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ФАСЛИ I 
ДАР БОРАИ АДАБИЁТИ КЛАССИКЇ 

 
Таъсири устураэљодњои мансухї дар тафаккури бадеии 

Абулќосим Фирдавсї 
 

Адибони ањди Сомониён эњтироми бузург ва самимияти хос ба 
таърих ва осори ниёгон доштанд ва муњимтарин арзишњои фарњангии 
пешинаро баробари шукўњу шањомати шоњону дастовардњои замонашон 
васфу ситоиш мекарданд. Гузашта аз ин, дар тафаккури бадеии онњо 
муњокоти мушаххас, таъбироти талмењї ва таркиботи тарљеии хеле зиёде 
ба мушоњида мерасанд, ки њар кадомашон аз таърихписандї ва 
худогоњии адибони ин давра огањї медињад. Њамин пиндори худшиносї 
барои аз нав зинда намудани устурањои мансухии тоисломї хидмат 
намуда, барои дар шаклу тарзи нав ифода кардани онњо заминаи хубе 
фароњам овардааст.   
 Дар ин росто хидмати устод Абӯабдуллоҳи  Рўдакї баѓоят бузург 
буда, дар ашъори вай гоње талмењоти таърихї ва баъзан мазмунњои 
мансухї дар шакли нав ва дар њолатњои дигар маросимњои асотириву 
миллї бо тасвирњои хело љолиб бозтоб ёфта, аз њунари баланди шоирї 
ва мањорати суратмисолофаринии ин устоди бузурги сухан дарак 
медињад. Баъдтар Даќиќии шоир ба омўзиши таърихи куњан машѓул 
шуда, устурањои мансухї ва ривоятњои ќадимиро љамъоварї намуда, 
онњоро бо баъзе таѓйирот ва баъзан дар шакли асл пирояи бадеї 
пўшонида,  аз нав зинда гардонид. Дар осори њар дуи онҳо аввалин 
андешањои мардумї, аќидаву оини миллии ќадима, устурањои мансухии 
замони митрої, зарвонї, зардуштї ва ѓайра, ки дар шаклҳои гуногун 
боќї мондаанд, љой ёфта, ба шакли махсуси бадеї, вобаста ба мазмунњои 
шеърї,  њунармандона истифода шудаанд. Ин тасвирњо дар шаклу рамзу 
маљоз буда, тафсилоти пурраи онњо ба имконоти фикрї ва дарки 
андешаи хонанда вогузор мешавад. Аз мазмуни дохилии матн ва 
андешањои ин суханварон эњсос кардан мумкин аст, ки њаводиси асотирї 
барои ифодаи андеша ва зикри маќсуд мувофиќ омада, дар онњо, аз як 
тараф,  эњсосоти амиќи баёни андешаи шоирон ифода шуда бошанд, аз 
љониби дигар, давраи хеле ќадимаи рўзгори халќашон бо як шакли бадеї 
таљассум ёфтанд. Абулќосим Фирдавсї низ дар пояи њамин шинохти 
њувияти миллї ба таърихи нињоят ќадими фарњангиву маънавиии халќаш  
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назар дўхта, дар ќолабњои тасвироти мукаммали њамосї устурањои 
мансухиро эљоди тоза бахшида, онро бо тарзи хоси њамосї бозтоб 
гардонидааст.   
  Ба пиндори мо, устурањо дар тафаккури бадеии Абулќосим 
Фирдавсї ва диди озодандешонаи вай бо таъсири рўйдодњои муњими 
таърихї ва иљтимоии замонаш роњ ёфтааст. Шоири бузург кўшиш 
кардааст, ки аз муњити мусоид истифода намуда, маводи мансухиро аз 
њамаи сарчашмањои дар он замон мављудбуда љамъоварї намояд ва дар 
ќолаби як достони њамосї ба онњо мазмуни нав илова намуда, љараёни 
ташаккули таърихи ќадимаро барои муосирон ва ояндагонаш ба мерос 
гузорад, ки ин њама ба пиндори мо ду сабаб дорад.  
       Аввалан, Фирдавсии љавон ба хотири эњтиром ва мањбубияте, ки ба 
волиёни худогоњи сулолаи Сомониён ва аз ин тариќ ба худи онњо майл 
дошт, майл ба тањќиќи њаводиси куњан намудааст. Ӯ дар симои 
сарварони ин сулола ва дигар бузургони он замон шахсиятњоеро эњсос 
кардааст, ки ба њаводиси гузашта ва мероси гарнбањои пешинаи ќавму 
сулолањои худ эњтироми хосса доштанд ва аз онњо ѓизои рўњиву маънавї 
мегирифтанд. Аз ин хотир, саъй ба он намуд, ки њарчи аз рўзгори куњан 
дастрас менамояд, онро бе каму кост ба назм дарорад. Дар ин мавзўъ вай 
дар муќаддимаи "Шоњнома" дар боби "Андар ситоиши Абўмансур ибни  
Муњаммад" мегўяд: 

                                  Бад-ин нома чун даст кардам дароз, 
                                  Яке мењтаре буд гарданфароз: 
                                  Ҷавон буд аз гавњари пањлавон, 
                                  Хирадманду бедору равшанравон. 
                                  Худованди рою худованди шарм, 
                                  Сухан гуфтани хубу овои нарм. 
                                  Маро гуфт, к-аз ман чї бояд њаме, 
                                  Ки љонат сухан баргирояд њаме? 
                                  Яке панди он шоњ ёд оварам, 
                                 Зи кажжї сўйи рост дод оварам…  [1.;39-40] 

 Бояд гуфт, ки Абўмансур Муњаммад ибни Абдураззоќ аз љумлаи 
волиёни худогоњи ањди Сомониён дар ќаламрави Тўс буд ва миёни 
мардум мањбубияти хос дошт. Бо кўшиши вай гурўње аз донандагони 
ахбори куњан бо сарварии вазираш Муаммарї "Шоњнома"-ро ба наср 
иншо карданд. Абулқосим Фирдавсї дар ин айём 17–18 сола буд. Амир 
Абўсолењ Мансур ибни Нўњ баъди панљ соли таълифи "Шоњнома" (958 
милодӣ)  соли 963  милодӣ  ба тарљумаи  "Таърихи Табарї" ("Таъриху-л-
русул ва мулук) ва «Тафсири Табарї» ("Љомеъ-ул-баён ан таъвили-ли-
Ќуръон") амр кард. 
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Ин асарҳо аз љониби вазир Абўалии Балъамӣ–писари Абулфазли 
Балъамї бо ҳамдастии дигар донишмандони  дарбори Сомониён  
тарҷума карда шуд. Абўлфазл  ва Абўалии Балъамӣ дар замони њукумати 
подшоњони Сомонї–Абдумалик ибни Нўњ ва Абўмансур ибни Нўњ ба 
сари мансаб омада буданд, равия ва аќидањои ватанпарастона ва 
худогоњонаи ин подшоњонро дастгирї намуда, барои амалї гардидани 
онњо  кӯшишу  талош менамуданд. Таълифи "Шоҳнома"-и насрӣ  ва 
тарҷумаи ду асари муҳими Табарӣ аз забони арабӣ ба  забони порсии 
дарӣ аз он шаҳодат медињад, ки дар дарбори Сомониён мардони 
донишманду ватандӯст буданд, ки барои эњёи таърихи ќадими мардуми 
ориёӣ саъй ва кӯшиш мекарданд. Аз ин рў,  Фирдавсии љавон бо 
эњсосоти амиќи мењанпарастона Абӯмансур ибни Абдураззоқро  
сутудааст, зеро маъхази асосии "Шоњнома" аз  ў буд. 

Сухан њарчї гўям, њама гуфтаанд, 
Бари боѓи дониш њама рўфтаанд. 
Агар бар дарахти барўманд љой, 
Наёбам, ки аз бар шудан нест рой. 
Касе, к-ў шавад зери нахли баланд, 
Њамон соя з-ў боздорад газанд. 
Тавонам магар пойгањ сохтан, 
Бари  шохи он сарви сояфикан (1.;36).  

 Барои Фирдавсї ташбењи "нахли баланд" ва "дарахти барўманд" 
њамон таърихи гузаштаи мардуми Эрон аст, ки дар замони ў дар кутуби 
мухталифи адабиву таърихї ба шакл медаромад ва баён мешуд. Таъбири 
"дарахти барўманд" оњанги рамзиву маљозї низ дорад ва дар матн шояд 
мазмунњои дигарро низ шомил бошад. Масалан, Фирдавсї бо ташбењи 
мазкур руљўъ ба маънои аслии "дарахт" менамояд, ки ду љанбаи асотирї 
ва талмењї дорад. Аввалан, Фирдавсї ба њамон устураи Каюмарс рў 
меоварад, ки баъди марги ў дар кўњ аз пушти вай обе љорї  шуда ва ба 
замин даромада, аз он "ду дарахт… ба сони мардум, яке нар ва яке мода" 
падид омадаанд ва онњо сабабгори тавлиди Одам буданд. Ин дарахтон 
тасаввури асотирии мардумони эронї мебошанд, ки Фирдавсї бо 
истифода аз он бостонӣ будани таърихи ќавмњояшро таљассум намудааст. 
Сониян, калимаи "дарахт" мазмуни асотирї низ дорад. Ба тавассути он 
рўњи неку бад тасаввур мешавад ва оѓози коинот низ њамчун рамз бо ин 
таъбир маънидод мегардад.  Шакли sos (нафс ё рўњ)–эронї, rohi (дарахт) 
– њиндї, ки мазмунњои рамзї доштанд, аз тафаккури асотирии Фирдавсї 
дур намондаанд. Фирдавсии бузург дар њамон "дарахти барўманд" рўњи 
неку бади гузаштаро тасаввур мекунад ва бад-ин манзур онро ба тамоми 
муќаддасоту волоияш тавсиф менамояд. Аз ин пиндошти асотирї 
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муносибати шоир ба гузашта ва таърихи он ошкор мегардад. Дар ин 
биниши асотирии Фирдавсї замон бењудуд мебошад, танњо пиромуни 
макони бадеии "дарахти барўманд" њамчун шакли рамзии Коинот ва 
мављудот ќадимияти фосилаи замониро дар таркиби матни байт муайян 
намудан мумкин аст, ки он низ арзиши асотирї дорад. Пас ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки Фирдавсї танњо ба хотири эњтироми бузурге, ки 
ба халќаш дорад, майл ба сўйи њаводиси гузашта менамояд ва бењтарин 
лањзањои онро дар "Шоњнома"-и љойгузин мегардонад. 
 Ба хотири бедории мардум, эњёи маънавї ва ошно сохтани халќ бо 
гузашта Фирдавсї даст ба ойинаи таърихи куњан задааст ва ќисме аз 
онро дар шакли достони њамосї гирд овардааст. Дар ин маводи фаровон 
махсусан устурањо љойи муњимро ишѓол менамоянд. Шоир бо завќи 
баланд фароњам овардани асотири таърихиро машѓулияти худогоњонаи 
хеш ќарор додааст ва дар њофизаи таърихиаш муњимтарин маълумоти 
ќадимаро мутамарказ гардонидааст. Вай ба онњо бо биниши шоирона 
дида дўхта, дар сувари хаёли хеш дунёи куњани Шарќро тарроњї 
намудааст ва симову чењрањои тасаввуротии мардуми гузаштаро, ки ба 
тавассути хотирањо ва навиштањои таърихї ба мерос ёдгор монда 
буданд, вориди "Шоњнома" намудааст. Поэтикаи дохилии асар бо ин 
тарзи нигоришоти бадеї ва тариќи љобаљогузории мавод пурра ва 
мукамал гардида, архитектоникаи устувори жанри њамосиро ба вуљуд 
овардааст, ки аз мањорат ва диди пурвусъати шоиронаи Фирдавсї дарак 
медињад. Дар ин силсилаи устувор поэтикаи устурањо њамчун занљири 
васлгари замонњо хидмат намуда, гузаштаро бо оянда пайванд 
менамояд. Фирдавсї сарењан дарёфтааст, ки биниши асотирї ва 
воќеияти тасвирии он метавонад назари эљодиро тањким бахшад ва 
њаќиќатро намоён гардонад. Аз ин рў, тариќи додљустаниро шоир аз 
њарфиёти норўшан, мазмунњои рамзии асотир, тахайюлоти космогонии 
одамони ќадима, ривоятҳои пурмазмуни мардумї љуста, дар њамин поя 
достонњои асотирии бадеии худро офарида, наќш ва таъсири дунёи 
куњанро бо диди тоза бозтоб додааст. Шоир дар бораи аввалин худоён, 
шоњони ќадима андеша ронда, чењрањои бадеии Каюмарс, Љамшед, 
Зањњок, Фаридун, Рустам, Ковус ва бисёр дигаронро бо диди нав 
офарида, дар симои онњо тасаввуроти асотириро баён кардааст. Ин 
образњо бешак аз устура ба њамоса ворид гардида, тобиши тасвироти 
њамосию ќањрамонї гирифтаанд. Фирдавсї огоњона аз асотир истифода 
карда, ба тадриљ эњё шудани гузаштаи мардуми эрониро дар шакли 
њамоса бозтоб додааст. Муљтабо Минавї низ дуруст таъкид менамояд, 
ки "…фаќат достонњои худамонро бо мифология ё асотири њиндї 
муќоиса мекунем, аз он љо мефањмем, ки Љамшеду Фаридун ва Ковусу 
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Кайхусраву амсоли онњо мардони асотирї, яъне худоён ё нимахудоён 
будаанд ва дар "Шоњнома" ба сурати мардумон даромадаанд».  
 Дар њаќиќат, Фирдавсї ба тамоми шахсиятњои асотирї њамчун 
"ќањрамонон"-и таърихї мурољиат менамояд, вале дар асл онњо њамон 
образњои асотирї ё худ пиндоштњои аввалини тасаввуротии эрониён 
нисбати худоёни худ мебошанд, ки бо табдили шакл ва мазмун ба 
хотираи бадеии шоири ватанпараст ва додгустар дохил гардиданд ва ба 
ин васила таркиби поэтикии жанри њамоса тањким ёфтааст. Ин биниши 
тасвириву бадеии "дод" ба масъалаи эњёи гузаштаи миллї рў меоварад ва 
ба тавассути баёни таърих ба сўйи њаќиќат наздик мешавад. Дар ин 
консепсияи фалсафии гнесиологї моњияти устувори дарёфти таърихи 
куњан ёфтааст, ки баъдтар низоми таркибии поэтикаи "Шоњномаро"-ро 
ба тартиб оварда, боиси фаро гирифтани олами кабир дар шакли 
тафсирии моњияти "кишвари бузурги Аљам" ва таърихи куњани он 
мегардад. Яъне Фирдавсї вусъати бозтоби њодисањои таърихиро аз 
падид омадани Олам ва Коинот шурўъ карда, то ба сўйи пањлавонї 
ќадам задании миллати сутургашро бо он ањамияти ахлоќиву равонї 
доштани њодисањояш таљассум гардонидааст. Дар ин тасвироти 
мукаммал наќлу ривоятњои асотирї вазифаи муайян доранд. Онњо, 
вобаста ба равиши њодисањои дохили сужет, алоќамандона бо тартиби 
танзими образњои ќањрамонони достонњои шоир корбаст мегарданд. Њар 
як устура дар "Шоњнома" чун њалќаи пайвастаи њодисоти таърихї дар 
масъалаи фањми дунё ва пайдоиши зењнї инъикос мешавад, ки шоир 
онњоро ба сифатњои хосашон таъбир намуда, мушаххасотро шарњ 
медињад. Агар пиндошти асотирї аз Замин «chthon» (юнонї) оѓоз шавад, 
Фирдавсї низ аз њамин нигоњ ба устура муносибат менамояд, зеро дар 
тасаввуроти ќадима њама зуњуроти олам ба пайдоиши Замин марбут 
дониста мешуд ва онро нахустмодар низ мепиндоштанд. Худи хусусияти 
асотирии Заминро Фирдавсї низ эњтиром дорад ва онро дар достонаш 
ситоиш мекунад: 

                                     Чу дарёву чун кўњу чун дашту роѓ, 
                                     Замин шуд ба кирдори равшан чароѓ. 
                                     Заминро баландї набуд љойгоњ, 
                                     Яке маркази тира буду сиёњ. (1;29) 

 
 Абулќосим Фирдавсї ба асотир эњтироми хос дорад. Вай дар 
мавридњои муайян ва нуќтањои амиќ аз онњо истифода мекунад ва 
равиши сужетро бо таъбироти асотирї пайванд месозад. Масалан, 
замони офариниши оламро шоир њамчун рукни асотирї шарњ медињад ва 
онро дар заминаи ќонунњои тафсиротии асотирї маънидод менамояд.  
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Њамчунон шоир дар инъикоси чањор унсур: оташ, бод, об ва хок низ 
њамин ќонунмандиро риоя мекунад. Муќаддас будани ин унсурњоро 
Фирдавсї, пеш аз њама, њамчун тафсилоти поэтикии асотирї муаррифї 
месозад, зеро тафсироти нахустини ин унсурњо дар устурањо ифода 
ёфтаанд. Дуруст аст, ки дар "Худойномак" ё пештар дар "Авасто" низ 
моњияти асотирии ин унсурњо зуњур ёфтаанд, вале Фирдавсї заминаи 
хусусияти асотирии онњоро устувор нигоњ медорад ва танњо бо баёни 
тафсилоти љузъиёти табиат ва устувории олам љињати замониву маконии 
ин таъбирњоро тавзењ медињад.  
 Шоир устурањоро бо консепсияи ватанхоњонаи худ пайваст месозад 
ва љавњари воќеии онњоро шарњ медињад. Сабаби ба достонњои њамосї 
ворид шудани асотирро яке аз донишмандони эронї Бањмани Саркоротї 
чунин шарњ медињад:  "Иллати табдили устура ба њамоса шояд он бошад, 
ки як ривояти асотирї дар љомеа дар асари авомили мухталиф эътибор 
ва арзиши эътиќодашро аз даст медињад ва бо табдили он устура ба 
њамоса роњ меёбад. Дар ин њол амали паёмрасонї, ки ќаблан тавассути 
устура анљом мегирифт, аз тариќи њамоса сурат мегирад". 
 Фирдавсии љавон ва "бедору равшанравон" устурањоро мањз дар 
њамин давраи табдили шаклу мазмунашон љамъоварї карда, ба онњо 
маънињои тоза афзудааст. Масалан, њамон хислату хусусияте, ки 
"Њурмуз", "Ањуромаздо"-и биндуњиштї дорад, онро ба устураи Љамшед 
алоќаманд сохта ва хусусияти асотирии "Авасто"-ро дар кирдору 
пиндори вай таљассум кардааст. Чунончи… 

                                  Љањон анљуман шуд бари тахти ўй, 
                                  Фўру монда аз фарраи бахти ўй. 
                                  Ба Љамшед-бар гавњар афшонданд, 
                                  Мар он рўзро рўзи нав хонданд. 
                                  Сари соли нав Њурмузи фарвадин, 
                                  Баросуда аз ранљ тан, дил зи кин (1.;69). 

 
 Дар ин љо ва баъдан Абулқосим Фирдавсї Наврўзро њамчун ойини 
мардумї маънидод мекунад ва пайдоиши онро ба Љамшед марбут 
мегардонад. Бад-ин манзур асотир дар тафаккури зењнигароёнаи 
Фирдавсї тобиши бадеї гирифта, дар шакли њамоса њомили достони 
"Шоњнома" гардидааст. Шоир тахайюлро бо воќеаи асотирї зинат дода, 
њамоњангии асотиру њамосаро дар тафсири њодиса инъикос намудааст. 
Њамин муносибати ба воњидњои сужетњои њамосї њамроњ шудани 
асотирро дар бештари ќисмњои "Шоњнома" дидан мумкин аст. Масалан, 
ваќте шоири њамосасаро дар бораи Зањњок сухан меронад, пеш аз њама, 
пиндори ў, нигоњи пурвусъати бадеии вай, њатто муњокоти тафсилотии 
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шоир ранги асотирї мегирад, чунки Зањњок њамон идоматгари хислатњои 
Ањримани асотирї мебошад ва шоир низ дар амалу рафтори вай табиати 
ањриманиро баён мекунад. Дар ин љо тафаккури асотирии Фирдавсї низ 
нињоят мураккаб мебошад. Шоир аз устура рукни навустураи бадеї 
(морфопоэтика) сохтааст ва шинохти љањонро ба тарзи худ ташрењ 
додааст. Аз тарзи тасвири саљдаи Зањњок маълум мешавад, ки шоир аз 
фаъолияти худопадарии тамоми мављудоти ориёї Зарвона акаранаи 
(Замони беканор) асотирї њам хуб огањ аст ва дар бораи ў бо тарзи 
маљозї  андеша меронад ва пиндоштњо ва рафторњои ўро дар симои 
ќањрамононаш дар рафти њодисањои сужети њамосии худ инъикос 
мегардонад. Зарвон, ки тамоми амалиёти  Њурмузу Ањриманро 
мушоњида менамуд, аз амали онњо дар тањаммул аст. Њамин муносибати 
асотирии Њурмузу Ањриманро Фирдавсї дар мисоли баъзе лањзањои 
рўзгори Љамшеду Зањњок тасвир кардааст. Њар ду образ аз як устура то 
устураи дигар танњо хусусиятњои шаклиро таѓйир додаанд. Аз нигоњи 
мазмун бошад, таркиби семантикї њамон консепсияи асотирии ќадимаро 
дар мисоли рўшної ва торикї, некї ва бадї, мењтарї ва кењтарї идома 
додааст, ки аз бузургии мањорату њунари воќеъпардозии Фирдавсї дарак 
медињад. Доир ба њамин хислати Зарвони асотирї Њушанги 
Давлатободї менависад: "Дар поёни се њазор соли аввал Њурмузд 
фурсате ба даст меоварад ва вуруди азими «оњу нур»-ро дар гўши 
Ањриман замзама мекунад. Неруи ин дуо ончунон буд, ки Ањриман бо 
шунидани он аз худ бехуд шуда ва таќрибан се њазор сол ба худ наёмад. 
Дар ин мудат Њурмузд бо осудагї ба кори худ машѓул буд… дар тамоми 
ин даврон Зарвон дахолат дар мубориза байни Њурмузд ва Ањриман 
намекард, зеро ў болотар аз хубї ва бадї ќарор дошт. Зарвон фаќат 
хостгори он буд, ки кори офариниш бар асоси наќшаи аз пеш 
таъиншудаи ў ба поён бирасад. Ё мехост дар љањон назму ќонун 
њукмфармо бошад ва касе аз машийяти ў, ки  таќдир аст, сар напечад…» 
(7.;10-11).  
 Дар устура оњанги пайдоиши олам ва моњияти рушди ќуввањои ба 
њам зид ба таври воќеї тасвир ёфтааст ва рўњи худоёнаи Зарвон њамчун 
бузургтарин муќаддасоти тамоми табиат ва оламу коинот таљассум 
шудааст. Аммо Фирдавсї ба њамин устура оњанги њамосї њамроњ 
мекунад ва устураи бадеии Љамшед ва Зањњокро меофарад, ки њар кадом 
ифодагари њамон пиндошти асотирї мебошад. Фирдавсї Бевараспи 
пањлавиро низ "Зањњок" номгузорї карда, тамоми хислатњои бадї ва 
бадсириштиро ба шахсияти вай алоќаманд намудааст. Шоир аз астураи 
"Ањриман" дањњо образњои мутафарриќ офарида, биниши асотириро 
тањким бахшидааст. Ба ин тариќ, шоир наќшањоеро тимсоли некї кашф 
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карда, тавассути онњо моњияти инкишофи иљтимоии љамъиятро акс 
намудааст.  
 Абулќосим Фирдавсї зимни истифодаи образњои асотирї, аз 
ќабили дев, мор, аждањо, гов ва ѓайра ба моњияти мазмуни асотирии 
онњо диќќати љиддї медињад ва корбурди онњоро дар матн тавассути 
маъноњои асотириашон инъикос месозад. Дар ин њолат шакли ќадимаи 
асотир бо воќеањои нави таърихии замони шоир ва муњити иљтимоии вай 
пайваст мегардад ва дахолат бар воќеият менамояд. 
 Масалан, дар оѓози достони "Зањњок ва Коваи оњангар" шоир 
баробари кушодани табиат ва нињоди ањримании Зањњок аз љузъиёти 
дигари асотирї истифода мекунад, ки онњо саљияи мутафарриќи 
персонажи номбурдаро мукаммал мегардонанд. Дар ин љузъиёт 
образњои деву парї, аждањо ва ѓайра шомил мегарданд, ки њар кадом бо 
шаклу сифати худ љавњари асотирї дошта, дар тасаввуроти бадеии шоир 
њамчун рукни дорои арзиши адабии таърихї ворид гаштаанд. Фирдавсї 
ба тавассути ин муњокоти асотирї олами нави бадеї меофарад, ки дар он 
љузъу томи дунёи куњан ва тахайюлоти мутаќаддим ба эътибор гирифта 
мешавад ва мизони маъониву мантиќии он бо замони шоир омезиш 
меёбад. Чунончи: 

                                   Њаме з-ин фузун боядам лашкарї, 
                                   Њам аз мардуму њам зи деву парї. 
                                   Яке лашкаре хоњам андехтан, 
                                   Або девмардум баромехтан (1.;95).  

 Дар ин гуфтањои Зањњок Абулқосим Фирдавсї, пеш аз њама, 
маѓлубияти рўњии персонажро тасвир менамояд. Ё танњо бо номи 
Фаридун фољиаи сарнавишти худро эњсос намудааст. Аз ин рў, азоби 
рўњї мекашад ва барои тасаллият ва халосї ёфтан аз "деву парї" барои 
худ неру сохтан мехоњад ва дифои равонии хешро бо онњо пайванд 
мегардонад. Аммо шикасти Ањриман, ки аз тарафи Ањурамаздо амри 
воќеї буд, имкон намедињад, ки Зањњок орому осуда гардад. Фирдавсї 
фољиаи таќдири нињоят сангини  душманонаи Зањњокро бо ин тарз ба 
тасвир мекашад ва мазмуни асотирї ва оњанги ойинии равиятро пурра 
риоя менамояд ва ба фарљоми воќеї ва мантиќии достон эътибори хосса 
медињад. Шоир таъбири "девмардум"-ро низ бењуда наофаридааст. Дар 
ин таъбир, ки хусусияти зењнигароёна дорад ва нињоят халќї мебошад, 
мањз хислати зишти тарафдорони Зањњокро  маънидод менамояд. Шоир 
љавњари маъонии таъбироти асотирро дар баёни мазмун низ ба њайси 
эътибор гирифта, ба истифода аз шакливазкунии онњо образњои 
асотирии бадеї офаридааст. 
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Бо ин роњ Абулќосим Фирдавсї образњои асотириро вориди 
њамоса намуда, ба онњо мазмунњои нав илова кардааст. Шоир аз 
сарчашмањои асотирї ва расму суннатњои гузашта фаровон истифода 
менамояд, вале дараљаи корбандї, усули истифодаи он ва муњити шомил 
шудани ин образњоро дар дохили сужет ба тадриљ риоя мекунад, ки дар 
натиља њамоњангї миёни образи асотирї ва муњокоти њамосї ба вуљуд 
омадааст. Ин усули тасвир ва омўзиши поэтикии жанрњо арзиши 
достони "Шоњнома"-ро боз  њам баланд бардошта, аз бузургии мањорати 
суханофаринии шоири ватанхоњ Абулќосим Фирдавсї дарак медињад.  

 
Маќоми Абдуррањмони Љомї дар шинохти тариќати сўфия ва 

шахсиятњои ирфонии Хуросону Мовароуннањр 
 
Мавлоно Абдуррањмони Љомї яке аз бузургтарин адибон ва 

њакимони садаи ХУ ба шумор рафта, осори гаронбањои ў барои 
ташаккул ва тањаввули љањонбинии на танњо мардуми эронитабор, балки 
барои тамоми инсоният таъсири баѓоят бузурге гузоштааст. Вай ба ҳайси 
як мутафаккири сутург на танњо намунањои олии осори адабиро љињати 
расидан ба маќоми баланди инсонї ба мерос гузоштааст, балки бо ин 
роњ муњимтарин фазилатњои одамиро кашф карда, омилњои расидан ба 
дараљаи инсони комил ва маърифати комилро тањќиќ ва манзури ањли 
башар гардонидааст.1 Махсусан, солњои 1452–1453 милодӣ баъди ворид 
шудан ба мактаби тасаввуф ва пайравї кардан ба яке аз тариќатњои 
пешќадами замон–тариќати наќшбандия ва муршиди худ баргузидани 
Саъдиддини Кошѓарї вай на танњо равияи мазкурро њамаљониба азхуд 
намуд, балки таълифоти зиёдеро дар шинохти тариќати сўфия, арзишњои 
иљтимої ва ахлоќии он таълиф кард, ки њар кадоми он як сарчашмаи 
муътамад барои омўзиши тасаввуф ва маърифату њикмати он мебошад. 
Бо таълиф ва омўзиши ин тариќат ва њамроњ шудан ба он дид ва 
андешаи Мавлоно Абдуррањмони Љомї боз њам такомулу тањаввул ёфта, 
дар гуфтор ва пиндори вай муњимтарин масъалањои ахлоќї, фалсафї, 
мазњабї ва ирфонї арзи њастї менамоянд ва асоси љањоншиносии ўро 
ташкил намуда, муносибаташро ба асолати дини мубини ислом, расидан 
ба шариат, тариќат ва њаќиќат муайян намуд ва њамчунон, шинохти 
маърифати инсон аз роњи Њаќ ва муњаббати ин Зоти Пок пояи 
консепсияи фалсафию ирфонии ўро ташкил дод ва њамин љустуљўњои 

                                           
1. Бертельс Е. Э. Очерк истории персидской литературы.- Л.: Издание Ленинградского восточного 

института имени А. С. Енукидзе, 1928.- С.-66-67. 
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илмї, фиќњї, каломї ва тасаввуфї шуњрати ўро боз њам  баландтар 
гардонид. 

Шахсияти барљастаи замон ва мутафаккири бузург будани Мавлоно 
Абдуррањмони Љомиро аксари муњаќќиќони пешин ва муосир эътироф 
кардаанд. Аз љумла шодравон, устоди гиромї, профессор Шарифҷон 
Њусейнзода дар маќолааш чунин менависад: "Эљодиёти Љомї аз як 
тараф, бо комёбињои маънавии мардуми Хуросон ва Мовароуннањр, ки 
илмдўсту санъатпарвар буда, офаранда ва парварандаи бењтарин ва 
зеботарин ёдгорињои илму санъат мебошанд ва аз тарафи дигар, аз 
хазинаи бузургу бисёр ѓании адабиёти Шарќи Наздик файзёб 
гардидааст". 2 

Дар њаќиќат, вай бо таъсири њамин анъанаи гузаштагон таваљљуњ ба 
омўзиши тасаввуф ва андешњои ирфонї намуд, рўзгор ва зиндагии 
орифони Хуросону Мовороуннањрро љиддї омўхт, аз мактаби ирфонии 
орифони бузурги Њирот сабаќ гирифт ва мактаби устоди бузургаш  Хоља 
Абдуллоњи Ансориро идомат бахшид ва бо таъсири осори вай, бахусус, 
асараш "Табаќот-ус-суфия",  рисолаи "Нафањот-ул-унс мин њазарот-ил-
ќудс" (солҳои 1476–1478 милодӣ)-ро таълиф намуд, ки ин асари барљаста 
дар шинохти аќоиди ирфонї ва чењрањои тавонои гузаштаи ањли 
тасаввуф то замони шоир љойгоњи хосеро касб кард ва то ба имрўз 
њамчун муњимтарин сарчашмаи таърихї, илмї, адабї, ифонї, фалсафї 
ва динї хидмат менамояд. Мањз дар њамин асараш Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї тавонии удабо, уламо ва машоихи ин ду макони 
љуѓрофиро бештар тањлил карда, наќши онњоро дар рушди ислом, 
ањкоми шариат ва пойдор гардидани мероси маънавию мазњабї равшан 
сохт ва бори дигар ќудрату азамати маърифату тамаддуни бузурги 
Аљами пешинро ба оламиён муаррифї намуд. 

Мавлоно Абдуррањмони Љомї аз ду сарчашмаи муътамад– 
"Табаќот-ус-сўфия"-и  Абўабдуррањмони Суламї (бо забони арабї.–А.Р.) 
ва асари Хоҷа Абдуллоњи Ансорї, ки њамноми китоби Суламї– 
"Табаќот-ус-сўфия" (бо лањљаи форсии њиравии ќадим.–А. Р.) фаровон 
истифода карда, дар заминаи маводи дуюмї асари алоњида таълиф 
намудааст,  ки  дар он эњтиром ва эътиќоди комил ба Пири Њирот– Хоҷа 
Абдуллоњи Ансорї доштани худро ишора намуда, аз вай ба некї ёд 
карда, тафсилоти онро бештар кардааст ва иловатан маводи 
фаровонеро, аз љумла доир ба донишмандон ва сўфиёне, ки баъди Хоҷа 
Ансорї омадаанд, њамроњ карда, забони онро содаву латиф намудааст ва 

                                           
2 Шарифљон Хусензода. Њабдањ макола.- Душанбе:Њумо, 2007.-Сањ. 290. 
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як асари комили шариф ва пур аз њаќиќати маорифи сўфия таълиф 
кардааст, ки аз љињати мазмун ва муњтаво нињоят арзишманд мебошад. 

  Мавлоно Абдуррањмони Љомї дар ин китоби худ доир ба 618 
нафар намояндаи барљастаи тариќати сўфия, аз љумла сию чор зане, ки  
ба  "мартабаи мардон" (истилоњи худи Мавлоно Абдуррањмони Љомист.– 
А.Р.) расидаанд, маълумот дода бошад њам, њадафи ў бештар ба тавзењи 
шахсиятњое равона шудааст, ки дар Хуросону Мовароуннањр умр ба сар 
бурдаанд ва бо донишу истеъдод, ќобилияти эљодї,  тааммул ва хираду 
њиммати хеш аксарашон уламои Шомро тасхир кардаанд  ва аз худ 
мероси гаронбањоеро ба ёдгор гузоштаанд. Дар ин љо як масъала боиси 
таъкид аст, ки њам Е.Э.Бертелс ва њам Аълохон Афсањзод миќдори 
намояндагони тариќати суфияро, ки дар тазкираи Љомї оварда шудааст, 
616 нафар нишон медињанд,3 аммо дар китобе, ки аз љониби устодони 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобоҷон Ѓафуров–Муътабар 
Оќилова ва Бањром Мирсаидов  ба хатти кириллӣ (2013) баргардонида 
шудааст, шумораи намояндагони ањли тариќат ба 618 нафар расида, ду 
нафар зиёд гардидааст.4 Шояд дастхати ин муаллифон мукаммалтар 
буда, аз назари ду донишманди пешин ин маълумот дур мондааст.    

Аз мундариљаи тазкира ва мазмуни тафсилоте, ки доир ба њар яке аз 
ин пирони тариќат љой дода шудаааст, маълум мегардад, ки 
мутафаккири тавоно ба маќсади хеш расидааст ва сарзамини бузурги 
Аљамро боз аз нав мисли Фирдавсӣ зинда гардондааст. Агар хидмати 
Фирдавсї дар эњёи таърихи куњан беандоза бошад, наќши Абдуррањмони 
Љомї дар устувор ва пойдор намудани маорифи сўфия ва тариќати 
ислом бемисл аст. Вай дар ин тазкира аз чењрањое ёд кардааст, ки пеш аз 
њама дар Хуросону Мовароуннањр ва пасон дар дигар кишварњои Шарќ 
бештар  ба илму тањќиќ машѓул буда, зинањои шариату тариќатро боз 
њам устувор намуда, ба эљоду таълифи адабї, фалсафї, фиќњї, каломї, 
мазњабї ва ахлоќиву иљтимої шуњрат пайдо кардаанд ва номи неке аз 
худ боќї гузоштаанд. Иллати ба омўзиши осори ањли тасаввуфи 
Моворуннањр машѓул шудани Абдуррањмони Љомиро донишманди 
барљаста Аълохон Афсањзод аз номи Абдулвосеи Низомї  тасдиќ 
намуда, таъкид менамояд, ки мањз сафари Бухоро ва Самарќанд ва 
иќомат дар ин шањрњо, шиносої бо намояндагони  тариќати сўфия ўро 
маљбур сохта будааст, ки баъди баргаштан ба Њирот ин тариќатро 

                                           
3 Ниг.: Е. Э. Бертельс.  Навои и Джами. Избранный труды. Т. 4.-М.: Наука. Главная редакция 
Восточной литературы.-1965.- Стр 244.; Алохон Афзсањзод Љомї– адиб ва мутафаккир. -Душанбе: 
Ирфон, 1989.- Сањ.-130. 
4  Нуриддин Абдурањмони Љомї. Нафањот-ул-унс мин њафазот-ил-ќудс.-Душанбе: Пажўњишгоњи 
фарњангии форсї-тољикии Сафорати Исломии Эрон.- сањ. 779. 
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омўзад ва ба он шомил гардад.5 Шояд сафари тўлонї ба Мовароуннањр,  
муњаббату дўстї бо олимон ва адибони шањри бостонии Бухоро ва  
Самарќанд яке аз сабабњое гардида бошад, ки вай ба омўзиши ин 
тариќат машѓул мешавад ва баъди бозгашт ба ин љараён њамроњ гардида, 
ба таълифи ин тазкира ва рисолањои дигаре дар ин мавзўъ машѓул 
мегардад. Таълифи ду асари дигари Мавлоно Абдуррањмони Љомї– 
"Суханони Хољаи Порсо" ва "Рисолаи шароити зикр", ки онро "Рисолаи 
тариќаи наќшбандия" ва ё "Рисолаи тариќи хољагон" низ меноманд, 
далели он аст, ки адиб ва мутафаккири бузург ба пирони тариќати 
Мовороуннањр ва љараёнњои он таваљљуњи хоссае пайдо карда будааст.   

То таълифи ин асар Мавлоно Абдуррањмони Љомї китоби дарсии 
"Фавоиди Зиёия", ки бештар бо номи "Шарњи Мулло" машњур аст, 
инчунин,  "Чињил њадис" ё  "Арбаина њадис" – "Шарњи њадиси арбайин"-
ро6 таълиф намуда буд, ки онњо минбаъд китобњои таълимии аксари 
мадрасањои Хуросону Моваруннањр гардида, аз рўйи онњо аксари 
масъалањои диниро таълим медоданд. Доир ба ин асрњои Абдуррањмони 
Љомї борњо устод Садриддин Айнї бањои баланд дода, наќши онњоро 
дар таълими  толибилмони мадрасањои Бухоро ва дигар мадрасањо 
бузург шуморидааст7. 

 Шиносої бо яке аз донишмандон ва пирони барљастаи ирфон–  
Саъдиддини Кошѓарї (соли 1456 милодӣ), суњбатњои тўлонї бо вай доир 
ба масъалањои маорифи сўфия ўро маљбур мекунад, ки ба омўзиши 
тариќати сўфия машѓул шавад ва аз ин устоди киромаш сабаќ омўзад ва 
пайрави тариќати наќшбандия ва бахусус мактаби дар њамон давра 
машњури маломатия гардад. Доир ба сифатњои некбинонаи ин љараён ва 
пайравони он худи Мавлоно Љомї дар муќаддимаи китобаш маълумот 
дода, онњоро толибони  роњи Ҳаќ меномад ва аз љумла менависад: "Ва 
аммо маломатиён љамоате бошанд, ки дар риояти маънии ихлос ва 
муњофизати ќоидањои сидќ ѓояти љањд мабзул доранд, дар ихтофи тоъот 
ва катми хайрот аз назари халќ муболаѓат вољиб донанд, бо он ки њељ 
даќиќа аз саволењи аъмол муњмал нагузоранд ва тамассук ба љамеъи 
фазоилу навофил аз лавозим шумаранд ва машраби эшон дар кулли 
авќот тањќиќи маънии ихлос бувад ва лаззаташон дар тафарруди назари 
Њаќ ба аъмолу ањволи эшон ва њамчунон, ки осї аз зуњури маъсият 
барњазар бувад, эшон аз зуњури тоъат, ки мазаннаи риё бошад, њазар 
кунанд, то ќоидаи ихлос халал напазирад".8 

                                           
5. Алохон Афзсањзод. Љомї– адиб ва мутафаккир. - Душанбе: Ирфон, 1989.- Сањ.-80. 
6 Камолов Ф. А. «Чил хадис» Абдуррахмани Джами и традиция написания сорока хадисов в персидско 
- таджикской литературы (до ХV века).-Автореф. Дис. … канд. фил. наук.-Худжанд, 2112.-16 стр 
7 Садриддин Айнї. Таърихи афкори иљтимої дар Бухоро.- Душанбе:  2013,-сањ. 
8 Абдурањмони Љомї. Нафањот-ул-унс мин њазарот-ил-ќудс. - Сањ. 26. 
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 Ин љараёни тасаввуфї бо риояти ихлос ва муњофизати ќоидањои 
сидќ  миёни мардум ва ањли уламою удабо маќоми хос пайдо карда, дар 
њифзи аркони шариату тариќат, эњтироми тавњид ва  муоинаи таврид 
устувор ва тарафдорони зиёдеро пайдо намуда буданд. Баъдњо доираи 
мактаби маломатии ин мутафаккири бузург васеъ гардида, тамоми 
Хуросону Мовароуннањрро фаро мегирад. 

Њамин шуњрат ва бузургии тариќат Мавлоно Абдуррањмони 
Љомиро маљбур месозад, ки дар рисолаи тазкиравии "Нафањот-ул-унс 
мин њазарот-ил-ќудс", ки дар  муддати ду сол, солњои 1476–1478 милодӣ, 
таълиф гардидааст, муњимтарин пањлуњои расидан ба дараљаи сўфигиро 
шарњ дињад ва бо ин васила дўстдорон ва пайравони хешро боз њам 
афзунтар гардонад. Ба пиндошти мо ин асари адиби барљастаро танњо 
тазкира номидан кам аст, гарчанде дар асоси ќонунмандии жанри 
тазкира таълиф шудааст,  вале муќаддимаи ин тазкира нишон медињад, 
ки он як рисолаи мукаммал мебошад. Адиб кўшиш кардааст, ки дар ин 
мукаддима доир ба сайри таърихї ва љанбањои назарии тариќати сўфия 
маълумот дињад, нињоят васеъ, содаю равон љињати илмии ин тариќатро 
дар асоси оёту сурањои Ќуръони маҷид ва њадисҳои набавӣ шарњи илмии 
баъзе аз онњоро асоснок намояд ва мазмуни истилоњии бархе аз 
мафњумњои ирфонї ва тариќати сўфияро шарҳу тавзеҳ диҳад, ки он боиси 
васеъ гардидани таркиби жанрии тазкира шуда, хусусияти рисолаи 
тазкиравиро ба худ гирифтааст. Шояд месазад, ки онро рисолаи 
тазкиравии "Нафањот-ул унс мин њазарот-ил ќудс" номгузорї кунем ва 
дар њамин шакл тањќиќ намоем. 

Доир ба назарияи сўфия Мавлоно Абдуррањмони Љомї ба ѓайр аз 
ин рисолаи тазкиравии худ боз асарњои дигареро низ таълиф намудааст, 
ки дар онњо бавосита ва бевосита муњимтарин пањлуњои тариќати 
сўфияро шарњ додааст. Дар ин асарњо назари шахсии олим ва 
мутафаккири Шарќ љињати дарки мафњумњо ва мазмунњои ирфонї 
тафсир шудаанд, ки дар шинохти арзишњои ирфонї ањамияти баѓоят 
бузургро доро мебошанд. Дар миёни онњо маќоми рисолањои ў "Лавомеъ 
фї шарњи ќасидаи мимияи хамрияи форизия" (соли 1465 милодӣ), 
"Рисолаи шароити зикр" – "Зикри тариќаи сўфиён ба тариќаи хољагон", 
"Рисолаи суханони Хоља Порсо" доир ба шарњи аќидањои Муњаммади 
Порсо, "Рисолаи тариќаи наќшбандия" ё "Рисолатун фї-л силсилат-ун-
наќшбандия", ки ба њашт меъёри мактаби мављудаи хољагон се меъёри 
Бањоваддини Наќшбандиро њамроњ карда, онро ба ёздањ расонидааст, 
ањамияти баѓоят баландро касб кардаанд. Ин рисолањо дар шинохти 
шахсияти Мавлоно Абдуррањмони Љомї ва муносибати ў ба мактаби 
бузурги ирфонї, бахусус, тариќати сўфия,  наќши муњим бозида, њар 
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кадом њамчун як тадќиќоти пурарзиш дар омўзиш ва сайри сулуки сўфия 
наќши басо бузургеро иљро менамоянд. Њамчунон,  рисолаи "Тањќиќ-ул- 
мазоњиб" ё "Таърихи сўфиён ва тањќиќи мазњаби он", "Рисолатун фи-л- 
тасаввуф ва ањлињї ва тањќиќї мазњабуњум" ё "Рисолаи тањќиќи мазњаби 
сўфї ва мутакаллим ва њалим"-ро таълиф кардааст, ки њар кадом дар 
шинохти тариќати сўфия ва мактаби маломатия наќши басо бузургеро 
доро мебошанд. 

Дар баробари ин, Мавлоно Абдуррањмони Љомї њангоми мутолиа 
ва омўзиши асарњои шахсиятњои барљастаи ин роњи тариќат, адибони 
машњури форсу тољик ва файласуфону њакимони пешин шарњ ва эзоњ 
навиштааст, ки њар кадоми онњо низ як асари комил ва барљаста ба 
њисоб рафта, аз бузургї, тавоної ва донишмандии ин хирадманди замон 
дарак медињад. Масалан, вай ба китоби "Наќш-ал-фусус"-и Муњйиддин 
ибни Арабї тафсири "Наќд ан-нусус фи шарњи "Наќш-ал-фусус"-ро 
таълиф карда, доир ба маќоми Ибни Арабї дар рушди тариќати сўфия 
ва асари вай маълумоти муфассал тањия кардааст. Ин орифи бузург дар 
чанд масъала назару ихтилофотеро дар шинохти тариќати сўфия баён 
карда, дар асоси мисолњои мушаххас аз пирони тариќат ва зикре аз оёти 
њадис назари шахсии хешро доир ба шинохти маърифати комил, расидан 
ба вањдати вуљуд, дарёфти њаќиќати кулл ва ѓайра баён сохтааст.  

Мавлоно Абдуррањмони Љомї инчунин, тафсиреро бо номи "Шарњи 
байтайни "Маснавї"" (номи дигараш "Рисолат-ун-ноя" ё "Найнома".-А. 
Р.) тањия кардааст, ки ба ду байти оѓози "Маснавии маънавї"-и Мавлоно 
Љалолуддини Балхї шарњ навишта, маќоми ин абармарди роњи ирфон ва 
тариќатро дар рушди љараёни сўфия равшан гардонидааст. Пояи 
арзишманди ин рисоларо сирри най, ки ба зоти Худо пайванд мебошад, 
ташкил медињад. Ба аќидаи адиб, он дар вуљуди инсон рўњ ворид карда, 
аз маънои аслиаш берун мебарояд ва оњанги пурраи маљозї гирифта, ба 
дараљаи ќувваи илоњї табдил мешавад. Дар рисолаи мазкур ў "сирри 
най"-ро ба зоти Худо њавола мекунад ва аз он дур набудани инсонро 
њамчун рамзи наздик будан ба Зоти Пок бозтоб медињад.    

Дар тафсири "Шарњи байти Амир Хусрав" бошад, Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї ба моњияти аќидањои тасаввуфї як байти Амир 
Хусрави Дењлавї, ки дар оѓози ќасидааш "Миръот-ус-сафо" омадааст, 
маълумот дода, бо ин восита аз як тараф, назари Амир Хусрави 
Дењлавиро ба тариќати сўфия муайян кардааст, аз љониби дигар, љанбаи 
тафсирии андешањои тасаввуфии ин шоири барљастаро бо диди хеш 
шарњу тафсир додааст. Дар ин рисола ягонагии зоти Худо ва эътиќоди 
комил доштан ба он хеле равшан баён ёфтааст. Ба ѓайр аз ин, Мавлоно 
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Абдуррањмони Љомї ба ќасидаи Ибн-ал Фориз бо номи "Лавомеъ-фи 
шарњи ќасидаи мимийаи хамрияи  форизия" тафсир навиштааст.   

Њамчунин, ба чилу шаш рубоии худ "Шарњи рубоиёт" менависад, ки 
номи дигараш "Шарњи рубоиёти вањдати вуљуд" мебошад. Дар ин рисола 
вай аз оёту сурањои Ќуръон мисолњо оварда, рў ба андешањои ирфонии 
Муҳйиддини Арабї, Садриддини Ќунявї, Бањоваддини Наќшбанд 
мекунад ва дар асоси таъкидњои эшон, ки пирони тариќати Хуросону 
Мовароуннањр мебошанд, рў ба зоти Худованд карданашро тавассути 
рубоињои хеш шарњ медињад ва њама њастии инсонро аз вуљуди 
Парвардигор медонад ва ин аќидаро то охир ситоиш менамояд.  

Дар рисолањои «Маноќиби Мавлавї» ва «Маноќиби Хоља 
Абдуллоњи Ансорї» бошад, донишманд доир ба шахсияти ду чењраи 
бузурги тасаввуф ва маќоми онњо дар рушди ин тариќат маълумот 
медињад. Донишманди муњтарам Аълохон Афсањзод њар ду рисоларо 
"љузви «Нафањот-ул-унс»" медонад.9 Шояд ин аќидаи донишманд асоси 
илмї ва мантиќї дошта бошад, зеро дар ин тазкира зикри «Мавлоно 
Љалолуддин Муњаммад ал-Балхї, ар-Румї» омадааст, аммо доир ба 
шахсияти Хоља Абдуллоњи Ансорї дар муќадиммаи он сухан рафтааст.10 
Баъзе аз донишмандон, аз љумла Саид Нафисї онро рисолаи алоњида 
донистаанд.11 Шояд онњо аввал дар шакли рисола таълиф шуда бошанд, 
сипас мутафаккир барои мукамал кардани рисолаи тазкиравии худ ин 
асарњоро мухтасар дар ин китоб љой намуда, маќоми онњоро боз њам 
афзун гардонидааст. 

Махсусан, шарњи дигари Мавлоно Абдурраҳмони Љомї бо номи 
«Ашъат-ул- ламаъот» (1481)  тафсири муфассали ирфониву фалсафии 
"Ламаъот"-и Фахриддини Ироќї мебошад, ки дар шинохти мактаби 
сўфия ва мазмунњои рамзии ин тариќат наќши бузургеро бозидааст. Ин 
тафсир дар миёни офаридањои Абдуррањмони Љомї љойи махсусро 
фарогир мебошад. Шарњи мазкур бо хоњиши Мир Алишер Навої таълиф 
шудааст, ки њангоми мутолиаи асари Ироќї душворї кашида, маќсади 
шоирро дуруст дарёфт накардааст ва устодаш хоњиш ба амал овардааст, 
ки барояш арзи андешањои Ироќиро шарњ дињад. Бо њамин маќсад адиб 
доир ба моњияти аќидањои ирфонии Ироќї муфассал тафсир навишта, 
баъзе назарияњои худро доир ба моњияти фалсафї ва ирфонии «ишќ» 
равшан гардонидааст. Дар ин тафсир бори аввал Мавлоно Љомї доир ба 
аќидањои сўфиён доир ба мафњуми ишќ назари тањќиќ андохта, хулосаи 

                                           
9 Алохон Афзсањзод Љомї– адиб ва мутафаккир. - Душанбе: Ирфон, 1989.- сањ.-133. 
10 Ниг.: "Нафањот-ул-унс…". - Душанбе, 2013.- Сањ. 55.; Сањ. 566-571. 
11 Саид Нафисї. Тарихи назм ва наср дар Эрон ва дар забони форсї. Љилди 1. - Тењрон, 1344.- Сањ. 
289-290.  
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фалсафии худро доир ба дарки моњияти «ишќ» аз дидгоњи фалсафаи 
ирфонї шарњ додаст. Ба пиндоши вай «ошиќ» маќулаи «эњтимолї» ва 
«маъшуќа» маќулаи «њатмї» мебошад, ки дар охир ба њам омада, якто 
мешаванд ва ба вуљуди мутлаќ табдил мегарданд. Дар ин рисола расидан 
ба вањдати комил ва эътиќод ба зоти Худо дар љойи аввал меистад. Ў дар 
аќидањои фалсафї ва ирфонии худ боз њамон мактаби Ибни Арабиро 
идома дода, воситаи асосии дарки њаќиќат–Худоро  ишќ медонад.  Ин 
љањонбинии фалсафию ирфонии Абдуррањмони Љомї асоси эљодиёти 
ўро ташкил намуда, он дар таълифоте, ки доир ба тариќати сўфия 
намудааст, баръало мушоњида мешавад.12 Аммо дар ашъори шоир 
бахусус дар рубоиёт, ѓазалиёт ва достонњои ин њакими љањони маърифат 
устуворї ва тавоноии ишќро боз њам равшантар мушоњида намудан 
мумкин аст, ки тањќиќоти бештар мехоњад. 

Бо вуљуди тањияи рисолањои арзишманд, ки иљмолан доир ба онњо 
изњори назар карда шуд, тазкира-рисолаи нодири Мавлоно Нуриддин 
Абдуррањмони Љомї–«Нафањот-ул-унс мин њазарот-ил-ќудс» њамчун 
муњимтарин сарчашмаи бемисл, асари таърихї ва назарї доир ба 
тариќати сўфия мебошад. Дар он адиб дарунмояи маърифатро, ки 
тавассуташ инсон ба дараљаи камолот мерасад ва аз асли Њаќ огоњ 
мешавад, хеле равшан ва возењ шарњ додааст. Гарчанде ин китоб дар 
китобхонањои кишварамон дастраси ањли илму тањќиќ ќарор дошт, дар 
Эрону Афѓонистон якчанд маротиба нашр шуда бошад њам, 
мутаассифона, ба хатти кириллӣ баргардон нашуда буд. Акнун ин китоб 
бо зањмати хеле зиёд омода шуда соли 2013 рўйи чоп баромад ва 
муаллифони баргардон кўшиш кардаанд, ки маводи арабии онро дар 
ќавсайн ба тољикї бо сабки нињоят равон ва оммафањм тарљума намоянд 
ва аксари мафњумњои мураккаб ва истилоњоте, ки дар асар истифода 
шудаанд, онњоро дар шакли луѓатнома дар охири китоб љой дињанд, ки 
ин ташаббуси некбинона арзиши асари Љомиро барои имрўзиён боз њам 
баландтар намудааст. Ба ин асари муътабари Мавлоно Абдуррањмони 
Љомї донишманди маъруфи эронї Алиасѓари Шеърдўст сарсухан 
навишта, аз љумла доир ба сањми ин чењраи барљастаи адабии ќарни ХУ 
бо камоли эътиќод ва эњтиром чунин менависад:  "Љомї аз боби ќудрате, 
ки дар шарҳи муъзалоти тасаввуфу ирфон ба назми роињи дилпазир ва ба 
насри фасењи олимона дошт, ирфонро, ки дар ањди вай ба ибтизол 
мегароид, дар появу асоси олимона нигоњ дошт ва аз ин роњ тавонист 

                                           
12.Ш. Вахидов, Д. Фармонова, А.С. Эркинов. Абдар-Рахман Джами. // http:// 
www.orientalstudies.ru/islamology/lex/d/Dzhami.html 
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дар сафи бузургтарин муаллифону шоирони орифи сўфимашраби 
порсигўй љой гирад".13 

Дар муќаддимаи ин тазкира, ки худ як рисолаи мукаммал мебошад, 
Абдуррањмони Љомї доир ба масъалањои умдатарини ирфон таваљљуњ 
карда, бо камоли шавќ ва њусни нияти нек дар бораи арзишњои 
умдатарини тариќати сўфия, наќши ирфон ва тасаввуф дар Хуросону 
Мовароуннањр, ќимати ин равияи нињоят арзишманд ва љойгоњи он дар 
миёни ањли илму адаб ва таъсири он ба маънавиёти инсони 
маърифатпарвар аќидањои нињоят љолиби назариву фалсафї баён 
кардаааст. Дар баробари ин, адиб як ќатор пањлуњои норавшани 
масъалањои ирфониро шарњу тавзеҳ дода, доир ба маќоми тариќат, 
расидан ба дараљањои он ва баъзе мафњуму истилоњоти бањсангези онро, 
ки дар он замон мавриди тањќиќ ва мубоњисаи олимони давр ќарор 
дошт, тафсир мекунад ва бо ќиёси фазилат ва тавоноии андешау илми 
азбаркардаи хеш љанбањои норўшани ин равияи барљастаро тањќиќ 
менамояд.  

Мавлоно Абдуррањмони Љомї нахуст оид ба маќоми вилоят ва валї 
маълумот дода, моњият ва мазмуни ин мафњумњоро дар тариќати сўфия  
бо дид ва назари олимонаи хеш шарњ медињад. Ин шарњи мутафаккир 
барои дуруст фарќ кардани ин ду истилоњ ањамияти баѓоят бузургро 
доро мебошад. Дар фаслњои баъдї олим моњияти табаќоти сўфияро шарњ 
дода, роҷеъ ба арзиши маърифат ва маќоми ориф дар шинохти он сухан 
меронад. Вай бо ин ќаноат накарда, дар фасли дигар дар бораи шинохти 
«суфї», љойгоњи он дар илми тариќат ва ашхосе, ки худро «сўфинамо» 
мегиранд, маълумот дода, мафњуми «маломатї»-ро низ дуруст ва бо 
далелњои муътамад шарњ медињад. Мавлоно Љомї бо ишорањои нињоят 
ҷолиб аз китоби Ќуръон ва таъкид аз сарчашмаву ахбори динї  дар 
бораи «тавњид ва дараљањояш ва асњоби он» шарњи нињоят илмиро 
пешнињод менамояд ва таъкид мекунад, ки «Тавњидро маротиб аст: аввал 
тавњиди имонї, дувум, тавњиди илмї, сеюм, тавњиди њолї, чањорум, 
тавњиди Илоњї».14 

Донишманди замон њар як маротиби тавњидро ташрењ намуда, 
маќоми онро дар тариќати сўфия дуруст равшан менамояд. Вай тавњиди 
имониро шарҳ дода, ќайд мекунад, ки танњо касе маъбудияти Њаќ, 
субњонању ва таолоро бо ишорати оёту ахбор ба дил тасдиќ кунад ва ба 
                                           
13 Алиасѓари Шеърдўст. Сарсухан. Дар кит.: Мавлоно Нуриддин Абдуррањмони Љомї. Нафањот-ул-
унс мин њазарот-ил-ќудс.-_Душанбе: Пажўњишгоњи фарњанги форсї-тољикии Сафорати Љумњурии 
Исломии Эрон, 2013.- сањ. II. 
14  Нуриддин Абдурањмони Љомї. Нафањот-ул-унс мин њафазот-ил-ќудс.-Душанбе: Пажўњишгоњи 
фарњангии форсї-тољикии Сафорати Исломии Эрон.- сањ. 20-21. ( Минбаъд иќтибосњо аз њамин 
сарчашма пешнињод мешаванд.-А. Р.). 
14. Њамон љо, сањ. 34. 
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забон иќрор дињад, љонибдори тавњиди имонї мебошад. Вай нињоят 
мудаббирона навъњои тавњидро тавсиф карда, инсонро ба арзишњои 
муњими имондорї ва диндорї дар тариќати ирфонї огоњ месозад. 

Баъдтар Мавлоно Абдуррањмони Љомї "Дар бораи аснофи 
соњибони вилоят" сухан меронад ва эњтиром гузоштан ба пиронро, ки 
дар роњи ирфон ва тариќат сањми бузург доранд, муњим мешуморад.  

Абдуррањмони Љомї инчунин, дар бораи фарќ миёни муъљизаву 
каромот ва истирољ низ сухан гуфта, дар муќоиса њар як мафњумро бо 
мисолњои равшан шарњ медињад ва маќоми каромотро муњим 
мешуморад. Сипас донишманди бузург навъњои каромотро шарњ дода, 
корњои ѓайриоддие, ки аз љониби машоих ва авлиёи бузург ба анљом 
расонида мешавад, бо мисолњои даќиќ аз рўйи осори пешин ва 
сарчашмаву ахбори мазњабї тањлил мекунад. 

Фасли нињоят љолиби китоб, ки пас аз он шарњи намояндагони 
тариќати ирфон ва сўфия оѓоз мешавад, "Сухан дар бораи он ки сўфиён 
кай сўфї номида шуданд" ном дорад. Дар ин фасл мутафаккир аввалан 
аз гуфтањои Имом Ќурайшї иќтибос оварда, доир ба сањобагон, 
тобеъин, табаъа тобеъин, ки сифоти Паёмбарро мекарданд, маълумот 
дода, наќши зоњидон ва обидонро дар тарѓиби дини мубини ислом 
равшан менамояд. Дар њамин љо муаллиф суханашро такмил дода, 
менависад: "Хосони ањли суннат, ки хилвати хешро бо Худо риоя 
мекарданд ва дилашонро аз роњи ѓафлат нигањ медоштанд, бо номи 
тасаввуф шинохта шуданд ва ин ном барои он бузургон пеш аз дусади 
њиљрї машњур гашт".15 

Ба таъкиди мутафаккири бузург Мавлоно Абдуррањмони Љомї, 
касоне, ки тавонистанд арзишњои инсонии исломро то замони шоир 
идомат бахшанд, њамин сўфиёнанд, ки новобаста аз «борњову ранљњо» ва 
мушкилоте, ки ба сарашон омадааст, «сабр кардаанд ва эњтимолу 
таваккул ва сиќа пеш оварданд» ва бењтарин хислатњои некиву 
накукориро тарѓиб карда, сабру ќаноатро пеша намуда, аз хатарњо 
нањаросида, роњи тариќатро идомат бахшидаанд.  Дар ин гуфтор вай бо 
азм таъкид менамояд, ки «Ва њамчунин, шунидани суханони некон 
(сўфиёнро дар назар дорад.-А.Р.) ва њикояти пирон ва ањволи эшон дили 
муридонро тарбият бошад ва ќуввати азм афзояд ва дар он аз Њазрати 
Њаќ, субњонању субот ёбад ва дар балову имтињон аз ў ба дарвешиву 
нокомї ќадам фишорад то азми мардон ёбад ва сирати эшон гирад».16  

 Мавлоно Абдуррањмони Љомї нињоят муњим будани ин тариќатро 
бо чунин мазмуни баланд шарњ дода, азми мардї пайдо кардани инсонро 

                                           
15. Њамон љо, сањ. 53.  
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мањз дар дуруст омўхтани ин мактаби бузург мебинад ва онро воситаи ба 
даст овардани тарбияи инсони комил медонад. Ин кори хайрро Мавлоно 
Љомї бо ибтикор ва хоњиши дўст ва шогирди рашидаш  Мир Алишер 
Навої оѓоз карда, дар муќаддимаи китобаш менависад: "Амир 
Низомиддини Алишер… Худой ўро ба иззати пазируфтани хеш азиз 
гардонад ва ба гирифтани роњи васли Ў тавфиќ дињад, ки ба тавъу 
ихтиёр аз аъло маротиби љоњ ва эътибор намуда ва ба ќадами таслиму 
ризо бар сулуки љодаи фаќру фано иќбол фармуда, аз ин фаќир мисли он 
сурате, ки бар дил гузашта буд ва дар хотир мутамаккин гашта, истидъо 
кард, дояи ќадим сурати таљдид ёфт ва даѓдаѓаи собиќ самти таќвияту 
таъкид пазируфт".17 

Мавлоно Абдуррањмони Љомї дар ин таъкидаш бори дигар шахси 
хоксору њалим ва нињоят эњтиёткор будани худро исбот карда, аввал аз 
шогирди хеш бо муњаббат ёд мекунад ва эњтиромашро нисбат ба љалб 
карданаш ба ин амали нек ошкоро баён месозад. Сониян, бо камоли 
мењр ва одоби баланди суханварї менигорад, ки «дояи ќадим»-ро, ки 
манзураш осори пешиниён доир ба тасаввуф ва бахусус, асари Хоља 
Абдуллоњи Ансорї, ки ба забони њиравии ќадим навишта шуда буду 
барои аксари муосиронаш мушкилоти зиёде ба бор оварда буд, чунин 
таъбирро мояи ќадрдонї дониста, илова мекунад, ки ба он "сурати 
таљдид" бахшида, њамасронашро ба бањси нав доир ба шинохти ањли 
тасаввуф ва чењрањои барљастаи олам даъват намояд ва инчунин,  барои 
идомати мактаби бузурги ирфонї ва динї роњ кушояд. 

Абдуррањмони Љомї ба ин маќсади худ расида, бори дигар 
таваљљуњашро ба пирони сўфияи Хуросону Мовароуннањр бештар карда, 
њаќиќати ањволро дар гуфтор, пиндор ва рафтори онњо шарњ додааст. Ба 
хотири исботи ин маќсад иддае аз симоњое, ки дар ин рисолаи тазкиравї 
аз Хуросону Мовароуннањр роњ ёфтааанд, арзёбї мешаванд ва бовар 
дорем, ки њаќиќати ањвол ба ин восита рўшан шуда, бори дигар маќоми 
ин мутафаккири бузург дар адабиёт ва маорифи сўфия ошкор хоњад 
гашт.  

Баъди ќисмати назариявии тазкираи худ Мавлоно Љомї аз пирони 
тариќати  Шому Миср ёдовар шуда, наќши онњоро дар тасаввуф муайян 
менамояд. Адиб на танњо ба тарљумаи њоли эшон диќќат медињад, балки 
асарњои онњоро ёд карда, доир ба хулќу атвор, хислату хўй, 
муносибаташон ба устодону шогирдон, њамроњ шуданашон дар бањсњои 
илмї ва шариатї маълумот медињад. Симои асосгузорони тариќати 
сўфия: Абўњошими Сўфї, Зуннуни Мисрї, Исрофили Мисрї, Абӯяъќуби 
Њошимї, Маъруфи Кархї, Абўсулаймони Довуд ва дигаронро 
мутафаккир дар асараш бо њамон тарз тасвир карда, бо забони фасењ ва 
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содаи тољикї-форсї аз онњо ёд менамояд ва доир ба њар кадомаш 
маълумоти мухтасар манзур месозад. 

Сипас ба шарњи ањвол ва тариќати рўзгори намояндагони тариќати 
сўфия аз Хуросон шурўъ намуда, аввалан, доир ба Иброњим ибни Адњам, 
ки чењраи дурахшон ва асосгузори тариќати сўфия дар Хуросон ва Шом 
ба шумор мерафт, маълумот дода, муносибати ўро бо олимон, бањсњои 
илмиашро дар Шом ва робитаашро бо шогирдон ва пайравони тариќати 
сўфия равшан месозад. Ба аќидаи Мавлоно Љомї ва Пири Њирот– 
Ансорї, Иброњими Адњам тасаввуфро ба ботин шинохта, ба зоњир онро 
амалї менамудааст.16 

Абдуррањмони Љомї сипас доир ба намояндагоне, ки аз 
Хуросонанд, маълумоти бештар дода, аз бењтарин чењрањои он, амсоли  
Фатњ ибни Шарафи Марвазї, Бишри Табаронї, Абўтуроби Нахшабї, 
Абўмуњамммади Њаддод, Абўмузоњими Шерозї, Мансури Њаллољ, 
Абўњамзаи Хуросонї, Шайх Ањмади Масруќ, Шайх Абўњасани 
Бушанљї, Усмон ал-Њирї, Шоњшуљои Кирмонї, Шайх Абулњусайни 
Хараќонї, Шайх Абўсаиди Абулхайр, Бобо Кўњї, Хоља Абдуллоњи 
Ансорї, Алї Ибни Усмони Њуљравї, Имом Ѓаззолї, Абўзайд Марѓазии 
Хуросонї ва бисёри дигарон хотировар мешавад. Мутафакккир доир ба 
шайхи киром будани онњо, дониши васеъ доштанашон ва дар маорифи 
сўфия маќоми бузургро касб карданашон маълумот додааст. Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї ин хислати пирони тариќатро бо як сабки ба худ 
хос ва бо як мењру муњаббат тавсиф мекунад. Масалан, вай доир ба 
Шайх Абулњасани Хараќонї маълумот дода, аввал ному насаб ва пасон 
наќлњоро доир ба рењлати ў баён намуда, баъдан сифатњои эшонро дар 
лањзањои гуногун ёдовар мешавад. Чунончи мегўяд: "Ва аз вай 
пурсиданд: Сидќ чист? Гуфт: Сидќ он аст, ки дил сухан гўяд, яъне он 
гўяд, ки дар дилаш бувад.  Ва аз ў пурсиданд, ки ихлос чист? Гуфт: Њар 
чї барои Њаќ кунї, ихлос аст ва њар чӣ барои халќ кунї, риё аст".17 
Чунин љавоби даќиќ аз рўйи аќоиди шариат буда, бори дигар сатњи 
савод ва маърифати ин шайхи бузургро дар  Хуросон равшан месозад.  

Баробари васфи мардону занони донишманди Хуросон Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї ба шахсиятњое, ки дар роњи тасаввуф аз 
Мовароуннањр арзи њастї карданад, маълумот дода, маќом ва мартабаи  
онњоро дар ин тариќат ва љараёнњои ирфонї дуруст равшан месозад. 
Доираи маконии ин абармардони тариќат аз Балх шурўъ шуда, Тирмиз, 
Фарѓона, Бухоро, Самарќанд, Марв, Хатлон, Суѓд, Хуљанд ва ѓайраро 
фаро мегирад. Ба пиндошти Абдуррањмони Љомї дар ин мавзеъ низ 

                                           
16. Њамон љо, сањ. 70. 
17.  Њамон, љо, сањ. 386. 
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шахсоне ба камол расидаанд, ки на танњо дар љодаи илму адаб машњур 
буданд, балки дар шинохти маорифи сўфия ба мартабањои бузург 
расида, аз худ осори гаронбањо, мактабњои эътиќодї ва шогирдоне ба 
мерос гузоштанд, ки онњо минбаъд ин таълимотро таблиѓ карда, онро 
боз њам мукаммал гардонидаанд. Аз ин миён метавон номњои Иброњими 
Самарќандї, Фатњи Марвазї, Шаќиќи Балхї, Довуди Балхї, Ањмади 
Балхї, Муњаммади Балхї, Муњаммади Тирмизї, Абўмуслим Њакими 
Самарќандї, Бањри Суѓдї, Абўзарри Тирмизї, Шайх Њошими Суѓдї,  
Ѓайлоши Самарќандї, Абўзафари Фарѓонї, Боби Фарѓонї, Абулфазли 
Хатлї, Хоља Абдулќодири Ѓиждувонї, Хоља Муњаммади Порсо, Хоља 
Абўнасри Порсо, Мавлоно Яъќуби Чархї, Шайх Камоли Хуљандї ва 
дигаронро хотиррасон кардан ба маврид аст, ки њар кадом дар мартабаи 
худ дар роњи тариќати сўфия таъсир гузошта, барои рушду ташаккули он 
ганљинаи бебањои маънавї ва ахлоќї ба ёдгор гузоштаанд.  

 Дар миёни инњо Шаќиќи Балхї бешак, чењраи барљастае мебошад, 
ки на танњо донишманди машҳури замони худ будааст, балки бо хоксорї, 
фурўтанї, љавонмардї ва амалњои солењи худ миёни ањли тариќати сўфия 
маќоми хосса пайдо карда, аз хеш осори гаронбањо ва нишонањои неки 
инсонї ба ёдгор гузоштааст. Доир ба њамин фазилатњои арзишманди 
Шаќиќи Балхї Мавлоно Абдуррањмони Љомї менависад: "Аз табаќаи 
аввалї њаст. Кунияти ў Абўалї аст. Вай дар аввал соњиби раъй буд, 
соњиби њадис гашт ва суннии покиза. Шогирди Зуфар аст. Аз ќудамои 
машоихи Балх аст, устоди Ҳотами Асам ва бо Иброњими Адњам суњбат 
дошта ва аз назирони вай аст ва бар вай зиёдат карда дар зуњду 
футувват…"18  Доир ба он ки дар футувват Шаќиќи Балхї тавоно 
будааст, дигар сарчашмањо њам маълумот медињанд. Чунончи, дар ин 
бора Њуљљатӣ дар "Донишномаи адаби форсї" менависад: "Абўалї ибни 
Иброњим Орифи Балхї, соли 194 њиҷрӣ. Вайро дар шумори бузургони 
машоих ва уламои Хуросон овардаанд. Дар фунуни тариќат ва маротиби 
ирфон комил ва соњиби раъй ва њадис буд. Дигар машоих маќоми ўро 
сутудаанд. Мурид ва тарбиятдидаи Иброњими Адњам буд ва усули 
тариќатро аз вай омўхт. Вай бо Абўюсуфи ќозї дар маљлиси Абўњанифа 
њозир мешавад. Гўянд нахустин касе буд, ки илми тариќат ва улуми 
тасаввуфро дар Балх ривољ дод… Соњиби "Маљолис-ул-муъминин" аз 
соњиби "Љомеъ-ул-анвор" наќл кардааст, ки Шаќиќ дар соли 174 ќамарӣ 
дар вилояти Мовароуннањр бо туњмати рофизї кушта шуд. Дар 
"Нафањот-ул-унс" таърихи даргузашташ 153 њиҷрии қамарӣ, аммо њама ба 
як назар оромгоњашро Хатлон ёд кардаанд. Вай ровии китобњои 

                                           
18 Њамон љо, сањ. 79. 



24 
 

"Мисбоњ-ул-шарийия" ва "Мифтоњ-ул-њаќиќа" дар суханони Имоми 
Содиќ аст".19 

Гарчанде Њуљљатӣ маълумоти донишномавиро доир ба Шаќиќи 
Балхӣ пешнињод карда бошад њам, барои ў яке аз сарчашмањои муътамад 
боз тазкираи "Нафањот-ул-унс"-и Абдуррањмони Љомї ба њисоб меравад. 
Аз рўйи ин таъкид ва ишораи Мавлоно Љомї маълум аст, ки Шаќиќи 
Балхї дар Хатлон умр ба сар бурда, шогирдони зиёд тарбия намуда, дар 
фанни тариќат маќому мартабаи зиёд пайдо карда, бо туњмат дар њамин 
мавзеъ кушта шудааст. Аммо оромгоњи ў то њозир макони зиёрат ба 
шумор меравад. Тарѓибгари тариќати сўфия будани ўро рубоии зеринаш 
низ собит месозад: 

  Сўфї ки ба хирќадўзиаш бозорест, 
  Гар бахя ба фаќр мезанад, хуш корест. 
  В-ар хоњиши табъ дасти ў љунбонид, 
           Њар бахяву риштааш буту зуннорест.20 
Аз мазмуни ин рубої маълум аст, ки Шаќиќи Балхї сўфиёнро бо 

ќаноатпешагӣ ва дар фаќр умр ба сар бурданашон, эњтиром мекунад ва 
матоъ ва риштаи хирќаи онњоро ситоиш менамояд. Њамин пањлуи 
шахсияти Шаќиќи Балхиро Мавлоно Абдуррањмони Љомї дар тазкираи 
худ чунин шарњ медињад: "Ваќте ба Иброњими Адњам гуфт, ки шумо дар 
маош чї гуна мекунед? Гуфт: Мо чун меёбем, шукр мекунем ва чун 
наёбем, сабр мекунем. Шаќиќ гуфт: Сагони хуросонї њам чунин 
мекунанд. Иброњими Адњам гуфт: Пас шумо чї мекунед? Гуфт: Мо чун 
меёбем, исор (аз барои нафъи дигарон аз манфиати худ гузаштан, ато 
кардан, бахшидан.-А.Р.) кунем ва чун наёбем, шукр кунем. Иброњими 
Адњам бўса ба сари вай дод ва гуфт: Устод туї".21 

Дар ин наќли кўтоњ ва нињоят пурмазмуни Мавлоно Абдуррањмони 
Љомї чанд пањлуи ду шахсияти ирфонї: Иброњими Адњам ва Шаќиќи 
Балхї равшан мешавад. Аввалан оњанги суњбат дўстона, нарм ва бо 
ѓояти мулоњиза тасвир шудааст. Сониян, зиракї, донишмандї ва 
њозирљавобии шогирд устодро ќаноатманд сохтааст. Сеюм, дар љавоби 
шогирд бештар сифати љавонмардї эњсос шуда, дар роњи тариќат 
устувор будани ўро бештар ифода менамояд. Њамин гуна хислатњои 
њамида, сабурї, ќаноатпешагї ва шукргузорї тамоми вуљуди Шаќиќи 
Балхї ва пайравони ўро ташкил медињанд. Шаќиќи Балхї дар Хатлон 

                                           
19 Њуљљатї. Шаќиќи Балхї // Донишномаи адаби форсї. Адаби форсї дар Афѓонистон. Љилди севум.-
Тењрон: Вазорати фарњанг ва иршоди исломї. Созмони чоп ва интишорот, 1378. - Сањ. 575-576. 
 
20. Њуљљатї. Шаќиќи Балхї // Донишномаи адаби форсї. Адаби форсї дар Афѓонистон. Љилди севум.- 
Сањ. 576. 
21 . Нафањот-ул-унс, сањ. 79. 
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мактаби худро таъсис дода, шогирдони зиёдеро ба камол расонида, 
онњоро дар роњи тариќату шариат таълим дода, маќом ва мартабаи 
бузургеро дар ин вилоят пайдо карда будааст. Душманонаш ин шуњрати 
олим ва орифро нодида гирифта, ўро бо гуноњи рофизї муттањам карда, 
бо њамин бањона ба ќатл расонидаанд. Њол он ки вай дар таълимоти худ 
ва асарњои хеш танњо моњияти аслии исломро таблиѓ мекард, 
муњимтарин масъалањои каломї ва фиќњиро аз назари таълимоти ислом 
арзёбї менамуд ва аз доираи ањкоми шариат берун намебаромад. Аммо 
барои тангназарон бањонае пайдо шудаасту ўро ба рофизї гунањкор 
карда, ба ќатлаш расониданд. Шаќиќи Балхї ба шеъру шоирї машѓул 
будааст, дар ашъори худ бењтарин сифат ва хислатњои инсониро ситоиш 
мекардааст. Мутаассифона, то ба њол намунањои ками он ба дасти мо 
расидааст. Он тањќиќоти алоњида мехоњад ва рубоие, ки манзур шуд, 
маълум менамояд, ки Шаќиќи Балхї забони фасењ, назари солењ ва диди 
фарох ба љањон ва зиндагї доштааст.  

Мавлоно Љомї доир ба мањалли вафоти Шаќиќ низ маълумот 
овардааст, ки баъдњо дигар сарчашмањо онро асос ва њамчун далели 
муътамад ќабул кардаанд. Вай менависад: "Ва дар баъзе таворихи Балх 
мазкур аст, ки Шаќиќро дар санаи арбаъа ва сабъина ва мия (соли 174) 
дар вилояти Хатлон шањид карданд ва ќабри вай он љост".22 

Мавлоно Абдуррањмони Љомї ба сифати як таърихнигор на танњо 
санаи вафоти Шаќиќи Балхиро сањењ пешнињод карда будааст, балки 
макони шањид гардидан ва мављуд будани ќабри ўро низ даќиќ оварда, 
бо ин восита маълумоти хешро боз њам пурратар гардонидааст. Чунин 
муносибати некбинона ба уламои роњи тариќат ва арљ гузоштан ба 
шахсияти онњо аз аввал то ба охири тазкира ба назар мерасад ва ин бори 
дигар аз камоли бузургї, инсондўстї ва ќадргузорї кардани пешиниён аз 
љониби ин алломаи Шарќ гувоњї медињад.   
 Абдуррањмони Љомї ба дигар симоњои пайравони тариќати сўфия 
дар Мовароуннањр низ аз њамин дидгоњ назар андўхта, доир ба шахсияти 
Абўбакри Варроќ ва Ѓайлони Самарќандї, ки аз орифони Самарќанди 
Мовароуннањр мебошанд, инчунин, Бакри Суѓдї ва Шайх Њошими 
Суѓдї, ки зодагони Суѓданд, таваљљуњи махсус зоњир намуда будааст. 
Чунончи, дар бораи Бакр менависад: "Аз Самарќанд аст, аз ин тоифа. 
Шогирди Абўбакри Варроќ. Марди карим буд. Худойро ба музд кор 
накардї, ки ба таъзим кардї". 23 Дар ин таъкиди Абдуррањмони Љомї 
ишора шудааст, ки Бакр бо хоксорї, њимматбаландї ва љавонмардї 
шуњрат пайдо карда будааст ва муњим аз њама Худоро на барои ба даст 

                                           
22.  Њамон љо, сањ. 80. 
23.  Њамон љо, сањ. 177. 
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овардани дастмузд шинохта будааст, балки ба зоти поки Ў эътиќод 
доштааст. Ин сифати мусулмони комил ва инсони холис аст, ки 
мутафаккир онро дар симои Бакр дарёфт намудааст.  

Мавлоно Љомї доир ба шахсияти Шайх Њошимии Суѓдї бештар 
маълумот манзур намудааст. Адиб доир ба макони  таваллуди вай 
маълумоти сањењ пешнињод карда, тарзи сабки тазкиранигориро хело 
њунармандона риоя кардааст. Мутафаккири тавоно мегўяд: "Вай низ аз 
Суѓди Самарќанд аст ва шогирди Абўбакри Варроќ. То рўзи вафоти вай 
бо вай мебуд". 

 Вай яке аз таблиѓгарони мазњаби њанафист ва мурувватро асоси 
зиндагии худ медонистааст. Вай дар њама њолат, њатто дар назди устодаш 
Варроќ мурувват ва ихлосро таблиѓ мекардааст. Чунончи мегўяд: "Ориф 
набувад, он ки илми маърифат гўяд пеши абнои дунё"24. 

Намояндаи дигаре, ки дар Хуросон сабзида, мактабаш тамоми Шом 
ва Мовароуннањрро фаро гирифтааст ва ба дараљаи орифи комил 
расида, Њаќро дар худ дидаву худро ба Њаќ баробар донистааст, Ањмад 
ибни Њусайн Мансури Њаллољ будааст, ки маърифатро дар њама љо 
талќин мекардааст.25 Аз рўйи аќидаи Шайх Аттори Нишопурӣ ӯ ба 
Моваруннањр низ барои иќомат сафар карда будааст. Вай аввалин 
чењраи барљастаи намояндаи тариќати сўфия аст, ки аз иттињоди шахс бо 
Њаќ арза карда, бо ин роњ ба вањдати вуљуд расидааст. Доир ба ин чењраи 
ирфонї Мавлоно Абдуррањмони Љомї аз номи Шайхулислом 
Абдуллоњи Ансорї чунин иќтибос меоварад: «Шайхулислом гуфт, ки аз 
Абдуллоњ Боку шунидам, ки гуфт: Аз Ањмад писари Мансур шунидам ба 
Хуљанд, ки пасин шаб падари худро гуфтам, ки маро васияте кун. Гуфт: 
Нафси худро дар шуѓле афкан, пеш аз он ки туро ба шуѓле афкананд. 
Гуфтам: Эй падар, чизе биафзой. Гуфт: Ваќте њамаи олам дар хидмат 
кўшанд, ту дар чизе кўш, ки заррае аз он бењ ва мењ аз амали саќалайн 
бувад. Шайхулислом гуфт, ки саќалайн љинсу инс бувад. Писар гуфт: Он 
чист? Гуфт: Маърифат".26 

Дар ин таъкиди Мавлоно Абдуррањмони Љомї ду арзиши љолиб ба 
назар мерасад. Аввалан, макони љуѓрофии Хуљанд, ки яке аз марказњои 
илмї, адабї ва фарњангии Мовароуннањр ба шумор мерафт, махсус 
таъкид шуда, маълум менамояд, ки Мансури Њаллољ писар доштааст ва 
писари Мансури Халлољ ба ин диёр омада будааст. Сипас моњияти 
ирфонии масъалаи шуѓл доштан, аз пайи зиндагї талош кардан ва муњим 
аз њама онро тавассути маърифат ба даст овардан дар баёни сўфї махсус 

                                           
24 Њамон љо, сањ. 179. 
25 Расул Њодизода. Тасаввуф дар адабиёти форс-тољик.-Душанбе:Ирфон,1999.- Сањ.58. 
26 Њамон љо, сањ. 214. 
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таъкид мешавад, ки ањамияти баѓоят бузургро доро мебошад. Албатта, 
маърифати Њаллољ бемисл буд ва таъсири он дар рушди љараёни сўфия 
наќши бузургеро иљро намудааст. 

Устоди шодравон Расул Њодизода доир ба маърифати Њаќ ва 
арзиши он дар тариќати сўфия чунин изњори назар намуда буд: "Яке аз 
афкори наве, ки дар тасаввуф пайдо шуд, таълимоти маърифат буд. Ањли 
тасаввуф ба љуз ишќи илоњї, зуњду риёзату ибодат ба маърифати Њаќ низ 
рў оварданд. Маърифати Њаќ дар тасаввуф на ба далоили аќлонї, балки 
ба эњсос, љазаба ва биниши рўњонї асос ёфта буд".27 

Дар њаќиќат, маърифати Њаќ воситаи дигаре буд, ки ањли тасаввуф 
тавассути он муњаббати худро ба он Зоти Пок баён менамуданд ва 
асосгузори он Зуннуни Мисрї ба њисоб мерафт. Ба аќидаи вай танњо 
тавассути дил инсон метавонад ба дараљаи маърифати Њаќ расад. Ин 
андешаи солимро баъдан пайравони ањли тасаввуф ривољ бахшиданд ва 
он як воситаи муњими шинохти Њаќ ќарор гирифт. 

 Дар тарѓиби маърифати Њаќ наќши орифи бузург Абулфазли 
Муњаммад ибни Њасан ал-Хатлї низ калон мебошад. Абдуррањмони 
Љомї дар китоби худ ба ин симои барљастаи тариќат диќќати махсус 
додааст. Таъкид менамояд, ки ў дар илми тафсир ва ривоёт нињоят ќавї 
будааст ва њамеша хайру эњсонро васф менамудааст. Инчунин, 
маърифатро асоси шинохти Њаќ медонистааст.28 

Мавлоно Абдуррањмони Љомї ба шахсияти Хоља Абдулхолиќи 
Ѓиждувонї таваљљуњи хосса зоњир карда, доир ба маќоми вай дар  
тасаввуф изњори назар намудааст. Ў мегўяд, ки: "Равиши эшон дар 
тариќат њуљљат аст ва маќбули њама фирќаанд. Аладдавом дар роњи 
сидќу сафо ва мутобаъати шаръ ва суннати Мустафо салаллоњу алайњи 
ва саллам ва муљонибату мухолифати бидъат ва њаво кўшидаанд ва 
равиши поки худро аз назари аѓёр пўшидаанд".29 

Њамин тавр, Мавлоно Абдуррањмони Љомї доир ба Мавлоно 
Яъќуби Чархї,  Шайх Саъдуддини Фарѓонӣ, Шайх Камоли Хуљандї низ 
маълумоти фаровон манзур карда, пеши намояндагони ањли тариќати 
Мовароуннањр эњтиром ва самимиятеро ба љо оварда, ба ќадре ки 
тавонистааст, онњоро васф карда, хислатњои њамидаи онњоро ситоиш 
намудааст. Ба тавре ки доир ба Камоли Хуљандї ин гуна арљ гузоштааст 
ва ин њарфњоро бо њиссиёти баланд ва мењри саршор доир ба ин адиб 
иброз намудааст: "Вай (Камоли Хуљандиро дар назар дорад.-А. Р.) бисёр 
бузург будааст ва иштиѓоли вай ба шеъру такаллуф дар он сатру 

                                           
27 Расул Њодизода. Тасаввуф дар адабиёти форс-тољик.-Душанбе:-Ирфон,1999.-Сањ.32 
28 Њамон љо, сањ. 405. 
29 Њамон љо, сањ.472 
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талбисро буда бошад, балки мешояд, ки барои он буда бошад, ки зоњир 
маѓлуби ботин нашавад ва аз риояти сурати убудият боз намонад…"30 

Абдуррањмони Љомї баробари шоирї дар риёзиёт ва муљоњидот 
тавоно будани Камоли Хуҷандиро низ таъкид намуда, аз даврањои 
гуногуни рўзгораш, ки ба сахтї гузашта будааст, ёд намуда, шахси 
ќаноатпеша, фурўтан, хоксор ва хайрхоњ будани ўро махсус бо мисолњо 
таъкид кардааст. Вай дар бораи соли вафоти Камоли Хуҷандӣ њам 
маълумот дода, шоњбайтеро, ки дар лавњи ќабраш дар Табрез навишта 
шудааст, ёд карда, зикри онро барои имрўзиён аз  манфиат холї 
надониста, менависад: 

Камол аз Каъба рафтї бар дари ёр, 
Њазорат офарин, мардона рафтї.31 

Месазад, ки ин шоњбайтеро, ки дар тазкираи Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї омадааст, дар як гўшаи шањри Душанбе ё Хуљанд 
њаккокї намоем, то рўњи ин ду муршиди пок, ду адиби тавоно ва шоири 
воломаќом, ки њамдигарро ќадр кардаанд, умри љовидона пайдо намояд 
ва чун воситаи худшиносї ва ќадршиносии инсон абадї барои ояндагон 
хидмат кунад. Ин њам бори дигар ќадр кардани вологуњарии заргари 
маънї Мавлоно Абдуррањмонї Љомї мебошад, ки бо садоќати том ном 
ва зиндагиномаи адибон, фозилон, њакимон ва пирони тариќати сўфияи 
Мовароуннањрро абадан љовидон гардонидааст. 

 Дар ин тазкира унсури интихоби саргузаштњо дар бораи орифон ва 
шайхњо чанд навъ сурат мегирад. Аввалан, саргузашт ва зиндагиномањо 
аз номи худи ровї тањкия мешавад. Сониян, аз сарчашмањои асл 
рўбардор мегарданд. Солисан, таъкид ва ё наќли каси дигар илова карда 
мешавад. Чањорум ба баъзе ривоятњо оњанги муъљизавї, асотирї, 
ривоятї ва афсонавї њамроњ мешавад. Панљум, аз осори орифон ва 
сўфиён порањо оварда, шарњ дода мешаванд. Шашум, аз абёти онњо ёд 
шуда, маќомашон дар ифодаи андешањои ирфонї бозгў карда мешаванд. 
Мавлоно Абдуррањмони Љомї бо истифода аз ин усулу воситањои 
тасвирї тарзи тањкияи худро дар тазкира рангин намуда, усулњои 
гуногуни наќлї, ривоятї ва тасвириро интихоб менамояд ва ба бадеият, 
обу ранги баёни асари худ ањаммияти махсус дода, бо забони фасењу 
рўшан матлаби худро ифода месозад. Њамин пањлуи тазкираро Аълохон 
Афсањзод низ мушоњида карда, аз љумла менависад: "Абдуррањмони 
Љомї ба одобу ахлоќ, рафтору кирдор, пиндору гуфтор ва дархостњои 
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орифони номї таваљљуњи хос зоњир намуда, назария, андеша, аќоид ва 
афкори онњоро бо раѓбати том баён мекунад".32 

Мавлоно Љомї дар ин тазкира кўшиш кардааст, ки дар љараёни 
наќли воќеа ва рўйдодњо азамату бузургии орифонро инъикос намояд. 
Аз ин рў, баъзан дар тарзи баёни худ муњокотро ба дараљаи иѓроќ 
расонида, муъљизањоеро тасвир месозад, ки онњо оњанги асотирї ё 
хусусияти афсонавї ба худ касб менамоянд. Шояд ин усулро адиб барои 
бозтоби хислатњои барљастаи пирони тариќат интихоб намуда бошад ва 
ё аз барои боз њам ќавї гардонидани бадеияти асар ва шавќовар 
намудани наќл аз ин тарзи тањкия исифода карда бошад. Ин њама 
арзиши асарро паст намегардонад, баръакс, љанбаи бадеї ва тасвирии 
онро боз њам пурќувват намудааст. Масалан, дар кушодани шахсияти 
Хоља Абдулхолиќи Ѓиждувонї дар аввал маќоми ўро дар роњи тариќат 
муайян карда, сипас ривоятњоеро меоварад, ки гўё вай назаркардаи Хизр 
ва писархонди он кас бошад. Ё дар љойи дигар нопадид шудани чавонеро 
дар назди вай тасвир мекунад, ки љињати асотирї ва афсонавї гирифта, 
муболиѓа дар наќл мебошад. Чунин тарзи тасвир дар дигар сањифањои 
тазкира низ ба назар мерасанд. Аммо ин њама аз тахайюли рангин, 
мањорати комили эљодї ва ѓанӣ будани њофизаи фарњангии Мавлоно 
Љомї дарак медињад, ки он шоистаи тањсин ва офарин мебошад. Бо 
њамин роњу восита Абдуррањмонї Љомї симои орифони замони пешин 
ва муосирони худро баён карда, барои ошно кардани хонандагон бо 
чењраи ирфонии шайхони ќадим хидмати шоистаеро ба анљом 
расонидааст. 

Дар њаќиќат, тазкираи "Нафањот-ул-унс мин њазарот-ил-ќудс"-и 
Абдуррањмони Љомї асари комил буда, бо фарогирии мавод намунаи 
барљастаи осори классикии тољику форс ба шумор меравад ва барои 
ошно шудан ба маорифи сўфия ва чењрањои барљастаи он наќши 
бузургеро иљро менамояд. Ин тазкира доир ба намояндагони њавзаи 
Хуросон ва Мовароуннањр бењтарин сарчашмаи таърихї, адабї, назарї 
ва мазњабї ба шумор меравад. Дар арафаи 600-солагии шоир ва 
мутафаккири барљастаи Шарќ зикри хайри номи ў намудан ва тарѓиб 
кардани осори вай нишонаи амали савоб буда, рўњи поки ќудсии вай ба 
ояндагон таъсири боз њам бештаре хоњад гузошт. 
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Маќоми Мир Сайид Алии Њамадонї дар рушди ирфон ва 
адабиёти тољик 

      Мир Сайид Алии Њамадонї яке аз чењрањои барљастаи ирфон ва 
адабиёти тољики асри Х1У ба њисоб рафта, наќши вай дар рушд ва 
инкишофи адабу ирфон назаррас мебошад. Шоир аз мактаби тасаввуф, 
бахусус аз љараёни машњури кубравия, муњимтарин масъалањои 
алоќаманд ба ин тариќатро омўхта, барои рушди тасаввуф ва назми 
орифона корњои шоёнеро ба анљом расонидааст ва бад-ин васила 
мактаби ирфонию адабии Саноии Ѓазнавї, Фаридуддини Аттор ва 
Љалолиддини  Балхиро идомат бахшида, дар пешрафти тасаввуф ва 
њикмату адаб сањми бузурге гузоштааст.   

      Сайид Алии Њамадонї асосан, њамчун мутафаккири мутасаввиф 
ва њакими тавоно шуњрат касб намуда, аксари рисолањояш дар бораи 
пайдоиши тасаввуф, љараёнњои он, мушкилоти вањдати вуљуд, маърифат, 
њаќуляќин, зуњд, тавњид, фано, баќо, ќаноат, футувват, бањси шайхони 
тасаввуф роҷеъ ба муаммоњои њикмат, тавзењи истилоњоти сўфия ва 
масъалањои тариќќат, мушкилоти умдаи шариату ислом ва арзишњои 
имонии он таълиф шудаанд. Њакими донишманд тибќи маълумоти баъзе 
сарчашмањо беш аз 170 рисола тањия карда, махсусан, дар рисолањои 
"Аќраб-ут-тариќ", "Минњољ-ул-орифин", "Силсилат-ул-авлиё", "Чињил 
маќоми сўфия", "Ислоњоти сўфия", "Одоб-ул-машоих", "Дањ ќоидаи 
сўфия", "Манозил-ус-соликин", "Захират-ул-мулук" ба мавзўъњои мазкур  
шарњ  навишта, назарияњои љолибро дар њикмат ва тасаввуф пешнињод 
намудааст.   

    Њамадонї бо тахаллуси Алї ва Алої шеър навиштааст, вале 
теъдоди ашъораш он ќадар зиёд нест. Мувофиќи маълумоти манбаъњои 
илмї ва оммавї миќдори ѓазалњои шоир то ба 41-то расида,  дар баъзе 
сарчашмањо онњоро "Чињил асрор" низ номидаанд. Инчунин, Њамадонї 
як идда рубої, дубайтињо ва ќитъањо низ таълиф намуда будааст. 
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Мутафаккир ва адиб дар жанри маснавї низ ќувва озмуда, маснавии 
"Њафт водї"-ро дар пайравии Шайх Аттори Нишопурї таълиф 
намудааст. Баъзе олимон бар он аќидаанд, ки ин маснавї рўбардори 
маснавии Шайх Аттор мебошад ва дар он нављўие ба назар намерасад. 
Аммо мутолиаи маснавињо шањодат медињанд, ки Њамадонї њарчанд аз 
мазмуни маснавии Шайх Аттор огоњона илњом гирифта бошад њам, 
тарзи баён ва таснифи маќсади адибон яке аз дигарї фарќ карда, 
маснавии Њамадонї мањсули тахайюли худи шоир мебошад. Доир ба ин 
масъала Моњирхўља Султонов дуруст менигорад, ки "...дар асоси 
муќоисаи мазмуну мундариља, банду баст, тарзи баёну ифода ва њаљми 
"Мантиќ-ут-тайр"-и Фаридуддуни Аттор  ва "Њафт водї"-и Алии 
Њамадонї ба чунин хулосае омадан мумкин аст, ки он ("Њафт водї") бо 
вуљуди талхису фишурдаи  "Мантиќ-ут-тайр" буданаш, нусхаи айнии ин 
асар нест. Пас дар ин сурат онро метавон моли Сайид Алии Њамадонї 
шумурд".33  Дар њаќиќат, андешаи донишманд ќобили дастгирї буда, 
баёну тасвирњои "Њафт водї"-и Алии Њамадонї аз асари Шайх Аттор ба 
куллї фарќ карда, дар он андеша ва тахайюли шоири мутасаввиф 
баръало эњсос мегардад. Хулосаи Саид Нафисї низ мукамал нест. 
Донишманд таъкид мекунад, ки ин асар як навъ ихтиёроти  Шайх Алии 
Њамадонї аз кутуби Шайх Аттор"34 мебошад. Ин аќида то андозе асос 
дошта бошад њам, њаќ ба љониби Моҳирхӯҷа Султонзода аст, ки 
маснавии "Њафт водї"-ро мањсули эљоди ќалами Сайид Алии Њамадонї 
медонад.  

     Дар њаќиќат, тибќи анъанаи достоннависии классикї дар  
таърихи адабиёт љавоб ё назира гуфтан падидаи маълум буд ва бисёри 
шоирон дар ин асос  ба хотири санљидани ќалам ва мањорату истеъдоди 
шоирии хеш ба асарњои дигарон љавобияњо тасниф мекарданд. Ин гуна 
истиќбол гирифтан боис шудааст, ки баъзан аз асари пешина дида, асари 
баъдї бењтару хубтар пазируфта мешуд, муаллифи он бо ин роњ шуњрати 
зиёдтаре пайдо мекардааст. Мисоли ин гуна љавобияњо теъдоди зиёди 
достонњои "Лайлї ва Маљнун" ё "Хусрав ва Ширин" мебошанд, ки дар 
адабиёти пешини мо њар кадом дар љойи худ маќом ва манзалат пайдо 
карда, мањорати шоиронро дар суханофаринї муайян кардаанд. Ба 
пиндошти мо "Њафт водї"-и Сайид Алии Њамадонї дар асоси њамин 
гуна таъсир ва пайравињо аз маснавии Шайх Аттор истиќбол гардидааст 
ва таълифи чунин асар бори дигар аз мањорат ва истеъдоди фитрии 
Шоњи Њамадон дарак медињад. 
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    Маснавии "Њафт водї" аз 623 байт иборат буда, шоир дар аввал 
њамди Худоро намуда, аз пайѓамбарон ёд меорад ва сиришти одамро, ки 
аз хок офарида шудааст, ситоиш карда, маќому мартабаи ўро васф 
мекунад. Сипас ба шарњи њафт водї: талаб, ишќ, маърифат, истиѓно, 
тавњид, њайрат, фаќру фано гузашта, маќоми онњоро дар ирфон муайян 
месозад. Маснавии Шайх Аттор бошад, аз 4800 байт иборат буда,  
сохтори он аз маснавии Сайид Алии Њамадонї ба куллї тафовут дорад. 
Барои мисол Алии Њамадонї дар боби “Оѓози ихтиёроти амрия”  ба 
мисли  Шайх Аттор роњи тайкардаи соликонро  дар њафт водї равшан 
карда, баъд ба шарњи онњо шурўъ менамояд. Њар ду шоир бо таъкиди хос 
роњи расидан ба ин водињоро тасвир намуда, ошиќи роњи Њаќ буданро 
камолоти сўфї медонанд ва бо њиссиёти амиќ матлаби хешро доир ба ин 
маќсад ифода менамоянд. Дар тариќќати сўфия гузаштан аз ин водињо 
шарт буда, он воситаи расидан ба маърифати Њаќ ба шумор меравад. 

      Дар маснавии Шайхи Аттор боби "Баёни њафт водии сулук"35 аз 
панљ байт иборат буда, дар маснавии "Њафт водї" ин боб "Оѓози 
ихтиёроти амрия” номгузорї шуда, он аз шаш байт ташкил ёфта, байти 
"Соликонро њафт водї дар рањ аст, Чун гузашт аз њафт водї, даргањ аст" 
илова шуда, мањсули эљоди худи Сайид Алии Њамадонї мебошад.36 

        Дар маснавии Шайх Аттори Нишопурӣ  то расидан ба шарњи 
водињо бањси парандањо ва дањњо њикоятњои љолиб тањкия шуда, њар 
кадом бо мазмун ва муњтавои худ такмилбахши шарњи водињо 
мебошанд. Маснавии Шайх Аттор нињоят мукаммал буда, барои 
шинохти тариќќати сўфия ва рўзгори шайхони ин тариќат, тарзи 
гуфтору андеша ва панду њикматњои зиндагиомўзи онњо бузургтарин 
сарчашмаи адабї ба шумор меравад. Шояд њамин асос шуда бошад, ки 
Сайид Алии Њамадонї дар наврасї аз ин шоњкор бештар бањра гирифта, 
абёти онро аз рўйи мењру сидќ азбар карда бошад ва њамчун нишонаи 
эътиќод ва эњтиром ба ин адиби ориф дар пайравиаш њангоми фориѓ 
шудан аз кори илмї ва лањзаи илњом дар базми сўфиён ин маснавиро 
таълиф карда бошад.  Муќоисаи ин ду маснавї шањодат медињад, ки ба 
истиснои як ё якчанд байт  дар њар боб  байтњои дигар ва мазмуни бобњо 
мањсули тахайюл ва эљоди худи Сайид Алии Њамадонї буда, шарњи њафт 
водї бо дид ва назари холисонаи ин мутафаккир таълиф гардидааст. 
Шоир муњим будани ин водињоро барои сўфиён бо тафсилоти васеъ 
инъикос карда, риояи ќойдањои асосии ин тариќкат аз ќабили сабурї,  
таваккул, ќаноат, муроќиба ва ѓайраро муњим мешуморад. Шоњи 
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Њамадон дар шарњи амалњои сӯфиён гоње муболиѓа намуда, баъзан 
њолати онњоро бо таъбирњои латиф ва иборањои зебо тасвир месозад ва 
аз санъатњои маънавию лафзї фаровон истифода менамояд.  

