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МУҚАДДИМА  

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Маъруфияти Мавлоно 

Ҷалолуддини Балхии Румӣ дар таърихи адабиѐти форсии тоҷикӣ на 

фақат бо имло ва иншои осори гаронбаҳои ирфонӣ, тарҳрезию таъсиси 

тариқати мавлавия, балки бо талошҳои адабию таърихии фарзанди 

шоистааш Султон Валад низ пайванди ногусастанӣ дорад. Султон Валад 

пас аз Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ ягона шоирест, ки таҳти 

таъсири инфиродии падар аз пайроҳаи пайравӣ бо муваффақият ба 

майдони адабиѐту ирфон ворид шуда, баробари танзиму идорасозии 

тариқати навтаъсисѐфта ва татбиқи афкору оро ва расму анъанаҳои 

мавлавиѐн ба таълифи ашъори ғиноӣ, маснавиҳо ва асари мансур ноил 

омад. Осори адабии дар пайравии падар иншокардаи Султон Валад – 

«Девони ашъор», маснавиҳои «Ибтидонома» (ѐ «Валаднома»), 

«Рубобнома», «Интиҳонома» ва асари мансури «Маорифи Султон 

Валад», агар, аз як тараф, дониши ҳаматарафаю ҳунари шоирии ӯро 

нишон диҳад, аз тарафи дигар, далели таъсири муҳити хонаводагӣ ва 

шаҳри Қуния ба ҷаҳонбинӣ ва корхонаи эҷодии муаллифи онҳо мебошад.  

Маҷмӯан теъдоди абѐти се маснавии Султон Валад ба 23 945 байт 

мерасад, ки қариб 1500 байт камтар аз «Маснавии маънавӣ» аст.  

Ба «Куллиѐти Шамс» воридшавии ғазалҳои Султон Валад далели 

дар ғазалсароӣ ба дараҷаи Мавлоно наздик шудани вай мебошад. 

Муҳтавои қасидаҳои мадҳии шоир, ки бо мақсади ҳифзи мақоми 

мавлавиѐн суруда шудааст, аз чигунагии муносибати ӯ ва падараш бо 

муридон ва аҳолии шаҳри Қуния иттилои фаровони таърихӣ ба даст 

медиҳад.  

Маснавии «Ибтидонома»-и ӯ нахустин сарчашмаи мавлавишиносӣ 

ва тариқати мавлавия эътироф шуда, дар он аз ҳаѐти Султонулуламо 

Баҳоувалад, Мавлоно Ҷалолуддин Балхии Румӣ, Саййид Бурҳонуддин 

Муҳаққиқи Тирмизӣ, Шамсуддин Маликдоди Табрезӣ, Садруддини 

Қунавӣ, Салоҳуддини Заркӯб, Ҳусомуддин Чалабӣ ва худи Султон Валад 
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метавон маълумот пайдо кард. Ҳамчунин, бо мутолиаи «Ибтидонома» 

дараҷаи таъсиррасонии афроди мазкурро ба зиндагӣ, ҷаҳонбинӣ ва 

эҷодиѐти Султон Валад метавон муайян сохт. Аз ин рӯ, Фаридун ибни 

Аҳмади Сипаҳсолор дар таълифи «Рисолаи Сипаҳсолор дар манқабати 

ҳазрати Худовандгор» ва Шамсуддин Аҳмад Орифии Афлокӣ дар иншои 

«Маноқибу-л-орифин» бештар ба «Ибтидонома» ва осори дигари 

Султон Валад такя кардаанд.  

Маснавии «Рубобнома»-и Султон Валадро, бемуҳобо, аз нахустин 

шарҳҳои «Маснавии маънавӣ» метавон баршумурд, ки дар он нуфузи 

муҳити чандзабонии шаҳри Қуния – маркази Осиѐи Сағир ба таври 

барҷаста ба мушоҳида мерасад.  

 «Интиҳонома» охирин маснавии ӯст, ки такмила ва идомаи ду 

маснавиаш мебошад. Шоир дар сурудани ин маснавӣ таҷрибаҳои эҷодии 

дар ду маснавии аввал ба кор гирифтаашро моҳиронаву устодона 

истифода бурда, матолиби гуногуни ирфониро ба перояи адабӣ баѐн 

кардааст. Мақсади асосии ӯ аз таълифи ин маснавӣ ҳунарнамоии адабӣ 

набуда, роҳнамоии муридони тариқати мавлавия мебошад. Чунки 

сурудани шеър, ҳатто жанри лирикии ғазал, шурӯъ аз замони зиндагии 

Мавлоно назди мавлавиѐн, аз ҷумла, Султон Валад, яке аз рукнҳои аслии 

тариқат ба ҳисоб мерафт. Бо вуҷуди ин ҳама худдорӣ аз санъатгароӣ, ин 

маснавӣ аз падидаҳои адабиву ҳунарӣ холӣ нест, зеро барои манзум баѐн 

кардани андешаҳои ирфонӣ шоир ҳароина аз қолаби сухани бадеии 

манзум – вазн истифода бурда, ба масъалаҳои анъанаву навоварӣ, 

ягонагиву яклухтӣ, мутобиқати шаклу мундариҷа ва категорияҳои 

дигари муҳими адабиѐти бадеӣ рӯбарӯ шуда, ба таври табиӣ ҳам бошад, 

санъатҳои бадеиро дар ҷараѐни эҷод ба кор бастааст.  

Омӯзиши дақиқи паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ ва осори Султон Валад 

имкон медиҳад, ки ӯро на фақат ҳамчун идомадиҳандаи роҳи эҷодии 

падар ва ташаккулдиҳандаи рукнҳои муҳими тариқати мавлавия 
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бишносем, балки ба ҳайси як шоири аз анъанаҳои адабӣ ба навовариҳо 

рӯовардаву дар ин арса ба муваффақиятҳо ноилшуда эътироф намоем.  

Муаррифӣ, таҳлилу баррасии нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои илмӣ-

интиқодии мероси адабии Султон Валад, таҳқиқи ҳаматарафаи ҷанбаҳои 

поэтикӣ ва матншиносии маснавии «Интиҳонома», муҳимтарин асноди 

шарҳиҳолӣ, вазъу ҳол ва орову афкори ирфонӣ, ҳунару истеъдод ва 

мақоми адабиву ирфонии вай имкон фароҳам меоварад, ки дар самти 

пажӯҳиши паҳлӯҳои норавшани зиндагии бобояш Султонулуламо, 

падараш Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ, саргузашти Шамси 

Табрезӣ, инчунин, шогирдону пайравони мавлавия ҷойи фарзияҳоро 

илмият ва санаднокӣ бигирад.  

Аз мундариҷаи феҳристҳои нусхаҳои хаттӣ маълум мешавад, ки 

дастнависҳои осори адабии Султон Валад ҳамчун мероси маънавии 

умумибашарӣ дар китобхонаҳои кишварҳои Миср, Арабистони Саудӣ, 

Британия, Фаронса, Олмон, Маҷористон, Австрия, Россия, Ҳиндустон, 

Эрон ва бештар Туркия нигоҳдорӣ мешаванд. Ҷамъоварӣ ва омӯзиши 

онҳо аз ҷиҳати нусхашиносиву матншиносӣ барои нақду баррасии 

нашрҳои матни илмӣ-интиқодии «Девони ашъор»-и шоир, се маснавиву 

асари мансури вай ва аз нав мувофиқи меъѐрҳои матншиносии муосир 

тасҳеҳ ва таҳия кардани матни илмӣ-интиқодии «Девони ашъор» ва 

маснавии «Интиҳонома» басо муҳим аст. Таҳқиқи матншиносии тамоми 

нусхаҳои хаттии маснавиҳои «Девони ашъор»-и Султон Валад, 

«Ибтиднома» ва «Рубобнома» барои дақиқан муайян кардани теъдоди 

абѐти арабӣ, туркӣ, юнонӣ ва чигунагии сабту қироати онҳо аз он ҷиҳат 

муҳим аст, ки дараҷаи забондонии шоир ва муносибати адабиву ҳунарии 

ӯ бо забонҳои мазкур дақиқан омӯхта шавад. Аз ин рӯ, дар марҳалаи 

аввал муаррифии нусхаҳои хаттии мероси адабии шоир, хусусан, 

«Интиҳонома» аз ҷумлаи корҳои муҳим дар ин самт мебошад.  

Нақду баррасии нашрҳои илмӣ-интиқодии осори адабии Султон 

Валад, хусусан, маснавии «Интиҳонома», ки аз тарафи М.Хазонадорлу 
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бар асоси ду нусхаи хаттӣ (нусхаи Қуния №9652, соли китобаташ 731 ҳ.қ. 

/ 1331м. ҳамчун нусхаи асос ва нусхаи Китобхонаи Маҷлиси Шӯрои 

исломӣ дар Теҳрон №12286, таърихи китобаташ қарни VIII ҳ. / XIV м. 

нусхаи ѐрирасон) тасҳеҳ ва таҳия шудааст, аз он ҷиҳат зарур аст, ки дар 

китобхонаҳои шаҳрҳои Қуния (5 нусха), Истамбул (3 нусха), Париж (2 

нусха), Берлин (1 нусха) ва Калкутта (1 нусха) маҷмӯан 12 нусхаи хаттии 

дигари «Интиҳонома» ҳам дар шакли алоҳида ва ҳам дар таркиби 

маснавиҳои сегона ба қайд гирифта шудаанд. Аз ин миѐн «Интиҳонома»-

и таркиби маснавиҳои сегона, ки дар Китобхонаи миллии Фаронса воқеъ 

дар Париж таҳти шумораи №1794 нигаҳдорӣ мешавад, соли 714 ҳ.қ. / 

1314 м. китобат шуда, қадимтарин нусхаҳои хаттӣ мебошад. Мавҷудияти 

ин нусхаи хаттӣ ва 11 дастнависи аз тасҳеҳи М.Хазонадорлу берунмонда 

зарурати аз нав тасҳеҳ ва таҳия кардани матни илмӣ-интиқодии 

маснавии «Интиҳонома»-ро тақозо дорад. Аз ин рӯ, то дастрас кардани 

нусхаҳои хаттии мазкур нақду баррасии матншиносии «Интиҳонома»-и 

таҳияи М.Хазонадорлу, ислоҳи иштибоҳоти матншиносии мавҷудаи он 

бо мақсади таҳияи як нашри нисбатан саҳеҳ амри муҳим мебошад.  

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ. Дар илмҳои филологӣ ва 

фалсафаи ҷаҳон, бахусус, дар адабиѐтшиносии эрониву туркӣ, аврупоӣ ва 

русӣ дар бораи ҳаѐт ва фаъолияти адабиву иҷтимоии Султон Валад 

маводи ҳаҷман ва мазмунан гуногун аз тарафи мавлавишиносон ба табъ 

расидааст. Дар китобҳо оид ба таърихи адабиѐт адабиѐтшиносон Эдвард 

Браун [59, 201], Шиблии Нуъмонӣ [138, 50-51], Ян Рипка ва Иржи Бечка 

[148, 644; 198, 365], Забеҳуллоҳи Сафо [158, 705-712], дар асарҳои 

мавлавишиносон Бадеуззамони Фурӯзонфар [176, 327-241], 

Абдулҳусайни Зарринкӯб [78, 69, 75, 84, 87, 95, 96, 114, 131- 133, 144-145, 

158, 161, 163, 193, 197, 198, 230, 232, 239, 241, 314, 316-319, 327, 332, 335, 

336; 79, 33, 90, 105-08; 80, 763-765; 82, 309, 310, 311], Васфӣ Моҳир 

Куҷотурк [205, 107-109], дар пешгуфторҳои таҳиягарони матнҳои илмӣ-

интиқодии осори Султон Валад, монанди Ҷалолуддин Ҳумоӣ [39, 13-25], 
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Саид Нафисӣ [36, 5-11], Муҳаммадалӣ Муваҳҳид [42, 6-18], Алӣ Султонии 

Гирдфаромарзӣ [40, 6-36], Муҳаммадалӣ Хазонадорлу [41, 9-24], Наҷиб 

Моили Ҳиравӣ [42, 12-22] роҷеъ ба рӯзгору осори Султон Валад 

маълумоти фишурдаи тарҷумаиҳолӣ, ишораву таъкидоти мухталиф 

оварда шудааст. Дар осори илмии мазкур на фақат симои воқеии шоир 

пурра инъикос нагардидааст, балки таъсири муҳити зист ба тафаккури 

адабӣ ва нуфузи авзои фарҳангии шаҳри Қуния ба ҷараѐни эҷодиѐти 

шоир, хусусан, ба жанри қасида рӯ овардани вай низ, ҳамчун маҳакку 

меъѐри таҳқиқ қарор дода нашудааст. Дар асари мавлавипажӯҳи турк 

Абдулбоқии Гулпинорли «Мавлавия баъд аз Мавлоно» [64, 41-89] ва 

китоби туркшиноси рус М. С. Фомкин «Султон Валад ва ашъори туркии 

ӯ» [201] низ тадқиқот аз ин дидгоҳ сурат нагирифтааст.  

Баробар бо нашри ҳамин диссертатсия [10-М] соли 2015 китоби 

дигаре бо номи «Султон Валад – фарзанде дар сояи номи падар?» ба 

қалами мавлавшинос ва тарҷумон Ҳусайн Муҳаммадзода Садиқ дар 

Теҳрон мунташир шуд [120]. Адабиѐтшиноси эронии озартабори мазкури 

дар асари ѐдшуда бо мақсади турктарошӣ ба дифои Султон Валад 

бархоста, муҳаққиқони мавлавишинос Ҷалол Ҳумоӣ (Эрон) ва Таҳсин 

Ёзиҷӣ (Туркия)-ро аз нахустин таҳқиркунандагони писари бузурги 

Мавлоно медонад [120, 100-111]. Ин асар, новобаста аз таассуботи илмии 

муаллиф, ки ҳатто модари самарқандиасли Султон Валадро турк ва 

забонии модариашро туркӣ медонад, асари илмии алоҳидаи дар ин самт 

таълифѐфта мебошад.  

Ҳамчунин, дар Эрон силсилаи мақолаҳои илмӣ дар доираи осори 

Султон Валад ва муқоисаи он бо мероси адабии падараш, «Мақолот»-и 

Шамс ва дигар шоирони ориф аз тарафи муҳаққиқоне ҳамчун Алӣ Сафоӣ 

[159, 95-100], Алиризо Заковатии Қарогузлу [71, 57-59], Муҳаммадризо 

Шафеии Кадканӣ [90, 7-16] ва дигарон ба нашр расидааст.  

Соли 2015 мақолаи муфассали мавлавишиноси амрикоӣ Луиз 

Франклин дар силсилаи «Забон, адабиѐт ва фарҳанги форсӣ» дар бораи 
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Султон Валад ба нашр расид [206, 23-47], ки аз илмияти вижа бархӯрдор 

аст.  

Мавлавишиносӣ дар Тоҷикистон, ки мавзӯи диссертатсияи мазкур 

низ ба ин доираи таҳқиқ шомил мешавад, аз замони Иттиҳоди Шуравӣ 

оғоз ѐфтааст. Адабиѐтшиносону файласуфон вобаста ба сиѐсати давлати 

Иттиҳоди Шӯравӣ бо таълифи мақолот ва рисолаҳои илмӣ кӯшидаанд, 

ки дар баробари Мавлоно ба иқтизои мавзӯъ аз ҷойгоҳи Султон Валад 

дар адабу ирфон низ изҳори назар намоянд. Файласуфи тоҷик Нодир 

Одилов дар асари «Ҷаҳонбинии Ҷалолуддин Румӣ» (1974) зимни баѐни 

тарҷумаи ҳоли Мавлоно аз Султон Валад, шеърнависии ӯ ба забонҳои 

форсӣ, туркию юнонӣ ва ягона сарчашмаи эътимодноки зиндагии 

Мавлоно Ҷалолуддин ҳисобидашавии «Валаднома» [196, 14-15] маълумот 

дода, аз асари мазкур дар мавриди ғайбати Шамси Табрезӣ иқтибос [196, 

16-17] овардааст. Файласуфи гурҷӣ Э. Д. Джавелидзе дар асараш «Аз 

оғозгоҳи адабиѐти туркӣ» (1979) бо баҳрабардорӣ аз «Ибтидонома»-и 

Султон Валад ва дигар сарчашмаву осори илмӣ ҷаҳонбинии Мавлоно 

Ҷалолуддин Румиро муайян кардааст. Олими мазкур дар асараш аз 

Султон Валад дар чаҳор маврид ном мебарад [193, 6, 8, 16, 253]. 

Тоҷикистониѐн бо ном ва намунаи ашъори Султон Валад (танҳо се 

ғазал) ба василаи китоби силсилавии «Гулшани адаб» ҳанӯз соли 1975 

ошно гардида буданд [16, 86-87]. Чун дар нашри ин китоб 

адабиѐтшиносон Камол Айнӣ, Аълохон Афсаҳзод, Ҷобулқо Додалишоев 

саҳм гузоштаанд, метавон онҳоро нахустин шиносонандагони Султон 

Валад ба хонандагон ҳисобид. 

Ҷараѐни мавлавишиносӣ дар Тоҷикистони даврони Истиқлолият аз 

соли 2007, ки бо қарори Созмони умумиҷаҳонии ЮНЕСКО дар сатҳи 

байналмилалӣ ҷашни 800-солагии бузургдошти Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхии Румӣ доир гашт, ба марҳалаи нав ворид шуд, аммо то соли 2007 

талошҳои файласуф Хуршед Зиѐев дар мавлавшиносӣ, бавижа дар 

шиносонидани симои адабии Султон Валад қобили таъкид аст. 
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Муҳаққиқи номбурда дар асари «Мавлавия ва таърихи таҳаввули он» 

(2004) фаслеро дар боби дуюм бо номи «Тафсири ақоиди Румӣ дар осори 

Султон Валад ва Улу Ориф» [84, 139-147] ҷудо карда, дар он оид ба 

мақому саҳми онҳо дар рушду равнақи тариқати мавлавия иҷмолан 

маълумот додааст.  

Соли 2007 мақолаи «Нақши «Интиҳонома» дар ошноӣ бо 

«Маснавии маънавӣ»-и адабиѐтшинос Умар Сафар [156, 106-114], 

мақолаи «Султон Валад ва «Рубобнома»-и ӯ»-и муҳаққиқ Комилҷон 

Саидолимов [152, 7-9], мақолаи нисбатан муфассали «Султон Валад ва 

мавлавия»-и рӯзноманигор, шоир ва муҳаққиқ Исфандиѐр (Саидмирзо 

Алиназар) [87] мунташир шудаанд. 

Соли 2010 адабиѐтшиноси варзида, профессор Абдулманнон 

Насриддин дар мақолаи «Қадимтарин сарчашма дар шинохти Мавлоно», 

ки ба таҳлилу баррасии «Рисолаи Сипаҳсолор дар манқабати ҳазрати 

Худовандгор» ихтисос ѐфтааст, ба радифи сарчашмаҳои тирози аввал 

шомил шудани осори Султон Валадро такроран ишораи таъкиднок 

кардааст [130, 7].  

Соли 2014 адабиѐтшинос Баҳром Мирсаидов асари таҳқиқие бо 

номи «Ҳусомуддин дар ҷаҳони андешаи Мавлоно ва мавлавиѐн»-ро ба 

нашр расонид. Муҳаққиқи номбурда дар яке аз фаслҳои асараш ба 

зиндагиномаи Султон Валад таваҷҷуҳ зоҳир карда, муносибати ӯро бо 

Ҳусомуддини Чалабӣ маҳакки таҳқиқ қарор додааст [97, 61-73].  

Соли 2015 муҳаққиқи турк Юджел Озяшар диссертатсияеро дар 

мавзӯи «Чеҳраи адабӣ ва ирфонии Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дар 

«Валаднома»-и Султон Валад» ба дифоъ расонид, ки боби якуми он ба 

баррасии фишурдаи зиндагӣ ва осори Султон Валад ихтисос дода 

шудааст. Муҳаққиқи мазкур боби якуми диссертатсияашро бар асоси 

сарчашмаҳои илмии мунташир дар Туркия, аз ҷумла таҳқиқоти Мелиҳа 

Улкер, Анбарджи Углу ва Хулия Чучук навишта бошад ҳам, таъсири 

муҳит ва инъикоси масоили иҷтимоӣ дар осори Султон Валадро меъѐри 
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нигариши илмӣ ба ин масъала қарор надодааст [197, 12-30]. Дар 

диссертатсияи мазкур оид ба нусхаҳои хаттии мероси адабии шоир дар 

феҳристҳо ва нашри онҳо дар Эрону Осиѐи Марказӣ диққати махсус дода 

нашудааст.  

Аз тарафи адабиѐтшинос Тоҷибой Султонӣ «Рисолаи Сипаҳсолор»-

и Фаридун ибни Аҳмади Сипаҳсолор (соли вафот қабл аз 1312) [35, 3, 7] 

ва «Гулшани тавҳид»-и Иброҳим Шоҳидии Муғлавӣ (соли вафот 1550) 

[24, 7] соли 2015 бо муқаддима, тавзеҳот таҳия ва нашр шуд, ки дар 

пешгуфтори асари аввал ѐдшуда ҷо-ҷо аз Султон Валад ва пасовандони 

он зикри ном рафтааст. 

Соли 2019 тазкирагунаи Муҳаммади Дорошукӯҳ (1615-1659) –

«Сафинату-л-авлиѐ» (соли таълиф 1655) аз тарафи Иззатбек Шехимов бо 

муқаддима ва тавзеҳот, луғот таҳия ва нашр шуд, ки Султон Валад дар 

он ҳамчун яке аз машоихи барҷастаи кубравия муаррифӣ шудааст [19, 

186-187].  

Бо вуҷуди ин ҳама таълифот ва таҳияи сарчашмаҳои адабӣ, дар 

адабиѐтшиносии тоҷик омӯзишу шинохти илмии рӯзгору осори Султон 

Валад аз диди таъсири муҳити зиндагӣ ба ҷаҳонбинӣ ва эҷодиѐт 

ҳаматарафа сурат нагирифта, девони ашъор ва маснавиҳову асари 

мансури ӯ низ аз ҳамин дидгоҳ ба таври густарда тадқиқ нашудаанд. Аз 

ин рӯ, дар ин диссертатсия бори нахуст маҳз аз дидгоҳи мазкур 

масъалаву мабоҳиси зиндагиноманависӣ ва осоршиносии Султон Валад 

мавриди таҳқиқу таҳлил ва баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтааст.  

Ҳамчунин, мероси адабии манзуму мансури вай, хусусан, нусхаҳои 

хаттӣ ва нашрҳои илмӣ-интиқодии девони ашъор, маснавиҳои 

«Ибтидонома», «Рубобнома», «Интиҳонома» ва асари мансураш аз 

лиҳози матншиносӣ ба муаррифии тавсифӣ ва баррасии интиқодӣ фаро 

гирифта нашудаанд. Илова бар ин, ҷанбаҳои поэтикии маснавии 

«Интиҳонома» комилан таҳқиқнашуда ва дастнохӯрда мебошад.  
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Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқот. Усулу принсипҳои 

илмӣ-назариявии олимони ватаниву хориҷӣ – Е. Э. Бертелс (1890-1957), 

Ян Рипка (1886-1968), Рейнолд Николсон (1868-1945), Абдулбоқии 

Гулпинорли (1900-1982), Бадеъуззамони Фурӯзонфар (1904-1970), 

Шафеии Кадканӣ, Сируси Шамисо, Расул Ҳодизода (1928-2010), Худоӣ 

Шариф (1937-2017), Раҳими Мусулмониѐн (1936-2016), Абдунабӣ 

Сатторзода, Носирҷон Салимӣ, Матлубаи Мирзоюнус асоси назариявии 

диссертатсияро ташкил медиҳад. Дар ҳалли масъалаҳои назарияи 

адабиѐт, нақди адабӣ ва матншиносӣ ба кор гирифтани назарияҳои 

таҳқиқии Абдулҳусайни Зарринкӯб (1923-1999) ва Абдулманнони 

Насриддин (1953-2011) судманд афтод.  

Алоқамандии кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ. 

Диссертатсия дар доираи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи 

адабиѐти классикии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров» барои солҳои 2016-2020 анҷом ѐфтааст 

Ҳадафи таҳқиқот. Ҳадафи асосии таълиф омӯзиши ҷанбаҳои муҳими 

поэтикӣ ва масъалаҳои матншиносии маснавии «Интиҳонома» ва 

муқаррар намудани ҷойгоҳи илмиву адабӣ ва ирфонии Султон Валад дар 

таърихи адабиѐти форсии тоҷикӣ ба шумор меравад. Дар робита ба 

мавзӯи асосӣ ҳадафҳои асосии диссертатсияро ба таври зайл мушаххас 

намудан мумкин аст: 

- бар асоси сарчашмаҳои адабӣ ва илмӣ таҳқиқ кардани масъалаҳои 

рӯзгоршиносии Султон Валад; 

- муайянсозии таъсири инфиродии Мавлоно ва муҳити чандзабонии 

шаҳри Қуния ба тафаккури адабии Султон Валад ва осори адабии ӯ; 

- муаррифии нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои илмӣ-интиқодии мероси 

адабии Султон Валад;  

- пажӯҳиши масъалаи мансубияти ашъори Султон Валад ба 

Мавлоно Ҷалолуддин ва рафъи чанд иштибоҳи матншиносии байни аҳли 

таҳқиқ ва мавлавипажӯҳон ба саҳви ом табдилѐфта; 
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- шиносонидани нусхаҳои хаттии маснавии «Интиҳонома»-и мавҷуд 

дар китобхонаҳои машҳури олам бар асоси феҳристҳо ва муқоисаи 

маълумоти феҳристнависон; 

- нақду баррасии нашри илмӣ-интиқодии маснавии «Интиҳонома» 

дар тасҳеҳи Муҳаммадалӣ Хазонадорлу ва фароҳам овардани заминаи 

таҳияи матни илмӣ-интиқодии маснавии мазкур ба хатти кириллӣ;  

- таҳлили умумии сохтор, мазмуну мундариҷаи маснавии 

«Интиҳонома» ва баррасии мавзӯии муҳтавои он дар муқоиса бо 

«Маснавии маънавӣ»; 

- дарѐфту баррасии андешаҳои интиқодӣ-адабии Султон Валад дар 

мавриди шеъру шоирӣ, муқаррарсозии назарияи адабӣ-ирфонии вай 

роҷеъ ба шеър ва ба навъҳо ҷудо кардани он; 

- муайян кардани дараҷаи ҳунари шоирии Султон Валад дар 

таълифи маснавии «Интиҳонома» бо истинботи санъатҳои бадеӣ аз 

матни он ва дар алоҳидагӣ таҳлил намудани онҳо;  

 - тадқиқи сабки таълифи маснавии «Интиҳонома» дар муқоиса бо 

маснавиҳои дигари Султон Валад ва «Маснавии маънавӣ»; 

- таҳқиқи маснавии «Интиҳонома» аз дидгоҳи ҷаҳонбинии ирфонии 

Султон Валад ва дар муқоиса бо орои орифони пешин муайян кардани 

ҷойгоҳи андешаҳои орифонаи ӯ.  

Объекти таҳқиқотро омӯзиш ва пажӯҳиши маснавии «Интиҳонома», 

ҳамчунин маснавиҳои «Ибтидонома», «Рубобнома» ва «Маорифи 

Султон Валад», «Девони ашъор»-и Султон Валад ташкил медиҳад.  

Мавзӯи таҳқиқ «Поэтика ва масъалаҳои матншиносии маснавии 

«Интиҳонома»-и Султон Валад» интихоб шуд.  

Масъалаҳои таҳқиқ аз инҳо иборат аст: 

- илман собит кардани мубрамии мавзӯъ ва интихоби он, нишон 

додани дараҷаи азхудшудаи мавзӯъ, маълум намудани ҳадафи таҳқиқ, 

навгониҳои пажӯҳиш; 
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- таҷдиди назар ба тарҷумаи ҳол ва осори адабии Султон Валад, 

ислоҳи саҳву иштибоҳоти зиндагиноманависон ва такмили шарҳи ҳоли 

шоир; 

-  аз диди матншиносӣ ба омӯзиш фаро гирифтани мероси адабии 

Султон Валад, хусусан, маснавии «Интиҳонома»-и ӯ; 

- тадқиқи поэтикии маснавии «Интиҳонома»-и Султон Валад; 

- натиҷагирӣ, хулосаи пажӯҳиш оид ба масъалаҳои 

зиндагиноманависӣ ва осоршиносӣ, ҷанбаҳои матншиносӣ ва поэтикии 

маснавии «Интиҳонома».  

Усулҳои таҳқиқот. Ба иқтизои сарчашмаҳо ва масъалаҳои таҳқиқ 

дар таълиф зарурати истифодаи усулҳои тавсифӣ, тасвирӣ, муқоисавӣ-

таърихӣ ва омории тадқиқ пеш омад. Дар бештари маврид аз усули 

таҳлилӣ (аналитикӣ) истифода бурдан ба самаранокии тадқиқ мусоидат 

кард. 

Соҳаи таҳқиқи диссертатсия дар доираи матншиносӣ ва назарияи 

адабиѐт маҳдуд нашуда, зимнан, доманаи он (албатта, аз рӯи зарурати 

илмӣ) бо руҷӯъ ба масъалаҳои таърихи адабиѐт – зиндагиномависӣ ва 

осоршиносии Султон Валад ва нақди адабӣ – баррасии матни илмӣ-

интиқодии маснавии «Интиҳонома» густариш ѐфтааст.  

Таҳқиқ фарогири марҳилаҳои зерин аст: 

- интихоби мавзӯъ; 

- ҷӯстуҷӯ, дарѐфт, ҷамъоварӣ, шиносоиву имтиѐз ва мутолиаи 

сарчашмаҳои адабӣ ва илмии алоқаманд ба мавзӯъ; 

- таҳлили маводи аз сарчашмаҳои адабӣ ва илмӣ берункашидашуда 

ва муқоисаи онҳо бо сарчашмаҳои аслии таҳқиқ; 

- омӯзиши ҷанбаҳои матншиносӣ ва поэтикии сарчашмаи асосии 

таҳқиқ;  

- назарияи илмии ҳосилшударо дар амал татбиқ сохтан; 

- натиҷагирӣ ва хулоса.  
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Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқро аудиторияи 

кафедраи адабиѐти классикии тоҷики МДТ «ДДХ ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров», шуъбаи дастхатҳо ва нашрияҳои нодири МД 

«Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асирӣ», МД 

«Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ», конференсияҳои донишгоҳӣ, 

вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ташкил медиҳанд.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои диссертатсия, ки 

ба сурати мақолаҳову монография интишор ва ба МД «Китобхонаи 

вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асирӣ», МД «Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон», китобхонаи факултети филологияи тоҷики МДТ 

«Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» дастрас гардида, дар ҷараѐни дарсҳои 

лексионию амалии факултети филологияи тоҷики донишгоҳҳои 

номбурда ва аз тарафи алоқамандони соҳаи мавлавишиносӣ истифода 

шудааст. Нуктаҳои асосӣ ва муҳимтарини диссертатсия дар 

конференсияҳои илмию амалии МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров» (солҳои 2011-2020) ва семинарҳои махсуси факултети 

филологияи тоҷик ироа гардида, мавриди баҳогузорӣ қарор гирифтааст.  

Навгониҳои илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия маснавии 

«Интиҳонома» бори аввал ҳамчун як сарчашмаи адабӣ-ирфонӣ аз лиҳози 

матншиносӣ ва поэтикӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар он мазмуну 

мундариҷа, сохтор, банду баст, вижагиҳои адабиву ҳунарӣ, сабки 

таълиф, назари ирфонӣ-адабии шоир ба шеър, арзиши илмиву адабии он 

тадқиқ шудааст. Зимнан, масъалаҳои зиндагиноманависӣ ва 

осоршиносии Султон Валад бо таҳлилу қиѐс ва тавзеҳи муҳтаво ҳаллу 

фасл ѐфтааст.  

Маълумоти феҳристҳои нусхаҳои хаттии китобхонаҳои олам, 

хусусан, «Феҳристи нусхаҳои хаттии осорхонаи Мавлоно» (дар шаҳри 

Қуния)-и Абдулбоқӣ Гулпинорли, «Феҳристи нусхаҳои хаттии форсӣ»-и 

Аҳмади Мунзавӣ роҷеъ ба дастнависҳои мероси адабии Султон Валад бо 
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таҳқиқоти сарчашмашиносии адабиѐтшиноси рус М. С. Фомкин мавриди 

омӯзиши қиѐсӣ қарор дода шуд.  

Матни илмӣ-интиқодии маснавии «Интиҳонома» (тасҳеҳи 

М.Хазонадорлу), аввал, аз лиҳози матншиносӣ нақду баррасӣ гардида, 

саҳву хатоҳои мавҷудаи он муайян ва ислоҳ шуда, баъдан, таҳқиқу 

тадқиқи ҷанбаҳои поэтикии он дар доираи шаклу мундариҷа, корбурди 

санъатҳои бадеӣ, сабки иншо, назарияи фардии Султон Валад ба 

масъалаи шеъру шоирӣ, андешаҳои ирфонии вай ҳусни анҷом 

пазируфтааст.  

Аҳамияти назарии таҳқиқро натиҷаҳои назарии ҳосилшудаи 

диссертатсия, яъне аз диди тоза ба масъалаи зиндагиномависӣ ва 

осоршиносии Султон Валад назар андохтан, роҳу усулҳои нақду 

баррасии матнҳои илмӣ-интиқодӣ ва истинботи падидаҳои ҳунарӣ дар 

маснавиѐти ирфонӣ дар мисоли «Интиҳонома» муайян ва муқаррар 

менамояд. Дар адабиѐтшиносии тоҷик бори нахуст мавриди омӯзиш 

қарор додани масъалаҳои поэтикӣ ва матншиносии сарчашмаи асосии 

таҳқиқ, дастовардҳои назарии вижаи диссертант, аз ҷумла, муайян 

кардани ибтикороти сабкии Султон Валад дар «оғозанависӣ»-и мансури 

маснавиѐти ирфонӣ, иктишофи нуқтаи назари адабӣ-ирфонии вай ба 

масъалаи шеъру шоирӣ арзиши назариявии диссертатсияро афзун 

месозад.  

Усулу принсипҳои илмӣ-назариявии олимони ватаниву хориҷӣ – Е. 

Э. Бертелс (1890-1957), Ян Рипка (1886-1968), Рейнолд Николсон (1868-

1945), Абдулбоқии Гулпинорли (1900-1982), Бадеъуззамони Фурӯзонфар 

(1904-1970), Шафеии Кадканӣ, Сируси Шамисо, Расул Ҳодизода (1928-

2010), Худоӣ Шариф (1937-2017), Раҳими Мусулмониѐн (1936-2016), 

Абдунабӣ Сатторзода, Носирҷон Салимӣ, Матлубаи Мирзоюнус асоси 

назариявии диссертатсияро ташкил медиҳад. Дар ҳалли масъалаҳои 

назарияи адабиѐт, нақди адабӣ ва матншиносӣ ба кор гирифтани 
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назарияҳои таҳқиқии Абдулҳусайни Зарринкӯб (1923-1999) ва 

Абдулманнони Насриддин (1953-2011) судманд афтод.  

Аҳамияти амалии таҳқиқ. Диссертатсия барои вусъатбахшии 

домана, болотар бурдани сатҳу сифати мавлавишиносӣ ва 

маснавипажӯҳӣ дар Тоҷикистон мусоидат карда, муҳимтар аз ҳама, дар 

адабиѐтшиносии тоҷикӣ дарҳои тадқиқу омӯзиши амиқу дақиқи осору 

афкори адабии шоирони тариқати мавлавияро, ки аз дунболи Султон 

Валад ба арсаи адабиѐт омадаанд, ба рӯи муҳаққиқон боз мекунад. 

Инчунин маводи диссертатсия дар самти таҳқиқи масоили меҳварии 

адабиѐти классикии форсии тоҷикӣ ва иҷрои корҳои зерин мусоид меояд: 

- таълиму тадриси фанҳои «Назарияи адабиѐт», «Таърихи адабиѐти 

форсии тоҷикӣ» (давраи тасаввуф), «Сарчашмашиносӣ», «Матншиносӣ», 

«Таҳлили матни асари бадеӣ», «Тафсири матни асари бадеӣ», «Поэтика», 

«Таърихи фалсафаи Шарқ»; 

- қироати курсҳои ҷудогона дар машғулиятҳои факултативӣ ва 

семинарҳои махсус; 

- таҳияи дастурҳо ва раҳнамои таълимӣ, таълифи китобҳои дарсӣ ва 

илмӣ, диссетартатсияҳо, рисолаҳои магистрӣ ва хатми донишҷӯѐн.  

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда иборатанд аз:  

- бар асоси муқоисаи иттилооти сарчашмаҳои адабии садаҳои XIII-

XIV ва маълумоти илмии муҳаққиқони хориҷиву ватанӣ пешниҳоди 

тарҷумаи ҳоли комили шоир аз дидгоҳи таъсири муҳити ҷуғрофӣ, сиѐсӣ, 

фарҳангӣ; 

- тарсими чеҳраи адабии Султон Валад ҳамчун шоири пайрави 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва идомадиҳандаю рушдбахшандаи оину 

расмҳои хоси тариқати мавлавия бо ба инобат гирифтани нуфузи 

хонаводагӣ, хусусан, таъсири инфиродии падараш ба ҷаҳонбинӣ ва 

эҷодиѐти ӯ; 

- муаррифиии нусхаҳои хаттӣ ва муқаррарсозии ҷойгоҳи нашрҳои 

илмӣ-интиқодии осори манзуму мансури Султон Валад дар хориҷ аз 
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Тоҷикистон ва исботи зарурати баргардон ва таҳияи матни кириллии 

онҳо дар кишвар;  

- муайян кардани омилҳои омехташавии ашъори Султон Валад бо 

осори падараш Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва саҳву иштибоҳоти 

адабиѐтшиносон дар ин бора, истинбот ва исботи шеърҳои ба таҳрири 

муаллифӣ дучоршуда дар «Девони ашъор»-и Султон Валад;  

- шиносонидани нусхаҳои хаттии маснавии «Интиҳонома» ва 

бозгӯии аҳамияти илмии таҳияи матни илмӣ-интиқодии он бар асоси 14 

нусхаи хаттии мавҷуд дар китобхонаҳои машҳури олам; 

- нақду баррасии матни илмӣ-интиқодии маснавии «Интиҳонома»-и 

таҳияи М. Хазонадорлу ва баргардон, таҳияи матни кириллии нисбатан 

мусаҳҳаҳу мунаққаҳи он бо тавзеҳот, луғот ва ислоҳот; 

- таҳлили сохторӣ ва дақиқнамоии муҳимтарин мавзӯоти маснавии 

«Интиҳонома», дараҷабандии матолиби ирфонӣ бо усули тавзеҳдиҳии 

мазмуну мундариҷаи асари мазкур;  

- исботи таъсири ҷаҳонбинии адабии Саноиву Аттору Мавлоно ба 

тафаккури эҷодии Султон Валад ва истинботи афкори адабӣ-интиқодии 

ӯ ҳамчун назарияпардоз оид ба масъалаи шеъру шоирӣ бар асоси осори 

адабиаш;  

- рӯнамоии ҳунари суханварии Султон Валад бо берун овардани 

санъатҳои бадеӣ аз таркиби маснавии «Интиҳонома» ва баррасии 

чигунагии корбурди онҳо; 

- нишон додани дараҷаи пайравӣ, авомили ибтикороти Султон 

Валад дар маснависароӣ, хусусан, дар оғозанависии мансури маснавиҳо;  

- иктишофи ҷанбаҳои ирфонии маснавии «Интиҳонома» ва қиѐси 

андешаҳои орифонаи Султон Валад бо орои Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхӣ.  

Саҳми шахсии муҳаққиқ дар тамоми корҳои амаливу назарии 

вобаста ба мавзӯъ анҷомдодааш, ки дар қисматҳои «Муқаддима»-и 

диссертатсия то ин ҷо ба қайд омад, зоҳир шуда, таҳияи матни кириллии 
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маснавии «Интиҳонома» бо луғоту тавзеҳот, омодасозии мақолаву 

маърӯзаҳо ва монография ҳам ба шумори дастовардҳои диссертант 

дохил мешаванд.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Мазмуну муҳтавои асосии таҳқиқ дар конференсияҳои шаҳриву вилоятӣ 

ва ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла дар конференсияҳои анъанавии илмии 

факултети филологияи тоҷики МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров» (2011-2020) ироа шудааст.  

Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи адабиѐти классикии тоҷики 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров» (суратҷаласаи №9, аз 17. 04. 2020) ва сексияи адабиѐтшиносии 

назди Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-033-и назди МДТ «Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» (суратҷаласаи 

№3, аз 3. 02. 2021) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод гардидааст.  

Интишороти натиҷаҳои диссертатсия. Аз рӯи натиҷаҳои асосии 

тадқиқот ва заминаи пажӯҳиш 8 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 3 мақола дар 

маҷаллаҳои дорои иҷозати КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон («Номаи донишгоҳ» (2 мақола), «Ахбори ДДҲБСТ» (1 

мақола) ва 4 мақола дар маҷмӯаҳои мақолоти дастаҷамъонаи олимон ва 

1 мақола дар фаслномаи «Камоли Хуҷандӣ»-и МД «Маркази илмии 

Камоли Хуҷандӣ» мунташир шуд. Намунае аз матни маснавии 

Интиҳонома» дар таҳияи диссертант дар маҷаллаи илмӣ-адабии «Паѐми 

Суғд» ба табъ расид. Инчунин, матни нисбатан фишурдаи монография 

бо қарори Шӯрои табъу нашри МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров» №6-1/ 3 аз 11. 06. 2015 зери назари роҳбари илмӣ, номзади 

илмҳои филологӣ (аз 29. 01. 2021 доктори илмҳои филологӣ), дотсент 

Нуров Нуралӣ мунташир шуд.  

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

ѐздаҳ фасл ва хулосаҳову номгӯи адабиѐт таркиб ѐфта, ҳаҷми он аз 186 

саҳифаи чопи комютерӣ иборат аст. 
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БОБИ I. ЗИНДАГИНОМАВИСӢ ВА ҶАНБАҲОИ ИҶТИМОИИ 

ЭҶОДИЁТИ СУЛТОН ВАЛАД 

 

I. 1. Шарҳи ҳоли Султон Валад дар сарчашмаҳои адабӣ ва илмӣ  

 

Зиндагии Султон Валад дар ҳалқаи муридони бобояш 

Султонулуламо ва ҳаводорони падараш Мавлоно Ҷалолуддин, яъне дар 

муҳити хонавода асосан дар шаҳри Қуния, ки маркази Осиѐи Сағир 

(шурӯъ аз соли 1134) – давлати Салҷуқиѐни Рум (1077-1307) ба шумор 

мерафт, сипарӣ гаштааст. Аз ин рӯ, муҳити хонавода ва шаҳри Қуния ду 

омили таъсиргузор дар ҳаѐти Султон Валад мебошад. Дар ин фасл маҳз 

таъсири ҳамин ду омил зимни баѐни зиндагиномаи ӯ масъала ба масъала 

ва марҳала ба марҳала пайгирӣ мешавад.  

Чеҳраи Султон Валад ва иртиботи ӯ бо афроди ҷомеа дар 

сарчашмаҳои нахустин. Тасвири чеҳраи адабиву ҳунарии Султон Валад 

ва муайянсозии таъсири бевоситаву бавоситаи афроди алоҳида дар 

зиндагии ӯ вақте имконпазир мегардад, ки маълумоти қадимтарин 

сарчашмаҳо ва муҳтавои таҳқиқоти муосир дар ин самт мавриди 

омӯзишу таҳлил қарор гиранд.  

Маснавии «Ибтидонома» («Валаднома»)-и Султон Валад, ки 

нахустин ва ягона сарчашмаи боэътимоди шинохти рӯзгор ва осори 

Мавлоно мебошад [196, 15], дар муайян кардани баъзе паҳлуҳои 

зиндагии худи муаллиф низ баробари ду маснавии дигар, девони ашъор 

ва асари мансураш ҳамин ҷойгоҳро дорад.  

«Рисолаи Сипаҳсолор дар маноқиби ҳазрати Худовандгор»-и 

Фаридун ибни Аҳмади Сипаҳсолор (соли таълиф 690 ҳ.қ. / 1291м. – 712 

ҳ.қ. / 1312 м.) [33; 34; 35] ва «Маноқибу-л-орифин»-и Шамсуддин Аҳмад 

Орифии Афлокӣ (соли поѐнѐбии таълиф 754 ҳ.қ. / 1353 м.) [6; 7], «ал-

Ҷавоҳиру-л-музийа фӣ табақоти-л-ҳанафийа»-и Ибни Абулвафо 

Абдулқодир ибни Муҳаммади Қурашии Мисрӣ (соли вафот 775 ҳ.қ. / 1373 
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м.) [22] низ аз қадимтарин маохизи мавлавишиносӣ ва шинохти Султон 

Валад ба шумор мераванд.  

Дар се асари охирини ѐдшуда роҷеъ ба рӯзгору осори Султон Валад 

ҳамчун як ориф, бунѐдгузор ва яке аз халифаҳои тариқати мавлавия, 

шоир ва шореҳи мероси адабӣ-илмии Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ боби 

ҷудогона мавҷуд аст.  

Султон Валад дар «Рисолаи Сипаҳсолор» бори аввал ҳамчун як 

шахсияти номвару соҳибмақом, қутби раҳнамо, воизу хатиби беҳамто, 

шоири тавонои замони худ муаррифӣ шудааст [34, 122-125], на ҳамчун 

писар ва вориси ҳукумати маънавии падар.  

Баъд аз Сипаҳсолор нафари дуюме, ки дар фасли ҳафтуми асараш – 

«Маноқибу-л-орифин» [7, 784] оид ба Султон Валад маълумоти густарда 

медиҳад, Афлокӣ аст. Султон Валад дар маноқиби мазкур берун аз фасли 

ҳафтум низ як ровии ростгӯю боваринокест, ки муаллифи он бештар аз 

забони ӯ ҳикоѐту ривоѐти зиѐдеро оид ба рӯзгори асосгузорони тариқати 

мавлавия ва чигунагии мақоми онҳо дар назди халқу муридон нақл 

намудааст. Аз он ки Султон Валад пас аз Ҳусомуддин наздиктарин 

муриди падараш буду воқеоти марбут ба зиндагии Мавлоно ва 

алоқамандону ошиқони тариқаташро дар маснавии «Ибтидонома» 

нигошта буд, Афлокӣ бештар ба нақли ӯ такя мекунад. Аз забони Султон 

Валад 46 ҳикоят дар «Маноқибу-л-орифин» дарҷ шудааст, ки ин нукта аз 

шахсияти меҳварӣ будани ӯ дар миѐни мавлавиѐн дарак медиҳад. 

Бозгӯии ин нақлҳо далеле барои тасдиқи андешаи мазкур ва таъсири 

муҳити хонаводагӣ ба зиндагии Султон Валад ва ташаккулѐбии 

ҷаҳонбинии адабии ӯ шуда метавонад.  

Афлокӣ дар бораи Султонулуламо Баҳоувалад (1149 – 1231) аз 

забони наберааш − Султон Валад се ҳикоят меорад: хабари дар 85-солагӣ 

даргузаштани Баҳоувалад; нақли ҷисман тановару пурзӯр будани 

Баҳоувалад; ҳикояти аз Қуния ба Лоранда даъват шудани Баҳоувалад аз 

тарафи Амир Мӯсо ва издивоҷи Мавлоно дар ин шаҳру зода шудани 
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Султон Валад [7, 41, 46, 303]. Ҳикояти аз суҳбати Султонулуламо 

ошуфтаҳол гаштани Фақеҳ Аҳмад ном марди турк низ аз номи уламои 

асҳоб, ки онон аз забони Султон Валад шунидаанд, оварда шудааст [7, 

39].  

Нависандаи «Маноқибу-л-орифин» дар бораи Бурҳонуддин 

Муҳаққиқи Тирмизии маъруф ба Саййиди Сирдон (1165–1239) се ҳикоят 

аз забони Султон Валад меорад: ҳикояти чиҳил рӯз мулозими суҳбати 

Султонулуламо будани ин марди ориф; ҳикояти пурсиши ҷамоате аз 

Сирдон, ки: Роҳи ҳақ поѐн дорад ѐ не?; нақли ошиқи Саноӣ будани 

Саййид Бурҳонуддин [7, 80, 309].  

Дар ин маъхази муҳими таърихи мавлавиѐн аз ҳама зиѐд доир ба 

Мавлоно Ҷалолуддин аз забони Султон Валад нақлҳои бевоситаю 

бавосита дар саҳифаҳои 38, 46 (ба воситаи Шайх Бадруддин Юнош 

Наққошу-л-Мавлавӣ), 47, 192, 205, 206, 213 (бо воситаи Амир Ориф), 226-

29 (ба воситаи Синонуддини Оқшаҳрӣ), 234-35, 296, 297, 298, 299, 300, 

301, 302, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 378, 379, 472, 479, 483, 484, 598, 635, 

644, 645, 637, 677, 678, 809 оварда шудааст, ки шуморашон ба 32 ривоят 

мерасад. Ғайр аз шабоҳати зоҳирӣ падару писар робитаи фикриву 

маънавӣ низ доштаанд, зеро дар аксар ҳол вақте Мавлоно ба шӯр 

меомаду хомӯш мешуд, муридон, ки худ ѐрои пурсиш надоштанд, Султон 

Валадро дар миѐна меандохтанд, то аз сабаби шӯриши пири худ огоҳ 

шаванд [7, 148, 149]. Муриди хоси Мавлоно, вазири Салҷуқиѐни Рум – 

Муинуддини Парвона (соли қатл 675 ҳ.қ. / 1277 м.) ҳам аксар ҳоҷоти 

хешро тавассути Султон Валад мебаровард. Масалан, воқеаи дар хилват 

бо Мавлоно вохӯрдани ӯ, ба минбари ваъз даъват кардан [7, 164], 

насиҳат шунидани Парвона аз Худовандгор [7, 165] гӯѐ маҳз бо 

мусоидати Султон Валад иттифоқ афтодааст. Инчунин, халқ Султон 

Валадро шафеъ мегирифтанд, ки Мавлоно бо мактубе эшонро аз қаҳри 

Парвона бираҳонад [7, 216]. Амир Тоҷуддини Муътази Хуросонӣ (соли 

вафот тахминан 678-80 ҳ.қ. / 1279-1281 м.) аз дӯстдоштатарини муридони 
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хоси хуросониасли Мавлоно, ки ӯро «ҳамшаҳр» мехонд, боре хост, ки 

дору-л-ушшоқе барои муридон бунѐд кунад, Мавлоно иҷозат надод. 

Ниҳоят бо миѐнаравии Султон Валад ин орзуи амири мазкур амалӣ 

гашта, бинои «аҳли дил» дар паҳлӯи мадрасаи Омира пӯшонида шуд [7, 

242]. Боре Парвона маҷлисе оросту Мавлоноро даъват кард. Мавлоно 

рафт, аммо аз ғояти тангдилӣ чизе нахӯрд… баъд аз он маҷлис берун 

шуду ба ҳаммом даромад ва ҳафт шабонарӯз берун наомад. Дар ин 

маврид ҳам муридон Султон Валадро шафеъ оварданд, то берун шуд ва 

ба қавми хеш пайваст [7, 292-293]. Дар Қуния ва атрофи он монанди 

Соҳиб Фахруддин ном марди бефаросату идрок, ки Султон Валадро 

лобаҳо мекард, то Мавлоно ӯро насиҳате кунад [7, 549], зиѐд буданд. 

Писари муаддабу хирадманди Мавлоноро лозим меомад, ки бо мардуми 

гуногункасбу андеша ҳамкорӣ намояд. Ин корҳо ва ҳусни муоширати 

Султон Валад боиси зиѐд гардидани пайравону муридони ҳазрати 

Мавлоно мегардид ва бештари мардум, новобаста аз синну сол ва касбу 

амал, бо оини мавлавиѐн ошноӣ пайдо менамуданд ва нисбат ба 

фарзанди нахустини Мавлоно эҳтироми хос зоҳир мекарданд. Ин омору 

маълумот далолат ба он дорад, ки дар зиндагӣ Султон Валад бештар аз 

падараш таъсир пазируфтааст.  

Дар «Маноқибу-л-орифин» роҷеъ ба Шамси Табрезӣ дар саҳифаҳои 

309, 313, 640-41, 651, 679, 682, 683-684 аз забони Султон Валад ҳафт нақл 

оварда мешавад, ки яке аз онҳо ҳикояти кушта шудани Шамс аст. 

Афлокӣ пеш аз нақли ҳикоят чунин менависад: «Ҳамчунон асаҳҳи ривоят 

аз ҳазрати Султон Валад чунин аст, ки…» [7, 683]. Ин таъкиди Афлокӣ 

маънои онро дорад, ки Султон Валад дар ин бора бештар аз дигарон 

иттилоъ доштаву маълумоти ӯ саҳеҳу боварибахш аст. Ин ҳикояти аҷибу 

ғариб, ки Афлокӣ маҳз бо таъкиди «асаҳҳи ривоят» аз забони Султон 

Валад меорад, дар бораи ҷисмонан маҳв карда шудани Шамс далелест, 

ки мавлавипажӯҳону шамсшиносонро ба сӯи воқеият мебарад. Афлокӣ 

роҷеъ ба ҳамин масъала «баъзе асҳоб муттафиқанд, ки…» [7, 700] гуфта 
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аз забони Орифи Чалабӣ – фарзанди Султон Валад, ки он ҳам аз 

модараш Фотимахотун шунидааст, ҳикояти дигаре меорад, ки тибқи он 

Шамсро кушта дар чоҳ андохтаанд ва Султон Валад дар хоб ин ҳолро 

кашф карда, ӯро шабона бо ѐрони худ берун меораду дар паҳлӯи мадраса 

дафн мекунад. Дар ин ҳикоят низ шахси меҳварӣ боз ҳамин писари 

шоири маснависарои Мавлоност. Афлокӣ доир ба ин масъала такроран, 

ҳангоми бо такя ба ривояти Султон Валад бар ҳимояти Мавлонои аз 

марги Шамс шӯрида пардохтанаш, руҷуъ карда, матлабашро бо тамсили 

Мӯсо ва ҳаваси дидори Хизр ташреҳ медиҳад, ки ин ҳам бебаҳс нест. 

Ҳарчанд дар мавриди бархӯрду ҷудошавии Мавлоно ва Шамс 

адабиѐтшиносони машҳури эронӣ, аз ҷумла Б. Фурӯзонфар, Ҷ. Ҳумоӣ, А. 

Зарринкӯб таҳқиқоти густарда анҷом додаанд ва бар замми далелҳои 

Султон Валаду Афлокӣ ва дигар маъхазҳои таърихӣ шавоҳиде аз осори 

худи Мавлоно ба ду қарина: «кушта шудан» ва «фирору иститори Шамс» 

овардаанд, баҳси поѐни зиндагии Шамс ҳанӯз ба таври бояду шояд ҳал 

ношуда мондааст. Нуктаҳои ҳанӯз кашфнашуда дар «Ибтидонома»-и 

Султон Валад дарҷ шудаанд, ки истинботи онҳо кори алоҳида ва мавзӯи 

алоҳидаанд.  

Афлокӣ дар бораи Салоҳуддини Заркӯб (соли вафот 1259) панҷ 

ҳикоят (дар саҳифаҳои 704, 711-712, 714) ва дар бораи Амир Орифи 

Чалабӣ ду ҳикоят (дар саҳифаҳои 835, 836) аз забони Султон Валад нақл 

мекунад. Ин маноқибнавис ҳикояти дар ҳафтсолагӣ ҳамроҳи бародараш 

Алоуддини ҳаштсола дар қалъаи Қараҳисор аз тарафи Бадруддини 

Гавҳартош суннат карда шудани Султон Валадро дар саҳифаҳои 302-303 

аз забони худи Султон Валад нақл кардааст.  

Баъди дусаду панҷоҳ сол зикр гардидани номи Султон Валад дар 

қатори 585 тан мардони орифи машҳур дар «Нафаҳоту-л-унс»-и 

Абдураҳмони Ҷомӣ (1414-1492) далели равшани мақоми маънавии ӯ буда 

метавонад. Мавлоно Ҷомӣ бо такя ба ахбори «Маноқибу-л-орифин»-и 
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Афлокию манобеи дигар аз ҷойгоҳи баланди Султон Валад сухан ба 

миѐн меоварад [47, 465-472].  

Аллома Шиблии Нӯъмонӣ (1857-1914) Султон Валадро «фарзанди 

акбар», «халафи сидқ»-и Мавлоно дониста, бо вуҷуди чун Мавлоно 

шуҳрат наѐфтан «дар улуми зоҳирӣ ва ботинӣ ягонаи аср буд»-анашро 

таъкид намудааст [138, 50].  

Чи тавре аз маълумоти сарчашмаҳо мушоҳида мешавад, афроди 

зиѐде дар зиндагии Султон Валад таъсиргузор будаанд, аммо нуфузи 

падараш бештар аз дигарон эҳсос мегардад.  

Ному насаб, ҷой ва санаи таваллуди шоир ва ислоҳи иштибоҳи 

зиндагиноманависон. Баҳоуддин Муҳаммад ибни Ҷалолуддин Муҳаммад 

ибни Баҳоуддин Муҳаммад маъруф ба Султон Валад фарзанди нахустин 

буда, дар нуздаҳсолагии Мавлоно аз Гавҳархотун − духтари 

Шарафуддин Лолои Самарқандӣ рӯзи ҷумъа, 25-уми рабеъ-у-лохири 

соли 623 ҳ.қ. / 24-уми апрели соли 1226 м. дар шаҳри Лоранда ба дунѐ 

омад [64, 41]. Мавлоно фарзанди нахустинашро ба хотири гиромидошти 

падараш, ки бино ба навиштаи З. Сафо то панҷсолагии наберааш дар 

қайди ҳаѐт буд, Баҳоуддин Валад ном ниҳод [158,705, 706]. Ин маълумот 

далели он аст, ки Султон Валад даврони кӯдакӣ мавриди муҳаббати хоси 

бобояш ҳам қарор доштааст.  

