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І. МУЌАДДИМА 

Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот. Дар асрњои ІХ- Х таъсири 

мутаќобилаи фарњангу адабиѐти Арабу Аљам дар сарзамини пањновари 

форсизабонон ба ављи аъло расид. Дар ин роњ хизматњои фарзандони 

фарзонаву эрониасли арабизабони Хуросон, ки бино ба зарурати иљтимоиву 

сиѐсии дар замонашон бавуљудомада баробари такмилу рушди забону 

адабиѐти Араб фарњанги бузурги ниѐгони худро низ дар осори аз њар љињат 

арзишмандашон ба таври барљаста инъикос намуда, онро њамчун мероси 

гаронбањо ба ояндагон интиќол медоданд, нињоят муҳим мебошад. 

Хушбахтона, дар байни чунин фарзандони барўманди Хуросон 

намояндагони Оли Микол, ки аслашон ба охирин ҳомии  сарзамини Суѓд аз 

ҳуҷуми арабҳо – Деваштич рафта мерасад, мавќеи намоѐн доранд.  

Намояндагони номвари Оли Микол, ба љуз он ки њама ањли адаб буданд, 

забону адабиѐти араб ва дигар улуми роиљи замонро ба дараљаи олї 

медонистанд, вазифаи раѐсати шањри Нишопурро низ бар уњда доштанд. 

Њамин њамадониву сиѐсатмадории онњо буд, ки ду нафар аз намояндагони 

эшон Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Микол (ваф. 920 м.) ва Абўалї Њасан 

ибни Муњаммад ибни Аббос (кушташуда дар с. 1031 м.) ба мартабаи 

вазорати Саффориѐн ва Ѓазнавиѐн расида, обрўву нуфузи ин хонаводаро боз 

њам рифъат бахшиданд.  

Миколиѐн таљрибаву кордонии сиѐсиро, ки ниѐгонашон бо худ аз 

сарзамини Суѓд ба маркази Хуросони он рўзгор - шањри Нишопур оварда 

буданд, на фаќат дар хуни худ њифз карданд, балки онро аз њар љињат такмил 

додаву таќвият бахшида, аз насл ба насл мерос гузоштаанд.  

Њарчанд то кунун дар таълифоти људогона ва осори таърихиву адабї 

нукоте мухталиф рољеъ ба хонандони Оли Микол ва маќоми онҳо дар рушди 

адабу фарҳанги Хуросон изњор шудаанд, аммо то кунун як тањќиќоти алоњида 

сурат нагирифтааст. Вобаста ба ин, зарурати илмии ба мавзўи мазкур 

таваљљуњ кардани мо њам мањз дар њамин нукта ба зуњур мерасад, ки маќоми 

сиѐсиву адабии Оли Микол, ба вижа хизмати мондагори Абулфазли Миколї 

њамчун намояндаи маъруфи ин хонадон бояд ба таври људогона мавриди 
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тањќиќу омўзиш ќарор дода шавад, то бад-ин васила роње љињати омўзиши 

њаматарафаи як паҳлуи адабу фарҳанги арабизабони Хуросон њам барои 

адабиѐтшиносон ва њам бањри пажўњишгарони таърихи асрњои миѐнаи мо боз 

гардад. Дар канори ин, ањамияти интихоб ва тадќиќи ин мавзўъ дар он ба 

зуњур мерасад, ки Абулфазли Миколї дар шеъру шоирї, таълифи асарњои 

мансур, шарњу тафсир аз саромадони замони худ ба шумор рафта, дар ашъори 

то замони мо омада расидааш аз њунари шоирї ва ифтихор аз аслу насаб 

доштани худ дарак додааст. Аз ин рў, тањќиќу баррасии зиндагинома ва 

осории мањфузмондаи ин суханвар ва адиби маъруфи Оли Микол, муайян 

кардани маќоми шоирї, хизмати вай дар рушди адабу фарњанги арабизабони 

форсу тоҷик, ки маљмўан моро бо гўшае аз манзараи «вазъи ѓайризабонии  

адабиѐт»-амон[69,7]ошно месозад, дар адабиѐтшиносии муосири тољикї 

мавзўи муњим ва мубрам ба шумор меравад.  

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Њарчанд дар бораи Оли Микол, 

маќоми маънавию иљтимоии бархе аз намояндагони он муњаќќиќони тоҷик 

ва эронї  дар маќолањои илмї-энсиклопедии худ маълумот дода бошанд њам, 

ин мавзўъ дар зоти худ вобаста ба адами иттилооти кофии илмиву адабї 

њамчунон тоза ва дастнохўрда боќї мондааст. 

 Таваљљуњи ањли илму адаб ба зиндагї ва осори Абулфазли Миколї 

њанўз аз даврони зиндагии худи ў шуруъ шуда, то имрўз идомат пайдо 

кардааст.  

 Омўзишу тањќиќи мавзўъро ба ду давра: давраи асримиѐнагї ва нав 

таќсим кардан дуруст ба назар мерасад. Аз осори њамзамонон ва муаллифони 

асримиѐнагї доир ба рўзгор ва фаъолияти эљодии ў дар «Ятимат-уд-дањр» 

[17, 4/355-381],  «ал-Эъљоз ва-л-иљоз» [23, 270], «Сењр-ул-балоѓа» [29, 196-197]  

ва дигар асарњои дўсти наздикаш Саолибии Нишопурї, дар «Думят-ул-ќаср 

ва усрату ањл ал-аср»-и Алї ибни Њусайни Бохарзї [13, 2/215-217], дар 

«Таърихи Яминї»-и Муњаммад ибни Абдулљаббори Утбї [33, 240, 257, 252], 

дар «Таърихи Нишопур»-и Абдулѓаффори Форсї [35, 461], дар «Фавот-ул-

вафаѐт»-и Муњаммад ибни Шокири Кутубї [38, 2/428], дар «ал-Ансоб»-и 

Абдулкарим ибни Муњаммад Самъонї [34, 12/528],  дар «Зањр-ул-одоб ва 
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самар-ул-албоб»-и Њусрии Ќайравонї  [37, 1/136], дар «Таърихи Байњаќї»-и 

Абулфазли Байњаќї [14, 476], дар «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд [39, 1/17], дар 

«Кашф-уз-зунун»-и Њољї Халифа [31, 2/1278]  маълумоти ибтидої омадаанд. 

Дар давраи нав муњаќќиќони арабшинос Фуат Сизгин дар «Таърих ут-

турос ал-арабӣ» [120, 2/258], Ањмад Абдурраззоќ Раќињї дар «Фењрасти 

асарњои хаттии китобхонаи Љомеъи кабир» [119, 4/1701]  доир ба мављудияти 

осори мансуб ба Абулфазли Миколї иттилоъ додаанд. Ховаршиноси англис 

Эдвард Браун [134, 221-222] ва муњаќќиќи турк Фењмї Эдњем Каротой [135, 

IV/325]  низ   баъзе асарњои ӯро зикр кардаанд. 

Дар Эрон ѓайр аз маълумоти «Луѓатнома»-и Алиакбари Дењхудо [118, 

719, 724, 725, 728]  ва «Фарњанги форсї»-и Муњаммад Муин [128, 2750], ки 

баргирифта аз сарчашмањои асримиѐнагианд, донишмандони эронї Акрам 

Бањромї ва Саййид Оли Довуд бори нахуст бо таълифи маќолањои њамном 

тањти унвони «Оли Микол» [106; 109], даричаи омўзиши ин мавзўъро 

нисбатан васеътар боз карданд. Маќолаи Сайид Оли Довуд, ки дар 

муљаллади дувуми «Доиратулмаорифи бузурги исломї» ба чоп расидааст, 

хеле муфассал буда, таърихи ин хонадонро ба таври мушаххас ва бо зикри 

њар яке аз намояндагони он фаро мегирад.  Дар баробари ин, маќолаи як тан 

аз пажўњишгарони дигари эронї устоди Донишгоњи Бирљанд Муњаммадбо-

ќир Њусайнӣ тањти унвони «Љойгоњи Миколиѐни Нишобур дар адаби арабї 

(Абулфазли Миколї)»  дар маљаллаи тахассусии забон ва адабиѐти Донишка-

даи адабиѐт ва улуми инсонии Донишгоњи Машњад ба нашр расидааст 

[ниг.:115,12], ки тањќиќи бештар дар ин маќола ба љойгоњи Абулфазли Мико-

лї дар миѐни намояндагони ин хонавода ва фазоили адабпарварии ў ихтисос 

ѐфтааст. Ҳамин пажӯҳишгар, ки айни замон дар саолибишиносии эронї низ 

саҳм дорад, дар китоби «Љоњизи Нишопур»-и худ [115, 58, 123, 126, 128, 129, 

141, 167, 179] ва дар маќолањои алоњидааш [112; 113; 114] дар бораи робитаи 

дўстиии Саолибї ва Абулфазли Миколї маълумоти ҷолиб зикр кардааст. 

 Дар Тољикистон номи Абулфазли Миколї њамчун намояндаи адабиѐти 

садаи Х дар китоби «Фарњанги Сомониѐн»-и таърихшинос Сайдулло 

Абдуллоев зикр шудааст [45, 451-452]. Чењраи нисбатан равшани Абулфазли 
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Миколиро бори аввал муњаќќиќи адабиѐти арабизабони форсу тоҷик Н. 

Зоњидӣ барои ањли илму адаб тариќи маќолаи энсиклопедї дар 

«Донишномаи Сомониѐн» (2008) муаррифї кард [62, 64-65]. Маќолаи мазкур 

ва маќолањои энсиклопедии марбут ба намояндагони дигари Оли Микол 

равзанае барои љустуљў ва шинохти шахсияти Абулфазли Миколї боз намуд. 

Дар бархе кутуби таърихї ва осори илмӣ муруре мухтасар ва умумї ба авзои 

замон ва фаъолиятњои Оли Микол рафтааст. Аз ҷумла, ин љо метавон ба 

таълифоти устоди арабшиносони тољик Њ.Наќќош бо номи «Сулолаи 

Бувайњиѐн» ишора намуд, ки дар он  њарчанд асосан рољеъ ба хонадони 

Бувайҳиѐн бањсу баррасињо сурат гирифтааст, вале авзои сиѐсиву иљтимої ва 

адабии  рўзгор низ ба риштаи тањќиќ гирифта, нукоте дар мавриди хонадони 

мавриди назари мо низ ќайд гардидааст.  

Њамзамон, дар чанд соли охир дар Тоҷикистон  дар заминаи адабиѐти 

арабизабони форсу тољик чанд рисолаи номзадӣ таълиф гардид, ки дар љараѐ-

ни мабоњиси махсуси илмии ин таълифот ба маќоми Оли Микол ва намоян-

дагони он руљўъ шудааст.  Дар рисолањои Амонов Абдусаид «Саолибии 

Нишопурї ва «Симор-ул-ќулуб фи-л музоф ва-л мансуб»-и ў» [49, 5, 15, 17, 18] 

ва Рашидова Дилафрўз «Бадеъуззамони Њамадонї ва маќоми ў дар дар 

тањаввули адабиѐти арабизабони форсу тољики нимаи дуюми асри Х ва аввали 

асри ХI» [86, 34, 36]  низ аз Абулфазли Миколї бар асоси ин, ки њар дуи ин 

намояндагони адабиѐти арабизабони форсу тољик аз баракоти марњамати ин 

хонадон файз бардоштаанд, ишороте  рафтааст. Муњаќќиќ Амонов Абдусаид 

дар мавриди дўстии Саолибї ва Абулфазли Миколї мабоњиси илмї орос-

тааст, ки дар шинохти нуктањои муњими марбут ба шахсияти ин намояндаи 

барљастаи хонадони мазкур ањамият дорад. Дар рисолаи номзадии Њомидиѐн 

Њикматшоњ, ки асосан ба тањќиќи рўзгору мероси адабии Соњиб ибни Аббод 

ихтисос ѐфтааст, нукоте мухталиф рољеъ ба Оли Микол дар иртибот ба Оли 

Буя тазаккур ѐфтааст [98]. Ҳамин тариқ, ба љуз аз тањќиќоту таълифоти мазкур 

ва маќолоти алоҳида, дар адабиѐтшиносии тољик рисолае људогона ва ѐ 

пажўњише мустаќил доир ба зиндагӣ, осор ва саҳми Абулфазли Миколӣ дар 
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рушди адабиѐти арабизабони давраи мавриди назар ба сомон нарасидааст ва 

њамин зарурат заминаи таълифи рисолаи моро ба вуљуд меоварад. 

Заминањои назариявию методологии тањќиќот. Дар љараѐни таълифи 

рисола аз усулњои тадќиќ ва дастовардҳои илмии муњаќќиќони ватаниву 

хориљї, чун Карл Броккелман, И.М.Филштинский, Шавќї Зайф, Љирљї 

Зайдон, Муњаммадњусайни Боќирї, И.Абдуллаев, С. Абдуллоев, Носирљон 

Салимї, Низомиддин Зоњидӣ, Абдушукури Абдусаттор, Тољиддин Мардонї, 

Умеда Ѓаффорова, Фахриддин Насриддинов ва дигарон истифода шуд.  

   ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Њадафи тадќиќот. Ҳадафи асосии кори диссертатсионӣ тарсими маќоми 

адабиву илмии яке аз намояндагони барљастаи адабиву сиѐсии Оли Микол–

Абулфазли Миколї ва муқаррар намудани љойгоњи сиѐсї, маќоми адабї, сањми 

ин хонаводаи фарњангпарвару адабдўст дар рушди забону адабиѐти араби-

забони Хуросон ва фарњанги эронї аст. Барои расидан ба њадафњои пажўњиш   

анљоми корњои зайл ба унвони мењвари аслии рисола муќаррар шудааст: 

-баррасии вазъи сиѐсї, фарњангї ва адабии Хуросон ва маркази он 

шањри Нишопур; 

- таъйини љойгоњ ва сањми Оли Микол дар равнаќбахшї ва ташаккули  

њавзаи адабии Нишопур; 

- муаррифии намояндагони барљастаи Оли Микол ва хидматњои шоистаи 

онон дар рушди фарњанги форсу тоҷик;  

- таъйини нақши Абулфазли Миколї њамчун адибу сиѐсатмадор ва 

шарҳу тавзеҳи осори илмиву адабии ӯ; 

- баррасии мавзўъ ва мундариљаи ашъори бозмондаи Абулфазли 

Миколї;  

- пажўњиши шеваи истифодаи саноеи бадеї дар ашъори шоир ва дигар 

вежагињои њунарии каломи ў; 

 - тањќиќи сабки эљодии Абулфазли Миколї дар шеъри ӯ;  

- баррасии мақом ва ҷойгоҳи Абулфазли Миколӣ дар таҳаввули адабиѐти 

арабизабони форсу тоҷик. 
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Объекти тадќиќот дар рисола ашъори бозмонда аз Абулфазли Миколї 

ва маълумоти сарчашмаҳои асрҳои миѐна доир ба зиндагиву осори ӯ ва 

доираи адабии Нишопур  мебошанд.  

Мавзўи тадќиќот омӯзиш ва таъйини мақоми  Абулфазли Миколї   дар 

адабиѐти арабизабони  Нишопур  дар нимаи дуюми асри  Х  ва нимаи аввали 

асри ХI дар заминаи  таҳлили  маводи тазкираҳои адабӣ, манбаъҳои  таърихӣ 

ва девони шоир ба забони арабӣ  мебошад.  

Масъалањои тадќиќот аз инњо иборатанд: 

- асоснок намудани мубрамияти  мавзўъ ва сабаби интихоби он; 

-равшан сохтани дараљаи омўзиши мавзўъ; 

-муќаррар намудани њадафи тадќиќот; 

-навгонињои пажўњиш; 

-тањлили мавзўъ ва мундариља ва сабки ашъори арабии Абулфазли 

Миколї ва маќоми ў дар адабиѐти арабизабони форсу тољик; 

-натиљагирї, хулосаи пажўњиш оид ба љойгоњи Оли Микол дар адабиѐти 

арабизабони тољик дар асрњои Х-ХI ва сањми Абулфазли Миколї дар 

ташаккули адабиѐти давра, хусусиятњои сабкиву мавзўии ашъори ў.  

 Усулҳои таҳќиќот. Тањќиќи мавзўъ асосан бар пояи усулҳои 

муќоисавї - таърихї, сохторшиносии матни асари бадеӣ, оморӣ ва ғайра, 

сурат гирифтааст.  

Соњаи таҳќиќот  адабиѐти арабизабони форсу тољик буда, хусусиятњои 

ашъори Абулфазли Миколї ва сањми намояндагони Оли Микол дар пеш-

рафти адабиѐти арабизабони давра баррасї мешавад.  

Марњилањои тадќиќот:  

-интихоби мавзўъ; 

-шиносої бо адабиѐти мавзўї; 

-љамъоварї ва таснифи мавод оид ба мавзўъ; 

-тањлили маводи тањќиќот; 

-дар амалия татбиќ кардани назария; 

-натиљагирї ва хулоса. 
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Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќотро Маркази илмии 

Хуљандии АМИ ЉТ ва МДТ-и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 

академик Б. Ғафуров», конференсияњои АМИ ЉТ, донишгоњї, вилоятї ва 

љумњуриявї ташкил медиҳанд.  

Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Натиљаи тањќиќот дар дарсњои 

лексионию амалии факултетњои забонњои Шарќ, филологияи тољики 

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б. Ғафуров» истифода шудааст. Муҳимтарин нуктањои рисолаи 

диссертатсионї дар конференсияњои илмию амалии Маркази илмии 

Хуљандии АМИТ, Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии 

Хуљанд ба номи Б. Ғафуров» (солҳои 2016-2020), дар семинарњои илмии 

факултети забонҳои шарқ арзѐбї гардидааст.  

Навгониҳои илмии таҳќиќот. Дар рисола бори аввал рўзгор ва осори 

Абулфазли Миколї дар адабиѐтшиносии тољик мавриди тањќиќу баррасї 

ќарор гирифта, дар заминаи анљоми тањќиќот вусъати ҳаѐти адабии ин шаҳр 

дар замони Абулфазли Миколӣ, нақш ва мақоми хонадони пуровозаи Оли 

Микол дар арсаи сиѐсат ва фарҳанги Хуросони қарнҳои ІХ- ХІ, муаррифии 

Абулфазли Миколї њамчун чењраи тозаи адабї ва яке аз намояндагони 

барљастаи адабиѐти арабизабони форсу тољики њавзаи адабии Хуросони аср-

њои Х-ХІ, таъйини теъдод ва муаррифии асарњои Абулфазли Миколї ва  

арзишу ањамияти онњо дар рушди илму адаб ва фарҳанги арабизабони форсу 

тоҷик муќаррар карда шуд.Њамзамон, бори нахуст ашъори бозмондаи 

Абулфазли Миколї ва љанбањои њунарї ва сабкии онњо дар адабиѐтшиносии 

тољик ба риштаи тањќиќ кашида шудааст. 

Аҳамияти назарии таҳќиќот. Аҳамияти назариявии рисола пеш аз њама дар 

таъйини маќоми хонаводаи Оли Микол дар тањаввули фазои сиѐсиву адабии 

давр, инчунин таъйини љойгоњи яке аз намояндагони барљастаи он – Абулфазли 

Миколї дар тањаввули адабиѐти арабизабони форсу тољик зоҳир мешавад.  

Ањамияти амалии таҳќиќот. Маводи рисола барои такмил додани 

мазмуну мундариљаи дастур ва китобњои таълимии фанни таърихи адабиѐти 
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арабизабони форсу тољик дар асрњои Х-ХI хизмат карда метавонад. Имкон 

дорад, ки муњаќќиќон, устодони муассисањои тањсилотии оливу миѐнаи 

кишвар маводи тањлилу тадќиќшудаи рисоларо дар таълифи маќолањои 

илмї, тадриси курсњои махсуси фанни таърихи адабиѐти арабизабони форсии 

тољикї ба сифати сарчашмаи тањќиќї истифода баранд. 

Нуктаҳои асосии ҳимояшавандаи диссертатсия: 

-зуҳури шоирону адибони арабизабон аз миѐни намояндагони 

хонадонҳои маҳаллӣ, ки дар осори худ суннатҳои роиҷи фарҳанг ва адабиѐти 

куҳани форсу тоҷикро дар қолаби забони арабӣ идома медоданд, боис 

гардид, ки адабиѐти арабизабони форсу тоҷик дар асрҳои Х-ХI дар Хуросону 

Мовароуннаҳр ривоҷ пайдо кунад. Яке аз хонадонҳои маҳаллӣ, ки дар рушди 

адабиѐти арабизабон нақши муассир гузоштанд, хонадони Оли Микол ба  

шумор меравад;  

- Абулфазми Миколӣ  намояндаи хонадони Оли Микол маҳсуб мешавад, 

ки ҳамчун шахсияти барҷастаи сиѐсӣ дар таҳкими адабиѐти миллӣ ба забони 

арабӣ  ва мусоидату дастгирии адибони аҳди хеш саҳми муносиб гузоштааст. 

Тадбирҳои муҳими адабпарварона ва осори илмиву адабии  вай ба 

инкишофи адабиѐти арабизабони форсу тоҷик ва идомаи суннатҳои адабиѐти 

куҳани форсӣ дар забони арабӣ боис гардидаанд. 

-Абулфазли Миколӣ аз худ мероси гаронбаҳое ба забони арабӣ боқӣ 

гузоштааст, ки намунаҳои шоистаи адабиѐти арабизабони форсу тоҷики ин 

аҳд ба шумор мераванд. Роҷеъ ба таълифоти аслии Миколӣ ва осори мансуб 

ба вай мабоҳисе муайян ҷой дорад, ки дар заминаи тадқиқоти анҷомѐфта 

осори марбут ба қалами вай ва мансуб ба ӯ возеҳ гардидаанд. 

- ашъори бозмондаи Абулфазли Миколӣ бештар дар таркиби тазкираҳо 

ва дигар таълифот ҷой гирифтаанд. Бино бар ин, ҷамъоварӣ, таҳия ва 

тадвини  муҷаддади маҷмӯаи ашъори шоир ва тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ 

яке аз вазифаҳои муҳимми арабшиносии тоҷик маҳсуб мешавад. 

- ҳарчанд сурудаҳои шоир дар забони арабӣ ба қалам омаданд, аммо 

дарунмоя ва муҳтавои аслии ашъори ӯ саршори суннатҳои адабиѐти тоисло-
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мӣ ва фарҳанги тоҷикиву форсӣ мебошад. Ба ин хотир, шеъри Миколӣ аз 

диди муҳтаво ва рӯҳия аз шеъри шуарои араб фарқ мекунад.  

- Абулфазли Миколӣ дар ашъори хеш аз анвоъи мухталифи саноеи бадеӣ 

ба кор гирифта, сурудаҳои хешро асосан дар анвоъи маъруфи шеърии ада-

биѐти арабизабони форсу тоҷик, чун ғазал, марсия, қасида, муқаттаъот ва 

амсоли ин эҷод кардааст. Сурудаҳои шоир аз нигоҳи балоғати суханварӣ низ 

ҳоизи аҳамият буда, мақом ва ҷойгоҳи ин шоир ва адиби бузургро дар тақ-

вияти ҷанбаҳои ҳунарии ашъори арабизабони форсу тоҷик бозгӯӣ мекунад.  

Сањми шахсии довталаб дар он зоњир мешавад, ки бори аввал дар 

адабиѐтшиносии тољик ба таври алоњида наќши Оли Микол дар инкишофи 

адабиѐти арабизабони форсу тољики асрњои Х-ХI баррасї гардида, дар ин 

миѐн љойгоњи намояндаи барљастаи хонадони мазкур Абулфазли Миколӣ ба 

таври алоњида мавриди омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷониба қарор дода шудааст.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он. 

Рисола дар Шўъбаи тадќиќоти филологии Маркази илмии Хуљандии АМИ 

Тољикистон ба  анљом расида, дар љаласаи муштараки Шўъбаи тадќиќоти 

филологии Маркази илмии Хуљандии АМИТ ва кафедраи филологияи араби 

МДТ-и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров» 

(ќарори №7-ум аз 9-уми феврали соли 2019-ум) ва сексияи илмии назди МДТ-

и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров» 

муњокима гардидааст (ќарори №2-юм аз 20-уми феврали соли 2021).  

Мундариљаи асосии рисола ба сурати гузоришњои илмї дар конфронс-

њои илмї-назариявии факултетњои забонњои Шарќ ва филологияи тољики 

МДТ ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров матрањ гардида, тавассути 

чањор маќолаи илмї дар маљаллањои илмии љумњурї ва хориљ аз он, аз љумла 

3 маќола дар маљаллањои шомили фењристи КОА Федератсияи Русия  ва КОА 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидааст.  

Сохтор ва њаљми рисола. Рисола аз муќаддима, се боб, 8 фасл, хулоса ва 

китобнома таркиб ѐфтааст. Ҳаҷми умумии рисола аз 158 саҳифаи чопӣ иборат 

аст.  
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БОБИ ЯКУМ. МУЊИТИ СИЁСЇ, ИЉТИМОЇ ВА ФАРЊАНГИВУ 

АДАБИИ ХУРОСОН ДАР ЗАМОНИ АБУЛФАЗЛИ МИКОЛЇ 

I.1. Вазъи сиѐсиву иљтимоии Хуросон дар асрҳои Х-ХІ 

Бањсу баррасии њудуди даќиќи љуѓрофии вилояти Хуросон, ба вижа дар 

замони Сомониѐн ва Ѓазнавиѐн, ки Нишопур яке аз шањрњои марказии он ба 

шумор мерафт, дар китоби муаррихи тољик Сайдулло Абдуллоев бо номи 

«Фарњанги Сомониѐн» бо такя бар нуќтаи назари таърихнигорони пешин ва 

имрўз як навъ љамъбаст шудааст. Аз нишондодњои асари номбурда равшан 

бармеояд, ки марзњои Хуросон дар оѓози интишори ислом ва пеш аз ислом 

сарњади Осиѐи Марказї ва Афѓонистони имрўзаро дар бар мегирифтааст. 

Дар рўзгори Сомониѐн Хуросон аз љанбаи сиѐсї ќаламрави аз ин 

пањновартареро шомил мешуд ва сарзаминњои Мовароуннањр, Хоразм ва 

Систон низ љузъи Хуросони бузург ѐ Ховарон (Машриќ) ба шумор меомад ва 

аз ин љињат Сомониѐнро «амирони Хуросон» мехонданд. Лекин ба мафњуми 

хос ва дар таърифи љуѓрофидонони  ин давра низ Хуросон вилояте буда, ки 

аз шимол то Љайњун ва аз љануб то биѐбонњои Кавири Намак ва Кавири Лут 

доман густарда буд [45, 18].  

Адабиѐтшиноси эронї Шафеии Кадканї дар пешгуфтори навиштаи худ 

ба китоби «Таърихи Нишопур»-и Њокими Нишопурӣ рољеъ ба печидагиву 

мубњамии таърихи ин шањри бостонї чунин менигорад:  

«Ин Нишопур, дар нигоњи ман, фишурдаест аз Эрони бузург. Шањре дар 

миѐни абрњои устура ва низ равшаноии таърих бо субњдаме, ки шуњраи офоќ 

аст. Аз як сўй лагадкўби суми асбњои бегона дар адвори мухталиф ва аз як 

сўйи дигар њамвора њозир дар бистари таърих бо зењну замире гоњ 

зиндиќаомезу фалсафї дар андешаи Хайѐм ва гоњ равшан аз офтоби ишроќу 

ирфон дар чењраи Аттор. Таърихи ин сарзаминро бояд аз гўшаву канори 

китобњои куњна ва сафолњои атиќи музањо (осорхона- Н.Х.)-и бегона ва санги 

ќабрњои шикаста фароњам овард, чаро ки чизе барои ў боќї нагузоштаанд ва 

он чи боќї гузоштаанду њар чи дошта бо фирўзањояш дар ѓорати шабонаи 

тотор, гоње нигини ангуштарии зоњидони риѐї шудаасту гоње хурљини аспи 

рўсапиѐнро ороста аст» [41, 13].  
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Дар њаќиќат тањлилу баррасии таърихи даќиќу амиќи ин шањри бостонї 

ва афсонавї, бино бар таъкиди Шафеии Кадканї, њатто бо такя бар 

асоситарин сарчашмањо низ корест саъбу мушкил. Ин амри душворро дар 

мисоли куњантарин асари таърихї рољеъ ба ин шањр «Таърихи Нишопур»-и 

Њокими Нишопурї, ки нусхаи интиќодии охири он бо эњтимом ва талошу 

зањматњои чандинсолаи Кадканї рўйи чоп омад, метавон шарњу баррасї 

кард. 

Муаллифони араби садањои миѐна Хуросонро ба чањор бахш–Нишопур, 

Марв, Њирот ва Балх ќисмат мекарданд. Агар дар рўзгори аввали футуњоти 

исломї Марву Балх маркази Хуросон ба шумор ояд, пас дар адвори баъдї 

марказ ба Нишопур тањвил ѐфт [45,18).  

Њамин тариќ, Нишопур ба ќатори дигар шањрњои марказии он рўзгори 

Хуросон чун, Њирот, Марв, Балх, Толиќон, Нисо, Абевард ва Сарахс шомил 

мешуд [45,17]. Шопуршоњ бар сабаби он, ки ҷойи Нишопур љое хушобу њаво 

ва найзор ба шумор меомад, ин мавзеъро аз най тоза намуда, шањр бунѐд 

кард. Аз ин рӯ, шаҳри бунѐдѐфта Нисобур (най ва Шопур) номида шудааст. 

Агар аз рўи баромади вожа муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» сарчашмаи зуњури 

онро ба вожаи Нењ Шопур (нењ ба маънии шањр ва Шопур номи подшоњ) 

пайванд дода бошад, дар «Луѓатнома»-и Дењхудо ба сурати Меѓ –Shahpor 

[146] ба ќайд омадааст. Дар «Фарњанги Сомониѐн» љузъи аввали ин калима 

на «нењ» ва на «мењ», балки «нев» ѐ «нек», ки шакли тањрифшудаи «naibaka» -

и порсии ќадим дониста шудааст [45, 228].  

Нишопур яке аз шањрњои бостонии Хуросон ба шумор рафта, аз ќадим 

фаровонии оби чашмањои кўњї ва обњои зеризаминї боиси рушди соњаи 

кишоварзї ва љалби мардуми ободонидўст гардида будааст. Маќдисї, ки 

замони зиндагии Абулфазли Миколї ба ин шањр сафар кардааст, дар бораи 

фаровонии обњои он гуфта: «Агар обњои Нишопурро дар як нањр гирд 

меоварданд, аз рўди Даљла пешї мегирифт» [115, 11-12]. Њавои аз љињати 

таркиб ќавии ин шањри серчашмаву сабзу хуррам сабаб шудааст, ки 

давлатдорон Нишопурро њамчун пойтахт–шањри марказї интихоб кунанд.  
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Аз навиштањои њамасри Абулфазли Миколї – Саолибї равшан мешавад, 

ки Нишопур макони маъдани санги ќиматбањои фирўза буда, мањз њамин 

сарвати табиии он диќќати заргарону савдогарони сарзаминњои дигарро ба 

худ кашида буд. Бино ба ахбори сарчашмањо «Худованд чањор чизро равою 

беарзиш нињода ва њамин содироти Нишопур аст: санг (фирўза), гил (тин-ул-

акул), гиѐњ (ребос), об (намак), ки барои дору ба нуќоти дур њам фиристода 

мешуд» [115,13]. Ин маълумот аз он дарак медињад, ки ин чањор чиз њамчун 

доруворї барои табобат истифода мешуда ва дар тамоми олам машњуру 

маъруф будааст. 

 Истахрї дар китоби худ «ал-Мамолик-ул-масолик» шањри Нишопурро 

пас аз Рай ва Баѓдод бузургтару ободонтариншањр мешуморад. Бориши 

зиѐди борон ва барф низ заминае барои рушди соњаи кишоварзї ва тиљорат 

дар шањр мегардидааст. Ин шањрро бино ба сабаби фаровонии мевањо ва 

хушии обу њаво «Димишќи кўчак» низ меномиданд [45, 227]. 

Навиштањои таърихї шањодат аз он медињанд, ки дар замони њукмронии 

Исмоил ибни Ањмади Сомониву фарзондонаш Ањмад ва Насри Сомонї 

Нишопур дувоздањ дења дошт, ки «даромади се минбар» - и Бушт ном дењаи 

он ба андозаи даромади њамаи Марв будааст [115, 318]. 

Аз рўи наќли муаллифи сарчашмањои таърихї, аз љумла, Истахрї шањр 

дар њамворзамин бунѐд гардида, дорои шањристону куњандиз будааст. 

Шањристон чањор дарвоза дошт, ки Сари Пул ѐ Пул, Сиќќаи Муаќќал ѐ 

Кўчаи Муаќќал, Куњандиз, Ќантараи Тегин ѐ Пули Тегин ном доштанд. 

Куњандизи шањр хориљ аз шањристон воќеъ гашта, дорои ду дарвоза буд. 

Берун аз шањристон ва хориљи куњандиз ѐ атрофи онњо рабаз воќеъ гардида, 

он низ панљоњ дарвоза дошт, аз љумла дарвозае, ки аз он ба Ироќу Љурљон 

мерафтанд, Дарвозаи Ќабоб, дарвозае, ки аз он ба Балху Марву 

Мовароуннањр мерафтанд, Дарвозаи Љанг, дарвозае, ки аз он ба Форсу 

Кўњистон мерафтанд, Дарвозаи Ањвасобод номида мешуд. Њар як хиѐбони 

шањр назди њамин панљоњ дарвозањо интињо меѐфт [45, 229]. 
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Масоњати шањр ба арзу тўл «як фарсанг андар як фарсанг» - чил 

километри мураббаъро ташкил медод, ањолии он дар ин масоњат зиѐдтар аз 

ањолии Баѓдод, яъне аз 1 миллион нафар зиѐд шуморида мешуд [45, 228].  

Шањр дорои Масљиди љомеъи бузурги воќеъ дар Муаскар ѐ Лашкаргоњ 

буд, ки дар он беш аз шаст њазор намозгузор имкони ибодат дошт ва 

тањхонаи пурвусъати он љои нигоњдории ях дар тобистон буд. Ин масљид 

чањор сањн дошта, саќфи он бо сутунњои хиштин пўшонида шуда буд ва дар 

атрофи он се равоќ вуљуд дошт. Саќфњову деворњои масљид покизаву ороста 

буда, сутунњои мармар дошт ва ин биноро ѐздањ дар буд. Ќариб як километр 

дуртар аз ин масљид дорулимора–биноњои њукуматї ва дуртар аз ин бино 

зиндон љойгир буд. 

Бозорњои Нишопур низ дар рабаз–девори берунии гирдогирди шањр 

љойгир буда, дар онњо колоњои мухталифи тољирони Хоразму Рай ва Гургон 

ба фурўш мерафт.Соле як маротиба савдогарони минтаќањои гуногуни љањон 

аз Форсу Синду Кирмон он љо бањри хариду фурўхт њозир мешуданд. 

Абўисњоќи Истахрї ду бозори Нишопурро аз бозорњои калонтарин медонад: 

яке аз он ба «Мураббаъи бузург» маъруф аст ва дигаре ба «Мураббаъи 

кўчак». Бозорњо дорои корвонсароњо буданд, ки дар он аз рўи мансубият ба 

њирфа тољирону косибони мусофир муваќќатан зиндагї мекарданд. Чунин 

мењмонхонаро «шабистон» мегуфтанд, ки фаќат дар Нишопур ва Шероз 

мављуд буданд [115, 15]. 

Бо вуљуди ин њама ободиву бунѐдкорї кўчањои шањр дар рўзњои бањору 

зимистон, ки борону барф бисѐр меборид, серлою гил буда, њаракати 

одамону чањорпоѐни тољирон мушкил будааст. Инро метавон дар ашъори 

шоирони њамдаври Абулфазл мушоњида кард. Абуабдуррањмон Умар ибни 

Њоким рўзи барфу борони фасли зимистон дар кўча аз бисѐрии гилу лой ва 

анбуњи мардуми подаргил аз дўстону њамроњон људо шудану ба афсўс 

гузаронидани соатњои ѓанимати умрашро чунин ифода намудааст: 

َاُؿَحََ  ْأْوَ   َمؤاِنٍسََ  لیََِ   َوأخٍََ                 َجِبيبٍََ  ُكلَََِّ بَػْيََ  َوَ  بَػْيىِنََ    َحاؿََ

 ,41]   [115 َحاَلوا   َاْوَ  ُىُمَ    عندانََ   علىأ                 َعْنُهمََُ    ِشعِرىَ   فَػَلْيتَََ    فََارُقونیَِ
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(Яъне: Гилу лойи гузаргоњ миѐни ману ѐрону бародарони мунисам људої 

андохтааст. 

Онон маро тарк кардаанд ва эй кош медонистам, ки оѐ онњо бар њамон 

ањду паймони хеш боќї мондаанд ва ѐ таѓир ѐфтаанд). 

Шоири дигар Њасан ибни Яъќуб аз беањамиятии масъулону 

мутаваллиѐни бозор дар чунин рўзњои борону барфи зимистонї шиква карда, 

ба онњое, ки ўро ба хонашинї сарзаниш мекунанд, мегўяд: 

تَاُءَ  اَدَشَََ  َافَْ  بَػْعَدََ           ىَ إقْبَِحارَِ ىِفَ يَػْعُذُلىِنََ  ِلَمنََْ  ُقلَْ َِرَواَقوَ الشِّ

 ,41] 115  [غَبََماَقوََُ اػْبََراَ ىِفَ  َعْوِمىَ  إفَََّ                لَِببْيِتََ   ُلُزوِمى َ ىِفَ  تَػُلْمىِنََ  لََ

(Яъне: Баъди он, ки зимистон айвони худро бино намуд, ба он нафаре, ки 

маро барои дар хона пинњон шуданам сарзаниш мекунад,бигў: 

Ба хотири хонашин шуданам маро маломат макун, зеро дар њаќиќат  

шино кардан дар наљосат маро нишонаи њамоќат аст). 

Аз маърифати маънии ин байтњои шоир ба чунин натиља расидан 

мумкин, ки дар фасли зимистону бањор роњи кўчаву бозори серодами 

Нишопур ба гилхонаи пур аз чирку партов мубаддал мешудааст. Аз ин рў, 

инсонњои табъашон баланд аз баромадан ба кўча дар чунин вазъият дида 

хонанишиниро афзалтар медонистанд.  

Дар бањору тобистону тирамоњ хонањои мардуми шањр аз њисоби оби 

корезњо, ки аз чашмањои кўњ оварда буданд, таъмин карда мешуд. Баъзе 

њавлињои берун аз шањр низ аз њисоби оби корезњо обѐрї мешуданд. 

Њамчунин рўди калони водии Саѓовар, ки аз ќаряи Бастанќон ѐ Баштанќон 

ибтидо гирифта, то якфарсахии шањр убур мекард ва њафтод осиѐби сари 

роњашро мегардонд, барои обѐрии шањр хизмат мекард. Боѓи Шодѐх, ки аз 

тарафи Абдуллоњ ибни Тоњир (828– 844) бунѐд гардида буд, шукўњи шањрро 

дањчандон меафзуд. Минбаъд дар замони салтанати Сомониѐну Ѓазнавиѐн 

дар ин љо биноњо аз тарафи Њасанаки Вазир пўшонида шуд. Њатто боѓу 

биноњои Шодѐх то замони њамлаи муѓулњо аз тарафи Салљуќиѐн низ мавриди 

таъмиру тармим ќарор мегирифт. 
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Нишопур дорои бист рустову шањри хурд буда, њамчунин шартан Тўсу 

Родахон, Тобирон, Буздиѓаро ва Навќон аз тавобеи ин шањр мебошад. Чањор 

рустои ин шањр–Шомот, Реванд, Мозул, Буштафурўшро бино ба ваљњи 

фаровонии њосили замину боѓоташ «Чањор хон» меномиданд. Рустои Реванд, 

ки Такоб низ номида мешаваду имрўз њам дар ќисмати ѓарбии Нишопур 

мављуд аст, бо зардолуњои шањдбораш њанўз шуњрат дорад. 

Њунари бофандагї ва ресандагии нишопуриѐн сар то сари давлатњои ба 

Шоњроњи Абрешим пайванд шуњрат дошт ва мањсулоти дастии онон дар 

бозорњо ба фурўш мерафт. Тавлиди нахњои абрешимї, хосса нахи абрешимии 

«мусаммат», дастмолу љомањои рангоранг, порчањои латифи мавсум ба 

«собирї», порчањои хат-хати мављдори мавсум ба «уттобиѐт», либосњои 

абрешимии зардўзї бо номи «саќлотуниѐт» сабаби равнаќи бозори 

содиротии Нишопур мешуд [115, 15). 

Њодисаи таърихие, ки пояи зиндагии иљтимоии нишопуриѐнро ба ларза 

овард, ќањтсоле буд, ки соли 935 м. ба вуќуъ пайваст. Асари ин ќањтсол њанўз 

аз хотири нишопуриѐн сутурда ношуда, соли 1009 м. офати табиї сар зад. 

Дар фасли сармои шадид, ки пайдарњам 67 навбат барф борид, мардуми 

Нишопур хисороти зиѐд диданд, 170 њазор нафар аз онњо њалок шуданд. Аз 

рўи маълумоти «Тарљумаи «Таърихи Яминї» «одамон аз шиддати сармо ва 

гуруснагї гўшти њамдигарро мехўрданд [115, 17; 59, 526-527]. 

Шоире, ки шоњиди ин њодисаи гўшношунид буд, дар шеъраш одамонро 

аз баромадан ба кўча манъ мефармояд: 

زْبرَُ ََحاَجو  َغْْيَِ  َاْوََ  َجةٍِغِبَاَ                            اْلبُػُيوتَِ  ِمَنََ     َجنََّ لََ

َِرََتَجوَ       ِمْنوَُ    َ ُمَوثػَّقَّاَ                               َعَلْيَكََ    أْغلِلْقوَُ  َ  َواْلَبابََ

 [17 ,115]   ََبَجو   ِبشوْرَ    فَػَيْطَبُخوَفََ                             وَفَئُعاعبَاَ      تَػْقَتِنْصكَََ  لََ

(Яъне: Чи барои зарурат ва чи ѓайри он, аз хона берун марав. 

Дарро ба рўи худ бибанду бовар кун, ки дарвоза низ бастааст. 

То гуруснагон туро шикор накунанд ва дар оташу шўрбо напазанд). 

Бемории тоун њам боиси марги ањолии Нишопур дар ањди Ѓазнавиѐн 

гашт.  
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Дар замони Сомониѐн зимомдории Нишопур дар дасти Мањмуди 

Ѓазнавї буд. Мањмуд, ки бо шахсияти мењварии шањр Абўалї Њасан ибни 

Муњаммади Миколї, ки бо лаќаби Њасанаки Вазир маъруф аст, ошної дошт, 

баъди ба сари ќудрат омадан оташи низоъњои хуфияи дохилии шањрро миѐни 

сарватмандон ва ашхоси љоњталаб хомўш карда, ба ободониву умрон даст 

зад. Бозорњои шањр дар замони салтанати ў бо тарњи тоза бино гардида 

болои онњо рўпўш карда шуд. Дар маљмўъ, барои ободонии Нишопур сад 

њазор динор маблаѓ сарф гардид.  

Оли Соид аз хонаводањои баноми шањри Нишопур буданд, ки дар 

тарбияти Масъуд–писари Мањмуд сањм гирифтаанд [115,18]. Ќозї Соид аз 

содоти ин хонавода ба шумор мерафт, ки њамчун руњонї назди Ѓазнавиѐн 

маќому эътибори баланд дошт. Сиѐсати давлати Ѓазнавиѐн, ки бар уламои 

ислом бештар такя карда, худро дар сояи парчами ислом ќарор медоданд, 

хосияти динї гирифта буд. Аз ин рў, рўњониѐни мусалмон дар назди авом ва 

ањли њукумату сиѐсат эътибору обрў ва нуфузи хос доштанд. Ќозї Соид 

намояндаи барљастаи мазњаби њанафї буд ва пуштибони бевоситаи ў Султон 

Мањмуд ба шумор мерафт.  

 Масъуд, ки парвардаи њамин шањр буд ва тарзи зисту ахлоќи 

нишопуриѐн бар табиати вай нуфузи зиѐд дошт, дар њама њол ба онњо такя 

мекард. Харољоти лашкари Масъуд, ки бо туркони салљуќї пайваста дар 

њоли љанг буд, то соли 1040 соли шикасти вай дар задухўрди назди 

Дандонаќон аз њисоби нишопуриѐн пардохт мешуд.  

Хуруљи ањолии Тўс дар соли 1034 м. бар зидди нишопуриѐн, њамлаи 

сипоњиѐни Туѓралшоњи Салљуќї дар соли 1038 м. ва таслими нишопуриѐн ба 

онон, сар задани ќањтсолї ва њуљуми туркмонон дар соли 1040 м. ва дубора 

ба ихтиѐри Масъуд гузаштани Нишопур аз воќеањои муњими сиѐсию иљтимої 

ба шумор мерафт. 

Нишопур, ки аз «марокизи љанљолии Хуросон» [115, 99] буд, таъсироти 

манфї ѐ мусбати падидањои иљтимову табаддулоту таѓйиротњои сиѐсї аввал 

дар ин шањр эњсос мешуд. 
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Дар даврони таназзули њукумати Сомониѐн минтаќаи Хуросон дар 

ихтиѐри сипањсолорони турк, ки дастпарвари Сомониѐн буданд, ќарор дошт. 

Аз рўи навиштаи академик Бобољон Ѓафуров маќому нуфузи сипањсолори 

турк Алпетгин дар вазорату раѐсати њукумати Сомониѐн то ба дараљае 

афзуда буд, ки писари Нуњ Абдулмалики ІІ бидуни розигии ў, њатто касеро ба 

маснади вазорат таъин карда наметавонист.  

Дар замони Абдулмалики аввал њукумати Хуросон ба ихтиѐри Абўсаид 

Бакр ибни Молики Фарѓонї гузашт ва ў шањрбонии Нишопур –маркази 

Хуросонро то соли 1044 м. бар уњда дошт. Дар ин даврон сипањсолори 

Хуросон Абўалї ибни Абулњасани Симљурї, ки миѐни туркон аз афроди 

эътимодноки Сомониѐн буда, зиѐд аз сї сол бо онон њамкорї дошт, таъйин 

шуд. Баъди аз вазорат дур шудани Абўмансур ва ба љои ў омадани 

Абуљаъфари Утбї сипањсолори Хуросон Абулњасани Симљур баргумошта 

шуд. Сипањсолорон, ки лашкари бузург дар ихтиѐр доштанд, дар фурсатњои 

мусоид хокимиятро метавонистанд ба дасти худ гиранд. Абулњасани 

Симљурї, чун мардуми Хуросонро ба танг овард, аз сипањсолорї барканор 

гардида, ба љои он Муњаммад ибни Абдурраззоќи Тусї сипањсолор таъйин 

шуд ва ў як навъ осудагию амни иљтимоиро барќарор намуд. Аммо дере 

нагузашта соли 961 м. Вушмгири Зиѐрї, ки муттаҳиди Абулњасани Симљурї 

буд, сипањсолори Хуросонро зањр дода, заминаеро барои дубора ба даст 

овардани њукумати Хуросон ба дўсти худ фароњам овард. Баъди даргузашти 

Абўмансур писараш Нўњи ІІ ба љои ў нишаст. Симљурї аз фурсат истифода 

бурда, духтарашро ба ў дода, унвони «носируддавла» гирифта, њукумати 

худро дар Хуросон устувор ва њудуди онро бо ворид кардани Њироту 

Ќањистон васеъ кард.  

Абулњасани Симљурї соли 981м. бино бар сабаби он ки ба амири сомонї 

Нўњи ІІ дар љанги Ќарохонињо мадад накард, аз вазифа сабукдўш гардид. Ба 

љои ў ба Хуросон Њисомуддавла Абулаббоси Тош волии Хуросон таъин 

гашт. Симљурї, ки дар ин кор даст доштани вазирро наѓз медонист, аз алам 

дар рўзи хондани маншур ба намояндаи амир ва мардуми Нишопур бо ситеза 

изњори норизої кард. Аммо минбаъд раъйи худро маккорона таѓйир дода, бо 
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дар миѐна андохтан ва фиристодани Абўнаср ибни Ањмади Миколї (ваф. 

пеш аз с. 1025 м.) ба Бухоро наќшаи нав кашид, то аз вазир Абулњусайн 

Абдуллоњ ибни Њасани Утбї интиќом гирад. Симљурї соли 982 м. бо ѐрии 

Фоиќи пардадор, ки аз мухолифони сипањсолори нави Хуросон –Тош буд, 

тавонист Утбиро аз вазорат дур кунад ва одами худ - Абдуррањмонро ба 

вазорат нишонад. Абдуррањмон дар иваз соли 983 м. ба љои Тош писари 

Абулњасани Симљурї Абўалиро сипањсолору љонишини худ дар Хуросон 

эълон кард. Њамин тариќ, њукумати Хуросон то соли 988 м., ки ба марги 

Абулњасани Симљурї рост омад, аз даст ба даст интиќол мешуд. Баъди марги 

падар њукумати Хуросон ба ихтиѐри писар–Абўалии Симљурї гузашт. Амири 

сомонї Нўњи II нуфузи сиѐсии ўро ба инобат гирифта, «Имодуддавла» лаќаб 

дод, аммо Абўалї аз хутба номи амирро гирифта, худро амирулумаро эълон 

кард.  

