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Хуршед Низомов 

Баъзе масъалаҳои омӯзиши эҷодиёти илмии  

Мавлоно Наҷмуддин Гавҳарии Кавкабии Бухороӣ 

 

Мероси ғановатманди таърихию фарҳангии халқи тоҷик 

заминаҳои хеле ғанӣ дошта, он бо анъана, таърихи қадима, 

гуногунрангӣ ва хусусиятҳои хоси худ шуҳрат ёфта, дар пешрафти  

фарҳанги  ҷаҳонӣ саҳми назаррас дорад. 

Дар таърихи худ то ба имрӯз мусикии суннатию касбии тоҷик се 

давраро аз сар гузаронида, ҳар як давра раванди мустақилро дар 

талқини мусиқӣ ва системаи асосии лаҳнӣ зоҳир намудааст. Қобили 

қайд аст, ки гузаштагони мо бо таваҷҷуҳ  ба  санъати   мусиқӣ ва  аз  

худ  намудани  асосҳои  илми  мусиқӣ,  рисолаҳои зиёди тадқиқотиро 

оид ба  мусиқӣ ва созҳои мусиқӣ навиштаанд, ки он маълумоти 

васеъро дар бораи тамаддуни мусиқии тоҷик дар бар гирифта, 

омӯзиши он ҷиҳати тарбия дар рӯҳияи суннату анъанаҳои мардуми 

хеш ва худшиносӣ нақши муҳим дошта, дар заминаи донишу малака 

ва маҳорати андӯхта ҷиҳати соҳиби фаросати олии ворисият ба 

ҳуввияти миллӣ ва арзишҳои волои ахлоқию фарҳангӣ гардидан 

мусоидат менамояд. 

Асосҳои жанри рисоланависӣ дар давраи ҳукмронии халифа Ал-

Маъмун, таъсисдиҳандаи Дорул-ҳикмат (кошонаи дониш) гузошта 

шудааст. Аввалин рисолаҳои ин давра «Китоб ан-нағом» ва «Китоб ал-

иқоъ» ба қалами  Халил ибни Аҳмад (ваф. 791) –олими барҷаста, 

назмшинос, мусиқашинос ва асосгузори назарияи арӯз тааллуқ дорад.   
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Тибқи сарчашмаҳо рисолаҳои Абӯюсуф Ёқуб ал-Киндӣ (800-879) 

«Рисола-фи хубр-синаът-таълиф», «Китоб ал-муссавадот ал-

ватрийъа», «Мухтасар ал-мусиқӣ фи-таълиф ан-нағом ва санъа ал-уд», 

«Рисола фи-аҷзаъ хабарийъа фил-мусиқӣ» ва «Ал-рисола ал-қубра 

фит-таълиф» минбаъд барои навистани жанри рисолаҳои мусиқӣ 

замина гузоштаанд.  

Бо назардошти ин, давраи ташаккулёбии рисоланависиро 

метавон ба чанд давра ва марҳилаҳо ҷудо намуд. Даври аввал ба 

асрҳои VIII-IX–давраи тарҷумаи рисолаҳои ал-Қиндӣ аз забони арабӣ 

рост меояд. Давраи дуюм (асрҳои X-XV) марҳилаи якум асрҳои X-XII 

аз Абунасри Форобӣ (870-950) то Фахриддини Розӣ (1150-1209); 

марҳилаи дуюм асрҳои XIII-XV аз Сафиаддини Урмавӣ (1230-1294) то 

Абдулқодири Мароғаӣ (1353-1435) ва даври сеюм (асрҳои XVI-XIX)  

марҳилаи якум асрҳои XVI-XVII–аз Наҷмиддини Кавкабии Бухороӣ 

(XV-XVI)  то Абдулмӯъмини Ҷурҷонӣ (XVII) ва марҳилаи дуюм асрҳои 

XVIII-XIX  Сафарчӣ, Фурсати Шерозӣ, Зиёвуддини Юсуфӣ ва дигар 

муаллифони номаълум.  

Дар ин замина,  нақши мусиқишинос, шоир, мусанниф, 

навозанда Мавлоно Наҷмуддин Гавҳарии Кавкабии Бухороӣ (1468 -

1532)  дар жанри рисоланависӣ ва пажӯҳиши илми мусиқӣ хеле бориз 

аст.  