      Сайид Алии Њамадонї то таълифи ин маснавї рисолањое, амсоли 
"Чињил маќоми сўфия", "Рисолаи дарвешия", "Дар ќоидаи сўфия", 
"Истилоњоти сўфия"-ро таълиф намуда будааст, ки њар кадоми он содиќ 
будани мутафаккирро ба ин тариќат исбот мекунад ва ошкор месозад, ки 
ў ба ин роњ чун муриду муршиди комил вориди ин даргоњ шуда, ба 
маърифати он эътиќоди бепоён дорад. Рисолањои мазкур шањодат 
медињанд, ки Алии Њамадонї осори сўфия, бахусус адабиёти сўфия ва 
тариќатњои онро,  хуб омўхта будааст. Аз рўйи мутолиаи рисолањои 
мутафаккир низ маълум мешавад, ки донишманд ашъори зиёди адибони 
орифро њифз намуда будааст,  зеро њангоми шарњи њар як маталаб вай бо 
мавќеъ ва бамаврид аз ин абёт истифода менамояд.37 Дар коргоњи эљодии 
адибонони гузашта баъзан чунин тарзи муносибат њамчун анъанаи адабї  
ба мушоњида мерасад. Кўшиши Сайид Алии Њамадонї низ бо таъсири  
ин суннати эљодї буруз намуда, Шоњи Њамадон дар тањияи асари худ 
маснавии "Мантиќ-ут-тайр"-и Шайх Аттори Нишопуриро љавњари асос 
ќарор медињад, ки саропо бо маќсаду њадафњои ирфониаш мувофиќ 
буданд ва дар ин љода низ комёб гардидааст. Инчунин, аз тањлили 
рисолаи "Муродоти девони Њофиз"-и худи Њамадонї маълум мешавад, 
ки ў адабиёти сӯфияро хуб медонистааст, аз мазмуну мафњумњои рамзии 
он ба пуррагї огоњ аст. Дар ин рисолаи хурд орифи тавоно ба шарњи 
рамзиву маљозии мафњумњои ирфоние, ки дар ѓазалњои Хоҷа Њофизи 
Шерозӣ љой гирифтаанд, тавзењ навишта, њар як мафњуму таъбиреро, ки 
дар тариќќати сўфия  маъноњои маљозї ва рамзї доранд, мухтасаран 
шарњ додааст. Вай дар бораи мафњумњои майхона, буткада, май, шароб, 
ќадањ, фироќ, шавќ, ошиќ, булбул, мутриб, ишќ ва ѓайра, ки дар шеъри 
ирфонї мазмунњои маљозї доранд, хело сањењ маълумот дода, дар бораи 
мафњуми рамзии "ишќ"-и ирфонї чунин менависад: "Ишќ–мурод фонї 
шудан дар муњаббати Њаќ таоло аст...."38 Аз рўйи ин ишора низ маълум 
мешавад, ки Сайид Алии Њамадонї на танњо ашъори Њофизро ба 
пуррагї азбар карда будааст, балки дарунмояи матн ва мазмуни 
таассуроти ирфонии Њофизро дуруст дарку фањм карда, ба сифати як 
сухансанљ ва нуктадони комили роњи тариќќат ба шеъри њикматписанд 
ва ирфонии Њофиз бањои воќеї ва дуруст дода будааст. Њамин гуна 
муњаббат ба шеър ва интихоби  таъбирњоро њангоми мутолиаи 
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рисолањои ин мутафаккир нисбат ба ашъори шоирони дигар амсоли 
Љалолуддини Балхї, Саної, Ироќї, Аттор, Низомї, Саъдї ва дигарон 
мушоњида кардан мумкин аст ва он далолат бар дониши амиќ, завќи 
баланд, њофизаи тавоно, мутолиаи бардавом ва самимияту ихлос ба 
осори пешиниён, бахусус, адибони орифону ањли тариќќати сўфия 
доштани Алии Њамадонї менамояд.  

     Сайид Алиии Њамадонї бисёре аз аќидањои њакимонаи худро дар 
ин маснавї  љой дода, инсонро ба донишандўзї, хайрхоњї, накўандешї  
ва  њимматбаландї даъват намудааст. Вай маърифатро муњимтарин 
зинаи камолоти инсон дониста, шахси хирадманду доно ва орифи роњи 
њаќро ситоиш карда, чунин менависад: 

Њаст доим салтанат дар маърифат, 
Љањд кун то њосил ояд ин сифат.  
Њар кӣ масти олами ирфон бувад, 
Бар њама халќи љањон султон бувад.39 

      Аз мазмуни ин байтњо маълум мешавад, ки шоир бењтарин 
сифати инсониро дар доштани маърифат мебинад ва саъй ва талош 
кардани одамонро ба ин роњ асоси расидан ба роњи Њаќ медонад ва 
таъкид месозад, ки касе аз ирфон бањравар шуда, босавод ва донишманд 
мегардад, дар зиндагї душворї намекашад ва ба султони замон баробар 
мешавад. Шоири њикматдўст бо чунин мурољиат одамонро ба дониш 
андўхтан даъват менамояд ва медонад, ки танњо маърифати комил 
инсонро аз қайди љањолату нодонї рањоӣ мебахшад. Чунин тасвирњои 
њакимона дар аксари бобњои ин маснавї ба назар мерасад ва аз 
хирадмандї ва тавоноии ин адиби бузург дарак медињад.  

     Шеър гуфтан барои Њамадонї, ба пиндошти мо, танњо воситаи 
таскини дил буда, шеъргўйиро шоир ба хотири баёни андешањои 
орифонаи худ њамчун манбаи илњом ба кор мебурдааст. Њакими тавоно  
фориѓ аз кори илмї ва тањияи осори фалсафї, ахлоќї ва мазњабї ба 
навиштани шеър рў оварда, дар ин љода низ дастболо ва маваффаќ 
гардида будааст. Бинобар ин, бо баъзе донишмандоне, ки шеъри 
Њамадониро наќд мекунанд ва шеъри ўро аз ашъори Њофиз ва дигар 
шоирон  поён мегузоранд, розї шудан мумкин нест,40 зеро барои Алии 
Њамадонї шоирї њунари асосї нест ва шеър барои вай василаи ифодаи 
тасаллибахши њолати рўњї барои баёни маќсадњои аслї дар фурсати 
муайян ва иљрои хоњишу иродати муридонаш будааст. Илова бар ин,  
донишманди асил тавонистааст андешањои ирфониашро дар либоси 
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шеър њунармандона баён созад. Мутафаккири фозил дар њолатњои 
осудагию фароѓат, бахусус, дар маљлисњои унси сўфиёна, ки илњоми 
эљодиаш боло мерафтааст, бо хоњиши шогирдон ѓазалњое таълиф 
менамудааст, ки саропо мазмунњои ирфонї дошта, дар онњо њиссиёту 
муњаббати сўфиён таљассум мегардидаанд. Дар як ќатор рубої ва 
дубайтињои шоир низ чунин таъсир мушоњида шуда, бори дигар шањодат 
аз он медињад, ки ин адиби ориф ба мазмуну муњтавои ирфон эътимоди 
бузург доштааст.      

      Шоири њикматписанд дар ѓазалњои ирфониаш кўшиш кардааст, 
ки муносибати хешро, пеш аз аз њама,  дар шинохти маърифати ирфон 
ифода гардонад ва нињоят даќиќназарона ин рабти  њакимонаро дарёф 
карда, онро ба замони худ  алоќаманд мегардонад. Масалан, ва дар як 
ѓазалаш мегўяд: 

Дар ин рањ, њар ки ў собитќадам нест, 
Рањи љонаш ба асрори ќидам нест, 
Диле, к-аз мулки маънї бохабар шуд, 
Дар ў андешаи шодиву ѓам нест... 
Ба дарёи фано андоз худро, 
Ки он љо сурати лову наъам нест.41 

     Дар ин ѓазал андешаи орифонаи шоир  дар таъбири "мулки 
маънї" ишора шуда, асоси онро маърифат  ташкил медињад. Дар ин мулк 
ё водї соликони роњи тариќкат  "дурри ирфон" љуста, маљозан аз "дарёи 
гавњар" ба "дарёи фонї" ѓута задани онњо як воситаи расидан ба 
муродашон ба њисоб меравад. Онњо садоќат ва муњаббати хешро дар 
шинохти маърифати зоти Њаќ бо њамин роњ иброз медоштанд.  Шоир 
дар ѓазалаш рамзиву маљозї сухан гуфта, нињоят нозукона дунёи 
соликони роњи маърифатро бозтоб дода, таъкид намудааст, ки касе 
вориди ин мулк мешавад, бояд тааммул намояд, ки аз њама гуна амалњои 
зишт дур  бояд бошад, ба ростию ростќавлї умр ба сар барад ва азалї 
будани умрро эњтиром намуда, аз ин эътиќод берун нагардад. Андешаи 
орифонаи Њамадонї дар ѓазали мазкур боз дар он зоњир мешавад, ки ў 
биниши бадеии хешро бо андешаи фалсафаи ирфонї пайванд месозад ва  
сирри њаќиќатро дар макони маънавї мебинад ва аз ин макон дурї 
љустанро тавсия намекунад. Шоири њикматписанд дар охири ѓазал 
талмењи хело писандидаи исломиро, ки ҳазрати Алї  ба љуз номи Худову   
Муњаммад чизи дигарро ситоиш ва парастиш намекард, њамчун ишора 
ба содиќ будан дар манзили њаќиќат дониста, онро ба маврид дар матни 
ѓазалаш љой додааст. Дар маќтаъи ѓазал шоир њам аз њусни тахаллус хуб 

                                           
41 Мир Сайид Алии Њамадонї Шоњи Њамадон. Осори мунтахаб. Љилди 1.-Душанбе: -Ирфон,1994, 
сањ.44 
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истифода кардаст ва њам аз мафњуми бисёр зебои тољикии "њамном", ки 
дар миёни халќ, бахусус мардуми Кўлоб, то њол роиљ буда, хусусияти 
эњтиром ба љо оварданро ифода менамояд, ба маврид коровар 
гардидааст. Чунончи: 

Алї њамномро бингар, ки љуз ў, 
Ба Аллоњу Муњаммад рањбарам нест.42 
 

    Доир ба истифодаи лањљањои мањаллии  Кўлоб аз љониби Сайид 
Алии Њамадонї муҳаққиқ Ҳ.Асозода изњори назар намуда, дар рисолаи 
худ бо зикри баъзе мисолњоро аз осори ин донишманд оварда, исбот 
намудааст, ки адиб бо ин мардум дўстиву рафоќати наздик дошт ва 
шеваю лањљањои онњоро хуб медонистааст.43 Дар маќтаъи ѓазали мазкур 
низ Сайид Алии Њамадонї калимаи "њамном"-ро бо мањорат истифода 
карда, муроди дилашро самимона баён кардааст.  

     Ѓазали мазкур ва дигар ѓазалњои шоир мазмун ва оњангњои хос 
дошта, бештар барои мањфилњои самои сўфиён эљод шуда, дар вазнњое 
таълиф гадидаанд, ки онњо ба наѓмаву раќси орифон созгор омада, завќу 
шавќи онњоро пурра ифода менамоянд. Мавзунї ва равонии ѓазали 
ёдшуда низ исботи гуфтањои болост.  

     Шоњи Њамадон ба орифону сўфиён эътимоди ќавї доштааст. Вай 
њангоми сафарњои худ бо аксари онњо ошної пайдо карда, хислатҳои 
онњоро аз наздик омўхта, аз синни дувоздањсолагї ба ин мактаб роњ 
ёфта, дар рисолањояш намояндагони ин табаќаро нињоят зиёд васфу 
ситоиш намудааст. Адиби њикматпарвар дар ѓазалиёташ њам гоње 
сифатњои орифонро васф карда, пањлуњои мухталлифи рўзгори онњоро 
тавсиф месозад. Баъзан бо самимият аз маќому мартабаи эшон ёд карда, 
аќидањои онњоро таъид ва  чунин тасвир менамояд: 

Орифон сирри хитоб аз њама ашё шунаванд, 
Рамзи пурзўри шитоб аз тафи дарё шунаванд, 
Шаммае сўзи ѓамаш дар дили оташ бинанд, 
Бўйи лутфаш зи дами рояту накбо шунаванд. 
Њарфи њазлони ќазо аз хатти "Ёсин" хонанд, 
Рози асрори ќадар бар дари "Тоњо" шунаванд. 
Дар маломатгањи ушшоќ, ки девони љазост, 
Покии Юсуфи љонро зи Зулайхо шунаванд....44 
 

                                           
42 Њамон љо, сањ.44. 
43. Асоев Х. Мир Сайид Алии Хамадони и литературно- художественные особенности его произ- 
ведений. // Автореф. дис. на соиск. ученой  степени канд. филол. наук.- Душанбе, 2006.- Стр. 14-15. 
44.  Њамон љо, сањ. 49. 
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     Дар ин ѓазал Сайид Алии Њамадонї бо як њиссиёти њакимона 
шарњи ањвол ва сифати орифонро баён намуда, аз як тараф, истеъдоди 
онњоро шарњ медињад, аз љониби дигар, маърифати онњоро, ки дар роњи 
тариќат ба даст овардаанд, равшан менамояд. Шоир дар ин ѓазал аз 
санъатњои тавсифу ташбењ, истиораву маљоз ва талмењ корбарї карда, 
љанбаи бадеї ва таърихии ѓазалашро ќавї гардонидааст. Махсусан, 
шоир дар ин ѓазал талмењро бо ду роњ ба кор бурдааст. Аввалан, бо ёд 
овардани номи сурањои “Ёсин” ва “Тањо” руљўъ ба гузашта кардааст, 
сониян, аз чењрањои устуравию мазњабие, амсоди Юсуф, Зулайхо, 
Фиръавн, Мўсо ёд карда, аз як тараф сифатњои онњоро ёдовар шудааст, 
аз љониби дигар, тавоної ва сабурии орифонро ба онњо монанд карда, 
ташбењи малењ сохтааст. Бояд гуфт, ки сабру тањаммул ва ризову ќаноат, 
ки дар тариќати ирфонї сифатњои муњим ба шумор мераванд, онњоро 
шоир ба маврид дар равиши ќолаби андеша ва гунљоиши мазмуни ѓазал 
њунармандона љой карда, мањорати суханварии худро равшан зоњир 
намудааст. Таносуби калом дар ин ѓазал аз аввалин байт то байти нуњум 
риоя шуда, дар њар байт таассуроти равонї ва њикматписандонаи шоирӣ 
ифода ёфтааст. Њусни матлаъ дар ѓазал бо ваљњи тасвир тавъам шуда, 
муроди шоирро мукаммал гардонидааст. Тарзи ќофиябандї ва интихоби 
радиф низ дар ѓазал бо шарти заруриаш такмилёфта ба назар мерасад.   

     Доир ба ин љињати ашъори Мир Сайид Алии Њамадонї доктор 
Равшани Оробегим, устоди бахши форсии Донишгоњи Карочии 
Покистон менависад: "Ашъори вай (манзураш Шоҳи Њамадон.-А.Р.) аз 
лињози лафзї ва маънавї наѓз, баландпоя, дилкаш ва асарангез ва 
муттасаф ба хусусиёти ашъори хуб мебошад”45.  

      Дар њаќиќат, ашъори Њамадонї на танњо аз љињати тасвир бисёр 
равону дилкаш мебошанд, балки аз нигоњи мазмун низ рўњнавоз буда, 
дар онњо асрори тасаввуф роњ ёфта, бо сабки зебои хуросонї баён 
мешаванд, ки мазмуннокї ва равонии ѓазалњоро бештар таъмин 
намудаанд. Дар ашъори Њамадонї махсусан "љанбањои ирфонї" 
(Муњаммад Риёз) наќши муњим дошта, оњанги ирфонї бо тасвири 
мазмунњои ишќї пайванд омадааст. Шоир мисли аксари адибони 
тасаввуф мазмунњои рамзиву маљозиро хело њунармандона корбарї 
карда, таассуроти њиссии хешро бо баёни таъбирњои ѓиної ифода 
месозад ва аз мавзўъњои ишќї хело моњирона истифода менамояд.46 Дар 
чунин ѓазалњо шоир тааммуќи дарунї ва зовияи диди хешро бо таъбири 

                                           
45.  Доктор Равшани Оробегим. Њазрати амири Кабир Сайид Алии Њамадонї  (Р.а.) // Армуѓон. 
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46.  Сайфулло Мањкамов. Мутафаккир ва чењраи бузурги илму фарњанги Шарќ. //Маърифати омўзгор.-
2014.-№ 5-6. Сањ.37-38. 
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иборањои сўфиёна баён карда, ишќи худро ба Худо самимона таљассум 
мегардонад. Ишќи ирфонии Сайид Њамадонї ба дараљае самимї 
мебошад, ки он саршор аз мењру муњаббат буда, дар он дарду њасрат, 
ѓаму њаљр хело  гуворо ва дилкаш таљассум меёбанд ва њолати рӯњии 
сўфиро пурра бозтоб менамояд. Масалан дар ѓазале мегўд: 

Наќди њаёт хоњї, љон кун фидои љонон, 
К-ин аст дар рањи ишќ оини мењрубонон. 
 
Мастони љони шавќаш бар бўйи лутф њар шом, 
Бар даргањи љалолаш оянд љонфишонон. 
Онон ки занги њастї аз лавњи дил  зудуданд, 
Аз љон нуфур доранд дил дар њавои љонон... 
Дар васфи сирри ишќаш гар лол шуд, Алої, 
Хуш бош, к-огањ аст ў аз њоли безабонон.47 

     Дар ин ѓазали саропо ирфонї шоир иродати хешро дар симои 
ошиќи љонфидо тарзе бозгўй месозад, ки аз баёни маќсудаш њиссиёт ва 
таассуроти самимии вай нињоят нозук ва дилкаш ошкор мегардад. Шоир 
"оини мењрубонї"-ро, ки барои муршиди роњи Њаќ асос мебошад, бо 
зовияи диди бадеии хеш њамчун тариќќати комил тасаввур намуда, онро 
дар шинохти таркиби дохилии мафњуми "ишќ" ба сифати роњи расидан 
ба љамоли маъшуќа ќабул намуда, аз он як оини мукаммал эљод 
менамояд. Дар ин оин соликон ошиќони содиќанд, маърифати "ишќ"-ро 
мепарастанд ва хешро аз ишќи пешгирифтаашон то ба дараљаи фано 
расидан дур намесозанд. Дар охири ѓазал шоир хело сарењ моњияти 
"васфи сирри ишќ"-ро, ки аз чашми Њаќ дур намемонад, барои таслияти 
рўњии соликон ошкор карда, боз њам садоќат ва самимияти ошиќони 
орифро тасвир месозад. Дар ин ѓазал мафњумњои "мастон", "ишќ", 
"мурѓон",  "аќл", "дил" њар кадом оњанги маљозї дошта, бо масъалањои 
ирфонї сахт алоќаманд мебошад. Онњо роњи соликонро дар оини вафо 
ва мењрубонї муайян карда, њар кадом сифати ба худ хос доранд ва 
тањкимбахши маќсади шоир дар баёни ишќи ирфонї мебошанд. Худи 
Сайид Алии Њамадонї дар рисолаи "Истилоњоти сўфия" мегўяд, ки "Эй 
азиз, бидон, ки љамоли мутлаќ Њаќ таолоро аст ва љамол муќайид ва 
њусну хулќро. Њусн иборат аст аз таносуби аъзо ва љамол он малоњату 
тароват бошад, ки дар њусн аст".48 Дар ѓазали мазкур низ љамоли 
маъшуќа ва њусну таровати вай  аз баёни ошиќ равшан шуда, љамол боз 
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њамон "љамоли Њаќ" ва "њусн" васфи ў ба њисоб меравад ва шоир 
њиссиёти муршидони роњи Њаќро бо самимияте, ки дар равону рўњашон 
эњсос менамояд, нињоят самимї ва дилнишин тасвир месозад. Шоир аз 
моњияти ирфонии ишќ дурї намељӯяд, балки онро асоси тасвири худ 
ќарор дода, дарду ѓам, азобу машаќќат, сабру тоќат, ќаноату саодатро 
дар роњи расидан ба љамоли Њаќ самимї тасвир месозад. Њамин 
хусусияти ѓазалњои шоирро асос намуда, Муњаммад Риёз менависад, ки 
"ашъори ў (Сайид Алии Њамадонї.-А.Р.) дорои љанбањои ирфонї ва 
дарунї ва завќї аст".49 

       Љанбаи завќии шеъри Сайид Алии Њамадониро иборањои 
“наќди њаёт”, “оини мењрубонон”, “мастони љони шавќ”, “бўи лутф”, 
“даргоњи љалол”, “зангї њастї”, “лавњи дил”, “сирри ишќ”, “њоли 
безабон” аз ѓазали дар боло зикршуда тасдиќ менамоянд. Чунин њунари 
суханофаринї, муњокотсозї ба касе муяссар мешавад, ки аз асолати шеър 
ва тарзи сохтмони баёни манзуми мухайял огањ аст. Њамадонї дар 
аксари ѓазалњояш ба рабту мантиќи калимот диќќат дода, дар сувари 
хаёлаш аз таъбиру иборањое истифода карда будааст, ки дар ѓазали 
ирфонї ифодагари маќсуди соликони роњи Њаќ мебошанд ва барои 
комил гардонидани мазмунњои ирфонї мусоидат менамоянд.    

       Истеъдоди Сайид Алии Њамадонї ба дараљае бузург аст, ки 
њунари шоирї дарвоќеъ барояш як воситаи таслияти рўњї мебошад. 
Аммо ин њунар сунъї набуда, дар натиљаи омўзиш ва тањќиќи ашъори 
шоирони пешин ва њифз кардани мазмунњои зиёде аз осори шоирони 
ориф ба даст омадааст, ки ѓазалњои шоир ва мутафаккир тасдиќгари 
гуфтањои боло мебошанд. Масалан, дар як ѓазали дигараш Шоњи 
Њамадон менависад: 

То чанд дарди ишќаш дорам нуњфта дар љон, 
Пинњон чӣ дорам оташ, чун дуд нест пинњон. 
Чун нест дарди ишќаш дорупазир, пас ман, 
Бењуда чанд пўем дар орзуи дармон. 
Аз ман маљўй рое, чун ром нест бахтам, 
Кай рой донад, он к-ў дар хеш гашт њайрон. 
Доруи дарди ин реш аз њар табиб маяндеш, 
К-инро даво наёбї љуз дарду доѓи љонон….50 

     Дар ин ѓазали саропо ошиќона шоири ориф аз дарди ботинию 
љонкоњи соликон лаб мекушояд ва ишќи онњоро ба зоти Њаќ, ки пинњон 
кардани ин "дард" барояшон мушкил аст, тасвир месозад. Шоир тасвири 
њолати ошиќро дар ѓазалаш тавре бозгў месозад, ки вазъи рўњии вай 
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бешак намудор шуда, танњо тасаллият мушкилоташро осон мегардонаду 
бас,  зеро "дарду доѓ"-и вай ба худи ў не, балки ба касе, ки вай дўсташ 
медорад рабт дорад. Ин ишќи илоњї аст, ки соликони роњи тариќат онро 
дар ботину вуљуди хеш њифз мекарданд ва аз ин дарди љонгудоз бо мењр 
розу ниёз менамуданд. Худи Њамадонї мегўяд, ки "ишќи комил он гањ 
шавад, ки се чиз намонад: аввал аќл, дувум шарм, сеюм ќарор". 
Муњаббат ба зоти Хаќ сўфиёнро ба чунин њол оварда, њар лањза, ки завќи 
ишќашон боло равад, аз аќл бегона мешаванд, шармро аз хештан дур 
месозанд ва аз худ бехуд шуда, дарду њасрати худро бо љасорат ифшо 
месозанд. Сўзу гудоз ва њасрату дард дар ин гуна њолат олами ботинии 
онњоро ташкил дода, боиси ифшо гардидани сирри ишќашон мегардад 
ва ба фано шудан розї шуданашонро бозгў месозанд. Алии Њамадонї 
њамин њолати њиссию рўњии сўфиёнро бозтоб дода, дарди ишќашонро бо 
бењтари таъбирњои ѓиної тавсиф кардааст. 

      Дар ашъори Њамадонї њикматписандї љойи махсусро мегирад. 
Шоир дар ѓазал, бахусус рубоиву дубайтињояш расидан ба маърифати 
комил, эњтиром намудани инсон, хайру эњсон намудан, ростќавлу ростгў 
будан, ќаноатпешаву њимматбаланд буданро тарѓиб карда, одамонро 
њамеша ба сўйи хирадмандї роњ паймудан даъват менамояд. Масалан 
дар рубоие мегўяд: 

Шоњо, зи карам бар мани дарвеш нигар, 
Бар љони мани хастадили реш нигар. 
Њарчанд наям лоиќи бахшоиши ту, 
Бар ман манигар, бар карами хеш нигар51. 

         Асоси ин рубоиро њикмати ирфонї ташкил медињад. Шоир 
ниёзи сўфиро баён карда, карамро аз Худованд пурсон мешавад. Њамин 
мазмунро шоири ориф дар ќолаби сухани мухайяли зебо бо мањорати хос 
ифода кардааст. Инсони комил њамеша ниёзманди карами зоти Њаќ аст. 
Аз ин рў, шоир њамин нуктаро ба инобат гирифта, аз "шоњ"-и худ, ки 
мафњуми маљозї дорад, карам талаб намудааст. Мазмуни дигари ин 
рўбої аз он иборат аст, кас бояд дар пайи кўшиш бошад ва дилафтодаву 
рўњафтода нагашта,  дар зиндагї  барои ба љое расидан,  саъй ва кӯшиш 
намояд. 

          Сабки шеъри Њамадониро мансуб ба сабки ироќиву хуросонї 
медонанд.52 Дар њаќиќат,  аксари ашъори шоир дар ин сабк таълиф 
шуда, сањли мумтанеъ мебошанд. Дар онњо баён содаву равон ифода 
гардида, муроди шоир хело равшан ифода мешавад. Аз рўйи баъзе 
ишорањои худ ў мактаби Ироќиро низ тарафдорї карда, андешањои ин 

                                           
51 Мир Сайид Алии Њамадонї. Осори мунтахаб. Љ. 1.- Сањ.65. 
52 .Султонзода М., Рауфова З. Чињил асрори Шоњи Њамадон. // Садои Шарќ.-1994.-№3-4.- Сањ.113. 
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орифи бузургро такмил додааст. Дар шеър бошад, тароват, фасоњат ва 
равонии ин сабкњоро эњтироф карда, баёни муљаз, каломи шево ва 
сухани дилкашро асоси эљодиёти хеш ќарор додааст. 

         Мир Сайид Алии Њамадонї дар рисолаи "Минњољ-ул-орифин" 
низ аз андешањои хакимонаи худ дур нашуда, дар он бењтари таъкидњоро 
љамъоварї намудааст, ки њар кадом як панди рўзгор барои инсон 
мебошанд. Вай дар муќаддимаи рисолааш менависад: "Бидон, эй азиз,... 
ки чанд сухан аз каломи ањли њикмату маърифат љамъоварї шуд ва онро 
"Минњољ-ул-орифин" ном нињодем, то магар аз шунидану хондани ин 
касеро фоида ояд". 53 

    Дар ин таъкиди мутафаккир ишора мешавад, ки ин маќолу 
њикматњо танњо моли худи вай набуда, онњоро донишманд аз осори 
пешин ва аз гуфтањои орифон, адибон ва шайхони сўфї љамъоварї 
карда, аз худ иловањо ворид карда, як рисолаи њакимона ба ёдгор 
мондааст, ки саропо панду насињат мебошанд. Дар 198 панди њакимонае, 
ки дар ин рисола ворид шудааст, маълум мешавад, ки донишманди 
нуктасанљ асоси маърифатро дар амалњои солењу некбинона мебинад ва 
дигаронро низ даъват намудааст, ки дар зиндагї ин таъкидњоро шиори 
рўзгори худ кунанд, то боз њам дар љомеа комёб гарданд.   

Дар баъзе аз ин маќолу њикматњо мусанниф бо лањни нињоят љиддї 
одамонро њушдор медињад, ки хато накунанд, роњи ростро пеша 
намоянд, дигаронро озор надињанд, амали зишт наяндешанд ва аз халќ 
узлат нагирифта, озоре ба кас нарасонанд. Ин таълимоти ахлоќии 
Њамадонї имрўз низ барои љомеа мо зарур мебошад ва бояд њар як 
инсони соњибзавќ аз мактаби њакимонаи ин пири тариќат сабаќ омўхта,  
онро дар зиндагиаш татбиќ гардонад. Барои намуна аз чанд сухани 
њакимонаи ў ёдовар шудан аз манфиат холї нест. Масалан, "Аз худ 
талаб, агар љавонмардї", "Бар неъмати касе њасад макун, офият ёбї", 
"Бикўш, то биёсої", "Њољатравоиро кори бузург дон" ва ѓайра.54 

     Дар њар як панди ин рисола мутафаккири бузург сифатњои 
писандидаи инсони комилро таблиѓ намуда, соњиб шудан ба ахлоќи 
њамида ва пеша кардани амалњои солењро муњимтарин љавњари одамї 
мепиндорад. Њамин гуна андешањоро Шоњи Њамадон дар рисолањои 
"Одоб-ул-машоих", "Рисолаи футувват", "Чињил маќоми сўфия", 
"Захират-ул-мулук" идома дода, дар њар кадомаш доир ба масъалњои 
ахлоќї ва оини љавонмардиву футувват изњори назар кардааст.  

     Умуман, дар осори Мир Сайид Алии Њамадонї тараннуми 
хислатњои неки инсонї љойи намоёнро гирифта, донишманд ба сифати 

                                           
53 Мир Сайид  Алии  Ҳамадонї.  Шоњи Њамадон. Осори мунтахаб. Љ. 1.-Сањ.92. 
54 Њамон љо, сањ.94-99. 
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адиб ва орифи барљастаи асри Х1У тавонистааст дар рушди адабиёт ва 
ирфони тољик њиссаи сазовор гузорад ва аз худ мероси гаронбањое боќї 
монад, ки он то ба имрўз ањамияти худро гум накарда, барои тарбияи 
инсон хидмат намояд. 

 
 

Бозтоби масъалањои иљтимої ва ахлоќї дар осори 
Шамсиддин Шоњин 

Шамсиддин Шоњин яке аз чењрањои барљастаи адабиёти охири 
асри Х1Х буда, бо ашъори пурмазмуну дилкаши худ дар радифи 
бењтарин адибони замонаш ќарор дорад ва осори рангинаш намунаи 
олии назми классикии тољик мебошад. Ў дар миёни ањли фазлу адаби 
Бухоро шоистаи даврон, мањфилорои фозилон, мањбуби 
маорифпарварон ва аз љумлаи бењтарин суханварон мањсуб меёфт. 
Ѓазалњояш пуршўр, ќасидањояш равон, маснавињояш љаззоб ва тарзи 
баёнаш рўњбахш буда, бо ин сифатњо ашъорашро меписандиданд ва аз 
шахсияташ дар њар базм сухан мегуфтанд. Њамин шоистагии њунару 
истеъдод Шоњинро ба дарбор кашид ва то ба охири умр вай дар ин 
муњит умр ба сар бурда, шоњиди воќеаву рўйдодњои зиёди замони амир 
Абдулањад гардида буд. 

Шамсиддин Шоњин дар асарњои худ муњимтарин масъалањои 
иљтимої ва ахлоќиро љой карда, ба воќеияти зиндагии инсон бо диди нав 
ва нигоњи тоза назар дўхтааст. Шоир бо як мањорати баланду бо сабку 
услуби хос аз рўзгори пур аз нишебу фарози халќи љафокашидаи Бухоро 
ва гирду атрофи он њикоят карда, ѓаму ѓуссаи њазорон мазлумон ва 
мушкилоти садњо дардмандонро, ки дар муњити тангу торики Осиёи 
Миёна умр ба сар мебурданд, реалистона тасвир кардааст. 

Шамсиддин Шоњин соли 1959 дар Бухоро таваллуд шуда, ба ин 
шањр гузаштагони ў аз Хатлон омадаанд. Сабаби тахаллуси Кўлобї 
гирифтани шоир низ ба њамин макон алоќаманд будани адибро ифода 
менамояд. Мувофиќи  маълумоти тазкирањо падари шоир Мулло Амон 
аз Кўлоб бо маќсади тањсил баромада, аввал дар Самарќанд ва баъди ду 
сол ба Бухоро омада, дар он љо тањсил кардааст. Баъди хатми мадраса ба 
ватани бобоияш нарафта, аввал дар мадрасаи "Ѓарибия"-и Бухоро умр 
ба сар бурда, ба фаъолияти мударрисї ва хушнависӣ машѓул мешавад ва 
сипас кулбаи фаќиронае пайдо карда, дар њамин љой хонадор мегардад. 
Гузаштагони падараш мувофиќи маълумоте, ки Муњтарам дар 
тазкирааш зикр кардааст, "аз љумлаи ашрофон ва фузалои сарзамини 
Хатлон" мебошанд [6, 7]. 
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 Пас аз як соли хонадорї дар хонаводаи Мулло Амон тифле ба 
дунё меояд, ки падару модар ба ў Шамсиддин ном мегузоранд. 
Шамсиддин дар муњити хонаводаи мазкур ба воя расида, пас аз шаш- 
њафтсолагї вайро ба мактаби духтарона медињанд ва ӯ дар он љо тањсили 
ибтидоиро ба анљом мерасонад. 

Шамсидин Шоњин бо кумаки падар пасон ба мадраса дохил шуда, 
бомуваффаќият онро хатм менамояд. Баъдан падараш ўро ба назди 
устодони хаттот бурда, њунари хушнависї ва иншогариро меомўзонад. 
Аз рўйи ишорањои худи Шоњин дар муќаддимаи "Туњфаи дўстон" вай пас 
аз мактаби ибтидої илми хушнависӣ ва ё иншогариро омўхта, аз ин баъд 
ба мадраса дохил шудааст. 

Тахминан солњои 1873–1875 милодӣ Шамсиддин Шоҳин ба 
мадраса дохил шуда, дар он љо хуб тањсил мекардааст. Мадрасаро хатм 
накарда, падараш ва њар ду хоњараш аз дунё мегузаранд. Вай маљбур 
мешавад, ки барои рўзгузаронї ва нигоњубини модару ањли оила ба 
хаттотї машѓул шавад ва бо як мушкилии зиёд тањсилро дар мадраса 
идома дињад. Пас аз марги падар ба вай яке аз шайхони машњури Бухоро 
Муњаммадљон Тоњирхољаи Зарири Љўйборї кумак менамояд, то вай 
зиндагиашро пеш барад. Аммо мувофиќи сарчашмањо умри шайх кўтоњ 
будааст ва ў аз дунё мегузарад. Боз Шоњин маљбур мешавад, ки 
мушкилоти рўзгорро худаш бо азобу машаќќат пеш барад. Сипас падари 
ќозї Бадриддин парастории Шоњинро бар уњда гирифта, ба вай кумак 
мерасонад. Бо ёрмандии њамин шахс Шоњин мадрасаро хатм карда, дар 
яке аз гузарњои шањри Бухоро ба вазифаи имоми масҷид таъин мешавад 
ва ба маоше, ки пайдо мекунад, рўзгори оилаашонро пеш мебарад. 
Тахминан солњои 1885 вай бо зањмати зиёд дар назди яке аз наздикони 
амир Абдулањад ба хидмати мирзої роњ ёфта, чанд муддат ин вазифаро 
низ иљро намуда будааст. Њамин кор имкон додааст, ки вай бо бисёр 
намояндагони ањли фазли Бухоро шиносої пайдо намояд ва шуњратёр 
гардад. Дар баробари ин, вай ба кори хушнависї машѓул шуда, барои 
дўстдорони шеъру адаб асарњои гуногун ва ашъори шоирони пешинро 
китобат карда, аз ин кор низ даромаде пайдо намуда, маишати худро 
таъмин мекардааст.  

Баъдњо вай бо Абдуқодири  Парвоначї яке аз наздикону дўстони 
амир Абдулањад шинос шуда, ба тарбияи вай медарояд ва зиндагии 
осудањолонаеро насиб мешавад. Шоир мањз бо ёрмандии ин шахс ба 
дарбори амир роњ ёфта, дар он љо сарпаноњ меёбад. Мувофиќи 
маълумоти сарчашмањо худи Абдуќодири Парвоначї ба истеъдоди 
Шоњин ва одобу рафтори ў ќоил шуда, духтарашро ба вай ба занї 
медињад ва шоир њамчун фарзанди хонавода ба хидмати ин пири 
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ботадбир даромада, аз вай некињои зиёд мебинад. Мутаассифона, ин 
њаёти неку босаодати Шоњин дер давом накарда, баъди як соли оиладорї 
зављааш сари фарзанд меравад ва ин мусибати гаронро шоир бо як 
вазнинї паси сар менамояд. Тарбияи фарзанди дуњафтаинааш, ки ба ў 
Нуриддин ном гузошта буд, бар зиммаи вай мефтад. Мањз ба хотири 
фољиаи вазнини ба сарашомада шоир достони "Лайлї ва Маљнун"-ро 
таълиф карда, тамоми њасрати дардолуд ва зиндагии вазнини хешро дар 
достон тасвир намуда, бо ин роњ худаш, наздикону пайвандон ва 
падарарўсашро таслият медињад. Шоир ин достонро ба унвони амир 
Абдулањад тахсис карда, бо ин роњ ба амир наздикї пайдо менамояд ва ў 
бо ин сабаб пурра ба хидмати дарбор мегузарад. Дар бораи зиндагиаш 
дар дарбори амир Абдулањад ишорањо дар тазкирањо хело каманд. Танњо 
аз баъзе ќисматњои достонњои шоир ва иддае аз ѓазалу ќитъањояш 
маълум мешавад, ки вазъи ў дар дарбор хуб набудааст ва њамеша бо 
таънаву маломати дарбориён мувоҷеҳ шуда, рўзгори осуда надоштааст. 
Бо вуҷуди ин, шоир аз эљоди шеър даст накашида, фурсати муносибе, ки 
насибаш мешудааст, шеъру ѓазалњо навишта, дар онњо муњимтарин 
масъалањои иљтимоию ахлоќии замонашро тавсиф мекардааст.  

Тахминан соли 1893 милодӣ (1331) дар яке аз сафарњои навбатии 
амир Абдулањад ба Шањрисабз бемории Шамсиддин Шоњин шиддат 
мегирад ва дар њамон љо аз бемори  сил вафот менамояд. Ўро дар 
ќабристони Шањрисабз ба хок месупоранд. Марги шоир талафоти 
бузурге буд барои њамасрону њаммаслакони шоири ѓўрамарг. Вай њамагї 
сиюпанљ сол умр дида, дар ин муддат сахтињои зиёдеро паси сар карда 
будааст. Дар фавти вай бисёр фозилони Бухоро, аз љумла аллома Ањмади 
Дониш марсия таълиф карда, марги шоири љавонмаргро барои ањли 
адаб фољиаи азим ќаламдод менамояд. Марсияи маорифпарвари бузург 
Ањмади Дониш яке аз шеърњои таъсирбахш дар њаќќи ин шоири 
озурдадил мебошад: 

Базми имконро, ки чун наќшест дар рўйи сароб, 
Нест доим талхию ширинии нуќлу маяш, 
Иззаташ сармояи ѓам, давлаташ помоли фаќр, 
Нолаи яъс асту зањри мор дар нўшу наяш. 
Як-ду рўзе беш набвад мулку мол охир ба марг, 
Тахтаи тобут гардад тахти Ковусу Кайяш. 
Чарх бетобу сукуну умр бепарвохиром, 
Њамчу барќу бод дар тоз аст мурдоду даяш. 
Дї яке аз ањли маънї чашм пўшид аз љањон, 
Раст аз фаќру ѓинову садди лошайъї шаяш. 
Соли таърихи вафоташ љустам аз пири хирад, 
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Гуфт: "Баъд аз рафтани њангомаи њою њуяш, 
Хост баъд аз вай намонад расми назм андар љањон, 
Шамсиддин махдум бирафту шеър афтод аз паяш"  

[6, 24-25]. 
Ањмади Дониш бо як њиссиёти нињоят мутаассиркунанда дар ин 

марсияи пур аз дарду андўњ таассуроти муосиронашро нисбат ба 
шахсияти Шамсиддини Шоњин ифода карда, ањволи вазнину сангини 
шоир ва љавру љафоњои кашидаи ўро ба таври иљмолї шарњ медињад. 

Новобаста аз њаёти пурмашаќќате, ки Шамсиддин Шоњин аз сар 
гузаронидааст, ў дар умри кўтоњи бобаракати худ кохи бегазанди назму 
насри саршор аз панду њикматро ба мерос гузоштааст, ки онњо то ба 
имрўз ањамияти худро гум накардаанд. Мувофиќи маълумоти 
тазкиранависони асри Х1Х ва аввали ХХ Њашмат, Муњтарам, Садри Зиё,  
Садриддин Айнї ва адабиётшиносону муњаќќиќони тољик, аз ќабили 
Холиқ Мирзозода, Расул Њодизода, Аҳмад Абдуллоев, Саъдоншоҳ 
Имронов, Тӯйчӣ Миров, М.Муњаммадї ва дигарон шоир аз худ девони 
ашъор, маснавї ва як ќатор ќитъаву рубоињоро ба мерос гузоштааст, ки 
дар онњо муњимтарин масъалањои инсонпарваронаро тараннум 
намудааст. Мероси манзуми ў мувофиќи сарчашмањо ва девонњои 
мањфузмонда аз 12500 мисраъ иборат буда, маснавињояш “Лайлї ва 
Маљнун” ва “Туњфаи дўстон” мебошанд. Њамчунин адиб як асари 
мансурро бо номи “Бадоеъ-ус-саноеъ” таълиф намуда, дар он фикру 
андешањои худро оид ба баъзе масъалањои њаётан муњим баён кардааст.  

Маснавии нахустини Шамсиддин Шоњин “Лайлї ва Маљнун” 
буда, чӣ тавре ки дар боло зикраш рафт, дар марги бармањали зављаи 
дилбандаш таълиф шудааст. Асари мазкур соли 1887 милодӣ (1305) иншо 
гардида, намунаи бењтарини достони ѓиної дар назми садаи Х1Х ба 
шумор меравад. Шоир дар ин достон ба пирони назми гузашта такя 
карда, онро дар бањри анъанавии достони лирикї таълиф намуда, дар 
суханварию суханпардозї бењамто будани хешро исбот кардааст. 

Ин достон аз муќаддима, мунољот, наът, мадњи пайѓамбар оѓоз 
шуда, сипас ба мадњи амир Абдулањад шурўъ мешавад. Пасон боби 
алоњида “Дар бораи харобии дунё” омада, марсияи љонгудоз дар бораи 
зављааш тањкия мегардад. Дар ин ќисмат шоир бо як андўњи гарон аз 
марги зављааш хабар дода, хислатњои неку њамидаи ўро васф менамояд 
ва њамнафасу роњбалади рўзгораш будани ин отифаи мунисро махсус 
шарњ дода, аз љумла менависад: 

Симои ту аз фаришта буд бењ, 
Гар дид фаришта, гуфт: зењ, зењ! 
Сар то ќадами ту љони љон аст, 
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Аз мурдани ту шигифтам он аст. 
Эй љони азизи ман, куљої? 
Дур аз бари ман, бигў , чарої? 
Ањде, ки њазор бор бастї,  
Якбора чї шуд, ки баршикастї?.... [7, 331]. 

 
 

Дар њамин ќисмат Шамсиддин Шоњин ба падарарўсаш низ 
таслият бахшида, хислатњои њамидаи ў ва фарзандашро баён мекунад ва 
аз зиндагї розї буданашро шарњ медињад. Аз рўйи ахбори худи шоир 
маълум мешавад, ки вай дар хонаи падарарўсаш рўзгори осуда дошта, бо 
тифли ба дунё омадааш аз нишоти умр розї будааст,  вале марги берањму 
аљали бешафќат зиндагии ўро талх намуда, аз мунису ѓамхораш, нури 
рўзгораш људо кардааст. Шоир њар як лањзаи њаёти накњатборро бо 
таъбиру иборањои латиф ифода карда, њиссиёти ботинию равонии хешро 
возењу равшан баён намудааст. Пас аз бобњои "Гуфтор дар ситоиш ва 
насињати фарзанди дилбанди арљманд" ва "Гуфтор дар сабаби назм ва 
таълифи китоби мустатоб" ба оѓози достон шурўъ карда, сарнавишти 
талх ва пур аз фољиаи Лайлї ва Маљнунро бо завќи баланд ва мањорати 
хоссаи суханварї бозтоб мегардонад.  

Пеш аз оѓози достон шоир дар боби сабаби назми асар маълумот 
дода, бо андўњи гарон аз марги "ќиблаи умед"–зављаи ҷавонмаргаш ёд 
карда, барои таслияти дил дар пайравї ба Амир Хусрави Дењлавї ва 
Низомии Ганљавї дар пайи таълифи достон шуданашро огоњ мекунад ва 
чунин менависад:  

Бастам ба њазор пухта хомї, 
Пирояи Хусраву Низомї. 
Девончаи ишќ боз кардам, 
Поёни сухан дароз кардам. 
Он ѓусса, ки кардамаш ба дил хун, 
Дода ба њамин бањона берун. 
Инак, ману шуѓли ин фасона, 
То ѓам кунад аз дилам карона [7, 337]. 

 
Идомаи достон то ба охир дар васфи Лайлию Маљнун буда, ин 

ишќи љонгудозу фасонаи рўњбахш бо як мањорати баланд бозтоб 
мешавад. Шоир дар банду басти маснавї ва баёни њолату вазъи 
ќањрамонони достон мањорати баланди суханварї нишон дода, таќдир 
ва сарнавишти ин ду дилдодаро нињоят марѓуб ва самимї тасвир 
менамояд.  
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Метавон гуфт, ки дар назми ќарни Х1Х достони мазкур намунаи 
бењтарини осори ѓиної ба шумор рафта, дар он њунар ва истеъдоди 
шоирии Шоњин равшан зоњир мегардад. Шоир таќдири фољиабору 
сарнавишти талхи Маљнун ва ишќи поку дарди љонгудози Лайлиро бо 
муњаббат баён карда, дар тасвири сурат ва симои онњо бењтарин тавсиф, 
ташбењ, муболиѓа, маљоз, киноя, истиора ва таљнисњоро мавриди 
истифода ќарор дода, њолоти рўњию равонии онњоро бо эњсосот ва 
њунари баланди тањкиягарї таљассум менамояд. Дар бисёр лањзањои 
нозуку њассос, махсусан, баёни вазъи њол, њангоми дидор, шунидани 
номи якдигар, навиштани нома ва амсоли инњо шоир аз суханпардозии 
бадеї ба баёни њолат гузашта, рози нуњуфтаи ишќро ифшо мекунад ва бо 
бењтарин таъбиру иборањо таркиби матнашро зебу зинат дода, бадеият 
ва ѓиномандии достонашро боз њам ќавї мегардонад. Њамин њолати 
тасвирро њангоми манъи Лайлї ба мактаб мушоњида намудан мумкин 
аст: 

Лайлї чу даруни парда љо кард, 
Тўмори ѓами нуњуфта во кард. 
Ѓамњои даруна дод берун, 
Бар хок мароѓа кард пурхун... 
Хунобаи дил зи дида меронд, 
В-аз њоли дарун ќасида мехонд: 
К-имрўз манам даруни парда, 
Сад пардадарї ба парда карда. 
Занљири ѓамам ба по кашиданд, 
Маљнуни маро зи ман рабуданд [7, 347]. 

Баъд аз ин тавассути саволу љавоб мунољоти Лайлї ва заљру 
машаќќати Маљнун тасвир ёфта, дарду њасрати бепоёни онњо бо 
таъбирњои равону возењ шарњ дода мешавад.  

Бо њамин љанбаи муњташами тасвирї ва тарзи баёни ѓиної шоир 
тамоми фољиаи ишќи Лайлї ва Маљнунро тасвир карда, дар хотимаи 
асар сабаби навиштани достон ва пайравї кардан ба Амир Хусраву 
Низомиро бори дигар хотировар шуда, аз нав ба "ёдгор" гузоштани ин 
намунаи назмро ишора мекунад. 

Маснавии дигари Шамсиддин Шоњин "Туњфаи дўстон" ном 
дошта, соли 1890 милодӣ дар пайравии "Бўстон"-и Саъдии Шерозї эљод 
шудааст. Маснавии мазкур аз њикояту хотироти шоир, тамсилњои зебо ва 
воќеаву рўйдодњои таърихию тарљумаињолї иборат мебошад. Асар 
пурраю комил то замони мо нарасида, то ба имрўз муќаддима, 
ќисматњои алоњида, боби аввал ва охирсухани он боќї монда, дар њамин 
њаљм ба "Куллиёт"-и шоир ворид гардидааст. Ин достон бо њидояти 
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устодаш Тоҳирхоҷаи Зарири Ҷӯйборӣ  таълиф шуда, аксари бобњо бо 
тавсияи  ў номгузорї шудаанд.    

"Туњфаи дўстон" аз муќаддима ва ќисматњои "Дар ситоиши амири 
марњум Сайид Музаффарбањодур Султон” оѓоз шуда, минбаъд  "Дар 
офати забон ва зањмати забон", "Дар ситоиши шањаншоњи олиљоњ Сайид 
амир Абдулањадхон", "Дар ситоиши сухан", "Воќеаи навмия", "Дар 
ситоиши худ", "Дар ситоиши ќудватус-содот Сайид Муњаммад Тоњир 
маъруф ба Ўзбакхоља мутахаллис ба Зарир", "Интиќол аз ташбиб ба 
мадњи убуввати Сайиди мазкур ва хољаи мабрур", "Дар сабаби назми 
китоб" иборат буда, боби аввали достон "Дар адлу инсоф ва тадбири 
љањондорї" номгузорї шудааст. Мутаассифона, нуњ боби дигари он ё ба 
анљом нарасидааст ва ё то замони мо мањфуз намондааст. Њамчунин, дар 
ягон сарчашма доир ба бобњои боќимондаи достони мазкур маълумот 
наомадааст. Адабиётшиносон Холиқ Мирзозода ва Расул Њодизода низ 
нотамом будани ин маснавиро тасдиќ карда, доир ба пайдо нашудани 
бобњои минбаъдаи он изњори назар намудаанд. 

Дар ќисматњое, ки ишора шуданд, фаслњои алоњидае ба назар 
мерасанд, ки онњо устухонбандии достонро халалдор накарда, баръакс, 
бо маќсади таќвият бахшидани андешаву тааммули шоир ба маврид 
љойгир шудаанд. Ин фаслњо дар шакли њикоят, тамсил, таснид ва 
њикояти тамсилї омада, маќсади шоирро тањким мебахшанд ва мазмуни 
достонро пурќувват мегардонанд. Дар достон се њикоят ба тариќи 
тамсил, ду таснид, панљ тамсил, се њикоят љой дода шудааст. Дар боби 
якум бошад, шоир як њикоятро тањкия кардааст, ки он низ масъалаи адлу 
адолатро ќувват мебахшад. Охирсухани маснавї "Дар гузориши айёми 
нофарљом ва шикояти хосу авом" ном дошта, баъдан ба маснавї њамроњ 
карда шудааст. Ин ќисматро дар натиљаи зањмат ва љустуљўњои зиёд 
шодравон Расул Њодизода аз "Тазкират-уш-шуаро"-и Њашмат пайдо 
карда, онро дар маљаллаи "Садои Шарќ" (1972, №7, сањ.75.) ба табъ 
расонида, ишора низ намудааст, ки он охирсухани маснавии "Туњфаи 
дўстон"-и Шамсиддин Шоњин мебошад.  

Шамсиддин Шоњин дар муќаддимаи маснавї бо як дарду алам 
доир ба сарнавишти худ сухан гуфта, ба ояндагон ишора кардааст, ки 
агар донишманду фозиланд, бењтар он бувад, ки озоду аз дарбор дур 
бошанд ва мисли вай фирефта нашаванд. Ў мефармояд: 

Маро шиква поён надорад гузор, 
Ки худ шиква бањре бувад беканор. 
Касе њамчу ман уру муфлис мабод, 
Нахустин тилло в-он гање мис бод. 
Ба кайвон агарчанд улфат марост, 
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Чу кайвон ба рух нили накбат марост. 
Зи рўйи забон мењрубонї кунанд,  
Вале кинањои нињонї кунанд.... 
Ман идбор дидам, ту фирўз бош, 
Зи ањволи ман ибратомўз бош [7, 463]. 

 
Аз рўйи ин таъкидњо маълум мешавад, ки шоир ба дарбори амир 

роњ ёфта бошад њам, раќибонаш ўро ором нагузошта, њамеша ба вай 
кинаву хусуматро раво медонистаанд ва монеаи рўзгори осудаву 
осоиштааш мегардидаанд.  

Шоир баъдан дар ќисматњои алоњида амир Музаффар ва амир 
Абдулањадро ситоиш карда, дар муќоиса мавќеъ ва мартабаашонро дар 
муњити аморати Бухоро равшан намуда, маќому манзалати онњоро дар 
замони давлатдориашон инъикос месозад. Дар баробари ин дар маснавї 
назару андешањои иљтимоии шоир тасвир шуда, бисёр камбудињоеро, ки 
дар муњити дарбор шоир ба чашмони хеш дидааст, воќеъбинона ифшо 
кардааст. Шоњин њамчунин, бо як мањорати баланд доир ба забон ва 
зањмати баён андеша ронда, роҷеъ ба ин масъала чунин менависад: 

Забон чун ба коми худ андар нињуфт, 
Гули орзу ѓунчаро баршикуфт. 
Сухан гар зи дил бар забон оварї, 
Чунон гў, ки ганље зи кон оварї. 
Сухансанљро гў: Ба андоза гўй, 
Тавонї, муќаррар макун, тоза гўй. 
Забонро гирењ бар гирењ барфикан, 
Фикан, то ки сарбаста ояд сухан. 
Суханро чу сарбаста гўйї, сазост, 
Ки аз бад ба некаш тасарруф равост [7, 470]. 

Дарвоќеъ, Шамсиддин Шоњин дар боби суханварї анъанаи неки 
шоирони пешинро идома дода, дар бораи забон ва сењри сухан нињоят 
њакимона андеша меронад ва ќадру манзалати забон ва суханвариро 
нињоят баланд бардошта, онро аз гавњару сипењр боло медонад. Дар 
баробари ин шоир дар сухан гуфтан эњтиёткор буданро афзал дониста, 
маљозан ишора мекунад, ки сухан мисли шамшер аст ва бояд чунон 
мулоњизакор бошем, ки "ба шамшери худ хуни худ" марезем, ки ин 
камоли бењунарист. 

Дар маснавї инчунин, ќисмати алоњида "Дар ситоиши сухан" 
унвон гирифтааст. Дар ин фасл шоир такроран оид ба ањамияти сухану 
суханварї изњори назар карда, дурандешона ва воќеъбинона 
матлабашро чунин љамъбаст менамояд: 
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Суханро ба зоњир набояд шинохт, 
Ки зоњирпарастї басе фитна сохт [6, 489]. 

Дар ин байти пурмуњтаво шоир арзиши суханро возењу равшан 
ошкор карда, наќши сухан ва суханварро дар љомеа арзишманд медонад. 
Вобаста ба тасдиќи гуфтањои худ шоир як  таснид ва якчанд тамсил 
оварда, маќом ва манзалати суханро равшан месозад ва ба он арљи 
бештар мегузорад. 

Шамсиддин Шоњин дар боби алоњида доир ба наќши устодаш 
Зарири Ҷӯйборӣ маълумот дода, бисёр масъалањои ба зиндагиаш 
алоќамандро, ки тавассути тавсияњои устодаш  Муњаммадтоњири Зарир 
насибаш гардидааст, шарњ дода, хидмати ин пири хирадро дар тарбияи 
маънавияш пурарзиш медонад. Баъд аз марги падар ин инсони хайрхоњ 
ба тарбияи Шамсиддин Шоњин машѓул шуда, ўро ба донишандўзї ва 
омўзиши илмњои суханварию баён рањнамої менамояд ва барои бењтар 
шудани рўзгораш мусоидат мекунад. Шоир бо тавсияи ин пири 
хирадманд ба навиштани маснавии мазкур оѓоз карда будааст. Вай дар 
маснавї ишорањои устодашро дар бораи таълифи ин маснавї ба таври 
зайл љой додааст:   

Ќадам пеш нењ, то ба манзил расї, 
Равон аз рањи дида бар дил расї. 
Ту њар љодае сар кунї манзил аст, 
Ки дасти бузургон туро мањмил аст. 
Туро хирќае чобук ояд ба дўш, 
Ки пўшид Саъдии пашминапўш. 
Аз ў монд гар"Бўстон"  ёдгор, 
Ту бар дўстон”Туњфа”-е  вогузор.... [7, 522-523]. 

Аз рўи ин таъкидњо маълум мешавад, ки Шамсиддини Шоҳин  
мањз бо ибтикори устодаш Зарири Ҷӯйборӣ дар пайравии пири ахлоқ 
Шайх Саъдии Шерозї маснавии мазкурро таълиф карда, бо пешнињоди 
вай мехостааст дар бораи адл, эњсон, ишќ, тавозўъ, ризо, тарбият, шукр, 
сабр ва мунољот бо диди нав ва андешаи салим мушоњидањои хешро ба 
риштаи тасвир кашад ва боз дар адабиёт як маснавии ахлоќиро ба 
майдон орад.  

Шоњин боби аввалро ба масъалаи адл бахшида, мисли Саъдии 
Шерозї онро дар љомеа барои амирон муњим шуморидааст. Ў мегўяд, ки 
"Бузургии шоњон ба адл андар аст, На бо фарри дайњиму ангуштар аст" 
[7, 527]. Бо ин суханони пандомез ў њикоятеро аз замони Фиръавн наќл 
карда, адлу адолатро барои шоњон муњим мешуморад. Аз рўйи ин тарзи 
баён маълум аст, ки Шамсиддин Шоњин на танњо назираи љавобия 
навиштан хостааст, балки бо дид ва тааммуќи нав ният кардааст, ки 
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амиру умарои дарбори аморати Бухорои Шарифро ба фазлу эњсон ва 
шукру ќаноат даъват намояд ва бо ин роњ райиятро дастгиру мададрасон 
шавад.  

Шамсиддин Шоњин дар пайравї аз мактаби бузурги 
маорифпарварии устод Ањмади Дониш бо љасорат баъзе аз масъалањои 
иљтимоиро рўйрост дар маснавии "Туњфаи дўстон" љой дода, 
ноадолатињои љомеаро фошофош ошкор сохтааст ва матлабњои 
иљтимоии хешро  нотарсона ва бољуръатона баён кардааст.  

Профессор Расул Њодизода доир ба ин маснавї изњори назар 
карда, аз љумла навиштааст: "Шоњин барои тасвири воќеањои замонаш 
бештар ба наќли њикоятњои воќеї, махсусан, наќли њодисоте чанд аз 
зиндагии худ ва њаёти падараш, мурољиат намудааст. Тасвири ин 
воќеањои реалї тарзи тасвири ўро аз равияи тавсифи классикї ба роњи 
тасвири реалистї овардаанд ва дар ин љо мо наќши роњу салиќаи наверо, 
ки ў дар дар ин давр дар ашъори лирикї дошт, ба андозаи зиёде дар ин 
маснавиаш мебинем".   

Дар ҳақиқат, маснавии мазкур дорои љанбаи баланди 
воќеъгароёна буда, дар он бисёр рўйдодњои тарљумаињолї ва њодисањои 
замони шоир ворид шуда, муњити таърихиро низ дуруст ифшо месозад. 
Шоир бо ин тарзи тасвир имкони бештар пайдо кардааст, ки афкори 
иљтимоии хешро шарњ дињад ва њаќиќати таърихии рўзгорашро баён 
созад. 

Шамсиддин Шоњин дар наср низ њунари воло дошта, бо таълифи 
рисолаи "Бадоеъ-ус-саноеъ" бори дигар аз суханвари барљаста будани 
худ дарак додааст. Вай дар аввали рисолааш дуруду салавот бар 
пайѓамбарон гуфта, сипас бо чунин мисраъњо рисолаашро оѓоз 
менамояд: 

Ин нусха, ки аз шоибаи наќс барист, 
Маъљуни мураккабе зи тозию дарист. 
Њар кас, ки аз ў бихўрд чун шориби хамр, 
Аввал бинамуд ханда, в-он гоњ гирист  [7,540]. 

Шамсиддин Шоњин чӣ гунае, ки дар боло ишора шуд, дар ин 
рисола њам њазлу мутоиба ва њам ифшои ноадолатињои  замонро баробар 
тасвир кардааст. Адиб бо истифода аз санъати саљъ хело моњирона 
суханварї карда, муњимтарин масъалањои ахлоќиро дар ќиёс тавзењ дода, 
воќеияти рўзгори бисёре аз табаќањои иљтимоии замонашро бо тарзи ба 
худ хос шарњ додааст. Вай рўзгори муллою мударрис, миршабу ќозиро 
бо як тарз, њаёти гадову ќаландарро бо тарзи дигар ва олиму суханварро 
бо шеваи баёни фасењтар инъикос карда, тафовутњои дар зиндагї доштаи 
онњоро як-як шарњ медињад ва кирдорашонро бо муњите, ки эшонро фаро 
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гирифтааст, муќоиса намуда, баъзан ба одамон ва гоњњо ба ашёи табиат 
ва мављудоти зиндаи он монанд месозад. Шоњин нотарсона ба 
мазаммати шахсоне, ки аз номи ислом суиистифода мекарданд, иќдом 
намуда, камбудињояшонро фошофош гуфта, онњоро ба риёкорї 
муттањам месохт. Чунончи: "Ислом исме (ба маънии гуноњ, айб ва хато. 
А. Р.) шуда, дар миёни он алифу лом. Агар аз инсоф пурсї, њаќиќати он 
соф. Њарфи дин бар гўшњо чун мутолибаи дайн гарон ва сурати шаръ дар 
дидањо чун айнушшарр ва шаррулайн айён” [7, 542]. Ё дар бораи илм 
менависад: "Илм чун алам дар мазорњо хуфта, бо њар кї аз айни он 
истифсор рафта, "лам" гуфта" [7, 542]. Чунин ишорањои нарму нозуки 
мутоибамонанд дар тамоми рисола мушоњида шуда, андешањои иљмолии 
Шоњинро нисбат ба замон ифода менамояд. 

Дар љойи дигар Шоњин бо тарзи танзу мутоиба њаљви нарму 
нозуку сухани ќофиядору љумлањои обдор мегўяд, ки аз нигоњи бадеият 
ва равонї нињоят дилчаспанд ва гарчанде кинояомез бошанд њам, аммо 
мазмуни баландро ифода менамоянд. Барои мисол: "Калом аз рабт 
уфтод ва маром аз забт. Чї кунам, он ќадар мушаввашам, ки турраи 
дилдор аз ман касби парешонї мекунад ва хотири махмур истифодаи 
саргаронї. Жўлидагии мўйи Маљнун ваќфи саропойи ман аст ва 
олудагии тарафи домони Лайлї наќши пироњану ќабои ман. Аз ман то 
сояи девор фарќи уфтодагї як ќадам аст ва то нусхаи ботил тафовути 
беэътиборї як раќам" [7, 545]. 

Дар баробари чунин ибораву таъбирњо, љумлањои равону 
муќаффо ва њаљви нарму нозук дар китоби "Бадоеъ-ус-саноеъ", инчунин,  
масалу њикояњои кўтоњи њаётї низ наќл мешаванд, ки онњо љанбаи 
баланди ахлоќї дошта, одамонро ба роњи дуруст рањнамої менамоянд. 
Ин рисола низ собит месозад, ки Шоњин адиби нињоят нуктасанљ ва 
сухангўй ва суханфањм мебошад. Доир ба ањамият ва мурод аз таълифи 
ин рисолаи Шоњин устод Садриддин Айнї ќайд мекунад: "Маќсади аслї 
аз таълифи "Бадоеъ-ус-саноеъ" танќид, эътироз ва шикоят аст. Аммо 
муаллиф дар ин бора услуби аљиберо пеш гирифтааст, ки пай бурдани 
хонанда дар аввали назар ба маќсади аслї хеле душвор аст, балки ба 
мутолиаи таъбироти одиву фиќрањои хандаовар ба ханда меояд. Баъд аз 
муњокимаву тааммул ба маќсади аслї пай мебарад" [2, 222]. Аз ишорањои 
устод Садриддин Айнї бармеояд, ки Шамсиддин Шоњин рисолаи 
мазкурро њадафманд таълиф карда, аќидањои иљтимоии хешро бо 
истифодаи таъбиру иборањои кинояомезу маљозї нињоят њунармандона 
баён намудааст. Бо ин услуби малењу дилкаш шоир тавонистааст 
нуќсонњои љомеаро фош намояд ва кирдорњои зишти одамонро зери 
мазаммату интиќод  гирад. 
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Шамсиддин Шоњин ба ѓайр аз достону рисола инчунин,  ѓазал, 
ќасида, мухаммас, мусаддас, тарљеъбанд, рубої, ќитъа, њаљвия, 
фардбайтњои равону дилкаш эљод кардааст. Шоир ин шеъру 
ѓазалњояшро дар даврањои гуногуни њаёташ таълиф намуда, баъзе аз 
онњо ба шахсони алоњидаи таърихї бахшида шудаанд. Як ќисми дигари 
ашъори шоир  ба тариќи мадњу сано таълиф гардида, иддае аз онњо 
оњанги њаљвї доранд. Њаљвияњои шоир низ љанбаи воќеї дошта, 
хислатњои манфии шахсони алоњидаро тасвир менамоянд. 

Дар ќасидаву ѓазалњояш масъалањои муњими иљтимої ва ахлоќї 
тасвир ёфта, ноадолатињои замон, азобу шиканљаи мазлумон ва њаёти 
нињоят вазнину мураккаби халќи љафокаш рўирост ва ошкоро баён 
шудаанд. Дар ќисми дигари ашъори шоир мавзўъњои зебоињои табиат, 
орзую умеди одамон, тараннуми ишќу муњаббат, ифодаи њолатњои рўњию 
маънавии дилдодагон ва муносибатњои некбинонаи инсонњои 
покизарўзгор бозтоб ёфтаанд. Дар баробари ин,  шоири покзамир бо як 
фарохдилї ба дунёи отифонаи инсон назар дўхта, бо мењру самимият 
розњои нуњуфтаи ў ва уќдањои нокушодаашро ифшо менамояд ва 
тавассути тахайюлоти рангини хеш асрори дилашро фош месозад. 
Махсусан, дар эљодиёти Шамсиддин Шоњин ѓазал љойи намоёнро ишѓол 
менамояд. Шоир ќонунияти устухонбандии жанри мазкурро пурра риоя 
карда, вобаста ба мавзўъ матлаби ѓоявии худро возењу равшан ифода 
мекунад. Дар аксари ѓазалњои шоир эњсосоти ботинии ў, ки ѓояњои неку 
ҳамидаро талќин менамоянд, самимӣ  бозгў мешаванд. Дар бештари 
њолат дар ѓазалњои шоир байтњо бо њам алоќаманду созгор афтода, 
вобаста ба мундариљаи ѓоявии ѓазал њамдигарро такмил медињанд ва 
дорои таносуби калом, равону сода мебошанд. Шоир дар њар як байти 
ѓазал талаботи жанри номбурдаро ба инобат гирифта, дар пояи анъанаи 
шоирони пешин ба таркиби дохилии жанри ѓазал ањамияти махсус 
медињад ва вобаста ба мавзўъ њиссиёти худашро якљо бо њолати рўњию 
равонии ќањрамони ѓиної бозгў месозад. Чунончи дар ѓазале мегўяд:  

Парї зи шарми рухат чењра дар ниќоб гирифт, 
Лаби ту равнаќи кайфият аз шароб гирифт. 
Агарчи буд туро чењра мусњафи рањмат, 
Касе, ки дид хатат, ояти азоб гирифт. 
Рухат надошт саводе ба дарси фитна магар, 
Ки дар баѓал зи хати анбарин китоб гирифт. 
Саводи хатти ту гардид равшан аз ораз, 
Баромад аз њама ѓавѓо, ки офтоб гирифт. 
Зи бас ба номи ту тавшењ кард бар Шоњин, 
Бад-ин ѓазал натавонад касе љавоб гирифт  [7, 60]. 
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Дар ѓазали мазкур на танњо ќонунмандии таркиби жанри ѓазал 
риоя шудааст, балки ќофияњо комил омада, баён возењу равон ва матлаб 
хело дилкаш баён гардидааст. Таносуби калом мукаммал буда, мавзўи 
асосии ѓазал, ки фироќу фиѓон аз дарди ишќ аст, бо корбурди санъатњои 
лафзию маънавї боз њам ќавитар гардидааст. 

Шамсиддин Шоњин дар ѓазалнависї бештар ба сабку услуби 
Њофизи Шерозї ва Абдулќодири Бедил такя карда, дар пайравии 
мактаби ин ду шањсутуни назми оламгири тољикї-форсї сабки хоси 
худро пайдо намуда, дар баёни мавзўи ишќ аз хеш мањорати баланд 
нишон додааст. Вай ба мавзўи мазкур даќиќназарона муносибат карда, 
эњсосоти ботинї ва дарди нињонии ошиќони васлљўро самимї тасвир 
намуда, риштаи муњаббати онњоро бо нозукињои сењри сухан устувор 
гардондааст. Доир ба ин масъала профессор Расул Њодизода низ 
навиштааст: "Мавзўи ишќ ва образи ошиќ, ки дар назми классикии 
форсу тољик мавзўи љовидонї ва анъанавї ба шумор мерафт, дар назми 
Шоњин низ мавќеи муњим ва асосӣ дорад. Бисёр оњангњои иљтимої ва 
ахлоќї, муносибати шахс ва љомеаи инсонї, танќиду мазаммати 
иллатњои љамъиятї ба воситаи мавзўи ишќ ва образи ошиќ дар назди 
Шоњин зуњур кардааст" [6, 84]. 

Дар ҳақиқат, Шамсиддин Шоњин ба мавзўи ишќ љиддї муносибат 
карда, њолату изтироби ошиќони рангинхаёлро тарзе тасвир намудааст, 
ки вафодорияшон пинњон намемонад ва заљру азоби рўњияшон бошад, 
дилњоро ба тасхир меоварад. Дар бештари ѓазалњои Шоњин маъшуќа 
дорои ишваю истиѓно, карашмаву ноз буда, маъшуќ ранљуру нотавон, 
дардманду озурдахотир аст. Онњо њиссиёт ва шўру шавќи хешро пинњон 
накарда, барои расидан ба висоли њамдигар талош меварзанд ва ба ишќ 
шоиста будани хешро мисли шамъу парвона ошкор месозанд. Чунончи: 

Дилбаро, ороми дил ё роњати љон хонамат, 
Баски зебої, туро њам ину њам он хонамат. 
Бо чунин њусне, ки чашми ошиќон ёбад фурўѓ, 
Офтоби базм ё шамъи шабистон хонамат?! 
Ќиблаи ањли вафо ё Каъбаи арбоби шавќ? 
Лафз бисёр аст, худ гў, то бад-он сон хонамат. 
Ваъдањо кардї, вале осори он зоњир нашуд, 
Сахттамкин гўямат ё сустпаймон хонамат? 
Ман намегўям, ки сарви гулшанї ё нахли боѓ, 
Бо ќадат ин њардуро њам рост натвон хонамат. 
Лаб ба шаккархандае бикшову дар тан љон бибахш, 
То зулоли салсабилу оби њайвон хонамат. 
Ё фурўѓи дида, ё мењри фалак, ё шамъи базм, 
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Он чи зебад бо ту, худ гў, то ки он сон хонамат [7, 72]. 
Шоњин дар ѓазали фавќ ташбењи равшан истифода карда, 

маъшуќаро «ороми дил», «роњати љон», «офтоби базм», «шамъи 
шабистон», «ќиблаи ањли вафо», «Каъбаи арбоби шавќ» номида, ўро «аз 
сарви гулшан» ва «нахли боѓ» боло медонад. Шоир бо чунин иборањои 
латиф, тавсифњои нозук, таъбирњои дилкаш ва ташбењњои сарењ ќаноат 
накарда, бо роњи савол аз маъшуќа дархости дили ўро пурсон шуда, 
«ошиќ»-и њимматбаланди худро ситоиш менамояд ва васфи маъшуќаро 
аз чењраи асосиаш дида зеботар бозтоб медињад.  

Як хусусияти ѓазалњои ошиќонаи Шамсиддин Шоњин аз он 
иборат аст, ки дар онњо шоир васфи зебоиро бештар талќин мекунад. 
Дар чунин њолат њар як ашёи табиат ва мављудоти олам бо њусну љамолу 
зебоии маъшуќа муќоиса мешавад ва њар яки он барои шоир њамчун 
воситаи тасвири бадеї хидмат менамояд. Њамин тарзи тасвир ба шоир 
имкон додааст, ки моњирона санъатњои лафзию маънавиро дар 
ѓазалњояш истифода намояд ва симои зоњирии маъшуќаро латифу 
дилкаш ва олами ботиниашро саропо ѓарќи ишќу эњсосот таљассум 
созад. Мисол: 

Ёри ман бар чењра зулфи худ парешон мекунад, 
Офтоберо ба зери абр пинњон мекунад. 
Гарчи накшояд гирењ аз кори шабнам, з - он ки гул 
Ашки ўро тукмаи банди гиребон мекунад. 
Дил барад чашмаш зи ман в - он гоњ биспорад ба зулф, 
Њамчу дузде, мезанад роњеву эњсон мекунад. 
Бе туам гар зиндагї мушкил бувад, љоно, чї ѓам? 
Гар сарам охир ба як дам теѓат осон мекунад. 
Њар чї аз дасти хазон омад ба љони дўстон, 
Бар дили Шоњин ѓами њиљрони ў он мекунад  [7, 106]. 
Дар ѓазали боло лиризми тасвир ба дараљае нозук аст, ки њиссиёт 

мехурўшад, завќ меболад, дил љавлон мезанад ва хаёл ранги дигар 
гирифта, париваше пеши назар меояд, ки љавлонгањи мењру вафо ва 
сафобахши тану љон аст. Таносуби калимаву иборањо дар мисраъњои њар 
як байт ќавї ва устувор буда, мазмунро комил ва маќсудро возењ 
мегардонанд. Хонанда аз ин раќси калимот шавќи маънї бурда, ба ин 
тарзи баёни нозуку сењри сухани Шоњин ањсант мегўяд. Чунин тасвирњои 
дилкаш ва ифодаи эњсосоти рўњии ќањрамони ѓиної дар аксари ѓазалњои 
Шоњин ба чашм мерасанд ва њар кадоми он баёнгари рўњияи нотакрори 
шоири ширинсухан мебошанд. Чунончи: 

То лаъли туро ханда ба њангоми ѓазаб шуд, 
Хун гашт, гирењ баст, ба табхола лаќаб шуд. 
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Аз марги раќиб ин њама ѓамгин натавон буд, 
Бодо ба фидои ту, ки гар мурд, аљаб шуд. 
Сар то ќадамам обила љўшид дар ин роњ, 
То пойи ман осуда зи ташвишу таъаб шуд. 
 
Ман аз аљамї шиква надорам, ки ба хубї 
Ѓоратгари љону дилам он турки араб шуд. 
Шоњин, тамаъи бўса намудем, барошуфт, 
Берун магар ин шева зи ќонуни адаб шуд? [7, 95]. 

 Шоњин дар ѓазали мазкур, аввалан ба њусни матлаъ ва њусни 
маќтаъ эътибор дода, дар байти аввал ва байти охирон маќсади хуро 
дуруст баён менамояд. Сониян, њусни тахаллусро, ки барои ѓазал муњим 
мебошад, ба маврид ба кор бурда,  меъёри талаботи жанри ѓазалро риоя 
мекунад. Ба тарзи ќофиябандї низ дар ин ѓазал ва ѓазалњои дигараш 
эътибори љиддї дода, ягонагии онро таъмин мегардонад.  

       Дар бештари ѓазалњои шоир ќофияи сохти аа, ба, ва корбандї 
шуда, талаботи шакли ѓазал ба инобат гирифта шудаанд. Њамчунин,  
меъёри миќдории байтњо дар ѓазалњои Шамсиддин Шоњин риоя шуда, 
аксари онњо аз њафт байт кам нестанд. Чунин ѓазалњое њам ба назар 
мерасанд, ки миќдори байтњояш аз сездањ боло мебошанд. Дар ин 
ѓазалњо низ шоир пайдарњамии мантиќии байтњоро ба инобат гирифта, 
матлабашро возењ баён менамояд. 

        Дар ќисме аз ѓазалњои Шоњин мавзўи ишќ ба мавзўи май ва 
майгусорї омезиш ёфта, таъбиру ифодањои суннатї, ки хоси ин навъи 
ѓазалњо мебошанд, аз мадди назари шоир дур нашудаанд. Чунин ѓазалњо 
бештар оњанги иљтимої дошта, шоир бо ин роњ чењрањои зоњиду мулло 
ва ањли таќворо, ки фазилатфурўшї ва риёкорї менамоянд, фош 
месозад. Дар ѓазалњои мазкур мафњумњои «ринд», «зоњид», «майкада», 
«зарќ», «хирќа», «хум», «бода», «соѓар», «май» оњанги маљозї гирифта, 
њолати баъзе аз табаќањои иљтимоии Бухороро, ки ба фиребу тазвир умр 
ба сар мебаранд, ошкор месозад. Чунончи: 

Зоњид ба Каъба гар сару кори намоз дошт, 
Шоњин ба хоки пойи ту рўйи ниёз дошт [7, 68]. 

      Дар байти мазкур шоир дар мисраи аввал агар риёкорию 
фиреби зоњидро баён созад, дар мисраи дуюм амалњои ошиќи шайдоро, 
ки ниёзманди дидори маъшуќа аст, тасвир карда, дар муќоиса хислатњои 
зишту бадро бо амалњои неку шоиста муќоиса менамояд. Мисраи якум 
ба мисраи дуюм тазод шуда, ормони дил ва эњсосоти ботинии шоирро 
дуруст ифода мекунад. Роҷеъ ба ин масъала Холиқ Мирзозода низ 
изњори назар карда, аз љумла менависад: «Яке аз хусусиятњои лирикаи 
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граждании Шоњин эътирозу норозигї ба рўњониён–фош, масхара ва 
бењурмат кардани онњо аст» [4, 18]. 

      Бояд гуфт, ки дар ѓазалњои шоир баъзан мавзўи иљтимої бо 
мавзўи ишќ пайдарњам тасвир меёбад. Вай дар ин навъи ѓазалњояш ба 
муќобили амалњои нодурусти ањли дарбор ва атрофиёни онњо исён 
менамояд ва њаќиќати ањволро возењу равшан тасвир месозад. Дар ин 
ѓазалњо оњанги иљтимої баланд садо дода, муносибати инсон ба љомеа ва 
иљтимоъ дуруст ифода мегарданд. 

        Шамсиддин Шоњин дар эљоди ќасида, ќитъа, рубої ва 
тарљеот низ шуњрати беандоза доштааст. Ќасидањои шоир фарогири 
унсурњои суннатии жанри мазкур буда, бештари онњо оњанги иљтимої, 
тарљумаињолї доранд. Дар ќасидањои «Шикоят аз ањли диёр», «Дар 
баёни бесуботии дањр», «Дар коњиши баъзе њамсуњбатон», «Дар њаљви 
шахси бад», «Шикоят» мавзўъњои иљтимої тасвир шуда, ноадолатињои 
замон ва рафторњои зишти иддае аз муосирони шоир зери танќид 
гирифта шудаанд. Ќисми асосии ќасидањои шоир мадњї буда, ба амир 
Абдулањад, амир Музаффар ва атрофиёни онњо бахшида шудаанд.  

       Шамсиддин Шоњин инчунин,  ќасидањои тасвирї ва фахрия 
низ таълиф кардааст. Ќасидањои «Бањор», «Дар сифати барф» «Дар 
мадњи устоди худ Тоњирхољаи Љўйборї мутахаллис ба Зарир» аз њамин 
ќабиланд. Дар ин ќасидањо шоир бештар ба васфи табиат машѓул шуда, 
зебоии онро тавсиф менамояд. Масалан, дар бораи барф менависад: 

Так зад саманди боди хариф аз диёри барф, 
Рўи љањон гирифт ба зери ѓубори барф. 
Бањман барои ѓозафурўшї ба сањни боѓ, 
Бикшод аз њаюни њаво тунги бори барф. 
Аз касрати тарашшуњи абру њубоби бод, 
Офоќ њисни жола шуду шаб њисори барф  
Шоњин, ки умр сарфи њавохоњии ту кард, 
Равшан шудаст рўзи вай аз рўзгори барф [7, 268]. 
         Дар ќасидаи мазкур Шоњин бо як мањорати баланд барфи 

зимистонро васф карда, тамоми табиатро, ки ба шарофати барф ќабои 
сафед пўшида, ѓуломи ин муъљизаи зебо шудааст, бо як мањорати 
баланди шоирї тасвир менамояд. Доир ба мавќеи ќасида дар эљодиёти 
Шоњин Х. Мирзозода назари иљмолї намуда, аз љумла менависад 
"Ќасидањои ў (Шоњин–А. Р.) аз љињати шакл ва сохти традисиониашон аз 
ќасидањои гузаштагон фарќ накунад њам, вале боз чи дар шакл ва чи дар 
мундариља хусусиятњои људогонаеро соњиб аст. Масалан, Шоњин ба 
ќисмњои анъанавии ќасида чандон эътибор намедињад. Ќасидањои ў гоњ 
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бе ташбиб, гоњ бе гурез, гоњ бе талаб ва гоње бе хотима гуфта шудаанд, 
бинобар он аксар ќасидањояш њаљман кўтоњ ва хурданд" [4, 249]. 

      Дар њаќиќат, дар бештари ќасидањои Шоњин љузъњои таркибии 
жанри мазкур риоя нашавад њам, шоир аз меъёрњои маъмулии жанр 
канораљўї накарда, ќонунияти дохилии жанрро ба инобат гирифтааст. 
Дар ќасидањои њаљман хурду кўтоњи шоир мањорати шоирии Шоњин 
баръало зоњир шуда, дар ин жанр муваффаќ шуданаш равшан ба назар 
мерасад. 

       Шамсиддин Шоњин њамагї њашт ќитъа навишта бошад њам, аз 
мазмуни онњо маълум мешавад, ки шоир дар ваќти осудагию фароѓат ва 
оромии рўњу тан ба навиштани ин мисраъњо машѓул шуда будааст. 
Мавзўи баъзе ќитъањо ишќї буда, ќисми дигарашон ба масъалањои 
ахлоќї, панду насињат, њасби њол бахшида шудаанд. Ба таври мисол: 

 
Некї кун бар он ки некї хост, 
К-аз ту ин номи нек мемонад. 
Мепазад ош дар сафол, вале 
Рўсиёњї ба дег мемонад [7, 302]. 

 
     Шоир муњимтарин хусусияти жанри мазкурро, ки панду 

насињати одамон аст, ба инобат гирифта, талаботи ќонунмандии 
ќитъаро риоя мекардааст.  Ба ѓайр аз ин дар ду байт ва чор мисраъ, ки 
талаботи жанри мазкур аст, муроди худро зебою форам, вале бо кинояву 
танз ифода менамудааст. Ќитъањои шоир намунаи олии жанри ѓиної дар 
адабиёти тољик мебошанд. 

Дар таълифи тарљеъбанду таркиббанд Шамсиддин Шоњин 
кўшиши зиёд намуда, дар рушди ин жанри ѓиної хидмати шоиста 
намудааст. Тарљеъбанди "Њут агар њуттї кунад, кампира дар ќуттї 
кунад" бо хоњиши амир Абдулањад таълиф шуда, ба мунозираи зану 
марди њамсоя ва мадњи амиру муносибаташ ба моњи њут вобаста 
мебошад. Он аз шаш банд иборат буда, ќонунмандии жанр дар таснифи 
тарљеъбанд пурра риоя шудааст. Вобаста ба њамин масъала Саъдоншоҳ  
Имронов изњори назар карда, менависад: "Навоварии Шоњин дар шакли 
мураббаи тарљеъбанд дар баробари ифодаи мазмунњои тозаи иљтимої- 
сиёсї дар он аст, ки ў дар байти васила мисраи аввалро пас аз њар як 
банд њамеша такрор ва мисраи дуюми байти василаро таѓйир медињад ва 
бо њамин шоир унсурњои байти василаи тарљеъбанду таркиббандро бо як 
мањорати бузург ба њам омехта намуда, ба шакли тарљеъбанд як њусни 
тозаеро зам намудааст. Чунин ихтироот дар тарљеъбанд аз рўйи 
мушоњидаи мо ба худи Шоњин тааллуќ дорад" [3, 76]. Дар таркиббанди 
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шоир низ њамин хусусияти навоваронаро мушоњида кардан мумкин аст. 
Шоир дар ин таркиббанди худ, мавзўи ишќро интихоб карда, эњсосоти 
рўњии ошиќонро бо истифода аз санъатњои лафзию маънавї возењу 
равшан шарњ медињад. Банди васила дар таркиббанд ду бор такрор 
шуда, дар њар ду њолат бандњои асосиро такмил ва пурра мегардонад, 
аммо шоир дар банди сеюм аз ишораи банди васила худдорї намуда, бе 
истифодаи он маќсадашро љамъбаст кардааст. 

Дар жанри мусаддас ва мухаммас Шоњин мактаби анъанаи 
шоирони пешинро идома дода, дар ин жанрњо низ касби камол кардааст 
ва якчанд мусаддас ва мухаммаси љолиб тасниф намудааст, ки онњо 
љанбаи иљтимої ва интиќодї доранд. 

Хидмати Шамсиддин Шоњин дар инкишофи жанри рубої 
назаррас мебошад. Дар рубоињои шоир мавзўъњои ахлоќию иљтимої ва  
ишќию лирикї васеъ инъикос ёфта, меъёр ва талаботи жанр низ пурра ба 
инобат гирифта шудаанд. Дар бештари рубоињои Шоњин мавзўи ишќ 
тасвир шуда, дар онњо њиссиёти ботинї ва њолати рўњии ошиќони 
дилбохта самимї инъикос мешаванд. Дар баъзе рубоињои шоир оњанги 
халќї бештар мушоњида шуда, ифодањои зебою дилкаш  бадеияти 
онњоро пурќувват гардонидаанд. Масалан, дар рубоие менависад: 

Дар ишќи ту кори ман ба сомон нарасад, 
Аз васли ту дарди ман ба дармон нарасад, 
Бе лаъли ту мурдаму нагуфтї њаргиз, 
К-ин ташнаљигар ба оби њайвон нарасад [7, 307]. 

Дар рубоии мазкур њолати дилбохтагон ва вазъияти рўњию 
маънавии онњо латифу дилкаш таљассум ёфта, муроди шоир њосил 
гардидааст. Аксари рубоињои шоир њамин хусусиятро доро буда, 
хидмати шоистаи Шоњин дар ташаккул ва инкишофи ин жанри ѓиної 
бебањс мебошад. 

Дар њаќиќат, Шамсиддин Шоњини Хатлонӣ  аз љумлаи чењрањои 
нотакрори асри Х1Х буда, хидмати вай дар рушду инкишофи адабиёти 
тољик беназир мебошад. Вай ба љавонии хеш нигоњ накарда, дар умри 
кўтоњи бобаракати худ бењтарин осорро ба ёдгор гузоштааст, ки имрўз 
дар ташаккули маънавиёти љомеа таъсири муассир мерасонад. Ин 
андешаро профессор А.Абдуллоев тасдиќ карда менависад: "Шоњин ба 
содагї ва халќияти забон њаракат карда, мундариљаи назмро бо 
образњои нави маорифпарварї ва анъанањои тозаи реалистї ғанӣ намуд. 
Њамеша ба муќобили љавру љафои замона, берўйиву фитнањо, хорию 
зулм баромада, баробарї, бародарї, салоњият ва ростиро тарафдорї 
менамуд" [1].  

Бешак, Шамсиддин Шоњин аз пайравони содиќи Ањмади Дониш 
ва мактаби маорифпарварии ў буда, на танњо масъалањои муњими 
иљтимоиро дар осораш инъикос месохт, балки бо ќудрати волою сухани 
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оташбори худ ба муќобили ноадолатињои замонаш мубориза бурда, 
ростию њалолзистї, хайрхоњиву њимматбаландї ва накуиву 
саховатмандиро васф менамуд ва бењтарин хислатњои инсониро ситоиш 
мекард. 
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ФАСЛИ II 

ДАР БОРАИ АДАБИЁТИ МУОСИР 
 

АДАБИЁТ БОЯД ЊАМЌАДАМИ ЗАМОН БОШАД 

 
Дар шароити кунунї адабиёт љињати инъикоси муњимтарин 

масъалањои њаёти љомеа беш аз дигар навъњои санъату фарњанг бояд 
хидмати фаъолона намояд, зеро нуфуз ва таъсири адабиёт тибќи 
анъанањои беш аз њазорсола дар рӯњиёти мардуми мо ќавитар аз дигар 
навъњои санъату њунар аст. Вазъи њар лањза таѓйирёбандаи љањон, 
шиддат гирифтани низоъњои диниву мазњабї, фаъол гардидани њаракату 
љараёнњои тундрав, густариши хурофот, таъсиру нуфузи фарњанги 
бегона ва заиф гардидани маънавиёт миёни иддае аз шањрвандони 
кишвар аз њар адиб ва эљодкор талаб менамояд, ки бештар ба мавзўъњои 
њифзи амнияти давлатї, муќаддас донистани Ватан, якпорчагии 
Тољикистони азиз, тањкими сулњу вањдати миллї дахл карда, наврасону 
љавононро дар рўњияи ватандўстї, инсондўстї, сулњпарварї ва ризояти 
миллї тарбия намояд.  

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон низ дар њар суханронї ва вохўрињояшон бо 
шањрвандони мамлакат ба ин масъалањо ишора карда, ањли љомеаро ба 
зиракї ва њушёрї даъват менамояд ва дар баробари ин,  љињати тарѓиби 
ѓояњои ватандўстона, эњтирому садоќат ба рамзњои давлатї, муќаддас 
донистани Тољикистони азиз, инъикоси дастовардњои даврони 
Истиќлолияти давлатї, ташвиќи ѓояњои миллї ва умумибашарї ва 
амсоли ишорањои алоњида мекунад. Њамзамон, адибон ва дигар 
намояндагони ањли фарњангро даъват месозад, ки бештар ба мавзўъњои 
мубрами њаётї диќќат дода, манфиат ва дастовардњои миллиамонро 
бештар тасвир намоянд. Вобаста ба ин, Роњбари давлат дар яке аз 
вохўрињояшон бо зиёиёни мамлакат таъкид карданд, ки: "Бояд 
таблиѓоти ѓояњои истиќлолияти давлатї, вањдати миллї, инъикоси 
дурусти зиндагии мардум ва рушди рўзафзуни Тољикистон вазифаи 
муќаддасу мењварии адабиёт ва адибони тољик ќарор гирад". 

Воќеан, дар даврони Истиќлолияти давлатӣ халќи мо ба дастовардњои 
назаррас ноил гардид, ки як ќисми он эҷодиёти адибони тољик тасвир 
ёфтаанд. Дар ин муддат бунёд ёфтани як ќатор иншооти азим, 
шоњроњњои бузург, корхонањои саноатї, муассисањои нави соњањои 
иљтимої ва садњо корњои дигари шоиста боиси баланд рафтани сатњи 
зиндагии мардум гардид ва ба тафакккур ва зењни ањли љомеа низ 
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таъсири мусбат расонид. Њамчунон ба хотири арљ гузоштан ба таърих ва 
мероси миллию фарњангї аз љониби Сарвари давлат ташаббусњои 
шоиста амалї шуда, њар кадоми он барои рушди тафаккури миллї, 
баланд бардоштани њисси худогоњї ва худшиносии миллї мусоидат 
намуд.  

Гарчанде адибони тољик шукӯњу шањомати даврони Истиќлолияти 
давлатиро дар асарњои бадеї ва публисистии худ тасвир карда бошанд 
њам, онњо то њол талаботи Роњбари давлатро ќонеъ карда наметавонанд. 
Чунончи оид ба мавзўи истењсолї Бахтиёр Муртазо романи «Наќби 
Истиќлол», Шералї Мўсо романи «Мардистон», Муҳиддин Хољазод 
романи «Барќи дили Сангтўда», Р.Ањмад ќиссаи «Нури Роѓун» ва 
Мираҳмади Амиршоҳ  романи «Роѓун»-ро таълиф карда бошанд њам, дар 
баъзе аз ин ќиссаву романњо мавзўи истењсолї пурра кушода нагардида, 
њаёти бинокорон, рўзгори онњо, мушкилоти сохтмонњои аср ва наќши 
Пешвои миллат дар бунёди ин сохтмони аср њамаљониба таљассум 
наёфтаанд. Инчунин,  љанбаи тасвирию бадеии баъзе ќисматњои асарњои 
мазкур заиф буда, шахсияти персонажњо њамаљониба кушода 
нагардидаанд. Ба мавзўи истењсолї шоирон: Мирзо Файзалї, Њољї 
Мурод, Ањмадљон Рањматзод, Њикмат Рањмат, Озарахш низ дахл намуда, 
зањмати наќбканњо ва сохтмончиёни шоњроњои Тоҷикистонро васф 
намудаанд, аммо дар ин шеърњо низ баъзе пањлуњои фаъолияти коргарон 
ва љасорату корнамоињои онњо васеъ тасвир наёфта, ањамияти ин 
сохтмонњо барои халќ пурра ифшо нагардидаанд.  

Дар ин давра доир ба мавзуи истењсолї очерку маќолањои 
публисистии зиёд низ чоп шуда бошад њам, ќисми зиёдашон бинобар 
дурусту возењ тасвир накардани мушкилоти љойдошта дар адабиёти 
даврони Истиќлолият мавќеъ пайдо накарданд. Очеркњои Бахтиёр 
Муртазо, Раљаб Мардон, Мутеъулло Наљмиддинов ба мисли очеркњои 
Фазлиддин Муњаммадиев, ки солњои 60-80-уми асри гузашта таълиф 
шуда буданд, дар миёни хонанда ва љомеа бањсњоро ба миён наоварданд. 
Њамзамон, дар бештари ин очеркњо проблемагузорї мушоњида нашуда, 
дар онњо рафти бунёди сохтмон ва њаёти коргарон сатњї наќл мешаванд.  

Дар даврони Истиќлолияти давлатӣ вобаста ба мавзўи истењсолї дар 
жанри достон ягон асари љолиб пайдо нашуда, дар ин жанр бештар 
мавзўъњои таърихї арзи њастї намуданд. Њол он ки дар солњои 70-80-уми 
асри гузашта аксари шоирони мо тавассути ин жанр њаёти муосирон ва 
бунёди иншооти кишварамонро васф намуда, дар ин љода хидмати 
устодон Ѓаффор Мирзо, Муъмин Ќаноат, Шомузаффар Ёдгорї, Сайдалӣ  
Маъмур, Њақназар Ѓоиб, Ширин Бунёд назаррас мебошанд. Њоло њам 
баъзе шоирони шинохтаи мо ќобилияти навиштани достонро дар 
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инъикоси мавзўи истењсолї доранд, аммо бо сабабњои номаълум ба ин 
мавзўъ даст назада, камљуръатї менамоянд ва аз пешрафти Тољикистон 
дар ин давра бо таълифи шеъру манзума ва рубоиву дубайтї 
ќаноатмандї мекунанд. 

Вобаста ба ин, адибони моро зарур аст, ки ба мавзўҳои истењсолї 
бештар таваљљуњ зоњир намоянд ва наќши коргарон ва мањсули зањмати 
онњоро васеътар тасвир созанд. Дар баробари ин, бояд доир ба ањамияти 
иншооти азим, наќши онњо дар дигар гардидани њаёти мардум изњори 
назар намуда, ба ин восита хонандаи имрўзаро бо дастовардњои азими 
Тољикистон шинос намоянд. Дар ин бора Президенти муњтарам 
Эмомалї Рањмон хеле ба маврид ишора карданд: "Мутаассифона, 
таърихи навини давлатдории мо дар марзи ду аср ва умуман, таърихи 
њаёти иљтимої,  ба таври бояду шояд ва воќеъбинона арзёбї нашудааст".  

Њамин нигоњи танќидї ба адабиёт шоирон ва нависандагони тољикро 
вазифадор месозад, ки сари ин масъала таваљљуњ зоњир намоянд ва барои 
боз њам бештар инъикос кардани муаммоњои иљтимої ва маънавии 
замони Истиќлолияти давлатӣ тадбир андешанд. Мо адибони соњибзавќ 
ва соњибњунар зиёд дорем. Онњо метавонанд, ки дар мавзўъњои гуногуни 
даврони Истиќлолият асарњои љолиб офаранд, барои такмили жанрњои 
адабї талош намоянд ва рўњияи созандаи мардумро бо њамаи 
дастовардњояшон васф гардонанд. Фикр мекунем, ки Иттифоќи 
нависандагонро лозим меояд, ки диќќати адибон, амсоли Муъмин 
Ќаноат, Бозор Собир, Гулназар, Низом Ќосим, Камол Насрулло, 
Муњаммад Ѓоиб, Муҳиддин Хољазод, Меҳмон Бахтї, Каромтулло  
Мирзоев, Саттор Турсун, Сорбон, Ўрун Кўњзод, Абдулҳамид Самадов, 
Муњтарам Њотам, Алимуњаммад Муродї, Мансур Сурўш ва адибони 
насли љавонтар: Лаълљубаи Мирзоњасан, Рустами Вањњоб, Ато Мирхоља, 
Фарзона, Давлат Сафар, Хайрандеш, Сиёвуш, Абдуќодири Рањим, Гурез 
Сафар, Файзи Ашўр, Озарахш, Озар, Давлати Рањмониён, Юнус Юсуфӣ, 
Диловари Мирзо, Сайдањмади Зардон, Равшани Махсумзод, Усмон 
Билолї, Раънои Мубориз, Рӯдобаи Мукаррам ва дигаронро ба инъикоси 
масъалањои мубрами даврони Истиќлолият љалб созад ва ба онњо мавзўи 
барномавии адабї пешнињод намояд. Адибони мазккур на танњо аз 
ўњдаи иљрои ин мавзўъњо ба хубї мебароянд, балки асарњои љолиби ба 
замон мувофиќ офарида, дар тарбияи маънавии љомеа таъсири амиќ 
мерасонанд. Адибони насли љавонтар низ ин ќобилиятро доранд ва 
метавонанд адабиёти моро бо интихоби мавзўъ ва жанрњои нави адабї 
боз њам пешрав намоянд. Дар ин роњ танњо эњсоси масъулият ва 
мањорати хуби эљодї зарур аст.  
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Дар баробари ин бояд гуфт, ки замони муосир дар назди шоирону 
нависандагони мо вазифањои навро мегузорад, ки ба назари мо 
умдатаринашон инњо мебошад:  

–тарѓиби ѓояњои ватандўстї, муќаддас донистани марзу буми 
Тољикистон, садоќат ба рамзњои давлатї ва муќаддасоти миллї; 
–возењ тасвир намудани анъанањои миллї, љашнњои давлатї, хислату 
характери мардуми тољик ва дар ин замина таљассуми табиати 
афсунгари Тољикистон, 

–инъикоси дастоварњои Љумњурии Тољикистон дар даврони 
Истиќлолияти давлатї; 

–баланд бардоштани њисси миллї ва ташаккули тафаккури миллї дар 
миёни љомеа; 

–инъикоси амнияти давлатї, њифзи манфиатњои миллї ва тарѓиби 
фарњанги миллї; 

–мубориза ба муќобили хурофот, бегонашавии фарњанг ва гирифтани 
пеши роњи љавонон аз шомилшавї ба љараёну њаракатњои тундрав; 

–инъикоси рўйдодњои муњимми таърихиву фарњангии Љумњурии 
Тољикистон; 

–таљассуми тавлиди корхонањои азим, иншоотњои бузург ва ањамияти 
шоњроњњо дар мамлакат; 

–таљассуми њаёти дењот ва рўзгори мардуми он ва наќши онњо дар 
бењдошти дастархони халќи мамлакат; 

–инъикоси њаёти зиёиён, бахусус омузгорону табибон ва ањли фарњанг 
дар осори адабї; 

–таљассуми наќши Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушди мамлакат. 

Ба масъалаи охирон аз нигоњи воќеият муносибат бояд намуд ва 
набояд ба тањриф роњ дод. Адибони моро зарур аст, ки дар доираи 
хидматњои шоистае, ки Президенти мамлакат барои халќи азизаш ба 
анљом расонидааст, чењраи ўро дар адабиёт тасвир намоянд. Онњо бояд 
ташаббусњои шоистаро, ки Роњбари давлат бањри сулњу субот, бунёду 
обод ва рушди мамлакат амалї кардааст, њамонро ба тасвир кашанд ва 
ба онњо перояи бадеї дода, ин офаридањоро бо маќсади тарѓиби 
худшиносї ва эњсоси гарми ватандорї истифода намоянд. Дар чунин 
њолат дастовардњои даврони истиќлолият бештару бењтар тасвир ёфта, 
симои бадеии Роњбари давлат њамчун Пешвои миллат дар алоќамандї бо 
ин рўйдоди таърихї вориди адабиёт ва жанрњои гуногуни адабї 
мегардад. 

Бояд гуфт, ки дар ин давра дар тањаввул ва ташаккули жанрњои адабї 
низ кам таѓйирот ба назар мерасад. Дар ин солњо дар назм бештар рубої, 
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дубайтї, ѓазал, ќитъа рушд намуда, бештари адибон дар њамин навъи 
адабї шеърњои худро эљод намуданд ва ќисме аз адибон дар ин роњ 
муваффаќ њам гардиданд. Аммо жанрњои ќасида, мусаммат, мухаммас, 
мустазод, тарљеъбанд, таркиббанд, сонет кам рушд намуда, адибон ба ин 
навъи жанрњо кам даст задаанд. Достон дар ин давра, мутаассифона, 
дуруст рушд накард. Њол он ки адибони достоннавис дар миёни 
шоирони тољик кам нестанд. Ба истиснои якчанд достони таърихї, дар 
мавзўи муосир достони назаррасе арзи њастї накард.  