Абўалии Симљурї бар зидди амири сомонӣ хуруљ эълон кард. Нўњи II бо 

ѐрии Абулњориси Фариѓунї ва Сабуктегин бо сипоњи муќтадир аз Бухоро 

баромад ва Сабуктегинро бо писараш Мањмуд ба сари Абўалии Симљурї 

фиристод. Соли 994 м. Абўалии Симљурї ва Фоиќ њарду шикаст хурданд ва 

Хуросон ба ихтиѐри Сабуктегин гузашт.  

Вазъи сиѐсии Хуросон ва маркази он шањри Нишопур куллан таѓйир ѐфт. 

Амнияту оромї сабаб шуд, ки рафтуомади корвони тољирон ба ин вилоят 

афзояд. Баъди дубора эњѐву обод шудани Нишопур Сабуктегин ба Њирот 

рафт ва Хуросонро дар ихтиѐри Мањмуд гузошт. Аз ин фурсат Абуалї ва 

Фоиќ истифода карда, соли 995 м. ба Нишопур њуљум карда, Мањмудро ба 

фирор маљбур карданд. Сабуктегин дубора ба Нишопур лашкар кашиду онро 

тасхир кард. Абўалї ва писараш Абулњусайн баъди гурезогурез ва 

пуштибонљўї соли 997 м. дар Бухоро зиндонї ва ба дасти Сабуктегин ба ќатл 

расиданд. 

Баъди марги Сабуктегин дар соли 997 м. кору ташвиши Мањмуд низ зиѐд 

гашт. Дар Хуросон њукумат ба дасти Бектузун – дастнишондаи Абулњорис 

љонишини амир Мансури дуюм гузашт. Аз ин фурсат истифода намуда, 

бародари Абўалии Симљурї ба Ќобус, ки дар Гургон буд, нома навишта 
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изњори њамкорї кард. Њарду ба Нишопур њаракат карда, Бектузунро ба 

аќибнишинї водор карданд.  

Давлати бузурги Сомониѐн дар ихтиѐри сипањсолорони турк монда, 

Хуросон низ давоми ду-се сол мавриди кашмакашњои сиѐсии онњо ќарор 

гирифт, то ин ки Мањмуд дар соли  1000 м. бо забт кардани Нишопур 

сипањсолории Хуросонро дар ихтиѐри бародари худ Наср гузошт. Худи 

њамон сол охирин намояндаи сулолаи Сомониѐн Абўиброњим Исмоил ибни 

Нўњи мулаќќаб ба «ал-Мунтасир» бо ѐрии Абулќосими Симљурї ба Нишопур 

њамла овард ва Насрро ба фирор маљбур кард. Аммо Мањмуд зуд ба ѐрии 

бародар шитофт. ал-Мунтасир ин хабарро шунида, ба ќасди даргоњи Ќобус 

Нишопурро тарк кард ва баъди як сол боз ба Нишопур дар соли 1001м. њамла 

кард. Ин дафъа аз Наср ва Олтунтош, ки гумоштагони Мањмуд буданд, 

шикаст хўрд. 

Ањолии Нишобур, ки гўѐ ба љангу кашмакашњои њокимону давлатдорон 

одат карда буданд, ба ќавли Гардезї дар «Зайн ул-ахбор» ба шарафи ѓалабаи 

Насру Олтунтош шањрро ба зебоињо ороста гардониданд [115, 39]. Нишопур 

њамчун маркази тиљорї ва дарвозаи Хуросон байни Ѓазнавиѐну Ќарохониѐн 

ва ворисони Сомониѐн, ки ба ин шањри ањамияти стратегидошта чашм 

медўхтанд, оташи низоъро баландтар мекард. Муњаммад Боќир Њусайнї 

муаллифи «Љоњизи Нишопур» дар ин бора чунин менависад: «Мавќеияти 

вижаи вилояти Хуросон ба унвони шоњроњи иртиботии шарќу ѓарб ва 

суддињии бозорњои тиљории он, махсусан Нишопур, ки аз марокизи санъату 

њирфањои бумї ба шумор меомаданд ва колоњои тавлидии онњо то навоњии 

дурдаст содир мешуд, оидоти бисѐреро метавонист насиби фотењони он диѐр 

намояд» [115, 40].  

Соли 1006 м. ваќте Мањмуд таваљљуњи худро ба шарќ равона кард, яке аз 

лашкаркашони Ќарохонињо бо номи Сипостегин Балху Њироту Нишопурро 

тањти тасарруф даровард. Мањмуд баъди ду соли мубориза дар соли 1008 м. 

боз ин маркази муњими сиѐсиро ба даст гирифт ва боз ба ихтиѐри бародараш 

Наср вогузошт. То замони аз олам даргузаштани Мањмуд (соли 1030м.) касе 
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аз Қарохонињо ва дигар њокимони манфиатљўй љасорати онро надоштанд, ки 

ба Нишопур њамла намоянд.  

Дар ањди Масъуди Ѓазнавї, ки баъди ѓалаба худро ба айшу ишрат дода 

буд, туркони салљуќї сар бароварданд. Масъуд аз Нишопур ба сари онњо дар 

соли 1035 м. лашкаре бо сарварии Бектуѓдї ва Хоља Њусейн Алии Микоил ба 

Нисо фиристод. Сипоњи фиристодаи Масъуд дар ин љанг шикаст хўрд ва 

Алии Микоил асир афтод. Туркони салљуќї соли 1037 м. Сарахсу Абевардро 

низ тасхир карданд. Соли 1038 м. њам лашкари ба Сарахс фиристодаи 

Масъуд боз шикаст хўрд.  

Волии Хуросон дар Нишопур Абулфазли Сурї шикасти Масъудро 

пешбинї карда, молу колои ќиматбањои худ ва нишопуриѐнро дар «Ќалъаи 

Миколї» пинњон кард. Худи њамон сол Нишопур ба дасти туркони салљуќї 

гузашт. Андарзу насиҳатҳои Ќозї Соид, ки аз рўњониѐни маъруфи Нишопур 

буд, Туѓралшоњро асар намуду бо нишопуриѐн хушрафториро пеш гирифт. 

Пас аз чанд моњ соли 1039 м. Масъуд Нишопурро боз аз туркони салљуќї 

кашида гирифт, аммо шикасти ў дар љанги Дандонаќон боис шуд, ки 

Хуросон ба дасти Салљуќиѐн гузарад. 

Шањри Нишопур њамчун маркази ба њам омадани ќавмњои гуногун ва 

мањалли бархўрду омезиши фарњангњову анъанањои халќњои гуногун шуҳрат 

дошт. Омили дигари шуҳрати ин шаҳр фаровонӣ ва ҳосилхез будани замин ва 

табиати он буд, ки зиндагии мардумро аз љињати иќтисодиву молї, њатто 

баъди ќањтсолї, њуљуму ѓорати душманон њам, муљаддан эњѐ мекард.  

Бо вуҷуди ин зиндагии мардуми бечора дар Нишопур аз мушкилиҳо орӣ 

набуд. Аз ном ва мазмуни маќомањои Бадеуззамони Њамадонї, ки дар аксар 

шањрњои Хуросон ва билоди исломї, аз љумла Балх, Сиистон, Куфа, 

Озарбойљон, Љурљон, Исфањон, Ањвоз, Баѓдод, Басра, Бухоро, Ќазвин, 

Мусил, Шероз, Њулвон, Шом, Мароѓа, Нишопур саѐњат намуда буд, пайдост, 

ки дар натиљаи љангу хунрезињои пайдарпайи давлатдорон аксари мардум 

хонахаробу бесарпаноњ монда, маљбур буданд ба гадої ва корњои зишту 

пасти дигар даст зананд. Барњам хурдани низоми иљтимої њангоми аз даст ба 

даст гузаштани шањру навоњї, на танњо халќи одиро, балки тамоми ќишри 



23 

љомеаро ба тањлука меовард. Ин вазъ боис мешуд, ки онњо барои рўзгузаронї 

ва маоши худ роњи дуздї ва гадоиро пеш гиранд [126, 44]. 

Бадеуззамони Њамадонї дар маќомае, ки бо номи «Нишопурия» машњур 

аст, аз зулми ќозї, аз рафтори коргузороне, ки моли мардумро муфт 

мехўранду ба ятимон, заифону фаќирон рањме надоранд ва назди худ аз 

пастии фитрат њеч гуна эњсоси гуноње намекунанд, иттилоъ медињад. Дар 

маќомаи мазкур Њамадонї аз забони Исо ибни Њишом ба наќли њикоят сар 

карда мегўяд: «Дар рўзи љумъа дар Нишопур будам ва дар намози љамоат 

њозир шудам ва шахсеро дидам, ки барои ќазоват ва доварї назди касе рафт, 

ки либоси ќазоват пўшида буд ва дар љавоби суоли ин кист? Ба ў гуфт: Ин 

кўраку њашарот офатест, ки фаќат либоси пашми ятимонро мехўрад ва 

малахест, ки фаќат бар киштаи њаром меафтад» [133, 87].  

Аксар мардуми Нишопур ба ду мазњаб мазњаби њанафї ва шофеї 

пайравї доштанд. Албатта, ин навъи пайравии эшон аз сиѐсати динии 

сулолањои Сомониѐну Ғазнавиѐну Салљуќиѐн, ки худро суннимазњаб 

медонистанд, сарчашма мегирад. Дар Нишопур уламои шофеї бештар аз 

уламои њанафї буданд, аммо имомату хитобати љумъа, ки аз тарафи њукумат 

идора мешуд, бар уњдаи њанафиѐн вогузор буд. Мансаби ќазоват насиби 

намояндагони њарду мазњаб мешуд. Ањли ташаййуъ низ дар Нишопур 

зиндагї доштанд ва дар ҳаѐти динии шаҳр нуфузи муайян доштанд.  

Тасаввуф бо назардошти он ки маънавиятро бар моддият тарљењ медод, 

аз тарафи ќишри камбаѓали Нишопур тарафдории бештаре ѐфт. Абўусмони 

Њирї, Абулќосим Ќушайрї, Абўабдуррањмони Сулламї, Абўсаид Абулхайр 

ва дигар саромадони сўфия бо истифода аз илми калом, насиҳату ҳидояти 

ањли љоњу давлат ва бунѐди хонаќоњњо доираи њалќањояшонро васеъ ва 

шумори муридонро зиѐд карда, на танњо нуфузи маънавї, балки нуфузи 

моддї низ касб менамуданд [115, 54, 55].  

Таваљљуњи Ѓазнавиѐн ба мазњаби њанафї камтар аз таваљљуњи Сомониѐн 

набуд. Султон Мањмуд баъди ба ихтиѐри худ даровардани Хуросон фаќењи 

њанафимазњаб Абўсолењи Таббониро, ки сипањсолори Сомониѐн дар 
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Нишопур буд, ба Fазна бурд ва имоматии њанафиѐнро бар уњдааш вогузошт 

[45, 206]. Дар Нишопур пешвои мазњаби њанафї Ќозї Соид ба шумор мерафт. 

Ањли адаб агар номи нафаре аз саромадони равия ѐ маслаки дигареро 

ѓайр аз ду мазњаби номбаршуда ба асарашон ворид мекарданд, ба туњмату 

буњтон дучор мегаштанд. Аз љумла, Њокими Нишопуриро барои он ки номи 

Муњаммад ибни Карроми Сиљистониро ба асараш ворид карда буд, муттањам 

ба пайравї аз мазњаби карромия карданд ва дўсти Њоким– орифи номвар 

Аўабдуррањмони Сулламї ба ў тавсия дод, ки њадисеро дар фазилати Муовия 

наќл кунад [41, 36]. Ин мисол далели он аст, ки бо вуљуди он њама имконоту 

шароити рушд мазњаб метавонистааст барои донишмандони озодандеш 

мањдудае эљод кунад. 

Новобаста аз ин мањдудањо озодї барои озодандешон, ба вижа ањли 

тасаввуф барќарор ва дастрас буд. Дар Нишопур занони ќаввола дар 

маљлиси самоъ ширкат меварзиданд. Яке аз чунин «мастуроти ќавволот» 

Њазора ном дошт, ки аз шунидани овози ў њатто фуќањои давр рўгардон 

набуданд ва Њокими Нишопурї низ ба ќатори чунин фаќењону муњаддисон 

шомил мешуд [41, 33]. 

Уламои ислом дар Нишопур ба тариќи сабќату озмун барои васеъ 

кардани њалќањои њаводорони назария ва аќида ва бад-ин васила мустањкам 

кардани маќому пояи худ ба бино кардани мадрасањо даст мезаданд. Аз рўи 

навиштаи Њокими Нишопурї аввалин мадрасаи Нишопур мадрасаи Қаттони 

Нишопурӣ буд, ки муассиси он Абӯисҳоқ Иброҳим ибни Маҳмуд ибни 

Ҳамзаи Нишопурӣ, маъруф ба Қаттони Нишопурӣ (ваф. 299/911-912) аз 

парчамбардорони наҳзати таълиму тадрис дар Хуросон маҳсуб мешуд. 

Мадрасаи дигари маъруфи  Нишопур, мадрасаи Юсуф ибни Ҷаъфари 

Нишопурӣ буд, ки дар замони ҳукумати  Наср ибни Аҳмади Сомонӣ (914-943) 

бунѐд гардид. Бино ба ахбори сарчашмаҳои таърихӣ, дар Нишопури асрҳои 

X-XI ҳамчунин мадрасаи Абуисњоќи Исфароинї, мадрасаи Абулҳасан 

Муҳаммад ибни Шуайб ибни Иброҳими Байҳақӣ, мадрасаи Ҳасан ибни 

Юсуфи Нишопурӣ маъруф ба мадрасаи Ҳаддод, мадрасаи Абӯисҳоқи 
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Бастомӣ, мадрасаи Ибни Фурак, мадрасаи Абубакри Бустї, мадрасаи 

«Собуния»-и Абўусмони Собунї, мадрасаи Абӯвалиди Қурашӣ, мадрасаи 

Абӯсаҳли Саълукӣ амал мекарданд, ки дар рушду тавсеаи илму маорифи 

замон саҳми бузург доштанд. Ин мадрасаҳо дорои мавқуфоте буданд, ки 

тамоми хароҷоти таълиму тадрис, аз ҷумла маъоши мударрисон, идрорпулии 

муҳассилон ва фаъолияти мадраса аз ҳисоби он таъмин мегардид. Устодоне, 

ки дар ин мадрасаҳо ба таълим машғул буданд, аксаран аз донишмандони 

замон маҳсуб мешуданд [108,41-67].  

Нишопуриѐн бо вуљуди ин њама диќќату гироиш ба дини ислом ба 

баргузории љашнњои Мењргону Наврўз, ки реша дар фарњанги бостонии 

эронї дорад, таваљљуњи вижа зоњир мекарданд. Љашни Наврўз, ки мањз бо 

ташаббуси тољикон дар оѓози садаи ХХІ барои ба њам овардани халќњову 

миллатњо љањонї шуд, дар ќарни Х њам њамин омили вањдату сарљамъии 

мардум ба шумор мерафт. Дар ин рўз ситезахўѐну мутаассибини мазњабњо, ки 

баъзан байни њамдигар бањсу муљодилањо ва кашмакашу задухўрдњо 

мекарданд, ночор аз паси раияту ќавми худ сари хони наврўзї бо њам 

меомаданд. Масъуди Ѓазнавї худ дар ин љашнњо ширкат мекард ва ба 

арзишњои фарњангии мардуми Нишопур эњтироми вижа ќоил мешуд. 

Иштироки шахси аввали давлат дар чунин маросимњо нишони озодии 

мардум дар таљлили анъана ва русуми аљдодї ба шумор мерафт. 

Ба њар њол, аз рўи маълумотњои мављудаи таърихї, ки фишурдае аз он 

дар боло оварда шуд, вазъи сиѐсиву иљтимої ва иќтисодии маркази Хуросон 

– Нишопур барои рушду нумўи адабиѐту фарњанг мусоид омада, новобаста аз 

љангу кашмакашњои пайдарпайи њокимону сулолањои музаффару маѓлуб, 

таваљљуњи ањли адаб ба ин сарзамини шоирхезу адабпарвар зиѐд будааст. 

Тољирону ањли њунару адаб ба ин шањр аз њар гўшаю канор омада, васфи 

боду њаво, бинову ќасрњо, масљиду марказњои маъмурї, бозорњову амволи 

тиљориро намуда, табиати мардуми ин љоро мувофиќи чигунагии 

бархўрдашон бањо медоданд. Абулфазли Миколї ва Оли Микол дар ин шањр 

соњиби нуфузу эътибори хос будаанд. 
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II.2. Доираи адабии Нишопур ва рушду нумўи адабиѐти 

арабизабон  дар он 

Нишопур зодбум ва парвозгоҳи бисѐре аз аҳли адаб ва донишмандони 

улуми диниву дунявӣ  дар асрҳои Х ва ХІ буд. Беҳуда нест, ки ин шаҳр дар 

таърихи илму адаб ва маорифи форсӣ – тоҷикӣ ва исломӣ ба ҳайси «дор-ул-

улум» ва «маҷмаи аҳли илму адаб»  шуҳрат пайдо кардааст. Ба шарофати 

донишмандону адибоне, ки аз ин шаҳри илму адабпарвар бархоста ва ѐ онро 

макони зиндагӣ ва фаъолиятҳои худ қарор додаанд, Нишопур, новобаста ба 

мушкилоту душвориҳои ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии худ дар давраи мавриди 

назар, дар ташаккул ва равнақи адабу фарҳанги форсизабону арабизабон 

саҳми бузург гузоштааст. Дар рушди Нишопур ба унвони як маркази илмиву 

адабӣ нақши хонадони Миколиѐн ва хоссатан Њасан ибни Муњаммад 

Миколии маъруф ба Амир Њасанак, Абӯнасри Миколӣ ва писараш 

Абулфазли Миколӣ, ки раѐсати шаҳрро ба уҳда доштанд, хеле бузург буд. 

Намояндагони ин хонадон бо адабпарвариву илмдӯстӣ ва дастгирии моддиву 

маънавӣ аз бузургони илму адаб онҳоро дар Нишопур ҷамъ оварданд ва бад-

ин васила заминаҳои мусоидро барои рушду шукуфоии илмиву адабии ин 

шаҳр ва ба таври умум Хуросони он даврон фароҳам оварданд. 

Ањли адабиѐт ва олимону донишмандони  садањои Х ва ХІ дар њавзаи 

адабии Нишопур чун намояндагони илму адаби дигар њавзањои адабї 

вобаста ба донишу истеъдод, маќоми маънавї бештар мавриди эњтироми 

зимомдорони сомониву ѓазнавї ќарор мегирифтанд. Дар њар давру замон 

арбоби дониш, ки маѓзњои мутафаккиру мубтакир ба шумор мерафтанду 

мераванд, њароина ба корњои идорї ва сиѐсї кашида мешуданд. Зеро ањли 

илму адаб њамеша баробари иљрои амри њокимону давлатдорон њаќќи халќи 

одиро фаромўш намекарданд, њадди инсофро дар корњои њукуматї 

њаддалимкон риоят намуда, шиддати зулму истибдоди њуккоми љоњпарасту 

шуњратхоњро бар авом пасттар менамуданд. Аксари онњо ба сифати миѐнрав 

дар байни ду сулола гоње мавриди эњтиром, гоње мавриди ѓазаби 

сиѐсатмадорон ќарор гирифта, ба ављи иззату икром ва ѐ ба пастии хориву 
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зиллат ва њатто марг кашида мешуданд. Аз рўи маълумоти Шафеии Кадканї 

дар пешгуфтори «Таърихи Нишопур» равшан мешавад, ки муаллифи асари 

мазкур Њокими Нишопурї (933 м.– 1014 м.), ки аз донишмандони њамзамони 

Абулфазли Миколӣ буд, њамчун миѐнљии сиѐсї муносибати сулолаи Оли 

Бувайњ (Бўя) ва Сомониѐнро ба танзим медаровард [41, 35]. 

Адибон барои нарм кардани дили сахти њокимони замон ба навиштани 

китобњои марбут ба зиндагиномаи бузургони дини ислом мепардохтанд ва бо 

ин роњ мехостанд ахлоќи онњоро таѓйир дињанд. «ал-Иклил»-и Њокими 

Нишопурї, ки барои Абуалї ибни Симљур навишта шудааст, ба ин навъ 

асарњо мисол шуда метавонад. Ин асар дар бораи зиндагиномаи Пайѓамбар 

(с) ва њамсарони ў навишта шудааст.  

Забони арабї дар Нишопур миѐни олимону адибон ва аҳли дин нуфузи 

зиѐд дошт. Дар ин маврид бояд таъкид кард, ки мақом ва нуфузи забони 

арабӣ дар Нишопур собиқаи таърихӣ дорад, ки он ба қарнҳои нахусти ислом 

ва хоссатан ба даврони ҳукумати Тоҳириѐн (821-873) бармегардад.  Дар аҳди 

амир Абдуллоҳ ибни Тоҳир (828-844) маркази давлати Тоҳириѐн аз Балх ба 

Нишопур кӯчонида шуд ва ин амр дар рушди ин шаҳр ба ҳайси конуни 

сиѐсат, адаб ва фарҳанг нақши муҳим гузошт. Тоҳириѐн бино бар муқтазоѐти 

замон ба назму насри арабизабон таваҷҷуҳи хос зоҳир мекарданд. Чанде аз 

намояндагони ин сулола, мисли Тоҳир ибни Ҳусайн, Абдуллоҳ ибни Тоҳир,  

Убайдуллоҳ ибни Абдуллоҳ, Мансур ибни Талҳа ибни Тоҳир ба ҳайси 

шоирону адибони арабизабон шуҳрат доштанд. Бинобар ин, пойтахти 

давлати онҳо – шаҳри Нишопур дар асри сеюми ҳиҷрӣ/ нуҳуми мелодӣ ба 

маркази муҳимми рушди шеъру адаби арабизабон табдил ѐфта буд. 

Ҳамчунон ки аз таҳқиқоти Н. Зоҳидӣ бармеояд, дар доираи адабии 

Нишопури аҳди Тоҳириѐн шоирону нависандагони маъруфи арабизабон, аз 

қабили Авф ибни Муҳаллими Хузоӣ, Абуламайсал Абдуллоҳ ибни Хулайд, 

Аҳмад ибни Абӯхолиди Зарир, Муҳаммад ибни Алии Синӣ, Аллони Шуубӣ, 

Фазл ибни Абдуссамади Раққошӣ ва ҳамчунин яке аз нахустин шоираҳои 



28 

арабигӯ Сакан бо бархурдорӣ аз дастгириву инояти амирони Тоҳирӣ ба 

эҷоди осори манзуму мансури арабизабон пардохта буданд [69, 44-45]. 

Дар замони Сомониѐн (874-999) шеъру адаби арабизабон дар баробари 

зуҳур ва шукуфоии шеъру адаби форсизабон  ба таври бесобиқа дар Хуросон 

густариш пайдо кард. Ба шарофати сиѐсати дурбинонаи Сомониѐн, ки дар 

баробари ташвиқ ва тақвияти забон ва адаби форсӣ-тоҷикӣ ба унвони 

рисолати миллии хеш ҳамчунин аз забону адаби арабизабон дар қаламрави 

мамлакати худ ҳимоят мекарданд, Бухоро ба ҳайси маркази шукуфоии 

адабиѐт ба ду забон – форсӣ-тоҷикӣ ва арабӣ дар ақсои олам шуҳрат пайдо 

кард. Дар баробари ин дар Нишопур низ маркази дигари адабу илми 

арабизабон ташаккул ѐфт, ки садҳо адибону шоиронро дар аҳди Сомониѐну 

Ғазнавиѐну Салҷуқиѐн ба ҳам оварда буд. Чароғи маҳфилҳои шеъру адаби 

арабизабон дар ин шаҳр ба шарофати хонадони Миколиѐн фурӯзон нигоҳ 

дошта мешуд. Аз ин ҷост, ки Хуросонро «бињишти донишмандон ва 

Нишопурро бузургтарин маркази дониши Эрон» медонистанд [115, 65].  

Яке аз чењрањои тобноки Нишопур дар замони зиндагии Абулфазли 

Миколї ин дўсти хонаводагии ў Абўмансури Саолибї мебошад. Риштаи 

дўстии ин ду нафар бо ањли илму адаб ногусастанї буд. Таълифоту 

таснифоти Саолибии Нишопурї, ки ба номи ў зиѐда аз 130 асар дар таърихи 

адабиѐти арабизабон сабт шудааст, бешак натиљаи ѓамхориву сарпарастии 

намояндагони олитабори хонадони Миколї мебошад. 

Аз миѐни осоре, ки дар ин давр ба вуљуд омад, аз љињати фарогирии 

теъдоди зиѐде аз шахсиятњои адабии Нишопур арзишмандтарини он 

«Ятимат-уд-дањр»-и Саолибї ба шумор меравад. Боби 8-уми ќисми чоруми 

«Ятимат-уд-дањр» ба зикри Абулфазл Убайдуллоњ ибни Ањмад ал-Миколї 

бахшида шудааст [44, 43] Аз рўи шарњи арабшиноси ўзбек И.Абдуллоев ба 

ќатори шоироне, ки дар бораи онњо нахустин маълумот дар «Ятимат-уд-

дањр» оварда шудаву минбаъд аз тарафи дигарон такрор гаштааст, 

Абулфазли Миколї њам медарояд [44, 43, 44].  Дар «Сењр-ул-балоѓа»- 

Саолибӣ дар бораи шахсиятњои адабї, ки њамасри муаллиф Саолибӣ ва 
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Абулфазли Миколӣ ҳастанд, маълумот мављуд аст, -мегўяд Муњаммад Боќир 

Ҳусайнӣ, аммо ба сабаби адами фурсат ва имкони пажўњиш ин корро ба 

оянда во хоњам гузошт [115, 323]. Аз сухани мазкури саолибишиноси эронї 

бармеояд, ки натанњо кулли осори Саолибї, балки шахсияту осори 

намояндагони дигари ин давр њанўз пурра мавриди омўзишу баррасї ќарор 

нагирифтааст.  

Ба ҷуз аз Абулфазли Миколӣ, Ҳокими Нишопурӣ, Саолибӣ ва дигарон, 

ки ба мақом ва таълифоти онҳо ишора рафт, доираи адабии Нишопур 

теъдоди зиѐди шоирону адибони дигарро, ки зодаву парвардаи ин шаҳр 

буданд, муттаҳид мекард. Маълумоти муътамад дар бораи ном ва осори ин 

шоирону адибони арабизабонро Саолибӣ дар «Ятимат-уд-даҳр»- и худ 

овардааст. Адиби мазкур боби даҳуми ҷилди чоруми китоби худро «Дар 

зикри (шоирону адибони) нишопурӣ» номгузорӣ карда, савонеҳи рӯзгор ва 

намунаҳои осори манзум ва мансури  шоирон ва адибони зеринро зикр 

кардааст [17,IV,481-519], ки овардани номи онҳо ҷиҳати таъйиди вусъати 

ҳаѐти адабии Нишопур дар замони Абулфазли Миколӣ ва рушди адабиѐти 

арабизабони давр муҳим арзѐбӣ мегардад: 

1. Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни Исмоил ал-Миколӣ – намояндаи 

хонадони Миколиѐн, ки Саолибӣ ӯро раиси Нишопур хонда ва китобату 

балоғаташро дар насру назм тамҷид кардааст ва сад ҳазор байт аз шуарои 

гузаштаву муосир азѐд дониста ва дар суханрониҳояш аз онҳо истифода 

карданашро таъкид кардааст. Саолибӣ ду қитъаи шеъри Абӯмуҳаммади 

Миколиро иқтибос кардааст, ки як қитъаи тӯлонӣ ба фоҷиаи дар охири 

умраш   рух дода бахшида шудааст [17,IV, 481-482] . 

2. Абӯҷаъфар Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Исмоил ал- Миколӣ, 

писари Абӯмуҳаммади Миколӣ аст, ки Саолибӣ ӯро «дар адаб мутақаддим ва 

дар илми луғат ва арӯз  мутабаҳҳир» номида ва теъдоди ашъорашро беш аз 

даҳ ҳазор байт муайян кардааст.  

3.  Абӯсаҳл Муҳаммад ибни Сулаймон ас-Саълукӣ. Саолибӣ илму 

адаби ӯро сутудааст ва фазилатҳои шахсият ва намунаҳои ашъорашро аз 
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номи писараш Абӯтаййиб Саҳл ибни Муҳаммад, ки аз шайхону имомони 

замон будааст, нақл кардааст.   

4.  Алӣ ибни Абӯалӣ ал- Алавӣ. Саолибӣ ӯро дар наҷобат беназир 

номида, дар унфувони ҷавонӣ аз олам рафтанашро ба қайд овардааст ва ду 

қитъа шеърашро аз забони бародари шоир сабт кардааст. 

5.  Абулбаракот Алӣ ибни Ҳусайн ал- Алавӣ. Ба таъкиди Саолибӣ аз 

шоирони маъруфи Нишопур буд. Соҳиби «Ятимат-уд-даҳр» табъи равони 

ӯро ситоиш карда, пораҳои нисбатан зиѐди шеърашро зикр кардааст.  

6.  Абулҳасан Муҳаммад ибни Зафар ал-Алавӣ. Ба навиштаи 

Саолибӣ аз шоирон ва олимони маъруфи Нишопур буд, ки дар ҷавониаш 

шеъри зиѐд гуфта, баъдан ба зӯҳд рӯй овард ва шеъргӯиро қатъ кардааст.  

7.  Абулаббос Муҳаммад ибни Яҳѐ ал- Анбарӣ. Саолибӣ ӯро аз 

ҷавонмардони Нишопур хонда, чанд намунаи ашъорашро ба қайд овардааст.  

8. Абӯсалма ибни Аҳмад ал- Маъозӣ. Саолибӣ воқеаи иштироки ин 

шоирро дар яке аз маҳфилҳои адабии Нишопур, ки дар аснои он ранги 

давоти яке аз ҷавонони узви ин маҳфил ба либоси шоир мерезад ва боиси 

хиҷолати он ҷавон мешавад, нақл карда, шеъри бадоҳатан дар ин маврид 

сурудаи ал-Маъозиро иқтибос меорад, ки он аз равонии табъ ва малоҳати 

баѐни вай шаҳодат медиҳад.  

9. Абӯсаҳл Саъид ибни Абдуллоҳ ат-Такаллумӣ. Саолибӣ ӯро «аз 

удабо ва фузалои Нишопур» хонда, чаҳор қитъаи шеърашро иқтибос 

кардааст. 

10.  Абӯбакр Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ал-Бустӣ. Ба навиштаи 

соҳиби «Ятимат-уд-даҳр», ӯ қозии Нишопур буда ва дар шеъру адаб низ 

дасти қавӣ доштааст. Саолибӣ ѐздаҳ қитъа аз  маҷмӯаи шеърҳои шоирро, ки  

бо хатти худаш навишта  будааст, дар тазкираи худ ҷойгир кардааст. 

11.  Абӯсаъд Абдурраҳмон  ибни Муҳаммад ибни Дӯст. Аз фозилони 

маъруфи Нишопур буд, ки дар шахсияташ фиқҳу адаб ва назму наср ба ҳам 

омада буданд. Бо зикри ин фазилатҳои шоир, Саолибӣ малоҳат ва узубати 

шеъри ӯро бо зикри сенздаҳ қитъа таъйид кардааст.  
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12.  Абӯабдурраҳмон Муҳаммад ибни Абдулазиз ан-Нилӣ. Саолибӣ 

ӯро аз «мафохири Нишопур ва зинати ин шаҳр» номида, дар баробари шеъру 

адаб  дар фиқҳ аз номоварон буданашро таъкид кардааст ва пораҳои зиѐде аз 

ашъори ӯро зикр кардааст. 

13.  Абӯсаҳл Бакр ибни Абдулазиз ан-Нилӣ -  бародари шоири қаблӣ 

аст, ки ба таъкиди соҳиби «Ятимат-уд-даҳр», дар баробари шеъру адаб дар 

илми тиб низ аз мақоми сарварӣ бархурдор буд. Саолибӣ ҳашт пора аз шеъри 

вайро зикр кардааст, ки дар маҷмуъ ҷавдати сухан ва назокати баѐни 

шоиронаи ӯро ба субут мерасонанд.; 

14.  Абӯмуҳаммад Исмоил ибни Муҳаммад ад- Дуҳон. Ӯ шоире буд, 

ки дар илми луғат, наҳв ва арӯз  низ шӯҳрат дошт ва аз шогирдони олими 

маъруф Ҷавҳарӣ маҳсуб мешуд. Ашъори зиѐде дар ҳаққи Абулфазли Миколӣ 

ва намояндагони ин хонадон сурудааст. Дар охири умр ба зуҳду тақво рӯй 

овард ва аз алоиқи дунѐ сарфи назар кард. Саолибӣ баъди зикри ҳашт қитъа 

аз шеъри ад-Дуҳон қайд кардааст, ки  шоир аз вай хоҳиши ба тазкира ворид 

накардани ғазалҳо ва мадҳияҳояшро намудааст ва Саолибӣ низ инро 

пазируфта, намунаҳои ашъори панду ахлоқии шоирро овардааст. 

15.  Абӯҳафс Умар ибни Алӣ ал-Мутавваъӣ. Аз шоироне маҳсуб 

мешавад, ки дар унфувони ҷавонӣ ба амир Абулфазли Миколӣ пайваст ва 

пайваста аз эҳсону икроми ӯ бархурдор буд ва китобе  бо номи «Дарҷ ул-

ғурар ва дурҷ уд-дурар» дар маҳосини назм ва насри амир Абулфазли 

Миколӣ иншо кард. Саолибӣ таъкид кардааст, ки «вақте ман (дар васфи 

Абулфазли Миколӣ) китобе бо номи «Фазлу ман исмуҳу ал-Фазл» таълиф 

кардам, ал-Мутавваъӣ дар пайравӣ ба он китобе бо номи «Ҳамду ман исмуҳу 

Аҳмад» – ро иншо кард [17,IV, 500]. Аз номи китоб пайдост, ки ал-Мутавваъӣ 

онро дар мадҳи Абӯнасри Аҳмад – падари Абулфазли Миколӣ  навиштааст. 

Ба қалами ал-Мутавваъӣ ҳамчунин китоби дигаре бо номи «Аҷнос ут-таҷнис» 

тааллуқ доштааст. Саолибӣ зарофату малоҳати шеъри ал-Мутавваъиро 

сутуда, бисту ду қитъа аз онро дар тазкираи худ дарҷ кардааст [17,IV, 500-504] 
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16.  Абулаббос  Фазл ибни Алӣ ал-Исфароинӣ. Ба таъкиди Саолибӣ, 

Исфароин яке аз шаҳристонҳои Нишопур ва зодгоҳи бузургоне  маҳсуб 

мешавад, ки яке аз онҳо Абулаббос Фазл ибни Алӣ аст. Муаллифи «Ятимат 

уд-даҳр» Абулаббосро  «аз ифтихороти Нишопур ва накӯмардони он» 

номида, он замон ҳокими Исфароин будани  ӯро ба қайд овардааст ва сабки 

иншо, ҳусни баѐн, фасоҳати калом ва хубии ашъорашро бо зикри намунаҳое 

аз он ситудааст [17, IV, 504-506] 

17.  Абулфатҳ Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Юсуф ал-Котиб. Аз 

котибону шоирони номдоре буд, ки дар охири давлати Сомониѐн ба Бухоро 

рафта ва ба дарбори онҳо пайваста буд. Дар аҳди Ғазнавиѐн як муддат ба 

Ғазна рафт, вале кораш барор нагирифт ва ба Нишопур баргашт ва то охири 

умр дар ҳамин ҷой бимонд. Саолибӣ девони шеъри ӯро дар даст дошта ва 

намунаҳое аз онро дар тазкираи худ овардааст [17,IV, 506-508]. 

18. Абулқосим  Ҳусайн ибни Асад ал-Омирӣ. Ба таъкиди Саолибӣ, 

Абулқосим Ҳусайн ибни Асад аз шоирону адибони маъруфи Нишопур буд, 

ки хонадони Миколиѐн таълиму тарбияти фарзандонашонро ба ӯ 

вомегузоштанд. Саолибӣ ӯро «соҳиби ашъори зиѐд» хонда, бо овардани ду 

пора аз он иктифо кардааст [17, ҷ.4, с.509] 

19.  Абуннаср Тоҳир ибни Ҳусайн ибни Асад, писари шоири қаблӣ 

Абулқосим Ҳусайн аст. Ӯ низ мисли падар бо шоириву котибӣ ва тарбияти 

фарзандони бузургони Нишопур машғул буд [17, IV, 509]  

20.  Абӯабдуллоҳ ал-Ғаввос. Саолибӣ ӯро зодаи рустои Бусти 

Нишопур дониста, табаҳҳурашро дар донистани забони арабӣ ва ба ду забон 

– арабиву форсӣ шеърҳои хуб навиштанашро таъкид кардааст. Муаллифи 

«Ятимат уд-даҳр» аз сарвату заминҳои Абӯабдуллоҳ ал-Ғаввос ва девони 

бузурги шеъри ӯ ѐдовар шуда, пораҳое чанд аз ашъори ин девонро дар 

тазкирааш дарҷ кардааст [17, IV, 509-510]. 

21.  Абӯҳотим ал-Варроқ, шоири арабизабон, аз рустои Кишми 

Нишопур буд ва касби варроқӣ дошт. Саолибӣ бо таъкиди он ки Абӯҳотим 

панҷоҳ сол дар Нишопур варроқӣ кардааст, ашъори ӯро овардааст, ки шоир 
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дар онҳо аз касби худ ва зиндагии фақиронааш шикоят кардааст [17,IV,510-

511]. 

22.  Абӯҷаъфар ал-Баҳҳос  Муҳаммад ибни Ҳусайн ибни Сулаймон. 

Бино ба навиштаи Саолибӣ, Абӯҷаъфар ал-Баҳҳос аз шаҳристони Завзани 

Нишопур буд ва дар баробари табаҳҳураш дар шеъру адаб мансаби қазоро 

дар Хуросон бар уҳда дошт. Як қасидаи ҷиҳилбайтаи ӯ илова бар чанд 

қитъаи кутоҳи шеърӣ дар «Ятимат уд-даҳр» зикр шудаанд, ки далел бар 

латофати сухани шоир ҳастанд [17,IV, 511-514]. 

23.  Абӯмансур Муҳаммад ибни Алӣ ибни Исмоилӣ ал-Ҷувайнӣ. Аз 

адибон ва шоирони номвари Нишопур буд, ки Саолибӣ ӯро ба қаноатпешагӣ 

ва тавозӯъ тавсиф карда ва бо таъкид ба зиѐд будани шеъраш намунаҳое аз 

онро дар тазкираи худ зикр кардааст [17, IV, 514-515] 

24. Абӯнаср Аҳмад ибни Алӣ ибни Абӯбакр аз-Завзанӣ. Бино ба 

ахбори Саолибӣ, Абӯнаср аз-Завзанӣ аз рустои Завзани Нишопур бархоста ва 

дар ҷавонӣ ба Нишопур омадаст. Дар ин ҷо ӯ бо адиб ва шоири барҷастаи 

арабизабон Абӯбакри Хоразмӣ мулоқот кард ва дар иншои шеър ба ин шоир 

пайравӣ кард. Пас аз касби шуҳрат дар шеъру шоирӣ ба дарбори 

Азудуддавлаи Бувайҳӣ рафт ва дар силки шуарои ӯ қарор гирифт. [17, IV, 

с.515-516]. 

25.  Абуаббос Муҳаммад ибни Аҳмад ал-Маъмунӣ, аз шоирони 

маъруфи Нишопур, ки бино ба таъкиди Саолибӣ, шеъри зиѐд гуфта ва қисме 

аз онҳоро дар қолиби мусаммат иншо кардааст. Илова бар шоирӣ бо таълиму 

тарбия низ машғул будааст. 

26.  Абулқосим Алӣ ибни Аҳмад ибни Мабрук аз-Завзанӣ. Дар 

«Ятимат уд-даҳр» аз ӯ ба унвони олими зуфунун ѐд шуда ва ихтисос ѐфтани 

ағлаби ашъораш ба зӯҳду тасаввуф таъкид гардидааст [17, IV, с.517] 

27.  Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ал-Абдалконӣ, аз 

шуарои дарбори Абулфазли Миколӣ буд, ки зарофату малоҳати шеъраш 

мавриди таҳсини Саолибӣ қарор гирифта ва ӯ дар тазкирааш ҳашт қитъа аз 

ашъори шоирро зикр кардааст [17, IV, с.517-519]. 
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 Ҳамин тавр, Саолибӣ 27 шоири мазкурро дар боби даҳуми «Ятимат уд-

даҳр»-и худ зикр кардааст, ки ҳамагӣ ба доираи адабии Нишопури замони 

Абулфазли Миколӣ ворид буданд ва бо осори манзуму мансури худ ба 

равнақи адабиѐти арабизабони Нишопур ва Хуросони он даврон мусоидат 

кардаанд. Худи Саолибӣ таъкид кардааст, ки теъдоди шоирону адибони 

бархоста аз Нишопур  бо он 27 нафаре, ки ӯ зикр кардааст, маҳдуд 

намешавад ва шоирони дигаре низ дар Нишопур буданд, ки ӯ шеъри онҳоро 

дар даст надошта ва аз ин рӯ фасли алоҳидае дар ин боб ба онҳо ихтисос 

надодааст. Дар радифи ин гуна шоирон Саолибӣ номҳои 13 тани дигар, 

мисли Абӯсалма ал-Муаддиб, Абӯҳомид ал-Хорзанҷӣ, Абӯсаҳл ал-Бустӣ, 

Абулҳасан ал-Абдунӣ, Абӯбакр ал-Ҷалободӣ, Абулқосим ал-Алавӣ, Абӯсаъд 

ал-Хезрӯдӣ, Абӯсаъид Масъуд ибни Муҳаммад ал-Ҷурҷонӣ, Абулқосим ибни 

Ҳабиб ал-Музаккар, Абулқосим Ҳасан ибни Абдуллоҳ Ал-Муставфӣ ал 

Вазир, Абулҳасан ал-Кархӣ, Шайх Абӯнаср ибниМашкон ва Абулало ибни 

Ҳасуларо зикр карда ва изҳори умед кардааст, ки шояд баъдан ба ӯ ва ѐ 

дигаре имкон даст диҳад, ки савонеҳи рӯзгор ва ашъори ин шоиронро ба даст 

орад ва онҳоро ба ин боби тазкира афзояд [17, IV, 519].  

 Пас аз ин дар тазкираи Саолибӣ омадааст, ки Абулфазли Миколӣ ба 

охири ин боб бо хатти худ маълумот ва ашъори як шоири дигари 

нишопуриро бо номи Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад илова кардааст [17,IV, 

519-523].  Ин иловаи Абулфазли Миколӣ гувоҳ бар он аст, ки ӯ ба ҳайси 

сарвари доираи адабии Нишопур ва ҳомиву мададгори аҳли адабу илми 

замони худ аз зиндагӣ ва осори шоирону адибон огоҳ буд ва ба ҳар васила ба 

равнақи ҳаѐти адабӣ дар Нишопур талош меварзид. 

 Бино ба маълумоти боби даҳуми тазкираи «Ятимат уд-даҳр» метавон 

хулоса кард, ки дар доираи адабии Нишопур таҳти инояти Миколиѐн ва 

хоссатан Абулфазли Миколӣ 41 нафар шоир ва адиби арабизабон, ки зода ва 

парвардаи муҳити адабии ин шаҳри фарҳангӣ буданд, ба эҷоди осори 

манзуму мансур пардохта буданд.  
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Муҳити адабпарвари Нишопур, равнақи бесобиқаи шеъру адаби 

арабизабон дар ин шаҳр  ва саховату бахшандагии Оли Микол, хоссатан 

Абӯнасри Миколӣ ва писараш Абулфазли Миколӣ, шоирону адибон ва аҳли 

илмро аз минтақаҳои дигари Арабу Аҷам ба ин ҷо ҷазб мекард.  Аз ин ҷост, 

ки дар давраи мавриди назар чанде аз шоирону адибони номвари аҳд аз 

марказҳои дигари адабиѐти арабизабон ба Нишопур омада ва ба шарофати 

ҳимояти моддиву маънавии намояндагони Оли Микол  муддатҳо дар ин шаҳр 

мондаанд ва бо ҳузур ва осори худ муҷиби равнақи адабиѐт дар ин хиттаи 

Хуросон гардидаанд. 

 Яке аз ин гуна бузургони адабиѐти арабизабон Бадеуззамони Њамадонӣ 

аст, ки дар таърихи адабиѐти арабӣ ҳамчун офаридгори жанри мақома 

шуҳрат дорад. Ӯ соли  994 м Љурљонро ба ќасди Нишопур тарк намуд ва ба 

маҳзи вуруд ба ин шаҳр мавриди лутфу инояти падари Абулфазл – Абӯнасри 

Миколӣ қарор гирифт [37, 2/515]. Њарчанд Бадеъуззумони Ҳамадонӣ дар 

Нишопур њамагї як сол истиќомат карда бошад њам, бо Саолибї аз наздик 

шинос шуд. Ин ду адиб зимни њамсуњбативу њамкории яксола ба њамдигар 

дар боби эљоду халлоќияти адабї таъсир расонида тавонистанд. Њамчунин 

мулоќоту мубоњисаи Бадеуззамони Њамадонӣ бо нависандаву шоир 

Абубакри Хоразмї дар ин шањр сурат гирифт ва шуњраташ миѐни ањли адаб 

дањчанд афзуд [123, 538]. Бадеуззамон, аз рўи маълумоти баъзе сарчашмањо 

маќомоташро, ки ин навъи фанни нигориш дар адабиѐти арабизабон ба номи 

ў интисоб дорад, дар њамин шањр эљод намудааст [136, 9]. Аз рўи баъзе ахбор 

Бадеуззамони Њамадонї бори аввал дар Нишопур 40 маќома дар муораза бо 

асари «Арбаъин»-и Ибни Дурайд эљод карда, обрўву эътибори зиѐд ѐфт. Аз 

ин сабаб, хост њамин навъи насрро идома дињад [111, 57]. Бадеуззамони 

Њамадонӣ дар Нишопур бо имом Абутайиб Сањл ибн Муњаммад ибн 

Сулаймони Суълукї ошно шуд ва бартариву афзалияти ўро аз дигар олимону 

фаќењони шањр ќоил шуд ва васф њам кард [17, 4/ 341-342]. 

Аз суханварони дигари маъруфи замон, ки чанд сол дар Нишопур зиста 

ва аз зумраи хоссон ва муқаррабони Абӯнасри Миколӣ ва дигар 
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намояндагони ин хонадон маҳсуб мешуд, шоир ва адиби маъруф Абӯбакр 

Муҳаммад ибни Аббоси Хоразмӣ (935-993) буд. Ӯ дар Хоразм ба дунѐ омада, 

ҷиҳати касби илму дониш ба Ироқу Шом сафар кард ва дар шаҳрҳои Бағдоду 

Ҳалаб аз маҳзари донишмандони бузурги замон баҳравар гардид. Баъдан ӯ 

ба пойтахти давлати Сомониѐн – Бухоро омад ва ва бо вазири маъруфи 

сомонӣ Абӯалии Балъамӣ  муносибатҳои дӯстона пайдо кард, вале бо 

сабабҳои гуногун ин муносибатҳо ба сардӣ гароиданд ва Абӯбакри Хоразмӣ 

ба Нишопур рӯй овард ва дар ин шаҳр муқим гардид. Минбаъд шебу 

фарозҳои зиндагӣ Абӯбакри Хоразмиро маҷбур кард, ки чанд дафъа 

Нишопурро бо мақсади Систон, Исфаҳон ва Шероз тарк кунад, вале ҳар 

дафъа ӯ боз ба Нишопур бармегашт ва то ниҳояти умри худ  дар ҳамин шаҳр 

бимонд. [62, 2008,с. 96-99]; Абдуллаев И. Поэзия на арабском языке в Средней 

Азии и Хорасане начала X – XI вв. – Ташкент: Фан,1984,с.133-138]. Саолибӣ 

дар «Ятимат уд-даҳр» пораҳое аз ашъор ва расоили Абӯбакри Хоразмиро 

дар мадҳи Абӯнасри Миколӣ ва намояндагони дигари ин хонадон зикр 

кардааст [17,IV, с.255-258], ки ҳамагӣ ба мақоми шоистаи ин суханвар дар 

доираи адабии Нишопур далолат мекунанд.  

Ба ҷуз аз Бадеуззамони Ҳамадонӣ ва Абӯбакри Хоразмӣ, ки аз 

маъруфтарин шоирон ва адибони арабизабони давр буданд, ҳамчунин 

суханварон ва донишмандони зиѐде аз шаҳрҳои дигари Хуросон ва ҳатто аз 

билоди Араб бо огоҳӣ аз адабпарвариву маърифатдӯстии Оли Микол рӯ ба 

Нишопур оварда, гурӯҳе камтар, дигаре бештар ва  тоифае то охири умри худ 

дар ин конуни маъруфи  адабу фарҳанги Хуросон иқомат гузиданд ва ба 

равнақи бозори назму насри арабизабон дар ин шаҳр мусоидат карданд. 

Маълумоти комилро доирро ба ин қабил шоирону адибон ва донишмандон 

боби нуҳуми ҷилди чаҳоруми тазкираи «Ятимат уд-даҳр»-и Саолибии 

Нишопурӣ, ки «Дар зикри онҳое, ки ба Нишопур аз шаҳрҳои гуногун 

омаданд ва мартабаҳои мухталиф доранд» унвонгузорӣ шудааст, шомил 

мебошад. Аз фаҳвои боби мазкур бармеояд, ки 16 нафар шоирону адибони 

зерин ба доираи адабии Нишопур пайваста будаанд: 
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1. Абӯабдуллоҳ ал-Ваззоҳӣ ал-Башарӣ, Муҳаммад ибн ал-Ҳусайн. Ба 

таъкиди Саолибӣ, ки пораҳое аз  ашъори ин шоирро овардааст, ӯ ба 

Нишопур омада ва ин шаҳрро ватани худ қарор дода будааст [17, IV, 441-442]. 

