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Муқаддима 

Аҳамияти омўзиши мавзўъ. Яке аз нишонаҳои асосии унсурҳои 

истиқлолияти комили сиёсӣ ин худшиносии миллӣ буда, омили мазкур 

заминаҳои воқеии рў овардан ба таърихи гаронмоя, маърифати фарҳангу 

адаб, таҳқиқи осори маҳфузмондаи даврони қадим ва шинохту рўнамоии 

чеҳраҳои таърихиву адабиро пойдору устувор менамояд. Ин даъворо 

ташаббусу тадбирҳои пайвастаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон собит 

месозад, зеро маҳз дар ин марҳалаи таърихӣ имкониятҳои муносиб ва фазои 

солим ҷиҳати тадқиқи нукоти калидӣ ва ҷанбаҳои меҳварии фарҳангу 

адабиёт фароҳам омад. 

Истиқлолияти давлатӣ боиси такомули тафаккури миллии тоҷикон 

гардида, тадқиқи ҳамаҷонибаи таърихи гузашта ба як ҷузъи сиёсати фарҳангӣ 

ва рамзи худогоҳиву хештаншиносӣ табдил ёфт. Муҳити маънавӣ худ собит 

сохт, ки бидуни дарки аслу пояҳои таърихӣ, шинохти мероси ниёгон, саҳми 

бузургону нобиғагон дар рушди тамаддуни милливу умимиҷаҳонӣ ва ҷавҳари 

андешаи пешиниён вусъату пешрафтҳои оянда нокомил менамояд. 

Дар канори ин, зарурати пажўҳиши муколамаи фарҳангҳо, робитаи 

халқҳои гуногуни олам бо мардуми тоҷик ва ҳамбастагии таърихиву адабии 

миллату ойинҳои мухталиф бо аҷдоди мо арзиши зиёди замонӣ пайдо намуд.  

Мавриди зикр аст, ки бо зуҳури дини ислом халқҳои форсизабон чун 

дигар қавму миллатҳои минтақа бо забону фарҳанги арабӣ пайванди амиқ 

ҳосил карданд. Ин равобит ба мазмуну мундариҷаи осору ашъори адибони 

ҷудогона, мағзу моҳияти эҷодии мактабу ҳавзаҳои адабӣ ва сабку услуби 

нигориши суханварон таъсири амиқ дошт. Ҳамчунин, аз миёни мардуми 

форсизабон чеҳраҳои адабӣ арзи ҳастӣ намуданд, ки комилан ба арабигўӣ 

машғул буданд ва ба унвони намояндагони адабиёти арабӣ шуҳрат пайдо 

карданд. Албатта, дар хусуси заминаҳои гароиши суханварон ба забону 

адабиёти арабӣ иттилооти фаровон вуҷуд дошта, ин наҳзати адабӣ ба чандин 

омил пайванд мегирад: 
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Якум, дар кори нашру таблиғи дини мубини ислом нақши муассир 

гузоштани бузургони ақвоми форс ва фарзандони халқи тоҷик, дар мисоли 

Салмони Форсӣ, Абўабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ, маъруф ба 

Имоми Бухорӣ, Абўҳанифа Нўъмон ибни Собит, машҳур ба Имоми Аъзам, 

Аскируддин Абулҳусайн Муслим ибн-ал-Ҳаҷҷоҷ ан-Нишобурӣ, соҳибовоза 

ба Имом Муслим ва садҳо муҳаддису олимони тавонои фиқҳу илоҳиёт. 

Дуюм, дар таҳия ва танзими наҳви забони арабӣ хидмати афзун ба 

харҷ додани мардони Форс, ки намунаи барҷастаи он Сибавайҳ ба шумор 

меравад. 

Сеюм, дар гирдоварӣ, тадқиқ ва тартибу танзими шеъри аҳди ҷоҳилӣ 

саҳм гузоштани адибону донишварони бархоста аз сарзамини мо, мисли 

Ҳаммоди Ровии Дайламӣ ва Халафи Фарғонӣ, ки аз аввалин ноқидони шеъри 

араб буданд ва маҷмўаҳои нахустини муаллақоти шоирони тоисломии арабро 

мураттаб сохта буданд [111, 26].  

Чорум, ба кори тарҷумаи паҳлавӣ ба арабӣ машғул гардидани 

донишмандон, чун Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ, Абдулҳамиди Котиб, 

намояндагони сершумори хонадони Навбахтӣ ва дигарон, ки ҳосили заҳмати 

онон боиси умри дубора пайдо кардани садҳо китобу рисола мебошад. 

Панҷум, ба кори вазорату сиёсат маҳз дар заминаи донишу хиради 

фитриву аҷдодӣ ҷалб гардидани намояндагони миллати форс, ки намунаи 

равшани он вазорати Бармакиён дар замони хилофати Аббосиён маҳсуб 

меёбад. 

Шашум, ба кўшиши шоирону гўяндагони эронитабор густариш 

ёфтани шеъри арабӣ, бахусус, жанри қасида аст. Мисоли барҷастаи андешаи 

мазкур хостгоҳи шоирон Башшор ибни Бурди Тухористонӣ, Абўяъқуби 

Хураймии Суғдӣ, Халафи Аҳмари Фарғонӣ, Ҳасан ибнии Ҳонии маъруф ба 

Абў Нувос (зодаи Аҳвози вилояти Хузистон), Фазл ибни Абдуссамади 

Раққошӣ (бархоста аз мулки Рай), Руста ибни Абуласвад (дар Исфаҳон умр 

ба сар мебурд), Саҳли ибни Ҳорун (зодаи Дашти Мешони вилояти Хузистон) 
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ва садҳо тан аз шоирону суханварон ва аҳли балоғати арабӣ аст, ки аслан 

зодаи хоки Хуросон будаанд [111, 28-53].  

Дертар дар назми даврони Қарохонӣ, Ғазнавӣ ва Салҷуқӣ пайравӣ ба 

қасидасароии шоирони қадими араб ба ҳукми анъана даромад. Масалан, яке 

аз шоирони дар қасидасароӣ тавонои аҳди Ғазнавӣ Фаррухии Систонӣ 

мебошад, ки дар такомули жанри қасида ва суратбандии комили он нақши 

муассир гузоштааст. Ба андешаи адабиётшиноси тоҷик Мирзо Муллоаҳмадов 

маҳз маҳорати маънисозӣ, тасвирпардозиҳои хосса ва ҳунари дар як байти 

қасида ғунҷоиш додани маъниву мафҳумҳои мукаммалу мушаххас сабаб 

шуд, ки Фаррухиро муҳаққиқи тунисӣ Алӣ Шоббӣ ҳамсанги шоири араб 

Мутанаббӣ донад ва адабиётшиноси мисрӣ Ифоф дараҷаи баланди эҷодиёти 

ўро ҳамсанги шоири номовари арабизабон Абў Нувос баршуморад [124, 6]. 

Ҳафтум, ба фанни балоғати арабӣ сарукор гирифтани донишмандони 

эронитабор, ки бо талошҳои онон илми суханварии арабӣ дар заминаи 

китобҳои арзишманди назариявии гузаштагони мо, мисли «Корванд» 

ташаккул ёфт. Дар ин бобат адабиётшинос Абдунабӣ Сатторзода дар оғози 

фасли аввали рисолаи «Таърихчаи назариёти адабии форсии тоҷикӣ» 

менависад, ки «адабиётшиноси асри IХ араб ал-Ҷоҳиз (ваф. 255ҳ./869м.) дар 

асари худ «ал-Баён ва-т-табйин» ишора ба он намудааст, ки «эрониён дар 

адвори қабл аз ислом китобҳо дар боби балоғат доштанд ва ҳар кас бихоҳад 

рамузи балоғат биёмўзад, бояд ба кутуби онҳо, монанди китоби «Корванд» 

руҷўъ кунад» [131, 13]. 

Ҳаштум, наҳзати шуубия ва талошҳои халқҳои эронинажод барои 

озодӣ низ боиси равнақи адабиёти арабӣ гардид. Азбаски силоҳи маънавии 

пешравони ин ҷараёни сиёсиву адабӣ асосан шеър буд ва онҳо бо забони 

назм бо аъроб мубориза мекарданд, худ таҳти таъсири забону адабиёти арабӣ 

монда, тадриҷан ба муваффақтарин гўяндагон ва шоирони арабизабон бадал 

гаштанд. 

Ҳамин гуна, гузашти вақт собит сохт, ки аз ақвоми дигар касе ба 

мардони форсинажод дар ҳар умур баробар шуда наметавонист ва нафаре дар 
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гирдоварии ҳадис ба Имом Бухорӣ, дар наҳв ба Сибавайҳ, дар балоғат ба 

Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ, дар шеър ба Абў Нувос ва дар самтҳои дигари 

илму ҳунар ба фарзандони фарзонаи халқҳои форосизабон ҳамсангиву 

ҳамвазнӣ карданро шоиста набуд. 

Маҷмўан, омилҳои ёдшуда мўҷиби саҳмгузории донишмандону 

родмардони ориёитабор дар ташаккулу таҳаввули фарҳангу адабиёти арабӣ 

гардида, ба равобити дуҷонибаи гуногунҷанбаи халқҳои мазкур заминаи 

муҳкам гузошт. Табиист, ки ҳамин навовариҳои дар қарнҳои аввали баъди 

зуҳури ислом рухдода тадриҷан ба анъанаҳо табдил ёфтанд ва минбаъд 

адабиёту фарҳанги арабиву исломӣ ба як сарчашмаи шодоби тамаддуни 

форсии тоҷикӣ табдил ёфт. Агар дар асрҳои VIII - IX, то замони ташаккули 

забони форсии дарӣ зери таъсири наҳзати шуубӣ шоирони эронитабор ба 

арабӣ шеър гуфта, аз насабу таърих ва сарзаминҳои ободу маъмури худ сухан 

мегуфтанд, аз асрҳои X-XI ба баъд ин мавҷи ошўбҳои адабӣ нисбатан паст 

гардида, бештар қолабгирӣ аз сохтори қасидаи арабӣ, корбурди калимаву 

ибораҳо, таркибу таъбирҳои арабӣ, истифодаи оёти қуръонӣ, аҳодисӣ набавӣ 

ва гоҳо дузабонӣ равнақ пайдо кард. Ҳамзамон, шоироне ҳам ба майдони 

адабиёт омаданд, ки билкул ба арабӣ шеър мегуфтанд ва аз худ девони 

ашъори арабӣ боқӣ гузоштанд.  

Ҳамон тавре ёдовар шудем, баъди пош хўрдани давлати Сомониён ва 

арзи ҳастӣ кардани хонадонҳои сиёсии турктабори Қарохонӣ, Ғазнавӣ ва 

Салҷуқӣ дар муҳиту сарзаминҳои тобеи ин сулолаҳо суханварони форсу 

тоҷик баробари сурудани шеъру нигориши осори мансур, инчунин бо забони 

арабӣ эҷод мекарданд. Адабиётшинос Забеҳуллоҳи Сафо зимни шарҳи ҳолу 

осори суханварон аз миёнаи асри панҷум то оғози қарни ҳафтуми ҳиҷрӣ, дар 

зерфасли «Тозигўёни Эрон» ба таври мухтасар доир ба рўзгору осори 

Абулқосим Алӣ ибн ал-Ҳасан ибни Абитаййиб ал-Бохарзӣ (мақтул байни 

солҳои 347-348 ҳиҷрӣ), Абўзакариё Яҳё ибни Алӣ ибни Муҳаммади Табрезии 

маъруф ба Хатиб (замони зиндагӣ байни солҳои 421-502 ҳиҷрӣ), Анўшервон 

ибни Холид (замони зиндагӣ байни солҳои 409-532 ҳиҷрӣ) ва Абўмузаффар 
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Муҳаммад ибни Абилаббос Аҳмад ибни Муҳаммад ал-Абевардӣ (соли 

вафоташ 557) маълумот медиҳад.  

Адибони ёдшуда баробари ҳунари иншои шеъру хитоба, инчунин дар 

дарбори Салҷуқиён вазифаҳои давлатиро бар дўш доштаанд. Масалан, 

Бохарзӣ дар ҷавонӣ котиби Султон Рукниддини Туғрали Салҷуқӣ ва 

Анўшервон ибни Холид вазири Маҳмуд ибни Муҳаммади Маликшоҳ 

будаанд [167, 1037-1039]. 

Аз ахбори Сафо бармеояд, ки Анўшервон ибни Холид дар хусуси 

таърихи Салҷуқиён ва Абўмузаффари Абевардӣ дар бораи таърихи Абевард 

китобҳо таълиф намуда буданд [167, 1039-1040]. 

Ин санадҳо бозгўи онанд, ки дар замони салтанати Салҷуқиён низ 

баробари шеъру адаби форсии тоҷикӣ, инчунин забону адабиёти арабӣ низ 

рушду равнақ дошт. Мисоли равшани ин Хатиби Табрезӣ мебошад, ки аз 

пешвоёни илми луғат ба шумор рафта, шогирди Абулалои Мааррӣ ва 

дастпарвари якчанд адибону донишмандони асри хеш буд. 

Дар радифи ин бузургони илму адаб боз як чеҳраи барҷаста дар ин 

айём зиндагӣ ва эҷод кардааст, ки дар таърихи адабиёт бо номи 

Фахрулкуттоб ал-Муншӣ-юл-устод Абўисмоил Ҳусайн ибни Алӣ ибни 

Муҳаммади Исфаҳонии машҳур ба Туғроӣ (453-514ҳ./1061-1121м.) мебошад. 

Туғроӣ вазири Масъуд ибни Муҳаммад ибни Маликшоҳ, ки султони 

Салҷуқиён Ироқ буд, ба шумор мерафт. Ў дар канори фаъолиятҳои сиёсӣ аз 

дабирону олимон ва нависандагону шоирони маъруфи аҳди хеш буд. Дар 

таърихи адабиёт девони ашъор ва қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» ўро ҳамчун 

шоири соҳибистеъдод муаррифӣ кардааанд. Ин матлабро вусъати шуҳрати 

ашъори шоир, пайравӣ кардани суханварони минбаъда, инчунин нақду 

сухансанҷии дар тўли асрҳо сомонпазируфта тамомият мебахшанд.  

Аз ин рў, муҳиммияти ин мавзўъ ва мавқеи адабиву ҳунарии Туғроии 

Исфаҳонӣ боис гардид, ки мо онро ба унвони мавзўи кори тадқиқотии хеш 

интихоб намоем. 
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Мавриди зикр аст, ки дар адабиётшиносии муосири тоҷик то кунун 

рўзгору осори ин адиби баркамол ба сифати таҳқиқоти ҷудогона омўхта 

нашудааст. Пажўҳиши амиқи масъала дар бозгўӣ ва кушодани ҷанбаҳои 

гуногуни таърихи адабиёти араб ва форсу тоҷик созгор хоҳад буд. 

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ ва заминаҳои назариявию 

методлогии таҳқиқот. Омўзиши зиндагинома ва мероси маънавии Туғроии 

Исфаҳонӣ дар адабиётшиносии муосири ҷаҳон, бахусус, адабпажўҳии арабӣ, 

форсӣ ва аврупоӣ барканор намондааст. Дар хусуси фаъолиятҳои сиёсӣ-

иҷтимоӣ ва илмиву адабии Туғроии Исфаҳонӣ бо забонҳои гуногуни олам 

мақолаву асарҳо таълиф шудаанд.   

Аз ҷустуҷўҳо дар заминаи мавзўи мавриди назар дарёфтем, ки таваҷҷуҳ 

ба Туғроии Исфаҳонӣ дар чор самт сурат пазируфтааст: 

Якум, омўзиш ва ишораҳо ба шарҳи ҳолу осори адиб ҳангоми тадқиқу 

баррасии   таърихи ислом, адабиёти арабии садаҳои XI-XII ва вазъи сиёсиву 

иҷтимоӣ ва иқтисодиву фарҳангии замони Салҷуқиён. Ин гуфтаро аксари 

таҳқиқоти ҷомеи шарқшиносони аврупоӣ, аз қабили Э. Браун, К. Хюарт, Ф. 

Эте, Р. А. Николсон  ва дигарон собит менамояд. 

Дуюм, ба тарҷумаву нашри ашъори шоир пардохтани як зумра 

донишмандон, амсоли Я. Голиус, П. Ваттиер А. Роукс, Е. Пиккок ва 

пажўҳишгарони дигар. Адабиётшиносони мазкур дар ҷодаи шинохти 

зиндагиву осори Туғроии Исфаҳонӣ дар Аврупо пешдастӣ дошта, маҳз бо 

талоши онҳо ҳанўз садаи XVII муаррифии ин адиб дар мактабу ҳалқаҳои 

адабии давр ба амал омадааст. 

Сеюм, баробар бо рўзгори фоҷиабор, фаъолиятҳои гуногунҷабҳа ва 

шоири соҳибдевон будан қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроии Исфаҳонӣ 

диққати олимону мутарҷимони зиёдро ба худ ҷалб намудааст. Аз миёни 

шарқшиносони аврупоӣ олимони олмонӣ ҷиҳати шинохти осори Туғроӣ, ба 

вижа «Ломият-ул-Аҷам»-и ў таваҷҷуҳи бештар зоҳир кардаанд. Аз ҷумла, 

ҳанўз дар садаи ХIХ Карл Небл қасидаи мазкурро аз лотинӣ ба олмонӣ 
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тарҷума намуда, перомуни муаллифи он ва мухтассоту арзиши асар 

андешаҳои худро баён дошта буд [198, 1840]. 

Дар пайгирӣ аз ин падида, муҳаққиқ Карл Броккелманн ба омўзиши 

амиқи «Ломият-ул-Аҷам», шарҳҳо ва тарҷумаҳои он пардохт[145-V, 6-11].  

Чорум, таълифи рисолаҳои ҷудогонаи шарқшиносони аврупоӣ дар 

заминаи мероси илмиву адабии Туғроии Исфаҳонӣ. 

Аз нимаи дувуми асри ХХ ба баъд пажўҳишгарон Ганс Вейтс[207, 73-77]  

ва Катарина Моммсен[199] ба таҳқиқи фарогиру мукаммалтари осори 

Туғроии Исфаҳонӣ пардохта, ҳосили ҷустуҷўҳои хешро ба сурати китоби 

алоҳида дароварданд. 

Илми шарқшиносии рус низ ба масъалаҳои вобаста ба зиндагиву 

эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ дахл намудааст. Аз ҷумла, мусташриқон 

В.В.Бартолд, И.Ю. Крачковский  ва ховаршиносони дигар ба мероси адабии 

Туғроии Исфаҳонӣ, бахусус, ба қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» эътибори махсус 

додаанд.  

Пажўҳишгари номдор Е.Э.Бертелс доир ба шуҳрати қасидаи ёдшуда ва 

тарҷумаи лотинии аз ҷониби Голиус суратгирифтаи он сухан ба миён 

овардааст. Ба андешаи ин муҳаққиқ, маҳз тавассути «Ломият-ул-Аҷам» 

Туғроӣ ба чунин шуҳрати баланд соҳиб гардидааст[101, 496].. 

Минбаъд, муҳаққиқи таърихи адабиёти форсу тоҷик А.Н.Болдирев ва 

дигарон дар таълифоти хеш ҳини сухан аз адабиёти халқҳои эронӣ дар 

садаҳои XI-XII аз Туғроии Исфаҳонӣ ва осори ў, ба вижа қасидаи «Ломият-

ул-Аҷам» ёд кардаанд. Онҳо ба таҳқиқи густарда и мавзўъ напардохта 

бошанд ҳам, муҳокима ва мулоҳизаҳои пурқимате доир ба он баён кардаанд, 

ки дар шинохту маърифати рўзгору мероси адабии Туғроии Исфаҳонӣ 

судманд мебошанд [104].  

Олими дигари рус И.Н.Холмогоров «Ломият-ул-Аҷам»-ро ба забони 

русӣ тарҷума карда, зимнан роҷеъ ба аҳволу осори муаллифи қасида низ 

маълумот додааст[138, 368].  
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Ҳамзамон муҳаққиқ В.М.Бейлис дар хусуси зиндагиномаву эҷодиёти 

Туғроӣ ду мақолаи пурмуҳтаво[99;100]. 

Маҷмўан, дар аксари таҳқиқоти ховаршиносони русиву аврупоӣ ба 

Туғроии Исфаҳонӣ ва осори ў баҳои баланд дода шудааст. 

Нуктаҳои асосӣ ва воқеаҳои калидии зиндагинома ва осори Туғроии 

Исфаҳонӣ дар нақду суханварии арабӣ ҷойгоҳи хос дорад. Донишмандони 

арабшиносро, пеш аз ҳама, мазмуну мундариҷа, санъати шоирӣ ва ҷанбаҳои 

балоғии девони шеър ва қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроии Исфаҳонӣ ба 

худ кашидааст. Ҳамчунин, доир ба нусхашиносӣ, тарҷумаҳо ва нашри 

таълифоти адиби мазкур тадқиқоти зиёд рўйи кор омадааст. 

Қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» бори аввал дар дастгоҳи чопӣ нимаи дувуми 

садаи XIX бо таълиқот ва бидуни таърих дар Лубнон нашр гардид.  

Баъдан он дар маҷмўаи «Маҷмуъат муҳиммот ал-мутун» низ солҳои 

1280/1864, 1281/1865,1295/1878 дар Қоҳира рўи чоп омад[145-V,7].  

Табиист, ки қасида дар дастгоҳҳои нави чопӣ бо теъдоди афзун ба табъ 

расид ва дар доираҳои адабии кишварҳои гуногуни арабизабон ва минтақаи 

Ховари Миёна паҳн гардид.  

Минбаъд муҳаққиқону муаллифоне, ки ба навиштани китобҳои 

«Таърихи адабиёти араб» машғул шуданд, даст ба ташреҳу тавзеҳи паҳлўҳои 

мухталифи рўзгору осор ва арзиши девони Туғроии Исфаҳонӣ заданд.  Аз 

ҷумла, донишманди араб Ҳанно ал-Фохурӣ зимни таҳлили адабиёти 

арабизабони аҳди Салҷуқиён ба Туғроии Исфаҳонӣ ишораҳо кардааст.  

Аксари пажўҳандагони адабиёти араб дар зайли баёни шарҳи ҳолу 

мероси адабии ин адиб ба қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-и ў таваҷҷуҳи хос 

мабзул доштаанд. Чунончи, Шавқӣ Зайф арзиши баланди асарро таъкид 

дошта, бархе аз абёти онро таҳлил намуда, аҳамияти қасидаро дар панду 

андарзҳои он донистааст[163-V, 584-585].  

Муҳаққиқи дигари араб Умар Фаррух аз аҳамияти «Ломият-ул-Аҷам» 

сухан ба миён оварда, гуфтааст, ки бархе аз абёти он ҳукми зарбулмасал ва 

мақоли маъруфро пазируфтааст[175- III, 233-234].  
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Пажўҳишгари дигари араб Аҳмад Зайёт арзиши қасидаи «Ломият-ул-

Аҷам»-ро чунин таъйин намудааст: «Беҳтарин қасидаи девони Туғроӣ 

ломияи ў маъруф ба «Ломият-ул-Аҷам» мебошад. Воқеан ҳам, қасидаи 

мазкур аз дурдонаҳои шеър ва намунаи барҷастаи он ба шумор меравад»[160, 

288]. 

Баррасии ҳамаҷонибаи зиндагиномаи Туғроии Исфаҳонӣ, девони 

шеър ва «Ломият-ул-Аҷам»-и ў дар адабиётшиносии араб аз ҷониби Алӣ 

Ҷаводи Тоҳир сурат гирифтааст. Ин суханшинос бо зикру таҳлили санадҳои 

муътамад барои собит сохтани ҷойгоҳи баланди адабии Туғроӣ саъй 

намудааст [168, 101-124]. 

Дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ва миёни донишмандони гузаштаи 

мо «Ломият-ул-Аҷам» маъруф буда, бино ба ахбори Хонбобо Машор он соли 

1272/1856 дар Теҳрон бо чопи сангӣ, бидуни шумораи сафҳа, зимни шарҳи 

ҳафт муаллақот ба табъ расидааст[184- II, 820]. 

[183, 1-26]. 

Олимону донишмандони эронӣ Забеҳуллоҳи Сафо, Ризозода Шафақ, Маҳдии 

Муҳаққиқ, Музаффар Бахтиёр, Саййид Аҳмади Порсо ва дигарон дар 

китобҳои марбут ба таърихи адабиёти форсӣ ва мақолаҳои ҷудогона оид ба 

арзишу аҳамияти эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ изҳори назар кардаанд.  

Ҳамчунон дар боло ишора кардем, Забеҳуллоҳи Сафо дар бораи Туғроии 

Исфаҳонӣ хеле маълумоти мухтасар, вале бисёр муҳим додааст. 

Доктор Маҳдии Муҳаққиқ дар мақолаи муҳташами «Тарҷумаи 

мансуру манзуми қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроии Исфаҳонӣ байт ба 

байт матни арабии қасидаро оварда, айнан онро ба форсӣ баргардон намуда, 

сипас дар хусуси мазмуну муҳтаво ва санъати шоирии муаллифи он мулоҳиза 

рондааст[183, 1-26]. 

Мусташриқи дигари эронӣ Музаффар Бахтиёр низ ба шинохти ҳаёту 

эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ машғул шуда, ҳосили ковишҳои илмии хешро 

дар осори гаронбаҳо ғунҷоиш додааст.  
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Бояд таъкид дошт, ки адабиётшиносон ва шарқшиносони тоҷик то имрўз 

доир ба зиндагиномаву мероси адабии Туғроии Исфаҳонӣ тадқиқоте ба 

сомон нарасонидаанд. Аз ин рў, мо бо дарки зарурати омўзиши ин масъала ва 

мушоҳидаи холигоҳи мавзўъ дар илми муосир кўшиш намудем, ки бо 

ҷустуҷў, гирдоварӣ, омўзиш ва таҳлили ҳаматарафаи манобеи аслӣ оид ба 

ҳувияти таърихӣ ва адабию ҳунарии Туғроии Исфаҳонӣ ва осори ў тадқиқот 

анҷом диҳем.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот. Мақсади асосии таълифи рисола таҳқиқи рўзгору 

осори донишманду шоири забардасти арабизабони садаҳои ХI-ХII Туғроии 

Исфаҳонӣ, баррасиву таъйини арзиши адабии девони шеърӣ ва қасидаи 

«Ломият-ул-Аҷам»-и шоир мебошад. Ҳамчунин, кўшиш бар он рафтааст, ки 

ҷойгоҳи ў  дар назму насри арабизабони аҳди Салҷуқиён, таъсири эҷодиёти ў 

ба адабиёти арабизабони форсу тоҷики замони зиндагии суханвар ва қарнҳои 

минбаъда мавриди омўзиш қарор гирад. 

Объекти таҳқиқот. Нақши Туғроии Исфаҳони дар ташаккули адабиёти 

арабизабони форсу тоҷики асрҳои XI-XII. 

Предмети таҳқиқот. Омўзиши девон ва қасидаи «Ломият-ул-аҷам»-и 

Туғроии Исфаҳонӣ. 

Масъалаҳои таҳқиқот. Тадқиқи ҳамаҷонибаи масъалаҳои зерин 

мақсади навиштани рисолаи илмиро равшан менамоянд: 

– сайри мухтасар дар авзои сиёсиву иҷтимоӣ ва адабию фарҳангии аҳди 

Салҷуқиён; 

– шарҳи мавқеи муҳити адабии давр дар ташаккули ҳунару истеъдоди 

Туғроии Исфаҳонӣ; 

– таҳлили ахбори сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва пажўҳишоти илмии 

муосир  дар робита ба ҳасби ҳоли адиб; 

– баррасии фаъолияти  шоир дар дастгоҳи давлати Салҷуқиён; 

– тадқиқи ҷойгоҳи ҳунарии суханвар аз назари донишмандони гузашта; 

– шарҳи таълифоти  Туғроии Исфаҳонӣ ва мухтассоти осори илмии ў; 
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– омўзиши таркиби девони ашъор, баррасии арзиши адабӣ ва 

мулоҳизаҳо доир ба нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои девони Туғроии Исфаҳонӣ; 

– пажўҳиши таърихи зуҳур ва рушди қасидаи маъруфи «Ломия» дар 

адабиёти араб; 

– шарҳу тавзеҳи арзиши адабии қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» аз дидгоҳи 

донишмандони гузашта ва имрўза; 

– маънидоди равиши шарҳнигорӣ ба қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» ва 

аҳамияти кори шореҳон; 

– омўзиши таъсири «Ломият-ул-Аҷам» ва ашъори дигари Туғроӣ ба 

эҷодиёти шоирони баъд аз ў; 

– таҳлили мавзўоти шеърӣ, ҳунари шоирӣ ва таъсири мутақобили назми 

арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ дар эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ; 

– тадқиқи таъсири мутақобили назми арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ дар 

эҷодиёти ин адиб. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Бинобар он ки ахбори ҳаёту фаъолияти эҷодии 

Туғроии Исфаҳонӣ ва аксари осори таълифнамудаи ў ба иллати ҳаводиси 

рўзгор аз байн рафтаанду танҳо пораҳое аз таълифоти мавсуф дар манобеи 

муътамади таърихиву адабӣ сабт гардидаанд, муаллиф дар пайгирии ҳадафи 

хеш ба аснод ва матолиби маохизи мўътабари арабӣ, аз қабили «ал-Ансоб»-и 

Абусаъди Самъонӣ, «Буғят-ут-талаб»-и Ибни Адим, «Харидат-ул-қаср ва 

ҷаридат-ул-аср»-и Имодуддини Исфаҳонӣ, «ал-Лубоб» ва «ал-Комил фи-т-

таърих»-и Ибни Асир, «Сийар аълом-ан-нубало»-и Шамсуддини Заҳабӣ, 

«Шазарот-уз-заҳаб»-и Ибни Имоди Ҳанбалӣ, «Мўъҷам-ул-удабо»-и Ёқути 

Ҳамавӣ, «Вафаёт-ул-аъён ва анбоъу абно-уз-замон»-и Ибни Халликон, «ал-

Вофӣ би-л-вафайот»-и Салоҳуддини Сафадӣ, «ан-Нуҷум-уз-зоҳира»-и 

Тағрибардӣ ва ғайра такя карда, ба масъалаҳои мавриди назари хеш ба қадри 

имкон равшанӣ андохтааст. Дар ҷараёни тадқиқи ашъори Туғроии Исфаҳонӣ 

девони шоир ҳамчун сарчашмаи аслӣ ба кор гирифта шуд. 

Усули таҳқиқот. Асоси равиши рисоларо принсипи таҳлили муқоисавӣ-

таърихӣ фароҳам овардааст. Ҳамчунин зимни таълифи рисола аз дастовардҳо 
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ва усулҳои таҳқиқотии олимони ватаниву хориҷӣ, чун В. В. Бартолд, Е. Э. 

Бертелс, И. С. Брагинский, И. Ю. Крачковский, К. Броккелман, Э. Браун, З. 

Сафо, М. Н. Османов, Р. Ҳодизода, Х. Шарифов, А. Сатторзода, 

А.Насриддинов, Н. Салимӣ, Н. Зоҳидӣ, Т. Мардонӣ, А. Абдусаттор, У. 

Ғаффорова, Р.Восиева, Ф.Насриддинов ва дигарон истифода шудааст. 

Соҳаи таҳқиқот.  Масоили таҳлили осори Туғроии Исфаҳонӣ ва саҳми 

вай ба адабиёти арабизабони форсу тоҷик. 

Марҳилаҳои таҳқиқот:  

-интихоби мавзӯъ;  

-омӯзиши адбиёт доир ба мавзӯи мавриди таҳқиқ;  

-ҷамъоварии маводи таҳқиқ ва таснифу табақабандии онҳо;   

-таҳлили маводи таҳқиқ;  

-дар амалия  татбиқ  кардани назария; -натиҷагирӣ ва хулоса.  

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот: Нақшаи корҳои 

илмӣ-таҳқиқотии кафедраи филологияи араби МДТ-и “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”, мувофиқ ба самти «омӯзиши таърихи 

адабиёти арабизабони форсу тоҷик ва таҳаввулу ташаккули он дар давраҳои 

мухталиф» ва конфренсияҳои донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 

ташкил медиҳанд.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Натиҷаҳои пажӯҳиш дар 

дарсҳо ва курсҳои махсуси лексионӣ– амалии факултетҳои забонҳои шарқи 

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б.Ғафуров»  истифода шудааст. Муҳимтарин нуктаҳои 

диссертатсия дар конфренсияҳои илмӣамалии донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ (солҳои 2014-2021) аз тарафи диссертант мавриди корбурд 

қарор гирифтааст.  

 Навгониҳои илмии рисола. Дар рисола бори нахуст нуктаҳои асосии 

зиндагинома ва эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ, ҷойгоҳи осори ў дар адабиёти 

арабизабон, фаъолияту мавқеи суханвар дар дастгоҳи ҳукумати Салҷуқиён, 

таъсири авзои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва адабӣ ба фаъолияти эҷодии 
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нигоранда, афкору андешаҳои муҳаққиқони асримиёнагӣ вобаста ба арзиши 

назму насри адиб, мундариҷаи девони ашъори шоир ва муқоисаи мухтасари 

нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои он, инчунин қимати адабии қасидаи «Ломият-ул-

Аҷам» ва шарҳҳои ба он нигошташуда мавриди омўзиш қарор гирифтаанд. 

Ҳамзамон, бо овардани намунаҳо аз қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» мақоми 

ин офаридаи адабиву бадеии Туғроии Исфаҳонӣ дар таърихи адабиёт, 

омилҳои шуҳрат ёфтан ва мавриди истиқболияҳои эҷодӣ қарор гирифтани ин 

шеър тадқиқ шудааст. 

Таваҷҷуҳ ба он зоҳир шудааст, ки мавзўъ, муҳтаво ва ҷанбаҳои поэтикии 

девони шоир ва таъсири мутақобили назми арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ дар 

эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ ба таври мукаммал омўхта шавад. 

Арзиши назарии рисола. Рисола барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи масоили 

адабиёти классикии араб ва форсу тоҷик аз чанд ҷиҳат судманд буда, аз 

мундариҷа, тарҳи масъалаҳои таҳлилгардида, банду баст ва натиҷаи умумии 

тадқиқот арзишҳои зерини назариву амалии он ҳосил мегардад: 

– рисола барои таълифи китобҳои таълимии «Таърихи адабиёти араб» ва 

«Таърихи адабиёти форсу тоҷик» зарур аст;  

– масоили марбут ба таърихи хонадони Салҷуқӣ  баёнгардида такмилаи 

хуби дастурҳои таърихи адабиёт ва таърихи сиёсии ин хонадон ба ҳисоб 

рафта метавонанд;  

– маводи дар заминаи девон ва қасидаи Туғроии Исфаҳонӣ таҳлилшуда 

метавонанд барои навиштани поэтикаи назми адабиёти арабизабон хидмат 

намоянд; 

– асноди дақиқи илмии дар рисола тавзеҳёфта метавонад барои тадқиқи 

сайри назирапардозӣ дар мисоли қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» ба кор ояд; 

– он барои такмили поэтикаи назми арабизабони форсу тоҷик аҳамияти 

хос дорад; 

Арзиши амалии рисола ҷиҳати таълими машғулиятҳо, курсҳо ва 

семинарҳои махсус оид ба таърихи адабиёти араб ва робитаи адабиёти 

халқҳои араб ва форсу тоҷик ба муаллимони забон ва адабиёти араб ва 
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тоҷики донишкадаю донишгоҳҳои олии соҳавӣ ҳамчун маводи ёрирасон 

кўмак мерасонад; 

– таҳқиқот барои навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм, дипломӣ, 

магистрӣ барои донишҷўён хидмат хоҳад кард. 

Нуктаҳои меҳварие, ки барои дифоъ пешниҳод мешаванд:  

1. Омўзиши паҳлўҳои гуногуни зиндагинома ва осори Туғроии Исфаҳонӣ. 

2. Таҳқиқи мақоми адиб дар дастгоҳи ҳукумати Салҷуқиён, баррасии 

таъсири авзои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва адабӣ вобаста ба фаъолияти 

эҷодии суханвар. 

3. Таъйини ҷойгоҳи Туғроии Исфаҳонӣ дар байни шоирони арабизабони 

садаҳои XI-XII  ва даврони минбаъда. 

4. Баррасии арзиши ҳунарии эҷодиёти шоир, тадқиқи афкору андешаҳои 

муҳаққиқони асримиёнагӣ дар робита ба осори ў. 

5. Пажўҳиши девони шеърии шоир, муқоисаи мухтасари нусхаҳои хаттӣ 

ва нашрҳои он. 

6. Омўзиши ҷойгоҳи  қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» дар таърихи адабиёт, 

тадқиқи шарҳҳои ба он нигошташуда ва омилҳои шуҳрат ёфтани ин шеър. 

7.  Баррасии таъсири эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ ба назми даврони 

минбаъда. 

8. Омўзиши мавзўъ, муҳтаво ва ҷанбаҳои поэтикии девон ва қасидаи 

«Ломият-ул-Аҷам». 

9. Таҳқиқи омезиши суннатҳои шеъри арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ дар 

эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ. 

Саҳми шахсии довталаб. Диссертант дар тӯли солҳои ба ҳайси унвонҷӯ  

ба омӯзиш ва пажӯҳиши афкори назарии донишмандони дохилию 

бурунмарзӣ, аз ҷумла, Туғроии Исфаҳонӣ  пардохтааст. Баррасии робитаи 

адабии арабу аҷамро дар бар гирифта, дар ҷараёни таҳлил кӯшиш карда 

шудааст, ки сабабҳо, усулҳо ва хусусиятҳои унсурҳои адабӣ дар осори 

Туғроии Исфаҳонӣ истифодагардида дар рисолаҳои Туғроӣ ба риштаи таҳлил 
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кашида шавад. Тарҷумаҳои қасидаи “Ломият-ул-аҷам”-и Туғроӣ ба забонҳои 

аврупоӣ мариди таҳлил ва мауқоиса қарор гирифтааст.  

Натиҷаҳои бадастомада дар диссертатсия маҳсули пажӯҳиши шахсии 

муаллифанд.   

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Диссертатсия  дар кафедраи филологияи араби Муассисаи давлатии 

таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров» ба иҷро расида, дар ҷаласаи кафедраи номбурда (протоколи №8 аз 

16.03.2019).    

Бахшҳои асосии рисолаи мазкур дар ҷаласаҳо ва семинарҳои назди 

кафедраи филологияи араби Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” мавриди муҳокима 

қарор гирифтааст. Аз рӯи мавзӯи рисола дар конфронсу симпозиумҳои 

байналмилалӣ, инчунин конференсияҳои илмии солонаи устодону 

кормандони Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Бобоҷон Ғафуров” маърӯзаҳо хонда шуданд.   

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Доир ба мавзӯи рисола 6 адад 

мақолаи илмӣ, аз ҷумла 4 адад дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶумҳурииТоҷикистон  

интишор ёфтаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми рисола. Рисола аз муқаддима, се боб, даҳ фасл, ҳафт 

зерфасл, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. 
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Боби I. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Туғроии Исфаҳонӣ 

I.1. Назаре ба вазъи сиёсиву фарҳангии садаҳои XI-XII 

 

Дар адабиётшиносии муосири тоҷик вазъи сиёсиву фарҳангии садаҳои 

XI-XII, бахусус, тарзи кишвардории Салҷуқиён ва муносибати 

ҳукуматдорони ин сулола ба аҳли илму адаб зимни рисолаҳои ҷудогонаи 

муҳаққиқон А.Абдуллоев «Заҳири Форёбӣ» [92], «Адиб Собири Тирмизӣ» 

[91], С.Саъдиев «Сўзанӣ ва муҳити адабии Самарқанди асри XII» [133], 

Л.Сулаймонова «Ҳаёт ва эҷодиёти Сайфи Исфарангӣ» [134], Т.Самадов 

«Анварӣ ва ғазалиёти ў» [130], М.Муллоаҳмадов «Фаррухии Систонӣ» [124], 

А.Бобоев «Мавзўъ ва сабки ашъори Манучеҳрии Домғонӣ» [103] ва дигар 

тадқиқот ҳамаҷониба мавриди омўзиш қарор гирифтааст. 

Дар китоби «Тоҷикон»-и аллома Бобоҷон Ғафуров дар хусуси таърихи 

сиёсии Салҷуқиён ва ҳудуди пурвусъати он маълумоти муҳим фароҳам 

омадааст [106].  

Мо ба хотири фарогиру ҳаматарафа равшан сохтани асли зуҳури ин 

қавм ва равиши кишвардории онон азм намудем, ки дар заминаи манобеи 

таърихиву адабӣ сайри кўтоҳеро анҷом диҳем. 

Салҷуқиён тоифае аз туркманҳои ғуз буданд, ки дар айёми шавкати 

амирони Сомонӣ дар даштҳои наздик ба Ҳираи Арал, яъне Ҳираи Хоразм ва 

соҳилҳои шарқии дарёи Мозандарон (Хазар) ва дараҳои болои Сайҳуну 

Ҷайҳун сукунат доштанд. Онҳо дини исломро қабул дошта, гоҳе дар 

кашмакашҳои Сомониён алайҳи душманонашон ширкат варзида, ба онҳо 

кўмак мерасониданд. Бунёдгузори ин хонадон Салҷуқ ибни Даққоқ ё худ 

Таққон (Даққоқ ва ё Таққон ба маънии сахткамон) ном дошт. Салҷуқ бо 

ахлоқи ҳамидаву накўномӣ иштиҳор ёфта, соҳиби панҷ писар–Исроил, 

Микоил, Мўсо, Байғур, Юнус буд, ки ҳар як дар навбати худ бо ҳусни сират 

пероста гардида буданд. Пас аз Салҷуқ фарзандони ў паси ҳам меҳтарони 

қавм гардида, бо фаъолияти самараноки худ дар устувор гардидани пояҳои 

ин хонадон саҳм гузоштанд [83, 10]. 
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Бино бар ахбори Имоди Котиби Исфаҳонӣ Микоил ибни Салҷуқ аз 

бузургон ва пешвоёни Оли Салҷуқ буда, онҳо дар яке аз навоҳии Бухоро 

мавсум ба Нури Бухоро (ҳозира ноҳияи Нурато) зиндагӣ мекарданд [9, 291].  

Аз китобҳои сершумори дар бораи ҳукмронони Оли Салҷуқ навишта 

шуда бармеояд, ки дар айёми ҳукуматҳои гузашта, ба монанди подшоҳони 

Ироқ, Хуросон, Тоҳириён, Саффориён, Сомониён, Дайламиён, Ғўриён ва 

сулолаҳои дигар ҳеҷ як ба монанди хонадони Оли Салҷуқ дар тавсиаи ойини 

мусулмонӣ ва эҳёву эҷоди масҷидҳову маконҳои диниву таърихӣ алоқаманд 

набудаанд. Ҳамзамон дар дарозои ду садаи ҳукуматдории Салҷуқиён 

адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ончунон пурбор гардид, ки осори аз он ба мерос 

монда хеле фароху пурмуҳтаво мебошад. Агар аз аҳди Сомониёну Ғазнавиён 

асосан назми дарборӣ боқӣ монда бошад, пас назми пурғановати аз давраи 

Салҷуқиён интиқол ёфта намунаи ашъори фалсафӣ, тасаввуфӣ, достонҳои 

ҳикматомез ва таълифоти динӣ-ҳикамиро фароҳам овардааст. Муаллифи 

«Роҳат-ус-судур ва оят-ус-сурур» дар бораи олимпарвариву адабдўстӣ ва 

густариши қавонини исломӣ ва ахлоқиву иҷтимоии хонадони Салҷуқ чунин 

менависад: «...Баракати парвариши уламо ва илмдўстии салотини Оли 

Салҷуқ буд, ки дар рўи замин, хосса мамолики Ироқ ва билоди Хуросон 

уламо хостанд ва кутуби фиқҳ тасниф карда, ахбору аҳодис ҷамъ карданд ва 

чандон кутуб дар Қуръону тафосир ва саҳеҳи ахбор бо ҳам оварданд, ки бехи 

дин дар дилҳо росиху собит гашт, чунонки тамаъҳои баддинон мунқатеъ 

шуд» [48, 29-30]. 

Дар аҳди салтанати Султон Маҳмуди Ғазнавӣ (350--421ҳ./962-1031м.) 

ва бо иҷозати ў чанд ҳазор аз хонаводаи Салҷуқиён ба қисмати шарқии Эрон, 

бахусус, Хуросон кўч бастанд. Баъдан соли 1025 замоне, ки Султон Маҳмуди 

Ғазнавӣ ба Осиёи Миёна юриш намуд, теъдоди салҷуқҳо хеле зиёд гашта буд 

ва шояд аз ин хотир ҳам Маҳмуд барои анҷом додани амалиёти душманона 

нисбати онҳо ҷуръат накард [101, 492-493]. 

Пас аз вафоти Султон Маҳмуди Ғазнавӣ вазъият дигаргун гардида, 

ғузҳо ба Домғон, Рай, Исфаҳон, Ҳамадон ва Озорбойҷон дохил шуданд. 
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Писарони Микоил–Тоғрул, ки исми мусулмониаш Муҳаммад буд ва 

ҳамчунин бародари ў Чағри (Довуд) ба писари Маҳмуди Ғазнавӣ–Масъуд 

муроҷиат менамоянд, ки чарогоҳҳои атрофи ин минтақаҳоро барои чарогоҳ 

ба ихтиёри онҳо вогузор намояд. Аммо дархости онҳо қабул намегардад ва 

пас аз ин ғузҳо қарордод намуданд, ки бо зўрӣ ин манотиқро аз дасти Масъуд 

бигиранд. Ҳамин тариқ, соли 1038 мелодӣ Тоғрул Нишопурро забт намуда, 

сипас соли 1040 артиши Ғазнавиёнро дар мавзеи Дандонкон шикаст медиҳад. 

Аз ин пас мулки онҳо густариш ёфта, солҳои 1042-1042 бар Гургону 

Табаристон, соли 1043 бар Хуросон ва тамоми минтақаҳои Эрони имрўза ва 

ниҳоят моҳи декабри соли 1055 бар Бағдод тасаллут меёбанд. 

Бо истилои вилоятҳои нав Салҷуқиён идораи онҳоро ба зиммаи 

пайвандони ҷудогонаи худ вогузор мекарданд. Қайд кардан бамаврид аст, ки 

Салҷуқиён бо суръати тамом тавонистанд қаламрави ҳукумат ва футуҳоту 

кишваркушоиҳои худро то сарҳадҳои императории Руми шарқӣ дар Осиёи 

Хурд ва ҳудуди тасарруфоти хулафои Фотимӣ густариш диҳанд ва ба соли 

470ҳ./1078м. ҳукумати ҷаҳонӣ ва императории замонро ба вуҷуд оваранд. 

Бад-ин васила, дар баробари унвони асосии сулола, ки «Салҷуқиёни бузург» 

хонда мешуданд (1040-1157), якчанд шохаҳо падид омаданд: Салҷуқиёни 

Кирмон (1041-1186), Салҷуқиёни Осиёи Хурд (1077-1302), Салҷуқиёни Шом 

(1078-1117), Салҷуқиёни Ироқ (1188-1194). 

Аз Тоғрул шурўъ гардида ҳамаи султонҳои Салҷуқӣ суннимазҳаб 

буданд. Дар радифи он ки онҳо ҳамеша дар ҳимояи мазҳаби суннӣ қарор 

дошта, обрўву нуфузи халифаро ҳимоят мекарданд, ҳамзамон ба мазҳабҳои 

дигар низ муносибати таҳаммулгароёна доштанд. Ҳамин нуктаро низ бояд 

таъкид дошт, ки онҳо маркази ягона ва пойтахти кишвари худро ихтиёр 

накарда, марказҳои асосии давлаташон Исфаҳон, Бағдод ва Марв ба шумор 

мерафт. 

Пас аз фавти Тоғрул (моҳи сентябри 1063), ки баъди худ ворис 

нагузошта буд, салтанат ба дасти ҷияни ў-писари Чағрибек–Абўшуҷоъ 

Алпарслон Муҳаммад гузашт, ки ин ҳуқуқи ў аз ҷониби халиф 27-уми апрели 
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соли 1064 тасдиқ гардид. Бар мабнои ахбори мавҷуда Алпарслон комилан аз 

ҳама гуна илм ба дур буд, то ҷое ки ҳатто савод надошт. Аммо дар аҳди ў ба 

вазифаи вазирӣ Низомулмулк баргузида шуд, ки яке аз барҷастатарини 

сиёсатмадорон ва соҳимаърифаттарини мутафаккирони замони хеш маҳсуб 

меёфт. Маълум гардидааст, ки ҳокимони Салҷуқӣ дар ин аҳд танҳо 

ҳокимияти ҳарбиро зери дасти худ қарор дода буданд, ҳатто идораи сиёсати 

дохиливу хориҷӣ ба зиммаи Низомулмулк қарор дошт.  

Лозим ба тазаккур аст, ки дар ин давра аз як тараф талошҳои дохилии 

хонавода мўҷиби заиф гардидани салтанати Салҷуқиён мегардид. 

Низомулмулк дар навбати худ пайваста талош мекард, ки пеши муборизаҳои 

мухталифи дохилиро бигирад. Назарияҳои сиёсатмадории ў дар китоби 

«Сиёсатнома» хеле возеҳу барҷаста бозгў гардидаанд.  

Фаъолияти густурдаи Низомулмулк мўҷиби нигаронии доираҳои 

қудратманди хонадони Салҷуқиён низ мегардид. Душмани асосии 

Низомулмулк– Турконхотун ва вазири ў Тоҷулмулк буданд. Низомулмулк 

саъй менамуд, ки тахти султонӣ баъди вафоти Маликшоҳ ба писари ў 

Барқиёруқ интиқол дода шавад. Аммо Турконхотун орзу мекард, ки писари 

худ Маҳмудро ба тахт биншонад ва, аз ин рў, нисбати вай адовати шадид 

дошт. Соли 484ҳ./1092м. ба ин зани ҳукуматхоҳ даст дод, ки Низомулмулкро 

истеъфо бидиҳад ва моҳи октябри ҳамин сол аз ҷониби қотиле риштаи умри 

ин арбоби беназири ҳукумати Салҷуқиён канда шуд. 

Бо таваҷҷуҳ ба таърихи Оли Салҷуқ бояд қайд намуд, ки соли 

470ҳ./1072м. пас аз вафоти Алпарслон, тахти салтанат ба писари ў Абулфатҳ 

Маликшоҳ (1055-1092) гузашт. Қароргоҳи ў дар Исфаҳон буда, пас аз як 

моҳи кушта гардидани Низомулмулк худи султони ҷавон ҳам вафот кард. 

Турконхотун дар Бағдод мекўшид, ки аз халифа Муқтадӣ (467-

487ҳ./1075-1095м.) фармони салтанатро барои фарзанди хеш Маҳмуд 

бигирад ва ба номи ў хутба кунад, вале халифа ба узри хурдсолии Маҳмуд 

иҷобат намекард. Турконхотун чун бо ин роҳ ба мақсад нарасид, роҳи 

дигареро пеш гирифт. Ў ба таҳдид даромад, ки Амир Ҷаъфар фарзанди 
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халифаро аз Маҳмаликхотун–хоҳари Маликшоҳ дар Исфаҳон ба хилофат 

бармедорад. Халифа аз тарси ин ночор ба номи Маҳмуд хутба кард.  

Аз ҷониби дигар, чеҳраҳои асосии дарбор чун Абулғаноим 

Тоҷулмулки Шерозӣ (486ҳ./1094м.), ки пас аз марги Низомулмулк ба 

вазорати Султон Маликшоҳ таъйин гардида буд ва ҳамчунин Абулфазл 

Маҷдулмулки Қумӣ (ваф. 492ҳ./1099м.) ба ҷониби Турконхотун ва Маҳмуд 

майл намуданд [172, 93-101].  

Бо ин ҳама, ба ҷонибдорони Низомулмулк муяссар гашт, ки 

Маҳмудро барканор кунанд ва тахти салтанатро ба писари дигари Маликшоҳ 

Абулмузаффар Рукниддин Барқиёруқ (тав.1077) интиқол диҳанд. Писари 

Турконхотун Маҳмуд соли 1094 бар асари бемории нағзак аз ҳаёт даргузашт 

[57 I, 8]. Давраи кўтоҳи ҳукуматдории Барқиёруқ Муҳаммад бо кашмакашҳои 

пайвастаи дохилӣ ҷараён мегирифт.  

Низои пайвандон сабаби шадид гардидани рақобат миёни бузургони 

садрнишин, амсоли вазири Баркиёруқ Муҳаммад–Муайядулмулк ва 

муқарраби модари Султон–Маҷдулмулк гардид. Муайядулмулк бо 

Муҳаммад пайваст ва ўро ба ҳарб алайҳи Баркиёруқ ташвиқ намуд. Дар 

натиҷа соли 492 ҳ./1099м. Маҷдулмулк кушта шуд.  

Пас аз Барқиёруқ Муҳаммад бо амри халифа хутба ба номи 

бародараш–Абўшуҷоъ Ғиёсуддин Қосим Муҳаммад (тав.1082) ҷорӣ карда 

шуд. Султон Муҳаммад ҳам писари Хоҷа Низомулмулк–Муайядулмулкро ба 

вазорат бардошт. Соли 1118 бар асари беморӣ Султон Муҳаммад вафот кард 

ва ба ҷои ў писараш Маҳмуд (тав.1105) вориси тахт гардид. Ҳангоми 

бемории Султон Муҳаммад Муайядуддин Туғроии Исфаҳонию 

Гавҳархотунро душманонашон бар он гунаҳкор карданд, ки гўё онҳо бо 

сеҳру ҷоду султонро ба ҳалокат расонданд. Ҳанўз дар вақти зинда будани 

султон чашмони Гавҳархотунро кўр карданд ва дар рўзи вафоти султон ўро 

буғӣ карда куштанд [101, 496]. 
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Фарзанди дигари Муҳаммад ибни Маликшоҳ Масъуд ном дошт, ки 

дар замони салтанати падар ба ҳукумати Шому Мавсил фиристода шуда буд. 

Чун Масъуд хурдсол буд, корҳо ба дасти атобакаш Ҷуюшбек идора мешуд. 

Дар ин байн Масъуд, ки бозичаи дасти атобакаш Ҷуюшбек буд, бо 

таҳрики ў бар зидди бародараш Маҳмуд шўрид. Маҳмуд сараввал ўро ба 

мусолиҳа дароварда, гуфтаҳояшро иҷро кард. Аммо Масъуд боз ҳам кори 

хешро идома дода, аз раъйи худ нагашт. Дар ин ҳол Маҳмуд ба хотири он ки 

ҳукуматашро аз даст надиҳад, ба саркўбии бародари саркашаш равона 

гардид. Дар Асадобод, наздикии Ҳамадон ду гурўҳ ба ҳам бархўрданд ва 

миёни онҳо ҷанги сахте рух дод, ки аз бомдод то бегоҳ идома ёфт. Саранҷом 

лашкари Масъуд шикаст хўрд ва ў ба кўҳе гурехт. 

Ибни Асир шарҳи ин воқеотро чунин ба қайд овардааст: «Султон ба 

назди ў ва бародараш Масъуд паёми худро фиристод, ки дар сурати итоат 

намудан ва даст кашидан аз исён бар эшон эҳсон намояд. Аммо он ду 

саркашӣ намуда, ба роҳи ҷанг алайҳи Султон бархостанд. Сипас лашкарро 

гирд оварданд, ки теъдоди онҳо тақрибан ба понздаҳ ҳазор ҷангӣ мерасид. 

Пас онҳо дар гузаргоҳи кўҳии Асадобод дар таърихи рабеъулаввали соли 

панҷсаду чаҳордаҳ ба ҳам рў ба рў гаштанд. Ҷанг миёни онҳо то шабонгаҳ 

идома ёфт. Сипас Малик Масъуд ва Ҷуюшбек фирор намуданд (14-Х,192). 

Заҳируддини Нишопурӣ низ ҳамин нуктаро зикр намудааст [83, 54]. 

Дар таъйини соли ҷанги миёни бародарон байни муаррихон ихтилофи 

назар дида мешавад. Дар «Муҷмал -ут-таворих ва-л-қасас», ки манобеи 

наздиктарин ба ин аҳд маҳсуб ёфта, соли 520 ҳ./1126м. дар замони ҳамон 

Маҳмуди Салҷуқӣ навишта шудааст, перомуни ин ҷанг чунин омадааст: 

«Ҷуюшбек Малик Масъудро бо лашкари бисёре ба дари Ҳамадон овард ва 

рўзи панҷшанбеи ҳаждаҳуми рабеъулаввали соли сенздаҳум (513ҳ./1120м.) 

ҳарб карданд ва намози дигар Ҷуюшбек ҳазимат шуд» [69, 414].  

Имодуддини Исфаҳонӣ низ дар таърихномаи худ ҳамин солро саҳеҳ 

шуморидааст: «Соли панҷсаду сенздаҳ байни Султон Маҳмуд ва бародараш 

Малик Масъуд дар наздикиҳои Ҳамадон корзоре ба вуқўъ пайваст, ки дар он 
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Султон зафарёб гашт» [9, 121]. Вале муаррихи мавсуф дар тазкирааш 

«Харидат-ул-қаср» таърихи ин корзорро соли 515ҳ./1122м. муайян кардааст 

[8, 62]. 

Дар нигоштаҳои Абулфаворис Ҳусайнӣ низ ахбори фавқуззикр чунин 

омадааст: «Соли панҷсаду сенздаҳ миёни ду бародарон–Султон Муғисуддин 

Маҳмуд ва Малик Ғиёсуддин Масъуд дар наздикиҳои Ҳамадон ҷанг сар зад, 

ки дар он Султон Маҳмуд пирўз гардид» [38, 96].  

Ибни Асир тафсилоти ин ҳаводисро дар воқеоти соли 514ҳ./1121м. 

сабт намудааст [13-Х,192]. 

Нуктаи қобили таваҷҷуҳ он аст, ки пас аз фавти Султон Санҷар дар 

соли 552ҳ./1158м. ихтилофи байни шоҳзодагони Салҷуқӣ шадидтар гардида, 

дар натиҷа мамлакату қаламрави ҳукумати Салҷуқӣ барҳам хўрда, иқтидори 

онҳо аз байн рафт ва танҳо ба сурати ҳукуматҳои алоҳида боқӣ монданд. 

Ба таври куллӣ зуҳури Салҷуқиён дар таърихи Хуросону 

Мовароуннаҳр ва дигар манотиқи Осиёи Миёнаву Наздик аз бузургтарину 

муҳимтарин воқеаҳои таърихӣ ва оғози давраи ҷадид дар арсаи кишварҳои ин 

минтақаҳо ба шумор меравад. Салҷуқиён тавонистанд, ки дар  қаламрави худ 

дар андак замон ваҳдати сиёсиро ба вуҷуд оварда, мардумони форсу тоҷикро, 

ки дар таҳти ливои ҳукуматҳои мутафарриқу пароканда ва ҷонишинони 

хулафои Бағдод басар мебурданд, ба зери як идораи мустақил дароваранд ва 

истиқлоли фикриву ҳаётиро барои онон фароҳам оранд. 

Дар замони Салҷуқиён доираи истифодаву истеъмоли забону адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ тавсеа ёфт ва дар Ироқу Озорбойҷон суханвароне ба зуҳур 

расиданд, ки забони форсӣ-тоҷикиро ривоҷу равнақ доданд.  

