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Муқаддима. 

Дастури таълимии «Таърихи адабиѐти навини точик» ба тадриси 

масъалаҳои муҳими адабиѐти асри ХХ ва авали асри ХХ1 бахшида шудааст. 

Дар қатори ин масъалаҳо боз ба равобити масъалаҳои эчоди бадей бо 

мафкураи замони истиқлоли миллй ва раванди эчоди бадей эътибори 

чудогона дода шудааст. Инчунин дар чараѐни таълими фан ба дарачаи 

омўзиши он аз чониби олимони точик, дохил шудани масъалаҳои зарурии ин 

фан дар барномаҳои таълимии адабиѐти мактабҳои точикй  дар назар дошта 

мешавад. Дар дастури таълимй масъалаҳои умдатарини адабиѐти давраи 

навини  точик мавриди баррасй қарор гирифтааст 

       Мақсад ва вазифаҳои фанни таълимй 

Мақсад ва вазифаҳои фанни «Таърихи адабиѐти навини точик» аз 

омўзиши омилҳои асосии таҳаввул ва ташаккули адабиѐти давраи шўравии 

точик, давраҳои инкишоф, равандҳои асосй, доираи мавзўот, хусусиятҳои 

ғоявию бадей ва жанрй, инчунин ҳаѐту эчодиѐти намояндагони барчастаи он 

иборат буда, баррасй намудан ва ба донишчўѐн пешниҳод кардани ҳолати 

аслии адабиѐти давраи мавриди назар, бурду бохти он, ҳамчунин 

дастовардҳои имрўзаи  онмақсад ва мароми асосии ин фан аст.  

Ҳадаф ва вазифаҳои фанни адабиѐти навини точик аз омўзиши 

масъалаҳои зерин иборат аст; давраҳои адабиѐти муосир ва зарурати 

омўзиши онҳо, муҳимтарин равишҳои давраҳои инкишофи адабиѐт, 

арзишҳои адабй – меъѐри асосии шинохти воқеияти ҳаѐти адабй, истиқлоли 

Ўзбекистон ва зарурати бо диди нав омўхтани адабиѐти навини точик.  

2.Талаботи асосй ба дониш, маҳорат ва малакаи донишчўён доир ба фан 

Донишчўѐн дар чараѐни таълими фан бояд дар бораи адабиѐти навини 

точик ва вакилони барчастаи он, марҳилаҳои асосии инкишофи ин адабиѐт, 

равияҳои асосии адабиѐти асри ХХ точик, осори вакилони адабиѐти 

индавраинаи точик, мушаххасоти он тасаввуроти муайян пайдо намоянд: 

Дар бораи мақоми фан дар ҳайъати илмҳои адабиѐтшиносй ва робитаи 

он бо тамаддуни чаҳонй, моҳияти адабиѐти давраи нав, омилҳои шаклгирии 

он, принсипҳои эчоди бадей, равия ва чараѐнҳои адабй, услуби эчодии ҳар як 

адиб ва роҳҳои ташаккули адабиѐти бадей, махсусиятҳои мазмунй, 

мундаричавй, ғоявй, шаклй, жанрй ва бадеию эстетикии осори вакилони 

марҳилаҳои муайяни таърихи адабиѐти навин маълумоти назарй пайдо 

кунанд: 

Дар чараѐни омўзиши фанни мазкур  мақоми асарҳои бадеии аз чиҳати 

назарй баркамолро дар тарбияи инсони комил муайян кунанд, арзишҳои 

ғоявию бадей ва чиҳатҳои тарбиявию таълимии онро дар чараѐни таълим 
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рўѐб кунанд, донишҳои назарии дар чараѐни омўзиши фан ҳосилкардаи 

худро дар амал тадбиқ карда тавонанд: 

Доир ба ҳаллу фасли масъалаҳои муҳимтарин ва ошкор кардани ғоя ва 

мазмуни асосии осори бадеии марҳилаи муайяни адабиѐти навин, муайян 

кардани хусусиятҳои бадеию сужавии асарҳои бадей, хусусиятҳои типологй 

ва чиҳатҳои навгониву анъанавии онҳо, дар бораи муайян кардани мақоми 

асари бадей дар роҳи эчодии адиб ба малака ва маҳорати муайян соҳиб 

бошанд: 

Бобати як навъи санъат будани адабиѐти бадей, ва вобаста будани 

тамоми чиҳатҳои он бо мундаричаю шакли адабиѐти бадей, таҳлили асарҳои 

адибони номй, баррасй намудани онҳо аз рўи мазмун ва мундаричаи ғоявй,  

бобати хусусиятҳои анъанавй навоварии ин давраи адабиѐт, муайян кардани 

робитаи адабй ва таъсири адабй  барин масъалаҳои муҳими чараѐни адабй  ба 

тачрибаҳои  зарурй соҳиб бошад. 

Донишчў дар асоси омўзиши фанни мазкур; қироати мукаммали асри 

ҳунарй, хониши ифоданоки порчаҳои насрию назмй, мустақилона таҳлил ва 

тадқиқ карда тавонистани онҳо, дар чараѐни таҳлим ба амал тадбиқ карда 

тавонистани онро дуруст ба роҳ монда тавонад ва дар ин хусус ба 

тачрибаҳои зарурй соҳиб бошад  

3. Алоқаи байниякдигарии фан бо фанҳои дигари таълимй ва 

пайдарҳамии услубии онҳо 

Фанни «Таърихи адабиѐти навини точик» аз чумлаи фанҳои 

умумикасбй буда, дар семестрҳои 7 ва 8 таълим дода мешавад. Ба амал чорй 

намудани дастури таълимии ин фан таълиму тадриси фанҳои умумикасбии 

адабиѐтшиносй (эчодиѐти даҳанакии халқи точик, таърихи адабиѐти мумтози 

точик, адабиѐти давраи бедории миллии точик, назарияи адабиѐтшиносй, 

таърихи адабиѐти чаҳон, таърихи танқиди адабии точик, чараѐни адабии 

ҳозира) –ро ба си стемаи муайян андохта, дар чараѐни азхудкунии мавзўоти 

фанҳои курси психологй - педагогй (педагогика, психология, методикаи 

таълими забон ва адабиѐти точик) ба донишчўѐн кўмак мерасонад. Инчунин 

ба донистани асосҳои назарии фанҳои ихтисосй (тасаввуф ва асосҳои 

поэтикаи мумтоз, услубшиносй, забони асари бадей) мусоидат мекунад.   

Фани мазкур дар системаи таълими фанҳои тахассусй мавқеи муҳимро 

ишғол менамояд. Аз ин рў, таълими ин фан донишчўро водор менамояд, ки 

дар асоси баррасии масъалаҳои муҳими ин давраи адабиѐти точик, асарҳои 

чудогонаи адибонро дуруст таҳлил намояд, ба масъалаҳои эчоди бадей, аз 

қабили маҳорат, бадеият дуруст сарфаҳм равад, арзиши ғоявию бадеии асари 

бадей ва бо ин роҳ ҳунари эчодии суханварро дуруст муайян кунад. 
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Таълиме, ки ба ташаккули шахс равона карда шудааст. Ин шакли 

таълим барои ташаккули шахсияти тамоми иштирокчиѐни ҷараѐни таълим 

равона карда шудааст. Ин усул ҳангоми ба лоиҳа даровардани ҷараѐни 

таълим, барои шаклгирии на танҳо фарди ҷудогона, балки барои инкишофи  

қобилияти тамоми толибилмон дар асоси мақсадҳои муайяни ҷараѐни таълим 

ба роҳ монда мешавад. 

Муносибати системавй ва мураттаб. Ин сохтор тамоми унсурҳои 

технологияи таълимро дар худ бояд муҷассам кунад, мантиқияти ҷараѐни 

таълим, мураттабии тамоми қисматҳои он ва алоқаи байниҳамдигарии онҳо 

ва яклухтиву ягонагии он аст.  

Муносибате, ки ба фаолият равона карда шудааст. Ба ташаккули 

тадриҷии шахс, таъмини фаолии таълимгиранда, дар ҷараѐни хониш тамоми 

қобилият ва имкониятҳои ўро, ташаббускориҳои ўро ба инобат гирифтан.   

Муносибати диалогӣ. Ин муносиба зарурияти муайян кардани хонишро 

нишон медиҳад, дар асоси он худро фаол кардани талаба, худро нишон дода 

тавонистани шахс ба таври эҷодӣ афзуда мешавад.  

Ташкили ҳамкорӣ дар ҷараѐни таълим. Демократия, баробарӣ, дар 

ҳамкорӣ таҳлил кардани натиҷаҳои ба даст даровардашуда дар ҷараѐни 

таълим, баҳо додан ба онҳо, дар ҳамкорӣ ва ҳамҷоягӣ муаян кардани мақсад 

ва вазифаҳо, ҳукм ва хулосаҳои мантиқӣ бароварда тавонистан, дар якҷоягӣ 

кор кардан аст.  

Таълим дар асоси гузориши муаммо. Аз ҷумлаи методҳоест, ки 

маводи таълимиро ба тарзи муаммовӣ пешниҳод мекунанд. Дар асоси он 

дониш ва илму тафаккури илмии хонанда ба тарзи обективӣ ба муаммо ва ѐ 

вазъияти муаммоӣ зид гузошта мешавад ва фаолияти амалии талаба ба 

эътибор бояд гирифта шавад. Дар ин маврид тарзи андешаронии талаба, 

хулосаҳои ў, баҳодиҳии ў нисбати масъала ҷузъи муҳим аст.  

Усулҳои замонавии тақдим намудани ахборот ва маълумот. - 

Истифодаи васоити нави технологияҳои таълим ва воситаҳои ттехникии нав 

дар ҷараѐни таълим.  

Техникаи таълим ва равишҳои асосии он. Маърўза, таълими муаммой, 

кейс-стади, пинборд, ҳуҷуми ақлӣ, парадокс, ба лойиҳа гирифтан, чархфалак, 

муҳокима, мулоқот, нақл, индукция, дедукция, сўҳбат, машғулоти амалӣ. 

Роҳ ва шаклҳои ташкили ҷараѐни таълим.   Диалог, пилолог, 

мулоқот, ҳамкорӣ, дар гурўҳ. 

Воситаҳои омўзиш. Шакл ва воситаҳои анъанавӣ ва ноанъанавии  

таълим, матни маърўзаҳо, китоби дарсӣ, васоити таълимӣ, материалҳои 

илюстративӣ, демонстрационӣ, воситаҳои техники нав. 

Усулҳои коммуникационӣ.  Мутаноисбияти методи омўзиш бо маводи 

таълим, бунѐди алоқа ва муносибатҳои зиндаву баракс дар ҷараѐни таълим. 

Воситаҳои баракси алоқа ва муносибат. санҷиш, мушоҳида, саволу 

ҷавоб, луқма, блиц-пурсиш ва ғайраҳо. 
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Восита ва усулҳои идора. Сохтани харитаи технологии ҳар як мавзўъ ва 

муайян кардани мақсадҳои дарс, тайѐрии психологӣ  ба ҷараѐни омўзиш, ба 

нақша гирифтани мавзўъ, назорати мунтазам ва идораи толибилмон. 

Мониторинг ва баҳогузорӣ. Дар ҷараѐни машғулотҳои дарсӣ ва дар 

ҷараѐни тамоми таълими фан дониш ва дараҷаву савияи дониши 

хонандагонро мунтазам назорат намудан, баҳо гузоштан, мушоҳида кардан, 

ба эътибор гирифтан. Дар поении курси мазкур дар асоси саволномаҳо (тест 

ва ѐ хаттӣ) дониши ҳосилкардаи толибилмон ҷамъбаст карда мешавад ва ба 

онҳо баҳо гузошта мешавад.  

4.Ҳачм ва мазмуни фан 

          4.1. Ҳачми фан 

№ Навъи машғулот Ҳачми соат Семестр 

1 Назарй 50 соат 7- 8 семестр 

2 Амалй, семенарй(лабораторя) 76 соат 7-  8 семестр 

3 Кори мустақилона 72 соат 7-  8 семестр 

4 Кори курсй(лоиҳа) - - 

5 Назоратҳо  7-  8 семестр 

 4.2.Мазмуни машғулоти назарии  фан ва ҳачми он. 

 

НОМГЎИ МАВЗЎЪҲОИ  МАЪРЎЗАВЙ 

Адабиѐти давраи муборизаҳои ичтимой-сиѐсй ва мафкуравй (1917-1929) 

 4-соат 

 Инқилоби Феврали соли 1917 ва акси садои он дар  кишварҳои 

Туркистон ва аморати Бухоро. Шакли амалй гирифтани муборизаҳои 

истиқлолиятхоҳй. Шиддатѐбии зиддиятҳои қадимиѐну чадидҳо. Ташкилѐбии 

«Мухторияти Туркистон» ва оқибатҳои фочианоки он. Шикасти ғояҳои 

миллй-озодихоҳй ва шакли дигари амалй касб кардани он. Афзоиши 

тазйиқҳои мафкуравии ҳизбй. Инқилоби Бухоро ва иштироки чадидҳо дар он. 

Оқибатҳои фочианоки ин инқилоб. Ташкилѐбии республикаҳои 

мустақил.Таъсири воқеаҳои шиддатноки давр ба вазъи адабй. Самарқанд 

ҳамчун маркази илму фарҳанги точикон дар солҳои 20. Равишҳои асосии 

инкишофи назму насри ин давра ва вакилони он. 

 

Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

2. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.1 – Душанбе: Дониш, 1984. 

3. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.2 – Душанбе: Дониш, 1984. 

4. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

5. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

6. Шукуров М. Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и устод С.Айнй. 

– Душанбе: Дониш, 1966. 
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7. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

8. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

9. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Ҳаѐт ва эчодиѐти Садриддин Айнй 2-соат 

Айнй симои бузурги адабиѐти точик. Зиндагиномаи Айнй. Мавқеи Айнй дар 

ташаккули насри точикй. Хусусиятҳои асосии насри нависанда. Таваччҳҳ ба 

воқеияти замон ва таърих. Мавқеи назм дар эчодиѐти адиб. Айнй ва 

сарнавишти таърихии халқи точик. Айнй адабиѐтшинос, мунаққид ва 

таърихнигор.  

Адабиѐт: 

1. Айнй С. Куллиѐт, ч.7. - Душанбе: Нашр. Давл. Точик, 1962. –  646 с. 

2. Айнй С. Куллиѐт, ч.8.- Душанбе: Ирфон, 1981. - 524 с. 

3. Айнй С. Куллиѐт,ч.9, - Душанбе: Ирфон, 1969. -  411 с. 

4. Айнй С. Куллиѐт, ч.10, - Душанбе: Ирфон, 1966. - 505 с. 

5. Шакурй М. Садриддин Айнй - равшангари бузурги таърихи точикон.     

– Хучанд:  Нури маърифат, 2001. - 106 с. 

6. Шакурй М. (Шукуров М). Сайри адабии Садриддин Айнй ва марҳилаҳои 

он. Чашнномаи Айнй, ч.9. - Душанбе: Дониш, 2002. – С. 43 - 68. 

7. Раҳмонов Ш. Шеър ва Айнй. Дигаргуниҳои сифатию созмонй дар 

лирикаи муосири точик. -Душанбе: Маориф, 1994. - 64 с.  

8. Айнй С. Куллиѐт. Иборат аз 14 чилд. Чилди 14. Таърихи инқилоби 

фикрй дар Бухоро. - Душанбе: Матбуот, 2005. - 269 с.  

9. Маниѐзов А.М. Марҳилаҳои таҳаввули шеъри С.Айнй. //Чашнномаи 

Айнй, ч.1Х. -Душанбе: Дониш, 2002.-С. 69-87. 

10. Сайфуллоев А. Мактаби Айнй. – Душанбе: Ирфон, 1987, 352 с. 

11. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.1 – Душанбе: Дониш, 1984. 

12. Шукуров М. Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и устод С.Айнй. 

– Душанбе: Дониш, 1966. 

13. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999. 

14. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

«Ёддоштҳо» ва мавқеи он дар адабиѐти точик 2-соат 

 Хусусиятҳои жанрии асар. Мазмун ва ғояи «Ёддоштҳо». Эҳѐи нирўи 

маънавй ва ҳофизаи таърихии халқ дар ин асар. Арзиши бадеию илмии 

«Ёддоштҳо». Мақоми Айнй аз дидгоҳи имрўз. Саҳми устод дар инкишофи 

илму фарҳанги халқҳои точику ўзбек. Айнй ва роли мактаби адабии вай дар 

пайвандҳои адабии халқҳои точику ўзбек.     

 



10 

 

1. Сайфуллоев А. Мактаби Айнй. – Душанбе: Ирфон, 1987, 352 с. 

2. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

3. Шукуров М. Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и устод С.Айнй. 

– Душанбе: Дониш, 1966. 

4. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

5. Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо. – Душанбе: Ирфон, 1982. 

6. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

7. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999. 

8. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

9. Айнй С. Куллиѐт, ч.7. - Душанбе: Нашр. Давл. Точик, 1962. –  646 с. 

10. Айнй С. Куллиѐт, ч.8.- Душанбе: Ирфон, 1981. - 524 с. 

11. Айнй С. Куллиѐт,ч.9, - Душанбе: Ирфон, 1969. -  411 с. 

12. Айнй С. Куллиѐт, ч.10, - Душанбе: Ирфон, 1966. - 505 с. 

13. Айнй С. Куллиѐт. Иборат аз 14 чилд. Чилди 14. Таърихи инқилоби 

фикрй дар Бухоро. - Душанбе: Матбуот, 2005. - 269 с 

 

Абулқосим Лоҳутй. 2-соат 

Сарнавишти инсонй ва адабии Лоҳутй. Давраҳои эчодиѐти шоир. 

Мазмун ва мундаричаи осори Лоҳутй. Хусусиятҳои жанрии осори шоир. 

Сиѐсат дар тақдири инсонй ва шоирии Лоҳутй. Саҳми Лоҳутй дар инкишофи 

достони ҳамосй. Мавқеи Лоҳутй дар адабиѐти точик.  

Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

2. Асрорй В. Адабиѐт ва фолклор. – Душанбе: Дониш, 1967. 

3. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

4. Отахонова Х. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири точик. – 

Душанбе: Дониш, 1983. 

5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6. Лоҳутй А. Куллиѐт иборат аз ҳафт чилд. 1. – Душанбе: Дониш, 1987. 

7. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Пайрав Сулаймонй. 2-соат 

Ҳаѐт ва фаъолияти Пайрав Сулаймонй. Нахустин иқдомоти ҳ дар чодаи 

адабиѐт. Муносибати танқиди расмй ба Пайрав ва эчодиѐти ҳ. Мазмун ва 

мундаричаи ғоявии осори Пайрав. Сиѐсат ва қисмати шоирии Пайрав. 
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Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

2. Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои назму насри точик. – Душанбе: 

Адиб, 1988. 

3. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

4. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

5. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

 

Адабиѐти солҳои тазйиқи мафкуравй ва инкори суннатҳои адабй 

(1930-1940).  

2-соат 

Ҳаѐти сиѐсй-чамъиятии давр ва таъсири он ба адабиѐти бадей. Ташкили 

иттиҳодияи умумиттифоқии нависандагон. Ҳизбй ва қолабишавии адабиѐти 

бадей. Пайгириҳои ғоявй аз дастурҳои ҳизбиву давлатй. Таҳти таъсири 

мафкураи абадқудрати коммунистй чудой аз суннатҳо ва ташаккули дидгоҳи 

номатлуб ба ҳофизаи таърихй. Методи реализми сотсиалистй ва мавқеи он 

дар тақдири таърихи адабиѐти точик. Солҳои куштору бадарғаи оммавй ва 

таъсири он ба тағйири куллии мазмуну мундаричаи ғоявии адабиѐти бадей.  

Мавзўъ, мундаричаи ғоявй ва хусусиятҳои жанрии адабиѐти солҳои 30. 

Мавқеи С.Айнй дар адабиѐти давр. Бозгашти Фитрат ба адабиѐти точик ва 

фочиаи он. Воридшавии қувваҳои нави эчодй ба майдони адабиѐт.  

Чанги дуюми чаҳонй ва адабиѐти точик. Хусусиятҳои адабиѐти давраи чанг. 

Мурочиат ба ҳофизаи таърихй. Адибони чанговари точик. 

Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

2. Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои назму насри точик. – Душанбе: 

Адиб, 1988. 

3. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

4. Рачабй М. Тадқиқи таърих – тадқиқи характер. – Душанбе: Адиб, 

1990. 

5. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

6. Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистй. – Душанбе: 

Ирфон, 1973. 

7. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

8. Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо. – Душанбе: Ирфон, 1982. 
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9. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

10. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

11. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 

 

Мирзо Турсунзода. 2-соат 

Тарчимаи ҳол ва зинаҳои аввали эчодиѐти шоир. «Қиссаи Ҳиндустон» ва 

мавқеи он дар сарнавишти шоирии Турсунзода. Лирикаи шоир. Достони 

«Чони ширин» ва масъалаҳои озодию истиқлоли миллй, сулҳу амнияти байни 

халқҳо. Турсунзода шоири драмнавис. Маҳдудиятҳои эчодии шоир. Мақоми 

шоир дар таърихи адабу фарҳанги точикон. 

 

Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

2. Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои назму насри точик. – Душанбе: 

Адиб, 1988. 

3. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

4. Отахонова Х. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири точик. – 

Душанбе: Дониш, 1983. 

5. Сайфуллоев А. М. Турсунзода. – Душанбе: Ирфон, 1984, 464 с. 

6. Сайфуллоев А. Аркони сухан. – Душанбе: Маориф, 1985, 275 с. 

7. Сайфуллоев А. Тафаккур ва образ. – Душанбе: Ирфон, 1968. 

8. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

9. Турсунзода М. Куллиѐт. ч. 1-3. – Душанбе: Ирфон, 1971-1979. 

10. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Чалол Икромй. 2-соат 

Ҳаѐт ва эчодиѐти нависанда. Мавқеи Айнй дар қисмати эчодкории 

Икромй. Қиссаи «Ман гунаҳкорам» асари муҳими адиб. Мураккаботи руҳияи 

инсон ва ахлоқи ичтимой дар ин асар. Романи сегонаи адиб: «Духтари оташ», 

«Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», «Тахти вожгун». Хусусиятҳои бадеиву ғоявии 

қиссаи «Устоди ман, мактаби ман ва худи ман». 

Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

2. Сайфуллоев А. Мактаби Айнй. – Душанбе: Ирфон, 1987, 352 с. 
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3. Худойдодов Б. Романи Ч.Икромй «Духтари оташ». – Душанбе: Дониш, 

1967. 

4. Худойдодов Б. Се очерк дар бораи се адиб. – Душанбе: Ирфон, 1984. 

5. Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистй. – Душанбе: 

Ирфон, 1973. 

6. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

7. Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо. – Душанбе: Ирфон, 1982. 

8. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

9. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

10. Икромй Ч. Романҳо: «Шодй», «Ман гунаҳкорам», «Духтари оташ», 

«Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», «Тахти вожгун», «Зоғҳои бадмур», 

«Хатлон». 

11. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

Сотим Улуғзода. 2-соат 

 Ҳаѐт ва эчодиѐти нависанда. Улуғзода мунаққид ва адабиѐтшинос. 

Мавзўъ, мундарича ва хусусиятҳои бадеии насри нависанда. Улуғзода – 

драматург. «Субҳи чавонии мо» асари саргузаштй. Чустучўйҳои нависанда 

дар таҳқиқи мавзўи таърих. Романҳои «Восеъ», «Фирдавсй», қиссаи 

«Ривояти суғдй» ва хикояи «Марги ҳофиз». Мавқеи Улуғзода дар адабиѐти 

точик.  

Адабиѐт: 

1. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

2. Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистй. – Душанбе: 

Ирфон, 1973. 

3. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

4. Юсупов К. Сотим Улуғзода ва повести тарчимаиҳолии ў «Субҳи 

чавонии мо». – Душанбе: Дониш, 1968. 

5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6. Улуғзода С. Асарҳои мунтахаб. иборат аз 4 чилд. – Душанбе: Ирфон, 

1967-1976. 

7. Улуғзода С. Фирдавсй. – Душанбе: Адиб, 1988. 

8. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 
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Мирсаид Миршакар. 2-соат 

Ҳаѐт ва фаъолияти шоир. Мероси адабии Мирсаид Миршакар. 

Миршакар шоири бачагон. Мавқеи достони ҳамосй дар эчодиѐти шоир. 

Достони «Қишлоқи тиллой» - мазмуну мундарича ва бурду бохти он. 

Достони «Исѐни хирад» ва хусусиятҳои бадеиву ғоявии он. 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В. Адабиѐт ва фолклор. – Душанбе: Дониш, 1967. 

2. Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои назму насри точик. – Душанбе: 

Адиб, 1988. 

3. Отахонова Х. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири точик. – 

Душанбе: Дониш, 1983. 

4. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

5. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Раҳим Чалил. 2-соат 

Ҳаѐт ва эчодиѐти нависанда. Оғози эчодиѐти Раҳим Чалил. Романҳои 

«Одамони човид», «Шҳроб» ва мавзўи асосии онҳо. Қиссаи «Маъвои дил» ва 

қиммати бадиеву таърихии он. Жанри ҳикоя ва мавқеи он дар эчодиѐти 

Раҳим Чалил. Хусусиятҳои бадеиву ғоявии ҳикояҳои нависанда.  

Адабиѐт: 

1. Отахонова Х. Раҳим Чалил ва эчодиѐти ў. – Душанбе: Дониш, 1967. 

2. Отахонова Х. Падидаҳои навчўй. – Душанбе: Ирфон, 1972. 

3. Сайфуллоев А. Мактаби Айнй. – Душанбе: Ирфон, 1987, 352 с. 

4. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6. Чалил Р. Асарҳои мунтахаб. ч. 1-4. – Душанбе: Ирфон, 1967-1971. 

7. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

 

Даврони бозгашт ва эҳѐ. (Охири солҳои 50 то имрўз). 4-соат 

Хусусиятҳои хоси инкишофи адабиѐти ин давра. Равишҳои асосии назму 

наср. Хидматҳои Мўъмин Қаноат, Лоиқ Шералй ва Бозор Собир дар 

инкишофи шеъри ин давра. Инкишофи насри бадеии точик ва хусусиятҳои 

асосии он. 

Адабиѐт: 



15 

 

1. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

2. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

3. Отахонова Х. Падидаҳои навчўй. – Душанбе: Ирфон, 1972. 

4. Отахонова Х. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири точик. – 

Душанбе: Дониш, 1983. 

5. Рачабй М. Тадқиқи таърих – тадқиқи характер. – Душанбе: Адиб, 

1990. 

6. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

7. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

8. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

9. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

10. Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо. – Душанбе: Ирфон, 1982. 

11. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

12. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

13. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Мўъмин Қаноат. 2-соат 

Сарнавишти инсонй ва шоирии Муъмин Қаноат. Лирика ва мақоми он дар 

эчодиѐти шоир. Муъмин Қаноат шоири достонсаро. Достони «Сурўши 

Сталинград» ва арзиши бадеии он. Ҳақиқати зиндагй ва тахайюлоти бадей 

дар достони «Гаҳвораи Сино». Саҳми Мўъмин Қаноат дар пешрафти шеъри 

муосири точик. 

Адабиѐт: 

1. Отахонова Х. Падидаҳои навчўй. – Душанбе: Ирфон, 1972. 

2. Отахонова Х. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири точик. – 

Душанбе: Дониш, 1983. 

3. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

4. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

5. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

6. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

7. Қаноат М. Осори мунтахаб.иборат аз 2 чилд. – Душанбе: Ирфон, 

1981. 

8. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

Фазлиддин Муҳаммадиев. 2-соат 
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Фазлидин Муҳаммадиев  - рўзнманигор. Мавзўъ ва мундаричаи 

ҳикояҳои «Роҳ», «Даъво», «Мактуби дўст», «Савдои умр», «Сози мунаввар», 

«Рўзи дафни усто Оқил», «Хиѐбони Нодир» ва ғайра. Муҳимтарин 

хусусиятҳои ҳикояҳои Ф.Муҳаммадиев. Ф. Муҳаммадиев устоди тасвири 

психологй. Ифодаи ин усули тасвир дар қиссаи «Одамони кўҳна», романи 

«Палатаи кунчакй» ва қиссаҳои «Шоҳии япон», «Варта». «Палатаи кунчакй» 

- романи амал ва андеша. Ф.Муҳаммадиев драманавис ва мутарчим. Мавқеи 

нависандагии Ф.Муҳаммадиев ва сабки эчодии ў.  

Адабиѐт: 

1. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

2. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

3. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

4. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

5. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

6. Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистй. – Душанбе: 

Ирфон, 1973. 

7. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

8. Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо. – Душанбе: Ирфон, 1982. 

9. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

10. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

11. Муҳаммадиев Ф. Сози мунаввар. – Душанбе: Ирфон, 1969. 

12. Муҳаммадиев Ф. Палатаи кунчакй. – Душанбе: Ирфон, 1974. 

13. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Бозор Собир. 2-соат 

Тафсири аввалин Мачмўаи шеърҳои Бозор. Бозор шоири тасвиргар ва 

хаѐлпардоз. Қиѐси такомули ҳунарии Бозор дар заминаи Мачмўаҳои 

«Пайванд», «Оташбарг», «Гули хор», «Мижгони шаб», «Офтобниҳол», «Бо 

чамидан, бо чашидан» ва «Чашми сафедор». Сабки хоси Бозор дар шеъри 

муосир. Мавқеи шеъри Бозор дар назми имрўзаи точик ва форсизабонон. 

Адабиёт: 

1. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

2. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 
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3. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

4. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

5. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

6. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

7. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

8. Собир Бозор. Бо чамидан, бо чашидан. – Душанбе: Ирфон, 1987. 

9. Собир Б. Мижгони шаб. Д.:Ирфон,1981 

10. Собир Б. Бо чамидан, бо чашидан. Д.:Ирфон,1987 

11. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Лоиқ Шералй. 2-соат 

Лоиқ ва сарнавишти шоирии ў. «Модарнома»-и Лоиқ. Лоиқ шоири ошиқ: 

ошиқи зиндагй, маслаки ҳ ишқи ғаризй. Қаҳрамони лирикии ашъори Лоиқ. 

Ишқ аз назари Лоиқ Шералй. Ҳадафи Лоиқ аз ишқи озод. Масаъали 

худшиносии миллй дар ашъори шоир. Моҳияти фалсафии ашъори Лоиқ. 

Сабақи таърих аз нигоҳи шоир. Нерўи шоирии Лоиқ. Мушкилоти анъана ва 

навоварй дар ашъори суннатии ў. Мачмўаи «Фарѐди бефарѐдрас» ифодагари 

орзуву омоли идеалии эчодкор. Мавзўъҳои човидонаи ҳаѐт ва мамот дар 

ашъори шоир. Лоиқ  ва шеъри нав. Мавқеи Лоиқ дар назми кунунии точикй 

ва форсй. 

Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

2. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

3. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

4. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

5. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

6. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

7. Шералй Л. Марди роҳ. – Душанбе: Ирфон, 1979, Варақи санг. – 

Душанбе: Ирфон, 1980, Хонаи чашм. – Душанбе: Ирфон, 1982, 

Офтобборон. – Душанбе: Адиб, 1988. 

8. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Гулрухсор Сафиева шоира ва адибаи тоҷик. 

Сарнавишти инсонй ва шоирии Гулрухсор. Аввалин Мачмўаи ҳ 

«Бунафша» ва оҳанги хоси шеъри ҳ. Мазмун ва мундаричаи Мачмўаҳои 

дигари шоира: «Хонаи падар», «Дунѐи дил», «Оташи суғд», «Шабнам», 
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«Руҳи Бохтар», «Қасидаи кўҳистон». Гулрухсор ва шеъри пешин. Романи 

адиба «Занони Сабзбаҳор». Ашъори солҳои охири Гулрухсор. Мавқеи 

Гулрухсор дар шеъри имрўз. 

 Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

2. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

3. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

4. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

5. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

6. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

7. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Сорбон. 2-соат 

Сорбон, аҳвол ва осори ў. Ҳикоя ва повестҳои нависанда. Хусусиятҳои 

асосии эчодиѐти ў. Назари танқид ба эчодиѐти нависанда. Романҳои Сорбон: 

«Чўгй», «Буд набуд...», «Дашти морон». 

Адабиѐт: 

1. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

2. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

3. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

4. Сорбон. Буд набуд... – Душанбе: Ирфон, 1975. 

5. Сорбон. «Дашти морон».-Душанбе: Ирфон, 1989. 

6. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Саттор Турсун. 2-соат 

Ҳаѐт ва фаъолияти эчодии Саттор Турсун. Мачмўаи «Дили гарм» ва 

хусусиятҳои асосии он. Мавқеи жанри ҳикоя дар эчодиѐти Саттор Турсун. 

Қиссаҳои Саттор Турсун: «Сукути қуллаҳо», «Зиндагй дар домани талҳои 

сурх», «Пайванд», «Мегўянд, ки модарам». Романҳои Саттор Турсун: «Се 

рўзи як баҳор», «Садама» ва мазмуну мундаричаи онҳо. Мавқеи навиштаҳои 

Саттор Турсун дар насри имрўз.  

Адабиѐт: 

1. Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистй. – Душанбе: 

Ирфон, 1973. 

2. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

3. Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо. – Душанбе: Ирфон, 1982. 
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4. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6. Турсун С. Камоли Рустам. – Душанбе: Маориф, 1982. 

7. Турсун С. Се рўзи як баҳор. – Душанбе: Адиб, 1988. 

8. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Ўрун Кўҳзод. 2-соат 

 Хати зиндагии Ўрун Кўҳзод. «Як сару сад хаѐл» ва нахустмачмўаи ў - 

«Сареву савдое». Мақоми ҳикояи психологй дар эчодиѐти Кўҳзод. Қиссаи 

«Роҳи ағба» ва моҳияти он. «Писандара», «Кини хумор» ва «Андешаҳо дар 

танҳой» - қиссаҳои ахлоқй. «Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз» - қиссаи 

андеша ва орзу. Нахустин романи Кўҳзод «Ҳам кўҳи баланду ҳам шаҳри 

азим». 

Адабиѐт: 

1. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

2. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

3. Отахонова Х. Падидаҳои навчўй. – Душанбе: Ирфон, 1972. 

4. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

5. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

6. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

7. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

8. Кўҳзод Ў. Ҳам кўҳи баланд, ҳам шаҳри азим. – Душанбе: Ирфон, 1986. 

9. Кўҳзод Ў. Роҳи паси Ағба. – Душанбе: Ирфон, 1987. 

10. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Абдулҳамид Самад ва тарчумаи ҳоли ў 2-соат 

 

Оғози фаъолияти эчодй. Мавзўи инсону одамгарй дар достону қиссаҳои 

адиб. Қиссаи «Косаи давр» ва мавқеи он дар эчодиѐти адиб. Мачмўаи қисса 

ва достонҳои «Аспи бобом». Қиссаи «Маҳбас» ва хусусиятҳои бадеию 

арзиши ичтимоии он.  

Адабиѐт: 

1. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 
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2. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

3. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

4. Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср. Душанбе, 2006 

5. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 
 

Фарзона. Зиндагинома ва осори ў 2-соат 

Фарзона шоираи навпарвоз. Хусусиятҳои бадеиву ғоявии Мачмўаи 

«Шабохуни барқ». Сабк ва услуби ашъори Фарзона. Падидаҳои нави 

мазмуниву услубй дар ашъори шоира. Фарзона ва шеъри муосири Эрон. 

 Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

2. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

3. Ҳазратқулова Д. Поэтикаи шеъри Фарзона. Тошкент, 2012 

4. Фарзона. Шабохуни барқ.- Душанбе: Адиб, 1989. 

 
 

Баҳманиѐр (Начмиддин Арабов) 2-соат 

Баҳманиѐр шоири тозаназар. Нахустин мачмўаи Баҳманиѐр «Ишқи 

Сайѐд». Хусусиятҳои ғоявии ҳикояҳои адиб. Тасвирҳои рамзй дар ҳикояҳои 

нависанда. Китоби пурмҳҳтавои Баҳманиѐр «Дуди ҳасрат». Мақоми 

тасвиргарй дар навиштаҳои адиб. Қиссаи «Зарринаи зарнигор» ва мавзўю 

мундаричаи он. Қиссаи «Санг ва сабў» ва моҳияти ғоявии ин қисса. Арзиши 

ҳунарии навиштаҳои Баҳманиѐр. 

Адабиѐт: 

1. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

2. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

3. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

4. Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср. Душанбе, 2006 

5. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 
 

Вазъи адабиѐти тоҷик дар солҳои охир 2-соат 

Вакилони барҷастаи ин ҳавзаи адабӣ. Фаъолияти эҷодӣ ва хусусияти 

муҳимтарини эҷодиѐти онҳо. Фаълоияти эҷодии ширинбунѐд. Фаълоияти 

эҷодии Муҳаммадзамони Солеҳ. Ҳикояи Муҳаммадзамони Солеҳ. 
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“Ардабирафнома ѐ сояҳои шикаста”, романи “Девори Хуросон” ва 

хусусиятҳои муҳими он. 

Адабиѐт: 

1. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

2. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

3. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

4. Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср. Душанбе, 2006 

5. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

НАҚШАИ ТАҚВИМИИ МАВЗЎЪҲОИ НАЗАРӢ 

№ Ўтиладиган мавзу соат Ўтказиш 

санаси 

Ижро 

белгиси 

Изоҳ 

1. Адабиѐти давраи муборизаҳои 

ичтимой-сиѐсй ва мафкуравй (1917-

1929).  

2    

2. Ҳаѐт ва фаъолияти эчодии Садриддин 

Айнй.  

2    

3 «Ёддоштҳо» ва мавқеи он дар адабиѐти 

точик.  

2    

4 Сарнавишти инсонй ва адабии Лоҳутй.  2    

Биринчи жорий назорат     

5. Ҳаѐт ва фаъолияти Пайрав Сулаймонй.  2    

6. Адабиѐти солҳои тазйиқи мафкуравй ва 

инкори суннатҳои адабй (1930-1940). 

2    

7. Тарҷумаи ҳол ва зинаҳои аввали 

эчодиѐти Мирзо Турсунзода. 

2    

8. Ҳаѐт ва эчодиѐти Ҷалол Икромӣ 2    

9 Сотим Улуғзода ва аҳволу осори ў. 2    

10 Ҳаѐт ва фаъолияти Мирсаид Миршакар. 2    

Иккинчи жорий назорат 

11 Ҳаѐт ва фаъолияти эҷодии Раҳим Ҷалил 2    

12 Даврони бозгашт ва эҳѐ. (Охири солҳои 

50 то имрўз).  

2    

13 Фазлиддин Муҳаммадиев ва 

зиндагиномаи ў.  

2    
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14 Мўъмин Қаноат. Сарнавишти инсонй ва 

шоирии Муъмин Қаноат. 

2    

15 Сарнавишти инсонӣ ва адабии Аминҷон 

Шукӯҳӣ 

2    

16 Бозор Собир шоири навпардоз. 2    

17 Аҳвол ва осори Лоиқ Шералӣ  2    

18 Гулрухсор Сафиева шоира ва адибаи 

тоҷик 

2    

Учинчи жорий назорат 

19 Сорбон, аҳвол ва осори ў.  2    

20 Ҳаѐт ва фаъолияти эчодии Саттор 

Турсун.  

2    

21 Хати зиндагӣ ва мероси адабии Ўрун 

Кўҳзод.  

2    

22 Абдулҳамид Самад ва тарчумаи ҳоли ў 2    

23 Фарзона. Зиндагинома ва осори ў. 2    

24 Баҳманиѐр (Начмиддин Арабов) 2    

25 Вазъи адабиѐти тоҷик дар солҳои охир 2    

Туртинчи жорий назорат 

 Жами 50    

 

НОМГЎИ МАВЗЎЪҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ 

Хусусиятҳои ғоявию мундаричавй ва жанрии “Ёддоштҳо”. 2-соат  

1. Масъалаи инсон ва шахсият, илму маърифат дар асар.  

2. Тасвири чараѐни маорифпарварй ва намояндагони он.  

3. Мавқеи ҳачв дар асар. “Ёддоштҳо” – асари чамъбастии Айнй. 

Адабиѐт: 

Айнй С. Куллиѐт,чилдҳои 1-13-Сталинобод –Душанбе:Нашрдавточик, 

Ирфон, 1958 – 1977 

Шукуров.М. Хусусиятҳои ғоявию бадеии ―Ёддоштҳо‖-и устод  С. Айнй .-Д.-: 

Дониш,1966 

Таърихи адабиѐти муосири точик.Ч.2.-Д.:Дониш, 1984 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

Хусусиятҳои ғоявй – бадеӣ ва мазмуниву мундаричавии ашъори Лоҳутй. 

2-соат 
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1. Лирикаи Лоҳутй чун падидаи фавқулодда дар адабиѐти шўравии точик. 

Адабиѐт: 

Абдуманнонов А, Отахонова Х, Шодиқулов Ҳ. Абулқосим Лоҳутй.-Д. : Адиб, 

1987 

Давлатов.М.Ғазал ва анъанаи он дар эчодиѐти устод Абулқосим Лоҳутй.-Д.: 

УДТ, 1973 

Лоҳутй А. Куллиѐт, иборат аз 5 чилд.-Д.:Дониш,1987 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

Хусусияти ғоявию бадеии ашъори Пайрав Сулаймонй. 2-соат  

1. Масъалаи шакли шеър дар эчодиѐти шоир.  

2. Мавқеи Пайрав дар назми садаи XX. 

Адабиѐт: 

Пайрав Сулаймонй.Куллиѐт.-Д.:Адиб, 2006 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

Трилогияи Чалол Икромй 4-соат 

 “Духтари оташ”,”Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро”, “Тахти вожгун” ва проблемаи 

таҳавввули сегонанависй дар адабиѐти точик 

Адабиѐт: 

Муқимов.Р Чалол Икромй-драматург.-Д.:Адиб,1988,96с 

Худойдодов Б.Се очерк дар бораи се адиб.-Д.:Ирфон, 1984 

Икромй Ч. Романҳо:‖Шодй‖,‖Ман гунаҳкорам‖,‖Духтари оташ‖,‖Дувоздаҳ 

дарвозаи Бухоро‖,‖Тахти вожгун” 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

Маҳорати шоирии М.Турсунзода. 2-соат  

Достонҳои “Садои Осиѐ”,”Чароғи абадй” ва “Чони ширин”, мавзўъ ва 

моҳияти онҳо. 

Адабиѐт: 

Бобоев Ю. Сипаҳсолори назм.-Д.: Ирфон,1971 

Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳоиназму насри точик..-Д.:Адиб, 1988 

Маҳорати эчодии М. Турсунзода (мачмўи мақолаҳо).-Д.:УДТ,1981 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

Сотим Улуғзода ва таърихият дар осори ў. 2-соат  

Офариниши образҳои таърихй. 

Адабиѐт: 
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Улуғзода С. Асарҳои мунтахаб, иборат аз 4 чилд.-Д.:Ирфон,1967-1976 

Улуғзода С. Фирдавсй.-Д.: Адиб,1988 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

Инкишофи жанри достони манзум дар эчодиѐти М. Қаноат. 2-соат 

Масъалаи анъана ва навоварй дар достони муосир. Таҳаввул ва тачдиди 

жанри достон  дар эчодиѐти М.Қаноат. 

Адабиѐт: 

Қаноат М.Осори мунтахаб, ч.2.Достонҳо-Д.: Ирфон,1982 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

Тасвири проблемаҳои ахлоқи ичтимой, қувват гирифтани психологизми 

тасвир, вусъати монологи ботинй. 2-соат 

Майл ба рўйдодҳои таърихй дар насри Саттор Турсун. 

Адабиёт: 

Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон.-Д.: Ирфон, 

1987 

Турсун С. ―Пайванд‖, ―Се рўзи як баҳор‖ –Д.: 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

Тасвири психологӣ ва проблемаи ахлоқи иҷтимоӣ дар эҷодиѐти 

Ф.Муҳаммадиев. 2-соат 

Ф. Муҳаммадиев устоди тасвири психологй. Ифодаи ин усули тасвир 

дар қиссаи «Одамони кўҳна», романи «Палатаи кунчакй» ва қиссаҳои 

«Шоҳии япон», «Варта». «Палатаи кунчакй» - романи амал ва андеша. 

Ф.Муҳаммадиев драманавис ва мутарчим. Мавқеи нависандагии 

Ф.Муҳаммадиев ва сабки эчодии ў.  

Адабиѐт: 

1. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

2. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

3. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

4. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

5. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

6. Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистй. – Душанбе: 

Ирфон, 1973. 
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7. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

8. Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо. – Душанбе: Ирфон, 1982. 

9. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

10. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

11. Муҳаммадиев Ф. Сози мунаввар. – Душанбе: Ирфон, 1969. 

12. Муҳаммадиев Ф. Палатаи кунчакй. – Душанбе: Ирфон, 1974. 

13. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Сорбон ва маҳорати эчодии ў. 2-соат  

Таҳлили повести “Дашти морон” 

Адабиёт: 

Сорбон. Дашти морон.-Д.:Ирфон,1991 

 

Бозор Собир ва маҳорати шоирии ў. 2-соат  

Чанбаи таърихй гирифтани назари лирикиву фалсафии шоир. (“Мижгони 

шаб”,”Офтобниҳол”) мавқеи лирикаи тасвирй дар шеърҳои мачмўаи “Бо 

чамидан, бо чашидан”, “Чашми сафедор”.Мавқеи шеъри нав дар эчодиѐти 

шоир. 

Адабиѐт: 

Собир Б. Мижгони шаб. Д.:Ирфон,1981 

Собир Б. Бо чамидан, бо чашидан. Д.:Ирфон,1987 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

Хусусияти ғоявию бадеии ашъори Гулрухсор 2-соат 

Аввалин Мачмўаи Гулрухсор Сафиева. «Бунафша» ва оҳанги хоси 

шеъри Гулрухсор. Мазмун ва мундаричаи мачмўаҳои дигари шоира: «Хонаи 

падар», «Дунѐи дил», «Оташи суғд», «Шабнам», «Руҳи Бохтар», «Қасидаи 

кўҳистон». Гулрухсор ва шеъри пешин. Ашъори солҳои охири Гулрухсор. 

Мавқеи Гулрухсор дар шеъри имрўз. Фарзона шоираи навпарвоз. 

Хусусиятҳои бадеиву ғоявии Мачмўаи «Шабохуни барқ». Сабк ва услуби 

ашъори Фарзона. Падидаҳои нави мазмуниву услубй дар ашъори шоира. 

Фарзона ва шеъри муосири Эрон. Хусусиятҳои типологии назми точик ва 

Эрону афғон дар ин давра. 

Адабиѐт: 

1. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

2. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 
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     3. Маҷмўаи шеърҳои Гулрухсор 

 

Хусусияти ғоявию бадеии насри Урун Кўҳзод 2-соат 

 Таҳлили асарҳои нависанда «Роҳи ағба», «Писандара», «Кини хумор», 

«Андешаҳо дар танҳой», «Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз», «Ҳам кўҳи 

баланду ҳам шаҳри азим». 

Адабиѐт: 

3. Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср. Душанбе, 2006 

4. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

7. Асарҳои бадеии нависанда 

 

Мазмуну мундариҷаи эҷодии Баҳманѐр 2-соат 

Баҳманиѐр шоири тозаназар. Нахустин мачмўаи Баҳманиѐр «Ишқи 

Сайѐд». Хусусиятҳои ғоявии ҳикояҳои адиб. Тасвирҳои рамзй дар ҳикояҳои 

нависанда. Китоби пурмҳҳтавои Баҳманиѐр «Дуди ҳасрат». Мақоми 

тасвиргарй дар навиштаҳои адиб. Қиссаи «Зарринаи зарнигор» ва мавзўю 

мундаричаи он. Қиссаи «Санг ва сабў» ва моҳияти ғоявии ин қисса. Арзиши 

ҳунарии навиштаҳои Баҳманиѐр. 

Адабиѐт: 

8. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

9. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

10. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

11. Баҳманѐр. Лепи обй.-Д.: Адиб, 1988. 

12. Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср. Душанбе, 2006 

13. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Маҳорати шоирии Фарзона 2-соат 

Фарзона шоираи навпарвоз. Хусусиятҳои бадеиву ғоявии Мачмўаи 

«Шабохуни барқ». Сабк ва услуби ашъори Фарзона. Падидаҳои нави 

мазмуниву услубй дар ашъори шоира. Фарзона ва шеъри муосири Эрон. 

Адабиѐт: 

1. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 
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2. Ҳазратқулова Д. Поэтикаи шеъри Фарзона. Тошкент, 2012 

3. Фарзона. Шабохуни барқ.- Душанбе: Адиб, 1989. 

4. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

НАҚШАИ ТАҚВИМИИ МАВЗЎЪҲОИ АМАЛӢ 

№ Ўтиладиган мавзу соат Ўтказиш 

санаси 

Ижро 

белгиси 

Изоҳ 

1. Хусусиятҳои ғоявию 

мундаричавй ва жанрии 

“Ёддоштҳо”.  

2    

2. “Қаҳрамони халқи точик 

Темурмалик” қиссаи таърихии 

С. Айнй.  

2    

3. Хусусиятҳои ғоявй – бадей ва 

мазмуниву мундариҷавии 

ашъори Лоҳутй.  

4    

4. Хусусияти ғоявию бадеии 

ашъори Пайрав Сулаймонй.  

2    

5. Трилогияи Чалол Икромй – 

“Духтари оташ”,”Дувоздаҳ 

дарвозаи Бухоро”, “Тахти 

вожгун” ва проблемаи 

таҳавввули сегонанависй дар 

адабиѐти точик 

4    

6. Маҳорати шоирии 

М.Турсунзода. 

2    

  7. Сотим Улуғзода ва таърихият 

дар осори ў.  

2    

8. Инкишофи жанри достони 

манзум дар эчодиѐти М. Қаноат. 

4    

10 Тасвири проблемаҳои ахлоқи 

ичтимой, қувват гирифтани 

психологизми тасвир, вусъати 

монологи ботинй.  

2    

11 Тасвири психологӣ ва проблемаи 

ахлоқи иҷтимоӣ дар эҷодиѐти 

Ф.Муҳаммадиев 

2    
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12 Сорбон ва маҳорати эчодии ў.  

Таҳлили повести “Дашти морон” 

2    

13 Бозор Собир ва маҳорати шоирии 

ў.  

2    

14 Хусусияти ғоявию бадеии 

ашъори Гулрухсор 

2    

15 Хусусияти ғоявию бадеии насри 

Урун Кўҳзод 

2    

16 Мазмуну мундариҷаи эҷодии 

Баҳманѐр 

2    

17 Маҳорати шоирии Фарзона 2    

Жами 38    

 

НОМГЎИ МАВЗЎЪҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ СЕМИНАРЙ 

 

1. Айнӣ шоир. Саҳми Айнй дар инкишоф ва рушди жанрҳои анъанавии 

классикй: ғазал, мухаммас, қасида , маснавй ва достон 2-соат 

Адабиѐт: 

1. Айнй С. Куллиѐт, ч.7. - Душанбе: Нашр. Давл. Точик, 1962. –  646 с. 

2. Айнй С. Куллиѐт, ч.8.- Душанбе: Ирфон, 1981. - 524 с. 

3. Айнй С. Куллиѐт,ч.9, - Душанбе: Ирфон, 1969. -  411 с. 

4. Айнй С. Куллиѐт, ч.10, - Душанбе: Ирфон, 1966. - 505 с. 

5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

  

2. Абулқосим Лоҳутй ва ташаккули назми муосири точик. 2-соат 

Адабиѐт: 

1. Лоҳутй А. Куллиѐт, иборат аз 5 чилд.-Д.:Дониш,1987 

2. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

3. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

3. Фаъолияти эҷодӣ ва мундариҷаи ғоявии ашъори Ҳабиб Юсуфӣ 2-соат 

Адабиёт: 

1. Юсуфӣ Ҳ. Сатрҳои нотамом. Китоби 2. –Душанбе, 1987 

2. Юсуфӣ Ҳ. Роҳи нотамом. – Душанбе, 1973. 

3. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

4. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 
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4. Фаъолияти шоирӣ ва нависандагии Абдусалом Деҳотӣ  2-соат 

Адабиёт: 

1. Деҳотӣ А. Куллиѐт. –Душанбе, 1987 

2. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

3. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

5. Фаъолияти эҷодии Фотеҳ Низӣ 2-соат 

Ҳаѐт ва фаъолияти эҷодии нависанда. Оғози эҷодиѐти адиб. Мавзўи 

чанг дар осори адабии нависанда. Романи «Вафо» ва хусусиятҳои ғоявию 

бадеии он. Қиссаҳои нависанда ва мавзўи асосии онҳо.  

Адабиѐт: 

Ниѐзӣ Ф.  Асарҳои мунтахаб, ҷилдҳои 1-4. –Душанбе, 1990 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

6. Таҳлили ғоявии достонҳои М.Турсунзода 2-соат 

Адабиѐт: 

Турсунзода М.Асарҳои мунтахаб.-Д.:Нашрдавточик, 1962 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

7. Масъалаи ахлоқи иҷтимоӣ дар насри Ф.Муҳаммадиев 

Адабиѐт: 

Муҳаммадиев Ф. Палатаи кунҷакӣ, Варта, ҳикояҳои Сози мунаввар, Даъво, 

Шоҳии Япон, Дар он дунѐ ва ғ. 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

3. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

8. Мўъмин Қаноат ва ташаккули назми точик 2-соат 

Адабиѐт: 

1. Қаноат М. Осори мунтахаб.иборат аз 2 чилд. – Душанбе: Ирфон, 

1981. 

2. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

3. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 
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9. Лоиқ Шералй ва шеъри муосири точик. Инъикоси масъалаҳои бедории 

миллй ва ҳофизаи таърихй дар шеър. 2-соат 

Адабиѐт: 

Шералй Л.Хонаи дил-Д.: Ирфон,1982 

Шералй Л. Ману дарѐ.-Д.: Адиб.1991 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

10.Таҳлили ғоявии повести “Авроқи рангин” ва романи “Гузашти 

айѐм”-и  

Ҷумъа Одина 

Адабиѐт: 

Одинаев Ҷ. Авроқи рангин ва Гузашти айѐм 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

11. Г. Сафиева ва насри бадей. Достонҳои лирикй ва хусусиятҳои бадеиву 

жанрии онҳо. 2-соат 

Адабиѐт: 

Сафиева Г.Марзи номус. Роман.-Д.:Адиб,1989 

Сафиева Г. Рўҳи Бохтар.-Д.: Ирфон,1987 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

12. Таҳлили ғоявии повести “Ҳам кўҳи баланд ҳам шаҳри азим”-и Ў. 

Кўҳзод. 2-соат  

Адабиѐт: 

Кўҳзод Ў. Ҳам кўҳи баланд, ҳам шаҳри азим.-Д.: 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

13. Сорбон. Таҳлили мундариҷаи ғояви повестҳои нависанда. 2-соат 

Адабиѐт: 

1. Сорбон. Буд набуд... – Душанбе: Ирфон, 1975. 

2. Сорбон. «Дашти морон».-Душанбе: Ирфон, 1989. 

3. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 
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4.  Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

 

14. Таҳлили ашъори мунтахаби Гулназар, муайян кардани арзиши бадеии 

онҳо2-соат 

Адабиѐт: 

Гулназар. Асарҳои мунтахаб. Душанбе, 1985 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

15. Фарзона ва шеъри имрўзи точик. Мазмун ва шакли шеъри шоира. 2-

соат 

Адабиѐт: 

Фарзона. Мачмўаҳои “Шабохуни барқ”(1989), “Ояти ишқ”(1994), “Меърочи 

шабнам”(1999) 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

16. Баҳманёр – адиби тозаназар. Муайян кардани услуби  нигориши 

нависанда. 2-соат 

Адабиѐт: 

Баҳманѐр. Аспи обй.-Д.:Адиб,1988  

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

17.Таҳлили ашъори мунтахаби Аскар Ҳаким, муайян кардани арзиши 

бадеии онҳо  

Адабиѐт: 

1. Ҳаким А. Раҳнавард. Д., 1983 

2. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

3.  Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

18. Мазмуну мундариҷаи ашъори Камол Насрулло  

Адабиѐт: 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 
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Асарҳои адиб 

 

19. Таҳлили ғоявии ҳикояҳои Адаш Истад 

Адабиѐт: 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

Асарҳои нависанда 

НАҚШАИ ТАҚВИМИИ МАВЗЎЪҲОИ СЕМИНАРӢ 

№ Ўтиладиган мавзу соат Ўтказиш 

санаси 

Ижро 

белгиси 

Изоҳ 

1. Айнӣ шоир. Саҳми ӯ дар 

инкишоф ва рушди жанрҳои 

анъанавии классикӣ: ғазал, 

мухаммас, қасида, маснавӣ ва 

достон 

2    

2. Абулқосим Лоҳутй ва ташаккули 

назми муосири точик 

2    

3 Мазмуну мундариҷаи ашъори 

Ҳабиб Юсуфӣ 

2    

4 Фаъолияти шоирӣ ва 

нависандагии Абдусалом Деҳотӣ 

2    

5 Фаъолияти эҷодии Фотеҳ Низӣ 2    

6 Таҳлили ғоявии достонҳои 

М.Турсунзода 

2    

7 Масъалаи ахлоқи иҷтимоӣ дар 

насри Ф.Муҳаммадиев 

2    

8 Мўъмин Қаноат ва ташаккули 

назми точик 

2    

9 Лоиқ Шералӣ ва шеъри муосири 

тоҷик. Инъикоси масъалаҳои 

бедории миллӣ ва ҳофизаи 

таърихӣ дар шеър. 

2    

10 Таҳлили ғоявии повести 

“Авроқи рангин” ва романи 

“Гузашти айѐм”-и Ҷумъа Одина 

2    

11 Гулрухсор Сафиева ва  насри 

бадеӣ. Ашъори шоира ва 

хусусиятҳои бадеиву жанрии 

2    
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онҳо. 

12 Таҳлили ғоявии повести “Як 

рўзи дароз”-и Ў.Кўҳзод. 

2    

13 Таҳлили мундариҷаи ғоявии 

повестҳои Сорбон. 

2    

14 Таҳлили ашъори мунтахаби 

Гулназар, муайян кардани 

арзиши бадеии онҳо 

2    

15 Фарзона ва шеъри имрўзи тоҷик. 

Мазмун ва шакли ашъори 

Фарзона. 

2    

16 Баҳманѐр – адиби тозаназар. 

Муайян кардани услуби 

нигориши нависанда.  

2    

17 Таҳлили ашъори мунтахаби 

Аскар Ҳаким, муайян кардани 

арзиши бадеии онҳо 

2    

18 Мазмуну мундариҷаи ашъори 

Камол Насрулло 

2    

19 Таҳлили ғоявии ҳикояҳои Адаш 

Истад 

2    

Жами 38    

 

Тарзи ташкили корҳои мустақилонаи толибилмон ва мазмуни онҳо 

Сари вақт ва пухта ичро намудани корҳои мустақилона талаботи 

чиддист, ки дар асоси он сатҳи дарсазхудкунй ва муваффақияти донишчў 

муайян мегардад. Устод аз сифати ичрои кори мустақилона фаҳмида 

метавонад, ки толиби илм вазифаи тавсияшударо ба кадом дарача аз худ 

кардааст. Дар чараѐни ичрои кори мустақилона ба инобат гирифтани 

шаклҳои зерини кор тавсия карда мешавад. 

-дар асоси китобҳои дарсй ва васоити таълимй боб ва мавзўъҳои фанро 

аз худ кардан; 

- дар асоси материалҳои иловагии пешниҳодшуда қисматҳои маърўзаро 

аз худ намудан; 

- аз рўи адабиѐти махсус дар болои қисмат ва мавзўоти фан кор кардан; 

- аз услуби таълиму тадриси фаъол ва проблемавй истифода бурдан; 

- - сохтани картотекаҳо аз рўи адабиѐтҳои мавчуда.  
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Яке аз талаботи муҳимтарини «Дастури миллии тайѐр кардани 

кадрҳо» дар баробари ташаккул ва такмили дониши назарию амалии 

мутахассисон, аз рўи тахассуси худ  инкишоф додани фаолияти 

мустақилонаи толибилмон, дониш ва малакаи онҳро тадриҷан такмил додан, 

оиди соҳаи худ вазъиятҳои муаммоиро дуруст ҳаллу фасл намудан, бобати 

падидаҳои гуногун қарор қабул карда тавонистан ва ҳукм баровардан, 

малакаи  таҳлили ҳолат ва ѐ ҳодиса, дар шароити имрўзаи бозоргонӣ ва 

тағъиротҳои замон бо тезӣ мусоидат намудан,  ба ҳар як масъала ба таври 

эҷодӣ муносибат карда тавонистанро бояд шакл гиронд. Бо як сухан моҳияти 

асосии корҳои мустақилона ба фаолияти эҷодиву ташаккули шахсияти онҳо 

равона карда шудааст.  

Аз ҷониби дигар дар шароити тезии сурати тараққиѐт ва пешравии 

ҷамъияту замон тамоми маълумотҳо ва донишҳоро оиди ин ѐ он масъала дар 

ҷараѐни машғулотҳои дарс ва ѐ маърўза ба толибилмон расонидан аз имкон 

берун аст.  

Мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳо собит мекунанад, ки донишҷў дар асоси 

мунтазам машғул шудан ва ба тарзи мустақилона фаолият кардан дониши 

амиқу чуқур мегирад. Дар асоси машғулотҳои мустақилона ва ѐ корҳои 

мустақилона дониши назарии донишҷў, малакаву маҳорат ва таҷрибаҳои ў  

мустаҳкамтар, пурратар ва комилтар мегардад, қобилияти ба тарзи 

мустақилона кор бурдани ў ташаккул меѐбад.  

Бинобар ҳамин ба тарзи мустақил ва беиштироки муаллим омўхтани 

дарс дар шахси толибилм бояд такмил дода шавад. Дар ин ҷараѐн ҳам аз 

услубҳои замонавӣ ва нав ва ҳам аз тамоюлоти анъанавӣ-таърихӣ бояд 

андозаҳо бардошт. Аз ин лиҳоз яке аз вазифаҳои муҳимтарин дар донишгоҳ 

ва дар ситемаи таълими олӣ ба роҳ мондани фаолияти мустақилонаи 

донишҷўѐн ва имкониятҳои заруриро барои онҳо фароҳам овардан аст. 

Инчунин ҷараѐни таълими имрўза тақозо менамояд, ки дар баробари 

омўхтани донишҷўѐн дар шахси онҳо худомўзиро низ такмил дод. Роҳҳои 

донишомўзиро ва заруратҳои табииву объективии омўхтани илму фанро 

нишон дод. Аз ин ҷиҳат дар маркази диққати ҳар як муаллими фан бояд ба 

донишҷў додани дастуруламалҳо, маслиҳатҳои услубӣ, раҳнамун кардани 

онҳо ба донишомўзӣ қарор гирад.  

Кори мустақилона кор ва ѐ лоиҳаи ба нақша гирифташудаест, ки дар 

асоси он донишҷў супоришоти кафедра (муаллим) -ро дар асоси донишу 

маҳорату малакаи худ, бе иштироки муаллим ҳаллу фасл менамояд ва дар 

асоси он хулосаҳои мантиқиву илмии хешро баѐн месозад.  

Вазифаҳои асосии кори мустақилона: 

 вусъат додани дониш ва амиқ гардондан онҳо; 
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 ташаккули фаолияти эҷодии донишҷў; 

 фаро гирифтани услубҳои таълимгирӣ; 

 фаҳмиш ва тафаккури мантиқиро инкишоф додан. 

Мазмун ва ҳаҷми корҳои мустақилонаи толибилмон. 

№ Мавзўи корҳои мустақилона Супоришот Муддати 

иҷро 

Ҳаҷми 

кор 

1 Фаъолияти илмии Садриддин 

Айнй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

1,2 ҳафта 2 

2 Мавқеи реализми танқидй дар 

қиссаи «Марги судхўр» 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

3 Ҳунари шоирии Садриддин 

Айнй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

4 «Чаллодони Бухоро» ҳамчун 

асари таърихй - бадей  

Мутолиа намудан, 

сохтани тезисҳо, 

конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

5 Хусусиятҳои ғоявию 

мундаричавй ва жанрии 

«Ёддоштҳо».  

Таҳлил кардан, 

муқосиа намудан. 

3, 4,5 ҳафта 2 

6 «Қаҳрамони халқи точик 

Темурмалик» - қиссаи таърихй.  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

7 Мазмун,  мундарича ва 

аҳамияти таърихии «Марги 

судхур».  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

8 Хусусиятҳои ғоявй-бадей ва 

мазмуниву мундаричавии 

ашъори  то инқилобии 

Абулқосим Лоҳутй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

9 Трилогияи Чалол Икромй. Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

10  Мавқеи романи «Духтари 

оташ» дар эчодиѐти Чалол 

Икромй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

11 Қиссаи  «Ман гунаҳкорам» - и 

Чалол Икромй ва хусусиятҳои 

мазмунй ва мундаричавии ин 

асар.   

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

12  Мирзо Турсунзода ва шеъри 

муосири точик.  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

13 Мавқеи достони хамосй дар 

осори Мирзо Турсунзода. 

Конспект намудан 6,7 ҳафта 2 
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ва иҷрои вазифа 

14 Мавзўи Ватан ва ватандўстй дар 

ашъори Ҳабиб Юсуфй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

15 Мавқеи жанри ҳикоя дар осори 

Ҳаким Карим. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

16 Мавқеи жанри ҳикоя дар осори 

Раҳим Чалил.  

Муқоиса кардан, 

тадқиқ намудан. 

6,7 ҳафта 2 

17 Сотим Улуғзода ва тамоюлоти 

таърихият дар романи «Восеъ». 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

18  «Субҳи чавонии мо» асари 

ѐддоштй-мемуарй.   

Хондан, омўхтан 

ва маърўза тайѐр 

намудан 

6,7 ҳафта 2 

19  Мавқеи романи «Фирдавсй» 

дар осори Сотим Улуғзода. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

20 Мўъмин Қаноат ва шеъри 

муосири точик.  

Тадқиқи масъала, 

конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

21  Мавқеи жанри достон дар 

эчодиѐти Мўъмин Қаноат. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

22  Мавқеи жанри ҳикоя дар осори 

Пўлод Толис. 

Таҳлил кардан, 

муқосиа намудан. 

8,9 ҳафта 2 

23  Саҳми Фазлиддин 

Муҳаммадиев дар пешрафти 

насри бадеии точик 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

24  Повести «Варта» ва мавқеи он 

дар осори Фазлиддин 

Муҳаммадиев. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

25  Мавқеи жанри ҳикоя дар 

эчодиѐти Фазлиддин 

Муҳаммадиев. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

26  Талқини мавзўи ҳангома 

(криминалистика) дар осори 

Фазлиддин Муҳаммадиев. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

27  Ҳикояи «Сози мунаввар» ва 

мазмуну мундаричаи ғоявии он. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

28  Лоиқ Шералй ва назми муосири 

точик.  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

29 Мачмўаи «Модарнома» ва 

махсусиятҳои ғоявии он.  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

30 Мачмўаи «Офтобборон» ва Конспект намудан 8,9 ҳафта 2 
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хусусиятҳои мазмуниву бадеии 

он. 

ва иҷрои вазифа 

31 Талқини мавзўи ичтимой- 

ахлоқй ва фалсафаи ҳастй дар 

мачмўаи «Фарѐди бефарѐдрас» 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

32  Мавзўи худшиносии миллй ва 

худогоҳии таърихй дар мачмўаи 

«Фарѐди бефарѐдрас» 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

33 Анъана ва навоварй дар ашъори 

Лоиқ. 

Муқоиса кардан, 

тадқиқ намудан. 

8,9 ҳафта 2 

34  Мавқеи жанри ғазал ва доираи 

мавзўоти он  дар осори Лоиқ 

Шералй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

35  Лирикаи ишқии Лоиқ Шералй. Хондан, омўхтан 

ва маърўза тайѐр 

намудан 

8,9 ҳафта 2 

36  Бозор Собир шоири навпардоз. 

(Дар асоси ашъори мачмўаҳои 

«Гули хор», «Бо чамидан, бо 

чашидан», «Чашми сафедор») 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

37  Романи «Сукути қуллаҳо» - и 

Саттор Турсун ва мазмуну 

мундаричаи ғоявии он.   

Тадқиқи масъала, 

конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

38 Гулрухсор Сафиева ва саҳми ў 

дар ташаккули шеъри нави 

форсии точикй.   

Таҳлил кардан, 

муқосиа намудан. 

8,9 ҳафта 2 

 Ҷамъ:   76 

Воситаҳои дидактикй 

Дар чараѐни таълими фанни мазкур истифодаи воситаҳои ахбори 

замонавй ва технологияи нави педагогй тақозо карда мешавад. Таълими 

фанни мазкур тавассути усулҳои анъанавии тадрис ва тачрибаҳои нави дар  

соҳаи таълим мавчуда, аз қабили саволу чавоб бо усули тест, муқоиса 

намудани асарҳо  ва ѐ симоҳои чудогона бо асарҳо ва ѐ нақшҳои ба 

донишчўѐн аз адабиѐти точик ва ѐ ўзбек шинос; ѐдрас намудани лаҳзаҳо аз 

филмҳо, намоишномаҳо, истифодаи воситаҳои техникй, аз қабили видео ва 

аудиотехника, видеопроекторҳо, тачҳизоти аудио ва видео, компютер ва 

мултимедияҳо, ба воситаи методҳои наву ноанъанавй, усулҳои интерфаъол 

ва ғайраҳо амалй мегардад.  

Тавсияҳо дар бораи ташкили чараѐни таълим ва гузаронидани он 

Таълими фанни мазкур тавассути усулҳои анъанавии тадрис ва 

тачрибаҳои нави дар  соҳаи таълим мавчуда, аз қабили саволу чавоб бо 

усули тест, муқоиса намудани асарҳо  ва ѐ симоҳои чудогона бо асарҳо ва ѐ 
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нақшҳои ба донишчўѐн аз адабиѐти навини тоҷик шинос; ѐдрас намудани 

лаҳзаҳо аз филмҳо, намоишномаҳо, ташкили дарсҳои экскурсионй ба 

хонамузейҳои адибон, истифода ва намоиши нусхуҳои дастхатии адибони 

давраи бедории миллй, истифодаи воситаҳои техникй, аз қабили видео ва 

аудиотехника, вохўриҳо бо адибону олимон ва ғайраҳо.  

