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(ДАР АСОСИ АСАРИ “МЕЪЁР-УЛ-АШЪОР”) 

 

Шералӣ Шавкатзода Норқӯчқоров  

Магистри филология, Донишгоҳи давлатии Самарқанд 

 

АННОТАЦИЯ 

      Таснифи санъатҳои бадеӣ аз назари Насируддини Тӯсӣ.  

Насируддини Тӯсӣ ва масъалаҳои мухталифи назарияи адабиётшиносӣ.  

Муқоисаи афкори адабии олимони адабиётшиноси асри   XI-XII-и тоҷик  бо 

афкори адабии  Насируддини Тӯсӣ. Таҳаввул ва навшавии илми бадеъ дар 

асри XIII. 

Калидвожа: Илми балоғат, арӯз, қофия, ҳарфи равӣ, санъатҳои лафзӣ 

маънавӣ, санъати тарсеъ, илми нақд,  санъатҳои ташбеҳ ва ташхис. 

 

ШОМИЛШАВИИ 

Сухани балеғу фасеҳ дар ҳар давру замон диққати хонандаро ҷалб 

кардааст. Илми балоғатро донишмандон ба ду тақсим намудаанд. 

Донишмандони аҳди қадим, то асри XV илмҳои маонию баёнро мансуби илми 

балоғат шуморидаанд ва илми бадеъро тобеи илми фасоҳат медонистанд. Сабаби 

ин тақсимбандии аҳди қадим дар он зоҳир мегардад, ки илми маонию баён ба 

маънои калом ва бадеъ бошад, ба шакли сухан мансуб аст. Баъдҳо баёну бадеъро 

ба ҳам пайваст сохта, бо номи “илми бадеъ” ё “санооти бадеъ” ё “санъати бадеӣ” 

гуфтаанд. Илмҳои балоғат дар натиҷаи омӯхтани қонуну қоидаҳои назму наср 

ривоҷ ёфта, як соҳаи мӯҳташами назарияи адабиётро дар бар гирифтааст. 

Минбаъд илми балоғат аз се қисми ёрирасон таркиб ёфтааст, инҳо: илми маонӣ,  

илми баён ва илми бадеъ ба ҳисоб мераванд. Бадеъ яке аз илмҳои ёрирасони илми 

балоғат ҳисобида мешавад.  

 

ТАҲЛИЛ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ АДАБИЁТ 

Маънои луғавии бадеъ дар фарҳанги забони тоҷикӣ “ҳар чизи нав, 

тозабаромад, аҷиб, ҳайраатангез ва зебо” мебошад. Илми бадеъ ҳамчун истилоҳи 

адабӣ санъатҳои бадеӣ ва навъҳои онро (“санъатҳои маънавӣ ва лафзӣ”) 

меомӯзонад. Бе санъати бадеӣ асари бадеиро тасаввур кардан имконнопазир аст, 

яъне бе бадеият асари бадеӣ дилчаспу зебо ва ҳайратангезу шавқовар шуда 
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наметавонад. Осори бузурги намояндагони адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик 

бо маъниҳои олию баландмазмуни  худ аз дили хонандагони халқи тоҷик ва 

ҷаҳон ҷой гирифтаанд. Шахсе, ки мероси адабии ниёгони халқи тоҷикро мутолиа 

менамояд, дилгармиву дилчаспӣ нисбат ба адабиёти ин халқ (форс-тоҷик) дар 

дили ӯ ҷӯш мезанад. Асоси ин пурмоягии осори ниёгони мо , бадеияти баланд 

доштани мероси аҷдодонамон ба ҳисоб меравад. Дар ашъори онҳо ғояҳои бикр, 

маъниҳои барҷаста ва мазмунҳои нозуку латиф дар шакли зебо ҷой гирифтааст. 