Қобили тазаккур аст, ки вазири донишманд Низомулмулк дар 

гузаронидани ислоҳоти тамоми соҳаҳо ҳиммат гумошт, ки он ҷиҳати рушду 

нумўи фарҳангу тамаддуни аҳди мазкур нақши бориз гузошт. Махсусан, соли 

459ҳ./1067м. дар Бағдод бо маблағи шахсии ин арбоби забардасти давлатӣ 

таъсис ёфтани мадрасаи маъруфи Низомия аз ҳаводиси бисёр дурахшони 

ҳаёти илмиву фарҳангии аҳди мавриди назар ба шумор меравад. Ў ҳамчунин 
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дар шаҳрҳои Исфаҳон, Балх, Марв, Нишопур, Басра, Мавсил чунин 

мадрасаҳо бунёд кард. Яке аз хидматҳои дигари шоёни Низомулмулк ин 

гузаронидани ислоҳоти тақвимӣ дар соли 465ҳ./1074м. мебошад, ки тавассути 

он Шарқи Миёна соҳиби тақвим гардид. Ҳамин тариқ, дар муддати сӣ соли 

вазорати хеш дар дарбори Алпарслону Маликшоҳ ў давлати Салҷуқиро ба 

авҷи азамату қудрати ҷаҳонии худ расонид. 

Таъкид ҷоиз аст, ки дар аҳди Салҷуқиён умури идории мамлакат дар 

ихтиёри панҷ мансаби давлатӣ қарор дошт, ки аз ҷиҳати мақом бо якдигар 

баробар набудаанд ва мартабаи онҳо тавофут мекард. Ин вазифаҳоро панҷ 

тан маъмур, ки ҳар кадом раёсати девониро бар уҳда доштанд, ба субут 

мерасонданд. Девонҳо ба ин тартиб буданд: 

1. Садорат (вазорат). 

2. Истефоъ (молиёт). 

3. Туғро (коргузор). 

4. Ишроф (назорат). 

5. Арзи ҷуюш (лашкар).  

Раиси девони туғроро «Туғроӣ» мегуфтанд ва ў дар айёме, ки султон 

ба шикор мерафту хоҷаи бузург ҳамроҳӣ намекард, вазири султон маҳсуб 

мешуд. Дар ҷузви девони туғро девони дигаре буд, ки ба номи девони расоил 

ва иншо шинохта мешуд. Сарвари онро раис, вазир ё соҳиби девони расоил 

мегуфтанд. Ҳамзамон раис дорулиншои султонӣ маҳсуб ёфта, дар зери дасти 

худ нафарони зиёд, монанди муҳаррир, муншӣ ва котиби расоил дошт, ки 

ашхоси боэътимод ва хозини асрори давлат буданд [172, 21, 29-30]. 

Муҳаммад Авфии Бухороӣ зимни бозгўи аҳволу осори шоирони аҳди 

Салоҷиқа ҳукуматдорони ин хонадонро аз Чағрӣ то ба Султон Санҷар 

ҳомиёни арзишҳои исломӣ ва улуму маърифат муаррифӣ карда, ҳамзамон 

чаҳор ҳавзаи адабиро дар миқёси ин салтанат таъйин менамояд: 

1. Шоирони Хуросон.  

2. Шоирони Мовароуннаҳр. 

3. Шоирони Ироқ ва билоди Ҷибол. 
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4. Шоирони Ғазна ва Ҳиндустони Ғарбӣ [34- II, 67-68]. 

Яке аз марказҳои бузурги илмиву адабии аҳди мавриди назар шаҳри 

Исфаҳон буд, ки дар ҷаҳони Шарқ шуҳрати баландро соҳиб гардида, 

бузургмардони сершумореро ба фарҳангу тамаддуни исломӣ бахшидааст. 

Бино бар маълумоти ҷуғрофинависони исломӣ Исфаҳон номи иқлиме 

будааст, ки аз марказ (мадина) ва рустоҳои шонздаҳгона иборат будааст. 

Рустои нахустини онро «Ҷайй»  меномиданд ва сипас ба Яҳудия мавсум 

гардид [42-II, 206]. Зимни шарҳи калимаи «Ҷайй» олими ҷуғрофидон Ёқути 

Ҳамавӣ чунин овардааст: «Ҷайй бо фатҳа ва ташдид исми шаҳрест дар 

ноҳияи Исфаҳони қадима, ки алҳол он хароб гардидааст. Кунун аҷамиён онро 

Шаҳристон ва арабҳо Мадина меноманд. Мардуми Исфаҳон аз замонҳои хеле 

пеш онро Яҳудия меномиданд. Миёни Исфаҳон ва Ҷайй масофа ду мил аст» 

[42-II,202]. 

Ин қасаба дар шеъри форсӣ ҳамчун муродифи Исфаҳон ба кор 

рафтааст. Чунончи, дар шеъри Ҳоқонии Шервонӣ чунин омадааст: 

Рой ба «Рай» чист, хез ҷой ба «Ҷайй» ҷўй, 

К-он ки «Рай» ў дошт, дошт ройи «Исфаҳон» [37, 354]. 

Исфаҳон миёни солҳои 23-24 ҳ./644-645 м. бо сулҳу созиш аз ҷониби 

арабҳо фатҳ шуда, бархе аз аъроб обу хоки мусоиди шаҳру музофоти онро 

барои сукунат ихтиёр карданд. Ин муҳоҷирон бештар аз Куфаву Басра 

меомаданд. Бо мурури замон шумораи муҳоҷирони араб чандон рў ба фузунӣ 

ниҳод, ки дар қарни даҳуми мелодӣ (савуми ҳиҷрӣ) худ қисмате аз аҳолии 

Исфаҳонро ташкил медоданд. Яъқубӣ дар ин хусус чунин баён доштааст: 

«Аҳолии Исфаҳон аз мардумони ихтилотёфта иборат буданд. Қисми ками 

онро арабҳо ва қисми зиёдашонро деҳқонону ашроф ва қавми дигаре аз 

арабҳо, ки аз Куфаву Басра, Сақифу Тамим, Бани Хузоъа ва Бани Ҳанифа, 

Бани Абдулқайс ва дигарон ба он ҷо интиқол ёфта буданд, ташкил медоданд» 

[89, 140]. 

Исфаҳон дар миёнаҳои қарни ёздаҳуми мелодӣ (панҷуми ҳиҷрӣ) яке аз 

шаҳрҳои ободу пешрафта буд. Аз ин ҷост, ки Носири Хусрав дар 
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«Сафарнома»-и худ аз дидани он ба ваҷд омада, дар васфаш гуфта буд: «Ман 

дар ҳамаи замини порсигўён шаҳре некўтару ҷомеътар ва ободтар аз 

Исфаҳон надидам» [4, 138]. 

Абўмансури Саъолибӣ дар таърифи ин шаҳри фазилатпарвар 

гуфтааст: «Исфаҳон аз миёни шаҳрҳои дигар бо ихроҷи фозилону удабо ва 

шоирону нависандагони барҷаста имтиёз дорад» [17- III,124].  

Воқеан ҳам аз хоки ин сарзамини адабпарвар ҳанўз аз аҳди бостон то 

ба имрўз чеҳраҳои дурахшони таърихӣ, сарварони забардасти давлатӣ, 

нобиғагону алломаҳои улуми мухталиф, шоирону адибони фарҳехта 

бархостаанд, ки ҳар яке аз онҳо дар ғановатманд сохтани фарҳангу 

тамаддуни исломӣ нақши муассир гузоштаанд. Яке аз ин шахсиятҳои 

барҷаста ва алломаҳои маъруфи замони Салҷуқиён Туғроии Исфаҳонӣ 

мебошад, ки ҳам дар арсаи сиёсат ва ҳам дар илмҳои мухталиф аз худ мероси 

гаронбаҳо боқӣ гузоштааст. 

 

I.2. Ахбори сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва илмии муосир  

оид ба тарҷумаи ҳоли Туғроии Исфаҳонӣ 

  

Абўисмоил Ҳусайн ибни Алӣ ибни Муҳаммад ибни Абдуссамад 

Туғроии Исфаҳонӣ дар сарчашмаҳои бостонӣ бо ному насаб ва алқоби 

«Абўисмоил Ҳусайн ибни Алӣ ибни Муҳаммад ибни Абдуссамад мулаққаб 

бар Муайядуддин Исфаҳонӣ Муншӣ маъруф ба Туғроӣ...» [22-II,185], «Устод 

Абўисмоил Ҳусайн ибни Алӣ ибни Абдуссамад Муншии Исфаҳонӣ...» [13-

III,262], «Ҳусайн ибни Алӣ ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни 

Абдуссамад Устод Муайядуддин Абўисмоил Исфаҳонӣ...» [42-III,1106-1107], 

«Вазир Муайядуддин Абўисмоил Ҳусайн ибни Алӣ ибни Муҳаммад ибни 

Абдуссамад Исфаҳонии Муншӣ» [46-ХХI, 454] ба қайд омадааст.  

Дар миёни ҳама лақабҳои шоир «Туғроӣ» беш аз ҳама шўҳратёб 

гардидааст [22-II,185]. Таъкид ҷоиз аст, ки сабаби чунин мулаққаб гардидани 

шоир ба касби туғроиаш иртибот дорад. Он ба касоне гуфта мешуд, ки самти 
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муншигарӣ дар дарборҳоро доштанд ва номаҳову фармонҳоро ба туғро 

тасдир мекарданд. Дар таърифи туғро гуфта шудааст, ки он туррае буда, дар 

болои маншурот ва фармонҳо пеш аз бисмиллоҳ бо хатти дурушт навишта 

мешуд ва дар он ному алқоби подшоҳ зикр мегардид. Дар пайвастагӣ ба ин 

Ёқути Ҳамавӣ чунин мутазаккир гардидааст: «Туғроӣ нисбат ба ихтисоси ў 

дар китобати туғро аст. Он сарлавҳаест, ки дар кунҷи болои варақа пеш аз 

басмала бо қалами равшану банур исми малик ва алқобаш нигошта мешавад. 

Мазмуни он фарогири тавсифи султоне мебошад, ки мактуб аз номаш ирсол 

мегардад. Туғро калимаи аҷамӣ буда, таҳриф аз калимаи турра (пешонӣ, 

зулф) мебошад» [42-III,1106-1107]. Айни ҳамин андешаро метавон дар 

маохизи дигар низ пайдо намуд [22-II,190; 24-VI, 70; 57-ХII, 268; 39-II,127; 

179-II, 450; 78-III,194; 149-I, 224]. 

Лақаби дигари Туғроӣ «Муншӣ» буд, ки Абўсаъди Самъонӣ ўро яке аз 

се тан бармешуморад, ки дорои ин лақаб будаанд ва аз ў ба унвони «Садр-ул-

Ироқ ва шуҳрат-ул-офоқ» ёд мекунад [53-ХI, 496]. 

Ибни Асир низ зимни шарҳи калимаи Муншӣ дар шумори гурўҳи бо 

ин лақаб маъруфият дошта нахуст Туғроиро мутазаккир гардида, «Устод, 

ғазир-ул-фазл ва латиф -ут-табъ» меномад [13-III, 262]. 

Ибни Халликон ва баъдан Шамсуддини Заҳабӣ ҳар кадоме ўро дар 

навбати худ «Амид, фахри котибон» [22-II,185; 46-ХIХ, 454] ба қайд 

овардаанд. 

Дар робита ба таъйин сохтани таърихи мавлуди Абўисмоили Туғроӣ 

миёни муаррихону адибони аҳди қадим ихтилофи назар ба мушоҳида расида, 

байни солҳои 450-455ҳ./1059-1064 м. муқаррар гардидааст. Бар мабнои 

ахбори манобеи муътабар Туғроӣ соли 453 ҳ./1061 м. дар ноҳияи Ҷаййи 

Исфаҳон [60, 106] мутаваллид шудааст [42-III, 1107]. Бисёре аз муҳаққиқон 

ҳамин таърихро саҳеҳ шуморидаанд [167, 107; 163-V, 582].  

Баъзе аз донишмандони мутақаддим тазаккур сохтаанд, ки Туғроӣ 

тақрибан солҳои 460ҳ./1069м. ба дунё омадааст [57-I, 8]. Чанде дигар умуман 

баъди соли 450-уми ҳиҷрӣ таваллуд шудани Туғроиро тахмин намудаанд [15-
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V,1062]. Як идда муҳаққиқон соли 455ҳ./1063м.-ро низ ба қайд овардаанд 

[184-II, 820]. 

 Аз ашъори Туғроӣ бармеояд, ки хонадонаш аз каримону бузургони 

рўзгори хеш ба шумор мерафтаанд [60,106-107]. Ин хонаводаро бархе аз 

донишмандони гузашта пайвандони забоншиноси машҳур Абуласвад Дуалӣ 

донистаанд. Имоди Котиби Исфаҳонӣ роҷеъ ба насаби ў мегўяд: 

«Муайядуддин, Абўисмоил ал-Муншӣ ад-Дуалӣ ал-Ҳусайн ибн Алӣ ибн 

Абдуссамад ат-Туғроӣ, аз фарзандони Абуласвад ад-Дуалӣ...» [8, 62]. Малик 

Муайяд Абулфидо Исмоил (672-732ҳ./1273-1331м.) низ дар таърихномаи хеш 

айни ҳамин гуфтаҳоро такрор намудааст [29-II, 236].  

Камолуддин ибни Адим низ бо такя ба ахбори Абўсаъди Самъонӣ ва 

Имоди Котиби Исфаҳонӣ нуктаи мазкурро таъйид сохтааст [15-V,1067]. 

Таъкид ҷоиз аст, ки дар бархе аз манобеи қадима ба ҷои Дуалӣ Дайламӣ ба 

қайд омадааст. Чунончи, Абўшома изҳор доштааст, Абўсаъди Самъонӣ дар 

«Таърихнома»-и худ насабномаи Туғроиро Ҳусайн ибни Алӣ ибни 

Абдуссамад Дайламӣ муаррифӣ кардааст [28-I,153]. Ибни Димётӣ низ 

шоирро бо ҳамин ном муаррифӣ кардааст [44, 111]. 

 Дар «Миръот-уз-замон» ў «... валади Абуласвад Дайламӣ» хонда 

шудааст [50, 92]. Шояд бо иштибоҳи нусхабардорон калимаи «Дуалӣ» ба 

шакли «Дайламӣ»  китобат шуда, ҳамин гуна ба осори муаррихони баъдӣ роҳ 

ёфтааст. 

Қобили тазаккур аст, ки Ибни Манзур дар «Лисон-ул-араб» калимаи 

«Дуал»-ро ба қабилаи Кинона мансуб дониста, чунин хотирнишон сохтааст: 

 .[ХI, 281-75] «هو من الُدئِل بن بكر بن كنانة و يقول الُدئِل على مثال فُِعل  »

 «Ў аз Дуил ибни Бакр ибни Кинона буда, мегўянд, ки дуъила 

ҳамонанди фуъила мебошад» Ахбори Дуалиро Абулфидо чунин ба қайд 

овардааст: «Абуласвад Золим ибни Амр ибни Суфён Дуалӣ аз касоне аст, ки 

нахустин бор қавоиди илми наҳвро тартиб додаанд. Вай пас аз Абдуллоҳ 

ибни Аббос, ки аз тарафи ҳазрати Алӣ ибни Аби Толиб омили Басра буд, 

ҷонишини ў гардид ва то замони ба шаҳодат расидани Амирулмуъминин дар 
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ҳамон мақом қарор дошт. Дуалӣ дар вабои соли 69ҳ./689 м. дар синни 85- 

солагӣ даргузаштааст» [29-II, 236]. 

Камолуддин Абдурраҳмон ибни Муҳаммад ибни Анборӣ ахбори 

Дуалиро дар шакли зайл овардааст: «Абуласвад Золим ибни Амр ибни Суфён 

Дуилӣ ва ў мансуб ба Дуил ибни Бакр ибни Кинона ва Дуил бар вазни феъли 

«фуъила» сохта шуда, бо он исми мард номида мешавад. Сибавайҳ гуфтааст: 

«Дар забони арабӣ бар ин вазн ба ҷузъ ин исм ягон исми дигаре сохта 

намешавад» [12, 14]. 

Бино ба маълумоти Ҷамолиддин ибни Қифтӣ дар «Инбоҳу-р-рувот» 

Абуласвад ду писар ба номи Ато ва Абўҳарб доштааст. Ато дунболаи кори 

падарро гирифта, ба наҳву арабият иштиғол варзид, вале аз вай фарзанде бар 

ҷой намонд. Абўҳарб ҳам марди диловар буд ва Ҳаҷҷоҷ ўро волии Ҷухи 

Бағдод таъин кард. Абўҳарб фарзанде ба номи Ҷаъфар дошт, ки аз вай 

фарзандон дар Басра бозмонданд [65-I,19-21]. 

Бинобар ин, метавон эҳтимол дод, ки аз ин хонадон як тан ё нафарони 

зиёд дар яке аз муҳоҷиратҳои ба Эрон анҷомдодаи аъроб ба Исфаҳон омада 

бошанд ва нисбати Туғроӣ ба онон бипайвандад. 

Дар пайгирӣ аз ин, дар бархе аз маохиз Туғроиро эрониасл ё худ 

аҷамӣ хондаанд [10-II,167]. Перомуни арабиасл ва ё эрониасл будани Туғроӣ 

миёни донишмандони муосир ихтилофи назар дида мешавад. Донишманди 

араб Аҳмад Зайёт таъкид доштааст, ки: «Туғроӣ дар оилаи форсӣ ба дунё 

омадааст» [160, 288]. Муҳаққиқи эронӣ Ризозода Шафақ [155, 255] ва 

мусташриқи аврупоӣ Рейнолд А. Николсон низ ҳамин гуна андешаро тасдиқ 

намудаанд [201, 326]. Ба ҳар сурат, Туғроӣ хоҳ аз насли муҳоҷирони араб 

бошад ё на, эронӣ маҳсуб мешавад. Ин шоири фарҳехта ҳамон нафарест, ки 

қалбаш дар сина ҳамеша ба ёди Исфаҳону Ҷайй метапид. Ҳамин аст, ки 

ҳамеша дар ашъораш бо муҳаббати бепоён аз ин сарзамин ёд мекард ва ба 

забони форсӣ шеър мегуфт. Афзун бар ин, ў ашъори форсиро ба арабӣ 

тарҷума низ мекард [60, 130].  



31 

Пажўҳишгари дигари араб Алӣ Ҷаводи Тоҳир бо тардиди эрониасл 

будани Туғроӣ масъаларо чунин баррасӣ намудааст: «Туғроӣ аз авлоди 

Абуласвад ад-Дуалӣ буда, бар ин асос арабиасл, на форс, ҳамчунонки роиҷ 

шудааст, дониста мешавад. Бархе аз муҳаққиқони муосир бидуни он ки сари 

ин масъала ҷустуҷў намоянд, ўро форс хондаанд» [168, 107]. 

Шавқӣ Зайф низ дар навбати худ аз хонадони арабӣ баромадани 

Туғроиро таъйид намудааст [163-V,582]. 

Ниҳояти андешаҳои олимони арабӣ ин аст, ки Туғроӣ шояд аз миёни 

арабҳое, ки замоне ба Исфаҳон омада, дар он ҷо сукунат варзидаанд, 

бархостааст. Аммо аҷамӣ хонда шудани ў қабл аз ҳама ба зодгоҳ ва ҷои 

камолоти ў иртибот дорад. Ватани Туғроӣ – Исфаҳон дар ташаккули 

шахсияти ў нақши муҳим дошта, маҳз муҳити форсӣ ин чеҳраи фарҳехтаро 

ба ҷодаи илму адаб раҳнамун сохт. 

Аз айёми наврасиву навҷавонии ў ахбори дақиқ боқӣ намондааст, зеро 

манобеъ аз шуҳрату овозаи Муайядуддини ҷавон хабар надодаанд. Вале ба 

ҳар ҳол метавон аз девони шоир ва ишораҳои ў ба зиндагиаш маълумот дар 

хусуси рўзгори ҷавонияш ба даст овард. Аз марсияҳои дар сўгвории 

ҳамсараш сароидаи Туғроӣ бармеояд, ки вай бо муҳаббат оилаи нахусти 

хешро бунёд кард. Вале дере нагузашта завҷаи меҳрубонаш аз дунё 

даргузашт ва танҳо ғаму андўҳи бепоён бо ў боқӣ монда, олам дар назараш 

тира гардид [60, 81, 82, 86].  

Баъдан бо гузашти рўзгор Туғроӣ дубора оила барпо кард, ки аз он 

соҳиби писар гардид. Дар ин овон ў дар девонҳои Салҷуқиён фаъолият дошт 

[60-85,89; 168, 110; 163-V,583]. Афзун бар ин, ашъори андарзии шоир писар 

доштани ўро собит месозад [60, 71]. 

Имоди Котиби Исфаҳонӣ хешовандии ин хонадони шарафмандро бо 

оилаи худ чунин ёдрас шудааст: «Падарам гуфта буд: Ў аз тарафи 

тағоҳоямон бо мо хешовандӣ дошта, маноқибаш аз бузургворӣ сарчашма 

мегирад» [8, 63].  
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Дар маохизи муътабар перомуни писари шоир Абулмуайяд Муҳаммад 

ибни Абўисмоил ахбор ҷой дода шудааст. Бино ба нигоштаҳои Ибни Асир ў 

бо ҷодаи падар равона гардида, дар назди Султон Масъуд бо касби туғроӣ 

иштиғол меварзид [13-IХ, 191]. Ахбори мазкурро Ибни Адим низ тасбит 

сохтааст [15-V,1069]. 

Маълумоти муҳимро роҷеъ ба намояндагони хонаводаи Туғроӣ 

метавон аз «ан-Нуҷум-уз-зоҳира» пайдо намуд. Муаллифи асари мазкур 

зимни шарҳи аҳволу осори Муаййуддин Туғроӣ дар ҳаводиси соли 

513ҳ./1120м. чунин овардааст: «Дар ин сол Ҳусайн ибни Алӣ ибни 

Муҳаммад, имоми аллома Муайядуддин Туғроӣ Котиб–вазири Султон 

Маҳмуд ибни Муҳаммадшоҳи Салҷуқӣ вафот ёфт. Туғроии мазкур ҷадди 

Муҳаммад ибни Ҳусайн–вазири Зоҳир Ғозӣ ибни Султон Салоҳуддин Юсуф 

ибни Аюб мебошад» [6-V, 214-215]. Аз ин асноди илмӣ бармеояд, ки 

ворисони ин хонаводаи шарафманд минбаъд низ кору пайкори Туғроиро 

идома бахшида, аламбардори аҷдоди сарбаланди хеш гардидаанд. 

 Лозим ба таъкид аст, ки маърифати баланд ва дониши амиқи Туғроӣ 

дар улуми замонаш худ шаҳодати боризи ҳанўз аз овони наврасӣ ба 

илмомўзӣ пардохтани ин алломаи давр маҳсуб мешавад. Муайядуддини 

ташнаи илм дар назди донишмандони забардасти аҳди хеш аз миёни 

луғатшиносону фақеҳон, адибону кимиёгарон сабақ омўхта, ҳосили 

андўхтаҳои хешро дар китобу рисолаҳои арзишманд бо камоли устодӣ ифода 

кардааст.  

 

I.2.1. Фаъолияти Туғроии Исфаҳонӣ дар дастгоҳи давлати 

Салҷуқиён 

 

 Туғроӣ яке аз зодагону нобиғагони Исфаҳон аст, ки бештари улуму 

маорифи замони худро  фаро гирифта, дар вазорату сиёсат эътибор ба даст 

овард ва сараввал ба унвони ходими сиёсӣ шинохта шуд. Қудрат ва ҳунари 
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шоирӣ боис шуд, ки бо бузургони шеъру адаби рўзгор аз наздик ошно шавад 

ва дар илми балоғату суханварӣ пешдастӣ ёбад.  

Камолуддин ибни Адим аз китоби «Зайл Таърих Бағдод» чунин 

иқтибос намудааст: «Дўсту рафиқи ман Ҳофиз Абўабдуллоҳ Муҳаммад ибни 

Маҳмуд ибни Наҷҷор дар таърихномаи муҷаддади Бағдод, ки ривояташро 

бароям иҷозат додааст, чунин тазаккур сохтааст: Ҳусайн ибни Алӣ ибни 

Абдуссамад Дуалӣ Абўисмоил муншии маъруф бар Туғроӣ, аз аҳли Исфаҳон 

мебошад. Ў сарвари туғрои Султон Муҳаммад ибни Маликшоҳ буда, сипас 

муддате дар вазифаи сарвари ишрофи кишвар адои хидмат намуд. Баъдан 

гўшагирӣ намуда, хонашин гардид [15-V,1069].  

Муаллифи «Буғят-ут-талаб» дар хусуси касбу ҳунар ва истеъдоди ў 

гуфтааст: «Туғроӣ соли 479ҳ./1087м. ба суҳбати Султон Маликшоҳ шарафёб 

гардида, дар назди вай адои хидмат намуд. Сипас дар девони иншо ва туғрои 

писари вай–Султон Муҳаммад фаъолият намуд. Аз ин хотир, ба «Туғроӣ» 

маъруф гардид. Муддате девони ишрофи мамлакатро роҳбарӣ мекард, баъдан 

ўро аз он ҷо барканор карданд  [15-V, 1062]. 

Аз рўи ахбори мавҷуда нахустин касе, ки барои роҳ ёфтани 

Абўисмоили Туғроӣ ба девони иншои Салҷуқиён мусоидат кардааст, 

Абулмаҳосин Маҷдуддавла Муинулмулк Муҳаммад ибни Фазлуллоҳ 

мулаққаб ба Саййидурруасо мебошад. Ў соҳиби девони иншо ва туғрои 

Султон Алп Арслон ба шумор мерафт. Мавсуф аз фасоҳату заковати Туғроӣ 

ва мазомини ашъораш ба ҳайрат афтода, ўро котиби девон таъйин сохт. 

Фузун бар ин, вайро ба Низомулмулк муаррифӣ карда, миёни эшон равобите 

барқарор кард, ки нуктаи мазкурро аз мадҳияҳои шоир равшан бархондан 

мумкин аст [60, 43-54; 168, 110; 163- V,582]. 

Аз таърихномаҳо маълум мешавад, ки Саййидурруасои фавқуззикр 

фарзанди Камолуддавла Абўризо Фазлуллоҳ ибни Муҳаммад соҳиби девони 

иншову туғро ва яке аз муқаррабони Низомулмулк мебошад. Падари 

Камолуддавла Абўнаср Маттоҳ ва ҷаддаш Қозӣ Аҳмад ибни Муҳаммад аз 

шоирону котибони бузург будаанд. Бохарзӣ дар «Думят-ул-қаср» чанд 
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байтро, ки падару писар ба якдигар навиштаанд, овардааст. Ҳамзамон бархе 

аз ашъори китоби худро аз шайх Абўнаср ривоят намудааст [32-III,90-91]. 

Набераи онҳо Саййидурруасо низ дар фунуни китобат ва адаб дасти 

тавоно дошт, чунонки Низомии Арўзӣ яке аз шароити дабирӣ ва истеҳсони 

сухани котибро хондани номаҳои ў медонад [52, 22]. Фаъолияти 

Саййидурруасо дар дастгоҳи ҳукумати Салҷуқиён босуръат пеш меравад. 

Зеро гузашта аз ниёбати падараш, ки дар садри девони расоил ва иншо қарор 

дошт, Хоҷа Низомулмулк ўро домоди худ гардонида, ба духтари худ хонадор 

намуд. Илова бар ин, ў назди султон чандон тақарруб ҳосил намуд, ки 

Маликшоҳ бе ў лаҳзае қарор надошт. Ин муносибат то соли 476ҳ./1084м. 

давом кард. Дар ин мавқеъ Саййидурруасо, ки бар ҷоҳу манзалати 

падарарўсаш – Низомулмулк ва касрати амволи ў рашк мебурд, Маликшоҳро 

барангехт, ки Низомулмулк ва ёронашро ба ў таслим созад. Аммо пеш аз он 

ки ин кўшиш дар Маликшоҳ таъсиргузорӣ намояд, Хоҷа Низомулмулк чора 

андешид ва султонро водор сохт, ки бо дастури ў ба дидагони Саййидурруасо 

мил кашанд. Камолуддавла низ ба Хоҷа Низомулмулк паноҳ бурд ва бо 

додани бист ҳазор динор худро халос кард [38, 59-60; 172, 44-45]. Аз ин пас 

падару писар ҳарду аз мансабҳову мартабаҳои хеш поён афтиданд. 

Аз маълумоти таърихнигорон бармеояд, ки падару писар ҳарду 

ончунон меҳре дар дили мардум андохта буданд, ки шоирони зиёд аз ин 

ҳаводиси зиндагии онҳо ба риққат ёд кардаанд. Туғроӣ низ аз зумраи н 

нафароне буд, ки аз навозишҳову ғамхориҳои онон баҳраманд шудааст. Поси 

хотири некиҳо ва қадршиносиву навохтанҳои ин хонадон дар қалби пуршўри 

шоир ба ҳамешагӣ боқӣ монд. Зеро ў маҳз тавассути дастгирӣ ва поймардии 

ин бузургмарди заршинос ба дастгоҳи Низомулмулк роҳ ёфт. Аз ин хотир, 

пас аз ҳодисаи бо ин шахсияти бузург рухдода Туғроии вафодор, бо он ки 

худ дар дастгоҳи Низомулмулк фаъолият дошт, ашъори дарднок суруд ва 

афсўсу надоматҳо кард [60, 45-54].  

Фаъолияти минбаъдаи Туғроиро дар девонхонаҳои Салҷуқиён Имоди 

Котиби Исфаҳонӣ чунин ба силки тасвир кашидааст: «Ў пеши Султони одил 
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Маликшоҳ ибни Алп - Арслон хидмат кардааст..... Муддате муншии 

мамлакати Султон Муҳаммад, мутаваллии девони туғро буд... Давлати 

Салҷуқӣ бо ў шарафёб гардида, мамлакати Айюбӣ бар вай таваҷҷуҳи бисёр 

зоҳир мекард. Пас ба зинаҳои баланди мансабҳо интиқол ёфта, бар 

мартабаҳои воло соҳиб гардида, девони истифоро сарварӣ дошт ва баъд ба 

вазорат расида буд. Шахсияти сиёсатманд ва дорои истеъдоди баланди 

идоракунӣ буд» [8, 62-63].  

Андешаҳои фавқуззикри Имоди Котиб дар нигоштаҳои Ёқути Ҳамавӣ 

низ таҷассуми худро пайдо намудааст: «Туғроӣ дар назди Султон Маликшоҳ 

ибни Алп Арслон адои хидмат намуда, чанд муддат муншии Султон 

Муҳаммад, мутаваллии девони туғро ва соҳиби девони иншо буд. Бо хидмати 

ў давлати Салҷуқӣ шарафманд гардидаву мамлакати Айюбӣ зинат ёфтааст. 

Бар мансабҳову мартабаҳо даст ёфта, девони истеъфоро сарварӣ намуда, ба 

вазорат расидааст... Вай ба Бағдод рафта, муддати тўлонӣ дар он ҷо сукунат 

ихтиёр намуд. Ҳамзамон бо артиш ҷониби Ҷибол, Рай ва Исфаҳон сафар 

карда, фазлу камолоташро соҳиб гардидааст» [42-III,1107]. Бо нақл аз 

«Харид-ул-қаср» Салоҳуддини Сафадӣ низ ҳамин нуктаро тасбит сохтааст 

[57-I,7]. 

Бино ба нигоштаҳои бархе аз донишмандони пешина Туғроӣ муддате 

дар шаҳри Ирбил низ бар сари вазорат қарор дошт [22-II,189; 46-ХI, 218].  

Дар пайвастагӣ ба ин давраи фаъолияти Туғроӣ дар «ал-Вофӣ би-л-

вафаёт» чунин омадааст: «Ў чанд замоне дар Ирбил сарварии китобатро иҷро 

менамуд. Сипас дар Мавсил вазири Султон Масъуд ибни Муҳаммади 

Салҷуқӣ таъин гардид» [57, 268].  

Ба вазорат расидани Туғроиро Шамсуддини Заҳабӣ чунин мутазаккир 

кардааст: «Ў сарвари туғро буда, қаблан вазорати Султон Муҳаммад ибни 

Маликшоҳро ба зимма дошт. Сипас вазорати писари ў–Султон Масъуд ибни 

Муҳаммадро бар уҳда гирифт» [47-ХI, 217].  

Баъди Камолуддавла Султон сарварии девони иншо ва туғроро ба 

зиммаи писари Низомулмулк Муайядулмулк вогузор намуд, ки дар навбати 
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худ ў Туғроиро ба ҷои Саййидурруасо ноиби худ таъйин сохт [38, 59-60; 172, 

58].  

Аз ин пас Туғроӣ бар маснаде нишаст, ки пеш аз он мамдўҳаш 

Саййидурруасо дар он қарор дошт. Хоҷа Абўбакр Убайдуллоҳ 

Муайядулмулк ибни Низомулмулк баъд аз Фахрулмулк машҳуртарин 

писарони Хоҷа ба шумор рафта, аз тарғибгарони илму адаб ба шумор 

меомад. Аз ин ҷост, ки чаҳор нафар гўяндагони забардасти ин аҳд –

амирушшуаро Муиззӣ, Қозӣ Носиҳуддини Арҷонӣ, Абўмузаффари Абевардӣ 

ва Туғроӣ [59, 18-31] тавассути ашъори форсиву арабӣ ўро мадҳ гуфтаанд. Аз 

ҷумла, Муиззӣ дар ҳаққи ин марди фозилу маърифатпарвар чунин абётро 

сароидааст:  

 

Насли Низомулмулк ба кирдор дафтарест, 

Ки иқболи нуктаҳо ҳама з-он дафтар оварад. 

Лекин бувад натиҷаи раъйи савоби ту, 

Ҳар нукта к-он накўтару зеботар оварад [71, 181]. 

 

Бино ба таъйиди Имоди Котиб ҳамчунонки вазорати Муайядулмулк 

дере напоид, ноибии Туғроӣ ҳам чандон давом накард. Зеро чун 

Муайядулмулк ҳокими туғро шуд, яке аз уламои бузург Абўисмоил Котиби 

Исфаҳониро аз баргузидатарин ноибони хеш гардонид ва дар натиҷа Туғроӣ 

бекор монд. Ҳарчанд ки ў борҳо ба Муайядулмулк муроҷиат кард, мавсуф 

илтифоте бар вай зоҳир накард. Аз ин хотир, ў муддати дароз бекор монд. 

Сипас Туғроӣ ба султон арзи мақсад кард ва бо фармони Маликшоҳ адиб ба 

вазифаи туғроӣ таъин карда шуд [9, 106]. 

Бино ба эътирофи Имоди Котиб дар ин давра нисбати бузургмардони 

давлат дасисаву туҳматҳо ба кор мебурданд. Султон Муҳаммад ибни 

Маликшоҳи Салҷуқӣ дар бистари беморӣ охирин рўзҳои зиндагиашро сипарӣ 

мекард. Қобили зикр аст, ки Туғроӣ кимёгари машҳури замон шинохта шуда 

буд, вале ҷоҳилон кимёгариро соҳирӣ мешумурданд. Душманони ин 
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бузургмарди фарзона гуноҳи дигаре пайдо карда натавониста, чунин туҳмате 

пеш оварданд, ки бемории султон аз асари сеҳру ҷодуи ўст. Бовар 

кунонидани султон ба ин бофтаҳо кори душвор ҳам набуд. Султон ба ин 

дасисаҳо бовар кард ва Туғроиро аз ин пас аз кор маъзул намуд ва шоир 

хонашин шуд. Султон Муҳаммад саранҷом бар асари ҳамон беморӣ аз ҳаёт 

рафт [9, 106-107].  

Чунонки қаблан ёдрас гардидем, пас аз вафоти Султон Муҳаммад 

ибни Маликшоҳ миёни бародари Султон–Барқиёруқ Санҷар ва писараш 

Маҳмуд ибни Муҳаммад низоъ сар зад. Туғроӣ ба дувумӣ қаробати бештар 

дошт [57-II, 8]. Дар натиҷаи рақобати шадид Маҷдулмулк кушта шуд ва бо 

амри Султон Муҳаммад писари Хоҷа Низомулмулк – Муайядулмулк ба 

вазорат расид. Дар ин овон Туғроӣ такягоҳи худ Маҷдулмулкро комилан аз 

даст дода буд. Пас, ба умеди вазифа назди Муайядулмулк омада, барояш 

мадҳия сароид [172, 26-27].  

Дар девони шоир силсилаи ашъоре ба мушоҳида мерасанд, ки дар 

эътизору пўзиш аз Муайядулмулк сароида шудааст [60, 18-26, 26-31,34-43]. 

Ҳамзамон пас аз куштори вазир дар соли 494ҳ./1101м. бо ихлосу 

иродатмандии зиёд дар сўги ў қасидаи тўлоние иншо кардааст [60, 31-34]. 

Дар робита ба зиндагиномаи Туғроӣ дар ин давра ахбор хеле маҳдуд 

аст. Мусаннифи «Риёз-ул-уламо» маълумоти ҷолиби таваҷҷуҳро перомуни 

барканор гардидани Туғроӣ аз мансабҳои давлатӣ чунин ба қайд овардааст: 

«Маълум аст, ки Туғроӣ аз ҷониби вазир Ҷалил Абулфатҳ барканор карда 

шуд. Мавсуф вазири Султон Барқиёруқ Санҷар маҳсуб мешавад. Соли 

чаҳорсаду наваду ҳафт ў ба узлатнишинӣ пардохт» (10-II,169).  

Аз ашъори бозмонда ва иттилои сарчашмаҳо равшан мешавад, ки дар 

ин овон Туғроӣ мадеҳаҳои баландмазмуне дар ҳаққи султони замон ва 

хонадони ў сурудааст (60, 35-45). Гузашта аз ин, дар девонаш қасидае ҷой 

дорад, ки соли 504ҳ./1110м. дар Рай сурудааст. Дар он Султон Маҳмуд ибни 

Муҳаммади Салҷуқиро то ба салтанат расидан мадҳ кардааст [60, 8-10; 57- 

I,19]. Албатта, мадҳияҳои шоир дар тавсифи Султон Маҳмуд бе асар намонд 
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ва соли 505ҳ./1111 м. Абўисмоили Туғроӣ дар девони туғро нишаст. Дар 

ахбори Имоди Котиби Исфаҳонӣ чунин омадааст: «Вақте ки соли 

505ҳ./1111м. Амир Амид вафот ёфт, ба ҷои ў дар девони туғро ва садри иншо 

Устоз Абўисмоил Котиби Исфаҳонӣ таъйин гардид» [9, 110]. 

Бо вуҷуди ин қадар талошҳо садорати ў дер давом накард ва ҳангоми 

дар Бағдод буданаш аз вазифа маъзул гардид. Дар порчаи зерин рўҳияи шоир 

хеле барҷаста мунъакис гардидааст: 

 

  إذا لْم ي ُكْن لِى فى الواليِة ب ْسط ة  

 يطول بِها باِعى و ت ْسطُو بها ي ِدى. 

  ْكُم ُمطاٍع اجيزهو ال كان  لِي حُ 

س ِدى.  بَّْت ج  م  اْعدائِى و أ ك   .[59 ,60]                                                                     فاْرغ 

Агар дар вилоятдорӣ барои ман фарохдастӣ набошад, 

Ки боиси зўрдастиву тавоноиям гардад. 

Пас, ман ҳеҷ ҳукме, ки аз он фармон баранд, набарорам, 

То душманонамро ба хок яксон ва ҳосидонамро шикаст диҳам. 

Бар мабнои нигоштаҳои муаррихон ин навбат низ Туғроӣ боз ҳам дар 

натиҷаи дасисаи душманонаш аз вазифа барканор карда шуд [9, 106-107]. 

Мазаммати душманон тавассути ашъор бозгўи ин давраи ҳаёти шоир 

мебошанд. 

Дар ин давра шоир дар Бағдод ду қасида иншо намудааст, ки яке 

«Ломият-ул-Аҷам» ва дигар қасидаи боия мебошанд. Ин қасоид фарогири 

лаҳзаҳои душвори зиндагии муаллиф дар ин аҳд ва бозгўи эҳсосоти ботинии 

ў мебошанд. Дар байти зерини «Ломият-ул-Аҷам» ҳамин маънӣ равшан 

таҷаллӣ гардидааст: 

 

نَّ راِحل تِى ابِى حتَّى ح    ط ال  اْغتِر 

بُلِ   الِة الذُّ سَّ ْحلُه ا و  ق رى  الع  -54 ,60].                                                                   و  ر 

58].   

Ғурбатам чандон дароз омад, ки нолид уштурам, 
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Бору ларзон найза низ омад ба нолагустарӣ [183,5]. 

 

 Аз сурудаҳои шоир бармеояд, ки ў айёми гўшагирии хешро дар 

Исфаҳон гузаронидааст: 

 

تِى   فيم  المقاُم على اله واِن و ِهمَّ

ْيفِى مخ  راِمى بِى و س                                                                  .[79 ,60] ِم.ذىت ْرِمى الم 

  

Барои чист хору залил иқомат намудан ва ҳол он ки ҳимматам, 

Маро ба дуриҳо мерасонад ва шамшери ман бурро мебошад. 

 

Қобили тазаккур аст, ки аз ин давраи рўзгори шоир ҳам дигар ахборе 

дар маохизи қадим ба қайд наомадааст. Бино ба маълумоти мавҷуда гўё соли 

509ҳ./1116м. шоир дубора ба мансаби туғро таъйин гардидааст. Нукоти 

мазкурро Ёқути Ҳамавӣ дар «Иршод-ул-ариб» бо овардани номаи табрикии 

мақоманависи машҳур Қосим ибни Алӣ ибни Муҳаммад ибни Усмон ибни 

Ҳарирӣ ба Туғроӣ (436-516 ҳ./1045-1123 м.) ба муносибати мақоми сарварии 

туғроро соҳиб шуданаш чунин тасбит сохтааст: «Ба Муайяд Абӣ Исмоил 

Туғроӣ нома навишта, дар он мавсуфро бинобар волии туғро таъйин 

гардиданаш дар соли панҷсаду нуҳ таҳният намуд. Пас, Туғроӣ он номаро 

чунин ҷавоб гуфт....» [42- IV, 153-156; V- 2214-2215]. Бар мабнои 

нигоштаҳои Имоди Котиб ин садорат то оғози вазорати Рабибуддавла 

Абўмансур, яъне то соли 511ҳ./1118м. идома ёфтааст [9, 106-107].  

Соли 511 ҳ./1118 м. ҳамчунин Камоли Сумайрамӣ муставфӣ таъйин 

гардид, ки бо Туғроӣ адоват дошт. Ў аз зумраи он ашхосе буд, ки дар ҳаққи 

шоир овоза паҳн кардаву ўро дар соҳириву бемории Султон Муҳаммад 

гунаҳкор карда буданд [9, 110]. 

Ибни Асир таъйиноти Туғроиро бар вазорат дар соли 513ҳ./1120м. 

муқаррар карда, идомаи вазораташро як солу як моҳ сабт намудааст [13, 191-

192]. Ибни Наҷҷор низ ҳамин таърихро саҳеҳ шуморида, дар моҳи 
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рабеъулаввали соли мазкур ба вазорат таъйин гардиданашро таъйид сохтааст  

[15-V,1069]. 

Аз воқеоти пуртаҳлукаи рўзгори Туғроӣ бармеояд, ки вазъи сиёсии 

давлати Салҷуқиён дар аҳди мазкур ноустувор ва ходимони давлат бозичаи 

дасти султонҳои замон будаанд.  

 

I.2.2. Иртиботи Туғроии Исфаҳонӣ бо Масъуди Салҷуқӣ 

ва натиҷаҳои он 

 

Абулмуайяд Муҳаммад – писари Муайядудин Туғроӣ дар дастгоҳи 

писари Маликшоҳ–Масъуд мутасаддии девони туғро буд. Аз ин хотир, 

Туғроӣ пас аз маъзул гардидан аз корҳо ба умеди расидан ба вазорати ў 

озими Мавсил шуд. Масъуд ҳам ўро ба вазорат бардошт ва арҷгузорӣ кард. 

Ибни Адим дар робита ба ҳодисаи мазкури ҳаёти Туғроӣ бо иқтибос 

аз китоби «Зайл Таърих Бағдод»-и Абўабдуллоҳ ибни Наҷҷор чунин 

овардааст: «Писари Туғроӣ–Абулмуайяд Муҳаммад ибни Ҳусайн дар девони 

туғрои Султон Абулфатҳ Масъуд ибни Муҳаммад ибни Маликшоҳ адои 

хидмат менамуд. Чун дар соли панҷсаду сенздаҳ амри Масъуд устуворӣ ёфт, 

устод Абўисмоил бо нияти дидор ба наздаш ҳозир гашт ва султон ўро бо 

иззату эҳтиром истиқбол намуд. Пас моҳи рабеъулаввали соли мазкур ўро 

вазир таъйин намуд. Аз ин пас лақаби «Қавомуддин»-ро гирифт»  [15-V, 

1069].  Ҳодисаи таассуфовар аз ишғоли навбатии вазифаи давлатӣ қатли 

Туғроӣ мебошад. 

Ибни Асир шарҳи ҳодисаи куштори Туғроиро чунин ба қайд 

овардааст: «Устод Абўисмоил Ҳусайн ибни Исмоил Туғроӣ Исфаҳонӣ бо 

Малик Масъуд пайваст ва вазорати ўро ба зимма гирифт. Пас ҷониби лашкар 

бар дастгирии Ҷуюшбек дар муҳорибаи ў ишора намуд. Пас ин хабар ба 

Султон Маҳмуд расид. Султон ба назди ў ва бародараш Масъуд паёми худро 

фиристод, ки дар сурати итоат намудан ва даст кашидан аз исён бар эшон 

эҳсон намояд... Сипас баъди мағлуб гардидан Малик Масъуд ва Ҷуюшбек 
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фирор намуданду як гурўҳ аз умарои лашкар ва саркардаҳои онҳо асир 

афтоданд, ки дар байнашон Устод Абўисмоил Туғроӣ-вазири Масъуд низ 

буд» [13, Х,192].  

Дар «Муҷмал-ут-таворих ва-л-қасас» доир ба ин ҳодиса чунин гуфта 

шудааст: «...Малик Масъудро сешанбеи бисту севуми ҳамин моҳ пеши 

султон оварданд ва бародар ўро гиромӣ кард ва устод Исмоилро, ки вазорати 

ҳамин маликро ба зимма дошт, сиёсат фармуданд» [69, 414].  

Ҳамин гуна андешарониро метавон дар таърихномаҳои дигар низ ба 

мушоҳида гирифт: «Ҷамоате аз сарони қавм ва аъёни давлат дастгир шуданд, 

ки дар байни онҳо Туғроӣ ҳам буд» [13-Х, 190; 83, 54]. 

Воқеан ҳам миёни муаррихон ҷиҳати таъйин сохтани соли қатли 

Туғроӣ низ ба монанди таърихи мавлудаш ихтилофи назар дида мешавад. 

Ончунонки дар муайян сохтани корзори байни султонҳои бародар низ ҳамин 

вижагӣ ҷой дорад.  

Салоҳуддини Сафадӣ ба ҷой доштани ихтилоф дар мавриди қатли 

шоир чунин ишора сохтааст: «Дар мавриди вафоташ ихтилофи назар ҷой 

дорад ва воқеан ҳам дар ҳодисае сурат гирифт, ки миёни Султон Масъуд ва 

бародараш Султон Маҳмуд ба вуқўъ пайваст» [57-I, 8]. 

Ибни Адим бо такя ба нигоштаҳои соири муаррихон чунин бозгў 

намудааст: «Бо хатти Абўсаъд Абдулкарим ибни Муҳаммад ибни Мансур 

Самъонӣ чунин хондам: Шариф Абўҳишом Абдулмуталиб ибни Фазл 

Ҳошимӣ гуфт: Абўсаъд гуфт: Абўшуҷоъ Кайхусрав ибни Яҳйо ибни Ҳусайн 

ибни Бокири Шерозӣ мегўяд: Устод Абўисмоил Муншӣ дар охирҳои солҳои 

панҷсаду сенздаҳ ва ё чаҳордаҳ кушта шудааст» [15-II,1069].  

Таъкид ҷоиз аст, ки дар ағлаби китобҳову маъхазҳои қадим солҳои 

513, 514, 515 ва 518 ҳ./1120, 1121/1122 ва 1125 м. ҳамчун таърихи куштори 

шоир ба қайд омадааст. Чунончи, Ибни Халликон дар «Вафаёт-ул-аъён» 

чунин изҳор доштааст: «Қатли Туғроӣ соли панҷсаду сенздаҳ ба вуқўъ 

пайвастааст. Бархе таърихи кушторашро соли панҷсаду чаҳордаҳ ва бархе 

дигар панҷсаду ҳаждаҳ нишон додаанд [22-II,190]. 
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 Салоҳуддини Сафадӣ низ дар «ал-Вофӣ би-л-вафаёт» соли 

513ҳ./1120м. кушта гардидани Туғроиро саҳеҳ шуморида, ҳамзамон чунин 

таъкид намудааст: «Қатли шоир соли панҷсаду сенздаҳ ба вуқўъ пайвастааст. 

Ҳамчунин баъзеҳо гўянд, ки куштори ў соли панҷсаду чаҳордаҳ сурат 

гирифтааст. Бархе дигар овардаанд, ки соли панҷсаду ҳаждаҳ кушта гардид» 

[57-ХII, 268].  

Мирзо Муҳаммад Боқири Мўсавӣ низ бо такя ба истиноди Ибни 

Халликон ва дигар манбаъҳо соли 513ҳ./1120 м. доир гардидани муҳорибаи 

байни султонҳои бародар ва куштори Туғроиро дар ҳамин сол саҳеҳ 

шуморидааст [78-III, 193-194]. 

Нуктаи мазкур дар бархе аз сарчашмаҳои дигар низ таъйид гардидааст 

[24-VI,70; 40-II, 120; 78-III 3,195; 39, 98;  179-II, 449].  

Ибни Асир куштори Туғроиро дар «ал-Комил» зимни шарҳи ҳаводиси 

соли 514ҳ./1121 м. сабт кардааст [13-IХ,192]. Аммо дар асари дигари худ «ал-

Лубоб» онро соли 515 ҳ./1122 м. таъйин намудааст [14-III, 262].  

Шамсуддини Заҳабӣ низ дар таърихномаҳои худ соли 514ҳ./1121м. ба 

қатл расидани Туғроиро дуруст шуморидааст [47-ХI, 218; 46-ХIХ, 455].  

Муаллифи «Буғят-ут-талаб» қатли шоирро дар таърихи 514ҳ./1121м. 

бо санади он ки корзори миёни бародарон Масъуд ва Маҳмуди Салҷуқӣ рўзи 

панҷшанбеи нуздаҳуми моҳи рабеъулаввали соли 514 ҳ./1121м. сурат 

гирифтааст, саҳеҳ шуморида, ҳамзамон дар  исботи гуфтори хеш ахбори 

сарчашмаи қадимиро чунин овардааст: «Бо хатти вазир Абўғолиб 

Абдулвоҳид ибни Масъуд ибни Ҳусайн дар таърихномае, ки гирд оварда ва 

онро бар Мухтасари Табарӣ музайял намудааст, дар ҳаводиси соли панҷсаду 

чаҳордаҳ чунин хондам: Дар ин сол Устод Абўисмоили Туғроӣ қатл карда 

шуд. Ў вазири Султон Масъуд буда, дар мағлубияти ҳарбии мазкур асир 

афтода буд» [15- II,1069]. Дар ахбори бархе аз манобеи дигар низ ҳамин 

таърих саҳеҳ шуморида шудааст [43, 112; 28-I, 53; 65,11].  

Ёқути Ҳамавӣ фавти шоирро дар соли 515ҳ./1122м. дуруст шуморида, 

аз ҷумла чунин изҳори назар кардааст: «Туғроӣ дар ҳодисае, ки байни Султон 
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Масъуд ибни Муҳаммад ва бародараш Султон Маҳмуд соли 515 ҳ./1122 м. 

дар Ҳамадон сурат гирифт, кушта шуд [42-III, 1107]. 

 Абўсаъди Самъонӣ афзудааст, ки Туғроӣ соли 515 ҳ./1122 м. дар Рай 

ба қатл расонида шудааст [53-ХI, 496]. Як гурўҳ муаррихони дигар низ ҳамин 

таърихро дуруст шуморидаанд [35-I, 394,534,672,821,838 ва II,1755; 145-I, 

311; 54, 497].  

Дар канори ин, Ибни Адим аз нигоштаҳои Абўсаъди Самъонӣ чунин 

овардааст: «Абўсаъди Самъонӣ бар мо чунин маълумот додааст, ки онро 

камина бо хатти ў хондаам: Аз Абулфараҷ Масъуд ибни Абўрраҷоъ 

Муқарраб ибни Муҳаммад Исфаҳонӣ Тамимӣ мегуфт: Устод Абўисмоил 

соли панҷсаду понздаҳ ба қатл расонида шудааст»  [15-V,1069]. 

Аббос Ҳусайнии Мўсавӣ таърихи қатли шоирро соли 518 ҳ./1125 м. 

таъйин намудааст [40-II, 120]. Мусаннифи «Буғят -ут-талаб» ба нақл аз 

нигоштаҳои Абўсаъди Самъонӣ чунин баён кардааст: «Абўсаъд гуфтааст: дар 

баъзе аз таълиқоти қадимаи мансуб ба Абулфатҳ Муҳаммад ибни Алии 

Натанзӣ дидам, ки қатли устод Абўисмоили Муншӣ соли панҷсаду ҳаждаҳ ба 

қайд омадааст»  [15-V,1069]. Таъкид ҷоиз аст, ки таърихи охирон набояд 

саҳеҳ бошад. Ибни Халликон онро ба унвони қавли заиф зикр мекунад [22-

II,190]. 

Бо назардошти ахбори фавқуззикри китобҳои муътабар бархе аз 

донишмандон таърихи қатли шоирро ба таври хулоса соли сенздаҳ, чаҳордаҳ 

ва ё ҳаждаҳ сабт кардаанд [149-II, 224]. 

Бино ба иттилои бештари осори адабиву таърихӣ ҳангоми кушта 

шудан умри шоир аз шаст гузашта будааст [13-IХ,192; 22-II,190; 42-II,1107; 

47-ХI, 218; 57-ХII, 268]. 

Дар бархе аз сарчашмаҳо бар мабнои абёти худи шоир омадааст, ки 

дар замони кушта шудан синни Туғроӣ ба панҷоҳу ҳафт расида будааст. 

Далели қавли мазкур ин шеър аст: 

 

 هذا الصغيُر الذى وافى على كبري 
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ْينِي و لكن زاد في فِك ِري.   أق رَّ ع 

ٍر  ج  ْت على ح  رَّ ْمُسون  ل ْو م  ْبع  و خ   س 

رِ   ج  ِة الح   ل بان  تأْثيُرها في صفح 

[22-II,190; 24-VI,70; 40-II,120; 78-III,194]. 

Ин хурдсоле, ки дар бузургсолиам маро дарёфт, 

Чашмамро оромиш бахшид валекин маро ба фикр ғўтавор сохт. 

Панҷоҳу ҳафт бар санге бигзашт, 

Ҳароини таъсири он дар сатҳи санг зоҳир мегашт. 

Азбаски Туғроӣ ходими сиёсиву давлатӣ ва адибу олими соҳибовоза 

буд, ҳодисаи куштори ў дар қаламрави Салҷуқиён паҳн шуд ва боиси зуҳури 

ривоятҳо гардид. 

Ёқути Ҳамавӣ дар «Мўъҷам-ул-удабо» дар робита ба он ҳикояти 

ғариберо қаламдод намудааст: «Қисса кардаанд, ки чун Султон Маҳмуд ба 

қатли Туғроӣ азм намуд, амр дод, то ўро бар дарахте бубанданд ва рў ба рўи 

вай як гурўҳ бо тиру камон саф кашанд. Пас бифармуд, то як нафар дар паси 

дарахт қарор бигирад, то гуфтаҳояшро бинависад. Ба камондорон супориш 

дод, ки то бароятон ишора накунам, ҷониби ў камон накашед ва камонҳоро 

дар ҳолати омодагӣ қарор диҳед. Туғроӣ дар ин ҳол чунин суруд: 

 

هُ  ْهم  ُد س  دِّ ن ي س   و ل ق د أقول لِم 

ُع   نحوي وأطراُف المنية ُشرَّ

ظاِت أحور  ط رفُهُ   والموُت في ل ح 

 دوني وقلبي دون هُ ي ت ق طَُّع. 

 بالَّلَّ ف تِّْش عن فؤادي هل يرى 

ْوِضُع.فيه لغ  ير هوى األحبَِّة م 

 أهوُن به لو لم يكن في طيِّه 

هُ المستود عُ  -42].                                                                عهُد الحبيِب و سرُّ

III,1108].         

Ман ба касе, ки тири хеш ҷониби ман рост кард, ҳароина гуфтаниям, 

Панҷаҳои марг ҳамон гуна рост карда шудааст. 
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Марг дар лаҳзаҳое, ки чашмони худ пурранг мекунад 

Он на баҳри ман аст ва дили ман бидуни он пора-пора хоҳад шуд. 

Савганд ба Худо, қалби маро ҷустуҷў намо,  

Оё дар он ҷое ҳаст, ки он ҷо ишқи ёрон дар он набошад. 

Ту бар он осон гир ва аз он даргузар, агар дар даруни он, 

Ҷуз аҳду паймони маҳбуб ва розе, ки ба амонат гузоштааст, нахоҳӣ ёфт 

Султон аз ин абёт ба риққат омад ва фармон дод, ки озодаш кунанд. 

Сипас вазир баъди чанде бо роҳи туҳмату фиреб дубора амри қатлашро 

гирифт ва ўро қатл намуд [42-III,1108].  

Камолуддин ибни Адим воқеан ба Туғроӣ мансубият доштани шеъри 

фавқуззикрро чунин таъйид доштааст: «Абўҳишом Абдулмуталиб ибни Фазл 

ибни Абдулмуталиби Ҳошимӣ, ки пеши ў дарс хондаам, гуфт: Абўсаъд 

Абдулкарим ибни Муҳаммад ибни Мансури Самъонӣ гуфт: Абўтоҳир 

Муҳаммад ибни Фазл ибни Муҳаммад ибни Мансури Арўзӣ Исфаҳонӣ дар 

Балх маҳфил ороста, дар он аз хотираи худ баромад кард ва гуфт: Устод 

Абўисмоил Муншии Котиб дар Исфаҳон аз забони худ бароям чунин сароид» 

[15-V,1062]. Шеъри мазкур ҷиҳати бозгўи бегуноҳии шоир дар баъзе аз 

сарчашмаҳои дигар низ сабт гардидааст [40-II, 120; 10-II,168]. Гумони ғолиб 

он аст, ки ин қисса ҷиҳати бозтоби таъсиру нуфузи шеъри Туғроӣ бар 

душманонаш оварда шудааст. 

Пажўҳишгарони муосир бо такя ба асноди китобҳои муътабари қадим 

ба хулоса омадаанд, ки ин шеър на дар лаҳзаҳои охири умри Туғроӣ, балки 

қабл аз ҳодисаи қатли шоир суруда шудааст [168, 122-123].  