Бояд тазаккур дод, ки пажӯҳишҳое, ки оид ба фаъолияти илмӣ ва 

эҷодии Наҷмуддин Гавҳарии Кавкабии Бухороӣ олимони тоҷик А. 

Афсаҳзод, А. Семенов, А. Раҷабов, Д. Рашидова ва А. Низомов  анҷом 

додаанд, барои шинохти  шахсияти  Кавкабӣ   нақши муҳим доранд. 
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Мавлоно Кавкабии Бухороӣ дар осмони пурахтари илми  форсу 

тоҷик, яке аз ситораҳои дурахшон буда, дар радифи донишмандони 

оламшумул қарор дошта, асарҳои гаронмояи илмии Кавкабии 

Бухороӣ барои фарҳанги миллии мо  ҳамҷун ганҷинаи нодир маҳсуб 

меёбанд. 

Қобили зикри хос аст, ки «Рисолаи мусиқӣ», «Рисола дар баёни 

Дувоздаҳмақом» ва «Рисолаи киромия дар илми мусиқӣ»-и Кавкабии 

Бухороӣ ва дигар асарҳои ӯ дар радифи дигар рисолаҳои мусиқии 

олимони асри миёна дар илми мусиқишиносӣ мавқеи хоса доранд.  

Тавре олими тоҷик Аслиддин Низомӣ дар баёни рисолаҳои 

мусиқии асри 16 қайд менамояд, рисолаҳои мусиқии ин давра «...бо 

тамоми мазмунашон комилан инъикоскунандаи вазъи ҳунарӣ ва 

эҷодии замон ба шумор мераванд. Дар миёни онҳо яке аз асарҳои хеле 

пурмазмун ва соҳиби аҳамияти махсуси илмӣ ва таърихӣ – ин 

рисолаи мусиқии Наҷмиддин Кавкабии Бухороӣ ба шумор меравад»  

[4, С. 276].  

Бинобар ба тавсифи Дарвешалии Чангӣ (1542-43-1649) бобати 

Кавкабии Бухороӣ дар «Туҳфату-с-сурур»  «....аз натоиҷи килки 

сеҳросор бар сафҳаи рӯзгор девони ашъор, рисолоти чанд сохта, дар 

илми адвор муаллифи мастур ва мусаннифоти мутаадид аз ӯ 

монда…»  дар ҳаёти мадании даврааш нақши босазо гузошта, дар 

вусъати афкори илмӣ, рушди эҷоду иҷрои мусиқӣ (жанру шакл, 

анвои созию овозӣ) корҳои мондагори илмӣ ва ҳунарӣ намудааст».  

Кавкабии Бухороӣ дар замони Шайбониён (1500-1599) мактаби 

нави таҳқиқӣ ва амалии мусиқӣ таъсис дода, дар иртибот ба масоили 
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амалӣ ва назарии мусиқӣ  (махсусан «Дувоздаҳмақом», иртиботи 

мусиқӣ, шеър) таълифоти барҷаста кардааст.  

Махсусан, асарҳои Кавкабии Бухороӣ «Рисолаи мусиқӣ» (ба 

Убайдуллохони Шайбонӣ 1533-1539 бахшида шудааст), «Рисола дар 

баёни Дувоздаҳмақом» (ба назм, аввалин таълифоти назариявии 

мусиқӣ ба назм нигошташуда), «Рисолаи киромия дар илми мусиқӣ» 

(ин рисоларо бо номҳои гуногун котибон нусхабардорӣ кардаанд), 

«Султония» ва ғайра дар таърихи тамаддуни мусиқии асри 16 аз 

муҳимтарин таълифоти мусиқӣ маҳсуб шуда, аксари мусиқидонони 

садаҳои 16-17 ва ибтидои асри  18-и Мовароуннаҳру Хуросон, Эрон ва 

Ҳиндустон ба осораш (махсусан рисолаи назмии Кавкабии Бухороӣ) 

чун манобеи мӯътамад истинод овардаанд [6]. 

Дар инкишоф ва тадвини   назми мақомҳо (дувоздаҳмақом) 

Кавкабии Бухороӣ низ саҳми босазо дошта, бори аввал матни 

мақомҳоро («Куллиёти Дувоздаҳмақом») тартиб дода, минбаъд ин 

кори ӯ дар ҳавзаҳои ҳунарию эҷодии Мовароуннаҳру Хуросон, Эрон, 

Ҳиндустон як раванди нави эҷодию иҷроиро дар санъати мақом ва 

мақомхонӣ рӯи саҳна овард.  

