиш, мутобиќ ба сиѐсати њизби њоким њамеша 
сурат мегирифт. Дар ин њолат равшан аст, ки љилвањои љолиби 
осори бисѐре аз адибони классик тањќиќ намешуд, аз ин рў фа-
зои кори ањли тањќиќ, дар замони шўравї, бештар якранг буд 
ва аз њам чандон тафовути љиддї надошт. 

Бар ин мабно мешавад гуфт, ба осори шоироне чун устод 
Рўдакї, њаким Фирдавсї, Саної, Низомї, Шайх Аттор, Мав-
лоно, Саъдї, Њофиз, Бедил ва… хонанда он тавр ки мебояд, 
ошно набуд. Фазои мањдуди тањќиќ ва хатти сиѐсати зимомдо-
рони ваќт ќариб фазои осорињамаи онњоро дар як хат нишон 
медод. Ошної ба осори шоирони орифмашраб ва ирфонгаро 
мутобиќ ба равиши сиѐсати ваќт сурат мегирифт ва ањли 
пажўњиш ва тањќиќ низ дар њамин хат ба осори ин шоирони 
номвар ва бузург муносибати худро муайян мекард. Дар миѐни 
ин њама шоирон ва адибон бояд иќрор кард, ки ба шоири ориф, 
пири ирфон ва иршод, солик дар роњи ишќ ва њабиби ишќ 
Љалолуддин Муњаммади Балхї бештар аз дигар шоирон љавр 
ва зулм шудааст. Шоири ориф ва озодандешу ишќошно, ки са-
дои каломаш љуз ишќ, љуз муњаббат, љуз мењр, љуз зиндагї, љуз 
бовар ба арзишњои инсонї набуд, њамеша дар њошияи илми 
адабиѐтштносї ќарор дошт. Аз ин шоири бузурги ќарнњо ва ин 
марди андешањодар адабиѐтшиносии замони шўравї аз њама 
камтар суњбат шудааст ва агар њам суњбатњое шудааст, ќатъан 
хатти равшан ва пурбори андешаи шоир, он тавр ки лозим аст, 
тањќиќ намешуд.  

Дар мактабњои миѐна номи ў аз љадвалњои тадрис њамеша 
њазф мешуд, тардиде набуд, ки њукумати ваќт аз ангеза ва 
муњтавои баланди шеъри Мавлоно, ки рўњи он озодиву озодагї 
буд, метарсид ва намехост ин њолу њавои шеъри ў дар мактабњо 
ва донишгоњњо омўхта шавад. Суол пеш меояд, ки чаро осори 
ин шоири бузург аз тарафаи њукумати замон мавриди таваљљуњ 
ќарор намегирифт? Посух ин аст, ки Мавлоно шоири озодї ва 
озодагї буд ва дар инсон њисси бедорї ва худогоњиву њушѐриро 
бедор мекард ва муњимтар аз њама шеъри Мавлоно ба инсонњо 
ѓайрат мебахшид ва коњилиро аз вуљуди инсонњо дур мекард. 
Табиист, ки ин њама бар хилофи сиѐсати ваќт буд. Осори Мав-
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лоно, њамон тавр ки арз шуд, инсонро бедор, њушѐр, закї, 
шуљоъ, сарбаланд, баномус ва озод аз ќайди дунѐ месо-
зад,сиѐсати њизби коммунист аз ангезањои ирфонї истиќбол 
намекард, зеро ба ин мафоњим њукумати фаќт сиѐсат ва назари 
махсуси худро дошт ва ин фазо аз дидгоњ ва ирфони Мавлоно 
ба куллї фарќ мекард. Дар як калом осори Мавлоно ба идеоло-
гияи њукумати ваќт созгор набуд, рўњи бедори каломи ин марди 
андеша бо рўњи њукумати ваќт ва замон бегона буд. Мавлоно 
дар осори худ ба инсон ишќу муњаббати њаќиќиро таълим ме-
дод ва инсонњоро ба худшиносї даъват мекард. 

Аммо дар ин фазо як нуктаи бисѐр муњим, ки њукумати ваќт 
њељ хоњиш надошт, ки Мавлоно дар мактаб ва донишгоњњо 
даќиќ ва амиќ омўхта шавад, њувияти миллии ин марди хирад 
ва андеша мебошад. Њарчанд ин нукта ошкор баѐн намегардид, 
аммо ин назар њам њаќиќатњое дар худ дорад. 

Мавлоно мегўяд: 
Банд бигсил, бош озод, эй писар, 
Чанд бошї банди симу банди зар? 

Ин фазои нигоњи Мавлоно оташи ѓайрат, шуљоат, эътиќод, 
имон ва ќиѐмро дар сиришти инсон тарбият мекунад ва дар ин-
сон њисси озодї ва озодагиро фурўзон месозад ва инсон ба 
њастї ва ба худ ба чашми ишќ менигарад. Оташ дар каломи ин 
шоири ориф нимоди зиндагии рўњонї ва маънавии инсон аст ва 
инсон дар ин оташ њар чї бештар фурў биравад, он ќадар њисси 
шуљоатро дар вуљуди хеш камол мебахшад. Дигар аз љилвањои 
муњим дар осори Мавлоно эътиќод ба мањбуб вабовар доштан 
аст ба зиндагии баъд аз марг ва дингарої мебошад ва мањз 
њамин чанд љилва сабаб бар он шуда буд, ки њукумати ваќт аз 
шеъри ў љилавгирї менамуд. Агарчи дар шеъри шоирони дигар 
њазф аз ин љилвањо, ки арз гардид, вуљуд дошт, аммо ављ, ќиѐм 
ва ангезаи шеъри Мавлоно дар онњо набуд. Аз ин рў њукумати 
ваќт аз осори он шоирон мутобиќ ба хостањо ваназарњои сиѐсии 
худ истифода мекард, яъне бо шеъри онњо ба навъе метавонист 
канор биѐяд.  

Аммо чун фазои шеъри Мавлоноро мушкил буд бозсозї 
кард, аз шеъри ин шоири бузург сарфи назар мешуд, муњаќќиќ, 
Љўрабек Назрї дар ин робита нигоштаи љолиб дорад, ки ман-
зури моро ба дурустї дар ин мавзўъ баѐн медорад. «Ёдам њаст 
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тобистони соли 1976 дар бўстонрои Академияи илмњои 
Тољикистон шарќшиноси маъруф И.С. Брагинский дар њузури 
зумрае аз донишмандон ќиссаи аљибе карданд аз рўзгори 
солњои 30-юми асри 20. Ишон (И.С. Брагинский) он замон 
масъулияти роњбарии шуъбаи сиѐсии таблиѓоти Кумитаи мар-
казии њизби коммунисти Тољикистонро ба уњда доштанд. 
Гуфтанд, супориш шуд, ки шуъбаи мо асомии бузургтарин шо-
ирони тољикро муайян кунанд. Тибќи супориши ишон мо асо-
миичанде аз адибон, аз Рўдакї то Ањмади Донишро дар ќатори 
дигар бузургон ном бурдем. Чун навбатба Мавлоно Љалолуд-
дини Румї расид, банда номи поку мубораки ин бузургмардро 
њамчун як шоири мутаассибу ифротї аз рўйи хат (лист) берун 
кардам, њарчанд дар боло касе ба ман ин супоришро надода 
буд.  

Баъдар фањмидам, ки чї ѓалате буд. Акнун то имрўз аз 
рўњи ў пўзиш металабам, дар њама љо зикри хайрашро мекунам, 
бошад, ки рўњи поки ин бузургмард иштибоњи бузург ва он 
ѓалати содиркардаи маро бар ман бибахшад».1 Бо ин њама љои 
хушњолист, ки донишмандони тољик мутобиќи хоњиш ва ишќи 
худ ба осори ин мутафаккири бузург њамеша рўй меоварданд ва 
дар робита ба осори шоир маќолоти тањќиќї ва пажўњишї 
анљом медоданд. Донишмандони тољик дар маќолоти худ дар 
шинохти ин чењраи бузурги сухан ба ќадри њиммат ва зарфияти 
худ сањм гузоштаанд, ин њаракат ва тањќиќи осори Мавлоно 
бахусус аз солњои панљоњуми ќарни 20 ба баъд гармтар гардид. 
Донишмандони тољик бо он њама хат кашиданњо, боз њам му-
тобиќ ба вазъи сиѐсати ваќт кўшиш ва талош кардаанд, кидар 
тањќиќи осори Мавлоно корњои хуберо анљом бидињанд, до-
нишмандони шинохта чун Расул Њодизода, Нодир Одилов, 
Хуршед Зиѐев дар тањќиќ ва пажўњиши осори Мавлоно дар он 
рўзгор мешавад гуфт, аз аввалинњо будаанд. «Ќобили ќайд аст, 
ки дар мавзўи шарњи њол ва осори Љалолуддини Рўмї аз солњои 
50-уми ќарни 20 милодї то ба имрўз дар Тољикистон зиѐда аз 
350 маќола дар рўзномаву маљаллот ва сездањ китоби хурди 
илмї ба забони форсї ва русї ба нашр расидааст.  

                                                             
1
Љўрабек Назрї, «Мавлонопажўњишї дар Тољикистон», Маљмуи маќолот, 

Душанбе, 2007, сањ.61 
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Тадќиќоти аввалине, ки хонандагони Тољикистонро ба 
рўзгор ва осори Мавлоно ошно сохт, асари «Љањонбинии 
Љалолуддини Рўмї»-и Нодир Одилов (Душанбе, соли 1964, 107, 
сањ.) буд. Муаллиф дар ќисмати тадќиќотии асари хеш, ки аз 86 
сањ. иборат аст, кўшиш ба харљ додааст, ки хонандагонро ба 
њаѐт ва фаолияти эљодии Мавлоно Љалолуддини Рўмї, дараљаи 
омўхта шудани Мавлоно ва осори ў, шуњрати Мавлоно дар 
ѓарб, сабки эљодии Мавлоно, аќоиди Мавлоно дар мазњаб, озо-
дии ифода дар илоњиѐти Љалолуддини Рўмї, назарияи Мавлоно 
дар бораи ахлоќ, афкори фалсафии Мавлоно ошно месозад. 
Инчунин дар ќисмати мулњаќот 15-ѓазал ва 126 байти «Мас-
навї»-ро намуна меоварад». 1 Њамчунин донишманди дигари 
тољик Расул Њодизола барои хонандаи тољик аз достонњои 
«Маснавии маънавї» китоби худро тањия мекунад, ки он аз та-
рафи умум хуш пазируфта мешавад. Китоб баргирифта аз 
њикоѐти «Маснавии маънавї» буда, ки он соли 1963 дар 279 
сањифа тањти унвони «Њикоятњои халќии Маснавї» интишор 
ѐфт. Њамчунин барои хонандагон аз тарафи Институти 
шарќшиносии Тољикистон мунтахаби «Девони кабир» дар 
солњои 1991-1992 бо талошњои С. Сиддиќов ва М. Шањидї ин-
тихобан ба чоп расид ва чопи ин китоб дигар ба замони ис-
тиќлоияти Тољикистон рост меояд.  

Суњбат аз ин китоб ва дар робита ба ин мавзўъ људо хоњад 
буд. Бо ин њама, бо эътимоди тамом мешавад арз дошт, ки дар 
замони шўравї ва сохтори он аз тарафи ањли тањќиќ ва-
пажўњиш барои шинохти љањони маънавї ва ирфонии ин шо-
ири баландмоя тањаввулоти љиддї ба назар намеояд. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 59 
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ИСТИЌЛОЛИ ТОЉИКИСТОН ВА 
ЉАШНИ МАВЛОНО 

Истиќлол адами вобастагї бошад дар зери нуфузи давлате, 
касе ва ѐ чизе набудан аст. Яъне ихтиѐри комил доштан аст, 
озодии комил доштан аст барои идораи комили кишвари хеш, 
дар масоил ва умури сиѐсї, иќтисодї иљтимої ва 
фарњангїмухтор будан, мустаќил будан аст. Дар ин хат милла-
ти тољик бо хирадмандї ва заковати фитрии хеш ба раѓми мун-
кирон ин неъматро тавонист ба даст биѐварад ва дар њамин фа-
зо барои њастии худ талошу ѓайрат бикунад ва дар масири худ-
шиносї, худогоњї, њушѐрї ва бедории маънавию фарњангї, 
сиѐсї ва рўњонї ќадамњои устувор бигзорад. Имрўз парчами 
озодиву озодагї ва истиќлол њамчунон мурѓи њумо бар сари 
миллат пар мезанад ва нашъати истиќлол миллати тољикро беш 
аз њар ваќти дигар бедортару њушѐртару хирадмандтар месозад. 
Миллати бедору њушѐр њамеша аз хиради худсозї, ки асолати 
вуљуди башар дар он аст, истифода мекунад ва ин мавзўъ дар 
осори шоирони дилогоњ маќоми махсус дорад, сифати ин 
мавзўъ аз мадди назари шоирони бузург њаргиз дур намонда-
аст. Дар осори њама шоирони бузург ин мавзўъро метавон 
ташхис кард, хирад ва хирадгарої дар осори шоирони бузурге 
чунустод Рўдакї, њаким Фирдавсї, Саної, Саъдї, Мавлоно, 
Њофиз, Бедил, Муњаммад Иќбол аз мавзўъњои аввал мебошад. 
Њарчанд мутобиќ ба њолу њаво корбурди ин калима дар осори 
шоирон ба њар шакл таѓйир кардааст, аммо манзур њамон бе-
дорї ва худогоњист. Масалан, дар осори шоирони равшанзамир 
устод Рўдакї, њаким Фирдавсї бештар калимаи «хирад» исти-
фода шудааст ва дар осори шоирони ориф чун Саної ва Мав-
лоно ва… бештар калимаи «маърифат» ва «ирфон» ба кор 
рафтааст, ки манзур њамон худогоњї ва худшиносист. 

Намуна аз хирадсолорї, маърифатгарої дар осори шоиро-
ни классик.  
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Устод Рўдакї: 
Ин љањонро нигар ба чашми хирад, 
Не бад-он чашм, ки андар ў нигарї. 
 
Њамчу дарѐст в-аз накўкорї 
Киштие соз, то ба д-он гузарї.1 

**** 
Њаким Фирдавсї: 

Хирад рањнамову хирад дилкушой, 
Хирад даст гирад ба њарду сарой. 

**** 
Набошад хирад, љон набошад, равост, 
Хирад љони љон асту Эзад гувост. 

**** 
Њар он маѓз, к-ўро хирад равшан аст, 
Зи дониш ба гирди танаш љавшан аст. 

**** 
Њамеша хирадро ту дастур дор, 
Бад-ў љонат аз носазо дур дор…2 

**** 
Носири Хусрав: 

Хирад ољиз аст аз ту, зеро ки љањл 
Аз ин сўву он сў туро мекушад. 

**** 
Хирад кимиѐи салоњ асту неъмат, 
Хирад маъданихайру адл асту эњсон.3 

****  
Саної: 

Чї шуд, ар бар сари ту афсар нест, 
Хирад андар сар асту бар сар нест.4 

**** 

                                                             
1
Рўдакї, девон, сањ. 18 

2
Фирдавсї, «Шоњнома», сањ. 27 

3
Носири Хусрав, Девон, сањ. 241-304 

4
Саної, Девон, сањ. 148 
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Маърифат: 
Носири Хусрав: 

Орифи Њаќ шудию мункири хеш, 
Ба ту аз маърифат расид насим.1 

**** 
Хоќонї: 

Эй гашта ба нури маърифат нозири хеш, 
Ошуфта макун ба маъсият хотири хеш. 

**** 
Низомї: 

Хотираш аз маърифат обод кун, 
Гарданаш аз бори ѓам озод кун.2 

**** 
Њофиз: 

Маърифат нест дар ин ќавм, Худоро, мададе, 
То барам гавњари худро ба харидори дигар.3 

Дар луѓат калимаи хирад ва маърифатаз назари маъно 
њамреша аст, калимаи хирад бар маънии фањм, дарѐфтан дарк, 
бедорї, њушѐрї ва худогоњї бошад ва калимаи маърифат бар 
маънии шинохт, илму њикмат, донишу њунар, фазлу адаб ва 
фарњанг мебошад.  

Ирфон њам аз назари маъно њамреша аст бо калимањои хи-
рад ва маърифат ва манзур аз ирфон омўхтан, донистан ва ши-
нохтан аст. 

Носири Хусрав: 
Агар бишнохтї ту худро ба тањќиќ, 
Њам аз ирфони Њаќ ту ѐбї тавфиќ. 

 
**** 

Шифои дарди дилњо гашт ирфон, 
Зи ирфон равшан омад љовидон љон.4 

 

                                                             
1
Носири Хусрав, Девон, сањ. 108 

2
Низомии Ганљавї, Девон, сањ 316 

3
Њофиз, Девон, сањ. 289 

4
Носири Хусрав, Девон, сањ. 501 
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**** 
Бедил: 

Пеши чашме, ки нури ирфон нест,  
Гар бувад осмон, намоѐн нест.1 

Бо ин њама њуљљат мешавад гуфт, ки истиќлол њосили 
омўзиш, фањм, илму дониш ва шинохтану омўхтан аст, ки мил-
лати тољик дар масири таърих онро таљриба кардааст ва дар 
нињоят ин неъматро тавонистааст ба даст биѐварад. Аз ин рў 
миллати тољик медонад, ки ин мафњум чї маъно ва чї арзиш 
дорад, зеро тафсир ва шарњи он ќарнњост, ки дар осорињамаи 
шоирони бузурги тољик тавсиф мешавад. Миллати тољик дарси 
хираду маърифат ва ирфонро аз њамин бузургон андўхтааст, то 
ин ки худро бишносад ва њушѐру бедор бошад ва низ ин неъма-
ти худододро аз даст надињад. Яъне миллати тољик барои ба 
даст овардани истиќлоли худ аз фарозу фурудњои замон ва 
таърих гузаштааст, хирад, маърифат ва ирфон андўхтааст, то  
ки асолати миллии худро битавонад њифз кунад ва чун миллати 
бедору огоњхудро дар чашми замонњо намоиш бидињад. Њар 
халќе, ки мехоњад аз нигоњи маориф, аз нигоњи бедорї ва дар 
хатти хираду худшинисоии миллї худро неруманду ќавї бисо-
зад, ќабл аз њар чї бояд хирад, ирфон ва маърифати лозимро 
дошта бошад. Танњо дар њамин сурат дар њифзи њастии худ, дар 
ин љањони талошњои фарњангї метавонад устувор бошад ва њам 
ба арзишњои миллии худ ва таърихи худ арљ бигзорад. Њукума-
ти Тољикистон, мардуми соњибдили тољик, бо сарварии Прези-
денти кишвар Эмомалї Рањмон ин рукни муњимро дар 
зиндагии худ устувортар месозад. 

Бо ташаббуси пурмояи Президенти кишвар муњтарам, 
Эмомалї Рањмонва Њукумати Тољикистон њамасола дар ки-
швар хотираи бузургон ва абармардони миллат бо шукўњи хос 
таљлил мегардад. Дар давоми истиќлоли миллї таљлили љашни 
бузургони миллат њамеша идома дошт ва дорад,љашни 800-
солагии як тан азон бузургони илму адаб ва сухан Мавлоно 
Љалолуддин Муњаммади Румї аз он намунањост. Бо пешнињоди 
Президенти кишвар ва ќарори ташкилоти љањонии Юнеско со-
ли 2007 Соли Мавлоно эълом мегардад. «Номгузории соли 2007  

                                                             
1
Бедил, Осор, сањ. 21 
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милодї аз сўи Юнеско ба ифтихори номи ин абармарди адабва 
андеша нишондињандаи иќболи халќи миллати тољик аст. Мил-
лате, ки таљлили фарзанди бузурги ў ба густардагї ва азамати-
сокинони њамаи љањон дар миѐни мардум сурат мегирад. Дар 
зимн бояд гуфт, кўшишњое њам, ки азљониби мањофили мухта-
лиф дар кишварњои гуногун барои шинохтани бештар ва шино-
сондани афзунтари ў сурат мегирад, талоши хубест. Аммо бо 
ин њама он чизе љуз талоши андак барои шамъњое афрўхтан аз 
партави хуршеди вуљуди ў дар љањони пурталотум ва пуркашо-
каш ваторики рўзгори мо нест. «Худшефтагї дар љањони имрўз, 
асабият ва тангназарї, маломатњову кудуратњо ва љангњову ху-
суматњо чунон дар дунѐи имрўз чењра намудааст, ки симои ин-
сонии зиндагї бисѐр камфурўѓгардидааст. Ва Мавлоно ча-
роѓдорест, ки дар ин зулмоти берањм ва бешафќат моро ба во-
дии хуршеду гарм рањнамун аст».1 

Тардиде њам нест, ки истиќлол навиди ишќ, озодї ва озо-
дагї, њувият ва бедориву худогоњии миллати тољик аст. Ва дар 
фазое инчунин миллат бояд, ки њамеша ѐд аз бузургони худ ку-
над, зеро онон буданд, ки фарњанг ва тамаддуни хираду маъри-
фат ва ирфонро дар тинати миллати тољик ќарнњо тавонистанд 
зинда нигањ бидоранд. Аз баракати вуљуд ва афкори ин мардон, 
миллати тољик дар шинохти худ ва бедории худ корњои воќеан 
сутургу бузург ва шоистаро дар њавзаи истиќлол тавонист 
амалӣ кунад. Калиди ишќи истиќлол дарњои ќарнњо баста ва 
муњками фарњанг ва адаби миллиро дубора боз кард. Худшино-
сии миллї, њифзи арзишњои миллї, асолат ва њушѐрии миллї, 
таърихпажўњишї дар шинохти асли худ дар њаѐти миллати 
тољик рўњ ва љони тоза гирифт. Воќеан соли 2007 бо тамоми 
маънї, соли шукўњу шањоматњо, соли ифтихору рашодатњо, со-
ли худсозиву худогоњї барои миллати тољик буд, ки то кунун 
набзи он гарму шунавост. Истиќлол буд, ки Мавлоноро дубора 
бо тамоми шукўњу шањомат ба миллати тољик бозгардонд. Ди-
гар барои шинохтан ва дарѐфтидунѐи пурбори калом ва ан-
дешаи жарфи Мавлоно аз њар нигоње њељ садду њељ банде вуљуд 
надошт. 

                                                             
11

Ќањрамон Сулаймонї, «Офтоби маърифат», ношир, Ройзании фарњангии 

Љ.И. Эрон дар Тољикистон, соли 2007, сањ. 3  
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Он њама деворњои сењр,деворњои сиѐсї, деворњои бадхоњї, 
деворњои бељуръатї аз баракати истиќлол фурў рехт ва аз њам 
пошид. Бояд иќрор дошт, ки мањз баъд аз истиќлоли миллї рўњ 
ва эъљози каломи Мавлоно дар дидаву синањо он гуна, ки мебо-
яд таљаллї кард. Афкори Мавлоно аз тарафи ањли тањќиќ ва 
пажўњиш, донишмандон ва ањли илм озод,бидуни марзбандї 
мавриди баррасї ќарор гирифт ва ин њама њузури густардаи 
ањли назар дар шинохти Мавлоно аз файзи истиќлоли миллист. 
Бо эътимод мешавад гуфт, агар истиќлол набуд, ин њама ќиѐми 
фарњангї ва адабї низ дар њаѐти маънавї ва рўњонии миллат 
набуд. Бо омадани истиќлол дар шеъри муосири тољик њам 
мавзўъњо ва љилвањои тозаи нигоњ ба сухан шакл гирифт, дар 
шеъри муосири тољик мавзўи нав чун парчам, вањдат, нишон, 
Роѓун, озодагиву озодї ва истиќлол худро ба намоиш гузошт. 
Шоирон дар сифати ин мавзўъњо шеър гуфтанд ва мегўянд ва 
тавсифи худшиносї, бедории миллї, арзишњои миллї, Ватан 
дар шеъри шоирони тољик рангу бўи тоза касб кард. Њасрат, 
яъс, ноумедї, ѓам, дард, андуњ дар шеъри шоирони тољик ка-
мранг шуд ва љойи он рангњои шод ва нишот рух нишон дод. 
Дар ин хат тараннуми истиќлол ва њузури маънавии истиќлол 
дар калом ва шеъришоирон бештар ва жарфтар решамегирад. 
Соли 2007, њамон тавр ки зикр шуд, Соли Мавлоно эълом гар-
дид ва раиси ин њамоиши бузург Президенти кишвар љаноби 
Эмомалї Рањмон интихоб гардиданд. Ин њолу њаво ва фазои 
маънавї, фарњангї шоирон ва муњаќќиќонро ба ваљд овард ва 
руљўи ањли назар ва ањли дил ба дунѐи андешаи орифи бузург 
Мавлоно як амри вољиб буд.  

Чунин аст, ки руљўъ ва рўйкарди шоирон ва муњаќќиќон ба 
осори Мавлоно дар ин марњала беш аз њар ваќти дигар рух ни-
шон медињад. Агарчи таъсир ва бардошти шоирони тољик аз 
шеъри Мавлоно собиќаи бештар аз инро дорад, аммосолњои 
2007-2008 ављи руљўи шоирон ва муњаќќиќони тољик ба осори 
Мавлоност. Дар ин хат бояд арз дошт, ки руљўе чунин гарм ба 
осори Мавлоно дар ин солњо аз баракати истиќлол мебошад ва 
мањз дар партави истиќлол таљлили Соли Мавлоно шукўњу 
шањомати махсус дошт ва адибони тољик њамин шукўњу шањо-
мати истиќлолро ба номи Мавлоно дар корњои худ пажўњиш, 
тавсиф ва тањќиќ кардаанд. (руљўъ шавад ба боби «Мавлоно ва 
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шеъри муосири тољик). Мавзўъњои ифтихори миллї, истиќлол, 
озодї, талаби камол, маърифаргарої, хирадсолорї, ирфон дар 
шеъри шоирони тољик гарм замзама мешавад ва ин замзамањо 
дар шеъри муосир бо рўњи шеъри Мавлоно сахт пайванд хўрда-
аст. Аз баракати истиќлол буд, ки дар Соли Мавлоно дониш-
мандон ва муњаќќиќони тољик корњои љаззоб ва пурбор ва хон-
данї дар робита ба осори ин мутафаккири бузург анљом до-
данд. 

Хушбахтона баъд аз таљлили Соли Мавлоно њам тањќиќ ва 
баррасии осори ин орифи бузурги замонњо аз њар зовия то ку-
нун идома дорад. Дар соли 2007 китоби маќолоти донишман-
дони тољик ба номи «Офтоби маърифат» ба нашр расид. Дар он 
маќолоти 35 муњаќќиќи шинохтаи тољик љамъ оварда шудааст, 
ки њар маќола бозгўи мавзўи тозае аз осори Мавлоност. 
Муњаммадхољаев А. «Љалолуддини Румї ва Фаридуддини Ат-
тор», Кароматулло Олимов «Дар бораи пайвандњои маънавии 
Мавлоно ва њаким Саноии Ѓазнавї», Алии Муњаммадии Хуро-
сонї «Њисомиддини Чалабї ва сањми ў дар эљоди «Маснавии 
Маънавї», Зоњидов Н. «Шинохти Мавлоно Љалолуддини Румї 
аз равзанаи пиндорњои љањони муосир». Мешавад гуфт, дар со-
ли 2007дар самти Мавлоношиносї марњалаи нав шурўъ гардид, 
ки то кунун он гарм ва пўѐст. Донишмандони тољик амиќу 
жарфтар ба тањќиќи осори Мавлоно машѓул гардиданд ва дар 
ин замина ба љуз маќолоти људогона, китобњои хуби илмї ва 
пажўњишї низ ба нашр расид. Расул Њодизода «Љалолуддини 
Румї: Сайри мухтасар дар осор ва рўзгори ў» (Душанбе, соли 
2007, 100 сањ.), Љамолиддин Саидзода: «Сабки сухани Мавло-
но», (Душанбе, соли 2007, 150 сањ.), Љамолиддин Саидзода: 
«Љалолуддини Балхии Румї» (Душанбе, соли 2007, 162 сањ), 
Муњиба Муњаммадљонова: «Фалсафаи Љалолуддини Румї» 
(Душанбе, соли 2007, 287 сањ.). Баргардон ва интишори «Дево-
ни Кабир» дар чањор љилд бо кўшиш ва муќаддимаи адабиѐт-
шинос Алии Муњаммадии Хуросонї. (Душанбе, соли 2007, дар 
1440 сањ.). Ба номи Мавлоно эълом гардидани соли 2007 аз та-
рафи ташкилоти љањонии Юнеско ва њукумати Тољикистон ба 
ањли илм ва донишмандони њамзабон низ илњом бахшидва дар 
ин замина корњои судманде ба дасти хонандогон ва њавадорони 
каломи Мавлоно расид. Чанд унвон аз корњои њамзабонон дар 
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робита ба осори Мавлоно, ки мањз дар соли 2007 ба интишор 
расидаанд. Навиштаи Сайидмарями Абулќосимї: «Ибтикороти 
зењнї ва забонии Мавлоно дар Девони Шамс», Ањмади Тамим-
дорї: «Мавлонопажўњишї дар кишварњои инглисзабон», 
Сайидмањмуди Њаддодї: «Мавлоно дар Девони шарќї-ѓарбї». 
Сайидљаъфари Њайдарї: «Навгуфторї ва навпиндорї дар осо-
ри Мавлоно Љалолуддин», Њусайни Холиќрод «Гунањои бозто-
би ањодиси набавї дар Маснавии маънавї». Сайидалї Муњам-
мадсаљљодї «Мавлоно ва бархе аз ниѐзњои љомиаи имрўз», 
Муњаммадюсуфи Найиирї «Мавлоно Љалолуддин растохезе аз 
забони дил».1 Бе њељ муњобо, агар истиќлол набуд, ин њама ис-
тиќболи гарм низ аз осори Мавлоно дар њаѐти иљтимої, сиѐсї, 
худшиносї ва фарњангии миллат сурат намегирифт. Ва њоло 
миллати тољик аз баракати истиќлол ба љилвањои тозатар ва 
ноби суханварони бузург ошно мешавад. Дар ин рањовард, бе-
тардид як тан аз он бузургмардони андеша ва калом Љалолуд-
дин Муњаммади Балхист, ки осораш пурмояаш саршор ва 
мамлу аз муњаббат, ростї, ишќ ва инсонсолорї мебошад. Бовар 
дорам донишмандон ва муњаќќиќони хушзавќу пуркори тољик 
дар љињати шинохт ва фањми љањони маънавии ин бузургмарди 
андеша корњои хубу судмандро анљом хоњанд дод, зеро њамон 
тавр ки дар ин рисола ишора рафтааст, сухан, њунари адабї ва 
андешаи Мавлоно барои ањли тањќиќ њамеша тоза ва нав ме-
бошад. Њар муњаќќиќ метавонад аз дунѐи андешаи Мавлоно 
барои худ љањонеро кашф кунад, љањоне аз њар нигоњ ноошно. 
Ин бахт њам аз файзи истиќлол аст, ки муњаќќиќ озод ва бидуни 
фишор, ба њар мавзўе, ки бар он ошиќаст, дар осори Мавлоно 
онро пажўњиш ва баррасї бинмояд. Аз ин неъмат ва фазоишои-
ста барои худшиносї, огоњї ва бедории миллат, ањли тањќиќ 
њар чӣ бештар бояд, ки истифода бубарад, чунки танњо аз та-
риќи маќолоти пурарзиши тањќиќотї ва адабї бузургмардони 
сухан хубтару бењтар шинохта мешаванд ва дар ин миѐн осори 
Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї азамат ва шукўњи ди-
гаре дорад. 

 
 

                                                             
1
 «Маљмўаи маќолоти Мавлонопажўњишї», инт. Њикмат ва фалсафаи Эрон, 

соли 1386. 
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МАВЛОНО ДАР ПАЊНОИ ШЕЪРИ 
МУОСИРИ ТОЉИК 

Дар шеъри муосири тољик Мавлоно аз он бузургмардони 
хуштолеъ ва хушном аст, ки шоирон ба ў беш аз њар шоири ди-
гар руљўъ кардаанд ва мекунанд, шоирони тољик аз фазои ан-
деша ва тафаккури Мавлоно ба ќадри зарфияти худ ва њисси 
худ истифода бурдаанд ва хоњанд бурд. Шоирони тољик барои 
ифода ва нишон додани љањони андешаи худ аз номи Мавлоно, 
абѐти Мавлоно њам фаровон истифода кардаанд ва номи ў ни-
моди њикмат, дониш, ирфон ва маърифат дар шеъри муосири 
тољик мебошад. Донишманд ва муњаќќиќ Алиасѓари Шеърдўст 
перомуни њузури Мавлоно дар шеъри муосири тољик чунин ме-
фармояд: «Аз миѐни шеъри шоирони мутаќаддим шояд Мавло-
но аз њама бештар ба шеъри муосири тољикасар гузошта 
бошад. Забони таѓаззули шеъри тољик аз «Ѓазалиѐти Шамс»-и 
Мавлоно бисѐр таъсир пазируфтааст».1 Бешак аз навиштаи ин 
муњаќќиќ танњо як калимаро мешавад њазф кард ва он њамон 
вожаи «шояд» аст, ў ба тахмин мефармояд, шояд Мавлоно беш 
аз њар шоири дигар ба шеъри муосири тољик таъсир нињодааст 
ва њол он ки воќеият он аст, ки ба њар навъе таъсири каломи 
Мавлоно ба шоирони тољик беш аз шоирони дигармебошад. 
Барои рушду тарбияти завќ ва сўњон задани њунари худ шоиро-
ни тољик ба осори Мавлоно њамеша рўй меоваранд ва аз «Де-
вони Шамс» ва «Маснавии маънавї» дарси шеър ва андеша 
меомўзанд. 

Номи Мавлоно ва осори пурбори ў барои шоирони тољик 
нимоди маърифат, шавќ, ифтихори миллї ва камоли њунар дар 
шеър мебошад. Истифода аз номи ў дар шеъри муосири тољик 
як равиши маъмул аст ва манзур аз номи ин шоири ориф дар 
шеъри муосири тољик эътиќоду бовар, садоќат, муњаббат аст ба 
ин шоири бузург. Ва њамчунин номи Мавлоно дар шеъри му-
осири тољик нимоди њунари воло, ишќ, завќ, талаби камол, 
њикмат, ирфон, ва сухани асил мебошад. Дар ин хат шоирони 
тољик аз номи осори шоир «Девони Шамс» ва «Маснавии 
маънавї» низ дар шеърњои худ барои бадеият ва њусн додани 

                                                             
1
Алиасѓари Шеърдўст, «Чашмандози шеъри муосири тољик», инт. Адиб, соли 

1977, сањ. 243 
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андеша истифода кардаанд. Дар шеъри муосири тољик њар шо-
ире мутобиќ ба равиш ва сабки кори худ, сабки андешаи худ, бо 
Мавлонои бузург канор омадааст, мешавад бо итминон гуфт, 
ки офтоби каломи Мавлоно њамеша дар пањно ва осмони 
шеъри муосири тољик гарму равшан ва нурбор будааст ва ин 
офтоб њаргиз дар пушти абри фаромўшињо нињон нагардида-
аст. Партави каломи Мавлоно дил дидаи шоирони тољикро њам 
нурбор ва њам бедор кардааст ва хоњад кард, тањаввулоти зењнї 
ва њунарии шоирони тољик њељ гоњ аз таъсири калом ва ан-
дешаи Мавлоно холї набудааст. 

