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Дар маќолаи мазкур тасвири ошкор ва пўшидаи тимсоли Юсуф дар ѓазалиёти яке 
аз маъруфтарин намояндагони сабки њиндї дар таърихи адабиёти форсу тољик 
Назирии Нишопурї, ки пайравони бузургтарини сабки мазкур, аз љумла Соиби Табрезї 
ва Ѓолиби Дењлавї ўро устоди хеш номидаанд, мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. 
Шоир дар истифодаи орояњои сухан дар бозофаринии ин мавзўи љолиб мањорати баланд 
нишон додааст. Истеъдоди баланди суханофаринї ба Назирї имкон додааст, 
мазмунњои љадид ва далнишинеро биёфарад. 

 
Ключевые слова: Назири, сочинение газелей, индийский стиль, аллегория, Иосиф, 

синестезия, сравнение 
 

Исследуются эксплицитные и имплицитные контаминации образа Иосифа в газелях 
одного из выдающихся представителей индийского стиля персидско-таджикской поэзии 
Назири Нишопури, признанного  крупнейшими последователями данного стиля, в том 
числе Саибом Табризи и Голибом Дехлави, в качестве устода (наставника). Поэт 
проявил большое мастерство в использовании поэтических приёмов при воспроизведении 
этого захватывающего сюжета. Высокий уровень красноречия позволил Назири 
создать красивые и оригинальные художественные мотивы. 

 
Key-words: Naziri, composition of gazels, Indian style, allegory, Joseph (Yusuf), synethesia, simile 
 

The article dwells on explicit and implicit contaminations of Yusuf`s image in the gazels of 
one of the outstanding representatives of Indian style in Persian-Tajik poetry Nazir Nishopuri 
who was acknowledged by the greatest adherents of this style as ustod (master), Soib Tabrezi and 
Golib Dehlavi inclusive. The poet displayed great mastership in usage of poetical devices when 
reproducing this gripping plot. High standard of eloquence afforded Naziri to create fine and 
original imaginative motives. 
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Зикри номи Юсуф, мољарои ў бо Зулайхо ва њодисањои марбут ба ў дар адабиёти 
форсї-тољикї пешинаи хеле ќадим дорад. Ин ќисса дар адабиёти мо баргирифта аз 
Ќуръон аст. Дар он сураи 12-ум бо номи Юсуфи пайѓамбар омадааст ва ин ќисса ба 
«ањсанулќисас» (бењтарини ќиссањо) маъруф мебошад. Дар таърихи адаби форсї-
тољикї ќариб шоиреро наметавон пайдо намуд, ки ба ин ќиссаи зебову дилнишин 
ишорае накарда бошад. Аз Устоди шоирон–Абўабдуллоњи Рўдакї то ба имрўз њамагї 
аз ин хон чошние бурдаанд [3, 29]. Ин раванд бавижа дар даврони сабки њиндии 
шеъри форсї, ки хамирмояи аслияш санъати талмењ ва ирсоли масал аст, тавсиаи 
бештаре ёфт. Шиорони ин давраи пурбори адабиёти форсї-тољикї, ки асосан дар ду 
њавзаи адабї–Эрони давраи сафавї ва Њинди замони темурї фаъолият мекарданд, 
њама дар паи љўстуљў ва дарёфти маънињои бикру тоза талош меварзиданд ва ин 
сабаб мешуд, ки як мазмунро ба чандин ранг ба љилва оваранд. Шумори шоирони 
соњибдевону бедевони ин давра аз имкон берун аст. 

Яке аз шоирони номдори даврони сабки њиндї Муњаммадњусайн Назирии 
Нишопурист, ки дар нимаи аввали ќарни ХVI ба дунё омадааст. Агарчи соли тавалуди 
ў чандон даќиќ нест, аммо соли даргузашташ ба иљмои тазкиранигорон 1020-и њ.ќ., 
баробар ба 1611-и милодї ва моддаи таърихи вафоташ «маркази доираи базм 
куљост?» (=1020) мебошад. Вай дар офаридани навъњои гуногуни шеър, ба монанди 
ќасида, ѓазал, таркиббанду тарљеъбанд ва рубої табъи худро озмудааст, вале тавфиќи 
бештараш дар сурудани ѓазал аст. Аз ин рў, ўро ба унвони яке аз саромадони ѓазали 
даврони сабки њиндї эътироф кардаанд. 