Дар заминаи «Куллиёти Дувоздаҳмақом» на фақат назми комили 

мақомҳо (дувоздаҳмақом ва таркиботи он), инчунин минбаъд таҳия ва 

тадвинкунандагони назми «Шашмақом», «Ҳафт дастгоҳ» (эронӣ) аз ин 

кори Кавкабии Бухороӣ истифодаи зиёд бурдаанд [3]. 

Аз ҷумла, дар баёзу рисолаҳои «Шашмақом», «Ҳафт дастгоҳ», ки 

асрҳои XVIII-XIX ва ибтидои асрҳои XX рӯи кор омадаанд, матни 
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аксари мақомҳо бар пояи «Куллиёти Дувоздаҳмақом» интихоб ва 

таҳия шудаанд.  

Кавкабии Бухороӣ чун мусанниф дар шаклу анвоъ, жанрҳои 

шеърию мусиқии «савт», «кор», «нақш», «амал», «пешрав», 

«миёнхона», «сархона», «сарбанд», «қавл», «куллиёт», «рехта», «саҷъ» 

ва дигар таркиботи мақомҳо тагйироту такмилоти навине ворид 

карда, дар аксари ин анвои созию овозӣ асарҳои рангине офаридааст.  

Тибқи навиштаи профессор Аслиддин Низомов «... яке  аз 

сифатҳои хоси рисолаи мусиқии Кавкабӣ – шарҳ додани намунаҳои 

сершумори мураккабот, яъне қолабҳои композитсионии вобаста ба 

сохтори дохилии мақомҳо ба шумор меравад. Кавкабӣ сараввал доир 

ба «нӯба»-ҳо маълумот оварда, чунин шарҳ медиҳад, ки ин мураккабот 

ба чаҳор фасл – қавл, ғазал, тарона ва фурӯдошт иборат аст. Ин 

маълумоти Кавкабӣ барои таҳқиқи жанрҳои қадимии мусиқии 

суннатии тоҷик моҳияти бузурги таърихӣ дорад, зеро ҳамини гуна 

қолаби  композитсионӣ сараввал дар мусиқии мардумии кӯхӣстон 

(Рашт, Ҳисор, Хатлон, Зарафшон) шакл гирифтааст. Сухан аз 

силсилаҳои мусиқии мардумӣ меравад, ки дар асри 19 дар шакли 

«савтхонӣ» (дар Бухоро) ва байтхонӣ (Ҳисору Зарафшон) маъмул 

гардидаанд. Аз саҳифаҳои рисолаҳои мусиқии Кавкабӣ махлум 

мешавад, ки ҳамин игуна силсилаҳои ҷаҳорқисмаи мусиқӣ, ки дар 

асоси ғазалу тарона ва рубоиҳои мардумӣ сохта шудаанд, ҳану дар асри 

15-16 маъмул будаанд» [4, с.280]. 

Ақидае ҳаст, ки Кавкабии Бухороӣ  аз пайравон ва шогирдони 

Абдураҳмони Ҷомӣ будааст [7, с. 9].  Аммо бино ба хулосаи дигар 
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олимон, аз ҷумла   Аслиддин Низомӣ дар истинод ба тадқиқоти 

Семенов А.А ва пажӯҳиши анҷомдодаи худ  қайд менамояд, ки «... агар  

ба мазмуни рисолаи Кавкабӣ диққат кунем, дарҳол аён мегардад, ки 

таъсири мактаби назариявӣ ва услуби нигориши Ҷомӣ дар ин ҷо дида 

намешавад» [4, с.276-277]. 

Дар шакли мусиқии «куллиёт» асари офаридаи ӯ дар ҳавзаҳои 

ҳунарии Бухоро, Самарқанд, Ҳирот, Ҳинд ва Эрон рӯҳияи нави 

назирасароии шеърию мусиқиро ба миён оварда, бисёр мусиқидонон 

ба ин асараш назираҳои ҷолиб эҷод кардаанд.  