Таъсири маънавї, зењнї, адабї, забон, ирфон, инсонсо-
лорї, ботингарої ва… ин њама љилвањорометавон дар шеъри 
муосири тољик мушоњида кард. Шукўњу шањомат ва азамати 
андеша ва тафаккур дар «Девони Шамс» ва «Маснавии 
маънавї»-и Мавлоно бисѐр тўфонї аст ва њар кас дар мадду 
љазри дарѐи каломи Мавлно наметавонад худро нигоњ бидорад 
ва ин њолат бањар шоир фурсат намедињад, ки ба оромї аз ў 
таъсир бигирад. Аз ин рў, гоње таъсири Мавлоно дар шеъри 
бархе шоирон танњо дар зоњири кори онњо сурат ва шакл меги-
рад. Ин гурўњ аз шоирон мутаассифона фаротар аз калимањо 
наметавонанд Мавлоноро таљриба бикунанд ва аммо дар кори 
бархе аз шоирони дигар таъсир аз Мавлоно мешавад гуфт, би-
сѐр муваффаќ аст. Аскар Њаким дар шеъри муосири тољик аз он 
шоиронест, ки таъсир аз каломи Мавлоноро дар шеърњои худ 
муваффаќ ба таљриба гирифтааст. Бахусус шеваи нигариши 
шоир ба зебої ва тасвирсозї дар ин самт, сабки нигориши 
Мавлоноро ба хотир меоварад. Зебої аз назари Аскар Њаким 
њамон талаби камол аст, ки нигоњи Мавлоно њам ба мафњуми 
зебої аз њамин зовияњо мебошад. Устод Аскар Њаким маъри-
фати зебоии ботинро дар корњои худ сифат кардааст ва онро 
дар сурати як чароѓ мебинад ва мешиносад. «Чароѓ» дар шеъри 
шоирони ориф таљассуми зебоии ботин, маърифат ва ирфон аст 
ва ин вожа дар шеъри муосир њам мутобиќ ба завќ ва њолу 
њавои њолат дар шеър истифода мешавад. Дар шеъри шоирони 
ќадим низ, он тавр ки зикр гашт, истифодаи ин вожа фаровон 
ба чашм мехўрад. 
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Њофиз: 
Дарунњо тира шуд, бошад, ки аз ѓайб 
Чароѓе бар кунад хилватнишине. 

**** 
Зи рўйи дўст дили душманон чї дарѐбад, 
Чароѓи мурда куљо, шамъи офтоб куљо…1 

Дар «Девони Шамс»-и Мавлоноин вожа фаровон истифода 
шудааст ва шоир аз вожаи чароѓ барои сифат кардани њолати 
равонии худ кор гирифтааст. 

Имрўз пой дор, ки барпост, соќиѐ, 
К-об аст хокрову фалакро дусад чароѓ. 

**** 
Чунки хар хўрд љумла кунљидро, 
Аз чї равѓан кашем бањри чароѓ?! 

    **** 
Дӣ шайх бо чароѓ њамегашт гирди шањр, 
К-аз деву дад малуламу инсонам орзуст. 

**** 
Он кас, ки њамељустам ман дї ба чароѓ ўро, 
Имрўз чу тунги гул дар рањгузарам омад. 

Дар шеъри муосири тољик Аскар Њаким бењтар ва бештар 
аз дигар шоирон бар ин мафњум рўй овардааст. Ў бо истифода 
аз ин вожа чун Мавлоно шуњуди зебоии ботинро барои инсонњо 
орзу мекунад ва шоир дар орзуи чароѓе чунин аст.  

Чароѓ хоњаму як рўзи рўшної њам, 
Миѐни ин њама бегона ошное њам. 
Аз ин шабонгањи зулмат магар тавон рањ бурд, 
Ки нест чашми чароѓею рањнамое њам… 
Чароѓ дар сари роњам зи даст бирбуданд, 
Ки њељ каљ нашиносам зи ростое њам. 
Навои булбули ошиќ зи хок мехезад, 
К-аз осмон нарасад бар замин садое њам. 
 

                                                             
1
Њофиз, Девон, сањ.15 - 112 
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Ба љон њидояти ўро, ки нашнавї аз ѓайб 
Ба гўши ў расад оѐ зи ту нидое њам?! 
Туро, ки њар даме аз худ њазор ранље њаст, 
Чї љои шиква њам аз бандаву Худое њам. 
Нафас ба синаи ин субњи мунљамид ях баст, 
К-ишоратест ба боми сапедазое њам. 

Дар истилоњи орифонманзур аз «чароѓ» дили равшан ва 
огоњ бошад ваниз диле мунаввар ва равшан ба нури маърифат 
ва устод Аскар Њаким њамин зебоии маърифат ва ирфонро дар 
нимоди чароѓ дар ин шеъри худ ба тасвир гирифтааст. Маќтаи 
ѓазали шоир аз лињози маъно, нийят ва отифабайти Мавлоноро 
ба хотир меоварад. Аскар Њаким низ дар ин шеъри худ кўши-
дааст зарфият ва маърифати инсон буданро нишон бидињад. 
Аскар њаким низ њамчун Мавлоно муштоќи инсони огоњдил ва 
бедордил аст, инсоне, ки ѓарќ аст дар зебої ва равшанї ва ни-
моди таљаллии љамоли дўст аст. Њамчунин калимаи «чароѓ» 
дар ѓазали Аскари Њаким рамзи озодагї, озодї, таърих, 
фарњанг ва худогоњї мебошад: 

Чароѓ хоњаму як рўзи рўшної њам, 
Миѐни ин њама бегона ошное њам… 

**** 
Чароѓ дар сари роњам зи даст бирбуданд, 
Ки њељ каљ нашиносам зи ростое њам. 

Чї дастњое нињону ошкор ќасд кардаанд ва ќасд доранд, то 
ин чароѓи наљотро, чароѓи маърифатро, чароѓи худшиносї ва 
бедориро аз дасти миллати тољик бирабоянд, Устод Аскар 
Њаким бо нигориши зебо, шево, нигоњи болиѓ ва бадеъ чун 
Мавлоно љалолу камоли чароѓи маърифатро ба тасвир ги-
рифтааст.  

Ѓазали Аскар Њаким зебо ва бадеъ аст ва њамчун каломи 
баланди Мавлоно инсонро ба сўи маърифат ва худогоњї њидоят 
мекунад ва ин таъсир аз Мавлоно худ дар шеъри Аскар Њаким 
њарфи андаке нест. 

Озар низ дар шеъри муосири тољик аз шумори он шоиро-
нест, ки ба осори Мавлоно таваљљуњи хос дорад ва дар шеърњои 
худ мутобиќ ба њолатњои дарунї, завќ ва маъно дар шеър ба 
Мавлоно руљўъ кардааст. Дар халќи ѓазал аз фазо, равиш, ни-
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гоњ ва њолу њавои андешаи Мавлоно таъсирњо гирифтааст, ам-
мо дар шеърњои худ тавонистааст ин таъсирро бозсозї кунад: 

Остин дар нигањам «Маснавӣ»-и сонї буд, 
Наќш мекард њуруфе, ки найи мижгон дошт. 

**** 
Сад «Маснавї» зи дидаи ман рўйи хок рехт, 
Аз дурият њазор найистон гиристам. 

**** 
Навои нойи маро то абад хомўшї нест, 
Ки «Маснавї»-и фироќи ту шуд таронаи ман. 

**** 
Нусхаи бањоронї, тозатар зи боронї, 
Шарњи «Маснавї» бошад, њусни бебањои ту.1 

 Дар ин абѐт, агар Озараз калимаи «маснавї» озод истифо-
да мекард ваманзури шоир«Маснавии маънавї»-и Мавлоно 
набуд, фазои маъно ва бадеъ дар абѐт бисѐр мањдуд мебуд ва аз 
назари шеърияту бадеият њам ин абѐтро арзише чандон набуд. 
Озар дар халќи ѓазал дар фазои ѓазал барои устувории калом 
ва бадеияти ѓазал аз ин равиш хеле љолиб истифода кардааст, 
ки далели завќи хуби шоир мебошад. Чунин аст, ки истифода аз 
вожаи «маснавї» дар корњои Озар танњо барои намоиши як 
ном нест. Манзури шоир аз корбурди ин вожа шукўњу азамат 
додан аст ба андеша ва маънї дар шеър. Озар дар бофти 
ѓазалњои худ бо истифода аз калимаи «маснавї» мехоњад ба љи-
лвањои мастуримаъно ва маърифат низдар корњои худ ишорат 
кунад ва «Маснавии маънавї»-и Мавлоно дар ин самт бењта-
рин рањовард ва мураббї барои шоир аст. Дар ин самт барои 
бештари шоирони тољик ташхис, тањќиќ ва шинохти дун-ѐи 
шеъри Мавлоно лаззатбахш ва рўњбахш мебошад. Бисѐре аз 
шоирони тољик аз номи Мавлоно маснуї кор мегиранд ва Озар 
аз ин шумор људост. Номи Мавлоно ва осори ў барои Озар 
таљрибаи андеша аст ва мехоњад бо як ишораи кўтоњ, љањони 
маънї ва тафаккури ин бузургро ба хонанда бинамоѐнад ва худ 
низ аз бардошти шеър бархўрдор бошад. 

                                                             
1
Озар, «Ирфони њино», инт. Эљод, Душанбе, соли 2006, сањ. 24, 26, 32, 39  
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Аз ин љост, ки дар шеъри муосири тољик љилва ва таъсири 
каломи Мавлоно гуногунва бисѐрпањлўст. Каломи Мавлоно 
барои шоирони тољик манбаи дарс аст, дарси завќу андеша, та-
факкур ва андеша, ирфон ва маърифат. Шоири огоњдили тољик 
аз кишвари Узбакистон Љаъфари Муњаммад њолати равонии 
худро дар шеъри нимої ба ирфони Мавлоно бад-ин гуна пай-
ванд задааст: 

Чор сол аст, 
Байни дењу шањр 
Рафтуо дорам. 
Чор соласт, 
дардњои дењаро бар шањр бурда, 
дардњои шањрро бар дења меорам. 
Љузвдони шеър дар даст, 
Љузвдони дард дар дил, 
Дардњои миллате дар сарнавишти Љаъфаре… 
Чор сол аст, 
Нимаам муллову як нимаам дањрист 
Нимаам рустоиву нимем шањрист. 
Чор сол ин љонибам устоди Донишгоњи Тирмиз, 
Чордањ сол ин тараф шогирди як байтам 
Зи «Девони Кабир»-и Шамси Табрез.1 

Нуктаи љолиб дар шеъри ин шоир он аст, киў «Девони 
Шамс»-и Мавлоноро китобе медонад барои андеша ва тафак-
кур аз назари шоир ин китоб барои сару садо нест ва он дар 
зоњир хулоса намешавад. Барои Љаъфари Муњаммад «Девони 
Шамс» китоби маънї ва ирфон аст ва он инсонро тарбият ме-
кунад ва њар кї ањли андеша, маърифат ва тафаккур аст, мета-
вонад ба ин китоб даст бибарад ва агар аз ањли дил нест, ниѐзе 
набошад, дастбар ин китоб бибарад. Шоир худро дар давоми 
чањордањ сол шогирди як байти Мавлоно медонад ва манзури ў 
аз ин мисраъ маърифат ва ирфони каломи Мавлоно аст.  

Шоир дар ин њолу њаво мехоњад бигўяд, ки њар шоир бояд 
аз каломи Мавлонодарси маърифат ва шеър биомўзад. Таъсири 
калом ва фазои андешаи Мавлоно бахусус«Девони Шамс» дар 

                                                             
1
Љаъфари Муњаммадї, «Таљаллї», инт. Тошканд, соли 2000, сањ. 110  
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шеъри муосири тољик бисѐр диданї ва равшан аст ва њар шоир 
мутобиќ ба завќ, њол ва фањмихуд азкаломи шоир таъсир ги-
рифтааст. Абдулќодири Рањим дар шеъри муосири тољик 
бештар дар хатти ирфон андеша мекунад ва дар њамин фазо 
шеър мегўяд. Ў ба ирфон таваљљуњ ва диќќати худро дорад ва 
дар ин самт аз «Девони Шамс» ва «Маснавии маънавї» таъси-
ри маънавї, ирфонї ва рўњонї гирифтааст. Такрор, зарби му-
сиќї дар калимот, њамової, ќофияи дарун дар ѓазал, дар 
ѓазалњои Мавлоно як сабк ва як равиши маъмулист, дар «Дево-
ни Шамс» ѓазалњое аз ин даст фаровон мушоњида мешавад. Ин 
равиш ва ин сабк ѓазалро аз њар нигоњ њусн медињад ва баѐни 
зебову шево, малоњату балоѓат, бадеият ва љаззобияти каломро 
аз назари шеър ширинтар мекунад, шоирони тољик дар корњои 
худ кўшиш кардаанд, ки ин фазои рангини шеъри Мавлоноро-
ба таљриба бигиранд ва Абдулќодири Рањим аз шумори он шо-
ирон аст. 

Мавлоно: 
Ту маро љону љањонї, чї кунам љону љањонро? 
Ту маро ганљи равонї, чї кунам суду зиѐнро? 
Нафасе ѐри шаробам, нафасе ѐри кабобам, 
Чу дар ин даври харобам, чї кунам давру замонро? 
Зи њама халќ рамидам, зи њама боз рањидам, 
На нињонам, на падидам, чї кунам кавну маконро? 
Зивисоли ту хуморам, сари махлуќ надорам, 
Чу туро сайду шикорам, чї кунам тиру камонро? 
…Зи ту њар зарра љањоне, зи ту њарќатра чу љоне, 
Чу зи ту ѐфт нишоне, чї кунам ному нишонро…?1 

 

Абдулќодири Рањим: 
Ман омадам, ман омадам, ѐрон, ѓазалхонї кунед, 
Ман омадам, ман омадам, як базми раббонї кунед. 
Як базми раббонї кунед, аз хеш пинњонї кунед, 
Деву њавову нафсро з-ин гоњ зиндонї кунед. 
Дунѐ ба дунѐ меравад, савдо ба савдо меравад, 
Дарѐ ба дарѐ меравад, рафтори инсонї кунед. 

                                                             
1
 Девони Шамс, сањ. 893 
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Манро ба ман дидан хатост, ин аз замин, он аз самост. 
Ман хоби ман бошад, агар таъбири рањмонї кунед. 
Овањ, чї мегўям ѓазал, овањ чї мегўям асал? 
Њам бе масал, аз ман асал, ширин ѓазалхонї кунед?1 

Ин ду ѓазалро такрори вожањо, мусиќї, корбурди тар-
кибњо, њолати ќофияњо ба њам наздик кардааст ва дар як сухан 
Абдулќодири Рањим рўњи каломи Мавлоноро дар ѓазали худ 
такрор кардааст. Њолу њаво ва фазои ирфонї дар ѓазалњои Аб-
дулќодири Рањим фаровон аст, ки ин таъсир баргирифта аз ир-
фони Мавлоност. 

Бозову бубин, хоља, ки мо хона надорем, 
Лутфу карам аз хешу зи бегона надорем. 
Њар кас, ки занад санг, гуњар пеш биѐрем, 
Мо сурату њам сирати шоњона надорем. 
Њасраткаши дунѐи пур аз фисќу фуљурем, 
Як њоюњуй аз олами девона надорем. 
Зорему низорему фаќирему асирем, 
Роње ба сари масту ба майхона надорем. 
Дар чоњи саодат нафитодем чу Юсуф, 
Бо мулки Худо гавњари якдона надорем. 
Дев аз рањи андеша харобии нав овард, 
Паймон њама бишкаставу паймона надорем.2 

Дар ин ѓазали Абдулќодири Рањим фазои нигариш, ниго-
риш, шинохт, огоњї, маърифат, мусиќии калом ва маорифи ир-
фонї ѐдовари фазои шеъри Мавлоност. Абдулќодир аз ин љил-
вањои ѓазалњои Мавлоно гарм истиќбол кардааст ва дар ин хат 
тавонистааст азМавлоно таъсири шоистаеро бигирад ва ин 
таъсир дар сохтори шеърњои ў бисѐр равшан ба чашм меояд.  

Партави каломи Мавлоно дар пањнои шеъри муосири 
тољик њамеша фурў меборад ва шоирон аз сухани ин шоири 
ориф дарси шеър андўхтаанд ва шоироне чун Исмоил Зарифї 
ва Сафар Айюбзодаи Мањзун мухаммас бар ѓазали Мавлоно 
суруда, табъи худро дар њавои ѓазали Мавлоно санљидаанд. 

                                                             
1
Абдулќодири Рањим, «Нусхаи парешонї», инт. Адиб, соли 2000, сањ. 93-94 

2
Њамон љо, сањ. 78 
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Сафар Айюбзодаи Мањзун бар ин ѓазали машњури Мавлоно 
мухаммас бастааст: 

Онњо, ки талабгори Худоед, Худоед, 
Берун зи шумо нест, шумоед, шумоед. 
Чизе, ки накардед гум, аз бањри чї љўед? 
В-андар талаби гумшуда аз бањри чароед? 
Сафар Айюбзодаи Мањзун: 
Эй халќи Худо, аз чї људоед, људоед? 
Аз мењри Худо омадаед, ар ба Худоед! 
Бо номи Худо сураи тавњид сароед, 
Онњо, ки талабгори Худоед, Худоед, 

**** 
Филљумла, ки махлуќи вайу бандаи ўед, 
Тарсову мусалмону љуњуд аз чї бигўед. 
Дил њаст, ар онро зи баду кина бишўед, 
Чизе, ки накардед гум, аз бањри чї љўед? 
В-андар талаби гумшуда аз бањри чароед? 

Шоир Исмоил Зарифї низ дар корњои худ аз ѓазалњои 
Мавлоно истиќбол кардааст ва дар њавои ѓазалњои шоири ориф 
мухаммас суруда, вазъи иљтимої ва маънавии ваќтро мехоњад 
дар њамдастї бо ѓазали Мавлоно нишон бидињад: 

Мавлоно: 
Гуфтї маро, ки: Чунї? Дар рўйи мо назар кун, 
Гуфтї: Хушї ту бе мо? З-ин таънањо гузар кун. 
Гуфтї маро ба ханда: Хуш бод рўзгорат, 
Кас бе ту хуш набошад, рав, ќиссаи дигар кун. 
Дар оташам, дар обам, чун марњаме наѐбам, 
Кунље равам, ки ѐ Раб, ин теѓро сипар кун. 

Исмоил Зарифї: 
Бо лутф нимнигоње бар сўи рањгузар кун, 
Рањме ба њоли зори аз хеш бехабар кун. 
Хоњї карам бифармо, хоњї ситеза сар кун, 
 
Гуфтї маро, ки: Чунї? Дар рўйи мо назар кун, 
Гуфтї: Хушї ту бе мо? З-ин таънањо гузар кун. 
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**** 
Биншастаанд ба нола бархе ба рањгузорат, 
Њар як дили шикаста бошад умедворат. 
Кас нест байни онњо чун банда беќарорат, 
Гуфтї маро ба ханда: Хуш бод рўзгорат, 
Кас бе ту хуш набошад, рав, ќиссаидигар кун. 

**** 
Як њарф бањри таскин, бар ошиќон нагўйї, 
Ман дилфигор, аммо сармаст аз сабўйї. 
Дил мерабої њар дам, њаќќо, ба хубрўйї, 
Гуфтї: Малул гаштам, аз ишќ чанд гўйї? 
Он кас, ки нест ошиќ, гў, ќисса мухтасар кун.1 

Њамон тавр ки зикр гардид, шоирони тољик дар корњои худ 
барои ранг додани фазои андеша ва пурбортар кардани шеъри 
худ аз фазои шеъри Мавлоно таъсир гирифтаанд ва ин таъсир-
ро дар шеърњои худ истифода кардаанд.Бархе аз шоирони 
тољик дар навиштањои худ аз номи шарифи Мавлоно њамчун 
санади ифтихор, миллият ва нишон додани шукўњу маќоми 
миллї истиќбол кардаанд, Усмон Шарифзода бештар дар 
њамин самт дар шеърњои худ аз номи Мавлоно истифода карда-
аст. Дар ин фазо ў достони худро «Дар сукут бо Мавлоно 
Љалолуддини Балхї» номгузорї кардааст ва манзури шоир аз 
номгузорие чунинон аст, ки мехоњад њамдилии худро бо Мав-
лоно ба намоиш бигзорад. Вай аз вазъи љањони парешон, инсо-
ни саргардон ва саргаштаву сардаргуми љањони муосир ба 
љањони шеър ва ирфони Мавлоно фирор мекунад. Сукут бо 
Мавлоно, аз назари шоир рањої аз ѓафлат, аз љањл ва тафаккур 
кардан аст ба њаќиќати вуљуд ва шинохтани худ. 

Ман аз ѓам, эй љањон, бо ту басо хуни љигар гаштам, 
Зи ту хуни љигар гаштам, ки аз ту бохабар гаштам. 
Фиѓонамро фалак донад, дуоямро малак донад, 
Ѓиревамро самак донад, вуњуши бедарак донад. 

                                                             
1
 Исмоил Зарифї, «Сад сина алам дорам», Душанбе, соли 2007, сањ.91 
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Усмон Шарифзода худ иќрор кардааст, ки ирфони худо-
гоњиро аз Мавлоно омўхтааст ва дар зери таъсири каломи ў ба 
дарки маърифат расидааст ва номи Мавлоно барои Усмон Ша-
рифзода нимоди маърифат ва шинохтанњост. Шоир дар корњои 
худ ба он замоне ишорат мекунад, ки њазор-њазор китоби илму 
фарњанг ва адаби миллати тољик дар оташи љањолати болшеви-
кон месўхт ва ин њодисароУсмон Шарифзода фољиаи миллї 
медонад ва мегўяд, дар оташњо сўхтани китобњои абармардон 
ва бузургони точик сахттарин фаљиа аст, барои миллати тољик 
ва онро ба сўхтани имон монанд мекунад. Сўхтани имон бар 
маънии дур шудан аст аз асл ва таърихи худ ва миллати тољик-
ро ин шоиста набошад: 

Сўхт Бедил, сўхт Њофиз, Мавлавї онсон бисўхт, 
Сўхт Саъдї, сўхт њикмат, бовару имон бисўхт…1 

Аз шоирони дигар дар шеъри муосири тољик Њидоятуллоњ 
Рањмонї мебошад, ки ба осори Мавлоно махсус муњаббат до-
рад ва ў муътаќид аст, ки њарфе аз шеър агар омўхтааст, онро аз 
баракати «Девони Шамс» медонадад.  

Ў иќрор дорад, ки дарси ѓазалро аз Мавлоно омўхтааст ва 
аз назари ў њар он кїмехоњад ѓазал хуб бигўяд бояд, ки 
баѓазалњоипурбори Мавлоно рўй биѐварад. 

Дар ѓазал он лањза Рањмонї шавад марди њунар, 
Гар талоше љониби Девони Мавлоно кунад.2 

Њамон гуна ки мушоњида гардид, шоирони тољик бо «Де-
вони Шамс» ва «Маснавии маънавї» бо нигаришњои гуногун 
канор омадаанд ва њузури густардаи Мавлоно дар шеъри му-
осири тољик аз он бигўяд, ки каломи Мавлоно посухгўи 
ниѐзњои маънавї, ирфонї, рўњонї ва иљтимоии шоирон дар 
шеъри муосир аст.Дар пањнои шеъри муосири тољик бояд арз 
кард, ки бо ин њама истиќболи гарм аз Мавлоно боз њам кало-
ми шоири ориф, он тавр ки мебояд, дар шеъри шоирони тољик 
таљассуми худро наѐфтааст. Мавлоно ва каломи ў, он тавр ки 
лозим аст, дар шеъри шоирони тољик пайванд нахўрдааст ва 
таъсири шоирони тољик аз шеъри Мавлоно бештар дар сатњи 

                                                             
1
Усмон Шарифзода, «Рўњи зиндонї», Душанбе, соли 1999, сањ. 156 

2
Њидоятуллоњ Рањмонї, «Шоми ситорарез», Душаанбе, соли 2009. Сањ.285 
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эњсос хулоса мешавад ва на дар фазои умќ ва маърифати шеъри 
шоири ориф. Аз шоироне, ки ба худ љуръат додааст ба шеъри 
шоири ориф аз зовияи ирфон бингарад, Одина Рањмон аст ва 
аммо ў бештар дар њадди завќ ва зоњири калимањо ва сабки су-
хани Мавлон худро машѓул доштааст. Мушаххас аст, ки ан-
дешаварзї ва мазмунофаринї дар кори шеър ва он њам дар 
шеъри ирфонї аз њар шоир салиќа, дониши амиќи ирфонї ва 
маърифати динї мехоњад ва аз ин рў гуфтани шеъри ирфонї ва 
он њам дар сатњи Мавлоно кори содае нест. Аммо њамин 
љуръати Одина Рањмон ва рўй овардани ў ба шеъри Мавлоно ва 
дар фазои сухани Мавлоно ба таљриба гирифтани мавзўи 
эътиќод ва бовархуд њарфест, ки мешавад љуръати ўро табрик 
гуфт. Одина Рањмон бо њамин нийят ва њамин мурод китоби 
шеърњои худро «Майхонаи Мавлавї» номгузорї кардааст. Вай 
дар шеърњои худ зарб, мусиќї, оњанг, сабки баѐн, забон ва то 
њадде талош кардааст, фазои маънавии сухани Мавлоноро дар 
шеърњои худ такрор кунад. Мешавад гуфт, ки ў дар ин кори худ 
то њадде муваффаќ гардидааст. 

Мавлоно: 
Сўфї чаро њушѐр шуд, соќї чаро бекор шуд? 
Масте агар дар хоб шуд, масте дигар бедор шуд. 
Хуршед агар дар гўр шуд, олам зи ту пурнур шуд, 
Чашми хушат махмур шуд, чашми дигар хаммор шуд. 
Лаълат шакарњо кўфта, чашмат зи рашк омўхта 
Љон хонаи дил рўфта, њин навбати дидор шуд. 
Њар бор узре менињї, в-аз дасти масте мељањї, 
Эй љон, чї дафъам медињї, ин дафъи ту бисѐр шуд. 

**** 
Гар оташи дил барзанад, бар маъшуќу кофар занад 
Сурат њама паррон шавад, гар мурѓи маънї пар занад. 
Олам њама вайрон шавад, љон ѓарќаи тўфон шавад, 
Он гавњаре, к-ў об шуд, њам об бар гавњар занад… 

       Мавлоно: 
Савдои ту дар љўи љон чун оби њайвон меравад, 
Оби њаѐт аз ишќи ту дар љўй љўѐн меравад. 
Бар зикри ишон љон дињам, љонро хушу хандон дињам,  
Љон чун нахандад, чун зи тан дар лутфи љонон меравад. 



193 
 

Аз љонињар субњоние, њар дам яке рўњоние, 
Масту харобу фоние то арши субњон меравад. 
Љон чист, хумми хусравон, дар вай шароби осмон, 
З-ин рў сухан чун бехудон њар дам парешон меравад.1 

Одина Рањмон: 
Љон омада, љон омада, љони ѓазалхон омада, 
Дар кулбаи торики мо хуршеди тобон омада. 
Ин ѐри рўњонии мо дар базми тўфонии мо, 
Бингар, ба мењмонии мо гирѐну хандон омада. 
Бар дидањо бахшида нур, бар сина шодию сурур, 
Ѓам аз дили мо гашта дур, чун нури Яздон омада. 
Он ахтари болоназар, равшантар аз шамсу ќамар, 
Бо сад њазорон шўру шар, гўйӣ зи кайњон омада. 
Аз њайбаташ девонаам, дар банду дар завлонаам, 
Дар гирди ў парвонаам, шамъи шабистон омада. 
Мастона омад масти мо, дар рўзгори пасти мо, 
То ки бигирад дасти мо афтону хезон омада. 
Бо ахтарон буд њамнишин,бо љони мо буд ў ќарин, 
Аз мењри Хайрандеш бин, Одина Рањмон омада. 

**** 
Эй ошиќон, эй ошиќон, майхона пазмони шумо, 
Ман бандаи майхораам, љони ману љони шумо. 
Чун бо шумо дил бастаам, аз банди хорї растаам, 
Занљири по бигсастаам, гаштам ѓазалхони шумо.2 

Аз назари ањли ирфон, «рўњи оламї барои талаби камол ба 
олами суфлї омада, то баъд аз касби он ба олами улвї бозгар-
дад».3 Он чи дар ѓазали шоири ориф ва ѓазали шоири муосир 
Одина Рањмон мушоњида мешавад, њамин талаби камол аст ва 
њамин ќиѐс ѓазали ин ду шоирро ба њам наздик кардааст. Дар 
ѓазали Мавлоно мурѓи маъно дар болотарин иртифоъ парвоз 
мекунад ва тўфони маъно ва андеша дар ѓазалњои шоири ориф 

                                                             
1
Куллиѐти Девони Шамс, сањ. 234, 236, 238 

2
Одина Рањмон, «Майхонаи Мавлавї», Душанбе, инт. Балоѓат, соли 2007, 

сањ.19, 21, 25 
3
Азиз ибни Муњаммади Насафї, «Баѐнуттанзил», инт. Осор ва мафохири 

фарњангї, Тењрон, соли 1371, сањ. 72  
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бисѐр башиддат аст ва њар касро тавон набошад, ки бар он даст 
ѐбад. Аммо дар ѓазалњои Одина Рањмон мурѓи маъно бол ба 
парвоз наметавонад бикшояд ва аз тўфони маъно њам дар 
корњои ў хабаре нест. Таъсирпазирии Одина Рањмон аз 
ѓазалњои Мавлоно, он тавр ки иброз шуд, дар сатњи калима, 
таркиб ва њисси шавќ аст. Мавлоно барои дидор бо мањбуби 
азалї љон мешавад, худро ботинан ба ин дидор омода мекунад 
ва ин савдоро дар љўи љон оби њайвон меномад. Талаби камол 
барои Мавлоно болотарин, волотарин, бењтарин ва яќинтарин 
зикр аст ва дар ин талаб омодааст, љони худро хушу хандон ба-
рои дўст фидо кунад ва ин њолатро чї зебо ва чї шево ба 
тасвир мегирад: 

Имрўз мурда бин, ки чї сон зинда мешавад! 
Озодсарв бин, ки чї сон банда мешавад! 
Пўсидаустухону кафанњои мурда бин, 
К-аз рўњу илму ишќ чї оканда мешавад! 
Имрўз Каъба бин, ки равон шуд ба сўи њољ, 
К-аз вай њазор ќофила фархунда мешавад. 
Имрўз ѓура бин, ки шакар баст аз нишот, 
Имрўз шўра бин, ки чї рўянда мешавад! 
Ѓам мурду гиря рафт, баќои ману ту бод! 
Њар љо, ки гиряест, кунун ханда мешавад. 
Он гулшане шукуфт, ки аз фарри бўи ў 
Бе досу теша хори ту барканда мешавад. 
Поянда гашт Хизр, ки оби њаѐт дид, 
Поянда гашту дид, ки поянда мешавад.1 

Одина Рањмон низ дар њамин њолу њаво мехоњад талаби ка-
молро таљриба кунад ва аммо ин талаб, њамон тавр ки ишора 
шуд, дар ѓазалњои ў бештар дар зоњири калимањо рух нишон 
медињад, на дар фазои шеърият ва маъно. Вай аз калимањо ме-
хоњад пиѐлаи андешаи худро бисозад ва аз бодаи маърифату 
ирфони Мавлоно бинўшад ва фикр мекунам, њар шоир бодаи 
ирфон ва ишќу завќикаломи Мавлоноро орзу мекунад ва орзу 
доштан њамеша хуб аст. «Пайдост, ки мушаххасот ва мухтасоти 
њар фарњангеро бояд дар давра ва мавќеияту сохти вижаи 

                                                             
1
 Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, инт. «Амири Кабир», Тењрон, соли 1377, сањ. 180-
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таърихї-иљтимоии худи он замон бозхост ва арзѐбї кард».1 Ва 
табиист, ки шеъри муосири тољик низ аз ин вижагињо барканор 
нест ва шеъри имрўзи тољик њам њолатњои таърихї ва иљтимоии 
замони худро соњиб аст ва як њолати он таъсир гирифтан аст аз 
каломипарбор ва пурмояи Мавлоно, барои равонтар ифода 
кардани фикри худ дар мавзўъњои маънавию ирфонї ва дар ин 
масир бетардид Мавлоно бењтаринњодии хаѐл барои шоирони 
тољик аст.  

Дар зимн бояд арз кард, бо он њама инкорњои шадид, ки 
имрўзњо аз тарафи бархе садо медињад, дар шеъри муосири 
тољик ирфон андак-андак љон мегирад, шакл мебандад, рўњи 
худро тоза мекунад. Бояд гуфт, «бар он касоне, ки ирфон ва та-
саввуфро њаќир мешуморанд, ин љо хуб аст ѐдоварї бинамоям, 
ки ин давраи дурахшони таърихи Эрон аз њайси тасаввуф ѓани-
тарин ањди таърихи мост. Ва бисѐре аз бузургони ањд, ки пеша 
ва корашон фалсафа, ѐ фиќњ, ѐ илм, ѐ шеър буд, њамин ки комил 
гардиданд, сар аз гиребони тасввуф бароварданд. Абулќосими 
Ќушайрї дар самти тасаввуф рисола навишт, Абулњасани 
Омирї дар ањволи сўфия китоб таълиф кард. Ибни Сино ба 
сўфия тамоюл дошт. Ѓаззолї олими фаќењ оќибат орифи сўфї 
шуд, Саної аз устодони тасаввуф гардид. Њатто Низоммулмул-
ки Тусї, вазири доно, ки аз канори дарѐи Рум то сарњади Чинро 
барои Маликшоњ мусаххар карда буд ва мамлакати ба он ву-
съат бузургро идора мекард, муриди сўфиѐн шуд ва ба ишон 
њурмат мегузошт ва мадрасаи Низомияи Баѓдодро ба дасти як 
нафар сўфї бино кард».2 Агар имрўз дар ќаламрави шеъри му-
осири тољиксадои ирфон, агарчи њанўз бисѐр заиф аст, дубора 
аз худ хабар медињад, њељ аљобат надорад, зеро он њамон садои 
гарми ошност, ки дар фитрати њар шоир пинњон мебошад ва 
дар њолати лозим он худро ошкор месозад. Яъне шеъри муоси-
ри тољик њам аз ин садои ошно холї намебошад. Дар шеъри 
бархе аз шоирони тољик имрўз њам, гоњ-гоњ садои шабењ ба ир-
фон ба гўш мерасад, он аз таъсири њамон садои ошност. Одина 
Рањмон дар халќи ѓазал талош мекунад бо ин садои ошно њамо-

                                                             
1
Муњамад Мухторї, «Инсон дар шеъри муосир», инт. Тус, Тењрон, соли 1378, 

сањ. 81 
2
Муљтабо Минавї, «Наќди њол», инт. Хоразмї, љ.2, Тењрон, соли 1367, сањ. 
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воз шавад ва барои гармтар, баландтар ва расотар кардани са-
дои худ аз Мавлоно таъсир мегирад ва шоири орифро пири 
рўњонии худ медонад: 

Дар ваќти азони ту дар пушти дарат будам,  
Љўѐи нишони ту дар пушти дарат будам. 
Бошї ту худои ман, њам пушту паноњи ман, 
Нодида љањони ту, дар пушти дарат будам. 
Ман бехабару хорам, дур аз дари гулзорам, 
Чун ѓунча нињони ту дар пушти дарат будам. 
Бар хона маро хонї, эй хољаи ирфонї, 
Ман мањви чамони ту дар пушти дарат будам…1 

«Агар хаѐлангезї ва падид овардани шўру њаяљон, нишо-
наи шеър аст, ин суханон низ (манзур шеъри ирфонї аст) чизе 
љуз шеър нест». 2  Одина Рањмон бо канор омадан ба шеъри 
Мавлоно мехоњад њарфе дошта бошад аз љинси ирфон ва ин 
љўшишу кўшиши ў аз ботин аст ва он як суфориши иљтимої ба-
рои ў нест, њамин гироши дарун ўро њаводор ва муштоќи шеъри 
Мавлоно кардааст. 

Одина Рањмон: 
Мурдани парвона њам дорад сабаб, 
Бањри нуре хеш ќурбон мекунад. 
Љањд кун, то соњиби ирфон шавї, 
Чун бигўям, он чи ирфон мекунад.3 

«Андешаи шеърї, њар ќадар урѐнтар шавад ва хар чї миѐни 
андеша ва соири фаннии шеър, људої ва дугонагї бештар 
бошад он шеър заифтар ва бо шиор наздиктар аст… Бояд шоир 
битавонад ба андеша бархўрди отифї дошта бошад. Онро дар 
даруни худ зуб кунад, ба он њаѐти њунарї бидињад».4 Одина 
Рањмон дар ин фазо талош мекунад аз худ салиќа ва истеъдоди 
лозимро барои хонанда нишон бидињад ва дар фазои корњои 
худ ирфони Мавлоноро камранг ѐ пурранг такрор мекунад. Худ 
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Майхонаи Мавлавї, сањ. 54 

2
Абдулњусайни Зарринкўб, «Бо корвони њулла», инт. Мањорат, Тењрон, сали 

1374, сањ.163 
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Майхонаи Мавлавї, сањ 35 
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Сайид Мањдии Зарќонї, инт. Вазорати фарњанг ва иршоди исломї, Тењрон, 

соли 1387, сањ. 35 
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њам ин фазоро дар шеърњояш иќрор кардааст ва Мавлоноро 
дар халќи шеър пири маънавии худ медонад. 