Аз Назирї каме бештар аз 550 ѓазал боќї мондааст ва нусхаи тозае, ки аз девони 
шоир ба тасњењу таълиќоти Ризо Тоњирї ба табъ расидааст, 564 ѓазалро дар бар 
дорад [4].  

Назирии Нишопурї воќеан яке аз саромадони ѓазалсарої дар даврони сабки 
њиндї ба шумор меравад. Шуњрату овозаи сухани ў чи дар рўзгори шоир ва чи баъд 
аз вай тамоми ќаламрави шеъри форсї-тољикиро фаро гирифта буд ва шоирони зиёде 
ба ў пайравї кардаанд. Ба ќавли мусањњењи девони шоир Муњаммадризо Тоњирї 
«Њамаи шоироне, ки Назириро дида ё аз тариќи ашъораш бо вай ошно шудаанд, ўро 
ба устодї пазируфта ва диќќати хаёл, вусъати андеша ва ќудрати мазмунёбии вайро 
ситудаанд» [4, 26]. Аз ин миён ба як байт аз Соиби Табрезї иктифо мекунем, ки дар 
бораи љойгоњи шеъри Назирї фармудааст: 

Соиб чї хаёл аст шавад њамчу Назирї? 
Урфї ба Назирї нарасонид суханро [7, 48]. 

Инљониб дар ин мухтасар ќасди баррасии мавзўи муфассале надорем. Танњо 
мехоњем нигоње ба тасвири симои Юсуф ва њавошии рўзгори ў дар заминаи ѓазали 
Назирї дошта бошем. Мекўшем, ба ќадри тавон дар бораи таъсири ќиссаи Юсуф ба 
шеъри шоир ва шинохти Назирї аз ў ибрози назар намоем.  

Достони Юсуф аз нахустин даврањои шеъри форсӣ-тоҷикӣ чун достоне зебову 
ҳаяҷонангез дар осори шуаро ҷойгоҳи хосеро дорост. Бунмояи аслии он аз Ќуръон 
баргирифта шудааст. Аксари шоирони порсигӯ ба ин қисса назар доштаанд ва никоти 
латифу зебоеро аз он мавзӯъ дар ашъори хеш истифода кардаанд. Достони Юсуф 
устурае нест, ки якбора оғоз ёфта ба анҷом расад, балки ҳодисаест, ки пайваста дар 
зиндагии инсонҳо муќарраран рух додааст ва одамон онро ҳамвора таҷриба карда-
анд. Юсуф рамзи рӯҳи покест, ки хиёнату ранҷу душвориҳо, чоҳҳову зиндонҳо онро 
натавонистаанд бишкананд. Шикебоию таҳаммули ранҷи фироқи маҳбуб ӯро тавону 
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неру мебахшанд, ҳама гуна ранҷу азоб райъи ӯро намешикананд. Имони қавияш ҳаст, 
ки ба васвасаҳои нафсу ҳавасҳо пирӯз мешавад, бадхоҳону душманонашро 
бузургворона мебахшад ва дар ниҳоят азизи ҷаҳону ҷаҳониён мешавад. 

Назирии Нишопурї низ дар пайравӣ аз анъанаи шоирони пешин дар ашъори худ, 
бавижа дар ѓазал ба номи Юсуфи пайѓамбар, писари Яъќуби пайѓамбар ишораи 
фаровон дорад ва аз он дар њар маврид ба анвои гуногун истифода кардааст. Дар 
шеъри ў мо Юсуфро гоње намоди зебої, гоњ намунаи сабру тањаммул ва гоње чизе 
камёбу нодир мебинем, ки њама ба шахсияту зиндагии ин шахсият бармегардад.  