Агар шеър каломи муќаффою мухайял ва ороиши бадеї бахшидан ба 
калимот бошад, дар баъзе шеърњо тахайюлот, муњокот ва интихоби 
таъбирњои шоирона ва образњои нозуки таъсирбахш кам ба мушоњида 
расида, дар интихоби таъбирњо ба саросемагї роњ дода мешавад ва ин 
њама муљиби заиф гардидани муњтавои шеърњо ва коста гардидани 
бадеияти онњо шудаанд. Дар лирикањои иљтимої, сиёсї ва ахлоќї ин 
њолат бештар ба назар мерасанд.  

Манзарасозї, образофаринї ва тасвирњои пурмуњокот танњо дар 
шеъри сафед ва ё ба таъбири дигар дар шеъри нав зиёд гардидааст. 
Шоироне, ки ин навъи шеъриро интихоб кардаанд, кўшиш менамоянд, 
ки бо таъсири ашъори Нимо, Фурӯѓ, Суњроби Сипењрї, Нодири 
Нодирпур, Восифи Бохтарї, Бозор Собир ва дигарон таъбирњои нав 
офаранд ва бо ин роњ эњсосоти равонии худро баён созанд. 

Дар насри бадеї бошад, бештар жанрњои очерк, њикоя, ќисса, роман, 
романи таърихї фаъол гардиданд. Дар ин давра эссе, очеркњои 
проблемавї, сафарномањо, памфлет, фелетон, камтар ба мушоњида 
мерасанд. Дар жанрњои драмавї асосан драмањо маъмул гардида, 
жанрњои дигар, аз ќабили мазњака, фољиа, мелодрама, водевил, 
инсинеровка, либретто, киносенария нињоят кам ба назар мерасанд. 
Њатто навиштани радиоинсинеровка кам шуда, ба ин масъала низ кам 
таваљҷуњ мегардад. Њол он ки радиои тољик, умуман, радиоњои 
мустаќилу ѓайрињукуматї, метавонанд дар якљоягї бо Иттифоќи 
нависандагон аз њисоби адибони зањматкаш асарњои шоирону 
нависандагони гузаштаву муосир ва адибони љањонро дар ин жанр омода 
карда, пешкаши шунавандагон намоянд. 

Дар баробари ин,  бояд гуфт, ки адибони тољик дар ду дањсолаи охир 
дар интихоби баъзе мавзўъњо, аз љумла мавзўъњои ахлоќї, иљтимої 
соњиби дастовардњо гардидаанд. Нависандагони шинохтаи мо Меҳмон 
Бахтї, Саттор Турсун, Кароматулло Мирзоев, Абдулҳамид Самадов, 
Урун Кўњзод, Сайф Рањимзод, Бањманёр, Љонибек Акобир, Аброри 
Зоњир ва дигарон дар якчанд ќисса ва романњои худ мавзўи мазкурро 
асоси тасвири бадеии хеш ќарор дода, як ќатор муаммоњои њаётиро, ки 
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дар муносибати њамдигарии одамон ба назар мерасанд, њаллу фасл 
намудаанд. Махсусан, анъанањои неке, ки дар миёни халќи тољик роиљро 
онњо аз нав бо диди тоза дар рафтору гуфтори персонажњо таљассум 
бахшиданд, арзишњои умдатарини њаётї, эњтироми бузургсолон ва 
расидан ба ќадри њамдигар, инчунин арљ гузоштан ба маќому манзалати 
инсонро васф намудаанд. 

Дар ин давра мавзўи таърихї низ њамчун љузъи мавзўи худшиносї дар 
адабиёти тољик љойи назаррасро гирифт. Дар ин муддат адибони тољик 
Сорбон, Муњиддин Хољаев, Бароталї Абдурањмон, Ато Њамдам ва 
дигарон дар њикоя, ќисса ва романњои худ ба масъалањои муњимми 
таърихи халќи тољик дахл карда, дар симои фарзандони бонангу номуси 
миллат шуљоат, матонат, далерї, сабурї ва њисси баланди ватандўстї 
доштани онњоро тасвир намуданд. Бо ин восита боз сањифањои 
норўшани таърих равшан шуда, як ќатор масъалањои таърихї бо 
муаммоњои имрўза алоќаманд ба риштаи тасвир кашида шуданд.  

  Мутаассифона, дар адабиёт њикояњои лирикї, ќиссањои психологї, 
романњои андешаю фалсафї кам гардидааст. Бештари ќиссаву романњое, 
ки дар ин давра таълиф гардидаанд, бо услуби ќисса андар ќисса ва ё 
тавассути тањкияи ровї баён шуда, шакли сужасозии онҳо анъанавї 
мебошанд.  

Мавзўи дењот ва мушкилоти он, ки дар адабиёти то Истиќлолият љойи 
намоёнро дошт, дар ин давра заиф шуда, муаммо ва мушкилоти њаёти 
дењот дар асарњои адибон кам тасвир ёфта, зањмати шабонарўзии 
дењќонон, кўшиши онњо дар бунёди боѓу токзорњо, токзор кардани 
майдонњои лалмї, ба ободкорию бунёдкорї машѓул шудани аксари онњо 
ва сарварї намуда тавонистани мардуми дењот ва боз чанде аз амалњои 
созандаи онњо, ки мањсули даврони Истиклолияти давлатӣ мебошанд, 
таљассуми бадеии худро наёфтаанд. Њол он ки дар ин давра симои баъзе 
мањалњою дењот ба куллї таѓйир ёфта, одамонашон ба заҳмати ањлона 
камар баста, љўйю каналњо сохтанд, даштњои ноободро обод карданд, 
дастархони халќро фаровон намуданд ва фарзандонро дар рўњияи 
заҳматдўстї, касбомўзї, њунаромўзї тарбия карда, солиму саломат ба 
камол расонида истодаанд. Ин кўшишњои некбинонаи мардуми дењот 
дар адабиёт бояд тасвир ёбад ва зиндагии осоиштаи онњо дар асарњои 
бадеии адибони тољик њарчи бештар инъикос гардад. 

Мавзўи истењсолї низ бењбудї хоста, адибонро зарур аст, ки заҳмати 
коргарони тољикро дуруст тасвир намоянд. Дар давраи Истиќлолияти 
давлатӣ аз њисоби мардуми Тољикистон насли нави коргарон ба воя 
расид, аз ин миён мутахассисони варзида ва муњандисони даќиќкор 
пайдо гардиданд, ки истењсолотро роњбарї менамоянд, корхонањои 
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хурду миёна бунёд мекунанд ва технологияи навро ворид карда, онњоро 
ба кор медароранд ва таъмиру тармим месозанд ва ба зиндагии хуб 
мушараф шуда, коллективњои мењнатиро роњбарї карда, бо рафтору 
гуфтор, донишу љањонбинии худ сарвари шоиста мебошанд. 
Фаъолиятмандии ин табаќаро дар адабиёт тасвир накардан њељ мумкин 
нест, аммо дар бисёри асарњои дар ин мавзўъ эљодшуда њамин хусусияти 
ташаккули коргари тољик ва ба дараљаи симои барљастаи бадеї 
расидани онњо кам ба мушоњида мерасад.   

Мавзўъњои мубориза ба муќобили хурофот, хушунат, зўроварї, 
танќиди зоњирпарастї, бегонапарастї, коста шудани баъзе анъанањои 
миллї ва умуман, ошкор кардани нуќсонњои манфии љомеа, аз мадди 
назари адибон дур монда, дар ин мавзўъњо асари љолиби таъсирбахш 
кам пайдо шудаанд. Њол он ки масъалањои мазкур дар шароити кунунї 
нињоят муҳиму мубрам ба њисоб рафта, љомеаи моро ба ќафо мекашанд, 
садди роњи пешрафти фарњангу маърифат мегарданд ва ба њаёти 
осоиштаи мардум халал ворид месозанд. Аз ин рӯ, адибонро зарур аст, 
ки дар тарбияи насли наврас баробари дигар намояндагони љомеаи 
шањрвандї масъул бошанд ва асарњои пурмазмуни ба замон мувофиќи 
тарбиявие таълиф намоянд, ки љињати хуб ба камол расидани кўдакон 
мусоидат намоянд ва онњоро соњибфарњангу соњибмаърифат гардонанд.  

Адабиёти тољик ба зоти худ адабиёти ахлоќї-маърифатї мебошад. 
Њама давру замон пояи ин адабиётро ба камол расонидани инсони 
хайрхоњ, њамматбаланд, тањаммулгаро ва ватандўст ташкил медод ва 
тарбияи ин гуна шахс бар дўши адабиёт вогузор гардида буд. Бинобар 
ин, дар шароити муосир, вобаста ба сиёсати Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Њукумати мамлакат, вазифаи аввалиндараљаи адабиёти 
тољик ва адибони моро бояд тарѓиби суннатњои миллї, њифзи 
дастовардњои Истиќлолият, њимояи манфиатњои давлату миллат, 
ташаккули тафаккури миллї, зиндагии шоистаи мардуми сарбаланди 
тољик ва дигар масъалањои њаётан муњим ташкил дода, муќаддас 
донистани њар порча хоки Тољикистон, тањким бахшидани вањдати 
миллї ва сулњу суботи тамоми сокинони ин сарзамини пурфайзи 
саховатпеша мароми боэътимоди шоирону нависандагон, умуман, ањли 
эљод, ќарор гирад. Зеро худи Пешвои муаззами миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон таъкид намуданд: "Адабиёт њамчун љавњари 
ташаккулдењи рўњи инсон дар тарбияи маънавии ањли љомеа наќши 
муњим мебозад". Дар ин ишораи пурмуњтаво аввалан возењу равшан 
маќоми адабиёт њамчун љузъи эстетика муайян шудааст, сониян, наќши 
бузург доштани адабиёт дар тарбияи маънавии љомеа ќайд гардидааст. 
Ин хулосаи Роњбари давлат адибони тољикро бори дигар даъват 
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менамояд, ки њаёти воќеии халќро тасвир намуда, дар тарбияи ахлоќии 
љомеа наќши бевосита гузоранд. 

Бовар дорем, ки адибони мо њамќадами замон будани худро исбот 
намуда, аз иљрои вазифањои дар наздашон гузошташуда сарбаландона 
мебароянд ва дар тарбияи инсони муосири ќавииродаву ватандўст 
њиссаи хешро мегузоранд. 

 

Тасвири Пешвои миллат Эмомалї Рањмон  
дар адабиёти тољик 

Њар як давраи таърихї шахсиятњои замони худро ба арсаи сиёсат 
мебарорад, ки минбаъд адабиёту санъат фаъолият ва корнамоињои ўро 
њамчун оинаи равшани њаёт инъикос менамояд. Дар адабиёт ва фарњанги 
халќи тољик низ чунин симоњо њамчун намуна ва ќањрамони адабї 
интихоб мешуданд ва вобаста ба диду љањонбинии эљодкор сирату 
сурати онњо бо тарзҳои гуногун бозтоб мегардиданд.  

Оѓози солњои навадуми асри бист ва аввали садаи бисту як њамин 
гуна симо Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
ба шумор рафта, тамоми дастовардњо ва пешрафти соҳаҳои гуногуни 
иќтисоди миллии кишвар ба фаъолият, зањмати шабонарўзї, кўшишу 
ибтикори ин фарзанди фарзонаи миллат алоќаманд мебошад. Ин 
шахсияти барљастаи таърихї тавонист, ки Тољикистони азизи моро дар 
арсаи байналмилалї машњур гардонад ва номи тољиконро њамчун 
миллати бофарњанг ва таърихї бештару зиёдтар муаррифї намояд.  

Роњбари хирадманди тољикон Эмомалї Рањмон бо неруи созандаи 
хеш мардумро муттањид намуд, сулњро дар саросари кишвар барќарор 
сохт ва вањдати миллиро миёни минтаќањо ва ќавму миллатњои дигаре, 
ки дар Тољикистон асрњои аср бо мардуми шарифу њимматпешаи тољик 
баробар умр ба сар мебурданд, пойдор гардонид. Ин роњбалади вањдат 
бо шарофати истеъдоди фавќулода ва мањорати кордониву 
коршиносиаш ба љанги шањрвандї хотима гузошт, роњи расидан ба 
сулњи сартосариро наздик намуд ва ба ќалби њазорон нафар 
шањрвандони ноумеди кишварамон умеди ба эътидол овардани вазъи 
љомеаро љой дод ва бо дастгирии халќи таҳаммулпазиру ќаноатпешааш 
сулњу суботи комилро дар мамлакат таъмин гардонид. Дар як марњалаи 
кўтоњ ин фарзанди накуном барои обод кардани Ватани азиз камари 
њиммат баст, нотаросона ба мањалњои душвортарину хатарноки 
мамлакат ва хориљ аз он сафар намуд, бо мардум вохўрињо доир карда, 
њадафњои созандаву бунёдкоронаи худро, ки овардани сулњ ва тањкими 
вањдати миллї буд, ба онњо бо забони шевои тољикона фањмонид ва 
њамаро дар зери парчами саодату субот муттањид карда, роњи ободиву 
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пешрафтро интихоб намуд. Хушбахтона, муомилаи њакимонаву 
муоширати њалимона, баёни пурэњсоси воќеъбинонаю муносибати 
инсондўстона мењри ин фарзанди сарсупурдаи миллатро дар дили хурду 
бузурги Тољикистон љой намуд.  

Корњои шоиста, дастовардњои беназир, сулњу суботи сартосарї ва 
бунёди љомеаи воќеан демократї ба Эмомалї Рањмон даст дод, ки дар 
миёни халќ баробари унвонњои расмиаш унвонњои ифтихории 
Президенти мардумї,  Љаноби Олї, фарзанди номдори миллат, фарзанди 
фарзонаи миллат, Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат ва амсоли 
инњоро соњиб гардад ва дар љомеаи љањонї дар ќатори дигар 
сиёсатмадорони бузурги олам унвони "Пешвои асри XXI"-ро мушарраф 
шавад. Дар сарзамини куњанбунёди тољикон имрўзњо аз кўдаки 
мактабхон то пири рўзгордида ўро њамчун наљотбахши миллат, 
поягузори давлати навин, њомии бахту саодат мешиносанд ва эътирофу 
эњтиром мекунанд.  

Њамин сифатњои барљастаи Эмомалї Рањмон боис шуданд, ки ањли 
адабу эљод, шоирону нависандагон, рассомону њайкалтарошон, 
наќќошону мусаввирон, оњангсозону сарояндагон, дар њаќќи Роњбари 
дурандешашон дар жанрњои гуногун шеъру манзумањо офаранд ва 
симову хислатњои башардўстонаву инсондўстонаи ин абармардро васф 
намоянд. Дар њамин давра як ќатор шеъру тарона, ќиссаву ривоятњо дар 
байни мардумони оддии шеърфањму суханшинос низ эљод гардид, ки дар 
онњо хислатњои њамидаи Роњбари давлат, ќањрамонию диловарї, 
шуљоату матонати ин рањнамои миллат таљассум ёфтаанд. 

Махсусан, шоирони тољик эњтироми халќро нисбат ба ин фарзанди 
фарзонааш мушоњида намуда, њар як ташаббуси ватандўстонаи ўро ба 
риштаи сухан кашиданд, ки намунањои он алњол дар якчанд маљмўа 
гирдоварї шудаанд. То ба имрўз се маљмўа бо номҳои "Бахтофарин" 
(мураттибон Фарњод Карим ва Гурез Сафар), "Эъљози Рањмон" 
(мураттибон Абдуфаттоњ Шарифзода ва Наќиб Муродов), "Пешво" 
(мураттибон Гурез Сафар, Муњтарам Њотам) ба табъ расиданд, ки дар 
онњо ашъори дар васфи Роњбари давлат эљодшуда љамъоварї гардида, ба 
нашр расидаанд.  Ду китоби аввал соли 2011 ба муносибати бистсолагии 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва маљмўаи сеюмї дар 
соли 2015 ба муносибати эълон гардидани унвонњои "Асосгузори сулњу 
вањдат, Пешвои миллат" ба муњтарам Эмомалї Рањмон интишор ёфта, 
намунаи шеър, манзума, маќола ва очеркњоро фаро мегиранд.  Дар ин 
маљмўањо адибони тољик ба шахсияти Президенти мамлакат Эмомалї 
Рањмон мењру муњаббати хоса доштани худро тасвир кардаанд.  
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Назми васфї доир ба шахсияти Эмомалї Рањмон асосан аз рўзњои 
аввали Иљлосияи таърихии ХУ1-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оѓоз гардида бошад њам, шаклгирии он аз замони ба имзо расидани 
сулњи тољикон дар шањри Маскав, яъне соли 1997 вусъати тоза касб 
намудааст. То ин давра шахсияти Роњбари давлат агар сатњї, умумї васф 
шуда бошад, баъди ба имзо расидани ин санади муњими таърихї номи 
вай вирди забонњо гардид, зеро баъди ба имзо расидани ин санади 
таќдирсоз умеди зиндагї ба ояндаи нек дар дили халќ љой гирифт, 
фирориён ба Ватан баргаштанд, халќ аз парокандагї наљот ёфт ва талош 
барои ободкорї, аз нав бунёд намудани манзилњои вайрона шурўъ шуд 
ва дењќон ба киштаи худ роњ ёфта, ба замин донаи умеду "донаи вањдат" 
кишт намуд. Њамаи ин рўйдодњои умедбахш илњоми шоиронро аз нав 
бедор кард, дар ќалбашон эњсоси гармї пайдо шуд ва онњо ба навиштани 
ашъори ватандўстона оѓоз карда, тарѓиби сулњу субот ва вањдати 
миллиро шурўъ намуда, халќро бо омадани чунин пайкњои шодмонї 
табрик менамуданд. Бо таъсири ин омили фарањафзо аксари шоирони 
куњансоли тољик боз ќалам ба даст гирифта, ба васфи осудагию сулњу 
субот манзумаву сурудњои нав эљод намуданд, ки шеъри "Сулњи 
деринтизори мо омад"-и устод Лоиќ Шералї намунаи аввалини чунин 
ашъори ватандўстона ба њисоб меравад. Дар ин ѓазали дилкаш ањамияти 
сулњ ифода шуда, васфи паёмовари сулњ Эмомалї Рањмон таљассум 
гардидааст. 

Дар њаќиќат, устод Лоиќ Шералӣ пас аз хомўшии чандваќта, ки 
вазъи љомеа, љангњои бемаънии шањрвандї, низоъњои дохилї, харобињои 
Ватан ва марги садњо нафар одамони бегуноњ ўро ба ин ањвол оварда 
буд, боз аз сари нав ба майдони адабиёт омад ва ин вазъияти 
деринтизорро барои халќаш табрик намуд ва дар бораи Эмомалї 
Рањмон ва сулњи бадастомада ин ѓазали пур аз самимиятро эљод кард. 
Пас аз ин дигар шоирони тољик, аз љумла Ѓаффор Мирзо, Муъмин 
Ќаноат, Мењмон Бахтї, Ашўр Сафар, Абдумалик Бањорї, Гулназар, 
Ширин Бунёд, Њаќназар Ѓоиб, Муњаммад Ѓоиб, Камол Насрулло, 
Њадиса,  Мирзо Файзалї ва дигарон дар ин мавзўъ шеърњо эљод карданд 
ва наќши Роњбари давлат Эмомалї Рањмонро дар бунёди сулњ ва вањдати 
миллї таљассум намуданд.  

Ин давраро метавон марњалаи нав дар рушди шеъри навин ва 
умуман адабиёти тољик номид, зеро бо омадани сулњ ва ба эътидол 
омадани вазъи сиёсии љомеа овози адибон аз нав баланд гардид ва онњо 
ба васфи сулњу субот ва муттањидиву сарљамъї, тањкими дўстї ва 
пешрафти Ватани азизамон оѓоз намуда, барои рўњбаланд намудани 
ањли љомеа камари њиммат бастанд. Дар ин миён Шоири халқии 
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Тоҷикистон Лоиќ Шералї аз љумлаи аввалинњое буд, ки бо як эњсоси 
гарм ва самимияти беандоза халќи мањбубашро, заҳри дањшати љанги 
шањрвандиро чашида буд, бо фаро расидани давраи оштии миллї ва 
имзои Созишномаи умумии сулњ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон 
табрик гуфт ва маќсадашро бо ифодањои «роњи нур», «азми ќавию ањди 
мардона», «сулњи деринтизор» ва монанди инњо чунин ба ќалам овард: 

Рањми Парвардигори мо омад, 
Нури њаќ бар диёри мо омад. 
Љанги бунёдсўзи мо бигзашт, 
Сулњи бунёдкори  мо омад…. 
Аз сари мо хазонфишон бигзашт, 
Гулфишони бањори мо омад… 

Љанги девонавори мо бигзашт, 
Сулњи деринтизори мо омад. 

Дар радифи њамин ѓазали васфии Лоиќ Шералї шоирони дигар ба 
тасвири симои фатњкушои сулњу вањдат шурўъ намуда, шеъру манзума, 
таронаю суруд, ѓазалу ќасида, рубоиву дубайтињои зиёде эљод карданд, 
ки пањлуњои гуногуни шахсияти фидоии миллату Ватан–Эмомалї 
Рањмонро таљассум менамуданд. Махсусан, Шоири халқии Тоҷикистон 
Ашўр Сафар корномаи Эмомалї Рањмонро таљассум карда, эњсосоти 
гарми худро дар бораи моњияти сулњу салоҳ самимона тасвир намудааст. 
Шоир вобаста ба ин масъала таъбирњои зеборо интихоб карда, ибораи 
"љомаи сулњ ба тан"-ро ба маврид истифода намудааст. Бо ин роњ шоир 
анъанаи мардумиро, ки њангоми шодиёна ва ё тўю сур ба наздикон љома 
мепўшонанд, дар матни шеър ба мавќеъ љой дода, халќияти ѓазалашро 
пурќувват намудааст. Таъбирњои дигари "њусни шероза", "ќанди сухан" 
ва "сар-сари дидаи ман" бошанд, мавзуннокї ва равонии ѓазали 
мазкурро тањким бахшидаанд:  

Љомаи сулњ ба тан омадаї, 
Ба дањан ќанди сухан омадаї. 
Ба замин не, ба њаво не, ба куљо? 
Сар-сари дидаи ман омадаї…. 
Тирамоњ ранги бањорон бигрифт, 
Зиндагї аз сари нав љон бигирфт. 
Оби љў соф шуд аз хуноба,  
Марњами реши бадан омадаї. 

       Чунин шеърњои ѓиної дар назми муосири тољики даврони 
Истиќлолияти давлатӣ зиёд пайдо шуда, бо ин роњ оњанги ватандўстона 
дар шеъри муосир љойгоњи хосро касб намуд. Аксари адибон, бахусус 
адибони шинохта,  амсоли Муъмин Ќаноат, Мењмон Бахтї, Бозор 
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Собир, Гулназар, Њадиса, Камол Насрулло, Низом Ќосим, Муњаммад 
Ѓоиб, Њаќназар Ѓоиб, адибони нисбатан љавон: Ато Мирхоља, Рустами 
Вањњоб, Раънои Мубориз, Фарзона, Мањмадалии Аљамї, Давлат Сафар, 
Хайрандеш, Давлати Рањмониён, Рустами Озарахш, Озар ва дигарон 
мењру муњаббати беандозаи худро нисбат ба хислатњои инсондўстонаи 
Эмомалї Рањмон бо њамин сабку услуб ифода карда, дар рушди шеъри 
васфї ва назми ватандўстона мањорати хуб нишон додаанд.  Махсусан, 
устод Муъмин Ќаноат "Савори саманд",  Ѓаффор Мирзо "Раъиятписар 
раъиятпадар", Бозор Собир "Аз хуни Сиёвушем", Мењмон Бахтї "Њарфи 
шукрона" шуљоат, њимматбаландї ва раъиятпарварии Пешвои миллатро 
дар шеърњои худ хеле табиї ва самимї васф кардаанд. Масалан, Ѓаффор 
Мирзо аз ќарни таърих "аз таги косаи холишудаи миллат" арзи њастї 
намудани Эмомалї Рањмонро махсус ќайд карда, доир ба хирад, адаб ва 
одамияти баланд доштани вай сухан мегўяд ва мисли Кова "Парчами 
фатњ" барафроштани ўро васф карда, ишора менамояд, ки бо саъй ва 
кўшиши вай Тољикистон ба "гулшани нозу нишоти њамагон" мубаддал 
гардидааст. Ин талошњои пайвастаи  Пешвои муаззами милат  имрўз 
номи Тољикистони мањбубро дар арсаи олам муаррифї намуда, аз њар 
гўшаи олам сухани тањсину тањният ба номи Ватан ва Сарвари он ирсол 
мегардад. 
      Дар шеъру манзумањои шоирони тољик як ќатор нисбатњои зебо ва 
арзанда, ки аз нињоду андеша, пиндору гуфтори худи Эмомалї Рањмон 
сарчашма гирифтаанд, арзи њастї намуданд, ки онњо њар кадом ба 
сифати ташбењ, тавсиф, намуна, маљоз, истиора ва ѓайра дар 
архитектоникаи назми муосир ворид шуда, бадеияти шеъри 
индавраинаро тањким бахшидаанд. Мафњуму иборањои њаќиќатпараст, 
љавонмард, марди фард, љањонгард, шуљоатпеша, табиби дарди миллат, 
сарвар, шањриёр, марди Худо, Сомонии сонї, фарзонаи миллат, 
шањсавор, бахтофар аз њамин ќабил буда, њар кадом дар љойи худ 
вобаста ба мавзўи интихобшуда корбаст гардидаанд. Ин тавсифњо сохта 
ва муболиѓавї набуда, дар асоси омўзиши фаъолияти пурифтихору 
ватандўстонаи худи Пешвои миллат Эмомалї Рањмон арзи њастї 
намудаанд. 
 Хусусияти дигари ѓоявию бадеии ин силсилаи шеърњои васфию 
ватандўстона аз он иборат аст, ки онњо ба рўйдодњои муњимми таърихию 
фарњангї ва чорабинињои сатњи байналмилалї ва љумњуриявї бахшида 
шудаанд, ки њар кадом ба давраи роњбарии Асосгузори сулњу вањдат, 
Пешвои миллат рост меоянд. Адибони тољик ба ин восита аз як тараф, 
њаёти осоиштаи халќ, хушбахтї ва шодмонии мардумро васф намуда, аз 
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чониби дигар, самараи зањмати бевоситаи Сарвари давлатамонро 
таљассум кардаанд.  
       Дар њаќиќат, шоирони тољик хуб медонанд, ки дар ташкилу 
баргузории чорабинињои сатњи љумњуриявї ва байналмилалї, дар бунёду 
обод намудани шањру ноњияњо, сохтмони иншооти таќдирсози барои 
миллатмон пурањамияти неругоњњои обии барқ, амсоли Помир, Сарбанд, 
Сангтўда, Роѓун, наќбњои боњашамати Анзоб, Истиќлол, Озодї, Вањдат, 
корхонањои азими истењсоли тилло, ангишт, семент, сурб, мис, 
шоњроњњои бузурги њаётбахш барои аксари минтаќањои љумњурї зарурї, 
пулњои дўстї миёни Тољикистону Афѓонистон ва садњои дигар 
дастовардњои шоистаи даврон наќши бевоситаи Пешвои миллат ва 
халќи азизаш назаррас мебошад ва њар кадоми ин дастовардњо бо 
иќдоми бевоситаи ин фарзанди сарсупурдаи миллат оѓоз шуда, сари ваќт 
ба истифода дода шуданд ва ё дар арафаи анљомёбї ќарор доранд.    
Њамин корномањои шоиста ба шоирони тољик рўњу илњом бахшида, 
љињати пайдо шудани асарњои ватандўстона замина фароњам оварданд. 
Бо ин роњ шоирони тољик њам шукӯњи давлати соњибистиќлоли 
Тољикистонро васф карданд ва њам наќши арзандаи Роњбари хирадманди 
кишварамонро дар арсаи бунёдкориву созандагї инъикос намудаанд. 
Чунончи, бисёри адибон дар бораи рўйдодњои нимаи дуюми солњои 90- 
уми асри ХХ шеъру суруд, манзумаву достон, очерку њикоя, ќиссаву 
роман таълиф карданд, аммо ба рўйдоди муњими таърихї–Иљлосияи XVI 
таќдирсози шањри Хуљанд ва дар он ба ҳайси Раиси Шўрои Олии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардидани Эмомалї Рањмон ва ба имзо 
расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллӣ дар 
Тоҷикистон бештар шеърњо эљод гардиданд. Дар ин силсилаи шеърњо 
аҳамияти се масъала бештар дар мадди назари адибон ќарор гирифтааст. 
Аввалан, ба эътидол омадани вазъи сиёсии кишвар ва паси сар намудани 
буњрони сиёсие, ки дар мамлакат пеш омада буд. Сониян, ба сари ќудрат 
омадани љавоне, ки мехост ба Ватанаш танњо сулњу вањдат оварад ва 
халќашро аз вартаи парокандагї ва шубњаву гумон наљот бахшад. Сеюм, 
ањамияти сулњ барои ба эътидол овардани љомеа ва роњ кушодан ба сўйи 
тараќќиёт дар мамлакат. Дар доираи ин мавзўъњо шоирони тољик 
кўшиш намуданд, ки масъалањои таъмини вањдати миллї ва уствор 
намудани сулњу субот дар кишварро бештар таљассум намоянд. Масалан, 
Шоири халќии Тољикистон Муњаммад Ѓоиб дар як шеъри худ эњсосоти 
ботиниашро чунин ифода намудааст: 

Нигањњо дар камони дидањо чун тирњо хуфта, 
Њама дар лавњи маљлисгоњ чун тасвирњо хуфта. 
Намељунбад касе дар љой, њайкалгаштаро монад, 
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Зи хоби ин њама таќдирњо тадбирњо хуфта. 
 
Нафасњо дар гулўњо баставу овозњо бандї, 
Ѓам озод асту мемонад ба зиндони фарањмандї. 
Зи тарњи рўйњои рангканда метавон бишнохт, 
Базўр аз њамдигар кўлобию суѓдию дарбандї. 

      Дар ин шеъри чорпорагї шоир на танњо авзои рўњии иштирокчиёни 
Иљлосияи таърихиро тасвир мекунад, балки бори аввал ба минбар 
баромадан ва сухан гуфтани Роњбари њамондавраи халќи тољик Эмомалї 
Рањмонро сањењ ва возењу равшан бозгў месозад. Муњаммад Ѓоиб баъди 
чанд чорпора руљўи ѓиноиро ќатъ карда, ба баёни њолат ва вазъияти 
рўњии Раиси љавон, љасорату ќавииродагии вай, озодона њарф задани ў 
диќќат дода, тавассути мисраи "Љавоби он њама додї, зи бедорї сухан 
гуфтї" хонандаро ба чењраи сиёсии ин љавонмарди ѓаюру далер шинос 
менамояд. Муњамад Ѓоиб аз оѓоз то ба анљоми ин шеър кўшиш кардааст, 
ки симо ва њолати ботинии рањбари бедордилро таљассум намояд. 
 Низом Ќосим бошад, дар шеъри "Аз миён бархост ногањ тољбарсар 
тољике" њамин мавзўъро васеътар инъикос карда, аз сари минбарњои 
баланд суханронӣ кардани Эмомалї Рањмонро тавассути образњои 
анъанавии тољ, фар, зарра, шамъ ва парвона бо оњанги нав ќаламдод 
менамояд. Шоир инчунин, доир ба масъалаи љамъ овардани тољикон, аз 
хатар њифз намудани миллат, ки мањз бо зањматњои бевоситаи Роњбари 
давлат Эмомалї Рањмон ба даст омадаанд, изњори назар карда, аз љумла 
мегўяд: 

Аз миён бархост ногањ тољбарсар тољике, 
Мулкро кард аз хатар огоњ бофар тољике, 
Тољиконро љамъ овард аз њама дар, тољике. 
Зарра-зарра, њамчу аз реги равон зар, тољике… 
Хешро афрўхт ў дар шоми халќу шамъ шуд, 
Халќ чун парвона аз њар сў ба гирдаш љамъ шуд.  

Радифи банди аввали ин шеър "тољике" маънои рамзї дошта, 
наљотбахши миллату давлати навбунёди тољикон будани ин фарзанди 
бобрўманди миллатро ошкор месозад. Ба њамин монанд Аскар Њаким 
дар як шеъраш ифтихор аз он мекунад, ки Роњбари тољикон њаќомўзу 
њаќпараст, ватандўсту ватанхоњи асил мебошад: 

Ба дањр њар чї бигўям, санои давлати туст, 
Манам, ки шоири ањди Эмоми њаќомўз… 
  **** 
Дар роњи ризо мекунам ин љону љигар об, 
То об зи як љў хўрад оњуву палангам. 
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 Њамин њолатро дар ашъори шоирони дигар, амсоли Њаќназар 
Ѓоиб, Камол Насрулло, Саидљон Њакимзода, Ато Мирхоља, Сафар 
Аюбзодаи Мањзун низ дидан мумкин аст. Онњо њам ба њаёт ва фаъолияти 
ибратомўзи Пешвои миллат таваљљуњ зоњир карда, дар шеъру 
манзумањои худ хислатњои шоиста, њиммати инсондўстона ва матонату 
зањматњои арзандаи ин фарзанди номдори халќро бо як њиссиёти бепоён 
тасвир намудаанд. Чунончи, Камол Насрулло дар як шеъраш мегўяд: 
 

Сарвари мо дасти нуронї чу боло кард боз,  
Рўшаниро аз дили Мењан њувайдо кард боз. 
 

Ширин Бунёд низ Роњбари арзандаи халќашро рањкушо ва рањнамо 
муаррифї карда, ўро "Марди фард" номидааст: 

 
Хестї чун марди майдон рањнамои халќи тољик, 
Рањнамои миллати худ, рањкушои халќи тољик… 
Марди мардї, марди фардї дар замину дар замона, 
Дар дили мардум нињодї аз садоќат ошёна. 
 

 Дар аксари шеъру манзумањои шоирони тољик нављўйї дар 
интихоби мавзўъ мушоњида шуда, њар кадом ба тарзи худ эњсосу 
андешањояшро нисбат ба Сарвари давлат ифода карда, самимияти хешро 
ба ин Ватан ва роњбари хирадманди он баён медоранд.  

Дар маљмўаи "Пешво" шеъри Бозор Собир "Аз хуни Сиёвушем" аз 
нигоњи тасвир ва баёни мавзўъ нињоят љолиб мебошад. Ќањрамони 
ѓиноии шеъри мазкур тавассути руљўи лирикї бо як њиссиёти амиќи 
рӯњиву маънавї рўйдодњои азими мамлакатро, ки бо кўшиши Сарвари 
хирадманди кишвар Эмомалї Рањмон ба вуќӯъ омадааст, хотировар 
шуда, доир ба бунёди неругоҳи обии барқи Роѓун бо як самимият сухан 
мегўяд. Вай дар се банди чањорпорагї таърихияти шеърашро пурзўр 
намуда, аз замони Сиёвушу Сафедҷомагон, то давраи Зардушту Исмоили 
Сомонї ёди таърихї карда, ба тасвири ѓиної оњанги њамосї пўшонида, 
фосилаи замониву маконии шеърашро нињоят васеъ намудааст. Дар 
тасавури чењраи ѓиної на танњо замон давомнок аст, балки макони 
љуѓрофї низ васеъ буда, ба пањної аз Хуросони Бузург шурўъ шуда, ба 
Бухорову Хатлону Тӯс пайваст шуда, аз Боми Љањон то тахти Аљам тӯл 
мекашад. Ин имтидоди замониву маконї боиси васеъ шудани маълумоти 
хотираи бадеї гардида, фосилањоро тавассути тахайюл наздик 
мегардонад.  



76 
 

 Баъдан шоир маќоми Эмомалї Рањмонро дар ободии кишвар 
махсус ќайд намуда, хидмати ўро танњо дар бунёди неругоњи обии барқи  
Роѓун барои халќу Ватан беназир медонад ва бо мањбубият менависад: 

 
Моро падари солор Эмомалї Рањмон аст, 
Оњанкулање дар сар аз арсаи Роѓон аст. 
Оњанкулањаш дар сар,  оњанкулаҳи сарбоз, 
Тољи сари мардум бод ин тоси саноатсоз… 
 
                                *** 
Њар устони Роѓунро як шоњсутун кардем,  
Бо занљири ноќилњо як халќи бутун кардем. 
Њаргиз ба табардастон тољик нашавад таслим, 
Њаргиз ба табартаќсим тољик нашавад таќсим. 

 
Дар ин ду банди чањорпорагии шеъри "Аз хуни Сиёвушем" аз як 

тараф наќши Сарвари давлат дар сохтмони иншооти аср – НОБ-и Роѓун 
тасвир шуда бошад, аз љониби дигар, бузургї, тавоної, матонати халќи 
тољик њамчун ќавми ватандўсту ватанхоње, ки ба таъбири шоир "ба 
табардастон" таслимнашаванда аст, тасвир шудааст. Ин халќ бо сиёсати 
некбинонаи фарзанди барӯмандаш занљири вањдатро мустањкам намуда, 
муттањид гардида, пайи ободї талош дорад ва аз ин пешрафту тараќќиёт 
рӯњбаланд гардида, сулњу суботро чун "парчами озодї" баланд намуда, 
ба саноатсозию кишоварзї машѓул мебошад. 

Дар шеърњои Муњаммадалии Аљамї "Садои љонбахши сулњ", 
Давлат Сафар "Ќалъаи номус", Муњтарам Њотам "Абармарди даврон" 
низ наќши Сарвари давлат дар бунёди сулњ, оромию осудагии кишвар бо 
як эњсосоти хос тасвир шуда, бо ин роњ рўйдодњои замони муосир тавзењ 
ёфтаанд.  Дар сифати Пешвои миллат муҳтарам  Эмомалї Рањмон 
баробари ин се маљмўа баёзњои зиёди манзум ва омехтаи назму наср ба 
табъ расиданд, ки дар онњо сањифањои тарљумаи њол, сафарњо ва 
муњимтарин ташаббусњои бунёдкоронаи Сарвари давлат зикр ёфтаанд. 
Асарњои С.Тўдаї "Њайкали тиллої. Назму наср", Њ.Сулаймонї "Лутфи 
Ҳаќ", К.Олимзода "Паёми садоќат" аз њамин ќабиланд. Дар ин маљмўањо 
симои Роњбари давлат дар бунёдкорї, ободкорї ва бо халќ наздик 
буданаш тасвир ёфта, наќши шоистааш дар тањкими сулњу вањдати 
миллї махсус таъкид гардидаанд.  
      Баъзе адибон Сарвари давлатро бо таъбиру иборањои "Ҳомии сулњ", 
"Вањдатофар", "Сулњпарвар", "Адолатпеша", "Паёмовари сулњ", 
"Наљотбахши миллат", "Ҳимоятгари сулњу вањдат" ва ѓайра тавсиф 
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намуда, ба ин васила саҳми воќеии ин фатњкушои роњи вањдатро 
таљассум кардаанд. Дар баробари ин,  адибони тољик барои халќ муњим 
будани сулњу субот, вањдату ризояти миллиро махсус таъкид карда, бо ин 
роњ мардумро ба тањкими давлатдорї, ба дарки дурусти худшиносї ва 
њуввияти миллї даъват намудаанд. 

Дар ин давра як ќатор асарњои насрии бадеию публитсистї низ 
арзи њастї намуданд, ки дар онњо наќши Роњбари давлат Эмомалї 
Рањмон бо далелњои таърихии њаётан воќеї муќоиса гардида, симои вай 
њамчун њомии Вањдати миллї ва сулњу субот тасвир гардидааст. 
Нависандагони тољик њангоми њамроњї намудани Сарвари давлат ба 
шањру ноњияњо таассуроти худро дар шакли очерк, хотирот, портрет, 
ёддошт, эссе ба ќалам дода, хотироташонро дар рўзномаву маљаллањои 
даврї чоп намуданд. Ин асарњо баъдан дар шакли маљмўањои дастаҷамъӣ 
аз чоп баромаданд.  

Дар ин офаридањои адибон баъзан тарљумаи њол, рўйдодњои 
таърихї, дигаргунињои куллии њаёти моддї ва маънавии тољикон ва 
маќоми Президенти мамлакат дар арсаи байналмилалї баробар тасвир 
ёфта, бо ин восита њам воќеияти замони муосир инъикос мешавад ва њам 
симои як шахсият дар назди таърих бозгўй мегардад. Чунин њолатро дар 
навиштањои В.Ѓаффорї "Ман ба шумо сулњ меоварам!", М.Табаров 
"Љањон тан асту Тољикистон љон", Љ.С. Далерї "Эмомалї Рањмон– марде 
аз табори хирад ва андеша", В.Сухомлинов, В.Шалаев "Роњ ба сўйи 
созиш»,  Ќурбон Восеъ "Аз ќасри Арбоб то Кохи Вањдат", С. Мирзошоњ, 
Шодон Њаниф "Меъмори Вањдат", Њ.Бобохонов "Таърихи мухтасари 
анљумани "Пайванд", Д.Эгамзод "Балогардон ё худпорањо аз хотирањои 
як нависанда дар бораи се президент", Н.Абдулвањњоб У.Шерхон 
"Вањдатовар", Ш.Мўсо «Президенти мо», А.Њамдам, Л. Чигрин 
"Корномаи Эмомалї Рањмон", Бахтиёр Муртазо "Наќби Истиќлол", 
Холмурод Шарифов "Вањдати миллї ва шахсият" дидан мумкин аст. Њар 
яке аз ин нависандагон бо дид ва андешаи хос аз тањаввулоти даврони 
Истиќлолияти давлатӣ изњори назар карда, вобаста ба он наќши 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 
Рањмонро дар љараёни дигаргунињои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоиву 
фарњангї дар ќолаби жанрњои маъмулии адабї таљассум намудаанд. 
Хурсандиовар он аст, ки иддае аз ин навиштањо ба забони русї ва  
баъзеашон ба чандин забони хориљї тарљума ва нашр гардида, ба ин 
васила мардуми љањон аз корномаи Сарвари давлати тољикон Эмомалї 
Рањмон огањї пайдо намуданд. 

Як њаќиќатро бояд таъкид намуд, ки дар сањифањои нашрияњои 
даврї, миёни халќ, бахусус мактаббачагону донишљўён,  миќдори зиёди 
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шеърњо, лавњањо оид ба шахсияти Президенти мо ба табъ мерасанду 
ќироат мешаванд, ки онњо њанўз дар ягон маљмўа гирд оварда 
нашудаанд. Ин шеърњо аз љониби адибони шинохта ва баъзан адибони 
халќї ва ё шоирони мањаллї тањия шуда, њангоми пазирої аз Роњбари 
давлат ќироат мешаванд, ки як ќисмашон ќариб дар ягон љой чоп 
намешавад ва тањлил њам намегардад. Агар дар оянда ин осор љамъоварї 
гардад, ин иқдом кори муњаќќиќонро осон намуда, барои боз њам такмил 
додани асарњое, ки ба Роњбари давлат бахшида шудаанд, мусоидат 
менамояд. Аз ин рў, моро зарур аст, ки минбаъд чунин асарњоро 
љамъоварї намоем, онњоро нашр намуда, пешкаши хонандагонамон 
гардонем, зеро онњо пораи адабиёти шифоњию хаттии мо ба шумор 
рафта, ояндагон фардо аз онњо истифода хоњанд бурд. 

 

Назаре ба шеър ва андешаи устод Аскар Њаким 

Нашриёти "Ношир" "Маљмўаи осор"-и шоир ва адабиётшиноси 
шинохта Аскар Њакимро дар њафт љилд (Хуљанд: Ношир, 2018) аз нашр 
баровард. Дар њар љилди он ашъори дар даврањои гуногун эљодкардаи 
шоир, наќду баррасињои мунаќќид ва маќолаву гузоришњои 
адабиётшинос љамъ омадаанд. Махсусан дар ашъораш нигоњи 
пурвусъати адиб ба зиндагї тасвир ёфта, одамони сину соли гуногун ва 
дунёи нињоят рангиниинсони зањматкашу ватандўсттасвир ёфта, љањони 
андешањои ботинии ќањрамони лирикии ўро фосилањои замонию 
маконии дирўз, имрўз ва оянда дар бар мегирад.  

Шоири некусияр дар љилди аввал пас аз мењрномаи муаллиф ва 
ишорањои шоири шинохтаи Доѓистон Расул Ѓамзатов шеъри васфиеро 
бо номи "Номаи фахру сипос" эњдо ба Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї 
муњтарам Эмомалї Рањмон љой намуда, муњаббат ва самимияти худро ба 
шахсияти роњбари мањбуби халќ баён мекунад. Шоир наќши Роњбари 
давлати тољиконро дар тањкими вањдати миллї, эњёи суннатњои волои 
пешин ва арљ гузоштан ба таъриху фарњанги халќ самимона тасвир 
карда, баъди шарњи якчанд лањзањои таърихию замони муосир ва 
руљўъњои инсондўстонаи Пешвои миллат ба мардуми тољик хулосањои 
адиб бо чунин мисраъњо чамъбаст мегарданд: 

 
Баъд аз ин донистамат љону љигар, 
Чун туї, дидам, Ватанро чорагар, 
Чорасози љумлаи дарди Ватан, 
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Аз ватандорон абармарди Ватан. 
Чун ту давлатмард камтар мерасад, 
Гар бувад рањ рост, рањбар мерасад. 
Дар ту њукму мењр бо њам омада, 
Њукм мањкам, мењр марњам омада... 
Номи ту бо номи тољик зинда бод, 
Рамзи иќболи Ватан поянда бод. 

Шоир дар ин номаи фахрияи манзум аввалан, тавассути њофизаи 
таърихии ровї ду фољиаро аз сарнавишти бузургони миллат–Рўдакї ва 
Айнї пеши назар меоварад, сониян, бо тариќи гузариш руљўи лирикии 
Эмомалї Рањмонро баён карда, муносибати Пешвои миллатро доир ба 
њифзу њимояи давладории тољикон тасвир месозад ва сипас, муњаббати 
халќро нисбат ба сарвараш ифода мегардонад. Дар мурољиати Сарвари 
давлат ба халќи тољик маълум мешавад, ки вай ба гузаштаи хеш ифтихор 
дорад, аз арзишњои миллиаш дифоъ мекунад ва истиќлолияти 
давлаташро њифз месозад. Ин манзумаи фахрия љанбаи баланди 
ватандўстона дошта, дарки худшиносї ѓояи асосии онро ташкил 
медињад. 

Дар ин љилд инчунин шеърњоеро, ки Аскар Њаким дар дањ маљмўаи 
пешин чоп намудааст, гулчин карда, онњоро аз рўйи мавзўъ љобаљо 
гузоштааст. Дар ин шеърњо вазъи рўњиву равонї ва дунёи отифонаи 
ќањрамони лирикии шоир ифода ёфта, шўру такопў, умеду орзу, нишоту 
хурсандї ва мењру муњаббаташ ба зиндагї бозгў гардидааст. Бахше аз ин 
шеърњо љанбаи ишќї ва ѓиної дошта, гурўњи дигар дорои заминаи 
нерўманди отифию фалсафї ва иљтимої мебошанд. Махсусан, Аскар 
Њаким ба мавзўи ишќ ва дунёи рангини ошиќон аз диди худ назар дўхта, 
љањони рангину дилкаши онњоро самимї ва табиї тасвир месозад. Аз 
дидгоњи шоир нуру зиё, ки дар домани ахтарони осмон ба шўр меоянд, 
нишони ишќи бепоён аст ва ишќ муњаббати одамиро устувор 
мегардонад. Ин љилд бо шеъри "Асри бист" оѓоз гардида, бењтари 
шеърњои ватандўстонаи маљмўаи "Рањнавард"-и шоирро фаро мегирад. 
Дар ин шеърњо шоир њолати ќањрамони лирикии худро тасвир карда, дар 
чањордевори њастї мурѓи зењни ўро ба тањарруку љунбиш медарорад ва ў 
бо андешањои рангинаш вазъи дунёи мењрпарвари худро нисбат ба 
Ватан, Тољикистон, марзу буми он ва дунёи љавонї ифшо месозад.  

Пасон шоир дар олами зебоиву шодию нишот дунёи ошиќонро 
тасвир карда, дар шеъру ѓазалњои “Ашки ишќ”, “Бо бањори сабзу 
мурѓони сафед”,”Ба ту имшаб бањорон...”, Дигар кай мерасад, дида ба 
дидор”, “Аз навбањори рўят”, “Атри муњаббат”,”Ба зери осмон як 
осмони дигаре хоњам” ва ѓайра шўру ишќи љавониро ситоиш ва васф 
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менамояд. Маќсади асосии шоир дар ин шеърњо ифодаи розу ниёз, дарду 
њасрат ва ѓами њиљрони дунёи љавонї буда, самимият ва садоќати 
ошиќон бо шаклу шеваи хос бозгў мешавад. Чунончи: 

Ханда мекардї ту дар оѓўши ман, 
Бо њавасњою љавонињои хеш. 
Мўйњоят дар бару дар дўши ман, 
Мављ мезад чун хаёли ман пареш...  

Аскар Њаким дар шаш чањорпорагї аз як тараф, симои зоњирии 
маъшуќаро тасвир месозад, аз љониби дигар, њолати ҷавон ва ќалби 
саршор аз мењру муњабати ўро бозтоб мегардонад, ки њар ду дар талоши 
расидан ба “бањори сабз” чун “мурѓони сафед” думболи њам мебошанд. 

Аз маљмўаи “Тарозу офтоб”, ки ба ин осор ворид шудааст, шеъри 
“Тољикистон” мазмуни баланди ватандўстона дорад. Дар ин шеър 
њастии шахсияти ѓиноиро муњабабти Ватан ташкил медињад ва тамоми 
вуљадашро мењри беандоза ба сарзамини аљдодї фаро гирифта, аз 
ситоиши манзарањои зебою табиати форами он дил канда наметавонад: 

 
Тољикистон, обу хоком обу хоки поки туст, 
Ту маро њам љои љон, њам љои дил, њам љои чашм. 
Ман ќадам чун менињам, дар зери поям хоки туст, 
Гарди хокатро табаррук менињам  болои чашм,  
Гар касе як гарди ту дар бањру бар гум мекунад, 
Ў на гарди хоки покат,  балки сар гум мекунад.... 
 

Устод Аскар Њаким аз пайи ин шеър пайдарпай ашъори 
ватандўстонаи худро љой дода, сифатњои неки мардуми тољик ва табиати 
зебои кишвари тољиконро бо њунари воло ва таъби саршор васф месозад.  

Як ќисми зиёди шеърњое, ки дар ин љилд ворид шудаанд, шеърњои 
тасвиранд. Шоир дар ин гуна ашъораш  бештар бо сабки нимої арзи дил 
намуда, њиссиёти фарди ѓиноиро нисбат ба табиат ва ашё ифода 
менамояд ва њолати ботинии ўро зебою дикаш васф месозад. Масалан, 
шеърњои "Оњанги шаб", "Камарбанди куњистон", "Чашми оњу ту маро ёд 
макун", "Ду шодї" ва ѓайра аз њамин ќабиланд. Дар ин шеърњо баёни 
њолат ва вазъи равонї боз њам бештар эњсос шуда, зиндагї бо тамоми 
пастию баландињояш тасвир мешавад. Ќањрамони ѓиної диди пурвусъат 
ба табиату ашё дорад, аз миёни ин муњит зиндагии осуда ва пур аз мењру 
муњаббатро орзу мекунад ва дар гирдоби пурталотум андешањои 
дилкашаш дар њаракату такопў аст. Тасвири руъёи ашё, нолаи мурѓон, 
анбуњи бешазорону кўњсорон ва оњи дарёву рўдхонањо њамчун сели мављ 
ба њам омада, њиссиёти инсонро ба шўр меовард ва ўро ба шодмониву 
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саодатмандї даъват мекунад. Шеъри “Оѓўш” ин њолатро равшан ифода 
мекунад: 

Меравї, 
Рафтани ту рафтани мањ дар гардун. 
Осмонат, ки манам, 
Њар куљое, ки равї, 
Натавонї равї аз ман берун. 
 

Дар ин шеъри тасвирї зиндагї бо накњати шањдбораш ифода ёфта, 
мафњумњои «мањ» бо «осмон», «ту» ва «ман» дар мисоли ошиќу маъшуќа 
таносуби нозук ва муносибати мутавозии мантиќиро ба вуљуд овардааст. 
Њамин тавр, дар љилди якум шеърњо дуруст интихоб шуда, дунёи шоири  
отифасаро хело дилкашу зебо ифода мекунанд ва гувоњи он аст, ки устод 
Аскар Њаким ба љањони шеър бо кулбори пур омада, дар рушди назми 
муосири тољикї сањми арзишманд гузоштааст. 

Дар китоби дувум Аскар Њаким шеърњоеро љойгир кардааст, ки  
аксарашон аз хотираву бардоштњои зиндагии дуру наздики муаллиф 
интихоб гардидаанд. Дар чунин шеърњо шоир бештар аз ќолабњои 
гуногуни шеъри модерн, шеъри сафед ва гоњо шеърњои кўтоњ, ки дар 
адабиёти имрўзи мо ба гунаи шоиста шинохтаву пазируфта нашудааст, 
кор мегирад.  Њамин тарзи тасвирро дар шеъњои “Эъљози парвоз”, “Шод 
бояд буд”, “Ба як паранда”, “Шабу фардо”, “Зимистон”, “Ду ситора”, 
“Гавњорабахши эљод”, “Гули хандону гирён”, “Кўњи дилњо”, “Фосилаи 
шабу рўз” ва рубоиву дубайтињо, ки тањти унвони “Чамани ишќу 
андеша” љамъ омадаанд, баръало эњсос кардан мумкин аст. Дар ин 
шеърњо инчунин корбурди рамзу тамсилњо низ љолиб мебошад. Гарчи 
корбурди ин воситањои тасвир нав набошад њам, шоир бо таъсири 
анъанаи адабиёти пешин кўшидааст, ки дар корбурди санъатњои тасвир 
њунари эљодии хешро санљад ва ба ин мактаб пайравї намояд. Аскар 
Ҳаким дар чунин мавридњо њамеша талош варзидааст,  ки ба таъбирњои 
суннатї мазмуни нав илова намояд ва ќадаме фаротар аз марзњои 
шинохта бигзорад. Касрати бањрагирї ва љовидонагии бархе аз сувар 
мисли  «шамъу парвона» ўро ба тааммул вомедорад. Мазњари зиндагии 
ин ду ба ишќ пайванди дерсолу ногусастанї дорад, вале суоли матрањ 
барои њунарманд љанбаи омўзандагї ва ибрат аст, ки равшан нест дар 
кадоме аз ин ду сувар боризтару равшантар аст. Чунончи, дар шеъри 
“Дар ишќ мегўяд: 

Дар ишќ 
Шамъ об мешаваду  
Парвона месўзад,  
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Аммо кї мегўяд, 
Кадоме аз инњо 
Ишќ аз дигаре бояд биомўзад? 

Дар шеърњои кӯтоњу мансур кор гирифтан аз сохтори забонї, 
таѓйири љойгоњи вожагон дар љумла ва сохтани сањнањову фазоњои  
шигифту андешабор яке аз хусусиятњои дигари шеваи офаринандагии 
Аскар Ҳаким аст. Дар чунин шеърњо шоир нахуст аз замони вуќўи 
падидае хабар медињад ва пасон аз пайи дарёфти он шуда, манзараи 
дилкашеро пеши назар меоварад, ки саропо њиссиёти зебоист: 

Фасли омаданат 
Фасли ошиќии гулњо буд. 
Дунё чи ќадар зебо буд. 

Воќеияти андешаи зебої ќањрамони ѓиноиро ба оянда дилгарм 
месозад, ба ў  умеди дигар мебахшад. Вай ба зиндагї, ишќу муњаббат 
боварї пайдо мекунад ва барои расидан ба дарки мазмуни ин таъбирњо 
рўњан ва маънаван талош менамояд. Чунин таркибсозї ва љойгузинсозии 
калимот ба Аскар Њаким имкон додааст, ки сохтори шеърашро такмил 
дињад ва ќолабњои навро дар таркиби он љой намояд.  Дар банди поёни 
њамин шеър адиб ба «зебоии дунё» бовар доштанро љанбаи њамагонї 
дода,маќсадашро чунин чамъбаст мекунад: 

Ва њоло дилам 
                          мутасалло хоњад шуд, 
ки шояд касе њаст, ки барояш 
Дунё зебоист. 
Вагарна 
      ин дунё  
                      дунё 
Ва зиндагї 
                   зиндагї набуд. 
 

Адабиётшинос Комёр Обидї менависад, ки "зебої ваќте ки дар 
чашмони мо мутарокум шавад, ба ишќ меанљомад". Ин хусусиятро дар 
аксари шеърњои Аскар Ҳаким дидан мумкин аст. Шоир дар дунёи 
пурэњсоси худ зебоиро тавассути ишќ тараннум карда, арзиши ишќро 
барои инсон муњим мешуморад ва онро василаи бањамої, дўстї, мењру 
вафо ва сидќу сафо медонад. Дар роњи расидан ба ишќро шоир тавоноии 
бузуруг дониста, инсони њамзамонашро барои парастидани ин љавњари 
њастї даъват менамояд.  

Дар баъзе ѓазалњояш бошад, устод Аскар Њаким ишќу зебоиро ба 
њам тавъам сохта, пайванди андешаву њисро дар мисоли ошиќу маъшуќ 



83 
 

бозтоб месозад. Аз 29 ѓазале, ки дар дафтари дуюм роњ ёфтаанд, 
аксарашон мањз ба инъикоси њамин мавзўъ равона шудаанд. 
       Шоир ишќу ошиќї, мењру муњаббатро ситоиш карда, лањзаҳои 
ширину нотакрори њаёт, умеду эътиќод, хушбинию хушназарии 
ќањрамони ѓиноиро хело зебо тасвир месозад. Дар ин гуна ѓазалњо њолу 
њавои шодиангез бештар ба мушоњида расида, таркибу ибораи тоза  
њолати ќањрамони ѓиноиро дуруст ифода менамоянд Дар ѓазали «Дигар 
љонам балаб омад...» шоир мегўяд: 

Дигар љонам ба лаб омад, ки лаб дар лаб шавад бо ту, 
Талаб бо толибон бигзораду матлаб шавад бо ту…..  
Фаќат равшан шавад оё ба як назораат гардун, 
Ки њар санги сияњ њам дар замин кавкаб шавад бо ту 
Агар дил бањра гирад аз саводи чашми љодуят, 
Китоби ишќ во бигзораду мактаб шавад бо ту. 
Ман аз тадриси чашмонат фаќат як дарс мехоњам, 
Ки омўзад шаби ман рўзу рўзам шаб шавад бо ту. 
 

Дар китоб бахши бузургеро дубайтињову рубоиёт ташкил 
медињанд. Мањз дар домани ин жанрњои шеърї шахсияти эљодии Аскар 
Њаким бештар равшан мегардад. Шоир дунёи андешаву афкори хешро 
дар дарунмояи байтњои тараннумї љой карда, рафтору кирдори 
инсонњоро якљо бо фалсафаи зиндагиашон инъикос менамояд. Чунончи 
дар рубоие мегўяд: 

Гар дона ба хирман надињї, хору хасї,  
Гар лона ба мурѓе нанињї, худ ќафасї. 
Дар дашт, ки ќатраро бувад ќиммати љон, 
З-он ќатра гузаштан натавонї, чӣ касї?! 

 
Дар љилди дуюм инчунин достони «Нону имон», манзумањои 

«Санги ман алмос», «Чакомаи ризои модар», «Ануширвон дар додгоњи 
адл» љойгир шудаанд, ки онњо барои муайян кардани тањаввули 
тафаккури бадеии Аскар Њаким ва тањким ёфтани њунари адабии ў 
наќши асосї мебозанд. Ба андешаи мо аз миёни осори манзуме, ки дар 
даврони Истиќлолият таълиф шудаанд, манзумаи «Санги ман–алмос» бо 
фарогирии мавзўъ ва нигоришу биниши њунарї намунаи олии назми 
тољикї ба шумор меравад. 

Дар ин достон шоир дар домани зиндагї гўё дубора ба дунё меояд 
ва тавассути руъёву хотираи бадеї ба дунёи кўдакї боз мегардад. Ин 
ёдворањо ва шаклгирии зењният дар замону макони бадеї боиси васеъ 
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шудани воќеаву манзарањои њаётї дар таркиби сужети достон шудаанд. 
Шоир бо ин тарзи баён гоње аз пайванди олами ашё, мављудоти табиат, 
шеваи зисту амали онњо изњори назар мекунад ва гоње зиндагии 
парандагону хазандагони њамљаворро ёд оварда, андешаву зењнашро ба 
ин васила ба њаракат медарорад. Бо ин тарзи тасвир манзумаи «Санги 
ман–алмос» оњанг ва равиши баёни манзумањои «Ораши камонгир»-и 
Сиёвуши Касрої ва «Садои пойи об»-и Сипењриро пеши назар меоварад. 
Гарчанде шабоњату  њамсонињо миёни ин манзумањо дида шаванд њам, 
дар маљмўъ, манзумаи Аскар Ҳаким бо тарзи тасвири худ аз ин ду 
тафовутњои зиёд дорад. Шоир ба бисёре аз масъалањои њаётї аз диди нав 
назар дўхта, муносибати инсонро ба табиат, ҷомеа ва њаёти њаррўза 
воќеї тасвир месозад. Вай ба ин хотир пос доштани «сухан» ва арљ 
гузоштан ба «ќалам»-ро муњим шуморида, онњоро воситаи баёни 
маќсадаш медонад ва бо самимият менависад: 

…Дўстдори суханам, 
Сабз гардад ба кафам шохи ќалам, 
Баски њам ишќ ба шудгори хазонї дорам 
Ва дар ин дам ки маро нест замину испор 
Рўйи марзи вараќи тоза ќалам меронам, 
Ки баногањ гияње сабз шавад, гандум ё љав рўяд 
Ва аз он ќитъаи шудгори ќалам, дасти кам, 
Мўр бар хонаи худ дона кашад… 

Пас аз ин ишора шоир рўйдодњои солњои охирро пеши назар оварда, 
одамонро бори расидан ба ќадри сулњу субот даъват менамояд ва 
ифротгароию ањриманманиширо мањкум месозад.   

Дар љилди сеюми маљмўа рисолаи илмии устод Аскар Ҳаким тањти 
унвони «Вижагињои анвои шеъри ѓиної»  љойгир шудааст. Ќобили зикр 
аст, ки њарчанд дар атрофи шеъри ѓиноии муосири тољик ва навъњои он 
аз љониби донишмандони адабиёт ва муњаќќиќон осори зиёде таълиф 
шуда бошад њам, вале дар адабиётшиносии имрўза асари алоњидаву 
комиле ба мисли рисолаи устод Аскар Њаким мављуд нест. Муњаќќиќи 
фозил талош варзидааст, ки дар заминаи тањќиќу љустуљўњои анљомшуда 
оид ба шеъри муосири тољик як асари фарогири њама љанбањои назарї 
доштаро таълиф намояд. Мавсуф ќабл аз вуруд ба масъалаи аслї бо 
диди муњаќќиќона љанбањои назарї ва истилоњии масъаларо дар асоси 
дид ва андешаи назарияпардозони пешину муосир мавриди тањлил ќарор 
медињад. Баъдан ба шинохту наќди шеър гузашта, мушкилоти дар ин 
самт мављударо мавриди муњокима ќарор медињад. Ба андешаи муњаќќиќ 
адабиётшиносии муосири тољик дар ќиёс бо адабиётшиносии љањон дар 
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бахши назарияи шеър, шеваву тарзњои наќду тањлили шеър каме ќафо 
мондааст. Бинобар ин, пешнињод менамояд, ки ба наќду баррасии шеър 
љиддї муносибат карда шавад.   

Мушкили дигаре, ки зимни наќду тањлили шеър мунаќќид эњсос 
мекунад, дуруст истифода карда натавонистани истилоњоти адабї дар 
жанрњои ѓиної мебошад. Дар адабиётшиносии тољик замони тўлонї 
танњо аз истилоњи «ќањрамони лирикї» истифода мекарданд, ки он њам 
бар асари тарљума аз адабиётшиносии рус буд. Вале бо мурури замон 
маълум гардид, ки дар матни як шеъри ѓиної гоње як чанд чењра зуњур 
мекунад, ки шинохти шахсият ва эњсоси андешаи ў осон набуда, танњо 
њангоми ворид гардидан ба умќи шеър ва андешаи шоир имкони муайян 
кардани онњо муяссар мешавад. Њамин ва дигар масъалањои назариву  
методологии назми муосири тољик пояи тањќиќоти устод Аскар Њакимро 
ташкил медињанд. 

Дар боби нахустини рисола «Шеъри ѓиноии андешањои отифї» 
осори шоирони насли аввал, дувум васеюми тољик интихобшуда, дар 
оѓози фасл доир ба хусусиятњои шеъри ѓиної, шеваи шаклгирї ва 
тафовути он аз дигар анвои шеърї ишорањои кӯтоњ баён гардида, пасон 
бо мисолњои мушаххас љанбањои мухталифи шеъри ѓиної тањлил 
мешаванд. Муњаќќиќ барњаќ хотирнишон месозад, ки шеъри ѓиної 
њарчанд инъикосгари андешаву эњсосоти фардист, вале дар як чањорчўба 
боќї намемонад, балки бо муњити иљтимої якљо пеш меравад.  

Мавзўи дигаре, ки рўйи он таъкиди бештар шудааст, аз таъсири 
сиёсати замон берун баромада натавонистани адибони ин давра 
мебошад. Дар ин замон оњанги иљтимої ва сиёсии шеър боло рафта, 
тасвири њиссу андеша заиф гардидааст. Њамин ҷињати масъаларо 
муњаќќиќ бо далелњои равшан тањќиќ карда, камбудињои назми муосири 
тољикро пайдарпай ошкор кардааст. Ба андешаи донишманд, бар асари 
сиёсати давр, шеър тарзи тасвири худро таѓйир дод, бештар оњанги 
иљтимої ва сиёсї касб намуд ва ба шеъри мавзўї табдил ёфт. Ин њолат 
шеърро аз заминањои худї, аз суннатњои устувору комил дур кард ва 
љанбаи тасвирию оњанги бадеии онро заиф гардонид. 

Ба андешаи пажўњанда аз нимаи дуюми солњои панљоњум дар шеър 
тањаввулоти сифатї оѓоз шудааст. Дар сурудањои устод Мирзо 
Турсунзода, Ѓаффор Мирзо, Аминҷон Шукӯњї баъдан дар ашъори 
Муъмин Ќаноат, Ќутбї Киром, Лоиќ Шералӣ, Бозор Собир ва Фарзона 
шахсияти ѓиної ва ё фардї ѓиної бештар ба баёни њолату њиссиёти 
ботинии инсон рў оварда, дунёи отифонаи ўро зери тањќиќи бадеї 
гирифтааст. Ин љињати масъала дар мисоли ашъори  шоирони 
фавќуззикр ба таври густарда тањќиќ шудааст. 
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Аскар Њаким дар рисолааш бар ин назар аст, ки шеъри ѓиноии 
андешањои отифї метавонад аќлгароёна ё њисгароёна бошад. Дар робита 
ба ин мунаќќид ашъори шодравон Аминҷон  Шукӯњиро, ки  љанбаи 
неруманди њисгароёна дорад, дар муќоиса ба ашъори шоирони 
њамзамононаш ба таври васеъ тањлил менамояд.  

Мавзўи шахсияти ѓиної дар ашъори Ѓаффор Мирзо ва Муъмин 
Ќаноат низ аз љониби Аскар Њаким амиќу њамаљониба дар пояи бањсу 
пажўњишњои адабиётшиносони муосири тољик мавриди арзёбї ќарор 
гирифтааст. Диди муњаќќиќ дар таъйину шинохти шахсияти ѓиної дар 
шеъри муосир нињоят фароху доманадор аст. Масалан, зимни тањлили 
љойгоњи шахсияти ѓиної дар ашъори Ѓаффор Мирзо ба унсурњои 
забонии шахсияти ѓиної ишорат намуда, мунаќќиди нуктасанљ чунин 
изњор медорад: «Ин шахсияти ѓиної, ки худро забони адолати мардум 
медонад, табиист, ки бештар ба забони мардум суњбат мекунад. Дар 
баъзе маврид забон ва шеваи баёни ў ба ширинї ва шевоии забони 
мардум мерасад». Шахсияти ѓиної ба аќидаи донишманд дар шеъри 
Муъмин Ќаноат бар хилофи Ѓаффор  Мирзо вижагињои дигар дорад. Ин 
шоир дар шеърњои ѓиноии  хеш бештар ба љањони ашё такя карда, дунёи 
ботинии инсонро рангин бозтоб менамояд, ки мисолаш дар ашъори ин 
адиби соњибзавќ хеле зиёд аст. 

Донишманд дар шинохти назарии шеъри ѓиноии отифї, наќши 
тасвир дар он, инчунин, масъалаи истифодаи мафњум ва истилоњоти 
шеъри ѓиної бо бисёр адабиётшиносони  рус ва тољику эронї ба бањс 
баромада, хулосањои худро нисбат ба истилоњоти шеъри муосир васеъ ва 
асоснок баён кардааст. Ба пиндошти мо, ваќти он расидааст, ки сари ин 
масъала адабиётшиносон ва мунаќќидони тољик мизи гирд ташкил 
намоянд ва дар асоси заминањои илмї тарзи корбурди истилоњоти 
ѓиноиро дар шеъри нав муайян намоянд ва љойи истилоњоти ашъори 
ѓиноиро барои наќди адабї равшан созанд. Масалан, бо он ки 
донишманиди некназар Ризои Бароњанї истилоњи «шайъ»-ро барои 
шеъри ѓиноии тасвирї авлавият медињад (сањ.29), љойи бањс нест, аммо 
барои назарияи шеъри тољикї корбарии мафњуми «шайъ» маќбул ва 
маъмул нест, зеро дар наќди тољикї истилоњи «ашё» маъмул шудааст. 
Чунин тарзи фањмиши истилоњоти ѓиної њангоми наќду баррасии шеъри 
муосир зиёд ба чашм мерасанд. Агар мо дар доираи бањсњои илмї ин 
истилоњотро ба тартиб дарорем, бењтар аст.   

Ба аќидаи Аскар Њаким дар баёну инъикоси андешањои отифии 
шахсияти ѓиної тарзи тасвир низ наќши муњим мебозад, зеро дар зењни 
инсон љањони ашё, олами рангини табиат дар њаракату робита буда, бо 
ин роњ тасвирњо зода мешаванд. Ин тасвирњо, ки аз љањону воќеияти 
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айнї гирифта мешаванд, андешаи отифии фарди ѓиноиро дилкашу љозиб 
месозанд. Дар боби дувуми рисола њамин љињати масъала мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Муњаќќиќ дар мисоли ашъори шоирони 
шинохтаи тољик, бахусус Муъмин Ќаноат, Ќутбї Киром, Лоиќ Шералї, 
Бозор Собир, Гулрухсор, Гулназар, Ѓоиб Сафарзода ва дигарон ќувват 
гирифтани шеъри андешаро дар назми муосири тољик тањлил карда, бо 
мисолњои равшан тањаввули онро воќеъбинона тањќиќ менамояд.  

Устод Аскар Њаким пажўњиши худро љамъбаст карда, ба хулосае 
меояд, ки «дар шеъри андешањои отифии тасвирї фарди ѓиної на фаќат 
эњсосот ва андешањои отифии худро баён медорад, балки ба олами хориљ 
рўй оварда, аз он ашё љузъиётеро интихоб намуда, барои ифодаи мањсусу 
малмуси он эњсосоту андеша ба кор мебарад. Ин ашё ва љузъиёт заминаи 
воќеии шеърро муњайё намуда, тарњи олами њастиеро, ки дар он фарди 
ѓиної эњсосу андешаву зиндагї мекунад, ба вуљуд меорад». Пањлуњои 
мухталифи масъалаи мазкур дар асоси ашъори Мирзо Турсунзода, 
Аминҷон Шукӯњї, Ѓаффор Мирзо, Муъмин Ќаноат, Бозор Собир, Лоиќ 
Шералӣ  ва Фарзона тањлилу арзёбї гардидаанд. 

Ба аќидаи устод Аскар Њаким дар шеъри ѓиної инчунин, тавсифу 
тасвири унсурњои воќеияти айнї маќому љойгоњи хосро доро мебошад. 
Дар чунин ашъор њузури фарди шеър замоне эњсос мешавад, ки мо ба 
тавсифу тасвирњои мављуд дар матни шеър сарукор мегирем. Аслан 
масъалаи тасвир дар шеър яке аз мавзўъњои доманадоре мебошад, ки 
вобаста ба он дар адабиёти классикии тољикї маводи фаровон вуљуд 
дорад. Муњаќќиќи арљманд дар доираи тадќиќоти анљомшуда масъалаи 
мазкурро баррасї карда, аз пажўњандагони шеър ишорањои кўтоњ 
оварда, дар доираи бањсу муњокимаронї доир ба услњои тасвир ва диди 
шоирон ба он хулосањои зарурї пешнињод намудааст.   

Дар идомаи рисола, боби чањорум,  сухан аз навъи дигари шеъри 
ѓиної, яъне шеъри ѓиноии шахсиятї меравад. Ин мафњумро, ки  
тарљумаи комили истилоњи русї мебошад, донишманд шарҳу тавзеҳ 
дода,  корбарии онро дар наќди адабии тољикї ќобили ќабул донистааст. 
Ба аќидаи муњаќќиќ, шеъри ѓиноии шахсиятї ашъорест, ки шоирон ба 
шахсиятњои муайяну номдори замони худ бахшидаанд. Дар ин бахш 
таърихи тањаввули шеъри ѓиноии шахсиятї тањлил шуда, мисолњо аз 
адабиёти халќњои гуногун, аз љумла осори адабии шоирони классик 
пешнињод гардидааст. Барои бозтобу баёни шеъри ѓиноии шахсиятї 
мунаќќид инчунин аз эљодиёти шоирони адабиёти муосир Мирзо  
Турсунзода, Ѓаффор Мирзо, Муъмин  Ќаноат, Ќутбӣ  Киром, Лоиқ  
Шералї, Бозор Собир, Фарзона намунањо оварда, бо мисолњои 
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мушаххас тањаввули ин навъи шеърро дар назми муосири тољик тањлил 
намудааст. 

Таҳќиќи љанбањои шеъри ѓиноии њикоятї мавзўи боби панљуми 
рисолаи мазкур аст.  Дар адабиётшиносии рус ашъори мазкурро навъи 
алоњидаи шеъри ѓиної шинохтанд. Манзур аз чунин навъи шеър 
эътирофи унсурњои ривоятї ё њикоятї дар шеъри ѓиної аст. Албатта, дар 
ашъори њамосї вуљуди ривоят њодисаи маъмул аст, вале сабки њикоятї 
дар ашъори ѓиної ба андозае нест, ки битавонад вижагињои ѓиної ё 
љанбањои њиссї-отифии онро аз байн бибарад. 

Ба аќидаи муаллифи рисола, "онњо" (яъне аносири ривої) дар ин 
навъи асарњо инкишоф наёфта, сурати комили фардї пайдо намекунанд 
ва танњо њамчун тарњ монда, барои ибрози андешаву эњсосоти муњтавои 
асар мадад расонида, наќши ёридињанда доранд. Ба замми ин, дар 
асарњои навъи ѓиноии њикоятї, бо вуљуди љой доштани наќлу њикоят, 
шахсиятњои гуногун њамеша маќоми андешаву эњсосот бештар аст».Дар 
рисола анъанаи шеъри ѓиноии њикоятї ба таври васеъ тањќиќ шуда, 
њамзамон такъид мегардад, ки шоирон зимни эљоди чунин навъи шеърї 
бо сабаби ёфтани ќофияњои мувофиќ бештар тарзи ќофиябандии 
маснавиро истифода менамоянд. Њамзамон, муаллиф доир ба  тафовути 
шеваи баёни ривоят ё њикоят дар осори њамосї ва шеъри ѓиноии њикоятї 
изњори назар карда, дар ин навъи шеър бардошти љомеи отифиву 
њиссиро муњим мешуморад. Муњаќќиќ  ќувват гирифтани ин навъи 
шеърро ба дањаи шастуми ќарни бистум мансуб дониста, хусусиятњои 
сабкиву услубї, бадеиву тасвирии онро дар солњои баъдї то даврони 
Истиќлолият мавриди пажўњиш ќарор додааст.  

Дар хулосаи рисола устод Аскар Њаким андешањои назарии хешро 
доир ба тањаввули шеъри муосири тољик дар асри ХХ ва аввали асри 
ХХ1 баён карда, аз нигоњи сифатї ташаккул ёфтани баъзе навъњои 
шеърро воќеъбинона муайян кардааст. Дар баробари ин, сари 
истилоњоти навъњои шеъри муосир андеша баён карда, хусусиятњои 
тасвирию бадеии онро дар муќоиса бо далелњои илмию адабї дуруст 
ошкор намудааст. 

Рисолаи устод Аскар Ҳаким «Вижагињои анвои шеъри ѓиної» дар 
њаќиќат, падидаи нодири адабиётшиносии  тољик мебошад. Наќши он дар 
шинохти таърихи раванди зуњуру шаклгирии шеъри муосир, гироишњои 
тозаи он, нињоят судманду пурањамият аст. 

Дар љилди чањоруми осори устод Аскар Њаким маљмўаи маќола, 
пажўњиш, наќд ва бардоштњои илмие, ки  ин донишманди зањматкаш солњои 
1971 то 2014 доир ба адабиёти класикї ва муосири тољик таълиф кардааст,  
ворид шудаанд. Агар дар маќолањои “Тимсоли шеър ва шоир дар шеъри 
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ѓиної”, “Вожа ва тасвир”,  “Тањаввули арўз”, “Аз ѓазал то шеъри озод”, 
доир ба љанбањои назарии шеър бањс карда бошад, дар маќолањои “Адабиёт 
аз дидгоњи замони нав”, “Адабиёт ва Истиќлол”, “Уфуќњои тозаи андеша” 
доир ба тамоюли рушди назми муосири тољик андеша ронда, дар маќолањои 
“Танќид ва љараёни адабї”, “Масъалањои адабиёт масъалањои танќиданд” 
масъалањои умдаи наќди адабии тољик ва наќши он дар ташаккули адабиёт 
изњори назар намудааст. Бештари ин маќолањо љанбаи баланди илмї, 
фалсафї ва назарї дошта, биниши муњаќќиќ доир ба бурду бохти адабиёти 
тољик дар даврањои муайян мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Дар љилиди панљуми осор  устод Аскар Њаким бештар маќолањоеро 
љой додааст, ки хусусияти муаррифисозии чењрањои адабиро доранд. Дар ин 
ќисмат мунаќќид љустуљў ва мањорати эљодию адабии намояндагони 
наслњои гуногуни адабиётро мавриди тањќиќ ќарор дода, хулосањои худро 
доир ба њар як адиб мушаххас баён менамояд. Ин маќолањо аз соли 1971 то 
солњои 2015 интишор шуда, дар он муаллиф доир ба бурду бохти шоирону 
нависандагони тољик изњори назар менамояд. Як ќисми дигари осорро 
мусоњибањо ва понфлету бањсњои илмиву адабии муаллиф ташкил медињад. 
Мусоњибањои Аскар Ҳаким, ки бо шоирону муњаќќиќон ва хабарнигорону 
нашрияњои мухталиф сурат гирифта, дар шинохту маърифати љараёнњои 
адабї, равияњои марсуми замон, вазъи адабиву эљодї, вазъияти шеъру шоир 
нињоят муњиму зарурианд. 

Дар ин суњбатњо Аскар Њаким кўшиш кардааст, ки боз наќди ашъор 
намояд ва тањаввули назму насри тољикро дар даврањои гуногун шарњ дињад 
ва дастовардони адибони тољикро наќду баррасї намояд. Дар маќолањои 
“Эљодкори саодат”, “Умри пурмаъно”, Њосили таљрибаи рўзгор”, “Шохи 
райњон ва себњои шукуфта”, “Хотираи Аминљон Шукуњї”, “Сухане аз устод 
Лоиќ”, “Гузаштаи зинда ва рўњи замон” доир ба шахсияти Мирзо  
Турсунзода, Рањим Љалил, Аминљон Шукӯњї, Лоиќ Шералї, Ќутбї Киром 
дида дўхта, маќоми онњоро дар адбиёти тољик дуруст муайян кардааст. 
Корномаи илмї-тањќиќии устод Аскар Ҳаким дар њаќиќат, фарогири 
наќдњо, маќолањо, маърўзањои љолибе мебошанд, ки барои шинохти 
адабиёти муосири тољик хидмати шоиста менамоянд. 

Устод Аскар Њаким дар давоми умри пурбаракати хеш ба кори 
тарљума низ машѓул шуда, дар ин љодаи нињоят мушкил ба комёбињои 
назаррас ноил гардидааст. Љилди шашуми осор мањз тарљумањои шоирро 
дар бар гирифтааст.  

Адиб ба тарљумаи шеър сидќан машѓул гардида, на танњо дар ифодаи 
мазмуни асар комёб шудааст, балки дар интихоби таъбиру иборањои 
дилкаш мањорат нишон дода, њар як мафњуму калимаро ба мазмуни шеър 
мувофиќ корбандї намудааст. Бо баракати тарљума Аскар Њаким 
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тавонистааст, ки хонандаи тољикро бо арзишњои фарњангию таърихии 
халќњои гуногуни олам ошно намояд ва олами бадеии шоиронашро барои 
муосирон муаррифї созад. Шоир бо ин маќсад ба тарљумаи осори адибони 
шинохта, аз љумла офаридањои Алигери  Данте, Михаил Лермонтов, Геворг 
Эмин, Ярослав Смеляков, Емилиан Буков, Мухтор Шаханов, Муњаммад 
Алї, Карло Канадзе, Васил Биков, А. Коломиетс ва дигарон машѓул шуда, 
хонандаи тољикро ба дунёи отифонаи онњо  шинос кардааст. 

Шоир махсусан ќисмати "Дӯзах"-и "Мазњакаи илоњї"-и Дантеро бо 
завќи баланд тарљума карда, дар сиву чор суруд, ки њамчун боб меояд, 
љањони мурракаби шоирро бозгў сохтааст. Ин достон ќиссаву ривоятњо, 
устураву афсонањоеро, ки ба рўзгори мардуми итлолиё алоќаманданд, дар 
бар гирифта, дар шакли нав бо завќи баланди бадеиву фалсафї тасвир 
гардидаанд. Дар ин сарчашмањои адабиву таърихї таассуроти амиќи шоири 
њикматписанд бозтоб шуда, достони мазкур ба шахсияти адиб умри 
љовидона бахшидааст.  

Аскар Њаким аз се ќисми ин достон: “Дӯзах”, “Барзах” ва “Бињишт”  
танњо ќисми  "Дузах"-ро тарљума карда, ба мазмуну муњтавои он диќќати 
љиддї дода,  барои њар як суруд шарњ ва луѓатнома низ тањия кардааст. Бо 
ин роњ хонандаи тољик ба моњияти мафњумњо ва таъбиру иборањо сарфањм 
рафта, ба симою чењрањои асотириву ривоятї, таърихиву фалсафї ошної 
пайдо менамояд. 

Бешак, "Дузах" аз тасвирњои љолибу дилкаш иборат буда, дар он 
гунањкорон бо оњу наддомат андешањои худро баён месозанд. Шоир дар 
тасвири дузахи нуњтабаќа, рањгум заданаш дар бешазори бузурги он ва 
тавассути рањнамоии шоир бузурги Рим–Верљил  роњ ёфтан ва бозтоби 
дањњо устурањои мардуми Италия мањорати бемисл нишон дода, бо иловаи 
инъикоси ишќи рўњонию муњаббати афлотунї ва оташи фироќ аз ишќи 
Биатрис ба мазмуни достон "мазњари илоњї" њамроњ кардааст. Њамин 
тасвири зебои љовидонагии ишќ достонро дар ќатори шоњкорињои безаволи 
адабиёти љањонї ворид карда, ба он умри абадї бахшидааст. Аскар Њаким 
тавонистааст њамин пањлуи достонро ба хонандаи тољик бо мањорати 
баланд муаррифї намояд. 

Устод Аскар Њаким достони манзуми “Хазинадорзани тамбовї”-и М. 
Лермонтовро низ бо завќи баланд тарљума карда, ба муњтавои он диќќати 
љиддї дода, мањорати манзараофаринии шоири русро ба хонандаи тољик 
равшан кардааст. Њамчунин, Аскар Њаким ашъори адиби рус Яраслав 
Семляков, адиби арман Геворг Эминро тарљума карда, завќи баланди ин 
шоирон ва њунари муњокотофаринии онњоро ба дўстдорони шеъри ноб 
муаррифї намудааст. Баробари назм инчунин Аскар Њаким ба тарљумаи 
наср машѓул шуда, ќиссаи адиби белорус Василий Биковро ба тољики 
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тарљума намудааст. Ин ќисса дар адабиёти сермиллати собиќ Иттињоди 
Шўрвї яке аз асарњои нињоят арзишманд дар мавзўи Љанги Бузурги Ватанї 
буда, корномаи фарзандони халқи белорусро дар мубориза ба муќобили 
фашизм дар бар мегирад. Тарљумон дар тарљумаи асар ба комёбї ноил 
шуда, љањони ботинии ќањрамонони асарро сањењ тарљума карда, ба таъбиру 
иборањои равониву рӯњї эътибори махсус дода, бадеияти ќиссаро пурра ба 
инобат гирифтааст. 

Шоир дар тарљумаи мазњаки "Фариштаи вањшї"-и адиби украин А. 
Коломиетис низ зањмати зиёд кашида, дар баёни њолату вазъияти 
персонажњои мазњака Уляна, Таня, Лида, Оля, Клава, Виля ва дигарон 
мањорати баланд нишон додааст. Забони тарљума хеле сарењ буда, 
ќонунмандии тарљума дар ифодаи таъбиру иборањо ба инобат гирифта 
шудааст. Бояд гуфт, ки устод Аскар Њаким ба сифати тарљумон хидмати 
шоиста карда, дар муаррифии чењрањои адбии халќњои ба мо дўст сањми 
шоиста гузоша, хазинаи адабиёти тољикро бо осори адибони оламшумул 
ѓанї гардонидааст.  

Дар љилди њафтуми осори муаллиф маќола, хотирот, наќд ва маќолаву 
очеркњое, ки ба Аскар Њаким бахшида шудаанд, љой дода шудаанд. 
Инчунин њамкасбони шоир ба шахсияти ў арљ гузошта шеърњои хешро ба 
васфи шоир бахшидаанд, ки ќисме аз онњо дар ин осор љамъ омадаанд. Дар 
маќолањои Мўсо Диноршоев, Абдухолиќ Набиев, Љўрахон Баќозода, 
Шоњзамон Рањмонов, Атахон Сайфуллоев, Сергей Сухонян, Абдусалом 
Самадов, Љумабой Њамроев ва дигарон шахсияти эљодии шоир ва маќоми ў 
дар адабиёти муосири тољик муфассал тањлил шуда, њар кадоми он барои 
шинохти мањорати эљодии Аскар Њаким хидамати шоиста менамоянд. 

Умуман, интишори осори њафтљилдаи Аскар Њаким иќдоми хубе буда, 
дар шинохти љањони отифонаи адиб ва маќоми ў дар рушди адабиёти 
муосири тољик наќши назаррасро иљро менамояд. Умедворем, ки хонандаи 
тољик тавассути ин осор ба шахсияти шоир шинос шуда, ба мањорати 
эљодии вай бањои воќеї медињад.  

Устод Аскар Њаким, дар њаќиќат дар давоми умри пурбаракати хеш ба 
халќ хидмати шоиста намуда, бузургию тавоноии онро васеъ ва аз сидќи дил 
тараннум намудааст. Аз ин рў маќоми вай дар пешрафти адабиёт ва 
фарњанги тољик беназир мебошад. 

Тањаввули жанрњои адабї дар насри муосири тољик дар 
даврони Исиќлолияти давлатї 

Адабиёти тољик, бахусус насри он,  дар даврони Истиќлолияти 
давлатї боз њам бештар рў ба ташаккул овард. Дар ин давра ба 
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рўйдодњои муњими сиёсї ва мушкилоти иљтимої нигоњ накарда, дар 
насри бадеї бо кӯшиши адибоне чун Сорбон, Муњиддин Хољаев, Саттор 
Турсун, Ўрун Кўњзод, Шодон Њаниф, Абдулњамид Смадов, Кароматулло 
Мирзоев, Сайф Рањимзоди Афардї, Бароталї Абдурањмонов, Љонибек 
Акобиров, Равшани Ёрмуњаммад, Муњамадсолењи Замон, Бањманёр, 
Ќодири Рустам, Ато Ҳамдам, Муњиб Ќурбон, Аброри Зоњир, Сипењри 
Њасанзод, Садриддини Њасанзод ва дигарон асарњое таълиф шуданд, ки 
воќеияти зиндагиро боз њам реалистона таљассум гардониданд. Онњо дар 
ин офаридањои худ масъалањои умдатарини маънавию иљтимої: 
якпорчагии кишвар, Вањдати миллї, арзиши Истиќлолияти давлатї, 
эњтироми суннатњои миллї ва муносибати одаму одамгариро асоси 
эљодиёташон ќарор доданд. Њамин љињати масъала боис шуд, ки дар ин 
давра дар жанрњои адабии насри бадеии тољик як ќатор тањаввулот ба 
амал омад ва ва диди адибон ба тасвири симои инсон боз њам амиќтар 
рафт.  

Дар даврони Истиќлолият жанрњои очерк, очерки бадеї, њикоя, 
новелла, ќисса, ќиссањои ёддоштї, ќиссањои њуљљатї, роман, роман– 
новелла ва романњои таърихї бештар ташаккул ёфтанд. Ин жанрњои 
адабї гарчанде дар даврони Шўравї дар адабиёти тољик маќоми хос 
дошта бошанд њам, дар замони Истиќлолияти давлатӣ онњо бештар 
корбарї шуда, аз љињати сохтмони бадеї, архитектоника, банду басти 
сужет, наќли воќеа, амали ровї, истифодаи сабки баён  ва ѓайра ба 
тањаввулот рў ба рў шуданд. Як ќисми ин жанрњо аз љињати тасвири 
образњо ба куллї тафовут пайдо намуда бошанд, баъзеашон бо тарзи 
масъалагузорї ва њалли бадеии он аз асарњои пешин фарќ макардагї 
шуданд ва дар онњо ифодаи маќсад боз њам мушаххас гадида, низоми 
ѓунљоиши воќеаву рўйдодњо таѓйир ёфтанд. 

Дар ин давра адибони тољик вобаста ба мавзӯъ ва аҳамияти он 
барои љомеа жанрњоеро интихоб менамуданд, ки ба завќи хонанда 
бештар мувофиќ буд. Ин тарзи муносибат барои боз њам хубтар таљассум 
ёфтани тасвири воќеањо имкон фароњам овард. Дар ин самт љустуљўњои 
адибони пуртаљриба Сатор Турсун, Ўрун Кўњзод, Сорбон, Муњиддин 
Хољаев, Абдулњамид Самадов, Кароматулло Мирзов назаррас мебошад. 
Ин адибон таљрибае, ки дар офаридани асарњои гуногунњаљм ва 
гуногунжанр дар давраи пеш аз Истиќлолият пайдо карда буданд, онро 
мукаммал карда, ба комёбињои бештар ноил гардиданд. Доир ба ин 
масъала адабиётшинос Атахон Сайфуллоев менависад: «Истиќлолияти 
давлатии Тољикистон ва фаро расидани озодии сухан шароит фароњам 
оварданд, ки нависандагон дару дарвозаи мавзӯъњои мамнӯъро боз 
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кунанд ва асарњои аз љињати шаклу мазмун хеле зебою волоро ба майдон 
гузоранд».55 

Ин мушоњидаи адабиётшинос дар воќеъ, ќобили ќабул буда, 
боиси дастгирї мебошад. Истиќлолияти давлатї барои адибон озодии 
бштар дод, даричаи эљоди онњоро ба масъалањое, ки имкони дахолат 
кардан надоштанд, боз кард ва барои васеъ фаъолият карданашон 
шароити хубтар фароњам овард. Таъкиди мунаќќид доир ба он ки аз 
љињати «шаклу мазмун» асарњои адибон бењтар шуданд, низ дастгирї 
мехоњад, зеро мањз њамин соњибистиќлолї имкон дод, ки нависандагон 
боз њам ба масъулияти баланд ба таълифи асарњои гуногунжанр даст 
зананд ва дар офаридани мавзуъњои нав ва жанрњои нав ба дастовардњо 
ноил шаванд. 

Дар ин давра, махсусан, жанри њикоя, ташакул ёфт ва аксари 
адибони тољик њикояњои нав таълиф карданд. Сабаби ба њикоя бештар 
майл кардани адибон аз он иборат буд, ки дар ин жанри хурди бадеї 
мавзӯъњои рўзмарра осонтар љой мегирифт ва маќсад возењу њадафманд 
ифода меёфт. Хусусан, масъалаи муносибати байнињамдигарии одамон, 
таҳаммулпазирї, вањдати миллї, эњтироми якдигарї ва инсондўстї асоси 
ѓояи њикояњои индавраинаро ташкил намуд. Вобаста ба ин, навъи 
масъалагузорї тарзи тасвир ва сохтмони сужети њикоя аз шакли 
анъанавї каме тафовут пайдо кард. Акнун баробари ровии наќл дар 
њикояњо персонажњои мушоњидакоре арзи њастї намуданд, ки пасту 
баланди рўзгор, хислатњои неку бади одамонро мушоњида карда, дар 
монологњои яковоза ва дуовозаи худ ба симои шахс ва атрофиёни ў бањо 
медоданд. Ин навъи тасвири симои марказии њикоя, албатта, ба таркиби 
жанр низ таъсир расонид ва барои кушодани олами ботинии ќањрамони 
њикоя роњ кушод. Воќеањои зиёдатї дар њикоя кам гардид ва таваљљуњ 
дар атрофи як рўйдоди муњим, ки сабаби њаракати сужет ва кушодани 
саљия мешавад, дар њикоя љойи муњимро ишѓол намуд. 

Дар жанри њикоя инчунин, тасвири замон нињоят муњим аст ва 
аксаран замони амалиёт дар њикоя нињоят мањдуд мебошад, худи амал 
њам кўтоњ аст. Одатан, дар њикоя танњо як њодиса ё воќеа наќл мешавад 
ва агар адиб зарур шуморад, ягон рўйдоди дигарро низ њамроњ мекунад, 
вале он аз воќеаи асосї канда нест. Макон низ дар њикоя мањдуд аст. Он 
ба фаъолияти персонаж сахт алоќамандї дорад. Дар њикоя ќањрамони 
асосї амал мекунад ва дигар персонажњои дигар фаъолияти ўро 
мукаммал месозанд. Нишонаи марказї дар њикоя љой карда тавонистани 
воќеа ба шумор меравад. Ин мањдудият нависандаро маљбур менамояд, 

                                           
55 Сайфуллоев Атахон. Љону љањони наср.- Душанбе: Ирфон, 2007.- сањ. 63. 
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ки бо масъулият банду басти њикояро ба наќша гирад ва ќонунмандии 
таркибии жанрро љиддї риоя намояд. Хушбахтона, дар аксари њикояњои 
нависандагони тољик ин меъёри жанрї ба инобат гирифта шудааст ва 
адибон дар доираи талаботи жанри мазкур асар офаридаанд. Дар 
њикояњои Саттор Турсун, Абдулњамид Самадов, Бањманёр, Ќодири 
Рустам, Муњамадсолењи Замон, Сафияи Носир на танњо ин ќоида риоя 
шудааст, балки тасвири воќеа ва кушодани  саҷияи  персонаж дар замону 
макони мањдуд ба инобат гирифта шудааст. Принсипи сохтмони сужети 
њикояро махсусан, Сайф ва Бањманёр хеле таѓйир доданд. Дар њикояњои 
ин адибон руъё, тасаввур кардан, ба љузъиёт такя кардан, суръати 
замонро мањдуд кардан, ба рўњия таъсир расонидан афзалият пайдо 
кард, ки ин њама боиси аз ќолаби анъанавии њикоя берун баромадан ва 
љорї кардани навгонї дар устухонбандии њикоя гардид. Њикояи "Руъё"-и 
Сайфи Рањимзод мисоли равшани гуфтањои боло мебошад. 

Дар баробари њикоя жанри новелла низ дар даврони 
Истиќлолияти давлатӣ рушд намуд. Як хусусияти фарќкунандаи новелла 
аз њикоя дар он аст, ки дар новелла хусусияти пешнињоди мавод ба хатти 
сужет ва таркиби композитсия сахт алоќаманд аст ва ровию дигар 
персонажњо воќеаи инихобшударо, ки дорои падидаи нав мебошад, 
пурра шарњ медињанд. Сохтмони сужет, миќдори гирењњо, гирењбанди 
воќеа, гирењкушои воќеа дар новелла бо мањдуд будани худи воќеа дар 
устухонбандии он нињоят арзиши баланд дорад. Дар новелла кўтоњии 
воќеа, сужаи тезу тунд, сабки баёни бетараф, гирењкушоии ногањонї 
муњим мебошад ва олами ботинии ќањрамон тавассути амал ва рафтори 
ў ошкор мешавад. Дар насри бадеии тољик дар даврони Истиќлолият як 
ќатор новеллањо таълиф шуданд, ки аз љињати мазмуну мундариља, 
интихоби мавзӯъ нињоят љолиб мебошанд. Дар ин новеллањо воќеањое 
интихоб шуданд, ки бештар ба зиндагии муосирон алоќамандї доранд ва 
дар онњо мушоњидањо доир ба чигунагии ахлоќи њамзамонон бештар 
тасвир ёфтаанд. Ин навъ новеллањо аз тарафи Саттор Турсун, 
Абдулњамид Самадов, Љонибек Акобиров, Муњиб Ќурбон, Ќодири 
Рустам ва дигарон таълиф шуданд, ки чи аз љињати интихоби мавзӯъ ва 
чи аз љињати риояи таркиби жанр дар адабиёти тољик мавќеи хос пайдо 
кардаанд. Дар новеллањои «Майдон», «Расми модарию бародарї», 
«Раќси мома», «Суруди субњгонї», «Рањовард»-и Абдулњамид Самадов 
бошад, жанри новелла љињатњои нав ба худ касб намуд. Адабиётшинос 
Атахон Сайфуллоев доир ба њамин пањлуи новеллањои нависанда 
менависад: «Мо таълифоти номбурдаи Абдулҳамид Самадовро њикоя 
ном бурда бошем њам, (манзур новеллањои дар боло таъкидшуда 
мебошад. -А. Р.) кайњост, ки новелла будани онњоро дар назар дорем. 
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Зеро онњо як навъи њикоя мебошанд, ки њаљман хурд, майда буда, сужет 
ва банду басти хеле љиддию мањкам доранд, аз тасвиру тавсифњои 
муфассал орї мебошанд, тањлилњои рўњию равонии ќањрамон нисбатан 
мањдуд мебошанд ё умуман, ба назар намерасанд. 

Новелла (novella), ки худ лафзи италиявї буда, маънияш навигарї 
аст, воќеан њам падидањои тозаи њаётро дарбар мегирад. Новеллањои 
Абдулњамид Самад љавобгўйи њамин хусусиятњо мебошанд».56 Дар 
њаќиќат, дар новеллањои Абдулњамид Самадов тафсилоти зиёдатї ба 
мушоњида намерасад. Вай дар мисоли як воќеа хислати персонажњои 
худро тарзе равшан менамояд, ки хонанда, бешак, чунин сурат 
гирифтани њодисаро интизор нест. Аммо равиши сужет ва гирењкушоии 
ногањонї тасвирро боз њам љолибтар менамояд. 

Дар давраи Истиќлолияти давлатӣ инчунин, жанри ќисса ва ё 
повест низ рушд намуд. Агар дар солњои 60–80-уми асри бистуми милодӣ 
Фазлиддин Муњамадиев, Сорбон, Сатор Турсун, Ўрун Кўњзод, 
Муњиддин Хољаев дар навиштани жанри ќисса дастоварди бештарро 
соњиб шуда бошанд, дар солњои 90-уми асри ХХ ва аввали  садаи ХХ1 
хидмати Абдулњамид, Самадов, Сайф Рањимзоди Афардї, Кароматулло 
Мирзоев, Бароталї Абдурањмонов, Љонибек Акобиров, Бањманёр ва 
дигарон дар рушду тањаввули жанри повест назаррас мебошад. Ин 
адибон бо такя аз мактаби нависандагони калонсоли тољик ќиссањое 
таълиф намуданд, ки чи аз љињати муњтаво ва чи аз љињати шакл дар 
инкишофи насри муосири тољик таъсири мусбат расонидаанд.  

Хусусияти умдатарини повест аз он иборат мебошад, ки дар он 
тамоми рафти воќеањо дар атрофи персонажњои асосї сурат гирифта, 
шахсият, рўњия ва саљияи онњо дар њамин асос ошкор карда мешаванд. 
Повест сужети мањдуд дошта, миќдори персонажњо ва воќеањо низ  дар 
он мањдуд мебошад. Аммо ин чунин маъно надорад, ки  љараёни њодиса 
нигоњ дошта мешавад ва маќсад пурра ошкор намегардад. Баръакс, дар 
повестњои замони нав гоњо серзамонї ва сермаконї ба назар расида, 
фосилаи макону замон таѓйирпазир мегарданд. Ин љињат пеш аз њама ба 
ќувват гирифтани психологизми тасвир дар таркиби жанри повест 
алоќаманд мебошад. Нависанда ба персонажи асосии худ имкони бештар 
медињад, ки олами ботинии худро ифшо созад, мушоњидањояшро боз - 
гўяд ва ба неку бад бањогузорї намояд. Мањз њамин «озодии» персонаж 
боиси таѓйир хўрдани фосилаи замониву маконї дар ќисса мегардад. 
Дар њолати равонї ва хаёлмандї ќарордоштани персонаж муљиби васеъ 
шудани воќеањои дохили сужет мегардад. Дар ин гуна њолат нависанда 
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ба воситаи тањкиягар ва ё ровї имкони риоя кардани амали њодисањо ва 
тањлили онњоро дар дасти худ мегирад ва намегузорад, ки аз меъёри 
таркбии жанр ровї берун барояд. Масалан, дар повести «Решањо» - и 
Сайф Рањимзоди Афардї њамин њолатро дидан мумкин аст. Мўйсафеди 
Мўсо, ки дар вазъи мураккаби равонї ќарор дорад, тавассути њофиза ва 
руъёњо воќеањои даврањои мухталлифро пеши назар меорад ва ба њар 
кадоми он ва одамоне, ки дар ин воќеањо иштирок мекунанд, бањо 
медињад. Инчунин вай сабаб ва натиљањояшро љамъбаст мекунад ва 
арзиши зиндагии њар кадомашонро бармекашад ва хайру шарри њаёти 
рафтаву омада ва ояндаро мавриди тањлил ќарор медињад. Ин навъи 
тасвири саљияи шахс ќолаби ќиссаи анъанавиро шикаста, ба он 
љузъиётњои нави бадеї, тасвирї ва равонї њамроњ намудааст. Дар 
асарњои дигар нависандагони тољик низ њамин гуна тањаввул ёфтани 
жанри повестро мушоњида кардан мумкин аст. 