Эй Шамси ман, эй Шамси ман, девонаи кўи туам, 
Монанди Мавлонои Рум њар љо саногўи туам… 
…Одина гўяд ин сухан дар мањфилу дар анљуман, 
Эй Шамси ман, Мавлои ман, дон, ѐри дилљўи туам.1 

Дар њама њолатњо шоирони тољик барои ѓанї ва сайќал до-
дани зењн ва андеша дар кори шеър ва тањкими андеша, осори 
Мавлоноро барои худ устоди беминат медонанд ва ифтихор 
мекунанд, агар њарфе аз ин шоири орифомўхтаанд, гувоњи 
ишќи ишон бар сухани Мавлоност.  

Дар шеъри муосири тољик ѐд кардан аз ном ва каломи 
Мавлоно ва абѐти шоир нишони њунармандии њар шоир донис-
та мешавад ва таъсирпазирї аз шеъри Мавлоно беш аз беш 
шакл мегирад ва он ба тадриљ табдил ба як мактаби адабї ме-
шавад. Дар ин фазо, дар шеъри муосири тољик, ки аз сухани 
Мавлоно бештар таъсири маънавї ва њунарї гирифтааст, 
Ањлиддин Њисориро низ метавон намуна овард, ин шоири 
хушзавќ аз шумори андаки он шоиронест, ки бисѐр самимона 
бо андеша ва каломи Мавлоно ишќ меварзад. Ањлиддини 
Њисорї шайдо ва шефта сухани шоири ориф аст, ба шеърва ан-
дешаи Мавлоно муњаббати самимї дорад. Ў аз шеъри Мавло-
но, фазои андешаи Мавлонобештар аз назари маъно таъсир ги-
рифтааст ва дар кори ѓазал сабки шоири орифро бештар ба кор 
мегирад ва ин таъсир дар корњояш аз рўйи эътиќод аст. Бар ин 
мабно љилвањои ирфонро низ дар шеъри Ањлиддин мешавад 
мушоњида кард, ки он дар ирфони Мавлоно реша дорад. 

Худоѐ, масти шавќам кун зи љоми шеъри Мавлоно, 
Шавад, то як нафас ѐбам маќоми шеъри Мавлоно. 
Замин андар замон раќсон, карон то бекарон раќсон, 
Бираќс, эй љон, ки меояд паѐми шеъри Мавлоно. 
Рањо аз бори тан бояд, рањо аз мову ман бояд,  
Хушо, мурѓи диле афтад ба доми шеъри Мавлоно. 
Ба рангинию зебої, ба љаззобию шевої 
Надорад мислу монанде каломи шеъри Мавлоно. 
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Њама панду њама њикмат, њама аз њиммату ѓайрат, 
Мароми зиндагї дорад мароми шеъри Мавлоно. 
Зи ављи олами боло, ба шўру шавќи рўњафзо, 
Салои ишќ меояд, давоми шеъри Мавлоно. 
Баланд аз аќли рањпаймо, баланд аз фањми ин дунѐ 
Куљо марде, ки рањ гирад ба боми шеъри Мавлоно! 
Чу шавќам роњбар гардад, хумори шеъри тар гардад, 
Ќалам бар даст мегирам, ба номи шеъри Мавлоно. 
Мани шўрида рањ пўям, дар ин бодия рањ љўям, 
Чу Ањлиддинаму њастам ѓуломи шеъри Мавлоно…1 

Мусиќї, сабк, баѐн, лафз ва маъно дар фазои ѓазали фавќ 
ѐдовори њолу њавои ѓазалњои Мавлоност ва шоири муосир ба 
ирфони њастї ва маънии будан, аз зовияи шеъри Мавлоно ме-
нигарад ва рўњи каломи Мавлоноро дар ин ѓазал тавонистааст, 
ки бидамад. Шоир ба тамом эътиќод ва бовар бар он дорад, ки 
каломи Мавлоно аз олами боло аст ва дарки каломи Мавлоно 
барои љамъи махсус аст. Њар кас сазовори каломи ин марди ан-
деша нест ва њар кас наметавонад бо сухани Мавлоно баробарї 
кунад ва њар кї чунин иддао мекунад,ў жож мегўяд. Мусиќї, 
нигаришу нигориш, такрор дар ќофия, дарунќофия, зарб дар 
ѓазали Ањлиддини Њисорї, њамон равиш аст, ки Мавлоно дар 
ѓазалњои худ аз он бисѐр истифода кардааст. 

 
Мавлоно: 
Эй Юсуфи хушноми мо, хуш меравї бар боми мо 
 
Ањлиддин: 
Замин андар замон раќсон, карон то бекарон раќсон. 
 
Мавлоно: 
На, на бирав, Маљнун бирав, хуш дар миѐни хун бирав… 
 
Ањлиддин: 
Рањо аз бори тан бояд, људо аз «мову ман» бояд… 
 
 

                                                             
1
Ањлиддин Њисорї, «Адабиѐт Санъат», соли 2009, шумораи 47. 



199 
 

Мавлоно: 
Гар ќолабат дар хок шуд, љони ту бар афлок шуд… 
 
Ањлиддин: 
Баланд аз аќли рањпаймо, баланд аз фањми ин дунѐ… 
 
Ањлиддин Њисорї аз њолати нигариш, забон, бадеият ва 

шеърияти Мавлоно илњом мегирад ва дар кори сухан худро 
ѓуломи шоири ориф медонад ва манзур аз корбурди калимаи 
«ѓулом» мурид аст, яъне худро дар сухан пайрави Мавлоно до-
нистан аст. Ањлиддин Њисорї бо њамин эътиќод ба сухани 
Мавлоно рўй меоварад ва худро дар дунѐи сухан рањљўе меби-
над ва намедонад роњ ба куљо бибарад ва дар ин сардаргумї 
эътимод ба Мавлоно дорад ва бовар мекунад, ки танњо ў роњи 
њаќиќатро метавонад бар ў бинмояд. Мавлоно ба ишќ нигоњи 
ирфонї дорад ва аз назари ў ишќро танњо дар ќаламрави ирфон 
мешавад ба таври њаќиќї таљриба кард ва шинохт. Мавлоно 
бар он аст, ки ишќ дар зиндагии маънавии башар аз муњимта-
рин омил аст ва танњо ишќ аст, ки инсонро он тавр ки мебояд, 
тарбият мекунад ва камол мебахшад ва инсонро дар зандагї 
рашодат медињад, дубора боз месозад. Дар ин раъс «Мавлоно 
ба хубї дарѐфта буд, ки бењтарин роњи шинохти одамї танњо аз 
мадхалї ишќ имконпазир аст ва хамирмояи њама чизро дар 
ишќ мебинад».1 Ањлиддини Њисорї дар шинохти ишќ, кайфият 
ва маќоми ишќ таъсир аз Мавлоно дорад ва мехоњад мафњуми 
ишќро чун шоири ориф дар корњои худ тањќиќ кунадва бишно-
сад. Аз ин назар мафњуми ишќ дар ѓазалњои шоири муосир наб-
зи каломи Мавлоноро ба хотир меоварад ва бояд арз кард, ки 
Ањлиддин дар зимни таъсир гирифтан аз Мавлоно њарфи худро 
тавонистааст бигўяд ва муваффаќ њам бигўяд. Дар шеърњои худ 
ишќро чун Мавлоно сифат мекунад ва аз зовияи ирфони Мав-
лоно ба ишќ, ба бекарон, ба њастї, ба инсон менигарад ва дар 
васфи ишќ чунин байти балиѓ ва латиф мегўяд, ки мавлавиѐна 
аст: 

Ишќ чўби хушкро орад ба раќс, 
Пас чї љойи њайрат аз шохи тар аст! 
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Ањлиддин њам чун Мавлоно мартабаву маќом ва эъљози 
ишќро дар байти фавќ сифат мекунад, ишќро чун Мавлоно ик-
сири офариниш ва муъљиза медонад, ки аз нафаси љонбахши он 
њастї зинда мешавад ва маъно мегирад, яъне ишќ аз нигоњи 
шоири муосир хушкро сабз мекунад ва сабзро ранги зиндагї 
мебахшад. Ањлиддини Њисорї дар кори ѓазал ба Мавлоно 
байъат мекунад ва аз Мавлоно дарси ѓазал мегирад ва мехоњад 
аз рози ѓазали Мавлоно огоњ шавад ва дар ин хат иќрор меку-
над, ки аз шоири ориф розњоеро фањм кардааст ва ба хонанда 
мегўяд, бо ман биѐ, то туро бо рўњи сухани Мавлоно ошно 
бисозам: 

Бастаи сўзу гудоз аз олами боло ѓазал, 
Як чаман шавќу њавас аз хандаи гулњо ѓазал. 
Њолати бехуд шудан чун сўзи љони ошиќон, 
Васфи он њусну љамоли дилбари зебо ѓазал. 
Дар њарими пардаи эњсоси шўрангези шавќ 
Сурати холу хати он ѐри бепарво ѓазал. 
Нашъаи ишќу љунуни ошиќї дорад ба худ, 
Шавќу шўре медињад бар љону бар дилњо ѓазал. 
«Чист,- мепурсї, - ѓазал»,- бо ѓамза аз ман, гўямат: 
Ин бањори чењраву ин њусни бењамто ѓазал. 
Љилваи рўњи сухан мељўї вар, бо мо биѐ, 
Њарф-њарфи дафтару девони Мавлоно ѓазал… 
…Дар замин то чанд по кўбї,паре бикшо дигар, 
Воњаи сўзу гудоз аз олами боло ѓазал.1 

Дар ѓазали њозир Ањлиддин барои намоиши андеша ва та-
факкури худ аз вожаи «ѓазал» истифода мекунад ва ин вожаи 
балиѓу бадеъ барои шоир нимоди ирфон, камол, иззат ва љалол 
аст. Бо корбурд аз ин калима Ањлиддин мехоњад фазои 
маънавї, ирфонї ва рўњонии Мавлоноро ба хонанда нишон 
бидињад ва мехоњад бигўяд, Мавлоно танњо барои шавќ ва завќ 
ѓазал нагуфтааст, балки њарфї ў башоратест аз олами боло, 
яъне маќоми сухани шоири ориф, кибриѐї мебошад. 

Бастаи сўзу гудоз аз олами боло ѓазал, 
Як чаман шавќу њавас аз хандаи гулњо ѓазал. 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 61 
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Ѓазал њамон маънии мастур аст, ки Мавлоно онро дар су-
рати калимот ба тасвир гирифтааст ва аз ин назар дар ѓазалњои 
Мавлоно њамеша маъност, ки њарфи аввалро мезанад ва ѓазал 
њамон њарфи аввал аст дар њунари шоири ориф. 

Љилваи рўњи сухан мељўӣ ар, бо мо биѐ, 
Њарф-њарф, дафтару девони Мавлоно ѓазал. 

Шоир барои он ки њарфи худро, назари худро, каломи худ-
ро арзиш бидињад, номи Мавлоноро дар корњои худ муњр меза-
над, яъне номи шоири ориф њуљљатест, ки бо истифода аз он 
шоири муосир мехоњад, њаќиќати сухани худро нишон бидињад.  

Ањлиддин Њисорї аз ин фазо ва ин њолу њаво тавониста хуб 
истифода кунад ва номи Мавлоно шеъри шоирро маќому њусн 
додааст. 

Куљо донанд илми њоли њаќро,  
Ки шарњи шеъри Мавлоно надонанд. 

Шоир ишорат мекунад бар онон, ки аз ирфони Мавлоно 
огоњ нестанд, аз илми њол низ бехабар мебошанд ва илми њол 
њамон илми њаќ бошадва осори Мавлоно њамчунин аст, яъне 
илми њол ва илми њаќ аст он. Ва онон ки ба илми њол бовар 
надоранд, њаргиз Мавлоноро нахоњанд фањмид. Калимаи 
«шарњ» дар байт бар њамин маъно бошад, яъне фањм ва дарк 
кардан. Шоир мехоњад бигўяд, ки шеъри Мавлоно барои ањли 
дил ва ањди њаќ бошад ва онон ки ба њаќ эътимод ва бовар до-
ранд, ба дарки он мерасад ва аммо онон ки ба илми њол ва њаќ 
эътиќод надоранд, шеъри Мавлоно аз фањми онон дур аст.  

Њадиси маънавї гуфтам, румузи «Маснавї» гуфтам, 
Чї љои рамзи Мавлоно, ки Синоро намефањманд. 

Шоир ба сухан ва бузургии каломи Мавлоно эњтиром мегу-
зорад ва эњтироми ў аз сидќу садоќат баргу бар дорад. Ањлид-
дин эътимод ва бовар бар он дорад, ки осори шоири ориф дар 
дунѐи пурбори сухан ва њикмат мондагор аст: 

Дар фарози ќуллаи шаъну бузургии сухан 
Мисли Мавлоно касе кай дер мепояд дигар! 
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Ањлиддини Њисорї мегўяд, нуќли сухани мо аз суфраи пур-
бор, пурмоява ѓании Мавлоност ва њар он ки аз ин шоири бу-
зург нуќле ба даст биѐварад, хони суханаш шањдборон хоњад 
шуд ва аз дарку фањми шеъри Мавлоно билохира ба худшиносї 
ва худогоњї хоњад расид: 

Њарфи Мавлоност нуќли базми мо, 
Хони неъмат шањдборон мешавад. 
Он ки дарки шеъри Мавлоно мекунад, 
Кофаре бошад, мусалмон мешавад.1 

Њамон тавр ки арз гардид, шеъри аз назари андеша ва 
маъно пурбори Мавлоно барои шоирони тољик мактаби 
омўзанда аст ва њамеша чунин хоњад монд. Дар зимн бояд та-
заккур дод, ки мањз баъд аз истиќлоли миллї руљўи шоирони 
тољик ба фазои андешаи ин шоири ориф ва осори пурбори ў 
бештар гардид. Шоирони тољик дар баробари рўйкард ба осо-
ри Мавлоно ишќу муњаббат ва алоќаи амиќи худро низ ба номи 
ин абармарди замонњо тавзењ медињанд. Мавлоно барои анде-
шамандон ва шоирони тољик на танњо мактаби омўзиши сухан 
ва андеша аст, балки манбаи боварњои миллї, ифтихору ѓурур 
ва њифзи арзишњои миллї низ мебошад. Истиќлоли миллї ба 
шоирони тољик имкони тамом дод, то ин ки ба осор ва афкори 
Мавлоно амиќтару даќиќтар ошно шаванд ва дар раванди 
корњои худ, аз сухан ва андешањон ин бузургмард огоњона 
таъсир бигиранд. Њамин чолишњои маънавии сухани Мавло-
ност, ки њар шоир ба гунае хостааст, ки бо Мавлоно канор биѐ-
яд, бо ў њамроз бишавад ва ин ифтихорро ба худ бидињад, ки аз 
калому мароми ў суд бардоштааст. Тањќиќ, пажўњиш ва бар-
расии ин мавзўъ, яъне Мавлоно ва шеъри муосири тољик бо 
чанд матлаби фишурда хулоса намешавад, он аз тарафи 
муњаќќиќрн ва пажўњишгарон бояд густарда баррасї гардад. 
Арзишњои адабї, њунарї ва љилвањои мастури андешаи Мавло-
нои бузург дар робита ба ин мавзўъ дар шеъри муосири тољик 
фарогир аст, зеро таъсири њунар, завќ, андеша ва каломи ин 
абармарди сухан ба шоирони тољик, њаргиз гусастанї нест ва 
он пойдор аст. 

                                                             
1
Ањлиддин Њисорї, «Вожањои љон», инт. Адиб, соли 2011, сањ.16, 24, 36, 50 



203 
 

БОБИ СЕВУМ 

ИСТИЌБОЛ ВА ПАЙРАВИИ ШЕЪРИ МАВЛОНО ДАР 
НАЗМИ ТОЉИКЇ 

ОМИЛЊОИ РЎЙОВАРДИ ШОИРОНИ ТОЉИК БА 
АШЪОРИ МАВЛОНО 

Дар «Девони Шамс» ва «Маснавии маънавї» корбурди 
тасвир, ранг, маъно, андеша, балоѓати завќ, бадеият ва шеърият 
дар жарфи калимањо ва таркибњо печида аст, љаззобияти њунар, 
шигардњои маъно,завќу шавќ, каломи латиф ва латофати-
маънои ноб дар ин ду асар гарм ва мумтоз аст. Дар мањфилњои 
унс ва адаб, мањфилњои ањли дил, њарф чун аз ишќ, маърифат, 
эътиќоду боварњо ва ирфон аст, каломи Мавлоно њуљљат ќарор 
мегирад. Шеъри ў дар як калом бо зиндагии мардум њамќадам 
аст, ба зиндагии мардум гирењ хўрдааст ва бо мардум нафас 
мекашад. Сухани ин суханвари наљиб ва аљиб барои мардум ва 
барои ќурб додан аст маърифати мардумро, њашру нашри 
шеъри Мавлоно таљассуми зиндагии инсонњост. Шеъри Мав-
лоно ќарнњост, ки њамроњи мардум ва даст бар дасти мардум 
аст, бо мардум ба мадорис, ба мањфилњо, ба донишгоњхо, ба 
масчид, ба бозор, ба сафарњомеравад. Ќарнњо пушти сар меша-
вад, оинаи каломи Мавлоно њамчунон зулолу равшан аст, гарду 
ѓубори замонњо натавонист онро тира кунад. 

Мардум, донишљў, ањли завќ, ањли ирфон дар њар њолу ња-
во, дар ѓаму шодї, дар танњої, дар ѓурбат, дар инзиво ба шеъри 
Мавлоно, ба љањони андешаи ў рўй меоваранд. «Маќому мар-
табаи як шоир ѐ нависанда ва арзиши осори ўро тўли муддати 
таваљљуњ ва истиќболи хонандагон ба осори ў ва вусъати дои-
раи интишори он осор таъйин мекунад. Шоире дар њаѐти худ ѐ 
дар солњое аз њаѐти худ, дар як шањр ѐ мантаќа ѐ кишвар, 
шуњрату мањбубият меѐбад ва баъд љузви фаромўшшудагон 
дармеояд. Осори шоире дигар муддате дарозтар ва дар пањнои 
васеътар бар сари забонњо љой мигирад».1 Ва осори Мавлоно 
дар пањнои адабиѐту њунар аз шумори он китобњоест, ки њаргиз 
аз ѐдњо нарафтааст.  

                                                             
1
Муњаммадамини Риѐњї, «Фирдавсї», инт. Ќиѐс, соли 1375, сањ. 12 
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Ва суоле пеш меояд, ки ин њама шавќу завќ ва алоќаи мар-
дум ва алоќаи ањли ќалам ба каломи Мавлоно аз куљо маншаъ 
мегирад ва чаро ин њама алоќаи гарми мардум ба осори ў 
њаргиз сард намешавад. Посух ин аст, ки каломи Мавлоно аз 
назари њунари шеър бисѐр љаззоб аст ва дар каломи шоири 
ориф рўњи ишќ, ирфон, маърифат ва зиндагї љорист. Каломи 
Мавлоно инсонро ќадру шукўњ медињад. Њамин назар аст, ки 
осори ў аз њар адиби дигар бештар аз тарафи ањли тањќиќ 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Донишвароне чун Ни-
колсон, Фурўзонфар, Зарринкуб, Шамисо, Суруш, Урватулло 
Тоиров, Худойї Шариф, Шафеии Кадканї, Алии Даштї, Али-
ризои Сирољї, Бањоуддини Хуррамшоњї, Алии Муњаммадии 
Хуросонї, Насруллоњи Пурљаводї, Алии Ављабї, Сайид-
муњаммади Бурњонї дар робита ба осори Мавлоно корњои пур-
бор анљом додаанд. Манзур дар ин навишта таъсири каломи 
Мавлоно ба шоирони тољик аст ва кадом омилњо буда, ки шои-
рони тољик аз «Девони Шамс» таъсирњо гирифтаанд. Барои 
ошноии бештарба љилвањои дарунии шеъри Мавлоно салоњ аст, 
нигоње гузаро дошта бошем ба наќш ва таъсири «Девони 
Шамс» дар шеъри муосири тољик. Чї роз ва чї сењр дар каломи 
Мавлоно нињон аст, ки њамеша мухотабони худро масњур месо-
зад. Фикр мекунам, ќабл аз њар чїшеърияту бадеият ва сењри 
хаѐли шоир аст, ки каломи ўро имтиѐзи њунар додааст. Дар 
ѓазалњои «Девони Шамс» оњанг, мусиќї, зарб, забон, такрори 
ќофия аз назари маъно дар охири мисраъ ва дар васати ми-
сраъдар њадди камол ва балоѓати њунар аст, ки њар хонандаеро 
ба худ љазб мекунад.  

«Нахустин нуктае, ки дар бораи забони шеър бояд гуфт, он 
аст, кидар он лафз ба ду эътибор дар кор аст. Яке ба эътибори 
далолат, бар маънї ва дигар бар эътибори сурат ва њайати хоси 
худ».1 Фазои ин њолат ва ин равишро дар «Девони Шамс»-и 
Мавлонодаќиќ метавон мушоњида кард, маъно ва шеър дар 
осори Мавлоно ба вусъати осмонї, бо шукўњу шањомат ва 
љалолу камол пеши чашм ќад нишон медињад. «Файласуф ѐ худ 
њаким мабдаи азалї ѐ худ њаќиќати воќеиро дарк мекунад, суфї 
ѐ худ ориф он њаќиќатро њам мебинад ва бо ў њам иттињоду 

                                                             
1
Парвиз Нотили Хонларї, «Шеър ва њунар», инт, Тўс, Тењрон, соли 1377, 
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њулул пайдо мекунад».1 Шеъри Мавлоно чунин аст ва худи шо-
ир низ аз чунин орифон аст, ў њаќиќати воќеиро мушоњида кар-
дааст ва онро дар каломи худ наќш рехтааст, шеър ў, хиради ў 
дар тањаввули зењн, андеша, ирфон, маърифат ва зиндагии 
маънавї ва рўњонии мардум таъсирњо дорад ва ин таъсир имрўз 
њам ошкор ба назар меояд, ки онро наметавон инкор кард. 
Шеъри Мавлоно буњрони мухотабро намедонад, иртиботи 
мардум ба каломи ў њамеша буда ва њамеша хоњад буд.  

Мавлоно агарчи дар ќаволиби суннатї шеър гуфтааст, 
њадди андеша ва тафаккури ў мањдуд ва чандметрї нест, балки 
њамчун уќѐнус аст, ки дар он њамеша тўфони андеша ва маъно 
мављ мезанад. Мавлоно, ин нобиѓаи сухан ва њикмат аз аркони 
шеъри суннатї ба њар гунае ки худ мехоњад, истифода мекунад 
ва ихтиѐри он њама калимањоро дар дасти хеш дорад. Аммо ху-
даш дар ин робита чизи дигаре мегўяд, чунин назар медињад, ки 
ман худ андар ихтиѐри калимањо ќарор дорам, яъне њастам, бар 
ман амр мешавад, ки онњоро бигў ва ман мегўям. 

Мо чу нойему наво дар мо зи туст, 
Мо чу кўњему садо дар мо зи туст. 

**** 
Бо лаби дамсози худ гар љуфтаме, 
Њамчу най ман гуфтанињо гуфтаме. 

**** 
Ин љо касест пинњон, монанди ќанд дар най, 
Ширин шакарфурўше дуккони ман гирифта. 

«Ќудрати Њофизи бузург ва ширинсухан дар ин аст, ки ме-
тавонад мањору вазну радиф, ќофия ва саноати дигарро дар 
даст гирифта ва онњоро дар нињояти иќтидор ба истихдоми худ 
дароварад. Ин аст, ки дар рањгузори тарљумаи ѓазалиѐти Њофиз 
ѐ худ Мавлоно ва ѐ шоирони дигар ба забонњои ѓайр ва бегона, 
он њама зебоињои савтиву забонии шоиронаи онњо махдуш ме-
шавад».2 Осори Мавлоно дар њамин њолу њаво ва њамин фазост, 
зимни зебоињои махсус ва расоии калом, аз зоти шеър, бадеият 

                                                             
1
Муњаммадќул Њазратќулов, «Тасаввуф», инт. Ирфон, Душанбе, соли 1988, 

сањ.70 
2
Сайидмањмуди Саљљодї, Маљ. «Шеър», соли 1384, шумораи 1384, сањ.96  
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ва аслоти шеърї низ бархўрдор аст. Дар шеъри суннатї њамеша 
авзону ќофия ва санатњои бадеӣ, асолату балоѓат, њама ба њам 
ниѐз доранд. Ваќте ин ду хат дар халќи шеър табдил ба як хат 
мешавад, дуї њам аз миѐна меравад ва танњо шеър мемонад, ки 
худро ба намоиш мегузорад. 

Овоз дод ахтар: «Бас равшан аст имшаб», 
Гуфтам ситорагонро: «Мањ бо ман аст имшаб». 
Баррав ба бом боло аз бањри ассалоро, 
Гул чидан аст имшаб, май хўрдан аст имшаб. 
То рўз дилбари мо андар бар аст чун дил, 
Дасташ ба мењр моро дар гардан аст имшаб. 
То рўз соѓари май дар гардиш асту бахшиш, 
То рўз гул ба хилват, бо савсанаст имшаб. 
Имшаб шароби васлат бар хосу ом резам, 
Шодии он ки моњат бар равзан аст имшаб.1 

Ин ѓазал аз њамон ѓазалњои пурбори Мавлоност, ки дар он 
шеър љўш мезанад, ў бо њисси фитрии худ ва њунари њайратан-
гези суханварии худ ду рукн, яъне зоњир ва ботини калимотро 
дар як рукн, ки номи он шеър аст, мунташир кардааст ва дар ин 
ягонагии њунар садои расои шеър аст, ки ба гўш мерасад ва 
шавќу ангезаро ба ваљд меорад. Ин худ аз он мегўяд, ки Мав-
лоно дар сухан чї дасти расо ва болое дорад.Бархе аз шеърњо 
арзиши њадди аќал як бор хонданро дорад ва ѐ хайр, аммо 
шеъри Мавлоно аз ин масалњо истисност. Шеъри Мавлоно, 
шеъри тањаммул, андеша, маърифат ва шеъри нигариш аст ба 
асл дар њар чї, ки дар ирфон ва њаќиќат пайванд аст. Њамин 
асолатњо ва балоѓатњо, насофат, таровати калом, ќиѐмибаланди 
андеша, љўшу хурўш имрўз дар шеъри муосири тољик камтар ба 
назар меояд. Дар ќаламрави шеъри муосири тољик, Муъмин 
Ќаноат, шодравон Лоиќ Шералї, Гулрухсор, Аскар Њаким, 
Фарзона, Доро Наљот, Рањмат Назрї, Камол Насрулло, Низом 
Ќосим, ва… аз файзи шеъри Мавлоно истифода кардаанд. Шо-
ирони тољик зимни таъсир аз шеъри Мавлоно њарфи худро, 
нигариши худро дар шеър таљриба кардаанд. Яъне муносибат 
ва муомилаи шоирони тољик бо шеъри Мавлоно аз љанбањои 
гуногун сурат гирифта ва њаргиз дар як ќолаби мунљамид шакл 
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нагирифтааст. Дуруст аст, ки њар шоире дар шеъри муосир 
сабк, шева, њолат, баѐн ва муносибати хосси худро бо шеъри 
Мавлоно дорад ва мутобиќ ба он дар халќи шеър, њарфи худро 
изњор медорад. «Њар њунарманде дар кори хеш дорои эњсоси 
худ њаст, ки онро эњсоси њунарїметавон номид. Дар ин равиш 
њарчанд шуаро ва нависандагон аз калимоту авзон ва алфози 
мутаффаќї, ки дигарон низ онро истеъмолкардаанд, ба кор 
мегиранд, аммо бешак эњсоси дарунии онњо ба авомили хориљї 
яксон набудааст».1 

Бо ин назар мешавад гуфт, ки истиќболи гарм аз сухани 
Мавлоно аз тарафи шоирони тољик бисѐр зебост, аммо ин ис-
тиќбол ба њар навъест ва он дар як сурат нест, њар кадом аз зо-
вияи худ фазои истиќболи худро рангубор додааст. Њар шоир 
аз санъати такрор коргирифтааст ва њар шоир дар халќи шеър 
ба ин њолат рў дар рў хоњад шуд ва ногузир аз ин санъат исти-
фода мекунад. Ва гоње ин санъат дар кори бархе бисѐр дилза-
нанда, дилгиркунанда ва заиф аст, ки шеърияту бадеият низ дар 
кори шоир камранг ба назар мерасад, зеро шоир, он тавр ки 
лозим аст, натавониста аз санъати такрор истифода кунад. Ам-
мо дар «Девони Шамс» ин њолат мустасност, санъати такрор, 
каломи Мавлоноро њусн додааст ва чи аз нигоњи маъно ва чи аз 
нигоњи мусиќї, забон, баѐн ва шеърияту бадеият. Шоирони 
тољик аз ин шеваи кори Мавлоно њам ба њадди тавони худ дар 
халќи шеър истифода кардаанд ва санъати такрор дар шеъри 
муосири тољик низ ба равиш ва сабки Мавлоно мушоњида ме-
шавад. Санъати такрор ба сабки Мавлоноро бештар дар 
шеърњои устод Муъмин Ќаноат, зиндаѐд Лоиќ Шералї, 
Гулрухсор, Ањлиддини Њисорї, Озар ва бештар дар ѓазалњои 
Салими Хатлонї ва Одина Рањмон ин њолатро метавон му-
шоњида кард. 

ШеъриМавлоно шеъри кашф, мушоњида, нав, пурбор ва 
латиф аст, ки он дар садри њунарњои адабї ќарор дорад ва низ 
аз ин назар таъсирњои лозимро ба шоирони баъди худ ва шои-
рони имрўз бешак доштааст. Дар њар њолати равонї, ваќте 
ѓазалњои Мавлоноро хонанда бихонад, њисси дидан дар ў чашм 
мекушояд ва тасаввурро дар воќеият эњсос мекунад. Њисси та-
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саввур ва њисси хаѐл дар ѓазалњои Мавлоно диданист, тамо-
шост ва каломи ў инсонро ба шукуфтан ва шинохтан, бедорї, 
њидоят мекунад. Ин шоири ориф шеърро мутобиќ ба рўњонияти 
инсонњо гуфтаст, шавќу завќ ва табиати мардумро дар тамоми 
шеърњои худ ба кор гирифтааст. Яъне ў табиат, завќ, шавќ ва 
хостањои маънавї ва рўњонии мардумро дар шеър овард вата-
биати шоирии худро бо ин хостањо гирењ зад. Чунин аст, ки су-
хани Мавлоно аз нигоњи баѐн, забон, завќу шавќ, андеша ва 
отифа шабоњатитамом ба табиати мардум дорад, муњтаво, 
маъноиофаринї, арзишњои инсонї дар кори Мавлоно, бозгўи 
завќ ва табиати мардум аст. Дигар аз љилвањои равшан, гарм ва 
метавон гуфт нодир, ки шоиронро баночор водор менамояд ба 
шеъри Мавлоно рўй биѐваранд, муомилаи бисѐр њакимона, 
њушмандона, њунармандона ва шоиронаи ў бо забон аст. 

Њамин хусусиѐт аст, ки мешавад гуфт, «Девони Шамс» ва 
«Маснавии маънавї»-и Мавлоно аз назари њунар аввал асари 
сирф миллист ва баъдан љањонї. Дар ин хат бояд тазаккур дод, 
ки шоирони тољик аз шеъри Мавлоно таъсир гирифтаанд, аммо 
ин таъсир њаргиз таъсири таќлидї, хушк ва такрорї нест, балки 
љилвањои пурбори худро дорад. Яъне шоирони тољик дар 
корњои худ аз шеъри Мавлоно огоњона, њушмандона ва шоиро-
на таъсир гирифтаанд. Њамон тавр ки борњо ин назар иброз 
гардид ва он дуруст њам њаст, каломи Мавлоно, андешаи Мав-
лоно бисѐр сахт ба забон, фарњанг ва суннатњои мардум пай-
ванди амиќ ва жарф дорад ва як омили равшан ва рўйкарди 
шоирони тољик ба шеъри Мавлоно њамин љилвањои равшан дар 
шеър ва тафаккури шоири ориф мебошад. Яъне шоирони тољик 
дар каломи Мавлоно як суханвари худиро мебинанд, суханваре, 
ки фазои андеша, фазои забон ва баѐн дар корњои ин шоири 
ориф, барои суханварони тољик бегона нест. «Забон… њамин ки 
по аз њадди содагии худ берун гузошт ва худро дар ќаламрави 
њунар ва санъат кашид, ба љањони адабиѐт дохил шудааст. Пас, 
адабиѐт чизи дигаре љуз њамон забон нест, ки бо либоси фохир-
таре мултабис аст ва табъан ба сабаби њамин тайин ва ташхиси 
бешу кам, кори худро њам каму беш иваз кардааст».1 Дар забо-
ни Мавлоно, њамон тавр ки иброз шуд, њамон забони мардум 
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аст, ки шоир њунармандонаву огоњона ин дурдонањои маъниро 
ба риштаи шеъркашидааст. 

Њамин њунармандии суханвар аст, ки њар калима дар 
ѓазалњои ширини ў табдил мешавад ба дурри маъно ва гавњари 
маърифат. Забони дарунї ва берунии бадеъ ва коркарди орояњо 
дар ѓазалњои Мавлоно бисѐр ќавї ва устодона аст, ки хонанда 
мафтун аз он мешавад ва намехоњад дигар аз Мавлоно даст 
бардорад. Муњимтарин омил ва низ сабабњои дигар, ки дар 
чашм аз нигоњи аввал, гўиѐ он њама камарзиш њастанд, аммо он 
њама дар кори Мавлоно розњои худро дорад, чунин аст, ки фа-
зои истифода аз калимањо дар кори шоир мањдуд нест. Дар 
корбурди калимањо фазои баѐни Мавлоно чунон густарда аст, 
ки бо як нигоњ наметавон он њамаро фаро гирифт ва ин худ аз 
бузургии андеша ва донистани тамоми калимањо, тамом ворид 
будани ў ба забони модарї аст. Дар ин хат ва ин фазо метавон 
чунин натиља гирифт, ки шоирони тољикро,он чи дар шеъри 
Мавлоно ба худ љазб кардааст ва љазб хоњад кард, азамати ан-
деша ва тафаккури шоири ориф аст ва ин љилва дар аркони 
шеъри шоир њамеша дар хатти аввал аст. Азамати андеша ва 
тафаккуриустувори шоири ориф аст, ки дар кори шеър ва су-
хан, бештар зењни шоирони тољикро ба худ машѓул медорад ва 
ин таъсир дар шеъри муосири тољик бармало мушоњида меша-
вад. Паноњ бурдани шоирони тољик ба номи Мавлоно дар кор-
гузории шеър ва ќарор гирифтани номи Мавлоно чун нимоди 
бузургии андеша дар шеъри шоирон гувоњ бар ин њарфи мост. 
(Дар боби севум дар робита ба ин мавзўъ муфассал суњбат 
хоњад шуд. М.А.). Дар зимн бояд гуфт, ки њушмандї, нигоњ, 
шеърият, мусиќї, хирадварзї, њаракат дар сохтори шеъри Мав-
лоно бисѐр фаъъол аст ва ин њолати каломиМавлоно низзењни 
шоирони тољикро тасхир кардааст.  