Ҳамин зарофату зебоии маънию баёни достон аст, ки Назирӣ ба мақсади зебову 
дилнишин ва таъсирбахш намудани шеъри худ ишора ба воќеаву њодисањо ва 
шахсиятњои таърихї ва устураї мекунанд, ки инро дар илми адаб «талмењ» мегўянд. 
Ба ќавли адабиётшиноси маъруфи тољик Тўраќул Зењнї «Талмењ дар луѓат нигоњи 
сабук кардан ба сўи чизест…Аммо дар адабиёти бадеї ишорат кардан ба воќеањои 
асотирї, таърихї, ќиссаву афсонањо ва ягон шеъри маъруфи яке аз саромадони сухан 
санъати талмењ номида мешавад» [2, 67]. Шоир ба ин мавзўъ гоње ошкору равшан ва 
гоње танњо бо ишорае дахл кардааст. Дар зер ба баррасии ин никот як-як ишора хоњад 
шуд. 

Дар байте шоир дар иртибот ба ќадру манзилати Юсуф бо ишорае ба «пири 
нобино» (манзур Яъќуб аст) ў мегўяд: 

Даруни байти ањзон пири нобино чї медонад, 
Ки шањре бар сари савдои Юсуф мекунад ѓавѓо [4, 42]. 

Бо истифодаи ташбеҳоти пӯшидае чун «пири нобино» ва «байти аҳзон» Назирї 
бар ҳолати рӯҳии Яъқуб ишора мекунад, ки дар ғами дурӣ аз дилбанди хеш ва 
гиряҳои ҷонсӯз нури чашмашро аз даст додааст ва хабаре надорад, ки як шањр 
мардум дар сари Юсуф ба хотир зебоии ў талош доранд.  

Аммо ба андешаи шоир на њар касе сазовори мушарраф шудан ба чунин зебоист: 
Љуз њољати ихвон насазад туњфаи Юсуф, 
Ин љо нарасад арзи таљаммул њама касро [4, 17]. 

Дар љои дигар наздик ба њамин мазмун мегўяд, ки талоши Зулайхо барои расидан 
ба Юсуф коре бењуда аст, зеро Юсуферо, ки ў дар орзуяш њаст, танњо дар зиндон 
метавон пайдо кард: 

Зулайхо, гў, маёро базму фарши дилбарї мафкан, 
Ки он Юсуф ба зиндони гирифторон шавад пайдо [4, 24]. 

Ин љо вожаи «гирифторон» метавонад ба ду маънї бошад: 1. ањли зиндон; 2. худи 
Зулайхо, ки ошиќ (гирифтор)-и Зулайхо буду ба туњмат ўро ба зиндон афканд. 

Дидори Юсуф дар шеъри шоирони гузаштаи мо, аз љумла, Назирї намоди 
умедворї ба оянда аст ва шоир барои дар ин роњ ба маќсуд расидан дар ивази талошу 
љустуљўњо имконпазир медонад: 

Њар гоњ Юсуфе зи ту дар роњ мондааст, 
Шеван куну зи гумшудаи худ нишон талаб [4, 40]. 

«Гумшуда» дар ин байт ишора ба Юсуф дорад ва Юсуф намоди чизи гумшуда 
аст. Ин мазмун дар чанд ѓазали шоир ба назар мерасад: 

Ќиссаи мо ба азизони ватан хоњад гуфт, 
Њар киро тахта аз ин варта ба соњил биравад [4, 115]. 
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Дар љои дигар аз санъати њисомезї истифода кардааст. «Манзур аз њисомезї баён 
ва таъбирест, ки њосили он аз омехта шудани ду њис ба якдигар ё љонишинии онњо 
хабар дињад, монанди «ќиёфаи бонамак» ва «сухани ширин»…» [9, 41].  

Ба њамин маънї мегўяд: 
Ба гўшам аз париданњои чашм овоз меояд, 
Ки аз ѓурбат дар ин зудї азизе боз меояд [4, 108].  

Шоир ин љо аз «ѓурбат» ва «азиз» ёд кардааст, ки ишораи зебое ба Юсуф ва 
ѓарибии ў дорад. Аммо вожаи «азиз» ињом дорад ва метавонад ба њар шахси наздик 
ишора дошта бошад. Паридани чашмро соњиби овоз донистан омехтани ду эњсос аст 
ва шоир бо дарки шоирона чашмро ќобили гўёї медонад. 

Дар шеъри шоир Юсуф тимсоли умедворист, ки љо-љо намунањояшро мебинем. 
Байти зер њам аз њамин дастаи абёт аст, ки ба кас умед мебахшад ва дар он «таљаллии 
љамол» ба «Юсуф» ва «завќ» ба «шўри биёбон» таносуби зебо дорад: 

Таљаллии љамоле њаст, дар њар љо ки завќе њаст, 
Биёбон шўр агар меоварад, Юсуф ба чањ дорад [4, 144]. 