Барои ғунҷоиш додани он мазмуну маъниҳои латиф дар асари бадеӣ истифодаи 

санъатҳои бадеӣ ҳатмист. Агар адиб дар ҷараёни офариниши осори бадеӣ қомати 

маъшуқаи худро ба “сарв” ё “алиф” ташбеҳ надода, тариқи “ёри ман қомат 

баланд аст ” тасвир намояд, сухани эҷодкор аз сухани муқаррарӣ тафовут 

намекунад, хонандаро ба ҳайрат намеандозад. Аз ин бармеоя, ки роҳи 

асоситарини мазмунороӣ ва таъсирбахшии осори бадеӣ ба ҳисоб меравад.  

Халқи тоҷик дар давоми зиёда аз ҳазор сол як адабиёти бою ғанӣ 

офаридааст, ки дорои санъати олӣ ба ҳисоб рафта, ғояҳои баланди 

инсонпарваронаю дидактикиро (ахлоқӣ) дар худ таҷассум кунондааст.  Адабиёти 

форсу тоҷик дар асрҳои  X ба дараҷаи баланди тараққиии худ расида буд. Ҳамин 

давраи гулгуншукуфонии адабиёти мо сабаб шуд, ки ба забони тоҷикӣ низ 

асарҳои илмӣ-назарӣ доир ба илми адабиётшиносӣ, аз қабили: қофия, арӯз ва 

балоғат офарида шудаанд. Баъзе намояндагони барҷастаи шеъри классикии 

форсу тоҷик доир ба илми назарияи адабиёт асарҳои алоҳида офаридаанд, ки боз 

ҳам барои омӯхтани адабиёти форсу тоқик саҳми назаррас доранд.  Аммо дар 

таърихи фарҳанги мо як қатор назариётчиён низ гузаштаанд, ки махсусан, бо 

омӯхтани илми адабиётшиносӣ машғул шудаанд. Ин олимон дар асоси эҷодиёти 

барҷастаи адибони форсу тоҷик масъалаҳои назариро  нишон дода тавонистаанд. 

Дарҳақиқат, шоиру нависандагони адабиёти форсу тоҷик маҳорати баланди 

эҷодӣ доштаанд. Дар як байт шеър истифодаи якчанд санъати бадеӣ кори он 

қадар ҳам саҳл нест. Барои мисол як байт шеъри устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро 

меорем: 

Бихандад лола бар саҳро, 

Ба сони чеҳраи Лайло. 

Аз хондани байт равшан мегардад, ки шоир дар як байти мазкур ду санъати 

бадеиро (ташбеҳ ва ташхис) дар як байт шеър истифода кардааст. Якум “Хандаи 

лола”-ро ба “Чеҳраи Лайло” ташбеҳ намудааст ва баъдан “Лола”-ро ҳамчун 

инсон хандонда аст, ки бевосита аз ин тасвирсозии шоир хонанда дилгарми 

шеъри ӯ мегардад. Яке аз намояндагони барҷастаи адабиёти форс-тоҷик Ҳоқонӣ 
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бар назди ҳар як шоир талабе мегезорад, ки аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат мебошад. 

Ҳоқонӣ чунин мегӯяд: 

Суварнигори ҳадисам, вале дар он сурат, 

Ки ҷон дар он натавонам ниҳод, нангорам. 

Ҳоқонӣ худро ба сураткаше ташбеҳ дода, бо сухани  худ сурат мекашад ва 

аз он ашхосоне, ки шоириро касб кардаанд, хоҳиш мекунад, ки шоир на фақат 

сураткаш шавад, балки  ба сурати хеш ҷон ато кунад. Агар ин амалро натавонад, 

на бояд шоирӣ кунад. Барои иҷрои талаботи Ҳоқонӣ шоир бояд образро ҳамчун 

предмети зинда бо ёрии  санъатҳои бадеӣ истифода кунад. 