Бархе аз муаррихон таъкид доштаанд, ки ўро бародари Маҳмуд–

Туғрул бо дастони худ ба қатл расонидааст [47-ХI, 218]. Абўшома низ ҳамин 

нуктаро ёдрас шудааст: «Овардаанд, ки ўро Султон Туғрулбек ибни 

Муҳаммад ибни Маликшоҳ ба қатл расонидааст» [28-I,153]. Ба эътирофи як 

гурўҳ таърихнигорон Туғроиро Султон Маҳмуд ба нобуд сохтааст [15-

V,1069; 47- ХI, 218]. 
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Аз маълумоти сарчашмаҳо бармеояд, ки аз асир афтодани Туғроӣ 

душманонаш шодком шуда, ҷиҳати нобуд кардани ў чора диданд. Онҳо даъво 

карданд, ки Туғроӣ мулҳиду зиндиқ асту мусулмон нест ва бояд кушта 

шавад. Султон Маҳмуд ҳам, ки кинаи вай дар дил мепарварид, бо баҳонаи 

шаръӣ ба қатлаш фармон дод ва ин бузургмарди замон кушта гардид. Ҳамин 

нуктаро дар андешаҳои Ибни Асир равшан бархондан мумкин аст: «Султон 

ўро ба қатл маҳкум карду гуфт: Пеши ман фасоди эътиқоду дини ў собит 

гардидааст» [13-IХ,192].  

Имодуддини Исфаҳонӣ сабаби қатли Туғроиро чунин ташреҳ додааст: 

«...Баъди зафарёб гардидани Султон Маҳмуд аз аввалин касоне, ки ба дасташ 

афтод, Устод Абўисмоил–вазири Масъуд буд. Чун вазири Маҳмудулкамол 

Низомуддин Абўтолиб Алӣ ибни Аҳмад ибни Ҳарби Сумайрамӣ аз ин ҳол 

огоҳӣ ёфт, Шиҳоби Асъад , ки дар ин айём туғроӣ ва ноибии Насир Котибро 

ба зимма дошт, ба ў гуфт: Ин мард мулҳид аст. Вай Устодро дар назар дошт. 

Пас вазири Маҳмуд гуфт: касе ки мулҳид бошад, қатл гардад. Ҳамин гуна бо 

зулм кушта шуд» [9, 121]. Ағлаби манобеи мутақаддим ба ахбори мазкур 

таъйид варзидаанд [24-VI,69-70; 56-ХII, 268; 39-II,119; 38, 97; 46-ХI, 218; 178-

II, 449; 77-III, 193-194]. 

Аз ахбори Имоди Котиби Исфаҳонӣ бармеояд, ки дар қатли шоир 

Камол Сумайрамӣ нақши муҳим дошт. Сабаби адовати шадиди вазири 

мавсуф гуфтори ҳаҷвии Туғроӣ будааст, ки ҳанўз қабл аз соли 505 ҳ./1111 м. 

суруда шудааст. Дар он Сумайрамӣ ҳамчун шахси сифлаву фосиқ мавриди 

мазаммат қарор гирифтааст. Аз ҷумла, байтҳои он фарогири чунин мазомин 

мебошанд:  

 

  يزهى بجوهرهو عادة النضل ان 

  و ليس يعمل اال فى يدى بطل

  ما كنت اوثر ان يمتد بى زمنى

  حتى ارى دولة االوغاد و السفل

  تقدمتنى اناس كان شوطهم
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 [VIII, 57-50 ;55 ,60]                                                وراء خطوى اذ امشى على مهل

Теғи ҷавҳардор гарчӣ медурахшид барқвор, 

Ҷавҳараш пинҳон бувад бе паҳлавони гавҳарӣ.  

Беҳтар он будӣ, ки умри ман нагаштӣ бас дароз, 

То ки бинам сифлагонро бар сарири сарварӣ.  

Мардуме бартар шуданд аз ман, ки гар пўён шаванд, 

Боз гўӣ дар паям бошанд андар қаҳқарӣ [183, 17-18].  

 

Чун Туғроӣ соҳиби фазилати баланд ва ба қавли Имоди Котиби 

Исфаҳонӣ «аз шамшерҳои куҳани боқимондаи кишвар» ба шумор меомад [9, 

121], нисбати арбобони давлат ва сохтори замон озодона андешаҳояшро баён 

мекард. Гўё маҳз барои ҳамин абёт Сумайрамӣ шоирро ба қатл маҳкум 

кардааст [50-VIII, 56].  

Дар мавриди ин пораи манзум бояд гуфт, ки он аз қасидаи «Ломият-

ул-Аҷам» буда, айнан абёти 42-44-уми шеър аст. Азбаски балоғати шеъри 

арабӣ баланд буда, шоир зимнан андешаҳои гуногунро ба кор мебарад. 

Имоди Котиб аз он ҳаҷву истеҳзо берун кашидааст. 

Бино ба ахбори сарчашмаҳо ин вазир пас аз як соли қатли шоир кушта 

гардид, ки шарҳи онро Ибни Халликон чунин баён доштааст: «Камол 

Сумайрамӣ  – вазири мазкур дар таърихи савуми моҳи сафари соли панҷсаду 

шонздаҳум дар бозори Бағдод, дар наздикиҳои мадрасаи Низомия кушта 

шуд. Гўянд, ки ўро ғуломи сиёҳпўсти Туғроии мавсуф ба қатл расонид, зеро 

вай соҳибашро ба куштан маҳкум карда буд» [22-II,189-190].  

Дар бархе аз мадорики дигар низ таъкид гардидааст, ки баъди як соли 

куштори Муайядуддини Туғроӣ яке аз ғуломонаш бар он вазир ҳамла намуда, 

ўро ба қатл расонид [57-ХII, 269; 24-VI, 71; 49-I, VIII, 57].  

Аз андешаҳои Ёқути Ҳамавӣ бармеояд, ки яке аз сабабҳои асосии 

қатли шоир ҳасад бурдани наздикони султон бар фазлу хирадаш мебошад. Бо 

ин сабаб онҳо барои ба даст овардани ризоияти султон дар қатли ў кўшиш 

намуданд [42-III, 1108].  
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Ибни Халликон сабаби ба қатл маҳкум шудани Туғроиро чунин тавзеҳ 

додааст: «Туғроии мазкур лақаби ифтихории «Устод»-ро дошт ва вазири 

Султон Масъуд ибни Муҳаммади Салҷуқӣ дар Мавсил буд. Онҳо аз ў дар 

хавотир буданд ва барои фазлаш қабул надоштанд. Аз ин рў, баҳри нобуд 

сохтанаш ҳамин ҳуҷҷатро пеш оварданд» [22- II, 189-190].  

Тош Куброзода бо бардошт аз сарчашмаҳои қаблӣ афзудааст, ки 

баъди корзори миёни Султон Масъуд ва бародараш Султон Маҳмуд 

душманони Туғроӣ аз фазлу хиради ў дар ҳарос афтида, бо истифода аз 

фурсати муносиб, бо баҳонаи илҳод ўро ба қатл расониданд [149-I, 224]. 

Зириклӣ изҳор доштааст, ки душманонаш қатли Туғроиро талаб 

доштанд, аммо аз оқибати кори хеш андеша мекарданд. Зеро Туғроӣ аз рўи 

фазлу хиради хеш миёни мардум машҳур буд. Аз ин ҷиҳат, онҳо ўро ба 

илҳоду зиндиқа муттаҳам сохта, байни мардум дар ин хусус овоза карданд ва 

сипас ба қатл расониданд [156-II, 246]. 

Дар баробари ин далелҳо шояд ба мазҳаби аҳли ташайюъ гароиш 

доштани ў ба ҳукми шитобкоронаи қатли вай боис гардидааст, зеро Туғроӣ 

ба мазҳаби шиа пайравӣ дошта, дар ашъораш низ ҳамин нукта равшан ба 

зуҳур омадааст [60, 53, 132]. Дар ин маврид олимон ишораҳои муайян доранд 

[78-III, 193; 55-II, 497]. 

Дар аҳди Салҷуқиён калимаи илҳоду ботиния ва ташайюъ ихтилот 

пайдо карда буд. Хонсорӣ дар робита ба ин масъала чунин гуфтааст: 

«Дарвоқеъ ҳам пайванди қавии ин мард дар ташайюъ боиси нисбат додани ў 

ба илҳод гардидааст» [58-I, 8].  

Дар андешаҳои нигорандаи «Равазот-ул-ҷаннот» низ ҳамин маъниро 

равшан бархондан мумкин аст: «Сабаби асосии интисоб додани ин 

бузургмард бар илҳод ва ҳасудхўрӣ нисбати ў дар пайвастагиаш бар аҳли 

ташайюъ мебошад. Ўро бо зулму душманӣ қатл карданд, зеро ин бузургмард 

аз кулли ҳасудхўрони худ бо заковати баланд ва мансубияташ ба аҳли байт  

тафовут дошт» [78-III, 194]. 
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Бино ба андешаҳои Алӣ Ҷаводи Тоҳир аслан мулҳиду зиндиқ ва бедин 

хондани Туғроӣ бофтаву сохтакорие беш нест. Бидуни ҳеҷ гуна шубҳае ў аз 

аҳли ислом ва аз мутадаййинони замони хеш буд. Аммо масъалаи ба илҳод 

мансуб дониста шуданаш дар мазҳаби шиаи ў ниҳон аст. Чун калимаи илҳод 

дар ин аср бо ботиния ва ташайюъ ихтилот дода мешуд [168, 120]. 

Лозим ба таваҷҷуҳ аст, ки бисёре аз бузургмардон ва донишмандони 

забардаст дар дарозои таърихи исломӣ бе гуноҳ бо ҷурми зиндиқаву мулҳидӣ 

гирифтори таъқиб ва қатл гардидаанд. Абўисмоили Туғроӣ низ дар радифи 

онҳо қарор дошта, қурбони дасисаи душманонаш гардид.  

Мулоҳизоти зикршуда дар нигоштаҳои муҳаққиқи эронӣ Забеҳулло 

Сафо хеле барҷаста бозгўӣ шудааст: «Қатл ба сабаби илҳоду зиндиқа дар 

қарни шашум амре маъмул буд, чунонки назири ин амал (куштани 

Айнулқузот) нисбат ба Абўисмоили Туғроӣ–шоиру котиб ва вазири маъруф, 

шайхи ишроқ Шиҳобуддини Суҳравардӣ ва назири онон дар ҳамин қарн 

сурат гирифта буд» [167-II, 228]. 

Нуктаи муҳим ин аст, ки Туғроӣ дар назари аҳли салтанат ба даъвою 

гуноҳҳое гирифтор шуд, вале марги ў боиси андўҳи аҳли фарҳангу адаб 

гардида буд. Аз ин ҷост, ки ағлаби донишмандони аҳди куҳан аз интисоб 

додани Туғроӣ ба зиндиқаву илҳод изҳори нигаронӣ намуда, бо гуфтори 

«шаҳид» [8, 64; 10-II,166] ва ё «бо зулм кушта гардида» [22-II,189; 24-VI, 70; 

57-ХII, 268] бегуноҳии шоирро эътироф кардаанд.  

Ҷоиз ба таъкид аст, ки меҳри шоир дар қалби ҳамзамононаш то дер 

гоҳ ҷойгузин гардида, ахбори мухталифи дар масодири муътабар сабтгардида 

ифодагари муҳаббати саршори мардум нисбат ба ин алломаи давр аст. 

Мисоли равшани он ҳикояти зерин аст, ки дар «Буғят -ут-талаб» зикр 

гардида, аз ахлоқи ҳамида ва покиву нексириштии Туғроӣ дарак медиҳад: 

«Абўҳишом чунин ахборро бозгў намуд: Абўсаъд бароямон чунин маълумот 

дод: Аз Исмоил ибни Аҳмад ибни Исмоили Бохарзӣ дар суҳбате мегуфт: 

Устод Абўисмоил Муншӣ дар маҷлиси унс ба ҳузури баъзе акобири давлат 
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ворид гардид. Пас онҳо бо либоси фохир бар ў каромат намуда, ба пеш 

гузаштанд. Пас ў аз ин кори эшон хашмгин шуд ва иртиҷолан чунин суруд: 

 

ا  اق نِي ف ْقر  إل ْيك  و  إنَّم  ا س   و  م 

ا. ُزوُف الن ْفِس أ ْن أ ْعِرف  الف ْقر   أ ب ى لِي ع 

ا أْبت ِغي ااِلَّ ا ةو  م  ام  ر   أنَّه ا لك 

ٍة  ا.ِسِجيَّةُ ن ْفٍس ِمرَّ -15]                                                                      ُملِئ ْت ِكْبر 

V,1066]. 

Бенавоӣ маро назди ту наовардааст, 

Ҳароина эҳсоси бадбинии нафс нахост, ки ман фақириро шиносам. 

Ман ҷуз шарафро намехоҳам, ки он, 

Хосияти нафси тавоноест, ки пур аз бузургӣ мебошад. 

Меҳри саршори мардум ба ин фарзанди фарзонаи худ пас аз маргаш 

ҳам дар дарозои солҳои мадид ҷой доштаву тавассути ахбори сарчашмаҳо ба 

ояндагон интиқол гардидааст. Ҳамин нукта дар ҳикояти зерини Камолуддин 

ибни Адим равшан ба зуҳур омадааст: «Аз хатти Абўсаъди Самъонӣ нақл 

менамоям: Устоди мо Абўҳошим гуфт: Абўсаъд бар мо гуфт: Аз Имом 

Абўшуҷоъ Умар ибни Абулҳасани Бистомӣ шунидам, ки дар Бухоро зимни 

музокирае мегуфт: Табиб Шофеии Ҷурҷонӣ гуфт: Ба назди Султон Туғрул 

ибни Муҳаммад ибни Муҳаммади Маликшоҳ дар Ҳирот ворид гардидам, ки 

мариз буд. Бароям гуфт: Эй фалонӣ, ман дар зери дарахте қарор дорам, ки 

дар шохаҳои он гунҷишкон нишаставу бо фарёду мағали худ маро азият 

медиҳанд. Пас бар ў гуфтам: Эй мавлоям, ба ғуломон амр бидеҳ, то ҷониби 

онҳо тири камонҳояшонро равона созанд, то пароканда гарданд. Пас гуфт: 

Раво нест, ки онҳоро аз лонаҳояшон дур бияндозам, ки ин гуноҳ аст. Пас ман 

табассуме намудам. Ў гуфт: Чаро табассум мекунӣ? Гуфтам: Эй мавлоям, 

Устод Абўисмоили Мунширо бо ҳама он фазлу хираде, ки дар ў буд, қатл 

кардӣ ва алъон аз дур андохтани гунҷишкон парҳез дорӣ! Пас бароям гуфт: 

Эй шофеъи фазл, хубтар мебуд, ки дар ў фазлу хирад намешуд. Зеро чун 

фозилро фазилат зиёд бошад, ҳалок гардад»  [15-V,1070]. 
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Зиндагиномаи ин бузургмарди майдони илму адаб ва шахсияти 

барҷаста аз талошу мубориза ва кору пайкори созанда иборат мебошад. Дар 

симои Туғроӣ аҳволи аҳли илму адаб дар он аҳд равшан ба зуҳур меояд. Ин 

гуфтаро поёни кори вазири донишманд Низомулмулк ва фарзандони ў, 

инчунин ҳасодату бахолат ва душмании ҳокимону вазирон ва амирон ба 

субут мерасонад. Табиист, ки қатлу куштори чеҳраҳои меҳварии давлатӣ 

сабаби бенизомӣ ва ноамнии вазъи сиёсиву иҷтимоӣ ва таназзули аркони 

кишвардорӣ гардида, солҳои тўлонӣ монеи рушду равнақи ҳаёти ҷомеа 

шудааст. Бо вуҷуди ҳамин гуна гирудорҳои бемаънӣ бузургоне чун Туғроии 

Исфаҳонӣ тавонистанд, ки барои пешрафти шохаҳои мухталифи илму дониш 

талош карда, аз худ китобу рисолаҳои арзишманд ва ашъори пурмазмун ба 

ёдгор гузоранд. 

 

I.3. Ҷойгоҳи ҳунарии Туғроии Исфаҳонӣ аз назари 

 донишмандони гузашта 

 

Дар ҳама давру замон дар вазорату садорати хонадонҳои сиёсӣ 

шахсони дорои дониши фарох, адибу олим, нуктадону нуктасанҷ ва ҳушманд 

мушоварати амирону салотинро адо мекарданд. Ҳусни муонасату мунодамат 

ва муованату мушоварати вазирон ва дабирону муншиён пояҳои давлатро 

устувор, адлу адолатро пойдор ва ойини рафоқатро миёни аҳли салтанат 

барқарор менамуд. Аз ин рў, подшоҳони вақт ҳамеша ба вазири оқил ва 

дабири фозил эҳтиёҷманд буданд. 

Бесабаб нест, ки амирони Салҷуқӣ даҳсолаҳо ба Низомулмулку 

пасовандони ў ва муншиёне монанди Туғроӣ эҳтиром меварзиданд. 

Чи хеле ки зикр кардем, ин донишманд аз таърихи дини ислом, улуми 

исломӣ ва инсонӣ, фиқҳ, шеъру адаб, иншову китобат, ривояти ҳадис, 

таърихи адабиёти форсиву арабӣ, илми кимиёву табииёт ва дигар шохаҳои 

донишу маърифат огоҳии комил дошт. Сухани ў дар ҳадди расоӣ ва ҳунараш 

писанди аҳли фазлу балоғат буд. Дар шахси ў маҷмўа гардидани ровии ҳадис, 
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донандаи таърихи дину адабиёт, шоиру нависанда, муншиву котиб ва 

мансабҳои давлатӣ аз тавоноии истеъдоду маҳорат ва дониши ҷибилии вай 

далолат менамоянд. 

 Туғроии Исфаҳонӣ дар назму наср дасти тавоно дошт. Маҳз 

тавассути дониши густарда, маърифати баланд, ҳунари балоғиву шеъру иншо 

ба девони давлати бузурги Салҷуқиён роҳ ёфта, муддати тўлонӣ дар он адои 

хидмат намуд. 

Яке аз вижагиҳои шахсияти Туғроии Исфаҳонӣ дар он буд, ки ў аз ду 

тамаддуни бостонӣ–форсиву арабӣ баҳрамандии фаровон дошта, онро 

тавассути суханони баландмазмун ва маъниофаринӣ дар назму наср ба кор 

мебурд. Дар канори ҳифзи «Қуръон»-и маҷид ва аҳодис, инчунин ба ў аз ёд 

донистани девонҳои шеъри араб, хитобаҳо ҷиҳати офариниши намунаҳои 

олии балоғӣ мусоидат мекард.  

Дар таъйини ҷойгоҳи воқеии ин мутафаккири барҷаста афкори 

бузургону таърихнигорон бисёр муҳим аст. 

Ёқути Ҳамавӣ шоирро ба унвони «Оятун би-л-китобати ва-ш-шиър» 

(Мўъҷиза дар китобату шеър) муаррифӣ кардааст [42-III,1106-1107].  

Абўсаъди Самъонӣ ба ҷойгоҳи Туғроӣ дар улуму фарҳанги исломӣ 

чунин ишора кардааст: «Садри Ироқ, машҳури офоқ, соҳиби фазилати 

сершумор, латифтабъ, дар санъати назму наср пештози муосирони хеш, бар 

мулуки замон қаробат дошт, то ҷое ки бо фазилати худ эшонро шарафёб 

гардонид» [53-ХI, 496]. 

Имоди Котиби Исфаҳонӣ ба донишу ҳунари Туғроӣ чунин баҳо 

додааст: «Бузургманиш, соҳиби мақоми воло, фазилати фаровон, 

қудратманд... молики қалами иншо, забардаст, соҳиби маонии бикр ва дорои 

маърифати баланд... дар балоғат муъҷизаофар, дар улуми арабӣ дорои 

фасоҳати ҳайратангез. Шеъраш дилангез, дорои ибороти олӣ, истиороти 

беназир, андешаҳои воло, намунаи барҷастаи назм, мувофиқати мақсаду ғоя, 

таносуби ибтидову интиҳо. Аммо насраш гавҳар ва мансури пурҷило. 

Ахлоқаш бар шарофату карам бунёд гардида, бо сифатҳои ҳамида зинат 
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пазируфта, аз асли пуршараф реша гирифта, бо оби лутфу меҳрубонӣ нумўъ 

карда, бо нури зарофатмандӣ пероста гардида, бо оташи ҳусн сайқал шуда ва 

аз нури ростӣ таҷаллӣ ёфтааст... дар давлатҳои Имомия ва Салҷуқия дар 

тарассулу иншо ба ҷуз Аминулмулк Абўнаср ибни Абўҳафс, ки аз аҳли 

Исфаҳон ва муншӣ дар замони Низомулмулк буд ва дар фазлу хирад 

афзалият дошт, касе ба пояи ў намерасид. Лекин дар фунуни илм ва ҳусни 

истиора дар насру назм Туғроӣ бар ў тарҷеҳ дошт» [8, 62-63]. 

Аз нақду баҳодиҳиҳои муаллифони кутуби муътабар бармеояд, ки дар 

ҳақиқат Туғроӣ дар анвои улуми рўзгори хеш дасти маҳкам дошта, ба 

дараҷаи устодӣ расидааст. Ба сифатҳои гуногун мавсуф гардидани ў ин 

гуфтаро ҳамаҷониба собит менамоянд. 

Ибни Асир дар китоби «ал-Лубоб» чунин гуфтааст: «Устод соҳиби 

фазилати фаровон, табъи латиф буда, дар санъати назму наср ягонаи замони 

худ буду пеши салотин манзалати вижа дошт» [14-III, 262]. Дар «ал-Комил» 

низ ҳамин андешаҳояшро тақвият бахшида, чунин овардааст: «Туғроӣ дар 

китобату шеър дасти тавоно дошт» [13-IХ, 92]. 

Ҳофиз Абўабдуллоҳ ибни Наҷҷор дар «Зайл Таърих Бағдод» 

маноқиби Туғроиро чунин баршуморидааст: «Ў фариди даврон, аъёни аср, 

соҳиби фазилати вофир ва хиради комил, дорои маърифати баланд дар 

забону адаб, пештози аҳли аср дар қироати шеър ва китобати расоил ба 

шумор меомад. Шеъри вай бонакҳаттару шевотар аз насим, нармтар аз 

ҳавошии биҳишт мебошад»  [15-V,1069; 44, 111-112]. 

Ибни Халликон дар таҳсини Туғроӣ чунин изҳори назар кардааст: 

«Амид, фахри котибон Абўисмоили Туғроӣ соҳиби фазилати вофир, табъи 

саршор, ваҳиди асри худ дар назму наср буд» [22-II, 185]. 

Ёқути Ҳамавӣ маноқиби Туғроиро чунин аз қалам андохтааст: «Устод 

Муайядуддин Абўисмоили Исфаҳонӣ соҳиби фазоили машҳур ва ашъори 

камназир, садри Ироқу машҳури офоқ буд. Ў дар китобату шеър 

муъҷизаофар, дар забону адаб дорои маърифати баланд, пештози аҳли аҳди 

хеш дар маъниофарӣ маҳсуб меёбад... Дар давлатҳои Салҷуқӣ ва Имомӣ дар 
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иншо ба ҷуз Аминулмулк Абўнасри Утбӣ касе назири ў набуд. Ў дар забони 

арабӣ ва улум дасти тавоно дошт. Ҳамчунин дар назму наср дорои балоғати 

муъҷазе буд» [42-III, 1106-1107]. 

Ибни Имоди Ҳанбалӣ низ Туғроиро фариди замон, парчамбардори 

назму наср ба қайд овардааст [24-VI, 68]. 

Салоҳуддини Сафадӣ латофати каломи Туғроиро дар шеър чунин 

қоил гардидааст: «Шеъраш дурахшонтарин ситораи шабонгаҳ- Шабоҳангро 

дар ибороти олӣ ва ҳусни истиора, андешаҳои барҷаста, тулўи муъҷиза, 

ҳамоҳангии мақсаду ғоя ва таносуби бидояту ниҳоят убур кардааст»  [58-I, 

18]. 

Аз баррасиҳои донишмандони арабизабони асримиёнагӣ аён 

мегардад, ки онҳоро бештар ҳунари нигорандагии Туғроӣ ба ҳайрат 

овардааст. Ишораҳои батакрори донишмандон ба назму насри адиб даъвои 

мазкурро собит месозанд. Дар баробари ин, маълум мегардад, ки адиб соҳиби 

китобу рисолаҳои зиёд ва дафтару девони ашъор будааст. Зеро аз таҳлилу 

сухансанҷии мутаффакирон ошкор мешавад, ки чунин эҳтирому иродатро 

танҳо эҷодкори пурмаҳсул сазовор мегардад. 

Аз сўйи дигар таъйид мешавад, ки осори Туғроӣ дар замони 

зиндагияш ба доираву ҳавзаҳои гуногуни илмиву адабӣ роҳ ёфтааст. 

Шамсуддини Заҳабӣ дар «Сияр аълом ан-нубало» чунин гуфтааст: 

«Амид, фахри котибон Муайядуддин Абўисмоил Исфаҳонии Муншии шоир, 

дар ду санъ-ут-назму наср қудратманд» [46-ХIХ, 454].  

Афзун бар ин, дар «Таърих-ул-ислом» чунин баён доштааст: «Ў 

фариди даврон, ҳомили ливои шеър, соҳиби заковати баланд, офарандаи 

маонии латиф буд» [47-ХI, 217]. 

Ибни Адим дар «Буғят-ут-талаб» ҷойгоҳи Туғроиро чунин бозгў 

намудааст: «Абўисмоил Дуалии Муншии Туғроии Исфаҳонӣ нависандаву 

шоири боқареҳа, соҳиби назму насри барҷаста, орифи забону адаб ва улуми 

дақиқ маҳсуб мешавад. Фазоилаш дар шеъру расоил ва ҳикмат машҳур аст»  

[15-V,1062]. 
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Абўшома Туғроиро соҳиби насри дилнишин ва шеъри баландмазмун 

шуморидааст [28-I,153]. 

Нувайрӣ изҳор доштааст, ки Туғроӣ дар китобат ва шеър дасти тавоно 

дошт [65-ХХVII, 11]. 

Абўмуҳаммади Ёфеъӣ дар ҳамфикрӣ бо соири донишмандони 

мутақаддим Туғроиро фариди аср, ҳомили ливои назму наср хондааст [88-III, 

160]. 

Ҷамолуддини Тағрибардӣ мавсуфро фасеҳтарини фусаҳо, 

афзалтарини фузало, донишмандтарини уламо ба қалам додааст [6-V, 215]. 

Абулфидо низ Туғроиро олими фозил, шоир, нависанда ва муншии 

барҷаста ба силки тасвир кашидааст [29-II, 236]. 

Баҳои сарчашмаҳо ҳар як аз якдигар самимитаранд. Ин шаҳодати он 

аст, ки лутфи каломи Туғроӣ дилҳои аҳли завқу суханро батамом тасхир 

кардааст. Аҷиб он аст, ки ягон тан аз донишмандон дар замму танқиди 

шадиди ў ҳарфе намегўянд. 

Аббос Ҳусайнии Мўсавӣ Туғроиро  ба ин равиш тавсиф намудааст: 

«Дар ҷодаи илму адаб фозилтарини фузало, дар олами донишу хирад 

собитқадам, соҳиби назму насри камназир, муншии соҳибҷалол, бо балоғати 

волояш ҳаққи хидмати сайфу қаламро адо намудааст» [40-II,118]. 

Тош Куброзода низ дар ҳусни фазоили Туғроӣ менигорад: 

«Амидулмулк, фахрулкуттоб Абўисмоил Муайядуддин Исфаҳонии Муншӣ 

дорои фазилати фаровон, табъи латиф ва дар санъати назму наср фариди 

давронаш ба шумор меомад» [149-I, 223]. 

Соҳиби «Буғят-ут-талаб» бо такя ба ахбори манобеи қадимитар дар 

мавриди обрўву эътибори ду тан аз исфаҳониён – Абўисмоили Туғроӣ ва 

Абўнаср ибни Абўҳафс ар назди ироқиён сухан ба миён оварда, афзудааст, ки 

ин фозилони аср шуҳраи ҳар анҷуман буданд. Ҳама аз донишу бузургии онон 

масал мезаданд [15- V, 1062].  

Дар робита ба заковату фасоҳати беназири Туғроӣ дар саҳфаҳои 

маохизи қадим қиссаҳои мухталиф сабт гардидаанд. Аз ҷумла, дар 
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сарчашмаи ёдшуда чунин ҳикоят ҷой дода шудааст: «Абўалӣ Ҳасан ибни 

Муҳаммад ибни Исмоил Қайлавии Ироқӣ гуфт: Аздуддин Мурҳиф ибни 

Усома ибни Муршид ибни Мунқиз ва вазир Низомуддин Муҳаммад ибни 

Ҳусайн ҳарду бар ман ривоят карданд: Бароямон Муайядуддавла Усома ибни 

Муршид ибни Алӣ ибни Мунқиз гуфт: Ҳамроҳи падарам ба назди Султон 

Маликшоҳ ворид гардидам, ки ба ҳисоре дар яке аз деҳаҳои сарзамини Ҳалаб 

фуруд омада буд. Гуфт: Пас нозири Мавсил ва Ҷазира Ҳузайл ибни 

Муҳаммад зикр намуд, ки бемор аст. Гуфт: Пас мо ба хаймааш дохил 

гардидем ва дар наздаш Муайядуддин Абўисмоили Туғроиро дарёфтем. 

Ҳазрат аз пириву ҷавонӣ сухан карданд ва Муайядуддин Абўисмоили Туғроӣ 

чунин суруд: 

 

ِضي أ   ار  ِشيِب بِع  اُر الم   قُوُل و  نوَّ

الِخ.   د  س  لِي ناِب أْسو   ق ْد اِْفت رَّ

ا  اِد كأنَّم  اُت الفُؤ  اج  ْيباً و  ح   أ  ش 

ُل ط ابِخ. ْدِر ِمْرج   ي ِجييُش بِه ا فِي الصَّ

ا كل ى  و  م  ب اِب و  إنَّ ه و   ُحْزنِي للش 

ْن ط ْوِد ِمن األسى شامخ.  ْيُب ع   بِِه الش 

ْيخ  و  ل ْيس  لِي   و  ل ِكْن يقُوُل النَّاُس ش 

ايِخِ. ش  ْبُر الم   على نائِب ات الدَّْهِر ص 

Ман дар ҳоле, ки шукуфаҳои пирӣ бар сару рўям шукуфт, гуфтам: 

Дандонҳои мори сияҳ бароям лабханд мезанад. 

Пир гаштам ва ҳол он ки хоҳишҳои дил ҳанўз мисли, 

Деги таом дар болои оташ дар синаам ҷўш мезанад. 

Андўҳи ман на баҳри ҷавонист  

Ҳарчанд, ки онро пирӣ аз баландтарин қуллаи унс ба поён андохт.  

Лекин мардум маро “Пир” гўянд ва ман, 

Ба соли пирон дар вазниниҳои рўзгор шикебо нестам. 

Гуфт: Пас падарам аз ў суол кард: Ҷанобам, ин абёт аз они шумост? 

Пас гуфт: На, балки аз они нафаре аз шуарои Хуросон. Усома гуфт: Пас 
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падарам аз китфам дошта маро ба назди ў бурд ва ў такрор менамуд, то даме 

ки ҳифзаш намудам. Баҳоуддин Абўмуҳаммад ибни Хашшоб гуфт: Вазир 

Низомуддин бароям гуфт: Усома ибни Мунқиз гуфт: ин абётро аз ман 

бишнав ва бубин онро аз ман аз ҷаддат мегўям. Ин абёт ба қалами Абўаҳмад 

Муҳаммад ибни Аҳмад Тамомӣ Бушанҷӣ мансуб аст» [15-V,1062]. 

Ин иқтибос зоҳиран сода намояд ҳам, вале ифодагари он аст, ки 

Туғроӣ ҳофизаи қавӣ дошта, аз ашъори фусаҳои араб зиёд шеър 

медонистааст. Дигар ин ки малакаи ҳозирҷавобии ў боиси эҷоди ҳикояву 

самарҳо гардида, ҳамаи ҳунарҳои вай вирди забони донандагону дўстдорони 

каломи бадеъ будааст. 

Ҳамин тавр, назари донишмандони қадим ба шахсияту эҷодиёти 

Туғроӣ аз мавқеи баланду хидмати шоистаи ин нобиғаи илму адаб дар 

тавсеаи фарҳанги пурбор, адабиёти ғановатманди арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ  

шаҳодат медиҳанд. Аз ин хотир, омўзишу баррасии осори арзишманди 

Туғроӣ на танҳо ҷиҳати таъйини вижагиҳои адабии назму наср, сабку услуб 

ва муҳтавои мероси маънавии ин суханвар, балки барои тадқиқи мукаммали 

адабиёти арабизабони форсу тоҷик аҳамият дорад. 

Тавассути таҳқиқи эҷодиёти шоир метавон ҷанбаҳои ноомўхтаи 

адабиёти арабизабони форсу тоҷикро дар садаҳои  XI -XII  фаро гирифт ва ба 

масоили печидаву норавшан посух дод. 

 

 I. 4. Таълифоти Туғроии Исфаҳонӣ ва хусусиятҳои осори илмии ў 

 

Туғроӣ дар канори корҳои девонӣ ба талаби илм, таълифи кутуби 

кимиёвӣ, ривояти аҳодис ва иншои шеър таваҷҷуҳи хос доштаву дар ин 

замина осори арзишмандеро аз худ ба мерос гузоштааст. Бо таваҷҷуҳ ба 

эҷодиёти Туғроӣ осори ўро метавон ба се қисмат ҷудо намуд: 

I. Аҳодис. Дар робита ба аҳодиси ривоят намудаи Туғроӣ метавон 

танҳо аз ахбори манобеи таърихӣ маълумот дастрас намуд. Аз ҷумла, Ибни 

Адим чунин овардааст: «Туғроӣ аз Абўнаср Кашшонии Муқрӣ бархе аз 
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аҳодисро ривоят бурда, аз ў Ҳофиз Абўтоҳири Силафии Исфаҳонӣ ривоят 

кардааст» [15-V,1062]. Афзун бар ин, муаррихи ёдшуда чунин маълумотро 

ҷой додааст: «Қозӣ Абўмуҳаммад Ҳасан ибни Иброҳим ибни Саид ибни 

Хашшоби Ҳалабӣ гуфт: Вазир Низомуддин Абулмуайяд Муҳаммад ибни 

Ҳусайн ибни Муҳаммад ибни Ҳусайн ибни Алӣ бароям ривоят кард»  [15-

V,1062]. 

 Аз нигоштаҳои мазкури Ибни Адим бармеояд, ки Туғроӣ ба ҳайси 

муҳаддис низ дар замони худ ҷойгоҳи хос пайдо карда буд. Аз Туғроӣ ривоят 

бурдани донишмандони забардасте, чун Абўтоҳири Силафӣ ва Ибни 

Хашшоби Ҳалабӣ худ шаҳодати возеҳи муҳаддиси бонуфузи замон будани ў 

ба шумор меравад.  

II. Осори адабӣ. Таснифоти адабии шоирро дар навбати худ боз ба 

дастаҳои зерин тақсимбандӣ намудан мумкин аст: 

1. Девони шеър. Туғроии Исфаҳонӣ соҳиби девони шеърӣ мебошад, 

ки онро худаш гирдоварӣ ва тадвин кардааст [146-I, 311]. Дар робита ба 

девони шоир дар боби дигар муфассал таваққуф хоҳем кард. 

2. Шарҳи девонҳои шуаро. Аз зумраи чунин осори Туғроӣ шарҳ бар 

девони Абўтаййиби Мутанаббӣ аст, ки зикрашро Шайх Оқо Бузурги Теҳронӣ 

дар китоби «аз-Зариъа» овардааст [171-III, 275].  

3. Номаҳо. Аз номаҳои Туғроӣ, ки ба қавли Имоди Котиб молики 

қалами иншо будаву дар тарассул касе ҳамтои вай набудааст [8, 64], чизе 

боқӣ намондааст. Ба истиснои номаи ҷавобии бар таҳниятномаи Қосим ибни 

Алӣ ибни Муҳаммад ибни Усмон ибни Ҳарирӣ нигоштаи Туғроӣ, ки дар 

«Мўъҷам-ул-удабо» сабт гардидааст [42-V, 2214-2216]. Тавассути ҳамин як 

нома низ метавон ба дониши фарох ва фасоҳати баланди Туғроӣ дар 

номанигорӣ баҳогузорӣ намуд. Тарҷумаи номаро дар тасбити гуфтори болоӣ 

ба қайд меорем: 

اُب  ِت السَّح  ك  ْوُض أْضح  ا الرَّ هُ م   ثُُغور 

هُ  ْنثُور  ب ا م  أف اح  أْنف اُس الصَّ  و 

ْت  اً بِأْبه ج  ِمْن ِكت اٍب ن ْمن م   ي ْوم 



59 

هُ  ف  الُكف اِة ُسطُور   يُْمن اك  ي ا ش ر 

أْيت هُ  اف ي اليَّ ف تِْهُت ِحين  ر   و 

هُ  ْنُشور  أي م  لَّى اِْذ ر   تِيِه الُمو 

اً و  ل ْو ق بَّْلتُهُ  ْشر   ف ل ث ْمتُهُ ع 

هُ  فِّ ُمهُور  ألفاً ِمْن أُو   ألفاً و 

ْن لُْؤلٍُؤ و  ل ْو ا نَّهُ  ْضتُهُ ع  ف ض   و 

هُ  ُشُذور  ان  فُُصول هُ و  ْمِط ز   لِلسِّ

اق هُ  ْلُت ِمْنهُ الطَّْرف  فِيه ا ر  ا ج   و 

هُ  ات اح  لِلق ْلِب الكئِِب ُسُرور   و 

ْنت  الف ْرُد فِي الف ْضِل الَِّذي  ماً أل   ق س 

هُ ل ْوال ك   ه ال ةُ نُور    أ ْطف أِت الج 

ْت لِب ان هُ  ع  ا اِْرت ض  ى ل مَّ  ِمْنك  اِْمت ر 

هُ  ا اْحت ل ْبت  ُشطُور  ه ي ل مَّ بِك  اِْزد   و 

ف ا  ا ع  د  م  دِّ تَّي تُج   ف اْسل م  ل هُ ح 

هُ  ُكُسور  ْهن هُ و  ت ْجبُر  و   ِمْنهُ و 

ْعيُهُ  ر  س  لِيك  اِْن ت ق اص  اْعِذْر و   و 

اغْ  هُ. و  هُ و  قُُصور   فِْر ل هُ ت ْقِصير 

Ҳаме нафасҳои боди сабо накҳати он ба ҳар сў пош дод. 

Рўзе, ки дасти мубораки ту сатрҳои беҳтарин номаро оро дод, ҳаққо  

ки ту ифтихори бузургон ҳастӣ. 

Нома ба ман омада расид, ман ҳангоми дидани он аз хурсандӣ 

мутамоил гардидам, 

Чуноне ки муқаллиди вилоят бо дидани номае, ки волӣ гардидани ўро 

собит менамояд, аз хурсандӣ мутамоил  мешавад. 

Пас ман онро даҳ бўса додам ва агар онро ҳазор-ҳазор бўса медодам, 

ҳаққашро адо намекардам. 

Чун номаро боз намудам, он аз гавҳарҳое иборат буд, ки агар дар 

ришта пошида шавад, марвориду дурҳояшро зиннат медод. 

Ман дил ҳар оне ки ниҳоят равшан аст, чашм андохтам, 

Он бар дили шикаста хурсандӣ бахшид. 
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Савганд ёд мекунам, ки ҳароина ту ягона соҳибфазлӣ, 

Мебошӣ, ки агар ту набудӣ ҷаҳолат нури он фазлро хомўш мекард. 

Чун ту моли он ба даст овардӣ, аз ту нафъ бурданд, 

Ва ту, ки гармию сардӣ ва талхию ширинии рўзгорро чашидаӣ, ба 

воситаи ту ҳамаро ба тавсиб расонид.  

Аз ту нафъ ёфтем, вақте ки бароямон шираш ато кардӣ, 

Ҳам бо ту обруй ёфт, чун ту шутурашро душидӣ. 

Барояш фурсат бидеҳ, то бахшоишашро зи нав барқарор созад, 

Ҳам шикасту беаҳамиятиашро пайвасту мукаммал намояд. 

Дўстатро пўзиш намову бубахш,  

Гар кўтаҳиву тақсире зи ҷонибаш содир шуда бошад. 

Аз маҷлиси олии Муайядӣ (Худованд шаъну парвози подшоҳро 

баланд бардошта, душманону ҳасудонашро нотавону нобино гардонад) 

номаи пур аз икроми самимие, ки аз он икроми ҷавондухтарона шармгинона 

табассум намудаву аз худ амну амониро аз замона кафолат медиҳад, бароям 

расид. Он мактубро ҳамчун саҳифаи эҳсон қабул кардам. Накўиву хубии аз 

қудрати воло дар ин нома омадаро бо сипоси камтарин аз меҳнату фурўтанӣ 

ҷавоб гуфтам. 

Ман дар ин зиннати дилпазир зебоии ниҳонгаштаро дарёфтам, ки 

орзуҳою хоҳишоти ман ба он муносиб омада, ормонҳоям дар атрофаш ҷамъ 

намегашт. Зеро аз замоне, ки дар васфи маноқиби бузургвор навиштам, 

хабарашро аз сарчашмаи боэътимод нақл намудам. Қаламам дигар ба 

навиштан шурўъ накард, гарчанде ба навиштан идома медодам, то роҳнамо 

ва пешбарандаам гардад, вале баръакс мисли ба тарс омада саркашӣ ва мисли 

ҷонзоти аз зарба худдорӣ мекарда ақибнишинӣ менамуд. Баҳри 

фармонбардорияш бисёр ранҷ кашида, рўзҳоро бо шояду бояд мепайвастам, 

то он даме, ки роҳ пайдо карда, ҳидоят ёфтам. Чӣ гуна Худованд шахси 

мурдаро зинда мегардонад. Ман кўтоҳандешии пешинаи худро эътироф 

намуда, аз он пўзиш мепурсам. 
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Агар хидмати анҷомдодаам, ба натиҷаи мақбул комёб гардад, ҳамоно 

орзуям ба мақсуд расида бошад. Ман барои хидматам шоистаи муборакбодӣ 

гардидаам...» [42-V,2214-2216]. 

 Аз номаи болоӣ бармеояд, ки Туғроӣ чун намояндагони забардасти 

ин аҳд дар равиши номанигорӣ ба санъатгароӣ бисёр майл намудааст. 

Ҳамзамон ин номаи Туғроиро метавон намунаи барҷастаи расоили ихвонии 

давраи мавриди назар ба шумор овард. 

III. Осори илмӣ дар илмҳои дақиқ. Лозим ба таъкид аст, ки Туғроӣ 

гузашта аз фунуни адаб дар улуми дақиқ низ табаҳҳури комил пайдо 

намудааст. Аз ин улум ў бештар ба кимиё пардохта, ба хотири омўзиши 

мукаммали он ҳатто замоне шуғли асосии худро низ аз даст додааст. Худи 

Туғроӣ истеъдоди волои хешро дар улуми кимиёвӣ борҳо таъкид доштааст. 

Чунончи, дар пешгуфтори яке аз таълифоти кимиёвии ў ҳамин маънӣ равшан 

таҷассум гардидааст: «Чун дарёфтам, ки нисбати ин илм шавқу рағбати 

беандозае дар қалби ман ниҳон аст, ба ҳосили он саъй намудам, аммо ягон 

нафареро пайдо накардам, ки дар он асари арзишманде ба мерос гузошта 

бошад. Пас дар ин илм кутубе таълиф намудам, ки мисоли онҳоро олам то 

кунун надидааст» [168, 129].  

Дар пайвастагӣ ба ин бояд тазаккур сохт, ки бархе аз осори кимиёвии 

Туғроӣ дар китобхонаҳои мухталифи олам маҳфуз аст. Бо тааммул бар осори 

Туғроӣ ҳамин нуктаро бояд афзуд, ки таснифоти зиёди ў роҷеъ ба илми 

кимиё нишони таваҷҷуҳи вижаи ин алломаи фарҳехта ба илмҳои дақиқ 

мебошад. Нуктаи мазкур дар ағлаби маохизи қадим дурустии худро пайдо 

намудааст. Чунончи, Ибни Асир дар ин хусус нигоштааст: «Туғроӣ ба 

санъати кимиё тамоюли зиёд дошта, дар ин замина осори фаровоне ба мерос 

гузоштааст» [13-IХ,192].  

Имоди Котиби Исфаҳонӣ дар хусуси донандаи илми кимиё будани 

Туғроӣ ва шуҳрати ў дар боби дониш ба тариқи зайл фармудааст: «Имом 

Муҳаммад ибни Ҳайсам дар Исфаҳон бароям чунин қисса кард: Устод 

Абўисмоил бо заковати баланди худ сирри илми кимиёро дарёфта, рамузи 
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онро ошкор сохт ва парда аз муаммои он бардошта, ганҷинаҳояшро берун 

овард» [8, 63]. 

Мирзо Муҳаммад Боқири Мўсавӣ таъкид доштааст, ки Туғроӣ дар 

ҳалли рамузи кимиё дасти тавоно ва собиқаи беназир доштааст [78-III, 94].  

Дар таърихи илми гузаштагони мо далелҳои афзун бар доир ба 

табдили мис ба тило дар робита бо донишмандон бозмондаанд. Олим, 

файласуф ва табиби номвар Закариёи Розӣ низ умри хешро асосан вақфи 

илми кимиё кард, то мисро ба тило мубаддал гардонад. Гўё, вай муваффақ 

шуд, ки чанд сония ё дақиқа мисро ба тило табдил диҳад, вале пас аз фурсати 

кўтоҳ ин кўшишу таҷрибаҳо суд накарда, мис ба асли худ бармегардад. 

Ҳамин тавр, кимиё, яъне сохтани тилои сунъӣ дар адабиёти мо маънову 

амали беҳударо ба худ мегирад. 

Ба қавли Ибни Халдун Туғроӣ аз шайхону пешвоёни ин фан маҳсуб 

меёфт. Аз ин хотир, саранҷом ба кашфи асрори кимиё ва сохтани тилло аз 

фулузот муваффақ шуд [21-II, 1077].  

 Азбаски дарр таърих ягон кимиёгаре ба сохтани тило даст наёфтааст, 

ин гуфтаи Ибни Халдун муболиғаомез менамояд. Ахбори манобеъ дар 

хусуси донистани сирри кимиё, истифодаи иксир (кислота) ба ҳалли 

масъалаҳои марбут ба ин илм ҷойи шакку шубҳаро надоранд. 

Салоҳуддини Сафадӣ низ таъкид доштааст, ки Туғроӣ аз зумраи он 

нафаронест, ки бар сирри кимиё зафарёб гардидааст. Мавсуф овардааст: 

«Тазаккур сохтаанд, ки ў як мисқол иксирро бар ҳазор мисқол тилло 

дармеомехт» [57-ХII, 269]. 

Тош Куброзода дар ин хусус гуфтааст: «Мегўянд, ки Устод як мисқол 

иксирро нахуст ба шаст ҳазор тилло меандохт ва дигарбора бар сесад ҳазор» 

[149-I, 224]. 

Албатта, андешоти донишмандони қадим худ шаҳодати боризи 

алоқамандии Туғроӣ ба улуми дақиқ маҳсуб меёбанд. 

Гузашта аз ин, Салоҳуддини Сафадӣ арзиши баланди осори кимиёвии 

Туғроиро таъкид дошта, онҳоро аз кутуби муътабар қаламдод намудааст: «Ў 
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хотираи хеле қавӣ ва дурахшонеро соҳиб буд, то ҷое ки рамузи кимиёро 

ошкор намуд. Дар ин фанн ў соҳиби таснифоте мебошад, ки пеши олимони 

соҳа муътабар дониста мешавад. Аз ҷумлаи онҳо «Китоб Мафотиҳ-ур-

раҳма», «Масобиҳ-ул-ҳикма», «Ҷомиъ-ул-асрор», «Китоб Тарокиб-ул-анвор», 

рисолаи «Зот-ул-фавоид», «Ҳақоиқ-ул-истишҳодот» маҳсуб мешавад [57-ХII, 

269].  

Дар пайвастагӣ бар ин, осори зеринро дар илми кимиё ба қалами 

Туғроӣ мансуб донистаанд: 

1. «Ҷомеъ-ул-асрор ва тарокиб-ул-анвор». Лозим ба тазаккур аст, 

ки як гурўҳ донишмандон номи асарро бо ҳамин унвон ёд карда, онро марбут 

ба илми иксир хондаанд  [36-I, 534; 145-I, 311; 180-I, 628].  

Афзун бар ин, Ҳоҷӣ Халифа изҳор намудааст, ки муаллиф дар он 

мункирони илми кимиёро тардид намуда, ба исботи ақоиди хеш кўшидааст  

[36-I, 534]. 

Як идда мусаннифон «Ҷомеъ-ул-асрор» ва «Тарокиб-ул-анвор»-ро 

китобҳои ҷудогона муаррифӣ кардаанд [42- III, 1107; 55-II, 497]. 

Дар бораи нусхаҳои хаттии асар Карл Броккелман маълумот додааст. 

Бар мабнои ахбори ин муҳаққиқ дастхатти китоб дар Санкт-Петербург ва 

осорхонаи Бритониё маҳфуз мебошад [145-V,1]. Пажўҳишгари зикршуда 

перомуни мавҷуд будани нусхаи хаттӣ таҳти унвони «Тарокиб-ул-анвор» дар 

осорхонаи Бритониё ва Қоҳира маълумот додааст [145-V,12]. 

2. «Китоб ҳақоиқ-ул-истишҳодот» [42-II,1107; 36-I,672; 57-ХII, 

269]. Салоҳуддини Сафадӣ ва Ҳоҷӣ Халифа таъйид намудаанд, ки Туғроӣ дар 

ин асар перомуни исботи санъати кимиё баҳс намуда, ақидаҳои дар 

муқаддимаи китоби «Шифо» баёндоштаи Ибни Синоро мавриди тардид 

қарор додааст [57-ХII,269; 36-I, 672]. Нуктаи мазкур дар нигоштаҳои бархе аз 

пажўҳишгарон низ дурустии худро пайдо намудааст [55-II, 497]. 

Броккелман унвони асарро «Ҳақоиқ-ул-истишҳод» номида, дар 

шаҳрҳои Мадина ва Қоҳира маҳфуз будани дастхатҳои онро  таъкид 

доштааст [145-V,12]. 
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Қобили тазаккур аст, ки Ёқути Ҳамавӣ китоби дар тардиди Ибни Сино 

нигоштаи Туғроиро «Китоб ар-Радд ало Ибн Сино фи ибтоли-л-кимиё» унвон 

кардааст [42-III, 1107]. Исмоил Пошшои Бағдодӣ онро мухтасар «ар-Радд ало 

Ибн Сино» муаррифӣ намудааст [146-I, 311]. Ҳоҷӣ Халифа низ онро бо 

ҳамин унвон зикр намуда, китоби мухтасар хондааст [36-I, 838].  

Дар робита ба китоби мазкур ҳамин матлабро меафзоем, ки ҳарчанд 

Ибни Сино дар замони муосир дар кишварҳои Ғарб ба кимёгарӣ низ шуҳрат 

ёфтааст, аммо аслан худ мухолифи табдили як фулузот ба фулузоти дигар 

буд ва ба имконияти кимиё боварӣ надошт. Аз ин хотир, Туғроӣ дар ин асар 

бо далоили худ андешаҳои Ибни Синоро инкор намудааст [168, 129].  

3. «Китоб Зот-ул-фавоид» [42-III,1107; 36-I, 821; 55- II, 497; 180-I, 

628]. Мусаннифи «Ҳадият-ул-орифин» унвони асарро «Зот-ул-фавоид» сабт 

намудааст [146-I, 311]. Ҳоҷӣ Халифа онро рисола дар илми кимиё хондааст  

[36-I, 821].  

Дар пайгирӣ аз ин, Куҳҳола Умар Ризо низ тасбит намудааст, ки он 

рисола дар илми кимиё мебошад [180-I, 628]. 

Донишманди араб Разуқ Фараҷ Разуқ зимни таҳқиқи асари мазкур 

чунин изҳори назар намудааст: «Рисолаи мазкур аз панҷ сафҳа фароҳам 

омада, соли 480ҳ./1088м. аз ҷониби як нафар форс рўнавис гардида, аввали 

он чунин омадааст: «Рисолаи «Зот-ул-фароид» аз нигоштаҳои Устоз 

Муайядуддин Абўисмоил  мебошад, ки дар он аз ҷумла чунин омадааст: «Аз 

зумраи асрори бузург қавли Ҳирқил мебошад, ки гуфтааст: Ҳақиқат он аст, 

ки дар сафедкунӣ ёздаҳ сирр ҳаст» [159, 195-206]. 

4. «Китоб мафотиҳ-ур-раҳма ва масобиҳ-ул-ҳикма» [146-I, 312; 

10-II,166; 36-II,755; 55-II, 497; 180-I, 626]. Қобили тазаккур аст, ки дар 

муқаддимаи китоби мазкур муаллиф унвони асарро чунин бозгў намудааст: 

«Асарро «Мафотиҳ-ур-раҳма ва асрор-ул-ҳикма» унвон кардам, зеро дар он 

чунон ки қайд намудам, асрори улум нуҳуфта, онҳоро мутобиқ ба ҳар кадом 

тавзеҳ додам ва бар муқаддимаву ҳафт абвоб тақсимбандӣ намудам» [168, 

129].  
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Аммо дар манобеи қадим номи асар ба таври мухталиф сабт 

гардидааст. Ёқути Ҳамавӣ китоби мазкурро ҳамчун ду китоби ҷудогона 

«Масобиҳ-ул-ҳикма» ва «Китоб Мафотиҳ-ур-раҳма» ба қайд овардааст [42-

III, 1107].  

Мирзо Абдуллоҳ Афандӣ Исфаҳонӣ дар «Риёз-ул-уламо» номи асари 

мазкурро «Китоб Мафотиҳ-ул-ҳикма ва масобиҳ-ур-раҳма» қайд намуда, аз 

ҷумла чунин овардааст: «Китобҳои «Мафотиҳ-ул-ҳикма» ва «Масобиҳ-ур-

раҳма» дар илми иксир ва кимиё будаанд. Дар шаҳраки Ардабил бо соҳиби 

китоби «ал-Мисбоҳ фи илми-л-мифтоҳ», вохўрдам, ки вай низ ихтисосманди 

ин илм буд. Мавсуф баён дошт, ки Туғроӣ дар китоби мазкур бар мабнои 

далоили самъӣ ва ахбору осор дар тасбити ин илм кўшиш намудааст» [10-

II,167]. 

Ҳоҷӣ Халифа афзудааст, ки дар ин китоб муаллиф шарҳи рамузи 

кимиё ва баёни гуфтори ҳакимонро доир ба ин илм гирдоварӣ кардааст [36-

II,1755]. 

Гузашта аз ин, Хонбобо Машор дар китоби «Муаллифини кутуби 

чопии форсӣ ва арабӣ аз оғози чоп то кунун» унвони асарро «Мафотиҳ-ус-

санъа ва масобиҳ-ур-раҳма ва тариқ амали-л-иксир» хондааст. Бино ба 

маълумоти донишманди мазкур тарҷумаи форсии асар соли 1315ҳ./1898м. 

дар ҳаҷми 103 саҳифа интишор шудааст [184-II, 820].  

Афзун бар ин, Броккелман номи асарро «Масобиҳ-ул-ҳикма ва 

мафотиҳ-ур-раҳма» ба қайд овардаву мавҷуд будани нусхаҳои хаттии онро 

дар китобхонаҳои Париж ва Пешовар таъкид доштааст [145-V, 12]. Ёдрас 

гардидан муҳим аст, ки Броккелман ҳамчунин «Асрор-ул-ҳикма»-ро номбар 

карда, онро асари ҷудогонаи Туғроӣ хонда, дар Теҳрон нигаҳдорӣ шудани 

нусхаи хаттии онро таъйид намудааст [145-V, 12]. Аммо бар мабнои 

нигоштаҳои Туғроӣ, ки унвони асарро «Мафотиҳ-ур-раҳма ва асрор-ул-

ҳикма» хондааст, ин ҳамон як асар маҳсуб мешавад. 

Алӣ Ҷаводи Тоҳир мегўянд, ки нусхаи хаттии ин китоб дар 

китобхонаи Донишгоҳи Қоҳира таҳти унвони «Мифтоҳ-ур-раҳма ва масобиҳ-
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ул-ҳикма» маҳфуз буда, дар он ашъори дар илми кимиё сурудаи шоир низ 

ҷой дода шудааст. Муҳаққиқи мазкур як даста ашъори илмии шоирро аз 

китоби мазкур зикр намудааст [168, 128]. 

5. «ал-Иршод ли-л-авлод». Унвони асар дар «Ҳадият-ул-орифин» 

[146-I, 311] ва «Мўъҷам-ул-муаллифин» [180-I, 628] омадааст. Зириклӣ асари 

мазкурро мухтасаре дар илми иксир шуморидааст [156-II, 246]. Бино ба 

маълумоти муҳаққиқон нусхаи хаттии он дар Теҳрон мавҷуд мебошад [145-

V, 13]. 

6. «ал-Ҷавҳар-ун-назир  фи синоати-л-иксир». Перомуни ин асар 

Исмоил Пошшои Бағдодӣ хабар додааст [146- I, 311]. Баъдан Броккелман аз 

мансубияти он ба қалами Туғроӣ шубҳа намуда, ҳамзамон аз нигаҳдорӣ 

шудани мусаввараи нусхаи хаттии он дар китобхонаи Берлин хабар додааст 

[145-V, 12]. 

7. «ал-Мақотиъ фи-л-ҳикмати-л-илоҳия». Броккелман китоби 

мазкурро дар илми кимиё муаррифӣ карда, нигаҳдории дастхатти онро дар 

Осафия тасбит сохтааст [145-V, 12]. 

8. «Сирр-ул-ҳикма фи шарҳ китоби-р-Раҳма ли Ҷобир». Бино 

бар ахбори сабтгардида дастхатти ин асар дар Париж маҳфуз мебошад [145-

V, 12]. 

9. «ар-Рисолат-ул-хотима». Аз рўи маълумоти бақайдомада 

дастхатти китоб дар Теҳрон мавҷуд аст [145-V, 12]. 

10.  «Рисола фи кимиё». Роҷеъ ба китоби мазкур низ Броккелман 

маълумот дода, маҳфуз будани дастхатти онро дар Осафия таъкид доштааст 

[145-V, 13].  

11.  «Китоб-ул-асрор». Аз рўи ахбори мавҷуда дастхатти ин асар низ 

дар Қоҳира мавҷуд мебошад [145-V, 13]. 

12.  «Рисола фи-т-табоиъ». Броккелман ин асарро низ дар шумори 

осори Туғроӣ зикр карда, аз мавҷудияи нусхаи хаттии он дар Қоҳира хабар 

медиҳад [145-V, 13].  
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13.  «Қасоид фи-л-кимиё». Бино бар маълумоти маъхазҳо дастхатти 

ин қасоид низ дар Қоҳира маҳфуз мебошад [145-V, 13].  

14. «Қасидае ба забони форсӣ бо шарҳи арабии худи шоир» [155-

II, 246].  