Хушбахтона, дар ин давра шаклњои нави повест дар адабиёти 
тољик арзи њастї намуд. Агар пеш танњо повестњои иљтимої ва ахлоќї 
таълиф шуда бошад, дар даврони Истиќлолият илова бар он шаклњои 
нави повест, мисли повестњои таърихї, фољеавї, фалсафї, њаљвї, 
мазњабї, кўдакона ва марњамона арзи њастї намуданд, ки ин њама аз 
љустуљў ва нављўињои адибони даврони Истиќлолият дарак медињанд. 

Дар давраи Истиќлолияти давлатї инчунин дар жанри роман низ 
тањавулот ба вуљуд омад. Адибони тољик ба таълифи ин жанри мукаммал 
ва мураккаб даст зада, дар дањ соли охир ба як ќатор дастовардњо ноил 
гардиданд. Дар ин дарва Сорбон, Саттор Турсун, Ўрун Кўњзод, 
Муњиддин Хољаев, Бароталї Абдурањмонов, Ато Њамдам, 
Муњаммадзамони Солењ жанри романро пеш бурданд, Кароматулло 
Мирзоев, Абдулњамид Самадов, Љонибек Акобиров ба рушди романи 
ахлоќї-иљтимої мусоидат намуданд. Хамчунон, дар давраи мазкур 
романи психологї, фалсафї ва фољиавї низ рушд намуд. Баъзе шоирон, 
мисли Ѓаффор Мирзо, Мављуда Њакимова, Гулрухсор, Гулназар, 
Шоњмузаффар Ёдгорї, Муњаммад Ѓоиб ва дигарон ба навиштани њикоя, 
повесту роман даст зада, дар ин љода ба комёбињо ноил гардиданд. 
Махсусан, њикояњои Муњаммад Ѓоиб, Гулназар ва романи "Талош"- и 
Шоњмузаффар Ёдгорї аз нигоњи мавзӯъ ва риояи хусусиятњои жанрї дар 
худ тозаљўйињои зиёде доштанд.  

Дар романи иљтимої-маишии Шоњмузаффар  Ёдгорї, пеш аз 
њама, покии ахлоќ ва наќши инсон дар љомеа тасвир шудааст. Нависанда 
тавассути шахсияти Афзали Азиз ва атрофиёни ў на танњо ба каму кости 
иљтимоии љомеа бањогузорї мекунад, балки тањаввул ёфтани муносибати 
одамонро ба њамдигар тањлил карда, ба рафтору кирдори  муосирон 
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бањои воќеї медињад. Дар ин роман як давраи муайяни таърихї тасвир 
ёфта, зиндагї ва рўзгори мардуми кўњистон бо њамаи анъанаву амалњои 
хубу бадашон тасвир ёфтаанд. Њамин пањлуи роман ва бахусус 
чигунагии жанри онро Асадулло Саъдуллоев дар таќризи худ шарњ дода, 
менависад: "Романи Шоњмузаффар Ёдгорї асари иљтимої, аниќтараш, 
иљтимої-маишї буда, дар он муаммоњои хеле фаврию актуалии замон, 
њолати иљтимої, вазъи рўњии одамон, бахусус табаќаи солхўрдаю дар 
зиндагї таљрибаандўхтаи ањолї боиси бањсу муљодила ќарор гирифта, 
зимни он масъалањои мубрами замон ба бањс кашида мешавад".57 

Дар ин навъи жанр романњои «Кўњ бе варта нест»-и Муҳиддин  
Хољаев «Дар орзуи падар», «Ситорањои паси абр» ва «Марги бегуноњ»-и 
Каромтулло Мирзоев, «Дунёи сабзи ишќ»-и Барот Абдурањмонов, 
«Бозии таќдир»-и Љонибек Акобиров низ таълиф шуданд, ки хусусияти 
иљтимої-маиширо бештар дар худ касб кардаанд. 

 Миёни ин нависандагон Кароматулло Мирзоев сермањсул буда, 
дар як давраи кўтоњ се роман таълиф кардааст, ки њар кадом аз љињати 
мавзӯъ ва тасвири масъалањои иљтимої ва маънавї дар насри бадеии 
тољик маќоми хос доранд. Ин адиби пуркор ба муњимтарин муаммоњои 
маънавии љомеа даст зада, барои нишон додани табиати мураккаби 
инсон кўшиши зиёд карда, хулќу атвори одамонро дар даврањои гуногун 
ва шароитњои мураккаб таљассум намудааст. Махсусан, романи охирини 
вай "Марги бегуноњ" аз нигоњи тасвири зиндагї ва баёни маънавиёти 
инсон нињоят љолиб мебошад. Доир ба романи "Марги бегуноњ" 
адабиётшинос Худоӣ Шарифзода менависад: "Агар сухан аз мавзуи асар 
бигўем, ба як сухан, мавзуи ин роман њаёти дењоти Тољикистон дар 
мантаќањои љангзадаи солњои навадуми асри гузашта мебошад".58 

Кароматулло Мирзоев барои пурра кушодани чењрањои офаридаи 
худ ба ќонунмандии жанри романи иљтимої-маишї диќќат дода бошад 
њам, дар он баъзе унсурњои романи фалсафї ва таърихиро низ ворид 
сохтааст.Аз ин љо аён мегардад, ки адиб аз имконоти истифодаи як жанр 
берун баромада, љињатњои мусбати дигар шаклњои жанри романро барои 
мукаммал гардидани сужет ва кушодани симои персонажњои асари худ 
истифода менамояд. 

Дар ин давра жанри романи таърихї инкишоф ёфт. Адибони 
тољик: Сорбон романи таърихии «Достони писари Худо»,  Бароталї 
Абдурањмонов романњои «Њафт муљизаи олам» ва «Куруши Кабир», 
Муњаммадзамони Солењ романи «Девори Хуросон», Ато Њамдам ва 
Леонид Чигрин романи «Садди Суѓд»-ро таълиф карданд, ки аз љињати 
                                           
57.  Саъдуллоев Асадулло. Лаззати дунё // Садои Шарќ.- 2013. -№12.- Сањ.-135. 
58.  Шарифзода Худої. Сездањ маќола.-Душанбе: Офсет Империя, 2013.- сањ. 167. 
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фарогирии мавзуъ ва инъикоси воќеаву рўйдодњо пурра ба талаботи 
жанри романи таърихї мувофиќат менамоянд. Ин адибон на танњо 
ќонунмандии таркибии жанри романи таърихиро риоя кардаанд, балки 
барои такмил ёфтани он низ кўшиш ба харљ додаанд. Масалан, дар 
романи Сорбон «Достони писари Худо» оњанги фалсафї  ва хусусиятњои 
романи фалсафї низ роњ ёфтааст, ки барои амиќтар ошкор кардани 
олами ботинї ва зоњирии персонажњо таъсири калон расонидааст. 

Дар бораи хусусияти жанри роман Шамсиддин Солењов 
менависад: "Дар сохтори роман таносуби шахсиятњои достонї 
ќонунятњои хосро доро мебошад, ки нахустини он табаќабандии ашхос 
ва дар љойњои якуму дуюм… ва ѓайра гузоштани онњо мебошад".59 

Адибони тољики даврони Истиќлолият на танњо ин ќонунмандиро 
риоя карданд, балки барои такмили жанри роман кўшиш карда, дар 
офаридањои худ ба дастовардњо низ ноил гардиданд.  

Бо њамин тариќ, дар даврони Истиќлолияти давлатӣ насри бадеии 
тољик дар як њолат наистода, баръакс, аз љињати жанр ташаккул ва 
тањаввул ёфтааст. Зимни баррасии мухтасари чанде аз намунањои 
бењтарини жанрњои насрї аён гардид, ки асарњои дар даврони 
Истиќлолият офаридаи адибони тољик дар рушди адабиёт ва бою ѓанї 
гардонидани маънавиёти љомеа таъсири мусбат ва арзишманд 
гузоштаанд. 

Рў ба дарки маънавиёти инсон 
 

 Шоири соњибзавќи тољик Муњаммад Fоиб дар адабиёти муосир 
маќоми баланд дошта, бо сабку услуб ва тарзи нигориши худ миёни 
дўстдорони шеъру адаб эњтиром дорад. Вай бештар зиндагии мардуми 
оддиро васф намуда, рози дил, эњсосоти ботинї ва пастию баландии 
рўзгори онњоро бо истифода аз таъбирњои латифу дилкаш нарму нозук 
тасвир месозад.  

Дар аксари маљмўањои ашъори Муњаммад Ѓоиб сарнавиши инсони 
заҳматдўст, њалолкор, покрав, зањматкаш, хоксор, њимматбаланд ва 
хайрхоњ таљассум ёфтаанд. Нигоњи нозукбинаи шоир њамин эњсоси гарми 
инсони покизарўзгорро дарк мекунад, мушоњидањояшро дуруст ба ќалам 
меорад ва маќасадашро воќеиву њаётдўстона шарњ медињад. Њамин 
хислатњои инсони фаъол боис гардидааст, ки аксари ќањрамонони 
лирикии шоир ба Ватани худ мењру муњаббати беандоза доранд, њар як 
ваљаб хоки ватанашонро дўст медоранд ва аз шунидани номи 
Тољикистон эњсоси ифтихорашон баланд рафта, садоќат доштан ба онро 

                                           
59 . Солењов Шамсиддин. Роман дар адабиёти тољикии ќарни ХХ. -Душанбе: Ирфон, 2013.-сањ. 245. 
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мояи ифтихор медонанд. Дар баробари ин, рамзњои давлатиро ќадр 
карда, ба Сарвари давлати хеш бовар доранд ва амалњои шоистаи ўро 
дастгирї ва ҷонибдорӣ менамоянд.  

Муњаммад Ѓоиб дар ин гуна њолатњо андешњои њаётдўстонаи худро 
бољуръат, њиссиёти хосса ва назари некбинона баён намуда, дар шеърњои 
алоњидааш бењтарин таъбиру иборањои латифро истифода карда, 
самимият ва муњаббаташро равону дилкаш таљассум месозад. Чунин 
тарзи муносибатро шоир дар асарњои насрии худ низ ба кор бурда, 
симои шахсиятњоеро таљассум менамояд, ки онњо як умр барои халќу 
Ватанашон хидмат карда, њар лањзаи њаёташон барои муосирон мактаби 
одамият мебошад. 
 Дар ќиссаи "Фарёди солњо" Муњаммад Fоиб њамин тарзи тасвирро 
интихоб карда, дар симои персонажи асосї ва љањони андешаи ў як 
давраи таърихии зиндагии мардуми тољикро аз солњои сиюми садаи бист 
то рўзњои мо таљассум намудааст.  

Муњамад Ѓоиб дар ин ќисса барои наќли воќеаву рўйдоди ин давра 
шитоб накарда, онњоро бо усулњои гуногуни бадеї гоње тавасути 
андешамандии персонажи асосї, баъзан њангоми муколамањои 
њамзамонон ва гоње бо ёрии ровии ќисса бозгў месозад, ки њар кадом бо 
фарогирии таркиби замониву маконї омили мукаммалгардии сужети 
ќисса шуда, аз мањорату истеъдои њунарии ин адиби воќеъбин дарак 
медињад. Нависанда дар баёни наќли ровї шитоб накарда, саљияи 
персонажњои хешро аз як тараф, тавассути тањкияи мутадовими онњо ва 
аз љониби дигар бо ёрмандии андешаронии психологї, ки боиси 
муњокимаронињои ботинї дар тафаккури персонажњо шудааст, ошкор 
месозад. Чунин тарзи муносибат барои кушодани њолати рӯњиву равонї 
ва баёни маќсаду мароми персонажњо бештар хидмат карда, муносибати 
адибро ба воќеият ва дунёи маънавии инсони муосир равшан менамояд.  

Муњаммад Ѓоиб дар ќиссаи "Фарёди солњо" бо ин тарзи тасвир 
таассурот, мушоњида ва андешањои бобои Назарро доир ба зиндагии 
пуршебу фарози дўсти наздикаш – Раиси Абдуѓаффор, ки персонажи 
асосии ќисса мебошад, тасвир карда, муносибати раисро ба љомеа, њифзи 
моликияти љамъиятї ва расидан ба ќадри одаму одамгарї ошкор 
месозад. 
 Бобои Назар барои равшан кардани пайрањањои зиндагии дўсташ 
ва баён кардани хулќу хўйи раиси Абдуѓаффор аз хотирањои худ 
лањзањоеро ёдовар мешавад, ќи њар кадоми он як пањлуњои саљияи 
дўсташро равшан намуда, барои кушодани шахсияти вай хидмат 
менамоянд. 
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Дар оѓози сужети ќисса Муњаммад Ѓоиб њолати бемории дўсти 
раис, ки лањзањои охирони њаёти худро гузаронида истодааст, тасвир 
карда, хулосањои вайро нисбат ба бемењрии фарзанд наќл менамояд. 
Мўйсафед дар њолати мураккаби рӯњї ва ављ гирифтани дарду 
хасташавии асаб, ба дидорбинї омадани фарзандаш шодї намуда, дар 
ваќти суњбатњои оилавї гилагўйї мекунад ва доир ба бемењрии фарзанд, 
дер-дер омаданаш ва кам гардидани мењру эътиќодаш ба њамдењагон 
сухан гуфта, фарзандашро барои иштирок накардан дар маросими 
љанозаи дўсти хонаводаашон, яке аз одамони обурўманди дења ва 
ноњияашон–Раиси Абдуѓаффор сарзаниш менамояд. Вай бо ин роњ 
рафтори ду наслро ба њамдигар муќоиса карда, кирдорњои зиёди 
одамони имрўзаро ба калонсолон муќоиса мекунад ва баъзе хислатњои 
одамиро, аз ќабили расидан ба ќадри одамон, эњтиром гузоштан ба 
зањмати падару модарон ва азиз донистани мартабаи хешу таборонро 
ошкор месозад.  

Муњаммад Ѓоиб аз њама бештар гилаи бобои Назарро нисбат ба 
рафтори фарзанд, бемењр шудани ў ва кам шудани эътиќодаш ба 
арзишњои неки падарон дар асоси мушоњидаву муколамањои падару 
писар тасвир месозад. Нависанда бо ин тарзи тасвир дар ќисса ањамияти 
тарбияи фарзанд ва дуруст ба воя расонидани ўро муњим шуморида, 
дуруст ба камол расиданашро пояи умри одамї медонад.  

Ин гуна тарзи тасвир дар њикояву ќассањои адибони муосири тољик, 
аз љумла њикояи «Падруду пайѓом»-и Сайф Рањими Афардї, «Давлати 
сарам, падарам»-и Барот Абдуррањмон, «Баъд аз сари падар»-и 
Абдулҳамид Самадов ва дигарон ба мушоњида расад њам, Муњаммад 
Ѓоиб бо тарзи ба худ хос ба наќли ќисса оѓоз карда, воќеањоро вобаста 
ба њолати персанажњо ва вазъияти равонии онњо баён месозад. Адиб бо 
имконоте, ки дорад, бо ин тарзи тасвир моњияти рўзгори як наслро 
дуруст тасвир менамояд. 
 Нависанда аз њамин вазъият истифода карда, тавассути мушоњида 
ва тањлилњои бобои Назар зиндагии Раиси Абдуѓаффорро наќл карда, 
воќеањои охири солњои 30-юм ва солњои баъдиро, ки раис дар њалќаи 
одамони дењот аз сар гузаронидааст, наќл менамояд ва муносибати 
раисро дар њифзу њимояи моликияти давлатию љамъиятї, дар нигоњ 
доштани шарафи одамї равшан менамояд. Дар кушодани ин арзишњои 
муњими ахлоќї-иљтимої нависанда шитоб накарда, њар як љузъиёти 
њаётро дар якљоягї бо фаъолиятмандии раис муќоиса карда, аз чанд роњ, 
гоњњо тавассути наќли ровї, гоње мушоњидањои бобои Назар ва баъзан 
дар гуфтугую суњбат бо њамкорону тобеон њолату ваъияти раиси калхоз – 
Абдуѓаффорро таљассум месозад. 
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 Раиси Абдуѓаффор аз зумраи њазорон дењќонони њалолкору 
њалолзист мебошад, ки ба кору зањмати худ аз дараљаи дењќони одї ба 
дараљаи раисї расидааст ва муомилаву муносибати инсондўстонааш ўро 
машњур миёни на танњо њамдењагон, балки миёни фаъолон ва сокинони 
ноњия кардааст. Нависанда њамаи дастовардањои Абдуѓаффорро давра 
ба давра, дар њолату вазъияти гуногуни иљтимоиву ахлоќї инъикос 
карда, њаќиќати рўзгори ўро воќеї таљассум менамояд. 

Абдуѓаффор некуву накукориро аз пирони дења, мардуми одии 
зањматкаш, шахсони хушахлоќу соњибирода омўхта, муомилаи хуб бо 
њамдењагон ва иштирок кардан дар пасту баландии рўзгори онњо 
эътибори вайро миёни њамкорону њамдењагон боз њам баланд 
гардонидааст. Дар хотирањои Абдуѓаффор як чанд дањсолаи рўзгори 
мардуми тољик дар мисоли як дењоти тањдашти кишвар таљассум 
мешавад. Хотира аз солњои  сиюм огоњ шуда, то давраи мо идома меёбад.  

Муњаммад Ѓоиб дар ин ќисса љараёни воќеањое, ки дар муњити 
Тољикистон мегузаранд, дар мисоли рўзгори Раиси Абдуѓаффор тасвир 
карда, њар як давраи лањзањои њаёти ќањрамонашро пеши рў оварда, аз 
ин доира ба шахсияти персонажаш бањо медињад. Агар солњои сиюм 
нависанда њаёти раисро дар робита бо муттањид шудани хољагињои 
дењќонї ва сохтмони колхозњо таљассум намояд, дар солњои 40-ум њаёти 
акои Абдуѓаффорро дар замони љанг тањкия мекунад. Солњои баъдї 
доираи масъулияти раис васеъ шуда, фаъолятмандии иљтимоии ў дар 
обод кардани мактабу роњњо, њал намудани масъалањои иљтимоии аъзои 
колхоз ва иштирок кардан дар маъракањои мухталифи одамон 
пайдарпай наќл мешавад. Њамчунон, дар даврањои баъдї то солњои 
аввали ќарни ХХ1 ба сифати роњбари пешќадам мавќеъ пайдо кардани 
раис, обрўйи баланд гирифтани вай дар ноњия ва ѓамхору ѓамшарики 
мардум гардиданаш тасвир шуда, ба обрўй ва тантана ба нафаќа гусел 
шуданаш бозгӯ мешавад. Дар њамин љараён адиб кўшиш кардааст, ки 
њолатњои мухталифи зиндагии раис, аз љумла ба пастию баландии њаёт 
рўбарў шуданашро тасвир карда, бо одамони гуногун сарукор 
гирифтанашро дар вазъиятњои мухталиф инъикос мегардонад. 
 Нависанда дар ќисса барои кушодани саљияи Раиси Абдуѓафффор 
ду тарзи тасвирро интихоб менамояд, ки дар сужетсозї љолиб мебошанд.  

Тарзи аввал ин фаъол намудани наќли тањкиягар мебошад, ки дар 
насри бадеї анъанавї аст. Бо ин роњ нависанда тавассути кор ва зањмати 
шабонарўзї ба дараљаи шахсият расидани раисро наќл карда, 
муносибаташро бо њамдењагон, бо дењқононе, ки дар пуштањо 
ѓалладаравї мекунанд, ѓами хољагиро мехўранд ва моликияти колхозро 
њифз сохта, барои љамъ кардани њосил аз бањри хонаву истироњат 
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мебароянд, бозгў месозад. Раис дар наќли тањкиягар саркор ва роњбари 
дења мебошад. Дар њама њолат маслињатгари халќ аст ва аксарият хурду 
бузург ўро њурмату эњтиром мекунанд. Гилаи бобои Назир аз писараш аз 
он аст, ки дар маросими љанозаи чунин шахсияти дења ширкат 
накардааст.  Њамин тавр, нависанда чӣ гуна ташаккул ёфтани хислати 
фарзандонро дар мисоли писари бобои Назир инъикос менамояд. 
 Тарзи дигаре, ки нависанда барои кушодани саљияи Раиси 
Абуѓаффор истифода мекунад, ин андешамандї ва тањлилњои ботинии 
худи персонаж ва муколамааш бо њамдењагон, масъулони ноњия ва аъзои 
колхоз мебошад, ки њар кадом дар муайян кардани симои персонажи 
ќисса кумак кардаанд. Дар андешањои давомноки раис, пеш аз њама,  
масъалаи коста гардидани маънавиёти љомеа ва паст рафтани ахлоќи 
љавонон љойи асосиро ташкил медињад. Вай дар лањзањои охири њаёташ 
омилњои заиф шудани ахлоќи љомеаро бештар тањлил карда, худаш ва 
њамсолонашро мањкум мекунад, ки зиёдтар ба кор банд шуда, ба тарбияи 
љавонон кам ањамият додаанд. Дар њамин доира персонаж ба арзиши  
умри инсон бањо дода, ба тарбияи наврасону љавонон эътибор додан, 
сари ваќт камбудињояшонро ошкор карданро муњим мешуморад ва ба 
ањамияти  ваќт ва тез гузаштани он махсус диќќат медињад.  

Њадафи Муњаммад Fоиб низ дар ќисса ошкор кардани њамин 
муаммоњо ва пешгирї кардани коњишёбии ахлоќи муосирон ва њушдор 
додани хонандаи имрўза мебошад. Нависанда бо исрор дар баъзе 
њолатњо андешањои шахсии худро љой карда, диќќати љавононро ба 
одамдўстї, инсонгарої љалб мекунад ва рафтору амалњои зиштро сахт 
мањкум месозад. Чунин тарзи тасвир дар насри бадеии тољикї аз 
ќиссањои Пӯлод Толис оѓоз ёфта, сипас дар њикоя, ќисса ва романњои 
Фазлиддин Муњаммадиев, Сорбон, Ўрун Кўњзод, Саттор Турсун, 
Абдулњамид Самадов, Кароматулло Мирзоев, Љонибек Акобиров, 
Бароталї Абдурањмонов, Муњиддин Хољаев, Бањманёр, Сайф Рањими 
Афардї, Муњаммадзамони Солењ ва дигарон мавќеи махсус пайдо 
мекунад. Ин адибон љањони мураккаби инсонро дар вазъиятњои 
мухталиф тасвир карда, шахсияти ўро дар раванди зиндагии пур аз 
ихтилофоти маънавї бозгў месозанд ва бењтарин хислатњои одамиро 
тарѓиб мекунанд. Муњаммад Fоиб низ ин анъанаро идома дода, дар 
андешаву мушоњидањои Раиси Абдуѓаффор ва њамсолону 
њамдењагонашро вобаста ба коњиш рафтани маънавиёт дар љомеа 
таљассум мегардонад.  
 Барои нависанда ростгўйӣ, њалолкорї, њалолзистї дар тамоми умр 
арзиши нињоят баланд дорад. Персонажњои офаридаи адиб низ ин 
хислатњоро сармашќи зиндагии хеш ќарор дода, дар рафтору гуфтори 
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худ ин меъёрњои ахлоќиро риоя мекунанд ва дигаронро талќин 
мекунанд, ки аз њамин доира зиндагиаашонро ба танзим дароранд.  
 Раиси Абдуѓаффор аз аввали ба зиндагии мустаќил ќадам задан, ин 
роњро интихоб мекунад ва дар саљияаш онњоро љой дода, ќаноатмандиро 
пеша мекунад ва нињоят њаётдўст мебошад. Дар њар вазифае, ки 
набошад, раис њамин навъи зиндагиро пеша мекунад ва њалолкору 
њалолзист мебошад. Вай инчунин, ба ќадри хурду бузург расида, 
эњтироми волидайнро муњим мешуморад ва дигар анъана ва оинњои 
миллиро, ки дар тарбия наќши муњим доранд, риоя мекунад. Ба њамин 
хотир вай дар маъракаи одамон аввалин шуда њозир мешавад, аз ањволи 
пиронсолон хабар мегирад ва дасти бечорагон ва ниёзмандонро 
гирифта, ба ѓаму шодии њамдењагон шарик мебошад. Раис дар баробари 
ин аз амалњои нодорусти њамдењагонаш ташвиш мекашад, дурўѓгўйиро 
мањкум мекунад, беќадрӣ ва хориро зарари одамон медонад ва ба њар як 
рафтори нодурусти њамдењагонаш азият мекашад ва то охири њаёташ 
некрафториро шиори зиндагии худ ќарор додааст. 

Ин хислатњои одамдўстї маќоми раисро дар миёни ањли дења 
баланд бурдааст ва њама ўро дўст медоранд ва рўзи ба дунёи охират 
гусел карданаш тамоми њамдењагон, наздикону дўстон дар љанозаш 
иштирок ва аз амалњои некаш ёд мекунанд. 
 Дар ќисса баробари образи раис симои бобои Назир ва фарзанди 
вай низ љолиб мебошанд. Бобои Назир, ки њамсол ва њамдењаву яке аз 
дўстони  наздики Раиси Абдуғаффор мебошад, аз марги рафиќу 
њамсолаш риќќат мехўрад ва кирдорњои шоистаи вайро пеши назар 
меорад. Вай дењқони одї њам бошад, љањонбинии васеъ ва соњибтаљриба 
буда ба пастию баландии рўзгор бањои воќеї медињад ва њамаи ин 
њолатро дар ахлоќи љавонон, бахусус фарзанди худаш, ки бепарво ва 
бемењр шудааст, мушоњида карда, бољасорат, нотарсона ин хислатњои 
зишти фарзандашро танќид мекунад ва ўро њушдор медињад, ки ба ќадри 
одамон расад, њамдењагонашро њурмат намояд ва одамгариро аз даст 
надињад. Падар аз он дар ташвиш аст, ки фарзандаш аз дења дур шудааст 
ба рўзгори халќ кам шарик аст, эњтироми бузургсолонро риоя намекунад 
ва баъзе хислатњои манфиро дар кирдораш љой додааст. Чунин 
ошкорбаёнї ва назари нек ба зиндагї муњаббати хонандаро ба бобои 
Назир зиёд мегардонад ва дар симои вай шахси дигари њалолзисту 
покизарўзгор ва инсондўсту одамдўстро мебинад.  
 Дар ќисса баробари сужети мукаммал тарзи баёни адиб низ љолиб 
мебошад. Гоње дар баёни персонажњо ва муколамањои онњо ибораю 
таъбирњои латифу зебое корбурд мешаванд, ки њар кадом фасоњату 
балоѓат забони ин ќиссаро пурќувват гардонидаанд. Шояд нигоњи 
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шоирона ба Муњаммад Fоиб имкон додааст, ки дар интихоби иборањо 
хатто накунад ва тарзе аз онњо корбурд намояд, ки онњо омили ошкор 
кардани саљияи персонажњо ва љањонбиниашон гардад. Забони Раиси 
Абдуѓафор, бобои Назир хеле ѓанї  ва пур аз таъбироти халќиву 
мардумї мебошанд ва онњо дар њолату вазъияти зарурї истифода шуда, 
аз таљриба ва дониши ин персонажњо дарак медињанд. 

Муњаммад Ѓоиб аз санъатњои бадеї ва воситањои тасвир низ 
њунармандона истифода карда, бо ин роњ бадеияти ќиссаашро устувор 
кардааст. Вай ташбењу тавсифро дар кушодани ќиёфаи персонажњо, 
тасвири табиат, лањзањои пурэњсос ва дигар њолатњо истифода намуда, аз 
санъати саљъ низ дуруст истифода бурдааст. Зарбулмасалу маќолњои 
халќї, таъбирњои латиф, иборањои љолиб, муболиѓањои солим дар 
забони персонажњо ба маврид истифода шуда, забони ќисса бо ин роњ 
пуробуранг гардидааст. Дар манзарасозї ё тасвири пейзажњо њам 
нависанда кӯшишњои нављӯёна карда, дар баъзе маврид аз њолатњои 
романтикї ва равонї истифода намуда, вазъиятро зебою латиф тасвир 
намудааст.  
 Дар ќиссаи Муњаммад Fоиб баробари муваффаќиятњо баъзе 
камбудињо низ ба назар мерасад, ки ислоњи он ба манфиати кор хоњад 
буд.  

 

Наќши адибони Њисор дар рушди адабиёти тољики садаи ХХ ва 
аввали садаи ХХ1 

Боиси ифтихор аст, ки дар даврони соњибистиќлолї бо ташаббуси 
Сарвари давлат, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар кишварамон як 
ќатор љашнњои таърихї таљлил мешаванд ва ба ин восита маводи зиёди 
омўзанда ба нашр расида, мардум аз таърих ва фарњанги гузаштаву 
имрўзаи халќамон огоњї пайдо мекунанд. Ин амали хайр барои баланд 
бардоштани њисси ватандўстї, худогоњии миллї миёни наврасону 
љавонон ањамияти баѓоят бузургро доро мебошад. Касоне њам њастанд, 
ки ба баргузории чунин чорабинињо зид мебароянд ва онро чизи 
нодаркор ва серхарљ мешуморанд,  аммо ин дўстони мо хато мекунанд. 
Намедонанд, ки ба ин восита бори дигар як пањлуи таърихи кишварамон 
равшан мешавад, аксари љомеа бо осори ѓании диёрамон ошної пайдо 
мекунад, тавассути чорабинињо миёни мањалњо робита ва дўстї пайдо 
мегардад ва наврасону љавонон ба таърих ва дирўзу имрўзи диёрашон 
боз бештар шиносої пайдо менамоянд. Барои мисол љашни 1100- 
солагии давлати Сомониён, 2500-солагии Истаравшан, 2700-солагии 
Кўлоб ва як ќатор љашнворањои шахсиятњои адабї ва фарњагии 
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халќамомонро ба хотир овардан мумкин аст, ки њар кадоми он дар 
миёни мардум рўњбаландии зиёдеро ба вуљуд овард, ба ањли мамлакат 
имкон дод, ки ба гузаштаи худ бештар ошної пайдо намоянд ва дар 
хотираи худ доир ба замонњои дури худ маълумоти зиёдтареро ворид 
намоянд. Баргузории чунин чорабинињо миёни љомеа њамовозї пайдо 
кард, мардумро ба њам наздик намуд ва дар доирањои фарњангї, илмиву 
адабї корњои зиёди шоиста ба анљом расид. Дигар ин ки дар даврони 
Шўравї гарчанде таърихи кишар, анъанањои фарњангї ва адабии он 
омўхта шуда бошад њам, пањлуњои норўшан ва сарчашмањои бе 
тањќиќмондаи ин диёри таърихии беш аз шаш њазорсола то њол пажўњиш 
нашудааст ва он дар њама самтњо омўзиши љиддї мехоњад. Бинобар ин, 
ибтикори Роњбари давлатро дар бахши баргузории чунин маъракањои 
фарњангиву илмї бояд њар чӣ бештар дастгирї намоем, наќши ўро дар 
ташкили чунин амалњои созанда равшан созем ва ба вай ғояњои навро 
бањри ободї ва гулгулшукуфии кишварамон манзур созем, то ташкили 
чунин маъракањои фарњангї ва илмї боис шаванд, ки боз ба гузашта рў 
оварем, имрўзиёнро ба бунёдкорї даъват намоем ва барои насли ояндаи 
кишвар аз худ меросе ба ёдгор гузорем. Чунин амали хайрро дастгирї 
накардан ва ба ин ташаббус њамроњ нашудан, ба пиндори мо, хатои мањз 
аст ва месазад, ки боз њам чунин ташаббусҳои наҷиб дар кишвар бештар 
бошад ва њама дар он дастљамъона ширкат варзем. 

Дар партави њамин сиёсат таљлили 3000-солагии Њисори Шодмон 
боиси дастгирист ва ин чорабинии муњими таърихї бори дигар  
эњтироми мардумро ба Сарвари давлат, Пешвои миллат Эмомалї 
Рањмон афзун намуд ва воситаи боз аз нав эњё шудани мероси 
гаронбањои миллити азизамон гардид. Доир кардани ин љашни таърихї 
имкон медињад, ки маводи фаровон ва нав љињати шинохти ин мавзеи 
Тољикистон тањия ва нашр гарданд. Бовар дорем, ки то љашн таърих ва 
маросимњои мањалливу фарњангии ин водї омўхта шуда, осори тозаи 
илмиву пажўњишї ба нашр хоњанд расид. Ба њамин муносибат маќолаи 
мазкур тањия шуда, иљмолан доир ба наќши адибони Њисор дар рушди 
адабиёти муосири тољик мавриди пажўњиш ќарор дода мешавад ва 
маќоми онњо дар ташаккул ва пешрафти маънавиёти љомеа равшан 
мегардад. 

Дар ин водї аз ќадим мардум баробари њунармандї ва дењќонї ба 
омўзиши адабиёт шавќи беандоза доштанд ва аксаран аз осори адибони 
гузашта огоњ буданд ва аз абёти эшон барои панду насињати фарзандон 
истифода мекарданд. Дар таги болишти гавњораи фарзандони худ 
бошад, њамеша девонҳои Мавлавї, Њофиз, Саъдї, Љомї ва Бедилро 
нигоњ дошта, дар мадраса ва дар назди муллоњои донишманд аз ин осор 



106 
 

сабаќ мегирифтанд. Њамчунон мактабу мадрасањои зиёде дар ин шањр ва 
атрофи он амал мекард, ки аз дуру наздики Бухорои Шарќї 
ташналабони илм барои тањсил ба ин љо меомаданд ва он  бешак,  
Бухоро ва Самарќанди дуюм барои њар як кӯњистонии таълимгир ба 
њисоб мерафт. Ќисми ин толибилмон баъди хатми ин мактабу мадрасањо 
барои идомаи тањсил ба Бухорову Самарќанд мерафтанд, ќисми 
дигарашон ин шањрро маскан карда, ба кори мударрисї ва мирзоӣ 
машѓул мешуданд ва иддаи дигар ба мањалњои худ рафта, муллову 
мударрис, котибу хаттот ё ба дењќониву њунармандї машѓул шуда, 
њангоми фароѓатњо ба шоирї  даст мезаданд.  

Бояд гуфт, ки дар ин сарзамини бостонӣ адибон ва шоироне умр ба 
сар бурданд, ки осори як ќисме аз онњо дар тазкирањо зикр шуда, ќисми 
дигарашон то њол дарёфт нашудаанд ва ё мавриди пажўњиш ќарор 
нагирифтаанд. Аммо аз рўйи маъхазњо маълум мешавад, ки дар ин 
доираи адабї танњо дар охири асри Х1Х ва аввали садаи ХХ шоирон ва 
адибони зиёде умр ба сар бурдаанд, ки осорашон то њол ба нашр 
нарасидааст ва ё порае аз осорашон ба ёдгор мондаасту халос. 
Мувофиќи сарчашмањои таърихиву адабї, дар ин давра шоироне, 
амсоли Мавзун, Саидљон, Мирзо Олимљони Њасрат, Тошхољаи Ирсї, 
Мирзои Мункї, Мирзои Мурассаъ, Фориѓ, Муло Раљаб мутахаллис ба 
Парии Њисорї умр ба асар бурда, мероси ғание аз худ боќї гузоштаанд. 
Худи њамин далел дарак медињад, ки ин макон љойгоњи ањли адаб ва 
њунар будааст ва осори онњо ба адибони баъдї таъсири зиёде 
гузоштааст.  

Баъди Инќлоби Бухоро дар Њисори Шодмон низ ин насим таъсир 
кард ва соли 1925 бо файзи он аввалин мактабњо таъсис ёфтанд ва 
мардум барои савод гирифтан ва соњиби дониш шудан кӯшишу талош 
карда, фарзандони худро барои гирифтани саводу дониш ба ин мактабњо 
супорида, дар тарбияи онњо њиссаи худро мегузоштанд. Њамин 
мактабњои нахустин боис шуданд, ки аз миёни онњо аввалин адибон ба 
миён оянд ва баъдњо барои рушди адабиёт ва маънавиёти халќи тољик то 
ба охир хидмат намоянд. Аз ин миён метавон номњои устод Мирзо 
Турсунзода, Њомид Обидї, Њабибулло Назаров, Носирҷон Маъсумиро 
ёдовар шуд, ки њар кадоми ин чењрањои адабї бо таъсири анъанањои 
неки диёр, фазилати мардуми сухандон ва таъсиси мактабњои нахустини 
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дониш  омӯхтанд, тањсил 
намуданд ва ба камол расида, барои рушди адабиёти тољик то ба охири 
умр содиќона хидмат намуданд. Ин адибонро метавон насли 
"пешоњанги"-и Њисори Шодмон дар аввали садаи ХХ муаррифї кард, 
зеро мањз ба тавассути онњо маќоми шеъру шоирї ва нависандагї дар ин 
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водї баланд рафт ва таъсири он аз ин диёр ба тамоми кишвар ва аз 
љумњурї ба тамоми аќсои олам пањн гашт.  

Махсусан, хидмати устод Мирзо Турсунзода дар рушди адабиёт ва 
санъати тољик беандоза беназир буда, осори ў ганљинаи бесобиќаи 
адабиёти шўравии тољик ва љањон ба шумор меравад. 

Мирзо Турсунзода соли 1911 дар дењаи Ќаратоѓи водии Њисор, дар 
оилаи њунарманди шинохта усто Турсун таваллуд шуда, дар мактабњои 
замони нав таълим гирифта, фаъолияти эљодии худро аз солњои 30-юм 
оѓоз намудааст. Доир ба тарљумаи њоли ў рисолањои зиёд таълиф 
шудааст,60 ки дар ин маќола њољат ба такрори он намемонад. 

Устод Мирзо Турсунзода аз љумлаи шоироне, ба шумор мерафт, ки 
бо таъсири устодони бузурги сухан: Садриддин Айнї ва Абӯлқосим 
Лоњутї ба мавзўъњои муњимтарини њаёти кишвар даст зада, рўзгори 
мардум ва заҳмати софдилонаи онњоро дар бунёди љомеаи нав васф 
менамуд. Дар њамон солњо таълифи ин гуна шеър ва инъикоси њаёти халќ 
вазифаи аввалиндараљаи адибиёт ва адибони тољик ба шумор мерафт. 
Шоири ватандўст Мирзои љавон хаста нашуда ќарзи фарзандии худро ба 
љо меовард ва дар мавзўъњое асар меофарид, ки онњо халќро рўњбаланд 
карда, эшонро ба корнамої ва обод кардани диёр љалб менамуд. Дар 
маљмўаи нахустини шоир «Байроќи зафар», ки соли 1932 ба нашр расид, 
мањз њамин гуна шеърњои ватандўстонаи шоир љойгир карда шуданд. 
Гарчанде ў ба кори эљодї аз соли 1931 оѓоз карда бошад њам, маљмўаи 
нахустин ў баъди як сол интишор мешавад, ки аз ду шеър ва дањ лавњаву 
њикоя  иборат буд . Ин маљмўа зери тањрири Сотим Улуѓзода чоп шуда, 
ба он шодравон Шарифљон Хусейнзода сарсухан навиштааст. Дар ин 
маљмўа шеърњои «Ќатори корвон омад», «Ба комсомол», њикоя, очерк, 
лавња ва маќолањои «Назокат», «Байроќи зафар», «Мављњои зафар», 
«Гудоки ѓолибият», «Кулфатзадагон», «Ѓалаба», «Видоъ», «Њамида», 
«Шарораи Инќилоб», «Зарбдорон» љамъ омаданд. Гарчанде ин шеърњо 
ва њикояњо бештар равиши фармоишї ва иљтимої дошта бошанд њам, 
њар кадоми он дар њамон давра вазифаи худо иљро намуда, барои 
рўњбаланд кардани халќ ва ба сўйи фатњи ѓолибият даъват кардани онњо 
наќши калонеро иљро намуданд. Дар њамон давра ба бадеият ва 
шеърияти асари адабї кам таваљљуњ мегардид. Муњимаш он буд, ки дар 
асарњои адибон ѓояњои замон таблиѓ гарданд. Гарчанде асарњои 
нахустини шоир аз љињати бадеият камбудињо дошта бошанд њам, аз 
љињати ташвиќу таблиғи ѓояњои замон арзиши зиёде дошта, таъсири онњо 
ба халќ бештар мерасид ва мардум ѓояњои замони навро аз онњо фањмида 
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мегирифту дар амал татбиќ мекард. Ањамияти ин маљмўа аз он иборат 
аст, ки роњи Мирзои љавонро ба шоирї кушод, дар миёни адибон ўро 
муаррифї намуд ва мардуми тољик ба чењраи нави умедбахши кишвар 
ошної пайдо намуданд. Дар он замон, ки мардум бештар рўзнома  
мутолиа мекарданд ва таблиѓот бештар буд, шуњрати Мирзо Турснзода 
баланд рафт ва ў ба сифати адиб ва рўзноманигори варзида шинохта шуд 
ва миёни халќ мањбубият пайдо намуд. Доир ба ањамияти ин маљмўа 
Атахон  Сайфуллоев менависад: "Њамаи ин асарњо (маљмўаи «Байроќи 
зафар»-ро дар назар дорад. -А.Р.) аз љињати мавзўъ ба њаёти коргарон, 
дењќонон, ва зиёиён бахшида шуда, лавњањои муборизаи синфї, мењнати 
фидокорона дар роњи навсозии сотсиалистии Тољикистон, њаёти љавонон 
ва озодии занон, хулоса, кўшишу талоши онњоро барои илму маърифат 
нишон медињанд. Ќањрамонони онњо одамони нав мебошанд".61 Ин 
мушоњидаи адабиётшинос бањои воќеї ба мавзўи асарњои маљмўаи 
аввалини шоир мебошад. Дар њаќиќат, дар он давра дастгирї кардани 
моњияти рўйдодњои иљтимоии замон бењтарин дастовард ба њисоб 
мерафт ва Турсунзодаи љавон ба ин комёбї ноил гардида буд. 

Солњои баъдї Мирзо Турсунзода ба навиштани драма машѓул 
гардид ва нахустин  намоишномаи вай бо номи "Њукм" (1934) дар театри 
шањри Хуљанд ба сањна гузошта шуд. Ин асари сањнавї доираи 
фаъолияти эљодии адибро васеъ кард ва њамин асос шуд, ки дар як 
муддати кўтоњ њамроњ бо Абдусалом Дењотї аз рўйи достони Низомии 
Ганљавї драмаи манзуми «Хусрав ва Ширин» (1936) ва либреттои 
«Шўриши Восеъ» (1939)-ро таълиф намояд. Дар солњои сиюм падид 
омадани ин асарњои сањнавї барои адабиёт ва драматургияи тољик 
рўйдоди нињоят муњим ба шумор мерафт, зеро дар пойтахти кишвар 
акнун театри касбї ба фаъолият шурўъ намуда буд ва ба асарњои сањнавї 
сахт зарурат дошт. Шоир њамин чињати масъаларо ба назар гирифта, ба 
ин жанри мураккаб даст зад ва бо таълифи ин асарњо ба комёбї ноил 
гардид. Ду асари охир то ба имрўз ањамияти худро гум накарда, њамчун 
асарњои сањнавї барои тамошобин хидмат карда истодаанд. 

Солњои 30-юм Мирзо Турсунзода навиштани шеъру достонњоро 
идома дод ва достонњои «Офтоби Мамлакат» (1936), «Хазон ва бањор», 
(1937), «Водии Њисор» (1939) ва маљмўаи дуюми ашъорашро бо номи 
«Шеърњо» (1939) аз чоп баровард. Махсусан, достонњои шоир аз чињати 
мавзўъ муњимтарин ѓояњои замонро фаро гирифта, дар адабиёти 
шўравии тољик дастоварди шоиста ба шумор мерафт. Дар ин достонњо 
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муќоисаи наву куҳна тасвир ёфта, бо ин роњ пешрафтњои њаёти нав 
таблиѓу ташвиқ  мегардид.  

Мирзо Турсунзода фарзанди замони худ ва содиќ ба идеалњои он 
буд. Ў кишвари худро дўст медошт ва бо як њиссиёти баланд аз 
пешрафтҳои он шод мегардид ва корномаи фарзандони халќашро нињоят 
самимї дар ашъораш васф мекард. Солњои чилум дар њаёти халќи тољик 
дигаргунињои зиёд ба чашм мерасиданд. Шоир ин њамаро дар шеърњои 
худ таљассум карда, аз музаффариятњои Ватани мањбубаш сарфарозї 
менамуд. Дар ин солњо эљодиёти шоирро ба се марњала: марњалаи то 
оѓози Љанги Бузурги Ватанї, марњалаи љангї ва марњалаи баъди Љанги 
Бузурги Ватанї људо намудан мумкин аст. Дар шеърњои то оѓози Љанги 
Бузурги Ватанї шоир доир ба мењнати фидокоронаи халќи тољик шеърњо 
таълиф карда, њаёти осоишта ва хидмати онњоро дар барќарор кардани 
сохти нав таљассум намудааст. Вай дар њамин марњала бо њамроњи устод 
Садриддин Айнї. Абдусалом Дењотї ва Њабиб Юсуфї достони «Оби 
њаёт» (1940) ва достони «Номаи бинокорони роњи Душанбе–Помир»-ро 
(1941) таълиф намуда, як ќатор шеърњои нав эљод кард, ки аз њаёти 
зањматкашони тољик наќл мекунанд. 

Дар давраи Љанги Бузурги Ватанї бошад, шоир мисли тамоми 
адибони Иттињоди Шўравї ашърои ватандўстона ва таблиѓотї таълиф 
карда, баробари устод Садриддин  Айнї, Абулқосим Лоњутї, Њабиб 
Юсуфї, Абдусалом  Дењотї ва дигарон аз шуљоат ва мардонагии халќи 
тољик сухан гуфта, дўстии халќњоро тараннум намуд, заҳмати 
софдилонаи халќро дар аќибгоњ ситош карда, шуљоат ва далерии 
фарзандони тољик ва дигар халќњоро, ки барои мубориза бар фашизм ва 
ѓояњои мароми замон аз худ ќањрамонї нишон медоданд, васф кард. 
Шоир дар ин марњала достони «Писари Ватан», манзумаи «Барои 
Ватан» (бо њамроњии Абдусалом Дењотї) ва либреттои «Тоњир ва 
Зуњро»-ро таълиф намуд, ки њар кадоми он ѓояи баланди ватандўстона ва 
инсондўстона дошта, барои рўњбаланд кардани халќ, афзун гардонидани 
садоќати онњо ба Ватан ва ѓолибияти ормонњои замон наќши бузургеро 
иљро намуданд. 

Марњалаи сеюми ин давра, ки аз нимаи дуюми соли 1945 оѓоз 
мешавад, барои Мирзо Турсунзода давраи нављўйињо ва кўшишњои 
нисбатан љиддї дар роњи эљоди бадеї ба шумор меравад. Дар ин давра 
баробари либретто ва шеърњои ватандўстонаи шоир: «Арӯс», «Арўс аз 
Москва», «Саламно», «Аз Бадахшон то Кремл», «Гул кун ба бахти мо 
Ватан»,  «Бахти љовидон дорам», ки мавзўъњои ифтихор аз Ватан ва 
ватандорї, заҳмати софдилонаи халќ ва ѓалабаи фарзандони тољик ва 
дигар халќњоро бар фашизм дарбар мегирифт, вай ба таълифи силсилаи 
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шеърњои «Ќиссаи Њиндустон» машѓул мешавад, ки онњо муљиби 
тањаввулоти љиддии тафакури бадеии шоир ва падид омадани мавзўи нав 
на танњо дар адабиёти тољик, балки дар адабиёти сермиллати Шўравї 
мегарданд. Бо эљоди силсилаи шеърњои «Ќиссаи Ҳиндустон»:  
«Бозгашт», «Ќиссаи Хиндустон», «Мењмони маѓрибї», «Рўди Ганг», 
«Боѓи муаллаќ», «Тара Чандри», «Дар ёди кас» – ќисми якум (1947) ва 
«Сайёи њинд», «Тољмањал», «Дар орзуи ошён», «Ќадањи ман», «Кулоњи 
профессор Ахвелдиани», «Ду роњ»– ќисми дуюм (1948–1949) на фаќат ба 
устод Мирзо Турсунзода шуњрати чањонї овард, балки адабиёти тољик 
ва халќи тољикро низ вирди забонњои мардуми Шарќ гардонид. Доир ба 
ин миллат ва фарзанди барӯманди ў Мирзо Турзунзода маќолањои зиёд 
таълиф шуданд, ки барои шинохти шахсияти устод ва диди эстетикии ў 
ањамияти бузургеро доро мебошанд.62 

Дар ин силсилаи шеърњо устод Мирзо Турсунзода васфи дўстии 
халќњои Шарќ, озодиву истиќлолияти онњоро аз самими дил инъикос ва 
рањоии онњоро аз зери зулми мустамликадорон тараннум намуд, ки 
орзуҳои шоир баъдњо амалї гардида, ба шеърњои сулњдўстонаи адиб 
маќому оњанги љовидонагї бахшид. Татбиќи ѓояи иљтимоиву фалсафии 
шоирон дар њама давру замон новобаста ба таѓйир ёфтани вазъи сиёсї ва 
сохтори давлатдорї њамеша мояи ифтихор ба шумор мерафт. Амалї 
шудани орзуњои устод Мирзо Турсунзода дар бораи кишварњои Шарќ 
њам, худ абадияти тааммул ва афкори созандаи адиб буд, ки номи ўро 
машњур ва љовидона гардонид.  

Устод Мирзо Турсунзода дар солњои панҷоњум ба сифати шахсияти 
барљаста нигоњи пурвусъат ва диди шоиронаи худро ба тасвири 
масъалањои муњимтарин њаёти халќи тољик равона кард ва доир ба 
гузаштаву имрўзаи рўзгори мардум асарњои нињоят арзишмандро эљод 
намуд. Доираи тасвири шоир дар ин давра нињоят васеъ гардида, бо 
таълифи шеъру сурудњои ватандўстона адиби мубориз дар миёни љомеа 
мањбубияти боз њам бештар пайдо намуд. Вай дар ин давра мавзўи 
байналмилалиро давом медињад ва бо ин восита самимият ва муњаббати 
халќи тољикро ба мардуми Шарќ боз њам бештар ифода менамояд. Дар 
силсилашеърњои «Чашмањо», «Ќиссаи машњур», «Чароѓњои Ватан», 
«Ман аз Шарќи озодам» њамин муносибатро баръало эњсос  кардан 
мумкин аст.  

Адиб баробари ин достонњои наверо таълиф мекунад, ки онњо аз 
нигоњи сабку услуб, дарбаргири мавзўъ, устухонбандї ва ќонунмандии 

                                           
62.Бобоев Ю. Мирзо Турсунзода: Њаёт ва эљодиёти ў.- Сталинобод: Нашрдавтољик, 1961.- 308 сањ.; 
Османова З. Г. Мирзо Турсун-заде.- М: Знание, 1961.- 31с.; Памиров А. Пивец мира.-Правда Востока, 
1960, 9 марта. 
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жанр таѓйироти сифатиро дар адабиёти тољик ба вуљуд оварда, боиси 
боз њам шуњрат пайдо кардани адабиёти тољик дар миёни адабиёти 
сермиллати Шўравї гардидаанд. Чунин нављўйии шоир аз шеърњои ба 
мавзўи Ватан бахшидаи вай оѓоз мегардад ва дар сурудњои сирф лирикии 
пурњиссиёташ назаррас мешавад. Ин хусусиятро дар шеърњои «Ба 
духтари тољик», «Ба кўҳсори тољик», «Ганљинаи сурудњо», «Дар кишвари 
тољик», «Марњабо», «Њамин кофис», «Наќши пой», «Гул кун ба бахти мо 
Ватан», «Тӯй дар канори Сир», суруњои  «Суруди Лола», «Суруди 
Зулфия»,  «Суруди љавонон», «Рўди кўњї», «Ќурбони ту бошам», «Хонаи 
мо он ќадар њам дур нест» ва ѓайра мушоњида намудан мумкин аст. Дар 
ашъори мазкур њаёти халќи тољик, муњаббати бепоёни шоир ба Ватан, 
ишќи поки беолоиш ва орзуњои љавонии љавонони босаодати тољик хеле 
самимї таљассум ёфтаанд.  

Дар достонњои «Њасани аробакаш» (1954), «Садои Осиё» (1955), 
«Духтари муќаддас» (1955), «Чароѓи абадї» (1957) ва «Љони ширин» 
(1959)  бошад, Мирзо Турсунзода мавзўъњои болоро ба њама омезиш 
дода, тавоної ва хиради инсони њикматписанд ва фалсафаписандро 
ситоиш кардаааст, ки бахту саодат, сулњу амонї ва мењру муњаббатро 
асоси зиндагии худ ќарор дода, дар пайи дарёфти камолоти баланди 
инсонї мебошад. Агар достони «Њасани аробакаш» аз нигоњи жанр 
достони лиро-эпикї бошад ва оњанги баланди иљтимоиро дар худ 
таљассум намояд, достонњои «Садои Осиё», «Чароѓи абадї» ва «Љони 
ширин» достонњои лирикї буда, эњсосот ва тафаккури фалсафї ва 
њакимонаи инсонеро бозтоб мегардонанд, ки он ѓами имрўзу фардо ва 
ояндааи халќашро мехўрад ва барои адолат, осудагї, пешрафт ва 
тараќќиёти иљтимоиву маънавии он то охири умр кӯшишу талош 
менамояд. Асоси композитсияи ин достонњоро воќеият ва реализми сирф 
ташкил карда, дар онњо баробари тасвири иљтимої, бањамоии оњанги 
њиссиётомез ва фалсафї бештар ба назар мерасанд. 

Дар достони «Садои Осиё» шоир бо эњсосот ва њиссиёти баланд 
доир ба масъалаи озодии Шарќ изњори назар карда, дар муќоиса 
моњияти иљтимої ва фалсафии Истиќлолиятро барои инсоният тасвир 
месозад. Арзиши фалафии достон дар он аст, ки шоир симои ќањрамони 
лирикиеро меофарад, ки озодиии иљтимої ва маънавиро пояи зиндагии 
худ ќарор додааст ва барои расидан ба истиќлолият  талош менамояд ва 
аз њаќириву нодорї ва тањќиру шиканља озод шудан мехоњад. Ин инсони 
фаъолиятманду иљтимої садои пуршўри худро бо эњсосоти фикрї ва 
тафаккури фалсафии шоири озодихоњ њамоњанг сохта, арзиш ва ќимати 
умри инсонро дуруст муайян менамояд ва бешак, барои расидан ба 
хушбахтї ва саодатмандї талош мекунад. Ин достон ва љанбаи 
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истиќлолиятхоњии он барои њаёти имрўзаи мо низ ањамият ва арзиши 
њикматписандона дорад, чунки мо пас аз пош хўрдани Иттињоди 
Шўравї, низоъњои дохилї, муноќишањои сиёсию иљтимої њарчӣ бештар 
ба арзиши Истиќлолият ва андешањои фалсафии шоири њикматписанд 
Мирзо Турсунзода расидем ва моњияти тасвирњои шоирро эњсос 
намудем. Ў дар достонаш тавассути руљўи лирикї бузургии диёраш–
Тољикистон ва яке аз мавзеъњои зебои он–Њисори Шодмонро васф карда, 
дар ин тасвири кўтоњ, вале нињоят пурэњсос ќадру ќимати Ватан, макони 
гузаштагон ва манбаи илњому ифтихори худро чунин тасвир месозад: 

 Гўш кардам… 
Варзиши рўди равон омад ба ёд, 
Дењаи ман дар Њисори Шодмон омад ба ёд, 
Ќуллањои барфпўши кўњсоронаш ба ёд, 
Чашмањои нуќрамонанди хурўшонаш ба ёд… 
Кокулафшонанд маљнунбедњо дар ин диёр, 
Шулаафшонанд сафњои чароѓони Њисор 
Махмалин, абрешимин кишту зироат дорад он 
Бо саодатњои бепоён фароѓат дорад он.63 
 

Барои шоир мафњуми Ватан муќаддастарин таъбире мебошад, ки 
вай дар шарњ додани он тамоми њиссиёт ва эњсосоти хешро сарф мекунад 
ва онро чун гавњараки чашм, чун шири модар ва чун ќиблаи умед 
ситоиш карда, аз он дурї љустан намехоњад. Дар ашъори Мирзо 
Турсунзода воќеан, Ватан њамин гуна эњтирому арзиш дорад ва њамин 
ватандўстї шоирро мањбуби њамагон карда, дар њамин поя шеъри вай 
боз њам миёни халќ мањбубият пайдо намудааст. Минбаъд дар адабиёти 
тољик ба шарофати Мирзо Турсунзода ин мавзӯъ маќоми авалиндараља 
касб намуд ва дар идомаи афкори ватанхоњонаи ин устоди забардаст 
дигар адибони тољик мавзӯи мазкурро идома бахшиданд ва васфи 
Ватанро асоси эљодиёти худ ќарор доданд. Агар њамин гуна таъбир љоиз 
бошад: Ватан Турсунзода асту Турсунзода Ватан. Њар ду ин мафњуми 
муќаддас барои хонандаи тољик азиз аст ва њастии маънавиашонро ин 
номњо зиннат мебахшанд. 

Дар достони «Чароѓи абадї» бошад, андешаи ватандўстонаи устод 
Мирзо Турсунзода боз њам љилои ба худ хос касб менамояд. Дар ин 
достон оњанги лирикї ќавитар гардида, сарнавишт ва фалсафаи њаёти 
инсоне тасвир меёбад, ки ў идомабахши рўзгори пурсаодати тољикон 
мебошад. Њар сањифаи зиндагиаш мубориза аст, љањду талош барои 

                                           
63Турсунзода М. Куллиёт, Љ.2.- Душанбе: Ирфон,- сањ.176. 
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њифзи армонњои миллати тољик ва пойдории забону фарњанги тољикон 
равона шудааст. Мушоњидањои ќањрамони лирикии шоир дар ин достон 
баъзан сеовоза шуда, барои ба њам омадани андеша ва њиссиёти 
ќањрамони лирикї, ќањрамони марказї –устод Садриддин Айнї ва худи 
шоир замина фароњам меоварад ва муљиби баёни масъалањои сирф 
ватандўстона ва ватанхоњона дар достон мегардад. Чунин бањамої ва 
њамоњангї устухонбандии достонро ќавитар гардонида, барои тасвири 
њаќиќати рўзгори устод Айнї имконоти бештареро фароњам овардааст. 
Тафаккури фалсафии шоирро дар достони  номбурда зиёдтар шарњи 
муаммои омадану рафтани инсон, ќимати умр, баќои зиндагї ва амали 
солењ дар рафтору гуфтори инсон ба худ љалб намудааст. Агар асоси 
адабиёти ирфониро муаммои "пиру мурид" ташкил намояд, дар достони 
«Чароѓи абадї»-и устод Мирзо Турсунзода њамин љањонбинї бо диди 
нав ва сифати хубтар бозтоб гардида, дар баробари суннатњои пешина 
шакли навоваронаро ба худ касб кардааст. Агар дар пояи њамин 
андешаи фалсафии ирфонию маънавї аз аввал то ба охири достон ба 
љузъиётњои тасвири шахсияти Айнї эътибор дода шавад, моњияти њалќаи 
робитаи дугонаи "пиру мурид"-ро дар муносибати шогирд ба устод 
(Айнї ва Турсунзода), муносибати падар ба фарзанд (Турсунзода ва 
таваллуди фарзандаш), њамкории адиби тавоно ба шоири љўянда (Айнї 
ва Турсунзода) мушоњида кардан мумкин аст, ки онро адиб бо эњсосот ва 
њиссиёти баланди шоирона тавассути лиризми баланд тасвир намудааст. 
Аз пањлуи дигар дар достон таъбиру иборањои «пир», «пири ранљдида», 
«адиби пир», «пирамард», «пирамарди Шарќ» корбаст гардидаанд, ки 
дар анъанаи адабї, дар миёни халќ ва дар оинњои ирфониву мардумї 
љанбаи баланди ахлоќї ва эътиќодї дошта, гуфтањои болоро бори дигар 
тасдиќ менамоянд. Бешак, шоири њунарманд ва боистеъдод моњият ва 
арзиши мафњуми суннатиро дар симои устод Садриддин Айнї ва 
хидмати арзандаи вай ба халќи тољик хело реалистона таљассум 
намудааст.  

 Мирзо Турсунзода дар ин достон аз уњдаи кушодани шахсияти 
чењраи барљастаи халќи тољик–устод Садриддин Айнӣ  сарбаландона ва 
боњунарона баромадааст. Дар охири достон шоир њукми боадолатонаеро 
пешнињод кардааст, ки ба ќадри бузургон ва калонсолон расиданро 
инсон бояд асоси зиндагиаш ќарор дињад. Эњтироми устод, љойгоњи вай 
дар љомеа, ќадр кардани ў дар ваќти пирї, расидан ба арзиши зањматњои 
ў дар ин достон бори дигар аз маърифати бузурги Мирзо Турсунзода 
дарак медињад. Чароѓи аќлу хирад гардидани устод Садриддин Айниро 
шоир бо њиссиёти баланд тасвир карда, тавассути ин «марди адабхоњ» ва 
«чашми нурљўяш» равшан гардидани адабиёт, фарњанг, илми тољикро 
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дуруст инъикос карда, бешак, дар адабиёти тољик консепсияи шинохти 
инсони хирадманду њикматписандро кашф намудааст. 

Достони «Љони ширин» бошад, на танњо оњанги баланди лирикї 
дорад, балки љанбаи нињоят ќавии њикматписандонаро касб карда, 
хусусияти фалсафию ахлоќиро ба худ гирифтааст. Ин достон, ки аз аввал 
то ба охир ба воситаи сабки сањли мумтанеъ таълиф шудааст, метавон 
достони њакимонаи адабиёти муосири тољик номид. Зеро дар он панду 
њикмат пояи асосии андешањои шоир ва ќањрамони ѓиноии ўро ташкил 
дода, аз аввал то ба охири достон моњияти њастии инсон њамчун воситаи 
дарки фалсафии њаёти некусияр таљассум гардидааст.  

Арзиш пайдо кардани ќадру ќимати инсонї, сарфањм рафтан ба 
консепсияи дуалистии неку бади њаёт, расидан ба ќадру ќимати дўстї, 
эњтиром гузоштан ба шахсияти инсон ва садоќати бепоён ба Ватан 
мундариљаи асосии достонро дарбар гирифта, достони мазкур бо 
композитсия ва устухонбандии устувори худ дар адабиёти тољик 
шоњкории бузург ба њисоб меравад. Достон дар мушоњидањои зоњирї ба 
монологи лирикї монанд мебошад, аммо дар асл њиссиёти баланд, 
андешаи амиќ ва назари њикматписандонаи шоири навовареро ифода 
менамояд, ки тавассути мавзуннокии оњанг, интихоби дурусти вожањо, 
њамроњ кардани маќолњои халќї, порчањои зебои тараннумї ва бадеияти 
комил муносибати шахсияти иљтимої ва фаъолро нисбат ба таќдири 
инсон ва хидмати ў ба халќу Ватан тасвир кардааст. Тарзи тасвир оњанги 
њикматписандона гирифта, дар њар як боб ва њар як њикояи лирикї шоир 
бо ибораи «љони ширин» мурољиате карда, тафсилоти онро бо тавассути 
њиссиёти баланди лирикї бозтоб месозад, ки нињоят дилкаш, рўњнавоз ва 
таъсирбахш мебошад. Ба ин восита шоир ѓановат ва эњсосоти муассирро 
дар дохили матни достон аз аввал то ба охир риоя карда, достони 
мукаммали лирикиро дар адабиёти тољик ба вуљуд овардааст. Мавзўи 
достон низ љолиб буда, расидан ба ќадри инсон, азиз донистани ќадри 
зан, љойгоњи зан дар љомеа, тараннуми дўстї ва муњаббати бепоён ба 
Ватанро ташкил дода, инсонро ба андешамандї, тааммулгарої ва 
љавонмардию эњсонкорї даъват менамояд. Ин достон ва достонњои 
индавраинаи Мирзо Турсунзода дар адабиёт, бахусус, назми ралистии 
тољик, тањаввулот ва гардиши куллиро дар тасвири симои инсон ва 
таќдири ў ба вуљуд овард ва тарзи баёнро дар зењни адибон ба куллї 
таѓйир дод. 

Њамин мањорати тасвиргироии устод Мирзо Турсунзода дар назми 
солњои шасту њафтодуми тољик таъсир калон расонид ва шеъри муосир 
сифатњои навро дар худ касб намуда, ба тањаввулоти љиддї рўбарў 
гардид. Худи устод дар ин давра мавзўъњои навро љустуљў намуда, ба 
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тарзи тасвир ва инъикоси њаёти халќ муносибати љиддитар карда, 
шеърњои пурмазмуни ватандўстона ва инсондўстонаи зиёдеро таълиф 
намуд. Шеърњои «Таронаи ишќ», «Шоиро», «Бањор», «Ситораи ман», 
«Ватан», «Замин», «Садои пошна», «Афсўс ки накардї як бор 
имтињонам», «Дасти модар», «Дили модар», «Њамин кофист», «Чўпон», 
«Бўйи гул ояд зи ту», «Силсилаи кўњњои Њисор», «Бигзор зан бошад 
мудом»,  «Нонреза», «Дараи арўсон», «Зан зан аст» ва ѓайра аз њамин 
ќабиланд. Ин шеърњо, њам аз љињати мазмун ва њам аз љињати шакл, 
намунањои бењтарини назми муосири тољик мебошанд. Дар ин шеърњо 
њиссиёт ва андешаи шоирро, пеш аз њама,  ифодаи љањони зебои инсон 
ташкил медињад. Ќањрамони лиркии шоир он ќадар ќалби пурэњсос 
дорад, ки табати инсон ва ќалби пуршўри ўро ситоиш карда, муносибати 
вайро ба зиндагї, ба зан ва модар ошкор месозад ва васфи онњоро бо як 
њиссиёти баланд тараннум мегардонад.  

Лиризми баланд, оњанги пурњаяљон, таъбирњои латиф, иборањои 
дилкаш ва тавсифу ташбењоти зебову дилнишин бадеияти ин шеърњоро 
афзун гардонида, маќсади шоирро боз њам рангинтар намудаанд. Ин 
шеърњо мазмуни баланди фалсафї, иљтимої, ахлоќї, оњанги баланди 
шањрвандї ва эњсоси амиќи лирикиро доро буда, дар ќалби њар як 
хонанда мењру муњаббатро ба Ватан, зиндагї, ба Зан-Модар, табиати 
зебои диёр, эњтироми арзишњои миллї ва умумибашарї зиёдтар 
мегардонанд.  Махсусан, шеърњои дар маљмўаи «Посбони оташ» (1977) 
љойгир шуда, бори дигар шоири бузургу тавоно ва бењамто будани устод 
Мирзо Турсунзодаро ошкор менамоянд. Ў ба тавассути ин шеърњо 
суханвари мумтоз, адиби барљаста, шоири баркамол ва донандаи хуби 
забон ва њусни баён буданашро бори дигар исбот нмудааст Њар кадоми 
ин шеърњо метавонад љавоб ва зарбаи сахте ба касоне бошанд, ки нисбат 
ба эљодиёти шоир ва шахсият ў тангназарї намуда, аз осори вай камбудї 
љустан мехоњанд. 

Њамин тарзи тасвир ва баёни њаёти инсон ва муносибаташ ба 
љамъият, пафоси баланди шањрвандї, садоќат ба Ватан, тараннуми ишќу 
муњаббат ва табиати зебои диёр аз љониби Мирзо Турсунзода ба дигар 
адибони тољик, бахусус, шоирон ва нависандагони водии Њисор,  
таъсири калон расонида, муљиби идомати мактаби адабии устоди бузург 
Мирзо Турсунзода гардидааст. Аксари адибон осори ӯ ва мањорати 
шоирии вайро хуб омўхта,  бо њамин таъсир дар пешрафти адабиёти 
тољик наќши худро гузоштаанд. Дар ин радиф метавон аз нависанда 
Њабибулло Назаров ва Њомид Обидї ёдовар шуд, ки онњо низ дар рушди 
назму насри муосири тољик хидмати шоистаеро ба анљом расонидаанд.  
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Ҳабибулло Назаров 15-уми августи соли 1907 дар дењаи Тӯдаи 
ноњияи Њисор ба дунё омадааст. Баъди тањсил дар мактаб, таълим дар 
курсњои мухталиф ва кору фаъолият дар зинањои гуногун аз солњои 
панљоњум сар карда, ба кори эљодї машѓул мешавад. Соли 1956 нахустин 
маљмўаи шеърњои ў бо номи «Барои сулњ» чоп мешавад. Аксари ин 
шеърњо оњанги иљтимої дошта, рўњи замонро ифода мекарданд.  

Асаре, ки нависандаро ба хонандаи тољик бештар муаррифї намуд, 
ќиссаи бадеиву публиститсии «Дар љустуљўи Карим-девона» мебошад. 
Дар ин асар Њабиулло Назаров ба сифати тањќиќгар ва ровї баромад 
карда, доир ба рўзгори яке аз шоирони водиии Њисор –Карим, ки бо 
лаќаби Карим-девона машѓул аст, нақл менамояд. Вай бори аввал симои 
шоири халќиро дар ин ќисса тасвир карда, муњаббати мардумро нисбат 
ба ў ва ашъораш таљассум мегардонад.  

Солњои шастум бошад, ду маљмўаи ашъори ў бо номи «Ќалами 
озод» (1960, ба забони русї), ва «Бахти љовидон» (1962) аз нашр 
мебароянд. Дар њамин солњо повести «Юлдош-командир» ва «Ало ва 
Тарѓел» ба табъ мерасанд. Дар повести «Юлдош-командир» нависанда 
доир ба воќеањои замони Инќилоби садаи ХХ ва мубориза барои 
сохтмони сотсиалистиро тасвир менамояд. Дар ин ќисса, пеш аз њама, 
бисёр воќеањои таърихие, ки ба бунёди Тољикистони Шўравї 
алоќамандї доранд, ворид шудаанд, ки барои огоњ шудан аз муњити 
сиёсии  њамонваќта наќши муњим мебозад. 

Романњои Њабибулло Назаров «Мирзо Ризо» ва «Баландии 144» дар 
насри тољик  маќоми хосеро доро мебошанд. Махсусан, повести 
«Баландии 144» доир ба матонат ва диловарии фарзандони Иттињоди 
Шўравї, аз љумла фарзандони Тољикистон ба муќобили фашизм наќл 
мекунад. Нависанда дар ин роман зиндагии Чӯтак Ӯрузов, Ќањрамони 
Иттињоди Шўравиро аз Тољикистон, бо тафсил ҳикоят карда, бо ин 
восита воќеањои аввали асри ХХ то давраи инќилоб, замони инќилоб, 
давраи душвори сохтмони сотиалистї дар Тољикистон ва замони љангро 
дар аќибгоњ ва сафи пеши набардњо дар фронт хеле ботафсил тавассути 
баёни воќањои пайдарпай ва гоње давомнок бо диди наву амиқ тасвир 
месозад. Нависанда кўшиш менамояд ки саљияи персонажи асоси худро 
аз њар љињат бозгў намояд. Аз ин рў, гоњ ба воситаи наќли ровї, гоњ 
тавассути тањкияи персонажњои якумдараља ва дуюмдараља ва баъзан бо 
роњи наќли худаш таќдир ва њаёти пур аз мушкилоти Чӯтак Ӯрозовро 
инъикос менамояд. Агар адиб ба воситаи наќли Мирсаид-ота, 
Абдурањмон-ота ва дигарон зиндагии аввали инќилобро наќл намояд, ба 
воситаи мушоњида ва таъкидњои Акрам Њасанов, муаллим Нуралї, 
Абдулло Азимов љараёни сохтмони сотсиализм, бунёди колхозњо, ба 
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њаёти осоишта ќадам гузоштани халќи тољик ва заҳмати софдилонаи 
онњоро  дар ин роњ тасвир сохта, барои кушодани роњи зиндагї ва 
фаъолияти персонажи асосї Чӯтаки далер ва шуљоъ дар ин даврањо 
маълумоти муфассал ворид менамояд. Сипас мубориза ва диловарии 
Чӯтак Ӯрозов дар фронт, дўстии вай бо намояндагони халќњои гуногун, 
якљо љанг намудани онњо ба муќобили фашизм таљассум ёфта, ављи 
корнамої ва фидокориашон дар фатњи «Баландии 144», ки дар Љумњурии 
Латвия ќарор дорад, бо як мањорати баланди нависандагї шарњ дода 
мешавад. Дар ишѓоли як баландї, ки ањамияти баланди стратегї дошт, 
фарзандони Шўравї аз худ матонат, корнамої, далерї ва шуљоат нишон 
дода, барои њифз ва озод кардани он аз дасти душман, барои ному нанги 
Ватани азиз љоннисорї менамоянд. Дар ин набарди баробари маргу 
зиндагї љанговарон чунин ќасам ёд мекунанд: «Ќасам ба њурмати 
падарону шири сафеди модарон, ќасам ба хоки муќаддаси Ватани 
мањбуб, ќасам ба њар ќатра хуни дар њифзи Ватан чакида, ки васияти 
командирро ба љо меорем»64 

Ин ќасам барои Чўтак Ўрозов ва  сарбозони ватандўсте мисли вай 
имкон медињад, ки онњо дањ нафар то ќатраи охирин ба муќобили 
душмани ѓаддор љанг намоянд ва ин баландиро озод нигоњ доранд. Дар 
ин набарди нобаробар нависанда кӯшиш кардааст, ки хислатњои њар як 
сарбоз ва вазъияти рўњии онњоро бо мањорати баланд тасвир созад ва 
воќеати  њаёти њамонваќтаро инъикос намояд. 

Дар роман мавзўи љанг бо мавзўи дўстии халќњо баробар тасвир 
ёфтааст. Нависанда ин мавзўъро аз дустии халќњои тољику ўзбек шурўъ 
намуда, ба дўстии халќњои Иттињоди Шўравї, ки мубориза бар фашизм 
онњоро боз њам муттањидтар гардонида буд, љамъбаст намуда, моњият ва 
ањамияти пайванди халќњоро дар њифзи Ватан ва њимояти он реалистона 
бозтоб додааст. Корнамоии Ањмадгалин Њакимиян, Пётр Сирожкин, 
Михаил Шкураков, Фёдр Ашмаров, Тўќубой Тайѓариев, Матвей 
Чернов, Яков Шакуров, Чўтак Ўрозов, Ўрунбой Абдуллоев ва Василий 
Андронов, ки шахсони таърихї ва воќеї мебошанд, дар роман бо як 
мањороати баланди нависандагї тасвир шуда, ќањрамонї ва шуљоаташон 
сабаќи зиндагї барои имрўзиён мебошад. 

Дар роман инчунин, њуљатњои таърихї аз бойгонї, рўзномаву 
маљаллањо ва дигар сарчашмањо бомањорат истифода шуда, таърихияти 
роман ба ин восита боз њам устувор гадонида шудааст. 

 Баъдтар нависанда њамроњ бо Љалол Икромї романи њаљвии 
«Саргузашти Сафар-махсум»-ро таълиф намудааст, ки яке аз аз асарњои 
                                           
64. Њабибулло Назаров. Осори мунтахаб.Иборат аз ду љилд. Љилди дуюм.-  Душанбе: Ирфон, 1981.-
сањ.115 
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калонњаљми њаљвї дар адабиёти тољик мебошад. Дар ин роман низ адиб 
ба барои кушодани чењраи Сафар-махсум аз як ќатор сарчашмањо 
маълумот љамъ карда, усул ва сабки романњои халќиро идома 
бахшидааст. 

Нависанда филмномањои «Њабиб–ромкунандаи мор», (бо 
њамќаламии В.Максименков, 1973) «Муњосираи Душанбе» (бо 
њамќаламии Д.Булгаков, 1975)-ро низ таълиф намудааст. Аз рўйи ин 
асарњои адиб «Тољикфилм»  филмҳо офаридааст, ки тавассути 
телевизион борњо пахш гардидаанд. 

Нависанда ва шоир Њамид Обидї низ зодаи Њисори Шодмон буда, 
соли 1911 дар дењаи Ќаратоѓ ба дунё омадааст. Ин адиб низ мисли устод 
Мирзо Турсунзода Донишкадаи муаллимтайёркунии шањри Тошкандро 
хатм карда, ба кори рўзноманигорї машѓул мешавад. 

Эљодиёти ў аз солњои сиюм оѓоз шуда, нахустин маќола, лавњањояш 
дар маљмўањои «Ќадамњои комсомол» (1933) ва «Садои мо» (1938) чоп 
шудаанд. Соли 1938 бошад, маљмӯаи њикоя ва очеркњояш бо номи 
«Туњфа» нашр гардидааст.  Соли 1939 драмаи «Пионер дар сарњад», 
«Ѓаюр»-ро бо њамќаламиии А.Усмонов ва Б.Мари таълиф кардааст. 

Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї достонњои «Писари партизан», 
«Љавонї ва ќањрамонї», «Депутат–ќањрамон»-ро таълиф мекунад. Вай 
солњои 1948 як ќатор очерку маќолањоро дар бораи њаёти баъдиљании 
Тољикистон таълиф намуда, баъди бемории вазнин аз дунё мегузарад. 

Мустафо Шарќї  аз љумлаи адибони дигари ноњияи Њисор мебошад, 
ки 11 октябри соли 1920 дар дењаи Ќаратоѓ ба дунё омада, дар њамин чо 
мактабро хатм карда, дар омўзишгоњи саноат тањсил кардааст. Баъди 
Љанги Бузурги Ватани ба кори адабї машѓул шуда, маљмўаи њикояњояш 
соли 1958 бо номи «Љўрањо» ба табъ расидааст.  Солњои 60-ум нависанда 
як ќатор маљмўањои њикояву очеркњояшро бо номи «Ёрдамчиёни бобо», 
(1960), «Одам ва шер» (1961), «Кабутарони сулњ» (1964), «Мењри модар» 
(1965)  аз чоп баровардааст.  Дар солњои 70-ум  Мустафо Шарќї маљмўаи 
њикояњои худро бо номи «Њикояњо» (1975) ва повести «Таркиши охирин» 
(1978) ба табъ расонидааст. 

Њикмат Рањмат аз адибони дигари ин ноњия ба шумор меравад. Вай 
15 майи соли 1938 дар дењаи Њафттахтаи ноњияи Њисор ба дунё омадааст. 
Баъди хатми мактаби миёна Донишгоњи омўзгории шањри Душанберо 
хатм карда, аввал дар Институти забон ва адабиёти Академияи илмњо ва 
сипас дар рўзномаи «Омўзгор» («Маориф ва маданият», «Газетаи 
муаллимон») фаъолият кардааст. Фаъолияти эљодии ў аз солњои 60-ум 
оѓоз мешавад. Вай аввал ба корњои илмї пажӯњишї машѓул шуда, 
рисолаеро бо номи «Шоири халќ–Бобоюнус Худойдодзода» аз чоп 
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мебарорад. Дар ин рисолаи худ Њикмат Рањмат бори аввал ба таври 
васеъ доир ба ин шоири халќї ва ашъори ў маълумот нашр карда, 
хонандаи тољикро ба симои як шоири мардумї ва мазмуни ашъори вай 
шинос менамояд. 

Баъдтар ў ба кори рўзноманигорї гузашта, бештар доир ба 
масъалањои муњими мактабу маориф маќола, лавња ва очеркњо таълиф 
менамояд. Ин таҷриба имкон медињад, ки вай фаъолияти худро ташаккул 
дињад. Вай аз нимаи дуюми солњои шаст ба навиштани шеър, драма ва 
тарљумањо машѓул шуда, дар солњои 60–90-уми асри ХХ як ќатор 
маљмўањояш интишор гардидааст. Маљмўањои «Гулбарг», «Шабоњанг», 
«Паймони вафо», «Занги оина», «Шукуфаи сарнавишт», «Сапедадам» аз 
љумлаи шеърњое мебошанд, ки дар даврањои гуногун таълиф шудаанд. 
Драмањои «Гардиши айём», «Вазири Њамадон ё худ дар паноњи ишќ» ва 
«Аёдат»  асарњои сањнавие мебошанд, ки тасвири масъалањои иљтимоиро 
дарбар гирифта, дар тарбияи маънавии ањли љомеа наќши созгоре 
гузоштаанд. 

Њикмат Рањмат ба ҳайси тарљумон низ корњои шоистаеро ба сомон 
расонидааст. Вай баъди хидмат дар Афѓонистон ба кори тарљумонї 
машѓул шуда, асарњои назмї ва насрии адибони барљастаро аз забони 
русї ба тољикї тарљума намудааст. Як ќатор шеърњои Юстинас 
Марсинкиявичус, Расул Ѓамзатов, И.А.Крилов, Евгений Евтушенко 
шоири фаронсавӣ Эжен Потйе, ќисссаи  Чингиз  Айтматов «Ваќте ки 
кўњњо сукут мекунанд», асари педагогии А.Сухомлинский «Тавлиди 
гражданин» ба ќалами ў тарљума шуда, дар маљмўаи «Овози ёре, аз њар 
диёре» дар ду љилд љамъ оварда шудаанд. 

Њикмат Рањмат аз рўйи тарљумањояш маълум аст, ки нозукии 
тарљумаро хуб азбар кардааст. Вай ба таъбиру иборањои латиф диќќати 
махсус  дода, баъзан маќолњои мардумиро чунин бо мањорат дар таркиби 
шеър тарљума намудааст, ки хонанда аз таровати корбандии онњо 
лаззати маънавї мегирад. Махсусан, повести Чингиз Айматовро бо 
забони фасењи тољикї хуб тарљума карда, асолати бадеии онро устувор 
нигоњ доштааст. Хидмати ин фарзанди Њисори Шодмон то имрўз ба 
адабиёт расида, дар тарбияи насли нави адибон њиссаи вай баръало 
зоњир мешавад. 

Ато Њамдам ин мактаби адабии калонсолони Њисори Шодмонро 
идома дода, наќши ў дар рушди адабиёти тољик шоиста мебошад. Вай 
13-уми июни соли 1948 дар дењаи Тошбулоќи ноњияи Ҳисор таваллуд 
шуда, баъди мактаби миёна, факултаи филологияи Донишгоњи давлатии 
Тоҷикистон ва Мактаби олии њизбии шањри Тошкандро хатм намуда, ба 
кори рўзноманигорї машѓул мешавад.  
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Фаъолияти эљодии вай аз солњои њафтодум оѓоз меёбад. Ў аввал ба 
навиштани маќола, очерк ва њикоя машѓул шуда, асарњояш дар 
рўзномањои даврї аз нашр мебароянд. Баъдњо маљмўањои ў «Заркор», 
«Мењр» (бо њамроњии Иноят Насриддин, 1973), «Хандаи бахт» (1974), 
«Маънии умр»  (1977), «Давоми роњ» (1978), «Ду њафта дар БАМ» (1979) 
чоп гардидаанд. Дар солњои њафтодум бештар адиб очерк ва њикоя 
таълиф карда, мањорати худро дар ин жанрњои мураккаб нишон додааст. 
Аксари ин њикояњо ба масъалањои муњими ахлоќї ва иљтимої башида 
шуда, дар онњо рўзгори одамони касбу кори гуногун наќл гардидаанд. 

Дар очерки сафарии «Ду њафта дар БАМ» адиб аз корнамоии 
љавонон, аз љумла љавонони тољик, дар сохтмони яке аз бузургтарин 
иншооти собиќ Иттињоди Шўравї, ки дар он замон «сохтмони аср» 
эълон шуда буд–Шоњроњи Амур–Байкал наќл мекунад. Ин очерк дар 
њамон давра яке аз асарњои бењтарин аз љињати мавзўъ ва дуруст инъкос 
кардани мароми замон ба њисоб мерафт. Муњим аз њама таљассуми 
заҳмати софдилонаи љавонон, дар рўњияи ватандўстї кору фаъолият 
кардани онњо ва дўстии байни онњо, ки асоси сиёсати замонро ташкил 
мекард, дар ин очерк воќеиятбинона тасвир ёфта, аз мањорати баланди 
эљодкории Ато Њамдам дарак медод.  

Солњои њаштодум  АтоЊамдам маљмўањои «Дастони тиллої», 
(1982), «Соњиби замин» (1983), «Баландї» (1984), «Роњи дилњо» (1985), 
«Ба истиќболи субњ» (1987), «Подвиг» (ба забони русї,1989)-ро ба табъ 
мерасонад. Дар солњои 90-ум бошад, маљмўањои «Пеш аз борон» (1992), 
«Хезед, суд меояд!» (1997)-ро таълиф мекунад. 

Ато Њамдам аз солњои њаштодум сар карда, баробари њикоянависї 
ба жанрњои драмавї таваљљуњ зоњир карда, дар ин навъи адабї асарњои 
зиёде  таълиф намуд. Нахустин драмаи адиб «Писари Ватан» (1981) 
мебошад, ки дар сањнаи Театри мусиқӣ-мазҳакавии шаҳри  Ќӯрѓонтеппа 
(алҳол шаҳри Бохтар) ба намоиш гузошта шуд. Баъди як сол 
намоишномаи «Ибтидо»-и вай дар Театри давлатии  академии драмаи 
Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоњутї  таҳия гардида, аз тарафи 
тамошобинон хуб пазируфта шуд. 

Дар солњои баъдї намоишномаву драмањои адиб: «Пеш аз борон», 
«Бори каљ», «Кори Рашид…», «Хезед, суд меояд!», «Сафар-махсум», 
«Барзуи шуѓнонї», «Сафар-махсум дар Ќаратоѓ», «Барзу ва Рустам», 
«Саргузашти нави Сафар-махсум» таълиф шуда, дар театрњои тољик ба 
намоиш гзошта мешаванд. Дар ин миён мазњакаи  «Сафар-махсум» 
нињоят хуб аз тарафи тамошобин пазируфта шуд. Дар он баъзе 
камбудињои њаёт, муносибати нодурусти њамдигарии одамон, паст 
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рафтани маънавиёти њамзамонон ба таври нарму нозук интиќод гардида 
буд. 

Ато Њамдам ба сифати тарљумони асарњои сањнавї низ миёни 
тамошобинон мањбубияти хос пайдо намуд. Вай асарњои сањнавии 
А.Вампилов «Латифањои дењот», Б.Равенский ва Анчаров «Суруди 
зиндагї», Љ. Голсуорси «Виљдон», Ф.Тошмуњаммадов «Найи сењрнок», 
Г.Соловский «Афѓонписар», Р.Озчелик «Бодоми дандоншикан (бо 
њамроњии Сайдалї Сиддиќ)-ро ба забони тољикї тарљума намудааст, ки 
дар театрњои тољик ба сањна гузошта шудаанд. 

Баъди Истиќлолияти давлатї Ато Њамдам ба навиштани ќиссаву 
романњои таърихї машѓул шуда, романњои таърихии ў "Асрори таърих", 
"Бо номи ќонун" (бо њамроњии Леонид Чигрин) аз љињати дарбаргирии 
воќеањои таърихї ва инъикоси њаёти гузаштаи халќи тољик асарњои 
љолиб ба шумор мераванд. 

Дар миёни адибони Њисор мавќеи Султонмурод Одинаев низ нињоят 
калон мебошад. Ў ба насли адибони даврони Истиќлолияти давлатї 
дохил мешавад. Гарчанде фаъолияти ў пештар шурўъ шуда бошад њам, 
аммо ўро метавон ба насли адибони даврони Истиќлолият ворид намуд. 
Зеро бештари офаридаи вай аз нимаи дуюми солњои 90-ум шурўъ шуда, 
солњои 2000-ум вусъати тоза касб мекунад. Бо кӯшишу талоши вай 
мактаби адабии наве дар муњити Њисори Шодмон пайдо гардид, ки ба 
рушди адабиёти муосири тољик таъсири мусбат расонид. 

 Султонмурод навиштанро аз тањияи лавња ва њикояњо оѓоз 
намудааст. Дар китобчаи «Дарёдил» (1998)  бори аввал се лавњаи хурди 
вай дар бораи нависанда ва омўзгори ҳисорї–Њакималї Назаралиев љой 
дода шудааст. Ў дар ин лавњањо доир ба фаъолияти омўзгории номбурда, 
мањорати педагогии ў, инчунин, китобхона ва китобдўстии ин адиб 
изњори назар мекунад. Агар дар лавњаи «Рўзњо бигзаранд» доир ба 
мањорати омўзгории Њакималї маълумот пешнињод карда бошад, дар 
лавњаи «Ганљмагир» доир ба китобдўстии Њакималї ва аз љониби 
хонандагони сершумор истифода гардидани китобхонаи ў маълумот 
пешнињод мешавад. Дар лавњаи «Сухан љон аст» доир ба њунари 
нависандагии адиб, ба роњи адабї ќадам гузоштани вай доир ба як 
мактуби устод Фазлидддин Муњаммадиев ба унвони нависандаи љавон– 
Њакималї Назаралиев ва чопи нахустин маљмўаи њикояњои њаљвии 
нависанда наќл кардааст, ки ин лавњањо барои равшан намудани 
шахсияти ин адиби шинохтаи Њисор ва лабораторияи эљодии вай 
ањамияти калон доранд. 

Солњои 2000-ум Султонмурод Одина рў ба назм меоварад ва ду 
маљмўааш бо номњои «Мурѓакони ризќљў» (2003) ва «Гирдоби хаёл» 



122 
 

(2005) аз чоп мебароянд. Дар маљмӯаи аввалин шоир бештар ба 
масъалањои иљтимої даст зада, дар он шеърњоеро љой медињад, ки аз 
њаёти муњољирони тољик наќл мекунанд. Дар ин маљмўа инчунин, 
достони «Турбати ормонњо» љойгир шудааст. Гарчанде адиб  ин 
достонро достони лирикї номида бошад њам, он ба як манзума наздикї 
дорад ва дар он њасрати шоиру волидайн доир ба марги як љавонмарди 
муњољир тасвир шудааст. Шоир дарди модар, њасрати падар, заљри 
хоњару бародар ва њаёти шахсонеро, ки ба муњољират рафта, азоб 
мекашанд ва баъзан ба фољиа мувоҷеҳ мешаванд, таљассум мекунад. 
Шоир дар хотимаи манзума умед ба он менамояд, ки Тољикистон дар 
оянда фарзандонашро дар Ватан ба кор таъмин мекунаду онњо дар 
канори он кору зиндагї хоњанд намуд. Ин умеди шоир имрўз амалї 
шуда, сафи љойњои корї дар кишвар бештар гардида, муњољирон ба 
Ватан, ба назди падару модар ва хешу таборњояшон баргашта, дар 
ободии диёр наќши худро гузошта истодаанд. Дар шеърњои «Мурѓакони 
ризќљў», «Љўёи дуо», «Суруди мардикор», «Ёри рањдур», «Ман аз туям, 
ту аз манї», «Дарднома»  бештар аз ањволи муњољирон ва дарди дили 
онњо сухан гуфта, сарнавишти онњоро ба тасвир мекашад. Оњанги 
иљтимоии ин шеърњо бештар буда, њар кадомаш ифодагари рўњи замон 
мебошад. 

Дар маљмўаи «Гирдоби хаёл» (2005) Султонмуроди Одина аз як 
тараф, бадеияти шеърашро тањким бахшидааст, аз љониби дигар, 
мазмуни ашъори худро таѓйир дода, бештари шеърњое таълиф кардааст, 
ки оњанги баланди ватандўстона дошта,  дар онњо муњаббату самимияти 
шоир ва ќањрамони лирикиаш доир ба зебоии диёр, васфи Ватан, ободии 
кишвари азизаш ифода меёбанд. Шеърњои «Тољикистонро нигањбон шав, 
Худо!», «Душанбе»,  «Розгў», «Файзи барф», «Барф меборад», «Барфи 
бесоат» гуфтањои болоро тасдиќ мекунанд. 

Минбаъд фаъолияти шоирии Султонмурод Одина идома ёфта, боз 
ду маљмўаи ашъори вай бо номи «Њамосаи мењр» (2007), 
«Шабнамшамол»  (2009) пайи њам чоп мешаванд, ки дар онњо 
масъалањои муњими иљтимої ва ахлоќї таљассум ёфтаанд.  

Дар маљмўаи «Њамосаи мењр» эњсос мешавад, ки Султонмурод 
болои њунари эљодии хеш бештар кор карда, дар интихобу таъбирњои 
латиф хеле зањмат кашидааст ва ба мавзўъњое даст задааст, ки њисси 
баланди ватандўстї доранд, аз эњтиром ба диёри мањбубаш –Тољикистон 
ишора мекунанд ва шуљоату мардонагии халќашро дар роњи ба даст 
овардани Вањдати миллї баён месозанд. Дар аксари шеърњои ин маљмўа 
эњсосоти гарми шоирро нисбат ба Ватан мушоњида намудан мумкин аст. 
Дар шеъри «Њамосаи мењр», ки ба 15-солагии Истиќлолияти давлатии 
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Тољикистон бахшида шудааст, шоир муњаббат ва самимияташро нисбат 
ба диёри мењрубонаш чунин ифода менамояд: 

Тољикистон! 
Модари љон! 
Эй буду нобуди ман, 
Оташи ман, 
Дуди ман... 
Шуълаи хуршеди ман, 
Хонаи умеди ман. 

Шоир бо чунин мурољиат шеърашро оѓоз карда, баъдан эњтиром ва 
муњаббаташро нисбат ба кўњу пуштањо, обу рўдњо, пахтазорон, хоки 
диёр, фарзандони номдори Ватани мањбубаш бо тафсил ифода мекунад 
ва бо руљўъњои пайдарпай «мулки поку азиз» будани Тољикистонро васф 
менамояд. 

Дар шеър ќањрамони лирикї се маротиба ба Тољикистон мурољиат 
карда, њар даъфа сифатњои бењтарини диёрро васф намуда, аз бузургї, 
шањомат ва тавоноии Ватани мањбубаш ёд карда, дили пур аз шодиву 
фарањ ва муътаќиди худро, ки ба њар пора хоки кишвараш пайванд 
мебошад, бо як њиссиёти баланди ватандўстона нисори ин «ќиблаи пок»  
мекунад ва бо чунин мисраъњои самимї маќсади хешро љамъбаст 
менамояд: 

Эй Ватан, эй Тољикистон, 
                                       Љовидон поянда бошї. 
  Бар сари мо њамчу хуршед, 
                                       То абад тобанда бошї! 
Шеъри мазкур аз нигоњи шакл низ љолиб мебошад. Он аввал ба 

шакли шиор оѓоз шуда, ќолаби шеъри нимоиро ба хотир меорад, сипас 
аз чањорпорањо иборат гардида, дар њар кадоми он сифатњои нињоят 
арзишманди Ватани мањбуб ташрењ мешаванд ва дар охир шакли 
мухаммасро гирифта, дар ќолаби ин жанр тавоноии фарзандони миллат 
ситоиш меёбанд. Аз њамин тарзи интихоби шаклњои шеърї мушоњида 
мешавад, ки Султонмуроди Одина ба  ҳайси як шоири зањматкаш ва 
соњибзавќ дар пайи љустуљў мебошад. Вай ба хотири риояи назокатњои 
шеъри тољикї талош менамояд ва маќсади худро боз њам зебою дилкаш 
баён кардан мехоњад. Ин њама аз мањорати њунарии шоир дарак медињад.  
Дар шеърњои «Суруди Ориён», «Тољикистонро нигањбон шав, Худо», 
«Бодо нигањбонат Худо», «Душанбе», «Муждаи Наврўзї», «Оед, бар 
тамошо» ва ѓайрањо шоир бештар мавзўи Ватан ва ватандўстиро идомат 
дода, мењру муњаббати худро нисбат ба ин диёри мардони саховатманду 
ќавиирода ва манзарањои дилкаши он баён месозад. 
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 Як ќисми ин маљмўаро ѓазалњо ташкил мекунанад. Шоир дар 
идомаи шоирони муосири ѓазалсаро кўшиш кардааст, ки мавзўи 
љовидонагии ѓазал–мавзўи ишќро тањким бахшад ва мењру садоќати 
ошиќ ва маъшуќаро бо диди борикбини хеш бозтоб гардонад. Дар 
ѓазалњои «Гиря макун», «Тарс», «Яъс» (тазмин бар ѓазали устод Лоиќ 
Шералї),  «Муаммои лањзањо», «Вакил», «Хонабардўш», «Баќои умр», 
«Муаммои дил» ѓаму дарди ошиќ, њасрату ноумедињои маъшуќа ва 
фиребу найрангњои раќиб ва умеду орзуњои ошиќу маъшуќро тасвир 
намуда, бо самимият дар ин бора анеша меронад. Дар 32 ѓазале, ки дар 
ин маљмӯа љой ёфтааст, адиб доир ба садоќати инсон ва олами рангини 
эњсосоти ў шоирона изњори назар намудааст.  

Дар маљмӯаи «Шабнамшамол» Султонмуроди Одина мавзўи 
Тољикистон, садоќат ба он, эњтироми арзишњо ва муќаддасоти миллиро 
асоси эљоди худ ќарор дода, бо тафсил ва як мењри хосса нисбат ба 
бузургї, шањомат, тавоної ва иќтидори кишвари мањбубаш њарф зада, 
самияти худ ва ќањрамони ѓиноиашро доир ба ин масъала бо эњсосоти 
самимӣ ифода намудааст. Дар шеърњои  «Диёри рангин», «Ватан», 
«Ватан гўям»,  «Субњи Роѓун», «Забони љовид»,  «Ифтихор», «Салом, эй 
Рўдакї»ва ѓайра њолати мазкурро дидан мумкин аст. 

Дар ин маљмўа силсиламурољиатњо ба љавонон љой дода шудааст, ки 
њар кадом бо даъватњои худ нињоят љолиб мебошанд. Шоир бо меҳру 
муҳаббат ба љавонон мурољиат карда, ба ояндаи дурахшони онњо бовар 
дорад ва эшонро ба корнамої, далерї, шуљоат, матонат ва ватандўстиву 
ватанпарварї даъват менамояд. Адиб даъвати љавононро барои њифзи 
марзу буми Тољикистон, ободу шукуфо кардани он мояи ифтихор 
дониста,  онњоро нангу номуси Ватан ва чашми бедори он медонад ва бо 
ифтихор мегўяд: 

Эй љавонони далер, эй пањлавонони Ватан, 
Номбардорони кишвар, ќањрамонони Ватан. 
Нангу номуси Ватан имрўз бар дўши Шумост, 
Бо Шумо барљой бошад, коху айвони Ватан. 
 
Бо Шумо файзи замину аз Шумо нури само, 
Аз Шумо бахти  диёру равнаќу шони Ватан. 

Дар ин шеър ва шеърњои «Фахрия», «Рубоёти сарбозї», 
«Мењрборон» шоир тимсоли матонату родмардї будани љавонон ва 
ободгари марзу бум будани онњоро ситоиш намуда, шукргузор ба Ватан 
буданашонро бо як мењру муњаббати беандоза васф менамояд.  

Дар ин маљмўа мавзўъњои расидан ба ќадри дўст, эњтироми падару 
модар, муњаббат ба њамдиёрон ва баъзе масъалањои дигари ахлоќї ва 
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иљтимої љой дода шуда, шоир нисбат ба њар як  мушкилот вобаста бо 
мубрамияти он андеша меронад, муносибати худро ба љомеа ва инсони 
њамзамонаш ошкор месозад ва неку бади зиндагиро бо мисолњои даќиќ 
тасвир месозад. 

Дар манзумаи «Муаллим» бошад, шоир бо як самимияти беандоза 
аз бузургї, зањматкашї ва мењнатдўстии омўзгор наќл мекунад ва симои 
тавонои ин пешоҳанги ҷомеаро васф менамояд. Доир ба ин мавзўъ 
шоирон хеле зиёд навиштаанд ва устод Муъмин Ќаноат дар достони 
«Китобњои захмин», Чингиз Айтматов дар ќиссаи «Муалими нахустин» 
симои тавонои ин шахсияти фаъоли љомеаро реалистона тасвир 
намудаанд. Дар њикояи «Панљ сол»-и Сорбон, «Парончакњо»-и 
Абдулњамид Самадов, «Дар орзуи падар»-и  Кароматулло Мирзоев ва 
дигар адибон чењраи нињоят арзишманди омўзгор тасвир ёфтааст. 
Султонмуроди Одина аз ин адибон илњом гирифта, фаъолияти 
шабонарўзии омўзгорро тасвир карда, зањмату ранљи ўро дар таълиму 
тарбияти шогирд хеле воќебинона таљассум намудааст. Муаллими 
офаридаи шоир шахси фурўтану хоксор ва њалиму мењрубон мебошад. Ў 
аз рафтори шогирдонаш фарањманд аст ва онњоро ба зиндагии хуб ва 
интихоби дурусти касб даъват менамояд ва аз дастовардњояшон дар тўли 
умраш розї буда, аз њаёти рафтааш ќаноатманд аст. Вай аз касби 
интихобкардааш ифтихор дорад. Њатто бо мўйсафаде, ки дар роњ бо вай 
њамсуњбат мешавад, аз ин касб ва шогирдонаш шукргузорї мекунад ва 
самари умраш, ки фарзандони маънавиаш ба шумор мераванд, нињоят 
розї мебошад. Шоир хислатҳои њамидаи омўзгорро васф намуда, дар 
охири манзума бо чунин мурољиат онро љамъбаст менамояд: 

Хидмати устодро кун, 
То тавонї, эй бародар. 
Чунки аз устод бошад, 
Равнаќи фардои кишвар. 

Шоир бо ин манзума мавзӯъро љамбаст накарда, дар шеъри 
«Ќудрати љовид» ва ѓазалњои «Аз мактаб аст», «Устод» такроран 
бузургї, тавоної, њалимї, хоксорї, хирадмандї ва донишмандии 
устодонро ёд карда, ба маърифати онњо, одамияташон бањои муносиб 
медињад ва ёди онњоро гиромї медорад.  

Султонмуроди Одина дар баробари шоирї ба ҳайси омўзгор ва 
рањнамои омўзгорон як ќатор дастурњои методї, аз ќабили «Идњои 
Ориёї» (2006),«Биёед, Рўдакї хонем» (2007), «Мирзо Турсунзода дар 
мактаб» (2009), «Ифтихори халќ ва ќањрамони миллат» (2009),  
«Фарзанди хуб–боѓи падар» (2009), «Мењргон» (2012), «Ќиссањо аз 
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таърихи Њисор» (2012)-ро таълиф намудааст, ки њар кадом барои 
омўзгор њамчун рањнамо хизмат менамоянд.  

Дар маљмўаи  аввал «Идњои Ориёї» методист  Султонмуроди Одина 
аз рўйи сарчашмањо ва асарњои таърихию адабї доир ба љашнњои Сада, 
Наврўз ва Мењргон маълумот дода, дар замимањо доир ба баъзе ќонунњо 
ва тарзи солшуморињо аз замони ориёињо то замони мо маълумот манзур 
кардааст, ки барои устодони фанни таърих, адабиёт, фарњангшиносї ва 
дўстдорони таърих ва фарњанги куњан њамчун дастур ва рањнамо 
хидмати шоистаеро ба анљом мерасонад. 