Мавлавишинос Ҷалол Ҳумоӣ (1900-1980) ба «ал-Ҷавоҳиру-л-музийа 

фӣ табақоти-л-ҳанафийа»-и Ибни Абулвафо Абдулқодир ибни 

Муҳаммади Қурашии Мисрӣ (соли вафот 775 ҳ.қ. / 1373 м.) такя карда, 

номи Султон Валадро «Аҳмад» ва санаи таваллудашро «ҳудуди соли 620 

ҳиҷрӣ» гуфтааст [37, бисту чаҳор], ки дуруст нест, зеро таълифи асари 

мазкур соли 759 ҳ.қ. / 1358 м. оғоз шуда, то охири умри муаллиф идома 

доштааст [214]. Ин маълумот собит менамояд, ки таълифи асари ѐдшуда 

баъд аз панҷ соли таҳриру такмили ниҳоии «Маноқибу-л-орифин» (соли 

754 ҳ.қ. / 1353 м.) ва баъд аз чилу ҳафт соли таснифи «Рисолаи 

Сипаҳсолор» (миѐни солҳои 690 ҳ.қ. / 1291м. ва 712 ҳ.қ. / 1312 м.) оғоз 
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шудааст. Аз ин рӯ, маълумоти он ба ҳеч ваҷҳ боварибахштар аз иттилои 

маноқибҳои Сипаҳсолор ва Афлокӣ буда наметавонад.  

Пештар аз Ҷ. Ҳумоӣ дар китоби «Таърихи адабиѐти Эрон» (соли 

нашри аввал 1902) Э. Браун ҳам номи аслии Султон Валадро «Баҳоуддин 

Аҳмад» донистааст [59, 201]. Ҳамчунин, дар феҳристи А. Мунзавӣ низ 

ҳангоми муаррифии нусхаи хаттии «Ибтидонома» низ «Баҳоуддин 

Аҳмад» зикр шудааст [109, 1018].  

Муҳаққиқи дигари эронӣ А. Зайнолӣ ҳам номи шоирро Аҳмад ва 

лақабашро Баҳоувалад меорад: «Аҳмад фарзанди Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхӣ … Баҳоувалад лақаби ӯст» [20, 143]. Аз ин бармеояд, ки 

тазкиранависи мазкур ѐ маълумоти «ал-Ҷавоҳиру-л-музийа фӣ табақоти 

ҳанафийа»-ро асос қарор додааст, ѐ ба гуфтаҳои Ҷ. Ҳумоӣ такя кардааст. 

Ҳамзамон аз далелҳои китоби «Шарҳи аҳвол ва осори Мавлоно»-и Б. 

Фурӯзонфар [176, 237] баҳраманд гардидидани А. Зайнолӣ аз эҳтимол 

дур нест.  

Бо вуҷуди дақиқ будани соли таваллуди шоир баъзе муҳаққиқони 

муосир дар ин маврид ба иштибоҳ роҳ додаанд. А. Сафоӣ ном 

адабиѐтшиноси эронӣ ба хато «вай (Султон Валад − Ш. Ш.) ҳангоме 

мутаваллид шуд, ки падараш Ҷалолуддин Муҳаммад наздики панҷоҳ сол 

дошт» қайд намудааст [159, 95]. Ба назари мо, сарчашмаи ин қавли А. 

Сафоӣ бояд сухани зерини С. Нафисӣ бошад: «Баҳоуддин Муҳаммад 

маъруф ба Валад… дар шаҳри Лоранда 25 рабеу-с-сонии 623 валодат 

ѐфт. Дар ин замон падараш 19 сол дошт ва дар марги падар, ки ҳангоми 

ғуруби офтоби якшанбеи панҷуми ҷимодию-л-охири 672 рӯй додааст, 49 

солу як моҳу даҳ рӯз аз умри вай гузашта буд» [36, панҷ].  

Дар масъалаи рӯзу моҳи таваллуди шоир агар муҳаққиқон А. 

Гулпинорли , С. Нафисӣ, Б. Фурӯзонфар, М. Фомкин ва дигарон санаи 

25-уми рабеу-л-охирро қайд карда бошанд, З. Сафо аз овардани санаи 

дақиқи рӯзу моҳ худдорӣ кардааст [158,705]. Аз рӯи навиштаи А. 

Гулпинорли [64, 41] сарчашмаи нахустин дар боби санаи таваллуди 
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писари Мавлоно ѐддоштҳои котиб Низомуддини Хаттот аст. Нофиз 

Узлуқ онро дар муқаддимаи «Девони ашъор»-и Султон Валад» ба кор 

бурдааст.  

Муҳаққиқони ӯзбек ҳам дар зикри зодгоҳи шоир ба иштибоҳ дучор 

шудаанд. Адабиѐтшинос Адҳамбек Алимбеков бидуни ишораи ягон 

маъхаз зодгоҳи Султон Валадро «Кармана» овардааст [203, 31]. 

Пажӯҳишгари дигар Ҳамидулла Болтабоев низ дар мақолаи «Шинохти 

«Маснавии шариф» ва идомати маснависароӣ» ба якчанд иштибоҳ роҳ 

додааст, ки яке аз онҳо зикри нодурусти ҷои таваллуди шоир мебошад: 

«У 1226 йили Онадӯли юртининг Қаҳрамон қасабасида туғилган» (Вай 

соли 1226 дар қасабаи Қаҳрамони диѐри Онадули (Анталия − Ш. Ш.) 

зода шудааст) [204]. «Кармана» ва «Қаҳрамон»-и адабиѐтшиносон А. 

Алимбеков ва Ҳ. Болтабоев ҳамон шаҳри Караман аст, ки дар сомонаи 

туркии www. kimkimdir. gen. tr. ҷои таваллуди Султон Валад нишон дода 

шудааст. А. Зарринкӯб Қарамон (Караман)-ро номи баъдинаи Лоранда 

медонад [79, 89]. Ин матлабро муҳаққиқи турк Ю. Озяшар низ ҷонибдорӣ 

менамояд [197, 13]. Аз ин бармеояд, ки муҳаққиқони ӯзбек дар зикри 

топоними «Қаромон» (ба туркии муосир «Караман») ѐ ба хатои техникӣ 

роҳ додаанд, ѐ дақиқан аз тағйирѐбии номи зодгоҳи Султон Валад 

иттилоъ надоштаанд, аммо гумони ғолиб ин аст, ки онҳо дар таҳияи 

зиндагиномаи Султон Валад ба сарчашмаҳои муосири туркшиносону 

муҳаққиқони турк такя карда, аз маълумоти маъхазҳои қадими 

мавлавишиносӣ бехабар будаанд.  

Таъсири муҳити иҷтимоиву сиѐсии Қуния ба зиндагӣ ва ҷаҳонбинии 

шоир. Султон Валад ҳанӯз дусола буд, ки оилаи онҳо аз Лоранда ба 

Қуния кӯчид [202, 11, 12]. Муҳите, ки Султон Валад дар он таваллуд 

шудаву умр ба сар бурд, ҷамъияти чандзабона буд. Дар он асру муҳит 

забони адабӣ ва дарборӣ забони форсӣ, забони муҳоҷимони салҷуқӣ 

забони туркӣ, забони мардуми бумӣ-гӯишӣ забони юнонӣ будааст ва ба 

бино бар таъкиди С. Шамисо, агар вожаҳое аз забонҳои туркӣ ва юнонӣ 

http://www.kimkimdir.gen.tr/
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дар девонҳои Мавлоно ва писараш ѐфт шавад, ҷойи аҷобат надорад, зеро 

ҳолати табиист [103, 645]. Ин маълумот аз он дарак медиҳад, ки Мавлоно 

ва Султон Валад таҳти ҳодисаи ба ҳамдигар таъсиррасонии забонҳо 

қарор гирифтаанд ва ин омил боиси ба шеъри онҳо кӯчидани вожаҳои 

гуфтугӯии забонҳои мазкур шудааст. Гароиши писар ба забонҳои 

туркиву юнонӣ аз гароиши падар фарқи зиѐд дорад. Султон Валад дар 

муҳити чандзабона таваллуду тарбият, ки ѐфта буд, хубтар ин ду забонро 

аз падараш медонист. Инро мо дар мисоли абѐти туркиву юнонии ду 

маснавии аввал ва девони ашъораш ба мушоҳида гирифта метавонем.  

Султон Валад дар замони ҳукмронии Алоуддини Кайқубоди I (1219-

1237), Кайхусрави II (1237-1246), Қилич Арслони IV (1246-1264), 

Кайхусрави III (1264-1283), Кайқубоди III (1283-1302) зиндагӣ ва эҷод 

кардааст.  

Қуния шаҳри орому ормонии на фақат Султонулуламову Мавлоно, 

балки шаҳри писандидаи Султон Валад ва форсизабонони Осиѐи Сағир 

дар ин давра ба шумор мерафт. Ин шаҳрро шоир «пурсипоҳу тахтгоҳ»-и 

Рум [39, 58], яъне пойтахти Осиѐи Сағир номидааст. Қуния, дар ҳақиқат, 

аз соли 1096 то соли 1307 пойтахти давлати Салҷуқиѐни Рум ба ҳисоб 

мерафт. Дар ин шаҳр Муинуддин Парвона, Амир Тоҷиддини Муътази 

Хуросонӣ ва афроди дигари форсизабон дар ҳукумат фаъолият доштанд, 

ки муридони Султонулуламо ва Мавлоно Ҷалолуддин буданд.  

Қуния аз шаҳрҳои муҳими давраи Румиѐн буда, дар гузашта 

«Эконюм // Иконюм» ва ѐ «Эконюн // Иконюн» хонда мешуд [103, 37]. 

Юнониѐни қадим Осиѐи Сағирро аз он сабаб, ки дар шарқи кишварашон 

ҷойгир буд, Анталия − офтоббаро мегуфтанд. Анталия баъд аз соли 1923 

на фақат ҳудуди осиѐии Туркия, балки қисмате аз Курдистону 

Арманистонро низ фаро мегирифт. Ин минтақа дар охирҳои асри ХIII ва 

ибтидои садаи ХIV зуд-зуд мавриди ҷангу куштор ва гирудорҳои 

ҷаҳонкушоѐни олам қарор гирифта бошад ҳам, аз ободтарин минтақа ба 

шумор мерафт. Осиѐи Сағир ба монанди пуле буд, ки Шарқу Ғарбро 
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пайванд мекард. Дар замони зиндагии Мавлоно ва Султон Валад Осиѐи 

Сағир дар ихтиѐри султонҳои Салҷуқӣ буд. Дурахшонтарин давраи 

Салҷуқиѐни Рум ба давраи султонии Алоуддини Кайқубоди I (1219-1237) 

рост меояд, ки он айѐм шаҳри Қуния бештар ободу зебо гашт. Султони 

мазкур тиҷоратро дар бандари Анталия рушд дода, дар шаҳри Алания 

(Калонорос) корхонаи шакарсозӣ кушод [103, 47]. Дар ҳамин айѐм 

Баҳоулвалад ба Осиѐи Сағир ворид шуд [64, 9-21; 176, 188-195].  

Осиѐи Сағир ба тадбири Ғиѐсуддини Кайхусрав (1234-1244), ки 

баъди шикаст хӯрдан аз сипоҳиѐни муғул ба Анқара гурехта, маҷбур ба 

қабули «элӣ» шуда буд, соли 1242 аз балои муғул дар амон монд [157, 13]. 

Ин минтақа бо вуҷуди даргириҳои дохилӣ ва хориҷӣ марзу буми 

нисбатан ором ва барои эҷоду зиндагонии озоди маънавӣ сарзамини 

писандида ба шумор мерафт, ки на танҳо Баҳоувалад – бобои Султон 

Валад, балки Наҷми Розӣ низ муддате дар ин минтақа умр ба сар 

бурдааст.  

Академик Бобоҷон Ғафуров низ дар ин бора чунин навиштааст: 

«Дар асри ХIII ва авоили асри ХIV адабиѐт, махсусан, дар Осиѐи Сағир, 

ҷануби Эрон ва Ҳиндустон, яъне дар он маҳалҳое, ки дар таҳти 

тасарруфи муғулҳо қарор нагирифта буданд, равнақ меѐбад» [65, 635]. Аз 

ин бармеояд, ки омили муҳими дар Осиѐи Сағир ва шаҳри Қуния сукунат 

ихтиѐр кардани Султонулуламо Баҳоувалад ба минтақаи нисбатан ороми 

сиѐсӣ ва мувофиқ барои таблиғу ташвиқи фарҳанги мазҳабиву динӣ 

буданашон аст. Шахсияти Мавлоно дар чунин муҳити дорои шароити 

мусоид бо саъю талоши Султонулуламо Баҳоувалад рушд кард ва ин 

мероси маънавӣ, маҳз ба баракати фазои солими фикрии ҳоким дар ин 

сарзамин, ба Султон Валад интиқол ѐфт.  

Таҳсили илм, пайравӣ аз бузургони давр ва рушди шахсият, издивоҷ ва 

оилаи шоир. Султон Валад, ки дар ҳалқаи муридони бобо ва падараш 

тарбия ѐфт, барвақт соҳиби хату савод гашт. Мавлоно ӯ ва бародари 

ҳамтанаш Муҳаммад Алоуддинро барои таҳсил ба Димишқ равон кард 



29 

 

[176, 237]. Ҳангоми оғози таҳсил дар Ҳалабу Димишқ Султон Валад 17-

сола буд ва Алоуддин наздик ѐ бештар аз 15 сол дошт. Дар таҳсил ва 

шояд дар хона ҳам муносибати Султон Валад бо бародараш хуб набуд ва 

миѐни онҳо ҳамдигарнофаҳмиҳо бисѐр сар мезад, ки ин навъ муносибат 

боиси нигаронии Мавлоно ва ҳамсараш Гавҳархотун мегашт [78, 94].  

Бояд ѐдовар шуд, ки худи Мавлоно низ таҳсилдидаи Димишқу 

Ҳалаб буд. Аз ин рӯ, вазъи таълиму тадрис ва шароити таҳсили 

толибилмонро дар шаҳрҳои мазкур хуб медонист. Вай ба хотири он ки 

фарзандонаш дар мусофират танҳо ба таҳсилу омӯзиш машғул гарданд 

ва ҳамдигарфаҳмии доимӣ дар байни онҳо ҳукмрон бошад, бобояшон 

Шарафуддин Лолои Самарқандиро ҳамроҳ ба Димишқ фиристод. Ин 

гуфтаро мундариҷаи номаи 64-ум аз «Мактубот»-и Мавлоно собит 

месозад. Падар дар ин номаи баробар ба «шоҳасар» [46, ҷим] аз 

фарзандони хеш бо адаби падарона талабу хоҳиш менамояд, ки ҳаққи 

эҳтироми Лолои Самарқандиро нигоҳ доранд ва аз фармудаҳои ӯ 

сарпечӣ накунанд [26, 142]. Бесабаб Мавлоно ба фарзандони худ ҳушдор 

намедод, зеро ӯ медонист, ки бародарон хислату рафтори гуногун ва 

мутаноқиз доранд ва ҳатто дар муносибат бо «муроқиб»-ашон, яъне бо 

мураббию парасторашон ҳам дуруштмуомила буданд [78, 95], аммо 

ҳақиқат ин аст, ки Султон Валад дар касби илм ва тарзи зиндагӣ аз 

Алоуддин батамом фарқ мекард. Бародари калонӣ бештар майл ба 

равиши сӯфиѐн дошт ва аз русуми онон истиқбол менамуд. Алоуддин 

Муҳаммад ҷавони шариатпараст буд ва ҳеч амре барои вай болотар аз 

қонуниятҳои шариату исломи расмӣ набуд. Ҳикоѐту ривоѐте, ки дертар 

доир ба муносибати хусуматомези ӯ бо Шамси Табрезӣ пайдо шуданд, 

ҳамин амрро таъйин менамоянд. А. Гулпинорли бо таҳқиқи номаи 

ҳафтуми «Мактубот»-и Мавлоно собит мекунад, ки «ривояти марбут ба 

мухолифати Алоуддин бо Шамс сиҳҳат дорад» [26, 14].  

Султон Валад ба шеъру адабиѐти ирфонӣ таваҷҷуҳи хос дошт. 

Ҳамчунон вай ғайр аз забони модарӣ – форсии тоҷикӣ донандаи хуби 
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забонҳои арабию туркӣ ва юнонӣ буд. Ин нуктаро абѐти мундариҷ дар 

маснавиѐташ собит менамоянд. Низоми илмомӯзии ӯ ба донишандӯзии 

Мавлоно ѐ аксари аҳли адабу ирфон монанд набуд. Вай ба таври умумӣ, 

бе он ки аз устоде фотеҳа ѐ хати иршод гирад, ба омӯхтани илму аз худ 

кардани таҷрибаи руҳӣ мепардохт, зеро ягона устоди беназири ӯ 

падараш ба шумор мерафт, ки дар илмҳои мутадовили замона ба 

дараҷаи баланд расида буд. Ин амрро ишораи Б. Фурӯзонфар ва Ш. 

Кадканӣ, ки ба таъкиди онҳо Султон Валад дар мадрасаи Оқанҷӣ яке аз 

муҳимтарин китобҳои фиқҳи ҳанафӣ «Ҳидоя»-и Марғинониро аз 

падараш омӯхтааст [176, 236; 22, 10], тақвият медиҳад.  

Султон Валад дар муҳити илмӣ ва маънавии хонаводагӣ аз хурдсолӣ 

қариб то синни чилуҳафтсолагӣ, то замони даргузашти Мавлоно (соли 

1273 м.) пайваста дар таҳсилу такмил буд.  

Ӯ на танҳо бо донишу мартаба дар назди падару ѐрон, аҳли Қуния ва 

пайравони тариқат азиз буд, балки адаби бағоят некӯ низ дошт. Ин 

сифати неки ӯро дар муносиботи хубаш бо Шамси Табрезӣ ва 

баргузидагони падараш Салоҳуддину Ҳусомуддин метавон дарѐфт. Ӯ 

ғайр аз падар Инчунин, аз суҳбату дониши устодони маънавии 

қиблагоҳаш Шамси Табрезӣ ва Саййид Бурҳонуддин Муҳаққиқ низ 

баҳраҳо бардошт. Дар ҳар кор пайрави падар буд ва хостаҳою гуфтаҳои 

ӯро бечунучаро иҷро мекард. Мавлоно ва муридонашро дӯст медошту 

эҳтиромашонро ба ҷо мегузошт. Нахуст ба хоҳиши падар дасти иродат 

ба домани Шамс зад [64, 42]. Ва вақте ки Шамс пас аз таҳаммул карда 

натавонистани рашки ҳасадомези дӯстони Мавлоно 18-уми марти соли 

1246 тарки Қуния карду пас аз чанде аз Димишқ нома навишт, Султон 

Валад ягона касе буд, ки бо амри падар бо ҷамъе аз ѐрони вафодор барои 

боз овардани ӯ ба Димишқ рафту Шамсро боз овард [34, 111]. Бино ба 

иттилои Сипаҳсолор ин сафар обрӯву эътибор ва нуфузи Султон 

Валадро миѐни муридони Мавлоно ва назди Шамс ба он андоза дучанд 
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кард, ки ин шуҳрат минбаъд боиси рашки бародараш Алоуддини 

гумонбар дар ғайбату шаҳодати пири Табрезӣ гардид.  

Султон Валад Салоҳуддини Заркӯбро баъд аз шаҳодати Шамс бо 

ишораи падараш ба муршидӣ пазируфт ва дар баробари ин марди уммӣ 

донишу маълумоти худро нодида гирифт. Азбаски пайванди ботинии 

Мавлоно бо ин марди заргар ногусастанӣ буд, ангезае барои хешовандӣ 

шуд. Султон Валад ба хоҳиши падар бо Фотимахотун − духтари 

Салоҳуддин издивоҷ кард. Аз ин пайванд ду духтар − Мутаҳҳарахотуни 

орифа, Шарафхотуни обида [7, 995] ва як писар − амир Ҷалолуддин 

Орифи Чалабӣ (1272-1321) ба дунѐ омаданд. Ин писар, пас аз даргузашти 

Султон Валад, соли 1312 роҳбари мавлавия эътироф гардид [34, 190], 

ҳамчун мудофеи афкору осори падару бобо бо рақибони тариқати 

мавлавия дастугиребон низ мешуд.  

Султон Валад ғайр аз Фотимахотун бо ду зани дигар низ ақди никоҳ 

баст, ки онҳоро М. Хазонадорлу ҳамчун «ду каниз» ѐдовар шудааст [41, 

11]. Аз Нусратхотун ном занаш соҳиби писаре бо номи Шамсуддин 

Обиди Чалабӣ (1274-1341) шуд, ки ӯ баъди бародарбузургаш Орифи 

Чалабӣ 1321 халифаи мавлавиѐн эълон шуд.  

Султон Валад аз зани дигараш Сунбулахотун ду писар – Салоҳуддин 

Зоҳиди Чалабӣ (соли вафот 1346) ва Ҳусомуддин Воҷиди Чалабӣ (1291-

1344) ѐфт. Аз ин ду писар, дувумӣ баъд аз даргузашти амир Шамсуддини 

Обиди Чалабӣ соли 1341м. сарҳалқаи тариқати мавлавиѐн шуд [34, 191].  

Шоир, маҷмӯан, аз се зан соҳиби шаш фарзанд – ду духтар ва чаҳор 

писар гашт. Чуноне ки мушоҳида шуд, пас аз номи писарони Султон 

Валад нисбаи «чалабӣ» ба кор бурда шудааст. М. Муин вожаи «чалабӣ»-

ро сарвар, оқо, хоҷа, саййидӣ [106, 1305] ва Ҳ. Амид унвони эҳтиромомез 

барои уламо, удабо ва шоҳзодагони турки Осиѐи Сағир [52, 894] 

маънидод намудаанд.  

М. Муваҳҳид бо ироаи чаҳор фарзияи этимологӣ фарзияҳои сеюм 

(юнониаслӣ ва «суханвару наттоқ» маъно додани решаи вожаи «чалабӣ») 
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ва чаҳорум (туркиасл ва «худованду офаридгор» маъно додани решаи 

вожаи «чалабӣ»)-ро дастгирӣ кардааст [105, 29]. Дар ин маврид 

адабиѐтшинос Б. Мирсаидов бо такя ба навиштаи муҳаққиқон С. 

Маҳдиев, Т. Субҳонӣ ва А. Гулпинорли ба натиҷае мерасад, ки дар 

сарчашмаҳо аввалин касе, ки аз байни пайравони тариқати мавлавия ба 

лақаби ифтихории «Чалабӣ» ѐд шудааст, Ҳусомуддин мебошад ва ин 

лақаб тавассути ӯ минбаъд ба фарзандони Султон Валад интиқол меѐбад 

[98, 17-18]. Чунин интиқолѐбии лақаби ифтихории мазкур, аз як сӯ далели 

эҳтироми Султон Валад ба Ҳусомуддин аст, аз тарафи дигар нишони ба 

фарҳанги омехтаи шаҳри Қуния созиш кардани пасовандони Мавлоно 

мебошад.  

М. Фомкин бо такя ба гуфтаи В. Г. Гордлевский як зани 

юнониаслеро бо исми Кирагахотун ҳамсари шоир номбар мекунад [202, 

13], ки ба ду далел дуруст нест. Якум, ҳадафи асосии В. Г. Гордлевский аз 

ин далели сохта нишон додани алоқаи шоир ба муҳити юнонӣ аст, то 

даъво кунад, ки шеърҳои юнонии ӯ тавассути ҳамин ҳамсараш ислоҳу 

таҳрир мешудааст. Дуюм, ҳамин Кароко ѐ Карокохотун (Кирагахотун) 

лақаби ҳамсари Султон Валад − Фотимахотун будааст [7, 405].  

Шоиру воиз Султон Валад ба хотири эҳтироми зиѐде, ки падараш ба 

Шамси Табрезӣ ва Салоҳуддини Заркӯбу Ҳусомуддини Чалабӣ дошт, 

писарони худро Шамсуддин, Салоҳуддин ва Ҳусомуддин ном ниҳод [86, 

88]. Ин тадбири хушоянд муҳаббати беандозаи ӯро ба дӯстони Мавлоно 

нишон медиҳад. Пас аз марги Салоҳуддини Заркӯб вай камар ба хидмати 

Ҳусомуддин баст ва худро лоиқ ба сарҳалқагӣ надид [34, 123].  

Баъд аз даргузашти Ҳусомуддин ӯ боз худро дар камоли том 

намедид ва бо ҷаҳонбинии комилан сӯфиѐна пайрави шайх Каримуддин 

Бектамур шуд [34, 307].  

Бояд таъкид намуд, ки баҳси ақтоби ҳафтгона ва нуҳгонаи тариқати 

мавлавия низ аз ҳамин ҷо сар мезанад. Ба ақидаи мавлавипажӯҳон аз 

сарҳалқагии Каримуддин Бектамур, ҳарчанд ҳамчун як муриди шинохта 
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чандин бор номаш зикр шуда бошад ҳам, дар ду сарчашмаи нахустин ва 

маохизи баъдинаи мавлавишиносӣ маълумот нест. Маълумоте, ки онҳо 

дар ин бора дастрас намудаанд, аз «Ибтидонома»-и шоир аст. Ба таври 

мармуз зикр шудани ному аҳволи ин шахс дар асари Султон Валад боиси 

ноаниқ мондани замони сарҳалқагиаш гардидааст. А. Гулпинорли бар он 

аст, ки Султон Валад ҳарчанд аз самимият дар зоҳир мутобиати 

Каримуддин менамуд, аммо корҳои идории тариқати Мавлоноро ҷиҳати 

тарвиҷ худ пеш мебурд, яъне сарҳалқаи воқеӣ баъд аз сари Ҳусомуддин 

худаш буд. Ин андешаро Ҷ. Ҳумоӣ низ ҷонибдорӣ намуда, таъкид бар он 

дорад, ки ҳарчанд амонати вилоят, яъне сарҳалқагӣ аз Ҳусомуддин ба 

Каримуддин ва аз Каримуддин ба Султон Валад расида бошад ҳам, 

корҳои маъмуриро расман худи вай иҷро мекард [37, бисту ду]. Аз 

мардони дигар пайравӣ кардани Султон Валад тақлид ба равиши 

Мавлоно буда, ки маҳз ҳамин пайравӣ боиси таъсис ва давоми тариқати 

мавлавия дар Қуния ва атрофи он шуд. Вай дар хусуси пайравии худ аз 

муридони падар дар «Валаднома» дар ҳаққи худаш чунин овардааст: 

Авлиѐро, ки волидаш бигзид, / Не зи тақлид, бал зи ғоят дид. / Баъди волид 

шуд аз Валад пайдо, / Ки чи сон доштанд кору киѐ [39, 128].  

Султон Валад ҳарчанд ба зоҳир монандии бисѐр ба падараш дошт ва 

ҳатто, Мавлоно сабаби ба дунѐ омаданашро дар зода шудани писараш 

медонист, марде оромтабиату ботамкин буд. Шӯридагиҳои Мавлоно, ки 

аз Шамс баргирифта буду осораш дар ғазалиѐти пуршӯру ҷо-ҷо дар 

«Маснавии маънавӣ» эҳсос мешавад, дар вай дида намешуд. Ӯ, ки 

баръакси воқеъгароиҳои падараш дорои ҷаҳонбинии комилан сӯфиѐна 

буду дар корҳо назари мантиқӣ ва дар муносибату муомила ҷиддият 

зоҳир менамуд, бештар ба бобояш Султонулуламо монандӣ дошт. 

Ҳарчанд ӯ ботинан бо сифатҳои писандида пероста ва зоҳиран бо одоби 

ҳамида ороста буд, гоҳе баъзе ҳаракоту рафтораш боиси ранҷиши 

хотири ѐрон мешуд. Гувоҳ бар ин нукта ҳамон ду номаи падараш аст, ки 

дар он ӯро ба хушмуомилагӣ дар муносибат бо ҳамсараш – Фотимахотун 
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даъват менамояд [26, 69]. Ин тарзи муносибати падар ба писар, агар аз як 

тараф нишони хушбинии ахлоқӣ ва тадбирандешии Мавлоно бошад, аз 

тарафи дигар далели меҳру муҳаббати бепоѐни ӯ нисбат ба писараш аст.  

Сардии муносибати Султон Валад бо ҳамсараш дар муаммоҳои 

оилавӣ нуҳуфта буд. Фарзандони Фотимахотун, хусусан, писарҳо 

таваллуд шудаву мемурданд, то ин ки Амир Орифи Чалабӣ ҳам, ки дар 

ҳафтрӯзагӣ вараме дар гулӯяш пайдо шуду бо мадади Мавлоно аз 

чанголи марг раҳо ѐфт, дар синни 45-солагии Султон Валад ба дунѐ 

омад. Писари дуюми Мавлоно, Алоуддин, ки баъд аз Султон Валад 

издивоҷ карда буд, аллакай ду-се фарзанд дошт. Чунин сурат гирифтани 

сарнавишт нохурсандиҳоро миѐни зану шавҳар – Фотимахотун ва 

Султон Валад эҷод мекард. Ин нохурсандиҳои бардавом боиси низоъ ва 

хархаша байни зану шавҳар гашта, ҳатто зарурати дахли Салоҳуддину 

Мавлоноро барои фурӯ нишондани оташи он ба миѐн меовард. Албатта, 

баъди зинда мондани фарзандашон Орифи Чалабӣ муносибати байни 

онҳо ба эътидол омад.  

Саҳми Султон Валад дар бунѐд ва ташаккули тариқати мавлавия. 

Бояд гуфт, ки аксар пайравони мавлавия тоҷиконе буданд, ки ҳамроҳи 

Султонулуламо аз Балху Тирмизу Самарқанд ва дигар шаҳрҳои 

тоҷикнишин берун шуда, тарки Мовароуннаҳр карда буданд. Ҳамчунин, 

дар ҳар шаҳре, ки Султонулуламо ва муридонаш муваққатан мемонданд, 

гурӯҳе аз форсизабон ба онҳо ҳамроҳ мешуданд. Ҳамин тариқ, теъдоди 

муридону ҳаводорони Султонулуламо то замоне, ки дар Қуния сукунат 

ихтиѐр кард, ниҳоят зиѐд буд. Баъди марги ӯ муридон ҳама ба Мавлоно 

Ҷалолуддин ва пас аз даргузашти Мавлоно Ҷалолуддин ба Султон Валад 

пайвастанд.  

Тариқати мавлавия аз яке аз шохаҳои тариқати кубравӣ ѐ кубровӣ, ѐ 

заҳабии мансуб ба орифи машҳур Наҷмуддин Абулҷаноб Аҳмад ибни 

Умар ибни Наҷми Хаййуқии Хоразмӣ, мулаққаб ба «Томмату-л-Кубро» 

ва маъруф ба Наҷмуддини Кубро маншаъ гирифтааст [39, дувоздаҳ]. Ш. 
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Нӯъмонӣ, С. Нафисӣ, ба ривояти Ибни Батута (1304-1377), дар оғоз 

«ҷалолия» ном доштани ин тариқатро тасдиқ кардаанд [138, 51; 36, 

чаҳордаҳ]. Ин маънои онро дошт, ки пайравони аввалини Мавлоно номи 

ҳалқаи худро аз исми муршидашон Ҷалолуддин гирифтаанд. Ҳамчунин, 

пас аз марги Мавлоно низ дар байни мавлавиѐн расм будааст, ки номи 

гурӯҳи хурди худро ба ному лақаби яке аз пасовандони Мавлоно, мисли 

«валадӣ» (аз рӯи иродат ба Султон Валад), «орифӣ» (аз рӯи ихлос ба 

Орифи Чалабӣ) интисоб диҳанд [98, 17]. Аз ин бармеояд, ки пайравони 

Мавлоно худро ҳам «ҷалолия» ва ҳам «мавлавия» мегуфтаанд ва рафта-

рафта «мавлавия» бар забони муридон ва аҳолии Осиѐи Сағир нишаста, 

ҷойи «ҷалолия»-ро танг кардааст. Ин андешаро ҷумлаи «Ба тариқати 

мавлавиѐн даромадам»-и Иброҳим Шоҳидии Муғлавӣ − муриди Девона 

Муҳаммади Чалабӣ (соли вафот 1545 м.) дар асари «Гулшани тавҳид» 

[64, 160; 24, 6] тасдиқ мекунад.  

Омили дигари муҳим, ки дар созмону ташаккул ва ҳамчун мавлавия 

шуҳрат ѐфтани ин тариқат таъсиргузор буд, таъсисѐбии мадраса, 

хонақоҳи Мавлоно ва оромгоҳи ӯ мебошад [64, 336, 400, 401]. Хонақоҳ 

ҳамчун як марказ барои сарҷамъии муридони дастаи аввали Мавлоно 

хидмат мекард. Мавлоно ҳанӯз пеш аз бархӯрд бо Шамс ду нафар аз 

иродатмандонаш − Бадруддини Маъданӣ ва Мавлоно Маҷдуддин Валад 

Чоғоро дар Маъдани Лӯла ва Диѐррум ҷонишину сарҳалқа таъин карда 

буд [64, 337, 338]. То соли 1246 Мавлоно берун аз ҳудуди Қуния ҳам, 

мисли падари худ, маҳбубият дошт ва ин шуҳрат сабаби баъд аз 

даргузашти ӯ ҳамчун мавлавия шинохташавии тариқати мавлавиѐн гашт.  

Султон Валад ғайр аз он ки дар Қуния тарафдорони зиѐди 

падарашро ба пароканда шудан намемонд, боз дар ҳар минтақа аз ҳоли 

ҳаводорони Мавлоно хабардор шуда меистод. Масалан, дар Арзинҷон 

Мавлоно Алоуддини Алмосиро, ки аз муридони Мавлоно буд, Султон 

Валад қоиммақоми худ таъин кард [34, 128]. Аз навиштаҳои иғроқомези 

Афлокӣ чунин бармеояд, ки Султон Валад дар ваъз камтар аз 
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Султонулуламо ва Мавлоно набудааст. Ӯ, ки дар мавъизаҳояш ҳамчун 

доӣ ва мубаллиғи тавонои на танҳо тариқати мавлавия, балки 

даъватгари бемисли дини ислом дар минтақаи гуногунмазҳабиву 

бисѐрдинӣ баромад мекард, каломи Худою аҳодиси набавӣ ва орову 

андешаҳои Мавлоноро силоҳи хеш дар ин муборизаи маънавӣ медонист 

ва аз он хеле хуб истифода менамуд [7, 818, 819].  

Писари Мавлоно амалдоронро низ ба худ мурид мекард, то 

битавонад дар таҳкими пояҳои тариқати мавлавия саҳмгузор бошад. М. 

Муваҳҳид ба хотири чунин тадбирҳои барои ҳифзи появу мартабаи 

мавлавиѐн нигаронидашуда ӯро ба «чоплусиву тамаллуқкориҳои 

шармовар» мутаҳҳам месозад [104, 86], ки аз ҳадди инсофи адабӣ берун 

аст. Аксар шоирони классик ба мадҳу ситоиши шоҳону вазирон ва 

умуман аҳли давлат маҷбур будаанд. Илова бар ин, Султон Валад дар 

мадҳи амирон муболиға кардани худро ба мушоҳидаю кашфи нури 

илоҳии дар вуҷуди инсонҳои мавриди ситоишаш таъбияшуда вобаста 

медонад [43, 35], на аз тамаллуқу тамаъ.  

Султон Валад дар баробари ҳимояву густариши оину русуми аз 

падар ба меросгирифта, инчунин, ба ислоҳоти барномавии тариқати 

мавлавия низ машғул мегардид. Амиқрафту тадбирҷӯии пайвастаи ӯ дар 

ин ҷода буд, ки «қолаби тариқате аз наҳваи тафаккури Мавлоно рехта 

шуд» [64, 50].  

А. Гулпинорли барои нишон додани саҳму мақоми Султон Валад 

дар нигаҳдошти русуми тариқати мавлавия ҳикояеро аз «Маноқибу-л-

орифин»-и Афлокӣ меорад [64, 60]. Аз ҳикояти Афлокӣ бармеояд, ки 

Султон Валад барои ҳифзи ҳар як расми тариқати мавлавия, хусусан, 

самоъ ва рақс бо ғайрату ҳиммати тамом кӯшиш ба харҷ медодааст.  

Дар замони хилофати Султон Валад тариқати мавлавия такомул ѐфт 

ва ба низоми муайян даромад. Мутобиқи меъѐру талаботи ин ҷараѐни 

сӯфия ҳар нафари алоқаманд ба ин равиш кору вазифаҳои худро дошт. 

Аз лаҳзаи вуруд ба ҳалқаи сӯфиѐн то расидан ба мақоми шайхӣ солик дар 
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ҳар мақом адаби хосу ҷудогонаеро риоят мекард. Барои узви тариқати 

мавлавия шудан навниѐз ѐ солик бояд аз имтиҳони ҳазоруякрӯза, ки 

одобу маросимҳои хосе дошт, мегузашт. Солик ва толиби ҳақиқатро дар 

ин муддат ба анҷом додани пасттарин корҳо вомедоштанд.  

Рақсу самоъ оини хоси ин тариқа ба шумор мерафт. Миѐни мавлавия 

навохтани созҳои най, барбат, табл, доира, дуҳул ва сози дигаре, ки ба 

он «ҳалила» ва бо забони омиѐна «зул» мегуфтаанд, роиҷ будааст. Дар 

замони худи Мавлоно аксаран, най, камонча ва даф истифода 

мешудааст. Аввал қорие Қуръон тиловат менамуд, баъдан ғазал ѐ 

маснавӣ шунавонида мешуд. Касоне, ки ба ваҷд меомаданд, ба рақс 

бармехостанд. Маҷмӯан, барои адои вазифаю масъулияти худ соликону 

пайравон риояти вақт менамуданд. Ба ибораи дигар, шуруъ карда аз 

ходимони матбаху фаррошон то қориѐну шайѐдон, муғанниѐну мутрибон 

ва маснавихонон ҳама маротиби адаби хешро медонистанд ва аз 

сарҳадди вазифаю мақомашон бидуни иҷозаи пир берун намеомаданд.  

Ғайр аз ҳазору як рӯзи санҷиш Инчунин, расми чаҳорзарб − қайчӣ 

задани мӯйи ришу мӯйлаб, абрӯвону зулф ҳам дар мавлавия мавҷуд буд, 

ки аз қаландария [61, 38] ба ин равия ворид шудааст. «Тарошнома» ном 

маснавие, ки А. Гулпинорли онро ба Шоҳидӣ мансуб медонад, ба расми 

чаҳорзарб ва бозгӯии рамзҳои он бахшида шудааст. Е. Э. Бертелс 

«Тарошнома»-ро асари дидактикӣ-таълимии равияи мавлавия 

баршумурда, аз он порчаеро иқтибос овардааст [192, 441], ки тибқи он 

гирифтани риш − берун кардани меҳри дунѐ аз дил, тарошидани мӯйлаб 

– тарки манманиву худпарастӣ, тарошидани сар – изҳори хоксориву 

фурӯтанӣ дар назди мардони Худо, тарошидани абрӯ – ба ҷуз Худо дил 

аз ҳама чӣ канданро ифода мекунад.  

Анъанаҳои мазкури мавлавиѐн, ки гоҳе бо аркони шариат 

мувофиқат надошт ва эҳтироми аҳли давлат ба халифаҳои ин тариқат, ки 

онро дар назари халқ ҳамчун ҳукумати ҷудогона нишон медод, сабаби 

афзоишѐбии мухолифон гардид. Кор ба ҷое расид, ки равнақи кори 
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сӯфиѐни мавлавияро нахоста, рақибон ба ҳукуматдорон бо баҳонаҳои 

зиѐд шикоят мебурданд. Гоҳо намояндагони ҷараѐну тариқатҳои дигар 

низ нисбати пайравону пасовандони Мавлоно ихтилофи назар доштанд. 

Ахбори сарчашмаҳои илмиву таърихӣ далолат аз он дорад, ки чунин 

хилофи назарҳо ҳанӯз дар замони зиндагии Мавлоно низ ба мушоҳида 

мерасад. Аз рӯи таъкиди адабиѐтшинос Р. Ҳодизода соли 1239 муридони 

Бобо Исҳоқ (муриди Бобо Илѐси Хуросонӣ) ҳангоми шӯриш дар Осиѐи 

Сағир, на фақат бар зидди Салҷуқиѐн баромаданд, балки ба нуфузи 

тариқати Мавлоно низ таъсири манфӣ расониданд [181, 24]. На фақат 

тариқатҳои бобоия, балки тариқатҳои қаландария, ҳайдария, акбария, 

хусусан, фирқаи шиъии ботинӣ, ки то зуҳури мавлавия ва ташаккулѐбии 

он дар Осиѐи Сағир арзи ҳастӣ доштаанд, мухолифони мавлавия ба 

шумор мерафтанд [87]. Аз ин рӯ, Султон Валад, ки дар хурдӣ ин ҳама 

кашмакашу рақобати тариқатҳоро мушоҳида карда буд, ҳамчун вориси 

Мавлоно ва халифаву ҷонишини Ҳусомиддини Чалабӣ алайҳи 

халалгорони мавлавия ҳаддалимкон мубориза бурд ва ҳатто аз сурудани 

қасидаи мувашшаҳ ба номи амалдорон низ ор накард. Тадбирандешии ӯ 

на танҳо барои ҳифзи обрӯи тариқати мавлавия ва оромию осудаҳолии 

муридонаш, балки барои ҳама аҳолии Қуния равона карда мешуд.  

Дар тариқати мавлавия хушгӯӣ миѐни соликон расм буд. Онҳо дар 

муоширату муносибат аз истифодаи калимаву ибораҳои маъмул, ки ба 

назарашон нописанд меомад, худдорӣ менамуданд. Масалан, ба ҷои «дар 

бастан» «дар рӯи ҳам гузоштан», «чароғ ѐ шамъро куштан» «чароғ ѐ 

шамъро роҳат кардан». Дар гуфтугӯи мавлавиѐн ҷонишини «шумо» ба 

ҷои ҷонишинҳои «ту», «мо» ва «фақир» ба ҷои «ман» ба кор гирифта 

мешуд. Бешак, ин хушгӯӣ, ки натиҷааш хушмуомилагист, хоси хонаводаи 

Мавлоно буд. Онҳо ин хушгӯиро ба Қуния бо худ аз Балху Вахшу 

Самарқанд оварда буданд [7, 3-38].  

Занони хонаводаи Мавлоно ҳуқуқи ширкат ва ташкили маҳфили 

занонаи маснавихониро доштанд [64, 278-281]. Номи баъзе аз ин занҳоро 
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дар «Маноқибу-л-орифин»-и Афлокӣ пайдо кардан мумкин аст: ҳамсари 

Мавлоно − Қарохотун, духтарони Султон Валад − Мутаҳҳарахотун ва 

Шарафхотун, духтари Салоҳуддини Заркӯб − Фотимахотун, духтари Улу 

Ориф − Маликахотун ва дигарон. Инчунин, баъзе аз бонувони ин 

тариқат ҳамчун пир дар идора кардани зовияҳо саҳм доштаанд [26, 15-

16].  

Султон Валад на танҳо худаш, балки фарзандонаш Амир Орифи 

Чалабӣ, Шамсуддин Обиди Чалабӣ, Ҳусомиддин Воҷиди Чалабӣ низ 

ҳамчун халифаи тариқати мавлавия то андозае дар рушду нумӯи ин 

равия саҳмгузор буданд. Ин тариқат аз даврони ба сарварии мавлавиѐн 

таъин шудани Султон Валад муддати 633 сол, яъне аз соли 1292 то соли 

1925 дар Осиѐи Сағир, Аврупо, Миср, Сурия ва ҳатто Африқо бо таъсиси 

мавлавихонаҳо арзи ҳастӣ намуд. Баъд аз давлати ҷумҳуриявӣ эълон 

шудани Туркия бо фармони Камол Отатурк соли 1925 мавлавияхонаҳои 

Қуния ва шаҳрҳои дигар ба музей табдил дода шуданд, аммо афкору 

орои мавлавиѐн тавассути осори намояндагони барҷастаи он, аз ҷумла 

навиштаҳои манзуму мансури Султон Валад вуҷуди маънавии ин 

тариқатро аз асри ХХ ба аср ХХI интиқол дод.  

Дар рушду нумӯи ҷараѐни мавлавия Султон Валад, ки бо 

таъсирпазирӣ аз орифони бузург дар замони зиндагӣ ҳамчун шоири 

ориф, раҳбари маънавии мардуми аз ҷангу хунрезӣ бадодомада, намунаи 

инсони хушкору хушгуфтор ва аҳли тадбиру андеша шуҳрат ѐфта буд, ба 

таври барҷаста эҳсос мешавад.  

Поѐни зиндагии Султон Валад. Бино бар таъкиди нависандаи 

қисмати охири «Рисолаи Сипаҳсолор», ки ғазале дар ситоиши Султон 

Валад ҳам гуфтааст, вай «ахлоқе дошт мусовӣ бар хосу ом, ошнову 

бегона, бузургу кӯчак, тобончеҳра чун офтоби дурахшону хандон» [34, 

125, 126]. Дар ин тавсифот маҷмӯи хислатҳои Султон Валад ифода ѐфта, 

аз азамату шукӯҳи маънавӣ ва мақоми иҷтимоии ӯ дарак медиҳанд. Вай 

дар даврони пирӣ бемор шуда, ҳафтае бистарӣ гашт ва писараш Чалабии 
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Орифро наздаш хонду васият кард, ки дар марги вай нолаву зорӣ 

накунанд, зеро вай пеши падару ѐрони худ хоҳад рафт [34, 126]. Аз рӯи 

солшумории мусалмонӣ вай дар синни 89-солагӣ шаби шанбеи даҳуми 

моҳи раҷаби соли 712 ҳ.қ. / 11-уми ноябри соли 1312 м. дар шаҳри Қуния 

даргузашт ва ӯро дар канори марқади падараш ба хок супурданд.  

 Дар манобеъ ҳикоѐте низ ҳастанд, ки, гӯѐ, аз каромоти ӯ баъд аз 

марг хабар медиҳанд [37, 126; 7, 823]. Ин ривоятҳои иғроқомез аз забони 

иддае аз муридону ҳаводорони Султон Валад ҳамчун далели иродату 

муҳаббати онҳо ба пири худ вориди сарчашмаҳои нахустини 

мавлавишиносӣ шудааст. Ҳатто ба «Сафинату-л-авлиѐ» (соли таълиф 

1655) ҳам, ки баъди 343 соли даргузашти Султон Валад таълиф шудааст, 

чунин ривоятҳо ворид шудаанд. Тибқи нақли Муҳаммади Дорошукӯҳ, ки 

дар охири фасли ба Султон Валад ихтисосдодааш овардааст, гӯѐ писари 

Мавлоно вақти марг байти зеринро месурудааст: Имшаб шаби он аст, ки 

ѐбам шодӣ, / Дарѐбам (!) аз Худои худ озодӣ [19, 187].  

Дар зиндагии Султон Валад аз таваллуд то марг таъсири муҳити 

хонаводагӣ, хусусан, наздикони бобою падараш – Бурҳонуддин 

Муҳаққиқ, Шамсиддин Табрезӣ, Салоҳуддини Заркӯб, Ҳусомиддин 

Чалабӣ ва аз ѐрони худаш – Каримуддин Бектамур бештар ба мушоҳида 

мерасад.  

Инчунин, муҳити чандзабонӣ ва чандфарҳангии шаҳри Қуния, 

муносибат бо аҳли илму адаб, намояндагони давлат муҳимтарин омили 

таъсиррасон дар ташаккулѐбии ҷаҳонбинии адабии Султон Валад ба 

ҳисоб меравад.  

Омӯзиши дақиқи зиндагиномаи Султон Валад нишон медиҳад, ки 

дар дарозои таърих пешинагони адабиѐти мо, на танҳо дар 

Мовароуннаҳру Хуросону Ҳиндустону Арабистон, балки дар Осиѐи 

Сағир (асрҳои ХIII ва ХIV) барин минтақаи дар маркази кашмакашиҳои 

сиѐсиву фарҳангӣ, диниву мазҳабӣ ва милливу забонӣ қарордошта 

кӯшишу талошҳои зиѐде барои интишори на фақат забон ва адабиѐти 
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форсӣ, балки хидматҳои боарзишу мондагоре ҷиҳати рушди фарҳанги 

исломӣ низ намудаанд.  

Султон Валад, ки дар муҳити комилан сӯфиѐнаи аҳди худ тарбия 

ѐфт, ҳамчун идомадиҳандаи роҳи падару бобо ба арсаи ирфону адабиѐт 

ворид шуда тавонист ва дар тӯли зиндагии пурбаракат бо эҷоди асарҳои 

манзуму мансур сабаби боз ҳам шуҳрат ѐфтани номи падару бобо гашту 

худаш низ бо ин роҳ шуҳрат ѐфт ва аз ин рӯ вайро берун аз сояи 

шахсияти падараш ҳамчун чеҳраи алоҳидаи адабӣ бояд эътироф кард.  

 

I. 2. Муҳтавои иҷтимоии мероси адабии Султон Валад  

 

Таъсири инфиродии Мавлоно ба Султон Валад – нахустин ва 

беҳтарин пайрави падар. Дар таърихи адабиѐту фарҳанги форсии тоҷикӣ 

падару писароне монанди Ҷамолуддин ва Камолуддин Исфаҳонӣ, 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва Фахрии Алӣ Сафӣ, Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ 

ва Ҷовид Иқбол, Маликушшуаро Баҳор ва Меҳрдоди Баҳор, Садриддин 

Айнӣ ва Камол Айнӣ, ки хизматҳои шоиста ва арзанда, на танҳо барои 

як миллат, балки барои кулли башар карда бошанд, кам нестанд. 

Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ ва Султон Валад аз беҳтарин намунаи 

чунин падару писароне ҳастанд, ки ҳанӯз ҳашт қарн пеш дар таърихи 

адабиѐти сӯфия бо осору афкори инсонгароѐна, ҳусни олии муошират, 

ҳамдигарфаҳмӣ барои пайрезии як мактаби бузурги ирфонӣ саҳми 

босазо гузоштаанд. Аз ин рӯ, дар замони ҷаҳонишавии фарҳангҳо 

таваҷҷуҳи ҷомеаҳои гуногун ба шинохти амиқу дақиқи орову андешаи 

инсондӯстонаи онҳо афзунтар эҳсос мегардад.  

Аз ин чанд падару писарон, ки ѐдовар шудем, танҳо Камолуддини 

Исфаҳонии маъруф ба «Халлоқулмаонӣ» дар эҷоду халқи маонии тоза ба 

мақоми болотар аз падараш расидааст. Табиист, ки ин гуна истеъдод ба 

ҳар кас насиб намегардад ва ба пояи баланди маънавии падар расидани 

пасовандон кам иттифоқ меафтад. Ин нукта яқин аст, ки пайравию 
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тақлид ѐ ҳамгироии маънавии писарон бо падарони эҷодкор барои 

идомаву пояндагии роҳу равишҳо ва мактабу суннатҳои илмию 

суханварӣ боис шудааст.  

Султон Валад ҳамчун як раванда ва идомадиҳандаи роҳи падар на 

фақат ҳамчун фарзанд, балки ҳамчун як шогирди бовафою содиқ 

баробари хизматҳои шоѐн дар бунѐду густариши тариқати мавлавия ба 

эҷоди осори адабии мазмунан ирфонӣ ва таълимӣ-ахлоқии арзишманд 

тафвиқ ѐфтааст, ки дар ҳамаи он нишонаву аломатҳои таъсири муҳит ба 

мушоҳида мерасад.  

Масъалаи муайянсозии анвои шеърӣ, баҳогузории арзиши мероси 

адабии манзуму мансури Султон Валад дар заминаи муқаррарсозии пояи 

баланди маънавии ӯ ҳанӯз дар «Рисолаи Сипаҳсолор» мавриди таваҷҷуҳ 

қарор гирифтааст. Муаллифи қисмати охири «Рисолаи Сипаҳсолор» 

нахустин муҳаққиқест, ки дар мавриди арзиши мероси адабии манзуму 

мансури Султон Валад изҳори назар карда, «маснавиѐту ғазалиѐт ва 

калимоти мансур» доштанашро ѐдовар шудааст [34, 125]. Баъдан Афлокӣ 

низ дар ин бобат иттилои дақиқ дода, аз «се муҷаллад маснавиѐт, як ҷилд 

девон ва маориф» иборат будани осори адабии ӯ ишора мекунад. Ин 

санад далели ҳанӯз дар замони зиндагӣ ба сурати китобҳои алоҳида 

даромадану дастраси алоқамандон гаштани девону маснавиҳо ва осори 

мансури ӯ аст, ки бештари он ба иқтизои майлу завқ ва дархости 

ҳаводорони осори ирфонӣ, хусусан, ғазалиѐти падараш ва «Маснавии 

маънавӣ» таълиф ѐфтааст.  

Дар сарчашмаҳои адабии баъдӣ низ ѐдовариҳо аз фаъолияти адабию 

осори Султон Валад ба мушоҳида мерасанд. Аз ҷумла, Давлатшоҳи 

Самарқандӣ дар «Тазкирату-ш-шуаро», дар зикри Мавлоно 

Ҷалолуддини Румӣ барои тақвияти андеша дар мавриди ба Рум кӯч 

бастани Султонулуламо ва ба ҷойи ӯ нишастани писараш аз 

«Валаднома»-и Султон Валад ду иқтибос мегирад [29, 189-190] ва чунин 

таъкид мекунад: «ҳар касро завқи донистани ҳолоти Мавлоно бошад, 
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руҷӯъ ба рисолаи «Валаднома» намояд» [29, 189]. Ин таъкид далели он 

аст, ки осори шоир, хоса «Ибтидонома» ҳамчун сарчашмаи муътамади 

таърихию адабӣ бештар мавриди таваҷҷуҳи аҳли илму адаб қарор 

гирифтааст.  

Писари Мавлоно дар давоми умри бобаракат бо хоҳиши дӯстон ба 

сурудани ғазалу қасида, рубоӣ, қитъаву тарҷеъбанд ва маснавӣ пардохт, 

ки дар ҳамаи навъҳои шеърии мазкур ба қавли худаш пайравӣ аз 

қиблагоҳ мекард [34, 20].  

Мақсади ӯ аз ин пайравӣ на худнамоӣ ва ѐ табъозмоӣ, балки 

мутобиати муршидаш Мавлоност. Чунки пас аз Мавлонои аз фироқи 

Шамс бо шӯру шавқу ошуфтагии тамом ба ғазалсароӣ пардохта ва ба 

рақсу самоъ тамоюлпайдокарда кор бо шеър ҳамчун як анъанаи нав ба 

шумори русуму одоти тариқати мавлавия ворид шуд ва баъд аз Султон 

Валад, ки дар баробари қуръонхонӣ маснависароиро ҳам мисли падараш 

идома дод, шоирӣ миѐни муридону ҳаводорон маъмулу шоеъ гашт. 

Орифи Чалабӣ ҳам, ба қавли муаллифи қисмати охири «Рисолаи 

Сипаҳсолор» «калимоту ғазалиѐте дорад машҳун ба фунуни ғароиб ва ба 

ҳақоиқи зоҳирӣ ва ботинӣ ороста» [34, 127]. Муҳаққиқи тоҷик Х. Зиѐев 

менависад, ки мунтахаби девони Ориф – писари Султон Валад аз 82 ғазал 

ва 80 рубоӣ иборат аст [84, 145]. Афлокӣ маҳз бо фармоиши ҳамин 

халифаи шоиртабъи мавлавия соли 718 ҳ.қ. / 1318 м. ба иншои 

«Маноқибу-л-орифин» оғоз намуд. Намунаи ашъоре, ки А. Гулпинорли 

дар фасли «Адабиѐти мавлавӣ» аз шоирони тариқати мавлавия − 

Афлокӣ, Девона Муҳаммад Чалабӣ, Юсуфи Синачок, Худоӣ, Шоҳидӣ, 

Ваҳдатӣ, Ҳусейн Фахриддиндада меорад, ин андешаро исбот менамояд.  

Султон Валад, ки то 47-солагӣ дар хидмати падар буд, дар ҷодаи 

шеъру шоирӣ низ аз овони наврасиву ҷавонӣ ба Мавлоно тақлид 

карданро таҷриба менамуд, зеро муҳити тарбиявӣ ва ирфонӣ чунин 

монандшавию пайравиро аз муридон талаб мекард. Агар, фаразан, 

марги Мавлоно ба рӯзгори ҷавонии писараш рост меомад, шояд 
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мутобиати Султон Валад аз падар шаклу ранги тозатаре ба худ мегирифт 

[37, 17]. Ба ҳар ҳол аз марсияи дар сӯги Салоҳуддин (соли вафот 1259) 

гуфтааш бармеояд [36, 482- 483], ки вай ҳанӯз дар синни 33-солагӣ ва 

эҳтимолан пештар аз он ҳам ба гуфтани шеър пардохтааст.  

Тасвиру тавсифи шаҳрҳое мисли Қуния ва афроди маъруфи онҳо дар 

«Девони ашъор»-и Султон Валад. «Девони ашъор»-и писари Мавлоно аз 

ғазал, қасида, тарҷеъбанд, қитъа ва рубоӣ иборат аст.  

Дар ғазал Султон Валад дар шаклу мазмун ва интихоби баъзе аз 

мавзӯъҳо, воқеан пайравии падар кардааст. Фақат фарқ дар он аст, ки 

вай шефтаи Қуния буду падараш ба хотири зодгоҳи Шамс будан Табрез 

ва Димишқро пас аз ғайбати нахустини Шамс бештар арҷгузорӣ мекард 

[10, 628-629].  