Дар баробари ҳамин ҳини таълими  фанни мазкур аз технологияи нави 

педагогй, васоити ахборй- коммуникатсионй, сайтҳои интернет, блогҳои 

интернетй истифода бурдан дар назар дошта мешавад.  

- ҳангоми таълими ин фан дар соатҳои маърỹзавй истифодаи 

компьютерҳои замонавй, технологияҳои нави презентатсионй ва 

демонстратсионй - электронй-дидактикй истифода мегардад. 

- дар чараѐни таълими фанни мазкур аз методҳои интерфаъол; аз қабили 

ҳучуми ақлй, тафаккури гурỹҳй, пинборд, конференсия, мулоқот, мунозара, 

баҳсҳои гурўҳй, муҳокима тавассути материалҳои  иллустратсионй ва 

демонстратсионй истифода бурдан мувофиқи мақсад аст. 

- ҳангоми таълими фанни мазкур ва гузаронидани машғулотҳои 

семинарй дар байни талабагон ташкил кардани мусоҳибаҳо, коллоквиум, 

мусобиқа, баҳсу мунозираҳо дар назар дошта мешавад. 

 

Мезони баҳогузории рейтингй ба дониши толибилмон аз рўи фанни 

«Адабиѐти навини тоҷик» 

Аз фанни адабиѐти навини тоҷик тамоми ҳаҷми мавзўъҳо, шумораи 

назоратҳои ҷорӣ, марравӣ,ниҳоӣ, муддати гузаронидани онҳо, балҳои 

максималӣ, минималӣ, меъѐрҳои баҳогузорӣ дар машғулоти аввал эълон 

карда мешавад. 

Барои муайян кардани дараҷаи дониш, савия, малака ва маҳорати 

толибилм инчунин мутобиқати он ба Стандарти давлатии таълим назоратҳои 

зерин гузаронида мешавад.   

 назорати ҷорӣ (НҶ) - услуби муайян кардани дониши ва 

малакаи амалии донишҷў дар асоси мавзўъҳо.  Назорати ҷорӣ аз хусусиятҳои 

фан бармеояд ва дар ҷараѐни машғулоти амалӣ дар шакли даҳонӣ, саволҳои 

тест, хаттӣ, кори назоратӣ, каллоквиум, сўҳбат, санҷиши вазифаҳои хонагӣ 

гузаронида мешавад. 

 назорати марравӣ (НМ) - дар давоми семестр (дар асоси як чанд 

мавзўъҳои ҳамтип), поении қисмат ва ѐ параграфҳои муаяни маводи таълимӣ 

барои санҷиши дониши назарии талаба ва малакаи амалии ў гузаронида 

мешавад. назорати марравӣ дар як семестр ду маротиба дар шаклҳои хаттӣ, 

даҳонӣ, тест ва ғайраҳо дар асоси ба инобат гирифтани ҳаҷми умумии 

соатҳои фан гузаронида мешавад. 
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 назорати ниҳоӣ (НН) -  дар поѐни семестр барои санҷиши 

тамоми дониши назарии толибилмон, малакаву таҷрибаҳои амалии онҳо 

ташкил карда мешавад. Назорати ниҳоӣ дар асоси силсиласаволномаҳои 

такявӣ дар шакли кори хаттӣ гузаронида мешавад. 

НМ бо пешниҳод ва иштироки комиссияи аз таркиби кафедра 

ташкилкардашуда ва назорати мунтазами онҳо бояд гузаронида шавад. 

Натиҷаҳои назорати марравӣ аз ҷониби ин комиссия бекор карда шуданаш 

мумкин аст. Дар ин ҳол он бояд аз нав гузаронида шавад. 

Бо нишондод ва фармони ректори донишгоҳ ва раҳбарияти он, 

комисияи назорати дохилӣ тарзи гузаронидани назорати ниҳоиро идора 

мекунад ва ин ҷараѐн омўхта мешавад. Дар ҳолати вайрон кардани қоидаҳо 

ин шакли назорат аз нав гузаронида шуда, натиҷаҳои қаблии он бекор карда 

мешавад.   

Дониш, малака, маҳорат ва савияи донишҷу дар асоси системаи 

рейтинг аз рўи фан бо балҳо ифода карда мешавад. Аз рўи фанни «Адабиѐти 

навини тоҷик» дониши хонандагон дар асоси 100 балл муайян карда 

мешавад.  

100 бали мазкур дар шакли зерин тақсим карда мешавад. 

Н.Н.- 30 балл, НМ-35 балл, НҶ-35 балл.     

 

Балл Баҳо Дараҷаи дониши талаба 

86-100 Аъло Қабул карда тавонистани қарор ва хулоса 

баровардан. Тафаккури эҷодӣ. Мушоҳидаҳои 

мустақилона ва фардӣ, дар амал татбиқ 

кардани донишҳои худ, Донистан, гуфта 

додан, ба тасаввуроти муайян соҳиб будан.  

71-85 Хуб  Мушоҳидаҳои мустақилона ва фардӣ, дар 

амал татбиқ кардани донишҳои худ, 

Фаҳмонидани моҳияти масъала, Донистан, 

гуфта додан, ба тасаввуроти муайян соҳиб 

будан. 

55-70 Қаноатбахш  Фаҳмонидани моҳияти масъала, Донистан, 

гуфта додан, ба тасаввуроти муайян соҳиб 

будан. 

0-50 Ғайриқаноат Ба тасаввуроти дуруст соҳиб набудан, 

надонистан 

Аз рўи фан бали интихобӣ-минималӣ - 55 балл аст. Балли аз ин меъѐр 

поѐн дар дафтари рейтинги толибилм қайд карда намешавад. 
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Ҳиссаи корҳои мустақилонаи толибилмон дар ҷараѐни назоратҳои 

ҷорӣ, марравӣ, ниҳой дар асоси супоришоти муаллимон бояд ба инобат 

гирифта шавад.  

Рейтинги толибилмон аз рўи фан дар қарори зерин муайян карда 

мешавад. R=V.O`/100. Дар ин ҷо: V- тамоми соатҳои барои фан ҷудошуда, O` 

- дараҷаи азхудкунии толибилм.  

  Агар аз рўи фан талаба аз ҳисоби  умумии баллҳо аз 55 % камтар 

балл ҷамъ карда бошад, ў ба назоратҳои ниҳоӣ иҷозат дода намешавад. 

 Агар талаба аз рўи фан дар ҳисоби умумӣ 55 балл ва аз он 

болотар нишондодро соҳиб бошад, ҳуқуқи ба назорати ниҳоӣ (бо ризоияти 

худаш) надаромадан дорад.  

 НМ ва НН дар асоси нақшаи календари муйян, дар асоси ҷадвали 

рейтингии деканат гузаронида мешавад. НН дар охирон ду ҳафтаи семестр 

гузаронида мешавад. 

 Агар толибилм аз НҶ ва НН аз 55% дар асоси сабабаҳои муайян 

камтар балл ҷамъ карда бошад, ва бо сабабаҳои муайян ба назоратҳо 

иштирок накарда бошад, то муддати ояндаи назоратҳои мазкур, агар  ба 

назоратҳои охирони ҷориву марравӣ иштирок накарда бошад, то назорати 

ниҳоӣ барои аз нав супоридан иҷозат дода мешавад. 

 Агар талаба аз рўи фан дар асоси ҷамъбасти назоратҳои ҷориву 

марравӣ аз 55 % камтар балл ҷамъ карда бошад, талаба қарздори академикӣ 

ҳисоб мешавад. 

 Агар талаб аз натиҷаҳои назоратҳо норизо бошад, дар муддати як 

шабонарўз ба деканат бо ариза муроҷиат мекунад. Дар ин ҳолат дар асоси 

тақдимномаи декани факультет бо фармони ректори донишгоҳ комиссияи 

аппелляционӣ (на камтар аз се нафар аъзо)  ташкил карда мешавад. 

 Комиссияи апелаляционӣ дар як рўз бояд хулосағҳои хешро ба 

донишҷў маълум кунад.    

 Баҳогузорӣ ва тартибу интизоми он аз ҷониби декани факультет, 

мудири кафедра, шўъбаи корҳои услубӣ-таълимӣ инчунин назорати дохилӣ 

ва корҳои мониторингӣ назорат карда мешавад. 

Мезони намунавии баҳогузорӣ ба НҶ -ии донишҷўѐн 

№ Нишондодҳо Баллҳои НҶ 

Макс НҶ-1 НҶ-2 

1 Дараҷаи иштироки донишҷў ба дарсҳо, 

Фаолии ў дар ҷараѐни маърўзаҳо, 

мавҷудӣ ва ҳолати дафтарҳои конспект 

ва пуррагии он 

15 0-7 0-8 

2 Дараҷаи иҷрои корҳои мустақилона ва 

сифату савияи корҳои  донишҷў дар ин 

бора 

10 0-5 0-5 
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3 Корҳои назоратӣ, саволу ҷавобҳо, 

корҳои хаттӣ, тестҳо ва ғайра 

10 0-5 0-5 

Ҷамъи баллҳо 35 0-17 0-18 

 

 

Мезони намунавии баҳогузорӣ ба НМ -ии донишҷўѐн 

№ Нишондодҳо Баллҳои НМ 

Макс НМ-1 НМ-2 

1 Дараҷаи иштироки донишҷў ба дарсҳо, 

Фаолии ў дар ҷараѐни машғулотҳои 

амалӣ, мавҷудӣ ва ҳолати дафтарҳои 

машғулоти амалӣ  ва пуррагии он 

15 0-7 0-8 

2 Дараҷаи иҷрои корҳои мустақилона ва 

сифату савияи корҳои  донишҷў дар ин 

бора. Иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва 

дараҷаи иҷрои он 

10 0-5 0-5 

3 Корҳои назоратӣ, саволу ҷавобҳо, 

корҳои хаттӣ, тестҳо ва ғайра 

10 0-5 0-5 

Ҷамъи баллҳо 35 0-17 0-18 

 

Назорати ниҳоӣ агар дар шакли хаттӣ муқаррар карда шуда бошад, 

пас  назорат дар асоси 30 балл дар шакли кори хаттӣ гузаронида мешавад. 

Мезони баҳогузорӣ ба «Корҳои хаттӣ» -и назорати ниҳоӣ 

Назорати ниҳоӣ агар дар шакли хаттӣ муқаррар карда шуда бошад, 

назорат дар асоси силсиласаволномаҳо ва вариантҳои мухталиф гузаронида 

мешавад. Ҳар як вариант аз ду саволи назарӣ ва се саволи характери 

амалидошта бояд таркиб ѐбад. Саволҳои назарӣ дар асоси ибораҳо ва 

истилоҳоти такявии фан сохташуда, тамоми мавзўъҳои назариро бояд фаро 

гирад. 

Ҳар як саволи назарӣ  ва амалӣ дар атрофи 0-6 балл бояд арзиш ѐбад. 

Талаба ба дараҷаи максималӣ то 30 балл ҷамъ карда метавонад.  

Тамоми баллҳое, ки донишҷў дар асоси назорати хаттии ниҳоӣ фаро 

гирифтааст, ҷамъ карда шуда балли умумии ў аз назорати ниҳоӣ муайян 

карда мешавад.  

        

  Рўйхати адабиѐти асосй ва васоити таълимй  
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Нақша: 

1. Мафҳуми адабиѐти муоири тоҷик  

2. Адабиѐти навини тоҷик, ҳамчун давраи тоза ва сифатан нав. 

3. Адабиѐти навини тоҷик ва алоқаи он бо фанҳои дигар. 

4. Омилҳои асосии ташаккул ва пайдоиши адабиѐти навини тоҷик 

5. Марҳилаҳои асосии инкишофи адабиѐти навини тоҷик 

6. Мақсд ва вазифаҳои асосии фанни адабиѐти навини тоҷик 

 

Таърихи адабиѐти ин ѐ он халқро маҷмўи адибон ва осори онҳо ба ҳам 

меоварад. Агар таърихи адабиѐтро дар ҳамин контекст баррасй кунем, зокири 

ҳодисаҳои адабй фурўзгор шуда, моҳияти аслии онҳо ошкор мегардад. 

Воқеан ҳам, ба қавли мунаққиди барҷастаи рус В.Г.Белинский «Бе китоб, бе 

нависанда ва бе хонанда ҳеҷ адабиѐт вуҷуд дошта наметавонад, ҳамчунон ки 

театр бе саҳна, бе репертуар, бе актѐр ва тамошобин, вале танҳо китоб, 

нависанда ва хонанда ба сари худ адабиѐтро тарк намедиҳанд: онро рўҳи 

халқ, ки дар таърихи он ҷорист, меофаринад». 

Ба назари мо, аз ҳамин мавқеъ бояд ба танзими барнома ва таълими 

курси «Таърихи навини адабиѐти тоҷик» шурўъ кард. Дар ин замина омили 

муҳимтарин ташаккули тоҷиконро чун халқи соҳибзабону соҳибфарҳанг 

бояд дар назар дошт. Беш аз ин пайдоиш ва ташаккули адабиѐти сифатан 

наверо, ки хоси ин халқ ва муҳити маънавии он аст, низ ба инобат гирифтан 

ба мақсад мувофиқ аст. 

Имрўз равшан гардид, ки вақт ба тарҳсозиҳои қаблии мо дасти таҳрири 

саҳеҳ ворид кард. Дарҳамшикании империяи шуравй ва дар ҳудуди он 

таъсиси ѐфтани давлатҳои мустақил, минҷумла Ҷумҳурии Ўзбекистону 

Тоҷикистон, назари моро ба воқеият дигар кард. Акнун бояд, ки воқеияти 

таърихи навини адабиѐти тоҷикро аз дидгоҳи дигар тарҳ ва танзим кунем. 

Тамоюлҳо, ҳадафҳо ва марҳилаҳои инкишофи онро аз ҳамин назаргоҳ санҷем 

ва муайян кунем. Танҳо ба хотири он ки ин таърих бо ҳама печухамҳояш, 

сафедиву сиѐҳиҳояш аниқ ва саҳеҳ арзѐбй шавад. 

Барномаи таърихи навини адабиѐти тоҷикро мо наметавонем дар 

контексти ягонаи адабиѐти форсй тарҳ диҳем. Зеро сарфи назар аз алоқаҳои 

кўтоҳи адабй ин адабиѐтҳо билкул ҳар заминаҳои мутафовит марҳилаҳои 

инкишофро тай намудаанд. Ҳамчунин, муҳимтар аз ҳама, савия ва ҳадафҳои 

Мавзўи 1     Муқаддима 

 
 

    Маърўза 
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адабиѐти Эрону Афғонистон ва Тоҷикистон дигар будаанд, ки ин воқеият 

пазируфтанй аст. Дар ин замина мо аз пайвандҳои бунѐдй ва алоқаҳои адабй 

сарфи назар карданй нестем. Ин масъалаҳо, албатта бояд мавриди омўзиш 

қарор гиранд. 

 
Ҳадафи аслии барнома ва таълими курси «Таърихи навини адабиѐти 

тоҷик» ҳамоно баррасй ва арзѐбии махсусиятҳои ин адабиѐт мебошад, ки 

тақозои вақт аст. Вобаста ба мақсади омўзиши курси «Таърихи навини 

адабиѐти тоҷик» ҳудуди маводи таълимии онро низ бояд муайян кард. Ин 

фан толибонро бо муҳимтарин равишҳои инкишофи адабиѐти ин давр ошно 

карда, бурду бохти онро ба онҳо нишон медиҳад, ҷараѐнҳои манфию 

мусбатро тафовут медиҳад, дар бораи шахсиятҳои эҷодие, ки дар адабиѐти ин 

давра мақоми шоѐн доранд, маълумоти ҷомеъ таҳия мекунад. 

Аз ин мавқеъ, мо мундариҷаи ин барномаро дар заминаи дигар 

андешиҳо оид ба адабиѐти навини тоҷик таҳия кардем. Ҳангоми танзими 

барнома «сари таърихи адабиѐти нави тоҷик»-ро бо назардошти 

дигаргуниҳои ғоявй ва бадеии ин адабиѐт нимаи дуюми асри ХIХ шинохтем 

ва дар ҳамин замина марҳилаҳои инкишофи ин адабиѐтро чунин тавсиф 

кардем: 

Дар маврадҳое аз ин барномаҳо истифода кардем ва дар лаҳзаҳое аз 

консепсияи муаллифон сарфи назар кардем, ки танҳо ба тақозои воқеияти 

адабй буд. Таърихи адабиѐти навин ҷузъи таърихи адабиѐти ҳазорсолаи 

тоҷикӣ буда, махсусиятҳои адабиѐти ин давраро ифода мекунад. Барои амиқ 

донистани  ҳодисаҳои таърихи адабиѐт ва дарѐфти заминаҳои воқеъии 

инкишофи он омўзиши давраҳои ташаккули он ниҳоят муҳим мебошад. 

 

 

Назари мо ба даврабандии ин таърих низ комилан дигар аст. 

Ба фикри мо адабиѐтро танҳо аз рўи тамоюлоти тааллуқоти 

ҳизбиву сиѐсй ва замонй наметавон даврабандй кард. Дар ин 

равиш моҳияти аслии дигаргуниҳои сифатии ғоявию бадеии 

адабиѐт бояд мавриди назар бошад. Чунин дигаргунй дар 

адабиѐти тољик аз нимаи дуюми асри ХIХ ба мушоҳида 

мерасад, ки ҳодисаи қонунмандии инкишофи он аст. Тағйирот 

ва дигаргуниҳои минбаъдаро, ки бояд асоси даврабандии 

адабиѐти навинро муайян кунанд, низ љустуљўҳои ғоявй ва 

бадей муайян мекунанд. 

 

Марњилањои ташаккули адабиѐти 

навини тољик 
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Мундариҷан барнома дар ҳамин замина шарҳ ѐфт ва таълими дарсҳои 

назарй ва амалиро ҳаҷми соат дар назар дорад. 

Хангоми таҳияи ин барнома нашрҳои қаблии «Программаи адабиѐти 

советии тоҷик (се нашр), барномаи нашркардаи Х.Асозода (1989) ва ниҳоят 

барномаи нисбатан мукаммали Х.Асозода ва А.Раҳмонй «Адабиѐти садаи 

ХХ-и форсии тоҷик» зери дасти мо буд. 

Бинобар ин ба ифодаи устод Айнӣ мо «сари адабиѐти навини 

тоҷикӣ»-ро пештар бурдем. Адабиѐти маорифпарвариро, ки замони пайдоиш 

ва ташаккули он нимаи дуюми асри ХIХ аст, ибтидои ин адабиѐт донистем, 

ки ин далели худро дорад. Дар ин равиш дигаргуниҳои ғоявию бадеии 

адабиѐти нимаи дуюми асри ХIХ маҳакаи асосии тақсимбандии мо қарор 

дошт. Чунин тақсимбандӣ зоҳиран шартӣ ба назар ояд ҳам, воқеан аломатҳои 

хоси адабиѐти навини тоҷик на дар даҳсолаи аввали асри ХХ, балки дар 

нимаи дуюми садаи пешин ба зуҳур омад. Аз ҳамин мавқеъ мо доир ба 

махсусиятҳои адабиѐти маорифпарварӣ ва сарнавишти инсониву ҳунарии 

Даврони бозгашт ва 

эҳѐ 

Марҳилаи љадидия 

 

Даврони инкори 

суннатҳо ва мерос 

Адабиѐти 

маорифапарварї 

Даврони нав 

Нимаи дуюми асри ХIХ 

Солҳои 1900-1926 

Солҳои 1926- охири солҳои панчоҳ 

Охири солҳои панчоҳ то охири солҳои ҳафтод 

Аз охири солҳои ҳаштод ба ин тараф 
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намояндагони саршиноси он  таваҷҷўҳ кардем. Дар ин замина ба шахсиятҳое 

эътибор додем, ки сарнавишти ҳунариашон воқеияти адабии даврро то 

андозае тафсир мекунанд. Дар шинохти ин гуна шахсиятҳо ҳақиқати ҳунарӣ 

маҳак ва меъѐри арзѐбӣ буд. 

Дар тадқиқотҳои қаблӣ адабиѐти ин давра аз назари иҷтимоъгароӣ 

таҳлилу таҳқиқ шуда, воқеияти аслии ҳаѐти адабӣ сарпечида тафсир мешуд 

ва гоҳо барғалат маънидод мегардид. Кўшише рафт, ки дар ин росто 

сарнавишти нависандагӣ ва инсонии намояндагони адабиѐти ин давра чун 

Аҳмад махдуми Дониш воқеъбинона баррасӣ шавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агар мо сари ин сухани Айнӣ истодагарӣ кунем, аз ҳақиқати ҳаѐти 

адабӣ то андозае сарфи назар мекунем. Воқеият ҳамон аст, ки худи Айнӣ 

иқрор кардааст. Аҳмади Дониш нафақат «дар роҳи адабиѐти мансура хеле 

роҳи нав ва услуби тозаро» эҷод кард, балки мазмуни адабиѐти ин давраро 

дигар сохт. Вай ақибмондагии иҷтимоию сиѐсӣ ва иқтисодии Бухоро ва 

барномаи мадорисро сахт танқид карда, «роҳҳои тараққии замонии 

сарзамини тоҷиконро муайян намуда буд» (113,111). Ин далелҳо кофӣ буд, 

ки мо суханро аз адабиѐти навини тоҷикӣ маҳз аз эҷодиѐти Аҳмади Дониш 

шурўъ кунем. 

 Воқеан ҳам санадҳои адабиѐт гувоҳанд, ки   тафаккури бадеӣ  на 

фақат   баъди инқилоб,  балки  пештар аз он  дигар шуда  ва ин дигаргунӣ дар 

адабиѐти тоҷикӣ аз нимаи асри ХIХ,  яъне аз замони пайдоиши  адабиѐти 

маорифпарварӣ оғоз шуда,  минбаъд  тақвият ѐфтааст. Аксари муҳаққиқон 

ҷиддитарин натиҷаҳои  эстетикии  ин  марҳиларо  ба замони  баъди Инқилоб  

маҳсуб медонанд, ки ба назари мо саҳеҳ нест. Балки ҳанўз  аз замони 

фаъолияти эҷодии Аҳмади Дониш ва  баъд  мазмуну  шакли адабиѐт ба 

суръат дигар мешуд.  Дар ин марҳила дар радифи  осори Аҳмади Дониш, 

хоса «Наводир-ул-вақоеъ»-и  ў  осори  дигаре,  монанди «Тўҳафи аҳли 

Устод Айнї ба далели он ки «Ањмад махдуми Дониш дар боби 

адабиѐти мансура хеле роњи нав ва услуби тозаро бо илњоми 

дањо ва истеъдоди фитрии худ эљод карда» (1,529), ин давраро 

њангоми таќсимбандии адабиѐт тафовут додааст. Бо вуљуди 

таъкид махсусиятњои њунарї ва равишњои тозаи эљодиѐти 

Ањмади Дониш, ки «то 1905-и милодї, яъне оѓози адабиѐти нави 

тољик намедонад, Айнї «сари таърихи адабиѐти нави тољикро 

соли 1905 ба ин далел шинохтааст, ки «ваќте ки инќилоби 

мазкур ба вуќўъ омада, чопи рўзномаљот ва китобњои тоза дар 

Бухоро ва Туркистон умумият гирифт, соњибќаламони тозанавис 

љо-љо сар бароварданд» 
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Бухор»-и  Мирзо Сироҷи  Ҳаким, «Мунозира», «Баѐноти Сайѐҳи ҳиндӣ», 

«Раҳбари наҷот»-и А. Фитрат, маснавиҳои Сайид Аҳмадхоҷаи Аҷзӣ 

«Миръоти ибрат», «Анҷумани арвоҳ»  ва ғайра ба майдон омаданд, ки  пайки 

наве дар ҳаѐти адабӣ буданд. 

 Яке аз шохаҳои адабиѐти маорифпарварӣ  адабиѐти ҷадида буд. То 

замони бозсозӣ адабиѐтшиносӣ дар заминаи шуури эстетикии  иҷтимогаро ва 

сотсиологизми вулгар шакл гирифта буд, ва ҳаракати ҷадидия  низ монанди  

бисѐр ҳодисаҳои адабӣ ғайривоқеӣ тафсир мешуд. Дар ин боб солҳои охир 

муҳаққиқон на танҳо сухани тоза  гуфтанд, балки  бисѐр номҳое, ки ба 

тақозои  сиѐсати зуровар  аз ѐд рафта буданд,  ва ѐ аҳѐн-аҳѐн  ѐдоварӣ 

мешуданд.  Акнун  имкони  воқеӣ  пайдо  шуд, ки  дар бораи  Фитрат, Аҷзӣ 

ва Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ барин намояндагони таърихи  адабиѐти навини 

тоҷикӣ ҳарфи воқеӣ  гўем.  

 Зикри номҳо ва шахсиятҳои баргузида дар ин таърих бозгўи  воқеияти 

ҳаѐти адабии замони шўравии тоҷик аст. Дар ин равиш мо воқеъияти  

таърихии  ҳаѐти адабиро бо дар назардошти  тамоюлҳо ва равишҳои эҷодӣ 

баррасӣ кардем. Вале таваҷҷўҳ  бештар ба ҷиҳатҳои мусбати адабиѐт воқеъ 

шуд. Дар ин замина асосан  арзишҳои бадеии  эҷодиѐти  ин ѐ он адиб 

мавриди  назар буданд.  

Албатта, хонандаи огоҳ ба қадри арзишҳои воқеии бадеӣ новобаста ба 

шароити  ба вуҷудоии  онҳо мерасанд ва ба онҳо мустақиман баҳо медиҳанд. 

Вале таърихи ҷараѐни адабӣ ин гуна санадҳоро наметавонад фурў гузорад. 

Мутаассифона, адабиѐтшиносии замони шўравии тоҷик дар ин замина  роҳи  

мустақиман  надошт.  Вай  асосан  тобеъи  зургўиҳои давлат ва ҳазби 

эҷодгари идеалогияи расмӣ ва зўровар буд. Маҳз дар ҳамин замина адабиѐти 

тоҷик чун саҳнаи фаъолияти чеҳраҳои баргузаи адабӣ шинохта шуда, 

эҷодиѐти намояндагони  он  дар қиѐс боа намондагони ҳамин гуна 

шахсиятҳои адабиѐти иттифоқ  таҳлилу тадқиқ мешуд. Яъне адабиѐтшиносии 

қиѐсӣ низ мушкилоти худро дар зери таъсири  ҷараѐни  идеологии  зургў  

вазъ карда буд.  

 Таъсири ҳамин равиш буд, ки  адабиѐти сирфан беарзиши  замонӣ аз 

навсозиҳои  сохтмони  сотсиалистӣ  чун намудҳои баргузидаи ҳунар  тавсиф 

шуда, осори бисѐр шахсиятҳои эҷодкор, ки воқеан осорашон арзишҳои бадеӣ 

ва маънавӣ дошт, аз назарҳо дур мемонд. Ин гуна,   чеҳраҳо аз  ѐдҳо рафта  ва 

ѐ қурбони дасисаҳои сиѐсии зургўѐни вақт мешуданд. 

 Чунин муносибатро мо дар тамоми давраҳои таърихи адабиѐти навини 

тоҷик мушоҳида мекунем. Дар ҳама ҳолатҳо арзиши маънавӣ ва мавқеи 

фарҳангии адабӣ  сарфи назар мешуд. Таъсири ҳамин гуна афкор буд, ки 

ҳанўз  ҳам адабиѐтшиносӣ сухани ба арзишманд ва воқеие  дар боби  

шахсияти инсонӣ ва ҳайсияти адабии Айнӣ, Фитрат, Беҳбудӣ ва  нафарони  
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дигар  нагуфтааст. Албатта дар ин замина  ишорае аз ҷониби  донишманди 

адабиѐт  Муҳаммадҷони  Шакурӣ воқеъ шуд (114,106).  Вале дар маҷмўъ ин 

мушкилот ҳал нашудааст. Ба ҳамин сабаб на ҳар адабиѐтшинос тарафҳои 

айниро эътироф мекунад, балки мақоми ҷараѐни ҷадидия ва намояндагони он 

Фитрату Беҳбудӣ, ки ба навъе   ифодагарони рўҳи илмӣ буданд,  низ 

хамчунон  мавриди  таваҷҷўҳ  амиқ қарор намегиранд. Ҳол он ки бисѐр 

шахсиятҳои адабиѐти ибтидои аср  дар эҳѐи миллӣ ва таърихии халқ  

хидмати арзандае доштанд. 

 Шахсияти пурғонҷоиши Айнии ҷадид,  Айнии солноманависи 

«қадамҳои  қатъи сотсиализм»,  Айнии  сирфан миллатдўсту ватанпараст дар 

маҷмўъ мутааллиқ ба таърихи ҷараѐни адабии ин давра аст. Як соҳаи  

фаъолияти ҳунарии ў – адабиѐтшиносӣ низ таҷдиди  назар мехоҳад.  Вай 

шояд аз аввалин  ва охирин касоне буд, ки таърихи адабиѐти пешинро ба 

хизмати муосирон кашид. Ифтихороти маънавиро  дар пешрафти миллат  

арзишманд шинохт. Лобалои  ҳама гуна арзишҳои сиѐсӣ  пайвандҳои 

таърихӣ  ва маънавии халқҳои  миллатҳоро таъкид кард.  

Интихоби номҳо ва осори бадеӣ, арзиши онҳо аз мушкилоти мавҷуд ва 

ҳалнашудаи таърихи адабиѐти навин аст. Ҳанўз ҳам шахсиятҳои маъмул ва 

осори онҳо дар китобҳои дарсӣ бо фаҳмиши кўҳна зикр ва тафсир мешаванд. 

Вале муҳим он аст, ки дар ин замина ҳеҷ кас ба шахсияти сарнавиштсоз 

будани Айнӣ шўбҳа надорад, вале паҳлўҳои сафеду сиѐҳи фаъолияти ў бояд 

аз мавқеи адабиѐти асил арзѐбӣ шавад. 

Дар солҳои фошгўии бозсозӣ низ мутаассифона консепсияи фаҳмиши 

ҷомеъ ва амиқи адабиѐт дар адабиѐтшиносии мо рўй кор наомад. Шояд 

таъсири ин ҳодиса буд, ки имрўз низ адабиѐти тоҷик саҳнаи хандахези эҷоди 

асарҳои косибона аст. Махсусан, ҳолати инкишофи наср таассуфовар буда, 

ҳувваияти эҷодии адибон эҳсос намешавад. Дар солҳои бозсози тамоюли 

шинохти ҳақиқати ҳунарӣ, бешак, зиѐд буд. Вале дар ин равиш низ 

ҳадшиносӣ меъѐри нигоҳи мунақидону адабиѐтшиносон набуд. Яъне, Айнӣ 

ва осори ў халалнопазир шинохта шуда, Турсунзодаро санг задан раво 

дониста мешуд. Шахсиятҳои дигар сирфан мавриди назар қарор 

намегирифтанд. Дар ҳама ҳолатҳо номҳои Садриддин Айнӣ, Сотим Улуғзода, 

Ҷалоло Икромӣ, Фотеҳ Ниѐзӣ пеши назар буданд.  

Таасуфангез ин аст, ки дар адабиѐтшиносӣ мо чунин консепсияе 

вуҷуд намуда, ки асарҳои ба арзиш ва беарзиши бадеиро ташхис дода бошад. 

Мо ҷуръат намекунем ба хонанда талқин кунем, ки осори фалон адиб арзиши 

бадеӣ ва иҷтимоӣ надорад ва баръакс фалон асарҳо дорои арзиши бадеӣ ва 

омўхтанист.  

Дар асарҳои баъзе аз муҳаққиқон таъкиди мақоми дастнорасии ин ѐ 

он адиб низ ба гўш мерасад. Чунон ки назари интиқодии Раҳими 

Мусулмониѐнро муҳити адабӣ напазириуфт ва аз «шахсияти бенуқси 

сарояндаи сулҳу амонӣ» ҳимоя ҷуст. Умуман то ба имрўз бозгўи дастоварду 
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камбудиҳои адибони «дастнорас» расм нашудааст. Илова бар ин 

адабиѐтшиносон дар гуфтани сухани воқеӣ дар ҳаққи қаламкашони нисбатан 

ҷавон, ки ҳарфашон бевазн аст, истиҳола мекунанд, ки ин ҳама назари 

хонанда махсусан донишомўзонро тирра медорад. 

Ин гуфторро мо барои донишомўзон таҳия намуда, кўшиш кардем, ки 

назари сатҳи ва як тарафаро ба осори адабӣ, аз ҷумла, эҷодиѐти ин ѐ он адиб 

ба қадри қудрат ислоҳ кунем. Аз рўи дастурҳои адабиѐтшиносӣ бояд, қабл аз 

ҳама кам ѐ беш дастоварди бадеии соҳибони каломи бадеъ тафовут дода 

шавад. Аз ҳамин мавқеъ дар интихоби номҳо низ мо меъѐрҳои қаблии 

адабиѐтшиносиро то ҳадде шикастем. Дар ин замина меъѐри назар завқи 

ҳунарии соҳибони каломи бадеъ буд. 
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Нақша: 

1. Муҳимтарин заминаҳои инкишофи адабиѐт дар нимаи дуюми асри ХIХ 

2. Равишҳои адабии ин аҳд; Адабиѐти маорифпарварй; 

3. Марҳилаи ҷадидия; Пайвандҳои адабй. 

4. Инқилоби Феврали соли 1917 ва акси садои он дар  кишварҳои 

Туркистон ва аморати Бухоро.  

5. Шикасти ғояҳои миллй-озодихоҳй ва шакли дигари амалй касб кардани 

он. 

6.  Афзоиши тазйиқҳои мафкуравии ҳизбй. Инқилоби Бухоро ва иштироки 

чадидҳо дар он.  

7. Оқибатҳои фочианоки ин инқилоб.Ташкилѐбии республикаҳои 

мустақил. 

8. Равишҳои асосии инкишофи назму насри ин давра ва вакилони он. 

 

Нимаи дуюми асри ХIХ дар роҳи инкишофи афкори иҷтимоӣ ва раванди 

таърихии ташакулли таърихи адабиѐти тоҷик марҳилаи муҳим мебошад ва 

муҳимтарин ҳодисае, ки дар ҳаѐти фарҳангии Осиѐи Марказии нимаи дуюми 

асри ХIХ воқеъ шуд, зуҳури ҷараѐни маорифпарварӣ аст. Пайдоиши ин 

ҷараѐн ҳодисаи тасодуфӣ набуда, балки зуҳури он диди аҳли назарро ба 

воқеият, шароити иҷтимоӣ ва вазъи ҳаѐти ҷомеаи аморати Бухоро тағйир дод.  

Табиист, ки ҳама гуна падида дар фазои холӣ пайдо намешавад ва барои арзи ҳастӣ 

намудани он ангезае лозим меояд. Аз ҳамин нуктаи назар метавон гуфт, ки харобиҳое, ки 

сулолаи манғитиѐн дар иқтисод ва фарҳанги кишвар ворид сохта буданд, оқибатҳои 

фоҷиаангезе ба бор оварда дар  зиндагӣ бори гароне бар дўши мардум гардид. Ва маҳз 

заминаҳои иҷтимоӣ шароити аввалӣ буд барои пайдоиши ин ҷараѐни маорифпарварӣ. 

Зимнан бояд гуфт, ки равия ѐ худ ҷараѐни маорифпарварӣ дар адабиѐти тоҷик қабл аз ҳама 

дар заминаи анъанаҳои худӣ зуҳур ва рушд кард, сониян инкишофи ин ҷараѐн аз таъсири 

тамаддуни ғарбӣ низ бархурдор будааст. 
 

 

 

 

 

 

 

Мавзўи 2 Адабиѐти маорифпарварй. Адабиѐти давраи 

муборизаҳои ичтимой-сиѐсй ва мафкуравй 
 (1917-1929). 

 
 

    Маърўза 

Дар асоси маводи дастрас мо ба хулосае омадем, ки љараѐни маорифпарварї дар 
нимаи дуюми асри ХIХ шомили ду равиш будааст. Намояндагони равиши аввал 
асосан пайгири аќоиди озодандешона дар заминаи адабиѐти пешин ва ахлоќи 
исломї будаанд, ки дар ин роњ фаъолияти Шоњину Њайрт ва Возењро метавон ба 
ќадр шинохт. Равиши дувуми ин љараѐн, ки Ањмади Дониш сарвари бебадали он 
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Хусусияти дигари ин ҷараѐн иборат аз он буд, ки ғояҳои равшангароӣ ба шеър ба 

ваҷҳи устувории анъанаҳои адабӣ камтар ворид мешуд, вале дар наср ба зудиву бонатиҷа 

амалӣ мегардид. Ҳарчанд ҳукумати вақт барои рушди ҳамаҷонибаи мактабу маориф ва 

илму адабиѐт имконоти лозимаро муҳайѐ накарда буд, чеҳраҳое арзи вуҷуд карданд, ки бо 

хидматҳои адабӣ дар таърихӣ адабу фарҳанги тоҷик  зинда монданд.  

Аҳмади Дониш аз баргузидаи ин таърих ва маорифпарвари бузурги тоҷик аст, ки 

сухани воқеиро оид ба таърихи садаи ХIХ Бухоро гуфтааст. Вай аз шахсиятҳое буд, ки 

барномаи  таълиму  тарбияро  сахт танқид  карда,  роҳҳои  наҷотро  аз ақибмондагии  

иҷтимоиву   сиѐсӣ  нишон  дода буд.  Аз ин ҷиҳат навиштаҳои Аҳмади Дониш  саҳифаи 

тоза  дар таърихи адабиѐти  тоҷик  маҳсуб  мешаванд. Маҳз ба кўшиши  Аҳмади Дониш ва 

ҳаммаслакони  ў дар ин  давра  мазмуну  шакли  адабиѐт  то ҳадде  дигар шуд.  

Муҳаққиқони таърихи адабиѐт Аҳмади Донишро чун сарвари  насли  аввали  

маорифпарварони тоҷик тавсия  кардаанд.  Маҳз  бо таъсири  фаъолияти  насли якуми  

маорифпарварон   аз оғози   садаи ХХ  насли  дуюми   маорифпарварон  ба  майдон  

омаданд, ки Ҳайрат,  Аҷзӣ, Асирӣ, Саҳбо, Фитрат, Айнӣ,  Мирзо  Сироҷ  ва  дигарон  

ворисони   ин насланд.  Аз ҳамин давра  мазмуну  шакли   адабиѐт  комилан дигар шуд.  

Асарҳое таълиф гардид, ки  роҳу  равиши  тозаеро  дар адабиѐт  ифтитоҳ  карданд. Дар ин 

раванд асари Мирзо Сироҷиддини Ҳаким «Тўҳафи  аҳли  Бухоро» (1911), аввалин асарҳои  

Абдуррауфи  Фитрат «Мунозира» (1909), «Баѐноти  сайѐҳи  ҳиндӣ» (1912), «Раҳбари наҷот» 

(1915),  маҷмўаи   шеърҳои  ў «Сайҳа» (1910),  маснавиҳои Сайид Аҳмадхоҷаи Аҷзӣ 

«Миръоти  ибрат» (1913) ва  «Анҷумани  арвоҳ» (1913),  маҷмўаи  ғазалиѐти  иҷтимоии ў 

«Ганҷинаи  ҳикмат» (1913)  ва «Айн-ул-адаб»  (1916), ашъори  Тошхўҷаи  Асирӣ,  баъзе  

нигоштаҳои  Айнӣ, осори  Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ  ва дигарон буданд. Воқеан, дар чунин 

навишатҳо доираи мавзўву масъалаҳо комилан нав буд. Бори аввал устод Айнӣ дар 

«Намунаи адабиѐти тоҷик» ба ин масъала ишора карда, аз ҷумла навишта буд, ки мавзўи ин 

гуна осор «ба эътибори умумият ватан, миллат, дин, илм ва маориф буда, ташвиқ ба 

муқобили ҳукумати мустабида зимнан, ҳуҷум ба уламо сароҳан аз мавзўҳои муҳимми ин 

давра ба шумор мерафт» (1,529). 
 

 
Моњияти ин равишро донишманди маъруфи таърихи адабиѐт  

Муњаммадљон Шукуров хеле возењ тавсиф кардааст. Ў менависад, ки 
«равшангарон нисбат ба муњофизакорони кўњнапараст, нисбат ба 
ќадамиѐн худро љадид номиданд ва хостанд љомеъаро нав кунанд, 
миллатро аз гирдоби њуруфоту таасубот берун оварда, ба шањроњи 
тараќќии илму фанни замон бароранд, то ки миллат аз фарњанги 
тозаи асри мо, аз дастовардњои илму маорифи нави даврон бањра 
бардорад» (113,111-112).  
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 Ана дар ҳамин равиш адабиѐти равшангарии тоҷик, ки адабиѐти ҷадида 

низ як шохаи он аст, зуҳур кард ва инкишоф ѐфт. Мутаасифона, солиѐни 

дароз адабиѐти ҷадида ҳамчун зуҳуроти манфӣ дар таърихи адабиѐт зикр 

мешуд. Дар асл ҷараѐни ҷадида дар таърихи адабӣ тоҷик мақоми мусбат 

дошта, дар замонааш рисолати бузурги иҷтимоиро бар дўш дошта будааст.  

 

 Воқеан ҳам ҷадидон мехостанд миллатро аз чанги вомондагӣ раҳо 

бахшанд. Бинобар ин ҳам таъкид мекарданд, ки «аввалин наҷотдиҳандаи мо 

илм аст». Дар адабиѐти нимаи дуюми асри ХIХ назм инкишофи зоҳирӣ дошт. 

Кўшиши амирони манғит дар роҳи ҷалби аҳли адаб ба дарбор чандон 

натиҷанок набуд. Бо вуҷуди он ки Бухоро маркази ҷомеъи фарҳангӣ ба назар 

меомад, рушди неруҳои адабӣ ба ҳоли худ буд. Муҳаққиқон ду равия, яъне 

адабиѐти дарборӣ ва берун аз дарбор – ба истилоҳ мухолифро дар адабиѐти 

ин давр зикр кардаанд, ки ба назари мо чандон муҳим наменамояд. 

 Умуман адабиѐти ин давраро вобаста ба пешрафти ҷамъият бояд 

баррасӣ кард. Танҳо ба ҳамин васила арзиши аслии осори адибон муайян 

хоҳад шуд. Яъне арзиши аслии осори маддоҳона ва адлҷўѐна танҳо дар қиѐс 

равшан мешавад. Муқоиса нишон медиҳад, ки шеър дар ин давра чандон 

рушд надоштааст. Ҳатто дар эҷодиѐти Шоҳин барин шоири тавонои ин аҳд 

мо таҷаддудхоҳиро намебинем, ҷустуҷўҳои озодихоҳона ва равшангароѐнаи 

ў аз заминаи суннатҳои мавҷудаи адабиѐти пешин берун намеравад. Аммо 

тағйироти чашмраси адабиѐти ин давр дар бештарин ҳол ва рушди наср 

вобастааст. Дар ҳамин замина насри ин давраро як навъ давраи бедорӣ ва 

худшиносии он низ метавон таъбир кард. Ин адабиѐт танҳо дар ҳамин замина 

ҳамвора бо вазъи пурошўби замона муқовимат карда, бешак дорои 

хусусиятҳои тоза гардид. 

 Чунон ки таъкид шуд, агар дар давраҳои пешин асосан шеър бештар 

инкишоф ѐфта бошад, дар ин аҳд наср мақом ва манзалати хос пайдо кард. 

Дар рушди беҳтарин фазилатҳои адабиѐти ин давр хизмати мутафаккирони 

бузург Аҳмад махдуми Дониш зиѐд аст. Аҳмади Дониш бо таъифи як 

силсила осор адабиѐтро аз худхоҳӣ берун овард, рўи онро ҷониби ҷомеа 

гардонид. Махсусан, асарҳои ў «Рисола ѐ таърихи мухтасари сулолаи 

манғития» ва «Наводир-ул-вақоеъ» дар ин раванд бесобиқа буданд. Аз 

намояндагони пешқадами адабиѐти ин аҳд Шамсиддин Шоҳин, 

Абдулқодирхоҷаи Савдо, Музтариб, Исо Махдум, Дилкаш, Писандии 

Самарқандӣ ва ғайраро метавон зикр кард. Як шохаи тозаи адабиѐти 

маорифпарварӣ – адабиѐти ҷадида маҳз дар ҳамин замина зуҳур ва рушд 

кард. Мутаассифона, дар адабиѐтшиносии мо кам касоне ин ҳаракатро саҳеҳ 

арзѐбӣ кардаанд. Ҳатто баъди бозсозию ошкорбаѐнӣ низ афкори муҳити 

адабӣ нисбат ба ин равия ва намояндагони он бетағйир монд. Ҳатто мо 

фаҳмиши ғалатро доир ба ҷадидия дар муқаддимае, ки дар китоби Мирзо 

Сироҷи Ҳаким «Тўҳафи аҳли Бухоро» омадааст низ мебинем. Муаллиф 

барғалат миѐни маорифпарварӣ ва ҷадида мухолифат мебинад ва таъкид 

мекунад, ки «аммо баръакси ҷунбиши ҷадидизм, ки бо ғояҳои исломпарастӣ 
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ва туркпарастӣ пайваста буда, дар байни синфҳои истисморкунандаи 

мамолики Шарқ интишор ѐфта буд, ҳаракати маорифпарварӣ чун дар замони 

фаъолияти Аҳмади Дониш беҳтарин хусусиятҳои худро нигоҳ медошт: 

кўшиши хидмат кардан ба мардум, танқиду мазаммати аморат, таваҷҷўҳ ба 

Россия ва кишварҳои пешқадами Аврупои Ғарбӣ» (47,4). Ин тафсир билкул 

ғалат аст, зеро моҳияти равияи ҷадида чунин набуд. Ҷадидон барномаи 

комили навсозии маорифпарваронаи ҷомеаро ба миѐн гузошта буданд. Дар 

нигоҳи ин гурўҳ бозҷусти роҳи фардо бо танқиди сохти воқеияти замонӣ 

ҳамроҳ мерафт. Интиқоду ифшогарӣ аз хусусиятҳои аслии адабиѐти ин равия 

буд. Ормонҳои олии маорифпарварии навхоҳон дар асарҳои Фитрат, Аҷзӣ, 

Беҳбудӣ барин намояндагони ин равия равшан ба назар мерасад. Дар вақташ 

Фитрат каҷфаҳмиҳоро дар шинохти мароми ҷадидон хеле равшан тафсир 

карда буд, ки имрўз низ арзиш дорад. Ў сабаби ихтилофоти ҷадиду қадимро 

шарҳ дода таъкид карда буд, ки «миллати наҷибаи Бухороро пўшида нахоҳад 

буд, ки муддатест ихтилофи ҷадид ва қадим, ки мабдаъаш ба ҷуз 

иштибоҳкорӣ ва фасодати баъзе хоинони миллат чизи дигаре нест, Ватани 

муқаддаси моро фаро гирифта, ҷамоъаи муттаҳидаи аҳолиро ба унвони ҷадид 

ва қадим -ду фирқа ва ҳар кадомро нохушнудони дигар намуд. 

 Бадеҳист, ки сабаби умдаи хорӣ ва харобии мусулмонон нест магар 

ҳамин ихтилофоти маъно! Бинобар он ҳар ки худро ходими дини мубини 

ислом медонад, мекўшад то ин ихтилофи хонабарандозро аз миѐни мо 

Бухориѐн бардоранд» (101,7). 

 Мутаассифона, назари нодуруст нисбат ба моҳияти ин равия то имрўз 

идома дорад. Дар асл бо навиштаҳои маорифпарварон афкори иҷтимоӣ 

қадаме бузург гузошта ва шуури шинохти зебоӣ хеле тағйир ѐфта бошад, бо 

зуҳури ҷадидия ва афкори ҷадидон мафҳумҳои «Ватан», «Миллат», «Ислом» 

ва «Ватандорӣ» маънои тозаи иҷтимоӣ касб карда, асли адабиѐт қарор ѐфт. 

 Дар ин замина, воқеан ҳам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дар бораи миллату миллият» тасаввуроти «ҳанўз чандон мушаххас» 

надоштаи ҷадидон аз барномаи воқеии онҳо сарманша мегирад. Ислом рукни 

идеологии ҷадидон буд. Танҳо дар заминаи ахлоқ ва афкори исломӣ, на 

ҳуруфот онҳо барномаи амалашонро мураттаб сохта буданд. 

 Маълум аст, ки ислом ба ҳамаи ақвоми муслим қадр ва манзалати 

мусовирро қоил аст. Ана дар ҳамин заминаи муҳим ҳуввияти кулли 

муслимин буд, ки «миллати Бухоро» ҷузъе аз он аст. Намояндагони адабиѐти 

...адабиѐт комилан мазмуни иҷтимоӣ пайдо кард ва адабиѐти 

миллї шуд, на танҳо дар бораи инсон, балки бештар дар бораи миллат 

сухан меронд, сарнавишти миллатро, имрўзу фардои онро ба андеша 

гирифт ва агарчи он гоҳ дар бораи миллату миллият тасавурот њанўз 

чандон мушаххас набуд, ба ҳар ҳол адабиѐт ба ташаккули 

худшиносии миллӣ мусоидат кард» (М.Шакурӣ). 



56 

 

ҷадида  ҳамин ақоиди бунѐдиро маҳаки амали хеш шинохта, дар ин замина 

Туркияро чун «паногоҳи афкору ормонҳои хеш» мешинохтанд. Аз ҳамин 

манша муносибати ҷадидия ва пантуркизмро муҳақиқон матраҳ кардаанд, ки 

дар баъзе мавридҳо воқеан хилофкориҳое доштааст. 

 И.С.Брагинский менависад, ки «дар асл ҷадидияи Осиѐи Миѐна нисбат 

ба маорифпарварӣ қадаме ба пас буд» (19, 441). Ин хулоса низ ба сабаби 

таҳқими мафкураи ғалат нисбат ба ин равия ба миѐн омадааст. Дар асл ҳақ ба 

ҷониби Муҳаммадҷони Шакурист, ки дигаргуниҳоеро, ки дар оғози садаи 

гузашта пеш, аз инқилоби 1917 дар адабиѐти форсии тоҷикӣ рўй доданд, 

дигаргуниҳои кулли шинохта, даври рушди адабиѐтро ба он вобаста 

медонанд. 

 Воқеан ҳам танҳо аз навиштаҳои барномавии Абдуррауфи Фитрат 

«Раҳбари наҷот» ва «Оила» пайхас кардан мумкин аст, ки ҷадидон сарфи 

назар аз ихтилофҳои ғоявӣ, ҳадафҳои волои маърифатӣ ва ватанхоҳӣ 

доштаанд ва адабиѐти таҷаддудхоҳи ҷадидия низ ҳамин гуна мақсаду 

маромро ифода мекард. Муҳимтарин ҳадафи ин адабиѐт таблиғи худшиносии 

миллӣ, халқпарварӣ ва ватандўстӣ буд.  

 Бо таъсиси аввалин рўзномаҳову бунѐди чопхонаҳо вазъи интишори 

афкори ҷадидия дар кишвар рў ба афзоиш буд. Танҳо дар давоми солҳои 

1906-1917 беш аз 10 номгўи рўзномаву маҷаллот арзи вуҷуд кард. Аз 

рўзномаи «Ўрта Осиѐнинг умр гузорлигӣ» сар карда, ба баъд нашрияҳои зер 

ба чоп мерасид, ки муҳимтарини онҳо – «Тараққӣ» (нахустин рўзномаи хоси 

ҷадидон), «Хуршед», «Шўҳрат», «Осиѐ», «Бухорои Шариф», «Тўрон», 

«Самарқанд», «Оина», «Садои Фарғона», «Садои Туркистон», «Шарқӣ» 

мебошанд. Бояд гуфт, ки аксари ин нашрияҳо аз забонҳои ўзбекӣ ва туркӣ ҷо 

мешуданд. Дар ин миѐн танҳо  рўзномаи «Бухорои шариф»  махсус ба 

забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ нашр мешуд.  Муҳаққиқон  сарчашмаи  ғоявии 

ҷадидия  ва адабиѐти онро ба се манбаъ  таъин кардаанд:  Нахуст манбаи он 

ақоиди ҷадидони тоторӣ Поволже будааст;  манбаи дигарпанисломизим ва 

пантуркизми Шарқ, хосса Туркия; сеюм, манбаи равияи маорифпарварии  

нимаи дуюми асри ХIХ Бухорост.  

 Ҳангоме  ки дар бораи адабиѐти ҷадида сухан  меронем, мо бояд 

маводи дар рўзномаҳову маҷаллаҳои ин давр чоп шуда, ҳамчунин васоити 

таълимии барои мактабҳои нав таълифшуда ва муҳимтар аз инҳо адабиѐти 

бадеиро ташхис  дода  тавонем. 

 Чунонки ишора шуд ҷадидон барномаи мушаххаси  ислоҳоти  

иқтисодӣ, сиѐсӣ ва  маънавиро пайгирӣ  мекраданд. Дар ин замина   онҳо 

тақозои ҷиддиро дар тағйири таълиму тадрис дар макотиб ва мадорис  

доштанд. Онҳо  мехостанд  дасти таҳрир ба  сиѐсати  вақт,  усули  идораи  

амирӣ ворид созанд, бунѐди иқтисод ва тиҷорати рў ба инкишоф,  беҳдошти  

шароити  зиндагӣ  мардум  аз  нақшаҳои  айнулвақти эшон  буд. Рушди 

тиҷорат, бунѐди корхонаҳои  бузурги  саноеъ  аз муҳимтарин  ҳадафҳои   ин  

равия   буд.  Ормонҳои   идеологии  онон  исломи  рошидӣ  буда,  ҳама  гуна  
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ҳуруфотро  маҳкум  мекарданд. Ин  армонҳо дар  осори   намояндагони  

адабиѐти  ин давра  инъикос  мешуд.  

 Боиси таассуф  аст, ки тамоми фаъолияти адибони ҷадид дар тахърихи 

адабиѐти мо то ба имрўз алоқаманд бо «идеологияи зиѐновари ҷадидия» 

маҳкум шудаанд. Дар асл ҳақиқати ҳол чунин набуд. Дар уфуқи аморати 

Бухоро қабл аз инқилоб ҷадидон вопасин пайки умеди мардум дар роҳи 

рушди маънавию иҷтимоӣ буданд. Ҷадидон мехостанд исломи рошидиро ба 

саҳнаи сиѐсат оваранд, ки он ҳуввияти фард, ватан, дин ва миллатро воло 

медонист. Онҳо исломи расмиро, ки ҳукумати вақт ба воситаи он ғаразҳои 

хешро пиѐда месохт, сахт танқид мекарданд ва таъкид менамуданд, ки ин 

усули пайравӣ аз ислом оммаи халқро дар торикӣ, нодоӣ ва танги иқтисодӣ 

нигоҳ дошта, дари рушду камолро ба мардум мебанданд. 

 Ҳадафҳои ғоявии адабиѐти ин равия низ дар ҳамин замина шарҳ 

ѐфтааст, ки муҳимтаринаш озодии шахсият, рафоҳияти рўҳ, беҳдошти 

мактабу маориф, шароити зиндагии ҷомеъа, озодии занон ва ғайра будааст. 

 Муҳаққиқон Садри Зиѐ, домулло Икром, Садриддин Айнӣ, Мирзо 

Сироҷи Ҳаким, Абдуррауфи Фитрат, Маҳмудхоҷаи Бехбудӣ, Ҳабибулло- ҳи 

Авҳадӣ, Ҳайрат, Мунзим, Ҳамдӣ ва дигаронро намояндагони саршиноси 

адабиѐти ҷадидия шинохтаанд, ки ҳар кадоми онон дар ин замина хизмате 

доштаанд. 

 Осори адабиѐти ҷадиди бешак як саҳифаи пурмўҳтавои таърихи 

адабиѐти навини тоҷик аст. Ин адабиѐт аввалин идомбахши беҳини 

майлонҳои адабиѐти ҳазорсолаи мо, минҷумла адабиѐти  маорифпарварӣ 

буда,  ҳамчунин аз  лиҳози  ғояву  бадеият  аз адабиѐти  даҳаҳои  баъди 

инқилоб,  хоса солҳои бист волотар аст.  Илова ба ин адабиѐти  ҷадидия  

ифодагари мафкураи  судманди  табақаи пешқадами  ҷомеъаи  ибтидои  

садаи  бист аст,  ки  ҳадафҳои  пурарзиши  ватанхоҳӣ доштанд ва озодии 

ватану  миллатро  муҳимтарин  рисолати хеш  медонистанд. Гузашта аз ин,  

таърихи  дину миллат барои адибони ҷадид арзиши  бузург дошта, ба назари 

онон ин ба суннатҳои  неки ахлоқиву  фарҳангии гузаштагон роҳи мустақиме 

буд, ки ҷомеаро аз қасодии ахлоқиву маънавӣ  мераҳонад.   

 Дар ин замина онон  ба  воқеият  аз  равзанаи адабиѐт нигариста, 

камбудиҳои муҳити ахлоқӣ ва маънавии ҷомеаро ошкор менамуданд ва   

муосиронро  ба ислоҳи он  во медоштанд.  Зимнан  бояд гуфт, ки  ин 

адабиѐти билкул  воқеанавис  набуд, балки арзиши  хоси бадеӣ низ дошт. 

Ҳарфи намояндагони он  шираи адабиѐти ҳазорсоларо дошт,  суханашон  

вазну тамкини  хосе доро буд,  ҳусне дошт,  яъне  аз бадеият орӣ набуд.  Дар 

ин замина ба тамаддунҳои дигар  эҳтироми хосро қоил буданд. Бар  фарҳанг 

ва адабиѐти Аврупо арҷ додани онҳо низ далели  пешрав будани ин ҷараѐн 

аст.  

 Адабиѐти дарсии ҷадидия низ маҳз дар хамин замина таълиф гардида 

буд, ки билкул хусусияти маърифатӣ ва равшангароӣ дошт. Дар ин замина аз 

«Гулдастаи адабиѐт»–и Шакурӣ, «Устод»–и Абдулмаҷидзода, «Раҳбари 
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наҷот» –и И. Раҳматуллоев  ва ғайра метавон ном бурд. Ин асарҳо илова ба 

моҳияти тарбиявӣ арзиши бадеӣ низ доштанд.    

 Барои бисѐре аз намояндагони ин равия ҳадафҳои фарҳангӣ нисбат ба 

ормонҳои сиѐсӣ  арзиши  бештаре дошт.  Маҳз бо шинохти ин мушкилот 

онҳо ба таълиму тадрис ва маърифатнок кардани мардум  бештар таваҷҷўҳ 

мекрданд. Баъди инқилоб маҳз ҳамин тамоюл равнақи  тоза касб кард. 

 Додгоҳи танқидӣ ва воқеият баъди инқилоб намояндагони  адабиѐти 

ҷадидиро  ба иқдомҳои ҷиддитар  во дошт. Махсусан,  равияи танқидии ин 

адабиѐтро баъзе намояндагони он ба хизмати вақт кашиданд. Худи инқилоб 

ба инкишофи ин равия имконият фароҳам овард, «дидигоҳи  тозае эҷод кард» 

(114). Вале танқид низ  ҳадафи сиѐсӣ дошт,  на  истилоҳотхоҳӣ. Гузашта аз 

ин нишонаи асосии танқид буд.  Замони гузашта ва бозмондаҳои он мавриди  

накўҳиш қарор мегирифт. Маҳз дар ҳамин равия  дидгоҳи воқеъашиносие  

тарҳ  ѐфт, ки минбаъд боиси коҳиш ѐфтани принсипҳои асилӣ адабиѐт гардид 

ва адабиѐти асилро аз маҷрои воқеии инкишоф берун бурд, арзишҳои ғоявию 

бадеии онро коҳиш дод. 

 Аз баррасии иҷмоли ин мавзўъ хулосаи дигаре бармеояд: оҳангҳои 

таблиғии адабиѐти маорифпарварии оғози сада, ки бунѐди он бар ватандўстӣ, 

миллатпарварӣ буд, пас аз соли ҳабдаҳ идома ѐфт ва мазмунан дигар шуд. 

Муҳимтарин ҳадафҳои ин равия даъват ба мактабу маорифи шўравӣ, 

фаъолиятмандии иҷтимоӣ, озоди занон, мубориза барои бунѐди ҷомеъаи 

бесинфу табақа шинохта шуда буд. Назар ба пайбурди донишманди адабиѐт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зимнан чанд мушоҳидаи дигарро оид ба адабиѐти ин давр, даврабандии 

он ва тааллуқоти ин ѐ он ба ин давраҳо бояд зикр кунем. 

 Чунон ки гуфтем, ки бар хилофи пиндошти Айнӣ мо сари адабиѐти 

навини тоҷикро нимаи дуюми асри ХIХ шинохтем ва дар ин росто чанд 

далелро пеш гузоштем. Воқеан ҳам агар ба моҳияти воқеаҳои адабӣ таваҷҷўҳ 

кунем мебинем, ки адабиѐт асри ХХ бо Аҳмади Дониш ва пайравони вай дар 

охири садаи ХIХ зуҳур кард. Чеҳраи Аҳмади Дониш табдилнашаванда аст. 

Вай бо тафаккур ва иқдомоти адбию ислоҳотхоҳияш дар саргаҳи 

таҷаддудхоҳиҳои асри баъд меистад. Махсусан, хидмати ў дар роҳи эҳѐи 

насри комилан нав ба қадр аст. Роҳе, ки ў падид овард, пайравон пайдо кард, 

Муњаммадљони Шакурї «оњанги маорифпарваронаи тарѓибу 
ташвиќи адабї дар замони шўравї зуд аз байн рафта, љои худро ба 
таблиѓи сиѐсї, ба таблиѓи урѐни инќилобї дод, бо тарѓиби 
љангљўѐнаи табаќотї, зидди дин, зидди анъанањо ва урфу одати 
миллї бо тарѓибе, ки моњиятан зидди шахсият ва миллат равона 
гардида буд, иваз шуд» (113,113). Бисѐре аз намояндагони адабиѐти 
љадидия дар ин гирдоб ѓўтавар шуда, њадафњои аслии ѓоявию бадеии 
хешро фурў гузоштанд, ки баъдтар ин муросокорї гурўње аз онњоро 
аз доругири солњои Истолинї наљот набахшид. 
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ки минбаъд боиси эҳѐи равишҳои тоза ва судманди адабӣ гардид. 

Гузоришоти ў дар «Наводир-ул-вақоеъ» диди сареҳи бадеӣ ва ҷомеашиносии 

ўро собит мекунад. Ҳам дар шеър ва ҳам дар наср ў ҷонибдор ва 

таҳкимбахши майлҳои тозакориву таҷаддудхоҳӣ буд. 

 Муҳим он аст, ки таҷрибаи Аҳмади Дониш барои равияҳои баъдии 

адабиѐт, хоса адабиѐти ҷадидия натиҷанок омад. Ҳатто ин таҷрибаро яке аз 

чеҳраҳои саршиноси адабиѐти шўравии тоҷик Садриддин Айнӣ амалан дар 

эҷодиѐташ корбаст намуд. Ба ин тариқ сарҳади адабиѐти нав тоҷикро мо аз 

назари принсипи идеологӣ таъин карда будем, ки ба воқеият рост намеояд. 

Вале имрўз равшан гардид, ки адабиѐти бадеӣ ва сарҳади онро аз рўи 

меъѐрҳои идеологӣ ва ҳатто сиѐсӣ наметавон муайян кард. Вале ин омилҳоро 

инкор кардан ҳам намешавад. Бо таъсири метологияи сиѐсӣ (на илмӣ) 

адабиѐти як халқ, як муҳит бо шохаҳо тақсим карда мешуд, моҳияти ин 

адабиѐт дар ягонагӣ таҳқиқ намешуд: ташхиси адабиѐти дарборӣ ва 

опозитсионӣ дар таърихи навини адабиѐти тоҷик аз чунин тамоюлҳои 

номатлуб аст. Инқилоб адабиѐтро танҳо аз мавқеи сиѐсӣ тақсимбандӣ кард. 

Амалан пайвандҳои адабии форсизабон, ки як адабиѐт ва фарҳангӣ ҷомеъаро 

пайгир буданд, гусаста шуд. Ҷудоии бузург солҳои баъди инқилоб рух дод. 

Дар дохил табақабандӣ ва тафриқаандози идеологӣ бо суръат оғоз гардид, ки 

оқибатҳои он барои халқи тоҷик фоҷиабор омад. Дар адабиѐт ононе имтиѐз 

доштанд, ки воқеан «адиби пролетарӣ» шинохта шуда буданд. Дар шинохти 

эшон арзишҳои ҳунариро тамоюли идеологӣ иваз мекард. Завқи ҳунарӣ низ 

чандон коршоям набуд. Ин равия заминае гузошт барои равнақи адабиѐти 

косибона ва беҳунарона ва низ имкони дигареро фароҳам овард, ки бисѐр 

шахсиятҳои тавонои адабиѐти ҷадидия ҷисман ва ѐ маънан «безарар» карда 

шаванд. Амалан аз он солҳо ба баъд адабиѐти мамнўъ ва эътирофшуда рўи 

кор омад. Номи адибони осорашон мамнўъ буда, дар таърихҳо чун далели 

«раҳгуми идеологӣ» зикр мешуд. Мутаассифона, идеологияи расмӣ ба 

«адабиѐти пролетарӣ»-е арҷ медод, ки танҳо аз ҷиҳати идеологӣ хизмати 

замонро иҷро мекард. Дар асл ин адабиѐт арзиши ғоявӣ ва ҳунарӣ надошт. 

 Ҳамин тариқ, аз нахустин солҳои Инқилоб сар карда, адабиѐт 

тадриҷан давраи гузаришро ҳам аз лиҳози шакл, ҳам мазмуну мундариҷа аз 

сар гузаронд. Ин адабиѐт акнун ба адабиѐти солҳои қабл аз инқилоб ҳамвазн 

набуд. Шеър мавқеъ ва мақоми аввалаашро аз даст дод. Вай номаи рўз 

гардид. Наср мавқеи бештаре пайдо кард. 

Дар шаклҳои шеърӣ тағйироти ҷиддие ба вуҷуд омад. Суннатшикани 

ба хотири фарогирии мавзўи рўз бо суръат идома пайдо кард. Устувории 

қофия ва вазни шеър зина-зина аз байн рафт. Адабиѐти нав ритми замонаи 

навро тақлид мекард ва асарҳои ҳамвазни «иншоотҳои бузурги аср» ба 

майдон меомаданд. 

 Аз ибтидои солҳои бист асолати ҳунарӣ дар адабиѐт муҳим шинохта 

намешуд. Камбағалии маънавӣ аз ҳамин солҳо шурўъ гардид ва то солҳои 

панҷоҳ бо суръат идома ѐфт. Аз шоирони тавонои тоҷик Пайрав дар ин 
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равиш зарбаҳои сахте дида, худ ҳунарашро қурбони принсипҳои соддаи 

адабиѐт карда, ниҳоят худро низ дар ин роҳ бохт. 

 Як ҳодисаи басо таассуфовар дар адабиѐти ин давраи тоҷик он аст, ки 

дар асрҳои қаблӣ, ҳатто асри ХIХ шоирону нависандагони косибию беҳунар 

ба дараҷае, ки дар адабиѐти замони шўравӣ пайдо шуданд, набуданд. Ҳатто 

агар он эроди Ҷомиро ба шеъри замонааш ҷиддан муқоиса кунем, дар 

меѐбем, ки он шоирон маъзулшинохтаи Ҷомӣ аз лиҳозӣ завқи ҳунарӣ аз 

бисѐре аз аҳли қалами саршиноси солҳои бист ва баъд мақоми волотаре 

доштанд. 

 Пас аз Инқилоб дар адабиѐти тоҷик усули реалистии тасвирро пайгир 

шуд ва аз лиҳози жанру услуб низ дигаргуниҳои ҷиддӣ ва мусбиву манфӣ рух 

дод. Наср аз назм пешсафтар гардида, махсусан достонҳои кўчак, румон ва 

достонҳои миѐна равнақ пайдо карданд. Пайдоиши дром ба зуҳури театри 

миллӣ мусоидат кард.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аз солҳои баъди инқилоб дигаргуниҳои шакливу маънавӣ дар назм ба 

вуҷуд омад. Дар раванди дигаргуниҳо адабиѐти рус бештар таъсири худро 

гузошт ва ин таъсир  шакли тақлидро ба худ гирифт, ки натиҷаҳои мусбӣ ҳам 

дошт. Фурў гузоштани шаклҳои адабиѐти худӣ ва ҳамзамон рў овардан ба 

жанру равияҳои эҷодии адабиѐти рус натиҷаи ин тақлиду пайравиҳо буд. Ба 

мушоҳидаи Муҳаммадҷони Шакурӣ «адабиѐти русӣ ҳар лаҳза ба адабиѐти 

тоҷикӣ нақше мегузошт. Ин нақшҳо гоҳ хосияти мусбат доштанд, гоҳ 

хосияти манфӣ, гоҳ ба адабиѐти тоҷикӣ рангҳои наву ҷолиб меоварданд, гоҳ 

онро аз вожагиҳои миллиаш маҳрум месохтанд. Бешак, ривоҷи роману 

повест ѐ ҳикояҳои реалистӣ, шаклҳои нави достони манзум ѐ қофиябандиҳои 

тоза, пайдоиши навъҳои мухталифи намоишнома – дром, фоҷиа, мазҳака ва 

бисѐр навпардозиҳои дигар, ки дар адабиѐти тоҷикӣ пайваста сурат 

мегирифтанд, ҳамаро рўѐдоди муҳиме ба шумор бояд овард. Мо дар ин роҳ аз 

адабиѐти руси намуна мегирифтем ва аксаран нависандагони рус моро дар 

роҳҳои нав ва бозҷуст мебурданд. Ин роҳҳо ноҳамвор буданд, каҷу килеби 

зиѐд доштанд ва баъзан мо бьа сўи кўчаҳои бумбаст раҳнамунӣ медидем. Дар 

чунин мавридҳо на адабиѐти русӣ, ки яке аз адабиѐтҳои бузургӣ ҷаҳон аст, 

балки баъзе нависандагон дурусттар он ки режими шўравии томравоию 

истеъморӣ, идеологияи ҳизбӣ гунаҳкор буд» (113,113). 

