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Адабиёти ирфонй шохаи мухим ва муассиру тавонои адабиёти 

форсии тоники мебошад, ки бо намунахои баланду рафеи худ дар 

анвоъи гуногуни адабй зухур намудааст. Орифон ва ахли тасаввуф 

хдмеша барои баёни равшантару муассири таълимоти хеш аз адабиёти 

бадей, хоса ашъори таъсиргузори худ ва адибони дигар суд мечустанд ва 

шунавандагони мачолиси онхо, ки асосан оммаи мардум буданд, 

баргузидани жанрхои нисбатан халкй ва оммавй аз тарафи онхо амре табий 

ва мантикй мебошад.

Дар хамин замина таълифи рисолаи илмй барои дарёфти дарачаи 

илмии номзади илми филология аз руи ихтисоси 10.01.01-адабиёти 

халкхои мамолики хоричй (адабиёти форсй) дар мавзуи «Чрйгохи 

порахои манзум дар рисолахои мансури ирфонй» аз тарафи унвончу 

Рачабова Марям Садриддиновна шоистаи тах,син ва такдир буда, гоме 

устувор дар рохи тахкики ин мавзуъ дар адабиёти ирфонй дар умум ва 

баррасии ашъори мустаъмал дар рисолахои мансури форсии тоники дар 

асрхои XI-XIII бахусус мебошад. Муаллифи рисола барои тахкики ин 

мавзуъ ба халли масоили зер химмат гумоштаасггтахкику баррасии 

ашъори мавчуд дар «Мирсод-ул-ибод»-и Начмуддини Розй ва «Тамхидот»-и 

Айнулкузоти Х,амадонй ва таснифу тахлили мавзуй ва бадеии онхо; муайян 

ва мушаххас намудани чойгохи шеър дар «Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддини 

Майбудй; истифода ва корбурди сачъ дар рисолахои тасаввуфии асрхои XI-



XIII; мавк;еи навъи адабии рубой дар рисолахои мансури дар ин асрхо; 

муайян кардани накшу нуфузи анвои шеърии рисолахои таълимй, ахлокй ва 

ирфонии асрхои XI-XIII форсии точикй, анвоъи мураввачи адабй дар ин 

шохаи адабиёт ва исти^боли суфия аз ашъори равону муассир барои 

баёни матолиби ирфонй. Агарчи дар робита бо адабиёти ирфонй 

тахкикоти фаровоне дар тамоми марказхои эроншиносиву шаркшиносии 

кишвархои дунё ба чоп расидаанд, аммо рочеъ ба масъалахои ёдшуда 

тахкикоте алохида ва монографй сурат нагирифтааст. Муаллиф дар кисмати 

мукаддимаи диссертатсия рочеъ ба вачхи баргузидани мавзуъ, арзиши

илмии он, пешинаи тахкику баррасии он дар адабиётшиносии ватанию 

хоричй, навигарихои тахдик;оти хеш, сарчашмахои тахкщот, раившхои 

тахкик, арзишхои амалй ва назарии рисола бахс оростааст. Вале дар хамин 

кдсмат дойр ба масоили тахкики матнхои умда ва мухимми осори гузаштаи 

мо сухан ронда иброз медорад, ки “нигох аз манзари тоза ба падидахои 

адабй, аз чумла осори адабии кухан, матнхои форсии адабй бо хадафи чилва 

додани тахкикоти омузишй, барои арзаи муносиб ба мухотабон, агар ба 

тавлиди илм хам набошад, ба тавзехи илм аст. Назари тоза метавонад 

матнхои хазор сол каблро бо баёни мутааллики он даврон ба назари хонанда 

чилва дихад ва дар тарбияи маънавии инсон таъсиргузор бошад” (сах.9). 

Тавъам бо масоили фавкуззикр мухакхих вазифахою ахдофи хешро дар 

тадхи^и мавзуъ таъкид кардааст, ки он аз муайян намудани чойгохи 

порчахои манзум дар осори мансур, хусусан, ашъоре, ки дар асархои даврони 

пурмахсули рушд ва такомули адабиёти ирфонй, истифодаи фаровони 

ашъори дорой мазомини ахлокй ва тарбиятй иборат ва дар вокеъ сазовори 

диккат ва омузиш аст.