Дар ғазали зерин, ки он саҳван ҳамчун қитъа дар бахши қитъаоти 

девони шоир оварда шудааст, ӯ Қунияи пур аз сипоҳ ва тахтгоҳ–

пойтахти сарзамини Румро ситоиш намуда, онро сарвари шаҳрҳо 

медонад ва онро ба шарофати Султонулуламо ва оромгоҳи ӯ ба Макка 

баробар гузошта, Мисрро пеши ин шаҳри равшан аз нури имон мисли 

коҳ тасаввур мекунад ва худро балогардони он медонад: Эй Қунияе, ки 

пурсипоҳӣ, / Дар хиттаи Рум тахтгоҳӣ!... . / Дар Қуния, эй Валад, нишин 

хуш, / То дафъ шавад аз ӯ табоҳӣ [36, 506-507]. На танҳо дар мақтаи 

ғазали мазкур, балки дар яке аз абѐти ғазали дигар низ худро дар Қуния 

ошиқу ориф, яъне одами соҳибмақом мешуморад ва эълом медорад, ки 

ин хабарро ба Димишқу Миср баранд: Ҳамегӯ дар Димишқу Миср инро, / 

Ки андар Қуния мастест ҳушѐр [10, 506-507].  

 Дар ғазале шоир бо номи ин шаҳр ибораи «Қунияи ҷон» месозаду 

онро ин дафъа дар муқобили Ҷанду Хуҷанд мегузорад, чунки қаҳрамони 

лирикии вай аз ин шаҳр ба он шаҳр мегардад: Ҳама бар Қунияи ҷон ба 

рухи хубат ҳайрон, / Зи чӣ ту гоҳ ба Ҷандӣ, зи чӣ гоҳе ба Хуҷандӣ [36, 427-

427].  
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Дар ғазале шаҳри Қунияро ба баракати қадами Ҳусомиддин ба 

ҷаннати пур аз ҳур баробар мекунад: Шуд Қуния чу ҷаннат пурҳур аз ин 

иноят, / Аз хоки ӯ бируста ѐрон зи пиру барно [36, 628-629]. Дар ғазали 

дигар алоқамандону ҳаводорони мавлавияро ба Қуния – ин шаҳри ҷинон 

– ҷаннатҳо ва эҳѐгари қалбҳо даъват мекунад: Суи Қуния тозед, бари шоҳ 

чу бозед, / Дар ин ғурбату дурӣ дигар ҳеч мапоед, / Ки он шаҳри ҷинон асту 

аз ӯ зинда ҷанон аст, / Дар ӯ ҷамъ ба иқбол дигар бор дароед [36, 131-132].  

Дар шеърҳои мадҳӣ ва қасида низ Қуния мавриди тавсифу тасвири 

шоир қарор гирифтааст. Аз муҳтавои қасидаи «Мадҳи Ахӣ ва 

талабидани вай ба Қуния» [36, 493-494] бармеояд, ки шоир афроди 

соҳибнуфуз ва алоқаманди тариқати мавлавияро аз Попирт (Бойбурт – 

шаҳре дар шимолу шарқи Туркия) барин шаҳрҳои атроф ба Қуния барои 

зиѐрати турбати падару бобояш даъват мекардааст: Эй Ахӣ Аҳмад, 

закиюддини аср, / Ки ба хулқу халқ ҳастӣ аз меҳон. / Рӯ неҳ аз Попирт сӯи 

Қуния, / То мушарраф аз ту гардад ин макон [36, 493].  

Вай сокинони шаҳри Қунияро «зодагони шаҳри ҷон» медонад, онро 

«лонаи ҳумо» меҳисобад [36, 471].  

 Ба ғайр аз Қуния шеърҳои алоҳида дар ситоиши шаҳрҳои Қайсария 

[36, 483], Кӯтоҳия ва Оқсаро [36, 506-507] дорад.  

Қасидаҳои ба амирону вазирон бахшидаи шоир аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки вай бо ҳокимони замонаш иртиботи хос дошта, тавассути 

ҳукком ҳамеша ѐрону алоқамандонашро дастгирӣ мекардааст.  

Аз аввалин мамдӯҳони шоир Аламуддин Қайсар аст. Ин шахсро 

гӯянда барои сохтани оромгоҳи Мавлоно ва саҳмгузорӣ дар таъмири 

мадраса мадҳ намудааст [64, 88]. Қасидаи мувашшаҳи ба амири мазкур 

бахшидашуда аз 29 байт иборат буда, аз 12 ҳарфи аввали 12 байти 

оғозини он номи «Аламуддин Қайсар» ҳосил мешавад: Иноятат зи Худо 

бод, эй амири сафо, / Ҳамора дар шабу дар рӯзу дар халову мало…. / Зи 

сатри аввали ҳар байт баргузин ҳарфе, / Бихон аз он лақабу номи миру 

сарвари мо!. . [36, 461, 462].  
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Мақсади шоир дар ин қасида аз мамдӯҳ чизе хостан набуда, балки 

изҳори миннат ва дуову насиҳат аст. Вай мегӯяд, ки бояд инсон аз рӯи 

хираду дониш ба корҳои кардаи худ ва корҳои Аллоҳ назар намояд, то 

бифаҳмад, ки бо ин қадар ҷоҳу ҷалол, шукӯҳу шаҳомати мирӣ оқибат 

хоҳад мурд: Қалам ба дасти Худо буду ҳам ба дасти вай аст, / Чунонки 

хоҳад созад аз савобу хато... / Рафиқи ақлу назар гар шавӣ, бидонӣ ин, / Ки 

сӯи Ӯ ҳама нек асту сӯи туст ҳабо [36, 461].  

Дар як қасидаи бистбайтии дар васфи шаҳри Қайсария гуфтааш низ 

Аламуддин Қайсар, Ҳусомуддин ибни Оинадор – падари Абулмаолии 

Шарафуддин Амирсотии Мавлавӣ (барои саҳмгузорияш дар китобати 

девони Мавлоно), Гурҷихотун, олими дин Қутбуддини Шерозӣ, боз 

якчанд нафари дигарро ситоиш намуда, ҳаққи эшонро бар гардани худ 

медонад [36, 483]. Дар мадҳи Шарафуддин ибни Хатируддин низ қасидаи 

мувашшаҳ навиштааст [36, 480-481]. Қасидаҳои кӯтоҳе дар тавсифи 

Кумоҷхотун [36, 491] ва Салҷуқхотун [36, 491-492], Ахӣ Саъдуддин [36, 

490] ва Акмалуддин Муайяди Нахҷувонӣ [36, 494-496] низ дорад.  

Дар қасидае Муинуддин Парвона ва падараш Мазҳабуддинро низ 

мадҳ гуфтааст. Дар қасидаи шастбайтӣ Соҳиб Аъзам Тоҷуддин Ҳусейнро 

барои адои ҳаққи фақеҳони мадраса бо ахтору анзор васф намудааст [36, 

489, 490]. Илова бар афроди мазкур, мусаддаси тарҷеъбанде дар васфи 

Рукнуддин Қилич Арслон IV (1246-1264) [36, 508-509] ва қасидае дар 

ситоиши султон Ғиѐсуддин Кайхусрави III (1264-1283) [36, 464-465] 

гуфтааст. Дар миѐни қасидаҳо марсияҳое дар сӯги Салоҳуддину 

Ҳусомудин [36, 462-463, 498] ва дигарон ҳам дорад.  

Инъикоси муҳимтарин ҳодисаи зиндагии Мавлоно ва Шамс дар 

«Ибтидонома». Аз Султон Валад се маснавӣ ѐдгор мондааст: 

«Валаднома» («Ибтидонома»), «Рубобнома» ва «Интиҳонома». 

Мусаҳҳеҳи «Ибтидонома» М. Муваҳҳид ақида дорад, ки дар замони 

Султон Валад ва баъдтар ин маснавиѐт танҳо бо номи «Маснавии 

Валадӣ» ҷиҳати фарқ кардан аз маснавии волидаш чунин ѐд мешудаанд 
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ва аз ин рӯ, писари Мавлоно ба маснавиҳояш номе махсус накардааст. 

Ҳатто котибони ҳамзамони муаллиф низ ба ҳамин ном − «Маснавии 

Валадӣ» маснавиҳои ӯро китобат кардаанд, аммо бо гузашти замон 

барои аз ҳамдигар фарқ кардани онҳо ҳаводорону пайравони тариқати 

мавлавия такя бар вижагиҳои онҳо аввалиро аз мисраи «Ибтидо 

мекунам ба номи Худо» − «Ибтидонома», дуюмиро аз мисраи «Бишнавед 

аз нолаю бонги рубоб» − «Рубобнома» ва сеюмиро ба сабаби охирин 

маснавӣ будан «Интиҳонома» номгузорӣ кардаанд.  

Нахустин маснавии шоир, ки бо ин байт: «Ибтидо мекунам ба номи 

Худо, / Муҷиди олами фанову бақо.» оғоз мешавад, онро «Ибтидонома» 

гуфтаанд. Номи дигараш «Валаднома» мебошад. Худи Султон Валад 

онро «Маснавии Валад» хондааст: «Маснавии Валад гирифта ба даст, / 

Шуда з-абѐти хуби он сармаст» [39, 376].  

Ин асар ҳамвазни «Ҳадиқа»-и Саноӣ (баҳри хафифи махбуни мақсур 

– фоилотун / мафоилун / фаълан ѐ фаълот) буда, бино ба санади худи 

муаллиф дар муддати се моҳу чаҳор рӯз дар соли 690 ҳ.қ. / 1291 м. 

навишта шудааст: Матлаи ин баѐни ҷонафзо / Буд дар шашсаду навад, ѐро! 

/ Гуфта шуд аввали рабеъаввал, / Гар фузун гашт ин, магӯ: таввал! / 

Мақтааш ҳам шудаст, эй фохир! / Чорумин маҳ, ҷимодиюлохир [39, 382].  

А. Гулпинорли аз рӯи се байти боло бар он аст, ки ин асар дар се 

моҳу чаҳор рӯз нигошта шудааст [64, 65], аммо М. Муваҳҳид «дар зарфи 

чаҳор моҳ» иншо гаштани онро таъкид мекунад [39, 11]. Вақти таълифи 

ин маснавӣ Султон Валад 67-сола (аз рӯи тақвими масеҳӣ 65-сола) буд.  

«Ибтидонома» баробари ҳовии мавзӯоти ҷолиби ирфонӣ будан, 

бемуболиға, аз нахустин сарчашмаҳои муътамади шинохти Мавлоно ва 

шахсиятҳои марказии тариқати мавлавия ба шумор меравад. Бояд 

таъкид дошт, ки Сипаҳсолор ва Афлокӣ аз ин маснавӣ бардошти зиѐд 

намудаанд.  

Сипаҳсолор аз «Ибтидонома»-и Султон Валад иқтибоси зиѐд 

овардааст, аз ҷумла, дар мавриди шеър, дар боби марги Мавлоно, дар 
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мартабаи ишқ ва мақоми Шамс, дар узрхоҳии муридон ва бозовардани 

Шамс аз Димишқ, дар боби он ки Шамс ба Султон Валад гуфта: «чунон 

ғайбат хоҳам кард, ки асари маро ҳеч офарида наѐбад», дар васф ва дар 

ранҷуриву даргузашти Салоҳуддини Заркӯб, дар васфи Ҳусомуддин [39, 

61-62, 99, 105- 106, 109-110, 112, 114-115, 117-18, 122].  

Афлокӣ аз Сипаҳсолор дида бисѐртар аз «Валаднома» бардошт 

кардааст. Фаровонии маълумоту мавзӯоти аз тарафи Афлокӣ 

баҳрабардоришуда тадқиқу таҳқиқи алоҳидаро металабад. Дар мавриди 

санадҷӯии Афлокӣ аз Султон Валад зимни баррасии далелҳои роҷеъ ба 

ғайбати Шамс Б. Фурӯзонфар навиштааст: «Аз ин ихтилофу изтироб, ки 

дар ақволу ривоѐти Афлокӣ мушоҳида меафтад, ин ровии ахбори 

Мавлоно ва маноқибнависи турбати шариф ҳам аз оқибати кори 

Шамсуддин огаҳии дурусте надошта ва ҳатто дар китоби пир ва 

муршиди худ − Султон Валад ҳам мутолиаи кофӣ нанамудааст» [176, 

113]. Ба назари мо, «аз оқибати кори Шамс огоҳии дуруст надоштан»-и 

Афлокӣ ба камэътибории ӯ ба осори пираш Султон Валад, хоса 

«Ибтидонома» дуруст ба назар намерасад, зеро Мавлоно бо гузашти 

солҳо аз асҳоби худ хоҳиш мекард, ки дар назди ӯ аз қиссаи ғайбат ѐ 

марги Шамси Табрезӣ сухан ба миѐн наоранд. Аз ин хотир, ба асли ин 

қисса руҷӯи дақиқ накардани Афлокӣ низ сабабҳои муҳими замонӣ 

дорад. Ҳамзамон бояд ѐдрас гардид, ки Афлокии «хокӣ» тахаллусашро 

аз як байти «Валаднома» (ин вожаро муаллиф аз падараш вом 

гирифтааст) баргирифта, ки нишонаи муҳаббати самимӣ ба шахсият ва 

осори Султон Валад аст: Нури Ҳаққам дар ин тани хокӣ, / Нестам хокӣ, 

ҳастам афлокӣ [39, 105].  

Сирри муаммои ғайбат ва ѐ аниқтараш шаҳодати Шамс аз 

печидатарин ва муҳимтарин нуктаҳои шинохти воқеии зиндагонии 

Мавлоно аст. Ин мавзӯъ дар «Куллиѐти Шамс»-у «Маснавии маънавӣ» 

бо бадеият дарҷ гардидааст. Дар осори Султон Валад, бахусус дар 

«Ибтидонома» он ба рамзу роз омехта шудааст. Султон Валад ҳам 
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монанди Мавлоно вақте аз Шамс ѐд мекунад, намехоҳад пардаро 

батамом аз рӯи роз бардорад. Аз ин рӯ, зуд ба масъалаи дигар 

мепардозад. Гурезҳои адабии Мавлоно аз худдории зикри ҳамин ҳодиса 

дар «Маснавии маънавӣ» аз нахустин достон шурӯъ мешавад: Фитнаву 

ошӯбу хунрезӣ маҷӯ! / Беш аз ин аз Шамси Табрезӣ магӯ! [8, 11].  

Султон Валад дар «Ибтидонома» навиштааст, ки Шамс гӯѐ ба ӯ 

гуфта бошад, ки ин муридони падарат маро ба ҷону ҳолам намегузоранд. 

Оқибат аз дасти инҳо чунон ғайб занам, ки касе гарди маро наѐбаду ҳама 

гумон баранд, ки маро душмане кушта бошад: Чун кашонам дароз, гӯянд 

ин, / Ки варо душмане бикушт яқин. / Чанд бор ин сухан мукаррар кард, / 

Баҳри таъкидро муқаррар кард. / Ногаҳон гум шуд аз миѐни ҳама, / То 

раҳад аз дил андуҳони ҳама…/ Шайх гашт аз фироқи ӯ Маҷнун, / Бесарупо 

зи ишқ чун Зуннун. / Шайхи муфтӣ зи ишқ шоир шуд, / Гашт хаммор, 

агарчи зоҳид буд [39, 65].  

Писари Мавлоно аз мавзӯи баҳсангези ғайбату кушташавии Шамс 

ба мавзӯи шоирии шайхи муфтии ошиқшуда мегузарад ва худрову 

хонандаро аз ин муаммои печида озод кардан мехоҳад, аммо боз дар 

охири ҳамин мавзӯъ − шеъру шоирӣ ба сари мавзӯи ғайбату кушташавии 

Шамс бармегардад: Ошиқӣ шуд ниҳояти ихлос, / Хуни ушшоқро набуда 

қасос. / Куштани ошиқон ҳаѐт бувад, / Куштане нест, к-он мамот бувад. / 

Ончунон қатлро замон набувад. / Суди маҳз аст, аз он зиѐн набувад [39, 66]. 

Яъне дар ин гурезҳои адабии Султон Валад сирри воқеӣ ва ѐ воқеияти 

кушташавии Шамс, ки аз тарафи худи ӯ дар «Ибтидонома» ба эълони 

пешакӣ «ғайб задан» аз забони Шамс садо медиҳад, нуҳуфтааст. Дар ин 

бора Радий Фиш ишораҳои ҷолиби зиѐд дорад [175, 196, 200, 201, 213, 

219, 220, 224]. Ҷумлаи «Валад ягона касест, ки асли воқеаро медонист»-и 

ӯ [175, 221] далели суханҳои болоӣ шуда метавонад.  

Ҳамин гуна, дар ин маснавӣ ахбори таърихӣ зиѐд буда, ҳодисаҳою 

сарнавиштҳо бо тасвиру коркардҳои бадеӣ камтар омезиш ѐфтаанд. 

Султон Валад дар «Ибтидонома» кӯшидааст, ки таърихи хонадони 
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хешро, хусусан, зиндагии Мавлоноро ҳамчун валӣ бо тартиби муайян ба 

риштаи назм кашад [39, 246].  

Нуфузи муҳити чандзабонӣ дар «Рубобнома». «Рубобнома» маснавии 

дигари шоир аст, ки пас аз иншои «Валаднома» бо хоҳиши дӯстони шоир 

суруда шудааст. Дар ин асар абѐти арабӣ, туркӣ ва юнонӣ низ мушоҳида 

мешавад. Шоир ин таҷрибаро нахуст дар «Ибтидонома» ба кор гиритфа 

буд. Тибқи нишондоди Э. Браун 156 байти «Рубобнома» туркист [59, 

201]. Ин адабиѐтшиноси маъруф бо иқтибос аз андешаҳои муаллифи 

асари шашҷилдаи «Таърихи шеър дар замони Усмонӣ» И. Гибб ашъори 

туркии (156 байт аз «Валаднома») Султон Валадро аз қадимтарин 

намунаҳои шеърҳои туркии ғарбӣ медонад: «Султон Валад на танҳо ин 

ифтихорро дорад, ки вай пешқадам дар ҳар кори нек буда, ин мубоҳот 

низ ҳаққи ӯст, ки ба коре муҳим мубодират ҷуст, ки эҷоди шеър барои як 

миллат аст ва ҳар касе ҳақ дорад аз чунин амале сарфароз бошад» [59, 

201].  

Бино ба қавли А. Гулпинорли дар таърихи адабиѐти турк Султон 

Валад мақоми баробар ва бартар аз Юнус Эмре – шоири шефтаи 

тариқати Мавлоно дорад. Р. Фиш менависад, ки ҳарчанд Юнус Эмре ва 

Султон Валад аз уқѐнуси гуфтори Мавлоно обишхӯр доранд, вале дар 

сурудани ошиқонаҳо шоири нахустин мақоми аввалро соҳиб аст [157, 

127]. Ин муҳаққиқ шеъри туркии Султон Валадро «назми дарборӣ» 

медонад [157, 247, 248].  

Адабиѐтшиноси рус М. Фомкин соли 1994 дар бораи шеъри туркии 

писари Мавлоно асари илмиеро бо номи «Султан Велед и его тюркская 

поэзия» («Султон Валад ва ашъори туркии ӯ») ба нашр расонидааст. 

Олими мазкур дар поѐни асараш намунаҳои аз туркӣ ба русӣ 

тарҷумашудаи ашъори Султон Валадро, ки С. Н. Иванова ва И. В. 

Воролина анҷом додаанд, меоварад.  

А. Зайнолӣ дар «Суханварони чандзабонаи Озарбойҷон», новобаста 

аз мансубияти марзӣ ва миллӣ, Султон Валадро барои он ки дар миѐни 
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туркони Озарбойҷон ва дигар манотиқи туркзабон маҳбубияту 

маъруфият дорад, ҷой дода, осори ӯро «аз ҷумлаи шоҳкориҳои адаби 

туркӣ» мешуморад [20, 143]. Аз рӯи таҳқиқи М. Мансуруғлу дар осори 

Султон Валад («Ибтидонома», «Рубобнома» ва «Девони ашъор») ҳамагӣ 

367 байти туркӣ ба қайд гирифта шудааст [39, 17-18]. Намуна аз абѐти 

туркии «Рубобнома»: Мевлонодур авлиѐ қутбӣ билинг, / Но ким ул буюрдсо 

онӣ қилинг. / Тангридин раҳматдир уник сӯзлари, / Кӯрлар уқирсо ачило 

гӯзлари [40, 445]. Тарҷума: (Дон Мавлоноро ту қутби авлиѐ, / Ҳар чӣ ки 

фармояд, кун иҷро онро. / Раҳмати Худо суханонаш бувад, / Дидаи кӯр аз 

он кушода шавад. ) 

Туркча билсайдим бин айдидим сизо / Сирлариким Тангридин дикди 

бизо [40, 445]. Тарҷума: «Туркӣ агар медонистам, мегуфтам ба шумо / аз 

сирҳое, ки Худо барои мо додааст».  

Абѐти юнонии ин маснавиро адабпажӯҳони австриягию олмонӣ 

Ҷозеф фон-Ҳаммер (Von Hammеr), Мейер (Meyer), Салеман (Salemann) 

дар оғози асри ХIХ мавриди омӯзиш қарор додаанд. Баъдтар Бюргер 

(Burguiere) ва Мантран (Mantrann) дар ҳамдастӣ мақолаи «Чанд шеъри 

юнонӣ ба расмулхати арабӣ аз қарни сездаҳум»-ро таълиф ва чоп 

кардаанд [39, 9]. «Девони ашъор» ва «Ибтидонома» низ абѐти туркӣ 

дорад.  

 Дар бораи маснавии сеюми Султон Валад − «Интиҳонома», ки 

асоси мавзӯи меҳварии тадқиқ аст, дар фаслҳои сеюми боби сеюм 

муфассалтар маълумот хоҳад омад.  

Зиндагии мавлавиѐн ва алоқамандони онҳо дар «Маорифи Султон 

Валад». Дар пайравии «Маориф»-и бобояш Султонулуламо ва «Фиҳи мо 

фиҳи»-и падараш Султон Валад асари мансуре бо номи «Маорифи 

Султон Валад» таълиф кардааст. Бо вуҷуди комилан ирфонӣ будан дар 

асари мазкур иттилооти ҷолибу боарзише мавҷуданд, ки аз ҳаѐти 

Мавлонову Шамсуддин, афроди алоқаманд ба мавлавия хонандагону 

муҳаққиқонро огоҳ месозад. Нақли тамсилии ҳикояте, ки тибқи он 
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Мавлоно ба яке аз муждаоварони аз Шамс хабари бардурӯғ оварда, 

новобаста аз дурӯғу бофта будани паѐм, ҷомаву пероҳанашро ба ҳадя 

медиҳад [42, 130], аз он дарак медиҳад, ки, дар ҳақиқат, баъзе аз аҳолии 

Қуния барои дарѐфти пулу ҷоиза аз Мавлоно ба ӯ хабари бардурӯғи 

Шамс меоварданду шодиѐна меситонданд. Ин нақл далолат бар он 

дорад, ки мардуми Қуния ҳам аз он ки Мавлоноро ба фурқати Шамс 

гирифтор карданд, пушаймон шудаанд ва мехоҳанд бо ин роҳ 

муршидашонро дубора сари минбари ваъзу хитоба бихонанд. Мавлоно 

қабл аз ҳодисаи фирор ѐ кушташавии Шамс ба аҳолии ташнаи илму 

маърифат дастрастар буд, аммо ин ҳодиса ӯро аз мадори зиндагии орому 

осуда берун овард.  

Муаллиф зимни баѐни як масъалаи ирфонӣ номи Маҷдуддин 

Мароғии бозаргон – яке аз муридони Мавлоноро, ки чандин сол хидмати 

ӯро бо ҷону дил мекардаву бо саволе ба ҳузури ӯ омада буд, ба қалам 

меорад [42, 209]. Аз манзури Султон Валад, муҳтавои нақли воқеии ӯ 

бармеояд, ки мисли тоҷири мазкур бозаргонони зиѐде муридони 

соҳибиродату саховатманди Мавлоно будаанд ва пайваста мавлавиѐнро 

аз ҷиҳати моддиву иқтисодӣ пуштибонӣ мекардаанд. Эҳтимолан ин 

Маҷдуддин [42, 209] ҳамон Маҷдуддин Алӣ ибни Муҳаммад бошад, ки 

шоир ӯро дар як қасидаи мувашшаҳ мадҳ кардааст [36, 479].  

Дар яке аз қисмҳои асар Султон Масъуд, яъне Ғиѐсуддин 

Кайхусрави III (1264-1283) мавриди таваҷҷуҳи Султон Валад қарор 

гирифтааст. Вай султони ѐдшударо дар суҳбат ҳушдор додааст, ки бояд 

аз пайи ҳамкорӣ бо муғулон бошад ва зиракиву ҳушѐриро дар муносибат 

бо онҳо аз даст надиҳад. Дар ин бора чунин омадааст: «Гуфтам ба 

Султон Масъуд, ки рӯ ба авлиѐи Ҳақ овардӣ ва ба турбати мутаҳҳари 

Мавлоно некӣ кардӣ бар ҷойи хеш, лекин ту маҷҳуди худро магзор аз 

ҷамъи лашкару хидмати муғул ба ҷо овардану мол фидо кардан. Чун 

ҳама асбоби амнро, ки дар дасти тусту мақдури ту, ба ҷой оварда бошӣ, 

баъд аз он Ҳақ таоло туро ѐрӣ диҳаду он асбобро сабаби халоси ту 
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гардонад, зеро ки агар Ҳақ нахоҳад, он асбоб дастгир нашаваду сабаби 

ҳалок гардад» [42, 114]. Ин порча нишон медиҳад, ки баъд аз Мавлоно 

писараш на фақат бо аҳолӣ ва афроди номвару ҳокимону амирони 

шаҳрҳои атрофи Қуния, балки бевосита ба худи султони Салҷуқиѐни Рум 

ҳам иртиботи қавӣ доштааст. Ҳамчунин, маълум мешавад, ки султони 

мазкур шоирро на танҳо ба ҳайси муршиди маънавӣ, балки ҳамчун 

маслиҳатгару мушовири сиѐсӣ низ эътироф мекардаву аз донишу 

таҷриба ва тадбирандешиҳояш суд меҷустааст. Хабари ба зиѐрати 

турбати Мавлоно бо аҳли дарбор ва вазирону амирон омадани султони 

мазкур нахуст дар «Девони ашъор»-и шоир [36, 464-465] ва баъдан хеле 

дақиқу санаднок дар «Ибтидонома» [42, 1344-135] инъикос шудааст.  

Нақди мероси адабии Султон Валад. Мероси адабии Султон Валад 

пайваста дар маркази диққату пажӯҳиши суханшиносон қарор 

гирифтааст. Ба нақди осори ӯ бештар матншиносон, муаллифони 

китобҳои таърихи адабиѐт ва муҳаққиқони адабиѐти сӯфия машғул 

шудаанд. Бештари онҳо осори писарро дар муқоиса бо осори падар ба 

таҳлилу баррасӣ гирифтаанд. Дар маҷмӯъ, баҳогузории олимони 

адабиѐтшинос ба осори шоир, ба вижа «Ибтидонома»-и ӯ дар як сатҳ 

нест. Масалан, агар Ҷ. Ҳумоӣ дар маснависароӣ рафта-рафта таҷриба 

пайдо кардани ӯро зикр кардаву «Валаднома»-ро аз лиҳози адабӣ 

камарзиштар аз ду маснавии баъдӣ дониста бошад [37, шаш], М. 

Хазонадорлу мусаҳҳеҳи «Интиҳонома» чунин менависад: «Ин китоб 

(«Ибтидонома» − Ш. Ш.)» аз ҳайси замон ва мартабаи таърихӣ ва 

адабию маънавӣ бар ду маснавии дигар тақаддуму бартарӣ дорад, зеро 

мавзӯи ин маснавӣ беҳтарину дилкаштарини мавзӯъҳо ва аҳсанулқисас, 

яъне саргузашти Мавлоно Ҷалолуддину асҳобу ѐрон ва пайравони ӯст» 

[41, дувоздаҳ].  

М. Муваҳҳид − мусаҳҳеҳи нашри интиқодии нави «Ибтидонома» 

ашъори падарро «ганҷи шоҳвор» ва осори писарро «матои каммоя» [39, 

11], ҳаводорӣ ва арҷгузории Ҷ. Ҳумоиро аз осори ин шоир ва дар 
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баробари осори Аттор қарор додани онро «зулми фаҳше» дониста, 

менависад: «Ашъори Султон Валад дар бозори гавҳарфурӯшони адаби 

форсӣ ҷило ва ҷилвае надорад» [39, 7, 8]. А. Фаромарзӣ − мусаҳҳеҳи 

«Рубобнома» дар мавриди баҳодиҳии асари тасҳеҳкардааш шеваи вижаи 

нақди А. Зарринкӯбро ба кор гирифта, бо забони ширини зарофатомез 

менависад, ки маснавии дуюми Султон Валад нисбат ба «Валаднома» (он 

ҳам ба қавли Ҷ. Ҳумоӣ) «орифонатар ва аз ҷиҳати адабӣ фасеҳтар аст, 

аммо бо ин ҳама дар муқоиса бо «Маснавӣ»-и Мавлоно то ҳудуде 

шукӯҳи худро аз даст медиҳад» [37, шаш].  

Муҳаққиқи турктабори эронӣ Ҳ. М. Садиқ – муаллифи китоби 

«Султон Валад – писаре дар зери сояи падар?» (соли 2015) осори Султон 

Валадро баҳогузорӣ карда, адабиѐтшиносон Т. Ёзиҷӣ, Ҷ. Ҳумоӣ, А. 

Гулпинорли , М. Муваҳҳид, М. Хазонадорлу, А. Гирдфаромарзиро аз 

таҳқиркунандагони Султон Валад донистааст [120, 110-111]. Албатта, ба 

корҳои мавлавишиносони номбурда дар самти муаррифии Султон Валад 

ва осори ӯ чунин баҳои мутлақан манфӣ додан чандон дуруст нест. Бояд 

иқрор шуд, ки адабиѐтшиносони номбурда бештар шефтаи Мавлоно 

будаанду Султон Валадро ҳамчун фарзанди шоиру пайрави ӯ дидаанд ва, 

аз ин рӯ, ба ибтикороту заҳмати ӯ чандон аҳамият надодаанд.  

Бар замми ин онҳо омилҳои таъсиррасони муҳити зиндагӣ ва эҷоди 

Султон Валадро ба инобат нагирифтаанд. Агар онҳо баробари омилҳои 

дигари таъсиррасони ҳаѐту фаъолияти адабии шоир омили мазкурро низ 

ба инобат мегирифтанд, шояд дар баҳогузории мероси адабии вай 

дучори яксӯнигарӣ нагашта, аз ҳадди инсофи илмӣ берун намерафтанд.  

Маснавиҳо, девони ашъор ва насри ӯ дар таърихи адабиѐти форсии 

тоҷикӣ ва туркӣ ҷойгоҳи намоѐн дошта, дар ҳамаи онҳо нуфузи муҳити 

зиндагии шоир ба таври лозим мушоҳида мешавад.  

«Ибтидонома», бо вуҷуди як асари ирфонӣ ва адабии пур аз рамз 

будан, нахустин сарчашмаи таърихӣ-адабии он аҳд ба шумор меравад. 

Дар ин маснавӣ сухан на танҳо дар бораи Мавлонову тариқати 

http://www.duzgun.ir/
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мавлавия, балки оид ба вазъи сиѐсиву фарҳангӣ, илмиву адабии асрҳои 

ХIII ва ХIV Осиѐи Сағир меравад.  

 Маснавии «Рубобнома» шоирро, аз як тараф, ҳамчун як шореҳи 

андешаю орои Мавлоно муарррифӣ намояд, аз тарафи дигар, нуфузи 

муҳити чандзабонии Қуния ва эҳтироми хос доштани мавлавиѐн ба 

юнониѐну туркони Осиѐи Сағирро бо бурҳони адабӣ ба субут мерасонад.  

Дар «Маорифи Султон Валад» низ нақлҳое, ки аз таъсири муҳити 

фарҳангиву сиѐсии Қуния паѐм расонад, мушоҳида мешавад. 

Маҷмӯан, мазмуну мундариҷаи иҷтимоии осори манзуму мансури 

шоир собит менамояд, ки вай бо таъсирпазирӣ аз муҳити хоси 

хонаводагии зист ва омилҳои ҷуғрофии Осиѐи Сағир, хусусан, шаҳри 

Қуния ба фаъолияти эҷодӣ машғул шуда, мероси адабии қобили таваҷҷуҳ 

ва боарзиш боқӣ гузоштааст.  

Ин мероси адабӣ далели дар таърихи адабиѐти форсии тоҷикӣ ва 

ҷаҳонӣ мақоми шоиста доштани шоир буда, ӯро на фақат 

равнақбахшандаи шеъру сухангустарии форсии тоҷикӣ, асосгузор ва 

танзимгари рукнҳои маслаки мавлавия ва идомадиҳандаи ирфони 

амаливу назарии он, балки ҳамчун муассиси адабиѐти турк, хусусан, 

шеъри туркӣ низ нишон медиҳад. Таҳқиқи мундариҷавии осори манзуму 

мансури Султон Валад собит месозад, ки ҳеч як асари бадеӣ, ҳатто агар 

комилан ирфонӣ ҳам бошад, новобаста аз тамоюли эҷодӣ, ҷаҳонбиниву 

сабки иншои муаллиф, дорои муҳтавои иҷтимоӣ мебошад. Маҳз ҳамин 

муҳтавои иҷтимоӣ – ҳақиқати воқеии дар асар бо бадеият баѐншуда 

сабаб мешавад, ки осори адабии ирфонӣ ҳамчун сарчашмаҳои таърихӣ 

низ мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор дода шаванд.  
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БОБИ II. МАСЪАЛАҲОИ МАТНШИНОСИИ МЕРОСИ АДАБИИ 

СУЛТОН ВАЛАД 

 

II. 1. Нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои илмӣ-интиқодии осори Султон Валад 

 

Нусхаҳои хаттии осори адабии Султон Валад дар китобхонаҳои 

милливу давлатӣ ва шахсии кишварҳои Туркия, Миср, Арабистони 

Саудӣ, Британия, Фаронса, Олмон, Маҷористон, Австрия, Россия, 

Ҳиндустон ва Эрон нигоҳдорӣ мешаванд. Аз ин рӯ, нақду тасҳеҳи онҳо 

бештар дар кишварҳои Туркия ва Эрон сурат гирифта, ҳамчун нашрҳои 

илмӣ-интиқодӣ аз чоп баромадаанд.  

Дар нусхаи хаттии «Рубоиѐт ва ашъори мутафарриқа» №399 / 10 

ҳангоми зикри номи шоирони ашъорашон дар дастнависи мазкур 

фароҳамомада ду маротиба (бори аввал дар сатри чорум баъд аз Унсӣ ва 

бори дуюм дар сатри бистуюм баъд аз Рӯдакӣ) «Баҳоуддин Муҳаммад» 

ба қайд омадааст [174, 291].  

«Девони ашъор»-и Султон Валад. Дар китобхонаҳои дунѐ 11 нусхаи 

хаттии девони шоир ба шакли пурраю алоҳида ва 10 нусхаи хаттӣ дар 

таркиби маҷмӯаҳо ба таври мунтахаб ба қайд гирифта шудааст. 

Қадимтарин нусхаи хаттии алоҳидаи «Девони ашъор»-и шоир соли 694 

ҳ.қ. / 1294 м. аз тарафи Низомиддин Хаттоти Валадӣ – хешованди 

муаллиф китобат шудааст, ки дар китобхонаи шахсии Чалабӣ Валад дар 

Қуния нигоҳдорӣ мешавад. Даҳ нусхаи хаттии алоҳидаи дигар дар 

китобхонаи шахсии Абдулбоқӣ Гулпинорли дар Қуния (1 нусха, соли 

китобат 712 ҳ.қ. / 1312 м.), китобхонаи шахсии Холид-афандӣ дар 

Истамбул (2 нусха, 1-ум соли китобат 722 ҳ.қ. / 1322 м.; 2-юм таърихи 

китобат асри ХIII ҳ.қ. / ХIV м.), Осорхонаи Мавлоно дар Қуния (3 нусха, 

1-ум таърихи китобат нимаи аввали ХIII ҳ.қ. / ХIV м.; 2-юм соли китобат 

793 ҳ.қ. / 1390 м.; 3-юм таърихи китобат асри ХII-ХIII ҳ.қ. / ХVIII-ХIХ 

м.), китобхонаи Тупқописарой дар Истамбул (1 нусха; соли китобат 750 
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ҳ.қ. / 1349 м.), китобхонаи Асғар Ҳикмат дар Мадина (1 нусха, соли 

китобат 750 ҳ.қ. / 1349 м.), китобхонаи ҷамъияти ховаршиносии иѐлати 

Банголаи шаҳри Калкутта (1 нусха, соли китобат 1196 ҳ.қ. / 1781 м.), дар 

китобхонаи милии Табрез (1 нусха, бидуни соли китобат) мавҷуданд.  

«Девони ашъор» дар дохили «Маҷмӯа»-ҳо ба шакли гузида дар 

китобхонаи шахсии Холид-афандӣ дар Истамбул (2 нусха, 1-ум соли 

китобат 717 ҳ.қ. / 1317 м.; 2-юм таърихи китобат нимаи аввали VIII ҳ.қ. / 

ХIV м.), китобхонаи шахсии Нофиз Узлуқ (1 нусха, соли китобат 734 ҳ.қ. 

/ 1334 м.), Осорхонаи Мавлоно дар Қуния (1 нусха, таърихи китобат асри 

ХIII ҳ.қ. / ХIV м.), китобхонаи марказии Донишгоҳи Теҳрон (1 нусха, 

таърихи китобат асри IХ-Х ҳ.қ. / ХV-ХVI м.), китобхонаи Институти 

ховаршиносии АИ Россия дар Санкт-Петербург (1 нусха, соли китобат 

1006 ҳ.қ. / 1598 м.), китобхонаи Нофиз-пошшо (1 нусха, соли китобат 

баъд аз 1000 ҳ.қ. / 1592 м.), китобхонаи Партав-пошшо (1 нусха, соли 

китобат баъд аз 1000 ҳ.қ. / 1592 м.), китобхонаи Донишгоҳи Истамбул (1 

нусха, таърихи китобат асри Х-ХI ҳ.қ. / ХVI- ХVII м.), китобхонаи 

Бодлеани Оксфорд дар Лондон (1 нусха, бидуни соли китобат) ба қайд 

гирифта шудаанд.  

Соли 1922 Чалабӣ Валад «Девони туркии Султон Валад»-ро дар 

Истамбул ба нашр расондааст. Яъне, вай ашъори ба забони туркӣ 

эҷодкардаи шоир, ба вижа 26 ғазалро аз таркиби девони аслӣ берун 

оварда, бо маснавиѐти ба туркӣ сурудаи шоир ҳамроҳ карда, девони 

туркӣ ном ниҳодааст.  

Ф. Н. Узлуқ соли 1941 «Девони ашъор»-и шоирро бо инзимоми 91 

саҳифа муқаддимаи муфассал дар Истамбул аз чоп баровардааст. Ин 

нашр ҳамчун нашри ягона барои ховаршиносон солҳои дароз хидмат 

кардааст. «Девони ашъор»-и шоир аз рӯи нусхаи тасҳеҳнамудаи Ф. Н. 

Узлуқ дорои 12719 байт мебошад, ки аз ин теъдод 910 байт рубоӣ, 11809 

байт ғазал, қасида, тарҷеъбанд ва қитъаро ташкил медиҳад. З. Сафо низ 

дар «Таърихи адабиѐти Эрон» ҳамин теъдодро зикр кардааст.  
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Султон Валад дар пайравии падар дар 29 вазн ғазал суруда, ашъори 

ҳар вазнро ба тартиби алифбоӣ алоҳида тадвин кардааст. Аз ин рӯ, 

«девони аслии ӯ аз бисту нуҳ девони кӯчак фароҳам омадааст» [64, 64].  

 Нашри матни илмӣ-интиқодии «Девони ашъор»-и Султон Валад бо 

кӯшиши Асғар Раббонӣ («Ҳомид») тасҳеҳ шуда, бо иловасозии 

муқаддимаи С. Нафисӣ дар соли 1338 ҳ.қ. / 1959 м. тавассути нашриѐти 

Рӯдакӣ аз чоп баромадааст. Фарқи нахустини ин нашр аз нашри Ф. Н. 

Узлуқ дар он аст, ки А. Раббонӣ тартиби вазниро ба инобат нагирифта, 

аз рӯи ҳуруфи алифбоӣ танзим кардааст. Ҳарчанд А. Раббонӣ номи Ф. Н. 

Узлуқро дар ҷое зикр намекунад, вале аз навиштаи ӯ маълум мешавад, ки 

кораш аз рӯи нашри истамбулӣ − нашри Ф. Н. Узлуқ сурат гирифтааст. 

Теъдоди байтҳои ин ду нашри девон хеле зиѐд фарқ мекунад. Нашри 

дуюм шомили 12 836 байт аст, ки аз ин теъдод 9 872 байт ғазал, 775 байт 

қасида, 137 байт қитъа, 529 байт таркиббанд, 407 байт мусаммат, 71 байт 

шеъри арабӣ, 136 байт шеъри туркӣ, 908 байт рубоӣ мебошад [64, 87]. Бо 

назардошти заҳамот ва ҳавсалаи тамоми А. Раббонӣ дар ҷобаҷогузорӣ аз 

рӯи ҳуруфи алифбоӣ ва навъбандии дақиқи ашъор гуфта метавонем, ки 

нусхаи тасҳеҳнамудаи ӯ арзишмандтар аз нусхаи Ф. Н. Узлуқ аст. Ҳукми 

қатъӣ дар бартаргузории нашрҳои матни илмӣ- интиқодии «Девони 

ашъор»-и шоир то ба даст овардани нусхаҳои зери дасти мусаҳҳеҳон 

(лоақал нусхаи Узлуқ) имконнопазир аст.  

С. Нафисӣ бар мабнои сухани зерини Султон Валад «чун ба 

мутобиат… девон сохтӣ, дар маснавӣ ҳам мутобиат лозим аст», тахмин 

мекунад, ки шоир девонро пеш аз назми «Маснавии Валадӣ» ба поѐн 

расонидааст. Ин нуктаро ба инобат гирифта, А. Гулпинорли шубҳаи 

худро чунин ба қалам медиҳад: «... ин сухан (сухани дар ҷумлаи болоӣ 

иқтибосшуда – Ш. Ш.) дар ин боб низ барои нишон додани пайравии 

комил аз падар бар забон омадааст, зеро ки девони ҳеч шоире қабл аз 

маргаш ба поѐн намерасад. Шоир пайваста шеър месарояд. Ашъоре, ки 

дар қолаби маснавӣ бисозад, поѐн меѐбад, вале баъд аз он низ агар 
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қариҳа биҷӯшад.., ба сохтани қасида ѐ ғазал идома медиҳаду 

сурудаҳояшро ба ҳар радифе, ки бошад ба поѐни ҳамон радиф илова 

мекунад. Ба ин тартиб девон рӯз ба рӯз пурҳаҷмтар мешавад ва бо марги 

шоир ба поѐн мерасад» [64, 88].  

Аз ин бармеояд, ки Султон Валад вазн ба вазн ба ғазалгӯиву 

қасиданависӣ ва рубоисароӣ шуруъ карда, ба тариқи мутобиат аз падар 

девоне ҳам омода сохт. Минбаъд, баробари маснависароӣ, бо мурури 

замон бар он девон ғазалу қасидаҳо ва анвои дигари шеърӣ зам кард.  

Маснавии «Ибтидонома». Ин асар дар феҳристҳо бо номҳои 

«Маснавии Валадӣ», «Валаднома», «Ибтидонома» ба қайд омадааст. 

Масалан, бо номи охирини ѐдшуда ин асар дар китобхонаи Нофиз-

пошшо таҳти №480 (дар феҳристи А. Мунзавӣ №9335), дар китобхонаи 

Қуния №2138 (дар феҳристи А. Мунзавӣ №9336), дар китобхонаи Ҳусайн 

Чалабӣ №469 (дар феҳристи А. Мунзавӣ №9337) дида мешавад [109, 1017-

1018].  

15 нусхаи ин маснавӣ ба шакли алоҳида дар китобхонаи милии 

Миср дар Қоҳира (1 нусха), Индия Оффис дар Лондон (2 нусха), Нофиз-

пошшо дар Истамбул (3 нусха), Холид-афандӣ дар Истамбул (1нусха), 

Амир-афандӣ дар Истамбул (1 нусха), Ганҷинаи Ҳусайн Чалабӣ дар 

Бурса (1 нусха), Осорхонаи Мавлоно дар Қуния (3 нусха), китобхонаи 

шахсии Зоҳир-афандӣ дар Туркия (1 нусха), китобхонаи шахсии Э. Д. 

Росс дар Британияи Кабир (1 нусха), китобхонаи умумии Готи Олмон (1 

нусха), китобхонаи Бавария дар Мюнхен (1 нусха) нигоҳдорӣ мешавад 

[202, 48-53].  

 8 нусхаи он ба шакли сегона дар Китобхонаи миллии Фаронса дар 

Париж (2 нусха), китобхонаи Осорхонаи Мавлоно дар Қуния (3 нусха), 

китобхонаи Шӯрои маҷлиси Теҳрон (1 нусха), китобхонаи давлатии 

Берлин (1 нусха), китобхонаи ҷамъияти ховаршиносии иѐлати Банголаи 

шаҳри Калкутта (1 нусха) ба қайд гирифта шудаанд [202, 48-53].  
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Дар китобхонаи Бодлеани Оксфорд як нусхаи шомили ду маснавӣ –

«Ибтидонома» ва «Рубобнома» низ нигоҳдорӣ мешавад [202, 51].  

Дар феҳристҳо такрор омадани айнан як нусхаи хаттии ин асар ба 

назар мерасад. Масалан, ин асар бо номи «Маснавии Валадӣ» 

(«Валаднома») №18231 ҳам дар китобхонаи Домод Иброҳимпошои 

Истамбул [172, 140] ва ҳам дар китобхонаи Гадик Аҳмад-пошшои 

Истамбул (бидуни таърихи китобат, аммо наздик ба замони таълиф) 

[172, 477] аз тарафи Т. Субҳонӣ ба қайд гирифта шудааст.  

Ин асар бори нахуст аз тарафи муҳаққиқи эронӣ, мавлавишинос Ҷ. 

Ҳумоӣ соли 1315 ҳ.қ. / 1936 м. бо муқаддимаи муфассал ба нашр 

расидааст. Соли 1389 ҳ. ш. / 2010 м. баъд аз ҳафтоду чор сол бо кӯшиши 

М. Муваҳҳид ва А. Ҳайдарӣ таҷдидан тасҳеҳ ва мунташир шудааст. 

Тасҳеҳи тозаи он бар асоси нодиртарин нусхаҳои бозѐфтшуда сурат 

гирифтааст, ки аз нусхаҳои дар ихтиѐри Ҷ. Ҳумоӣ буда, қадимтару 

дастнохӯрдатар мебошад [39, 11, 15].  

Ду нусхаи зери дасти мусаҳҳеҳони сонӣ ба қалами як котиб − 

Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Иброҳими Лорандӣ мансуб буда, якумӣ 

соли 694 ҳ.қ. / 1295 м. ва дуюмӣ соли 697 ҳ.қ. / 1298 м. китобат шуда, аз 

нусхаҳои муътабари муаллифӣ ба шумор мераванд. Нусхаи беҳтару 

баргузидаи мусаҳҳеҳон санаи китобат надошта, аз рӯи хати хоною зебои 

он, ки ба хатти дафтари шашуми «Маснавии маънавӣ»-и ба қалами 

Султон Валад таърихи китобат монанд аст, нусхаи муаллифӣ шинохта 

шуда бошад ҳам, нусхаи асос интихоб нашудааст.  

Зимнан, бояд ѐдовар шуд, ки дафтари чорум ва шашуми «Маснавии 

маънавӣ», ки ба хатти Султон Валад китобат шудааст, бо эҳтимоми Т. 

Субҳонӣ моҳи августи соли 2012 аз нашр баромад. Аввалин котибони 

матни «Маснавии маънавӣ» будани Султон Валад ва Ҳусомуддини 

Чалабиро адабиѐтшинос Т. Султонзода (Султонӣ) низ таъкид кардааст 

[162, 228]. А. Гулпинорли, М. Муваҳҳид ва ниҳоятан Т. Субҳонӣ аз 
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тарафи Султон Валад китобат шудани нусхае аз нусхаҳои «Мақолоти 

Шамс»-ро ҷонибдорӣ намудаанд [39, 42; 12, муқаддима].  

Маснавии «Ибтидонома» тибқи нусхаи шумораи 1380 китобҳои 

хаттии форсии Донишгоҳи Истамбул аз 163 мавзӯи ирфонӣ ва аз 9435 

байт иборат аст, аммо аз рӯи нашри интиқодии М. Муваҳҳид 8911байтро 

ташкил медиҳад.  

Маснавии «Рубобнома». Аз рӯи нишондоди А. Гулпинорли , бо такя 

ба нусхае, ки камобеш пас аз 39 соли марги муаллиф (соли 746 ҳ.қ. / 1445 

м.) қаламӣ шудаву таҳти шумораи 1475 дар китобхонаи Донишгоҳи 

Истамбул нигаҳдорӣ мешавад, асар аз 8091 байт ва 107 унвони мавзӯӣ 

иборат аст [64, 68]. Ин асар ба таъкиди А. Зарринкӯб «аввалин тақлиди 

«Маснавии маънавӣ» ва тамрине дар шеваи маснависароӣ мебошад [80, 

765]. Яке аз нусхаҳои хаттии «Рубобнома» таҳти №PerzsaQu. 08 дар 

китобхонаи АИ Венгрия (ш. Будапешт) нигоҳдорӣ мешавад, ки соли 743 

ҳ. қ. / 1342 м. китобат шудааст. Номи котиби нусха Юсуф буда, насаби 

вай бинобар осебпазирии анҷомаи нусха номуайян мондааст. Ин нусха 

аз 194 барга иборат буда, ҳар саҳифа аз 23 сатр иборат мебошад. 

Андозаи баргаҳо 24, 6×16,7 ва андозаи матни ҳар саҳифа 22,0×14, 6 аст. 

Абѐти юнонии он дар баргаҳои 179б -180а воқеъ шудааст [208, 212-215; 

202, 49]. Нусхаи дигари он дар китобхонаи Амирхоҷаи Камонкаши 

Истамбул ҳамроҳ бо «Ҷазираи «Маснавӣ»»-и Юсуфи Синачок дар як 

ҷилд, №197 нигоҳдорӣ мешавад, ки ба хатти настаълиқу девонӣ аз 

тарафи котиби номаълум соли 1082 ҳ.қ. / 1671 м. китобат шудааст [172, 4]. 

Нусхае аз он дар китобхонаи Домод Иброҳим-пошшои Истамбул 

№18325 маҳфуз аст, ки китобаташ аз рӯи хатту коғаз тақрибан ба садаи 

VIII ҳ.қ. / ХIVм. рост меояд [172, 140]. Ҳамчунин, нусхаҳое аз ин асар дар 

китобхонаи Санкт-Петербурги Россия (соли китобат байни 978-993 ҳ.қ. / 

1570-1585 м.) №523 [202, 50], китобхонаи Гадик Аҳмадпошои Истамбул 

№17224 (соли китобат номаълум) [172, 454] маҳфуз аст.  
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Дар таҳияи нашри илмӣ-интиқодии «Рубобнома» ҳиммату заҳмати 

А. Гирдфаромарзӣ қобили таъкид аст, зеро ин муҳаққиқ, ҳангоми бар 

асоси шаш нусха матни илмӣ-интиқодиро омода намудан, баъзе нукоти 

пӯшидаи ҳаѐти эҷодии Султон Валадро дарѐфтааст. Аз рӯи таҳқиқи ӯ 

«Рубобнома» якчанд бор таҳрири муаллифӣ шуда ва ҳатто Султон Валад 

мисли падараш котибе ҳам доштааст, ки гуфтаҳояшро китобат 

мекардааст. А. Гулпинорли ва А. Гирдфаромарзӣ бо такя ба нусхаи 

муаллифӣ, аз рӯи гуфти Султон Валад соли 700 ҳ.қ. / 1301 м. дар зарфи 

панҷ моҳ иншо шудани ин асарро таъкид кардаанд. Ҳангоми номбар 

кардани якчанд нусхаи муаллифӣ «Рубобнома»-ро ҳам матншинос А. 

Насриддин ба гурӯҳи нусхаҳои муаллифӣ шомил медонад [126, 79].  

Нашри илмӣ-интиқодии «Рубобнома»-и таҳияи А. Гирдфаромарзӣ 

бори аввал дар соли 1359 ҳ. ш. / 1980 м. ба табъ расидааст. Бори дуюм 

соли 1388 ҳ. ш. / 1998 м. тавассути муассисаи «Мутолиоти исломӣ»-и 

Донишгоҳи Мак Гел (шуъбаи Теҳрон) ва бо ҳамкории Донишгоҳи 

Теҳрон бо пешгуфтор ва таълиқот нашр гардидааст.  

Феҳрасти мавзӯии таҳиянамудаи А. Гирдфаромарзӣ бо дебоча − 

«Дар сабаби назми китоб» аз 143 бахш иборат буда, теъдоди абѐти он 

7959 байт аст, ки аз ин шумора 22 байт юнонӣ, 35 байт арабӣ, 157 байт 

туркӣ ва 7745 байт форсист. Қадимтарин нусхаи дорои таърихи китобат 

соли 722 ҳ.қ. / 1322 м. ба қалами Ҳасан ибни Усмон Валадӣ рӯйнавис 

шудааст. Ҳамчунин, нусхаи қадимитаре мавҷуд аст, ки он бидуни 

таърихи китобат буда, танҳо аз рӯи санаи ҳадяшавияш ба хонанда аз 

тарафи Султон Валад (соли 704 ҳ.қ. / 1305 м.) эътибори замонӣ пайдо 

кардааст. А. Гирдфаромарзӣ нусхаҳои ѐдшударо аз Китобхонаи 

Донишкадаи Истамбул ва Китобхонаи давлатии Берлин дастрас 

намудааст.  

Маснавии «Интиҳонома». Дар бораи нашр ва чигунагии нусхаҳои 

хаттии ин асар дар боби дуюм маълумоти муфассал дода мешавад.  
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«Маорифи Султон Валад» – ягона асари мансури Султон Валад. Ин 

асар хулосаи тақрироту маҷолиси шоир аст, ки худ таҳрир карда, 

шароити балоғатро ҳаддалимкон риоят кардааст [176, 243], ки ба қавли 

А. Зарринкӯб ба шеваи «Фиҳи мо фиҳи»-и Мавлоно таълиф, аз тарафи 

худи муаллиф ҷамъ ва тадвин шудааст» [74, 262].  

Маҷмӯан, 22 нусхаи хаттии ин асари мансур дар китобхонаҳои олам 

нигоҳдорӣ мешавад, ки фақат яке аз онҳо баргузида аст ва он дар 

китобхонаи миллии Париж (ганҷинаи «Колман») таҳти №355 ба қайд 

гирифта шудааст. Маҷмӯаи ин баргузида дар асри Х ҳ.қ. / ХVI м. 

нусхабардорӣ гаштааст. Ду нусхаи дигар дар Осорхонаи Мавлоно дар 

Қуния таҳти №2147 (асри ХI ҳ.қ. / ХVII м.) ва таҳти №2129/ 2 (1215 ҳ.қ. / 

1800 м.) дар дохили маҷмӯаҳо ба шакли пурра омадаанд.  

Аз 19 нусхаи хаттии алоҳида 7 нусхаи он дар Осорхонаи Мавлоно 

дар Қуния (№2148, соли 767 ҳ.қ. / 1365 м.; №2149, охири асри VIII ҳ.қ. / 

ХIV м.; №2150, соли 870 ҳ.қ. / 1465 м.; №2152, баъд аз соли 1000 ҳ.қ. / 1592 

м.; №2153, соли 1025 ҳ.қ. / 1616 м.) ва боқимонда дар китобхонаҳои 

шаҳри Истамбул нигоҳдорӣ мешаванд.  

Ин асари мансур дар баъзе нусхаҳои хаттӣ барғалат ба гунаи «ал-

Авориф» ҳам омадааст. Нусхаи хаттии №3773 китобхонаи умумии 

Боязиди шаҳри Истамбул, ки аз тарафи котиб Дарвеш Аҳмад Мавлавии 

Қунавӣ соли 845 ҳ.қ. / 1441 м. айнан бо ҳамин ном китобат шудааст [172, 

364], далел шуда метавонад.  

«Маорифи Султон Валад» бори нахуст ба шакли пурра дар Эрон 

соли 1366 ҳ. ш. / 1987 м. бо кӯшиши Н. М. Ҳиравӣ дар асоси шаш нусха 

тасҳеҳ ва тавассути интишороти «Мавло» чоп шудааст. Мусаҳҳеҳ асарро 

асосан дар заминаи нусхаи муътабари дар нимаи аввали асри чаҳордаҳ 

таърихи китобат ба табъ расонида бошад ҳам, аз дастрас нашудани 

нусхаи дар соли 788 ҳ.қ. / 1386 м. қаламишуда ва мавҷуд дар китобхонаи 

Салим-оғои Туркия изҳори таассуф менамояд. Аз ҷумла, вай менависад: 

«Умед аст дар оянда ин нусха низ дастѐб гардад ва дар чопҳои баъдии ин 
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китоб муқобала ва санҷида шавад» [42, 24]. Тарҷумаи туркии он ба 

қалами М. Тарика тааллуқ дорад. Намунаҳои тарҷумаи туркии ин асарро 

мутарҷим А. Тилавов ба ӯзбекӣ баргардонида, дар маҷаллаи «Шарқ 

юлдузи» (Ситораи Шарқ) соли 2011 (№1) ба нашр расонидааст. Аз рӯи 

гуфтаи мунаққиди ӯзбек Ҳ. Болтаев соли 1997 панҷ фасли ин асар аз 

ҷониби профессор Н. Комилов ба ӯзбекӣ тарҷума ва дар силсилаи 

«Маънавият» дар Тошканд ба нашр расидааст [204]. Аз ин маълумот 

бармеояд, ки дар Ӯзбекистон тарҷума ва нашри осори ба туркӣ 

баргардонидашудаи Султон Валад, каму беш ҳам бошад, ба роҳ монда 

шудааст. Дар бораи Султон Валад ва осори ӯ, инчунин, дар матбуоти 

илмӣ-оммавии Қазоқистон ҳам мақолае ба қалами Ф. Гулназ дар бораи 

«Сарчашмаҳои омӯзиши осори Султон Валад» ба нашр расидааст [216].  