Дар њамин фазо, айният ва зењният, инсонсолорї ва хирад-
варзї њам аз љилвањои муњим аст, ки шоирони тољик дар 
корњои худ аз Мавлоно таъсир гирифтаанд ва ин бардоштро ба 
њадди тавоноии худ ба таљриба гирифтаанд. Худшиносї, огоњї, 
ирфонталабї, њушѐрї, ва хирадварзї, чи дар инсони асри Мав-
лоно ва чи дар зиндагии инсони муосир њамеша наќш дошта-
аст, ин мафоњим њувият ва асолати инсонњо будааст. Инсони 
муосир ба њар кўе худро агар бизанад, дар ѓафлатњои мубњам 
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умр ба сар бибарад, ногузир аст, ки бо ин ду мафњум – худши-
носї ва хирадварзї сару кор дошта бошад. Нимо Юшич дар як 
маќолаи хеш чунин менигорад: «Шеъри суннатии мо мисли му-
сиќии мо васфулњолист ва ба њадди аълои худ субжектї (дур аз 
њаќиќат). Бинобар ин наметавонад муњаррики эњсосоте мисли 
ѓамангез ѐ шодиафзо бошад, магар ин ки ба њолати зењнии касе 
ваќф дињад, зеро чизеро муљассам намекунад, балки ба ѐд 
меоварад».1 

Дар ин таъриф ду унсури шеъри суннатї фаромўш шуда-
аст, он хирадхоњї, хирадварзї ва худшиносї мебошад ва њар 
калом бидуни ин ду унсур мондагор нест, бахусус шеър. Мав-
лоно дар осори пурбори худ ин ду унсурро барои инсонњои до-
но ба намоиш гузоштааст. Инсон њамеша дар ќаламрави 
зиндагии худ дунболи љустуљўњост, тоза дидан, тоза гуфтан ва 
тоза шинохтанро дўст бидорад ва агар дар ин љустуљўњо аз 
худшиносї ва хирадварзї фаромўш кунад, он њама ѓайрати то-
заи ў дар шинохти њаќиќати зиндагїбењуда аст. Осори пурбори 
Саної, Аттор, Мавлоно, Саъдї ва Њофиз бо њамин хусусиѐти 
худ мондагор њастанд ва ба њолатњои маънавї, рўњонї ва иљти-
моии инсони муосир њам созгор мебошанд ва дар ѓаму шодии 
онњо, бешак, муассир низ метавонанд бошанд. Агарчи шеър 
сурати навишторї дорад, боз њам ањамияти он дар шунидани 
он аст ва њамин сурати навиштории он дар калимот далолат 
мекунад ба шунидании он, зеро аз ин тариќ садои шеърро ме-
шавад шунид, садои маъно, андеша ва айнияти онро. Дар ин 
сурат маъно ва паѐми шеър мусовї таљассум мешавад, яъне 
таљассуми маъно ва паѐм дар њолати шеър шакл мегирад. 

Ин њолатро имрўз дар шеъри Ѓарб ва шеъри муосир шеъри 
таљассумї номидаанд ва дар шеъри муосири тољик њам он ба 
мушоњида мерасад. Ин зебої ва ин расоии њунар дар ѓазалњои 
Мавлоно фаровон аст ва он барои хонанда як њолати маъмулї 
мебошад ва зиѐд мавриди таваљљуњ ќарор намегирад. Зењну та-
факкури хонанда ба ин њама расої ва зебої дар каломи Мавло-
но одат кардааст ва ў њини мутолиаи сухани Мавлоно дар 
љустуљўи чизи дигарест, ки болотар аз ин њолатњост ва он чизи 
дигар њамон маърифат, ирфон, ишќ вањузури маъно дар шеър 

                                                             
1
Нимо Юшич, «Дар бораи шеър шоирї», инт. Тўс, Тењрон, 1385, сањ.31 
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аст. Омили дигари рўйкарди шоирони тољик ба шеъри Мавло-
но љустуљўи њамон чизи дигар аст, яъне маорифи андеша, ир-
фон ва шинохтани маъно. «Шоироне, ки бидуни таваљљуњи 
махсус ба матолиби љомиа ва суфоришоти иљтимоии мардуми 
асри хеш шеър мегўянд ва инзивои хешро њамеша ба пои шеър-
нофањмии мардуми замони хеш мегузоранд, роњи худфиребиро 
пеш гирифтаанд ва шояд дучори навъе тавањумми нубуѓи адабї 
ва худбузургбинї шудаанд. Ќадри мусаллам шоире, ки имрўз 
натавонад ба мардуми замонаи хеш иртибот барќарор кунад ва 
ба забони онон сухан бигўяд, фардо њаргиз нахоњад тавонист, 
дар адабиѐти мо љойгоње шоиста дошта бошад».1Дар ин раъс 
муњамтарин нукта дар осори Мавлоно њамин ишорат аст, яъне 
шоири ориф бо мардуми замони хеш иртиботи маънавї ва ир-
фонї дошт ва низ бо хоњиши дўстон дар мавзўъњои худшиносї, 
ишќ, маърифат, инсонсолорї шеърњо мегуфт, ки намунаи он 
«Маснавии маънавї» ва «Девони Шамс» аст. 

Ба ќаламрави ин бўстони гулбор аз маънї ва маърифат њар 
он ки рањ ѐфт, њар он ки асли сухани шоири орифро фањм кард, 
дигар намехоњад аз он бурун ояд, зеро ширинии ѓазалњои Мав-
лоно хотирро ба худ машѓул медорад. Хонанда гўѐ ки аз кало-
ми Мавлоно афсун мешавад ва лањза-лањза ба тамом асири ка-
ломи суханвар мегардад. Чунинаст, ки дар ин раъс шоирони 
пешгоми тољик барои рафъи халои маънавии ваќт, ба Мавлоно 
руљўъ кардаанд ва шоироне њамчун устод Муъмин Ќаноат, 
зиндаѐд Лоиќ Шералї, Гулназар, Гулрухсор, Фарзона, Рањмат 
Назрї, Доро Наљот, Низом Ќосим, Муњаммад Ѓоиб, Салими 
Хатлонї, Ворис, Ањлиддини Њисорї, Озар бештар аз Мавлоно 
файз гирифтаанд. Аз ин рў љанбањои миллї ва суннатњои миллї 
дар шеъри ин шоирон бештар ба дида меояд. Њамин њамканорї 
бо каломи Мавлоност, ки шеъри ин шоирон дар миѐни мардум 
бештар шуњрат ва мањбубият дорад. Тардиде нест, њар он шоир, 
ки дар инзиво меравад ва бовар ба он дорад, ки дар инзиво ме-
тавонад дар бораи мардум шеъри хуб бигўяд, ѓалат кардааст, 
њар он шоир, ки аз мардум буридааст, ба љое роњ набурдааст ва 
њар он шоир, ки бо мардум пайванди рўњонї ва маънавї дошта, 

                                                             
1
Ризо Исмоилї, «Шеъри мафњумї ва …», маљ. «Шеър», соли 1384, шумораи 

44, сањ.36 
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шеъри ў бо мардум дар њар замон зиндагї кардааст, чун шеъри 
Мавлоно.  

Њамон тавр ки пайдост асл ва љавњари каломи Мавлоно 
барои њидоят ва тарбияти инсон аст ва ин мавзўъ рўњ, асл ва 
љавњари тамоми осори ўст ва инсон дар он њама чиз аст ва ин 
њама чиз дар сояи рањмати ишќ ва мањбуб. Инсон бо вуруд ба 
љањони андеша ва шеъри Мавлоно вораставу огоњ ва соњибдил 
мешавад. Инсон аз файзи каломи ин марди андешањо худро ис-
лоњ мекунад, яъне бозсозї мекунад ва ин масъала дар осори 
Мавлоно диќќати шоирони тољикро низ аз дергоњ ба худ љалб 
кардааст. Бозсозии рўњонї, хушбинї, худогоњї ва маънавии 
инсон дар саросари осори ў мешавад гуфт, дар ду њолат сурат 
мегирад, аввал инсони ошиќ, ки дунболи ишќи њаќиќист ва 
дувум инсоне, ки худродар фарозу фурудњо љустуљў мекунад. 
Шоирони тољик дар шинохти инсон аз таљрибаи кори Мавлоно 
дар шеър истифода мекунанд ва мактаби шеъри ин шоири ориф 
барои њар шоирмуфиду судманд аст. Мутаассифона як раванди 
номатлуб, ки дар шеъри имрўз ба назар меояд, ба њам омехтани 
њолатњои тахайюл ва хаѐлбофист, яъне шоир љойи он ки дар 
халќи шеър аз тахайюл кор бигирад, дар хаѐлбофї калима ме-
созад. Хаѐлбофї бар хилофи тахайюл ба асолати шеър латма 
ворид мекунад ва шеърият дар шеър шикаста мешавад. Шои-
рони тољик дар ин хат бештар аз шеъри Мавлоно њолати анде-
ша ва тахайюлро ба таљриба гирифтаанд, дар сохтори тахайюл 
ва шеваи кори вай шеъри худро ба њар гуна шакл медињанд, 
яъне шеъри онњо ба шеърият ва бадеият мерасад.  

Ин фазои манъї ва андешаро дар жанрњои гуногун, сунна-
тї, нимої ва мудерн таљриба кардаанд ва њамчунинин равишро 
шоирони тољик дар кори худ тавонистаанд истифода кунанд ва 
дар ин самт муваффаќ низ њастанд. Муњтаво, маъно, андешањои 
дарунї, берунї, сохтори анвои њунари адабї, аз рукнњои 
муњимва аввал дар кори шеър аст ва дар кори Мавлоно ин љил-
ва њамеша равшан аст ва њаргиз ранги худро кам ѐ гум накар-
дааст. «Маъно дар њар шеър шарти аслист, бояд барои ба даст 
овардани он ба њар сў рафт. Дар калимоти авом, дар калимоти 
хавос ва дар калимоте, ки асоси тавлид, тахайюл ва таркиби он 
дар пеши шоир аст ва он маънињои тоза ва мухталиф њастанд… 
Калимоти мардум њамеша бо мардум сохта мешавад ва барои 
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нишон додани табиати вуљуд, шоир бояд, ки калимоти худро 
дошта бошад. Ва он чиро намеѐбад интихоб кунад, аз миѐни он 
чи маънус аст ѐ нест».1 Аз ин назар њарфњои сода ва равони 
мардум дар њавзаи андешаи Мавлоно табдил ба шеъри болиѓ 
мешавад, шеъри печида дар жарф ва умќи тафаккур. Як тафси-
ри бисѐр равшан ин аст, ки номи Мавлоно дар ќаламрави 
шеъри муосири тољик ва дар кори шоирон нимоди инсони ко-
мил аст, шоирони тољик ваќте ба мавзўи инсон аз хатти инсон-
солорї нигоњ мекунанд, дар шеър ба бењтарин баѐн даст меѐ-
банд ва дар ин ривол, њатман аз Мавлоно кумак мепурсанд. Ва 
дар ин хат њар шоири тољик аз номи Мавлоно ва Шамс њатман 
ѐд меоварад, истифода азноми ин ду орифи бузург шеъри шои-
рони тољикро рўњ ва камол мебахшад.  

Баѐни ангезањои ботин ва даѓдањои табиати инсон дар кори 
ѓазал кори андак нест, аммо Мавлоно тавонистааст рўњи 
ѓазалро дар ин фазо болу пар бидињад ва даѓдањои ботини ин-
сонро дар сурати калимањо тасвир кунадва шоирони тољик аз 
ин равиши Мавлоно дар кори шеър ба њадди зарфият ва тавони 
худ истифода кардаанд. Бо ин њама њуљљат мешавад иддао 
дошт, ки он чи дар осори Мавлоно шоиронро ба худ љазб меку-
над, равонии калом, маъно, ирфон ва маърифати тафаккур аст 
ва каломи ў танњо барои як матлаб аст, барои тарбияти инсон. 
Мавлоно бо баѐни муњкаму устувор маърифати андеша ва 
шеърро дар ќолаби ѓазалњои худ мерезад ва ин њунари баланди 
ў аз тарафи шоирони тољик ба њар тариќева њар гунаеистиќбол 
гардидааст. Мавлоно бо ин равиш дар инсон њисси хуфта ва 
ѓайратро бедор мекунад ва ин нукоти муњим аст, ки рўйи шеъри 
шоирони тољик таъсири мусбат нињодааст. Шоироне њамчун 
Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Гулрухсор, Фарзона, Доро 
Наљот, Озар бештар њамин фазои каломи Мавлоноро дар 
корњои худ ба истифода гирифтаанд. 

Шоирони тољик њар кадом аз зовияи њис ва андешаи худва 
завќу салиќаи фитрии худ бо осори Мавлоно канор омадаанд, 
масалан устод Муъмин Ќаноат бештар аз лињози андеша ва та-
факкур Мавлоноро ба ѐд меоварад. Устод Лоиќ Шералї, 
Гулрухсор бештар аз назари шавќ ва балоѓати баѐн аз Мавлоно 

                                                             
1
Нимо Юшич, «Њарфњои њамсоя», маљ. Нома, шумораи 49, сањ.67 
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таъсир гирифтаанд. Салими Хатлонї аз ирфон, Абдуќодири 
Рањим аз маърифати ишќ, Сайѐд Ѓаффор аз зебоии забони 
Мавлоно бештар таъсир гирифтаанд. Шеъри муосири тољик аз 
баракати каломи Мавлоно андак-андак худро аз назари шеър 
устувор кард ва аз як мањдудаи беранги фикрї худро берун 
овард ва дар фазои нигариш ба марњилаи тоза расид. Дар ин 
хат мешавад гуфт, кињолу њаво, фазои андеша ва сувари хаѐли 
Мавлоно аз марзи шеърњои суннатї убур карда, ба шоирони 
сапедсаро низ таъсир нињодааст. Шоири сапедсарои тољик 
устод Доро Наљот барои баѐн ва нишон додани шањомат ва 
умќи шеъри худ дар чанд маврид аз номи Мавлоно истифода 
мекунад. Манзури шоир Доро Наљот аз истифодаи номи Мав-
лоно дар шеъри сапеди худ намоши ирфонии андеша аст дар 
њошияи номи шоири ориф. Доро Наљот мехоњад бигўяд, асл ва 
љавњари њунар андеша аст ва агар шеър аз андешаи пурбор 
тињист, он шеър нест ва номиМавлонодар ин раъс нимоди ан-
деша, ирфон ва шеъри асил аст дар сапедњои Доро Наљот. 

 
Меояд  
Чу як боѓ насим, 
Чу як пирањан љавлон, 
Дар ў  
Дастафшону покўбон 
Лутфи сухан меафшонад Њофиз. 
Дар ў дастобадаст 
Меарѓушад 
Се масти аласт: 
Яке Боязиду 
Яке Бўсаиду 
Яке Мавлоно… 

**** 
Меояд, 
Найвориямро 
Месарояд 
Мавлавивор… 
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**** 
Ман удвориямро 
Нолапайванд 
Ба њалќањои дуди самои Мавлоно меѐбам…1 

Доро Наљот аз рўњонияти каломи Мавлоно мутаассир аст 
ва дар шеърњои худ аз њамин љилвањои шеъри Мавлоно дар 
корњои худ њарф мезанад ва шеъри худро аз фазои шеъри Мав-
лоно људо намедонад ва худро пайванде медонад дар њалќаи 
њаводорони Мавлоно. Ин њама бар он ишорат медорад, ки 
шеъри Мавлоно посухгўи ќолаб ва жанр нест, балки он посух-
гўи маърифат, андеша ва тафаккур аст, он гуна ки устод Доро 
Наљот дар шеърњои сапеди худ аз андеша, тафаккур ва ирфони 
Мавлоно истиќбол кардааст ва бо истифода аз номи Мавлоно 
сохтори андешаи худро ранги ирфонї додааст. Мавлоно дар 
зењн ва рўњи башар азони ишќ мехонад ва башарро ба намози 
ишќ ва тафаккури њамешасабздаъват мекунад, тафаккури худо-
гоњї, тафаккури зебої ва тафаккури чї гуна зистан ва инсон 
будан… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
Доро Наљот, «Мањтобе хамида дар рукўъ», инт. Адиб, соли 2006, сањ. 62, 141, 

142. 
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БАРХЕ АЗ ЉИЛВАЊОИ ШЕЪРИ МАВЛОНО ДАР АШЪОРИ 
УСТОД МУЪМИН ЌАНОАТ 

 
Дар шеъри муосири тољик устод Муъмин Ќаноат аз он шо-

иронест, ки ирфону маърифати каломи Мавлоноро дар 
шеърњои худ ба таљриба гирифтааст. Маърифати шеъри устод 
Мўъмин Ќаноат аз он мегўяд, ки ў беш аз њар шоири дигар дар 
майкадаи шеъри Мавлонотавонистааст машрабњо кунад. Дар 
сабк, баѐн, забон, яъне дар санъат, сурат, шеъри ин ду шоир, аз 
њам дар зоњир тафовутњое доранд, аммо аз назари маърифат ва 
то љое ирфон, нигариш ба њастї ва ишќ устод Муъмин Ќаноат 
аз Мавлоно бисѐр истиќбол кардааст ва истиќболи устод бисѐр 
муваффаќ њам мебошад. 

 
Муъмин Ќаноат: 

Њар шаб аз ѐди дилам шоњи саворон бигзарад, 
Ёдњо чун бодњои навбањорон бигзарад. 
Мешитобад аз паси тобути асби бесавор, 
Аз узори гулъузорон шохборон бигзарад. 
Мезанад сум, мезанад ў шињаи гардуншикоф, 
Аз малак ин шињањои хоксорон бигзарад. 
Меравад асби Диловаршоњ ѐлу дум зада, 
Ханљари гесубураз мўи Майистон бигзарад. 
Меравад тобути ў аз роњи чун пули Сирот 
Дар њаво дастобадасти сўгворон бигзарад. 
Шаст фарсах наъши ўро дар замин нагзоштанд, 
Чун гузашт аз тирборон, нурборон бигзарад. 
Тан ба ин соњил фитоду љон ба он соњил гузашт, 
Ў чу дарѐ меравад, сад рўзгорон бигзарад. 
Аз ќафо тире, ки ў хўрдаст, меояд зи пеш, 
Мекушояд парда, даври пардадорон бигзарад.1 

Ѓазали фавќ аз назари сабк, маъно, нигоњ ба мавзўъ ва за-
бон аз сабки ѓазалњои Мавлоно тафовут дорад ва ѓазали устод 
Муъмин Ќаноат аз њолу њавои сабки шоири ориф комилан дар 
самтидигар ќарор дорад, забони он забони шеъри муосир аст. 

                                                             
1
Муъмин Ќаноат, «Баргузидаи Ашъор», инт. Алњудо, Тењрон, соли 1373, сањ. 
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Аммо аз назари маъно ва рўњоният ва ирфон ин ѓазал рўњони-
яти ѓазалњои Мавлоноро ба хотир меоварад. Он аз шурўъ, њо-
лат ва фозои маънавиву ирфониро дар зењн буруз медињад ва 
њисси ботиннигарї дар шеър мељўшад ва дар зимн маърифати 
шуњудхоњї аз ѓазал рух нишон медињад. Ва ин фазо њамон фа-
зои шеъри Мавлоност ва ѓазалњои шоири ориф аз ин отифа 
саршор аст. Устод Муъмин Ќаноат калима дар калима њолати 
маъноро дар ѓазал ба тасвир мегирад ва дар нињоят њолатњои 
тасвир дар ирфони растагорї хулоса мешавад. Мавлоно њам 
дар «Девони Шамс» аз ирфони расидан ба васли дўст бисѐр ис-
тиќбол кардааст ва тавсифи ин мавзўъ дар ѓазалњои ў гарм аст. 

Соќї, зи паи ишќ равонаст равонам,  
Лекин зи малулии ту кунд аст забонам. 
Мепаррам чун тир суи ишрату нўшат, 
Эй дўст, бимашкан ба љафоњот камонам. 
Чун хайма ба як пой ба пеши ту ба поям, 
Дар хиргањат, эй дўст, дарору бинишонам. 
Њин, он лаби соѓар бинењ андар лаби хушкам, 
В-он гањ бишунав сењри муњаќќаќ зи дањонам. 
Бишнав хабари Бобилу афсонаи Воил, 
Зеро зи рањи фикрат сайѐњи љањонам. 
Маъзур њамедор, агар шўр зи њад шуд, 
Чун менадињад ишќ яке лањза амонам. 
Он дам ки малулї, зи малулит малулам, 
Чун даст бишўӣ зи ман, ангушт газонам. 
Он шаб ки дињї нур чу мањ, то ба сањаргоњ 
Ман дар паи моњи ту чу сайѐра давонам. 
В-он рўз, ки сар барзанї аз шарќ чу хуршед, 
Монандаи хуршед саросар њама љонам. 
В-он рўз ки чун љон шавї аз чашм нињонӣ, 
Ман њамчу дили мурѓ зи андеша тапонам. 
Дар равзани ман нури ту рўзе ки битобад, 
Дар хона чу зарра ба тараб раќскунонам. 
Эй нотиќа, хомўш ў чу андеша нињон рав, 
То боз наѐбад сабабандеш нишонам.1 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, инт. Амири Кабир, Тењрон, соли 1377, сањ. 288-289 
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Дар њар ду ѓазал њисси эътиќод, сидќу садоќат, пойдорї ба 
ањд, ишќ, бовар дар роњи расидан ба њаќ ва њаќиќат аст, ки худ-
ро нишон медињад ва дар њар ду ѓазал ирфони растагорї ва 
маќому мартабаи инсони дар ишќи мањбуб растагор тавсиф 
мешавад. Њолати тавсифи растагорї дар њар ду ѓазал аз њам 
фарќ мекунад, вале љавњар ва рўњи ирфони растагорї дар њар ду 
ѓазал ба њам шабоњат дорад.  

Мавлоно: 
Соќї, зи паи ишќ равонаст равонам, 
Лекин зи малулии ту кунд аст забонам. 
Мепаррам чун тир суи ишрату нўшат, 
Эй дўст, бимашкан ба љафоњот камонам. 

Ва устод Муъмин Ќаноат дар шеъри муосири тољик баъд аз 
ќарнњо чун Мавлоно растагорї ва озодагии як љавонмарди бе-
дордилро дар роњи мубориза, барои озодагї ва растагорї, бо-
лиѓ, муњкам, пурбор аз назари маъно ба тасвир мегирад. 

Шаст фарсах наъши ўро дар замин нагзоштанд, 
Чун гузашт аз тирборон, нурборон бигзарад. 
Тан ба ин соњил фитоду љон ба он соњил гузашт, 
Ў чу дарѐ меравад, сад рўзгорон бигзарад. 

Дар њар ду ѓазал њамосаи бузургмардї, љавонмардїва 
шуљоат дар роњи расидан ба ишќ, ба мањбуб тасвир мешавад, 
дар ѓазали Мавлоно шуљоати ошиќ аст ва тараќќии камол ва 
шинохтани ишќ, гарм ва латиф тавсиф мешавад. Дар ѓазали 
устод Муъмин Ќаноат шуљоат ва љонфидоии љавонмарде бо 
номи Диловаршоњ тавсиф мешавд, ки ў низ чун як инсони озо-
дадар роњи нангу номус бо ѓосибон пайкор мекунад. Ирфони 
растагорї ва љавонмардї дар ѓазали Мавлоно ва устод Муъмин 
Ќаноат калима дар калима љорї аст ва ин фазост, ки њар ду 
ѓазалро аз назари маъно ва андеша ба њам наздик кардааст. 
Озодагї ва растагорї аз назари Мавлоно ва устод Муъмин 
Ќаноат савдо намешавад вањар инсоне, ки бедор, озода ва рас-
тагор аст, дар роњи расидан ба мурод чун Мавлоно ва чун Ди-
ловаршоњ сахткўш аст, бањаќ ашхосе чунин љуз ба маъшуќ ва 
ишќ бар њељ кас таслим нахоњанд шуд. Ва инсоне аз ин табор 
њаргиз ва њељ гоњ ба имони худ, ба асолати худ ба маърифати 
худ, ба арзишњои миллї ва инсонї, ба мардуми худ, ба марзу 
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бум, ба Ватани худ ва ањду паймон, ки басатаст хиѐнат нахоњад 
кард. Аллома Муњаммад Иќбол дар њамин маънї фармудааст: 

Пеши по зан тахти Кайковусро, 
Сар бидењ, аз каф мадењ номусро.1 

Мавлоно бо ин равиш ва бо ин тарзи баѐн дар фарозу фу-
руди зиндагї ба инсонњо дарси худомўзї, нерумандї, ѓайрат, 
шарафимон, ва ростї медињад ва устод Муъмин Ќаноат низ дар 
њамин њолу њавои ѓазалњои Мавлоно дар халќи шеър андеша 
мекунад. Аз назари шаклбандї, сохт ва фазои андеша, гоње ни-
гоњи устод Муъмин Ќаноат бо фазои андешаи шоири ориф ња-
мрангї дорад ва устод аз Мавлоно дар робита ба ин мавзўъ 
таъсирњо гирифтааст, аммо зикри ин нукта вољиб аст, ки устод 
ба шеъри Мавлоно огоњона канор омадааст ва огоњона аз 
шеъри шоири ориф таъсир гирифтааст. Дар ѓазали ў ми-
сраъњоеро дар ин равиш метавон мушоњида кард: 

Чун гузашт аз тирборон, нурборон бигзарад, 

**** 
Тан ба ин соњил фитоду љон ба он соњил гузашт. 

Њам аз нигоњи Мавлоно ва њам устод Муъмин Ќаноат асли 
мурод аз таркиби нурборон расидан ба мартабаи њаќиќат ва 
кашфи шуњуд аст, он љо ки њама чиз ишќ аст ва њама чиз таљал-
лии љамол ва камоли мањбуб бошад. Мавлоно ва устод Муъмин 
Ќаноат аз ду манзар ирфон ва ишќро ба тасвир гирифтаанд ва 
нур фано шудан аст дар ишќ ва љамоли мањбуб. Мавлоно ме-
фармояд, ошиќ бояд аз худ бигзарад ва дар оби њаѐт, ки он, 
њамон ишќ аст, фурў биравад ва манзур аз оби њаѐт шинохтан 
низ бошад. Њар ошиќ, ки дар оби њаѐт фурў биравад, ба мурод 
низ бирасад ва хокпорањои ў лаълу гуњар мешавад аз баракати 
ишќ ва иксири ишќи мањбуб. Устод Муъмин Ќаноат дар њамин 
фазо мегўяд,чун тани ошиќбар ин соњил (дунѐ) фитад, рўњи ў ба 
соњили дигар, ки он васли мањбуб аст, хоњад расид. Фитодан ба 
соњили дигар бар маънии расидан аст ба дидори мањбуб. Дар 
њамин маъно Мавлоно њам фармудааст, ки баркаш ту љомаро 
ва дар оби њаѐт фурў рав ва њарфи устод Муъмин Ќаноат дар 

                                                             
1
Муњаммад Иќбол, Девон, сањ. 128 
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асл њамин њарфи Мавлоност, ки танњо дар баѐн аз њам фарќ ме-
кунанд.  

Мавлоно: 
Сањро хуш аст, лек чу хуршед фар дињад, 
Бўстон хуш аст, лек чу гулзор бар дињад. 
Хуршеди дигарест, ки фармони њукми ўст, 
Хуршедро барои масолињ сафар дињад. 
Бингар ба тўтиѐн, ки пару бол мезананд, 
Сўи шакарлабе, ки бар ишон шакар дињад. 
Њар кас шакарлабе бигузидаст дар љањон, 
Моро шакарлабест, ки чизи дигар дињад. 
Моро шакарлабест, шакарњо гадои ўст, 
Моро шањаншањест, ки мулку зафар дињад. 
Њиммат баланд дор, агар шоњзодаї, 
Ќонеъ машав зи шоњ, ки тољу камар дињад. 
Баркаш ту љомањову дар оби њаѐт рав, 
То порањои хоки ту лаълу гуњар дињад… 
Бигрез сўи ишќу бипарњез аз он буте, 
К-ў дилбарї намояду хуни љигар дињад…1 

Њамон тавр ки арз гардид, бардошти маънавї, ирфонї, 
рўњонї ва иљтимоии шоирони тољик аз осори Мавлоно мута-
фовит аст, њар кас аз зовияи эътиќод ва боварњои худ ва ба њар 
равише аз худ ба осори ин марди бузург канор меояд. Њар хо-
нанда, њар суханвар ва њар як шоир аз дарѐи каломи шоири 
ориф мутобиќ ба зарфияти њунари худ завќи маънї бурдааст. 
Дар ин хат як чиз мусаллам аст, ки осори пурранги Мавлоно, 
нигариш ва забони шеъри шоирони тољикро рушд додааст ва 
шеъри муосири тољик аз њузури Мавлоно рангинтар ва бо-
лиѓтар гардидааст ва шеъри устод Муъмин Ќаноат намунае аз 
он аст. 

Бишнав, суруш мерасад аз ѓайб, аз њузур, 
Як лањза гўш дор, гўши карї шикаст.  

Устод Муъмин Ќаноат дар ин байти худ њамчун Мавлоно 
инсони саргашта ва сардаргумро ва њайронро њушдор медињад, 
то дар ѓафлат умр ба сар набарад ва ин байти ў шабењи 

                                                             
1
Куллиѐти Шамс, сањ.514 
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зангўлаи ожир аст, ки онро шоир пеши рўйи инсони муосир ба 
садо дар меоварад. Вай мегўяд, њастї, олам, њама саршор аст аз 
суруши ѓайб, барои бишнидани он гўши ботин мебояд, аз наза-
ри устод Муъмин Ќаноат њастї њама аз паѐми њазрати Њаќ пур 
аст ва инсон гумон ба он накунад, ки дар ин бекарон танњост. 
Устод Муъмин Ќаноат мегўяд, дигар ваќт аст ки сурби кариро 
бишканї ва манзури шоир аз ин таркиб, берун шудан аст аз 
љањл, ѓафлат ва гумроњї. Ва ин ирфон, њамон ирфони Мавло-
ност, ки инсонро дар осори худ пайваста њушдор медињад, ки 
ѓафлатро аз худ битакад ва ба њастї, ба худ, маънии зиндагї, бо 
чашми ботин бингарад. Он гуна ки дар ин байт мушоњида ме-
шавад, устод Муъмин Ќаноат барои ибрози матлаби худ аз во-
жањои суруш, ѓайб ва њузур истифода кардааст ва он чи дар ин 
байти хуб вањдати андеша ва тафаккури шоирро маънї 
медињад, њузури њамин се вожа аст. Шоир хонандаро њушдор 
медињад, ки дигар ваќти бедорї ва огоњї (шунидан) расидааст 
ва ин фурсат бисѐр андак мебошад, яъне фурсати шунидани ха-
бар аз ѓайб ѐ садои њотиф бисѐр кам аст. Дар ин фурсати андак 
набояд ѓафлат варзид, чун њамеша суруши мањбуб аз ѓайб 
намерасад ва њар чи зуд бояд, ки сурби кариро шикаст, зеро ин-
сон то ин сурби кариро дар вуљуди худ нашканад, он садоро 
наметавонад бишнавад. Аз назари Мавлоно бузург ва аз назари 
устод Муъмин Ќаноат инсон бояд худро аз дарун биполояд, 
худро аз дарун омода бисозад, ту ин сурушро, ки аз ѓайб мера-
сад битавон шунид. Устод Муъмин Ќаноат њамин мавзўъро, 
яъне њузури ќалб ва рањої аз ѓафлатро дар кори шеър ба тасвир 
мегирад ва дар ин самт огоњона аз шеваи нигариши Мавлоно 
истифода мекунад. 

Мавлоно: 
Он рањ, ки биѐмадам, кадом аст? 
То боз равам, ки кор хом аст. 

**** 
Чун надорї тоби дониш, чашм бикшо дар сифат 
Чун набинї бељињатро, нури ў бин дар љињат.1 

                                                             
1
 Куллиѐти Девони Шамс, сањ 148, 150 
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Таъсир ва бардошти устод Муъмин Ќаноат аз осори Мав-
лоно бештар дар хатти маъно ва андеша аст, ки бар он ишорат 
доштем ва дар ин хат њамчунин њузури љилвањои ирфонї ва 
рўњонии каломи Мавлоно низ дар шеъри устод Муъмин Ќаноат 
кам нест. 

Дар пои ту бо чашми гули хор бигирям, 
«Он» металабї дар сари бозор бигирям. 
Сад дор дарахт аст, агар нест Аналњаќ 
Мансур сало зан, ки ба њар дор бигирям. 
Мо сўхтарўему замин сўхтаљўе, 
Аз мижжаи ахтар ба шаби тор бигирям. 
Хунинкафанон рафтаву хуниналамон њам, 
Гулкункафане хоњї, ба дастор бигирям. 
Дарѐи алам мегузарад аз дили тангам, 
Бо рўди равон њамдаму њамвор бигирям.1 

«Он» дар истилоњи орифон латифаест нињонї, ки аз ў ишќ 
хезад ва ќобили тавсиф нест, На њар кас дар ин маънии мастур 
гавњари асили маърифатро метавонад дарк ва фањм кунад, дар 
шеъри муосири тољик танњо устод Муъмин Ќаноат аз ин ишора 
огоњона ва мутобиќ ба маъно дар корњои худ истифода карда-
аст. Мавлоно аз ин истилоњ дарѓазалњои худ, бар ин маънї ис-
тифода кардааст ва истифодаи ин ишора дар шеъри шоирони 
бузург бисѐр ба чашм мехўрад. 

 
Мавлоно: 

Бигшой, эй љон, дар бар заифон, 
Бар раѓми дарбон, дарбон чї бошад? 
Фармудсўфї, ки «он» надорї? 
Боре бипурсаш, ки «он» чї бошад. 

**** 
Мурда гардад шахс, чун бељон шавад, 
Хар шавад, чун љони ў бе «он» шавад.  

(Маснавии маънавї). 
 

                                                             
1
Муъмин Ќаноат, «Баргузидаи Ашъор», инт. «Алњудо», Тењрон, соли 1373, 

сањ. 165  
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**** 
Њофиз: 

Аз бутон «он» талаб, ар њусн шиносї, эй дил 
К-он касе гуфт, ки дар илми назар бино буд. 

**** 
Шоњид он нест, ки мўеву миѐне дорад, 
Бандаи талъати он бош, ки «оне» дорад.1 

Тарз, равиш ва шеваи муносибати устод Муъмин Ќаноат 
бо Мавлоно омўзанда ва созанда аст, њамон тавр ки аз корњои 
устод бармеояд ва мушоњида мешавад, ў дар шинохти њастї ва 
ишќ бо Мавлоно њамраъй мебошад. Муъмин Ќаноат аз макта-
би шоири ориф матобиќ ба њолати равонии инсонњои муосир 
истифода мекунад ва ангури каломи худро дар љўши ирфони 
Мавлоно май мекунад ва дар ин кор муваффаќ мебошад. Устод 
Муъмин Ќаноат њамчун Мавлоно њолати њузур, ирфон, маъри-
фат, ишќ ва талаби камолро бо љуръат дар шеър ба таљриба 
мегирад. 

Ў ба авзоъ ва ањволи инсони муосир аз хатти маърифат ва 
ирфон менигарад ва дар ин њолу њаво, аз пири маънавии худ 
Мавлоно фаромўш намекунад. Вай бетардид дар шеъри муоси-
ри тољик аз шумори андаки он шоирон аст, ки маърифат ва ир-
фони Мавлоноро тавонистааст дар шеърњои худ шоиста ва 
муваффаќ ба таљриба бигирад. 