2. Абӯтоҳир ибни Хубзаруззӣ. Шоире, ки аз Басра ба Нишопур омад 

ва як муддат дар Нишопур иқомат гузид. Саолибӣ намунаҳое аз ашъори ӯро, 

ки дар Нишопур роиҷ буд, дар тазкирааш дарҷ кардааст [17, IV, 442-443]. 

3. Абулҳасан Аҳмад ибни Аюб ал-Басрӣ, маъруф ба ан-Ноҳӣ. 

Шоирест, ки аз Басра ба Нишопур омада ва «солҳо дар Нишопур зиста ва 

шеър гуфтааст» [17, IV, с.443] 

4. Абулҳусайн Муҳаммад ибн ал-Ҳусайн ал-Форсӣ ан-Наҳвӣ. 

Саолибӣ ӯро «аз баргузидагони давр, пешвоѐни илм ва парчамдорони фазл» 

номида, ҷиян ва шогирди забоншиноси маъруфи замон Абулҳасан ибни 

Аҳмади Форсӣ будани ӯро таъкид кардааст. Бино ба ахбори муаллифи 

«Ятимат уд-даҳр», Абулҳусайни Форсии Наҳвӣ ба шарофати табаҳҳураш дар 

илми наҳв ва шеъру адаб дар назди вазири маъруфи бувайҳӣ Соҳиб ибни 

Аббод аз мақоми шоистае бархурдор буд, вале баъдан ба Нишопур омада 

чанд сол дар инҷо бимонд, то ин ки ба Ғазна рафт ва вазорати  амир Исмоил 

ибни Сабуктегин мансуб гардид. Баъди ин низ Абулҳусайни Форсии Наҳвӣ 

ба Нишопур баргашт ва дар шаҳристони Исфароини он муқим гашт. 

Намунаҳои зиѐде аз осори Абулҳусайни Форсии Наҳвӣ, ки дар «Ятимат уд-

даҳр» дарҷ шудаанд,    дасти тавонои вайро ҳам дар наср ва ҳам дар назми 

арабӣ таъйид мекунанд [17, IV,444-449]. 

5. Абӯсаъд Наср ибни Яъқуб. Аз шоирон ва адибони арабизабони 

маъруфи Хуросон ва соҳиби китобҳои зиѐде дар илми адаб буд, ки, ба 

таъкиди Саолибӣ, онҳо мавриди ситоиши вазири тавонои  бувайҳӣ Соҳиб 

ибни Аббод қарор гирифта будаанд. Абӯсаъд Наср ибни Яъқуб баъзе аз 

китобҳои худро ба Оли Микол бахшида ва ҳангоми иқоматаш дар Нишопур 

аз икрому инояти ин хонадон баҳравар гардида буд [17,IV, с.449-452]. 

6. Абӯнаср Саҳл ибни Марзбон. Муаллифи «Ятимат уд-даҳр» 

Абӯнаср Саҳл ибни Марзбонро, ки аз Исфаҳон ба Нишопур омада, ин 
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шаҳрро ватани дуюми худ қарор додааст, барои табаҳҳураш дар шеъру адаб 

ситоиш карда, номҳои чанд китоб ва намунаҳое аз ашъори ӯро дар тазкира 

дарҷ намудааст. Ӯ афзудааст, ки имрӯз дар Нишопур девони шеъре,  ки 

ҳамчун туҳфаи нодир арзѐбӣ мешавад ва китоби наве, ки мавриди таваҷҷуҳи 

ҳамагон қарор мегирад, ба қалами Абӯнаср тааллуқ дорад [17, IV, 452-455]. 

7. Абӯмуҳаммад Ҳасан ибни Аҳмади Буруҷирдӣ, котиб ва шоири 

маъруфи Хуросон, ки, бино ба навиштаи Саолибӣ, дар ҷавониаш дар 

Исфаҳон дар хидмати вазир Соҳиб ибни Аббод буд ва баъди шуҳрат ѐфтан 

дар китобат ба Нишопур омад ва сарварии  котибони амир Абӯнасри 

Миколӣ – раиси Нишопурро бар уҳда гирифт ва аз муқаррабони Оли Микол 

маҳсуб меѐфт [17, IV, 455-458]. 

8. Абӯнаср Муҳаммад ибни Абдулҷаббори Утбӣ. Аз оилаи маъруфи 

адибон ва давлатмардони Утбиѐн. Дар ҷавонӣ зодгоҳаш Райро тарк гуфт ва 

ба Хуросон омада, аз тарбияту дастгирии тағои шуҳратманд ва ҳамномаш – 

Абӯнасри Утбӣ баҳравар гашт ва худ низ дар китобат то ба дараҷаи котибии 

амир Абӯмансури Сабуктегини Ғазнавӣ ва амир Шамсулмаолӣ Қобус ибни 

Вушмгири Зиѐрӣ расид.Сипас дар Нишопур муқим гашт ва ба хидмати Оли 

Микол пайваст. Саолибӣ намунаҳои зиѐди номаҳо ва ашъори Абӯнасри 

Утбиро дар таъйиди сеҳри қалам ва узубати сухани ӯ зикр кардааст [17,IV, 

458-468]. 

9. Абӯнаср Исмоил ибни Ҳаммоди  Ҷавҳарӣ, ки аслаш аз Фороб буд 

ва дар ҷавонӣ дар марказҳои илмии Шому Ироқ таҳсил кард ва дар назди 

қабилаҳои араб дониши забони арабии худро  ба камол расонид ва ба унвони 

донишманди бузурги забон ва адаби арабӣ шуҳрат пайдо кард. Сипас 

Ҷавҳарӣ ба Хуросон баргашта, нахуст дар Домғон ба хидмати Абӯалии 

Домғонӣ – котиб, шоир ва вазири Сомониѐн расид ва баъдан ба Нишопур 

омада, муқими ин шаҳр гашт ва бо бархурдорӣ аз лутфу икроми Оли Микол 

ба таҳқиқу таълиф ва таълиму тадрис машғул гардид. Яке аз маъруфтарин 

китобҳо дар илми забоншиносии арабӣ – «Китоб ус-сиҳоҳ фи-л-луға» ба 

қалами Ҷавҳарӣ тааллуқ дорад. Ҷавҳарӣ дар шеъри арабӣ низ дасти қавӣ 
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дошт. Саолибӣ бо зикри пораҳое аз ашъори Ҷавҳарӣ онҳоро «шеъри 

олимона» номидааст [17, IV, 468-469]. 

10. Абӯмансур  Аҳмад ибни Муҳаммад ал-Луҷаймӣ, котиб ва шоири 

маъруф. Дар оғоз ба хидмати Соҳиб ибни Аббод пайваста, ӯро мадҳ ва пас аз 

вафоташ рисо гуфт. Сипас ба Нишопур рафта, дар ин шаҳр муқим ва соҳиби 

оила гардид. Саолибӣ қитъаҳое аз шеъри Луҷаймиро зикр кардааст, ки ба 

ситоиши Соҳиб ибни Аббод ва намояндагони Оли Микол бахшида шудаанд 

[17, IV, 470-473]. 

11. Абӯҷаъфар Муҳаммад ибн ал-Ҳусайн ал-Қуммӣ, шоир ва котиб, 

ки дар Нишопур иқомат гузид ва дар девони расоили раѐсати Нишопур, ки 

бар уҳдаи Оли Микол буд, хидмат мекард [17, IV, 473-474]. 

12. Абулғиториф Умлоқ ибн Ғайдоқ ал-Усмонӣ, шоири аъробие буд, 

ки аслашро ба хонадони халифаи рошиди сеюм Усмон ибни Аффон  нисбат 

медод. Ӯ чанд сол дар Нишопур зиста ва намояндагони хонадони 

Миколиѐнро мадҳ кардааст [17,IV, 474-475]. 

13. Абулмуалло Моҷид ибн ас-Салт, шоири арабиасл, ки ба Нишопур 

омада ва талош кард, ки ба дарбори Ғазнавиѐн роҳ ѐбад. Абулмуалло соҳиби 

шеъри зиѐде буд, ки Саолибӣ намунаҳои онро дар «Ятимат уд-даҳр» дарҷ 

кардааст [17, IV, 475-477].  

14. Абӯмансур Абдулқодир ибни Тоҳир ат-Тамимӣ, фақеҳ ва шоири 

арабиасл, ки аз Бағдод ба Нишопур омада ва ба ҷуз аз шеър дар фиқҳ ва 

улуми адабу наҳв  маъруфият пайдо карда буд [17, IV, 477-478]. 

15. Абӯалӣ Муҳаммад ибни Умар ал-Балхӣ аз-Зоҳир. Зодгоҳаш 

Балхро бо мақсади Ироқу Шом тарк гуфта ва баъди таҳсили илм дар ин 

кишварҳо ба Нишопур баргашта, ба шеъру шоирӣ пардохтааст [17, IV, 478]. 

16. Абулқосим Яҳѐ ибни Алӣ ал-Бухорӣ ал-Фақиҳ.Фақеҳ ва шоири 

зодаи Бухоро, ки ба Нишопур омада ва имомати масҷиди ҷомеи Нишопурро 

бар уҳда доштааст ва сипас гӯшаи узлатро ихтиѐр кардааст. Саолибӣ порае аз 

ашъори ӯро, ки аз вай шунида будааст, дар тазкирааш дарҷ кардааст. [17, IV, 

478-479].  
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17. Абулфатњ Алӣ ибни Муҳаммади Бустї, шоир, адиб ва дабири 

маъруфи зуллисонайни  даврони Сомониѐн ва Ғазнавиѐн, ки муддате дар 

Нишопур истиќомат кардаву бо ањли адаби шањр, ба вижа бо Саолибӣ, 

бӯнасри Миколӣ ва Абулфазли Миколї дўстиву рафоќат дошт ва онҳоро дар 

ашъораш мавриди ситоиш қарор додааст. Саолибӣ дар «Ятимат уд-даҳр» 

қисми бештари боберо, ки ба шуарои Буст бахшидааст, ба зикри савонеҳи 

рӯзгор ва ашъори Абулфатҳи Бустӣ тахсис додааст [17, IV, 345-382]. 

Қисме аз шуаро ва удабои Нишопур, мисли Абӯсолеҳ Саҳл ибни Аҳмади 

Нишопурӣ, Абулҳасан Алӣ ибни Абдуллоҳи Дилшодӣ, Абулқосим Алӣ ибни 

Абдуллоҳи Миколӣ, Абулаббос Исмоил ибни Абдуллоҳи Миколӣ, 

Абулқосим Алӣ ибни Ҳусайни Алимонӣ, Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад ал-

Ҳимярӣ, Қозӣ Абӯалӣ Абдулваҳҳоб ибни Муҳаммад, Абӯиброҳим Наср ибни 

Аҳмади Миколӣ ва даҳҳо нафари дигар дар «Татимма»-е, ки Саолибӣ бар 

китоби «Ятимат уд-даҳр фи маҳосин аҳли-л-аср»-и худ навиштааст, бо 

овардани намунаҳое аз ашъори онон зикр шудаанд  [27, 179-317]. 

 Чунон ки аз маълумоти фавқуззикри «Ятимат уд-даҳр»-и Саолибӣ ва 

«Татимма»-и он бармеояд, Нишопур дар аҳди Миколиѐн ба яке аз конунҳои 

шеъру адаби арабизабон табдил ѐфта, шоирону адибонро на танҳо аз 

Хуросон ва манотиқи дигари Эронзамин, балки аз кишварҳои араб низ ба 

худ ҷалб карда буд. Аз лиҳози таҷаммуи шоирону адибон доираи адабии 

Нишопури даврони Оли Микол бо доираи адабии Бувайҳиѐн бо сарпарастии 

Соҳиб ибни Аббод ва доираи адабии Бухорои замони Сомониѐн 

ҳамовардиву рақобат мекард. 

 Адабиѐти арабизабоне, ки дар Нишопур бо ҳиммат ва талоши шоирону 

нависандагони фавқуззикр ва бо ташҷеъ ва тақвияти Оли Микол ба вуҷуд 

омад, адабиѐти тамомиѐре буд, ки дар он аз як тараф анъанаву суннатҳои 

адабиѐти арабизабони садаҳои пешин, шурӯъ аз аҳди ҷоҳилияи араб то  

адабиѐти давраҳои Умавиѐн ва Аббосиѐн, идома пайдо карда буданд, аз 

тарафи дигар ин адабиѐт, бо ташаккули худ дар муҳити форсизабони 

Хуросон ва ҳамрӯияш бо адабиѐти форсу тоҷик, инъикосгари мавзӯву 
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матолиб ва суннатҳои адабии халқҳои Хуросону Мовароуннаҳр маҳсуб 

мешавад.  Дар боби баъдии рисола зимни таҳқиқу баррасии осори манзуму 

мансури Абулфазли Миколӣ ба вижагиҳои муҳтавоию бадеии адабиѐти 

арабизабони мазкур ишора хоҳад шуд. Дар ин ҷо баъзе ҷанбаҳои умумии ин 

адабиѐт ба хотири фароҳам овардани иттилои кофӣ доир ба доираи адабии 

Нишопури асрҳои X-XI мавриди таъкид қарор мегиранд. 

 Адабиѐти арабизабони давраи мавриди таҳқиқ назму насри бадеӣ ва 

осори адабиву адабиѐтшиносиро шомил аст.  Дар назми арабизабони давр 

мадҳ аз маъмултарин ва роиҷтарин анвои шеърӣ маҳсуб мешуд. Ин падида 

дар Нишопури он даврон, ки шуҳрати Оли Микол дар ҳимоят аз шеъру адаб 

ва  парастории шоирону адибон суханваронро на танҳо аз Хуросон, балки аз 

билоди Араб ба ин шаҳр ҷазб мекард, амре табиӣ ба шумор меояд, зеро 

ағлаби кулли ин суханварон дар осори манзуму мансури худ эҳсону икроми 

Миколиѐн, амирону вазирони Сомониѐну Ғазнавиѐн ва дигар ҳомиѐни шеъру 

адаби замонро ситоиш мекарданд. Ба ин маънӣ, каломи бадеъ дар Нишопури 

он даврон, мисли ҳар як маркази сиѐсиву фарҳангии дигар, ба василаи касби 

маъош ва таъмини рифоҳи иҷтимоии аҳли адаб табдил шуда, бозори мадҳу 

ситоишро гарм нигоҳ медошт. Аѐн аст, ки дар аксари қасоиди мадҳӣ, ки ба 

хотири даст ѐфтан ба манфиатҳои моддӣ суруда шудаанд, отифа ва эҳсосоти 

самимии шоир ҷойи худро ба тасаннуъ ва такаллуф, яъне суханбозиву иғроқ 

додааст. Шоирон асосан караму саховат, ҷуду ҷавонмардӣ, шуҷоат ва баъзан 

парҳезгориву тақвои мамдӯҳро ситоиш мекунанд. Ашъори мадҳӣ ба эҷодиѐти 

ағлаби  шуарои давр хос аст, вале сухансароѐне, мисли Саолибӣ, Абӯбакри 

Хоразмӣ, Абулфатҳи Бустӣ, Абӯҳафси Мутавваъӣ ва Абулҳасани Бохарзӣ 

дар сурудани ин навъи шеър пешгом буданд [17,IV, 255-259, 361-364, 500-504]. 

Як вижагии ашъори мадҳии шоирони Нишопур он буд, ки қисме аз ин ашъор 

дар мадҳи фақеҳон, шайхон ва донишмандони маъруфи ин сарзамин суруда 

шудаанд. Дар ин қабил мадҳҳо ҳадаф тақозои кумак ва бахшиш набуда, 

садоқат, эътиқод ва имони шоир ба фазилатҳои мамдуҳ  қалами ӯро ба 

ситоиш савқ додаанд. Чанде аз ин гуна мадҳияҳо ба шоироне, мисли 



42 

Абулмузаффари Ҷумаҳӣ, Абулҳасан  Алӣ ибни Абулқосими Байҳақӣ, 

Абулаббос ал-Анбарӣ тааллуқ доранд [9, IV, 223; 17, IV, 487] ва отифаи 

табиии шоиронро нисбат ба мамдӯҳ таҷассум кардаанд. 

Дар миѐни шоирони мадҳиясаро онҳое низ буданд, ки бо мурури солҳо 

аз сурудани мадҳияҳо даст кашида, рӯ ба зуҳду тақво оварданд ва 

эҷодиѐташонро вақфи тарғиби парҳезгорӣ ва худдорӣ аз алоиқи дунявӣ 

карданд. Яке аз ин гуна шоирон Абўмуњаммад Исмоил ибни Дуњон,  маддоњи 

Абулфазли Миколї буд, ки баъди вурудаш ба ҷодаи зуҳду тақво,  бо вуҷуди 

касрат ва зебоии ашъори мадҳиву ишқии худ, ба Саолибӣ иҷозат надод, ки ин 

даста аз ашъорашро ба тазкираи «Ятимат уд-даҳр» ворид кунад. Бино ба 

таъкиди Саолибӣ, ӯ низ ин хоҳиши Абӯмуҳаммад Исмоил ибни Дуҳонро ба 

назар гирифта, зимни зикри намунаҳои ашъори   вай аз овардани ин даста аз 

шеърҳояш сарфи назар кардааст [17,IV, 500].  

Навъи дигари шеъри давр ҳиҷо ѐ ҳаҷв буд, ки  барои шоирон ба унвони 

василаи муборизаи лафзӣ бо рақибони худ,  баѐни норизоиятии хеш аз зулму 

беадолатиҳои замон ва фасоди иҷтимоии ҳоким бар ҷомеа хидмат мекард. 

Тааммул бар ашъори ҳаҷвии шоирони доираи адабии Нишопур далел бар 

вуҷуди ду навъи ҳаҷв: ҳаҷви шахсӣ ва ҳаҷви иҷтимоӣ дар шеъри давр аст. 

Ҳаҷви шахсӣ дар мазаммати шахсиятҳои алоҳида, мисли шоирон ва шеъри 

онон, ин ѐ он афроди барои шоир нописанд, мисли ҳокиме ѐ фақеҳе суруда 

мешуд. Ҳадафи ҳаҷви иҷтимоӣ танқиди зулму фасоди иҷтимоӣ, табақаи 

ҳукком, қузот, омилини хироҷ ва ғайра буд. Дар миѐни ҳаҷвсароѐни 

Нишопур, ки худ зодаву зодаву парвардаи шаҳрҳои гуногун буданд, ҳаҷви 

шаҳрҳо ва ѐ аҳолии шаҳрҳои гуногун низ роиҷ буд. Аз маъруфтарин шоирони 

ҳиҷогӯи доираи адабии Нишопур   Абўтаййиби Тоњирї,  Абуљаъфар 

Муњаммад ибни Њусайни Ќуммї, Абўањмад ибни Абўбакри Котиб,  

Абулфатњи Бустї ва дигарон ба шумор меомаданд. Аз ҷумла,  Абӯљаъфар 

Муњаммад ибни Њусайни Ќуммї дар танқиди беадолатие, ки коргузорони 

њукумати шањр бар ањолї мекарданд, гуфтааст:  

 َدْىَر هللِا ِفى الشَِّحسِ                      َنْيذاُبؽَر    ُعسَّال    أَرى 
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 َشْيَرْيؼ فِى الَحْبسِ    َيَقعْ                      يَْوًماْ  بَِهاْْ  يَْعَملْْْ  فََمنْْ

 [IV, 47 ,17]اْلَفْمسِ      فىِ    أَعُزالشَّاسِ                        بِاْلقْلِسْْ  يُْضَربُْْ  بَِها

(Яъне: Коргузорони Нишопурро мебинам, ки њамеша нањсу бадбахтанд. 

Њар кас як рўз он љо кор кунад, ду моњро дар зиндон ба сар мебарад. 

Дар он љо гаронмоятарин мардум барои як фулус ба танобу ресмон баста 

мешаванд). 

Шоири мазкур боз Маъќал ном омили хирољи шањрро чунин масхара 

мекунад:  

َيَػْعِقلَُ   لََ  َفَمْعِقُلَ  يََدْيِوََ   إْقِبضََْ               اْلِمْفَعُلَ  َاْلَكِبْيََُ  الشَّيخََُ  أيػَُّهاَ   يََ

  [IV, 473 ,17]  ِمْعَوؿَُ أْوَ  ِمْنَجٌلََ  وَضعَُيَُ   َوَلَدْيِوَ                 ِعْنَدُهََ   ًةَدوا    إْذََوَدُعواََ    ظََلُموهَُ

(Яъне: Эй шайхи бузург ва соњибфазл, дастони Маъќалро бубанд, зеро 

ўро аќлу андеша нест). 

Њангоме, ки давоту навиштанро ба ӯ бовар карданд, бар ў љафо карданд, 

зеро ӯ сазовори он аст, ки ба дасташ  досу каланд медоданд). 

Марсия ѐ рисо низ дар шеъри арабизабони Нишопур яке аз муҳимтарин 

анвои адабӣ ба шумор меояд. Дар ин навъи шеър шоир ба зикри муҳассанот 

ва фазилатҳои шахси фавтида мепардозад ва аз ин лиҳоз он ба ашъори 

мадҳия, ки дар  он муҳассаноту шоистагиҳои шахси зинда мавриди ситоиш 

қарор мегирад, шабеҳ аст. Марсияҳое, ки шоирони давр дар сӯги устод, 

падар, модар, фарзанд ва пайвандони дигари худ сароидаанд, саршор аз 

эҳсосоти қалбӣ ва дарду алами сӯзон буда, бо ин хусусияти худ бар 

марсияҳое, ки дар вафоти мамдӯҳони собиқ дар ҷавоби икрому инъомҳои 

онҳо сароида шудаанд ва аз садоқату самимияти камтар бархурдоранд, 

имтиѐз доранд. Аз миѐни шуарои Нишопур, ки Саолибӣ ба марсияҳои онҳо 

ба унвони намунаҳои хуби ин навъи шеърӣ таъкид кардааст, метавон номҳои 

Абулфазли Миколӣ, Исмоил ибни Муҳаммад ад-Дуҳон, Абӯнаср Муҳаммад 

ибни Абдулҷаббори Утбӣ ва дигаронро зикр кард [17, IV, 439, 458, 467, 483).  

Аз анвои дигари шеъри арабизабони Нишопур васф маҳсуб мешавад, ки 

миѐни шуаро ривоҷи тамом дошт. Ашъори зиѐди васфии даврро метавон ба 
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ду даста тақсим кард: якум, васфи табиат ва зоҳираҳои он, аз қабили васфи 

фаслҳои сол, офтобу моҳ, боғу роғ,  дарахтону меваҳо, барфу борон, зилзила 

ва дигар офатҳои табиӣ; дуюм, васфи зоҳираҳои тамаддуни шаҳрӣ, аз қабили 

васфи шаҳрҳову майдонҳо, коху қасрҳо, маҷлисҳои бодагусорӣ, шаробу 

ҷомҳо ва ғайра. Ағлаби шуарои Нишопур дар ин ду навъи васф табъозмоӣ 

кардаанд, ки далели он бобҳои ҳаштум, нуҳум ва даҳуми ҷилди чоруми 

тазкираи «Ятимат уд-даҳр»-и Саолибӣ аст [17, IV, 407-520). 

 Зӯҳдиѐт аз анвои дигари шеъри арабизабони Нишопур буд, ки бино бар 

ҳузури фаъол ва густардаи аҳли фиқҳ ва риҷоли дин дар саҳнаи адабу илму 

фарҳанги шаҳр пайравон ва мухлисони зиѐд дошт. Мавзӯи зӯҳдиѐт панду 

мавъиза, ҷалби таваҷҷуҳи мардум ба дунѐи охират ва тарғиби парҳез аз 

алоиқи дунявӣ буд. Мардуми оддӣ, ки зиндагиашон пур аз маҳрумият ва 

мушкилиҳо буд, бо рӯй овардан ба зӯҳду тақво оромишу осоиши равониву 

рӯҳонӣ пайдо мекарданд. Зӯҳдиѐт бештар  дар маҷлисҳои ваъз ва хитоба 

хонда мешуд ва бо ваъдаи саодати ухравӣ ба қалби мардуми маҳрум аз 

рифоҳи зиндагӣ шифо ва таскин мебахшид.  Ҳамчунон ки қаблан таъкид шуд, 

қисме аз фақеҳон, воизон ва хатибони маъруфи Нишопур дар шеъру адаб низ 

даст доштанд ва мавзӯоти зӯҳду тақво дар осори манзуму мансури онҳо 

имтиѐз дошт. Аз ҷумла, Абулҳасан Муҳаммад ибни Зафар ал-Алавӣ, Абӯсаъд 

Абдурраҳмон  ибни Муҳаммад ибни Дӯст,  Абӯабдурраҳмон Муҳаммад ибни 

Абдулазиз ан-Нилӣ, Абӯмуҳаммад Исмоил ибни Муҳаммад ад-Дуҳон, 

Абулқосим Алӣ ибни Аҳмад ибни Мабрук аз-Завзанӣ бештари ашъори худро 

ба зӯҳду тасаввуф ихтисос дода буданд [17, IV, 486, 491, 494, 499, 517). 

 Дар назми арабизабони Нишопури давраи мавриди таҳқиқ ғазал 

мақоми густардае дошт. Ғазалҳои шуарои давр ба ду навъ тақсим мешуданд: 

якум, ғазали суннатӣ, ки решаҳояш ба ашъори ошиқонаи даврони ҷоҳилияи 

араб ва аҳди Умавиѐн мерасид ва ва дар он эҳсосоти афифи ошиқона нисбат 

ба маъшуқа таҷассум меѐфт. Дар ин навъ ғазалҳо суннатҳои шеъри ошиқонаи 

Арабу Аҷам ба ҳам омада буданд. Навъи дуюми ғазали давр ин ашъоре 

буданд, ки ҷойи маъшуқаи анъанавиро дар онҳо ҷавонону ғуломон гирифта 
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буданд. Ин навъи ғазал дар аҳди Аббосиѐн дар муҳити иҷтимоии Бағдод ва 

марказҳои дигари Хилофат, ки  бо касрати маҳфилу маҷлисҳои айшу тараб 

ва ҳузури ғуломони ҷавон ба ҳайси соқӣ ва ѐ навозандагону сарояндагон  дар 

онҳо имтиѐз дошт, арзи вуҷуд  карда буд. Ҳамин муҳит ба зуҳури навъи 

дуюми ғазал, ки онро баъдан дар адабиѐти араб «ал-ғазал би-л-музаккар» 

(«ғазали музаккар» дар шеъри форсӣ) номиданд. Маъруфтарин сарояндаи ин 

навъи ғазал дар аҳди Аббосиѐн Абӯнувос маҳсуб мешавад. Лозим ба таъкид 

аст, ки дар шеъри арабизабони Нишопур ғазали музаккар нисбат ба навъи 

ғазали суннатӣ камтар ба назар мерасад. Яке аз шоироне, ки ғазал дар 

эҷодиѐти онҳо мақоми густарда дошт, Абулфазли Миколӣ маҳсуб мешавад. 

Ғазалҳои шоири мазкур, ки дар бахши баъдии рисола баррасӣ мешаванд, 

вижагиҳои ин навъ шеъри арабизабони даврро бозтобӣ мекунанд. 

 Яке аз вижагиҳои шеъри арабизабони Нишопур таҷассуми мавзӯъ ва 

матолиби хос ба адабу фарҳанги форсӣ – тоҷикӣ, зарбумасалу мақолҳои 

мардуми Эронзамин, истифодаи вожаҳои дарӣ буд. Шоирони арабизабони 

Нишопур, ки забони модарияшон форсии тоҷикӣ буд ва дар муҳити фарҳангу 

тамаддуни бостонии Хуросон парвариш ѐфта буданд, дар қолаби ашъори 

арабӣ ва ѐ дар осори зуллисонайни худ ҷашнҳои қадимаи Наврӯзу Меҳргон, 

зоҳираҳои фарҳангу тамаддуни Аҷам, ҳикмату ахлоқи ниѐгон ва вижагиҳои 

табиати хоси сарзамини худро мавриди тараннум ва ситоиш қарор додаанд. 

Ба ин маънӣ шеъри арабизабони Нишопур маҳсули имтизоҷи суннатҳои 

шеъри Арабу Аҷам буд. Аз ҷумла, Абўмуњаммади Њарбї ба муносибати фаро 

расидани иди Наврўз ашъори зерини арабиро сурудааст ва дар он ба 

суннатҳои таҷлили ин ҷашни бостонии халқҳои Эронзамин ишора кардааст: 

َالشَّمسََُ  اغْبََملَِ  ِبرأِسََ  َحلَّتََْ                فَػَقد  أْسَعْدَ  اْلَمْشِرِؽََ  أْىلََِ   َيَََشْسََ

ُروزَِىا      طَْلَعِوَ      َعَلىَ     َوُاْشَرْبَ ََ    كْأسََ                نَػيػْ ـَِ     ُمَداـٍ   [V, 204 ,27]          األُْنسَ   َيُد

 (Яъне: Эй хуршеди ањли Машриќ, некбахту саодатманд бош, ки шамси 

оламтоб дар оѓози моњи њамал (моњи аввали солшумории шамсї, ки оѓози 

фасли бањор аст-Х.Н.) таљаллї намуд. 
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Дар рўзи аввали Наврўз бодае нўш, то улфату дўстї њамеша баравом 

бошад).   

Дар баробари назм насри фаннї дар китобату иншо, ки бештар ихтисос 

ба пешбурди корњои давлатї дошт, бино бар мусоидати сиѐсати 

фарњангпарваронаи Сомониѐн ва минбаъд Ѓазнавиѐн дар ин ањд ривољи 

тамом касб намуда, адибони фаровоне чї дар забони арабї ва чї дар форсї 

дар ин роњ иќдомоти шоистаеро аз сар гирифтанд. 

Дар наср асосгузори маќомот Бадеуззамони Њамадонї, Абўбакри 

Хоразмї, Саолибї, Абулфазл ибни Убайдуллоњи Ањмад Миколї, Абўннаср 

Муњаммад ибни Абдулљаббор Утбї ва Абулњасани Бохарзї бештар 

маъруфият доштанд. Насри арабї бо хадамоти ин адибони форсизабон дар 

ин аср рў ба тараќќї овард.  

Ҳамин тариқ, маълумоти сарчашмањои адабиву  таърихӣ, пеш аз ҳама 

тазкираи «Ятимат уд-даҳр»-и Саолибӣ ва «Татимма»-и он собит месозанд, ки 

дар Нишопури нимаи дуюми асри Х–нимаи аввали асри ХI доираи адабии 

пурвусъате ташаккул ѐфта буд, ки аз лиҳози равнақи ҳаѐти адабӣ, касрати 

шоирону адибон ва фузуниву арзиши маҳсули адабӣ аз бузургтарин 

марказҳои равнақи адабиѐти арабизабон дар олами исломи он даврон маҳсуб 

мешуд. Дар ташаккул ва равнақи ин доираи адабӣ саҳми хонадони Миколиѐн 

бузург буд, ки дар ин бора дар бахши баъдии рисола сухан хоҳад рафт.  
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I.3. Сањми Миколиѐн дар пешбурди шеъру адаб ва 

гиромидошти ањли сухан 

Намояндагони Оли Микол дар тӯли асрҳои IX – XI, яъне дар тӯли беш аз 

се аср   дар соҳоти мухталифи сиѐсату давлатдорӣ ва адабу фарҳанги аҳди 

Аббосиѐн, Тоҳириѐн, Сомониѐн, Ғазнавиѐн ва Салҷуқиѐн нақше мондагор аз 

худ гузоштаанд. Ному њайсияти сиѐсӣ ва ҷойгоҳи адабии ашхоси номвари ин 

хонадон дар пешбурди сиѐсат, илму адабиѐти арабизабон дар боби баъдии 

рисола зимни баррасии зиндагиномаи Абулфазли Миколӣ зикр хоҳад шуд. 

Ин ҷо доир ба намояндагони маъруфи хонадони Миколиѐн, ки дар рушди 

шеъру адаби арабизабон дар доираи адабии Нишопури асрҳои X-XI бо 

ҳимояти аҳли адаб ва гиромидошти сухани онҳо саҳми бузург гузоштаанд, 

сухан меравад.  

 Яке аз афроди номвари Оли Микол падари Абулфазл аст, ки номи ў дар 

«Тарљумаи таърихи Яминї» Абўнаср Ањмад ибни Алї ал-Миколї забт 

шудааст. Насаби пурраи ўро Н. Зоњидӣ чунин нишон додааст: «Абўнаср 

Ањмад ибни Абулќосим Алї ибни Исмоили Миколї (ваф. пеш аз с.416/1025)» 

[62, 64]. Абўнаср аз рўи таърифи муаллифи «Таърихи Яминї» - Абўнасри 

Утбї «аз зумраи фузалои Нисобур, ороста ба фазли мавфур ва ба адаб 

машњур» буд. Оли Микол, ки ирќан њама њушманду бофаросат буданд, 

мавќеи сиѐсї ва маънавияшонро баробари мероси моддии худ аз насл ба насл 

интиќол медоданд. Абўнаср меросбари њамин арзишњои хонаводагї ба 

шумор мерафт. Ӯ дар миѐни ањли сиѐсат бо донишу заковати бењамто аз 

љойгоњи хос бархурдор буд. Дар сиѐсат ончунон хираду таљриба дошт, ки: 

«агар хостї, миѐни сињњату мараз љамъ кардї ва агар хостї миѐни љавњару 

араз тафриќ андохтї ва асрори замоиру астори масоир пеши назари басирати 

ў равшану пайдо будї» [5, 178]. Аз мактуби ў ба Шамсулмаолї Ќобус 

пайдост, ки дасти тавоно дар фанни китобати расоил дошта, нозукињои ин 

пешаи муњимро мукаммал аз бар намудааст. Саховатмандию бахшандагии 

ўро дар шеърњои баландаш мешавад мушоњида кард: 
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ََأْكَرـَََُبفََِ  َواْلَمْعُروؼََِ   َواْلفْضلَِ                     َواإِلْحَسافََِ   َواْلَمْجدَِ  َ   اْلُعلیَ     ََبِنَُ

ََِبإِلْحَساِفََ   ُيَشادََُ    اْلِبَناءَِ  ِمْثلََ                    َشْيُدهَُ    َلَكَ  ُمَشيََّداًََ   اْلِبَناءََُ     لَْيسََ

ََحَوْتُوَيََدافََِ َماََأْحَسنََُ     َوالشُّْكرَُ                        َحِقيَبةٌَ    حَوْتُوَ     َماََأْكَرـََُ      اْلِبُّ

  [178 ,5]ََثِفََ  ِبُعْمرٍَ   َلوَُ الصََّناَعوَ   َكَفَلََ                       ُعْمَرهََُ َوََوّلیَ َمضىَ ماَََ ْلَكِريَُا اِإذ وََ

  (Яъне: Созандаи бинои бузургињо, бахшандаи некї ва фазлу эњсон, ки 

аз бењтарин созандагон аст. 

Бењтарин ва баландтарин биное, ки барои ту сохта шуд, њамонест, ки 

асоси он бар эњсон бино ѐфта бошад. 

Некї бењтарин чизест, ки дар кулбор аст ва ташаккур  бењтарин њадяест, 

ки дар рўи дастон аст. 

Ваќте инсони бузургвор умраш сипарї шуда, даргузашт, зикри хайри ў 

барояш умри дубора мебахшад]. 

Шоирони садаи дањ дар мадњи Абўнаср ашъори мадњии фаровоне 

сурудаанд. Аз рўи ситоиши Абўбакри Хоразмї, ки дар ќасидае ишора ба 

караму бахшандагї ва мењрубонии ў нисбат ба мардуми хоњандаву ниѐзманд 

мекунад, пайдост, ки Абўнаср идомабахшандаи фарњанги мардумпарварии 

хоси Миколиѐн буд:  

 [180 ,5]َاِلوَِِصيََ  ِعْنَدَ  َواْلَمْوُتََ  ُسؤاِلوََِ              ِعْنَدََ  النػَّْيلََُ  وََ  نَػَواِلِوَ   ِعْنَدََ   اْلَوفْػرَُ

  (Яъне: Хайру эњсони ў зиѐд буда, аз вай пурсидан айни мурод аст ва дар 

њамлааш марги душманон ќарор дорад]. 

Бо ин њама донишу биниш, саховату карампешагї ва маќоми сиѐсиву 

адабї Абўнаср аз хеш ифтихор намекард, балки аз фарзандони донишманду 

боњуши худ меболид. Инро мо дар љумлањои зерин мушоњида намуда 

метавонем: «Аз мафохири Абўнасри Миколї ду писар буданд, ки њар як 

кавкабе буд дар самои сиѐдат ва бадре бар уфуќи саодат, мењтарин амир 

Абулфазл ва кењтарин амир Абўиброњим ва њарду дар улувви дараљат чун 

Фарќадайн буданд ва дар шуњрати фазл чун наййирайн» [5, 180]. Абўнасри 

Миколї дар корњои сиѐсї њамчун як маслињатчию мушовир ба њуккому 

давлатдорони замон содиќона хидмат мекард. Султон Мањмуд барои шикаст 
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додани охирин намояндаи Оли Сомон – Мунтасир ба Нишопур назди 

бародари худ Наср њаракат кард ва Имоми њадис Абўтаййиб Сањл ибни 

Сулаймон ас-Саълукиро бо љамъе аз аъѐни раоѐи султон барои эљоди 

мусолања ба назди Эликхон фиристод. Ба њайати мазкур Абўнасри Миколї 

њамчун шахси сиѐсатмадор ва дипломат љалб шуда буд.  

Ширкати ў дар ин навъ корњои муњими сиѐсї шањодат аз мавќеи баланд 

ва маќоми Оли Микол дар арсаи сиѐсат медињад. Абўнаср ибни Ањмади 

Миколї дар миѐнҷигарињои сиѐсї гоње на њамчун як узви вобаста, балки 

њамчун як шахси асосї ва мењварї низ иштирок мекард. Соли 980 м. ваќте 

Абулњасани Симљурї аз рафтори бехирадонаи худ нисбат ба њукми амири 

Сомонї дар азли ў аз мансаби раѐсати Хуросон пушаймон шуд, Абўнасрро 

бо афроди маъруфи Нишопур барои узрхоњї ба Бухоро фиристод.  

Оли Микол адабиѐтдўсту фарњангпарвар буданд ва ба ањли адаб 

эњтироми фавќулодда зоњир мекарданд. Абубакри Хоразмї њам ваќте ба 

Нишопур ворид шуд, ўро Абўнасри Миколї хуш пазируфт. Ин пазириши 

гарми Абубакр Хоразмї аз тарафи Абўнасри Миколї сабаб бар он гардид, 

ки минбаъд Саолибї ўро ба устодї пазирад ва доманашро сахт гирад. 

Саолибї дар омадани устоди худ ба Нишопур ва ќабули ў аз тарафи Абўнаср 

чунин гуфтааст:  

َ»ََمْدِحوَِ  ِمْنََ  َاْسَتْكثَػرَُ  َوَ  كَاِِلٌَاْلِميَ  َعِلىَِّ   ِبِنَ  أضْبََدََ   َنْصرٍَ  أىِبََ  َِبأْلِمْيَِ   أتََّصَلََ  وَََ  نَيَسابُورَََ   َواىفَِ  َوَ»

 (Яъне: Ва ба Нишопур омаду ба Амир Абўнаср Ањмад ибни Алии 

Миколї пайваст ва ўро бисѐр мадњ кард] [115, 204].  

Аз рўи таъкиди Саолибї бармеояд, ки хонаи Абўнаср љои сарљамъ 

шудани ањли адаб буда, шоирону нависандагони дигар шањру вилоят низ аз 

олињимматї ва адабпарварии ин хонаводаи Миколї хабардор буданд. Агар 

нафаре аз онњо ба Нишопур омаданї мешуд, њатман ба даргоњи Миколиѐн, 

хоса Абўнаср мењмон мегашту аз лутфу икром ва бахшишу саховати эшон 

бањраманд мегардид.  

Абубакри Хоразмї ваќти вуруд ба Нишопур ва даргоњи Абўнаср ўро 

чунин мадњ карда буд: 
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ََ   َقْصدََُ  بََداِِلَ   َماََ   َفَديْػُتكََ ََبَداِِلَ  األَََ  اْلَورَاى  ِمَنَ  ِسَواَؾََ                   ُحرٌّ

ُهْمََ   َوأنَّكََ ِِلَ     ُدَِئاْلَفَراَ   اْلَماءَِ ِمنَََ                        َكَذاَكأْسًضا  َوَ  ِمنػْ ََواَّلَّ

    [22 ,115] اعْبَِباؿََِ  ىِفَ َوالزُُّمرَِّدَ  اغبَِْجارَِةََ                ْكىَنَمسَ َكذاؾََ  َداَرُىْمََوَ    َوََتْسُكُنَ

(Яъне: Фидоят шавам, њаргиз аз миѐни мардум ба зењнам озодае ѓайри ту 

нарасид, магар он ки ту ба хотирам омадї. 

Њарчанд, ки ту аз зумраи дигаронї, аммо дурру марворид низ аз даруни 

об ба даст меояд. 

Ту дар њавлии онњо зиндагї мекунї (аммо, бидон ки-Х.Н.) љойгоњи 

сангњову зумуррад низ дар миѐни куњњо аст). 

Мадњияи боло гувоњи он аст, ки Абўнаср аз зубдагони шањри Нишопур 

ба шумор омада ва мисли ў дар саховату бахшиш ва адабпарварї дар он 

шањр мављуд набуда, ки Абўбакри Хоразмї бо умедворї ба мадњи вай 

пардохтааст. 

 Абубакри Хоразмї баъди тарки Нишопур дар Систон ба мадњи волии 

он Тоњир ибни Муњаммад пардохт ва мавриди иззату эњтиром ќарор гирифт. 

Аммо аз фарти шуњрату њирс ба њаљву истењзои Тоњир пардохта, он љо 

зиндонї шуд. Аз зиндон ба Амир Абўнасри Миколї шеъре навишта, бо 

тамсилњои ќиѐсї худро аз тарки даргоњи вай пушаймону фиребхўрда ба 

ќалам медињад [115, 205]. Шеъри саропо аз пушаймонии Абўбакри Хорзамї 

бори дигар шањодат аз он медињад, ки хонаводаи Миколиѐни муќими 

Нишопур воќеан адабпарвару фарњангдўст ва инсонгаро будаанд. Агар 

чунин намебуд, шоире аз зиндон истода ба мадњи онон намепардохт.  

Абўнаср на танњо ба Абубакри Хоразмї, балки барои хотири ў ба 

шогирдонаш низ дасти ѐрї дароз карда, њољоту ниѐзи эшонро 

саховатмандона мебаровардааст.  

Аз чењрањои адабии дигаре, ки аз мењрубонињои Оли Микол, бавижа аз 

Абўнаср, бархурдор шудааст, ин Бадеуззамони Њамадонї мебошад. Ў дар 

љумлањо ва байти зерин Абўнасри Миколиро сарвару амири худ дониста, бо 

истифода аз санъати ташбењ ва суханороии ба худ хос маќсадашро баѐн 

намудааст: 
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َهاََ َوَُأعَبِْلجََُ ‘ُأِسيُغَهاؿ َوَلََ رَنْػَقلةًَ َأْشَربَػَهاََ َأفََْ بَػْيََ َمتَػَرجٌَّحَ  َ–  بَػَقاَءُهَ هللُاَ أطَاَؿَ َ- يسَِئاأْلِمْيِالرََّ ِخْدَمِةََ أاَنَىِفَ» ِمنػْ

ََدرٌىا:َ َأْخََلؼَََ َأْرَتِضعََُ ولََ َعٌرَىاَ َعَلىََ َأْطِويَػَهاَ َأفََْ َوَبَػْيَََ ‘ُأِجيُزَىاَ َوَلََ ُمْضَغًةَ

   [281-280 ,115] «ػِبَْفضََِ تُػَوطَُّنىِنَ ِِهَِمىََ َولَََ          ِلَرْفضًََ  ِوُلىِنَُتطَاَ  نَػْفِسى  َفََلَ

(Яъне: Ман дар хидмати амиру сарварам, Худованд умру баќояшро 

тўлонї гардонад, мураддадам миѐни ин ки онро чун обе гилолуд тањаммул 

кунам ва гувориш насозам ва чун луќмае нахоида дар дањон нигоњ дораму 

фурў набарам ѐ ин ки ба сабаби бадии он рањояш созам ва онро дарњам 

печаму аз он бањраманд нагардам: 

Маро на нафсам барои тарки ў во медорад ва на њиммати волоям омодаи 

пазируфтани ин хориву суќут мебошад). 

Маќсади Бадеуззамони Њамадонї дар навиштаи мазкур хеле мубњаму 

печида аст. Зеро ў табиатан шоире буда, ки барои нишон додани ќудрати 

шоирии худ ва афзудани обрўву эътибор њар киро аз њуккому сарватмандон, 

дилаш мехоста мадњ мекардааст. Одатан, якеро мадњ кардаву дигареро рањо 

карда, фаќат дунболи маќсади худ будааст ва њатто мамдуњонаш ба њамдигар 

душман бошанд њам, барои ў фарќе надоштааст. 

Аз хилоли калимањои бо санъат пасињам чидашудаи Бадеуззамон дар 

мавриди Абўнаср чунин андешањоро хондан имкон дорад: Ман аз луфту 

марњамат, мењрубонињои зиѐди сарвару амирам дар њайратам. Намедонам, ки 

ў дар ивази ин караму эњсон аз ман чї умедвор аст. Агар ман тарки хидмати ў 

кунам, чи њолу њодиса маро пеш меояд? Ба ин саволњо љавоб мељўяму 

намеѐбам. Ин дудилагиву тардид маро дар хидмати сарварам Абўнаср 

муаллаќ гузоштааст.  

Дар ҷои дигар Бадеуззамон бо шукргузорӣ аз дастгириҳои Абўнасри 

Миколї дар васфи ӯ навиштааст: «Агар шайх (Абунасри Миколї-Х.Н.) аз 

карам фирор њам кунад, карам дунболагири ў хоњад шуд, агарчи парешонаш 

кунад, боз њам гирди ў њалќа хоњад зад, агар ба ихтиѐри худ назди лутфу 

карам наомад, он иљборан назди шайх хоњад омад» [42, 103-104]. 

Бадеуззамони Ҳамадонӣ дастгиру мададгори маънавиву моддии худ амир 

Абӯнасри Миколиро бартар аз ҳама мардум дониста ва ӯро бо хуршеди 
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коинот қиѐс кардааст: «...Касе аз мардум бо ў дар ќиѐс намеояд, тавре, ки 

хуршед дар маљрои ситорагон сайр нахоњад кард» [126, 181].  

Абўнасри Миколї ягона шахсияте аз хонадони Миколиѐн нест, ки 

Бадеуззамон ӯро мавриди мадҳу ситоиш қарор додааст.  Ахбори Саолибӣ ва 

муаллифони дигар гувоҳ бар онанд, ки Бадеуззамон бо намояндагони дигари 

ин хонадон, аз ҷумла бо Абўљаъфари Миколӣ муносибати наздик дошт ва 

онҳоро низ дар ашъораш васф кардааст [115, 284]. Њамчунин номањои ў ба 

унвони Абубакри Хоразмї ва Амир Абўнасри Миколї баѐнгари робитаи ў 

ба њавзаи адабии Нишопур баъди иќомати яксола дар ин шањр мебошад. 

Аз намояндагони номвари хонадони Миколї, ки аз падари Абулфазл – 

Абўнаср Ањмад ибни Абулќосим Алї ибни Исмоили Миколї (вафоташ пеш 

аз соли 1025 м.) тахминан панљ-дањ сол пештар даргузаштааст, ин Њасан ибни 

Муњаммад Микол, мулаќќаб ба сайид-ул-куффоњ ва маъруф ба Амир 

Њасанаки Миколи Нишопурї (кушташуда дар с. 1031м.) аст. Бино ба 

навиштаи муаллифи «Дастур-ул-вузаро» ба «улувви насабу камоли њасаб ва 

вуќуф бар даќоиќи умур» охирин вазири султон Мањмуд Fазнавї таъин шуда 

буд. Ошноии Мањмуд бо ин намояндаи бањуши хонаводаи Миколї њанўз аз 

замоне, ки ў дар Нишопур њамчун коргузори Сомониѐн фаъолият мебурд, 

њусни оѓоз пазируфта буд. Низоъ ва кашмакашњои дохилии шањри 

Нишопурро, ки хуфя сурат мегирифтанд, Мањмуд мањз бо дастгириву кўмак 

ва маслињатњои Њасан ибни Ањмади Микол яктарафа карда тавонист. 

Њангоме, ки Мањмуд ба салтанат расид, раѐсати шањри Нишопурро бар ў 

дод. Њамкории дурбинонаи Њасан ибни Ањмади Микол бо Мањмуд албатта 

ба фоидаи мардуми Нишопур анљом ѐфт. Ободонии шањри Нишопур дар 

замони раѐсати Њасан ибни Ањмади Микол то ба дараљае афзуд, ки 

мусофирон аз тамошои биноњои навбунѐди шањр сер намешуданд. Таъбири 

«сарову кушкњои њасанакї», ки Байњаќї зимни наќли њикояти арўс овардани 

Масъуд аз Гургон, дар асараш ба кор мебарад, далел ба сухани боло шуда 

метавонад: «Абдуљаббор писари Хоља Ањмади Абдуссамад аз Гургон бо 

арўси Масъуд бозгашт ба Нишопур ва маљлиси бошукуњ тартиб доданд ва 

занони руасо, ќузот, фуќањову акобиру амоим дар љашн ширкат карданд ва 
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сарову кушкњои њасанакиро чун фирдавси аъло биѐростанд ва зани ўро дар 

он љо фуруд оварданд. Ва он шаб Нишопур чун рўз шуда буд аз шамъњову 

машъалњо» [115, 19]. 