Боби аввали диссертатсия «Назми ирфонй дар адабиёти асрхои XI- 

XIII» фарогири се фасл мебошад. Дар фасли аввали боби нахустини

рисола масъалахои таърихи пайдоиши назми орифона, сабабхои



интишориосори илмиву ирфонй дар давраи мавриди назар, заминаи 

вуруди назм ва ё осори ирфонй дар осори адабй ё худ адабиёти ирфонй 

баррасй шудааст. Бино ба андешаи муаллифи рисола ба вучуд омадани 

шароити ичдимоии хос дар асрхои XI- XIII гароиш ба мавзуъхои ирфонй 

дар адабиёт ба зухур мерасад ва ин падида боиси ба миён омадани осори 

добили тавачдухе дар заминахои ирфон ва тасаввуф мегардад. Дар хамин 

фасл дар бораи вазъи ичтим ои и  асрхои X1-XIII ва бозтоби он дар осори 

мансури ирфонии ин давра маълумот дода шудааст. Масъалаи пайдоиш 

ва нуфузу таъсири ашъори форси ба матни асархои мансури ирфонй асоси 

ин фаслро ташкил дода, муаллифон бо максади расонидани паёми худ ба 

мухотабони хеш аз калом и бадей, хосса шеър, ки дар сиришти мардум 

метавонад нащн дошта бошад, истифода кардаанд.

Фасли дигари боби якум «Таъсири иазми суфиёна ба адабиёти 

форсии точикй» унвон дошта дар он аз истифодаи суфия аз каломи манзум 

барои тарвичу таргиби акидахо ва андешахои таълимй ва ирфонии онхо 

сухан рафтааст. Бо вуруди ашъор ба мутуни мансури ирфонй мазмуну 

мухтаво ва таркибу сохти ин навъ осор рангу чилои тоза ва таровати хосе ба 

худ касб карда, барои мутолиакунандагон чолиб мегарданд. Маълум аст, б о 

истифода аз ашъор забону баёни асархои мансур равону хамвор гардида, 

фасохату гинои балогати онхо афзун мешавад. Дигар аз таъсироти мусбати 

ин падида дар он зохир мегардад, ки мазмуихои ирфонй ва тасаввуфй бо 

забони хос, на маъмулй ироа мегарданд ва дар асрхои дигар ба забони рамзй 

табдил меёбад. Шеър барои баён намудани мазмунхои ирфонй ва 

таълимии суфия аз чойгохи вижа бархурдор ва дар интишору густариши 

афкори тарбиявии он мавк;еи сазовор пайдо мекунад.

Дар фасли секши боби якум тахти унвоии «Мазмунх;ои ирфонй дар 

колаби рубой» дар бораи накшу мавкеи ин пуркорбурдтарин навъи адабй 

дар асархои мансури ирфонй сухан рафтааст. Рубой дар осори ирфонии 

форсй аз ибтидои пайдоиш хузури комилу нуфузи вофир дар тахаввулу 

тараккии ин гула асархо доштааст. Дар рисола бо намунахои зиёде аз



суфиёни рубоисаро ва барои нишон додани накдш ин навъи шеърй дар 

адабиёти ин асрхо изгори назар шудааст. Дар идомаи мавзуъ оид ба 

истифода аз рубой дар «Мирсод-ул-ибод»-и Начмуддини Розй, 

«Та мхи дот»-и Айнулкузот ва «Кашф-ул-асрор»-и Шайх Рашидуддини 

Майбудй, ки дар хилоли мутуни мансур барои таъйиду таъйини акидахои 

баёншуда омадаанд, андешахои муаллиф ироа гардидаанд. Навъи адабии 

рубой барои ибрози акидахои таълимй ва шариатии ахли тасаввуф 

мувофику муносиб хам бошад, ифодаи мафхумхо ва холоту тачрибахои 

хиссии онхо бо ба коргирии унсурхои балогати сухан омили асосии 

истифода аз имкониятхо ва зарфиятхои забонии ин осор шудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия, ки «Ч,ойгохи иорахои манзум дар 

осори мансури ирфонии «Мирсод-ул-ибод», «Тамхидот», «Кашф-ул-асрор» 

номгузорй шудааст, дар се фасл аз мушаххас намудани чойгохи шеър дар 

се асари калидии ирфонии асрхои XI-XIII ба тафсил сухан рафта, мавриди 

тахкик карор гирифтааст.