Ин маълумот шаҳодат аз он медиҳад, ки дар замони муосир 

таваҷҷуҳи аҳли адаби ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ ба рӯзгору осори Султон 

Валад бештар гардидааст.  

Ҳамчунин, тибқи навиштаи А. Гулпинорли шоир асари фақеҳи 

ҳанафимазҳаб Насируддин Абулқосим Муҳаммадюсуф ал-Ҳусейнӣ ал-

Маданӣ ас-Самарқандиро (соли вафоташ 656 ҳ.қ. / 1257 м.) бо номи «ал-

Фиқҳу-н-нофеъ» аз арабӣ ба форсӣ тарҷумаи манзум кардаст. Ба кори 

тарҷумаи арабӣ ба форсӣ машғул гардидани Султон Валад ва дурустии 

ин хабар дар манобеи дигари илмӣ зикр наѐфтааст. Аз вуҷуди асари 

мазкур дар сарчашмаҳои дастрас маълумот пайдо нашуд.  

Дар Тоҷикистон соли 1975 намунаи ашъори Султон Валад – се ғазал 

дар «Гулшани адаб» [16, 86-87] ба чоп расид. Ҷуз ин се ғазал то даврони 

Истиқлолият чизи дигар аз осори шоир мунташир нагашт. Соли 2013 

порчае аз маснавии «Интиҳонома» дар маҷаллаи «Паѐми Суғд» аз 

ҷониби муаллифи ҳамин диссертатсия таҳия ва дастраси алоқамандон 

шуд [9-М].  

Нашрҳои илмӣ-интиқодии мероси адабии шоир ва муқоисаи онҳо 

бозгӯи он аст, ки бо вуҷуди ҳама арзишу заҳмат дар баъзе аз бахшҳо ба 

http://www.ijod.uz/
http://www.kazgazeta.kz/
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такмил, таҷдиди назар ниѐз дорад. Хусусан, масъалаи тасҳеҳи дубораи 

абѐти арабӣ, юнонӣ ва туркии Султон Валад дар девон бояд пайгирӣ 

шавад.  

 

II. 2. Мансубияти ашъори Султон Валад ба Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ 

 

Таърихи илми матншиносӣ маълум кардааст, ки на ҳама матнҳои 

интиқодӣ арзиши худро дар дарозои солҳо нигоҳ дошта метавонанд. 

Маснавии «Ибтидонома»-и Султон Валад низ ин ҳодисаро аз сар 

гузаронидааст. Даъвои мазкурро бозмондани нусхаҳои гуногун аз ин 

китоб ва ду маротиба таҳия ва нашр шудани матни илмӣ-интиқодии он 

собит месозад.  

Таҳрири муаллифӣ дар «Девони ашъор». Бояд таъкид кард, ки ҳамаи 

мусаҳҳеҳон дар тасҳеҳу нақди асари зери даст вақти аз рӯи навъҳои 

шеърӣ, тартиби алифбоӣ – таҳаҷҷӣ ҷобаҷогузорӣ намудан ѐ ҳини анҷом 

додани дигар корҳои марбут ба интиқоди матн, бо вуҷуди таҷрибаи 

кофию дониши матншиносӣ доштан, гоҳо ғайриихтиѐрӣ ба хато роҳ 

медиҳанд. Ин навъи хатоии онҳоро матншиноси варзида, марҳум А. 

Насриддин бо фиросати баланди олимона дарѐфта, дар мавриди аз 

камаҳамиятӣ ва адами диққати мусаҳҳеҳон ҳазф шудан ва такроран 

омадани як ғазали аз тарафи худи шоир таҳриршуда дар баъзе нусхаҳои 

девони Хоҷа Камол ибрози назар намуда, бар он аст, ки сарчашмаи ин 

гуна хатоҳо кори котибони камтаҷриба аст, ки минбаъд муҳаққиқон 

онро саргарми эҳтиѐт ва ҳифзи асолати матн такрор намудаанд [126, 272-

73-74]. Айни чунин хаторо метавон дар «Девони ашъор»-и Султон Валад, 

дар мисоли як қасидаи қариб ҳамном «Дар қудуми мусофире азиз» − 

«Низ дар қудуми мусофир» мушоҳида кард, ки аз назари А. Раббонӣ дур 

мондааст. Барои далел матлаъ, байти дуюм ва мақтаи қасидаро меорем:  

Қасидаи 1.: Мужда, ки он мири худодон расид, / Мафхари Турону 

Хуросон расид. / Кӯр шавад душмани шодии Рум, / Чунки зи Шом ӯ бари 
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султон расид…/ Кард дуоҳош фаровон Валад, / То ба дуоҳои фаровон расид 

[36, 468].  

Қасидаи 2.: Мужда, ки он шоҳи худодон расид, / Хусрави Турону 

Хуросон расид. / Гашт адӯ кӯр, вале шодмон / Чунки ба ком он шаҳи шоҳон 

расид…/ Кард дуоҳош фаровон Валад, / То ба дуоҳои фаровон расид [36, 

469].  

Пас аз қиѐсу баррасии ин ду гунаи як қасида метавон бо итминон 

гуфт, ки гунаи аввали он гунаи аз тарафи худи муаллиф таҳриршуда 

мебошад, зеро аз ҷиҳати миқдори абѐт ҳам зиѐдтар (14 байт) аз гунаи 

дуюм (13 байт) аст ва Ҳамчунин, аз ҷиҳати ифодаи андешаю риояти 

таносуби калом ва мантиқи сухан расотару балеғтар мебошад. Бо 

овардани ин мисол ҳадаф нишон додани заъфи мусаҳҳеҳон набуда, балки 

таъкиду таъйид намудани сангинӣ ва душвории кори нусхашиносӣ ва 

таҳияи матн аст.  

Ба Султон Валад мансуб донистани асари шоири дигар. Маъруфияти 

Султон Валад дар миѐни мавлавиѐн сабаб шудааст, ки баъзе осор ба ӯ 

нисбат дода шаванд. Адабиѐтшинос Н. Муродӣ дар мақолаи «Хароботӣ 

ва адабиѐти ирфонии форсӣ» дар бораи яке аз фарзандони маънавии 

Ҷалолуддини Балхӣ − шоири асрҳои ХVII− ХVIII ӯйғур Мавлоно 

Хароботӣ ва муҳаббату бардошти ӯ аз адабиѐти ирфонӣ изҳори назар 

намуда, саҳви Н. Муҳаммад ном муаллифи мақолаи «Туркистон ва 

Туркия: пулҳои маънавӣ»-ро дар мавриди ба Султон Валад нисбат 

додани «Маснавии Хароботӣ»-ро дарѐфтааст [114, 139]. Н. Муҳаммад 

ҳангоми зикри осори чопи сангӣ ва махтутаи ба забони туркӣ 

маҳфузбудаи захираи дастхатҳои Донишкадаи шарқшиносии ба номи 

Абурайҳони Берунӣ саҳван «Маснавии Хароботӣ»-ро ба номи Султон 

Валад меорад. Адабиѐтшинос Н. Муродӣ ин саҳви Н. Муҳаммадро 

дарѐфта, бо далелҳои илмӣ собит намудааст, ки маснавии мазкур ба 

Султон Валад тааллуқ надорад. Саҳви мазкур ҳангоми муаррифии 

нусхаҳои хаттии «Маснавии Хароботӣ» №7736 / I рух додааст. Чунончи 
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маълум мешавад, феҳристнависон бо такя ба навиштаи форсии 

сарварақи чопи литографии асари мазкур («Мавлоно Хароботӣ – 

фарзанди Мавлонои Румӣ») бидуни ҳеч таҳлилу баррасӣ онро ба Султон 

Валад мансуб донистаанд [200, 389].  

Чунин саҳву хатоҳое, ки аз тарафи баъзе муҳаққиқон ба таври 

ғайриихтиѐрӣ, бино ба сабаби адами дастрасӣ ба сарчашмаҳо, рух 

додаанд, кори муҳаққиқони аз илми матншиносӣ камбаҳраро боз ҳам 

мушкилтару печидатар месозад.  

Омехтагии ашъори Султон Валад бо ашъору осори Мавлоно. Дар 

доираи матншиносии осори адабии Султон Валад ва Мавлоно баҳсҳои 

зиѐде мавҷуданд, ки бо баробари дарѐфт ва муаррифӣ шудани нусхаҳои 

тоза гиреҳи баъзе масъалаҳо худ аз худ кушода шуда истодааст. 

Муҳаққиқ А. Ҳоҷиев, бо такя ба андеша ва нишондоди мусаҳҳеҳи 

«Нузҳату-л-маҷолис» – М. Раѐҳӣ доир ба баҳси ба «Куллиѐти Шамс», бо 

номи Мавлавӣ ворид шудани рубоиѐти шоирони асрҳои ХI, ХII ва ХIII-

ро таъкид карда, чунин иттилоъ медиҳад: «Дар маҷмӯъ 80 рубоие, ки дар 

«Куллиѐти Шамс» бо исми Мавлавӣ омадааст, дар «Нузҳату-л-маҷолис» 

ба исми афроди дигар ѐ бидуни номи муаллиф сабт гардидааст, ки 

гӯяндаи 53-тои онҳо маълум шудааст [182, 37].  

Аз муҳтавои диссертатсияи С. Азизов муайян мегардад [190, 29], ки 

Т. Субҳонӣ байтҳои «Ибтидонома»-и Султон Валадро ҳангоми тасҳеҳ 

дар дохили матни «Маҷолиси сабъа» мушоҳида карда, ба натиҷае 

омадааст, ки ин асари Мавлоно низ аз тарафи Султон Валад китобат 

шудааст [27, 8, 9]. Воридшавии абѐти «Ибтидонома» ба «Маҷолиси 

сабъа» аз он далолат медиҳад, ки масъалаҳои матншиносии осори 

падару писар дар мисоли омехтшавии ашъор аз масоили баҳсноки 

қобили таваҷҷуҳи вижа ва таҳқиқи алоҳида аст.  

Наздик даҳ сол пеш бино ба навиштаи матншинос А. Насриддин 

илми матншиносӣ дар марҳилае қарор дошт, ки онро марҳилаи «нақди 

мутуни интиқодӣ» ѐ «ҷараѐни илмии нақди нақд» [126, 5] метавон номид. 
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Имрӯз низ замоне фаро расидааст, ки матнҳои интиқодӣ мавриди 

«дигарсанҷӣ ва бозбинӣ» [126, 6] қарор гиранд. Ш. Кадканӣ бар ин асос 

ақида дорад, ки то нашри интиқодии бар асоси нусхаҳои қадимтарини 

«Куллиѐти Шамс»-и ба Б. Фурӯзонфар дастраснабуда таҳия намешавад, 

дар мавриди шумор ва чигунагии ашъори туркию юнонии Мавлоно 

сухани асоснок гуфтан ғайриимкон аст.  

Яке аз омилҳои омехташавии осори падару писар дар он дида 

мешавад, ки дар гузашта котибону носихон ашъори онҳоро дар як ҷилд 

китобат мекардаанд. Масалан, дар нусхаи хаттии «Девони кабири 

ҳазрати Мавлоно», ки дар китобхонаи Отиф Афандии Истамбул № I / 

2109 мавҷуд аст, «Девони туркии Султон Валад» низ аз тарафи Ҳоҷӣ 

Юсуф ном котиб тахминан асри ХI ҳ.қ. / ХIХ м. нусхабардорӣ гаштааст 

[172, 309-310]. Ё «Девони ашъор»-и Султон Валад бо «Маснавии 

маънавӣ»-и падараш дар як ҷилд аз тарафи Шайх Саид Ҳамдами Чалабӣ 

соли 1231 ҳ.қ. / 1814 китобат шудааст [210, 208-209].  

Ғазалиѐти Султон Валад аз рӯи мавзӯъ ва шаклу мазмун монанди 

ғазалҳои падараш бошад ҳам, ба қавли аксари адабиѐтшиносон, дар 

баробари сурудаҳои шӯрангези Мавлоно камқадру каммоятар ба назар 

мерасад, аммо ин нуқтаи назарро дар мавриди ҳамаи ғазалҳои Султон 

Валад ба тасдиқ расонидан имкон надорад, зеро шабоҳати мавзӯии баъзе 

ғазалҳои писару падар то ҷоест, ки аз рӯи таҳқиқи Б. Фурӯзонфар «27 

ғазал аз гуфтори Султон Валад дар «Куллиѐти Шамс» дарҷ шудааст» [10, 

15; 176, 241]. Ин хато ва иштибоҳ, ки котибону носихон ғайриихтиѐрӣ ѐ 

аз адами диққат, ѐ аз сабаби монандии зоҳирии ғазалиѐти писару падар 

роҳ додаанд, на фақат бар шабоҳати маъноии ғазалҳои онҳо гувоҳ аст, 

балки дар ғазалсароӣ ҳунар доштани Султон Валадро низ нишон 

медиҳад. Ин даъворо маълумоти ҷолиби таҳиягари «Куллиѐти Шамс» Б. 

Фурӯзонфар низ собит менамояд. Аз ишораи ин матншинос равшан 

мешавад, ки яке аз носихи «Куллиѐти Шамс» ба Мавлоно мансуб 

набудани ғазалеро сарфаҳм рафта, дар ҳошияи китоб барои рафъи 
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иштибоҳ чунин қайд кардааст: «Ливаладиҳи разийа-л-Лоҳу анҳу» (аз они 

фарзандаш, Худо аз ӯ розӣ бошад) [10, 15].  

Мансубияти байти маъруфи Султон Валад ба Мавлоно. Байте аз 

ғазали Султон Валад, ки дар «Куллиѐти Шамс» тасҳеҳи Б. Фурӯзонфар 

дида намешаваду баъзе аз донишмандон онро аз Мавлоно медонанд, аз 

ҷумлаи чунин баҳсҳои марбут ба нусхашиносии осори адабӣ аст. Ин 

саҳвро А. Гулпинорли дар «Мавлавия баъд аз Мавлоно» ислоҳ карда 

бошад ҳам, он дар навиштаҳои муҳаққиқони аврупоӣ, эронӣ ва 

адабиѐтшиносони тоҷик такрор шудааст. 

Аз мавлавишиносони аврупоӣ А. Шиммел дар «Шукӯҳи Шамс» 

(фасли замина, боби «Суннати шеър, илҳом ва шакли он») чунин меорад: 

«Ҷалолуддин амиқан таҳти ду тан аз пешинагони худ дар заминаи шеъри 

орифона ва бахусус «Маснавӣ», яъне Саноӣ ва Аттор қарор дошт, ағлаб 

ин байтро: «Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду чашми ӯ, / Мо аз паи Саноиву 

Аттор омадем» далели эҳтироми азими ӯ нисбат ба он ду марди бузург 

донистаанд. Дар ҳар ҳол, А. Гулпинорли ахиран нишон додааст, ки ин 

шеърро ба наҳве дигар хонд, яъне мисраи дувум чунин аст: Мо қиблаи 

Саноиву Аттор гаштаем. Ин тағйири алфоз худи Мавлавиро дар мақоми 

бартар аз он ду шоир нишон медиҳад» [189, 62].  

Аз навиштаи А. Шиммел бармеояд, ки замони навиштани «Шукӯҳи 

Шамс» А. Гулпинорли ҳанӯз бо осори Султон Валад ошноии амиқе 

надоштааст ѐ А. Шиммел матлаби ӯро дуруст сарфаҳм нарафтааст. Ҳар 

чи ки ҳаст, вай ин байтро монанди дигар муҳаққиқон ҳамчун нишонаи 

эътиқоди Мавлоно ба Саноиву Аттор ба Мавлоно нисбат додааст.  

Мутарҷими «Шукӯҳи Шамс» низ дар поѐни китоб, қисмати 

ѐддоштҳо зайли рақами 1 андешаи Н. М. Ҳиравиро, ки ҳамчун 

маслиҳатгар дар нашри ин тарҷума даст доштааст, дар ин бора 

овардааст [189, 705-06]. Аз муҳтавои он бармеояд, ки Н. М. Ҳиравӣ низ аз 

Султон Валад будани ин байт комилан хабар надоштааст, ҳарчанд ба 

ѐфтани он дар нусхаи Б. Фурӯзонфар дастѐб нагардидааст. Дар поѐни 
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шарҳи Н. М. Ҳиравӣ иттилои дигаре дар ин маврид мундариҷ аст. Тибқи 

он М. М. Разавӣ − мусаҳҳеҳи «Ҳадиқа»-и Саноӣ низ ин байтро мансуб ба 

Мавлоно медонистааст. Ҳамаи муҳақиқонеро, ки аз маҳсули эҷоди 

Султон Валад будани ин байту ғазал иттилоъ надоштаанд, наметавон 

айбдор кард, зеро онҳо аз нусхаҳои хаттӣ, нашрҳое ѐ сарчашмаҳои 

илмиву адабие истифода бурдаанд, ки байти мавриди баҳс дар онҳо 

мансуб ба Мавлоно дониста шудааст.  

Аз муҳаққиқони эронӣ барои қиѐс намунае аз навиштаи А. Ранҷбар 

меорем: «…Мавлоно Ҷалолуддин Балхии Румӣ Атторро пешвои ошиқон 

ва қудваи орифон донистааст ва дар байте Атторро ба манзилаи рӯҳ ва 

Саноиро чун чашм ѐд кардааст: Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду чашми ӯ, Мо аз 

паи Саноиву Аттор омадем» [4, 20]. Чунин хаторафтҳо миѐни 

муҳаққиқони эронӣ зиѐд аст.  

Равоншод Р. Ҳодизода низ ин байти мақтаъро бо иловаи зикри 

матлааш оварда, чунин гуфтааст: «Ва баъд аз Саноӣ осору орову 

андешаҳои Аттор дар зиндагӣ ва эҷодиѐти Румӣ ҳамоно нақши бузурге 

бозидааст, ки дар ғазале, ки матлааш ин аст: «Мо ошиқон ба хонаи 

хаммор омадем, Риндони лоуболиву айѐр омадем», мегӯяд: «Аттор рӯҳ 

буду Саноӣ ду чашми ӯ, / Мо дар паи Саноиву Аттор омадем» [181, 88].  

Агар бо назардошти санадҳои боло ба ин баҳс ворид шавем, 

метавон гуфт, ки сарчашмаҳои истифодакардаи А. Ранҷбар ва Р. 

Ҳодизода бо нусхаи «Куллиѐти Шамс»-и бар асоси зиѐда аз 9 нусха 

таҳиякардаи Б. Фурӯзонфар мувофиқат намекунад. Маъхази байти 

иқтибоскардаи А. Ранҷбар маълум нест. Манбаи ду байти овардаи Р. 

Ҳодизодаро муайян намудан имкон дорад. Аз рӯйхати сарчашмаҳои 

китоби «Ҷалолуддини Румӣ» маълум мешавад, ки адабиѐтшинос Р. 

Ҳодизода байтҳоро аз девони ғазалиѐти аз тарафи ношири беном соли 

1345 шамсӣ (1996 милодӣ) ҳамчун чопи сеюм дар Теҳрон ба табърасида 

баргузидааст. Қабл аз адабиѐтшиноси мазкур дар Тоҷикистон ин байтро 
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саҳван ба Мавлоно Ҷалолуддин Балхӣ файласуф Н. Одилов нисбат 

додааст [196, 14].  

Ш. Нуъмонӣ низ ин байтро дар саҳифаи 171, ҷилди якум, дар 

саҳифаи 8, ҷилди дуюми «Шеъру-л-Аҷам», ки оғози таълифаш ба соли 

1907 рост меояд, ба Мавлоно нисбат додааст [139, 171; 138, 8]. Тахмин 

меравад, ки дигарон аз ин асар таъсир пазируфтаанд.  

Ин далелҳо бори дигар собит менамояд, ки сифати матни интиқодӣ 

ва равиши таҳияи он, ки ба нусхаҳои як асари тасҳеҳшаванда иртиботи 

ногусастанӣ дорад, аз аҳамияти вижа бархӯрдор аст.  

Байти мавриди баҳс дар ғазали зерин, ки ифодагари ҳунари баланди 

шоирии Султон Валад асту шабоҳати маъноиву сохтории ғазалҳои 

падару писарро ифода мекунад, омадааст: 

Мо ошиқони сардеҳу хаммор омадем,  

Риндони лоуболиву айѐр омадем.  

Хуршед зарравор ба чарх аст гирди мо, 

Гар чун ҳилол лоғару бемор омадем.  

Тан ҳаст чун сабӯву дар ӯ ҷони мо чу об, 

Баҳри шумо зи баҳр сабӯвор омадем.  

Моро мабин ту сода, ки дарѐи донишем, 

Фахрем, дар ҳақиқат, агар ор омадем.  

Аз мо баранд нуру латофат, аз он ки мо 

Чун офтоб чашмаи анвор омадем.  

Асрори фақру шарҳи ҳақиқат зи мо шунав, 

К-андар ҷаҳон зи олами асрор омадем.  

Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду чашми дил, 

Мо қиблаи Саноиву Аттор омадем.  

Мардони роҳи Ҳақ ҳама як нуру як диланд, 

Гӯянд: Ду мабин, ки ба як кор омадем! 

Аз Ҳақ пурем ҷумлаву аз худ тиҳӣ тамом, 

Гардон ба ҳукми Холиқи ҷаббор омадем.  
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Ҳарчанд хуфтаем зи аҳволи ин ҷаҳон, 

Дар ҳифзи он амонати бедор омадем.  

Аҳволи мост бартар аз ин, лек мо зи рашк 

Пинҳон чунин зи дидаи ағѐр омадем.  

Он ҷо, ки ҷои мост, чи ҷои сар асту по, 

Чун ҷон варои гунбади даввор омадем! 

Исторамон чу шуд қамар аз офтоби ҷон, 

Бар чархи дил давона ба исор омадем.  

Бар ҷӯйбори ишқ чу сарвем сарфароз, 

Дар боғи васл гулшани бехор омадем.  

Гар хор мехӯранд чу уштур ҷаҳониѐн, 

Мо ҷамъи тӯтием, шакархор омадем.  

Бар моҳиѐни ишқ чу баҳрему чун Фурот, 

Бо ғофилон чу қатра сабукбор омадем.  

Бар оби софи баҳр-ш каффест ҷисми мо, 

Ин сӯ чу об омад, ночор омадем.  

Пас кор об дорад, биншон ту гардро, 

Имсолро магиру магӯ пор омадем.  

Ҳастӣ Вай аст бешаку инкори мо аз Ӯст, 

Ҳам з-Ӯст ин яқин, ки ба иқрор омадем.  

Маъшуқу ишқу ошиқ ҳар се бувад яке, 

Яксоз чун сетои сазовор омадем.  

Гӯяд Валад зи дил, ки чу Ҳаллоҷ дар ҷаҳон 

Аз баҳри ҷон супурдан бари дор омадем [36, 239-240].  

Султон Валад дар сурудани ғазал бо истифода аз таъбиру калимот, 

вазну радифу қофияи сурудаҳои падар яке аз пешгомтарин пайравони 

Мавлоно будани худро собит кардааст.  

Ду байти дар яке аз баѐзҳои тозанашри мутааллиқ ба М. Ҳомидзода 

(Хуҷанд, 2006) ба қайд гирифта шуд, ки абѐти Султон Валад будани 

онҳоро соҳиби баѐз нишон додааст. Метавон гуфт, ки соҳиби баѐз байти 
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зерини Султон Валадро: «Ошиқӣ чист? Бигӯ бе дилу бе ҷон будан, / Гирди 

он маҳ чу фалак доимӣ гардон будан» [45, 71] аз «Гулшани адаб» (ҷ. 2.) 

гирифтааст, аммо байти зерини Султон Валад, ки ӯ овардааст, дар 

«Гулшани адаб» (ҷ. 2.) ба мушоҳида намерасад: Масти Худо, масти Худо 

ҳар чи кунад, ҳаст раво / Ҳаст савоб, он чи кунад, дар раҳи ӯ нест хато [45, 

67]. Байти мазкур дар «Девони ашъор»-и Султон Валад матлаи ғазали 

ѐздаҳбайтист, ки байти мақтааш ба таври зайл аст: Чанд кунӣ шарҳ Валад 

ҳар нафас асрори Аҳад, / Ин на назиру на намад руйи дарунро нанамо [36, 

60]. Аз ин бармеояд, ки дар дасти мардуми китобдӯсту 

фарҳангпарварамон, хусусан, дар шаҳри Хуҷанд нусхаҳои хаттии осори 

Султон Валад, аз ҷумла дастхати «Девони ашъор»-и ӯ мавҷуд буда, абѐти 

дилписанди он ба баѐзҳо интиқол ѐфтааст. Ин андешаро таҳқиқоти тозаи 

маснавипажӯҳ Т. Султонзода низ ба исбот мерасонад. Тибқи маълумоти 

ӯ, нусхаҳои хаттии «Гулшани тавҳид» ном асари яке аз мавлавиѐни 

туркзабони Осиѐи Сағир – Иброҳим Шоҳидии Муғлавӣ (асри ХVI), ки 

дар оғози бистсолаи охири садаи ХХ саҳван аз ҷониби адабиѐтшинос А. 

Ҳабибов ҳамчун асари шоири қаротегинӣ муаррифӣ шудааст [24, 12], дар 

фонди китобхонаҳои Тоҷикистон бар ҷой мондаанд [24, 29]. Ин маънои 

онро дорад, ки на фақат «Девони ашъор»-и Султон Валад, балки осори 

гуногуни намояндагони шоирпешаи тариқати мавлавия дар ҳудуди 

Осиѐи Миѐна то Инқилоби Октябр (1917) интишор доштааст.  

«Хотимаи Валадӣ» дар баъзе нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои «Маснавии 

маънавӣ». Дар матншиносии осори падару писар омехташавӣ дар жанри 

маснавӣ низ ба назар мерасад. Қисмати охири «Маснавии маънавӣ», ки 

бо номи «Хотимаи Валадӣ» машҳур аст, ба қалами Султон Валад 

тааллуқ дорад [80, 784]. Ин қисмат шомили 52 байт [9, 1064-1066] аст, ки 

шоир дар бораи нотамом мондани маснавии падараш изҳори назар 

кардааст. «Хотимаи Валадӣ» аз шумори илҳоқоти «Маснавии маънавӣ» 

ба ҳисоб рафта, бо ин абѐти: Муддате з-ин маснавӣ чун волидам / Шуд 

хамуш, гуфташ Валад, к:- эй зиндадам! / Аз чӣ рӯ дигар намегӯӣ сухун, / 
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Баҳри чӣ бастӣ дари илми ладун?! [9, 1064] шурӯъ шуда, бо байтҳои зерин 

тамом мешавад: Нардбони осмон аст ин калом, / Ҳар кӣ аз ин барравад, ояд 

ба бом. / На ба боми чарх, к-он ахзар бувад, / Бал ба боме, к-аз фалак 

бартар бувад. / Боми гардунро аз ӯ ояд наво, / Гардишаш бошад ҳамеша з-

он ҳаво [9, 1066].  

Феҳристнависони тоҷик зимни муаррифии нусхаҳои хаттии 

Мавлоно, хусусан, «Маснавии маънавӣ» аз набудани «Хотимаи Султон 

Валад» дар дастнависи №792 иттилоъ медиҳанд [173, 291]. Ин маълумот 

аз он дарак медиҳад, ки «Хотимаи Валадӣ» дар ҳама нусхаҳои хаттии 

«Маснавии маънавӣ» илҳоқ нашудааст.  

Ба ҳам омехтани ашъори Султон Валад ва осори Мавлоно аз он 

далолат медиҳад, ки писар аз пайроҳаи тақлиди адабӣ рафта бошад ҳам, 

андархӯри тавони эҷодӣ, ҷаҳонбинӣ ва мақсади шеъргӯӣ ба дараҷаи 

лозими ҳунарӣ расида, мақоми шоиста дар байни муридони тариқати 

мавлавия ва аҳолии Қуния пайдо кардааст.  

Имтиѐзи билкулл ва дақиқи ашъори падару писар аз ҳамдигар вақте 

имконпазир мегардад, ки нашрҳои илмӣ-интиқодии мероси адабиашон 

пурра аз нав мавриди бозрасӣ қарор гирифта шавад. «Хотимаи Валадӣ», 

дар «Маҷолиси сабъа» мавриди корбурд қарор гирифтани абѐте аз 

«Ибтидонома» матншиносонро водор месозад, ки бо ба инобат 

гирифтани саҳми Султон Валад дар китобату таҳрири осори Мавлоно, 

бавижа, «Маснавии маънавӣ» ва мақолоти Шамси Табрезӣ ба ин 

масъала муносибати ҷиддӣ зоҳир намоянд.  

 

 II. 3. Нусхаҳои хаттии маснавии «Интиҳонома» дар китобхонаҳои олам 

 

Бояд таъкид намуд, ки дар матншиносии осори Султон Валад на 

танҳо муҳаққиқони эроншинос, балки туркшиносон низ саъй кардаанд. 

Аз ҷумла, олими рус М. С. Фомкин дар ҷустуҷӯи ашъори туркии Султон 

Валад барои дастрас намудани тамоми нусхаҳои хаттии осори шоир 
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бештар кӯшиш намуда, дар ин маврид нисбат ба М. Хазонадорлу 

муваффақтар будааст. Муҳаққиқи мазкур ҳангоми гирдоварӣ ва пурраю 

дақиқ омӯхтани шеърият (поэтика)-и ашъори туркии Султон Валад бо 

нусхаҳои хаттии «Интиҳонома» низ сару кор доштааст, аммо фақат 

таҳлилу баррасии библиографии онҳо пардохта, дар бораи таҳия ва 

нашри интиқодии он чизе наменависад. Маълум мегардад, ки аз замони 

ба таҳқиқ пардохтани М. С. Фомкин то вақти ба дифоъ расонидани 

диссертатсияи номзадӣ соли 1988 ва вақти нашри монографияи «Султан 

Велед и его тюркская поэзия» («Султон Валад ва ашъори туркии вай», 

соли 1994) дар Туркия ва Эрон нашри интиқодии «Интиҳонома» ҳанӯз 

рӯи чоп наомада буд [202].  

Санади ҷолиб он аст, ки баъд аз се-чор соли дифои М. С. Фомкин 

соли 1991 м. / 1369 ҳ. ш. дар Эрон М. Хазонадорлу нашри интиқодии ин 

асарро ба сифати кори номзадӣ ба дифоъ расонид ва соли 1997 м. / 1376 

ҳ. ш. аз чоп баровард. Маълум мегардад, ки, бо вуҷуди то андозае 

ҳамсамт будани фаъолияти илмӣ, муҳаққиқони ѐдшуда аз натиҷаи 

ҷустуҷӯҳои илмии ҳамдигар бехабар будаанд, зеро ин муҳаққиқон дар 

навиштаҳои худ аз ҳамдигар ѐд накардаанд.  

Бино ба маълумоти М. С. Фомкин осори Султон Валад дар 

китобхонаҳои дунѐ дар 105 маъхаз – нусхаи хаттии алоҳидаву маҷмӯа 

мавҷуд аст. Аммо аз ин омор 8 нусхаи хаттии «Ишқнома» ном асарро, ки 

муҳаққиқи мазкур барғалат аз они Султон Валад медонад, бояд кам кард. 

Яъне аз 97 маъхаз осори шоир дар 82 нусхаи хаттӣ ба шакли алоҳида ва 

дар 23 нусхаи хаттӣ дар таркиби сегона (маснавиҳои «Валаднома», 

«Рубобнома», «Интиҳонома»), баѐз ѐ маҷмӯаҳои муаллифони гуногун 

омадааст. Аз ин теъдод 10 нусхаи хаттӣ дар замони зиндагии Султон 

Валад китобат шуда ѐ ба китобат оғоз гашта, 30 манбаи дигар якчанд 

даҳсола пас аз марги Султон Валад дар садаи ХIV нусхабардорӣ 

шудаанд.  

http://turcologica.orientalstudies.ru/
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Бино бар нишондоди М. С. Фомкин «Интиҳонома» дар 14 сарчашма 

(дар 6 манбаъ ба шакли алоҳида ва дар 8 маъхази дигар дар таркиби 

сегона) омадааст.  

Муқоисаи нишондоди М. С. Фомкин бо феҳристҳои нусахи хаттии 

китобхонаҳои дастрас ба мо собит мекунад, ки дар баъзе маврид саҳву 

иштибоҳот дар қайдҳои нусхашиносии вай рух додаанд. Барои намуна 

қайдҳои мухтасари нусхашиносии М. С. Фомкинро дар мавриди се 

нусхаи хаттии «Интиҳонома»-и китобхонаи Музейи Мавлоно дар Қуния 

айнан оварда, баъдан ислоҳан такмил медиҳем. Маълумоти М. С. 

Фомкин: 

1. Нусхаи якум дар ҷадвали 1-уми таҳиякардаи муҳаққиқи мазкур 

зери шумораи тартибии 15 қарор гирифта, соли китобаташ 731 ҳ.қ. / 1330 

м. буда, дар китобхонаи Қунияи Туркия таҳти №2136 (12 / 391) нигаҳдорӣ 

мешавад ва яке аз нусхаҳои алоҳидаи куҳнатарин аст. Дар тавзеҳоташ 

таҳти рақами 17 М. С. Фомкин хабар медиҳад, ки ин санадро аз 

навиштаи Ҳ. Риттер гирифтааст [202, 49-53].  

2. Нусхаи дуюм зери шумораи тартибии 28 қарор гирифта, соли 758 

ҳ.қ. / 1356 м. бо қалами котиб Усмон ибни Усмон ал-Мавлавӣ ал-Қуниявӣ 

китобат шудааст. Ба маълумоти М. С. Фокмин ин нусха низ дар 

китобхонаи Қуния таҳти №2133 (12 / 388) нигаҳдорӣ мешавад. М. С. 

Фомкин ин санадро аз саҳифаи 235 китоби сеҷилдаи таҳқиқотии 

«Philologika» (Филологика)-и Ҳ. Риттер гирифтааст [202, 49, 54].  

3. Нусхаи сеюм зери шумораи тартибии 33 қарор гирифта, соли 800 

ҳ.қ. / 1397 м. китобат шуда, дар китобхонаи Қуния таҳти №2132 (12 / 387) 

маҳфуз аст [202, 49, 54].  

М. С. Фомкин дар бораи нусхаҳои хаттии мазкур аз ин беш 

маълумот наовардааст. Акнун ҳар як ин нусхаро дар феҳристи А. 

Гулпинорли ва А. Дилбарипур дида мебароем. Такмилаи қайдҳои М. С. 

Фомкин: 
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1. Нусха ба қалами Исҳоқ ибни Хизр Муҳаммад ибни Муҳаммад 

Ҳумавии Мавлавӣ дар 218 барга китобат шуда, ҳар саҳифаи он аз 19 сатр 

иборат мебошад. Андозаи баргаҳояш ба 24, 5 × 16, 3 баробар аст [69, 24]. 

Тибқи нишондоди М. С. Фомкин ва А. Мунзавӣ ин нусха таҳти №2136 

[202, 49; 108, 1050], аз рӯи нишондоди А. Дилбарипур №2127 дар 

китобхонаи Қуния нигоҳдорӣ мешавад [69, 24]. Муроҷиат ба феҳристи А. 

Гулпинорли собит кард, ки нишондоди охир саҳеҳ аст [210, 196]. Дар 

бораи ин нусха А. Гулпинорли иловатан чунин маълумот додаааст: 

«Насхи салҷуқӣ, дебоча ва ҳамаи бобҳо ба ранги сурх навишта шудааст» 

[210, 196]. Ин нусха ҳамон нусхаест, ки М. Хазонадорлу онро асоси кори 

худ қарор додааст [41, бисту панҷ].  

2. Нусха дар феҳристи А. Гулпинорли таҳти №2123 муаррифӣ 

шудааст [210, 201, 192]. Аз ин бармеояд, ки ҳангоми муроҷиати Ҳ. Риттер 

ба нусхаи хаттии мазкур (солҳои 1940-1942) он таҳти №2133 (12 / 388) 

нигоҳдорӣ мешудааст ва баъдан дубора таҳти №2123 ба қайд гирифта 

шуда, бо ҳамин шумора ба феҳристи А. Гулпинорли ворид гардидааст. 

Ин нусха дар 217 барга, ҳар саҳифа 23 сатр тахминан охирҳои асри VIII 

ҳ.қ. / ХIV м. китобат шудааст. Андозаи баргаҳо 24 × 16 ва андозаи ҷойи 

матни он 19, 2 × 11, 3 мебошад. Байтҳои афтода дар атрофи матн бо 

ишораи «صح» ислоҳан дарҷ ѐфтааст [210, 192, 193]. Чунончи аз қайдҳои 

А. Гулпинорли маълум мешавад, дар поѐни ин нусха се байти иловагӣ 

омадаанд, ки дар яке аз онҳо охири моҳи зилқаъдаи 708 ҳ.қ. / поѐни моҳи 

майи соли 1309 м. соли тамомшавии «Интиҳонома» таъкид мешавад: 

Охир зилқаъда шуд андар самон, / Сабъамийа аз гаҳи ҳиҷрат, бидон [210, 

193]. Ин байт ва маълумоти муҳими он фақат дар нусхаи мазкур ба назар 

мерасад. Чунки дар матни илмӣ-интиқодии маснавии «Интиҳонома» на 

фақат байти шомили маълумоти моҳу соли таълифи он дида мешавад, 

балки дар муқаддима ва тавзеҳоти он низ дар бораи соли таълифи 

маснавии охирини Султон Валад аз тарафи М. Хазонадорлу қайду 

ишорае дарҷ наѐфтаст. Ҳамчунин, ба эҳтимоли қавӣ метавон гуфт, ки ин 
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нусхаҳои муаррификардаи А.Гулпинорли ва М.С. Фомкин як нусха 

нестанд. Метавон тахмин кард, ки нусхаи хаттии муаррификардаи 

А.Гулпинорли, бо вуҷуди тарқима (хронограмма) надоштанаш, аз 

нусхаҳои муаллифӣ ба шумор равад, чунки мавҷудияти се байти 

иловагии шомили хабари соли таълиф дар он нишоне аз таҳрири 

муаллифӣ мебошад. Чунки феҳристнависи мазкур аз рӯи коғаз таърихи 

китобати нусхаро VIII ҳ.қ. / ХIV м. дониста, онро аз лиҳози шомили се 

байти иловагӣ доштанаш баҳогузорӣ накардааст.  

3. Нусха дар феҳристи А. Гулпинорли таҳти №2124 омада, соли 

китобати он 758 ҳ.қ. / 1356 м. ва котиби он номаълум мебошад. Чунки 

Усмон ибни Аффон (на Усмон!) ном шахс исми котибро пок карда, номи 

худро овардааст [210, 194; 69, 21].  

Аз ин бармеояд, ки маълумоти феҳристи А. Гулпинорли дар 

мавриди нусхаи мавриди назар даст ба даст шуда, дар ҳам омехтааст. 

Чунки дар феҳристи А. Гулпинорли се нусхаи хаттии алоҳидаи маснавии 

«Интиҳонома» мавҷуд аст ва дар ҷадвали М. С. Фомкин низ аз шаш 

нусхаи хаттии алоҳида се нусхаи хаттӣ дар китобхонаи Қуния нишон 

дода шудааст. Ин ҳукми нисбиву қиѐсӣ то ба даст овардани нусхаҳои 

хаттии мазкур ва таҳқиқи амалии нусхашиносонаи онҳо муваққатан 

қаноатбахшкунанда бошад ҳам, ниѐз ба тақвияту тасдиқ дорад.  

 Агар феҳристи нусхаҳои хаттии китобхонаҳои «Нофиз-пошшо» ва 

Донишгоҳи Истамбул дастрас мегашт, имкони муқоисаи маълумоти 

мухтасари нусхашиносии се нусхаи хаттии алоҳидаи дигари 

«Интиҳонома», ки онҳоро М. С. Фомкин муаррифӣ кардааст, пайдо 

мешуд: 

4. Нусхаи чорум зери шумораи тартибии 49-ум қарор гирифта, 

ҳудудан дар асрҳои IХ-Х ҳ. / ХV-ХVI м. китобат шуда, дар бахши 

захиравии китобхонаи Нофиз-пошшои шаҳри Истамбул таҳти №48642 ба 

қайд гирифта шудааст [202, 50, 56].  



79 

 

5. Нусхаи панҷум зери шумораи тартибии 60-ум сабт гардида, соли 

1020 ҳ.қ. / 1641 м. (бино ба навиштаи Ҳ. Риттер) дар Ҳалаб китобат 

шудаву дар Китобхонаи Донишгоҳи Истамбул таҳти №1009 нигаҳдорӣ 

мешавад [202, 51, 57], ки аз он А. Гулпинорли низ иттилоъ додааст [64, 68, 

69].  

6. Охирин нусхаи алоҳидаи «Интиҳонома» зери шумораи тартибии 

75-ум қарор гирифта, бино ба қайди Ҳ. Риттер дар саҳифаи 155 китоби 

«Philologika» (Филологика)-аш дар асрҳои IХ-Х ҳ. / ХV-ХVI м. китобат 

шудааст. Ин нусха ҳам дар Китобхонаи Донишгоҳи Истамбул таҳти 

№915 сабти ном гардидааст [202, 52, 57].  

Мувофиқи ҷадвали Фомкин 8 нусхаи дигари «Интиҳонома», ки дар 

таркиби «Маснавии Валадӣ» (маснавиҳои сегонаи Султон Валад) 

омадааст, дар китобхонаҳои Қуния, Теҳрон, Париж, Берлин, Калкутта 

мавҷуданд [202, 49-52, 53-56]. Аз ин миѐн, нусхаи аз ҳама кӯҳна нусхаи 

сегона – «Маснавии Валадӣ»-е мебошад, ки зери шумораи тартибии 11-

ум дар ҷадвали М. С. Фомкин омада, соли 714 ҳ.қ. / 1314 м. китобат 

шуда, таҳти №1794 дар китобхонаи миллии Париж нигаҳдорӣ мешавад. 

Маълумоти марбут ба ин нусхаро М. С. Фомкин аз «Феҳрасти 

дастхатҳои форсии Китобхонаи Миллӣ», таҳияи Блошет Е. дастрас 

намудааст.  

 Ҳарчанд нусхаҳои ѐдшуда муаллифӣ набошанд ҳам, аз рӯи нусхаҳои 

дастаи аввал таҳия кардани матнҳои интиқодии осори Султон Валадро 

М. С. Фомкин ба мақсад мувофиқ донистааст [202, 45].  

«Интиҳонома»-е, ки сарчашмаи асосии ин тадқиқот қарор 

гирифтааст, матни илмӣ-интиқодие ба шумор меравад, ки онро М. 

Хазонадорлу бо пешниҳоди адабиѐтшинос ва тарҷумон Т. Субҳонӣ бар 

асоси ду нусхаи пас аз ковишҳои дурудароз ба дастовардааш таҳия 

намудааст. Ҳарчанд дар заминаи тасҳеҳи ин матн исфандмоҳи соли 1369 

ҳ. ш. / марти 1991 м. М. Хазонадорлу рисолаи номзадӣ дифоъ карда 

бошад ҳам, бо ин қонеъ нашуда, боз шаш соли дигар нусхаҳои навро 
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ҷустуҷӯ кардааст [41, ҳаштум], аммо ноилоҷ кори шаш сол пеш 

анҷомдодаашро пас аз бозбинӣ ва ислоҳи чанд нуктаи мухтасар дар соли 

1376 ҳ. ш. / 1997 м. ба зевари табъ меорояд. Дастрас кардани нусхаҳои 

дигари маҳфуз дар китобхонаҳои Туркия барои вай муяссар нашудааст.  

Бино ба навиштаи М. Хазонадорлу нусхаи асосе, ки ӯ интихоб 

намудааст, ин нусхаи шумораи 9652 китобхонаи Қуния мебошад, ки 

микрофилм (таҳти шумораи 314) ва акси он (таҳти рақамҳои 537-538) дар 

китобхонаи марказии Донишгоҳи Теҳрон низ нигаҳдорӣ мешавад. Ин 

нусха барои он нусхаи асос қарор гирифтааст, ки дар соли 731 ҳ.қ. / 1331 

м. пас аз 19 соли даргузашти Султон Валад китобат шудаву камғалат 

мебошад. Ин нусха ба хатти котиб Муҳаммад ал-Ҳумавӣ ал-Мавлавӣ дар 

718 варақ ва ҳар варақ иборат аз ду саҳифаи 19-сатрӣ китобат шудааст.  

Нусхаи дигаре, ки дастраси мусаҳҳеҳи мазкур шудааст, дар 

китобхонаи Маҷлиси Шӯрои Исломӣ нигаҳдорӣ мешавад ва 

адабиѐтшинос Ҷ. Ҳумоӣ аз рӯи он тасҳеҳи «Валаднома»-ро анҷом 

додааст. Ин нусха фарогири се маснавии Султон Валад аст. Аз навиштаи 

пушти варақи охирини маснавии аввалин («Валаднома») истинбот 

кардаанд, ки он мансуб ба яке халифаҳои тариқати мавлавия Шайх 

Бӯстон мебошад. Адабиѐтшинос Ҷ. Ҳумоӣ таърихи китобати онро 

(ҳарчанд дар ҳеч ҷои нусха қайд нашудааст) аз рӯи расмулхату коғаз ва 

имзову хат қарни ҳашти ҳиҷрӣ медонад [37, ҳафтоду як]. Ин санади 

илмиро аз забони Ҷ. Ҳумоӣ минбаъд М. Хазонадорлу «аз қарни нуҳум 

поѐнтар намеояд» [37, бисту нуҳ] ва М. Муваҳҳид «аз қарни ҳаштум 

таҷовуз намекунад» [42, 12], гӯѐн овардаанд. Матни ин нусха бо хатти 

настаълиқ дар 90 барга ва ҳар саҳифа 25-сатрӣ (50-байтӣ) китобат 

шудааст. Азбаски котиби он дар навиштан даст ба шитобкорӣ задааст, 

хатоҳои имлоияш ҳусни зоҳири онро костааст. Ғайр аз ин, аз байти 6000-

ум сар карда 37 байти илҳоқии дар қиѐс бо нусхаи асос доштаи онро М. 

Хазонадорлу бино ба сабаби такрор омадани як мавзӯъ ҳазф кардааст. 

Теъдоди абѐт дар матни тасҳеҳшуда 7085 байт мебошад. Аз рӯи 
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навиштаи Ҷ. Ҳумоӣ ин нусха аз дасти Абулҳасан Мирзо Шайхурраиси 

Қоҷор ба дасти Мирзо Алиасғари Аминуссултон ҳамчун ҳадя мерасад ва 

писари Аминуссултон онро ба китобхонаи Маҷлис мефурӯшад. Ҳамин 

тариқ, ин китоб барои матншиносон ва мусаҳҳеҳон сарчашмаи корӣ 

қарор гирифтааст.  

Матни интиқодии «Интиҳонома»-ро мусаҳҳеҳ М. Хазонадорлу дар 

асоси нусхаҳои дар боло зикршуда таҳия намудааст.  

Нусхаи асос, ки пас аз 19 соли марги муаллиф китобат шудааст, аз 

лиҳози замони истинсох наздик ба нусхаи муаллифӣ аст, аммо нусхаи 

муаллифӣ нест. Аз рӯи гуфтаи М. С. Фомкин эҳтимол аст, ки аз 10 

маъхази дар замони зинда будани Султон Валад таърихи китобат ѐ 

китобати он оғозгардида, як нусха нусхаи муаллифӣ ба шумор ояд.  

Агар адами огоҳӣ ва дасткӯтоҳии мусаҳҳеҳ дар гирдоварии нусхаҳои 

дигари «Интиҳонома» сарфи назар шавад, равиши якумро интихоб 

кардани Хазонадорлу дар тасҳеҳи матн чандон дуруст наменамояд, зеро 

аз рӯи маълумоти М. С. Фомкин нусхаи куҳантарини «Интиҳонома», ки 

дар таркиби нусхае, ки бо номи «Маснавии Валадӣ» маъруф асту дар 

Китобхонаи Миллии Фаронса воқеъ дар Париж таҳти шумораи 1794 

нигаҳдорӣ мешавад, дар соли 714 ҳ.қ. / 1314 м., пас аз ду соли даргузашти 

Султон Валад китобат шудааст. Имкон дорад ин нусха нусхаи муаллифӣ 

бошад, чунки Султон Валад, ки бо хоҳиши дӯстонаш нияти дар пайравии 

«Маснавии маънавӣ»-и падараш навиштанро дошт, бояд замони 

зиндагияш фикри дар як китоб ҷамъ овардани маснавиҳояшро карда 

бошад, ѐ шояд ин корро муридони ӯ пайгирӣ карда бошанд.  

Фосилаи таърихии китобати ду нусхаи зери дасти Хазонадорлу 

қариб аз 70 то 100 сол (аз 731 ҳ.қ. то охирҳои қарни IХ ҳ.қ. ) аст. Дар ин 

фосилаи таърихӣ аз рӯи ҷадвали М. С. Фомкин 5 сарчашмаи шомили 

«Интиҳонома» (3 нусха алоҳида ва 2 нусха дар таркиби маснавиҳои 

сегона) китобат шудаанд ва то замони мо омада расидаанд, ки, 

мутассифона, ба дасти М. Хазонадорлу нарасидаанд. Ҳамин нуктаро ба 
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инобат гирифта, мусаҳҳеҳи мазкур дар пешгуфтори ин китоб, ки дуюми 

хурдодмоҳ соли 1376 ҳ.ш. / 23 майи соли 1997 м. навиштааст, чунин 

мегӯяд: «Агар ин тасҳеҳу таълиқ костиҳое дошта бошад, бегумон бар 

уҳдаи ман аст ва барои он аз маҳзари муҳаққиқон пӯзиш металабам» [41, 

ҳашт].  

Зиѐда аз 23 сол мешавад, ки адабиѐтшиносони эрону тоҷик ва 

хориҷӣ аз ин нашри интиқодӣ истифода мебаранд.  

Мавҷудияти 14 нусхаи «Интиҳонома», 8 нусха дар таркиби 

маснавиҳои сегона ва 6 нусхаи алоҳида дар китобхонаҳои машҳури 

шаҳрҳои Қуния (6 нусха = 3 нусха алоҳида+3 нусха маснавиҳои сегона), 

Истамбул (3 нусха алоҳида), Теҳрон (1 нусха маснавиҳои сегона), Париж 

(2 нусха маснавиҳои сегона), Берлин (1 нусха маснавиҳои сегона), 

Калкутта (1 нусха маснавиҳои сегона) аз он дарак медиҳад, ки дар ҳоли 

дастрасшавии онҳо беҳтарин матни илмӣ-интиқодии «Интиҳонома»-ро 

таҳия кардан мумкин аст.  

 

II. 4. Баррасии матншиносии маснавии «Интиҳонома»  

 

Барои тасҳеҳи матни маснавии «Интиҳонома» мусаҳҳеҳ нусхаи 

Қунияро (№9652; соли китобат 731 ҳ.қ. / 1331 м.) ҳамчун нусхаи асос ва 

нусхаи Китобхонаи Маҷлисро (№12286; таърихи китобат қарни VIII ҳ. / 

XIV м.) нусхаи дуюмдараҷа ва ѐрирасон қарор додааст. Дар ҳошия барои 

нишон додани фарқҳо нусхаи асосро бидуни ишоратгузорӣ «Нусхаи 

асос» гӯѐн оварда, нусхаи Китобхонаи Маҷлисро бо ихтисораи «Маҷ» 

ифода карда, боқимонда тавзеҳотро бидуни аломатҳои ишоратии 

матншиносӣ ҷой додааст. Инчунин, луғату тавзеҳоти санадиву ирҷоиро 

ҳам бо рақамҳои фарқгузорӣ ишорат карда, дар ҳошия овардааст. Вақте 

яке аз нусхаҳои асл ѐ наздик ба асл ҳамчун нусхаи асос қарор дода 

мешавад, бо истифода аз нусхаҳои ѐрирасон ѐ дуюмдараҷа дар ҳеч 

маврид ба матни он ворид кардани тасҳеҳ маслиҳат дода намешавад. 
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Ҳамаи нусхабадалҳои матни нусхаҳо дар ҳошия оварда шуда, дурустиву 

нодурустии онҳо дар алоҳидагӣ бозгӯ мегардад [126, 48]. Ин равиши 

нақду тасҳеҳро нақду тасҳеҳи муттако бар нусхаи асос (архетип) 

меноманд [126, 48]. М. Хазонадорлу низ аз рӯи ҳамин равиш маснавии 

«Интиҳонома»-ро тасҳеҳ карда бошад ҳам, ончунон ки худаш эътироф 

мекунад, дар ҳолати ғалат ба назар омадани вожа ба таҳқиқу таҳаффус 

пардохта, пас аз итминони он ки вожа, дар ҳақиқат, ғалат аст, забти 

нусхабадалро баргузида, онро дар поварақ низ нишон додааст [41, сиву 

чор]. Масалан, дар байти зерин шакли мухаффафи пайвандаки шартии 

агар – «ар» дар ҳар ду нусха (асос ва ѐридиҳанда) ба гунаи «аз» омадааст: 

Зуҳду тоат роҳу ӯ дар манзил аст, / Ҷони ҷон аст, ар танаш обу гил аст 

[41, 72]. Аз ин рӯ, мусаҳҳеҳ онро ба гунаи мантиқан дурусти «ар» табдил 

дода, шакли саҳеҳи байтро ҳосил кардааст. Ё ин ки дар байти «Чун чунин 

сирре туро макшуф шуд, / Рутбатат олитар аз Маъруф шуд» [41, 244] ба 

калимаи «рутбат», ки дар нусхаи асос бидуни бандакҷонишин омадааст, 

«-ат»-ро ҳамроҳ карда, дар ҳошия таҳти ишоратрақами 1 «Асос: рутбат» 

навишта, бо ҳамин роҳ саҳеҳии байтро таъмин намудааст. Инчунин, дар 

байти зайл шакли нодурусти «мойҳо» (مایها)-и нусхаҳои асос ва 

ѐридиҳандаро ба гунаи дурусту саҳеҳи мояҳо (مایه ها) тафзил додааст: 

Фасли тобистон расонад дахлҳо, / Дар зимистон мефазояд мояҳо [41, 303]. 

Ба ин монанд «зоҳир»-ро бо «тоҳир» [41, 31], «дур асту дур»-ро бо «дур 

аст, дур» [41, 34], «в-ар»-ро бо «в-аз» [41, 96], «қулабуҳум»-ро бо 

«қулубукум» [41, 101], «гаштандаш»-ро бо «гаштанд» [41, 104], «тақйиз ва 

табсит»-ро бо «яқбизу ябсут» [41, 279], «фазар»-ро бо «қазар» [41, 282], 

«к-ӯ»-ро бо «гар» [41, 281], «малоқ»-ро «мазоқ» [41, 287], «з-ӯ»-ро бо «зар» 

[41, 289], «фараҷ»-ро ба «фараҳ» – [41, 291], «хубра»-ро бо «хира» [41, 

306], «аст бад»-ро «асту бад» [41, 309], «зафт»-ро бо «рафт» [41, 314], «ҷон 

зи дил»-ро бо «ҷону дил» [41, 315] иваз намудааст. Ҳамчунин, «бас аст»-

ро ба охири ҷумла – мақоли нотамоми «Дар хона агар кас аст, як ҳарф…. 

» оварда, матни нусхаи асосро танқеҳ кардааст [41, 314]. Аз мазмуни 
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қайдҳои барои нусхабадалҳои мазкур навиштаи мусаҳҳеҳ бармеояд, ки ӯ 

бидуни такя ба нусхаи ѐридиҳанда бо истифода аз фиросати илмӣ, дарки 

матлаби муаллиф, сабки таълиф ва меъѐрҳои дигари нақди тасҳеҳи матни 

осори адабӣ ба ислоҳи матни нусхаи асос пардохтааст, аммо мушоҳида 

мешавад, ки чунин усули танқеҳу тасҳеҳи пешгирифтаро вай на дар ҳама 

маврид ба кор бурдааст. Дар бисѐр ҷойҳое, ки бо истифодаи чунин усул 

матни нусхаи асосро боз ҳам мунаққаҳтар сохтан мумкин буд, зоҳиран, 

ба ҳифзи асолати матни асл дода шуда, аз ислоҳи одитарин хатоҳо 

худдорӣ намудааст. Ё ҳадди ақал, дар ҳошия ҳам ба дурустии 

нусхабадалҳои нусхаи ѐридиҳанда ишора ҳам накардааст. Дар ин бора 

поѐнтар иттилоъ дода мешавад.  

Иваз кардани ҷойи ҳарфҳои ҳамшакл ѐ дақиқан имтиѐз карда 

натавонистани яке аз онҳо. Ҳодисаи ивазшавии ҷойи ҳарфҳо дар 

нусхаҳои хаттӣ аз лағзиши қалами котиб ҳангоми китобат, дар матнҳои 

илмӣ-интиқодӣ аз адами диққати мусаҳҳеҳ ҳангоми қироату забти матни 

асари бадеӣ ѐ бепарвоии ҳуруфчин вақти покнависии мусаввадаи матни 

тасҳеҳшуда сарчашма мегирад. Дар матни илмӣ-интиқодии маснавии 

«Интиҳонома» низ ҳодисаи ивазшавии ҷойи ҳарфҳои ҳамшакл бисѐр ба 

мушоҳида расид, ки, албатта, баъзе аз онҳоро метавон саҳвҳои техникӣ 

номид, ки ба сатҳу сифат ва таҷрибаву салиқаи кори ҳуруфчин ва то ҷое 

ба донишу малакаи муҳаррири масъули матн низ алоқаманд аст. 