Њасанак ѓайр аз ќасру кушкњои дар шањри Нишопур бино кардааш, боз 

дар Шодѐх ном мавзеъ, ки берун аз шањр воќеъ шуда буд, биноњо барои 

тафрењи худ ва пешвозу гусели ашхоси обрўманд бунѐд карда буд. Ваќте 

лашкари музаффари Масъуд дар 19-уми августи соли 1030 баъди шикасти 

додани сипоњи Маљдуддавлаи Дайламї ба Нишопур ворид шуд, нишопуриѐн 

биноњои Шодѐхро, ки ба Њасанак мутаалиќ буд, гилемњои зебо густарда, 

ороишњо доданд.  

Бидуни шакку шубња метавон гуфт, ки дар Нишопур маќоми сиѐсї ва 

нуфузи маънавии намояндагони Оли Микол дар замони раѐсати Њасани 

Миколї ба ављ расида буд. Таваљљуњ ва муњаббати султон Мањмуд ба ин 

марди нињоят зираку донишманд ва сиѐсатмадор боис шуд, ки ўро ба Fазна 

фиристад, то дар њалли масоили сиѐсиву иљтимоии пойтахти Ѓазнавиѐн 

донишу тадбироташро ба кор бурда, мардуми шањру бозор ва аъѐну ашрофи 

онро зери назорат ќарор дињад, амнияту осоиштагии сиѐсиро эњѐ намояд. Аз 

Нишопур ба Ѓазна фиристода шудани Њасанак, аз як тараф агар далели аз 

афроди нињоят боэътимоди Мањмуди Ѓазнавї будани вай бошад, аз љониби 

дигар метавон њадс зад, ки Мањмуд бо истифодаи усули айѐронаи худ ўро бо 

тавфизи вазифаи пурмасъулият мавриди санљиши худ ва ѓазнавиѐн ќарор дод. 

Мањмуд пас аз азли Ањмад ибни Њасан Маймандї ўро ба вазорати худ 

баргузид [116, 151]. 

 Сарбаландии тољиконаю устуворї бар андеша, густохию бебокї ва 

тундзабонию сахтгирї, вафодорї ба ањд ва итоат ба як хоља аз миѐни 

хонаводаи миколї дар шахси Њасанаки Вазир ба мушоњида мерасад. Мањз 

њамин хислатњояш  боис шуд, ки умарову њуккоми давр бар ў душманї 

варзанд ва ба ќарматї будан мутањњамаш созанд, то обрўяшро назди Мањмуд 

коста гардонанд. Аммо амалї шудани ин ќасди бади онњо муддате тўл 

кашид. Душманони Њасанак баъд аз сари Мањмуд писараш Масъудро, ки ба 

љои падар соњиби тахт шуд, бар ў шўронида, тавонистанд ба маќсади худ 
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расанд. Нињоят дар соли 1031 м. Њасанаки вазир ба иттињоми ќарматигарї аз 

мансаб озод ва ба дор кашида шуд.  

Њасанаки Миколї бо фаросату дониш ва шуљоату бебокї дар арсаи 

сиѐсат обрўву нуфузи хонадони Миколиро баланд бардошт. Табиист, ки дар 

муддати раѐсати Нишопур ва вазорати Ѓазнинро бар уњда доштанаш 

Миколиѐн мавќеияти худро дар њама љабња тавонистанд боз њам устувортар 

созанд ва ба ин васила дар рушду нумуи илму адаби арабизабони замони худ 

сањмгузор бошанд. [115, 82].  

Тахмин меравад, ки баъди ба Ѓазна рафтани Амир Њасанаки Вазир 

раѐсати Нишопур ба ихтиѐри Абўнаср гузашт. Пас аз даргузашти Абўнаср 

дар соли 1025 идораи шањри Нишопур бар уњдаи писараш Абулфазл интиќол 

ѐфт. Дар сарчашмањои таърихї ва адабї пеш аз зикри номи падару писар–

Абўнасру Абулфазл овардани унвони «амир» ишораи сањењу равшан бар 

раѐсати онњост. 

Аз ин рўи бањси боло бармеояд, ки миѐни Оли Микол дар баробари 

дўстиву рафоќату њамдигарфањмї раќобату мухолифат њам вуљуд доштааст.  

Бо вуљуди ин њам ањли адаб ба намояндагони Оли Микол эътиќоду 

ихлоси бузург доштанд. Яке аз чунин ашхос Саолибист, ки аз дўстони 

наздики Абулфазли Миколї мањсуб меѐбад. Ин ду нависандаю шоир миѐни 

њам муносибату робитаи ќавию ногусастанї доштанд. Ваќте Саолибї баъди 

панљ соли иќомат дар Ѓазна ба Нишопур баргашт, аввалин касе, ки ўро 

пешвоз гирифт, дўсти деринаш Абулфазл буд. Ў барои Саолибї ончунон 

шароиту имконоте фароњам овард, ки дўсташ бо оромиши дил ва осоиши тан 

ба офариниши осори нав ва бозофаринии навиштањои куњани худ оѓоз кард.  

Бародари Абулфазл–Абўиброњим Наср ибни Ањмади Миколї њам дар 

људу бахшиш кам аз бародар ва падари худ набуд. Саолибї бо дастгириву 

пуштибонии ин ду бародар имкони мулоќоту њамоиш бо бузургоне чун 

Абумансур Яњѐ ибни Яњѐи Котиб ва ду писари ў Абулвафою Абусалама ва 

Абулаъло Муњаммад ибни Њасан Сўфии Басрї пайдо карда тавонист.  
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Дар мавриди дўстиву њамкории Саолибї ва Абулфазли Миколї 

адабиѐтшинос Амонов Саидљон дар рисолаи номзадии хеш ба таври иљмолї 

ва фишурда маълумот додааст [49, 17-19].  

Саолибї дар китобхонаи Абулфазл китоби «Симор-ул-ќулуб»-ро таълиф 

карда, ба мушаввиќу њомии мењрубонаш – Абулфазли Миколї њадя кард. 

Саолибї, ки осори адабии њамзамонони хеш низ бевосита мавриди омўзишу 

тањлил ќарор медод, дар муддати кутоњ ашъори обдори њомию сарпарасти 

хешро низ мутолиа намуда, гузидае аз онњоро дар «ал-Мунтањал» ном 

маљмўа љамъоварї кард. Абулфазли Миколї дар шаъни дўст ва њамќалами 

худ Саолибї шеър сурудааст [115, 88]. Шоир Абуњафс Умар ибни Алї 

Мутавваъї аз хидматгузорони даргоњи Абулфазли Миколї буд [115, 90]. 

Табиист, ки мисли ў барин шоирону адибон дар атрофи Саолибї бо 

мусоидати сиѐсати оќилонаи Абулфазли Миколї гирд омада, мањфилу 

нишастњои адабї доир мекарданд. 

Абулфазли Миколї чун пешгузаштагонаш дар радифи сиѐсатмадороне, 

ки ба адабиѐт гироиш доштанд, ќарор дошт. Аммо ишќу алоќаи ў аз сиѐсату 

њукумат дида ба шеъру адаб ва шоирону адибон нисбат ба гузаштагонаш 

зиѐдтар эњсос мешавад. Ин нуктаро муаллифи «Љоњизи Нишопур» чунин 

таъкид кардааст: «…Бояд ба афроде чун Абулфазли Миколї, Абулфатњи 

Бустї, Абунасри Утбї, Абунаср Сањл ибни Марзбон, Бадеуззамони 

Њамадонї ишора кард, ки њарчанд бархе аз онон бо дастгоњњои њукуматї 

иртибот доштанд, аммо равобити дўстонаи онон бо якдигар он ќадар амиќу 

ногусастанї буд, ки умурї сиѐсї њеч таъсире дар он пайванд наметавонист 

дошта бошад» [115, 95]. 

Абулфазли Миколї, баробари додани иљозати истифода аз 

китобхонааш, Саолибиро, ки истеъдоди фавќулодаи эљод дошт, ба 

навиштани ин ѐ он асар дар мавзўъњои гуногун ташвиќ менамуд. Ишораи 

зайли Саолибї далели ин сухан дар мавриди иншои асари фарогири 

зарбулмасалу маќолњои арабии исломию тоисломї «Сењр-ул-балоѓа ва сирр-

ул-бароа» шуда метавонад: «Ва (нигориши) он бад-он сабаб буда, ки 

ифтихори њузур дар китобхонаи Амири ягона ва бењамто Абулфазл 
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Убайдуллоњ ибни Ањмади Миколиро ба даст овардам,ки умри худованди он 

китобхона бо афзоиши тўли умри амир бияфзояд, бо номи вай ороста гардид. 

Худованд бо баќои ѐду зикри ў, бар давоми он бияфзояд» [115, 126].  

Саолибї, чи тавре аз ќайди худаш дар «Симор-ул-ќулуб фи-л- музоф ва-

л-мансуб» пайдост, барои Абулфазл дар љавоби мењрубониву ѓамхорињои 

пайваста ду китобе бо номи «Хасоис-ул-булдон» ва «Фазлу ман исмуњу Фазл» 

иншо ва њадя намуд [19, 545]. Муњаќќиќи эронї Муњаммад Боќир Ҳусайнӣ 

менависад, ки Саолибї Абулфазли Миколиро, ки дар адабу балоѓат 

соњибсабку назар буд, борњо аз каломи шево ва тасвирњои мунњасир ба фарди 

ашъори ў ситоиш карда, мувофиќи завќу дархурди ин адиби забардаст 

асарњои «Сењр-ул-балоѓа ва сирр-ул-бароа», «Хасоил-ул-булдон», «Симор-ул-

ќулуб» ва «Фиќњ-ул-луѓат»-ро таълиф ва ба ӯ бахшидааст [115,123].  

Дар њавзаи адабии Нишопур ва умуман Хуросон Саолибї аз зумраи 

адибоне ба шумор мерафт, ки дар њамкориву робита бо њокимону 

давлатдорон ва сиѐсатмадорон касе аз њамзамононаш бо ў баробар шуда 

наметавонист. Зеро Саолибї нињоят доно ва сиѐсатмадори воќеї буд, вазъи 

сиѐсиву иљтимої ва ќоидањои нонавиштаи зиндагии замони худро хуб 

медонист ва онро дар амал татбиќ мекард. Албатта, ин навъ биниши ў аз 

робитаву дўстияш бо Абулфазл ва то андозае такя бар пуштибонии сиѐсии 

Миколиѐн аз вай  низ сарчашма мегирад. Саолибї дар таълифи осори адабї 

бештар ба вазъи сиѐсї ањамият дода, дар фаъолияти адабиаш шебу фарозҳои 

сиѐсати замонро огоњона ба назар мегирифт.  

Саолибї бо дархосту пешнињоди Абулфазл ба таълифи китобе дар луѓат 

њиммат гумошт. Бо бањрабарї аз китобњои китобхонаи амир ба таснифи 

«Фиќњ-ул-луѓат» ва «Сирр-ул-ъарабият» муяссар гашт. Барои ин ки Саолибї 

ин асарњоро иншо намояд, Абулфазл Миколї дар мавзее барои ў нишемане 

фароњам сохт ва тамоми манобеъ ва марољеъро дар ихтиѐри вай гузошт. 

Њамин пуштибониву њимояти Абулфазл буд, ки Саолибї соли 1033 м. ба 

Султон Масъуд, ки озими Баѓдод буду дар Нишопур фуруд омад, бо чанд 

ќасида ў ва вазираш Абўнаср Ањмад ибни Муњаммадро васф карда, китоби 

«Хос-ул-хос»-ро ба шайх Ораз Абулњасани Мусофир ибни Њасан эњдо кард. 



57 

Ба њамроњи дигари амир Њасан Иброњими Самурї, ки аз китоби «Фиќњ-ул-

луѓат» сахт шигифтзада шуд буд, хулосае аз онро ба номи «Хасоис-ул-луѓат» 

туњфа дод. Он рўзњо Саолибї дар кори танзими такмилаи «Ятимат-уд-дањр», 

яъне «Татимма»-буд, фурсатро ѓанимат шумурда, онро ба итмом расонида, 

ба шайх Муњаммад ибни Исо ал-Карxї - дўсти дерини худ, ки ў низ њамроњи 

султон Масъуд омада буд, пешкаш кард.  

 Саолибї низ дар баробари караму бахшиши Абулфазл хомўш 

наменишаст. Албатта дар њаќќи Абулфазл суханњои баланди зиѐде гуфта, 

ќарзи дўстии худро дар назди ў то андозае њам бошад, кам мекард: 

َهاتَُ  [141 ,115] لََبِخيلََُ  دبِْثِلوََِ لزََّمافََ  إانَََّ                  دبِْثِلِوََ   الزََّمافَُ    َيَِْتَىََ   َأفََْ  َىيػْ

 (Яъне: Афсўс, ки рўзгор монанди ў дигар падид наоварад, зеро рўзгор 

тангчашмтар аз он аст, ки дигареро ба монанди вай биофарад).  

Дар байти мазкур беназириву бемонандии Абулфазл ситоиш шудааст. 

Дар шеъри дигар Саолибї Абулфазлро ба «каъбаи њама бузургворињо», 

«ќиблаи орзуњо», «пешонии њама зебоињо» «чењраи њамаи камолот», «ситораи 

хушбахтї», «омили эњсону дастгирї аз ниѐзмандон», «нињоят бахшанда», 

«моњи тобони хонандони Микол», «фасењу балеѓ» монанд кардааст [115, 141, 

142].  

Аз миѐни осори Саолибї шеърњое пайдо мешаванд, ки дар он доир ба 

асп њадя кардани Абулфазл ишорањо рафтааст: 

َُىوبَِ وََ    َمِلٍكََ     بُرَِدَتىََْ   ىِفَ    َ                      َغَداَ    َمِلٌكَ  َ  َسيِّدٌََ    ِِلَ

َالَغُضوبَِ  لََ وََ  َ اْلَقُطوبَِ  لَََ وََ   َ                      اْلَمُلِلَ    َولَََ   َِبعْبَُهلََِ    ل

ََوََِبعْبَُنوبََِ    َِبلشَّمَاؿََِ    ؿََِعَ-------------ْنََُأََ   ََبَغرٌََ   ِِلََ   َجادََ   َقْدَ

    [15 ,115]    لَالشَُّبوبٍََ  وَََ  اْلُقُموصََِ  لَََ وَََ                      لَالشَُّموسََِ   وََ  َِبْلَقُطوِؼََ  لََ

(Яъне: Маро сарваре соњибмулку фариштахў аст, ки дар љомаи подшоњи 

бахшанда даромадааст. 

 На ноогоњу бетаљриба ва на дилтангу беќарор ва на абусу туршрў ва на 

тундмизољу интиќомљў аст. 
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Маро аспе сапедпешонї наъл намуда, чун боди шимолу љануб сареъу 

чобук бошад, ато кардааст. 

  Он на ба оњистагї роњ мераваду ба њаво мељањад ва на саркашу 

ромнашуданист ва на соњибашро бар замин мезанад ва на аспест хирасар, ки 

дастонашро баланд кунад ва бар рўи ду пой бистад). 

Аз мазмуни байтњои фавќуззикр равшан мешавад, ки дар эњсони бахшиш 

ва бузургию њашамат Абулфазл њатто бо шоњ баробар мебошад. Зеро ў ба 

шоир аспи бодпо њадя кардааст. 

Робитаи дўстии ин ду нафар ончунон наздику беѓаразона будааст, ки 

Саолибї љое аз дўсташ Абулфазл шикоят мекунад, ки чаро ту чун мисли 

гузашта маро ѐд намекунї. Ањди дўстии ќадим чї шуд? Ту чун Сулаймон, ки 

њодї буду аз њоли парандагон хабар дошту шонасаракро мепурсид, маро 

суроѓ намекунї? [115, 167]. 

Муњаммадњусейн Боќирї зимни баррасии вижагињои насри Саолибї бо 

овардани љумлањои бидуни такаллуфу сохтакории шоирона ва аз самими 

ќалб навишташуда, ки бозгўкунандаи  дўстии содиќонаи Абулфазл аст, чунин 

менависад: «Ваќте аз Абулфазл, ин ѐри дерина ва рафиќи њамешагї, сухан 

мегўяд, зебоии калом падидае нест, ки ў ба амд гуфторашро бад-он ороста 

карда бошад, зеро љўшиши эњсосоти дарунии муаллиф дар ин љой маљоле 

барои тафаккур љињати оростани калом ба ў намедињад, балки ин авотифи 

ростин ва содиќонаи ўст, ки калимотро ба сурате дилпазир бар забони вай 

љорї месозад ва бар мухотаб таъсире некў ба љо мегузорад»:  

 

ََماََعَدْلُتَدِبَُؤلََّفاِتىَإَِلََىِذِهَاْلَغايَِةََعِنَأظبَِْ» َسؤَدِدهَِ‘َوَِإّنِ بَْلَإْجََلًلََلُوََعمَّاََلََأْرَضاُهَِللُمُروِرَِبَسْمِعِوَ‘َإخََلًلَدبَاَيُػْلزُِمىِنَِمْنََحقِّ

َأْوَ‘َأْوََأْفََأزِيُدَىِفَاْلَقَمِرَنُورًا‘ٌءاَوََذَىاًَبَبِنَػْفِسىََعْنَأْفَُأْىِدَىَلِلشَّْمِسََضوَْ‘ََعَلىَقُػوَِّةَنَػْقِدهَِ‘َوَرَبَاِميًاَِلَعْرِضَِبَضاَعِتَاْلُمْزَجاِةَ‘ََوَغبَِْظوَِ

ََكَجاِلِبَاْلِمْسِكَإَِلَأْرِضَالتػَّْرؾَِ َبََِإَِلَاْلَبْحِرَاأَلْخَضرَِ‘ََوَاْلُعوِدَإَِلَِبََلِدَاؽِبِْندَِ‘ََأْفََأُكوَف  [179 ,115]َ«َواْلَعنػْ

 (Яъне: Ман дар осорам то ин андоза аз зикри ному нишони ў худдорї 

накарда будам, бад-он љињат, ки халале ба њаќќи сарварияш, ки бар ман 

лозиму зарурист, ворид насозам, балки ба хотири бузургдошту эњтироми вай 

дар мамониъат аз гуфторе, ки шунидану дидани онњо ўро хушнуд намесозад, 
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ва парњез аз ироаи бизоати андакам дар баробари наќди вай ва дур сохтани 

хеш аз ин ки партаве аз рўшноиро ба хуршед пешкаш намоям ва ѐ бар моњи 

тобон андаке нуру рўшної бияфзоям ва ѐ ин ки чун касе бошам, ки ба диѐри 

Турк мушк ва ба билоди Њинд уд ва ба њошияи уќѐнуси Њинд анбар 

фиристад). 

Саолибї дар баробари ишора ба саховату эњсони фаровон аз табъи 

баланду хотири нозуки Абулфазл низ ѐдовар мешавад ва бо фурўтаниву 

хоксорї рўирост иќрор мешавад, ки дар васфи инсони шарифу наљиб ва 

сухандоне чун ў суханњои тавсифї гуфтан мушк ба Хито бурдан аст.  

Дар маљмўъ, бо итминон метавон гуфт, ки намояндагони дигари Оли 

Микол низ дар дастгириву пуштибонии ањли адаби арабизабони замони худ, 

дар рушди иќтисодиву иљтимої ва сиѐсии давлати Сомониѐну Ѓазнавиѐн 

монанди се тан–Абўнаср ибни Ањмади Миколї, Њасанаки Вазир, Абулфазл 

ибни Убайдуллоњ Ањмади Миколї аз рўи таќозои љавњару асолати 

форсизабонияшон сањмгузор буданд. 

Аз тарафи шоирони машњуру маъруфи давр Абўбакри Хоразмї, 

Бадеуззамони Њамадонї, Абўмансури Саолибї марвиди мадњу ситоиши зиѐд 

ќарор гирифтани барљастатарин намояндагони хонаводаи Микол далели 

ќотеъ ва равшани љойгоњу маќоми онон дар арсаи сиѐсату фарњанг ва 

адабиѐти давраи худ мебошад. 
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БОБИ II. РЎЗГОР ВА ОСОРИ АБУЛФАЗЛИ МИКОЛЇ 

 

II.1. Зиндагиномаи Абулфазли Миколї 

Ҳангоми тадќиќи адабиѐти арабизабони Нишопур ва муаррифии чењраи 

илмиву адабии Абулфазл Убайдуллоњ ибни Ањмад ибни Алии Миколї 

бидуни шарњу тавзењи аслу насаби ӯ, гузаштагони вай ва хостгоњи таърихии 

онҳо ва обрўву нуфузи сиѐсиву фарњангии хонадони Миколиѐн рисолати 

адабиву њунарии вай номакшуф мемонад.  

Масъалаи нахустине, ки тавзењ мехоњад, шарњи ба кадом исм иртибот 

доштани номи ин силсилаи амирон, муайян кардани замони њукмронии 

Миколиѐн ва собиќаи фаъолияти сиѐсату раѐсати онњост. 

Мувофиќ иттилои Акрам Бањромї номи аслии дурусти ин хонадон 

Миколиѐн аст, ки барѓалат ба Микоилиѐн машњур шудааст [109, 1172]. 

Хонадони мазкур номи худро аз номи љаддашон гирифтаанд, ки дар тамоми 

маохиз ва аз ҷумла дар ашъори шуарои маддоњ «Микол» омадааст. Чунонки 

Абўбакри Хоразмї адиби маъруф, ки аз маддоњони Абўнасри Миколї буда, 

гўяд: 

  [1178 ,109]فیَآؿَميکاؿَننتمی  لعزتنا           کانناَقبرَذيوؿَالفخرَحتی        

(Яъне: Домони фахрро дароз мекунем зеро, ки мо гўиѐ бо иззатамон ба 

Оли Микол мепайвандем). 

Саромади ин дудмон Микол ибни Абдулвоњид ном доштааст, вале дар 

хусуси зиндагии ў иттилое дар даст нест. Дар бораи ду фарзанди вай Шоњ 

ибни Микол ва Муњаммад ибни Микол дар манобеъ ишорањо рафтааст. Шоњ 

ибни Миколро шоирони зиѐде мадњ кардаанд. Яке аз онњо шоири маъруфи 

тойї Абулъубода Валид ибни Убайд ал-Буњтурї (819-897 м.) аст, ки аслан 

арабнажод мебошад [109, 1175]. Ин шоири маъруф дар муҳити Бағдод бо 

эрониѐн муошират дошт ва аз таъсири тамаддуни эронї баҳравар буд. 

Сарчашмањои адабї ба раѐсат расидани Миколиѐнро ба чанд воќеаи 

таърихї нисбат медињанд. Аввалан, онњо дар замони хилофати Тоњириѐн ба 

умури давлатдорї ва раѐсати шањри Нишопур машѓул гардиданд. Бино ба 
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навиштаи академик Б.Fафуров хонадони Тоњириѐн, бахусус «писари дигари 

Тоњир – Абдуллоњ (830-844) дар њељ сурат худро мутеи хилофат надониста, 

Хуросонро бо ихтиѐри худ идора мекард. Дар замони ў ќароргоњи Тоњириѐн 

шањри Нишопур гардид» [59, 44]. Сониян, Тоњириѐн бо маќсади самтгирии 

сиѐсї дар муќобили хилофати Аббосиѐн ба арзишњои диниву адабии ќабл аз 

исломї низ эњтироми хос ќоил буданд. Аз ин рў, шоирон Тоњириѐнро дар 

муќоиса бо подшоњону ќањрамонони Эрони бостонї мадњ мекарданд, чунки 

онњо на фаќат ба рушди забони арабї, балки ба равнаќи забони форсї низ 

диќќат медоданд [59, 446-447]. 

Ин санад далолат ба он дорад, ки шояд Тоњириѐн аслу насаби 

Миколиѐнро медонистанд ва дар ин замина хоњиши истифода аз нуфузи 

сиѐсиву маънавии онњо пеш омад. 

Матлаби дигаре, ки ба њаводиси таърихї иртибот дорад, далолат ба 

обрўи намояндагони хонадони Миколї дар замони Саффориѐну Сомониѐн 

мекунад. Муњаммад ибни Микол љадди Миколиѐни Хуросон буд ва писараш 

Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Микол (ваф. 920  м.) аз соли 880 м.ѐ пештар 

аз он то соли 889 м. вакили Амри Лайси Саффорї дар Систон буд. Тахмин 

меравад, ки баъдтар Абдуллоњи вакил шўриши Субкариро, ки соли 911 м. 

омили Форсу Кирмон ва Систон таъйин гардида буд, шикаст дода, ба 

вазорат расид ва то соли 920 м. аз љониби халифа омили Ањвоз ва Форс буд. 

Вай ашъар-ул-уламо ва аълам-уш-шуаро Ибни Дурайдро ба назди худ хонда, 

девони Форсро ба ихтиѐраш супорид. Њамчунин ин шоири донишмандро 

вазифадор кард, ки тарбияти писараш Абулаббоси Исмоилро бар уњда гирад. 

Ибни Дурайд ин пешнињоду маъмуриятро пазируфту ба таълиму тарбияи ў 

пардохт. Ибни Дурайд маъруфтарин ќасидаи худ «Маќсура»-ро, ки аз 

манзумоти маъруфи забони арабї аст, барои Абдуллоњ ибни Муњаммад ва 

писараш Абулаббос ба назм кашида, дар он эшонро ситоиш намуд. 

Њамчунин маъруфтарин китоби худ «ал-Љамњарату фи-л-луѓат»-ро низ ба 

номи писари Абдуллоњ–Абулаббос Исмоил таълиф кард  [ниг.: 115, 18]. 

Абулаббос Исмоил (883–973) њамчун раиси муассиси силсилаи Миколии 

Хуросон эътироф шудааст. Ў аз мардони номии замон, шахси муњтарам ва 
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донишманду муњаддис буд. Пас аз марги падараш халифа хост, ки ўро дар 

њамон корњое, ки падараш дошт, љойнишин кунад, вай напазируфту ба 

Нишопур–ватани аслии худ омад. Чун дар Нишопур ўро хуш напазируфтанд, 

ба Њирот рафт ва ба хидмати амири Сомониѐн расиду мавриди таваљљўњ 

ќарор гирифт. Дар дарбори Сомониѐн дар даврони њукумати Абдулмалик 

ибни Нўњ ва замони вазорати Абўљаъфар Ањмад ибни Њусайни Утбї ба 

исрори њамин вазир идораи девони расоилро бар ўњда гирифт ва муддати 15 

сол ин маќомро дошт. Абулаббос њамин тариќ раѐсати Нишопурро низ ба 

даст овард. Н. Зоњидӣ њам дар ин маврид таъкид мекунад, ки Абулаббос 

баъди ифои вазифа дар девони расоили Сомониѐн ба Нишопур баргашта, 

идора кардани шањрро ба уњда гирифт. Аз ин рў, дар сарчашмањо ўро ба 

унвони «шайхи Хуросон», «раиси Хуросон» ѐд кардаанд [62, 42]. Вай соли 973 

м. дар синни 90-солагї дар Нишопур даргузашт ва дар Боби Маъмар ном 

мавзеъ мадфун шуд. 

Писари бузурги Абулаббос Раис Абўмуњаммади Абдуллоњ (919-990) ном 

дошт. Лаќаби «Раис» ба он љињат ба аксари афроди ин хонадон итлоќ 

мешудааст, ки раѐсату муованати њукумати шањри Нишопурро бар уњда 

доштанд. Абўмуњаммад низ монанди падараш дар нависандагї ва суханварї 

пойгоње бас баланд дошт. Фиќњро аз Ќозиюлњарамайн Абулњусайн ва 

дигарон фаро гирифт. Ў муњаддис буд ва дар шањрњои Нишопур, Рай, 

Домѓон, Њамадону Баѓдод, Кўфа ва Макка њадис мегуфт. Марди некўкор ва 

хайрандеш буд. Навиштаанд, ки дари хонааш њамеша ба рўйи 

мурољиаткунандагон боз буд ва ў пинњонї мустамандони шањрро рўзї медод. 

Саолибї дар мавриди вай гуфта, ки се њазор байт шеър аз пешиниѐн ва 

муњаддисон аз бар доштааст. Дар тазкираи Саолибї намунањое аз шеъру 

насри ин марди адибро метавон дид. Саолибї танњо касе нест, ки дониш ва 

биниши ўро сутуда бошад, адабу табањњури ў њатто то панљоњ сол баъд аз 

маргаш то замони Байњаќї бар сари забонњо будааст. Раис Абўмуњаммад ба 

соли 975 м. аз ќабули девони расоил худдорї кард, аммо пешнињоди 

вазоратро билохира дар соли 977 м. пазируфт ва муддати бештар аз 20 сол 
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дар ин вазифа кор кард. Абўмуњаммад соли 989 м. мавсими њаљ дар Маккаи 

муаззама даргузашт ва он љо мадфун шуд [17,ҷ.2, 118].  

Аз Абўмуњаммад танњо писаре бо номи Абўљаъфар ибни Абдуллоњи 

Микол (ваф. 998) маъруф аст, ки дар ривоѐт ба номњои Абўљаъфар 

Муњаммад, Абўљаъфари Миколї, Раис Абўљаъфар ва Амир Љаъфар ѐд 

шудааст.Ў низ монанди падару бобояш аз шуњратѐфтагони замони худ буда, 

байни фузалои дарбори Fазнавиѐн дар маќоманависї, шеъру луѓат ва фиќњ 

мақоми шоиста доштааст. 

Аз ин маълумот бармеояд, ки намояндагони Оли Микол пас аз зуњури 

Fазнавиѐн ба шањри Fазнин даъват шуда, дар маќомоти идории ин хонадон 

низ даст ѐфтаанд. Ин матлабро шахсияти воќеии барљастатарин фарди сиѐсии 

ин дудмон Њасанаки вазир собит месозад, ки дар охири подшоњии Мањмуди 

Fазнавї ба вазорат ноил омад. Пас аз истиќрори Салљуќиѐн дар Эрон ва бо 

коста шудани ањамияти Хуросон, эътибори ин дудмон низ ба суръат коњиш 

ѐфт ва минбаъд шахсияти номоваре дар миѐни ин хонадон зуњур накард. 

Афроди ин хонадон дар муќобили тањаввулоти сиѐсї ва шароиту вазъи 

ноњамвори аср истодагарї нишон медоданд ва ба ин тартиб имтиѐзоти худро 

њифз мекарданд. 

Нуктаи љолиб дар тањлили ин мавзўъ пайванди гузаштагони Миколиѐн 

бо њокими Суѓд–Деваштич аст [62, 64].Масъалаи интисоби ирќиву хунии 

Миколиѐн ба Деваштич шарњи чанд нуктаи бањампечидаро пеш меорад. 

Матлаби асосї дар ташрењи ин муаммо њувияти шахсии Деваштич барои 

илми таърихшиносии љањонї аст, ки ба василаи осори хаттии суѓдиву арабӣ 

дар Ќалъаи Муѓи водии Зарафшон мушаххас мегардад. Юсуфшоњ Яъќубов 

дар рисолаи «Паргар дар асрњои VII-VIII-уми даврони мо» бар мабнои 

ахбори манобеи форсиву арабии асримиѐнагї аз зикри Деваштич ва 

њодисањои марбут ба фаъолияти сиѐсии ў ѐд мекунад [105, 24-30]. 

Вале академик И.Ю.Крачковский дар маќолаи «Нома аз Суѓдиѐн», ки 

соли 1932, пас аз ду соли дарѐфти осори бостонии Ќалъаи Муѓ навиштааст, 

лањзаи ќироати номи Деваштичро аз оѓози номаи ў ба намояндаи арабњо 

Амир ал-Љарроњ хеле муассир ќаламдод менамояд, ки мухтасараш ин аст: Ў 
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менависад, ки «ваќте А.А.Фрейман дастхати арабии Кўњи Муѓро аз лифофа 

ба рўи миз гузошт, ман даступо гум кардам ва пайванди њарфњоро муайян 

намешинохтам. Лањзае, ки калимаи Дивастиро баъди тааммули зиѐд хондам, 

садо дардодам ва бо зинапояи канорї бошитоб ба ошѐнаи њаштум, љое ки 

Институти шарќшиносї ва њуљраи арабшиносї ќарор дорад, баромадам. Он 

љо дар раф китоби дувоздањљилдаи таърихшиноси барљастаи мо ат-Табарї 

љой дорад. Нињоят, пас аз њаяљону таассуроти ѓайримунтазира тез-тез 

китобро вараќгардон намуда, ба њамон љумлаву сархате, ки калимаи 

Дивашни навишта шудааст, расидам. Калимаи Дивасти аз Дивашни танњо 

дар нуктањо тафовут дорад. Њарду ин калима як матлабро ифода мекунад. 

Ваќте сањифаеро, ки дар он љо зикри ин ном рафта буд, хондам, дидам, ки 

сухан аз боби воќеоти Осиѐи Марказї дар ќарни нахустини њиљрї мерафт. 

Баъди итминони комил њосил намудан рўњам болида гардид ва ман бошитоб 

ба поѐн, ба њуљраи кории А.А.Фрейман фаромадам. Агар ман бист сол 

љавонтар мебудам, аз тариќи зина неву аз рўи дастгири он паридаву лаѓзида 

зуд поѐн меомадам. Бо ин њама, худро ба њуљраи корї гирифта, ба рўи курсї 

афтода, ба Фрейман, ки то њол сабаби ба боло давиданамро намедонист, 

гуфтам «Дивасти пайдо шуд». Гўѐ бо ин дарѐфт шодиву тантана њамаро 

фарогир шуд ва сарриштаи дарки муњтавои осори хаттии дарѐфтшуда ба даст 

омад» [72, 67-68]. 

Сарчашмањои дигари муосир, чун китоби арзишманди олими бузург 

А.А.Фрейман «Тавсиф, интишор ва тадќиќи њуљљатњои Кўњи Муѓ» аз 

њаќиќати таърихии ном ва кору пайкори Деваштич мукарран ѐд мекунанд. 

Манзур аз ѐдкарди ин мавзўъ ин буд, ки Оли Микол аз кадом роњ бо 

Деваштич иртибот доранд ва шояд саранљоми рўзгори ин њокими 

баландовоза дар таърих мўљиби эњѐи тозаи як хонадони дигари сиѐсї пас аз 

садсоли дигар дар Нишопур гардидааст.  

Бањсњои вобаста ба фаъолияти сиѐсии Деваштич, њукумати ў дар мулки 

Панч (Панљакат), дурустии тўли салтанати ў дар Суѓд (Самарќанд), 

нигањдориву нигањбонии ду писари Тархун, мукотиботи ў бо намояндагони 

халифа дар Мовароуннањр доманаи васеъ дорад. 
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Чун бањси њар як аз ин мавзўъ дархур ба муаммои мењварии ин  рисола 

нест, танњо зикри як андеша зарур аст. Љамъе аз таърихнигорону муњаќќиќон 

дар бораи Деваштич ва Тархун њамчун ду шахси људогона ва њокиме, ки паси 

њам дар Суѓд њукумат доштанд, ѐд мекунанд. Аммо А.А.Фрейман бар ин 

назар аст, ки Тархун на номи каси дигар, балки лаќаби Деваштич аст. Тархун 

дар сањнаи таърих на дертар аз соли 704 пайдо шуда, солњои 704-710 

њукмронї кард. Баъд ў вазифаи подшоњии Суѓдро ба Fурак супурд. Ба 

андешаи ин муњаќќиќ калимаи «тархун» унвони њоким аст, на номи ў. Вай   

мегўяд, ки мардуми чину араб ин истилоњро њамчун унвони туркии њокимони 

ин минтаќа корбаст менамуданд [97, 42-44].  

Нуктаи дигар дар итоату парвариши Деваштич ќарор доштани ду 

писари Тархун аст. Азбаски А.А.Фрейман шахсияти Тархунро зери тардид 

ќарор медињад, ў мегўяд, ки онњо на фарзандони њокиме мавсум ба Тархун, 

балки фарзандони худи Деваштич њастанд. 

Соли 722 м. миѐни Саид ибни Амри Њавошї фармонравои Хуросон, ки 

дар њаволии Фарѓона ба ѓазо машѓул буд ва Девастї, ки дар ин њангом 

њокими мањалли Самарќанд буд, набарде даргирифт. Девастї, ки дар маќоми 

заъф буд, худро таслим кард ва Саид ибни Амр ба раѓми ќавле, ки дода буд, 

ўро кушт ва сарашро ба Ироќ ва дасти чапашро ба Тухористон назди 

Сулаймон ибни Абиисро фиристод. Умар ибни Њибара волии Ироќ аз ќатли 

Девостї хашмгин шуд ва Саид ибни Амрро аз њукумати Хуросон барканор 

кард. Аз он пас аз бозмондагони Девостї дар Суѓд хабаре дар даст нест. 

Зоњиран онон аз сарзамини модарии худ кўч карданд [147]. 

Агар ба иттилои сарчашмањои фавќуззикр бовар кунем, пас маълум 

мешавад, ки писарони Деваштич баъди марги падари хеш аз Мовароуннањр 

берун шуда, нињоят пасовандонашон баъди сад сол боз ба садорат расиданд. 

Ин маълумот шањодат аз он медињад, ки асли Миколиѐн аз Суѓд буда, 

мањалли ифтихори сокинони ин марзу бум аст. Самъонї таборномаи 

Миколиѐнро чунин муќаррар кардааст, ки асли онњо ба Бањроми Гўр 

мерасад: Микол ибни Абдулвоњид ибни Љабраил ибни Ќосим ибни Бакр 
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ибни Деваштї ибни Шур (Сур) ибни Шур ибни Фируз ибни Яздиљурд ибни 

Бањроми Љур (Гўр) [145). 

Аз чењрањои барљастаи ин хонадони наљиб Абулфазли Миколї мебошад. 

Номи пурраи ў Абулфазл Убайдуллоњ ибни Ањмади Миколист. Санаи 

таваллуди ў даќиќан дар сарчашмањо зикр нагардидааст. Аз гуфтаи Н. 

Зоњидӣ метавон дарѐфт, ки Бохарзї њангоми мулоќот бо Абулфазли Миколї 

умри вайро беш аз 80 сол муайян кардааст. Бо ин далел олими мазкур тахмин 

мезанад, ки Абулфазли Миколї солњои 50-уми асри Х ба дунѐ омадааст. 

Далели дигаре дар бораи дарозумрии Абулфазлро, ки таќвиятдињандаи 

андешаи дар санаи мазкур зода шудани ўст, поѐнтар дар мавриди лозим 

хоњем овард. 

Таърихнигор С.Абдуллоев дар бораи ин шахсияти маъруф менависад: 

«Аз шоњидии осори таърихиву адабї мусаллам мегардад, ки Абулфазли 

Миколї дар Нишопур дар оилаи умарои Миколї тавлид гашта, дар муњити 

дарбор тарбия ѐфт ва аз забону адабиѐту таърих ба хубї огоњї пайдо намуд. 

Љои таъкид аст, ки аз оилаи Миколиѐн олимону адибоне, чун Абулаббос 

Исмоил ибни Абдуллоњ ва Абўмуњаммад Абдуллоњ ба камол расиданд. 

Падару бобои Абулфазл–Абўнаср Ањмад ибни Алї ва Убайдуллоњ 

Абулќосим Алї аз умарои Нишопур буданд. Дар дарбори эшон бархе аз 

шоирону олимони замон амсоли Абўбакри Хоразмї, Бадеуззамони 

Њамадонї кору фаолият доштаанд. Абулфазли Миколї пас аз расидан ба 

тахти салтанат беш аз ниѐгони худ уламову шуароро тањти њифозату инояти 

хеш ќарор дод» [45, 451]. Ин маълумот собит мекунад, ки сабаби асосии дар 

илму фазл, раѐсату сиѐсат шуњрат касб кардани Абулфазли Миколї таъсири 

муњити маънавии хонаводагї мебошад. Таъкиди таърихнигор ва нуктаи 

мазкурро ду байти худи Абулфазли Миколї тасдиќ мекунад:  

 قِباريََ أـَ بنفسي فخرتُػُهُمَ                      َقوماًََ  فاخرتََُ  ُكّلماََ  أراين

   [23 ,40]    َجارَِ وأْمِنََ َبلِعَنادََِ ُُياِىرََُ          َشافٍَ خوِؼََ ِعنَ  بوَ  َخَبي  خذواَ

(Яъне: Њар гоњ, ки бо касе ба тафохур пардозам, бо худам ва ѐ аслу 

насабам ифтихор мекунам. 
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Ман ин кор аз хавфи он кунам, ки душманам ѐ маро  намепазирад ва ѐ 

хусумат меафзояд). 

Ифтихор аз аслу насаб кардани Абулфазли Миколї далели покнажодї, 

дорои мукнату сарват, дастгоњи раѐсат, донишу таљрибаи сиѐсиву идорї 

будан ва дасти дарози караму саховат доштани ў ва Оли Микол мебошад. 

Вай љое дигар дар ашъораш сабаби нуфузи иљтимої пайдо кардани худро 

чунин ташрењ додааст: 
َصَبَايلَ يفَالدنيا وعماََحاَزََ                     فَػَعايل عنََ  تسائلََُ  وسائلةٍَ

مايلَ اؼبكاِرـَِ ُسُبِلََ ويفَ                  قليبَ َحنََّ إِلَاؼبعايلَ  فقلُتَ ًَفََّ

َمايلََ َترِكاًَذاَالنَّهجَ فمايل                         ُمستقيمَ    نَػْهجٌََ وللعلياءَِ

    [40,40]    فاعبمايل والنِّجارََ فَػَعايلَ                    إذاَأسرجُتَيفََفْخٍرَظَبَاَيل

(Яъне: Нозанине маро аз афъолам ва аз он чї дар дунѐ аз љамолам 

ѐфтааст, мепурсад. 

Гуфтам: Дилам ба сўйи боло майл дорад ва молам дар роњи карам сараф 

мешавад. 

Боло рафтан роњи рост дорад пас чаро аз ин роњ даст кашам.  

Чун дар ин роњ аз фахр истифода карда, афъолу аслу насабамро ба боло 

бурдам). 

Агар, дар њаќиќат ў аз авлоди «раис»-они миколии Нишопур ва эрониасл 

намешуд, њеч гоњ дар шеър зикри асли худро мояи тафохур ќарор намедод. 

Њамчунин маълум аст, ки ў баъди даргузашти падараш Абўнаср таќрибан 

соли 1025 раѐсати шањри Нишопурро бар уњда гирифтааст. 

Аз мазмуну мундариљаи ашъори бозмондаи шоир вазъи иљтимої, 

мазњаб, тамоюл ба ободониву созандагї доштани ўро дарк кардан осон аст. 

Доир ба вазъи иљтимої, яъне появу маќом, ки шоир ин мафњумро бо «асл» 

ифода кардаву тафохур аз онро ба худ раво дидааст, дар боло мисол оварда 

шуд. Ин љо ба масъалаи ќонеъ ва сабуру розї ба ќисмати Худованд будани 

шоири њаким руљуъ хоњад шуд. Дар порчаи њикамии зерин чењраи худро 
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њамчун як инсони рўзгордида, пуртаљриба, нињоят боимону диндор, хушнуд 

ба атоњои Худованд љилва медињад: 

َعاري  أوَ اؼباؿََ ثَػَراءََِ منَ َفَلبسٌََ                      ِفَرقاًَ  أرزاِقهمََ  يف الناُسََ  تفّرؽََ

َمقسومٌةَبيَأدماٍثَوأوعارََِ                      وساكنهاَ الدنياَ يفَ اؼبعايشَُ كذاَ

َ  [25 ,40]افرتََّعنَمأمٍثَيفَالّديِنَأوَعارََِ                             ََجوراًَيفََقضّيتِوََظنَََّبهللمنَ

(Яъне: Мардумон дар ризќу рўзї гуногунанд, аз онњо баъзеашон фохира 

пўшидаву базъеи дигарашон барањнанд.  

Инчунин дар зиндагї хубиву зиштї дар миѐни сокинони дунѐ таќсим 

карда шудааст.  

Њар кас, пиндорад, ки Худованд бар сарнавишти ў љабре кардаст, вай 

дар уќбо гунањкор асту дар дунѐ шарманда гаштааст). 

Њамчунин, мазмуни порчаи шеърии боло на фаќат далолат ба њаѐти 

осудаву хуррами шоир мекунад, балки њамзамон собит мекунад, ки шоир 

нисбат ба вазъи иљтимоии дигарон бефарќ нест. Бисѐр мехоњад, ки дар љомеа 

баробарии иљтимої вуљуд дошта бошад, њама баробар зиндагї кунанд ва 

неъматњои табиат баробар истифода баранд. Аммо, ваќте ба кунњи асрори 

нобаробарии иљтимої мерасад, ба натиљае меояд, ки дар камбаѓаливу дорої 

‒мавќеияти иљтимої њеч гоњ касеро њукм ба љавр набояд кард. Зеро Худованд 

бар он чи мекунад, худ доност.  

Дар байти охирини шеъри ишќии зерин, ки мазмунан баѐнгари яке аз 

масоили фиќњї асту дар асли балоѓат ирсоли масал барои таќвияти 

андешањои ормонии ошиќона мебошад, шоир пайрави мазњаби Имоми 

Аъзам‒мазњаби њанафї будани худ иќрор шудааст: 

َيصيُدَبَطرِفوَقلَبَاعبَليدََِ               أقوُؿَلَشادٍفَيفَاغبُسِنََفرٍدَ

َ  َسَبنعَُوجوَبًَعنَوجودَِفَلَ             ملكَتَاغبُسَنَأصبَعَيفَقواـٍ

َ َبَرشِفَُرضاِبَكَالعذِبَالَبودََِ                   وذلَكَأفَذبوَدَؼبُستهاـٍ

ـٌَ َ  [50 ,40]   فعنديَلَزَكاَةَعلىَالوليدََِ                     فقاَؿَأبوَحنيفةَيلَإما
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(Яъне: Ба оњуе, ки дар њусн беназир аст, ки нигоњаш дили ќавиро низ 

сайд мекунад, гуфтам: 

Тамоми њусну љамолро аз худ кардаї ва акнун дидоратро аз мо манъ 

макун. 

Ба љавонї дар ишќи ту афтодааст, сахо намо ва ба дарди бедармони ў 

давое кун. 

Абӯњанифа, ки имоми ман аст, чунин фармуда, ки: Барои навзод дар 

назди ман закоте набошад). 

Мазмуни абѐти зерин нишон медињад, ки шоир мисли гузаштагони 

суѓднажоди худ ба ободкориву боѓпарварї тамоюли табиї дошта, дар назди 

њавлї ѐ худ дар гўшае аз шањри Нишопур боѓе бунѐд карда, ки дар он гулњои 

гуногунро рўѐнидаву парвариш мекардааст: 

 الباغي عيَِ إنسافََ َروضًاَغداَ                 فراِغيَ ليوـَِ ؿبتِفَل أعددتَُ

ََمَساِغَ اللَّهوأيَُّ لكأسَِ فيوَ              ُحسُنُوَ قليب ُِهُوـََ روضاًيَػُروضَُ

َ   [30 ,40]  سَلسَِلألصداغَِ دبثلَِ حّيتََْ                   ِرحيانٍبوَ ُقضبافَُ وإذابدتَْ

(Яъне: Бањри рўзи фароѓам боѓеро, ки барои инсони дилљуста мувофиќ 

буд, омода намудам. 

Боѓе, ки њусни он ѓаму андўњи дилро бартараф менамояду, дар он љоми 

лањву сархушї љойи муносибе дорад. 

Чун шохањои райњон дар он боѓ намудор гашт, ба  мисли силсилаи 

зулфони нозанинест, ки салом медод.) 

Тавре ки худи шоир дар оѓози шеъри мазкур таъкид мекунад, боѓро 

барои фароѓати худ бунѐд намудааст. Метавон тахмин кард, ки шоир дар ин 

боѓ на фаќат ба фароѓат менишаст, балки шеъру асарњояшро мањз дар њамин 

љо менавишт ва бо ањли адаб гоњ-гоњ нишастњо барпо мекард.  

Бо истифода аз имконоти њаматарафа  ба айшу ишрат ва фароѓат 

пардохтани шоирро њам аз мазмуни ашъори маишї, ошиќона ва то андозае 

риндонаи ў пай бурдан осон аст. Тавсифи маъшуќањои оњучашм, зебоандом, 

фаттону дилрабо ва баѐни азоби њиљрону лаззати висоли онњо дар таѓаззули 

Абулфазл нишоне аз давраи љавонии пур аз айшу нўши ўст. Порчаи шеърии 
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зерин лањзањои шодхорї ва комгории шоирро чунон барљаста, бидуни њеч 

муболиѓа инъикос мекунанд, ки зарурати шарњу тавзењи иловагї надорад:  

ـََالّرحيُقَ  بلَُجفوٌفَنشواُُناَلَيفيُقََ                   ماَسىبَعقليَاؼبدا

 ومزاُجَالشباِبَغٌضَورِيُقََ                 حيَُغصُنَالشباِبََغٌضَوريقٌَ

َالتصايبَ َاغبريقََُ                   مثََّبَفَالصباَوعفَّ  40,32] ]  وذباىفَاؽبوىَوخفَّ

(Яъне: Аќли маро бардавом нўшидани шароб аз худ набурда, балки онро 

чашми масти ѐр рабудааст. 