Навъи адабии рубой дар «Мирсод-ул-ибод» хамчун жанри 

ифодагари афкори мардумй барои ифодаи назокатхои хиссии муаллиф ва 

эхсосоти дарунии у истифода гардидааст, ки аз вижагихои ин навъ cap 

задааст.

Х,амин гуна аст вазъи истифода ва коргирй аз иорахои манзум дар ду 

асари дигар «Тамхидот» ва «Кашф-ул-асрор», ки вобаста ба ниятхо ва 

хадафхои муаллифони онхо каломи манзум дар хидматашон будааст ва 

таъсиру нуфузи суханони бо шеър ороишёфта назди арбоби суфия аз арзишу 

чойгохи хос бархурдор будааст, мисли рубоии зер аз Айнулкузот:

Эй он ки хамеша дар чахон мепуйй,

Ин саъй туро чй суд дорад, гуйй?

Чизе ки ту чуёи нишони уйй,

Бо туст хаме, ту чои дигар чуйй



Боби охири диссертатсия «Накши рамзофарини порахои манзуми 

осори манзуми осори мансури форсии точикй дар асрхои XI-XIII» унвон 

дошта, фасли аввал «Шеъри суфиёна ва тачаллии он аз анвори матнхои 

муцадцас (Куръону аходис)» номгузорй ва осори дар фавк зикршуда дар 

ин замина баррасй шудааст.

Фасли дуюми боби сеюм «Талмех дар осори мансури ирфонии асрхои 

XI-XIII» бахшида шуда, муаллиф бар он аст, ки аз санъатхои 

истифодашуда дар абёти мустаъмал дар рисолахои мансури ирфонй талмех 

басомади бештар аз дигар орояхои адабй Нихоят масъалахои таълиму 

тарбияти инсон тавассути ашъор ва ба ин васила таъмини ташаккули инсон 

мухтавои фасли сеюм и боби сеюмро ташкил додааст. Аксари орифон дар 

ашъори андаки хеш нисбат ба вазъи щтимоии чомеа, муносибат бо 

хокимони замонашон ва носозгорихои мавчуд дар чомеа бетафовут 

набуданд, балки бо суханони манзум дар осори мансур ба таргибу 

ташвики адолат ва риояти баробарии ичтимой талош кардаанддорад.Аз ин 

ру, ба тахлилу баррасии он таваччух ва химмат гумошта шудааст.

Дар хулоса натичагирихои муаллифи рисола аз тахкик;и мавзуъ 

пешниход шудааст, ки илмй ва муътамад ба назар мерасанд.

Дар баробари муваффак;иятхо дар рисолаи Мухаммадризои Ризоиён 

баъзе нуксонхо низ чой доранд, ки рафъ намудани онхо боиси бехбудии 

сифати тадкикот хохад буд:

1. Дар рисола ашъори мундарич дар асархои мансури ирфонй аз нигохи 
мансубият ба муаллифи асар ва шоирони дигар таснифот карда нашудааст.

2. Баъзе намунахои шеърй, ки муаллиф онхоро чун рубой тахлил кардааст, 
рубой нестанд. Мисли ин байтхо:

Олуда шуд ба хирси дирам чони олимон

В-ин хорй аз газоф бад-эшон намерасад.

Дардову хасрато, ки ба поён расид умр,

В-ин хирси мурдарег ба поён намерасад (сах.47).



3. Нахустин шоири ориф дар диссертатсия (сах.22) Бобо Тохири Урён 
дониста шудааст, ки саххех намебошад.
4. Дар диссертатсия дар баъзе сахифахо(сах.42) такрори фикр дида мешавад, 
ки барои рисолаи илмй чоиз намебошад.

Камбудихои зикр гардида хусни рисоларо намекохонанд ва рисола 

дар сатди илмии зарурй навишта шудааст ва муаллифи он дорой лаёкату 

шоистагии илмй ва сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади илми 

филология буда, рисола ба талаботи КОА назди Президенти 4J  барои 

рисолахои номзадй аз руи ихтисоси 10.01.01- Адабиёти точик чавобгу 

мебошад. Фишурдаи рисола ва маколахои нашр кардаи муаллиф 

мухтавои рисоларо ифода мекунанд.

Ализода Саидхочаи Саидумар, 
Мудири шуъбаи нусхашиносй ва 
тавсифу тахияи мероси хаттии 
Маркази мероси хаттии Академияи 
илмхои Чумхурии Точикистон, 
номзади илми филологй
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