Ба мо маълум аст, ки шоирон ва ҳаводорони шеъру адаб шеъру шоириро 

бо ду роҳ омӯхтаанд: роҳи аввал тазкираҳо ва роҳи дуюм таълифи китоб ва 

рисолаҳое, ки ба масъалаҳои умумии адабиёт вазн, қофия ва бадеъ бахшида 

шудаанд. Дар тазкираҳо дар бораи шоирон ва эҷодиёти онҳо маълумот оварда 

мешавад. Чӣ хеле ки дар боло гуфта гузаштем, роҳи дуюми омӯзиши адабиёт 

рисолаҳои назарӣ ба ҳисоб мераванд, ки баъзе ашъори шоирон ба воситаи ҳамин 

гуна рисолаҳо дастраси мо гардидааст. Ин гуна  асарҳои илмӣ-назариро 

мухтасаран шарҳ дода мегузорем. 

 

МУҲОКИМА ВА НАТИҶАҲО 

Дар илми адабиётшиносии тоҷик то асри XI доир ба назарияи адабиёт ягон 

асари назари ба забони форсӣ-тоҷикӣ нашуда буд. Дар асри XI олими бузурги 

форсу тоҷик Муҳаммад Умари ибни Родуёнӣ “Тарҷумон-ул-балоға” ном асари 

машҳури худро ба забони форсӣ-тоҷикӣ таълиф намудааст. Худи Родуёнӣ дар 

муқаддимаи асараш (“Тарҷумон-ул-балоға”) таъкид карда мегузарад, ки то 

замони адиб доир ба илми бадеъ ба забони форсӣ-тоҷикӣ асаре ба чашм 

намерасад. Аз ҳамин сабаб муаллифи асар камари  ҳиммат баста, як асари 

бузургу олидараҷаро офаридааст. Родуёнӣ барои офаридани ин манбаи 

гаронбаҳо(“Тарҷумон-ул-балоға”) асари машҳури намояндаи адабиёти араб 

“Маҳосин-ул-калом”-и Наср ибни Ҳасанро сармашқи кори худ истифода 

менамояд, лекин ин ақида маънои онро надорад, ки Родуёнӣ фақат асари Наср 

ибни Ҳасанро аз забони арабӣ ба тоҷикӣ тарҷума кард. Родуёнӣ  барои 

офаридани “Тарҷумонул-балоға” хеле хизмати гаронбаҳо намудааст. Агар дар 

китоби “Маҳосин-ул-калом”-и Насир ибни Ҳасан ҳамагӣ 33-то номгӯии 

санъатҳои бадеӣ вуҷуд дошта бошад, Родуёнӣ дар ҷараёни тарҷума ва тадқиқ 

шумораи санъатҳои бадеиро ба 73 адад мерасонад, ки ин ҳам нишонаи тадқиқоти 

ҷиддии Родуёнӣ доир ба илми бадеъ мебошад. 
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Дар асрҳои XII оид ба илми бадеъ боз як асари мукаммал ҳам аз ҷиҳати 

мазмуну мундариҷа ва ҳам аз ҷиҳати тартибот офарида шуд, ки ин “Ҳадоиқ-ус-

сеҳр”-и Радидаддуни Ватвот ба ҳисоб меравад. Аз гуфтаҳои худи Ватвот маълум 

мешавад, ки ӯ дар яке аз маҷлисҳои Хоразмшоҳ иштирок мекунад ва Родуёнӣ 

асари худ “Тарҷумон-ул-балоға”-ро дар маҷлис баромад мекунад. Ватвот авзои 

китоби Родуёниро хароб диданашро таъкид мекунад ва барои офариниши 

“Ҳадоиқ-ус-сеҳр” кӯшиш мекунад. Дарҳақиқат, асари Ватвот-“Ҳадоиқ-ус-сеҳр” 

нисбатан аз “Тарҷумон-ул-балоға”-и Родуёнӣ пурратар ва муфассалтар навишта 

шудааст, ки ҳар як санъати бадеиро ба пуррагӣ шарҳ додааст. 