Даст намедињад ба мо, даст ба мо намерасад, 
Садди миѐни одамон то ба само намерасад. 
Водии маърифат куљо, воњаи хунфишон куљо, 
Рањраву роњзан ба њам сўи Худо намерасад. 
Дар сари водии фано рўњ зи бори тан људо, 
Рењлати љони мастро даст ба по намерасад, 
Дар талаби љањон машав, баски љањони сурат аст, 
То ба љањони љони ман, дасти гадо намерасад. 
Тир куљост, љони Бурх мепараду њамепарад, 
Пири тариќати маро тири хато намерасад. 
Пеш бирав ба сўи Њаќ, то ки биѐӣ пешво, 
Акс марав, ки сўи Ў… кас ба ќафо намерасад.1 

                                                             
1
Њофиз, Девон, сањ. 210-304 
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Дар ин ѓазали зебо устод Муъмин Ќаноат шўру шавќи 
Мавлоноро дар худ такрор мекунад ва чун Мавлоно аз зовияи 
ирфон ва маърифат ба њастї нигоњ мекунад ва дар ин ѓазал, њар 
калима нимоди ирфон, бовар ва эътиќод аст. Устод Муъмин 
Ќаноат худогоњ ва ѐ нохудгоњ дар фазои ѓазал њолу њавои ир-
фонро фурў боридааст ва ѓазал воќеан дар шеъри муосири 
тољик аз намунањои бењтарин аст, дар мавзўи ирфон ва шинох-
ти ирфон. Агарчи забони шеър забони шеъри муосирро мемо-
над, аммо маъно дар он њазорсола аст, њамон маъно, ки инсон 
дар он њамеша худро ва њаќиќати зистанро љутуљў мекунад. 
Агар ин љустуљў набуд, ин талошу ѓайрат набуд, дар зиндагии 
маънавї ва рўњонии инсон калимоте чун ишќ, ирфон, шуњуд, 
њол, тариќат ва њаќиќат буруз намекард. Инсон дар љустуљўи 
њазорсолањоаввал ба мафњуми ирфон, ишќ, тариќат ва њаќиќат 
ошно шуд, дар ишќ њастиро ва маънии буданро таљриба кард ва 
дарѐфт, ки танњо ишќ инсонро базург мекунад ва маънї 
медињад. 

Дар ин хат инсон маќом, иззат ва ќадри худро њифз кард ва 
даст ба дасти ишќ дод ва то кунунсафари рўњонии худро идома 
медињад. Мусиќии ѓазал мисли он аст, ки дасте табл мезанад ва 
мехоњад хабари муњимро барои мардум бигўяд: 

Даст намедињад ба мо, даст ба мо намерасад, 
Садди миѐни одамон то ба само намерасад. 

 
Манзур аз таркиби «даст намедињад ба мо» фурсат ва ихти-

ѐр доштан аст, яъне ваќт аз ихтиѐри мо бурун аст ва њам моро 
дасти расо нест, то рози њастиро батамом дарк кунем. Њамчу-
нин устод мехоњад бигўяд, ки ранг ва љилвањои дунѐ ба мо фур-
сат намедињад, то бештар ба њастї ва офариниш тафаккур до-
шта бошем ва инсон то он ваќт, ки нафс ва дунѐро миѐни худ ва 
мањбуб мегузорад, њаќиќатро, муњаббатро ва њастиро њаргиз 
наметавонад маърифат кунад. Инсони ѓофил ва гирифтор дар 
ин њолат њамеша пой дар гил аст ва аз њаќиќати офариниш дар 
ѓафлат. Њарфи дигар, маънои дигар, ки дар ин ѓазали шево рух 
пинњон медорад, мартабаи инсон, иззати инсон ва бузургии он 
аст, инсони имрўз хилќати маънавии худро то њадде фаромўш 

                                                                                                                                       
1
Муъмин Ќаноат, «Ашъори Баргузида», инт. Алњудо, соли 1373, сањ. 163-164 
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кардааст. Инсон фаромўш кардааст, ки маънии ишќ  дерест дар 
сулуки ирфон ва маърифат пойи ланг ва хаѐли танг дорад. 
Устод Муъмин Ќаноат барои он ки инсон худро аз гумроњї 
наљот бидињад, ба ў роњи ирфон ва роњи маърифатро нишон 
медињад ва даъват мекунад, ки инсон ба водии маърифат ва 
наљот бозгардад. Дар ин даъват худро низ шарик медонад ва 
њазрати Бурхи Валиро дар ирфон ва тараќќї пири маънавии 
худ медонад ва барои он ки собит бисозад, дил ба ирфон дорад 
аз калимаи «тариќат» дар ин ѓазал истифода мекунад. 

Тир куљост, љони Бурх мепараду њамепарад, 
Пири тариќати маро тири хато намерасад. 

Ин байт ба он ишора мекунад, ки устод Муъмин Ќаноат 
дар мавзўи ирфон љиддї тафаккур кардааст ва танњо барои 
намоиш аз калимањои тир, Бурх, парвоз, пир ва тариќат исти-
фода накардааст, балки рўњи ин калимањоро дар шеър дамида-
аст ва дар ин калимањо сулуки маънавї ва рўњонии худро 
тасвир кардааст.  

Водии маърифат куљо, воњаи хунфишон куљо 
Рањраву роњзан ба њам сўи Худо намерасад. 

 
Устод Муъмин Ќаноат дар ин байт мегўяд, водии маъри-

фат на барои њар кас аст ва њар кас њам наметавонад бар он љо 
роњ биѐбад, ин водї танњо барои мардони огоњ ва соњибдил аст. 
Аз нигоњи ў водии ишќ, водии маърифат, водии маќому марта-
ба барои ањли дил аст, барои ањли тариќат аст, барои ошиќони 
ростин аст. Ў тазаккур медињад, ки ба водии маърифат касе роњ 
меѐбад, ки дар талаби мањбуб аз љон бигзарад ва љуз висоли 
мањбуб дар ду олам чизе дигар орзу накунад. Ранљи ишќ, љуз 
ишќ нест, дар тариќат, маърифат аз воњаи љањлу ѓафлат, яъне 
нафс, ѓурур, бухл, њирс, ва ќатл људо аст, водии маърифат, во-
дии равшандилон ва ворастагон аст. Дар тариќат роњи ориф ва 
роњи роњзан фарќ мекунад ва ин ду баробар ба мањбуб намера-
санд, њар кадом дар ин сафар аз роњу равиши худ, маќому љой-
гоњи худ, дар додгоњи мањбуб њозир мешаванд ва роњ, нимоди 
амал ва тарзи зиндагї низ њаст. 
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Дар сари водии фано рўњ зи бори тан људо 
Рењлати љони мастро даст ба по намерасад. 

Манзури устод дар байтчунинаст, инсон ваќте маргро лаб-
байк мегўяд, фано намешавад, зеро рўњи инсон љовидон аст, дар 
њолати марг љисм фано мешавад ва мурѓи рўњ аз ќафаси тан 
озод мегардад.  

Маро чун то ќиѐмат ѐр ин аст, 
Харобу маст бошам, кор ин аст. 
Гулу садбарг дид он рўйи худро, 
Ба булбул гуфт гул, гулзор ин аст. 
Мукаррар бингар, он сў, чашм бигшо 
Ки љонро мадраса-в такрор ин аст. 
Чу лаб бикшод љонњо, љумла гуфтанд 
Шафои љони њар бемор ин аст. 
Чу як соѓар зи дасти ишќ хўрданд, 
Яќиншон шуд, ки худ хаммор ин аст. 
Хабар омад, ки Юсуф шуд ба бозор, 
Њало, ку Юсуф, ар бозор ин аст.1 

Дар ин ѓазали Мавлоно ва ѓазали устод Муъмин Ќаноат 
зоти андеша ва тафаккур, маърифат ва шинохти асли худ дар 
ин љањон аст.Дар њар ду ѓазал мазмун муштарак аст. Шоири 
ориф Мавлонои бузург ва устод Муъмин Ќаноат дар ин ду 
ѓазал ба њастї ва офариниш њам ба худ аз як зовия менигаранд, 
ки он зовияи ишќ ва ирфон аст. Ин ѓазад аз онбигўяд, киустод 
Муъмин Ќаноат ирфони Мавлоноро хуб омўхтааст, ба ирфони 
Мавлоно шинос шудааст, аз ин љост, ки ин ѓазали ўсаршоро аст 
аз лутфу латофат, аз маърифат ва ирфони ишќ. Ваќте ки хонан-
да њам ѓазали шоири ориф Мавлоно ва њам ѓазали устод 
Муъмин Ќаноатро мутолиа мекунад, њолати рўњонї ва ирфонї 
дар ў љорї мешавад ва танњо љойи афсўс аст, ки устод ѓазал кам 
мегўяд. Бетардид ин ѓазал њолу њаво, набз, ва фазои аедешаи 
Мавлоноро ба хотир меоварад. Бояд гуфт, ки бардошт ва 
таъсир аз Мавлоно дар шеъри муосири тољик танњо дар сурат, 
љилди калимањо ва зоњир нест, балки љилвањои равшан аз 
маърифат ва ирфон,љилвањои ишќу муњаббатва љилвањои зебои 

                                                             
1
Куллиѐти Шамс, сањ 597 
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андеша ва тафаккури каломи Мавлоно дар шеъри муосири 
тољик бисѐр њунармандона аст. 

Эй моњи нав, ба шоми майистон хуш омадї, 
Эй шуълаи шукуфтаи найистон хуш омадї. 

Ин байти устод њамон шефтагї, бехудї ва самои андешаи 
Мавлоноро дар хотир зинда мекунад. 

Мавлоно: 
Эй Юсуфи мањрўѐн, эй љоњу љалолат хуш, 
Эй Хусраву эй Ширин, эй наќшу љамолат хуш. 

Рўњи ин ду байт ба њам мемонад, њамон тавр ки Мавлоно аз 
вожаи «хуш», ки бар маънии шодобї, хушњолї ва башорат аз 
завќи дарун аст, истифода кардааст, устод Муъмин Ќаноат низ 
аз ин калима дар њадди болиѓ ва лозим тавонистааст истифода 
кунад. Дигар бо итминони тамом мешавад гуфт, ки устод 
Муъмин Ќаноат дар фазои андеша ва ирфони Мавлоно сайру 
сулукњо доштааст ва андўхтањои худро мутобиќ ба њолу њавои 
худ ва замони муосир ранги шеър додааст. 

 
 
 
 
а 
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ЊУЗУРИ МАЪНАВИИ МАЛОНО ДАР АШЪОРИ ЛОИЌ 

ШЕРАЛЇ 

Таъсир ва бардошти устод Лоиќ Шералї аз осори Мавлоно 
њолу њавои дигар дорад, њолу њавое, ки он махсуси ўст. Дар ин 
ќиѐс сухани ў њар хонандаеро ба худ мафтун месозад, дар як ка-
лом таъсири устод Лоиќ аз Мавлоно таъсири њиссї ва фаннист. 
Ў дар кори ѓазал аз шоирони пештоз дар шеъри муосири тољик 
аст ва ѓанову балоѓати ѓазалњои ў маълуму машњур мебошад. 
Ѓазалњои устод Лоиќ аз назари истењком, сохтор ва шигардњои 
њунарї чун ѓазалњои Мавлоно устувор ва ѓанист. 

Чунонат ѐд меорам, кирањгумкарда манзилро, 
Чунонат дўст медорам, ки дарѐбурда соњилро. 
Чунонат раѓбате дорам, ки хушкистон ба бороне, 
Чунонат рўзу шаб љўям, ки Сино њалли мушкилро. 
Чунон роњи ту мепўям, ки роњи бахт меѐбанд, 
Љунон хайри ту мехоњам, ки дењќон кишту њосилро. 
Чунонвасли ту мехоњам, ки пирї нављавониро, 
Чунонат орзумандам, ки њар кас бахти комилро.1 

Ѓазали фавќ гувоњи фитрат, заковат, балоѓат ва малоњату 
фаросати њунари устод Лоиќ Шералї аст дар халќи ѓазал, дар 
такомул ва камоли ѓазал. Кори устод тароват ва балоѓати зебо-
иро дар зењн, њисва хотирњо буруз медињад, њамин њис ва ангеза, 
њамин њолу њавои каломи Мавлоно дар ѓазалњои устод Лоиќ 
њам дида мешавад.  

Устод Лоиќ Шералї дар халќи ѓазал равиши бисѐр зебо, 
гарм ва болиѓро истифода мекард ва њамин фазои ѓазалњои 
устод њар касро ба худ шефта мекунад. Ѓазалњои ў ќабл аз њар 
чӣ дар партави самимият ва эътимод эљод шудаанд ва њар ка-
лима дар ѓазалњои ў решаисабз дар самимият ва бовар дорад ва 
ширинии ѓазалњои устод аз њамин љо аст. Баѐни «чунонат ѐд 
меорам, ки рањгумкарда манзилро» аз самимият ва муњаббати 
шоир мегўяд ва ин мисраъ ба он далолат мекунад, ки шоир дар 
муњаббат ва дўст доштан њад ва сад намегузорад. Њамон тавр 
ки роњгумкардае дар љустуљўи манзил аст ва њамеша фарде чу-
нин ба ѐди манзили гумкардаи худ аст, шоири ошиќ њам 

                                                             
1
Лоиќ Шералї, Девон, инт. Алњудо, Тењрон, 1373, сањ. 134 
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мањбуби худро чунин дўст медорад ва њаргиз ўро фаромўш 
нахоњад кард. Шоири ошиќ ин дардро дар дил гирифтааст ва аз 
он намехоњад људо бишавад, чун ин дард њамон дарди ишќ аст. 
Устод Лоиќ Шералї аз ѓазалњои Мавлоно њам сухан омўхтааст 
ва њам ишќ ва ў дар корњои худ аз ин дарс ба хубї ва тавоної 
тавонистааст истифода кунад. «Устод Лоиќ бештар ба гўянда-
гони пешини адабиѐтамон таваљљуњ дошт, Мавлавї яке аз онон 
буд. Ў ба ин шоири бузурги форсу тољик алоќаи фаровон дошт. 
Албатта ў дар ибтидо ба ин гўяндаи бузург чандон ошноии зи-
ѐд надошт, зеро на «Маснавї» ва на «Девони Шамс» дар 
Тољикистон чоп нашуда буданд. Аз ин рў пайравї ва алоќаи ў 
бо Мавлоно чандон њам равшан набуд ва ин ошної табиист, ки 
хусусияти љузъї ва зоњирї дошт, чунки ошноии ў бо осори 
Мавлоно хеле мањдуд ва дар њадди намунањо буд. Аммо баъдан, 
ваќте ки ба «Маснавї» ва «Девони Кабир» дастрасї пайдо 
кард, кор дар ин самт батамом ранги дигар гирифт, ишќу 
алоќаи шоир ба Мавлоно ва осори ў ба маротиб афзуд».1 

Муњаќќиќ Љамолиддин Сайидзода дар робитаба устод 
Лоиќ ва њусни таваљљуњи устод ба Мавлоно чунин мегўяд: 
«Мавлоно шоири ошиќу шўридањолу масту пурљўшу хурўш аст. 
Ба зиндагию њаѐт ва шеъру шоирї, ишќу ошиќї бисѐр њам сахт 
алоќаю печиш дорад ва шайдои оламу одам, рамзи розу шиги-
ифтњои онњост. Шеъри «Таќлиди Мавлоно» (Лоиќ) дар пеши 
чашми мо шоиреро љилвагар месозад, ки бо рўњи заминию ос-
монї зиндагї мекунад, ошиќи шайдои њаѐту рўзгор аст ва як 
зиндагии пурсўзу пургудоз ва њам пур аз тазод дорад. Ва њара-
кату кору бору туѓѐну шўру исѐнаш мисли Мавлавї инсонгаро-
иву инсонситої мекунад».2 Ва муњаќќиќ ин чањорпораи шево, 
зебо ва болиѓи устод Лоиќ Шералиро, ки аз назари њунари шо-
ирї, аз назари суханварї, аз назари њусни сухан ва њамчунин аз 
назари забон бисѐр устувор мебошад, барои хонандаи хушзаќ 
намуна меоварад: 

 

                                                             
1
Љалолиддин Сайидзода, «Ало девони Мавлоно, маро ту зинда хоњї дошт», 

Маљмўаи маќолот, инт. Ройзании фарњангии Љ. И. Эрон дар Тољикистон, 
Душанбе, соли 2007. Сањ. 260 
2
Њамон љо, сањ.265 
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Ман ошиќи дарѐстам, 
Пуршўру пурсавдостам. 
То навбати дунѐ марост, 
Дунѐстам, дунѐстам, 
Ман лоиќи номи худам, 
Фарзанди айѐми худам. 
Бо њусни оѓозе, ки буд, 
Ман њусни анљоми худам. 
То он даме ки ман манам, 
Милѐн сарам, милѐн танам. 
Ман садњазорон љону тан 
Дар љилди як пирањанам. 

Љилвањои монанд дар осори устод Лоиќ ба фазои ѓазалњои 
Мавлоно хељ љойи њайрат надорад, зеро устод Лоиќ худро 
шогирди маънавии Мавлоно медонад, ифтихор медонад, ки аз 
каломи пурбори шоири ориф метавонад таъсир бигирад. Барои 
ќиѐс аз Мавлоно ва устод Лоиќ ин ду ѓазалро бо њам мурур ме-
кунем. 

Мавлоно: 
Бигрез, эй мири аљал, аз нанги мо, аз нанги мо, 
Зеро наметонї шудан њамранги мо, њамранги мо. 
Аз љумлањои панди ў в-аз захмњои тунди ў 
Солим намонад як рагат бар чанги мо, бар чанги мо. 
Аввал шаробе даркашї, сармаст гардї аз хушї, 
Бехуд шавї, он гањ кунї оњанги мо, оњанги мо. 
З-ин бода мехоњї, бирав, аввал тунук чун бода шав, 
Чуншиша гаштї, баршикан бар санги мо, бар санги мо. 
 Њар к-он майи ањмар хурад, бобарг гардад, бар хурад, 
Аз дил фарохињо барад, дилтанги мо, дилтанги мо. 
…Исњоќ шав дар нањри мо, хомўш шав дар бањри мо, 
То нашканад киштии ту дар Ганги мо, дар Ганги мо… 

 

 

 

 



231 
 

Устод Лоиќ Шералї: 
Ман зинда берун омадам аз гўрњо, аз гўрњо, 
Наздики ѐрон омадам аз дурњо, аз дурњо. 
Оѓўши ќисмат боз шуд, сад хони неъмат соз шуд, 
Гўѐву бино омадам аз базми гунгу кўрњо. 
Аз ранљи ѓурбат растаам, занљири по бигсастаам, 
Шодї кунед аз бахти ман, ранљурњо, ранљурњо. 
Аз ту љавонї ѐфтам, сад муждагонї ѐфтам. 
Нак зиндагонїѐфтам, мањљурњо, мањљурњо. 
Наздики гулшан омадам аз марзи ошўби хазон, 
Наздики гулхан омадам аз сардии лозурњо… 
Чун бар Ватан боз омадам, бар хештан боз омадам, 
Ганљи маро набвад бањо, ганљурњо, ганљурњо. 
Домони кишвар омадам, домони модар омадам, 
Ман љашнаму ман љашнњо, ман сураму ман сурњо.1 

Мавлоно, њамон тавр ки дар бобњои ќаблӣ арз гардид, 
њузури худро дар зиндагии маънавї ид хондааст ва онро љуз ид 
намедонад. Яъне дар зиндагї барои маардум њамеша хушњолї 
меоварад ва њар љо ки биравад, бо худ ишќ мебарад, ва њузураш 
дар њама љо ид аст. Мавлоно зиндагии маънавии мардумро бо 
њузури худ пур аз идњо мекард: 

Зи рўйи туст ид осор моро, 
Биѐ, эй иду идї ор моро. 
Ту љони иду аз рўйи ту, љоно, 
Њазорон ид дар асрор моро. 
…Шуморо ид дар соле ду бор аст, 
Дусад ид аст њар дам кор моро.  

Устод Лоиќ Шералї њамин маъноро дар ѓазали хеш, дар 
вазни дигар бисѐр зебо ба кор гирифта, чун Мавлоно худро 
љашни сурур ва тарабњо хондааст:  

Домони кишвар омадам, домони модар омадам, 
Ман љашнаму ман љашнњо, ман сураму ман сурњо. 

                                                             
1
Лоиќ Шералї, «Гулчини ашъор», инт. Пажўњишгоњи фарњанги форсї – 

тољикї, Тењрон, соли 1389, сањ. 409 
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Дар њар ду ѓазал завќу шавќ ва ягонагии њолати нигариш, 
нигориш, забон ва тавоноии муносибати ду шоир бо калимот 
аст, ки ин ду ѓазалро ба як фазо наздик кардааст. Аммо дар њар 
ду ѓазал санъати такрор, ќофияи дарунии ѓазалњо ва њолати са-
мої мебошад, ки њамоњангии онњоро ба њам бештар кардааст. 
Хонанда аз њарду ѓазал ба ваљд меояд, ба шавќ меояд, лаззати 
маънавї мегирад, маърифат меомўзад ва дар њар ду ѓазал,як 
фазои ошно ва диданиро ба тамошо менишинад. Санъати баде-
ии такрор дар њар ду ѓазал зебову шево истифода шудааст, ки 
бори маъно ва њолати андешаи ду шоирро амиќтар тарљењ 
медињад. Мавлоно аз санъати такрор барои барљастатар, 
даќиќтар ва бењтар намоиш додани манзури хеш истифода кар-
дааст ва устод Лоиќ низ бо истифода аз ин санъат њолати ра-
вонї ва маќсуди худро бењтар ба хонанда интиќол медињад. 
Њамчунин дар сохтори њар ду ѓазал зарб, мусиќї, ќофияњои да-
рунї ва муњтавост, ки шеърият, њусн ва бадеияти каломро 
шукўњу шањомати хос бахшидааст. Аслан манзур ва маќсуди 
Мавлоно ва устод Лоиќ дар ин ду ѓазал бо истифода аз санъати 
такрор ќудрат додан аст ба рўњи кори худ ва намоиши њамон 
паѐм, ки бояд ба хонанда бирасад. Њамон тавр ки Мавлоно дар 
ѓазали худ шўру шавќ ва фазои гарми баѐнро аз назари маъно 
ва андеша, њунаршакл додааст ва хонанда дар ѓазали ў як 
љањони маънавиро метавонад мушоњида кунад, устод Лоиќ њам 
дар њамин сабку равиши ѓазали Мавлоно ѓазали худро љалолу 
камоли маънї медињад. Њамин фазои њамоњангињо ва диданињо 
мебошад, ки дар ѓазалњои устод Лоиќ шеваи баѐн, сабки нигоњ, 
оњанг, забон,таркибсозї, тасвирнигорї ва шавќу завќи мавла-
виѐна равшан ба чашм мехўрад. Бисѐре аз ѓазалњои устод дар 
ин хат бо ѓазалњои Мавлоно дар як њолу њаво ќарор мегирад, ки 
гувоњ бар њунари волои ў дар халќи ѓазал аст. Устод Лоиќшеф-
та, маст ва мафтуни ѓазалњои Мавлоност ва дар бархе аз 
ѓазалњои худ фазои ѓазалњои ўро ошиќона ва риндона такрор 
мекунад ва аљаб он аст, ки дар он њама фазои монанд, овози 
худи устод Лоиќ аст, ки аз калимањо ба гўш мерасад. Њамин 
њолати шайдоист, ки устод аз ѓазалњои Мавлоно илњом меги-
рад, ошиќона дар оњанг ва њавои ѓазалњои Мавлоно месарояд, 
аммо чи зебо месарояд, бо забонеширин ва гарм, ки махсуси 
ўст. 
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Мавлоно: 
Эй бањори сабзу тар, шод омадї, 
В-эй нигори симбар, шод омадї. 
Дарфикандї дар сару љон фитнае, 
Эй њаѐти љону сар, шод омадї. 
Дарфикан андар димоѓи марду зан. 
Сад њазорон шўру шар, шод омадї. 
Аз бари симини ту корам зар аст, 
Эй балои симу зар, шод омадї. 
Пойи худ бар тораки Хуршед нењ, 
Эй ту Хуршеду Ќамар, шод омадї. 
Лаъл гўяд аз миѐни кон туро: 
Сўи он кўњу камар шод омадї. 
Шамси Табрезї, киолам аз рухат 
Њаст масту бехабар, шод омадї.1 

Лоиќ Шералї: 
Эй љамоли бањру бар, шод омадї, 
«Эй бањори сабзу тар, шод омадї». 
Тозакорињотро ќурбон шавам, 
Мисли њар соњибњунар шод омадї. 
Дар дилам кардї назар бо чашми гул, 
Гулљамолу гулназар, шод омадї. 
Аз ќадамњоятдиламгул мекунад, 
Эй арўси рањгузар, шод омадї. 
Дар раги њар майсаат маљрои ризќ, 
Бањри абнои башар шод омадї. 
Дар лаби њар ѓунча овардї паѐм 
Аз саховат, аз самар, шод омадї.2 

Агар ѓазалњои устод Лоиќ Шералї аз зовияи маърифат, 
ишќ ва ирфон баррасї шавад, рагањои ин чанд мавзўъ дар кори 
ў кам нест ва обишхўри ин чанд мавзўъ барои устод ќабл аз њар 
чї «Девони Шамс» аст. Тањќиќ ва баррасии љилвањои ирфон 
дар ѓазалњои устод Лоиќ аз њар љињат арзиши адабї ва њунарї 
дорад ва пањлуњои тоза аз эљодиѐти ўро барои ањли завќ ва су-

                                                             
1
Куллиѐти Шамс, сањ. 1080 

2
Лоиќ Шералї, «Гулчини ашъор», сањ. 400 
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хан ошкор месозад. Ў бешак аз калому њунари Мавлоно мута-
ассир будааст ва худ њам ин таъсирро иќрор дорад. 

Дар фазои ѓазал кори устодро ба се бахш мешавад људо 
кард, аввал ѓазалњои љавонии устод, ки таъсири он аз Мавлоно 
бештар, таъсир дар зоњир аст, яъне корњои устод дар ин њавза 
бештар дар њис ва завќ хулоса мешавад. Ѓазалњои гурўњи 
дувуми ў бештар љанбаи мавзўї дорад, ин даст аз ѓазалњои 
устод тавсифи муносибатњо ва истиќбол аз рўйдодњост. Дар 
хатти ин ѓазалњои худ вай ба Мавлоно ва «Девони Шамс» ишо-
рањо дорад. 

Наљустем шаш сўи дунѐ агар, 
Бихондем шаш дафтари «Маснавї». 
Шиносї Худоро, чу бишносї худ, 
Чунин гуфт, дар «Маснавї» Мавлавї. 

**** 
Ало девони Њофиз, њофизам бошї зи њар марге, 
Ало девони Мавлоно, маро ту зинда хоњї дошт.1 

Манзури устод Лоиќ Шералї дар байти њозир аз таркиби 
«девони Мавлоно» њамон «Девони Шамс» аст ва устод бо баѐни 
ин таркиб муњаббати худ ба Мавлоноро нишон медињад. Ва 
устод Лоиќ гоње аз ѓазалњои Мавлоно байтеро тазмин мекунад 
ва бо ин кор шеъри худро рангу бори тоза медињад. 

 
Мавлоно: 

Офтобо, бори дигар хонаро пурнур кун, 
Дўстонро шод гардон, душманонро кўр кун! 

Лоиќ Шералї: 
Офтобо, 
Офтоби инќилоб! 
Ба њар афсун, 
Хонањои мардумон пурнур кун, 
«Дўстонро шод гардон, душманонро кўр кун».2 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 507- 633 

2
Лоиќ Шералї, «Хонаи дил», сањ. 14 
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Устод Лоиќ дар шеърњои нимоии худ њам рўњи ѓазалро ме-
тавонад нигоњ бидорад ва дар корњои нимоии худ аз Мавлоно 
мадад мегирад ва ба ин тариќ фазои саршор аз маъноро дар 
шеърњои нимоии худ нигоњ медорад. 

Халќи шоирзоди мо 
Месарояд шеъри худро. 
Дар намуди пахтазорон, 
Ки бењ аз шеъри сапед аст. 
Дар намуди барќи Норак, 
Ки умеди равшани ўст. 
Дар намуди њар нињоле, ки барояш ишќу уммед аст, 
Киштзоронаш, ки дон бастанд, 
«Девони кабир»-анд, 
Њосили уммеди мардони кабиранд.1 

Муњаќќиќ Љамолиддин Сайидхода дар робита ба ишќу 
алоќаи устод Лоиќ ба Мавлоно чунин нигоштааст: «Пайравии 
устод Лоиќ ба Мавлоно бисѐр ошкору огоњона аст, зеро шеъри 
Мавлоно ба хусусият ва вижагињои хос, бавижа зарбу оњангу 
мусиќии лабрез аз шўру ишќу љазба ва забони равону содаву 
оњангини худ дили суханварро мебарад».2 Дар њошияи ин њар-
фи муњаќќиќ баяд арз кард, чизи дигаре низ буда, ки устод 
Лоиќ шефтаи ѓазалњои Мавлоно гардидааст ва он маърифат, 
ирфон ва паѐми Мавлоно барои инсон аст, зеро устод Лоиќ њам 
дар њавзаи шеър чун Мавлоно бештармехост ба инсонњо паѐм 
бидињад ва аз ин љост, ки ў низ чун Мавлоно њамеша њарфе ба-
рои гуфтан доштааст ва дар ин хат аз паѐми Мавлоно дар 
ќаламрави корњои худ хуш истиќбол кардааст. Дар ин фазо ба-
хусус маърифати инсонгарої, ки дар тамоми ѓазалњои Мавлоно 
мављ мезанад, ба устод Лоиќ аз њар назар таъсири муайяне до-
рад вадар ин маврид дар ѓазалњои худишоратњое њам кардааст. 

Яке май, дигаремайдон парастад 
Яке ваљду дигар виљдон парастад. 
 

                                                             
1
 Њамон љо, сањ. 225 

2
Љвмодиддин Сайидзода, «Ало, девони Мавлоно, маро ту зинда хоњї дошт», 

сањ. 225-226 
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Надидем њељ инсоне, дареѓо, 
Ки чун Мавлои Балх инсон парастад.1 

Дар ин чањорпора баѐни «парастад» бар маънии сифат, 
тавзењ, ситоиш, фитрат, мартаба, огоњї ва бузургии инсон аст 
ва на бар маънии мутлаќи калима парастиш кардан ва парасти-
дан. Устод Лоиќ зимни баѐни маъно ва њолатњи рўњонї дар 
халќи шеър ба «Маснавии маънавї» ва «Девони Шамс» ишо-
ратњои маъної ва шеърї мекунад ва устод бо ин равиш ба ин ду 
китоби бузург иродат, эњтиром ва алоќамандии худро мехоњад 
нишон бидињад. 

Имрўз, ки бунѐди илм, 
Ќодир нест 
«Маснавӣ»-ро 
Тафсир бикунад, 
Ё ки «Девони кабир»-ро,  
Ки бори маънояш  
Ба сад корвон, 
Гаронї мекунад…2 

Устод Лоиќ дар ин навишта бисѐр ошкор ва ќотеъ мегўяд, 
ки осори пири тариќат – Мавлоно болотар аз њама пиндорњои 
мост ва илми муосир бо он њама пештозињои худ боз њам 
баосори Мавлоно баробар намеояд ва ќодир нест љањони 
маънавї ва рўњонии осори Мавлоноро он гуна, ки шоистаи ин 
абармард аст, тафсир кунад. Китоби «Маснавии маънавї» ва 
«Девони Шамс» саросар илм аст ва шояд њам фаротар аз илм, 
ки бори маънои ин ду асар барои сад корвон њам гаронї меку-
над. Манзури устод Лоиќ Шералї он аст, он тавр ки илм дар 
натиљаи зањамоти зиѐд дар ин ѐ он бахш чизеро ихтироъ меку-
над, ин ду китоби шоири ориф њам илмењаст дар њама мавзўъ ва 
онро бояд ихтироъ кард. Дар бахши севуми ѓазалњои устод 
Лоиќ муносибати ў бо «Девони Шамс» дар фазои ишќ ва ирфон 
аст ва ишќи маљозии устод батадриљ дар ин бахш ба ишќи 
њаќиќї табдил мешавад. Дар ин даст аз ѓазалњои худ устод ба 
асолати ишќ, ба маънии ишќ, ба вуљуди ишќбо чашми дигар 

                                                             
1
Лоиќ Шералї, «Гулчини ашъор», сањ.120 

2
Њамон љо, сањ. 110 
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менигарад, дар ин самат ишќро мехоњад бењтару хубтар ламс 
кунад, бишносад. 

Дар ин навъ аз ѓазалњои устод тавсифи ишќ, сифати ишќ, 
таљаллї ва љилвањои осмонї гирифтааст. Устод Лоиќ Шералї 
низ чун Мавлонодар ирфони ишќ сухани худро таљриба меку-
над ва дар масири ишќ беихтиѐр даст бар дасти Мавлоно 
медињад. 

 
Мавлоно: 

Чу ишќ омад, ки љон бо ман супорї, 
Чаро зутар нагўї, к-оре, оре?! 
Љањон сўзед з-оташњои хубон 
Љамоли ишќу рўйи ишќ, боре. 
Чу љон бинад љамоли ишќ, гўяд, 
Шудам аз дасту даст аз ман надорї. 
Бидидам ишќро чун бурљи нуре, 
Даруни бурљ нуре, ањ, чї норе. 
Зи дур истода љонам дар тамошо, 
Ба пеш омад маро хуш шањсаворе. 
Яке рўе чу моње, моњсўзе 
Яке миррихчашме, пурхуморе. 
Њамин донам, дигар аз ман мапурсед, 
Ки сад ман нест он љо дар шуморе… 
Ман он обам, ки реги ишќ хўрдам, 
Чӣ реге, балки бањри беканоре… 
Чу лолай кафтае дар шањри Табрез 
Шудам бар дасти Шамсиддин нигоре…1 

Устод Лоиќ Шералї: 
Заминат осмон шуд, ишќ омад, 
Рањат чун Кањкашон шуд, ишќ омад. 
Ту бо пирї агар тан дода будї, 
Дили пират љавон шуд, ишќ омад. 
Набудат аз бањори нав умеде. 
Хазонат гулфишон шуд, ишќ омад. 
Лаби хушкат, лаби дарѐ бибўсид, 
Ѓамат бањри дамон шуд, ишќ омад. 

                                                             
1
Ќуллиѐти Шамс, сањ. 998 
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Дигар фикри сару сомон чї дорї? 
Сарат бехонумон шуд, ишќ омад. 

**** 
Алами олами дерин ишќ аст, 
Лаззати ќисмати ширин ишќ аст. 
Даст бар даст задан кафкўбист, 
Сина бар сина задан, ин ишќ аст. 
Худ ба худ дањр надорад ранге, 
Дањр бо љилваи рангин ишќ аст. 
Кист, пирўз шуда дар њама њол 
Бар њама мазњабу оин? Ишќ аст. 
Хўшачинии замин дарвешист, 
Чидани хўшаи Парвин ишќ аст.1 

Устод Лоиќ дар ин ду ѓазал ишќро аз нигоњи рўњонї ва ир-
фонї тавсиф мекунад, њамон тавр ки Мавлоно аз зуњури ишќ ба 
инсонњо паѐм медињад ва бо омадани ишќ вориди љањони дига-
ре мешавад, ў њам аз њаќиќати ишќ паѐм медињад ва вориди 
љањоне мешавад, ки мубаррову мубашшир аз ишќ аст. Он тавр 
ки Мавлоно ишќро мањак ва љавњари зиндагї ва њастї медонад, 
устод Лоиќ низ њамин назари пири маърифатро дар ин ду ѓазал 
тафсил медињад, устод мегўяд, њар гоњ ишќ ба суроѓи дил мео-
яд, дар зиндагии маънавии инсон тањаввулоти тоза ба бор мео-
яд ва дар ин ду ѓазал устод Лоиќ ба ишќ њамчун Мавлоно мени-
гарад.  

Ваќте ишќ меояд, Мавлоно дар њолати сукр, ваљд ва бехудї 
ихтиѐр аз даст медињад ва бо ишќ яке мешавад. 

Њамон донам, дигар аз ман мапурсед, 
Ки сад ман нест он љо дар шуморе. 
Ман он обам, ки реги ишќ хўрдам, 
Чї реге, балки бањри беканоре. 