 Боиси таасуф аст, ки адабиѐти навини тоҷикӣ аз рўзҳои аввали баъди 

Инқилоб роҳи сареҳи инкишофро аз даст дод. Методи реализми сотсиалистӣ, 

ки ба гардани ин адабиѐт бор шуд, бисѐр нависандагонро аз роҳи мустақими 

Пас аз Инќилоб дар адабиѐти тољик усули реалистии тасвирро 
пайгир шуд ва аз лињози жанру услуб низ дигаргунињои љиддї ва 
мусбиву манфї рух дод. Наср аз назм пешсафтар гардида, махсусан 
достонњои кўчак, румон ва достонњои миѐна равнаќ пайдо карданд. 
Пайдоиши дром ба зуњури театри миллї мусоидат кард.  
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инкишофи эҷодӣ берун бурд. Ҳатто дастовардҳои ин адабиѐти қадим дар 

роҳи шинохти воқеият ва дарки фалсафии ҳаѐт зери пардаи иштибоҳоти 

сотсиализми вулгар монд. Чунон ки равшан аст адабиѐти садаи ХIХ бо насри 

Аҳмади Дониш дар оғози асри нав бо осори Абдуррауфи Фитрат усули тозаи 

воқеигароиро пеш гирифта буд ва ин маҷроро реализми маорифпарварӣ 

шинохтаанд. Сиѐсати зўровар адабиѐти тоҷикро на фақат ба роҳи барғалати 

дарки воқеият ҳидоят кард, балки аз бозҷўстҳои қаблии маънавият низ 

маҳрум сохт. 

 

Савол ва супоришот: 

1. Вазъи адабу фарҳанги тоҷик дар нимаи дуюми қарни ХIХ.  

2. Таблиғи ғояҳои худшиносии миллй, халқпарварй ва ватандўстй аз 

ҷониби намояндагони ин ҷараѐн. 

3. Услуби бедилй ва муносибати намояндагони равияҳои адабии ин 

аҳд ба он. 

4. Мавқеи зиѐиѐни Кафкоз дар интишори ақоиди ҷадидия дар Осиѐи 

Марказй. 

5. Мавқеи матбуоти ин давра дар таблиғи ғояҳои ҷадидй.  

6. Намояндагони ин адабиѐт: Садри Зиѐ, домулло Икром, 

Садриддин Айнй, Сацдакмадхочаи Васлй, Сиддиқии Аҷзй, 

Тошхоҷаи Асирй, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Абдурауф Фитрат, 

Маҳмудхоҷаи Беҳбудй, Хабибуллоҳи Авҳадй, Ҳайрат, Мунзим, 

Ҳамдй ва дигарон.  

7. Арзиши осори адабии давраи ҷадидия.  

Адабиѐт: 

10. Асозода Х. Адабиѐти форсй ва се шохаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. 

11. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.1 – Душанбе: Дониш, 1984. 

12. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.2 – Душанбе: Дониш, 1984. 

13. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

14. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

15. Шукуров М. Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и устод С.Айнй. 

– Душанбе: Дониш, 1966. 

16. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

17. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 
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Нақша: 

1. Адабиѐти давраи муборизаҳои ичтимой-сиѐсй ва мафкуравй  

2. Инқилоби Феврали соли 1917 ва акси садои он дар  кишварҳои Туркистон 

ва аморати Бухоро. 

3. Шакли амалй гирифтани муборизаҳои истиқлолиятхоҳй дар адабиѐти 

бадеӣ.  

4. Шиддатѐбии зиддиятҳои қадимиѐну чадидҳо.  

5. Адабиѐти навини тоҷик ва оғози ташаккули он. 

6. Марҳилаи инкори суннат ва мерос дар адабиѐти тоҷик. 

Моҳияти асосии адабиѐти марҳилаи мавриди назар. 

 

Сиѐсати саффок ва террорписанди ҳукумати Россияи подшоҳӣ бо 

мақсади пиѐда сохтани ҳадафҳои геполитикӣ дар Осиѐи Марказӣ мехост 

аморати Бухороро ба воситаи худаш аз байн барад. Бо ин мақсад шароити 

сиѐсиро омода сохт. Баъди нокомии инқилоби аввали рус бедории 

равшанфикрони Бухоро барои ин кор шароити мусоидеро фароҳам овард. 

Нақшаи зидди равшанфикрони Бухоро дар зинаи аввал тартиб ѐфт. Сонӣ, 

амир кори худро бо аксари онҳо тамом кард. Арафаи Инқилоби болшевики 

шароити мусоидеро барои ин амал муҳайѐ сохт. Амир дастгирони ғоявиашро 

аз даст дод ва нерўи низомиаш низ коршоям набуд. Ин ҳама боиси 

фурупошии аморат ва минбаъд таҳкими ҳукумати болшевикии рус дар Осиѐи 

Марказӣ гардид. 

Ҳукумати нав заминаи мусоиди идеологиеро дар кишвари мусулмонӣ 

фароҳам овард. Бо барангехтани як низоъи фарогири идеологӣ миѐни уламои 

ислом ва рўшанфикрони Бухорои ҷанги сард ва худфурўширо вусъат бахшид. 

Аз майдони ин муборизаи шадид якта-нимта зинда мондаҳоро ҷудо кард, ба 

онҳо «хилъат» пўшонд ва заминаеро барои «фарҳанги нави миллӣ», ки 

идеологӣ болшевикиро пазиро бошад, омода сохт. 

Нахустин вассофони сустниҳоди Инқилоб муаллифони китобу 

рисолаҳои тараннумӣ гардиданд. Ана ҳамин замонаро аксар адабиѐтшиносон 

замони тавлиди адабиѐти шўравии тоҷик шинохтаанд. Ин адабиѐт дар оғоз 

рисолати вассофиро бар ўҳда дошт. Удабо асосан ба васфи Инқилоб ва 

дастовардҳои он машғул буданд. Дар ин замина рўҳия ва маслаки сарфи 

назар кардан аз гузашта тадриҷан боло мерафт, ки минбаъд ба авҷ гирифтан 

ва реша рондани нигилизми миллӣ боис шуд. Дар  ҳамин шароит аввалин 

гурўҳҳо ва ҷамъиятҳои адабӣ ба вуҷуд омад. 

Мавзўи 3 Даврони инкишофи суннатҳо ва мерос 

 

    Маърўза 
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Дар аксари адабиѐтҳои илмӣ ибтидои солҳо бистро бо сабаби набудани 

матбуоти тоҷикӣ давраи холигии адабиѐт гуфтаанд. Албатта чунин баҳо 

натиҷаи ноогоҳӣ аз вазъият буд. Ягона касе, ки ҳаддалимкон ба омўзиши 

ҳуҷҷатҳои адабии ин давра машғул шуда буд, донишманди фақид Холиқ 

Мирзозода мебошад. Ин марди огоҳ соли 1965 бо номи «Муносибати партия 

ба адабиѐт ва тарбияи кадрҳои адабӣ» мақоле чоп кард, ки дар он оид ба 

ҷамъиятҳо ва қувваҳои нахустин адабӣ сухан меравад. Муаллиф аз будани 

қувваҳое хабар медиҳад, ки барои ба вуҷуд овардани ташкилоти адабии 

тоҷикӣ саъй доштаанд. Дар натиҷаи кўшиши чунин гурўҳҳо нахустин 

ташкилоти адабӣ соли 1922 дар Самарқанд бо номи «Ҷамъияти шоирон» 

таъсис шуда будааст, ки муассиси он Абулқайюми Қурбии Самарқандӣ ва 

роҳбаронаш Васливу Тамҳид буданд. Назар ба маълумоти Х.Мизозода соли 

1925 низ дар Самарқанд аввал «Ҷамъияти муҳаррирон» ва баъд (соли 1930) 

сексияи тоҷикии ташкилоти адабии нависандагони тоҷикзабони Ўзбекистон 

бо номи «Қалами сурх» амал мекарданд. 

  «Қалами сурх» бештар ҷамъияти сиѐсӣ буд ва маҳз дар заминаи ҳамин 

ташкилот «соли 1930 (7 феврал) сексияи нависандагони шўроии тоҷик» 

таъсис шуд. Соли 1931 бошад ба ҷои ин сексия (ассотсеатсия)-и 

нависандагони пролетарии Тоҷикистон ташкил шуд ва соли 1932 ин ҷамъият 

барҳам дода шуда, дар заминаи он Иттифоқи нависандагони шўроии 

Тоҷикистон таъсис гардид. 

Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон нависандагони пролетариро ҷамъ 

карда ба аъзогии худ қабул мекард ва бо ин адабиѐти пролетариро тараққӣ 

медод, барномаи амалашро дар асоси нишондодҳои партия ва роҳбари он 

Сталин тартиб медоду амалӣ месохт. Дар ҳамин давраи мураккаб тозакунии 

сафи аъзоѐни Иттифоқи нависандагон шурўъ шуд, ки дар ин маърака 

гурўҳҳои «Содиқ ҳар қадар тавонистан, муқобили «ҳамсафарон» - онҳое, ки 

ба идеалҳои сотсиализм садоқати комил надоштанд, мубориза карданд. Дар 

ин таошҳои синфӣ даҳҳо тан адибони тоҷик зарарҳо дида, қисме аз онҳо дар 

зиндонҳои сталинӣ нобуд шудаанд. Аз шоирони баркамоли тоҷик Пайрав 

Сулаймонӣ низ дар ин муборизаҳо зиѐни бисѐр кашидааст». 

Ин давра замони оғози адабиѐти Шўравии тоҷик аст. Бинобар ин ҳам 

ҳар чизе ки дар адабиѐт ба вуҷуд омад, зери таъсири сиѐсати давлати нав ва 

сиѐсати барои муҳити маънавии халқҳои Осиѐи Марказӣ комилан нав шакл 

мегирифт. Табиест, ки адабиѐт, аз ҷумла, назм низ зери таъсири идеологияи 

расмӣ шакл мегирифт ва назми дар ин давра ба вуҷуд омада, аз ҷиҳати шакл 

бо шеъри гузашта наздикӣ дошта бошад ҳам, аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа 

чизи тамоман нав буд. Ба ин маънӣ, муҳаққиқон санаи дақиқи тавлиди шеъри 

советии тоҷикро соли 1918 мелодӣ донистаанд. Дар ин давра Айнӣ, Мунзим, 

Ҳамдӣ, Розӣ, Зеҳнӣ, Ҳилмӣ барин шоирон бо шеърҳои тараннумии инқилобӣ 

баромад карда, аввалин қадамҳои инқилоб ва ҳокимияти навро таҷассум 

кардаанд. 
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Дар солҳои аввали ташкили давлати нав барои аҳли қалами тоҷик 

вазъияти ногуворе фароҳам омад. Солҳои 1922-1924 амалан матбуоти тоҷик 

вуҷуд надошт. Ба ҳамин сабаб аз рўзи баста шудани маҷаллаи «Шўълаи 

инқилоб» (моҳи декабри соли 1921) то нашри рўзномаи «Овози тоҷик» (25 

августи соли 1924) ягон шеъри тоҷикӣ чоп нашудааст. 

Дар саргаҳи адабиѐти нави тоҷикӣ Садриддин Айнӣ меистод. Аввалин 

шеъри ба истилоҳ нави тоҷикиро низ ў гуфтааст. Ин шеър «Суруди озодӣ» ѐ 

худ «Марши ҳурурият» ном дошт ва соли 1919 дар шумораи 23 маҷаллаи 

«Шўълаи инқилоб» ба чоп расид. Ин шеър ба маънои томаш нахустин шеъри 

иҷтимоии тоҷикӣ буд, ки мардумро ба қиѐми синфӣ даъват мекард. Айнӣ 

шояд аз аввалин шахсиятҳои адабӣ буд, ки мақсаду сиѐсати давлати навро 

нисбат ва Осиѐи Марказӣ амиқ дарк кард. Айнӣ роҳи дигар ҳам надошт, ҷуз 

хизмат ба инқилоб ва сиѐсати русҳо. Чунки маҳз аксарони инқилобии рус 

баъди 75 дарра хўрданаш наҷотбахши ў шуданд ва зери ниқоби «табааи 

Россия» ба Самарқанд паноҳ бурда зинда монд. Бо он ҳама ҳаводисе, ки 

Айнӣ аз сар гузаронида буд, бо таасуроти тира ва даҳшатборе, ки аз сохти 

мустабиди аморати Бухоро дошт, наметавонист овозашро бар зидди «бедоду 

ситам» баланд накунад. Оҳанги эътироз ва нафрати Айнӣ зидди ҳукумати 

Амирӣ дар шеъри дигар ў, ки баъди аз тарафи ҷаллодони амир қатл 

гардидани бародараш Сироҷиддин гуфтааст, қавитар садо медиҳад. Ин шеър 

моҳи августи соли 1918 навишта шудааст. Ин фақат марсияи оддӣ набуда, 

балки сурурди нафрат, дуои аламгири Айнии шоир нисбат ба онҳое буд, ки 

«хонаи бедоду ситам» сохта, сабабгори бадбахтии ҳазорон бевафою бечора 

гашта буданд. 
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Дар шеърҳое, ки Айнӣ солҳои бист чоп кард, асосан инқилоб ва 

дастовардҳои он мадҳ шудаанд. Шеърҳои ин давраи Айнӣ оҳангҳои иҷтимоӣ, 

таблиғӣ дошта, таблиғи дониш, тасвири табиат ва ғайраро дар бар 

мегирифтанд. 

Дар қатори Айнӣ шоирони дигар, аз қабили Тўрақул Зеҳнӣ, 

Абдувоҳиди Мунзим, Фитрат, Ҳамдӣ ва дигарон низ дар ин давра шеър 

гуфтаанд, ки мавзўи осорашон табрику тавсифи Ҳокимияти Советӣ ва 

истиқболи хуш аз таълиму тарбияи маҷбурӣ дар мактаби Шўравӣ буд. 

Бештари ин шеърҳо дар шакли суннатии қасида навишта шуда бошанд ҳам, 

аз ҷиҳати бадеӣ суст буданд. 

Баъди нашри қарори машҳури КМ РКП (б) «Дар бораи сиѐсати партия 

дар соҳаи санъату адабиѐти бадеӣ» (18 июни соли 1925) бисѐр шоиру 

нависандагоне, ки як навъ хомўшӣ ихтиѐр карда буданд, аз нав ба фаъолият 

шурўъ намуданд, ки Мунзим, Ҳамдӣ, Сарвар, Пайрав, Ноил Шерзода, Зеҳнӣ, 

Пинадўз, Аҷзӣ, Муинзода, Ҷавҳарӣ ва сонитар Раҳимию Сулаймонӣ ва 

Аминзода аз қабили онҳо буданд. 
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Ашъори тарѓиботї ташвиќотї, даъватї 

Истиќболи инќилоб, шеъри инќилобї, мадњї 

Ашъори маорифпарварї- танќидї 

Ашъори танќидї, њаљвї- мутоибавї 

Ашъори маърифатї- тарбиявї, ахлоќї-ирфонї 

Ашъори ишќї- васфи муњаббат  

Ашъори пейзажї- манзаравї 

Ашъори иљтимої, фалсафї, таърихї, сиѐсї 
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Яке аз шоирони пурқудрати ин давра Пайрав Сулаймонӣ нахустин 

шеърҳояшро маҳз дар ҳамин давра гуфтааст. Пайрав низ чун Айнӣ Инқилоби 

Бухороро бо шеъри «Ба муносибати Инқилоби Бухоро» (1920) муборакбод 

гуфт. Ҳарчанд фаъолияти Пайрав дар боби гуфтани шеърҳои ишқӣ дар ин 

давра аз ҷониби танқиди расмӣ сахт сарзаниш шуда бошад ҳам, вале ин 

шеърҳо аз ҷиҳат ва тасвиркории шоирона аз беҳтарин офаридаҳои ин 

давраина Пайрав маҳсуб мешаванд. 

Муҳаққиқони таърихи адабиѐти тоҷик эҷодиѐти яке аз щоирони 

кўҳансоли ин давра Зуфархони Ҷавҳариро «ҷолиби диққат» (96, 34) 

шинохтаанд. Ҷавҳарӣ, ки қабл аз инқилоб шеърҳои ирфонӣ мегуфт низ 

Инқилобро хушҳолона истиқбол кард ва дар ситоиши замони нав бо шаклҳои 

анъанавӣ қасидаҳо гуфт. Вале шеърҳои ин давраинаи ў аз ҷиҳати ҳунари 

шоирона бо ашъори қабл аз инқилобиаш ҳамвазн нестанд (94, 5-26). 

 Аз шоирони дигари ин давра, ки дар таърихҳо ѐд шуда ва то инқилоб 

аосан дар таблиғи илму дониш ва мактабу маориф шеърҳо гуфтааст, 

Мирҳайдари Сарвар мебошад. Сарвар ибтидои солҳои бист асосан хомўш 

буда, фақат соли 1925 баъд аз даъвати ҳукумати Тоҷикистон бо номи 

«Адабиѐт» шеъре гуфтааст. 

 Яке аз намудҳои шеър, ки ин солҳо хеле ривоҷ ѐфт, ашъори ҳаҷвӣ 

мебошад. Дар ин намуд беш аз ҳама Суҳайлӣ, Аҷзӣ, Аминзода, Муинзода, 

Шерзода, Ализода ва дигарон шеър гуфтаанд. 

 Мазмуни асосии шеърҳои солҳои бистро лирикаи иҷтимоӣ, таблиғи 

илму дониш ва мактабу маориф, ишқ ва тасвири табиат ташкил медиҳад. 

 Дар лирикаи иҷтимоии ин солҳо мавзўи асосӣ инқилоб ва тараннуми 

ғояҳои он буд. Шоирон мекўшиданд, ки Инқилобро чун оғози давраи нави 

созандагӣ дар таърихи башар маънидод кунад. Ва дар ин мавзўъ чунин ки 

ишора шуд, Айнӣ аввалин шеърро гуфт. Баъд шеърҳои дигаре аз қабили «Ба 

шарафи Инқилоб» (1921) ва ғайраҳоро эҷод кард, ки асосан истиқболи хуш 

ва қаноатмандии ўро аз Инқилоб ва сохти Шўравӣ ифода мекарданд. Ин 

шеърҳои Айнӣ ду нишона доштанд: яке зидди дунѐи истибдод буд ва дигаре 

пазириш ва истиқбол аз «воқеаи Уктабар». Ҷамъияти нав мардумро ба табақа 

ҷудо кард. Дар шуури Айнӣ низ мафҳумҳои синф, пролетар, муздур оҳиста-

оҳиста реша гирифт ва Айнӣ шеърҳое гуфт, ки ҳадафҳои сиѐсию иҷтимоӣ 

доштанд. 

 Ин шеърҳо даъвати рўйрост ба синтез ва ҷанг алайҳи синфи муқобил 

доштанд. Ба ин маънӣ, адабиѐти ин давр, хоса шеър дар зери ливои Инқилоб 

заминаи таблиғию ғоявие ҷанги ҳамватаниро дар Осиѐи Марказӣ омода сохт. 

Ин мавзўи муқовиматҷуӣ дар шеъри ин давра рўз аз рўз густариш пайдо 

мекард. Фақат Пайрав дар баъзе аз шеърҳои ин вақт гуфтааш, аз ҷумла «Ба 

муносибати Инқилоби Бухоро» (1920) оҳанги қасосу кинаро фуру гузошта, 

фақат ҷавононро даъват кардааст, ки дар бунѐди ҳаѐти нав саҳм гиранд: 

Ҳон, мужда шуд озодии ҷумҳурии моѐн, 
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Эй ҷамъи ҷавоно. 

Шуд навбати моѐн! 

Шуд байрақи сурх аз дару девор парфшон, 

Чун меҳру дурахшон, 

Ҳар сў шуда тобон… 

 Мазмуни иҷтимоии шеърҳои Аҳмадҷони Ҳамдӣ «Хитоб ба фақирони 

Бухоро» (1920) ва «Асари омол» (1920) он буд, ки вай «бо қувваи камоли 

бадеӣ» (6, 8) халқҳо «ба қиѐми умумӣ» (ҳамон ҷо), ҷанги табақотии зидди 

ҳамдигар даъват мекард: 

   Хезад, дўстони киромӣ, ғазо кунед! 

   Бо золимони миллати худ моҷаро кунед!… 

 Яке аз мазмунҳои муфиде, ки дар шеърҳои ин давра роҳ ѐфт – дўстиву 

бародарӣ ва баробарҳуқуқии инсонҳо сарфи назар аз миллату қавм буд. 

Манзумаи «Иди занони пролетар»-и Ҳамдӣ мавқеияти бисѐр қаламкашонро 

ифода мекард. 

   Ўзбеку тоҷикему, русу яҳуд, 

   Нест фарқе миѐни мо мавҷуд. 

   Мо ба ҳам ҷумла ѐру дўст шавем, 

   Пурлитирона мағзу пўст шавем… 

 Ашъори иҷтимоии мазмуни ин давра дар баробари истиқболи Инқилоб 

масъалаҳои мактабу маориф муқовимат бо дунѐи кўҳна, дин ва хуровот, 

муқовимати синфӣ дар сатҳи ҷаҳон ва ғайра низ фаро гирифтааст. Дар ин 

замина Айнӣ, Пайрав ва баъдтар Лоҳутӣ шеърҳои сиѐсатолуд ва синфиятҷўй 

гуфтаанд, ки чандон арзиши бадеӣ надоранд. Ин шеърҳо сухани оддӣ буда, 

танҳо бо вазну қофия гуфта шудаанд. Масалан, ин байти Пайрав аз шеъри 

«Ду ҳуҷум» диққат диҳед: 

   Ин ҷо ҳуҷум баҳри халосаи Чину Ҳинд, 

   Он ҷо ҳуҷум баҳри асирии Ҳинду Чин. 

 Идеологияи дунѐи дуқутбӣ ва муборизаю муқовимати ду дунѐ – 

сотсиалистию капиталистӣ бо ҳамин усул дар шеъри тоҷик ҷой гирифт ва 

реша давонд. Ҳамин тариқ, мавзўи «ҷанги дувол» дар шеъри тоҷик аз 

мавзўъҳои муҳим ва аз нигоҳи идеологияи Шўравӣ «Ҷовидона» гардид. Мо 

дар ин мавзўъ шеърҳои каммояи Пайрав баъдтар Лоҳутӣ, Раҳимӣ ва 

дигаронро метавонем зикр кунем. Идеяи ниқорталабии идеологиро дар 

шеъри ин давра, ин байти Пайрав хеле барҷаста ифода кардааст: 

   Дашту  биѐбон  шавад  пас аз  ту гулистон, 

   Бадбахт хушбахт гардад,  хушбахт бадбахт. 

 Аз рўзе, ки шоири рус Н. Тихонов дар съезди  якуми нависандагони  

Шўравӣ  гуфт, ки  «дар сарҳади  қаҳрамони асосӣ»-и  адабиѐти Шўравӣ 

«обарзи бузурги Ленин меистад», адибони тоҷик, хоса шоирон дар гуфтани 

мадҳияҳо бар васфи Ленин ба мусобиқа даромаданд.  Бештарини саҳифаҳои  

адабиѐти ин  солҳо  аз мадҳу  бузургдошти  Ленин  ахборот шуд. Лоҳутӣ  ва 

Раҳимӣ дар сархати  ин марафони  адабӣ  қарор доштанд. Шеърҳои  Раҳимӣ 
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«Таъзия ба В.И. Ленин» (1924), Лоҳутӣ «Зинда аст  Ленин» ва ғайра  аз 

намунаи Ленинномаҳои  ин солҳоянд,  ки ҷуз мадҳу ситоиш ва ягона 

шинохтани «Хизри роҳ», «Худои  охирзамон» ва ғайра  чизи дигаре  

надоштанд. 

 Дигар  аз паҳлўҳои  шеъри иҷтимоии ин  давр  назми меҳнат буд, ки  

қитъаи  зерини  Савар тимсоли  хаѐлу андешаи  шоирони  ин давр  дар мавзўи  

меҳнат аст. 

   Чи хўш соли хуб  аст ин соли ҷорӣ, 

   Ҳама  гашта машғули  кишти баҳорӣ. 

   Яке ғуза корад,  дигар  гандуму ҷав, 

   Яке пила  монад,  дигар пахтакорӣ. 

 Аслан ҳарфи шоирона дар бораи меҳнат, бунѐдкорӣ  ва ба ин монанд  

фазилатҳо арзиши  ахлоқӣ дошт,  вале бадии кор  дар он буд, ки  дар фони ин  

мавзўъҳо шеър  ба майдони муқовимот,  кашмакаш ва низоъҳои сиѐсиву 

табақотӣ бадал шуд. Дар ин гуна шеърҳо ҷои тасвириҳои  шоиронаро  сухани  

хушки берўҳи  шеъргуна гирифт.  

 Мазмуни маърифатпарварӣ  низ дар шеъри ин давра  хеле роиҷ буд.  Аз 

устод Айнӣ сар карда, ҳамаи шоирон оид ба аҳамияти илму   маориф дар 

ҳаѐти инсон ва мамлакат сухан мегуфтанд. Вале, мутаассифона, дар оғоз 

хосияти умумиинсонӣ доштани илму дониш  сарфи назар шуд ва мавқеияти  

синфӣ нуфўз  кард. Илму дониш  барои «Бани инсон» не, балки  хоси табақаи  

«муздур» дониста  мешуд. Матлаи ин ақида дар шеъри   ин давра  ин  байти  

Мунзим  аст: 

   Дар олам агар  мардуми  нодон  набувад  ҳеҷ, 

   Ба тоифаи  муфтахўрон  нон набувад ҳеҷ. 

 Бештарин  шеърҳое, ки Раҳимӣ, Аминзода,  Мунзим  ва дигарон  дар ин 

мавзўъ гуфтаанд, аз даъвати хушк иборат буда, арзиши таблиғотӣ  доштанд.  

Дар бештарини ҳол  рўи суханони  шоирон ҷониби занҳо  буд, ки  Инқилоб 

шароити  хонданро ба онҳо муҳайѐ сохта буд.  Лоҳутӣ  дар ин мавзўъ  ба 

радифи «мебоист кард» шеъре гуфт  ва Мунзиму  Пайрав  онро  тазмин  

карданд.  Ин дупора,  ки аз  Мунзиму Пайрав  меоварем намунаи  ҳолати 

умумии   ин мавзўъи  шеъри   ин солҳост. 

 Аз Мунзим: 

   

                    Ҷаҳлро  аз Тоҷикистон   дур мебоист  кард, 

   Аз барои дури ў  сур мебоист  кард. 

   Миллати тоҷик  то гардад халос аз дарди ҷаҳл, 

   Духтари тоҷикро  духтур  мебоист кард. 
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Аз Пайрав: 

   Бори нодонӣ зи  дўстии духтарон  бояд фиканд, 

   Фикрашон аз маърифат пурнур мебоист  кард. 

   Ин асоси  кўҳнаро  барбод  мебоист дод, 

   Бо таҷаддуд  пайравӣ маҷбур мебоист кард. 

 Дар заминаи таблиғи  илму дониш  шоироне чун Лоҳутӣ  исломро  

сабабгори  асосии қафомонии иқтисоду маданияти Шарқ донистанд. Дар ин 

бора  Лоҳутӣ  гуфта буд:  

    

Гар дини араб равшанӣ аз Шарқ  намебурд, 

   Тоҷик чунин  мондаву  тори  намешуд. 

 Чунин шеърҳоро, ки маъниҳои мулҳидона доштанд, мо дар эҷодиѐти 

Пайрав,  Аминзода ва дигарон мушоҳида   мекунем. Ин шеърҳо номаҳои  

манзуми таблиғотӣ буданд ва ҳамчун  осори  адабӣ дар адабиѐт  мавқеъе 

надоранд. 

 Дигар аз намудҳои шеъри  солҳои бист  ашъори ишқӣ  ва  пейзажӣ буд.  

Махсусан шеъри ошиқона номаи тозаи  зебоиписандиро  корбаст мекард.  

Сарманшаи чунин назар  адабиѐти  маорифпарварӣ буд, ки  ин гуна 

шеърҳоро мо дар эҷодиѐти Мирзо Сироҷи Ҳаким, Фитрат ва дигарон пайдо 

карда  метавонем. Дигар  аз омилҳои навангезии ин мавзўъ шеъри 

машрутахоҳони Эрон буд. Акнун чашми ошиқ  маъшуқаро  аз дидгоҳи ҳунар 

арзѐбӣ мекард,  акнун қадри занро на фақат ҳусн,  балки ақлу дониш, касби 

ҳунари ў низ муайян  менамуд. Шеърҳои  шиормонанди  ишқӣ  оҳанги амиқи   

таблиғотӣ  доштанд. Масалан,  ба ин пораи шеъри  Лоҳутӣ  таваҷҷўҳ  кунед. 

    

Андар ин даври  тамаддун, санамо,  лоиқ нест, 

   Дил баҳре чун ту зи ороиши  дониш  ба канор. 

   Зишт набвад санаме  чун ту зи  дониш  маҳрум? 

   Ҳайф набвад шаҷаре  чун ту таҳидаст  аз  бор? 

 Дар баробари ин  дар адабиѐти ин давр  чунин  консепсияи  назарии  

адабӣ  тарҳ мешуд,  ки тасвири  ишқи  суннатро  инкор мекард: 

    

Шоири сурх,  магў ҷуз сухани озодӣ, 

   Васфи холу хати  ҷонона  чӣ маънӣ  дорад? 

 Ҳамин  консепсия таносуб  ва мазмуни образҳои  анъанавиро  дар 

тасвири мавзўи ишқ тағйир  дод. Беш аз ин,  «Оҳанги  ишқиву гражданӣ» 

(96,139)-ро  «ба маҳбуба не, балки револютсия, халқ, синфи  пролетар  ва 

арзишҳои дигари инқилобӣ гардид. Ва ин ҳодисаҳо омили суст  шудани  
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ҷамбаҳои қудсӣ  ва инсонии шеър  гардида,  ба таҳкими  назари сохтаву  

лоқайдона  дар шеъри ошиқона  мусоидат  кард. 

Дар раванди чунин ҳодисаи  таассуфангези  адабӣ Пайрав шеърҳои  

ошиқонаи дардолуд ва Фитрат  шеърҳои  пейзажии  «ҳеҷ вобастагие ба ягон  

масъалаи иҷтимоӣ» (96, 148) надошат гуфтанд, ки  ҳар ду ҳам  ноҳақона  

саркўб шуданд. 

Насри солҳои бист. Муҳаққиқони таърихи адабиѐти тоҷик  солҳои 

бистро «давраи  пайдоиш ва ташаккули  насри  советии тоҷик» (96,188) 

дониста, аз публисистикаи «Шўълаи инқилоб» (1919-1921) то нашри повести 

Айнӣ «Одина»-ро «давраи пайдоиши насри нави реалистӣ» ва «давраи 

ташаккули онро солҳои 1927-1930 муайян кардаанд» (96). 

Аз муаллифоне, ки дар ин давра беш аз ҳама дар шаклгирии 

публисистикаи тоҷик саҳм гузоштааст, фақат Айниро метавон ном бурд. Ба 

ғайр аз мақолаҳои публисистӣ дар ин давра Айнӣ очеркҳои таърихии 

«Таърихии амирони манғиятияи Бухоро», «Материалҳои таърихи инқилоби 

Бухоро», повестҳои «Ҷаллодони Бухоро» ва «Одина»-ро таълиф кард. Воқеан 

ҳам «ин асарҳо таҳкурсии насри советии тоҷикро ба вуҷуд овардаанд ва 

монанди назм «шарафи асосгузории он ҳам ба устод Айнӣ насиб гардид» (96, 

189). Баъдтар Айнӣ маҳораташро такмил дода, ҳикояи «Моҳрўй», повестҳои 

«Аҳмади девбанд», «Қулбобо» ва романи «Дохунда»-ро навишт ва бо ин 

асарҳои худ «роҳи тараққии насри бадеиро муайян кард» (96, 189). Айнӣ ҳам 

дар очеркҳои таърихии дар аввал зикршудааш, ҳам дар повестҳову романи 

«Дохунда» нахустин бор «воқеиятро ҳаққонию таърихан конкрет ва дар 

тараққии револютсионӣ ба шакли хоси миллӣ» (96,189) нишон дод. 

Дар охири солҳои бистум ба майдони наср ҷавононе чун Ҷ. Икромӣ, Б. 

Аҷизӣ, А.Деҳотӣ, Ҳаким Карим, С. Улуғзода, Бадриддин Икромӣ, Абдулғанӣ 

Мирзоев ва Қурбон Баҳлулзода омаданд, ки ҳикояву очерк ва мақолаҳои 

танқидӣ менавиштанд. Дар ин давра Пайрав низ дар наср қувваозмоӣ карда, 

ҳикояи «Гуландом» ва повести нотамоми «Духтари чингиз»-ро навишт. 

Абдулвоҳиди Мунзим ҳикояи «Обшори чашмдор»-ро эҷод кард. 

Агар Айнӣ дар асарҳояш ба воқеияти таърихӣ муроҷиат карда бошад, 

нависандагони ҷавон кўшиш мекунанд, ки дар мавзўи рўз асар нависанд. 

Вале диди таърихӣ ва назари амиқу моҳиятҷў ба Айнӣ шароити 

фикриеро муҳаѐ сохт, ки дар насри солҳои бист сухани ба вазн ва баэътибор 

гўяд. Агар Айнӣ дар мақолаҳои публисистӣ ва очеркҳои таърихиаш 

«мубориза дар роҳи сарнагун сохтани дунѐи истибдоди феодалӣ ва ба даст 

овардани истиқлоли миллӣ»-ро ҳадафи асосии ғоявӣ қарор дода бошад, дар 

асарҳои баъдиаш ба воситаи таҷассуми бадеии воқеияти таърихӣ моҳияти 

истибдод ва арзишҳои инсонпарваронаи инқилобиро таъкид мекунад. 

Арзиши таърихӣ ва гуманистии аввалин повести советии тоҷик дар он 

буд, ки нависанда ҳақиқати талх ва фоҷиаомези ҳаѐти халқро дар аморати 

Бухоро бо камоли дақиқназарӣ тасвир намуд. Ин повест ҳам монанди дигар 
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асарҳои Айнӣ зери таъсири идеяҳои инқилоб навишта шуда, моҳиятан назари 

синфиятҷўй дар он афзалият дорад. Бо вуҷуди ин муваффақияти бузурги 

нависанда дар он буд, ки моҳияти ғайриинсонии сохти давлатдории амириро 

бо тамоми қабоҳаташ ошкор сохт. Чунин ғояи инсонпарварона нафақат дар 

изҳори ҳамдардӣ ва раҳму шафқат нисбат ба мақтулҳо, балки дар ифодаи 

нафрату ғазаб, қаҳорат ва эътирози сохти иҷтимоӣ нисбат ба тартиботи сохти 

ҷамъияте зуҳур кардааст, ки боиси кушта шудани мардуми бегуноҳ мегардад 

(96, 229). Аз ин ҷиҳат тири аввалини Айнӣ ба муқобили низоми давлатдории 

ғайриинсонӣ равона шуда, моҳияти назари монадагори иҷтимоии 

нависандаро муайян мекунад. 

Повести «Одина» намунаи дигари насри ин солҳост. Устод Айнӣ дар 

асар «аҳволи коргарон ва деҳқони тоҷикро дар арафаи Инқилоби Бухоро 

тасвир карда, дар эҷоди он «худи ҳаѐт мушоҳидаҳои нависанда, воқеаҳои 

реалӣ ва таърихан конкрет, саргузашти одамони воқеӣ, маълумоти вакилони 

тоҷикони кўҳистони оид ба маишат, урфу одат» (96, 235) ба нависанда кўмак 

кардааст. 

Донишманди маъруф М.Шукуров дар бораи повестҳои «Ҷаллодони 

Бухоро» ва «Одина» сухан ронда, гуфта буд, ки ҳар қадами Айнӣ «дар насри 

тоҷик дар роҳи тасвири реалистии зиндагонӣ як қадами нав, ҳар сухани ў як 

сухани тоза буд. Ҳар сухани тозаи ў реализми тасвирро як дараҷа такмил 

медод ва як поя боло мебурд» (116,101). 

Дар насри солҳои бист ин ду асари Айнӣ ҷойгоҳи хос доранд. Сарфи 

назар аз таъсир ва ба коргирии идеологияи ҳоким Айнӣ тавонист, ки ба 

воситаи ин асарҳояш аввалан моҳияти ғайриинсонии сохти давлатдории 

амириро нишон диҳад, баъдан неруи бузурги халқро дар роҳи дигаргуниҳои 

иҷтимоӣ ва тағйири дунѐи зулм арзишманд шинохтааст. 

Айнӣ дар фароварди даҳаи аввали «гардишҳои инқилобӣ» романи 

«Дохунда»-ро чоп кард (1927-1930). Дар ин роман низ дар партави воқеият ва 

сиѐсати расмии замон Айнӣ масъалаи озодӣ ва истиқлоли маънавию моддии 

инсонро аз муҳимтари муаммоҳо медонад. Вале ин масъала дар роман аз 

мавқеи манфиатҳои синфӣ ҳал мегардад. Чунин назар ба нависанда имкон 

намедиҳад, ки дар сари категорияҳои фалсафии инсон, озодӣ, замон ва макон 

ба хулосаи саҳеҳ ояд. Аз ҳамин мавқеият фаъолияти ҷадидон дар роман 

маҳкум мешавад, ки ба ҳақиқати таърих рост намеояд. Хулосаи Айнӣ ин аст, 

ки озодии инсонро на назми давлатдорӣ, балки сохти он таъмин месозад. 

Дар он замон ва баъд романи «Дохунда» миссияи бузурги таблиғотӣ 

дошт. Ҳатто ин таъсир ба дараҷае буд, ки қаҳрамонони асар талмеҳи 

образҳои адабӣ, дар назму наср гардиданд. Дар шеър такрор ба такрор ба 

сифати образи шеърии қиѐсӣ истифода шуданд. 
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Насри солҳои бист бо асарҳои Айнӣ ҳодисаи дигареро дар ҳаѐти 

фарҳангии тоҷикон тасдиқ кард. Ин ба ҳукми забони устувори насри бадеӣ 

мавқеъ гирифтани забони тоҷикӣ буд. Ин забоне буд, ки аз забони ноби 

форсии классикӣ гирифта, бо кўшиши Айнӣ бо роҳи истифодаи 

санҷидакорона аз забони мардумӣ сайқал ѐфт ва мавқеият пайдо кард.  

Чунонки дар боло ишора кардем, охири солҳои бист як гурўҳ ҷавонон 

ба арсаи адабиѐт омаданд, ки «бо роҳбарӣ ва маслиҳати Айнӣ» (96, 318) дар 

роҳи ташаккули насри он солҳо саҳми босазо гузоштанд. Аз ин гурўҳ танҳо 

Ҷ. Икромӣ, А. Деҳотӣ, Б. Аҷзӣ, С. Улуғзода ва Ҳ. Карим тавонистанд, ки 

саъю кўшиши тамом номашонро дар адабиѐт сабт кунанд. Ин гурўҳи адибон 

асосан ба навиштани ҳикоя майлу рағбат доштанд. Ҳамин майл буд, ки 

Пайрав ҳикояи «Гуландом»-ро навишт ва ҳикояи «Обшори чашмдор»-и 

Мунзим низ дар ҳамин давра чоп шуд. Ҳикояҳои ин нависандагон бо заминаи 

воқеии тасвир ва падид овардани ҳолу ҳавои замон фарқ мекарданд. Аксари 

муаллифон рўйдоди воқеи будани мазмуни ҳикояи «Ширин» чунин фикрро 

баѐн карда будан. Дар ин замина ҳикояҳои Ҷ. Икромӣ «Ғалаба», «Ширин», 

Деҳотӣ «Ҳамидаи сиѐҳбахт», Аҷизӣ «Никоҳи дилхоҳ», М. Абдулғанӣ 

«Истиқлол» ва ғайраро метавон ном бурд. Нависандагон дар ин ҳикояҳо 

асосан ба воқеияти рўз такя карда, муносибатҳои нави ҷамъиятро ташвиқ 

мекарданд. Табиист, ки низоъҳои сиѐсии замона, аз ҷумла бархўрдҳои синфӣ 

дар маркази сужети ин ҳикояҳо буд. Ҳикояҳои Ҷ. Икромӣ «Як ҳавзи пурхун», 

Деҳотӣ «Доғи фарзанд» ва Аҷизӣ «Подшоҳ-подшоҳ» фоҷиаи зиддиятҳои 

синфиро баѐн мекунад. Бале, ба мо баѐн мекунад гуфтем, зеро ин ҳикояҳо 

ҳанўз аз тасвири батааннии амалу кирдори қаҳрамонон дур буданд. 

Дар мисоли навиштаҳои ин нависандаҳо баъзе махсусиятҳои насри ин 

давраро ѐдрас кардан мумкин аст. Таваҷҷўҳ ба воқиаҳои иҷтимоию ахлоқӣ ва 

маишиву ҳаѐти маънавии мардум, ки замини ин муборизаҳои синфӣ ва макру 

фиреби боѐну рўҳониѐн ва расми зиѐновар тафсир мешуд, аз мавқеияти 

ғоявии насри ин давра хабар медиҳад. 

Ҳамин тариқ дар насри солҳои бист «асосан эҷодиѐти Айнӣ – 

повестҳои «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», «Аҳмади девбанд» ва романи 

«Дохунда» мавқеи марказиро ишғол (Таърих…, саҳ. 323) менамоянд. Ин 

асарҳо на фақат ташаккули реализми сотсиалистиро дар насри тоҷик нишон  

медоданд, балки услуби эҷодии нависандаро, ки зуҳуроти фардию конкрети 

метод мебошад, низ муайян» кардаанд. 

Драмматургия дар адабиѐти советии тоҷик ҳодисаи нав буд. Бо вуҷуди 

ин аз оғоз адибон ба эҳѐи ин жанр кўшиданд ва нахустин драмаҳои тоҷикӣ ба 

қалами Беҳбудӣ ва Фитрат тааллуқ дорад. Беҳбудӣ песаи «Падаркуш» ва 

Фитрат песаи таърихи «Рустам ва Сўҳроб»-ро навишт. Ин песаҳо дар 

замонааш арзиши таблиғотӣ доштанд. 



73 

 

Аввалин намунаҳои нави нақди адабӣ ва адабиѐтшиносии тоҷик солҳои 

бист ба вуҷуд омаданд. Вале ин нақд ҳанўз нақди комилан ташаккулѐфта 

набуд. Хусусияти ин нақд аз он иборат буд,, ки «ба шуури тафаккури зиѐиѐн, 

ки аз ҷиҳати ҷаҳонбинӣ, дониш ва таҷрибаи ҳаѐтию эҷодӣ дар як поя 

набуданд, ба тадриҷ марксистию ленинӣ, назари материалистӣ ба таърих, 

воқеият ва адабиѐту санъат қувват мегирифт. Чунин ҳолат аввалан 

махсусияти роҳу равиши танқиди адабии тоҷикро муайян кунад, сониян 

майлу ақидаҳои мухталифро дар маънидоди вазъи адабӣ, адабиѐти классикӣ, 

анъанаву навоварӣ ва шаклу мазмун нишон медиҳад» (14, 205). 

Воқеият ин аст, ки ба сабаби набудани нашрияҳо нимаи аввали солҳои 

бист намунаи ҷиддии нақди адабиро пайдо карда наметавонем. Вале баъди 

таъсиси рўзномаву маҷаллаҳо ва нашриѐт намунаҳои танқид ва 

адабиѐтшиносӣ пайдо шуданд. Аввалин падидаи чашмгир дар 

адабиѐтшиносӣ – китоби устод Айнӣ «Намунаи адабиѐти тоҷик» (1926) буд. 

Устод Айнӣ бо таҳлилҳои амиқ ва нақди осор дар ин китоб амалан ба 

пайдоиши нақди нав ва адабиѐтшиносӣ асос гузошт.  Дар ин давра  баъзе  

мақолаҳо чоп мешуд, ки дар онҳо нисбат ба мероси гузашта назари манфӣ ва 

нодуруст баѐн мешуд. Дар ин замина  мақолаҳои Акмал Аминзода «Дар 

майдони адабиѐт», Ғ. Ализода «Чароғ пои худро равшан намекунад» Н. 

Бектош «Дастовез барои ташвиқотчиѐни алифбои нав» нисбат ба мероси 

гузашта  назари нодурустро таблиғ мекарданд. Ин гуна  мақолаҳо низ 

натиҷаи сиѐсати  нодурусти сиѐсати расмӣ оид ба мероси гузашта буд. 

Тамоми ҷустуҷўҳои танқиди ин давра  дар бораи адабиѐт  вобаста ба 

сиѐсати ҳизб буд ва мунаққидон принсипу воситаҳои  эҷоди бадеиро  дар 

асоси тезисҳои сиѐсӣ ҳаллу фасл мекараднд. Ҳамин мавқеият доираи 

масъалаҳо ва рўҳи интиқодии нақди адабиро муайян мекард. 

Дар нимаи дуюми солҳои  ХХ  нахустин мақолаҳои  обзорӣ  ба чашм 

мехўрданд, ки дар онҳо муаллифон асосан ба муаммоҳои он вақт  муҳим – 

нақши ҷамъиятии адабиѐт ва санъат, анъанаву навоварӣ, ягонагии  шаклу 

мазмун  вазну қофия  ва ғайра  бештар диққат додаанд. Чанд мақолае ки 

Мирзо Мўҳсини  Иброҳимӣ «Адабиѐт ва санъат дар  партави марксизм»  

Собит Манофзода «Порчаҳои  адабии мо»  Раҳим Ҳошим «Адабиѐти 

инқилобии тоҷик», Б. Азизӣ «Як назар ба шеърҳои тоҷикӣ», Т. Зеҳнӣ «Вазни 

арўз ва вазни ҳиҷоӣ», Фахриддин Розӣ «Ҷамъияти  муҳаррирони гиромӣ» ва 

ғайраро метавон ном бурд. 

Ба фикри мунаққид Ҷ. Бақозода «Бо вуҷуди маҳдудияти доираи  назар 

ихтилофот дар баѐни фикру андеша, аҳамияти  ин маколаҳо дар он аст, ки  

муаллифон бо ҷушу хурўш, бо як нав ҳарорат  бо  рўҳбаландии инқилобӣ 

барои муайян кардани  принсипҳои адабиѐти нави сотсиалистӣ  кўшидаанд. 
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Сифатҳои  хоси назму насрро, ки ҳанўз миқдоран зиѐд набуд,  нишон 

додаанд». (14, 210). 

Аксари мақолаҳои дар ин давра  чоп шуда аслан  сиѐсати  ҳизбро дар 

соҳаи адабиѐт  пиѐда кардаанд.  Бинобар ин дар ин мақолаҳо моҳият ва 

савияи адабиѐти бадеӣ   ба ҷои дуюм фаромада, арзиши  сиѐсии он  ба ҷои 

аввал мегузарад.  Мақолаи дар боло ишорашудаи С. Манофзода ҳам  ҳамин 

гуна хусусият дорад. Вале дар мақолаи ў аввлин кўшиши нақди шеър ба 

назар мерасад, ки  дар нақди  он солҳои  муҳим буд. 

Дар ин солҳо  гуфтугўи нисбатан зиддӣ дар атрфои маҷмўаи адибони 

тоҷик «Сабзаи навхез» бо мақолаи Набӣ Фахрӣ «Сабзаи навхез» ва адабиѐти  

имрўзаи мо»  ба  вуқўъ пайваст. Муҳимтарин фикри мунаққид дар ин мақола  

таъкиди вай  ба арзиши бадеии осори ҳунарист. Вай вазифаи адабиѐти 

бадеиро  барои дигарон  дар бедор кардани завқи табиӣ,  ҳаяҷони бадеӣ ва 

мавҷи инқилобӣ  медонад. 

Маълум аст, ки  солҳои ХХ аввалин намунаҳои насри тоҷикӣ ба майдон  

омад. Дар атрофи  ин асарҳо  низ фикру мулоҳизаҳо баѐн мешуд.  Аз ҳамин 

мавқеъ  повести  устод Айнӣ «Одина» ва ҳикояи  Ҷ. Икромӣ «Ширин»  

мавриди гуфтугўи ҳалли танқид қарор гирифт. 

Нақди адабии тоҷик  дар солҳои 20 дар шароити  дешвори идеологӣ ва 

муборизаҳои синфӣ ба вуҷуд омад ва бо вуҷуди  кутаҳназариҳо онҳое, ки 

хишти аввали ин биноро гузоштанд,  хидмате  кардан ва  мо бояд онҳоро  ба 

некӣ ѐд кунем. 

Идеологияи  ҳизб ва ҳукумати болшевикӣ  дар забон  аз мероси 

гузашта ҳимоят мекард, вале  дар амал сиѐсати  зуровари зидди миллӣ ба 

равнақи адабиѐт ва фарҳанги асил, ки аз зоти худ ҷудо набошад, муқобилат 

мекард. 

Шароити  сиѐсиву иҷтимоии кишвари тоҷикон, ки хеле хароб шуда 

буд, ба ҳукумати нав  имкони  ҷонбахши ҳаѐтсозро фароҳам овард, ки зуд дар 

тамоми ҷабҳаҳо тарафдор пайдо кунад. Ана дар ҳамин замина, ки ҷаҳолати 

рўҳониѐни мутаасиб ва мансабдорони фисқбунѐд умеди мардумро барбод 

дода буд, онҳо инқилобро чун «гардиши бузурги таърихӣ» пазируфтанд. 

Нерўҳои  озодихоҳву миллатдўст низ ба ҳукми таърих тан доданд. Вале 

баъдтар маълум шуд, ки «ин гардиши бузурги таърихӣ» аз бисѐр ҷиҳат барои 

халқи тоҷик гарон будааст.  

 Ҳамин тариқ,  ин  ҳодиса  аз оғози солҳои бистум  ва баъд тадриҷан  ба 

маҳрум  шудан  аз бунѐди маънавӣ оварда, ниҳоят камбағалии  муҳити 

маънавиро авҷ бахшид, ки дар ин миѐн беш аз ҳама мисли Пайрав  адибони  

пурҳунар  зиѐн  диданд ва ҳатто  ангезаҳои фоҷианоке  барои чунин  адибони  

эъмор гардид. 
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 Адабиѐти навини тоҷик аз нахустин солҳои зуҳураш ба нишондодҳои 

ҳизб тобеъияти комил нишон дод. Чунин суханони  Маяковский «нависанда 

он аст дар ин рўзгор,  ки марше сарояд,  нависад шоир»- маҳаки эҷодии 

адибони тоҷик  қарор  гирифт.  Ва муҳаққиқони адабиѐти марксисти  Айниро  

дар саргаҳи ин  тарроҳии  адабиѐти нав аз дидгоҳи сотсиализм ва  ҳизб 

диаанд. Ба ифодаи М. Шукуров  ба кўшиши адибоне  чун Айнӣ  «ба адабиѐти 

халқҳои Осиѐи Миѐна ва Қазоқистон ҷараѐни пурқуввати замони нави  

инқилоби сотсиалистӣ, мубориза  ва  дигарсозиҳои иҷтимоӣ дохил мегардад» 

(113,63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Назоратчиѐни  адабиѐтшиносии  марксистӣ  назарияи адабиѐти 

навро  тарҳ  дода,  методи ягонаи  эҷодиро барои адабиѐти шўравӣ таъин  

карданд. Ҳамин тариқ,  соли 1932 мафҳуми «Методи асосии адабиѐти  

шўравӣ – реализми  сотсиалистӣ»  ба майдон омад. Назар  ба пиндошти   

муҳаққиқони адабиѐти рус пеш  аз вақт  баъзе асарҳо, аз ҷумла «Модар»-и 

Горкий  низ ба ин метод мутааллиқ  шинохта шуда буд. (30, 26). 

 Чунин «пешбиниҳои» ғайри илмӣ  дар адабиѐтишносии тоҷик низ ба 

вуқуъ  пайваст. Бисѐр аз асарҳое, ки  қабл аз зода  шудани методи «реализми  

сотсиалистӣ» эҷод шуда буданд, низ мутааллиқ  ба ин метод дониста шуданд. 

 Воқеияти пеши назар ин аст, ки  Айнӣ  реализми  сотсиалистиро  аз 

Максим  Горкий  ва Владимир Маяковский  барин  адибони  пролетарӣ  

омўхт. Ҳамчунин  муҳаққиқон  бар чунин  ҳақиқате  итминон  доранд, ки  

«Эҷодиѐти  адибони рус, аз қобили А.Фадеев, А.Толстой, А.Серафимович, М. 

Шолохов, Ф. Гладков, К. Федин, Н. Тихонов  ба инкишофи адабиѐти  миллии 

мо таъсири басо калоне доштааст (97,9). 

Адабиѐти нави тољикї дар заминаи  дастурњои  њизбї  ва талќини 

чењрањои саршиноси адабиѐти рус, ки афсарони собитќадами 

идеологияи њизбї» шинохта шуда буданд,  тадриљан њуввият  ва 

асолати хешро  аз даст дода,  ба зоњир «шаклан милливу мазмунан 

сотсиалистї» шуда монд. Горкий  адабиѐти ягона – адабиѐти 

умумииттифоќро  писандид.  Ин идеология  инсонро «винтик» 

шинохта,  инженерони  рўњи  одамизод донист. Муњимтарин  

рисолати  ин адабиѐт  рисолати идеологї буд, яъне  таблиѓи ѓояи 

дўстии халќњо, ягонагии маънавии сиѐсии онњо,   ватандўстии 

советї. 

Адабиѐти нави тољикї дар заминаи  дастурњои  њизбї  ва талќини 

чењрањои саршиноси адабиѐти рус, ки афсарони собитќадами 

идеологияи њизбї» шинохта шуда буданд,  тадриљан њуввият  ва 

асолати хешро  аз даст дода,  ба зоњир «шаклан милливу 

мазмунан сотсиалистї» шуда монд. Горкий  адабиѐти ягона – 

адабиѐти умумииттифоќро  писандид.  Ин идеология  инсонро 

«винтик» шинохта,  инженерони  рўњи  одамизод донист. 

Муњимтарин  рисолати  ин адабиѐт  рисолати идеологї буд, яъне  

таблиѓи ѓояи дўстии халќњо, ягонагии маънавии сиѐсии онњо,   

ватандўстии советї. 
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Ин таъсир ҷанбаи амиқи тақлидӣ дошта, аз оғоз монеъи  ҷустуҷўҳои 

ғоявию бадеии адабиѐти асил гардидааст. Дар оғози ин тақлид  ба чунин 

ақидаи  Муҳаммадҷон Шакурӣ  метавон розӣ шуд. Ў таъкид мекунад, ки  

«Бешак ривоҷи  роману повест ѐ ҳикояҳои реалистӣ,  шаклҳои нави достони 

манзум ѐ қофиябандиҳои тоза, пайдоиши навъҳои  мухталифи намоишнома-

дром, фоҷиа,  мазҳака ва бисѐр  навпардозиҳои дигар, ки дар адабиѐти тоҷикӣ 

пайваста сурат мегирифтанд, ҳамаро рўйдоди муҳимме  ба шумор бояд 

овард». Вале, мутаассифона,  чунин «Намунагариҳо аз адабиѐти рус» 

нависандагони  моро дар бозҷусти роҳҳои  нав  аксаран  ноком гузоштанд. 

Ин нокомӣ  маҳсули режими  шўравии гомравоию  истеъморӣ  ва идеологияи  

ҳукмрони ҳизбӣ буд. 

Реализми сотсиалистро, ки баъзеҳо тафсир мекунад, дар асл бофтаи  

Сталин набуд. Вай воқеан ҳам вуҷуд дошт ва реализме буд, ки ба инкишофи  

босуръати  сотсиалию таърихии ҷамъият асос меѐфт, на тақдири  одамони  

алоҳида  ва ѐ ҷузҳои  иҷтимоӣ  ва ѐ халқҳо.  Аз оғози солҳои сӣ сар карда ба 

меъѐри  тасвири  шиорҳои сиѐсӣ  табдил ѐфт.  Чунин  изҳори Сталин  

«Зиндагӣ беҳтар шуд,  зиндагии  шавқовар шуд»,  меъѐри дидгоҳи он гардид.  

Идеализатсияи  воқеияти  ғайриидеалӣ  реализм буда наметавонист.  Ин 

воқеъияти  инкишофи адабиѐт  танҳо хоси наср набуд, балки назмро низ  

фаро  гирифта буд. Ҳатто  дар солҳои  ҳафтодум, ки дигарандешӣ  дар 

ҷомеаи Шўравӣ  каму беш воқеъ  мешуд, шоирони  тозаандеши  тоҷик Лоиқ, 

Бозор Собир,  Мастон Шералӣ  маҳз барои «Назари носолим ба ҳаѐти 

сотсиалистӣ» сазовори танқиду маломатҳои зиѐд гардиданд. Дигарандешии  

шоирони тозаҷўро ҳатто Мирзо  Турсунзода  зуҳури  майли  хатарноки  

«ҳиссиѐти бадбинона, сентиментализм ва  ҳатто майл  ба тасаввуф» дониста 

буд. 

Дар асл Абдуррауфи Фитрат дар шеъри зикршуда аҳволӣ фоҷиабори   

кишварро  хеле  воқеъбинона   ва шоирона  ба қалам додаст, ки  аз назари  

шеърият  низ аз бисѐр  навиштаҳои  он солҳо  бартарӣ дорад. Муҳимтар аз 

ҳама  воқеияти  он  солҳоро  бозгў  мекунад: 

Ин фасли хазон аст,  дарахтон ҳама зарданд, 

Ку сабза,  куҷо лола,  ба гулзор чӣ карданд. 

Аз чангу ғуборе, ки бувад моҳи хазонро, 

Бечора дарахтон ҳама олуда гарданд. 

Мурғони ғазалхон,  ки зи гулзор париданд, 

То фасли баҳорони  дигар ҳеҷ  нагарданд. 

Ҳар ғаллаву  ҳар донаву  ҳар мева,  ки дидем, 

Бурданд  зи саҳрову  ба анбор  супурданд. 



77 

 

 Ҳамчунон ки ишора шуд «Одина», «Ҷаллодони Бухоро»,  «Дохунда», 

«Ғуломон»-и устод Айнӣ, «Шодӣ» ва «Ман гунаҳгорам»-и Ҷалол Икромӣ , 

«Навобод»-и Сотим  Улуғзода, «Одамони  ҷовид»-и Раҳим Ҷалил ва ғайра аз 

аввалин  намунаҳои  насри  он солҳо  буданд. Дар ин миѐн қиѐсан «Марги 

судхўр»- устод Айнӣ ва «Ман гунаҳгорам»-и Ҷалол Икромӣ аз назари ҳунари  

нависандагӣ  дар маҷрои  умумии  насри   ин давра  мутафовит  ҳастанд. 

 Дар ин маврид бояд гуфт, ки  дар ҳамаи асарҳо  Айнӣ,  аз ҷумла  

«Марги судхўр» низ назари синфӣ бараъло мушоҳида мешавад. Аз назари 

Айнӣ маҳз  ҳаракати  бемайлон  ва  пурвусъати  инқилобӣ  анбўҳи бузурги  

оммаро ба пешгоҳи  таърих баровард.   Дар «Марги судхўр» низ нависанда  

эътимод дорад, ки қимати иҷтимоию ахлоқии инсонро   муносибати вай  ба 

инқилоб, ба   ҳокимияти  нав  муайян  мекунад.  Дар ҳамин замина  

чашмандози ў ба типҳои манфӣ  моҳияти бештари  иҷтимоӣ касб мекунад.  

Дар мисоли «Марги судхўр» назари ў пурвусъат ва  ҳамабин аст. Бинобар ин 

ҳам Айнӣ тавонистааст, ки  симои  ҳаҷвии  персонажҳояшро  бо тамоми  

қабоҳати  ахлоқию маънавӣ  падид оварад. Тамасхури Айнӣ моломоли 

нафрат ва ғазаб аст. Аз ин мавқеъ  Қориишкамба танҳо портрет  класскии  

хасис нест, ки дар заминаи   судхўрии  Бухорои  феодалӣ   сабзидааст,  балки 

портретест, ки  дар қувваи  иҷтимоию   ҷамъбасти   бадеӣ аз  мумсикҳои  

Моллер  ва Балзак  паст  намеистад. Ин асари Айнӣ   дар раванди  инкишофи 

насри ин солҳо  ҳодисаи муҳим буда,  аз бисѐр фазилатҳои  адабӣ  бархўрдор 

аст  ва дар   ин замина  тадқиқотҳои  низ ба анҷом  расидаанд. 

 Романи Ҷалол Икромӣ «Ман гунаҳгорам»  низ бо бисѐр   ҷиҳатҳо   дар  

адабиѐти ин солҳо  суннатшикан  ва навоварона  аст.  Нависанда бори нахуст  

дар насри ин солҳо «Таҳлили  ҳартарафаи  психологиро  воситаи  асосии  

ҳалли   масъалаҳои   ахлоқи  иҷтимоӣ  қарор  дода буд» (115). Беш аз ин 

низои асар  ботинӣ буда,  ҷанбаи рўҳии  онро афзудааст. Арзиши  ин романро  

дар қиѐси  воқеияти адабии ин солҳо  он нуқта   низ таъкид  мекунад, ки  

нависанда  назарияи  «беконфликт»-ро  пушти по зад,  нахустин  бор 

зиддиятҳои рўҳиву маънавии ҳаѐти  ҷомеъаро  тарҳи бадеӣ  дод. Дар ин асар  

образи зан   низ мавқеи  дигар  дорад. Нависандаро мавқеи иҷтимоӣ ва 

қудсии зан ба  андеша   бурдааст,   ки аз  ин ҷиҳат  биниши  бадеии ў  тозагие  

касб  мекунад. 

 Бисѐр муҳаққиқони адабиѐт, хоса солҳо  сию панҷоҳ дар баробари   

тафовут  наздикии биниши бадеии Икромиро бо Айнӣ  дар мисоли баъзе  

бобҳои повести «Марги судхўр» иқрор шудаанд,  ки шояд дуруст  бошад. 

Вале муҳим ба  назари мо он аст, ки  Икромӣ  дар ин асар чун Айнӣ  ба 

таҳқиқи бадеии хилқати инсон ва воқеияти иҷтимоӣ таваҷҷўҳи хос пайдо 

кард. Айнӣ оғози инқирози Қориишкамбаро тасвир карда,  ҳолати рўҳии   
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судхўрро  ҳангоми ҳис кардани  хавфи  марговаре,  ҳангоми дигаргунии  

дардомези  рўҳияи  ў бо тасвири амиқи психологӣ нишон медиҳад» (29,29). 

Назар ба мушоҳидаи М. Шукуров «чунин таҳлили психологӣ он гоҳ чун як 

тарзи таҳкия  фақат дар  баъзе  мавридҳо вуҷуд  дошт,  аммо  дар «Ман 

гунаҳкорам» тамоми таҳикяро фаро гирифт, воситаи асосии тасвири инсон,  

принсипи  тасвир  гардид».   

Ҷанги  дуюми ҷаҳонӣ  муносибатро ба таърихи гузашта,  алалхусус  

саҳифаҳои  озодихоҳонаи таърихи  халқ  дигар кард.  Акнун  гузаштаро,  

махсусан рўҳи қаҳрамонаи осори гузаштагонро ба хидмати рўз гузоштан аз 

вазоифи муҳимми  рўз ба шумор омад.  Ҷанг  тағироти  ҷиддие дар муҳити 

андеша ва амал ба вуҷуд овард. Бисѐре аз нависандагон, аз ҷумла Ҳабиб 

Юсуфӣ, Ҳаким Карим, Абдушукури Пирмуҳаммадзода ва дигарон қаламро  

ба силоҳ иваз намуда,  ба майдони ҷанг  рафтанд. 

Оҳангҳои  зидди  ҷангӣ  дар адабиѐти тоҷик  қабл аз ҷанг  пайдо шуда 

буд.  Махсусан  дар шеър  мазмунҳои зидди ҷанг ривоҷ ѐфт,  ки дар адабиѐти 

солҳои сӣ хеле зиѐд ба назар мерасад. Мо ин гуна шеърҳоро  дар эҷодиѐти 

аксари шоирони ин давра мушоҳида мекунем. Вале беҳтарини чунин 

шеърҳои ватандўстонаро Пайраву Ҳабиб Юсуфӣ  гуфтаанд. Вале ҳамин 

ҷанги ҷаҳонии  дуввум ѐ худ Ҷанги Бузурги Ватанӣ оғоз шуд, мавзўъҳои 

мубориза бо фашизм, ғояҳои ватанхоҳию  адолатҷўӣ ва инсонпарварона  аз 

муҳимтарин  муаммоҳои  адабиѐт ва осори адибон гардид. Аз рўзҳои 

нахустини ҷанг адибон бо  муроҷиатномаи «Овози нависандагони 

Тоҷикистон» ба воситаи рўзномаи  «Тоҷикистони сурх» (24 июни  соли 1941) 

баромад карда,  омодагиашонро баҳри  ҳифзи Ватан  ҳам ба силоҳ ва ҳам бо 

қалам изҳор  карданд. Аз ҷумла, дар ин муроҷиатнома омада буд, ки «Мо 

нависандагони  Тоҷикистони  офтобрўя худамонро  ба камоли садоқат ба 

ихтиѐри  Ватан   ва Партияи  Коммунистӣ аз ҳамин   сония  сафарбар  

намудем. Агар Ҳукумати Советӣ ва партия барои мудофиаи ватани 

муқаддаси  сотсиалистиамон ба мо фармон бидиҳад, мо тайѐрем, ки қалами 

худро  ба яроқ  иваз намуда,  собитқадамона  ба майдони ҷанг  равем. Мо 

нависандагони  советӣ  аз пештара ҳам устувортар бо қаламу  шамшер кор 

мекунем,  шўҳрати  ватани   азиз   ва Армияи  Сурхи  онро  дар достонҳо ва   

сурудҳои худ  тараннум   менамоем» (ниг.:112). Пас  аз нашри   ин ҳуҷҷат  

адибон  амалан  ба фаъолият шурўъ карданд. Гурўҳе  ба ҷои  қалам  силоҳ 

гирифта,  ба ҷанг рафтанд. Гурўҳи дигар  бо шеъру достон  ва  асарҳои  насрӣ   

бар зидди  ҷанг  овоз баланд карданд. 

Дар ин миѐн Ҳабиб Юсуфӣ, Ҳаким Карим, Абдушукур 

Пирмуҳаммадзода, Лутфулло Бузургзода, Абдуҷаббор Қаҳорӣ, Ҳабиб 

Аҳрорӣ ва дигарон ба ҷанг рафта, дар  муҳорибаҳои  шадид иштирок  
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карданд ва Ҳабиб Юсуфию Абдушукур Пирмуҳаммадзода, Лутфулло 

Бузургзода ва Ҳаким Карим ҷонашонро фидо намуданд. 

Адабиѐти тоҷик аз нахустин рўзҳои ҷанг мазмун ва мундариҷаашро 

дигар кард. Ба ифодаи мунаққид Муҳаммадҷон Шукуров ин адабиѐт 

«мазмуну шакл ва ранги ҷанговарона гирифт. Ҳиссиѐти олии ватанпарварӣ, 

озодихоҳӣ ва кинаву нафрат нисбат ба истилоҳгарони фашизм мундариҷаи 

асосии адабиѐт буда, хусусиятҳои жанрӣ ва воситаҳои бадеии онро муайян 

кард». Ба тақозои воқеият дар наср асосан жанрҳои хурди адабӣ-очерку 

ҳикоя, фелетону мақолаҳои публисистӣ мавқеъ пайдо кард. Шоирон бошанд 

аввалҳо асосан бо шеърҳои хурди шиормонанд ва баъдтар бо достону 

манзумаҳо салномаи  бадеии замони ҷангро инъикос намуданд. 

Насри ҷангӣ. Дар зинаҳои аввал насри давраи ҷанг асосан хусусияти 

таблиғотӣ дошт. Асосан нависандагон ба тасвири зоҳирии воқеаҳои ҷанг, 

корномаи ҷанговарон ва меҳнати ақибгоҳ машғул буданд. Назар ба 

мушоҳидаҳои мунаққид ва адабиѐтшинос Ҷўрахон Бақозода «аз мутолиаи 

асарҳои замони ҷанг тасаввуроте ҳосил мешавад, ки баъзе офаридаҳои 

адибон як навъ сўҳбатро мемонад. Чунин тарзи нигориши рўйдодҳои замони 

ҷанг ва рўзгори инсон аз сифатҳои фарқнок ва махсусияти реализми тасвир 

дар адабиѐти он давр буда, бешубҳа, халқияти онро тақвият додааст ва аз 

ягонагии мақсаду вазифа, орзую омоли фардҳои ҷудогона ва тамоми 

мардуми мубориз, аз ваҳдати қисмати халқ сар задааст» (ниг.: 14,50 – 65). 