Дар дастури методии «Биёед, Рўдакї хонем» Султонмуроди Одина 
доир ба назми оламгири устод Рўдакї назари иљмолї намуда, сипас доир 
ба чорабинињое, ки бояд берун аз дарс доир ба эљодиёти устод Рўдакї 
гузаронида шаванд, сенария пешнињод намуда, баъдан саволномањои 
тестиеро, ки аз зиндагї ва осори шоири тавоно тартиб додааст, ба 
омўзгорон ба сифати рањнамо пешкаш карда, дар охир аз ашъори шоир 
шоњбайтњоеро, ки мазмуни тарбиявї ва ахлоќї доранд, интихоб карда, 
таќдими омўзгорон намудааст. Ин дастур барои омўзгорони мактаби 
тањсилоти умумї нињоят муфид мебошад. 

Дар дастури дигар Султонмуроди Одина наќши устод Мирзо 
Турсунзода ва маќоми ўро дар адабиёти тољик муайян карда, барои 
омўзгорон доир ба омўзонидани њаёт ва эљодиёти Мирзо Турсунзода 
маслињатњои методї пешнињод кардааст, ки хеле љолиб ва пурарзиш 
мебошанд. 

Дар дастури «Фарзанди хуб–боѓи падар» маслињатњои фаровон ба 
падару модар ва омўзгорон пешнињод шудааст, ки њар кадоми он барои 
таълим ва тарбияи фарзандон ањамияти махсусро доро мебошад. Ин 
рисолаи таълимї-методї барои боз њам дуруст дарк кардани табиати 
кўдакон ва наврасон ёрии хуб расонида, падарон ва модаронро бо 
роҳњои дурусти тарбияи кўдакон шинос менамояд. Дигар дастурњои 
методии адиб низ дорои ањамияти махсус буда, барои омўзгорон њамчун 
маводи иловагї хидмат менамоянд. 

Султонмуроди Одина дар рушди жанрњои драмавї низ хидмат 
намуда,  якчанд намоишномањои якпардагии сањнавї таълиф намудааст, 
ки онњо дар маљмўаи «Дард ва ќадр» интишор гардидаанд. Як ќисми ин 
сањначањо дар Театри касбии ноњияи Њисор ба сањна гузошта шуда, аз 
љониби дўстдорони театр бањои хубро низ сазовор гардидаанд. Дар 
намоишномањои «Дард ва ќадр», «Сафарбаркунї», «Мењмондорї», 
«Тарака», «Омодагї», «Њасрат», «Ќарзситонї», «Хостгорї», «Таќсими 
замин» бисёр њодисањои рўзгори мо ба риштаи бадеї кашида шудаанд, 
ки масъалањои муњими иљтимої ва ахлоќиро дарбар мегиранд. 
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Нависанда ба њайси драматург кўшиш кардааст, ки нуќсонњое, ки дар 
рўзгори имрўзаи мо пайдо шудаанд, онњоро ошкор намояд ва аз номи 
персонажњои намоишномањояш њар як амали нодурустро мањкум карда, 
барои рањо ёфтан аз онњо тадбирњо андешад. Масалан, дар 
намоишномаи «Дард ва ќадр» муколамаи ду муйсафед–бобои 
Салоњиддин ва бобои Додихудо тасвир мешавад. Аз хулосањо ва 
тањлилњои онњо маълум мегардад, ки њанўз њам дар рўзгори муосирони 
мо камбудињо ба назар мерасанд, ки онњо бояд ногузир ислоњ шаванд ва 
аз миёни љомеа дур карда шаванд, бахусус, низоъњои солњои навадуми 
ќарни бист асоси тањлил ва муколамаи љиддии ин ду мўйсафедро ташкил 
медињанд.  Онњо ботадриљ муњимтарин масъалањои ахлоќї ва иљтимоии 
имрўзаро муњокима карда, ду давраи љангї–љанги замони љавонии 
муйсафедон бар муќобили фашизм ва љангњои бемаънии дохилии миёни 
шањрвандони кишварамонро муќоиса карда, камбудї, бетартибињо, 
бесарусомонињо ва низоъњои љанги давраи дуюмро мањкум менамоянд ва 
амали нодуруст, худхоњона ва номаќбули љавонони имрўзаро сахт 
мавриди танќид ќарор медињанд. Ба ин масъала драматург Нурулло 
Абдуллоев дар намоишномаи «Афсонаи мўйсафедон» дахл карда, хеле 
воќеъбинона кирдорњои љавононро, ки аз доираи ахлоќ ва маънавиёт дур 
шуда буданд, тасвир намуда буд. 

Султонмуроди Одина ин мавзўъро идома дода, хислатњои маѓрурї, 
нописандї ва нодурусти љавононро доир ба сиёсати давлат дар 
мушоњидањои мўйсафедон тасвир менамояд. Дар баробари ин, поймол 
гардидани ќонунњои мављударо ошкор карда, барои халосї ёфтан аз ин 
нуќсонњо мисолњои зиёд аз њаёти мўйсафедон меорад, ки шояд онњо 
сабаќи зиндагї барои љавонон ва наврасон гарданд. Дар намоишномаи 
дигари адиб–«Номгузорї» кирдори бади њамдиёронаш–лаќабгузорї  
мањкум мешавад. Дар намоишномаи мазњакавии «Хостгорї» бошад. 
баъзе урфу одатњои куњна ва рафторњои нолоиќи љавонон мазаммат 
мегарданд.  Доир ба фаъолияти драматургии  адиб Н.Мирзоалиев дуруст 
менависад, ки «Њамаи асарњои барои сањна эљод кардаи ў 
(Султонмуроди Одина–А. Р.) ба масъалањои доѓи рўз бахшида шудаанд. 
Дар ин навиштањояш адиб маљмўи воќеањои печдарпечу пуртазоди 
зиндагиро тасвир мекунад».65 

Дар њаќиќат, Султонмуроди Одина адиби пуркор ва зањматкаш 
мебошад. Дар асарњои сањнавии вай воќеати рўзгори муосирон тасвир 
шуда, њар амали номатлуби онњо мањкум гардида, хислатњои неки 
инсонї,  рафторњои наҷиби одамон ситоиш ёфтаанд. Ин асарњо љињати 

                                           
 65 Нуралї Мирзоалиев. Асарњои сањназеб.-Дард ва ќадр, Душанбе: Адиб, 2010, сањ. 3. 
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баланди тарбиявї дошта, барои театрњои тољик њамчун асарњои хуби 
сањнавї хидмат менамоянд. 

 Дар солњои охир маљмўаи повесту њикоя ва очеркњои Султонмуроди 
Одина бо номи  «Таќдир ва таъбир» (2010), як ќисми шеърњояш бо номи 
«Њадиси роњ» (2011),  силсилаи ривоятњояш бо номи «Ќиссањо аз таърихи 
Њисор» (2012)аз чоп баромаданд. Вай њамчунон ба сифати мураттиб 
маљмўаи шеърњоро дар бораи Њисор тањти унвони «Њисори зарнисори 
ман» аз нашр баровардааст, ки њар кадом дар баланд бардоштани њисси 
баланди худшиносї, ватандўстї, диёрдўстии муосирон наќши муњимеро 
иљро менамоянд. 

Дар ќиссањои Султонмуроди Одина «Бозтоби таќдир», «Асрори 
бозубанд», «Марги ќайсар», «Бародаркўшї», «Оќи падар», «Чархи 
гардон» ва дигарон воќеањои мудњиши љанги шањрвандї тасвир шуда, 
фољеањои вазнин, њамдигарнофањмї, њамдигарбадбинї, 
њамдигаркўшињои бемаънї тасвир ёфтааст. Нависанда кўшиш 
намудааст, ки адолатро аз беадолатї, њаќиќатро аз буњтон, сиёњро аз 
сафед ва некро аз бад људо намояд ва амалњои нодурусти иддае аз 
њамватанонро мањкум намояд ва ќурбони ноадолатињо шудани 
одамонро дар ин давраи мудњиши барои халќи точик душвор таљассум 
созад ва имрўзиёнро њушдор дињад, ки ботањаммул, бомулоњиза, босавод 
ва дурандеш бошанд ва волоияти қонун ва арзишњои љомеасозиро азбар 
намоянд, то ин дањшатњо дуюмбора такрор нагарданд. Махсусан, дар 
ќиссаи «Бозтоби таќдир» адиб дањшати љангро дар мисоли рўзгори 
Гулчењра, ки зиндагї барояш ин ќадар душворињо овардааст, тасвир 
менамояд. Дар баробари њаёти Гулчењра лањзањои мудњиши давраи љанги 
шањрвандї, куштор, ѓорат, људої, ѓарибї ва дањњо лањзањои вазнини 
зиндагии муосирон тасвир шудааст, ки бояд барои дигарон, барои 
вањдати миллї, сулњи пойдор ва тањкими дустї њамчун манбаъ хидмат 
намояд.  

Дар ривоятгунањои «Санои афсона», «Ганљи бебањо», «Ардашери 
Бобакон» нависанда дар асоси ќиссаву афсонањои ќадим аз таърихи 
нињоят ќадимаи мардуми тољик барои наврасон ва љавонон баъзе 
ривоятњоро пироњани нави бадеї пўшонида, наќлҳои љолиберо манзур 
менамояд, ки њар кадом дар баланд гардидани њисси худшиносї ва 
ҳувияти миллии муосирон наќши арзандае мегузоранд. 

Бояд гуфт, ки фаъолиятмандии эљодии Султонмуроди Одина дар 
солњои охир вусъати тоза касб карда, ѓайрати адабии вай боз њам бештар 
гардидааст. Бо ташаббуси вай дар шаҳри Њисор мактаби адибон таъсис 
ёфта, доираи дўстдорони адаб ва эљоди адабї хело равнаќ пайдо карда, 
сањми ў дар тарбияи як зумра адибон назаррас мебошад. Адиб имрўзњо 
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дар ќатори дигар эљодкорон барои рушди адабиёти муосири тољик 
хидмат намуда, яке аз ташаббускорони љашни сењазорсолагии Њисори 
Шодмон ба њисоб меравад. Вай њамроњи њамќаламони диёри худ барои 
татбиќи сиёсати фарњангпарваронаи Президенти кишвар, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалї Рањмон ва тарѓиби ин љашн корњои 
шоистаеро ба анљом расонида истодааст. 

Дар рушди назми муосири тољик наќши Собири Шоњонї назаррас 
мебошад. Вай соли 1931 дар дењаи Шоњони Њисор ба дунё омада, то 
охири њаёт барои инкишофи адабиёт хидмат намудааст. Нахустин 
шеърњояш дар рўзномаи ноњиявї чоп шуда, баъдан маљмўаи шеърњояш 
бо номи «Соњиби оташкада» аз чоп мебарояд. Баъдтар маљмўањои 
«Бозгашти булбул», «Шукуфаи илњом», «Њадиси зиндагї», «Чорбоѓ», 
«Додгустари суханвар», «Ситораи шафќат» паси њам аз нашр мебароянд. 
Вай бешак, адиби давраи Истиќлолият мебошад. Агар пеш шеъру 
њикояњояш дар маљмуањои дастљамъї чоп шуда бошанд, соли 1994 
маљмӯаи нахустинааш бо номи «Соњиби оташкада» аз чоп мебарояд, ки 
дар он шеърњо, њикояњо ва очеркњои солњои гуногуни адиб љамъ оварда 
шудаанд. Ба ин маљмўа Алӣ Бобољон сарсухан навишта, нисбат ба 
њунари шоирии Собири Шоњонї мегўяд: «Шеърњои ба мавзўи 
мењанпарастї ва обу њавои зодгоњаш бахшидаи Собир Зикирзода 
(баъдњо тахаллуси Шоњониро гирифт.–А.Р.) саршори ситоиш аз мардуми 
наљиби водии Њисор аст. Азиз доштани Ватан љойњои муќаддас, њифзи 
мероси ниёгон, парастиши мењру вафо, ба ќадри донишу фарњанг 
расидан, љавњари шеърњои Собири Шоҳониро ифода мекунанд».66 

Дар шеърњои Шоњонї мењри ёру диёр, эњтироми инсон, расидан ба 
ќадри одам, дўст доштани Ватан, поси хотири нону намак ва дигар 
масъалањое, ки њаётї мебошанд, хеле њунармандона тасвир мешаванд. 
Чунончи, ў дар ѓазали «Њубби Ватан» менависад: 

Аз ќазо, гар бишканї нон аз лаби хони касе, 
То абад санге маяфкан бар намакдони касе, 
Эй ќаноатпеша  чун кошонае дорї ба худ, 
Мангар аз рашку њасад бар ќасру айвони касе. 
Панд гир аз шеваи пирони оќил, эй љавон, 
Љон дињанд андар дифои љону имони касе. 

Дар ин ѓазали саропо ахлоќї шоир бо як муњаббати хоса одамонро 
барои аз худ дур накардани бењтарин хислатњои инсонї даъват 
менамояд, нотавонбиниро мазаммат мекунад, ќаноатпеша буданро васф 

                                           
66. Алї Бобољон. Бирав, дилеро дарёб!.-Соњиби оташкада.- Душанбе: Сайидон, 1994, сањ. 21. 
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менамояд ва «дифои љону имон»-ро, ки бењтарин суннати «пирони оќил» 
ба шумор мерафт, ба љавонон ташвиќу тарғиб менамояд.  

Дар шеъри дигараш, ки «Минбари мењанпарастї» ном дорад, шоир 
чунин андешаро асоси зиндагии инсон мепиндорад: 

Сабзаи хоки Ватан аз сунбули бегона бењ, 
Саъваи боѓи Ватан аз булбули бегона бењ. 
Дашту сањрои Ватан моро гулистони Ирам, 
Як гули хори Ватан аз сад гули бегона бењ… 
Чашми махмуриву холи ёр афсунгар, вале  
Чор тори зулфаш аз чил кокули бегона бењ. 

Агар як ќисми ѓазалњои шоир оњанги иљтимої ва ахлоќї дошта 
бошанд ва шоир тавасути онњо бењтарин сифатњои инсониро ситоиш 
карда,  амалњои зиштро мањкум карда бошад,  дар ќисми дигари 
ѓазалњои Шоњонї мавзўи анъанавии ѓазал–ишќ пояи асосиро ташкил 
намуда, дар онњо мењру муњаббати ошиќ, самимияти маъшуќа ва нозу 
истиѓнои вай хеле њунармандона дар доираи ѓазалњои анъанавии 
шоирони пешин ва муосир суруда шудаанд. Масалан, дар як байти 
ѓазали «Ќарорам мебарї» вай менависад: 

Бас аљоиб фитнањо, љоно, ба корам мебарї, 
Хотирам осуда месозї, ќарорам мебарї. 

Дар маљмўаи мазкур дар шакли манзума як чанд ривоятњои мардумї 
ба шакли назм дароварда шуда, њар кадоме панди ниёкон доир ба асрори 
зиндагии инсон мебошад. Шеърњои «Гавњари сухан», «Сазои 
паймоншикан», «Шарофати зан», «Ашки гӯсфанд», «Шиша ва санг» 
«Панди падар», «Гўри бадкеш», «Иштибоњи шубон» аз њамин ќабил 
шеърњои пандомез ба њисоб рафта, шоир онњоро аз осори пешин ва аз 
ривояти пирони дења хондаву шунида, ба шеваи ба худ хос ба назм 
даровардааст. Љолиб он аст, ки дар њамаи ин шеърњо оќибати амали 
инсонї  бо шоњбайте љамъбаст мешавад, ки он мазмуни баланди ахлоќї 
ва тарбиявї доранд. Масалан дар охири манзумаи "Сазои паймоншикан" 
мегўяд: 

Дурбинї хезад аз сидќу вафо, 
Кўњтандешї ба кас орад љафо. 

Дар мењвари ин манзума падари оќилу дурандеше тасвир мешавад, 
ки ба пириаш нигоњ накарда, амали солењу ҳамидаро пеша менамояд ва 
аз море, ки бо неши худ ба вай зарар расонидан мехост, хешро дар канор 
мегирад ва бо ин восита дар зиндагї фоида ва суди зиёде мебинад. 
Писари кўтоњандешаш, ки сарватљўйї пеши чашм ва хирадашро торик 
намуда буд, дар ќасди нобуд кардани мор мешаваду аз зањри мор ба 
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њалокат мерасад. Ин ривояти халќиро шоир либоси бадеї ва тасвирї 
пўшонда, бо ин роњ ба њамзамононаш панди нињоят пурањамиятро 
пешнињод карда, њар кадоми онро њушдор медињад, ки дар зиндагї 
хайрхоњ, нафърасон ва саховатпеша бошанд. Дар дигар манзумаву 
шеърњои Шоњонї, ки дар ин маљмўа љой ёфтаанд, идомаи њамин 
мавзўъро мушоњида намудан мумкин аст. 

Собири Шоњонї баробари навиштани шеърњои пурмуњтаво ва 
пурмазмун њикоя, очерк ва ќиссањо низ таълиф намудааст. Дар њикояњои 
адиб бештар рўзгори муосирон ва масъалањои иљтимоиву ахлоќї тасвир 
ёфтаанд. Дар очеркњояш доир ба шахсиятњои барљастаи кишвар ва 
шиносоияшон бо ин чењрањо наќл мекунад. Масалан, дар очерки 
«Махсуми ѓазалхон» Шоњонї бори аввал доир ба шахсияти Носирљон 
Маъсумї, мањорати олимї ва донандаи хуби шеър будани вай маълумот 
медињад. Вай њамчунин доир ба огоњ будани Носирљон Маъсумї аз 
мусиќии «Шашмаќом» ва аз љониби олим бо мањорати баланд садо 
додани оњангњои классикї ахбори хеле сањењ ва ҷолиб пешнињод 
менамояд.  

Дар очерки «Устод чунин фармуда» бошад, Шоњонї доир ба симои 
устод Мирзо Турсунзода ва наќши ў дар пешрафти адабиёти тољик 
андеша меронад. Дар очерки «Шикоят ба вазир» аз ду мулоќоташон бо 
Њабибулло Назаров маълумот медињад. Дар очерки «Соњиби оташкада» 
доир ба китобхонаи омўзгор Сайфуллои Њайдар, ки бо ташаббуси 
Њабибулло Назаров таъсис ёфтааст, наќли ибратбахше пешнињод 
менамояд. Дар очерки «Амакљон» бошад, адиб доир ба зиндагии нек ва 
босаодати шоир Њамдам Љўра ва шиносої ва дўстиаш бо устод Лоњутї 
ва худи муаллиф, ки бо амри таќдир њамсоя гаштаанд, наќл мекунад.  

Дар очеркњои нависанда рўзгори одамони наљиб, муносибати 
некбинонаи онњо ба њамсолону љавонон ва таъсирашон ба ањли љомеа 
наќл карда мешавад. Ин очеркњо бо забони хело содаю равон тањкия 
шудаанд.  Маълум мегардад, ки адиб аз ќонунмандии ин жанр огањ буда, 
дар ваќти таълиф ба сохтмони сужети он диќќати махсус додааст ва гоњ- 
гоњ ба хотири тањким ёфтани бадеяти очерк аз тарзи тањкияи жанри 
њикоя истифода намуда, љанбањои тасвирии очеркњои худро пурќувват 
намудааст. 

Маљмўањои дигари Собири Шоњонї «Бозгашти булбул» (1997), 
«Саргузаштњои Њољї Рањматулло» (1997), «Шукуфаи илњом» (2001), 
«Дурдонаи Алмосї» (2001), «Чорбоѓ» (2003) паси њам аз чоп баромаданд, 
ки њар кадом аз нигоњи дарбаргирии мавзўъ ва фарогии воќеањо нињоят 
љолиб мебошанд. Дар маљмўаи «Бозгашти булбул» наќлу ривоятњои 
љолиб доир ба овозхон ва шашмаќомхони њисорї Мулло Љалол, 
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њамкории ў бо Њољї Абдулазизи Самарќандї ва наќши вай дар рушди 
«Шашмаќом» дар Бухорои Шарќї маълумот дода шудааст.  

 Очерки таърихии «Саргузашти Њољї Рањматулло» низ дорои њамин 
гуна хусусият мебошад ва аз фидокории фарзанди дигари Њисор Њољї 
Рањматуло Бобољонов ва доир ба шуљоату мардонагии вай дар замони 
инќилоб  ва барќарор кардани Њокимияти Шўроњо дар Тољикистон наќл 
менамояд. 

Дар маљмўаи «Дурдонањои Алмосї» Собири Шоњонї аз адибон, 
донишмандон ва соњибназарону сухангўёни дараи зебоманзари Алмосї, 
ки љузъи Њисори Шодмон мебошад, маълумот дода, аз осори њар як 
адиби ин дара, аз асри ХУ1 то ба имрўз, намунаи ашъор пешнињод 
менамояд. Вай аввал иљмолан доир ба рўзгор ва фаъолияташон ахбори 
кўтоње манзур карда, пасон аз осорашон намунањоро пешкаши 
дўстдорони адаб мегардонад. Дар ин китоб таъриху фарњанги Њисори 
бостонї, њаёту фаъолияти фарзандони накуному номбардори водии 
Алмосї наќл мешавад. Ин маљмўа, ки ба шакли тазкира навишта 
шудааст, дар ќалби хонандагон эњсоси таърихдониву худшиносї ва 
ифтихор аз осори гаронбањои адабиёти тољикро бедор менамояд. 

 Маљмўаи ашъори Собири Шоњонї «Чорбоѓ» (2003)  њафтоду чор 
рубоии шоирро дарбар мегирад. Дар ин маљмўа шоир кушиш кардааст, 
ки тавассути ин жанри нињоят мураккаб, вале хеле писандида ба халќ 
маќсад ва ормонњои хешро ифода намояд. Мавзўи рубоињои шоир агар 
баъзеашон ба масъалањои иљтимої ва ахлоќї бахшида шуда бошанд, 
иддаи дигарашон ба мавзўи ишќ тааллуќ доранд ва ќисми дигарашон 
масъалањои доѓи рўзро фаро гирифта, дар њама њолат шоир арзиши 
анъанаро њам дар мазмун ва њам дар шакл риоя менамояд. Масалан, дар 
рубоие мегўяд: 

Дунё самарии маърифати инсон аст, 
Нољўрии ў касофати шайтон аст. 
Аз бехирадон умеди ободї нест, 
Таъмири љањон кори хирадмандон аст. 

 
Арљ гузоштан ба амали хирадмандон дар адабиёти пешин низ 

љойгоњи махсус дошт, аммо Собири Шоњонї њамин масъаларо барои 
муосиронаш талќин карда, бомаърифат шудани инсон ва самараи 
зиндагии инсон будани онро таъкид месозад. Аксари рубоињои шоир 
њамин гуна љавњари баланди маърифатомўзї доранд, ки дар ин маљмўа 
љой шудаанд. Чунончи, мегӯяд: 
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Ќавме, ки зи файзи маърифат шодоб аст, 
Бунёди дилаш зи гавњари одоб аст. 
Аз боди самуми биёбон орист, 
Фарде, ки нишеманаш лаби Варзоб аст. 

Мавзўи бањор, зебоињои табиат ва тасвири манзарањои наврўзї,  
бахусус Наврўзи Њисор, дар бештари рубоињои Собири Шоњонї ба 
назар мерасад. Шоир нињоят боэњсос њолати инсонеро, ки ба Наврўз 
расидааст, ҳунармандона ифода карда,  фарањафзо будани фасли бањори 
нозанинро бо њама хусусиятњои миллиаш васф месозад. Дар рубоие шоир 
мегўяд: 

         Аз маќдами Наврўз сабо дод навид, 
Њулбӯ лаби љў, ба домани боѓ дамид. 
Гул чок бизад љомааш аз ѓояти шавќ, 
Аз дидаи ток ашки шодї бидамид. 

 
Мавузўи ишќ дар рубоињои Собири Шоњонї љойи махсусро ташкил 

медињад. Дар ин гуна рубоињо шоир гоње маќсадашро бо мурољиат оѓоз 
мекунад, баъзан моњияти ишќро шарњу тавзеҳ медињад ва дар баъзе 
њолатњо аз образњои љовидонаи ишќ истифода карда, доир ба моњияти 
фалсафии ишќ изњори назар мекунад.  

Ишќ аст, ки савдои дил афзун бикунад, 
Шўру ѓалаён зи сина берун бикунад. 
Як љуръа шароб аз кафи соќии ишќ, 

        Завќи дили ушшоќ дигаргун бикунад. 
Чунин рубоињо дар ашъори шоир хеле зиёд мебошанд. Ў дар 

рубоињои худ асосан аз вазни маъмулии рубої –њаљази мусамани ахраби 
маќбузи солими абтар ва ё азал ( –у/ у-у-/ у---/ - /- )  истифода карда, 
бештар санъатњои маънавї аз ќабили ташбењ, тавсиф, киноя, маљоз, 
талмењ ва ѓайраро истифода карда, ба бадеияти рубоињои худ 
њамаљониба таваљљуњ  зоњир намудааст. Умуман, маќоми Собири 
Шоњонї дар рушди адабиёти муосири тољик арзанда буда, аз худ барои 
адабиёт осори гаронбањоеро ба ёдгор гузоштааст. 

Усмони Сабз узви фаъоли мањфили адабии Њисор мебошад. Дар 
баробари кори давлатї ба таълифи шеърњои рангин ва пурмуњтаво 
машѓул мебошад, ки ин њама аз мазмуни ашъораш бармало маълум 
мешавад. Ў Ватани мањбубашро мисли ќањрамонњои ашъораш дўст 
медорад, аз њар як муваффаќияти он ифтихор мекунад ва њар як ваљаб 
хоки онро муќаддас дониста, шукри ин обу замин, ин сарзамин ва 
Сарвари оќилу донои он – Эмомалї Рањмон мекунад ва бо  эњсосоти 
гарм ва мењри беандоза њам Тољикистон ва њам Сарвари онро васф 
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менамояд. Гарчанде то маљмўаи «Мењри диёр» (2014) якчанд маљмўањои 
ашъори шоир ба нашр расида бошанд њам, дар маљмўаи охирини шоир 
бењтарин намунањои ашъоре, ки адиб аз солњои 90-ум то ба имрўз нашр 
намудааст, љамъоварї кардаст, ки аз нигоњи жанр ва аз нигоњи мавзўъ 
љолиб мебошанд. 

Муаллиф дар жарнњои гуногун, аз љумла ѓазал, тарљеъбанд, рубої, 
дубайтї, ќитъа ва ѓайра шеър эҷод намудааст, ки њар кадом вобаста ба 
мазмуни худ ќонунмандии жанрро пурра нигоњ доштаанд ва бо сифатњои 
бадеиаш тароват ва оњангнокию мавзуниятро ќувват бахшидаанд. Дар 
баробари ин, вай дар интихоби санъатњои лафзию маънавї мањорати хос 
нишон дода, дар њар як шеъраш вобаста ба интихоби мавзўъ ва тарзи 
тасвир аз санъатњои ташбењ, тавсиф, истиора, маљоз, киноя, талмеҳ ва 
ѓайраро фаровон истифода карда, бадеияти шеърашро боз њам тањким 
бахшидааст. Дар шеърњои «Ифтихор», «Тољикистони азиз», «Барои 
Ватан», «Мењри диёр», «Кишвари збои ман», «Истиќлоли тољик», 
«Ватан», «Эй њамватанон», «Эй Ватан», «Наврўзи Ватан» ва  ѓайра аз як 
тараф, вусъати мавзўи Ватан ва меҳанпарастиро ќувват бахшида бошад, 
аз тарафи дигар, санъатњои бадеиро бо камоли њунармандї мувофиќ ба 
тасвир љой дода, шакли шеърњояшро комил ва мазмуни онњоро дилчасп 
гардонидааст. Дар ин шеърњо мењри Тољикистони дилбанд, шањомат ва 
бузургиии он хеле самимї таљассум ёфта, ќањрамони лирикии шоир 
шахси андешамандест, ки дар ин кишвар умр ба сар мебарад ва аз 
пешрафт ва комёбињои он шуркргузорї менамояд. Ин њиссиёти ќалбї ва 
мењри беандозаи ќањрамони лирикиро шоир дар шеъри «Ифтихор» 
чунин ифода менамояд: 

Ифтихор аз Тољикистон мекунам, 
Даст пеши бар ба мењмон мекунам. 
Ифтихори мардуми бо нангу ор, 
Аз љавонмардони Хатлон мекунам. 
Як каф оби чашмаи Носир ба каф, 
Фахри њар санги Бадахшон мекунам… 
 

Ѓазали мазкур саропо эњсосоти гарми шоирро нисбати диёри 
Тољикистони азизаш ифода намуда, барояш њар як марзу буми кишварш 
муќаддас аст ва ў сарбаландї аз ин хоку замин менамояд. Дар радифи 
шеърњои ифтихорї ин шеъри Усмони Сабз яке аз бењтаринњо ба шумор 
меравад. Дар назми тољик ифодаи оњангњои иљтимої  ва шањрвандї дар 
мазмуни ѓазал аз устод Айнї ва Лоњутї шурўъ шуда буд ва баъдњо дар 
ашъори устод Мирзо Турсунзода, Абдусалом Дењотї, Мирсаид 
Миршаккар, Боќї Рањимзода, Муъмин Ќаноат, Ѓаффор Мирзо, Лоиќ 
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Шералї, Ѓоиб Сафарзода ва дигарон чун анъана пазируфта шуд ва дар 
миёни насли адибони даврони Истиќлолият боз њам маќоми хоссаеро 
касб намуд. Усмон Сабзов низ дар ќатори адибони њамзамони худ 
оњангњои иљтимоиро дар таркиби жанри ѓазал љой карда, дар ин чода ба 
комёбињо ноил гардидааст. Аксар шеърњое, ки дар боло номашон зикр 
гардиданд, њамин хусусиятро доро мебошанд. 

Дар ин китоб ќисме аз шеърњое, ки ворид шудаанд, ба Пешвои 
миллат Эмомалї Рањмон ва корнамоиву фидокории вай дар роњи 
барќарор намудани сулњ, пойдор гардонидани кишвар, тањким 
бахшидани сулњу суббот ва ободу зебо гардонидани Тољикистон 
бахшида шудаанд. Шоир бо як мењру самимияти хос садоќати бепоёни 
худро ба Сарвари давлати тољикон баён намуда, њар як лањзаи њаёти ўро 
њамчун як шоњкорї ба ќалам дода, бо ин роњ масъалањои ифтихор аз 
Ватану ватандорї ва садоќат ба њар ваљаб замини муќаддасро шоирона 
ва бо бадеияти махсус тасвир менамояд. Шеърњои «Дорам вафо», 
«Халќро нури басар, Эмомалї», «Барои Эмомалї Рањмон», «Адолати 
шоњи замон», «Барои Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон», 
«Мададгор», «Руљўи Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон», «Ба љуз 
Эмомалї Рањмон» ва ѓайра мањз ба сарвари тавоно ва кордони миллати 
тољик  Эмомалї Рањмон бахшида шуда, дар њар як шеър хислатњои нек 
ва барљастаи ӯ тавсиф ёфтаанд ва њар кадом барои насли наврас 
ањамияти баланди тарбиявї ва ахлоќї доранд. 

Руљўе, ки аз номи Сарвари давлат иншо шуда, бо номи «Руљўи 
Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон» дар маљмўа номгузорї 
гардидааст, як манзумаи том мебошад. Дар он андешамандии иљтимої 
ва фалсафии Роњбари давлат ба таври монологи лирикї тасвир шуда, 
орзуву умедњо, корњои шоиста, амалњои нек, сафарњои ба мантаќањои 
кишвар ба анљом расондаашро як-як тањлил карда, муносибат ва мењри 
бењамтояшро ба ин сарзамин, ба обу хоки он баён менамояд. Аз худи 
њамин монологњои ботинии ќањрамони лирикии манзума маълум аст, ки 
вай садоќат ба Ватан, хидмат намудан ба халќро мояи ифтихор медонад 
ва барои њифзи номуси миллї ва њимояи марзу буми он љони хешро 
нисор кардан мехоњад ва намегузорад, ки миллати азиз ва сарбаландаш, 
ки ќарнњо хориву зории аљнабиёнро пушти сар карда буд, рўњафтода 
бошад ва аз касе таъна шунавад. Ифтихор ба Тољикистон, муњаббат ба 
халќи азизаш пояи њастии иҷтимої ва инсонии ин ќањрамони лирикиро 
ташкил медињад. Дар шеъри «Дорам вафо» шоир чунин суханонро аз 
забони Сарвари давлат ба хонанда таќдим мекунад, ки асоси воќеї 
доранд: 

Тољикистони азизам, нангу номусам туї, 
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         Менамоям хоки роњатро ба чашмам тутиё. 
Тољикистони азиз, эй хоки аљдодии ман, 

         Њамчу марњам доимо бошї ту бар дардам даво. 
Як хусусияти шеърњои ба Сарвари давлат бахшидаи Усмони Сабз аз 

он иборат аст, ки дар онњо бештар тавассути "ман"-и ќањрамони лирикї 
њиссиёт ва эњсосоте, ки ќањрамон ифода меёбад. Дар бештари ин 
силсилаи шеърњо ќањрамони лирикї он эњсосте, ки дар ќалбаш доир ба 
Ватан, Тољикистон љой намудааст, онро бо як муњаббати хосса баён 
менамояд ва њастии худро бе диёри мањбубаш тасаввур карда 
наметавонад. Дар ин гуна њолат лиризми баланд бо оњанги иљтимої 
тавъам шуда, шоир якљо бо ќањрамони лирики худ оид ба масъалањои 
муњими љамъиятї ва ахолќиву иљтимої ба тадриљ андеша меронанд. 

Ќисми дигари ашъори ѓиноии Усмони Сабзро ѓазалњо, рубоињо, 
чањорпорањо ва дубайтию сурудањое фаро гирифтаанд, ки ба мавзўъњои 
ишќї, ахлоќї, иљтимої ва мавсимї бахшида шудаанд. Махсусан, дар 
чањорпорањо, ѓазалњо, дубайтињо ва рубоињои шоир масъалаи одаму 
одамгарї, расидан ба ќадри њамдигар, вањдати миллї, сулњу дустї, 
рифоъву бародарї зиёдтар таљассум ёфтаанд, ки њар кадом бо сабк ва 
тарзи баёнашон љолиб буда, дунёи рангини шоирро нисбат ба зиндагї, 
муносибати њамдигарии одамон ва саодату хушбахтии инсонњо ифода 
менамоянд.  

Миёни адибони Њисори Шодмон Фатњуллои Азиз низ яке чењрањои 
пуркор ва зањмткаш ба шумор меравад ва ўро метавон ба доираи 
адибони даврони Истиќлолият ворид намуд. Фаъолияти вай аз нимаи 
дуюми солњои 90-уми асри гузашта оѓоз шуда, то ба имрўз идома дорад. 
Дар солњои 90-ум маљмўаи њикояњояш бо номи «Анвори њикмат», очерки 
«Некном», таърихномаи «Њисори Шодмон» (бо њаммуаллифии Зафари 
Дўст) аз нашр баромада буданд. Дар ин очерку њикояњо нависанда 
бештар муаммоњои ахлоќї ва иљтимоиро тасвир карда, доир ба неку 
бади зиндагии мардуми одии дењот наќл кардааст. Дар таърихнома 
бошад, оид ба таърихи Њисор аз рўйи маълумоти олимону донишмандон 
ахбор љамъ намуда, баъзе ќиссаву ривоятњои мардумиро доир ба 
гузаштаи Њисор ва мардумони он ба ќалам додааст. 

Аз солњои 2000- ум то ба имрўз бошад, маљмўањои «Рањнаварде дар 
биёбон» (2000),  «Офаридагор ва инсон» (2003),  «Накњати хаёл» (2003), 
«Масали зиндагї» (2006), «Девонаи ватандўст» (2009), «Робеа» (2011), 
«Љињод» (2013),  очерки таърихии «Њисори Шодмон: аз бостон то ин 
замон» (2014)- ро аз чоп баровардааст.  Њамчунон ба мисли Њикмат 
Рањмат, Ато Њамдам ва дигарон ба тарљумаи бадеї машѓул шуда, асари 
панду ахлоќии нависандаи ќазоќ Абай Ќунанбаевро бо номи 
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«Панднома» (2010) ва ќиссаи адиби турк Бекир Юлдузро бо номи «Ду 
сафедор» (2011) аз забони русї ба тољикї тарљума намудаааст.  

Дар маљмўаи «Офаридагор ва инсон» ќиссаи «Фирор», њикояњои 
«Мукофоти амал», «Ќонуни сарњад», «Аъроф», «Бемењр», «Роботи 
сархўр» ва «Серкор», латифањои «Абдурањмоннома» ва эссеи 
«Офаридагор ва инсон» љой дода шудаанд. 

Ќиссаи «Фирор», ки соли 1991 таълиф шудааст, ба мавзўи 
хонаводагї бахшида шудааст. Дар ќисса нависанда оид ба зиндагии 
Њафиза ном љавонзан, њаёти оилавии ў, давраи љавонї ва маљбурї 
хонадор шуданаш, бо айби хушдоман аз шавњараш Мурод људо 
гардидан, аз бахти дуюм низ осудагї надидан ва баъди мушкилоти зиёд 
боз аз дасти фарзандхонаш Ёдгор, ки аз рўзи таваллудаш бо шири худаш 
калон карда, хонадораш намудааст, љафо дидан ва аз рўйи нанги замон 
аз хона фирор кардани Њафиза, ки асоси сужети ќиссаро дарбар мегирад, 
тавассути тањкияи ровї наќлњои пайдарпай оварда, зиндагии мураккаб 
ва пур аз талошњои як зани тољикро воќеъбинона тасвир намудааст. 

Нависанда кўшиш кардааст, ки тавассути зиддиятњои ботинї, 
бархӯрдњои хонаводагї, муколамањои оилавї, мушоњидањои ноќил ва 
персонажњои дуюмдараља ва сеюмдараља симои Њафизаро пурра барои 
хонанда равшан намояд. Ба ин хотир вай хислатњои Њафизаро, ки 
духтари њалим, мењрубон ва бонуи поктинат ва нармгуфтору боиффат 
мебошад, дар муносибаташ бо падару модар, дугонаи љонияш–Салима, 
ки сари фарзанд меравад, дўстдоштаи давраи наврасиаш–Давлат, ки  
баъдњо ба Салима хонадор шуда, љавон вафот мекунад, шавњараш– 
Мурод, ки бо амри падару модар ба вай хонадор шудааст, муносибати 
бењрамонаи хушдоманаш, ки Њафизаро аз аввал ба хотири љиянаш бад 
мебинад ва дигар њолату вазъи равонию ахлоќї нишон медињад ва бо ин 
роњ хислатҳои ўро пурра кушода, маънавиёт ва ахлоќи инсони 
њамзамонро бозгў месозад. 

Гарчанде  дар ин мавзўъ Ўрун Кўњзод дар романи «Њам кўњи баланд 
њам шањри азим», Саттор Турсун дар ќиссаи «Пайванд», Абдулњамид 
Самадов дар ќиссаи «Баъд аз сари падар», Бароталї Абурањмон дар 
повести «Давлати сарам, падарам», Кароматулло Мирзоев дар романи 
«Дар орзуи падар», Сайфи Рањимзод дар повести «Ситорањои сари 
танӯр» ва дигар адибон асар офарида бошанд њам, Фатњулло Азиз њамин 
мавзўъро интихоб ва идомат бахшида, бо дид ва љањони отифонаи хеш 
рўзгори духтари дењотї Њафизаро аз аввал то ба охир нињоят 
њунармандона тасвир намуда, њаќиќати зиндагиро аз њаёти љавонони 
имрўза, ки баъзан бо айби падару модар ва хусуру хушдоманашон аз 
оилањояшон људо шуда, як умр бадбахт мешаванд, таљассум менамояд.  
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Нависанда нињоят нозукбинона, вале ба таври воќеият оќибатњои ин 
амалњои нодурустро мањкум менамояд ва њаёти Ҳафизаро њамчун сабаќи 
зиндагї ба муосирон пешнињод менамояд. Адиб бо ин восита бори дигар 
ҷавононро њушдор медињад, ки дар рўзгордорї ва хонадоршавї хато 
накунанд ва барои бахту саодати худ мубориза баранд ва хушбахт 
шаванд. Њамин маќсади худро нависанда дар ќисса нињоят љолиб тасвир 
намуда,  ба хислати Њафиза аз њар тараф бањо дода, муносибати ўро ба 
зиндагї дуруст таљассум менамояд. 

Забони ќисса нињоят равон ва сода буда, адиб аз зарбулмасалу 
маќол, рубоињои халќї ва лањљањои мањаллї ба маврид истифода карда, 
дар кушодани симову ҷаҳони ботинии персонажњои худ санъатњои 
тавсиф, ташбењ, ирсолу масал ва ѓайраро фаровон истифода карда, аз 
нигоњи банду баст ва сохтмони сужет як асари комил дар жанри ќисса 
таълиф кардааст.  

 Дар ќиссаи «Девонаи ватандўст» рўзгори мўйсафед Сафар Зафаров, 
ки баъдтар тавассути наќли ровї њаёти пур аз машаќќат ва 
нобасомонињои таќдираш ба таври муфассал тањкия меёбад, таљассум 
гардидааст. Ў даврањои мудњиши солњои сиюм ва чилумро пушти сар 
карда, дар љанг ба муќобили фашизм иштирок ва асир афтода, баъди 
рањої бо туњмат њабс шуда, дар њабсхона дар натиљаи латукӯби 
бењрамонаи асирон ба бемории рўњї гирифтор шуда, ба Ватан 
бармегардад ва њамчун бемори рўњї азобу кулфати љангро бо худ 
мегирад ва дар охир дар љангњои шањрвандї дар миёни ду гурӯњи 
бародарон истода, барои љанг накардани онњо сина сипар кардан 
мехоњад,  вале љањлу нодонї эътирозњои нодурусти њамватанон аз њар ду 
тараф ўро ба доми марг мекашад ва баъди ду тир хўрдан њалок мегардад. 

Марги ин бегуноњи ватандўсти девона–мўйсафеди Сафар ишора ба 
берањмї ва љањолати инсон аст, ки њатто ба девона рањм надорад. 
Нависанда оќибатњои љанги шањрвандиро дар мисоли марги ин 
ватандўсти аз аќл бегонашуда–бобои Сафар, ки дар забонаш то охири 
марг ду љумла «Зинда бод, Ватани азизи мо! Марг ба фашизм» буд, 
нињоят њузнангез таљассум менамояд. Марги ин ватандўст  нињоят рамзї 
ва пуркиноя аст. Ў њатто то охир Ватани худашро дўст медорад ва 
хунрезии бародарони тољикашро мањкум мекунад, сари роњи љанги 
бародаркўшро гирифтан мехоњад, бо эътироз гуфтан мехоњад, ки ин 
Ватанро дўст доранд, тифоќ шаванд ва сулњро пеша гиранд, вале чашми 
аќли баъзе њушёрони њангоматалаб ин эътирози девонаро ќабул 
намекунанд ва ўро низ ба ќатл мерасонанд. Њамин лањзаи 
кулминатсионии сужети ќисса нињоят риқќатовар буда, метавонад 
њамчун сабаќи зиндагї барои дигарон панд гардад. 
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Ќиссаи дигари Фатњулло Азиз «Љињод» ба воќеаву њодисањои 
даврони аввали Истиќлолият ва низоъњои дохилї дар кишвар бахшида 
шудааст. Нависанда, пеш аз њама,  њодисањои ба майдонњо људо шудани 
одамон ва оќибатњои сахти љанги тањмилии миёни тољиконро то давраи 
расидан ба Вањдати миллї  тасвир менамояд. Адиб дар рафтору кирдор, 
тааммулу андешаи Саидљафар ва атрофиёни ў, ки дар ноњияи Њисор ва 
гирду атрофи Душанбе фирефтаи аќидањои нодуруст шуда, дар охир аз 
амалњои худ пушаймон гардидаанд, воќеањои аввали солњои навадуми 
асри гузаштаро хеле реалї тасвир месозад. Адиб аз байн рафтани 
бовариро миёни падару писар, бародару додар, хешу табор, њамдењагон, 
ки дар њамон солњои мудњиш ба њукми анъана даромада буд, аз чанд 
пањлуи њаётан муњим тасвир мекунад ва оќибатњои дањшатбори љанги 
тањмилиро миёни њамватанон, аз як тараф, тавассути наќли ровї ва аз 
љониби дигар, дар амалу рафтори персонажњо инъикос менамояд ва бо 
њамин восита воќеати њамондавраро, ки касе ба касе бовар надошт, дар 
сужети повест тавассути зиддият, низоъњо ва бархўрдњои шадид таљассум 
мегардонад.  

Нависандаи шинохтаи тољик Кароматулло Мирзоев низ дар романи 
«Марги бегуноњ» ба њамин мавзўъ дахл карда, оќибатњои дањшатбори 
љанги шањрвандиро дар муњити атрофи Ромит тасвир намудааст. Вай бо 
нигоњи нињоят амиќрави худ фољиаи бародаркўшии њамдењагонро 
воќеъбинона ошкор кардааст. Дар насри муосири тољики даврони 
Истиќлолият њам Кароматулло Мирзоев ва њам Фатњулло Азиз, ки 
шоњиди ин воќеањои дањшатбор буданд ва њар яки онро бо чашмони худ 
медиданд ва мешуниданд, тавонистанд, оќибатњои ин љанги тањмилиро 
тавассути осори бадеї реалистона тасвир намоянд ва сарнавишти 
инсонро бо ин роњ таљассум гардонанд. 

Повести дигари Фатњулло Азиз «Робеа» бошад, ба мавзўи 
хонаводагї бахшида шудааст. Дар ин ќисса њаёти як хонаводаи дењотї ва 
рўзгори онњо тасвир меёбад. Бартарии ин ќиса аз љињати сужетсозї аз 
ќиссањои пешинаи адиб аз он иборат аст, ки дар он адиб дар аввали 
ќисса аз шакли тањкияи афсона коровар шуда, баъди наќли сарахбори 
афсона рўзгори Робеа ва зиндагии вайро тасвир менамояд. Ин усули 
тасвирро адибони рус: Виктор Астафьев, Валетин Распутин, адиби 
ќирѓиз Чингиз Айтматов, адибони тољик: Сорбон, Юсуф Акобиров, 
Саттор Турсун, Бањманёр ва дигарон истифода кардаанд.  

Фатњулло Азиз њам дар аввали ќиссааш бо тарзи ба худ хос 
афсонаро њамчун эпилог истифода менамояд. Адиб дар пояи наќли 
њамин афсона воќеаењое, ки ба замони мо алоќаманд мебошанд, дар 
мисоли таќдири Робеа хело бо мањорат тасвир месозад. Мазмуни афсона 
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маљозї буда, он ба сужети ќисса мутобиќ гардонида шудааст ва боиси 
боз њам пуробуранг гардидани  асар гардидааст. Нависанда бо диди 
амиќрави худ масъалаи доѓи зиндагї, муносибати хонаводагиро дар 
симои Робеа хело воќеї тасвир карда, муносибати ўро ба одамони 
атроф, ба муаммоњои њаётан муњим дар асои бархӯрдњои иљтимої ва 
маънавї, бо зиддият ва низоъњое, ки боиси тањарруки сужети асар 
шудааст, тавассути нутќи ровї ва тањлилињои ботинии худи персонажи 
асар бозтоб намудааст  

 Нависандаи дигари ҳисорї, ки ќаламаш хеле рангин ва тасвираш 
нињоят намакин ба назар мерасад, Њакималии Назаралї мебошад. Дар 
ду маљмўаи вай «Шўристон» ва «Тавќи лаънат» симои мураккаби инсон 
ва муносибати ў ба зиндагии рўзмарра тасвир ёфтааст. Адиб тавассути 
њаљви нарму нозук бо нигоњи нозукбинонаи хеш чигунагиии хулќу 
атвори инсонро ифшо месозад ва ноадолатї ва хислатњои бади ўро 
ошкор мегардонад. Устоди шодравон Фазлиддин Муњаммадиев, ки ба 
њаљв хеле бо назари нек менигарист ва дар асарњояш њаљву мутоиба ва 
танќиди  амалњои нодурусти инсонро  њунармандона ва нињоят нарму 
нозук ошкор мекард, дар бораи маљмӯаи аввали Њакималии Назаралї 
«Балогардон» сарсухан навишта, мањорати њаљвнигории ўро ситоиш 
намуда буд. Њамин асос гардид, ки дар ду маљмўаи баъдї нависанда 
тавсифњои адиби шинохта ва мањбубро ба назар гирифта, нињоят љиддї 
ба масъалањои доѓи рўз, муносибати њамдигарии одамон ва камбудињои 
онњо дахл намуд ва хислатњои зишташонро ошкор сохт. Махсусан, дар 
маљмўаи «Шўристон»-и нависанда њар як латифа мазмуни баланди 
таълимї ва тарбиявї дорад ва њунари адиб он аст, ки мисли адибони 
пешин маќсудашро бо байте љамъбаст месозад, ки он асоси мазмуни 
латифа, панд ва њикояти ўро ташкил медињад. Ин асар дар пайравии 
«Хористон»-и Маљди Хофї навишта шуда, аз нигоњи устухонбандї ба он 
ќаробати наздик дорад. Аммо бурди Њакималии Назаралї дар он аст, ки 
ба њар як латифа ва њикояти љолиб мазмуни нав ворид карда, рўзгори 
имрўзаи мардум ва муносибати инсони замони муосирро ба њамдигар 
хеле дилчасп ва самимї ошкор месозад. Чунончи, вай ба байти Саъдї 
«Уфтодаст дар љањон бисёр, Бетамиз арљманду оќил хор» њикоятеро пеш 
меорад, ки устодро њурмат намекунанду як муштзӯрро љойгузин 
менамоянд. Доир ба ин масъала ровии адиб чунин љавоб мегўяд: "Гуфт: 
Устод беозор аст, ба њама некї таманно дорад, вале он шахс муштзўру 
пулмаст буда, ба њама гуна нобакорї ќодир аст. Кунун зўрро эњтиром 
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накарда бинед!"67. Ин гуна њикоятњои њаётї тамоми ин маљмўаро фаро 
гирифтааст ва он як асари таълимиву тарбиявї ба шумор меравад. 

Адиби зарофатсухан ва рангинхаёли ҳисорї Њидоятуллоњи Рањмонї 
низ яке аз бењтарин шоирони ин диёр ба шумор меравад. Вай мисли 
Њикмат Рањмат, Зубайдулло Шарифзода, Собири Шоњонї, Фатњулло 
Азиз, Шералї Табар, Ањлиддини Њисорї, Усмони Сабз, Зуњур Аброрї, 
Назрї Асадзода ва дигар шоирони ин куњандиёр ба њусну таровати њар 
як ваљаби он дилбастагии хосса дорад. Дар аксари шеърњояш вай 
табиати афсункор ва ќаторкўњњои дилфиреби ин маконро ситоиш карда, 
бо як љањон умеду орзу баъдан ба васфи Тољикистон, сарсабзиву 
хуррамии он мегузарад. Ў дунёи нињоят зебо ва пур аз розњои инсониро 
бо њама неку бадаш ситоиш менамояд ва барои кушодани олами 
ќањрамони ѓиноии худ ўдар љањони орзуњову ормонњо фурў рафта, аз 
диди пур аз роз моњияти њастии инсон, ишќи беолош ва поки вайро бо 
рангњои нињоят дилкаш, таъбирњои латиф ва иборањои фасењ таљасссум 
менамояд. Дар маљмўаи «Ѓазалшањд»-шоир ин њолатро баръало 
мушоњида кардан мумкин аст. Дар 246 ѓазале, ки дар ин маљмўа љой 
гирифтааст, шоир пеш аз њама, тавоноии рўњи инсонро васф кардааст ва 
њамин масъаларо дар њолатњои гуногун дар шароити гуногун ва замону 
макони бадеиву таърихї тавасттути сувари хаёли рангин бозгў 
намудааст.  

Қањрамони лирикии вай гоње васфи Ватан менамояду аз азамат ва 
тавоноии он фахрия месарояд, гоње ба таърихи он иљмолї тавассути 
санъати талмењ назар меандозаду фосилаи замонњоро ба њам наздик 
месозад ва гањ ситоиши инсонро карда, ба ќудрат ва тавони вай ањсан 
мехонад. Адиб аз ин рањ ба дунёи мураккаби ќалби инсон рахна карда, 
ишќи пок ва пур аз њаяљону эњсоси ўро ба воситаи санъатњои лафзию 
маънавї тасвир карда, дар љавњари љони одамї муќаддас будани 
моњияти фалсафии ишќро хеле латифу дилкаш бозтоб мегардонад. Дар 
ѓазали «То бозии љон мекашад» њамин гуфтаро эњсос намудан мумкин 
аст: 

Боз дил дарди фироќ аз рўйи љонон мекашад, 
Боз чашм андешаи он моњи тобон мекашад. 
Боз меборад ѓубори ашк дар сањрои рў, 
Боз њолам шӯхии зулфи парешон мекашад. 
Зард мегардад рухам аз шўри савдои ѓамаш, 
Бар диёри чењра лашкар чашми гириён мекашад… 
Умри Рањмонї ба майли бозии зулфаш гузашт, 

                                           
67. Њакималии Назаралї. Шўристон.-Њисор: Матбааи Њисор, 1996.-Сањ. 10 
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Бозии зулфаш маро то бозии љон мекашад.68 
Дар ин ѓазали саропо ошиќона њиссиёти ошиќ то њадде тасвир 

шудаааст, ки он ба дараљаи ѓулув наздик гардидааст. Аз њар як байти 
шоир њолату вазъи ќањрамони лирикиро тасаввур кардан мумкин аст.   
Изтиробу заљр ўро то ба сарњади марг овардааст ва љонаш аз њолати 
дард дар гулў бозї мекунад. Чунин тасвири пурњиссиёт дар аксари 
ѓазалњои ин маљмўа ба назар мерасанд ва њар кадоми он аз мањорати 
шоирии Рањмонї дарак медињанд.  

Дар маљмўаи "Ворисони Њисор" шоир ашъори бачагонаи худро 
љамъ оварда, тавассути дунёи зебои ќудакон ба муњити атроф назар 
дўхта, муњаббати поку беолоиши онњоро нисбат ба Ватан, ба 
Тољикистон ва диёри зебоманзари Њисори Шодмон ифода мекунад.  

Солњои 2000-ум олими шинохта Дӯстмурод Уроќов низ ба кори 
нависандагї раѓбат пайдо карда, мисли Њабибулло Назаров, Фатњулло 
Азиз ва Султонмуроди Одина аз пайи таълифи дафтари хотирот, њикоя, 
очерк, ќисса, ва роман гардида, дар чанд соли охир маљмўаи «Ќиссањои 
марѓуби зиндагї»,  романњои «Мењрона» ва «Муњофиз»-ро таълиф 
намудааст. Агар адиб дар дафтари хотирот бештар аз њаёти хеш ва 
фаъолияти илмию адабии худ сухан гуфта бошад, дар њикояњояш 
«Маринаи ќањрамон», «Вохўрї бо пањлавон», «Момои кўлобї», «Одами 
кўњї», «Сарои зиндагї», «Ду таќсим» ва ѓайра доир ба рўзгори муосирон 
ва зиндагии онњо њикояњои љолиб тањия намудааст. Дар романи  
"Мењрона" бошад, адиб воќеаҳои замони истиќлолиятро тасвир 
кардааст. Махсусан, зиндагии Мењронаву Мухтор ва таќдири онњо 
ифодагари воќеияти замони нави Тољикистон ба њисоб меравад. Дар 
романи «Муњофиз» бошад, Дўстмурод Уроќов саргузашти тољикписар- 
Рустам, ки умрашро њам дар муњољират ва дар Тољикистон 
гузаронидааст ва борњо бо ноадолатињо мувоҷеҳ гардидааст, таљассум 
намудааст. Аз як асар то асари дигар маълум мешавад, ки адиб ба њаёти 
халќ бо назари нек менигарад ва табиати мураккаби инсонро дар 
шароити нав воќеъбинона ба қалам медиҳад. 

Дар воќеъ, диёри Њисори Шодмон адибони зиёдеро ба камол 
расонидааст, ки дар як маќола доир ба эљодиёти њамаи онњо сухан 
гуфтан камї менамояд, вале аз њамин тањлили иљмолї ҳам маълум 
мегардад, ки дар садаи ХХ ва авали садаи ХХ1 барои инкишофи 
адабиёти тољик адибони ин њавзаи адабї хидмати шоистаеро ба анљом 
расонида, дар ташакукули адабиёт ва фарњанги миллати тољик њиссаи 
сазоворе гузоштаанд.  

                                           
68Њидоятуллоњи Рањмонї. Ѓазалшањд.- Душанбе: Шумон, 2013. -Сањ. 81. 
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Дар арафаи љашни 3000-солагии Њисори Шодмон, ки бо ташаббуси 
бевоситаи Сарвари муаззами давлати тољикон Эмомалї Рањмон доир 
мегардад, сухан гуфтан аз пешрафти ањли ќалами ин водї боиси ифтихор 
мебошад ва умед дорем, ки ањли адаби ин диёр боз корњои бузургеро 
бањри рушди адабиёти навини тољик ба анљом расонида, дар ташаккули 
минбаъдаи он њиссаи арзанда хоњанд гузошт. 

 

Заминањои ќувват гирифтани масъалањои худшиносї дар 
тафаккури бадеию эстетикии Садриддин Айнї  

дар ибтидои садаи ХХ 
Дар ибтидои асри ХХ вазъи сиёсию иќтисодии аморати Бухоро ба 

куллї таѓйир ёфта, боиси тањаввули мафкура ва љањонбинии љавонони 
пешќадам ва муњассилини мадрасањои аморат гардида буд. Ин ќишри 
иљтимоии љомеа бо огоњ шудан аз њадафњои тараќќихоњонаи љунбишу 
њаракатњои сиёсии олам, аз љумла кишварњои њамсоя, аз пайи 
ислоњотхоњї шуда, барои худогоњии ањли љомеа миёни табаќањои 
гуногун, аз љумла толибилмону мударрисон ва зиёиёни Бухоро, бањсу 
мунозирањо ташкил мекарданд ва аќидањои куњнаю нолозимро зери 
танќид гирифта, љињати ислоњи сохтори давлатї ва тањаввулоти низоми 
иљтимої ба корњои амалї даст мезаданд. 

Махсусан, бо таъсири инќилобњои пайдарпайи Россия, интишори 
асарњои инќилобию озодихоњона ва пањн гардидани рўзномаву 
маљаллањо бо забонњои тоторию туркї љунбишњои сиёсию иљтимої дар 
Бухоро ќувват гирифта, баъзе масъалањои ба ислоњоти сохтори аморат 
алоќаманд дар онњо муњокима шуда, тарафдоронашон аз њисоби зиёиён 
бештар мегардиданд.  

Њамзамон, бо таъсири инќилоби Туркия ва пањн гардидани 
маљаллањои туркї, аз љумла "Сироти мустаќим" дар Бухоро фаъолиятњои 
сиёсию иљтимої ављ гирифта, њадаф ва маќсади онњоро ислоњоти 
мактабу маориф ва низоми тањсилот дар Бухоро дарбар мегирифт. 
Абдурауфи Фитрат, Мањмудхољаи Бењбудї ва шарикдарсони онњо аз 
љумлаи њамин гуна чењрањое буданд, ки бо шиносої ба аќидањои 
ислоњотталабонаи зиёиёни турк ин масъалањоро ба Бухоро рабт дода, 
миёни насли нави љавонон аќидањои пешќадамро пањн мекарданд ва 
тарафдорони худро аз њисоби онњо зиёд менамуданд.  

Дар ин раванд инчунин, эмиссарњои Англия ва кишварњое, ки зери 
мустамликааш ќарор доштанд, таъсиррасон мебошанд. Љунбиш ва 
њаракатњои ислоњотхоњони Афѓонистон аз њамин ќабил буда, таъсири он 
ба зиёиёни Бухоро бештар ба назар мерасид. Махсусан, аќидањои 
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тараќќихоњонаи Мањмуди Тарзї, Саид Ҷамолуддини Афѓонї ва дигарон 
тавассути рўзномањои форсию дарї ба Бухоро интиќол ёфта, зењн ва 
мафкураи онњоро дигаргун менамуд. 

Ба ѓайр аз ин,  бо таъсири андешаву аќидањои адибони пешќадами 
Эрон, ки дар њаракатњои инќилобї ва ислоњотталабии кишвари худ 
иштирок мекарданд, миёни шоирону зиёиёни навандеши Самарќанду 
Бухоро пањн шуда, боиси бањсу мунозираи онњо мегардид. Мазмуну 
муњтавои асарњои онњо муроду ормонњои љавонони ислоњотгарро дар 
аморати Бухоро ифода карда, њамчун даъват ба мафкураи онњо таъсир 
мерасонид. 

Аз њама муњим осори маорифпарваронаи Ањмади Дониш ва 
пайравони ў бевосита дар бедории фикрии насли нави Бухоро таъсир 
амиќ расонида, сабаби пайдо шудани љунбишњои ислоњотхоњона дар 
миёни љавонону зиёиёни Бухоро гардида буд. 

Ибтидои ќарни ХХ зери таъсири ин омилњои воќеї дар Бухоро 
насли нави тараќќихоњон ва ислоњотгарон пайдо гардиданд, ки маќсади 
асосии онњо дар аввал ворид намудани ислоњот дар низоми мактабу 
маориф буд. Пасон онњо бањри бедории шуури ањли љомеа талош карда, 
барои аз ќафомондагї рањо додани аморати Бухоро ва саркўб кардани 
амирони манѓитї кўшишњои зиёд намуданд. Аввалин андешањои 
худшиносї ва худогоњї мањз дар тафаккури њамин љавонони бедордил 
падид омада, минбаъд ба сифати силоњи ташвиќотию тарѓиботї дар 
миёни табаќањои гуногуни љомеаи Бухоро истифода гардиданд.  

Бояд гуфт, ки Садриддин Айнї низ ба ин гурўњ шомил шуда, дар 
сафи пеши муборизони ислоњотхоҳ ќарор дошт ва бањри бедории 
зењнияти мардум, боло бурдани љањонбинї ва худогоњии онњо кўшиши 
зиёдеро ба харљ додааст. Айнї, ки аз низоми таълими мадрасањои 
Бухоро огањї дошт, аз њама пештар бањри рафъи камбудињои соњаи 
маориф бархост ва дар пайи ислоњоти мактабу маориф бо дигар 
љавонони ислоњотгар њамроњ гардид.  

Садриддин Айнї бо чашмони худ медид, ки таълиму тарбия рў ба 
инќироз оварда, барои босавод кардани толибилмон ин усул куњна 
шудааст. Њамзамон дар бештари мактабу мадрасањо омўзиши илмњои 
табиатшиносї, аз ќабили њисоб, њандаса, таърих, тиб таълим дода 
намешуданд, ки Садриддин Айнї ва шарикони ўро сахт нигарон карда 
буданд. Ба ѓайр аз ин, китобхонањоро дар Бухоро барњам зада, ба љойи 
онњо муассисањои дилхушї таъсис медоданд, ки ин амал боиси эътирози 
дўстдорони китоб мегардид. Мувофиќи маълумоти устод Айнї танњо 
дар Бухоро 20 адад китобхона амал мекарданд, ки бо айби мулозимони 
амир аксари онњо дарњояшон баста гардида, як ќисми китобњо ба 
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хазинаи подшоњї ва ќисми дигарашон миёни муллоњои расмии калон 
таќсим карда шуданд.69 

Њамин сабабњои иљтимоию маънавї асос шуданд, ки Садриддин 
Айнї ва њаммаслакони ў ба ислоњоти мактабу маориф даст зананд ва дар 
муњити Бухоро ташаббусњои навро роњандозї намоянд. Ќадами нахуст 
дар ин љода бунёди мактабњои нав ба шумор мерафт.  

Дар аввали солњои 1900 дар Ќазон бо таъсири Исмоили Ѓаспаронӣ  
чунин мактаб бунёд шуд ва овозаи он дар аморати Бухоро пањн гардида, 
љунбиши навро дар миёни зиёиён ва љавонон эљод кард. Бо таъсири 
Ќазон нахустин мактаби бо усули нави савтия таълимдињандаро 
Абдулќодири Шакурї дар Самарќанд соли 1903 бунёд намуд.  

Айнии љавон њамроњи Њомидхољаи Мењрї ва Мунзим аз ин мактаб 
дидан карда, барои ташкили он дар Бухоро азм гирифтанд ва баъди чанд 
сол чунин мактабро таъсис доданд. Дар ин кор тараќќихоњони Бухоро, 
аз љумла Мирзо Муњиддин Мансуров, Мирхон Порсозода, Низом 
Собитї ва дигарон ба Садриддин  Айнї ва шариконаш мусоидат 
карданд ва барои кушодани мактаб иќдом гирифтанд. 

Худи устод Садриддин Айнї менависад: "Дар натиљаи мутолиаи 
"Наводир-ул-ваќоеъ" ва "Саёњати Иброњимбек" барин китобњо лузуми 
инќилоби илмї ва иљтимоиро фањмида бошем њам, роњњои онро њељ фикр 
накарда будем".70 

Бунёди мактаб ва "ислоњи мактабњо"-ро љавонони нављў, аз љумла 
Садриддин Айнї аввалин роњи худшиносї ва бедории шуури 
тараќќихоњони љавони Бухоро пиндошта, ба ин кори созанда даст 
заданд. Бо ин маќсад онњо дар Бухоро нахустин ширкатро тањти унвони 
«Бухорои Шариф» таъсис доданд, ки барои љамъ намудани муаллимони 
нављў ва таълифи китобњои дарсї мусоидат менамуд. Ба ин ширкат, пеш 
аз њама, худи Садриддин Айнї, Ањмадљон Махдуми Њамдї, Њомидхољаи 
Мењрї, Мулло Низоми Собитї, Мирзо Абдулвоњиди Мунзим, 
Абдурањмон Саидї ворид шуда, барои чопи китобњои дарсї маблаѓњои 
ночизи худро љамъоварї намуданд.   

Садриддин Айнї яке аз аввалинњо шуда, ба хотири дастгирии ин 
ширкат соли 1908 милодӣ китоби «Тартил-ул- ќуръон»-ро, ки аз маљмўи 
ќоидањои таљвид иборат буд, нашр кард. Ин китоб ба толибилмон роњи 
дурусти хондани оятњои Ќуръонро меомўзонд ва барои њарчи тезтар 
азбар кардани онњо мусоидат мекард.   

Ба ин нигоњ накарда, Садриддин Айнї соли 1909 китоби 
«Заруриёти диния»-ро тасниф кард, ки он то ба имрўз доир ба омўзиши 
                                           
69. Айнї С. Таърихи инќилоби Бухоро. Душанбе: Адиб, 1987. -С. 14-15. 
70.  Њамон асар. - С. 31. 
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таърихи ислом яке аз сарчашмањои муътамад ба шумор меравад. Ин 
китоби дарсї бо усули љадид ва бо диди наву ислоњхоњона таълиф 
шудааст. Дар ин китоб мухтасар аз таърихи ислом ва пайдоиши он 
маълумот омада, ба забони содаю равон таълиф шудааст.   

Садриддин Айнї бо таълифи ин китобњо ќаноат накарда, соли 1910 
китоби "Тањзиб-ус-сибён"-ро чоп намуд, ки он низ ба сифати китоби 
хониш барои мактабњои љадид тавсия гардид. Ин китоб бо усули нав 
таълиф шуда, барои њар чи тезтар савод баровардани наврасон кумаки 
бештар мекард.  

Устод Айнї дар таълифи китоби сеюм бештар услуби соданависиро 
интихоб карда, якчанд њикояњои латиф ва тарбиявиро дар дохили он љой 
дода, диќќати хонандаро ба амалњои неку бади персонажњо шинос 
менамояд. Доир ба ањамияти ин китоб ва дигар асарҳои дарсии устод 
Айнї барои мактабњои нав мунаќќид ва адабиётшиноси барљаста Соњиб 
Табаров менависад: «Њар се асари номбаршуда ва махсусан «Тањзиб-ус- 
сибён», аз нахустин китобњои дарсї барои мактабњои љадид буда, аз 
љињати  љобаљогузории материал, њаљм, сохт ва забон аз тамоми 
китобњои маъмулии тореволютсиягї фарќ мекард».71 

Дар њаќиќат, Садриддин Айнї дар китоби «Тањзиб-ус-сибён» 
мувофиќи завќи хурдсолон китоби дарсї навишта, дар њар як њикоя ва 
шеърњои интихобнамудаи худ хулќу атвори онњоро ба инобат гирифта, 
кўдакону наврасонро ба донишандўзї, ростќавлї, мењнатдўстї ва одаму 
одамгарї даъват менамояд. 

Бо таъсири Айнї ислоњотхоњони дигар, амсоли Мањмудхољаи 
Бењбудї, Абдурауфи Фитрат, Абдулвоњиди Мунзим ва дигарон дар пайи 
бо усули нав навиштани китобњои дарсї шуданд. Махсусан, Абдурауфи 
Фитрат дар дањсолаи аввали садаи ХХ китобњои «Мунозира», «Баёноти 
сайёњи Њинд», «Роњбари наљот» ва «Мусулмонони Дорурроњат»-ро чоп 
кард, ки онњо низ дар бедории шуур ва болоравии мафкураи 
љавонбухороиён таъсири амиќ гузоштанд. Њатто худи Садриддин Айнї 
ва шарикдарсони ў ба мутолиаи ин асарњо машѓул шуда, ба њар кадоми 
он бањои воќеї додаанд.72 

Дар њаќиќат, асарњои дар ин давра таълифшудаи Айнї, Бењбудї, 
Мунзим, Фитрат ва дигар зиёиёни Бухоро аз як тараф, агар хусусияти 
таълимию тарбиявї дошта бошанд, аз љониби дигар, бо љанбаи амиќи 
иљтимої фарќ намуда, њар кадоми он дар бедории фикр ва худогоњиву 
худшиносии насли нави љавонони Бухоро таъсири пурзўр гузоштанд ва 

                                           
71.Табаров С. Ш. Њаёт, адабиёт, реализм. Китоби якум. -Душанбе: Ирфон, 1966 -  С.82. 
72. Айнї С. Таърихи инќилоби Бухоро. -Душанбе: Адиб, 1987. - С. 101- 102. 
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онњоро ба мубориза бар зидди сохтори пўсидаи аморати Бухоро омода 
мекарданд.  

Бояд гуфт, ки дар ин китобњо гоње ба тариќи танќиди ошкоро ва 
баъзан тавассути њаљву мутоиба нуќсонњои љомеа ва сохтори мављуда 
ошкоро фош шуда, адолатхоњон дастгирї меёфтанд ва баръакс, 
хислатњои пасти табаќањои њоким, аз љумла ќозию миршаб ва муллою 
мударрисњои бесаводу љоњил сахт интиќод мегардиданд.   

Дар њамин замина ва бо таъсири китобњои дарсии мактабњои 
љадидї дар Бухоро љавонони насли нав ташаккул ёфта, ќобилияти 
ислоњгаронаи худро тањким мебахшиданд. Мањз бо кўшиши онњо дар 
рўзномаву маљаллањои "Мулло Мушфиќї", "Шўро", "Ваќт", "Тўрон", 
"Тарљумон", "Учќун" ва ѓайра маќолањои танќидї чоп шуда, тамоми 
кирдорњои амир ва сохти давлатдории аморат зери танќид гирифта 
мешуд ва хислатњои нопоку разилонаи муллоёни чаласаводи 
муҳофизакор фош мегардид. Бо таъсири ин маљаллаву рўзномањо ва чопи 
маќолањои ватандўстона сафи ислоњотгарон дар Бухоро бештар шуда, 
нафрат нисбат ба сохти аморат зиёдтар мегардид. Махсусан, маќолањои 
Абдулќодир Муњиддинов, ки дар рўзномаи "Ваќт" бо тахаллуси 
"Бухорої" чоп мешуд дар миёни љавонон, муллобачагон ва зиёиёни 
Бухоро тарафдории зиёд пайдо намуда буд.73 

Дар маќолањои Бухорої ањволи вазнини табаќаи камбизоат, зулму 
љабри аморот ва маъмурони он равшан ва нотарсона фош карда мешуд 
ва камбудињои љойдошта рўйрост танќид мегардид. Инчунин, дар 
маќолањои номбурда вазъи мактабу маориф, ихтилоф миёни аќидањои 
наву куњна, сабабњои ташкил кардани низои суннию шиа, рух додани 
фољиаи нангин пас аз ин низоъ, амалњои фитнаагнези муллоњои 
камсавод, паст рафтани сатњи донишу маърифат дар аморат ва дигар 
масъалањои иљтимої ва иќтисодї ошкоро баён шуда, дар муњити Бухоро 
тарафдорони зиёд пайдо мекард. Ин рўзнома дар миёни хонандагони 
Бухоро сернуфуз гардида, барои бедории фикру андешаи зиёиён ва боло 
рафтани худшиносии онњо таъсири мусбат мерасонид. Мањз тавассути 
чунин маќолањо ислоњотхоњон бештар фаъол гардида, ба муќобили 
ноадолатињои иљтимої ва таѓйири сохтори аморат талош мекарданд. 

Бо таъсири њамин гуна маќолањо ва фаъол шудани зиёиёни 
пешќадам дар Бухоро фирќа ва ё њаракати фаъол бо номи "Фирќаи 
љавонбухороиён" таъсис ёфт, ки дар атрофи он бењтарин зиёиён ва 
адибон љамъ омада, маќсадашон сарнагун кардани сохтори аморат ва 
ислоњот даровардан дар низоми мактабу маориф мањсуб меёфт. Дар ин 

                                           
73. Айнї С. Таърихи инќилоби Бухоро, сањ.69–70. 
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бора худи устод Айнї менависад: "Азбаски барои ба њамдигар наздик 
шудани ин соњибфикрон дар марњалаи аввал мактаби усули љадида сабаб 
шуда буд, уламо ва арбоби њукумат ин фирќаро "љадид" ё "љадидї" 
номиданд. Азбаски маслаки ин фирќа тараққї ва пешрафт ва 
роњбаронашон љавонон ва љавонфикрон буданд, онњо худро 
"љавонбухороиён" меномиданд".74 

Ин љавонони тозафикр дар муњити Бухоро ташаккул ёфта, на танњо 
барои озодї ва истиќлолият мубориза мебурданд, балки љињати рањої 
бахшидани мардум аз ќашшоќї, бесаводї, фаќру нодорї ва љањолату 
нодонї љиддї талош мекарданд. Мањз њамин љоннисорї ва њисси 
баланди ватандўстї буд, ки онњо ба муќобили сохтори фалаљшудаи 
аморати Бухоро истодагарї карда, пеши роњњои фитнаву найрангњои 
уламо ва арбоби њукуматро гирифтанд ва барои рањоии мардум аз зулми 
амирони манѓитї соли 1920 ба пирўзї ноил гардиданд. 

Дар ин роњи пурпечу фароз устод Садриддин Айнї ва муосирони ў 
дар сафи аввал ќарор доштанд ва аз рўзњои нахустини ислоњотталабї 
дар пањлуи зиёиёни пешќадами Бухоро љой гирифта, дар тарѓиби ѓояњои 
ватандўстона ва инсондўстона сањми фаъол ва арзанда гузоштанд. 
Аксари шеъру асарњои дар ин давра таълифкардаи Садриддин Айнї 
бешак, оњанги баланди худшиносї дошанд ва дар онњо муњимтарин 
масъалањои иљтимої тасвир меёфтанд.  

Садриддин Айнї дар ин давра дар китобњои дарсї ва шеъру 
достонњои худ масъалањои иљтимоиро ба таври васеъ мариди баррасї 
ќарор дода, ба муќобили њама гуна ноадолатињо муборизаи беамон 
мебурд ва бо љасорат ва матонати ватанхоњона дар бедории шуури љомеа 
ва боло рафтани њисси худогоњии насли љавони Бухоро сањми беназир 
мегузошт. Вай нотарсона аќидањои иљтимоии худро баён карда, амалњои 
зишти мударрисону њокимони даврро рўйрост танќид карда, камбудию 
норасоињои онњоро нотарсона ифшо мекард. Њамин кўшишњои Айнї ва 
муосиронаш буд, ки дар миёни насли нави Бухоро андешањои 
худогоњона бештар шуда, расидан ба истиќлолияти миллї наздиктар 
гардид ва инќилоб пирўз шуда, халќи љафокашидаи тољик аз зери зулми 
амирони манѓитї ба озодї расид ва роњи минбаъдаи зиндагияшро дуруст 
муайян намуд.   

 
 
 
 

                                           
74. Њамон асар. - С.70. 
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Бозтоби љањони ботинии инсон дар ашъори Искандари 
Хатлонї 

Солњои 80-90-уми асри ХХ адибони муосири тољик ба дастовардњои 
назаррас ноил шуданд. Дар ин давра намунаи ашъори аксари онњо аз чоп 
баромада, дастраси хонандагон гардид, ки барои ѓанї шудани сатњи 
маънавиёташон хидмати босазое намуданд. Дар офаридањои адибони ин 
давра дунёи мураккаби инсон бо шаклу шевањои гуногун                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
тасвир ёфта, оњанги фалсафї дар шеърњояшон роњ ёфт ва муљиби ошкор 
гардидани њадафњои судманди инсон ва љањони рангини ў гардид.  

Инсони офаридаи адибони муосир на танњо бо мушоњидањояш аз 
давраи пештар фарќ мекард, балки тааммуќписандии вай ба пуррагї таѓйир 
ёфта, љањонбинии ўро маънавияти одамони замон, кирдори онњо ва 
муносибаташон ба табиату љамъият бештар ба худ љалб менамуд. Инсон ва 
љањони отифонаи вайро акнун бештар ѓами бењтар шудани маънавиёт ба худ 
љалб менамуд, одамонро ба некиву накукорї даъват мекард, эњтиром 
гузоштан ба њар пора хоки Ватан ва муќаддас донистани арзишњои миллиро 
пояи андешањои фалсафии худ ќарор дода, даъват ба тааммул кардан, ба 
ќимати умр сарфањм рафтан, зиндагиро ќадр намудан ва ба пораи умри рафта 
шукр намудан ва сабаќи аз њаёт бардоштанро амалї кардан асоси маънавиёти 
вайро ташкил медод. Ин шахсияти бадеї бо њама каму костиаш дўст доштани 
Ватанро таблиѓ карда, дунёи зебои љавониро бо тароватњои ошиќонаи он 
васф мекунад. Ин гуна сурат гирифтани тасвири инсон дар шеъри муосири 
тољик ба пиндошти мо чанд сабаб дошт.  

Аввалан, дар ин давра шоироне ба майдони адабиёт омаданд, ки бо 
таъсири адабиёти классикии тољик, мактаби адибони барљастаи адибони 
насли калонсол ва наќши адабиёти Эрону Афѓонистон ба умќ ва дарунмояи 
шеърашон бештар ворид шуда, дар интихоби мавзуъ, дуруст инъикос кардани 
он сайу талош карда, аз бозтоби воќеияти њаёт дурї наљустанд ва ба љанбаи 
бадеї ва тасвирии шеъри худ зиёдтар диќќат дода, аз тасвирњои мавсимї, 
шеърњои фармоишї ва баёнњои сирф «реалистї» даст кашиданд ва ба ифшои 
љањони отифии инсони нексиришт ва ватандўст зиёдтар майл карданд.  

Сониян, барои тањияи шеъри пурмазмун ва пурмуњтаво њар як адиб бо 
масъулияти том талош мекард ва наќди адабї низ ба эљодиёти онњо 
воќеъбинона, рўирост, холисона бањо дода, бурду бохти шоиронро аз нигоњи 
касбият муайян менамуд. Њамин сабабњо асос шуданд, ки назми давраи 
мазкур бо љиддият пеш рафт ва дар шеър тозаљўйињои бештар арзи њастї 
намуд. 
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Дар ин давра Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Ќутбї 
Киром, Њаќназар Ѓоиб, Гулназар, Гулрухсор, Њабибулло Файзулло ва 
дигарон бо тарзи нав хулќу атвори инсон ва њиссиёти ўро бозтоб намуданд ва 
дар љодаи тасвири зебоињои табиату њаёти ҷомеа ба комёбињои назаррас ноил 
гардиданд. Онњо мазмун ва муњтавои шеърро ба куллї таѓйир дода, дар 
тасвир ва баёни андешаву њис аз худ мањорати шоистае нишон доданд. Инсон 
аз нигоњи ин адибон акнун на танњо бо амалу рафтор хешро муаррифї 
менамуд, балки бо андешаву њиссиёти ботинии худ мушоњидањояшро нисбат 
ба љамъият ва дигар шудани љањони маънавии одамони замон ифода менамуд 
ва ба табиати мураккаби онњо дида дўхта, роњњои аз вартаи маънавият дур 
шуданро љустуљў карда, хирадмандона пањлуњои  неку бади њаёти муосиронро 
бањогузорї мекард. Махсусан, тасвири табиати зебои диёр, њусни дилорои 
кишвар ва бозтоби розу ниёзи љавонон ва дунёи пур аз эњсосоту таассуроти 
онњо дар ашъорашон љойи махсусро ишѓол менамуд. Бо ин роњ љанбаи 
тасвирии шеъри адибони мазкур тањким меёфт, оњанги фалсафї умќи 
андешаи ќањрамони ѓиноии онњоро такон медод ва тасвирписандї пояи 
ашъорашонро ташкил медод.  

Аз ин мактаби адабї насли дигари адибони тољик, амсоли  Муњаммад 
Ѓоиб, Низом Ќосим, Искандари Хатлонї, Алимуњаммади Муродї, 
Мањмадалии Аљамї, Мењринисо, Фарзона, Рустами Вањњоб, Сиёвуш, 
Хайрандеш, Раънои Мубориз, Абдуќодири Рањим, Салими Хатлонї ва 
дигарон хуб сабаќ омўхтаанд ва дар тасвири дунёи рангини инсон ва 
таљассуми табиати зебои Ватани мањбубамон ба комёбињо ноил гардиданд. 
Ин зумраи адибон усулњои тасвири худро рушду тањким ва сайќал дода, 
бештар ба ифшои розу ниёзи инсон ва таассуроти ў ба зиндагї майл карданд 
ва дар интихоби мавзуъ ва кушодани он љиддї муносибат намуда, оњанги 
баён ва тарзи тасвирашонро вусъат бахшиданд. 

Аз миёни ин адибон Искандари Хатлонї бо масъулияти том ба 
бозтоби дунёи мураккаби инсон ва љањони отифонаи ў майл намуд ва дар 
умри кўтоњи бобаракати хеш аз худ шеърњои пурмазмун ва пурмуњтаворо ба 
ёдгор гузошт.  

Искандари Хатлонї  12-уми октябри соли 1954 дар шањри Кўлоб дар 
хонаводаи омўзгор ба дунё омад ва дар мактаби тањсилоти миёнаи умумии 
шањр бо бањои хубу аъло тањсил карда, онро соли 1969 хатм намуд. Худи 
њамон сол ба Техникуми сохтмони шањри Душанбе дохил шуда, онро бо 
муваффаќият хатм мекунад ва ба сафи ќуввањои мусаллањ даъват шуда, соли 
1976 хидматро сарбаландона ба анљом мерасонад ва дар яке аз корхонањои 
бинокории шањр ба кор оѓоз мекунад. Гарчанде вай сохтмончї бошад њам, ба 
шеъру шоирї завќи нињоят баланд дошт ва намунаи ашъори шогирдонаашро 
баъди солњои 1970 дар матбуоти даврї интишор менамояд. Соли 1973 
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нашриёти «Ирфон» маљмӯаеро бо номи «Шукуфањои умедбахш» ба чоп 
расонид, ки дар он намунањои  ашъори шоирони љавону умедбахшро љой дода 
буданд. Дар њамин маљмӯа шеърњои «Икар» ва «Кўдакї»-и Искандар бо номи 
Искандар Идиев (дар он ваќт шоир тахаллус интихоб накарда буд.–А. Р.) роњ 
ёфта буд. Интишори намунаи аввалин шеърњои шогирдона Искандарро 
рўњбаланд намуд ва завќи вайро ба шеърнависї афзун гардонид. Мањз њамин 
мењру муњаббат роњи Искандари ҷавонро ба дафтари Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон наздик кард ва ў бо устод Лоиќ Шералї ва дигар 
шоирони маъруф ошної пайдо намуд. Устод Лоиќ Шералї баробари шинос 
шудан ба шеърњои шогирдонаи Искандар дарёфт, ки ў истеъдоди худодод 
дорад, ба вай тавсия намуд, ки бештар мутолиа намояд, ба ашъори шоирони 
классик зиёдтар таваљљуњ кунад ва аз мактабу таљрибаи онњо бањра бардорад. 
Дар баробари ин, ў барои нашри шеърњояш мусоидат карда, ба тарбияи вай 
љиддї машѓул гардид.  

Соли 1976 барои Иттифоќи нависандагони Тољикистон љињати тањсил 
намудани адибони љавони тољик дар  Донишкадаи адабии ба номи Горкий 
дар шањри Москва љой људо гардид ва устод Лоиќ Шералї ба ин љой мањорат 
ва истеъдоди Искандарро ба назар гирифта, номзадии вайро тавсия намуд. 
Устод Лоиќ дар љаласаи Раёсати Иттифоќи нависандагон пешнињоди худро 
иброз дошта, таъкид њам намуд, ки Искандар барои тањсил дар ин муассисаи 
таълимї арзанда аст ва метавонад дар оянда шоири хуб шавад ва кори 
тарљумониро низ хуб омўзад, зеро барои мо тарљумонњои касбї нињоят 
заруранд ва миќдорашон дар кишвар хеле каманд. Ин иќдом аз љониби дигар 
њамкасбон дастгирї ёфт ва Искандар тирамоњи њамон сол ба Донишкадаи 
адабии ба номи Горкий барои тањсил рафт. Дар ин Донишкада Искандар 
панљ сол тањсил намуда, онро бомуваффаќият хатм намуд. Дастоварди 
Искандар дар он буд, ки ў њангоми дар бахши шеъри ин Донишкада тањсил 
намуданаш, аз як тараф, адабиёти њамзамононашро мутолиа мекард ва аз 
љониби дигар, осори бузургтарин адибони дунёро гањ азбар менамуду гоњ ба 
тарљумаи бадеии онњо машѓул шуда, таљрибаи худро дар шеър гуфтан ва 
тарљума кардан сайќал медод. Вай шогирдии ин мактаби бузургро гузашта, 
ба навиштани шеър машѓул шуд ва дар як муддати кўтоњ ба комёбї ноил 
гардид.  

Дар њамон солњо нашриёти «Прогресс» ба тарљумоне, ки форсї, дарї, 
тољикї ва русиро хуб донад, ниёз дошт ва бо пешнињоди устодони 
русзабонаш вай соли 1981 ба ин муассиса ба кор омад ва дар шуъбаи Эрону 
Афѓонистон фаъолияти кории худро оѓоз кард. Мутахассиси љавон дар ин 
нашриёт доир ба масъалањои гуногуни њаёти иљтимоиву фарњангии ин ду 
кишвар њам хабар омода менамуд ва њам ба кори тарљумонї машѓул шуда, 
ашъори адибони форсизабон ва маќолањоро доир ба адабиёт ба забони русї 
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тарљума менамуд ва маводро бо хатти ниёкон аз сарчашмањои форсї ва дарї 
тањия ва интишор мекард. Искандар дар ин нашриёт то соли 1985 фаъолият 
намуд. Њамин кори тарљумонї асос шуд, ки Искандар соли 1985 ба ҳайси 
тарљумон ба Афѓонистон даъват гардад ва дар он љо дар Донишкадаи улуми 
иљтимоии назди Кумитаи Њизби Халќии Демократии Афѓонистон ба  симати 
тарљумони њизбї то соли 1988 кору фаъолият намояд. 

 Муњити Кобул ба Искандар имкон дод, ки аз як тараф, ба кори 
тарљумонї шуѓл варзад, аз сўйи дигар, барои худ шароит фароњам овард, ки 
бо доираи адабии Кобул робита пайдо карда, бо масъулони Иттињодияи 
нависандагони Афѓонистон шинос шавад. Њамчунин, ин мусофират имкон 
дод, ки адиб бо адабиёти даризабони Афѓонистон аз наздик ошної пайдо 
кунад ва нозукињои шеъри муосири форсизабонони Афѓонистонро азбар 
намояд. Вай дар њамон солњо бо шоирони шинохтаи Афѓонистон:  Сулаймон 
Лоиќ, Восифи Бохтарї, Латифи Пидром дўстї пайдо кард ва њамчунон имкон 
ёфт, ки намунањои ашъорашро дар рўзномањои даврии Афѓонистони 
њамонваќта ба табъ расонад. Мактаби адабии ин кишвари њамсоя диди 
Искандарро ба сухан ва шеъру шоирї ба куллї таѓйир дод. Вай дар ин муњит 
бештар мутолиа мекард, аз сарчашмањои пурѓановати адабиёти 
форсизабонон бархўрдор мешуд ва нињоят осори адибони Эрон ва 
луѓатномањои зиёдеро мутолиа ва вожаву таъбирњои зебо ва латифро дар 
хотираи худ љой мекард. Чунин зањмат ва талошњои зиёд ба Искандар 
самараи хуб дод ва соли 1988 маљмӯаи ашъораш бо номи «Садои пойи 
вожањо» дар Афѓонистон интишор ёфт ва яке аз китобњои рўймизии 
дўстдорони шеъри њамон давр дар кишвари њамсоя ба шумор мерафт.  Баъди 
нашри ин маљмӯа маќоми Искандар миёни њамкасбонаш боз њам боло рафт, 
дар махфилњои адабии шоирони Кобул бо онњо якљоя шеърхонї мекард, аз 
дўстї сухан мегуфту тараннуми дўстиро дар ашъораш ситоиш менамуд. Дар 
Тољикистон бошад, аз ин дастоварди Искандар адибони тољик хушњолї 
карда, шеърњои вайро дар рўзномањои адабї нашр мекарданд ва мањорати 
адабии ўро адабиётшиносон баррасї менамуданд. 

Баъди адои вазифа дар Афѓонистон  Искандар ба Тоҷикистон 
баргашта, дар рўзномаи «Адабиёт ва санъат» ба ҳайси ходими адабї 
фаъолияташро оѓоз кард. Дар давраи фаъолияташ дар ин рўзнома ў на танњо 
шеърњои нави хешро ба хонандагон пешнињод намуд, балки як ќатор маќола, 
очерк, лавња ва хабарњои адабиро ба табъ расонида, миёни дўстдорони сухан 
маќоми хос пайдо кард.  

Соли 1990 Искандарро боз ба Москва ба кор даъват менамоянд ва ўро 
ба ҳайси хабарнигори бахши форсии  радиои "Би-Би-Си", баъдтар радиои 
"Озодї" ба кор ќабул мекунанд. Дар муњити Москва Искандар аз кори эљодї 
дур намешавад  ва баръакс, фаъолияташ бештар мегардад. Вай дар ин љой 
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њам ба кори хабарнигорї машѓул мешавад, њам тарљумонї мекунад ва њам ба 
таълифи шеър сару кор мегирад. Њангоми фурсат ёфтан ва рўзњои истироњатї 
Искандар ба Китобхонаи  машҳури ба номи  Ленин меравад ва дар он љо ба 
ашъори шоирони љањон шинос мегардад ва тарљумаи форсии онњоро бо шавќ 
мутолиа менамояд. Солњои 1988–1989 ба банда имкон пайдо шуд, ки дар 
китобхонаи мазкур њамроњ кор карда, аз файзи суњбат ва муњокимаронињои 
Искандар бањра барам. Дар ин њамнишинињо вай бештар дар атрофи 
тарљумањои осори Гёте, Шекспир, Шиллер ва дигарон, ки ба форсии ноб хеле 
хуб тарљума шуда буданд, њарф мезад ва онњоро бо тарљумањои русиашон 
муќоиса карда, дар бораи таъбиру иборањои офаридаи ин адибон ва мањорати 
тарљумонии зумрае аз тарљумонњои эронї бањсњои нињоят љолиб менамуд. 
Шояд дар оянда сари ин пањлуи эљодиёти Искандар баргардем, вале доираи 
мањдуди ин маќола, мутаассифона, имкон намедињад, ки доир ба ин љињати 
фаъолияти шоир муфассал изњори назар намоем. 

Ба Искандаре, ки дар пайи љустуљў ва талошњои нав ба нав буд, умр 
вафої накард ва ўро дар айни камолот дар синни чилушаш солагї (аниќтар 
21-уми декбри соли 2000.–А. Р.) аз байни дўстдорони шеъраш људо кард. Вай 
ба таври фољиавї дар шањри Москва аз љониби гурўњи номаълум ба ќатл 
расонида шуд. Марги Искандар тамоми дўстдорони адабиётро, чи дар 
Тољикистону Русия ва чи дар кишварњои форсизабон: Афѓонистону Эрон, 
инчунин,  аксари кулли шунавандагони радиоњои бурнмарзиро бо забонњои 
форсї, дарї, тољикї андўњгин намуд. Њамин буд, ки дар як муддати кўтоњ дар 
сўгвории ин шоири ѓўрамарг марсияњои зиёде ба табъ расиданд, ки онњо 
тадќиќоти алоњида мехоњанд. Љасади ўро ба  зодгоҳаш оварда, дар оромгоњи 
шањри Кўлоб ба хок супориданд.  

Аз мухтасари тарљумаи њоли Искандари Хатлонӣ маълум мешавад, ки 
ў ба дунёи шеър ба осонї роњ наёфтаст. Њанўз њангоми дар мактаб хонданаш 
завќи баланди шеърхонї ва шеърфањмї дар нињодаш будааст ва бо як 
мањорати баланд шеърњои шоирони муосир ва классикро ќироат мекардааст. 
Баъди дар Душанбе тањсил намудан вай имкон пайдо кард, ки ба дунёи шеър 
наздиктар  шавад ва нозукињои онро омўзад. Дар ин давра ў алакай медонист, 
ки шоирї њам масъулият ва њам зањмату ранљи зиёд талаб менамояд. Аз ин рў, 
ба њар як калимаи суханаш диќќат медод, зиёд мутолиа менамуд, луѓат 
меомўхт, вожа интихоб мекард ва низоми каломи бадеъ, бахусус, вазнњои 
шеъриро омўхта, доир ба тарзи корбурди саъатњои лафзиву маънавї асарњои 
адабиётшиносони гузаштаву муосирро пайваста мутолиа менамуд.  

Искандари љавон воќеан, дар ин давраи њаёташ ба иншои шеър шитоб 
намекард, бештар меомўхт ва омўзиши ў аз адабиёти классикии тољик оѓоз 
ёфта, бо адабиёти рус ва баъдњо бо адабиёти љањон пайваст гардидааст. Вай 
хуб медонист, ки барои мардуми тољик ва умуман, форсизабонон, шеър 
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муњимтарин воситаи ифодаи эњсосоти инсонї мањсуб меёбад ва мањз бо њамин 
роњ инсон орзую омоли хешро ба таври муассир ифода менамояд ва барои худ 
њикмати зиндагї љустуљў мекунад. Бо маќсади ифшои њамин њиссиёти 
ботинии инсон Искандар дар ашъораш мавзӯъњоеро интихоб мекард, ки њар 
кадомаш зиндагї ва рўзгори инсонро бозгў месохт. Доир ба њамин пањлуи 
арзиши шеър профессор Худоӣ  Шариф менависад: "…Шеър њосили умр аст ё 
ба таъбири дигар, шеър офаридан ба ќадри сарфи љон баробарї дорад ва ба 
бањои љони азиз офаридани он василаи абадият аст. Шеър чизест сирф хусусї 
ва на њосили талаби љамъият ва ситоишу накўњиши он…. Дар ҷањони обу гил 
танњо сухан ё шеър љавон мемонад ва таманнои шоир ин аст, ки шеър дили 
торикиро, аќли тираро равшан мекунад". 

Искандари Хатлонӣ бо њамин гуна маром шеър мегуфт. Дар аксари 
шеърњое, ки солњои 80-уми садаи ХХ эљод намудааст, вай ба сифати як шоири 
њунарманд андешањояшро ифода мекунад ва дар шеърњояш таъбирњоеро баён 
месозад, ки онњо оњангнокии шеърашро тањким бахшида, барои ифодаи 
маќсадњои шоиронааш роњ мекушоянд. Дар аксарияти шеърњое, ки дар 
маљмўањои ашъори вай «Парвоз» (1981), «Шукуфањо» (1986), «Садои пойи 
вожањо» (1986), «Кӯшоиш» (1998), «Косаи шир» (2011) роњ ёфтаанд, њолати 
мазкурро дидан мумкин аст. Шоир дар бештари шеърњои худ мавзӯъњои 
нињоят муњимро интихоб карда, ба масъалањои эњтироми марзу буми диёр, 
муќаддас донистани Ватан, садоќат ба модар, расидан ба ќадри инсону пос 
доштани одамият ва тараннуми дўстии халќњо бештар таваљљуњ намуда, бо 
каломи зебо ва эњсосоти амиќ њиссиёти ботинии инсонро доир ба ин 
муаммоњо устодона ифода намудааст.  

Дар таснифи ин гуна шеърњо Искандари Хатлонї ба сифати як шоири 
навовар  ва комёбгашта пеши назар меояд. Масалан, дар шеъри «Фарди хаёл» 
њамин нављўйии Искандар бармало мушоњида мешавад. Ў дар ин шеъраш 
њунармандона дунёи рангини инсони њамзамонашро бо тасвирњои марѓуби 
табиат њамоњанг сохта, њам манзара меофарад ва њам рози бисёр пурэњсоси 
ўро ифшо менамояд: 

…Љўри њазор наѓмаи мурѓони љангалї, 
Гулдухтари бањор 
Пур карда буд синаат аз завќи рўзгор 
Аз хандањои раъд, 
Аз гиряњои шохнами шоми навбањор… 
Чун марди дилшикастае 
Ѓарќи хаёлњои парешони хештан 
Бо њасрате ба ќуллаи хомўш бингарї: 
"Бо як бањори дигаре ман то фарози он 
Рањ тай намекунам? 



155 
 

Оё ба коми танги ѓурубе фурў равад, 
Чун моњии тиллоие 
Хуршеди ишќи ман?.."  

Дар ин тасвири дилкаш сувари хаёли шоир нињоят амиќ њолати 
"марде"-ро, ки ѓарќи андешањои парешони хеш мебошад, бозтоб додааст. Вай 
дар ин шеъри тасвирї аввал манзараи дилкашу марѓуби бањорї, баъдан 
њолати инсонеро меофарад, ки вай «дилшикаставу» «парешон» ва нињоят 
пуризтироб мебошад. Шоир бо фурсате, ки дар даст дорад, иллати њолати 
ќањрамони ѓиноияшро ошкор карда, ѓубори нињонии эњсосоташро ифшо 
мекунад. Хонанда акнун огоњ мегардад, ки дарди ишќ ўро ба ин вазъ 
овардааст ва аз њолати рўњиву равонии ин ќањрамони мушавваш огањ 
мегардад. Дар шеъри мазкур фосилаи замонї давомнок ифода шуда, макон 
комил мебошад ва он манзараи абрноки табиатро, ки дар фасли бањор бештар 
ба назар мерасад, пеши назар меоварад. Шоир тавассути вожањои алоњидаи 
дохили матн замони дар њаракатбударо моњирона ба ќалам додааст. Умуман, 
дар ин шеър муносибати замониву маконї хеле хуб таљассум ёфта, барои 
баёни њолати инсони озурдаи ишќ хидмат кардааст. Адиб дар ин шеър 
таъбири "моњии тиллої"-ро ба кор бурдааст, гарчанде дар шеъри муосири 
тољик таъбири мазкур нав набошад њам, Искандар онро бо маќсади амалї 
шудани орзуи марди дилшикаста хеле бамаврид истифода кардааст. Бисёр 
шоирони мо, адибони форсизабон ва дигар халќњо аз таъбири "моњии 
тиллої"-и Александр Пушкин корбарї кардаанд ва онро барои расидан ба 
умеду орзуњои мањрамонаи дардмандони ишќ моњирона истифода намудаанд. 
Искандар њам дар пайравї ба адибони гуногун ин таъбири шоиронаро ба 
љањони отифонаи худ ворид карда, ба воситаи он тимсоли маъшуќаеро 
меофарад, ки ёри ширинаш хостори ба даст овардани он ва бо ин восита 
расидан ба орзуяшро таманно дорад. Њунари шоирии Искандар дар ин гуна 
тасвирњо хеле хуб мушоњида шуда, аз љилои суханаш шоири баркамол ва 
донандаи хуби нозукињои сухан буданаш равшан мегардад. 

Искандари Хатлонї шоири дардошност. Вай баробари дарди инсонро 
тасвир намудан эњсосоти ботиниву зоњирии ўро вобаста ба мавзуъњое, ки 
интихоб менамояд, бозгў месозад. Њамин љињати масъала ба шеъри Искандар  
таровати бештар зам намудааст ва барои баёни маќсадњои наљибаш роњ 
кушодааст. Шеъри «Шабнам» далели гуфтањои болост. Вай дар шеъри мазкур 
изтироби ботинии инсонеро, ки сўзи ишќ ўро дар пайи пайдо кардани 
маъшуќааш водор кардааст, тасвир менамояд, аммо љустуљўйи ошиќ чунон 
риќќатангез аст, ки он ба њадди иѓроќ расидааст. Муњокоти шоир, ки «ашкро 
ба нўги мижа дар фиѓон» мебинад, њунари бадеї буда, таъбири «боѓи хомўши 
хаёл» бозёфти шоирї ба њисоб меравад, ки мантиќан дар матни шеър 
ифодагари њолати њаяљонангези ќањрамони ѓиноии адиб мебошад: 
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Як шабе дар боѓи хомўши хаёл, 
Ман гули рўйи туро мекофтам. 
Лек дар њар сабзае–як ќатрае,– 
Њамчу ашкеро ба нўги мижжае 
Дар фиѓон меёфтам. 

Дар ин тасвир "ман"-и шоир бо њасрат рози дилашро ифшо месозад. 
Дар шеъри мазкур таносуби сухан ќавист ва шоир тавсифи "хаёл"-ро 
њунармандона бо таъбири "боѓи хомўши хаёл" ифода менамояд ва њамин 
"хаёл"-ро маљбур мекунад, ки манзари розро оњиставу сокит бо таъбирњои 
нозуки "гули рў", "нўги мижжа" баён намояд. Шоир бо ин усул дар шеъраш 
тасвирро такмил дода, муболиѓаро ба иѓроќ мерасонад ва аз «фиѓони ашк», 
ки  дарди ошиќро баён мекунад, наќл карда, дар бандњои баъдина онро пурра 
ва возењ тасвир месозад. Бањамоии калимањои «ашк», «ќатра» ва «мижжа»,  ки 
шарњи мантиќии фикрро таъмин кардаанд, барои тавлиди «фиѓон» роњ 
мекушояд. Ин равиши мутањаррики тасвирї шеъри шоирро боз њам љолибтар 
гардонидааст. Тасвиркорї дар ин шеър баробари баёни њолат аст. Шоир 
вазъи табиатро бо њолати ќањрамони лирикї  пайдарњам ва баробар  таҷассум 
карда, бо байтҳои зерин љамъбаст  менамояд: 

Лек дар њар ќатра як мањтоб буд, 
Боѓи афсункарда масти хоб буд. 