Чун навдаи љавонїَњанўз тару тоза буда, нўшобаи онњо майу бода буд. 

Сипас, ишќ маълум гашта дилбар ошкор шуд ва њаво хушк шуда оташ 

хомўш гашт). 

Маљмўан, шароити хуби иљтимоиву иќтисодї ва маънавї буд, ки 

Абулфазли Миколиро умри дароз насиб гашт. Чи тавре дар оѓози 

зиндагиномаи шоир таъкид шуд, ў зиѐда аз 80 сол умр дидааст. Ду байти 

зеринро ба унвони далели ба пирї расидан, даврони пирї рондан, дар пирї 

њам ба айшу ишрат даст доштани шоир пазируфтан собит мекунад, ки 

Абулфазл дар њаќиќат умри дарози пурбаракат дидааст: 

 فيوَوجٌدَبكتِمَِسّريَُوُلوُعََ               قدَأىبَيلَِخَضاَبََشييبَفؤاٌدَ

َيَِذيعََُ           خاَؼَأفَحُيِدَثَاػِبَضاُبَُنُصولًَ     [28 ,40]ونصوُؿَاػبضاِبَسرُّ

(Яъне: Дилам нахост, ки сафедии мўямро њино таѓйир дињад, зеро он 

пӯшонандаи  ишќу њавас ва рози ман буд. 

Тарсид, ки ранги њино таѓйир ѐфта, он сирре, ки пӯшида буд, ошкор 

гардад). 

Аз порчаи шеърии зерин метавон њадс зад, ки Абулфазлро фарзанде ба 

дунѐ омадаасту шоир ўро Яњѐ ном гузоштааст:  

َإظبُوَحَيىيَ                 ءلُتَللمولوِدَيفََبطِنَُمصَحٍفَتفا َفبّشرَإببنَقادـٍ

َوأحَرََبْفَُأظبيوَحيىيَلكيَحَيْياَ                       فأصِدؽَبوَمنَـُبِْبٍَوُمبّشٍرَ

َفيحظىَبفوٍزَيفَاؼبَماِتَويفَاحملياََ                         وإينَألرُجوَهللاَُيسِعُدََجّده

َفيدرؾَُعقىَبَمنَتعّفَفَواستحياََ           ويكسىَرداءَالعلِمَواغبِلمَوالتُّقىَ



71 

َنيبَُمرسٍلََشاَفوَالَوحياَ                      وفبّاَيقّوىَفيوََظّّنَأنوَ َ   [5 ,40]  ظَبيُّ

(Яъне: Фоле дидам дар батни мусњаф ба таваллуди навзоде, ки писаре 

хоҳад буд маро бо номи Яњѐ. 

Паѐмоваре муждаи таваллуди ӯро тасдиқ кард ва месазад, ки ўро Яњѐ 

номам, то зинда бошад. 

Ман аз Худо мехоҳам,  ки ӯ ҷаддашро  саодат бахшад ва дар дунѐву 

охират комѐб бошад. 

Бо зинати илму њилм ва таќво оро ѐбад то камоли шарму њаѐро ноил 

гардад. 

Чизе, ки пиндори маро нисбат ба ӯ таќвият медињад, ин аст, ки ӯ 

њамноми паѐмбари мурсал буда, ўро вањй дилпазир намудааст). 

Бино ба ахбори маъхазҳо, Абулфазли Миколӣ фарзандони дигаре низ 

доштааст. Аз ҷумла, Абулњасани Байњаќї се тан аз фарзандони ӯро  бо 

номњои Амир Њусайн, Амир Алї, Амир Исмоил ба қайд овардааст. [147].  

Њамин тариќ, маълумотњои мављудаи таърихиву адабиро ашъори 

бозмондаи худи шоир низ таќвият бахшида, собит мекунанд, ки Абулфазли 

Миколї зиндагии хушу хуррамеро паси сар карда, 28-уми апрели соли 1045 аз 

дунѐ гузаштааст [45, 451]. Агар фарзияи Н.Зоњидиро дар хусуси дар солњои 

50-уми асри Х  таваллуд шудани шоирро ба инобат гирем, пас метавон 

тахмин кард, ки Абулфазли Миколї дар ҳудуди  90  сол умр дидааст. 

Њарчанд дар бораи зиндагии Абулфазли Миколї аз ин беш маълумот 

дар сарчашмањои куњнаву нав мављуд нест, бар асоси тањлилу баррасии 

иттилооти мављуда ва ашъори бозмондаи худи вай метавон ба натиљае расид, 

ки аслу авлод ва насаби ў дар њаќиќат ба номи охирин мудофеи сарзамини 

Суѓд аз њуљуми арабњо - Деваштич рафта мерасад. Ин нукта собит мекунад, 

ки гузаштагони мо мутобиќ ба талаботи сиѐсиву фарњангии замони зиндагии 

худ монанди Абулфазли Миколї барои рушди забону адабиѐти арабї ва 

фарњанги исломї хидмати босазо кардаанд. 
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II.2. Осори мансуру манзуми адабӣ ва бадеии  

Абулфазли Миколї 

Муњити мадраса ва ќишри фарњангии љомеа, зарурати иљтимої ва сиѐсї 

барои њифзи маќому пояи хонаводаи фарњангпарвари Миколиѐн, омўзишу 

мутолиаи пайвастаи кутуби диниву дунявї, њамкории адабї ва њамнишинї 

бо адибони замон, дар атрофи худ љамъ кардани ањли завќу адаб омилњои 

таъсиррасоне ба њисоб мераванд, ки бар асоси онњо Абулфазли Миколї аз 

овони љавонї рў ба таълифу таснифи асарњои илмиву адабї овардааст.  

Мувофиќи иттилои сарчашмањо Абулфазли Миколї њангоми љавонї 

зимни сафарњои корї дар Нишопуру Бухоро ва Макка аз донишмандони 

бузурги илми њадис дарс омўхта, дар поѐни умр ба ривоѐту имлои њадис 

пардохт [115, 195] ва ба унвони муњаддиси соњибмактаб ва соњибмаљлису 

маъруф шинохта шуд. Дар бораи он ки Абулфазли Миколї дар Хуросон аз 

муњаддисон Њоким Абуањмад Њофиз, Абуамр ибни Њамдон, дар Бухоро аз 

Абубакр Муњаммад ибни Ёфиси Бухорї, дар Макка аз Абулњусайн ибни 

Рузайќ, Абўалї Њамд ибни Абдуллоњи Розї дарс њадис гирифтаву пас аз соли 

1031 м. ба имлову ривояти њадис пардохтааст, аз мутаќаддимон 

Абдулѓаффори Форисї дар «Таърихи Нишопур» [35, 461] ва Муњаммад ибни 

Шокири Кутубї дар «Фавот-ул-вафаѐт» [38, 2/428] маълумот додаанд [147]. 

Њамчунин дар мавриди он ки аз Абулфазли Миколї ба љуз Абўсолењи 

Муаззин, Масъуди Носир гурўње аз муњаддисон мисли Абулфазл Муњаммад 

ибни Ањмади Табсї, Абулњасан Алї ибни Ањмади Муаззин, Абулќосим 

Абдуллоњ ибни Алї низ њадис ривоят кардаанд, Абдулкарим ибни Муњаммад 

Самъонї дар «ал-Ансоб»-аш [34, 12/528] иттилоъ додааст. 

Ў дар баробари фиќњу њадис аз забону адабиѐти арабї огоњии комил 

дошт. Донишу љањонбинии њаматарафаи ин адиб дар ашъори то мо омада 

расидааш ба таври барљаста мушоњида мешавад.  

Намунаҳои осори манзуми Абулфазли Миколї бештар дар осори 

Саолибї мундариљ гашта, бад-ин васила то замони мо омада расидаанд. 

Саолибишиноси эронї Муњаммадбоќир Њусайнї дар мавриди имконоти 

эљодии Абулфазли Миколӣ дар қиѐс бо Саолибї чунин навиштааст: «Миколї 
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зимни он ки дар нависандагї ва шеър чирадасту тавоно буд ва Саолибї 

борњо аз мањорати ў дар адаб ба некї ѐд кардаасту њатто ўро бењамто 

донистааст, аз мавќеияти иљтимої, динї ва сиѐсии бисѐр бартар аз Саолибї 

дар замони худ бархўрдор буд» [115, 192].  

Дар мавриди њунари шоирї ва маќоми Абулфазли Миколӣ дӯсташ 

Саолибї чунин навиштааст:  

َالنَّْظمَِ» عرَِ‘ََوََمْنََأرَاَدََأْفََيْسَمَعَِسرَّ َرُقْػَيَةَالدَّىرَِ‘ََوَِسْحَرالشِّ َنَِتيَجَةاْلفْضلَِ‘ََو َيَػَرىََصْوَبَالظَّْرِؼََو ََأْسَفَرَ‘ََو ََما فَػْلَيْستَػْنِشْد

  [182 ,115] «َوَُتْشَربََِبلُقُلوِبَِلَسََلَسِتَها‘َْلٍحَسَبَْتزُِجََبَِْجزاِءَالنػُُّفوِسَلِِنَفاَسِتَهاَأشْبََرُهََعاِِلَِفْكرِِهَِمْنَمَِ‘ََعْنُوَظَْبُعَؾَبِْدهَِ

(Яъне: Њар кас бихоњад асрори суханони манзум ва сењри каломи шеър 

ва афсуни рўзгор бо гўш (-и љон -Х.Н.) бишнавад ва нузули (борони –Х.Н.) 

аќлу љараѐну сайлони суханони зебо ва њосили фазлу камолро (ба чашм –

Х.Н.) бибинад, бояд аз ў (яъне аз Абулфазли Миколї-Х.Н.) бихоњад то бо 

табъи баланду андешаи волояш, ашъори зебову малењ бисарояд, ки ба љињати 

арзишмандї он дар аљзои тани одамї нуфуз кунад ва ба љињати равонию 

гувороии калом дилњоро рому мусаххари хеш созад).  

Аз «Тарљумаи таърихи Яминї», ки аслан асари Муњаммад ибни 

Абдулљаббори Утбї бо номи «Таърихи Яминї» асту онро Љурфодиќонї аз 

арабї ба форсї тарљума кардааст, равшан мешавад, ки: «Абулфазл дар 

латоифи адаб бореътар буд ва фароиди арабро љомеътар ва назми ў чун 

вашии Санъо ва чењраи Узро бадеъ» [5, 181] . 

Тавсифоти мазкур, ки таќрибан дар як замон дар сифати Абулфазли 

Миколї ба ќалам омадаанд, аз љойгоњи баланди ў дар љодаи шоирї дарак 

медињанд. 

Бояд таъкид кард, ки дар бораи осори илмиву адабии Абулфазли 

Миколї маълумоти зиѐде дар даст нест ва худи асарњои ин шоиру нависандаи 

тавоно њам қисме аз байн рафта ва қисме то замони мо  омада расидаанд. 

Вале бо такя ба ахбори сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва бо назардошти 

андешаҳои муњаќќиќони эронї Муњаммадбоќири Ҳусайнӣ, Муҳаммадалии 

Озаршаб, Алиакбари Муҳаммадӣ ва Саид Алї Оли Довуд, олимони тољик 

Сайдулло Абдуллоев ва Низомиддин Зоњидӣ метавон дар мавриди теъдод ва 
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ановини осори Абулфазли Миколӣ, мундариҷа ва муҳтавои онҳо то ҳадди 

имкон равшанӣ андохт. Дар ин росто бояд ѐдовар шуд, ки як манбаи дигари 

муайян кардани осори Абулфазли Миколӣ ва баррасии онҳо ашъори 

бозмондаи худи ӯст, ки он камтар мавриди таваҷҷуҳи донишмандони 

фавқуззикр қарор гирифтааст.  

Абулфазли Миколї мисли гузаштагонаш ба эљоди асарњои мансуру 

манзум даст зада, аз худ мероси фаровоне боќї мондааст, ки чи тавре 

болотар таъкид шуд, фаќат номи онњо то мо тавассути сарчашмањо омада 

расидааст. 

Сараввал аз рўи нишондоди сарчашмањо дар зер номгўи асарњои 

мансури Абулфазли Миколї бо иловаи баъзе андешањо мураттаб оварда 

мешавад ва сипас ашъори бозмондаи ў мавриди тањлил ќарор мегирад. 

Асарњои мансури адабии Абулфазли Миколї ба тариќи зайланд: 

 1.«Махзун-ул-балоѓа». Ин асар, ки дар бисѐр маъхазҳои адабиву 

таърихии арабизабон ва форсизабон аз он ѐд шудааст,  маљмўаи номањои 

Абулфазли Миколї ба ањли илму адаб ва њуккоми замонаш мебошад. 

Саолибї дар боби њаштуми «Ятимат-уд-дањр» аз ин китоб ба унвони 

«Китобу-л-махзун» ѐдовар шуда, онро хеле ситоиш кардааст:  

 

َيؤرخَبوَؿباسنَ َكتابَلوَوظبوََبؼبخزوفَما َيف َالبابَمنَفصوصَفصولوَاليتَأخرجهاَمنَرسائلوَوبوهبا وقدَأوردتَيفَىذا

   [366 ,17]َ.حقَأفَيدعيَلفظَالدر،َوعقدَالسحرالكَلـ،َويزيدَيفَماخرَاألقَلـ،َويست

(Яъне: «Дар ин боб беҳтарин пораҳое аз рисолањояшро, ки ӯ дар китобе 

бо номи «ал-Махзун» дар бобњои алоҳида овардааст, ворид намудам. Ва ин 

пораҳо мањосини каломро рақам мезананд ва болотар аз он ҳастанд, ки 

қаламҳо аз навиштани онҳо ифтихор мекунанд ва меарзанд, ки онҳоро 

марвориди сухан ва каломе сеҳрогин биноманд»).  

Дар ифодаи даќиќи номи ин китоб байни муаллифони сарчашмањо 

ихтилофњост. Байњаќї ва Кутубї ин китобро «Махзуну-л-балоѓа» номидаанд, 

аммо Њољї Халифа ва Мирхонд онро «Махзану-л-балоѓа» хондаанд. Ба 

эњтимоли ќавї, «Махзуну-л-балоѓа»  ба ҳайси  унвони ин китоб бояд 
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дурусттар бошад, зеро онро нахустин бор Саолибї – дӯсти муаллиф «Китоб 

ал-махзун» сабт кардааст.  

Ҳамаи маълумоти аҳли таҳқиқ доир ба муҳтавои ин китоб бо иқтибосҳои 

Саолибӣ аз он маҳдуд буд ва гумон мерафт, ки асли ин китоб аз байн 

рафтааст. Вале ахиран муҳаққиқони эронӣ Муҳаммадалии Озаршаб ва 

Алиакбари Муҳаммадӣ як нусхаи хаттии мухтасаргунаи «Махзун ул-балоға»-

ро дар Китобхонаи миллии Малики Теҳрон таҳти шумораи 3553 пайдо 

карданд, ки он аз 130 саҳифа иборат буда, дар чанд бахш танзим шудааст. 

Бино ба навиштаи муҳаққиқони мазкур, бахши аввали китоб шомили даҳ боб 

доир ба васфи назм ва наср, ихвониѐт ва аҳдномаҳо, дар шукр, мадҳ ва сано,  

дар гилаву шиква ва узрхоҳӣ, дар таҳният ва тақдими ҳадяҳо, дар иѐдати 

бемор, дар баѐни таъзият, дар султониѐт ва фатҳномаҳо, дар шафоат ва 

бахшиш, дар одобу мавъиза ва ғайра аст. Бахшҳои дигари китоб ҳовии 

маводде доир ба чигунагии навиштани расоил ва намунаҳои он, ҳамчунин 

мухтасаре дар илми ахлоқ бо зикри нукоти арзишманде аст. Ба таъкиди М. 

Озаршаб ва А. Муҳаммадӣ, «ин асар аз балоғати зебоӣ бархурдор аст ва 

намунае аз насри кутоҳ ва мусаҷҷаъ ва, албатта, мутакаллифи қарни чаҳорум 

аст» [127,9-10]. Муҳаққиқони мазкур аз овардани пораҳои «Китоб ал-махзун» 

ва таҳлили он бино ба маҷоли андаки мақолаи худ сарфи назар кардаанд, 

вале пораҳое аз ин китоб, ки Саолибӣ зикр кардааст, таљассумгари намунаи 

боризи насри мусаљљаи охири асри Х ва аввали асри ХI будани ин асари 

Абулфазли Миколиро таъйид мекунад.  

2. «ал-Махзун ва-д-дурр ал-манзум ва-л-лафз ал-маъдум». Нусхае аз ин 

асар, ки  ба хатти насх соли 1735 м. китобат шудааст, дар ҷилди чоруми 

феҳристи дастнависҳои китобхонаи «ал-Ҷомиъ ал-Кабир» – и шаҳри Санъои 

Яман ба қалами Абулфазли Миколӣ мансуб дониста шудааст [119]. 

Муҳаммадалии Озаршаб ва Алиакбари Муҳаммадӣ бо ишора ба он, ки ба 

сабаби  ҷангу нооромиҳои тӯлонӣ дар Яман натавонистаанд ба ин дастнавис 

дастрасӣ пайдо кунанд, ҳадс заданд, ки ин дастнавис шояд шакли комили 

ҳамон «Китоб ал-махзун»-и Абулфазли Миколӣ бошад, ки дастнависи 
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мухтасаргунаи онро онҳо дар  Китобхонаи Малик пайдо карда буданд. [127, 

10] 

3. «Фазоилу-л-мулук». Таърихї будани ин асарро Н. Зоњидӣ аз номаш 

истинбот карда, таъкид мекунад, ки номи он фаќат дар «Равзат-ус-сафо»-и 

Мирхонд ва «Кашфу-з-зунун ан асомї ал-кутуб ва-л-фунун»-и Њољї Халифа 

ба ќайд омадааст. Њарчанд аз ин асар то мо фаќат ном боќї мондааст, бо 

такя ба маводи сарчашмањо оид ба рўзгори Абулфазли Миколї ва Оли 

Микол метавон таъйид кард, ки аз рашњаи ќалами адиби сиѐсатмадору 

давлатмарди хирадманду боистеъдод чун ў ба вуљуд омадани китобе доир ба 

фазилатњои давлатдории маликон аз њаќиќат дур нест. 

4. «Шарњу њамосат Абитаммом». Номи ин асар ва аз таълифоти 

Абулфазли Миколї ба шумор омадани онро Њољї Халифа дар «Кашфу-з-

зунун ан асомї ал-кутуб ва-л-фунун» ќайд кардааст. Бино бар таъкиди 

адабиѐтшинос Н. Зоњидӣ «асаре аз ин китоб боќї намондааст» [62, 65]. 

5. «Шарњ дивон ал-Мутанаббї». Њољї Халифа ин китобро аз таълифоти 

Абулфазли Миколї донистааст. Тибќи таъкиди Н. Зоњидӣ «ин ва китоби 

ќаблї («Шарњу њамосат Абитаммом»- Н.Х.) далел бар дасти ќавии 

Абулфазли Миколї дар шарњи ашъори сухансароѐни бузурги араб аст» [62, 

65). Дар таќвияти аќидаи адабиѐтшиноси номбурда метавон гуфт, ки донишу 

истеъдоди суханварї ва суханшиносии Абулфазли Миколї то ба дараљае 

баланд будааст, ки ў на фаќат ба шарњи ашъори бузургон даст задааст, балки 

дар ашъораш иддаои мунтаќидї њам кардааст: 

ََوَيسوُمّنَالتعذيَبَيفَهتذيِبوََِ             مهّذٍبََيَمْنَيقوؿَالشعَرَغْيََ

َكلََّالناسَفيكَُمساِعدي       [40,9]    لعجزُتَعنَهتذيِبَماَهتذيَبوَ            لوَأَف

 (Яъне: Эй он кас, ки шеър ноозмуда мегўйї, 

Маро дар дуруст кардани он ба азоб меандозї. 

Агар њама мардум дар ин кор ба ман мадад намекарданд,  

Бешак, ман аз дуруст кардани он чї ту лоф мезанї, ољиз будам). 

Мазмуни байти боло собит мекунад, ки Абулфазли Миколї њамчун 

мунаќќиди адабї аз шоирони шеъри ноозмудаю хом мегуфта эрод 
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мегирифтааст. Ибораи хусусияти интиќодидоштаи «њатто худро њамроњ бо 

халќ дар тањрири газофањои шоирони нопухтасухан ољиз дидан» киноя ва 

танзе нешдор дар ифодаи белаѐќативу беистеъдодии шоирони ѐвагўй аст, ки 

аз тарафи Абулфазли Миколї шоирона баѐн гардидааст. Њамчунин аз 

муњтавои абѐти мазкур шорењу мунтаќиди чирадаст будани вай, чакидаи 

хомаи ў будани асарњои тафсирии «Шарњу њамосат Абитаммом» ва «Шарњ 

дивон ал-Мутанаббї» баръало мушоњида мегардад. Зеро шарњнависї њам дар 

зоти худ њамчун як шохаи илми адабиѐтшиносї навъе интиќоди адабї аст. 

6. «Милањ-ул-хавотир ва минањ ул-љавоњир». Номи ин асар дар «Кашф 

уз-зунун ан асомї ал-кутуб ва-л-фунун»-и Хољї Халифа ба шакли «Милањ ул-

хавотир ва мисбањ ул-љавоњир» ва «Фавот-ул-вафаѐт»-и Кутубї дар сиѓаи 

«Милањ ул-хавотир ва минањ ул-љавоњир» зикр гардидааст [38, 77]. Ѓайр аз 

иттилои мазкур то имрўз дар бораи ин асар маълумоти дигаре дар даст нест. 

7. «Китоб-ул-Мунтахал». Ба Абулфазли Миколї мансуб будани ин 

китобро Байњаќї ва муаллифони баъдї тазаккур додаанд. Ин китоб 

мунтахабе аз назму насри араб аз давраи љоњилия то асри Х буда, 15 бобро 

шомил аст. Бино бар маълумоти муњаќќиќи турк Фењмї Адњам Ќаротой ва 

Эдуард Браун ду нусхаи хаттї аз ин китоб дар китобхонаи Тўпќопусарои 

Туркия ва Кембриљи Англия мањфуз аст [62, 64-65]. 

 Лозим ба таъкид аст, ки адибони гузашта ва муҳаққиқони муосир доир 

ба ин китоб дар ду маврид бо ҳам ихтилоф варзидаанд. Мавриди аввал номи 

китоб аст, ки онро баъзан «ал-Мунтахал» ва гоҳе дигар «ал-Мунтаҳал» сабт 

кардаанд. Мавриди дуюми ихтилоф ин ба Абулфазли Миколӣ ѐ Саолибӣ 

нисбат додани ин китоб аст. Саолибишиноси маъруфи эронї 

Муњаммадбоќири Њусайнї бо ишора ба он, ки «ал-Мунтањал»-ро аллома 

Муљтабо Минавӣ низ аз Абулфазли Миколї донистааст, бо чанд далел ба 

Саолибї мансуб будани асари мазкурро пазируфта, навиштааст: «Агар 

нависандаи китоби «ал-Мунтањал» Миколї мебуд, бо таваљљуњ ба дўстии 

бисѐр наздик... ашъоре аз Саолибиро дар китоби мазкур меғунљонид. Дар 

сурате, ки баръакс аст ва мо ду ќитъаи Миколиро дар китоби ѐдшуда бо 

зикри номи шоир мулоњиза мекунем. Ва ин нишон медињад, ки агар 
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муаллифи китоб Миколї мебуд, аз хештан бо ном ѐд намекард, балки тибќи 

расми он ањд ба зикри «лилмуаллифи» иктифо менамуд... Далели дигаре, ки 

сухани моро дар интисоби китоб ба Саолибї таъйид мекунад, зикри ашъори 

Абулфатњи Бустї–дўсти муштараки Абулфазл ва Саолибї аст[115, 128,129]. 

Тадқиқотҳои ахир нишон доданд, ки сабаби сар задани ин ихтилофҳо «ал-

Мунтахал» ва «ал-Мунтаҳал»-ро як китоб донистани ағлаби донишмандон 

аст, дар ҳоле, ки мо бо ду китоб сару кор дорем ва «ал-Мунтахал» ба 

Абулфазли Миколӣ дахл дорад  ва «ал-Мунтаҳал» ба қалами Саолибӣ 

тааллуқ дорад. Китоби «ал-Мунтаҳал»-ро ба номи  Саолибӣ ҳанӯз соли 

1319/1901 дар Искандария Шайх Аҳмад Абӯалӣ ба чоп расонида буд ва ҳамин 

чоп сабаб шуд ки миѐни аҳли таҳқиқ баҳсу ҷадал дар бораи муаллифи аслии 

ин асар оғоз ѐбад. Вале дар соли 2000 муҳаққиқи араб Яҳѐ Вуҳайб ал-Ҷаббурӣ 

китоби «ал-Мунтахал»-и Абулфазли Миколиро дар асоси нусхаи китобхонаи 

«Сарои Аҳмад ас-Солис»-и Искандария ва дар муқобала бо нусхаи 

Донишгоҳи Кембриҷ тасҳеҳу таҳқиқ намуда, дар ду ҷилд онро ба чоп 

расонид. Дар муқаддимаи китоб Яҳѐ Вуҳайб ал-Ҷаббурӣ таъкид кардааст, ки 

«ал-Мунтаҳал»-и Саолибӣ мухтасар ва баргирифта аз «ал-Мунтахал»-и 

Абулфазли Миколӣ аст [127,8]. Мутаассифона, китоби «ал-Мунтахал»-и 

чопшуда ба мо дастрас нагардид, вале ишораҳои мазкур ба муқаддимаи ин 

китоб ва мундариҷаи он, дар баробари вуҷуди дастнависҳои зиѐди ин китоб 

ба номи Абулфазли Миколӣ дар китобхонаҳои ҷаҳон, дар маҷмӯъ ба қалами 

Миколӣ тааллуқ доштани ин китобро метавонанд таъйид кунанд.  

8. «ал-Амсол». Ин китоби Абулфазли Миколиро Абулҳасани Байҳақӣ  

дар «Таърихи Байҳақ»-и худ зикр карда ва ба хондану комилан азѐд кардани 

он таъкид кардааст [15, 20]. Дар бархе пажӯҳишҳо иттилоъ дода шудааст, ки 

ин китобро донишманди мисрӣ Закӣ Муборак дар Қоҳира соли 1344 ҳ.қ. 

тасҳеҳ ва ба чоп расонидааст, вале муҳаққиқон даст наѐфтани худро ба ин чоп 

таъкид кардаанд [ниг.:146]. Нусхаҳои хаттӣ аз ин китоб дар китобхонаи 

миллии Берлин бо номи «Китоб фӣ-л-Амсол» (таҳти рақами 8668) ва дар 

китобхонаи Ватикан бо номи «Нубз мин Амсол ал-амир ал-Миколӣ (таҳти 
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рақами 526/3) нигаҳдорӣ мешаванд. Муҳаққиқони эронӣ  М.Озаршаб ва  А. 

Муҳаммадӣ нусхаҳои маҳфуз дар китобхонаҳои Берлин ва Ватиканро ба даст 

овардаанд ва бар ин ақидаанд, ки китоби «ал-Амсол», ки Закӣ Муборак чоп 

карда буд, танҳо бахше аз китоби «ал-Амсол»-и Абулфазли Миколӣ аст [127, 

6]. Муҳаққиқони мазкури эронӣ низ то ҳол нусхаҳои ба даст овардаи «ал-

Амсол»-и Абулфазли Миколиро тасҳеҳ ба чоп накардаанд ва дар мақолаи 

мухтасари худ бо таъкиди матлаби зерин иктифо кардаанд: «Дар ин китоб 

Миколӣ ба тартиби ҳуруфи алифбо (то ҳарфи коф) зарбулмасал ва 

ҳикматҳоеро аз Қуръон ва аҳодиси набавӣ  ва сипас аз каломи араб тадвин 

кардааст, ки бархе аз онҳо дар «Амсол»-и Майдонӣ ва ѐ дар манобеи дигар, 

мисли осори Саолибӣ ҳам дида мешавад, вале бархе аз онҳо чунин нест ва 

дар ҳеҷ манбае дида нашуд ва ин ба арзиш ва аҳамияти он меафзояд» [127,7]. 

9. «Нузҳат ул-лавоҳиз мин калом ал-Ҷоҳиз». Ба ин китоби Абулфазли 

Миколӣ танҳо дар «Симор ул-қулуб фӣ-л-музоф ва-л-мансуб»-и Саолибӣ 

ишора рафтааст, дар мавриде, ки муаллиф гуфтааст: «Ҳамчунон ки дар 

китоби амир, Худованд минбаъд низ ӯро дастгирӣ кунад, бо номи  «Нузҳат 

ул-лавоҳиз мин калом ал-Ҷоҳиз» доир ба дардҳои ашроф зикраш рафтааст ва 

муносиб аст, ки онро инҷо биѐрем...» [20,206]. Чунон ки пайдост, Саолибӣ дар 

иқтибоси мазкур ба «амир» бидуни зикри номи ӯ ишора кардааст, вале аз 

равобити дӯстӣ ва ҳамкории Саолибӣ бо Абулфазли Миколӣ ва аз наҳваи 

дуои ӯ  дар ҳаққи амир метавон истинбот кард, ки амири мавриди назари 

Саолибӣ ҳамин Абулфазли Миколӣ аст. То ҳол иттилое доир ба мавҷудияти 

нусхаҳои хаттии ин асар  дар ин ѐ он китобхонае ба назар нарасидааст ва 

имкон дорад, ки он аз байн рафтааст. 

10. «Девон ур-расоил». Дар китоби «Фавот ул-вафаѐт»-и Ибни Шокир ва 

дигарон ба «Девон ур-расоил»-и Абулфазли Миколӣ ишора рафтааст [7,II, 

428], аммо асаре аз он имрӯз пайдо нест. Аслан девони расоил доштани 

шоирону адибони гузашта як чизи маъмул буд. Теъдоди нисбатан зиѐди 

расоили Абулфазли Миколӣ ва пораҳое аз онҳо, ҳам дар осори Саолибӣ ва 

Ҳусрии Қайрувонӣ ва ҳам дар осори бозмондаи худи Абулфазли Миколӣ, ба 
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қайд омадаанд ва ин нукта низ ба вуҷуди расоили мудаввани ӯ метавонад 

ишора кунад.  

11. «Девони уш-шеър»-и Абулфазли Миколӣ. Дар баробари адиби 

барҷаста ва мунаққиди маъруфи шеъри арабизабон буданаш Абулфазли 

Миколӣ шоири бузурги арабизабон низ буд, ки ашъораш ҳамвора мавриди 

эҳтимому иқтибоси ҳамзамонон ва ҷамъовариву тадвини пасовандон қарор 

гирифта буд. Муосирон ва дӯстони Миколӣ, аз қабили Саолибӣ, Утбӣ, 

Бохарзӣ ва Мутавваъӣ аз девони шеъри ӯ ном набурдаанд, зеро то он замон 

ашъораш мудавван нагардида будааст. Вале ин маънои онро надорад, ки 

маҷмуае аз шеърҳои Миколӣ то он замон вуҷуд надоштааст. Шоир ва адиби 

маъруф Абӯҳафс Умар ибни Алӣ Мутавваъӣ, ки аз муқаррабони Абулфазли 

Миколӣ буд, дар китобе бо номи «Дарҷ ул-ғурар ва дурҷ уд-дурар фи 

маҳосин назм ал-амир ва насриҳи», ки соли 1007 м таълиф шуда буд, дастае аз 

шеърҳо ва рисолоти Миколиро фароҳам оварда буд. Нусхаи хаттии ин китоб 

то замони мо расида ва бо тасҳеҳу таҳқиқи Ҷалил Иброҳим ал-Атия дар 

Лубнон ба нашр расидааст [30]. Агар дар соли 1045 м. даргузаштани 

Абулфазли Миколиро ба назар гирем, пас китоби Мутавваъӣ 38 сол пеш аз 

ин таълиф шуда ва шояд аз нахустин маҷмуаҳои ашъор ва рисолоти дар 

замони ҷавонӣ иншо кардаи Абулфазли Миколӣ буда бошад.   Бахше аз ин 

китобро арабшиноси маъруфи шведӣ Карл Аксел Моберг бо номи «Мин 

китоби Дарҷ ул-ғурар ва дурҷ уд-дурар фи маҳосин ан-назм ва-н-наср ли-л-

амир Убайдаллоҳ ибн Аҳмад ал-Миколӣ» дар соли 1908 дар Лейпсиг ба нашр 

расонида буд. Моберг танҳо бахши назми ин китобро чоп ва бахши насри 

онро фурӯгузор карда ва бад-ин сабаб онро ба олмонӣ «Девон (ѐ шеър)»-и 

Убайдуллоҳ ибни Аҳмади Миколӣ номидааст.  Ин кори Моберг 

ховаршиноси маъруфи олмонӣ Карл Брокелманро ба иштибоҳ андохта ва ӯ 

гумон кардааст, ки Моберг девони Абулфазли Миколиро пайдо ва онро ба 

нашр расонидааст. Донишмандони баъдӣ низ дар пайравӣ ба Карл 

Брокелман Мобергро ношири девони Абулфазли Миколӣ меҳисобиданд [106, 

II, 167-174].  
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Китоби Мутавваъӣ пас аз чанд соли таълифаш  ба шарофати шуҳрати 

бузурги назму насри  Абулфазли Миколӣ аз Нишопур то ба Қайравон (шаҳр 

дар Туниси имрӯза) ба дасти адиби маъруф Абӯисҳоқ Иброҳим  ибни Алӣ ал-

Ҳусрӣ ал-Қайрувонӣ (ваф. 1023 м.) расида ва ӯ намунаҳои осори Абулфазли 

Миколиро аз ин китоб интихоб ва дар асари маъруфи худ «Заҳр ул-одоб ва 

самар ул-албоб» иқтибос кардаст. Фузун бар ин, китоби Мутавваъиро чанд 

сол пас адиби дигари маъруфи қайрувонӣ Ибни Рашиқ (1000-1071 м.), 

муаллифи асари барҷастаи «ал-Умда» рӯнавис кардааст.  Нусхаи рӯнавиштаи 

Ибни Рашиқ имрӯз дар китобхонаи Донишгоҳи Упсалаи Шветсия таҳти 

шумораи 135 нигаҳдорӣ мешавад ва асоси кори Моберг ҳам дар нашри бахше 

аз китоби Мутавваъӣ ҳамин нусха аст [127,12-13]. 

Саҳми Саолибӣ низ дар ҷамъоварӣ ва таблиғи шеъри Абулфазли Миколӣ 

бузург аст. Ӯ дар китобҳои гуногунаш ба таври фаровон шеърҳои Абулфазли 

Миколиро зикр кардааст, ки  аҳли адаб барои ошноӣ бо осори манзуми шоир 

аз он истифода мекарданд. Чунончи, танҳо дар боби ҳаштуми ҷилди чоруми 

тазкираи «Ятимат уд-даҳр фи маҳосин аҳл ал-аср», ки ба осори -и Абулфазли 

Миколӣ ихтисос ѐфтааст, Саолибӣ 185 байти ӯро нақл кардааст [17, IV,425-

440]. Саолибӣ дар китобњои дигари худ, чун «ал-Эъљоз ва-л-иљоз» [23, 270] ва 

«Сењр-ул-балоѓа» [29, 196-197] ќитаъоте аз Абулфазли Миколӣ овардааст. 

Саолибї дар баробари њифзи осори ў њамчунин дар мадњи вай ашъоре 

сурудааст. Ашъори зиѐди Абулфазли Миколӣ, ҳамчунон ки қаблан ишора 

рафт, дар «Заҳр ул-одоб ва самар ул-албоб»-и ал-Ҳусрӣ ал-Қайрувонӣ низ 

иқтибос шудааст.  

Аммо ин маъхазҳои адабӣ ҷойи девони шоирро, ки аз мавҷудияти он 

Самъонӣ, Сафадӣ, Ибни Шокир ва дигарон хабар додаанд, гирифта 

наметавонанд. Самъонӣ, аз ҷумла, ривоят кардааст, ки «девони шеъри 

Абулфазли Миколӣ шуҳраи офоқ  буд» [34, 528]. Мутаассифона, ин девон то 

замони мо нарасидааст. Бо ҳадафи то андозае ҷуброн кардани девони 

мафқуди Абулфазли Миколӣ муҳаққиқи миколишиноси араб Ҷалил Иброҳим 

ал-Атия  ашъори бозмондаи ӯро аз манобеъ ва маохизи адабиву таърихӣ 
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ҷамъоварӣ карда ва онҳоро таҳти унвони «Диван Абилфазл ал-Миколӣ» ба 

нашр расонидааст [40].  Хушбахтона, нусхаи электронии ин маљмўа, ки 

шомили 194 қитъа ва 618 байт аст, дастраси мо гардид. Дар девони мазкур 57 

қитъаро ғазал, 39 қитъаро панду андарз ва 32 қитъаро ашъори васфӣ фароҳам 

овардаанд. Дар маҷмӯъ, девони нашр намудаи муҳаққиқи араб Ҷалил ал-Атия 

ҳарчанд комил нест, вале бо бозтобии вижагӣ ва сабки шеъри  Абулфазли 

Миколӣ метавонад заминаеро барои таҳқиқи ашъори ӯ дар бахшҳои баъдии 

рисола фароҳам оварад.  

Ҳамин тариқ, осори манзуму мансури Абулфазли Миколї дар баробари 

исботи соњибмаќомии ў дар адабиѐту суханварї, инчунин љойгоњу нуфузи 

маънавияшро њамчун намояндаи барљастаи хонадони Миколиѐн нишон 

медињад. Таълифоти ӯ баѐнгари он њастанд, ки ин адиб дар баробари 

ибтикороти сиѐсиву фарњангї ва дар паноњи хеш ќарор додани ањли сухан, 

худ бевосита ба таълифи осори манзум ва мансур иштиѓол варзида, аз ин роњ 

дар ташаккули адабиѐти арабизабони форсу тоҷик наќши густардае 

доштааст.  
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БОБИ III. ВИЖАГИЊОИ МАЪНОЇ ВА ЊУНАРИИ ОСОРИ АБУЛФАЗЛИ 

МИКОЛЇ 

 

III.1. Анвоъи шеърї, мавзўъ ва мундариљаи ашъори Абулфазли Миколї 

Тааммул дар ашъори боќимондаи Абулфазли Миколӣ собит мекунад, ки 

доираи мавзўи сурудањои ў нињоят фарох буда, аз ишќу маъшуќ, васфи 

табиат, боѓу чаман сар карда, то панду ҳикмат, марсияву зуњдиѐт, танќиди 

замонаву мазаммати ахлоќи разила, дўстиву таърифи дўстон, ашрофият, 

ифтихор аз нажоду асл ва дигар мавзўотро фаро мегирад. Аз рўи мазмуну 

мундариља мавзўъбандї кардани ашъори ӯ равзанаеро барои шинохту 

маърифати љањонбинї ва њунари суханварии ин шоиру адиби пуровоза боз 

хоњад кард. Чунон ки қаблан ишора рафт, девони Абулфазли Миколӣ, ки дар 

натиҷаи ҷамъу таҳқиқи Ҷалил ал-Атия ба нашр расидааст, шомили 194 қитъа 

ва 618 байт аст. Аз рӯи басомади мавзӯву матолиби шеърӣ дар девони мазкур 

57 қитъаро ғазал, 39 қитъаро панду андарз ва 32 қитъаро ашъори васфӣ 

фароҳам овардаанд. Бо назардошти басомади мазкур анвоъ ва мавзӯоти 

ашъори шоирро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Ғазал. Мундариљаи теъдоди зиѐди ашъори Абулфазли Миколиро ишќ 

ташкил медињад. Ин аст, ки ѓазал аз шумори анвои шеърии серистифода 

назди Абулфазли Миколї мебошад. Ў дар ишќияњояш аз њусну малоњат, 

дилбарї, љабру љафо, беэътиноии маъшуќа, гирифторию ранљи ошиќ бо 

забони шоирона њарф мезанад. Ишќияњои ў рўњу оњанги зиндадилона дошта, 

ашрофияти шеъри шоирро аз лињози иљтимої ва њам аз лињози адабї нишон 

медињад. Албатта, дар шеъри арабї ишќияњо бештар хусусияти барљастаи 

шахсии шоирро ифода мекунанд. Ба ќавли аллома Шиблии Нуъмонї дар 

ишќияњои арабї шоир њеч гоњ шахсияти худ ва маъшуќаашро ... масту 

махмур ва ахлоќан паст нишон намедињад [130, 4]. Аз ин рў, бо назардошти 

њамин нукта ашрофияти шеъри Абулфазли Миколиро фаќат хусусияти 

мавзўии шеъри ў ба шумор овардан чандон дуруст нест. Аммо ба њар њол дар 

каломи ин шоир як навъ рўњияи зиндагии озоду хуш эњсос мешавад, ки хоси 
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шеъри аъроби бадавї нест. Албатта, доир ба мавзўи ашрофият дар шеъри 

Абулфазли Миколї алоњида сухан хоњем гуфт. Ин љо зикри ин нукта ба 

маврид аст, ки рўњияи озодагии фарњангї ва нажодї дар ашъори ў ба таври 

барљаста ба мушоњида мерасад. 

Вобаста ба њаљм ва баъзе вижагињои сохториву мазмунї ба гурўњњо 

таќсим кардани тағаззулоти шоир хусусияти шартї дошта бошад њам, барои 

тањлилу баррасї таќсимбандї зарур дониста шуд. Ишќияњои Абулфазли 

Миколї вобаста ба мазмуну мундариља, мухотаб, тарзи баѐн, шаклу њаљм ба 

гурўњњои алоњидаи зерин људо мешаванд: ишќияњои мазмунан ба нома 

монанд; ишќияњое, ки дар он мухотаб, ќањрамои лирикиашро дар оѓоз–

матлаъ ба оњу ташбењ додааст; ишќияњои њаљман хурд; ишќияњои њаљман 

калон. 

Дар миѐни ишќияњои Абулфазли Миколї ду сурудае ба назар расид, ки 

бевосита аз баѐни њолати гирифтории ошиќона бо феъли «َُكتبت» (навиштам) 

оѓоз меѐбад. Ин ду ишќияи ба нома монанд нисбати дигар ашъори шоир 

(новобаста аз мавзўъ) њаљман калон бошанд њам метавон тахмин кард, ки дар 

асл бузургтар аз ин будаанд. Яке аз чунин ишќияњои шоир ин аст: 

 َتُسّحَبَفيٍضََعليَكَالُغروَبََ                  كتبُتَإليَكََويلَُمقلٌةََ

 ولسُتَخبيَلًَبوَأفَيُذوَبََ             وقلٌبَيذوُبَبناِرَاؽبوىََ

 علىَُغلِلَاغُببَقاسىَالكروَبََ              ومْنَيطِوَمكنوَفَأحشائِوََ

 ِؽَمنَالوجِدَأمراًََعجيباَُيَلَ            ومْنَُُيَتحنَبفراِؽَاغببيبََِ

َكنُتَأحسُبّنََصاِبراَ  جليَدَالُقوىَحَيَألقىَاػبُطُوَبََ            وقد

 َضِعيَفَالُقوىَإذَفقدُتَاغبَبيباَ              فانكرُتَنَػْفسيَوألفيُتهاََ

 وقْدَأِلَفَالقلُبَفيوَالوَجيباََ       فقدَأِلَفَاعبَفُنَفيوَالسَُّجوـَََ

ََدمعاًََخضيباََ             َواهَإِلَُمقليتَشكوُتَىَََ  فأذَرْتَعلىَاػبَدِّ

 ملَأَرَِعنديَلَصٍبََنِصيباَ                    وؼباَسَبادىَبوََعتُبُوََ

ََكَثٍبَأْفَيؤوَبََ          بعثُتَإليوَبشكوىَالّنزاِعََ  وأّملُتَمن
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 ِلَذيَأمٍلَأْفَََييباَعلىَكَ                         فثّبطوََقَدٌرَحكُموَ

 وخويَفَمنَعائٍقَأفَيَػُنوَبََ                   وإينَوَفرَطَانتظاريَلوََ

ـَََِ  وُمرتقِبَالَشمِسَحتَتَِغيباَ                  كُمنتظِرَالِفطِرَيوـََالّصيا

ََ  [6-40,5]  يُراعيَالصَّباحَويرُجوَالطَّبيباَ                   وكاؼبُبتلىَليلوََبلّسقاـِ

(Яъне: Ман ба ту дар њоле нома навиштам, ки аз чашмонам ашк фаровон 

аз фироќи ту мерехт. 

Ва диле доштам, ки бо оташи ишќ об мешуд ва ман аз об шудани он њељ 

ѓаме надоштам. 

Њар он нафаре, кї рози дилашро пинњон менамояд, аз гулхани он 

ранљњое хоњад кашид.  

Њар кї ба фироќи дилдода гирифтор гаштааст, аз ваљд њолати аљиберо 

дучор ояд. 

Ман худамро шахси босабр мепиндоштам, ки ба њангоми мусибатњо 

шикаст намехўрад. 

Вале, худамро нашинохтам ва дидам, ки он ба ваќти фироќи дилдода 

нотавон аст.  

Дар њаќиќат аз он дард ашк ѐри чашмам шуд ва  дил аз он низ насибаи 

худро дошт. 

Чун аз ишќи ў ба чашмонам шиква кардам, он ба рухсорањоям ашки 

зиѐдеро резонид. 

Ваќте дарди он ба дарозо кашид, дидам, ки дигар бар он сабре надорам. 

Аз ранљи њиљрон бар ў шикоят бурдам ва бисѐр умедвор шудам, ки 

бармегардад. 

Вале ўро аз бозгаштан таќдире дошт, ки њукми он ҳамеша барои 

умедворон ноумед шудан аст. 

Ман акнун барои баргаштани ў умедвориам ва аз хавфи барнагаштани 

вай дар њолати фарт ќарор дорам. 

Мисли касе њастам, ки дар моњи рамазон ифторро интизор асту ба ғуруб 

шудани офтоб чашмдор аст. 
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Ба мисли касе гаштаам, ки шабро бо дарду ранљ мегузаронаду сањарро 

мепояд ва аз табиб умедвор мебошад). 

Шоир дар ин нома гирифтори ишќи ѐре будани худро баѐн карда, њатто 

аз ифшои њолати риќќатовари худ аз таъсири дуриву фироќи маъшуќа ибо 

накардааст. Ў ончунон ошиќ аст, ки њатто ба об шудани дил ва харобу лоѓар 

гаштани љисми худ ањамият намедињад. Шоир намехоњад, ки рози дилашро 

пинњон дорад. Чунки ўро дигар тавони дарун-дарун азият кашидан 

намондааст. Номаи шоир аз оѓоз то поѐн ифодагари вазъи рўњии ошиќ аст, 

аммо як љо дар миѐнаи абѐт таѓйири мазмун карда, дар њаљми ду байт ба 

насињат мепардозад, ки хеле аљиб аст: 

 علىَُغلِلَاغُببَقاسىَالكروَب                 ومْنَيطِوَمكنوَفَأحشائِوََ

 [40,5] ُيَلِؽَمنَالوجِدَأمراًََعجيباَ              َتحنَبفراِؽَاغببيِبَومْنَُيَُ

(Яъне: Њар кї рози дилашро пинњон дорад, аз гулхани он ранљњое кашад. 

Њар кї ба фироќи дилдода гирифтор шудааст, Аз ваљд њолати аљиберо 

дучор ояд). 

Дар идома шоир бори эњсоси аљзу нотавонияшро бино бар иќтизои 

табиати љисмонї иќрор шуда, аз бесабру ќарории худ, ки замоне аз 

шикастнопазирии рўњи тавонои худ фахр мекард, хабар медињад. Ў дар ин 

нома ба такрор аз об шудани дил, аз чашмњояш ашк љорї шудан сухан мегўяд 

ва њамчунин иброз медорад, ки баъди чунин ранљу азоб кашидан ба маъшуќа 

маљбуран шикоят кардааст. Мазмуни ишќияи мазкур далолат ба он медињад, 

ки маъшуќаи шоир ба љое сафар карда ва ањд кардааст, ки бармегардад. Аз 

ин рў, дар поѐни нома ў худашро ба рўзадоре монанд кардааст, ки ѓуруби 

офтобу расидани шомро мунтазир аст ва њамчунин ба беморе, ки шаб ба ранљ 

дучор шудаву дамидани субњу расидани табибро умедвор аст. 

Ишќияи дигаре, ки бо «َُكتبت» (навиштам) шуруъ мешавад, њаљман калон 

набуда, њамагї аз ду байт иборат аст: 

 َفعّللّنَبَوعٍدَيفَاعبواِبََ             وَأسَتهديَِوَصالًَكتبُتَإلي

 [40,10]  اعبَوىيب من أحاطََ ما فَيشفىَ            خْياًَ يكوفَُ اعبوابََ ليتََ أل
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(Яъне: Барои ў навиштам, то васлро бароям ато кунад, вале дар посух ба 

ваъдае маро умедвор кард. 

Эй кош, посух хайр мешуду, он ранљи ишќ, ки манро фаро гирифтааст, 

шифо меѐфт). 

Ишќияи дар ду байти боло бозтобѐфтаи мазкури шоир бо шакли 

оѓозѐбии худ ба ишќияњои калонњаљм монанд аст, аммо мазмунан ва њаљман 

фарќ мекунад. Ин љо шоир аз нома навиштани худ ба маъшуќа хабар медињад 

ва умедвори посухи мусбат буданашро баѐн медорад. Тахминан бо такя ба 

нотамомии мазмун, монандии сохтор ба ишќияи чањордањбайта метавон 

гуфт, ки ин ишќия низ дар асл њаљман калон будааст. Ин буд тањлили гуруњи 

аввали ишќияњои шоир. 