Асари маҷмӯии Кавкабии Бухороӣ ба усули «Зарбулфатҳ» (ба 

мақомҳои «Ҳусайнӣ», «Рост», «Ироқ») дар доираҳои эҷодию иҷроӣ 

шӯҳрати зиёд касб намуда, мусаннифону сарояндагони Самарқанду 

Бухоро, Марв, Хоразм, Ҳирот (Устод Ҳасани Кавкабӣ, Хоҷа 

Муҳаммади Кавкабӣ, Хоҷа Ҷаъфари Қонунӣ, Хоҷа Абдусаттори 

Қонунӣ, Амир Алиакбари Қонунӣ, Мираки Маҷрӯҳии Бухороӣ, 

Боқии Ҷарроҳи Самарқандӣ ва диг.) дар тазмини ин силсила асарҳо 

офаридаанд.  

Ё худ «Чаҳорзарб»-и Кавкабии Бухороӣ ба мақоми «Ироқ» ҳам аз 

таснифоти «таркибан мӯҳташаму ҳирфаии мусиқии» асрҳои 16-17 

маҳсуб шуда (Хоҷа Ҳасани Нисорӣ «Музаккиру-л-аҳбоб») ва матни ин 

асар ба қалами мусанниф мансуб буда, қисми аввали он бо таронаи 

зайл оғоз меёбад: 

Дидаи ёр аз рухат пурнур бод, 

Чашми душман аз ҷамолат дур бод, 

Кавкабиро талъати зебои ту, 
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То умедаш дидаи манзур бод. 

Бинобар ба тавзеҳи Хоҷа Ҳасани Нисорӣ («Музаккиру-л-аҳбоб»), 

Дарвешалии Чангӣ («Тӯҳфату-с-сурур»), Сайфиддини Азнавӣ 

(«Рисолаи мусиқӣ») ва дигарон «Зарбулфаҳ»-и Кавкабии Бухороӣ аз 

таснифоти таркибан мураккаби бадоҳавӣ маҳсуб шуда, барои аҳли 

мусиқии асрҳои 16-17 як рӯҳияи эҷодии касбиро рӯи саҳна оварда, 

матни ин асар ҳам мансуби мусанниф буда, ду таронаи аввали 

«Зарбулфаҳ» чунин аст: 

  То булбули ҷон нағмасаро хоҳад буд, 

То матлаби «Ушшоқ», «Наво» хоҳад буд. 

Бо замзамаи ишқ нахоҳам будан, 

То қуввати дам задан маро хоҳад буд. 

Таронаи дуввуми «Зарбулфаҳ»: 

  Мутриб чу ба ришта нағмаро соз кунад, 

 «Наврӯз»-у «Гавашт»-у «Салмак» оғоз кунад. 

              Гуфтам: Санамо, намой «Гардония»-ро 

              Пас «Моя» бигардонаду «Шаҳноз» кунад. 

«Куллиёт»-и Кавкабии Бухороӣ, ки ба мақоми «Рост» аз 

таснифоти таркибан мураккаби назмию мусиқӣ (Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, 

«Музаккиру-л-аҳбоб», Дарвешалии Чангӣ, «Туҳфату-с-сурур») маҳсуб 

шуда, дар ҳаёти мусиқии Бухорою Самарқанд, Ҳирот ва Ҳинду Эрон 

ҳам назираи мусиқиро вусъат дод.  

Матни «Куллиёт» ҳам ба қалами Кавкабии Бухороӣ мансуб буда, 

ин шакл, навъи шеърию мусиқӣ дар ҳавзаҳои ҳунарӣ чун дастури 
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мизон, санҷиши дониш, истеъдоди мусиқидонон мавриди истифода 

шуда ва қисми муқадимотии он чунин аст: 

  Зи роҳи «Рост» гар оҳанг мекунӣ ба «Ҳиҷоз», 

Зи «Исфаҳон» гузаре ҷониби «Ироқ» андоз. 

    Ба ноқа «Зангула» дар пардаи «Раҳовӣ» банд, 

Ба «Бусалик» «Ҳусайнӣ»-сифат барор овоз. 

Машав «Бузург» зи рӯи ниёз «Кӯчак» бош» 

   Дар ин мақом ба «Ушшоқ»-у «Наво» пардоз. 