Дигар асари назарие, ки зери таъсири асарҳои назарии номбурда эҷод 

шудааст, “Ал-Мӯъҷам фӣ маоири-л-ашъор-ил Аҷам”-и Шамс Қайси Розӣ 

мебошад. “Ал-Мӯъҷам” ба илми арӯз, қофия ва бадеъ бахшида шуда, олими Эрон 

Муҳаммади Қазвинӣ оиди арзиши ин асар баҳои хеле муносиб медиҳад: “Бо 

камоли ҷуръат даъво кард, ки аз аввалин таълифи ин илм ба забони форсӣ баъд 

аз ислом то ҳол ҳеҷ як асар бе истисно ба ин камоли таҳқиқ ва танқеҳ ва пуррагӣ 

дар илмҳои сегона таълиф нашудааст ва агар таълиф шуда бошад ҳам, дастраси 

мо нашудааст”.(Тӯрақул Зеҳнӣ. Санъати сухан. Нашри чорум, -Душанбе, “Адиб” 

соли 2007. Саҳифаи 37). 

Дарҳақиқиат, олими адабиётшиносӣ Эрон Муҳаммади Қазвинӣ доир ба 

“Ал-Мӯъҷам”-и Шамс Қайси Розӣ баҳои муносиб додааст. Асари мазкур ҳам аз 

ҷиҳати мазмуну мундариҷа, забон ва саҳеҳии маълумотҳо хеле назаррас 

мебошад. Хусусан, боби бахшида ба илми бадеи Шамс Қайси Розӣ барои хонанда 

равшан ва фаҳмо мебошад. Барои исботи фикр таърифе, ки Шамс Қайси Розӣ 

доир ба санъати тарсеъ додааст. Аз назар мегузаронем: “ҷавоҳир дар нишондан 

аст ва дар синоати сухан калимотро мусаҷҷаъ (қофиядор) гардонидан ва алфозро 

дар вазну ҳуруфи хавотим баробар доштан тарсеъ хонанд”. (“Ал-Мӯъҷам”. Шамс 

Қайси Розӣ. -Душанбе, “Адиб” соли 1991. Саҳифаи 270). 

Дар ин ҷо Шамс Қайси Розӣ аввал маънои луғавии калима тарсеъро оварда, 

баъд маънои истилоҳии калимаи тарсеъро шарҳ додааст ва сониян, аз эҷодиёти 

адибон намуна овардааст. Доир ба санъати тарсеъ аз эҷодиёти Ватвот байтҳо 

овардааст, ки хеле моҳирона санъати тарсеъро Рашидии Ватвот истифода 

кардааст. Мисол: 

Эй мунаввар// ба ту// нуҷуми// ҷалол, 

В-эй муқаррар// ба ту// русуми// камол. 
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Дар байти мазкур ҳар як калимаи мисраи якуму дуюм ба якдигар 

ҳамқофияву ҳамвазн мебошанд. Масалан, калимаи “Мунаввар” бо “Муқаррар”, 

“Нуҷум” бо “Русум” ва “Ҷалол” бо “Камол” ҳамқофияву баробарвазн аст.  

Дигар асари илмӣ-назарӣ дар асри XIII аз тарафи Насируддини Тӯсӣ эҷод 

шудааст, ки ин ҳамон асари арзишманди ӯ “Меъёр-ул-ашъор” ба ҳисоб меравад. 