Қайд кардан бамаврид аст, ки бархе аз муаллифон кутуби дигар, аз 

қабили «ал-Иҳсон фи илми-л-мизон», «Субҳ-ут-тақвим», «Саҳифат номус-ул-

ҳикамӣ фӣ таҳзиб аҳҷори-с-сабъа», «Афъол-ут-табиъа ва асрор-ул-халиқа»-

ро низ дар шумори осори кимиёвии Туғроӣ ба қалам додаанд [168, 128-129]. 

Бино бар ахбори манобеи қадим Туғроӣ ҳамчунин соҳиби қитъаоте 

дар илми кимиё мебошад, ки намунаи он то замони мо расидааст [57-ХII, 

269]. Дар робита ба ин, Имодуддини Исфаҳонӣ чунин мутазаккир гардидааст: 

«Байтҳои зерин низ ба қалами ў мансуб буда, дар он ба илму маърифати хеш 

дар илми кимиё ишора намудааст: 

ا الُعلُوُم ف ق ْد ظ فِرْ   ُت بِبُْغتنِي أمَّ

ا  لَّم  ا أْحت اُج أْن أت ع   ِمْنه ا ف م 

لِيق ِة ُكلِّه ا  ار  الخ  ْفُت أ ْسر  ر  ع   و 

ا  اً أن ار  لِي الب ِهيم  الُمْظلِم   ِعْلم 

تِِه الَِّذي  ِرْثُت ِهْرِمس  ِسرَّ ِحْكم   و  و 

ا  م  جَّ ال  ظ نَّاً فِي الُغيُوِب ُمر  ا ز   م 

ل ْكُت ِمْفت اح  ال م  ٍة و   ُكنُوِز بِِحْكم 

ا  فِيَّ الُمْبه م  رَّ الخ  ف ْت لِي السِّ ش   ك 

ا   ل ْوال  التَّقِيَّةُ ُكْنُت أُْظِهُر ُمْعِجز 

ي   م  تِي ت ْشفِي القُلُوب  ِمن الع   ِمْن ِحْكم 

الت ظ اهُر  بِالَِّذي  م  و  ي الت ك رُّ  أْهو 

ا  ْنهُم  ْقُل ي ْنه ي ع  الع   ُعلِّْمتُهُ و 

أِريُد ال   ا و  بِيَّاً ُموِسر    ألف ي غ 

ا  ال ِمين  و  ال  ل بِيباً ُمْعِدم   فِي الع 

اِهل  أْو ظ الِم   ا ج  النَّاُس اِمَّ  و 

ا لُّم  ت ك  ماً و  رُّ ت ي أُِطيُف ت ك  -8,124].                                                                      ف م 

125].    
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Ҳар чи ки марбути улум аст, пас дар он ба хостаи худ зафар ёфтам, 

Аз он чизе намондааст, ки ниёз ба омўхтанаш дошта бошам. 

Ҳамаи асрори табиати инсонро чунон бидонистам, 

Ки торикии зулумотро бароям равшан сохт. 

Аз Ҳирмис сирри ҳикматашро ба мерос гирифтам, 

Ки ҳанўз ҳам дар олами ғайб ҷои шубҳабарист. 

Бо ҳикмат, калиди ганҷинаҳоро соҳиб гаштам, 

Ки ва тарс аз Худо ниҳонии номафҳумро кашф намуд. 

Гар парҳезгорӣ набудӣ, муъҷизаҳое ба зуҳур меовардам, 

Бо ҳикмати худ қалбҳоро аз нобиноӣ шифо мебахшидам. 

Дил мехоҳад, ки ҳар он чи бидонистам, ошкор намоям ва икром кунам 

Валек ақл намегузорад ва аз он ду бозмедорад. 

Намехоҳам дар миёни аҳли олам, 

Бо сарватмандии сустфаҳм ва бо заковатмандии фақир рў ба рў 

шавам. 

Пас инсонҳо ё золиманд ё ҷоҳил, 

Пас, ман кай саховатмандӣ намуда тавонам ва кай ба ҳарф задан 

ҷуръат намоям!»  

Қасидаи мазкур дар девони шоир ва бархе аз соири маохизи муътабар 

сабт гардидааст [60, 80; 42-III, 1115; 57-ХII, 269]. 

Имодуддини Исфаҳонӣ қитъаи зайлро низ моли Туғроӣ ва роҷеъ ба 

илми кимиё муаррифӣ кардааст: 

 

لِّ  يُب اُح بِِه لِلح  العد ِسرٌّ ال    و 

ْشُروح   ا ف كَّْرُت م  اك  فِيك  اِذ  ذ   و 

قٍِد  ُكّل ن اٍم ف ِمن ت ْرِكيِب ُمْنع   و 

ْشُروح   لِّ م  ب اُؤهُ فِيِه ب ْعد  الح   خ 

د   س  ا ت ُروُح فِي ت ْحلِيلِِه ج  م   و 

                                               االّتخّسد فِي ت ْرِكيبِِه روح.                                  

[8,125].  
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Дар таҳлилу ҳисоби он сиррест, ки ошкоро нагардад, 

Он дар худи туст, гар бияндешӣ шарҳашро. 

Ҳар ҷисме дорои таркиби ба ҳам муртабит аст, 

Ки розаш андар он баъди омезиш шарҳи худ ёбад.  

Бўйдор нагардад дар маҳлули он ҷасад, 

Ҷуз он ки дар таркибаш рўҳ гирад қолаб. 

Таъкид ҷоиз аст, ки абёти мазкур дар девони шоир ба мушоҳида 

намерасад. 

Шеъри дигари Туғроиро дар илми кимиё Салоҳуддини Сафадӣ ба 

қайд овардааст, ки дар он муаллиф бо дониши густардаи хеш дар ин илм 

ифтихор намуда, гуфтааст: 

 

اقِف   ِب األْشي اِء أنّي  و  ج   و  ِمْن ع 

ْبُخوتُ  ْن يِْظف ْر بِِه ف هُو  م  ْنِز م  ل ي الك   ع 

ْغِرب ا  ْرقاً و  م  نُوز  الئْرِض ش  أنَّ ك   و 

يُْعِجُزنِي القُوتُ  ف اتُِحه ا ِعْنِدي و   م 

ْوِر فِي اال ْرِض  ْت و  ل ْو ال  ُمْلُك الج   أْصب ح 

ي اقُوُت   ْصب اُؤه ا ُدرٌّ ل د يَّ و  ح   ,ХII -57].                                                                و 

269].    

Ва аз чизҳои аҷиб он аст, ки ман бар ганҷе воқиф ҳастам. Ҳар ки ба он 

зарар ёбад, хушбахт аст (1-2).  

Ҳар он ки калиди ганҷинаҳои замин аз шарқ то ғарб дар дасти ман аст 

ва ҳол он, ки ман дар мавриди қути худ оҷиз мебошам (3-4). 

Агар дар рўи замин подшоҳони ситамкор намебуданд, хоку 

сангрезаҳои замин назди ман дурру ёқут мегардид (5-6)  

Туғроӣ перомуни сирри таркиби кимиё андешаронӣ намуда, бар он 

ишора менамояд, ки мардум ҳанўз аз аҳди қадим ба румузи он сарфаҳм рафта 

наметавонистанд. Аммо олимон дар навбати хеш асрори онро пинҳон 

медоштанду дар китобҳояшон онҳоро тадвин намекарданд. Аз байти зерин 

ҳамин маънӣ равшан бархонда мешавад: 
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انِِه  لي  ِكْتم  ال ف  الق ْوُم ع   ت ح 

ن ب ي انِِه.                                                                        بُوا فِي الُكتُِب ع  أْضر   ,168]و 

445]. 

Қавм бо ҳам дар мавриди пинҳон доштани он аҳд бастанд, 

Ва дар китобҳо аз баёни он  худдорӣ намуданд. 

Аз ҷониби дигар, қитъаоти дар санъати кимиё сурудаи Туғроӣ, ки дар 

девони шоир сабт нагардидааст, тавсифи ҷисм, нуқра, гўгирд, зарних 

(маргимуш), мис, симоб, ҳаво ва ҳаммонанди онро дарбар мегирад. Чунончи, 

дар робита ба хусусияти об чунин сароидааст: 

 

ِظيم  ال  يُِحسُّ بِِه  اِء ِسرٌّ ع   فِي الم 

اِهُر الف ِطنُ  لِيُم الم  ِكيُم الع   ااِلَّ الح 

ُم  اِويِف الُعُروِق د  ةً فِي ت ج  رَّ  ف م 

ائِِل ل ب ن  اِب س  ةً فِي الشَّر  ت ار   ,168] .                                                                      و 

444].  

Дар об сирри азимест, ки онро дарк нахоҳад кард, 

Ба ҷуз ҳакими донои моҳири соҳибилм. 

Пас гоҳе дар дохили рагҳои хун аст, 

Гоҳи дигар дар шароб моеи шир. 

Шоир дар тавсифи ҳаво чунин овардааст: 

 

اء  بِِه الحيا ةُ   إنَّ اله و 

 شأنُه شأن  عجيب  

 خفي ويظهر فعله ي

 فبعيده دان قريب 

 ال لون فيه و كله 

 .[444 ,168].                                                                           لون اذا نظر األريب 

Ҳароина ҳаёт бо ҳаво мебошад, 

Кори ҳаво коре аҷиб аст. 
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Ҳаво худ пинҳон мешавад ва кораш ошкор мешавад, 

Дар ҳаво ҳеҷ ранге вуҷуд надорад ва ҳол онки ҳаво ба пуррагӣ 

Ранг аст, агар шахси хушфаҳм назар афканад. 

Дар иртибот ба ин қитъаҳо Алӣ Ҷавод чунин андешаронӣ намудааст: 

«Ин порчаҳо шеър нест, балки порчаҳои назмии таълимӣ аст. Хуб аст, ки 

Туғроӣ онро санҷида ба девони худ ворид накардааст, чунки он шеър набуда, 

қитъаоте дар ҳунармандӣ мебошад» [168, 445]. 

Ин қитъаот имрўз ҳам аҳамияти беназири таърихиву иҷтимоиро доро 

буда, ташаккулу таҳаввули улуми мухталиф ва ҳунармандиро дар аҳди 

мавриди назар таҷассум месозад.  

Воқеан ҳам китобу рисолаҳои дар илми кимиё нигоштаи ин 

мутафаккири барҷаста инъикосгари дониши густурда ва маърифати баланди 

ў дар улуми дақиқ мебошад. Ахбори маохизи муътабар ва баҳои баланди 

муаррихону адибони қуруни вусто худ шаҳодати возеҳи ин гуфтаҳо ба 

шумор мераванд. Ин осор сарчашмаҳои муҳим барои муҳаққиқони илм ба 

шумор омада, дар раҳнамоии донишомўзон суди фаровон доранд. Илова бар 

ин, дар сурати таҳқиқи нусхаҳои хаттии мавҷудаи ин навъ осор боз як паҳлўи 

ноомўхтаи мероси ин донишманди забардаст ошкор гардида, ҳакими 

воломақом ва файласуфи фозил будани ў ба таври густурда зоҳир мешавад. 
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Боби II. Девони шеърии Туғроии Исфаҳонӣ 

 

Туғроии Исфаҳонӣ соҳиби девони шеърӣ мебошад, ки онро худ 

гирдовариву тадвин кардааст [146-I, 311]. Дар мадорики муътабар арзиши 

баланди девони Туғроӣ борҳо зикр гардидааст [42-III, 1107; 149-I, 223; 146-I, 

311; 40-II, 118]. Ҳамзамон, бархе аз донишмандон махсус қайд намудаанд, ки 

«Туғроӣ соҳиби девони шеърии барҷаста» мебошад [22-II, 185; 24-VI, 68-70; 

55-II, 95; 179-II, 449].  

Дар бораи таркиби девони шоир ва арзиши адабии он маълумоти зиёд 

то замони мо омада расидааст. Аз ҷумла, Ибни Халликон аз ашъори хубу 

баландмазмун фароҳам омадани девони шоирро таъкид доштааст [22-II, 185]. 

Ҷамолуддин Тағрибардӣ афзудааст, ки девони Туғроӣ дар миёни 

мардум хеле машҳур мебошад [6-V, 215]. 

Ин далелҳои қотеъ ва муҳим тақозо менамоянд, ки масоили марбут ба 

девони ашъори Туғроии Исфаҳонӣ ҳамаҷониба мавриди омўзиш қарор гирад. 

  

II.1.1. Нусхаҳои хаттӣ ва нашрҳои девони Туғроии Исфаҳонӣ 

 

Аз замони зиндагии Туғроӣ нусахи зиёди девони ў то ба замони мо 

расидааст. Ин манобеи нодири адабиро метавон ба ду даста тақсим намуд:  

I. Нусхаҳое, ки аз рўи ҳуруфи ҳиҷоӣ бар ҳасби қавофӣ тартиб дода 

шудаанд. Аз ин даста танҳо ду нусха то ба имрўз дастрас гардидааст: 

1. Нусхаи хаттии Қоҳира, рақами 8917/ Адаб, Дорулкутуб. 

2. Нусхаи хаттии Лондон, рақами 7558/, музеи Бритониё. 

II. Нусхаҳое, ки бар ҳасби мавзўоти шеърӣ, аз қабили мадҳ, шиква, 

рисо, ғазал, васф ва ғайра фароҳам гардидаанд. Аз ин даста нусхаҳои бештаре 

дар даст аст: 

1. Нусхаи хаттии Истанбул, рақами 3107/ Роғиб-пошшо. 

2. Нусхаи хаттии Қоҳира, рақами 1528/ Адаб, Дорулкутуб.  

3. Нусхаи хаттии Аскурёл дар Испониё, рақами 304.  
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4. Нусхаи хаттии Донишгоҳи амрикоӣ дар Бейрут, рақами Ms. 892, 

71 T64d А. 

Миёни ин ду дастаи нусахи хаттӣ тафовут зиёд нест. Муқаддимаи 

ҳарду даста, ба истиснои сатрҳои аввали онҳо ба ҳам шабоҳат доранд. 

Чунончи, муқаддимаи нусхаҳои дастаи аввал – «I» бо чунин гуфтор ифтитоҳ 

мегардад: «Бузургвор Муайядуддин Абўисмоил Ҳусайн ибни Алӣ ибни 

Муҳаммад ба баъзе нафароне, ки аз ў ашъорашро дархост карда буданд, 

навишт...». 

Аммо дастаи дувум – «II» баъди пешгуфтор бо қасидаи нуния дар 

ситоиши Малик Масъуд оғоз мегардад, ки Туғроиро соли 513ҳ./1120м. 

вазири хеш баргузида буд: 

 

نِين   ن ظ ِري ِميِض ح   إل ى ل ْمِع الو 

                                                                .             .[124 ,168]و  ت ن فُِّسي لِِصب ا األِصيِل أنِين 

Назарам ба дурахш муштоқ аст, 

Нафасам бар боди сабо нолон аст . 

Ба андешаи Алӣ Ҷаводи Тоҳир девони дастаи дувум «Б» ҳадди ақалл 

баъди таърихи ба вазорат расидани шоир дар соли 513ҳ./1120м. гирдоварӣ 

карда шудааст [168, 124]. 

Эҳтимол дорад, ки ин ҳамон нусхае бошад, ки Ҳоҷӣ Халифа дар 

«Кашф-уз-зунун» зимни муаррифии девони шоир ба қайд овардаву аз ҷумла 

чунин таъкид доштааст: «Девони ўро баъзе аз наберагонаш гирдоварӣ 

кардаанд»  [36-I,155]. 

Дар канори ин, нусхае ҳам дар «аз-Зариъа» ба қайд омадааст, ки дар 

соли 1059ҳ./1649м.китобат гардидааст. Вале дар мавриди хусусиёти он 

сухане пеш оварда нашудааст, то ҷузви кадом гурўҳ буданаш муайян карда 

шавад [171-II, 648-649].  

Афзун бар ин, дар нусхаҳои дастаи дувум (ба истиснои нусхаи 

Бейрут) қитъаи тағаззулиеро пайдо мекунем, ки дар дастаи аввал ба 

мушоҳида намерасад. Он аз панҷ байт иборат буда, матлааш чунин аст: 
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اناً لِقْلبِِه  ب ا ن ْجٍد أ م  ا ِمْن ص   ُخذ 

اد  ِريَّاها ي ِطيُر بِل بِِّه.                                                                                    ,60]ف ق ْد ك 

97]. 

Бигиред аз боди сабои Наҷд осоише баҳри қалби ў, 

Ки боди хуши он наздик буд, хиради ўро бирабояд. 

 

Бино ба таҳқиқи бархе аз пажўҳишгарон ин байт саҳван ба девони 

шоир роҳ ёфтааст, зеро он ба қалами шоири маъруфи араб Ибни Хайёти 

Димашқӣ мансуб буда, аз қисмати аввали яке аз қасоиди тавили ў гирифта 

шудааст [168, 124-125]. 

Девони Туғроӣ бори нахуст дар соли 1301ҳ./1883 м. дар Қустантиния 

(Туркия) тавассути матбааи «ал-Ҷавоиб» ба табъ расонида шудааст. Чопи 

мазкури девони шоир аз 3121 байт фароҳам омадааст.  

Метавон гуфт, ки чопи мазкур бар мабнои нусхаҳои хаттии дастаи 

дувум «II» интишор гардидааст. Аммо дар ин нашри девони шоир баъзе аз 

ғазалҳои дар нусхаҳои хаттӣ ҷой дошта ба қайд наомадааст. Муҳаққиқон 

чунин тахмин намудаанд, ки шояд ношир вобаста ба маънои ахлоқӣ онҳоро 

қасдан ворид насохтааст [168, 125].  

Ба андешаи пажўҳишгарон бар рағми он хидмате, ки табъи мазкур 

анҷом додааст, мутаассифона, он холӣ аз ҳама гуна хусусиятҳои нашри ҷадид 

мебошад. Ҳамзамон, он дур аз назари таҳқиқӣ ва қиёси нусхаҳои хаттиву 

феҳристҳо буда, ин омилҳо зарурати нашри тозаи девонро пеш меоваранд 

[168, 125].  

Лозим ба ёдоварист, ки чопи дигаре аз девон низ бо таҳқиқи Алӣ 

Ҷаводи Тоҳир ва Яҳёи Ҷабурӣ соли 1396ҳ./1976м. дар «Дор-ул-қалам»-и 

Қувайт мунташир гардидааст.  

Қобили тазаккур аст, ки дар нусхаҳои хаттии девонҳо бархе аз 

қасоиди шоир ба мушоҳида намерасад. Аз ҷумла, манзумае, ки Туғроӣ онро 

«ал-Мақотиъ фи-с-санъати» (санъати кимиё) хонда, Сафадӣ бар он ишора 
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кардааст, дар ягон дастхатҳои девон ҷой дода нашудааст [57-I, 8]. Дар 

китобхонаи донишкадаи адабиёти Донишгоҳи Қоҳира як нусхаи хаттии 

манзумаи мазкур маҳфуз мебошад [168, 125].  

Афзун бар ин, он абёти Туғроӣ, ки дар ҷавоби таҳниятномаи Қосим 

ибни Алӣ ибни Муҳаммад ибни Усмон ибни Ҳарирӣ ба муносибати ба 

мансаби давлатӣ расиданаш дар соли 509ҳ./1116м. суруда, Ёқути Ҳамавӣ 

онро сабт намудааст [42-V, 2214-2216], дар дастхатҳои девони шоир дида 

намешавад. Аз ин хотир, он ба нашри девон низ роҳ наёфтааст. Матлаи ин 

абёт чунин оғоз мегардад: 

 

هُ  وُض أضحكِت السحاُب ثغور   ما الر 

هُ .                                              ,V-42]                       و أفاح  أنفاُس الصبا منشور 

2215]. 

Чӣ бустонҳоеро бихандонд абрҳо дар соҳилҳои он  

Ҳам вазиши насими сабо паҳн намуд интишори он. 

Бояд таъкид дошт, ки омўзиши ҳамаҷиҳатаи нусхаҳои девони Туғроӣ 

масъалаи муҳиму доманадор буда, таҳқиқи ҷудогонаро талаб менамояд. Мо 

ба таври мухтасар ба хотири пайванди андешаҳо, аз мавҷудияти нусхаҳо ва 

таркиби онҳо ба ин мавзўъ рў овардем. 

 

II.1.2. Омўзиши девони Туғроӣ дар асрҳои миёна ва бозтобу 

баррасии он дар манобеи муътабар 

 

Аз ахбори маохизи муътабар бармеояд, ки девони Туғроӣ дар 

марҳалаҳои зиёди таърихи адабиёт мавриди омўзиш қарор доштааст. Қимати 

адабиву ҳунарии он то ба ҳадде будааст, ки ба толибилмон ривоят 

мегардидааст. Бино ба таъйиди муаррихон писари шоир–Муҳаммад ибни 

Ҳусайн ибни Алӣ низ аз ў ашъорашро ривоят кардааст  [15-V,1062]. 

Камолуддин ибни Адим дар робита ба ривояти ашъори шоир чунин 

гуфта: «Дар Ҳалаб ў шеъри чанде суханваронро низ ривоят мекард. Аз ў 
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Абулмузаффар Усома ибни Муршид ибни Алӣ ибни Мунқиз ривоят 

бурдааст... Ашъорашро аз худи ў як гурўҳ, аз қабили Абулфатҳ Муҳаммад 

ибни Алӣ ибни Муҳаммад Натанзӣ, Абўбакр Муҳаммад ибни Қосим ибни 

Музаффари Шаҳрузўрӣ, Абулҳасан Алӣ ибни Дардоӣ, Абўссаодот 

Ҳибатуллоҳ ибни Алӣ ибни Ҳамза ибни Сиҷзӣ, Абулфазл Ҳибатуллоҳ ибни 

Ҳусайни Даббос, Абўтоҳир Муҳаммад ибни Фазл ибни Муҳаммад ибни 

Мансур Арўзии Исфаҳонӣ, Абулмузаффар Муҳаммад ибни Асъад ибни 

Ҳалими Ҳанафӣ, Абдурраҳмон ибни Ухувва ва писараш Муҳаммад ибни 

Ҳусайн ибни Алӣ ривоят кардаанд»  [15-V,1062,1069]. 

Нигоштаҳои Ибни Адим дар ахбори Ибни Ҳуҷҷат низ сароҳати худро 

пайдо намудааст: «Садидуддавла Ибни Анборӣ ва Абўбакр Абдуллоҳ ибни 

Алии Мористонӣ девони шоирро дар наздаш хондаанд. Дар радифи ин, амир 

Усома ибни Мунқиз, Ибни Шаҷарӣ, Ибни Ухувва, Муҳаммад ибни Ҳайсам, 

Абўбакр Шаҳрузўрии Мавсилӣ, Абулфатҳи Натанзӣ, Абўтоҳири Арўзӣ, 

Абулфазли Даббос, Муҳаммад ибни Қосими Ирбилӣ ва фарзанди шоир 

қитъаоту қасоиде аз ў ривоят кардаанд. Ин девон ва бахусус қасидаи 

«Ломият-ул-Аҷам» пайваста мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифта, аз қадим дар 

бештари мутуну мукотиботи арабиву форсӣ ба ашъори он истишҳод шудааст 

[19-II, 428].  

Матолиби баёнгардидаро гуфтори Имоди Котиби Исфаҳонӣ  ба субут 

мерасонанд: «Имом Муҳаммад ибни Ҳайсам дар Исфаҳон бароям чунин 

қисса кард: Ман пеши ў шеърашро омўхтам» [8, 63]. 

Ибни Асир низ изҳор доштааст, ки Қозӣ Абўбакр Шаҳрузўрии 

Мавсилӣ ва дигарон бо иҷозати худи шоир шеърашро ривоят кардаанд [14- 

III, 262]. 

Бино ба маълумоти аксари сарчашмаҳо девони Туғроӣ солҳои зиёд 

мавриди омўзиши толибилмон қарор дошт: «Ашъори Туғроиро бароям дар 

Марв Абулфатҳи Натанзӣ, дар Балх Абўтоҳири Арўзӣ, дар Мавсил Абўбакр 

ибни Шаҳрузўрӣ, дар канори Фурот Абулфазли Даббос ва як гурўҳи дигар 

ривоят кардаанд» [53-ХI, 496].  
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Баъзе аз уламо ба арзиши баланди ашъори шоир ишора кардаву 

таъкид доштаанд, ки «агар шеър худ баҳрҳо бошад, пас шеъри Туғроӣ 

ҷавоҳири он баҳрҳост» [40-II, 118]. 

Ағлаби донишмандони асримиёнагӣ дар радифи баҳогузорӣ ба девони 

шоир, ҳамзамон намунаи беҳтарини ашъорашро таҳлилу баррасӣ намудаанд. 

Ҷиҳати таъйиди мансубияти шеъри таҳтуззикр ба қалами Туғроӣ Ибни Адим 

чунин гуфтааст: «Шариф Абўҳошими Ҳошимӣ гуфт: Абўсаъди Самъонӣ 

онро бароямон қироат карду гуфт: Абўбакр Муҳаммад ибни Қосим ибни 

Музаффари Қозӣ дар суҳбате дар масҷиди Мавсил онро қироат карду гуфт: 

Ин шеърро худи Устод Абўисмоили Муншӣ бароямон суруд: 

 

ةً  ْهِر مرَّ نَّْيُت أْن أْلق اك  فِي الد   ت م 

 ف ل ْم أُك ِمن ذاك التمني بمرزوق 

 سوي ساعة التوديع دامت فكم مني 

  امال سوقيأنالت و ما قامت بها 

 فياليت أن الدهر كل زمانه 

  .[V, 1065-15]      وداع و لكن ال يكون بتفريق .                                                     

 

Таманно дорам, ки чеҳраи туро боре дар ин дунё бубинам, 

Он орзу барои ман насиб нагардид. 

Ба ҷуз соати видоъ ,ки  идома ёфт, пас чи андозӣ, 

Бароям имконият дод ва  барпо шуд бо умеди рондани ман. 

Пас, кони тамоми замона вақти видоъ бошад, 

Валекин бо ҷудоӣ набошад.  

Шеъри мазкур ҳамчун намунаи барҷастаи ашъори шоир дар бештари 

сарчашмаҳо низ ба қайд омадааст [47-ХI, 217]. 

 Ибни Адим дар мавриди шеъри дигари шоир чунин овардааст: «Ин 

шеърро Абулҳасан Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Алии Қуртубӣ суруду гуфт: 

Онро бароям Абулфатҳ Усмон ибни Исои Балатӣ навиштаву чунин 

овардааст: Онро Абўссаодот Ҳибатуллоҳ ибни Алӣ ибни Ҳамза ибни 
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Шаҷарии Наҳвӣ аз хотирааш дар Бағдод дар хонақоҳи вазир Зайнабӣ ва 

Абулфазл Ҳибатуллоҳ ибни Ҳусайни Даббос дар маҷлисе дар Ҳиллаи 

Сайфийя суруданд [15-V, 1063]: 

ا ل ْم ت ُكنْ  اُ  اِذ  لِكاً ُمطاع   م 

ا  الِِكِه ُمِطيع  ْبداً لِم   ف ُكْن ع 

ا  ِميع   و  اِن ل ْم ت ْملِك الن يا ج 

ا  ِميع  اهُ ف اتُِرْكه ا ج  ا ت ْهو  م   ك 

ب ب اِن ِمن ُمْلٍك تركٍ  ا س   هُم 

فِ  ف  الر  ا يُنِيالِن الف ت ي الش ر   يع 

ْيٍء  ْن ي ْقن ْع ِمن الُدْني ا بِش   ف م 

ا ِضيع  ْيِن يُِحسُّ بِه ا و  ي ه ذ                                                                                .      ِسو 

 

Агар ту подшоҳи фармонраво набошӣ, 

Пас, бандае бош, ки бар хоҷаи худ итоат менамояд. 

Ва агар тамоми дунёро молик нашудӣ, 

Ба он тавре ки худ мехоҳӣ 

Пас ту онро ба пуррагӣ тарк намо. 

Мулк ва тарки он ду сабабе ҳастанд 

Ки ҷавонро ба шарафи баланд мерасонад 

Пас ҳар кас дар бо чизе аз дунё ба ҷуз онҳо қаноат намояд, дунёро 

пасту ночиз эҳсос хоҳад кард. 

Шеъри мазкур дар китобҳои зиёди адабӣ низ ба қайд омадааст [42-

III,1108-1109; 28-I,153]. 

Лозим ба тазаккур аст, ки дар аҳди Салҷуқиён, ки зиндагии шоир ба 

ҳамин давра рост омадааст, аксари баҳрҳои шеърӣ дар ашъори арабизабон ба 

кор гирифта мешуд. Бештар аз ҳама Туғроӣ дар эҷодиёти худ баҳри комилро 

истифода намуда, аз рўи ин вазн яксаду шаш қасида сурудааст. Ҳамчунин, 

дар баҳри тавил ҳаштоду чор қасида, дар баҳри сареъ сиву панҷ қасида, дар 

баҳри мутақориб бист қасида, баҳри мунсареҳ сенздаҳ, раҷаз дувоздаҳ, 

хафиф ёздаҳ, рамал чаҳор, муҷтасс як ва ҳазаҷ як қасида эҷод кардааст. Аммо 
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Туғроӣ дар ашъори худ баҳрҳои мадид, музореъ ва мутадорикро ба кор 

набурдааст. 

Ибни Халликон шеъри зеринро, ки дар баҳри комил суруда шудааст, 

аз рақиқтарину малеҳтарин ашъори Туғроӣ ба қалам додааст:  

 

ا  ي ِمن ب ْعِد م  اله و  ال ك  و   ي ا ق ْلُب م 

اقُ  ر  الُعش  أْقص   طاب  الُسلُوُّ و 

االول ي  ا ل ك  فِي اإلف اق ِة و  ا ب د  م   أو 

اِم أف اقُوا ر  ْتهُم ك أس  الغ  ع   ن از 

الدَّاء  الَِّذي  حَّ و  ص  ِرض  ألنَِّسيُم و   م 

اقُ ت ْشُكوهُ ال  يُ  ي ل هُ إْفر   ْرج 

ا خفُوق الب ْرِق و  الق ْلِب الَِّذي  ه ذ   و 

الِِعي خفاقُ  ل ْيِه أض   ي طِوي ع 

[22- II, 188; 46-ХIХ, 454-455; 47-ХI, 217; 24- IV, 42; 57-ХII, 270]. 

Эй дил ту куҷову ишқ куҷост, пас аз оне ки фаромўш намудан хуш 

гардиду ошиқон ба кўтоҳӣ даст заданд (1-2). 

Оё бароят маълум нагашт, ки мавриди ба беҳбудӣ рўй овардан ва дар 

аввал чун мушриф ба марг гаштанд, ту бар онҳо ҷоми меҳр додӣ ва онҳо 

сиҳат ётанд. 

Руҳ бемор гашт ва сиҳат ёфт ва он беморие, ки 

Ман аз он шикоят дорам, барои он умеди беҳбудӣ нест 

Ин куфтори барқ аст, аммо диле, ки   

Дар синаи ман ҷойгир аст, сахт зананда мебошад.  

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки қофия низ аз рукнҳои муҳими шеърӣ ба 

шумор меравад. Дар робита ба он Алӣ Ҷавод чунин изҳори назар кардааст: 

«Корбурди қофияи ягона дар дар ҳама анвои шеъри арабӣ, ба истиснои 

урҷузаву мусаммат аз рукнҳои асосӣ маҳсуб мешавад. Пас ягон қаламкаш 

барои берун шудан аз он саъй наменамояд, зеро табиату талаботи муҳити 

давр ба он мувофиқ набуда, камолоти шоирӣ водор менамояд, ки қавоиди 

мавҷуда ҳифз гардад» [168, 485]. 



80 

Бо назардошти ин, Туғроӣ дар ашъори худ аз бисёр қофияҳои шеърӣ 

истифода намудааст. Аз ҳама зиёдтар истифодаи қофияи роъ ба мушоҳида 

мерасад, то ҷое ки теъдоди қасоид дар ин қофия ба ҳафтоду чор мерасад. 

Сипас қофияҳои боъ, дол, мим, лом, айн, нунро низ шоир бештар ба кор 

бурдааст. Лекин аз ҳама камтар дар эҷодиёти шоир қофияҳои ҳоъ (هاء), 

зоъ(ظاء), ғайн (غين) ба назар мерасад, ки дар ин қофияҳо танҳо як қасидагӣ 

сароида шудааст. 

Аз баррасии девони Туғроии Исфаҳонӣ метавон чунин бардошт 

намуд, ки воқеан ҳам он таҷассумгари тахайюлоти ғанӣ, баёни латиф, сабки 

шево ва ҳунари волои шеърсароии ин шоири забардаст маҳсуб меёбад. Дар 

сарчашмаҳои муътабар бо баҳои баланд арзёбӣ гардидани девони Туғроӣ худ 

далели возеҳи аҳамияти ҳунариву эстетикии он маҳсуб мешавад. 

 

II.2. Қасидаҳои маъруфи «Ломия» ва таърихи зуҳуру рушди 

«ломиясароӣ» дар адабиёти араб 

 

Лозим ба тазаккур аст, ки дар таърихи адабиёти араб унвони 

«Ломият» бар се қасида мулҳақ шудааст: 

1. «Ломият-ул-Араб» 

2. «Ломият-ул-Аҷам» 

3. «Ломият»-и Ибни Вардӣ («Насиҳат-ул-ихвон»). 

«Ломият-ул-Араб» қасидаест, ки фарогири 68 байт буда, ба қалами 

шоири ҷоҳилии араб Шанфараи Аздӣ мутааллиқ мебошад. Шанфара аз 

шоирони саълук, яъне роҳзан ба шумор рафта, асли яманӣ дошт [7-ХХ, 134-

143; 175-I, 102]. Азбаски дар биёбонҳои Наҷду Ҳиҷоз байни қабоили араб 

ҷангҳои зиёд рух медод ва хусумати қабилаҳо садсолаҳо давом меёфт, 

раҳзаниву қудратнамоӣ як кори муқаррарӣ ба ҳисоб мерафт. 

Дар «Ломият-ул-Араб» шоир бо фасоҳату суханварӣ ва маҳорати 

нотакрори худ ҳаёти роҳзаниро бо тамоми ҷузъиёташ хеле равшану дақиқ ба 
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силки тасвир кашидааст. Қасида дар баҳри тавил суруда шуда, бо байти 

зерин оғоз мегардад: 

ِطيَُّكْم  ي ُصُدور  م   أقِيُموا ب نِي أُمِّ

اُكْم أل ْمي ُل.                                          و   ,I-175]                              ف إِنّي إل ي ق ْوٍم س 

157].   

Эй фарзандони модари ман, чаҳорпоёни худ омодаи сафар кунед, 

Ки ман ба назди қавме ғайри шумо моил ҳастам. 

Аз миёни донишмандони гузашта нахустин нафаре, ки дар мавриди 

қасидаи мазкур ҳарф задааст, Абўалии Қолӣ (ваф. 356ҳ./967м.) мебошад. 

Мавсуф дар китоби «ал-Омолӣ» аз қавли Ибни Дурайд (ваф. 321ҳ./933м.) 

тазаккур сохтааст, ки ин қасида аз ҷаълиёти Халаф ал-Аҳмар (ваф. 

180ҳ./796м.) ба шумор меравад [175-I, 157]. Аммо то замони дар «Мухторот»-

и Ибни Шаҷарӣ тазаккур ёфтанаш ин қасида бо унвони «Ломият-ул-Араб» 

маъруфият надошт [23-I, 8]. 

Арзишу аҳамияти қасидаи мазкурро муаллифи «Мифтоҳ -ус-саодат» 

чунин таъйин намудааст: «Аз Амирулмуъминин Умар ибни Хаттоб ривоят 

намудаанд, ки мегуфт: Ба фарзандони худ «Ломият-ул-Араб»-ро омўзонед, 

зеро он ҳиммати эшонро баланд менамояд ва нутқашонро равон месозад» 

[149-I, 225]. 

Лозим ба ёдоварист, ки интисоби онро ба Шанфара бархе аз 

муҳаққиқон комилан тардид намудаанд, ки дар саргаҳи онҳо Тоҳо Ҳусайн 

қарор дорад [170, 170-171].  

Карл Броккелман дар баробари он ки арзиши қасидаи мазкурро 

баланд арзёбӣ намудааст, ҳамзамон перомуни дувоздаҳ шарҳи ба он 

нигошташуда маълумот додааст. Аз зумраи ин шарҳҳо «Шарҳ Ломият-ул-

араб»-и Мубаррад, «Шарҳ Ломият-ул-араб»-и Ибни Дурайд, «Аъҷаб-ул-аҷаб 

фи шарҳ Ломият-ул-араб»-и Замахшарӣ, «Шарҳ Ломият-ул-араб»-и 

Абдуллоҳ ибни Ҳусайни Укбарӣ мебошанд. Дар канори ин, донишманди 

мавсуф дар робита ба тарҷумаҳои «Ломият-ул-Араб» ба забонҳои аврупоӣ ва 
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таҳқиқоти қасида аз ҷониби ховаршиносони ғарбӣ маълумоти арзишмандеро 

иброз намудааст [145-I, 105-109]. 

«Ломият»-и Ибни Вардӣ («Насиҳат-ул-ихвон ва муршидат-ул-

хуллон»). Қасидаи «Ломия»-и маъруфи дигар ба қалами Абўҳафс Умар ибни 

Музаффар Вардии Бакрии Қурайшӣ (689-749ҳ./1290-1349м.) мансуб буда, бо 

номи «Насиҳат-ул-ихвон» низ машҳур гардида, аз 77 байт фароҳам омадааст. 

Қасида бо матлаи зерин шурўъ мегардад: 

 

ْل  ز   إِْعت ِزْل ِذْكر  األغانِى و الغ 

لْ                                                                         و قُِل الف ْصل  و جانب من ه ز 

40,2,127]] 

Аз зикри суруду ғазалҳо дар канор бош, 

Ва сухани ҳақро гўй ва аз касе ки мазоҳ менамояд дур шав. 

Дар мадорики бостонӣ арзиши баланди ин қасидаро соҳибони 

китобҳои адабиву таърихӣ  борҳо таъкид доштаанд [40-II, 127-128; 24-VIII, 

275-272; 6-Х, 240]. Муҳаққиқи араб Умар Фаррух ба мухтассоти ин қасида 

чунин ишора намудааст: «Умар ибни Вардӣ бо як қасида мавсум ба  «ал-

Ломия» ё худ «Васиятнома» ва ё «Насиҳат-ул-ихвон ва муршидат-ул-хуллон» 

маъруфият пайдо кардааст. Он қасидаи панду андарзӣ буда, теъдоди абёташ 

ба 77 мерасад. Қасида забони фасеҳ, маонии возеҳ ва сабки шево дошта, гоҳо 

мазомини он ниҳоят сода аст» [175-III,766]. 

Таъкид ҷоиз аст, ки Ибни Вардӣ соҳиби девони шеърӣ буда, он 

тавассути матбааи  «ал-Ҷавоиб» соли 1300ҳ./1883м. дар Қустантиния 

интишор гардидаву «Насиҳат-ул-ихвон» низ дар он ҷой дода шудааст.  

Ба ин қасида низ шарҳҳои зиёде нигошта шудааст, ки маъруфтарини 

он ба қалами Масъуд ибни Ҳасан ибни Абўбакри Қиновӣ мансуб буда, 

«Фатҳ-ур-Раҳим-ур-раҳмон шарҳ Насиҳат-ул-ихвон ва муршидат-ул-хуллон» 

унвон дорад. Шарҳи мазкур бинобар дар миёни аҳли адаб шуҳрати баланд 

касб карданаш аз соли 1278ҳ./1871м. то соли 1339ҳ./1921м. дар Миср ёздаҳ 

маротиба ба табъ расидааст. 
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II.3. Арзиши адабии қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроии 

Исфаҳонӣ аз дидгоҳи донишмандони гузашта ва имрўза 

 

«Ломият-ул-Аҷам» маъруфтарин қасидаи Туғроӣ маҳсуб меёбад. 

Муаррифии ин қасида ҷойгоҳи баланди Туғроиро дар адабиёти араб ифода 

менамояд. Қасида бо матлаи зерин оғоз мегардад:  

ط لِ    أصالة الرأي صانتني عن الخ 

ط لو ِحلية الفضل زانتني لدى ا  لع 

Ройи устуворам нигаҳ дорад зи ҳарфи сарсарӣ, 

Зевари фазлам биёрояд гаҳи безеварӣ (183,3). 

 

Матолиби қобили таваҷҷуҳ он аст, ки «Ломият-ул-Аҷам» аз 59 байт 

фароҳам омада, дар баҳри басити махбуни мусамман иншо гардидааст. Дар 

девони шоир ишора бар он аст, ки қасида дар Бағдод соли 505ҳ./1112м. 

суруда шудааст [60, 54]. Дар маохизи қадим низ соли 505ҳ./1112м. дар Бағдод 

нигошта шудани қасида таъйид гардидааст [15-V, 1066; 22-II, 186; 26-ХVI, 

254-255; 24-IV,41-42; 149-I, 223-224]. 

Муҳаққиқи эронӣ Маҳдии Муҳаққиқ дар навиштаи муфассали худ 

«Тарҷумаи мансур ва манзуми қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроии 

Исфаҳонӣ кори фаҳми матолиби онро осон намуда, қабл аз ташреҳи 

маъниҳои шеър дар бораи мақоми фардии муаллиф ва қимати адабии қасидаи 

мазкур гуфтааст: «Рушду густарши забону адабиёти араб то ҳадди зиёде 

марҳуни шахсиятҳои илмиву адабии эронист, ки чунон ки бидуни он ҳеч гоҳ 

пояҳои ин забон устувор намешуд ва бахши муҳимме аз осори арзишманди 

адаби араб падид намеомад. Яке аз ин шахсиятҳои муҳим Муайядуддин 

Абўисмоил Исфаҳонии маъруф ба Туғроии Исфаҳонӣ аз худ девони шеъре ба 

ҷой гузошта, ки яке аз қасоиди ў ба номи «Ломият-ул-Аҷам» шуҳрати бисёр 

дорад. Муаррифӣ ва шарҳи ин қасида метавонад ҷойгоҳи баланди Туғроиро 

дар адаби арабӣ ошкор созад» [183, 1]».   
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Беҳтарин тарҷумаи қасида ба қалами устод Маҳдии Муҳаққиқ мансуб 

аст ва мо дар рисола асосан аз матни тарҷумакардаи ў истифода намудем 

[183]. 

Муҳтавои «Ломият-ул-Аҷам» таҷассумгари рўзҳои тираи зиндагии 

шоир буда, аз вазъи умумии замон, ҳасодату душманӣ миёни дарбориён, 

аҳволи аҳли илму адаб маълумоти муҳим медиҳад. Аз хилоли ин ашъори 

шикоятомез сояи Туғроиро бар фарозу нишеби Бағдод ва рўи шиканҷи 

амвоҷи Даҷла метавон дарёфт. Аз хурўши хашми як рўҳи парвозгар равшан 

бархондан мумкин аст, ки чӣ гуна ў қурбони ҳасадварзону кинапарварон 

гаштааст.  

Аз мазмуни қасида метавон дарёфт, ки Туғроӣ дар ин тиҳидаст аст ва 

ба таъбири Рўдакии бузург «бо сад ҳазор мардум танҳо»-ст. Ў на дўсте дар 

канор дорад, ки шикоятҳои қалбашро барояш ифшо созад ва на ёри анису 

ҳамдаме бо ўст, ки рўҳашро шодмон намояд. Дўстон ҳамагӣ бегонаву 

ошноён фаромўшкор гаштаанд. Дар ин ҳоли хароб дили шоир дар ҳавои 

ватан, бўи шаҳри зебои худ ва шавқи хонадонаш меларзад: 

 

  ناء عن أالهل صفر ألكف منفرد

  .كالسيف عرى متناه عن ألخلل

  ىفال صديق اليه مشتكى حزن

       .[54 ,60]                                                                     و ال انيس اليه منتهى جذلى.

Ман зи ёрон дур мондам дасти холӣ мунфарид, 

Ҳамчу шамшере, ки монад аз зару зевар арӣ. 

Ҳамдаме ку, то бад-ў аз ғам шикоятҳо барам, 

Мўнисе ку, то бигўям шодиямро бар саре [183,4]. 

 

Барои шоир, ки рўзҳои ҷалолу шукуҳ ҳанўз аз ёдаш нарафтаву садру 

маснад дар пеши чашмонаш ҷилвагар аст, инҳо накбате дардноку гаронбор 

аст. Бо ин ҳама, умед аз ояндаи дурахшон қалби ўро хушнуд месозад. Маҳз 

умед тасаллобахшу оромиши хотири гаронҷони шоир аст: 



85 

 

  أريد بسطة كف أستعين بها

 .[54 ,60]                                                                  على قضاء حقوق للعلى قبلى.

Ранҷи раҳ ҳамвора кардам, то кушояд дасти ман, 

Шояд аз худ боз пардозам ҳуқуқи бартарӣ [183,4]. 

 

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки донишмандони муосири арабиву форсӣ аз 

рўи муҳаббату завқи хос ба тавзеҳу ташреҳи қасида пардохтанд.  

Муаллифи «Буғят -ут-талаб» чунин овардааст: «Шариф Абўҳошим 

Ҳошимӣ бароямон чунин нақл намуд: Абўсаъди Самъонӣ қасидаро ба самъи 

мо расонида, пас гуфт: Онро бар ман Абулфазл Ҳибатуллоҳ ибни Ҳусайн 

Даббос дар суҳбате, ки дар масҷиди Ҳилла қабл аз сафари ҳаҷ сурат гирифт, 

аз хотирааш хонд ва гуфт: Онро худи Абўисмоил Котиб бар мо сароид... 

Абўсаъди Самъонӣ гуфт: Дар китоби «Вишоҳ Думйят-ул-қаср» -и мутааллиқ 

бар Абулҳасан Байҳақӣ тамоми абёти ин қасидаи Устод Абўисмоилро қироат 

кардам» [15-V,1065-1066]. 

Аз ин ҷо бояд ёдовар шуд, ки дар бархе аз маохизи қадим матни 

пурраи қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» матраҳ гардидааст  [15-V,1065-1066; 22- 

II, 185-190; 40-II,124-126; 57-ХII, 271-273; 44, 1110-1115]. Дар канори ин, 

баъзе аз масодири дигар танҳо абётеро аз он дарҷ намудааст [24-IV, 42; 47-

ХI, 217; 149-I, 224].  

Қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» ҳанўз аз замони зиндагии Туғроӣ 

шуҳрати баландро касб намуда буд. Бо гузашти вақт «Ломия»-и мазкур 

мўҷиби эъҷобу ҳайрати хонандагону шунавандагон ва ноқидони он қарор 

дошт. «Ломият-ул-Аҷам» аз муҳимтарин қасоиде маҳсуб мешавад, ки дар 

таърихи тамаддуни арабӣ эҳтимоми бузургеро бархурдор гардидааст. Аз он 

ҷиҳат қасида мақбули қалбҳои ҳамагон гардида, ки дар он сабки шево, 

отифаи баён ва ҳусни қареҳа ба ҳам тавъам афтодаанд. Ба вижа, ҷанбаи панду 

ахлоқии он яке аз сабабҳои инояти қудамо бар қасида тафсир карда мешавад.  
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Қобили тазаккур аст, ки тағаззул ва саргузаштҳои ошиқонаи отифона 

дар қасида хеле барҷаста ба силки тасвир кашида шуда, боиси касби шуҳрати 

баланди он гардидааст. 

 Салоҳуддини Сафадӣ оид ба сохтору арзиши қасида чунин 

навиштааст: «Туғроӣ қасидаи «Ломия»-е дорад, ки бо унвони «Ломият-ул-

Аҷам» маъруфият пайдо карда, дар вазни басит суруда шудааст. Он намунаи 

барҷастаи қасоид ва ганҷинаи фавоид маҳсуб мешавад, зеро шеър саршори 

лутфи каломи ошиқона ва амсолу ҳикам мебошад» [57-ХII, 269]. 

Ҷозибаи гуфтори Туғроӣ дар ин қасида тавре ин муҳаққиқро мафтун 

сохтааст, ки перомуни назокати каломи шоир баё н кардааст: «Фасоҳати 

гуфтори он касро ба ҳифзаш майл медиҳад ва ҳамоҳангияш бо шароби унс 

ҷомаи иштиёқи хонандаро лабрез месозад. Маониии қасида беназиртарини 

маонист, қофияҳояш хеле устувор, шикваҳояш ҷигарсўз, ғазалаш нағмасарои 

торҳои қалб, пас ҳамонанди он ҷуз чароғҳои фурўзон дар масоҷид дигар чизе 

нест. Он ба назм кашида шуд ва ба умқи баҳр рафт, пас бо дурдонаҳои паси 

ҳам чидашуда бозомад ва ё ба осмон баромад ва сипас бо дурахшандагӣ аз 

уфуқи занҷирабанд бозгашт» [58-I, 10].  

Маъруфияти «Ломият-ул-Аҷам» ончунон буд, ки ҳатто дар бештари 

манобеи қадим Туғроиро аввалин гўяндаи ин навъи қасида муаррифӣ 

кардаанд [46-ХIХ,454; 47-ХI, 217; 50-III,160; 6-V, 215; 10- II, 166].  

Ёқути Ҳамавӣ қасидаро чунин таъриф додааст: «Аз байни ашъори 

Туғроӣ қасидаест, ки бо номи «Ломият-ул-Аҷам» шуҳрати баландро касб 

карда, ровиён онро ба якдигар интиқол дода, вирди забонҳо сохтаанд» [42-III, 

1110]. 

Ибни Халликон қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-ро ба пуррагӣ иқтибос 

намуда, ҷойгоҳи баланди онро чунин таъйин сохтааст: «Маҳосини ашъори 

Туғроиро қасидаи машҳур таҳти унвони «Ломият-ул-Аҷам» ташкил 

медиҳад... Дар он шоир ҳасби ҳоли хешро аз қалам андохта, аз замонааш 

шикоят кардааст» [22-II, 185]. Айни ҳамин гуфтаҳо дар бештари китобҳои 

адабиву таърихӣ низ сабт гардидааст [24-IV, 41-42; 40-I, 223-224]. 
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Шамсуддини Заҳабӣ Туғроиро соҳиби қасидаи машҳури «Ломият-ул-

Аҷам» хондааст [46-ХIХ, 454; 47-ХI, 217]. Дар аксари маохизи қадим низ ба 

маъруфияти ин қасида ишораҳо рафтааст [146-I, 311]. 

Баробари шунидани унвони қасида қабл аз ошноӣ бо мазмуну 

муҳтавояш чунин ба назар мерасад, ки дар он мисли силсилаи ашъори шуубӣ 

ғояҳои аҷамрпарастӣ ҷой дошта, сухан аз тафзилу бартарии таъриху 

тамаддуни Аҷам бар Араб меравад. Аммо баробари қироати қасида дарк 

мекунем, ки дар он на танҳо аз ин таассуботи қавмӣ чизе ба мушоҳида 

намерасад, балки аз тамаддуну фарҳанги аҷамӣ низ ҳарфе ҳам ба миён 

наомадааст. Дар қасида муҳити сирф арабӣ ва расму одоби вижаи адабиёти 

араб ба мушоҳида мерасад. Дар он на араб мавриди мазаммат қарор 

гирифтаву на аҷамӣ мадҳ карда шудааст. Аз ин рў, дар қасида ишораеро ҳам 

наметавон пайдо намуд, ки ба пайванд ва ё ҳамонандии он ба «Ломият-ул-

Араб»-и Шанфара далолат намояд.  

Пас суолҳое ба миён меояд, ки чаро қасида ба ин унвон маъруфият 

пайдо кардааст? Аз кай бо номи «Ломият-ул-Аҷам» шинохта шудааст? 

Нахуст кӣ бо ин ном қасидаро тазаккур сохтааст? Оё дар сурати аҷамиву 

форс будани сарояндаи қасида Туғроӣ мавсум кардани қасида ба «Ломият-

ул-Аҷам» саҳеҳ аст, дар ҳоле ки он бо забони арабӣ иншо гардидааст? Чаро 

ин қасида бо номи «Ломия»-и Туғроӣ хонда нашуд, ончунонки бисёре аз 

қасоиди машҳури баъзе шуаро ҳамин гуна унвон гирифтааст. Ба монанди, 

«Долия»-и Нобиғаи Зубёнӣ, «Боия»-и Зуррума, «Ломия»-и Аъшо, «Ломия»-и 

Сафадӣ, «Ломия»-и Ибни Вардӣ ва ғайра. 

Барои пайдо кардани посух ба ин саволҳо ба сарчашмаҳои бостонӣ 

руҷўъ мекунем. Салоҳуддини Сафадӣ дар «ал-Ғайс-ул-мусаҷҷам» чунин 

гуфтааст: ««Ломият-ул-Аҷам» ҷиҳати ташбеҳ ба «Ломият-ул-Араб» чунин 

унвон гирифтааст. Дар мавриди ин қасида гўянд, ки номгузорӣ ба «Ломият-

ул-Аҷам» ба он маънист, ки миёни арабҳо қасидаи «ломия»-и машҳур иборат 

аз амсолу ҳикам мавҷуд аст. Пас байни аҷамиён низ чунин «ломия»-е 

ҳамонанди он ҷой дорад» [58-I, 13].  
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Андешаҳои фавқуззикри Сафадӣ дар нигоштаҳои муаллифи «Мифтоҳ-

ус-саодат» низ дурустии худро пайдо намудааст: «Воқеан қасидааш аз он 

ҷиҳат ба «Ломият-ул-Аҷам» мавсум гардид, ки он ба «Ломият-ул-Араб» 

ташбеҳ дода мешавад... Танҳо номгузории ин қасида ба «Ломият-ул-Аҷам» 

худ назири «Ломият-ул-Араб» хондани он мебошад. Афзудани чизе ба чизи 

машҳур ё азим худ ба шарафи афзуни он далолат мекунад» [149-I, 224-225]. 

Фузун бар ин, муаллифи «Риёз-ул-уламо» Мирзо Абдуллоҳи 

Исфаҳонӣ бар он бовар аст, ки қасида аз он сабаб ба «Ломият-ул-Аҷам» 

маъруф гардид, ки онро шоири аҷамӣ сароидааст [10-II,167]. 

Бархе аз пажўҳишгарон дар афкори худ сарҳадди меъёрро убур 

намуда, ба зиёдагўӣ роҳ додаанд. Дар навиштаҳои мусаннифи «Нузҳат-ул-

ҷалис» ҳамин нуктаро пай бурдан мумкин аст: «Устод Абўисмоили Туғроӣ 

мехост, ки бо ин «Ломият-ул-Араб» қасидаи худ «Ломият-ул-Аҷам»-ро ба 

муораза гузорад, чун ў аҷамиву исфаҳонӣ буд. Пас ин қасидаи барҷастаи 

камназир, баландмазмуну пурбаҳо ва азизу воломақомро ба назм овард» [40-

II, 124].  

Дар пайгирӣ аз ақоиди баёншуда бархе аз муҳаққиқони муосир ба ин 

хулоса расидаанд, ки Туғроӣ «Ломият-ул-Аҷам»-ро дар рақобат бо қасидаи 

«Ломият-ул-Араб» сурудааст [182]. 

Гумони ғолиб он аст, ки Туғроӣ умуман дар андешаи муораза ва ё 

рақобат кардан набуд [168, 129]. Дар ашъори шоир умуман далели ба муораза 

кашидани Аҷаму Араб ба мушоҳида намерасад. 

Нуктаи қобили таваҷҷуҳ он аст, ки худи шоир дар девони 

гирдовардааш қасидаро ба чунин ном зикр накардааст. Аз муосирони шоир 

Имоди Котиби Исфаҳонӣ низ дар тазкираи худ онро ба унвони қасидаи 

ломия тазаккур сохтааст [8, 167]. 

Аз миёни донишмандони қуруни вусто нахустин нафаре, ки қасидаро 

«Ломият-ул-Аҷам» ном бурдааст, Ёқути Ҳамавӣ ба шумор рафта, дар 

таърифи он чунин ибрози андеша кардааст: «Аз байни ашъори Туғроӣ 

қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» шуҳрати баланд касб карда, ровиён онро ба 
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якдигар интиқол дода, вирди забонҳо сохтаанд» [42-III, 153]. Дар ин ҳангом 

саду чанд сол аз таълифи қасида сипарӣ гардида буд. Пас аён мегардад, ки 

дар замони зиндагии муаррихи мазкур, яъне қарни сенздаҳуми мелодӣ қасида 

бо унвони «Ломият-ул-Аҷам» шуҳрат доштааст.  

Гузашта аз ин, муосири Ёқути Ҳамавӣ–Ибни Адим таъйид намудааст, 

ки қасидаро бо ин унвон мардум машҳур гардонидаанд: «Ин қасида на танҳо 

аз маҳосини қасоид, балки аз маҳосини шеъри ҳамасронаш маҳсуб ёфта, 

мардум онро ба хотири тафзил ниҳоданаш бар соири ашъори Аҷам «Ломият-

ул-Аҷам» хондаанд. Ончунонки қасидаи Шанфараро ҷиҳати бартарият додан 

ба ашъори дигари араб «Ломият-ул-Араб» унвон карданд»  [15-V,1066]. 

Аз ин ҷо ба хубӣ аён мегардад, ки қасида таҳти унвони «Ломият-ул-

Аҷам» баъд аз вафоти Туғроӣ иштиҳор ёфтааст. Чунонки Салоҳуддини 

Сафадӣ низ шарҳномаи ба ин қасида нигоштаашро «ал-Ғайс-ул-мусаҷҷам фи 

шарҳ «Ломият-ул-Аҷам»« номгузорӣ кардааст.  

Бино бар нигоштаҳои Салоҳуддини Сафадӣ барои аҳамияту эътибори 

шеър ҳамин бас аст, ки онро бар Аҷам нисбат додаанд. Интисоби қасидаи 

«Ломия» бар Аҷам худ далели бузургии муаллиф ва арзиши асар мебошад 

[58-I, 13; 57-I, 189].  

Қалқашандӣ байти зерини «Ломият-ул-Аҷам»-ро намунаи барҷастаи 

ҳунари волои шоир бозгў намудааст, ки он чунин аст: 

 

  للُجلّي لتنصرني ف قُْلُت أرجوك

 و أنت تخزلني في الحادث الجلل.

Гуфтамаш мехонамат то ёварам бошӣ ба ишқ, 

Тарки ман гуфтӣ дар ин меҳнат ба сўям нангарӣ! [183,8]. 

 

Бино бар андешаи Қалқашандӣ « ُجلّي»   бо заммаи ҷим кори бузургро 

мефаҳмонад. Ҳамзамон калимаи «ل ل  бо фатҳа гирифтани ҳарфи ҷим аз «ج 

алфози аздод маҳсуб ёфта, ду маънӣ–кори бузург ва кори осонро дар як вақт 

ифода мекунад. Лозим ба ёдоварист, ки аздод шумораи ҷамъи калимаи зидд 
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мебошад. Онҳо дар забони арабӣ калимаҳое мебошанд, ки ду маънии ба ҳам 

мухолиф ва ё маъниҳои мухталифро ифода менамоянд. Нахустин бор 

забоншиноси маъруфи қарнҳои IX-X Абўбакр ибни Анборӣ (270/884-

328/940) ин навъи калимаҳоро гирдоварӣ намуда, китоби худ «ал-Аздоду фи-

л-луғати»-ро тасниф намудааст. 