Айнӣ бо ду мафҳуми барои инсон муқаддас шуури муосиронашро ба 

ҳаракат меоварад ва ҳиссу андешаи ононро ба ҷўш меандозад. Дар ҳамин 

замина Айнӣ бо таърихи халқ, ба сарчашмаҳои ғояи ватанхоҳию қаҳрамонӣ – 

осори адабию таърихии гузашта муроҷиат карда, асарҳое офарид, ки дар 

адабиѐти давраи ҷанг мавқеи хос доранд. Дар вақти офаридани чунин асарҳо, 

устод Айнӣ қабл аз ҳамиа аз афсонаву ривоятҳо, сарнавишти шахсиятҳои 

таърихӣ фаровон истифода кард. Нависандаи забардаст дар асараш «Чингизи 

асри ХХ» қисмат ва аъмоли ношоями Гитлерро бо таҷовузкори ҳамқисматаш 

– Чингизи хунхор монанд мекунад. Фоҷиаи таърихии ду давраи таърихии аз 

ҳам дурро қиѐс карда, устод аз он ғояи созандаи ватанпарварона берун 

мекашад. Мақсади аслии устод ошкор намудани моҳияти бадеию разолат ва 

оқибати бесуди он буд, ки ба ҳадафаш расид. Сужети «Деви ҳафтсар» дар 

асоси афсонаи халқӣ сохта шудааст. Нависанда дар қиѐси образи афсонаи 

Деви ҳафсар оқибати сарнавишти пурфасоди Гитлерро пешгўӣ мекунад. 

Навиштаҳои дигари Айнӣ «Илмҳои фикрҳои олӣ ва бошишгоҳи 

озодидўстон», «Модар – Ватан», «Бисту панҷ сол» ва ғайра моҳияти 

таблиғотӣ дошта, мардумро ба меҳнату мубориза даъват мекарданд. 



80 

 

Айнӣ дар давраи ҷанг барои ошкор сохтани чеҳраи манфури фашизм аз 

жанри ҳаҷвии фелетон низ истифода кард. Вай дар фелетонҳои «Бадбўй 

будааст», «Харибедум» ба ҳаҷви тезу кушанда мақсади ифлоси фашизмро 

зери танқид ва истеҳзо мегирад. 

Агар дар чунин навиштаҳои публисистии устод Айнӣ асосан «воқеаҳои 

таърихӣ, афсонаву ривоятҳо, хулоса ҳофизаи таърихии халқ ба рўйдодҳои 

муҳими иҷтимоию сиѐсии замон тобеъ шуда бошад ва барои мўътамаду 

барҷаста ифода шудани нияти эҷодии нависанда ва ғояи асар хидмат намояд, 

очеркҳои таърихии нисбатан калонтари илмию бадеии «Исѐни Муқаннаъ» ва 

«Қаҳрамони халқи тоҷик – Темурмалик» комиалан ба мавзўи таърихӣ 

бахшида шудаанд (14,39). 

Нависанда дар ин ду асар ба оғозгоҳҳои ҳофизаи таърихии халқ 

муроҷиат карда, ба ѐди мардум муборизаҳову қаҳрамониҳои озодихоҳиашро 

ба зидди аҷнабиҳои истилогар мерасонад. Дар яке агар диққати мардумро ба 

исѐни Муқаннаъ бар зидди арабҳо ҷалб кунад, дар дигаре муборизаи 

фидокоронаи Темурмаликро ба муқобили муғулҳо нишон медиҳад. Дар ҳар 

ду маврид ҳам ҳисси озодихоҳӣ, ватанпарастӣ ва фидокории қаҳрамонони 

таърихӣ барои нависандаи доно ифодагари рўҳи тавоно ва шикастпазири 

халқ буд, ки ин ғояи муҳим алоқамандии нависандаро бо воқеияти замони 

ҷанг хеле барҷаста ифода мекард ва «ба рўҳи замони ҷанг созгор буд» 

(14,65). 

Яке аз   мавзўъҳои  асосии  адабиѐти ин давра, ки  бо мавзўи ҷанг ва 

ҷанговар як ҷо ҷиддан ба тасвир омадааст, мавзўи дўстии халқҳо  мебошад.  

Масалан,  Ҷалол Икромӣ дар ҳикояи «Ҳадя ба Октябр»  ин мавзўъро дар 

симои қаҳрамонони ҳикоя Кабир ва Соколов баѐн мекунад. Раҳим Ҷалил дар 

ҳикояи «Ҳодисае аз Фронт» пайванди  бародариро миѐни Султон Рустамзода 

ва Дорченко таъкид карда,  Фотеҳ Ниѐзӣ оини бародариро ба воситаи  

сарнавишти  Мухтор  ба Поленко,  Абдурраҳмон ва Муқон Чермашовичи 

қазоқ  дар ҳикояҳои «Ҳаққи хун» ва  «Қассоси додар» нишон медиҳад ва аз 

ҳикояи Сотим Улуғзода «Атака» мо бо паҳлўҳои дигари дўстию рафоқати 

инсонӣ дар мисоли муносибатҳои Шариф Ҳамидов ва Коля Девянов ошно 

мегардем. 

Мунаққид ва адабиѐтшинос Ҷўрахон Бақозода яке аз хусусиятҳои 

адабиѐти давраи ҷангии тоҷикро дар он мебинад, ки «дар асарҳои 

нависандагон на қаҳрамонӣ дар мадди аввал меистад» (14, 42). Мунаққид ин 

хусусиятро ҳатто дар очеркҳое, ки бевосита аз ҳаѐти қаҳрамони ҷанг навишта 

шудаанд, низ мушоҳида кардааст. Ҳангоми мутолиаи фардии 

қаҳрамононашон умуман эътибор надодаанд ва ин аз камбудиҳои ҷиддии 

адабиѐти ин давр, хоса насри бадеӣ мебошад. 
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Муҳимтарин мавзўе, ки дар насри ин давра ба назар мерасад, 

сарнавишти ҷанговари аз фронт баргашта мебошад. Ин гуна образҳоро дар 

романи Ҷалол Икромӣ «Шодӣ» (Шодӣ) ва повести ў «Ҷавоби муҳаббат» 

(Саидҷон) ва романи «Навобод» Сотим Улуғзода равшан мебинем. 

Ғайр аз ин насри ин давра таасуроти нависандагони аз фронт омада ва 

ҷанговари ба меҳнати осоишта баргашта мавқеи хос дорад. Вале ин мавзўъро 

нависандагон акнун «дар зинаю савияи баландтари сифатӣ дарк ва тасвир» 

(14, 12) мекарданд. 

Раҳим Ҷалил аз ҳамин мавқеъ дар ҳикояҳои «Пахтакор», «Зан ва 

шавҳар», «Умри дубора», «Хешу таборҳо» ва ғайра рафоқати халқҳоро 

тасвир ва ифода кардааст. Нависандаи ҳунарманд Пўлод Толис бошад дар 

ҳикояҳои «Писарон», «Падарон ва писарон», «Модар» ба сарнавишти афроди 

аз ҷанг бозгашта ва қисмати онҳо таваҷҷўҳ зоҳир намуд. Толис ҳикояҳои 

дигараш «Катео», «Писари ў», «Дар бўрон»-ро ба мавзўи дўстии халқҳо, рўҳи 

қавии инсон ва фидокорию собитқадамӣ ихтисос додааст. 

Вале дар адабиѐти ин даврв то ба имрўз ҷиддитарин асар повести 

«Ёрони боҳиммат»-и Сотим Улуғзода ва романи «Вафо»-и Фотеҳ Ниѐзӣ 

мебошанд, ки дар мавриди ин ду асар мо баъдтар сухан хоҳем гуфт. 

Ҷанг мазмуну мундариҷаи адабиѐтро дигар кард. Таваҷҷўҳ ба мавзўи 

ҷанг ва ақибгоҳ дар осори бадеӣ зиѐд гардид. Хусусиятҳои адабиѐти ин 

давраро ба эътибор гирифта М.Шукуров навишта буд: «Тамоми адабиѐти 

сермиллати мо аз сар шудани Ҷанги Бузурги Ватанӣ мазмуну шакл ва ранги 

ҷанговарона гирифт. Ҳиссиѐти олии ватанпарварӣ, озодихоҳӣ ва кинаву 

нафрат нисбат ба истилогарони фашизм мундариҷаи асосии адабиѐт буда, 

хусусиятҳои жанрӣ ва воситаҳои бадеии онро муайян кард». Бинобар ин ҳам 

дар наср мавқеъ гирифтани жанрҳои хурд, аз қабили очерку ҳикоя, фелетону 

мақолаҳои публисистӣ ҳолати воқеии инкишофи адабиѐт буд. 

Бисѐр адабиѐтшиносон адабиѐти ин давораро солномаи бадеии 

қаҳрамониҳои ҳаѐти халқ дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ шинохтаанд. 

Устод Айнӣ дар саргаҳи таблиғоти зиддиҷангӣ меистод. Мақолаҳои 

публисистӣ ва очеркҳои таърихии ў ба бедории шуури миллӣ ва ифтихороти 

ватанхоҳӣ мусоидат кардаанд. Вале дар ин замина хидмати адибони ҷанговар 

зиѐд аст. 

Дар инкишофи навъҳои хурди адабӣ ва таҳқиқи бадеии воқеияти 

замони ҷанг, ҳам саҳнаҳои ҷанг ва ҳам корзори ақибгоҳ саҳми нависандагон 

Раҳим Ҷалил, Сотим Улуғзода, Фотеҳ Ниѐзӣ ва Ҷалол Икромӣ калон аст. 

Очерку ҳикояҳои Сотим Улуғзода «Як ва саду як», «Вай шаҳри 

Ленинро мудофиа мекунад», «Ҷонбозӣ», «Атака», Фотеҳ Ниѐзӣ «Кабири 

Ҳоитӣ», «Азими Мерган», «Аҳд ва вафо», «Рўймолча», «Байрақ», «Қасоси 
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додар», «Ҳаким Карим», «Хун ба хун» ангораҳоеанд аз саҳнаҳои ҷангии 

қаҳрамонони эшон. Муҳаққиқи ин мавзўъ дар адабиѐтшиносии тоҷик Ҷ. 

Шарифов тасвирҳои лаҳзавиро аз камбудиҳои эҷодиѐти ин адибон дониста 

буд. Баъдтар муҳақиқ Ҷ. Бақозода ин камбудиҳоро ба сабаби он ки «вазъи 

душвори ҷанг ба ин адибон на танҳо барои бо кори эҷодӣ ҷиддан машғул 

шудан, ҳатто ба тасвири пурвусъати воқеа ва ба образҳои ҷанговар аз ҳар 

паҳлў наздик шудан низ имкон намедод», ҷуброн мекунад (14, 40-41). Вале 

ба назари мо ин ҷо камзарфии ин ва бисѐр навиштаҳои дигар ба маҳорати 

нигорандагии муаллифон алоқаманд аст. 

Камбудии аксари ҷангномаҳои мансуру манзуми адабиѐти тоҷик ба 

пайгирии соддалавҳонаи онон бо назарияи илҳоқии «одами оддии шўравӣ – 

қаҳрамони арса» вобаста аст. Дар ин раванд Сталин инсонро винтик ва 

нависандагонро «инженерони рўҳи одамизод» шинохта буд. Намояндагони 

хоҳу нохоҳ ин тавсияро бояд мепазируфтанд. Ва инсони шўравӣ низ ин 

ташбеҳи ноҷои доҳиро ҳамчун тавсиф пазируфт. Дар таҳкими ин ақида 

шеъру достон ва осори мансур ба миѐн омад. Зиѐда аз ин ҷомеаи шўравӣ, ба 

хусус зиѐиѐн бо мактубҳои расмӣ ҳанўз аз аввалин рўзҳои ҷанг ба мадҳ ва 

ситоиши нерўи фавқулоддаи ин «винтик» пардохтанд. «Винтикҳо» 

худашонро бо камоли садоқат ба ихтиѐри Ватан ва ҳизби коммунистӣ 

сафарбар намуданд. Ин амал ҳеҷ ҷои истеҳзо надошт, вале аз даст додани 

тааҳҳуди нависандагӣ ва фурў гузоштани арзишҳои инсониву бадеӣ хеле 

таассуфангез омад. Ин амал пайомади ногувореро барои адабиѐт муҷиб 

гардонид, ки то солҳои охир идома ѐфт. 

То таълифи қиссаи Сотим Улуғзода «Ёрони боҳиммат» ва романи 

Ф.Ниѐзӣ «Вафо» чунин тасвири шахсияти инсон дар наср ва назми мо 

мақоми хосе дошт. Ба пайбурди аксари муҳаққиқони адабиѐт ин асарҳо «ба 

эътибори таҳқиқи бадеии воқеияти замони ҷанг ва офаридани образи 

ҷанговари тоҷик дар адабиѐт аз ҳамдигар куллан фарқ доранд» (14, 44). Баъд 

муҳаққиқ ин тафовутро дар тасвири психологӣ ва пурвусъати эпикӣ мебинад. 

 Ин шояд як паҳлўи масъала бошад. Паҳлўи муҳимми он биниши 

бадеии адиб аст. Зиѐда аз ин тарҳи чашмандози ў ба шахсияти инсон 

мебошад. Яъне бо эҷоди ин асар консепсияи шахсият биниш сифатан тағйир 

мепазирад ва ҳақ ба ҷониб Бақозода аст, ки мегўяд: «аз повести Сотим 

Улуғзода», «Ёрони боҳиммат» романи Фотеҳ Ниѐзӣ «Вафо» ва баъзе 

ҳикояҳое, ки дар мавзўи ҷанганд дар наср ба воситаи таҳқиқи бадеии хислату 

характери фардии ҷанговарон ошкор сохтани моҳияти умумихалқии Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ тадриҷан оғоз ѐфт»  (14, 46). 

Ин хусусияти наср дар охири солҳои чилум ва ибтидои панҷоҳум 

ҳанўз дар лиҳози бадеият чашмгир набошад ҳам, бо вуҷуди ин дар 
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адабиёти тоҷик ҳодисаи нав буд ва солҳои баъд як дараҷа тақвият пайдо 

кард. Ва дар ин таърих ҳамоно мавқеи қиссаи «Ёрони боҳиммат» 

ҷудогона аст. Бо эҷоди ин асар нависанда ба дидгоҳҳои қолабӣ рахна 

андохт. Асар навҷўёна буд, ки баъзе мунаққидон онро хуш 

напазируфтанд. Сотим Улуғзода бо ин асар меъёри қолабии тасвири 

қаҳрамони мусбатро шикаст. 

Дар адабиѐти ин давра расм буд, ки қаҳрамони аз корзор баргаштаро 

масъули ҳаѐти ҷомеа тафсир кунанд. Ҳадафи ин гуна афрод дар адабиѐт якто 

буд: чи тарз истеҳсолотро пеш бурд ва натиҷаро зиѐда намуд. Ин афрод гўѐ 

андешаи зиндагии хеш надоштанд, онҳо таваҷҷўҳе ба зану фарзанд низ 

надоштанд. Ин ҳолати «ибратбахши винтикҳо – одамони шўравӣ» эталони 

адабӣ буд. Улуғзода ҳамин гуна назари якрўяро шикаст. 

Пеши назар инсонеро (дар мисоли образи Ҷўрабек ва Зайнаб) падид 

овард, ки сарнавишти ибратангези инсонӣ дорад. Нависанда дар тасвири ҳар 

ду образ рўҳшиноси комил аст. Барои ў меъѐрҳои ахлоқӣ арзиши фаровон 

дошта, аз ҳамин дидгоҳ «хатои Зайнаб»-ро ислоҳ мекунад ва марҳаме ба 

ҷароҳати Ҷўрабеки маъюб мегузорад. Агар воқеияти замони ҷангро пеши 

назар орем ба ҳама гуна суолҳое, ки нисбат ба амали Зайнаб, муносибати ў бо 

Каримов ва дигарон пайдо мешавад, ҷавоби мусбат пайдо мегардад. Зиѐда аз 

ин чашмандози бадеии нависанда ба сарнавишти қаҳрамонон ба ҳадде амиқ 

ва пурвусъат аст, ки ҳама гуна тафсири қолабии ин мавзўъро барҳам мезанад. 

Ин асар роҳи инсонро дар торикиҳо ва хамгаштҳои зиндагӣ равшан медорад. 

Арзиши ахлоқӣ ва бадеии қисса низ дар ҳамин аст. 

Ҷои Пўлод Толис дар адабиѐти ин давра ҷудогона аст. Зеро сухани 

Толис аз оғози фаъолияти эҷодиаш бовазну боиродат буда, арзиши бадеӣ 

дошт. Ў аз ибтидо касби нависандагиро бисѐр ҷиддӣ ва созанда шинохта, дар 

роҳи такмили маҳорати адабиаш саъй мекард. Баъдтар Фазлиддин 

Муҳаммадиев хислатҳои неки ўро ѐд оварда, аз ҷумла навишта буд, ки 

«Толис ҳар коре, ки мекард аз сидқи дил, ҳамаи ҳушу ѐду диққати худро 

сафарбар ва сарф карда мекард». Ҳамин фазилат чеҳраи инсонӣ ва 

нависандагии ўро ташхис медиҳад. Устод Айнӣ аз аввалин касоне буд, ки 

истеъдоди Толисро шинохт ва ўро ба роҳи дуруст ҳидоят кард. Шояд ҳамаи 

ин омилҳо сабаб гардид, ки Толис соли 1954 дар синни биступанҷсолагӣ 

қиссаи дилангези «Тобистон»-ро навишт, ки барои насри тоҷик асари 

бунѐдист. 

Зимнан бояд гуфт, ки муҳаққиқ Ҷўрахон Бақозода вобаста ба савияи 

нависандагии эҷодиѐти Толисро ба ду давра ҷудо мекунад. Давраи аввали 

эҷодиѐти ўро мансуб ба оғози нависандагии ў то аввали солҳои панҷоҳ 
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дониста, даври дуюми эҷодиѐти ўро «тахминан аз соли 1954» ба ин тараф 

мешиносад. 

Ў ба нависандагӣ замоне шурўъ кард, ки ҷанг поѐн ѐфт ва халқ ба 

табобати захмҳои он мепардохт. Бинобар ин ҳам табиист, ки аввалан 

навиштаҳои ў ба мавзўи ҷанг бахшида шуда, аз бозгаштани ҳаяҷонангези 

«Падарон ва писарон», «Модар», «Катсо», «Дар бўрон», «Писари ў» як 

дараҷа тафовут доранд. Ҳарчанд ин навиштаҳои адиб аз лиҳози бадеият 

чандон пурарзиш нестанд, бо вуҷуди ин баъзе масъалаҳои муҳимро мавриди 

баррасӣ қарор додаанд. Рўҳияи пардозгарӣ аз камбудиҳои ҷиддии асарҳои ин 

давраи муаллиф аст, ки онро ҳолати сиѐсии мамлакат вазъ карда буд. Ин 

ҳодисаро бисѐре аз адабиѐтшиносон ба талаботи моддию иқтисодӣ, техникии 

мамлакат алоқаманд дониста, бо ин амал ҳолати манфии вазъи инкишофи 

адабиѐтро ҷуброн кардани мешавад, ки саҳеҳ нест (14, 175). 

Вале дар эҷодиѐти Толис ва адабиѐти ин давра асари ў «Тобистон» 

мақоми хос дорад. Толис ба навиштани ин повест соли 1954 шурўъ карда, 

соли 1959 онро ба чоп расонид. Чопи ин асар ҳамон солҳо ва баъд ҳамчун 

ҳодисаи муҳими адабӣ шинохта шуд. Муҳимтарин фазилатҳои ин повестро 

дар вақташ Мирзо Турсунзода дуруст хотирнишон карда буд. Вай гуфта буд, 

ки «ба ғайр аз хубии забон, муайян будани характеристикаи қаҳрамон, 

мустаҳкам будани риштаи сужет ва ҳаяҷономезу самимӣ будани таҳрир – ба 

ғайр аз инҳо Толис ба адабиѐти мо аз ҷиҳати психологӣ кушода додани 

образи қаҳрамонро даровардааст. Диқкат кунед, ки нависанда моро ба ҳеҷ 

чиз маҷбур намекунад, моро ташвиқ намекунад, балки ба ҳамаи чизҳо худи 

мо пурра қаноат мекунем. Тамоми ҳаракатҳои дил ва фикру орзуҳои Ҳасани 

хурдсол ҳаминхел хеле нозук ва дақиқ тасвир ѐфтаанд». 

Муаллиф дар ин асар  воқеиятро аз дидгоҳи бачаи сездаҳсола шарҳу 

тафсир мекунад. Ин усул имкон додааст, ки дунѐи ахлоқиву маънавии 

қаҳрамон аниқ ва табии ба қалам дода шавад. Маҳорати  нависанда махсусан 

дар он равшан ба назар мерасад, ки дар тарзу оҳанги баѐн рафтору кирдори 

қаҳрамон ҳадди синну солро сахт ба эътибор гирифта, ба ин васила чеҳраи 

таъмимии қаҳрамонашро ба вуҷуд меорад, ки барои хонанда ҷиҳатҳои 

муҳими омўзандагӣ касб мекунад. 

Ҳасани сездаҳсола орзуи ба фронт рафтан дошт. Вале тағояш 

Абдулатиф сабаб шуд, ки зиндагии ў роҳи дигар гирад. Абдулатифи маккор 

барои Ҳасани бетаҷриба ҳалқаи доми фиреб гардид. Абдулатиф мекўшид, ки 

барои Ҳасан дом гузорад. Ҳасан ба ин дом афтид, зеро ба одамони худӣ, хоса 

тағояш Абдулатиф бовар дошт. Ин  сабаб гардид, ки Ҳасан шарики макру риѐ 

ва ҳамкориҳои тағояш гардид. 
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Қаҳрамони кўчаки нависанда мушоҳидакор ва орзупарвар аст. Ба ҳама 

чиз таваҷҷўҳи хос дорад. Вай эҳсос мекунад, ки коргарони Зарчашма на 

фақат ба Абдулатиф эҳтиром надоранд, балки ўро бад ҳам мебинанд. Вале ў 

ба моҳияти ин бадбинӣ сарфаҳм намеравад. Дар натиҷаи  мушоҳидаҳо ва 

қиѐси муомилаи тағояш бо Шокиртарошаю Қосимҷон ва наздики ба онон 

оҳиста-оҳиста ба таҳи гап сарфаҳм мерафтагӣ шуд. 

Шокиртароша, Қосимҷон аз шахсиятҳое ҳастанд, ки ба Ҳасан таъсири 

маънавӣ расонидаанд. 

Қаҳрамони повест дар миѐни воқеъияти мураккаби замони ҷанг ба 

тасвир меояд. Воқеият ўро бо одамони гуногун, робита бо одамони «худи» - 

тағояш ва ҳаммаслакони ў «бегонагон» - Қосимҷон, Шокиртароша, Қарим 

чашми ўро ба ҳақиқати зиндагӣ мекўшояд. Беш аз ин андешаи ўро  дар бораи 

инсон тарҳ медиҳад. Ҳасан бо таъсири робитае, ки  бо одамон дошт, 

инсонҳои нексириштро шинохта  аз тағояш Абдулатиф маънану ботинан 

ҷудо мешавад ва рў ба одамони нексиришту  поквиҷдон ва  меҳнатдўст 

меоварад. Бо ҳамин дастур «хеш» барои ў бегона гардид ва «бегонагон» хеш 

шуданд. Хонандаро консепсияи  ахлоқии  тарҳдодаи  нависанда  дар шинохти  

мақоми  инсон  мутваҷҷеҳ  медорад ва ин ҳодиса  дар насри ин  давра ба 

қудрат аст.  

 Чунончи  дар боло  ишора рафт тағйироти нахустине, ки дар адабиѐти 

ин  давра рух дод,  дигаргуниҳои жанрӣ мебошад.  Истифода аз жанрҳои 

хурд, мисли очерку ҳикоя, ангораҳо ва махсусиятҳои  адабиѐти ин давра буд.  

Дигаргунии  дигари жанрӣ  низ ба пайдоиши ѐддошт,  дром ва ғайра  вобаста  

мебошад.  Маҳз дар ҳамин давра  муҳимтарин  асари устод Айнӣ 

«Ёддоштҳо» ба майдон омад. Аз ҷониби Ғанӣ Абдулло, Сотим Улуғзода, 

Ҷалол Икромӣ, Мирзо Турсунзода,  Муҳаммадҷон Қосимов,  Абдушукур 

Пирмуҳаммадзода, Ҳаким Карим  асарҳои драмавӣ   навишта шуданд. 

 Қисме  аз ин асарҳо, аз ҷумла песаҳои  Ҷ. Икромӣ «Дили модар» ва 

«Хонаи Нодир», Сотим Улуғзода «Дар оташ»-ро  театрҳои  драмавӣ   ба 

саҳна  гузоштанд.  Вале асарҳои нисбатан  муҳимми  ин давра  ҳамоно 

«Шоҳнома», «Лайлӣ ва Маҷнун», «Хусрав ва Ширин» буданд. Ин дромҳо 

масоили муҳимми  ахлоқӣ,  аз ҷумла ватанпарастӣ,  собитқадамӣ  дар роҳи 

муҳаббати  асил ва  ва ғайраро дар бар гирифта, аз ҷиҳати бадеият низ 

бартариҳо  доштанд. 

 Ибтидои таърихи навини шеъри тоҷикиро муҳаққиқон ба иттифоқ   

соли 1918 шинохтаанд. Солҳои 1922-1924 саҳифаҳои ин китоб холӣ мемонад. 

Ин солҳое буд, ки  дастгоҳи расмӣ  ба иттифоқи   пантуркистон халқи 

тоҷикро  бе минбар сохт,  яъне  мардуми  мо  бематбуот  монд. То нашри 

«Овози тоҷик» (15 августи соли 1924) шеъри тоҷикӣ чоп нашудааст. 

 Муҳаққиқони таърихи  назми ин солҳо  романтикаро аз хусусияти 

умдаи  шеъри ин давра  шинохтаанд. Ин равияро дар эҷодиѐти Айнӣ, Аҷзӣ ва 
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баъдтар Лоҳутӣ  ба мушоҳида гирифта,  мусовӣ набудани онро  таъкид 

кардаанд (96, 27). Ва ин романтизм то дараҷае аз романтизми  

маорифпарварӣ тафовут дошт, ки ин ба  ҷанбаи инқилобӣ ва  моҳияти  

пурқуввати  таблиғотӣ дошт он дида мешавад.  Махсусан, шеърҳои   ин 

давраи  Лоҳутӣ  дорои қувваи нави  инқилобӣ буданд.  Вале «Хаѐлоти 

романтикии маорифпарваронаи Айнии шоир бо романтикаи  инқилобии  

Лоҳутӣ як шуда,  романтикаи адабиѐти советии  тоҷикро ба вуҷуд  овард.  

Воқеияти инқилобӣ ва муборизаҳои  қаҳрамононаи халқ заминаи  ҳаѐтии  ин   

романтикаро   ташкил  менамуд» (96,27). 

 Айнӣ  сарвари адабиѐти нав ва  нахустшоири гардишҳои нави  

инқилобӣ гардид. «Суруди озодӣ»-ро навишт. Ҳаѐти пурфоҷиаи аморати 

Бухоро,  ки ўро  қариб ба  ҳалокат расонида буд,  заминае гардид  барои 

таронаҳои васфии ў дар бораи Инқилоб.  Дар шеърҳои васфии ў агар 

тараннуми  ҳавохоҳонаи  бебори  ҳаводиси  нави ҳаѐтӣ  тасаллут  дошта 

бошад, дар шеъри «Марисия»-и ў, ки дар марги  бародараш  Сироҷиддин  

гуфта шудааст,  чеҳраи шахсияти  пурқудрату  қавиирода  пеши назар меояд. 

Эҳсос мешавад,  ки «Ин шеър аз  ҷиҳати ҷўшу хурўши  ҳиссиѐт,  андўҳи 

бепоѐн ва ғазабу кинаи  фаровон  беҳтарин  намунаи лирикаи  оташафрўзест,  

ки бо роҳи исѐн  ва инқилоб обѐрӣ шудааст» (73, 77). 

 Дар эҷодиѐти манзуми ин давраи Айнӣ ин қабил шеърҳое, ки   арзиши 

иҷтимоӣ доштанд, аз бадеиятӣ низ холӣ нестанд, ба назар мерасанд. Вале  

умуман назми  ин давра  аз тараннуми хушк  ва бемояи Инқилоб, мактабу  

маориф,  озодии зан  ва ғайра иборат   буда,  зиндагӣ ва воқеоти   онро танҳо   

аз дидгоҳи   сиѐсӣ  ва табақотӣ  тафсир мекунад.  Дар бисѐр мавридҳо ин  

қабил шеърҳо  ҷуз тафсири манзуми  воқеияти  рўз  чизи дигаре надоранд. 

 Дар радифи шеъри Айнӣ  мо аз матбуоти  ин давра  шеърҳои Т. Зеҳнӣ, 

Ш. Ҳилмӣ,  А. Мунзим, А. Фитрат,  Ҳамдӣ  ва дигаронро низ дучор меоем, ки 

воқеан ҳам «Дар бораи воқеаҳои муҳимми замон  бо шеър  фикру мулоҳиза  

баѐн кардаанд» (96, 32). Ин шеърҳо бештар хусусияти даъватӣ ва таблиғӣ 

дошта, аз лиҳози бадеият  камарзишанд. Муҳаққиқони адабиѐт ин давраи 

назми тоҷикро  марҳалаи нахусти  зуҳур  ва инкишофи он донистаанд. 

 Марҳалаи дуюми он аз соли  1924  оғоз мешавад ва ин  марҳала бо  

ташкили   ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон ва таъсиси матбуоти тоҷикӣ  - 

«Овози  тоҷик»  алоқаманд аст.  Дар ин давра  инқилоби  нокомшудаи  Эрон 

Лоҳутӣ барин шоирро ба Шўравӣ овард, ки баъд Тоҷикистонро  дуввумин  

ватани хеш интихоб намуд. Пайки инқилобии Лоҳутӣ  дар ин давра  шеъри  

«Инқилоби  сурх»  буд, ки  шоирони тоҷик Айнӣ, Ҳамдӣ, Мунзим, Фитрат,  

Авҳадӣ  ба он  ҷавоб  гуфта,  Лоҳутиро  ба «Адиби сурх» мусаммо  карданд. 

 Муҳаққиқони шеъри Лоҳутӣ, аз ҷумла Сипонлу  Лоҳутиро «Шоири 

дуҳовоӣ» хонда,   вуруди ўро  ба Шўравӣ  марҳалаи заволи  шоириаш  

донистааст. Донишманди тоҷик М. Шакурӣ низ бар ин ақида  аст, ки «он гоҳ,  

ки  Абулқосим  Лоҳутӣ  аз Эрон  ба Шўравӣ паноҳанда шуд (1922) бунѐди  

фалсафии  шеъраш қавӣ  буд.  Дар кишвари Шўравӣ  шеърҳое  аз қабили 
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қасидаи «Кремл» (1922), як силсила   рубоиву  ғазалҳо  сурудааст, ки  аз 

биниши  фалсафии  ў гувоҳӣ медиҳанд.  Аммо баъдтар ба вежа  дар даҳаи 

сиюм шеъри   иҷтимоии  Лоҳутӣ   аз ҳикматписандӣ дур рафтан  гирифт  ва 

мазмунан аз дастурҳои дастгоҳи  идеологии  рўз иборат  асту бас.  Дар 

солҳои  ҷанги  зидди  фашизми  Олмон  дар  шеъри Лоҳутӣ  боз ҷамъбастҳои  

амиқи  умумиинсонӣ  мавқеъи бештар  пайдо  карданд. Чун худ муборизи  

ҷаррор  буд,  ҷанги  озодихоҳӣ  боз  чашмаи илҳоми   моҳиятҷўии ўро ба ҷўш  

овард» (М. Шакурӣ. Нигоҳе  ба адабиѐти  тоҷикии  садаи бист, «Садои 

Шарқ», 1998, 1-6 саҳ-116). 

 Фаъолияти шоирии Айнӣ дар ин давра  мусовӣ  бо фаъолияти 

носириаш  идома дошт.  Бисѐре аз шеърҳои Айнӣ, Лоҳутӣ ва  ҳамсафони  

дигари онҳо  аз таъсири манфии  ҷараѐни  идеологии вақт,  ки бар адабиѐт  ва 

муҳити адабӣ нуфуз дошт,  озод набуданд. 

 Дар ин давра танҳо эҷодиѐти Пайрав Сулаймонӣ ба мо имкон медиҳад, 

ки  дар бораи тамоюлҳо,  мавзеъгузиниҳо ва саргумиҳо дар шеъри ин давра 

сухан гўем. Дар ин боб муфассалу мушаххас дар эҷодиѐти  Пайрав сухан  

хоҳем гуфт. Алҳол ҳамин қадар метавон  ишора кард, ки  Пайрав ягона 

шоири  ин давр буд ва  қурбони  каҷбозиҳои  замон ва сиѐсати давр гардид. 

Зарбу лате, ки ба ў ворид  омад,  ин қаблан иқдоми боздоштани роҳи нируҳои 

солими адабиѐт буд. Сарнавишти пурфоҷиаи ҳунарӣ  ва инсонии Пайрав  

бозгўи ҳолати  воқеии  сиѐсати  адабии  ҳизбу давлат  дар ин солҳост.  

 Дар давраи ҷанг низ назми тоҷик назми воқеагаро буд.  Асосан  

хидмати  таблиғотиро адо  мекард.  Вале шоироне буданд  чун Ҳабиб Юсуфӣ, 

ки  барои  шеъри асил мубориза доштанд  ва  нисбат ба   шоирони дигар 

шеърҳои беҳтаре   мегуфтанд. 

 Ҳабиб Юсуфӣ аз  оғози  фаъолияти  шоириаш (1934)  ба гуфтани шеъри 

образнок майли тамом дошт. Бесабаб набуд, ки  мафҳуми «Ватан»  дар шеъри 

ў тобиши хос  пайдо карда,  минбаъд дар ҷангномаҳои  ў  ба образи   комили 

шеърӣ  бадал мешавад. Шояд  тааҳуди  комили  иҷтимоӣ  ва шоириаш буд, ки  

ин номи  муқаддасро  дар бисѐре аз шеърҳояш бо ҳадафи амиқи ғоявӣ  ва 

эҷодӣ гузоштааст. «Таронаҳои  Ватан»  унвони маҷмўаи шеърҳои ўст, ки 

соли 1939 нашр гардидааст. Ва бо номи «Ватан»  шеърҳои  дигар низ  

гуфтааст. 

 Мавзўи Ватан ва муқаддасоти  он паси ҳар сатри  шеърҳои замони  

ҷангии Ҳабиб Юсуфӣ ҷорист. Дар ин замина шеърҳои «Таърих дидааст», 

«Интиқом», «Мо ба душман зарбаҳои душманафкан медиҳем», «Амон нест», 

«Муҳаббат ва ҳақиқат» ҷолибанд. Нируи халқ, ки соҳиби хоки обу Ватан аст, 

дар ин шеърҳо образи  шеърии мафҳум  аст, ки  бори амиқи  шеърият 

мекашад ва  шеъри шоирро  ба назари хонанда ҷаззоб  ҷилва медиҳад. Дар ин 

шеърҳо  шоир адолатро  бар разолат  муқобил гузошта,  озодии Ватанро  

муҳимтарин  рукни ҳастии хеш  тафсир мекунад. Дар ин замина муҳаббати  ў 

ба Ватан хеле амиқ меравад,  ки хонандаро  билкул  фаро  мегирад  ва  

мутаассир  месозад.       
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 Тамоюли манфие, ки дар шеъри ин давра ба назар  мерасад  ҳамоно   

воқеанигории маҳз аст, ки ин адабиѐтро аз асолати ҳунарӣ  дур бурдааст. 

Вақте иҷмолан бо эҷодиѐти намояндагони шеъри ин давр,  аз ҷумла Лоҳутӣ, 

Турсунзода, Раҳимӣ, Зуфархон  Ҷавҳарӣ,  Суҳайлӣ Ҷавҳаризода, Ноил 

Шерзода,  Сарвар,  Аҳмадҷони  Ҳамдӣ,  Мунзим, Лутфӣ Обидхоҷа,  Пайрав, 

Ҳабиб Юсуфӣ, Мирсаид Миршакар, Нодир Шанбезода,  Муҳиддин 

Аминзода,  Тилло Пўлодӣ,  Боқӣ Раҳимзода,  Ғаффор Мирзо,  Саидалӣ 

Вализода,  Ҳикмат  Ризо   ва дигарон назар афканем,  равишҳои мусбату  

манфии  шеъри ин давраи тоҷик комилан  пеши назар меояд.  Мебинем, ки  

дар ин миѐн шоироне  будаанд, ки рисолати  хешро  дар назди ҳунару  Ватан  

ба хубӣ дарк крада ба  қадри истеъдод  дар рушди шеъри тоҷикӣ саҳм 

гузоштаанд. Гурўҳи дигар, ки мутаассифона, бештаранд,  шеърро барои нон  

ва ном   гуфтаанд, ки  якеро  шомил шуда,  дигареро  бо фавти хеш  аз даст 

додаанд.  Ин гурўҳро асосан  сиѐсати ҳизб рўи кор  оварда,  дастгирӣ карда ва 

аз онҳо  барои таблиғ  ва  таҳкими  идеологияи  ҷорӣ  истифода кардааст. Ин  

гурўҳ маҳз сиѐсати  ҳизбро дар бораи адабиѐт думбол  мекарданд, ки  оқибат 

онҳоро   чун шахсияти  ҳунари ноком сохт ва  беш аз ин  ба рушди  адабиѐти 

асил  монеъаҳои  зиѐде эҷод  кард. 

 Бисѐр мавзўъҳое, ки  ба шеъри  ин давра ворид шуданд,  заминаи сиѐсӣ  

доштанд. То вақтҳои наздик таваҷҷўҳ ба мавзўи  байналмиллалӣ   дар шеъри  

тоҷикӣ  аз равишҳои  тоза ва мусбат   маънидод  мешуд. Вале имрўз гурўҳе аз  

адабиѐтшиносон ба шеърҳои  дар ин мавзўъ  гуфтаи  Пайрав   ва Турсунзода  

барин шоирон эрод  мегиранд ва ин равишро  аз ҳодисаи   каммояи  адабӣ 

таъбир мекунанд. Камбудии  ҷиддӣ дар он буд, ки «шеъри сиѐсии таблиғӣ 

дар даҳаи сӣ ва чиҳил аз ҳақиқати воқеӣ кам чизеро дар бар дошт» (117). Дар 

ҳамаи ин гуна шеърҳо ҳаѐти халқи Шўравӣ, хоса сокинони Шарқи Шўравӣ 

пурмуболиға ба тавсир меомад.  

 Равиши номатлуби дигари шеъри ин давра фуру гузоштани ҳуввияти 

миллӣ буд. Назарияи халқи советӣ заминаи «ҳуқуқӣ»-ро барои чунин амал ба 

адабиѐт, хоса ба муболиғони ин сиѐсат муҳаѐ сохт. Ин равиш 

космополитизми зиѐновар буд, ки шоирони саршинос ба гузашта бо 

танаффур нигариста, барои мероси гузаштаи миллӣ арзиши лозимаро қоил 

намешуданд. Алайҳи жанру шаклҳои шеърӣ, аз ҷумла қасида ҷанг эълон 

карда, ҳатто рўҳи ахлоқписанди шоирони чун Саъдию Ҳофизро озор доданд. 

Рў тофтан аз шеъри асили гузашта, офаридани шаклҳои сунъӣ боиси ба 

вуҷуд омадани шеъру достонҳои қолабӣ гардид. Дар наср ва назм пайравии 

бесуд ҷуз сирқот онро чизи дигаре наметавон шинохт, ривоҷ ѐфт ва ин гуна 

асарҳо аз асолати ҳунарӣ бархурдор набуданд. 

Мавзўоти замона тақозо кард, ки насру назми камзарфу каммояи ба 

истилоҳ истеҳсолӣ ба майдон ояд. Тақлид ба Горкий, тақлид ба Шолохов, ба 

Маяковский ифтихори адиб дониста шуд ва касе ҳақ надошт, ки моҳияти ин 

гуна ҷустуҷўҳоро тафсир кунад. Ҳамин гуна сиѐсати нораво адабиѐти аз 
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ҳуввияти миллӣ марҳумро рўи кор овард, ки боди вақт бисѐр саҳифаҳои онро 

ба осорхонаи таърих тела дод. 
 

 

 

 

Нақша: 

1. Даврони бозгашт ва эҳѐ. (Охири солҳои 50 то имрўз).  

2. Хусусиятҳои хоси инкишофи адабиѐти ин давра. 

3. Равишҳои асосии назму наср. 

4. Хидматҳои Мўъмин Қаноат, Лоиқ Шералй ва Бозор Собир дар инкишофи 

шеъри ин давра. 

5. Инкишофи насри бадеии точик ва хусусиятҳои асосии он. 

6. Падидаҳои тоза дар адабиѐти марҳилаи мавриди назар. 

 

Тағйироти нисбӣ дар ҳаѐти сиѐсиву мадании мамлакати шўравӣ фақат 

баъди анҷумани ХХ ҳизби коммунистӣ рух дод. Тағйири дидгоҳҳои ҳизб ба 

адабиѐт фазои муносиботро ба он ҳам дигар кард. Дар зинаи аввал ҳизб 

гиреҳи мушкилаи муносибат ба мероси гузаштаро боз кард. Дар ин замина 

таваҷҷўҳ ба нашри мероси гузашта, омўзиши таърих ва таҷлили зодрўзи 

абармардони таърихи фарҳанг афзуд. Бузургдошти солрўзи Рўдакӣ, Ҳофиз, 

Ҷомӣ ва Аҳмади Дониш аз муҳимтарин кўшишҳо дар ин замина буд. 

Ҳамчунин ба тақозои вазъи ба амаломада пайвандҳои қатъшудаи фаврҳангӣ 

миѐни кишварҳои ҳамҷавор як дараҷа барқарор гардид. Ин ҳодиса, 

имконияти баҳрабардориро аз фарҳангу адаби Эрон муҳайѐ сохт. 

Баъди анҷумани ҳизб назар ба таърих, фарҳанг, аз ҷумла, роҳи 

таърихии инкишофи адабиѐт ва сарнавишти адибон як андоза дигар шуд. 

Номи сиѐҳи сарнавишти бисѐре аз фарзандони намакҳалоли халқ, ки ба 

тўҳмат ҳабсу таъқиб шуда буданд, сафед гардид ва бегуноҳии ононро ҳизбу 

ҳукумат эътироф карданд. Ин ҳама шароитеро фароҳам овард, ки то дараҷае 

халқу кишвар аз садамаи сиѐсӣ ва маънавӣ раҳоӣ ѐбад. Ин ҳолат табиист, ки 

боиси тағйир пазируфтани диди адибон ба воқеият гардид ва ба меъѐрҳои 

тасвир низ дигаргунӣ ворид кард. 

Назари солим ба осори адабии гузаштагон ва мероси адибони 

кишварҳои ҳамҷваор шароити нашри осори баъзе аз адибони саршиноси 

Эрону Покистон ва Афғонистонро муҳайѐ сохт. Дар ин замина аз ҷониби 

Мирсаид Миршакар ба чоп расидани баргузидаи осори Муҳаммад Иқбол 

ҳодисаи муҳимми фарҳангӣ буд ва ба муҳити шеъри тоҷикӣ, аз ҷумла, 

эҷодиѐти худи Миршакар бетаъсир набуд. 

Охири солҳои панҷоҳ ба майдони адабиѐт гурўҳи адибони ҷавоне 

ворид шуданд, ки вуқуфе аз гузашта ва имрўз доштанд. Ин гурўҳ дар мактаби 

суннатҳои адабии гузашта ва ҳам Айниву Лоҳутӣ парвариш ѐфта, вобаста ба 

фазои сиѐсии мамлакат чашмандозиашон ба воқеият низ дигаргуна буд. Дар 

сари ин сарҷўи сабз Мўъмин Қаноат қарор дошт. Гурўҳи дигари шоирон аз 

Мавзўи 5     Даврони Бозгашт ва Эҳѐ 

 
 

    Маърўза 
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қабили Лоиқ, Бозор Собир, Ғоиб Сафарзода, Ҳабибулло Файзулло, Гулназар, 

Гулрухсор ва дигарон ба майдон ворид шуданд, ки ҳар кадоме дид ва 

консепсияи хоси эҷодӣ доштанд. 

Дар наср низ тозаҷўи шурўъ гардид. Як навъ таҳрир ва фурўгузории 

дидгоҳҳои қолабӣ воқеъ шуд, ки натиҷаҳои мусбат ба дунбол дошт. Дар 

раванди ҳамин дигаргуниҳо навиштаҳои Ҷ.Икромӣ «Духтари оташ», 

«Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», «Тахти вожгун», «Хатлон», Раҳим Ҷалил 

«Шўроб», Юсуф Акобиров «Замини падарон», «Норак», «Водии муҳаббат», 

«Дунѐ ба умед», Муҳиддин Хоҷаев «Об - рўшноӣ» ва ғайра ба вуҷуд омад. 

Зимнан бояд гуфт, ки  арзиши  бадеии  ин асарҳо  яксон  набуданд. Дар  

ҳамаи инҳо таъсири  тамоюли  манфии   воқеанигорӣ  ва  тобеъият   ба 

дархостҳои  иқтисодиву  ахлоқии  ҳизб  равшан  ба назар  мерасад.  

Яке аз тамоюлҳои  дигари  зиѐновари  насри ин давра ҳамоно  

зоҳирнамоии  воқеаҳои  шигифтангез ва тасвирҳои  парнографистӣ мебошад. 

Ин амалро  баъзе  нависандагон  маҳз барои  шўҳратталабӣ  мекарданд,  ки 

зиѐни ҳам  ахлоқиву  ҳам  маънавӣ   дар пай  дошт. Дар ин равиш  асарҳои 

Юсуф  Акобиров «Замини  падарон», «Норак», «Водии муҳаббат» ва «Дунѐ  

ба умед»-ро  метавон зикр  кард. 

Мутаассифона, Юсуф  Акобиров  консепсияи  пешинаи  худро  дар 

тасвири чеҳраи зан  аз даст дода.  Чеҳраи  занони  ишратпараст,  сабукпо  ва 

бадахлоқ дар асарҳои  ў мавқеъ пайдо  мекунанд. 

Қаблан  Акобиров  ба образу  характерҳои  занону  духтароне таваҷҷўҳ 

дошт, ки  ахлоқан зебо ва дар ишқу муҳаббат содиқу  устуворанд. Ин гуна  

қаҳрамонони ў  дорои «малоҳат, ҳаѐи  шарқии  ба  занону  духтарони  тоҷик  

хос» (Ҷ. Бақозода) буданд. Ин мавқеи  ғоявии  нависанда  дар повестҳояш  

хеле қавӣ  буд. Афсўс,  ки дар романҳои  зикршуда  назари нависнада  ба  

чеҳраи  қудсии зан  дигар  шуда,  акнун «зан на ҳамчун  шахсияти  комил,  

инсони  озод, на  ҳамчун неруи  фаъоли  ҷамъият,  балки ҳамчун  фарде  

тасвир  мешавад,  ки дунѐи  тангу  маҳдуд  дорад, зиндагии  мешанӣ  меҷўяд» 

(Ниг.: 14,101-109). 

Дар бисѐре  аз асарҳои  ин давра  нақли  воқиа  ва тасвири  рўякии  

ҳодисаву  воқеаҳо  нуфуз  дошта,  нависандагонро   аз ҷустуҷўҳои  амиқи  

бадеӣ боз  доштааст. Бинобар ин ҳам насри ин замони тоҷикӣ аз ҷараѐни  

ҷустуҷўҳои пуршитоби насри бадеии халқҳои  Иттиҳоди  собиқи Шўравӣ  

хеле-хеле ақиб меистад. Ин навиштаҳоро бо асарҳои хуби  нависандагони 

рус,  латиш,  гурҷӣ  ва арманӣ  наметавонем  муқоиса  кард. Зимнан бояд  

гуфт, ки  чунин  муқоисаҳоро  гоҳо адабиѐтшиносони тоҷик анҷом додаанд, 

вале дар ин қиѐс бештар мутаваҷҷеҳи мазмуну  мундариҷа, ғоя ва образҳои 

асарҳо шуда, ҷанбаи бадеӣ ва ҳунари нависандагиро фурў гузоштаанд. 

Баъдтар  асарҳои Ўрун Кўҳзод «Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз», «Ҳам 

кўҳи баланд, ҳам шаҳри азим», Сорбон «Актѐр», «Зарафшон»,  Саттор 

Турсун «Се рўзи  баҳор»,  Муҳиддин Хоҷаев «Нанг ва номус»  ба майдон 

омад, ки савия ва диди муаллифон дар шинохти ҳақиқати  таърих  то андозае  

дигар  шуда буд.  Ин  муаллифон  воқеияти  таърихӣ  ва  рўзмарраро  на аз 
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дидгоҳҳои  қолабӣ, балки  аз мавқеи  арзишҳои  умумиинсонӣ шарҳу тасвир 

карда, образҳои ҷолиберо ба вуҷуд  оварданд.  Сабаби  ба  душворӣ  ва гоҳо  

бо  ихтисор чоп  шудани  ин асарҳо  низ дар тозаназарии муаллифон буд,  ки 

ба  сензураи  вақт писанд  намеомад. 

Дар рушди насри  ин давра   хидмати  С. Улуғзода  бузург аст. Вай бо  

таълифи як силсила  асарҳои  таърихӣ  ѐди мардуми моро ба гузаштаи  дуру  

наздик  мутаваҷҷеҳ  сохт.  Таърихи  бадеии кишвар  ва сарнавишти беҳин  

фарзандони онро  ба воситаи  асарҳои  хубаш  падид  овард.   Дар ин замина  

драмаҳои  ў  бахшида ба Рўдакӣ, Абўалӣ  ибни Сино,  Темурмалик ва Аҳмади  

Дониш  аз бисѐр  ҷиҳат  ҷолиб буда,  як навъ  худшиносии миллиро  дар 

ҷомеъаи  мо тақвият  бахшид. 

Ба назари мо  муҳимтарини  тамоюл  дар эҷодиѐти  С. Улуғзода он аст, 

ки  вай беш аз ҳама  қудрати  тавоноии  маънавии халқро, ки ба сурати 

қаҳрамонӣ дар шароитҳои  мураккаб  ва мушкил  зуҳур  кардааст, тасвир  

мекунад. Чун  идроки  бадеии  инсонро  дар эҷодиѐти  адиб ба назар  гирем,  

образҳои  Рўдакӣ,  Сино,  Аҳмади Дониш, Темурмалик, Восеъ,  Шивоҷӣ ва 

ғайра   пеш аз ҳама  таҷассуми  зўрмандии  маънавии  халқ  ҳастанд. Ҷои  

романи «Фирдавсӣ» дар эҷодиѐти  Улуғзода хос аст. Ин роман  ҳашамати 

таърих, маънавиѐти  миллатро пеши чашми мо зинда  медорад ва  тамоюли  

эҷодиѐти  адиб – худшиносии миллиро  тақвият  мебахшад. 

Баъди  съезди  ХХ-и  ҳизби  коммунистӣ таваҷҷўҳи  нависандагон ба  

масоили ахлоқ  ва худшиносии фард   бештар  гардид.  Дар ин замина  

хидматҳои  Фазлиддин Муҳаммадиев бузург аст. Романи «Палатаи кунҷакӣ», 

қиссаҳои  «Варта», «Шоҳии япон»,  ҳикояҳои «Ҷага», «Рўзи дафни  усто 

Оқил», «Роҳ», «Сози мунаввар», «Даъво», «Хиѐбони Нодир» ва ғайра дар 

насри тоҷикӣ ҳарфи тозаанд. Назари моҳиятҷў ва  ахлоқписанди  нависанда  

арзиши  ин  асарҳои  ўро  афзудаанд. Зимнан бояд таъкид кард, ки Фазлиддин 

Муҳаммадиев аз нависандагонест, ки шеваи равоншиносии тасвирро дар 

насри мо таҷдид  кард. Дар ин замина  романи «Палатаи кунҷакӣ» асари 

ҷолиб ва пандомўзест. Нависанда аз аввалин навиштаҳояш ба маънавиѐти 

инсон  таваҷҷўҳи хос дошт. Ҳатто сарнавишти «одамони кўҳна» барои ў  

омўзанда ва барои ҷомеъа беарзиш набуд.  Чунин  консепсияи  идроки  бадеӣ  

дар  асарҳои  минбаъдаи ў  инкишоф ѐфт. Дар ин равиш  романи «Палатаи 

кунҷакӣ»  дар эҷодиѐти адиб мақоми хос дорад.  

Дар раванди ҷустуҷўҳои  маънавию  ахлоқии  насри  имрўзаи  тоҷик  

Ҷумъа  Одина  ва романи  ў «Гузашти  айѐм» ҷойгоҳи  хос дорад.  Ҷумъа 

Одина аз ҷумлаи нависнадагони тозаназар буд.  Аввалин  ҳикояҳо  ва 

повестҳои «Авроқи  рангин», «Иншо дар мавзўи озод» гувоҳи  чашмандозии  

хоси  ў дар  шинохти  ҳақиқати зиндагӣ  ва сарнавишти  инсон буданд. 

Романи «Гузашти айѐм» ҷасоратмандии ўро дар роҳи таҳқиқ воқеият, 

сарфи назар аз  тамоми  бандҳои  расмиву  ғайрирасмӣ  собит  кард.  

Нависанда аввал романро  дар маҷаллаи «Садои Шарқ» ба чоп  расонд ва ба 

муқовимати  сахти  кормандони ҳизбу давлат  дучор гардид. Сензураи 

давлатӣ  нусхаҳои  онро  мусодира  кард. Бисѐре  аз  масъулони  ҳизбӣ  ва 
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баъзе  мунаққидон  (А. Сайфуллоев) романро  аз ҷиҳати  ғоявӣ  зиѐновар  

эълон  карданд ва  он ҳама  талошҳои  бемаънӣ оқибат  сари навсиандаро 

хўрд. 

Вале замона  худ  барои адиби  танҳо фатвои наҷот баровард. «Гузашти  

айѐм» сафед  шуд ва дар шакли  китоби  алоҳида  ба  чоп расид.  Ҷумъа 

Одинаев  дар ин асар манзараи   вусъатнокеро  аз воқеияти  солҳои  30-40 ба 

тасвир  мегирад. Роман як  марҳалаи  муҳимми  ҳастии халқи тоҷикро аз 

паҳлуҳои  наваш, аз назари  идеявию  ахлоқӣ  фаро мегирад. Дар ин асар 

нависанда бори аввал  дар насри  тоҷикӣ  қолабҳои  маъмулиро дар тасвири 

симои коммунист шикаст, моҳияти амалу  кирдори  инсони  фармонравоеро, 

ки бунѐди ахлоқӣ  ва маънавияш  хароб аст,  падид  овард ва маҳз ҳамин  

нуқтаи  ғоявии  асар  муқобилати  дастгоҳҳои  расмиро  ба вуҷуд  овард.  

Мунаққид А.Набиев романи «Гузашти  айѐм»-ро романи андешаҳо,  

ақидаву принсипҳо шинохта  буд (65,  41), ки   воқеан  дуруст аст. Ин асар 

ҳам аз ҷиҳати ғоявӣ  ва ҳам бадеӣ асари   навоварона эътироф шудааст. 

«Гузашти  айѐм» арзиши  фаровони  ахлоқӣ  дошта,  дар ташаккули  

ҷонфидоӣ,  инсондўстӣ,  вафодорию муҳаббат барин  хислатҳо  ба хонанда  

кўмак  мекунад. Арзиши  дигар  ва бисѐр  муҳимми  роман  дар он  аст, ки мо 

доир  ба  бисѐр  паҳлуҳои воқеияти  солҳои сӣ,  ибтидои  ҷанги  ҷаҳонӣ  

ҳарфи тозаро  аз  забони  нависанда  мешунавем. Дар тасвир ва таҳлили 

воқеаҳо адиб қабл аз  ҳама ба арзишҳои  умуминсонӣ  арҷи  бештар  медиҳад. 

Абдулҳамид Самадов,  Бахманѐр ва Сайф  Раҳим  дар рушди  насри 

ин  давра  ҳар кадоме  ба қадри  имкониятҳои  худ саҳм  гузоштаанд. 

Ҷустуҷўҳои  А. Самад   бо дигаргуниҳое, ки  дар насри  воқеанигор  ва  

ахлоқписанди солҳои охир ба вуҷуд омад, алоқаманд аст. Дар навиштаҳояш ў 

бештар ба масоили ахлоқӣ, хилқати муосирон ва тамоюлҳои манфии ахлоқие, 

ки дар даври Шўравӣ тайи солҳо рушд кард, таваҷҷўҳ кардааст. Дар ин радиф 

навиштаҳои ў «Баъд аз сари падар», «Аспи бобом», «Косаи давр» аз бисѐр 

ҷиҳатҳо ҷолиби диққатанд. 

А.Самадов дар повести аввалинаш «Баъд аз сари падар» амалу 

кирдори қаҳрамонашро дар зиндагии ҳаррўза, ҳаѐти соддаи орому 

хонаводагӣ ба мушоҳида мегирад ва дар ин замина ба масоили муҳим, 

монанди идеали қаҳрамон, суннатҳои ахлоқиву маънавӣ, бузургиву пастии 

афрод ва ғайра таваҷҷўҳ мекунад. Ин тамоюли эҷодии ў дар навиштаҳои 

баъдиаш, аз ҷумла «Косаи давр» ва баъзе ҳикояҳои ў аз қабили «Ҳазл» ривоҷ 

ѐфтааст. 

Бисѐр муҳаққиқон зуҳури тамоюли навро дар роҳи дарки бадеии 

воқеият ба эҷодиѐти Баҳманѐр ва Сайф Раҳимзод алоқаманд медонанд, ки 

аз воқеият дур нест. Дар навиштаҳои ин гурўҳ хоса Баҳманѐр тафаккури 

тахайюлӣ афзалият дошта, шаклҳои щартиву рамзӣ ифодагари усули бадеии 

нависандаанд. Дар ин замина аз нахустин навиштаҳояш Баҳманѐр ба 

мавзўҳои ҳифзи табиат, пайванди инсону муҳит, набототу ҷамод, пайванди 

олами кабиру сағир ва ғайра диққат мекард ва ин равия дар навиштаҳои 

баъдиаш инкишоф ѐфт. Маҷмўаи аввали ў «Ишқи сайѐд» (1984) асосан ҳамин 
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масъалаҳоро дар бар гирифта, нависанда кўшидааст, ки ҳаддал имкон аз 

усули воқеъанигории маҳз, ки дар насри тоҷик мақом дошт иҷтиноб кунад. 

Усули тасвири шартиву рамзӣ дар маҷмўаҳои охири ў «Аспи обӣ» 

(1988) ва «Дуди ҳасрат» (1993) такмил ѐфта, нависанда кўшидааст, ки 

беқадрӣ ва хориву зории инсон, азоби алиме, ки инсон гаравгони он шудааст 

ва саргумии мардумро дар гиру дори дунѐ, ҳамчунин сияҳрўии одамону 

замонро нишон диҳед. Навиштаҳои Баҳманѐр аз ҷиҳати бадеият сабқате 

доранд, суханаш хос аст. 

Сайфи Раҳимзод низ аз нависандагони ҷўянда ва тозанигори имрўз 

аст. Вай бо нашри нахустин маҷмўааш «Ситораҳои сари танўр» (1984) собит 

кард, ки пайгири роҳи тайшуда нест ва ҳарфи худашро дар адабиѐт арза 

карданист. Аз нашри маҷмўаи аввал то маҷмўаҳои «Аз ѐдҳо, аз ѐдҳо…» 

(1988), «Доғистон» (1993) ў пайгири ҳамин мароми эҷодист. Сайф Раҳим дар 

мавзўъ ва биниши бадеӣ «истиқлол»-и комил дорад. Ў  дар ҳеҷ навиштааш ба 

воқеанигорӣ тамоюле зоҳир накардааст ва ин аз фазилати эҷодии ўст. Ў дар 

навиштаҳояш аз бемаънавиятӣ, фасоди ахлоқ, ноинсофӣ, худбинӣ, поймол 

гардидани адолат ва мусоват дар ҷомеа урѐн ҳарф намезанад, балки зимни 

тасвир ин ҳама масоилро матраҳ сохта, хонандаро сари андеша ва натиҷагирӣ 

танҳо мегузорад. 

Тозакориҳои солҳои шаст ва ибтидои солҳои ҳафтодро дар шеъри 

тоҷикӣ муҳаққиқон ба иттифоқ ба кўшишҳои Мўъмин Қаноат, Лоиқ ва Бозор 

Собир алоқаманд донистаанд, ки воқеият аст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шояд дар тамоми давраҳои инкишофи шеъри тоҷикӣ аввалин бор 

шоирон дар боби таърих, дар боби мавқеияти ашхоси барҷастаи таърих, 

сарнавишти миллат ва забону фарҳанги вай ҷиддан ба андеша рафтанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муњимтарин таѓйироте, ки дар шеъри ин давра ба назар мерасад, 

дигар шудани усули тасвир аст. Дигар аз таѓйиротњо таваљљўњ ба 

мавзўъњои муњимми зиндагии инсон ва таърих аст. Худшиносии миллї 

њадафи асосии андешаи шоиронаи ин гурўњ ќарор гирифт. Дар шеър ба 

тасвир омадани сарнавишти инсонї ва маънавии абармардони таърих, 

монанди Рўдакї, Ибни Сино, Оли Сомон, Айнї ва ѓайра њадафњои 

амиќи ѓоявї дошт. 

Ба ифодаи М.Шакурї ин гуна дигаргунињо дар шеъри дањаи шасту 
њафтод зиѐд ба вуљуд омаданд. Беш аз ин «дар шеър силсилаи афкор – 
андешањои мураккаби пайдарњам, андешапарварии пурњиссиѐт, ки 
аксаран мўњтавои иљтимої ва гоњ мундариљаи фалсафї дошт, ривољ ѐфт. 
Андеша дигар бо диди синфи мањдуд набуд, яъне на фаќат бар 
синфиятгаронї, ки кам-кам коњиш меѐфт, балки бар чашмандози 
густурдатаре бунѐд дошта, арзишњои башариро њар чи бештар дарбар 
меоварад» (116,119). 
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Мўъмин Қаноат, Лоиқ, Бозор Собир пайванди шеъри тоҷикиву 

форсиро таҳким бахшида, шеъри моро ба асл ҳам шаклан ва ҳам маънан хеле 

наздик бурданд. Шеър аз назари ҳунар низ то дараҷае ба камол расид. 

Мутаассифона дром дар адабиѐти ин давра мақоми шоѐн надорад. 

Драманависоне чун С.Сафаров, М.Бахтӣ, К.Киром асарҳои саҳнавӣ 

навиштаанд. Дромҳои инқилобии Ғанӣ Абдулло ба ваҷҳи мавзўъ асосан рўи 

саҳна буданд. 

Фазлиддин Муҳаммадиев низ бо номи «Охирин арўсии  амир-ал-

мўъминин» драмае навишт. Вале беҳтарин асарҳои ин давра ҳамон 

«Темурмалик», «Восеъ», «Алломаи Адҳам  ва дигарон»-и  С. Улуғзода 

шинохта шудаанд.  Ин асарҳо бо  муҳиммиятии мавзўъ  ва арзиши бадеӣ дар 

таърихи адабиѐти мо мақоми хос доранд. Нависандаи бузург таърихро ба 

хидмати имрўз кашида, хонандаи хешро дар баробари  фоҷиаҳои таърихи 

халқ  ба андеша мебарад.  Ҳиссу  ифтихори  инсонӣ ва миллиро ба ҷунбиш 

меорад ва масъулиятро бар дўши муосирон мегузорад, ки  ин ҳам шинохти  

ҳақиқати таърих ва софкории  ахлоқ  аст.  Масъулиятшиносии инсонӣ ва 

таҳаддуди иҷтимоӣ муҳимтарин рукни   фикри  бадеии нависанда аст. 

 Аз охири солҳои ҳаштод  ба баъд даврони  тозатар  дар таърихи  

адабиѐти тоҷик оғоз меѐбад. Ин тозакориҳо,  бешак ба бозсозии  иҷтимоию 

сиѐсии давр сахт марбут аст. бозсозӣ муҳити комилан  озодеро  дар ҷомеъа ба 

вуҷуд овард.  Дар ин раванд  фошгўиву  озодандешӣ ривоҷ ѐфт ва ин  ҳодиса, 

бешак,  таъсири амиқе  ба муҳити маънавӣ  гузошт ва  фаъолиятмандии  

иҷтимоиву  граждании  адибонро  зиѐд  кард. Бисѐре  аз адибон, ҳам шоиру 

нависандагон ва ҳам муҳаққиқони таъриху адабиѐт ба воқеият ва таърих 

таҷдидӣ назар карданд. Ҳамаи ин  дигаргуниҳо  ба он  овард, ки   адабиѐт то 

ҳадде  аз сиѐсатфурўшии   маҳз   ва иҷтимоигарони  дурушт  раҳоӣ ѐфт. 

 Бешак, ба рушди ин раванди  мусбат  матбуоти  рўз  мусоидат кард.  

Бисѐр рўзномаву маҷаллаҳо дар чопи асарҳои адабиву мақолаҳои  навҷўѐна  

иқдомҳои  ҷиддиро  ба роҳ монданд.  Дар ин равиш ашъор  ва мақолаҳои 

Мўъмин Қаноат, Лоиқ, Бозор Собир,  Гулназар, Гулрухсор, Фарзона,  Камол 

Насрулло,  Низом Қосим, Сиѐвуш  ва дигарон  ба  чоп расид,  ки муҳити  

озодандеширо дар ҷомеъа  тавсиа  бахшид  ва  чашми мардумро  ба шеъри   

асил кушод. 

Шеър акнун ифодагари њиссу андеша, тўѓѐни дил гардида ба 

њудудњои жанрї низ рахна андохт. Таѓйироте дар сохтмони шеър, 

истифодаи арўз ба миѐн омад, ки на њама ваќт муфид ва натиљанок 

буд. Дар њамин равиш шеъри озод бо шеъри тољикї омехт ва баъзе 

намунањои хубе низ ба миѐн омад. 
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 Дар наср ин гуна раванди «истиқлолхоҳӣ»  нисбатан  сусттар  ба назар  

мерасад. Вале  чеҳраҳое чун Ҷ. Одина, Ў. Кўҳзод, Саттор Турсун, 

Абдулҳамиди Самад, Баҳманѐр, Сайф Раҳим ва К. Мирзо дар ин замина 

хидмате кардаанд.  Муҳимтарин  иқдоми  онҳо   насрро  аз воқеъагароии  

маҳз як дараҷа  берун  овардан ва арзишҳои  ҳунариро  боло бурдан  буд. 

 

 

 

 

Нақша: 

1. Айнй симои бузурги адабиѐти точик.  

2. Зиндагиномаи Айнй. 

3. Мавқеи Айнй дар ташаккули насри точикй. 

4.  Хусусиятҳои асосии насри нависанда.  

5. Таваччҳҳ ба воқеияти замон ва таърих.  

6. Мавқеи назм дар эчодиѐти адиб.  

7. Айнй ва сарнавишти таърихии халқи точик. 

8. Айнй адабиѐтшинос, мунаққид ва таърихнигор.  

 

Айниро то ба имрўз мо ҳамчун «асосгузори  адабиѐти советии тоҷик», 

«шогирди чиҳилсолаи Октябр» ва «ҳамсафи Горкий ва муаллими аввалин 

роману повестҳои оптимистона» мешинохтем. Вай дар тафаккури мо чун 

шоир ва эҳѐгари  миллат ба ҷилва меояд, ки ин ҳама воқеъият аст. Вале замон 

нақши худашро дар таъйини сарнавишти шахсиятҳо чӣ дар зиндагӣ ва чӣ 

баъди маргашон мегузорад. Аз дидгоҳи имрўз мо ҳақиқати сарнавишти 

инсонӣ ва нависандагии Айниро бояд комилан муайян кунем. Мақоми ў дар 

адабиѐт ҳамчун нависанда ва шоир, Айнии ҷадид, Айнии олим ва 

ѐддоштнавис аз масъалаҳоест, ки таҷдиди назар мехоҳанд ва дар кўтоҳтарин 

муддат бояд адабиѐтшиносону таърихнависон ба он ҷавоб гўянд. Айнӣ ба 

эътирофи худаш ҳамчун шогирди чилсолаи Октябр ба адабиѐт омад. Дар 

шинохти ҳақиқати инқилоб саргум нашуд, балки Инқилобро чун наҷотгари 

заҳматкашон шинохта, дар таҳкими ғояҳои инқилобӣ саҳм гирифт. Дар 

ҳамин замина «таронаҳои инқилобӣ» ва пазируфтани сохти навро ба дўстону 

душманон итминон дод. 

Аввалин шеъри инқилобии ў «Суруди озодӣ» буд. Баъд таронаҳои 

дигар, монанди «Ба шарафи Инқилоби Октябр», «Инқилоб» ва ғайраро 

навишт. Айнӣ дар ин шеърҳо азамати Инқилобро, сурури руҳияи хешро аз ин 

гардиши таърихӣ ифода кардааст. Ин шеърҳо дар он рўзгор арзиши 

таблиғотӣ доштанд, ки Айнӣ инро хуб мефаҳмид. Дар ин шеърҳо ў воқеиятро 

аз хаѐл боло шинохт. Адлро муҳимтарин рукни ҳастии инсон таъбир карда, аз 

Мавзўи 7     Садриддин Айни (1878-1954) 

 

 
 

    Маърўза 
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ин мавқеъ ҷаҳолати замони амирро бо адолатпарвариҳои замони инқилоб, 

қиѐс кард ва аз ин қиѐс натиҷаҳоеро барои хонанда ирода дод. Аз ин мавқеъ 

навиштаҳои индавраинаи адиб аз сиѐсатгароии маҳз озод набуд. Балки 

замони пурошўб ва беадолат ҳамин гуна дасти таҳрирро ба сарнавишти 

инсонӣ ва нависандагии ў ворид сохт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимнан бояд эътироф кард, ки на ҳамаи шеърҳои Айнӣ арзиши хешро 

то имрўз ҳифз кардаанд, хоса ашъори сиѐсии ў. Вале ин ашъор низ рукни 

таърихи халқи мост ва пораҳое аз ин таърих дар роҳи худсозии ҷомеаи нав 

бешак хидмат хоҳанд кард (20, 60). 