                    Оњ, метарсидам аз бахте, ки  меёбам туро 
                    Чун сукути  ваќт, 
                    Чун акси садо! ... 

Ќањрамони лирикї бо бурду бохти бахташ мадњуши ин табиат 
мебошад. Вай ёрро аз "сукути ваќт" њамчун "акси садо" пайдо кардан ва пасон 
ором шудан мехоњад. Дар ин шеър, ки саропо тасвирї аст, њолати инсон ва 
дарди равонии вай нозукона баён шудааст, ки ин њама аз мањорати шоирии 
Искандар дарак медињад. Дар шеъри мазкур таъбирњои "оњи сард", "забони 
дард", "боди парешон", "барги дарахтон" њамќофия омада, дар сохтмони 
шеър хидмат намудаанд. 

Дар ашъори ѓиноии Искандари Хатлонӣ дар њаќиќат, баёни андешаву 
тасвир баробар корбаст мегардад ва бо ин тарз ба ў бештар комёбї насиб 
гардидааст. Масалан, дар шеъри "Бароям гиря кун…" фиѓону нолаи ошиќ боз 
бо табиат љўрї пайдо мекунад ва бори танњоияшро сабук мегардонад: 

Бароям гиря кун имшаб, 
Ки танњо имшабам бе ту. 
Бароям гиря кун умре, 
Ки љони бар лабам бе ту… 
Дар ин шабњои танњої 
Дарамро бод мекўбад. 
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Уфуќ мањтобро хўрдаст… 
Диламро 
Мушти як фарёд мекўбад. 

Дар ин суруди дилангез "аз љониби уфуќ хўрдани мањтоб" киноя буда, 
он бозёфти шоирона мебошад ва ба маънои торик шудан омада, бо "шаб"-и 
байтњои болої, ки дарди ишќ љонашро ба лаб овардааст, њалќа гардида, 
барои ифодаи њиссиёти ботинии ќањрамони лирикї асос гузоштааст. Дар 
шеъри шоирони пешин низ ин навъи тасвир истифода мешавад, вале 
Искандар дар идомаи тасвироти адибони пешин ибораи маљозии "хўрдани 
мањтобро аз љониби уфуќ" нињоят шоирона ба хонанда расонидааст, ки 
албатта,  аз њунари воло доштани ў дарак медињад. Дар ин суруд аз аввал то 
ба охири матн шоир њиссиёт ва њаяљони инсонро ба њолати равоние, ки вай 
гирифтор шудаааст, баробар тасвир месозад ва хонандаро низ маљбур 
месозад, ки аз ин дарди шањдбори муњаббат лаззати маънавї бардорад. 

Искандари Хатлонї ба тарзи тасвир, инъикоси њолат ва баёни њиссиёти 
ботинии образњои лирикии худ бисёр диќќат додааст ва дар њар як шеъраш 
кўшиш кардааст, ки ин асолати эљодиро риоя намояд ва дар ифодаи вазъи 
ќањрамонони лирикиаш ба комёбї ноил гардад. Дар лирикаи ишќии шоир ин 
вазъият бештар риоя мешавад ва адиб саъй ва кӯшиш кардааст, ки дар 
тасвири њолати рўњї ва кушодани вазъияти ботинии образњояш воситањои 
тасвири бадеиро бештар корбурд намояд ва бо ин роњ бадеияти ашъори худро 
таъмин созад. Дар шеърњои «Садо», «Коњиш», «Ту бо манї», «Шабњои 
хуршедї», «Дар ин сўйи фосила», «Гурез», «Миёни тобистон», «Љунуни ишќи 
рањої», «Он духти кўњсор наёмад…», «Ѓазали бехобї» ва ѓайра чунин њолатро 
бештар дидан мумкин аст. Шоир дар ин шеърњо њолату изтироби инсон ва 
оламу эњсосоти ботинии вайро тавассути мавзуи ишќ бозтоб медињад ва 
дарди ошиќонро бо нигоњи шарарборашон барои расидан ба лањзаи дидор 
тасвир намуда, њасрати дардолуди онњоро барои паст кардани ташнагии 
дидорашон бо ибораву таъбирњои латиф бозтоб мекунад. Чунончи, дар 
шеъри "Садо" ў мегўяд: 

Ман зи фарёди хомўшї имшаб, 
Акси овози туро мешунавам. 
 Ба чї сахтї ту дарафтодї боз? 
 Ё ки дилгир шудї аз парвоз?... 
 Љоми саршораму бархезу биё. 
Ман туро ёбаму ту ёб маро. 
 

Дар ин шеър Искандар бо мењри саршор аз садоќат њолату вазъияти ду 
фарди ошиќро, ки њар ду дар лањзаи расидан ба васли њамдигар бесаброна 
интизорї мекашанд тасвир месозад ва чї гуна дар сукути танњоии шаб эњсос 
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кардани овоз ва тапидани ќалбњои ошиќонро бомаром ва бомулоњиза тасвир 
менамояд. Хушбахтона, дар аксари ашъори ошиќонаи Искандар њамин гуна 
вазъият ва њолатро дидан мумкин аст.  

Дар шеърњои «Хуни Сиёвуш», «Тахти Љамшед», «Ноњид», «Поёни 
Авасто» Искандари Хатлонї ба мавзӯи худшиносї рў оварда, тавассути 
хотираи фарњангии ќањрамони лирикиаш аз чењрањои асотирї ва арзишњои 
фарњангии куњандиёри хеш ёдовар шуда, бо ин восита дирўзро чун сабаќи 
таърихї барои њамзамонони хеш ёдовар мешавад. Бо ин тарзи тасвир вай аз 
як тараф, рўњи Фирдавсї ва ќањрамонони ўро шод мегардонад, аз љониби 
дигар, муосиронро бо шуљоати корнамоии симоњои миллии гузаштаи худ 
ошно месозад. Дар чунин шеърњо њикматписандии шоир амиќ рафта, 
мулоњизањои ў оњанги пандомез касб менамояд. Њамин пањлуи шеърњои 
худогоњонаи Искандари Хатлониро Шокир Мухтор дарк карда, менависад: 
«Шоири љавон (Искандарро дар назар дорад. –А. Р.) дар чанд шеъраш гоњ-гоњ 
пандгўйї низ кардаааст: «Марг њам рўйи ватанфурўшро дидан намехоњад», 
«Шаби торик ѓамангезтар аз њамсафари пурњарф аст», «Афзун кунед ќадри 
замину об». Чунин назари пандљўёнаи шоир танњо барои худситої нест, 
балки барои огоњ намудани муосиронаш аз баъзе амалњои нодуруст мебошад. 
Барои њамин Искандар бо як нармї ба мушоњидањои хеш оњанги бадеї дода, 
дар ашъораш љанбаи њикматписандиро, ки хоси адабиёти тољик мебошад, 
таќвият мебахшад.  

Дар шеърњое, ки дар маљмуаи «Шукуфањо», «Садои пойи вожањо», 
«Кӯшоиш» ва «Косаи шир» љой дода шудаанд, на танњо тарзи тасвири боло 
идомат меёбад, балки доираи тасвироти воќеаву рўйдодњое, ки ба њаёти 
Тољикистон ва Афѓонистон алоќаманд мебошанд, низ зиёдтар тасвир 
мегардад. Шеърњои «Боде дар шањр», «Моњи мизон», «Барќи Норак», 
«Душанбе», «Дар паноњи мењан», «Ому», «Таронаи ситоиши замин», 
«Сохтмон», «Бадахшон», «Инќилоби Савр», «Сўгномае барои Ќањњори Осї», 
«Он духти кўњсор наёмад…» ва ѓайра њамин гунаанд. Дар ин шеърњо на фаќат 
рўњи љовидонаи гузаштагон, ки осори гаронбањои онњо муштарак мањсуб 
меёбанд, ба некї ёд мегардад, балки муњимтарин мавзуи рўз аз ќабили дўст 
доштани Ватан, ќадр кардани бузургон, мењру муњаббати самимї ба 
арзишњои миллї, расидан ба ќадри дўст ва љовидонагии ишќу муњаббат 
инъикос мешаванд. Дар ѓазали «Он духти кўњсор наёмад…» Искандар боз ба 
мавзӯи муњаббати инсонї рў оварда, дар зери таъсири ѓазали Латифи Пидром 
тазмине эљод кардааст, ки дар он ќадри маъшуќа дар назди ошиќ боз њам зебо 
ва љолиб тасвир шудааст: 

 
Гул н-омаду бањор наёмад, 
Пайке аз он диёр наёмад, 
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Шаб рафту рўз рафт, мању сол. 
Он духти кўњсор наёмад. 
Бар хушксоли синаи доѓам, 
Боре чу рўдбор наёмад. 
Ларзид њар ситора, чу бишнид. 
Фарёдам: «Он нигор наёмад!...» 
Пас оби чашму хуни дилам рехт, 
Ин нахли ман ба бор наёмад. 
Умре дар интизор нишастам, 
Аз роњи интизор наёмад… 

 Дар ин шеър Искандар хеле нарму зебо вазъи ќањрамони лирикии хешро 
таљассум месозад. Вай ба таносуби сухан диќќат дода, таъбирњои «оби чашм», 
«хуни дил», «роњи интизор» «гулу бањор» «шабу рўз», «мању сол», «хушксолу 
рўдбор»-ро, ки иборањои мардумї мебошанд, дар таркиби шеъраш љой дода, 
оњанги суханашро боз њам гуворотар намудааст. Муњимтар аз њама шоир ба 
муродаш, ки ифшои њолати изтробомези инсон аст, расида тавонистааст. Вай 
тамоми њолат ва интизории бесабронаи ошиќро барои расидан ба дидори 
маъшуќааш бо таъбиру иборањои латиф баён намуда, њолату вазъияти ўро бо 
муњокоти баланд тасвир кардааст. Дар ин ѓазал санъатњои ташбењ, тавсиф, 
киноя, муболиѓа ва нидо пайдарњам корбарї шуда, бадеияти каломро боз њам 
бештар тањким бахшидаанд. 

Дар шеърњои Искандари Хатлонї мавзӯи Ватан ва  меҳандўстї њам љойи 
хоса дорад. Адиб ба љањони отифонаи инсон аз доираи ин мавзуи муњим ва 
абадї наздик мешавад. Вай назари фалсафаписанди инсонро, пеш аз њама,  
дар муњаббату самимияташ ба Ватан ва муќаддас донистани њар пора хоки 
диёраш акс кардан мехоњад.  

Ин мавзуи љовидона барои инсон арзиши нињоят бузург дорад. Њар як 
шахс агар Ватани худро дўст надорад, ба ќадри њар каф хоки он нарасад, 
анъана ва фарњанги онро эњтиром накунад, ифтихори ватандорї аз миён 
меравад. Аз ин рў, як рукни муњимми фаъолиятмандии инсон ва 
шарафмандиаш дар дўст доштани Ватан ва ифтихор кардан аз он зоњир 
мешавад. Искандар, ки ќисми зиёди умраш дур аз диёр гузаштааст, ба ќадри 
Ватан бештар мерасид, Тољикистони азизро мисли модари дилбандаш дўст 
медошт, њар фасли онро бо муњаббат ситоиш мекард, дар ашъораш хоку об, 
боду њавои Ватан воситаи љовидонаи њаёт мебошад. Вай аз њамин роњ 
хонандаашро даъват мекард, ки ба њар пора хоки ин марзу бум ошиќ бошад 
ва худаш низ ошиќи ин диёри бињиштосо буд. Шоир дар ин ќабил шеърњояш 
муќаддас будани номи Ватан ва модарро бо камоли мењру муњаббат баён 
мекунад ва бо эътимод њиссиёти инсони ватандўстро дар ин бобат ифшо 
месозад. Вай хиёнат ба Ватанро мањкум мекунад, ин гуна афродро мунофиќ 
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мешуморад ва баръакс, инсони бошараф ва ватандўсти диёрашро ситоиш 
карда, ба ѓуруру ифтихори миллї доштани ў тањсину офарин мегўяд. Дар 
шеърњои «Боде дар шањр», «Моњи мизон», «Барќи Норак», «Душанбе», «Дар 
паноњи мењан», «Васияти дењќони пир», «Таронаи ситоиши замин», «Дона», 
«Андешаи хок» «Миёни тобистон», «Бадахшон» «Ќуфли шикаста, калиди 
гумшуда» ва ѓайра, ки дар маљмуаи «Косаи шир» (2011) ворид шудаанд, њар 
кадом на танњо гуфтањои болоро тасдиќ мекунанд, балки муносибати 
некбинонаи Искандарро ба Ватани мањбубаш равшан мегардонанд. Дар ду 
шеъри охир Искандар аз Вањдати миллї сухан мегўяд. Одамонро ба вањдат 
даъват мекунад ва рукни эњтироми ватандориро дар вањдат дониста, чунин 
нидо мекунад: 

Даричањои хунамро боз мекунам, 
Ва дар раг замоне фарёд мезанам: 
"Њой мардум, 
                  мардум, 
                       мардум! 
"Ман"- њои танњо бас аст 
Биёед, якљо бо њам "Мо" бошем! 
"Мо"-е, ки њељ "ман"-аш шикаста натавонад. 
Биёед, якљо бо њам, 
«Мо» бошем! 
«Ман»-њои танњо бас аст! 
 

Дар ин шеъри нимої оњанги баланди даъват бармало зоњир шуда, шоир 
бо эњсосот вањдати миллиро ситоиш мекунад ва њамаи њамдиёронашро ба 
вањдату  сарҷамъӣ рањнамої менамояд. Вай сарљамъї ва "мо" шуданњоро пояи 
якпорчагиии диёраш медонад.  

Дар шеъри «Душанбе» бошад, Искандар бо самимият ифтихор доштан аз 
Тољикистонро тараннум мекунад ва макони мењру вафо, саодату дўстї, 
«шодиву ѓами ширин» будани пойтахти он – Душанберо васф менамояд. Дар 
ин шеър симои инсоне, ки ѓурури миллї дорад ва бо дирўзу имрўзи Ватанаш 
ифтихор менамояд, пеши назар љилвагар мешавад ва ў бо тамоми њиссиёт 
мењру муњаббаташро нисбат ба Ватанаш ифшо карда, чунин мегўяд: 

 
Ту яктої ба мисли халќи тољик, 
Ту яктої ба мисли Тољикистон. 
Ту яктої: дигар шояд чу ту шањре надорем, 
Душанбе –пойтахти шодию ѓамњои ширинам, 
Душанбе – маркази њарфу њиљои ман, садои ман. 
Ту медонї, ки ман њам бе ту њељам, 
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Ту медонї, ки ман њам бо туам обод дар олам. 
Ману ту дар њама ањвол, 
Забони якдигарро наѓз меёбем, 
Ва њоли њамдигарро наѓз мефањмем. 
Дар оѓўши ту аз њар кўю њар барзан, 
Забони модарам ояд ба гўши ман…. 

 Искандари Хатлонї дар ин шеъри саропо ѓиної ва ватандўстона њаяљон 
ва мењри самими хешро озодана ва боифтихор ифода мекунад. Њамин 
ѓановати тасвир ба адиб имкон додаст, ки вай маќсадашро аз тањи дил баён 
созад ва садоќаташро ошкор гардонад. Инсон аз ин мењру муњаббат сабаќ 
мегирад, дар ќалбаш дўст доштани Ватанро љой мекунад ва шукргузорї аз ин 
гуна диёр менамояд.  

Дар андешаи шоир гоње гузашта њамчун воситаи муњими ѓурури миллї ва 
ифтихори ватандорї садо медињад ва ў инсони њамзамони хешро даъват 
мекунад, ки ба гузаштаи халќаш эњтиром дошта бошад, воќеаву руйдодњои 
онро аз хотираи худ дур накунад, аз симоњои фарњангиву таърихии он ёд 
кунад ва хулќу рафтори онњоро барои хеш сабаќи зиндагї ќарор дињад ва 
худро аз доираи таърихи Ватанаш дур насозад. Ин гуна њидоятњои 
ватандўстона мазмуни шеърњои Искандари Хатлониро боз њам ќавитар 
гардонидааст. Чунончи, дар ѓазали мазкур мегўяд: 

 
Дар хуни ман ѓурури ниёгон нуњуфтааст, 
Мењру ситези Рустами Дастон нуњуфтааст, 
Дар тангнои синаи њасраткашидаам 
Гањвораи басирати мардон нуњуфтааст. 
Пиндоштї, ки решаи пайванди ман гусаст? 
Дар синаам њазор Хуросон нуњуфтааст. 
Хоки маро љазираи хушке гумон мабар, 
Дарёи бекарону хурўшон нуњуфтааст. 
Холї дили маро ту зи тобу тавон мадон, 
Шери жаён миёни наистон нуњуфтааст. 

 
Мазмуни баланд, мавзӯи рўз боиси дар миёни љомеа, бахусус наврасону 

љавонон, ба сифати суруди ифтихорї ва ватандўстона эътироф шудани ѓазали 
мазкур гардидааст ва аксар бо муњаббат ва бо њисси баланди миллї онро бо 
оњанги мутантан суруда, аз он ѓизои баланди маънавї мегиранд. Дар њар як 
мисраи ин суруд нангу номуси миллї, ифтихор аз гузаштаи дуру наздик ва 
садоќат ба Ватан љойи асосиро гирифтааст. Ин ѓазал бешак, яке аз бењтарин 
намунаи шеъри ватандўстонаи адабиёти муосири тољик ба шумор меравад. 
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Хусусияти дигари тасвири инсон дар шеъри Искандари Хатлонӣ аз он 
иборат аст, ки ў доир ба њампайвандии наслњо бештар андеша мекунад. 
Робита миёни гузаштагонро шоир љузъи воќеияти зиндагии хеш  ва 
ќањрамони  ѓиноии худ ќарор медињад. Адиб дар њамин доира муносибаташро 
барои расидан ба ќадру ќимати падару модар, зану фарзанд ва хешу табор 
муайян карда, аз љузъ ба кулл гузашта, инсонро барои меросбарии фарњанги 
пешин ва эњтиром гузоштан ба арзишњои миллї ва маънавї даъват менамояд. 
Дар як идда шеърњои шоир њамин љињати масъала њалќаи асосии муносибат 
ба инсонро ташкил медињад ва дар шеърњои «Модар», «Якшанбе», «Навзод», 
«Гиряњои ту», «Пурсиши кўдак аз модар», «Кўдакони мо» ва ѓайра ин оњанг 
баланд садо медињад. Искандар дар њаќиќат, эњтироми волидайн, мењри 
модар, самимияти падар ва ќадри фарзандро азиз медонад ва бо як њиссиёти 
баланд васфи онњоро маќсади аввалиндараљаи худ ва ќањрамони ѓиноии худ 
мешуморад. Дар ин гуна шеърњо шоир бо ќаноатмандї рози дилашро ифшо 
карда, хислатњои неки инсониро дар симои падару модарон ва фарзанд 
бештар бозгў мегардонад.  

Искандари Хатлонӣ  бо ду сабк шеър эљод кардааст. Аз як тараф, сабки 
анъанавиро идомат бахшида, бо таъсири адабиёти форсу тољик ва мактаби 
шоирони муосир дар жанрњои анъанавї шеър офаридааст ва дар воќеъ, 
ќонунмандии таркиби онњоро њам љиддї риоя намудааст. Дар ин навъ шеърњо 
Искандар ба мавзӯъњои иљтимої-маънавї бештар даст зада, комёб њам 
гардидааст. Аз љониби дигар, вай ба шеъри нав ва шеъри нимої рў оварда, бо 
таъсири адибони Эрону Афѓонистон ин сабкро дар адабиёти тољик роиљ 
бахшидааст. Мавзӯи аксари ин навъ шеърњо ишќї, ахлоќї ва иљтимої буда, 
дар онњо њиссиёти  фаровоќеати њолати инсон бозгў мегарданд. Шеъри нимої 
ба шоир имкон додааст, ки бештар тавассути интихоби вожањои дилкаши 
ашёї њолати рўњї ва равонии инсонро тасвир созад ва барои расидан ба 
маќсадњояш роњ кушояд. Шеърњои «Садои пои вожањо», «Њавасњо», «Барои 
ту, ки интизори манї», «Наѓмапардоз», «Саргушати як чашма», «Андешањои 
хок», «Дар ин сўйи фосила», «Анўша», «Аз фаросўйи расидан меої…»,  
«Даричае ба сўйи рањої» ва ѓайра њамин гуна хусусият доранд ва бо сабки 
нимої эљод шудаанд. Хусусияти ин гуна шеърњо иборат аз он аст, ки дар онњо 
бештар њолат баёнгари њиссиёт мебошад ва интихоби вожа ва таъбирњо низ 
барои баёни сурати њоли ќањрамони ѓиної наќши калон мебозанд. Искандар 
њамин љињати масъаларо ба инобат гирифта, дар шеърњои нимоии худ барои 
интихоб ва истифодаи дурусти вожаву таъбирњо кўшиши зиёде кардааст. Дар 
шеъри «Садои пойи вожањо», ки зери таъсири Суњроби Сипењрї ва шеъри 
машњури ў «Садои пойи об» таълиф шудааст, Искандар кӯшиш кардааст, ки 
дар интихоби таъбиру калимањо муваффаќ гардад ва мазмунро низ нињоят 
возењу равшан шарњ дињад. Дар шеъри «Ношинос» бошад, ѓановат он ќадар 
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амиќ рафтааст, ки он танњо бо баёни њолат љамъбаст намегардад, балки бо 
овардани ашёи мушаххас ва «далолат кардани онњо» ба ровии ишќ њиссиёти ў 
ифшо мешавад. Дар шеъри мазкур «шаб», «санг», «саг» вожањои калидї 
мебошанд ва онњо ба сифати муњокот дар таркиби матн омада, вазъи ошиќро 
пурра кардаанд: 

Шабњо дар орзуи ту 
Санги сафеди пеши хонаи туро 
Сад бор бўса кардаам, 
Ва бо саги ту гила доштам, 
Ки соњибаш 
Як бор њам ба сўйи ман 
                                нигањ намекунад… 

Дар бештари чунин шеърњои нимої наќши ашё ва предмет њамчун 
воситаи тасвир мавќеи калидї дошта, барои пурра кушодани мавзӯъ хидмат 
намудаанд. Бо роњи шахсиятбахшии ашё љанбаи тасвирї дар шеър пурќувват 
гадида, баёни манзара ва ашёи табиї воситаи муњими ифшои вазъият ва 
њолати ќањрамони ѓиної ва маќсади шоир дар кушодани мавзӯъ мегардад. 
Шеърњои нимоии Искандари Хатлонї низ њамин гуна хусусият касб карда, аз 
љињати тасвир нињоят латиф ва дилкаш мебошанд. 

Искандари Хатлонӣ дар њаќиќат, дар рушди назми муосири тољик 
таъсир  гузошта, дар ашъораш инсонеро ситоиш кардааст, ки ватанашро дўст 
медорад, ба њар пора хоки он фахр мекунад ва ошиќи табиати зебо ва 
фарњанги волои он мебошад. Мероси маънавии халќашро Икандар чун 
гавњараки чашм эњтиром карда, дар шеърњояш аз арзиши безаволи ин мерос 
сухан гуфтааст ва симоњои барљастаи фарњангиву таърихии онро њамчун 
сабаќи зиндагї ќарор додааст ва инсонро ба шуљоат, мардонагї, далерї, 
садоќатмандї ва љавонмардї даъват намудааст. Ин фазилатњои миллиро дар 
воќеъ, шоир бо як мењру муњаббати беандоза васф кардааст, ки шоистаи 
тањсин мебошад. Ба њамин хотир шеърњои Искандар бештар хусусияти миллї 
касб карда, мисли ашъори шоирони барљастаи халќамон барои адабиёти 
тољик љовидона гардидаанд. Доир ба ин масъала Искандари Раштї дуруст 
менависад, ки "Њанўз аз рўзњои аввали ба арсаи эљод ќадам нињодани 
Искандар адибону олимон ашъорашро хуб пазируфта буданд. Атрофи 
эљодиёташ маќолаву таќризњо чоп шуда, њамчун шоири умедбахшу тозакор 
шинохта шуда буд. Ба фикрам имрўз эљодиёти шоири љавонмаргро мавриди 
тањќиќ ќарор додани муњаќќиќон кори хайр ба манфиати адабиёти мо хоњад 
буд. Искандар шеърро дўст медошт, ба њама, аз љумла ба ањли адаб, эњтироми 
хосса дошт".  

Дар њаќиќат, аз ашъори Искандари Хатлонї эњсос мешавд, ки ў 
Тољикистон, фарњанг, миллат ва адабиёту адибони онро беандоза дўст 
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медоштааст ва њар як шеъри вай дар ин бора далолат мекунад ва ин шеърњо 
пањлуњои зиёди таҳќиќї доранд, ки дар оянда мавриди пажўњиш ќарор хоњанд 
ёфт. Дар ин маќола бошад, иљмолан масъалаи љањони отифонаи инсон аз 
назари Искандар мавриди омўзиш ќарор гирифта, маќоми ў дар адабиёти 
тољик муайян карда шудааст, ки барои муњаќќиќони дигар њамчун мавод 
хидмат хоњад намуд.  

 Искандари Хатлонӣ дар адабиёти муосири тољик дар як муддати 
кўтоњи њаёти худ хидмати шоистаеро ба анљом расонида, барои њаводорони 
шеър намунањои адабиеро ба ёдгор мондааст, ки њар кадоми он дар тарбияи 
зебопарастии инсон ва тањким бахшидани маънавиёти ў хидмат намуда, љузъи 
мероси ғании сухану андешаи миллати тољик ба шумор мераванд.  
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ФАСЛИ III 
ДАР БОРАИ АДАБИЁТШИНОСЇ 

Ќурби њар кас њасби њоли ў бувад 
Дар воќеъ, тамоми давраи умри њар як инсон њасби њоли ў буда, 

зиндагии шоистааш барои ояндагон намуна мебошад. Инсон агар њаёти 
хуб гузаронида, ба одамон некї ва дар љодаи касбу њунар ва ё илму 
маърифат миёни љомеа мавќеъ пайдо намуда бошад, њељ гоњ аз хотири 
халќ дур намегардад ва њар љо, ки сухан ва суханвар бошад, аз бузургї, 
тавоної ва мањорату истеъдаш ёдовар мешаванд ва хотираашро пос 
дошта, дар њаќќаш  андешањои салим иброз медоранд.  

Устоди шодравони мо Соњиб Шуњратиевич Табаров аз зумраи 
њамин гуна инсонњои покрав буд, ки самари умраш шоиста, зањматаш 
намуна, гуфтораш самимї, мактабаш бузург, ќаламаш бурро, эљодаш 
комил, ќалбаш соф, эътимодаш ќавї ва сиришкаш софу беолоиш буд. 
Вай дар тамоми умри босамараш барои илм ва адабиёт хидмат карда, ба 
халќу миллаташ нињоят содиќ буд. Дар љањони маънавияш дунёи адабро 
љой карда буду зарра-зарра онро ба шогирдонаш чун муњрањои 
марвориди тасбењ таќсим мекард ва мисли чак-чаки борон њар 
кадомашро ќатра-ќатра, дона-дона ба шогирдонаш чун сабаќи сухан 
њадя менамуд. Вай нонашро аз роњи илм њалол карда мехўрд ва 
њаётдўстиро шиори зиндагии хеш ќарор дода буду бо ин роњ кору 
фаъолият менамуд. Њамин тариќи зиндагї ба вай даст дод, ки аз худ 
мероси гаронбањои илмї боќї гузорад ва дар ќалби њазорон дўстдорони 
адаб љовидона зинда бимонад. Дарсаш самимї, суханаш боэътимод, 
љањонбиниаш васеъ, њофизааш ќавї ва мантиќи баёнаш комилу 
муътамад буд. Ба шогирдонаш доимо таблиѓи расми адаб мекарду дунёи 
суханро дар тафаккурашон љой медод ва онњоро ба хондан, навиштан, 
тањлил кардан, нав гуфтан, сараро аз носара људо намудан, њарфи њаќро 
ба забон овардан ва дурӯѓ нагуфтанро талќин менамуд. Шогирдонаш 
низ бо шавќ чун кабутарони ташналаб дар дунёи илм, тарзи баён ва 
табассуми ширини вай ѓӯта зада, љиддї ба омўхтан, мутолиа кардан, 
рўбардор кардан ва азбар кардани матнњо машѓул мешуданд. Њангоми 
маърўза хонданашон дар ҳамоишҳои илмӣ дониши энсиклопедиаш имкон 
медод, ки вай садњо номи адибони љањонро ёдоварї намояд ва як асари 
бадеиро бо дањњо асари нависандагони дигар кишварњо муќоиса намуда, 
сипас хулосаи бомантиќ, муътамад ва даќиќи хешро пешнињод карда, 
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шунавандашро ќоил гардонад, то вай дигар маљоли савол додан  пайдо 
накунад. Чунин тарзи баёни маърўзаро аз шогирдонаш талаб менамуд ва 
баъд худаш шунида, аз он лаззат мебурд. Агар шогирд  сањлангорї 
мекард, заиф баромад менамуд ва ё тањлилаш писанд намеомад, аввал 
сахт интиќод мекарду пасон ўро ба зиёд мутолиа кардану зиёд навиштан 
талќин менамуд. Чунин шеваи корбарї дошт устоди сухандону 
сухансанљи мо Соњиб Табарови мењрубон ва хирадманд. 

 Аммо умр њамеша бевафої мекунаду мардони бузургро вобаста ба 
синну сол аз миёни фарзандон, хешу табор, дўстон, пайвандон, шогирдон 
ва њаводоронаш људо сохта, ўро ба сўйи чањони љовидона гусел 
менамояд. Њамин њолат ба устоди зиндаёди мо низ рух дод ва 12 апрели 
соли равон чун рўзи ба абадият пайванд гардидани пуркортарин 
пажўњишгари адабиёт, содиќтарин омўзгор ва якрўтарин мунаќќиди 
тољик Соњиб Шуњратиевич Табаров гардид. Ин рўз замини нарми ноҳияи 
Муъминободи вилояти Хатлон фарзанди шарафманд ва соњибифтихори 
худро, ки тамоми умри бобаракаташро сарфи илму маорифи тољик 
намуда буд, чун модари мењрубон ба оѓўши хеш кашид.  

Хабари даргузашти устод бинобар ба рўзи якшанбе рост омадан ба 
гўши њамаи шогирдон, наздикон, пайвандон ва њаводорни ў нарасид ва 
бисёрињо аз ин мусибат хабардор нашуда, гиламанд шуданд,  вале бовар 
дорем, ки њамаи онњо даргузашти ин олими забардастро талафоти бузург 
дониста, бо андӯњи гарон дар њаќќаш сухани нек гуфтанд ва рўњашонро 
гиромї доштанд. Ќисми дигари дўстдорон, шогирдон ва њаводороне, ки 
ба намояндагї аз љониби шогирдон, ихлосмандон, њамдиёрон ва 
наздикону пайвандонашон ба ин ноњия омада буданд, дар маросими 
мотами устоди шодравон иштирок карданд ва аз зањматњои олими 
пуркор, ноќиди шуълабор, "Белинскийи тољик", њабиби шогирдону 
дўстдорони адаб сухан гуфта, аз заҳмату талошњои илмиаш, љонфидоиаш 
барои рушди илму маориф, тайёр кардани шогирдон, тањия ва таълифи 
беш аз 850 асари хурду бузург ва маќолањои илмию оммавї, инчунин, 
хислатњои наљибонаи вай ёд карданд ва ўро ба дунёи охираташ бо сад 
њазор андӯњу дард гусел намуданд, ки мо аз номи њамдиёрон, шогирдон, 
ва хешу пайвандон ба эшон изҳори  ташаккур менамоем. 

Барои Соњиб Табаров наќди адабї яке аз шохањои умдатарини 
фаъолияти пажўњишгариаш мањсуб меёфт. Вай на танњо сараву саќати 
асари бадеї, камбудињои дохилии таркиби асарро дуруст равшан 
менамуд, балки роњи номатлубу нодурусти эљоди бадеиро возењ муайян 
карда, адибро сари ваќт аз камбудињояш, тарзи тасвираш огоњ мекард ва 
холисона ба асари бадеиаш бањогузорї менамуд.  
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Соњиб Табаров ба наќди адабї аз нигоњи принсипњои умдатарини 
адабиёт назар меандўхт ва дар њама њолат кўшиш мекард, ки љанбањои 
назарии масъаларо амиќ омўзад ва ќонунияти онро ба тавассути тањлили 
осори адабї дар амалия татбиќ гардонад. Ин тарзи таҳќиќ ба мунаќќид 
имкон медод, ки ба асари бадеї бањои воќеъбинона дињад ва бурду бохти 
адибро дуруст ошкор намояд. Агар аз њамин дидгоњ ба мањорати 
мунаќќидии устод Соњиб Табаров назар андозем, мушоњида мешавад, ки 
дар тўли зањмати илмии худ вай такя ба њаќиқат карда, дар гуфтору 
тарзи баёнаш аз дигар њамкасбонаш бољасоратар будааст. 

Фаъолияти ноќидии устод Соњиб Табаров нимаи дуюми солњои 
сиюм ва аввали солњои чилум оѓоз ёфт буд.  Вай дар ин давра бештар 
хабар ва маќолањо таълиф намудааст. Дар онњо эљодиёти адибон ва 
санъаткорони халќњои љањон, мавзўю мундариљаи асарњои эшон ва 
мањорату истеъдоди онњо мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Вай дар 
маќолањои «Лев Николаевич Толстой», «Николай Островский», 
«Островскийро меомўзем», «Нависанда ва олими бузург» (Иван 
Франко), «Сатирики бузург» ва ѓайра њаёт ва эљодиёти адибони 
барљастаро ба таври воќеї  ба хонандаи тољик муаррифї намудааст. Дар 
њамон давра ба хонандаи тољик шинос намудани чењрањои адабии 
халќњои дигар ањамияти баѓоят бузург дошт ва аз муњаќќик забондонї ва 
дониши баланди назариявиро талаб менамуд. Соњиб Табарови љавон дар 
њамон давра њам забони русиро хуб азбар карда буд ва њам ба сифати 
адабиётшинос пањлуњои ин касби нозукро омўхта, ба таблиѓи адабиёти 
љањон машѓул гардида буд. Вай бо њисси баланди адабиётдўстии худ ба 
омўзиши љиддии осори адибони оламшумул машѓул шуда, бо завќи 
баланд ва истеъдоди фаќулодааш мазмуну мундариља ва тааммулу 
андешањои хирадмандонаи ин адибонро омўхта, ањамияти осори онњоро 
бољуръатона ба хонандаи тољик муаррифї менамуд.  

Ин мањорати илмии худро Соњиб Табаров дар хабар, маќола, 
таќриз, китобиёти солњои баъдии худ идома дода, вобаста бо тањаввули 
тафаккури эстетикиаш арзиши адабии асарњои адибонро дуруст тањлил, 
наќд ва баррасї карда, пешкаши њаводорони адабиёт менамуд. Вай дар 
охири солњои чилум ва аввали солњои панљоњум боз њам љиддї ба кори 
мунаќќидї машѓул шуда, њам дар љодаи илм ва њам дар рушди наќди 
адабї ва адабиётшиносии тољик соњиби дастовардњо гардидааст. Ў 
баробари ошкор намудани њунари адабї ва падид овардани портрети 
эљодии ин ё он адиб, њамчунон тарзи тафаккур ва љањонбинии ўро ошкор 
карда, муносибаташро дар инъикоси воќеии њаёт ва бозтоби олами 
зоњириву ботинии инсон воќеї тањќиќ менамуд. Дар баробари ин, ў аз 
наќди воќеиву маќсаднок парњез накарда, камбудињои эљодї, нуќсонњои 



168 
 

забонї ва хатоњои услубии адибонро ошкор мекард. Њамин пањлуи 
эљодии мунаќќид дар маќолањои проблемавию наќдие, монанди «Оид ба 
масъалаи даврањои адабиёти советии тољик», «Дар бораи вазъият ва 
вазифањои танќиди адабии адабиёти советии тољик», «Сардафтари 
адабиёти советии тољик», «Выдающееся реалистическое произведение 
таджикской советской литературы», «Баъзе ќайдњо дар бораи услуби 
достоннависии Мирзо Турсунзода ва достони «Њасани аробакаш»-и ў» 
равшан ба назар мерасанд. Мунаќќид дар ин маќолањо аз љињати 
ќонунмандии рушди адабиёт аз арзиши асари бадеї ва ошкор кардани 
нуќсонњои эљодї баромад намуда, нињоят даќиќназарона истеъдоду 
мањорати эљодии адибони мазкурро равшан карда, дар баробари ин, 
камбудињои љойдоштаро дар интихоби мавзўъ, ифодаи нодурусти 
моњияти масъала, таркиби дохилии сужет ва тарзи баёну андеша ошкор 
сохта, ба њунари адибон аз нигоњи наќди адабї ва принсипњои илмии он 
бањогузорї менамуд. 

Солњои шастум дар бештари маќола ва таќризњои шодравон Соњиб 
Табаров љињатњои тањлилї ва танќидї боз њам пурќувват гардидаанд. 
Вай дар маќолањои индавраинаш барои рўшан сохтани нуќсони асари 
бадеї, консепсияи эљодии адиб кӯшишу талоши љиддї менамуд ва роњи 
баромадан ва халосї ёфтан аз тарзи тасвири сатњї ва тариќи нодуруст 
инъикос додани воќеиятро ошкор мекард. Чунин масъулият ва талабот 
барои падид омадани наќди касбии миллї шароит фароњам овард ва ба 
пиндори мо, Соњиб Табаров яке аз поягузорони он ба њисоб мерафт. 
Мунаќќид дар њамин давра дар бисёр бањсњои адабї иштирок намуда, 
фикру андешањои худро оид ба даврабандии адабиёти советии тољик, 
доир ба омўзиши таърихи адабиёт, оид ба ањамияти мероси адабї иброз 
мекард. Вай бо шахсиятхои илму адаб: Холиќ Мирзозода, И.С. 
Брагинский, Юрий Бобоев, Ѓаффор Мирзо, Акбар Турсунов ва дигарон 
мубоњисањои адабиву танќидї ороста, бањри амалї сохтани идеалњои 
олӣ, рушду равнаќи адабиёт ва наќди адабии тољик  кӯшишу талошњои 
зиёде менамуд. 

  Мунаќќиди оташинсухан Соњиб Табаров нимаи дуюми солњои 60-
ум боисрор асарњои камќимат, шеърњои заифи Бобо Њољї, Файзуло 
Ансорї, Воситзода, А.Бањорї, очерку њикояњои А.Сидќї, Њ.Аскар, 
Болта Ортиќовро зери тозиёнаи танќиди воќеиву холисона гирифта буд. 
Дар маќолаи «Боз дар бораи омўхтани мероси адабї» бошад, мунаќќид 
ашъори Мирњайдар Сарвар ва Ноил Шерзодаро танќид карда, ба 
эљодиёти онњо бањои дурусту њаќќонї дода буд. Вай махсусан ба 
шеърияти ашъори Мирњайдар Сарвар таваљљуњ зоҳир карда, доир ба 
заифияти образњои шеърї, интихоби мавзўъ, бемавќеъ кор фармудани 
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санъатњои бадеї ва воситањои гуногуни тасвир фикрњои љолиберо иброз 
намуда буд. Шодравон Соњиб Табаров дар маќолањои «Фикр пурмазмун 
бошаду  баёнот содаву возењ», «Табъи чун шамъ зинда», «Кашфи асрори 
мављњо» доир ба эљодиёти Мумин Ќаноат изњори назар намуда, 
камбудињо ва нуќси баъзе шеърњои ўро дуруст бозгӯ карда буд.   

Соњиб Табаров дар китоби панљљилдаи "Њаёт, адабиёт, реализм" 
оид ба рушди адабиёти тољик ва тањаввулу инкишофи он бањои воќеї 
додааст. Махсусан, дар бораи эљодиёти нависандагони маъруф: 
Садриддин Айнї, Абулќосим Лоњутї, Пайрав Сулаймонї, Мирзо 
Турсунзода, Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї, Рањим Љалил, Ѓаффор 
Мирзо, Муъмин Ќаноат, Ѓоиб Сафарзода, Фаздиддин  Муњаммадиев, 
Саттор Турсун, Абдулњамид Самад ва дигарон назари хешро баён карда, 
нињоят љиддї, воќеї ба асарњои онњо бањогузорї карда, маќомашонро 
дар адабиёти тољик дуруст муайян намуда буд. Дар маќолањои «Очерк 
бояд њамќадами замон бошад», «Њаќиќат дар бораи олами тираи асри 
ХХ», «Сањифаи нави достонсарой”, «Навоварї кашфиёт аст», 
«Фалсафаи њаёт ва дискжокеи адабї», «Баќонокии мактаби эљодии 
Фазлиддин Муњаммадиев» ва монанди онњо њунари баланди ноќидии 
Соњиб Табаров баръало мушоњида мешавад. Мунаќќиди воќеъгў, 
назариётчии асил ва донишманди фозил дар маќолањои худ дурустии 
таълифоти бадеии адибонро возењу рўшан муайян гардонида, ба аксари 
онњо дар асоси таълифоташон ва мавзўъ ва муњтавои асарњояшон 
бањогузорї намуда буд. Адибони номбурда аз ин интиќод хулоса 
бароварда, рўйи асарњояшон аз нав кор мекарданд, камбудињоро ислоњ 
намуда, бо тањрири нав таълифоташонро  аз нав ба чоп мерасонданд. 
Шодравон усули дигари корї њам дошт, ки ба нависанда шахсан мактуб 
менавишт ва хулоса ва мушоњидањояшро дар бораи асараш васеъ, 
равшан, дилсўзона ва гоње нињоят сахт, љиддї, вале холисона баён 
мекард ва ба муаллиф ирсол менамуд. Чунин мукотибањои вай аз устод 
Айнї шурўъ шуда, баъдан бо адибони шинохта, амсоли Мирзо 
Турсунзода, Љалол Икромї, Рањим Љалил, Сотим Улуѓзода, Фазлиддин 
Муњаммадиев, Саттор Турсун, Њабибулло Файзулло, Ѓоиб Сафарзода 
Адбулњамид Самадов идома гардидааст. Вай баъди равон кардани 
мактуб аз муаллифонаш љавоб талаб мекард.   

Хидмати Соњиб Табаров на танњо њамчун мунаќќид бенињоят 
бузург мебошад, балки наќши вай дар таълифи китобњо ва дастурњои 
таълимї барои донишљуён низ арзиши баланд дорад. Вай китобњои 
дарсии  «Материалњо барои адабиёти советии тољик», «Хрестоматия 
барои адабиёти советии тољик», «Методи тањлили асари бадеї»,   
«Очеркњо доир ба назария ва таърихи наќди адабї» дар ду љилд таълиф 
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намуда, курсњои муќаддимаи адабиётшиносї, назарияи адабиёт, таърихи 
адабиёти шўравии тољик, адабиёти сермиллати Шўравї ва 
матншиносиро барои донишљўён таълим медод.   

Дар солњои навадуми асри бист ва дањсолаи аввали солњои ду- 
њазоруми асри бисту як Соњиб Табаров ором набуд, вазъиятро истифода 
карда, боз њам сермањсултар ва пуркортар гардид. Агар аз як тараф, 
баъзе маќола, китобњои худ, амсоли «Ѓуломон»-и Садриддин Айнї 
њамчун романи таърихї» ва «Пайрав Сулаймонї»-ро  аз сари нав тањрир 
карда, чоп намуда бошад, аз љониби дигар пањлуњои норўшани эљодиёти 
Абдуррауфи Фитрат, Абдулвоњиди Мунзим, Саъдуллои Рабеї ва 
дигаронро тањќиќ карда, доир ба осор ва эљодиёти ин адибон 
силсиламаќола ва китобњоро чоп кард, ки њар кадомашон барои 
шинохти адабиёти оѓози садаи бистуми тољик ањамияти баѓоят бузургеро 
доро мебошанд. Китобњои «Мунзим», «Абдулќодири Мунзим», 
«Саъдулло Рабиї», «Мунозира»-и Абдуррауфи Фитрат», «Рањбари 
наљот»-и Абдуррауфи Фитрат», «Ањамияти «Оила»-и Абдуррауфи 
Фитрат», «Љањони  андешаи Абдуррауфи Фитрат» дар ду љилд ва чанде 
дигар асарњои вай аз љустуљў, мањорат ва истеъдоди Соњиб Табаров 
њамчун адабиётшиноси шинохта дарак медињанд. 

Соњиб Табаров бешак, олими пуркор, донишманди даќиќиќназар 
ва мунаќќиди оташсухан дар адабиётшиносии тољик шинохта шуда буд 
ва њар як асари вай имрўзњо намунаи барљаста барои шинохт ва 
муаррифии адабиёти тољик ба шумор меравад.  

Шодравон Соњиб Табаров умри бобаракат дид. Онро сарфи роњи 
илму адаб ва маориф намуд ва аз худ ба таъбири худашон «фарзандони 
зиёди маънавї» ба ёдгор гузошт. Ростгўйї, ростќавлї ва нотарсона 
сухан гуфтан, шиори зиндагиаш буд. Бенињоят њаётро дўст медошт. Аз 
њар лањза самаранок истифода мекард. Дафтари хотироташ бо номи 
«Таассуроти аќлу дил» намунаи таърихи зиндаи асри ХХ мебошад. Вай 
њар лањзаи њаёташро ба рўйдодњои муњими таърихї, адабї ва фарњангии 
кишвараш баробар рўйи коѓаз меоварду њусну ќубњи чорабиниро ба 
риштаи наср мекашид. Ин рўзнома намунаи барљастаи зањматаш мањсуб 
меёфт, ки чун ёдгории таърих аз дастони муборак ва назари фарохи ин 
донишманди  нотакрор ба мо мерос монд ва вазифаи шогирдон иборат 
аз он аст, ки ин рўзномаро тањия ва чоп намоянд, то ояндагон аз таърихи 
фарњанг, адабиёт ва рўйдодњои муњими мамлакат дар як давраи таърихї 
ошної пайдо кунанд. 

 Соњиб Табаров аз марг намењаросид ва њар лањзаро ѓанимат 
мешуморид ва шукр аз зиндагї, аз таќдираш, аз њамсараш, аз 
њамдиёронаш, аз шогирдонаш аз Ватани мањбубаш мекард. Аз 
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дастовардхои мардуми диёраш ифтихор мекард ва камбудињоро низ 
рўйрост мегуфт. Боасабоният, бошиддат, вале холисона ва муњибона 
баён менамуд. 

Дар лањзањои охири њаёташ аз устодонаш: Садриддин Айнї, 
Абдулѓанї Мирзоев, Е.Э.Бертелс, Лутфулло Бузургзода бештар ёд 
мекард. Шогирдонашро низ гиромї медошт, аз њар касе, ки ўро хабар 
мегирифт, кўдаквор шод мешуд, ба вай дар бораи миллат, ояндаи он, 
ояндаи адабиёт ва фарњанг сухан мегуфт. Дили пурэњсос ва назари холис 
ба инсон дошт. Мењрофар ва самимигуфтор  буд. Бо њофизаи ќавиаш то 
рўзњои охирини њаёташ њазорон чењрањои илмњои гуногунро ёд мекард 
ва олимони забардасти дунёро, ки хидмати илми воќеиро кардаанд, зикр 
намуда, ягона пешрафти кишварро дар рушди илму маориф медонист. 
Агар касеро сарзаниш менамуд, танњо ба хотир њамин буд, ки ё илмро 
дастгирї намекард ва ё соњаи маорифро ба ќафо мекашид. Дониши 
энсиклопедї дошт ва тамоми илмњои љамъиятии замонро хуб медонист 
ва бешак, омухтани онњоро ба дигарон таблиѓ мекард. Вай таъбири 
Шайх Аттори Нишопуриро «Љон чу дар тан рафту дил з-ў зинда шуд, 
Аќл додаш, то бад-ў бинанда шуд»,  сармашќи зиндагии хеш ќарор дод. 
Ин марди соњибњунар аќлро парчами рўзгораш кард, илму донишро 
пеша гирифт ва то охири умраш аз ин тариќати маърифатљўйї бурун 
нарафт. Њамин хислати бузургаш ўро пеши љомеа обрӯманд, зафарманд 
ва хирадмандтар гардонид. 

Соњиб Табаров соњиби арзандаи миллати мо буд. Вай ќарзи 
фарзандии худро дар назди таърих, адабиёт, фарњанг ва халќаш 
сарбаландона иљро намуд ва ба ояндагон меросе гузошт, ки он боиси 
ифтихор буда, сањифањои дурахшони адабиёти моро воќеї муаррифї 
менамояд. Ба гуфти худаш хидмате, ки њамсолонаш, њамкурсонаш бо 
сабабњои Љанги дуюми ҷањон ба анљом нарасонида буданд, онњоро бо 
сарбаландї иљро карду роњи охиратро пеш гирифт.  

 Зиндагии шоистаи вай сабаќи дигарон мебошад. Вай худро 
интиќод мекард, ки аз ваќт босамар истифода накардем, аммо бо ин роњ 
дигаронро мешунавонд, ки ваќтро ѓанимат шуморед, ба корњои илмї 
машѓул шавед ва њамеша хайрхоњу некандеш бошед. Ў худаш саршори 
ин сиришт буду дигаронро низ аз пасаш барои зикри хайр даъват 
менамуд. Њамин хислатњои наљибаш ўро дўстдори њамагон намуда, 
мањбуби дилу дидањо кард ва ѓамхору вафодори адабиёту фарњанги 
тољик намуд. Тољикона, боѓурур, боифтихор зиндагї карду босаодат 
оламро падруд гуфт. Миллат хидмати чунин абармардони адабро њељ 
гоњ фаромўш нахоњад кард.    
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Худої Шарифзода ва баъзе масъалаҳои мубрами 
адабиётшиносии муосири тоҷик 

Халќи тољик суханро бузургтарин пайомад дониста, ба он арљ 
мегузорад ва ба ќадри каломи шево расида, дар гуфтори худ аз 
дурдонањои шакарини он истифода мекунад ва бо ин роњ некию 
накукорї, хайру эњсон ва арљ гузоштан ба волидайну омўзгорро тарѓиб 
месозад. Дар баробари ин, оинаи зиндагї будани ин ганљро ситоиш 
карда, аз тифлї ба ў пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори некро 
омўзонида, вайро бо панду андарз, таъбиру иборањои латиф одат 
мекунонад ва дар замираш парастиши суханро љой карда, тифли 
нозпарварро бо ин роњ баркамолу адабпарвар месозад.  

Пешиниёни мо то ба имрўз дар таги сари кўдак китоб гузошта, ўро 
бо алла навозиш мекарданд ва нахустин пандњои омўзандаро дар 
њофизаи вай љой намуда, барои суханшинос шуданашон кўшиш ба харљ 
медоданд. Њамин аст, ки аксари кўдакону наврасони мо баробари бўйи 
шири модар, мазаи суханро бо њавас ламс карда, тавассути ин хазонаи 
маънї хушгуфтору хушбаён ва рамзфањму кинояписанд гардида, ба 
ќадри ин унсури тавонманди ифтихори миллї мерасанд.  

Ба пиндори мо, олими зарбардаст, донишманди нуктасанљ, 
муаллими сахтгир ва устоди рањнамо Худої Шарифзода аз њамин 
сарчашмаи маърифати халќ об нўшида, дар тўли умри пурбаракати хеш 
танњо ситоиши суханро карда, ба њазорон нафар тарзи баёну андешаро 
омўзонида, дар навиштораш адабро ситоишу инсонро парвариш 
кардааст. 

Худоӣ Шарифзода дар тӯли фаъолияти илмию адабии худ ба 
таҳқиқи масъалаҳои назарияи адабиёти классикӣ ва таърихи адабиёти 
гузаштаву муосири тоҷик даст зада, бисёр аз муаммоњои адабиро на 
танњо тањќиќ кардааст, балки ба бештари он шарњи илмию назарї 
навишта, моњияти эљоди бадеї ва раванди рушди марњалањои адабиро 
тавассути њунари асил бозгў гардонидааст. Вай дар доираи меъёрњои 
адабї масъалаҳои назарию эстетикии таҳаввулоти назму наср ва 
равандҳои адабиро дар асоси эҷодиёти адибони ҷудогона тањќиќ карда, 
аз рўйи принсипњои адабиёт онњоро бањогузорї намуда, њусну ќубњи 
офаридањои бадеиро сањењ ва равшан ошкор сохтааст. Чунин тарзи 
муносибат аз омўзиши амиќ ва њамаљонибаи осори классикии тољику 
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форс, адабиёти љањонї ва тањќиќи умдатарин муаммоњои адабї 
сарчашма гирифта, ба дарёфти назария ва эстетика пайванд гардидааст.  

Вай мактаби бузурги адабиётшиносї ва шарќшиносии русро аз бар 
намуда, асосњои назарии ин мактабро пурра фаро гирифта, шоњкорињои 
назарии муњаќќиќони љањониро мутолиа карда, аз осори назариву 
таърихии халќаш истифода намуда, доираи љањонбинї, дониш ва 
мањорати тањќиќгариашро сайќал дода, аз солњои 60-уми асри ХХ ба 
тањќиќи масъалањои умдаи филологї даст зада, то ба имрўз ба 
дастовардњои бузурги илмї ноил гардидааст. Бо саъй ва кўшиши вай дар 
адабиётшиносии тољик мактаби алоњидаи омўзиши осори пурѓановати 
адабиёти классикии тољик пайдо шуда, рушду ташаккул ёфта истодааст.   

Таҳқиқи масъалаҳои мубрами адабиётшиносии муосири тоҷик ва 
наќди адабї як пањлуи назарраси фаъолияти адабиётшиносии Худої 
Шарифзодаро дар бар гирифта, дар ин самт донишманди арљманд 
маќола ва тањќиќоти зиёд ба анљом расонидааст. Вай ба њунари адабї аз 
доираи муаммоњои илми суханварї, бахусус, назарияи адабиёт, наќди 
адабї, адабиётшиносии муќоисавї ва асосњои эстетикаи муосир наздик 
шуда, дар наќдаш ба љањонбинї, истеъдод, мањорат, љустуљў ва 
навоварии адиб бањои воќеї дода, норасої ва камбудињои кори адабиро 
дуруст муайян карда, роњи минбаъдаи эљодро холисона тавсия медињад. 
Дар маќолањои илмиаш бошад, муњаќќиќ ба мањорати адабии эљодкор аз 
нигоњи муосирият, бадеият, марњалаи адабї, таъсирмандї ва 
муќоисавию тањлилї бањогузорї намуда, маќом ва мањорати адиберо, ки 
мавриди пажўњишаш ќарор гирифтааст, воќеъбинона равшан месозад. 
Њамин хусусияти тањќиќгарии олими нозукбинро академик 
Муҳаммадҷон  Шакурии Бухороӣ эњсос карда, таъкид карда буданд:  
"Худої Шариф хоҳ аз адабиётшиносию танқиди гузашта сухан ронад, 
хоҳ масъалаҳои адабиёту танқиди муосирро аз назар гузаронад, 
нишонаҳои конкретии инкишофу таҳаввули протсесҳоро меҷӯяд, ба 
рӯйдодҳои адабӣ ва илмӣ муносибати конкретии таърихӣ зоҳир карда, 
моҳияти иҷтимоӣ ва ғоявию эстетикии онҳоро чун ҳодисаи ба худ хосе 
ошкор намудан мехоҳад" [8, с.3–4].  

Дар њаќиќат, принсипи тањќиќ ва пажўњандагии Худої Шарифзода 
мушаххас ва даќиќ буда, дар њар як маќола ва тањќиќоти ў асолати 
њунари адабї ва илмї мушоњида шуда, ќонунмандии тањлили асари 
бадеї риоя мегардад. Вай ба њар як асаре, ки мавриди омўзишаш ќарор 
мегирад, бањои воќеї дода, мањорати эљодии адабиро дар љараёни рушди 
адабї даќиќ муайян менамояд. Чунин муносибат боиси тањлили дурусти 
асари бадеї ва омили равшан кардани мањорату истеъдоди адиб 
мегардад. 
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Њамин тарзи муносибат дар фаъолияти илмию пажӯҳишии Худоӣ 
Шарифзода дар аксари маќола, таќриз, китобиёт ва наќду баррасињои 
донишманди соњибзавќ ба мушоњида мерасад. Минбаъд ин тарзи тањќиќ 
дар таълифоти донишманд ташаккул ёфта, бо масъалаҳои умдаи 
назариявї, адабиётшиносї ва равандҳои адабӣ омезиш меёбад ва љанбаи 
сирф илмї касб намуда, барои муайян кардани ташаккул ва тањаввули 
адабиёти муосири тољик ва даврањои алоњидаи он наќши босазоро иљро 
мекунад.  

Дар аксари мақолаҳое, ки дар маљмўањои “Шоир ва шеър” [4, 216], 
«Љилои ситорањо» [5, 55], “Услуб ва камолоти сухан” [3,172] љойгир 
шудаанд, њамин принсипи тањќиќгарии Худої Шарифзодаро мушоњида 
намудан мумкин аст. Дар маљмўаи “Услуб ва камолоти сухан”  
донишманди некусияр маќола ва пажўњишњоеро, ки ба адабиёти муосир 
бахшида шудаанд, бештар љой дода, дар њар кадоми он моњияти њастии 
адабиётро бо тарзи хос тањлил карда, асарњои адибони тољикро дуруст 
наќду баррасї кардааст. Маљмўаи мазкур аз ду қисм иборат буда, дар 
қисми якум мақолаҳое ҷамъ оварда шудаанд, ки мавзӯи баҳси онҳо 
масъалаҳои назарияи адабиёти классикии тоҷик мебошад. Дар қисми 
дуюм нигоштаҳое ҷой дода шудаанд, ки дар онҳо масъалаҳои умдаи 
адабиёти муосири тољик ва эҷодиёти баъзе адибони соњибзавќ ва 
баркамоли тољик ба доираи тадқиқ кашида шудаанд.  

Дар ин маќолањо доираи тањќиќи адабиётшинос нињоят даќиќ буда, 
он ба масъалањои наќди адабї, дарки моњияти љараёнњои адабї ва 
тамоюлњои нав касб кардани адабиёт ва мањорати эљодии адибони 
алоњида бахшида шудаанд. Махсусан, дар мақолаҳои "Мазмун ва шакл 
дар шеъри имрӯзи тоҷик", "Анъанаи адабӣ ва ҷустуҷӯи эҷодӣ", "Каломи 
шеърӣ ва каломи бадеъ", "Таҷдиди назар ба адабиёти шӯравӣ", "Таърихи 
адабиёт ва афкори ҷадид", "Масоили маърифат ва ҳунар дар адабиёти 
шӯравии тоҷик", "Озурдагон ва умедворон", "Таҳаввулоти услубӣ дар 
адабиёти муосири тоҷик", "Сухан аз адабиёти миллии тоҷик", "Инсон 
дар марзҳои шеъру шоирӣ", "Миллият ва сиёсат дар адабиёти аҳди 
шӯравӣ" муњаќќиќ кўшидааст, ки бештар масъалаҳои назму насри 
муосирро мавриди пажўњиш ќарор дода, доир ба таҳаввули шаклу 
мазмуни баъзе жанрњои адабї, сабку услуби адибони муосир, љанбаи 
миллї гирифтани насри бадеии тоҷик, вазъи имрӯзаи каломи бадеї, 
зарурати таҷдиди назар ба адабиёти давраи шӯравии тоҷик ва 
масъалаҳои дигари эҷоди бадеӣ изњори назар намояд. 

Дар маќолаи "Ташаккули услуб ва камолоти суханварӣ" муњаќќиќ 
мушоњидањои худро доир ба адабиёти муосири тољик баён намуда, доир 
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ба тањаввули услуби бадеии адибони муосири тољик диди воќеъбинона  
карда, вобаста ба интихоби жанрњои адабї љињати ташаккул ва 
тањаввули сабки бадеї изњори назар менамояд. Аз њама муњим,  олими 
нуктасанљ таъсири услуби бадеиро дар ташаккулу тафаккури бадеии 
адиб муњим шуморида, дар муќоиса ќонунмандии сабки баёнро тањќиќ 
кардааст. Ба ҳамин монанд дар маќолаи “Шоир ва шеър” љанбањои 
назарии шеърро шарњ дода, наќши шоирони тољикро дар муќоисаи 
дирўзу имрўз арзёбї кардааст. Дар ин мақола “масъалаи муносибати 
шоир ба шеър, шахсияти шоир, чигунагии сифату арзиши он дар тӯли 
таърихи дуру дарози мавҷудияту инкишофи адабиёт” љойи намоён 
дошта, таъсири сухани воло, аз љумла шеъри баланд, дуруст мавриди 
пажўњиш ќарор гирифтааст. 

Дар мақолаҳои дигар, ки ба эҷодиёти адибони тољик: Садриддин 
Айнӣ, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода, РаҳимҶалил, Мирзо Турсунзода, 
Мирсаид Миршакар, Муъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, 
Гулрухсор, Гулназар Келдӣ ва дигарон бахшида шудаанд, љараёни 
ташаккули адабиёти тољик дар марњалањои гуногун мавриди тањќиќ 
ќарор гирифта, мањорат ва истеъдоди фитрии ин адибон муайян шуда, 
наќши онњо дар пешрафти адабиёти тољик дуруст равшан гардидааст. 

Худоӣ Шарифзода ба эљодиёти устод Садриддин Айнї таваљљуњи 
хос зоњир карда, наќш ва маќоми ўро дар пешрафти адабиёти садаи ХХ 
арзишманд мешуморад. Вай дар маќолаи “Устод Айнӣ ва мафкураи 
таърихии халқ” ба шахсияти устод Айнӣ бањои воќеї дода, дар асоси 
мисолњои равшан ва далелњои муътамад сањми намоён гузоштанашро 
дар ташаккули адабиёти муосири тоҷик ва боло рафтани худшиносии 
миллї тањќиќ кардааст. Ба андешаи донишманд, устод Айнї таќдири 
таърихии халќи тољикро дар асарњояш воќеъбинона тасвир карда, дар 
ташаккули тафаккури халќаш њиссаи сазовор гузоштааст. Муњаќќиќ 
шахсияти устод Айниро аз нуќтаи назари таърихию фалсафї тањлил 
карда, мањорати ўро дар тасвири таќдири таърихии халќи тољик, 
таљассуми симои шахсиятњои таърихиву воќеии он, интихоби жанрњои 
адабї ва мањорати суханпардозию муњокотофаринї реалистона 
бањогузорї намуда, љой ва мавќеи созандаи ин адиби барљастаро дар 
адабиёти садаи ХХ дуруст муайян кардааст. 

Дар мақолаҳои “Устод Айнӣ дар бораи сайф ва қалам”, “Диди 
ҳамосаи миллӣ дар эҷоди бадеии Айнӣ ва дигарон” низ Худої 
Шарифзода ба шахсияти устод Садриддин Айнї назари тањќиќ афканда, 
мероси илмию адабии устодро дуруст мавриди пажўњиш ќарор додааст. 
Ба пиндошти донишманд, барои халќи тољик аввали садаи ХХ давраи 
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нињоят мураккаб ва таќдирсоз ба њисоб меравад. Дар њамин давраи 
сарнавиштсоз масъулияти нињоят гарон–бедории тафаккури миллии 
наслњои инќилобгар бар дўши Садриддин Айнї ва њаммаслакони ў 
афтода, мањз бо саъю талош ва кўшишњои бевоситаи ин абармарди адаб 
маќолањои ватандўстона дар рўзномаю маљаллањои даврї интишор 
мешуд, ки боиси бедории тафаккур, баланд рафтани њисси худшиносї ва 
шинохти арзишњои миллї мегардид. Дар ашъори индавраинааш бошад, 
масъалаи мактабу маориф, озодии миллї ва ифтихор аз гузаштаи халќи 
тољик васф шуда, шоир бо ин роњ аз манфиатњои миллати тољик сахт 
дастгирї менамуд ва барои расидан ба истиќлолияти миллї талош 
мекард.  Мањз њамин кўшишњои устод Садриддин Айнї ва зањмати 
эљодии вай буд, ки халќи тољик на танњо соњиби рўзномаву маљалла 
гардид, балки соњиби љумњурии мустаќил шуда, барои инкишофи 
минбаъдаи адабиёт ва фарњанги миллї роњи наву босаодат боз гардид. 
Њамин пањлуи шахсияти устод Садриддин Айниро Худої Шарифзода 
хеле воќеї дар асоси мисолњои мушаххас тањлил карда, маќоми ин 
шахсияти адабиро дар пешрафти худшиносии миллї ва њифзи 
манфиатњои миллати тољик бесобиќа дониста, дар бунёди љањонбинии 
нави миллї хидмати ӯро беназир мешуморад.  

Адабиётшинос ба эљодиёти Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї ва 
Мирзо Турсунзода низ бањои воќеї дода, наќши онњоро дар рушди 
адабиёти тољик дуруст муайян кардааст. Бо таъсири устод Айнї рушд 
намудани адабиёт ва аз мактаби адабии ин нависандаи мумтоз 
гузаштани ин адибонро муњаќќиќ махсус ќайд карда, мањорат ва њунари 
адабии ин шахсиятњои барљастаи адабиро возењ ошкор кардааст.  

Дар мақолаи “Суруди Ватан” Худої Шарифзода мулоҳизаҳои 
Мирзо Турсунзодаро роҷеъ ба шеъру шоирӣ тањќиќ карда, назари ин 
шоири ватандўстро доир ба маќоми шеър дар љањони адабї ва дар 
рушди адабиёт мавриди пажўњиш ќарор додааст. Дар ин мақола 
андешаҳои шоир  ба таври возењу равшан шарњ ёфтааст. Дар баробари 
ин, адабиётшинос ба ашъори ватандўстонаи Мирзо Турсунзода бањои 
реалї дода, мањорати шоирро дар инкишофи жанри достон муњим 
мешуморад. 

Худої Шарифзода ба шахсияти нависандаи барљастаи тољик Сотим 
Улуѓзода низ таваљљуњи хос зоњир карда, маќоми ўро дар рушди 
адабиёти муосири тољик дуруст муайян менамояд. Дар мақолаҳои 
“Таҳаввулимазмунваифодадарэҷодиёти Сотим Улуғзода”, “Достони 
Фирдавсии шоир”, “Гӯяндаи достони таърихи тоҷикон” адабиётшинос 
ба мањорати адабї ва суханофаринии Сотим Улуѓзода назари тањќиќ 
дўхта, маќоми ўро дар адабиёти муосири тољик дуруст равшан менамояд.  
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Дар мақолаи “Таҳаввули мазмун ва ифода дар эҷодиёти Сотим 
Улуғзода” доир ба шинохти адиб ва коргоҳи эҷодии Сотим Улуғзода 
назари тањќиќ дўхта, воќеъбинона шахсияти ўро дар рушди насри 
муосири тољик равшан месозад. Муњаќќиќ ба офаридањои нависанда 
бањои мусбат дода, наќши онњоро дар инъикоси сарнавишти таърихии 
халќи тољик нињоят арзишманд медонад. Махсусан, дар бозтоби њаёти 
халќ ва љараёни дигаргуншавии рўзгори мардум дастовардњои 
нависандаро тањќиќ карда, мањорати эљодї, тарзи баён ва истифодаи 
унсурњои реалистии тасвирро дар ќиссаву романњои адиб њамаљониба 
бозгў мегардонад. Махсусан, адабиётшинос романњои “Восеъ” ва 
“Фирдавсї”- и Сотим Улуѓзодаро аз диди нав тањлил карда, мањорати 
адибро дар рушди жанри роман дуруст муайян менамояд ва ба њунари 
таърихписандии нависанда бањои реалї медињад. Ба андешаи 
адабиётшинос романи “Фирдавсӣ” дар заминаи њамин муносибати 
некбинонаи адиб ба таќдири таърихии халќ арзи њастї намуда, омилњои 
зерин сабаби таълиф гардидани ин роман шудааст:  “Сотим Улуғзода 
дар тӯли фаъолиятҳои илмӣ ва ҳунариаш дар бораи шахсиятҳои бузурги 
илмӣ ва адабӣ, аз ҷумла Дақиқӣ,  Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Ибни Сино, 
Аҳмади Дониш мақола, рисолаҳои илмӣ, драмаҳо таълиф карда, 
таҷрибаи зиёди таҳқиқу пажӯҳиши эҷоди бадеӣ ҳосил намуда буд. Дар 
ибтидои фаъолиятҳои адабӣ Сотим Улуғзода ҳамчун мунаққиди адабӣ 
шинохта мешуд. Ба илова, қабл аз таълифи романи “Фирдавсӣ” талхиси 
насрие аз “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ба унвони “Достонҳои “Шоҳнома” 
мураттаб сохта ва дар ду ҷилд чоп карда буд. Бинобар сабаб, аз лиҳози 
донишу таҷрибаи касбӣ Улуғзода ҳамаи имконотро дошт, ки ба таълифи 
чунин як асаре даст зада бошад” [6, 137].  

Дар њаќиќат, мушоњидањои Худої Шарифзода дуруст буда,  
Сотим Улуѓзода дар заминаи таълифи роману драмањои таърихї, аз бар 
кардани рўйдодњои муњими таърихї ва њамзамон, њушдор додани 
њамзамононаш, рў ба мавзўъњои таърихї карда, ба хотири баланд 
бардоштани њисси худшиносї ва худогоњии халќаш романи “Фирдавсї” 
-ро таълиф намуд. Романи мазкур дар насри таърихию тарљумањолии 
тољик падидаи нав буда, дар он на танњо сарнавишти як адиби 
ватанпарвар, балки таќдири таърихии халќи тољик бо бисёр њодисањои 
воќеии охири асри Х ва аввали асри Х1 тасвир ёфтааст.  

Адабиётшинос бештар ба њамин пањлуи фаъолиятмандии эљодии  
Сотим Улуѓзода диќќат дода, сипас доир ба њунари адабии нависанда, 
тарзи интихоби мавзўъ, мањорати сужетсозї, такмили воќеанигорї, 
сабку тарзи баён, устухонбандї ва забони роман таваљљуњ зоњир 
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менамояд. Муњаќќиќ ба симои ду чењраи адабї яке Фирдавсии шоир ва 
дигаре Улуѓзодаи нависанда назар дўхта, шахсияти онњоро дар шинохти 
таърих дар муносибаташон ба дарки фалсафии инсон ва њифзу њимояи 
арзишњои миллї дар муќоиса тањќиќ карда, бузургии Фирдавсии 
ватанхоњ ва тавонии Улуѓзодаи ватандўстро дар љараёни эљоди бадеї 
амиќбинона мавриди пажўњиш ќарор додааст. 

Худоӣ Шарифзода њамин тарзи тањќиќро дар маќолаи “Гӯяндаи 
ҳамосаи миллат” низ идома дода, ба њунари устод Сотим Улуғзода бањои 
воќеї медињад. Дар ин мақола мунаќќид доир ба масъалаи худогоҳии 
миллӣ ва ташаккули давлатдорӣ дар кишвари Тоҷикистон таваљљуњ 
зоњир карда, моњияти фалсафию таърихии ин унсури тавонбахши 
миллиро бо мисолњои равшан дар мисоли шахсияти Фирдавсї тањќиќ 
кардааст. 

Давлати миллӣ њамеша аз адабиёт ва адибон даъват ба амал меорад, 
ки дар тарѓиби давлатсозї ва миллатсозї њамовозї карда, насли навро 
дар ин рўњия тарбия намояд. Дар офаридањои адибон низ яке аз 
мавзўъњои афзалиятнок ин масъалаи њисси миллї ва ифтихори миллї 
мебошад. Тафаккури миллиро дар њамин замина ташаккул додан ва 
баланд бардоштани завќи отифонаи одамон, бешак, масъулияти 
бевоситаи њар як адиби ватандўст аст. Аз ин рў, адабиётшиноси 
нозукбин бозтоби ин масъаларо барои адабиёти муосир муњим 
шуморида, дар мисоли устод Сотим Улуѓзода ташаккул ва тањаввули 
њисси миллї ва муаммоњои ба он алоќамандро њамаљониба тањќиќ карда, 
адибонро даъват менамояд, ки ба тасвири бадеиву фалсафии 
худшиносии миллї эътибори љиддї дињанд.  

Ба ин муаммои адабї  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон низ диќќти љиддї дода, дар њар як вохўриашон бо зиёиён оид ба 
моњияти арзишњои миллї ва амнияти асолати миллї изњори назар 
менамоянд. Махсусан, адибонро даъват мекунанд, ки ба мавзўъҳои 
ватандўстиву худшиносии миллї диќќати бештар бидињанд ва ин 
мавзўъњоро зиёдтар  васф намоянд.  Дар њошияи таъкидњои Роњбари 
давлат дар як маќола мо низ ишора кардем, ки "адибони тољик аз уҳдаи 
иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда сарбаландона мебароянд 
ва дар тарбияи инсони муосири қавииродаю ватандӯст ҳиссаи хешро 
мегузоранд" [1,9].  

Дар доираи њамин андеша устод Худої Шарифзода низ бо мисолњои 
равшан рушди адабиёти тољикро дар мисоли офаридањои Сотим 
Улуѓзода тањлил карда, ба мањорати эљодии ин  адиби таърихнигор 
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бањои воќеї дода, хидмати ўро дар инкишофи асарњои ҳамосӣ назаррас 
мешуморад. Ба андешаи адабиётшинос дар падид омадани асарҳои 
мансури муҳташами адабиёти муосири тоҷик сањми Сотим Улуѓзода 
бузург буда, қиссаи “Субҳи ҷавонии мо”-ро ҳамчун асари ҳамосӣ 
муаррифӣ мекунад. Бино ба таъкиди мунаќќид, “Сотим Улуғзода 
равиши ба вуҷуд овардани ҳамосаи миллиро, ки Садриддин Айнӣ 
оғозгару бунёдгузораш буд, идома дод. Китобҳои то замони “Субҳи 
ҷавонии мо” навиштаи Сотим Улуғзода дар мавзӯи воқеаҳои солҳои 
бистум то оғози солҳои панҷоҳуми Тоҷикистон навишта шудаанд. Аммо 
равиши ҳамосаи миллӣ дар асарҳои ӯ аз ҳамин қиссаи “Субҳи ҷавонии 
мо” оғоз меёбад”[2, 158].  

Дар њаќиќат, қиссаи “Субҳи ҷавонии мо”, баъдан романњои “Восеъ” 
ва “Фирдавсї” ҳамосаи зиндагии тоҷикон мањсуб ёфта, дар як давраи 
таърихї рўзгори мардумро реалї инъикос менамоянд. Нависанда дар 
њар як роман бо сабку услуби хос, љасорати том воќеияти таърихиро 
ранги бадеї дода, таќдири халќро бо њама бархўрдњои иљтимої ва 
маънавияш њунармандона тасвир месозад ва дар мисоли шахсиятњои 
барљаста њастии иљтимоию фалсафии сарнавишти инсонро бозгў 
мегардонад. Нависанда ба анъанаи адабї арљ гузошта, на танњо мактаби 
устод Садриддин Айниро идома бахшидааст, балки дар ин роњ муваффақ 
шуда, пайванди ҳамосасароиро дар наср устувор намудааст. Њамин 
пањлуи њунари устод Сотим Улуѓзода ва умуман, насри бадеии тољик дар 
маќолаи Худоӣ Шарифзода бо далелњои муътамад тањќиќ шуда, љанбаи 
илмию назарии он нињоят пурќувват мебошад. 

Худої  Шарифзода назми муосири тољикро низ наќду баррасї 
карда, муваффақияту дастовардњои шоирони тољикро аз аввали садаи 
ХХ то имрўз дар якчанд маќола ва тањќиќоташ мавриди тањлил ќарор 
додааст. Вай ба њунари адабии шоирони тољик, мањорати суханварї ва 
истеъдоди фитрии онњо чашми тањќиќ дўхта, љараёни тањаввул ва 
ташакули назми муосири тољикро дуруст арзёбї намудааст. Дар баъзе 
маќолањои донишманд агар мазмуну муњтавои ашъори адибон баррасї 
шуда бошад, дар иддаи дигари онњо даврањои ташаккули эљоди бадеии 
шоирон, риояи ќонунмандии шеър, интихоби дурусти таъбиру иборањо, 
риояи мантиќии таносуби калом ва корбурди санъатњои маънавию лафзї 
дар муќоисаву наќду баррасии назарию амалї тањќиќ шуда, аз љониби 
мунаќќид инкишофи назми муосири тољик дуруст бањогузорї мешавад.  

Худої Шарифзода аз њамин доира ашъори устод Садриддин 
Айниро мавриди пажўњиш ќарор дода, наќши барљастаи ин адиби 
бузургро дар рушди назми муосири тољик воќеъбинона муайян намуда, 
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ба шахсияти эљодии вай бањои реалї медињад. Муњаќќиќ на танњо дар 
ташаккули жанрњои ѓиної муваффаќ будани устод Садриддин Айниро 
тањќиќ кардааст, балки мањорат ва истеъдоди баланди вайро дар 
интихоби мавзўъ, тасвири њолат ва вазъи ботинии ќањрамони ѓиної 
равшан карда, навоварињои шоирро дар жанрњои лирикии ѓазал, ќасида 
ва достон дуруст ошкор намудааст.  

Њамин тарзи тањќиќ дар фаъолиятмандии илмии донишманди 
мумтоз тањким ёфта, дар маќолањои ба шахсияти адабии Мирзо 
Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Ѓаффор Мирзо, Њабибулло Файзулло, 
Ѓоиб Сафарзода, Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Ќутбї 
Киром, Мастон Шералї, Гулрухсор Сафиева, Гулназар, Камол Насрулло 
ва дигарон бахшидашуда љанбањои нави илмию тањќиќї касб 
менамоянд. Дар онњо адабиётшинос ќонунмандии рушди назми муосири 
тољикро тањлил намуда, аз доираи эљодии њамин адибон ба љараёни 
пешрафти адабиёти тољик бањогузорї кардааст. 

Худоӣ Шарифзода ба шахсияти шоирӣ ва ашъори яке аз чеҳраҳои 
машҳури адабиёти муосири тоҷик–Муъмин Қаноат диққати хос зоҳир 
карда, дар заминаи баррасии ҳаёт ва эҷодиёти ӯ, таҳқиқи монографӣ 
анҷом додааст. Дар китоби “Савти Аҷам (назаре ба аҳвол ва ашъори 
Муъмин Қаноат)” [7,208] баъди шарњи зиндагиномаи шоир ба 
масъалаҳои алоқаманд ба шинохти осори бадеии устод Муъмин Қаноат 
даст зада, дар заминаи баҳсҳои ба миён омада дар мисоли шеъру 
достонњои шоир махсусиятҳои ҳунарии осори ўро реалистона тањќиќ 
кардааст.  Бешак, рисолаи “Савти Аҷам” намунаи олии пажўњандагии 
мунаќќид буда, дар он аҳвол ва осори Муъмин Қаноат муфассал тањлил 
ва арзёбӣ гардидааст. 

Худоӣ Шарифзода бо сабки ба худ хос дар бораи адибони шинохтаи 
дигар, аз љумла Мирсаид Миршакар, Ашӯр Сафар, Бозор Собир, Лоиқ 
Шералӣ, Гулрухсор, Гулназар, Алимуҳаммад Муродӣ, Ширин Бунёд ва 
дигарон маќолањои алоњида навишта, масъалаҳои муҳими адабиро ба 
миён мегузорад ва ба рушди адабиёти муосири тоҷик дуруст бањогузорї 
менамояд. Дар мақолањои “Сарояндаи орзу ва саодати халқ”, “Ҷавҳари 
завқу мароми шоир”, “Сухан аз меҳру вафо”, “Ҳасратномаи шоирон”, 
њамин њунари волои тањлилгарии  мунаќќидро дидан мумкин аст.  

Дар њаќиќат, Худоӣ Шарифзода олими зањматкаш, донишманди 
нуктасанљ ва муњаќќиќи воќеии адабиёти гузаштаву муосири тољик буда, 
махсусан, хидматњои шоистааш дар тањќиќи адабиёти муосир, шоёни 
таќдир мебошад. Вай баробари пажўњиши љанбањои назарии адабиёт, 
тањлили осори адибони классик, ба наќду баррасии офаридањои адибони 
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муосир низ аз сари сидќ машѓул шуда, дар ин љода зафарманд мебошад. 
Њар як маќола ва пажўњиши адабиётшинос дар ин замина миёни 
хонандагон ва дўстдорони адаб њамовозї ёфта, ба пешрафти адабиёт 
такон бахшидааст. Хидматҳои анҷомдодаи ин донишманди пуркор 
барои шогирдон мактаби махсус буда, дар арафаи љашни бобаракаташ 
ба ў саломатї ва барори кор орзумандем.   

 

Муњаммадљон Шакурї ва дунёи мењрпарвари  ў 

Устод Муњаммадљон Шакурї аз љумлаи  донишмандони бузурги 
замони мо ба шумор рафта, дар миёни ду ќарн зиндагии босаодат 
гузаронидааст. Вай дар рушди фарњангу адабиёти тољик наќши сазоворе 
ба ёдгор гузошта, аксари офаридањои ў ба пешрафти адабиётшиносии 
тољик таъсири амиќ расонидаанд. Ин олими пуркор ва муњаќќиќи 
нуктасанљ  њамчун фидоии миллати бузургаш дар тарбияи садњо адибони 
тољик њисса гузошта, барои ташаккул ва рушди адабиётшиносии тољик 
хидмати шоиста намуда, мактаби бузурги адабии худро бунёд ва 
шогирдони зиёдеро ба воя расонида, соњиби дастовардњои назаррас 
гардида буд. 

Муҳаммадҷон Шакурї баъди хатми Донишкадаи омўзгорї ба 
корњои илмї машѓул шуда, бо нахустин маќолањо ва гузоришњои худ дар 
мањфилњои илмї ва конфронсҳо миёни устодон ва олимони шинохтаи 
њамонваќта мањбубияти хос пайдо менамояд. Њамин робитаи њасана ба 
вай имкон медињад, ки ба аксари адибону олимон ва шахсиятњои 
давлативу љамъиятї мукотиба карда, ба воситаи  номаҳояш ба онњо 
изњори дўстї, њамкорї, самимият ва ихлосмандии хешро ифода намояд.  

Муњаммадљон Шакурї тарзи мактубнависиро асосан аз устод 
Садриддин Айнї омўхта, бо таъсири мактаби вай ба таълифи мактубњои 
илмї, назарї, оммиёна, дўстона ва ихлосмандона шурўъ карда, дар ин 
љода мањорати баланд касб намудааст. Дар ин иртибот, мутаассифона, 
маълумоти сањењ вуљуд надошт. Ба истиснои он шахсоне, ки 
адабиётшинос ба онњо мукотиба мекард, кам касоне буданд, ки аз ин 
мактубњо огоњї доштанд ва аз мазмунашон хабар доштанд.  

Барои муаррифї кардани њамин пањлуи лабораторияи илмї ва 
эљодии донишманди зиндаёд Муњаммадљон Шакурї бо ташаббуси 
њамсари дилбандашон Дилафрўз Икромї ва шогирди вафодорашон 
Муллоњасан Султонов маљмўаи мактубњои устод Муҳаммадҷон Шакурї 
бо номи «Мукотиботи устод Шакурї» барои чоп омода гардида, 
манзури дўстдорони адаб мегардад. 
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Аз рўйи ин маљмўа маълум мешавад, ки устод Муњаммадљон 
Шакурї бо бештари адибон, шоирон, олимон ва мутахассисони соњаи 
илм ва фарњанг робитаи дўстона дошта, бо онњо дар атрофи муњимтарин 
масъалањои илмию адабї, фарњангиву таърихї, санъату мусиќї изњори 
назар намуда будааст. Вай нињоят бо самимият, бо риояи одоби 
муошират ба наздикон ва дўстонаш мукотиба карда, андешањои худро 
хело сода, равон ва равшану возењ баён карда, мулоњизањояшро бо як 
рабт ва мантиќи мукаммал шарњ медодааст. Чунин амиќ ифода кардани 
афкору андеша дар мактубњои донишманди арљманд бо таъсири анъана 
сурат гирифта, ба пиндори мо ду сарчашмаи дигар низ дорад. 

Аввалан, Муҳаммадҷон Шакурї, ки осори зиёди адибони гузаштаи 
тољикро мутолиа карда, аз мукотибањои Абўалї ибни Сино, Абўнасри 
Форобї, Абўрайњон Берунї, Носири Хусрави Қубодиёнӣ, Умари Хайём, 
Зайниддин Мањмуди Восифї, Абдурањмони Љомї, Абдулќодири Бедил, 
Ањмади Дониш, Садриддин Айнї, Абдуррауфи Фитрат, Абдулвоњиди 
Мунзим, Абулќосим Лоњутї ва дигарон огоњї доштанд. Вай њангоми 
таълифи мактубњо аз услуб ва сабки нигориши ин мутафаккирони 
гузашта ва муосир истифода карда, маълум мешавад, ки аз мактаби ин 
олимон ва адибон хуб бархўрдор будааст.  

Сониян, вай ба шарофати хуб донистани забони русї осори адибони 
рус ва дигар халќњоро омўхта, аз мукотибаи Белинский, Чернишевский, 
Добролюбов, Достоевский, Л.Н.Толстой, А.Горкий ва дигарон шинос 
шуда, онњоро низ хуб мутолиа намуда будааст. Омўзиши ин 
мукотибањои адибони барљаста ба Муҳаммадҷон Шакурї даст додааст, 
ки њангоми тањияи мукотибањои хеш нињоят даќиќназар бошад, бо 
мулоњиза сухан ронад ва эњтироми худро ба соњиби мактуб самимона 
ифода намояд. 

Дар њаќиќат, мукотибањои устоди гиромиќадр аз нигоњи мазмуну 
муњтаво гуногун буда, дар онњо пиромуни адабиёт сухан рафта, гоње 
маданияти сухан, тарзи баён ва забону ифодаи услуби адибон баррасї 
шуда, дар ќисми дигари мактубњо масъалањои маънавиёт ва фарњанг 
мавриди арзёбї ќарор гирифтааст. 

Китоб бо номи «Мукотиба бо устодон, дўстон, њамкорон ва 
шогирдон» оѓоз шуда, дар он номањое, ки устодону дўстон, 
донишмандону олимони барљаста дар љавоб ба мактубњои устод  
Муҳаммадҷон  Шакурї навиштаанд, ворид шудаанд.  

Аввалин мактубе, ки дар ин китоб љой ёфтааст, љавоби устод  
Садриддин Айнї ба мактуби Муҳаммадҷон Шукуров (баъдан Шакурї.– 
А. Р.) аз 17 январи соли 1950 мебошад. Дар ин мактуб устод Садриддин  
Айнї ба дархости Муҳаммадҷон  Шакуров доир ба шахсият ва осори 
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Аљзї нома тањия кардааст. Дар ин номаи пурарзиш чанд маълумоти 
сањењ доир ба шахсияти Аљзї ва эљодиёти вай баён шуда, муносибати 
Аљзї бо Бењбудї, бо љадидон, инчунин, донандани хуби забони русї 
будани вай, тарљумони «Шинел»-и Гогол буданаш низ ќайд гардидааст. 
Дар ин мактуб устод Садриддин Айнї аз љумла навиштааст: «Аљзиро 
ман дар соли 1909 аввалин бор дар Самарќанд дида будам, ў ба 
мактабњои нав бо хайрхоњї ёрињои маънавї дода мегашт ва ба 
муаллимони он ваќт, ки камсаводтар буданд, ёрии ў мерасид. Ў одами 
ќашшоќи камзамин буд, ки дахлаш ба харљи фаќиронааш намерасид». 

Дар ин мактуби кутоњ устод Садриддин Айнї асосан ба саволњои 
олими љавон Муҳаммадҷон  Шакурї бо мењрубонї "рафиќ Муњаммадљон 
Шукуров!" гуфта, љавоб навиштааст. Худи њамин таъкид исбот мекунад, 
ки устод Садриддин Айнї ба шахсияти Муҳаммадҷон  Шакурї эњтиром 
доштааст ва новобаста аз масруфият ва беморї имкон ёфта, љавоби 
мактубро навишта, ба муњаќќиќи љавон тавсияњои хуб пешнињод 
кардааст. 

Аз мактуби ба И.С.Брагинский таълиф кардаи Муҳаммадҷон 
Шакурї маълум мешавад, ки вай бо ин донишманд робита ва шиносоии 
хуб дорад ва ба сифати маслињатгар аз вай муњимтарин масъалањои 
илмиро пурсон мешавад. Дар мактуб доир ба анљом ёфтани рисола дар 
бораи Аљзї сухан рафта, аз устодаш љињати илова кардани боз як боб 
доир ба услуби ашъори шоир пурсон шудааст.  Дар ин мактуб аз аввал 
то ба охир нишонаи мењру муњаббат ва эњтиром ба донишманд риоя 
гардидааст. Тарзи баён, мурољиат, одоби номанависиро Муҳаммадҷон 
Шакурї хуб риоя карда, бо як малоҳат ва мењрубонї аз устоди худ 
маслињат пурсидан хостааст.  

Муҳаммадҷон Шакурї бо И.С.Брагинский, Л.Демидчик, Ю.Бобоев 
робитаи дўстии худро њангоми тањсил дар аспирантура оѓоз карда, 
тавассути мукотиба бо њамдигар ошно шудаанд. Донишманди љавон 
бисёре аз масъалањои алоќаманд ба адабиёти аввали садаи бисти 
тољикро  бо ин мутахассисон баррасї карда, нисбат ба номи мавзўи 
рисолааш, шахсияти Аљзї, таъсири љадидон ба адабиёти ин давра ва 
дигар муаммоњои адабиёти оѓози ќарни ХХ аз онњо маслињат 
мегирифтааст ва дар ин бора изњори аќида менамудааст. 

Муҳаммадҷон Шакурї бо академик Бобоҷон Ѓафуров низ  
мукотибаи ҳамешагӣ дошта, доир ба масъалањои адабиёт, таърих ва 
фарњанг ба вай маълумот дода, њамчунин, хоњиш менамудааст, ки љињати 
дуруст шарњ додани давраи таърихии адабиёту таърихи оѓози асри ХХ 
мусоидат намояд.  Масалан, дар як мактубаш менависад:  "Домуллои 
муњтарам! Ин дафъа ман на танњо бо масъалањои эљодиёти Аљзї, балки 
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инчунин, бо масъалаи адабиёти ибтидои асри ХХ бо шумо мурољиат 
менамоям…. Ман барои тасдиќ кардани фикри худ баъзе далелњо дорам 
ва мехоњам, ки ин далелњоямро ба шумо маълум карда, фикратонро 
гирам…"   

Бо ин мактуб муаллиф хостааст доир ба баъзе масъалањои адабиёти 
ибтидои асри бист, ки дар аввали солњои панљоњум миёни 
таърихшиносон ва адабиётшиносон бањси мухталиф мерафт, равшанї 
андозад ва академик Бобоҷон Ѓафуровро огоњ созад, ки нисбати 
проблемаи мазкур аз нигоњи воќеият бањогузорї намояд. 

Теъдоди бештари мукотибањои Муҳаммадҷон Шакурї бо Расул 
Њодизода, С.Салоњ, Шавкат Ниёзї, Ќозиљонов сурат гирифтааст. Дар ин 
мактубњо доир ба вазъи њамондавараи адабиёти тољик, сифати чопи 
маќолањои рўзномаву маљаллањо, баррасии корњои илмї ва дигар 
рўйдодњое, ки солњои панљоњум дар муњити илмї ва адабии љумњурї рух 
медод, маълумот омадааст.   

Муҳаммадҷон Шакурї бо шарќшиноси машњури чех шодравон 
Иржи Бечка низ њамкории хуб доштааст. Бештари ахбор доир ба 
комёбињои адибони тољикро муаллим ба Иржи Бечка ирсол мекардааст. 
Аз љавобњои Иржи Бечка маълум мешавад, ки вай набзи адабиёти 
тољикро дуруст эњсос карда, доир ба рушди он, таърихаш, бахусус доир 
ба эљодиёти устод Садриддин Айнї,  маводи зиёде навишта, дар Прага 
ба чоп мерасонидааст. Вай минбаъд низ робитаро бо ин шарќшинос 
тањким бахшида, бо вай дўстї ва рафоќати хос намуда, дар тањияи 
маќолањо, љамъоварии мавод, шарњи баъзе калимаву мафњумњо, таъбиру 
иборањо ба ин олими чех тавсия ва пешнињодњо манзур мекардааст. 
Њамин гуна муносибатро Муҳаммадҷон  Шакурї бо З.Усмонова, И. 
Брагинский, С.Комиссаров, М.Занд, А.Розенфелд, М.Усмонов ва 
дигарон низ бо камоли садоќат ва мењр идома дода будааст. 

Љолиб он аст, ки дар аксари мактубњое, ки донишмандони рус ба 
устод Муҳаммадҷон Шакурї навиштаанд, њамеша доир ба ду масъала 
таъкид мекунанд. Аввал, аз Муҳаммадҷон  Шакурї барои равон кардани 
китобњои наве, ки дар Тољикистон оид ба адабиёт ва адабиётшиносї чоп 
мешавад, ташаккур мегўянд, сонї доир ба сифати тарљума ва вазъи 
маќолањое, ки дар њамон давра чоп мешуданд, изњори назар менамоянд. 
Аз рўйи ин мукотибањо маълум мешавад, ки донишмандони рус пайваста 
ба адабиётшиносон ва адибони тољик дар алоќа буда, на танњо бо 
муњити адабии Тољикистон ошноии комил доштаанд, балки дар чоп, 
тарљума, тањрир ва нашри осори адибони классикию муосири тољик дар 
шањрњои Москва ва Ленинград фаъолона иштирок мекардаанд. Дар 
баробари ин дар тайёр кардани олимони љавони тољик њиссаи сазовор 
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дошта, њамеша аз њусну ќубњи рисолањои шогирдонашон ба устод 
Шакурї навишта, назару пешнињодњои ин олими нуктадонро ба инобат 
мегирифтаанд. 

Як ќисмати дигари мактубњо мукотиба ба њамкорон ва шогирдони 
сектори адабиёти шўравии тољики Институти забон ва адабиёти ба номи 
устод Абўабдуллоњ Рўдакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
мебошад.  Дар мактубњое, ки аз устод Носирҷон Маъсумї, Расул 
Њодизода, Хуршеда Отахонова, Атахон Сайфуллоев, Салоњиддин Салоњ, 
Љӯра Баќозода, С.Давронов, Ю.Салимов, Абдуќодир Маниёзов ва 
дигарон ба унвони Муҳаммадҷон  Шакурї расидаанд, пеш аз њама, мењру 
муњаббат, самимият ба ин донишманд ифода шуда, сипас муњокимањо 
дар атрофи мавзўи рисолањо, чопи маќолањо, сифати онҳо, корњои 
баанљомрасида, бањсњои илмї, додугирифти китобњои нав ва амсоли 
инњо сурат гирифтаанд. Њар яке аз ин олимон, ки дар солњои шастум бо 
ин донишманд мукотиба кардаанд, солњои охири њафтод ва њаштодум ба 
дараљаи олимони барљастаи соњаи адабиётшиносї расида, дар илми 
таърихи адабиёт ва наќди адабї корњои шоистаро ба анљом 
расонидаанд. 

Муҳаммадҷон Шакурї њамчунин, солњои шастум бо адибони 
шинохта, мисли Љалол Икромї, Фотеҳ Ниёзї, Раҳим Љалил, Боқӣ 
Рањимзода мукотиба намуда, ба онњо доир ба њусну ќубњи асарњояшон 
фикру мулоњизањои худро баён намудааст. Масалан, аз як мактубе, ки 
Рањим Љалил ба Муҳаммадҷон Шакурї љавоб равон кардааст, маълум 
мегардад, ки адабиётшинос ба забону услуби романи "Шўроб"  сахт эрод 
гирифтааст, ки дар љавоб нависанда Рањим Љалил менигорад: "Имрўз 
ќайдњоятонро, ки лутфан ин ќадар зањмат кашида, навишта ва дар 
мошинка њатто чоп кунонида фиристодаед, гирифтам… То тавонистам 
нуќсонњои забониро ислоњ кардам. Аз бањри калимаву иборањое 
баромадам, ки ба њама фањмо нестанд ва њуќуќи моли умум шуда рафтан 
надоранд. Дар ин њангом баъзе аз он нуќсонњое, ки Шумо дар 
ќайдњоятон навиштаед, бартараф шудаанд". 

Дар солњои шастуми садаи бист, ки Муҳаммадҷон Шакурї бо 
луѓатњо бештар сарукор дошт ва дар тайёр кардани  «Фарњанги забони 
тољикї» фаъолона иштирок мекард, доир ба истилоњоти адабиётшиносї 
њамроњи Р.Њодизода ва Т.Абдуљабборов луѓат омода карда буд, 
инчунин, доир ба баъзе пањлуњои забони адабии тољик ва забону услуби 
Аљзї ва дигар адибон якчанд маќола навишта буд, ба сифати 
забоншинос баромад карда, назару андешањои худро тавассути ќайдњои 
алоњида ба адибони номбурда, аз љумла Рањим Љалил тариќи мактуб 
ирсол намуда, ислоњи онњоро аз адибон хоњиш менамуд. Аз рўйи 
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мактуби Рањим Љалил њам маълум мешавад, ки вай аксари эродњои 
донишмандро ба инобат гирифта, барои ислоњи он кўшида, романи 
"Шўроб"-ро аз нав тањрир намуда будааст. Чунин назари некбинона ва 
пешнињодњои олимона дар дигар мактубњое, ки ба адибони тољик 
кардааст, ба мушоњида мерасанд. 

Дар миёни мукотибањо љавобњои С.Салоњ, А.Сатторов, А. Усмонов, 
Х.Отахонова, Н.Нурљонов, Љ.Баќозода, А.Набиев, Р.Тошматов 
хусусияти обзорї дошта, онњо њангоми ба корњои илмиву эљодї машѓул 
шудани устод Муҳаммадҷон Шакурї дар шањри Москва навишта 
шудаанд. Дар ин мактубњо аксари навигарињое, ки дар илми 
адабиётшиносї ва умуман, дар муњити адабии Тољикистон, ба вуќўъ 
мепайваст, мухтасаран наќл шуда, фаъолияти олимони Институти забон 
ва адабиёт, бахусус сектори ададбиёти шўравии тољик, тањия 
мегардиданд, ки барои шинос шудан ба лабораторияи илмиву 
пажўњишии ин давра нињоят муњим мебошанд. 

Дар мактубе, ки моњи ноябри соли 1969 Сотим Улуѓзода навиштааст 
омадааст: "Муњаммадхони азиз, ассалом алейкум… Ба тасњењи тарљумаи 
русии "Восеъ" ва ба тарљумаи "Њамлет" ба забони тољикї машѓулам". 
Давоми мактуб аз чорабинињое, ки дар Иттифоќи нависандагон доир 
шудааст, наќл мекунад.  

Якчанд сол пеш аз мактуби устод Сотим Улуѓзода аз рўйи мактуби 
Убайд Раљаб маълум мешавад, ки Муҳаммадҷон Шакурї дар бораи 
романи "Восеъ"  маќолаи калон таълиф карда, онро ба маљаллаи «Садои 
Шарќ» супорида будааст ва Абдунабӣ Сатторзода дар мактубаш ба 
устод Шакурї ин маќоларо хуб арзёбї кардааст. Дар асоси ин мактубњо 
ва мактуби Сотим Улуѓзода маълум мешавад, ки маќолаи Муҳаммадҷон 
Шакурї ба худи нависанда низ писанд омада, фикру андешањояшро доир 
ба корњои эљодиаш ба унвони мунаќќид ва адабиётшинос Муҳаммадҷон 
Шукуров  ирсол кардааст. Дар ин мактуби Сотим Улуѓзода доир ба 
дастгирии Ю. Акобиров низ изњори назар шудааст. 

 Дар чанд мактубе, ки Муҳаммадҷон Шакурї ба унвони устод Раҳим 
Мусулмонќулов  (Мусулмониён) ва А. Набиев љавоб навиштааст, кўшиш 
кардааст, ки ба онњо фањмонад, ки њангоми шарњи масъалањои адабї 
бомулоњиза бошанд ва аќидањояшонро санљида, сипас хулоса намоянд. 
Хушбахтона, њар ду муаллиф аз эродњои устодашон наранљида, онро 
маслињати беназир барои худ донистаанд. 

Дар солњои њафтодум бештари мукотибањои Муҳаммадҷон  Шакурї 
бо олимони шинохта, мисли Иржи Бечка, И.С.Брагинский, А.Дун, Г. 
Ломидзе, З.Г.Османова, адабиётшиносони тољик: Н.Маъсумї, 
А.Сайфуллоев, Т. Рањимов, Р. Њодизода, А.Маниёзов, Н.Нурљонов, Ю. 
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Акбаров, адибони тољик Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї, Убайд Раљаб, 
Аскар Њакимов ва дигарон сурат гирифтааст. 

Дар солњои њаштод ва навадум бошад, Муҳаммадҷон Шакурї 
бештар бо И.Брагинский, И.Бечка, А.Гвахария, З.Османова, Р. 
Муќимов, Б.Тилавов, Ш. Ниёзї, А. Сайфуллоев, А. Достиев, М. 
Хољаева,  донишмандони эронї, аз љумла бо Раиси фарњангистони забон 
ва адаби форсї Њаддоди Одил ва дигарон мукотиба доштааст. Дар ин 
мукотибањо асосан сухан дар бораи адабиёт, сифати осори адибон, 
наќши адабиёт ва санъат дар тарбияи маънавии љомеа, оид ба риояи 
забони адабии тољик,  роҷеъ ба сифати китобњои дарсї, дастгирии 
маориф ва дигар масъалањои фарњанг изњори андеша меравад. Аз рўйи 
ин мактубњо маълум мешавад, ки устоди зиндаёд, новобаста аз серкорї 
ва машѓул будан ба тањрир, тањия ва эљоди асарњои фундаменталии 
адабиётшиносию фарњангшиносї, ба мактубњои дўстон ва шогирдон, 
њаводорони калому забон љавоб навишта, назару андешањои пешќадами 
онњоро дастгирї карда, барояшон маслињатњои судманд иброз менамояд.  

Дар њаќиќат, маљмўаи мактубњои устод Муҳаммадҷон Шакурї 
мањсули зањмати чандсолаи Дилафрӯз Икромї мебошад. Вай бо як азми 
ќавї баъди марги устод вазифаи њамсарии худро содиќона иљро карда, 
китобхонаи донишманди маъруфро ба Китобхонаи миллии Тоҷикистон 
таќдим намуд ва бойгонии ўро ба тартиб дароварда, ќисмашро ба 
Осорхонаи миллї ва ќисми дигарашро ба Китобхонаи миллї ва 
Институти забон ва адабиёти ба номи устод Абўабдуллоњ Рўдакї таќдим 
намуд ва ѓайратмандона заҳмат кашида, тамоми мактубњои устодро 
љамъоварї карда, дар шакли як китоб дастраси хонандагони арљманд 
намуд. Ин кори нињоят хайре аст, ки аз љониби ин олима ба анљом 
расонида шуд. 