Қалқашандӣ бар ташреҳи Салоҳуддини Сафадӣ дар «ал-Ғайс-ул-

мусаҷҷам» эрод гирифта, чунин мегўяд: «Калимаи «ل ل  дар гуфтори Туғроӣ «ج 

на ба маънии кори бузург маънидод карда мешавад, ончунонки Салоҳи 

Сафадӣ дар шарҳи «Ломия»-и мазкур гуфтааст. Балки он ба кори ночизу паст 

далолат мекунад, чунки ў лоиқи мақоми арзанда нест» [168, 133]. 

Дар пайгирӣ аз адибону таърихнигорони аҳди қадим пажўҳишгарони 

муосир низ бардошти худро аз қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» таъкид намудаву 

аз аҳамияти он ҳарф задаанд. Ба андешаи донишманди маъруфи араб Шавқӣ 

Зайф қасида ба таври иштибоҳӣ чунин унвон гирифтааст: «Ломия»-и мазкур 

иштибоҳан «Ломият-ул-Аҷам» хонда шудааст, зеро Туғроӣ худ арабиасл буд, 

ончунонки дар мавриди насабаш гуфтем. Дар қасида ягон таассуби аҷамӣ 

алайҳи арабҳо дида намешавад. Шояд қасида аз он сабаб чунин номида 

шудааст, ки сарояндааш дар кишварҳои аҷамӣ зиндагӣ карда, онро дар 

пайгирӣ аз «Ломият-ул-Араб»-и Шанфара эҷод кардааст» [163-V, 584].  

Дар навбати худ муҳаққиқи дигари араб Маҳмуд Муҳаммад Омудӣ 

менигорад, ки сабаби бо «Ломият-ул-Аҷам» шуҳрат ёфтани қасида ин худи 

Туғроист. Зеро шуҳрату манзалати волояш буд, ки ўро дар шарафу иштиҳор 

бо муаллифи «Ломият-ул-Араб» Шанфара ба қиёс кашиданд, чун ў низ ҳамин 

гуна мақоми олиро соҳиб гардидааст [174, 195-244]. 

Аз миёни мусташриқони аврупоӣ Карл Броккелман изҳор доштааст, 

ки «Ломият-ул-Аҷам» дар муоразаи «Ломият-ул-Араб»-и Шанфара суруда 

шудааст [145-V, 6]. 

Ховаршиноси дигари аврупоӣ Ҳ.А.Р. Гибб бар он бовар аст, ки 

«Ломият-ул-Аҷам» на ба сабаби арзиши баландаш, балки бино бар он ки 

муаллиф заковатмандона ба монанди қасидаи маъруфи Шанфара онро 
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номгузорӣ кардааст, дар таърихи адабиёт ҷойгоҳи худро пайдо намудааст 

[107, 85].  

Ба андешаи бархе аз муҳаққиқон Туғроӣ дар навиштани «Ломиёт» бар 

бархе аз бузургтарин шуарои араб, аз қабили Имруулқайс, Каъб ибни Зуҳайр, 

Зуҳайр ибни Абӣ Сулма, Нобиғаи Зубёнӣ, Тарафа, Антара, Ибни Вардӣ 

сабқат варзидаву бартарият ёфтааст [107, 99]. 

Дар пайвастагӣ ба масъалаи мавриди назар донишманди муосир 

Абдуллоҳ ат-Таййиб низ таҳқиқе анҷом додааст. Мавсуф «Ломият-ул-Аҷам»-

ро бо «Ломия»-и Ибни Вардӣ ба риштаи қиёс кашида, чунин изҳори назар 

кардааст: «Ломия»-и Ибни Вардӣ дар дараҷаи забардастӣ ба пояи «Ломият-

ул-Аҷам» намерасад, чун дар он самимияти панду ҳикмат ва накҳати некиву 

нексириштӣ ба дур афтодааст» [168, 806]. 

Воқеан ҳам дар девони Туғроӣ чунин абёти камназир хеле зиёд ба 

мушоҳида мерасанд, зеро ашъори ў саросар дорои сабки шевову маонии саҳл 

мебошад. Аз ин ҷост, ки ҳунармандона ва бо каломи ҳадафрас баён доштани 

андешаҳои панду андарзӣ арзиши қасидаро бамаротиб афзудав, ҳаводорони 

сухани нобро мафтун сохтааст. Дар канори ин, маърифати комили забонҳои 

арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ барои Туғроӣ имконият пеш овардааст, ки аз адабиёту 

фарҳанги ғановатманди ин забонҳо фаровон истифода намуда, маъниҳои 

бикрро биёфарад.  

Бояд қайд намуд, ки агар як сабаби мавриди истиқболи гарми ҷомеаи 

замон қарор гирифтани қасидаи мазкур дар забону сабки баён ва услуби 

шевои он арзёбӣ гардад, сабаби дигараш барои ҳамаи табақаҳои мардум 

қаробат доштани рўҳияи қасида мебошад. Бо овардани мисолҳои фаровон ва 

ишораҳо ба ҳаводиси мухталифи таърихи инсоният шоир шикояту норозигии 

хешро аз замонаи худ дар қолаби дилнишини панду ҳикмат бозгў намудааст, 

ки касро ба тафаккур водор месозад. Мисоли равшани он абёти зерин аст, ки 

чунин омадааст: 

 

  و شان صدقك عند الناس كذبهم
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                                                                           .[55 ,60]و هل يطابق مغوج بمعتدل

   . 

Эй дареғ аз сидқ, к-он бо кизби мардум лавс шуд, 

Кай занад паҳлў набаҳра бо тилои шашсарӣ [183,21]. 

 

Ё худ дар байти зер шоир бо натиҷагирӣ аз ҳаёт чунин панд медиҳад: 

 

  و يا خبيرا على االسرار مطلعا

      .[55 ,60].                                                           للاصمت ففى الصمت منجاة من الز

Эй, ки бар асрори мардум воқифӣ, хомўш бош, 

Дар хамўшӣ, бегумон, роҳи саломат биспарӣ [183,23]. 

 

Ниҳоят метавон хулоса намуд, ки донишмандони гузаштаву муосир 

яксар ба арзиши баланди «Ломият-ул-Аҷам» қоил гардида, дар мавриди 

забону сабки баён, таъсири қалбии каломи шоирона, панду андарз ва таъриху 

номи асосии он афкори муҳим ва қобили мулоҳиза баён доштаанд. Бо 

«Ломият-ул-Араб»-и Шанфара, ки дар адабиёти тозӣ бисёр шуҳрат дорад, 

дар як поя қарор додани «Ломият-ул-Аҷам» шаҳодати боризи аҳамияти 

шеъри Туғроӣ дар адабиёти араб маҳсуб мешавад.  

Ин нукта мусаллам аст, ки Туғроии Исфаҳонӣ чун дигар суханварони 

арабизабони машҳури форсу тоҷик, монанди Башшор ибни Бурд, Абў Нувос, 

Бадеуззамони Ҳамадонӣ ва дигарон дар майдони қаламфарсоӣ бо тозагўиву 

навоварӣ мақоми хосса касб кард, ки минбаъд дар даврони оянда равиши 

эҷодии ў боиси қабули эҷодкорони сершумор гардид. 

II.3.1. Шарҳҳои қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» 

 

Шуҳрату истиқбол ва қимати волои адабиву ҳунарии қасидаи 

«Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроӣ дар тўли  таърихи адабиёт боиси зуҳури 

шарҳномаҳои сершумор гардид. Агар тамоми шарҳҳои ба он нигошташуда як 

ҷо гирдоварӣ шаванд, даҳҳо китоби бузургҳаҷм рўйи кор меоянд. 
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Пажўҳандаи таърихи адабиёти араб Карл Броккелман унвони беш аз 

сӣ осореро номбар намудааст, ки дар шарҳи «Ломият-ул-Аҷам» ва ё қисмате 

аз он ё худ дар муораза бо он навишта шудааст [145-V, 7-11]. 

Қадимтарини ин шарҳҳо китоби Абулбақо Абдуллоҳ ибни Ҳусайни 

Укбарӣ (538-616 ҳ./1143-1219 м.) ба шумор меояд. Аммо калонҳаҷмтарин ва 

маъруфтарини онҳо шарҳи Салоҳуддини Сафадӣ (696-764ҳ./1296-1363м.) 

мавсум ба «Китоб-ул-Ғайс-ул-мусаҷҷам фи шарҳ «Ломият-ул-Аҷам» маҳсуб 

меёбад. 

Бояд гуфт, ки ҳар яке аз шарҳҳои бар ин қасида навишташуда 

хусусиятҳои нисбатан фарқкунанда доранд. Шореҳон баробари гиреҳкушоии 

маонии абёт,  инчунин ба пургўӣ бо дур рафтан аз мавзўи аслӣ, баёни 

қиссаҳову муноқишоти ахлоқӣ ва фалсафиву мазҳабӣ машғул гардидаанд. 

Ағлаби онҳо китобҳое барои забоншиносӣ, наҳв ва балоғат буда, гоҳо 

омўзишу таҳлили қасида бо матолиби сиёсиву иҷтимоӣ ва таърихӣ омезиш 

ёфтааст. Шояд балоғати қавии қасида ва сарнавишти печидаи Туғроӣ ононро 

ба ин самт раҳнамун сохтааст. 

Дар шарҳҳо «Ломият-ул-Аҷам» ҷиҳати овардан ва исбот намудани 

масоили мавриди назари ноқидони адабиёт ба кор гирифта шудааст. 

Бо ин ҳама бояд афзуд, ки ҳар яке аз шореҳони қасида худ аз адибони 

фарҳехтаи замони хеш буда, дар мавриди маонии «Ломият-ул-Аҷам» 

иттилооти арзишмандро баён доштаанд. Шарҳҳои қасидаро метавон ба таври 

зайл дастабандӣ намуд:  

1. Шарҳи Абулбақои Укбарӣ– нахустин ва қадимтарин шарҳи 

«Ломият-ул-Аҷам» буда, муаллифи он фақеҳу луғатдони маъруф 

Муҳибуддин Абулбақо Абдуллоҳ ибни Ҳусайн Укбарии Бағдодӣ ба шумор 

меравад. Ватани аслии ў Укбаро, шаҳрчае воқеъ дар соҳилҳои дарёи Даҷла 

мебошад. Укбарӣ соли 538ҳ./1143м. дар Бағдод ба дунё омада, дар овони 

кўдакӣ бар асари бемории нағзак нобино мегардад. Ба ҳамаи ин нигоҳ 

накарда, дар доираҳои илмии бузургтарин уламои замони худ таҳсили илм 

менамояд. Мавсуф тавассути ахлоқи ҳамида, фазилату хирадмандӣ, тақвову 
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парҳезгорӣ миёни аҳли илм соҳиби эҳтиром гардида буд. Укбарӣ дар синни 

тахминан ҳаштодсолагӣ соли 616ҳ./1219м. вафот кардааст [45].  

Укбарӣ аз худ мероси гаронбаҳо дар улуми мухталиф боқӣ 

гузоштааст, ки муҳимтарини онҳоро осори зерин ташкил медиҳад: «Шарҳ 

Дивон-ул-Мутанаббӣ», «Шарҳ Ломият-ул-араб», «Шарҳ Ломият-ул-Аҷам», 

«ал-Иъроб», «ат-Тибйон фи иъроб-ул-Қуръон», «ат-Тарсиф фи-т-тасриф» 

«Иъроб-ул-ҳадис», «Шарҳ Мақомот-ул-ҳаририя» [146-I, 459]. 

Вижагиҳои шарҳи Укбариро ба таври зайл метавон таъйин намуд: 

1. Укбарӣ шарҳи худро бидуни муқаддима оғоз намудааст. 

2. Муаллиф дар шарҳи худ тартиби абётро ҳамон гунае, ки дар девон 

ворид шудааст, нигоҳ доштааст, аммо байти бисту савум шарҳ дода 

нашудааст. 

3. Укбарӣ сараввал ба тафсири калимаҳои ҷудогонаи байт пардохта, 

сипас баъзе калимаҳои душворфаҳмро бо истифодаи калимаҳои нисбатан 

фаҳмои арабӣ маънидод намудааст. Дар охир маънии байтро ташреҳ додааст. 

4. Шореҳ зимни шарҳи абёт ба оёту аҳодис, абёти шеърӣ ва амсолу 

ҳикам эътимод варзидааст. 

Бо назардошти ин хусусиятҳо арзиши шарҳи Укбариро чунин 

мушаххас намудан мумкин аст: 

1. Он қадимтарин шарҳи «Ломият-ул-Аҷам» ва дар як вақт нахустин 

назарот дар таъйини аҳамияту арзиши қасида маҳсуб мешавад; 

2. Дар ин шарҳ муаллиф ҳар як калимаи қасида ва маонии онҳоро 

тавзеҳ додааст, ки дар натиҷа фаҳмиши абёти он хеле саҳлу сода гардидааст. 

3. Дар ин асар теъдоди зиёди калимаҳои қасида эъробгузорӣ шудааст, 

ки аз ин ҷиҳат он намунаи барҷаста барои онҳоест, ки машқи саводи арабӣ 

менамоянд.  

4. Дар ин шарҳ мусанниф ҳамаи зарбулмасалҳои дар қасида 

овардашударо тавзеҳ додааст, ки ҷиҳати дарки матолиби он арзиши баландро 

доро мебошад. 
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2.  «Шарҳ «Ломият-ул-Аҷам»«-и Юсуф Моликӣ. Шарҳи мазкур 

тахминан соли 750ҳ./1350 м. нигошта шудааст [145-V, 7]. 

3. «ал-Ғайс-ул-мусаҷҷам фи шарҳ «Ломият-ул-Аҷам» («Борони 

резон дар шарҳи «Ломият-ул-Аҷам»). – Он ба қалами Салоҳуддин Халил 

ибни Айбак ибни Абдуллоҳ Сафадии Шофеӣ мутааллиқ мебошад. Дар бархе 

аз осор он таҳти унвони «Ғайс-ул-адаб аллазӣ инсаҷама» («Борони саршори 

адаб») [145-V, 7] ва «ал-Ғайс аллазӣ инсаҷама фи шарҳ Ломият-ул-Аҷам» 

(«Бороне, ки дар шарҳи «Ломият-ул-Аҷам» мерезад») [36-II, 348; 149-I, 224] 

низ сабт гардидааст.  

Карл Броккелман перомуни нусхаҳои хаттии ин асар маълумоти 

муфассал баён кардааст [145-V, 7-8]. 

Дар манобеи муътабар ва пажўҳишоти муосир ба шарҳи мазкур баҳои 

баланд додаанд. Тош Куброзода дар таъйиди арзиши волои он чунин 

навиштааст: «Салоҳуддини Сафадӣ дар ду муҷаллад бар он шарҳ нигоштау 

он саршор аз фавоиди адабӣ, ғароиби ҷиддӣ ва ҳазлӣ мебошад. Ин шарҳ аз 

беҳтарин ва нофеътарин маҷмўаҳо ба шумор меравад» [149-I, 224]. 

Мусаннифи «Нузҳат-ул-ҷалис» ин шарҳро «гавҳаре бар рўи зар» [40-

II,127] ва муаллифи «Риёз-ул-уламо» [10-II, 166] «Шарҳи кабиру машҳур» 

хондаанд.  

Лозим ба тазаккур аст, ки ин китоб муфассалтарин шуруҳи «Ломият-

ул-Аҷам» маҳсуб меёбад. Аз ҷиҳати ҳамин тафсил Ҳоҷӣ Халифа дар борааш  

гуфтааст: «Сафадӣ дар ин китоб бо дур рафтан аз мавзўи аслӣ дар мавриди 

чизҳои зиёде баҳс мекунад. Пас асар машҳун аз ғароиби чизҳои ҷиддӣ ва 

ҳазломез буда, беҳтарин маҷмўаҳои онро дар худ гирд овардааст» [36-II, 

348]. 

Нуктаи қобили таваҷҷуҳ он аст, ки китоби мазкурро худи Ҳоҷӣ 

Халифа хулоса кардаву «ал-Ираб фи ғайс-ул-адаб» [36-II, 483] унвон 

гузоштааст. Хулосаи мазкури «ал-Ғайс-ул-мусаҷҷам», ки худи Сафадӣ анҷом 

додааст, бидуни зикри номи муаллиф соли 1897 дар Бейрут ба табъ расидааст 
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[145-V, 8]. Донишманди аҳди қадим Абдурраҳим Абдурраҳмони Аббосӣ 

(ваф. 963ҳ./1556м.) ҳошияе низ ба «ал-Ғайс-ул-мусаҷҷам» навиштааст. 

Бино ба қавли худи Сафадӣ шарҳи мазкур дар чаҳор муҷаллад 

нигошта шудааст [57-ХII, 269]. Аммо он бар ду ҷилд тақсимбандӣ гардидаву 

солҳои 1305ҳ./1888м. ва 1309ҳ./1892м. дар Қоҳира, соли 1290ҳ./1873м. дар 

Искандария рўи чоп омадааст [145-V, 8].  

Таъкид ҷоиз аст, ки муҳаққиқони муосир низ ба шарҳи мазкури 

Сафадӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, дар ин замина тадқиқот анҷом додаанд. Аз 

ҷумла, муҳаққиқи араб Набил Муҳаммад Рашод китобе таҳти унвони «ас-

Сафадӣ ва шарҳуҳу ало Ломият-ул-Аҷам» таълиф намудааст, ки табъи аввали 

он соли 1428ҳ./2007м. дар Қоҳира сурат гирифтааст [185]. 

Лозим ба ёдоварист, ки Сафадӣ дар ин асари худ танҳо ба шарҳи 

луғавиву адабии абёти «Ломият-ул-Аҷам» напардохта, балки тамоми улуму 

маорифи асри худ, аз қабили улуми ақлӣ, чун кимиё, тиб, риёзиёт, фалсафа, 

улуми динӣ, ба монанди фиқҳ, тафсир, ҳадис, улуми инсонӣ, ба мисли 

таърих, забону адабиётро таҷассум сохтааст [167, 43]. 

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки шарҳи мазкури Сафадӣ аз ҷониби бархе аз 

олимон низ ихтисору талхис гардидааст, ки инъикосгари ҷойгоҳи баланди он 

миёни аҳли адаб мебошад. Аз зумраи он мухтасароту талхисот инҳоанд: 

а) «Мухтасар»-и Муҳаммад ибни Аббоси Бадронӣ, ки нусхаи хаттии 

он дар Берлин таҳти рақамҳои 3123, 6044 нигаҳдорӣ мешавад [145-V, 8]. 

б) «Ихтисора»-и Камолуддин Муҳаммад ибни Мўсо ибни Исо ибни 

Алӣ Дамирии Шофеъӣ (ваф.808ҳ./1405м.), ки соли 769ҳ./1367м. таълиф 

гардида, нусахи хаттии он дар Берлин таҳти рақами 7664-7665, Лейден 

№654-655, Париж №3122, Кембриҷ №616-617 мавҷуд мебошад [145-V, 8]. 

Афзун бар ин, талхиси мазкур бо таҳқиқи Ҷамил Абдуллоҳ соли 

1429ҳ./2008м. интишор гардидааст. Он аз шарҳи ҳоли Дамирӣ, матни 

«Ломият-ул-Аҷам», муқаддима, ҳасби ҳоли Туғроӣ, шарҳи байт ба байти 

қасида, хотима ва феҳрасти манобеъ фароҳам омадааст. 
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в) «Талхис»-и Абдуҳ Бани Бобод, ки дастхатти он дар Ҷуто 2249 

маҳфуз аст [145-V, 8]. 

г) «Мухтасар»-и Муҳаммад ибни Халили Козарунӣ, ки дастхатти он 

дар китобхонаи Ҳиндустон 801 рақами 3 нигаҳдорӣ мешавад [145-V, 9]. 

ғ) «Ихтисора»-и Ҷалолуддин Муҳаммад ибни Аҳмади Мисрии 

Маҳаллӣ (ваф.864ҳ./1460м.), ки нусхаи хаттии он дар Мадрид 244:1 мавҷуд 

аст [145-V, 9]. 

 Дар канори ин, талхисҳои дигаре то ба имрўз боқӣ мондаанд, ки 

муаллифони ин осор номаълуманд. 

4. «Нузул-ул-Ғайс аллазӣ инсаҷама ало шарҳ «Ломият-ул-

Аҷам» («Нузули Бороне, ки бар шарҳи «Ломият-ул-Аҷам» мешорад»)– 

Асари мазкур аз таснифоти Бадруддин Муҳаммад ибни Абўбакри 

Дамомийнии Моликӣ (ваф. 827ҳ./1424м.) ба шумор рафта, соли 794ҳ./1392м. 

тасниф гардидааст. Дастнависи асар дар Лейден таҳти рақами 657-658, 

Париж 3124, ал-Искурйол сонин 560, 325, 1 маҳфуз аст [145-V, 9].  

Бар мабнои нигоштаҳои Дамомийнӣ дар муқаддимаи «Нузул-ул-Ғайс» 

асари мазкур дар тардиду эътироз бар Салоҳуддини Сафадӣ навишта шудааст 

[36-II, 348]. Вале бо ин ҳама, муаллиф матолиби бисёреро аз мабоҳиси 

муфассали луғавию арўзӣ ва наҳвии «ал-Ғайс-ул-мусаҷҷам» нақл намудааст.  

Шарҳи фавқуззикрро Нуриддин Алӣ ибни Муҳаммади Ақбарсӣ (ваф. 

862ҳ./1458м.) таҳти унвони «Таҳким-ул-уқул би афул-ул-Бадр би-н-Нузул» 

интиқод намудааст. Дастхатти асар дар Париж таҳти 3125 маҳфуз аст [145-V, 

9; 173, 202]. 

Лозим ба тазаккур аст, ки шарҳи мазкур аз ҷониби пажўҳишгари араб 

Муҳаммад Ҷамоли Сақр мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Умар Фаррух низ 

мансубияти ин асарро ба қалами Дамомийнӣ таъйид намудааст [175-III, 837]. 

5. «Шарҳ «Ломият-ул-Аҷам»-и Абўяҳё Закариё ибни Муҳаммади 

Ансории Мисрии Шофеъӣ (ваф. 910ҳ./1504м.), ки дастхатти он дар Алҷазоир 

таҳти №1855 маҳфуз аст [145-V, 9]. 
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6. «Нашр-ул-илм фи шарҳ «Ломият-ул-Аҷам» («Нашри илм дар 

шарҳи «Ломият-ул-Аҷам»)– Ин асар таснифи Ҷамолуддин Муҳаммад ибни 

Умар ибни Мубораки Ҳимярии Ҳазрамӣ (ваф. 930ҳ./1524м.) маъруф ба 

Баҳрақ ба шумор меравад. Нусхаҳои хаттии он дар Берлин, таҳти №7668-

7669, Лейден №656, Париж 2502 рақами 11, Санкт-Петербург 30/23 рақами 

2523, Осорхонаи бритониёии дувум 1056,1211 рақами 1, 1236 рақами 3, 

Кембриҷ 618, Қоҳира аввал 7:595, Қоҳира дувум 3:411 нигаҳдорӣ мешаванд. 

Шарҳи мазкур солҳои 1283, 1309, 1319, 1320ҳ. /1867, 1892, 1900, 1901м. дар 

Қоҳира ба табъ расидааст [145-V, 9]. 

7. «Набз-ул-Аҷам ало «Ломият-ул-Аҷам» («Набзи Аҷам бар 

«Ломият-ул-Аҷам»). Ин китоб таълифи Ҷалолуддин ибни Хузри Ҳанафӣ ба 

шумор меравад. Муаллиф онро соли 966ҳ./1558м. дар Истанбул тасниф 

кардааст. Нусхаҳои хаттии шарҳи мазкур дар Истанбул: Авписоло 137 ва 

Осорхонаи бритониёии дувум 1057 мавҷуд мебошад [35-II,1038; 179-III,152; 

145-V, 9].  

8. «Изоҳ-ул-мубҳам мин «Ломият-ул-Аҷам» («Эзоҳи сарбаставу 

номафҳум аз «Ломият-ул-Аҷам»)–Таълифи Абўҷумъа Саъид ибни Масъуди 

Санҳоҷии Марокашии Моғушӣ (950-1016ҳ./1543-1607м.) маҳсуб мешавад. 

Муаллиф онро чаҳордаҳуми моҳи рабеъ-ус-сонии соли 990 ҳиҷрӣ/ҳафтуми 

моҳи майи соли 1582 мелодӣ мукаммал сохтааст. Дастнависҳои он дар 

Берлин 7667, Лейден 661, Санкт-Петербург дувум 292 рақами 1, ар-Ҷазоир 

1838 рақами 1, Қоҳира аввал 4:210 дувум 3:30,39, Рибот 327 маҳфузанд [145-

V, 9-10].  

Ҳоҷӣ Халифа ва Исмоил Пошшои Бағдодӣ низ дар мавриди ин шарҳ 

маълумот додаанд [36-II, 348; 146-I, 392].  

Қобили тазаккур аст, ки шарҳи мазкур бо таҳқиқи Муҳаммад Масъуди 

Ҷуброн соли 2009 тавассути Дор-ул-мадор-ул-исломӣ мунташир гардидааст. 

9. «Ҳалл-ул-мубҳам фи шарҳ «Ломият-ул-Аҷам» («Ҳалли 

сарбаста дар шарҳи «Ломият-ул-Аҷам»)– Асари мазкур ба қалами Алӣ 

ибни ҚосимиТабарӣ (683ҳ./1284м.) мансуб мебошад. Унвони асарро 
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Броккелман «Ҳалл-ул-мубҳам ва-л-муъҷам» ба қайд овардааст [144-V, 10]. 

Дастнависи он дар Қоҳира дувум 88:2 ва Донишгоҳи Бреслау (ҳозира 

Вротслави Полша) 34 нигоҳдорӣ мешавад [145-V, 10]. 

10. «ал-Ғайс-ул-мунсаҷим». Аз таълифоти Абдурраҳмони Шофеъии 

Ҳалабӣ аст, ки дар таснифи хеш аз Салоҳуддини Сафадӣ ва Бадруддини 

Дамомийнӣ пайравӣ кардааст. Нусхаи хаттии он дар Қоҳира дувум 292:3 

маҳфуз аст [145-V, 10]. 

Ин шарҳ дар ҳошияи китоби «Нафҳат-ул-азҳор»-и Абдулғании 

Ноблисӣ соли 1299ҳ./1882м. дар Булоқ мунташир шудааст. 

11. Буруқ-ул-Ғайс («Барқҳои борон»)–Муаллифи он адиби бузург 

Абўбакр Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Ҳуҷҷати Ҳамавӣ (837ҳ./1434м.), 

мусаннифи «Хизонат-ул-адаб» маҳсуб мешавад [146-I, 388]. «Буруқ-ул-Ғайс» 

соли 1250ҳ./1835м. дар Булоқ ба табъ расидааст. 

12. «Қатр-ул-Ғайс-ул-мусаҷҷам фи шарҳ «Ломият-ул-Аҷам» 

(Қатра аз Бороне, ки бар шарҳи «Ломият-ул-Аҷам» мешорад). 

Мусаннифи он Абдурраҳмони Ҳалвонӣ мебошад. Дастхатти асар дар Берлин 

Oct 1843 рақами 2 мавҷуд мебошад [145-V, 10]. 

13.  «Шарҳ «Ломият-ул-Аҷам»-и Зайнулобидин ибни Муҳйиддин 

ибни Валиюддини Ансории Саникӣ (ваф.1068ҳ./1657м.). Дастнависи асар дар 

Қоҳира дувум 216:3 нигаҳдорӣ мешавад [145-V, 10]. 

14. «Шарҳ «Ломият-ул-Аҷам»-и Ҳусайни Кафавӣ. Мусаннифи он 

қозии Макка Ҳусайн ибни Рустами Кафавии Румии Ҳанафӣ 

(ваф.1010ҳ./1601м.) мебошад, ки ба қалами ў шарҳи «Гулистон»-и Саъдӣ ба 

туркӣ ва шарҳи девони Ҳофизи Шерозӣ низ мансуб мебошад [146- II, 323]. 

Бар мабнои ахбори Ҳоҷӣ Халифа вай шарҳи худро аз рўи шуруҳи дигаре, 

монанди шарҳи Салоҳуддини Сафадӣ ва Қозӣ Ҷалолуддини Маданӣ ҷамъу 

тадвин кардааст [36-II, 349]. 

15.  Шарҳ «Ломият-ул-Аҷам»-и Аюб ибни Мўсои Кафавӣ. Нусхаи 

хаттии он дар Мавсил 49 рақами 44, 31 рақами 121, 2 мавҷуд аст [145-V, 10]. 
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16. «Тўҳфат ар-роъй ли «Ломият» -ут-Туғроӣ» («Туҳфаи андешот 

бар «Ломият»-и -ут-Туғроӣ»). Аз таълифоти мударриси мадрасаи 

Тавфиқийяи Қоҳира–Муҳаммад Алӣ Афандии Минёвӣ (ваф.1335ҳ./1916м.) 

буда, солҳои 1311, 1313ҳ./1894,1896м. дар матбааи Булоқи Қоҳира ба табъ 

расидааст. 

17.  «Шарҳ «Ломият-ул-Аҷам»-и муаллифаш номаълум. 

Дастнависи ин шарҳ дар Берлин 7671 маҳфуз аст [145-V, 10]. 

18.  «Шарҳ «Ломият-ул-Аҷам» ба забони туркӣ мансуб ба қалами 

Лабиб Афандӣ, ки соли 1271ҳ./1847м. дар Истанбул нашр гардидааст [145-V, 

10]. 

Илова бар ин шуруҳ, бархе аз шарҳҳои мухтасар ҳам таълиф 

гардидаанд, ки дар тавзеҳи муфрадоти луғот ва тафсири абёти мушкил 

нигошта шудаанд. Ба ин даста тавзеҳоти Аҳмади Ансории Ямании Шарвонӣ 

дар китоби «Нафҳат-ул-Яман фимо язул би зикриҳи аш-шаҷан» (саҳ.150-

154), тавзеҳоти Аҳмади Ҳошимӣ (1295-1362ҳ./1878-1943м.) дар «Ҷавоҳир-ул-

адаб» [187, 686-69] ва монанди он муштамиланд. 

Бо таваҷҷуҳ ба шарҳҳои «Ломият-ул-Аҷам» ҳамин нуктаро бояд изофа 

намуд, ки аз сабаби шуҳрати баланди қасидаи мазкури Абўисмоили Туғроӣ 

донишмандони сершуморе ҳанўз аз қуруни вусто ба он шарҳ нигошта, 

шореҳон аз ҳамдигар пайравӣ кардаанд. Дар миёни он ҳама «ал-Ғайс-ул-

мусаҷҷам»-и Салоҳуддини Сафадӣ шарҳи маъруфтарини қасида ба шумор 

рафта, шарҳҳои дигар дар пайравӣ аз он рўйи коғаз омадаанд. Таҳқиқи 

шуруҳи «Ломият-ул-Аҷам» собит менамоянд, ки қасидаи мазкур дар таърихи 

тамаддуну фарҳанги исломӣ ҷойгоҳи вижа ва аҳамияти назаррасро соҳиб 

мебошад.  

Аз баррасии шарҳҳои ба ин шоҳасар нигошташуда метавон ба 

бардоште расид, ки воқеан ҳам бо инояту таваҷҷуҳи пажўҳишгарон бархе аз 

онҳо мавриди пажўҳиш қарор гирифтаву интишор гардидаанд. Вале бо ин 

ҳама ба миқдоре аз чунин шарҳҳо дасти муҳаққиқон нарасида, дар шакли 

дастхатҳо маҳфузанд. Омўзишу баррасии ин шуруҳ ҷиҳати муайян сохтани 



101 

забон, муҳтаво, арзиши ҳунарӣ ва ҷаҳони андешаи Туғроӣ муҳим арзёбӣ 

мегардад. 

 

II.3.2. Нашрҳо ва таърихи омўзиши «Ломият-ул-Аҷам» 

 

Матлаби шоёни таваҷҷуҳ он аст, ки «Ломият-ул-Аҷам» аз аввалин 

осори адабии забони арабӣ маҳсуб меёбад, ки ба забонҳои лотинӣ ва дигар 

забонҳои аврупоӣ тарҷума шудааст. Бори нахуст онро Якобус Голиус бо 

тарҷумаи лотинӣ дар соли 1629 мелодӣ мунташир сохт. Дар пешгуфтори худ 

мутарҷим зиндагиномаи Туғроӣ, девони шоир ва «Ломият-ул-Аҷам» –ро 

таҳқиқ намудааст. Зимни он арзиши баланди қасидаро таъкид дошта,  аз 

аҳамияти адабии он сухан кардааст. Ҳамзамон андешаҳои донишмандони 

мутақаддими арабро дар робита ба «Ломият-ул-Аҷам» бо тарҷума ва асли он 

иқтибос кардааст [197, 3-17].  

Баъдан онро соли 1660  мелодӣ донишманди дигар Пиер Ваттиер аз 

рўи тарҷумаи лотинӣ ба фаронсавӣ тарҷума кард. Дар муқаддима муаллиф 

дар баробари бозгўи рўзгору осор, девони шеърии Туғроӣ ҳамзамон ҷойгоҳи 

баландеро барои ин қасида таъйин намудааст. Бо пешгуфтори худ тарҷумони 

мавсуф қасидаро ба хонандагони фаронсавӣ муаррифӣ намуд [206, 5-15]. 

Соли 1903 мелодӣ А. Раукс низ ин қасидаро ба фаронсавӣ баргадонид ва 

ҳамроҳ бо матни он интишор намуд.  

Муҳаққиқи дигар Э. Пикок низ «Ломият-ул-Аҷам»-ро ба забони 

лотинӣ тарҷума карда, бо пешгуфтор соли 1661 мелодӣ дар Оксфорд ба табъ 

расонид [205, 7-14]. 

Тарҷумаи дигари қасида ба забони англисӣ аз рўи матни лотинӣ бо 

кўшиши Леонард Капеллов сурат гирифт ва соли 1758 дар Кембриҷ рўи чоп 

омад [201, 326]. 

 Баъдан мутарҷими англис Ҷ.Д.Керлайл низ қасидаро ба англисӣ 

тарҷума намуда, соли 1796 мелодӣ ба нашр расонид. Чопи дувуми ин 

тарҷума соли 1840 дар Лондон сурат гирифт. Мутарҷими мазкур дар радифи 
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тарҷума пажўҳише низ роҷеъ ба рўзгору осори Туғроӣ ва қасидаи «Ломият-

ул-Аҷам» анҷом додааст [145-IV, 46-62]. 

Бояд гуфт, ки аз миёни шарқшиносони аврупоӣ олимони олмонӣ 

ҷиҳати шинохти осори Туғроӣ, ба вижа «Ломият-ул-Аҷам» таваҷҷуҳи бештар 

зоҳир намудаанд. Аз ҷумла, ҳанўз дар садаи ХIХ Карл Небл қасидаи 

мазкурро аз лотинӣ ба олмонӣ тарҷума намудааст [198]. 

Дар робита ба ин, Карл Броккелман ба таҳқиқи амиқи «Ломият-ул-

Аҷам», шарҳҳо ва тарҷумаҳои он пардохтааст [145-V, 6-11].  

Ҳамзамон, муҳаққиқон Клемент Хуарт [200, 98-99] ва Рейнолд 

А.Николсон [201, 326] низ ҷойгоҳи баланди «Ломият-ул-Аҷам»-ро таъкид 

доштаанд. 

Дар канори ин, шарқшиносии Аврупо аз нимаи дувуми асри ХХ то 

кунун дар шахси Ганс Вейтс [207, 73-77] ва Катарина Моммсен [197] 

муҳаққиқонеро пайдо кардааст, ки дар радифи таҳқиқи жарфнигарона ба 

эҷодиёти Туғроӣ, арзишу аҳамияти қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-ро низ тадқиқ 

намудаанд.  

Дар ховаршиносии рус низ як идда олимон ба омўзишу рўнамоии 

рўзгору осори Туғроӣ, ба вижа «Ломият-ул-Аҷам» таваҷҷуҳ кардаанд. Дар 

алоқамандӣ ба ин, Е.Э. Бертелс перомуни шуҳрати қасида ва тарҷумаи 

лотинии аз ҷониби Голиус суратгирифта сухан кардааст. Ба андешаи ин 

донишманди маъруф маҳз тавассути «Ломият-ул-Аҷам» Туғроӣ дар санъати 

шоирӣ ба ин дараҷа машҳур гардидааст [102, 496]. 

Пажўҳишгари рус Холмогоров И.Н. «Ломият-ул-Аҷам»-ро ба забони 

русӣ тарҷума карда, зимни он роҷеъ ба аҳволу осори муаллифи қасида низ 

маълумот додааст [138, 368].  

Ҳамзамон Бейлис В.М. тавассути ду мақолаи пурмуҳтавои худ ба 

зиндагинома ва эҷодиёти Туғроӣ таваҷҷуҳ намудааст [99;100]. 

Лозим ба таъкид аст, ки дар пайгирӣ аз ховаршиносони аврупоӣ 

донишмандони араб низ ба омўзишу таҳқиқ ва интишори «Ломият-ул-Аҷам» 

пардохтанд. Нахуст он бо таълиқот ва бе зикри таърихи чоп дар Лубнон нашр 
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гардид. Баъдан дар китоби «Маҷмўат муҳиммот-ул-мутун» солҳои 1280, 

1281, 1295 ҳ./1864,1865, 1878м. дар Қоҳира рўи чоп омад.  

Аз маҷмўи таҳқиқоти нисбат ба зиндагинома ва осори Туғроӣ 

анҷомёфта равшан мешавад, ки тадқиқгарон андешаҳои худро дар иртибот ба 

қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» иброз доштаанд. Чунончи, Шавқӣ Зайф баробар 

ба баёни арзиши баланди асар бархе аз абёти онро таҳлил намуда, аҳамияти 

қасидаро дар панду андарзҳои он таъйин сохтааст [163-V, 584-585].  

Муҳаққиқи дигари араб Умар Фаррух аз аҳамияти «Ломият-ул-Аҷам» 

ҳарф зада, ҳамзамон афзудааст, ки бархе аз абёти он ба зарбулмасал табдил 

гардидаанд [175-II, 233-234]. 

Пажўҳишгари дигари араб Аҳмад Зайёт қимати адабиву ҳунарии 

қасидаи «Ломият-ул-Аҷам»-ро чунин таъйин намудааст: «Беҳтарин қасидаи 

девони Туғроӣ ломияи ў маъруф ба «Ломият-ул-Аҷам» мебошад. Воқеан ҳам 

он аз дурдонаҳои шеър ва намунаи барҷастаи каломи манзум ба шумор 

меравад» [160, 288]. 

Пажўҳиши амиқи зиндагинома, девони шеърӣ ва «Ломият-ул-Аҷам»-и 

Туғроӣ дар адабиётшиносии араб аз ҷониби Алӣ Ҷаводи Тоҳир сурат 

гирифтааст [168, 101-124, 132]. 

Дар арабшиносии муосири Эрон низ «Ломият-ул-Аҷам» мавриди 

таваҷҷуҳи адабпажўҳон қарор гирифта, бо дастгоҳҳои чопӣ мунташир 

шудааст. Бино ба ахбори Хонбобо Машор қасида ҳанўз соли 1272 ҳ./1856м. 

дар Теҳрон бо чопи сангӣ, бидуни шумораи сафҳа, зимни шарҳи ҳафт 

муаллақот ба табъ расидааст [184-II, 820]. 

Дар ҳамбастагӣ ба ин, донишмандони муосири эронӣ ба тарҷумаи 

назмиву насрии «Ломият-ул-Аҷам» ба забони форсӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

кардаанд. Аз ҷумла, Маҳдии Муҳаққиқ ҳамин кори арзишмандро ба сомон 

расонидааст, ки мо дар фаслҳои пешин аз он ёдовар шудем [183]. 

Муҳаққиқони дигари эронӣ Забеҳуллоҳи Сафо [167-II, 1038-1039] ва 

Ризозода Шафақ [155, 255] шуҳрату овозаи баланди «Ломият-ул-Аҷам»-ро 

дар таърихи адабиёти арабизабони форсӣ зикр намудаанд. 
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Аз сари кўтоҳи нашру тарҷумаи қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» дар 

Шарқу Ғарб бармеояд, ки дар ҳақиқат ба Туғроии Исфаҳонӣ баробари девони 

ашъор ва рисолаҳои илмӣ ин шеъри бо маҳорати баланди шоирӣ 

эҷодкардааш маъруфияти бештар овардааст. Омўзиши масъала равшан 

месозад, ки шеъри аз табъи саршор ва илҳоми олии офаринанда рўйи 

коғазомада дар танҳоӣ метавонад ба гўяндаи он умри ҷовидонӣ бубахшад ва 

ҷузъи хазинаи маънавиёти ҷаҳонӣ пазируфта шавад. 

 

II.2.5. Таъсири «Ломият-ул-Ачам» ва ашъори дигари Туғроӣ ба 

эҷодиёти шоирони баъд аз ў 

 

Истиқболи адабӣ, пайравӣ, татаббўъ ва муоразаи шеърӣ яке аз 

паҳлўҳои ҳунари суханварист, ки шоир мекўшад, то дар вазну қофия ва 

мазмуни шеъри шоири дигар рубоиву дубайтӣ, ғазалу қитъа, мусаммату 

тарҷеот, қасидаву маснавӣ ва дигар анвои адабиро бисарояд.  

Ангезаҳои маъмул дар сурудани истиқболи шеърӣ аз инҳо иборатанд: 

1. Эъҷобу ҳайрати шоир аз сурудаи шоири қаблӣ ва тақлид аз ў; 

2. Изҳори бартарӣ, таҷассуми қудрати шоирӣ ва тозагўиву пешравӣ 

дар санъати суханварӣ. 

Ломиянависӣ, ки аз давраи пеш аз ислом бо «Ломият-ул-Араб» 

шуҳратманд ва бо «Ломият-ул-Аҷам» имтидод ёфт, ҳамвора мавриди 

таваҷҷуҳи шоирон қарор дошт.  

 Дар миёни ашъори мондагори адабиёти арабӣ «Ломият-ул-Аҷам» аз 

иқболи фаровони шоирон бархурдор шудааст. Бештари шоирон кўшидаанд, 

ки бо истиқболу пайравӣ дилбастагиву пайванди фикриву ҳунарии худро 

нисбат ба ин қасида баён доранд. Аз ҷумла, «Ломия»-и Ибни Вардӣ, «Тахмис 

Ломият-ул-аҷам» ва монанди инҳо. 

Ин ҷо барои тасдиқи андешаҳои худ дар хусуси шоироне, ки аз 

«Ломият-ул-Аҷам» илҳом гирифта, дар пайравӣ ба он шеърҳо эҷод 

намудаанд, мулоҳиза меронем. 
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Бино бар ахбори Салоҳуддини Сафадӣ дар «ал-Ғайс-ул-мусаҷҷам» 

Нуриддин Алӣ ибни Фарҳуни Моликӣ соли 741ҳ./1340м. дар Димишқ 

қасидаеро дар вазну оҳанг ва сохтори монанд ба «Ломият-ул-Аҷам» барояш 

хондааст [59-I,18]. Ин муҳаққиқ изҳор доштааст, ки баъзе аз суханварон 

қофияи «Ломият-ул-Аҷам»-ро аз «Лом» ба «Айн» гардонидаанд.  

Дар идомаи баррасиҳояш Сафадӣ қабули ин матлабро душвор 

медонад, зеро алфози «Ломия» дар ғояти фасоҳату таркиб ҳамаи калимоташ 

азбу равон ва бидуни духўрагӣ аст [58-I, 13]. 

Нуктаи қобили зикр он аст, ки худи Салоҳуддини Сафадӣ беш аз ҳар 

кас тавассути шарҳи муфассали худ дар муаррифии ин қасида саҳми бузург 

дорад. Дар канори ин, донишманди мавсуф дар муораза бо «Ломият-ул-

Аҷам» қасидаи баландмазмуну дилнишине сароидааст. Вай дар «ал-Ғайс-ул-

мусаҷҷам» ба ин ҷавобия ишорате надорад. Танҳо чанд абётеро дар ситоиши 

«Ломият-ул-Аҷам» бидуни тасреҳи гўяндаи он ба қайд овардааст, ки шояд аз 

худи мусанниф бошад [58-I, 13]. Нахустин иттилоъро аз пайравии Сафадӣ 

бар «Ломият-ул-Аҷам» дар «Нафҳат-ул-Яман фимо язул би зикриҳи аш-

шаҷан» ва баъдан дар «Ҷавоҳир-ул-адаб» пайдо мекунем, ки дар ҳардуи ин 

осор матни комили қасидаи Сафадӣ омадааст [153, 148-150; 187, 682]. 

Шоири бузурги араб Сафиуддин Ҳиллӣ (677-726ҳ./1278-1327м.) низ 

бо таъсирпазирӣ аз «Ломият-ул-Аҷам» ба забони арабӣ қасидаи шевое 

сурудааст. Матлаву мақтаъи қасидаи мазкурро худ эҷод карда, сипас дар 

идома мисраҳои якумро аз «Ломият-ул-Аҷам» ва мисраҳои дувумро аз 

«Мимия»-и Мутанаббӣ гирифта, ба ҳамин тарз бист байтро тазмин намудааст 

[87, 481; 188, 341]. 

Лозим ба тазаккур аст, ки Ҳиллӣ дар пайвастану муносибат додан 

миёни абёти он ду қасида маҳорати фаровон ба кор бурда, тавонистааст, ки 

бо қудрати камназир андешаҳои худро ба беҳтарин сурат бо забони дигарон 

баён дорад. Мураттиби девони шоир онро аз навовариҳои эҷодӣ ва намунаи 

барҷастаи тазмин ба қайд овардааст. Пас аз баёни матлаи шеър Ҳиллӣ 

тазмини худро чунин оғоз кардааст: 
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ة   ْيُن النَّْجِم ساِهر  ْينِي و ع    ت ناُم ع 

بِمُ  ْن ق ْلبُهُ ش  رَّ ق ْلباهُ ِممَّ  .   و  أ ح 

[41, 34-35].  

    Оё мехобад чашми ман дар ҳоле ки чашми парвин бедор аст, 

Пас озод намуд ў қалби худ аз он шахсе, ки қалбаш пуркин аст. 

Ин таваҷҷуҳи шоири бузургу соҳибистеъдод Сафиуддини Ҳиллӣ ба 

«Ломият-ул-Аҷам» далели боризи ривоҷу шуҳрати қасида ва аҳамияти он дар 

адабиёти қарни чаҳордаҳуми мелодӣ мебошад. 

Дар пайгирӣ аз ин, Ибни Набота низ қасидае дар қофияи «Ломият-ул-

Аҷам» суруда, мисраеро низ аз он тазмин намудааст: 

 

  ال الصبر ساعد قلبي فى السلو و ال

ط لِ «   »أصالة الرأي صانتني عن الخ 

[82, 381-382].  

На сабурӣ қалбамро дар оромиш бахшидан мададгор буд ва на  

«Устувории раъй маро зи лағзиш нигаҳдорӣ кард» [183,3]. 

Бино ба маълумоти Ҳоҷӣ Халифа–Ғарасуддин Ҷалил ибни 

Муҳаммади Ақфаҳсӣ (ваф. 820ҳ./1417м.) низ дар қофияи «Ломият-ул-Аҷам» 

қасидаи «Ломия» сурудааст [36-II, 350]. 

Гузашта аз ин, Имодуддин Абўҷаъфар Муҳаммади Рубаъии Бағдодӣ 

ва Шиҳобуддин Аҳмад ибни Абдуллоҳи Андалусӣ (ваф.808ҳ./1406м.) бар он 

мухаммас навиштаанд [36-II, 349]. 

Лозим ба ёдоварист, ки минбаъд бо таъсирпазирӣ аз қасидаҳои 

«Ломият-ул-Араб» ва «Ломият-ул-Аҷам» «Ломият-ул-Ҳинд», «Ломият-ур-

Рум», «Ломият -ут-турк» ва монанди онҳо низ суруда шудаанд. Аз ҷумла, 

Қозӣ Абдулмуқтадир ибни Қозӣ Рукниддини Шариҳии Киндии Деҳлавӣ 

(ваф. 791ҳ./1390м.) низ дар қофияи қасидаи Туғроӣ «Ломия» сароид ва онро 

«Ломият-ул-Ҳинд» унвон ниҳод. Ин қасида бештар дар миёни удабои Ҳинд 
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маъруф аст. Матни «Ломият-ул-Ҳинд»-ро Имтиёз Алии Аршӣ бо ҳавошии 

мухтасар дар маҷаллаи «Сақофат-ул-Ҳинд» ба табъ расонидааст [182,2-9].  

Ҳамзамон Ҳоҷӣ Халифа ба «Ломият-ур-Рум», ки Муҳаммад ибни 

Муҳаммад маъруф ба Ибни Ҳакими Ҳалабӣ суруда будааст, ишора менамояд 

[36- II, 248].  

Дар радифи ин ашъор ва равияи адабӣ Ҳасан Ҳасанибеки Тувайронӣ 

ҳам дар баробари «Ломият-ул-Араб», «Ломият-ул-Аҷам», «Ломият-ур-Рум» 

ва «Ломият-ул-Ҳинд» қасидаи «Ломият-ут-Турк»-ро эҷод кардааст [67, 24].  

Саййид Аҳмади Ҳошимӣ дар пайравӣ аз «Ломият-ул-Аҷам» қасидае 

сароид ва онро дар китоби худ «Ҷавоҳир-ул-адаб», ки таълифашро соли 1319 

ҳ./1902м. поён овард, матраҳ сохт [187, 694]. 

Таъсирпазирӣ ва пайравӣ аз «Ломият-ул-Аҷам» дар адабиёти навини 

араб низ идома ёфтааст. Аз ҷумла, шоири маъруфи араб Маҳмуд Сомии 

Борудӣ (1255-1322 ҳ./1838-1904м.) дар ҷавоб ба «Ломият-ул-Аҷам» қасида 

сароидааст [143-II, 207]. 

Дар адабиёти арабии асри ХХ низ шоирон ба «Ломият-ул-Аҷам» 

пайравӣ намуда, ломияҳои офаридаанд. Аз ҷумла, Ҷамил Сидқии Заҳовӣ ва 

Муҳаммад Ризои Шабибӣ (1889-1965) ба шеваи Туғроӣ ломияҳо сурудаанд 

[152, 41; 162, 141]. Матлаи Ломияи Ҷамил Сидқии Заҳовӣ чунин аст: 

 

ا فِي النَّْفِس ِمن د خِل   ي ْكفِي أِلْظه اِرم 

ذلِ ي ْوم  ِمْن الُحْزِن أْو ي وْ    .[41 ,152].                                                            م  ِمن الج 

Барои ошкор кардани ончи ки дар нафс пинҳон аст, 

Рўзе аз андўҳ ё рўзе аз хушнудӣ. 

Дар баробари «Ломият-ул-Аҷам» ашъори дигари шоир низ мавриди 

истиқболи қаламкашон қарор гирифтааст.  

Мо барои исботи истиқболияҳои шоирон аз шеърҳои дигари Туғроӣ 

далел меоварем. 

Масалан, Абўсаъди Самъонӣ чунин овардааст: «Аз шеърҳои шевои 

Туғроӣ, ки бароям Абўбакр Муҳаммад ибни Қосими Ирбилӣ дар масҷиди 
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Мавсил суруд ва онро вай аз худи шоир шунидааст, абёте дар сифати шамъ 

мебошад: 

 

اِهٍر  اِء ُمس  اِعٍد لِي بِالبُك   و  ُمس 

 بِاللْيِل يُْؤنُِسنِي بِِطيِب لِق ائِِه. 

ْينِِه  اُب بِع  اِمِع أْو يُص  د   ه اِمي الم 

ائِِه. الِِع أْو ي ُموُت بِد  اِمي األض                                                               .[ХI, 496 -53] ح 

     

Ва барои ман дар шабзиндадорӣ ёрирасон аст, 

Ҳангоми шаб бо вохўрии хубаш бар ман оромиш мебахшад. 

Ӯ ашкҳоро ҷорӣ менамояд ё чашмаш ба осебе гирифтор мешавад, 

Синаро гарм медорад ё бо дарди худ ҳалок мешавад. 

Шеъри мазкур дар аксари сарчашмаҳои муътамад низ сабт гардида, 

мавриди ситоиши муаллифони онҳо қарор гирифтааст [14-II, 262-263; 15- V, 

1065]. 

Абулҳаҷҷоҷ Юсуф ибни Халлол (ваф. 566ҳ./1171м.) дар қофияи ин 

шеър чунин гуфтааст: 

ى اء  ت ْطلُُع فِى الدُّج  ٍة ب ْيض  ِحيح    و  ص 

ائِه ا.   ُصْبحاً و  ت ْشفِى النَّاِظِرين  بِد 

[19, 176]. 

Саҳеҳу сафедранг дар торикии шаб тулўъ бинмояд, 

Пас то ба субҳ бинандагонро аз бемории худ шифо бахшад  

Бино ба нақли сарчашмаҳо дар адабиёти форсии тоҷикӣ низ ин 

қасидаи Туғроӣ шуҳрат доштааст. Аз ҷумла, муҳаққиқ Сайид Муҳаммади 

Ҳусайнӣ ҳангоми баррасии масоили талмеҳ ба шоирону шеъри онон ва 

талмеҳҳои адабии мақолаи худ «Талмеҳ ва иҳом дар шеъри Камоли 

Хуҷандӣ» байти  

«Ломия» гуфтам ғазале, то барӣ, 

Бар гузари қофия номи Камол-ро оварда, онро ишора ба «Ломият-ул-

Араб»-и Шанфарӣ ва «Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроӣ мешуморад [124, 380]. 
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Азбаски номи Камол (манзур Камоли Хуҷандӣ – Г.Т.) бо ҳарфи «ل» ба охир 

мерасад, шоир зимнан аз ин қасидаҳои маъруф ёд кардааст. 

Бо натиҷагирӣ аз мавзўи баҳс ҳамин нуктаро бояд таъкид дошт, ки 

«Ломият-ул-Аҷам» дар дарозои асрҳои зиёд шуҳрати баландро касб намуда, 

дар ин замина ба эҷодиёти шуарову адибони баъдӣ таъсири назаррас 

гузоштааст. Гузашта аз таваҷҷуҳе, ки удабо ба қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» 

карда, матни онро дар бештари китобҳо оварда ва шарҳҳои мухтасару 

муфассал бар он нигоштаанд, ҳамзамон чанд тан ба истиқболу тазмини он 

пардохтаанд.  

Ин ҳама нишони бо камоли ҳунармандӣ, расоӣ, шевоӣ эҷод гардидани 

қасидаву ашъори дигари Туғроӣ буда, собит менамояд, ки ин суханвар бо 

истеъдоди нодири шоирии хеш мактаби нави нигорандагиро асос гузоштааст. 
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Боби III. Мавзўоти шеърӣ, ҳунари шоирӣ ва таъсири мутақобили 

назми арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ дар эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ 

III.1. Мавзўоти ашъори девони Туғроӣ 

 

Ашъори Туғроӣ ифшогари эҳсосоти ботинии пурғановати ў мебошад. 

Шоир дар мавзўоти гуногун эҷод намуда, ҷиҳати баёни матлабҳои тоза 

маҳорату илҳоми саршори хешро ба ҷилва овардааст. Аз табъозмоии ў аён 

мегардад, ки ў дар ҳамаи навъҳои шеърӣ, аз қабили мадҳ, фахр, ғазал, 

марсия, ҳиҷо, васф, панд шеър гуфтааст. Дар ин боб мо тасмим гирифтем, ки 

перомуни тарзҳу шеваҳои тозаи хоси шоир баҳс намоем. 

Туғроӣ дар васф қудрату ҳунармандии хосе зоҳир намуда, ўро ҳамчун 

вассофи табиат маъруф гардонидааст. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар 

адабиёти замони шоир пайравиву тақлид ба суннатҳои қадимаи шеъри арабӣ 

дубора бо вусъати тамом ривоҷ дошт. Аммо ин таъсирпазириву тақлидкорӣ 

дар ашъори васфии Туғроӣ дида намешавад, ки ин вижагӣ низ васфиёти ўро 

мумтоз гардонидааст. 

Аз миёни тавсифоти гуногуни шеърӣ васфи табиат дар девони шоир 

ба шеваи хос сурат гирифтааст. Васфи табиат бо корбурди ҷолиби санъати 

ташбеҳ завқи ибратомўзи адабиро ошкор намудааст. Табиат бо ҳама рангу 

ҷилоҳои нотакрори худ барҷаста ба назар омада, аносиру аҷзои он чун 

шаддаи марворид дилпазиранд. Дар шеъри зерин ҳамин вижагӣ барҷаста ва 

назаррабо ба зуҳур омадааст: 

 

ْت  ة  اِذ ب د  ا الشَّْمُس الُمنِير  كأنَّم   و 

اُؤه ا فِي االُْفِق ب ْدر  ي ْغُرُب   و  ِحذ 

هُ  اغ  نٌّ ص  اِرب اِن لِذا ِمج   ُمت ح 

نٌّ ُمْذه ُب  لِذا ِمج  ٍة و   ,60]                                                                    .       ِمن فِضَّ

119]. 

 Ҳамонанди он ки шамси тобон чун рух бинмояд, 

Моҳе дар рў ба рўи он дар уфуқ майли ғуруб менамояд,  
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Пас ҳарду ба ҳам биҷанганду моҳ сипаре дорад, ки он аз нуқра рехта 

шудааст,   

Ва офтоб дар қолаби сипар аз зар рехта шудааст 

Шоир бо ибораҳои соддаву равон, вожаҳои мутаносибу зебо ва оҳанги 

ҷаззоб зебоиҳои табиатро ба силки тасвир мекашад.  

Яке аз вижагиҳои мавзўоти шеърии Туғроӣ дар қасидаи «Ломият-ул-

Аҷам» ба назар мерасад. Ташбибу насиби қасида як навъ навгонӣ дорад, зеро 

дар сурати дар матлаъ ҷойгузин гардидани ташбиб (насиб)-и қасида он 

пайравӣ ва тақлид аз шеъри суннатии араб маҳсуб мешавад. Чун пайравони 

шеъри суннатӣ дар адаби арабӣ ҳамеша қасоиди худро бо ғазал ҳусни оғоз 

мебахшиданд. Аммо тағаззули қасидаи «Ломият-ул-Аҷам» дар миёни он баён 

гардидааст. 

Бархе аз мунаққидони муосир муътақиданд, ки дар суханони ишқӣ ва 

тағаззулоти Туғроӣ сухан аз маъшуқе чун маъшуқи шоирони дигар бо хатту 

хол ва рўйи чун қамар намеравад. Балки шоир дар ин маврид аз маҷду 

ифтихору азамат, ки маъшуқи ҳамешагии ўст, ба дўшизае тамсил овардааст, 

то барои висоли ў аз ин роҳҳои пурпечутоб бигзарад. Пас аз тири нигоҳҳои 

рақибон наҳаросида, ниҳоят ба висолаш бирасад (168, 129]. 