Асари “Меъёр-ул-ашъор”-и Насируддини Тӯсӣ асосан оиди илми арӯз буда, 

танҳо дар муқаддимаи асари мазкур муаллиф оиди илми бадеъ фикри худро баён 

намудааст. Муқаддимаи асар аз се фасли хурд иборат буда, фасли аввал “Дар 

ҳадди шеър ва таҳқиқи он”, фасли дуюм “Дар асбоб (сабабҳои) ихтилофи авзон 

ва қавофӣ дар луғат ” ва фасли сеюм “Дар зикри синаотҳо, ки шеърро бад-он 

тааллкқ бошад” ба ҳисоб меравад. Дар фасли аввал оиди шеър ва ҳадди он чунин 

ибрози ақида намудааст: “Шеър дар назди мантиқиён каломи мухайяли (он чи ки 

бо қувваи хаёл тасаввур мешавад) мавзун бошад ва дар урфи (таъбири) ҷумҳур 

(умум ) каломи мавзуни муқаффо. Шеър-каломест мухайял муаллаф аз ақволе 

мавзуни мутасовии муқаффо”. (Насируддини Тӯсӣ. “Меъёр-ул-ашъор”. -

Душанбе, “Ориёно”, соли 1990. Саҳифаи 15).  Дар таърифи мазкур Насируддини 

Тӯсӣ аз назари қудамо шеърро каломи мухайял ва дар таъбири умум ҳам мухайял 

ва ҳам мавзун (вазндор) ва дар оянда бояд шеър ҳам дорои мухайялӣ (хаёлан), 

мавзуни мутасовии муқаффо (қофиядор) бошад. Дар фасли дуюм бошад, оиди 

қоидаву қонунҳои қофия ва ихтилофоти он сухан ронда, чунин мегӯяд: Луғат дар 

разонат (устуворӣ) ва хиффат (сабукӣ) мухталиф аст, чӣ тозӣ, масалан, ба қиёс 

ба порсӣ, ба разонат ва сиқл (вазнинӣ) наздиктар аст ва порсӣ ба хиффат (сабукӣ) 

моилтар. Ва асбоби ихтилоф бо моҳияти ҳуруф бошанд ва он чунон бувад, ки 

ҳуруфи мустаъмал дар баъзе луғот аз махориҷ душвортар бошад, монанди “зод” 

(Зе) ва “со” (Се) ва “то” (Те) дар тозӣ ва дар баъзе ба зидди он ва ҳам ба ин қиёс 

дар ақвофӣ, чӣ бошад, ки андак мушобаҳате дар луғоте гиронтар махсус бошад 

ва дар луғате сабуктар номахсус. Масалан “зарб” ва “салб” қофияро шояд ва дар 

порсӣ ихтилофи “ро” (Ре) ва “лом” (Ле) нашояд. Дар ин ҷо ба ақидаи 

Насируддини Тӯсӣ луғат (калима) дар устуворӣ ва сабукӣ мухталиф, дар арабӣ 

масалан қиёсан форсӣ душворӣ наздиктар аст форсӣ ба сабукӣ моил мебошад. 

Ва сабаби ихтилофи ҳарфҳоро дар қофия ба ҳарфҳо ҳамоҳанг нисбат медиҳад. 

Боз як масъалаи муҳимро доир ба илми қофия гуфта мегузарад, ки ин ихтилофи 

ҳарфи қайд (ҳарфе, ки пеш аз ҳарфи равӣ меояд) ба ҳисоб меравад. Масалан, 

“зарб” ва “салб” дар арабӣ қофия мешаванд ва дар форсӣ бошанд, ихтилофи 

ҳарфи қайд ба вуҷуд меояд. Насируддини Тӯсӣ оиди ҳарфи “қайд” сухан ронда, 

бояд ҳарфи қайд низ якхел шуданашро талаб мекунад. Ба монанди калимаҳои 
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“ранҷ” ва “ганҷ”. Дар ин ҷо ҳарфи “р” равӣ ба ҳисоб рафта, ҳарфи “н” ҳарфи 

қайди қофия ба ҳисоб меравад. Дар фасли сеюм бошад, доир ба санъат ва навъҳои 

он чунин ибрози ақида намудааст: “Чун ин қавоид мумаҳҳад (осон) карда гӯем, 

аммо калом ба ҷои ҷинс аст, баҳс аз нафси алфози он тааллуқ ба синооти 

луғавиён дорад ва аз маонии он тааллуқ ба синооти арбобби маонӣ ва аз 

таҳсиноту тазйинот ҳар ду, ки аз ҷумлаи аворизм (нуқсҳои) калом бошад. 