Чунон ки маълум аст Айнӣ ба зудди шеърро фурў гузошта, ба тасвири 

эпикии воқеияти таърих дар замони нав шурўъ кард. Ба ифодаи худаш 

азбаски «чорчўбаи назм» барояш тангӣ кард, ба наср гузашт. Худи воқеияти 

бопаҳнои замон ин шароитро барои нависанда таъйид кард. Вале Айнӣ ҳам 

дар назм ва ҳам дар наср ҳуввияти инсониву адабиашро аз даст надодааст. 

Вай ба воқеияти замон ва таърих таваҷҷўҳ карда, сарнавишти бадеии халқро 

дар масири таърих ва раванди воқеияти замон ба вуҷуд овард. Ин ҳама зери 

таъсири сиѐсати рўз сурат гирифт ва бешак, дар мавридҳои арзишҳои сиѐсӣ 

бар ҳуввияти адабӣ бартарӣ доштаанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеъри Айнї сарнавишти худи ўст, ки пастиву баландињое 

дошт. Љое, ки шеърро дар мавзўи суннатї гуфтааст, аз назари њунар 

тамомияте дорад. Љое, ки дар мавзўи инќилобу мактабу маориф сухан 

мекунад, шеъраш хусусияти воќеагароии дурушт мегирад ва савќу 

савияи шоириаш халалпазир мешавад. Ин њама дар сарнавишти Айнї 

тазодњое дорад, ки бояд тањќиќ ва муайян шавад. 

 

«Љаллодони Бухоро» 

Осори насрии Садриддин Айнї 

«Одина» 

«Дохунда» 
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Консепсияи солими бадеии Айнӣро дар шинохти воқеияти таърих ва 

рўзмара асарҳои ў аз қабили «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», «Дохунда», 

«Мактаби кўҳна», «Ғуломон», «Марги судхўр», «Исѐни Муқаннаъ», 

«Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», «Ёддоштҳо» шарҳ додаанд. Айнӣ дар 

ин асарҳо ба тасвири ҳодисаву воқеаҳо ва амалу кирдори ашхосе 

пардохтааст, ки нахуст вазифаи таблиғотӣ дошта (хости замон буд!), дигар 

ҳамчун сабақи ибратбахше барои муосирон хизмат мекард. Дар аксари ин 

асарҳо Айнӣ таваҷҷўҳи бештаре ба шаклу тасвири воқеаҳо дорад. Яъне ба ин 

далел насри ў асосан ҳамчун насри воқеагаро бояд таъриф шавад, вале 

ҳадафгароии нависанда насри ўро аз воқеагроии дурушту маҳз наҷот дода, 

арзиши бадеии онро таъмин намудааст. 

Айнӣ як андоза тавонист, ки аз сиѐсатгароии маҳз ва воқеанависии 

дурушт ҳам дар шеър ва ҳам дар наср гурезад. Вазъи сиѐсию иҷтимоии замон 

ҳамин гуна адабиѐти гапдаро ва гапфурўшро ба вуҷуд овард, вале Айнӣ 

тавонист, ки дар ҳамин раванд «то андозае ба ҷамъбастҳои адабии фалсафӣ 

даст занад» (115).  

 

 

 

 

 

 

«Марги судхўр» 

«Мактаби кўњна» 

«Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» 

«Исѐни Муќаннаъ» 

«Ѓуломон» 

«Ёддоштњо» 

Муњимтарин коре, ки Айнї бо эљоди «Одина», «Дохунда» ва 

«Ѓуломон» кард, ин ба тасвири бадеї кашидани худшиносии 

иљтимоии зањматкашон – мустаъзафон аст. Дар ин замина Айнї 

тавонист, ки марњилањои гуногуни бедории иљтимоии халќро тасвир 

кунад ва собит созад. 
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Ба ҳамин далел, ки заҳматкаши оддӣ дар ҷомеаи истеъморӣ зулму хорӣ 

дида, одамияти хешро дар қиѐси зулму истибдод ва озодиву рафоҳият дарѐфт 

ғояест, ки «Одина»-ро зинда ва хонданӣ нигоҳ медорад. Романи «Ғуломон» 

корномаи мўҳташами оммаи мардум дар роҳи адолатҷўист. Ба ифодаи М. 

Шакурӣ дар романи «Ғуломон», «оммаи мардум дар муборизаи роҳи 

адолатхоҳӣ худро ба сифати як қувваи таърихсоз» дарѐфт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аз ин ҷиҳат «худшиносии иҷтимоӣ дар нахустин асарҳои устод Айнӣ 

бо шуури синфӣ маҳдуд бошад ҳам, баъдтар дар «Ёддоштҳо» таҳқиқи ў 

вусъат пайдо карда ва амиқтар рафта паҳлўҳои гуногуни ҳастии инсон, аз 

ҷумла, масъалаҳои ѐди таърихӣ ва меросбандии маънавиро фаро гирифт. 

 

 

 

 

 

 

 Тадқиқоти илмии ў дар бораи Рўдакӣ, Ибни Сино, Фирдавсӣ, Саъдӣ, 

Камоли Хўҷандӣ, Навоӣ, Восифӣ, Бедил ва дигарон низ бо ҳадафҳои волои 

миллӣ пайванде дошта, дар роҳи худогоҳии миллии тоҷикон хидмат хоҳанд 

кард. 

Фаъолияти Айнӣ ба инкишофи насри муосири тоҷик бетаъсир 

набудааст. Таъсири ўро аксари шогирдону пайравони ў тасдиқ кардаанд ва 

дар ин боб мақолаҳои зиѐди қиѐсӣ низ навишта шудааст. Дар ин боб мо 

суханро дароз накарда, фақат иқтибосе аз ѐддошти Сотим Улуғзода меорем. 

С.Улуғзода пас аз хондани «Одина» менависад, ки «китоб аз саҳифаҳои 

аввалинаш манро мафтун кард. Ман ин гуна суханҳои зебои хушоҳангро пеш 

аз он ҳеҷ, нахонда ва нашунида будам. Аз варақаҳои китоб гўѐ мусиқии 

ҷозибадоре садо медод гумон мекардам, ки дар ин ҷаҳон чизи форамтару 

«Ёддоштњо» бошад бешак, муњимтарин асари Айнист ва ин асар 

достони нируи азими инсонї буда, Айнї тавонистааст, ки дар 

баробари чењраи ситамкашони ољизу нотавон симои мардуми 

андешапарвари њикматписанд, њунарпешагони забардаст, хуштабъону 

шоирон, олимону мутафаккиронро ба вуљуд оварад. Айнї медонист, 

ки падид овардани чењраи маънавии ин ашхос барои таърих ва наслњо 

зиѐда зарур аст. 

 

Дар «Ёддоштњо»-и Айнї худшиносии иљтимої аз чорчўбаи 

танги мањдудияти табаќотї берун рафта, ба марзи худогоњии 

маънавї ќадам гузошт» (116, 114). 
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зеботар аз забони тоҷикӣ нест. Ман бисѐр ҷоҳои «Одина»-ро саҳифа-саҳифа 

ба дафтарам кўчонда, аз ѐд мекардам» (99,319-320). 

Айнӣ воқеан ҳам мактаби адабии худро таъсис дод ва ин мактаб дар 

тарбияи нависандагони тоҷик саҳми бузург дошт. Таъсири осори Айниро 

эҷодиѐти Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода ва дигарон бисѐр навиштаҳои 

адабиѐтшиносони тоҷик собит кардааст. 

Айнӣ ба адабиѐт ѐ худ осори адабие, ки асоси ҳаѐтӣ дорад, таваҷҷўҳи 

хос доштааст. Вай аз ҳамин мавқеъ ба эҷодиѐти Саъдӣ, Восифӣ ва Навоӣ хоса 

ба «Хамса»-и ў баҳо медиҳад. Дар эҷоди асарҳои бадеӣ низ ба ин тамоюли 

адабиѐти пешин пайравӣ намудааст. Ин усули тасвир сабки нигориши ўро 

низ муайян кардааст. Сабки Айнӣ соддаву бетаккалуф буда, аз унсурҳои 

солими адабиѐти пешин ва забони зинда баҳра бурдааст. 

 

 

 

 

 

 «Ҷаллодони Бухоро» (1920) аз нахустин асарҳои калонҳаҷми устод 

Айнист. Ин асарро баъзе муҳаққиқон, аз ҷумла, Муҳаммадҷон Шакурӣ 

воқеъномаи рўзгори ба завол расидаи амирони манғити Бухоро шинохтаанд. 

Дар ҳақиқат ҳам дар асар асосан ҳодисаҳои воқеӣ тасвир шудаанд. Дар ин 

боб ҳатто қаҳрамони повест гувоҳи медиҳад: «Ман шуг (афсона) намегўям 

чизҳоеро гуфта медиҳам, ки ҳамаи онҳоро ба чашми худ дидаам» (1, 161). 

Далели дигар дар воқеи будани ин асар дар номи қаҳрамон аст. Нависанда 

амир Олимхон, Усмонбеки қушбегӣ (сарвазир), Бурҳониддини қозикалон, 

шахсиятҳои дигар, аз ҷумла, Абдураҳмони Рафтор, Акамахсус, ҷаллодон 

Ҳамроҳ-гавбоз, Маҷиди қаҳкашонӣ ва дигаронро бо номи аслиашон зикр 

кардааст. Ҳаминро низ бояд гуфт, бисѐре аз ин қаҳрамонон бо номи аслиаш 

дар «Ёддоштҳо» низ ѐдовар шудаанд, ки далели қавиест, барои воқеӣ будани 

повест. 

Замони рўйдодҳои мавриди тасвир низ аз ҷониби нависанда дақиқ 

таъкид шудааст ва дар оғози китоб мо мехонем: «Дар моҳи марти соли 1918 

дар арки Бухоро барои ҷаллодон машғулият зиѐд шуда буд» (1, 105). 

Нависанда бо таъкиди ин санад ва санадҳои дигар аз бунѐди қавии воқеӣ 

доштани асар таъкид мекунад. 

Аз ин таъкидҳову далеловариҳо хулосаи нависанда он аст, ки «воқеаи 

ҷадидкушӣ» «нуқтаи олии таърихи пурфоҷиаи сулолаи манғитиѐни ўзбек» 

(М.Шакурӣ) аст. Дар ҳамин замина муаллиф боҳадаф донистааст, ки дар 

Махсусан таъсири насри ривоятї дар осори нависанда назаррас 

аст. Њам дар забон, њам дар сохтмони композитсионї, њам дар 

муколамаю муњовараи персонажњо ин таъсир ва бањрабардорї ба 

мушоњида мерасад. 
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қисми аввал маълумоти таърихиеро низ оид ба вазъи Бухоро ва арк фароҳам 

орад. 

Бо ин гуфтаҳо мо сари чунин андеша ҳастем, ки такя ба воқеият 

Айниро ба воқеанигорӣ ва натурализм бурда, ҷанбаи бадеии асарро коҳиш 

додааст. Шояд Айнӣ дар рўзгори таълифи ин асар ҳадафи ғоявӣ ва таблиғии 

асарашро хуб эҳсос карда, дар ин замина бештар ба таъкиди ваҳшонияти 

замони амир саъй кард. Барои ў санадҳои таърих ҳуҷҷати бадеӣ намуданд ва 

ҳамагуна пардозгарӣ ва хаѐлбофиро гузошта буд. 

Агар фикри асосии адибро аз китоб берун оварем дурустии ин хулоса 

таъйид мегардад. Ба назари Айнӣ–Ҳайдарча, Маҷиди-каҳкашонӣ, Ҳамроҳ-

гавбоз, Қурбон-девона ва дигарҳо ҷаллод нестанд, балки ҷаллоди аслӣ амир 

ва наздикони ўянд. Яъне ғояи падид овардани сурат ва сирати вопасин 

сулолаи манғитҳо барои нависанда ниҳоят муҳим буд. Барои ин ки ин 

айбнома ба гардани амир часпад бояд шавоҳиди зинда ва махсус сабт мешуд 

ва Айнӣ бо ин роҳ рафта, шояд дар оғози фаъолияти нависандагиаш тасаввур 

ҳам намекард, ки дар истифода аз санадҳои воқеӣ дар асари бадеӣ ҳадди 

эътидол аст ва агар аз он гузаштед, ба ифрот мерасед. 

Сохтмони сужети «Ҷаллодони Бухоро» аз бисѐр ҷиҳат ба «Ҳазору як 

шаб», «Чор дарвеш» ва монанди инҳо асарҳои насри ривоятӣ монанд аст. Ин 

асар низ бо услуби суннатҳои ҳикоят андар ҳикоят таълиф шудааст. Вале 

Айнӣ дар ин замина низ навҷўиҳо дорад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баъзе муҳаққиқони эҷодиѐти Айнӣ, аз ҷумла, М. Шукуров дар ин 

ақидаанд, ки аз тасвиру нақли воқеаҳои таърихӣ дар ин асар фикри бадеии 

нависанда равшан нест ва сабаби инро равшан набудани «идеали нави 

ҷамъиятии ў, тасаввуроташ дар бораи қувваҳои асосии пешбари инқилоби 

Бухоро» медонанд, ки ба назари мо дуруст нест. 

Чунонки дар боло ифода рафт Айнӣ ҳадафи аслии хешро аз навиштани 

ин асар дар баъзе ишораҳояш пинҳон надоштааст. Мавқеи Айнӣ дигар буда 

наметавонист, зеро фоҷиаҳое, ки дар ин повест тасвир шудаанд, сарнавишти 

Ба шањодати донишмани адабиѐт М.Шукуров «ин тарзи 

ќиссапаймоии анъанавї аз љузъиѐту тафсилоти конкрет, аз тасвирњои 

воќеї, аз оњангњои табии гуфтугўи оддї ва сўњбату мунозира 

имконоти тозае пайдо карда, барои нишон додани манзарањои 

гуногуни зиндагї, барои аз чанд љињат ва нисбатан васеъ дар бар 

гирифтани воќеияти Бухорои феодалї замина фароњам овардааст» 

(117,74). 
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фоҷеаноки ҷадидону рўшанфикрони Бухоро буда, худи Айнӣ низ қариб 

қурбонии ин фоҷиа гардида буд. 

Асари дигари устод Айнӣ «Одина» (1924) аст. «Одина» бори аввал дар 

рўзномаи «Овози тоҷик» (23 ноябри 1924, 5 майи соли 1925) қисман чоп шуд. 

Нависанда ин нусхаи чопиро «Саргузашти як тоҷики камбағал, аз хотираҳои 

истибдод» унвон карда буд. Дар ду нашри дигар низ, ки ба шакли китоб чоп 

шудааст (1927, 1951) ҳамин номро дошт. Ин повест дар нигоҳи аввал қиссаи 

сарнавишти таъмимӣ ва пурфоҷиаи тоҷиконро дар замони «номард» 

(истилоҳи мардумӣ) ба тасвир мегирад. Ин сарнавишт бисѐр фоҷиарез аст ва 

байте, ки муаллиф чун эпиграф дар оғози қисса меорад, низ баѐнгари нияти 

эҷодии ўст: 

                             Зи сар бигзашт бе ту оби чашмам, 

                             Яке аз саргузаштам бе ту ин аст. 

Кадом саргузаш? Саргузаште, ки ҳазорон одинаҳоро гиребонгир буд. 

Барои як бурда нон сарсониҳову хориҳоро аз сар гузаронида, аз ҷониби 

арбобҳо ғорат дида, таҳқир дида, аксаран нокому номурод дунѐи равшанро 

падруд мегуфтанд. 

Ба ин маъни повест бо ҳақиқатнигорӣ, бо тасвири амиқ ва ботааммуқи 

ҳаѐти тоҷикони кўҳистони Бухорои Шарқӣ, ҳадафҳои олии инсонпарварона, 

ҳамчунин тасвири пурмўҳтавои табиат, наботу ҷамод диққатангез аст. 

Дар боби тааллуқоти табақотӣ ва сиѐсии повест мулоҳизаҳои гуногуне 

ба вуқўъ пайваста буд. Раҳим Ҳошим ва нависандаи рус Лев Славин онро 

«повести инқилобӣ» таъбир карда буданд. И.С.Брагинский низ онро 

«комилан асари инқилобӣ» шинохта буд (117, 87).Муҳаммадҷон Шукуров 

низ ин фикрро таҳқиқ карда, онро бо далелҳо тақвият бахшидааст.Ба назари 

мо новобаста ба тасвири назарҳо оид ба намуди он арзиши умумиинсонии ин 

асар коҳиш нахоҳад ѐфт. Зеро муҳимтарин масъалае, ки муаллиф матраҳ 

кардааст, муборизаи инсони хокӣ алайҳи зулму бедодист ва талош барои 

адлу дод мебошад, ки ҳеҷ вақт кўҳна намешавад.Дар ин асари Айнӣ низ 

таъсири насри гузашта назарраст аст. Айнӣ дар «Одина» низ аз усули 

ҳикоябандӣ истифода карда, пораҳои зиѐди шеъриро низ ба тақозои мавзўъ 

фаровон истифода намудааст, ки қиссаи ўро мисли насри пешин ҳикматнок, 

бадеъ ва хонданӣ кардааст. 

Дар усули ҳикоябандӣ Айнӣ суннати воқеанигории насри пешинро 

огоҳона истифода карда, ба ин восита ба ифшои сарнавишти комил ва амалу 

кирдори қаҳрамон мусоидат кардааст. Аз ин ҷиҳат сабки нигориши адиб низ 

дилангез ва хотирмон буда, таъсири тафаккур ва забони мардумӣ дар он амин 

аст. 
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И.С.Брагинский побандии Айниро бо тарзи суннатии тасвир таъкид 

карда, ин усулро монеае донистааст дар роҳи тасвири такомулоти тадриҷии 

рўҳии қаҳрамон (20,79). Ин мулоҳиза ба маънии дигар, инкори тасвири 

психологӣ дар асар аст, ки ба воқеият рост намеояд. Баръакс М.Шукуров 

аҳамияти тасвирҳои психологиро дар повест таъкид карда, таъкид мекунад, 

ки «онҳо орзую омол, изтиробу ҳаяҷон, тапиши дили нокоми қаҳрамонро 

зоҳир намудаанд. Аз ин гуна тасвирҳо садои дили халқ, ба гўш мерасад. Ин 

тасвирҳо қувваи қалами реалистии нависанда, дар тасвирории реалистӣ 

маҳорат ҳосил карда истодани ўро нишон медоданд» (117, 93). 

Арзиши повести «Одина» ба он чӣ гуфтем маҳдуд намешавад. Ба қавли 

шарқшиноси маъруфи рус Е.Э.Бертелс «алҳақ, ин китоб нишони оғози як 

қарни ҷадид барои Тоҷикистон» (117, 96) буд. Беш аз ин, ба назари мо ин 

повест дар роҳи бедории маънавӣ ва худшиносии тоҷикон дар муҳити нави 

зист кўмак кард, новобаста ба савияи бадеиаш ба чанд насл маърифати адабӣ 

омўхт. 

Романи «Дохунда» аз ҷиҳати мавзўю мундариҷа ба «Одина» дар як саф 

аст. Вале ин асар дар усули тасвир дигаргуниҳои ҷиддӣ дорад, ки нишонаи 

такомули ҳунари нависандагии Айнист. 

«Дохунда» соли 1930 дар шаҳри Қазони Тотористон ба чоп расидааст 

ва онро муҳаққиқон «якумин романи реалистии тоҷик» (М.Шукуров) 

шинохтаанд. Ба пайбурди М.Шукуров «нависанда дар ин асар сайри 

такомули шуури як тоҷики камбағал – аз мазлумию нотавонӣ то ба дараҷаи 

муборизи фаъоли роҳи озодӣ расидани ўро нишон медиҳад. 

Роман аз панҷ қисм иборат буда, дар қисми аввал даврони бачагӣ ва 

наврасии Ёдгор ва дўстдоштаи ў Гулнор тасвир шудааст. Дар қисми дуюм 

ҳаѐти қаҳрамон дар Бухоро, ба хизмати аскарӣ даромадан ва зиндонӣ шудани 

вай ба тасвир омадааст. Қисми сеюми асар рўзгори муборизаҳои инқилобиро 

дар бар мегирад. Дар қисми чорум муборизаи Ёдгору Гулнор алайҳи 

«унсурҳо» нишон дода шудааст. Дар қисми панҷум ангораҳое аз бунѐди 

ҷомеаи сотсиалистӣ дар Тоҷикистон нақл шудааст. 

Бар хилофи Одина дар романи «Дохунда», Ёдгор «муборизи фаъоли 

ҳаѐти нави советӣ» (20) ба назар меояд. Вобаста ба такомули иҷтимоигароӣ 

дар усули эҷоди Айнӣ дар «Дохунда» тасвири табиат низ аз «Одина» фарқ 

мекунад. Ҷўйбору дарѐчаҳо дар ин асар ангезаи дигареро дар шуури бадеии 

нависанда талқин мекунанд. Ин тағйиротро муҳаққиқон ба такмили назари 

иҷтимоии адиб вобаста медонанд. Дар ҳамин замина мавқеи ғоявии муаллиф 

дар тасвири чеҳраҳои Одинаву Ёдгор дигаргуна аст. 

Сарнавишти Ёдгор аз бисѐр ҷиҳатҳо ба Одина монанд аст. Аммо аз 

хурдӣ чашми Ёдгор ба воқеият ва ҷабркориҳои замондорон кушода шуда 
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буд. Аниқтараш хориҳое, ки падару модараш кашида буданд, чашми ўро ба 

беадолатиҳои замона кушод. Баъдтар зиндагӣ ўро ба роҳи мубориза ҳидоят 

кард. Дар ин замина сарнавишти муборизони шердил ба ў дарси ибрат низ 

гардид. Ин гуна шахсият дар «Дохунда» барои Ёдгор Абдуллохоҷа буд. 

М.Шукуров Ёдгорро дар адабиѐти тоҷик «нахустин образи муборизи 

собитқадами роҳи озодӣ медонад. Ва муборизаи Ёдгорро муборизае медонад, 

ки байрақи он ғояҳои олии инсониятпарварист». Шояд ҳамин ҷиҳати асар 

барои Айнӣ муҳим буд, вале дар тасвири мукаммал ва бадеии муборизаҳои 

озодихоҳона адиб то ба охир комѐб намемонад. Дар қисматҳои баъдии роман 

баѐни публисисти бар тасвири ботаании бадеӣ тасаллут пайдо карда, асарро 

«ба як таърихномаи публисистии нимбадеӣ табдил» (М.Шукуров) додааст. 

Бо вуҷуди баъзе нуқсонҳои ҷиддӣ роман дар муҳити нави ҷомеаи мо 

мавқеи сазовор пайдо кард. Образҳои офаридаи адиб, махсусан Ёдгору 

Гулнор миѐни хонандагон маҳбубияти хос пайдо карданд. Садҳо нафар 

фарзандони худро бо ин номҳо муаммо карда, дар шеър низ (Деҳотӣ, Юсуфӣ) 

образи таъмимии Ёдгору Гулнор дар тафсири моҳияти замон ба кор рафт. 

Адибоне чун Ҳаки Карим, Ҷалол Икромӣ ва Абдусалом Деҳотӣ аз ин асар 

истиқболи хуш карданд. 

«Ғуломон» романи ҳамосӣ ва бузургҳаҷми Айнист. Устод онро соли 

1934 ба чоп расонидааст. Ин асар комилан асари ҳамосии пурвоқиа буда, 

воқеагароӣ дар он тасаллути комил дорад. Воқеаҳои сад сол – як садаро дар 

бар гирифтани асар низ бар ин далел аст. Миқдори иштирокдорони воқеаҳо 

низ 400 нафар буда, хеле зиѐд аст. Асар аз панҷ қисмат иборат буда, воқеаҳои 

он аз чоряки дуюми асри ХIХ шурўъ шуда, то соли таълифи асар идома 

ѐфтааст.  

Дар асар зиндагии аҷиб  ва ибратомўзи  се  насли  мардуми  заҳматкаш  ба 

тасвир омадааст. 

 Насли аввал Навқадаму  Гулсум, ҳамсафони онҳо  ва  деҳқонони озод  

ҳастанд, ки аз  ҷиҳати  мавқеи  иҷтимоӣ аз  ҳамдигар  кам фарқ  доранд. 

Ҳадафи  Айнӣ падид  овардани  манзараҳои даҳшатангези  ғуломонаи  халқ 

будааст. 

 Насли дуввум, яъне Эргаш (писари Навқадам), Сафар Ғалом,  Муҳаббат  

мавқеи  иҷтимоии фаъолтаре доранд. Ҳадафи навсианда дар ин қисм  нишон 

додани  такомули  тадриҷии шуури  синфии  қаҳрамонаш  будааст,  ки ба ин 

кор муваффақ  низ гардидааст. 

 Насли сеюм – Ҳасан (писари  Эргаш),  Фотима  ва ҷавонони дигар 

ҳастанд,  ки дар муборизаҳои  синфии  давраи колективонии хоҷагии халқ  

ширкат ҷустаанд. 
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 Ҳамин тариқ,  нависанда кўшидааст, ки  дар «Ғуломон» ҳаракати 

бошукуҳу  пурмуборизаи халқро  аз ғуломию бандагӣ  ба сўи озодӣ  нишон  

диҳад.  Ин нияти нек  ва бақодори  эҷодии  нависанда аст.  

 Вале,  мутаассфиона,  дар контексти  роман ин нияти нависанда зери  

пардаи  назари табақотии ў  анқариб маҳз, ҳатто ҷои арзишҳои  

умумиинсониро  худпарастии сиѐсӣ  мегирад, ки  ҷанбаи бадеӣ  ва ғоявии 

асарро  поин  меорад. 

 Дар тафсири бадеии  «Ғуломон» мо мулоҳизаи  профессор Г.И. 

Ломидзеро иқтибос меоварем, ки  хеле муҳим аст. «Дар романи  эпопеяи 

«Ғуломон»-и С. Айнӣ  қисми  якум пур  аз воқеаҳо,  санадҳо,  мулоҳизаҳо,  

характеристикаҳои  ҷамъбастии замон аст. Қаҳрамонони  эпопея Ашўр, Ризо, 

Ҳошим, Некқадам  дар пеши назари мо  ба сифати  ифодагари  як ғояи  

муайяни иҷтимоӣ  намоѐн  мешаванд ва аз якдигар бисѐр  ҳам фарқ  доранд. 

Онҳо ҳанўз  соҳиби «Хусусиятҳои  фардӣ,  соҳиби характери  худ нестанд. 

Он сифатҳои  шахсияти онҳо, ки чашми  борикбини  С. Айнӣ  дидааст,  як 

портрети  дастҷамъии   мардумонеро,  ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ  ҳамнавъанд,  

ғуломони  тамғадорро  фароҳам  овардаанд. С. Айнӣ  таноби замони  

таърихиро  кашида,  он солҳои  зиндагии қаҳрамонашро, ки ҷолиби  диққат  

набуданд,  фурў гузоштааст. Воқиаҳои  романи  эпопеяи Айнӣ ба  замони  

тайѐрии  дигаргуниҳои  инқилобӣ  ва амалӣ  шудани онҳо  (1917-1920, 1920-

1922), ба замоне, ки   аҳамияти   омилҳои  шахсӣ зиѐдтар шуда,   воқеаҳо  ба  

ифодаи одамон тобеъ гардиданд, ҳар  чи  наздиктар  ояд,  дар таркиби  

бадеии  асар  дигаргуниҳои  муайяне  рўй додаст. Садоҳои  гуногун  ва роман  

шунида мешаванд. Адади ширкаткунандагони  воқиаҳо  то рафт афзудааст. 

Дар афзоиши адабӣ  қаҳрамонон  сифати нави  шуури  онҳо акс  андохтааст. 

Замон аз лабҳои бесадо  муҳри  хомўшӣ  бардошт. Он гоҳ дар роман 

сарнавишти  мардумон, тадқиқи  характерҳое, ки  дар шароити  дигаршудаи 

иҷтимоӣ барои  нишон  додани  умқи  назар,  қобилияту истеъдоди  худ 

имкон ѐфтанд, ба маркази  диққат  гузашт» (116, 118-119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яке аз масъалањои муњимме,  ки Айнї  дар «Ѓуломон» ба миѐн  

гузошта,  дуруст њал кардааст, масъалаи «халќ ва таърих»  аст. Айнї 

кўшидааст, ки роњи  таърихии  халќро   аз дирўз ба имрўз  тарњ дињад.  

Бо ин маќсад Айнї тавонистааст,  ки моњияти  таърихи  халќро  падид 

орад.  Ба  пайбурди  М. Шукуров «Халќ дар роман  вазъияти  худро 

дар  даврањои гуногуни  таърих  аз  назар  гузаронид ва сарнавишти   

таърихии худро  ба андеша гирифт» (116,109). 
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Романи «Ғуломон»  ба мушоҳидаи муҳаққиқон  сабки  Айниро  муайян  

кард ва асарҳои баъдии ў  дар ҳамин  равиш эҷод  шудаанд. 

Махсусияти забони «Ғуломон»-ро  М.Шукуров дар «Баѐни соддаву 

дақиқ  ва тасвири қобили  дид»  мебинад.  Муҳакқиқ  таъкид мекунад, ки  

«Соддагии  забони Айнӣ иборат  аз табиат  ва равонии  зебову  зўрманда 

мепбошад» (116,130).Дар боби нигориши роман  сухан карда И. Брагинский 

таъкид кардааст,  ки романи «Ғуломон» асари  соф миллист. Вай бо забони  

бои адабии  тоҷик  навишта шудааст. Дар ин асар бисѐр  услубҳои адабии   ба 

насри  бадеии тоҷик хос дида мешавад, ҳикояҳои  хурди пандомез,  шеърҳо 

ва сурудҳои  бешуморе истифода шудааст.  Вай аз зарбулмасалу   мақолҳои  

халқӣ  саршор  Буда,  бисѐр элементҳои   фолклори тоҷик мушоҳида мешавад 

(20,112). 

Қиссаи «Марги  судхўр»-ро  Айнӣ  соли  1939 ба чоп расонида  он  аз  

муҳимтарин  асарҳои  бадеии ў шинохта шудааст. Айнӣ  дар сарсухани  

«Марги  судхўр» ишора  кардааст,  ки қаҳрамони  асосии он  «Як шахси 

реалии  таърихӣ» мебошад. Ин нукта ишора ба он аст, ки  дар Бухоро чунин 

шахс будааст  ва бо номи  худ  ба асар ворид шудааст. Айнӣ ѐд мекунад, ки  

аз соли  1895 ин шахсро дида аст  ва бо «диққати  табиати  кунҷков»  

сарнавишти  ўро омўхтааст. Ин  мулоҳизаҳои  Айнӣ  барои  шинохти  

моҳияти  асар  арзиши  фаровон  дорад.    

«Марги  судхўр»-ро  Айнӣ бо  таҳриру  такмил,  соли 1952 бори дуюм  

ба чоп  расонид,  ки беҳадаф  набуд. Устод сабаби ин ҳодисаҳоро  дар он  

мебинад,   ки  дар таҳрири аввал «Дар воқеаҳои  дар ин китоб  нақлѐфта халқ 

кам иштирок мекард» ва муомилаи судхўр «бо майдасавдогарони шаҳрӣ 

тасвир ѐфта  бошад ҳам, тарзи тороҷ,   кардани ў оммаи  меҳнаткашро, 

хусусан деҳқононро бо мисолҳои  равшан  нақл  наѐфта буд». Нависанда 

барои ислоҳи чунин камбудӣ қаҳрамони асар –Қориишкамбаро  ба деҳот  

баровард,   аҳволи заҳматкашони  деҳот  ва «Боз як  воқеаи  ҳақиқӣ»,  яъне 

воқеаро,  ки дар ҳақиқат рўй дода буд, ба таври  пинҳонӣ  аз судхўр интиқом  

гирифтани деҳқонони  ба ҷои  расидаро дар бобби  ХV   тасвир  надидааст.  

Бо истифодаи  сухани Саъдӣ – Чашми  танги  дунѐдорро ѐ қаноат  пур кунад  

ѐ хоки  гўр – «ҳукми  таҷрибаи  таърихиву маънавии  халқ ва фарзандони 

бузурги ў қувваи ѐфтааст» (117, 199). Муҳаққиқ  ба чунин  хулоса  меояд,  ки 

«аз он  тавзеҳу иловаҳо   дар «Марги  судхўр» пеш аз ҳама  образи  халқ  

пурратар» гардид. 

 

 

 

 

Ин асар аз  лињози  бадеият  дар адабиѐти тољик  мавќеи муњим  

дорад,  ќувваи  бадеии  љамъбастњои  Айнї  асарро  ба дараљаи  

њуљљати  замон – њукмномаи  адиб   дар њаќќи  олами  истибдод  

нишон  медињад 
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Қаҳрамони  асосии асар Қори Исмати «судхўри  хунимардумхўр» ва  

«мумсики  дарунсиѐҳ» ба тасвир омадааст. Аз ҳамин ҷиҳат проф. И. 

Брагинский қаҳрамони Айниро бо «мумсики  классикӣ»-қаҳрамони  Балзак 

Гобсек  муқоиса карда,  таъид мекунад, ки «образи  Гобсек»  баробари ин  

қадар манфуру  қабоҳатнок  буданаш  чун паҳлавони  майдони  манфиату  

даромади бедарди миѐн  бо сангдилии  фалокатовари  худ даҳшат  илқо  

мекунад. Ин образ образи  подшоҳи  тилло ва  пул  мебошад. 

Қабоҳати образи қаҳрамони «Марги  судхўр» Қориишкамба аз ин 

монданӣ  надорад,  вале ба мо даҳшат  илқо намекунад, балки дар мо  ҳисси  

нафрат  ба вуҷуд  меоварад ва мо ҳақириву  нотавонӣ ва  таърихан  маҳкум 

шудани  ўро  дарк мекунем.  Ин подшоҳи тиллову  пул набуда,  ғуломи  он 

аст (116,192). 

Айнӣ  симои  манфури шахсеро падид овардааст, ки  амалу кирдораш  

хилофи ахлоқи  инсонист.  Айнӣ дар симои Қориисмат моҳияти  тамоюли  

судхўриро, ки  дар Бухорои  амирӣ  вусъат пайдо карда буд,  маҳкум 

мекунад. Тааҷҷубангез набояд  бошад, ки  дар ин замин фикри  Айнӣ ва 

мавқеи  ў бо  таълимоти шариати  ислом як астю. Ислом  судхўриро   манъ 

мекунад ва  онро  гуноҳ медонад. 

 Дар ин замина Айнӣ барои фош сохтани сирату сурати қаҳрамони худ 

аз усулу василаҳои гуногун истифода кардааст. Ҳаҷви тезу тунд, санъати 

худифшоӣ, тасвири ҳаҷвӣ, муболиғаву иқрор воситаҳое буданд, ки Айнӣ дар 

падид овардани чеҳраи ботин ва зоҳири қаҳрамонони судхўр истифода 

кардааст. Ин асар нерўи азими фошкунанда дошта, айбномаест ба номи 

дунѐи истибдоду истисмор. 

 Айнӣ дар замони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ фаъолияти пурдоманае дошт. Аз 

нахустин рўзҳои оғози ҷанг ба мубориза алайҳи зўровари ҳамроҳ гардид. 

Айнӣ ҷангро маҳкум карда, соли 1941 дар шеъри «Марши интиқом» моҳияти 

зидди инсонии фашизмро таъкид карда буд: 

                                           Эй ҷаҳони башар! Эй гурўҳи аном! 

Аз фашистони шар, интиқом, интиқом! 

 Аз нахустин навиштаҳои Айнӣ дар ин мавзўъ назари консепсуалии вай 

ба воқеияти ҷанг, ба  моҳияти  зиддиинсонии  он равшан аст.  Дар ин заминав 

ай  ѐди таърихии  мардумро  ба ҷунбиш меорад, қаринаҳои ин фоҷиаи  

башариро  аз таърих  иеҷўяд,  меѐбад ва  барои  мардум пешниҳод  мекунад.  

Мақолаи публитсистии  «Чингизи асри ХХ»  дар ҳамин равиш эҷод 

шудааст.  Номи Чингиз  дар лавҳи хотири  мардум  зиндааст,  ўро чун рамзи  

бади мардум  дар ѐд дорад.  Айнӣ бо зикри  ин таърих  ва фоҷиаҳои  он 

чашми   муосиронро  ба ҷанг,  ки ҳеҷ гуна  хубӣ надорад, мекушояд  ва 

мардумро  ба муборизаи  зидди  Чингизи  асри ХХ даъват   мекунад. 
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 Дар ҳамин равиш «Қаҳрамони халқи тоҷик  Темурмалик», «Исѐни 

муқаннаъ», «Деви ҳафтсар» барин  асарҳои ў  арзиши муҳимми  ғоявию  

бадеӣ ва  ахлоқӣ доранд.  Айнӣ дар ин асарҳои худ  рўҳи таърихии  халқро  

зинда сохта,  ба эҳѐ кардани ном и  қаҳрамонони таърихӣ  ғояи ватанхоҳиро  

тарғиб кардааст.  

 «Ёддоштҳо»  дар эҷодиѐти Айнӣ   асари марҳилавист. Ин асар арзиши   

фаровони таърихӣ, ахлоқӣ ва бадеӣ  дошта,  дар раванди суннатии  

ѐддоштнависии   адабиѐти  ҳазорсолаи мо  сухани тоза аст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муҳаммадҷон Шукуров халқро қаҳрамони асосии   ин асар  

мешиносад.  Ба ин далел, ки «Дар маркази  диққати нависанда образи  

халқ»  меистад. Илова  ба ин,  назар  ба пайбурди  муҳаққиқ «Нависанда аз 

аввал  то охири  асар  чандин  нафар  намояндагони халқро тасвир  намудааст  

ва ҳамаи  онҳо  якҷоя як  образи  ҷомеаи  ҳамаҷонибаи  мукаммал,  як  образи  

умумият  ѐфта   ва типии   халқро  ба вуҷуд  овардаанд» (116, 219). 

Вале мафҳуми  халқ  дар ин асар   дар тафсири Айнӣ  маънии   

васеътаре  дорад. Нависанда ба  тоифаҳои  гуногуни  мардум  ҳусни таваҷҷўҳ 

дорад.  Ба ин маънӣ Айнӣ дар асараш  зиндагонии табақаҳои  гуногуни  

мардуми  Бухороро  сабт кардааст. Образи ҷомеаи халқ   дар «Ёддоштҳо»  

ифодагари   паҳлўҳои   мухталифи  ҳаѐти  мардум аст. 

Бояд гуфт, ки манбаи   асосии фикри   бадеии Айнӣ  зиѐву рўшании   

маънавиѐти халқ аст.  нависанда ба заковати халқ  эътимод дорад,  нируи 

офарандагӣ  ва диди  шоиронаи  халқ наҷобати симои  маънавии  беҳтарин  

фарзандони халқ  нависандаро  гирифтор  карда,  ба андеша мебарад. 

Олими нуктасанҷ донишманди варзидаи Эронӣ Саъиди  Сирҷонӣ  дар 

пешгуфторе, ки  ба чопи форсии «Ёддоштҳо» навишта буд,  таъкид мекунад, 

ки 

 

   

 

 

 

«Ёддоштњо»  аз чор љилд  иборат буда,  солњои  1949-1954 ба чоп 

расидааст.  «Ёддоштњо»  охирин   асари   устод буда,  «Дараљаи олии  

эљодиѐти ўро ифода мекунад» (И. Брагинский бо фарогирии  воќеањо  

ва вусъати  тасвир  ин  асарро  «энсиклопедияи  њаѐти  Бухорои  охири  

асри ХIХ меноманд»,  ки комилан сањењ аст. 

 

«Ёддоштњо»-и Айнї  оинаи  безангори тамомнамое   аст ва 

зиндагии  падарони  мову шумо  дар вопасин дењањои ќарни  гузашта 

ва солњои  нахустини ќарни  њозир «Дар ин даврањо  Балху Бухоро аз 

Исфањону  Шероз  фарќе надоштааст  ва дар  сар то сари  фалоти 

Эрон  ва Мовароуннањр осмон ба як ранг   Буда ва  зиндагї» ба яксон  

идома доштааст» (40, 78). 
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Баъд инқилоб ин сарзаминҳо   ва фарзандони он   падару бобоҳоро   аз 

ҳам ҷудо ва парешон сохт. Вале Айнӣ   аз пайвани   маънавии   ин 

сарзаминҳо  ѐд  мекунад. 

Шояд яке аз сабабҳои  ба сарнавишти  маънавии  халқ  такя  задании Айнӣ  

низ ҳамин  буд. 

Ҳаѐти маънавии халқ  дар «Ёддоштҳо»  ба воситаи  чеҳраи  

Саидмуродхоҷа (падари нависанда), дуредгари гулдаст, Устоамак 

(Ҳидоятхоҷа) Тўтапошои 80-солаи афсонагўии моҳир, устоди «Шашмақом» 

ҳоҷӣ  Абдулазиз  ва дигарон  нишон дода шудааст.  Ин чеҳраҳо 

инъикоскунандаи ҳаѐти  маънавии халқанд. Ҳам Саидмуродхоҷа  ва ҳам  

Усто-амак одамони оддӣ  нестанд.  Онҳо маънавиѐти  халқро дар худ  

таҷассум  кардаанд. Аз ин мавқеъ  назари Айниро  оид ба  мавқеи   фард   дар 

ҷомеъа   таъйин  мекунад. Дар ин замина ў таъкид   мекунад, ки  ҷомеъаро   

маънавиѐти   пок  ва ахлоқи   солим  посдорӣ»  мекунад. 

Дар мисоли  даҳҳо   мақолаву рисолаҳо   ва ниҳоят «Ёддоштҳо»  

маълум мегардад,  ки Айнӣ   ба таърих эҳтироми хос  дорад. Таърих  барои ў  

қабл  аз  ҳама  сарнавишти  халқ аст. 

Дар ҳамин замина  Бухоро  алорағми  маркази  аморати иҷтимоӣ  

буданаш, бо тамоми  ақибмондагиҳо,  бо тамоми  аломатҳои  иртиҷоӣ   ва 

манфур маҳди беҳтарин, фидокортарин, некахлоқтарин ва фозилтарин  

шахсони  асрҳои  охири  Осиѐи  Мина будааст.  Силсилаи  ин гунна  касон   

дар осори  Айнӣ   зиѐд  аст ва  Айнӣ  ҳамаи онҳоро   бо муҳаббати 

фавқулодда  зиѐд,  бо ҳусни таваҷҷўҳи   беандозае   дар пеши назари  хонанда  

муҷассам  менамояд. Дар ин равиш Айнӣ  таърихгаро нест, балки   воқеъбин  

аст. 

Дар «Ёддоштҳо» мо ба назари Айнӣ  ба дин ва ҳуруфоти динӣ  рў ба рў  

мешавем ва бояд моҳияти  чашмандози  ўро оид ба ин  масъала  муайян кард. 

Маълум аст, ки  аз оғоз  Айнӣ  шахси мазҳабӣ буд  ва то охири умр  

намозро ва иҷрои маросимҳои  диниро тарк накардааст. Вале ў шахсияте буд,  

ки ҳуруфотро чашми дидан надошт. Аз оғози фаъолияташ  ба таблиғи 

дастурҳои динӣ машғул шудааст, дар ин замина васоити   таълимӣ низ  

таълиф   кардааст, ки  арзиши   муҳимми   ахлоқӣ  доштанд.  Назари ўро ба  

ҳуруфот  ва  исломи асил ҳикояи «Аҳмади девбанд»  беш аз ҳама  ошкор 

месозад. Вале дар «Ёддоштҳо» ин назар амиқтар аст.  ў ба шахсиятҳои динӣ  

эҳтиром  меоварад, вале онҳоеро, ки  боиси  интишори  ҷаҳолат  ва нодонӣ 
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шудаанд,  сахт мазаммат  мекунад. Мисоли беҳтарин  ва амиқтарин барои 

донисти мавқеӣ Айнӣ оид ба ин масъала  ангораҳост,  ки аз давраи  

мактабхониаш нақл мекунад, таълими муллоҳои  ҷоҳилро   сарзаниш 

мекунад,  навиҳои  рўзгорро  пазиро мешавад. 

«Ёддоштҳо»  арзиши фаровони  адабиѐтшиносӣ дорад.  Айнӣ дар ин 

асар  маълумоти зиѐдеро  оид ба зиндагӣ   ва осори  рўшанфикрони   Бухоро, 

аз ҷумла  аҳли адаби он,  ба монанди Аҳмади Дониш,  Зуфунун,  Ҳайрат  ва 

дигарон   меорад, ки   арзиши муҳимми  адабию   таърихӣ дорад. Зикри 

шахсиятҳои адабӣ  дар тасвири  Айнӣ  беҳадаф набудааст.   Ин шахсиятҳоро  

адиб  барои «Фаҳмидани  мазмуни замон муҳимтарин протсесҳои   таърихии  

ҷамъият» (117)  истифода кардааст. Дар тасвири  баъзеашон  назари онҳо  ба 

халқи  заҳматкаш  ҳадафи асосист.  

Айнӣ аз «мактаби адабиѐт»-и Шарифҷон махдум  ѐд карда, аз муҳити 

адабии Бухоро сухан мекунад. Зикри Ҳайрат, Шарифҷон-махдум, 

Яҳѐхоҷа, Садри  Сарир  ва дигарон   бо маснади   чеҳраи  адабии  Бухороро  

намудан  сурат  гирифтааст. 

Айнӣ  дар боби   нияти неки  адабиѐтшиносиаш  дар «Ёддоштҳо»  

менависад, ки  «ба асоси  асарҳои  худи Аҳмади Дониш ва ҳамзамонони ў  

пурра навиштани  тарҷумаи  ҳоли ўро  ба оянда мавқуф   гузошта,  мехоҳам 

он чизҳоеро, ки   дар  бораи   аҳвол  ва  зиндагонии шахсии  ў дар хонаи  

Шарифҷон-махдум шунидаам ва онҳо  то ҳол  дар ҷое навишта нашудаанд,  

дар ин ҷо қайд карда  гузарам (УП, 2), вале, мутаассифона, Айнӣ ин аҳдашро 

иҷро карда натавонист ва маълумотҳои  дар «Ёддоштҳо» оид ба Аҳмади 

дониш овардааст, бешак, арзиши  таърихӣ  доранд. 

Чунин далелу  бурҳонҳоро  оид ба дигар  шоирони  Бухоро  низ мо дар 

«Ёддоштҳо»  мехонем. Ҳамчунин  таҳлилҳое, ки  Айнӣ  зимни ҳикоятҳо  

меоварад,  назари амиқи  таърихдонӣ  ва адабиѐтшиносӣ  ўро  собит карда,  

«Ёддоштҳо»-ро  ҳамчун асари  пурарзише, ки  санадҳои  зиѐди  

адабиѐтшиносӣ дорад,  арз  медиҳад. 

Садриддин ровии донову  ҳамабин аз чеҳраҳои  ҷолиби асар буда,  

образи  таълимии  рўшанфикрони  нимаи  дуюми  асри ХIХ  ва оғози асри 

бист  аст. 

«Ёддоштҳо»  арзиши бузурги  адабӣ  ва таърихӣ дошта,  адр роҳи 

рушди   маънавиѐти  халқи мо хизмат хоҳад крад.  Дар боби арзиши бадеӣ  ва 

таърихии ин асар гуфтугузорҳои зиѐде  сурат гирифтааст. Ин ҷо мулоҳизаи  

Леонид Леоновро  меорем, ки   дар боби арзиши  асар ҷолиб аст.  Вай 

менависад:  

 

 
«Китоби С. Айнї  аз  љињати  ќувваи умумиятдињии  бадеии худ,  

аз љињати  амиќу  њимматнокии  афкор ва аз љињати  мањорати  олии 

адабї  дар адабиѐти умумиитифоќї  мо њодисаи бузурге мебошад. 

Китоби мазкур бо  вуљуди аз љињати мавзўъх ба гузашта  нигаронида  

шуданаш  оњанги  актуалї  ва њаминзамона дорад» (20,136).  
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Айнӣ аввалин  президенти  академияи  улуми Тоҷикистон буд. Вай дар 

равнақи илмҳои забоншиносӣ, адабиѐтшиносӣ, таърих хизмати бебаҳое  

кардааст. Бо таълифи «Намунаи адабиѐти тоҷик» вай дар саргаҳи илми  

адабиѐтшиносӣ ва танқид қарор дорад.  Таълифоти дигари ў,  аз қабили  

«Таърихи амирони  мангити Бухоро», «Таърихи Инқилоби Бухоро», «Забони 

тоҷикӣ», «Фирдавсӣ» ва «Шоҳномаи ў», «Шайхурраис Абуалӣ ибни Сино», 

«Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ», «Восифӣ  ва хулосаи «Бадоеъ-ул-

вақоеъ», «Алишер Навоӣ», «Мирзо Абдулқодири Бедил» ва ғ. Саҳми ўро дар 

илм  собит  мекунанд. 

Савол ва супоришот: 

Айнй шогирди чилсолаи Инқилоби Ўктабр. Мавқеи Айнй дар шинохти 

воқеияти инқилоб. Пазируфтани Айнй сохти навро. Ашъори ба инқилоб 

бахшидаи Айнй: «Суруди озодй», «Ба шарафи Инқилоби Октябр», 

«Инқилоб». Зоҳир гардидани рўҳияи Айнй аз табрикоти ғолибияти инқилоб. 

Ҳадафҳои сиѐсии ашъори шоир. Сабки ва савияи шоирии ў. 

«Чорчўбаи назм» ва паҳнои воқеияти замон ва таърих. «Ҷаллодони 

Бухоро», «Одина», «Дохунда», «Мактаби кўҳна», «Ғуломон», «Марги 

судхўр», «Исѐни Муқаннаъ», «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», 

«Ёддоштҳо» муҳимтарин асари бадеии Айнй. Диди воқеагарой ва бадеии 

Айнй. Вусъати диди хамосии ў. Айнй ва равиши инкишофи насри тоҷик. 

Сабки Айнй ва суннатҳои насри ривоятй. 

«Ҷаллодони Бухоро» (1920) ва воқеияти даврони амирй. Воқеагарой ва 

натурализм дар тасвир. Таъсири суннатҳои насри пешин дар эҷоди ин асар. 

Воқеаи таърихй ва диди бадеии нависанда. 

«Одина» (1924) саргузашти як тоҷики камбағал. Зииндагиномаи 

Одина. Ҳунари адиб дар тасвири инсон. Таносуби тасвир дар асар. 

Созмони асар. Тасвири тафаккури мардумй дар ин асар. Сабки 

нигориши Айнй. Таъсири «Одина» ба муҳити маънавй ва адабй. Аз тарафи 

Ҳаким Карим, Ҷалол Икромй ва Деҳотй хуш истиқбол шудани ин асар. 

«Дохунда» (1930) ва сабки нависандагии Айнй. Пайгирй аз суннатҳои 

насри ривоятй. Усули нигориши Айнй. Тарзи асарсозии Айнй. Таъсири 

назарияи иҷтимоигароии маҳз дар эҷоди ин асар. Қисми панҷуми асар ва 

масоили ба он марбут. Таъсири «Дохунда» дар адабиѐти ин давра. 

Пазируфтан ва тақвият бахшидани Айнй методи реализми 

сусиалистиро. Савияи бадеии роман. Мавқеи воқеии роман дар адабиѐти 

тоҷик. Бадеиѐти роман. Баҳрабардорй аз адабиѐти шифоҳй. Тасвири 

табиат ва ҳадафҳои адиб. 
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«Ғуломон» (1934) - романи бузургҳаҷми Айнй. Мавқеъшиносии Айнй дар 

эҷоди ин асар. Мавзўъ ва ғояи асосии «Ғуломон». Ҳақиқати воқеии 

ғуломхариву ғуломфурўшй ва диди воқеагароии муаллиф. Методи реализм ва 

айнияти тасвир дар роман. 

Ҳадафи иҷтимой ва бадеии Айнй аз тасвири хонадони ғуломон: се 

авлод ва қисмати таърихии он. Нақши тасвири схематикй ва реализми сирф 

дар бунѐди образҳо. Раҳимдод (Некқадам), Эргаш, Ҳасан, Сафарғулом, 

Ғуломҳайдар, Муҳаббат, Фотима ва дигарон тимсоли инсони заминй. 

Шокирғулом ва таҷаддудхоҳиҳои вай. Муносибати бевоситаи нависанда ба 

ин образ. Тавсифи мавқеи нависанда дар офариниши ин образ аз дидгоҳи 

имрўз. 

Комѐбии Айнй дар тасвири сарнавишти хонадони аввали Ғуломон. 

Ҳақиқати воқей ва диди бадеии нависанда. Унсурҳои сужет ва софкориҳои 

адиб. Таъсири анъанот ва тафаккури миллй дар асар. Таҳаввулоти фикри 

бадеии нависанда дар ин асар нисбат ба асарҳои қаблиаш. Тафсири бадеии 

таърихи ғуломони модарзод аз мақеи адабиѐт ва ҳунари асил. Шарқи 

ҳақиқати ин масъала аз нигоҳи ҷомеашиносй ва таърихй. «Ғуломон» ва 

насри хамосй дар адабиѐти тоҷик. 

Қиссаи «Марги судхўр» (1939). Мулоҳизаҳои устод Айнй дар боби ин 

асар. Ду таҳрир ва сабабу моҳияти он. Мавқеи ин асар дар эҷодиѐти Айнй ва 

адабиѐти тоҷик. Образи Қорй Исмат — дастовардҳои бадеии адиб. 

Воқеияти таърихй ва сарнавишти бадеии Қорй Исмат. Диди амиқи 

иҷтимоии адиб ва масоили ба он марбут. Мавқеи тасвир дар ифодаи афкори 

нависанда. Воқеият ва таносуби тасвир дар асар. Сабаб ва ҳадафи Айнй аз 

пазириши тарзи нигориши ҳаҷвй дар эҷоди ин асар. «Марги судхўр» дар 

саҳна. «Ҳочй оғо»-и Содиқи Ҳидоят ва «Марги судхўр». Арзиши ғоявй ва 

бадеии асар. Тафсири диди иҷтимой ва иқтисоддонии Айнй дар мисоли 

«Марги судхўр». 

Айнй ва ҷанги ҷаҳонии дуввум. Назари консепсуалии Айнй ба воқеияти 

ҷанг. Эҳѐ сохтани рўҳи таърихии халқ, зинда сохтани қаҳрамонони таърихй 

ва таблиғи ғояи ватанхоҳй. Асарҳои марҳилавии адиб: «Исѐни Муқаннаъ», 

«Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», «Чингизи асри ХХ», «Деви ҳафтсар» 

ва ғ. Ҳадафи иҷтимой ва савияи бадеии ин навиштаҳо. 

«Ёддоштҳо» (1948-1954) ва суннати ѐддоштнависй дар адабиѐти 

тоҷик. Воқеият, тахайюли бадей ва мавкеи Айнй дар корбасти он. 

Хусусиятҳои жанрии асар. Мазмун ва ғояи «Ёддоштҳо». Эҳѐи нирўи маънавй 

ва ҳофизаи таърихии халқ дар асар. Ҳадафҳои бадей. Таърихй, ахлоқй ва 

иҷтимоии Айнй аз таълифи ин асар. 
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Масъалаҳои фард ва ҷомеа, маънавиѐт ва ахлоқ дар тафсири бадеии 

Айнй. Муносибати Айнй ба таърих, дину хурофот ва фарҳанги гузаштаву 

инзамонй. 

Арзиши адабиѐтшиносии асар. Андешаҳои Айнй дар боби аҳвол ва 

осори рўшанфикрони Бухоро, чун Аҳмад Дониш, Зуфунун, Ҳайрат ва дигарон. 

Чеҳраҳои адабй ва иҷтимоии донишу Ҳайрат. Образи Садриддин ва усули 

чеҳранигории Айнй. Садриддин образи таъмимии зиѐиѐни тоҷики нимаи 

дуюми садаи ХIХ ва ибтидои  садаи ХХ. 

«Дунѐ ба умед»-и Ю.Акобиров ва «Ёддоштҳо»-и Айнй. Тасодуфи фикрй 

ва шикасти мавқеияти иҷтимой ва ҳунарии адиб. 

Арзиши бадеии «Ёддоштҳо». Сабки нигориш ва нақши тафаккури 

мардумй дар шинохти воқеият. 

Айнй — нахустин президенти академияи улум. Айнй олими забоншинос, 

адабиѐтшинос, муаррих ва аввалин мунақидди дақиқназари адабиѐти садаи 

ХХ аст. Асарҳои ў дар ин равиш: «Таърихи амирони манғити Бухоро», 

«Таърихи Инқилоби Бухоро», «Намунаи адабиѐти тоҷик», «Забони тоҷикй», 

«Фирдавсй ва Шоҳнома»-и ў», «Шайхурраис Абуалй ибни Сино», «Шайх 

Муслиҳиддин Саъдии Шерозй», «Восифй ва хулосаи «Бадоеъ-ул-вақоеъ», 

«Алишер Навой», «Мирзо Абдулқодири Бедил» ва ғайра. 

Айнй ва сарнавишти таърихии халқи тоҷик. Мақоми Айнй ва осори ў 

дар таърихи навини тоҷикон. Мероси Айнй — мактаби ҳунар ва одамият. 

 

 

 

 
 

 

Нақша: 

1. Сарнавишти инсонй ва адабии Лоҳутй. 

2. Давраҳои эчодиѐти шоир.  

3. Мазмун ва мундаричаи осори Лоҳутй.  

4. Хусусиятҳои жанрии осори шоир. 

5. Сиѐсат дар тақдири инсонй ва шоирии Лоҳутй. 

6. Саҳми Лоҳутй дар инкишофи достони ҳамосй.  

7. Мавқеи Лоҳутй дар адабиѐти точик 

 

Устод Айнӣ соли 1925 дар «Намунаи адабиѐти тоҷик» навишта буд: 

«Сазовор аст, ки таърих ба Лоҳутӣ китоби «адиби сурх»-ро бахшад, зеро 

мумииллайҳ аввал касест, ки ба забони форсӣ ҳусни матлаъе барбаста». Дар 

ин баѐноти Айнӣ як нуқтаи бисѐр муҳим аст: вай Лоҳутиро «адиби сурх» 

Мавзўи 8     Абулқосим Лоҳутй (1887-1957) 

 

 

    Маърўза 
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шинохта, ўро акнун намояндаи «адабиѐти синфии форсӣ» медонад.  Ҳамин 

тариқ, як давраи томи ҳаѐт ва эҷодиѐти Лоҳутӣ адабиѐти синфӣ гардида, 

унвони «адиби сурх» ба номаш баста шуд. Лоҳутӣ соли 1887 дар шаҳри 

Кирмоншоҳи Эрон зода шуда, дар яке аз бемористонҳои шаҳри Маскав соли 

1957 фавтидааст ва ҷасади ў дар қабристони Новодевиче мадфун аст. Лоҳутӣ 

аз инқилобчиѐни ҷаррори Эрон буд ва баъди шикасти инқилоби Эрон соли 

1922 ба Шуравӣ паноҳ бурд. Муддате дар Нахчувон, Бокуву Тифлис зиста, 

баъд ба Тоҷикистон омад ва ҳаѐти минбаъдаашро бо кишвар ва халқи бо ў 

ҳамзабону ҳамоин пайваст. Муҳаққиқон эҷодиѐти шоирро ба ду давра қисмат 

кардаанд: яке нимаи аввали эҷодиѐти ў, ки замони то ба Шуравӣ паноҳанда 

шуданашро дар бар мегирад, дигаре фаъолияти адабии ўро дар Шуравӣ. 

Бисѐре аз мунаққидону адабиѐтшиносон ба ин ақидаанд, ки «он гоҳ 

ки Абулқосим Лоҳутӣ аз Эрон ба Шуравӣ паноҳанда шуд, бунѐди 

фалсафии шеъраш қавӣ буд» (М. Шакурӣ). Адабиѐтшиносони Эрон 

Сипонлу фаъолияти шоирро дар Шуравӣ бесамар медонад. Вале дар 

байни асарҳои дар Шуравӣ эҷод кардаи шоир низ «шеърҳое аз қабили 

қасидаи «Кремл» (1922), як силсила рубоиву ғазалҳо ҳастанд, ки «аз биниши 

фалсафаи ў гувоҳӣ» дода, бешак арзиши бадеӣ доранд. 

Ба қавли Сипонлу даврони босамари эҷодиѐти Лоҳутӣ замони зист ва 

эҷоди ў дар Эрон будааст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шоир дар ин шеър аз вакилони маҷлис даъват ба амал овардааст, ки 

манфиати халқ ва ватанро азиз шиносанд. Шоир дар шеъри «Фарѐди миллат» 

(1909) низ эҳсосоти амиқи ватандўстиро ифода карда, халқро ба ваҳдати 

миллӣ даъват мекунад. Шеъри дигари ў «Эй ранҷбар» низ дар мақтаи мавзўи 

худшиносии миллӣ ва мавқеи сиѐсатмадорони Эрон гуфта шудааст. 

Шоир дар ин шеър адолати маҷлисиѐнро (парламентро) гарави 

шинохти ҳаққи мазлумон ва мустаъзафон медонад. Чунин ақидаи солими 

шоирро бисѐре аз адабиѐтшиносони мо ба тақозои сиѐсати томфармоии 

Шуравӣ нодуруст шинохта буданд. (68,88). Ғазали Лоҳутӣ «Ё ҳар ду» низ 

ҳамин мавқеи ўро таъкид мекунад. Ин шеър хусусияти инкор ва фошкунӣ 

Ашъори ин давраинаи ў гароиши суннатї дошта, назари шоирро 

ба воќеањои Эрони ибтидои аср ифода мекард. Шоир дар нахустин 

шеъраш «Хубб-ул-ватан мин-ал-имон» назар ва мавќеи иљтимоиашро 

нисбат ба тањаввулоти сиѐсї ва иљтимоии Эрон дар даврони  инќилоби 

буржуазии рус равшан ифода кардааст. 
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дошта, шоир итминон дорад, ки танҳо адолат ва ростӣ вакилони маҷлисро аз 

хиѐнат ва гумроҳӣ  наҷот дода метавонад. Дар ин шеър мавқеи шоир дар 

шинохти ҳақиқат якрўю бериѐст. 

Вакилону вазиронанд хоин, фош мегўям, 

Агар дар зери теғам, ѐ ба рўи дар ѐ ҳар ду. 

    

 

 

 

 

 

 

Инқилоби Эрон ба шикаст мувоҷеҳ шуд. Лоҳутӣ ғазали пур аз андўҳ 

ва ноумедии «Эй хуш он рўзе, ки дунѐро даруни хун бубинам»-ро суруд ва 

ҳасрату армони хешро миѐни мисраъҳо фурў рехт. 

Баъд аз ҳукми эъдоми шоҳ Лоҳутӣ ба Бағдод (1914) меравад ва дар 

шеърҳои ин давраинааш низ инқилоб ва озодии ранҷбаронро мадҳ мекунад. 

Достони «Шамъ ва парвона» низ саршори ҳамин гуна ғоя аст. 

Баъди як соли муҳоҷират шоир боз ба Ватан баргашт ва эҳсосоти он 

рўзгори худро дар шеъри «Бозгашт ба Ватан» хеле нишонрас ифода кардааст. 

Ин солҳо арафаи инқилоби Октябр ва истилои армияи рус қисмате аз хоки 

Эрон буд. Шояд ҳамин ҳодисаҳо сабаб шуд, ки Лоҳутӣ як умр «асир»-и 

сиѐсати инқилоби Шўравӣ монд. Лоҳутӣ дар шеърҳое, ки дар ин давра эҷод 

кардааст, сахт шоири иҷтимоъгарост. Дар ин замина образҳои қиѐсӣ дар 

шеъри ў мавқеи хос пайдо мекунанд. Шеъраш шуру шарафи инқилобӣ ба худ 

мегирад. Соли 1917 Лоҳутӣ ба Истамбул ҳиҷрат мекунад ва ин давраи 

зиндагиашро пуразоб шарҳ медиҳад. Бо вуҷуди машаққатҳои зиндагӣ ў шеър 

менавишт ва муҳимтарин мавзўъҳои шеъри ў озодии Ватан, аҳволи он ва 

занону духтарон буд. Махсусан мавзўи озодии занон дар эҷодиѐти ў ҷойгоҳи 

хос дорад. Дар ин замина ў шеърҳои «З-ин беш ин ниқоби сияҳро ба рў 

макун», «Бардор карда», «Ба духтарони Эрон» ва ғайраро навишт, ки оҳанги 

амиқи иҷтимоӣ доштанд.  Дар ин замина шеъри «Ба духтари Эрон» 

хусусиятҳои ҷолиби афкори муаллифро дар бар мегирад. Дар ин шеър ақидаи 

адабии муаллиф низ баѐн шудааст. Вай аз тасвири анъанавии ҳусни зан даст 

кашида ба зан ҳамчун ба фарди иҷтимоӣ муносибат карданро талқин 

намудааст. Ба ҳамин васила вай назми ишқии шоирони муосири худро, ки 

танҳо ба тасвири зоҳирии ҳусни занон тавсифи иғроқ дода, аз зан як 

предмети мафҳуми ғайриреалиро ба вуҷуд меоваранд, сахт танқид ва 

мазаммат намуда, муносибати наверо пеш рондааст: 

Лоњутї шоири ватандўст аст. Ў бењтарин таронањояшро дар 

васфи Эрон ва истиќлоли он сурудааст. Ин таронањо моломоли дарду 

њасрати нафарест, ки озодии сиѐсї ва иќтисодии кишварашро ба љон 

мехоњад. Њамин эњсоси љомеъ ўро ба муборизањои халќи Эрон алайњи 

душманони кишвар пайваст. Ў бо шеър ва яроќ дар ин мубориз ширкат 

љуст. 
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Аз ин шеър меъѐри нави назари зебошинохтии Лоҳутӣ равшан аст. 

Акнун барои шоир «ороиши дониш» муҳимтар аз ҳама гуна тасвиркориҳост. 

Дар ашъори ин давраинаи Лоҳутӣ ишқ мақоми хос дорад. Дар ин 

равиш вай суннати гузаштагонро инкор намекунад, вале нафасе аз замон дар 

шеъри ишқиаш низ ба назар мерасад. Соддагиву равонӣ ва аз ҷиҳати 

образнокӣ хотирнишин будан аз хусусиятҳои шеърҳои ишқии индавраинаи 

шоир аст. Дар ин замина шеърҳои «Дили ман», «Парвона медонад», «Гар 

намедонӣ, бидон» аз бисѐр ҷиҳат ҷолибанд. 

Қисме аз муҳаққиқон дар тафсири «шеърҳои истамбулӣ»-и шоир ба 

чунин ақидаанд, ки ин шеърҳо моломоли оҳангҳои иҷтимоӣ будаанд. Шоир 

дар бисѐре аз ин шеърҳо бо рамзу киноя ақидаҳои иҷтимоии хешро ифода 

кардааст. Дар баъзе аз ғазалҳо шоир ҳам бо рамз ва ҳам ошкоро аз ватан, аз 

адолати иҷтимоӣ ҳимоят мекунад. Шеъри «Зи шаб то бомдод» аз ҳамин 

қабил аст. Дар оғоз ин шеър сирф шеъри ишқӣ ба назар меояд, вале дар 

байтҳои сонӣ мавқеи шоири ҷаррор равшан мегардад ва ҳасрати ў ҷонсўз ба 

гўш мерасад: 

  Зи факри зореъу дилсахтии молик бувад равшан, 

   Ки Эрон мешавад вайрон зи истибдоду менолам. 

Охири шўълаҳои умеди дили Лоҳутии саодатҷў баъди бозгашташ аз 

Истамбул ба Ватан медурахшад, вале ин низ дер не. Баъди шикасти 

«Шўриши Лоҳутихон» дигар дар Эрон барои Лоҳутӣ ҷой набуд. 

Лоҳутӣ ба Шўравӣ паноҳанда шуд. Баъди муддате иқомат дар 

Нанҷувону Бокуву Тифлис ниҳоят ба ғайр аз ишқу озодӣ зи ҳар илмеву баҳсе 

дафтари худро шуста буд. Лоҳутӣ баъдтар навишт: «Баъд аз он ки ман 

шунидам, кишваре ба номи Тоҷикуистони Советӣ ҳаст ва дар он ҷо осори 

Фирдавсӣ ва Саъдиро, ҳамчун дар Эрони ман мехонанд, мефаҳманд ва азиз 

Эй мањи мулки Аљам, эй санами олами Шарќ, 
Хуш гирд овару бар гуфтаи ман дил бигумор. 

То кунун пеши ту чу банда ба даргоњи худо, 

Лобањо кардаму бар хок намудам рухсор… 

Баъд аз ин аз хату њолат нањаросад дили ман, 

З-он ки бо њусни ту норам набувад дигар бор. 

То кай аз зулми ту занљир нињам бар гардан, 

То кай аз мижжаи ту тир занам бар дили зор? 

З-ин ќабил бештар аз њар ки тавонам гуфтан, 

Лекин инњо њама њарф асту надорад миќдор. 

                                                     (96, 135-136) 
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медоранд, аз Партия хоҳиш намудам, ки дар муборизаи инқилобӣ обу тоб 

дид, бо ғазали «Инқилоби сурх» саҳифаи тозаи сарнавишти шоирашро дар 

Тоҷикистон оғоз ниҳод. 

Адабиѐтшиноси фақид Раҳим Ҳошим ба ѐд меоварад, ки «омадани ў 

дар олами шеъру адаби мо ғулғула ва ҷўшу хурўши наве ба вуҷуд овард. 

Тақрибан аксари шоирони он давраи тоҷик дар пайравӣ ба ин ғазали 

(«Инқилоби сурх». – Ҷ.Ҳ.) пуршурў ҳаяҷонангези Лоҳутӣ ғазалҳо гуфтанд» 

(72,78). 

Устод Айнӣ дар «Намунаи адабиѐти тоҷик» дар ҳаққи Лоҳутӣ чунин 

оварда буд: «Сазовор аст таърих ба Лоҳутӣ хитоби «адиби сурх»-ро бахшад, 

зеро мумииллайҳ аввал касест, ки ба забони форсӣ шеърҳои инқилобӣ 

сурудааст ва дар адабиѐти синфии форсӣ ҳусни матлаъ барбаста». 