     «Гавашт»-у «Моя»-ву «Гардония» чу бархонӣ, 

                         Бисоз пардаи «Наврӯз»-у «Салмак»-у «Шаҳноз» 

 Ба гӯши дил шунав аз Кавкабӣ, ки кард баён, 

 Ба чор байт даҳу ду мақому шаш овоз [2, с.92] 

Дар рисолаҳои минбаъдаи худ  олимон аксаран аз ашъори 

Кавкабии Бухороӣ бобати Дувоздаҳмақом иқтибос овардаанд ва бояд 

тазаккур дод, ки мавсуф дар рисолаи худ бо шарҳи овозҳо, усулҳо, 

ритмҳои мақомҳо таъкид намудааст, ки адади кулли онҳо ба 17 мерасад 

ва аз усули «Чаҳорзарб» низ мисол меорад (зимнан, усто Акашариф 

Ҷӯраев сюитаи чаҳорқисмаи «Чаҳорзарб»-ро дар асосии навоҳои 

«мавригӣ» сохтааст)  [4, с.283]. 

Бино ба ақидаи олими тоҷик Аскаралӣ Раҷабов Кавкабии 

Бухороӣ дар заминаи назми «Дувоздаҳмақом» куллиёт, матни ду 

ҷилдаи мақомҳоро тартиб дода ва ба Абдураҳмони Ҷомӣ бахшидааст. 

Ӯ дар санъати шеър ҳам табъи баланди суханварӣ дошта, дар шаклу 

анвои шеърӣ - ғазал,   рубоӣ, қитъа, қасида, маснавӣ ва ғайра осори 

гаронқадре офарида, ду девони ашъор тадвин намудааст [5].  
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Наҷмиддини Кавкабии Бухороӣ дар яке аз бобҳои таълифтоти 

худ мазмуни фосилаҳо, тетрахорд ва пентахордҳоро дар як саҳифа ҷой 

дода, дар он пайвандии мусиқии Осиёи Миёна ва Ҳиндустон нишон 

дода шуда, дар ин замина аз ин осор дигар мусиқашиносон дар 

пажӯҳишҳои худ истифода бурдаанд. 

Тавре қайд гардид, Кавкабӣ дар истифодаи қолабҳои 

композитсионӣ, тарзи пайванди силсилаасарҳо нақши муҳим дошта, 

маҳз дар давраи ӯ дар мусиқии суннати тоҷик истилоҳи «бастакор»  

(яъне композитор аз калимаи композитсия – аз лотинӣ тартиб додан, 

мурратаб сохтан)  маъмул мегардад (шахсе, ки бо риояи қонунҳои 

зарбӣ, лаҳнӣ шеърӣ ва ғайра аз якчанд оҳангу таронаҳо силсилаи 

мақомҳоро ба ҳам оварад) [4, с. 281]. 

Аз ҷумла, рисолаи мусиқии Қосим ибни Дӯст Алӣ ал-Бухорӣ  

«Кашф-ал автар» (соли эҷод 1662-1664), ки барои Амир Ҷалолиддин 

Муҳаммади Акбар тақдим карда шуда буд, оид ба ҷойгиршавии 

торҳои созҳо ва мақоми шашуми «Дувоздаҳмақом» бахшида шудааст. 

Ин рисолаи мусиқӣ то ҳол мавриди омӯзиши пурра қарор 

нагирифтааст. Калимаи «кашф»-ро дар дигар рисолаҳо низ вохӯрдан 

мумкин аст. Аз ҷумла дар рисолаи Алӣ ибни Усмон ал-Ҷуллобӣ ал–

Хуҷавирӣ ал Ғазнавӣ «Кашф ал-маҳҷуб». Дар рисола маълумоти 

дақиқ оид ба тақсимоти симҳои торҳо ва пайдоиши 17 лаҳн омадааст, 

ки аз нигоҳи  назарияи мусиқӣ  диди навест. Дар он оид ба созҳои 

торӣ «олоти зават ал-автар» ва созҳои нафасӣ «олоти зават ан-нуфҳ», 

ҷойгиршавии садоҳо «ҳиддат ва сақл» ва лаҳну овозҳо маълумоти 

муфассал дода шудааст. 
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Ин рисола пайвастагӣ  бо анъанаҳои мусиқии Бухоро дошта, дар 

он аксаран ишора ва иқтибосҳо аз Кавкабии Бухороӣ ва Қосими Коҳӣ 

омадааст.  