Ташбиби қасидаи «Ломият-ул-Аҷам», ки шоир ба дўшизае тамсил 

задааст, хеле шево суруда шудааст: 

 

ْزِع ق ْد ُسقِي ْت   ت ُؤمُّ ن اِشئ ةً بِالج 

ِل.  ح  ْنِج و  الك  الُه ا بِِمي اِه الغ   نِص 

اِم بِه ا  اِديِث الِكر   ق ْد زاد  ِطيب  أ ح 

ائِِم ِمن ُجْبٍن و  ِمن بُْخٍل.  ر  ا بِالك   م 

بِِد ت بِيتُ  ى ِمْنهُنَّ فِى ك    ن اُر اله و 

ل ى القُل ِل.  ى ِمْنهُْم ع  ى و  ن اُر القِر  رَّ  ح 

ا  اك  بِِهم  ر  اء  ُحبٍّ ال  ح   يِْقتُْلن  أْنض 

ْيِل و  ااِلبِِل.   ام  الخ  ُرون  ِكر   و  ي ْنح 

الِى فِى بُيُوتِِهم و   يُْشف ى لِديُغ الع 
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ْمِر و   ِديِر الخ  س ل                                                                  ِبِن ْهل ٍة ِمن غ   [55 ,60] الع 

Нозанине қасди ман бошад, к-аз ў сероб гашт, 

Тири мижгонаш ба оби ишваву афсунгарӣ. 

Суҳбати бахшандаи мардонро басе хуштар кунад, 

Он чӣ тарсу бухл бошад дар занони чодарӣ. 

Оташи ишқи занонаш дар дилам сўзон бувад, 

Равшан аз мардон-ш бинӣ бар қуллаҳо нори қиро. 

Мекушанд инон ба нозе ошиқони зорро, 

Мекушанд онон аспу уштурони парварӣ. 

Захми найзахўрда ёбад дар ҳарими он шифо, 

Гар хўрад як ҷуръа аз ҷомаш шароби кавсарӣ [183, 11-12]. 

  

Гузашта аз ин, Туғроӣ дар бархе аз қасоиди худ алорағми суннати 

қадимаи шеъри арабӣ муқаддимаро ба канор гузошта, бидуни зикри матлаи 

хос мадҳи худро сурудааст. Аз ҷумла, дар қасидаи зерин бе ҳеҷ гуна 

муқаддимаву заминасозӣ вориди ғарази аслии шеър, яъне мадҳ шудааст: 

 

ار  لِ  ُع األْقد  ِل ق ْدِرك  ت ْخض  ال   ج 

اُر  دِّك  ي ْحُكُم الِمْقد   و  بِيُْمِن ج 

ْتهُ ل ك  ط ائِع   ر  ْيف  أم  ْهُر ك   و  الدَّ

ار  .  ل لْتهُ ل ك  ج  ْيُث ح   و  ألَّلُ ح 

[60, 3; 8, 75]. 

Сарнавиштҳо бар бузургии қадри ту фурўнишин гашта, 

Сарнавишт бар баракоти ту ҳукм мекунад. 

Даҳр чӣ сон дастур медиҳӣ бар ту фармонбардорӣ мекунад,, 

Ва ҳар ҷо, ки ту биомадӣ Худо ҳамҷивори ту мебошад.   

 

Дар ин абёт шоир қазову қадар ва рўзгорро таҳти салтанату фармони 

мамдўҳ дониста, ўро молики ин умур муаррифӣ менамояд. 
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Яке аз мавзўоти шеъри арабӣ рисо ё худ марсия буда, аз қисматҳои 

муҳимми адабиёти қадимаи араб ба шумор меравад. Он дар меҳвари марг 

давр зада, шоир тавассути он андўҳи гарони хешро ҷиҳати фавти пайвандону 

наздикон ва ёру дўстон бозгў менамояд. Ҳамзамон шоир бо ифшои рози дили 

хеш дар ҳасрати шахси фавтида ашк мерезад. Таъкид ҷоиз аст, ки миёни 

рисову мадҳ тафовуте ба назар намерасад, ба ҷуз он ки дар марсия замони 

гузашта ва шахси вафотёфта ба силки тасвир кашида мешавад. Фузун бар ин, 

дар марсия зимни баёни ҳасрат ангезаҳои таассуфу надомат низ ба мушоҳида 

расида, фавтида ҳамчун шахси бузург ва ё сарвари баландмақом ба қайд 

оварда мешавад. 

Марсияҳои барои завҷаи худ сурудаи Туғроӣ низ аз лиҳози ташаккули 

адабиёти араб тозагӣ дорад, зеро рисои ҳамсар дар миёни шуарои араб расм 

набуд. Нахустин шоире, ки барои ҳамсараш марсиясароӣ кардааст, Ҷарир 

(33-114ҳ./653-733м.) маҳсуб меёбад. Ў танҳо чанд байтро ба ин мавзўъ 

бахшида, идомаи шеърро боз ҳам дар нақизаи рақиби хеш–Фараздақ (20-

114ҳ./641-733м.) ва муфохираи худ сароидааст. 

Ҳамзамон Муслим ибни Валид (130-208ҳ./747-823м.), Муҳаммад ибни 

Абдулмалик ибни Зайёт (ваф. 233ҳ./848м.) ҳам марсияи ҳамсарони худро 

гуфтаанд, аммо эҳсосоти онҳо ҳаргиз ба пояи отифаву шевоии Туғроӣ 

намерасад [175, II,179; 270]. Аз ин ҷо ба хубӣ аён мегардад, ки дар адабиёти 

араб рисои завҷа то ҳадде кам аст.  

Дар адабиёти форсӣ низ чунин марсияҳо хеле кам дида мешаванд. 

Чунончи, Ҳоқонии Шервонӣ низ аз он шоирони камназирест, ки дар ин 

мавзўъ рисо сурудааст. Ин шоири барҷаста ҷое, ки дар марги завҷаи худ 

сухан мегўяд, танҳоиву хамўшии хонаи аз ҳамдаму мўниси умраш 

холигаштаро ба риштаи тасвир мекашад ва ҳамонанди шоири забардасти 

араб Ҷарир дар фироқи зан ашк мерезад. Зимни тасвири бехонумонӣ ва 

парешонии як мард Ҳоқонӣ соддатарин алфозро, ки ба баёни ў муносиб аст, 

ба кор мебарад. Дар чунин ашъор сухани шоир аз дарду сўзи воқеӣ баҳра 

мегирад [158, 165]. 
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Бояд гуфт, ки дар ин мавзўъ Туғроӣ пешвои шуарои араб буда, бар 

ҳама тақаддум варзидааст. Ин вижагӣ ҳам аз ҷиҳати касрати марсияҳо ва ҳам 

аз назари эҳсосоту авотиф ва ҳузнангезӣ, ки дар баёни онҳо ба кор бурдааст, 

барҷаста ба назар мерасад. Аз ҷумла, андўҳи гарони шоир аз талафоти ҳамсар 

ва ҳиссиёти ботинии ў дар андўҳномаи зайл хеле воқеиву самимӣ ба 

мушоҳида мерасад:  

ْيب ةٍ و  فُْزتُ    بِه ا ِمْن ب ْعِد ي أٍْس و  خ 

ة  الب ْحر                                                                               اُص لُْؤلؤ  وَّ ج  الع  ا اِْست ْخر  م    ك 

       

ل ْم ي د ْع                                       اُر فِيه ا و  نِي الِمْقد                                                  ف ن اف س 

     

ي ٍد ِصْفرِ  ْطُروف ٍة و  ى ُمْقل ٍة م  .                                                          ِسو   

[60, 81]. 

Даст ёфтам бар ў баъди ноумедиву дилмондагӣ, 

Ҳамонанди он ки исфируд (ғаввос) луълуи баҳр берун орад... 

Пас ҳамнафасам гардид лаҳзаеву лек нагзошт бароям, 

Ба ҷуз дидаи захмгину дасти тиҳӣ. 

Шоир ҳатто зиндагиро пас аз ҳамсари меҳрубонаш камоли бевафоӣ 

шуморида, маргро аз ин гуна ҳаёт авлотар медонад, ки ин самимияти қалби 

ғамнокашро ифода менамояд: 

 

اِدي و  ال  ت طُْر   ف ي ا ن ْوُم ال  ت ْعُمْر و  س 

ْيِن بِالق ْطرِ  ار  ْرهُوِم ااِلز   بُِمْقل ِة م 

ي  لِلك ر  ا ي ا ُمْقل يَّ و  ا ل ُكم  م   و 

ِة الق ْبرِ  اب  فِي ظُْلم  ا ق ْد غ   و  نُوُر ُكم 

ِويٍَّة  أٍْس ر  اقِي بِك  ةُ الس  ْبر  ا ع   ف م 

ر  ف ْيضاً ِمن دِ   ا الُغْزرِ بِأْغز  ائُِكم   م 

اِدٍر  ْير  غ  ْوُت ألِحْقنِي بِه ا غ  ي ا م   و 

ْدر.                                                                         اب ة  الغ  ه ا غ   ف اِنَّ ب ق اِئ ب ْعد 

[60, 81]. 
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Эй хоб маё, дар роҳат рав, наздик машав, 

Ба чашми онки аз ашк ду изори тар дорад. 

Бар шумо чӣ шуд, эй дидаҳои ман, ки хоболудаед, 

Нури шумо дар зулмати қабр гум гаштааст. 

Ашки соқӣ ба пурии ҷом аз ҷиҳати лабрез буданбо шумо баробар 

шуда наметавонад ва ҳол он ки шумо хун ба сурати лабрез мегиред. 

Эй марг, маро дар сурати бидуни бевафоӣ, 

Чун баъди ў бақои ман камоли бевафоист. 

ا ُكْنُت أْخش ى أْن ي ُكون  اِْجتًِماُعنا  و  م 

ح  الُعْمرِ  د  اُد م   ق ِصير  المدح  ثُمَّ البِع 

Гумон надоштам, ки пайванди дуи мо, 

Кўтоҳмуддат гардаду ҷудоӣ давоми умр. 

ْمر  ل ْيل ةٍ أال  ل ْيت ن ا ل ْم ن ْصط ِحْب عُ   

ِر   ل ى ق د  ل ْم ن ْجت ِمْع من ق ْبِل ه ذا ع   و 

Пас аз фавти завҷаи ҷавону зебо дунё дар назари шоир торик гардида, 

ба ҷуз ашкҳои ҷигарсўз ва ғами гарон чизе боқӣ намондааст. Дарду сўзиши 

ҷонкоҳи шоир дар шеъри зерин низ хеле барҷаста ҳувайдо гардидааст: 

 

فَّه ا  ْوُت ي ْقبُِض ك  الم  ه ا و  ل ْم أْنس   و 

تُْطِرقُ   ْيُن ت ْرئُو و   و  ي ْبُسطُه ا و  الع 

ه ا  دِّ ْت أ ْجف ائُه ا ف ْوق  خ  ِمع  ق ْد د   و 

قُ  ْقر  ن ى ئ ِرِجٍس فِيه ا النَّد ي ي ت ر   ج 

ا ُكْنُت أْتق ي  لَّ ِمن  الُمْقُدوِرم  ح   و 

ُحمَّ ِمن  ا  قُ و  ا ُكْنُت أ ْفر  ْحُذوِر م   لم 

هُ  ق ي  ب ْعد  اق  ال  ت ال   و  قِيل  فِر 

قُ   رَّ ت ح  ة  و  ْسر  اد  ااِلَّ ح   و  ال  ز 

ْحتُوِم ي ْوِمه ا  اً ق ْبل  م   ف ل ْو أنَّ ن ْفس 

ان ِت الُروُح ت ْزه قُ    اِت ك  ر  س  ْت ح   قض 

ي ِمن ق ْبِل أْن ت مَّ نُوُرهُ   ه ال ل  ث و 

ُغصْ   هُو  ُموِرُق و  ي فِين ائُهُ و   ن  ذ و 
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اُعن ا  ب اً أنّي أتِيح  اِْجتِم  ج  ا ع   ف و 

ُق.                                                       تِي ِمن أْين  ُحمَّ الت ف رُّ ْسر  ي ا ح    .[84-83 ,60]   و 

Ман ўро фаромўш накардам, он ҳолатеро, ки марг дасти ўро 

мефишурду боз сар медод ва ў чашм медўхту боз чашм поён менамуд. 

Дар ҳақиқат пилкҳои чашм ашкро бар рухсора равон карданд, 

Ҳосили наргис, ки дар он қатрачаҳои шабнам милт-милт медурахшид 

Аз қадар чизе ки аз он метарсидам бар сарам омад, 

Ба ҳукми сарнавишт чизе, ки аз он дур ва дар ҳазар будам, рух дод. 

Гуфта шуд: Фироқе, ки пас аз он вохўрӣ нест, 

Ин бар ман ҷуз ҳасрат ва сўхтан наяфзуд. 

Пас, агар нафсе пеш аз рўзи маргаш, 

Бимирад, ҳасратҳое мебошад, ки руҳу ҷонро нобуд месозад. 

Он ҳамчун моҳи навест, ки қабл аз пура гардидани нураш нопадид 

шуд, 

Ва ҳамчун навдаест, ки дар ҳоли барг баровардан пажмурда ва хушк 

шуд. 

Во аҷабо, ки чӣ гуна пайвастагиямон иттифоқ афтод, 

Во ҳасрато, ки чӣ гуна фироқу ҷудоӣ ба сари мо омад. 

Ҳамин гуна марсияҳои ҷигарсўзу риққатангез дар ёди ҳамсари анису 

маҳбуби шоир дар девони ў хеле зиёд ба назар мерасад, ки ифшогари 

садоқату муҳаббати беандозааш мебошад [60, 80-85]. 

Донишманди араб Шавқӣ Зайф марсияҳои бар сўгвории ҳамсараш 

сурудаи Туғроиро барҷаставу камназир шуморидааст [163-V, 583]. 

Аз ин ҷо метавон ҳадс зад, ки Туғроӣ содиқтарину самимитарини 

шуароест, ки бар марги ҳамсаронашон сўгворӣ нигоштаанд. Аз ин ҷост, ки 

дар ин навъи ашъор низ мақоми баландро соҳиб гардидааст. 

Туғроӣ ба дигар пайвандону дўстонаш низ сўгворӣ сароидааст, ки дар 

радифи рисои ҳамсар онҳо низ арзиши баландро доро мебошанд. Аз абёти 

дар сўгвории ғуломаш Алламаш сурудаи Туғроӣ бармеояд, ки шоир ба 

чокаронаш низ бо муҳаббату самимият муносибат мекардааст. Рисои мазкур 
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бозгўи эҳтирому иродатмандии вижаи Туғроӣ ба алламаш мебошад. Дар 

мавриди таърихи нигошта шудани ин марсия Ибни Адим чунин хабар 

медиҳад: «Абўҳишом ибни Абулмаъолӣ чунин нақл намудааст: Абўсаъд 

ибни Абўбакр онро бароямон суруд. Гуфтам: Онро аз хатти ў нақл намудӣ? 

Пас гуфт: Онро Абулҳасан Алӣ ибни Абўтоҳир Тоҷири Исфаҳонӣ аз лафзи ў 

дар Самарқанд сурудаву ба қалами Устод Абўисмоили Муншӣ, ки дар 

марсияи ғуломаш Алламаши Туркӣ сароидааст, мансуб мебошад: 

ْت بِهِ  ل ك   ي ا أْرُض تِيهاً ف ق ْد م 

رِ  اِسِن الُصو  ح   أُْعُجوب ة  ِمن م 

ق ْت م ض   ْرو  اِْن أ ْشر  اِجُعهُ ال  غ   

رِ  ن اِزِل الق م   ف اِنَّه ا ِمْن م 

ب   ج   أْو ق ِذي ْت ُمْقل تِي ف ال  ع 

ِرى                                                                                   ل ى ب ص  ث وا تربها ع   ف ق ْد ح 

[15-V,1064]. 

Эй замини тиҳигашта, бар ў зафарёб шудӣ, 

Аз маҳосини чеҳраи пурнури ў дар аҷаб афтода. 

Гар ба дидагонам хок пошидӣ, аҷабе нест, 

Ки хоки ў бар басарам маро ҳушдор медиҳад. 

Аҷаб нест, гар нур бипошад ҷойгаҳаш, 

Чун он дар шумори манозили қамар аст. 

 

Қобили тазаккур аст, ки дар аҳди Салҷуқӣ ашъори зуҳдӣ ва тасаввуфӣ 

низ босуръат рушд намуда, дар танзими ҷамъиятҳои динӣ хеле муассир 

афтода буд. Аммо зуҳдиёти Туғроӣ комилан аз зикри охират ва ҷаннату оташ 

дур буд. Шоир дар чунин ашъори хеш мардумро ба некиву накўкорӣ, ба 

ҳимматбаландиву шарафмандӣ ҳидоят мекард. Дар абёти зерин Туғроӣ 

андешаҳои зоҳидона баён дошта, дилмондагии хешро аз ин олам чунин 

ифода кардааст: 

Касе к-ў бар дунёи фонӣ қалби худ осуда сохт, 

На хастагиву кулфате бубинаду на худотарсӣ дар қалбаш роҳ ёбад.  
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Алӣ Ҷавод изҳор доштааст, ки чунин назарҳои шоир аз фалсафа ва 

нуқтаи назари ў перомуни зиндагӣ, инсон ва ҳастиву олам сарчашма мегирад. 

Туғроӣ бар он ақида аст, ки дунёдўстдорӣ дар табиати инсонҳо ҷой дорад, 

вале рисолати инсонӣ ба ҷуз накўкорӣ чизи дигаре нест [168, 439]. 

Дар шеъри зайл Туғроӣ кўшиши инсонеро, ки марг ўро таъқиб 

месозад, чунин гуфтааст:  

 

ْجبُول ة   ة  م   ُحبُّ الب ق اِء ط بِيع 

ْحُسوبُ  ق ْدُرهُ م   و  ه ْل الب ق اُء و 

د ي  ُع الرَّ ي اٍة ُدوئ ه ا ُجر  ْم ح  ل ك   و 

ي اةُ ُضُروبُ   الح  ُشوب  و  ْرب  م   ض 

ال ْيِن أْعر   ْهُر ُذو ح  الدَّ  ُج قُلَّب                        و 

دٌّ أو يُِريُح ُشُعوب                                                                         و  الِعيُش ك 

[60, 73]. 

Муҳаббати зиндагӣ дар табиати инсонҳост,  

Пас оё зиндагӣ ва миқдори он ба ҳисоб аст. 

Шумоён ҳаётеро басар доред, ки дар он як ҷуръаи бадӣ, 

Зарба бизанад, пас ҳаёт бо зарбаҳояш машҳур аст. 

Даҳрро ду ҳол аст, лангидану гирдгардон шудан, 

Пас зиндагӣ худ меҳнати гарон аст ва ё роҳати мардум. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки Туғроӣ дар зуҳдиёти худ дар ҳамон вазъи 

изтиробомези сиёсӣ, муборизаҳои мазҳабӣ ва фасоди ахлоқӣ аз сохтакориҳои 

ҳаёт дурӣ меҷўяд ва ба тақвову парҳезгорӣ паноҳ мебарад. 

Ҷойгоҳи инсон дар маркази таваҷҷуҳи шоир қарор дошта, ҳамин 

матлаб дар шеъри зерин равшан баён гардидааст:  

Аҷаб нест, гар муруввату тақво, ҳам дину дунё, 

Пораат созаду ба фармони ту нагардад. 

Ҳарчанд дидаҳову қалбҳо худ сағиранд, вале, 

Ғунҷоиш диҳанд бузургирову ба бидъат роҳ надиҳанд [22-II, 89]. 
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Аз баррасии мавзўоти шеърӣ дар девони Туғроӣ бармеояд, ки ў дар ин 

ҷода шеваву тарзи хоси хешро пайгирӣ намуда, ба ин васила дар офаридани 

мазомини наву тоза бар шуарои ҳамзамонаш сабқат варзида, мумтоз 

гардидааст. Дар тавовут аз дигарон шоир зимни сурудани васфиёти худ 

тақлид ба суннатҳои қадимаи шеъри арабиро канора гузошта, бо шеваи 

вижаи хеш эҷод кардааст. Махсусан, васфи табиат дар девони шоир хеле 

барҷаста ба зуҳур омадаву рангу тобишҳои он ба таври воқеӣ таҷассум 

гардидааст.  

Дар канори ин, дар «Ломият-ул-Аҷам» низ Туғроӣ суннатгароиро 

риоя накарда, қисмати тағаззулиро на дар матлаи қасида, балки дар миёни он 

баён доштааст. Гузашта аз ин, бархе аз мадҳияҳояшро низ шоир бар рағми 

анъанаи суннатии шеъри араб бидуни муқаддима, бевосита аз ситоиши 

мамдўҳ ҳусни оғоз бахшидааст. Ин навгониҳо низ аз муҳассаноти мадҳияҳои 

шоир маҳсуб мешавад.  

Азвижагии дигари ашъори Туғроӣ марсия, ба вижа рисои ҳамсар 

мебошад, ки ҳам аз нигоҳи ҳузнангезиву эҳсосоти ботинӣ ва ҳам аз лиҳози 

касрати шумораи онҳо мумтоз буда, хеле самимиву воқеӣ офарида шудааст. 

Дар баробари ин ҳама, зуҳдиёти шоир низ аз навгониҳои хосе бархурдор 

буда, аз афкори фалсафӣ доир ба ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, робитаи инсон бо 

ҳастиву олам сарчашма мегирад. Дар ҳоле ки дар замони зиндагии шоир 

ашъори зоҳидона бо тасаввуф ва афкори динӣ ҳамбастагии қавӣ пайдо карда 

буд. 

  

III.2. Корбурди санъатҳои бадеӣ дар девони Туғроӣ 

 

Таъкид ҷоиз аст, ки васоити тасвири бадеӣ яке аз мухтассоти боризи 

ҳунари адабӣ ва яке аз рукнҳои асосӣ дар бинои қасида маҳсуб меёбад. Ҳар 

яке аз таъбироти адабӣ дорои тасвири ҳунарӣ буда, аз дараҷаи истеъдоду 

ҳунармандии шоир дар истифодаи таркиби ибораҳо, бамаврид корбаст 
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намудани калимаҳо, кашфу бозёфти илҳоми ҳунарии комил дар калимасозӣ 

ва алоқамандии миёни онҳо таҷассум мегардад.  

 Туғроӣ дар бозгўи маонии шеърӣ ва тасвири бадеӣ бо таъсирпазирӣ 

аз муҳити аср ва завқи ҳамзамононаш маҳорати баланд зоҳир намудааст. 

Асрҳои XI ва XII, ки ба замони зиндагии Туғроӣ рост омад, давраи 

ташаккули бовусъати санъатҳои лафзӣ дар шеър маҳсуб меёбад. Аз ин ҷост, 

ки Туғроӣ дар санъатгароӣ ҳам дастболо буда, бо истифода аз онҳо қудрати 

хешро дар забон ва корбурди алфоз маълум менамояд. Аз ҷумлаи 

қудратнамоиҳои мутакаллифонаи шоир сурудани қасоид бо қофияҳои 

мушкил буда, мавридҳои арзи ҳунари шоирон ба шумор меомад. Аз ин миён 

қофияи «خ» аз қофияҳои тангёб буда, шоир ҷиҳати изҳори устодии худ дар 

корбурди ин қофия «хоияе» сурудааст, ки инъикосгари маҳорати саршори 

вай дар луғату шеър аст. Ин қасидаро аз лиҳози маънӣ низ дар шумори 

қасоиди барҷастаи шоир гузоштаанд. Чунончи, Имодуддини Исфаҳонӣ онро 

ҳамтои «Ломият-ул-Аҷам» донистааст [8, 68].  

Ҳамчунин, Туғроӣ дар истифодаи санъатҳои бадеӣ истеъдоди беназир 

нишон додааст. Аз ҷумла, дар эҷодиёти шоир санъатҳои бадеии зерин хеле 

барҷаста ба зуҳур омадаанд: 

Ташбеҳ. Яке аз навъҳои хеле маъмули санъатҳои шеърӣ ташбеҳ ба 

шумор меравад. Маъмулан, шоир бо корбурди ин санъат аз рўйи хусусиятҳои 

умумиву муштарак монандии ҳодисаву зуҳурот, ашё ва одаму махлуқотро 

нишон медиҳад. Дар илми бадеи форсии тоҷикӣ чанд навъи ташбеҳ, чун 

ташбеҳи равшан ё мутлақ, пўшида, таркибӣ, мураккаб, баргашта, шартӣ, акс 

ва илмор мустаъмал аст. Зимни истифодаи анвои ин воситаи тасвири калом 

шоир ягон ҷанба ё хосияти шабоҳати ашёву ҳодисаро аён месозад [110, 42-

58].  

Дар истифодаи ташбеҳ Туғроӣ хеле забардаст буда, «Ломият-ул-

Аҷам» яке аз қасоиди саршор аз ташбеҳот маҳсуб мешавад. Дар байти 

дувуми қасидаи мазкур шоир худ ва манзалати волояшро ба офтоб шабоҳат 

медиҳад: 
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  مجدى أخيرا و مجدى أوال شرع

                                                         .[54 ,60]و الشمس راد ألضحى كالشمس فى ألطفل

. 

Бузургии ҳозираи ман бо бузургии оғозам яксон аст, 

Чун хуршеди оғози рўз, ки монанди хуршеди поёни рўз аст. 

 

Дар байти дигари қасида Туғроӣ худро, ки аз хонаводаву 

пайвандонаш ба дур афтодааст, ба шамшери ду бараш аз нақшу нигор орӣ 

ташбеҳ додааст: 

Дур аз хонаводаву тиҳидасту танҳоям, 

Ҳамчу шамшере, ки ду бараш аз нақшу нигор орӣ бошад [60, 54]. 

Дар байти дигари «Ломият-ул-Аҷам» Туғроӣ қомати соҳибашро ба 

найза шабоҳат дода, чунин сурудааст: 

 

ْمحِ ُمْعت قِل  ْدِر الرُّ  و  ِذى ش ط اٍط ك ص 

ك ل.  ْير  ه يَّاٍب و  ال  و                                                                           بِِمْثلِِه غ 

[60, 54].   

Бисёр аст қомате, ки монанди синаи найза бувад, 

Пас найза миёни рикобу пой нотарсона ниҳода бувад.  

Дар мадҳияҳо ва васфиёташ низ ташбеҳот хеле зиёд ба чашм мерасад. 

Чунончи, дар васфи ҳилол-моҳи нав гуфтааст: 

 

سَِّد  ي ا و  الِهال ُل ف ْوق ه  فِى ُمج  ح  الثُّر   ال 

دِ  ْنب ٍر ُمن صَّ ة  ِمن ع  ِل ُجمَّ  و  لِلِهال 

ِل ُمب دَّدِ  اح  لؤلو ُمف صَّ  مثل و  ش 

دِ  زٍّ أ ْسو  ُروِس ل بِس ت لِثا م  خ  ل ي ع                                                                 .[120 ,60]  ع 

     

Моҳи нав бидурахшиду сурайё барои он мутаболвир аст, 

Ҳилолро ҷойгоҳ зи тахти анбарин аст. 
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Ҳамонанди морири бо гавҳар перосташуда, 

Бар арўсе, ки ниқобе аз ҳарири сиёҳ пўшидааст. 

Ё худ дар ҷои дигар дар тараннуми бадр-моҳи пурра овардааст:  

 

ِه  ْظتُهُ و  الب ْدُر لْيل ة  ت مِّ  ال ح 

ْزُروِر.   و  ق ْد ال ح  ف ْوق  ق ِميِصِه الم 

ل ى  اال  ع  ْيِه و  ق ْد س  غ  د  أْيُت ص   ف ر 

ل ى كافُوِر.  ن اتِِه ِمْسكاً ع   و  ج 

ِه  دِّ اِرِه فِى خ  طَّ ِعذ   و  كأنَّ خ 

ِحيف ِة نُور اً ظ ال ٍم فِى ص     س طر 

[60, 113-114].  

 Наззора кардам шабонгаҳе моҳи тобонро, 

 Ки медурахшид бар болои пироҳани заррини худ. 

 Бидидам рухсораашро, ки шабоҳат дошт, 

 Бар ранги мушке дар рўи кофур. 

 Ҳамонанди он ки хатти изораш дар чеҳрааш, 

 Сатри сиёҳест бар болои сафҳаи сафед.  

 

Дар ҷои дигар зимни васфи дастурхон шоир чунин овардааст: 

 

اِن  و   و  ُمدَّ القُب اِطيَّ ف ْوق  الخ 

ِر الُمْزِهِر... اْلق م  ُع ك   ي ْلم 

ل ى ابِن الش هيد ة ع  ال  ان  الص   و  ح 

ُر  ْفنِِه تُْؤج  ل ى د  يَّ ع   ف ح 

ة   ِة ِمْجل وَّ  و  ف ْوق  الِمن صَّ

ائِسِ  ر  ل ْين ا ع                                                                              .[127 ,60] ِمن سكر. ع 

                 

Суфи сафеди мисрӣ болои хон густурда шуд, 

Ки ҳамонанди моҳи тобон медурахшид. 

Вақти ҷанозаи шаҳид шуд, 
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Пас бишитоб бар дафни ў, ки ба подош ноил мешавӣ. 

Пас болои нишастгоҳ ҷилва менамоянд, 

Бар мо арўсоне аз Каскар.  

Дар байти зерин шоир хеле устодона душманони худ ва макру ҳияли 

онҳоро ба ғавғои сагон дар шабонгаҳ ташбеҳ додааст: 

 

 فقلُت أنهم عندى و كيدهم 

ْلِب إذ بات يعوى صفحة القمر  ] ,6060[.                                                                  كاْلك 

                                                                  

Пас гуфтам, ки воқеан ҳам онҳо пеши ман бо макру фиреби худ, 

Ҳаммонанди саге ҳастанд, ки шабонгаҳро бо ғавғо бигзаронад.  

Истиора. Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ дар бораи ин санъати бадеӣ 

гуфтааст: «Истиорат навъе аз маҷоз аст. Ва маҷоз зидди ҳақиқат аст. Ва 

ҳақиқат иборат аст аз истеъмоли лафз дар мавзўъ, яъне дар он маънӣ возеи ин 

ин лафзро аз барои ў вазъ ва таъйин карда бошад» [141, 155]. 

Истиора яке аз унсурҳои асосӣ дар тасвири бадеӣ маҳсуб меёбад. Дар 

он калима ба маънии ғайриаслиаш ба кор гирифта шуда, алоқамандии байни 

маънии ҳақиқӣ ва маҷозии он бо шабоҳате сурат мегирад. Ё худ чизи маҳсусӣ 

ба чизи ақлӣ нисбат дода мешавад. Бояд таъкид дошт, ки истиора беҳтарин 

маҷоз ва ё аз барҷастатарин рукнҳои илми бадеъ буда, дар сурати бамавқеъ 

истифода гардиданаш аз маҳосини калом шуморида мешавад.  

Дар эҷодиёти Туғроӣ истиора мавқеи хос дошта, хеле ҳунармандона 

корбаст шудааст. Чунончи, аз байти зерин ҳамин вижагӣ дар мисоли ибораи 

«ғизоли хоб» равшан ҳувайдо мешавад: 

 

ْن ِوْرِد ُمْقل تِِه  ْرح  الك رى ع  ْدُت س   ط ر 

ام  النَّْوِم بالُمق لِ  و   .و  اللَّيُل أْغرى س 

[60, 54]. 

Ман ғизоли хоб мерондам зи чашмонаш бурун, 

Гарчи меронд он ғизолон, шаб ба чашми абҳарӣ [183,7]. 
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Дар байти зайл шоир мамдўҳи худро тавсиф намуда, бо рамз ганҷинаи 

тиллоӣ хондааст: 

 

ْن ط ل ْبت  و  ل ْو  ف رُّ لِم   أْين  الم 

هُبُ  ِكه ا الشُّ ْتهُ فِى أْفال  م   ع ص 

ان  ي ْنُجو ِمْنك  ُمْعت ِصُم   ل ْو ك 

ْن فِى ا ا اِذ  ه بُ ل ن ج  ِن الذ  ْعد   لم 

Куҷост ҷои гурез ба он ки ту ўро металабӣ в-агар, 

Паноҳгаҳаш дар афлокаш он ситораҳои резон аст 

Гар Мўътасим аз ту наҷот меёфт, 

Пас тилло ҳароина дар маъдан наҷот меёфт. 

 

Аз мисолҳои барҷастаи истиора дар эҷодиёти Туғроӣ байти зерин аст, 

ки дар он шохаҳо ба ҳаёт киноя карда шудааст: 

 

ال  ُرْكنُهُ  ل  الُملُك الَِّذي م   بِِه اْعت د 

ْملِ  قَّرة  الح  اد ْت ُغُصوُن الِعيِش ُمو                                                            .[60,14]    .و  م 

            

Бо ў мулке, ки пояаш майли каҷӣ дошт, 

Пас шохаҳои ҳаёт алвонҷ мехўрд зи таҷрибаи рўзгор оқил гашта. 

Дар байти дигар шоир устодона ибораи шоиронаи «дасти ситораҳо»-

ро ба маънии видоъ кардан ва ҷудо шудан ба кор бурдааст. Ситораҳои 

субҳгоҳӣ дар осмон мисли одами ба сафар баромада ҳастанд, ки пас аз чанд 

фурсат аз дидаҳо ғайб мезананд: 

 وردنا ُسحيرا  بين يوٍم و ليلٍة 

لِق ْت بِالغ رب أيدي الكواكِب                                                                  .[60,11]. و قد ع 

              

Ҳини дамидани субҳ байни рўзу шаб ворид шудем, 

Ки дар ғарб он ҳин дастони ситораҳо овезон буд.  
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Истиораи чашм ба ситора дар байти зерини Туғроӣ аз намунаи 

беҳтарини ин навъи санъати бадеӣ ба шумор меравад, ҷое ки мегўяд: 

 

ة   ْيُن النَّْجِم ساِهر  ْينِي و ع    ت ناُم ع 

                                                                     .[60,54] .و  تستحيُل و ِصبُغ الليِل لم ي ُحلِ 

  

Оё мехобад дидаҳои ман дар ҳоле ки дидаҳои парвин бедор аст, 

Дигаргун мешавад, аммо ранги шаб ҳанўз барнагаштааст. 

 Мутобиқа. Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ мутобиқаро дар шумори 

санъатҳои муштарак овардааст. Ба гуфтаи ин олими назарияпардоз 

муродифҳои дигари он тибоқу татбиқ ва тазоду такофў буда, пеши 

суханварону фусаҳои араб ҷамъ кардани ду лафз дар калом, ки миёни маънии 

эшон тақобулу танофӣ бошад [141, 168]. 

Шамси Қайси Розӣ дар ин боб гуфтааст: «Мутобиқа дар асли луғат 

муқобилаи (баробарии) чизест ба мисоли он. Ва тибоқулхайл (мувофиқии 

аспҳо) аст, ки рафтор пой ба ҷойи даст ниҳад ва дар санъат сухани муқобилаи 

ашёи мутазодро мутобиқа хонанд, аз он рўй, ки зидди он масалонанд дар 

зиддият ва мисоли он Масъуди Саъд гўяд:  

Эй сарду гарми даҳр кашида, 

Ширину талхи чарх чашида» [129, 277]. 

Аз барҷастатарин муҳассаноти тазод ин таъсиргузорӣ дар услуб аст, 

зеро он дар сухан қарор нагирифта, балки ба маонӣ таҷовуз мекунад. Аз ин 

хотир, он василаи беҳтарини шарҳу эзоҳ буда, адиб тавассути он чизеро бо 

сифатҳояш матраҳ месозад. Сипас чизи дар маънӣ муқобили онро ифода 

менамояд, яъне дар як вақт ду чизи ба ҳам муқобилро рў ба рў мегузорад. 

Дар байти зерин санъати муқобала устодона ба кор бурда шудааст, зеро 

ҳаловату тундӣ, шўхсариву ҷиддият, шиддату риққат ва яъсу ғазал ба ҳам 

оварда шудааст: 

 

تْ    ُحْلُو الفُكاه ِة ُمرُّ الِجدِّ ق ْد ُمِزج 
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لِ   ز  ِة الشأِس ِمنهُ ِرقَّةُ الغ                                                                          .[54 ,60] بِِشدَّ

     

Вақти шўхӣ бо ҳаловат, гоҳ ҷид ҳанзалсифат, 

Баъс бо лутфи ғазал дорад ба ҷонаш ҳамбарӣ [183, 7]. 

 

Дар байти зайл байни хайру шарр муқобала ба кор гирифта шудааст: 

 

ل ى  اِري اِن ع   فالخيُر و الشرُّ ِمْنهُ ج 

اء  ال  ِحيل ةُ تُْعنِي و    ا ش  ُر. م  ذ                                                                    .[60,131]ال  ح 

       

Пас хайру шарр ҳарду ҳамонгунае ки хостааст ҷараён доранд, 

На ба ҳилае маро раҳо месозаду на эҳтиёткорӣ. 

Шоир хеле ҳунармандона инсофу зулмро ба муқобала кашидааст, ки 

аз байти зер ҳамин маънӣ бармеояд: 

 

ِهد تْ    فال ترو منَّ إنصافا  و قد ش 

 .[60 ,60]                                                             مخالُب الليِث أن الظلم  في الفِط رِ 

Раво надоштед, ки аз рўи инсоф ўро бубахшоеду пас ў шаҳид гашт, 

Чанголи шерро зулм дар табиаташ ҷойгузин гаштааст. 

 

Дар абёти зерин Туғроӣ бо маҳорати баланд Аҷамро ба Араб ва обро 

ба забонаи оташ тазод намудааст: 

 

 أنت  الذي انقاد  الزماُن له 

ُب، ر   طوعا و دان  الُعْجُم و الع 

 و مؤلِّف  األضداِد مجتمعا 

                                                                          .[28 ,60] ه ُب.في راحتيِه الماُء و اللَّ  

       

Ту ҳамоне ҳастӣ, ки замона бар итоати ў қарор дорад, 

Ҳам Аҷаму Араб дар тобеияти ту сар фуруд оварда бошанд. 
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Ту офарандаи аздод (зиддиятҳо) мебошӣ, 

Дар ҳоле ки ҳам обу ҳам забонаи оташ дар ду кафаш ҷамъ шудаанд.   

Таҷнис. Яке аз санъатҳои бадеии дар ашъори Туғроӣ бештар ба кор 

гирифташуда таҷнис мебошад. Соҳиби «ал-Муъҷам» оид ба ин санъат 

нигоштааст: «Таҷнис алфози ба якдигар монанд истеъмол кардан аст ва он 

чанд навъ бошад: тому ноқис ва мураккабу муздаваҷ ва мутаррафу таҷниси 

хат ва ҳама писандидаю мустаҳсан бошад дар назму нас ва равнақи сухан 

бияфзояд. Ва онро далели фасоҳату гувоҳи иқтидори мард шуморанд бар 

тансиқи (тартиби) сухан, валекин ба шарти он ки бисёр нагардад ва бар ҳам 

афтода набошад ва дар байте ду лафз ё чаҳор лафз наояд ба тақсиме 

муставфӣ (росту дуруст)» [129, 271]. 

Адабиётшинос Тўрақул Зеҳнӣ таҷнисро ба навҳои том, маънавӣ, зоид, 

ноқис, мураккаб, мукаррар (муздаваҷ) ва хат ҷудо намудааст [109, 119-134]. 

Дар таҷниси том ё худ пурра анвои ҳарфҳову шумораи онҳо ва 

тартиби ҷойгиршавиашон мувофиқат мекунад. Дар таҷниси ноқис ё худ 

нопурра яке аз ин рукнҳо тафовут доранд. Яке аз навгониҳои истифодаи 

таҷнис дар эҷодиёти Туғроӣ аз он иборат аст, ки шоир таҷниси иштиқоқӣ ё 

худ калимасозро мавриди истифода қарор додааст. Аз ҷумла, дар байти зерин 

«аз ақл бегона гаштам» ва «маҷнун»-ро ба кор бурдааст: 

 

ِجيب  أنَّهُ   فل ئِْن ُجنِْنُت فال ع 

                                                                         .[60,10]  قد ُجنَّ هذا المجنوُن الدائُر. 

      

Пас агар маҷнунам карданд, пас аҷобате нест, 

Ки ин маҷнуни овора кайҳо маҷнун гардидааст. 

Ҳамин гуна таҷниси зоидро метавон дар байти зайл дар мисоли 

 :низ мушоҳида намуд (кафолат) «ضمانةُ » ва (кафолат додам) «ضمنتُ »

 ضمنُت لقلبي أن أُفيق  و قد أبْت 

                                                                       .[60,19]ضمانةُ قلبي أن أفي بضماني. 
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Ман барои қалбам замонат додам, ки ба хуш меоям, вале замонати 

қалбам напазируфт, ки ба замонатам вафо намоям. 

Дар девони шоир мисолҳои зиёди таҷниси ноқисро метавон пайдо 

намуд. Чунончи, дар байти зайл калимаҳои «حجر»ва « «الحجر  таҷниси ноқис 

шуда омадааст: 

 

ٍر  ج  ْت علي ح  رَّ  سبع  و خمسون  لو م 

رِ   ج                                                                         .[60,78]لبان  تأثيُرها في صفحِة الح 

     

Ҳарчанд панҷоҳу ҳафт сол бар сари санге бигзарад, 

Боз ҳам бар лавҳаи ин санг асари он равшан гардид. 

Воқеан, ҳам Туғроӣ бо корбасти санъати таҷнис маҳорати баланди 

шоирӣ ва ҳунари волояшро нишон додааст. Маълум мешавад, ки дар 

мактабҳои суханварии замони ў истифодаи таҷнис далели возеҳи ҳунармандӣ 

ва истеъдоди баланд маҳсуб меёфтааст. 

Иқтибос ва тазмин. Иқтибос ин дар шеър истифода намудани ояте аз 

«Қуръон» ва ё сухане аз аҳодис мебошад. Қобили тазаккур аст, ки дар 

ашъори аҳди Салҷуқӣ низ иқтибос хеле зиёд ба кор гирифта шудааст, 

ҳарчанд ки дар он иқтибосот такаллуф бештар мушоҳида мешавад. Аммо ба 

андешаи Алӣ Ҷаводи Тоҳир ин нуқсе набуда, балки хоси аҳди мазкур 

мебошад. Муҳим он аст, ки иқтибос мавриди корбурд қарор гирифтааст [168, 

474].  

Дар байти зерин Туғроӣ ояти 35 сураи Анъом ( "ف إْن اْست ط ْعت  إْن ت ْبت ِغى ن ف قا فى  

 Агар битавонӣ, ки биҷўӣ нафақае андар замин ё нардбон األرِض أْو ُسلَّما فى السَّماِء"

бар осмон)-ро аз «Қуръон»-и маҷид иқтибос намудааст: 

 

ذ ن ف قا  ن ْحت  إل يِه ف تَّخِّ  فإْن ج 

وِّ ف اْعت ِزلِ                                                                 .[60,55] فى األرِض أْو ُسلَّما فِى الج 
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Офиятро хона бояд дар буни ғоре кунӣ, 

Ё ки узлатро ба авҷи осмон бояд барӣ [183,14]. 

 

 Дар навбати худ тазмин истифодаи бомуваффақонаи иқтибосотро дар 

шеър фаро мегирад. Шоир аз осори манзуму мансур, эҷодиёти шифоҳии халқ 

дар ҳамоҳангӣ бо муҳтавои шеъри худ иқтибос меорад. Қазвинӣ дар робита 

ба ин гуфтааст: «Тазмин дар шеър иқтибос намудани нуктае аз шеъри дигар 

бо ишора ба он буда, дар пеши шуарои забардаст маъруф набуд» [160, 632]. 

Дар байти зайл Туғроӣ як байти пурраро аз «Девон-ул-ҳамоса»-и 

Табрезӣ бо тағйир додани баъзе ҷойҳои он истифода намудааст: 

 

 

 أ تطمُع في شميم عرار نجد 

راِر. ف   ,60]                                                                            ما بعد  العشيَِّة من ع 

109]. 

Оё сахт рағбат дорӣ дар шамими арори (растании хушбўй) Наҷд, 

Пас баъди бегоҳӣ ҳеҷ ароре нест. 

Байти мазкур дар «Девон-ул-ҳамоса» чунин оварда шудааст: 

 

 تمتع من شميم عرار نجد 

راِر.   فما بعد  العشيَِّة من ع 

Зи шамими арори Наҷд баҳра бигир, 

Пас баъди бегоҳӣ ҳеҷ ароре нест. 

Алӣ Ҷаводи Тоҳир зимни таҳқиқи девони шоир чунин мутазаккир 

гардидааст: «Дар девони Туғроӣ истифодаи тазмин зиёд аст, ҳатто то ҷое ки 

гумон меравад, гўё муаллифи онро қасдан ва ё бидуни қасде ба сирқат 

айбдор менамояд» [168, 477]. 

Гуфтаҳои мазкур дар ин абёти шоир исботи худро пайдо менамояд: 

 

ْت بين  األفاضِل سيرتي   إذا ُحِمد 
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                                                                   .[60,38]فأهِوْن بنقٍص جاء من عنِد ناقِص.

   

Гар миёни аҳли фазл ахлоқи ман ситоиш бишуд, 

Пас онро нуқсе пиндор, ки зи ҷониби ноқисӣ омад. 

 

Шоир онро аз байти зерини Мутанаббӣ гирифтааст: 

 

تِي ِمن ناقٍص  مَّ ذ   و  إذا أ ت ْتك  م 

  لي بِأ نِّي  كامُل. ف ِهي  الشهادةُ 

[16-II, 184]. 

 

Гар биёмад туро мазаммати ман ба забон аз ноқисе, 

Пас он шаҳодатест бароям, ки комилам. 

 

Талмеҳ. Талмеҳ дар назму насри форсӣ-тоҷикӣ истифодаи фаровон 

дорад. Дар талмеҳ шоир ё нависанда ба қиссаҳои машҳур, ривоятҳо, оятҳои 

«Қуръон», аҳодис, ибораҳои рехта, масалҳои маъруф ва ғайра ишора 

менамояд.  

Устод Тўрақул Зеҳнӣ ишора ба ягон шеъри саромадони адабиёту 

суханро низ талмеҳ шумурдааст [109, 92]. 

Корбурди талмеҳ дар ашъори Туғроӣ хеле зиёд ба чашм мерасад. Дар 

байти зерин шоир ба Заҳҳок ва шоҳ Фаридун ишора карда, чунин гуфтааст: 

 

ُؤه ا  مَّ ب ال  اِك ع  حَّ ْول ةُ الضَّ  ِهى  ج 

                                                                                .[60,8]ُكلَّ األن اِم فأْين  اْفِريُدوُن. 

     

Он ҷавлони Заҳҳок аст дар ин ҷиҳот, ки балоҳояш, 

Ҳамаи халқро фаро гирифт, пас куҷост Фаридун.  

Дар ҷои дигар зимни мадҳи Низомулмулк ба паёмбар Юсуф ишора 

намудааст: 
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 لك الخير فضلى سار شرقا و مغربا 

                                                             .[60,16]وجدى ضعيف الخطو يوسف فى كبل. 

   

Хушӣ бар ту бод, ки фазлам зи шарқ то ба ғарб расида, 

Қудратам заиф аст чу қадамгузории Юсуф бо завлона. 

Ирсол-ул-масал. Ин санъат дар назми форсӣ-тоҷикӣ ривоҷи бештар 

дошта, ирсол-ул-масал унвон гирифтааст. Дар ирсол-ул-масал шоир ва ё 

нависанда ба асари худ зарбулмасал, мақол ва ё ибораҳои рехтаро ба хотири 

афзун сохтани таъсири сухан ба кор мебарад. 

Дар байти зерин мисраи дувум аз зарбулмасали мақоли арабӣ ( ال ن اق تِى"

لِى" م   :ба маънии «Дар ин кор суде маро нест») истифода шудааст فِى ه ذا و ال ج 

 

ك نِى ْوراِء ال س  ةُ بِالزَّ   فِيم  اإلقام 

لى"  م                                                                     .[60,54] بها و "ال ناق تِى فيها و  ال ج 

    

 

Кай тавон бехонумон осуд дар Бағдод аз он-к, 

Нест моро уштуре он ҷо на мода на наре! [183,3-4]. 

 

Ин масал дар назму насри форсӣ-тоҷикӣ бисёр ба кор бурда шудааст. 

Чунончи, Анварӣ мегўяд: 

 

Лиллоҳил ҳамд, ки то ҳашр намебояд ҷуст, 

Дар қитори таъбаш тири на ноқа на ҷамал [31-II, 517]. 

 

Дар байти дигар масали арабии  ْب ق  السَّيُف ال ""س  ذ ل  ع   (шамшер накўҳишро 

пешгирӣ кард) ба маънии ҳеҷ чизе дар пойдории мардум бар паймонҳо 

судманд набувад, ба тариқи зайл бозгў гардидааст: 
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ُع ش ىء فِى ث ب اتِِهم   إْن كان  ي ْنج 

ذ ِل" ْبُق السَّيِف لِْلع  ل ى الُعهُوِد "ف س                                                                     .[60,55]ع 

     

Дар суботи аҳди кас чизе набошад судманд, 

Бевафоӣ монда аз рўзи нахусташ мур даре. 

 

Ташреъ. Яке аз санъатҳои лафзии бисёр душвор «ташреъ» аст, ки дар 

истилоҳ онро тавшеҳ, зулқофиятайн ва тавъам низ мегўянд. Ин санъат аз он 

иборат аст, ки шоир бинои шеърро бар ду қофия мениҳад, ба он шарт, ки 

вазну маънӣ ҳангоми ихтиёри ҳар яке аз он ду мустақим бошад [19, 119-120]. 

Туғроӣ дар мадҳи Низомулмулк бо ин қофия бар вазни комил қасида 

сароидааст, ки аз понздаҳ байт иборат мебошад: 

ْول ى الَِّذى اصطنع الوى   ي ا أيُّه ا الم 

ْرباً  ْرقاً و  غ  ى ش  ر   ط ن ع  الو 

ح   اِن اِذا اْعت ر  م  لى  الزَّ اُن ع   و الُمْست ع 

ْرباً  أ ُجدَّ ح  ى و  ا اْعت ر   ِن اِذ 

[59, 15; 6-V, 215]. 

 

Эй мавлое, ки халқро, 

Аз Шарқ то ба Ғарб созгор намуда. 

Пойдевори устувори замона аст, 

Чун замона дучори ҳарб гардад. 

 

Аз ин мисолҳо бармеояд, ки Туғроӣ дар корбурди санъатҳои бадеӣ 

камоли устодӣ нишон дода, василаҳои ороиши суханро нозуконаву зарифона 

истифода кардааст. Табиист, ки ҷозибаву таъсири мазмуну тасвири аз саноеи 

сухан ҳосилшуда дар забони асл, яъне арабӣ дигар аст ва мо ба қадри дониши 

худ саъй кардем, ки дар тарҷумаи тоҷикӣ низ узубату равонии онро ҳифз 

намоем. 
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III.3. Таъсири мутақобили назми арабӣ ва форсӣ-тоҷикӣ дар 

эҷодиёти Туғроии Исфаҳонӣ 

 

Таъсири мутақобили забонҳои арабиву форсӣ сарчашмаи қадимӣ 

дошта, дар аҳди исломӣ ривоҷи тоза пайдо карда, ин омил дар эҷодиёти 

Туғроӣ низ равшан ба мушоҳида мерасад.  

Муҳаққиқи тоҷик А.М.Мирзоев зимни таҳқиқи адабиёти аҳди 

Сомониён чунин қайд менамояд: «Дар давлатдории Сомониён назми 

классикии форсӣ-дарӣ дар мувозинат бо назми арабизабон ташаккул ёфтааст. 

Дар баробари афзоиш ёфтани теъдоди шуарои зуллисонайн шумораи 

шоироне, ки комилан ба забони арабӣ иншо мекарданд, зиёд мешуд. Дар 

ашъори шоирони арабизабон чӣ дар муҳтаво ва чӣ васоити тасвир таҳти 

таъсири муҳити атроф мухтассоти наве ба зуҳур меоянд, ки ба адабиёти 

арабизабони қисмати ғарбии Хилофат хос нестанд» [121, 51]. 

Ҳамин андешаи донишманди мазкур ба адабиёти арабизабони форсу 

тоҷики охирҳои қарни XI ва асри XII, аз ҷумла эҷодиёти Туғроӣ низ комилан 

тавъам афтодааст. 

Дар канори ин, Туғроӣ монанди бештари шоирони муосири худ 

адабиёти асри наҳзатро бо адаби ҷоҳилӣ даромехт ва ин таъсирот дар ашъори 

ў ҷой-ҷой ба чашм мехўрад. Дар робита ба ин, бояд таъкид дошт, ки Туғроӣ 

дар аҳди Аббосиён зиндагиву эҷод намуда, ҳамзамон мисли шуарои дигар аз 

сарчашмаи шеъри араб–аҳди ҷоҳилӣ низ таъсир пазируфтааст. Қасидаи 

машҳури шоир- «Ломият-ул-Аҷам» саршор аз ин гуна ишорот аст. Аммо ин 

таъсир аз адаби ҷоҳилӣ ва асри наҳзат ва як гуна тақлид ба онҳо танҳо хоси 

қасидаи фавқуззикр нест, балки каму беш қасоиди дигарашро низ таҳти 

нуфуз қарор додааст.  

Гузашта аз мояву қареҳаи саршоре, ки Абўисмоили Туғроӣ дошт, 

татаббўъ ба девонҳои шуарои араб ва форсу тоҷик таъсири бузурге ба шеъри 

ў гузоштааст. Афзун бар ин, истиқболҳо ва тазминҳо низ шаҳодати возеҳи он 
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аст, ки эҷодиёти шоирони забардасти пешин бар ашъори ў асари амиқ 

ниҳодааст. 

Дар васфу ташбеҳот шеъри Туғроӣ то андозае ба шеъри Абдуллоҳ 

ибни Мўътазз наздик мешавад. Шоир завқи латифашро дар васфи табиат 

маҳз ба кор мегирад ва бо маҳорату устодӣ ба шеъри худ ранги тоза 

мебахшад. 

Ҳамзамон Туғроӣ ба истиқбол аз шуарои араб, аз қабили Ибни Ҳонӣ 

ва Буҳтурӣ қасидаҳо сурудааст. Дар радифи ин, шоир ба шуарои бузурги 

араб мисли Мутанаббиву Шариф Разӣ, Абулалоъ Мааррӣ пайравиву 

татаббўъи фаровон кардааст. Чунончи, дарбайти дувуми  «Ломият-ул-Аҷам» 

чунин омадааст: 

 

ُع  ر  ال ش  ْجِدى أوَّ ْجِدى أخيرا و م   م 

أد  الُضحى كالشَّمِس فى الط ف لِ                                                            .[60,54]و الشمُس ر 

    

Дар шараф имрўз бо дирўз яксонам аз он-к, 

Нимарўзу шаб бувад яксон арўси ховарӣ [183,3]. 

 

 Мазмуни онро шоир аз байти зерини Абулалои Мааррӣ гирифтааст: 

 

 وافقتُهم فى اختالٍف ِمن زمانِكم 

هن مثُل البدِر ف رو البدُر فى الو                                                           .[I, 51-76] ى السَّح 

    

Онҳоро дар ихтилоф аз замони шумоён қабул доштам, 

Ки моҳ дар зулмат ҳамонанди моҳ дар саҳаргоҳон аст. 

Ё худ дар байти нуҳуми «Ломият-ул-Аҷам» гуфта шудааст: 

 

ْهُر ي ْعكِ   ُس آمالى و ي ْقنُِعنِى الدَّ

دِّ بِالق ف ِل  ِة ب ْعد  الك  نيم                                                                              .[60,54]ِمن  الغ 
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Рўзгор омоли ман ворун кунад, водорадам, 

Бе ғанимат бозгардам баъд аз он чолишгарӣ [183,4]. 

 

Мазмуни ин байт аз ашъори Имруулқайс гирифта шудааст. Чун ў бо 

мақсади хунхоҳӣ аз Бани Асад, ки падарашро кушта буданд, ба дарбори Рум 

рафт, аммо аз он ҷо оқибат маъюс баргашт. Шоир назар ба оворагӣ дар 

гўшаву канори олам беҳтар шуморид, ки ба ватанаш баргардад, зеро аз он 

суде пайдо накард. Пас ин шеърро сароид: 

 

تَّى ْفُت فِى اآلفاِق ح    و  ق ْد ط وَّ

ِة باإليابِ  نِيم  ضْيُت ِمن  اْلغ                                                                            .[30,43] ر 

       

Ман ҳама оламро бигаштам, то ин ки розӣ шудам, 

Ба ҷои ғанимат ёфтан солим ба хона баргардам. 

 

Буҳтурӣ низ ба ҳамин маънӣ гуфтааст: 

 

لَّكا جائِى أْن أ ؤوب ُمم    و كان  ر 

لَّما جائِى أْن أ ؤوب ُمس                                                                 .[II, 228-33]  ف صار  ر 

    

Умедам он буд, ки соҳибмулк бозгардам, 

Пас умедам он шуд, ки саломат бозгардам  

 

Нуктаи қобили зикр он аст, ки дар баробари он ки Туғроӣ ба шоирони 

араб татаббўъ намудааст, ҳамзамон аз шоирони форсу тоҷик низ илҳом 

гирифта, дар пайравӣ аз онҳо мазомини зебо офаридааст.  

Аз зумраи чунин татаббўъҳои шоир ба адабиёти форсу тоҷик дар 

ашъори тамсилии ў равшан ҳувайдо мебошад. Дар чунин қиссаҳо мавҷудоти 

гуногун ба забони инсонӣ сухан гуфта, бо ҳамон шууру алоқае, ки хоси 

одамист, рафтор мекунанд. Ин қиссаҳо ғолибан барои талқини ҳикмату 
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андарз пардохта мешаванд. Онҳо фарогири таневу ҷоне ҳастанд, ки пайкараш 

қисса асту ҷонаш фоидаи ахлоқист [143, 296]. 

Ҷои тардид нест, ки ҳар яке аз ин қиссаҳо нахуст дар миёни қавме 

зуҳур кардаву сипас дар ақвоми дигар нуфуз кардааст. Фузун бар ин, чунин 

достонҳо маншаи хеле қадимӣ-асли ҳиндиву эронӣ дошта, асосан аз қиссаҳои 

«Калила ва Димна», «Синдбоднома» ва соири қиссаҳои дар аҳди исломӣ ба 

забони арабӣ тарҷумагардида гирифта шудааст. Ба андешаи донишманди 

тоҷик Низомиддин Зоҳидӣ нависандагони арабизабон, ғолибан онҳое, ки 

эронитабор буданд, худ ба таълифи қиссаҳо дар муораза ва истиқбол аз 

суннати қиссанигории тоисломии эронӣ пардохтанд. Дар натиҷа, дар насри 

арабизабон аз нимаи дуюми асри IX сар карда, қиссаҳои мухталиф аз забони 

ҷонварон падид омад ва ин амр мунҷар ба пайдоиши як шохаи ҷадид дар 

адабиёти арабизабон гардид, ки онро метавон «қиссапардозӣ аз забони 

ҷонварон» номид [112, 349]. 