Тавре ки дида мешавад, дар ин байт ду чиз ба ду чиз монанд карда шудааст ва ин 
дар шеъри сабки њиндї маъмул буд. Ин равишро дар байти зер низ метавон 
мушоњида кард, ки дар он «зиндон» ба Канъон ва «гулистон» ба Миср таносуб дорад:  

Зиндони ватан бењ, ки гулистони ѓарибї, 
Аз Миср ба Канъон бару дар чоњ нигањ дор [4, 158]. 

Дар бисёр мавридњо шоир худро бо Юсуф ќиёс кардаву гоње њамвазни ў ва гоње 
бартар аз ў тасвир намудааст. Дар байти зер гармии бозори Юсуфро дар ќиёси худ 
ночиз мегирад ва бо ин меболад: 

Чун магас бар ќанд мељўшем бар матлуби хеш, 
Гармии бозори Юсуф нашканад бозори мо [4, 14]. 

Шоир дар байти дигар бо эътимод ба нафс худро ба Юсуф ташбењ мекунад ва бо 
ќадршиносї аз худ мегўяд: 

Баъд аз он к-аз чањи нисён бадарам овардї, 
Пеши гургам фикану ќиматам арзон маталаб [4, 40]. 

Ин љо шоир нисён (фаромўшї)-ро ба чоњ монанд карда, ташбењи изофї 
офаридааст, ки зебост. Дар мавриди дигар хокистари вуљуди худро аз шамими 
пироњани Юсуф бартар мешуморад: 

Эътимоде бар шамими њуллаи Юсуф надошт, 
Сурмаи хокистарам боди саборо гарм сохт [4, 42]. 

Дар љое остони маъшуќро аз домани Юсуф бартар мешуморад ва аз сари сидќ 
мегўяд: 

Агар зи домани Юсуф кунанд болинам, 
Саре, ки ваќфи ту шуд, з-остон нахоњам бурд [4, 130]. 

Ин байт байти машњури Бедилро ба ёд меоварад: 
Дунё агар дињанд, наљунбам зи љои хеш, 
Ман бастаам њинои ќаноат ба пои хеш. 

Шоир дар байте њамчунин худро дар маќоми Юсуф тасвир мекунад, ки агар бод 
бар ман бигзарад, «остин»-ашро аз туњфаи Миср (манзур бўи пироњани Юсуф) пур 
хоњам кард: 

Пур кунам аз туњфаи Мисраш, Назирї, остин, 
Гар биёзад бар ниќобам бод дасти раѓбате [4, 303]. 

Дар љои дигар дам аз њиммат мезанад ва худро харидори Юсуф мехонад: 
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Надорад вазн колои ду олам назди савдоям, 
Саре дорам, ки Юсуфро харидор аст, пиндорї [4, 307]. 

Шоир баъзан сухани худро васф намуда мегўяд: 
Ба ин љамол, Назирї, касе њадис нагуфт, 
Ќамар зи аќрабу Юсуф зи чоњ бардорї [4, 310]. 

Дар мавриди дигар вай зимни шикоят аз нодорї худро ба Канъон монанд 
мекунад ва фаровониро ба сўи худ мехонад: 

Чу Канъон мубталои ќањт гаштам, 
Куљої, ай фаровонї, куљої? [4, 320]. 

Љолиб он аст, ки шоир дар ин вазъ њам аз њолати шоирона берун намеравад ва бо 
истифода аз санъати ташхис (шахсият бахшидан ба «фаровонї») байти зебову 
таъсирбахше меофарад, ки ин гувоњи табъи нозукписанд ва нуктаёби ўст. Шоир дар 
љои дигар худро бо Юсуф ќиёс намудаву аз номуродии худ шикоят мекунад: 

Чу ќимате нињадам рўзгор, бифрўшад, 
На Юсуфам, ки харидор бар мурод афтад [4, 92]. 

Вай дар љои дигар ба њамин маънї аз бенасибии худ шикоят мекунад: 
Юсуф аз байъи Назирї рафта берун борњо, 
Дар њама бозор ќаллоше харидор асту бас [4, 177].    