Бояд қайд намуд, ки дар радифи Кавкабии Бухороӣ сарояндагону 

навозандагон, шоирону тазкиранависон ба монанди Ҳасани Кавкабии 

Самарқандӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Хоҷа Ҷаъфари Қонунии 

Самарқандӣ, Амир Алиакбари Қонунии Самарқандӣ, Боқии Ҷарроҳи 

Самарқандӣ, Мираки Маҷрӯҳи Чангии Бухороӣ, Хоҷа Муҳаммади 

Кавкабӣ ва дигарон ба арсаи ҳунар омада, дар рушди тамаддуни 

асрҳои 16-17 нақши босазо гузоштаанд.   

Дар ин замина, яке аз пайравони Кавкабии Бухороӣ 

мусиқишинос, машшоқ, ҳофиз ва оҳангсози асри 16  Наҷмуддин 

Ҳасани Кавкабии Самаркандӣ  мебошад. Кавкабии Самаркандӣ 

санъати мусиқиро дар зодгоҳаш Самарқанд омӯхта, дар ин замина, аз 

Хоҷа Ҷаъфари Қонунии Самарқандӣ навохтани созҳо, санъати 

сарояндагӣ ва назарияи мусиқиро аз худ кардааст. Сипас барои 

такмили маҳорат ба Бухоро рафта, аз Кавкабии Бухороӣ илми адвор 

ва дигар таркиботи мусиқиро меомӯзад. Санъаткорони номии 

замонаш Дарвеш Бузғолаи Самаркандӣ, Мулло Бобои Қамчин, Устод 

Алишоҳ, Мулло Ахии Кафшдӯз ва дигар мусиқиро аз ӯ омӯхтаанд. 

Оҳангҳоеро ба монанди «Савт», «Амал», «Пешрав» ва «Нақш»-ҳои 

зиёдеро ба мақомҳои «Ироқ», «Кӯчак», «Рост» эҷод намуда, бо 

ҳамкории Устод Алишоҳ «Савти хушгилӣ» ва «Нақши диловез»-ро 

барои Хоҷа Мираки Ҷангии Бухороӣ тасниф намуд.  
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Барои устодаш Кавкабии Бухороӣ «Амали Кавкабӣ» ва «Савти 

гавҳар»-ро эҷод намудааст, ки дар Самарканду Бухоро шӯҳрати тамом 

дошанд [8]. 

Имрӯз яке аз вазифаҳои муҳим барои фарҳанги тоҷик, 

сафарбаркунии таҷрибаи гузаштагон дар шароити имрӯза мебошад.  

Аз ин рӯ, омӯзишу таҳқиқи хусусиятҳои осори   шахсиятҳои 

нотакроре ба мисли Кавкабии Бухороӣ на танҳо барои шинохти 

дуруст  ва осору андешаи онҳо, балки барои муайян намудани 

самтҳои асосии рушди илму фарҳанги муосир зарур мебошад. 
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Дар мақолаи мазкур баъзе ҷанбаҳои фаъолияти эҷодии олими 

барҷастаи асримиёнагии Шарқ Кавкабии Бухороӣ мавриди омӯзиш  

қарор гирифтааст. Дар асоси таҳлили пажӯҳишҳои олимони тоҷик 

(тафисири мухатасари хусусиятҳои жанри рисоланависӣ аз ҷониби А. 

Афсаҳзод, А. Семенов, А. Раҷабов, Д. Рашидова ва А. Низомов) вобаста 

ба  саҳми Кавкаби дар рушди илми мусиқии асримиёнагии тоҷик 

хулосабарорӣ карда шудааст. 

Калидвожаҳо: рисолаҳои мусиқӣ, қолабҳои композитсионӣ, 

силсилаасарҳо, овозҳо, усулҳо, зарб,  инкишоф, тадвин, назми 

мақомҳо, афкори илмӣ, жанри мусиқӣ, дувоздаҳмақом 

 

Некоторые аспекты изучения научного творчества Кавкаби 

Бухорои 

 

В данной статье  рассматриваются некоторые аспекты научного 

творчества выдающегося ученого восточного средневековья Кавкаби 

Бухорои. На основании анализа исследований таджикских ученых 

(дается краткий обзор особенностям написания трактатов таджикских 

ученых А. Афсахзод, А. Семенов, А. Раджабов, Д. Рашидова, А. 

Низамов)  формулируются выводы о вкладе Кавкаби в развитие 

средневековой таджикской музыкальной науки.  

Ключевые слова: музыкальные трактаты, композиционные 

формы, произведения, звуки, методы, ритм, развитие, составление 

макомов, научная мысль, музыкальные жанры, двенадцать макомов.  