Тааллуқ ба синооте, ки ба он хос аст монанди: илми хитобат ва илми баён ва 

илми тарассул ва илми маҳосин ва бадоеи сухан, ки онро илми санъат хонанд ва 

илм ба урфи маъоиб (айбҳо) ва халалҳои онро илми нақд хонанд ”. (Насируддини 

Тӯсӣ. “Меъёр-ул-ашъор”. -Душанбе, “Ориёно”, соли 1990. Саҳифаи . 

Дар ин таркиб муаллиф дар хусуси унсурҳои шаклӣ-лафзӣ ва унсурҳои 

мазмунии каломи бадеъ ҳарф зада, бобати афкори мутафаккирони 

мутақаддимиён ва мутааххирин фикрҳои хешро баён менамояд. Аввалан аз 

нуқтаи назари Насируддини Тӯсӣ калом пеш аз ҳама унсури ҷинс, яъне шакл аст, 

ин далолат мекунад ба забони ашъор. Яъне баҳс дар хусуси алфоз-лафз аст. Ва 

чизи дигаре, ки дар миён аст, барои арбоби маонӣ-шоирон ҷавҳари луғавии он, 

яъне унсурҳои мазмунии каломи бадеъ аст. Мутафаккир пеш аз ҳама дар хусуси 

таносуби ҳар ду ҷанбаи осори бадеӣ  эътибор дода, маҷмӯи илмҳоро бобати 

каломи бадеъ ба ду қисмат тақсим мекунад. Аввал илми санъати сухан, ки ба ин 

гурӯҳ  дохил мешавад- илми хитобат, илми баён, илми таросул, илми маҳосин, 

илми бадеияти сухан ва гурӯҳи дуввум , ки барои баррасии нуқсу камбудиҳо ва 

маъюбиҳои тамоми ҷанбаъҳои илми болозикр аст, илми нақд яъне танқиди 

адабӣ. 

Илми дигар дар хусуси каломи бадеъ илми тахйил аст ва моҳияти он 

маънои мантиқии калом аст. Ва илми дигаре, ки дар ҳамин доира қарор дорад, ба 

мусиқияти шеър тааллуқ дошта, вазн, авзон  ва мавзунияти каломи бадеиро 

таҳқиқу тақозо менамояд, тафсили авзони байту сатрҳои шеър низ ба он тааллуқ 

дорад, ки тамоми маҷмӯи ин илмро дар илми бадеъ ҳамҷоя илми арӯз мехонанд 

ва онро санаот – аз ҷумлаи санъати алоҳида (муфрад)и шеър ҳисоб мекунад ва 

онро ҳамчун истилоҳи алоҳидаи илмии каломи бадеъ маҳсуб медонад.  

 

ХУЛЛОСА 

Дар охир дар хусуси илми нақд алоҳида истода гузашта, моҳияти ин илмро 

асосан яктарафа баррасӣ менамояд, ки ҷанбаи нуқсонии ақидаи Насируддини 

Тӯсӣ аст. Яъне аз назари ин мутафаккир моҳияти илми нақди адабӣ танҳо иборат 

аст, аз муайян кардани ҷиҳатҳои камбудиву нуқсонии ашъор. 
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Дар ин ҳама  гуфтаҳо як ҷиҳат аҳамияти бештар дорад. Яъне масъалаи 

таснифи илмҳо оиди каломи бадеъ, масъалаи зарурати таснифи санъатҳои бадеӣ, 

таснифи унсурҳои шакливу мазмунии осори бадеӣ, масъалаи шарҳу тафсири 

моҳияти илми нақди адабӣ. 
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