Дар байти зер мурод аз Юсуф шахси фозилу муътабар аст ва метавонад ба шахси 
худи шоир њам ишора дошта бошад; Юсуф – худи ў ва бозор – замонаи ў: 

Аз ќимати Юсуф нашавад як сари мў кам, 
Њарчанд харидор ба бозор набошад [4, 96]. 

Шоир дар љое худро ба Юсуф ва љигари пораи худро ба пироњани порашудаи 
Юсуф монанд мекунад ва аз мухотаби худ илтифот таваќќуъ дорад: 

Он ки дар пирањани пораи Юсуф бинад, 
Гў нигоње ба суи ин љигари чок андоз. [4, 167]. 

Шоир баъзан бидуни зикри номи Юсуф ва Яъќуб ба онњо ишора дорад. Вай 
мегўяд, њар кї мехоњад, ба азизї бирасад (дар маќоми Азизи Миср ё умуман шахси 
азизу муътабар гардад), бояд ки аз худ бигзарад: 

Зи худ гар бигзарї, шоњї кунї дар мулки бењушї, 
Азизи Миср гардад, њар кї дар ѓурбат ватан гирад [4, 132]. 

Байти зер низ ишора ба њамин ќисса дорад ва шоир зимни шикоят аз беќадрии 
сухан дар макони ѓурбати худ (Њинд) ба ёди ватан (Эрон) меафтад: 

Шакар дар Миср арзон шуд, Назирї, 
Ба Канъон мефурўшам ќанд аз ин пас [4, 177]. 

Дар байти зер низ ин равиш ба назар мерасад, ки шоир худро овардани номе ба 
Юсуф монанд карда, бо баёне зебо мегўяд: 

Мову вафо дар ин шањр чун њусни ту ѓарибем, 
Онро азиз кардї, моро ѓулом гардон [4, 271]. 

Бояд гуфт, ки вожаи «ѓариб» ињом дорад: касе ки дар ѓарибист ва камёб. Ин 
тарзи баён шеъри шоирро зеботар кардааст. 

Назирї дар бисёр мавридњо маъшуќро ба љињати њусну малоњат ба Юсуф монанд 
кардаву тасвирњои љолиб меофарад. Дар байти зер дар заминаи ташбењи маъшуќ ба 
Юсуф ўро ягонаву бемонанд ба ќалам медињад: 

Чу Юсуфї ту, ки аз Мисри њусн чун ту касе 
Бурун наёмада то роњи корвон боз аст [4, 69]. 
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Дар байти дигар низ маъшуќро бартар аз Юсуф (моњи Канъон) ва зеботар аз 
Миср тасвир мекунад, ки таносуби зебо дорад: 

Мояи сад моњи канъонї ба њусн, 
Миср дар хубї чунин маъмур нест [4, 56]. 

Ба њамин мазмун дар љои дигар дар васфи маъшуќ мегўяд, ки дар рўзгоре мисли 
ту пайдо хоњад шуд: 

Давре чу ту Юсуфе барояд 
Аз љинси таволуду таносул [4, 325]. 

Дар байти зер низ, ки сухан аз васфи маъшуќ аст, манзараи расидани корвон ва 
истиќболи онро мушоњида менамоем, ки хеле зебост: 

Њазор љони Зулайхо давад ба истиќбол, 
Ба њусни юсуфї ар корвон биёрої [4, 318]. 

Ё дар љои дигар мегўяд: 
Ту ба маъмураи Мисрию мани маљнунро 
Набарад шавќ бад-он кўча, ки вайронї нест [4, 177]. 

Дар байте дигар низ маъшуќро ба Юсуф монанд кардаву мегўяд, ки зеборўён 
(юсуфсифатон) бо њоли парешон ба додхоњї назди ту меоянд, зеро ки ту Юсуфию 
онон ба доди ту умедворанд: 

Юсуфсифатон дод ба зиндони ту оранд, 
Дастор ба чангею сари турра ба чанге [4, 316]. 

Шоир дар байте рўи маъшуќро ба Юсуф ва заќани ўро ба чоњ монанд кардааст, 
ки ташбењи мутаносибу дилнишин аст: 

Дил аз ту об хурад корвони мисриро, 
Ки оразу заќанат юсуфию чоњї кард [4, 150]. 