Навъҳои зерини иштибоҳот айнан аз омилҳои мазкур сар задаанд: 

а) Ивазшавии «коф» ва «гоф». Дар байти «Ин ҷаҳон зинда зи як 

қатра бувад, / Бин, чӣ кардӣ, чун ямат ҳосил шавад. » [41, 14] ҳарфи «коф» 

дар мисраи дуюм бояд «гоф» хонда шавад. Чунин хатохонӣ дар байти 

зерин низ ба назар мерасад: Сирри Ҳақ кардӣ ниҳон аз ғайри Ҳақ, / Сайри 

ту бошад равон дар сайри Ҳақ [41, 14]. Вақте ҳарфи «коф»-и калимаи 

«кардӣ» ба «гоф» иваз шавад, феъли «гардӣ» ҳосил мешавад, ки дар 

ифодаи маънои дилхоҳи шоир хидмат карда метавонад. Дар ду байти 

мазкур саҳван ба ҷойи ҳарфи «гоф» ҳарфи «коф» омада бошад, дар байти 
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зерин баръакси он мушоҳида мешавад: В-он ки нек ин ҷо нагашт аз баҳри 

х(в)ад, / Бошад он ҷо бенаво дар ҳоли бад [41, 250]. Ҳарфи «гоф»-и 

«нагаштӣ» агар «коф» хонда шавад, шакли дурусти вожа, яъне 

«накиштӣ» ҳосил мешавад.  

б) Ивазшавии «те» ва «нун». Дар байти зерин вожаи «тор» барғалат 

«нор» хонда шудааст, ки сабаби барҳам хӯрдани таносуби калом 

гаштааст: Банда чун дилхоҳи хоҷа мекунад, / Пуди ҷон бар нори амраш 

метанад [41, 230].  

Дар баъзе маврид ҳодисаи ивазшавии ҷойи ҳарфҳо на бо саҳви 

ҳуруфчин, балки бо беэътиноии мусаҳҳеҳ ба амал омадааст. Мусаҳҳеҳ ба 

ҷойи он ки бо истифода аз усули пешгирифтааш ба танқеҳи матни нусхаи 

асос пардозад, ѐ ин ки дар ҳошия афзалияти нусхабадалҳои аз нусхаи 

ѐридиҳанда овардаашро бозгӯ намояд, фақат бо зикри нусхабадалҳо дар 

ҳошия маҳдуд шудааст.  

а) Ивазшавии «ҷим» ва «ҳо»-и ҳуттӣ». Дар байти зерин вожаи 

«ҳасад»-и нусхаи тасҳеҳшуда, яъне нусхаи асос, бино бар бо калимоти 

дигари байт таносуби калом ҳосил накарданаш, мебоист бо нусхабадали 

«ҷасад»-и нусхаи Маҷлис иваз карда мешуд, ѐ ҳадди ақал дар ҳошия бар 

саҳеҳии нусхабадали матлуб ишора мерафт: Қатра айни баҳр гардад чун 

расад, / Андар он дарѐи ваҳдат бе ҳасад [41, 256]. Вақте ҳарфи «ҳо»-и 

ҳуттӣ»-и вожаи «ҳасад» ба «ҷим» иваз карда шавад, калима «ҷасад» 

хонда мешавад, ки он мантиқан ва мазмунан бо вожагони дигар 

таносуби маъно ҳосил мекунад.  

Дар байти зерин низ айнан чунин ҳодисаи ивазшавии ҳарфҳо ба 

назар мерасанд: Аз забону дасту поят Ҳамчунин, / Шоҳиди ҳурмат шавад 

дар роҳи дин [41, 128]. Мусаҳҳеҳ бо он ки дар ҳошия «ҷурмат»-и нусхаи 

Маҷлисро овардааст, «ҳурмат»-и нусхаи асосро зоҳиран дуруст 

шуморида, онро иваз накардааст. Бо ду омили зерин «ҳурмат»-и нусхаи 

асосро бо «ҷурмат»-и нусхаи Маҷлис иваз кардан мумкин аст: 1. Забону 

дасту пойи одам рӯзи қиѐмат бештар аз «ҷурм» (айбу гуноҳ)-и одам 
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шаҳодат медиҳанд, на аз ҳурмат (обрӯву эҳтиром)-и он. 2. Султон Валад 

дар мисраи аввали байт «Аз забону дасту поят Ҳамчунин, » мегӯяд, яъне 

мухотаби ӯ шахси дуюми танҳо «ту», ки бо воситаи бандакҷонишини 

шахси дуюми шумораи танҳо «-ат» ифода ѐфтааст, мебошад ва ҳамин 

хитоби ӯ ба вожаи «ҷурмат» интиқол ѐфтааст, на ба вожаи «ҳурмат».  

Ҳамчунин, мусаҳҳеҳ нусхабадали «явми»-и нусхаи Маҷлисро, 

ҳарчанд бар дуруст буданаш ҷойи шак нест, ба ивази калимаи «роҳи»-и 

нусхаи асос вориди матн накардааст. Ин эҳтиѐткории мусаҳҳеҳ аз он сар 

задааст, ки ӯ варианти «ҷурмат»-и нусхаи Маҷлисро ба ҷои «ҳурмат»-и 

бемавриди нусхаи асос наовардааст. Агар ӯ чунин амалро дар мисраи 

якуми байт иҷро мекард, таносуби калом низ дар мисраи дуюм талаб 

менамуд, ки «роҳи» «явми» хонда шавад.  

Ивазшавии ҳарфҳои «айн» ва «ғайн». Дар байти зерин на фақат 

ивазшавии ҷойи ҳарфҳои «ҷим» ва «ҳо»-и ҳуттӣ», балки ивазшавии ҷойи 

ҳарфҳои «айн» ва «ғайн» низ ба назар мерасад: Молу ҷоҳаш аз ҳама афзун 

бувад, / Аз шаҳаш бе ҷид ано ҳосил шавад [41, 285]. Мусаҳҳеҳ ҳарчанд дар 

нусхаи Маҷлис вуҷуд доштани гузинаи дурусти «беҳад ғино»-ро нишон 

диҳад ҳам, онро дар поварақ оварда, ба ҷои «бе ҷид ано»-и нусхаи асос 

ворид накардааст. Агар вай ин корро анҷом медод, мисраи дуюм чунин 

шакли саҳеҳ пайдо мекард: Аз шаҳаш беҳад ғино ҳосил шавад [41, 285].  

Қироат ва забти ҳарфи «ѐ». Мусаҳҳеҳ гоҳе дар қироат ва забти 

ҳарфи «ѐ»-и баъзе калимаҳо, хусусан, феълҳо дучори тардид шуда, 

ҳангоми танқеҳи матни нусхаи асос дурустии нусхабадалҳои нусхаи 

ѐридиҳандаро на дар ҳошия қайд кардааст, на онҳоро ба ҷои 

нухсабадалҳои ғалат ба матни тасҳеҳшуда ворид намудааст. Масалан, ба 

байти зерин таваҷҷуҳ шавад: Вораҳид аз оташи дӯзах салим, / Бошад 

андар садри ҷаннат хуш муқим [41, 232]. Зоҳиран, агар нусхабадалнокии 

«вораҳид» ва дар ҳошия омадани нусхабадали муодили он сарфи назар 

шавад, чунин ба назар мерасад, ки дар шаклу мазмуни байти мазкур ҳеч 

норасоӣ дида намешавад, аммо дар асл чунин нест, зеро абѐти пеш ва 
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баъд аз он омада собит месозанд, ки он дар чунин шакл мантиқан ва 

услубан норасост: Пандашонро ҳар ки бипзирад зи ҷон, / Гардад ӯ охир зи 

силки муқбилон. / Вораҳид аз оташи дӯзах салим, / Бошад андар садри 

ҷаннат хуш муқим. / В-он ки напзирад зи наҳсӣ пандашон, / Қаъри дӯзах 

гардад он дунро макон [41, 232]. Чи хеле маълум шуд, хабар – «вораҳид»-и 

байти мазкур бо хабар – «бошад»-и мисраи дуюми худи байт ва хабарҳо 

– «бипзирад»-у «гардад»-и байти пешин ва «напзирад»-у «гардад»-и 

байти пасинаш аз лиҳози замон мутобиқат намекунад. Чунки мусаҳҳеҳ 

ҳарчанд дар нусхаи ѐридиҳанда мавҷуд будани гунаи нусхабадали 

«вораҳад»-ро дар ҳошия нишон диҳад ҳам, «вораҳид»-и нусхаи асосро бо 

он иваз накардааст. Агар мусаҳҳеҳ бемаврид будани ҳарфи «ѐ»-и 

«вораҳид»-и нусхаи асосро, ки бо услуби байтҳои қабливу баъдӣ 

мувофиқ нест, медонист, онро бо «вораҳад»-и нусхаи ѐридиҳанда иваз 

мекард. Дар байти зерин мусаҳҳеҳ, баръакс, ба мавқеи ҳарфи «ѐ»-и 

нусхабадали «сӯзед»-и нусхаи ѐридиҳанда камтар таваҷҷуҳ зоҳир карда, 

онро ба ҷойи «сӯзанд»-и нусхаи асос ба матни мунаққаҳ ворид 

насохтааст: Ҳам ту ҳам маъбуди ту охир, яқин, / Дар сақар сӯзанд бешак 

явми дин [41, 44]. Бо ба инобат гирифтани мазмуни худи байт ва феълҳои 

ҳамзамони байтҳои пасоянда «сӯзанд»-и нусхаи асосро гирифта, ба ҷойи 

он гунаи «сӯзед»-и нусхаи ѐридиҳандаро гузоштан матни аслро боз ҳам 

мунаққаҳтар месозад. Агар бар ин натиҷа бирасем, ки мусаҳҳеҳ дар ин 

маврид тибқи риояти қоидаҳои равиши якуми нақду тасҳеҳи мутун 

дурустиву нодурустии нусхабадалҳоро ба хонанда ҳаволат кардааст, дар 

ин ҳолат ҳам ҳанӯз бори саҳву иштибоҳ бар дӯши ӯст. Чунки вазифаи вай 

на фақат дар ҳошия нишон додани нусхабадалҳо, балки муайян кардани 

дурустии яке аз онҳо мебошад. Ин ҳам дар ҳолест, ки мусаҳҳеҳ дар 

ихтиѐр танҳо ду нусха доштаву матни тасҳеҳнамудаашро баъди шаш сол 

аз нав мавриди бозбиниву бозрасӣ қарор додааст.  

Шакку тардиди мусаҳҳеҳ дар қироату сабти вожаҳои номаънус. Дар 

ҳошияи маснавии «Интиҳонома» бо қайдҳое дучор шудан мумкин аст, ки 
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аз эҳтиѐткориҳои мусаҳҳеҳ дарак медиҳад. Дар байти «Лек меѐбад шақӣ 

баъд аз хоб, / То абад доим азоб андар азоб» [41, 228] вай дар қироату 

сабти вожаи арабиасли «хаоб» дучори шакку тардид шуда, аз пеши худ 

онро ба гунаи «хоб» (خواب) тасҳеҳ карда, дар ҳошия чунин овардааст: 

«Дар нусхаи асос ва Маҷлис «хоб» (خاب) омадааст. Бояд ба эҳтимоли қавӣ 

«хароб»)خراب( бошад» [41, 228]. Агар ба тахмини Хазонадорлу «хароб» 

хонем ҳам мазмуни лозим ҳосил намешавад, зеро ин калима, чунончи 

гуфта шуд, «хаоб» асту «навмедӣ» маъно дорад. Вожаи «хаоб» خاب дар 

Қуръон ба шакли َََخاب дар ояти 15-уми сураи Иброҳим, оятҳои 61 ва 111-

уми сураи Тоҳо, ояти 10-уми сураи Шамс ба маъноҳои навмедӣ, нокомӣ, 

ҳирмон ва шикасту зиѐнкорӣ омадааст. Бояд таъкид кард, ки овози «о»-и 

калимаи «хаоб» ҳангоми қироат ниҳоят кӯтоҳ талаффуз мешавад, бино 

бар ин бар сари он аломати мад гузошта нашудааст. Тахмин меравад, ки 

вуҷуд надоштани чунин аломат ва камистеъмол будани ин калима дар 

Қуръон сабаби нодурустхонии он дар матни «Интиҳонома» аз тарафи 

мусаҳҳеҳ шудааст.  

Дар байти «Чун баҳорон содаву бахшад нуқуш, / Сад ҳазорон гун ба 

ашҷору ғуруш.» [41, 282] мусаҳҳеҳ бо вожаи номаънуси «ғуруш» дучор 

шуда, онро дуруст қироат ва забт карда бошад ҳам, дар ҳошия баъди 

қайди нусхабадали он «عروس» чунин навиштааст: «Оѐ ғуруш дар нусхаи 

асос ба маънии «хурӯш» аст? Дар луғатнома ҳеч маънии муносибе 

наѐфтам» [41, 282]. «Ғурӯш» калимаи шевагиест, ки имрӯз дар забони 

мардуми водии Зарафшон ва дигар манотиқи Тоҷикистон ҳанӯз мавриди 

истифода қарор дошта, гунаи «ғуруша» низ дорад. Ҳар чизи насудаву 

ниҳоят рез-рез нашударо ғуруш ѐ ғуруша мегӯянд. Ин калима дар 

«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин шарҳ ѐфтааст: «Ғурӯша غروشه 

(лафзи гуфтугӯӣ). Донаи шабеҳи мошу нахӯд; ҳар чизи лӯндашакл; чизи 

резаи кулӯла; нурии ғурӯша нурии дона-дона» [169, 391], аммо дар байти 

боло манзури Султон Валад аз «ғуруш» донаки меваю тухмии 

рустаниҳост, ки марҳалаи нумувро аз давраи гулӣ ва муғчағӣ шурӯъ 
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мекунанд, яъне муғчаву шукуфа аст. Ин маъно дар таносуб бо «ашҷор», 

яъне ҷамъи шаҷар (дарахт) бештар равшантар ифода мешавад. 

Ҳамчунин, тибқи қироатгузинӣ, агар калимаи «ашҷор»-ро ба гунаи 

«ишҷор» хонем, он маънои «рӯѐнидани замин дарахтро» медиҳад, ки 

таносуби қавитаре ба «ғуруш», яъне «муғчаву шукуфа» ва минбаъд 

«донаку тухм» пайдо мекунад.  

Қироатгузинӣ ѐ гунахонии матн дар маснавии «Интиҳонома». Дар 

матншиносӣ бо гунаҳои мухталиф хондани як матнро қироатгузинӣ ѐ 

гунахонӣ мегӯянд. Назарияи ин мафҳум дар таҳия ва нашрҳои илмӣ-

интиқодии девони Ҳофизи Шерозӣ таҷриба шудааст [177, 99-101]. Соли 

2010 таҳиягарони девони Ҳофиз – Б. Хуррамшоҳӣ ва Ҳ. Ҷовид аз байни 

чандин нашрҳои илмӣ-интиқодӣ қироату забти вижаеро ба таври 

интиқодӣ интихоб карда, матни илмӣ-интиқодиеро таҳия сохтаанд. Аз ин 

ҷо мафҳуми «қироатгузинии интиқодӣ» ҳам ба вуҷуд омадааст. Дар 

бештари ҳолат қироатгузинӣ ба нусхабадалнокии матни осори адабӣ 

алоқаманд мешавад. Ҳадафи асосии қироатгузинӣ ба даст овардани 

матни саҳеҳтари осори адабӣ мебошад. Бо истифода аз ин усул метавон 

сатҳу сифати танқеҳу тасҳеҳи нашри матни илмӣ-интиқоди маснавии 

«Интиҳонома»-ро баландтар бардошт.  

Масалан, пешоянди таркибии «аз он» дар байти зер тақозо мекунад, 

ки вожаи «зиндагӣ» бидуни изофат хонда шавад: Пеши он хур ҳарду олам 

зарраест, / Зиндагӣ ҷумла аз он ям қатраест [41, 14]. Ин пешоянд дар 

нусхаи Маҷлис нусхабадали «з-он» низ дорад. Аз ин рӯ, бо тақозои ин 

нусхабадал шакли хониши нисбатан саҳеҳтару дурусттари мисраи дуюми 

байти мазкур ҳосил мешавад: Зиндагии ҷумла з-он ям қатраест. Дар 

хониши аввал вожаи «зиндагӣ» ба «ҷумла» (ҳамаи.., тамоми…) рабт 

пайдо мекунад, дар хониши дуюм «зиндагӣ» ба кӣ рабту тааллуқ 

доштанаш номаълум аст. Тибқи хониши аввал ибора чунин сурат 

мегирад: «аз он ям қатрае будани зиндагии ҷумла», ки он чунин маъно 

дорад: «назди дарѐи он олам ба қатрае баробар будани ҳаѐти тамоми 
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мавҷудоти ин олам». Мувофиқи хониши дуюм таъбир чунин шакл 

мегирад: «аз он ям қатрае будани ҷумла зиндагӣ», ки маънои зерро 

ифода месозад: «тамоми зиндагӣ назди он дарѐ ба қатрае баробар 

будан». Маъное, ки аз хониши аввал ҳосил мешавад, нисбат ба маънои аз 

хониши дуюм ҳосилшуда ба мақсади муаллиф наздиктар аст. Аз ин 

бармеояд, ки бояд байт ба сурати зайл тасҳеҳ шавад: Пеши он хур ҳарду 

олам зарраест, / Зиндагии ҷумла з-он ям қатраест [41, 14].  

Такрор омадани байт. Дар маснавии «Интиҳонома» ҳангоми таҳияи 

матн байти «Бош, пас, андар амал машғул ту, / То шавӣ пеши Худо мақбул 

ту» [41, 312] баъди се байт айнан такрор шудааст. Аз ин рӯ, байти мазкур 

бояд ҳазф мешуд. Дар ҳошияи ин ду байти такроромада ягон қайди 

мусаҳҳеҳ дида намешавад. Эҳтимолан, мусаҳҳеҳ ба сабаби он ки байти 

мазкур ҳам дар нусхаи асос ва ҳам дар нусхаи Маҷлис такрор омадааст, 

лозим донистааст, ки он такрорро айнан ба матни тасҳеҳшуда ворид 

созад, аммо Султон Валад, ки котиби «Маснавии маънавӣ» будаву аз 

«Интиҳонома» пеш ду маснавӣ таълиф кардааст, такрору таъкиди 

орифонаашро гумон меравад, ки дар фосилаи се ѐ чаҳор байт айнан бо 

такрори як байт ба қалам биѐрад. Ин саҳв ба эҳтимоли қавӣ аз лағзиши 

қалами котибон аст ѐ ҳангоми ҳуруфчинӣ рух додаасту мусаҳҳеҳ аз он 

бехабар мондааст.  

Душвориҳои баргардони матни илмӣ-интиқодӣ аз форсӣ ба кириллӣ. 

Баргардони матни илмӣ-интиқодии тайѐр аз баргардони дастхату чопи 

сангӣ ва таҳияи матни илмӣ-интиқодӣ осонтар бошад ҳам, андархӯри худ 

душворӣ ва нозукиҳо дорад. Масалан, баробар набудани имкониятҳои 

алифбои форсӣ ва кириллӣ мушкилиҳо дар раванди баргардон пеш 

меоварад. Дар нишон додани фарқи нусхабадалҳо имконияти алифбои 

форсӣ васеътар аз алифбои кириллӣ аст. Дар матни дастхату чопҳои 

сангӣ ва чопи муосири форсӣ пешоянду пешвандҳо, пасоянд, пайвандаки 

пайвасткунандаи «ва» аз рӯи қоидаи имлои классикиву муосири форсӣ 

ҷудо аз калима навишта шуда, унсури алоҳидаи матншиносӣ ҳисоб 



91 

 

мераванду ҳангоми тасҳеҳ бар сари ҳар яки онҳо имкони гузоштани 

рақами фарқгузорӣ мавҷуд аст, аммо ин имконият дар алифбои кириллӣ 

дида намешавад. Намуна: Калимаи «را دشت» аз ду унсури матншиносӣ, 

яъне аз ду ҷузъи ҷудо аз ҳамдигар иборат буда, имкони бар ҳар ду ҷузъ 

гузоштани аломати фарқгузорӣ мумкин аст, аммо дар навишти тоҷикӣ 

ин имконият вуҷуд надорад, зеро «дастро» якҷоя навишта шуда, ду ҷузъи 

он ба ҳамдигар пайвастааст ва ҳангоми рақамгузорӣ аз ҳамдигар ҷудо 

мегардад ва фосилаи дар байни ду ҷузъ пайдошуда сабаби мушкилхонии 

матн мешавад. Агар дар чунин калимаҳои матни форсӣ ду фарқ ба қайд 

гирифта шуда бошад, инъикоси ин ду фарқ дар калимаи ба тоҷикӣ 

баргардоншуда ғайриимкон аст. Чунин маҳдудият ва тангзарфии 

алифбои кириллӣ сабаб шудааст, матншиносон таҳияи матнҳои 

интиқодиро бо хатти форсӣ афзал шуморанд, аммо бино бар сабаби он 

ки оммаи васеи алоқамандони мутуни осори адабӣ дар кишвари мо бо 

хати форсӣ ошноии комил надоранд, таҳияи матнҳои интиқодӣ ва то ҷое 

баргардони матни нашрҳои илмӣ-интиқодии тайѐр яке аз самтҳои 

афзалиятноки илми матншиносӣ эътироф шудааст.  

Нашри илмӣ-интиқодии «Интиҳонома» дар даҳсолаи охири садаи 

ХХ вобаста ба имконият ва меъѐрҳои роиҷи матншиносии ҳамон замон 

аз тарафи М. Хазонадорлу сурат гирифта, нишони заҳмату талошҳои вай 

дар тасҳеҳи матни маснавии мазкур ба ҳисоб меравад. Матни 

«Интиҳонома» аз тарафи вай бори аввал соли 1991 тасҳеҳ ва таҳия шуда, 

бори дигар соли 1997 пеш аз нашр мавриди бознигарӣ қарор гирифтааст. 

Бо вуҷуди ин ҳам, чунончи маълум шуд, дар он саҳву иштибоҳоти 

матншиносӣ, хусусан, омехтани меъѐри равишҳои нақду тасҳеҳи матни 

осори адабӣ ба назар мерасад, ки ислоҳи онҳо сабаби боз ҳам мусаҳҳаҳу 

мунаққаҳ шудани он мегардад. Ҳангоми таҳияи матни илмӣ-интиқодии 

маснавии «Интиҳонома» дар Тоҷикистон бояд ислоҳи саҳву иштибоҳоти 

ба қайдгирифташуда тибқи нишондодҳои фавқуззикр ба инобат гирифта 

шавад.  
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БОБИ III. ҶАНБАҲОИ ПОЭТИКИИ МАСНАВИИ «ИНТИҲОНОМА» 

 

III. 1. Сохт, мазмун ва мундариҷаи маснавии «Интиҳонома» 

 

Вижагиҳои сохтори маснавии «Интиҳонома». «Интиҳонома» 

шомили 110 номгӯи мавзӯӣ ва 7084 байт мебошад, ки матолиби гуногуни 

ирфонию ахлоқиро фаро гирифта, барои соликони тариқати мавлавия ва 

ҳаводорони «Маснавии маънавӣ» роҳнамои таълимӣ ба шумор меравад.  

Ин асар аз лиҳози сохтор ба «Маснавии маънавӣ» монанд аст, аммо 

ҷаҳиш аз як масъала ба масъалаи дигар дар он камтар дучор мешавад. 

Дар он масъала ѐ мавзӯъҳо пайиҳам бино бар иқтизои пайванди мазмун 

аз тарафи муаллиф оварда шудааст. Ин маснавӣ низ бидуни ҳамду санои 

Офаридгор ва наъти ҳазрати Муҳаммад (с) ва ѐронашон якбора бо баѐни 

сабаби таълиф оғоз мегардад, аммо бар хилофи «Маснавии маънавӣ», ки 

зоҳиран нотамом мондааст, комилу анҷомѐфта мебошад. Инро байти 

охирини он тасдиқ мекунад: Шуд севум дафтар ба фазли Ҳақ тамом, / То 

равад раҳрав дар ин раҳ, вассалом [41, 318].  

Хусусияти дигари сохтори маснавии «Интиҳонома» аз лиҳози 

забони баѐн ба ду қисм: насрӣ ва назмӣ ҷудо шудани он мебошад. Эҷоди 

таносуб дар ҳаҷми қисматҳо ѐ риояти он назди муаллифи маснавӣ меъѐр 

қарор нагирифтааст. Султон Валад тарҳу шарҳи масоилу матолиби 

лозимиро бо забоне содатар аз забони «Маснавии маънавӣ» меъѐри 

таълиф донистааст.  

Тарҳи масъалаҳои ирфонӣ дар асар бо зикри мавзӯъ, матраҳсозии 

мабонии тасаввуфӣ, иқтибос ва шарҳу тафсири оѐту аҳодиси набавӣ ва 

нукоти орифону сӯфиѐн бо наср оғоз гардида, дар идома масоили 

матраҳгардида бо назм идомат ва тақвият дода мешавад.  

Ҳаҷми ифодаѐбии мавзӯъҳо, ки бо сатр (дар наср) ва байт (дар назм) 

маълум карда мешавад, дар асар ягона нест. Муаллиф барои ифодаи ҳар 

як мавзӯъ, ки байни якдигар иртибот доранд, ҳаҷми муайянеро интихоб 



93 

 

накардааст. Масалан, барои баѐни масъалаи «сайри роҳи Худо ба қол 

нест, ба ҳол аст» [41, 165-166] Султон Валад 10-12 сатри мансур ва 19 

байтро кифоя донистааст, аммо дар идомаи ҳамин масъала дар тарҳи 

мавзӯи «дар ҳар ҷоне нуре ниҳодани Худо» [41, 167-174] зиѐда аз 12 сатри 

мансур ва 164 байтро барои баѐни матлаб лозим шумурдааст.  

Пайванд ва иртиботи мавзӯъҳо, ягонагии қисмати оғозии порчаҳои 

мансур низ аз вижагиҳоест, ки ба сохтори маснавӣ таъсир расонидаанд. 

Омилҳои номбурда дар таъмини ягонагии ҷузъиѐти шаклии дохилии 

маснавӣ хидмат кардаанд. Масалан, ҳудуди зиѐда аз 90 мавзӯъ дар 

маснавӣ бо шакл ѐ «формула»-и «дар баѐни он ки …» оғоз мешавад. 

Султон Валад дар тарҳу шарҳи баъзе аз мавзӯот, ки, зимнан, руҷӯъ ба 

мавзӯи дигар барояш лозим омадааст, идомадиҳии матлабро бо шакл ва 

ѐ «формула»-и «ва дар тақрири он ки... » ифода кардааст. Ин вижагии 

марбут ба сохтори маснавӣ, ки ҳамчунон хусусияти сабки маснавиро низ 

ифода мекунад, дар фасли панҷуми ҳамин боб густардатар баррасӣ 

мешавад.  

Маснавӣ дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф (мақсур) фоилотун / 

фоилотун/ фоилун (фоилон); – V – – / – V – – / – V – (~) суруда шудааст: 

Ҳар киро дар ҷон бувад сабре қавӣ, / Дар амал пайваста бошад муставӣ [41, 

167-174].  

Корбурди қиссаву достонҳо, ба ҷуз се маврид, дар ин маснавӣ ба 

мушоҳида намерасад. Яке аз омилҳои осонфаҳмии ин маснавӣ дар 

муқоиса бо «Маснавии маънавӣ» ба адами сабки қисса андар қисса 

муртабит аст.  

Султон Валад дар ин маснавияш қисса– достонҳои Мӯсо ва чӯпон 

[41, 60-62], «Мӯсо ва Хизр» [41, 223-224], «Қозӣ ва зиндонии пурхӯр» [41, 

85], ки ҳаҷман калон нестанд, ба кор бурдааст, аммо бо вуҷуди ин ҳам, 

дар нақли қиссаи Мӯсо ва Хизр, вай мисли падараш, ҳарчанд ҳанӯз дур 

аз матлаби асосӣ нарафта бошад ҳам, худро ва хонандаро бо хитоби 

мавлавиѐнаи «Боз гарду қиссаи Мӯсо бигӯ» барои ба сари мақсад омадан 
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даъват мекунад [41, 224]. Қиссаи мазкур бидуни тавзеҳу таъкиди 

иловагии ҳаҷман 15-байта аз 20 байт иборат асту зарурате барои таъкиди 

бозгаштан ба оғоз ѐ хатти сайри нақлро надорад, аммо Султон Валад дар 

ин маврид ҳам ба сабки маснависароии падараш пайравӣ кардааст.  

Чунончи равшан шуд, «Интиҳонома» аз лиҳози сохт содатар аз 

«Маснавии маънавӣ» аст ва печидагиҳои шаклии дохилӣ дар он дида 

намешавад.  

Мавзӯъбандии маснавии «Интиҳонома». Чунончи болотар гуфта шуд, 

маснавӣ аз 110 номгӯи мавзӯӣ, ки ҳамчун боб ѐ фасл барои аз ҳам имтиѐз 

додани мундариҷа ва сохтори дохилии он хизмат мекунад, иборат аст. 

Ин теъдод мавзӯотро ба ду даста: «меҳварӣ» (аслӣ) ва «канорӣ» (фаръӣ) 

ҷудо кардан имкон дорад. «Авлиѐситоӣ ва нишон додани мақоми онҳо 

дар муқоиса бо ҷойгоҳи анбиѐ», «тавсифи шайхи иршодгару роҳҳои 

ҳидояти толибон ва баѐни одоб − талаботи тариқат нисбат ба солики 

роҳи Ҳақ ҳангоми тарбияи маънавӣ» ду сармавзӯи меҳварӣ мебошанд, ки 

зуҳуру вуҷуди мавзӯоти канории маснавӣ, аз қабили «офариниши оламу 

Одам», «ҷону тан» ва ғайра ба онҳо алоқаманд аст. Ба ҷумлаи дигар, 

Султон Валад дар тарҳи матолибу мавзӯоти ирфонӣ ба шахсият, 

суханони авлиѐву шайхи муршид ва ситоишу тавсифи ҳамаҷиҳатаи онҳо 

таваҷҷуҳу диққати бештар зоҳир кардааст, ки ин равиши ӯ мавзӯоти 

дигари муҳими ирфониро низ дар «Интиҳонома» ҳамчун мавзӯи канорӣ 

ба ҷилва овардааст.  

Ситоиши авлиѐ дар «Интиҳонома» ва худситоии Султон Валад. 

Ситоиши авлиѐ, иродат ба шахсият ва аъмолу фармудаҳои онҳо меҳвари 

андешаҳои ирфонии муаллифро ташкил медиҳад. Султон Валад андеша 

дошт, ки бо шинохти саҳеҳ, гиромидошт ва тавсифи авлиѐ метавон роҳи 

осону нисбатан ҳамвори тарбияи навроҳони тариқатро муқаррар сохт. 

Пиру муршид ѐ валии Ҳақ ҳамчун инсони ормонии замони Султон Валад 

ва тариқати мавлавия мақоми барҷастаи маънавию иҷтимоиро ишғол 
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менамуд. Аз ин дидгоҳ, шинохти мартабаи ӯ ва орзуи расидан ба ин 

мақом дараҷаи олии кулли соликон ҳисобида мешуд.  

Аз корбурди фаровони вожаи авлиѐ дар ин маснавӣ дарѐфтан 

мумкин аст, ки, аллакай, дар замони хилофати ӯ тариқати мавлавия ба 

низоми муайяни фаъолият ворид шуда, валӣ, шайх ѐ муршид шахсияти 

марказӣ ба шумор мерафт.  

Дар «Интиҳонома» тақрибан 170 маротиба вожаи «авлиѐ» ва 77 

маротиба калимаи «анбиѐ» мавриди истифода қарор гирифтааст. Ин 

омор нишон медиҳад, ки мақсади муаллифи «Интиҳонома» нишон 

додани вазифа ва мақоми авлиѐ дар рушди шахсияти маънавии солик 

аст.  

Муаллифи маснавӣ валии восилро мазҳари Худо медонад [41, 34,36], 

авлиѐро аз азизию бузургӣ то зери қуббаҳои рашки Ҳақ мебардорад [41, 

74, 222] ва расидани ононро аз боло ба ин пастӣ раҳмати маҳз ва сабаби 

ислоҳи ҷомеа шумурда [41, 133], мегӯяд: «то ин олам мавҷуд аст, Ҳақ 

таолоро валии восил мавҷуд аст» [41, 224]. Валии восил аз нигоҳи Султон 

Валад пири ба Ҳақ расида, инсони комил аст, ки дар худ тавони тарбия 

ва иршоди инсонҳои дигарро дорад.  

Султон Валад зимни ситоиши авлиѐ худро ба ҳамин гурӯҳ шомил 

месозад. Ӯ дар ин бора ба рамз ишора мекунад. Ин худрасӣ ва 

худбаҳодиҳӣ вақти шарҳи мавзӯи «фаношавии толиб дар амри шайхи 

восил» ва баррасии ҳадиси «Пеш аз марг бибояд мурд» рӯи кор меояд: 

Баъди мурдан худ намемонад амал, / Он чӣ сон сайр аст?! Бин, баъд аз 

аҷал… / Шарҳи инро гар кунам, ҳайрон шаванд, / Ҳамчу Маҷнун бесару 

сомон шаванд. / Рамз гуфтам, ҳар ки ӯро фаҳм ҳаст, / Дил бар он чи 

мебибояд баст, баст [41, 198].  

Ӯ бо таъкиди «Шарҳи инро гар кунам, ҳайрон шаванд» аз 

худдорияш дар тафсири рамзу рози баланди ирфонӣ, ки шунавандаҳо ба 

маънии он намерасанд, хабар медиҳад. Зери таъбири «рамз гуфтам» 



96 

 

маънии ба вилоят расидани ӯ фаҳмида мешавад, чунки бо рамз сухан 

гуфтан хоси авлиѐст.  

Бори дуюм бо зарофату малоҳат аз бузургии худ ва сухани зоҳиран 

пеши мардум камарзишу дар ҳазрати Ҳақ баландаш чунин хабар 

медиҳад: Гар ба зоҳир нест қоли мо фасеҳ, / Ҳаст ҳоли мо дар он ҳазрат 

малеҳ. / Чун машоме бошад андар мардумон, / Бӯ баранд аз ҳоли соҳибдил 

аѐн [41, 290].  

«Соҳибдил»-и порчаи мазкур худи Султон Валад аст, ки барои 

шинохтани ӯ, ба қавли худаш, ҳамҷинсу ҳамақидаву ҳаммаслаки ӯ бояд 

буд.  

Бори сеюм ӯ андар «навъ-навъ будани мақоми раҳравон дар роҳи 

расидан ба Ҳақ ва ягона будани мақоми онон дар васли Худо» суханҳо 

гуфта, худро баландтар аз валӣ мегирад: Ҳаст инро сиррҳо, лекин бидон, / 

Нест дастурӣ, ки гӯям ман аз он. / З-он ки онро авлиѐ маҳрам наянд, / Гарчи 

чун моҳӣ аз он ям мезиянд [41, 300].  

«Сирру дастурӣ», яъне розу рамзи илоҳӣ ва иҷозати ошкор кардани 

онро надоштани Султон Валад даъвии ба мартабаи баландтар аз валӣ то 

ба дараҷаи қутб расидани ӯст. Ҳамчун яке аз «ақтоби ҳафтгона» ва ѐ 

«ақтоби нуҳгона»-и тариқати мавлавия зикр шудани Султон Валад низ 

далели ин гуфтаҳо буда метавонад. Номи ақтоби нуҳгона, ки ҳамчун 

асосгузор эътироф шудаву сарварӣ ва роҳнамоии мавлавиѐнро бар уҳда 

доштаанд, дар сарчашмаҳо ба тариқи зайл омадааст: Баҳоувалади 

маъруф ба Султонулуламо (то соли 1321), Бурҳонуддин Муҳаққиқи 

Тирмизӣ (аз соли 1232 то соли 1239), Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад 

(бори аввал: аз соли 1239 то солҳои 1244-1246; бори дуввум: аз соли 1259 

то соли 1273), Шамси Табрезӣ (аз солҳои 1244-1246 то соли 1248), 

Салоҳуддини Заркӯб (1249 то соли 1259), Ҳусомуддини Чалабӣ (аз соли 

1273 то соли 1284), Шайх Каримуддин Бектамур (аз соли 1284 то соли 

1292), Султон Валад (аз соли 1292 то соли 1312) ва писараш Амир Ориф 
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Чалабӣ (аз соли 1312 то соли 1321). Ба ақтоби ҳафтгона Шайх 

Каримуддин Бектамур ва Ориф Чалабӣ шомил намешаванд.  

Ба назари мо, даъвои худро валӣ шуморидани Султон Валад бе далел 

нест. Инро хидмату талошҳои бардавоми ӯ дар рушди тариқати 

мавлавия ба субут мерасонанд.  

Тавсифи шайхи ростин ва роҳҳои ҳидояти толибон. Мавзӯи дигари 

доманадор дар ин маснавӣ тавсифи шайхи иршодгар аст. Шайхро 

Султон Валад бо сифатҳои «ростин», «комил» ва «восил» ѐд мекунад. Ва 

гоҳе «шайх»-и ормонии вай сифатан бо авлиѐуллоҳ баробарӣ меҷӯяд. На 

ҳама шайхро, ба ҷуз шайхи ростин, омода ва лоиқи тарбият кардани 

муридон медонад [41, 22], зеро сухани бас азим – ҳабли матин – каломи 

Худоро танҳо шайхи аз ростӣ комилшуда метавонад ба самъи толибони 

ҳанӯз аз асли кор бехабар бо баѐни сода бирасонад [41, 24], то соликон 

низ пас аз тайи мароҳили ҳафтгона восили васли беинтиҳо – шинохти 

Худо шаванд [41, 151].  

Аз «таъсири суҳбати шайхи восил ба толиб», ки ҳосилаш гоҳе аз 

ҳосили ибодати нафлии солик зиѐдатар аст, бо такя ба ҳадиси Расули 

акрам (с), ки ба ҳазрати Алӣ (р) аз рӯи шафқат дар ин боб фармуда 

буданд, ибрози ақида мекунад: «Чун дигаронро бинӣ, ки ба тоат 

(албатта, ғайр аз фароизи панҷгона, дар нафл хондан – Ш. Ш.) 

мекӯшанду машғул мешаванд, ивази он тоатҳо ту суҳбати оқилеро гузин, 

то аз эшон бигзарӣ дар қурбу дараҷот» [41, 34].  

Муаллифи маснавӣ пеш аз он ки ба ҳидояти толибон оғозад, онҳоро 

дар аввал [41, 10] таъкидан бо истилоҳи қуръонии «муъмин» ном мебарад 

ва «муъмин»-онро дар мобайни асараш бар се қисм–толибону соликону 

восилон ҷудо мекунад [41, 144]: аввал муъминоне, ки ивази тоат биҳишт 

подош мегиранд; дуюм, муъминоне, ки аҷри тоат эшонро дидори Худо 

мерасад ва онон авлиѐеанд абдол, аз қабили Мансури Ҳаллоҷу Боязид ва 

ғайраҳо; гурӯҳи сеюм муъминоне, ки ниҳоят нодири нодиранд, яъне 
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маъшуқони хоси Худо, ки Султон Валад ба ин даста Шамси Табрезӣ ва 

падарашро низ муштамил медонад [41, 12].  

Султон Валад ақида дорад, ки баъзе аз муъминон ниѐз ба ҳидояту 

рашодат надоранд, зеро онҳо худ аз Ҳақ комил омадаанд, то раҳнамои 

дигарон бошанд ва эшон миѐни халқ ниҳоят пӯшидаву ношинохтаанд.  

Навъбандии дуюми толибон – муъминон аз рӯи ба мақсуд – ба 

ваҳдату ягонагӣ расидани онон сурат гирифтааст, ки тибқи он агар 

дастае дар охират ва гурӯҳе дар дунѐ ба мақсуд расанд, иддае худ «аз он 

ҷо (аз рӯзи азал –Ш. Ш.) комил омадаанд, то ҷаҳонро, ки мулку 

вилояташон аст, тамошо кунанд ва кори соликону толибон бигзоранд» 

[41, 144].  

 «Дар назди Офаридгор чӣ арзиш доштани муъмин – толиб» ва «дар 

осмону замин нағунҷидан, аммо дар дили бандаи муъмин ғунҷидани 

Худо» аз шумори мавзӯоти ҷолиби маснавӣ мебошанд, ки муаллифро аз 

беҳтарин мубаллиғони андешаҳои ирфонии тариқати мавлавия нишон 

медиҳад: 

«Ҳақ таоло тамомати махлуқотро офарид ва ҳамаро мепарварад ва 

ҳастии ҷумла аз Ӯст. Пас, Худоро кас зидду душман набошад, ки: «Ло 

зидда лаҳу ва ло нидда лаҳу» (тарҷума – Ӯро на зиддест, на монанде). 

Лекин аз обу гил бандае офарид ҷинси халқон ва дар вай сирри худро 

таъбия кард. Ва ӯро ба қурбу муҳаббати худ махсус гардонид. Балки 

дили ӯ тахти Худост, зеро ки мефармояд: «Мо васаъанӣ самоӣ ва ло арзӣ 

илло васаъанӣ қалбу ъабди-л-муъмини». Дар осмону замин нагунҷидем, 

дар дили бандаи муъмин гунҷидем…» [41, 263-264].  

Султон Валад як байти падарашро иқтибос оварда, миѐни матлуб –

Худо ва толиб – хоҳандаи дидори Худо дар мақоми ваҳдат фарқе 

намегузорад [41, 34].  

Роҳу шарти хидмат дар ҳузури пир ва дӯстӣ бо ӯ. Дар масъалаи ба 

толибону соликон бахшидааш роҳу шарти иртибот, дӯстӣ намуданро бо 
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валии восил ва чи гуна дар ҳузури ӯ хидмат ба ҷо оварданро маслиҳат 

медиҳад:  

«Чун ту ба хидмати валии ростин бирасиву бо ӯ дӯстӣ намоӣ, 

тасаввур кунӣ, ки дили ӯро ба ҷо овардӣ ва, дар ҳақиқат, ба ҷо наѐварда 

бошӣ. Агар ба сабаби дӯстиву хидмати ӯ дар ҷони худ равшаниву 

аҷоибҳои он олам бинӣ, яқин дон, ки дӯстӣ кардаӣ ва хидмати ӯ ба ҷо 

овардаӣ. Ва агар дар худ ин навъ чизе набинӣ, дон, ки дӯстӣ накардаӣ. Ва 

дили ӯро ба ҷо наѐвардаӣ» [41, 265].  

Султон Валад толиберо, ки дар худ талабу ишқи Худоро мебинад, 

бо нармӣ ва далел ба насиҳат мепардозад, ки: «он талабу ишқро аз худ 

мадон, аз Худо дон», зеро: «Он даме, ки толибӣ, толиб Худост, / Гар 

талаб аз рӯи сурат аз ту хост» [41, 248].  

Ҳамчунин, барои он ки толиб аз ин навъ андеша гумроҳ шуда, аз 

ҳади худ нагузарад, бо тафсири ояти 143-юми сураи «Аъроф» натиҷаи 

дидорхоҳии Мӯсоро (а) ҳамчун мавзӯе хос баргузида, «манъи дидори 

Мӯсоро дар он ҳолат аз ҷуд»-и Худо медонад «на аз бухл» [41, 90]. Аз ин 

ҷо маълум мешавад, ки «Интиҳонома» бо вуҷуди дарҳампечидагии 

масъалаҳо дорои низоми мантиқӣ ва тартиби хоси мавзӯӣ аст, ки 

мушоҳидаи он барои хонандаи одӣ дар «Маснавии маънавӣ» ба осонӣ 

даст намедиҳад.  

Барои он ки солик бар мақоми ниҳоӣ расад, бояд аз гуфтаҳои шайх 

бидуни дудилагӣ мутобиат кунад ва сухани шайхро сухани Худо донад. 

Ин аст як мавзӯи баҳси таълимии муаллифи «Интиҳонома»:  

«Мурид бояд, ки сухани шайхро сухани Худо донад, зеро ки шайх 

пеш аз марг мурдааст. Ҳамчунонки шахсе аз кӯҳ ѐ аз девор сухан 

шунавад, аз ҳайбат беҳуш шавад, аз он ки яқин медонад, ки кӯҳу девор 

нотиқ нестанд. Он нутқро аз Худо медонад, лоҷарам, мутағаййир 

мешавад ва аз ҳол ба ҳол мегардад. Ва чун шайх пеш аз марг мурдаасту 

намонда, сухани ӯ низ ҳамчунон дон, зеро ҳамон ҳукм дорад [41, 267, 

268].  
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Инъикоси ҷузъиѐти рӯзгор ва ақволу аъмоли анбиѐ. Султон Валад ба 

мавзӯи рӯзгор, ақвол ва аъмоли анбиѐ асосан дар мавриди қиѐс бо авлиѐ 

мутаваҷҷеҳ мешавад. Чунин бархурди ӯ дар панҷ маврид [41, 101,133, 231, 

261, 265] ба қайд гирифта шуд. Фақат дар як маврид [41, 231] алоҳида дар 

мавзӯи рисолати паѐмбарӣ аз анбиѐ ѐдовар мешавад.  

Ӯ ба замин фиристодашавии пайғомбаронро, ки ба қавле зиѐда аз 

120 ҳазоранд, барои «бо халқ мондани хилъатҳо» медонад. Мақсади вай 

аз «хилъат» мақому мартабаи инсон аст. Сипас, бо овардани ояти 9-уми 

сураи Ҳиҷр (Албатта мо Қуръонро бар ту нозил кардем ва мо ӯро 

муҳаққақан маҳфуз хоҳем дошт) ба идомаи баҳс мепардозаду мегӯяд, ки 

мақсуди Худо аз ин зикр, яъне Қуръон, пайғомбарон аст, зеро онҳо 

чашмаи зикранд. Худо барои ҳифзи зикр – каломи худ ин чашмаи зикр –

пайғамбаронро худаш ҳифозату нигоҳбонӣ мекунад.  

Султон Валад – олими дин медонист, ки аз ӯ суол хоҳанд кард: 

«Агар Худо пайғамбаронро ҳифз мекард, чаро баъзеи онҳо кушта 

шуданду доим мавриди уқубату шиканҷаи кофирон қарор 

мегирифтанд?». Аз ин рӯ лозим донист, ки ҷавоби ин масъаларо низ 

ҳаллу фасл намояд. Ӯ кушташавии анбиѐву авлиѐро дар роҳи Худо фақат 

маҳви ҷисмонии эшон медонад, зеро тан барои ҷон, ки асли одамист, ба 

монанди либос аст, ки рӯзе ҳароина куҳнаву фасурда ва охир дарида 

хоҳад шуд. Далели он ки пайғамбарон – инсонҳои баргузидаи Худо, ки 

дар роҳи Ҳақ ҷон ба каф мегиранд, ҳаргиз намемиранд, ояти 169-уми 

сураи Оли Имронро меорад: «Албатта, напиндоред, ки шаҳидони роҳи 

Худо мурданд, балки зинда ба ҳаѐти абадӣ шуданд ва дар назди Худо 

мутанаъъим хоҳанд буд». Ва дар пайи ин оят ояти 62-юми сураи Юнусро 

далел бармегузинад: «Огоҳ бошед, ки дӯстони Худоро ҳеч тарс (аз 

ҳаводиси ояндаи олам) ва ҳеч андӯҳе (аз вақоеи гузаштаи ҷаҳон) дар дил 

нест».  

Барои тафсири ин ду оят Султон Валад ду тамсили зеборо ба кор 

мегирад. Якум, тан – вуҷуди ҷисмонии анбиѐро ба хонаи пур аз нури 



101 

 

офтоб ва ҷони эшонро, ки мазҳари зикр аст, ба худи офтоб ташбеҳ 

мекунад. Агар хона вайрону хароб шавад, офтобу нури офтобро аз он 

зараре намерасад. Тамсили дуюм, тани анбиѐ мисли халтачаҳои тилову 

нуқрагирӣ аст, зоҳиран як хел, аммо ҳеч кас халтачаи тилодорро 

халтачаи нуқра намегӯяд, балки халтачаи тило мегӯяд. Дар ин тамсил 

ҷону зикр ба зару сим шабоҳат дода шудаанд. Аз ин рӯ, Султон Валад 

маслиҳат медиҳад, ки ҷисми дигар одамонро ҳам бояд халтача – киса 

донем ва ҳар чи ки андаруни он аст, ба номаш хонем. Агар зари холис 

дорад, зари холис, агар зари қалб дорад, зари қалб.  

 Дар охир Султон Валад, воқеан, аз сари масъалаи асосӣ якбора дур 

меравад ва сари мақсади аслии худ, ки он нишон додани ҳақиқати ҳоли 

авлиѐст, бармегардад. Пас аз овардани тамсили дуюм чунин хулоса 

мекунад: Ба ҳамин монанд халтача – тани Мансури Ҳаллоҷ пур аз Ҳақ, 

ки буд: ана-л-Ҳақ гуфт. Яъне вай ба халтача – тани худ назар накард, 

чунки пур аз зари холис – Худо шуда буд. Дар ин ҷо Султон Валад хеле 

нозуконаву шоирона ба назарияи ваҳдати вуҷуд ишора менамояд.  

Вақте ба хулосаи Султон Валад мутаваҷҷеҳ мешавем, аѐн мегардад, 

ки ғараз аз суҳбати ӯ дар бораи анбиѐ боз нишон додани ҳақиқати ҳоли 

авлиѐ дар мақоми фақру фаност.  

Бахши назмии ҳамин мавзӯъро Султон Валад давоми мантиқии 

баҳси дар боло матраҳшуда қарор дода, бо байти зерин шурӯъ мекунад: 

Баҳри ин сир Ҳақ фиристод анбиѐ / Дар ҷаҳони обу гил аз баҳри мо [41, 232].  

Мавзӯъҳои канорӣ (фаръӣ). Чунончи дар оғози ин фасл гуфта шуд, аз 

рӯи мундариҷа мо бархе аз масоили матраҳ дар маснавии 

«Интиҳонома»-ро мавзӯоти канорӣ (фаръӣ) номидем, зеро онҳо дар 

атрофи мавзӯъҳои аслӣ – меҳварии асар омада, шарҳи ниҳоии масъаларо 

такмилу тақвият медиҳанд.  

Баҳси «ҷон – асли одамӣ», «сайри моҳивори ҳафтсадҳазорсолаи 

ҷонҳо дар дарѐи раҳмати Ҳақ», «аз Ҳақ таъоло расидани нидои «Аласту 

бираббикум?!» ва дар ҷавоб гуфтани: «Қолу бало» ва ба амри «иҳбиту»-и 
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Худо барои имтиҳон «аз мамолики ҷон» ба «ҷаҳони хокдон» поѐн оварда 

шудани ҷонҳо [41, 24], навъҳо ва кайфияти ҷонҳо [41, 29] аз мавзӯоти 

фаръии пуррамзи ирфонии маснавӣ мебошанд. Латифаи ғайбии зерин 

роҷеъ ба танзеҳ – пок кардани ҷон бозгӯи андешаи муаллиф аст: 

«Одамиро вақте тавон пок кардан, ки асли ӯ пок буда бошад» [41, 271].  

Ақидаи мазкури Султон Валад аз ин байти Мавлоно маншаъ 

гирифтааст: Аслашон лутф асту ҳам вогашт лутф, / Ҳам зи бустон сӯи 

бустон мерасанд [10, 308].  

Шайх Саъдӣ ҳам ба ҳамин маънӣ, аммо аз роҳи дигар ишорае дорад: 

Агар қиматигавҳарӣ, ғам мадор, / Ки зоеъ нагардонадат рӯзгор [48, 327].  

Султон Валад андеша дорад, ки ҷонҳоро Худо пештар аз он ки ба 

танҳо дарорад, ҳафтсад ҳазор сол дар дарѐи раҳмати худ моҳивор 

парвариш мекард. Ин сайри ҳафтсад ҳазорсолаи ҷонҳо, ки дар 

«Ибтиднома» [37, 332] ва «Рубобнома» [40, 127] ҳам бо ҳамин рақам 

омадааст, дар «Маорифи Султон Валад» шашсад ҳазор сол нишон дода 

шудааст [42, 154].  

Ба ҳамин монанд андешаро Шайх Аттор дар зикри Амр ибни 

Усмони Маккӣ (соли вафоташ 296 ҳ.қ. / 909 м.) меорад: «Ҳақ таоло 

дилҳоро биофарид пеш аз ҷонҳо ба ҳафт ҳазор сол ва дар равзаи унс 

бидошт. Ва сиррҳоро пеш аз дилҳо биѐфарид ба ҳафт ҳазор сол…» [5, 

479-480]. Эҳтимол меравад, ки Султон Валад ин ақидаро аз «Тазкирату-л-

авлиѐ», ѐ аз «Муҳаббат»-и Амр ибни Усмони Маккӣ, ѐ аз китобҳои 

ирфонӣ ва ѐ тафсирҳо бардошт кардааст.  

 Мавзӯи фаръии дигари ирфонии маснавӣ мавзӯи «тан» – «ҷисм»-и 

фонии зинда ба ҷон аст [41, 54, 62], ки дар ин боб андешаи шоир бо 

ақидаи Муҳаммад Ғаззолӣ як навъ наздикӣ дорад, аммо Султон Валад 

баҳсро аз фаноталабӣ оғоз мекунад: То аз ин ҳастӣ нагардӣ нест ту, / Кай 

барӣ з-он ҳастии беранг бӯ? / …Нест шав з-ин ҳаст боз аз ишқи Ҳу, / То ки 

гардад ҳастиат мубдал аз Ӯ [41, 54].  
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Муҳаммад Ғаззолӣ дар «Кимиѐи саодат» аз фонӣ будани тан дар 

баробари ҷону нафсу дил аз тамсили зебое истифода мебарад. Танро ба 

маркаб ва ҷонро ба савор монанд мекунад. Савор чун ба манзил расад, 

аз маркаб ҳатман бояд поин ояд. Чун тан вазифаи худро иҷро кард, 

дигар бояд боз ба асли худ – хок баргардад, аммо барои он ки тан – 

маркаб ҷон – саворро ба манзил расонад барои ӯ ғизо лозим аст, то нерӯ 

пайдо кунад барои ҳаракат намудан [17, 35].  

Султон Валад барои он ки соликонро аз макри дунѐи фиребо огоҳ 

кунад, суҳбатеро ба мавзӯи «ҳавасҳо ва орзуҳо», ки «аз ҳубби дунѐ 

мехезад», бахшида, орзуҳою ҳавоҳои нафси шумро «раҳзани роҳи Худо» 

[41, 29] медонад ва ба насиҳат мефармояд: Бигзар аз нафсу ҳавову орзу, / 

Ҷониби меъроҷи дил рӯ ор зу [41, 30].  

Султон Валад аз равзанаи мавзӯоти фаръии мухталифе чун: 

«офариниши офтобу моҳу ситорагон» [41, 285], «ҳамди Ҳақ гуфтани 

тамоми зарроти олам» [41, 30, 302], «нотиқ будани мавҷудоти биҳиштӣ» 

[41, 81], «се навъ (малак – куллан улвӣ, ҳайвон – куллан суфлӣ, инсон – 

нимулвию нимсуфлӣ) будани офаридаҳои Холиқ» [41, 142] ва «аз нуру 

зулмат [41, 87, 114] ва чаҳор унсур таркиб ѐфтани вуҷуди одамӣ» [41, 258], 

«ихтиѐр надоштани одамӣ дар мақоми хокӣ» [41, 16], «аҷоибҳои вуҷуди 

одамӣ» [41, 93], «аждаҳосифатии нафси одамӣ» [41, 122, 123] ва «ғарқи 

дунѐ кардани он соликро» [41, 187], «зулм бар худ кардани одам» [41, 47], 

«ғарази одамӣ ва зиѐни он» [41, 84], «вуҷуди лашкарҳои раҳмонию 

шайтонӣ дар ҳастии хокии одамӣ» [41, 123]-ю «аз ҳарбҳои ин ду нерӯ 

падид омадани андешаи неку бад» [41, 124] ва «аз ин пиндор ранг 

гирифтани кирдори солик» [41, 254], «раванди офариниши оламу одам» 

[41, 130, 131] ва дигар мавзӯоте, ки атрофи мавзӯоти меҳварӣ (аслӣ) 

мечарханд, ба тарбияи ахлоқии толибону соликони тариқати мавлавия 

пардохта, дар боз кардани матлабҳои печида ва мармузи ирфонӣ кӯшиш 

ба харҷ додааст.  
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Як нишонаи мундариҷаи маснавии «Интиҳонома» дар он зоҳир 

мешавад, ки бархе аз мавзӯот ба пуррагӣ ва баъзе аз онҳо ҷузъан такрор 

мешаванд.  

Маҷмӯан, аз мутолиаи мундариҷаи умумии маснавии мазкур пай 

бурдан мумкин аст, ки гӯянда мавзӯъҳои зеринро ҳамчун мавзӯъҳои 

меҳварӣ (аслӣ) қабул кардааст:  

- нишон додани баландии мақоми авлиѐ дар муқоиса бо анбиѐ дар 

ҳазрати Ҳақ;  

 - васфи шайхи иршодгар ва шартҳои робита барқарор кардан бо ӯ;  

- шиносонидани солик бо вазифаҳои худ ва ҳатмияти иҷроиши 

фармонҳои шайхи иршодгар; 

- роҳҳои тарбияти солик ва таъсири тарбият дар рушди солик; 

 - дониш ва аҳамияти он дар худшиносии солик.  