Њазарати Мавлоно мефармояд, дигар аз ман мапурсед, ки 
чї буд ва чї набуд, њељ надонам, шумори он њамаро, кибо ома-
дани ишќ аз худ бехуд гаштанд, надонам, дар бањри ишќ фито-
даам ванадонам онро канора куљост. Дар ду ѓазали устод њамин 

                                                             
1
 Лоиќ Шералї. « Гулчини Ашъор», сањ 434- 436 
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њолу њавои ишќ сифат мешавад ва аз ин ду ѓазал мешавад њадс 
зад, ки устод танњо мафтуни ишќи заминї нест, балки ишќи ди-
гаре њам дорад, ки фаротар аз ишќи заминист. Дар њамин хат 
ѓазали зебоеро аз устод Лоиќ Шералї мехонем, ки њамчун 
Мавлонои бузург, дар он ишќи заминиро рўњу равони осмонї 
додааст: 

Ноком будам, ту комронам кардї, 
Гумном будам, ту достонам кардї. 
Гўйӣ, ки расида буд поям лаби гўр, 
Бо ишќи љавони худ љавонам кардї. 
Бе ишќ хазони бебањоре будам, 
Бо ишќ бањори бехазонам кардї. 
Ман санг будам, ту нанг омўхтиям, 
Ман гунг будам, ту хушзабонам кардї. 
Ман манзили ишќро намедонистам, 
Якбора ту соњиби љањонам кардї. 
Гумкардарање ба хонаи худ будам, 
Рањѐб ба хони љовидонам кардї. 
Ман ќатра будам, кардї дарѐи муњит, 
Ман хок будам, ту осмонам кардї.1 

 
Гўиѐ ишќ дар ин ѓазал шабењи вањйи осмонї бар љони 

шайдои шоир фурў боридааст ва шоир дар ин бориш рўњи худ-
ро полоидааст, шустушўй додааст ва аз баракати ишќ соњибном 
гардидааст. То ишќ ќатрае беш набуд, ишќ омад ба дарѐ васл 
шуд ва ба манзили ишќ расид ва ба забони ишќ ошно гардид, 
гунге буд, гўѐ шуд ва ба ќавли худи устод рањѐб ба хони љови-
дон шуд, њамон тавр ки Мавлоно фармудааст, «њар нафас овози 
ишќ мерасад аз чаппу рост» ва аз ин ѓазали устод Лоиќ Шералї 
низ аз њар калима ва аз њар байти он овози ишќ ба гўш мера-
сад.Њазрати Мавлоно ваќте аз ишќ мегўяд, дар њама чиз таљал-
лии ишќро мебинад ва аз назари шоири ориф њастї ва њама дар 
зикри ишќ аст. 

 

 

                                                             
1
Њамон љо, сањ. 496 
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Њар нафас овози ишќ мерасад аз чаппу рост, 
Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост?! 
Мо ба фалак будаем, ѐри малак будаем, 
Боз њамон љо равем, љумла, ки он шањри мост. 
Бахти љавон ѐри мо, додани љон кори мо, 
Ќофиласолори мо фахри љањон мустафост. 
Аз мањи ў мањ шикофт, дидани ў барнатофт, 
Моњ чунон бахт ѐфт, ў ки камина гадост. 
Бўи хуши ин насим аз шикани зулфи ўст, 
Шаъшааи ин хаѐл з-он рухи чун «ва-з зуњост». 
Дар дили мо дарнигар њар дам шаќќи ќамар, 
К-аз назари он назар чашми ту он сў чарост? 
Халќ чу мурѓобиѐн зода зи дарѐи љон, 
Кай кунад ин љо маќом, мурѓ к-аз ин бањр хост. 
Балки ба дарѐ – дарем, љумла дар ў њозирем 
Варна зи дарѐи дил мављи паѐпай чарост?.. 
Омад мављи аласт, киштии ќолаб шикаст, 
Боз чу киштї шикаст, навбати васлу лиќост…1 

Ѓазали устод Лоиќ Шералї дар ќиѐс бо ѓазали пурбори 
Мавлоно танњо дар авзон тафовут дорад, аммо аз назари маъно 
дар њар ду ѓазал њашру нашри ишќ дар калимањо талотум ме-
кунад, маќом ва мартабаи љабарутии ишќ дар њар ду ѓазал таф-
сир мешавад. 

 
Мавлоно: 

Њар нафас овози ишќ мерасад аз чаппу рост, 
Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост?! 
Мо ба фалак будаем, ѐри малак будаем, 
Боз њамон љо равем, љумла, ки он шањри мост. 

Њазрати Мавлоно дар ин абѐт мефармояд, овози ишќ,њар 
нафас аз њар тараф ба гўш мерасадва ба њар чї менигарам, ѓарќ 
дар таљаллии ишќаст, њастї њама машѓул ба зикри ишќ машњур 
аст ва њоло, ки ишќ омада ва моро ба худ мехонад, чї љойи ан-
деша ва тамошост. Ватани мо, на ин љост, балки он љост, ки аз 
он фуруд омадаем ва боз бояд, ки он љо баргардем ва асолати 
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Куллиѐти Шамс, сањ. 212 
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мо низ њамон љо аст. Аслан манзури Мавлоно аз Ватан, ши-
нохтани худ, кашфи шуњуд, ирфон ва ишќ аст. Ин калима дар 
осори Мавлоно бар маънии расидан аст ба ишќ ва маќом дар 
таракќии ишќ. Њамчунин мурод аз Ватан маќоми инсони комил 
низ метавонад бошад, ки дар сулуки ишќ ба мањбуб расидааст 
ва дар ин роз аз соњибдилон мебошад. Шоири муосир зиндаѐд 
Лоиќ Шералї њам талош карааст, ки ин њисро дар ѓазалњои худ 
бишносад, аз ин рў нигоњи шоир ба осори Мавлоно љилвањои 
бисѐре дорад, ки он њама фарогири ин суњбат нест. Лоиќ Ше-
ралї мекўшад њамчун Мавлонои бузург ба ишќ бингарад ва бо 
ишќ сухан бигўяд: 

Ноком будам, ту комронам кардї, 
Гумном будам, ту достонам кардї. 
Гўйӣ, ки расида буд поям лаби гўр, 
Бо ишќи љавони худ љавонам кардї. 

Дар ин абѐт устод Лоиќ, чун Мавлоно ба ишќ менигарад ва 
мегўяд, ман аввал набудам ва ишќ омад, маро њаст кард. Вожаи 
«ноком» бар маънии набудан ва бењис аст ва устод бар он ишо-
рат мекунад, ки то ишќ инчунин будам, чун ишќ омад, нашъат 
ва лаззати њастиро дарѐфтам ва баѐни аз «ишќ комрон шудам» 
бар маънии аз ишќ дубора халќ шудам ва ин халќ шудан бар 
маънии халќ гардидани маънавї ва ирфонист.  

Ва устод Лоиќ њарфи Мавлоноро маънї мекунад, яъне ишќ 
маро љовидонагї бахшид, ишќ маро аз фано шудан наљот додва 
аз дами ишќ дигар њамеша љавонам. 

Мавлоно: 
Худ зи фалак бартарем, в-аз малак афзунтарем, 
З-ин ду чаро нагзарем? Манзили мо кибриѐст! 
Гавњари пок аз куљо, олами хок аз куљо? 
Гар фурў омадет бор кунед, ин чї љост. 

Њарф ин љост, ки Мавлоно мефармояд, инсони соњибдил ва 
огоњ аз фалак ва малак бартар аст, зеро њастї ва хар он чи дар 
он аст, њама ба хотири инсон ва барои инсон халќ шудааст, то 
ин ки он њама ба инсон хидмат кунад. Ваќте чунин аст, инсонро 
шоиста набошад, иззат ва ќадри худро, ки бисѐр баланд аст, 
фаромўш кунад, зеро ватани маънавии инсон на ин љисми 
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хокист, ватани инсон маънии кибриѐї дорад ва манзур аз 
«гавњари пок» сиришти инсон, фитрати пок, рўњ ва ишќ аст. 

Устод Лоиќ Шералї: 
Бе ишќ хазони бебањоре будам, 
Бо ишќ бањори бехазонам кардї. 

               Ман санг будам, ту нанг омўхтиям, 
               Ман гунг будам, ту хушзабонам кардї. 

Устод Лоиќ дар ин абѐт њамчун Мавлоно аз мартаба ва 
маќоми ишќ сифат мекунад ва мегўяд, то ишќоини шукуфтанро 
намедонистам ва дар хазони ѓафлат ба сар мебурдам, хазони 
ѓафлат дар ман меборид ва аз њаќиќати вуљуди хеш бехабар бу-
дам. Дар вуљуди ман хазони ѓафлат нишаста буд ва ман аз 
бањори ишќ, аз шукуфтан ва аз лабханди гарми рангњо чизе на-
медонистам, ишќ омад ва бо нафаси худ хазони ѓафлатро дар 
ман ба шукуфтан мубаддал кард ва ман дигар гардидам. Яъне 
ишќ омад ва маро ба њастии худ ошно кард ва ман аз бењиссї 
(бехабарї)наљот ѐфтам ва дар ман нанг бедор шуд ва манзур аз 
«нанг» талош, ѓайрат ва кўшиш бошад. Ва ин назар њамон ир-
фони Мавлоност, ки ѓайрат ва талошро дар зиндагии инсон 
бисѐр зарур медонад, инсон танњо дар натиљаи талошва ѓайрат 
дубора ба мартабаву маќоми инсонии худ мерасад. 

Мавлоно: 
Халќ чу мурѓобиѐн зода зи дарѐи љон, 
Кай кунад ин љо маќом, мурѓ к-аз он бањр хост? 
Балки ба дарѐ – дарем, љумла дар ў њозирем, 
Варна зи дарѐи дил мављи паѐпай чарост? 
Омад мављи аласт, киштии ќолаб шикаст, 
Боз чу киштї шикаст,навбати васлу лиќост. 

Дар ин абѐт Мавлоно ишорат ба он мекунад, ки халќ чун 
парандагон њастанд, ки аз дарѐи љон ба њастї омадаанд ва ман-
зур аз мурѓобиѐн љисм ва ќолаб аст ва мурод аз «дарѐи љон» рўњ 
бошад. Ба ин маъно Мавлоно мегўяд, мурѓе, ки аз чунин бањр 
бархост (инсон) њамеша њавои њамон бањрро бар сар дорад ва 
дар љойи дигар рўњи ў ором нагирад, то ба љойи авали худ, яъне 
асли худ барнагард. Мурод ва маънї аз «мављи паѐпай», ки аз 
дарѐи љони Мавлоно бармехезад, хоњиш ва муштоќии рўњ аст 
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ба њамон ватани асосии худ. Ваќте ки мављи аљал мерасад, 
киштии тан аз он шикаста мешавад ва дубора навбати дидор ба 
маъшуќ, яъне њазрати Дўст фаро мерасад. 

 
Устод Лоиќ Шералї: 

Ман манзили ишќро намедонистам, 
Якбора ту соњиби љањонам кардї. 
Гумкарда рање ба хонаи худ будам, 
Рањѐб ба хони љовидонам кардї. 
Ман ќатра будам, кардї дарѐи муњит, 
Ман хок будам, ту осмонам кардї. 

Аз абѐт, ќабл аз њар чӣ ин маъно ба назар меояд, ки гўйӣ 
устод Лоиќ ба ѓазали Мавлоно аз лињози маънова бовару эъти-
мод лаббайк мегўяд. Устод Лоиќ мефармояд, ман аз ќабл ман-
зили ишќро намедонистам ва ишќ маро ба асли худ дубора ош-
но кард. Аз ишќ донистам, ки аз куљо њастам ва ба куљо бояд, 
ки баргардам ваду байти ин абѐт њамон манзури Мавлоност, ки 
мегўяд, мо њама зодаи дарѐи љон њастем ва устод Лоиќ дар ин 
маънї мефармояд, ман аввал ба њар маънї набудам, чун ишќ 
омад ва маро дарѐфт, аз ишќ милод ѐфтам ва дарѐи љон шудам 
дар њастї. 

Агар њам аз дарѐи љон бурун омадам ва ќурбе њам надо-
штам, ишќ омад, иззат ѐфтам ва дубора нашъати осмониро 
эњсос кардам, яъне бо њидояти ишќ ватани гумкардаи худро ду-
борапайдо кардам. Манзур аз осмонї шудан шинохтани худ ва 
њазрати Дўст мебошад, ки устод Лоиќ бетардид ин подоши ос-
мониро аз ишќ гирифта буд. Бинобар ин, нодида гирифтани 
њузури маънавии Мавлоно дар осори устод Лоиќ Шералї ба 
маънии кам гирифтани андешаи ў мебошад. Њамон тавр ки дар 
фазо ва зимни суњбат ишора доштам, устод Лоиќ Шералї бисѐр 
огоњона ба осори Мавлоно рўй меоварад ва њаргиз дар ин самт 
муќаллид набуд. Ў хуб дарк мекард, ки аз назари сулуки анде-
ша ва камоли маънавї ба Мавлоно ниѐз дорад ва танњо бо 
њидояти Мавлоно метавонад ишќро, маърифатро ва маънии 
буданро бењтар фањм кунад. Аз ин рў ў дар ѓазалњои ноби худ 
бар он буд ва саъй мекард, ки њамчун Мавлоно ба муњаббат, 
ишќ ва њастї амиќу даќиќ бингарад. Дар ин самт ў дар шеъри 
муосири тољик бештар аз њар шоири дигар метавон гуфт, Мав-
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лоноро дар корњои худ такрор кардааст. Аммо ин такрор, ба 
њељ ваљњ на дар сурати калимањо, дар зоњири авзон,ва тасвир, 
балки дар тараќќии тафаккур, шинохтани худ, рўй овардан ба 
ишќ, њаќиќати сухан ва њунар, инсонсолорї, муњаббат ба мар-
дум, рангу бўи тоза, ноб, гарм ва латиф гирифтааст. Он чи 
устод Лоиќ Шералиро ба ќаламрави шеъри Мавлоно роњнамої 
намуд ва ў бехудонаву ошиќона ба шоири ориф рўй овард, 
муњаббат, мењр, эътиќоду бовар, маърифатхоњї, инсонсолорї 
ва ишќсолории устод Лоиќ Шералї мебошад. Ў дар ѓазалњои 
худ тавонистааст ишќро таљриба кунад ва ин таљриба њаргиз 
бидуни таъсир аз Мавлоно набудааст. Ин мавзўъ аз тарафи 
ањли пажўњиш боз кор мехоњад ва агар ин кор сурат бигирад, 
метавон ба љилва ва розњои нуњуфтаи ин таъсир дар осори ран-
гини устод Лоиќ Шералї бештар ошно шуд. 
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ЧОЛИШЊОИ КАЛОМИ МАВЛОНО ДАР ШЕЪРИ 

ГУЛРУХСОР 

Шоира Гулрухсор аз шоирони хушќариња, хушзавќ ва то-
зањарф дар шеъри муосири тољик аст, ки дар мењроби сухани 
Мавлоно борњо ба эътикоф нишастааст. Аз ин љост, ки ў дар 
осори худ, аз ангеза ва рўњи бедори шеъри Мавлоно ба дурустї 
ва ростї истиќбол кардааст, сукри андещаи Мавлоноро 
Гулрухсор самимона дўст медорад ва дар бархе аз корњои 
хешњамовозии худро бо ин шоири бузург зебо, болиѓ ва шоиста 
эълом мекунад: 

Аз рафта чї хоњад монд? 
Асрори намуданњо. 
Озори фишурданњо, 
Андўњи фусурданњо. 
Аз ишќ чї мемонад? 
Ёди хуши мањзунњо. 
Ашки ѓами Маљнунњо 
Бар дидаи њомунњо. 
Имрўз чињо дорад? 
Марги худумо дорад. 
Занљири заволи Њаќ 
Бар гардану по дорад. 
Оянда чї хоњад дошт? 
Як зањр, на оянда, 
Як зањраи пур аз зањр, 
Аз гиряву аз ханда.1 

Ин чањорпора, агарчи як соѓари саршор аз ѓам ва андўњи 
зиндагист, вале онро Гулрухсор чун соѓари тарабу шодї нўш 
мекунад ва бо ин шеъри пур аз зањраву пур аз зањр,масту шод 
раќси шеър меравад. Оњанги гарми шеър, мусиќии гарм ваанге-
заи баѐн, мисли гулбаргњои сабзу зебо,њатто хорњои ѓаму 
андўњро њам дар ин шеър њусн додааст. Ва бояд гуфт дар осори 
Мавлоно аз ин фазо фаровон ба чашм меояд. Шоири ориф ба 
хусус дар ѓазалњои худ ончунон рўњи шеърро дар калимањо му-

                                                             
1
Гулрухсор, Девон, Душанбе, соли 2004. сањ. 18  
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ассир ва болиѓ ба тасвир мегирад, киѓаму андўњ низ дар ин 
раъс, шукуфо ва зебо худро нишон медињад. 

Бори дигар он дилбари айѐр маро ѐфт, 
Сармаст њамегашт ба бозор, маро ѐфт. 
Пинњон шудам аз наргиси махмур, маро дид, 
Бигрехтам, аз хонаи хаммор маро ѐфт. 
Бигрехтанам чист? К-аз ў љон набарад кас, 
Пинњон шуданам чист? Чу сад бор маро ѐфт. 
Гуфтам, ки «дар анбўњии шањрам кї биѐбад?» 
Он кас, ки дар анбўњии асрор маро ѐфт. 
Эй мужда, ки он ѓамзаи ѓаммоз маро љуст, 
В-эй бахт, ки он турраи таррор маро ѐфт. 
Аз хуни ман осор ба њар роњ чакида, 
Андар пайи ман буд, ба осор маро ѐфт. 
Чун оњу аз он шер рамидам ба биѐбон, 
Он шер гањи сайд ба куњсор маро ѐфт. 
Имрўз на њуш асту на гўш асту на гуфтор, 
К-он асли њар андешаву гуфтор маро ѐфт.1 

Гулрухсор муњаббат ирдоат ва самимияти зебо ба ѓазалњои 
Мавлоно ва каломи ў дорад, дар як шеъри нимої иродат ва 
муњаббати худро ин гунанищон медињад: 

…Равост бо њама бениѐзиву беќиѐсї 
Ба сони рўзу шабон, 
аз вуљуди њам шавем оѓоз… 
Равост сад дари розро боз бинмоем, 
Зи интињову ибтидои шебу фароз… 
Ќиѐми шуълаву дуд зиндагист, 
Зиндагии марг аз рањи оташу об, 
Равост дар дами дам, 
Шарорасон бимирам, 
Лањзаи Шамсро дидани 
Мавлоно 
Лањзаи офтоб зодани офтоб…2 

                                                             
1
 Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, инт. Амири Кабир, Тењрон, соди 1377, сањ 68 

2
Гулрухсор, Девон, Душанбе. Соли 2004, сањ.  
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Ин шеъри нимоии Гулухсор ба он ишорат мекунад, ки ў чи 
ќадар ба Мавлоно ва каломи шоири ориф муњаббат дорад ва ин 
њарфи Мавлоно «Офтоб омад далели офтоб» њолу њавои ишќ 
аст, ва Гулрухсор низ аз ин њолу њаво дур нест. Дар ин хат бояд 
иброз кард, он чи Гулрухсор дар њавзаи андеша ва шеър аз 
Мавлоно хушаш меояд, ќиѐми андеша, ќиѐми ишќ, ќиѐми 
муњаббат ва ангезаи шеърият аст ва ин љилвањои гарм, дар 
шеъри Гулрухсор низ бисѐр равшан ва тамошої мављ мезанад. 
Барои ошноии бештар ба ин фазо аз Мавлоно ва Гулрухсор ин 
ду ѓазалро бо њам бихонем: 

Боз омадам чун иди нав, то ќуфли зиндон бишканам, 
В-ин чархи мардумхорро чанголу дандон бишканам. 
…Гаштам муќими базми ў, чун лутф дидам азми ў, 
Гаштам њаќири роњи ў, то соќи шайтон бишканам. 
Чун дар кафи султон шудам, як њабба будам, кон шудам, 
Гар дар тарозуям нињї, медон, ки мизон бишканам… 
Чун ман харобу мастро дар хонаи худ рањ дињї, 
Пас, ту надонї ин ќадар, к-ин бишканам, он бишканам. 
Гар посбон гўяд, ки «њай!», бар вай бирезам љоми май, 
Дарбон агар дастам кашад, ман дасти дарбон бишканам. 
Чарх ар нагардад гирди дил, аз беху аслаш барканам, 
Гардун агар дунї кунад, гардуни гардон бишканам. 
Хони карам густардаӣ, мењмони хешам бурдаї, 
Гўшам чаро молї, агар ман гўшаи нон бишканам? 
Не-не манам сархони ту, сархайли мењмонони ту. 
Љоме ду бар мењмон кунам, то шарми мењмон бишканам. 
Эй ки миѐни љони ман талќини шеърам мекунї, 
Гар тан занам, хомуш кунам, тарсам, ки фармон бишканам. 
Аз Шамси Табрезї агар бода расад, мастам кунад, 
Ман лоуболивор худ устуни Кайвон бишканам.1 

Таркиби «ман омадам» дар ин ѓазали Мавлоно ќабл аз он 
ки хабар бошад, таъкид ва њушдор аст бар худ ва мухотаб, ин 
таркиб дар њадди хабар хулоса намешавад, балки ин омаданро 
сабабе њаст. Мавлоно ба таъкид мегўяд «ман омадам» ва муваз-
заф њастам, рисолатњо дорам, ки онро бояд анљом бидињам ва 

                                                             
1
Гузидаи Ѓазалиѐти Шамс, сањ. 246-247- 248 
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омадани ман ба олами њастї бењуда нест, дар омадани ман 
шарту шурутњост, ки рози нуњуфта ва мас-тур дар он аст. 
Гулрухсор дар њамин фазо ва дар њамин авзон ѓазали нобе 
гуфтааст, ки мавлавиѐна аст ва нигоришу нагариши Мавлоно-
ро ба хотир меоварад. Гулрухсор низ њамчун Мавлоно аз рисо-
лати худ дар ѓазал мегўяд, назари Гулрухсорњам дар самти ин 
мавзўъ њамонанди Мавлоно аст, Гулрухсор низ чун Мавлоно 
таъкиди худро эълам медорад.Таъкид он аст, ки ман омадаам, 
то ѓофилонро, љоњилонро аз хоби ѓафлат бедор бисозам ва ман 
барои шумо паѐм овардаам. Паѐми ман, паѐми нур, аст, паѐми 
шукуфтан ва паѐми бедорї аст, паѐми ишќ аст барои шумо ва 
аммо омадани ман ба сўи шумо осон набуд. 

Дар роњи дидор бо шумо ва расидан то ин манзил аз базми 
ѓамњо рад шудам, гузаштам ва дар нињоят, дар чашми шумо 
њувайдо гардидам. Њам ѓазали Мавлоно, ва њам ѓазали Гулрух-
сор паѐми бедорї ва огоњї барои инсон аст, ѓазалро аз ин шои-
раи равшанљон бихонем: 

Хобї агар бедор шав, ман омадам, ман омадам, 
Мастї агар њушѐр шав, ман омдам, ман омадам. 
Аз базми танњо рў зада, аз љамъи танњо рў зада, 
Танњои худро ѐр шав, ман омадам, ман омадам. 
Бо сад забон гўѐ шудам, аз сад нињон пайдо шудам, 
Пажмурдаву гулзор шав, ман омадам, ман омадам. 
Љону дилам афсурда буд, худкуш танам бењуда буд, 
Дилмурдаро дилдор шав, ман омадам, ман омадам. 
Аз мурдагон эњѐ шудам, аз зиндагон ово шудам, 
Фардо шарарафзор шав, ман омадам, ман омадам. 
Аз пир барно омадам, аз зишт зебо омадам, 
Гулѐр шав, гулкор шав, ман омадам, ман омадам. 
Дигар маро сарсон маљў, аз барфу аз борон маљў, 
Сабзу бањоросор шав, ман омадам, ман омадам. 
Бар ќасди зулмат фар кушо, то њафт гардун пар кушо, 
Ман нораму ту нор шав, ман омадам, ман омадам. 
Ноланда дар худ лоли ман, ноландае бар њоли ман. 
Ситор шав, саттор шав, ман омадам, ман омадам. 
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Дар ошиќї, эй љони ман, бо сад нињону сад аѐн. 
Як бор Гулрухсор шав. ман омадам, ман омадам.1 

Дар ин ѓазали Гулрухсор бештар масоли иљтимої, 
ишќ,эътиќоду боварњо, инсон будан ва худшиносї рух нишон 
медињад, ки саршор аз ангеза ва њолу њавои мавлавиѐна аст. 

Дар њар ду ѓазал рўњи завќу шавќ, шеърият ва мусиќии 
гарм, латофати њис ва балоѓати њунар њамранг мебошад. Дар 
њамин њолу њаво ва фазои шавќу завќ Гулрухсор ѓазали дигаре 
њам дорад ва ин ѓазал бо њамон таркиби «ман омадам», чун дар 
ѓазали машњури Мавлоно дар маќтаъ омадааст. Ѓазали Гулрух-
сор аз назари рўњоният, љазби маъно, бадеият, маърифат, ишќ, 
талош, эътимод, ирсоли паѐм ба рўњи ѓазали Мавлоно наздик 
аст: 

Ман омадам, ки љилваи нози њунар кунам, 
Бо килки шуъла ќиссаи шаб мухтасар кунам. 
Њангоми аз рањи зиѐ бар худ расиданам 
Аз худ фирор созаму то худ сафар кунам. 
Бо дидаи њаќиќати оиинадори ишќ 
Аз ѓайр нусха гираму бар худ назар кунам. 
Бебањраифару фарањ бо чанд бефара, 
Гўши умеди хастаро аз њарза кар кунам. 
Бо ормони сабзи худ, бо шеди сабзи худ, 
Як мушт боѓи мурдаро боѓи самар кунам. 
Як умри пурмалолро, як сар хаѐлро, 
Дар пои дил гузораму аз гил гузар кунам. 
Ман омадам, ки дар азои фитнаву риѐ 
Раќси камаршикастаро мастона сар кунам… 
Ман омадам, ки розро нози сухан кунам, 
Бо сўзи най фасонаи дай пурсамар кунам. 
Ман омадам, ки дар маќоми љоњу гоњи худ 
Бо сењри тоза љилваи њусни њунар кунам.2 

Ба љуз он њама балоѓат ва ѓанои ирфонї ва рўњонии «Дево-
ни Шамс» ду омили дигар аст, ки њар хушзавќро ба худ шефта 
мекунад ва он ду омил њаракати андеша ва ангезаи талабаст.  

                                                             
1
Гулрухсор, Девон, сањ. 622 

2
Њамон љо, сањ. 
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Ва ин ду омил ба ѓазалњои Мавлоно љаззобияти махсус до-
дааст ва ин фазо ва ин њолу њаво ба шоирони тољик низ таъсир 
кардааст ва дар ѓазалњои Гулрухсор ин љилвањо бештар 
таљаллї дорад. Ангезаи талаб дар осори Мавлоно танњо дар 
сурати калимањо њак нашудааст, балки дар ботини калимањо 
љорист, аз ин лињоз каломи Мавлоно њамеша паѐми тоза ва ло-
зим барои башар медињад. 

Кароне надорад биѐбони мо, 
Ќароре надорад дилу љони мо. 
Љањон дар љањон наќшу сурат гирифт, 
Кадом аст аз ин наќшњо они мо?! 
Чу дар рањ бибинї бурида саре, 
Ки ѓалтон равад сўи майдони мо, 
Аз ў пурс, аз ў пурс асрори мо, 
К-аз ў бишнавї сўзи пинњони мо. 
Чї будї, ки як гўш пайдо шудї 
Њарифи забонњои ирфони мо… 
Чї будї, ки як мурѓ паррон шудї, 
Бад-ў тавќи сирри Сулаймони мо. 
Чї гўям, чї донам, ки ин достон 
Фузун аст аз њадду имкони мо… 
Чї гуна занам дам, ки њар дам ба дам 
Парешонтар аст ин парешони мо… 
Чу кабкону бозон чї сон мепаранд 
Миѐни њавои куњистони мо… 
Миѐни њавое, ки њафтум њавост, 
Ки бар ављи он аст айвони мо… 
Аз ин достон бигзар, аз ман мапурс, 
Ки дарњам шикастаст дастони мо. 
Салоњи њаќу дин намояд, туро 
Љамоли шањаншоњу султони мо.1 

Њаяљон ва њаракат дар ин ѓазал ду рукни муњим аст, ки ин-
сони бењолро ба њоли завќу шавќ меоварад, калима дар калима, 
фазои ангеза ва њаракат дар ин ѓазали Мавлоно њис мешавад. 
Ѓазал бо њаракат, љўшу хурўш ва ангезаи тамом шурўъ мешавад 
ва дар њамин њолу њаво њам ин ѓазал хулоса мешавад. Аз ин 

                                                             
1
Куллиѐти Шамс, сањ. 138 
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даст ѓазалњо дар кори Гулрухсор њам ба чашм мехўрад. Ў дар 
ѓазалњои худ аз фазои кори Мавлоно њис, ангеза, андеша ва 
шеърият њунармандона, огоњона истиќбол кардааст ва аз ин ду 
омили каломи Мавлоно, яъне њаракат ва ангеза, љўшу хурўш, 
муваффаќ истифода намудааст. 

 

Манба овои гул аз хонабурунхоњам рафт, 
Чун таманнои гул аз дона бурун хоњад рафт. 
Садди Искандари ошиќ шиканам бо гули ноз 
Њар гању гулруху Рухшона бурун хоњам рафт. 
Шуъласон дар ќафаси танги нафас печида, 
Аз гили хеш чу парвона бурун хоњам рафт. 
Аз нами оташи худ сўхта монанди чанор, 
Аз яхи машъала суѓдона бурун хоњам рафт. 
Барќсон аз њарами тори фалак раќскунон 
Поку покизаву тифлона бурун хоњам рафт. 
Рўњи озоди маро миннати зиндон аљаб аст, 
Њалќа аз њалќаи завлона бурун хоњам рафт. 
Ман ба овози гул аз хона бурун хоњам рафт, 
Њамчунон рози гул аз хона бурун хоњам рафт. 
Оќибат аз гили сармозада бурун хоњам рафт, 
Оќибат аз худу бегона бурун хоњам рафт.1 
 

Рўњ дар ѓазали Мавлоно нимоди огоњии ботин ва нимоди 
балоѓат, бедорї ва асолати инсон аст, яъне њуљљати аслии ин-
сон будани њар инсон рўњ аст ва рўњ дар осори мавлоно мурѓи 
паррон аст, ки пайваста пару бол мезанад, то ба кўњи маърифат 
ва ишќ бирасад. Дар ѓазали њозири Гулрухсор ангеза ва њара-
кат, њолу њавои ѓазали Мавлоноро дар худ такрор мекунад. 

 

Шуъласон дар ќафаси танги нафас печида 
Аз гили хеш чу парвона бурун хињам рафт. 
 

                                                             
1
Гулрухсор, Девон, 645  
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Манзур аз «ќафаси танг» дар ин байт љисм ва зиндагї 
бошад, зиндагї бо њама љилвањои худ, бурду бохтњо, гирифто-
рињо боз њам ширин аст ва инсони хокї ба ночор он њамаро бо-
яд дар масири зиндагї, дар фарозу фурудњо тањаммул кунад. 
Љисми хокии инсон дар ин њама таљирабањо дар нињоят пўхта 
мешавад ва истифода аз калимаи «шуъла» ин назарро таъйид 
месозад, дар вожаи шуъла, њамон њаракати њамешагии инсон 
маънї мешавад ва сифати њаракат дар шуъла њамон сўхтан аст. 
Њаракат дар вожаи «нафас» њолати зиндагист ва шарњи он наб-
зи зиндагист, ки метапад ва баѐни «печидан дар нафас» тарки-
бест, ки ба њолатњо ва гунањо дар зиндагї ишорат мекунад. 
Гулрухсор мегўяд, баъд аз сўхтанњо дар шуълањои зиндагї ва 
баъд аз печиданњо дар ќафаси танги зиндагї дар нињоят, њам-
чун парвона аз худ бурун хоњам рафт. Ин њама зебої, шевої, 
ангеза, њаракат, балоѓат, малоњат, магар њамон ангеза ва шўру 
шавќи Мавлоно нест, табиати каломи Гулрухсор дар ин хат аз 
њолу њаво ва шавќи Мавлоно холї намебошад. Мавлоно рўњи 
озодро дар ѓазалњои худ тасвир мекунад, аз нигоњи шоири ориф 
маънии инсон растан аст аз кайди обу гил ва дубора пайвастан 
аст ба олами ишќ ва олами нур, дар њамин маънї мегўяд: 

Зи дом чанд бипурсиву донаро чї шудаст? 
Ба бом чанд баройиву ханаро чї шудаст? 
Фисурда чанд нишинї миѐни њастии хеш, 
Танўри оташи ишќу забонаро чї шудаст? 
Ба гирди оташи ишќаш зи дурмегардам, 
Агар ту нуќраи софї, миѐнаро чї шудаст? 
Зи дардии ѓаму андеша сер чун нашавї, 
Љамоли ѐру шароби муѓонаро чї шудаст? 
Дарахтвор чарошох-шох васвасаї? 
Ягона бош чу беху ягонаро чї шудаст? 
Дар он Хутан, ки дар ў шахс њасту сурат нест, 
Магў фалон чӣ кас асту фалонаро чї шудаст? 
Нишони ишќ шуд ин дил зи Шамси Табрезї, 
Бибин, зи давлати ишќам нишонаро чї шудаст?1 
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Куллиѐти Шамс, сањ. 223 
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Дар њамин њолу њаво ва дар њамин тапиданњову дамиданњо, 
ки дар ин ѓазали Мавлоност, Гулрухсор мегўяд: 

То субњро зи хоби шаб бедор мекунам, 
Ангушти набзи хастаро хуншор мекунам. 
 
Офоќро ба раќси ањурої мекашам, 
Авроќро зи рангиљон гулзор мекунам. 
Њамдарди ѓусса зистан, тањќири зиндагист 
Бар рўйи њузн аз фарањ гулзор мекунам. 
Бо ѐди он ки зиндадори нори дигар аст, 
Љоми дили шикастаро саршор мекунам. 
Андар љавоби њар нигању сарди бешарор 
Шеъри нигоњи Шамсро такрор мекунам… 
…То љилваи љавониям раќсад дар оина 
Оини пири маргро инкор мекунам.1 

Дар зимни ин ѓазал бояд гуфт, ки мавзўи марг дар ѓазалњои 
Мавлоно бисѐр тавсиф мешавад ва ин тавсиф бисѐр љиддист, 
Мавлоно бо марг дўст мебошад ва дар нисбати марг њељ назари 
манфї надорад, балкињузури њамвораи маргро дар кори худ ба 
намоиш мегузорад. Мавлоно дар ѓазалњои худ маргро васф ме-
кунад, месарояд, истиќбол мегирад ва бо он раќси ѓазал мера-
вад. Чаро? Зеро марг аз нигоњи Мавлоно огози марњилаи дигар 
ва милоди дигар барои инсон аст, яъне омадани марг барои 
Мавлоно интињои роњ нест, балки оѓози роњи дигар аст. 

Ба рўзи марг чу тобути ман равон бошад, 
Гумон мабар, ки маро дарди ин љањон бошад. 
Љанозаам чу бибинї, магў фироќ-фироќ, 
Маро висолу мулоќот он замон бошад. 
Маро ба гўр супорї, магў видоъ-видоъ, 
Ки гўр пардаи љамъийяти љинон бошад. 
Фурў шудан чу бидидї, баромадан бинигар, 
Ѓуруб шамсу ќамарро чаро зиѐн бошад? 
Туро ѓуруб намояд, вале шуруќ бувад, 
Лањад чу њабс намояд, халоси љон бошад. 
Кадом дона фурў рафт дар замин, ки наруст? 

                                                             
1
Гулрухсор, Девон, сањ 530. 
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Чаро ба донаи инсонат ин гумон бошад? 
Дањон чу бастї аз ин сўй, он тараф бигушой, 
Ки њой-њойи ту дар љўву ломакон бошад.1 

Ба ин мавзўъ Гулрухсор низ аз зовияи нигоњ, маърифат, 
андеша ва ирфони Мавлоно менигарад ва дар хазонрези марг, 
бањор, сарсабзї ва шукуфтани дубораро бовар дорад, марг ба-
рои ў хушкбории њамеша дар олами њастї нест, балки бањори 
тозаест, ки аз гиребони офариниш сар бар мекунад. Бар ин ма-
бно Гулрухсор њамчун Мавлоно маргро меситояд, барои тавал-
луди дубораи ишќ. Дар зимн бояд арз дошт, ки мавзўи марг 
мавзўи сода ва андак нест, андеша ва тафаккур дар ин мавзўъ 
љуръат ва тафаккури маънавї ва ирфонї мехоњад. Дар шеъри 
муосири тољик ин мавзўъ бо њамаи густардагї зиѐд мавриди 
баррасию тањќиќ ќарор гирифтааст ва Гулрухсор аз ќабили он 
шоиронест, ки чун Мавлоно бар рўйи марг механдад ва аз фас-
ли марг низ гули зиндагї мехоњад бичинад. Дар ѓазалњое аз ин 
даст љуръату ѓайрати Мавлоно дар ў мељўшад. Бихонем: 

Љунуни раќси гул ифшогари марги хазонрез аст, 
Ѓуборам бар мазори њарза меборад, фазоро бин. 