Албатта, бозтоби ин қиссаҳо дар назми арабизабон бо таъсири 

тарҷумаҳои арабии осори тоисломии форсу тоҷик ташаккул ёфтааст. Туғроӣ 

ҳам дар навбати худ аз ин навъи адаб истифода карда, дар ашъораш чанд 

намуна аз ин қабил тамсилот ба мушоҳида мерасад, монанди уқоб ва пари он: 

 

اء  ت ْنُصُرهُم  و    إنِّى  إيَّاك  و  األ ْعد 

ا فِيك  ِمن د   ل ى م  ِل.و  أْنت  ِمنِّى ع   خ 

كَُّب فِى  الً يُر  أ ى ن ص   ِمْثُل الُعق اِب ر 

دِّ ُمْعت ِدِل.   قِْدٍح ل ِطيٍف ق ِويِم الح 

د   د   ف ق ال  ال  ب أْس  إِْذ ل ْم ي أتِِه م 

ِل.  م  ل ى الع  ْوناً ع   ِمنِّى ي ُكوُن ل هُ ع 

اِدِمِه  ْحفاً ِمن ق و   ف أْلب س  القِْدح  و 

اٍم ِمن ا ت ط اي ر  ر  ِل".  ل مَّ  "ب نِى ثُع 

ق اتِل هُ  ْشقاً ف ل ْم يُْخِطئ م  اهُ ر  م   ر 

ب ِل.  ِة الج  رَّ ُمْنت ِكساً ِمن ِذْرو   ف خ 

اِدُمهُ  ْهُم ت ْحُدوهُ ق و   ف قال  و  السَّ
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اء  ِمن قِب لى؟ ْتفِى ج  ا ألُوُم و  ح  ْن ذ      [60,71]                                                     م 

Ман бо ту ҳастам, вале ту бошӣ дар ёри душманон ҳастӣ, 

Ҳол он ки ту аз ман дар мақола мебошӣ, ки камбудӣ дорӣ. 

Мисли уқобе, ки пайконеро дидааст, ки дар тири борики дамаш 

пурзўри рост насб карда шудааст (3-4). 

Пас гуфт: боке набошад, гар мададе, 

Аз ман бар ў наояд то бароят дар амал мусоидату ёрмандӣ намояд. 

Чун уқоб парвоз намуд, сайёде аз «Банӣ Суал» тиреро ба ковокии 

болҳоям пўшонид (7-8). 

Бияндохту он тири ҷонкоҳ бе хато бар ҷои ҷонаш расид, 

Нагунсор бияфтод зи қуллаи кўҳ. 

Пас дар ҳоле ки тир болҳояшро маҷрўҳ сохта буд, 

Гуфто: “Киро маломат намоям, ки ҳалокати ман аз ҷониби ман омад!? 

Лозим ба тазаккур аст, ки дар адабиёти форсу тоҷик низ ин мазмун 

таҷассум гардидааст. Аз ҷумла, дар шеъри Носири Хусрав ҳамин маъниро 

равшан бархондан мумкин аст: 

 

Рўзе зи сари санг уқобе ба ҳаво хост, 

Аз баҳри тамаъ болу пари хеш биёрост... 

Бар боли уқоб омада он тири ҷигарсўз, 

В-аз абр мар ўро ба сўи хок фурў кост. 

Бар хок бияфтоду биғалтид чу моҳӣ, 

В-он гоҳ пари хеш кашид аз чапу аз рост. 

Гуфто: Аҷаб аст! Ин ки зи чўб асту зи оҳан, 

Ин тезиву тундиву паридан-ш куҷо хост? 

Бар тир нигаҳ карду пари хеш бар ў дид, 

Гуфто: Зи кӣ нолем, ки аз мост, ки бар мост! [81, 499]. 

 

Низомии Ганҷавӣ низ ба ҳамин маънӣ гуфтааст: 
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Гаҳи тир хўрдан уқоби далер, 

Ба пари худ ояд зи боло ба зер [1, 311]. 

 

Бегумонки Туғроӣ ин маониро аз адабиёти форсӣ-тоҷикӣ гирифтааст. 

Достони «Гургу рўбоҳ» [60, 71], «Гург, рўбоҳ ва шер» [60, 72] аз 

тамсилоти дигарест, ки дар девони шоир ба чашм расида, мазмуни онҳо дар 

ағлаби китобҳои арабӣ ва форсиву тоҷикӣ инъикос гардидааст. 

Бозтоби маънибардорӣ аз ашъори Туғроӣ дар эҷодиёти шуарои форсу 

тоҷик низ ба мушоҳида мерасад. Чунончи, дар як байти андарзии худ Туғроӣ 

чунин овардааст: 

 

ل يِه و ال ِة ال يُْخشى ع    ُمْلُك الق ن اع 

ل و                                                                       .[60,55]ي ْحتاُج فيه إلى األنصاِر و  الخ 

    

Мулки қаноатро набошад биме аз рўи завол, 

Нест ўро ҳоҷате то кас намояд ёварӣ.  

 

Ҳамин мазмун дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ равшан ба зуҳур омадааст. 

Чунончи, Саъдии Шерозӣ ба ин маънӣ гуфтааст: 

 

В-он киро хайма ба саҳрои фароғат задаанд, 

Гар ҷаҳон зилзила гирад, ғами вайронӣ нест [51, 947]. 

 

Ё худ Анварӣ мазмуни мазкурро чунин ба кор бурдааст: 

 

Эй нафс, ба растаи қаноат шав, 

К-он ҷо ҳама чиз нек арзон аст! [31-II,553]. 

 

Ин шоири забардаст худ аз забони форсӣ баҳрамандии комил доштаву 

он барояш забони модарӣ маҳсуб мешуд. Аз ин хотир, ҳарчанд асосан ба 
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забони арабӣ эҷод кардааст, дар ашъораш калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ низ ба 

кор рафтаанд. Махсусан, дар васфиёти шоир чунин калимаҳо зиёд ба 

мушоҳида мерасанд. Мо барои намуна ба саҳифаҳои девони Туғроӣ чунин 

ишора кардем: 

د، مرجان  (،60زبرجد ) (،78(، ديباجي )86، 9(، تاج )8(، افريدون )70، 6ياقوت ) ُزُمرُّ

 99،107، 98، 94كاس ) (،125، 94،97،124(، مشك )82نرجس )(، 124)(، 133)

(، نيروز 125(، ابريسم )125(، سبج )125(، جام )124)(،بلبل 137(، كاسات )128،139،141،

(136،)  

Қобили тазаккур аст, ки дар ашъори васфияи садаҳои XI ва XII низ як 

қатор оҳангҳое роиҷ гаштанд, ки ба таври мустақим бо анъанаву суннатҳои 

адабиёти тоисломии халқҳои эронӣ алоқаманд ҳастанд. Дар радифи ин 

оҳангҳо мавқеи асосиро мавзўоти марбут ба фасли баҳор–нигориши 

манзараҳои табиат, васфи зебоии боғу роғ, сифати гулҳо ва ғайра ишғол 

мекунад. Дар ин қабил ашъор шоирон кўшидаанд зебоиҳои табиатро бо 

сеҳри сухан ба ҷилва оранд. Аз ҷумла, шоир дар тасвири боғ бо мафтунӣ аз 

зебоиҳои он чунин сурудааст: 

 

ْوُصوف ٍة  نٍَّة بِالِطيِب م   و  ج 

ته.  ْنُسوج  اء  م  ْوِشيٍَّة األْرج   م 

اِره ا  ا أ ْزه اُر أْشج  أنَّم   ك 

ته.  ْعنُوج  ْسن اء  م  ل ى ح  ْشي  ع                                                                 .[121-120 ,60]و 

     

 

Савганд ба биҳиште, ки бо бўйҳои хушу гўшаю канори зинатёфта (1-

2), 

Гўё гулҳои шукуфони дарахтони он, 

Нақшу нигорест дар зебодухтари хиромон.  

Ба силки тасвир кашидани боғҳои меваҷот, аз қабили афлесун [60,  

125], биҳӣ [60,  125-126], токзорҳои ангур [60,  121-122], рўдҳои обшор [60,  
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121] низ таҷассуми боризи робитаи Туғроӣ бо фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ 

маҳсуб меёбад.  

Осори мансури арабизабон низ аз гулу раёҳинро парастиш кардани 

эрониён шаҳодат медиҳад. Туғроӣ дар тавсифи гули нилуфар чунин 

гуфтааст: 

 

اً ُصْفُر  ن ْيلُوف ٍر أْعن اقُهُ أب د   و 

 كأنَّ بِِه ُسْكراً ل ْيس  بِِه ُسْكُر 

اق هُ ف كأنَّها  ْت أْور  ا إْنف ت ح   إذ 

ْفُر.  اقُهُ البِيُض و  الصُّ ْت أْور   و  ق ْد ط ه ر 

بَّاٍغ ُصبِْغن  بِنِيلِِه   أنأُمُل ص 

ْسِطه ا  اُء فِى و  تُهُ ب ْيض  اح                                                        .[8,110 ;123 ,60]تِب ُر. و  ر 

    

 

Гарданаҳои нилуфар ҳамеша зардранг аст, 

Гўё ки он майнўшидааст, надар он мастие нест. 

Чун баргҳои худ боз бинмояду бихандад, 

Баргҳои он сафеду зард ба зуҳур ояд. 

Ҳамонанди ангуштони дасти рангрезест, ки бо нили он ранг шудааст, 

Ва кафи ў сафед аст, ки миёнаш зару сим вуҷуд дорад. 

Ҳамин гуна дар радифи тавсифи наргис ҳамзамон васфи гулҳои 

райҳон [60,  123-124], садбарги зард [60,  122-123], гули ашрафӣ [60,  124], 

заъфарон [60,  124] низ дар девони Туғроӣ ба мушоҳида мерасад. 

Дар адабиёти арабизабони давраи мавриди назар тараннуми ҷашнҳои 

қадимаи форсӣ-тоҷикӣ–Наврўз ва Меҳргон ба чашм мерасад. Дар ин шеърҳо 

расму одатҳои қадимаи марбут ба идҳои мазкур тасвир ёфтаанд. Аз ҷониби 

дигар, таҷлили ин ҷашнҳо дар дарбори хулафои Аббосӣ ба ҳукми анъана 

даромада буд [101, 107]. Туғроӣ низ дар наврўзиёти худ дўстонашро бо ин 

иди аҷдодӣ таҳният намудаву аз фазилатҳои он сухан кардааст. Аз ҷумла, дар 
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абёти зайл Маҷдулмулк Абўфазл Асъад ибни Муҳаммад ибни Мўсоро бо 

фарорасии ин иди фархудаи аҷдодӣ шодбош намуда, чунин гуфтааст: 

ِن ق اِدِم أُ  ن ا بِأْيم  ْوال   ه نِّئ م 

ا. ْهر  الُهُ الزُّ اِن أ ْفع   ثقِيل  فِى ااِلْحس 

هُ  ْهُر فِيِه لِب اس  دَّ الدَّ  بِي ْوٍم أج 

ْكنُوِن ِزين تِِه الذّ  ز  ِمن م  ا.و  أْبر   خر 

لَّ فِيِه الشَّْمُس ب ْيت  سنائِه ا   و  ق ْد ح 

ا. ْدر  َل  الصَّ ن ا و  ق ْد م  ْوال  ِة م  ط ْلع   ك 

ا  اِن كأنّم  م  اُن الزَّ  و  ُعِدل  ِميز 

ا. ْدالً ِمْنهُ ق ْد ث قُِف الدَّْهر  لَّم ع    ,60]                                                                          ت ع 

42]. 

Ман “Мавлоямонро” бо иди фархунда таҳният менамоям, 

Кирдори зебояш дар боби эҳсон гарон аст. 

Дар рўзе, ки табиат либоси нав ба бар кард, 

Ҳам зинатҳои пинҳони маҳфуздоштаи худ ошкор кард. 

Он рўз хуршед дар хонаи нурафшони худ қарор гирад, 

Ҳамонанди чеҳраи бузургворамон, ва дар ҳақиқат дилро пур намуда. 

Ҳам мизони замон мусовӣ гардад ба монанди он ки  

Биёмўз баробариву з-он ҷаҳон ободтар гардад.  

Дар ҷои дигар ба яке аз анъанаи иди Наврўз, яъне бахшоиши гуноҳҳои 

якдигар ишора намуда, сурудааст: 

ب ا  ج  ى ع  ْعِد نِيروز  ق ض  أف اك  بِالسَّ  و 

ا.  انِيك  ع  تَّى م  اءْت ل هُ ش  ا ت ر   ل مَّ

ْجِن ط اف  بِِه   ي ُروقُه ب ق ي اُن الدُّ

ا. يك  ْيٍث ه ُموٍل ِمن ت س خِّ                                                                    .[136  ,60] ا ْذي اُل غ 

     

Бубахшоямат туро бо саодати Наврўз, ки бароят аҷаб ояд, 

Бар он ки маро бубиниву з-он ҳар гуна маонӣ бурун орӣ. 

Равон аст дар даври торикӣ баҳри ороишу зинати он, 

Ҳам пош хўранд бо бархўрдан донаҳои борон ба ҳар ҷо. 
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Матлаби қобили таваҷҷуҳ он аст, ки дар ашъори Туғроӣ гоҳе 

калимаҳои «Арабу Аҷам» бо ҳам мавриди истифода қарор гирифтааст. 

Чунончи, зимни мадҳи яке аз мамдўҳони худ чунин сароидааст: 

 

 انت الذى انقاد الزمان له 

                                                                       .[60,27]  طوعا و دان العجم و العرب.

  

Ту ҳамоне ҳастӣ, ки аҳли замона бар итоати ў қарор дорад, 

Ҳам Аҷаму Араб дар тобеияти ту сар фуруд оварда бошанд. 

 

Ё худ дар мадҳияи дигар шоир ба ҳамин маънӣ гуфтааст: 

 

  و اسعد بعيد العجم مغتبطا

  من شأنك االعطاء و السلب.

  ناس و انفقتعّم الخالف ال

                                                                       .[41  ,60]  فيه و فيك العجم و العرب. 

           

То ба иди Аҷам ризоятмандона саодатманд шав, 

Додану ситудан аз кори туст. 

Хилоф тамоми одамонро фаро гирифта ва дар ону ту Аҷаму араб 

иттифоқ кардаанд (3-4). 

Яке аз вижагиҳои бисёр ҷолиби таваҷҷуҳ дар ашъори Туғроӣ ин 

табдил додани калимаи форсӣ-тоҷикӣ ба феъли арабӣ ва ё масдар мебошад. 

Бар мабнои таҳқиқи Алӣ Ҷавод дар байти зерин феъли يُك دِّي , ки ба маънии 

мақсуд дар луғатномаҳои арабӣ таҳлил нагардидааст, аз ҷониби Туғроӣ ба 

кор гирифта шудааст. Шояд ин калима асли форсӣ-тоҷикӣ дошта бошад. Зеро 

калимаи кадийя ва муштақоти он дар эҷодиёти ҳамасрони шоир, ба монанди 

Ҳарирӣ ва дигарон низ дида мешавад. Туғроӣ ба ин маънӣ гуфтааст: 
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 فإْن فات هُ و هللاُ بالُغ أمِره 

ى يُك دِّي في المساجِد أو يُْقِري                                                      .[46 ,168]                                                                فأعم 

Пас, агар ў онро аз даст диҳад, Худо кори ўро расонандааст,  

Пас нобино, дар масоҷид гадоӣ металабад ё меҳмондорӣ мекунад. 

Дар байти зерин шоир аз калимаи «зар»-и форсӣ-тоҷикӣ масдари 

«мазрур» ба маънии заррин, зарҳалин сохтааст: 

 

 الحظتُهُ و البدُر ليلة تمه 

-113  ,60]                                                              .و قد الح فوق قميصه المزرور.

114]. 

Наззора кардам шабонгаҳе моҳи тобонро, 

Ки медурахшид бар болои пироҳани заррини худ. 

Лозим ба ёдоварист, ки Туғроӣ танҳо бо калимасозии ғайримаъмул 

иктифо наварзидаву муфрадотро низ хеле зиёд ба кор бурдааст. Одатан ин 

гуна калимаҳо (аз қабили вазир, ҷаноб) хоси лақабҳои салотину вазирон 

буданд. Аз ҷумла, калимаи ҷаноб, ки решаи форсӣ-тоҷикӣ дорад, дар ашъори 

шоир зиёд ба кор гирифта шудааст. Дар байти зайл Туғроӣ дар ситоиши 

Низомулмулк ҳамин калимаро ба кор гирифтааст: 

 

 جناُب نظاِم الملك بحر  وردتُهُ 

   .[53 ,60]                                                             على ظ مأٍ منِّي و أنت  له جسرُ 

Ҷаноби Низомулмулк баҳрест, ки баҳри шикастани ташнагии хеш 

воридаш гаштам, 

Пас ту дар роҳи расидан бар он баҳр пули раҳгузар ҳастӣ. 

 

Гузашта аз ин ҳама, шаҳодати возеҳи таъсири мутақобилаи адабиёт ба 

ин ду забон дар тарҷумаи назми форсӣ-тоҷикӣ ба забони арабӣ таҷаллӣ 

гардидааст. Дар шеъри Туғроӣ низ чунин тарҷума дида мешавад. Чунончи, 

гирдоварандаи девони шоир ба ин ишора карда гуфтааст: «Гуфтори шоири 

форсиро тарҷума кардааст»: 
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 اثر خواجه نجواهم كى بماند بجهان 

 ,60]                                                           خواجه خواهم كى بماند به جهان در ثرا.

130].  

 Асари хоҷа нахоҳам, ки бимонад ба ҷаҳон, 

 Хоҷа хоҳам, ки бимонад ба ҷаҳон дар асаро.  

 

Зимни овардани тарҷумаи арабии шеъри мазкур тартибдиҳандаи 

девон овардааст: «пас онро ба арабӣ тарҷума кард»: 

 

ْت آث ار  اِنَّ  مَّ ِميل ة  ع   ك  الج 

ا   ار   ف ِهي ت ْبق ى و  تُْنفُِد االْعم 

 ث ار  ب ْعد ك  ت ْبق ى ال  أُِريُد اآل

ا    أْنت  ت ْبق ى و  تُْخلُِف اآلث ار 

Ин байт ба гунаи тоҷикӣ дар шеъри Рўдакӣ мавҷуд буда, 

соҳиби«Тарҷумон-ул-балоға» ба тарзи сабт кардааст: 

 

Асари мир нахоҳам, ки бимонад ба ҷаҳон, 

Мир хоҳам, ки бувад монда ба ҷои асаро [49, 94]. 

Алоқамандии дуҷонибаи адабиёти араб ва форсу тоҷик дар эҷодиёти 

Туғроӣ бо санадҳои фавқуззикр маҳдуд намегардад. Бояд таваҷҷуҳ намуд, ки 

дар сарчашмаҳо қасидае аз Туғроӣ ба забони форсӣ ёд шудааст, ки худи вай 

онро ба арабӣ шарҳ кардааст. 

Ин асноди адабӣ шаҳодат аз он медиҳанд, ки Туғроии Исфаҳонӣ бо 

вуҷуди таълифи осори илмӣ ва адабӣ ба забони арабӣ ба аносири луғавӣ ва 

сарфию наҳвии забони форсии тоҷикӣ дилбастагӣ дорад. Ў зодаву парвардаи 

муҳити форсӣ буда, зимни ашъори арабии хеш муҳимтарин унсурҳои 

фарҳанги миллии моро тараннум кардааст. Маҷмўи ишороти ў ба фарҳанги 

форсии тоҷикӣ ифодагари он аст, ки ин суханвари тавоно кўшиш намудааст, 

ки бо забони ғайр вусъату густурдагии ҷаҳони тафаккури аҷдоду аслофи 

хешро ба ваҷҳи аҳсан рўнамо созад. Ин шеваи хоси нигориши адиб моро 
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итминон мебахшад, ки ўро ҳамчун намояндаи барҷастаи адабиёти 

арабизабони форсу тоҷик бишносем. 
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Хулоса 

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Аз омўзиши мавзўи мавриди назар маълум гардид, ки то имрўз дар 

адабиётшиносии тоҷик масъалаи рўзгору осори яке аз шоирони арабизабони 

форсу тоҷик Туғроии Исфаҳонӣ сурат нагирифтааст. Ин суханвар дар радифи 

садҳо адиби дигар дар муҳити адабиёти форсу тоҷик ба камол расида, 

бинобар табаҳҳур доштан дар забону адабиёти арабӣ майл ба он карда, 

тавонистааст, ки худро ба унвони беҳтарин гўяндаву нигорандаи рўзгор 

рўнамо созад. 

Маълумоти фаровони сарчашмаҳо дар хусуси зиндагиномаву мероси 

маънавии ў собит месозанд, ки фаъолиятҳои ў дар умури давлативу сиёсӣ ҳеҷ 

гоҳ монеи донишандўзӣ ва рифъати ҷойгоҳи суханвариву донишпажўҳии ў 

нагардида, баръакс, вайро ба ҳайси бузургтарин донандаи илмҳои Қуръону 

ҳадис, фиқҳу илоҳиёт, зуҳду тасаввуф, шеъру хитоба, китобату иншо ва 

кимиё машҳури олам сохтааст. 

Ҳарчанд замони ҳукумати Салҷуқиён даврони ошўбҳои 

дохилидарборӣ, айёми хусумату кинтузии падарону писарон, бародарон, 

хешу пайвандони аҳли салтанат ва муборизаи хонадонҳои гуногуни сиёсии 

минтақа буда, боиси қатли ом, шаҳрсўзиву тамаддунбарафканӣ ва айёшиву 

комгории як зумра амирону ҳокимон гардидааст, вале боз ҳамоно раъйи 

салими бузургмардоне, чун Низомулмулки Тўсӣ ва омирону шоироне чун 

Туғроии Исфаҳонӣ мўҷиби пешрафти илму дониш ба шумор мерафтааст.  

Дар қаламрави ин давлати аз назари сиёсӣ пуриқтидор зиндагӣ ва эҷод 

кардани шоирону ҳакимон, амсоли Носири Хусрав, Муҳаммади Ғаззолӣ, 

Аҳмади Ғаззолӣ, Умари Хайём, Адиб Собири Тирмизӣ, Заҳири Форёбӣ, 

Анварии Абевардӣ, Сайфи Исфарангӣ, Рашидуддини Ватвот, Сўзании 

Самарқандӣ, Абдулвосеи Ҷабалӣ ва адибони дигар маънои онро низ дорад, 

ки аҳли сухан новобаста ба тағйироти пайвастаи сиёсиву идорӣ дар маслаки 

эҷод пойдор ва дар роҳи эҷоди осори гаронарзиш қойиму устувор буданд.  
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Аз муҳтавои сарчашмаҳои марбут ба ин замон ва мундариҷаи осори 

суханварон равшан мегардад, ки чун расми даврони гузашта дар ин айём низ 

шеър василаи зиндагонии аҳли қалам ба шумор омада, аксари шоирон 

мамдуҳи амирону вазирон буда, дар сафару дар ҷангҳо ҳамрикоби аҳли 

салтанат маҳсуб меёфтанд. Туғроии Исфаҳонӣ низ қисмати асосии 

ашъорашро вақфи ситоиши ҳукуматдорони салтанати Салҷуқӣ намуда, бо ин 

ҳама хидмату садоқат дар умури кишвардорӣ мавриди накўҳишу сиёсати 

онон қарор гирифтааст. Дар илм, бахусус, дар кимиёгарӣ мартабаи баланд 

ҳосил кардан, дар шеър ва кулли соҳаҳои дониш бартарӣ ҳосил намудан ва 

дар интихоби мазҳаб озод будан сабаби борҳо аз мансаб рондан ва ниҳоят 

куштани ў шудааст. Ў мисли ҳакимону фарзонагон Айнулқузоти Ҳамадонӣ 

(соли қатлаш 525ҳ./1130м.) ва Шиҳобуддини Суҳравардӣ (соли қатлаш 

587ҳ./1191м.) қурбони туҳмат, ҷаҳолат ва ҳасодати аҳли замон мегардад. 

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

Тадқиқи ҳаматарафаи рўзгору осори ин суханвар ва ҳакими 

донишмандро ба тариқи зайл хулоса намудан мумкин аст: 

1. Туғроии Исфаҳонӣ аз бузургони давлати Салҷуқӣ ва аз олимону 

шоирони маъруфи замон худ буда, соли 453ҳ./1061м. дар Ҷаййи Исфаҳон 

таваллуд шуда, соли 513ҳ./1120м. баъди пайвастан ба Масъуд ибни 

Маликшоҳ ноҷавонмардона дар айни камолоти ҳунарӣ кушта гардид.  

Ин донишманд дар муҳити илмиву фарҳанги созгор ва дар хонадони 

каримону бузургони замон ба дунё омадааст. Дар хусуси ирқу нажоди ў ду 

андеша вуҷуд дорад, ки бархе аз муҳаққиқон вайро арабиасл ва гурўҳе 

эронитабор номидаанд. Ҳарчанд ки Туғроӣ дар ашъораш фарҳанги бадавии 

арабиро талқину тасвир карда бошад ҳам, вале ин маънои араб будани ўро 

надорад. Дар таърихи адабиёти мо шоироне зиёданд, ки ба назми арабии 

тоисломӣ ва равиши эҷодии қаламкашони машҳур пайравӣ кардаанд. Ин 

даъворо ашъори Фаррухии Систонӣ, Манучеҳрии Домғонӣ, Хоқонии 

Шарвонӣ ва суханварони дигар собит менамояд[2-м]. 
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2. Туғроии Исфаҳонӣ дар осору ашъори худ аз аслу насаби худ 

нанозида, танҳо бо бархурдорӣ аз сарчашмаҳои илмиву адабӣ барои рушду 

равнақи ойини кишвардорӣ, мактаби вижаи шеъру суханварӣ нақши назаррас 

гузоштааст[3-м]. 

3. Аз ахбори китобҳои қадим аён мегардад, ки фаъолияти Туғроӣ ба 

ҳайси ходиму арбоби давлатӣ, ки аз котибӣ то ба вазирӣ идома ёфтааст, ҳама 

ҳосили фазилатҳои фардии ў будааст. 

Дар баробари шоирӣ ба ҳайси муҳаддис дар гирдоварии аҳодиси 

набавӣ хидмат намудааст.  

Ҳамчун донандаи асрори улуми дақиқ ба илми кимиё ҷиддан машғул 

гардида, дар боби фанни мазкур наздики бист рисолатаълиф намудааст. 

Ҳатто дар мавриди ҳақиқати кимиё баҳс ороста, андешаву ва осори Абўалӣ 

ибни Синоро мавриди танқид қарор додааст[4-м]. 

4. Дар се самт фаъолияти адабии густурда доштани ў, дар мисоли 

эҷоди шеър, шарҳи девони шуаро ва номаҳо далели қудрати фикрии 

Туғроист. Номаи бозмондаи ўро метавон намунаи ҷолибу равшани ихвониёт 

баршумурд ва кори номанигории адибро идомаи мактаби тарассул ҳисобид. 

Дар баробари ин осор, дар қолаби қасида ва қитъа ба забони назм 

шарҳу тавзеҳ додани истилоҳоти хоси кимиё ва табииёт низ санади қотеи 

камоли суханварию донишмандии ўст. Ин порчаҳои манзуми таълимӣ ё худ 

қитъаоте дар ҳунармандӣ имрўз ҳам аҳамияти беназири таърихиву 

иҷтимоиро доро буда, ташаккулу таҳаввули ҳунармандиро дар замони шоир 

таҷассум месозанд. Маҳз ҳамин таълифот Туғроии Исфаҳониро дар андешаи 

имрўзиёну ояндагон ба унвони ҳаким ва файласуф муаррифӣ менамоянд[4-

м]. 

5. Туғроӣ бо девони ашъори худ шуҳрат ёфта, ҳамзамон худ онро 

гирдовариву тадвин карда буд. Нусхаҳои хаттии то ба замони мо расидаи 

девони шеърии шоир ба ду даста тақсимбандӣ гардидааст. Якум, нусхаҳое, 

ки аз рўи ҳуруфи ҳиҷоӣ бар ҳасби қофияҳо тартиб дода шудааст. Дуюм, 
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нусхаҳое, ки бар ҳасби мавзўоти шеърӣ, аз қабили мадҳ, шиква, рисо, ғазал, 

васф ва ғайра фароҳам гардидааст.  

Арзишу аҳамияти девони шоир тўли қарнҳо аз ҷониби аҳли адаб 

эътироф гардида, мавриди омўзишу таҳқиқ ва ривоят қарор дошт. Бахусус, 

вижагиҳои он, монанди корбурди қофияи ягона, ки аз рукнҳои асосии шеъри 

арабист, истифодаи зиёди қофияҳои шеърӣ, аз ҷумла, қофияи роъ, боъ, дол, 

мим, лом ва ғайра, инчунин борҳо маъхази ишораву тазмини қаламкашони 

дигар гардидан ва ҳукми масалу мақол даромадани гуфтори адиб мисоли 

равшани иқтидори ҳунариву эҷодии Туғроӣ дониста мешавад[5-м]. 

6. Яке аз омилҳои машҳур гардидани Туғроии Исфаҳонӣ қасидаи 

Ломият-ул-Аҷам»-и ўст. Ин қасида мояи илҳоми шоирон қарор гирифта, 

сарчашмаи ба вуҷуд омадани ломияҳо гардидааст. «Ломият-ул-Аҷам» 

маъруфтарин қасидаи суханвар буда, донишмандон минбаъд аз рўи 

муҳаббату завқ ба ривояти он пардохтанд.  

«Ломият-ул-Аҷам» ҳанўз аз замони зиндагии Туғроӣ шуҳрати 

баландро касб намуда, дар дарозои асрҳои мадид мўҷиби ҳайрати 

хонандагону шунавандагон ва ноқидони он қарор дошт. Дар китобҳои 

муътабар арзиши ин шеърро бо гуфтори тавсифии «намунаи барҷастаи 

қасоид», «ганҷинаи фавоид» ва дигар ибораву ҷумлаҳои таҳсинӣ 

адабпажўҳон ситудаанд[4-м]. 

7. Туғроии Исфаҳонӣ дар шеъраш мавзўоти гуногун, васфиёт, 

мадҳиёт, марсия, зуҳдиёт ва дигар ҷанбаҳову рангомезиҳои ҳастиро пайгирӣ 

кардааст. Дар тавовут аз дигарон Туғроӣ зимни сурудани васфиёт тақлид ба 

суннатҳои қадимаи шеъри арабиро бо шеваи хос анҷом додааст. Ҳамин 

хусусият дар «Ломият-ул-Аҷам» низ барҷаста ба назар мерасад. Дар он 

Туғроӣ суннатгароиро риоя накарда, қисмати тағаззулиро на дар матлаи 

қасида, балки дар миёни он баён доштааст. Бархе аз мадҳияҳои шоир бар 

рағми анъанаи суннатии шеъри араб бидуни муқаддима, бевосита аз ситоиши 

мамдўҳ оғоз гардидааст. Ин навгониҳо низ аз муҳассаноти мадҳияҳои шоир 

маҳсуб мешаванд.  
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Нишонаи дигари ашъори Туғроӣ марсия, ба вижа рисои ҳамсар 

мебошад, ки ҳам аз нигоҳи ҳузнангезиву эҳсосоти ботинӣ ва ҳам аз лиҳози 

касрати шумораи онҳо мумтоз буда, хеле самимӣ баён гардидааст. Зуҳдиёти 

шоир низ аз навгониҳои хосе бархурдор буда, аз афкори фалсафӣ доир ба 

ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, робитаи инсон бо ҳастиву олам сарчашма мегирад[6-

м]. 

8. Туғроӣ дар сохтану бозтоби маонии шеърӣ ва тасвири бадеӣ бо 

таъсирпазирӣ аз муҳити аср ва завқи ҳамзамононаш маҳорати баланд зоҳир 

намудааст. Асрҳои XI ва XII, ки ба замони зиндагии Туғроӣ рост омад, 

давраи ташаккули бовусъати санъатҳои лафзӣ дар шеър маҳсуб меёбад. Аз ин 

ҷост, ки Туғроӣ дар санъатгароӣ ҳам дастболо буда, бо истифода аз онҳо 

қудрати хешро дар забон ва корбурди алфоз собит менамояд. Муҳимтарин 

санъатҳои ашъори ў ташбеҳ, тавсиф, истиора, тазод, ирсоли масал, талмеҳ, 

таҷнис, ташреъ ва дигар воситаҳои тасвири бадеӣ ба шумор мераванд[6-м]. 

9. Таъсири мутақобили забонҳои арабиву форсӣ дар эҷодиёти Туғроӣ 

низ равшан ба мушоҳида мерасад. Шоир мисли бештари суханварони аҳди 

Аббосӣ аз сарчашмаи шеъри араб– адабиёти аҳди ҷоҳилӣ таъсир 

пазируфтааст[5-м]. 

Ҳамчунин шоир аз афкори бадеии адибони соҳибдевони адабиёти 

арабии баъдиисломӣ, шеъри форсии тоҷикӣ ва сужету мотивҳои дар адабиёти 

Шарқ машҳур суд ҷуста, ҳосили ҷустуҷўҳои худро барои эҷоди шеъри нобу 

салис ва каломи муассири шоирона ба кор бурдааст. 

Дар васфу ташбеҳот шеъри Туғроӣ то андозае ба шеъри Абдуллоҳ 

ибни Мўътазз наздик мешавад. Шоир завқи латифашро дар васфи табиат 

маҳз ба кор мегирад ва бо маҳорату устодӣ ба шеъри худ ранги тоза 

мебахшад.  

Ин матлабро истиқболу татаббўи Туғроӣ аз шуарои араб, аз қабили 

Ибни Ҳонӣ, Буҳтурӣ, Мутанаббӣ, Шарифи Разӣ, Абулалои Мааррӣ собит 

менамояд.  
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Илҳом гирифтани шоирро аз шоирони форсу тоҷик низ илҳом 

гирифта, мазомини зебо офаридааст. Инро ашъори ашъори тамсилии ў дар 

мисоли достонҳои «Уқоб», «Гургу рўбоҳ», «Гург, рўбоҳ ва шер» равшан 

месозанд. 

10. Ҳарчанд Туғроӣ асосан ба забони арабӣ эҷод кардааст, лекин дар 

ашъораш калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ низ зиёд ба кор рафтаанд.  

Дар радифи анъанаву суннатҳои адабиёти тоисломии халқҳои эронӣ 

мавқеи асосиро мавзўоти марбут ба фасли баҳор–нигориши манзараҳои 

табиат, васфи зебогии боғу роғ, сифати гулҳо ва ғайра ишғол мекунад, ки ба 

таври мустақим ин оҳангҳо тасвир намудани боғҳои меваҷот, аз қабили 

афлесун [60, 125], биҳӣ [60, 125-126], токзорҳои ангур [60, 121-122], рўдҳои 

обшор [60, 121] низ таҷассуми боризи робитаи Туғроӣ бо фарҳанги форсӣ-

тоҷикӣ маҳсуб меёбад. Ҳамин гуна васфи гулҳои «райҳон» [60, 123-124], 

садбарги зард [60, 122-123], гули ашрафӣ [60, 124], заъфарон [60, 124] низ дар 

девони Туғроӣ ба мушоҳида мерасад. 

11. Дар адабиёти арабизабони давраи мавриди назар тараннуми 

ҷашнҳои қадимаи форсӣ-тоҷикӣ–Наврўз ва Меҳргон хеле зиёд ба чашм 

мерасад.Туғроӣ низ дар наврўзномаҳои худ дўстонашро бо ин иди аҷдодӣ 

таҳният намуда, аз фазилатҳои инсонсози он сухан кардааст. 

Дар ашъори Туғроӣ калимасозии ғайримаъмул низ ба мушоҳида 

мерасад, ки зимни он шоир аз решаҳои форсӣ-тоҷикӣ бо вазнҳои арабӣ 

калимаҳо сохтааст, ки ин шаҳодати маърифати баланди ў дар ҳарду забон 

мебошад. 
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– 490 с.) 

مان بن محمد. نزهة أاللباء في طبقات االدباء. تحقسق األنبارى، ابى البركات كمال الدين عبد الرح .12

 ص. 418– 1418/1998محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. ألقاهرة. 

(Ал-Анборӣ, Абӣ ал-Баракот Камол-уд-дин Абдураҳмон ибн Муҳаммад.Нузҳат-

ул-анбоъ фӣ табақот ал-удабо. Таҳқиқи Муҳаммад Абу-л-фазл Иброҳим. Дор-

ул-фикр ал-арабӣ. Ал-Қоҳира 1998 1418/  - 418 с.) 
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حه محمد إبن االثير، عز الدين أبو الحسن بن على بن ابو الكرم .13 . الكامل فى التأريخ. راجعه و صحَّ

–8، الجزء 11–عدد االجزاء 1424/2003لبنان، الطبعة الرابعة –بيروت–يوسف الدقاق. دار الكتب العلمية

 ص. 519–10 . والجزءص 504–9 ، الجزء532

)Ибн ал-Асир, Иззуддин Абулҳасан ибн Абулкарам. Ал-Комил фи-т-таърих. 

Роҷааҳу ва Саҳҳаҳаҳу Муҳаммад Юсуф ад-Даққоқ / Иззуддин Абулҳасан ибн 

Абулкарам ибн ал-Асир. - Байрут-Лубнон: Дор-ул-Кутуби-л-илмия, ат-табъат-

ур-робиа, 1424/2003, адад-ул-аҷзоъ - 11, ал-ҷузъ-ус-сомин, - 532 с., ал-ҷузъ-ут-

тосиъ, - 504 с., ал-ҷузъ-ул-ошир, - 519 с.) 

. اللباب فى تذهيب األنساب. بغداد عدد عز الدين أبو الحسن بن على بن ابو الكرم ،إبن االثير .14

 ص. 432–3، الجزء 3–األجزاء

(Ибн ал-Асир, Иззуддин Абулҳасан ибн Алӣ ибн Абулкарам. Ал-Лубоб фӣ 

тазҳиби-л-ансоб / Иззуддин Абулҳасан ибн Алӣ ибн Абулкарам ибн ал-Асир. – 

Бағдод, адад-ул-аҷзоъ - 3, ал-ҷузъ-ус-солис. - 432 с. ) 

بغية ألطمب في تاريخ حلب. دار  إبن العديم، الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة. .15

 ص.5863، 12عدد االجزاء  ، 2010ان لبن-بيروتالفكر، 

(Ибн ал-Адим, ас-Соҳиб Камолуддин Умар ибн Аҳмад ибн Абӣ Ҷаррода. Буғят-

ут-тамб фӣ таърихи Ҳалаб. Дор-ул-фикр, Бейрут – Лубнон 2010, адад-ул-аҷзоъ 

12, 5863 с.)  

عدد  ،1407/1986لبنان–روتالبرقوقي، عبد الرحمان. شرح ديوان المتنبي. دار الكتب العربي، بي .16

 ص. 406–1، الجزء 4–االجزاء

(Ал-Барқуқӣ, Абдураҳмон.Шарҳу дивон ал-Мутанаббӣ. Дор-ул-кутуб ал-Арабӣ, 

Бейрут – Лубнон 1986/1407 адад-ул-аҷзоъ 4, ал-ҷузъ 1 – 406 с.)  

ن أهل العصر. تحقيق الثعالبى، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ابو منصور. يتيمة الدهر فى محاس .17

–3الجزء  4–عدد االجزاء 1403/1983لبنان الطبعة االولى –مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلمية بيروت

 ص. 280

(Ас-Саолибӣ, Абдулмалик ибн Муҳаммад ибн Исмоил Абумансур. Ятимат-уд-

даҳр фӣ маҳосин аҳли-л-аср. Таҳқиқ Муфид Муҳаммад Қумайҳа / Абдулмалик 

ибн Муҳаммад ибн Исмоил Абумансур ас-Саолибӣ. - Байрут-Лубнон: Дор-ул-
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Кутуби-л-илмия, ат-табъат-ул-уло, 1403/1983, адад-ул-аҷзоъ - 4, ал-ҷузъ 3. - 280 

с.) 

إبن حجر العسقالنى، شهاب الدين أحمد بن على بن محمد. الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. دار  .18

 ص. 457–2، الجزء  4–عدد األجزاء 1414/1993بيروت، –لالجي

(Ал-Асқалонӣ, Аҳмад ибн Алӣ ибн Ҳаҷар. Ад-Дурар-ул-комина фӣ аъён ал-миа 

ас-сомина / Аҳмад ибн Алӣ ибн Ҳаҷар ал-Асқалонӣ. - Байрут: Дор-ул-Ҷил, 

1414/1993, адад-ул-асфор - 4, ас-сифр 2. - 457 с.) 

موي، أبو بكر بن محمد. خزانة األدب و غاية األرب. تحقيق عصام شقيو.عصام شقيو. إبن حجة الح .19

 ص. 332–1، الجزء 2. عدد األجزاء 2004بيروت، –بيروت، دار البحار–دار و مكتبة الهالل

(Ибн Ҳуҷҷат ал-Ҳамавӣ, Абубакр ибн Муҳаммад. Хизонат-ул-адаб ва ғоят-ул-

араб. Таҳқиқ Исом Шақив / Абубакр ибн Муҳаммад ибн Ҳуҷҷат ал-Ҳамавӣ. - 

Байрут: Дор-ул-Биҳор, 2004, адад-ул-аҷзоъ - 2, ал-ҷузъ 1. - 332 с.) 

العبر و ديوان المبتداء و الخبرفي  -إبن خلدون، أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن. تاريخ إبن خلدون .20

ن عاصرهم ِمن ذوى السلطا ن األكبر. تحقيق أبو ُسه ْيب الكرمي. بيت أيام العرب و العجم و البربر و م 

ْولِيَّة الرياض  ص. 2208–األفكار الدَّ

(Ибн Халдун, Абузайд Валиюддин Абдурраҳмон. Таърих Ибн Халдун – ал-

Ибар ва дивон-ул-мубтадо ва-л-хабар фӣ айёми-л-араб ва-л-аҷам ва-л-барбар ва 

ман осараҳум мин зави-с-султони-л-акбар. Таҳқиқ Абусуҳайб ал-Карамӣ / 

Абузайд Валиюддин Абдурраҳмон ибн Халдун. - Ар-Риёз: Байт-ул-афкори-д-

дувалия. - 2208 с.) 

 ص. 569. 2003/1425إبن خلدون، أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن. مقدمه. دار يعرب.  .21

(Ибн Халдун, Абузайд Валиюддин Абдурраҳмон. Муқаддима. Дору Яъриб. 

1425/2003, -569 с.) 

إبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. وفيات االعيان فى انباء ابناء الزمان. حققه  .22

 557–2ص.، المجلد  493–1، المجلد 8لبنان. عدد المجلدات –بيروت–الدكتور إحسان عباس. دار صادر

 ص. 439–امسص.، المجلد الخ 490–4ص.، المجلد  524–3ص.، المجلد 

(Ибн Халликон, Абулаббос Шамсуддин Аҳмад ибн Муҳаммад. Вафаёт-ул-аъён 

фӣ анбоъ абнои-з-замон. Ҳаққақаҳу ад-дуктур Эҳсон Аббос / Абулаббос 

Шамсуддин Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Халликон. – Байрут-Лубнон: Дор Содир, 
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адад-ул-муҷалладот - 8, ал-муҷаллад 1. - 493 с., ал-муҷаллад 2. - 557 с., ал-

муҷаллад 3. - 524 с., ал-муҷаллад 4. -490 с., ал-муҷаллад 5. - 439 с.) 

إبن الشجرى، ضياء الدين أبو السعادات هبة هللا بن على. مختارات شعراء العرب. تحقيق محمود  .23

  .3–د األجزاءعد 1344/1925الطبعة األولى –حسين زناتى. مطبعة اإلعتماد، مصر

(Ибн аш- Шаҷарӣ, Зиёуддин Абусаодат Ҳуббатуллоҳ ибн Алӣ. Мухторот уш-

шуаро ал-араб. Таҳқиқ Муҳаммад Зинотӣ. Матбаъат-ул-иътимод, Миср-ат-

табъат-ул-ула 1925/1344,  адад-ул-аҷзоъ - 3) 

ر من ذهب. حققه عبد القادر بن العماد، ابو الفالح عبد الحي الحنبلي. شذرات الذهب فى اخباإ .24

–. عدد االجزاء1413/1992بيروت الطبعة االولى  -دمشق-األرناؤوط و محمود األرناؤوط . دار إبن كثير

 ص. 655–8ص.، الجزء  600–6،الجزء 11

(Ибн ал-Имод, Абулфалоҳ Абдулҳай ал-Ҳанбалӣ. Шазарот-уз-заҳаб фӣ ахбор 

ман заҳаб. Ҳаққақаҳу Абдулқодир ал-Арноут ва Маҳмуд ал-Арноут / 

Абулфалоҳ Абдулҳай ал-Ҳанбалӣ ибн ал-Имод. - Димашқ-Байрут: Дор Ибн 

Касир, ат-табъат-ул-уло 1413/1992, адад-ул-аҷзоъ - 11, ал-ҷузъ 6. - 600 с., ал-

ҷузъ 8. - 655 с.) 

داب فی معجم االلقاب، تحقيق ابن الفوطی، کمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد. مجمع اآل .25

 520– 3، الجزء 6عدد االجزاء  1374محمد الکاظم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 .ص

(Ибн ал-Фуватӣ, Камолуддин. Маҷмаъ-ул-одоб фӣ муъҷами-л-алқоб, таҳқиқ 

Муҳаммад ал-Козим / Камолуддин ибн ал-Фуватӣ. - Теҳрон: Интишороти 

Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ, 1374, адад-ул-аҷзоъ - 6, ал-ҷузъ 3. - 520 с.) 

إبن كثير، عماد الدين أبو الفداء. البداية و النهاية.تحقيق عبد هللا بن عبد المحسن التركي. دار هجر  .26

، .ص 784–16لجزء ، ا21عدد االجزاء  .1419/1998القاهرة، الطبعة األولى -للطباعة و النشر و التوزيع

 ص. 736–18ص.، الجزء  754–17الجزء 

(Ибн Касир, Имодуддин Абулфидоъ. Ал-Бидоя ва-н-ниҳоя. Таҳқиқ Абдуллоҳ 

ибн Абдулмуҳсин ат-Туркӣ / Имодуддин Абулфидоъ ибн Касир. - Ал-Қоҳира: 

Дор Ҳиҷр ли-т-тибоъа ва-н-нашр ва-т-тавзиъ, ат-табъат-ул-уло 1419/1998, адад-

ул-аҷзоъ - 21, ал-ҷузъ 16. - 784 с., ал-ҷузъ 17. - 754 с., ал-ҷузъ 18. - 736 с. ) 
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إبن الوردى، سراج الدين عمربن المظفر. نصيحة اإلخوان و مرشده الخالن. القناوى، مسعود إبن  .27

الخالن. دار حسن. شرح المية إبن الوردى المسمى فتح الرحيم الرحمن شرح نصيحة اإلخوان و مرشده 

 ص.  210– 2008السعودية، -المنهاج

Ибн ал-Вардӣ, Сироҷуддин Умар ибн ал-Музаффар. Насиҳат-ул-ихвон ва 

муршида-ал-Хуллон. ал-Қановӣ, Масъуд ибн Ҳасан. Ломия ибн ал-Вардӣ ал-

Мусаммӣ фатҳу-р-Раҳим ар-Раҳмон. Шарҳу насиҳат-ул-Ихвон ва муршида ал-

Хуллон. Дор ал-Минҳаҷ-ас-Саудия, 2008-210 с. 

أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن المقدسى الدمشقى. كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية  .28

 ص. 384– 2–1، المجلدا 5–لبنان. عدد المجلدات–والصالحية. دار الكتب العلمية. بيروت

(Абушома, Шиҳобуддин Абдурраҳмон ал-Муқаддасӣ ад-Димашқӣ. Китоб ар-

Равзатайн фӣ ахбори-д-давлатайн ан-Нурия ва-с-Салоҳия / Шиҳобуддин 

Абдурраҳмон ал-Муқаддасӣ ад-Димашқӣ Абушома. –Байрут-Лубнон: Дор-ул-

Кутуби-л-илмия, адад-ул-муҷалладот - 5, ал-муҷаллад 1-2 - 384 с.)  

ختصر فى أخبار البشر. الطبعة األولى بالمطبعة الحسينية أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل. الم .29

 ص. 223–3، الجزء 4. عدد األجزاء 1325/1908المصرية، 

(Абулфидоъ, Имодуддин Исмоил. Ал-Мухтасар фӣ ахбори-л-башар / 

Имодуддин Исмоил Абулфидоъ. Ат-табъат-ул-уло би-л-матбаъати-л-

ҳусайнияти-л-Мисрия, 1325/1908, адад-ул-аҷзоъ - 4, ал-ҷузъ 3. - 223 с.) 

هُ مصطفى عبد الشافي. دار  .30 ح  حَّ ب ط هُ و ص  إمرؤ القيس بن حجر بن الحارث. ديوان إمرئ القيس. ض 

 ص. 176–1425/2004بيروت، الطبعة الخامسة –الكتب العلمية

(Имруулқайс ибн Ҳуҷр ибн ал-Ҳорис. Дивон Имриилқайс. Забатаҳу ва 

саҳҳаҳаҳу Мустафо Абдушшофӣ Дор-ул-Кутуби-л-илмия, ат-табъат-ул-хомиса, 

1425/2004. - 176 с.) 

أنورى أبيوردى،أوحد الدين على بن محمد. ديوان. باهتمام محمد تقى مدرس رضوى، طهران  .31

 ص. 1184–جلد دوم 1340

(Анварӣ Абивардӣ, авҳаддудин Алӣ ибн Муҳаммад. Дивон. Бииҳтимом 

Муҳаммадтақи Мударис Ризавӣ, Теҳрон 1340, ҷилди дуввум 1184 с.)  

الباخرزي، علي بن الحسن بن علي بن أبي طيِّب. دمية القصر و عصرة أهل العصر. تحقيق و  .32

 ص. 1752–3. عدد األجزاء 1414/1993بيروت، الطبعة األولى –دراسة محمد التونجي. دار الجيل
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(Ал-Бохарзӣ, Алӣ ибн ал-Ҳасан ибн Алӣ ибн Абитаййиб. Думят-ул-қаср ва 

усрат аҳли-л-аср. Таҳқиқ ва дироса Муҳаммад Алтунҷӣ / Алӣ ибн ал-Ҳасан ибн 

Алӣ ибн Абитаййиб ал-Бохарзӣ. - Байрут: Дор-ул-Ҷил, ат-табъат-ул-уло, 

1414/1993, адад-ул-аҷзоъ - 3. - 1752 с.) 

بيد. الحماسة ألبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري. تحقيق محمد إبراهيم البحتري، أبو عبادة الوليد بن ع .33

 ص. 716–1428/2007أبو ظبى،–حور، أحمد محمد عبيد. هيئة أبو ظبى للثقافة و التراث، المجمع الثقافي

(Ал-Буҳтурӣ, Абуибода ал-Валид ибн Убайд. Ал-Ҳамоса ли Абиибода ал-Валид 

ибн Убайд ал-Буҳтурӣ. Таҳқиқ Муҳаммад Иброҳим Ҳур, Аҳмад 

Муҳаммадубайд. Ҳайъат Абузабӣ ли-с-сақофа ва-т-турос, ал-маҷмаъ-ус-сақофӣ 

/ Абуибода ал-Валид ибн Убайд ал-Буҳтурӣ. - Абузабӣ, 1428/2007. - 716 с.)  

 .1324/1907ليدن.  .بخارای، محمد عفوی. لباب االلباب .34

(Бохарзӣ, Муҳаммад Авфӣ. Лубоб-ул-албоб. Лийдон. 1907/1324)  

 .1324تهران.  بخارای، محمد عفوی. منتخب جواميع الحكايات و لوامع الوايات. .35

(Бухороӣ Муҳаммад Авфӣ. Мунтахаб ҷавомиъ ал-Ҳикаят ва Ливомиъ ал-

Воёт. Теҳрон 1324.)  

مى الكتب و الفنون. مع . كشف الظنون عن اساچلبیحاجى خليفه، مصطفى بن عبد هللا الكاتب ال .36

 ص. 2056–2عدد االجزاء . لبنان–بيروت–مقدمة شهاب الدين النجفى المرعشى. دار إحياء التراث العربي

(Ҳоҷӣ Халифа, Мустафо ибн Абдуллоҳ ал-Котиб ал-Чалабӣ. Кашф-уз-зунун ъан 

асоми-л-кутуб ва-л-фунун. Маъа муқаддима Шиҳобиддин ан-Наҷафӣ ал-

Маръашӣ / Мустафо ибн Абдуллоҳ ал-Котиб ал-Чалабӣ Ҳоҷӣ Халифа. - Байрут-

Лубнон: Дор Иҳёи-т-туроси-л-арабӣ, адад-ул-аҷзоъ - 2. - 2056 с.)  

 ص.  460–1883حاقانى، اقفل الدين ابراهيم بن علمى شيروانى. ديوان كليات. تصحيح و تحشيه  .37

(Ҳоқонӣ, Ақфилуддин Иброҳим ибн Аламӣ Ширвонӣ. Дивони Куллиёт. 

Тасҳеҳ ва таҳшия 1883-460 с.)  

الحسيني، صدر الدين علي بن ناصر. زبدة التواريخ أخبار األمراء و الملوك السلجوقية. تحقيق محمد  .38

 ص. 283–1985بيروت، -نور الدين. دار اقرأ

(Ал-Ҳусайнӣ, Садруддин Алӣ ибн Носир. Зубдат-ут-таворихи ахбори-л-умаро 

ва-л-мулуки-с-Салҷуқия. Таҳқиқ Муҳаммад Нуриддин / Садруддин Алӣ ибн 

Носир ал-Ҳусайнӣ. - Байрут: Дор Иқраъ, 1985. - 283 с.) 



159 

الحسينى، صدر الدين أبو الحسن على بن أبو الفوارس . اخبار الدولة السلجوقية. تصحيح محمد  .39

 ص.  241–1933اقبال. الهور، 

(Ал-Ҳусайнӣ, Садруддин Абулҳасан Алӣ ибн Абулфаворис. Ахбор-уд-давлати-

с-Салҷуқия. Тасҳеҳ Муҳаммад Иқбол / Садруддин Абулҳасан Алӣ ибн 

Абулфаворис ал-Ҳусайнӣ. - Лоҳур, 1933. - 241 с.) 

، السييد العباس بن علي الموسوي المكي. نزهة الجليس و منية األديب األنيس. منشورات الحسينى .40

 676–2ص، الجزء  656–1، الجزء 2. عدد األجزاء 1386/1967طبعة الحيدرية في نجف األشرف الم

  ص.

(Ал-Ҳусайнӣ, Ас-Саййид ал-Аббос ибн Алӣ ал-Мусавӣ ал-Маккӣ. Нузҳат-ул-

ҷалис ва мунят-ул-адиби-л-анис / ас-Саййид ал-Аббос ибн Алӣ ал-Мусавӣ ал-

Маккӣ ал-Ҳусайнӣ. - Қум: Интишорот-ул-мактабати-л-Ҳайдария, ал-матбаъа 

Амир, ат-табъат-ул-уло фӣ Ирон, 1386/1967, адад-ул-аҷзоъ - 2, ал-ҷузъ 1. - 656 

с., ал-ҷузъ 2. - 676 с.) 

 ص.  782– 1983بيروت، -الحلي، صفي الدين. ديوان صفي الدين الحلي. دار صادر .41

(Ал-Ҳиллӣ, Сафиуддин. Дивон Сафиуддин ал-Ҳиллӣ. Дор-ус-Содир-Бейрут, 

1983-782 с.)  

ارشاد االريب فى معرفة االديب.تحقيق  –الحموى، شهاب الدين ابى عبد هللا ياقوت. معجم االدباء  .42

 3541–7–. عدد االجزاء1414/1993لبنان، الطبعة األولى -بيروت–إحسان عباس. دار الغرب اإلسالمي

  ص.

)Ал-Ҳамавӣ, Шиҳобуддин Абиабдиллоҳ Ёқут. Муъҷам-ул-удабо – Иршод-ул-

ариб фӣ маърифати-л-адиб. Таҳқиқ Эҳсон Аббос / Шиҳобуддин Абиабдиллоҳ 

Ёқут ал-Ҳамавӣ. - Байрут-Лубнон: Дор-ул-Ғарби-л-исломӣ, ат-табъат-ул-уло, 

1414/1993, адад-ул-аҷзоъ - 7. - 3541 с.) 

 1397/1977لبنان –بيروت -اقوت. معجم البلدان. دار صادرالحموى، شهاب الدين ابى عبد هللا ي .43

 ص. 540–1المجلد  5–عدد المجلدات

(Ал-Ҳамавӣ, Шиҳобуддин Абиабдиллоҳ Ёқут. Муъҷам-ул-булдон / 

Шиҳобуддин Абиабдиллоҳ Ёқут ал-Ҳамавӣ. - Байрут-Лубнон: Дор Содир, 

1398/1977, адад-ул-муҷалладот - 5, ал-муҷаллад 1. - 540 с.) 

الدمياطي، أحمد بن أيبك. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. حققه و علَّق عليه قيصر أبو فرح. دائرة  .44

 ص. 286–1399/1979ألهند، الطبعة األولى -حيدرآباد-المعارف العثمانية
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(Ад-Димётӣ, Аҳмад ибн Айбак. Ал-Мустафод мин Зайл Таърих Бағдод. 

Ҳаққақаҳу ва ъаллақа алайҳи Қайсар Абулфараҳ / Аҳмад ибн Айбак ад-Димётӣ. 

- Ҳайдаробод - ал-Ҳинд: Доират-ул-маориф ал-усмония, ат-табъат-ул-уло, 

1399/1979. - 286 с.) 

الدميرى، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن على. شرح المية العجم. تحقيق جميل عبد هللا  .45

 1429/2008عويضة. القاهرة، 

(ад-Дамирӣ, Камолиддин Муҳаммад ибн Мусо ибн Исо ибн Алӣ. Ломият –ул-

Аҷам. Таҳқиқ Ҷамил Абдуллоҳ Авиза. Ал-Қоҳира, 2008/1429)  

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. سير أعالم النبالء. حققه بشار عواد معروف و محيى  الذهبى، .46

  .ص 536-21الجزء  29عدد االجزاء  1402/1982بيروت، -مؤسسة الرسالة .هالل الرحمان

(Аз-Заҳабӣ, Шамсуддин Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Усмон. Сияр аъломи-н-

нубало. Ҳаққақаҳу Башшор Аввод Маъруф ва Муҳй Ҳилол ар-Раҳмон / 

Шамсуддин Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Усмон аз-Заҳабӣ. -Байрут: Муассаса ар-

Рисола, 1402/1982, адад-ул-аҷзоъ - 29, ал-ҷузъ 21. - 536 с.) 

. تحقيق شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. تأريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالم الذهبى، .47

. ، المج13عدد المجلدات 1424/2003، الطبعة االولى بيروت-بشار عواد معروف. دار الغرب االسالمى

 ص. 1024-13ص.، المج.  1328–12

(Аз-Заҳабӣ, Шамсуддин Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Усмон. Таърих-ул-ислом ва 

вафаёти-л-машоҳир ва-л-аълом. Таҳқиқ Башшор Аввод Маъруф / Шамсуддин 

Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Усмон аз-Заҳабӣ. - Байрут: Дор-ул-Ғарби-л-исломӣ, 

ат-табъат-ул-уло, 1424/2003, адад-ул-муҷалладот - 13, ал-муҷаллад 12. - 1328 с., 

ал-муҷаллад 13. - 1024 с.) 

راوندى، محمد بن علي. راحة الصدور و آية السرور. با اهتمام و تصحيح محمد اقبال. انتشارات   .48

 ص. 675– ش. 1364، چاپ دوم 1333، چاپ اول تهران-امير كبير

(Ровандӣ, Муҳаммад ибни Алӣ. Роҳат-ус-судур ва оят-ус-сурур. Бо эҳтимом ва 

тасҳеҳи Муҳаммад Иқбол / Муҳаммад ибни Алии Ровандӣ. - Теҳрон: 

Интишороти Амир Кабир, чопи аввал, 1333, чопи дувум, 1364 ш. - 675 с.) 