«Интиҳонома» – такмила ва такрори баѐни қавитару фасеҳтари 

бархе аз масоили ду маснавии аввал («Ибтидонома» ва «Рубобнома»)-и 

Султон Валад, ҳовии мавзӯоти доманадору пурбаҳси ирфонӣ ва ахлоқи 

тариқат буда, ба хонандагон аз боби дониш- маърифати Худо ва рутбаи 

инсони донишманд – худошинос, қадру манзалат, қурбату азамат ва 

рисолати анбиѐву авлиѐ, саҳми шайхи ростин дар тарбияти мурид, 

масъулияти толибон, масъалаҳои тасаввуфии марбут ба одаму олам, 

хоса масъалаи ҷону навъҳои он, ҷисму фанопазирии он, дин ва арзиши 

зикру намозу рӯза, маънавӣ будани тарки дунѐ, қудрати бемунтаҳои 

Аллоҳ маълумоти бо оятҳои қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ 

асосноккардашуда медиҳад.  

 

III. 2. Шеъру шоирӣ аз дидгоҳи Султон Валад 

 

Назаре ба пешинаи масъалаи баҳсангези «шеъру шоирӣ». Аҳли илму 

адаб шурӯъ аз Арасту ва шореҳони асари ӯ «Андар шеъру шоирӣ» – 

Абӯнасри Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Ибни Рушд, Насируддини Тӯсӣ 
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назарияи Арастуро ҷонибдорӣ намудаанд ва такя бар ду ҷавҳари шеър – 

тақлидгарӣ ва хаѐлангезӣ перомуни чистӣ ва чигунагии шеър ибрози 

андеша кардаанд [53; 54]. Мавҷудияти китоби пешазисломие дар илми 

балоғат бо номи «Корванд» [155, 13] далели рушди ин шохаи улуми 

адабӣ дар миѐни форсизабонон аст.  

Дар таърихи адабиѐти форсии тоҷикӣ суханварони ба масъалаи 

шеъру шоирӣ тамоюлдоштаву назар баѐнкардаро ба се даста ҷудо 

кардан мумкин аст: 

-дастаи аввал: шоирону нависандагоне, ки назарашонро бидуни 

нақша ѐ ҳадаф дар осорашон баѐн доштаанд (Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Низомӣ, 

Саъдӣ, Ҳофиз, Мавлоно ва ғ.); 

-дастаи дуюм: суханвароне, ки баробари шоирӣ дар доираи илми 

поэтика ѐ ҳунари шоирӣ бо эҷоди асарҳои алоҳида низ изҳори назар 

кардаанду дар замони худ ҳамчун шоир эътироф гардидаанд (муаллифи 

«Ҳадоиқу-с-сеҳр» Рашиддудини Ватвот (ХII), соҳиби «Расоилу-л-эъҷоз» 

Амир Хусрави Деҳлавӣ (асри ХIII), мусаннифи асарҳои «Рисолаи арӯз», 

«Рисолаи қофия», чор рисолаи «Муаммо» Абдураҳмони Ҷомӣ ва ғ.); 

- дастаи сеюм: қаламкашоне, ки ҳамчун муаллифи асарҳои назарияи 

адабиѐт маъруф шудаанд, на ҳамчун суханварони дорандаи осори 

манзуму мансур (Муҳаммад ибни Умари Родуѐнӣ бо «Тарҷумону-л-

балоға» (асри ХI), Унсурулмаолии Кайковус бо «Қобуснома» (асри XI), 

Низомии Арӯзии Самарқандӣ бо «Чаҳор мақола» (асри XII), Шамс 

Қайси Розӣ бо «ал-Муъҷам фӣ маойири-л- ашъори-л-Аҷам» (асри ХIII); 

Насириддини Тусӣ бо «Меъѐру-л-ашъор» ва «Асосу-л-иқтибос» (асри 

ХIII), Ҳусайн Воизи Кошифӣ бо «Бадоеъу-л-афкор фӣ саноеъу-л-ашъор» 

(асри ХV), Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ бо «Бадоеъу-с-саноеъ» (асри ХV) 

ва ғ.).  

Ҳамақидагӣ, ихтилофи назар дар афкори назарии суханварони 

мазкур ба мушоҳида расад ҳам, маҷмӯи андешаҳо ва таҳқиқоташон 
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заминаҳои мусоиде дар ташаккулу рушди илми назарияи адабиѐт, 

хусусан, поэтикаи шеър гузоштааст.  

Аз нимаи дуюми садаи ХХ дар адабиѐтшиносии муосири форсу 

тоҷик таҳқиқи афкори назарии намояндагони барҷастаи адабиѐти 

классикӣ шурӯъ гашт. Ҳамон ҳамандешӣ ва ихтилофи назарҳои 

муҳаққиқони асримиѐнагӣ дар ин давра низ ба мушоҳида мерасад. 

Масалан, адабиѐтшинос А. Сатторзода андешаи М. Баҳорро оид ба 

масъалаи «дар таърихи адабиѐти Эрон фасле дар боби наср боз 

нашудан» ва андешаи А. Зарринкӯбро оид ба заъф пайдо кардани нақди 

адабӣ дар асри ХV рад намуда, назарияи Р. Ватвотро дар «Ҳадоиқу-с-

сеҳр» роҷеъ ба наср боби нахустин дар таърихи адабиѐт медонад [155, 46] 

ва саҳми А. Ҷомиро «дар таҳлилу тадқиқи афкори адабӣ хеле бузург» 

мешуморад [155, 128].  

Чунин «радду бадалҳо»-и илмии адабиѐтшиносонро дар боби шеъру 

шоирӣ низ бисѐр вомехӯрем. Аз ин рӯ, ба таври мутлақ пазируфтани 

назарияҳо ва таърифоти адабии мафҳумҳои адабиѐтшиносӣ, хусусан, 

шеър ғайриимкон аст.  

Дар мавриди ифодаи ҷавҳари таърифии шеър «пурэъҷозӣ»-и Арасту 

[53, 42] бо таъбир ва истилоҳи «нерӯи мармузи сеҳромез»-и А. Зарринкӯб 

[77, 57] ва ибораи «ҷунуни шеърӣ»-и Р. Бароҳанӣ [58, 25] баробарвазн аст. 

Шеър бо вуҷуди ин қадар таърифу қоидаҳое, ки андешамандон ба он 

додаанд, ҳамоно ниѐз ба таърифи комилу ҷомеъ дорад.  

Султон Валад – шоиру мунаққид ва назарияпардоз. Султон Валад 

қариб нисфи умри хешро сарфи хидмати Мавлоно карда, ҳангоми 

китобату таҳрир ва тадриси осори ӯ, бавижа «Маснавии маънавӣ», 

таҷрибаи кофие дар шеъру шоирӣ ва нақдушшеър касб карда буд. Вай аз 

зумраи шоиронест, ки дар осораш аз нақди адабӣ ҳам метавон намунаҳо 

пайдо кард. Албатта, чунин вижагиро дар осори аксар шоирон пайдо 

карда метавонем, аммо ин маънои онро надорад, ки онҳо дар баѐни ин ѐ 

он масъалаи назарӣ ба натиҷаи ниҳоӣ расида, андешаашонро нуқта 
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гузошта бошанд. А. Зарринкӯб ҳамон суханварро мунаққид медонад, ки 

аз уҳдаи ислоҳи асараш баромада тавонад. Ин донишманд мегӯяд: «худи 

шоир ҳам вақте дар шеъри хеш алфозу маониро сабук, сангин мекунад, 

вақте кори худро муруру ислоҳ мекунад, вақте дар бораи шеваи кор ва 

ҳадафу завқи хеш сухан мегӯяд, дигар шоир нест, мунтақид аст ва коре, 

ки мекунад – нақд» [81, 9].  

Дар маснавиҳои «Ибтидонома»-ю «Рубобнома», «Интиҳонома» оид 

ба шеъру шоирӣ мавзӯи алоҳида ѐ алоқаманд ба ҳамин масъала ҷудо 

кардани Султон Валад далели таваҷҷуҳи ӯ ба масоили нақди адабӣ аст. 

Дар «Ибтидонома» чунин менависад:  

«Ва дар тақрири он ки ҳар касеро аз ғизои ӯ шиносанд ва ғизо ду 

навъ аст: яке ҳиссӣ ва яке ақлӣ. Ҳиссӣ нон асту гӯшт асту об асту ғайра. 

Ва ақлӣ улуму ҳикмат аст. Акнун баъзеро майл ба фиқҳ асту баъзеро ба 

мантиқ аст, баъзеро ба тафсир ва баъзеро ба давовини Аттору Саноӣ 

(раҳ. ) ва баъзеро ба давовини шуарое мисли Анвариву Заҳири Форѐбӣ 

ва Низомӣ ва ғайра. Ҳар киро майл бо Анварӣ асту шуарои дигар, аз 

аҳли ин олам аст ва обу гил бар ӯ муставлист. Ва ҳар киро майл ба 

давовини Аттору Саноӣ аст ва фавоиди Мавлоно, ки мағзи мағз асту 

нағзи нағз ва зубдаи сухани Саноиву Аттор, далел аст, ки аз зумраи аҳли 

дил аст ва аз зумраи авлиѐ» [39, 207].  

Аз иқтибос равшан мешавад, ки Султон Валад дар ҳалли як 

масъалаи ирфонӣ – «шинохти табъи инсон» ғизои ҳиссӣ ва ақлиро меъѐру 

мисол интихоб мекунад ва дар ин замина ҳаводорони шуаро ва 

шеърашонро аз рӯи завқ ба ду даста: аҳли обу гил ва аҳли дил ҷудо 

мекунад. Шеърро ҳамчун меъѐру мисол баргузидани Султон Валад 

далели аҳли сухан ва нақд будани ӯст.  

Ӯ дар матни болоӣ бештар таваҷҷуҳ ба шеъри шоирон (новобаста аз 

кадом даста буданашон) дорад. Мақсадаш аз рӯи завқу тамоюли равонии 

хонанда ба осори шуаро нишон додани фарқияти инсонҳост.  
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Султон Валад баҳси адабиро зимни баррасии мабоҳиси ирфонӣ 

меорад. Аз ин рӯ, андешаҳои ноқидонаи ӯ дар омезиш бо мулоҳизоти 

орифона ифода меѐбанд. Масалан, бар мабнои ҷумлаи зерини ӯ метавон 

дарѐфт, ки вай нақду сухансанҷиро ба василаи мизони ирфон 

бармекашад. Усули наққодонаи ӯ бештар оҳанги завқӣ дорад. Инро 

ҷумлаи зерини ӯ: «фавоиди Мавлоно, ки мағзи мағз асту нағзи нағз ва 

зубдаи сухани Саноиву Аттор» тасдиқ мекунад [39, 207].  

Назари Саноӣ, Аттору Мавлоно ба масъалаи шеъру шоирӣ. Пеш аз он 

ки нуқтаи назари Султон Валадро ба масъалаи шеъру шоирӣ мавриди 

баррасиву таҳлил ва натиҷагирӣ қарор диҳем, аз сарчашмаҳо ва 

кайфияти таъсирпазириҳои Султон Валад аз онҳоро нахуст матраҳ 

кардан лозим аст.  

Агар диққати Мавлоноро ҷанбаи пурзӯри таълимии «Ҳадиқа» ва 

дигар ашъори пандомези Саноӣ ба худ кашида бошанд, Султон Валад 

дар заминаи пайравӣ аз падар ба ин чеҳраи меҳварии тасаввуф ва осори 

ӯ рӯ овардааст.  

Шеъри Саноиро дар манзумаи нотамомаш «Ҳадиқа» [176, 130] ба 

қавли А. Зарринкӯб, «агар шеър ҳам хонда шавад, бояд шеъри таълимӣ 

гӯем» [73, 130].  

Саноӣ дар маснавии «Тариқату-т-таҳқиқ»-аш (527 ҳ. / 1134 м.), ки ба 

гуфтаи Б. Фурӯзонфар пас аз се соли эҷоди маснавии «Ҳадиқату-л-

ҳақиқат» иншо шудааст [32, 18] чунин мегӯяд: Эй Саноӣ зи ҷисму ҷон 

бигсил! / Ҳар чӣ он ғайри ӯст, з-он бигсил! / Санъати шеъру шоирӣ бигзор, / 

Даст аз гуфтугӯи ҳарза бидор! / Беш аз ин дар раҳи маҷоз мапӯй, / Сифати 

зулфу хатту хол магӯй [32, 67].  

Аз ин сурудаи орифона пайдост, ки Саноии аз дунѐ дар худӣ 

паноҳбурда шеърро ҳарзаву шоириро коре беҳуда дониста, худро аз 

рафтани роҳи маҷоз – аз шеъри санъатӣ гуфтан манъ мефармояд.  

Шоири ғазнавӣ, ки замоне аз шеъри худ ифтихор дошт (Шаъро ба 

суҷуд ояд ашъори Саноиро, / Ҳар гаҳ, ки ту бисроӣ шеъраш ба рубоб андар) 
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охири умр шеърро назди худ, бо он ки пайваста машғули сурудани он 

буд, камарзишу ночиз ѐфт. Ҳамин байти машҳурро, ки ӯ гӯиѐ вақти марг 

замзама мекардааст: «Бозгаштам аз сухан, зеро ки нест / Дар сухан 

маъниву дар маънӣ сухан» [73, 135] хулосаи тазодангези нигариши 

орифонааш ба шеър аст.  

Аттор ҳам дар ин масъала камтар аз Саноӣ нест. Дар «Илоҳинома» 

шеърашро тавҳиди пок ва дар биҳишт хондани онро раво медонад: Чу 

шеъри ман ҳама тавҳиди пок аст, / Агар дар хулд бархонӣ, чӣ бок аст [3, 

281].  

Ин суханвар дар осори дигараш ба шеър тамоман нигоҳи дигар 

дорад. Дар қасидае шеърро бо шаръи Муҳаммад (с), монанди Саноӣ, 

рӯбарӯ, яъне муқобил гузошта, дилсиѐҳии худро аз ин кори беҳуда 

бепарда дар пардаи шеър иброз менамояд ва аз ин амали берун аз 

доираи шариат тавба карданашро маслиҳат мебинад. Аттор бо вуҷуди 

ин ки аз шеърҳои баланди гуфтааш, чун вақти ибодати ӯро аз ӯ боз 

гирифтаанд, норозӣ менамояду шоириро аз забони як девонаи фарзона, 

ки аслан худаш аст, кори беҳуда медонад, боз умедвор аст, ки Худо дар 

ҷазои он фурсатҳои барои шеър аз даст додааш ӯро ба хотири як байте 

бубахшад. Назарияи Аттор ба шеър низ монанди назарияи Саноист.  

Мавлоно доир ба ин масъала бо Саноиву Аттор ҳамақида аст. Ӯ 

барои шеър ташбеҳе «нолоиқ» меорад ва онро ба шикамба монанд 

месозад. Ба андешаи ӯ шеър аз ин чиз низ камарзиш аст ва ҳаводорони 

каломи шоиронаи ӯ пеши вай бо иштиѐқмандону хӯрандагони шикамба 

баробаранд. Ин навъ андешаи Мавлоно дар «Фиҳи мо фиҳи» омадааст 

[11, 68]. Вай исрор мекунад, ки шеъргӯӣ барои на танҳо худаш, балки 

барои хонаводааш кори паст ба шумор меравад ва таъкидан мегӯяд, ки 

онҳо агар дар Балх мебуданд, ҳаргиз ба ин кор даст намезаданд, балки 

мувофиқи ҷаҳонбинӣ ва ниѐзҳои маънавии мардуми он марз ба 

навиштани китобҳои динӣ, зикру ваъз мепардохтанд. Мавлоно боз бо 

эълони иқрори аҷзи худ дар баробари иродаи Худо он ҳама донишу 
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нуктаҳои дақиқу ғариби ба ранҷҳо ҳосил кардаашро лозим донист, ки 

дар сурати шеър баѐн созад.  

Ҷое дигар дар «Фиҳи мо фиҳи» Мавлоно ҳамчун намояндаи нақди 

ҷадалӣ ба интиқоди ашъори Шариф ном шоире, ки ӯро Посӯхта 

меномад, пардохтааст: «Он мунъими қудс, к-аз ҷаҳон мустағнист, / Ҷони 

ҳама ӯст, ӯ зи ҷон мустағнист. / Ҳар чиз, ки ваҳми ту бар он гашт муҳит, / 

Ӯ қиблаи он асту аз он мустағнист.  

Ин сухан сахт расвост, на мадҳи шоҳ асту на мадҳи худ. Эй мардак, 

охир туро аз ин чӣ завқ бошад ки, ӯ аз ту мустағнист. Ин хитоби дӯстон 

нест, ин хитоби душманон аст, ки душман гӯяд, ки ман аз ту фориғаму 

мустағнӣ. Акнун ин мусалмони ошиқи гармравро бубин, ки дар ҳолати 

завқ аз маъшуқ ӯро ин хитоб аст, ки аз Ӯ мустағнӣ аст.  

Мисоли ин он бошад, ки туние (гӯлахии ҳамом) дар тун (ҳаммом) 

бошаду мегӯяд, ки: Султон аз ман, ки туниям, (мустағнист)-у фориғ ва аз 

ҳама туниѐн фориғ аст. Ин тунии мардакро (аз ин) чи завқ бошад, ки 

подшоҳ аз ӯ фориғ бошад. Оре, сухан ин бошад, ки тунӣ гӯяд, ки: Ман 

бар боми тун нишаста будаму султон гузашт, вайро салом кардам, дар 

ман назари бисѐр карду аз ман гузашту ҳанӯз дар ман назар мекард. Ин 

сухане бошад завқдиҳанда он туниро, илло инак подшоҳ аз туниѐн фориғ 

аст, чи мадҳ бошад подшоҳро ва чи завқ медиҳад туниро: «Ҳар чиз ки 

ваҳми ту бар он гашт муҳит!».  

 Эй мардак, худ дар ваҳми ту чӣ хоҳад гузаштан ҷуз бинӣ, ки аз 

ваҳму хаѐл мустағниянд ва агар аз ваҳм ту ба эшон ҳикоят мекунӣ, малул 

шаванду мегурезанд. Чӣ бошад ваҳм, ки Худо аз он мустағнӣ набошад. 

Худ ояти истиғно барои кофирон омадааст. Ҳошо ки ба муъминон ин 

хитоб бошад. Эй мардак, истиғнои Ӯ собит аст, илло агар туро ҳоле 

бошад, ки чизе арзад, аз ту мустағнӣ набошад ба қадри иззати ту» [11, 

84].  

Мавлоно дар иқтибоси мазкур хатои Шариф ном шоирро дар 

истифодаи нодурусти калимот (бар ҳар чиз муҳит шудани ваҳм ва аз ин 
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иҳотаи ваҳм (тасаввуру тахайюл) мустағнӣ будани Офаридгор) барои 

ифодаи маънии баланди ирфонӣ дарѐфта, ба дифои шеъри дурусту зебо 

бархостааст. Ҳадафи Мавлоно ин аст, ки шоир Шариф аз сабаби 

надонистани забони шеър нисбат ба мухотаб – Офаридгор беадабӣ 

кардааст.  

Назари Мавлоно, ки бо нақди ҷадалӣ рубоии мазкурро интиқод 

кардааст, ба шеър яктарафа нест. Андешаи ӯ дар «Маснавӣ» бо ақидаи 

«Фиҳи мо фиҳи»-аш зидд аст.  

Дар дафтари сеюм андар «Узр гуфтани назмкунанда ва мадад 

хостан» ба андешаи Мавлоно шеър ва ҳатто тамоми унсурҳои он 

монанди дигар офаридаҳо зери итоати Худоянд. Чунки ҳама чизро 

Офаридгор тасбеҳгӯянда офаридааст, ки аз тасбеҳи якдигар хабар 

надоранд.  

Чун ин қисмат аз «Маснавии маънавӣ» бо байтҳои «Эй 

тақозогардарун ҳамчун ҷанин, / Чун тақозо мекунӣ итмоми ин. / Саҳл 

гардон, раҳ намо, тавфиқ деҳ, / Ё тақозоро биҳил, бар мо манеҳ.» [8, 410] 

шуруъ мешавад, хонанда гумон мебарад, ки мухотаби шоир Ҳусомуддин 

аст, аммо чун ба ин мисраъҳо мерасад: «Чун зи муфлис зар тақозо мекунӣ, 

/ Зар бибахшаш дар сир, эй шоҳи ғанӣ!» мебинад, ки мухотаб Ҳусомуддин 

нест, зеро ӯ, ҳарчанд илҳомбахши Мавлоно дар сурудани «Маснавии 

маънавӣ»-ст, қудрати мусаббеҳ кардани ҷамодро надорад: Бе ту назму 

қофия шому саҳар / Заҳра кай дорад, ки ояд дар назар?! / Назму таҷнису 

қавофӣ, эй алим, / Бандаи амри туанд аз тарсу бим. / Чун мусаббеҳ кардаӣ 

ҳар чизро, / Зоти бетамйизу ботамйизро. / Ҳар яке тасбеҳ бар навъе дигар / 

Гӯяду аз ҳоли ин он бехабар [8, 410].  

«Тақозо»-и «тақозогардарун = Худо»-е, ки Мавлоно дар «Маснавии 

маънавӣ» мегӯяд, бо «Ҳақ таоло хост... . чӣ тавонам кардан?»-и «Фиҳи мо 

фиҳи» дар назарияи ба шеър додаи ӯ як ҷо меоянд, ки ӯ дар яке чун 

назмкунанда = шоир узр пеш оварда, шеърро «зар» ва «мусаббеҳ» 
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медонад ва дар мавриди дигар шеърро «ишкамба» ва шоириро 

пасттарин кор мехонад.  

Агар ба қавли А. Зарринкӯб баъди бемории тӯлонии Мавлоно 

маҳфили имлои «Маснавии маънавӣ» таътил гаштаву маҷолиси «Фиҳи 

мо фиҳи» ҳам аз идома бозмонда бошад [79, 335], метавон тахмин кард, 

ки ин ду асар баробар китобат мешудаанд, аммо бо инобат гирифтани 

ин нукта ҳам аниқ кардани собиқаи назарияи ирфонии шоир ба шеър дар 

ин ду асар кори басо мушкил аст.  

Назарияи Мавлонои гоҳ ба шеър зор ва гоҳ аз он безор ҳам гунаи 

дигаре аз назарияҳои Саноиву Аттор аст. Назарияҳои ирфонии ба шеър 

додаи ин се ориф аслан якмабдаанду духура, яъне мутаноқизанд. Бунѐд 

бар дугонагӣ доштани ҳастӣ ва ориф будани шоирон назарияҳои онҳоро 

дар боби шеъру шоирӣ чунин мухталиф нишон медиҳад.  

Навъҳои шеър аз нигоҳи Султон Валад. Султон Валад ғайр аз он ки 

дар «Ибтидонома» ҳаводорони шеъри шоиронро аз рӯи таваҷҷуҳу завқ 

ба ду даста «аҳли обу гил» ва «аҳли ҷону дил» ҷудо мекунад, бори нахуст 

назарияи шеърияшро ҳам дар ҳамин маснавӣ чунин баѐн медорад: 

«Шеъри авлиѐ ҳама тафсир асту асрори Қуръон, зеро ки эшон аз худ нест 

гаштаанду ба Худо қоиманд, ҳаракати эшон аз Ҳақ аст, ки «Қалбу-л-

муъмини байна исбаъайни мин асобоъи-р-Раҳмони йуқаллибуҳо кайфа 

йашоу» (Тарҷума: Дили муъмин байни ду ангуште аз ангуштони Худои 

меҳрубонанд, чӣ тавре хоҳад, мечархонад)... ба хилофи шеъри шуаро, ки 

аз фикрату хаѐлоти худ гуфтаанду муболиғаҳои дурӯғ тарошидаанду 

ғаразашон фазилату худнамоӣ буда, ҳамчун он бутпарасте, ки бутеро, ки 

худ метарошад, барои худ маъбуд мекунад... » [39, 64].  

Дар идомаи ин андеша Султон Валад шеъри авлиѐро «шеъри 

худонамой» ва шеъри шуароро «шеъри худнамоӣ» медонад. Ва тамсиле 

мантиқӣ меорад: «Мисоли ин ду шеър чунон бошад, ки бод чун аз тарафи 

гулшан ояд, бӯи гул расонад ва чун аз гулхан ояд, бӯи нохуш расонад, 

агарчи бод яке аст, аммо ба сабаби гузаргоҳ бӯяш мухталиф шуд» [39, 
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94]. Дар ин маврид бод = илҳоми шеър буда, гулхан ва гулшан = 

тафаккур = ҷаҳонбинӣ = коргоҳи шоирона аст. Бахши назмии ин баҳси 

ирфонӣ-адабӣ чунин сар мешавад: Шеъри ошиқ бувад ҳама тафсир, / 

Шеъри шоир бувад ҳама тафи сир. / Шеъри шоир натиҷаи ҳастист, / 

Шеъри ошиқ зи ҳайрату мастист. / З-он к-аз ин бӯи Ҳақ ҳамеояд / В-он зи 

васвоси дев мезояд [39, 65].  

Шоири мунаққид шеърро аз рӯи моҳияту сарчашма (илҳоми Ҳақ, 

васвоси дев) ва гӯяндаи он ба ду навъ ҷудо мекунад: «шеъри шоирон» ва 

«шеъри авлиѐ = ошиқон». Фарқи «шеъри шоирон» аз «шеъри авлиѐ = 

ошиқон» дар он аст, ки шоирон бештар бо бардошти дунявӣ ва корбурди 

санъатҳои бадеӣ ба суханороӣ даст зада, истеъдоди худро қурбони 

сохтакорӣ ва худнамоӣ менамоянд, аммо авлиѐ кӯшиш мекунанд, ки 

мазмуни Қуръонро бо шеър, яъне таъсирбахшу (нисбат ба худи Қуръон) 

содатар баѐн созанд, сухани росту дурусту фоидаовар гӯянд.  

Султон Валад ин назарияро дар «Интиҳонома»-аш низ айнан дар 

фасле алоҳида баѐн намудааст. Фақат ин дафъа бо обу ранги тоза ва 

таъбиру тамсили дигар, ки дар он мақоли «Атйабу-ш-шеъри акзабуҳу» 

(Беҳтарини шеър дурӯғтарини он аст) ва ба ҷои тамсили боду гулхану 

гулшан тамсили одаму сифоти онро ба кор мегирад: «Шеъри авлиѐ ва 

шеъри шуаро ба сурати одамиѐн мемонанд, ки баъзе анбиѐву авлиѐ ва 

муъминонанд ва баъзе осиѐну кофирону бединон. Агарчи ба сурат аз рӯи 

ҷисм ҳама одамианду яксон менамоянд, лекин, дар ҳақиқат, яксон 

нестанд. Пас, шеъри авлиѐ ва шеъри шуароро чунин қиѐс бояд кардану 

фарқ донистан» [41, 206, 207].  

Султон Валад ин дафъа шеърро ба одамон монанд карда, навъи 

писандидаи онро ба анбиѐву авлиѐю муъминон ва навъи дурӯғбунѐди 

онро ба осиѐну кофирону бединон ташбеҳ намудааст.  

Сабаби чунин ташбеҳ намуданашро Султон Валад бо шеър чунин 

баѐн менамояд: Чунки тафсир аст ин абѐти мо / Ҳам бар он тартиб омад 

раҳнамо. / Дон, ки шеъри шоирон тафсир нест, / Андар он абѐт ин тақрир 
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нест. / Хубии он шеър бошад аз дурӯғ, / Бедурӯғ он шеърро набвад фурӯғ. / 

Як пашизе менаарзад шеърашон, / Рав, зи ҷону дил бурун кун меҳрашон! [41, 

207].  

Султон Валад «абѐти мо тафсир аст»-гӯѐн худро ба мақоми авлиѐӣ 

бардошта, ба хонандаи маснавии худ чунин хитоб мекунад: «Шеъри 

шоирон» як тангаи сиѐҳ ҳам арзиш надорад, меҳри ононро аз ҷону дил 

берун соз!». Аз хитоби мазкури ин назарияпардози ирфонӣ-адабии шеър 

бӯи рашки шоирона низ меояд. Ӯ валиѐна бовар дорад, ки илҳоми 

шоирони «шеъри авлиѐ»-гӯ бевосита аз Ҳай –Худои ҳамеша зинда 

мерасад ва васфи он дар забону калимот намеғунҷад: Дар забон кай 

гунҷад он, к-аз вай расад, / Ваҳйи ту бевосита з-он ҳай расад [41, 208].  

Султон Валад ҳарчанд шеъри санъатии шоиронро мазаммат кардаву 

бунѐди онро «дурӯғ» медонад, худ низ қасидаҳои мувашшаҳу мадҳия 

навиштааст. Вай дар «Рубобнома» чунин мадҳи муболиғаомезашро ба 

ботиннигарии худ ва мушоҳидаи нури Ҳақ дар вуҷуди мамдуҳ медонад ва 

шеъри шоирони зоҳирбинро, ки назарашон ба зоҳири мамдуҳ аст, танқид 

мекунад: З-он ки мадҳи нури Ҳақ мадҳи Ҳақ аст, / Ҳар кӣ ӯ инро нафаҳмад, 

аҳмақ аст [40, 35-36].  

Андешаҳои дорои хусусияти интиқодии Султон Валад дар масъалаи 

шеъру шоирӣ вобаста ба вазъу ҳол, замон, муҳит, таъсири сухан, 

истиқболу эҳтирози сомеон, амали шоирии худаш гуногунбуъданд ва 

инҳо ҳама аз он дарак медиҳанд, ки вай низ дар ин масъала таҳти таъсири 

ҷаҳонбинии мунтақидонаи Саноӣ, Аттору Мавлавӣ мондааст.  

Султон Валад на танҳо дар маснавиҳо, инчунин, дар ғазалиѐташ низ 

бар ин масъала таваҷҷуҳ менамояд. Аз ҷумла, дар абѐти зерин байни 

шеъри худаш ва шеъри шоирро чунин фарқ мегузорад: Шеърам магӯ ба 

шоир, ку шеъри хеш хоҳад, / Шеъри ракики худро, аз ҷумла беш хоҳад. / 

Шеъри чу заҳри худро, хоҳад ки шаҳд гардад, / В-ин шеъри чун шакарро бар 

халқ неш хоҳад. / Ашъори пешворо, хоҳад, ки пас бимонад, / В-он шеъри 

пасти худро болову пеш хоҳад [36, 259] .  



115 

 

Аз мазмуни се байти боло маълум мешавад, ки Султон Валад худро 

шоир намеҳисобидааст, балки пешво мешумурдаву шеърашро 

намехостааст дар ҳузури шоири шеъраш заифу суст ба забон оранд.  

Дар назари Султон Валад шеър ҳарчанд бо он ки ба зоҳир шеър аст 

ва гӯяндаи он низ ба назар шоир менамояд, ба чанд ваҷҳ шеър аз шеър ва 

шоир аз шоир фарқ дорад: 

- чигунагии сарчашма = илҳоми Ҳақ ѐ васвоси дев. Шоироне ҳастанд, 

ки ба илҳоми Ҳақ шеър месароянд ва шоироне ҳам ҳастанд, ки аз ин 

илҳом маҳруманд. Онҳо ба васвоси дев (шайтон) шеър мегӯянд. Шоирони 

дастаи аввал авлиѐю ошиқ ном доранд ва шоирони дастаи дуюм шоирони 

санъатгаро = шоири ба ном шоир; 

- навъи ҷаҳонбинии гӯянда ва заминаи он = ирфонӣ = динӣ ѐ дунявӣ. 

Шоироне, ки аз натиҷаи мастии ишқи Ҳақ = маърифати маънавии мабдаи 

ҳастӣ шеър мегӯянд, дорои ҷаҳонбинии ирфонӣ мебошанд. Шоироне, ки 

аз натиҷаи ҳастии моддӣ, аз васфи зулфу холу хату лабу… шеър мегӯянду 

марзи шаҳвати ҳайвониро ҳанӯз убур накардаанд, ҷаҳонбинияшон 

дунявист; 

- сифати табъу тамоюли завқии ҳаводорони шоир = «аҳли ҷону дил» ѐ 

«аҳли обу гил». Агар ҳаводорони шеъри шоир аксар табиатан озодаҷону 

ишқипокпеша ва худоандеша бошанд, шеъри шоир ҳам шеъри валиѐна 

мебошад, зеро шеър, барболо шеъри орифона, дар нафси хонандааш 

нуфузи бештаре дорад. Агар ҳаводорони шеъри шоир бештар дунѐдӯсту 

айшпараст бошанд, шеъри шоир ҳам шеъри дунявӣ ва худи шоир низ 

«кутоҳбину охиратбезор» ба шумор меравад, зеро инсонҳо аз рӯйи табъ 

ба ҳамдигар гароишу тамоюл доранд.  

Назарияи Султон Валад дар боби шеъру шоирӣ назарияи омехтаи 

ирфонию адабӣ буда, бо бардошти амиқе аз ҷаҳонбинии хоси Саноиву 

Аттору Мавлоно баѐн шудааст.  

Маълум мегардад, ки ӯ ба шеъру ҳунари шоирӣ аз ду равзана – 

равзани иҷтимоӣ ва равзани ирфонӣ нигоҳ мекунад. Манзури Султон 
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Валад аз дидгоҳҳои иҷтимоию ирфонии шеър ва натиҷагирӣ аз истеъдоду 

малакаи шоирӣ ҳамоно талқини андешаҳои таълимии сӯфиѐна аст. Ба 

ҷумлаи дигар, вай мисли Мавлоно мехоҳад, ки соликони роҳ фирефтаи 

зоҳири калом ва ороишу тазйиноти алфоз нагарданд, зеро тавассути 

каломи сирф ҳунармандонаю санъатгароѐна ироаи матолиби ҳақиқат даст 

намедиҳад.  

Танҳо санъату оҳанг ва хушии алфоз нафси сомеъро чанд лаҳзае 

бармеангезаду бас ва ба ҷони ӯ кора намекунад, аммо каломи орифона 

таъсири сареъ ва амиқ ба равони солик дораду ӯро аз гароиш ба зоҳир ва 

ҷозибаҳои суварии сухан боз медорад. 

Аз ин рӯ, ҳарчанд назарияи Султон Валад ба шеър бо афкори 

эстетикии суханшиносони қадим умумият дошта бошад ҳам, вале 

муқоисаи шеъри ҳунарӣ бо шеъри сӯфиѐна, ки моҳияти мулоҳизоти 

поэтикии ӯро ифода менамояд, тозагиҳо дорад. Ин нигоҳи 

таҷаддудхоҳона бастагӣ ба меъѐрҳои тариқати мавлавӣ ва усули маъруфи 

низоми хонақоҳӣ алоқаманд аст.  

 

III. 3. Корбурди санъатҳои бадеӣ дар маснавии «Интиҳонома» 

 

Истифодаи оѐту аҳодис ва каломи орифон дар «Интиҳонома». 

Мутобиқи анъанаи нигоришоти сӯфиѐна мақсуди ниҳоии муаллифи 

маснавии «Интиҳонома» билкул намоиши ҳунар набудааст. Султон 

Валад бо эҷоди ин асар ба раҳнамоии раҳравони тариқат пардохта, бо 

истифода аз қонуниятҳову меъѐрҳои улуми адабӣ, бахусус илми бадеъ 

арзиши адабию ирфонии онро афзун намудааст.  

«Интиҳонома» бо «Маснавии маънавӣ» ҳамвазн буда, дар баҳри 

рамали мусаммани маҳзуф (мақсур) – V – – / – V – – / – V – (~) суруда 

шудааст. Шикастани вазн ба хотири ғунҷонидани порае аз оѐти қуръонӣ 

ва ҳадиси набавӣ дар ин маснавӣ камтар мушоҳида мешавад. Дар 

саҳифаи 172 «Интиҳонома» Султон Валад ду порча аз ояти 33-юми сураи 
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«Анфол» – (Вале, Худо ҳам, то дар миѐни онҳо ҳастӣ, ононро азоб 

нахоҳад кард, то модоме ки аз нофармонии Худо пушаймон шаванд, ба 

даргоҳи Худо тавбаву истиғфор кунанд, боз онҳоро азоб накунад)-ро ба 

шеър даровардааст: Гуфт: Мо кона юаззибаҳум Раҳим, Чунки дар 

ястағфирун бошӣ муқим [41, 172].  

 Дар ин байт аз рӯи арӯз як ҳиҷои кутоҳ = садоноки «а»-и дуюми 

калимаи «юаззибаҳум» берун аз вазн аст.  

Султон Валад, ки донандаи хуби улуми Қуръону ҳадис буд, кӯшиш 

намудааст, то дар кори иқтибоси оѐту аҳодис эҳтиѐтро аз даст надиҳад. 

Масалан, чунин эҳтиѐткорӣ дар истифодаи ояти 18 сураи Бақара (Онҳо 

кару гунгу кӯранд ва аз залолати худ барнамегарданд) мушоҳида 

мешавад: Гашт «суммун букмун ъумйун» ӯ зи ҷаҳл / В-ончунон душворияш 

бинмуд саҳл [41, 137].  

Ҳадафи шоир аз ин эҳтиѐткорӣ ҳунарнамоӣ нест, аммо як оятро 

дуруст дар қолаби шеър бо ҳифзи шаклу маъно ғунҷониданро метавон 

навъе ҳунари суханварӣ донист, ки онро иқтибос мегӯянд.  

Шоир дар баъзе маврид мисли падараш вазнро қурбони маънӣ низ 

намудааст. Дар байти зерин сухани Боязид: «Субҳонӣ, мо аъзама шаънӣ» 

(Ман покам, чӣ бузург аст шаъни ман!)-ро ду бахш намуда, як бахшро 

дар мисраи аввал − «субҳонӣ» ва бахши дувумро дар оғози мисраи дувум 

− «Мо аъзама шаънӣ» овардааст: Ҳам бигуфт ӯ лафзи субҳонӣ аѐн, / Мо 

аъзама шаънӣ миѐни мардумон [41, 215]. Ҳангоми хониш дар калимаи 

«аъзама» ҳарфҳои «ъ» ва «а» берун аз вазнанд. Аммо ин тарзи хониш 

чандон дуруст намебошад, зеро мисраи дуюм бо мисраи аввал ҳамвазн 

нест. Агар мисраи мавриди баҳс – « اعظم شانی میان مردمانما  » -ро ба гунаи 

«Маъзама шаънӣ миѐни мардумон» бихонем, дар ин ҳолат ҳарфи «алиф» 

(овози «о»)-и вожаи аввал ва «ҳамза»-и оғози калимаи дувум («аъзама») 

аз навишту талаффуз берун мемонанд. Чунин тарзи истифодаи ҷумлаҳои 

арабӣ дар шеър, ки навъе меъѐршиканист, балоғату фасоҳати шеърро 

коҳиш диҳад ҳам, дар адабиѐти сӯфия бисѐр маъмул аст. Чунин 



118 

 

меъѐршиканӣ дар ғазалиѐти шоир ҳам ба назар мерасад, аммо он 

омилҳои дигари зуҳур дорад.  

 Адабиѐтшинос Ш. Кадканӣ дар вазни сурудаҳои Султон Валад, 

хоса дар ғазалиѐташ «як вижагии арӯзӣ»-ро мушоҳида намудааст, ки ба 

қавли вай дар дигар девонҳои шеъри форсии классикӣ ба чашм 

намехӯрад. Пас аз овардани якчанд ғазал барои исботи ақида олими 

номбурда чунин менависад: «Мумкин аст бигӯед, ин вижагӣ натиҷаи 

вазнношиносии шоир аст, ѐ бесаводии котиб.., аммо... Султон Валад 

бутиқои (поэтика − Ш. Ш.) вижае дошта ва дар арӯзи шеъри хеш бо 

калимот бархӯрде хос мекардааст» [90, 12]. Фишурдаи назарияи 

эҳтимолии Ш. Кадканӣ чунин аст: таъсири манфии муҳити забонӣ 

(омехтагии низоми овоии калимоти форсӣ бар асари ҳамҷаворӣ бо 

забонҳои юнонӣ ва туркӣ) бар Султон Валад ва ѐ таъсири мусиқии ҳоким 

бар хонақоҳ ва шеваи қавволону мусаннифони он рӯзгор [90, 14].  

Ин таъкиди Ш. Кадканӣ муҳаққиқонро ба он вомедорад, ки пеш аз 

нақду баррасии ашъори Султон Валад бояд «поэтикаи хос дар арӯз 

доштан»-и мероси манзуми ӯро пеши назар дошта бошанд, то дар 

баҳогузорӣ аз ҳадди инсоф берун нараванд.  

Санъатҳои бадеӣ дар «Интиҳонома». Бо вуҷуди маснавии ирфонии 

таълимӣ будан «Интиҳонома», чи дар наср ва чи дар назм, холӣ аз 

санъатҳои бадеӣ ва суханороӣ нест, аммо ин санъатҳо бидуни такаллуф 

ва қасди ҳунарнамоӣ аз тарафи шоир ба кор гирифта шудаанд. Дар 

маснавӣ корбурди санъатҳои хитоб, тафсир, такрор, таҷоҳули ориф, 

тазоду муқобала, тавсиф, таҷнис, талмеҳ, ташбеҳ, истиора, киноя, 

ирсоли масал бештар мушоҳида мешавад.  

Нидо ва хитобҳо дар «Интиҳонома» ба мухотабҳои гуногун равона 

карда шудаанд. Мухотабҳои шоир сифатан ба хубу бад ва шахсан 

мубҳам ҷудо мешаванд: 

а) мухотабҳои хуб: эй ҳушманд, эй пурхирад, эй покҷон, эй зуфунун, 

эй азиз, эй некном, эй тавбакор, эй ҷӯянда, эй фақир, эй мискин, эй гузин, 
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эй дидавар, эй марди кор, эй ҳумом ва ғайра: Гашт дудаш осмонҳои 

баланд, / Шуд кафаш кулли замин, эй ҳушманд! [41, 108].  

Аз маънии байт ва хитоб бармеояд, ки шоир мухотаби худро 

ҳушманд меномад. Чун ин мавзӯъ баҳси ниҳоят нозуки илмист, лоҷарам, 

Султон Валад лозим шумурда, ки мухотабашро ба ҳушѐриву зиракӣ 

даъват намояд.  

б) мухотабҳои бад: эй ануд, эй бадфи(ъ)ол, эй дағо, эй данӣ, эй 

кажназар, эй баттоли ур, эй кони шар, эй хирасар, эй худоозор, эй 

шайтонпараст, эй марид, эй суратпараст ва ғайра: Пас, зи Ҳақ амр ояд аз 

иқлими нур, / Ки бигӯедаш, ки: Эй баттоли ур! / Интизори чистӣ, эй кони 

шар? / Рӯ чӣ вопас мекунӣ, эй хирасар?! / Номаат ин аст, к-ат омад ба 

даст, / Эй худоозору эй шайтонпараст! [41, 184].  

Чун сухан дар бораи як кофири пайрави шайтон меравад, Султон 

Валади воиз ва ошиқи Худо тамоми эҳсоси нафратомезашро бо нидо 

нисбат ба кофир берун мерезад.  

в) мухотабҳои мубҳам: эй писар, эй фато (фатӣ), эй ғулом, эй салим, 

эй ҷавон, эй фалон, эй аму, эй кадхудо, эй равӣ ва ғайра: То набошад дар 

ту чизе ҷинси он, / Кай тавонӣ дидан онро, эй фалон?! [41, 186].  

Дар байти мазкур ба ношиносе хитоб шудааст. Аз рӯи балоғати 

калом хитобаҳои Султон Валад дар «Интиҳонома» ҳашви малеҳанд, на 

ҳашви қабеҳ. Хитобҳо бидуни ишора ва зикри мухотаб низ такрор шуда 

меоянд: Ҷаҳд кун, ғофил машин, бедор бош! / Аз баду неки ҷаҳон безор бош! 

[41, 177]; Рав, мамон, дар Ҳақ фано шав бедиранг, / То намонад аз ту бар 

ту бӯву ранг! [41, 190].  

Бисѐр истифодашавии ин санъат ба пешаи Султон Валад низ 

иртибот дорад. Ӯ, ки воиз буд, бе хитоб наметавонист мавъизат кунад. 

Яке аз шартҳои мавъизат ва «сабки балоғати минбарӣ» [79, 123, 224] бо 

хитоб ба мухотаб таъсир расонидан аст. Хитоби «эй» 344 маротиба дар 

«Интиҳонома» корбурд шудааст. Вале дар насри «Интиҳонома» хитоб, 
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бо зарби таъкидии овозие, ки дар матни манзум ба кор бурда шудааст, 

мушоҳида нашуд.  

Санъати тафсир санъати маънавиест, ки шоир як мисраъ, як байт ва 

ду байтро бешарҳ биѐрад ва дар поѐн онро тафсиру шарҳ кунад [83, 85, 

88]: Не, ки фармуд он бузурги номдор / Боязид он сарвари фахри кибор, / Ки 

надидам дар ҷаҳон ман ҳеч чиз, / Ки набуд Ҳақ андар он чиз, эй азиз! / Дар 

каҳу дар кӯҳу дар арзу само, / Дидам андар ҳар шайе рӯи Худо [41, 7].  

Дар ду байти аввал шоир ба хитоби хуби «эй азиз!» ба хонанда 

муроҷиат намуда, аз забони Боязид, ки бо санъати тавсиф = сифатҳои 

«бузурги номдор» ва «сарвари фахри кибор» васф шудааст, аз ҳастии 

Худо дар ҳар чиз = ашѐ хабар медиҳад ва дар байти сеюм маънии 

хабараш = дидани рӯи Худо дар «каҳ, кӯҳ, арзу само» -ро гуфта медиҳад. 

Тафсири ӯ содаю кӯтоҳ аст.  

Ин санъат дар наср ҳам мушоҳида мешавад. Мисол: «Одамӣ дар 

мақоми хокӣ ихтиѐре надошт, маҳкуми Ҳақ буд. Чун набот шуд ҳам 

маҳкум буд, дар меъда ҳазм гашт, қувват шуд. Баъд аз он шаҳват гашт ва 

шаҳват алақаю музға шуд. Охир сурати чунин шуд ҳамчунон бехост, 

Худо ӯро дар ҳар мақоме мепарвард ва дар ӯ тасарруф мекард чунонки 

мехост» [41, 16]. Сайри аз мақоми хокӣ ба мақомҳои дигар рафтану ба 

мақоми хокӣ бозгашт карда омадани авлиѐро Султон Валад дар як ҷумла 

ҷо медиҳад ва он сайрро тафсир мекунад.  

Такрор ѐ такрир санъати лафзӣ буда, ҳамчун хитоб дар ваъзу тадрис 

аз шартҳои муҳим ба шумор меравад. Абѐти зер ҳар ду аз як саҳифаи 

«Интиҳонома»-анд ва аз фаровонии корбурди санъати такрор дарак 

медиҳанд: То аз ин гуфтор аз он бӯе баранд, / Баъди бӯ з-он хони ҷон 

неъмат хӯранд. / Неъмате, к-он неъмат аз ниқмат барист, / Ҳар ки ин 

неъмат гузинад, он сарист …/ То ки нақди ҳар яке пайдо шавад, / Як ба 

қадр аълою як адно шавад. / Як «бале»-ро аз вафо бошад шиор, / Як «бало»-

ро аз ҷафо гардад дисор [41, 25].  
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Насри Султон Валад дар «Интиҳонома» насри фаннӣ ва такаллуфӣ 

нест. Дар он истифодаи такрор, ки баѐнгари сухани сохта ѐ ҳунарӣ 

бошад, мушоҳида нашуд.  

Таҷоҳули ориф ѐ нодоннамоӣ [91,109] санъатест, ки шоир чизи 

медонистаашро дар авҷи ҳаяҷону изтироб, қасдан пурсиш мекунад, то 

суханаш муассиртар гардад: Ҳеч аз хумми тиҳӣ кас май барад? / Ё худ аз 

косай тиҳӣ оше хурад? [41, 52]; Не ки андар ҷумлаи аъзост ҷон, / 

Муттасил ҳамвора рӯзону шабон? [41, 57].  

Ин санъат дар «Интиҳонома» нисбат ба дигар санъатҳо бисѐртар 

дучор меояд, аммо бояд таъкид шавад, ки ин навъ пурсиши хитобомези 

Султон Валад «гӯлпурсӣ»-е, ки адабиѐтшинос Турақул Зеҳнӣ мегӯяд, 

нест. Пурсиши ангезандаи қувваи ҳофизаи толибу солик = хонанда 

барои ба хотир супурдани амри маъруф ва панду андарз аст. Санъати 

мазкур дар ин асар аксар бо калимаи пурсишии «кай. . ?!» (363 корбурд) 

ва гунаҳои ҳиссачаи инкории «не. . ?!» (70 корбурд) ва «на. . ?!» (99 

корбурд) сохта шудааст.  

Бо истифода аз ин санъат Султон Валад як ҳикояти «Фиҳи мо 

фиҳи»-ро, ки Мавлоно вақти нақди шеъри Шариф ном шоир ҳамчун 

тамсил ба кор мебарад, дар як пурсиши хитобомезаш ҷо медиҳад: Н-омад 

ӯ з-он ҷо, ки боз он ҷо равад, / Марди тунӣ кай надими шаҳ шавад? [41, 109].  

Султон Валад дар байти боло як ҳикояти падарашро орифона бо 

пурсиши хитобомез хулоса мекунад. Чунин таҷриба, яъне мазмуни як 

ҳикояти калонро дар ҳаҷми як байт ғунҷонида тавонистан, дар адабиѐти 

классикӣ аз Султон Валад пештар ҳам вуҷуд доштааст. Шайх Саъдӣ як 

ҳикояти зиѐда аз сесадбайтаи «Илоҳинома»-и Аттор [3, 27-38]-ро дар як 

байти оғозини «Гуфтор андар парвариши занон…» дар «Бӯстон» бидуни 

корбурди санъати таҷоҳули ориф чи зебо тавонистааст бигунҷонад: Зани 

хуби фармонбари порсо, / Кунад марди дарвешро подшо [48, 275].  

Дар насри «Интиҳонома» ҳам таҷоҳули ориф корбурди зиѐд дорад: 

«Не ки Қуръонро аз забони Мустафо (с) шуниданд ва эътиқод ин аст, ки 
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он каломи Худост?! [41, 307]. Ин пурсишҳои орифона хоси «сабки 

балоғати минбарӣ» [79, 123, 224] аст.  

Тазоду муқобала ѐ ин ки мутобиқа ҳам аз серистеъмолтарин 

санъатҳои «Интиҳонома» аст. Дар байти поѐн вожаҳои лутфу қаҳр тазод 

шуда омадаанд: Сабр кун дар бемуродӣ баҳри Ҳақ, / То шавад чун лутф бар 

ту қаҳри Ҳақ [41, 177].  

Калима ва ибораҳои зерин нишонае аз санъати тазоду муқобала дар 

«Интиҳома» мебошанд: суфл − улу, фош − хафӣ, беш − кам, фонӣ − боқӣ, 

маънӣ − сурат, тар − хушк, бад − накӯ, сағир − кабир, дард − дармон, 

шодӣ − ғам, малоик − дев, васл − фасл, банда − султон, хайр − шар, 

қудрат − аҷз, мақбул − рад, қалб − нақд, ҷафо − вафо, марди солеҳ − 

марди толеҳ, ҳувайдо − ниҳон, ин намонад − он бимонад, ҳирси дунѐ − 

ҳирси уқбо, ғофилон − оқилон, шаҳд − заҳр ва ғайраҳо.  

 Тасвири парадоксӣ тасвире, ки ду рӯи таркиби он ба лиҳози мафҳум 

якдигарро нақз мекунанд [89, 70], дар «Интиҳонома» низ дучор мешавад: 

Чун намонӣ, он гаҳе монӣ, яқин, / Дар фано ѐбӣ бақоро, эй гузин! [41, 203].  

Султон Валад гуфтанист, ки вақте ту аз тааллуқоти дунѐӣ худро 

мераҳонӣ, ба ҳастии ҷовидон раҳ меѐбӣ. Ин ифодаи парадоксиро баѐни 

таноқузноки дар «фано» «бақо» ѐфтан хулоса менамояд.  

Баъзан парадокс андаруни дигар санъатҳое, ки дар «Интиҳонома» 

омадаанд, агар дурусту дақиқтар мушоҳида намоем, дучор мешавад. 

Масалан, дар байти зерин ибораи «овози беовоз» парадокс мебошад. 

Манзур аз ин таъбир дарки пайғоми Илоҳӣ бидуни ҳисси шунавоӣ аст, 

ки аз тариқи нури Худованд солик ба он мушарраф мегардад: Бишнавад 

бо нури Ҳақ он розро, / Ончунон овози беовозро [41, 175].  

Тавсиф санъатест маънавӣ, ки шоир бо истифода аз он муҳимтарин 

хусусияти кас, ѐ чиз, ѐ воқеаро бо ѐрии сифат барҷастаю равшан ифода 

менамояд. Султон Валад падарашро дар байте васф карда, вайро «шаҳи 

шоҳони дин» ва «баҳри сафо» номидааст: Ҳам чунонки гуфт Мавлонои 

мо, / Он шаҳи шоҳони дин, баҳри сафо [41, 54].  
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Ибораҳои зерин аз шумори сифатҳое мебошанд, ки санъати 

тавсифро шоир бо ѐрии онҳо сохтааст: офтоби ломакон, ҷонҳои мурдадил, 

лафзи гузин, ҷамоли бенишон (тавсифи парадоксӣ), шоҳи азим, султони 

фард (тавсифи Шамси Табрезӣ), нафси хешком, умри нозанин, хешии ҷонӣ, 

ҷаҳони пурғурур, Худои роздон, нуктаҳои нодира ва ғ.  

Тансиқу-с-сифот ѐ сифатчинӣ санъатест, ки шоирон «дар ақиби 

васфшаванда чанд сифат оранд дар пайи якдигар» [83, 173] хуб ѐ бад: То 

зи ишқаш пухта гардонад тамом, / Гарчи бошад ӯ касифу талху хом [41, 

173].  

Дар байти болоӣ «касифу талху хом» се сифати эҳтимолан бади 

васфшаванда аст, ки шахсияташро муайянтар намудааст.  

Дар корбурди санъати таҷнис ѐ ҷинос низ, ки навъҳои зиѐде дорад, 

такаллуфи Султон Валад мушоҳида намешавад. Бештар таҷниси том аз 

тарафи ӯ бидуни такаллуф истифода шудааст: Аҳли Ҳақро нест аз дунѐ 

зиѐн, / Ҷонашон аз дин бувад доим зиѐн [41, 188].  

Дар ин байт калимаҳои зиѐн (зарар, хисорат) ва зиѐн (аз вожаи 

амрии «зӣ − зиндагӣ кун, бизӣ» ба маънии зинда будан) таҷнис шуда 

омадаанд. Ҳамчунин, калимаҳои мазид − мазид [41, 7], хур − хӯр [41, 165], 

ҷаҳон − ҷаҳон [41, 172, 177], чаро − чаро [41, 201], кун (феъли амр) - кун 

(кофу нун, «бош» = хитобу амри Худо дар оғози офариниш) [41, 217] ва ғ. 

ба дастаи таҷниси том шомил мешаванд.  

Таҷниси ноқис таҷнисест, ки аз рӯи таркиби овозӣ (якрангии 

ҳамсадоҳо ва гуногунии садонокҳо) [83, 130] аз навъҳои дигари таҷнис 

фарқ мекунад. Корбурди ин санъат дар «Интиҳонома» миқдоран кам ба 

мушоҳида мерасад. Мисол: Пеши он қудрат мамон, худро мабин! / То ки 

гардад бар ту он қудрат мубин [41, 182]. Дар ин байт вожаҳои мабин ва 

мубин мисоли таҷниси ноқисанд.  

Таҷниси хат аз навъҳое таҷнисест, ки онро танҳо дар алифбои 

ниѐгон метавон аз дигар намудҳои таҷнис имтиѐз ва татбиқ кард. Дар 

байти поѐнӣ калимаҳои ҷуст ва ҷаст, ки як тарзи навишт (جست) ва ду 
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тарзи хониш доранд, бо калимаи чуст (چست) таҷниси хат шуда 

омадаанд, зеро калимаҳои аввал аз калимаи сонӣ аз рӯи навишт бо 

надоштани ду нуқта фарқ доранд: Монд муфлис, ҳар кӣ аз вай мол ҷуст, / 

Мол он кас ѐфт, к-аз вай ҷаст чуст [41, 204].  

Талмеҳ ѐ чашмзад [91,110] санъатест, ки бо корбурди он шоир 

метавонад ба як қисса, асотир, ривоят, воқеа бо ишорате сабук намояд ва 

ба ин васила худро аз нақлу баѐни пурраи сужету мундариҷаи он бениѐз 

гардонад. Дар «Интиҳонома», ҳам дар наср ва ҳам дар назм, ин гуна 

ишора бештар зимни нақли сухане ѐ воқеае ба шахсони устуравӣ, 

таърихӣ, мазҳабӣ, монанди Рустаму Зол, Хусраву Ширин, Имоми Аъзам 

(Бӯҳанифа), Шофеӣ, Ҳанбал, Шиблӣ, Султонулуламо, Шамс, Саноӣ, 

Аттор, Мавлоно, Боязид, Мансури Ҳаллоҷ, Бӯсино (Абӯалӣ ибни Сино), 

Ҳазрати Одам, Иброҳими Халил, Нӯҳ, Ҳуд, Идрис, Мӯсо, Яъқуб, Юсуф, 

Юнус, Исо, Марям, Довуд, Сулаймон, Мустафо ѐ Муҳаммад (с), Увайси 

Қаранӣ, Ҷабраил, Абӯбакр, Умар, Алӣ, Иблис (Шайтон), Шаддод, 

Фиръавн, Намруд, Язид, Бӯҷаҳл равона карда шудааст: То кунад чун 

Мустафо шаққи қамар, / Халқи оламро диҳад аз Ҳақ хабар [41, 89].  