Гурўњи дуюми ишќияњои шоир аз рўи сифат, яъне ба кї нигаронида 

шуданашон аз се гурўњи дигари ишќияњо људо шуда меистанд. Албатта, на 

фаќат аз рўи хусусияти мазкур, балки аз љињати саршор аз эњсосоти гарми 

шоирона, љаззобу дилкаш будан низ ин гурўњи ишќияњои шоир дорои ваљњи 

имтиѐзанд. 

Шоир, чи тавре гуфта шуд, дар оѓози теъдоде аз ишќияњояш маъшуќаро 

ба ѓизол–оњу монанд кардааст. Оњу њайвонест, ки дар шеъри Араб намоди 

њусну зебоии занон аст. Аз ин рў, аксар адабиѐтшиносону забоншиносон 

њамреша будани ѓазал бо ѓизолро ба инобат гирифта, пайдоиши луѓавии ин 

жанри лирикиро аз њамин калима медонанд. Дар гузашта миѐни мардуми 

Араб дастаљамъона ба шикори ѓизол баромадан як анъанаи ќавмї мањсуб 

меѐфт. Њатто ривояте мављуд аст, ки тибќи он халифа Абдулмалики Марвон 

[646–705] боре оњуеро ба хотири монанд будан ба маъшуќааш баъди шикор 

рањо кардааст [1]. 

Шоир дар ишќияњое, ки дар матлаъи онњо маъшуќа ба оњу ташбењ карда 

шудааст, бештар аз њолати худ сухан мегўяд ва дар мавридњои лозимї ба 

тарњи симо ва баѐни феълу атвори маъшуќа мепардозад. Байтњои зерин 

њамчун њусни матлаъ дар оѓози ѓазалњои ишќии Абулфазли Миколї омада, 

ишќияњои ўро хеле љолибу љаззоб кардаанд: 

     [40,7]   واإلجِتنابَِ َبلّصدَِ فجازىَ             الّوِدـَ خالصََ منحتو َغزاؿٍَ و
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(Яъне: Ба оњуе холисона дил бастам, аммо ў ба ман бо саркашиву дурї 

посух дод).  

بسيبَالَغزاِؿَالرَّبيبََِ             سباينََغَزاٌؿَأطاَرَالرُّقاَدَ   [40,8]  فاىَلًَ

(Яъне: Маро оњуе асир карду хоб аз чашм гирифт ва чи хуш аст, ки банди 

оњуи нозанину парварда гаштаам). 

ـَََعنََوصََ  [40,10] وُمراؽََدمعيََبلنَّوىَوَصبيِبوََ         يبَبوََبيبََغَزاٌؿَاَن

(Яъне: Гирифтори оњуеам, ки аз дарду ранљи ман хабар надорад ва 

намедонад, ки ман аз ишќу њаваси ў ашки равон дорам). 

َُكّنَُسوَداََ            تَػَقنَّصّنََغَزاٌؿََشاَبَفيوَ  [40,15] مفارُؽَؼبّةَقد

(Яъне: Ба доми оњуе афтодам, ки дар интизории ў мўйњои сиѐњи сарам 

сафед шуданд). 

Чи тавре аз матлаъњо аѐн шуд, шоир аз гирифториву асиру мубтало 

шудани худ ба маъшуќаи оњумисол сухан гуфта, њолати рўњии худро хеле 

барљаста ифода кардааст. Дар миѐни матлаъњои дар боло овардашуда матлаи 

охирин бевосита аз баѐни њусни маъшуќа оѓоз шуда, дар он аз њолати шоир 

сухан намеравад. Мазмуни ин матлаъ таќозо мекунад, ки байни ишќияњои ин 

гурўњ низ фарќ гузошта шавад. Ба ибораи дигар, ишќияњои гурўњи дуюм, ки 

бо тавсифи ташбењии маъшуќа оѓоз шудаанд, аз якдигар мазмунан фарќ 

доранд. Ин нуктаро матлаъи ишќияи зерин низ, ки њамагї ду байташ то мо 

омада расидаасту аз љињати мазмун бо матлаъњои болотар зикршуда монанд 

нест, таъйид месозад: 

 يصيُدَبَطرِفوَقلَبَاعبَليِدََ           أقوُؿَلَشادٍفَيفَاغبُسِنََفرٍدَ

  [40,17]  فَلَسَبنعَُوجوَبًَعنَوجودََِ          ملكَتَاغبُسَنَأصبَعَيفَقواـ

   

(Яъне: Ба оњуе, ки дар њусн беназир аст, ки нигоњаш дили ќавиро низ 

сайд мекунад, гуфтам: 
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Тамоми њусну љамолро аз худ кардаї ва акнун дидоратро аз мо манъ 

макун). 

 

Фарќи матлаъи ишќияи мазкур аз матлаъи ишќияњои болотар 

овардашуда дар он аст, ки шоир дар намунаи охирин «њусни беназири 

маъшуќа», «дили ќавиро њам сайд карда тавонистан» ва «рўйи худро аз ошиќ 

пўшонидани ў»-ро мазмуни асосї ва мояи сухани худ ќарор додааст, на 

њолати гирифтории худро ба доми ишќи маъшуќа. 

Дар ишќияи зерин, ки ба ишќияи болої аз љињати ќолаби баѐн монанд 

аст, яклухтии мазмун дар матлаъи он нигоњ дошта нашудааст. Зеро идоманок 

будани фикри шоир дар поѐни байти нахустин эњсос карда мешавад ва ин 

нопуррагии мазмун дар байти дуюм пурраю комил мегардад: 

 أثّراَََبَعارِضوََبقرٍصََ      ََ  صّبشُتوَََالُسكرََعلىَوَرٍيَ

 [40,18] َنِيلوفراَََخديوَووردُةََ            وردًةَََََنرجُسوََََفأصبحََ

(Яъне: Њангоми мастї бо оњуе дар бозї шудам. 

Пас наргисаш гули садбарг шуду садбарги рухсорааш нилуфар гашт). 

Чунин хусусияти мазмуниро дар ишќияи зерин низ, ки хеле шоирона 

баѐн шудааст, метавон мушоњида кард: 

 َشفِتََ َماََ َبقبلةٍَ    َ          َرَشأَََََكّفيَََشاَفوَ

 َََ  [40,19]   َشَفيتَكّفيََليَتَي               قّبلهاََ إذََََفقلتَُ

(Тарҷума: Оњубаррае дастонамро бўсид, ки он ба дарди ман нахўрд. 

Ваќте, ки он бўсаро кард, ба худ гуфтам: Эй кош дастонам лабонам 

мебуданд). 

Аз мазмуни байти аввал – матлаъњои мазкур равшан мешавад, ки 

маќсади шоир њанўз барљаста ва пурра ифода нашудааст. Байти дуюм њамчун 

идомаи мантиќии байти матлаъ фикри шоирро комилтар дар худ 

ѓунљонидааст. 

Таъкид кардан љоиз аст, ки ду ишќияи охирини баррасишуда ба гурўњи 

сеюми ишќияњои шоир шомил мешаванд. Чунки аз лињози њаљм хурд, яъне 
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фаќат аз ду байт иборатанд. Албатта, дар мавриди њаљман хурд будани онњо 

фарзияи мо шартї аст. Зеро мумкин аст, ки порчањои шеърии њаљман хурди 

шоир дар асл калонтар будаанду бино бар аз тарафи шоирону адибон гулчин 

шудан ва бо сабабњои дигари барои мо номаълум то имрўз нарасидаанд. 

Далели мо барои њаљман хурд будани чунин ишќияњо пеш аз њама яклухтї ва 

барљастагии мазмуни онњост, ки дар ду ишќияи болотар овардашуда ба таври 

барљастаю равшан мушоњида шуд. Бояд эътироф кард, ки Абулфазли 

Миколї дар интихоби мавзўъ ва баѐни маќсади худ устод будааст.  

Гурўњи дигари шеърњои ишќї сурудањои ошиќонаи њаљман калони шоир 

мебошанд, ки дар онњо муаллиф ба тарњи нозуктарин масоили ишќї 

пардохта, дар баѐни њолоти дарунии худ њунари шоирї ба кор бурдааст. Яке 

аз хусусиятњои чунин ишќияњои шоир ин љузъинигории шоир аст, ки дар 

ишќияњои њаљман хурди ў дида намешавад. Аз ишќияи нисбатан калонњаљми 

шоир яке аз ду ишќияи бо «َُكتبت» (навиштам) оѓозшуда аст, ки дар оѓоз тањлил 

шуд. Ин шеъри ишќї аз 14 байт иборат буда, калонтарин ишќияи шоир ба 

њисоб меравад. Абулфазли Миколї дар ин ишќия лаб ба шикваи маъшуќа 

кушода, аз бесабру тоќат будани худ иттилоъ медињад. Тањлили пурраи 

ишќияи нисбатан калонњаљми шоир даќиќан собит мекунад, ки ў ашъори 

зиѐдеро дар њар  мавзўъ иншо карда, дар сурудани шеъри ишќї–таѓаззул 

њунари тамом доштааст. 

Дар байни ѓазалњои шоир бо таѓаззулоте дучор омадан мумкин аст, ки 

дар онњо ќањрамони лирикї дар аввал бо сифату хусусиятњое васф ѐ тавсир 

карда мешавад, ки хонанда образи онро дуруст муайян карда наметавонад. 

Дар идома шоир бо як ишораи малењ аз он хабар медињад, ки ќањрамони 

лирикияш сифати инсонї дорад. Дар охири шеър шоир њабиб–маъшуќа 

будани вайро ошкор месозад. Ба порчаи зерин таваљљуњ мекунем: 

 َوطيِبَ  حُبسٍنََ يُػْزىىَ             َروضٍََ  بنرجسََِ  أىَلًَ

 َرطيبََِ  َقضيبٍََ على                َغزاٍؿَ   بعِيَ  يَرنوَ

 الُقُلوبَِ  يفََ يزيُنوَ              خفيٌََّ  معىنًََ وفيو
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ََ اغبُُروؼَََ      َنسْقَتََ إفَ  َتصِحيُفوَ    [40,10]    َحبْيبَِ  ِبرُّ

(Яъне: Марњабо, бо он наргиси бўстон, ки бо накўйиву хушбўйї 

карашма дорад.  

Бо чашми оњувори хеш дида ба сўйи навдаи тар мекунад. 

Дар он (нигоњ-Х.Н.) маънои махфие нуњуфта аст, ки он зинати дилњо 

мебошад. 

Агар онро хонда тавонї, пас он некии њабиб (маъшуќа-Х.Н.) аст). 

Дар байти аввал ќањрамони лирикиро шоир бо киноя «наргиси бўстон» 

гуфтаасту дар байти дуюм аз чашмони оњувор доштани ў хабар медињад. Дар 

байти сеюм маълум мекунад, ки ќањрамони лирикиаш ба навдаи тар нигоњ 

мекунад ва дар ин нигоњи ў розе нуњуфта аст. Дар байти чорум бо таъкиди он 

ки агар ту маънои он нигоњро хонда тавонї, дарк мекунї вай њабиби ту аст, 

яъне маъшуќаи воќеї аст, на хаѐлї. Бояд таъкид кард, ки чунин хусусиятро 

на фаќат дар таѓаззул, балки дар аксар анвои шеърии Абулфазли Миколї 

дучор омадан мумкин аст. Ва инро луѓзмонандї ва ѐ чистонгунагии шеъри 

Абулфазли Миколї гуфтан дуруст ба назар мерасад. 

Маъшуќа дар таѓаззулоти Абулфазли Миколї њамеша љойгоњи хосе 

дорад, ки шоир барои нишон додани маќоми вай дар аксар маврид аз усули 

муќоиса ѐ ташбењи тафзилї ба кор мебарад. Намуна: 
 قدَفتَحَالنجرُسَفيهاَانظرهََْ          أحسُنَمنََروضِةََحزٍفَانِضرهَ

   [40,19]انضرًةَذبلوَالعيوَفَالناِظرهََْ            طلعُةَمعشوٍؽَلديَكَحاِضرهَ

 ََ

(Яъне: Њусни вай аз боѓи дилошубе, ки дар он наргис чашми худро 

кушодааст, бењтар аст. 

Дидори маъшуќе, ки њусни вай чашмони бинандаро љило медињад, дар 

наздат њозир аст). 

Чи тавре мушоњида шуд, шоир дидори маъшуќаро дар муќобили боѓе, ки 

дар он гули наргис чашм аз хоби ноз кушодааст, ќарор дода, њусни рўйи зебо 

ва чашми назаррабои вайро болотар аз њусни боѓу дилфиребии гули наргис 
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гузоштааст. Бо чунин вижагї ба тавсифу тасвири маъшуќа пардохтани шоир 

сабаби дилчаспиву хотирнишонии шеър мегардад. 

Ќобили таъкид аст, ки аљзи ошиќона назди Абулфазли Миколї њадди 

худро дорад. Вай дар назди маъшуќа эњсоси аљз нишон дињад њам, андозаро 

нигоњ медорад. Ба ибораи дигар ошиќи дар ѓазалњои вай тавсиршуда ошиќи 

зор аст, аммо ин ќадар нотавону заиф нест, ки набудани маъшуќа сабаби 

завол гардад. Барои тасдиќи фикри мазкур порчаи шеърии зерин далели 

равшан шуда метавонад: 

ََقَمرَالَقلَبَوماََشَعراَ           ضاَؽََذرعيَمنََىَوىََقمٍرَ

    [40,19]    َفرتىَاعبَفَنَاّلذيَفَػرَتا                ليَتَأجفاينَبوََسِعدتَْ

  َ

(Яъне: Дилам аз ишќи он моњтоб, ки дилро рабуду худаш хабар надорад, 

ба танг омад. 

Эй кош, дидагонам ба дидори вай хушнуд мегашт ва ў дидаи дардмандро 

медид). 

Аљзи ошиќ дар баробари маъшуќ дар байти дуюми шеъри мазкур бо 

истифода аз нидои «  ليت»– «эй кош», ки андозаи муайяни афсўсу надоматро 

ифода мекунад, аз тарафи шоир ошкор гардидаст. Аљзи шоир ин љо пур аз 

умедворї асту рўњияи хастагиву шикастагии ошиќ камтар ба мушоњида 

мерасад.  

Маљмўан метавон гуфт, ки ѓазал яке аз анвои шеърии муњими девони 

ашъори бозмондаи Абулфазли Миколї ба шумор меравад ва шоир ба 

таълифи ин навъи шеър раѓбати тамом нишон дода, мувофиќу дархўри 

тавоноиву дониш ва њунари шоирї аз худ ишќияњои баландмазмун ба мерос 

гузошта, хазинаи ѓазали шеъри арабизабонро ѓаномандӣ бахшидааст. 

Њикмат ва панду андарз. Таваљљуњи Абулфазли Миколї ба шеъри 

њикамї зиѐд буда, теъдоди абѐту ашъори саропо њикамии ў дар миѐни 

сурудањои то мо расидааш нисбати анвои шеърии дигар бештар мебошад. 

Вай дар ашъори њикамї ба баѐни њаќиќати њаѐт, ѓанимат шумурдани ваќт, 
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хусусан айѐми љавонї пардохта, аз ќимати панду андарзи носењ ѐдовар 

мешавад, њирсу оз ва бухлу кинаву бадбиниро мазаммат мекунад. 

Шоир њамчун њакими донандаи њикмати рўзгор таъкид мекунад, ки њар 

инсони донишманду бомартабат аз бадгўиву маломати раќибон дар амон 

намемонад, њарчанд ў дар ростиву росткорї аз найза њам росттар бошад: 

  [40,12]        وإفَغداَأْقوـََمنَقدحََِ                ِحَذوَالَفضِلَلََيْسلُمَمنََقدَْ

(Яъне: Њар нафаре, ки соњиби фазл аст, агарчи аз найза росттар бошад 

њам, аз таънаву маломат дар амон нахоњад буд). 

Ѓанимат шумурдани айѐми љавонї аз љумлаи таъкидоти риндонаи шоир 

аст, ки аз он бўи андешањои айѐшона меояд. Дар байти зерин насињати 

њикматомези ў љомаи зуњду порсоиро ба љомаи риндї иваз мекунад: 

َظَبَْعَمكرتثََِ          أمتْعَشَبابكَمنَؽبٍوَومنََطَرٍبَ  ولَُتصْخَؼبَلـٍ

   [40,13] لّشيُبَمنََخَبثَِوالعمُرَمنَفضٍةَوا            فخُْيََعيِشَالَفَتَرَيعاُفَجّدتِوَ

(Яъне: Дар айѐми љавонї аз шодиву тараб бањра бардор ва ба маломату 

накўњиш њељ кас гўш мадењ. 

Чунки бењтарини рўзгори шахс айни љавониаш аст, зеро хубии умр  

(дурахшандагии он-Х.Н.) ба сони нуқра асту бадии пирӣ дар хабосатии он 

мебошад). 

Чи тавре дар боло мушоњида шуд, Абулфазли Миколї, ки њарчанд дар 

мавриди ба ќадри љавонї расидан ва даврони љавонї рондан љавононро ба 

гўш надодани маломати мардум талќин мекунад, насињату андарзро низ 

арзиш ќоил буда, барои хонандагони шеъраш таъкид менамояд, ки:  

يعاًَولََعاِمَلًَأنَتَبوَْ             إذاَملَتكْنَؼبقاؿَالنَّصيِحَ  ظبَِ

 [40,7]   اؼبَلىيَوإْفَقُلَتَلَأنتبوََْ           َسُينبِّهَكَالدَّىُرَعنَرَقدِةَ

(Яъне: Агар ба сухани насињатгар гўш надињї ва ба он њам амал накунї 

Ба зудї туро замона аз хобї ғафлат бедор хоњад кард, агарчї гўйї, ки 

ман бедор намешавам). 
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Дар мавриди сарватмандї ва феълу атвори инсони доро шоир њушдори 

хубе дорад, ки дар он мухотаби худро ба ѐди гузашта мебарад, то вай кї 

будану дар чи сатњ зиндагї карданашро ба хотир ораду аз худ наравад: 

 وكْنَلفقِرَؾََذاِكراََ           لَتطَغَيفََحاِؿَالَثراِءَ

َكافَُخبُزؾَذاَشرىَ    [40,19]   حبتاًَوبيتكَذاكرىَ           إذ

(Яъне: Дар њолати сарватмандї бехуд машав ва њамеша бенавоии худро 

фаромўш макун. 

Њарчанд, ки нонат равғанин асту кошонаат боњашамат њам бошад). 

Шоири њаким дороии инсонро худодода ѐ ба ибораи дигар аз Худо 

расида медонад. Ин аст, ки одамонро ба бахшишу саховат даъват мекунад. 

Бино бар таъкиди вай молу дороиро бояд ба дигароне, ки ниѐз ба он доранд, 

бибахшої, то чизу сарвати ту афзунтар гардаду савобаш њам барои худат 

хазинаи рўзи охират шавад: 

    [40,19]    فالبذُؿَيُنميوَبعدَاألجِرَيّدخرََُ          لَسبنِعَالفضَلَمنَماٍؿَُحبيَتَبوَ

(Яъне:) Аз моле, ки Худо бароят дод, хайр кардан ва ба дигарон 

бахшиданро манъ макун, 

Зеро додани мол, онро мефизояд, аљраш бароят захира мешавад).  

Дар абѐти дигари худ шоир қаноат кардан ба дороии худро ба инсонҳо 

талқин мекунад ва ва онҳоро аз ифрот дар ҷамъоварии молу сарват, ки 

метавонад муҷиби бадбахтӣ гардад, барҳазар медорад: 

ََكَفى       َ ردباَأمتَعَالقليلَُ َمنَاؼباِؿَأو

َكثرًةَ َ ؟؟؟وَعداَالَقدرَأتلفاَ           وإذاَزاَد

َ  [40,31] إفَطفاَُدىُنوَانطفىَ           كسراٍجَُمنّوٍرَ

(Яъне: Шояд моли андак суд бахшад ва ѐ басандагї кунад, аммо агар 

афзун гардад,  

Ва аз њад гузарад, ба нестї барад, мисли чароғи фурўзоне, ки агар 

равғанаш зиѐд шавад, хомўш гардад). 
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Абулфазли Миколї дар заминаи як ташбењи соддаи њакимона мардуми 

дороро насињат мекунад, ки сарвати кам монанди чароѓи фурўзонест, ки кам 

њам бошад атрофро равшан мекунад. Агар сарват зиѐд бошад, ба чароѓе 

монанд мешавад, ки аз зиѐдии равѓан хомўш гаштааст. Шоири њакиму носењ 

ба молу сарвати андак ќонеъ буданро талќин медињад. Ќаноат аз мавзўоти 

муњими ахлоќист, ки дар адабиѐти Шарќ, хоса Арабу Аљам аз тарафи 

шоирону нависандагон мавриди таблиѓу ташвиќ ќарор гирифтааст. 

Ба аќидаи Абулфазли Миколї, ки ба андешаи Одамушшуаро 

Абуабдуллоњи Рўдакї монанд аст, ќаноат пеша кардан сабаби хушбахтиву 

саодати инсон мегардад ва баръакс, аз дунболи њирсу оз рафтан сабаби 

зиллату хории вай хоњад шуд. Аз ин рў, шоир рўдакивор таъкид мекунад, ки: 

  [40,26]   فرزُؽَالفتَماَعاَشَعنَدَمعيِشوَ       دَِعَاغبرَصَواقنْعََبلكفاِؼَمنَالغىنَ

(Яъне: Њирсро як сў гузору аз сарват бо ќаноат зиндагї кун, 

Зеро рўзии шахс њамон аст, ки дар зиндагиаш бинад). 

Гоњо андешањои њакимонаи шоир бо мавзўи ахлоќ мањдуд нашуда, 

фаротар аз он ба сўи фалсафа њаракат мекунад. Вай дар байти зерин таъкид 

мекунад, ки инсон дар зиндагї то метавонад аз пайи зистан бошад, яъне коми 

дил аз умр ситонад, ба њамгинон ѐру ѐвар бошад, то метавонад аз дунѐ барои 

дунѐ ва охират бањра бардорад ва њамеша донад, ки марг дар камини ўст: 

 [40,32]  فكلَُّنفٍسَللماِتََذائقوََ                لَتصبحنَََّبغبياِةَذاَثِقو   

(Яъне: Њаргиз ба зиндагї осуда машав, ки  

Њар љондор ногузир чашандаи марг аст). 

Таъкидоти њикамии Абулфазли Миколї аз љањонбинии диниву дунявї ва 

талфиќи ин ду дунѐнигариш дар корхонаи эљодии вай дарак медињад. Ў дар 

паллањои тарозуи ашъори њикамии худ дунѐ ва охиратро баробар 

гузоштааст, яъне таъкиди вай бар сари ин нукта аст, ки инсон набояд барои 

дунѐ охираташро фурўшад ѐ баръакс бањри охират шуда, аз дунѐ худро 

бебањра гардонад.  

Дар ашъори Абуфазли Миколї њикмат ва панду андарз бо мавзӯи зӯҳду 

парҳезгорӣ даромехтааст. Намунаи зер далели равшани гуфтаи болост: 
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 وقدَركَضَاؼبَشيُبَعلىَالَشبابََِ              كُضَيفَميادينَالتصايبَأتَر            

   [40,9]  وماَانٌبَؽباَعّنَبنايب                 وأتمُنَنوبَةَاغبدَثفَنفسيَ         

(Оѐ њанўзам дар майдони ишќбозї метозї? 

Охир, сафедї бар мўйи сиѐњи ту тохтааст! 

Нафси ман аз навбати шабу рўз дар амон аст? 

Охир чанголњои он аз ман дур нестанд−ку). 

Шоир мухотаби худро бо забони насињат аз расидани даврони пирї огоњ 

карда, ўро ба зуњду таќво ва порсої даъват кардааст. Њатто барои намуна 

худро мисол оварда, таъкид мекунад, ки нафс маро бо он ки чанголњояш аз 

њар сў ба итоати худ мекашанд, худамро бар канор медорам.  

Васф. Мурур бар ашъори Абулфазли Миколӣ далел бар он аст, ки васф 

яке аз мавзӯоти дӯстдоштаи шоир буда ва ӯ ҳамчун рассом бо истифода аз 

абзори сухан ва ҳунари шоирӣ манзараҳои зебои табиат ва ҳусни ашѐи 

мухталифи олами моддиро ба тасвир гирифта, тавассути онҳо назар ва 

афкори шоирона ва гоҳо фалсафии худро  доир ба оламу одам баѐн кардааст. 

Дар ин росто муҳаққиқ Н.Зоҳидӣ низ таъкид кардааст, ки  «Абулфазли 

Миколӣ хусусан дар эљоди васф мањорати тамом дошт. Вижагии боризи 

васфиѐти шоир он аст, ки ў ашѐи муайян, аз ќабили гулњои райњон, лола, 

наргис, бунафша, дамидани субњ, барфи рўи барги дарахтон, шароб, асп ва 

ѓайраро тавсиф намуда, хусусиятњои онњоро бо рамзу киноя баѐн мекунад. 

Ин аст, ки гоњо васфњои шоир ба луѓз монанд мешаванд» [62, 64].  

Табиат дар ашъори шоир бо зебоињои бањор, сероб шудани чашмањо, 

манзараи дилрабои боѓњо, гулњо ва хусусиятњои онњо, фаслњои сол, раъду 

барќу борони сел ба таври љузъї, аммо хеле даќиќ ба тасвир гирифта 

шудааст. Дар миѐни ашъори боќимондаи Абулфазли Миколї њарчанд 

бањорияњои њаљман калон вуљуд надошта бошад њам, ин маънои онро 

надорад, ки ў ба ин мавзўъ камтаваљљуњ буда бошад, ѐ дастикам њунаре дар 

тасвири бањор аз худ нишон надода бошад. Зеро аз порчањои шеърии 

боќимондаи шоир, ки табиати фасли бањорро инъикос мекунад, равшан 
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мегардад, ки ќарењаи шоирии ў на фаќат дар тавсифу тасвири табиату бањор, 

балки дар баѐни мавзўоти дигар низ баръало мушоњида мешавад. 

Тасвири оби њавз. Шоир табиатро бо ба инобат гирифтани љузъиѐт 

њамчун њаќиќати воќеї мавриди мушоњида, бардошт ва истифодаи 

њунармандона ќарор дода, онро тавре ба њаќиќати бадеї табдил медињад, ки 

љузъи табиат – њавзи оби зери нури офтоб њамчун як мавзўи муайян љолибу 

таъсирбахш тасвир мешавад: 

 نُوراًَمنَالشَّمِسَيفََحافَاهتاََسَطعاَ                       أماََترىَالِبكَةَالغراَءَقدَلَِبسْتَ 

 كأنوََملٌكَيفََدسِتوَإرتَفعاََ                       والبهُوَمنََفوِقهاَيُلهيَكَمنظُرهَ

 ظباوتِوَفارتّجَُملَتِمعاأعلىَ                    واؼباُءَمنَرَبِتوَألَقىَالشُّعاَعَعلى

َإِلََضرِبَالكمّيََسَعىََ                          كأنّوَالسَّيُفََمصقولًَتُقلّبوَ َالكميِّ   [40,27]   كفُّ

(Яъне: Оѐ намебинї, ки њавзи об љомаи офтоб ба бар карда, 

Нуреро аз он дар гўшањои љараќќа мезанад (љило медињад. - Х. Н.) 

Аз болои он равшание, ки манзарааш туро аз худ бурда, 

Гўѐ фариштае бошад, ки болои он нишаста. 

Аз зераш об аст, ки шуояшро бар он андохта, 

Осмони баланд аз он ба ларза афтода. 

Гўӣ тобиши хуршед бар болои он мисли шамшери пурљилост,  

Ки дасти љанговаре онро барои кӯбидани размандаи фуруд овардааст). 

Табањњур дар забони арабї ва њунари шоирї барои Абулфазли Миколї 

имкон додааст, ки як манзараи муќаррариии табиатро бо тарњу тасвири аљиб 

пеши назари хонанда ба љилва орад. Дар порчаи шеърии боло равшании аз 

инъикоси нури офтоб бар рўи оби њавз њосилшударо ба фаришта монанд 

мекунад. Њамчунин акси осмони рўи оби ларзон, хатњои нури офтоб, ки ба 

шамшери пурљило монанд аст, аз назари борикбини шоир дур намондааст.  

Ҳамин гуна њунари шоирии Абулфазли Миколиро дар қитъаи дигари ў 

дар тасвири субњ ва дамидани он метавон ташхис дод. Тасвирпардозї ва 

ташбењсозие, ки шоир дар тавсифи субњ кардааст, далел аз табањњури ў дар 
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илми синоати бадеї мебошад. Таваљљуњ ба ду байти зерин собит мекунад, ки 

шоир дар њаќиќат шоири ташбењофару манзарапардоз аст: 

بفجٍرَقدََنَضاَثوَبَالُدجىَ            َكالّسيِفَُجّرَدَمنَسواِدَِقرابَََِ           أىَلًَ

 [40,10]    ماَبَيَثُػْغِرهتاَإِلَاألقرابََِ               أوَغادٍةََشّقتَِصَداراًَأزرقاًَ          

(Яъне: Марњабо ба субње, ки љомаи торикиро аз тан бадар карда,  

Мисли шамшере, ки аз торикии ғилоф хориҷ шавад (ва бо сайќалаш 

равшани бахшад).  

Ё нозанине, ки пероњани кабудашро аз гулў то миѐни сина чок 

намудааст).  

Албатта, ин тасвири шоирона, ба сабаби он ки идомаи ду байти 

васфиѐти мазкур то мо омода нарасидааст, мантиќан нопурра аст. Чунки 

шоир мухотабашро фаќат ба тамошои субњ даъват карда, њамзамон бо 

истифода аз санъати ташбењ субњро хеле њунармандона васф намудаасту ѐ 

имкони баѐни дигар аз хусусиѐт ѐ манзараи субњро пайдо накардааст, ѐ ин 

амалро барои баѐн дар байтњои то мо омаданарасида вогузоштааст. Бо 

вуљуди ин нопуррагї њам, ду байти мазкур љаззобияти хос дошта, хонандаро 

бо манзараи дамидани субњ ошно месозад. Ташбењсозии шоир дар ду байти 

боло нињоят љолиби диќќат аст. Вай субњро дар ташбењи аввал ба шамшер ва 

шабро ба ѓилоф монанд кардааст. Сабаби чунин ташбењ кардан дар он аст, 

ки дамидани субњ ба шамшерро аз ѓилоф берун кашидан хеле монанд аст. 

Дар ташбењи дуюм, ки тавассути санъати ташхис сурат гирифтааст, шоир 

субњро ба инсон‒духтари куртаи кабудпўше монанд кардааст, ки зуҳури 

сафедии баданаш аз гиребони курта то миѐни синаҳояш мисли дамидани 

сапедадам дар торикии субҳ аст. 

 Аз мундариљаи яке аз ашъори бозмондаи шоир чунин бармеояд, ки дар 

минтаќаи зисти ў – Нишопур табиат на фаќат зебову дилкаш аст, балки бо 

њодисањои харобиовараш дањшатангез њам њаст. Ин љо оѓозу поѐни он шеър 

оварда мешавад: 
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 بغيٍمَعلىَأُفِقوَُمسَبلََِ          َدىتناَالسَّماُءََغداَةَالّنجاِبَ

 [40,41]   يَبيساًَمنَاألرِضَملَيُبللَِ                كأفَََّحَراماًَلوَأفَيَرىَََ

(Яъне: Пагоњи шаби хуш осмон моро нохуш кард, 

Бо абре калон дар уфуќ... 

Њар дарахтеро мехост, он сел реша меканд, 

Њар санге дар роњаш бошад, мебардошт.) 

Шеъри мазкур, ки аз 10 байт иборат аст, ба наќли љолиби диќќат 

мемонад. Шоир дар он аз њодисае сухан мегўяд, ки худ шоњиди бевосита 

будааст. Аз мазмуни шеър аѐн мегардад, ки баъзан дар Нишопур борони сахт 

борида, ба омадани сел сабаб мешудааст. Дар баѐни ин њодисаи табиат шоир 

њарчанд њунари эљодии худро истифода карда бошад њам, аз њаќиќати воќеї 

дур нарафтааст. Инро мо аз мазмуни шеър ба осонї дарк карда метавонем. 

Њамчунин худи њодисаи сел ба тасвири иловагї ѐ муболиѓаву иѓроќи 

шоирона ниѐз надорад. 

Дар яке аз шеърҳои худ Абулфазли Миколӣ падидаи дигари табиат – 

яхпораеро мавриди тавсиф қарор додаст, ки дар шеъри арабизабон аз 

васфҳои нодир ба шумор меояд. Ташбеҳоте, ки шоир дар ин васф истифода 

кардааст, ҳамагӣ барои тасвири воқеии яхпора дар назари хонандаи шеър 

мусоидат кардаанд. Ин ҷо лозим ба таъкид аст, ки матни ин шеър дар девони 

шоир аз матни он дар «Ятимат уд-даҳр»-и Саолибӣ андаке тафовут дорад ва 

ҳамин тафовути андак дарки матлаби шоирро мушкил кардааст. Дар зер ин 

шеър бар асоси матни «Ятимат уд-даҳр» нақл мегардад: 

ََجنٍيَمنَجىنَالنمِْيََ  مهّتِكَاألسراِرَوالَضمِْيَ             ربَّ

 كأُناََصفائُحَالبّلوِرَََ                  لُتوَمنَرََحِمَالَغِديِرََسل

 َأوَقطٌعَمنَخالِصَالكافوِرَََ              نَنورَمَمستذبَكراوََا

  َ      لعطّلْتَقَلئِدَالنحوِرََ             لوَبقيْتَسلكاًَعلىَالّدىور

    اؼبَهجورََِيُضوَمثُلَحشيفإذَََ             دورنَاغبزمَحسنوَيفيَ
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(Чӣ басо яхпорае, ки парвардаи оби зулол аст ва ба дараҷае шаффоф аст, 

ки розе зери он махфӣ намонад. 

Оҳиста онро аз дохили оби ҳавз гирифтам, ки он ба сањифањои булўрин 

мемонд, 

Ё порае аз нур буд, ки ях бастааст, ѐ порае аз кофури холис буд, 

Агар он замони дароз мемонду дар риштае кашида мешуд, ҷои 

гарданбандњои зеборухонро мегирифт.  

Чӣ зебост он вақти обшавиаш, ки қатраҳо аз он сарозер мешаванд, ва 

рехтани онҳо ба шоридани ашки маъшуқи маҳҷур мемонад).  

Фаслњои сол. Фаслњои сол низ бо хусусиятњои худ ба љањонбинии шоир 

бетаъсир набуда, аз рўи таъсиррасонии хосашон мавриди баѐни ў ќарор 

гирифтаанд. Ковишу пажўњиш нишон дод, ки дар ашъори Абулфазли 

Миколї бањор ва тобистон бо вижагињои худ ба тасвири шоирона гирифта 

шудаанд. Бањор дар тасаввури шоир инсонест, ки дастњояш монанди он ки 

гавњар ба ришта мекашад, мањз барои мо боѓу чаман меофарад. Боѓу чамани 

офаридаи ў бо он таровату зебої, дилкашиву чашмрабої ба ѐќутњои ба 

риштакашидаи чун чењрањои нозанинон дурахшону пурнур монанд аст: 

َالربيِعََحدائقاًَتصوُغَل ََكفُّ  كعقِدََعقيٍقَبَيَظِبْطََّليلَََََََََََنا

  [40,39]   ُخدوَدََعذارىَنُػّقشْتَبغوايلََََََََوفيهنََّأنواُرَالشقائِقَقدََحَكْتَ

(Яъне: Дастони бањор бароямон чаман месозад, 

Мисли он ки дурру марљон дар банд мечинад. 

Дар он анвори ѐќутњост, монанди 

Рухсорагони нозанинњо дар сурат). 

Аз мазмуни байтњои боло метавон ба осонї дарк кард, ки дар љањони 

андешаи шоир бањор мањз барои инсон боѓу чаман меофарад, на барои 

мављудоти дигар. Аз ин рў, дар маркази диќќати шоир баробари бањор инсон 

њам ќарор мегирад.Тааммул дар мазмуни байтњои зерин шањодат аз он 

медињад, ки дар њаќиќат Нишопур сарзамини гармсер буда, тобистонаш, 

хусусан моњњои июлу август нињоят гарм мешудааст. Ин аст, ки шоир фасли 

тобистонро накўњидаву аз фасли тирамоњро писандидани худ хабар медињад: 
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َ

 بَرِمُتَحبرَِّسبوٍزَوآِبَََََََََََََََََََلقدَطالْتَُشُهوُرَالَصْيِفَحت

  َ[40,8]  َغبرَِّزماِفَآٍبَجّدَآيبَََََََََََََويُعجبّنَاػبريُفَوإفََقليب

Яъне: Моњњои тобистон чунон тўл кашиданд, ки њатто 

Аз гармои Тамузу Об ба танг омадам.  

Маро тирамоњ хуш ояд, ки дили ман  

 Зи гармии замони тобистон хеле ба танг аст.) 

Боѓу гулњо. Боѓу гулњо дар ашъори Абулфазли Миколӣ, ки зотан љузви 

људонашавандаи табиатанд, бо ин мазмуну мундариља мебоист дар фасли 

ишќияњои шоир мавриди тањлил ќарор гирад, аммо ба сабаби иртиботи 

зотии онњо бо табиат дар ин фасл баррасї гардид. Бино бар таъкиди Н. 

Зоњидӣ сифат кардани гулњо аз мавзўъњои маъмули ашъори васфия буда, «дар 

боѓњое, ки шоирон (-и арабизабони эрониасл–Н.Х.) тавсир кардаанд, одатан 

њама намуди гулу раѐњин атрафшонї мекунанд. Аксари ин гулњо ба арабњои 

пешин маълум набуданд ва бадењист, ки дар назми онњо низ зикр нашудаанд» 

[69, 102]. Ин нуктаро ба таври барљаста дар ашъори ба тавсифи гулу боѓ 

ихтисосдодаи Абулфазли Миколї низ баръало мушоњида кардан мумкин аст. 

Шоири табиатдўст дар назди хона ѐ дар њаволии шањр боѓе њам доштааст, ки 

дар он бо фароѓи њол ба тамошои гулу райњон ва айшу истироњат машѓул 

мешудааст: 

 الباغي عيَِ إنسافََ َروضًاَغداََََََََََََََفراِغيَ ليوـَِ ؿبتِفَل أعددتَُ

ََمَساِغَ اللَّهوأيَُّ لكأسَِ فيوَََََََََََُحسُنُوَ قليب ـََُِهَُو يَػُروضَُ روضاًَ

  [40,30] األصداغَِ سَلسلَِ دبثلَِ حّيتََََََََََََََََْبوَ ِرحيافٍَ ُقضبافَُ وإذابدتَْ

(Яъне: Бањри рўзи фароғам омода намудам 

Боғе, ки айни инсони дилљуста гашта буд. 

Боғе, ки њуснаш ғаму андўњи дилро бартараф намояду 

Дар он љоми лањву сархушї љойи муносиб дорад. 

Чун шохањои райњон дар он намудор гарданд,   
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Мисли силсилаи зулфони нозанинон (ба мо) салом мегӯянд). 

Дар боѓи тасвирнамудаи шоир ѓайр аз райњон гулњои дигар аз ќабили 

бунафшаву бобуна ва дигар анвои он парвариш меѐфтааст. Дар ашъори 

Абулфазли Миколї гули бунафша ва бобуна њамчун гулњои дорои рамзу 

хусусият инъикос шудаанд. Мазмуни ду байти зерин собит мекунад, ки ба 

якдигар туњфа кардани бунафшаи хушбўй дар Нишопури ањди шоир рамзи 

кушоиши кору хушии рўзгор будааст:  

 يرََتُحََصدريَلوَوينشرحََََََََََََََََََُيَمهديًَيلَبنفسجاًَأرجاًَ

مصّحفوَ       [40,13] إبفََّضيَقَاألموِرَينفسحََََََََََََََََََََُبّشرينََعاجَلًَ

(Яъне: Эй он, ки бароям бунафшаи хушбўй медињї, ки 

Аз он дилам шод мешаваду бањрам кушода. 

(Зудтар ба ман мужда бидењ, ки  

Тангии умур кушоиш хоњад ѐфт.) 

Аммо баръакс њадя кардани бунафшаи камрангу камбўй нишони 

ноомади кор, људої мебошад: 

جاًَ بَػَنفسجاًَ يل يمهديًَ  َسَبخَُ أرَضو أفَّ لو َوِددتَََََََََََََُظبَِ

       [40,14]  َبفَََّعهَدَاغبَبيِبَيَنَفسخَََََََََََََََََُيُنذُرينََعاِجَلًَُمَصّحفُوََ

(Яъне: Эй он, ки бароям бунафшаи ќабењ медињї,  

Мехостам, ки замини он шўрзор мебуд. 

Ба зудї пайкаш маро бим медињад, ки  

Ањди маъшуќа вайрон мешавад). 

Аз мундариљаи ду порчаи шеърии мазкур чунин бармеояд, ки њадя 

кардани гул ва огоњ кардани якдигар аз пешомаду оќибати кор њамчун расми 

махсус дар Нишопури замони Абулфазли Миколї ба њукми анъана даромада 

будааст. Ѓайр аз бунафша гули бобуна низ дар шеъри Абулфазли Миколї ба 

унвони гули дорои рамз ба кор бурда шудааст. Аз баѐни шоир њаминро 

фањмидан мумкин аст, ки гули бобуна њарчанд дорои назокату зебоист, захме 

андарун дорад. Аз ин рў, ин гул агар аз номи ошиќ ба маъшуќа, ѐ баръакс, 
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њадя шавад, маънои онро дорад, ки тарафи гулдињанда аз тарафи гулгиранда 

озору ранљ дидааст: 

 بقلٍبَيشتكيَالعشقاَََََََََََقحواِفَعلىَمَلحِتوَوخزَُ لأل

       [40,31]         أفَاألحّبةَقدَأنؤاَحّقاَََََََََََََمقُلوبوَيفَاللفِظََيبينَ

(Яъне: Гули бобуна бо вуљуди назокаташ захме дорад, 

Ба дили шахсе, ки аз ишќ шиква дорад. 

Дар сурати акси лафзи он дарак аз он дињад, ки  

Ошиќон аз њаќ дур шудаанд). 

Ба таври умум гуфтан мумкин аст, ки корбасти асомии гулњо дар 

шеърњои Миколї ба ду ваљњ сурат гирифтааст. Аз назари аввал ба иллати ин 

ки шоир дар  парвариш гулу гиѐњ иштиѐќи фаровон дошта, барои тасвири 

табиат ба маънии аслии худ њамчун воситањои зеббахши боѓи худ истифода 

шудаанд. Дар канори ин, дар ашъори шоир на њамчун љузви зебоибахши 

табиат, балки бештар њамчун воситаи ифодаи ишќу муњаббат, эњсоси дўстиву 

рафоќат, кинаву хусумати хуфяи инсони ошиќ ба кор бурда шудааст. Аммо 

бо таваљљўњ ба љойгоњи гулу гиѐњ ва ривољи ќасидањои бањория дар ањди 

Абулфазли Миколї чї дар адабиѐти форсу тољик ва чї адабиѐти арабизабон 

метавон њадс зад, ки бештари вожагони ифодакунандаи номи гулњо асосан ба 

маънии аслии худ чун унсурњои зеббахши табиат ба кор рафтаанд ва баъдан 

тадриљан бо нуфузи адабиѐти ирфонии форсу тољик касби мазомини рамзии 

ин аносири табиат бештар ба љилва мерасад. Љолиб он аст, ки минбаъд ин 

мавзўъ дар адабиѐти форсу тољик ба яке аз масоили мењварї табдил ѐфтааст, 

ки сайри таърихи ташаккули он ва бозтоби маъонии аслї ва мармузи номи 

гулњо дар адабиѐти форсї аз тарафи донишманди эронї Бањроми Гиромї дар 

китоби «Бозтоби гулу гиѐњ дар адаби форсї» ба риштаи тањќиќ дароварда 

шудаанд.  

Васфи асп. Шоир дар порчаи шеърии то мо омодарасидааш, ки њамагї аз 

ду байт иборат аст, ба тавсифи асп пардохта, онро бењтарин чиз барои 

саворагон њисобидааст: 
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َ كلَِطرٍؼَغبسِنوَمبهوتَََََََََََََََُخُْيَماَاستظرَؼَالفوارسَِطرٌؼَ

   [40,12]     عقاٌبَويفَاؼبعابِرَحوتَََََََََََََُلسهِلَىوَفوَؽَاعبباِؿَوعٌلَويفَا

(Яъне: Бењтарин чизе, ки саворагон мехоњанд, аспи накўст 

Ва њар накў ба њусни хеш мафтун аст. 

Ў болои кўњ оњу асту дар сањро  

Уќоб асту дар бањрњо нањанг).  

Дар ду байти мазкур шоир васфиѐти худро дар заминаи истифодаи 

санъати киноя бунѐди њунарї бахшида бошад њам, зимнан равшан мешавад, 

ки манзури ў аз паси њам овардани кинояњо баѐни кардани сифатњои асп аст. 

Ин аст, ки дар ин порчаи шеърї ѓайр аз киноя санъати сифатчинї низ зимнан 

мавриди корбурд ќарор гирифтааст. Инчунин набояд фаромўш кард, ки гирд 

овардану таљассум кардани хислатњои оњу, уќоб, нањанг дар тимсоли асп ин 

нишонае аз санъати љамъу тафриќ аст. Шоир хислатњои чустию чобукии асп, 

дар дарањо сабук њаракат кардани онро аз оњуи кўњ, хислатњои сабукхезию 

тезтозии аспро аз уќоби сањро, хислатњои шиноварию дар об њаракат 

кардани аспро аз нањанг гирифта, дар тимсоли асп љамъ кардааст, аммо ба 

тафриќу ташрењи он хислатњо напардохтааст. Аз ин рў, нимаи дуюми санъати 

љамъу тафриќро дар абѐти мазкур мушоњида кардан имкон надорад. Ба њар 

њол, равшан шуд, ки Абулфазли Миколї дар ду байти васфиѐти ба асп 

ихтисосдодааш санъатњои киноя, сифатчинї ва љамъу тафриќро ба кор 

бурдааст. Истифодаи дурусти чунин саноеи адабист, ки шеъри ў 

баландмазмуну љаззоб гаштаанд. 

Ихвониѐт. Ихвониѐт аслан дар адабиѐт як навъи номањои мансур ва 

манзумро гўянд, ки ба унвони дўсте ѐ инсони азизе навишта мешаванд. 

Ихвониѐт аслан ба мадҳ шабеҳ ҳастанд, зеро ҳам дар ихвониѐт ва ҳам дар 

мадҳ муаллиф фазилатҳои мухотаби худ, аз қабили хислатҳои барҷаста, 

донишу маърифат, ҷуду сахо ва ахлоқу равишҳои писандидаи ӯро  мавриди 

ситоиш қарор медиҳад.  Фарқи усулӣ миѐни ин ду навъи абадӣ дар ангезаи 

эҷоди онҳо аст: мадҳро шуаро одатан барои касби подоши моддӣ аз мамдӯҳ 

месароянд, дар ҳоле, ки ихвониѐт дар заминаи ихлосу иродати самимонаи 
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муаллифи он нисбат ба дӯсту рафиқ ва ѐ шахси мавриди эҳтирому эъзози вай 

ва бидуни ҳеҷ як интизориву чашмдошти подошу инъом эҷод мешавад. Аѐн 

аст, ки мақоми иҷтимоии Абулфазли Миколӣ ба ҳайси амири адабпарвар ва 

ҳомии шоирону адибон болотар аз он буд, ки даст ба мадҳи шахсе бизанад ва 

умеди подоше аз ин кори худ дошта бошад. Бино бар ин, миѐни осори вай 

пайдо кардани мадҳ ба маънои аслии он душвор аст.  Аммо қитъаҳое дар 

девони Абулфазли Миколӣ ба назар мерасанд, ки дар ситоиши ашхоси ба вай 

наздик сароида шудаанд. Ин гуна ситоишномаҳо моҳиятан аз зумраи ашъори 

дӯстона ва ѐ ба таъбири маъмул ихвониѐт ҳастанд.     

Намунањои то мо расидаи ихвониѐти Абулфазли Миколї далели он аст, 

ки вай дар таълифи ин навъи шеърї њунари баланд аз худ нишон дода 

тавонистааст. Аз ҷумла, қитъаи зеринро Абулфазли Миколӣ дар бузургдошти 

падараш суруда ва бо истифода аз санъатҳои лафзӣ ӯро сипари хонадон дар 

баробари ҳаводиси рӯзгор номидааст: 

 ِلَسّيٍدَانبِوَفزِعناَإ َ   َََََوؼباَتتابَعََصرُؼَالزمافَ

ََكّشَرَالدىُرَعنَانبِوََ    َكَشفناَاغبوادَثَعّناَبوَ   َََََإذا

(Вақте ҳаводиси рӯзгор яке паси дигар рӯй менамуданд, мо ба сарвари 

меҳтарон паноҳ бурдем. 

В-он гоҳ, ки рӯзгор дандонҳояшро ба мо тез кард, мо бадбахтиҳоро бо 

такя ба ӯ аз худ дур сохтем). 