Ашъори дар Шўравӣ, яъне қисман дар Тоҷикистон эҷод кардаи ў 

воқеан ҳусни матлаъ ва мақтаи адабиѐти синфӣ буд. Мутаассифона, ашъори 

дар ин давра офаридаи Лоҳутӣ тамоми масъалаҳоро аз мавқеи синфият ва 

талаботи ҳизбу ҳукумат матраҳ кардаст. Аз оғози ба Шўравӣ омаданаш 

шеъри Лоҳутӣ, хоса шеъри иҷтимоии ў аз ҳикматписаниди маҳрум гардидан 

гирифт, балки дар бештарин сурат ба дастурҳои идеологии ҳизбӣ монанд 

шуд. 

Фақат ба мушоҳидаи М. Шакурӣ дар ашъори давраи ҷангии ў 

майле ба «ҷамъбастҳои амиқи умумиинсонӣ мавқеи бештар пайдо 

карданд» (116,116). 

Лоҳутӣ дар кишвари Шўроҳо бояд мавқеи сиѐсиашро собит мекард. 

Яъне шахси эътимоднок шинохта мешуд. Ҳатто барои собит кардани мавқеи 

шоириаш низ ин амал муҳим буд. Бинобар ин ҳам муаллифони «Таърихи 

адабиѐти советии тоҷик огоҳона навишта буданд, ки «барои ин ки Лоҳутӣ 

шоири ҳаққиқии советӣ шавад, лозим буд, ки программаи мусбати худ ва 

марому идеали худро комилан равшан кунад» (68,104). Сиѐсати зургў дар 

назди Лоҳутӣ вазифа гузошт, ки «программаи мусбат»-и худро муайян карда, 

«ҷўстуҷўи шаклҳои нави бадеӣ»-ро, ки «мувофиқи воқеияти советӣ бошад», 

«вазифаи муҳимми худ» шуморад. 

Лоҳутӣ, ки дар рўҳияи шеъри суннатӣ парвариш ѐфта, қонуну 

қоидаҳои онро хуб медонист, акнун мебоист бо шеъре сару кор гирад, ки 

мазмуни қарорҳои ҳизб ва сармақолаҳои рўзномаҳои ҳизбиро ифода мекард. 

Лоҳутӣ дар лаҳзаҳои ҳассоси зиндагиаш барои худро шахси «безарар» ҷилва 

додан калимаи шаҳодати хешро навишт. Ба навъе ин шеър савганди садоқати 

ў дар назди ҳизб буд.  

Вай ба «нажоди саъю туъми ранҷу насли дудаи заҳмат» будани 

хеш дар шеъраш далелҳои шайъи овард ва савганд хўрд, ки 
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  Кунун бо нияте равшан, ба ҳукми маслаку виҷдон, 

  Дар ин ҷо қавли мардӣ медиҳам, ман мекунам паймон. 

  Ки то дар бозувонам зўр ҳасту дар тани ман ҷон, 

  Бикўшам баҳри озодии синфи фаълаву деҳқон. 

  Биҷангам бар алайҳи золимону фирқаи боѐн, 

  Нагардад то ҷаҳон озод аз зулму башар яксон. 

  Аз ин мақсуди олӣ даст ҳаргиз намедорам. 

Ана ҳамин тавр Лоҳутӣ ба маҷрои адабиѐти навини тоҷик, ки таблиғи 

сохти нав, ғояҳои ҳизбу инқилоб ҳадафи аслии он буд, дохил шуд ва шеъру 

достонҳои зиѐд навишт, ки хеле дертар адабиѐтшиноси Эрон Сипонлу ҳатто 

ба шеър будани онҳо шубҳа кардааст. Шояд мисли Лоҳутӣ шоири тавоно дар 

вақташ яқин медонист, ки ин таҷрибаи ў бархўрдӣ дигаре ба дунбол дорад, 

вагарна наменавишт, «дар кўшиши ман барои тавсияи доираи мавзўъ ва 

шаклҳои назми забони модариам шояд нуқсонҳои зиѐде бошад» (40, 356). 

Шоирон ба ҳама чиз шеър гуфтанд ва ҳама чизро ба шеър ворид 

карданд. Лоҳутӣ барин шоир, ки «дар ин кишвар на танҳо паногоҳ, балки 

мактаби мубориза, ҳаѐт ва эҷодкорӣ» дарѐфт, наметавонист аз маҷрои 

умумии инкишофи адабиѐти Шўравӣ ҷудо бошад.  

 

Лоҳутӣ байте дорад, ки онро метавон ба зиндагиномаи ў чун 

эпиграф сабт кард: 

 

 

 

 

                     

Дар ҳошияи ин байти Лоҳутӣ шоири суханшиноси тоҷик Мўъмин 

Қаноат навишта буд, ки «дар ин сухан такаллуф ва таоруфи шарқӣ нест. 

Бемуболиға устод Абулқосим Лоҳутӣ ҳамчун сар ва афсари Инқилоби Эрон 

ин ҷо роҳи сипардаи худ ва маромномаи шоиронаи худро бо хуни дил, бо 

забони оташ ва бо забони теғдор дар саҳифаи рўзгор сабт кардааст…» (40,5). 

«Баъд ва рўзгоре дар табъид ва тазъиқ ба сар бурдан» (М.Қаноат) Лоҳутӣ 

муҳити навро пазируфт.Лоҳутӣ ба Тоҷикистон «ҳангоми мавҷхези инқилоби 

иҷтимоӣ ва ирфонӣ расид» ва «дар бедорӣ ва ташаккули миллати тоҷик 

ҳамроҳи устод С.Айнӣ саҳми бузург» (М.Қаноат) гузошт.Устод Лоҳутӣ 

Тоҷикистонро чун ишқи аввалу ватани сонӣ пазируфт. Беҳтарин таронаи 

муҳаббати худро дар васфи он гуфт: 

    Эй умеди дили рамидаи ман, 

    Қуввати дасту нури дидаи ман. 

Дар љабњаи мубориза умрам тамом шуд, 

Даврони теѓу оташи хун буд замони ман. 
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    Ватани кору хонаи ишқам, 

    Табъи шеъру таронаи ишқам. 

Устод Айнӣ ва Лоҳутӣ унсияти тамом доштанд. Онҳо дар корҳои 

нашриѐт, дар таҳриру тахлили навиштаҳои шоиру нависандагони ҷавон 

навдаст будаанд. Айнӣ Лоҳутиро ба муносибати сисолагии фаъолияти 

адабиаш табрик карда, аз ҷумла навишат буд: «Шумо он устоди адабу 

санъаткори пурбаракат ҳастед, ки бо шеърҳои инқилобии оташбори худ дар 

димоғи ҷавонони меҳнаткаш шамъи адабиро афрўхтед ва ҳисси шоириро 

бедор кардем» (40, 16). 

           

 

 

 

 

 

 

 

Миѐни муқоиса ва гуфтаҳои Сипонлу ва адабиѐтшиносони мо таззоди 

аҷибе ба назар мерасад. Масалан, як шеъри Лоҳутӣ бо номи «Хабар» борҳо 

мавриди ситоиши мунаққидон қарор гирифт, ин шеър «яке аз беҳтарин 

асарҳои он вақтаи шоир ва намунаи барҷастаи назми советии тоҷик дар 

солҳои сиюм» (96, 127) шинохта шудааст. Вале чун сари далелҳои Сипонлу 

биандешем мебинем, ки ин шеър ҷуз ахбор чизе нест. Худи шоир низ инро 

пай бурда дар фароварди шеър мегўяд, ки: 

    Ман ин суханро аз худ нагуфтам, 

    Барои мазмуни шеър фикр накардам. 

    Ман айнан гуфтам, он чи шунуфтам, 

    Фақат онҳоро ба назм овардам. 

Ин шеър аз ибтидо то ба охир нақл аст, нақли оддии шоир аз 

эътиқоду нияти худ. Мутаассифона, дар эҷодиѐти ин давраи Лоҳутӣ ин қабил 

шеърҳо хеле зиѐданд, ки боиси сарзаниши Сипонлу шудаанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адабиѐтшиноси Эрон Сипонлу Лоњутиро «шоири дуњавої» 

хондааст. Ў ба ин хулоса баъди хондани ашъори даврони Шўравии 

шоир омадааст. Дар ќиѐси ашъори ду давраш њаѐти шоир ў ба хулосае 

меояд, ки Лоњутї бо вуруд ба Шўравї шоириашро аз даст дод. Вай аз 

мероси ин замонаи Лоњутї санадњое оварда собит мекунад, ки онњо 

шеър нестанд љуз номаи манзуми рўз. 

 

Тафовути љиддии ашъори дар Эрон ва Шўравї сурудаи шоир дар 

бадеияти онњост.  Муъмин Ќаноат басо шоирона дарѐфтааст, ки «дар 

Баѓдоду Истамбул ва Табрез аз шеъри бадарди шоир њар санг нолахез 

буд ва њар нола пурситез. Ашъори Истамбулии Абулќосим Лоњутї чун 

фарѐди мурѓи дар ќафас, ѓиреви шери занљирї, таронаи марди дилгире, 

ки пардабоми осмон њамчун боми зиндон ба сараш паст омада буд, 

ѓулѓуландоз ва аксандоз шуд. 
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Махсусан, шеърҳои Истамбулии шоир пуртасвиру пурдарданд.: 

 

 

 

 

 

 

 

Бисѐр муҳаққиқон дар қиѐс бо дигар сурудаҳои Лоҳутӣ қасидаи 

«Кремл»-ро (1923) аз беҳтарин нигоштаҳои шоир донистаанд. Раҳим Ҳошим 

ин асарро «беҳтарин намунаи ба таври эҷодӣ истифода намудани шакли 

анъанавии назми классик» (72,80) медонад. Муҳаммадҷон Шукуров ин 

асарро гувоҳи «биниши фалсафии» (116, 116) шоир қаламдод мекунад. 

Атахон Сайфуллоев низ «Кремл»-ро «аз беҳтарин асарҳои назми солҳои 

бистум» таъбир карда, онро муфасалан таҳлил ва бо «Харобаҳои Мадоин» 

муқоиса мекунад (78, 262). 

Ин таҳлилу қиѐс низ дар асоси чунин принсип сурат гирифтааст, ки 

Лоҳутӣ онро таъкид карда буд. Лоҳутӣ менависад, ки «баъзан ба ман иттифоқ 

афтодааст, ки мероси адабии қадимро бевосита дар эҷодиѐти худ кор 

фармоям, инро аз он ҷиҳат кардаам, ки осори кўҳнаро аз ҷиҳати ғоявӣ мағлуб 

гардонида, дақиқати ҳозираи худро ба вай муқобил гузорам» (40,236). 

Мутаассифона, диди синфӣ (на арзишҳои умумиинсонӣ), яъне «аз ҷиҳати 

ғоявӣ мағлуб гардонидани» шоири пешин ҳам Лоҳутӣ ва аз думболи ў 

мунаққиди мўҳтарам А. Сайфуллоев ба хулосаи барғалат меоварад. Лоҳутӣ 

«таъсири миллатчиѐнаи достони Хоқони»-ро нишон доданӣ шуда, назари 

тамаддунпарасти шоири куҳанро дар боби «ин бузургтарин ѐдгори адлу дод, 

одамият ва маданист», яъне қасри Нушервон инкор мекунад, ки 

мунаққидонро ба роҳи тафсири барғалати ин асар меандозад, ки бояд сари ин 

гуфтаҳо тааммуқ кард. 

Достони «Кремл» Лоҳутиро аз ҳалқаи вулгаризм, ки ба он сахт 

гаравида буд, як дараҷа берун кашид. Тағйири сиѐсати ҳизб дар роҳи 

истифода аз анъанаҳои адабиѐти пешин, аз ҷумла, рамзу киноя ба шеър 

имкониятҳои тозаро дар эҷод муҳайѐ кард (ниг. А.Фадеев, Заметки о 

литературе. Лит газета. 29 сантября 1955, с. 116).  

Муҳимтарин мавзўоте, ки мавриди назари Лоҳутист, ҳамоно озодии 

фаълаву деҳқон ва истиқлоли Эрон будааст, ки дар тамоми фаъолияти 

эҷодиаш пайгирӣ кардааст. Шеърҳои «Ё ҳар ду», «Фарѐди миллат», «Хитоб 

ба халқи Эрон» дар ҳамин замина эҷод шудаанд. Яке аз мавзўҳои асосии 

шеъри Лоҳутӣ мавзўи Тоҷикистон аст. Дар ин замина Лоҳутӣ шеърҳои 

«Тоҷикистон», «Ба Тоҷикистон», «Зиндагӣ пирўз мешавад» ва ғайраро 

Ай сайёд, шарме кун, маранљон нимљонамро, 

Пару болам бикан, аммо масўзон ошёнамро. 

Ба гардан бастаи чун риштаву бар пой занљирам, 

Мурувват кун, иљозат дењ, ки бикшоям дањонамро». 

             (41, 5). 
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менависад. Ин шеърҳо чандон асолате надошта, аз як навъ иҷтимоъгароие 

беш нест. 

Лоҳутӣ дар инкишофи жанри достон хидмате кардааст. Достонҳои 

«Сафари фарангистон», «Тоҷ ва байрақ», «Хар ва трактор», «Паҳлавони 

оштӣ», «Мардистон», «Ғалабаи Таня», «Парии бахт» аз ин ѐ он ҷиҳат дар 

инкишофи достони эпикӣ ва лирикӣ таъсире доштаанд. 

Лоҳутӣ чун тарҷумон ва таблиғгари осори беҳтарини адабиѐти ҷаҳонист. 

Тавассути ў беҳтарин намунаҳои насри адабиѐти рус ва халқҳои дигар ба 

тоҷикӣ тарҷума шудаанд, ки дар тарбияи маънавии хонандаи тоҷик саҳме 

доштаанд. 

 

Савол ва супоришот: 

Қасидаи «Кремл» ва фаъолияти бистсолаи шоирии Лоҳутй. «Кремл» 

беҳтарин намунаи ба таври эҷодй истифода намудани шакли суннатии 

шеъри классик. 

Истифодаи усули романтикии тасвир дар шеърҳои «Дар Калкатта», 

«Чамани сўхта», «Дар фабрики сармоядорон», «Ваҳдат ва ташкилот», 

«Марги инқилобчи» ва ғ. 

Ашъори Тоҷикистонии Лоҳутй. Мавзўи Тоҷикистон дар эҷодиѐти 

Лоҳутй: «Тоҷикистон», «Ба Тоҷикистон», 3индагй пирўз мешавад» оҳанги 

иҷтимоигарои шеърҳои Тоҷикистонии шоир. Асолати ҳунарии ин шеърҳо. 

Сабки нигориш. 

Саҳми Лоҳутй дар инкишофи достони хамосй ва лирикй. «Эроннома» 

ва ташаккули жанри достон дар эҷодиѐти Лоҳутй. 

Шабеҳаи Лоҳутй: «Рассом ва шоир», Тафсири мўҳтавои ин шеър. 

Лоҳутй тарҷумони осори Пушкин, Шевченко, Маяковский, Шекспир, 

Лопе де Вега, Грибоедов. Чунин тарҷумаҳои ў монанди «Кохи ѐдгор», «Нома 

ба Сибир», «Суруди шўшонўш», «Достони Олеги дилогоҳ», «Рўинасавор», 

«Моцарт ва Сальери», «Парии об», «Ҳикояти моҳигир ва моҳй», «Афсонаи 

шоҳ Султон», «Афсонаи шоҳдухтари мурда ва ҳафт паҳлавон» (Пушкин), 

«Отелло». «Шоҳ Лир» (Лопе де Вега), «Почта» (Маршак), «Дод аз дасти 

ақл» (Грибоедов) ва ғ. ҳанўз арзишманданд. Сиѐсат ва Лоҳутй, Бурду бохт. 

Мактаби шоирии Лоҳутй. 
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 Накша: 

1. Ҳаѐт ва фаъолияти Пайрав Сулаймонй. 

2. Нахустин иқдомоти ў дар чодаи адабиѐт. 

3. Муносибати танқиди расмй ба Пайрав ва эчодиѐти ў.  

4. Мазмун ва мундаричаи ғоявии осори Пайрав. 

5. Сиѐсат ва қисмати шоирии Пайрав. 

 

Отаҷон  Пайрав Сулаймонӣ  соли 1899  дар шаҳри Бухоро ба дунѐ   

омадааст.  Падараш тоҷири доро буда,  барои камолоти фарзандаш  саъй  

кардааст. Пайрав таҳсили ибтидоиро дар Бухоро гирифта, баъд дар солҳои 

1907-1914 дар мадрасаи шаҳри Марв донишашро такмил бахшидааст. Ҳамон 

солҳо ў ба омўзиши забони русӣ пардохт ва ин замина  гардид, ки ба  

омўзишгоҳи  русии Когон  қабул шавад. 

Пайрав дар рўзгори ҷавониаш ба гуфтани шеър пардохтааст. Ҳарчанд 

шеърҳои индавраинаи  вай  чандон  комил набуданд,  вале дар онҳо  

эҳтиросоти самимӣ  ва ҳарорати дили  ҷавони  орзуманд  эҳсос  мешуд. 

 Намунаи зер аз аввалин офаридаҳои  Пайрави шоир аст: 

   

 

 

 

 

 

               

 

           Дар шеърҳои нахустини Пайрав  таассуроти  воқеъбинонаи  ў аз 

воқеъият бармалло эҳсос  мешавад. Сухани ў рангин ва воқеъбинона  садо  

медиҳад.  Тасвирҳояш  низ соддаву  рангинанд. Беш аз ин  Пайрав аз 

қадамҳои  нахустини  эҷодиаш  ба таҳаввулоти  иҷтимоии  муҳити ҷомеъа  

батафовут набуд.  Ў эҳсос  мекард, ки  зиндагӣ ба таҷаддуде ниѐз дорад. 

Таҷаддудхоҳоне онро  бояд дигар  кунанд. Ҳарчи ки дар  аморати Бухоро 

медид кўҳнаву фарсуда ба назар меомад. Аз муҳити тираи  иҷтимоъ дилаш ба 

фарѐд  омада буд. Ў беадолатиҳои  замонро бо чашми сар дида,  дар бораи 

бедодиҳои  аҳкоми  аморат ҳарфи шоиронаи  хешро  ифшо мекард. 

  Эй дил,  шуда маҷрўҳ ту аз ханҷари  буррон,  

       аз дасти вазирон, 

Мавзўи 9     Пайрав Сулаймонй (1899-1933) 

 

 
 

    Маърўза 

Гуле бичидаму гуфтам,  ки гул ба гул шояд, 

Ки љои гул  ба сари синаи  ту мебояд.  

Туро бидидаму таќдиму  пешкаш кардам, 

Ки нури њусни  ту ба ранги гул  биафзояд. 

Бањори фасли љавониву  гул ѓанимат дон, 

Гули шукуфтаи  худро  мадењ ба боди хазон. 
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        в-аз ҳукми амирон. 

  В-эй, ҳамчу кабўтар ба қафас монда зи тайрон, 

       парҳо туда яксон, 

       бо зориву  афғон. 

  Эй бастаи занҷири  тазаллум  таки моён,   

бо чоки гиребон, 

афтода ба зиндон. 

  Хамгашта шуд аз зулм қади сарви  ҷавонон 

       чун қолиби  беҷон, 

       афсурдаву  ҳайрон. 

 Пайрав  ин шеърро  ба муносибати Инқилоби Бухоро  гуфтааст. Ин 

шеър ба ваҷҳе  баѐни ҳоли худи  шоир низ  ҳаст.  Пайрав низ анқариб  

қурбони фитнаи  амир дар роҳи ҳаракати  таҷаддудхоҳонаи  Бухориѐн гашта 

буд. Танҳо ба  тадбире муддате   дар хона зиндонӣ  шуда,  либоси занона  ба 

бар карда, ҷон  ба саломат бурд.  Ин шеър ва дигар шеърҳои  ин давраинаи 

шоир  ифодагари  ҷаҳонбинии  ўянд. Ў бо зулму золимӣ  муросо надорад. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Вале,  мутаассифона,  ҳамин шеърҳо,  ки дар айни авҷи сиѐсати  нави  

иқтисодии  ҳизб  гуфта  шудаанд,  боис  гардиданд,  ки аҳли танқид  ўро  

«монанди тўпи футбол дар майдони  ҷидол андохта баъзан ба осмон  

бардошта,  баъзан бар замин лагадкўб»  карда, гоҳо  чап рондаю гоҳо ба  рост 

гардонида, баъзан ба зўр ва кўшиши зиѐд… ба тарафи дарвозаи  қадим берун 

карда, баъд аз бардору бизанҳои зиѐд хаста шуда,  худашонро канор 

мегирифтанд. Дар  навиштаҳои  онон ба ҷуз сафед буд,  сиѐҳ шуд,  кабуд буд,  

сурх шуд, дигар  чизеро  намебинед» ин алами дили пурҳасрати  шоир аст. 

Замонаи номард хилват меҷўст то шоирро фурў барад. Шояд аз тарсу 

ҳароси вазъи ба амаломада буд, ки Пайрав дар мактубаш ба идораи 

«Тоҷикистону сурх» (шоир мактубро соли 1931 навишта, вале он соли 1959 

чоп гардидааст) маҷбур шудааст, ки ба «гуноҳҳои» набудаи хеш иқрор 

шавад. Шоир менависад, ки шеъри «Чи шуд, ки…»-ро «ман дар аввали соли 

Шеърњои аввалини  Пайрав  пуртасвиранд.  Тасвирњои 

анъанавї  дар шеъраш тасаллут дорад. Шоир ба воситаи  образњои 

анъанавии  шеърї  кўшидааст,   ки воќеъияти  замони  пурњаракати  

инќилобиро  дар шеър таљассум кунад. Шеъри Пайрав тарљумаи њоли 

ўст.  Бисѐр шеърњояш сањифањои торики  њаѐти ўро равшан месозад.  

Дар ин замина шеърњои «Чи шуд,  ки фалак боз мекашад  ба кунљу 

канор», «Шаби њиљрон», «Фироќнома» љолиби диќќатанд.  Ин  

шеърњо  воќеан  њам сарномаи шоиранд. 
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1924, ки ҳақиқатан бадбахтона дар гирдоби фалокати нэпманӣ гирифтор 

будам ва инро ҳеҷ гоҳ пинҳон накардаам ва бештарини рафиқон ҳам 

медонанд… навишта будам». Ба ифодаи ў «ҳақиқатан касе ба дидаи 

шеършиносӣ диққат намояд, дар он порчаҳо ба ғайр аз сузў гудози ошиқонаи 

водии ҳиҷрон ва зулфи парешон, ки иборат аз анъана ва талвосаҳои 

бемориҳои кўҳна ва пўсида мебошад, чизе намебошад. Ман ҳеҷ вақт 

нагуфтам ва намегўям, ки дар порчаҳои ман ғалат ва хатоҳои сиѐсӣ» қатъиян 

нест. Ман ҳеҷ гоҳ ин иддаои хатароварро намекунам. Ман тамоми хатоҳои 

худро ба гардан мегирам ва эътироф мекунам, аммо хато аз хато фарқ дорад. 

Хатои надониста ва саҳв хатои дидаву дониста ва қасдан карда шуда… 

Хатоҳое, ки аз ман сар задааст ва мезанад боиси кам таҷрибагию сустӣ ва 

камии саводи сиѐсии ман аст. Бале, агар ман дидаву дониста ҳамин хатоҳоро 

ба гардан нагирам, он вақт ба лоиқаи либерализми пўсида гирифтор шуданам 

бешакку шубҳа аст». 

Ба пайбурди адабиѐтшинос Ю.Акобиров «ин иқрори гуноҳи набуда, 

худ бадтар аз гуноҳ буд. Ў ин иқрорномаро барои он навишта буд, ки агар 

фардо сиѐҳпўшон барои ба ҳабс маҳкум карданаш оянд, ба онҳо «тавба»-и 

хешро нишон хоҳад дод ва гуфт, ки ман гуноҳ кардаму гуноҳҳоямро ба 

гардан гирифта ислоҳ мешавам» (9, 135). 

Дар тафсирҳои сиѐсӣ, таҳлилҳои китобҳои дарсии он солҳо ва баъдтар 

низ як оҳанг ва мазмуни омирона, ки ҳадафи айбдор кардани шоирро дошт, 

садо медод. Муаллифони китоби «Очерки таърихи адабиѐти советии тоҷик» 

таъкид мекунанд, ки дар шеъри «Чи шуд, ки…», шоир аз бемадории худ ва аз 

номафҳумии ҳодисаҳои атроф шикоят менамояд… шоире, ки ҷаҳонбинии 

ноустувори ў дар таҳти нуфузи таъсирҳои гуногун ва зидди якдигар ташкил 

меѐфт, хитоб менамояд, ки «Чу мум, (?) бозии ангушти тифл шуд, сару 

корам» (Саҳеҳаш «Чу муми бозии ангушти тифл» - шарҳи мо). 

Пайрав аз ҳаѐти ҷўшону хурўшони эҷодкоронае, ки кишвари ў бо он 

зиндагӣ мекард, худро канор кашида дар олами тангу маҳдуди таасуроти 

хусусӣ, дур аз ҷамоат ҳаѐт ба сар мебарад. Дар шеърҳои дигари ў аз қабили 

«Фироқнома», «Интихоби маъшуқ», «Садои ман аст», «Душвор шуд» ва 

ғайра низ тамоман ҳамин мавзўъ шарҳ ѐфтааст» (67, 170). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даъвоҳо ва хўрдагириҳои сиѐсии аҳли танқид ва муаллифони китобҳои 

дарсиро як ҳуҷҷати духтари шоир Лола Сулаймонова, ки бо номи «Шарҳи 

достони фироқ» ва чанд шеъри номатбўи шоир дар маҷаллаи «Садои Шарқ» 

(1989, 4) чоп шуд, хати батлон мекашад. 

Дар асл ин шеърњои Пайрав сирф ошиќона буданд. Бесабаб 
набуд, ки Айнї шеърњои «Гар ту дар пайванд бошї», «Чи шуд ки» ва 
«Фироќнома»-ро дар «Намунаи адабиѐти тољик» љой дода навишта буд, 
ки «Пайрав ошиќ аст. Шеърњои ошиќонаро аз маѓзи љон месарояд ва 
таъкид карда буд, ки ѓазали «Фироќнома» «баѓоят пурсўзу гудоз аст». 
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Дар ин шеър ҷуз сарнавишти ишқи ноком дигар чизе ҷустан беҳуда аст. 

Дурӣ аз нахли умедаш – Нина шоирро дар шаҳри Машҳади Эрон ба гуфтани 

ин шеъри ошиқонаи пурсўзу гудоз водоштааст. 

Солҳо ба баъд яке аз муҳаққиқони асосии эҷодиѐти Пайрав, 

адабиѐтшинос Соҳиб Табаров боз ба хулосае меояд, ки ғазалҳои «Иштиѐқ», 

«То ба кай», ва амсоли онҳо дорои мундариҷаи иҷтимоӣ намебошанд ва дар 

онҳо фақат ҳиссиѐти ишқу муҳаббат ҷойгир шудаанд. Бинобар ҳамин 

қадаммонии Пайрав Сулаймонӣ ба мавзўъҳои муҳимми давр ва ҳамовозии ў 

ба масъалаҳои сиѐсии замон дар солҳои 1921 – 1924 ба дараҷаи нестӣ 

мебошад. Ҳатто дар солҳои 1923 – 1924 ашъори лирикии Пайрав Сулаймонӣ 

бештар хислати ишқии пурсўзу гудоз мегирад, ки дар натиҷа шоир ба 

воситаи як қатор ҳамин гуна шеърҳояш ҳамчун шоири «ошиқи шайдо» ном 

мебарорад. Гуфта шуда буд, ки иншои шеърҳои «Шаби ҳиҷрон ба хаѐли 

ҷонон», «Чи шуд ки…», «Фироқнома», (1924) баъди эҷоди мустазоди «Ба 

муносибати Инқилоби Бухоро», «Як қадам ақиб гаштани шоирро нишон 

медиҳад. Адабиѐтшинос С.Табаров меоварад, ки дар шеъри «Шаби ҳиҷрон» 

шоири ошиқ «бо ғаму андўҳ ва фироқи сўз дар хаѐли маҳбуба метапад, худро 

дар ҳолатҳои гуногуни ҳаҷр ва ғаму андўҳ тасаввур менамояд. Дар ин шеър 

хаѐлоти шоири ошиқ ва фироқи ў ҳамчун лавҳаи воқеии зиндагӣ тасвир 

ѐфтааст. Аммо шоир дар ҷои аввал ҳолат ва рўҳияи хушангези қаҳрамони 

лирикиро гузоштааст, ки дар натиҷаи ғаму андўҳ ва ҳиссиѐти дунѐбезорӣ – 

пессимистӣ ба мазмуну мундариҷаи зиндадилона ғолиб мебарояд ва дар дили 

хонанда ҳиссиѐти тираю тореро ба вуҷуд меоварад». Чунон ки мебинем 

муҳаққиқ ба тавзеҳи вулгаронаи осори адабӣ саргарм шуда, намефаҳамд, ки 

сарнавишти инсон низ арзиши иҷтимоӣ дорад. Ҳамин тариқ, муносибати 

нақди адабӣ ба осори Пайрав аз оғоз то ба анҷом беғаразона набудааст. 

Солҳои 1924-1925 Пайрав корманди консулхонаи Шўравӣ дар 

Афғонистон буд баъд ба Машхади Эрон рафт. Доир ба зиндагии Пайрав дар 

Машҳад то ҳол ҳеҷ гуна маълумоте дар даст набуд. Духтари шоир Лола 

мақолаи Али Исмоизодаро аз байни архиви Пайрав пайдо карда, онро дар 

маҷаллаи «Садои Шарқ» (1989, 4) чоп кунонд, ки лаҳзае аз зиндагии ин 

давраинаи шоирро равшан месозад. Дар мақола омадааст: «Баъд аз баргашта 

омадан аз Афғонистон Пайрав ба як муддати кўтоҳ ба Эрон сафар мекунад ва 

зери таъсири онон низ мушорун-иллайҳ бузург мешавад ва дар ин ҷо қувваи 

шеърии ў хеле тараққӣ мекунад ва шеърҳои вай аз ҷиҳати бадеият хеле пеш 

меравад. Дар Машҳад Пайрав аз шеърнависӣ аз рўзномаҳои Шўравӣ барои 

рўзномаҳои Эрон материалҳо ҳам тарҷума мекунад» (1989, №4, 112). 

Баъди бозгашт ба диѐр ва нашри қарори ҳизб «Оид ба сиѐсати партия 

дар соҳаи адабиѐти бадеӣ» таҳаввулоти чашмрасе дар эҷодиѐти шоир ба 

назар меояд. Аз соли 1926 сар карда шеърҳои шоир дар рўзномаву маҷаллаҳо 

мутассил чоп мешаванд. 

Яке аз чунин шеърҳои шоир, ки моҳияти назари ўро ба дунѐи табақотӣ 

ошкор мекунад, шеъри «Ду ҳуҷум» буд. Дар ин шеър шоир ба қиѐси ду 

ҷаҳон, ҷаҳони зулму тааддӣ ва озодиву рифоҳ мепардозад, якеро маҳкум ва 
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дигареро маҳбуб мешиносад. Муҳимтарин мавзўҳои ашъори ин давраинаи 

шоир озодии зан, танқиди ҳурофот ва ғайра буд. Дар шеъри «Шукуфаи 

ирфон ѐ худ озодии занони Шарқ» шоир духтарони озодро ба тасвир 

мегирад, онҳоро муқобили шайхи ҷоҳилу бадниҳод мегузорад. Шоир дар 

шеъри дигараш «Асира ѐ худ исѐн» аз сарнавишти фоҷиабори зани беҳуқуқ 

ва бепаноҳ сухан мекунад. Эҳсоси амиқ ва ҳамдардӣ ба инсон, аз қолабҳои 

маъмули шеър берун мебарад, акнун ў қофия намеандешад, балки аз 

сарнавишти инсон меандешад. Шакли шеър тобеъи андешаҳои шоир 

мегардад. 

Шеърҳои «Қалам», «Шўриши Чин ѐ худ воқеаи нангин», «Ду ҳуҷум», 

«Ба муносибати воқеаи Афғонистон», «Якуми Май ва МОПР» низ афкори 

иҷтимоии шоирро ифода мекунанд. 

Таваҷҷўҳ ба мавзўҳои байналхалқӣ аз махсусиятҳои адабиѐти ин давра 

буд. Пайрав низ аз ин мусобиқа ақиб намонд. Балки дар ин мавзўъ шеърҳои 

«Ҳиндустон», «Аз дасти ту буд», «Ба миллитаристони Япония» ва ғайраро 

эҷод кард. 

Пайрав, бешак яке аз симоҳои барҷастаи адабиѐти навини тоҷик буда, 

дар ташаккули шеъри инқилобии тоҷикӣ хидмат кардааст. Пайрав дар шакли 

бисѐр шеърҳояш дигаргунӣ ворид карда бошад ҳам, шеъри ў бо шеъри 

суннатӣ пайванди қавӣ дорад. Ҳам дар ифодаи маънӣ ва ҳам дар сохтмони 

шеър мо пайванди  қавиеро миѐни шеъри ў ва пешин эҳсос мекунем. Дар ин 

замина Пайрав аз шоиронест, ки дар шеър ў ба ҳунари шоири арҷ медиҳад. 

Шеъраш аз лутфи шоирона саршор аст. Ба тақозои сиѐсати вақт ў 

шеъргунаҳое низ гуфтааст, ки арзиши бадеӣ надоранд. Вале дар маҷмўъ 

шеъри ў бо ҳусни маънию алфоз пироста буда, дар таърихи адабиѐт ҷойгоҳи 

хос дорад. 

Пайрав аз шоироне буд, ки забони русиро аз хурдӣ омўхта, ба 

тарҷумонӣ машғул гардида буд. Вай асари Фурамнов «Балво», шеърҳои 

А.Жаров ва «Сели оҳанин»-и Серафимовичро ба тоҷикӣ гардондааст. 

Пайрав дар шакли шеъри тоҷикӣ навиҳое ворид кардааст. Ин гуна 

навҷўиҳои ў зери таъсири Маяковский воқеъ шуда, тарафҳои манфӣ ва 

мусбат низ дорад. 

Савол ва супоришот: 

Зиндагиномаи Пайрав. Ашъори давраи аввали фаъолияти эҷодии шоир 

ва махсусиятҳои он. Сиѐсати нави иқтисодй ва тақдири Пайрав. Тафсири 

шеърҳои «Чи шуд, ки фалак боз мекашад ба кунҷу канорам», «Шаби ҳиҷрон», 

«Фироқнома» ва монанди инҳо. Ин шеърҳо сарномаи шоиранд. Пайрав ва 

Афғонистону Эрон. Мунозираҳо дар атрофи ашъор ва аъмоли ин давраинаи 

Пайрав. Мавқеи нақд дар таъйини сарнавишти Пайрав. Бозтобҳои сиѐсй дар 

осори ин давраинаи шоир. 

Пайрав ва осори ў баъди соли бисту панҷ. Мавзўъ ва ғояи ашъори ин 

давраинаи шоир. Мўҳтавои шеърҳои «Шукуфаи ирфон ѐ худ озодии занони 

шарқ», «Асира ѐ худ исѐн», «Қалам», «Шўриши Чин ѐ худ воқиаи Нанкин», 
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«Ду ҳуҷум», «Ба муносибати воқеаи Афғонистон», «Якуми Май ва МОПР». 

Озодии занон ва Пайрав. 

Таваҷҷўҳ ба мавзўи байналхалқй. Эҷоди шеърҳои «Ҳиндустон», «Аз 

дасти ту буд», «Ба миллитаристони Япония» ва ғ. 

Мавқеи Пайрав дар шеъри муосири тоҷик. Пайвандҳои маънавй ва 

шаклии шеъри Пайрав бо шеъри суннатй. Ҳунари шоирии Пайрав. Сабки ў. 

Пайрав тарҷумони асарҳои Фурманов «Балво», шеърҳои А.Жаров ва 

«Сели оҳанин»-и Серафимович. 

Пайрав ва шакли шеъри тоҷикй. Анъанаи Маяковский ва тадбиқи он аз 

ҷониби Пайрав. Тарафҳои мусбат ва манфии ин ҳодиса. 

 

 

 

 

 

Нақша: 

1. Ҳаѐт ва эчодиѐти нависанда.  

2. Улуғзода мунаққид ва адабиѐтшинос.  

3. Мавзўъ, мундарича ва хусусиятҳои бадеии насри нависанда.  

4. Улуғзода – драматург. 

5. «Субҳи чавонии мо» асари саргузаштй. 

6. Чустучўйҳои нависанда дар таҳқиқи мавзўи таърих.    

7.  Романҳои «Восеъ», «Фирдавсй», қиссаи «Ривояти суғдй» ва 

хикояи «Марги ҳофиз».  

8. Мавқеи Улуғзода дар адабиѐти точик.  

 

Устод Сотим Улуғзода фаъолияти адабиашро бо эҷоди мақолаҳои 

танқидӣ, тарҷума ва асарҳои драмавӣ оғоз кардааст. Мақолаҳои ҷудогонаи ў 

дар бораи эҷодиѐти Садриддин Айнӣ, Лоҳутӣ, Пайрав Суҳайлӣ, масоили 

адабиѐти бачагон, бар зидди туркгароӣ ва исломгароӣ ҳанўз солҳои сиюм ба 

табъ расидаанд. Вай дар бораи намояндагони адабиѐти классикӣ як силсила 

мақолаҳо навишта, дар таҳияи «Намунаҳои адабиѐти тоҷик» (1940) иштирок 

кардааст. Бо таҳқиқи адабиѐт ва осори адибони ҷудогона машғул шудани 

адиб ҳодисаи тасодуфӣ набуд. Ин амал ба адиб имкон дод, ки меъѐрҳои кори 

эҷодиашро муайян созад. Минбаъд низ адиб аз ин фаъолияти хеш канор 

нарафт, балки бо хоҳиши дил ва тақозои вазифа мақолаҳои зиѐде таълиф 

намуд, баромадҳои зиѐди танқӣ кард, ки як қисми онҳо дар маҷмўаи 

«Единение» (1963) гирд омадаанд. Рисолаи вай дар бораи Аҳмади Дониш аз 

нахустин тадқиқоти ҷиддӣ доир ба ҳаѐт ва фаъолияти ин маорифпарвари 

бузург буд. Китоби дигари пурмояи ў «Пири ҳакимони Машриқзамин» низ 

Мавзўи 10     Сотим Улуғзода (1911-1997) 

 

    Маърўза 
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арзиши фаровони таърихиву илмӣ дорад. Ин асар сухани тозаи адиб дар 

бораи ҳаѐт, шахсият, мансубияти миллӣ, эҷодиѐт ва замони зиндагии 

фарзанди бузурги халқи тоҷик Абуалӣ ибни Сино мебошад. Аз ин ҷиҳат 

саҳми Улуғзода дар пешрафти адабиѐтшиносии тоҷик калон аст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотим Улуғзода дар соҳаи тарҷума низ хидматҳои фаровон кардааст. 

Ин соҳаи фаъолияти ў аз бисѐр ҷиҳат ҷолиби диққат аст, зеро вай кори 

эҷодиро аз тарҷума оғоз карда, минбаъд чун тарҷумони соҳибҳунар шинохта 

шуд. 

Нависанда ба кори тарҷума ҳанўз дар айѐми дар дорилфунуни шаҳри 

Тошкант хонданаш шуғл варзидааст. Нахустин кори ў дар ин соҳа тарҷумаи 

романи Э.Л.Войнич «Ғурмагас» буд. Муҳаққиқон ба тарҷумаи ин асар рў 

овардани нависандаро ҳодисаи тасодуфӣ намедонанд. Сарнавишти 

Пањлўњои фаъолияти 

эљодии  

Сотим Улуѓзода 

 

Тарљумонї 

Забоншиносї 

Рўзномани-

горї 

 

Драматургї 

Адабиѐт-

шиносї 

 

Нависандагї 
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қаҳрамони асар ба зиндагии адиб қаробат дошт ва таъсири онро дар 

протсесси эҷодиѐти нависанда мушоҳида мекунем. 

Сотим Улуғзода баъд низ ба фаъолияти тарҷумонӣ идома дода, дар 

баробари тарҷумаи осори бадеӣ ҳам осори асосгузорони марксизм-ленинизм 

ва ҳам адабиѐти ҷаҳониро бо камоли маҳорат ба тоҷикӣ гардонидааст. 

Китоби Ф.Энгелс «Инкишофи сотсиализм аз утопия ба илм», асари 

В.И.Ленин «Чи бояд кард?», китобҳои «Ҳаѐт даъват мекунад»-и Билл 

Беллосерковский, «Рў ба рў кардан»-и Тур, «Одами милтиқдор»-и Погодин, 

«Хизматгори ду хоҷа»-и Голдонӣ, «Гунаҳкорони бегуноҳ»-и А.Островский, 

«Модар»-и М.Горкий, «Ҳамлет»-и Шекспир, «Табиби зўракӣ»-и Молер, «Дон 

Кихот»-и Мигел де Сервантес, «Уленшпигел»-и Шарл де Костер ва чандин 

асарҳои дигарро ў тарҷума кардааст. 

Кўшиши Улуғзода барои бештар тарҷума кардани асарҳои драмавӣ низ 

сабаб дошт. Аввалан нависанда мехост холигии ин соҳаро аз ҳисоби асарҳои 

машҳури дараматургияи ҷаҳонӣ пур кунад, сониян худаш низ дар ин замина 

таҷрибае андўхта, ниҳоят як силсила асарҳои комили драмавӣ офарид. 

«Қўшун дар дарвозаи Бухоро»-ро аввалин кўшиши нотамоми ў дар ин 

ҷода медонанд. Баъдтар адиб дар ин роҳ бо ҷиддият қадам гузошта, драмаҳои 

«Шодмон» (1939), «Калтакдорони сурх» (1940), «Дар оташ» (1944)-ро таълиф 

намуд, ки аз ҷиҳати мундариҷа ва ҳунари драмнависӣ дар драматургияи 

тоҷик ҳодисаи муфид буд. Дар ин асарҳо нависанда ба муҳимтарин 

мушкилоти давр, аз ҷумла, ҷанги гражданӣ, ватанӣ, қаҳрамонию далерии 

мардуми мо, муборизаи наву кўҳна дар тафаккури одамон дахл карда, ба 

ҳалли бадеии онҳо комѐб шудааст. Улуғзода дар ин замина мазҳакаҳои 

«Ҷўяндагон» ва «Гавҳари шабчароғ»-ро низ таълиф кард, ки оҳанги танқидӣ 

ва истеҳзоомез онҳоро маҳбуби тамошобин гардондааст. Ин асарҳо дар роҳи 

саҳнавӣ сохтани мавзўи рўз қадами ҷиддӣ буданд. Вале хидмати Улуғзода 

дар таълифи дромҳои таърихӣ ва таърихии тарҷумаиҳолӣ калон аст. Дар ин 

замина ба вуҷуд омадани драма «Рўдакӣ» (1958) дар саҳнаи тоҷик ҳодисаи 

фавқулода буд. Бори аввал дар драматургияи тоҷик шахси конкрет, шоири 

бузург қаҳрамони асосӣ қарор мегирад. Дар ин асар Рўдакӣ чун шахсияти 

тавонони таърихӣ, ки сифатҳои баланди инсонӣ зоҳир мекунад, ба тасвир 

омадааст. Нависанда моҳияти гуманистии образи шоири замони Сомониѐнро 

хеле барҷаста тасвир кардааст. Ин асар  аз ҷиҳати бадеият низ ҷолиби диққат 

буд ва бесабаб нест, ки солҳои тўлони дар саҳнаи театри тоҷик ба намоиш 

гузошта шуд. Сохтмони устувори драматургии асар имкон дод, ки дар асоси 

он филми «Қисмати шоир» ба навор гирифта шавад ва ин филми соли 1960 

дар фестивали кинофилмҳои Осиѐву Африко сазовори ҷоизаи «Уқоби тилло» 

гардид. Ин асарҳо як навъ заминае гардид, ки нависанда дар роҳи таълифи 

асарҳои саҳнавии таъриху ҷидду ҷаҳди бештар ба харҷ диҳад. Киноповести 

«Ибни Сино» (1956), бо ҳамқаламии В.Виткович, «Темурмалик» (1968), 

«Алломаи Адҳам ва дигарон» (1970), «Восеъ» (1971), «Ҷавонии Ибни Сино» 

(1980, ба ҳамқаламии В.Виткович) маҳсули ҷустуҷўҳои босамари нависанда 

буданд. 
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Муҳаққиқон махсусиятҳои асарҳои мазкурро дар он дидаанд, ки онҳо 

дар драматургияи тоҷик барои таамуқи реалистии тасвир ва такомули ҳунару 

санъати драматургӣ нақши калоне бозидаанд. Илова бар ин онҳо аз ҷиҳати 

гуногунии жанр, тасвири симои мардони бузурги таърих, масъалаҳои 

таносуби санади таърихӣ ва тахаюлоти эҷодкор маводи фаровони таҷрибаи 

Улуғзодаи олим, нависанда ва дромнавис аз бисѐр ҷиҳат сазовори омўзиш ва 

таҷрибаандўзист. 

Бояд таъкид кард, ки фаъолияти асосии устод Улуғзодаро дар саҳнаи 

адабиѐт насри бадеӣ муайян мекунад. Бешак, Улуғзода устоди насри муосири 

тоҷик буда, баъд аз Айнӣ дар рушди он саҳми чашмгире доштааст ва мақоми 

ўро муҳаққиқон дар ҷои аввал шинохтаанд. Улуғзода воқеан ҳам савияи 

тадқиқиву тасвирии насри тоҷикро қувват бахшид, ба фарогирии сифатҳои 

гуногуни қаҳрамони мусбат саъй кард, ба тадқиқи бадеии қаҳрамонӣ, 

сифатҳои маънавии шахс, тақвияти драматизм ва таърихияти тафаккури 

бадеӣ ҷиддан мусоидат кард.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухани ў  аз оғоз  то ба анҷом  дар  такомул будааст. Дар ин равиш агар  

ба повести  нахустини  ў «Ёрони боҳиммат» таваҷҷўҳ  кунем маҳорати  

суханофариниаш равшан ба назар меояд. Романҳои «Навобод»-у  «Восеъ», 

қиссаи  тарҷумаиҳолии «Субҳи ҷавонии  мо» повести  «Ривояти суғдӣ» ва 

ниҳоят романи «Фирдавсӣ» дар ин замина материали  фаровонеро  дар бар 

гирифтаанд. 

 Нахустин  асарҳои  насрии Улуғзода ѐддошту мақола ва очерк 

будаанд, ки ҳанўз  солҳои сиюм  навишта  шудаанд. Танҳо аз солҳои  ҷанг  

ва  баъд  вай ба  навиштани  асарҳои  насрии  хурду  бузург ҷиддан  ва 

мунтазам  машғул шудааст.  Яке аз  нахустин  навиштаҳои  ў ҳикояи  

ѐддоштии  «Дар разм» буд, ки  нависанда  ба воқеияти  ҷанг бо  назари тоза   

ва аз  дидгоҳи  ахлоқиву  маънавӣ  менигарад. Ҷиҳати  муҳимми  ин ҳикоя  

дар он буд,  ки нависандаи  ҷангономанавис  дар роҳи падид овардани ахлоқ  

ва орои  қаҳрамонаш, эҳѐи  руҳияи  вай  саъйи  комил  ба харҷ  дода буд.  

Вале, мутаассифона, нақди адабӣ дар вақташ  ва баъд низ ба ин асар баҳои  

воқеъӣ  надод.  Баъдтар  нависанда «Атака», «Бачамард» ва «Бибӣ»-ро  

навишт, ки  ин кўшишҳои ўро дар роҳи ифшои  сифатҳо  ва ҳолатҳои  

Донишмандони адабиѐт, аз љумла, академик М.Шукуров, А. 

Набиев насри Улуѓзодаро  насри  консепсуалї донистаанд. Ба 

осори  ин нависандаи  забардаст  мазмунњои   амиќи  иљтимої,  

ѓояњои пешќадами  замон, жарфо ва вусъати биниши таърихї, 

сањењаш таърихияти  тафаккури бадеї робитаи  ќавии  фикр,  

тарзи баѐн,  ба мавќеъ  истифода кардани  калимаву  иборот,  

пурмаъноии  њар калима хос  мебошад. 
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инсонии  қаҳрамонони  майдон  тақвият  бахшидаанд. Сонитар  яке аз паси  

дигар  асарҳои  ба чоп расиданд, ки  дар байни онҳо ҳикояву очеркҳои 

«Саѐҳати  Бухоро бо ҳамроҳии  Айнӣ», «Ҳалокати шоҳпаланг», «Қаҳрамони 

Днестр, Висла ва Одер», «Марги  ҳофиз» ҷолиби диққат буданд. Ин асарҳо аз 

ҷиҳати маҳорати  офарандагӣ,  характерофаринӣ ва гузоришу  ҳалли  

мушкилот  мақоми  хос доранд. 

 Сотим Улуғзода аз нависандагоне буд, ки то охирин рўзҳои  зиндагиаш  

ба идеали  ҳаѐтии худ  содиқ буд.  Ў ҳам хаттӣ ва ҳам даҳонӣ  борҳо  таъкид  

карда  буд, ки  идеали  ў ҷамъияти  сусиѐлистист. Ў  ба давлати Шўравӣ, ки  

ятимпарвар  буд ва  ўро  бепадару модарро тарбият  кард,  ба воя расонд 

ихлосу  ифодаи  хос дошт.  Аз ин мавқеъ рўйдодҳои  ҳаѐти ҷомеъаи  

сусиѐлистӣ   дар осори ў   мақоми хос  доранд.  Муҳимтар аз ҳама  ў қадру  

манзалати инсонро дар ҷомеъае дидааст,  ки адлу дод  поядори амни 

мардуманд. Ва ин гуна  муҳити  иҷтимоиро дар асарҳояш   офарида  аз он  

ҷонибдорӣ  кардааст. 

 Асарҳое, ки дар боло  ном бурдем,  ба ҷуз  ҳикояи «Марги ҳофиз» 

дигар ҳама дар мавзўи муосир навишта шуда, дар онҳо руҳи  қаҳрамононаи 

мардуми мо, пайванди онҳо бо  анъанаҳои  ватанпарастии  гузашта  ва 

фидокориҳои  онон  дар  майдони  набард  хеле барҷаста   ва мушаххас  ба 

тасвир  омадаанд. Зимнан  бояд таъкид кард, ки насри  Улуғзода  қолабӣ 

набуда,  ҳуввияти  афкор ва орои  муаллиф дар ҳар  навиштаи ў  равшан  

эҳсос  мешавад.  Ин усул  сабки  хоси  нависандагии  ўро низ  таъин  

кардааст,  ки на  ба ҳар  кас  даст  медиҳад. Махсусияти  ҳунар,  биниши  хос  

аксаран асарҳои ўро  аз қолабҳои  нормативӣ  берун бурда, боис шудааст, ки 

гоҳо муҳаққиқон дар тафсиру таҳрири  навиштаҳои ў  ихтилоф  кунанд.  

 Ин ҳолат баъди нашри повести «Ёрони боҳиммат» (1947) рух дод. 

Қиссаи  дилангези «Ривояти суғдӣ» низ бо чунин фаҳмиши  қолибии  

вулгарона  рў ба рў гардида буд.  

 Нақди вулгар махсусан ба повести «Ёрони боҳиммат» баҳои  

ғайривоқеъӣ ва нодилона дода,  онро ҳатто  асари «зарарнок»  эълон дошт.  

Дар асл ин тавр набуд. Сотим Улуғзода бори аввал  дар насри тоҷикӣ кўшиш  

ба харҷ  дод, ки  инсонро дар ҳолатҳои  воқеӣ   ва табиӣ  ба тасвир   гирад,  ба  

маънавиѐт  ва ахлоқи   он дар  заминаи   арзишҳои  умумибашарӣ баҳо диҳад.  

Ҷанг  аз дидгоҳи Улуғзода  саҳнаи қисматсози  инсонҳои гуногунсифат  ба 

назар  омад. Нависанда инсонро дар заминаи   меъѐрҳои  ахлоқиву  

равоншиносӣ  ба тасвир кашид. 

 Устод Улуғзода ба сарнавишти ҷанговар аз ҳамин мавқеъ   таваҷҷўҳ 

карда,  муносибати Ҷўрабеку Зайнаб,  хусусан  симои  Зайнаб,  сабабҳои  

издивоҷ  ва боз ба оилаи  аввалаш  баргаштани ўро  хеле табиӣ  ва 



131 

 

боварибахш  нишон медиҳад.  Ин воқеъа ҳарчанд   тасодуфӣ  ба назар ояд 

ҳам, вале дар ҷанг рўйдоди он ногузир буд. Муҳим он буд, ки  нависанда 

ҳангоми  ифшои  туғѐни  дили Зайнаб дар мавқеи нависандаи  воқеъбин  ва 

руҳшинос қарор  мегирад.  Аз ин ҷиҳат ў  ба он комѐб шуд,  ки нирўи 

маънавӣ ва рўҳонии зан  ва ҳусни ботину  зоҳири  ўро  бо ҳама  

мураккабиҳову тасодуфҳояш  ба тасвир  кашад. Ин асар аз ҷиҳати  забон  низ 

ҷолиби диққат буда, сабки устувори  муаллифашро  таъйид  мекунад. 

 Романи «Навобод» асари дуввум ва нисбатан калонҳаҷми С. Улуғзода 

аст. Нависанда дар эҷоди ин асар заҳмати зиѐд  кашида,  онро дар давоми   

солҳои 1948-1953 эҷод кардааст.  Ин асар  бори нахуст соли  1949  бо номи  

«Диѐри навобод» чоп шуд.  Аммо баъдтар  нависанда камбудиҳои ин 

романро  дарк  карда ҳангоми таълифи  қисмати  дуюми он  асарро  ҷиддан 

таҳриру  такмил   кард ва бо номи   тозаи «Навобод»  солҳои  1950-1953 ба 

чоп расонид.  Нависанда  ҳангоми  таҳрири дубораи   асар пай  мебарад,  ки 

«аз рўи план, схемаи пешакӣ»  кор кардааст  ва ҳол он ки «Зиндагӣ ба ҳеҷ 

гуна қолаб намеғунҷад, зиндагӣ дарѐро   мемонад, ки барои худ роҳ 

мекушояд, шаклу намудашро муайян мекунад». Нависанда дар вақти  

таҳрири  дуюм ҷиддан  кўшидааст, ки   дар бораи ҳаѐти колхози солҳои пас 

аз ҷанг ва корнамоиҳои  қаҳрамонони   деҳот   сухани тозаи   бадеӣ  гўяд. Ва 

ниҳоят, ба ифодаи  М. Шукуров ин асар «дар соҳаи кор кардани  мавзўи 

колхозӣ  як дараҷаи инкишофро  ташкил додааст». Муҳаққиқи насри  муосир  

А. Набиев  арзиши ин  романро «дар бо маврид ба миѐн  гузоштани  

масъалаҳои ҳалталаби  зиндагӣ  (муттаҳид  сохтани  колхозҳо),  дар 

нигоштани   образи  роҳбари  фаъолиятманди  колхоз (Нуралӣ), дар нишон   

додани   дунѐи  ботинии зану  духтарони тоҷик  (Шодигул), тавоноии  

ҷисмониву  маънавии  деҳқонони  оддӣ (Ҳошим Корвон) ва  таъкиди  

самараи   неки дўстии  халқҳои  СССР (Боровиков  ва Вера), муборизаи  наву 

кўҳна»  мебинад, ки   арзиши   фаровони   бадеиву  ахлоқӣ  доранд. 

 Повести дигари нависанда «Субҳи ҷавонии мо» (1954)  асари тарҷумаи  

ҳолӣ буда,  аз назари тасвири воқеъаҳои  ибратбахш  ва сарнавишти одамон 

диққатангез аст. Улуғзода ба воситаи ин асар  анъанаи  ѐддоштнависии 

адабиѐти мо, хоса устод Айниро идома бахшид. Ба мушоҳидаи А. Набиев  

байни  асарҳои ин ду нависнадаи  бузург  ва ҷиҳати  хронологияи  воқеъаҳои  

тасвиршаванда  низ қаробате  ҳаст: Улуғзода аз ҳаѐти солҳои кўдакӣ ва 

ҷавонӣ асосан  ҳамонашро   интихоб кардааст, ки воқеаҳои «Ёддоштҳо» -и 

устод  Айниро  идома медиҳанд. «Субҳи ҷавонии мо» воқеаҳои арафаи  

Инқилоби  Кабири  Октябр  ва солҳои барқарору  мустаҳкам  гардидани 

Ҳокимияти  Советӣ, масъалаи  ташаккули  интеллигенсияи  нави тоҷикро  

дар ин шароити таърихӣ  дар бар мегирад. Аз ин ҷо,  диққати нависандаро  
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тадқиқи бадеии  инсон ва  таҳлили  рўҳии  характерҳо  бештар  ба худ 

кашидааст. 

 Улуғзода ба воситаи  ин асар  собит   кард, ки   маводи  тарҷумаи  ҳол  

барои тасвиркории  ҷиддии  бадеӣ  мусоидат карда,  амиқбурди  таҳлили  

психологиро  тақвият  мебахшад. 

 Ин адиби  забардаст  солҳои тўлонӣ  дар мавзўи таърих асарҳо  эҷод  

карда,  беш аз дигарон  садоқати хешро  дар ин ҷода собит кард. Барои 

Улуғзода тадқиқу тасвири гузашта, тақдири таърихии халқ,  сарнавишти   

фарзандони  номбардори  он арзиши  хосе касб  кардааст. Бесабаб  набуд, ки 

ҳанўз солҳои  сиюм вай ба  омўзиши  таърихи зиндагӣ  ва осори рўшанфикри  

бузурги тоҷик Аҳмади Дониш пардохт ва дар ин замина рисолаи  хубе низ  

эҷод кард. Баъд яке аз паси дигар  киноповесту  дромҳои  таърихӣ  ва қиссаву  

романҳои ў,  ки дар  мавзўи  таърих  буданд ба чоп расиданд. Меҳнати 

пурсамари ў  дар мавзўи таърих гувоҳи  муҳаббати  бепоѐни адиб  ба 

гузаштаи  бошарафи  халқи худ аст.  Дар  заминаи таҳқиқи  бадеии мавзўи 

таърих Улуғзода консепсияи хоси худро  вазъ кард,  ки мутаассифона,  

махсусиятҳои  он аз ҷониби  аҳли таҳқиқ ҳанўз  таъйид  нашудааст. Ҳол он 

ки ҳадафи таърихӣ дар насри адиб  чун як ҷузъи муҳимми  идеявию  

эстетикии  тафаккури  бадеӣ  махсусиятҳои  худро  дорад. 

 Назар ба пайбурди адабиѐтшинос А.Набиев Улуғзода дар навиштаҳои  

таърихиаш (хоҳ асари  драмавӣ  ва хоҳ  насрӣ) ба тасвири  ҳақиқати  реалии  

воқеъӣ,  таърих,  рўҳи  замон кўшиш мекунад.  Аз ин ҷо,   ҳамаи навиштаҳои 

ў дар  заминаи санадҳои таърихӣ  ва  такя  ба сарчашмаҳои мухталиф ба 

вуҷуд омадаанд. Нависанда ба ин восита   имкон пайдо кард, ки тафаккури 

бадеии таърихӣ  ва тасаввури  халқро ба воситаи  тасвир ҳифз кунад.  Ин 

барои дарки  амиқи воқеъияти  замон  ва  воқеъаҳо   мавриди тасвир  замина 

муҳайѐ  сохтааст. 

 Вале бо вуҷуди  ин Улуғзода   дар роҳи  падид  овардани  бадеияти 

таърих  бештар ба консепсияи  мутаҳҳаррики  дарки  таърих  мутаваҷҷеҳ  

будааст,  ки ин  зиѐда  муҳим  ва судманд  ба назар  меояд. 

 Таърих  ва санадҳои  он дар  тасвири  нависанда  забон дорад,  аз 

сарнавишти инсонҳо ҷудо  нест. Ба ин далел  консепсияи  диди  таърихии ўро 

ҳақиқати таърих шарҳ медиҳад, ки  моҳияти  замонҳо  ва сарнавишти  

инсонҳоро дар рўҳи таърих бозгў мекунад. Аз ин ҷост, ки вусъати замонӣ ва 

маконии  воқеъаҳои  таърихӣ дар насри  Улуғзода  ниҳоят тўлонӣ  ва фарох 

аст.  Таваҷҷўҳ кунед, нависанда ба марҳалаҳои  муҳимми зиндагии халқ  

(асрҳои VII-ХI,  аз замони истилои  арабҳо  то давраи ташаккули халқи тоҷик  

ва эҳѐи маънавиѐти  ў) диққат додаст. Аз ин ҷиҳат,  осори Улуғзода  

таърихномаи бадеии  халқ, муборизаҳои  вай  дар масири таърих аст. 
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Нависанда  аз воқеъияти таърих   моҳият ҷуста,  бо ин  арзиши  ахлоқию  

маърифатии  осорашро  боло  бардоштааст. 

 Таърих танҳо   бо арзишҳои  умумибашарӣ  судманд меояд, вагарна 

кафи  хоки беш нест. Улуғзода  ба таърих,  воқеъияти он  ва сарнавишти 

инсонҳо  назари амиқи  иснондўстона дорад ва осорашро дар ҳамин замина  

таҳия  кардааст. Ин ҳадафи  адиб  асарҳои ўро  мондагор  ва инзамонӣ  сохта,  

арзиши  онҳоро  боло бурдааст.  Таваҷҷўҳи  нависанда ба таърих   таваҷҷўҳи  

огоҳонаву  дилсўзона  ба дирўзу  имрўз  ва фардои  миллат аст. 

 Аз ин дидгоҳ  сарнавишти Восеи ғаюру  саркаш   сарнавишти халқ 

буда,  бисѐр ҷиҳатҳои омўзанда дорад. Тазйиқ ва фишори иҷтимоӣ халқро 

маҳв хоҳад кард. Бинобар ин ҳам, сарнавишти Восеъ барои Улуғзода  

сарҳадҳои  худшиносӣ  ва  худфидоии қавм аст. 

 Рўҳияи озодихоҳӣ ва меҳанпарастӣ мағз андар мағзи осори адибро  

фаро гирифтааст.  Дар ин замина романи  вопасини ў  «Фирдавсӣ»  асари 

пурмўҳтаво  ва  мондагор  аст. 

 Дар хусуси  жанри  ин асар  назарҳои гуногун вуҷуд дорад.  Вале онро 

аксари  муҳаққиқон ҳамчун  роман пазируфтаанд, ки ин дуруст аст. Дар асар  

сарнавишти  Фирдавсии  шоир  ба  тасвир меояд.  Нависанда ҳангоми таълиф 

ба асноди таърихӣ, ривоятҳо таваҷҷўҳи хос зоҳир  карда,  симои инсонии 

шоири бузург,   ватандўсти  наҷибро   тасвиркорӣ мекунад. Ҳангоми эҷоди 

асар нависанда аз тазкираҳо ва асарҳои   таърихӣ истифода карда, симои 

воқеии Фирдавсиро  ба қалам овардааст. Санадҳои таърих махсусан  дар 

бобҳои  «Шаби эҷод»  ва «Доғи фарзанд» зинда ва самарабахш истифода 

шуда,  образи  шоирро  комил  кардааст.  Дар партави воқеияти таърихӣ 

хонанда  бо Фаррухиву  Унсурӣ барин шоирони тавонои  қасидасаро  рў ба 

рў  меояд.  Зуҳури онҳо дар  роман  ба шаҳомати  маънавӣ  ва инсонии  

Фирдавсиро  афзудаанд. 
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«Ёрони боњиммат» - повест, асари маърифатї- 

ахлоќї ва равоншиносї 

«Субњи љавонии мо»- повест, асари ѐддоштї –

хотиротї, тарљумаињолї 

«Навобод» - роман, муборизаи наву кўњна, асари 

бадеї-иљтимої 

«Фирдавсї»- роман, асари таърихї, биографї. 
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Улуғзода  дар тарҳи   консепсияи   масоили  умдаи  ҳаѐти  инсон  ва  

ҷаҳондорию  ҷаҳонхорӣ ба муаллифи  «Шоҳнома»-и безавол  дар як равиш 

қарор  мегирад,  яъне мо дар  ин замина  миѐни «Шоҳнома»  ва романи 

«Фирдавсӣ» ҳамоҳангии  комилеро  эҳсос  мекунем. 

 Қалами  тасвиркории  нависанда дар ин асар  эъҷозҳо зоҳир  карда  

бадеияти  асарро  тақвият  бахшидааст. 

 Масалан, саҳнаи дўшодўш бурдани тобути Фирдавсӣ басо шоирона ва 

эъҷодкорона ба қадам омадааст. Ин тасвир аз сарнавишти  инсони барўманд,  

инсоне, ки  ҳадафи зиндагиаш осоиш ва оромиши  инсонҳои  дигар буд,  

қисса мекунад.  Тасвир  забони гўйѐи  сарнавишти  пурфоҷиаи  шоире,   ки ба  

қадраш  раисдан  мумкин буд, мебошад.  

 Романи «Фирдавсӣ»  аз баргузидатарин  насри имрўзи тоҷикист,  ки 

бешак дар тарбияи ахлоқӣ  ва  маънавии  наслҳои баъд хидмат  хоҳад кард. 

Ғоияи  ин  асар намиранда  ва   мондагор   аст.  

 Улуғзода сабки  хоси эҷод дорад. Аз нахустин  навиштаи ў  то ба охир 

мо забони содда ва образноки ўро пеши назар меорем. Мўъҷазбайнӣ,  

сарфакорӣ дар сухан  аз махсусиятҳои  сабки  эҷоди ўст. Ҳамчунин  Улуғзода  

бардошти хосе  аз забони  зиндаи  мардумӣ дорад, ки ба он ҳеҷ  яке аз  

ҳамқаламонаш  муяссар  нашудааст. Махсусан,  ин ҳунари ў  ҳангоми 

таълифи  романи «Восеъ»   бармалона  зоҳир  гардид.  Ў аз хазинаи  забони 

мардумӣ  сарфакорона  калимотеро  барчидааст,  ки қобили  истифода  

ҳастанд.  

 «Марги Ҳофиз», бешак,  аз беҳтарин ва пурмўҳтавотарин ҳикояҳои  

адабиѐти навини тоҷик аст. Ин ҳикоя дар таъйиди  ҳуввияти   инсонӣ ва  

нависандагии Улуғзодаест, ки бо ормонҳои зиѐд ин ҷаҳони гирдгардонро 

«Восеъ» - роман, асари таърихї, воќеї, биографї. 

«Марги њофиз» - њикоя, њикояи ахлоќю 

равоншиносї 

«Ривояти суѓдї» - ќисса, ќиссаи таърихї. 
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тарк гуфт. Вале Шивоҷӣ -  он ҳофизи номдор суруди хешро хонда тавонист. 

Оҳанги шево  ва дардолуду  инсонсози  ўро метавон аз миѐни  даҳҳо  

симфонияю  аратория фарқ  кард,  шинохт ва дарѐфт,  ки ин ҳарфи   Улуғзода 

аст.  Улуғзодаи  нависандаест, ки пайвандро бо решаҳо  дошта,  вале симои  

инсонӣ   ва эҷодиаш  аз дигарон  тафовут  дорад. 

Савол ва супоришот: 

Мавқеи насри бадей дар эҷодиѐти С.Улуғзода. «Ёрони боҳиммат» 

аввалин қиссаи адиб ва сухани тозаи ҳунармандона гуфта шуда дар 

адабиѐти тоҷик аст. Сарнавишти ҷанговар ва масоили ахлоқу одоби 

қаҳрамони асар. Тасвири садоқат ва вафодории зан аз ҷониби адиб. 

Қисмати Ҷўрабек ва сарнавишти минбаъдаи Зайнаб. Олами рўҳй ва 

маънавии Зайнаб. Падид овардани рўҳи зиндагисоз дар асар дар ҳоли 

тасвири чеҳраи инсонии Ҷўрабек. 

«Субҳи ҷавонии мо» (1954) ва сарнавишти Улуғзода. Таъсири Айнй ва 

махсусиятҳои сабки Улуғзода дар эҷоди ин асар. Зиндагиномаи Собир. Зебй 

тимсоли занону духтарон дар муҳити хафакунандаи даврони куҳан монда. 

Тасвири симои падар ва рафоқати инсонҳои гуногун, сарфи назар аз миллату 

мазҳабашон. 

Ҷустуҷўҳои Улуғзода дар таҳқиқи мавзўи таърих. «Восеъ» натиҷаи 

ҷустуҷўҳои пайгиронаи муаллиф. Корбасти ҳақиқати таърихй ва ҳақиқати 

бадей дар ин асар. Назари масовотй ва воқеъбинй нависанда дар тасвири 

симон Восеъ. Тазвиҷи тафаккури бадеии таърихй ва тасаввури халқ дар 

эҷоди романи «Восеъ». 

Ҳикояи «Марги ҳофиз» ва мақоми он дар эҷодиѐти Улуғзода. «Ривояти 

суғдй» беҳин қиссаи насри имрўз. Баҳсҳо дар атрофи ин асар. Каҷфаҳмиҳои 

нақд ҳангоми тафсири моҳияти асар. Масъалаи халқ сарнавишти таърихй 

ва бадеии он дар ин асар ва эҷодиѐти Улуғзода. Сарномаи Виркан, падари ў 

Ревахшиѐн, Наниманҷа ва модари ў. Ба сурати фоҷеаи таърихи халқ таъбир 

шудани фоҷеаи зиндагии фард аз ҷониби Улуғзода. Ҳамдостонии санади 

таърих ва тахайюли бадей дар асар. Улуғзода ва сарчашмаҳои таърих. 

Баҳси А.Сайфуллоев ва ҷавоби С.Улуғзода. Таваҷҷўҳ ба сарнавишти ашхоси 

таърихй ва ҳадаф аз офаридани чеҳраи онҳо. Малика Хотун, писари ў 

Туғшода. 