Устод Муҳаммадҷон Шакурї низ мењру муњаббати беандоза ба 
Диларӯз Икромї доштанд. Онњо њамдигарро хеле дўст медоштанд ва бо 
њамдигар бо њурмат сухан гуфта, то лањзањои охирин ба ќадри якдигар 
мерасиданд. Дар лањзањои вазнинтарини њаёташ устод Муҳаммадҷон 
Шакурї аз Дилафрўз мењрубонї медид. Муаллима низ ўро хуб 
нигоњубин мекард ва њамеша шароити хубу осуда барояш муњайё 
менамуд. Аз ин рў, Муҳаммадҷон Шакурї эњсосоти рўњї ва мењру 
муњаббаташро дар ѓазале, ки «Дилафрўзам» ном дорад, нисбат ба 
ҳамсари меҳрубонаш чунин баён кардааст: 

Роњати дил марњами љонам туї, 
Ќуввати дасти ќаламронам туї. 
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Мењри ту илњомгоњи фикри ман, 
Илмро њамболи сайронам туї. 
Дониш аз фарзандњом омўхтам, 
Дар љадал аз устодонам туї. 
По ба по бурдї ба роњи зиндагї, 
Тирачашмам, нури чашмонам туї. 
Мењрубонї, љонфидої, беназир, 
Бегумон яктои давронам туї. 

Дар ин ѓазалаи ѓиної академик Муҳаммадҷон  Шакурї тамоми 
мењру садоќати худро нисбат ба мењрубонињои ҳамсараши мушфиқаш 
Дилафрўз Икромӣ баён кардааст. Дар љойи дигар бошад, мегўяд: 

 
                   Шамъу парвона шудем мо њар ду, чї хуш, 

Аљаб афсона шудем, мо њар ду, чї хуш. 
 

Дар ин байт низ устоди гиромї чун шоири ширинкалом самимияти 
худро нисбат ба зављаи мањбуби худ бо як њиссиёти хосса ифода карда, 
борњо дар мактубњояш ба фарзандонаш – Шариф, Анвар ва Рустам низ 
эњсоси муњаббати худро ба Дилафрўз Икромї баён карда, дар сари пирї 
аз ин зани мењрубону њалим ќадрдонї диданашро бо як њисси баланд 
зикр намудааст. Дар як мактубаш ба писараш – Шариф менависад: 
"Шарифљони азизам! Ба фикрам бењтар шудани сињатии ман аз он аст, ки 
дар сарам Дилафрўз Љалоловна њаст ва њамеша ѓамхорї мекунад…. Ин 
тинљии хона вобаста ба Дилафрўз аст. Ман аз ў миннатдор њастам, ки бо 
мењрубонї, бо ѓамхорї ва эњтиёткорињо маро осуда медорад, барои кори 
ман шароит тайёр мекунад. Ман мехоњам, ки инро шумо, њар се,  
бидонед ва мисли ман аз Дилафрўз миннатдор бошед".  

Дар воќеъ, Дилафрўз Икромї ба сифати як зављаи содиќ, зани 
њалиму мушфиќ ва бонуи мењрубон ин донишманди асилро чун нури 
дидагонаш эњтиёт карда, барои вай љињати эљоду тањќиќи асарњои илмию 
пажуњишї шароити хубу муносиб муњайё намуда, њамеша њамроњу 
њамќадами вай буд ва ўро танњо нагузошта, шарики ѓаму шодї, кору 
фаъолият ва суњбату сафарњояш буд ва ба ќадраш чун ба ќадри нон 
мерасид. Барои њамин мењрубонињо ва некињо дидан аз ин донишманди 
нотакрор Муҳаммадҷон  Шакурї, Дилафрўз Икромї маќсад гузошт, ки 
ин номањоро њамроњи шогирди вафодораш–Мирзоњасан  Султонов 
омода намоянд ва пешкаши дўстдорони адаб гардонанд. Ин мактубњо 
моро ба муњити адабии солњои панљоњу навади асри ХХ шинос карда, як 
ќатор сањифањои норавшани адабиёти тољик ва адабиёти татбиќиро 
барои муосирон равшан мегардонад. 
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Бовар дорам, ки дўстдорони каломи бадеъ тавассути ин китоб бори 
дигар ба зањмату кўшишњои устоди арљманд Муҳаммадҷон Шакурї 
шинос шуда, аз фарњангдўсту адабпарвар будани вай, доир ба ќимати 
дўстї, бародарї, эњтиром гузоштан ба устоду шогирд маълумоти 
даќиќтаре пайдо хоњанд кард.  

 

Њимоятгузори адабиёт 
ё нигоње ба мактаби эљодии Соњиб Табаров 

Наќди сиголишгар ва бесиоят (бетуњмат) дар њар давру замон 
љињати пешрафти адабиёти асил хидмат намуда, дар роњи падид омадани 
асарњои пурмўњтаво ва баланпоя наќши ќимматманд бозидааст. Он на 
танњо сараву саќати асари бадеї, камбудињои дохилии таркиби 
таълифоти адабиро муайян мегардонад, балки роњи номатлубу 
нодурусти эљоди бадеиро возењу равшан месозад. Хусусияти мазкур аз 
замони Рўдакї оѓоз ёфт  ва бо тањаввулоти сифативу  тааммули фикр то 
ба имрўз идомат  пазируфт. Мактаби ноќидии Соњиб Шуњратиевич 
Табаров низ идомаи њамон анъанањои арзишманди пешина мебошад, ки 
бо тарзҳои гуногун ва диди тоза арзи њастї намудааст ва љињати такомул 
ва рушди адабиёти тољик хизмат арзандае намудааст.  

Соњиб Табаров ба наќди адабї аз нигоњи принсипњои умдатарини 
адабиёт назар дўхта, дар њама њолат кўшиш кардааст, ки љанбањои 
назарии масъаларо амиќан муайян намояд ва ќонунияти татбиќи онро 
дар амалия тавассути осори адабї равшан гардонад. Ин озмоишгоҳи 
эљодии комил ба мунақќид имкон додаст, ки ба асари бадеї бањои 
воќеъбинона дињад ва бурду бохти адибро дар љараёни таърих ва адабї 
дуруст ошкор намояд. Бо чунин муносибат мунаќќид фаъолият намуда, 
дар равшан намудани объект ва таъсири субъект ба он хулосањои илмї 
ва пажўњишї манзур кардааст, ки нињоят љолиб ва барои дигар 
муњаќќиқон боиси омўзиш мебошад. Агар аз њамин дараљаи тањќиќ ба 
мањорати мунаќќидии устод Соњиб Табаров назар андозем, мебинем, ки 
дар тайи фаъолияту зањмати илмии ин донишманди пуркор комёбиҳо 
нињоят зиёд мебошанд. 

Фаъолияти ноќидии устод Соњиб Табаров нимаи дуюми солњои 
сиюм оѓоз ёфтааст. Бештари хабар ва маќолањои ин давраина ба солњои 
чилуми мунаќќид хусусияти таблиѓотӣ касб намудаанд. Дар онњо 
эљодиёти адибон ва санъаткорони халќњои љањон, мавзўю мундариљаи 
асарњои эшон ба мањорату истеъдоди онњо мавриди баррасӣ ќарор 
гирифтаанд. Дар маќолањои «Лев Николаевич Толстой» (1940), 
«Николай Островский» (1940), «Островскийро меомўзем» (њамроњ бо 
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А.Ќаҳњорї (1941)). «Нависанда ва олими бузург» (Иван Франко), 
«Сатирики бузург» (1941) ва ѓайра аз як тараф, њаёт ва эљодиёти адибон 
ба таври воќеї  муарифї шудаанд, аз тарафи дигар, нигоњи  пурвусъати 
онњо ба адабиёт, ба эљоди бадеї мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. 
Дар њамон давра ба хонандаи тољик шинос намудани чењрањои адабии 
халќњои дигар ањамияти баѓоят бузург дошт ва аз муњаќќиқ камоли 
забондонї ва дониши баланди назариявиро талаб менамуд. Соњиб 
Табарови љавон дар њамон давра њам забони русиро хуб азбар карда буд 
ва њам ба сифати адабиётшинос пањлуњои ин касби бошарафро аз бар 
намуда, ба таблиѓи адабиёти љањон машѓул гардида буд. Вай бо таъсири 
мароми замон ва њисси баланди адабиётдўстии худ ба омўзиши љиддии 
осори адибони оламшумул машѓул шуда, бо завќи баланд ва истеъдоди 
фаќулода мазмуну мундариља ва афкору андешањои хирадмандонаи ин 
адибонро омўхта, ањамияти осори онњоро бољуръатона ба хонандаи 
тољик муаррифї менамуд. Ин мањорати илмии худро  муњаќќиќ дар 
хабар, маќола, таќриз, китобиёти солњои баъдии худ идома дода, вобаста 
бо тањаввули тафаккури эстетикиаш арзиши адабии асарњои адибонро 
дуруст тањлил, наќд ва баррасї карда, пешкаши њаводорони адабиёт 
менамуд.  

Андешаи Соњиб Табаров аз нигоњи тањлилмандї, таҳќиќї 
проблемавї ва вусъати баёни муњокимањои танќидї дар охири солњои 
чилум ва аввали солњои панљоњум боз њам пурќувват гардидааст. Њамин 
болорафти тањќиќгаронаи мунаќќид боиси он мешуд, ки вай баробари 
ошкор намудани њунари адабї ва падид овардани портрети эљодии ин ё 
он санъаткор, њамчунон, тарзи тафаккур ва љањони отифонаи ўро ошкор 
карда, муносибаташро дар инъикоси воќеии њаёт ва бозтоби олами 
зоњириву ботинии инсон кашф менамуд. Дар баробари ин, вай аз наќди 
сараву маќсаднок парњез накарда, камбудињои эљодї, нуќсонњои забонї 
ва хатоињои услубии адибонро ошкор мекард. Масалан, пиромуни 
нодуруст тасвир кардани лавњаву лањзањои љанг дар романи «Вафо»-и 
Фотењ Ниёзї Соњиб Табаров  чунин менависад: «Дар баъзе лавњањои 
тасвири љанг ва ё мулоќоту њамкорињои ќањрамонони роман ё 
саросемакорӣ ва ё бедиќќатӣ низ ба назар мерасад. Чунончи, Фотењ 
Ниёзї воќеаи дар госпитал табобат ёфтани Сафар Одинаев ва Дадабой 
Ёрматовро њам пурра, њаќќонӣ тасвир карда натавонистааст».  

Дар аксари таълифоти индавраинаи мунаќќид ањамияти мањорати 
эљодии адиб, асари офаридаи вай, ќонунмандии рушди адабиёти муосир 
љиддї мавриди пажӯњиш ќарор мегирифт. Мавсуф, пеш аз њама, ба 
тањлили бадеї ва иљтимоиву ахлоќї, ки осори бештари адибонро фаро 
гирифта буд, пардохта, тибқи дастурҳои онзамонаи Њукумат, пленуму 
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анљуманњои Њизби Коммунист ва Иттифоќи нависандагони Иттиҳоди 
Шўравї маќсаду мароми худро ифода менамуд. Дар  баробари ин, 
мунаќќид камбудињои эљодии адибони тољикро ошкор намуда, доир ба 
тарзи нодурусти интихоби мавзўъ, баёни услуб, хатти сужет ва тариќи 
заифи оброзофарии иддае аз адибон сари ваќт ва бо камоли шавќ изњори 
аќида кардааст. Њамин пањлуи эљодии мунаќќид дар маќолањои 
проблемавию наќдие, амсоли «Оид ба масъалаи даврањои адабиёти 
советии тољик», (1951), «Дар бораи вазъият ва вазифањои танќиди адабии 
адабиёти советии тољик» (1952), «Сардафтари адабиёти советии тољик» 
(1953), «Выдающееся реалистическое произведение таджикской 
советской литературы (1954)», «Баъзе ќайдњо дар бораи услуби 
достоннависии Мирзо Турсунзода ва достони «Њасани аробакаш»-и ў» 
(1955) дида мешавад.  

Мунаќќид дар ин маќолањо аз љињати ќонунмандии рушди адабиёт 
ва арзиши тањлили асари бадеї ва ошкор кардани нуќсонњои эљодї 
баромад карда, нињоят даќиќназарона истеъдод ва мањорати эљодии 
адибони мазкурро равшан карда, дар баробари ин, камбудињои 
љойдоштаро дар интихоби мавзўъ, дуруст ифода кардани моњияти 
масъала, таркиби дохилии сужет ва тарзи баёну андеша ошкор карда, ба 
њунари адибон аз нигоњи наќди адабї ва принсипњои илмии он 
бањогузорї намудааст. 

Солњои шастум бошад, дар бештари маќола ва таќризњои мунаќќид 
љињатњои тањлилї ва танќидї боз њам пурќувват гардидаанд. Вай  дар ин 
маќолањо барои рўшан сохтани нуќсони асари бадеї, консепсияи эљодии 
адиб саъю талоши љиддӣ намуда, роњи баромадан ва халосӣ ёфтан аз 
тарзи тасвири сатњї ва тариќи нодуруст инъикос додани воќеиятро 
ошкор кардааст. Дар тафаккури адабии мунаќќид масъалаи њаќќонї ва 
росту дурусти тањлил ва тањќиќу танќиди асари бадеї дар љойи аввал 
мебарояд, ки ин аз љустуљў ва омўзиши љиддии мунаќќид гувоњї 
медињад. Чунин масъулият ва талабот барои падид омадани наќди 
касбии миллї шароит фароњам овард ва ба пиндори мо, Соњиб Табаров 
яке аз поягузорони он ба њисоб меравад. Мунаќќид дар њамин давра дар 
бисёр бањсњои адабї иштирок намуда фикри андешањои худро доир ба 
даврабандии  адабиёти советии тољик, доир ба омўзиши таърихи 
адабиёт, оид ба ањамияти мероси адабї иброз намудааст. Вай бо Холиќ 
Мирзозода, Иосиф Брагинский, Юрий Бобоев, Ѓаффор Мирзо, Акбар 
Турсунов ва дигарон муколама ва мубоњисањои адабиву танќидї ороста, 
бањри амалӣ сохтани идеалњои олии худ ва рушду равнаќи адабиёт ва 
наќди адабии тољик саъю талошњои зиёд намудааст, ки баъдњо њар 
кадоми он натиљаи дилхоњ додаанд. 
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Њамин тарзи муносибат ба эљоди бадеиро мунаќќиди оташинсухан 
нимаи дуюми солњои 60-ум  идома бахшида, боисрор асарњои камарзиш, 
шеърњои заифи Бобо Њољї, Файзуло Ансорї, Воситзода, А.Бањорї, 
очерку њикояњои Аъзам Сидќї, Њилолиён Аскар, Болта Ортиќовро зери 
тозиёнаи танќиди воќеиву холисона гирифта буд. Дар маќолаи «Боз дар 
бораи омўхтани мероси адабї» (1962) бошад, мунаќќид ашъори 
Мирњайдар Сарвар ва Ноил Шерзодаро нақд карда, ба эљодиёти онњо 
бањои дурусту њаќќонї додааст. Вай махсусан ба шеърияти ашъори 
Мирњайдар Сарвар таваљљуњ карда, доир ба заифияти образњои шеърї, 
интихоби мавзўъ, хом кор фармудани санъатњои бадеї ва воситањои 
гуногуни тасвир фикрњои љолиберо ифода намудааст. "Умуминависї –
мегўяд Соҳиб Табаров,–аз њад зиёд кор фармудани суханњои хондашудаи 
пуч ва баъзан насри ќофиянок таъсири мундариљавї-идеявии чунин 
шеърњоро хеле паст кардаанд:  

Эй ранљбарони Тољикистон, 
В-эй камбаѓалону синфи дењќон». 

Мунаќќид дар асоси ин байт танњо аз ќофия ва сухани хушк иборат 
будани  ин мисраъњоро равшан карда, адибро даъват кардааст, ки ба 
бадеят, образу муњокот ва љанбањои тасвирии шеър бештар таваљљуњ 
намояд ва дар оянда асарњои баландмазмун ва аз љињати обуранги бадеї 
ғанӣ эљод намояд. 

Агар ба маќола, таќриз ва китобиёти ба ашъори Муъмин Ќаноат 
алоќаманд назар афканем, ин љињати масъала боз њам рўшантар 
мегардад. Дар як давраи кўтоњ Соњиб Табаров маќолањои «Фикр 
пурмазмун бошаду баёнот содаву возењ» (1960), «Табъи чун шамъ зинда» 
(1960), «Кашфи асрори мављњо»-ро (1964) доир ба эљодиёти Муъмин 
Ќаноат ва љустуљўњои адабии ў таълиф намуд. Дар маќолањои 
номбаршуда тамоми ашъори Муъмин Ќаноат аз рўйи хронология тањлил 
шуда, маќсаду мароми мунаќќид ба таври муфассал баён гардидаанд. 
Мавсуф мањорати шоирї ва сабки эљодии Муъмин Ќаноатро тањќиќу 
тањлил намуда, бо имконоти дар даст доштаи худ нуќсонњои љойдоштаи 
шеъри ўро бо мисолњои муътамад ошкор мекунад. Вай дар бораи њунари 
ќофиясозї, тарзи образофарї, интихоби таъбиру иборањои латиф ба 
шоир маслињатњои судманд додааст. Дар маќолаи «Парвоз ба сўйи назми 
олї» (1959) баробари комёбињои шоир њамчунин, нуќсонњои шеърии ўро 
таъкид менамояд. Шоир низ баъдњо ба ин нуќсонњо эътибори љиддї 
дода, дар нашрњои минбаъда ин камбудињоро ислоњ намуда, шакл ва 
мазмуни шеърњои худро комил гардонидааст. 
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Мунаќќид  пас аз он солњои 70-90-ум ќонунњои илмиву назариявї 
ва амаливу нормативии тањлил ва тадќиќу танќиди асари бадеиро љиддї 
азбар менамояд, унсурњои мубрамтарини афкори адабиву эстетикиро 
барои наќди адабї ва адабиётшиносї муайян мегардонад ва принсипњои 
табодули тафаккури эстетикиву бадеии адибонро дар асоси омўзиши 
адабиётшиносии муќоисавї рӯшан мегардонад.  

Дар панљљилдаи  асари "Њаёт, адабиёт, реализм" вай дар њамин асос 
маќолањои худро љой дода, ба рушди адабиёти тољик ва тањаввул ва 
инкишофи он бањои воќеї додаст. Махсусан, дар бораи эљодиёти устод 
Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї, Рањим Љалил, 
Ѓаффор Мирзо, Муъмин Ќаноат, Ѓоиб Сафарзода, Фазлиддин  
Муњаммадиев, Саттор Турсун, Абдулњамид Самадов ва дигарон назари 
хешро баён карда, нињоят љиддї, воќеї ба асарњои эшон бањогузорї 
карда, маќоми онњоро дар адабиёти тољик дуруст муайян намудааст. 
Таълифи бисёр маќолањои вай, аз ќабили «Очерк бояд њамќадами замон 
бошад» (1972), «Њаќиќат дар бора олами тираи асри ХХ», (1983), 
«Сањифаи нави достонсароӣ» (1974), «Навоварї кашфиёт аст» (1978), 
«Фалсафаи  њаёт ва дискжокеи адабї» (1983), «Баќонокии мактаби 
эљодии Фазлиддин Муњаммадиев» ва монанди онњо ба гуфтањои фавќ 
маводу бурњон ва далелу мисолњои бењисоб шуда метавонанд. Мунаќќид 
дар маќолањои мазкур аз шевањои гуногуни тањлили асари бадеї, аз 
ќабили муносибати иљтимої-таърихї, тарљумаињолї, муносибатњои 
эљодиву генетикї, силсилабандї, матншиносї, муќоисавї, маърифатї, 
эњсої ва семантикї истифода карда, дурустии таълифоти бадеии 
санъаткоронро возењу рўшан муайян кардааст.  

Хидмати Соњиб Табаров на танњо њамчун мунаќќид бенињоят 
бузург мебошад, балки дар наќши вай дар таълифи китобњо ва дастурњои 
таълимї барои донишљуён низ арзиши баланд дорад. Вай соли 1992 
рисолаи «Методи тањлили асари бадеї»-ро таълиф кард, ки њамчун 
дастур барои олимон, донишмандон, муњаќќиќон ва донишљўёни  
риштаи адабиёт аз ањамият холї набуд.  Дар ин дастур вай аз љињати 
назарї тањлили асари бадеиро шарњ дода, чӣ гуна ба асари эљодї 
муносибат намуданро ба донишљўён шарҳу тавзењ медињад. Китоб аз 
сарчашмањои муътамади илмї иќтибосњои асоснок дошта, мавќеи 
мунаќќидро доир ба асари адабї ва бо кадом роњ тањлил кардани онҳо 
шарњ медињад. Мунаќќид бо ин иктифо накарда, дар ду љилд «Таърихи 
наќди адабї»-ро барои донишљўён таълиф менамояд. Дар ин дастурњо 
Соњиб Табаров ба омўзиши назарияи эстетикии наќди адабї таваљљуњ 
карда, ањамияти ин илмро дар адабиётшиносї ошкор мегардонад. Ин 
асарњо дар бораи назарияи танќиди адабии тољик маводи нав пешнињод 
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намуда, бори аввал  арзиши илмии наќди адабї ва жанрњои ба он 
алоќамандро равшан мегардонад. Асарњои мазкур барои дуруст муайян 
кардани  мактаби наќдии  Соњиб Табаров ва методологияи илмї, 
адабиву эстетикии мунаќќид наќши арзандаеро иљро менамоянд.  

Дар солњои навадуми асри бист ва дањсолаи аввали солњои 
дуњазоруми асри бисту як Соњиб Табаров асосан бо ду роњ фаъолияти 
адабиётшиносї ва мунаќќидии хешро икишоф дод. Аввалан, баъзе 
маќола, китобњои адабиётшиносие, ки пештар таълиф намуда буд, 
онњоро аз сари нав тањрир карда, чоп менамояд, ки онњо дорои маводи 
нињоят фаровони тоза дар барои объекти тањкиќшаванда доранд. Барои 
мисол метавон аз асари «Ѓуломон»-и Садриддин Айнї њамчун романи 
таърихї» ва «Пайрав Сулаймонї»-и мунаќќид ёдовар шуд, ки њар ду 
асар бо принсипи нав тањлил ва такмил ёфта, маводи фаровони наве ба 
асарњои мазкур ворид шудаанд, ки аз мањорату истеъдоди фитрии ин 
донишманд дарак медињанд. Сониян, ба пањлуњои норўшани эљодиёти 
Абдуррауфи Фитрат, Абдулвоњиди Мунзим, Саъдуллои Рабеї ва 
дигарон таваљљуњ зоњир карда, доир ба осор ва эљодиёти ин адибон 
силсиламаќола ва китобњоро чоп намуд, ки њар кадом барои шинохти 
адабиёти тољик дар оѓози садаи бистум ањамияти баѓоят бузургеро доро 
мебошанд. Китобњои «Мунзим», «Мунозира»-и Абдуррауфи Фитрат", 
"Рањбари наљот"-и Абдуррафи Фитрат", "Љањони  андешаи Абдуррауфи 
Фитрат" ва чанде дигар аз љустуљў, мањорат ва истеъдоди Соњиб Табаров 
њамчун адабиётшиноси шинохта дарак медињанд. Дар ин асарњо 
принсипи таърихият пурра нигоњ дошта шуда, дар бораи ин адибон 
маводи нави таърихї пешнињод мегардад, ки барои хонандаи имрўза њар 
кадоми он ањамияти баѓоят бузургро доро мебошанд. Махсусан, устод 
Соњиб Табаров симои Абуррауфи Фитратро барои имрўзиён равшан 
карда, ба сифати олим, шоир, нависанда ва маорифпарвар хидмат 
кардани ўро бо далелњо шарњ медињад. 

Соњиб Табаров бешак, олими пуркор, донишманди даќиќиќназар 
ва мунаққиди оташсухан дар адабиётшиносии тољик шинохта шуда, њар 
як асари вай намунаи барљаста барои шинохт ва муаррифии адабиёти 
тољик ба шумор меравад. Бовар дорем, ки ин олими забардаст боз 
корњои шоистаеро ба анљом расонида, дар рушду такомули адабиёти 
тољик њиссаи босазои хешро мегузоранд. Љашни якасраи ин олим ва 
донишманди мумтоз –Соњиб Шуњратиевич Табаров барои илми тољик як 
бахти баланд ба шумор меравад. 
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ФАСЛИ IV 
ДАР БОРАИ ОСОРИ ШИФОЊЇ ВА ФОЛКЛОР 

 

Суруду офаридањои мардумї ганљинаи бебањои халќанд 
 

      Мардуми Хатлон аз ќадим бо шеъру мусиќї алоќамандии хосса 
дошта, дар баробари дигар сокинони Тољикистони азиз худро 
њифозатгар ва идомабахши санъати волои пешиниён медонанд. Онњо дар 
тўли таърих бо як мењру муњаббат орзуву омоли худро дар шеъру мусиќї 
баён карда, рубоиву дубайтї, таронаву ѓазал, ќиссаву афсона, ривояту 
достон, сурудњои ѓиноиву мавсимї, зарбулмасалу маќолњо ва 
шеъргунањои зиёдеро эљод кардаанд, ки њар кадом аз давраи ќадим то ба 
имрўз сина ба сина, дањон ба дањон то ба замони мо расида, бори дигар 
аз мардуми сухандон ва сухансанљ будани хатлониён дарак медињанд.  
     Боиси таассуф аст, ки дар тўли таърих то даврони Истиќлолияти 
давлатӣ, Хатлон борњо зери њамлаи арабу муѓул, туркони Қарахониву 
Салљуќї, Темуриёну Манѓитиён ќарор гирифта, на танњо макону манзил, 
кушкњову ќалъањо ва мамнуъгоњу боѓњои сарсабзу хуррамашон аз байн 
рафтаанд, балки сарчашмањои зиёди таърихї, ёдгорињои фарњангию 
маънавї, осори бойи шифоњиву хаттии онњо низ талафоти бузург 
дидаанд. Мувофиќи маълумоти сарчашмањо,  Хатлон (Хуттал, Хутталон) 
то замони араб мисли шањрњои Балху Бухоро, Самарќанду Панљакент, 
Зобулу Кобул ободу зебо ва яке аз марказњои фарњангї ба шумор 
мерафтааст, вале бо фаро расидани њуљуми арабњо ќисме аз марказњои 
ањолинишини ин сарзамини бостонӣ аз байн рафта, дењаву кушкњо, 
шањру шањристонњои зебо несту валангор шудаанд. Аз љумла, барои 
гирифтани шаҳри Хулбук, ки маркази маъмурии мулки Хатлон ба њисоб 
мерафт,  арабњо талафоти зиёди љониву хисороти маънавї додаанд. 
Забти ќалъаи мазкур барои арабњо осон муяссар нашудааст, чунки 
родмардон ва ањолии бонангу номус ва ќавииродаи хатлонї то ќувваи 
охирин ва лањазоти вопасини набарду мубориза истодагарї карда, 
њазорон нафарашон љони худро ќурбони роњи адолат ва озодї 
намудаанд. Арабњо ду маротиба ба ин ќалъа бо ќувваи нињоят зиёд 
њуљум карда, бори дуюм ба онњо муяссар мешавад, ки ин рамзи 
матонатро забт намоянд. Муњаммад ибни Љарири Табарї дар китоби 
"Таъриху-р-русули ва-л-мулук" доир ба ин њодисањои дањшатбор 
маълумот дода, онро ба соли 119 њиљрї (мутобиќ ба соли 737 милодї) 
медонад. Мувофиќи ахбори ин таърихдони бузург волї ва сарлашкари 
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Хуросон Асад ибни Абдуллоҳ ба Хатлон њуљум карда, дафъаи аввал ба 
хатлониён ѓолиб омада наметавонад ва лашкари Асад маѓлуб мегардад 
ва ӯ ба Балх аќибнишинї менамояд. Мувофиќи наќли Табарї, худи Асад 
мегўяд, ки «Дирўз хоќон ба мо муќобил шуд ва бар мо зафар ёфт….»75 
      Баъди ин шикаст Асад дубора ба Балх аќибнишинї намуда, ќувваи 
нав љамъ менамояд ва боз ба сўйи Хатлон мешитобад ва барои забт 
кардани ин дижи сангин ва шикасти мардуми бошуљоаташ талош 
мекунад. Баъди набардњои зиёд, талафоти вазнин ва њуљумњои пайдарпай 
Асад ѓолиб мешавад ва ќалъаро гирифта, онро бо тамоми сарбозони 
далераш ба хок баробар мекунад. Њамин дарду андӯњ ва љароњати сахтро 
халќ тањмил накарда, дар сурудњояшон, ки аз фидокорию љоннисории  
мардуми далери хатлонї ёд мешавад, тасвир карда, бо мазоќу истењзо 
Асаду сарбозони ўро њаљв мекунанд. Аввалин намунаи шеъри шифоњие, 
ки дар таърихи адабиёти шифоњї ва хаттї сабт гардидааст, мањсули 
тахайюли мардуми Хатлон мебошад. Сарояндаи халќї бо як дарду алам, 
бо як ситеза ва шуљоату матонат ин шеърро суруда, иродаи ќавї, 
љасорати баланди мардуми Хатлонро ситоиш карда, шикасти Асадро 
мазоњу истењзо намудааст. Ин њодисаро Табарї ќайд карда, аз љумла 
мегўяд: «Асад ба сўйи Балх рафт ва дар марѓзори он урду зад, то 
зимистон биёмад. Он гоњ касон дар хонањо пароканда шуданд ва ў 
вориди шањр шуд. Дар бораи ин ѓазо хитоб ба вай шеъре гуфтанд ба 
порсї:  

Аз Хуталон омадӣ, 
Ба рў табоњ омадӣ, 
Овора  боз  омадӣ, 
Хушку низор омадӣ"76 

 
      Ин суруди шифоњї ва халқӣ бори дигар шуљоат ва корнамоињои 
мардуми Хатлон ва родмардию диловарии онњоро ба муќобили 
аљнабиёни  араб тасдиќ карда, исботи сухандону сухансанљ будани халќи 
тољик, аз љумла мардуми Хатлон мебошад. Дар ин шеър хеле самимї ва 
бо эњсосоти амиќ ѓурури сокинони Хатлон, далерии онњо ва рўњи 
шикастнопазири эшон тасвир ёфтааст. Бо ишораи бисёр зебои Табарї, 
ки мегўяд: "касон  хона ба хона гардиданд", фурсате барои андешаву њис 
пайдо шуда будааст, ки ин шеър тавлид шудааст. Дар миёни ин мардум 
албатта,  шоирону мубадон ва сарояндагони халќї низ будаанд, ки ин 

                                           
75. Муњаммад ибни Љарири Табарї. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Бо тањрир, тасњењ ва тањќиќи 
умумии Нурмуњаммад Амиршоњї. Иборат аз 16 љилд дар 8 китоб. Китоби 5.- Душанбе: Сарредаксияи 
энсиклопедияи миллии тољик, 2014.- Сањ.3700. 
76. Њамон љо, сањ. 3704. 
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сурудњои ватандўстонаро бо эњсосоти амиќ, сари ваќт ба хотири 
рӯњбаланди сарбозону мардуми далери хатлонї таълиф кардаанд, ки он 
дар як муддати кўтоњ байни халќ пањн шуда, то замони мо њамчун 
нишонаи беназири сухани муњокотдор ва намунаи асили шеър ба мерос 
мондааст. Ин сарояндагони халќї дар њамон давра бо забони фасењи 
тољикї шеъри ноб эљод карда, аз худ нишонаи бузурги маънавї ба ёдгор 
гузоштаанд, вале дар натиљаи ѓорату куштор ва њуљуму њаробиоварињо 
ќисми зиёди ин ганљинањои бебањои маънавии халќ аз байн рафта, 
боќимондањояшон дар сарчашмањои таърихиву хаттї ба ёдгор мондаанд.  
      Пас аз арабњо боз дар замони Қарахониён Бўритегин ва дар замони 
Салљуќиён Алпарслон ба Хатлон њуљум карда, онро талаву торољ 
менамоянд. Мардуми Хатлон аз ин њамлаи душманони аҷнабӣ рӯњафтода 
нашуда, дар Кўлоб боз ќалъаи бошукуње бунёд мекунанд ва онро рамзи 
ѓуруру  љавонмардї, матонату љасорат ва њимояти мардуми диёрашон 
эълон месозанд. Ин ќалъа бо зањмати фидокоронаи  бењтарин меъморон, 
њунармандон ва наќќошон бунёд гардида, њамчун дижи сангину пўлодин 
барои њимояи халќ то аввали садаи ХУ1 хидмат намудааст. 
Мутаассифона, дар замони Шайбониён чанд маротиба Абдуллоҳхон ба 
Кўлоб њуљум карда, баъди кўшишњои зиёд Кўлобро ба тобеияти худ 
медарорад ва на танњо ин ќалъаи муњташам, балки аксари мардони ин 
диёрро аз дами теѓ гузаронида, ѓанимати зиёде бо худ гирифта, ќалъаро 
аз ќањру ѓазаби зиёд пурра ба хок њамвор мекунад.  Яке аз шоирони 
барљастаи њамон замон Абдурањмони Мушфиќї шуљоату корнамоии 
волии  Кўлобро тасвир карда, дар як ќасидаи худ истодагарии сарбозони 
ќалъаро чунин ба қалам додааст: 

Волии Кўлобро дар ќалъа гар обе намонд,  
          Ќалъаи ў чашмачашм аст аз нишони зарби санг.77 
 

     Баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатӣ ба шарофати амали 
неку хайрхоњона ва дурандешонаю ватанхоњонаи фарзанди фарзонаи 
миллат Эмомалї Рањмон ин ќалъа њамчун нишона дар шакли девори 
рамзї ба муносибати 2700-солаги Кўлоб бунёд гардид ва ба сифати 
сабаќи таърих имрўз њамчун ёдгории бегазанд аз он даврањо дар назди 
осорхонаи шањри бостонии Кўлоб ќомат афрохтааст.  
      Манѓитиён низ ба сари мардуми Хатлон азобу шиканљаи зиёд 
оварданд.  Чунин бедодгариро мардуми далер тоб наоварда, ба 
муќобили онњо ѓазо эълон карданд ва фарзанди далер ва бономуси 
миллат Восеи шуљоъ ин шӯриши миллиро роњбарї намуда, ба ќатл розї 

                                           
77. Зоњир Ањрорї. Мушфиќї.- Душанбе: Дониш, 1978.- Сањ. 165. 
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шуду ба назди манѓит сар хам накард. Халќи ба шўру ќиём омада дар 
атрофи Восеи ќањрамон муттањид гардида, то охири шӯриш аз раъйи худ 
барнагаштанд ва барои барќарор кардани адолат баробари Восеъ то 
охирин лањзањо бар зидди манѓитиён ва сарбозони онњо мубориза 
бурданд.  
     Шўриши Восеъ ва шикасту ба ќатл расонидани ў ва њаммаслаконаш 
мардуми кӯњистонро ором нагузошт ва ба хотири гиромї доштани 
шахсияти вай сарояндагони халќї, ровиёни маъракаоро, наќқолон аз 
корномањои ин фарзанди шуљои халќ бо шаклу шеваи ба худ хос  суруд, 
манзума, рубої, ќисса, ривоят ва њатто устураву афсонањоро эљод 
карданд, ки ќисми он то замони мо расидаанд. Дар садаи ХХ як ќисме аз 
ин осори шифоњї аз љониби фолклоршиносони машњур: Лутфулло 
Бузургзода, Раљабалї Љалилов, Александр Болдиров, Носирљон 
Маъсумї, Раљаб Амонов, Асадулло Сўфизода, Бањром Шермуњаммадов 
ва дигарон љамъоварї ва нашр карда шуданд. Тадќиќоти ин 
донишмандон дар сайри таърихї ва омўзиши осори шифоњии ба 
шахсияти Восеи ќањрамон алоќаманд наќши муњимро бозидаанд.  
        Сарояндагони халќї дар воќеъ, васфи Восеи далеру озодипарастро 
тарзе тасвир кардаанд, ки дар онњо ѓаму андуњи мардум, эњтирому 
садоќаташон ба ватани обої самимона баён шудаанд. Аксари ин 
манзумањо дар шакли шеърии думисраъї, семисраъї ва чањормисраъї 
таълиф шуда, дар онњо замону макон, авзои љомеа, вазъияту њолати давр 
ва иродаву матонати халќ ва ќудрату тавоноии худи Восеъ бо забони 
мардуми мањаллї ва лањљаи кӯњистон хеле зебо суруда шудаанд. 
Сарояндагони ин манзумањо симои Восеъро њамчун тимсоли шуљоату 
далерї ситоиш намуда, њар як ѓалабаи ўро бо забони содаву равон ва 
таъбирњои мањаллї хеле зебо васф кардаанд. Чунончи: 
 

Восеъ бар асп савор шид, 
Барои љанг тайёр шид. 
Ба халќо ў сардор шид, 
Халќ аз думбуш ќатор шид.78 

      Дар ин таъкид ишораи шевагии "халќо" маънои ба њам омадани 
мардуми кӯњистон ва дигар мањалњоро ба муќобили манѓитҳои золим дар 
назар дорад. Маълум мегардад, ки аксар касоне, ки аз шиканљаи манѓит 
ба дод омада будааст, бо Восеъ њамроњ шудаанд ва дар ин набард вайро 
њамроњї кардаанд. Ѓалабаи Восеъ дар њамин муттањидї, якдилї, 
тифоќии одамон мушоњида мешавад. Доир ба ин масъала Асадулло 

                                           
78. Сурудњои мардуми Кўлоб. - Душанбе: Адиб, 2015.- Сањ. 
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Сўфизода менависад, ки: «Халќи ситамкаш Восеъро њамчун мунис ва 
ѓамхори љасури худ дўст медорад ва барои равшан сохтани образи 
ќањрамон ташбењу тавсифњои муносибро кор мефармояд».79 
      Дар њаќиќат, симои Восеъро муаллифони шеърњои халќї якранг не, 
балки нињоят муассир бо ибора ва таъбирњои латиф тавсиф карда, 
њангоми кушодани шахсияти ў, корнамоињояш ва тасвири хислатҳои  
наҷиби вай аз санъатњои ташбењу тавсиф, талмењ ва ѓайрањо ба хубї 
истифода намудаанд ва симои ин марди ѓаюр ва далерро бо мањорати 
хос таљассум гардондаанд.  
      Дар ин манзумањои мардумї баробари тасвирњои љолиб, мавзеъњои 
љуѓрофии зиёд аз Сари Хосору Ховалингу Балљувон сар карда, то Бухоро 
ёд мешавад. Ин макони љуѓрофї љињати муайян кардани харитаи 
шўриши Восеъ мусоидат менамояд. Дар ин сурудањои мардумї рўњи 
тавонои ин ќањрамони халќ тасвир ёфта, хислатњои мардумдўстї, 
инсондўстї ва ятимпарварї доштани ин љањонпањлавони халќ самимї 
тасвир гардидааст.  Њамин хислати Восеъро дар табиат ва симои ў низ 
дидан мумкин аст: 

Восеъ буд сабзинарў, 
Одами калони чорпањлў 
Сарбозора зад њарсу, 
Халќ Восеъра кард орзу. 

      Аз ин мисраъњо симои ин марди ќавиирода хеле воќеї равшан 
мешавад. Чунин одамони ѓаюр ва далерро дар миёни мардуми кӯњистон 
"марди чорпањлу"  мегуфтанд ва аз таъкиди мазкур низ муайян мегардад, 
ки ў марди нотарс, пањлавон ва рўйинатан будааст ва аз њељ гуна зулму 
шиканља тарсу ҳарос надоштааст. 
      Бешак, дар манзумањои ба васфи Восеъ бахшида умеду ѓаму њасрати 
мардум дуруст таљассум ёфтаанд. Ин манзумањо бори дигар исбот 
мекунанд, ки мардуми Хатлон корномаи фарзандони худро аз хотираи 
фарњангиашон дур накардаанд ва дар эљодиёти шифоњї ва хаттї онњоро 
бо шаклу шеваи ба худ хос тасвир намудаанд. 
    Чунин тарзи муносибатро мардуми Хатлон, бахусус, сокинони 
эљодкори мантаќаи Кўлоб, дар офаридани тарона, рубоиву дубайтињои 
халќї низ идома бахшидаанд. Онњо ба гуфтани тарона, рубоиву дубайтї 
ва дигар жанрњои шеъри шифоњї завќи махсус доранд. Њангоми кори 
сањро, ваќти рўбучини хона, мавриди гулдўзиву чакандўзї ва дар ваќти 
иљрои маросимњои гуногун аз рубої, дубайтї ва рубоињои таронамонанд 
хуб истифода мекунанд ва шояд аксари ин навъњои жанри фолклорї дар 

                                           
79.Асадулло Сўфизода. Назаре ба фолклор ва адабиёт. -Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2009. - Сањ. 63. 
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њамин гуна њолатњо эљод шудаанд. Мазмуну мундариљаи ин рубоиву 
дубайтињо гуногун буда, њар кадом бо сабабе эљод шуда, њиссиёти шоири 
халќиро нисбат ба зиндагї, кирдорњои инсонї ва ё муъљизањои табиат 
самимона ифода менамоянд. Ин шеърњо на танњо аз љињати равонї ва 
содагї дилкашу дилчасп мебошанд, балки аз љињати обуранги бадеї, 
ифоданокї, мавзуннокї, корбарии санъатњои маънавию лафзї нињоят 
бою ѓанї мебошанд, ки хонанда баробари шуниданашон њаловат 
мебарад ва худро дар дунёи отифонаи сарояндагони халќї тасаввур 
намуда, барои худ манбаи таслият, хушњолї, илњом ва роњати маънавї 
пайдо менамояд. Баъзе аз ин рубоињо то андозае таъсири беандоза 
доранд, ки кас аз шуниданаш ќувват гирифта, дар вуљудаш њисси 
ќаноатмандї бедор мешавад. Хусусияти дигари рубоиву дубайтињои 
мардуми Кўлоб дар он аст, ки сарояндагони халќ ба торњои эњсосоти 
инсон нохун зада, бо сухани рамзию маљозї онњоро ба зиндагї ва њаёти 
хушбахтона рањнамої менамоянд.  
      Дар бештари рубоињои ин минтаќа мавзўи ишќ љойи муњим дошта, 
тамоми њолат ва вазъияти рўњиву равонии ошиќу маъшуќ бо таъбиру 
иборањои латиф, лутфу ињом, маљозу киноя баён шуда, дунёи пур аз 
эњсосоти онњо бо дилбастагии хос бозтоб мешаванд. Мавзўи ишќ мавзӯи 
асоси жанри рубої ба њисоб рафта, шоирони халќї дар инъкоси њолат ва 
ваъзияти симоњои ѓиної (ошиќ, маъшуќа ва раќиб) њунари хос нишон 
дода, њиссиёти ботинї ва олами нињоят рангини онњоро бо њама 
сифатњои дилписанду љањони мураккабашон таљассум менамоянд. Њамин 
аќидаро академики шодравон Раҷаб Амонов низ тасдиќ карда навишта 
буд: "Рубоињо ишќи поку самимиро ситоиш мекунанд. Онњо гаштаю 
баргашта мефањмонанд, ки ба ќадри ин гавњари арзанда расидан лозим 
аст. Вањшитабиат ва золимонанд онњое, ки ишќро зери по мекунанд ва 
ошиќро љазо медињанд"80.   

 Дар њаќиќат,  шоирони халќї дар рубоиву дубайтињояшон аз 
табиат ташбењ интихоб намуда, љирмњои осмониро дар пеши љамоли 
маъшуќа камназир мепиндоранд. Аз гулу гиёњ, дарахтони гуногун 
муњокоти љаззоб офарида, дар симои дилдодагон њурону фариштагони 
беназирро тасвир мекунанд ва бо онњо роз гуфта, аз дарди дилашон огоњ 
мешаванд. Дар баъзе њолатњои дигар аз фалаки берањм шикоят карда, 
барои расидан ба дидору висоли дилдодагон "берањмї" зоњир мекунанд. 
Бо истифода аз ин њолатњо тарзи тасвири рубої боз њам зебову 
дилкаштар мегардад. Чунончи: 

 

                                           
80. Раљаб Амонов. Њаќиќати зиндагї ва њаќиќати бадеї.-Душанбе : Ирфон, 1984.- Сањ. 5 
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Духтар ба даруни боѓ сар паст мекард, 
Каљ бастани рўмолаш маро маст мекард. 
Каљ бастани рўмолуш надидем серї, 
Оташ ба даруни дил њалангас мекард. 
 

       Дар ин рубоии тасвирї њам њолати рӯњии ошиќ ва њам зебоии 
маъшуќа самимї тасвир гардидааст. Шоири халќї бо зовияи диди 
отифонаи худ маъшуќаро тавассути нигоњи оташбори ошиќ аз дур 
назора карда, ба роњ гаштанаш дар боѓ, каљ бастани рўймолаш, хам 
кардани миёнаш завќ бурда, њолати ошиќро маљозан бо таъбири 
«њалангас» задани оташ дар даруни дил хеле возењ ва њаётї васф 
намудааст. Мафњуми лањљавии «њалангас» ба маънии аланга задан, 
шуълавор сўхтан омада, далолат аз њиссиёти ќалбии ошиќ менамояд. 
Шоири халќї ба хотири "намакин" гардидани баёни мавзуну мухайялаш 
аз лањча бо мањорати хос истифода карда, ба вазну равонии рубої халал 
ворид накардааст. Дар ин рубої ифодаи дарду њасрат бо њиссиёти 
самимият алоќаманд гардида, иќоъмандиро дар рубої тавон 
бахшидааст.  
        Дар рубоии дигар шоири халќї хело њунармандона эњсосоти 
равонии ошиќро васф карда, дарди дили ўро маљозан ифшо мекунад ва 
бо як љањон умеду орзу њасрати нуњуфтаи чењраи ѓиноиашро бозгў 
месозад: 

Ќадат ба карашма нархи љон мешиканад, 
 Озурда дилам, ки аз фиѓон мешиканад. 
 Тири њама ошиќон ба маќсад бирасид, 
 Навбат, ки ба ман расид, камон мешиканад. 

         Дар рубоии мазкур дар байти аввал њусну љамоли маъшуќа тасвир 
мешавад. Шоири рубоисаро аз санъати муболиѓа истифода намуда, 
карашмаи маъшуќаро ба нархи љони худаш баробар мекунад ва бо 
тасвири љолиб ба њадди охири муболиѓа ѓулув расида, фиѓону 
карашмаро ба њам муќобил мегузорад ва ба ин восита симои мукаммали 
як отифаи таннози пуркарашмаву пуришваро таљассум кардааст. Дар 
байти дуюм бошад, номуродии ошиќ тасвир шудааст. Чењраи ѓиноии 
рубої аз ин пайкар бенасиб будани худро тањкия карда, бо кинояву ињом 
сухан мегўяд бо як њиссиёти махсус вазъи равонии худро, ки чӣ гуна 
номурод гардидааст, бозгў менамояд. Кинояи “камон шикастан” ба 
мурод нарасиданро ифода намуда, мафњуми “тир” маљоз буда, ифодаи  
ошиќи ноком мебошад. 
      Дар аксари рубоињои мардуми Кўлоб чунин тасвирњои дилчаспи 
њунармандона ба назар расида, дар њар кадоми он як манзараи зебои 



202 
 

њаёти инсон тасвир меёбад. Њар як гўяндаи рубої бо мањорат ва 
истеъдоди нотакрор нињоят форам, дилкаш ва самимї вазъи чењрањои 
ѓиноии рубоиро бозгў менамояд ва рози ўро ифшо месозад. Барои њамин 
дар рубоињои мардуми Кўлоб фасоњат ва бадеияти каломи бадеї бо њам 
омезиш ёфта, дар баёни њасби њоли симоњои ѓиної хидмати шоистаеро 
ба анљом расонидаанд.  
     Мавзўи дубайтї ва рубої–таронањои шоирони халќии Кўлоб гуногун 
буда, ба ѓайр аз мавзўи ишќ дигар масъалањои њаётї, аз љумла дурї аз 
Ватан, расидан ба ќадри он, зањмати марди дењќон, тараннуми фаслњои 
табиат, мењри модар, расидан ба ќадри бародару хоњар, некиву накукорї 
кардан ва ѓайраро дар бар мегиранд ва аз мањорату истеъдоди 
фарзандони эљодкори ин диёр дарак медињанд. Њар як рубоии ин диёр як 
асари мукаммал буда, дар он дарду њасрати инсон ва рози нуњуфтаи ў 
ифшо шуда, ѓаму шодиаш, комгирию нокомиаш баробар тасвир 
мегарданд. 
      Як ќисм эљодиёти шифоњии мардуми минтаќаи Кўлобро сурудњои 
халќї ташкил медињанд. Дар суруднависї низ мардуми Кўлоб њунари 
махсус доранд. Аз мазмуни сурудњо маълум мешавад, ки бештарашон ба 
шодиву нишоти мардум алоќаманд буда, хусусияти хушњолї ва сурур 
дар онњо бештар ба назар мерасад.  
        Сарояндагони мардумї барои тўйю хурсандињо, базмњо ва 
гузаронидани чорабинињои мавсимї ин сурудњоро эљод карда, дар онњо 
њиссиёт ва андешаи халќро бо мањорати баланд љой кардаанд. Дар ин 
гуна сурудњо муњаббати љовидона, хушњолии њарлањзаинаи инсон бо 
завќи воло тасвир гардидааст. Дар сурудњои “Аљаб дилбар”, “Ту 
садбарги кадом боѓї”, “Резаборон, меборї, бибор”, “Курта гули нор”, 
“Љоно, ман аз фироќат”, “Кавги масти масти ман” ва ѓайра шоирони 
хатлонї бо њамин самимият васфи дилбарро намуда, тамоми нозу 
истиѓно, љабру ситам ва нозу карашмаи ўро бо як њунари хос тасвир 
намуда, барои расидан ба висоли ў бењтарин таъбирњову иборањои 
мардумиро интихоб карда, сурудњои тўёна эљод кардаанд, ки њар кадоми 
он сина ба сина то ба имрўз расидаанд ва онњо миёни мардум 
мањбубияти махсусро доро мебошанд.  Њамин  хусусиятро дар суруди 
"Аљаб дилбар, ки ман дидам" мушоњида кардан мумкин аст:  

Аљаб дилбар, ки ман дидам, 
Рухаш ранги ќамар мезад. 
Ду зулфи њалќаи мораш, 
Хамида то камар мезад. 

 



203 
 

 Ин суруди ѓиної аз њафт банди чањормисраъї иборат буда, дар њар 
як бандаш њусну љамоли маъшуќа, нозу карашма, хислату саљия ва њусну 
љамоли вай хело њунармандона тасвир ёфтааст. Шоири халќї дар 
интихоби ташбењ ва тавсифњои мањрамона нињоят эњтиёткорї карда, дар 
њар банд вобаста ба њолати ошиќ таъбирњое истифода мекунад, ки он ба 
равони хонанда таъсир расонида, муњаббат ва самимияти ўро нисбат ба 
дарки моњияти ишќ, њикмати дугонаи ишќу зиндагї бештар мегардонад. 
Чунончи: 

Муњаббат сўхт љонамро, 
Тамоми устухонамро. 
Бигардонї забонамро, 
Ба лаъли лаб шакар мезад.... 

       Дар њаќиќат, чунин тасвирњои ѓиноии мањрамона бунёди дохилии 
сурудро боз њам тањким бахшида, таъсири он ба рӯњу равони инсон 
бештар таъсир мерасонад ва хонандаю шунаванда аз баёни њоли ошиќ 
мушавваш гардида, худро дар дунёи бекаронаю отифонаи шоир "ѓарќ" 
мекунад ва лаззати маънавии комил ба даст меорад. 
      Дар сурудњои мавсимии мардуми Кўлоб низ аз оњанги шикоят ва 
њасрат дида, љанбаи њаётдўстї бештар ба мушоњида мерасанд. 
Сарояндагони сурудњои мавсимї бештар дар васфи бањор, Наврўзи 
дилафрўз, љашни Сада изњори назар карда, маросимњои мардумиро бо 
дид ва андешаи худ тасвир кардаанд. Дар ин сурудњо гоњ њолату 
изтироби инсон ва гоње ѓаму дарди нуњуфтаи онњо, бештар хушњоливу 
хушгузаронии ваќт таљассум ёфта, бењтарин сифатњои одамї бо ин 
восита васф мегарданд. Дар сурудњои "Ашагулон", "Суманак", "Гули 
сияњгўш", "Ман доѓ", "Майдаё" ва ѓайра тарзи кори мардум, расидан ба 
ќадри заҳмат, хуб љамъ овардани њосил, инчунин,  ѓами ёру дўст ва ишќи 
даврањои љавонї ва расидан ба дидори маъшуќа, азобњои рањдурии ошиќ 
тасвир шуда, табиати дилфиребу зебои куњистон бо як самимияти воќеї 
ифода меёбанд. 
      Сурудњои тўёна ва њаљвї низ дар минтаќаи Кўлоб љойгоњи махсус 
дошта, онњо воситаи хуби ваќтхушию дилгармии ин мардум њангоми 
маросими адои хурсандї ва арўсии љавонон ба шумор мераванд. Ин 
сурудњо дар тањкими жанрњои ѓиноии мањрамонаи шифоњї таъсири 
беандоза расонида, боиси такмили жанрњои рубої, дубайтї, ѓазал, 
тарона ва сурудњои махсуси тўёна гардидаанд. Баробари ин, яке аз 
омили такмили жанри мусиќии фалак низ њамин гуна шеърњо ва 
сурудањои халќї мебошанд. Онњо дар љараёни тўйи арусї ва хатнатўй бо 
низоми муайян суруда шуда, њар кадом  ваќту замони иљрои худро 
дошта, њамон лањзаи манзараи маросими хурсандиро зиннат мебахшанд. 



204 
 

Масалан, суруди "Сартарошон" дар ваќти сартарошон кардани домод, 
"Саршўён" дар ваќти сар шустани арўс, "Шод омадаем" њангоми ба 
хонаи арўс ворид шудани шањ, "Акаи тўйдор давлат ба сарут..." њангоми 
оѓози тўй, "Мо ба ин хона ба шод омадем..." њангоми ворид шудан ба 
хонаи арўс сароида шуда, диќќати мењмононро барои њамроњ шудан ба 
шодиву сурури соњиби хона љалб менамояд ва њама якљоя ин маъракаи 
кўтоњи хусусияти сањнавї доштаро бо раќсу бозї ва хушгўйињо хушу 
хурсандона иљро менамоянд. Дар ин сурудњо сарбайтњое мисли "Мо ба 
ин хона ба шод омадаем, Шод бошед, ки салом овардаем" наќши асосї 
дошта, аз љониби сарояндаи асосї хонда мешавад ва онро сарояндагони 
дигар такрор карда, сипас тарона, рубої, дубайтї ва ѓазалњои ѓиноие, ки 
ба мазмуни маросим наздикї доранд, паси њам суруда мешаванд. Дар 
чунин сурудњои тўёна оњанги баён, лањни гуфтор боз њам фасењтар, 
ширинтар ва гуворотар садо дода, дар онњо хурсандиву шодии домоду 
арўс, падару модари онњо, хешу табор ва наздикону пайвандон баробар 
ифода мешаванд. Як хусусияти назарраси ин сурудњо аз он иборат аст, ки 
онњо бо оњангнокї ва мавзуннокии худ жанри фалак ва дигар жанрњои 
мусиќии мањаллиро такмил додаанд. Бештари ин сурудњо њангоми 
замзамаи зарбњои фањлавї ва ё фалакї такмил ва ташаккул ёфта, як 
силсилаи воњиди сурудхониро бо ављњои гуногун мукаммал сохтаанд. 
Дар базмњои шодии мардуми Кўлоб аввал рез навохта шуда, тавассути 
он фардбайтњо ва ё шоњбайтњо суруда мешаванд, пас фалак бо шаш 
зинааш аз сода ба мураккаб њаракат карда, дар ин рабти мусиќї рубої, 
дубайтї ва тарона суруда мешавад ва пасон ба ављ гузашта, ѓазалњои 
ноби мањрамона хонда мешавад ва бо расидан ба ављи мусиќї лањзаи 
маросими сурудњои тўёна оѓоз шуда, бо хотима ба анљом мерасанд. 
Њамин хусусияти сурудњои тўёнаро, ки дар минтаќаи Кўлоб иљро 
мекунанд, дар Бадахшон ва Бадахшону Толиќони Љумњурии Исломии 
Афѓонистон низ дидан мумкин аст ва ин аз ќаробат ва наздикии 
сурудњои тўёнаи Бадахшону Хатлон ва мардумони њамсарњади кишвари 
њамсоя дарак медињанд, ки шояд дар оянда мусиќишиносон онро боз 
мукаммалтар тањќиќ намоянд.  
      Дар сурудњои тўёна миёни яккахон ва сарояндагон як навъ мусобиќа 
шурўъ мешавад. Дар он яккахон наќши фаъол дошта, сарояндагон онро 
такмил мебахшанд. Чунин муносибат шеъру мусиќиро бо њам 
мепайвандад ва маќоми овозхону сарояндагонро дар иљрои он дар миёни 
љомеа муайян мегарданд. 
       Сурудњои њаљвї низ дар минтаќаи Кўлоб маќоми хос дошта, њангоми 
базмњои мавсимї ва тўйњои хатнасур бештар суруда мешаванд.  Онњо 
махсусан барои болидахотир гардонидани кўдакон наќши муњим иљро 
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мекунанд. Дар сурудњои "Бузакам љигї- љигї", "Калбуз", "Бузак", ки ба 
ин жанри сурудњои шифоњї дохил мешаванд, лањзањои хотирмони гум 
шудани буз, мењру муњаббат ба ин њайвони хонагї ва сифатњои буз 
тасвир мешаванд. Сурудани ин сурудњо аз овозхон мањорати хосро талаб 
мекунад.  Баъзе овозхонони мањаллї аз чўб суроби бузро сохта, бо зеҳ 
дар дасташон мебанданд ва њангоми нохун задан ба дутор буз ба бозї 
даромада, кўдакон аз ин "рафтори" буз хеле шодмонї менамоянд. Ин 
анъанаи нек то имрўз дар минтаќаи Кўлоб идома дорад ва овозхонони 
мањаллї то кунун ин сањнаи дилхуширо барои кўдакон иљро менамоянд. 
      Бо тарзи мањаллї ва бо лањчањои кӯњистони Хатлон суруд эљод 
кардан дар даврони Истиќлолияти давлатӣ низ ба назар мерасад. Дар ин 
давра рубої ва дубайтињои нав хеле зиёд эљод гардиданд. Њамчунон 
таронањои "Гулгардонї" арзи њастї намуд ва ѓазалњои ѓиної ташаккул 
ёфта, як ќатор сурудњои мањаллї, ки бо лањља ва шевањои минтаќаи 
Кўлоб вобаста мебошанд, эљод шуданд, ба рушди фолклори Кўлоб 
таъсири амиќ расониданд ва назми шифоњиро такмил бахшиданд.  
      Дар ин давра инчунин, сурудњое, ки дастовардњои Истиќлолиятро 
васф мекунанд, рушд намуд ва як зумра шоирони кўлобї ба навиштани 
чунин шеърњо машѓул шуда, бењтарини онњо миёни халќ шуњрат пайдо 
карда, имрўзњо аз љониби овозхонони мањаллї ва дигар минтаќањои 
кишварамон суруда мешаванд. Баробари ин сурудњои ѓиної ташаккул 
ёфта, аз љониби шоироне, мисли Хайрандеш, Сафар Аюбзодаи Мањзун, 
Файзи Ашўр, Сафар Амирхон, Ќосими Зарифї ва дигарон эљод 
гардиданд. Сурудњои дилкаш, содаву равоне, ки арзи њастї намуданд, 
дар базмњои мардуми Хатлон хеле зиёд сароида мешаванд. Махсусан, 
сурудњои бо шевањои мањаллї эљодкардаи Хайрандеш аз љониби 
овозхонони машњур бештар суруда мешаванд. Сурудњои "Абрў 
мапарон", "Чухтакдухтарак", "Духтари тољик", "Њинабандон", "Ана гул 
боѓи ба боѓ" ва ѓайраи Хайрандеш хеле шуњрат пайдо карда, дар он 
розњои дунёи љавонї, ишќи пок ва самимияти ошиќу маъшуќ бо њиссиёти 
беандоза амиќ тасвир мешаванд. Таълифи чунин сурудњои мардумї 
имкон медињад, ки шеъри халќї боз њам рушд намояд ва хазинаи осори 
шифоњї такмил гардонида шавад.  
      Ба шарофати Истиќлолияти давлатї ва бо ташаббуси Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон љашн 
гирифтани 700-солагии Мир Сайид Алии Њамадонї ва дар арафаи ин 
љашни бошукӯњ интишор шудани "Сурудњои мардумии Кўлоб" бори 
дигар аз муњаббат ва самимияти Роњбари давлат нисбат ба мардуми 
Кўлоб дарак медињад. Бовар дорем, ки ин дастовези љашнї барои 
дўстдорони фолклор ва сурудњои мањаллї як туњфаи муносиб гардида, 
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барои ѓанї гардонидани маънавиёт ва ташаккули љањонбинии 
хонандагон таъсири амиќ хоњад расонид. 
 

Донишномаи фолклор – сарвати бебањои халќи тољик 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон њамчун падидаи 

нодири таърихї барои миллати тољик њадя ва рањоварди бебањо буда, аз 
туфайли он вазъи иќтисодию иљтимої, фарњангию маънавии кишвари 
азизамон ба куллї таѓйир ёфт.  Ба шарофати ин дастоварди нодир дар 
аксари соњањои иљтимої, аз љумла илм, маориф ва фарњанг ислоњоти 
љиддї шурўъ шуда, он то ба имрўз бо маром идома дорад. Дар ин давра 
сифати корњои илмї бењтар гардида, маќоми илм дар кишвар баланд 
рафт. 

Дар бахши филология проблемањои муњими адабиётшиносї, 
устурашиносї, фолклоршиносї, назария ва таърихи адабиёт якљо ба 
тањќиќи осори адибони пешин ва муосир мавриди омўзиш ќарор 
гирифта, дар ин самт корњои арзанда ба анљом расиданд. Дар ин давра 
тањия ва матни осори пешиниён роњандозї шуда, мушкилоти  
умдатарини назария ва таърихи адабиёт мавриди омўзиш ќарор гирифт. 

Яке аз масъалањои асосӣ ва муҳими даврони Истиќлолият тарѓиби 
њифзи манфиатњои миллї ва њимояи амнияти давлатї мањсуб меёбад, ки 
дар адабиёти тољик низ ба ин арзишњои ватандўстона ањамияти 
аввалиндараља зоњир гардид. Дар муддати ду дањсолаи охир адибони 
тољик ба тасвири ин масъалањо дахл карда, дар аксари офаридањояшон 
ба бозтоби муаммоњои худшиносї, худогоњии миллї ва васфи арзишњои 
ватандўстона таваљљуњи хос зоњир намуданд.  

Диќќати наќди адабї низ ба ин масъалањо равона гардид ва дар 
ин давра як ќатор маќолањои адабиётшиносон ба табъ расиданд, ки дар 
онњо наќши адабиёти навин дар њифзу њимояи манфиатњои миллї 
мавриди муњокима ќарор гирифтанд. Њамзамон, аз нависандагону 
шоирон даъват карда шуд, ки масъалањои њаёти имрўзаро њарчӣ васеъ 
тарѓиб ва дастовардњои Истиќлолят, бахусус, зањмат ва хидматњои 
шоистаи Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмонро ба мардуми кишвар воќеъбинона талќин намоянд.  

Омўзиши осори шифої, мансухию устуравї низ дар ин давра 
вусъат ёфта, љамъоварии фолклори халќ дуруст ба роњ монда шуд. Дар 
баробари ин, дар фолклоршиносию адабиётшиносї таъсирпазирии 
осори шифоњї дар адабиёти тољикї тањќиќ шуда, дар ин бора як ќатор 
маќолањои илмї аз чоп баромаданд, ки мазмуни асосии онњоро њамин 
масъала ва њифзи манфиатњои миллию арљ гузоштан ба суннатњои миллї 
ташкил доданд. Ќисми дигари тањќиќот ба шарњи жанрњои осори 
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шифоњї равона шуда, дар доираи назрияњои нав ќонунмандии таъсири 
устура ва фолклор дар ташаккули тафаккури эљодї муайян гардида, 
асолати таѓйирпазирии куњаннамунаҳои мансухї дар таркиби асарњои 
бадеї ва фолклорї мавриди пажўњиш ва омӯзиш  ќарор гирифтанд.  

Пажўњиши осори шифоњї имкон дод, ки доир ба урфу одат, 
анъанаву суннатњои мардумї ахбори бештар љамъоварї шавад, ки дар 
онњо орзую умеди халќ ифода ёфтаанд. Ахбори устуравию фолклорї, ки 
то ба замони мо расидаанд, моро ба гузаштаи хеле дур мебаранд ва 
таъриху тамаддуни бостонии халќи моро равшан месозанд. 

Дар осори фолклорї мароми халќ самимї баён шуда, њар як 
сањнаи зиндагї дар ин офаридањо бо таври ба худ хос тасвир мешавад. 
Агар дар баъзе жанрњои фолклорї ѓаму дард ва мушкилоту вазнинии 
њаёти мардум ифода шаванд, дар иддаи дигараш шодию нишот, базму 
сур ва маросими хушњолию фарањболии халќ таљассум шуда, дар онњо 
бењтарин таъбиру иборањои дилкашу латиф, нодиру беназир корбаст 
гардидаанд. 

Фарњанги мардуми тољик, аз љумла адабиёти шифоњии он, аз 
ќадимулайём њамин хусусиятро доро буда, бо тарзи тасвир, оњанги баён 
ва мазмунњои дилкашаш машњур ва маъруф гардидааст. Мардум дар 
афсонаву достонњои худ орзую омол, маќсаду мароми худро баён карда, 
дар ѓазалу рубоињо, таронаву сурудњо, афсонаву латифањо ва дигар 
осори эљодиаашон мењру муњаббати инсониро ба зиндагї ва зебоињои 
табиат тараннум намудаанд. Њамчунин, дар зарбулмасалу маќолњои хеш 
њикмату таљрибањои ба дастовардаашонро ифода кардаанд, ки њар кадом 
аз љињати сабку услуб, тарзи баён, истифодаи муњокот ва корбасти рамзу 
маљоз нотакрор мебошанд. 

Дар гирд овардан ва чоп намудани осори фолклорї дар садаи ХХ 
хидмати фолклоршиносони варзидаи тољик: Раљаб Амонов, Бањром 
Шермуњаммадов, Бозор Тилавов, Асадулло Сўфизода, Воњид Асрорї, 
Файзалї Муродов, Рўзї Ањмадов, Додољон Обидов, Саъдї Мањдиев, 
нињоят бузург буда, дар садаи ХХ1 ин анъанаро Рўзї Ањмад, Равшан 
Рањмонї, Шодигул Умарова, Шарофат Мирзоева, Дилшод Рањимов ва 
дигарон идома дода истодаанд.  

Фолклоршиносони тољик дар даврони Истиќлолияти давлатӣ бо 
кӯшишу талоши дучанд фаъолият карда, на танњо маќолањои арзишманд 
ва осори алоњидаи шоирони халќиро аз чоп бароварданд, балки ба кори 
дастљамъї машѓул шуда, "Донишномаи фолклори тољик"-ро омадаи чоп 
карданд, ки он аз љињати мавзӯъ ва муњтаво хеле љолиб мебошад. Ин 
донишнома дар таърихи илми тољик сањифаи навро боз карда, маълумот 
ва ахбори фаровонро дар бар мегирад.  Дар ин донишнома рољеъ ба 
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равия ва назарияњои фолклоршиносї, истилоњи фолклорї, мафњумњои 
фолклоршиносї, баъзе истилоњоти адабиётшиносї, мардумнигорї, 
устурашиносї ва љомеашиносї маводи нави донишномаї пешнињод 
гардида, маќолањо бо талаботи ин китоб мутобиќ гардонида шудаанд. 
Дар донишнома доир ба таърихи ташаккули илми фолклоршиносии 
тољик низ маълумот  ворид гардидааст. 

"Донишномаи фолклори тољик" ба љуз аз ањамияти назариявї 
инчунин,  љанбаи самарбахши амалї дорад. Он ќабл аз њама як намунаи 
бозтоби њувияти миллии мост. Дар он аксари жанру намуд ва образу 
персонажњои машњури фарњанги шифоњии тољикон љой дода шудаанд. 
Муаллифон кўшиш кардаанд, ки ба дўстдорони ганљи маънавиёти халќ 
он мафњумњоеро муаррифї намоянд, ки бештарашон аз забони 
пиронсолони сухандону суханфањми мо имрўз њам ифода гардида, барои 
насли љавон кам маълум мебошанд. Бо истифодаи самараноки ин 
донишнома дўсторони эљодиёти халќ ба моњият ва пайдоиши истилоњу 
мафњумњо шинос шуда, доир ба осори безаволи халќ, ки ќисми зиёдашон 
таърихи нињоят ќадима доранд, барои худ маълумот ва ахбори љолиб 
пайдо мекунанд.  

Дар баробари ин,  дўсторони каломи бадеъ метавонанд роҷеъ ба 
љашну маросимњои ќадима, суннатњо ва тарзи доир гардидани онњо дар 
миёни оммаи халќ маълумот гирифта, ба анъанањои фолклорї шиносої 
пайдо намоянд. Махсусан, доир ба љашнњои Наврўз, Мењргон, Сада, 
Тиргон, Шаби Ялдо, Сайри Лола ё Гули Сурх ва амсоли инњо дар 
донишнома маълумоти боэътимод љой карда шудааст.  

Мардум аз ќадим дар бораи ин љашнњо дар њофизаи худ ахбор њифз 
карда, ќисми зиёди онњо ба сарчашмањои хаттї роњ ёфтанд ва дар шакли 
нав дар адабиёт ворид шуда, ба худ тобиш ва тасвирњои бештару бењтар 
гирифтанд. Аммо асолат ва љавњари тарѓибашон ба халќ ва 
сарояндагону гўяндагони мардумї тааллуќ доранд, ки баъдњо дар 
ќолаби бадеї зуњур карда, имконоти тасвирро васеъ намудаанд. Доир ба 
ин масъала устод Садриддин Айнї назари хос доштанд ва њамеша 
таъкид мекарданд, ки сарчашмаи пайдоиши осори хаттї ва адабї 
эљодиёти дањонии халќ мебошад ва њатто доир ба романи "Ѓуломон" 
изњори аќида карда, ишора мекунанд, ки "…ман дар ин роман аз 
эљодиёти дањонии халќ бештар истифода намудам".  

Дар њаќиќат,  осори устод Садриддин Айнї баёнгари он аст, ки адиб 
на танњо донандаи беназири осори шифоњї мебошанд, балки дар 
истифода ва корбурди онњо дар асари бадеї мањорати беназир доранд. 
Устоди бузурги мо њам дар назм ва њам дар наср аз зарбулмасалу маќол, 
афсонаву ривоят, ќиссањои халќї ва образњои љовидонаи фолклорї 
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фаровон истифода карда, забони асрњои худро ба ин васила боз њам 
дилкашу рангин намудааст. Ин хусусияти осори устод Садриддин 
Айниро олимони шинохтаи кишвар: Раҷаб Амонов, Воҳид Асрорї, 
Муҳаммадҷон  Шакурї, Соҳиб Табаров, Асадулло Сўфизода ва дигарон 
борњо ишора карда, дар ин бора маќолањои назариву илмї таълиф 
намудаанд. Њамин хусусият дар эљодиёти дигар адибони баъдї то ба 
имрўз мушоњида мешавад ва аксари онњо бо мањорати хосса тавассути 
мактаби бузурги устод Айнї идома ёфта, аксари адибон бо истифода аз 
эљодиёти дањонии халќ забони персонажњои худро ѓанї мегардонанд.  

Дар донишномаи мазкур ворид шудани маълумоти мухтасар доир 
ба дигар љашну маросимњои миллї имкон медињад, ки хонандагон аз 
таърихи пайдоиши ин љашнњо огоњ шаванд ва аз бузургию тавоноии 
халќи тољик бештар огањї пайдо намоянд. Дар баробари ин, дар 
донишнома доир ба сурудњои мардумї, таърихи пайдоиши онњо, доир ба 
образњои љовидона, тањаввулу таъѓирёбии онњо мухтасаран маълумот 
омадааст. Ин асари донишномаї барои баланд бардоштани завќи 
зебоипарастии хонандагон ва баланд рафтани њисси худшиносиву 
худогањии онњо таъсир расонида, меҳру муњаббати хонандаро бо осори 
шифоњии халќ бештар менамояд.  

Бо шинос шудан ба ин ганљинаи маънавї эњтироми кас ба гузаштаи 
халќи хирадманди тољик садчанд меафзояд, зеро маводи љамъшуда њама 
пур аз њикмат, панди рўзгор ва таљрибаи њаётии мардум мебошад, ки дар 
тўли таърих дар њофизаи фарњангї љой шудаанд ва имрўз чун мењри 
модар барои ѓанї гардидани маънавиёт ва фарњанги халќ хидмат 
менамоянд. Аз ин хазинаи эљодї маълум мегардад, ки халќ эљодкори 
асил аст ва офаридањояшон ба ќатори шоњкорињои бемисли инсоният 
ворид мешаванд.  

Донистан, ќадр кардан, њифзу њимоя намудан ва ба ояндагон 
муаррифї кардани ин сарвати маънавї вазифаи њар як инсони бедордил 
ва ватандўсту ватанпараст ба шумор меравад. Бо њамин нияти нек 
муаллифони "Донишномаи фолклори тољик" бо саъю талоши љиддї ин 
китобро омода намуда, таќдими дўстдорони адаб намуданд ва бовар 
дорем, ки он писанди њамагон хоњад шуд. 
 

 
 
 
 
 

ФАСЛИ V 
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РАВОБИТИ АДАБЇ 

Равобити адабию фарњангии халќњои 
тољик ва ўзбек 

Тољикон аз халќњои асилу бостонии љањон буда, бо тамаддуни азими 
моддию маънавї, осори арзишманди таърихї, фарњанги воло ва адабиёти 
беназири шифоњию хаттии худ дар хазонаи тамаддуни башарї сањми 
бузург гузоштаанд. Ин фарњанги ѓанї аз тамаддуни ориёї оѓоз гирифта, 
бо гузашти сарбаландонаи марњалањои печидаи таърихї дар тўли 
њазорсолањо такмилу ташаккул ёфта, њамчун бузургтарин дастоварди 
миллї ва башарї то рўзгори мо расидааст. Бо соњиб шудан ба 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва фароњам гардидани 
фурсати таърихии эњёи миллї ин фарњанги бошукўњ бо њимояту њидояти 
Пешвои фарњангсолори миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон вориди марњалаи нави шукуфоии худ 
гаштааст.  

Донишмандон ва фарњангшиносон таъкид кардаанд, ки бунёди 
тамаддуни ориёии тољикиро арзишњои олие, чун некию некукорї, дўстию 
рафоќат, хайру саховат, адабу эњтиром ва хислатњои њамидаи инсонї 
ташкил медињанд. Бинобар ин, тољикон аз даврањои бостон бо мардумони 
гуногуни минтаќа ва љањон робитањои дўстона эљод намуда, њамеша 
кўшидаанд, ки дар фазои сулњу салоњ ва якдиливу бародарї умр ба сар 
баранд. Њамин маниши нексириштї ва андешаи дўстиву њамзистиро њанўз 
Куруши Кабир дар Эъломияи таърихии худ сабт карда, мардуми љањонро 
ба њамдилию бародарї даъват намуда буд. Ин фарњанги башардўстонаро 
ниёкони мо дар тамоми тўли таърих идома дода, бо ќавму ќабила, халќу 
миллат ва дину мазњабњои гуногун бо эњтиром муносибат менамуданд ва 
дўстиву рафоќатро њамчун гавњари њамбастагї азизу муќаддас 
медонистанд. 

Мањз дар пояи њамин биниш тољикон бо њамсоягони наздики худ, 
хусусан бо халќи бародари ўзбек,  дўстии мустањкам барпо намудаанд, ки 
он аз имтињони таърих сарбаландона гузаштааст. Ин ду миллати бузург 
садсолањо канори њам зиста, дар лањзањои ѓаму шодї, барору нобаробарї 
ва пирўзию нокомињо бо њам буданд ва дар њама њолат дўстию 
бародариро пос дошта, якдигарро иззату эњтиром ва ќадрдонї 
менамуданд. Њамин тавр, дўстии ин ду миллати бародар на як падидаи 
ќарордодї, балки як њаќиќати таърихї ва воќеияти инсониест, ки бо 
гузашти замон ба арзиши пойдор ва меъёри устувор табдил ёфтааст.  

Фарзандони бонангу номус ва соњибмаърифати ин ду халќ тайи ќарнњо 
кўшиш кардаанд, ки дар зењну андешаи мардум хислатњои неку њамидаи 
инсондўстї ва њамзистиро љой намоянд ва умр ба сар бурдан дар фазои 
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дўстию рафоќатро тарѓиб созанд. Махсусан, ањли адаб аз ибтидо ба 
масъалањои мазкур диќќати љиддї дода, тавассути осорашон ѓояњои 
дўстию рафоќат, бародарию баробарї ва њусни њамљавориро тараннум 
намуда, бо њамдигар робитаи эљодї ва аз осори њамдигар омўхта, ба 
таълифоти якдигарї эътимоду эътиќод доштанд. Њамин таъсирмандї 
имкон дод, ки адибон аз њамдигар омўзанд, фаъолиятмандии эљодии 
хешро ташаккул дињанд ва дар пайравии њамдигар тазмин навишта, 
доираи эљодии худро васеъ гардонанд. Дар доираи њамин ќонунмандї 
миёни адибони тољику ўзбек робитаю њамкорињо сурат гирифта, бо 
таъсири адабиёти тољикї-форсї адабиёти ўзбек ташаккул ёфт, соњиби 
мактабњои адабї гардид ва барои рушди минбаъдаи худ роњи васеъро боз 
намуд.  

Осори гаронбањою њикматписанди Абӯабдуллоҳ Рўдакї, Абулќосим 
Фирдавсї, Носири Хусрави Ќубодиёнї, Мавлоно Љалолуддини Балхї, 
Шайх Аттори Нишопурї, Хоља Абдуллоњи Ансорї, Саноии Ѓазнавї, 
Саъдии Шеърозї, Њофизи Шерозї, Умари Хайём, Камоли Хуљандї, 
Абдуррањмони Љомї ва садњои дигар њамчун сарчашмаи боэътимоди 
адабию фарњангї барои ташаккули адабиёти ўзбек мусоидат карда, 
доираи љањонбинї ва андешаи шоирону адибони ин миллатро ѓанї 
гардониданд ва барои арзи њастї кардани робитањои адабию эљодї 
замина фароњам оварданд. 

Дар рушди робитањои адабию фарњангии халќњои тољику ўзбек 
хидмати ду чењраи тобони таърихи башарї, шахсиятњои барљаста– 
Мавлоно Абдуррањмони Љомї ва Мир Алишер Навої шоистаи тањсин 
буда, њамкорињои эљодию адабии онњо намунаи беназири дўстии халќњо 
ба шумор мераванд. Ин ду мутафаккир дар тањкими робитањои адабї 
наќши арзишманд гузошта, дўстии халќњои тољику ўзбекро дар сатњи 
комилан нав бардоштанд ва бо осори гаронбањои худ хазинаи адабиёти 
ин халќњоро бою ѓанї гардониданд. Дар замони зиндагиашон Љомию 
Навої ба дўстии љовидонаи халќњои тољику ўзбек асос гузошта, худ ба 
рамзи ин дўстї табдил шуданд. Ихлосу эњтиром ва муњаббату самимият 
миёни ин шахсиятњои ирфонию адабии садаи ХУ ба њадде сабаќомўз 
будааст, ки сарчашмањои таърихии замонашон на танњо бо ифтихор, 
балки бо њайрат аз ин муоширату муносибат ёдоварї кардаанд. Дар 
баробари ин, мутафаккирони фавќуззикр ба њамдигар эњтиром гузошта, 
бо маслињату њидоятњои њамдигар кори эљодии хешро пеш мебурданд ва 
бо таъсири якдигарї асарњои љолибу пурарзишро таълиф менамуданд. 

Махсусан, Мир Алишер Навої дар бештари осораш ба назми 
дилошўби устодаш Мавлоно Абдурраҳмони Љомї пайравї намуда,  оид 
ба ин амалњои неки хеш дар асарњои “Хамсат-ул-мутањаййирин”, 
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“Маљолис-ун-нафоис”, ќасидаи “Туњфат-ул -афкор” ва як ќатор 
достонњои “Хамса” изњори назар кардааст. Шоир бо як љањон дилбастагї 
аз бузургию фазилати пири тариќаташ – Мавлоно Абдуррањмони Љомї 
ёдоварї карда, ихлосмандии бепоёни худро нисбат ба ў такрор ба такрор 
таъкид намудааст. Мир Алишер Навої, хусусан дар бораи хоксорї, 
фурўтанї, дарёдилї, њимматбаландї, саховатпешагї, хайрхоњї, донишу 
фазилат ва дигар хислатњои њамидаи устоди бузурвораш бо муњаббат 
сухан ронда, дар шеъру шоирї, фалсафаю њикмат ва тариќату шариат 
мутафаккири бемисл будани ўро зикр кардааст.  

Мир Алишер Навої сифатњои беназири устодашро, аз љумла дар 
ќасидаи "Туњфат-ул- афкор" шаҳру тавзеҳ дода, на танњо дар пайравии ў 
дар  як муддати кўтоњ ќасидаи љавобия таълиф кардааст, балки бењтарин 
хислатњои Мавлоно Љомиро дар баробари дигар масъалањои фалсафию 
њаётї таъкид намудааст. Чунончи:   

Њомии дини набї Љомї, ки љоми фаќрро 
Дошта дар каф, лаболаб аз шароби Кавсар аст. 
Равзаи ройи мунираш гулшане дон, к-аш зи лутф 
Ќатраи рухсораи њар барг мењри анвар аст. 
Ољиз аз теъдоди эњсони камоли ўст аќл, 
Анљуми гардун шумурдан кай тариќи аъвар аст?... 

Вай дар ќасидаи мазкур бо самимият камолоти маънавии устодашро 
васф карда, ба бузургию ќудрати суханварии Мавлоно Абдурраҳмони 
Љомї бањои баланд додааст. Навої бо зикри хислатњои накуву њамидаи 
устодаш ўро фозили ягонаву беназири замон медонад ва ба донишу 
фазилаташ ќоил мебошад. Барои Навої ќасидаи "Луљат-ул-асрор" 
намунаи бењтарин шоњкориест, ки Мавлоно Љомї дар пайравии ќасидаи 
"Дарёи аброр"-и Хусрави Дењлавї таълиф кардааст. Вай бо шавќу завќи 
беандоза ба устодони назми тољикї–форсї пайравї карда, дар муддати 
кўтоњ назираи љавобия ба ќасидаи Љомї менависад, ки дар њаќиќат, дар 
мазмуну муњтаво ва тарзи баён намунаи барљастаи назми тољикї дар асри 
ХУ мебошад.  

Алишер Навої ба ќасидаи мазкур иктифо накарда, бо ихлосмандие, ки 
ба ашъори Мавлоно Љомї дорад, дањ ѓазалро дар пайравии ѓазалњои 
накуву писандидаи шоир њамчун назираи љавобия навиштааст. Ў дар 
интихоби вазн, ќофия, радиф ва иборањои латифи интихобкардаи Пири 
Њироташ, њамзамон, чун як шогирди вафодор љавоб гуфта, мањорати 
эљодии хешро бо ин роњ бори дигар санљидааст.  

Аз љумла ба ѓазали устодаш, ки бо матлаи "Мани дилхаста њар дам 
бањри он нозукбадан мирам, Гањ аз ранги ќабо, гоње зи бўйи пирањан 
мирам" љавоб навишта, матлаби худро чунин ифода менамояд: 
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Мани бедил, ки бањри ќомати он симтан мирам, 
Гањ аз рафтори раъно, гањ зи андоми бадан мирам. 
Магар чину шикасти сафњаи умру њаётам шуд, 
Ки дар ранги ќабои ў ба њар чину шикан мирам. 
Ба њар тири љафояш синаи худро сипар созам, 
Муродам ин, ки аз тираш ба њар оину фан мирам. 
Ба љурми ишќ агар ќатлам кунад, љонам фидои ў, 
В-агар не, пеши теѓаш ман ба ишќи хештан мирам. 
Азои Вомиќу Фарњоду Маљнун доштам акнун, 
Намонад чун мане соњибазо, рўзе, ки ман мирам. 
Зи сўзи њаљр шоми бекасї чун шамъ хоњам мурд, 
Аљаб не, чун фитода оташам, дар пирањан мирам. 
Ба истиѓнои зуњд аз софи Кавсар чун њамељустам, 
Фанои ишќ бин, Фонї, ки бањри дурди дан мирам. 

Дар ин ѓазали ѓиної Алишер Навої на танњо дар интихоби мавзўъ 
пайравї ба устодаш кардааст, балки дар шакли шеърї њам ќонунмандии 
жанри ѓазалро ба инобат гирифта, вазну ќофияњоеро корбарї намудааст, 
ки дар ѓазали Мавлоно Љомї истифода шудаанд. Дар тасвири бадеї низ 
Навої аз худ мањорат нишон дода, њолату ваъияти ошиќро бо њама азоби 
рўњию ботиниаш бозтоб додааст. Чунин кўшиши суханофариниро ў дар 
аксари ѓазалњои љавобияи худ риоя намуда, шогирди мактаби Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї буданашро собит месозад. 

Мавлоно Абдуррањмони Љомї низ нисбат ба шогирдаш – Мир Алишер 
Навої назари некбинона ва садоќату самимият дошта, дар рисолаи 
"Нафањот-ул -унс", якчанд достони "Њафт авранг", аз љумла "Сабњат-ул - 
аброр", "Туњфат-ул-ањрор", "Юсуфу Зулайхо", "Хирадномаи Искандарї" 
ва ашъори дилкаши худ хислатњои неку писандидаи ин шогирдашро 
таъкид карда, ба њунару истеъдод ва андешаву афкори адабию бадеї ва 
фалсафию ирфониаш бањои баланд додааст. Махсусан, дар равзаи 
њафтуми "Бањористон" Мавлоно Абдурраҳмони Љомї ба маќоми шоистаи 
Навої эътибор дода, дар фазлу адаб зеби даврон будани ўро бо 
ихлосмандии хос зикр кардааст:  "Ва соњибдавлате  (Мир Алишер Навої 
дар назар аст.–А. Р.), ки замони мо бо вуљуди шарифи ў мушарраф аст. 
Њарчанд пояи ќадри вай назар ба маротиби љоњу њашмат ва ќурби 
подшоњи соњибшавкат ва ќиёс ба маноќиби маънавї аз фазлу адабу 
фазоили мавњубу муктасаб аз он баландтар аст, ки вайро ба њусни шеър 
таъриф кунанд ва ба љадвали назм тавсиф… Ва чун гавњари номаш 
бузургтар аз он аст, ки њар мањалле аз назм садафи он тавонад буд ва њар 
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маќом аз шеър шарафи он тавон ёфт, тахаллуси ашъораш ба он чи аз ин 
муаммои дигар мафњум мегирад, номзад гашта, Навої: 

Кунњи номаш дар тахаллусњо наёбад њељ кас, 
Бар лаби ёбандагон аз вай навое дону бас".   

Дар ишорањои Мавлоно Абдуррањмони Љомї на танњо мањорати 
бузурги шеърдонию шеърфањмии Мир Алишери Навої, балки истеъдоди 
фавќулодаи вай дар муаммонависї, таълифи "Хамса" ва навиштани 
ќасидаву рубої зикр шуда, намунаи се рубоии вай ба тариќи мисол оварда 
шудааст. Аз навиштаи Мавлоно Абдурраҳмони Љомї дар "Бањористон" 
маълум мешавад, ки Навої ба сифати адиби баркамол ва шахсияти 
барљастаи адабї дар муњити Њирот комилан эътироф шуда, ў низ ба 
истеъдодаш ќоил будааст.  

Ба ѓайр аз ин, Мавлоно Љомї дар мукотибањои худ њамеша самимияти 
хешро нисбат ба Мир Алишер Навої баён карда, дар як номааш 
баробари хабар додан аз вазъи њолаш тавассути як байти "Дар мазраъи 
умр тухми накуї кор, То ном бароядат ба накуикор" ўро ба некию 
накукорї даъват менамояд. 

Мавлоно Љомї, дар њаќиќат, ба шахсияти Навої бањои баланд дода, 
осори ўро намунаи барљастаи назми турку ўзбек медонад ва ба "Хамса"-и 
вай арзиши воло ќоил мешавад. Аз љумла, оид ба ин масъала менависад: 

Ба туркизабон наќше омад аљаб, 
Ки љодудамонро бувад муњри лаб. 
Зи чарх офарино бар он килк бод, 
Ки ин наќши матбўъ аз он килк зод. 
Бибахшид бар форсигавњарон, 
Ба лафзи дарї дурри назмоварон… 
Чу ў бар забони дигар нукта ронд, 
Хирадро ба тамйизашон рањ намонд. 
Зињї табъи ту, устоди сухан, 
Зи мифтоњи килкат кушоди сухан… 

Тавассути ин байтњои дилкаш Мавлоно Абдурраҳмони Љомї ба забони 
ўзбекї арзи њастї намудани "Хамса"-ро ба шогирдаш табрик гуфта, боз 
њам боло рафтани обрўйи ўро дар майдони њунару истеъдод муборакбод 
мекунад ва бо шодию фарањї "сафоёб" гардидани Навоиро дар љодаи 
суханварї бо камоли шавќ ишора менамояд. Ба назми Низомї ва Љомї 
пайравї кардану таълиф намудани достонњои пурмуњтавои ѓиноию 
њамосии Навоиро Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ падидаи нодир дар назми 
туркї дониста, бо самимият ба шогирдаш офарин мегўяд ва ба "назми 
муъљизанизом"-и ў бањои баланд медињад.  
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Мавлоно Љомї, инчунин, андешањои нињоят халлоќонаи  худро нисбат 
ба шахсияти Алишер Навої дар рубоињояш ифода мекунад. Чунончи, дар 
як мактубаш ба рубоии Мир Алишер Навої љавоб навишта, дар он адиби 
нозукбину эњсосманд садоќату дўстии хешро бо пироњани назми саршор 
аз муњаббат ба таври зайл баён мекунад: 

Ин руќъа на руќъа, мояи њар тарабест, 
Тањсилу нишоту айшро хуш сабабест. 
З-ин сон, ки бувад мухтасару пурмаънї, 
Гўё зи "Љавоњир-ул-ќалам" мунтахабест. 

Баъди шинос шудан ба мазмуни мактуб ва муњтавои рубоии мазкур 
Мир Алишер Навої љавобе омода карда, бо таъбиру иборањои саршори 
мењру садоќат, самимият ва садоқати хешро нисбат ба устодаш чунин 
ифода менамояд: 

Инсоф бидењ, эй фалаки минофом, 
То з–ин ду кадом хубтар кард хиром:  
Хуршеди љањонтоби ту аз љониби субњ? 
Ё моњи љањонгарди ман аз љониби Шом? 

Дар ин рубоии саршор аз сидќу вафо Мир Алишер Навої устодаш 
Мавлоно Абдуррањмони Љомиро ба "Хуршеди љањонтоб" монанд 
менамояд ва њам маќсади худро содаю возењ баён мекунад.  

Мир Алишер Навої, инчунин, бо таъсири устодаш ба забони 
тољикї садоќати бепоён пайдо карда, бо тахаллуси Фонї ѓазалњои ноби 
тољикї эљод намудааст, ки дар шакли девони алоњида мураттаб ва 
интишор  гардидаанд. Минбаъд дар назми ўзбеку тољик аз ашъори Навої 
шурўъ шуда, падидаи зуллисонайнї ё худ ширу шакар, яъне ба ду забон 
эљод кардан ба таври васеъ роиљ меёбад. Шоирони баъдї, аз љумла 
Умархон, Махмур,  Маъдан,  Нодирабегим, Анбар-Отун, Гулханї, 
Дилшоди  Барно, Њозиќ, Аљзї, Айнї, Ҳамза Ниёзӣ ва дигарон ин 
анъанаро идома бахшидаанд. 

Мир Алишер Навої ба ѓайр аз ѓазалиёту рубоињои љавобия аз 
Мавлоно Љомї дар асарњои дигари худ бо эњтиром ёд карда, ба шахсияти 
ў бањои баланд додааст. Вай дар "Маљолис -ун-нафоис" хотирањои худро 
наќл карда, доир ба муносибати устодаш бо одамони гуногунтабаќа, 
наќши ў дар рушди адабу ирфон ва мањорату истеъдоди фитрии вай дар 
эљоди бадеиву осори илмї маълумоти фаровон додааст. Шоир бо як 
самимияти том ўро ба «Офтоб» монанд карда, мегўяд, ки осори 
таълифкардааш «бањрро ба туѓён» оварда, китобњояш нињоят зиёд 
мебошанд. Њамин матлаброМир Алишери  Навої дар асараш  "Маљолис - 
ун-нафоис" ба таври зайл ифода менамояд:  "Офтобе (мурод аз ин ишора 
Мавлоно Љомист. - А. Р.), ки бо раъйи оламорояш ба ин замона ифтихор 
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ва ба ањли замона шарафи беинтињо муяссар аст ва дарёе, ки ба табъи 
гуњарзояш љайби ин даврон аз љавоњир пур гардидааст, њазрати Мавлоно 
Нуриддин Абдуррањмони Љомї мебошанд, ки то љањон њаст, натоиљи 
хотири маъруфашон аз ањли љањон ва то сипењри гардун аст, фавоиди 
дили кушодашон аз халоиќи даврон кам мабод. Назми латоифи он кас 
чунон зиёд аст, ки барои овардани яке њам њољат нест. Њатто, агар номи 
китобњояш дарљ шаванд, ба ин авроќ намегунљанд ва агар дуррњои 
мусаннафоташ зикр гарданд, бањри гардун ба туѓён меояд...". Мир 
Алишер Навої бо чунин суханони самимї ва эњтирому ќадрдшиносї 
фазлу дониш ва хираду маърифати устоди бузургворашро ситоиш карда, 
бо ин роњ муњаббати бепоёни худро нисбат ба пири тариќаташ баён 
месозад.  

Мавлоно Љомї ва Мир Алишери Навоӣ  то охири умр дўстию 
рафоќатро пос дошта, аз комёбї ва дастовардњои хеш шод гардида, 
њамеша нахуст мусаввадањои асарњояшонро аз назари њамдигар 
мегузарониданд ва баъд мавриди мутолиаи дигарон ќарор медоданд. 
Борњо њолатњое шудааст, ки онњо маслињатњои якдигарро пазируфта, дар 
пайи иљрои он талош кардаанд. Масалан, Мавлоно Абдурраҳмони Љомї 
њар се девони худро мувофиќи табъи дили шогирдаш  номгузорї 
намудааст.  Њамин муносибатњои самимонаю инсондўстона аз рафоќату 
бародарии ду шахсияти барљаста дарак дода, намунаи олии робита миёни 
халќњои тољику ўзбек мебошад. Маълум мешавад, ки Мир Алишер Навої 
бо њама масруфияти давлатиаш ба осори гаронбањои Мавлоно Љомї 
мароќи хосса зоњир карда, ба мазмуну муњтавои он аз наздик шинос 
будааст ва бо завќи том асарњоро мутолиа намуда, ба њар кадомаш бањои 
сазовор медодааст.  

Њамраъйию њамдилї ва шогирдию устодии Љомию Навої дарвоќеъ 
намунаи олии равобити дўстона барои халќњои тољику ўзбек мебошад. 
Новобаста аз вазъи иљтимої ин ду шахсияти барљаста муњаббату дўстии 
хешро идома медоданд. Њар ду дар муњити  Њирот ва дарбори амири ваќт 
– Њусайн Бойќаро шоистаи эњтироми хосу ом гардида буданд ва муосирон 
ба ин муносибати некбинонаи шогирду устод тањсину офаринњои зиёд 
мехонданд. Мувофиќи маълумоти устод Садриддин Айнї, ваќте Мавлоно 
Љомї аз дунё мегузарад, ањли фазл ва касони дигаре, ки барои таслият ба 
хонаи Абдуррањмони Љомї меомаданд, пеш аз њама, ба Мир Алишери  
Навої њамчун наздиктарин каси Мавлоно њамдардї баён мекарданд.  

Навої аз марги устодаш нињоят ѓамгин гардида, њолати рўњию 
равонии хешро дар марсияи таркиббандаш самимона ифода кардааст. 
Вай аз љумла навиштааст:  

Њар дам аз анљумани чарх љафои дигар аст, 
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Њар як аз анљуми ў доѓи балои дигар аст. 
Рўзу шабро, ки кабуд асту сияњљома дар ў, 
Шаб азои дигару рўз азои дигар аст… 

Дар ин таркиббанд, ки аз њафт банд ва 140 мисраъ иборат мебошад, 
Навої бо сад аламу дард ва "нолаю вой" сўзиши дили худро баён карда, 
марги устодашро талафоти бузурги маънавї донистааст. Дар баробари 
ин, шоир маќому мартабаи Мавлоно Љомиро аз њама муосирону 
мутафаккирони замонаш боло медонад. Устод Садриддин Айнї доир ба 
ин марсияи Алишер Навої менависад: "Таркиббанди Алишер, ки дар 
вафоти Љомї навиштааст, љонсўзтарин намунаи адабиёти марсиягї аст. Ў 
дар ин таркиббанд чунон самимона ва пурсўзона ќалам меронад, ки 
њарчанд аз вафоти Љомї ва аз гуфта шудани ин шеър ќариб 450 сол 
гузашта бошад њам, њанўз дили хонандаро ба тапиш меандозад". 

Дарвоќеъ, Навої хидматњои шоистаи устодашро дар ин таркиббанд 
ба ёд оварда, ўро њамчун пири ботадбир ситоиш мекунад. Ин марсия дар 
адабиёти тољику ўзбек то ба имрўз љойгоњи хос дошта, аксари 
пасояндагон ба мазмуну мундариљаи он бањои баланд додаанд.   

Навої пас аз вафоти Мавлоно Абдуррањмони Љомї бењтарин 
сифатњои ў ва муосиронашро дар рисолааш – "Хамсат-ул-мутањаййирин" 
тасвир карда, бо меҳру муњаббат аз хислатњои неку њамидаи пири 
мутафаккираш ёд менамояд. Дар баробари ин, ў ба Камолиддин 
Абдулвосеъ ном шогирди Мавлоно Љомї дастур медињад, ки дар бораи 
шахсият ва осори вай рисола тањия намояд. Ин пешнињодро бо камоли 
мењр писандида,  рисолаи "Маќомоти њазрати Мавлоно Љомї"- ро таълиф 
мекунад, ки он дар шинохти шахсияти ирфонию адабии шоир ва 
муносибати дўстонаи ин ду нобиѓаи Шарќ– Љомї ва Навої наќши 
беназир дорад.  

Доир ба робитаи адабию эљодии Абдуррањмони Љомию Алишер 
Навої олимону донишмандони барљаста, аз ќабили Е.Э.Бертелс, С. Айнї, 
А.Мирзоев, М.Шакурї, Р.Њодизода, Ш.Њусейнзода, Х.Мирзозода, А. 
Афсањзод, Б. Валихўљаев, С. Воњидов, А. Сатторзода, А. Сайфуллоев ва 
дигарон бањои баланд дода, онро намунаи бењтарини њамкорињои 
адибони тољику ўзбек донистаанд. Махсусан, Е.Э. Бертелс ба ин масъала 
таваљљуњи бештар зоҳир намуда, дар рисолаи бунёдиаш – "Навої ва 
Љомї" ањамияти ин робитањоро шарњ дода, аз љумла навиштааст: "Дўстии 
Навої ва Љомї шояд аз охирњои соли 1469 милодӣ, баъди ба Њирот 
омадани Навої оѓоз шуда, Навої Љомиро ба сифати пири худ пазируфта, 
зери роњбарии вай ба тариќати наќшбандия ворид мешавад ва то охири 
умр дар аќидаи худ содиќ мемонад. Аммо Љомї то ба охир на танњо ба 
сифати пири тариќат ба Навої вафодор мондааст, балки дар як муддати 
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кўтоњ бо вай дўсти самимї гашта, шогирди худро дўст доштааст ва ба 
њунари шеърдонию шеърфањмии вай бањои баланд додааст".  

Воќеан, ин ду адиб барои рушди адабиёт ва мардуми худ хидмати 
шоиста карда, ба хазинаи бекарони шеъру шоирї, њикмату адаб, шариату 
тариќат, одаму одамгарї осори гаронбањоро ба мерос гузоштаанд, ки 
ањли башар аз онњо истифода намуда, ба хираду дониш ва рафоќату 
дўстии онњо тањсин хондаанд. Ба ќавли адабиётшинос  Аълохон  
Афсањзод: "Осори илмї ва адабии Абдуррањмони Љомї ва Алишер Навої 
чун ситорањои рахшони осмон фурўзон буд ва то њоло анвори он кам 
нашуда меояд".  

Академик Муњаммадљон Шакурї низ њамин пањлуи њамкорињои 
дўстонаи Мавлоно Љомї ва Алишери Навоиро ба инобат гирифта, 
навиштааст: "Ба ин маънї дўстию њамкории Љомї ва Навої аз бисёр 
љињатњо муборизаи якљояи халќњои тољику ўзбекро дар роњи адолати 
иљтимої, дар роњи идеалњои олии љамъиятию эстетикї ифода намудааст". 

Љолиби диќќат аст, ки Мавлоно Љомї ба ѓайр аз Алишер Навої ба 
шоирони дигари ўзбек–Лутфї ва Муњаммад Солењ низ њаќќи устодї 
доштааст. Ба Лутфї нозукињои таълифи ѓазалро омўзонда, ба Муњаммад 
Солењ илми фасоњат ва балоѓатро таълим додааст. Лутфї дар охири 
њаёташ њатто ба забони тољикї байте навишта будааст, ки бо ишораи 
Навої онро Љомї ба анљом расондааст. 