راحة الصدور و اية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية. المشروع رادويانی محمد ابن عمر.   .49

 ص.  725–1379/1960القومي للترجمة.
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(Ровандӣ, Муҳаммад ибни Алӣ. Роҳат-ус-судур ва оят-ус-сурур фӣ таърих ад-

давлат ас-салҷуқияю Алмашруъ ал-Қавмӣ литарҷима. 1960/1379 – 725 с.) 

ة الزمان فى تاريخ األعيان. آسبط إبن الجوزى، شمس الدين أبى المظفر يوسف بن قزاوغلى. مر .50

 .522-8 23–عدد المجلدات 1434/2013المحققين.  تحقيق مجموعة من

(Сибт Ибн ал-Ҷавзӣ, Шамсуддин Абилмузаффар Юсуф ибн Қизӯғлӣ. Миръот-

уз-замон фӣ таърихи-л-аъён. Таҳқиқ маҷмўа мин-ал-муҳаққиқин / Шамсуддин 

Абилмузаффар Юсуф ибн Қизӯғлӣ Сибт Ибн ал-Ҷавзӣ. - Ар-Рисолат-ул-оламия, 

1434/2013, адад-ул-муҷалладот – 23, ал-ҷузъ 8. - 552 с.) 

– ش. 1385 چاپ اول ، مصلح الدين. كليات. به تصحيح محمد علي فروغي. تهران:هرمس،سعدی .51

 ص.  1406

(Саъдӣ, Муслиҳиддин. Куллиёт. Ба тасҳеҳ Муҳаммадали Фаруғӣ. Теҳрон: 

Ҳирмис, чопи аввал 1385 ш. – 1406 с.) 

چهار مقاله. مصحح محمد قزوينى. به كوشش محمد معين. طهران،  .عروضی نظامى ندی،سمرق .52

 ص.  134–1958

(Самарқандӣ, Низомии Арўзӣ. Чаҳор мақола. Мусаҳҳеҳ Муҳаммад Қазвинӣ. Ба 

кўшиши Муҳаммад Муин / -Теҳрон, 1958. - 134 с.) 

ل ْيِه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى السمعانى، أبو سعد عبد الكريم. األنساب. حقَّق  نُصُ  .53 لَّق  ع  هُ و ع  وص 

  .12 –عدد األجزاء 1400/1980المعلمي اليماني. القاهرة، الطبعة الثانية 

(Ас-Самъонӣ, Абусаъд Абдулкарим. Ал-Ансоб. Ҳаққақа нусусаҳу ва ъаллақа 

алайҳи аш-Шайх Абдурраҳмон ибн Яҳё ал-Маъламӣ ал-Ямонӣ / Абусаъд 

Абдулкарим ас-Самъонӣ. - Ал-Қоҳира, ат-табъат-ус-сония, 1400/1980, адад-ул-

аҷзоъ - 12.) 

القاهرة، -السيوطى، جالل الدين. شرح المية العجم للطغرائى. تحقيق أحمد على حسين. مكتبة اآلداب .54

1925 

55. Ас-Суютӣ, Ҷалолуддин Абдурраҳмон. Шарҳу Ломият-ул-Аҷам л-ит-Туғроӣ. 

Таҳқиқи Аҳмад Алӣ Ҳусейн. Мактабат ал-Одоб-ал-Қоҳира, 1925)  

مل. تحقيق حسين علي محفوظ، عبد الكريم الدباغ و عدنان الدباغ. الصدر، السيد حسن. تكملة أمل اآل .56

 ص. 605–2، الجزء 6–عدد االجزاء. 1425/2004-لبنان –بيروتدار المؤرخ العربي، 
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(Ас-Садр, ас-Саид Ҳасан. Такмила Амал ал-Амал. Таҳқиқ Ҳусайн Алӣ Маҳфуз, 

Абдулкарим ад-Дибоғ ва аднон ад-Дибоғ. Дор ал-Муаррих ал-Арабӣ, Бейрут-

Лубнон-2004/1425. Адад-ул-аҷзоъ 2-605 с) 

.     1901تأسيس الشعة الكرام لعلوم االسالم. دار الكتاب العراقية في الكاظمية.  .الصدر، السيد حسن .57

 ص. 447

(Ас-Садр, ас-Саид Ҳасан. Таъсис аш-Шиа ал-Киром ли улум ал-Ислом. Дор-ул-

Китоб ал-Ироқия фӣ –л-Козимия. 1901, 447 с.) 

ء احمد األرناؤوط و إعتناالصفدى، صالح الدين خليل بن ايبك بن عبد هللا. الوافى بالوفيات. تحقيق و .58

 29–االجزاء عدد  .1425/2000الطبعة االولى لبنان. -. دار إحياء التراث العربى، بيروتتركى مصطفى

 .ص 284–الجزء االول

(Ас-Сафадӣ, Салоҳуддин Халил ибн Айбак ибн Абдуллоҳ. Ал-Вофӣ би-л-

вафаёт. Таҳқиқ ва иътино Аҳмад ал-Арноут ва Туркӣ Мустафо / Салоҳуддин 

Халил ибн Айбак ибн Абдуллоҳ ас-Сафадӣ. - Байрут-Лубнон: Дор Иҳёи-т-

туроси-л-арабӣ, ат-табъат-ул-уло, 1425/2000, адад-ул-аҷзоъ - 29, ал-ҷузъ-ул-

аввал. - 284 с.) 

الغيث المسجم فى شرح المية العجم. الهامش: الصفدى، صالح الدين خليل بن ايبك بن عبد هللا.  .59

 ص. 561–1887جمال الدين محمد نباته المصری. طبعة مصر، 

(Ас-Сафадӣ, Салоҳуддин Халил ибн Айбак ибн Абдуллоҳ. Ал-Ғайс-ул-

мусаҷҷам фӣ шарҳ Ломият-ул-Аҷам. Ал-Ҳомиш: Ҷамолуддин Муҳаммад 

Наббота ал-Мисрӣ. Табъату Миср, 1887 – 561 с.) 

الصنهاجى المراكشى، أبو جمعة سعيد بن مسعود. إيضاح المبهم من المية العجم. تحقيق محمد  .60

 ص. 393-2009ر المدار اإلسالمى، مسعود جبران. دا

(Ас-Санҳоҷи ал-Марокашӣ, Абуҷумуа Саид ибн Масъуд. Изоҳ ал-Мубҳам мин 

Ломият-ул-Аҷам. Таҳқиқ Муҳаммад Масъуд. Ҷуброн. Дор-ул-Мадор ал-

Исломӣ, 2009 – 393 с.) 

 ص.  145-1300/1881الطغرائى، أبو إسماعيل. ديوان الطغرائى. مطبعة الجوائب بالقسطنطينية،  .61

(Ат-Туғроӣ, Абуисмоил. Дивон ат-Туғроӣ / Абуисмоил ат-Туғроӣ. - Матбаъа ал-

Ҷавоиб би-л-Қустантиния, 1881/1300. - 145 с.) 

القاهرة، -العلوانى، عبد الرحمن الشافعى. قطر الغيث المسجم فى شرح المية العجم. مصر .62

 ص. 348–1299/1882
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(Ал-Алвонӣ, Абдурраҳмон аш-Шофеӣ. Қатр ал-Ғайс ал-Мусаҷҷам фӣ шарҳ 

Ломият-ул-Аҷам. Миср-ал-Қоҳира 1882/1299-348 с.) 

. 1324/1906ليدن، -ادوارد برون. مطبعة بريلعوفي، محمد. لباب األلباب. با إهتمام و تصحيح  .63

 ص. 560–2ص.، الجزء  480–1، الجزء 2–عدد االجزاء

(Авфӣ, Муҳаммад. Лубоб-ул-албоб. Бо эҳтимом ва тасҳеҳи Эдвард Браун / 

Муҳаммад Авфӣ. - Лейден: Брилл, 1324/1906, адади аҷзоъ - 2, ҷузъи 1. - 480 с., 

ҷузъи 2. - 560 с.) 

القالى، أبوعلى إسماعيل بن القاسم. اآلمالى=شذور اآلمالى=النوادر. تحقيق محمد عبد الجواد  .64

 4–عدد األجزاء 1926 /1344ة الثانية الطبع-األصمعى. دار الكتب المصرية

(Ал-Қолӣ, Абуалӣ Исмоил ибн ал-Қосим. ал-Аъмолӣ Шузур ал-Аъмолӣ-ан-

Наводир. Таҳқиқ Муҳаммад Абдулҷавод ал-Асмоӣ. Дор-ул-Кутуб ал-Мисрия. 

Ат-Табъату-с-сония 1926/1344, адад ал-аҷзоъ-4) 

دمشق، الطبعة -مروان نور الدين ِسوار. دار الفجر االسالمي القرآن الكريم. اعداد و مراجعة و تدقيق .65

  ص. 610–1423/2002العاشرة 

(Ал-Қуръан ал-Карим. Аъдад ва мураҷиа ва тадқиқ Мирван Нур-ад-дин Сивар. 

Дор-ул-фахр ал-Исламия, Димашқ ат-табъат-ул-ашира 2002/1423-610 с.) 

بن يوسف. إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق محمد ابو القفطى، جمال الدين ابى الحسن على  .66

عدد  1406/1986بيروت، الطبعة االولى -القاهرة و مؤسسة الكتب الثقافية-الفضل إبراهيم. دار الفكر العربى

 ص. 415–2، الجزء 4–االجزاء

(Ал-Қифтӣ, Ҷамолуддин Абилҳасан Алӣ ибн Юсуф. Инбоҳ-ур-рувот ало 

анбоҳи-н-нуҳот. Таҳқиқ Абулфазл Иброҳим / Ҷамолуддин Абилҳасан Алӣ ибн 

Юсуф ал-Қифтӣ. - Ал-Қоҳира: Дор-ул-Фикри-л-арабӣ, ат-табъат-ул-уло, 

1406/1986, адад-ул-аҷзоъ - 4, ал-ҷузъ 2. - 415 с.) 

ب في معرفة أنساب العرب. تحقيق إبراهيم  .67 األبياري. دار القلقشندي، أبو العباس أحمد. نهاية األ ر 

 ص.  494–1400/1980بيروت، الطبعة الثانية –الكتاب البنانى

(Ал-Қалқашандӣ, Абулаббос Аҳмад. Ниҳоят-ул-араб фӣ маърифат ансоби-л-

араб. Таҳқиқ Иброҳим ал-Анборӣ / Абулаббос Аҳмад ал-Қалқашандӣ. - Байрут: 

Дор-ул-Китоб ал-банонӣ, ат-табъат-ус-сония, 1400/1980. - 494 с.) 

 ص.  24-1311/1894الالميات الثالث و هي الالمية العجم و المية الترك و المية العرب. مصر  .68



164 

(Ал-Ломият-ус-Салоса ва ҳия Ломият-ул-Аҷам ва Ломият-ут-Турк ва Ломият-

ул-Араб. Миср 1894 1311 / 24 с.) 

بيروت، –دار بيروت للطباعة و النشرمتنبي. المتنبي، أ بو الطيِّب أحمد بن الحسين. ديوان ال .69

 ص. 583–1403/1983

)Ал-Мутанаббӣ, Абутаййиб Аҳмад ибн ал-Ҳусайн. Дивон ал-Мутанаббӣ / 

Абутаййиб Аҳмад ибн ал-Ҳусайн ал-Мутанаббӣ. - Байрут: Дор Байрут ли-т-

тибоъа ва-н-нашр, 1403/1983. - 583 с.) 

. بتصحيح ملك الشعراء بهار. 520/1127تأليف سال  مؤلف مجهول. مجمل التواريخ و القصص. .70

 ص. 611–1318/1940 چاپخانه خاور طهران،

Қис-л-Таворих ва-ат-Муҷмал .) Ас. Муаллиф маҷҳул. Таълифи соли 1127 / 520. 

Би тасҳиҳ Маликушшуаро Баҳор. Теҳрон, Чопхонаи Ховар 1940 / 1318 – 611 с.) 

-ان. ديوان مسعود سعد سلمان. به اهتمام و تصحيح مهدى نوريان. نشريه كمالمسعود سعد سلم .71

 ص. 1261–2–. عدد مجلدات1364اصفهان، 

(Салмон, Масъуди Саъд. Девони Масъуди Саъди Салмон. Ба эҳтимом ва 

тасҳеҳи Маҳдӣ Нуриён / Масъуди Саъди Салмон. - Исфаҳон: Нашрияи Камол, 

1364, адади муҷалладот - 2. - 1261 с.) 

 ص.  791– 1983معزى، أمير عبد هللا محمد. كليات ديوان معزى. نشر مرزبان،  .72

(Муиззӣ, Амир Муҳаммад ибни Абдулмалик. Куллиёти девони Муиззӣ. Ба 

кўшиши Носири Ҳирӣ / Амир Муҳаммад ибни Абдулмалики Муиззӣ. Чопи 

аввал. - Теҳрон: нашри Марзубон, 1362/1984. - 801 с.) 

دار المغرب  -المقريزى، أحمد بن على.كتاب المقفى الكبير. تحقيق محمد اليعالوى. تونس  .73

ص.،  672–2ص.، الجزء  798–1. الجزء 8–عدد االجزاء 1411/1991الطبعة االولىبيروت، -اإلسالمى

  ص. 303–7ص.، الجزء  864–3الجزء 

(Ал-Мақризӣ, Аҳмад ибн Алӣ Котиб ал-Мақфӣ ал-Кабир. Таҳқиқ Муҳаммад ал-

Иловӣ. Тунис – Дор-ул-Мағриб ал-Исломӣ – Бейрут, ат-табъат-ул-ула 

1991/1411. Адад-ул-аҷзоъ 1 – 798 с, ал-ҷузъ 2-672 с, ал-ҷузъ 3- 864 с., ал-ҷузъ 7 – 

303 с.) 

–و اآلثار. مكتبة الثقافة الدينيةالمقريزى، أحمد بن على.كتاب المواعظ و االعتبار بذکر الِخط ط   .74

 ص. 556–2ص.، الجزء  522–1، الجزء 2. عدد األجزاء 1987القاهرة، الطبعة الثانية 



165 

(Ал-Мақризӣ, Аҳмад ибн Алӣ Котиб ал-Мавоиз ва ал-Иътибор би-зикр ал-хитат 

ва-л-Осор. Мактабат ас-Сақофия Адабия – ал-Қоҳира, ат-табъат-ус-сония 1987. 

Адад-ул-аҷзоъ 2 – 798 с, ал-ҷузъ 1-522 с, ал-ҷузъ 2- 556 с.) 

المنذرى، زكى الدين ابو محمد بن عبد القوى. التكملة لوفيات النقلة. تحقيق بشار عواد معروف.   .75

 ص. 472–1. الجزء4 –عدد االجزاء 1405/1984بيروت، الطبعة الثالثة -مؤسسة الرسالة

(Ал-Мунзирӣ, Закиуддин Абумуҳаммад ибн Абдулқавӣ. Ат-Такмила ли 

вафаёти-н-нақла. Таҳқиқ Башшор Аввод Маъруф / Закиуддин Абумуҳаммад 

ибн Абдулқавӣ ал-Мунзирӣ. -Байрут: Муассаса ар-Рисола, ат-табъат-ус-солиса, 

1405/1984, адад-ул-аҷзоъ - 4, ал-ҷузъ 1. - 472 с.) 

الفضل محمد بن مكرم االنصاري ألمصري. لسان العرب. حققه و وضع إبن منظور جمال الدين ابي  .76

حواشيه عامر احمد حيدر و راجعه عبد المنعم خليل ابراهيم. دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة االولي 

 ص.  888–، ألجزء الحادي عشر15، عدد االجزاء 1424/2003

(Ал-Мунзирӣ, Ҷамалуддин Аби-л-фазл Муҳаммад ибн Мукаррам ал-Ансорӣ ал-

Мисрӣ. Лисон-ул-Араб. Ҳақақа ва вазаҳа ҳошия амир Аҳмад Ҳайдар ва роҷааҳу 

Абд-ул-Мунзир Халил Иброҳим. Дор-ул-кутуб ал-илмия Бейрут-Лубнон. Ат-

табъат-ул-ула. 2003/1424 адад-ул-аҷзоъ 15 4, ал-ҷузъ 11-888 с.) 

 ص. 796 –972/1058. شرح تنوير.المعرى، أبو العالء. ديوان .77

(Ал-Маарӣ, Абулало. Дивони шарҳ танвир. 1058/972 – 796 с.) 

القاهرة، -المنياوى، محمد أفندى على. تحفة الرأي لالمية الطغرائى. المطبعة األميرية ببوالق .78

 ص. 84– 1313/1896

(Ал-Минярӣ, Муҳаммад Афандӣ Алӣ. Туҳфат-ур-Рой ли-л-ломият-ут-Туғроӣ. 

Ал-матбаат ал-амирия. Би Булоқ – ал-Қоҳира 1896/1313 – 84 с.) 

الميرزا محمد باقر الخوانساري. روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات. المطبعة  ،الموسوي .79

 ص.  462–2ص، الجزء  472–1، الجزء 5ه.ق. عدد األجزاء  1390تهران -الحيدرية

(Ал-Мусавӣ, ал-Мирзо Муҳаммадбоқир ал-Хонсорӣ. Равзот-ул-ҷаннот фӣ 

аҳволи-л-уламо ва-с-содот / ал-Мирзо Муҳаммадбоқир ал-Хонсорӣ ал-Мусавӣ. - 

Теҳрон: ал-Матбаъат-ул-Ҳайдария, 1390 ҳ.қ., адад-ул-аҷзоъ - 5, ал-ҷузъ 1. - 472 

с., ал-ҷузъ 2. - 462 с.) 

رى. السامي في األسامي. ترجمة و تحقيق محمد موسى الميداني، أحمد محمد أبى الفضل النيشابو .80

 ص. 195–القاهرة-هنداوى. مكتبة الخانجي للطباعة و النشر و التوزيع



166 

(Ал-Майдонӣ, Аҳмад Муҳаммад Абилфазл ан-Нишобурӣ. Ас-Сомӣ фи-л-асомӣ. 

Тарҷама ва таҳқиқ Муҳаммад Мўсо Ҳиндовӣ / Аҳмад Муҳаммад Абилфазл ан-

Нишобурӣ ал-Майдонӣ. - Ал-Қоҳира: Мактаба ал-Хонҷӣ ли-т-тибоъа ва-н-нашр 

ва-т-тавзиъ. - 195 с.) 

 152-1354تهران،-ناصر خسرو قباديانى. سفرنامه. به كوشش محمد دبيرسياقى. انتشارات زوار .81

 ص.

(Қубодиёнӣ, Носири Хусрав. Сафарнома. Ба кўшиши Муҳаммад Дабирсиёқӣ / 

Носири Хусрави Қубодиёнӣ. - Теҳрон: Интишороти Зуввор, 1354. - 152 с.) 

، عدد األجزاء 1373چاپ آول . ناصر خسرو قباديانى. ديوان. مؤسسه انتشارات نگاه و نشر علم .82

 ص.  544–1

(Носири Хусрав. Қубодиёнӣ, Девон. Муассисаки Интишороти нигоҳ ва нашри 

илм. Чопи аввал 1373, адад-ул-аҷзоъ 1 – 544 с.) 

إبن نباتة المصري الفاروقي، جمال الدين. ديوان إبن نباتة المصري. دار إحياء التراث العربى،  .83

 ص. 603–1304/1887

(Ибн Наббота ал-Мисрӣ ал-Форуқӣ, Ҷамолуддин. Девон ибн Наббота ал-Мисрӣ. 

Дору Иҳё ат-турос ал-арабӣ, 1887/1304 – 603 с.) 

 ص.  100– 1332/1953 چاپخانه خاورالدين. سلجوقنامه. طهران،  نيشابورى، ظهير .84

(Нишобурӣ, Заҳируддин. Салҷуқнома / Заҳируддини Нишобурӣ. -Теҳрон: 

Нашриёти Кулолаи ховар, чопхонаи Ховар, 1953/1332. 100 с.) 

 ص.  243–نخجوانی، هندوشاه بن سنجر. تجارب السلف. نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی .85

(Нахҷувонӣ, Ҳиндушоҳ ибни Санҷар. Таҷориб-ус-салаф. Нусхаи хаттии 

китобхонаи Маҷлиси шурои миллӣ – 243 с.) 

–النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. نهاية األرب فى فنون األدب. دار الكتب العلمية .86

 ص. 320 –29، الجزء 30–. عدد األجزاء1424/2004بيروت، الطبعة األولى 

(Ан-Нувайрӣ, Шиҳобуддин Аҳмад ибн Абдулваҳҳоб. Ниҳоят-ул-араб фи 

фунуни-л-адаб / Шиҳобуддин Аҳмад ибн Абдулваҳҳоб ан-Нувайрӣ. -Байрут: 

Дор-ул-Кутуби-л-илмия, ат-табъат-ул-уло, 1424/2004, адад-ул-аҷзоъ - 30, ал-

ҷузъ 29. - 320 с.) 

علي بن حسام الدين. كنز العمال في سنن األقوال و األفعال. تحقيق الشيخ بكري الهندى، عالءالدين  .87

يَّاني. مؤسسة الرسالة  ص. 716–12، الجزء 18–. عدد األجزاء1405/1985بيروت، الطبعة الخامسة -ح 



167 

(Ал-Ҳиндӣ, Алоуддин Алӣ ибн Ҳусомиддин. Канз-ул-уммол фӣ сунани-л-ақвол 

ва-л-афъол. Таҳқиқ аш-Шайх Бакрӣ Ҳайёнӣ / Алоуддин Алӣ ибн Ҳусомиддин 

ал-Ҳиндӣ. - Байрут: Муассаса ар-Рисола, ат-табъат-ул-хомиса, 1405/1985, адад-

ул-аҷзоъ - 18, ал-ҷузъ 12. - 716 с.) 

 ص.  899–1861واحدي، عبد الحقير. شرح ديوان أبى طيب المتنبى. طبع بمدينة ب ْرلِين  .88

(Воҳидӣ, Абдулҳақир. Шарҳи девони Абитайиб ал-Мутанаббӣ. Табъ бимадинат 

Бирлин. 1861-899 с.) 

آة الجنان و عبرة اليقظان فی معرفة ما يعتبر من اليافعى، ابو محمد عبد هللا بن اسعد بن سليمان. مر .89

الجزء  .4 -عدد االجزاء 1417/1997الطبعة االولىلبنان،  -بيروت-. دار الكتب العلميةحوادث الزمان

 ص. 335–الجزء الرابع. ص 382–الثالث 

(Ал-Ёфиъӣ, Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибн Асъад ибн Сулаймон. Миръот-ул-

ҷинон ва ибрат-ул-яқзон фӣ маърифа мо юътабир мин ҳаводиси-з-замон / 

Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибн Асъад ибн Сулаймон ал-Ёфиъӣ. - Байрут-Лубнон: 

Дор-ул-Кутуби-л-илмия, ат-табъат-ул-уло, 1417/1997, адад-ул-аҷзоъ - 4, ал-ҷузъ-

ус-солис. - 382 с., ал-ҷузъ-ур-робиъ. - 335 с.) 

 ص.  168–1860ل ْيد ن،-اليعقوبي، أحمد بن أبى يعقوب بن واضح. كتاب البلدان. مطبعة بريل .90

(Ал-Яъқубӣ, Аҳмад ибн Абияъқуб ибн Возеҳ. Китоб-ул-булдон / Аҳмад ибн 

Абияъқуб ибн Возеҳ ал-Яъқубӣ. - Лейден: Матбаъа Брилл, 1860. - 168 с. ) 

III. Осори таҳқиқӣ ба хатти кириллӣ 

91. Абдусаттор, Абдушукур. Арабият ва адабиёти аҳди Ғазнавиён. 

Душанбе, 2001-220 с. 

92. Абдуллоев А. Адиб Собири Тирмизӣ (замон, ҳаёт ва эҷодиёти ў). Дар 

зери таҳрири А.Н.Болдирев /А.Абдуллоев. –Душанбе: Дониш, 1969. – 198 с. 

93. Абдуллоев А. Заҳири Форёбӣ (замону ҳаёт ва эҷодиёти ў). Муҳаррир 

А.Насриддинов /А.Абдуллоев. –Душанбе: Дониш, 1974. – 226 с. 

94. Абдусаттор Абдушукур. Таърихи адабиёти араб. Китоби аввал. (Аз 

аҳди ҷоҳилият то давраи Аббосиён) /А.Абдусаттор. – Душанбе: Деваштич, 

2009. – 230 с. 

95. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Москва, издательство «Русский 

язык», 1977-942 с. 



168 

96. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинения, 

том I. Москва: Издательство Восточной литературы,1963-763 с.  

97. Бартольд В.В. Начало халифата и арабской культуры. Сочинения,том 

VI. Москва, Наука,1966-с.174-178. 

98. Бартольд В.В. Этнографический состав мусульманского мира. 

Значение арабского языка и арабской литературы. Сочинения,том VI. 

Москва, Наука,1966-с.231-253. 

99. В.В.Бартольд. Сочинения. Том 1. Туркестан в эпоху монгольского 

нашествия. Издательство Восточной литературы Москва, 1963-763 стр. 

100. Бейлис В.М. Из истории везирата в период кризиса 

сельджукского государств. Везир Му’аййид-ул-мулк//Средневековый Восток. 

История, культура, источниковедение. – М., 1980. – с. 67-76. 

101. Бейлис В.М. К анализу источников для биографии Абў Исмаила 

ал-Хусайна ат-Туграи//Восточное историческое источниковедение и 

специальные исторические дисциплины. – М.: Наука, 1994 – Вып.1.- с. 52-56. 

102. Бертельс Е.Э. История литературы и культуры Ирана. Избранные 

труды. Москва: Наука,1988-558 с. 

103. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. 

Избранные труды, том I. Москва: Изд-во восточной литературы,1960-556 с. 

104. Бобоев А. Мавзўъ ва сабки ашъори Манучеҳрии Домғонӣ 

/А.Бобоев. – Душанбе: Дониш, 1990. – 132 с. 

105. Болдырев А.Н. Отражение древних культурных традиций в 

классической литературе Ирана. История Иранского государства и культуры. 

К 2500-летию Иранского государства. Москва.: Наука,1971-с.250-261. 

106. Брагинский И.С. От Авесты до Айни. Исследования по истории 

таджикской литературы. Душанбе: Ирфон,1981-256 с. 

107. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая 

история. Москва: Наука,1972. – 664 с. 



169 

108. Гибб Г.А.Р. Арабская литература. Классический период. Перевод 

с англ. А.Б.Халидова. Москва: Издательство восточной литературы, 1960 -

187 стр.  

109. Занд М. Шесть веков славы. Очерки истории персидско-

таджикской литературы. Москва: Наука,1964. – 252 с. 

110. Зеҳнӣ, Тўрақул. Санъати сухан /Тўрақул Зеҳнӣ. – Душанбе: 

Маориф, 1992. –302 с. 

111. Зохидов Н. Арабоязычный период персидско-таджикской 

литературы VIII- IX вв. – Душанбе: Дониш,1993. – 186 с. 

112. Зоҳидов Н.Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то 

аҳди Сомониён /Н.Зоҳидов. –Хуҷанд: нашриёти давлатии ба номи Раҳим 

Ҷалил, 1999. –146 с. 

113. Зоҳидов Н. Насри арабизабони адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои 

VIII- IX. – Хуҷанд: нашриёти Нури маърифат, 2004. – 400 с. 

114. Ислам. Энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991. –316 

с. 

115. Крачковский И.Ю. Арабская средневековая художественная 

литература. Избранные сочинения, том II. Москва-Ленинград: Изд-во 

Академии наук СССР, 1956. – 712 с. 

116. Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. 

Избранные сочинения, том IV. Москва-Ленинград: Изд-во Академии наук 

СССР, 1957. – 965 с. 

117. Крачковский И.Ю. Каталог арабских рукописей, Институт 

народов Азии (Академия наук СССР). Выпуск №3 Москва: Издательство 

Восточной литературы,1965. – 195 с. 

118. Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишеской 

теософии. Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским Институтом 

восточных языков. Выпуск XVI, №1, №2. Москва,1909-1914-196 с. 

119. Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишеской 

теософии. Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским Институтом 



170 

восточных языков. Выпуск XVI, часть II. От разложения сельджукского 

царства до монголов. Москва,1912-274 с. 

120. Мардони Т.Н. Влияние арабской поэзии на творчество 

персидско-таджикских поэтов XI-XII вв., Душанбе, 2006-344 с.  

121. Мец А. Мусульманский ренессанс. Москва: Наука, 1966-458 с. 

122. Мирзоев А. Абў Абдулло Рўдакӣ. Сталинобод,1958. 

123. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраҳои қадим то 

асри XIII). Китоби 1(I). Душанбе: Маориф,1987-488 с. 

124. Муқаддимаи камолшиносӣ. Таҳияи Баҳром Раҳматов ва Иззатбек 

Шехимов. Муҳаррири масъул Фахриддин Насриддинов. – Хуҷанд: Ношир, 

2015. – 504 с. 

125. Муллоаҳмадов М. Фаррухии Систонӣ. Дар зери таҳрири Расул 

Ҳодизода /М.Муллоаҳмадов. –Душанбе: Дониш, 1978. -126 с. 

126. Мусаев О. Анталогия ал-Бохарзи «Думят-ул-каср» как памятник 

арабоязычной литературы Средней Азии. Вопросы восточного 

литературоведения и текстологии. Москва, 1975-с.17-31. 

127. Мусульманкулов Р.М. Персидско-таджикская классическая 

поэтика. (VII- XV). Москва: Наука, 1989-240 с. 

128. Османов М.Н. Ҳаёти адабии Эрони Ғарбӣ дар асри X ва ибтидои 

XI. Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қисми якум. Душанбе: 

Дониш,1976-с. 7-37. 

129. Розӣ, Шамси Қайс. ал-Муъҷам. Муаллифи сарсухану тавзеҳот ва 

ҳозиркунандаи чоп Урбатулло Тоиров /Шамси Қайси Розӣ. – Душанбе: Адиб, 

1991. – 464 с. 

130. Салимов Н. Марҳалаҳои услубӣ ва таҳаввули анвоъи наср дар 

адабиёти форсу тоҷик (асрҳои IX- XIII). Хуҷанд: Нури маърифат, 2002-398 с. 

131. Самадов Т. Анварӣ ва ғазалиёти ў. Дар зери таҳрири Расул 

Ҳодизода /Т.Самадов. – Душанбе: Дониш, 1988. – 164 с. 

132. Сатторзода Абдунабӣ. Таърихчаи назариёти адабии форсии 

тоҷикӣ /Абдунабӣ Сатторзода. – Душанбе: Адиб, 2001. – 144 с. 



171 

133. Сатторзода А. Аристотель и таджикско-персидская литературная 

мысль (IX- XV). Душанбе: Адиб,2002-264 с. 

134. Саъдиев С. Сўзанӣ ва муҳити адабии Самарқанди асри XII. Дар 

таҳти таҳрири Расул Ҳодизода /С.Саъдиев. – Душанбе: Дониш, 1974. –166 с. 

135. Сулаймонова Л. Ҳаёт ва эҷодиёти Сайфи Исфарангӣ. Муҳаррири 

масъул Садрӣ Саъдиев /Л.Сулаймонова. – Душанбе: Дониш, 1973. – 116 с. 

136. Фильштинский И.М. История арабской литературы. V-начало X 

века. – Москва: Наука, 1985. – 525 с. 

137. Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория 

аруда. – Москва: Наука, 1991. – 358 с. 

138. Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская традиция. – Москва: 

Наука,1985. – 303 с. 

139. Холмогоров И.Н. Всеобщая история литература. Том второй. 

История средневековой литературы. – Санкт-Петербург. Издание Карла 

Риккера, 1885. – 368 с. 

140. Ҳодизода Р. Аз Рўдакӣ то имрўз. Душанбе: Адиб, 1988-288 с. 

141. Ҳусайнӣ, Атоулло Маҳмуд. Бадоеъ-ус-саноеъ. Бо сарсухан, 

тавзеҳот ва таҳири Раҳим Мусулмонқулов /Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ. – 

Душанбе: Ирфон, 1974. – 222 с. 

142. Шаҳобов Т. Анъанаи зуллисонайн дар адабиёти тоҷик. Армуғон 

II (Масъалаҳои филологияи тоҷик). Душанбе: Дониш, 1971-с. 216-229. 

143. Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической 

литературы (VI-XII вв.). Москва: Наука, 1974-253 с. 

IV. Осори таҳқиқӣ ба хатти арабӣ 

البارودي، محمود سامي. ديوان البارودي. تحقيق على الجارم و محمد شفيق معروف. دار  .144

 ص. 734–1998بيروت، –العودة

(ал-Борудӣ, Маҳмуд Сомеӣ. Девон ал-Борудӣ Таҳқиқи Али ал-Ҷорим ва 

Муҳаммад Шақиф Маъруф. Бейрут, 1998 - 734 с.) 

 .1964 –، أمين عبد المجيد. القصة فى األدب الفارسي. مصربدوى .145

(Бадавӣ, Амин  Абдулмаҷид. Алқисса фӣ-л-адаб-ул-форсӣ. Миср – 1964) 



172 

 .4المجلد . 6–عدد المجلداتبروكلمان، كارل. تأريخ االدب العربى. دار الكتاب االسالمى.  .146

 ص.  367

(Брокелманн, Карл. Таърих-ул-адаби-л-арабӣ / Карл Брокелманн. - Дор-ул-

Китоби-л-исломӣ, адад-ул-муҷалладот - 6, ал-муҷаллад 4. - 367 с.) 

. هدية العارفين أسماء المؤلفين و اثار المصنفين. دار اإلحياء التراث پاشاالبغدادى، إسماعيل  .147

 ص. 574–2ص.، الجزء  842–1، الجزء 2زاء عدد االج 1955لبنان،  –العربى، بيروت

(Ал-Бағдодӣ Исмоил Пошшо. Ҳадият-ул-орифин. Асмо-ул-муаллифйин ва 

осор-ул-мусанифин. Дор-ул-Иҳё ат-Турос-ул-арабӣ, Бейрут – Лубнон, 1955 

адад-ул-аҷзоъ 2, ал-ҷузъ 1 – 842 с., алҷузъ 2-574 с.) 

تهران، –ا تاريخ تطور نثر فارسی. انتشارات امير کبيربهار، محمد تقی. سبک شناسی ي .148

  453 -.3–. ج. 1349

)Баҳор, Муҳаммадтақӣ (Маликушшуаро). Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури 

насри форсӣ / Муҳаммадтақии Баҳор. - Теҳрон: Интишороти Амир Кабир, 

ҷилди 3. - 453 с.) 

 ص. 84-1333تهران،بهار، ملک الشعرا. شعر در ايران.  .149

(Баҳор, (Маликушшуаро). Шеър дар Эрон. Теҳрон, 1333- 84с.) 

تاش كبرى زاده، أبو الخير عصام الدين أحمد بن مصطفى. مفتاح السعادة و مصباح السيادة.  .150

  ص. 1712–. عدد الصفحات 3–. عدد المجلدات 1993دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة األولى 

(Тошкуброзода, Абулхайр Исомуддин Аҳмад ибн Мустафо. Мифтоҳ-ус-

саодат ва мисбоҳ-ус-сиёдат. Дор-ул-кутуб ал-илмия, Бейрут, ат-табъат-ул-уло 

1993. Адад-ул-Муҷалладот – 3. Адад ас-саҳийфот – 1712) 

. تأريخ آداب اللغة العربية. حققه و علق عليها الدكتور شوقى ضيف. جرجى زيدان  .151

 ص.372 –3 المجلد. 4 –عدد المجلداترالهالل. دا

(Ҷурҷӣ Зайдон,. Таърих одоби-л-луғати-л-арабия. Ҳаққақаҳу ва аллақа 

алайҳи ад-дуктур Шавқӣ Зайф / Ҷурҷӣ Зайдон. - Дор-ул-Ҳилол, адад-ул-

муҷалладот - 4, ал-муҷаллад 3. - 372 с.) 

. تعداد 1377تهران،   –ارات دانشگاه تهراندهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. انتش .152

 .16–مجلدات

(Деҳхудо, Алиакбар. Луғатномаи Деҳхудо / Алиакбари Деҳхудо. -Теҳрон: 

Интишороти донишгоҳи Теҳрон, теъдоди муҷалладот - 16. - 1377.) 



173 

 443 – 1343/1924ألزهاوي، جميل صدقى. ديوان الزهاوي. مطبعة العلمية بمصر،   .153

 . ص

(Аз-Заҳовӣ, Ҷамил Сидқӣ. Дивон аз-Заҳовӣ. Матбаат-ул-илмия. Би Миср, 

1924/1343 – 443 с.) 

ألشرواني االنصاري أليمني ، أحمد بن محمد. نفحة أليمن بما يزول بذكره ألشجن. مطبعة  .154

 ص. 224 1324/2011ألتقدم العلبية 

(Аш-Ширвонӣ ал-Ансорӣ ал-Яманӣ, Аҳмад ибн Муҳаммад Нафҳат-ул-Яман 

бима язул бизкриҳи аш-Шаҷан. Матбаат-ут-тақдим ал-илмия 2011/1324 с. 

224) 

الطبعة  –لبنان–الرافعى، مصطفى صادق. تاريخ آداب العرب. دار الكتب العلمية، بيروت .155

 ص. 344–3، الجزء 280–2. الجزء 3–. عدد األجزاء 1421/2000األولى 

(Ар-Рофеӣ, Мустафо Содиқ. Таърих одоби-л-араб / Мустафо Содиқ ар-Рофеӣ. 

- Байрут-Лубнон: Дор-ул-Кутуби-л-илмия, ат-табъат-ул-уло, 1421/2000, адад-

ул-аҷзоъ - 3, ал-ҷузъ 2. - 280 с., ал-ҷузъ 3. - 344 с.) 

 ص.  100–1341رضا زاده، شفق. تأريخ ادبيات ايران.  .156

(Ризозода, Шафақ. Таърихи адабиёти Эрон. 1341 – 100 с.) 

من العرب و ء زرکلی، خير الدين. االعالم. قاموس تراجم ألشهر الرجال و النسا .157

، 8–عدد االجزاء 2002بيروت، الطبعة الخامسة عشرة -المستعربين و المستشرقين. دار العلم للماليين

 ص. 352–7ص.، الجزء  336–5ص.، الجزء  336–1الجزء 

(Аз-Зириклӣ, Хайруддин. Ал-Аълом. Қомус тароҷим ли ашҳари-р-риҷол ва-н-

нисо мин ал-араб ва-л-мустаърибин ва-л-мусташриқин / Хайруддин аз-

Зириклӣ. - Байрут: Дор-ул-Илм ли-л-малойин, ат-табъат-ул-хомиса ашара, 

2002, адад-ул-аҷзоъ - 8, ал-ҷузъ 1. - 336 с., ал-ҷузъ 5. - 336 с., ал-ҷузъ 7. - 352 

с. ) 

–1367تهران،  –عبد الحسين. تاريخ ايران بعد از اسالم. انتشارات امير کبير زرين کوب، .158

 ص.  685

(Зарринкуб, Абдулҳусайн. Таърихи Эрон баъд аз инқилоб / Абдулҳусайни 

Зарринкуб. - Теҳрон: Интишороти Амир Кабир, 1367. - 685 с.) 

تهران،  –با کاروان حله. سا.مان چاپ و انتشارات جاويدانعبد الحسين.  زرين کوب، .159

  ص. 384–1347



174 

(Зарринкуб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла. Маҷмўаи нақди адабӣ / 

Абдулҳусайни Зарринкуб. - Созмони чоп ва интишороти Ҷовидон- Теҳрон, 

1347. - 384 с.) 

–195–(. 1973) 3ياء. مجلة المورد العدد فرج رزوق. ذات الفوائد رسالة في الكم رزوق .160

 ص. 206

(Разуқ Фаррух Разуқ. Зот-улфавоид. Рисола фӣ-л-кимиё. Маҷаллат-ул-

муваррид ал-адад 3 (1973) – 195 – 206 с.) 

–الزيات، أحمد حسن. تاريخ األدب العربي. دار نهضة مصر للطبع و النشر، الفجالة  .161

 ص.  548–القاهرة

(Аз-Заёт, Аҳмад Ҳасан. Таърих-ул-адаб-ул-арабӣ. Дору Наҳзату Миср л-т-

табъ ва-н-нашр ал-Фаҷола – ал-Қоҳира, 548 с.) 

  632اإليضاح في علوم البالغة. طبعة خفاجى ص.القزويني. .162

(Ал-Қазвинӣ. Ал-,Изоҳ фӣ улум ал-балоға. Табъату Хафоҷӣ 632 с.) 

–يت بنشره جمعية الرابطة العلمية األدبية. القاهرةالشبيبى، محمد رضا. ديوان الشبيبى. عن .163

  1940مصر، 

(Аш-шабибӣ, Муҳаммад Ризо. Дивон аш-Шабибӣ. Уният бинашри маҷмаат 

ар-Работ ал-илмия ал-адабия. Ал-Қоҳира, Миср, 1940) 

–العراق–شوقي ضيف. تاريخ االدب العربى. عصر الدول و اإلمارات. الجزيرة العربية .164

  ص 685–5، الجزء 10. عدد األجزاء 1980مصر الطبعة الثانية،  -القاهرة-ن. دار المعارفإيرا

(Зайф, Шавқӣ. Таърих-ул-адаби-л-арабӣ. Аср-уд-дувал ва-л-иморот. Ал-

Ҷазират-ул-арабия – ал-Ироқ – Ирон / Шавқӣ Зайф. - Ал-Қоҳира – Миср: 

Дор-ул-Маориф, ат-табъат-ус-сония, адад-ул-аҷзоъ - 10, ал-ҷузъ 5. - 685 с.) 

شوقي ضيف. الفن و مذاهبه فى النثر العربي. الطبعة الثالثة عشرة، دار المعارف بمصر،  .165

 ص.  400–1981

(Зайф, Шавқӣ. Ал-Фанн ва мазоҳибуҳу фи-н-насри-л-арабӣ / Шавқӣ Зайф. - 

Дор-ул-Маориф би Миср, ат-табъат-ус-солиса ашара, 1981. -400 с.) 

شوقي ضيف. الفن و مذاهبه فى الشعر العربي. مكتبة الدراسات األدبية. دار المعارف  .166

 ص.  528–بمصر، الطبعة الحادية عشرة



175 

(Зайф, Шавқӣ. Ал-Фанн ва мазоҳибуҳу фи-ш-шеъри-л-арабӣ / Шавқӣ Зайф. - 

Дор-ул-Маориф би Миср, Мактабат-уд-диросоти-л-адабия, ат-табъа ал-ҳодия 

ашара. - 528 с. ) 

–1408/1988صافى، محمد أمان. أفغانستان و األدب العربي عبر العصور. الطبعة األولى  .167

 ص.  656

(Софӣ, Муҳаммадамон. Афғонистон ва-л-адаби-л-арабӣ абра-л-усур / 

Муҳаммадамони Софӣ. Ат-табъат-ул-уло, 1408/1988. - 656 с.) 

–1369ريخ ادبيات در ايران. جلد دوم. انتشارات فردوسى. تهران، صفا، ذبيح هللا. تا  .168

 ص.  1128

(Сафо, Забеҳуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон. Ҷулди дувум / Забеҳуллоҳи 

Сафо. - Теҳрон: Интишороти Фирдавсӣ, 1369. - 1128 с.) 

السلجوقي. دار  ، على جواد. الشعر العربي في العراق و بالد العجم في العصرالطاهر  .169

 ص. 560–1405/1985لبنان. الطبعة الثانية جزءان في مجلد واحد  -بيروتالرائد العربي، 

(Ат-Тоҳир, Алӣ Ҷавод. Аш-Шиър-ул-арабӣ фи-л-Ироқ ва билоди-л-Аҷам фи-

л-асри-с-Салҷуқӣ / Алӣ Ҷавод ат-Тоҳир. - Байрут-Лубнон: Дор-ур-Роиди-л-

арабӣ, ат-табъат-ус-сония, ҷузъон фӣ муҷаллад воҳид, 1405/1985. - 560 с.) 

–1989الطيب. المرشد الي فهم أشعار العرب و صناعتها. مطبعة حكومة الكويت،  هللاعبد  .170

 . 5–. عدد المجلدات 1409

(Абдуллоҳ ат-Тайиб. Алмуршид ила фаҳми ашъор ал-араб ва санаатиҳа. 

Матбаат ҳукумия. Ал-Кутуб, 1989 – 1409. Адад-ул-муҷалладот -5) 

  ص. 336- 1927طه حسين. فى األدب الجاهلى. دار المعارف بمصر، الطبعة األولى  .171

(Таҳо Ҳусайн фӣ-л-адаб ал-ҷоҳилия. Дор-ул-маориф би Миср, аттабъат-ул-

ула 1927 – 336 с.) 

عة. تهران ء. الذريعة إلى تصانيف الشيگ=محمچ محسن ن.يل سامراالطهرانى، آقابزر .172

  25–عدد المجلدات 1355/1936

(Ат-Теҳронӣ, Оқобузург Муҳаммад Муҳсинаҳо Ҳусайн фӣ-л-адаб ал-

ҷоҳилия. Дор-ул-маориф би Миср, аттабъат-ул-ула 1927 – 336 с.) 

گ سلجوقی. از تاريخ تشکيل اين سلسله تا مرگ عباس إقبال. وزارت در عهد سالطين بزر .173

  ص. 390– ش. 1338، سلطان سنجر. تهران



176 

(Аббос Иқбол. Вазорат дар аҳди салотини бузурги салҷукӣ. Аз таърихи 

ташкили ин силсила то марги султон Санҷар. Теҳрон, 1338 ш.-390 с.) 

القاهرة، –العلوانى، عبد الرحمن الشافعى. قطر الغيث المسجم فى شرح المية العجم. مصر .174

 .ص 348–1299/1882

(Ал-Алвонӣ, Абдураҳмон аш-Шофеӣ. Қатр ал-Ғайс-ул-Мусаҷҷам фӣ шарҳи 

Ломият-ул-Аҷам Миср-ал-Қоҳира, 1882/1299 – 348 с.) 

العامودى، محمود محمد. شرح المية العجم ألبي البقاء عبد هللا بن الحسين العكبرى. مجلة  .175

  .244-195.ص 2002الجامعة اإلسالمية، المجلد العاشر، العدد األول، فلسطين 

(Ал-Омудӣ, Маҳмуд Муҳаммад. Шарҳ Ломият-ул-Аҷам ли Абӣ-л-Бақо. 

Абдуллоҳ ибн ал-Ҳусайн ал-Укбарӣ. Маҷаллат-ул-ҷомиат ал-Исломия, 

Алмуҷаллад-ул-ашира, ал-адад-ул-аввал, Фаластин 2002 с. 244-195.) 

. عدد 1989، الطبعة الخامسة يروتب-عمر فروخ. تاريخ االدب العربى. دار العلم الماليين  .176

 ص.  998–3، الجزء 6–األجزاء

(Фаррух, Умар. Таърих-ул-адаби-л-арабӣ / Умар Фаррух. - Байрут: Дор-ул-

Илм ли-л-малойин, ат-табъат-ул-хомиса, 1989, адад-ул-аҷзоъ - 6, ал-ҷузъ 3. - 

998 с.) 

 ص. 676  1997–لبنان–بيروت–الثقافة النقد األدبي الحديث. دار غنيمي، محمد هالل. .177

(Ғанимӣ, Муҳаммад Ҳилол. Ан-нақд-ул-адабӣ ал-ҳадис. Дор-ус-Сақофия-

Бейрут-Лубнон. 1997-676 с.) 

لبنان، –بيروت-الفاخوري، حنّا. الجامع في تاريخ األدب العربي. األدب القديم. دار الجيل  .178

 ص. 1096–1986الطبعة األولى 

(Ал-Фохурӣ, Ҳанно. Ал-Ҷомиъ фӣ таърихи-л-адаби-л-арабӣ. Ал-Адаб-ул-

қадим / Ҳанно ал-Фохурӣ. - Байрут-Лубнон: Дор-ул-Ҷил, ат-табъат-ул-уло, 

1986. - 1096 с.) 

فؤاد سيد. فهرس المخطوطات المصورة. معهد المخطوطات العربية، جامعة الدول العربية  .179

  .ص 550–2الجزء  4–عدد االجزاء 1964–1954

(Саид, Фуод. Феҳрист-ул-махтутоти-л-мусаввара. Маъҳад-ул-махтутоти-л-

арабия / Фуод Саид. - Ҷомиат-уд-дували-л-арабия 1954, 1964, адад-ул-аҷзоъ - 

4, ал-ҷузъ 2. - 550 с.) 



177 

القّمي، عباس. الُكنى و االلقاب. تحقيق محمد هادى األمينى. منشورات المكتبة الصدر،  .180

 ص. 498–2، الجزء 3–عدد االجزاء 1429/2008ة الثانية الطبع

(Ал-Қумӣ, Аббос ал-Куния ва-л-алқоб. Таҳқиқ Муҳаммад Ҳодӣ ал-Аминӣ. 

Маншурот ал-Мактабат ас-Садр, ат-табъат-ус-сония 2008/1429. Адад—ул-

аҷзоъ – 3, ал-ҷузъ 2-498 с.) 

نِّ  .181 –بيروت -فِي الكتب العربية. مؤسسة الرسالةكحالة، عمر رضا. معجم المؤلفين. تراجم مص 

–3الجزء ، ص. 680–2ص.، الجزء  843-1، الجزء 4-عدد االجزاء. 1414/1993لبنان. الطبعة األولى 

 ص. 950

(Куҳҳола, Умар Ризо. Муъҷам-ул-муаллифин. Тароҷим мусаннифи-л-кутуби-

л-арабия / Умар Ризо Куҳҳола. - Байрут-Лубнон: Муассасат-ур-Рисола, ат-

табъат-ул-уло, 1414/1993, адад-ул-аҷзоъ - 4, ал-ҷузъ 1. - 843 с., ал-ҷузъ 2. - 

680 с., ал-ҷузъ 3. - 950 с.) 

)هند(. المية العجم البي أسماعيل مؤيد الدين ألطغرائي  3ش  1مجلة ثثقافة ألمهند / ج  .182

  9-2أالصفهاني. ص.

(Маҷалла сақофия ал-Муҳаннаду./.ҷ.1.ш.3. (ҳинд). Ломият-ул-Аҷам ли Абӣ 

Исмоил Муайядуддин ат-Туғроӣ ал-Исфаҳонӣ с. 9-2.) 

مدرس، محمد على. ريحانة االدب فى تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب. كتابفروشى خيام.  .183

  ص. 501–4المجلد  8عدد المجلدات: 

(Мударрис, Муҳаммад Алӣ. Райҳонат-ул-адаб фӣ тароҷим ал-маъруфин би-л-

куния ва-л-алқоб. Китобфуруши Хайём. Адад ал-муҷалладот 8, ал-муҷаллад 

4-501 с.) 

–مهدي محقق. ترجمه منثور و منظوم قصيدة المية العجم طغراي اصفهاني. مجله علمي .184

ژه نامه کم )وياصفهان دوره دوم شماره بستم و بست و يپژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 

 2001 26–1ص.  - 1379/2001اصفهان( 

(Маҳдӣ Муҳаққиқ. Тарҷумаи мансур ва манзуми қасиади Ломият-ул-Аҷами 

Туғроӣ Исфаҳонӣ. Маҷаллаи илмӣ-пажӯҳишии донишкадаи адабиёт ва улуми 

инсонии донишгоҳи Исфаҳон давраи дуввум, шумораи бисупанҷум ва якум 

(Вижаномаи Исфаҳон) 20011379 – с. 1-26. 2001) 

. عدد 1340/1952ايران، –چاپی فارسی و عربی. طهرانمؤلفين كتب مشار، خان بابا.  .185

 ص.  990–2، الجزء 2األجزاء 



178 

(Машшор, Хонбобо. Муллифини кутуби чопии форсӣ ва арабӣ. Теҳрон –

Ирон, 1952/1340 адад алаҷзоъ 2, ал-ҷузъ 2 – 990 с.) 

القاهرة –نبيل، محمد رشاد. الصفدى و شرحه على المية العجم. دراسة تحليلية. مكتبة اآلداب .186

 ص. 424–1428/2007الطبعة االولى 

(Набил, Муҳаммад Рашод ас-Сафадӣ ва шарҳуҳу ала Ломият-ул-Аҷам. 

Мактабат ал-Адаб –ал-Қоҳира. Ат-табъат-ул-ула 2007/1428 – 424 с.) 

–.تعداد مجلدات1344سعيد. تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى. تهران، نفيسى،  .187

 ص. 1172–2

(Нафисӣ, Саид. Таърихи назм ва наср дар Эрон ва дар забони форсӣ / Саид 

Нафисӣ. - Теҳрон, 1344, теъдоди муҷалладот - 2. -1172 с.) 

دب فى أدبيات و إنشاء لغة العرب. الهاشمى، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى. جواهر األ .188

 ص. 466–2ص و الجزء  434– 1الجزء 2–بيروت. عدد األجزاء-مؤسسة المعارف

(Ал-Ҳошимӣ, Аҳмад ибн Иброҳим ибн Мустафо Ҷавоҳир-ул-адаб фӣ адабиёт 

ва иншоъ луғат-ул-араб. Муассисаи ал-Маориф. Бейрут. Адад ал-аҷзоъ – 2, 

алҷузъ 1 – 434 с. ва алҷузъ 2 – 466 с.) 

اليازجي اللبناني، ناصف. العرف الطيب فى شرح ديوان أبي الطيب. دار النشر بالرياض،   .189

 ص.  500–2013

(Ал-Ёзиҷӣ ал-Биноӣ, Носиф ал-ариф ат-тиб фӣ шарҳ дивон Абитайиб. Дор-

ун-нашр би Риёз, 2013 – 500 с.) 

V. Осори таҳқиқӣ ба забонҳои аврупоӣ 

190.  Boyle J.A. The Saljuq and Mongol periods. The Cambridge history of 

Iran. Volume 5, Cambridge at the University press, 1968-736 p. 

191. Brockelmann C. Geschichte arabischen Litteratur. Leipzig, 1909-280 

p. 

192. Browne, G. Edward. A Literary History of Persia. From the Earliest 

Times until Firdawsi. London-T.Fisher Unwin Ltd: Adelphi Terrace, 1908-548 

pages. 

193. Carlyle J.D. Specimens of Arabian Poetry, Cambridge 1796, 2.ed. 

London 1840, texte p. 46/62, trad. 107/28. 



179 

194. Daudpota U.M. The Influence of Arabic poetry on the development of 

Persian poetry. Bombay,1934-204 p. 

195.  Fraehn, Carmina Arabica duo, quae Lamica disuntur, Kasan 1814. 

196.  Huart, Clement. Litterature arabe. Histoires des litteratures. Librairie 

Armand Colin-Paris, 5, rue de Mezieres,1902-470p. 

197. Gudolini et Buekmann, Lamicum Carmen abi Ism. T. lat. Expl. 1790.  

198. Jacobi Golii. Poema Togral ex versione Latina. Cum scholiis et notis. 

Curante Henrico van der Sloot. Frane 2 Uerae 1629-193 pages. 

199. Knebel, Karl Ludwig von. K.L. von Knebel’s literarischer Nachlass 

und Briefweschel. Leipzig: Gebruder Reichenbach, 1840). 

200. Mommsen Katharina. Goethe and the Poets of Arabia. (Translated by 

Michael M.Metzeger). New York, Camden House, 2014 

201. Huart, Clement. Litterature arabe. Histoires des litteratures. Librairie 

Armand Colin-Paris, 5, rue de Mezieres,1902-470p. 

202. Nicholson R.A. A Literary History of the Arabs. London T. Fisher 

Unwin Adelphi Terrace, 1907-536 pages. 

203. Nöldeke, Theodor. Review of Traité de gouvernement by Neẓām-al-

Molk, ZDMG46, 1892, pp. 761-68. 

204. Pareau L.G. Specimen academicum cont. comment. De Tograi 

carmine, Trajecti ad. Rh. 1824.  

205. Raux A. Publie evec les voyelles, un cmt. ar., un avant-propos et une 

trad. Franc. Par A.Raux, Paris 1903.  

206. Reiske J, Thograis sogenantes Lamisches Gedisht, Friedrichstadt 

1758. The traveler, an Ar. Poem, entitled Tograi, written by Abu-Ismail, transl. 

into Lat. Etc. by E.Pocock, now rendered into English etc. by L.C.Chappelow, 

Cambridge 1758.  

207. Vattier P. L’Elegis de Tograi, Paris 1660. Poema Tograi cum vers. lat. 

J.Golii hactenus inedita, guam e mnsto Goliano praef. Et notis quibusdam auctani 

ed. M.Anchersen, Trajecti ad Rh. 1717 (s. Wahl, f. or. Lit. 1787, S. 60). 



180 

208. Weitz, Hans – J. «Goethe-Stundien. 2. Hatem Zograi.» Zeitschrift fur 

deutsche Philologie 70, no. 1 (1951): 73-77. 

Мақолоте, ки аз рўи таҳқиқоти диссертатсионӣ ба нашр 

расидаанд: 

а) мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тавсиякардаи КОА-и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд: 

[1-М]Тўраева Г. Б. «Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроӣ ва баҳои донишмандони 

мутаққаддиму муосир ба он [мақола] / Г. Б. Тураева // Номаи Донишгоҳ 

(маҷаллаи илмӣ). Бахши филологӣ.-Хуҷанд: 2015. – №1 (42) – С. 111-114. 

[2-М] Тўраева Г. Б. Муруре ба зиндагиномаи Муайяадуддин Абўисмоили 

Туғроӣ [мақола] / Г. Б. Тураева // Номаи Донишгоҳ (маҷаллаи илмӣ). 

Бахши филологӣ.-Хуҷанд: 2016. - №4 (49) – С. 110-115. 

[3-М] Тўраева Г. Б. «Ломият-ул-Аҷам»-и Туғроии Исфаҳонӣ ва таърихи 

маъруфияти қасида ба ин унвон» [мақола] / Г. Б. Тураева // Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши филологӣ.-

Душанбе: 2017.- №4/7.- С.213-216. 

[4-М] Тўраева Г. Б. «Баъзе мулоҳизаҳо оид ба таълифоти Туғроии 

Исфаҳонӣ доир ба илми кимиё [мақола] / Г. Б. Тураева // Номаи Донишгоҳ 

(маҷаллаи илмӣ). Бахши филологӣ.-Хуҷанд: 2018. – №1 (54) – С. 136-141. 

б) мақолаҳо дар дигар маҷаллаю маҷмўаҳои илмӣ: 

[5-М] Тўраева Г. Б. Таъсири «Ломият-ул-Аҷам»-и Муайядуддин ат-Туғроӣ 

ба эҷодиёти шоирони баъдӣ. [мақола] / Г. Б. Тураева // Паёми Суғд 

(маҷаллаи илмӣ). Бахши адабиётшиносӣ.-Хуҷанд: 2014. – №12 (228) – С. 

92-95. 

[6-М] Тўраева Г. Б. Таъсири шоири арабизабони форсу тоҷики аҳди 

Салҷуқиён Туғроии Исфаҳонӣ ба осори Гёте [мақола] / Г. Б. Тураева // 

Роҳи Абрешим ва робитаҳои байнифарҳангии Авруосиё (маводи 

конфоронси байналхалқии илмӣ-назариявӣ бахшида ба соли «Рушди 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (маҷаллаи илмӣ).-Душанбе: 2018. – С. 258-

260. 