Дар ин байт шоир воқеаи «шаққу-л-қамар», яъне ҳодисаи бо 

ангушти ишорат моҳ шикофтани ҳазрати Муҳаммад (с)-ро бо як ибора 

пеши назари хонанда овардааст. Бояд таъкид шавад, ки талмеҳот аз 

ному ҳадиси расули акрам Муҳаммад (с) бо алқобу асомие, ки ба эшон 

додаанд, ба монанди «Султони абас» [41, 8] «Хотами пайғамбарон» [41, 

59], «Расул» [41, дар аксар саҳифаҳо], «Расули роздон» [41, 69], «Расули 

муҷтабо» [41, 120], «Расули ҳақ» [41, 121] ва ғ. низ ба назар мерасад.  

Ташбеҳ ҳам аз шумори санъатҳоест, ки дар «Интиҳонома» метавон 

аз он намунаи бисѐр пайдо кард. Мувофиқи андешаи назарияпардозони 

санъатҳои бадеӣ ташбеҳи ҳақиқӣ он аст, ки монандӣ «ба чизе, ки дар 

хаѐлу ваҳм мавҷуд бошад» сурат нагирад, балки шабоҳат бар чизе асос 

ѐбад, ки он аѐн бошад [83, 57]: Исм чун ҷисму мусаммӣ андар ӯ / Ҳамчу 

зарфе, к-он бувад пуробиҷӯ [41, 6].  
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Байти мазкур маънии баланди ирфонӣ = фалсафӣ дошта, шоир 

гуфтанист, ки исм ба ҷисм = чиз, ашѐ монанд аст. Мусаммӣ = чизи 

номдор ѐ номбаршаванда шабеҳи зарфи пур аз оби ҷӯ мебошад. Ҳарчанд 

мақсади Султон Валад бо ѐрии санъати монандкунӣ як будани номи 

Худоро бо Худо собит кардан аст, аммо аз рӯи меъѐре, ки аҳли балоғату 

саноати шеърӣ муқаррар намудаанд, назар афканем, ташбеҳи вай аз он 

ки миѐни ташбеҳшаванда = исм ва ташбеҳкунанда = мусаммӣ монандии 

зоҳирӣ нест (ҳарчанд бо адот = ѐридиҳандаи монандии чун сохта 

шудаасту аз рӯи қоида ташбеҳи равшан аст), ташбеҳи «писандида ва 

некӯ» ва ҳатто «равшан» ҳам нест, балки як навъ «пӯшидаю печида» аст. 

Ин гуна ташбеҳҳо дар «Интиҳонома» хеле бисѐранд, зеро сухани Султон 

Валад дар бораи Ҳақ ва роҳи расидан ба Ӯ тавассути анбиѐ ва авлиѐи Ҳақ 

аст ва аҳли Ҳақ бештар бо олами маънӣ кор доранд, на сурат. Султон 

Валад ҳаддалимкон барои заминӣ = фаҳмо кардани суханҳои мармузи 

осмонӣ кӯшиш ба харҷ дода, аз забони содаи мардумӣ истифода намуда, 

монандшаванда ва монандкунандаҳои воқеиро баргузиданӣ шуда бошад 

ҳам, наметавонистааст ба мақсади худ бирасад. Чунки як тарафи 

масъалаи суҳбат ва сухани ӯ ҷисму дунѐ бошад, тарафи дигари он ҷон ва 

уқбо аст. Як тараф конкрет = воқеияти айнӣ ва як тарафи дигар абстракт 

= воқеияти мавҳуму ғайриайнӣ аст.  

Ташбеҳоти ба меъѐри муқаррарнамудаи аҳли балоғату санъат 

ҷавобгӯ низ дар «Интиҳонома» мушоҳида мешавад, ки порчаи зерин аз 

онҳо намунаест: Пеши тифле васфи ҳусни шоҳидон / Қадри фаҳми ӯ тавон 

кардан баѐн, / К-он лаби шоҳид бувад ҳамчун шакар, / То ки завқи лаб кунад 

дар вай асар [41, 28].  

Дар байти боло «лаби шоҳид» ба «шакар» монанд карда шудааст. 

Дар наср ҳам ташбеҳоти равшан истифода гардидаанд.  

Дар «Интиҳонома» истиораи пӯшида бештар дучор мешавад: 

Чашмат аз нури Худо гар равшан аст, / Дӯст Ҳақро дон, ки ҷуз Ҳақ 

душман аст [41, 160].  
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Дар ин байт ибораи «нури Худо» истиора аст, соҳибистиора = «нур» 

ва истиорашаванда калимаи «Худо». Дар ин ибора истиорашаванда = 

«Худо»-ро Султон Валад ба офтоб монанд карда, калимаи «нур»-ро ба 

таври изофат ба он пайвастааст. Ва ин навъ истиораро истиораи изофӣ ва 

киноягӣ меноманд [83, 61].  

Мисолҳои дигар барои истиораи пӯшида: Эй хунук ҷоне, ки дар 

мардон гурехт, / Қатраи ҷонро дар он ям бурду рехт. [41, 208]; То дуӣ 

хезад, намонад ғайри як, / То шавӣ софӣ, намонад дурди шак [41, 209]; 

Зиндагие ҷӯ, ки бошӣ бехатар, / Аз дайи маргу зи офоти сафар [41, 210].  

Санъати киноя ва таъриз низ дар «Интиҳонома» дучор мешавад: Кӯр 

маҳрум аст аз ҳусни ҷаҳон, / Ҳаст аз вай ҷумла хубиҳо ниҳон. / Кӯрро худ 

ҷой дар Сиҷҷин бувад, / Акси ӯ, бино ба Иллиййин равад [41, 206].  

Вожаи «кӯр» дар порчаи шеърии боло киноя аз одами худоношиносу 

бебовар аст, на одами маҳрум аз нерӯи биноӣ. «Бино» низ ҳамин тавр 

киноя аз одами худоогоҳу боварманд аст. Султон Валад ба таъбири халқ 

«талх» гуфтааст, ки бандаи беимон монанди кӯрест, ки роҳи бозгашти 

худро ба сӯи Худо гум кардаву ҷой ба Сиҷҷин (маконе дар дӯзах) дорад 

ва одами боимони ҳидоятшуда болотарин ҷойро дар ҷаннат соҳиб 

мегардад. «Кӯр»-ӣ ва «бино»-ӣ сифати зоҳирӣ ва ҷисмонии инсон набуда, 

балки сифати ботинӣ ва маънавии ӯст.  

Санъати ирсоли масалро Султон Валад, ки бисѐртар вақти худро бо 

мардум ва тарбияву таълими муридони маслаки мавлавия сарф менамуд, 

бисѐр истифода кардааст. Аз мақолу зарбулмасалҳои форсии тоҷикӣ 

монанди «Ангур аз ангур гирад ранг» [41, 177], «Аз кӯза бурун ҳамон 

таровад, ки дар ӯст» [41, 140], «Даст болои даст бисѐр аст» [41, 92], 

«Гандум аз гандум бирӯяд, ҷав зи ҷав» [41, 143, 352], «Дар хона агар кас 

аст, як ҳарф бас аст» [41, 8, 34] ва аз арабӣ «Беҳтарини шеър дурӯғтарини 

он аст» [41, 207], «Ҳукм тарафи бисѐрро (ағлаб)-ро мегирад» [41, 87], «То 

начашӣ, надонӣ» [41, 49, 116], «Ҳама ноозмудагону айбнокон 
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лаънатшудагонанд» [41, 212] ва ғ.-ро ӯ моҳирона дар назму наср ба кор 

бурдааст.  

Санъати саҷъ дар насри «Интиҳнома» кам ҳам бошад, дучор 

мешавад: «Мусаммо беисм қоим асту доим… исмҳо раста аз забон аст ва 

мусаммо равзаи ҷинон аст» [41, 62]. Ин ду ҷумлаи ниҳоят шевою равон ва 

оҳангдору бовазну мусаҷҷаи Султон Валад ба ҷумлаҳои муноҷотии Хоҷа 

Абдуллоҳи Ансорӣ монанд аст: «Илоҳӣ, эй Холиқи бемадад ва эй Аҳади 

беадад, эй Аввали бебидоят ва эй Охири бениҳоят…» [2, 21, 22]. Фарқ дар 

ин аст, ки навиштаҳои Султон Валадро наметавон, аз рӯи таҳқиқоту 

тақсимбандии академик Н. Салимов, ба жанри «илоҳинома» [153, 358] 

шомил донист, зеро доимо мухотаби ӯ Худо нест.  

Намунаҳои шеърии дар боло овардашуда иқтибоси оѐти қуръониву 

аҳодиси набавӣ, суханҳои баландмаънии орифону сӯфиѐн, истифодаи 

табиӣ ва содаю бепирояи санъатҳои бадеии хитоб, тафсир, такрор, 

таҷоҳули ориф, тазоду муқобала, тавсиф, таҷнис, талмеҳ, ташбеҳ, 

истиора, киноя ирсоли масал, саҷъ, корбасти мақолу зарбулмасал гувоҳи 

ҳунари шоирии Султон Валад мебошанд. Бар замми истифодаи саноеи 

бадеӣ, корбурди бидуни такаллуфи аносири луғавӣ, таркибу иборот, 

вожагони хоси гӯишӣ, ки тадқиқи онҳо дар фасли навбатии ҳамин боб 

оварда мешавад, поэтикаи «Интиҳонома»-ро ифода мекунанд.  

 

III. 4. Вижагиҳои сабкии маснавии «Интиҳонома» 

 

Пайравӣ аз Мавлоно ва мақоми шоирии Султон Валад. Ш. Кадканӣ 

дар оғози мақолаи марбут ба вижагии арӯзии шеъри Султон Валад аз 

забони писари Маликушшуаро Баҳор − Меҳрдоди Баҳор ин иқтибосро 

меорад: «Одам ҳар чӣ бошад! Фарзанди падари нобиға набошад, зеро ба 

ҳар ҳадде аз камол бирасад, боз хоҳанд гуфт: Фарзанди фалон кас аст.» 

ва менависад: «Султон Валад (623-712) писари Мавлоно Ҷалолуддин 

Муҳаммад низ чунин вазъе ѐфта ва бештар аз он ки ба мақоми ирфонӣ ва 
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шеърии ӯ пардохта шавад, ғолибан аз ӯ ҳамчун фарзанди Мавлоно сухан 

гуфта мешавад, бо ин ки ӯ ҳамчун як шоир дар таърихи адаби форсӣ, 

бавижа дар ноҳияи Осиѐи Сағир, ҷойгоҳи бисѐр воло дорад» [90, 8].  

 Чунончи гуфта шуд, аксар муҳаққиқон Султон Валад ва 

навиштаҳои манзуму мансурашро дар қиѐс бо Мавлоно ва осораш 

баҳогузорӣ намудаву аз ҳадди инсофи адабӣ гузаштаанд. Дар ин бора 

дар бахши «Нақди мероси адабии Султон Валад» (ниг: фасли аввали боби 

якум) назари Ҷ. Ҳумоӣ, М. Муваҳҳид, А. С. Гирдфаромарзӣ, М. 

Хазонадорлу ва натиҷагириҳои «пуршиддат»-и М. С. Ҳусайниро 

овардаем. Ин ҷо зикри баҳои ду мавлавишиноси барҷаста ба осори 

Султон Валад, хусусан, ба ғазалиѐти ӯ лозим менамояд. А. Гулпинорли 

ғазалиѐти ӯро назир ва назираи ғазалиѐти Мавлоно ва афкори ирфонии 

мундариҷ дар маснавиҳои ӯро «такрори рангбохта ва беҷонтар»-и 

андешаҳои баланди Мавлоно медонад [64, 81]. Б. Фурӯзонфар низ баъд 

аз зикри омезиши 27 ғазали падару писар чунин менависад: «Ин ашъор 

умуман ба сабку пайравии Мавлоно гуфта шуда, вале чандон латофату 

матонате надорад» [176, 214]. А. Зарринкӯб низ бо Б.Фурӯзонфар 

ҳамақида аст [79, 33]. 

Баъди чунин нақду баҳогузориҳои муҳаққиқон чунин суол пеш 

меояд: «Оѐ Султон Валад шеваи хоси нигориши худро дошт, ѐ на?».  

Аз лиҳози давра сабки Султон Валад ба давраи сабки ироқӣ рост 

меояд, аммо Н. М. Ҳиравӣ насри шоирро бар асоси «Маорифи Султон 

Валад» назири нигоштаҳои даври нахусти забони форсӣ ва монанди 

муаллафоти нависандагони сабки хуросонӣ медонад [42, 21].  

Бояд таъкид кард, ки навиштаҳои насрии Султон Валад воқеан аз 

навиштаҳои насрии бобо ва падараш фарқ мекунад. Чунки сода ва ба 

забони мардум наздик аст. Тасвиру тамсилҳояш ҳам фаҳмост, мисли 

тасвирҳои Султонулуламо Баҳоувалад ғайримунтазира нест: «Ва ман 

Аллоҳро бӯса медиҳаму дар ӯ меғалтам…» [13, 88], «Не, не, дастҳомро 

панҷа кушода, аз зери хоки ғафлат барорам чун шохи дарахти анҷир, ки 
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сар аз зери хок барорад» [13, 69]. Таркибҳои «Худоро бӯсидану дар Худо 

ғалтидан», «дастҳоро панҷа кушода, аз зери хок мисли шохи анҷир 

баровардан» воқеан ҳам ғайримунтазираанд ва чунин тарзи баѐн дар 

насри Султон Валад, чи дар бахши насрии маснавиҳояш, чи дар асари 

мансураш, ба назар намерасад. Аз ин бармеояд, ки Султон Валад барои 

осону фаҳмо шарҳ кардани матолиби ирфонӣ зарур донистааст, ки сабки 

нисбатан содатареро ба кор гирад.  

Авомили ибтикори Султон Валад дар маснависароӣ. Султон Валад 

«Интиҳонома»-ро ба насру ба назм навиштааст. Равиши иншои вай 

чунин аст, ки аввал андешаҳои таълимию тарбиявии ирфониашро ба 

наср нигошта, баъд ҳамон суханҳоро ба қолаби шеъри содаю фаҳмо ва 

шево иброз медорад, аммо басту вусъати каломи ӯ аз наср дида дар шеър 

бештар мушоҳида мегардад. Шоир дар баѐни сабаби назми маснавияш 

чунин гуфтааст: «Дар баѐни он ки чун ду дафтар аз маснавӣ тамом шуд, 

дари мавъиза ва насиҳатро аз тариқи назм баста будам, ки он чи ки гуфта 

шуд, агар халқ бад-он амал хоҳанд кардан, кофӣ асту тамом» [41, 7].  

Таъбири «аз тариқи назм баста шудани дари мавъизаву насиҳат» аз 

он гувоҳӣ медиҳад, ки шоир бештар бо назм ба баѐни матолиби ирфонӣ 

пардохтанро мақсад доштааст, вале аз наср истифода бурданро ҳам 

сарфи назар нанамудааст.  

Порчаҳои насрӣ дар маснавиҳои Саноӣ, Аттор, Мавлоно аз як ѐ ду 

ҷумла (албатта, бо ба назар гирифтани наҳви забони адабии классикӣ) 

беш нестанд. Табиист, ки бо ин ду ҷумла шоир фақат ба мавзӯи мавриди 

баѐнаш ишора карда метавонаду халос, аммо наметавонад шарҳу 

тафсири муфассалеро дар ҳаҷми ду ҷумла ғунҷоиш диҳад.  

Ин тарзи оғози баҳсу масъалаи ирфонӣ (яъне бо воситаи як ѐ ду 

ҷумла баѐн кардани мавзӯъ)-ро Султон Валад аз Саноӣ, Аттору Мавлоно 

гирифтааст, ки дар маснавиҳои онҳо мавзӯи мавриди баҳсу баррасӣ 

аксар бо ҳарфи арабии «фӣ . . », бо таркибҳои «дар баѐни он ки…», «дар 

маънии он ки…», «дар тафсири ин оя, ки... » оғоз мешавад.  
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Султон Валад дар идомаи ин шакл = «формула»-и оғозшавӣ ба 

баѐни фишурда ва чакидаи мавзӯъ мепардозад, ки ин навъи «идомат» дар 

маснавиҳои се шоири пешина ба дараҷаи лозим дида намешавад. Султон 

Валад аз пайравӣ гузашта, ба эҷоду халлоқият даст мезанад ва аз сабки 

худ хабар медиҳад.  

Маълумоти сарчашмаҳо дар мавриди муҳити забони Қунияи замони 

Султон Валад собит мекунад, ки дар Осиѐи Сағир туркону юнониѐн 

забони шеъри ноби дариро бо он ҳама таъсиру нуфузу шуҳрате, ки дошт, 

нағз намедонистанд.  

 Шоир ниѐзи маънавии сомеони асосии худ − фармонравоѐни турк, 

ки дар маърифати ирфони манзум аксар содаву омӣ ва забонишеърнодон 

буданд, ба инобат гирифта, пеш аз он ки тариқи назм ба насиҳат 

пардозад, аввал ба наср дари мавъизат боз карданро раво донист.  

Миѐни 120 оғозаи насрии «Интиҳонома» аз рӯи омор таркиби «дар 

баѐни …» 96 бор («дар баѐни он ки…» 87 бор; «дар баѐни он ки Ҳақ 

таоло…» 19 бор) аз ҳама бисѐр мавриди истифода қарор гирифта, 

«формула»-и асосии саршавии оғозаҳо аст. Боқимонда 84 оғоза бо 

таркиботи «дар маънии…», «дар тақрири…», «дар тафсири…» ва чандин 

оғоза бидуни «формула»-и оғозиш шурӯъ шудаанд.  

Оғозанависӣ – навоварии Султон Валад дар иншои маснавӣ. Бо як 

намунаи шикаста аз «Маснавии маънавӣ» ва «Интиҳонома» ибтикороти 

сабкии Султон Валад, ки онро шартан «оғоза» номидан мумкин аст, 

баррасӣ хоҳем кард. Аз «Маснавии маънавӣ»: «Дар баѐни он ки ваҳм 

қалби ақл ва ситезайи ӯст, бад-ӯ монаду ӯ нест ва қиссаи Мӯсо 

алайҳиссалом, ки соҳиби ақл буд, бо Фиръавн, ки соҳиби ваҳм буд» [8, 

661].  

Аз «Интиҳонома»: «Дар баѐни он ки чун ҳастии одамӣ аз бандагии 

Худо ва тарбияти шайхи ростин нест шуд ва мубаддал гашт, ин ҷаҳонро, 

ки бо ҳастии аввал медид, навъе дигар бинад ва аз он биниш фоидае 

дигар барад, ки аввал намебурд, ҳамчунонки кӯдаки хурд ашхоси 
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мухталифи мардумро мебинад ва аз ҳар яке навъе дигар лаззат 

меситонад. Одамии оқил низ чун аз ин ҳастӣ мубаддал шавад ва ондамӣ 

гардад, ин ҷаҳонрову он ҷаҳонро ва он чи дар вай аст, лавне дигар 

бинад» [41, 22].  

«Оғоза»-ҳои болоӣ бо назардошти ҳисоби миѐнаи ҳаҷм аз ду 

маснавӣ баргузида шуд. Агар дар «Маснавии маънавӣ» ва 

«Интиҳонома» дунболи чунин «оғоза»-ҳо гардем, оғозаҳои ҳаҷман 

калонро ҳам пайдо хоҳем кард.  

Чунонки мебинем, ин ду оғоза аз ҳамдигар, на танҳо аз рӯйи ҳаҷм, 

балки аз рӯйи тарзи ифода низ фарқ доранд.  

Муҳаққиқон дар китобати «Фиҳи мо фиҳи» ва «Маснавии маънавӣ» 

даст доштани Султон Валадро зикр кардаанд [176, 228]. Агар ба гуфтаи 

зерини Т. Субҳонӣ: «хатти пухтаи он («Маснавии маънавӣ» − Ш. Ш.) 

нишон аз маҳорати Султон Валад дорад» [12, муқаддима], такя кунем, 

метавон ҳадс зад, ки писари Мавлоно дар танзиму тартиби сохтории 

«Маснавии маънавӣ» низ дақиқан даст доштааст. Навоварие, ки вай дар 

«оғозанависӣ» кардааст, бе замина нест, балки бунѐд бар таҷриба дорад.  

Ибтикороти Султон Валадро дар шеваи нигориш «оғозанависӣ» ба 

наср номидан мумкин аст, ки фишурда ва чакидаи баҳси мавриди назари 

ӯро дар маснавиҳояш пеш аз пешниҳод ба назм фаро мегирад.  

А. Зарринкӯб зимни баррасии «Рубобнома» менависад: «Дар ҳар ҳол 

маонии умдае, ки дар «Рубобнома» ҳаст, ҳамон маонии мазкур дар 

«Маснавӣ»-ст, бо баѐни соддатару тавзеҳи бештар қисмати умдаи ин 

маониро гӯянда дар таҳи унвонҳое ҳам, ки ба наср − ҳамчун муқаддимае 

− дар оғози мабоҳиси хеш овардааст, ба баѐн меоварад» [82, 263].  

Дар ин «оғоза»-ҳо, ки А. Зарринкӯб «муқаддима» гуфтааст, шоир 

баҳсу масъалаи мавриди назарашро, ки шарҳи тозаи нуктаҳои ирфонию 

латифаҳои раббонист, бо ҷумлаҳои осонфаҳм тавзеҳ дода, дар аксар 

маврид аз каломи Худо ва ҳадиси набавӣ суд ҷустааст. Дар баъзе маврид 
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баҳсро бевосита аз тафсиру таъвили оятҳои Қуръон ва ѐ ҳадис шурӯъ 

кардааст.  

Фарқи сабки иншои Султон Валад аз Мавлоно. А. Гулпинорли бо 

рӯшантарин мисол шеваи баѐни падару писарро нишон дода, бар он аст, 

ки ҷӯшу хурӯш ва бебандубории Мавлоно дар Султон Валад дида 

намешавад. Барои далел аз Мавлавӣ меорад: «Бишнав аз най чун шикоят 

мекунад, / Аз ҷудоиҳо ҳикоят мекунад» ва аз Султон Валад: «Бишнавед аз 

нолаву бонги рубоб, / Нуктаҳои ишқ аз ҳаргуна боб. / Бо фиғону навҳа гӯяд 

доимо, / Эй Худову, эй Худову эй Худо!» [67, 73, 74].  

Натиҷаи андешаи муҳаққиқи мазкур ин аст ки: «Маснавии маънавӣ» 

бе номи Худо ва маснавиҳои Султон Валад бо номи Худо оғоз шудаанд.  

Ба гуфтаи профессор А. Насриддин дар «Маснавии маънавӣ» 

«шарти дарѐфтани матлаби ниҳоии Мавлоно мавқуф... бар риояти 

пайванди мантиқӣ ва бори рамзӣ» [131, 110] аст, аммо дар маснавии 

«Интиҳонома», ки рамзаш камтару ҷаҳиш аз як қисса ба қиссаи дигар 

дар он дида намешавад, ниѐз ба ин шарт нест. Мавлонои ҳамадон 

метавонист ба ҳар мавзӯъ аз ҳар самт бо истифода аз тамсил ворид 

шавад. Ва ҳамин ҳамадонӣ ва тамсилпардозии вай боиси пурпечу рамз 

таълиф шудани «Маснавии маънавӣ» гаштааст. Аз ин рӯ, «тафаккури 

Мавлоно тафаккури хӯшаӣ мебошад. Яъне матолиби аслӣ дар ҳама ҷои 

асар дар шакли хӯшаҳои пурбор ифода ѐфтаанд. Асли ин навъи тафаккур 

ва нигориш маъхуз аз Қуръони карим аст» [131, 112]. Султон Валад низ аз 

ҳамин сабки нигориш мувофиқи завқу салиқа ва нигариш пайравӣ 

кардааст, аммо вай аз мавзӯъ ба мавзӯъ бидуни қиссапардозиву 

тамсилороӣ гузашта, матлабро хеле содатар шарҳу тавзеҳ додааст.  

А. Гулпинорли қайд кардааст, ки қисмати насрии маснавиҳои сегона 

= оғозаҳои Султон Валад аз натиҷа хабар медиҳанд ва дар баробари ин 

«тасалсули мантиқӣ» дар он риоят мешавад, аммо дар «Маснавии 

маънавӣ» наҳваи баѐни Мавлоно тамоман дигар аст. «Тазодҳо, 
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тасалсули матолиб, муқаддимаҳо ва натоиҷ ҳеч гоҳ бо мантиқ созгор 

нест. Мантиқ назди ӯ тобеи эҳсоси инсон аст» [64, 75].  

Натиҷаи ин гуфтаҳо он аст, ки сабки баѐни Султон Валад аз услуби 

нигориши Мавлоно фарқи зиѐд дорад. Барои мисол як порчагӣ иқтибос 

аз ҳар ду маснавӣ оварда мешавад: 

Аз «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно: «Нигаристани Азроил бар 

марде ва гурехтани он мард дар сарои Сулаймон ва тақрири тарҷеҳи 

таваккул бар ҷаҳд ва қиллати фоидаи он»: 

Содамарде чоштгоҳе даррасид, 

Дар сароадли Сулаймон дардавид.  

Рӯяш аз ғам зарду ҳар ду лаб кабуд, 

Пас Сулаймон гуфт: «Эй хоҷа, чӣ буд?» 

Гуфт: «Азроил дар ман инчунин, 

Як назар андохт пур аз хашму кин».  

Гуфт: «Ҳин, акнун чӣ мехоҳӣ, бихоҳ!».  

Гуфт: «Фармо бодро, эй ҷонпаноҳ! 

То маро з-ин ҷо ба Ҳиндустон барад, 

Бу, ки банда, к-он тараф шуд, ҷон барад».  

Нак зи дарвешӣ гурезонанд халқ, 

Луқмаи ҳирсу амал з-онанд халқ.  

Тарси дарвешӣ мисоли он ҳарос, 

Ҳирсу кӯшишро ту Ҳиндустон шинос.  

Бодро фармуд, то ӯро шитоб 

Бурд сӯи қаъри Ҳиндустон бар об.  

Рӯзи дигар вақти девону лиқо,  

Пас Сулаймон гуфт Азроилро, 

К: - «Он мусулмонро ба хашм аз баҳри он, 

Бингаридӣ, то шуд овора зи хон?» 

Гуфт: «Ман аз хашм кай кардам назар? 

Аз тааҷҷуб дидамаш дар раҳгузар.  
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Ки маро фармуд Ҳақ, к-имрӯз, ҳон, 

Ҷони ӯро ту ба Ҳиндустон ситон.  

Аз аҷаб гуфтам: «Гар ӯро сад пар аст, 

Ӯ ба Ҳиндустон шудан дур андар аст».  

Ту ҳама кори ҷаҳонро Ҳамчунин,  

Кун қиѐсу чашм бикшову бубин.  

Аз кӣ бигрезем? Аз худ? Эй муҳол!  

Аз кӣ бар бобем? Аз Ҳақ? Эй вубол! [8, 46].  

Аз ҳикояти тамсилии мазкур хулоса баровардан зоҳиран хеле осон 

ба назар менамояд, аммо дар асл ин кор мушкил аст, зеро бар замми он 

ки натиҷагирии он ба тариқу саволу хитоб сурат гирифтааст, ин ҳикоят 

оғози мантиқии худро аз шинохти «завқҳои ангезандаи мастиву шӯр» 

бардошта, бо масъалаи «хаѐли каҷу рост», ки он ҳам дар навбати худ ба 

мавзӯи «таваккулу ҷаҳд» алоқаи мантиқӣ дорад, пайванд мехӯрад, ки 

барои баѐни ин матлаб (натиҷаи завқ = мастӣ) Мавлоно аз қиссаи 

«Калила ва Димна» ѐрӣ ҷустааст: Мурғро гар завқ ояд аз сафир, / Чунки 

ҷинси худ наѐбад, шуд нафир. / Ташнаро гар завқ ояд аз сароб, / Чун расад 

дар вай, гурезад, ҷӯяд об... / То зарандӯзит аз раҳ н-афканад, / То хаѐли каҷ 

туро чаҳ н-афканад…/ Аз Калила боз ҷӯ он қиссаро / В-андар он қисса 

талаб кун ҳиссаро [8, 43].  

Ҳамин тариқ, баъд аз матраҳ кардани чандин баҳсҳо дар боби 

таваккулу ҷаҳд миѐни шеру нахчирон ҳикояти аз дасти аҷал раҳо ѐфта 

натавонистани мардеро, ки ба Ҳиндустон гурехта буд, ба қалам оварда, 

бад-ин васила аз «қиллати фоидаи ҷаҳд» домани басҳ мегустарад, аммо 

бо ин ҳикоят низ масъалаи оғозӣ (сарчашмаи завқ ва натиҷаи он мастӣ) 

ҳалли ниҳоии худро намеѐбад, зеро «қиллати фоидаи ҷаҳд дар баробари 

қазои илоҳӣ» боиси як навъ нопурра мондани хулоса ва пайдо шудани 

ғайричашмдошту табиии матолиби нав (қазои илоҳӣ) мегардад: Чун қазо 

ояд набинӣ ғайри пӯст, / Душманонро бознашносӣ зи дӯст… / Аз шароби 

қаҳр чун мастӣ диҳӣ, / Нестҳоро сурати ҳастӣ диҳӣ. / Чист мастӣ? Банди 
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чашм аз диди чашм, / То намояд санг гавҳар, пашм яшм. / Чист мастӣ? 

Ҳиссҳо мубдал шудан, / Чӯби газ андар назар сандал шудан [8, 56].  

Натиҷа ин аст, ки ҳикояти «Нигаристани Азроил бар марде…» дар 

миѐни анбӯҳи мавзӯю масъалаҳои бо қисса матраҳшудаи дигар омада, бо 

печидагии худ хонандаро як навъ ба такопӯ меандозад, ҳисси 

кунҷковиро дар зеҳни ӯ бедор месозад. Чунки хулосаҳои Мавлоно 

обистани масъалаҳои тоза аст ва ин хусусият дар маснавии Султон Валад 

дида намешавад. Мисол: 

 «Дар баѐни он ки Ҳақ таоло пеши восилон тамомати сунъҳои худро 

аз замину осмон ҳамаро як-як хароб мекунад ва боз аз нав месозад, то 

кайфияти қудрати Ҳақро бибинанд аѐн ва ҳам чунонки Худо сохт ва 

медонад, ки чун сохт, эшон низ бидонанд ва айни илми Ҳақ илми эшон 

шавад ва дуӣ аз миѐна бархезаду ягонагии тамом рӯ намояд. Маънии 

олами ваҳдат ин бошад.  

Ҳам Худо донад Худоро, ғайр кай ғунҷад дар ӯ, 

З-он ки дар дарѐи ваҳдат ғайр ҷуз ағѐр нест.  

 ***  

Ҷумла ашѐи ҷаҳон бар ту аѐн, 

Гардаду пинҳон намонад ҳеч он.  

Чист аршу курсию лавҳу қалам, 

Ҷумларо бар фарш бинӣ берақам.  

Беҳиҷобе ҷумла асрори Худо 

Дар дарунат сар кунанд, эй кадхудо! 

То аѐн бинӣ, ки чун эҷод кард, 

Ҳар ду оламро чӣ сон бунѐд кард.  

Пеши ту созад зи нав ҳар чизро, 

То бубинӣ ошкоро беғито.  

То дуӣ хезад, шавад ѐрат Аҳад, 

В-андар он ваҳдат бимонӣ то абад.  

Баҳри ваҳдат беҳад асту бекарон, 
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Ҳаст ғаввосӣ дар он ям ҷовидон.  

Дар чунон рафтан нагирад ҷон қарор, 

Васл бошад доимаш беинтизор.  

Бе баре ѐбад дар ӯ доим канор, 

Бе лабон ҳам бӯсаҳои беканор.  

Бе даҳон дар вай хӯрад сад гун хӯриш, 

Андар афзоиш бувад бе парвариш.  

Кай шавад он ҳол маълумат зи қол, 

То нагардӣ маҳви ҳусни Зулҷалол» [41, 52, 53].  

Дар ин порчаи насрӣ ва назмӣ қудратнамоии Ҳақ дар назди восилон 

нишон дода шудааст. Худованд пеши чашми онҳое, ки бо ӯ васлат 

ҷустаанд, тамоми ҳастиро хароб мекунад ва дубора аз нав месозад, то 

эшон низ аз илми ғайб бархӯрдор шаванд. Аз ин рӯ, пас аз он ки восилон 

дар мақоми ваҳдат қарор мегиранд, ҳар амале, ки аз эшон сар мезанад аз 

Ҳақ аст ва инро ягонагӣ – ваҳдат гӯянд. Дар атрофи ҳамин масъала 

сухане, ки, зоҳиран, аз баҳси тоза хонанда ѐ шунавандаро хабар медиҳад, 

баҳси чигунагии васл дар ваҳдат асту халос, ки он низ, аслан, баҳси тоза 

набуда, равшаниандозие ба масъалаи асосист ва дар идома матраҳ 

намегардад. Он чи идомаи мантиқии ҳамин масъаларо барои бозгӯӣ 

талаб мекунаду дар матни «Интиҳонома» баъди баҳси мазкур омадааст, 

баҳси «маҳв дар ҳусни Зулҷалол шудан», яъне «нест шудан дар баробари 

қудрати Ҳақ» аст.  

Аз шарҳи мазкур равшан мешавад, ки суҳбат ѐ баҳси Султон Валад 

танҳо дар атрофи як масъала ѐ матлаб = ваҳдати вуҷуд чархида, барои 

хонанда дар дарки маънои аслӣ душворӣ эҷод намекунад. Оғозаш ҳам аз 

интиҳои он = натиҷа хабар медиҳад. Хулоса ҳам, ҳарчанд дорои нуктаи 

тасалсули мантиқист, мухтасар, равшану барҷаста ва берамзу комилу 

тамомшуда мебошад.  

Дар назм доираи масъала андак вусъат ѐфта, ба аршу курсиву лавҳу 

қалам ва бекаронии баҳри ваҳдат алоҳида таъкид шудааст.  
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Аз хусусиятҳои дигари забони «Интиҳонома» ва сабки нигориши он 

ба тафсири ҳадису оѐт ва шарҳи суханони анбиѐву авлиѐ пардохтани 

муаллиф аст, ки чунин бархӯрд дар вақти ҳалли ягон масъала сурат 

мегирад. Мисол: «Дар баѐни он ки Ҳақ таоло мефармояд: «Ва рафаъно 

баъзаҳум фавқа баъзин дараҷотин». Ин «баъзе» дар ҳаққи толибону 

муъминон аст, ки дар роҳанд, яке пештар ва яке пастар, аммо чун ба 

манзил расиданд, дигар фарқу тафовут ва мартаба нест, ҳама яканд» [41, 

43]. Дар ин порча порае аз ояти 32-юми сураи «Зухруф» ба таври 

мухтасар тафсири ирфонӣ шудааст.  

Муаллиф бунѐди ҳар як сухани худро аввал бо Қуръону ҳадис ва ѐ 

каломи бузургони дину ирфон устувору маҳкам месозад ва пас аз тариқи 

маслиҳат ба хулосаи мавъизаомез мерасад.  

Дар «Интиҳонома» монанди ду маснавии дигари худ Султон Валад 

дар пайравӣ аз падар кӯшиш кардааст, ки ба пайдарҳамӣ ва бофти 

мавзӯӣ аҳамият надиҳад. Агар тавонад масъала ва мавзӯи мавриди 

назарро бо усули қисса андар қисса ба шарҳу тафсир пардозад, аммо 

кӯшиши монандасозии ӯ ба равиши падар барҳадар рафтааст. Бо вуҷуди 

ин монанда нашудан, аз лиҳози фарогирӣ ва ҷобаҷогузории мавзӯоти 

ирфонӣ, ки худ онро «нуктаҳои нодири пурроз» медонад, 

дарҳампечидагӣ ва пасу пеш омадани мавзӯот мушоҳида мешавад. 

Масалан, ҷое аз авлиѐ мегӯяд, ҷое аз солики навроҳ, ҷое аз шайхи ростин, 

ҷое аз ҷону тан, ҷое ба тафсири ояте аз Қуръон мепардозад. Маҷмӯан, 

дар ин маснавӣ ифодаи мақсад ба як тартибу низом пеш намеравад.  

Забони маснавии «Интиҳонома». Аз вижагиҳои дигари сабки 

«Интиҳонома» ва забони баѐни он истифодаи калимаҳои осонфаҳму 

нодир, корбасти калима дар қолаби таркиб ба маънои ғайриаслӣ 

ҳисобида мешаванд: Аз касе худ ҳеч шармаш н-омадӣ, / Қути даҳ касро ба 

танҳоӣ задӣ [41, 75]. Дар ин байт масдари «задан» ба маънои ғайриаслӣ, 

яъне «хӯрдан» омадааст, ки имрӯз низ мавриди истифодаи мардум қарор 

дорад. Истифодаи вожаҳо ва ифодаҳои мардумӣ дар «Интиҳонома» 



138 

 

камубеш ба чашм мехӯрад. Бино бар таъкиди Ш. Кадканӣ нишонаҳои 

лаҳҷаи Мовароуннаҳр дар забони шеъри Мавлоно дар мисоли 

талаффузи феъли «ҳайӣ» ба маънии «ҳастӣ» [90, 108] ва ғайра ба 

мушоҳида мерасад. Ҳамин феъл дар забони шеъри Султон Валад ҳам 

дида мешавад: Як ҷон бидиҳиву сад ситонӣ, / Бисмиллаҳ, агар ҳайӣ харидор 

[36, 185].  

Бар асоси маводи фарҳанги таҳиянамудаи Ҳ. Н. Самарқандӣ [154] 

бояд иқрор шуд, ки Мавлоно дар корбурди вожаҳо ва ифодаҳои мардумӣ 

на фақат аз Султон Валад, балки аз дигар шоирони ҳамасри худ пешӣ 

доштааст.  

Муаллифи «Интиҳонома» дар наср кӯшиш ба харҷ додааст, ки 

калимаҳои арабиро бо вуҷуди он ки хосияти истилоҳӣ доранд, камтар 

истифода кунад, то суханаш ба мардуми омӣ фаҳмо бошад. Масалан, дар 

мавридҳои лозимӣ ба ҷои «ақл» муродифи форсии тоҷикии он «ҳуш»-ро 

ба кор гирифтааст: «…ҳосили дониш дидори Худост, ки ҳуши одамиро 

беҳуш мекунад» [41, 240].  

Инчунин, таъбири «чоши гандум», ки Султон Валад мисли падараш 

ба кор гирифтааст, имрӯз ҳам дар баъзе шеваҳои забони тоҷикӣ ба 

маънои «хирмани гандум» роиҷ аст: Он ададҳошон бувад чун нонҳо, / Ё чу 

чоши гандуми пурдонҳо [41, 73].  

Султон Валад ҳамчун пайрави содиқи падар аз равиши иншои ӯ 

мутобиат намуда, ба тақозои муҳити иҷтимоӣ даст ба ибтикорот зада, 

«оғозаҳои насрӣ»-и маснавиро вусъат мебахшад. Агар насру назми 

маснавиҳои Султон Валадро аз ҳамдигар ҷудо созем ҳам, ду китоби 

алоҳида (ба истиснои баъзе мавзӯъҳо) пайдо мешавад.  

Муқоисаи тарзи баѐни падару писар нишон медиҳад, ки воқеан сабк 

ба «нигариши хос»-и шоиру нависанда [186, 15] вобастагии калон дорад. 

Мавлоно маорифи исломӣ ва ҷаҳониро андархури ҷаҳонбинии 

орифонааш бо эҳсосоти баланду шадиди ошиқона баѐн намуда бошад, 

Султон Валад бо ҷаҳонбинии хоси сӯфиѐна, бо дархудрафтанҳои ба худ 
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хос ба ифодаи маонии ирфонӣ пардохтааст. Агар печидабаѐнию 

мушкилфаҳмӣ натиҷаи «нигариши хос»-и Мавлоно вижагии услубиe ба 

шумор омада бошад, нисбатан содабаѐниву осонфаҳмӣ ҳосили андешаи 

хоси Султон Валад дар сабк аст.  

Аз рӯи асоси таърифи дуюми сабк = «гузиниши хос» [186, 23] агар ба 

сабки ишнои Султон Валад нигарем, мебинем, ки шоир дар интихоби 

вожаҳо каму беш аҳамият медодааст, аммо ӯ, ки бештар барои мардуми 

ғайрифорсу аз забони шеър ноогоҳ мавъиза мегуфту маснавӣ менавишт, 

дар гузиниши вожаҳо диққат медод, ки калимаҳои душворфаҳмро ба кор 

нагирад, то боиси малоли хотири шунавандаю хонанда нашавад. Аз ин 

рӯ, сабки ӯ сабуктар аз сабки падараш мебошад.  

Дар сабки Султон Валад «удул аз ҳинҷор» [186, 33] = қолабшиканӣ 

дар забон фақат дар истифодаи оѐту аҳодису суханони машоих дучор 

мешавад. Яъне шоир мутобиқи табиати кори маснависароӣ ва омиѐнаю 

гӯшнавоз гардонидани матолиби орифона гуфтори қуръонию аҳодиси 

набавиро ба сурати шикаста ѐ мувофиқ ба забони форсӣ меоварад, ки 

дар натиҷа меъѐрҳои наҳви забони асл риоя намегардад.  

Дар маҷмӯъ, ибтикороти Султон Валад, ҳунари шоирӣ ва сабки 

фардии ӯ дар сурудани маснавиҳои ирфонӣ, бавижа «Интиҳонома» ба 

таври зерин натиҷагирӣ мешавад: 

- бар асоси «оғозанависӣ» = вусъатдиҳии ҳаҷми бахши насрии 

маснавиѐт ва эҷоди таносуби зоҳирӣ байни бахшҳои назму насри 

маснавиѐт; 

- баррасии матолиби таълимӣ ва ахлоқӣ бидуни гурезу руҷӯъ аз як 

қисса ѐ масъала ба қисса ѐ масъалаи дигар; 

- тафсиру тавзеҳи мабонии ирфонӣ ва ба забони авом наздик 

сохтани масоили меҳварии тасаввуф.  
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III. 5. Бозтоби андешаҳои ирфонӣ дар «Интиҳонома» 

 

Ашъори ирфонӣ вобаста ба шакл, мазмуну мундариҷа, наҳваи ифода 

ва хусусиятҳои дигар ба навъҳои зоҳидона, рубоию тарона, қаландарона, 

орифона, ошиқона, риндона ва сӯфиѐнаҳо ҷудо мешавад ва сурудаҳои 

Мавлоно авҷи орифонасароӣ ба шумор меравад [50, 5].  

Бо такя ба ин навъ дастабандӣ ашъори Султон Валадро низ метавон 

ба дастаи орифонаҳо шомил кард. Осори ӯ, новобаста аз мансубият ба 

навъҳои шеърӣ, пурра дар пайравии орифонаҳои падараш танҳо бо 

мақсади худшиноссозии мардум иншо гардидааст. Фарқи орифонаҳои 

Мавлоно аз орифонаҳои Султон Валад дар он аст, ки орифонаҳои писар 

шӯру ошуфтагии хуфя ва бештар ҷанбаи ахлоқии барҷаста дорад. Вай 

дар аксар маврид алорағми Мавлавӣ, ки панду андарз будани суханҳои 

мармузашро дар парда медорад, ба насиҳати ошкоро мепардозад. 

Писари Мавлоно ҳадафи асосии худро аз иншои маснавиҳо, аз ҷумла 

«Интиҳонома», бо панду мавъизаи ахлоқӣ ҳидоят намудани мардум ба 

роҳи рост медонад: Ногаҳон илҳоми Ҳақ андаррасид, / Гӯшу ҳуши ман 

нидои он шунид… / Пас, шудам машғул дар солис китоб, / То раҳанд ин 

халқ аз банду ҳиҷоб [41, 8].  

Ирфони Султон Валад дар маснавии охираш бештар хосияти 

иктисобӣ ва таълимии пурзӯр дорад. Чунки ҳадафи вай дар ду маснавии 

аввал панду насиҳат, ба сафари маънавӣ омода кардани толибон буда, 

дар «Интиҳонома» – маснавии сеюм барои нишон додани роҳи дурусти 

худшиносӣ аст.  

Ирфони ин марди адабпарвард, новобаста аз таъсири суҳбати 

Шамси вораста аз банду бор, такя бар пояи андешаҳои падараш дошта, 

аз пеши худ берун аз доираи донишу ҳуш набаромадааст. Султон Валад 

дар ҳеч ҳолат мисли «баъзе аз аҳфод (наберагон)-и Мавлавӣ тунд нарафт 

ва ҳайсияти илмию ирфонӣ ва маснади иршоду тадрисро бо ҳам ҷамъ 

кард» [72, 304].  
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Оғози раванди пурзӯршавӣ ва ѐ рӯнамотар шудани ҷанбаи таълимии 

сурудаҳои ирфонӣ ѐ омезиши ирфон бо ахлоқ дар адабиѐти классикии 

форсии тоҷикӣ ба замони зиндагонии Султон Валад рост меояд.  

Фарқи маснавиҳои ирфонии Султон Валад аз маснавиҳои шоирони 

асри чаҳордаҳу понздаҳу шонздаҳ дар он аст, ки мавзӯъбандии хос дар 

сурудаҳои ирфонии писари Мавлоно ба чашм намерасад, аммо дар 

маснавиҳои шоирони баъд аз асри чаҳордаҳ мавзӯъбандии хос дида 

мешавад. Масалан, дар маснавии «Анису-л-орифин»-аш Шоҳ Қосими 

Анвор (1356 – 1433) мақомотро ҳамчун як мавзӯъ ҷудогона оварда, 

зинаҳои онро «ба тариқи иҷмол» нишон додааст: Аз «бидоѐт» гир то 

«абвоб», / Баъд аз он то «муомилот» − савоб». / Баъди «ахлоқ» дон ту 

қисми «усул», / Баъд аз он «авдия», мабош малул. / Қисми «аҳвол», пас 

«вилоѐт» аст, / То нагӯӣ, ки шатҳу томот аст. / Пас «ҳақоиқ» бувад, яқин 

медон, / Пас «ниҳоѐт», эй азизи замон! [1, 356].  

Мафҳуми ирфонии «мақомот» дар маснавии «Интиҳонома» вақте 

дар робита бо толибони Ҳақ ба қалам оварда мешавад, ба худ сифати 

«баланд» мегирад: «… Ҳақ таоло толибонро мақомоте баланду мулки 

подшоҳӣ мебахшад» [41, 222], аммо дар баъзе маврид мақомот «ба роҳи 

Ҳақ» бо сифати «жарф» ва бо «васл» бо сифати «шигарф» омадааст: Роҳи 

Ҳақро гар мақомот аст жарф, / Васлаташ дорад мақомоти шигарф [41, 

38].  

Вожаи «жарф» маҷозан маънии «мушкил»-ро ҳам медодааст [167, 

420]. Ба андешаи Султон Валад ҳар як инсон ҳам роҳи вижаи бозгашт ба 

сӯи Худо дорад ва ҳам дорои «мақомоти ҷаҳони худ» аст: Марди Ҳақро 

фурҷа андар худ бувад, / Дар мақомоти ҷаҳони худ равад [41, 95].  

«Фурҷа» дар байти мазкур ба маънои «роғу равзанаи азхудраҳоӣ» 

омадааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин вожа ба маъноҳои 

«кушодагӣ ва шикофии байни ду чиз, вақту фурсат» тафсир шудааст [168, 

448].  
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Дар «Интиҳонома» Ҳамчунин, «мақомот» сифатҳои «ниҳон» [44, 

146], «санӣ» (баланд, олӣ, рафеъ) гирифтааст: Беадад бошад мақомоти 

санӣ, / Гашта ҳар як аз ғанои Ҳақ ғанӣ. / Ёфта ҳар як ба қадри худ мақом, / 

Бурда ҳар як лоиқи сидқаш маром [41, 196].  

«Мақомоту дараҷа» фақат дар роҳи расидан ба Ҳақ дида мешавад, 

лек дар «манзил» – дар Ҳақ дигар мақому дараҷа нест, зеро ҳама он ҷо 

«воҳид» хоҳанд шуд: Ин мақомоту дараҷ дар раҳ бувад, / Лек дар манзил 

адад ваҳдат шавад. / Не дараҷ монад аз он пас, не мақом, / Беадад воҳид 

бимонад, вассалом [41, 196].  

Султон Валад ишора мекунад, ки «мақомот» ва «таҷаллии Ҳақ» дар 

ҳар сурат метавонад аз Худо ба банда расад. Далели суханаш ин ду 

ҷумларо овардааст: «… Пеш аз хидматаш (хидмати Шамси Табрезӣ − Ш. 

Ш.) ҳаргиз дар самоъ шурӯъ накарда буд ва он таҷаллиҳо ва мақомот, ки 

ҳеч валиро набуд, дар сурати намоз ва тақво аз Ҳақ ба вай (Мавлоно −Ш. 

Ш.) мерасид» [41, 220].  

Дар маснавиҳои Султон Валад, аз ҷумла дар «Интиҳонома» 

назарияи махсуси муназзами таълимӣ мавҷуд нест, балки мисли осори 

шоирони дигар фақат ишораҳои дарсӣ ба ин ѐ он мавзӯи ахлоқи тариқатӣ 

дида мешавад. Дар адабиѐти пурбори форсии тоҷикӣ ҳатто ҳунаритарин 

шеър ҳам хусусияти тарбиявӣ-ахлоқӣ дорад. Бедилшинос Нуралӣ Нуров 

бар асоси шарҳу баррасии якчанд байти Абулмаонӣ собит намудааст, ки 

«аркони ахлоқӣ» дар ашъори пуррамзу рози Бедил «ба забони шоирона 

тафсир шудааст» [136, 200-204].  

Мавқеи шшқу дониш дар ирфони Султон Валад. Асли ақида ва орои 

ирфонии Султон Валад дар маснавиҳояш ишқ ва ошиқона парастидани 

Худост. Ба қавли худи ӯ «ҷаҳон аз муҳаббат офарида шуда»-аст [40, 11], 

аз ин рӯ, инсон ба ҷуз муҳаббат аз Худо чизе наҷӯяд ва ҷуз роҳи бандагии 

ӯ роҳе наравад [41, 249]. Ин маъниро шоир дар «Интиҳонома» ба гунаи 

дигар чунин баѐн доштааст: Дар дили одам Худо буда муқим, / Аз 

муҳаббат гашта одамро надим [41, 56].  



143 

 

Аммо чун барои ба васли маънавии Маъшуқи беҳамто ғайр аз 

инояту кашиши раббонӣ = ишқ мададу раҳнамоии дониш = каломи 

Худо, Қуръон ва ҳадиси набавӣ низ лозим мешавад, ночор писари 

Мавлоно донишро, ки калиди кушоиши дари худшиносӣ ва роҳи 

раҳоиши инсон аз доми дунѐи дун аст, ба ситоиш медарояд: Қадри дониш 

одамиро рутбат аст, / Одамӣ он аст, к-инаш манят аст [14, 240].  

Ирфони Султон Валад ирфонест, ки дар он «ишқ»-у «дониш» барои 

якдигар мададгору ѐригар ба шумор мераванд, яке дигареро пурра ва 

комил мегардонанд. Фарқи ирфони падару писарро, ки аз рӯи ҷаҳонбинӣ 

яке ба «ишқ» ва дигаре ба «дониш» алоқаи вижа доштанд, дар «ҷуръати 

риндона» [21, 245] (таъбири Муҳаммад Иқбол) надоштани Султон Валад 

медонанд. Сабаби ба «дониш» такя кардан ва завқу сӯзи худро камтар ба 

зуҳур овардани Султон Валад ношӣ аз ахлоқи ҳамида ва фармонпазирии 

ӯст, ки мегӯяд: Ҳар касе, к-аз вай наѐмад бандагӣ, / Марги ӯ беҳтар бувад 

аз зиндагӣ [41, 176].  

Вагарна оташи шӯришу исѐнҳои хуфя дар маснавии ӯ, хоса дар 

саҳифаҳои охирин баландтар забона мезанад: Парру боли ҷон бувад ишқи 

Худо, / Ҷон, ки бе ишқ аст, кай ѐбад бақо? / Эй хунук ҷоне, ки ишқаш гашт 

ѐр, / Дид андар дил ҷамоли Кирдгор [41, 317, 318].  

Султон Валад бо ин ҳама шавқу шӯре, ки дорад, наметавонистааст 

баробари Мавлоно оташе дар бешаи андешаҳо занад, зеро риояти адаб, 

ки аз хасоили зотан устувори ӯ буд, намегузошт, ки ошӯбҳои 

ботинияшро бидуни коркарди мантиқӣ ба забон орад, ѐ рӯйи саҳифаи 

коғаз резад. Дунѐнигариш ва тафаккури ӯ аз ҳамон ҷаҳонбинии 

орифонаи Мавлоно, ки он дар навбати худ пайванде ба ақида ва афкори 

Султонулуламо, Бурҳонуддин Муҳаққиқ, Шамсуддини Табрезӣ дорад, 

сарчашма мегирад, аммо муҳити маънавӣ барои ибрози чунин андешаҳо 

шароит муҳайѐ карда наметавонист.  
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Султон Валад, ки дар «Интиҳонома» бештар аз падараш ва Саноию 

Аттор иқтибос меорад, тарафдору тарғибгари андешаҳои ирфонии онон 

буданашро собит менамояд.  

Нишонаҳои «ҳафт водӣ» дар маснавии «Интиҳонома». Дар 

«Интиҳонома» ҳам соликони тариқати мавлавия бояд ҳафт водии 

маънавии «Мантиқу-т-тайр»-и Атторро тай намоянд, аммо ин сайрро 

Султон Валад ба таври мураттабу муназзам дар асараш намеорад, фақат 

ҳар ҷо-ҳар ҷо аз корбурди истилоҳоти ирфонии марбут ба мафоҳими 

мароҳили ҳафтгона: талаб, ишқ, маърифат, истиғно, ҳайрат, тавҳид, 

фақру фано метавон хатти сайри соликро мушоҳида кард. Аз рӯи ҳамин 

ҳафт марҳила бо овардани шоҳидҳо аз «Интиҳонома» сайрхатте 

кашидан ба мақсад мувофиқ аст.  

 «Талаб» ва «толиб» ҳар ду истилоҳи серкорбурди ирфонӣ дар 

«Интиҳонома» буда, якумӣ тақрибан 72 маротиба ва дуюмӣ 112 

маротиба ба кор гирифта шудааст. Аз нигоҳи Султон Валад талаби Худо 

дар дили солик аз Худост, зеро яке аз номҳои Ӯ Толиб аст. Аз ин рӯ, 

раванда дар дили худ муҳаббати Худоро аз худ набояд донад: 

Он даме, ки толибӣ, толиб Худост, 

Гар талаб аз рӯи сурат аз ту хост.  

Лафзи толиб ҳаст як аз номҳош, 

Нест пинҳон, ҳаст бас пайдову фош.  

Пас, талаб аз Ҳақ бувад дар одамӣ, 

То ки гардад аз талаб ӯ ондамӣ.  

В-он ки андар вай набошад ин талаб, 

Бошад ӯ ҳайвони аслӣ чун ҷалаб.  

Он даме, ки толибӣ, пас, шукр кун, 

Шод шав в-аз лаззати он сукр кун.  

Доимо бо сидқ мехоҳ аз Худо, 

То туро бахшад талаб андар дуо [41, 248].  
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«Ишқ» – «муҳаббат» ва муродифҳои форсии тоҷикии он «меҳр»-у 

«дӯстӣ» истилоҳи ирфониест, ки шоирони ориф онро бисѐр истифода 

бурдаанд. Истилоҳи ишқ (дар шакли «ишқу…») ҳамроҳ бо истилоҳи сидқ, 

шавқ, завқ, мастӣ, дарди Худо, вилоят; ҳамчун таъбир (дар қолаби 

«ишқи…») ҳамроҳ бо истилоҳвожаҳои Аллоҳ, Ҳақ, Яздон, Худо, мардон = 

марди Худо, охират, дунѐ, бо ҷонишинҳои «ӯ», «вай», бо сифатҳои «хуш», 

ва ба танҳоӣ (ишқ) дар маҷмӯъ тақрибан 107 маротиба корбурд шудааст. 

«Ишқ» назди Султон Валад воситаи асосии расидан ба висоли Ҳақ аст: 

Ҷӯй аз Ҳақ ишқи ӯро ҳар замон, / Аз миѐни ҷону дил, не аз забон. / Ғайр аз ин 

чизе махоҳ аз ҷуди ӯ, / То шавӣ ғарқи висоли баҳри Ҳу [41, 248].  

Муродифи арабии «ишқ» − «муҳаббат» тақрибан 9 маротиба ва 

синоними тоҷикии он − «меҳр» 23 маротиба ба кор рафтааст: «Рӯзу шаб 

ба зорӣ аз Ҳақ таоло он талаб, ки туро моилу муҳибби он олам гардонад 

ва меҳру муҳаббати ин оламро аз дили ту бибарад, ки чизҳоро Худо ба 

майлу ҳоҷат медиҳад ва қозиюлҳоҷот аст. Пас, дар дуо ҳамеша ҳоҷати он 

олам хоҳ, то майлат бад-он олам бияфзояд, ки гуфтаанд: Ҳар чиз, ки дар 

ҷустани онӣ, онӣ» [41, 96].  

Шоир «дӯстӣ» − муродифи ирфонии «ишқ»-ро низ шаш маротиба ба 

танҳоӣ истифода бурдааст: «Дар кори дунѐ дӯстӣ миѐни ду кас аз он 

бошад, ки ҷони ҳар ду дар он олам аз як маъдан бошад… ва чун аз як 

маъдан набошанд, гар моли рӯи заминро харҷ кунанд, миѐни эшон 

иттиҳод ҳосил нашавад... Улфат он аст, ки аз азал Ҳақ карда бошад ва 

ҳар дуро аз як маъдан офарида» [41, 70]. Дар ирфони Султон Валад 

«талаб»-у «ишқ» низ ҳар ду аз Худоянд, ки ба солики толибу ошиқ ато 

мешаванд.  