«Фирдавсй» (1989) ва мақоми он дар эҷодиѐти С.Улуғзода. Хусусияти 

жанрии ин асар. Сарнавишти Фирдавсии шоир, ҳақиқати таърих, исноди 

таърих ва бофти бадеии нависанда. Маъхаз ва сарчашмаҳое, ки муаллиф 

ҳангоми эҷоди роман истифода карда ва ѐ аз онҳо баҳра бардошта. Симои 

воқеии Фирдавсй дар бобҳои «Шаби эҷод», «Доғи фарзанд» ва ғ. Чеҳраи 

Фаррухиву Унсурй. Ҳамоҳангии «Шоҳнома» ва романи Фирдавсй дар шарҳ ва 
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таблиғи масоили умдаи ҳаѐти инсон ва ҷаҳондорй. Ҳунари тасвиргарй дар 

роман. Мавзўъ ва ғояи асар. Ҳадаф ва ағрози нависанда аз эҷоди ин асар. 

Устухонбандии асар ва баҳрабардорй аз суннатҳои насри куҳан. 

Арзиши ҳунарй, иҷтимой ва таърихии «Фирдавсй», Сабки эҷоди 

Улуғзода ва ҳуввияти инсониву нависандагии ў. 

 

 

 
 

 

Нақша: 

1. Тарчимаи ҳол ва зинаҳои аввали эчодиѐти шоир. 

2. «Қиссаи Ҳиндустон» ва мавқеи он дар сарнавишти шоирии 

Турсунзода.  

3. Лирикаи шоир.  

4. Достони «Чони ширин» ва масъалаҳои озодию истиқлоли миллй, 

сулҳу амнияти байни халқҳо. 

5. Турсунзода шоири драмнавис.  

6. Маҳдудиятҳои эчодии шоир.  

7. Мақоми шоир дар таърихи адабу фарҳанги точикон. 

 

Роҳи зиндагии Мирзо Турсунзода тавъам ба роҳи ташаккул ва 

пешрафти Тоҷикистони нав ва халқи он аст. Худи Турсунзода бар он аст, ки 

Инқилоб ба сарзамини бостонии Тоҷикистон ва мардуми маърифатпарвари 

он умри дубора бахшида, «ба дасташ ҳуҷҷати пояндагӣ дод». Замоне, ки 

номи тоҷик «сароғози суруду достонҳо» гашта, кишвари тоҷикон рў ба ободӣ 

ниҳод, Мирзо ҷавони наврас буд ва ба қавли худаш «аз дилу ҷон ба ҳар 

иморати нав аввалин хиштро» мегузошт. Вақте дар бораи сарнавишти Мирзо 

Турсунзода фикр мекунем ҳеҷ ҳуҷҷате қотеъгар аз шеъри ў, аз мақолаву 

осори дигари ў пеши назар намеояд. Воқеан ҳам  

 

 

 

 

 

Дар ҳаққиқат шеъру ҳикоя ва очерку мақолаҳои нахустини шоир 

ифодагари сарнавишти ў ва ҳам кишвари ўянд.Солҳои сӣ солҳое буданд, ки 

бунѐдкориҳои сохти сотсиалистӣ дар тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ идома дошт. 

Мавзўи 11     Мирзо Турсунзода (1911-1977) 

 

 

    Маърўза 

«аз рўи асарњои Мирзо Турсунзода на танњо тарљумаи њол ва 

афкору андешаи ўро, балки таърихи бадеии тољикону сарзамини онњоро 

ба хуби барќарор кардан мумкин аст» (А.Сатторов). 
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Халқ бо ҷўшу хурўши бемислу монанд аз паи таъмини ғолибияти комил ва 

бардавоми сохти нав буд ва дар ин замина байроқи зафарро аз даст фурў 

намегузоштанд. Нахустин навиштаҳои Турсунзода низ саршори ҳамин 

оҳанги ғолибият ва зафар буданд. Аз навиштаҳои шоир оҳанги ғолибият, 

суруди шодӣ, ифтихору қаноатмандӣ, худшиносӣ ва ҷўшу хурўши меҳнати 

озод ба гўш мерасад. Маҷмўаи аввалини шоир низ бедалел «Байроқи зафар» 

унвон нагирифтааст. Аз ҳар шеъру ҳикоя калимаҳои «зафару ғалаба» бо 

тобиши хос садо медиҳанд. Мунаққид А.Сатторов ҳангоми баррасии осори 

ин давраинаи шоир ба чунин хулосаи дуруст меояд, ки ҳанўз насри маҷмўаи 

«Байроқи зафар» «аз шеъраш суфтатару мавзунтар асту шеъраш бештар ба 

наср монанд буд». Вале инъикоси бадеии рўҳияи замон ва аҳли он аз 

муҳимтарин муваффақиятҳое буд, ки дар ҷодаи адабиѐт аз қадами аввал 

насиби адаиби ҷавон гардид ва баъдтар ба яке аз сифатҳои аслии эҷодиѐти ў 

табдил ѐфт. Ҳарчанд асарҳои маҷмўаи аввалини шоир хоманд, вале онҳо 

ҷузъи сарнавишти инсонӣ ва шоирии Мирзо Турсунзода мебошанд. Беш аз 

ин хуб ѐ бад ҷузъи таърихи адабиѐти моянд. Нашр ва баррасии онҳо барои 

муайян кардани рафти ташаккули истеъдод ва пешрафти ҳунари  шоир 

сарчашмаи боэътимоданд. Мавзўъ ва мундариҷаи осори солҳои сиюми 

шоирро ҷараѐни муборизаҳои синфӣ («Байрақи зафар»), 

музаффариятҳои Инқилоб («Гудоки ғолибият») мавзўи озодии занон 

(«Назокат»), тасвири меҳнати шоистаи мардум дар замони советӣ 

(«Ғалаба», «Видоъ», «Ҳамида», «Шарораи инқилоб», «Зарбдорон») ва ду 

олам – капиталистӣ ва сотсиалистӣ («Мавҷҳои зафар», 

«Кулфатзадагон») ва ғайра ташкил медиҳанд. Таҳаввули ин мавзўҳо дар 

шеърҳои дигари шоир, ки солҳои сиюм ва чилум эҷод шудаанд, низ ба назар 

мерасад. Муҳимтарин оҳанге, ки аз ин шеърҳо ба гўш мерасанд, ҳамоно 

оҳанги хурсандӣ, шодӣ, сарафрозӣ аз ғолибият мебошад. Дар ин замина 

шеърҳои «Муҳаббати роҳбар», «Суруди ҷавонӣ», «Баҳор» ва «Мамлакати 

тиллоӣ»-ро метавон ном бурд. Дар ҳамин солҳо баѐни мавзўи хориҷа низ як 

рукни андешаҳои шоиронаи на фақат Мирзо Турсунзода, балки аксари 

шоирони тоҷик буд. Вале ҳарфи Турсунзода дар ин замина ҳарфи аввали 

ҷиддии шоирона буда, ба шеъри шоир мавзўҳои тоза ворид мегардад, аз 

қабили дўстии халқҳо («Ба халқи далер») тасвири симои доҳии муаззами 

халқҳо ҳамчун шоир мекўшад, ки чеҳраи инсони муосирро ба шеър ворид 

кунад ва дар ин равиш шеъри «Ба депутат», «Аз Бадахшон то Кремл»-ро эҷод 

мекунад. 

Чунонки ишора шуд ин шеърҳо аз лиҳози бадеияти чандон комил 

набуданд, вале эҳтиросоти гарми дили шоири ҷавону ҷўянда аз онҳо ҳис 

карда мешуд. Хусусияти шеърҳои ин давраинаи шоир иборат аз он буд, ки 
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онҳо баѐни ғояи муайяни иҷтимоиро фаро гирифта, бештар хусусияти баѐния 

ва хитобаро доштанд ва табиист, ки шеърҳои аввалини шоир гувоҳи 

истеъдоди комили муаллифашон буданд ва роҳи минбаъдаи эҷодии Мирзо 

Турсунзода дар тасдиқи ин гуфта аст. Омўзиши бардавоми осори мардумӣ, 

шеъри классикӣ ва намунаҳои адабиѐти дунѐ Мирзо Турсунзодаро ба арсаи 

шўҳрат овард. Баъди ҳаждаҳ соли меҳнати пурсамар ў силсилаи шеърҳои 

ҳиндустониашро навишт. Ин силсила гувоҳи камолоти шоирии ў буд. Ин 

силсиларо беҳтарин мунаққидон ва адабиѐтштносон таъриф карданд ва 

воқеан ҳам ба муаллиф шўҳрат овард. Аксари ин шеърҳо якдаст ва 

санъаткорона гуфта шудаанд. Масалан, шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон», «Боғи 

муаллақ», «Тара-Чандри», «Сайѐҳи Ҳинд», «Тоҷмаҳал», «Дар орзуи ошѐн» 

басо шоирона гуфта шуда, мазмуни амиқи иҷтимоӣ доштанд. Ин шеърҳо аз 

ҷиҳати бадеият низ дар ҳадди камол буданд. Банду басти комил ва вазнҳои 

хушоянд онҳоро хеле марғуб ҷилва медоданд. 

Силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон» аз баѐни бозгашти шоир ба 

ватан ва ифтихору шодмонӣ аз дидори он шурўъ мешавад. Ин силсиларо як 

навъ тараҳҳумнома ва ғамхориҳои шоир дар ҳаққи халқи дигаре низ метавон 

ҳисоб кард. Воқеан ҳам шоир дар ин замина байте низ дорад: 

  Шодам,  аммо  мехўрам  ғамҳои  халқи  дигаре, 

  Дар назар  меоварам тороҷгашта кишваре. 

 Шоир  дар шеъри  дуюми  силсила («Қиссаи Ҳиндустон»)  аз хусуси 

ғами халқи дигаре,  яъне халқи ҳинд сухан меронад ва кишвари  тороҷгашта 

– Ҳиндустонро пеши назар  меорад: 

               Бидидам дар паси  кўҳи Ҳимолой, 

  Замини  сабзу  зархези  саропой. 

  Агарчи  ганҷҳояш  пурбақоянд, 

  Валекин  мардумони  он гадоянд. 

 Сабаби бадбахтии ин мардумро шоир  дар нобаробарии  иҷтимоӣ  

мебинад ва  фоили онро «Меҳмонони  мағрибӣ» мешиносад. Шоир  дар  

шеърҳои ин  силсила  аз халқи ҳинд ҳимоят меҷўяд, онҳоро шафоат  мекунад. 

Ба ҳамин далел шоир таъкид  мекунад, ки халқ  набояд  хору  зору ғуломи 

«Меҳмони мағрибӣ» гардад. Ҳамин гуна  ғояи  озодихоҳӣ тамоми  силсиларо  

фаро мегирад. 

 Академик  Муҳаммадҷон Шакурӣ  дар мавриди  чунин  коесепсияи  

эҷодии  шоир сухан ронда, аз ҷумла таъкид мекунад, ки «Шеъри Турсунзода  

шеъри сиѐсӣ  ва саршор  аз сиѐсати  ҳизби  коммунистии  Иттиҳоди Шўравӣ  

буд. Он қисми осори ў, ки   аз ҳаѐти  тоҷикон  ҳикоя мекунад, парвардаи  

сиѐсати  миллии  ленинӣ-сталинӣ  буда,  ашъори  хориҷии вай сиѐсатро, ки 

Шўравиѐн дар Шарқи хориҷӣ  пеш  меронданд,  ифода менамояд». 
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 Силсилаи  шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон», «Садои Осиѐ»,  манзумаи 

«Ҷони ширин» ва ғайра ба он дараҷа, ки сиѐсати хориҷии шўравӣ  

манфиатҳои  мардуми кишварҳои  Шарқ  ва муборизаи  онҳоро  ифода  

мекард, ба ҳақиқати ҳол мувофиқат дорад. Дар ин маврид  баѐни  хилофи  

ҳақиқат намеомад,  зеро шоир  айни  ҳақиқатро  мегуфт. Вай дарди  дили  

мазлумони  Шарқ  ва рўҳи  саркаши  онҳоро,  азму иродаи  муборизони  роҳи  

озодиро  хеле  изтиробомез  ба забонии  шеъри  нафис  овардааст. Аммо  

сиѐсати  дохилӣ,  сиѐсати  миллии  шўравиѐн  ками дар кам  ба гуфтани 

ҳақиқат имкон медод. Бинобар ин ин ба Турсунзода  низ тасвири  манзараҳои  

воқеъии зиндагонии тоҷикони муосир, баѐни дарди дил ва орзую омоли онҳо 

фақат дар баъзе мавридҳо даст  додааст. 

 Муҳаммадҷон Шакурӣ  дар мисоли  шеъри «Май аз Шарқи озод» 

(1950) ба чунин  хулоса  меояд, ки он чи ки  ин ҷо дар  бораи  Шарқи  шўравӣ  

гуфта  шудааст,  ба ҳақиқати  воқеи  кам нисбат дорад.  Агар ин гуфтаҳо дар 

бораи  Шарқи Шўравӣ  дуруст мебуд,  он чи бахти саодат ва дўстии халқҳо 

номида  шудааст,  дар охири  солҳои  ҳаштодум  дар андак муддат худ  ба худ  

ба боди  фано  намерафт,  шеъри  сиѐсии  таблиғи   дар даҳаи сӣ  ва чиҳил   аз 

ҳақиқати   воқеъи  кам  чизеро  дар бар дошт.Бо ин  мулоҳизаҳо  мо ба рўи 

ашъори  дар мавзўи  Шарқи хориҷӣ  ва Шарқи Шўравӣ  гуфтаи Мирзо  

Турсунзода  хати  батлон  кашида  наметавонем. Ин  шеърҳо  имрўз бояд  чун 

моли таърихи  адабиѐти тоҷик  баррасӣ  ва арзѐбӣ  шаванд,  бурду  бохти  

онҳо  аниқ  карда  шаванд.Дар маҷмўъ  силсилаи  шеърҳои «Қиссаи 

Ҳиндустон», аз ҷумлаи асарҳои  пурмаънӣ  ва  бисѐртарафа  мебошанд. Ин 

гувоҳи  камолоти Мирзо Турсунзода  дар он солҳо буд. Ба ин далел  дар 

вақташ  Самад Вурғун  силсилаи «Қиссаи Ҳиндустон»-ро  яке аз 

муҳимтарин  асарҳои  замони мо номида, Расул Ҳамзатов  сабаби  

шўҳрати  онро «ба шеърияти  баланд ва эҳсосоти  самимии  он, ки  аз 

ғами  мардуми  ҷабрдидаи  ҳинд  ва фахри  кишвари  хеш  сар задааст» 

нисбат  медиҳад. 

 М.Турсунзода барои гуфтани  чунин силсилаи  шеърҳои  пурмўҳтаво  

ва  ҳунармандона  омода буд. Дар ин боб  ў баъдтар  навишта буд, ки «Агар  

ман ба  гузашта  ва ҳозираи  Ҳиндустон  муносибати  бевосита намедоштам, 

магар ба  навиштани  силсилаи  шеърҳои  ҳиндустониам камар  мебастам. 

Ман ба ин силсила, ҳарчанд ки худ хабар надоштам, аз давраи бачагӣ тайѐрӣ 

медидам. Падарам шабҳо маро бо ҳикояҳои худ дар бораи мамлакате, ки 

дуртар аз мо дар паси кўҳҳои баланде ҷойгир аст, мафтун мекард; барои он 

ки шавқи беандозаам қонеъ гардад, ман дар бораи Ҳиндустон китобро аз паи 

китоб мехондам; борҳо ҷуръат карда дар Қротоғ бо савдогарони ҳиндӣ, ки ба 

назарам вуҷуди аҷоиб менамуданд, ҳамсўҳбат шудам. Оре, ин майле буд, ба 
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Ҳиндустони афсонавӣ ва эстетикӣ. Вале вақте ки ман солҳои чилум ба он ҷо 

рафтам, ин шоҳдухтари афсонавӣ дар пеши назарам ба золим табдил ѐфт. 

Ман ба таври ҳаққонӣ худро дар замони гузаштае, ки падару бобоям зиндагӣ 

доштану ман ҳам, агар Инқилоби Октябр намешуд, дар он умр ба сар 

мебурдам, ҳис кардам. 

Ман аминам, ки ҳамагуна шоир, бигзор таҷриба ва малакаи кофии 

касбӣ надошта бошад ҳам, агар мавзўъро тавре тадқиқ накунад, ки вай бо 

тамоми рангҳои зиндагӣ надурахшида, бо тамоми садоҳои табиат ба забон 

наояд ва ҷаҳони ботинии қаҳрамон бо тамоми зуҳуроташ маълум нагардад, аз 

ўҳдаи офаридани  ягон чизи асил нахоҳад баромад. Шеър «умумигўӣ»-ро 

намепарварад». 

Аз ин баѐноти шоир бармеояд, ки ў  қабл аз навиштан ин силсилаи 

шеърҳо маънан ва рўҳан омодагӣ дидааст, вагарна чунин силсилаи «шеъри 

нафис» (М.Шукуров) ба дунѐ намеомад. 

 

 

 

 

 

 

Достони «Ҳасани аробакаш» асари  комилан реалистӣ буда,  дар он аз  

боби масоиди  иҷтимоӣ  баҳси  шоирона  меравад. Мавзўи асосии достон  

ташаккули  инсони  замони  сотсиализм  дар симои  Ҳасан аст. 

Муваффақияти  муаллиф  дар он аст, ки барои   ифодаи  муроду  мақсади худ  

шакли мувофиқе  дарѐфтааст. Ин асар аз ҷиҳати  шакл аз асарҳои   пешинаи  

худи муаллиф низ  фарқ дорад. Дар он воситаҳои баѐн,  калимаву  таъбирҳо 

ҳама маъмулӣ, оддӣ,  муқаррарӣ, замонӣ ва ҳатто  то андаке  аз қайду  

шартҳои  дуюмдараҷаи  адабӣ  озод мебошанд,  ки он  намунаи  барҷастаи  аз 

тарафи шоир  афзудаи   имкониятҳои  тасвир  дар шеър  ва аз ҷиҳати  вусъати  

баѐн  қаробат  додани он  бо наср  аст (А. Сатторов). 

Образи Ҳасанро  муҳаққиқон  аз кашфиѐти  бадеии М. турсунзода  

донистаанд. Шоир  типи  инсони  навро   дар ҷомеъаи  нав ба ҷуд  оварда,  ба 

ин  восита  афзалияти  сохти сотсиалистиро  таъкид мекунад.  Ҳасанро 

муҳити  ҷомеъаи  нав аз «дайду»-иву «якрав»-и раҳоӣ  мебахшад,  амиқтараш  

дар чунин  муҳит Ҳасан қадри  инсонии хешро  дармеѐбад ва ниҳоят  бо 

таъсири  ҳаѐти нав  чун инсони  ҷамъиятдўст ва аъзои  фаъоли  коллектив  

писандида мешавад.  

Шоир образи  Ҳасанро  хеле дақиқ  фикр карда офаридааст. Ҳар як  

рафтору  кирдори  қаҳрамон  хоси ў  буда,  мантиқан  дуруст  таҳия  шудааст. 

«Ќиссаи Њиндустон»-ро Абдунаби Сатторов «њалќаи 

аввали як силсилаи кашфиѐти Мирзо Турсунзода дар шеъри 

муосир» дониста, достонњои «Њасани аробакаш» (1952-1954), 

«Садои Осиѐ» (1956) ва «Љони ширин» (1959)-ро «њалќањои 

баъдинаи он» медонад. 
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Бояд гуфт, ки   ин достон  дар замони  ҳокимияти назарияи носолими  

ҳизбӣ  дар боби  шинохти  манфиатҳои  фард  ва ҷомеъа  эҷод шуда буд,  

бинобар ин ҳам  шоир   дар тасвири  образи Ҳасан  рангу  бори  зиѐдеро  ба 

кор  бурда,  ўро чун  инсони  азхудгузашта  ба тасвир  мекашад,  ки аз 

ҳақиқат бар  канор аст. Дар ҳамин замина  воқеъанигории  маҳз дар достон 

хеле зиѐд аст  ва он ба  сохти  композитсионӣ  ва бунѐди бадеии  он таъсири  

манфӣ  расонидааст. Шахси  шоир  дар достон  шореҳи  воқеаҳо буда,  

бинобар ин ҳам  хеле  пургўст,  якеро сад  ва садеро ҳазор  бор  такрор  

мекунад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асарњои Мирзо Турсунзода ва хусусиятњои 

муњимтарини онњо 

Силсилаи шењрњои «Ќиссаи Њиндустон»- силсилаи «шеъри нафис», самимї, 

ва пурэњсос 

«Њасани аробакаш»- достони комилан реалистї, воќеъбин 

«Љони ширин» - намунаи волои достони пайванди лирика ва эпика 

«Духтари муќаддас»- манзума, намунаи волои шеъри таблиѓотї 

«Шўриши Восеъ» - либреттои таърихии адабиѐти навини тољик 

«Садои Осиѐ»-достон, намунаи барљастаи шеър (монолог)-и публитсистї 

«Чароѓи абадї» - достони фалсафии лирикї 

«Хусрав ва ширин» - дроми бењтарини адабиѐти муосир 

«Тоњир ва Зўњро» - операи типи нав дар адабиѐти тољик 
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Мутаассифона,  ба тақозои  вақт ва урфи рўзгор  дар замони таълифи   

асар  ба баъд  аҳли танқид   дар бораи ин  асар  ҳақиқатро  нагуфтаанд,  балки   

онро аз кашфиѐти  адиб  шинохтаанд,  ки аз воқеият  дур аст. Ин достонро  

ҳамчун  воқеаномаи  замони  нав  метавон  пазируфт,  вале  чун осори  асили  

бадеӣ  дар баробари  он суоле  қарор дорад. 

«Садои Осиѐ» яке аз достонҳои  барҷастаи  Мирзо Турсунзода аст. 

Онро  муҳаққиқон чун  намунаи хуби  шеъри  публисистӣ ѐд  кардаанд. 

Ин асар ҳаҷман  хурд буда,  вале ҳудуди  тасвир   дар он хеле  

доманадор  аст. Ин ҳолат,  ба пайбурди  А. Сатторов достонро  пуршиддат  

кардааст ва шоир  ба ҳамин восита  ҳатто  дар ҳамвортарин  баҳри  арўз  

рамал садои  бедории  Осиѐро  ғунҷондааст. Ба дараҷае, ки дар сатри  он 

зангӣ  бедорист.  

 

 

 

 

 

 

 

Дар ҳақиқат мавқеи муколама дар достон калон аст. Қаҳрамони лирикӣ 

ба ҳамин васила дар боби олами ҳадис андеша ронад, ба муроқиба меравад. 

Асар оҳанги қавии публисистӣ ва таблиғии сиѐсӣ дорад. 

Манзуми «Духтари муқаддас» низ асари таблиғоти буда, аз сиѐсати 

ҷаҳонгиронаи ҳизб пайгирӣ кардани шоирро собит мекунад. 

Дар достонҳои «Садои Осиѐ», «Ҷони ширин», «Чароғи абадӣ» кўшиши 

гузориши муҳимтарин масъалаҳои фалсафӣ ва таърихии замон, кўшиши ба 

таври доманадор фаро гирифтани воқеаҳо ва эҷод намудани образи аз ҷиҳати 

психологӣ амиқи муосирони мо ба назар мерасад. 

Дар достони «Ҷони ширин» ҷаҳонбинӣ ва тафаккури як нафар марди 

ҷаҳондида ва таҷрибаандўхта бо эҳтироми амиқ ифода гардидааст. 

Мавзўи марказии достони «Ҷони ширин»-ро адабиѐтшинос 

Х.Отахонова муносибати замон ва шахс, масъулияти шахс дар назди 

ҷамъият, дар назди Ватан ва умуман дар назди инсоният медонад. 

Абдунабӣ Сатторов аз хусусияти ин асар сухан карда, ин достонро 

намунаи баланди ба ҳам омезиш ѐфтан ва пайваст шудани ду ҷинси адабӣ – 

лирика ва эпос медонад. Беш аз ин достонро дар асл як муколамае медонад, 

Ин достонро  А. Сайфуллоев  монологи  лирикї номида, 

Х.Отахонова (монологи лирикию публисистї) донистанро бењтар 

медонад, ба сабаби он ки дар он «лирикаю публисистика ба њам 

омехтааст». 

Ин достонро  А. Сайфуллоев  монологи  лирикї номида, 

Х.Отахонова (монологи лирикию публисистї) донистанро бењтар 

медонад, ба сабаби он ки дар он «лирикаю публисистика ба њам 

омехтааст». 
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ки дар он танҳо суханони яке аз рафайн баѐн ѐфтааст. Тарҳи он аз муроҷиат, 

руҷўъ ва хотира иборат мебошад. 

Дигар аз масъалаҳое, ки шоир дар ин достон ба миѐн гузоштааст, 

масъалаи шахс, ҷамъият ва оила мебошад. Шоир масъулияти фардро дар 

назди оила воло шинохта, онро аз мушкилоти замона маънидод мекунад. 

Дар достони «Ҷони ширин» тасвири бузургӣ ва матонати маънавии 

инсон, қувваи рўҳии вай дар ҳадди аввал аст. Шоир дар ин асар шуҷоати 

маънавии инсонро ситоиш мекунад. Ин консепсияи эҷодии ўро образи шоири 

муборизи Покистон Файз Аҳмади Файз тақвият мебахшад. 

Ҷаҳони маънавии қаҳрамони лирикии достони «Ҷони ширин» бою 

рангин аст. Ин қаҳрамон ҷаҳоншинос, ҳолшинос ва масъули дирўзу имрўз 

буда, аз тақдири амну осоиши дунѐӣ меандешад. Озодӣ ва истиқлоли 

миллатҳои дигар барояш аз мушкилоти замон маҳсуб мешавад. 

Зимнан бояд гуфт, ки дар ҳар ду достон шоири мо олитабор аст. Ў 

ҳадафҳои олии инсониро ҳимоят мекунад, аз арзишҳои умумибашарӣ сухан 

ба миѐн меоварад. Бехабар аз он ки ҳизб ва давалати Шўрави аз ў барин аҳли 

қалам ва мардони сиѐсат чун дастѐрон ва пиѐдасозони сиѐсати худ истифода 

мекард. 

Достони «Ҷони ширин» саҳнаи робиатҳои сареҳи инсонии як нафар 

рўшанфикри тоҷик бо ҳамқаламон ва намояндагони халқҳои дигар аст. Дар 

достон мо чеҳраҳои маҳбуби фарҳангу ҳунарро мебинем, ки ҳар кадом дар 

мавқеи худ барои адлу дод хидмат мекунанд. 

Аз назари шакл достони «Ҷони ширин» ғаноист (лирикӣ). Таносуби 

амиқи шакл ва маънии достон диққатангез аст. Шоир бо забоне ҳарф 

мезанад, ки парвардаи эҳсоси амиқ ва лутфу хушгўиҳои мардумист. Аз ин 

мавқеъ сабки он соддаву малеҳ ва дилпазир аст. 

«Чароғи абадӣ» яке аз достонҳои хуби Мирзо Турсунзода аст. Ин 

достонро адабиѐтшинос Ю.Бобоев «ба қабили лирикаи фалсафи мансуб» 

кардааст. Шоир аз мавқеи қаҳрамони лирикӣ ба сарнавишти инсонӣ ва 

адабии пири хирад, устод Айнӣ менигарад. 

Сужети асар зоҳиран хусусияти ҳасбиҳолӣ дошта, ангезаҳои ѐду хотира 

дар он низ мавқеъ дорад. Воқеаи фарзанд ѐфтани шоир ва истиқбол аз адиби 

оламшумул ангезаҳои воқеаи тафаккури бадеии шоири тавоно ҳастанд. Аммо 

моҳияти фикри бадеии шоир аз ин фаротар меравад. Аз як тараф шодӣ ва 

ифтихори шоирро сабаби ҷиддӣ ҳаст, халқи ў ба шумор меафзод: аз ҷониби 

дигар зуҳури симои устод дар достон маънии амиқтари фалсафӣ мегирад. 

Ном ва нишони халқро фарзандони бономи он зиндаву поянда медоранд. Ин 

таъкиди рамзомези шоир маънии гурез аз ифтихороти пуч ва шинохти қадру 

манзалати фарзандони баргузидаи халқро дорад. шоир аз он ки тифли нав ба 
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дунѐ омад ифтихор накарда наметавонист, вале муҳимтар аз ин чашми ў ба 

асли ҳақиқат кушода аст. Фикри шоиронаи ў дар қиѐси ду ҳодисаи воқеӣ, ки 

низ таърихӣ ва фавқулода ба назар меояд, сари ҳикмати ҳазорсолаи «дусад 

марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор» гиреҳ мехўрад. Моҳияти фикри шоиронаи ў 

бар таъкиди арзиши ҳунарӣ ва мақоми ҷамъиятии инсон аст. Мутаасифона 

бисѐр муҳаққиқоне, ки (ҷуз Холиқ Мирзозода) дар бораи ин достон сухан 

кардаанд, моҳияти аслии фикри адибро фурў гузошта ба тасвирҳои зоҳирии 

асар таваҷҷўҳ кардаанд. 

Агар мавқеи санъати тазодро дар достон санҷем он гоҳ саҳеҳтар ба 

фикри бадеии шоирпай мебарем. Достон аз тасвирҳои тазодӣ пур аст. Ин 

воситаи тасвир имкон додааст, ки шоир бо қиѐс ҳақиқати шинохтаи хешро 

тафсир кунад, моҳияти фикри хешро ба хонанда талқин намояд. Зимнан бояд 

гуфт, ки санъати тазод дар бисѐр мавридҳо на бо мақсади ин кор, баки 

тафсиру тақвияти ҳодисаи матлуб (як, ду ва зиѐда) омадааст. Масалан, 

истиқболи зодани тифл, ки идомати ҳаѐт ва рўзгори волидон аст ва пири 

баргузидаи рўзгор, ки сазовори ифтихор ва пайгирист, тасвирҳое дар 

муқобили ҳам ҳастанд, вале ҳамдигарро инкор намекунанд, балки тақвият 

мебахшанд, аз ҷиҳати ғунҷоиши маънӣ ба фикри муаллиф вусъати 

фавқулодда ато мекунанд. Ин вусъати маънавиро шоир ба василаи ошкор 

сохтани хилқати инсонии қаҳрамононаш дарѐфтааст. Ба ин васила мо ба 

ашхосе рў ба рў мешавем, ки аз навари хилқат ва ҳиммат аз ҳам фарқи ҷиддӣ 

доранд, балки якдигарро инкор мекунанд. Ин консепсияи фикриашро шоир 

ба воситаи тасвири симои марди аз тавлиди духтар андўҳгин ва норозӣ ва 

фарди дигаре, ки барояш ба дунѐ омадани инсон, хоҳ писар бошаду хоҳ 

духтар баробар арзишноканд, ифода кардааст. 

Қисматҳои достон, ки «Интизорӣ», «Мулоқоти аввал», «Мулоқоти 

дуюм» ва «Дар боғ» унвон доранд, зина-зина фикри бадеии шоирро қувват 

мебахшанд. 

Дар достон образи –  

   Куҳансоле, ки дида ду замонро, 

   Ғаму андўҳу шодии ҷаҳонро –  

мақоми хос дорад. Ба навъе бо ин достон шоир дар пои мазори ин марди 

таърих, яъне устод Айнӣ чароғи абадӣ гузоштааст. Чароғе, ки мағзҳоро 

рўшанӣ мебахшад. 

 Шоир муваффақ шудааст, ки дар достон симои ботинӣ ва зоҳирии 

Айнӣро офарад. Ба ин мақсад вай чеҳраи устодро аз оинаи таърих берун 

меоварад. Дар ин равиш сарнавишти Айнӣ барои ў таърихи зинда ва судманд 

ба назар меояд. Сарнавиште, ки аз сарнавишти халқ ҷудо тасаввур 
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намешавад. Балки ба ифодаи Бозор Собир, «халқ дар ўву ў дар халқ 

зиндааст». 

 Дар достон як силсила образҳои дигар низ тасвир шудаанд, ки ҳар 

кадом дар муайян сохтани консепсияи эҷодии шоир мавқеи муҳим доранд. 

Яке аз образҳои асосии дигар, ки хати андешаи шоирро таҳрир мебахшад, 

образи шоир аст. Ин образро наметавон васила гуфт, балки бори маънавии 

достон бар дўши ин образ аст. Шоир дунѐи андешаи хонандаро таҳрик 

мебахшад, ўро барои дарѐфт ва шинохти ҳақиқат ѐрӣ мекунад. Бо 

сарнавишти одамон, таърих ва масоили ахлоқиву иҷтимоӣ рў ба рў 

мегузорад, то ки аз ин ҳама хонандааш бардошти маънавӣ ва ахлоқӣ дошта 

бошад. 

 Ин достонро муҳаққиқон аз назари шакл ҳар хел тавсиф кардаанд. Яке 

достони лирикии фалсафӣ гуфта (Ю.Бобоев, Х.Отахонова) дигаре лирикию 

эпикӣ (Х.Мирзозода). шакли онро чи гуна тавсиф накунем моҳияти аслии 

достон тағир нахоҳад ѐфт. «Чароғи абадӣ» андешаҳои фалсафии шоирро дар 

бораи дунѐ, инсон, шахсият, муҳит, ҷомеъ ва бархўрди фард ба онҳо дар бар 

мегирад. Ин достони Турсунзода асарест дар бораи инсон, инсони ҳунар ва 

мақоми ҷамъиятии он, дар бораи табиат, ифтихороти миллат ва шинохти 

ҳастии маънавии марди ҳунар. 

 Мирзо Турсунзода дар инкишофи драматургияи тоҷик низ хидмати 

шоѐн кардаат. Драмаи «Хусрав ва Ширин», ки яке аз беҳтарин дромҳои 

тоҷикист ва бо ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ эҷод шудааст, солҳои тўлони 

саҳнаи театрҳои тоҷикиро зеб додааст. Ин дром дар заминаи достони 

классикии «Хусрав ва Ширин» ривояти ишқи шўрангези ду дилдода таълиф 

шуда, оҳанги амиқи замонӣ дорад. 

 Мирзо Турсунзода муаллифи яке аз нахустин либреттои тоҷикӣ – 

«Шўриши Восеъ» аст. Матни яке аз аввалин операҳои тоҷикӣ – «Тоҳир ва 

Зўҳро» низ ба қалами ў таалуқ дорад. 

 Ин шоири ҷаҳонгаштаи тоҷик дар таърихи фарҳанги тоҷикӣ мақоми ба 

худ хос дорад. Ў ҳам марди сиѐсат ва ҳам адабиѐт буд. Худи ў дар 

фаъолияташ адабиѐт ва санъатро тавъам шинохта, шояд бештарин фурсати 

умраш дар роҳи таблиғи сиѐсати Шўравӣ дар хориҷа гузашт, ки албатта 

саҳифаҳои пурсамар низ дошт. Бешак, фаъолияти ў дар таҳкими робитаҳои 

дўстии халқҳо ва пайвандҳои фарҳангӣ саҳми муфид гузоштааст. 

 Вале ў дар таърихи фарҳангу адаби тоҷикӣ қабл аз ҳама чун шоир боқӣ 

мемонад. Саҳифаҳои нуронии осораш барои наслҳои баъдӣ хидмат хоҳад 

кард. 

 Хидмати адабии Турсунзодаро дар таърихи фарҳанги тоҷикӣ вобаста ба 

сиѐсати равоии давлат ва ҳизб бояд арзѐбӣ кард. Агар аз ҳамин мавқеъ 
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фаъолияти ўро баррасӣ кунем, мебинем,к и муносибати ў ба осори фарҳангии 

гузаштагон дугона будааст. Вобаста ба тақозои сиѐсати расмӣ солҳое буданд, 

ки Турсунзодаро ба омўзиш ва нашри мероси классикӣ назари манфӣ дошт. 

Вале ин саҳви ҷиддиро ў солҳои баъд ислоҳ кард. Ба нашр ва интишори 

осори классикӣ, махсусан шеър мусоидат намуд. Балки худаш низ беҳтарин 

шеърҳои солҳои охирашро дар шакл ва равияи суннатӣ эҷод кард, ки 

пурарзиш ҳастанд. Дар шакли ғазалу рубоӣ ва дубаѐти шеър гуфтани Лоиқро 

самимона дастгирӣ кард. 
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Нақша: 

1. Ҳаѐт ва эчодиѐти нависанда.  

2. Мавқеи Айнй дар қисмати эчодкории Икромй.  

3. Қиссаи «Ман гунаҳкорам» асари муҳими адиб. 

4. Мураккаботи руҳияи инсон ва ахлоқи ичтимой дар ин асар.  

5. Романи сегонаи адиб: «Духтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», 

«Тахти вожгун».  

6. Хусусиятҳои бадеиву ғоявии қиссаи «Устоди ман, мактаби ман ва худи 

ман». 

 

Ҷалол Икромӣ яке аз нависандагони забардасти тоҷик аст, ки дар 

равнақи адабиѐти навини тоҷикӣ, хоса насри он хидмати бузург кардааст. 

Баъд аз устод Айниву Улуғзода мақоми ў дар адабиѐти тоҷик хос аст. 

Икромӣ дар шаҳри Бухоро дар хонаводаи бомаърифат ба дунѐ омадааст. 

Таҳсили ибтидоӣ ва парвариши адабиро дар ҳамин шаҳри адабпарвар 

гирифтааст. Баъди таҳсили ибтидоӣ соли 1922 дар дорулмуаллимини шаҳри 

Бухоро сабақ омўхта, аз ҳамин давра ба адабиѐт мароқ зоҳир кард. Оғози 

шиносоиаш бо Айнӣ низ ба ҳамин давра  рост омада, дар тақдири ў 

сарнавиштсоз гардид. Худи Икромӣ мавқеи Айниро дар қисматаш шарҳ дода, 

аз ҷумла менависад: «Устод Айнӣ аз дасти ман гирфта, маро ба майдони 

корзори адабиѐт дароварда, барои касби ин ҳунар ба манн то тавонист ва то 

имкон буд омўхт». (116, 80). 

Донишманди адабиѐт Муҳаммадҷон Шукуров менависад, ин барои як 

нависандаи ҷавон аз ин зиѐдтар бахти эҷодиро тасаввур кардан мумкин нест. 

Қадри ин бахтро донистан, шукронаи онро ба ҷо овардан даркор буд. Икромӣ 

дар қадршиносӣ камназир баромад. Вай дар «Мактаби Айнӣ» шогирди бисѐр 

ҳарис, меҳнатдўст ва эҷодкор буданашро зуд намоѐн кард. Ў дар адабиѐт 

қадам ба қадам аз паси Айнӣ рафта дар баъзе мавридҳои дигар ба 

ҷўяндагиҳои нав шурўъ намуд ва ба шоҳроҳи худ баромад» (117, 198). 

Нахустин ҳикояи Ҷ. Икромӣ бо номи «Шабе дар регистони Бухоро» 

соли 1927 дар маҷаллаи «Раҳбари дониш» ба чоп расид. Баъди нашри ин 

ҳикоя дар ҳамин маҷалла чанд асари дигари ў, аз қабили «Фақирзан ва клуби 

занон», «Ширин», «Як ҳавзаи пурхун», «Чӣ бояд кард?», «Раҳматулло эшон», 

«Дорулроҳати мусулмонон», «Фармони рақами 2-1009» ва ғайра низ ба чоп 

расидаанд, ки дар ибтидои фаъолияти эҷодии ў шогирдона буданд ва бештар 

хусусияти таблиғоти доштанд. Ин асарҳо дар дастгирии сиѐсати идеологии 

вақт тасниф шуда, минбаъд нависанда аз онҳо анқариб ѐде ҳам накардааст. 

Мавзўи 12     Љалол Икромй (1909 1993) 

 

 
 

    Маърўза 
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Ҷустуҷўҳои асосӣ ва самараноки ў дар наср аз солҳои сӣ шурўъ 

мешавад. Дар ин давра ў повестҳои «Ду ҳафта» (1933), «Тирмор» (1934), «Аз 

Маскав чи овардӣ?» (1936), «Зўҳро» (1940) ва қисми аввали романи «Шодӣ»-

ро ба чоп мерасонад, ки равияи асосии эҷодии ўро муайян мекунанд. 

Муҳаммадҷон Шукуров умдатарин хусусияти насри Икромиро аз оғози 

фаъолияти эҷодиаш дар он дидааст, ки «Икромӣ нахустин қадаме дар роҳи 

такмил баъзе аз муҳимтарин анъанаҳое, ки оғози онҳо дар адабиѐти мо аз 

эҷодиѐти Айнӣ мебошад, аз ҷидду ҷаҳде барои дарки психологии 

протсессҳои иҷтимоии замон сар шуд. Диққати Икромӣ аз солҳои сӣ ба 

дигаргуниҳои психологияи мардум, ба тобишҳои нозуки психологияи нав ба 

зиддиятҳои он равона гардида буд» (117, 199). 

Дар ҳамин равия нависанда дар ҳикоя ва повестҳои аввалинаш 

душманони синфиро фош намуда, макру риѐ ва ақибназариро дар ҳаѐти 

ҷомеа зиѐновар мешиносад. Дар ин замина ҳикояи «Дорулроҳати 

мусулмонон» бо оҳанги ҳаҷвӣ ва таъризӣ ошкор пурарзиш аст. Дар ин ҳикоя 

нависанда хурофот ва ҷаҳолати меросиро сахт маҳкум мекунад.Чунонки 

ишора шуд муҳимтарин майли Икромӣ дар асарҳои аввалӣ ва баъдинааш низ 

ифшои дигаргуниҳои рўҳии мардум, падид овардани моҳияти иҷтимоии 

навию кўҳнагӣ будааст. 

Ҳикояи аввалини ў «Шабе дар регистони Бухоро» дар ҳамин равиш 

эҷод шудааст. Қаҳрамони ин асар чунонки дар китоби «Очеркҳо…» гуфта 

шудааст, чандон «бенуру номуассир» тасвир нашудааст (с. 240). Балки вай 

«дар сари фикру андешаҳои доманадоре» (117,199) нишон дода шудааст. 

Номи дигари ин ҳикояро «Хаѐл» гуфтани нависанда низ шояд ба ҳамин далел 

бошад. Мулло Бурҳони оҷизу нотавон аз ҳикояи «Дорулроҳати мусулмонон», 

«Теша бобо» аз повести «Ду ҳафта» (Ин асарро баъзе муҳаққиқон ҳикоя 

унвон кардаанд, ки дуруст нест), ки доғи фарзанд дидааст, ҳамчунин баъзе 

чеҳраҳои асарҳои ў «Тирмор», «Зўҳро» ва «Шодӣ» бо андешаҳо ва кирдори 

шоистаи инсонӣ диққатангезанд. 

Нависанда дар повести «Тирмор» зиддиятҳои синфӣ, саргузашти 

пурфоҷиаи қаҳрамонаш Саидро бо камоли маҳорат ба тасвир мегирад. 

Тасвири ҷузъиѐти маишию психологӣ дар ин асар равшан аст. Дар ин замина 

нависанда мекўшад, ки муносибатҳои нави заҳматкашону ҷомеа ва ҷараѐни 

ташаккули рўҳияи заҳматкашон, аз ҷумла, коргаронро нишон диҳад. 

Моҳияти зиѐновари психологияи кўҳнаву зиѐноварро нависанда зимни 

тасвири фоҷиаангези тақдири инсонҳо баѐн мекунад. Барои нависанда 

раҳоии инсон аз рўҳияи фармонбарориву тобеият, ки қадри инсониро аз даст 

медиҳад, мушкили сахтест. 

Дар ин равиш романи нависанда «Шодӣ» пурмўҳтавою ҷиддист. 

Романи «Шодӣ» дар мавзўи коллективонии хоҷагии қишлоқ навишта шуда, 

ба моҳият ва мундариҷаи худ аз асарҳои дар ин мавзўъ таълифгардида фарқ 

дорад. Ин мавзўъ қаблан дар қисми панҷуми романи устод Айнӣ «Ғуломон» 

ба тасвир омада буд. Вале миѐни ин ду асар на фақат тафовути услубӣ 

барҷост, балки ба қавли адабиѐтшинос Лариса Демитчик «С.Айнӣ ҳодисаву 
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воқеаҳоро дар айнӣ гармиаш навиштааст» ва ба тасвири минбаъдаи онҳо, ки 

акнун ташкил меѐфтанду ноустувор буданд, роҳ кушодааст. Он чиро, ки 

Ҷ.Икромӣ тасвир мекунад, аллакай ба амал омада ва дар тасаввуру шуур 

нақши муайяне ва равшане гузоштааст. Аз ин рў нуқтаи назари нависанда 

дар хусуси истиқболи воқеияте, ки тасвир мешавад, равшан аст» (29, 306). 

Икромӣ дар роман ба тасвири сифатҳои инсонии қаҳрамони мусбати 

хеш бештар таваҷҷўҳ кардааст. Вай дар симои Шодӣ матонату қатъият, 

собитқадамии идеявӣ, бовар ба сохти навро таҷассум кунонидааст. Шодӣ 

сарвари иҷтимоъ ба назар меояд, вай таҳаввулоти иҷтимоӣ ба вуқўъ 

пайвастаро роҳбарӣ мекунад. Ҷалол Икромӣ нишон медиҳад, ки Шодӣ дар 

баробари ташкилотчии кордон буданаш ҳамчунин инсони ояндабин, 

умедвор, орзуманд ва дурбин аст. Бахту саодати инсонҳои ҳамшафаташро 

саодати хеш мешиносад. 

Қисми дуюми романи «Шодӣ», ки соли 1949 ба чоп расида, ба 

масъалаи ҳаѐти колхозии солҳои баъд аз ҷанг бахшида шудааст, вале ин асар  

аз ҷиҳати бадеият адибро комѐб накард. Балки тобеияти идеологӣ адибро ба 

тасвири амиқи ҳодисаву воқеаҳо набурда, балки ўро ба сохтакориҳои эҷодӣ 

водошт. Таъсири назарияи беконфликтӣ нависандаро аз роҳи асосии эҷодиѐт 

берун бурд. 

 

 

 

 

 

 

Ба сабаби чандон калонҳаҷм набудан баъзе муҳаққиқон онро повест ѐ 

худ қисса гуфтаанд. Вале бо мазмун ва маъниаш ин асар вусъати романро 

дорад. Ин романро муҳаққиқон ба фарогирии материали ҳаѐтӣ ва мушкилоти 

фаврӣ, бо камолоти ғоявию бадеӣ дар насри тоҷикӣ ҳодисаи нав донистаанд. 

Вале ин навиро, ки аз ҷониби Икромӣ як навъ қолабшиканӣ буд, аҳли танқид 

хуш напазируфтанд. Кирдори қаҳрамони асар Анвар ва муносибати ў бо 

Зайнаб бадахлоқӣ шинохта шуд. Дар заминаи тафаккури расмшуда, ки 

инсони советӣ наметавонад, бадахлоқ бошад, аксарият хилқати инсонии 

қаҳрамони Ҷалол Икромиро сарфи назар карданд. 

Баъдтар даҳаи адабиѐт ва санъати тоҷик дар Маскав (1957) сабаб шуд, 

ки ин асар аз ҷониби мунаққидони рус ва нависандаи машҳури қозоқ Мухтор 

Авезов баҳои сазовор гирад. Назари мунаққидони бегона чашми 

мунаққидони худиро кушод. Ҳамон солҳо М.Авезов доир ба ин асар гуфта 

буд, ки «ба ман аз ин китоб чанд лаҳзаи барҷаста маъқул шуд, 

характеристикаи ботинии қаҳрамонон бо кушодани психологияи онҳо, 

ки муаллиф баъзе табиати инсон бо як ранг бо ранги сиѐҳ ѐ сафед тасвир 

намекунад, балки табиати инсон бо ҳама тобишҳои характери ў падид 

оварда шудааст» (115, 272). 

«Ман гунањкорам» (1957) аз бењтарин асарњои Љалол Икромї 
мебошад. Љалол Икромї бо ин асар «ба насри тољикї тањќиќи 
адабии тањлилро љорї кард ва ба тањлили њиссу њаяљон, фикру 
андешањои инсон пардохт» (116,121). 
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Назар ба мушоҳидаи М.Шукуров «баъзе тамоюлоте, ки дар эҷодиѐти 

Ҷ.Икромӣ аз солҳои сӣ, аз ҷумла, дар повести «Зўҳро» ба назар мерасиданд, 

бештар инкишоф ѐфтанд (дар омади гап гўям, ки повести «Зўҳро» ҳам дар 

вақташ – охири солҳои сӣ ба аҳли ҷомеаи адабӣ номафҳум омада ва сахт 

танқид шуда буд). Нависанда аз ҳамон вақт нисбат ба гузориши тунду тези 

масъалаҳои иҷтимоиву психологии замон нисбат ба сужети пуршиддату 

вазъиятҳои драммавӣ, ки ҳиссу ҳаяҷони аниқи қаҳрамонро падид меорад, 

майлу рағбат зоҳир карда буд». Вале он солҳо «назарияи беконфликтӣ» 

монеъ шуд, ки нависанда ниятҳои эҷодиашро амалӣ созад. 

Ҷалол Икромӣ дар романи «Ман гунаҳкорам» таҳлили 

психологиро воситаи ҳалли ахлоқи иҷтимоӣ қарор додааст. Сужети асар 

дар заминаи муборизаи шадиде, ки дар дили қаҳрамон мегузарад, сохта 

шудааст. Низои асар низои ботинист. Анварро набарди ногаҳонии ҳиссу ақл 

ва ишқи бемаҳалу масъулияти инсонӣ ба гирдоби худ кашидааст. Аз ин 

гирдоб ў бояд берун ояд. Ҷалол Икромӣ ба василаи Анвар қаҳрамонеро ба 

адабиѐт ворид сохт, ки «андешапарвар ва тааммуқписанд» (М.Шукуров) 

аст, имкон ва иродаи худшиносӣ дорад. Ў   ба худ фурў рафта, ботину зоҳири 

худро дар оинаи андеша кашида метавонад. Ин хилқати инсонӣ ба ў имкон 

медиҳад, ки дар ниҳояти кор роҳи худро дуруст муайян кунад. Хатои Анвар 

аз назари нависанда ислоҳпазир аст. Ин амал ўро аз назари маънавият камол 

мебахшад. Ҷалол Икромӣ дар ин асар масъалаи масъулияти ахлоқии шахсро 

дар ҷомеа ба миѐн гузошта, онро боварбахш ҳал кардааст. 

Ҷалол Икромӣ дар романи «Ман гунаҳкорам» образҳои ҷолиби занонро 

низ хеле ҷолиб офарид. Сураѐ – зани Анвар ва Зайнаб табиатан аз ҳам 

тафовут доранд. Инҳо ду типпи заноне ҳастанд, ки хусусиятҳои хоси онҳоро 

нависанда тасвир карда тавонистааст. Аммо беш аз ин адабиѐтшинос 

М.Шукуров дар роҳи офариниши образи зан «қадами ҷиддие пеш 

гузоштани» нависандаро чунин тавзеҳ медиҳад: «Нависанда Анварро аз 

вазъиятҳои драмавӣ аз фикру андешаҳои амиқ ва ҳаяҷони сахти ботинӣ 

гузаронида, охир ба дараҷае расондааст, ки ў шаъни инсонии занро баробари 

шаъни инсонии худ гузошт. Қаҳрамон аз саргузашти худ чунин натиҷа 

гирифт: «Занро ҳурмат накардан худро ҳурмат накардан аст». Қаҳрамони 

Икромӣ ба зан чун ба шахсияте нигоҳ кард, ки нисбат ба шахсияти ў 

эҳтироми тамом зоҳир намуд. Ин дар инкишофи маънавӣ як қадам пеш 

рафтани қаҳрамонро нишон медиҳад» (116, 274). 

Назари тоза ба воқеият ба шакли асар низ таъсири мусбат расонидааст. 

Мо дар ин асар сохтмони тозаи ҳикояпардозиро мебинем. Андешарониҳо 

сужети асарро шиддат бахшида, таъсири сухани муаллифро зиѐд кардааст. 

Нависанда дар ин асар воқеанигор нест, балки мусаввири сареҳулқалами 

андеша, ҳолат ва ҳиссиѐти қаҳрамонон аст. 

Фазилати дигари ин асарро дар офариниши монологи ботинӣ мебинем. 

Дар ин асар бори аввал нависанда ба он кўшидааст, ки фардияти шахсро ба 

воситаи монологи ботинӣ нишон диҳад. Ин монолог гоҳо хеле тўлони ва 

муфассал ба назар меояд, ки низ паҳлўҳои тозаи кирдори қаҳрамононро 
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ифшо мекунад. Нависанда шакли рўзномаро низ бо мақсади нишон додани 

ҳиссу андешаи қаҳрамон истифода кардааст. Романи «Ман гунаҳкорам» аз 

ҷиҳати бадеият арзиши баланд доард. Чунон ки ишора шуд тасвиркориҳои 

нависанда ҳусни асар ва таъсири ғоявию бадеии онро афзудааст. 

                   Трилогия- сегонаи Ҷалол Икромӣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аз асарҳои ҷиддии дигаре, ки Икромӣ дар солҳои баъд эҷод кард, 

сегона «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» мебошад. Ин асар аз «Духтари оташ» сар 

карда, то «Тахти вожгун» муҳимтарин масъалаҳои таърихи гардишҳои 

инқилобиро дар бар мегирад. Дар ин асар нависанда кўшидааст, ки асосҳои 

халқӣ, шароити таърихӣ ва падидаҳои фардию психологии ташаккули 

шахсиятро таҳқиқ кунад. Аз ин мавқеъ тасвири воқеияти инқилоб дар 

тақдири занон ҳадафи асосии нависанда қарор мегирад. Ин мавзўъ тору пуди 

қисми аввали сегона – романи «Духтари оташ»-ро ташкил медиҳад. 

Қаҳрамони асосии ин роман Фирўза инъикоскунандаи роли воқеияти 

таърихӣ дар ташаккули шахсияти фаъолу корсоз аст. 

Нависанда бо офариниши образи Фирўза ва ҳатто Дилором-кампиру 

Асою Ҳайдарқул ва амсоли онҳо сарнавишти таърихии халқро падид 

меоварад. 

Нависанда дар қисми аввали ин сегона ба мавзўи зан диққат медиҳад. 

Икромӣ дар роман чеҳраи зоҳир ва ботини «занҳои мардсифат»-ро офарида, 

бо ин ҷустуҷўҳои ғоявию бадеиашро хеле амиқ бурдааст. Дар ин маврид 

чашми нависанда хеле нозукбин аст. Вай зуҳуроти гуногун ва ҳайратангези 

рафтору кирдори занонро мебинад ва онро пешкаши ҷомеа менамояд. 

Образҳои Дилором, Оймуллои танбур, Муҳаррами ғарч, Шамсия, Оини Шоҳ, 

Анбари Ашк, Фирўза ва ғайраро пеши назар оварда, метавон тасаввур кард, 

ки қалами тасвиркори адиб чи сеҳре дорад. Қаҳрамонони ў намояндагони 

халқ буда, сарнавишти халқро ифода мекунанд. Онҳо бо хислатҳову рафтору 

кирдори нотакрор бо саргузаштҳои аҷибу ғариби худ ифодагари зиндагӣ ва 

сарнавишти бебадали халқ ҳастанд. Дилором-кампири нотарс, ҷаррор ва 

таҳамтан, Муҳаррам ғарч ва Фирўзаи воқеан ҳам мард, Оймуллои танбури 

боназокату олиҳунар, Шамсияи самимӣ, пурҳаяҷон ва нозукэҳсосу Ойими 

Шоҳ (Ҳамроҳхон) чеҳраҳое ҳастанд, ки нотакрор ва хотирмон мебошанд. Ҳақ 

ба ҷониби М.Шукуров аст, ки мегўяд: «Ҷиҳатҳои ба худ хос ва нотакрори 

 

 

«Духтари оташ» 

 

 

«Тахти вожгун» 

 

«Дувоздањ 

дарвозаи 

Бухоро» 
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шахсияти ин қаҳрамонон чунон пурра ва барҷаста ифода шудааст, ки ҳар 

кадоми онҳо чун як кашфи бадеии нависанда ба назар мерасанд» (117, 204). 

Дигар аз асарҳои Икромӣ қиссаи ѐддоштии «Устоди ман, мактаби 

ман, худи ман» мебошад. Аз номи асар бармеояд, ки ин қисса ҳам дар 

бораи Айнӣ устоди нависанда ва ҳам худи ўст. Шахсияти Айнӣ дар ин асар 

дар маркази диққати нависанда меистад. Айнӣ чун шахси таърих, устоду 

роҳбар барои Икромӣ маҳбубияти хос дорад. Дар ин асар нависанда аз 

ҳақиқати тарҷумаиҳолӣ ва ҳақиқати бадеӣ фаровон истифода кардааст. 

Яъне нерўи хаѐли адиб ба асари ѐддоштӣ болу пар бахшида, онро хонаданӣ 

кардааст. 

Мутаассифона, романҳои баъдии адиб «Зоғҳои бадмур» ва «Хатлон» 

чандон муваффақият пайдо накарданд. Ин ҳар ду роман ҳам дар мавзўи 

рўз навишта шудааст. Яке асосгузори муҳити ҷомеаи Шўравии солҳои 

охирро аз назари ахлоқӣ таҳлил кунад, дигаре сарнавишт ва фаъолияти 

раҳбарони хоҷагии коллективиро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. 

Дар атрофи романи «Хатлон» мунозираҳои зиѐде сурат гирифт. 

Хулосаи ин мунозираю мубоҳисаҳо он буд, ки нависанда ба зоҳирбинӣ 

гаравида аз воқеияти аслии зиндагии мардум муболиға кардааст. Асосҳои 

иҷтимоии роман аз воқеияти ҳаѐти сокинони маҳалли тасвир берун 

наомадааст. 

«Зоғҳои бадмур» номи мустаори романи Ҷалол Икромист. Вай 

маънии ҷонсахтӣ ва умрдарозии бадеӣ ва кирдорҳои нописандидаро 

таъйид мекунад. Ин ғояро нависанда бо тасвири воқеаҳои як-ду сол баъди 

ҷанг, ки бо ҳодисаҳои ҷаҳонӣ бевосита алоқаманд аст, ба миѐн гузоштааст. 

 Дар роман нависанда кўшидааст, ки  ба воситаи  сухани бадеъ  

сабабҳои таърихӣ, маънавӣ ва психологиву ахлоқии пайдоиши  хислатҳои 

бади инсон, аз қабили  хиѐнат, маккорӣ, дуздию  бадахлоқиро, ки  

принсипҳои  ахлоқи  ҷамъияти мо  ва қонунҳои он зид аст,  муайян   кардан  

хостааст» (14, 116). 

 Нависанда  чунин хостаашро  дар роман  бо фарогирии  низоъҳои  

табақотӣ (синфӣ) ва мавқеъияти одамони дидгоҳҳои  сиѐсиашон  гуногун  ба 

қалам додааст. Яъне идея ва принсипҳо ахлоқӣ аз дидгоҳи  принсипҳои  

ҷамъияти  сотсиалистӣ ва  ахлоқи  коммунистӣ ҳаллу фасл  шудааст.  Бо 

вуҷуди ин  чашмандозии  нависанда  ба  воқеият фарох  буда, дар ин замина 

вай тавонистааст, ки ба арзишҳои ахлоқиву  маънавии умуминсонӣ таваҷҷўҳ 

кунад. Ахлоқ ва одоби Мулло  Хокироҳро  нависанда наметавонист ва 

воқеияти кишваре, ки қаҳрамона дар он  мезист,  ҷудо  ба тасвир орад. 

Қаҳрамони вай бо сохт ва тартиботи  нави Шўравӣ муросо карда, бо 

ҳушѐриву эҳтиѐткорӣ ва кордонӣ  мавқеъашро дар ҷамъият устувор  месозад. 

Вай шахси маккор буда,  дилу нияти  бадашро  шинохтан душвор аст. 

Нависанда ҷаҳони  маънавии ана  ҳамин  гуна  фардро, ки ахлоқан  барои  

ҷамъияти  нав  заранок  аст,  ошкор  месозад. Адиб  дар заминаи  ҳамин  

ҳақиқат таъкид карданист, ки «рўҳияи бадбинӣ, зиндагии бемаънӣ, 



153 

 

маҳдудияти маънавӣ, имрўз, бешубҳа, маҳсули «ҳаѐту фаъолияти» 

зиддиҷамъиятии Мулло Хокироҳҳо мебошад» (14, 116). 

Нависанда дар оғози роман кўшидааст, ки хислати қаҳрамонашро дар 

заминаи амалу кирдори ў ошкор созад. Аз оғози роман бо овардани ду 

ҷузъиѐти муҳим – яке бо кўшиши Мулло Хокироҳ ба беморхона бурдани 

зани ҳомила ва дигаре ба хонаи Раҳимов бурдани меваю сабзавот – 

нависанда сиришти инсонии қаҳрамонашро куллан мекушояд. Дар пеши 

назар мо аз ин ба баъд симои инсоне намудор мешавад, ки худхоҳу худрайъ 

ва хушомадгўй аст. Тамоми фикру зикраш барои устувор сохтани мавқеаш 

нигаронида шуда, дар ин роҳ ҳеҷ чизро дареғ намедорад. 

 Нависанда ба воситаи сарнавишти қаҳрамононаш «баҳси тундтези ду 

фаҳму фалсафаи зиндагӣ, ду ҷаҳонбинию ахлоқу маънавиѐт» (Ҷ.Бақозода)-ро 

талқин месозад. Аз ин мавқеъ мо Раҳимов, Нодира-хола, бобо Амон, Наргис, 

Чорибои чўпонро бо оилааш дар сангари одамият ва Мулло Хокирову 

Бўрихон, Шерхону Марҷона ва Ғаюрзода баринҳоро дар тарафи дигари 

сангар, сангари ноодамию чоплусӣ ва дигар кирдорҳои нописандидаи инсонӣ 

мебинем. Дар миѐни ин ду гурўҳ Додоҷон шахсияти дурў буда, мавқеияти 

дугона дорад. Сабаби чунин мавқеъ гирифтани ўро нависанда дар 

сустиродагию бемақсадиаш мебинад ва бо тасвир ин паҳлўи қаҳрамонро 

асоснок месозад. 

 Ҷўра Бақозода «характери Мулло Хокроҳро аз комѐбиҳои эҷодии 

натанҳо Ҷалол Икромӣ, балки насри муосири тоҷик» медонад. Ба ақидаи ў 

«Мулло Хокироҳ ба маънии пурраи сухан «типи манфии миллист». Чунки 

вай «дар рафтору амалиѐт, андешаву мулоҳиза, ба якдигар муқобил 

гузоштани одамон ба ақидаву эътиқоди динӣ, ки имрўз кўҳна шудааст, вале 

дар вазъияти конкрет рост ба нишон расиданаш мумкин аст, такя мекунад ва 

дар шароити муайян ҳолату кайфияти одамонро ба назар гирифта, хеле 

моҳирона ба кор мебарад». 

 Дар роман нависанда шахсияти дигари муқтадирро ба мо манзур 

мекунад, ки вай бобо Амон аст. Ин чеҳраи адабӣ рамзи «ғании маънавӣ ва 

тавонои ҷисмонию рўҳии халқ» (Ҷ.Бақозода) буда, аз ин ҷиҳат поктинат ва 

ҳақпараст аст. 

 Мунаққид Ҷ.Бақозода образи Наргисро дар роман «аз ҷиҳати ифодаи 

романтикии неруи бузурги ҳиссиѐти инсон… бағоят ҷаззоб» дониста, вале 

«ба эътибори тарзи тасвир, принсипи бадеию эстетикӣ то андозае такрори 

Шамсияи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» меҳисобад, ки комилан дуруст аст. 

 Дар романи нависанда Марҷона аз типҳои манфии зан буда, рўҳияи 

манфиаҷўю худбинӣ ўро аз роҳи дурусти зиндагӣ берун мебарад. 

 Мутаасифона, романи «Зоғҳои бадмур», ки мисли дигар романҳои 

нависанда маҳсули методи реализми сотсиалистӣ ва дидгоҳи хоси 

сиѐсатхоҳию табақабандии ҷамъият аст, наметавонад ҳамчун шоҳкори 

адабиѐт ҷойгоҳи беғаразонаву хосро ба худ таъин кунад. Дар ин роман низ, 

мисли дигар асарҳои адиб идеология нависандаро аз паси худ бурд, ва ўро 

ҳидоят ба он кард, ки идеяи романро низ ҷанбаи сиѐсиву табақотӣ диҳад. 
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Махсусан, назари сирфи арзишманд ҳисобонидани моликияти умумӣ ва 

бепоя шинохтани моликияти шахсӣ арзишҳои башарии эҷодиѐти адибро 

мекоҳонад, ҳатто дар баъзе ҳолатҳо мавриди суол қарор медиҳад. 

 Нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ романи «Хатлон»-ро 

дар тўли даҳ сол навишта, дар асар ба ҳалли бадеии муаммоҳои ҳаѐти деҳот, 

аз қабили тарзи зисти мардум, саъю талош ва орзуву умеди онҳо, шоду ғами 

деҳотиѐн ва ғайра кўшидааст. Вале дар тамоми роман диққати нависанда 

сари ду масъалаи муҳим – ахлоқи иҷтимоӣ ва ободии маънавию иҷтимоии 

деҳот ва деҳотиѐн гиреҳ мехўрд. Тазодҳои ахлоқиву маънавии қаҳрамонони 

роман низ дар заминаи ҳамин масъалаҳо тарҳ меѐбад. 

 Азбаски тамоми масъалаҳо аз рўи талаботҳои маъмули методи эҷодӣ 

ҳал шудаанд, қаҳрамонҳои роман низ мисли аксари асарҳои насрии адабиѐти 

муосир ду гурўҳи ба ҳам зидди қолабианд. Гурўҳи аввал одамони хуб, гурўҳи 

дуюм одамони бад. Ба гурўҳи аввал, ки иборат аст аз Мирҳайдар Вализода, 

Азиз Маҳкамов, Зулфия, Зафар, Абдураҳмон Саидбеков, Шакарзода 

мебошанд, нависанда ҳусну таваҷҷўҳи хос дорад. Ба гурўҳи дуюм, ки 

қаҳрамонони манфӣ аз қабили Ҷобир Билолов, Имом Кенҷаев, Ғулом 

Бадалов, Эшони Сангиҳамвор ва монанди инҳо мебошан, нависанда нафрат 

дорад. 

 Чунон ки худи нависанда хабар дода буд Миралӣ Маҳмадалиев яке аз 

бунѐдгузорони сохти колхозӣ прототипи образи асосии роман – Мирҳайдар 

аст. Аз ин ҷиҳат нависанда дар вақти офаридани ин образ ба санадҳои 

тарҷумаиҳолии сарнавишти раис хуб истифода карда, саҳифаҳои зиѐди 

романро ба нақли хушк ва каммояи саргузашти қаҳрамони асосӣ пур 

кардааст. Бо вуҷуди ин камбудии ҷиддӣ нависанда саъй намудааст, ки 

Мирҳайдарро «ҳамчун одами пурзўр, тавоно ва ўҳдабаро, ташкилотчии доно 

ва пухтакори ҳаѐт, марди ботадбир ва хирадманд, падари баобрў ва 

боэътибор» нишон диҳад. 

 Назар ба пайбурди мунаққид Атахон Сайфуллоев Ҷалол Икромӣ «дар 

роман образҳои аҷиб ва характерҳои наҷиб низ офаридааст. Ҷараѐни кору 

зиндагии сариқтисодчӣ ва сипас сарбухгалтери колхоз Абдураҳмон Саидов» 

(ҳарчанд ки нависанда сарбухгалтер шудани ўро дар ягон ҷои роман ишорае 

накардааст) ишқу муҳаббати поки самимӣ ва ғайрату матонати меҳнатии 

Зулфия ва Зафар, шавқу завқ ва дилбастагии Асо Гадоев ба кори педагогӣ ва 

ҷустуҷўҳои илмӣ ва бисѐр дигар образҳо хонандаро нисбат ба шахсият ва 

тақдири онҳо бетараф намегузоранд» (83,105). 

 Аз миѐни образҳои дигари роман Зулфия бо шўхиву бебокӣ, покиву 

ҷасурӣ, ҳақшиносиву ростӣ диққатангез аст. Нависанда муҳаббати Зулфияю 

Зафарро намунаи ишқи созанда, рамзи ахлоқи нав ба ҷилва меорад. 

 Низои байни қаҳрамонони мусбату манфиро нависанда дар заминаи 

зиддиятҳои синфи тарҳрезӣ кардааст. Масалан, Имом Кенҷаев, ки персонажи 

манфӣ аст бо Азиз Маҳкамов мубориза дорад. Дар  вақташ падари Азиз 

Маҳкамов молу мулки хонаводаи Имом Кенҷаевро мусодира ва бо ҳамин 

далел аз мансаб дур ва беобрў карда буд. 
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 Яке аз образҳои дигари ҷолиби роман образи Эшони Санги Ҳамвор 

мебошад. Ин шахсияти диниро адиб ҳамчун одами донишманд, вале рўзаш аз 

ҳисоби мардум ба қалам додааст, ки ба ҳамин тип эшонҳое, ки дар адабиѐти 

мо аз ҷумла эҷодиѐти Айнӣ ва худи Икромӣ («Ман гунаҳкорам») офарида 

шудаанд, қаробат дорад. 

 Чунон ки дидем нависанда дар роман ба ҳалли бадеии ҳаѐти деҳот 

муваффақ шудааст.  

 

 

 

 

 

 

 

 Зеро дар маркази роман асосан ҷараѐни ҳаѐт ва фаъолияти як шахс – 

Мирҳайдар Вализода гузошта шудааст ва тамоми дигар воқеаҳо ва образҳо аз 

ягон ҷиҳат вобаста ба ў мавриди тасвир қарор ѐфтаанд. Муваффақияти 

нависанда дар ҳамин аст, романи биографиро бо оинаи ҳаѐти як колхоз, 

дирўзу имрўз ва ояндаи он, ба бузургдошти заҳматкашон табдил додааст. 