Байти мазкур биёбону корвону чоњи об ва корвониёни ташнаро пеши чашм ба 
љилва моварад, ки тасвири хеле зебои шоирона аст. Њамчунин таркиби «дил об 
хўрдан» сухани шоирро мардумї кардааст. 

Шоир дар байти зер низ маъшуќро ба Юсуф ва худро ба муњтољ (касе ки 
гирифтори ќањтист) монанд кардаву аз Мисру ќањтии замони Юсуф ва пироњан ёд 
овардааст, ки њама дилнишину мутаносибанд: 

Ту ба тахти Миср пироњан фишонї бар сабо, 
Ќањтиёнро рўњ мепаррад ба овози љарас [4, 173]. 

Дар байти дигар маъшуќродар покї ба Юсуф монанд карда, мегўяд, ки њамин 
покї (исмат) оќибат туро бадном хоњад кард, зеро њамин исмати туст, ки шавќи маро 
ба ту меафзояд: 

Мастурии ту беш кунад шавќи Назирї, 
Љуз исмати Юсуф надарад пардаи Юсуф [4, 218]. 

Дар байти дигар дили худро ба Миср ва маъшуќро ба Юсуф монанд кардааст, ки 
ташбењи зебои шоирона аст: 

Мисри вайрони диламро зи бас омадшуди ў, 
Юсуфе бар сари њар кўчаву бозоре буд [4, 146]. 

Шоир дар байте маъшуќ (Юсуфи худ)-ро дар ќиёс аз Юсуф бартар медонад, зеро 
агар моњи Канъон (Юсуф) дар тамоми умраш боре бозорро дида бошад, Юсуфи шоир 
(маъшуќи ў) њар рўзаш бозор аст: 

Моњи Канъон сафаре кард, ки бозоре дид, 
Юсуфи мост, ки роњаш њама бозор шуда [4, 289]. 
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Дар љои дигар хонаи худро ба хонаи Яъќуб (кулбаи ањзон) ва маъшуќро ба Юсуф 
монанд кардааст: 

Дерест, ки аз накњати пироњани Юсуф 
Бўе ба суи кулбаи ањзон нарасида [4, 292]. 

Бо ишора ба бебањра будани мардум аз тамизу хирад ва ба ин сабаб аз шањр 
берун рафтани колои арзишманд (Юсуф, киноя аз маъшуќ) байти зебое офаридааст: 

Чи аз тамизу хирад муфлисанд ин мардум, 
Ки Юсуфе чу ту з-ин шањр ройгон рафта [4, 294]. 

Дар ѓазали Назирї ишора ба Канъон ва Яъќуб зиёд ба назар мерасад, ки ба 
рўзгори Юсуф муносибат дорад. Инак, як намуна: 

Гар набудї пири Канъон бўи пироњаншинос, 
Кўр мондї дар бараш, гар дўст урён омадї. 
Њар ѓами ў, к-омадї дар синаи тангам фурў, 
Љони мањбуси маро Юсуф ба зиндон омадї [4, 318]. 

Шоир дар байте ба оњанги тааљљуб ва танз бо ишора ба Яъќуб мегўяд: 
Он ки ў дар кулбаи ањзон писар гум кард, ёфт, 
Ту ки чизе гум накардї, аз куљо пайдо шавад? [4, 85]. 

Ин байт шеъри Њофизро ба ёд меорад, ки оњанги танз ва ињом дорад: 
Бирав ба кори худ, эй воиз, ин чї фарёд аст? 
Маро фитод дил аз рањ, туро чї афтодаст?! [8, 23] 

Ишора ба Яъќуб дар ѓазали Назирї гоњ равшан ва гоње пўшида эњсос мешавад, 
ки намунааш кам нест. Ба ин байтњо менигарем: 

Доѓи њар савдо к-аз он афрўхт ишќ, 
Мисриён бар байти эњзон рехтанд. 
Накњате бархост з-ин савдо ба Миср 
Бар ќумиси моњи Канъон рехтанд [4, 125]. 
   *** 
На њар маѓзе ки бўяд, накњат аз Мисру Яман гирад, 
Машоми тез бояд, то насиб аз пирањан гирад. 
Шамиме гар на тар дорад димоѓи пири Канъонро, 
Писаргумкардае чун унс бо байтулњазан гирад? [4, 131]. 