Теъдоде аз шеърҳои Абулфазли Миколӣ дар ситоиши дӯсти дерина ва 

рафиқи донишмандаш Саолибӣ эҷод шуда ва ин шеърҳо саршор аз сидқу 

ихлоси бародарона ва беҳтарин намунаҳои ихвониѐти манзуми шоир 

ҳастанд. Аз ҷумла,  дар пораи зерин Абулфазл ҳамзамон бо  изҳори тафохур 

аз дӯстияш бо Саолибӣ ва ибрози иштиѐқ ба ҳамнишинии мустамир бо ӯ,  

балоғати  сухани вайро мавриди тамҷид қарор додааст: 

 والفاظُوَبيَاغبديِثَفرائُدَ                   أٌخَيلَأماَالودَُّمنوَفزائد

 وإفََشِهَدَارَتحْتَإليوَاؼبَشاِىدَََََََََََُشاىدٌََ إذاَغاَبَيوماًَملَيَػُنْبَعنوَ



106 

(Бародаре аз ман, ки дар боби дӯстӣ ягона аст ва алфозаш ҳини сухан 

гуфтан ба сони марворидҳоянд, 

Агар вай рӯзе  ғоиб бошад, касе ҷояшро гирифта наметавонад, вале агар 

ҳозир гардад, дӯст аз ӯ оромиш мегирад). 

Абулфазли Миколӣ балоғату фасоҳати сухани Саолибиро дар пораи 

зерин низ ситоиш кардааст ва пайдост, ки ӯ ба қареҳаи адабӣ ва ҳунари 

суханофарии  дӯсташ ихлоси комил доштааст: 

 عطّلتَالياقوَتَوالدرّاََََََََََََََََََََإينَأرىَالفاَظَكَالُغرّاَ

َ اغبرّا أفعالُوَتستبعدَََََََََََََُيَمنَغدتََْلكَالكَلـَُاغبُر

 (Ман суханони ширину зебоятро мебинам, ки зебоиро аз ѐқуту марворид 

бурдаанд,  

Эй он, ки туро каломест муассир ва афъолат ҳамаро асири худ кардааст).     

Дар ихвониѐти хеш Абулфазли Миколї дар баробари ситоиши наздикон 

ва дӯстони содиқу қадрдони худ, мухотабони худро ба љавонмардиву 

саховатмандӣ ва росткорї даъват менамояд. Мисдоқи ин матлаб порчаи 

зерини шоир аст: 

َ معََفضِلوَوسخائِوَوكماِلوََََََََََََََََسبَّْتَؿباسُنوَفماَيُزريَبو

َكمالوَََََََََََََََإلَّقصوُرَُوجودهَعنَُجودهَِ َ لَعوَفَللرجِلَالكرِي

َ    [40,12]     وإْفَاستَػغَاَثَكَواثقاًَبكَماِلوََََََََََََأنُصْرَأخاَؾَإفَاجتَداَؾَفَواِسوَ

(Ў дар мањосин ба камол расидаву  

Акнун дар фазлу сахо ва камолаш осебе нарасад. 

Магар камбуди вуљудаш дар људ, 

Зеро барои карим бењтарин мададгор молаш аст. 

Бародаратро даст гир, агар аз ту пурсид, 

Ба ў њамдардї кун ва молатро дареғ мадор). 

Мавзўи дўстиву рафоќат аз мавзўоти муњим ва бомавќеъ дар миѐни 

ашъори боќимондаи Абулфазли Миколї мањсуб меѐбад. Бародар ва дўст ба 

андешаи ў њамон аст, ки дар њама њолат бо ту бошад: 



107 

َكنَتَيفَ  نُعمىَوبؤٍسَعاَدلْكَََََََََََََأخوؾَمنَإف

      [40,34] َبلِبَِّمنوََعاَدَلكََََََََََََََََْفإْفَرآَؾَُمنعماًََََََ

(Дўстат њамон аст, ки агар дар  

Неъмату тангдастї бошї, бо ту адолат кунад 

Агар бинад, ки ту аз ў дида некии бештар дорї, 

Ба сўйи ту бозгардад, яъне аз ту некї карданро омўзад).  

Шоир дар яке аз ихвонияњояш, ки дар оѓози он аз замона ба сабаби дур 

андохтани дўстону бародарон аз якдигар шикоят мекунад, Абумансур ном 

дўсташро ѐд ва васф карда мегўяд:  

ََمُشورٍَ َكأرىٍَ َكَلفِظََبشْيَََََََََََََََََََِمنَجىنَوّده  [40,22] َ   وثىنََلفِظو

(Ба даст овардани дўстии ў мисли љамъ кардани асал аст,  

Ва шунидани суханони ў мисли суханони муждарасон аст).  

Яъне бо Абумансур дўстї варзидан кори ширину босамар ва нек аст ва 

бо вай њамсуњбат шудан низ руњафзою нишотовар аст, чунки ў хеле 

ширинсухан мебошад.  

Њарчанд намунаи ин навъ ашъор дар каломи шоир камтар ба назар 

мерасад ѐ шояд то замони мо камтар омада расидааст, аммо вуљуди намунањо 

худ гувоњи он њастанд, ки Абулфазли Миколїَ  дар эҷоди ин навъи шеърї 

дасти тавоно доштааст.   

Марсия. Дар миѐни сурудањои Абулфазли Миколӣ чанд пора аз марсия 

њам, ки аз  анвои маъмули назми арабизабон ва форсизабон маҳсуб мешавад, 

ба назар мерасад. Абулфазл дар ашъори рисої сўзу гудози худро хеле табиї 

ва бо истифодаи санъатњои бадеї баѐн мекунад. Мазмуни марсияњои шоир 

дарак аз он медињанд, ки афроди даргузашта ашхоси боному маъруф ва аз 

дўстони наздик ѐ аз хонадони Миколиѐн ба шумор рафта, дар љомеа соњиби 

маќоми иљтимої ва нуфузи маънавї будаанд. Дар баъзе марсияњо номи 

ашхоси фавтида муайян аст, ба монанди Ибни Њомид, Абубишр, Абулќосим, 

ки шоир онњоро хеле ситудааст ва њолати худро дар људої аз онњо нињоят 

ѓамангез ба тасвир додааст. Яке аз марсияҳои пургудози Абулфазли Миколӣ 

дар марги нобаҳангоми писараш навишта шудааст. Ба таъкиди шоир, агар 
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марг чизеро бар ивази ҷони писараш мепазируфт, ӯ омода буд ҷони худашро 

ќурбон созад, чунончи: 

  ََالناَرَوالشهبا إلَصواعقَترميَََََََََََََََؽباَ الغماـجادلَ دىستاف يلَيف

َََثٍوَثوىَمنوَيف َكالسيِفَحداالِسنافَشباَََََََََََََََقليبَجوىَضـر َيشبُّ

َيرفُلَعندَهللاَؿُبتِسباَفراحََََََََََََََََََدعاهَداعيَاؼبنايَغْيَؿبتسٍبَ

َكاَدَيقمُرَلولَأنوَغرَب ََََ       أسحلٍةَ  ىَلُؿَُحسٍنَبداَيفَخوِطَ ََقد

 نفسيََبنفِسَذخٍرَدوَفَماَسلباََََََََََََََ فديًةظبحْتَ اؼبوُتَعنو يقبلَُلوَ

 (Маро дар Деҳистон, ки абрҳо дар  он барқу оташ ба атроф пароканда 

месозанд, 

 Ҷигарбанде зери хок аст, ки аз он дар қалбам ғами сӯзон ҷой гирифт ва 

он чун шамшер бурранда ва чун найза тез аст. 

 Марг ӯро фаро хонд дар ҳоле, ки гумони ин кор намерафт ва ӯ хиромон 

рафт баҳри ризои Худованд. 

 Ӯ ҳилоли ҳусну зебоӣ буд, ки дар шохаҳои латифи дарахти аслаҳа зоҳир 

шуд ва агар ғурубаш фаро намерасид, ба моҳи тамом табдил меѐфт. 

 Агар марг чизеро ба ҷои ӯ мепазируфт, ман арзишмандтарин мояи 

хешро дар баробари он чизе, ки марг аз ӯ рабуда буд, медодам)   

 Аммо сарнавишт кори худро мекунад ва мусибатҳои он беҳтаринҳоро 

ҳадаф қарор медиҳад:  

 [40,5]    إلَعقائلَماَكبويوَوالُنُخباََََََََََََكْنَأىبَالدىُرَأفَترزاَفجائُعول  

(Вале фољеањои замона танњо аз мо  

Њамонеро мегиранд, ки бењтар асту бартар аз њама.) 

Ин фољеа бо аз байни бурдани фарзанди шоир хурсанд нест, боз чангол 

сўи худи шоир ва дигарон низ дароз карда, мехоњад ў ва наздиконаш барои 

њифзи љони худ тамоми молу дорої ва чизњои дўстдоштаашонро сарф 

кунанд: 

 فليَسَيبقىَلناَعلقاَولَنشباََََََََََََََََتراهَقدَنشبْتَفيناَـبالُبوَ

      [5 ,40]   فالديُنَوالعرُضَموفورافَماَنكباََََََََََََََلئنَأانَخَعلىَوفريَبنكبِتوَ
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( Мебинї, ки чанголњои рӯзгор сўйи мо дароз шудасту  

Бар мо на моле монаду на дўстдошта. 

Агарчи рӯзгор  бар сари ман мусибаташро меорад, 

Аммо дину обрўйи ман чизест, ки ба сахтиву мусибат тобоваранд). 

Аммо шоир аз зумраи онон нест, ки аз ин фољеа – ањкоми талхи замона 

бињаросад. Ў омода аст, ки бо ѓайрату бурдборї бо фољеа мубориза барад ва 

онро ба њайрат оварад: 

        [40,5] َبغبلمَوالصبَحتَيقضيَالعجباَََََََََأقابلَاؼبّرَمنَأحكاموَجلداًََ

( Ба ањкоми талхи замона бо љасорат рўбарў мешавам 

Ва чунон шикебоиву сабр меварзам, то аз кори ман дар шигифт монад).  

Чунон ки мушоњида мешавад, мусибати даргузашти фарзанд дар  

њаќиќат фољеа аст. Аз ин рў, ин љо њеч муболиѓа ба назар намерасад. 

Абулфазли Миколӣ дар марсияњояш баробари баѐни сўзу дарди худ аз 

даргузашти пайвандон ва дӯстону алоќамандон ҳамчунин хасоили неки 

ононро низ бозгў мекунад. Дар таъйиди ин матлаб метавон пораи зерин аз 

марсияи шоирро далел овард: 

 كيَفَوالرزُءَماََعِلمَتََجليُلََ َ ََََََََََىلَإِلََسلوٍةَوصٍبَسبيُلَ

ـَُؼباَّأؼبتََّْ  بصديٍقََوجديَعليوََطويُلَ ََََََََََََََ فجعتّنَاألّي

َُييناًَأفَليَسَمنوَبديُلََ ََََََ الذيَأقسَمَاجملُدَََبيبَالقاسمَِ

َفودُّهَماَحُيوؿََُحاَؿََزمافٌَ َََََََََََََ كافَمغىنَالَوفاءَوالِبَّإفَ

 واَّلداِبَتَرعىَريُضهنَالعقوُؿََََََََََََََََلمَالعكافَزيَنَالندىَيفَََ

 َفحاَفَأصيلَُكافََشَسَاغبجىََََََََََََََالنُّهىَفحاَفَأُفوُؿََكافَبدرََ

(Оѐ роҳе ба сӯи шикебоиву сабр ҳаст? Ва чӣ гуна бошад, вақте мусибат 

бисѐр бузург аст? 

Рӯзгор маро мусибатзада кард, вақте фалокатро ба сари дӯсти ман ки бо 

ӯ дӯстиву маваддати тӯлонӣ доштам, овард, 
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Ба сари Абулқосим, дар ҳоле, ки бузургӣ худ қасам хӯрда буд, ки касе 

ҳаммонанди ӯ нест. 

Ӯ мазҳари вафо ва эҳсон буд, ки агар замон дигаргун шавад, дар дӯстии ӯ 

дигаргунӣ набуд.  
Ӯ зевари сахову бахшандагӣ дар илму одоб буд, ки ақлҳо аз гулзорҳои 

онҳо баҳраманд мешуданд.  

Ӯ моҳи тамоми хирад буд, ки фурӯ нишаст ва хуршеди заковат буд, ки 

ғуруб кард). 

Ҳамин тариқ, дар марсияҳои Абулфазли Миколӣ вобаста ба қаробату 

наздикӣ миѐни шоир ва марҳум отифаву эҳсосоти самимӣ дар шеър имтиѐз 

пайдо карда, ҳамзамон дар марсияҳое, ки дар сӯги дӯстон ва аҳли илму адаби 

замон суруда шудаанд, ҷанбаҳои ақлонии робита миѐни шоир ва фавтида ва 

зикри муҳассаноти маййит мақоми бештар пайдо мекунанд. 

Њаљв. Намунањои ин навъи шеърї дар миѐни ашъори боќимондаи 

Абулфазли Миколї камтар ба мушоњида мерасад. Қиллати ин навъ ашъор 

дар миѐни осори Абулфазли Миколӣ ба мақоми сиѐсиву иҷтимоӣ ва адабии ӯ 

вобаста аст. Тањлилу баррасии намунањои бозмонда собит мекунад, ки ў 

мисли дигар шоирони њамасраш дар ин навъи шеърї дасти расо доштааст. 

 Дар шеъри њаљвии зерин шоир Холидї ном марди тангдасти 

мењмоннодўстро мавриди мазаммат ќарор медињад. Шоир Холидии хасису 

мумсикро хеле њунармандона тасвир кардааст. Њисси хасосату бухл ончунон 

њастии ин мардро фаро гирифтааст, ки ба хонаи ў мењмон омадан баробари 

он аст, ки ба сари ў шамшер омадааст: 

ْبخيلْ   فليَسْيُرجىْقِراهْْْْْْْْْْْْْْْالخالديُّ

ْأتاهْ         [40,19]وحدَُّْسيٍفْفَراهْْْْْْْْْْسيّاَنْضيف 

(Холидї ончунон марди бахил аст, ки  

Касе умеди аз дастурхони ў чизе хўрдан надорад. 

Барояш (Холидї) баробар аст, ки наздаш  

Мењмон ояд ва ѐ ба сараш шамшер фарояд). 
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Пораи мазкур ягона ҳиҷоест, ки дар он Абулфазли Миколӣ шахси 

муайянеро мухотаби худ қарор дода ва ӯро ҳаҷв кардааст. Дар қитъаҳои 

дигар аз ашъори ҳаҷвии шоир тири мазаммати ӯ ба таври умум ба муқобили 

айбу нуқсонҳои инсонӣ ва иҷтимоӣ  равона шудааст. Шеъри зерин баѐнгари 

ин матлаб аст: 

 ربكيَزواَؿَنِعمٍةَماَُشِكرْتَََََ َََََََََََوطلعٍةَِبُقبِحهاَقدَُشِهرْتَ

َأظبْجَهباَصحيفًةَقدَُنِشرتَََََََََََََََُْقِشرتََْكأُّناَعنَغبَِمهاَقدََ

َوأّخرتََْيلعنهاَماَُقّدمتََََََََََََََُْعنوانُوَاَإذاَالوحوُشَُحِشرْتََ

تََََََََََََََََْصاحُبهاَذوََعورٍةَلوَُسرِتْتَ   َإفََساَرَيوماًَفاعبباُؿَُسْيِّ

فاعبحيمَ                 ـََأكَلًَ  ُسعِّرتََْأوَرا

(Ҳон, бубин, чеҳрае, ки дар зиштӣ машҳур аст. Он ѐдовари заволи 

неъматест, ки сипосашро ба ҷой наовардаанд. 

Чеҳраест, ки гӯӣ, пӯсти он аз гӯшташ ҷудо шуда ва ба саҳифаи  зишти 

китобе монанд шудааст. 

Унвони ин китоб «Ҳайвонҳои ваҳшие, ки гирд омадаанд» аст, ки бо 

дидани он гузаштагону пасовандон онро нафрин кунанд. 

Соҳиби ин чеҳра дорандаи айбҳоест, ки пӯшидани он беҳтар аст. Агар ӯ 

роҳ гардад, гӯӣ кӯҳҳо ба ҳаракат даромадаанд,  

Ва ѐ қасди хӯрдан кунад, гӯӣ, оташи ҷаҳаннам афрӯхта гардидааст). 

Чунон ки аѐн аст, дар ин қитъа шоир типи зиштчеҳраеро, ки дар 

баробари зиштии сурат ҳамчунин дорои аъмол ва хисоли зишту нописанд 

аст, ба тасвир кашида ва ин гурӯҳи ашхосро мавриди мазаммат қарор 

додааст. Қитъаи мазкур дар баробари пораҳои фавқуззикр далели маҳорат ва 

ҳунари шоирии Абулфазли Миколӣ дар эҷоди анвои гуногуни ашъори ҳаҷвӣ 

мебошанд. 
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Хамриѐт. Хамрия яке аз анвои адабии маъмул дар шеъри арабизабони 

Нишопури даврони Абулфазли Миколї буд. Қисми зиѐди шуарои давр майро 

ҳам ба хотири машруби кайфиятбахшу ѓамбарору шодифизо буданаш ва ҳам 

ба хотири нишон додани њунари шоирї ва риояи суннати роиҷи шеъри арабї 

васф кардаанд. Дар мавриди хамриѐт дар ашъори Абулфазли Миколӣ 

ҳаминро бояд қайд кард, ки ӯ тарбияти динӣ гирифта ва дар илми ҳадис 

ҷойгоҳи вижа доштааст ва нигоҳашро  низ ба май мақоми ақидатии вай 

муайян мекард. Ба иборати дигар, муносибати шоир ба май ва майгусорӣ бо 

тарбият ва эътиқодоти динии ӯ ҳамоҳанг ва ҳамсӯ буд. Албатта, дар ашъори 

Абулфазли Миколӣ аз май ѐд шуда ва хусусиятҳои он таъкид шудааст, вале 

ҳадаф аз зикри май на  таърифу тавсифи муќаррарии шароб ва зикри мояи 

ишрату хушгузаронии вақт будани он, балки талқини зарарҳои он ба ба дину 

ахлоқи инсон тибқи фармудаҳои исломӣ аст. Ҳамин мазмун дар як шеъри 

Абулфазли Миколӣ баѐн шудааст. Ин шеър посухгӯи талаботи шеъри хамрия 

аст, зеро дар он мисли хамрияҳои маъмулӣ васфи шароб ва таъсири он ба 

майгусор омадааст, вале онро аз рӯи ҳадафи шоир, ки наҳй аз шароб аст, 

метавон «хамрияи манфӣ» номид, чунончи: 

َوقالْتَ َلبيُبََََََََََََََََََعْيتّنَترَؾَاؼبُداـِ َىلََجَفاىاَمنَالكراـِ

َنوٌرَويف َبرٌدَويفَاػبدوِدَؽبيبََََََََََُاألكباِدـَ– ىيَربَتَالظَلـِ

َ أماَللرشاِدَفيكَنصيبَََََََََََََُِحَقلُتَيَىذهََعدلِتَعنَالُنصََ

 فتٌكَويفَاؼبعاِدَذنوُبَََََََََََََََََََ إُناَللستوِرَىتٌكَوَبأللباِبََ

(Маро дар тарки шароб маломат намуд ва гуфт, ки оѐ инсони шарифи 

хирадманд аз он рӯй мегардонад? 

Он аст, ки дар торикӣ нур ва дар ҷигарҳои сӯхта сардӣ ва дар гунаҳо 

гармиро падид меоварад. 
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Гуфтам: эй ту, аз роҳи панду насиҳат хориҷ шудӣ. Оѐ туро баҳрае аз 

ҳидоят ҳаст? 

Медонӣ, ки шароб пардаҳоро медарад, ақлҳоро мерабояд ва дар рӯзи 

растохез гуноҳе бузург маҳсуб мешавад?!)  

Ҳамин тариқ, миѐни осори манзуми бозмондаи Абулфазли Миколӣ 

тақрибан ҳамаи анвои суннатии шеъри арабӣ ба назар мерасанд. 

Аз миѐни анвои шеърӣ ѓазал назди Абулфазли Миколї дорои љойгоњи 

хос мебошад. Ихвониѐт ва ашъори њикамии ў низ њам аз љињати теъдод ва њам 

аз љињати мазмуну мундариља бар  соири анвои шеърї имтиѐз доранд. 

Баррасии ашъори бозмонда нишон медињад, ки ў шоири забардаст буда, дар 

ҳамаи анвои шеърї дасти тавоно доштааст.  

III.2. Мавќеи санъатҳои бадеї дар ашъори  

Абулфазли Миколї 

Дар адабиѐти Арабу Аљам девони ашъори ягон шоире нест, ки дар он 

саноеи бадеї ба хотири оро додани сухан ва љолиби диќќат кардани каломи 

мавзун мавриди истифодаи њунармандона ќарор нагирифта бошад. Аз ин 

љумла, дар девони ашъори Абулфазли Миколї низ, ки аз шеършиносону 

адибони номвари замони худ буд, санъатњои бадеї хеле устодона ба кор 

гирифта шудаанд. Албатта, бояд мукарраран таъкид кард, ки кам будани 

теъдоди ашъори бозмондаи Абулфазли Миколї мумкин аст бар таҳқиқи 

теъдоди саноеи бадеї ѐ гунањои онњо таъсиргузор бошад. Аз ин рў, адами 

нусхаи комили девони ашъори шоир сабаби номутасаввир мондани манзараи 

пурраи тањлили бадеии ашъори «Девон»-и ў мегардад. Њамчунин ин 

номукаммалї ба кори баррасии саноеи бадеии ашъори шоир низ таъсири 

худро мерасонад. Бо вуљуди ин, барои нишон додани њунари шоирии 

Абулфазли Миколї тањлили поэтикии ашъори бозмондаи ў дар заминаи 

берун кашидани санъатњои бадеї муҳим арзѐбӣ мегардад. 

Санъати ташбењ ва анвои он. Санъати ташбењ аз серистеъмолтарин 

санъатњои маънавї мебошад, ки пайдо кардани он дар ашъори њамаи шоирон 

ба мушоњида мерасад. Сабаби касрати истеъмоли ин санъат дар он аст, ки 
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дар олами њастї, ки табиат бо он њама кўњу дара, дашту биѐбон, чашмаву 

дарѐ, дарахту рустанї, њайвоноти обиву хокї љузъе аз он ба шумор меравад, 

чизњои шаклан–суратан монанд зиѐданд. Њамин касрати монандї ва ташбењ 

сабаби асосии зуњури санъати мазкур дар шеър шудааст. Шоир бо истифода 

аз ин санъат роњи фањмондадињии матлаби худро хеле њамвор карда, 

мушкили раванди ифодаву баѐнро осон месозад. Абулфазли Миколї низ 

мисли соири шоирон аз ин монандии чизњои мављуд дар олами атроф 

самаранок истифода карда, ба ташбењ рў овардани худро дар намунаи 

шеърии зерин баръало зоњир карда, сароњатан эътироф намудааст: 
َقبوـَُالثريَلكيَتسبقوَََََََََََََََََرأيُتَاؽبَلَؿَوقدََحّلقْتَ

َوبينهماَالزىرُةَاؼبُشرِقوََََََََََََََََََََفشبهُتوَوىوَيفَإثرىاَ

َبقوٍسَرأىَطائراًَ        [40,31]فحّلقَيفَإثرهَبندقوََََََََََََََََََََكراـٍ

(Яъне: Дидам, ки моњ ба сурати њалќа даромадааст, 

Ситорагони осмон дар пеши онанд. 

Пас онро дар њоли аз пайи ситорагон буданаш, ки  

Чун гули дурахшон дар миѐнашон аст, 

Ташбењ кардам ба камонандозе, ки мурѓеро дидаву 

Аз пайи он камони худро рост кардааст). 

Шоир дар ду байти зерин гўр – сарзамини охиратро ба «бўстони мањрум 

аз борон ва зери офтоби сўзон пажмурда» монанд карда, ѓаму сўзи дилашро, 

ки аз људоии дўсти бар асари сар задани фољеаи замона аз олам даргузашта 

ба вуљуд омадааст, ба «оташи сўзони монанди шамшер тез ва мисли найза 

гузаро» ташбењ кардааст: 

 إلَصواعقَترميَالناَرَوالشهباَََََََََيلَيفَدىستافَلَجاَدَالغماـَؽباَ

ََثٍوَثوىَمنوَ َكالسيِفَحداَوالِسنافَشباََََََََََيفَقليبَجوىَضـر   [40,4]يشبُّ

(Яъне: Ман дар бўстоне, ки аз марњамати аброн дур асту  

Зери дурахши барќи оташин мондааст, 

Сокине дорам, ки аз он ба дилам оташи сўзоне афтода,  

Ки мисли шамшер тез асту монанди найза гузаро.) 
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Агар дар абѐти мазкур ташбењи равшан ѐ мутлаќ мавриди истифода 

ќарор гирифта бошад, дар байти зери ташбењи машрутро шоир ба кор 

гирифтааст:  

 [40,8]َطُلوعَاؽبَلِؿَبرغِمَالرَّقيبََََََََََََِإذاَماَبداَطالعاًَوجُهوََ

(Яъне: Агар чењрааш намоѐн гардад, 

Мисли моњтобе бошад, аз паси абрњо намоѐн аст). 

Ташбењи машрут ѐ шартї чунон аст, ки дар он шоир чизеро ба чизе ба 

шарт, яъне шартан монанд мекунад. Дар байти боло шоир рўйи маъшуќаро 

ба шарти он ки аз ниќоб берун бошад, ба моњ монанд кардааст.  

Ташбењи пўшида низ аз анвои серистеъмоли ашъори Абулфазли Миколї 

мебошад. Шоир дар байти поѐн духтари наврасеро ба оњубарра монанд 

кардааст, ки дасти ўро ба расми табаррук бўсидааст:  
ََكّفيََرَشأ َ    [40,12]بقبلٍةَماََشفتَََََََََََََََََِشاَفو

(Яъне: Дастонамро оњубаррае дањон зад, 

Бо бўсае, ки ба дарди ман нахўрд). 

Истифодаи моњиронаи навъњои санъати ташбењ љаззобияти шеърро 

афзун гардонида, ба хонанда таъсири бештари равонї мерасонад. Шоир гоњо 

дар истифодаи санъати ташбењ, хоса ташбењи мутлаќ ба монандкунии 

пайдарпайи аз лињози њаљм калон даст мезанад. Ин њолат бештар дар 

мавриди тасвири табиати зинда ѐ манзараи ѓурубу тулуъ ба мушоњида 

гирифта мешавад. Масалан, Абулфазли Миколї дар тасвири субњ санъати 

ташбењро ду маротиба пайињам ба кор бурда, онро ба шамшери аз ѓилофи 

тор берункашида ва нозанини пероњани кабуди гиребончок пўшида монанд 

кардааст: 

 كالّسيِفَُجّرَدَمنَسواِدَِقرابَََََََََََََََِأىَلًَبفجٍرَقدََنَضاَثوَبَالُدجىَ 

   [40,10]كالّسيِفَُجّرَدَمنَسواِدَِقرابََََََََََََََِأىَلًَبفجٍرَقدََنَضاَثوَبَالُدجىَ 

(Яъне: Марњабо ба субње, ки љомаи торикї баркашид,  

Мисли он ки шамшерро аз ѓилофи тор мекашанд.  

Ё нозанине, ки пероњани кабуд, 
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Аз гулў то миѐн чок намудааст).  

Чун ин љо риштаи тањќиќ аз ташбењ ба тасвиргарии шоир Абулфазли 

Миколї гузашт, лозим аст, ки ба тасвирпардозии ў руљуъ шавад. 

Тасвирпардозї. Мо ѓайр аз он баррасии боло дар фасли аввали ин боб 

њунари тасвирпардозии Абулфазли Миколиро дар мисоли тасвири њавзи об, 

ки нури офтобро инъикос менамояд, мавриди мушоњида ва тањлил ќарор 

дода будем. Ин љо идомаи ин мавзўъро дунбол хоњем кард. Абулфазли 

Миколї дар њаќиќат шоири тасвирпардоз буда, дар ин самт на фаќат ба 

тасвири табиати зинда, балки дар тасвири ашѐи бељон низ њунари шоирї аз 

худ нишон додаааст. Гоње шоир як ашѐи муќаррарии рўзгорро тарзе тасвир 

мекунад, ки хонандаи борикандешу нуктасанљ сурати он ашѐро бе мушкилї 

дар корхонаи хаѐли худ кашида метавонад ѐ мутасаввир месозад, ба шарти он 

ки нерўи муаммокушої ѐ чистонѐбї дошта бошад. Зеро «як мазияти боризи 

васфиѐти шоир он аст, ки ў ашѐи муайянро ба тасвир оварда, хусусиятњои 

онро бо рамзу киноя баѐн мекунад. Ин аст, ки гоњо васфиѐташ ба чистон 

шабоњат дорад» [45, 451]. Дар ин њол шоир кори як рассому наќќошро бо 

истифода аз вожањо, забон, услуб, саноеи бадеї ва њунари шоирї анљом 

медињад, ки ин кори ў арзиши адабии каломи мавзун ва истеъдоду нубуѓи 

шоириашро ифода мекунад. Барои намуна ба порчаи зер таваљљуњ мекунем: 

 ىنََّسوُطَالَعذاِبَفوَؽَالُذَبِبََََََََََشَعَراٌتَقدَرُّكبْتَيفَنصاٍبَ

َكٍفَ  ُوضعْتَمنوَموضَعَاألذانبََََََََََََََِولذاَؾَالنصاُبَصورَة

 راحًةَمنَأذًىَبَلَإتعاِبَََََََََََفٍقَحبِكَجلدَيَهُتديَذاتََر

َكٍفَ      [40,8]صَبعْتَبيَرَاحٍةََوعذابََََََََََََََََََِيَؽباَمنَِمذبِّةَزيِن

( Мўйњое бар сари дастае баста шудаанд, 

Ки он тозиѐнаи азобанд барои пашшагон. 

Аз ин љост, ки даста сурати кафро дорад, ки  

Аз он мавзеи думњо гузошта шудааст. 

Барои хориш додани пўст, ки роњатбахш аст, 

Нарм бошаду аз он касро озоре нарасад. 
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Он чиз ин ќадар дастмояи зебост, ки  

Њам роњатбахш асту њам ранљдињанда).  

Чи тавре болотар аз луѓзгунагии васфиѐти шоир таъкидан иќтибосу 

мисол овардем, зимнан бояд ѐдовар шуд, ки агар аз матни шеъри мазкур 

таркиби «  فوق  الُذباب» гирифта шаваду ба љойи он дигар таркиби њамќофия 

гузошта шавад, шеър ба як чистон ѐ луѓз монанд мешавад. 

Тансиќ-ус-сифот ѐ сифатчинї. Истифодаи санъати мазкур њама анвои 

шеър, хусусан ќасида ва ѓазалро љолибу диќќатбарангез ба љилва меорад. 

Шоирон бо корбурди ин санъат чењра ѐ рафтору кирдори ќањрамони лирикї, 

ќисм ѐ аљзои чизњои мавриди тасвир ќарордодаашонро пурратару комилтар 

карда, бар ин замина аз худ њунари шоирї нишон медињанд. Дар ашъори 

шоир ба кор гирифташавии санъати сифатчинї далел аз дарки чунин 

вижагии санъати мазкур аз тарафи шоир Абулфазл мебошад:  

َاؼبَرِءَمنوَََشائلَََََََََََََََََُوُمَهْفَهٍفَتَػْهُفوَبُلّبمَ

َوالَقدَُّغصٌنَمائلََََََََََََََََُفالرِدُؼَِدعٌصََىاِئٌلَ

َتنشقَُّعنوَطَبائُلََََََََََََََََََََواػبدَُّنوُرَشَقائٍقَ

َمنَّتَهبنََََّشائلََََََََََََََََََُوالَعرُؼَزىُوََحدائٍقَ

       [40,35] إلَّالِعذاُرَضَبائلََََََََََََََََََُوالطَّرُؼَسيٌفَماَلوَ

           (Нозукбадан њуш аз сари шахсе, ки ў дорои хисл аст, мебарад. 

Шонааш мисоли кўњасту қадаш мисоли санавбар. 

Рухсори чун моњ мунаввараш дурахшон аз паси пардањо. 

Бўяш бањори гулистону аз хубиаш хислаташ бохабар. 

Нигоњаш шамшер аст, ки аз он напурс, 

Ки ба зулфи овезон аз бари ў монанд аст). 

Саволу љавоб. Дар байти зерин, ки баргирифта аз як зуњдиѐти шоир аст, 

санъати саволу љавоб корбаст шудааст. Сароѓози гуфтугўи ў бо нафаре, ки 

ўро ба тарки шароб накўњиш мекунад, аз маломат шуруъ мешавад. Дар 
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идома мусоњиби шоир аз ў рољеъ ба бузургї савол мекунад, шоир ба он љавоб 

мегўяд: 

      [40,6]فقلُتَؽباَأخطأِتَىنََّمناىبَََََََََََََََََُوقائلٍةَإّفَاؼبعايلََمواىٌبَ

( Гуфт: Бузургињо чизе бошанд, ки ато шудаанд? 

Гуфтам: Хато кардї. Онњо чизеанд, ки бо талош ба даст оянд.) 

Истњои пурсишї ва љавобї, ки дар санъати саволу љавоб ба мушоњида 

мерасад, сабаби љалби таваљљуњи хонанда ва бедор кардани зењни хуфтаи ў 

мешавад. Гоњо шоир тавассути саволу љавоб ба баѐни масоили њикамї 

мепардозад. Масалан, дар байти зерин шоир бо корбурди санъати саволу 

љавоб хонандаро ба масъалаи тазоди фалсафии бахту насиб ва љањду талош 

љалб кардааст: 
َ  [40,6]فقلُتَؽباَأخطأِتَىنََّمناىبَََََََََََََََََََََُوقائلٍةَإّفَاؼبعايلََمواىبٌَ

(Гуфт: Бузургињо чизе бошанд, ки ато шудаанд, 

Гуфтам: Хато кардї. Онњо чизеанд, ки бо талош ба даст оянд). 

Киноя. Дар истилоњи адабиѐтшиносї ба таври пўшида истифода 

бурдани калимаву иборањоро санъати киноя мегўянд. Ин санъат бештар ба 

санъати маљоз монанд бошад њам, фарќи калон дорад. Бино бар таъкиди 

адабиѐтшинос Љалол Њумої «дар ќадим истилоњи кинояро ба таври куллї ба 

кор мебурданд, ки шомили маљозу истиора низ мешуд. Яъне онро истилоњи 

махсусе дар муќобили маљозу истиора намешумурданд ва истилоњи љадиди 

киноя, ки бо маљозу истиора фарќ дошта бошад, аз мавзўоти удабои 

мутааххир аст «[132, 168]. Дар порчаи зерин шоир ибораи кинояомези 

«мусибати ногањон» « ُالدهر  فاجع»-ро ба кор гирифтааст, ки дар робита бо дигар 

калимоту таъбирњои аз тарафи Абулфазли Миколї истифодашуда маънои 

аслиаш марг аст: 

 وَاألحَلـَُوىيَخوادعَُتراءْتَلَََََََََََََََََوماَاؼبرُءَيفَدنياهَإلَكهاجٍعَ

     [40,28]ويوقظُوَنوـٌَمنَالدىِرَفاجعََََََََََََََََََََََُينّعُموَطيٌفَمنَاللهِوََبطلٌَ

(Шахс дар дунѐ мисли хоб аст, ки  

Барояш хобњое намуданд, ки онњо њама фиреб буданд. 
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Ўро мастии бозї ба таври ботил навозиш медињаду 

Аз ин хоб мусибати ногањон бедораш мекунад). 

Истиора. Њангоми корбурди санъати истиора калима ѐ иборае љойи 

вожа ѐ таъобири дигарро ба орият гирифта, њусни каломи мавзунро 

меафзояд. Дар байти дуюми порчаи шеърии зерин Абулфазли Миколї 

ибораи «رماَن صدِرها» (анори сина)-ро ба кор бурдааст, ки чунин тарзи 

корбурди калимањо дар сурати таъбири шоирона сабаби зуњури санъати 

истиораи киноягї шудааст: 

 تنّزهََطرفاًَيفَاألزاىِْيَواػُبضْرََََََََََََََََََََونبئُتهاَيوماًَأؼبّتَجبنٍةَ

    [40,18]قاَؿَاطرحيوَعنكَيَلصَةَالَشجرَْفََََََََََََفابصَرَرُبَالباِغَرماَفَصدرِىاَ

(Рўзе, ки ба боѓе шуд, аз он дарак ѐфтам 

Дар он боѓ миѐни гулу сабзањо тамошо мекард, 

Боѓбон анораи синаашро дида, гуфт: 

Эй дузд, он гирифтаатро ба љояш гузор). 

Бояд таъкид кард, ки дар байти охирин калимаи «اطرحيو»َ истиора аз 

маъшуќаи норпистон мебошад, ки ба боѓ тамошои гулу сабзањо 

даромадаасту ба дасти боѓбон афтодааст. Бояд хотиррасон кард, ки ин љо 

боѓбон низ истиора аз худи шоири ошиќ аст. 

Таљоњули ориф. Шоир барои такон додани зењни хонанда ва ўро ба 

фикру андеша водор кардан бо саволе ба мухотаб мурољиат мекунад, ки 

худаш њам љавобашро медонад. Ин тарзи пурсишро дар адабиѐт санъати 

таљоњули ориф мегўянд. Адабиѐтшиноси тољик Тўраќул Зењнї ин санъатро 

«ба таъбири барљастаи халќї гӯлпурсї» номидааст [65, 83]. Дар ашъори 

бозмондаи Абулфазли Миколї низ шеърҳоеро, ки дорои ин санъат бошанд, 

пайдо кардан мумкин аст. Дар порчаи зерин шоир мусоњибаи сартарош ва 

одами сартарошидаистодаро бо истифода аз санъати таљоњули ориф ба ќалам 

додааст. Асли воќеа чунин аст, ки љавони мўи сараш сиѐњу сафед омехта пеши 

сартарош меояд. Ваќте сартарош ба тарошидани мўи сари ў шурўъ мекунад, 

он љавон аз сартарош ба сабаби мошубиринљї будани мўи сараш, яъне аз 

барваќт сафед шудани мўи сараш дар хиљолат мемонад. Барои худро аз ин 
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њолати ноњинљор берун овардан шўхї карда, ба сартарош савол медињад: 

Усто, мўи сари ман сафед аст ѐ сиѐњ? Сартарош њам, ки пеш-пеши теѓ мўи 

тарошидашудаи сари љавонро аз фарќи сар ба тарафи пешонї оварда истода 

буд, бо як зарофати шоирона љавоб чунин медињад: Эй љавон, ин ќадар 

саросема нашав! Њозир ба пешбандат меафтад, худат мебинї, ки сиѐњ аст ѐ 

сафед? Шоир суњбати муќаррарии ду нафарро, ки бе њеч шубња имкони 

вуќуъи он мављуд аст, хеле табиї ва моњирона тасвир кардааст: 

 وشعُرهَـبتلُطَََََََََََقاؿَؼبنَحيلقوَ

 أأسوُدَأـَأَشُطََََََََََََهللَقلَماَلونوََب

       [40,27]بيَيديكَيسُقطََََََََََُفقاَؿَرفقاًَيَفتَ

 (Шахсе, ки мўйи сари омехта (сиѐњу сафед) дошт,  

Ба касе ки мўйи сарашро метарошид, гуфт: 

Ба Худо аз ту мепурсам, ки ранги он 

Сиѐњ аст ѐ сафед? 

Гуфт: саросема нашав, эй љавон, 

Ба баѓалат хоњад афтид). 

Тааљљуб. Санъати маънавии дигарест, ки зоњиран ба таљоњули ориф каму 

беш монандї дорад. Аммо фарќи тааљљуб аз таљоњули ориф дар он аст, ки 

пурсиш хусусияти барљастаи аљобат дорад. Ин санъат дар ашъори бозмондаи 

шоир нисбат ба таљоњули ориф серистеъмол аст. Шоир гоњ дар оѓоз, гоњ дар 

миѐна ва гоње дар поѐни шеър санъати тааљљубро устодона ба кор бурдаааст. 

Масалан, байти зерин њусни маќтаъи яке аз марсияњои сўзноки Абулфазли 

Миколї дар њаќќи Абўбишр ном дўсташ мебошад, ки истифодаи санъати 

тааљљуб хотимаи онро хусусияти аљобат бахшидааст: 

      [40,14]وىلَُمتبّدٌؿََعْيٌشَتنّكدََََََََََْألََىلَراجٌعَعيٌشَتوِلَ

( Оѐ шудааст, ки рўзгори рафта боз ояду 

Зиндагии тира боз дигаргун гардад). 

Дар њаќиќат он чи аз даст рафт, дигар барнагарданда аст. Аммо шоир 

мукарраран дар њар мисраи байти боло нидои њайратангези «هل»-ро ба кор 
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бурда, сухани одиро перояи адабї пўшонидааст. Агар дар мисоли боло 

санъати тааљљуб дар байти маќтаъ истифода шуда бошад, дар намунаи зерин, 

баръакс дар байти матлаъ ќарор гирифтааст: 

َ    [40,27]نُوراًَمنَالشَّمِسَيفََحافَاهتاََسَطعاَََََََََََََأماََترىَالِبكَةَالغراَءَقدَلَِبسْتَ

(Яъне: Оѐ намебинї, ки кўли об љомаи офтоб бар карда, 

Нури он дар гўшањои он љилвагар гашта). 

Дар оѓози шеър истифодашавии санъати тааљљуб њусни матлаъи онро 

таъмин кардааст. Намунаи зерин, ки дорои санъати тааљљуб аст, аз он 

шањодат медињад, ки шоир ин санъатро на фаќат дар оѓозу поѐн, балки дар 

миѐнаи шеър низ барои ба хонанда таъсир бахшидан истифода кардааст: 

 

َ      [40,6]أماَللرشاِدَفيكَنصيبَََََََََََََََََََُذهََعدلِتَعنَالُنصحَِقلُتَيَى

(Гуфтам, ки эй, хуб нагуфтї! 

Оѐ аз аќлу њуш бањрае дорї?) 

Дар байни ашъори бозмондаи шоир порчаи шеърии зерин пурра бо 

санъати тааљљуб гуфта шудааст: 

َوىلَإذَرميَتَأصبَتَاؽبَدؼَْ            أَبََجعَفٍرَىلَفضضَتَالصَّدْؼَ

َ   [40,30]َلُطوِؿَالسُّرىَُسَدفاًَيفَُسَدؼَْ                  وىلَُجبَتَليَلًَبَلَحشمٍةَ

(Яъне: Эй Абуљаъфар, оѐ садафро кушодї?! 

Ва оѐ ваќте ки онро партофтї, ба њадаф расидї?! 

Оѐ шабе бидуни њишмат ба сайру гашт баромадаї, 

Аз он ки сайр дароз буду торикї сахт?!) 

Бо такя бар мисолњои болої метавон гуфт, ки Абулфазли Миколї дар 

корбурди санъати тааљљуб њунари шоирї аз худ нишон додааст. 

Иќтибос. Дар истилоњи ањли адаб иќтибос гуфта, бештар истифодаи оѐту 

ањодисро ба тарзи равшану шоиста дар шеър гўянд, зеро «иќтибос» дар асли 

луѓат ба маънои «партаву фурўѓ гирифтан» аст [132, 240]. Дар шеъри шоире 

чун Абулфазл, ки донандаи хуби забони арабї ва улуми динї буд, вуљуди 
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иќтибос њамчун љузъи муњассаноти каломи мавзун хеле муњим њисобида 

мешавад. Байти зерин далелест, ки гуфтањои мазкурро таъйид мебахшад: 

    [40,32]فكلَُّنفٍسَللماِتََذائقوَََََََََََََََلَتصبحنَََّبغبياِةَذاَثِقو

(Яъне: Њаргиз ба зиндагї осуда машав, ки  

Њар љондор ногузир чашандаи марг аст). 

Шоир дар мисраи дуюми байти мазкур ќисми аввали ояти 185-уми сураи 

«Оли Имрон» 

َاْلِقَياَمِةََفَمنَزُْحزَِحََعِنَالنَّارَِ َاَتُػَوفػَّْوَفَُأُجورَُكْمَيَػْوـَ نْػَياَِإلَََّمَتاُعَ  ُكلَُّنَػْفٍسََذآئَِقُةَاْلَمْوِتََوِإمنَّ َوُأْدِخَلَاعْبَنََّةَفَػَقْدَفَاَزََوماَاغْبََياُةَالدُّ

   ُغُرورَِالَْ

(Њар нафсе шарбати маргро хоњад чашид ва муњаќќаќан рўзи ќиѐмат 

њамаи шумо ба музди аъмоли худ комилан хоњед расид. Пас, њар кас худро аз 

оташи љањаннам дур дошту ба бињишти абадї даромад, чунин кас фирўзиву 

саодати абад ѐфт ва зиндагонии дунѐ ба љуз матои фиребанда нахоњад буд), 

ҳамчунин ояти 35-уми сураи «Анбиѐ» َََتُػْرَجُعوف َنا َِإلَيػْ َمثَّ َاْلَمْوِت ََذائَِقُة َنَػْفٍس  Њар нафсе) ُكلُّ

шањди ногувори маргро хоњад чашид ва пас аз марг њама руљуъ ба мо хоњанд 

кард). 

 Ва ояти 57-уми сураи «Анкабут» ََُناَتُػْرَجُعوَفَك َنًةََوِإلَيػْ ُلوُكمََِبلشَّرََِّواػْبَْْيَِِفتػْ لَُّنَػْفٍسََذائَِقُةَاْلَمْوِتََونَػبػْ  

(Њар нафс дар олам ранљу сахтии маргро мечашад ва мо шуморо ба баду 

нек мубтало карда, то биозмоем ва ба сўйи мо бозмегардед) иќтибос 

овардааст. Чи тавре аз мазмуни байти Абулфазл бармеояд, хонандаи огоњ аз 

Ќуръон бе мушкилї ба иќтибоси ќуръонї будани иќтибоси шоир пай 

мебарад. Њадафи истифодаи иќтибоси мазкур дар шеър ин таќвият 

бахшидани сухани андарзии шоир мебошад, ки дар мисраи аввал таъкидан 

њамчун њушдор («ба зиндагї осуда машав!») овардааст. Дар шеър барои 

таќвияти фикру андешаи њикамї овардани иќтибос таъсирбахшии каломи 

мавзунро дањчанд мекунад. 

Такрор. Такрор ѐ такрир аз љумлаи санъатњоест, ки истифодаи он бо 

воситаи ду усул сурат мепазирад. Якум, шоир њангоми сурудани шеър 

нохудогоњона аз фарти завќу шиддати эњсос вожаеро якчанд бор такрор 
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оварда, худ баъди мурури дубораи шеър дарк мекунад, ки дар шеъри ў 

такрори як вожа рух додааст. Дуюм, шоир дидаю дониста санъати такрорро 

дар шеър бо маќсади таъкид бахшидан ѐ љалб кардани диќќати хонанда ба 

маъною мазмуни асосї истифода мебарад. Дар порчаи шеърии зерин усули 

якум сабаби корбурди санъати такрор аз тарафи шоир шудааст: 
َآخُرَأيـَالسرورَهبمَ َفيوَأكتئبََُ                     اليـو َواليوـََأوُؿَيوـٍ

َُروحَيَعنَِجسميََسَيغرتبََُ               مرَيَيفَاألعماِرَمنقضبٌَليوـََعَُوا َ   [40,6]واليـو

(Яъне: Имрўз вопасин рўз аст, ки бо онон шодмонї кунам, 

Имрўз нахустин рўз аст, ки дар он андўњгин шавам. 

Имрўз умри ман миѐни дигар умрњо кўтоњ шаваду  

Имрўз рўњи ман аз тани ман бегона гардад). 

Шоир бори ѓами соати људої аз дўстон ѐ лањзаи оѓози фироќро бо 

калимаи «ََاليوـ»– «имрўз» дар мисраи нахустин ончунон ба њасрат ифода 

кардааст, ки аз шиддати эњсоси андўњ ин вожа бар сари мисраъњои дуюму 

сеюм барои фурў нишондани оташи дарун такроран ба забони ў рафтааст. 

Њамчунин дар байти нахустин корбурди вожањои охир-аввал «َآخر  «أوُؿ،

заминаи зуњури санъати тазодро фароњам овардаст. 

Нидо. Санъатест, ки шоир бо «хитобњои музтарибона» «њаяљони ќалбї» 

ва «эњсосоти амиќи рўњї»-яшро ифода [65, 89] мекунад. Вобаста ба чигунагии 

эњсос нидо низ аз њамдигар фарќи калон дорад, ки мо инро дар шеъри 

Абулфазл њам мушоњида мекунем. Нидои тањайюру тааљљуб аз шумори 

нидоњоест, ки њайрати шоирро аз таъсири чизе ѐ касе ифода мекунад. Дар 

байти зерин санъати нидо аз нигоњњои пайдарпайи сењрангезу љаззоби 

маъшуќа ба ваљду њайрат омадани шоиррро хеле пуртаъсир ифода кардааст: 

     [40,7]وسحِرَأغباٍظَفِتنَّاَبوَ             يَعجيبَمنَِسحِرَأغبَاِظِوَ

(Яъне: Воаљабо,аз афсуни нигоњњояш 

Ва аз афсуни нигоњњое, ки мо мафтуни он гаштаем). 

Нидои афсўс дар байти зерин бо истифода аз нидои «َليتو  «эй кош» – «ي

ифода ѐфтааст: 
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َقليبَيفَاؽبوىَوؽَبيبوََِ          يَليتوَيرثيَعلىَوؽَبيَبوَ      [40,10]لغراـِ

(Яъне: Эй кош, бар њоли зори ман рањм мекарду 

Ба дили дар ишќи ў сўзони ман нигоње мекард). 