Њамин хислатњои  неку њамидаи адибони номбурдаро шоирони баъдї 
идома дода, ба он сифатњои нав њамроњ кардаанд. Махсусан, адибони 
ўзбек: Турдї, Машраб, Махмур, Гулханї, Увайсї, Нодира, Муќимї, 
Фурќат, Убайдуллои Завќї дар пайравии адибони тољик: Камоли 
Хуљандї, Мавлоно Љомї, Њилолї, Восифї, Бедил, Зебуннисо, Ањмади 
Дониш,  Шамсиддини  Шоњин ва дигарон ѓазалу ќасида, достону маснавї 
таълиф карда,  боѓи адабиётро пур аз нињолњои босамари дўстї кардаанд.  

Дар садаи бисти милодӣ  Садриддин Айнӣ ва Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ 
идомадињандаи анъанањои неки равобити адабии халќњои тољик ва ўзбек 
буда, дар ин роњ хидматҳои шоистаеро ба анљом расондаанд. Устод Айнї 
бо адибони ўзбек: Њамза Њакимзода Ниёзї, Абдулло Ќодирї, Ѓафур 
Ѓулом, Шароф Рашидов њамкории наздики эљодї барќарор карда, дар 
тарбияи онњо наќши назаррас дорад. Вай аз аввали ќарни ХХ бо ду забон 
–тољикї ва ўзбекї асар эљод карда, ба таќдири халќњои тољику ўзбек ва 
сарнавишти фарзандони онњо бањои воќеї додааст. Махсусан, дар 
тазкираи  "Намунаи адабиёти тољик" дар ќатори адибони барљастаи тољик 
аз сухансароёни тоинќилобии ўзбек, ки дар ќаламрави Мовароуннањр ва 
Туркистон умр ба сар бурдаанд, ёд карда, нахустин шуда дар аввали садаи 
бисти милодӣ  доир ба шарњи њол ва осори онњо маълумот додааст. Вай 
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дар тазкираи комили худ аз осори гаронбањои Мир Алишер Навої, 
ашъори Лутфї, Муњаммад Солењ, Акмал, Гулшанї, Нодира, Машраб ва 
дигарон намунањо оварда, наќши онҳоро дар рушди адабиёти њар ду халќ 
таъкид намудааст. Масалан, вай дар бораи Низомиддин Мир Алишер 
Навої маълумот дода, аз љумла менависад:  "Њарчанд Амир Алишерро 
дар зайли шуарои форсу тољик навиштан мувофиќи ризои худаш нест, аз 
он љо, ки дар форсї њам ба бисёртарин шуарои форс баробарї, балки 
фузунї мекард, дил нахост, ки ин маљмўа аз намунаи ашъори обдори ў 
бебањра монад". 

Чунин тањлил ва баррасии наќди ашъори адибони ўзбекро устод 
Айнї идома дода, доир ба аксари адибони њавзаи Мовароуннањр, ки бо 
забонњои тољикї ва ўзбекї асар офаридаанд, ахбори воќеї пешнињод 
кардааст.  Садриддин Айнї дар бораи Нодира низ чунин маълумот 
оварда, аз љумла менависад: "Андиљонист ва зављаи амир Умархон–волии 
Хуќанд  аст. Аз рўйи шунид, Нодираро дар форсию туркї девони 
мукаммал аст. Њайфо, ки бинобар матбўъ набуданаш диданаш муяссар 
нашуд…" Дар њаќиќат, "Намунаи адабиёти тољик"-и устод Айнї на танњо 
барои шинохти адибони тољик, балки барои ошної пайдо намудан ба 
осори адибони ўзбек, ки бо тољикї намунањои љолиби назмро эљод 
кардаанд, наќши бузург мебозад ва барои њар ду халќ њамчун сарчашмаи 
муътамади илмию адабї хидмат менамояд. 

Садриддин Айнї дар баробари чунин зањмат соли 1940 милодӣ  
"Хамса"-и Навоиро ба забони ўзбекї чоп мекунад. Вай ба он муќаддимаи 
муфассал навишта, наќши Мир Алишер Навої ва Мавлоно 
Абдурраҳмони Љомиро дар рушди адабиёт ва ирфон, инчунин, дўстии ин 
ду халќ дуруст муайян кардааст. Баъдтар устод Айнї ду асари бунёдии 
дигар дар бораи Муќимї ва Алишер Навої таълиф мекунад. Ў дар ин 
асарњо наќши адибони намбурдаро дар рушди адабиёт ва фарњанги 
тољику ўзбек махсус ќайд менамояд. Њамин тавр, соли 1943 рисолаи 
"Муќимї ва давраи ў" ва соли 1948  рисолаи "Мир Алишер Навої"-ро ба 
забони ўзбекї ба табъ расонда, пасон бо тањриру иловањо асари 
дуюмашро ба забони тољикї аз нашр мебарорад. 

Устод Садриддин Айнї дар рисолаи "Алишер Навої" (Сталинобод: 
Нашриёти давлатии Тољикистон, 1948) зањмати зиёд ба харљ дода, аввал 
доир ба замони зиндагии Навої, баъдан тарљумаи њол, овони кўдакї, 
љавонї ва ба тањсилу сиёсат њамроњ шудани шоирро шарњ дода, 
фаъолияти эљодї ва хизматњои илмию адабии ўро муфассал тањќиќ 
мекунад. Пас аз он доир ба хусусиятњои бадеиву услубии назми вай 
изњори назар намуда, намунањои шеъри форсї-тољикиашро низ мавриди 
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баррасї ќарор медињад ва оид ба мазмуну мундариљаи ќисме аз онњо 
иљмолан ишорањои љолиб баён месозад. 

Устод Садриддин Айнї дар рисолаи мазкур аввалин шуда дар 
адабиётшиносии тољику ўзбек доир ба ташаккули шахсияти Навої изњори 
назар карда, дар ин бора чунин менависад: "Ў (Навої дар назар аст.- А. 
Р.) дар хурдсолї ба шеъргўйї сар кард, дар форсї ва туркї шеърњои 
пурсанъату латофат гуфт. Дар форсї-тољикї "Фонї"-ро ва дар туркї- 
ўзбекї "Навої"- ро ба худ тахаллус ќарор дод ва бо сабаби бо ин ду забон 
устоди њунарманд буданаш,  аз њамзамонони худ "Зуллисонайн" (соњиби 
ду забон) лаќаб гирифт".  Баъди чунин хулосаи умумї устод Айнї ба 
шарњи достонњои "Њайрат-ул-аброр", "Фарњод ва Ширин", "Лайлї ва 
Маљнун", "Сабъаи сайёра", "Садди Искандар", ки "Хамса»-и Навоиро зебу 
зинат додаанд, маълумот дода, таъсирмандии достонњои Низомию 
Љомиро ба мазмуну мундариља ва сохту шакли достонњои ин адиби ўзбек 
муќоисаву тањлил менамояд ва бо мисолњои равшану возењ андешањои 
худро нисбат ба мањорату истеъдоди фитриаш љамъбаст месозад.  

Садриддин Айнї дар адабиётшиносии тољик, инчунин, нахустин 
муњаќќиќест, ки доир ба чор девони Навої–«Ѓароиб-ус-саѓир», «Наводир-
уш-шабоб», «Бадоеъ-ул-васат», «Фавоид-ул-кабир» ва хусусиятњои 
бадеиву шаклии таркиби онњо маълумот дода, маќом ва мартабаи 
Навоиро дар рушди жанри ѓазал тањќиќ кардааст. Бо њамин роњ Айнии 
адабиётшинос доир ба асарњои дигари Навої изњори назар карда, 
хидмати шоирро дар пешрафти адабиёти ўзбек бузург донистааст.  

Устод Айнї барои таълифи рисолаи худ ба сарчашмањои зиёди 
таърихї, илмию адабї такя намуда, дар асоси хулосањои муосирон ва 
адибону муњаќќиќони баъдї назару андешањои хешро баён кардааст. Вай 
маълумоти бештарро аз «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд, «Макорим-ул-
ахлоќ»-и Хондамир, ки бевосита ба Алишер Навої бахшида шудааст, 
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифї, «Тазкираи 
Давлатшоњї» - и Давлатшоњи Самарќандї, тазкираи «Оташкада»-и Озар, 
“Ќомус-ул-аълом”-и Шамсиддини Сомї ва дигар маљмўаву баёзњо 
љамъоварї карда, дар пояи ахбори даќиќ ва ишорањои сањењи онњо 
шахсияти Мир Алишери Навої ва маќоми ўро дар адабиёти тољик ва 
ўзбек воќеъбинона тањќиќ ва муайян менамояд.  

Рисолаи "Алишер Навої"-и устод Айнї,  дар њаќиќат, на танњо 
чењраи  Мир Алишери Навоиро барои хонандаи тољик ва ўзбек равшан 
менамояд, балки наќши ўро дар пешрафти адабиёту њунари њар ду халќ 
воќеъбинона тањќиќ ва арзёбӣ  мекунад. 

Гузашта аз ин, устод Айнї ба баъзе адибони ўзбек њаќќи устодї 
дошта,  онњо дар хотироташон аз муњаббат ва мењрубонии ў бо самимият 
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изњори назар кардаанд. Њамзамон, як зумраашон дар пайравии устод 
Садриддин Айнї асар офарида, мактаби адабии ўро идома додаанд. 
Махсусан, Њамза Њакимзода Ниёзї, Абдулло Ќодирї ва Ѓафур Ѓулом аз 
мактаби устод гузашта, соњиби дастовардњои зиёду чашмрас гардидаанд. 
Доир ба ин масъала муњаќќиќи робитањои адабии тољику ўзбек М. 
Ќўшљонов ќайд мекунад, ки: "Устод Айнї ва Абдулло Ќодирї дўстони 
хеле наздик буданд. Онњо зуд-зуд бо њам мулоќоту суњбат мекарданд. 
Айнї ба Тошканд сафар мекард ва Абдулло Ќодирї ба Самарќанд 
меомад. Абдулло Ќодирї дар асарњояш борњо аз Айнї ёд мекунад ва 
њамчунин, устод Айнї дар асарњояш номи Абдулло Ќодириро зуд-зуд 
зикр кардааст".  

Устод Айнї, инчунин, донандаи хуби забони ўзбекї буда, тавре ки 
дар боло зикр шуд, анъанаи зуллисонайниро идома додааст. Дар солњои 
бистуму сиюми асри ХХ маќолањои зиёди ў ба забони ўзбекї дар 
рўзномаву маљаллањои Ўзбекистон чоп шуда, дар онњо адиб халќи 
зањматкаши ўзбекро барои ба даст овардани саводу дониш ва рушди 
мактабу маориф даъват кардааст.  

Равобити адабии њалќњои тољику ўзбек минбаъд идома ёфта, Мирзо 
Турсунзода ва Шароф Рашидов ба он мазмунњои баланди инсондўстона 
ва башардўстона њамроњ намуданд. Мирзо Турсунзода бо Шароф 
Рашидов нахустин маротиба соли 1949 шинос шуда, дар як давра ба 
тарѓиби ѓояњои дўстию бародарї рў оварданд. Шароф Рашидов лањзањои 
аввалини шиносоии худро бо шоири номдори тољик чунин ба ќалам 
додааст: "Мирзо Турсунзода аз худи ибтидо ба ман таассуроти хубу амиќ 
гузошт.  Ў марди серѓайрату фаъол буд, доираи фикраш хеле васеъ буд ва 
санъаткори њаќиќї буданаш њис карда мешуд".  

Пас аз ин, шиносоии ду адиб ба дўстиву бародарї табдил ёфта, 
наќшашон дар густариши робитањои адабии ду халќи њамсоя беназир 
мебошад. Бо ташаббуси ин ду адиб моњи октябри соли 1958 дар шањри 
Тошканд Конфронси якуми нависандагони мамлакатњои Осиё ва Африќо 
доир мешавад. Дар ин ҳамоиш Мирзо Турсунзода фаъолона иштирок 
карда, андешањои сулњпарваронаи худро пайдарпай миёни иштирокчиёни 
ин чорабинии сатњи баланд баён месозад. Шароф Рашидов ба зањмату 
кўшишњои дўсташ–Мирзо Турсунзода бањои баланд дода, њамон рўзњо 
навишта буд: "Равобити эљодии Мирзо Турсунзода, алоќаи шахсиаш бо 
ањли адабиёти тараќќипарвари мамлакатњои Африќою Осиё аз бисёр 
љињат корро сабук кард. Фаъолияти пурљўшу хурўш ва обрўю эътибори 
калони ў барои муњайё шудани муњити якдигарфањмї ва дўстии 
иштирокчиёни он асос гардид".  
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Шиносої бо вазъи нињоят мушкили кишварњои Шарќ ва рўњи 
озодихоњонаи адибони ин мамлакатњо боис шуданд, ки њар ду чењрањои 
шинохта ба мавзўи байналмилалї рў оваранд. Онњо нахустин шуда дар 
собиќ адабиёти сермиллати шўравї ба инъикоси масъалањои 
истиќлолиятхоњии кишварњои Шарќ даст заданд ва доир ба ин мавзўи 
њассос њикояву ќисса ва шеъру достонњои алоњидаро эљод карданд. Бо 
таъсири силсилаи шеърњои њиндустонии устод Мирзо Турсунзода 
адибони ўзбек ба мавзўи байналмилалї рў оварданд. Аз љумла Шароф 
Рашидов дар пайравии дўсташ Мирзо Турсунзода солњои 1955–1956 
повести "Таронаи Кашмир"-ро таълиф кард, ки асоси  сужети онро 
афсонаи ќадимии мардуми Кашмир ташкил медод.  

Ба афсонањои кашмириён рў овардани Шароф Рашидов садоќати 
адиби ўзбекро нисбат ба халќњои Шарќ ифода карда, бо ин роњ ба халќи 
њинд пайѓоми сулњу амонї, вањдату садоќат ва мењру вафоро мерасонад. 
Дар "Таронаи Кашмир" ду неру: хайру шар амал намуда, бо њам дар 
набарданд ва оќибат ќувваи некї бар бадї ѓолиб меояд. Бо ин тарзи 
тасвир адиб халќњои Шарќи мазлумро ба озодї даъват карда, мисли 
дўсташ Мирзо Турсунзода аќидањои озодию истиќлолхоњиро тараннум 
менамояд. Повести "Таронаи Кашмир" миёни ањли васеи хонандагони 
собиќ Иттињоди Шўравї ва берун аз он мањбубият пайдо намуда, ба 
забонњои гонуг, аз љумла ба забони тољикї, тарљума гардид. Ин повестро 
Мирзо Турсунзода соли 1958 дар рўзњои баргузории Конфронси якуми 
нависандагони мамлакатњои Осиё ва Африќо ба тољикї тарљума ва нашр 
менамояд. Устод Мирзо Турсунзода дар муќаддимаи ин асар доир ба 
њунари нависандагї ва хидмати шоёни дўсташ Шароф Рашидов чунин 
менависад:  "Ваќте ки ман "Таронаи Кашмир"-и Шароф Рашидовро ба 
забони тољикї тарљума кардам, худамро хушбахт медонистам. Вай маро 
бо мењрангезї ва шеърияти худ тасхир кард. Покизагии ќиссаро ман ба 
худи муаллиф нисбат медињам, ки ў тамоми њаёти худро ба хизмати 
содиќонаи халќ бахшидааст".  

Њамкорињои Шароф Рашидов ва Мирзо Турсунзода, дарвоќеъ, 
намунаи барљастаи дўстии ин ду халќ ба ҳисоб рафта, солњои 60–70-уми 
ќарни ХХ он ба рафоќату бародарї табдил меёбад. Вохўриву суњбатњои 
самимии онњо дар атрофи илму адаб, шеъру шоирї, равобити адабиву 
фарњангии ду халќи бародар, таъсирпазирии онон аз њамдигар ва дигар 
масъалањо на танњо дар вазъи расмї, балки сари як пиёла чой дар хонањои 
якдигар низ дар Душанбеву Тошканд сурат мегирифтааст. Онњо дар 
њамкорї боз чањор Конфронси нависандагони Осиёву Африќоро баргузор 
намуданд, ки охиринаш тирамоњи соли 1976, яъне як сол ќабл аз фавти 
Мирзо Турсунзода дар шањри Тошканд буд. Гузашта аз ин, њамкорињои 
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сиёсиву иљтимоии Мирзо Турсунзода ва Шароф Рашидов дар доираи 
Кумитаи шўравии якдилии мамлакатњои Осиё, Африќо ва Амрикои 
Лотинї идома ёфтааст. Нахустин ҳамоиши  якдилии се ќитъаи олам соли 
1966 дар пойтахти Куба–шањри Гавана баргузор гардида буд, ки дар он 82 
мамлакати дунё иштирок карданд. Тайи солњои зиёд Мирзо Турсунзода 
ва Шароф Рашидов яке аз фаъолтарин иштирокчиёни ин ва дигар 
ҳамоишҳои якдилии мардумони се ќитъа ба њисоб мерафтанд. 

Њамин дўстии самимии адиби тавонои ўзбек, арбоби сиёсию ходими 
давлатї Шароф Рашидов бо шоири бузург, Ќањрамони Тољикистон 
Мирзо Турсунзода дар ќалби халќи тољик љой гирифта, мардуми мо 
заҳмати шоистаи ин нависандаи мањбубро ќадр мекарданд ва ба 
шахсияташ эњтиром мегузоштанд.  

Шароф Рашидов дар баробари ходими љамъиятию сиёсї будан, яке 
аз адибони маъруфи халќи бародари ўзбек дар ќарни ХХ ба њисоб 
мерафт. Вай чун адиби мубориз ва собитќадам ќалами худро дар њама 
навъњои адабї  санљида, дар асарњояш муњимтарин масъалањои иљтимоии 
замонро ба тасвир кашидааст. Мањсули эљодиёти ў аз се бахш: назм, наср 
ва осори публитсистї иборат мебошад.   Фаъолияти адабии худро Шароф 
Рашидов аз назм оѓоз намуда, нахустин маљмўаи ашъорашро соли 1945 бо 
номи "Хашми ман" аз чоп баровард. Дар ин маљмўа дар баробари 
шеърњои бахшида ба њаёти колхозї, шеърњои дар солњои љанг 
навишташуда, ба монанди «Љанговар», «Ќасос», «Хотираи ќањрамон», 
«Духтар аз Белград» љой дода шудаанд, ки рўњи баланди ватандўстона 
доранд.  

Минбаъд вай дар баробари эљоди шеър ба наср рў оварда, дар ин 
љода асарњои калонњаљми бадеї таълиф мекунад. Романњои «Ѓолибон» 
(1951), «Зўртар аз бўрон» (1958) ва «Балоѓат» (1971) асари сегона 
(трилогия) буда, нависанда воќеањои солњои љанг ва баъдиљангиро тасвир 
кардааст. Дар ин романњо таќдири халќи ўзбек дар даврањои муайяни 
таърихї тасвир шуда, хислатњои неки бунёдкоронаю инсондўстонаи ин 
мардуми бонангу номус таљассум ёфтаанд.  

Романи "Ѓолибон" ба корномаи мењнатии дењќонони ўзбек бањри аз 
худ кардани заминњои навкорам бахшида шудааст. Адиб дар симои 
Ойќиз, Олимљон, котиби райком Љўрабоев, муњандиси рус Смирнов 
шахсиятњои иљтимоии фаъолро таљассум карда, тавассути амалу андешаи 
онњо пешрафту ободонии Љумњурии Ўзбекистонро инъикос мекунад. Ин 
ќањрамонон фидокорона зањмат кашида, дар якљоягї монеањои 
пешомадаро паси сар менамоянд. 

Дар романи "Зўртар аз бўрон" низ њамин ќањрамонон амал мекунанд, 
аммо муборизаи онњо бањри сохтани њаёти нав пурзўр гардида, 
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фаъолияташон дар бархўрду низоъњо бо шахсоне, ки монеаи пешрафти 
кишвар мешаванд, аз ќабили раиси колхоз Ќодиров, Алиќули савдогар ва 
Ѓафури аз мањбас баргашта нишон дода мешаванд. Нависанда бо 
мањорату њунари бадеї печутоби роњи зиндагии одамони гуногунаќидаро 
нишон дода, бархўрди хислатњою низоъњои ѓоявии миёни онњоро 
воќеъбинона тасвир мекунад. Дар романи "Балоѓат" тањаввули 
ќањрамонони асари сегона бо пирўзии пурраи њаёти нав ба анљом мерасад.  

Шароф Рашидов соли 1974 романи нави худро бо номи "Мављи 
муќтадир" ба табъ расондааст, ки ба мавзўи ќањрамонии синфи коргари 
аќибгоњ дар солњои љанг бахшида шудааст. Ќањрамони марказии роман 
Пўлод Содиќовро бо сабаби мувофиќ набудани вазъи саломатї ба фронт 
равон намекунанд ва ў барои фаъолияти мењнатї ба сохтмони зарбдори 
"Ѓалаба-ГЭС" меравад. Дар ин сохтмони барои хољагии халќ, махсусан 
соњаи пахтакорї зарур, вай дар ќатори њамкорони худ Анвар, Рустам, 
Никитин рўз то рўз пухта мегардад ва камол ёфта, барои њалли 
масъалањои  иљтимою маънавї дар кишвараш њиссагузор мешавад. Дар 
ин роман низ нависанда фаъолмандии иљтимоии ќањрамони асосиро дар 
љараёни бархўрду низои ѓоявї бо образњои манфї, аз љумла котиби сеюми 
райком Тўрахонов нишон додааст, ки љанбаи иљтимої ва гуманистии 
асарро боз њам пурќувваттар кардааст.   

Повести "Амри дил" (1983), ки охирин асари адиб мебошад, дар 
бораи муборизањои ќањрамононаи партизанњо бо фашистон наќл 
мекунад.  

Њамаи ин повесту романњои Шароф Рашидов, ки дар онњо маънии 
инсондўстонаву эљодкоронаи замонњои гуногун тасвиру инъикос ёфтаанд, 
дар адабиёти сермиллати шўравї рўйдоди муњими адабиву фарњангї ба 
шумор мераванд.  

Ба ќалами Шароф Рашидов киносенарияи "Китоби ду дилдода" (бо 
њаммуаллифии В.Виткович) низ таълиф гардидааст. Киносенарияи мазкур 
дар асоси достони машњури адиби тољик Мирзо Абдулќодири Бедил 
"Комде ва Мадан" навишта шудааст. Њамзамон, дар пешгуфтори он 
муаллифон ќайд кардаанд, ки "… ѓайр аз достони Бедил мо ривоятњо, 
сурудњо ва миниатюрањои осиёимиёнагиро истифода намудем. Мо дар 
назди худ маќсад гузоштем, ки дар ќаринаи сужет, мусиќї ва нигорањои 
филм доир ба робитањои таърихии санъати Осиёи Миёна ва Њиндустон 
њикоят намоем". 

Дар киносенарияи мазкур Ш.Рашидов ва В.Виткович ба  
сарчашмањои таърихию ривоятии адабиёти тољику форс бештар такя 
карда, аз образњои љовидонаи осори шифоњї ва хаттии халќњои мо хуб 
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истифода менамоянд ва муњаббату самимият ва дунёи рангини ошиќони 
дилфигорро дар филм хело зебою рангин тасвир месозанд.  

Шароф Рашидов ба сифати публитсисти шуълавар муњимтарин 
масъалањои сиёсї, байналмилалї ва мушкилоти гуногуни иљтимоиву 
фарњангиро инъикос менамояд. Дар маќолањои «Доир ба публитсистикаи 
бадеї», «Њамеша дар ёди мо», «Устоди хирадманд», «Кори бузурги 
адабиёт», «Салом, Москва», «Мулоќоти бародаронаи фарњангњои 
бародар», «Комёбињои мо, вазифањои мо», «Ибтидои роњ» мавзўъњои 
болоиро мавриди баррасию тасвир ќарор додааст. Маќолањои 
публитсистии вай дар маљмўањои «Њукми таърих» (1950), «Парчами 
дўстї» (1967) гирд оварда шудаанд. Мазмуну муњтавои публитсистикаи ў 
хеле фарох буда, онњо, инчунин, ба масъалањои дўстии байни халќњо, 
њамзистии миллатњо ва масъалањои иљтимоию иќтисодии кишвараш 
бахшида шудаанд.  

Хонандагони тољик бо муњимтарин асарњои бадеии Шароф Рашидов 
на танњо тавассути забони русї, балки ба забони модарии худ низ ошної 
пайдо кардаанд. Аз солњои 50-ум сар карда, ќариб кулли осори ў дар 
тарљумаи Мирзо Турсунзода («Таронаи Кашмир»), Фотењ Ниёзї, Рањим 
Њошим, Анора Остонова («Ѓолибон»), Фотењ Ниёзї («Зўртар аз бўрон»), 
Мутеулло Наљмиддинов («Мављи муќтадир») ва дигарон дастраси 
дўстдорони сухан гардидааст. Бояд тазаккур дод, ки асарњои Шароф 
Рашидов аз љињати мавзўъ, сужет, образ ва тасвири маишат на танњо ба 
зиндагии халќи ўзбек, балки ба тарзи зисти тољикон низ ќаробат дорад, 
зеро мазмуну мундариљаи онњо, фарогирии воќеаву рўйдодњо ва тасвири 
сарнавишти инсонњои гуногунаќида ба њаёти њар ду халќи дўсту њамсоя 
бисёр ќаробату наздикї доранд. 

Равобити адабию фарњангии халќњои тољику ўзбек солњои 60–80 -уми 
садаи ХХ боз њам густариш ёфта, адибони насли љавон ин мактаби 
адабиро идома бахшидаанд. Махсусан, Ѓаффор Мирзо, Муъмин Ќаноат, 
Лоиќ Шералї, Ќутбї Киром, Ѓоиб Сафарзода, Њабибулло Файзулло, 
Гулназар ва дигарон на танњо дар мавзўи дўстии тољику ўзбек шеъру 
достонњо таълиф кардаанд, балки дар тарљумаи осори аксари шоирони 
ўзбек иштироки фаъол намуда, дар муаррифии онњо њиссаи сазовор 
гузоштанд.   

Нависандагони тољик: Љалол Икромї, Рањим Љалил, Пўлод Толис, 
Фотењ Ниёзї, Фазлиддин Муњаммадиев, Саттор Турсун, Адаш Истад, 
Ўрун Кўњзод, Абдулњамид Самад ва дигарон дар мавзўи дўстии халќњои 
тољику ўзбек очерку њикоя, ќиссаву роман навишта, бо аксари адибони 
шинохтаи ўзбек робитаи дўстона ва эљодї доштанд. Махсусан, Љалол 
Икромї, Сотим Улуѓзода, Фотењ Ниёзї, Шавкат Ниёзї, Адаш Истад ба 
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сафарњои корї ба шањрњои Тошканд, Бухоро, Самарќанд, Тирмиз, 
Фарѓона рафта, бо хонандагону донишљўён вохўрињо доир мекарданд ва 
ба онњо дар боби дўстию бародарї, вањдату осоиштагї сухан гуфта, оид 
ба асарњои худ маълумот медоданд. Њамзамон, асарњои адибони ўзбекро 
бо забони тољикї тарљума карда, хонандагони тољикро бо сарнавишти 
халќи ўзбек, њаёту рўзгори онњо ошно менамуданд. 

Дар баробари ин, борњо асарњои адибони тољик ба забони ўзбекї ва 
асарњои шоирону нависандагони ўзбек ба забони тољикї тарљума шуда, 
ба муносибати Рўзњои адабиёт ва санъати Ўзбекистони бародар солњои 
80-уми асри ХХ дар ду маљмўа –"Чароѓи фурўзон" ва "Чашмаи хурўшон" 
асарњои адибони ўзбек ба забони тољикї тарљума ва чоп гардидааст.  
Њамин эњтирому самимият миёни адибон ва тарљумаву нашри асарњои 
онњо боиси рушди дўстию бародарї миёни халќњои тољику ўзбек гардида, 
ба њамкорињои адабї  зиёдтар мусоидат намуд. Бешак, дар натиљаи 
кўшишу зањмати адибони тољику ўзбек мардум ба рўзгору зиндагии 
њамдигарї ошної пайдо карданд ва ќадрдонию ќадршиносї дар миёни 
онњо афзунтар гардид.  

Баргузор шудани даҳа ва рӯзҳои  адабиёт ва санъат миёни халќњои 
тољику ўзбек тарзи дигари њамкорињои адабию эљодї мебошад, ки аз 
солњои панљоњуми ќарни гузашта миёни љумњурињо ба њукми анъана 
даромад. Дар ин давра якчанд маротиба "Рўзњои адабиёт ва санъати 
Љумњурии Ўзбекистон дар Љумњурии Тољикистон" ва "Рўзњои адабиёт ва 
санъати Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Ўзбекистон" баргузор 
гардиданд, ки онњо дар тањкими робитањои адабию фарњангии халќњои 
тољику ўзбек наќши назаррас бозидаанд. Ин чорабиниҳои фарҳангӣ  ба 
тантанаи њаќиќии дўстии халќњо табдил ёфта, дар аксари марказњои 
илмию  адабї ва фарњангии њар ду кишвар  вохўриву мулоқот, консерту 
шабнишиниҳо, намоишгоҳҳои осори санъат ва ғайра баргузор шуда, мардум 
ба њунару  истеъдоди адибону њунармандони тољику ўзбек шиносоии 
бештар пайдо карданд.  

Ба шарофати њусни тафоњум ва назари некбинонаи њар ду кишвар 
ин анъана баъди якчанд дањсола аз нав эњё шуда, соли 2017 Рўзњои 
фарњанги Љумњурии Ўзбекистон дар Љумњурии Тољикистон ва соли 2018 
Рўзњои фарњанги Ҷумҳурии Тољикистон дар Ҷумҳурии Ўзбекистон доир 
шуданд, ки он аз љониби шањрвандони њар ду кишвар ба хубї истиќбол 
гардиданд. Дар ин чорабинињои фарњангї бењтарин њунармандону 
овозхонон, раќќосону ромишгарон бо суруду оњангњои нав ҳунарнамоӣ 
карданд, ки мавзўи аксари онњоро дўстии халќњои тољику ўзбек ташкил 
медод. 
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Бояд гуфт, ки наќши тољикон ва ўзбекон дар рушди санъати миллии 
њамдигар баѓоят бузург мебошад. Њар ду халќ ба мусиқии классикии 
"Шашмаќом" умри дубора бахшидаанд. Тавассути фарзандони 
фарњангпарвари  тољику ўзбек мусиќии “Шашмаќом” рушд  карда, дар 
њар ду кишвар маќом ва љойгоњи хос пайдо намудааст.  Агар ба анъанаи 
шашмаќомсарої иљмолан чашми тањќиќ дўхта шавад, пеши назар нахуст 
симоњои Мавлоно Љомї ва Мир Алишери Навої љилвагар мешаванд. Ин 
мутафаккирон дар рушди мусиќии классикї низ сањми босазо гузошта, 
дар назарияи мусиќї рисолањои алоњида тањия кардаанд ва дар рушди 
"Шашмаќом" бевосита мусоидат намудаанд. Махсусан, Абдуррањмони 
Љомї бо хоњиши шогирдаш Навої "Рисолаи мусиќї ва адвор"-ро, ки аз 
муќаддима, ду боб, 24 фасл ва хотима иборат аст, таълиф карда, 
нозукињои ин санъатро барои дўстдорони мусиќї шарњ додааст. Вай доир 
ба наѓмањо ва хусусияти азминањо (зарб, вазнњо дар  мусиќї, таълиф оид 
ба низоми зарб, вазни мусиќї – А.Р.), ки аз илмњои таълиф ва иќоъ 
сарчашма мегиранд, маълумот дода, сипас пањлуњои дигари мусиќиро, ки 
ба маќомњо  алоќамандї доранд, шарҳу тавзеҳ медињад. Рисолаи мазкур 
то ба имрўз ањамияти худро гум накарда, аз тарафи мусиќишиносони њар 
ду кишвар омўхта мешавад. Ин шоњасари мусиќї то ин дам рањнамои 
назариётчиёни мусиќии асил ба шумор меравад. 

Баробари ин, Мавлоно Љомӣ ва Алишери Навої бо бењтарин 
санъаткорон, аз љумла устод Ќулмуњаммад, Хоља Абдуллоҳи Марворид, 
Мирмуртоз, Мирвафо, Басир, Њасаналї, Мањмуди Айшї, Убањї, Алии 
танбўрї  робитаи дўстона доштанд ва дар мањфилњои хеш онњоро даъват 
карда, базмњои њарифонаю дўстона доир мекарданд ва аз нозукињои 
санъати мусиќии классикии "Шашмаќом" изњори назар мекарданд. 
Њофизони номбурда ва дигар њамасрони эшон ѓазалњои равону дилкаши 
Мавлоно Љомї ва Навоиро бо маќомњои ин жанр мутобиќ карда, њар 
кадомашро вобаста ба мазмуну мундариљааш нињоят муассиру љаззоб 
иљро мекардаанд, ки аз љониби сарояндагони баъдї як ќисми ин оњангњо 
то имрўз њифз ва такмил гардонда шудаанд. Пасон ин анъана идома ёфта, 
ба рушди санъати мусиќї роњи васеъ кушодааст. То њол санъаткорони 
тољику ўзбек аз осори ѓиноии ин ду чењраи адабї ѓазалњои дилкаш 
интихоб карда, онњоро бо мањорати баланди касбї дар навоњои гуногуни  
жанри мусиқии  "Шашмаќом" иљро мекунанд. 

Санъати шашмаќомхонї дар асрњои ХIХ ва ХХ ташаккул ёфта, 
наќши Њољї Абдулазизи Самарќандї, Бобоќул Файзуллоев, Фазлиддин 
Шањобов, Шоњназар Соњибов, ки донандагони хуби мактаби бузурги 
маќомхонї ба њисоб мерафтанд, дар рушду инкишофи ин навъи њунар 
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беназир мебошанд. Онњо дар тарбияи дањњо сурудхонони тољику ўзбек 
наќши бузург бозидаанд.  

Мактаби маќомхонии ин нухбагони мусиќии классикї дар Тошканд, 
Бухоро, Самарќанд, Хева, Фарѓона, Душанбе, Хуљанд, Конибодом, 
Панљакент ва Исфара то ба њол амал мекунанд ва хазинаи санъати 
мусиќии миллии њар ду халќро ѓанї мегардонанд. Миёни ин мактабњои 
мусиќї то ба њол робитаю њамкорї вуљуд дошта, онњо аз савту навоњои 
њамдигар истифода мекунанд ва бо ин роњ ба инкишофи ин жанр 
мусоидат менамоянд.  

Дар асри ХХ наќши Консерваторияи давлатии Ўзбекистон дар 
тарбияи кадрњои соњаи санъати тољик назаррас мебошад. Ин муассисаи 
олии касбии соњаи санъатро дар њамон давра Љўрахон Обидов, Аслиддин 
Низомї, Холањмади Маљид, Фароѓат Азизї, Абдувалї Абдурашидов, 
Ќудратулло Њикматов ва чанде дигарон хатм кардаанд, ки то ба имрўз 
дар соњаи санъати касбї хидмат намуда, њоло аз љумлаи чењрањои 
барљастаи санъату фарњанги халќи тољик мебошанд. 

Дастањои њунарии Тољикистон ва Ўзбекистон низ то давраи 
соњибистиќлолї бо њамдигар њамкориву робитаи зич доштанд ва бо 
навбат дар шањру ноњияњои якдигар консертњо ташкил мекарданд. 
Санъаткорони ин дастањо бо њамдигар вохўрињо доир карда, аз мактаби 
њунарии њамдигар меомўхтанд ва таљрибаашонро такмил мебахшиданд. 
Њамкории ансамблњои рақсии “Бањор” (Ўзбекистон) ва “Лола” 
(Тољикистон) аз њамин ќабил буда, санъаткорони ўзбеку тољик: Ортиќ 
Отаљонов, Мунољот Юлчиева, Шералї Љўраев, Ботир Зокиров, Фаррух 
Зокиров, Маъруфхўља Бањодуров, Боймуњаммад Ниёзов, Љўрабек 
Муродов, Љўрабек Набиев ва дигарон ин анъанаро тањким бахшидаанд. 
Ин тарзи муносибати дўстона далели равшани робитаи дўстонаи халќњои 
тољику ўзбек дар соњаи санъат ва њунар ба шумор меравад. 

Дар соњаи синамогарї низ њамкорињои тољикону ўзбекон намунаи 
барљастаи робитањои амиќи эљодии ду халќи ба њам дўсту бародар 
мебошад. Ин њамкорињо аз охири солњои 30-юми асри ХХ оѓоз шуда, ба 
фаъолияти коргардонии Комил Ёрматов–фарзанди халќи тољик 
алоќаманд мебошад. Нахустин филмњои кўтоњметражро дар бораи 
тољикон ва ўзбекон ў ба навор гирифта, дар њамон солњои нињоят 
мураккаб пешкаши тамошобинон карда буд.  Сипас Комил Ёрматов 
бевосита ба рушди синамо дар Љумњурии Ўзбекистон машѓул шуда, ин 
соњаро дар кишвари њамсоя то охири умраш равнаќу ривољ дод ва 
шогирдони зиёдеро ба воя расонд.  

Дар Љумњурии Тољикистон синамогарони шинохтаи кишвар: Борис 
Кимёгаров, Тоњир Собиров, Марворид Ќосимова, Баќо Содиќов, Валерий 
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Ањадов ва дигарон дар рушди синамои касбї сањми беандоза гузоштаанд 
ва дар бисёр филмњои худ њунармандони тољику ўзбекро даъват карда, 
наќшњои асосї ва дуюмдараљаро ба намояндагони њар ду љумњурї таќсим 
мекарданд. Њунарпешагони шинохта, аз ќабили Ато Муњаммадљонов, 
Сайрам Исоева, Њошим Гадоев, Ўлмас Алихољаев, Рустам Саъдуллоев, 
Шуњрат Эргашев ва дигарон дар филмњои ин коргардонњо наќши асосиро 
бозида, шуњрати синамои Тољикистон ва Ўзбекистонро баланд 
бардоштаанд. Ва бояд гуфт, ки баъзе аз ин филмњо соњиби љоизањои 
баланд низ гардидаанд. Дар рушди соњаи синамо  дўстию рафоќати ду 
халќ равшан ба чашм расида, ин њама нишонаи арљ гузоштан ба санъат ва 
њунари њамдигар мебошад. 

Боиси хушнудист, ки Президенти Љумњурии Ўзбекистон муњтарам 
Шавкат Мирзиёев кинорежиссёри шинохтаи тољик Баќо Содиќро, ки 
солњои охир дар зодгоњаш шањри Самарќанд зиндагї мекард, соњиби 
шањрвандии Љумњурии Ўзбекистон гардонид. Мухлисони синамогари 
тољик аз ин кори хайр шод шуда, тавассути шабакаи иљтимої Баќо 
Содиќро табрик карда, ба ў саломатї ва барори кор хостанд ва ин амали 
хайрро нишонаи ќадрдонию оѓози њусни нияти дўстонаи ду роњбари 
давлат ва ду њалќи ба њам бародар маънидод намуданд.  

Барои рушди ин соња дар њар ду кишвар имконоти зиёд мављуд 
мебошад. Умедворем, ки коргардонњои тољику ўзбек дар фестивалњои 
њамдигарї иштирок карда, анъанаи пешинро, ки миёни устодонашон 
равнаќу ривољ ёфта буд, идома мебахшанд. Манзарањои зебои 
Тољикистон ва ёдгорињои таърихие, ки дар њар ду кишвар ба мерос 
мондаанд, метавонанд ба сифати майдончањои эљодию њунарї ба 
коргардонњои њар ду халќ баробар хидмат намоянд.   

Дўстию бародарї ва робитањои адабию фарњангии халќњои тољику 
ўзбек дар давраи ба истиќлолияту озодї расидани кишварњои Тољикистон 
ва Ўзбекистон сатњи сифатан нав касб намуд. Дар фосилаи беш аз чањоряк 
асри Истиќлолияти давлатї ду кишвари дўст робитањои њасанаи 
њамсоягиро боз њам тањкиму таќвият бахшида, дар самтњои гуногуни 
сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї ба дастовардњои назаррас ноил 
шудаанд.   

Махсусан, дар солњои 90-уми асри ХХ дар соњаи илм, адабиёт ва 
фарњанг анъанањои пешин идома ёфта, корњои зиёди дастаљамъї дар ду 
кишвар  баргузор гардидаанд. Бо ташаббуси Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон ба хотири баргузор намудани солонаи устод Айнї 
Кумитаи Айнї пешнињод кард, ки дар мавзўи "Садриддин Айнї ва 
Алишер Навої" конфронси љумњуриявї доир гардад ва дар он олимони ду 
кишвар–Тољикистону Ўзбекистон иштирок намоянд. Хушбахтона, ин 



230 
 

чорабинии илмї бо ширкати фаъолонаи донишмандони њар ду љумњурї 
дар сатњи баланд доир гардид ва маќолањои зиёд дар масъалањои 
адабиётшиносї, наќди адабї ва назарияи он интишор шуд.  

Њамчунин, адибони тољик дар маросими пардабардорї аз рўйи 
лавњаи хотиравии Фотењ Ниёзї дар шањри Самарќанд иштирок намуданд. 
Фотењ Ниёзї дар давраи аввали эљодиёти худ ба забони ўзбекї низ шеъру 
маќолањо таълиф мекардааст. Пасон ба насрнависї машѓул шуда, ба 
забони тољикї ќиссаву романњои љолиб дар мавзўи Љанги Бузурги Ватанї 
(Љанги дуюми љањонї) таълиф кардааст, ки аксари онњо ба забонњои 
ўзбекї ва русї тарљума ва нашр шудаанд. Бояд гуфт, ки дар охири садаи 
ХХ осори аксари адибони тољик ба забони ўзбекї ва асарњои адибони 
ўзбек ба забони тољикї тарљума ва аз чоп баромадаанд, ки дар тањкими 
робитањои адабии ду халќ наќши муњим бозидаанд. 

Санъаткорони тољик низ дар ин давра њамкорињои судмандро ба 
роњ монданд. Њунармандони тољик дар сањнаву театрњои Љумњурии 
Ўзбекистон консертњои њунарї доир карда, иддае аз овозхонони машњури 
Ўзбекистон дар шањру ноњияњои Тољикистон бо барномањои њунарї 
баромад менамуданд. Ањли њунар бо ин роњ садои дўстї ва оњангњои 
дилкаши бародариро дар фазои мамлакатамон пањн мекарданд. Њамаи ин 
чорабинињои фарњангї аз муњаббат ва дўстии халќњои тољику ўзбек 
башорат дода, риштањои бародариро устувортар мегардонанд. 

Асоси ин њама муваффаќиятњо, бе шаку шубња, сулњу вањдат ва 
дўстї буда, тољикон ва ўзбекњо ин сифатњои олиро ба дигарон тарѓиб 
мекарданд ва онро чун гавњараки чашм њифзу њимоя менамуданд. Аз ин 
лињоз, мавзўи дўстиву рафоќат, якдиливу њамдигарфањмї яке аз 
мавзўъњои умдаи адабиёту фарњанги оламшумули тољикон ва ўзбекон ба 
шумор меравад.  Њамин нуктаро академик Бобољон Ѓафуров таъкид 
карда, аз љумла навишта буд: "Дар тўли ин ќарнњо байни назму њамосаи 
ўзбекон ва њамосаю адабиёти мардуми тољик таъсири мутаќобил мављуд 
буд. Дар ин давра синтези расму одатњо, маросим ва фарњанги халќњои 
тољику ўзбек пурмањсул давом кардааст". Дарвоќеъ, дўстии ин ду халќ на 
танњо дар анъанаву суннатњои гузаштаашон равшану возењ ифода 
меёбанд, балки дар робитањои фарњангию адабии имрўзаашон низ ба 
назар расида, дар минтаќа ва љањон шуњрати беандоза касб кардаанд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар даврони 
соњибистиќлолї аз љумлаи шахсиятњои сиёсї ва роњбари сатњи аввал 
мањсуб меёбанд, ки барои тањкими анъанањои неки ду халќи бародар– 
тољику ўзбек иќдом гирифта, дар бисёре аз вохўрињояшон бо муњаббат 
доир ба дўстии ќадимии мардуми тољику ўзбек изњори назар кардааст. 
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Махсусан, Сарвари тољикон дар ноњияњои сарњадї борњо бо мардуми 
одию зањматкаши ўзбек вохўрда, оид ба сулњу вањдат, ободию ободкорї, 
дўстию бародарї суњбатњо доир намудааст. Пешвои миллати тољикон 
сифатњои неку арзандаи фарзандони ўзбекро ба некї ёд карда, хидмати 
шоистаи онњоро борњо бо мукофотњои давлатї ќадр намудааст.   

Дар баробари ин, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон 
намояндагони ањли илму адаб, санъату фарњанги ўзбектаборро 
њамаљониба дастгирї карда, баробари тољикон дар аксари љашну идњои 
давлатї даъваташон мекунанд ва ба онњо имкон медињанд, ки дўстию 
рафоќатро бо шеъру оњангњои баландѓоя тараннум намоянд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар маърўзањояш низ 
ба масъалаи дўстии халќњои тољику ўзбек таваљљуњ зоњир карда, дар 
мисоли њамкорињои адибону эљодкорон оид ба ањамияти ин дўстї ва 
натиљањои судманди он назари некбинона баён кардааст. Чунончи, дар 
ваќти баргузории Љашни 600-солагии пешвои њавзаи илмию адабии 
Мовароуннањр ва Хуросон – Мавлоно Абдуррањмони Љомї на танњо дар 
баробари шахсият ва осори гаронбањои ин чењраи адабию ирфонї ба 
таври муфассал изњори андеша кардааст, балки бо муњаббат дар бораи 
дўстии халќњои тољику ўзбек дар мисоли Мавлоно Љомӣ ва Алишери 
Навої чунин назари иљмолї баён намудаст: "Ќобили зикри махсус аст, ки 
дар миёни ду шахсияти маъруфи адабию сиёсии он давр–Љомї ва Навої 
робитаи самимонаи устодию шогирдї, дўстиву њамкорї ва дастгирию 
пуштибонии њамдигар барќарор будааст. Муносибати Љомї ва Навої 
намунаи барљастаи дўстї ва самимияти пиру мурид, устоду шогирд, 
бародар бо бародар буд, ки њељ ѓаразе дар худ надошт... Дўстї ва 
садоќати Мавлоно Абдуррањмони Љомї ва Алишер Навої намунаи 
барљаста ва ибратомўзи дўстии халќњои тољику ўзбек ба шумор меравад". 

Роњбари хирадманди тољикон, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар 
доираи њамин ниятњои холисона дўстии халќњои тољику ўзбекро пос 
медорад ва бањри татбиќи амалии он кўшиш карда, љињати  густариши 
ҳамаҷонибаи  њамкорињо шахсан талош менамояд. Њамзамон, барои 
оромию осудагї ва сарљамъию муттањидии халќњои муќими Тољикистон, 
аз љумла ўзбекон саъю талош мекунад. 

Дар доираи њамин ташаббусњо Сарвари тољикон аввалин шуда, 
барои баргузории рўзњои фарњанги Ҷумҳурии Тољикистон дар Љумњурии 
Ўзбекистон иќдом гирифт ва соли 2016 дастањои њунарї ва бењтарин 
овозхонони тољик ба шањри Тошканд сафар карда, Тољикистони 
соњибистиќлолро дар љумњурии њамсоя муаррифї намуданд. Ин 
чорабинии фарњангї ба хурсандии умум табдил ёфт ва баъди хомўшињои 
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тўлонї анъанаи неки ду халќи бародар аз нав эњё шуда, онро метавон 
марњалаи нави њамкорињои эљодї барои санъаткорони њар ду миллат 
муаррифї кард. Ин ташаббуси наҷиби  Сарвари тољиконро дар њамон 
шабу рўз аксари шабакањои иљтимої дастгирї карда, ба он бањои баланд 
доданд. Чорабинињои фарњангї, дар њаќиќат, ба ҳамоишҳои дўстию 
бародарї табдил ёфтанд ва онҳо сањифаи навро барои идомаи робитањои 
фарњангию адабї боз намуданд. 

Њамин назари некбинонаи Сарвари тољикон буд, ки ў нахустин 
шуда, роњбарияти нави кишвари њамсоя–Президенти Љумњурии 
Ўзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиёевро ба сафари расмию давлатї ба 
Љумњурии Тољикистон даъват намуд. Ин сафар боиси оѓоз шудани давраи 
нави њамкорињо миёни ду халќи бародар–тољикон ва ўзбекон расман 
эътироф гардид. Тавассути ин сафар дўстї боз њам пару боли тоза гирифт, 
мењру муњаббат ва рафоќату бародарии ин халќњо зиёдтар ва номи њар ду 
халќ дар арсаи љањонї боз њам машњур шуд. Дар рафти сафар, њангоми 
вохўрию суњбатњои самимона роњбари њар ду давлат аз њама бештар оид 
ба дўстию бародарї, масъулияти њамсоягию њамљаворї сухан гуфта, бо 
баргузории чорабинии "Шоми дўстї” љињати рушди њамкорињои 
фарњангию адабї роњи фароху васеъро боз карданд. 

Умедворем, ки дўстию бародарї пас аз ин рўњи тоза гирифта, дар 
марњалаи нави таърихї ба хотири таъмини манфиатњои усулии ду миллат 
хидмат хоњанд намуд. Ин марњаларо дар рушду пойдории дўстии халќњои 
тољику ўзбек, аз љумла барои тањкими робитањои адабию фарњангии ду 
миллат, бешубња, метавон намунаи олии њамкорињо муаррифї кард.  

Бо боварии комил метавон гуфт, ки дар оянда раванди созандаи 
робитањои адабию фарњангї, илмию эљодї вусъат меёбад ва он аз љониби 
зиёиёни эљодкори њар ду кишвар бештар дастгирї мегардад. 

 

Гулќанди хаёл дар ашъори 
Абдулѓафури Орзу 

Шеър муњимтарин воситаи таслияти рўњу равони инсон ба шумор 
меравад ва дар он орзуву омоли ў бо тарзу усулҳои гуногун бозтоб меёбад. 
Адиби њунарманд низ ба воситаи вожањои ширин ва рўњафзо дарду њасрат 
ва ѓаму шодиро тасвир мекунад ва инсон бо дарки дарунмояи андешаи 
шоир аз њоли ўву њоли худ огањ мегардад ва дар љойи дигар, бо дарди 
нињонї ё рози пинњонии шоир њамовоз шуда, хешро бо љањони отифонаи ў 
пайванд месозад ва аз он роз мељўяд. Чунин бањамоии андешаву њис барои 
ифодаи фикр ва баёни маќсуд низ хидмат карда, зиндагиро барои инсон 
боз њам ширинтару гуворо менамояд ва ўро њаётдўсту хушњол, фарањманду 
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иродатманд мегардонад. Њамин аст, ки инсон шеърро њамчун мањсули 
дастранљи зењнии инсоният барои худ кашф кардаасту шоир бошад, 
маќсадњои нуњуфтаи ўро тавассути таъбирњои тару тоза, суханњои 
пуркинояву пурињом тасвир карда, бо ин васила ба инсон роњи манзили 
мурод ва расидан ба њадафњояшро наздик мегардонад. Шеъри асил 
эњсосоти ботинии инсонро тавон мебахшад, майли ўро ба зиндагї бештар 
менамояд ва розашро ифшо сохта, барояш чун рањовард хидмат мекунад. 

Барои яке аз шоирони мањбуби имрўзаи Афѓонистон Абдулѓафури 
Орзу низ шеъри асил њамчун ифодагари розу ниёзи инсон хидмат мекунад 
ва дар аксари шеърњои вай њамин пайвандгарии ману мо дар мисоли 
тасвири њолатњои гуногуни ќањрамони ѓиноияш мушоњида мегардад. Шоир 
дар ашъори рангин ва пурмуњтавои худ рўњи анъанаро тавон бахшида, 
тароват ва ѓановияти шеъри пешинро аз тасвирњои худ дур намесозад ва 
дар баробари ин мазмунњои наве эљод кардааст, ки бешак, аз мањорати 
шоирии ў дарак медињанд.  

Дар маљмўањои пештар ба табъ расидаи Абдулѓафури Орзу "Љоритар 
аз њамеша", "Чашм дар чашми ойина", "Суруди мусалсал", "Њамосаи Сотї 
Барзан" бењтарин шеърњои адиб дар даврањои гуногун чопшуда, муроди 
дили шоирро нисбат ба зиндагї, ба ишќ ва ба табиату љамъият бозгў 
кардаанд. Вай ба сифати як шоири соњибзавќ дурри шоњвор аз дањон 
афшонда, тасвирњое офаридааст, ки дар он ашё ва табиат дар хидмати 
шоир ва ќањрамонони ѓиноиаш ќарор гирифта, барои баёни маќсад ва 
њасби њоли онњо хидмат намудаанд.  

Дар маљмўаи нави ашъори Орзу "Лабханди Худо" бошад, таровати 
баёни дурри дарї бармало мушоњида шуда, оњанги зиндагї, сарнавишти 
инсон, њиссу андешаи вай, инчунин шўру исёнаш њангоми ифодаи рози 
нуњуфтааш хеле њунармандона тасвир мегардад ва кас аз шеърњои 
баландпояи ў бўйи ашъори орифонаи Мавлонои Балхї, оњанги ошиќонаи 
Њилолї, хираду њикмати Љомиву Бедил ва иродаву азми ватандўстонаи 
Моили Њиравиро эњсос мекунад ва мебинад, ки ў барои расидан ба њадафи 
хеш дар баёни маќсад ва тасвири њолати инсони тавонманд эњтироми 
бузург ба анъани шеъри пешиниён дорад ва аз он рўњ гирифта, сабк ва 
услуби баёни худро пайдо кардааст ва бо ин сабк шеър иншо намуда, 
маќсади хешро дар онњо њунармандона бозтоб медињад. 

Шеърњои Абдулѓафури Орзу мазмунњои баланд, тасвирњои љолиб, 
баёни муљаз ва таъбирњои латифе доранд, ки њар кадом дар матн дар љойи 
худ омада, њадафманданд ва ќолаби шеърњои ўро мукаммал сохтаанд. Аз 
њар як шеъри шоир эњсос мешавад, ки ў донандаи хуби ќавонини њунари 
адабї буда, дар сохтмони таркибии матн ва интихоби таъбиру вожањои 
муносиб ва мувофиќ ба мавзўъ мањорати баланд ва ќобилияту фазилати 
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хосро доро мебошад. Њамин њолатро махсусан, дар ѓазалњои шоир бештар 
мушоњида намудан мумкин аст. Шоири соњибзавќ на танњо ќонунияти 
таркиби дохилии ѓазалро њамчун жанри љинси ѓиної хуб медонад, балки 
барои дар ин жанр баён кардани мазмуни нав, таъбирњои нозук ва ифодаи 
њолати ќањрамонони он кўшиши зиёд кардааст. Вай дар ѓазалњои хеш ба 
баёни њолати ошиќ бештар раѓбат дошта бошад њам, васфи маъшуќаро аз 
мадди назараш дур накарда, тавассути њолати рўњии ошиќ бењтарин 
сифатњоро ба вай муносиб дониста, аз њар як ашё ва зебоии табиат барои ў 
пояндози њусн меофарад ва хислату хўй ва нозу истиѓнои вайро бо лањни 
ширин ва таъбирњои лутфомези ошиќона тасвир месозад.  

Мавзўи ишќ дар ѓазалњои Орзу љойи хосаро касб кардааст. Вай дунё ва 
рози ошиќонро ифшо карда, зебоињои њаётро дар муносибати онњо бозтоб 
месозад. Барои шоир дарди ошиќ ва сўзи вай бегона нест. Ба њамин хотир, 
ў дар ѓазалњояш бо назокати хос маънои расидан ба висол, арзиши 
муњаббат ва ќадри мењру вафоро бо њолату изтироби ботини худ пайванд 
карда, сифатњои некбинонаи инсониро дар рафтору пиндори ошиќ ва 
маъшуќи офаридааш бо камоли кордонї тасвир месозад. Ѓазалњои шоир 
пур аз тасвирњои њолат, баёни вазъият ва ифодањои бенињоят иштиёќовари 
ошиќу маъшуќ мебошад, ки шоир ба ин восита њам бадеияти тасвирро дар 
ѓазал тањким бахшидааст ва њам таъбирњои нав љуста, бо суханњои бисёр 
латиф ва рўњнавоз симои онњоро таљассум намудааст. Дар ѓазалњои 
«Мављи ѓазал», «Замзамаи сабзи хаёл», «Тасвири нотамом», «Нашъагоњи 
ѓазал», «Нашъаи дидор», «Нигоњи сабр» њолати мазкурро бештар дидан 
мумкин аст. Дар ин ѓазалњо шоир зиёдтар васфи њолати ошиќу маъшуќро 
тасвир месозад ва кўшиш менамояд, ки аз вожањое таъбир созад, ки онњо 
худашон як образи мукаммал ва ё як баёни њолатанд ва дар баробари ин 
барои ифодаи њиссиёти ќањрамони ѓиної сахт хидмат менамоянд. Чунончи, 
дар ѓазале мегўяд: 

            Шабе, ки дил ба ту додам, шањоб меборид, 
            Ва аз ѓурури нигоњат уќоб меборид. 
            Ва аз нигоњи ту, эй осмони обии ишќ, 
            Ба чашми ташнатарин дил шароб меборид…. 
            Шабе, ки бо ту сурудам нишоти нўшинро, 
            Зи нашъагоњи ѓазал офтоб меборид. 
Дар ѓазали мазкур мафњумњои «шањоб» ва «уќоб» ба маънои аслии худ 

наомада, маљоз мебошанд. Шоир дар њар ду мафњум боридани ситораи 
дурахшони парронро, ки баробари канда шуданашон љилои дигар 
медињанд, дар сувари хаёли хеш љой дода, бадеияти шеърашро бештар 
намудааст. Њамчунин, маъшуќаро васф карда, ўро «осмони обии ишќ» ном 
мебарад ва бо мухотаб мурољиат карда, маљози хеле зебои «чашми 
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ташнатарин дил»-ро коровар мешавад, ки манзураш «ошиќ» мебошад. Дар 
асл маълум аст, ки дил чашм надорад ва ташна њам намешавад, аммо шоир 
бо зовияи диди борикбини хеш чунон тасвире сохтааст, ки аз як чанд 
таркиби ба њам алоќаманди калимот маънои нави шоирона ва 
њунармандона эљод шудааст. Дар байти дигар бошад, «нишоти нўшин» ва 
«боридани офтоб» муболиѓа мебошанд, ки аз мањорати шоир њамчун 
донандаи васоити тасвир дарак медињад. Дар ѓазали мазкур њолати ошиќ 
хеле шоирона васф шуда, мењру вафои ў аз баёни њиссиёташ ошкор 
мегардад. 

Лирикаи ишќии шоир бенињоят дилкаш буда, дар он њиссиёт ва њолати 
ќањрамони ѓиної бисёр зебо тасвир гардидааст. Дар бештари ѓазалњои 
шоир ин хусусият мушоњида шуда, табиати афсункор, интихоби ашё ва 
манзарањои нотакрор ба ў имкон додаст, ки барои бозтоби сурат ва сирати 
ќањрамони ѓиноиаш аз онњо њунармандона истифода кунад. Шоир дар ин 
гуна њолат шитобкорї намекунад, балки нињоят бо мулоњиза вожањоро ба 
њам оварда, тасвирњое меофарад, ки нињоят дилнишин ва ќалбшўрдињанда 
мебошанд. Мисол, дар ѓазали дигари худ мегўяд:  

 
Дил додаам, ки мастии дарё биёварї, 
Мавље зи ављи олами руъё биёварї. … 
Дил додаам, ки бо нигањи маънипарварат, 
Як даста гул зи бовари фардо биёварї. 
Аз рўдбори бориќа бо чангаки хаёл, 
Дар ќолаби ѓазал, ќизилоло биёварї. 

Ѓазали мазкур саропо дилкаш буда, дар он ашёву табиати афсункор 
дар хидмати шоир ќарор гирифтаанд. Таъбирњои латиф ва тасвирњои 
рангини ѓазал бошад, дар баёни вазъияти ќањрамони лирикї барљаста ва 
муассир ќарор гирифтаанд. Шоир ба хотири мавзуният ва оњангнокии 
ѓазали хеш таъбири «ќизилоло»-ро ба маънои гулмоҳӣ,  ки хонандаи тољик 
кам ба он ошно аст, оварда, бад-ин васила дар љанбаи лафзии калом як 
навъ тозагї ворид намудааст. Дар маљмўаи мазкур чунин ѓазалњо зиёд 
буда, яке дигареро дар мазмуну муњтаво такмил медињанд. 

Дар ѓазалњои Абдулѓафури Орзу талмењоти таърихию фарњангї ва 
ёдмонњои асотирї хеле зиёд истифода мешаванд. Шоир нињоят зиракона, 
решањои асотириву таърихї, арзишњои деринаи адабиёти пешинро дар 
њофизаи фарњангии худ љой карда, мўшикофона гоње аз бозофаринињои 
устурањои тоисломї, гоњњо аз асотири исломї ва дар бештари њолатњо аз 
чењрањои асотириву фарњангии адаби пешин бо камоли завќ ва мањорати 
хос истиќбол менамояд. Ѓазал ва шеъре нест, ки дар он шоир ёди гузашта 
накунад. Дар хотираи фарњангї ва таърихии шоир ахборе, ки дар 
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чањорчўбаи жанри ѓазал ва ё дигар жанрњои ѓиної љой шаванд, хеле 
зиёданд ва онњо нињоят даќиќ дар баёни њолати ошиќ ва ё маъшуќ, дар 
тасвири симои онњо бо завќи баланд истифода шуда, њудуди замонї ва 
маконии шеърро васеъ ва лањни њамосиро дар ѓазал ворид сохтаанд. 
Маълум аст, ки шоир дар корбурди ёдмонњои таърихї ва фарњанги башарї 
аз нигоњи ќонунмандии жанр наздик мешавад ва аз симоњое бештар ёдовар 
мегардад, ки онњо дар таркиби матни ѓазал ва дигар шеърњои шоир бо 
маќсади тањкими образ, уствории тахайюл, пуробурангии бадеиёт ва комил 
гардонидани мазмуни шеър наќши бештареро иљро менамоянд. Дар ин 
радиф метавон аз симоњои фарњангие, ки љовидонагии ишќро дар ашъори 
шоир тасдиќ мекунанад, мисли Ќайс, Ширину Фарњод, Лайливу Маљнун, 
Варќаву Гулшод, куњаннамунањои ќадимаи фасонаи Зол, дирафши 
Љамшед, Сикандар, Рустам, Суњроб, чењрањои устуравии мазњабии Масењо, 
Одаму Њавво, Хизр, Аюб, шахсиятњои фарњангие, монанди Монї, Борбад, 
Бењзод, Боязид, таъбирњои устуравию ривоятии нишоти Прометей, Коваи 
бепутк, кўњи Бесутун, тахти Љамшед, афтидани Буддо, аналњаќи Мансур, 
тири Ораш, нишоти Кўњкан, суруди Бесутунро ёдовар шуд, ки њар кадом 
дар љањони отифона ва шеъри Абдулѓафури Орзу аз як тараф, мантиќи 
дохилии матнњо ва байтњоро пурра карда бошанд, аз љониби дигар, устура 
ва ривояти пешин дар таркиби ѓазалу ашъори дигари шоир баъзе љињатњои 
њамосавиро бо ѓановї тавъам сохта, фосилаи замониву маконии 
тахайюлро васеъ гардонидаанд. Њатто дар шеърњои модерн ва ё шеърњои 
нави адиб ёди таърихии шоир ба гунае ќувват пайдо кардааст, ки дар як 
шеъраш устураи омурзишии амсоли Одаму Њавво асоси мазмуни онро 
ташкил дода, баёни мавзўи ишќро такмил ва барангезиши равониро дар 
тахайюл ба вуљуд овардааст:   

     Ба зери шохаи сабзе, 
     Њавво, 

 самоњоти Одамро, 
     ба ранги себ сурудааст. 

Абдулѓафури Орзу бо истифода аз суратмисолњои асотирї ва ривоятї 
бадеият ва таърихияти шеърашро тањким бахшида, бо ин роњ робитаи 
замонњоро дар њофизаи худ устувор намудааст. Биниши асотирї барои 
ќувватгирии љанбаи њамосї ва рўњи романтикии шеър хидмат карда, 
лиризми тасвириро дар шеър боз њам бештар тањким мебахшад. Њамин 
хусусият дар ѓазали «Ќаќнуси носабур»-и Орзу низ ба назар мерасад: 

 
 

Гул карда завќи сабзтаринам, дар найнавои найлабак имшаб, 
    Оташхурўши хашми шаќоиќ, аз раг-рагам занад шатак имшаб. 
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Ќаќнуси носабури сурудам синотарин таљаллии ишќ аст. 
Гирдобе аз тапидани дард аст, як сина захм дар намак имшаб. 

Симои устуравии «ќаќнус» (мурѓи афсонавї -А. Р.) мисли суратмисоли 
«симурѓ» дар шеъри шоирони пешин, амсоли Шайх Аттор, Носири Хусрав 
ва дигарон зиёд корбаст шудаанд, аммо дар шеъри нимої бахусус, дар 
ашъори худи Нимо Юшич, Ањмади Шомлу, Суњроби Сипењрї, Шафеи 
Кадканї ва дигарон ин устураи парандаи эзадї ба хотири тањкими хаёл, 
тасвири дилнишин, мурољиат ба ганљинаи ѓанї ва пурарзиши шеъри 
гузаштаи форсї ва инчунин, тасвирпардозињои љолиб истифода мегарданд. 
Орзу низ ба њамин хотир ва бо таъсири ин шоирони навовар аз 
куњаннамунаи устуравии боло ёд мекунад ва онро дар шеъраш моњирона ва 
бамавќеъ ба кор мебарад. Дар шеъри «Забона» бошад, суратмисоли 
«ќаќнус» барои исботи абадияти мавзўи ишќ ёд шуда, дарёфти «забони 
ишќ» ба вай нисбат дода шудааст. Ин гуна мисолњо дар эљодиёти шоири 
тасвиргаро хеле зиёд ба чашм мерасанд ва он њама аз васеъ будани доираи 
ахбор дар њофизаи бадеиву фарњангии Орзу дарак медињанд.   

Дар ашъори Орзу вазну ќофия њамчун омили ќолаби сухани бадеї 
маќоми хос доранд. Шоир ба хусус дар ѓазалњои худ бештар аз вазнњои 
анъанавї, њиљоњои арўзї ва бањрњои маъмулї истифода карда, тарзи 
ќофиясозии суннатиро, ки мисраъњои якум озод мешаванд (ба мисли аб,вб, 
ва, гб, дб…) , њунармандона ба кор мебарад, вале аз љуфт-љуфт омадани 
мисраъњо, ки хоси жанри ѓазал мебошад (аа, ба, ва, га, да…), даст 
накашида, дар ќофиясозї аз ин низоми ќофия њунармандона истифода 
менамояд, зеро шоир хуб медонад, ки дар ѓазал бояд ќофияи ягона риоя 
шавад ва мисраи якуми он њатман дохили ќофия ояд. Яке аз сабабњои 
оњангнокии ѓазалњои шоир низ дар њамин мебошад. Ваќте дар мисраъу 
байтњои ѓазалњои Орзу вожањо такрор ва бањамдигар њамоњанг мегарданд 
ва њарфњои ќофияњо бонизом калимањоро бо њам наздик месозанд, 
њамоњангии хуш ва гўшнавоз дар миёни байтњо бештар гардида, мањорати 
ќофиясозии шоир зиёдтар ба назар мерасад.  

Барои муассир ва хотирмон баён кардани матлаби хеш Орзу гоње аз 
радифњои дилчасп низ истифода менамояд, ки њар кадом барои 
хушоњангии шеъраш баробари ќофияњо ёрї расонида, мусиќият ва 
хушоҳангии ѓазалњояшро афзунтар намудаанд. Њамин аст, ки дар баъзе 
ѓазалњои Орзу бањрагирї аз техникањои мусиќие, монанди мусиќии дарунї, 
мусиќии канорї, мусиќии маънавї, мусиќии басрї бештар ба назар 
мерасанд. 

Шоир дар ѓазалњои худ ќонуниятњои устухонбандиро низ, ки дар 
такмили жанри ѓазал арзиши муњим доранд, љиддї риоя менамояд. Асоси 
устухонбандиро дар ин гуна њолатњо алоќамандии њамдигарии байтњо, 
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ќувватбахшии маънову образњо, робитаи хамдигарии вожањо, мукаммал 
сохтани якдигар ва ташкил шудани занљир миёни калимањои як байт ва дар 
охир пурра намудани мавзўъ ташкил медињад. Дар ѓазалњои Орзу ин 
принсип риоя шуда, таркибњои ба њам алоќаманд, маъноњои бо якдигар 
пайваст ва пуррасозии вожањо ба хотири мукаммалияти мавзўъ ба назар 
мерасанд ва бурди шоир њам дар њамин аст, ки ин асолати ѓазалро пурра 
дар ашъораш риоя менамояд. Масалан, дар ѓазали зерин чунин 
њунарофаринї ва эљоди шоиронаеро мушоњида кардан мумкин аст, ки 
риояи устухонбандї дар миёни мисраъњо мазмунро боз њам мукаммалтар  
гардонидааст: 

    Гуфтумони дидаву дилро намедонад касе, 
    Мастии пинњони бисмилро намедонад касе, 
    Мављи лабрез аз ќизилолои дарёи хаёл, 
    Ташнакомињои соњилро намедонад касе. 

Дар њар ду байт интихоби дурусти  вожањо, таносуби калом, пайванди 
мантиќии мисраъњо, интихоби ќофияву радиф, тавсифњои мувофиќ ба 
тавсифшаванда устухонбандии ѓазалро тањким бахшида, шаффофият ва 
балоѓати зењну забонро дар шеър таъмин кардааст.  

Дар эљодиёти Абдулѓафури Орзу таъсири ашъори шоирони гузашта, 
гироиш ба суннатњои адабии пешин, хусусан, бањрагирї аз адабиёти 
ирфонї ва истиќбол аз сабки Бедилї низ хеле рўшан ба назар мерасад. Вай, 
пеш аз њама, аз андешањои ирфонї, ки барои љањони ботинии шоир ба 
сифати як майдони фарохи андешамандї хидмат кардаанд, њунармандона 
истифода карда, ба хонанда маълум менамояд, ки адиб сабку нигоришоти 
орифонаро хуб азбар кардаву аз мазмунњои рамзии он бархўрдор 
гардидааст. Дар як ѓазалаш, ки истиќбол аз ѓазали Мавлоно Љалолуддини 
Балхї мебошад, њамин њолатро ба хубї эњсос кардан мумкин аст: 

Дарё манам, дарё туї, дарёву дарёдил манам, 
Дарёву дарёдил туї, оромиши соњил манам. 
Ќуи сапеди ман туї, ишќу умеди ман туї, 
Нуру навиди ман туї, ошуфтаи моил манам. 
Моил туиву мул туї, сарве пур аз сунбул туї, 

        Накњатфизои гул туї, њасратнишини гил манам. 
        Маљнуни љонафшон манам, лайлотарин Лайлои дил, 

Дар ташнадашти орзу, танњотарин мањмил манам. 
Њу мезанам, њу мезанї, мино ба мину мезанї, 

         Эй минуи минои дил, махмури лояъќил манам. 
                       Имшаб шунидї мастиам, мастї дињад бар њастиам, 
                       Дар найнавои нестї, бисмиллањи бисмил манам… 
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Дар ин ѓазали саропо орифона, ки аз дањ байт иборат мебошад, шоир 
бо зовияи диди ирфонии хеш аз муњимтарин таъбироти латифи сўфиёна 
истифода карда, арзиши ишќ ва њиссиёти ботинии ошиќро бо тарзи худ 
бозтоб додааст. Дар ѓазал порањои баробари тараннумї дар њар як мисраъ, 
вожањои њамвазни ба њамдигар алоќаманд дар њар байт, мафњумњои рамзии 
њамовоз ва тасвирњои пур аз њиссиёти мањрамона аз аввал то ба охири 
шеър оњангнокї ва мусиќияти ѓазалро таъмин намуда, барои ошкор 
гардидани њолати ќањрамони ѓиної њамчун љавњари бадеї хидмат 
кардаанд. Дар ин ѓазали мавзун ифодаи андешањои латифи инсонї, ѓанои 
орифона, таассуроти шоирона ба њам омада, абадият ва ҷовидонии ишќи 
инсониро боз њам тањким бахшидаанд.   

 Бояд гуфт, ки ѓазалњои Абдулѓафури Орзу дар се макони адабпарвар– 
Эрон, Афѓонистон ва Тољикистон дар марњалањои гуногун эљод шудаанд. 
Аз мазмун, муњтаво ва тарзи тасвиру баёни ашъораш пай бурдан мумкин 
аст, ки њар се макони љуѓрофї барои шоир муљиби парвози хаёл ва илњоми 
адабї гардида, барои эљоди шеъри ноби пурэњсос замина фароњам 
овардаанд. Агар ѓазалњои дар Эрон таълифшуда бештар таъсири сабки 
ирфонї ва шеваи шеъри нимої мушоњида шаванд, пас дар ашъори дар 
Афѓонистон эљодгардида, таъсири сабки Бедилї ва равияи тасвиргарої 
зиёдтар ба назар мерасанд. Дар шеърњои дар Тољикистон сурудаи адиб 
бошад, аз як тараф, омезиши сабкњои адабии пешинро дидан мумкин 
бошад, аз љониби дигар, њунари шоири баркамолеро, ки бо тарзи худ 
њиссиёти ботиниашро ба василаи андешањои фалсафї баён мекунад ва 
шеъри комил бо сабки ба худ хос меофарад, ба чашм мерасад. Махсусан, 
шеърњои тољикистонии адиб љанбаи васеи тасвирї дошта, њиссиёти шоир 
дар онњо хеле гуворо ва дилкаш ифода мегарданд, ки муљиби ташаккул ва 
тањаввули шеър дар эљодиёти Орзу гардидаанд. 

Дар ин маљмўа як ќисми шеърњои Абдулѓафури Орзуро намунањои 
шеъри нав ташкил менамоянд. Шоир дар таълифи ин гуна шеърњо 
мањорати хос нишон дода, њиссиёти рўњиву равонии худро бо «раќси 
калимањо» ва корбурди «ашё» (таъбирњои Ризо Бароњанї.–А.Р.) ифода 
мекунад ва њолат, эњсосот ва андешањои худро боз њам зеботар бозтоб 
медињад. Дар шеърњои модернї ва ё символии нимоии худ шоир ошкоро 
андеша меронад ва бештар тасвирњои шоиронаро ба баёни њолат равона 
карда, вазъи равонї ва њиссиёти рўњии ќањрамони ѓиноиро бозгў 
менамояд. Ин њолатро дар шеърњои «Садои соњил», «Эй садои баланди 
ошно», «Ташнатарин тарона», «Ба ёди ту», «Тараннуми рўъё», «Лабханди 
Худо», «Ин дилситон нест», «Фурӯѓи сабзи фано», «Сарчашмаи хилофати 
ишќ», «Чашми бедори туро мебўсам» ва ѓайра дидан мумкин аст. Дар ин 
офаридањои адиб ќолаби шеъри нав пурра риоя мешаванд ва чунин ба 
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мушоњида мерасад, ки Абдулѓафури Орзу низ њунари шоирии  Нимо 
Юшич, Ањмади Шомлу, Фурўѓи Фарухзод, Нодири Нодирпур, Фаридуни 
Муширї, Халилуллои Халилї, Моили Њиравї, Бориќи Шафеї, Восифи 
Бохтарї ва дигаронро тавсеа бахшида, мазмунњои тозаро бо шеваи нави 
тасвирї, љилои хоси њунарї ва баёни зебои бадеї эљод намудааст. Њамин 
њолатро дар шеъри «Ташнатарин тарона» дидан мумкин аст: 

Бо ташнатарин тарона, 
Чашмасори њузури туро, 

Мурур мекунам. 
                      Ва бо чашмони ту, 
                      Аташи поённопазирро, 

               чашма месозам. 
                     Ва чагури танњоиро, 

                             менавозам. 
То ташнатарин тарона, 
Ба чашмонат даромезанд. 

Дар ин шеъри зебои тасвирии ошиќонаи нимої њиссиёти ошиќ чунон 
боло рафтааст, ки ў бо «тарона», ки рамзи муњаббати пок ва нотакрор аст, 
мехоњад ба њузури мањбуба роњ ёбад ва аз ташнагии дидор ва мењри 
беандоза бо хаёл «чашма» месозад ва ба тавассути навозиш мењрро дар 
ќалбу дар љашми ў љой мегардонад. Дар ин шеър абадияти ишќ хеле 
хушнамо ва барҷаста тасвир ёфтааст. 

Ќисмати дигари маљмўаи «Лабханди Худо»-ро чорпорањо, маснавињо, 
тарљеъбанд ва рубоињои Абдулѓафури Орзу дарбар гирифтаанд, ки аз 
љињати мазмун ва муњтаво бештарашон ба мавзўи ишќ бахшида шудаанд. 
Дигар мавзўъњо низ аз назари шоир дур намондаанд. Агар дар 
тарљеъбандаш «Сўги сапедор» эњсосоти баланди ватандўстонаи адиб ба 
хотири ифшои шахсияти ќањрамони миллии Афѓонистон–Ањмадшоњи 
Масъуд таљассум ёфта бошад, дар маснавињояш «Гулбонги њузур», 
«Суруди азал» манзарањои зебои табиат дар њампайвандї бо ифодаи 
њолати ќањрамони ѓиної инъикос гардидаанд ва арзишњои баланди ахлоќї 
ва ишќї бошанд, дар рубої ва чорпорањои шоир ифода шудаанд. 
Махсусан, дар рубоињои шоир тасвири мавзўи ишќ тобишњои нињоят 
рангин ва муассир гирифтаанд. Чунончи: 

Гуфтам, ки сафои ту фусуни ишќ аст, 
Гуфто, ки нашидаи љунуни ишќ аст. 
Гуфтам, ки нишоти Кўњкан дорад дил, 
Гуфто, ки суруди Бесутуни ишќ аст. 
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Дар аксари рубоињои шоир њамин гуна тасвирњои зеборо дидан 
мумкин аст ва њар кадоми он аз њунар, мањорат ва љустуљўњои адабии шоир 
дарак медињанд. 

Дар баробари шеъру ѓазалњони ноби ѓиної Абдулғафур Орзу инчунин 
њамосаи  "Сотӣ Барзан"-ро таълиф кардааст. Ин асари арзишманд дар 
вазни "Шоҳнома"-и Абулқосими Фирдавсӣ офарида шудааст. Ин манзума, 
корнома ва ҷонбозињои далерони фарзандони далер ва бонангу номуси 
Ҳироти бостонро ки ба ҳамлаи Искандари Мақдунӣ ба сарзамини Ориёно 
истодагарї карда, аз худ шуљоату мардонагї нишон додаанд, бозтоб 
медиҳад. Дар ин ҳамоса, Сотӣ Барзан (Сотӣ Борзонс) фармондеҳи Ориё ё 
Ҳариво (Ҳирот) нақши марказӣ ва меҳварӣ дорад ва шуморе аз шахсиятҳои 
дигаре, чун Қоран, Испитамон (Спитамен) ва бонувони муборизи ҳиротӣ 
чун Нӯшофарин, Офтоб, Гурдофарид, Симинҷ ва ғайра низ дар канори 
мардон дар такмили ин корномаи ифтихоромези таърихӣ ва ҳамосӣ нақши 
назаррас доранд.  

Абдулѓаффури Орзу ба сифати шоири нозукбину таърихдўст ба 
гузаштаи дури халќаш чашми тањќиќи бадеї дўхта, корномаи мардуми 
Ҳиротро дар баробари шиканљаю таҷовузи сипоҳи юнонӣ ба ин макони 
таърихї таљассум намудааст. Миќдори ин манзума аз дусад байт иборат 
буда, дар баҳри мутақориб–фаъулун, фаъулун, фаъулун, фаъул иншо 
шудааст.  

Сотӣ Барзан ва ҳамсари ӯ Офтоб ва дигар қаҳрамонони ин ҳамоса, 
назири Қоран ва ҳамсараш Нӯшофарин ва ҳамин гуна Испитамон 
(Спитамен), Ҳухёр, Баъсус ва иддаи дигаре аз чеҳраҳои таърихӣ ва 
барҷастаи сарзамини Ҳирот, Балх ва дигар ќабилањои ориёї буда, ҳангоми 
ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ аз сарзамини куҳан ва таърихиашон дар 
баробари ҳамалоти юнониҳо қаҳрамонона дифоъ кардаанд ва аз худ 
ифтихороти фаромӯшношуданиро дар таърихи милливу сиёсии кишвар 
сабт намудаанд.  

Доктор Абдулѓафури Орзу дар таълифи достони "Сотӣ Барзан" 
баробари истифода аз сарчашмањои таърихӣ, инчунин, аз манбаъњои 
шифоҳии мардуми Ҳирот истифода карда, бо ин роњ љанбаи тасвирии 
њамосаи хешро ќавї гардонидааст.  

Дар ин достон аз вилоятњои Нимрӯз, Ғӯр, Фароҳ, Урзгон, Зобул ва 
вилояти Њирот, ки аз куҳантарин сарзаминҳои ориёӣ мебошанд, ёд 
шудааст. Ин номҳои таърихї дар аксари достонҳои асотирӣ, миллӣ ва 
ҳамосї, аз љумла "Шоњнома", "Гаршоспнома" ишора шуда, макони 
мардуми эронитабор, бахусус тољикон, мебошад. Вилояти Њирот аввалњо 
аз тарафи њокими Балх (Бохтар) идора шуда, пасон ба ҳайси пойтахти 
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силсилаи шоњони тољикон–Тоҳириён, Саффориён, Ғӯриён табдил ёфта, 
хидмати шоистае дар тамаддуни башарї намудааст. Дар замони 
фарзандони Темури Курагонӣ низ қаламрави густурадаи империяи 
Темуриён аз њамин шањр идора мешуд.  Ба ин маънї Њирот дар њама давру 
замон бањри њифзу њимояи худ талош карда, дар таърих яке аз марказњои 
фарњангию маърифатии тољикон шинохта шудаааст. Дар ин шањри 
таърихї фарзандони бонангу номус умр ба сар бурда, аз худ корномањои 
зиёде ба ёдгор мондаанд, ки онњо дар њофизаи таърихию фарњангии халќ 
њифз шуда, то ба имрўз хидматњои шоистаашон васфу ситоиш мегарданд.  
Сотї Барзан яке аз чунин чењрањои таърихию ќањрамонии Њирот мебошад, 
ки Абдулѓафури Орзу аз вай ба шоистагї  хотировар мешавад. Ў яке аз 
фармонравоёни Њирот буда, ҳангоми ҳамлаи Искандари Мақдунӣ ба 
муќобили лашкари вай борњо љангидааст.   

Ваќте Искандар бо ҳаштод ҳазор сипоҳ ба муќобили Дориюши 
Ҳахоманишӣ ва сарзамини ориёиён њуљум мекунад, Сотї Борзан дар Њирот 
ќувва љамъ карда, њамлаи лашкари Искандарро гардонида, ҳамаи 
фармондеҳони юнониро мекушад ва ба љанги Искандар омодагї мегирад. 
Искандар аз қиёми мардуми Ҳирот хабардор шуда, ба Ҳирот бармегардад. 
Сотӣ Барзан мебинад, ки зўраш ба лашкари  Искандар намерасад, 
ќафонишинї мекунад. Искандар аз паси вай рафта, ӯро дар љангале ба 
муҳосира мегирад ва љангалро оташ мезанад. Як ќисми аскарони Сотї 
месўзанд ва худаш њамроњи кисме аз сипоњиёнаш бо мушкилоти зиёд аз 
чанги оташ рањої меёбад. Сипас Искандар ба ҷойи Сотӣ Барзан Аршакро  
фармонфармои Ҳирот таъйин карда, худаш бо лашкари зиёд сӯйи 
Қандаҳор њаракат мекунад. Сотӣ Барзан бо кумаки подшоҳи Бохтар 
Басъус, ки ду ҳазор аскари диловар барои ёрмандӣ  ба вай фиристода буд, 
дубора ба Ҳирот ҳамла кард ва бо ҳимояти бедареғи мардуми Ҳирот 
аскарони юнониро торумор намуда, идораи Ҳиротро дубора ба дасти худ 
мегирад. Искандар аз ҳамлаи Сотӣ Барзан огоњ ёфта, дубора ба Ҳирот 
хуљум мекунад. Сотӣ Барзан, ки қувваҳои худро дар баробари қувваи 
душман  андак мебинад, бо фидокории зиёд дар баробари сипоҳи 
Искандар ҷангида, бо расонидани талафоти фаровон саранҷом дар 
набарди нобаробар аз тарафи Ирижиюси юнонї  кушта мешавад. 

Асоси достонро њамин корнамоии Сотї Борзан ва фарзандони бо ору 
номуси Њирот ва дигар вилояти атрофи он ташкил медињад. Шоир дар 
доираи њамин ривоят сужети њамосаашро такмил дода, ба он воќеаву 
њодисањои бадеиро њамроњ месозад. 

Дар достон Сотӣ Барзан ва дигар қаҳрамонону ҷанговарони Ҳирот 
дар набардњои гуногун тасвир шуда, корномаи онњо  хеле равшан инъикос 
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шудааст. Шоир симои њамсари Сотиро, ки њамроњу њамаќидаи ўст, љолиб 
таљассум намуда, вайро низ ба сифати номбардорони мулки Ҳирот (Њарї, 
Орӣ) бозтоб медињад ва мегўяд: 

Ба базму латофат гул асту гулоб, 
          Ва  Сотӣ  бувад ҳамсари Офтоб. 
Яке аз њамнабардони  Сотї  Ќоран мебошад, ки дар достон симои ў 

васеъ тасвир шудааст. Ў баробари Сотї дар муњорибањо иштирок карда, 
шуљоату далерї нишон медињад ва ба ин пањлавони њиротї содиќ 
мебошад. Ваќте вай асир меафтад, бо њамаи шиканљаи  лашкариёни 
Искандар тоб оварда, сирри дар куљо будани Сотиро фош намесозад ва 
њамаи шиканљаро бар дӯш гирифта, далерона истодагарї мекунад. 
Ќоран дар монологњои ботинии худ лашкари Искандарро тањќир карда, 
тарсу набудани озодагони тоҷики ҳиротӣ борњо пеши назар меорад ва 
мегўяд: 

Натарсанд аз марг озодагон, 
Чунинанд, оре,  ҳаризодагон. 
Баъди шиканљаи зиёд Искандар Қоранро раҳо мекунад ва ў ба 

шаҳри Ҳирот назди хонаводаи хеш бармегардад. Дар сужети достон 
лањзаи романтикї оѓоз шуда, муњаббат дидани вай аз тарафи њамсараш 
Нӯшофарин, ки дар латофат ва адабу диловарӣ шуҳраи шаҳр буд, тасвир 
мешавад. Зављаи мењрубон тамоми захмњои бадани Ќоранро дар муддати 
кутоњ  табобат мекунад ва ў боз ба назди Сотї Барзан бармегардад. Пеш 
аз рафтан аз зављааш Нӯшофарин, ки шеъри зебо њам  месуруд, хоњиш 
мекунад, ки ӯ корномаҳои ҳамсарашу дигар паҳлавонони Ватанро 
бештар ситоиш кунад. Агар дар сангар бар зидди душман  кушта 
шавам,– мегӯяд ў,– фарзанди ба дунё омадаашро Сотӣ Барзан номгузорї 
кунад, то мисли вай номдору номвар шавад. Шоир ин лањзаро чунин 
тасвир месозад:  

Ба Нӯшофарин гуфт Қоран, ки ҳон, 
Ба ҷони ту савганду ҷони ҷаҳон. 
Ки Сотӣ  бувад мазҳари сарнавишт, 
Ба номи Аҳурои равшангавишт. 
Ҷаҳонпаҳлавон асту гундовар аст, 
Ғурурофарин асту ҷанговар аст. 
Ба шаҳномаат номи Сотӣ навис, 
Ҳамосисуруди ҳиротӣ навис. 
 

Қорани паҳлавон ба назди ҳамнабарди худ Сотӣ Барзан боз 
мегардад ва онҳо якљоя бо душманони аҷнабӣ  муборизаро идома 
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медињанд. Дар њамлаи нобаробар Сотї Барзан кушта мешавад ва Ќоран 
маљруњ шуда, аз марг наљот меёбад ва пас баъди марги Искандар ба 
Њирот омада, "Садди Қоран" бунёд карда, то охири умр васфи дўсту 
њамнабардашро менамояд.  

Дар сужети њамоса номаи Сотї ба Испитамон (Спетамон) ва дигар 
диловарони Балх низ љолиб буда, дар он ишора меравад, ки Искандар 
баъди шикасти Њирот дигар ќаламрави ориёиро низ тасхир карданї аст 
ва онњо њушёр бошанд ва аз мубориза нањаросанд. Ин нома хеле љолиб 
ва ватандўстона буда, бозёфти худи шоир аст ва нињоят пурэњсосу 
муассир мебошад. Дарвоқеъ, ин ҳамоса аз ҷиҳати мавзӯъ аз шумори 
ҳамосаҳои таърихӣ ва паҳлавонӣ ба шумор меравад, зеро қаҳрамони 
ҳамосаи Сотӣ Барзан худ аз чеҳраҳои таърихӣ ва аз фармондеҳон ва 
муборизони сарзамини Ҳирот буда, дар муборизаи алайҳи юнониён 
корномаҳо нишон додааст.  

Манзумаи Абдуѓафури Орзу аз нигоњи бадеият низ ба мањорати 
кордонї тасвир шуда, дар он таъбиру вожањои дилкаш ба мавќеъ 
корбандї шудааст. Шоир калимаҳои маҳин, меҳан, меҳтар, кеҳин, кина, 
кеҳтаронро, ки  њамќофия мебошанд, ба маврид истифода намуда, бо ин 
роњ оњангнокии манзумаашро ќавї гардонидааст. Ҳамчунон, корбурди 
таркибҳои тоза, чун ситабри набозу, ниёми палангина, ситезанда ханҷар 
ва ғайра, бо тасвирњои зебо ва дилнишине  чун оташфишони Ҳарӣ, 
ҷигаровар, равшаннигаҳ, нигоҳи хадангона ва ѓайра  аз махсусиятњои 
дигари калом шоир аст, ки дар ин манзума гирд омадааст. Шоир аз 
санъатњои лафзию маънавї фаровон истифода карда, дар љойе санъати 
иғроқ ва ғулувро моњирона ба таври зайл истифода кардааст: 

  
Ба шамшери буррон чунон дод бӯс, 
Ки шуд чархи гарданда чун обнӯс. 

Шоир баъзан барои њисси баланди ватандўстонаро баён кардан, аз 
номи ќањрамони ѓиної сухан гуфта, бо як эњсосот  андешањояшро чунин 
баён мекунад: 

Асорат бувад бадтар аз маргу дард, 
Хушо марги хунин ба вақти набард. 

Хусусияти дигари каломи шоир дар ин манзума корбурди 
андарзҳои ҳакимонаи омӯзишӣ мебошад. Масалан, вай чунин 
ишорањоро бањри тарбияи дигарон баён месозад: "Чоҳкан зери чоҳ аст", 
"Шикорӣ саранҷом гардад шикор», «Натарсанд аз марг озодагон» ва 
ғайра.  
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Доктор Абдулѓафури  Орзу манзумаи "Сотӣ Барзан"-ро ба пайравӣ 
аз Абулқосим Фирдавсӣ дар вазни "Шоҳнома" сурудааст. Илова бар ин, 
шоир аз номҳои бисёре аз қаҳрамонони  асотирии "Шоҳнома" низ дар ин 
асари худ ёд карда, қаҳрамонони достони таърихӣ ва размии ҳамосии 
худро низ бар мавозини шахсиятии корномаҳои шоҳкори Ҳакими Тӯс 
маҳак задааст. Ҳамин тавр,  чанде аз  абёти "Шоҳнома" дар  ин ҳамоса 
мавриди истифода қарор гирифтаанд.  Чунончи, тазмини байти маъруфи 
Фирдавсӣ, ки "Ҳамаи сар ба сар, тан ба куштан диҳем, Аз он бењ, ки 
кишвар ба душман  диҳем", ба салобат ва аҳамияти манзумаи "Сотӣ 
Барзан"-ро беш аз пеш афзудааст. Паёми созандаи дигари ин ҳамоса, 
сиёсати бозсозӣ ва созандагӣ дар канори андешаи ҷанг ва вайронии 
сарзаминҳои сӯхтаву осебдидаи баъд аз ҷанг аст, ки бояд ин сарзамини 
аҷдодӣ  ба неруи пуртавони ҷавонони меҳан дубора эҳё ва обод шавад. 

Ҳамосаи "Сотӣ Барзан  " яке аз осори арзишманди Абдулғафури 
Орзу мебошад, ки аз маъхазњои таърихӣ ва адабиёти шифоҳии ин марзу 
бум сарчашма гирифта, муњаббат ва самимияти суханварро нисбат ба 
њамдиёронаш ифода месозад.  

Дар њаќиќат, Абдулѓафури Орзу шоири нозуктабъ ва 
тасвиргароест, ки бо диди бадеву фалсафии худ дунёи рангини инсонро 
хеле зебою дилкаш бозтоб намуда, дар назми муосири  дарии  
Афғонистон љойгоњи хосе дорад. 

Тасвиргари олами ишќ ва њамрози ошиќони љонгудоз 
 

Адабиёт як љузъи боэътимоди фарњанги њар як халќу миллат  буда, 
тавассути  он мавзўъњои умдатарини башардўстию инсондўстї, сулњу 
њамзистї, ишќу муњаббат ва рафоќату дустї тараннум меёбад. Пояи 
адабиёти Шарќ, аз љумла адабиёти тољикро низ њамин мавзўъњои 
абадзинда ташкил менамояд. Адибони тољик дар тўли таърих кўшиш 
кардаанд, ки ин масъалањои њаётан муњимро таљассум карда, бо ин роњ 
инсонро ба сўйи интихоби амалњои неку шоиста рањнамун созанд ва 
дар замирашон хислатњои писандидаи инсониро маъво диҳанд. Аз        
Абўабдуллоҳи Рўдакї ва Шањиди Балхї сар карда, аксари шоирон ва 
адибони баъдї ин мавзўъњои умумибашариро бозтоб  карда, ганљинаи 
адабиёт ва фарњанги љањониро бо намунањои олии асарњои пурмазмун 
ѓанї гардондаанд ва номи худро ба ин васила дар ҷаридаи таъриху 
тамаддуни башарият абадї сабт намудаанд.   

  Дар садаи ХУ њамин анъанаи неку писандидаро Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї ва Низомиддин Мир Алишер Навої идома дода, 
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дар инъикоси хислатњои њамида ва тараннуми дўстию рафоќат ва 
таљассуми ишќи поки инсонї асарњои баландмазмун эљод карда, 
хазинаи адабиёти халќњои тољику ўзбекро  ғанӣ намудаанд. Агар 
Мавлоно Љомї дар бозтоби андешањои тасаввуфию ирфонї ва  
тарѓиби аќидањои ахлоќию маънавї мањорати баланд нишон дода 
бошад, Алишер Навої аз мактаби устодаш сањифањои ибратомўзро 
омўхта, дар асарњояш масъалањои хайрхоњиву саховатпешагї, некию 
накукорї ва муњаббати поку беолоиши одамиро ситоиш намудааст. 
Вай анъанаи неки адабиёти тољикиро идома дода, дар пайравї ба 
шоирони тољик-форс: Низомии Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї ва 
устодаш Мавлоно Абдурраҳмони  Љомї назираи љавобияеро бо унвони  
"Хамса" таълиф кардааст, ки ин достонњо дар адабиёти ўзбек ва 
туркизабон назир надошта, боиси шуњрати љањонї касб кардани 
шоирибоистеъдод  гардидаанд. Ба ин асари панљгона "Њайрат-ул- 
аброр", "Фарњод ва Ширин", "Лайлї ва Маљнун", "Сабъаи сайёра" ва 
"Садди Искандар" дохил шуда, ин асарњои намунаи олии достонсарої 
дар адабиёти ўзбек мебошанд. Ба тавассути асарњои мазкур адабиёти 
ўзбек машњур гардида, муњимтарин даврањои рўзгори ин халќ дар ин 
онњо инъикос ёфтаанд. Доир ба арзиши ин достонњо устод Садриддин 
Айнї изњори назар карда, аз љумла дар рисолааш "Алишер Навої" 
навиштааст: "Навої бо "Хамса"-и худ хост дар забони ўзбекї асаре ба 
вуљуд оварад, ки бо "Хамса"-њои Низомї ва Хусрав љавоб дода 
тавонад... Вай гузаштагон–Низомї ва Хусравро аз љињати шакл, вазн 
ва баъзан аз љињати номи достонњо таќлид карда бошад њам, аз љињати 
сужет ва мазмуни иљтимоии достонњо тамоман як чизи дигар навишт. 
Яъне "Хамса"-и Навої тарљума ё  ин ки таќлиди "Хамса"-њои Љомї, 
Низомї, Хусрав набуда, тамоман эљоди нав аст" (Сталинобод: 
Нашрдавтољик, 1948, сањ. 90) . 

Дарвоќеъ, асари панљгонаи Мир Алишер Навої љанбањои баланди 
инсондўста дошта, бо сабку услуби хос ва бо диду андешаи комилан 
нав  таълиф шудааст ва  муњимтарин масъалањои иљтимоию маънавии 
замонашро фаро мегиранд. Шоир гоње бевосита ба муњити таърихии 
замонаш тањќиќи бадеї дўхта, дар баъзе њолатњо иљмолан 
ноадолатињои  давр ва рафтору кирдорњои муосиронашро мазаммат 
меномояд ва гоње ба тавассути руљўи лирикї ва ёди таърихию 
фарњангї аз гузаштаи дуру наздики халќи ўзбек, њамосоягони хеш, 
инчунин, аз њикояву латоифи шунидааш ва устураву афсонањои љолиби 
Шарќ, ки дар замонаш маъмул буданд ва ё онњоро мутолиа кардааст, 
мисолњо оварда, бо ин роњ доираи тасвиру сужетњои достонњояшро 
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васеъ кардааст.Доир ба ин масъала худи шоир дар муќаддимаи "Лайлї 
ва Маљнун" менависад: 

Ман хаста, ки ин раќам кашидам, 
Дар тањрираш ќалам кашидам, 
Дар гуфтани ишќи љовидона, 
Маќсуд набуд маро фасона. 
Мазмунаш, ки ба дил ќарин шуд, 
Афсона раќам туфайли ин шуд. 
Лекин чу раќам гирифт мазмун, 
Афсона шудаш либоси мавзун. 

Њамин гуна тарзи муносибат ба осори ќадимаи гузаштагони 
Шарќ, афсонаю ривоят ва таърихгунањо дар њар як достони "Хамса" ба 
мушоњида расида, шоир бо ин роњ муњимтарин масъалањои иљтимоиву 
ахлоќиро бозгў менамояд. Гарчанде достони "Лайлї ва Маљмнун" 
асари сирф лирикї бошад њам, он дар асоси устура ва афсонањои 
мардуми араб таълиф шудааст. Дар оѓози достон пеш аз баёни сужети 
достон дар якчанд боб  шоир доир ба сабабњои интихоби ин достон, 
илњом гирифтан аз шоирони пешин, таъсири достонњои Низомї, Амир 
Хусрав ва Мавлоно Љомї, инчунин, доир ба маќоми  Мавлоно 
Абдурраҳмон Љомї дар рушди фарњангу адабиёти Њирот ва бисёр 
масъалањои њаётї сухан гуфта, сипас, достонро ифтитоњ мебахшад.  

Хатти сужети достон анъанавї бошад њам, шоир ба он  аз худ 
иловањо карда, бисёр масъалањои воќеиро тавассути баёни њолати 
персонажњои достон тасвир карда, маќсадашро рўирост ва ошкоро 
ифшо кардааст.   

Достони "Лайлию Маљнун"-и Мир Алишер Навої мисли дигар 
достонњои њамном нињоят љонгудоз буда, дар он сарнавишти Маљнун, 
шўри ишќи ў ва њолати љонгудози Лайлии шўрбахт самимї тасвир 
ёфтааст. Шоир аввал доир ба рўзгори падари Ќайс маълумот дода, 
сипас аз таваллуди тифл њикоят мекунад ва ба камолрасию мактабхон 
шуданашро нињоят пурэњсос бозгў месозад. Сипас аз рўзгори Лайлї 
њарф зада, сарнавишти ў ва ањли хонаводаашро тасвир месозад ва ба 
лањзањои ошиќ шудани ин ду нављавон эътибори љиддї дода, њолату 
вазъияи рўњии онњро то ба охир тасвир месозад.  

Алишер Навої дар ин достон самимияти ошиќ, дарди љонгудози 
маъшуќаро нињоят отифӣ тасвир карда, ба муносибати њамдигарии 
онњо эътибори љиддї медињад. Бо чунин тарзи тасвир Навої тамоми 
сарнавишти Маљнун ва Лайлї ва оќибати фољиавии марги ин ду 
дилдодаро инъикос карда, бо ин роњ падару модарон ва муњитеро, ки 
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бар муќобили ишќи ин ду љавон баромада буданд, сахт танќид 
менамояд ва ба онњо нафрату нафрин мехонад.  

Достони мазкур саропо ошиќона буда, дар он муњимтарин 
лањзањои ишќ ва манзарањои њузнагези расидан ба висоли њамдигар 
тасвир шудаанд, ки њар кадом нињоят шоирона баён шудаанд. 
Шиддати тасвири њолати Лайлї ва вазъи нињоят њузновари Маљнун ба 
дараљае бозтоб шудааст, ки њар як хонанда аз мутолиааш мутаассир 
шуда, ба њунари Мир Алишер Навої бањои баланд медињад. Адиби 
нозукхаёл, воќеан, тавассути санъатњои лафзию маънаї, баёнњои 
лирикї  ва таъкидњои шоиронаи худ њолати рўњию изтиробоомези  
Лайлию Маљнунро тавсиф карда, таќдири онњоро аз рўйи ривояту 
ќиссањо дуруст инъикос карда, аз худ мањорати баланди шоирї нишон 
додааст. 

Достони "Лайлї ва Маљнун"-и Мир Алишер Навої бешак, 
намунаи олии достони ѓиної дар адабиёти ўзбек ва туркизабон буда, 
бо тарзи тасвир ва фарогирии сарнавишти ќањрамонон намунаи олии 
достони ишќї дар адабиёти Шарќ буда, ба забонњои гуногун, аз љумла 
ба забони тољикї тарљума шуда, бо ин роњ хонандаи тољик ба њунару 
истеъдоди  пири адибони ўзбек шиносої пайдо кардаанд. 

Нашри нави достони "Лайлив ва Маљнун"-и Мир Алишер Навої 
дар Душанбе иќдоми созандаест, ки ба хотири тањќими дўстии пояндаи 
халќњои тољику ўзбек сурат мегирад. Умед дорем, хонандаи азиз онро 
бо камоли хирад ва шавќи беандоза мутолиа намуда, аз мазмуни 
баланд ва инсонпарваронаи ин асар бањри маънавӣ мегирад.   

 

 

 