**** 
Бо ормони сабзи худ бо шеди набзи худ 
Як мушт хоки мурдаро боѓи самар кунам. 

**** 
Марг дар њар зарра эњсоси фано дил мезанад, 
Зиндагї гар хоби бедорист, хоби мурда аст. 
Фазли нуњ офоќро риндона бардорад замин, 
Осмон бе фитрати инсон китоби мурда аст. 

**** 
Зиндагї тањрику исѐн аст бар ќасди аљал, 
Рози маргу зиндагиро парда бину соз бин. 

**** 
Он ки мемирад барои зиндагї, 
Ишќро Мансури дори зиндагист. 
Марг анљоми њама оѓозњост, 
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Куллиѐти Шамс, сањ. 326 
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Марг, алњаќ, зодгори зиндагист. 

**** 
Аз барги хушк шевани гулбуни тар шунав, 
Аз шамъи мурда раќси шарар шунав. 
 
Девори худшикастаи мо девори дил набуд, 
Доди дили шикаста зи девору дар шунав. 

Њамон тавр ки дар ин абѐт мушоњида мешавад, Гулрухсор 
низ ба монанди Мавлоно дар марг маргро намебинад, балки 
дар марг њам сурати зиндагиро мебинад ва маргро таваллуди 
зиндагии дигар медонад. Бо ин вуљуд њарфи Гулрухсор дар тав-
сифи марг, њарфи худи ўст, на такрор аз њазрати Мавлоно чу-
нинаст, ки мавзўи марг дар бисѐре аз корњои шоира тоза-
корињои худро дорад аз назари њунари адабї ва њам аз назари 
шеър. Аз ин љост, ки мешавад гуфт, Мавлоно бар гардани 
њамаи широни тољик аз њар лињз њаќњое дорад.  

Зебоии баѐн ва мусиќии гарму ширини каломи Мавлоно 
ончунон љаззоб аст, ваќте аз марг мегўяд,инсон медонад, ки 
номи нек аст, ки инсонро зинда нигоњ медорад. Аз ин рў вањша-
ти марг, дар раъси ин андеша гум мешавад ва дар дили инсон 
андешаи кори хайр, накуї кардан, дасти дармондаеро ги-
рифтан, муњаббат ва ишќсабз мешавад. Мавлоно мехоњад ба 
инсон дарси чӣ гуна зистанро таълим бидињад ва нишон би-

дињад, ки инсон дар тараќќии маърифат ва камол чӣ кор бояд 
бикунад. Марг бо њама вањшати худ дар ин њама зебоињои пур-
ранги њунари Мавлоно рух пинњон медорад ва љуз шаъшааи 
зебої ва партави нуронии баѐн хонанда чизеро намебинад, ва 
дар таљаллиизебоињои калом зиндагиро ба тамошо менишинад: 

 
Бимиред, бимиред, дар ин ишќ бимиред, 
Дар ин ишќ чу мурдед, њама рўњу амиред. 
Бимиред, бимиред в-аз ин марг матарсед, 
К-аз ин хок бароед, самовот бигиред. 
Бимиред, бимиред в-аз ин нафс бибурред… 
Ки-ин нафс чу банд асту шумо њамчу асиред. 
Яке теша бигиред пайи њуфраи зиндон, 
Чу зиндон бишикастед, њама шоњу амиред. 
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Бимиред, бимиред ба пеши шањи зебо, 
Бари шоњ чу мурдед, њама шоњу шањиред. 
Бимиред, бимиред, в-аз ин абр бароед, 
Чу з-ин абр бароед, њама бадри муниред.1 

Ин њама њузури гарми таљаллии њунар дар сохтори забони 
ва баѐни шеъри Гулрухсор низ мушоњида мешавад, дар ѓазали 
зери шоира њамин њолат, шодобї ва ангезаи шавќ дар зењн љорї 
мешавад ва марг мисли як шоха гули шукуфта дидаву дилро 
равшан мекунад: 

 

Чодари роз бар сари гулњо 
Бо дили хок роз мегўянд. 
Аз гили дона то гули дона 
Бо дили чок роз мегўянд. 
З-умри серўза, гулханафрўза 
Шоди ѓамнок роз мегўянд. 
Аз дамидан, шукуфтану мурдан, 
З-атри идрок роз мегўянд. 
Аз азал то адам љода мепўянд, 
Хок дар хок роз мегўянд. 
Кам магиред нози гулњоро, 
Ки зи афлок роз магўянд.2 

Дар ин њама эътиќоду боварњо, њамон тавр ки арз шуд, 
њарфи Гулрухсор танњо бароидаѓдаѓа аз шеър нест, балки ба-
рои маърифат ва рўњоният аст, ки башар њамеша ба ин ду ма-
фњум ниѐз дорад. Њамин фазо шеъри ўро ба љилвањои шеъри 
Мавлоно наздиктар кардааст, шинохти њастї, кашфи шуњуд, 
даст додан ба дасти ишќ ва ирфони муњаббатро кадом шоир 
аст, ки орзу накунад ва чун Мавлоно кї намехоњад, дар калом 
ќиѐми маънавї ва рўњонї карда бошад? Гулрухсор дар ѓазали 
зебои худ њамин маъниро бо шукўњу шањомати махсус тавсиф 
мекунад: 

Дар найкада мавзун аст раќси найи Мавлоно, 
Дар майкада мањзун аст сури майи Мавлоно. 

                                                             
1
 Куллиѐти Шамс, сањ. 270 

2
 Гулрухсор, Девон, сањ. 566 
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Пайѓоми сафо дорад, паймони сахо дорад, 
Аз миллати хуршед аст пири Райи Мавлоно. 
Сўзе зи вуљуди сард, сурхе зи кабуди сард, 
Шањде зи ќиѐми зањр дорад майи Мавлоно. 
 
Бо њечи фано хандон, аз печи самоъ гирѐн, 
Мастурии Мансур аст, устурайи Мавлоно. 
Бо сўзиши сарди худ, бо тобиши фарди худ, 
Наврўзии кайњон аст барфи дайи Мавлоно. 
Тобути ниѐ бар дўш, сар дар таги каш хомўш, 
Дар Рум зада рањгум кеши Кайи Мавлоно. 
Шамсулњаќи эъљозаш, хуни раги эљодаш, 
Њарфе ба лаби дунѐст њарфи њайи Мавлоно. 
Аз кўњ шуда боло,бо рўњ шуда якљо, 
Худ киштаи Мавлоно, худкуштаи Мавлоно. 
Сад шуъла забон дорад, барќи шараѐн дорад 
Сењри найи Мавлоно, чашми пайи Мавлоно. 
Хуни њаваси оташ,фарѐдраси оташ, 
Дорад нафаси оташ шеъри найи Мавлоно.1 

Истифода ва бардоштимаънавї ва рўњонї аз осори Мавло-
но пеш аз њар чӣ бардошт ва истифодаи маънавї ва ирфонї аст, 
инсонгарої, шинохти маърифати ишќ, зиндагї ва марг, сулук, 
тариќат, худогоњию худшиносї, унс ва дўстї бо мањбуб, аз 
муњимтарин аркони ирфон аст, ки дар «Девони Шамс» љой до-
рад. Дар шеъри муосири тољик рагањои ин мавзўот бетардид ба 
чашм мехўрад ва шоирони тољик ба ќадри тавони худ дар ро-
бита ба ин мавзўъњо тафаккур ва андеша кардаанд. Гулрухсор 
ба осори Мавлоно, њамон тавр ки иброз шуд, њаргиз таќлиди 
зоњир надорад, балки љазб, андеша, нигоњ ба мавзўъ, балоѓати 
сухан ва кашиши маърифати пурбори Мавлоно шоираро ба худ 
мафтун ва шефта кардааст. Гоње низ мутобиќ ба њолатњои ра-
вонии худ яъс, шодї, дилтангї, танњої ва ѓамњои худро дар 
ќолаби шеър таљриба кардааст ва дар ин њолатњо ў бо «Девони 
Шамс» њамнишинињо доштааст. Каломи Мавлоно шоираро дар 
њолатњои сангини зиндагї, ѓурбат, гирифторињо ва андўњ тас-
кин додааст, неру додааст, ин назарро шеърњои шоира собит 
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мекунад, Гулрухсор дар њамин хат бо каломи Мавлоно байъати 
худро эълом медорад: 

Санг будам, садо шудам, нанг будам, љазо шудам, 
Сур будам азо шудам, гиря макун барои ман. 
Ёвари хасмзоди худ, довари ѐду доди худ, 
Фољиаи муроди худ, љоизаву љазои ман. 
Аз њамагон гусатаам, аз худи худ нарастаам, 
Дар гили худ нишастаам, фарш бувад фазои ман. 
Бодии бодаи худам, захми кушодаи худам, 
Куштаи зодаи худам, навња бакун барои ман. 
Об-сароби зистан, хоб-шитоби зистан, 
Ноб шароби зистан, љуръа бидењ барои ман. 
Раъд хитоби зиндагист, барќ шањоби зиндагист, 
Марг љавоби зиндагист, ќарзи ману љазои ман…1 

Дар ин ѓазал њолати равонї ва фазои андешаи шоира рав-
шан мушоњида мешавад,ў дарњолати дилшикастагї ва инзиво 
ќарор дорад, аммо умеди зистан ва ишќ дар ў пар мезанад. 
Сабки самоии баѐн, њусни андеша, валвала ва ѓурури инсон бу-
дан, мусиќии дарунии шеър, ќиѐм ин њама њамон даѓдаѓањои 
Мавлоно аст ва мањз њамин даѓдаѓањо «саљљоданишини 
маѓрур»-ро Мавлоно кард ва хонум Гулрухсор ба ин фазои ка-
ломи Мавлоно бисѐр њушѐр ва бедор ворид гардид ва ў дар ин 
самт аз шоирањои муваффаќ дар шеъри муосири тољик аст. 
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ЊАШРИ ИШЌ ДАР БАЊОРИ КАЛИМАЊО 

Хонум Фарзона дар шеъри муосири тољик аз шоирањои 
мумтоз ва хушнигоњ аст. Нигоњи ў калимањоро навозиш меку-
над ва њар калима дар фазои кори ў нимоди зебої, ишќ, муњаб-
бат, садоќат, самимиятњо ва дўстдоштанњост. Ў таљаллии зебо-
иро дар њама чиз мушоњида мекунад ва дар ирфони зебої бу-
зургии инсонро,чун Мавлоно тавсиф мекунад, зебоии сурат ва 
зебоии ботинро дар калимањо,зебо ба наќќошї мегирад. Фар-
зона аз зовияи зебої ба њастї, офариниш ва ишќ, ки муњимта-
рин самт дар корњои ўст, менигарад, аз назари Фарзона, агар 
инсон зебоиро маърифат кунад, метавонад дар њама мароњили 
зиндагї муваффаќ бошад, зеро зебоии ботин инсонро ба худ, ба 
њастї, ба зиндагї, ба офариниш ва ишќ,ки маънии њастии ин-
сон дар он аст, ошно месозад. Дар шеърњои Фарзона зебої 
танњо дар сурати њар калима маънї намешавад, балки аз ин 
ќаламрави мањдуд фаротар меравад ва дар ишќ ва инсонњо ху-
лоса мешавад ва ишќ дар шеърњои Фарзона нињояти камол ва 
љалоли ишќ аст. Оѓози таљрибаи зебої дар корњои ин шоираи 
азиз, фикр мекунам фасли бањор аст, ў бањорро бисѐр самимї ва 
огоњона дўст медорад, балки бањор барои Фарзона њамон дўст 
ва њамон дугонаест, ки аз њама бењтар ўро мефањмад ва бењта-
рин њамроз низ барои ў фасли бањор аст. Фарзона дар воњаи 
рањмат ва сабзи бањор ирфони зебоиро ба таљриба гирифт ва 
андак-андак ба љилвањои болиѓтари зебої, муњаббат, нур ва 
ишќ худро ошно кард. Њар сол бањор меояд ва њар сол шу-
куфањои гули зардолуаз шохањои дарахти зардолу бар замин 
меборад, њамчунон ки бар сари арўси нозанин, аммо њељ кас 
чун Фарзона ба шўњуди ин зебої нарасид. Њамон тавр ки арз 
шуд, дар ибтидоњамин мушоњида ва шинохти зебої ўро ба 
зебоињои ишќ ошно кард ва аз ин баракат мавзўи муњаббату 
ишќ дар сохтори корњои Фарзона бисѐр устувор гардид. 

Аввали бањор омад, фасли яъс поѐн шуд, 
Яъсро гузор, эй дил, ѐс атргардон шуд. 
Офтоби зардуштї беруномад аз ѓоре, 
Чилланишини дарбаста дар миѐни майдон шуд. 
Чењраи азизи ту, эй њабиби рўњонї, 
Бештар таљаллї рехт, он ќадар, ки пинњон шуд. 
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Осмон ба тан пўшид, атласи камону тир, 
Ќалби садќабои ман рахт канду урѐн шуд. 
Кист, кист он якто, он ки њаљри бетаркаш 
Њамтаронаи дил шуд, њамсаодати љон шуд. 
Чун рамид нури ѓайб, хубии ту зиштї гашт, 
Чун расид нури ѓайб, хира њам дурахшон шуд. 
Мезанад дили мастам бар дари фалак таќ-таќ, 
Ў, кибо мању анљум даст бар гиребон шуд. 
Дар рањи маљозу асл љустуљўи худ кардем, 
Њар касе Худоро ѐфт, оќибат њам инсон шуд. 
То расид пайки ту, эй зи ишќ зеботар, 
Ќалби субњхоњи ман боз субњагардон шуд.1 

 

Фазои ин ѓазали зебо ирфони Мавлоноро ба хотир меова-
рад, њолу њавои ѓазал саршор аз рўњонияти Мавлоност, дар ин 
њошия бояд арз кард, Фарзона аз ќабл худро дар маърифати 
зебої омода кард ва баъд аз он ба шеъри Мавлоно рўй овард. 
Њастанд шоироне, ки барои арзиш додани каломи худ аз Мав-
лоно таъсир мегиранд ва дар ин равиш муваффаќ не-
станд,шоироне чунин худ пой дар гил њастанд, аммо аз дил 
мегўянд ва Мавлоноро њуљљатмеоранд. Аммо Фарзона дар ин 
самт аз он хушбахтонест, ки ба ирфони Мавлоно огоњона ва бо 
таљориби лозим рўй овард, аз ин љост, ки рўњоният ва ирфони 
каломи Мавлоно дар шеърњои Фарзона шаффоф ва болиѓ аст 
ва хонандаро ба њаќиќати ирфони Мавлоно ошно месозад.  

Яъне таъсири Мавлоно ба хонум Фврзона танњо дар сурати 
калом нест, дар сурати назм нест, балки реша дар асолат, 
маънї, ирфон ва шеърияту бадеият дорад ва Фарзонадар сулу-
ки андеша ва кайфияти шуњуди шеър бо дунѐи каломи Мавлоно 
канор меояд ва шеъри худро дар бењтарин ваљњ ранг медињад. 
Муњаќќиќ ва шоири шинохтаи Эрон Алиризо Ќазва дар њамин 
робита гуфтааст, «забони шеъри ў (Фарзона) беш аз њар шеъре 
(манзур шеъри муосири тољик) тањти таъсири шўрадагињои 
Мавлоно ва ѓазалиѐти Шамс аст. Шояд ин нуктаро дар ин абѐт 
равшантар тавон дид: 

                                                             
1
Фарзона, «Муњри гули мино», инт. Ношир, Хуљанд, соли 2006, сањ. 335 
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Аз ќалбам барояму хоњам, ки љон шавам, 
Ворастатар зи ќофилаи лўлиѐн шавам. 
То њамчу най зи маѓзи љигар нола даркашам, 
Бояд зи пўст бигзараму устухон шавам…».1 
 

Барои хонанда дар оѓози ин навиштаи фишурда аз фазои 

шеъри Фарзона суњбат шуд, ба он хотир, ки хонанда бидонад 

Фарзона огоњона ва бо омодагии лозим ба осори Мавлоно рўй 

овардааст ва ин омодагї барои њар шоир, ки мехоњад аз Мав-

лоно таъсир бигирад, бисѐр муњим мебошад. Алиризо Ќазве 

фармудаанд, ки забоии шеъри Фарзона бештар аз њар шоири 

дигар тањти таъсири ѓазалњои Мавлоно аст, бояд дар ин хат 

гуфт, ки Фарзона на танњо аз назари забон, балки аз назари 

ирфон, маърифат, нигариш ва нигориш, хаммуассир аз каломи 

Мавлоно аст, ки зебогароии Фарзона љилвае аз он аст, ки дар 

оѓози суњбат бар он ишорат доштем. 

 

Фарзона: 

Дилам дар шаккаристон аст имрўз, 

Шакарваштар зи бустон аст, имрўз. 

Бањоро, мизбонї кун диламро, 

Ки дар хони ту мењмон аст имрўз. 

Биѐ бар зодрўзи як гули сурх, 

Ки чун анќо намоѐн аст имрўз. 

Се њарф аз арш барѐриям омад, 

Њама душворам осон аст имрўз. 

Дилам бо содагии кўдакона, 

Туро пазмони пазмон аст имрўз. 

Нишоти бетуиям ботуї шуд, 

Ѓулувви васлу њиљрон аст имрўз. 

                                                             
1
Алиризо Ќазва, «Жанри ѓазал дар назми муосири тољик», Рисолаи докторї, 

Душанбе. Соли 2012, сањ. 122 
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Агар ту заррабини ѓайб дорї, 

Бибин, њар зарра кайњон аст имрўз. 

Итобам буд агар, вопас гирифтам, 

Хитоби ман ба инсон аст имрўз. 

Бифармо дар дили нозуктабиат, 

Аљаб хуршеду борон аст имрўз.1 

 

Мавлоно: 

Чунон мастам, чунон мастам ман имрўз, 

Ки аз чанбар бурун љастам ман имрўз. 

Чунон чизе, ки дар хотир наѐяд, 

Чунон астам, чунон астам ман имрўз. 

Ба љон то осмони ишќ рафтам, 

Ба сурат гар дар ин пастам ман имрўз. 

Гирифтам гўши аќлу гуфтам, эй аќл, 

Бурун рав, к-аз ту ворастам ман имрўз, 

Бишўй, эй аќл дасти хеш аз ман, 

Ки дар Маљнун бипайвастам ман имрўз. 

Чунонам кард он ибриќ пурмай, 

Ки чандин хунб бишкастам ман имрўз. 

Намедонам куљоям, лек фаррух 

Маќоме к-андар ў њастам ман имрўз. 

Биѐмад бар дарам иќбол тозон 

Зи мастї дар бар ў бастам ман имрўз. 

Мабанд он зулф, Шамсиддини Табрез, 

Ки чун моњї дар ин шастам ман имрўз.2 

 

Дар ин ду ѓазал он чи дар нигоњи нахуст ба чашм меояд ва 

худро ба хонанда менамоѐнад, авзонва радиф дар он аст. Њар 

ду ѓазал дар як вазн (њазаљ) ва дар як радиф (имрўз) суруда 

шудааст, аммо бояд гуфт, ки ин мушаххасот танњо шабоњати 

                                                             
1
Фарзона, Себарга, инт. Ношир, Хуљанд, соли 2011, сањ. 62 

22
Гузидаи Ѓазалиѐти Шамс, инт. Амири Кабир, Тењрон, соли 1377, сањ 221 
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зоњир аст, ки аз нигоњи аввал ин ду ѓазалро ба њам наздик кар-

дааст. Аммо ин ду ѓазалро аз назари маъно, маърифат, андеша 

ва сулуки талаб низ шабоњатњо бисѐр аст ва он њама аз хонанда 

диќќат мехоњад. Мавлоно сармасту бехуд ва сархуш аз ишќ, аз 

муњаббат аст ва шоири ориф љуз ишќ аз њама буридааст ва дар 

маќоми ишќ худро кашф мекунад, яъне љавњари маънї дар 

ѓазали шоири ориф ишќ аст, ин назар дар ѓазал собит аст ва 

ниѐз ба тавзењ надорад. Њамин фазо ва њамин њолу њаводар 

ѓазали Фарзона њам мушоњида мешавад, он чи ѓазали шоираро 

арзиш медињад, ишќ аст ва њамон тавр ки Мавлоно бо омадани 

ишќ ба њастї, ба худ ва дўст бо чашми ишќ менигад, Фарзона 

низ бо омадани ишќ нашъати њастиро њис мекунад ва аз рањма-

ти ишќ тамоми садњо ва сахтињо барояш њељ мешавад. Мавлоно 

дар ѓазали худ танњо як бор аз калимаи «ишќ» кор мегирад ва 

аммо тамоми ѓазал дар мењвари њамин калима маънї мешавад. 

Фарзона аз калимаи «ишќ» дар ѓазали худ истифода накарда-

аст, аммо ба он ишорати зарифе дорад ва барои манзури худ аз 

таркиби «се њарф» истифода кардааст, ки бар маънии ишќ аст, 

чун калимаи ишќ аз се њарф иборат мебошад. 

 

Мавлоно:  
 

Ба љон то осмони ишќ рафтам, 

Ба сурат гар дар ин пастам ман имрўз. 

**** 

Фарзона: 
 

Се њарф аз арш бар ѐриям омад, 

Њама душворам осон аст имрўз. 

 

Мавлоно мегўяд, ишќ омад, маро дарси дигар додва аз 

њама чанбарњо растам, илло чанбари ишќ ва Фарзона дар ин 

њошия мегўяд, аз файзи ишќ њар зарра дар ман кайњоне шудааст 

ва агар туро заррабини ѓайб њаст, метавонї ин эъљозро эњсос 
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намої, манзур аз таркиби «заррабини ѓайб» њолати њол ва ваљд 

аст, ки дар дили ошиќ аз ѓайб биборад ва ориф дар ин њолат 

метаванад ба шуњуд бирасад ва низ ин таркиб бар маъни ни-

гоњи ботин ва камол низ метавонад бошад. 

 

Мавлоно: 
 

Чунон мастам, чунон мастам ман имрўз, 

Ки аз чанбар бурун љастам ман имрўз. 

**** 

Фарзона: 

Агар ту заррабини ѓайб дорї, 

Бибин, њар зарра кайњон аст имрўз. 

 

Дигар аз љилвањои њунар, ки Фарзона аз он дар шеърњои 

худ истифода мекунад, овардани байт аз Мавлоно дар сархатти 

бархе аз шеъру ѓазалњо мебошад ва ин худ аз он шањодат 

медињад, ки ў медонад ва метавонад, ки аз каломи Мавлоно чи 

тавр истифода кунад. Ин шеваву равиш дар сохтори шеъри 

Фарзона аз он мегўяд, ки ў бо осори Мавлоно амиќ ошност ва 

дар зимн ба каломи шоири ориф сахт ошиќ њам аст. Чунончи 

дар ин ѓазал аз њамин равиш истифода кардааст: 
 

То ишќ зияд, зиянд эшон, 

То ѐд бувад, њама ба ѐдем. 
 

Мавлоно 

Эй н-омадаи хуљастамилод, 

Аз будану аз набуданат дод. 

Дар шеваи беѓамї ба сабќат 

Дар њадди ту нест њељ устод. 

Иншои ману ту чор банд аст, 

Иншои бањор бошад озод. 

Дар субњи кабутаронаи ман 

Бартоб, эй офтоббунѐд. 
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Эй сабзтариќати навоин, 

Аз чашми ту мепазирам иршод. 

Њастии маро,ки ваќт хат зад, 

Њар лањзату тоза кардї эљод. 

Ман умри дубора ќарздорам, 

Аз он ки туи ягонаро зод.1 

То ишќ бувад, манам њама ишќ, 

То ѐд бувад, манам њама ѐд. 

Фарзона метавонист бидуни истифода аз байти Мавлоно 

ин ѓазали болиѓ ва нобро ба нашр бирасонад, зеро ѓазал аз њар 

лињоз дар њадди камоли њунар аст ва забонимуосири он њисро 

муаттар мекунад, Аммо шоираи азиз байти Мавлоноро дар 

сархатти ѓазали худ меоварад ва ба д-ин васила мехоњад бигўяд, 

ки дар сурудани ин ѓазал аз Мавлоно мутаассир аст ва аз ў 

илњом гирифтааст ва њаќќи Мавлоноро нигањ медорад. Дар 

халќи шеър њар љой, агар андак њам аз Мавлоно суд гирифта-

аст, онро ишорат мекунад ва эњтирому њаќќи шоири орифро, 

њамон тавр ки арз шуд, нигоњ медорад ва ин аз бузургї ва ро-

стию озодагии Фарзонагўяд. 

 

Чун суратакат афтад, љибиллат монад, 

Аз кибри фалакхарош зиллат монад. 

Он гуна, ки Мавлавии Балхї гўяд, 

Ин дав-дави ту бигзараду лат монад. 

 

**** 

Њафтоду ду миллати љањон ѐри ту буд, 

Нуњ гунбади нилгуна дастори ту буд. 

Садсола шудам, ки бар дилам ишќ омад, 

Мавло, Мавло, ќасам, ки ин кори ту буд.2 

 

                                                             
1
Фарзона. «Себарга», инт. Ношир, Хуљанд, соли 2011, сањ.127 

2
Њамон љо, сањ. 202, 204 
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Фарзона дар ин абѐт ба номи пири тариќат, ишќ ва ирфон 

Мавлоно савганд ѐд мекунад ва маънии савганд ин аст, аз ќабл 

зиндагии ороме доштам, дар ин оромї ва сукути дунѐи ман но-

гоњ тўфони ишќ барпо шуд ва дунѐи оромам ба њам рехт.  

Дар дили бехабар ишќ борид ва сукуту оромиши садсоларо 

дар ман шикаст, њоло дигар як саргардони ишќам, савганд, эй 

Мавло ин њама танњо кори ту аст. Мавлоно низ, ба ишќ ин гуна 

ворид гардида буд ва бо омадани Шамс дунѐи ў батамом дигар 

шуд ва шоири ориф дарин маънїфармуд: 

 

Зоњид будам, таронагўям кардї,  

Сарфитнаи базму бодахўям кардї. 

Саљљоданишини бовиќоре будам, 

Бозичаи кўдакони кўям кардї. 

 

Фарзона дар кори худфазои рўњонии Мавлоноро такрор 

кардааст, ки бар он ишорат шуд, аммо забони рубоии ў забони 

шеъри имрўз аст. Вай аз он шоирони пурмоя аст, ки осори 

Мавлонои бузургро љиддї омўхтааст ва љиддї дар шеърњои худ 

аз он чи омўхтааст, истифода мекунад, ки барои хонандаи 

имрўз маќбул ва писандида аст. 

 

Ту «Фињи мо фињи» ба ман бархон, 

Ояи огањї ба ман бархон. 

Себзор аст шеъри шаш ќитъа 

Аз сифоти бињї бар ман бархон…1 

 

Фарзона дар ин абѐт мегўяд, барои ман аз «Фињи мо фињи» 

бигў ва ин ишораи кўтоњ аз фаросат, огоњї ва фитрати решадо-

ри шоира башорат медињад ва њам аз умќи дониши ў. Дар ин 

абѐт Фарзона бо ишорати андак љањони маънї ва маърифати 

ирфонро пеши рўйи хонандаи худ ќарор медињад ва њар кї ба 

                                                             
1
Фарзона, «Себарга», инт. Ношир, Хуљанд, соли 2011, сањ. 53 
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ин китоби Мавлоно ошност, медонад, ки шоира бо истифода аз 

ин таркиб чї мехоњад. Китоби «Фињи мо фињи» маљмўи су-

ханњои Мавлоност, ки ба мухотабини худ дар маљлисњо баѐн 

кардааст ва ин китоб дар масоили тариќат, ишќ ва њаќиќат бањс 

мекунад ва саршор аз њикмат аст. Фарзона дар ин чањорпора 

мехоњад бигўяд, ман ањли маърифат њастам ва агар ту низ ањли 

маърифат њастї, барои ман аз Мавлоно ва ирфони ў њарф бизан 

ва шоира барои њуљљат додан ба ин манзури худ китоби Мав-

лоно «Фињи мо фињи»-ро мисол меоварад. 

Фарзонаирфони ишќро чун Мавлоно тавсиф мекунад ва аз 

зовияи нигоњи шоири ориф ба ишќ менигарад. 

Мавлоно: 
 

Њар нафас овози ишќ мерасад аз чаппу рост, 

Мо ба фалак меравем азми тамошо кирост? 

Мо ба фалак будаем, ѐри малак будаем, 

Боз њамон љо равем љумла, ки он шањри мост. 

Худ зи фалак бартарем, в-аз малак афзунтарем, 

З-ин ду чаро нагзарем? Манзили мо кибриѐст…1 

 

Фарзона: 
 

Ишќ аст, сутунмуњраи дунѐ ишќ аст, 

Балки зарабони дили фардо ишќ аст. 

Гўянд, ки ишќ нест, дар њар њеч куљо, 

Эй њељ куљо, бибин, њама љо ишќ аст. 

**** 

Берун шав аз мурдоби шак, бар диданам боло баро, 

Аз ин лаљанолудагї худро ба худ поло, баро. 

Эй бадгумон аз оина,зангор дар чашмони туст, 

Ќуфли маљозиро шикан, бар вусъати дунѐ баро. 

Берун баро аз фикри бад, аз нањсбоди деву дад, 

Гар пурѓашї, он љо бимон, гар тозаӣ, ин љо баро. 

                                                             
1
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ.86 
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Ин давру даврон кўтањ аст, ин нозу љавлон кўтањ аст, 

Бар кўтањии худ бибин, з-имрўзи бефардо баро. 

Бар орифе гуфтам, бигў сирри сарафрозии худ, 

Ў гуфт: Бигзар аз ниѐз, боре ба истиѓно баро. 

Њар гардро аз пешу пас, эй дил, ту њам бар худ магир, 

Он сон, ки мешояд туро, вораставу зебо баро…1 

 

Љои дареѓ аст, ки имрўз бархе аз шоирон ва муњаќќиќон 

дар шеъри муосири тољик љилвањоиирфонро инкор мекунанд ва 

ишон бар он њастанд, ки дар шеъри муосири тољик љустани ир-

фон корест бењуда, аммо назари ишон сањењ нест, зеро шеъри 

муосири тољик аз љилвањои ирфонї ѓанї аст ва ѓанитар меша-

вад. Намунаи боризи он њамоно дар шеъри муосири тољик 

шеърњои шоира Фарзона аст, ки аз љилвањои ирфонї саршор 

аст ва њар он шоир, ки аз калом ва ѓанои андешаи Мавлоно му-

таассир аст, наметавонад аз ирфон нагўяд ва шоире чун Фарзо-

на, ки аз њаводорони асили Мавлоност, аз ирфони шоири ориф 

дар корњои худ истифода кардааст. Асли ирфон шинохтан, дарк 

кардан, камоли маънавї ва маърифат аст, ки њунарро намета-

вон бидуни ин љилвањо њунар гуфт, бахусус њунар дар шеърро. 

Њамон тавр ки Мавлоно аз њар тараф овози ишќро мешунавад 

ва дар њама чиз таљаллии ишќро мушоњида мекунад, Фарзона 

њам дар њама чиз ишќро мушоњида мекунад ва ў њам чун Мав-

лоно эътимод дорад, ки њастї њама саршор аз ишќ аст, танњо 

садои ишќро бояд шунидва ишќро кашф кард. Дар як калом 

шеъри Фарзона њашри ишќ аст, дар бањои калимањо, ки дар 

корњои худ ирфони Мавлоноро, маърифати Мавлоноро бо ни-

гоњи муосир, болиѓ, бадеъ ва мудерн такрор кардааст. 

 
 
 

 

                                                             
1
Фарзона, «Мўњри гули мино», инт. Ношир, Хуљанд, соли 2006, сањ. 277-369 
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ЊУШМАНДИ РОЊИ МАВЛОНО 

Њар шоире дар њадди андеша, тафаккур ва тавоноии њунар, 
ки ўрост, ба зиндагї, њастї ва офариниш менигарад, дар ин 
ќаламрав ќудрат, хилќат ва шеъри худро барои хонанда намо-
иш медињад. Дар ин њавза шоиронро ба чанд гурўњ метавон 
таќсимбандїва ѐ људо кард. Бахши аввалро дар ин самт, шои-
рони њисгаро мешавад ном нињод, дувумиро шоироне, ки 
шеъри онњо бештар маншаи заминї дорад. Шеъри ин гурўњ 
нињоятан дар сифат ва таърифи табиат хулоса мешавад, агарчи 
шоироне аз ин даст дар њунари шеър, дар халќи шеър ба азамат 
ва бузургї расидаанд ва дар ќаламрави сухан маќому мартабаи 
худро пайдо кардаанд. Ва дар бахши дигар шоироне њастанд, 
ки шеъри онњо болотар ва бартар аз ин гурўњ мебошад, зеро 
сухани ин гурўњ чунин ба назар мерасад, ки дорои маншаи ба-
ландтарест. Эътиќоду эътимод, сухан ва нигоњи ин шоирон аз 
зовияи дигар аст, аз зовияи ишќ, ба њастї ва мањбуб. Саної, 
Мавлоно, Њофиз, Бедил, Муњаммад Иќбол аз шоирони ин 
њавза њастанд, ки каломи онњо бештар маншаи кайњонїдорад. 
Истифода аз вожа ва таркибњои ирфонї шеърро њаргиз маншаи 
кайњонї намедињад. Хеле аз шоирон ин равишро дар шеърњои 
худ таљриба кардаанд, вале њаргиз дар суханварї муваффаќ 
набуданд, зеро маншаи кайњонии калом батамом чизе њаст ди-
гар, ки он барои бархе аз шоирон њадяи таќдир аст. Ба ин нукта 
шоирони ориф дар осори худ борњо ишорањо кардаанд. Хоља 
Њофиз мегўяд: 

Дар андаруни мани хастадил надонам кист? 
Ки ман хамўшаму ў дар фиѓону дар ѓавѓост.1 

Мавлоно: 
 
Эй ки миѐни љони ман талќини шеърам мекунї, 
Гар тан занам, хомуш кунам, тарсам, ки  

                                                                фармон бишканам. 