    *** 
Пири Канъон бо кї гирад унс дар байтулњазан, 
Бўи Юсуфро намеёбад зи фарзанде дигар [4, 160]. 

Шоир дар иртибот бо номи Юсуф аз Зулайхо низ зиёд ёд карда, дар ин замина 
мазмунњои зебо офаридааст, ки њама аз ќиссаи Юсуф баргирифта шудааст. Бо зикри 
чанд байт иктифо мекунем: 

Њамин бас шоњиди беихтиёрињои муштоќон, 
Ки узр аз љониби Юсуф бувад љурми Зулайхоро [4, 6]. 

Шоир сабаби љурми Зулайхоро аз љониби Юсуф медонад, зеро ки њусну зебоии ў 
буд, ки Зулайхоро ба ин роњ кашид. Чунин ба назар мерасад, ки Назирї дар 
офаридани ин байт ба байти зайли Саъдї назар доштааст: 

Дўстон айб кунандам, ки чаро дил ба ту додам? 
Бояд аввал ба ту гуфтан, ки чунин хуб чарої? [6, 703] 

Чанд байти дигар бо зикри номи Зулайхо:  
Ком аз он ёфт Зулайхо, ки чу Юсуфро дид, 
Аввал асбоби тааллуќ њама дар пояш рехт [4, 58]. 
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   ***    
Ѓанљу афсуни Зулайхо кор дар Юсуф накард, 
Њар кї дил дарбохт, дил бурдан намедонад, ки чист [4, 71]. 
   *** 
Баъди љон додан ба дунболи аљал бинам чунон-к 
Гўё сад Юсуф аз пеши Зулайхо меравад [4, 87]. 

Шоир дар љое ваќти хушро ба Юсуф монанд мекунад ва таъкид менамояд, ки 
онро осон аз даст набояд дод: 

Биншин ба худ, ар хуш шавадат ваќт, Назирї, 
Юсуф, ки харї, муфт ба ќалби ду-се мафрўш [4, 185].  

Дар муќобили ин андеша ў дунёро ба гурге монанд кардааст, ки гўё Юсуфро 
дарида буд ва он ба касе тарањњум надорад ва касеро зинда намегузорад: 

Маљўй рањм аз ин гурги моњиканъондар, 
Ки шуштарикулању муштарикулола намонд [4, 143]. 

Бояд гуфт, ки паињам ва њамоњанг омадани калимањои «муштарї» ва «шуштарї» 
шеърро зебову шуниданї кардааст. 

Дар љои дигар Юсуфро сарчашмаи серию саховат ба ќалам додааст: 
Њар кї чун Юсуф шавад аз мењнати зиндон халос, 
Ќахтиёнро мекунад аз ќањт дар Канъон халос [4, 204]. 

Яъне, касе ќадри ранљкашидагонро медонад, ки ранљу сахтї кашида бошад. 
Устоди сухан љое худро ба бод монанд мекунад ва аз он меболад, ки рањовардаш 

бўи пироњани Юсуф (нури дидаи Яъќуб) асту онро ба Яъќуб армуѓон мебарад: 
Бодам, ки нури дидаи Яъќуб мебарам, 
Аз Миср бўи пирањанам зоди роњ бас [4, 181]. 

Шоир љое љонро ба Юсуф монанд кардаву бо баёне зебо тасвири љолиберо ба 
љилва меорад: 

Баъди љон додан ба дунболи аљал бинам чунон-к 
Гўиё сад Юсуф аз пеши Зулайхо меравад [4, 87]. 

Чунон ки дида мешавад, дар ѓазалиёти Назирии Нишопурї ба ќиссаи Юсуф, 
Зулайхо, Яъќуб, Канъон, байти ањзон, Миср ба тарзу равишњои гуногун ишорањо 
шудааст. Шоир бо мањорати волои шоирї ва табъи мавзуну маъниёб тавонистааст 
мазмунњои тозаву рангорангеро аз ин тимсолњо ба ќалам дињад, ки њама дар асоси 
санъатҳои шеърии талмењ, ташбењ, таљнис, тазод ва њисомезї офарида шудаанд.  
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