Нидои тараб њам ба худ хос калима дошта, истифодаи бамавриди он дар 

шеър сабаби љалби диќќати хонанда мегардад. Намунаи зерин санади ќотеъи 

ин гуфта аст: 

    [40,10]يُػْزىىَحُبسٍنََوطيبَِ           أىَلًَبنرجِسََروٍضَ

(Яъне: Марњабо, эй наргиси бўстон, ки 

Бо накўйиву хушбўйї карашма дорї). 

Метавон гуфт, ки хусусияти хосе нидоњои мазкурро ба њамдигар аз рўи 

ягонагї алоќаманд сохта, умумият мебахшад. Ин хусусият яксон равона 

шудани нидо ба мухотаб аст. Масалан, дар њар се навъи нидои дар боло 

овардашуда мухотаб маъшуќаи шоир аст, ки аз чашму нигоњи он ба тааљљуб 

меояду аз љаври ў ботаассуф умедвори рањм мешавад ва ѐ вайро бо шодї ба 

сўи худ даъват мекунад.  

Таљнис. Шамс Ќайс Розї дар таърифи ин санъат чунин гуфтааст: 

«Таљнис алфози ба якдигар монанд истеъмол кардан аст ва он чанд навъ 

бошад: тому ноќису мураккабу муздаваљу мутаррафу таљниси хат ва њама 

писандидаю мустањсан бошад дар назму наср ва равнаќи сухан биафзояд» [87, 

271]. Истифодаи санъати таљнис сабаби зебоии зоњирии калом ва љолиб 

баромадани мазмуни шеър мегардад. Инро дар мисоли байти зерин ба 

мушоњида гирифтан мумкин аст: 
    [40,21]وحاديَرِكايبَلوعٌةَوزفْيََُ          أسُْيَوقليبَيفََىَواَؾَأسُْيَ

(Яъне: Мераваму дилам ба ишќи ту асир аст, 

Нолаи ман аз сўзиши дил асту оњу фиѓон).  

Калимањои « ُأسير» – « шабона меравам» ва «َُأسْي» – «асир» ба њамдигар 

таљнис шуда омадаанд. Зеро ин ду калима аз лињози њарф монанди 

якдигаранд. Яке аз анвои таљниси зоиду ноќисро, ки байни калимањои 

таљнисшаванда дида шудани «ихтилоф ба зиѐда аз як њарф» хусусияти 
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фарќкунандаи он аст, Атоуллоњ Мањмуд Њусайнї «таљниси музаййал» 

номидааст[100, 19]. «Музаййал» дар луѓат дароздоманро гўянд ва бар ин асос 

агар калимањои таљнисшаванда аз як дигар бо доштани зиѐда аз як њарф фарќ 

кунанд, таљниси онњо таљниси музаййал њисобида мешавад. Намунањои 

таљниси музаййал дар поѐн оварда мешавад: 

َ   [40,26]َفمنََعَصىَقَابُوَسَلقىَبوساَ           لَتَػْعِصْيَََشْسَالُعَلَقَابُوسا

(Яъне: Офтоби бузургї–Ќобусро нофармонї макун, 

Зеро њар кас, ки ба Ќобус нофармонї кунад, ба бадбахтї дучор гардад). 

ѐ:  

َكمالوَ           إلَّقصوُرَُوجودهَعنَُجودهَِ َ [40,28]ََلَعوَفَللرجِلَالكرِي

(Яъне: Камбуди вуљудаш магар дар људ аст, 

Зеро барои карим бењтарин мададгор молаш аст?) 

Дар њоли пурра дастрас будани «Девони ашъор» ва асарњои мансури 

Абулфазл Миколї имкони нишон додани њунари шоирї ва маќоми адабии ў 

дар миѐни њамќаламон бештар мешуд. Аммо бо масали он ки «мушт намунаи 

хирвор аст» тањлилу баррасии корбурди саноеи бадеиро натиљагирї мекунем. 

Бо такя ба намунањои санъатњои дар боло овардашуда ба натиљае 

метавон расид, ки Абулфазл Миколї барои зеб додани каломи мавзунаш аз 

саноеи бадеї ба таври фаровон истифода карда, зимни корбурди аксари онњо 

аз худ ба ваљњи ањсан њунари шоирї нишон дода тавонистааст.َБояд таъкид 

кард, ки ѓайр аз санъатњои мазкур тавсирпардозї аз шумори муњассаноти 

шеър, ки бозгўйи санъатварии Абулфазли Миколї аст, њисобида мешавад. 

III.3. Сабки эљодии Абулфазли Миколї 

Хуросон, хоса шањри Нишопур, ки њамчун маркази сиѐсиву фарњангии 

он буд, дар асрњои Х-ХІ маркази таљаммўи ањли адаб ба шумор мерафт. 

Забони арабї баъди дар Нишопур ба расмият пазируфта шудан ончунон ба 

фарњангу адаби мардуми он таъсир гузошта буд, ки ањли адаб нозукињои ин 

забонро аз худ карда, онро бо мањорати тамом дар иншои назму наср ба кор 

мегирифтанд. Чакидањои ќалами шоирони эрониасли арабизабони Хуросон, 

ончунон ки муњаќќиќони ховаршинос таъкид мекунанд, аз лињози забон 
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фарќе аз ашъори шоирони соњибзабон надорад. Муњаммадбоќир Њусайнї 

дар маќолаи «Асбоби зуњури адаби арабї дар Хуросон» баъд аз баѐни 

омилњои нуфузи забону адабиѐти араб ва таъсирпазирии шоирони эрониасли 

хуросонї тањаввули шеъру насри ин давраро дар сабк чунин ифода менамояд: 

«Пас, љойи тааљљуб нест, агар шоири арабигўйи хуросониро мушоњида 

кунем, ки дигар аз сабкњои гузашта пайравї намекунад. Дар ин замон 

(асрњои III ва V њиљрї-Х.Н.)» адаб на танњо аз њайси камият тараќќии 

фавќулоддае намуд, балки аз љанбањои муњтаво чандон поинтар аз ашъори 

билоди Араб набуд» [114, 49-50]. 

 Дар чунин муњит парвариш ѐфтан ба эљоди Абулфазли Миколӣ низ 

бетаъсир намонд. Оли Микол, ки аксар ходими давлатї буданд, донистани 

забони арабї ва тасаллут бар забону адабиѐти Араб аз муњимтарин 

вазифањои онњо ба шумор мерафт. Яъне ин хонаводаи ирќан суѓдї вобаста ба 

талаботу меъѐри муњити сиѐсиву илмї, адабї ва фарњангии замони худ 

зиндагї ва эљод мекарданд. Аз ин рў, њар аломату нишона, вижагие, ки дар 

осори адабиву илмии шоирону нависандагони хуросонии њамањди Абулфазли 

Миколї ба мушоњида мерасад, дар ашъору асарњои мансури ин адиб низ ба 

назар меояд. 

Таъсири њаљми шеъру зарурати эљоз ба сабки нигориш. Њаљман кутоњу 

мухтасар будан яке аз муњимтарин вижагињои шеъри Абулфазли Миколї ба 

њисоб меравад. Албатта, ин андешаро мо на фаќат дар заминаи ашъори 

парокандаи шоир, ки воќеан теъдоди абѐт дар он њам кам аст, истинбот 

кардем, балки натиљаи муќоисаи ашъори шоирони эрониасли арабизабони 

Хуросон бо сурудањои шоирони сарзамини Арабро низ мањак ќарор додем. 

Ба љумлаи дигар метавон гуфт, ки шеъри Абулфазли Миколї монанди шеъри 

дигар њамзамонону њамќаламони хуросонияш аз лињози њаљму теъдоди абѐт 

ба шеъри Араб, ки њаљман бузург аст, баробар шуда наметавонад. Сабабњои 

кутоњиву мухтасарии ашъори Абулфазли Миколї дар он будааст, ки шоирї 

барои ў мисли Саолибї пеша набудааст. Яъне вай аз рўйи завќу шавќи адабї, 

ки доштааст, фурсатњои фориѓ аз сиѐсату раѐсат ба гуфтани шеър пардохта ва 

асарњои мансур офаридааст. Аммо ин нукта маънои онро надорад, ки шеъру 
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навиштањои насрии ў баробари таълифоти адабии њамзамононаш нест, ѐ 

вижагињои сабкї, ки хоси худаш бошад, дар онњо мушоњида намешавад.  

Шояд гунаҳои ашъори дарози шоир ҳам будааст, ки бо гузашти замон онҳо 

ба шакли қитъа ва дар сурати кутоҳ то мо расидаанд, ки албатти дар ин ҷода 

таҳқиқот бояд идома дода шавад.  

Бояд таъкид кард, ки мањз њамин њаљман кутоњ будан дар шеър зарурати 

эљози каломи шоирро талаб мекунад. Эљоз дар навбати худ аз шоир ќудрати 

сухансозї иќтизо хоњад кард. Чунки яке аз талаботи сухани мўљаз холї аз 

њашв будан аст. Њашв дар шеър сабаби итноби сухан мегардад ва итноби 

сухан сабаби паст рафтани арзиши шеъру њунари шоир мешавад. Љалол 

Њумої дар ин бора чунин гуфтааст: «Эљоз он аст, ки гўянда ва нависанда он 

чиро ки дар замири ўсту ќасди тафњими онро дорад, дар ибороте кутоњу 

алфози андак бо риояти фасоњату балоѓат чунон бипарваронад, ки тамоми 

маќсуди ўро бифањмонад, бе он ки мўљиби ихлолу ибњому таъќиди маънию 

мурод шуда бошад» [132, 252]. Агар мо ба ашъори Абулфазли Миколї диќќат 

дињем, хоњем мушоњида кард, ки дар њаќиќат эљоз дар он мавќеи 

устувордорад: 

ََ            لئْنَقعَدَالزماُفَبكِلَُحرٍَّ  أوِلَاعبهالةََبليساِرَوخصَّ

     [40,26]وآلُؼَاغبساِبَعلىَيسارََِ          فآحاُدَاغبساِبَعلىَُيٍيَ

(Яъне:Агар замона ба њар озодае эътино накунад, 

Ва ба асњоби љањолат осонї бахшад, 

Пас, њисобњои андак дар тарафи рост бошанду 

Њазорњо њисоб дар самти чап). 

Дар шеъри мазкур эљоз ба дараљаи даркор ба назар мерасад ва аз  њадди 

лозим зиѐд нест. Зеро агар эљоз аз андозаи худ берун равад, эљози мухалл, 

яъне эљозе мешавад, ки халал дар мазмуну баѐн ворид месозад. Аз тањлили 

шеъри дар боло овардашуда, бо ба назар гирифтани адами њашв дар миѐни 

садру арўзи он ва халал дар мазмуну баѐн роњ наѐфтан, метавон ба натиља 

расид, ки зарурати эљоз шоирро дар сабки баѐн устоду моњир кардааст. 
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Нуфузи сабки шеъри форсї дар шеъри шоирони хуросонї. Бо вуљуди ин 

њама нуфузу таъсири адаби арабї, мо дар шеъри шоирони арабизабони 

хуросонї, аз љумла Абулфазли Миколї бо сурудањое вомехўрем, ки хусусияти 

шеъри форсї доранд. Масалан, ѓазали зерини ў аз лињози тарзи баѐн ба 

ѓазали форсї хеле монанд аст: 

 رِءَمنوَََشائُلَاؼبََ           وُمَهْفَهٍفَتَػْهُفوَبُلّبمَ

 والَقدَُّغصٌنَمائُلََ          فالرِدُؼَِدعٌصََىائٌِلَ

 تنشقَُّعنوَطَبائُلََ             واػبدَُّنوُرَشَقائٍقَ

 منَّتَهبنََََّشائُلَ            والَعرُؼَزىُوََحدائٍقَ

       [40,35]إلَّالِعذاُرَضَبائلََُ          والطَّرُؼَسيٌفَماَلوَ

(Яъне: Борикмиѐни хушандоме, ки  

Сифоту ахлоќи барљастаи ў аќли одамиро мерабояд. 

Суринаш чун пуштае анбўњу мутароким 

Ва ќоматаш чун шохае мутаносибу баандоза. 

Бўйи хуши вай чун атри гули марѓзору боѓистонњост, 

Ки сиришту табъи некўи вай онњоро ба машом мерасонад. 

Нигоњу чашмонаш чун шамшерест,  

Ки мўњои баногўшаш ѓилофи он шамшер аст). 

Бояд гуфт, ки сурудаи мазкур рўњи ѓазалњои форсиро дар худ ѓунљоиш 

додааст. Зеро дар он тасвири чењраи маъшуќа аз њадди баѐни пардапўшонаи 

шеъри арабї берун рафтааст. Ба љумлаи дигар, зикру тасвири мањрамонаи 

маъшуќа дар шеъри арабї ончунон ки дар шеъри форсї ошкору бепарда аст, 

ба мушоњида намерасад. Аммо дар шеъри шоирони эрониасли арабизабон ин 

сабки баѐн љойи шигифт нест. Њамчунин хотирнишон бояд кард, ки њаљман 

кутоњу хурд шудани аксар анвои шеърї, аз љумла ѓазал дар шеъри шоирони 

эрониасли арабизабони хуросонї низ аз таъсири рўњи шеъри форсї дарак 

медињад. 

Аз заминањои тасвирофаринї ѐ муњокот таъсирпазирии сабк. Шеърњои 

Абулфазли Миколї дар ќиѐс бо аксар шеърњои мадњии Саолибї, 
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Бадеъуззамони Њамадонї холї аз отифањои содиќона ва њаќиќати њоли 

гўянда нест. Зеро вай воќеаю саргузаштњои зиндагии худ ва одамони 

атрофашро бо эњсоси амиќи шоирона баѐн кардааст. Ин аст, ки дар 

сурудањои шоир изњори шодиву андуњи ношї аз хуррамиву нишот ва ѓаму 

мусибати инсон ва љомеа бештар зинда ва табиї тасвир шуда, холї аз 

такаллуфу забонбозї аст. Дар се байти поѐн, ки порае аз ѓазал аст, шоир як 

шаби васлу ишќбозї бо маъшуќаро хеле воќеї ба ќалам дода, зимнан 

ѓанимат будани фурсатњои бебозгашти љавонї ва дар камин ќарор доштани 

фасли пириро низ таъкид мекунад:  

َكاهباـَالقطاِةَُمعّلقٍَ َبنوِرَصباٍحَظلََّفيوَدبرَقبََِ                     وليٍل

 بوَوتواعدانَبليٍلَُمَعقَّبََِ                 أقمناَعلىَأوطاِرَؽبٍوَمعّجٍلَ

    [40,11] لدّيَولَزنُدَاؼبشيِبَدبثقبَِ             علىَحيَلَعهُدَالشباِبَدبحلقٍَ

(Яъне: Шабе мисли паррандае муаллаќ, 

Умедвор ба равшании субњ нигарон будам. 

Он шабро андармон ба шодиву бозї 

Бо ваъдаи шаби дигар сањар кардем. 

Дар њоле ки ањди љавонї дигар намеояду 

Оташи мўйсафедї хомўш намегардад). 

Дар робита бо мазмуни порчаи шеърї метавон заминањои 

тасвирофаринї, ташбењсозиву киноябозии шоирро ба таври зайл муайян 

кард. Дар байти аввал шоири ошиќ, ки бо чашми чор аз љой наљунбида дар 

гўшае аз ваъдагоњ шабона мунтазири маъшуќа аст, худашро ба паррандаи 

муаллаќ дар њаво, ки чизеро наззора мекунад, монанд кардааст. Маъшуќа, ки 

бо њузури офтобияш чашми шоири ошиќи нигаронро равшан месозад, ба 

сапедаи сањар ташбењ шуданаш хеле воќеї аст, на ѓайритабиї. Дар байти 

дуюм сањнаи ишќбозии ошиќу маъшуќа ва фурсати њамнишинї, ки ба назари 

шоир бо вуљуди он њама лаззатбору фарањбахш будан зудгузар аст, бо сабки 

сањли мумтанеъ хеле пардапўшона ба ќалам омадааст. Ин љо як нуктаи 

нињоят аљибу латиф дар он ба назар мерасад, ки ба назди хонанда чунин 

савол мегузорад: Чаро шоир якбора аз тасвири як шаби зудгузари ишќбозї 
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ба баѐни вижагии як фасли умри одам–фасли шабоб мепардозад? Барои он ки 

ў байни як шаби зудгузари ишќ ва ањди љавонї, ки он њам хеле дернапоянда 

аст, як навъ рабту монандие мебинад, ки бар асоси он риштаи фикру баѐни 

худро гирањ мезанад. Яъне ў аз љузв–»шаби гузарони ошиќон» ба кул–

»љавонии шитобон» гузар мекунад ва њамин тариќ ањди љавониро равандаву 

њаракаткунанда сохта, ба одам ташхис дода, дигар наомадан, дубора 

барнагаштани онро дар мисраи аввали байти сеюм таъкид мекунад. Ба њамин 

монанд, дар шеъри поѐн шоир як манзараи воќеии њаѐти инсонро заминаи 

тасвир ќарор дода, шеъри таъсирбахше офаридааст: 

 

َخبّدِهََروضاًََمريعاَ          ومهفهٍفََغرَسَاعبماؿَُ

َوََدمِعيََذريعافجرىَلَ             َفصَدَالطبيُبَِذراَعوَ

َبعرِقوَأؼباًََوجيعاََ           وأمّسّنَوقُعَاغبديِدـَ

  [40,27]     َماَساَؿَمنََدِموَقَبيعاَ                  فأريتوَمنََعْبيتَ

(Яъне: Нозукбадане, ки гўѐ дар чењраи ў 

Љамол аз њусн гулшане афрошта.  

Табиб барои муолаља хунашро бароварду 

Дилам аз он ба реш омаду ашконам равон шуданд. 

Аз он чунон дард кашидам, ки гўѐ 

Маро аз он бо оњане зада бошанд. 

Барояш оби дидагонашро нишон додам, ки 

Он чунонки хун рехта шуда буд). 

Чи тавре мушоњида шуд, заминањои тасвиру баѐни шоир дар шеърњои 

мазкур бар пояи њодисањои воќеї ќарор гирифтааст. Аз ин рў, њамин 

њаќиќатмадорї сабаб шудааст, ки шеъри Абулфазли Миколї воќеї ва табиї 

шакл гиранд. Шоир на фаќат дар ѓазалњояш, балки дар марсияњо низ бар 

пояи њаќиќати воќеї эњсосоти даруни худро бо шеър берун карда, 

муносибати равонии худро бо њодисаи даргузашти ќањрамони асосии 

сўгномааш нињоят самимї нишон медињад:  
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 َوىابوَالّدىُرَيفَابنَحامْدََ          يَبؤسَللدَّىِرَأّيََخطٍبَ

 فماَترىََموقفاًَغباِمْدََ           قدَاستوىَالناُسَإذَتوِلَ

      [40,14]الِعلُمَوالزىُدَواؼبَحامدََْ             َيبكيَعلىََفقِدهََثَلثٌَ

(Яъне: Эй вой, ин ќадар мусибати вазнин, ки 

Замона бо гузаштани Ибни Њомид мебинад. 

Баъди рафтани ў њама мардум баробаранду 

Касеро намебинї, ки ин корро хуб шуморад. 

Ба рафтани ў се чиз дар гиряанд: 

Илму зуњд ва ситуданињо). 

Њаљв дар шеъри ин давра маќоми хос дошта, аз вижагињои сабки эљодии 

шоирони хуросонї ба шумор мерафтааст. Ба ин монанд њаљви Абулфазли 

Миколї низ назири дигар анвои шеъриаш аз њаќиќати воќеї орї нест. Вай 

дар њаљвияи зерин мумсикї ва хасосати нафареро чунин баѐн мекунад: 

ُعَيفَبَيِتوَ  وَيىبَلوَالّضيُقَيفََصدرِهََ                  يريُدَيُوسِّ

 كماََرضَيَاػبَفَضَيفََقدرِهَ        فتََسِخَطَالّنصَبَيفَِقْدرِهَ

     [40,24]ولَُيبِزَاػبُبَزَمنَِخدرِهَ                َيّدُرَأوصاَؿَأضياِفوَ

(Яъне: Мехоњад, ки хонаашро васеъ кунад,  

Вале тангии дилаш имкон намедињад.  

Ўдар хашм шуд, ки дегашро ба оташ гузорад, 

Он чунон розї шуд, ки ќадраш паст шавад. 

Атову бахшиши мењмонашро пинњон намояду 

Нонашро аз паноњгоњаш берун накунад). 

Барои њама равшан аст, ки бахиливу хасисї хислатњои инсонњои 

пастфитрату њайвонтабиати дур аз маънавияту фарњанги баланди 

башардӯстӣ мебошад. Шоир дар офаридани чењраи ахлоќии одами бахилу 

мумсик заминањои воќеии тасвирофариниро ба кор гирифтааст. Чунончи 

мушоњида мешавад, сифату хислатњое, ки ў ба ќањрамони манфии шеъраш 

додааст, њама ба воќеият рост меояд. Санъатњои муболиѓа, иѓроќ, ѓулув, ки 

сабаби аз њадди воќеї берун рафтани шеър ва мазмуни он мегардад, дар 
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шеъри мазкур умуман ба мушоњида намерасад. Зеро дар љомеаи њамаи 

даврони таърихї њастанд инсонњое, ки мехоњанд хонаи васеъ дошта бошанд, 

аммо дилашон намешавад, ки молу сарвати андўхтаашонро барои иморат 

сарф кунанд. Ба њамин монанд, чунин одамон њатто аз омадани мењмон 

изњори нохушнудї мекунанд. Чизњои њамчун њадя ба хонаашон овардаи 

мењмонро низ аз хасосат ба рўйи хон бароварда намегузоранд, то берун 

овардани чизњои пинњонии фаќат худашон мехўрда барояшон лозим наояд. 

Яъне ин њама њаќиќати воќеї аст, ки шоир онро бо истифода аз њунар ва 

сабки вижаи баѐн ба њаќиќати бадеї – шеър табдил додааст. 

Чистонгунагии шеър ва сабки баѐн. Ба луѓзу чистон монанд будан яке аз 

вижагињои аксар шеърњои шоирони арабизабони эрониасли хуросонї 

мебошад, ки љанбае аз хусусиятњои сабки таълифи ўро ба љилва меорад. Дар 

ин навъи шеър шоир кўшиш мекунад, ки хеле устодона матолиби дилхоњро 

баѐн созад ва њамчунин бар таќозои табиати шеърї андаке забони баѐнашро 

таѓйир дињад. Касрати санъати тавсиф ва тансиќот-ус-сифот аз хусусиятњои 

барљастаи ин навъи шеър мебошад. Масалан, дар порчаи шеърии зерин мо 

баръало хосияти луѓзгунагиро мушоњида мекунем: 

 راحُتوَيفَأذىَقفاهَ             لناَصديٌقَُُييُدََلْقماًَ

     [40,49] أذىَقفاهَأذاَؽَفاهَ           ماَذاَؽَمنَكسِبوَولكْنَ

(Яъне: Моро вафодоре њаст, ки хўрданро хуш дорад, 

Роњаташ дар он аст, мехўрад. 

Он чї хўрад аз мењнати худаш асту вале 

Дањонаш хўраду ќафояш хаста шавад). 

Тааммул бар сари шеъри мазкур хонандаро ба љустуљў вомедорад. 

Хонанда барои муайян кардани ќањрамони шеър пеши худ якбора чандин 

савол мегузорад ва нињоят ба натиљае мерасад, ки он асп аст. Чунки ин асп 

аст, ки њамеша ба хотири чун соири тоќсумњо кафша накардан тез-тез алаф 

хўрда меистад. Аз ин рў, хўрданро дўст медорад. Асп њаќќи хидмате, ки ба 

соњибаш мекунад, алафу љав мехўрад, яъне аз њисоби худ мечарад. Аммо 

таъбири «дањонаш хўрдану ќафояш хаста шудан» бар асоси маќоли халќии 
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«Агар маъќадаш хаста нашавад, асп метавонад дар як шаб алафи як 

чарогоњро хўрда тамом кунад» сохта шудааст. 

Ашрофияти шеър ва таъсири он дар сабки иншо. Шеър назди Абулфазл 

Миколї аввалан василае барои њифзи обрўву нуфузи фарњанги хонаводагии 

Оли Микол буд, сониян воситае барои њунарнамої, изњори ќудрат ва тавоної 

њисобида мешуд. Зеро ў бо њадафи ба даст овардани силаи њокимону амирон 

ба гуфтани шеър намепардохт. Ин аст, ки дар шеъри ў ашрофияти 

хонаводагии марбут ба Оли Микол эњсос мешавад. Шоир дар шеърњояш аз 

ному насаб, асилзода будани худ бо фахр сухан мегўяд. Худро аз авлоди 

инсонњои бокараму саховат муаррифї мекунад. Ў дороии маънавию моддии 

худро њеч гоњ рањни айѐшиву ишќбозињои бењадаф намекардааст. Дар 

шеърњои ў ин нукта ба таври барљаста мушоњида мешаванд. Масалан, дар 

порчаи шеърии зерин маъшуќа аз шоир дар боби насаб, молу мулк ва 

имкониятњои моддї пурсон мешавад ва шоир, бидуни он ки маъшуќаро бо ин 

дороиву мукнат фирефта гардонад, љавоби росту воќеї ва хеле пур аз 

ифтихори љавонмардона медињад: 

 وعماََحاَزَيفَالدنياَصَبَايلَ                  وسائلٍةَتسائُلَعنَفَػَعايلَ

مايل                فقلُتَإِلَاؼبعايلََحنََّقليب ًَفََّ  ويفَُسُبِلَاؼبكارِـِ

 َترِكاًَذاَالنَّهجَمايلََفمايل                       وللعلياِءَنَػْهٌجَُمستقيٌمَ

     [40,39]فَػَعايلَوالنِّجارَفاعبمايلَ             إذاَأسرجُتَيفََفْخٍرَظَبَاَيلَ

(Яъне: Нозанине маро аз афъолам мепурсад,  

Ва аз он чї дар дунѐ љамолам ѐфтааст. 

Гуфтам: Дилам сўйи боло кашол аст, 

Молам дар роњи макорим харљ аст. 

Боло рафтан роњи мустаќиме дорад, 

Чаро аз ин роњи рост даст кашам. 

Чун дар ин роњ бо фахр истифода кардам, 

Афъоламро, аслу насабамро, пас боло рафтам). 
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Ашрофият дар шеъри Абулфазли Миколї танњо дар тангнои як сулолаи 

фарњангдўст мањдуд намешавад, зеро шохаи ин ашрофият аз танаи дарахти 

њазрати Одам, ки ба унвони як офаридаи бартари Парвардигор эътироф 

шудааст, нашъат мегирад.  

Зуњури аломату хусусиятњои насри фаннї дар шеър. Яке аз вижагињои 

сабки нависандагони замони зиндагии Абулфазли Миколї дар насри фаннї 

барои дилнишин шудани осорашон истифодаи санъатњои љиносу тибоќ 

мебошад. Албатта, дар њоли дастрас шудани намунае аз асарњои мансури 

Абулфазли Миколї тасдиќи воќеии ин гуфта бори дигар ба субут мерасонд, 

ки вай дар ќатори дигар њамќаламонаш нависандаи насри фаннї аст. Чун 

намунаи насри фаннии ўро дар ихтиѐр надорем, гуфтаи Муњаммадбоќир 

Њусайниро барои тасдиќи фикр хоњем овард: «Бо нигоње ба осори мансури 

нависандагони ин аср дар Нишопур чун Бадеъуззамони Њамадонї – 

мубтакири фанни маќомот, Абўбакри Хоразмї, Саолибї, Миколї, Утбї ва 

Абулњасани Бохарзї дармеѐбем, ки насри ин давра беш аз шеър ба камолу 

тараќќї наздик гашт. Халлоќияту њунаре, ки онон дар осори худ барљой 

нињоданд, аз њайси балоѓат дар адаби арабї нодир, балки бењамтост ва шеър 

њаргиз натавонист дар ин вилоят бад-ин пояи рушду таволї бирасад» [115, 

72]. Дар сухани муњаќќиќи мазкур дар радифи машњуртарин адибони 

њамзамон зикр шудани номи Миколї  далели тасаллуташ бар насри фаннї ва 

корбурди њунармандонаи саноеи таљнису мутобиќа мебошад, ки як аз 

вижагињои сабкии осори адибони садањои ІХ ва Х мебошад. Корбурди 

санъати таљнис на фаќат вижагии насри фаннї ба њисоб мерафтааст, балки 

дар шеър низ шоирон моњирона аз он истифода мекардаанд. Ин гуфтаро 

порчаи шеърии зерини Абулфазл Миколї ба таври равшану намоѐн собит 

мекунад: 

 َشَفتاهَ…ُمقلَتاهَ  َ            ويَحَجسميَمنََغَزاٍؿَ

    [40,49]َشَفتاهََشَفتاهَ                    وىوَإْفَجاَدَبلثٍمَ

(Яъне: Войи ман аз нозанине, 

Аз нигоњаш, аз лабонаш. 
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Агар ў бар ман људ намояд, 

Лабонаш маро дармон бошад). 

Дар мисраъњои охирини шеъри боло калимањои «تاه ف  تاه» ва «ش  ف   ро шоир-«ش 

бо истифода аз санъати иштиќоќ ва таљнис паси њам оварда, њусни 

каломашро таъмин кардааст. Яъне калимаи «ا ف   шифо»-ро аз рўи иштиќоќ- ش 

ба калимаи «َشَفت- лабњо» таљнис сохтааст.  

Дар маљмўъ ба натиља расидан мумкин аст, ки сабки баѐни Абулфазли 

Миколї дар шеър њарчанд зоњиран ба сабки баѐни шоирони эрониасли 

арабизабони хуросонии њамасраш монанд њам бошад, бо таъсиру нуфузи 

падидањои дигари шеърї вижагињои ба худи шоир хос касб кардааст. Нуфузи 

рўњи форсї, таъсири заминањои воќеии муњокотофаринї, ашрофияти мавзўъ 

омилњои муассир ба сабки баѐн дар шеъри Абулфазли Миколї ба шумор 

рафта, сабки шоирро як навъ сабки хос ба љилва меоранд. 
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ХУЛОСАҲО: 

I. НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

1. Дар замони зиндагии Абулфазли Миколї Хуросон паси ҳам дар 

ихтиѐри се сулола– Сомониѐн, Ѓазнавиѐн ва Салљуќиѐн ќарор дошт. Агар 

даврони кўдакиву наврасии вай дар замони Сомониѐн гузашта бошад, 

даврони љавониву миѐнсолиаш дар ањди Ѓазнавиѐн сипарї шуда, охири 

умраш ба салтанати Салљуќиѐн рост омадааст. Нишопур дар ин ањд  њамчун 

маркази ба њам омадани ќавмњои гуногун ва мањалли бархўрду омезиши 

фарњангњову анъанањои халќњои гуногун шуҳрат дошт. Омили дигари 

шуҳрати ин шаҳр фаровонӣ ва ҳосилхез будани замин ва табиати он буд, ки 

зиндагии мардумро аз љињати иќтисодиву молї, њатто баъди ќањтсолї, 

њуљуму ѓорати душманон њам, муљаддан эњѐ мекард.  

Нишопуриѐн бо вуљуди ин њама диќќату гироиш ба дини ислом ба 

баргузории љашнњои Мењргону Наврўз, ки реша дар фарњанги бостонии 

эронї дорад, таваљљуњи вижа зоњир мекарданд. Љашни Наврўз, ки мањз бо 

ташаббуси тољикон дар оѓози садаи ХХІ барои ба њам овардани халќњову 

миллатњо љањонї шуд, дар ќарни Х ва XI њам њамин омили вањдату 

сарљамъии мардум ба шумор мерафт.  

Вазъи сиѐсиву иљтимої ва иќтисодии маркази Хуросон – Нишопур барои 

рушду нумўи адабиѐту фарњанг мусоид буд. Ин шаҳр, ки дар оғӯши худ бисѐр 

адибон ва ҳомиѐни адабу фарҳангро парварида буд, шоирону нависандагони 

зиѐдро аз тамоми манотиқи олами ислом ба худ ҷазб мекард [4-М] .  

2. Дар рушди Нишопур ба унвони як маркази илмиву адабӣ нақши 

хонадони Миколиѐн ва хоссатан Њасан ибни Муњаммад Миколии маъруф ба 

Амир Њасанак, Абӯнасри Миколӣ ва писараш Абулфазли Миколӣ, ки 

раѐсати шаҳрро ба уҳда доштанд, хеле бузург буд. Асли Оли Микол ба 

Деваштич – ҳокими Суғд ва ҳомии он аз ҳуҷуми арабҳо  рафта мерасад. Дар 

сарчашмањои илмї зикр шудани номи зиѐда аз 14 тан Миколиѐн худ нишони 

њокимияти бардавому пайваста ва сиѐсатмадорї, фарњангпарварї ва 
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мардумнавозии онњо на танњо дар Нишопур, балки дар дигар шањру навоњии 

Хуросон ва ќаламрави Сомониѐну Ѓазнавиѐн аст.  

Муњимтарин фазилати шахсии намояндагони сиѐсии ин хонадон пеш аз 

њама донишмандиву фарњехтагї ва адабдўсту соњибќалам будани аксари 

онњост.Оли Микол дар замони раѐсати худ њарчанд ба таблиѓу ташвиќи 

забони арабї ва тамаддуни исломї дар хоки Хуросон бештар таваљљуњ зоњир 

карда бошанд њам, бе њеч шакку шубња њамчун меросбарон интиќолдињандаи 

фарњанги бузурги эронї аз насл ба насл буданд. Дӯстиву рафоқати 

намояндагони хонадони Миколиѐн бо адибону шоирони маъруфи замон, 

мисли Абӯмансури Саолибӣ, инояту меҳрубониҳои Оли Микол ба 

Бадеъуззамони Ҳамадонӣ ва Абӯбакри Хоразмӣ, эҷоди осори адабии 

мондагор аз ҷониби ин адибону шоирон дар Нишопур далели боризи нақши 

ин хонадони решадори тоҷикӣ дар равнақи шеъру адаб ва гиромидошти аҳли 

сухан ба шумор меояд. [1-М] 

 3. Ба шарофати адабпарвариву илмдӯстии хонадони Миколиѐн дар 

Нишопур  маркази адабу илми арабизабон ташаккул ѐфт, ки садҳо адибону 

шоиронро дар аҳди Сомониѐну Ғазнавиѐну Салҷуқиѐн ба ҳам оварда буд. 

Абӯмансури Саолибӣ дар «Ятимат-уд-даҳр»-и хеш савонеҳи рӯзгор ва 

намунаҳои осори манзум ва мансури  беш аз 40 нафар шоир ва адиби 

арабизабонро, ки зода ва парвардаи муҳити адабии ин шаҳри фарҳангӣ 

буданд, зикр кардааст. 

Суханварон ва донишмандони зиѐде аз шаҳрҳои дигари Хуросон ва 

ҳатто аз билоди Араб бо огоҳӣ аз адабпарвариву маърифатдӯстии Оли 

Микол рӯ ба Нишопур оварда, дар ин конуни маъруфи  адабу фарҳанги 

Хуросон иқомат гузиданд ва ба равнақи бозори назму насри арабизабон дар 

ин шаҳр мусоидат карданд. Ҳамин тариқ, аз лиҳози таҷаммуи шоирону 

адибон доираи адабии Нишопури даврони Оли Микол бо доираи адабии 

Бувайҳиѐн бо сарпарастии Соҳиб ибни Аббод ва доираи адабии Бухорои 

замони Сомониѐн ҳамовардиву рақобат мекард.  
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 4. Дар доираи адабии арабизабони Нишопур мадҳ аз маъмултарин ва 

роиҷтарин анвои шеърӣ маҳсуб мешуд. Ин падида дар Нишопури он даврон, 

ки шуҳрати Оли Микол дар ҳимоят аз шеъру адаб ва  парастории шоирону 

адибон суханваронро ба ин шаҳр ҷазб мекард, амре табиӣ ба шумор меояд, 

зеро ағлаби кулли ин суханварон дар осори манзуму мансури худ эҳсону 

икроми Миколиѐн, амирону вазирони Сомониѐну Ғазнавиѐн ва дигар 

ҳомиѐни шеъру адаби замонро ситоиш мекарданд. Ба ин маънӣ, каломи бадеъ 

дар Нишопури он даврон, мисли ҳар як маркази сиѐсиву фарҳангии дигар, ба 

василаи касби маъош ва таъмини рифоҳи иҷтимоии аҳли адаб табдил шуда, 

бозори мадҳу ситоишро гарм нигоҳ медошт. Анвои дигари маъмули шеъри 

арабизабон дар доираи адабии Нишопур  ҳаҷв, рисо, васф, зуҳдиѐт ва ғазал 

буданд, ки  миѐни шуаро ривоҷи тамом доштанд.  

 Адабиѐти арабизабоне, ки дар Нишопур бо ташҷеъ ва тақвияти Оли 

Микол ба вуҷуд омад, адабиѐти тамомиѐре буд, ки дар он аз як тараф 

анъанаву суннатҳои адабиѐти арабизабони садаҳои пешин идома пайдо 

карда буданд, аз тарафи дигар ин адабиѐт, бо ташаккули худ дар муҳити 

форсизабони Хуросон ва ҳамрӯияш бо адабиѐти форсу тоҷик, инъикосгари 

мавзӯву матолиб ва суннатҳои адабии халқҳои Хуросону Мовароуннаҳр 

маҳсуб мешавад. 

 5. Аз чењрањои барљастаи хонадони Оли Микол ва намояндагони 

маъруфи доираи адабии Нишопур Абулфазл Убайдуллоњ ибни Ањмади 

Миколист, ки дурахшиши чењраи тобноки ӯ њамчун адиби сиѐсатмадор ѐ 

амири шоир далел аз идомату нашъати фарњанги бостонии эронї дар ќолаби 

забони арабї ва маданияти исломї дар сарзамини Хуросон мебошад. 

Абулфазл дар ҳудуди  солҳои 950-955 дар шањри Нишопур зода шуда, соли 

1045 таќрибан дар синни 90-95-солагї дар зодгоњаш даргузаштааст. 

Абулфазли Миколї бо далели суѓдї будани аслу насабаш мояи ифтихори мо 

-  тољикон ва њамаи форсизабонон мебошад.  

Шахсияти сиѐсӣ ва адабии Абулфазли Миколї ва ифтихор аз асл 

кардани ӯ собит мекунад, ки гузаштагони пуровозаи мо баробари хизмат ба 
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фарњангу забон ва адабиѐти арабї дар хилоли осори мондагорашон аз 

эрониасл будани худ дарак медодаанд.  

6. Абулфазли Миколї, њарчанд њамчун шоиру нависандаи мумтози ањди 

худ аз тарафи ањли ќалами замонаш эътироф шуда бошад њам, пешаи асосии 

ў бино бар иќтизои муњити хонаводагї сиѐсату давлатдорӣ будааст. Бо 

вуљуди ин, ў фурсатњои холиашро бо истифода аз истеъдоди фитрї ва 

дониши иктисобї ба иншои шеър, таълифу ташрењи ашъору осори 

гузаштагон сарф карда, асарњои зиѐде таълиф карда будааст. Бањси шумораи 

аниќи асарњои таълифнамудаи ў, ки дар сарчашмањо аз онњо зикр рафтааст, 

бањси доманадор мебошад. Тањќиќот дар ин самт нишон дод, ки аз 11 асари 

ба номи Абулфазли Миколї дар сарчашмањо ба ќайд омада то имрўз 

панљтоаш (1.«Махзун-ул-балоѓа»; 2.»ал-Махзун ва-д-дурр ал-манзум ва-л-

лафз ал-маъдум»; 3.«Китоб-ул-Мунтахал»; 4.»ал-Амсол»; 5.»Девон уш-

шеър»), пайдо шуда, аз ин панҷ асар  сетоаш  (1.«Китоб-ул-Мунтахал»; 2.»ал-

Амсол»; 3.»Девон уш-шеър»)  ба чоп расидаанд. Аз шаш асари дигари 

Абулфазли Миколӣ (1.«Фазоилу-л-мулук»; 2.«Шарњу њамосат Абитаммом»; 

3.«Шарњ дивон ал-Мутанаббї»; 4.«Милањ-ул-хавотир ва минањ ул-љавоњир»; 

5. «Нузҳат ул-лавоҳиз мин калом ал-Ҷоҳиз»; 6. «Девон ур-расоил») нишоне то 

кунун ба даст нарасидааст. Аз осори то мо расидаи шоир маълум мешавад, 

ки ў дар њаќиќат дорои ќарењаи зотии нависандагї ва шоирї будааст. Ба 

шарњ рў овардан ва таълифи осоре ба номҳои «Шарњ њамосат Абитаммом» ва 

«Шарњ дивон ал-Мутанаббї» далели ќотеъи  бар улуми адабї тасаллути 

комил доштани Абулфазли Миколї аст [3-М]. 

7. Тааммулу тааммуќ дар «Девони ашъор»-и Абулфазли Миколї ба 

субут мерасонад, ки ғазал яке аз анвои муњими шеърї ва ишќ яке аз мавзўоти 

мењварии ашъори бозмондаи Абулфазли Миколї ба шумор меравад. 

Дастабандии сохтории ѓазалњои Абулфазли Миколї худ далели фаровонии 

ин навъи шеърї дар миѐни ашъори бозмондаи ў мебошад. Дар бештари 

ѓазалњо маъшуќа ба оњу ташбењ дода шудааст. Аз ин рў, гурўње аз ишќияњои 

шоирро чунин ѓазалњо ташкил медињанд. Ѓазалњои  дар қолаби номаҳои 

ошиқона навиштаи шоир низ шомили гурўњи алоњида буда, аз дигар ишќияњо 
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бо хусусиятњои мазмунї ва сохторї фарќ карда меистанд. Дар ѓазалњои 

њаљман хурд ва калон, ки шоир матолибро дар шакли яклухт пешкаши 

хонанда кардааст, баъзе хусусиятҳои ѓазалњои форсї мушоњида мешавад [3-

М]. 

8. Абулфазли Миколӣ дар анвои гуногуни шеърї ба монанди ҳикмат ва 

андарз,  васф, ихвониѐт, марсия, њаљв ва хамриѐт ба баѐни мавзўоти 

рангорангу гуногун пардохтааст. Таваљљуњу тасаллути шоир бар њама гуна 

анвои шеърии мутадовили замони худ шањодат аз он медињад, ки ў дар воќеъ 

аз пешгомтарин шоирони њавзаи адабии Хуросон ба шумор меомада ва њар 

тавсифе, ки дар бораи вай Саолибї ва дигарон гуфтаанд, барњаќ 

пазируфтаниву инкорнакарданї аст. Дар маркази мавзўот ва диќќати шеъри 

шоир њамеша инсон ќарор дошта, инсон бо авсофу хасоили гуногуни шахсии 

худ, аз ќабили љамолу њусни сурат дар симои маъшуќа, бухлу имсок дар 

тасвири чењраи разилу паст, донишмандиву родмардї, саховатпешагиву 

карам дар ќиѐфаи дўсти вафодору андешаварз ба мушоњида мерасад. Шоир 

дар ашъори њикамияш инсонро дар баробари њукми таќдир ољизу 

таслимшуда ба тасвир дода, аз бадмењрии замон, ки баробари мафњумњои 

ваќт, умр ќисмати азалиро низ ифода мекунад, забони шикоят мекушояд. 

Тасвири табиат дар ашъори шоир холї аз муболиѓаву суханпардозињои 

мавњум аст. Вай боѓу бўстон ва гулњоро хеле табиї ва бо маъонии рамзияшон 

ба тасвир гирифта, њодисањои табиат, гармии њавои тобистон, хоса омадани 

селро ба таври љузъї бо мањорати тамом ба ќалам додааст.  

9. Тадќиќу тањќиќи ҷойгоҳ ва шеваҳои корбурди санъатњои бадеӣ дар 

ашъори бозмондаи Абулфазли Миколї, ба монанди ташбењ ва анвои он, 

тансиќ-ус-сифот, киноя, истиора, таљоњули ориф, тааљљуб, иќтибос, такрор, 

нидо, таљнис бозгўи њунари баланди шоирии вай мебошад. Њамчунин ќобили 

таъкид аст, ки шоир дар истифодаи санъатњои бадеии мазкур њадди 

корбурдро нигоњ доштааст. Аз ин рў, такаллуф дар ашъори ў камтар ба 

мушоњида мерасад. Корбурди табиии санъатҳои шеърї ашъори Абулфазли 

Миколиро нињоят дилчаспу мароќангез карда, ба зењни хонанда муассир 

сохтааст. Тасвирпардозї низ дар љаззобу љолиб баромадани ашъори шоир 
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наќши калон бозида, далели ба  баѐни љузъии ашѐ ва манозири табиат 

таваљљуњу тамоюли хос доштани ў ба шумор меравад [3-М]. 

10. Сабки эљодии Абулфазли Миколї дар иншои шеър ба монанди сабки 

таълифи шоирони арабизабони Хуросонии њамасраш аз сабки шоирони араб  

тафовутҳое дорад. Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи сабки таълифи ин адиби 

арабизабони Хуросон таъсирпазирии вай аз сабки шеъри форсї аст, ки ношї 

аз рўњияи ғайриарабӣ доштани онњост ва њамин рўњияи эронигарої ва ѐ 

нуфузи афкори адабии форсї шабоњатњоеро миѐни каломи ў ва шеъри 

тоҷикии асри худ ба вуљуд овардааст [3-М]. 

11. Бо он ки Абулфазли Миколӣ чун дигар суханварони арабизабони 

Нишопури он даврон сурудаҳои худро дар забони арабӣ иншо намудааст, 

аммо дар онҳо мавзуоти роиҷ дар назми тоҷикии он аҳд, тафсири суннатҳои 

куҳани миллӣ, чун оинҳои Наврӯзу Меҳргону Сада, шарҳу тафсири 

муомилоти ошиқона бар асоси суннатҳои миллии тоҷикиву форсӣ ва 

падидаҳои дигари хос ба фарҳанг ва тамаддуни Хуросону Мовароуннаҳр 

нуфуз доранд. Фаъолиятҳои сиѐсӣ ва эҷодиѐти  ӯ баѐнгари он њастанд, ки ин 

адиб дар баробари ибтикороти сиѐсиву фарњангї ва дар паноњи хеш ќарор 

додани ањли сухан, худ бевосита ба таълифи осори манзум ва мансур 

иштиѓол варзида, аз ин роњ дар равнақи адабиѐт дар доираи адабии Нишопур 

ва, ба таври умум, дар ташаккули адабиѐти арабизабони форсу тоҷик наќши 

густардае доштааст.  

II. ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО: 

 Таълифоти Абулфазли Миколӣ баѐнгари он њастанд, ки ин адиб дар 

канори ибтикороти сиѐсиву фарњангї, дар паноњи хеш ќарор додани ањли 

сухан худ бевосита ба таълифи осори манзум ва мансур иштиѓол варзида, аз 

ин роњ дар ташаккули адабиѐти арабизабони форсу тољик наќшу маќоми 

густардае гузоштааст.  

Натиҷаҳои таҳқиқи мавзӯъро пеш аз ҳама метавон дар навиштани 

таърихи адабиѐти арабизабони Хуросону Мовароуннаҳр аз оғози пайдоиш 

дар асри VIII то ибтидои асри XX истифода кард, зеро дар тӯли таърих 
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шаҳри Нишопур ва намояндагони он дар эҷоди адабиѐти арабизабону 

форсизабон  ва рушди илму фарҳанг ҳамвора нақши муҳим доштаанд. 

Маводи рисола барои такмил додани мазмуну мундариљаи дастур ва 

китобњои таълимии фанни таърихи адабиѐти арабизабони форсу тољик дар 

асрњои Х-ХI низ хизмат карда метавонад. Имкон дорад, ки муњаќќиќон, 

устодони муассисањои тањсилотии оливу миѐнаи кишвар маводи тањлилу 

тадќиќшудаи рисоларо дар таълифи маќолањои илмї, тадриси курсњои 

махсуси фанни таърихи адабиѐти арабизабони форсии тољикї ба сифати 

сарчашмаи тањќиќї истифода баранд. 
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.شرح و تحقيق الدكتؽر مفيد دمحم 4-1الثعالبى الشيدابرى. يتيسة الدىر فى محاسؼ اىل العرر. ج. 17.  
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Саъолибӣ ан-Найсобурӣ.- Дор-ул-кутуб  ал-илмия. 2000.) 
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الثعالبى /الثعالبى الشيدابرى. لباب اآلداب. قدم لو و شرحو و وضع فيارسو الدكتؽر صالح الديؼ اليؽارى 
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14202000/. 

(ас-Саъолибӣ ан-Найсобурӣ. Татиммату Ятимат ад-даҳри фи маҳосин 

аҳли-л-асри. Ҷ.5.- Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмийя, 1420/2000). 
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Алиакбар Шаҳобии Хуросонӣ/ (ас-Саъолибӣ ан-Найсобурӣ.- Машҳад 
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таҳқиқи Аҳмад Убайд/(ас-Саъолибӣ ан-Найсобурӣ.- Димишқ, 1386.) 

29.  
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https://www.lisanerab.com/2020/12/pdf_563.html
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(Кутубї, Муњаммад ибни Шокир, Фавот-ул-вафаѐт. Ба кушиши Эњсон 
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40.  
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44. Абдуллоев И. Абўмансур ас-Саъолибий / И.Абуллоев. – Тошкент: Фан, 

1972. – 46 б. 
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http://www.al-hakawati.net/arabic/civilizations/diwanindex4a27.pdf
http://www.al-hakawati.net/arabic/civilizations/diwanindex4a27.pdf
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