«Маърифат» ва муродифи тоҷикии он «шинохт» = «таъриф» 

ҳамчун истилоҳи сеюми сайри ҳафтгона камтар истифода шудааст. 

Нахуст 2 маротиба (Фикрҳо аз рӯи ибрат чун бувад, / Маърифат моро ба 

Ҳақ ҳосил шавад [41, 273] ва дуюмӣ 3 маротиба (… авлиѐро фиристод 

ҷиҳати ороиши олами маънӣ, зеро маъно асл аст ва сурат фаръ, то 
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ҷонҳои халқонро ба дину имон ва шинохти Худо ороста карданд [41, 

275]. Ҳамто ва муодили дигари «маърифат» истилоҳи «дониш» аст, ки аз 

масдари «донистан» сохта шудааст. Ин истилоҳ серкорбурдтарин 

истилоҳи ирфонӣ дар «Интиҳонома» аст.  

«Истиғно» ҳамчун истилоҳи ирфонӣ боре ҳам истифода нашудааст, 

аммо калимаҳои аз он иштиқоқшаванда ба монанди ғанӣ (солики ба 

мартабаи истиғно расида) – 13 маротиба ва ағниѐ (ҷамъи ғанӣ, ғаниѐн) – 

6 маротиба мавриди корбурд қарор гирифтанд: Феълу қавлат чун бувад 

баҳри Худо / В-андар ихлосат наѐбад раҳ риѐ. / Дар ҷаҳони ҷон ғанӣ бошӣ, 

яқин, / Назди Ҳақ мақбулу маҳбубу амин [41, 98]. Ва: Чун ибодат буд 

мақсудаш зи мо, / Ҳар ки онро кард, гашт аз ағниѐ [41, 236].  

Дар ирфони Султон Валад барои ба дараҷаи истиғно расидан солик 

бояд ҳама кору гуфтораш холис аз барои Худо бошад, на ба умеди сазо 

ва на аз бими ҷазо. Ҳамчунин, солик барои дар силки ағниѐ = 

баистиғнорасидаҳо = бениѐзшудагон қарор бигирад, бояд бандагии шайхи 

восил = Худоро бечунучаро ба ҷо биѐварад, аммо ҷое дигар мегӯяд, ки 

ғайр аз Худо аҳаде бениѐз аз ҳастӣ нест: Халқи олам оҷизанд аз неку бад, / 

Нест қодир бар ҳама ғайри Аҳад. / Бешарик асту надорад Ӯ назир, / Ҳаст 

Ҳақ танҳо ғанӣ, боқӣ фақир. / Дар Нубӣ фармуд: Аллоҳу-л-ғанӣ, / Ки шумо 

ҷумла фақиреду анӣ [41, 127].  

Масъалаи таноқузи фикрии Султон Валад дар боби истиғно ва 

дигар мафҳумҳои ирфонӣ баҳси алоҳида аст ва кори ҷудогонаеро 

мехоҳад.  

«Тавҳид» (2 корбурд дорад) дараҷа ва мартабаест, ки солик дигар аз 

тан ҷудо бояд шавад ва комилан рӯ ба олами нестӣ = маънӣ орад.  

Султон Валад масъалаи аз фикри тан ба куллӣ гузаштан ва дар 

олами ҷон сайр кардани соликро хеле содаву равшан баѐн месозад: Дар 

ҷаҳони нестӣ бе тан равам, / То ки аз ҷонон саросар ҷон шавам…/ Олами 

тавҳид гардад ошкор, / Моҳи бечун рӯй бинмояд ҷиҳор [41, 74].  
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Ба ҳамин маънӣ бо истифода аз истилоҳоти «ваҳдат» (28 корбурд), 

«воҳид» (15 корбурд), «ягонагӣ» (1 корбурд) мегӯяд: Бигзар аз сурат ба 

маънӣ рӯй ор, То ки ваҳдат рӯ намояд ошкор. [41, 81]; Чун равад аз ту дуӣ, 

воҳид шавӣ, / Чизҳоро ҳамчу Ҳақ воҷид шавӣ. [41, 310]; «Дуӣ аз миѐна 

бархезад ва ягонагии тамом рӯ намояд, маънии илми ваҳдат ин бошад» [41, 

54].  

 «Ҳайрат» дараҷаест, ки соликро вақти мушоҳидаи ҷамоли ҷаҳонии 

Ҳақ ба даст меояд, зеро мақсади Худо аз офариниши ҳастӣ намудани худ 

буд: З-офариниш дон, ки Ҳақ худро намуд, То варо бинӣ зи сунъаш, эй ануд! 

[41, 260].  

 Дар ин мартаба орифон, ҳатто, шайтонро ҳам ҳамчун офаридаи 

Худо мазҳари Ҳақ медонистанд. Ин маъниро аллома Иқбол чунин ба 

шеър даровардааст: Ҷаҳон азхудбуруновардаи кист? / Ҷамолаш ҷилваи 

бепардаи кист? / Ба ман гӯӣ, ки аз шайтон бипарҳез, / Бигӯ бо ман, ки ӯ 

парвардаи кист? [21, 507].  

Ҳамчун истилоҳ «ҳайрат» тақрибан 30 маротиба дар «Интиҳонома» 

корбурд шудааст. Султон Валад «ҳайрат»-ро аломати наздик шудан ба 

Худо ва васли Ҳақ медонад: Чун нишони қурби Ҳақ ҳайрат бувад, / Кай 

туро беҳайрате васлат бувад? [41, 203].  

Солик бояд дар ин мартаба аз ҳушу дониш фориғшуда бошад ва 

дидаро ҳамеша ғарқи тамошои ҷамоли Офаридгор дорад: Ҳайрат аз 

дидор ояд дидаро, / Рӯшноиҳо физояд дидаро. / Пас, ту ҳайрат ҷӯ, на дониш 

дар раҳаш, / То шавӣ хосу-л-хавоси даргаҳаш. / Ҷумла тоатҳо бувад аз 

баҳри он, / То туро бахшад Худо ҳайрат, бидон! / З-он ки ҳарчи забт кардӣ 

дар ҷаҳон, / Ҳақ варои он бувад, медон аѐн [41, 203].  

Аз дидгоҳи Султон Валад «ҳайрат» низ ба солик ҳамчун 

меҳрубонию лутф аз ҷониби Худо ато карда мешавад, то роҳрав дарк 

кунад, ки он ҳама ангораи аз дониш бадастовардаи ӯ дар маърифати Ҳақ 

«чизе нест». Хоҷа Ҳофиз ҳам ба ҳамин маънӣ байте дорад: Давлат он 
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аст, ки бе хуни дил ояд ба канор / В-арна бо саъю амал боғи ҷинон ин ҳама 

нест [49, 48].  

Султон Валад таъкид мекунад, ки «ҳайрат» аз «ҳайрат» фарқ дорад: 

…Ҳайрате не, к-ӯ зи Ҳақ дурат кунад, / Бал чунон ҳайрат, ки кул нурат 

кунад [41, 45].  

Марҳила ва мартабаи охирини сайри ҳафтгонаро «фақру фано» 

меноманд. Вақте солик бо он ҳама риѐзату маърифату бениѐзиву ваҳдат 

ба мартабаи «ҳайрат» = «чизе нест» мерасад, дигар ӯ ба фақри маънавӣ 

иқрор мешавад. Сарчашмаи «фақр»-и солик ҳамон «чизе нест», ки дар 

мартабаи «ҳайрат» ба даст оварда буд. «Чизе нест» сурати маънавии 

мавҳуми натиҷаи мушоҳидаи солик аз ҷамоли ҷаҳонии Ҳақ аст, ки дар 

«дидаи ҷон»-и вай ба дид меояд. Султон Валад мегӯяд, ки «фақр» чун 

рози ниҳон аст, аз ҳама ашѐ ҷудост: Сайр дар маънӣ даруни ҷон бувад, / Бе 

тане рафтан сӯи ҷонон бувад… / Оқибат гардад муназзаҳ чун Худо, / Худ 

ба худ қоим бувад бепешво. / Пас, бувад фақр аз ҳама ашѐ ҷудо, / Бартар аз 

васфи халоиқ чун Худо. / Ҳар чӣ гӯянд, ӯ бувад болои он, / Сирри пинҳон аст 

фақр андар ҷинон [41, 165-66].  

Истилоҳи «фақр» дар ин маснавӣ ҳамагӣ тақрибан 4 маротиба ба 

кор рафтааст. «Фано» бошад, ҳудуди 109 маротиба мавриди корбаст 

қарор гирифтааст. Бояд таъкид кард, ки мафҳуми «фано» ба маънои 

«нобудӣ» дар таносуб бо айниѐту зеҳниѐт бештар аз маънои истилоҳӣ = 

охирин мартабаи сайри ҳафтгона истифода шудааст: Рав, мамон, дар Ҳақ 

фано шав бедиранг! / То намонад аз ту бар ту бӯву ранг. / Чун фано шуд, 

ғайри Ҳақ дар вай намонд, / Дар дилу ҷонаш ба ҷуз он Ҳай намонд. / Дар 

иборат менагунҷад беш аз ин, / Рав, фано шав аз худу инро бубин! [41, 190].  

Шоири ориф барои фаҳмонидани чигунагии ҳоли солик дар ин 

мартаба хомӯширо авло донистааст ва соликро ба фано шудан хитоб 

кардааст.  

Султон Валад ба андешаҳои ирфонии Саноӣ таваҷҷуҳи хос 

доштааст. Бардоштҳои ӯро аз осори ҳакими Fазна дар «Интиҳонома» 
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зиѐд вомехӯрем. Агар Саноӣ дар васфи «ақл» чунин гуфта бошад: Ақл 

донад асомии ҳар чиз, / Ӯ кунад дар беҳу батар тамйиз… / Шарбати ақл 

бурдбор чашад, / Хар чу беақл буд, бор кашад…/ Сухани оқил аз тариқи 

қиѐс / Дурри дин асту зеҳни ӯ алмос [32, 175].  

Саноӣ «ақл»-ро донандаи номи чизҳо, имтиѐзкунандаи сараву ганда 

мешуморад ва ба ақидаи ӯ фоидаи «ақл»-ро одами хирадманд мебарад, 

одами беақл мисли хар аст, ки бояд пайваста бори мардум кашад.  

Аз нигоҳи Султон Валад «ақл» баробармаъно бо дин аст: Ҳар киро 

ақлаш фузун, динаш фузун, / Ҳар ки беақл аст, гардад сарнагун. / Ҳар ки 

бедин аст, беақл аст ӯ, / Ақл сӯи дин кунад пайваста рӯ [41, 83].  

Истилоҳоти дугонаи ирфонии мутаносибу мутародиф ва мутақобил. 

Ҳамчунин, андешаҳои ирфонии Султон Валадро дар истифодаи 

истилоҳоти дугонаи мутаносибу мутародиф ва мутақобиле назири 

эҳтиѐҷ ва мақсуд, қудрат ва аҷз, ҷону имон, муъмин ва илми ниҳон, куфру 

навмедӣ, дилу муҳаббат, завқу шавқ, зикру фикр, сурату маънӣ, зиндагии 

ҳайвонӣ ва зиндагии раббонӣ, ғафлату бедорӣ, сабру қаноат ва ғайраҳо 

метавон мушоҳида кард.  

Султон Валад ақида дорад, ки Худо барои ба мақсуд расонидани 

бандаҳо «эҳтиѐҷу ниѐз»-ро сабаб карда, онро дар ҷони онҳо гузоштааст: 

Эҳтиѐҷ аввал Худо дар ҷон ниҳад, / Баъд аз он мақсудро осон диҳад [41, 9].  

Ин маъниро дар байти дигар сареҳу равшантар баѐн месозад: Дар ту 

ҳоҷат ман ниҳодам, нек дон, / То ба мақсудат расонам бегумон [41, 175].  

Масъалаи ирфонии «эҳтиѐҷу мақсуд» баъдтар дар ҷаҳонбинии 

ирфонии шоирони дорои ҷаҳонбинии ваҳдатшиорона, ки дар муҳити 

фарҳангии бисѐрдиниву гуногунмазҳабӣ зиставу ба камол расидаанд, 

бозтоби равшантаре касб кардааст. «Эҳтиѐҷ» аз нигоҳи Бедил «кӯҳи 

талаб» аст, ки он тарафаш «маҳфили ягонагӣ ва ваҳдат» мебошад: Он 

тарафи эҳтиѐҷ анҷумани кибриѐст, / Чун зи талаб даргузашт, банда Худо 

мешавад [18, 527].  
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Дар таълимоти ирфонии Султон Валад солик барои он ки ба муроди 

дил бирасад, бояд дар баробари қудрати Ҳақ аҷзи худро иқрор шавад: 

Пеши қудрат аҷз бинмо, то туро / Аз ҷаноби ҳақ расад мақсудҳо [41, 17].  

Султон Валад қоил аст, ки одамони ба Худо имоноварда = 

муъминон ба шарофати имону ихлос тавону лаѐқати аз Худо 

пазируфтани илми ғайбро доранд: Муъминон доранд истеъдоди он, / Ки 

пазиранд аз Худо илми ниҳон [41, 92].  

«Ноумедӣ» дар ирфони Султон Валад «куфр» аст, аз ин рӯ солик 

бояд ҳамеша дар талаби «мақсуд» бошад: Ноумедӣ куфр бошад, эй фақир, 

/ Гар бимирӣ дар талаб, гардӣ амир. / Ҳаст умед аз дину навмедист куфр, / 

Бишнав аз Қуръону бигзар ту зи нукр [41, 34].  

Султон Валад барои ифодаи як баҳси ирфонӣ якчанд тамсилро ба 

кор мегирад. Масалан, барои ифода кардани «таъсиру нуфузи қудрати 

Худо дар банда» аз се тамсил истифода мебарад: Одам = нури офтоб ва 

Худо = офтоб; Одам = писар ва Худо = падар; Одам = луъбат ва Худо = 

луъбатбоз. Барои равшан кардани андешаамон бар шарҳи тамсили 

охирин мепардозем. Одам дар пеши қудрати Ҳақ монанди бозичаи дасти 

бозигар аст. Чи тавре бозигар агар дасти бозичаро ба ҷунбиш орад, ин 

ҳаракат аз бозича нест, аз бозигар аст, одам ҳам пеши қудрати нофизи 

Худо монанди бозича аст, агар хоҳад, рушд мебахшад, агар нахоҳад, не:  

Луъбат андар дасти луъбатбоз бин, / Гашта ҷунбон гаҳ ясору гаҳ 

ямин. / Гаҳ шавад ғолиб, гаҳе мағлубу паст, / Гаҳ сӯи боло барорад ҳар ду 

даст. / Набвад он ҷунбиш зи луъбат, нек дон, / Кул зи луъбатбоз бошад, 

бегумон. / Нест луъбат ҳеч гун ҷунбон зи х(в)ад, / Ҳар тараф гар ояду гар 

меравад. / Ҷунбиши олат бувад аз зиндае , / Подшоҳӣ нест кори бандае [41, 

237].  

 Ин тамсил дар яке аз рубоиҳои ҳаким Хайѐми Нишопурӣ низ хеле 

мӯҷаз корбурд шудааст: Мо луъбатаконему фалак луъбатбоз, / Аз рӯи 

ҳақиқате на аз рӯи маҷоз. / Бозича ҳамекунем дар натъи вуҷуд, / Афтем ба 

сандуқи адам як-як боз [44, 59].  
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«Дониш» ҳамчун мафҳуми ирфонӣ аз диди муаллифи «Интиҳонома».  

Султон Валад дар «Интиҳонома»-аш барои мафҳуми ирфонии 

«дониш» фасл − мавзӯи алоҳидае ҷудо кардааст. Ӯ дар қисмати насрии 

масъалаи «Рутбат дар одамӣ дониш аст ва он маърифати Худост» 

«дониш»-ро сифате аз сифоти Худо медонад ва барои тавқияти фикраш 

порае аз аввали ояти 70-уми сураи Исро – «Ва лақад каррамно банӣ 

Одама...» (ва мо фарзандони Одамро бисѐр гиромӣ доштем...)-ро далел 

меорад. Вай ба сароҳат баѐн мекунад, ки инсонро Худо бо додани дониш 

гиромӣ кард, то инсон бо ѐрии он бар дини худ, бар бандагии худ 

бияфзояд ва бозгашти босаодати худро пас аз даргузаштан аз дунѐи 

имтиҳонӣ ба даст биѐрад. Шоири ориф инсони доноро касе мешуморад, 

ки бо ѐрии илм Худоро бишносад. Агар хиради одам шинохтани 

Офаридгорро барояш осон накунад, одам дар маърифати ҳама чиз доно 

гардад ҳам, нодон аст. Чунки ҳадаф аз ато кардани илм ба инсон аз 

ҷониби Парвардигор танҳо барои шинохтани Парвардигор аст ва бар ин 

асос ба иҷро овардани шарти бандагӣ.  

«Дониш» назди Султон Валад меъѐри муайян кардани поя ва 

мақоми инсон аст ва бештар хосияти ирфонӣ дорад. Аз нигоҳи ӯ 

«дониш» барои шинохтани Худост, агар он чунин сифат надошта бошад, 

«дониш» ҳисоб намеѐбад. Инсоне, ки «дониш»-аш ҷавҳари худошиносӣ 

надорад, доно ҳам бошад, нодон аст, зеро ҳадафи Худо аз офаридани 

одам шиносонидани худ ба офаридаҳояш буд.  

Ҷунуну ошуфтагии ирфонӣ дар «Интиҳонома». Ҳарчанд муаллиф дар 

«Интиҳонома» зоҳиран бо риояти адаб ба насиҳати соликон мепардозад 

ва ба ин васила андешаҳои орифонаашро баѐн месозад, ҷӯшу хурӯши 

ошиқона ҳам дорад, ки ин ошуфтагӣ то ба ҳадди ҷунун расида, таноқузи 

миѐни ақлу ишқ дар тафаккури вай ангезаи риндӣ эҷод кардааст: Эй 

намуда хешро дар сунъи х)в(ад, / То шавӣ аз сунъ пайдо, эй Аҳад! / Ғайри Ту 

чун нест ҳастӣ, эй Худо! / Пас, Туро бо хеш бошад моҷаро… / Фаҳми ин 

кардему фориғ гаштаем, / Чун Туӣ дар кор, худро ҳиштаем [41, 305]. 
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Перомуни ин навъ шӯридаҳолии шоиронаи орифон адабиѐтшинос Б. 

Мирсаидов якчанд нишонаи боризи хосони ин шеваро қайд карда, аз 

«Дарѐи ҷон»-и Ҳ. Риттер чунин иқтибос овардааст: «Дар тасаввуфи 

исломӣ мавориде ҳаст, ки чунин густохиҳо бо Худованд то андозае муҷоз 

аст. Инчунин, лаҳни озод барои авлиѐуллоҳ, ки дар ҳолати унси хосе бо 

Худо ҳастанд, ҷоиз шумурда шудааст» [98, 374].  

Султон Валад, ки худро валии восил медонист, шояд аз ҳамин сабаб 

барои худ ин густохиро («Пас, Туро бо хеш бошад моҷаро!») раво 

дидааст. Дар охири маснавӣ дар ҳаққи толибону соликон дуое дорад, ки 

он низ холӣ аз шӯру ҷунун нест: Аз Худо хоҳам бало беҳ баъд аз ин, / То ки 

гардад ҷони ҳар толиб гузин [41, 317].  

Ин навъи тафаккури густохона ва тамоюл ба риндӣ доштани Султон 

Валад баъдтар дар гуфтору рафторҳои писараш Орифи Чалабӣ, ки 

халифаи тариқати мавлавия буд, баръало зоҳир шудааст [64, 109]. 

Тариқате, ки Султон Валад пас аз даргузашти Мавлоно онро ба номи 

«мавлавия» созмон дод, аз тариқатҳои маломатия, аз ҷумла қаландария, 

ки дар ин давр нуфузи бештар доштанд, таъсир пазируфтааст. Ҳар 

густохиеро, ки дар осори Султон Валад дучор мешавем, ношӣ аз ин 

тағйирпазирӣ низ ҳаст.  

Ирфони Султон Валад бештар хусусияти таълимӣ-андарзӣ дорад. 

Сабаби чунин хусусият гирифтани ирфони ӯ вобаста ба омилҳои зер аст: 

- пас аз даргузашти Мавлоно бо мақсади парешон накардани 

муридони бешумори ӯ бо онон муносибати нарм пеш гирифтану 

дуруштиву хашмашро фурӯ бурдан, яъне худро аз рӯи ахлоқ намунаи 

ибрати онон қарор додану ва дар мавъизаҳою маҷлис камтар 

донишситезӣ кардани Султон Валад;  

- ҳадафи асосӣ қарор додани нигаҳдошти мақому мартаба, 

мавқеияти шахсии Мавлоно ва хонадони ӯ дар Қуния ва тамоми Осиѐи 

Сағир ва бино бар иқтизои зарурати мазкур ба мадҳу ситоиш ва насиҳату 

андарзи муғулҳо пардохани Султон Валад; 
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- дар ифодаи андешаҳои ирфонӣ ҷаҳонбинӣ, забон, муҳити зист, 

мансубият ба қишри иҷтимоӣ, арзишҳои милливу мазҳабӣ, урфу анъанаи 

аҷдодии муридонро ба инобат гирифтани Султон Валад.  

Бо вуҷуди ин ҳама омилҳои таъминкунандаи пурзӯрсозандаи ҷанбаи 

таълимӣ-ахлоқии «Интиҳонома» ирфони Султон Валад дар ин маснавӣ 

саропо ахлоқӣ набуда, густохӣ ва бебокию ҷунуни ба қавли аллома 

Иқбол «хирадпарвар» низ мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, ақида ва афкори 

ирфонии Султон Валад дар оғоз паиҳаму бо низом омада, якдигарро 

пурраю комил карда бошанд, дар охир ба таври ғайричашмдошт сахт 

нақзкунанда зоҳир шудаанд.  

Маҷмӯан, тибқи орои Султон Валад ирфон дар «Интиҳонома» 

ирфони оганда аз ахлоқу ишқу донишу дин аст, ки дар он адабу меҳру 

кирдору ниѐиш ҷойгоҳи басо арзандае доранд, зеро адаб лозимаи ахлоқ, 

меҳру дӯстӣ лозимаи ишқ, кирдор лозимаи дониш, ниѐиш лозимаи дин 

аст ва инсон бо ахлоқ = адаби худ назди Худо иззат биѐбад ва дар дили 

бандаҳои ӯ бо ишқ = меҳр ҷо мешавад, то бар дониш = кирдор ва дин = 

ниѐиши худ афзояд.  
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ХУЛОСАҲО 

I. НАТИҶАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ: 

Таҳқиқу баррасии зиндагиномависӣ ва ҷанбаҳои иҷтимоии осори 

Султон Валад, масъалаҳои матншиносии мероси адабии вай, 

мундариҷаву сохтори маснавии «Интиҳонома», таҳлили ҷанбаҳои сабки 

иншо, забони баѐн, сарчашмаҳои таълиф, усулҳои нигориш ва шарҳи 

матолиб, ки аз ҳадафҳои асливу меҳварии ин диссертатсия ба шумор 

меоянд, хулосаҳои назариву амалии мушаххаси илмии зеринро ба миѐн 

меоранд: 

1. Султон Валад бо таъсирпазирӣ аз фазои маънавии хонаводагӣ, 

муҳити сиѐсӣ, илмиву фарҳангии Осиѐи Сағири асри ХIII ва ибтидои 

асри ХIV, ки маркази кашмакашиҳои сиѐсиву фарҳангӣ, диниву мазҳабӣ 

ва милливу забонӣ ба шумор меомад, таваллуд шуда, парвариш ѐфт. 

Маҳз ҳамин омилҳои таъсиррасон буд, ки вай худро бо ҳусни амал, 

нигаҳдошти суннатҳои ахлоқи олии хонаводагӣ, эҷодиѐт ва одоби хоси 

орифона ба аҳолии Қуния ва шаҳрҳои атрофи он муаррифӣ намуд.  

2. Таъсири инфиродии падараш ва муҳити хонаводагӣ дар зиндагӣ ва 

эҷодиѐти Султон Валад то дараҷае зиѐд буд, ки вай дар пайравии 

Мавлоно ба сурудани шеър даромад ва бо хоҳиши дӯстон ғазалу қасида 

гуфт, маснавиѐти сегона эҷод кард ва вазъу хитобаҳояшро дар сурати 

китоби алоҳидае гирд овард. Маснавиҳои «Ибтидонома», «Рубобнома», 

«Интиҳонома», «Маорифи Султон Валад», хусусан маснавии аввалин, ки 

аз нахустин сарчашмаҳои мавлавишиносӣ ба шумор мераванд, заминаи 

муҳими эҷоди «Рисолаи Сипаҳсолор дар маноқиби ҳазрати 

Худовандгор»-и Фаридун ибни Аҳмади Сипаҳсолор ва «Маноқибу-л-

орифин»-и Шамсуддин Муҳаммади Афлокӣ шудаанд. Тасарруфан 

таҳрир ѐ иқтибосан такрор шуда омадани далелу санадҳои 

«Ибтидонома» дар маноқибномаву тазкираҳои пасовандон арзишу 

мақом ва аввалин сарчашмаи мавлавишиносӣ будани онро собит 

мекунад.  
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3. Нусхаҳои хаттии мероси адабии Султон Валад дар китобхонаҳои 

маъруфи мамлакатҳои Миср, Арабистони Саудӣ, Британия, Фаронса, 

Олмон, Маҷористон, Австрия, Россия, Ҳиндустон, Эрон ва бештар 

Туркия нигоҳдорӣ мешаванд. Аз мундариҷаи феҳристҳои нусхаҳои хаттӣ 

маълум шуд, дар китобхонаҳои дунѐ осори шоир дар 97 дастхат ба 

шакли алоҳида ва сегона ба қайд гирифта шудаанд. Бисѐре аз ин 

нусхаҳоро аз китобхонаҳои Истамбул ва Қунияи Туркия дастрас кардан 

мумкин аст. 

4.Султон Валад дар эҷоди ҳама гуна навъи шеър аз нахустин ва 

беҳтарин пайравони Мавлоно ба шумор меравад, то ба ҳадде ки 

муҳаққиқони барҷастаи адабиѐт низ бо вуҷуди нашрҳои илмӣ-интиқодии 

осори падару писар баъзе ғазалҳои ононро натавонистаанд аз ҳам фарқ 

кунанд, ѐ «Хотимаи Валадӣ»-ро дидаву дониста ба «Маснавии маънавӣ» 

илҳоқ карда, интишор созанд.  

5. Ҷустуҷӯ ва мутоилаи феҳристҳои нусхаҳои хаттии форсӣ ва 

таҳқиқоти адабиѐтшинос собит кард, ки дар китобхонаҳои шаҳрҳои 

Қуния (6 нусха), Истамбул (3 нусха), Теҳрон (1 нусха), Париж (2 нусха), 

Берлин (1 нусха), Калкутта (1 нусха) маҷмӯан 14 нусхаи «Интиҳонома»-и 

Султон Валад ба қайд гирифта шудаанд.  

6. Матни илмӣ-интиқодии маснавии «Интиҳонома»-и Султон Валад, 

ки онро М.Хазонадорлу тасҳеҳ намудааст, ягона нашри интиқодӣ 

мебошад, ки аз соли 1376 ҳ. ш. / 1997 м. инҷониб мавриди истифодаи 

аҳли адаб қарор дошта, бо вуҷуди бар асоси ду нусха тасҳеҳ шуданаш 

арзиши илмии худро ҳанӯз аз даст надодааст, аммо таҳқиқи 

матншиносии нашри мазкур собит сохт, ки, новобаста аз равиши 

интихобкардаи нақду тасҳеҳи матн, бо истифода аз нусхабадалҳои дар 

ҳошия зикрнамудаи мусаҳҳеҳ имкони боз ҳам сатҳу сифати танқеҳи 

матнро баланд бардоштан мавҷуд аст.  

7. «Интиҳонома» мисли ду маснавии дигари Султон Валад дар 

муқоиса бо «Маснавии маънавӣ» аз ҷиҳати сохтори умумӣ, ҷойгиршавии 
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матолиби ирфонӣ ва корбурди ҳикоѐти тамсилӣ фарқи калон дорад. 

Ҷӯшиши эҳсосу ғалаѐноти рӯҳӣ, печдарпечии матолиб, усули баѐни қисса 

ба қиссаи «Маснавии маънавӣ» дар маснавиѐти Султон Валад, хусусан 

дар «Интиҳонома» дида намешавад.  

8. Султон Валад дар ҷо-ҷои девони ашъор ва маснавиҳову асари 

мансураш баробари орифу шоир падидор шудан, ҳамчун як мунаққиду 

назарияпардози шеър низ чеҳранамоӣ мекунад. Муносибати вай бо 

мафҳуми «шеър» зоҳиран аз диди эстетикӣ сурат нагирифтааст, зеро ӯ 

ҷавҳари «шеър»-ро дар мазмуни ирфонии он мебинад, ки дар ин ҳолат, 

албатта, ҷанбаи этикӣ болотар аз хусусиятҳои эстетикӣ меистад. Аз ин 

рӯ, метавон гуфт, ки вай каломи балеғ ва мавзуну муқаффоро тибқи 

назарияи аҳли мантиқу фалсафа ва донандагони улуми адабӣ 

напазируфтааст. Дар тафаккури адабии Султон Валад шеър ҷузъе аз 

консепсияи ирфонии тариқати мавлавия мебошад. Чунин муносибат бо 

«шеър» ва равиши корбурди он аз мушаххасоти асосии кори Мавлоно 

дар интишори ирфон дар қаламрави Осиѐи Сағир дониста мешавад.  

9. Султон Валад аз зумраи шоиронест, ки аз илми бадеъ ва балоғати 

сухани мавзун огоҳии лозим дошт. Огоҳу донанда будани ӯ дар ду 

маснавиаш, вақте шеъру шоир ва ҳаводоронашонро ба ду гуруҳ – 

ошиқона ва шоирона қисмат мекунад, равшан ба назар мерасад. Вай 

ҳарчанд шеъри ҳунарваронаро чун падараш намеписандид ва аслан сари 

ҳунарӣ омадани шеъраш фикр ҳам намекард, боз ҳам истеъдоди иқтибос 

аз оѐти қуръонӣ, аҳодиси набавӣ, суханҳои баландмаънии орифону 

сӯфиѐнро дошт.  

10. Султон Валад мунаққиду шоири огоҳ, ки буд, дар иншои 

маснавиҳои ирфонӣ ба ибтикори сабкӣ ноил омад. Ӯ ҳамчун шоири 

равишманд дониши ҳаматарафа ва таҷрибаи кофии кор бо матн, хоса бо 

матни «Маснави маънавӣ»-ро дошт.  

11. Маснавии «Интиҳонома», ки хусусияти таълимӣ-андарзӣ дар он 

бештар эҳсос мешавад, ҷавҳари ирфонии қавӣ дорад. Ирфони ин маснавӣ 
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ба тарбияи маънавии муридони тариқати мавлавия нигаронида шудааст, 

зеро пас аз даргузашти Мавлоно барои сарҷамъии ҳаводорони осору 

орои ӯ асари таълимие мисли он лозим буд. Мақсади Султон Валад аз 

эҷоди «Интиҳонома» ва ду маснавии дигар, ки ҳар яки онҳоро «дафтар»-

ҳои алоҳида мегӯяд, на фақат пайравии адабиву ирфонӣ аз падараш аст, 

балки ҳифзи пояю ҷойгоҳ, нуфузи иҷтимоӣ ва ҳатто сиѐсии Мавлоно, 

хонадону тариқати тозашаклгирифтаистодаи мавлавия дар Қуния ва 

Осиѐи Сағир буд.  

II. ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ 

АМАЛИИ НАТИҶАҲО: 

1. Зиндагии Султон Валади инсонгаро, ки идома ѐ такрори таҷрибаи 

тозае аз ҳаѐти Мавлоност, на фақат дар замони худи вай, балки баъдҳо 

ҳам барои озодандешӣ ва дар қолабҳое ба монанди нажод, миллату 

забон, дину мазҳабу фарҳанг маҳдуд насохтани ҷаҳонбинии 

инсондӯстонаи муридони тариқати мавлавия ҳамчун намуна хидмат 

кардааст ва ҳатто ифтихору нозише ҳам барои фарзанди ринду 

лоуболаш Орифи Чалабӣ ва пайравони ӯ ҳисобида мешудааст [1-М].  

2. Дар тамоми осори адабии Султон Валад, новобаста аз сирф ирфонӣ 

буданашон, масоили иҷтимоӣ инъикос ѐфта, таъсири муҳити 

чандзабонии шаҳри Қуния ба мушоҳида мерасад. Эҷоди «Рубобнома» 

барин асари шарҳгуна роҳе барои шарҳнависони «Маснавии маънавӣ» 

кушод ва собит кард, ки Султон Валад аз аввалин шореҳони асари 

маъруфи падараш мебошад [10-М], [1-М].  

3. Аз муқоисаи нусхаҳои хаттии осори адабии дар феҳристҳои 

нусхаҳои хаттии китобхонаҳои олам дарҷшудаи шоир бо нашрҳои матни 

илмӣ-интиқодии мероси бадеии шоир, ки бар асоси нусхаҳои хаттии 

дастрас ба мусаҳҳеҳон тасҳеҳ ва таҳия шудааст, маълум шуд, ки чун 

маснавии «Ибтидонома» (тасҳеҳи М. Муваҳҳид ва А. Ҳайдарӣ) бояд 

«Девони ашъор»-и шоир, маснавии «Интиҳонома» низ аз лиҳози 

матншиносӣ таҷдидан тасҳеҳу таҳия ва нашр шаванд ва дар Тоҷикистон 
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низ ин кор мавриди таваҷҷуҳи адабиѐтшиносон қарор гирад [10-М], [7-

М]. 

4. Ба ҳам омехтани ғазалҳои падару писар ва байте аз ғазалиѐти 

Султон Валадро ба номи Мавлоно мансуб донистани адабиѐтшиносон, 

аз як тараф, далели ҳунари эҷодии Султон Валад бошад, аз тарафи дигар, 

баѐнгари таъсири инфиродии Мавлоно ба писараш дар тамоми ҷабҳаи 

зиндагӣ, аз ҷумла, эҷодиѐти фарзандаш мебошад. Ба кӯшиши котибону 

носихони асримиѐнагӣ дар як ҷилд китобат шудани ашъори падару 

писар низ аз омилҳои дигари омехташавии осори ин ду шоири 

хунпайванд мебошад. Ин омил сабаб шудааст, ки феҳристнависон низ ба 

иштибоҳ роҳ диҳанд [8-М]. 

5. Аз 14 нусхаи хаттии маснавии «Интиҳонома» 8 нусха дар таркиби 

маснавиҳои сегона ва 6 нусхаи алоҳида аз тарафи котибон аз соли 714 

ҳ.қ. / 1314 м. сар карда, то асри ХII ҳ.қ. / ХVIII м. китобат шудааст. 

Баробари дастрасӣ ба ин 14 нусхаи хаттӣ имкони таҷдидан бо усулҳову 

меъѐрҳои муосири матншиносӣ тасҳеҳ ва таҳия кардани матни илмӣ-

интиқодии маснавии «Интиҳонома» пайдо мешавад [7-М], [10-М].  

6. Ҳангоми аз нав таҳия кардани матни илмӣ-интиқодии маснавии 

«Интиҳонома» бояд хизмати мусаҳҳеҳ М.Хазонадорлу сарфи назар 

нашавад ва нашри илмӣ-интиқодии вай ҳамчун як нашри машваратӣ ѐ 

ѐридиҳанда ба кор гирифта шавад [9-М], [10-М].  

7. Матолиби ирфонӣ дар «Интиҳонома» пайдарпай бо нақли ниҳоят 

ками ҳикоѐти тамсилӣ баѐн шудааст. Ҳар як матлаби ирфонӣ нахуст дар 

перояи насри содаву равон, баъдан ба сурати мавзун маҷоли ифода 

ѐфтааст. Тааммул дар 110 мавзӯи ба ду даста: меҳварӣ (аслӣ) ва канорӣ 

(фаръӣ) тақсимшуда, баррасии банду басти мундариҷаву сохтор ва 

муҳтавои умумии «Интиҳонома» шаҳодат медиҳад, ки ин асар хулосаи 

андешаҳои адабиву ирфонии Султон Валад ва саршор аз афкори 

таълимӣ мебошад [4-М].  
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8. Шеъру мусиқӣ назди Султон Валад василаи устувори таъсиргузор ва 

таблиғи ғояҳои маслаки худ ва падар ҳисобида мешуд. Вай ҳам дар 

қатори дигар назарияпардозони шеъру шоирӣ назарияи махсусе дар 

бораи шеър, ки бештар ҷанбаи ирфонӣ дорад, пешниҳод кардааст. Ин 

назарияи мутаноқизҷавҳарро дар заминаи омӯзиши дақиқи осори 

Саноиву Аттору Мавлоно берун овардааст. Шеър аз нигоҳи ӯ ба ду даста: 

«шеъри валӣ» ва «шеъри шоир» ҷудо мешавад, ки ҳар яки он хусусиятҳои 

вижа доранд. Вай «шеъри валӣ»-ро аз «шеъри шоир» боло гузошта, 

Аттору Саноиву Мавлоноро намояндагони шеъри аввал медонад. Аз 

дидгоҳи ӯ Заҳири Форѐбӣ, Анварии Абеварӣ ва Низомии Ганҷавӣ 

намояндагони «шеъри шоир» мебошанд. Фарқи ин ду навъи шеър дар 

ҷавҳари онҳо ва мақсади шоир дар корбурди саноеи бадеӣ мебошад [2-М], 

[10-М].  

9. Далели истеъдодии шоирии Султон Валад корбурди табиӣ ва содаю 

бепирояи санъатҳои бадеии хитоб, тафсир, такрор, таҷоҳули ориф, 

тазоду муқобала, тавсиф, таҷнис, талмеҳ, ташбеҳу истиора, киноя ирсоли 

масал, саҷъ, истифодаи мақолу зарбулмасал дар «Интиҳонома» аст [6-М].  

10. Ибтикори сабкии Султон Валад дар иншои маснавӣ он буд, ки ба 

иқтизои муҳити иҷтимоӣ қисмати оғозин –оғозаҳои насриро, ки, аслан, 

номгӯи мавзӯъ ва мабоҳиси ирфониянд, вусъат бахшид. Ин вусъатбахшӣ 

дар маснавиҳо имкон дод, ки қисмати насрӣ мақоми баробар шудан бо 

қисмати назмро пайдо кунад. То Султон Валад чунин тарзи нисбатан 

баробар матраҳ кардани матолиби ирфонӣ дар қолаби насру назм дар 

маснавиҳои ирфонӣ вуҷуд надошт [3-М]. 

11. Бо вуҷуди ҷавҳари қавии ирфонӣ доштан дар «Интиҳонома», илова 

ба тавзеҳи масоили ахлоқи орифона, инъикосгари шӯру ҳаяҷони ботинии 

ошиқонаи ҷунуномез, нозишу ифтихори ӯ аз ҳамсуҳбатии падараш ва 

орифоне чун Саййид Бурҳонуддини Муҳаққиқ ва Шамси Табрезӣ 

мебошад [5-М].  
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Муҳаммадамин Риѐҳӣ / Наҷми Розӣ. –Теҳрон, 1372. – 798 с. (ба хатти 

форсӣ) 

26. Румӣ, Мавлоно Ҷалолуддин. Мактубот [Матн]: Тасҳеҳи 

Тавфиқ Субҳонӣ / Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. –Теҳрон: Маркази 

нашри донишгоҳи Теҳрон, 1371. – 402 с. (ба хатти форсӣ)  
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27. Румӣ, Мавлоно Ҷалолуддин. Маҷолиси сабъа (ҳафт хитоба) 

[Матн]: Тасҳеҳу тавзеҳи Тавфиқ Субҳонӣ / Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. –

Теҳрон: Кайҳон, 1390. – 240 с. (ба хатти форсӣ) 

28. Румӣ, Ҷалолуддин. Фиҳӣ мо фиҳӣ [Матн]: Мунтахаб / 

Ҷалолуддин Румӣ. – Душанбе: Ирфон, 2007. –276 с.  

29. Самарқандӣ, Давлатшоҳ. Тазкирату-ш-шуаро [Матн]: Таҳияи 

Мухлиса Нуруллоева / Давлатшоҳ Самарқандӣ . – Хуҷанд: Ношир, 2015. 

– 544 с.  

30. Саноӣ, Абдулмаҷд Маҷдуд ибни Одам Ғазнавӣ. Ҳадиқату-л-

ҳақиқа ва шариату-т-тариқа [Матн]:Таҳияи К. Олимов ва А. Ҳисориев / 

Абдулмаҷд Маҷдуд ибни Одам Ғазнавии Саноӣ. –Душанбе: Дониш, 2008. 

– 666 с.  

31. Саноӣ, Маҷдуддин Одам. Девон [Матн]: Бо эҳтимоми Парвиз 

Бобоӣ / Маҷдуддин Одам Саноӣ. –Теҳрон: Нигоҳ, 1388. – 688 с. (ба хатти 

форсӣ) 

32. Саноӣ, Ҳаким. Осори мунтахаб [Матн]: Мураттиб ва 

муаллифи пешгуфтор Кароматулло Олимов / Ҳаким Саноӣ. –Душанбе: 

Адиб, 1993. – 395 с.  

33. Сипаҳсолор, Фаридун ибни Аҳмад. Рисолаи Сипаҳсолор дар 

аҳволи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ [Матн]: Бо тасҳеҳу муқаддимаи 

Саиди Нафисӣ / Фаридун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. –Теҳрон: Иқбол, 

1325. – 422 с. (ба хатти форсӣ) 

34. Сипаҳсолор (Исфаҳсолор), Фаридун ибни Аҳмад. Рисолаи 

Сипаҳсолор дар маноқиби ҳазрати Худовандгор [Матн]: Бо муқаддима, 

тасҳеҳу таълиқоти Муҳаммад Афшин Вафоӣ / Фаридун ибни Аҳмади 

сипаҳсолор. –Теҳрон: Сухан, 1385/ 2007. – 280 с. (ба хатти форсӣ) 

35. Сипаҳсолор, Фаредун ибни Аҳмад. Рисолаи Сипаҳсолор. 

Қадимтарин сарчашма дар шинохти Мавлоно Ҷалолуддин Румӣ [Матн]: 

Таҳия, тавзеҳ ва муқаддимаи Тоҷибой Султонӣ) / Фаредун ибни Аҳмади 

Сипаҳсолор. –Хуҷанд: Хуросон, 2015. –208 с.  
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36. Султон Валад. Девони ашъор [Матн]: Бо муқаддимаи 

С.Нафисӣ. Тасҳеҳи Асғар Раббонӣ («Ҳомид») / Баҳоуддин Муҳаммад 

Султон Валад. –Теҳрон: Рӯдакӣ, 1338. – 630 с. (ба хатти форсӣ) 

37. Султон Валад. Валаднома: Дар баѐни асрори аҳадӣ – ҳазрати 

Мавлоно [Матн]: Ба тасҳеҳи Ҷалолуддин Ҳумоӣ, Ба эҳтимоми 

Моҳдухтбону Ҳумоӣ / Султон Валад. –Теҳрон: Ҳумо, 1389. –557 с. (ба 

хатти форсӣ) 

38. Султон Валад. Маснавии валадии маъруф ба Валаднома 

[Матн]: Ба кӯшиши Наҷмо Ҷабраили Мӯсавӣ ва Нилуфари Ғуломӣ / 

Султон Валад. Матни электронӣ. –245 с. (ба хатти форсӣ)  

39. Султон Валад. Ибтидонома [Матн]: Ба тасҳеҳи Муҳаммадалӣ 

Муваҳҳид ва Алиризо Ҳайдарӣ / Султон Валад. – Теҳрон: Хоразмӣ, 1389 / 

2011 м. – 408 с. (ба хатти форсӣ) 

40. Султон Валад. Рубобнома [Матн]: Ба тасҳеҳи Алӣ Султонӣ 

Гирдфаромарзӣ / Султон Валад. –Теҳрон, 1395. –120 + 612 + 12 с. (ба 

хатти форсӣ)  

41. Султон Валад. Интиҳонома [Матн]: Нашри аввал. Бо 

муқаддима,َтасҳеҳу таълиқи Муҳаммадалӣ Хазонадорлу / Султон Валад. 

–Теҳрон: Равзана, 1376. – 298 с. (ба хатти форсӣ) 

42. Султон Валад. Маорифи Султон Валад [Матн]: Чопи дувум. 

Ба тасҳеҳи Наҷиб Моили Ҳиравӣ / Султон Валад. –Теҳрон: Мавло, 1377. 

–351 с. (ба хатти форсӣ)  

43. Табрезӣ, Шамсуддин Муҳаммад. Мақолоти Шамси Табрезӣ 

[Матн]: Тасҳеҳу таълиқи Муҳаммадалӣ Муваҳҳид. 2 ҷилд дар 1 китоб. 

Чопи чаҳорум / Шамсуддин Муҳаммади Табрезӣ. – Теҳрон: Хоразмӣ, 

1391. –1022 с. (ба хатти форсӣ) 

44. Хайѐм, Умар. Рубоиѐт [Матн] / Умар Хайѐм. –Душанбе: 

Дониш, 1983. –100 с.  
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45. Ҳомидзода, Мирзомуҳиддин. Баѐзи Муҳйии Хуҷандӣ [Матн] / 

Миромуҳиддин Ҳомидзода. –Хуҷанд: Нашриѐти давлатии ба номи 

Раҳим Ҷалил, 2004. – 158 с.  

46. Ҷалолуддин, Мавлоно. Мактуботи Мавлоно Ҷалолуддин 

[Матн] / Мавлоно Ҷалолуддин. – Исломбул: Сабот, 1356. – муқаддима + 

184 с. (ба хатти форсӣ) 

47. Ҷомӣ, Абдурраҳмон ибни Аҳмад. Нафаҳоту-л-унс мин 

ҳазароти-л-қудс [Матн]: Муқаддима, тасҳеҳу таълиқоти Маҳмуди Обидӣ / 

Абдурраҳмон ибни Аҳмади Ҷомӣ. –Теҳрон: Сухан, 1386. – 1216 с. (ба 

хатти форсӣ) 

48. Шерозӣ, Муслеҳуддин Абдулло Саъдӣ. Куллиѐти Саъдӣ 

[Матн]: Ба эҳтимоми Баҳман Халифа / Муслеҳуддин Абдулло Саъдии 

Шерозӣ. –Теҳрон: Тилоӣ, 1383. –1032 с. (ба хатти форсӣ) 

49. Шерозӣ, Ҳофиз. Девон [Матн]: Бо истифода аз нусхаи 

тасҳеҳшудаи Муҳаммад Қазвинӣ ва Қосим Ғанӣ / Ҳофизи Шерозӣ. –

Теҳрон: Иқбол, 1381. – 359 с. (ба хатти форсӣ) 

50. Шоҳрӯдӣ, Абдулваҳҳоб. Барги бебаргӣ [Матн]: Мутуни 

ирфонӣ ба забони форсӣ / Абдулваҳҳоби Шоҳрӯдӣ. –Теҳрон: Созмони 

мутолиа ва тадвини кутуби улуми инсонии донишгоҳҳо, 1388. – 286 с. (ба 

хатти форсӣ) 

2. Сарчашмаҳои илмӣ-соҳавӣ ба забони тоҷикӣ (форсӣ): 

51. Абдулӣ, Муҳаммад. Феҳристи нусхаҳои хаттии форсӣ дар 

Китобхонаи Сулаймония (Истанбул, Туркия) [Матн] / Муҳаммад 

Абдулӣ. – Қум: Маҷмаи захоири исломӣ, 1392 / 2013. – 64 с. (бо хатти 

форсӣ) 

52. Амид, Ҳасан. Фарҳанги Амид [Матн]: Шомили вожаҳои 

форсӣ ва луғоти арабии мусаталаҳ дар забони форсӣ. Ҷ. 3 / Ҳасани Амид. 

–Теҳрон: Амири Кабир, 1381. –С.849−1688 (ба хатти форсӣ) 
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53. Арасту. Поэтика (андар шеъру шоирӣ) [Матн]: Тарҷума ва 

пешгуфтору тавзеҳи Истад Қозимзода / Арасту. – Душанбе: Деваштич. 

2007. – 170 с.  

54. Аристотел, Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Рушд, Насируддини 

Тусӣ. Фанни шеър [Матн]: Маҷмӯа дар бораи санъати шеър. –Душанбе: 

Ирфон, 1985. – 192 с.  

55. Бароҳанӣ, Ризо. Тило дар мис [Матн]: Рисола дар шеъру 

шоирӣ. Ҷ. 1. / Ризо Бароҳанӣ. –Теҳрон: Фирдавсӣ, 1371. –624 с. (ба хатти 

форсӣ) 

56. Баҳор, Муҳаммадтақӣ Маликушшуаро. Сабкшиносӣ ѐ 

таърихи татаввури насри форсӣ [Матн]: Дар се ҷилд. Ҷ. 1. / 

Муҳаммадтақӣ Маликушшуаро Баҳор. –Теҳрон: Амири Кабир, 1386. –

468 с. бо муқадимма (ба хатти форсӣ) 

57. Бирҷандӣ, Шево. Тамимӣ Тавондаштӣ, Ғуломризо. Муаззинӣ, 

Алӣ Муҳаммад. Ҷойгоҳи тамсил дар «Рубобнома»-и Султон Валад 

[Матн]: Ш. Бирҷандӣ, Ғ. Т. Тавондаштӣ, А. М. Муаззинӣ // Таҳқиқоти 

тамсилӣ дар забону адаби форсӣ. – Пойизи 1399. – № 45. – С. 8- 37 (ба 

хатти форсӣ) 

58. Бо корвони нур. Мақолаҳо дар бораи зиндагӣ ва осори 

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ ва мунтахаби ғазалҳо. Бо саъй ва эҳтимоми 

Абдулманнони Насруддини Хуҷандӣ. –Хуҷанд: Ганҷинаи сухан, 2010. –

150 с.  

59. Браун, Эдвард. Таърихи адабиѐти Эрон [Матн]: Аз Саъдӣ то 

Ҷомӣ. Ҷ.3. Чопи дуюм. Аз англисӣ тарҷума ва ҳавошии Алиасғар Ҳикмат 

/ Эдвард Браун. – Теҳрон: Ибни Сино, 1339. – 886 с. (ба хатти форсӣ) 

60. Вафоӣ, Муҳаммад Афшин. Нусхаҳои куҳан аз «Рисолаи 

Сипаҳсолор» дар Қуния [Матн] / М. А. Вафоӣ // Гузориши мерос. Давраи 

дуюм. –№ 33. –Хурдоду Тири 1388. –С. 65-75(ба хатти форсӣ) 

61. Восеъ, Қурбон. Ойини риндӣ ѐ маслаки Ҳофиз [Матн] / 

Қурбон Восеъ. –Душанбе: Ирфон,1991. –188 с.  
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62. Восиқии Хундобӣ, Довуд. Маликсобит, Маҳдӣ. Каҳдавӣ, 

Муҳаммад Козим. Пажӯҳише дар муҳимтарин мафоҳими ирфонии 

«Маорифи Султон Валад» бо нигоҳе ба андешаҳои Мавлавӣ [Матн] / Д. 

В. Хундобӣ, М. Маликсобит, М. К. Каҳдавӣ // Ирфониѐт дар адаби 

форсӣ. Поизи 1395. – № 28. –С. 147-171(ба хатти форсӣ) 

63. Восиқии Хундобӣ, Довуд. Маликсобит, Меҳдӣ. Каҳдавӣ, 

Муҳаммад Козим. Нигоҳе таҳлилӣ ба робитаи маънавии Султон Валад 

ва машойихи тариқаи мавлавия [Матн] / Д. В. Хундобӣ, М. Маликсобит, 

М. К. Каҳдавӣ // Мутолиоти ирфонӣ. Поизу зимистони 1393. – № 20. –С. 

177- 208(ба хатти форсӣ)  

64. Гулпинорли , Абдулбоқӣ. Мавлавия баъд аз Мавлоно [Матн]: 

Нашри аввал. Тарҷумаи Тавфиқ Субҳонӣ / Абдулбоқӣ Гулипнорлӣ. –

Теҳрон: Кайҳон, 1366. –742 с. (ба хатти форсӣ) 

65. Ғафуров Бобоҷон. Тоҷикон (Таърихи қадимтарин, қадим ва 

асри миѐна) [Матн] / Бобоҷон Ғафуров. –Душанбе: Ирфон. 1998. – 412 с.  

66. Ғуломризо, Муҳаммад. Сабкшиносии шеъри порсӣ аз Рӯдакӣ 

то Шомлу [Матн] / Муҳаммад Ғуломризо. –Теҳрон, 1382. –296 с. (ба 

хатти форсӣ) 

67. Даҳбошӣ, Маҳдӣ ва Мирбоқирфард, Алисғар. Таърихи 

тасаввуф (1) [Матн] / Маҳдӣ Даҳбошӣ ва Алиасғар Мирбоқирфард. –

Теҳрон: Созмони мутолиа ва тадвини кутуби улуми инсонӣ, 1384. – 306 с. 

(ба хатти форсӣ) 

68. Деҳхудо, Алиакбар. Луғатномаи Деҳхудо [Матн]: Ҷ. 29. 

шумораи мусалсал - 122. Ҳарфи «Син». Сироҷ – Сиррӣ. Зери назари 

доктор Муҳаммад Муин / Алиакбар Деҳхудо. –Теҳрон, 1345–. 401–792 с. 

(ба хатти форсӣ) 

69. Дилбарипур, Алиасғар. Феҳристи нусхаҳои хаттии форсии 

китобхонаҳои Қуния [Матн] / Алиасғар Дилбарипур. – Анкара: Ройзании 

фарҳангии ҶИЭ, 1392 /  2012. –646 с. (бо хатти форсӣ) 
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70. Зайдон, Ҷурҷӣ. Таърихи тамаддуни ислом [Матн]: Аз арабӣ 

тарҷума ва нигориши Алӣ Ҷавоҳиркалом / Ҷурҷӣ Зайдон. – Теҳрон: 

Амири Кабир, 1372. – 1108 с. (ба хатти форсӣ)  

71. Заковатӣ, Қарогузлу Алиризо. Се маснавӣ аз Султон Валад 

[Матн] / Қ. А.Заковатӣ // Нашри «Дониш». Поизи 1378. – № 93.َ –С. 57 -59 

(ба хатти форсӣ) 

72. Заковатӣ, Қарогузлу Алиризо. Ирфониѐт [Матн]: Маҷмӯаи 

мақолоти ирфонӣ / Қ. А. Заковатӣ. –Теҳрон: Ҳақиқат, 1379. – 415 с. (ба 

хатти форсӣ) 

73. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла (маҷмӯаи нақди 

адабӣ) [Матн] : Таҳия ва тавзеҳи Шодӣ Шокирзодаи Нӯъмонпур, Райҳон 

Мамадаминзодаи Соҳибназар / Абдулҳусайни Зарринкӯб. – Душанбе: 

Пайванд, 2004. – 332 с.  

74. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон [Матн] 

/ Абдулҳусайни Зарринкӯб. –Душанбе: Ирфон, 1992. – 396 с.  

75. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Арзиши мероси сӯфия [Матн] / 

Абдулҳусайни Зарринкӯб. – Теҳрон: Амири Кабир, 1387. –316 с. (ба хатти 

форсӣ) 

76. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Дафтари айѐм [Матн]: Маҷмӯаи 

гуфторҳо, андешаҳо ва ҷустуҷӯҳо / Абдулҳусайни Зарринкӯб. – Теҳрон: 

Илмӣ, 1374. –392 с. (ба хатти форсӣ) 

77. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Ёддоштҳо ва андешаҳо (аз мақолот, 

нақдҳо ва интишорот) [Матн] / Абдулҳусайни Зарринкӯб. – Теҳрон: 

Асотир, 1371. –434 с. (ба хатти форсӣ) 

78. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Пила - пила то мулоқоти Худо 

[Матн]: Дар бораи зиндагӣ, андеша ва сулуки Мавлоно Ҷалолуддини 

Румӣ ) / Абдулҳусайни Зарринкӯб. –Теҳрон, 1358. –398 с. (ба хатти форсӣ) 

79. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Сирри най [Матн]: Нақду шарҳи 

таҳлиливу татбиқии «Маснавӣ» (иборат аз 2 ҷилд. ҷ. 1. ) / Абдулҳусайни 

Зарринкӯб. – Теҳрон: Илмӣ, 1358. – 605 с. (ба хатти форсӣ) 
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80. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Сирри най [Матн]: Нақду шарҳи 

таҳлиливу татбиқии «Маснавӣ» (иборат аз 2 ҷилд. ҷ. 2. ) / Абдулҳусайни 

Зарринкӯб. – Теҳрон: Илмӣ, 1358. –С.606-1158 (ба хатти форсӣ) 

81. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Шеъри бедурӯғ, шеъри бениқоб 

[Матн]: Дар бораи шеър ва чигунагии он / Абдулҳусайни Зарринкӯб. – 

Теҳрон: Ҷовидон, 1363. – 292 с. (ба хатти форсӣ) 

82. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон [Матн] 

/ Абдулҳусайни Зарринкӯб. –Теҳрон: Амири кабир, 1393. – 446 с. (ба 

хатти форсӣ) 

83. Зеҳнӣ, Турақул. Санъати сухан [Матн] / Турақул Зеҳнӣ. –

Душанбе: Маориф, 1992. – 304 с.  

84. Зиѐев Хуршед Махшулович. Мавлавия ва таърихи таҳаввули 

он [Матн] / Хуршед Махшулович Зиѐев. –Душанбе: Ирфон, 2004. –216 с.  

85. Зиѐ, Ризо. Дар ҳошияи «Девони Ҳофиз»-и Хуррамшоҳиву 
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