Дар шумори чанд тан аз ин шоирон бетардид Љалолуддин 
Муњаммади Балхї ориф, њаким, донишманд, фаќењ аз зумраи 

                                                             
1
Њофизи Шерозї, Девон, инт. Амри Кабир, Тењрон, с.1372, сањ. 234 
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њамон шоирон некбахт аст, ки каломаш беш аз њар шоири ди-
гар љилвањои кайњонї дорад. Таъсири каломи ин шоирони 
ориф ба шоирони ќарнњои баъд бисѐр љиддист ва дар шеъри 
муосири тољик њам ин таъсир мушоњида мешавад ва Салими 
Хатлонї аз шумори он шоиронест, ки аз Мавлоно таъсири фа-
ровон гирифтааст. Таъсири шеъри пурбори Мавлоно ба Сали-
ми Хатлонї кайфият ва њолатњои печида дорад ва ин таъсир 
дар як фурмул хулоса намешавад, ў мутобиќ ба њолу њаво, завќ 
ва дид аз Мавлоно таъсир гирифтааст. Дар зимн бояд гуфт, ки 
шеъри муосири тољик имрўз дар марњалаи тањаввулоти аљибу 
наљиб ќарор дорад, рўњоният, ишќ, маърифат, ирфонгарої дар 
он умќ ва вусати тоза касб мекунад. Салими Хатлонї худро му-
риде дар роњи Мавлоно медонад, ки манзури шоир њамон љан-
баи маънавии осори Мавлоност ва шоирони дигарро низ ба сўи 
Мавлоно њамин ангеза ташвиќ мекунад: 

 
Гўш шав, то бишнавї, доно шавї, 
Њушманди роњи Мавлоно шавї.1 

Ин байт љилваи андарз гуфтан аст ва дар зењн низ њамин 
њис бедор мешавад. Таркиби «гўш шав» бар маънии диќќат би-
дењ, огоњ бош ва ин панд, ин суханро дар ѐд бигир аст. Салими 
Хатлонї мегўяд, агар бар он њастї, ки аз ирфони Мавлоно, аз 
шеъри шоири ориф огањ бошї, каломи ўро маърифат бинмої, 
бояд, ки њушманд буд. Манзури ў ин аст, ки фањми аз хонанда 
маърифат мехоњад ва низ дар инсон њушмандї ва доноиро тар-
бият мекунад ва дар њаќиќат чунинаст. «Доно» ба маънии оќил, 
њушѐр, хирадманд ва касе, ки дониш касб кардааст, мебошад: 

Тавоно бувад, њар кї доно бувад, 
Ба дониш дили пир барно бувад.2 

Салими Хатлонї осори Мавлоноро аз нигоњи њунар, ба-
деият, завќ, шеърият, андеша ва ирфон меомўзад ва дар корњои 
худ аз ин таљриба хуб метавонад истифода кунад. Њамин 
таљориб будааст, ки ў се манзумаи худро дар вазни «Маснавї» 

                                                             
1
Салими Хатлонї, «Мунтахаби ашъор», инт. Њумо, соли 2007, сањ. 243 

2
Фирдавсї, «Шоњнома», инт. Китоб, Тењрон, соли 1374, сањ.9 
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(бањри рамал) ба номи «Ниѐиш», «Шамими бодаву бод», 
«Хокистари њубоб» иншо кардааст. 

Ин се манзума дар њавзаи корњои Салими Хатлонї аз 
лињози њунар, баѐн, андеша, нигариш ва мавзўъ мактаби шеъри 
Мавлоноро ба хотир меоварад. Таъсир ва бардошти Салими 
Хатлонї аз каломи Мавлоно танњо дар зоњири калом нест, бал-
ки ў аз каломи шоири ориф огоњона таъсир мегирад. Бањра 
бурдан аз шеъри Мавлоно барои Салими Хатлонї бањра ги-
рифтан аст аз ирфон, њикмат, забон, санъатњои адабї ва ишќ, 
дар ин маънї худ гуфтааст: 

Маънї он дорад, ки афрўзад зиѐ, 
Гардро созад надими кибриѐ. 
Сўи ботин кўш, аз зоњир баро, 
Сират овар, маънии сурат чаро!1 

Мавлоно: 

 
Бар ин сурат чӣ мечафсї, зи бемаънї чи метарсї 
Чу гавњар дар баѓал дорї, зи бегавњар чї метарсї?2 

Салими Хатлонї бо нигоњи пурбор ва бедор, шоирона ва 
ошиќона ба шеъри Мавлоно канор меояд ва дар ин њамнишинї 
тавониста њарфи худро бигўяд. Яъне ў дар корњои худ Мавло-
норо бо нигоњи дигар такрор кардааст ва дар зимн дарси ишќ 
ва маърифат аз шоири ориф амўхтааст, аммо дар роњи су-
хан,дар роњи баѐн, дар роњи нигариш ва нигориш, худро ќадам 
задааст. Дар ин њошия бояд зикр кард, ки шоир дар кори сухан 
солњо ранљу зањмат ва диќќатро ба дида кашидааст, то аз Мав-
лоно битавонад истиќбол кунад. Яъне Салими Хатлонї солњо 
дар мактаби шеъри Мавлоно њунари худро тарбият дод ва дар 
фазои ирфон, этимод, ишќ тавонист њарфи худро бизанад, 
шеъри ў дар ин хат бешак васфи рўзгори имрўз аст, аммо аз 
маърифати ирфон ва рўњонияти башарї људо нест. Њамон тавр 
ки арз шуд, таъсири сухани Мавлоно ба шеъри Салими Хат-
лонї танњо дар сурат худоса намешавад, муњимтарин таъсир 

                                                             
1
Салими Хатлонї, «Мунтахаби ашъор», инт. Њумо, Душанбе, соли 2007, 

сањ.287 
2
Куллиѐти Девони Шамс, инт. Нигоњ, Тењрон, соли 1377, сањ. 942 
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дар ин роњ, таъсири ирфонї, рўњонї ва маънавии Мавлоно ба 
шеъри Салими Хатлонї аст. Мактаби шеъри Мавлоно њамеша 
мавриди омўзиш ва таљрибаи шоирони ќарнњои баъдбуда ва 
њаст, зеро каломи љонбахши Мавлоно дар рўњи сокит ва азњони 
мурда, хамеша растохези шавќу завќро ба бор овардааст ва 
меоварад. Мавлоно дар сиришти шоирон шоирона нигаристан, 
фикр ва тафаккур намудан ва бедору њушѐр буданро тарбият 
медињад.  

«Мавлоно меъмори шеър аст, муњандиси каломи фохир ва 
дар айни њол малмус ва мањсуси шоирона ва мутафаккирона 
аст. Њар иборат, њар вожа, њар садо, њар њаракат, њар сукут ва 
њар нафас дар шеъри ў дуруст љойе ќарор мегирад, ки бояд 
ќарор бигирад».1  

Салими Хатлонї дар шеъри муосири тољик аз он шоирон 
аст, ки тавониста њамин роз ва шигардњои шеъри Мавлоноро 
дарк, фањм ва њис кунад. Ва ин шинохт дар њолу њаво, андеша, 
нигоњ, забон ва муњтавои шеъри ў таъсире пурбаракат ва пур-
бордоштааст, ў нукоти зариф, рамз, тамсил ва ирфони шеъри 
Мавлоноро ба њадди ќудрат ва фањми худ дарѐфта ва аз он дар 
кори шеър истифода кардааст. Љилваи муњим ва равшан дар ин 
равиш сулуки маърифат аст, ки Салими Хатлонї дар он њик-
мат, маъно ва ирфони Мавлоноро аз нигоњи худ воковї карда-
аст. 

Мавлоно: 

 
Пеш аз он к-андар љањон боѓи маю ангур буд, 
Аз шароби лоязолї љони мо маѓрур буд. 
Мо ба Баѓдоди љањони љон «Аналњаќ» мезадем, 
Пеш аз он к-ин дору гиру нуктаи Мансур буд. 
Пеш аз он к-ин нафси кул дар обу гил меъмор буд, 
Дар хароботи њаќоиќ айши мо маъмур буд. 
Љони мо њамчун љањон буд, љоми љон чун офтоб, 
Аз шароби љон љањон то гардан андар нур буд. 
Соќиѐ, ин муъљиѐни обу гилро маст кун, 
То бидонад њар яке, к-ў аз чї давлат дур буд. 

                                                             
1
Маљаллаи «Шеър», пойизи, соли 1384, шумораи  44, сањ.93 
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Љон фидои соќие, к-аз роњи љонон мерасад, 
То барандозад ниќоб, аз њар чї он мастур буд.1 

Салими Хатлонї: 

 

Имшаб шароб гул зад дар базми соѓари мо, 
Ањди вафо сар омад њамвора бар сари мо. 
Вањ-вањ, ќадањ садо зад, бонги фарањфазо зад, 
Пайке ба рањнамо зад дар сози довари мо. 
Њай-њай, ки май даво шуд, бар коми дил раво шуд, 
То ѐри њамнаво шуд дил дар баробари мо. 
Аз пушти дар бадар о, эй майпарасти танњо, 
Бошад, ки орадат по як рањ ба мањшари мо… 
Аз хештан бурун шав, бар ишќ рањнамун шав, 
Дар љомаи љунун шав, дарвеши њар дари мо. 
То «њу» ба Њаќ гузорем, «ѐ њу» ба арш орем, 
То айшро супорем бар дидаи тари мо.2 

Дар њар ду ѓазал, садои маърифат, садои ирфон ва садои 
сармастї аз ишќ аст, ки хонандаро ба чуд љазб месозад, аз ин 
дуѓазал садое ба гўш мерасад, ки инсон дар њавои он худро ши-
нохт ва худро кашф бинмуд. Дар њар ду ѓазал мастии ошиќ аз 
бодаи тавњид сифат мешавад ва манзур аз ин сармастї расидан 
аст ба маъшуќи азалї. Салими Хатлонї огоњона аз каломи 
пурбори Мавлоно таъсир мегирад ва дар зимн аз санъатњои 
адабї медонад чӣ тавр истифода кунад ва шоир тавониста дар 
ин иќлим бисѐр бишкуфад.Салими Хатлонї эътиќоди фитрї ва 
самимияти худро дар нисбати Мавлоно дар ѓазалњои худ фаро-
вон ва диданї ба кор гирифтааст: 

 

Нак мерасад! Нак мерасад! Дар коримо! Дар кори мо! 
Он соќии хаммори мо! Он ѐру он дилдори мо! 
Аз худ бадар нодидаем, роњи сафар нодидаем, 
Бар даври гардун мебарад асрори мо, асрори мо! 
Њоли дил ифшо мешавад, сад ќисса иншо мешавад 
Дар ишќи безинњори мо аз ѓояти изњори мо.1 

                                                             
1
 Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, инт. Сипењ, Тењрон, соли 1377, сањ.150-151 

2
Салими Хатлонї, «Мунтахаби ашъор», сањ.335 



274 
 

Салими Хатлонї шеъри Мавлоноро хуб дар фазои андеша 
ва тафаккур метавонад таљриба кунад. Рўй овардани ў ба 
шеъри Мавлоно танњо бар мабнои њавас ва хоњиш набуда, бал-
ки бар мабнои эътиќод, љазб ва боварњои маънавї ва ирфонї 
аст. Вай дар кори ѓазал, бахусус дар сабки хуросонї,фазои 
шеъри Мавлоноро хубтару бењтар эњсос мекунад. Њамон тавр 
ки мушоњида мешавад, дар ѓазалњои њолати андеша, нигоњ, ба-
лоѓат, сабк, мусиќї ва равонии каломи Мавлоноро метавон 
пайдо кард, бо ин вуљуд љањд мекунад, ки дар фазо ва сабки 
шеъри Мавлоно шеваи нигариши муосирро ба кор бигирад. 
Таъсир ва бардошти ў аз шеъри Мавлоно нусхаї, якдаст ва 
якранг нест, балки бар мабнои таљрибањо, нигариш ва шинохт 
сурат мегирад. Забон, андеша, мусиќї, дар ѓазалњои Мавлоно 
бархўрдор аз њузури шавќ аст ва Салими Хатлонї њамин ра-
вишро дар ѓазалњои худ сайќал додааст: 

 
Мавлоно; 
забон: 

Бисўзонем савдову љунунро, 
Дарошомем њар дам мављи хунро. 
Њарифи дўзахошомони мастем, 
Ки бишкофанд саќфи сабзгунро. 
Чї хоњад кард шамъи лоязолї, 
Фалакро в-ин ду шамъи сарнигунро? 
Шароби сирфи султонї бирезем, 
Бихобонем аќли зуфунунро. 
Чу гардад маст, њад дар вай биронем, 
Ки аз њад бурд тазвиру фусунро. 
Чунонаш бехуду сармаст созем, 
Ки чун ояд, надонад роњи чунро!2 

Салими Хатлонї; 
забон: 

Бидењ он май, ки риндон ањд бастанд, 
Њама болидаву соѓар ба дастанд. 
 

                                                                                                                                       
1
Њамон љо, сањ. 235  

2
Куллиѐти Шамс, сањ. 1122 
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Бибин, он соѓари нози сафоро, 
Барои бахти хуш дар по нишастанд. 
Яке девона шав, эй таблии маст, 
Ки риндони Худољў масти мастанд. 
Сари њушѐр дар ман бебаќо бод, 
Зи њушѐре чу ман ѐрон гусастанд. 
Фиѓоне, наърае дар сози мастон, 
Бибин чун заррањо дар хезу љастанд. 
Чу соѓар чарх мегардон сарамро, 
Маро ин гуна мастон мепарастанд.1 

Мавлоно; 
андеша: 

Боз омадам чун иди нав, то ќуфли зиндон бишканам, 
В-ин чархи мардумхорро чанголу дандон бишканам. 

Салими Хатлонї: 
андеша: 

Деворњоро бишканам, то сўи сањро бингарам, 
Ин хешро бар њам занам, аз хеш дар мо бингарам. 

Мавлоно; 
мусиќї: 

Ёр маро, ѐр маро, ишќи љигархор маро, 
Ёр туї, ѓор туї, хоља, нигањдор маро. 
Нўњ туї, рўњ туї, фотињу мафтўњ туї, 
Синаи машрўњ туї бар дари асрор маро. 
Нур туї, сур туї, давлати Мансур туї, 
Мурѓи куњи Тур туї, хаста ба минќор маро.2 

Салими Хатлонї; 
Мусиќї: 

Бода макаш, бода макаш, дилшудагон маст шуданд, 
Бедилакон аз пайи дил по зада аз даст шуданд. 
Тай зада аз њафт фалак, њай зада аз моњу малак, 
Дар талаби рўйи Худо бехуду вораст шуданд. 
 

                                                             
1
Салими Хатлонї, «Мунтахаби ашъор», сањ. 347 

2
Гузидаи ѓазалиѐти Шамс, сањ. 23 
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Канда зи дил, канда зи љон, кандатар аз кавну макон, 
Аз њама бишкаста ба љон, бо њама пайваст шуданд.1 

Њамон тавр ки арз гардид, Салими Хатлонї аз маљмўи 
санъатњои бадеӣ дар корњои худ фаровон истифода кардааст, 
бахусус санъати талмењро дар кори ў бисѐр метавон мушоњида 
кард. Вай дар кори санъати талмењ дар шеъри муосири тољик аз 
шоирони аввал аст ва касе дар ин майдон баробар намеояд. Ба-
рои ањли тањќиќ ва пажўњиш ин мавзўъ дар шеъри Салими Хат-
лонї метавонад кори мустаќил бошад ва тањќиќи он аз маљоли 
ин маќола берун аст: 

Истифодаи санъати талмењ дар Мавлоно: 

 

Эй фитнаи Руму Њабаш, њайрон шудам, к-ин бўи хуш 
Пирањани Юсуф бувад, ѐ худ равони Мустафо? 

**** 
Талмењ дар Салими Хатлонї: 
 

Юсуфи Канъон ба њуснаш Мисрро арзон гирифт, 
Юсуфи андешаи мо тољдори чоњ буд… 

Ин њама шўру шавќ ва њарорати каломи Салими Хатлонї 
аз он гўяд, ки ў дар шеъри муосири тољик аз шоирони  пуркор 
ва пурбор аст, Мавлоноро метавонад муваффаќ таљриба кунад 
ва њусни шеъри ў аз ин љост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1
Салими Хатлонї, «Ашъори мунтахаб», сањ. 241 
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ХУЛОСА 

 
Дар ќаламрави адабиѐти форсї-тољикї абармардони ан-

деша чун Саної, Фирдавсї, Аттор, Саъдии Шерозї, Мавлоно 

Љалолуддин Муњаммади Балхї сањми бузург ва шоиста дар та-

шаккули маърифати башар доранд. Дар ин миѐн бахусус Мав-

лоно бо осори пурмояву ѓании худ «Девони Шамс», «Маснавии 

маънавї», «Фињи мо фињи», «Мактубот», «Маљолиси сабъа» 

(иборат аз њафт маљлис ва њафт суњбати Мавлоно дар ин 

маљлис) андеша ва инсонсолориро чунон иззат, икром ва 

маќому мартабае баланд додааст, ки њељ як суханвари дигареро 

наметавон дарѐфт, ки ба ин поя расида бошад. Муњаммад 

Иќболи Лоњурї ба маърифати каломи Мавлоно ба љањони 

маънавии Мавлоно эътиќод ва эътимоди амиќе дошта, ўро дар 

ин раъс амир хондааст, амири андеша, маърифот ва ирфон, ки 

манзиле бартар аз моњу офтоб дорад: 

 

Пири румї муршиди равшанзамир, 

Корвони ишќу мастиро амир. 

Манзилаш бартар зи моњу офтоб, 

Хаймаро аз Кањкашон созад таноб, 

Нури Ќуръон дар миѐни синааш, 

Љоми Љам шарманда аз оинааш. 

Аз найи он найнавози покзод 

Боз шўре дар нињоди ман фитод. 

 

Чӣ роз аст дар сухани Мавлоно, ки ањли завќро, ањли 

маъниро њамеша ба худ љазб месозад ва муштоќониу њаводоро-

наш њамвора зиѐдтар аз пеш мешавад? Њамон тавр ки њама ме-

донанд, сухани Мавлоно реша дар Ќуръон ва њадисњои паѐмбар 

дорад ва ў шеъри худро дар њамин фазо эљод кардааст ва суха-

наш њамеша аз ин баракат нав ва гарм аст. Дар ин маънї худ 

мегўяд: 
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Дилбарию бедилӣ асрори мост, 

Кор кори мост, чун ў ѐри мост. 

Навбати куњнафурўшон даргузашт, 

Навфурўшонему ин бозори мост. 

 

Аммо бояд гуфт, ки њарфи Мавлоно, сухани ў дар миѐни 

мардуми ѓайримусалмон њам мањбубияти аз њад беш дорад. 

Пас, шояд ў рози дигаре њам дорад, ки ўро азизи њама кардааст. 

Инсон дар њар маслак ва дине, ки њамеша ниѐз ба маърифат, ба 

маънавият, ба муњаббат, ба ишќ, ба ростї ва ба машрабњои 

орифона ниѐзњо дорад. Осори Мавлонои бузург ба њамин 

ниѐзњои башар, дар њар дине, ки њаст, посух мегўяд, яъне он ро-

зи њамеша, ки инсон дунболи он мебошад, шинохтани худ, 

сайру сулук дар тараќќии маърифат, талаби камол, инсон бу-

дан, љустуљўи худ дар фарозу фуруди зиндагї ва расидан ба ас-

ли худ аз тариќи ишќ. Мавлоно мегўяд; аз њадди хок то башар 

чандин њазор манзил аст ва боз шарњ медињад, фариштагї чу 

набувад, башар чӣ суд кунад? Аз нигоњи ман дарѐи ирфон 

њамеша љорї буд, Саної бори нахуст онро ба љўш овард, Мав-

лоно дар он тўфон кард, Муњаммад Иќбол даст бар дасти ин 

тўфон дод. Чӣ тўфоне, ки инсонњоро аз љањли мураккаб, аз 

ѓафлат, аз бењувиятї, аз бемоягї, аз фаќри маънавї, аз гумроњї 

ва кинатўзињо наљот медињад ва ба инсон дарси чї гуна зистан-

ро меомўзад. Њамин ангеза ва роз аст, ки осори Мавлоно дар 

њама љои дунѐ, ба њар забон, ки тарљума мешавад зуд дар дилњо 

љо мегирад. Ишќ марбут танњо ба як миллат нест, ишќ њуљљати 

њар миллат ва њар инсон аст ва Мавлоно ба њар инсоне, ки ме-

хоњад ишќро бишносад, роњ нишон медињадва агар њам ба ман-

зил бирасад, бар ў њуљљати ишќро сазовор медонад: 

 

Њар чи гўям ишќро шарњу баѐн, 

Чун ба ишќ оям, хиљил гардам аз он. 
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**** 

Ошиќї гар з-ин сару гар з-он сар аст, 

Оќибат моро ба д-он сар рањбар аст. 

 

Мавлоно бар њар як суоле, ки ўро дар масири тараќќї пеш 

омада, аз ишќ посух љустааст. Чунин аст, ки пайваста дар љусу-

туљўи ишќ аст ва дар ин љустуљўњо ба шигифттарин му-

шоњидањо расидааст. Мавлоно дар ин рањгузар, яъне дунѐ, дар 

тамоми умр ба ѓайри ишќ чизи дигаре наљустааст. Њамин аст, 

ки дар оѓози дебочаи «Маснавӣ» худ мегўяд: 

  

Оташ аст ин бонги ною нест бод, 

Њар кї ин оташ надорад, нест бод!  

 

Дар осори Мавлоно ин оташ њаргиз хомўш нагаштааст ва 

он њамрора гарму љўшон аст, инсонњоро аз торикињои рўзгор 

ба сўи равшанињо фаро мехонад. Њар куљо оташи ишќ фурўзон 

аст, он љо зиндагӣ нашъат дорад, сулњу сафо зиндагии инсонњо 

ва башарро њусн медињад, ишќ, шинохтани он барои Мавлоно 

муњимтар аз њар чизи дигар буда ва инсонњоро низ ба њамин 

шинохтан даъват мекунад. Мавлоно ќотеъ њукм мекунад, њар 

кї ишќ надорад, сазовор ба зиндагї нест, яъне нест бод, инсон 

бидуни ишќ, тараќќї нахоњад кард. Мутаассифона, бояд иќрор 

дошт, ки то даврони истиќлол осори Мавлоно аз ин зовияњо 

тањќиќ нашудааст, агар њам чизе шуда, он бисѐр андак аст, ки 

шоистаи осори ин суханвари барљаста нест. Танњо дар даврони 

истиќлол љилвањои гуногуни осори Мавлоно дубора ба хо-

нандаи тољик, ба ањли тањќиќ ва пажўњиш дастраст гардид. Чу-

нин аст, ки дар њарбахшњои ин тањќиќ, мавзўъњои љолиб, муњим 

ва тоза баррасїшуда, ки бовар дорам барои хонандагон аз 

манфиат холї нест. Тадќиќу тањќиќ дар ќаламарави шеъри 

Мавлоно, ки дар се боби ин пажўњиш баррасї шудааст, маро-

водошт, ки ба чунин натиљањо бирасам: 
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– Љалолуддин Муњаммади Балхї аз он суханваронест, ки 

дар осори худ тарбияти инсонро аввал медонад, бахусус дар 

девони «Шамси Табрезї» дар «Маснавии маънавї» перомуни 

ин масоил фаровон назар додааст. Тањќиќ ва пажўњиши ин 

мавзўъ, барои адабиѐт бисѐр муњим буда, дар тарбияти 

маънавї, њувияти миллї ва инсонї, соњибдилї, бедорї ва 

огоњии хонандагон бисѐр муассир мебошад. 

– Дар ин пажўњиш, њамон тавр ки дар фењристи адабиѐтњо 

низ ишора шудааст, аз ду асари барљастаи Мавлоно, бештар аз 

«Девони Шамс» ва низ аз «Маснавии маънавї» абѐти фаровон, 

чун намуна барои тафсили ин ѐ он назар ба кор рафтааст. Аз 

истифода ин абѐт ва тафсилу маънї кардани онњо равшан гар-

дид, ки Мавлоно њар чї мегўяд дар маърифат, ишќ, њувият, 

муњаббат, ростї, якрўї ва худогоњии маънавї пайванд хўрда-

аст. Аз ин рў фикр мекунам ва бовар дорам тањлил ватафсили 

ин њама абѐт барои хонандаи тољик њам аз лињози субк ва њам 

аз лињози тањлил муфид мебошад, зеро талош бар он буда, ки 

тафил ва шарњи ин абѐт аз зовияи тоза сурат бигирад, бинобар 

ин хонанда ба њарфњои нав, ки то кунун дар љое нахондааст, 

дар ин рисола сару кор мегирад. 

– Дар зимн бояд арз кард, ки дар натиљаи тафсил ва бар-

расии абѐт ба хеле аз масъалањои гирењхўрда, ки ќабл аз ин дар 

корњои ањли тањќиќ ба чашм намеояд, дучор омадам ва назора-

ти худро, андешаи худро дар ин маворид баѐн намудам, мисли 

сабк, мазмун ва сохтори шеъри Мавлоно. 

– Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї ба каломи шои-

рони ќабл аз худ эњтироми фаровон ќоил будааст. Вай бахусус 

ба осори Њаким Саноии Ѓазнавї, Хоќонии Шарвонї ва Шайх 

Аттори Нишопурї муњаббати махсус дошта, дар корњои худ аз 

ѓазалњои ноби ин шоирон истифода кардааст. Дар ин хат шеваи 

таъсирпазирии Мавлоно аз Саної ва Хоќонї дар боби дувуми 

ин пажўњиш батафсил нишон дода шудааст. Ин абѐт њам гувоњи 



281 
 

эњтироми баланди Мавлоно ба Њаким Саної ва Шайх Аттор 

мебошад: 

 

Аттор рўњ буду Саної ду чашми ў, 

Мо аз паи Санову Аттор омадем. 

 

**** 

Њафт шањри ишќро Аттор гашт, 

Мо њанўз андар хами як кўчаем. 

– Њамон тавр ки муњаќќиќон ва донишѐрон иќрор доранд, 

ѓазал дар њавзаи суханварии Мавлоно маќому љойгоњи махсусе 

дорад ва ў дар кори ин жанр на танњо аз бењтаринњо, балки аз 

бузургтаринњо мебошад. То њанўз њељ шоире натавониста дар 

кори ѓазал ба шукўњу шањомати ў баробар шавад, ў ќуллаи 

ѓазалро чунон афрошта ва баланд карда, ки ба ў њељ суханваре 

наметавонад баробар бигардад. Шоири ориф дар жанри аз та-

моми авзони роиљ кор гирифтаааст ва аммо гоње абѐти ин ѓазал 

аз њадди маъмул то панљоњ шаст байт мерасад. Бар ин навъ аз 

ѓазалњо, ки Мавлоно сурудааст, аз таркиби ѓазалќасида исти-

фода кардам ва сабабњояшро низ шарњ додаам. Асли мавзўъ 

дар ѓазалњои Мавлоно чун њамеша ишќ мебошад ва аљибтар он 

аст, ки ба бисѐре аз масъалањо, ки дар «Маснавии маънавї» 

овардааст, љавоб ѐ радди пои онњоро метавон аз «Девони 

Шамс» суроѓ гирифт. Хулоса ин аст, ки ин ду асар аз нигоњи 

маъниофаринї, њаллу фасли масъалањои ирфонї, нишон дода-

ни зеру бамњои ишќ, маърифат, тараќќї, розњои сайру сулук 

њамдигарро такмил медињад. 

– Мавлоно дар халќи ѓазал ва дар офаридани мазмуну 

маънї аз санъатњои бадеӣ, балоѓат ва равишњои гуногуни баѐн, 

бисѐр љаззоб, њунармандона, рангоранг, огоњонаистифода бур-

дааст, ки њар касеро ба шигифт меоварад, зеро ин љилвањои 

њунариро наметавон дар њељ шоири дигар пайдо кард ва дид. 

Тоза дидан, тоза гуфтан, ранг додани маънї воќеан дар осори 
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ин шоир њайратовар мебошад. Дар як сухан шеъри Мавлоно 

пўѐ, гўѐ ва бедор аст, пўѐ, яъне андеша дар осори ў мутањњарик 

аст, њамеша њаракат мекунад ва ин њаракат аз як њарф шурўъ 

мешавад, дар калима љорї мешавад ва дар таркибу байтњо ба 

ављ мерасад. Гўѐ, яъне калимањо дар њавзаи њунари Мавлоно 

лол ва гунг нест ва хонанда дар шеърњои шоир садои њарфњоро 

мешунавад. Шеъри шоири ориф бо хонандаи худ њарф мезанад 

ва ўро бо худ ба сайру сулуки маънавї мебарад. Шеъри Мав-

лоно бедор аст ва ќарнњост, ки дигарњоро њам аз хоюи ѓафлат 

бедор мекунад ва башарро дарси бедорї медињад. Ин аркон 

муњимтарин, равшантарин ва болиѓтарин љилва аст дар њавзаи 

њунари ин шоири розошно, ки эъљози каломаш бисѐр муассир 

аст. 

– Тариќ ва равиши шеъри Мавлоно аз назари суханварї ва 

сохтори њунарї аз тарафи ањли тањќиќ пажўњиш шудааст, аммо 

љилвањои мастури ин мавзўъ дар шеъри ин шоир њанўз бисѐр 

аст, зеро тариќи калом ва шеъри ин шоири баландмоя ва ба-

ландпоя бисѐрпањлу ва густарда аст ва наметавон бо якчанд 

тањќиќ онро хатмшуда донист. Аз ин рў њар муњаќќиќ, ки ба ин 

мавзўъ дар осори шоири ориф рўй меовард, њатман њарфе ба-

рои гуфтан њамеша хоњад дошт. Бино бар ин дар пажўњиши 

фавќ, тариќ ва равиши шеъри Мавлоно бо нигоњи дигар тањќиќ 

шуда, сабк, услуб, сохтор ва љањони андешаи шоири ориф 

мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

– Як чизи дигар, ки дар осори шоири дилошно бисѐр тав-

сиф шудааст, инсонсолорї мебошад, ки Мавлоно инсонро ба 

ин воња танњо аз тариќи ишќ фаро мехонад. Ин љазб ва ин та-

лошу ѓайрати Мавлоно, ки инсон аз худ огоњ бошад, худро би-

шиносад, худро кашф кунад, њам дар «Девони Шамс» ва њам 

дар «Маснавии маънавї» бисѐр сифат шудааст ва овози ин ан-

дешаи пурборишоир аз саросари ин ду китоби бузург шунида 

мешавад.  
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– Мавлоно бо он ки ишќи осмониро дар осори худ ситоиш 

мекунад, аммо њаргиз ишќи инсон ба инсонро инкор накарда-

аст, балки онро асл ва асоси зиндагии башар медонад. Вай дар 

шеърњои худ муътаќид аст, ки инсон танњо аз тариќи ишќи за-

минӣ ба ишќи осмонї мерасад ва агар нашъати ин ишќро 

таљриба накунад, ба нашъати он ишќ њаргиз нахоњад расид. Аз 

нигоњи Мавлоно ишќ инсонро комил мекунад ва дар навбати 

худ инсон њам ишќро метавонад камол бибахшад, яъне инсон 

хулосаи ишќ аст ва ишќ хулосаи инсон. Њар ду дар ќаламрави 

њастї њамдигарро комил месозад ва яке бидуни дигар маъние 

надорад, ишќ ва инсон лозим ва малзуми њам њастанд. 

– Дар равиши тањќиќ ин назар равшан гардид, ки њузури 

маънавии Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї дар њаѐти 

адабии Тољикистон танњо баъд аз истиќлоли миллї ќавї гар-

дида, шоирон аз номи ў ва каломи ў бо шевањои гуногун ва 

нигариши гуногун истифода кардаанд. Дар як сухан таъсири 

шеъри Мавлонои бузург дар рушди маънавї ва бадеии шеъри 

шоирони муосири тољик бисѐр фарох мебошад, аз ин рў мањол 

аст, шоироре дар шеъри муосири тољик пайдо кард, ки аз номи 

Мавлоно ва шеъри ў таъсир гаширифта бошад. 

– Нањва, баѐн, корбурди калимањо дар забони шеъри Мав-

лоно њамон аст, ки мардуми Фароруд ќарнњост бо он дар 

зиндагии маънавї ва моддии худ такаллум мекунанд, гап меза-

нанд, аз ин лињоз бисѐре аз калимањо ва таркибњои шеъри Мав-

лоно барои хонандаи тољик ошно аст. Ѓалат нахоњад буд, агар 

арзѐбї шавад, ки як сабаби рўй овардани шоирони муосири 

тољик ба осори Мавлоно њамин сабк ва мусиќии ошно дар 

њинљорњои забонии шеъри ў бошад. Сабаби дигар эњтиром до-

штани шоирони тољик ба ном ва каломи Мавлоно мебошад. 

Бояд иќрор кард, ки ин фазо низ танњо баъд аз истиќлоли мил-

лї дар шеъри шоирони тољик рангу бўи бештару тозатар ги-

рифт. 
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– Бахусус њузури маънавии Мавлоно дар шеъри шоироне, 

њамчун устод Муъмин Ќаноат, зиндаѐд устод Лоиќ Шералї, 

Гулрухсор, Фарзона ва Салими Хатлонї бешар ба чашм меояд. 

Бинобар ин талош шуд, ки ин таъсирпазирї дар шеъри ин шо-

ирон људо-људо тањќиќ ва пажўњиш шавад. Дар давоми 

пажўњиш равшан гардид, ки њар кадом аз ин шоирон мутобиќ 

ба завќу шавќ ва њолатњои маънавї ва равонии худ аз осори 

гаронмояиМавлоно таъсир гирифтаанд. Љилвањову шевањо ва 

равишњоиин таъсирпазирї дар шеъри ин шоирон махсус ва бо 

нигоњи тадќиќї нишон дода шудааст.Як рози нињон, шигард ва 

љолиб дар осори Мавлоно, бахусус «Девони Шамс» ва «Масна-

вии маънавї» он аст, ки њар мавзўъ, њатто борњо коршуда њам 

њамеша наву тоза аст. Чӣ асрор аст дар каломи ин суханвари 

соњибдилу огоњдил, ки каломи ў њамеша тоза, пурбор ва муас-

сир аст? Дар ин робита Мавлоно худ дар дафтари чоруми 

«Маснавии маънавї» фармудааст: «Ин китоб, (Маснавии 

маънавї) навкунандаи паймони муњаббат аст ва осонкунандаи 

душвории гирифторон. Дар синаи ин китоб гавњарњоест, ки бар 

синаи занони хушовоз онро наметавон дид. Нуре аст барои 

ѐрони мо, ганљест барои ояндагон ва фарзандони мо». Мавлоно 

ќадр, њашмат, љилвањои њунарї ва маънавии осори худро дар 

ин нукот иброз доштааст, ки бар њаќ чунин њам мебошад. Аз ин 

рў донишмандон ва пажўњишгарони даќиќбин ва розѐб дар 

тањќиќ ва тадќиќи каломи пурбори Мавлоно њамеша мекўшанд 

љилвањои мастури андешањои ўро дарѐбанд, бишносанд ва дар 

ин самт аксар муваффаќ мебошанд. 

Андеша ва сухани Мавлоно, њамон тавр ки арз шуд, њамво-

ра тоза аст, њазор-њазор љилваи маънї дар пушти калимањо ва 

тасвирњои ў рух пинњон медорад. Бар ин мабно дар ин рисола 

танњо бархе аз љилвањои каломи ин суханвари тавоно, ан-

дешманди нотакрорбарои хонандагон мавриди тањќиќ ќарор 

гирифт. Бо ин вуљуд њаргиз наметавон иддао кард ва ѐ натиља 

гирифт, ки њаллу фасли љамъи мавзўъ дар бахшњои ин рисола 
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ва рисолањои муњаќќиќони дигар дар робита ба сухани шоири 

ориф њарфи охир аст. Њаргиз чунин нест, зеро љилвањои њунари 

суханварї њамчун баѐни маъно, ирфон, њикмат, фалсафа ва љуз 

инњо он ќадар дар осори Мавлоно умќу вусъат дорад, ки фаро 

гирифтани он њама дар як рисола ва рисолањои дигар имконно-

пазир аст. Чунонки арз гардид, фазои сухани Мавлоно њамеша 

нав аст ва ѐ пайваста нав мешавад ва ин рўњи нав шудан дар 

тамоми осори шоири ориф мављ мезанад, зеро каломи ў реша 

дар маърифат, фарњанг, маънавият, худшиносї, асолат ва ишќу 

муњаббат, ки башар ба он њамеша ниѐзманд аст, реша дорад. 

Њамин аркони маънавист, ки Мавлоно каломи худро падидае 

медонад, ки паймонњоро дар муњаббат нав мекунад, душво-

рињоро дар гирифторон осон месозад. Ба гавњарњои маънавии 

каломи шоир чизе баробар наояд. Пас, бояд ин гавњарњои 

маънї ва маърифат бењтару бештар кашф шавад, шинохта ша-

вад, то зиндагии маънавии худро аз маърифат, баракат ва 

рањмат боз њам зеботару гуворотар кунем. Мавлоно худ мегўяд: 

Њар дам расуле мерасад, љонро гиребон мекашад, 

Бар дил хаѐле медавад: «Яъне, ба асли худ биѐ». 

Орзу бар он дорам, ки дар Тољикистони азиз марњалаи 

љадиди Мавлонопажўњї оѓоз меѐбад ва донишмандони 

фарњехта дар ин самт корњои боз њам бењтару хубтарро анљом 

хоњанд дод. 
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