Санъаткор  дар зимни тасвири масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва ахлоқии 

ҳаѐти деҳот образ ва характерҳои нотакрори муосирони моро офаридааст, ки 

роҳи зиндагӣ ва тақдири таърихии ҳар яке таҷассуми бадеии мақсад ва 

идеалҳои ҷамъиятии қувваҳои некию бадӣ, хайру шарр мебошанд» (83, 111). 

 Эҷодиѐти Икромӣ дар таърихи адабиѐти навини тоҷикӣ мақоми хос 

дорад. Ҳам аз ҷиҳати вусъати мазмуну мундариҷа ҳам аз ҷиҳати шакли бадеӣ 

беҳтарин асарҳои ў ҳамчун дастоварди насри тоҷикӣ эътироф шудаанд. 

Чеҳраи Икромии нависанда ва донандаи таърихи халқ, урфу одат ва забони 

вай аз қоби навиштаҳояш сўи мо менигарад ва вомедорад, ки назди руҳи ин 

марди донишманди Бухороӣ, оне, ки маънавияти моро ғани сохта дасти 

таҳрир ба ахлоқи ҷомеа задааст, эҳтироми хосе қоил бошем. 

 Хидмати Икромӣ дар эҳѐи қомуси сарнавишти халқ бузург аст. Ў аз 

нависандагонест, ки тобишҳои забони гуфтугўиро бо истифода аз хазинаи 

таъбироти кардуни хеле устодона дар асарҳояш истифода кардааст. Вақт аст, 

ки ин паҳлўи фаъолияти ў мавриди омўзиши ҷиддии забоншиносон ва 

мутахассисони гўйиши мардумӣ қарор бигирад. 

Савол ва супоришот: 

Сарнавишти Ҷалол Икромй. Мавқеи Айнй дар қисмати Икромй. 

Нахустин қадамҳои эҷодии адиб. Ҳикояи «Шабе дар регистони Бухоро» 

(«Хаѐл») ва таваҷҷўҳи хоси Икромй ба рўҳияи мардум, ба тобишҳои нозуки 

психологияи нав, ба зиддиятҳои ахлоқиву маънавии муҳити нав. 

         Моҳияти иҷтимой ва бадеии асарҳои дигари ў, монанди ҳикояи ҳаҷвии 

«Дорурроҳати мусулмонон», «Тирмор», «Зўҳро» ва ғ. 

Мунаќќид А.Сайфуллоев гумон мекунад, ки «агар «Шодї» 

романи иљтимої, «Ман гунањкорам»-психологї, «Зоѓњои бадмур»- 

ахлоќї-маишї бошанд, «Хатлон» аз рўи нияти эљодии нависанда 

романи биографї мебошад. 
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Қиссаи «Ман гунаҳкорам» (1957) асари муҳими Ҷалол Икромист. 

Мураккаботи табиати инсон ва масоили аҳлоқи иҷтимой дар ин асар. Бори 

аввал пеш гузаштани масъалаи масъулиятшиносии маънавии шахс дар ҷомеа 

аз ҷониби нависанда. Тафовути таркиби ҳикояпардозии адиб аз дигар 

асарҳое, ки то ин вақт дар адабиѐти тоҷик эҷод шудаанд. Мавқеи монологи 

ботинй дар ин асар. Анвар қаҳрамони сифатан нави насри он солҳо буд. 

Тафсири ин масъала. Арзиши бадеии қиссаи «Ман гунаҳкорам». Баҳси нақд 

дар боби шаклии ин асар. 

Романи сегонаи таърихии Ҷ.Икромй «Духтари оташ», Дувоздаҳ 

дарвозаи Бухоро», «Тахти вожгун». Таъсири идеологияи ҳоким дар тарҳ 

додани консепсияи эҷодии муаллиф. Инқилоб ва озодии занон муҳимтарин 

ҳадафи нависанда. Тавсифи нирўи зиндагисози инсон дар симои Дилором 

кампир. Симои таъмимии Дилором. Масоили жанрй ва хусусиятҳои бадеии 

сегона. 

Хусусияти қиссаи ѐддоштии «Устоди ман, мактаби ман, худи ман». 

Шахсияти Айнй дар ин асар. Омезиши ҳақиқати тарҷумаиҳолй ва ҳақиқати 

бадей дар тасвир. 

Романи «Хатлон» ва мунозира дар атрофи он. Арзиши воқеии ин 

роман. 

Мавқеи эҷодиѐти Икромй дар адабиѐти имрўз. 

 

 

 

 
 

Нақша: 

1. Фазлидин Муҳаммадиев  - рўзнманигор.  

2. Мавзўъ ва мундаричаи ҳикояҳои «Роҳ», «Даъво», «Мактуби дўст», 

«Савдои умр», «Сози мунаввар», «Рўзи дафни усто Оқил», «Хиѐбони 

Нодир» ва ғайра. 

3. Муҳимтарин хусусиятҳои ҳикояҳои Ф.Муҳаммадиев. 

4. Ф. Муҳаммадиев устоди тасвири психологй.  

5. Ифодаи ин усули тасвир дар қиссаи «Одамони кўҳна», романи «Палатаи 

кунчакй» ва қиссаҳои «Шоҳии япон», «Варта». «Палатаи кунчакй» - 

романи амал ва андеша.  

6. Ф.Муҳаммадиев драманавис ва мутарчим. 

7. Мавқеи нависандагии Ф.Муҳаммадиев ва сабки эчодии ў.  

 

Фазлиддин Муҳаммадиев фаъолияташро аз рўзноманигорӣ оғоз 

кардааст. Таҷрибаи рўзноманигорӣ ба ў имкон дод, ки бо диди хос ба зиндагӣ 

ва воқеияти он нигарад. Навишатҳои аввалини ў, махсусан очеркҳояш 

Мавзўи 13 Фазлиддин Муҳаммадиев 

(1923 – 19881) 

 

 
 

    Маърўза 



157 

 

натиҷаи бархўрди огоҳонаи адиб бо проблемаҳои ҳаѐти деҳот ва хоҷагии 

халқ буданд. Ҳамин тариқ бо фаъолияти ин нависандаи огоҳ дар адабиѐти мо 

навъи тозаи очерк – очерки проблемӣ роҳ ѐфт. 

Нависанда дар навиштаҳои аввалинаш ба проблемаҳои муҳимми 

ҳалталаби иҷтимоӣ таваҷҷўҳ карда, ба ин восита моҳияти ҳодисаву воқеаҳои 

иҷтимоӣ ва тамоюлҳои инкишофи онҳоро аз назар мегузаронад. 

 

 

 

 

 

 

 Қаҳрамони  очеркҳои  зикршуда Фатхуддинов  ва Музаффар  ҳамин 

гуна шахсиятҳои  корсоз буданд. Онҳо типи роҳбарона буданд, ки бо омма 

маслиҳат  доштанд,  эҳтиѐҷи  ҷамъиятӣ  ва шахсии ҳар  фардро  мавриди  

таваҷҷўҳ  қарор  медоданд. 

 Дар ин замина донишманди адабиѐт М.Шукуров дуруст   менависад, ки  

хизмати  Ф.Муҳаммадиев  дар очерки  тоҷик ин аст, ки  бунѐди  очеркро  бар 

характерҳои барҷаста,  ки аз чанд ҷиҳат тадқиқ шудаанд,  гузошшт.  То он 

вақт  дар очерк  аз роҳи  тадқиқи  публисис- тӣ  ба  вуҷуд овардани  

характери  ҳарҷонибаи  мўътамад  ба нависандагони  тоҷик кам муяссар  

мегардид. Ф.Муҳаммадиев бо образи Фатхуддинов ва хусусан, Музаффар ба 

очерки тоҷик характерҳои пурқувват, характерҳоеро, ки аз чанд ҷиҳат тадқиқ 

шудаанд, дохил намуд» (115, 143). 

Адабиѐтшинос Соҳиб Табаров таъкид мекунад, ки агар яке аз сабабҳои 

дар оғози очерки бадеӣ ва баъдтар ҳикоя майл пайдо кардани 

Ф.Муҳаммадиевро аз кор ва таҷрибаи журналистӣ аз қадамгузорию 

таҷрибаҳои эҷодии нахустиаш ба асари адабиѐт ҷустан лозим бошад, сабаи 

дигар ба вуҷудоии эҷоди очеркҳои нависандаи ҷавонро, ки дар нимаи дуюми 

солҳои панҷоҳум дар адабиѐти сермиллати советӣ офариниши ин жанри 

оперативӣ ба ҳодисаи муҳимми эҷодиѐти адабӣ-бадеӣ табдил ѐфта буд ва дар 

тамоми адабиѐти сермиллати советӣ ба он диққати зиѐд дода мешуд, 

кофтукоб кардан мумкин аст» (94,163-164). 

Яке аз хусусиятҳои дигари очеркҳои Ф.Муҳаммадиев он аст, ки вай «ба 

бештар кушодани характер, хислат, рўҳия ва ҷаҳоншиносии қаҳрамонон» 

(С.Табаров) майл дорад. Нависанда  дар баробари тасвири фаъолияти 

ҷамъиятии қаҳрамононаш ба ҷузъиѐти ҳаѐти хусусӣ низ аҳамият додааст ва 

муносибати ўро дар оила, ба зану духтараш ба хотираи падару модараш ва 

ҳоказо низ таъкидан тасвир намудааст» (116). 

Шояд ба ҳамин далел нависанда Ю.Акобиров доир ба очеркҳои 

Ф.Муҳаммадиев навишта буд, ки «қувваи санъаткории Муҳаммадиев дар ин 

аст, ки очеркҳои ўро ҳатто пас аз он ки худи ҳаѐт масъалаҳои дар ин асарҳо 

муҳокимашударо ҳал кард, мардум мехонанд, ҷолиби диққат аст, ки «Фаттоҳ 

ва Музаффар», «Муҳоҷирон» ва дигар очеркҳо баъд аз чандин соли анҷом 

Аввалин асарњои ў  «Раиси нав» (1956)  ва «Фатоњ ва Музаффар» 

(1958) њамин гуна хусусият доштанд.  Хусусияти асосии он  очеркњои 

адиб иборат аз он буд, ки дар онњо ќањрамони мусбат, шахси  

ташаббускор, эљодгар ва  серѓайрат мавќеъи асосї дошт. 
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ѐфтани воқеаҳое, ки ў тасвир карда буд ба забони халқҳои бародар тарҷума 

шудаанд» (116, 145). 

Фазлиддин Муҳаммадиев аз оғози фаъолияти эҷодиаш ба масоили 

ахлоқӣ ва иҷтимоии ҳаѐти ҷомеа диққати ҷиддӣ медод. Вай ба 

нобасосмониҳои муҳит назари сахти интиқодӣ дошт. Дар ҳамин замина 

навиштаҳои ў «Сабақ», «Муаммои якунимсума», «Пояи шўҳрат», «Доғи 

сиѐҳ дар пироҳани сафед» арзиши фаровони ахлоқӣ, иҷтимоӣ доштанд. Дар 

ин навиштаҳо адиби огоҳ мушкилоти ахлоқии ҷомеаро мавриди арзѐбӣ қарор 

дода, роҳҳои ислоҳи қасодии ахлоқу маънавиѐти муосиронро нишон 

медиҳад. 

Ин ҳама заминае буд, ки баъдтар нависанда ба навиштани асарҳои 

ҷиддии бадеӣ камар баст. Соли 1958 аввалин ҳикояи ў «Мактуби дўст» ба 

табъ расид. Андаке баъдтар ҳикояи дигари ў «Савдои умр» (1958) чоп шуд, 

ки ҳар ду ҳам ҷолиби диққат буданд. 

Дар ҳикояи «Мактуби дўст» масъалаи донистани қадри одам, 

покизагии маънавиѐт ва ахлоқи ў фикри асосии нависандаро муайян мекунад. 

Қаҳрамони ҳикоя Ҳайдарҷон ҷавони хоксор, бурдбору пурбардошт ва 

заҳматкаши собитқадам аст. Аммо Сорохон шахсияти бунѐди ахлоқиаш 

ковок буда, нависанда бо ифодаҳои «табассумҳои дилфиреб, тобишҳои 

чашми оташбор» ҳастии маънавии ўро тафсир мекунад. Ба ифодаи адиб ў аз 

типи ашхосест, ки «бо тақдири инсон бозӣ мекунанд». Ҳадафи тири 

нависанда дар ин ҳикоя нишон додани ҳамин гуна ашхоси нопок ва бозигари 

тақдирҳоянд. 

Дар ҳикояи «Савдои умр» низ мушкилоти ахлоқи инсон аз масъалаи 

асосӣ аст. Қаҳрамони ҳикоя Зўҳро ва Мурод инсонҳои собитқадаманд. Азму 

иродаи қатъӣ доранд. Вале Муродро якроҳагию гарданшахӣ ва Зўҳрои 

қатъиву фаъоли ҷамъиятист, ки марому маслаки нави инсондўстиро на фақат 

муҳофизат, балки ҷорӣ менамояд ва пеш мебарад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар баробари ин сифатҳои баргузидаи инсонӣ нависанда ҳасудиву 

ҳасодат, пастию ноинсонӣ ва касодии маънавиро маҳкум мекунад. 

Дар маркази ҳикояи «Даъво» даъвои беадабонаи паҳлавони 

навбаромад, Муҳаммадмуроди ҳангоматалаб меистод, ки Аҳмадбеки 

солхўрда, ўро шармсор месозад, яъне дар мубориза бар паҳлавони беадаб 

ғолиб меояд. 

Дар ин ҳикоя ҳадафи аслии наввисанда қуввасозмоии ду паҳлавон нест, 

балки адиб ду навъи хулқу атвор, ахлоқу одобро ба ҳам муқобил мегузорад. 

Дар ин равиш њикояњои «Даъво» (1967) ва «Рўзи дафни усто Оќил» 

(1967) ќобили таваљљўњанд. Дар маркази ин њикояњо ѓояи одамият ва 

одамгарї ќарор дорад. Нависанда сифатњои неки одамї, њиссиѐти 

поки инсониро аз назар гузаронида, њусни рафттор ва кирдори 

одамони асилро падид меорад, «бузургии рўњи одамизод ва дили 

наљиби ўро нишон медињад». 
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Аз оғоз то ба анҷом мо шоҳиди одамию ноодамӣ, хоксориву худсарӣ ва 

беадабӣ мегардем. 

Чунон ки ишора шуд дар ҳикояи «Даъво» нависанда ду характери 

моҳиятан гуногун офаридааст: яке Аҳмадбеки ҳалиму хоксор, шикастанафе, 

ки талхию ширинии зиндагиро чашида дар меҳнат обутоб ѐфтааст. Дигаре 

Муҳаммадмуроди шўҳратпарасту бахил. 

Дар ҳикояи «Рўзи дафни усто Оқил» низ нависанда асосан ба хилқати 

ахлоқии инсон таваҷҷўҳ кардааст. Қаҳрамони ҳикоя Усто Оқил шахси 

ҳунарманд, гулдаст аст. Вале сабаб чист, ки ба ҷанозаи ў ба ҷуз ҳамсоягону 

хешовандон ва ихлосмандону савобҷўѐн дигар касе аз аҳли деҳа иштирок 

намекунад. Сабабро нависанда аз хилқати инсонии Усто меҷўяд. Усто Оқил 

шахси ҳунарманд аст, вале эҳсоси худкомагию бахилӣ ба ў иҷозат 

намедиҳад, ки ҳунарашро ба дигарон омўзад. Ана ҳамин хислати ў боис 

мешавад, ки мардум ихлосашро аз ў мекананд ва ҳамин эҳтироме, ки ба ў 

ноил буданд, аз дилашон бардошта мешавад. 

Тазоди характерҳо яке аз хусусиятҳои барҷастаи тасвиркорӣ дар 

ҳикояҳои Ф.Муҳаммадиев аст. Ин усулро адиб аз ҳикояи «Мактуби дўст» сар 

карда то охирин навиштаҳояш идома додааст. Дар зимни тасвири 

характерҳои ба ҳам зид нависанда муваффақ шудааст, ки паҳлуҳои 

ихтилофноки ахлоқи ҷомеаро ба тадқиқ гирад, моҳияти аслии инсонҳоро дар 

ҷомеа баррасӣ кунад. 

 

 

 

 

 

Номи повест ба мушкилоти дигар талмеҳ мезанад: чи гуна «Одамони 

куҳна» тавонистаанд қаҳрамони имрўз шаванд? 

Воқеан ҳам «Одамони кўҳна»-и Муҳаммадиев куҳансол бошанд ҳам, 

муосирони ҳушѐру наҷиби мо ҳастанд. Мо аз тасвири нависанда фақат чанд 

лаҳзаи умри онҳоро дармеѐбем, вале худи ҳамин амал ҳам тамоми зиндагии 

онҳоро пеши чашми мо ҳувайдо месозад ва яқин мекунем, ки зиндагии ин 

мўйсафедон таҷассуми ростӣ, поквиҷдонӣ ва созандагӣ будааст. Умри онҳо 

сарфи амалҳои неку савоб гардида, онҳо дар бунѐд ва устувор доштани 

пояҳои ахлоқии ҷомеа саҳми бузург доштаанд. Аз ин мавқеъ миѐни 

«Одамони кўҳна»-и тасвиркардаи муаллиф ва «Одамони нав» фарқе вуҷуд 

надорад. Ҳар кадоми онҳо дар мавқеи худ дар боби рўзгори иҷтимоӣ ва 

масъулияти шаҳрвандӣ андешаронӣ мекунанд. 

Романи «Палатаи кунҷакӣ» ва қиссаҳои «Шоҳии Япон»-у «Варта» дар 

эҷодиѐти адиб мавқеи хос доранд. Ин асарҳо ҳам аз ҷиҳати мавзўву 

мундариҷа ва ҳам шакли бадеъ ҷолиби диқкатанд. Романи «Палатаи 

кунҷакӣ» соли 1974 ба чоп расид. Воқеияти асар дар утоқи бемористон 

мегузарад. Дар ин хона чор нафар хуфтаву муолиҷа мешаванд. Инҳо Носир 

Аббсо – раиси комитети раѐнии назорати халқ, Иван-амак – собиқадори 

Адабиѐтшинос Абдухолиќ Набиев нависандаро «устоди тасвири 
психологї» дониста, таъкид мекунад, ки «ў њамеша дар тасвири 
ќањрамонњо ба зикри љузњои муњим ва љунбишњои рўњии онњо 
эътибори махсус медињад. Психологизми нафису бо юмори нозук 
омехта як љузъи умдаи тасвир дар повестњои «Одамони кўњна» (1962) 
ва «Дар он дунѐ» (1965) ба шумор меравад» (59, 75). 
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инқилоб, ҷанги шаҳрвандӣ ва Бузурги Ватан, Каримҷон-ака – коргар ва 

Иброҳимҷон Олимӣ – оператори кинохроника мебошанд. Ҳамаи онҳо 

гирифтори бемории сактаи дил ҳастанд ва Алихон Зардодхон онҳоро табобат 

мекунад. 

Қаҳрамонони нависанда намояндагони се насли мардуми советианд. 

Робитаи ирсии наслҳо, ки дар амалиѐт ва марому маслаки онҳо ифода 

ѐфтааст, яке аз масъалаҳои марказии роман аст.Муҳаммадҷон Шукуров 

«Палатаи кунҷакӣ»-ро шакли нави роман дар адабиѐти тоҷитк дониста, онро 

романи андешаҳо номидааст, ки воқеан ҳам ба табиати ин асар мувофиқ аст. 

Палатаи кунҷакии бемористон дар аввал гўѐ муҳити ғайбат ва 

мубоҳисаи берабтро мемонад. Чун бо таҳқиқ ба гуфтугўи ин беморон гўш 

фаро диҳем, мебинем, ки «ин фикру андешаҳои бепоѐн, ин баҳсу 

мунозираҳои ботинӣ ва ошкоро кам-кам моро аз муҳити маҳдуди як утоқи 

танги бемористон ва вусъатободи зиндагии пурҷўш ба шоҳроҳи мураккаботу 

ихтилофоти ҳаѐт мебарорад» (116). 

Дар романи «Палатаи кунҷакӣ» муаллиф масъалаҳои муҳимму 

мураккаби иҷтимоиро мавриди тадқиқи бадеӣ қарор додааст. Ба ин васила 

нависанда масъулиятшиносии ҳар фардро дар наздик ҷамъиятӣ, мақоми он ва 

хусусан ролу мавқеи падаронро дар мустаҳкаму устувор намудани асосҳои 

маънавию ахлоқии ҷамъият, ҷонфидоӣ ва ҷонсўзии онҳо, фаъолиятмандии 

иҷтимоии насли калонсоли одамони шўравиро ба тадқиқ гирифтааст. 

Эпиграфи асар – «Чароғи падаронро фурўзон дор!» мазмуни 

ботинии онро ифода мекунад. Ба пайбурди саҳеҳи А.Набиев «агар доираи 

васеи муҳокимаҳо ва ҳусни таваҷҷўҳи таърихиву миллии қаҳрамонҳоро ба 

хотир орем, пас ғояи асари Муҳаммадиев давому такмили ҳамаи анъанаҳои 

пешқадам ва инсондўстона аст». 

Носир Аббос, Ивон-амак ва Иброҳимҷон пайгири андешаҳои солиму 

наслсоз ҳастанд. Онҳо на фақат манфиати шахсӣ, балки беҳбуди ҷамъиятро 

муҳимтарин ҷузъи фаъолияти инсон мешиносанд. 

Дар баробари мушкилоти вақт, таърих, замон ва муҳити ҷомеа қиссаи 

ишқи Иброҳимҷону Хиромон аз унсури асосии сужети роман қарор мегирад.  

Тасвири ишқи ин ду суннатист. Муҳаммадиев қудсияти ин мавзўъҳо бисѐр 

амиқ дарк карда, дар ҳамин замина ба тафсири ин масъала мепардозад. 

Заминаи ишқи ин ду қаҳрамон аз тасвири нависанда реалӣ ба назар меояд. 

Иброҳимҷон шахсияти фаъолу собитқадам буда, ҳадафи зиндагии вай 

ҳавову ҳавас нест. Бинобар ин ҳам ҳусну таваҷҷўҳи вай ба Хиромон ормони 

зиндагии ўст. 

Муҳаммадиев дар симои Хиромон фаъолиятмандӣ ва зебоии ахлоқиву 

маънавии зани тоҷикро тасвир кардааст. Мо тамомияти образи Хиромонро аз 

хилқат, рафтор ва кирдори ў эҳсос мекунем, ки хоси зани тоҷик аст. 

Масъулиятшиносӣ, меҳнатдўстӣ, собитқадамӣ ва самимияту дилгармӣ ба 

зиндагӣ ва одамон фазилатҳои инсонии ўро такмил бахшидаанд. 

 

 Муњаќќиќ Љ.Баќозода повестњои «Шоњии Япон» ва «Варта»-ро зинаи 
нав дар тафаккури бадеї ва эљодиѐти нависанда медонад (14, 110 ). 
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Мавзўи асосии повести «Варта» масъулият ва мавқеи инсон дар ҷомеа, 

муносибати роҳбар ва коллектив, бузургӣ ва пастии инсон, одамият ва 

ноодамӣ мебошад. 

Ҳам дар повести «Шоҳи япон» (1981) ва ҳам «Варата» (1983) меъѐри 

дарки қисмати инсон, мақоми ў дар ҷомеа ва моҳияти зиндагии ў усули 

таҳлили психологист. Дар ҳар ду повест ҳам, муҳим он аст, ки мазмуни онҳо 

аз зиндагӣ берун омадааст. Ҳар ду қаҳрамони асосӣ, ҳам акаи Барака 

(«Шоҳии япон») ва Саидбек («Варта») дар назди ҷомеа худро масъул 

мешиносанд. Зиндагӣ ва умри сипарӣ кардаи онҳо ба ҳам монанд нест, вале 

сарнавишти инсонии онҳо як аст, марому мақсади онҳо иборат аз меҳнати 

ҳалолу судманд буда, дар ин роҳ як умр собитқадам будаанд. 

   Дар повести «Шоҳии япон» ҳам ташвишу ҳам андешаҳои қаҳрамон, ки 

зиндагии чандсола ва ҳатто тамоми лаҳзаҳои муҳими ҳаѐташро ѐдовар 

шудааст ва ҳам муносибати вай ба масъалаҳои гуногуни зиндагӣ тасвир 

меѐбанд. Дар андешаву ташвишҳои акаи Барака аз мураккабтар шудани 

тарбияи одам ва омилҳои он, аз тавсияи доираи ахборот, озодии шахс, ки 

метавонад натиҷаҳои ғайри чашмдошт диҳад, аз таъсири воситаҳои ахбороти 

хориҷа ва масъулияти инсон сухан меравад. 

Дар повести «Варта» низ андешаву мулоҳизаҳои қаҳрамони марказӣ 

Саидбек дар бораи худ, муносибати одамон мавқеи муҳим дорад. Ин 

қаҳрамон пайваста  ва бошиддат дар бораи худ ва дигарон, дар бораи 

ҳодисаҳои атроф фикр мекунад. Мо ба василаи андешаҳои қаҳрамон 

тавоноии рўҳониву ҷисмонӣ, мавқеи ҷамъиятии ўро фарқ мекунем. 

Саидбек дар тасвири нависанда инсони комил, шахси меҳнатдўсту 

фидокор, шавҳару падари ҳалиму меҳрубон аст. Шахъсияти ў нокомиҳо низ 

дорад, ки хоси ҳар инсон мебошад. 

Дар мавридҳои душвор Саидбек бобояш Сангинбекро ба ѐд меоварад, 

ки рамзи инсони зубда ва мумтоз аст. Танҳо ба забон овардани номи бобояш 

ба Саидбек ҷасорат мебахшад. Ибратангезии ҳаѐти Бобо дар он зоҳир 

мегардад, ки вай дар зиндагӣ собитқадам ва росткор будааст. Саидбек аз 

Бобо ҳамин чизро ба мерос гирифт. Дар ташаккули шахсияти Саидбек Бобо 

бевосита саҳм дорад. Аз ин мавзўъ образи бобои Бузург ҳамчун характери 

барҷастаи бадеӣ аз бозѐфтҳои тозаи нависанда буда, инкишофи сифатан нави 

силсилаи образи мўйсафедон дар адабиѐти тоҷик мебошад. (14). 

Муҳимтарин унсури дигаре, ки дар гуфтору рафтор ва кирдори 

қаҳрамони марказӣ ҳис мешавад, ҳамоно муҳаббати бетакрори ў ба 

зиндагист. Дилбастагии қаҳрамон ба ҳаѐт ва муосиронаш ба воситаи тасвири 

муносибати ў ба Нигор – зани меҳрубону дилсуз, Райҳони азизаш ифода 

шудааст. Духтарчааш чароғдори меҳри хонаводагии ўст. 

Дар асар нависанда симои риѐкоронаи Давидро хеле табиӣ ва 

боварибахш офаридааст. Ба назари нависанда Давид барин шахсҳо барои 

ҷамъияти мо аз он ҷиҳат хавфноканд, ки пояҳои некро ниқоб карда, барои 

амалӣ сохтани ғаразҳои нопоки худ истифода бурданӣ мешаванд. Аз ҳамин 

мавқеъ нависанда муяссар шудааст, ки дар повест ташаккули характеру 
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психологияи худхоҳии Давид, назари танг, маънавиѐти тиҳӣ ва аъмоли 

ношоями ўро бо ҷузъиѐташ ҳамаҷониба таҳқиқ кунад. Дар ин замина 

табиист, ки Давид аз ҷиҳати маънавӣ нокомил Саидбекро бояд бад бинад, 

кинаву қасодати ў ба Саидбек ошкоро, вале бенатиҷа аст. Нависанда бо 

тасвири боварибахш бепоя будани кўшишҳои ўро дар ҷамъият собит 

мекунад. 

Соҳиб Табаров дуруст қайд мекунад, ки «дар повести «Варта» бештар 

ҳақиқати ҳаѐти мураккаб, масъалаҳои муҳими умумиинсонӣ бо як далелу 

мисоли зоҳиран ҷузъӣ ва хеле хурд – бо тақдири чанд лаҳзагии як фарде, ки 

бо айби фарди дигар аз кўҳ ҷар мешавад ва он воқеан нохуши фоҷиавӣ 

ҳамагӣ «сӣ ѐ чил сония тўл кашидааст», бо чунон тафаккури бадеие ба қалам 

дода шудааст, ки он инсонро ба таҳлука меоварад. Ф.Муҳаммадиев ба 

воситаи ҳамин як мисолу далел масъалаи имрўз барои тамоми инсоният 

муҳимро оид ба чигунагии виҷдону шараф, зебоию зиштӣ, улвияту қабоҳат, 

бузургии тиҳият, баландию пастии хулқи инсонӣ бо эҳтиросу эҳсосоти чуқур 

бо қувваю боварии комил дар мисоли воқеаи мудҳиши ба варта афтодани 

қаҳрамони асосии повест – Саидбек Сангинов ба миѐн мегузорад» (94, 179).  

«Варта» охирин асари ҷиддии бадеии Ф.Муҳаммадиев буд. Нависанда 

ба воситаи ҳам повести «Шоҳии япон» ва ҳам «Варта» муосиронашро аз 

таҳлукаҳое, ки ҷамъиятро ба думбол буд, огоҳ кард. Муҳити зиндагии 

онрўзаи моро чун вартае шинохта буд, ки ҳар лаҳза метавонад ҳар киро ба 

коми худ фурў барад. Аз ин ҷиҳат як нуктаро бояд таъкид кард, ки 

Муҳаммадиев нависандаи пешбину пешгў буд, ў аз носозиҳои муҳити 

маънавӣ гоҳо ба дод меомад ва оҳу доди хашмолуди ба воситаи «Косадум» 

барин панфлетҳояш ошкоро ба гўши муонидони ноҷавонмардаш мерасонид. 

Муҳаммадиев дар кўчаи «Шараф»-и Душанбе мезист, дар халқаи 

балвогарон афтод, корд заданд нависандаро ва ниҳоят аз захми 

ноҷавонмардона ҳамсояи арҷманди сокинони кўчаи «Шараф» бешарафона 

кушта шуд. 

 

 
 

 

Нақша: 

1. Сарнавишти инсонй ва шоирии Муъмин Қаноат. 

2. Лирика ва мақоми он дар эчодиѐти шоир.  

3. Муъмин Қаноат шоири достонсаро.  

4. Достони «Сурўши Сталинград» ва арзиши бадеии он. 

5. Ҳақиқати зиндагй ва тахайюлоти бадей дар достони «Гаҳвораи Сино». 

6. Саҳми Мўъмин Қаноат дар пешрафти шеъри муосири точик. 

7. Сарнавишти инсонй ва шоирии Муъмин Қаноат. 

8. Лирика ва мақоми он дар эчодиѐти шоир.  

9. Муъмин Қаноат шоири достонсаро.  

Мавзўи 14     Мўъмин Қаноат (1932) 

 

    Маърўза 
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10. Достони «Сурўши Сталинград» ва арзиши бадеии он. 

11. Ҳақиқати зиндагй ва тахайюлоти бадей дар достони «Гаҳвораи Сино». 

12. Саҳми Мўъмин Қаноат дар пешрафти шеъри муосири точик. 

  

Мўъмин Қаноат дар кўҳистони Дарвоз ба дунѐ омада, таҳсили ибтидоиро 

дар интернати шаҳраки Ғарм гирифтааст. Баъд дар факултети филология 

донишгоҳи давлатии Тоҷикистон дониш омўхтааст. 

Нахустин маҷмўаи ў «Шарора» солҳои панҷоҳум ба чоп расида, 

шеърҳои ин маҷмўа бо мундариҷа ва шакл аз шеъри он рўзгор фарқи ҷидди 

пайдо карда буд. Хонандаи огоҳ тафовути каломи шоиронаи ўро аз нашри 

нахустин шеърҳои ў, ки солҳои панҷоҳ дар маҷаллаи «Садои Шарқ» чоп 

шуда буд, ҳис кард. Се шеъри дар ин давра чоп кардаи ў «Иди Наврўз», 

«Пири гулфурўшон» ва «Кўҳи маъшуқ» овози хоси шоиронаи ўро ифода 

мекарданд. 

Муҳим он буд, ки ин шеърҳо ва аксари шеърҳои маҷмўаи аввали шоир 

аввалан пуртасвир буданд, сониян заминаи амиқи иҷтимоӣ доштаанд. Диду 

бофти тоза аз хусусияти фарқкунандаи шеърҳои маҷмўаи аввали шоир 

буданд. 

Баъзе мунаққидони шеър ҳангоми шарҳу баѐни сабки шоирии Мўъмин 

Қаноат дар мисоли шеърҳои маҷмўаи аввалини ў рассомию муҷассамасозиро 

шафеъ меоранд. Ин шафеъовариро ду далел аст: аввал ин ки миѐни шеъри 

шоир ва ин намудҳои санъат шабоҳате ба назар мерасад, дигар ин ки ин 

мушобеҳат ишора ба мусаввир будани шеъри ўст. 

Дар мисоли фақат як шеър – «Пири гулфурўшон», ки аз аввалин 

навиштаи Мўъмин Қаноат аст, метавон таъкид кард, ки аз оғоз ҳунари 

тасвиркории шоир чи хусусияте доштааст. Ин шеър ҳаҷман калон нест, 

ҳамагӣ се баѐт аст. Вале шоир бо тасвири мўъҷаз ва сухани мўъҷаз 

тавонистааст, ки манзараи воқеӣ ва комили табиатро – баҳори зебо ва хоси 

Варзобро тасвир кунад. Шукўҳи табиат дар шеъри ў муҷассам ва эҳсосангез 

инъикос шудааст. 

Шоир аз санъати ташхис истифода карда, «кўҳро ба дараҷаи зебоии 

инсон расонидаасту инсонро ба пояи шаҳомати кўҳ» (А.Сатторов). Ин шеър 

гувоҳи аз нахустин қадамҳои эҷодиаш соҳиби диди равшан, амиқ ва 

пурдоманаи эстетикӣ будани шоир аст. Ин чашмандоз минбаъд дар эҷодиѐти 

шоир такмил ѐфта, натиҷаҳои мусбат додааст. 

Агар ба шеърҳои аввалини Мўъмин Қаноат таваҷҷўҳ кунед, аз ҷониби ў 

дар як ва чанд мисраъ офаридани ин ѐ он саҳна ҷолиб аст. Ҳамин тариқ, 

хусусияти муҷассам сохтани воқеият дар шеър аз махсусиятҳои фитрии 

ҳунари шоирии ў будааст, ки дар шеъру достонҳои минбаъдааш такмил 

пайдо кардааст. 

Ҳатто дар фони шеъри меҳнатӣ он солҳо навиштаҳои Қаноат фарқ 

дошт. Бо тасвирҳои равшан ва хотирмон ў мавзўи меҳнатро ба шеър ворид 

сохт, ба ифодаи дигар дар ситоиши меҳнат ва мардона кор сухани шоирона 

гуфт. 
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Дастакони ту гаҳе хастаю зардоб шавад, 

                         Ҷорӣ аз ҳар сари мўи сияҳат об шавад. –  

аз шеърҳои берўҳу берамақи он солҳо дар васфи пахтачиндухтар гуфта шуда 

бо тасвири ҳоловараш фарқ дошт.  

 

 

 

 

 

Тасвиркориҳои тасвири Мўъмин Қаноат дар ин силсила ва шеърҳои 

дигараш «ҳаргиз тасвири маҳз набуда, барои ифодаи ғояи шеър хизмат 

мекунад. Вале дар шеърҳои шоир ҳамин ифодаи ғоя ба воситаи тасвир низ ба 

як тарз нест. Гоҳо ғояи шеър бевосита дар худи тасвир ифода шавад (чунон 

ки дар шеъри «Хоҳари Куба» ҳаст), баъзан шоир онро бо байт ва ѐ мисрае 

бори дигар таъкид мекунад. Ин ҳолат дар шеърҳои «Қисми нотамом» ва 

«Аҳсан ба одам» мушоҳида мешавад» (104, 98). 

Ин усули эҷод ба шоир имкон додааст, ки шаҳомат ва бузургии 

инсонро ба шеър оварад. Аз ин мавқеъ силсилаи шеърҳои «Ситораҳои замин» 

мумтозанд. Зимнан бояд гуфт, ки шеърҳои ин силсила аз воқеият сарманша 

гирифта, натиҷаи таассуроти шоиронаи Мўъмин Қаноат аз парвози нахустзан 

ба кайҳон аст. Ин воқеаи таърихӣ дар тафаккури бадеии шоир рамзомез ба 

назар меояд. Шоир на фақат аввалин зани кайҳоннавард, балки қаҳрамонзани 

дигарро низ чун ситораҳои замин мешиносад. Диққати шоир мутаваҷҷеҳи 

«бузургӣ ва хоксорӣ», маънавиѐт ва ҳусни ботинии ин гуна занон аст. 

Қаҳрамони ин силсила намояндагони халқҳои гуногунанд. Онҳо 

модари рус, хоҳари Куба ва занони тоҷик ҳастанд, ки ҳар кадоме дар ҷоме 

мақоми хосе доранд. 

Дар шеърҳои ин силсила образи ҷомеи модарро шоир офаридааст. 

Вақте ки М.Қаноат дар бораи модар шеър мегуфт дар адабиѐти мо ин гуна 

шеърҳо бисѐр буданд. Вале шеъри Қаноат дар ин миѐн фарқият пайдо кард. 

Ба мушоҳидаи М.Шукуров «М.Қаноат сифатҳои модарро паи ҳам номбар 

намекунад, балки тамоми диққаташро ба як нукта ҷамъ кардааст. Ў мехоҳад, 

ки меҳри бузургвори модариро васф кунад ва нишон диҳад, ки модар 

фарзандони худро ба чи тариқ бузурги омўхт, чи тавр… бо меҳр парварда 

забардаст кард» (116, 190). 

М.Шукуров ҳангоми таҳлили шеърҳои ин силсила як хусусияти 

муҳими тафаккури бадеии шоирро ташхис додааст, ки минбаъд аз 

махсусиятҳои ҳунари шоирии ў шинохта мешавад. Вай хусусияти рамзӣ 

пайдо кардани образи модарро дар шеърҳои «Модар» ва «Модар дод 

болаш…» ба мушоҳида гирифта, умумияти маъноии онро таъкид мекунад. 

Ин савқ ба шоир имкон медиҳад, ки мафҳуми «Модар»-ро ба маънои 

«Модари замин», «Модари Ватан» истифода кунад. 

Аз ҳамин силсила як хусусияти дигари ҳунари шоирии М.Қаноат – 

офариниши хоси портрет зоҳир гардид. Портретҳои аввалини ў (масалан) дар 

Ба ифодаи М.Шукуров «њар як шеъри ин силсила як портрет аст ва 
њар кадоми ин портретњо ба тарзи дигаре тасвир ѐфтааст» (115, 
190). 
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шеъри «Хоҳари Куба» «равғани романтикӣ» (М.Шукуров) доранд. 

Романтизм дар шеъри портретии ў «аз худи предмети тасвир, аз хусусияти 

хоси ҳусну малоҳат ва ҳаѐту муборизаҳои хоҳарони кубагӣ» (М.Шукуров) 

манша мегирад. Ин қабил шеърҳои М.Қаноат як хусусияти дигар низ доранд: 

шоир ҳангоми тасвири портрети қаҳрамон ҳам тасвири қаҳрамонро мекашад 

ва ҳам ботини ўро аѐн менамояд, ки мисоли равшани ин шеъри «Хоҳари 

Куба» мебошад (104, 99). 

Силсилаи «Ситораҳои замин» падидаҳои ҳусни ботинии зан, таъкиди 

бузургӣ ва шаҳомати ўст. Ҳамин ғоя мағз андар мағзи шеърҳои ин силсиларо 

ташкил медиҳад. 

Аз шеърҳои ин силсила ва ҳамчунин бисѐр шеърҳои дигари шоир 

чунин натиҷа бармеояд, ки Мўъмин Қаноат дар шеър ба баѐни таассурот ва 

падид овардани ҳолатҳои пуршиддати фоҷиавӣ аз оғоз майли тамом 

доштааст. Ҳамин равиши эҷодӣ сабки мумтози шоирро низ муайян кардааст. 

 

 

 

 

 

 

 

Баътар чунин таҷрибаи эҷодӣ ва тафаккури равшани бадеӣ шоирро чун 

яке аз достонсароѐни бақудрати адабиѐти тоҷик ба хонанда шиносонид. 

Достонҳои «Мавҷҳои Днепр», «Достони оташ», «Сурўши Сталинград», 

«Китобҳои захмин», «Тоҷикистон-исми ман», «Падар», «Гаҳвораи 

Сино», «Ситораи исмат» бешак аз дастовардҳои шеъри имрўзаи 

тоҷиканд. 

Баъзе мунаққидон бар ин ақидаанд, ки Мўъмин Қаноат «пеш аз 

таълифи аввалин достони лирики худ «Мавҷҳои Днепр» силсилаи шеърҳои 

«Ситораҳои замин» ва «Силсилаи Карпат»-ро навишт ва ин силсилаи шеърҳо 

воситае буданд, ба омодашавии шоир ба таълифи достони лирикӣ». 

(Х.Отахонова. Таҳаввули жанри достондар назми муосири тоҷик.-Д. 1983, 

с.122.)  

Достони «Мавҷҳои Днепр» ҳадяи илҳом ва ѐ  маҳсули сафари шоир ба 

Украина буд. Ин масъала муҳим нест. Муҳим он аст, кик и оѐ шоири тоҷик 

навонист, ки шеъре сазовори кишвари Шевченко гўяд? Ба ин суол мунаққиди 

украин Виталия Коротич ҷавоби манфӣ медиҳад. Вале адабиѐтшинос 

Х.Отахонова фикри Коротичро нодида гирифта, таъкид мекунад, ки 

«Мўъмин Қаноат «Мавҷҳои Днепр»-ро навишта истода, пеш аз ҳама, 

хонандагони тоҷикро дар назар доштааст ва кўшиш кардааст, ки онҳоро ба 

воситаи шеъри латифу нафис ва пурҳаяҷони худ бо Украина шинос кунад, 

яъне дар пеши назари онҳо образи бадеии ин республикаи шукуфонро ба 

ҷилва орад» (67,123).  

Мунаќќид А.Сатторов нишонањои ба назар намоѐни ин сабкро чунин 
тавзењ додаст: «шиддати эњсосу вусъати андеша, экспрессивї, наќли 
бадеии, ки аксар ба дараљаи рамзу тамоил ва идеал расидаанд» 
(90,48). 
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 Шоир дар достони «Мавҷҳои Днепр» образи Украинаи зебову 

дилпазир, таърихи пурифтихор ва имрўзаи дурахшони онро тасвир кардааст. 

Ин нияти эҷодии худро шоир қабл аз ҳама ба воситаи образҳо амалӣ 

сохтааст. Образи рамзомезӣ дарѐ, мавҷҳои баѐнгари ақидаву орои шоир 

мебошанд. 

Зоҳиран достон аз шеърҳои ҷудогона иборат аст. Вале ин шеърҳоро 

образи маънавӣ ба ҳам пайванд медиҳад, ки наметавон онҳоро аз ҳам ҷудо 

тасаввур кард. Образҳои тасаввурон пайванди комил ва сохтори ягонаи 

достонро таъмин намудаанд. Образҳо ба сари худ ифшогарӣ таърихи 

кишвари украинҳост.      

«Достони оташ» дуюмин асари нисбатан калонҳаҷми Мўъмин Қаноат 

мебошад. Дар достон шоир корномаи таърихии халқро дар сохтмони истгоҳи 

барқи Норак ба назм овардааст. Вале ин достонро наметавон фақат номаи 

манзуми воқеият шинохт. Мо дар он бадеияти шоиронаи хоси М.Қаноатро 

низ мушоҳида мекунем. 

Шоир дар ин достон қабл аз ҳама аз муҳаббату меҳнат, ғаму шодӣ, 

дўстию бародарӣ ҳарф мезанад. Вале ин ҳама дар партави воқеаҳои таърих 

арзѐбӣ шудааст. Ғоя ва мазмуни достон барои адабиѐт камарзиш нест, вале 

усули ҳалли он муваффақиятнок анҷом нагирифтааст. Дар вақташ мунаққиди 

рус Игор Золотусский дар бораи ин асар навишта буд, ки «достон чун нақшу 

нигор воқеаҳои умумидунѐи ва хусусиро ба ҳам пайваст намуда, дар байни 

омма гум шуда мераванд. Достон бетартиб, пур аз харҷу марҷ ва 

номуташаккил аст» (67, 116).Бо вуҷуди ин,   ба назари мо «Достони оташ»-ро  

дар эҷодиѐти адиб наметавон камоя шинохт. Достон маънии амиқи 

инсонпарварона дошта,  сабки хоси Мўъмин Қаноатро дар гуфтани шеъри 

меҳнат ифода мекунад. 

Мавзўи ҷанг аз оғоз дар эҷодиѐти М. Қаноат мақоми хос дошт. Дар ин 

равиш  навиштаҳои ў шеърҳои «Хоби қаҳрамон», «Гули бодом» ва достони 

«Китобҳои захмин» қадами аввал ва ҷиддӣ буданд. Достони  «Китобҳои 

захмин»  сужети ягона дорад ва  дар он сухан аз даҳшату доғу  кулфати ҷанг 

ва нуфузу таъсири он ба  ҳаѐти  сокинони  деҳоти дурдасти  кўҳистони тоҷик 

меравад. Шоир таъсири фоҷиаангези  ҷангро дар зиндагии хурду калони деҳ, 

хоса кўдакони маъсум  талабагони  мактаб хеле амиқ ва нозук дарѐфта, он 

ҳама фоҷиаи инсониро ба шеър офаридааст.  

Шеърҳои «Хоби қаҳрамон» ва «Гули бодом» шояд аз муассиртарин 

шеърҳои шоирони тоҷик бошанд, ки аз саҳнасозиҳои ҷанг эҷод шудаанд. Дар 

шеъри «Хоби қаҳрамон» охирин лаҳзаи зиндагии қаҳрамон  тасвир ва 

тасаввур мешавад. Оре,  аз ҷониби шоир  тасавур мешавад, вале аз ҷониби 

хонанда ҳам тасаввур ва ҳам эҳсос мегардад. Шоир андешаҳои  қаҳрамони 

ҷангро,  ки ҳамин ҳоло ба коми марг хоҳад рафт,  хеле  пуртаъсир ба қалам 

меорад. Қаҳрамон барои наҷоти дигарон бо ҷисм даҳони ДОТ –и  душманро 

мебандад. Дар ин шеър ва шеърҳои дигари  дар ин мавзўъ навиштаи шоир – 

«Гули бодом» ҳиссиѐти шоир бо ҳиссиѐти қаҳрамон ҷо-ҷо ба ҳам омезиш 

меѐбанд, ки ин яке аз хусусиятҳои  услубии  ифодаи драматикист. Вале ин 
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омезиши  сухан  ва ѐ драматизм,  ҳиссиѐт нишонаи зоҳирӣ  надорад.  Он дар 

ҳолати  қаҳрамон  ва андешаҳои ў, дар баҳои шоир ва ѐ он рафтори қаҳрамон 

зоҳир мешавад» (106,126). 

Шеъри «Гули бодом» монологи қаҳрамони ҷанг Саидаҳмад Каримов  

аст. Ин шеър  сарнавишти ҳам қаҳрамон ва ҳам  аспи зебои  ўст, ки набарди 

онҳо дар паҳнои андеша меғунҷанд.Шеъри «Гули бодом» танҳо воқеияти  

фоҷианоки ҷангро  пеши рў  зинда намесозад. Балки ин шеър бо тарзи баѐн,  

ифшои ҳол  маҳбубияти хосро  шомил аст. Бинобар ин,  шоир Гулназар  

барҳақ навиштааст, ки «Гули бодом»-ро мехонеду ба хотиратон дави асп ва 

майдони фарох  мерасад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Чашми шоирона чунин Мўъмин Қаноат  бояд дошт, ки  аспро бад-ин  зебоӣ 

ба тасвир овард, балки ба ў зиндагӣ бахшид. Дар чак-чаки  суми ў  вақт  ва 

умри сипаригардидаи қаҳрамонро  андоза кард. 

 Мўъмин Қаноат  соли 1970  достони «Сурўши Сталинград»-ро навишт, 

ки на фақат дар адабиѐти тоҷик, балки дар адабиѐти  умумииттифоқ  ҳодисаи 

мусбат  қаламдод шуд.  

 Ин достон ба эътирофи шоир дар заминаи воқеияти замони ҷанг 

навишта шудааст ва муаллиф ҳангоми эҷоди достон воқеият,  корнамоии 

мардум, характери мардум, ҷанг, эпизодҳои ҷангиро «Аз ҳар гуна хаѐлот, аз 

ҳаргуна бофтаҳо зиѐдтар ва зўртар» донистааст. 

 Ҳамин тариқ, достони «Сурўши Сталинград» дар заминаи  воқеияти 

реалӣ таълиф шуда, онро мунаққид  Аскар Ҳакимов  як навъ  достони эпикӣ 

медонад. Достон аз оғоз,  ҳашт суруш ва анҷом иборат аст.  

 

 

 

 

 

 

 

 Воқеан ҳам  сурўшҳо  дар достон бори маънавӣ мекашанд. Ҳамосаи   

 

Суми мармар,  думи пухпар, 

Пари кафтар,  дави сарсар. 

Миѐни дастаи ханљар, 

Чи гардан  гардани духтар! 

Аљаб  хушрўю бозигар, 

«Гули бодом»! 

                            (22, 130-131) 

 

Калимаи «сурўш»-ро Аскар Њакимов дар достони «мувофиќтарин 
образ»-е  медонад, ки  маќсади шоирро ба хубї ифода мекунад. Ин 
сурушњо – садои фољиаи љонсўз  садои ќањрамонњо, садои тифли  ба 
дунѐ наомада,  садои њаѐт ва мамот аст.  Сурўш  обарзи  мафњуму  
абстракт не, балки  сурўш -  садо,  моддї буда,  дар гўшњои мо 
љарангос мезанад» (106, 231). 
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рўҳи ситезандаи инсонро  алайҳи ҷанг бозгў мекунанд.  

 Дар достон аз муҳорибаи шадиди Сталинград, ҷонбозиҳои  фарзандони  

гуногунмиллат дар роҳи ҳимояи номусу ном  ҳикояти  пурсўз  меояд. Ин 

ҳикояти ҷанги рўҳу имон ва собитқадамию садоқат  алайҳи  нерўи  

шайтонист. Аз мавқеъ муҳаққиқон онро ба таъбири «достони қалъаҷанг» ѐд 

кардаанд, ки ишора ба вусъат ва мушкилоти фоҷиаи   инсоният, ки ҷанг дар 

Сталинград  ба роҳ андохта буд. Воқеан ҳам қалъаҷанги Сталинград 

бузургтарин муҳорибае дар таърихи ҷангҳост,  ки инсоният ба онҳо рў ба рў 

будааст.  Таъсири ин фоҷиа дар рўҳу зиндагии мардум боқист ва боқӣ хоҳад 

монд.  Бинобар ин ҳам  месазад, ки  ин асарро  драмаи фоҷиаи  рўҳи инсон  

номид. 

 Чунон ки  ишора шуд  достон аз ҳашт  сурўш  иборат буда,  аввал 

сурўши  Замин меояд.  Сталинград, бошад  порае  аз сайѐраи  ҳаѐт ва наҷоти 

замин аст. Дар тасаввури шоир ин шаҳри ба садамаи   вайронкорӣ гирифтор 

шуда,  минѐҷо ва меҳвари замин менамояд.  Замин чун  инсон  дард  

мекашад, ранҷ  мебарад,  овоз медиҳад. 

  Маро озод бинмоед, 

  Ман сайѐраам. 

  Дар банд  мемирам! 

 Ҳамин тариқ, дар боби аввал Замин, дар боби дуюм  Дарѐ  маҳалли  

фоҷиа буда, дар боби сеюм маллоҳи  Баҳри Сиѐҳ инсон, ки рўҳиву 

ҷисмонии ҷангро бар дўш бардоштааст, ба майдон меояд. Шоир  маҳшари  

ҷангро  аз дили инсон  мегузаронад.  Инро Аскар Ҳаким  «аз  вазифаҳои 

мураккаб  ва  мушкилтарин»-и шоир ҳисобидааст. Ба он ваҷҳ, ки «шоир аз 

миѐни ҳамаи он ҳодисаҳои муҳим ва мураккаб ошубу   маҳшари беқиѐс, дуду 

сўхторҳои сарбафалак, таркишҳое, ки чанги  заминро ба фалакҳо  бардошта,  

чизҳои   дар атроф  бударо майда  карда   мепартофтанд, ба  инсон  назар  

меандозад ва ўро бо  рангҳои  баланд ва  андозаҳои  бузург  тасвир  мекунад» 

(106, 284).Сурўшҳои минбаъда низ аксарият  воқеӣ буда, дар тақвияти  ҳамин  

мароми   эҷодии шоир  гуфта  шудаанд. 

  

 

 

 

 

 

Аз ҷиҳати  ҷинси  адабӣ  шоир онро «як навъи  достони  эпикӣ»  

 

 

 

 

 

 

Аскар Њакимов «Сурўши Сталинград»-ро «достони драма, достони  
фољиаи  ќањрамонї» номида,  таъкид  мекунад, ки  «драма  дар ин 
љо  ба маънии љинси адабї  набуда, ба маънои мундии задухўрдњо, 
ду консепсияи њаѐт – некї  ва бадї,  адолат  ва разолат,  нур  ва  
зулмот, њаѐт ва мамот  аст».  медонад. 

 

Хуршеда Отахонова  низ  достонро эпикї дониста, онро «дорои  
сужети мукаммал, банду басти нави, образњои мусбату манфї» 
мешиносад. Ба фикри ў «воќеањои дахлшуда, масъалаи ба миѐн 
гузоштаи шоир, ки масъалаи њаѐт ва марг аст, мањз тасвири эпикиро 
таќозо кардааст» (67,203). 
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Адабиѐтшинос  Ю.Акбаров  ба як мулоҳизаи муаллифи  достон такя 

карда,  онро эпикӣ  намедонад.  Мўъмин Қаноат  боре гуфта буд, ки  «ин 

корномаи бузургро  бо вусъати  воқеанигории эпикӣ  тасвир кардан муҳол 

аст.  Дар ин достон чанд садое, ки дар он рўзгори сахт ва дили сарбозҳо  

баромада,  дар сахтии сангҳо ва нармии дилҳо асар карда,   дар сафрой рўзгор 

нақш бастаанд, сабт шудааст (34, 8). Ба ин далел  адабиѐтшинос  достонро  

«асосан  драмавӣ  ва драмавию  лирикӣ»  унвон мекунад, зеро  ба ақидаи 

ў  дар достон «амалиѐту ҳаракат хеле кам буда, фоҷиаю драмаҳои  ҳаѐт, 

фоҷиаи  инсон  ва ҳиссиѐту  ҳаяҷони ботинии  қаҳрамони  лирикӣ 

(хусусан дар ибтидою хотимаи  асар) ба арши аъло  расидааст» (8,102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар ин  достон  образи  Ватану  фарзандон,  ғояи  пайванди  ҷисмонию 

маънавии  онҳо,  ҳамбастагии  наслҳо  дар  маркази  диққати  шоир қарор 

дорад. 

Миѐни образҳои ин достон ва достони «Сурўши Сталинград» 

қаробати  мантиқӣ  вуҷуд дорад. Дар ин достон  низ  шоир  образи  асосӣ  

Модар-заминро давом ва такмил бахшидааст. Шоир дар сарахбори  достон  

ба таърихи пурфоҷиа,  вале боифтихори  халқ истинод  карда,  барои ифодаи 

мақсади ғоявии худ аз образҳои рамзии оташ  ва нурро истифода  мекунад. 

Вале образи рамзии  Модар – Замин дар ин достон  оҳангу маънии тозае касб 

кардааст, ки аз бисѐр ҷиҳат такмили   образҳои  ҳаммонанди  достони 

«Сурўши Сталинград» аст. 

Дар «Тоҷикистон – исми ман» порчаҳои насрӣ дар такмили образи 

Модар-Замин аст. Шоир дар дигар бобҳо низ портрет ва аҳволу авзои 

қаҳрамони асосии достон – Модар-Заминро ба тасвир мегирад. Дар «Сурўши 

Сталинград» образи Модар-Замин асосан дар боби аввалу охир (сурўши якум 

ва сурўши модарон) омада буд, вале дар «Тоҷикистон – исми ман» ин образ 

ба қаҳрамони асосии рамзӣ табдил ѐфтааст. Шоир ин образро боз ҳам 

инкишофу қувват додааст ва аз ин ҷиҳат достони мазкурро давоми мантиқии 

«Сурўши Сталинград» гўем, эҳтимол хато нашавад, ҳарчанд ки мавзўи ин 

достонҳо аз ҳам фарқ мекунад. 

 

Достони «Тољикистон-исми ман» аз таќдири  инсон,  сарнавишти  

Ватан,  аз нобасомонињои таърих, аз адолату  разолат,  тантанаи  

адлу  инсоф  бањс  мекунад.  Дар достон  бузургї  ва иќтидори  

маънавии  инсони корсоз  тасвир  шуда, шоир  ба гузаштаи  

пурифтихори халќ,  ба таќдиру  ќисмат  ва урфу  одатњои  ў, ба 

имрўзу  фардои  дурахшони  вай бо  муњаббат менигарад ва 

љидду љањд ва корномаи бузурги  гузаштагони  худро дар роњи  

озодии  бани  башар  бо ифтихор  ѐд  мекунад.   

остони «Гањвораи Сино» достони таърихист. Шоир дар ин достон 
диќќати асосиро ба он лањзањои њаѐти мутафаккири бузург додааст, 
ки аз гардишњои муњим ва таќдирсози таърих дар худ асар доштанд. 
Ба ин маънї, њар боби достон њиссаест аз ќиссаи сарнавишти Сино. 
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Мавзўи сарнавишти Сино барои М.Қаноат мавзўи таърихи гузашта, 

имрўза ва ояндаи тоҷикон буд. Бинобар ин ҳам шоир ҳангоми эҷоди ин 

достон ба умқи таърих фурў рафта, зиндагӣ ва рисолати донишманди 

бузургро дар оинаи таърих баррасӣ кардааст. Санадҳои таърих барои равшан 

кардани моҳияти таърих дар достон хидмат кардаанд. 

Мўъмин Қаноат ба таърих бо назари моҳиятҷў нигариста аз санаду 

воқеаҳо натиҷаи фалсафӣ мегирад. Рўҳияи шоир барои дарѐфти ҳақиқати 

сарнавишти ҳакими бузург созгор афтодааст. 

Дар ин замина шоир кўшидааст, ки моҳияти ҳаѐтии Синоро барои 

хонандагон муайян кунад. Барои иҷрои ин кор таърих ба шоир ѐрӣ кардааст, 

асноди таърих дар достон ба забон меоянд ва аз сарнавишти Ҳакими бузург, 

фарзанди арҷманди халқ қисса мекунанд. Ҳақиқати сарнавишти Сино 

созмони достонро муайян карда, дар боб қиссаест аз корномаи Ҳаким. 

Ба ин маънӣ аз саҳифаҳои аввали достон сар карда, Сино бар назари 

хонанда на фақат чун табиб, балки чун мутафаккири бузург ва инсони 

мумтоз намоѐн мегардад. Мушкилоти зиндагии Синост, мушкилоти таърих, 

замон ва асрҳост. Аз ин мавқеъ Мўъмин Қаноат қаҳрамонашро дар 

душвортарин ҳолату вазъиятҳо месанҷад. На шикасти давлати пуриқтидори 

тоҷикон, на маҳрумияту оворагардиҳо, на борҳо бо марг даст ба гиребон 

шуда ҳеҷ чиз натавонист рўҳи пурқуввати Синоро бишканад. Баръакс ў дар 

қўраи муборизаҳо обу тоб ѐфта, усули табобати иллатҳои замонаро меҷўяд. 

Вале ў медонад, ки дарди Нўҳи Сомонӣ бедавост ва ҳасрати ватанхоҳиву 

ватандории шоир ба ин байтҳо фурў мерезад ва моро дар қабзаи таърих 

мефишорад. 

  Фахри шоҳон чун зи мардон рафтааст, 

  Рустам аз майдон ба кайҳон рафтааст. 

Ва ѐ 

  Амир аз роҳи охир рафт, вовайло 

  Бухоророю аҳволи Бухороро… 

Сино дар тасвири М.Қаноат қабл аз ҳама як инсони зинда ва инсони 

мутафаккире ба назар меояд, ки андешаҳои шадид ва ҷараѐни ботини дили 

ўро мефишорад. Ва гоҳо пушаймониаш риққат меоварад. 

  Дарди шоҳон аст дарди бедаво, 

  Аз чи бахшидам ба нодоне шифо?! 

  Ман сабабгори ҳамин маҳсипар шудам, 

  Зидди шар будам, зи аҳли шар шудам. 

  Ман, ки будам дар набарди неку бад, 

  Дар набарди нуру зулмат то абад. 
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Рў ба рў гаштам ба зулматпешае, 

Чун кунам дар ҷанги ў андешае. 

Ҳайфи ин дониш, ки ғофилгир шавам, 

Равшаниро аввалу охир шавам. 

 Шоир бузургии рўҳи Синоро аз назари халқ қазоват мекунад, аз 

ривоятҳову ѐдҳои мардум нишонаҳои шахсияти ҳакимро берун мекашад. Ба 

воситаи сарнавишти Сино шоир дар бораи марг, неку бади дунѐ, табиати 

пурихтилофи инсон андеша меронанд. Дар ин замина мо шарики ғаму шодии 

қаҳрамонҳои шоир мешавем. Андешаҳои Ибни Сино моро фаро мегиранд, ба 

тазйиқ меоранд: 

    Зи қаъри замин то ба чархи барин, 

    Басе роҳ бурдам, ба ҷўз роҳи кин. 

    Ҳамин роҳо моро ба ғофил гирифт, 

    Дареғо хирадро, ки ҷоҳил гирифт. 

 Ин байтҳо дар ҳоле ба забон омадаанд, ки ҷаҳолат бар заковат боло 

гирифта, аҳволи замонаи бедармон ҳакими бузургро ба фиғон меоварад: 

     Дареғо аз ин ранҷи рўзу шабам, 

     Дареғо зи аҳволи тобу табам… 

 

 Бояд гуфт, ки дар ин достон муаллиф фақат ба тасвири шахсияти Сино 

таваҷҷўҳ кардааст. Сарнавишти ҳакимро барои ошкор сохтани хислати ў 

истифода кардааст. 

 Чунон ки ишора шуд ин достони таърихист ва асоси онро санадҳои 

тарҷумаиҳолии Ибни Сино ташкил медиҳад. Вале тахаюли бадеии шоир дар 

достон мавқеи асосӣ дорад. 

 Ба воситаи образи Ибни Сино шоир андешаҳои амиқ ва доманадори 

худро дар бораи зиндагӣ, моҳияти он, муносибатҳои инсонӣ ифода кардааст 

ва ниҳоят Ибни Сино ба муосири мо табдил ѐфтааст. Дар ин достон низ чун 

достонҳои пешин нўри хиради муаллиф, ҳаяҷони дили ў гузаштаро ба имрўз 

мепайвандад. 

 Хидмати Мўъмин Қаноат дар инкишофи шеъри кунунии тоҷикӣ бузург 

аст. Махсусан ў  достони  муосири тоҷикиро  ба зинаи баланди  инкишоф 

расонд. Сабки тозаи достонсароиро, ки низ аз суннатҳои  достонгўии пешин 

бархурдор аст,  эҷод кард ва  рушд бахшид.  

 Мўъмин Қаноатро мо ҳам  шоири  суннатгаро  ва ҳам суннатшикан 

мегўем,  ба ин далел, ки  шеъри ў  бунѐди  суннатӣ дорад.  Ҳам дар шакл ва 

ҳам дар ифодаи образҳои ў аз шеъри пешин бардоштҳои ҷолибӣ дорад. Дар 

шаклҳои гуногуни шеъри классикӣ, аз ҷумла, дубайтиву рубоӣ ва ғазалу  

намудҳои дигар  беҳтарин шеърҳои худро гуфтааст. 

 Суннатшикании  М. Қаноатро  низ ба маънии мусбат  бояд фаҳмид. Вай 

дар тарзи тасвир, сохти шеър,  вазну забон тозагўиҳои муфиде  ба роҳ 

андохтааст, ки боиси пайравии  бисѐре  аз шоирони  ҷавони тоҷик 

гардидааст. 
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 Забони шеъри Мўъмин Қаноат хоси ўст.  Вазну такмине, ки дар шеъри 

ў аст, шеърашро аз шеъри дигарон фарқ  мекунонад. Мавқеи Мўъмин Қаноат 

дар шеъри муосири тоҷикӣ хос аст. Як давраи томи  инкишофи шеъри тоҷикӣ 

ба номи ў ва хидмати ў вобастагии тамом дорад.  

Савол ва супоришот: 

Сарнавишти инсонй ва шоирии Мўъмин Қаноат. Нахустин маҷмўаи 

шеърҳои шоир. «Шарора» ва хусусиятҳои фарқкунандаи он аз шеъри он 

солҳо. Шоири рўҳи қаҳрамонй ва фоҷиаи қаҳрамонй. Шеъри меҳнат ва 

шеърияти он дар маҷмўаи аввали шоир. 

Силсилаи «Ситораҳои замин». Шаҳомот ва бузургии инсони бунѐдкор. 

Зан ва мақоми инсонии он дар тафаккури бадеии Мўъмин Қаноат. Майли 

М.Қаноат ба баѐни таассурот ва падид овардани ҳолатҳои пуршиддати 

фоҷеавй. 

Мўъмин Қаноат ва инкишофи достони муосир. Достонҳои «Мавҷҳои 

Днепр», «Достони оташ», «Сурўши Сталинград», «Китобҳои захмин», 

«Тоҷикистон-исми ман», «Падар», «Гаҳвораи Сино», «Ситораи Исмат» 

ҷузъе аз сарнавишти шоирии Мўъмин Қаноатанд, ҳамчунин сарнавишти 

шоиронаи Тоҷикистонанд. 

Мавзўи ҷанг дар эҷодиѐти Мўъмин Қаноат. Достони «Китобҳои 

захмин», шеърҳои «Хоби қаҳрамон» ва «Гули бодом». Тавсифи рўҳи 

бешикасти халқ дар ин асарҳо ва асарҳои дигари дар ин мавзўъ эҷодкардаи 

Қаноат. 

Достони «Сурўши Сталинград» хамосаи рўки инсони ситезанда алайҳи 

ҷанг аст. Таъбири «достони қалъаҷанг» ва ғунҷоиши ҳунарии он. Баҳс дар 

атрофи шакл ва намуди достон. Ин достон бо сурўшҳояш рамзи садои 

фоҷеаи ҷонсўз, садои қаҳрамонҳо, садои тифли ба дунѐ наомада, садои ҳаѐт 

ва мамот. Сужети ягона надоштани достон. Созмони композиционии 

достон. 

Достони «Тоҷикистон-исми ман» ва мавзўву мундариҷа ва хусусиятҳои 

бадеии он. Қаробати мантиқй миѐни образҳои ин достон ва образи Модар —

Замини достони «Сурўши Сталинград». 

«Достони Гаҳвораи Сино» ва мавзўву мундариҷаи он. Ҳақиқати 

зиндагии Сино ва тахайюлоти бадеии шоир. Мувофиқати ин ду унсур дар 

офариниши симои маънавии ҳакими бузург. Нақши манбаъҳои таърихии 

хаттй ва шифоҳй дар достон. Сабки достонсароии М.Қаноат ва достони 

«Гаҳвораи Сино», Суннатшиканй ва суннатгарой дар зчодиѐти Мўъмин 

Қаноат, билхоса дар гуфтани «Гаҳвораи Сино». Ифодаи «Мушкилот» ва 

ҳадафй ғоявию бадеии шоир аз ин калима. «Гаҳвораи Сино» достони 

таърихии фалсафй ва иҷтимой. 
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Нақша: 

1. Лоиқ ва сарнавишти шоирии ў.  

2. «Модарнома»-и Лоиқ.  

3. Лоиқ шоири ошиқ: ошиқи зиндагй, маслаки ҳ ишқи ғаризй.  

4. Қаҳрамони лирикии ашъори Лоиқ.  

5. Ишқ аз назари Лоиқ Шералй.  

6. Ҳадафи Лоиқ аз ишқи озод.  

7. Масаъали худшиносии миллй дар ашъори шоир. Моҳияти фалсафии 

ашъори Лоиқ.  

8. Сабақи таърих аз нигоҳи шоир.  

9. Нерўи шоирии Лоиқ.  

10. Мушкилоти анъана ва навоварй дар ашъори суннатии ў.  

11. Мачмўаи «Фарѐди бефарѐдрас» ифодагари орзуву омоли идеалии 

эчодкор.  

12. Мавзўъҳои човидонаи ҳаѐт ва мамот дар ашъори шоир.  

13. Лоиқ  ва шеъри нав.  

14. Мавқеи Лоиқ дар назми кунунии точикй ва форсй. 

 

Шеъри Лоиқ сарнавишти шоирии ўст. Лоиқ соли 1941 дар деҳаи 

Мазори Шарифи ноҳияи Панҷакент ба дунѐ омадааст. Баъди хатми мактаби 

деҳа  дар омўзишгоҳи  муаллимии шаҳри  Панҷакент таҳсил карда, сонитар 

донишкадаи омўзгории шаҳри Душанберо хатм кардааст. 

 Фаъолияти шеъргўии ў аз рўзгори ҷавониаш шурўъ шуда,  нахустин  

маҷмўааш  соли 1966  бо номи  «Сари сабз»  ба чоп расидааст. Маҷмўаи  

нахустини ва шеърҳои аввалини шоир диққати хонандагон  ва аҳли танқидро 

ба худ кашид. Донишманди адабиѐт М. Шукуров дар бораи  шеърҳои 

нахустин маҷмўаи шоир навишта буд: «Аз шеърҳои ин маҷмўа  садои тапиши  

дили беғубори ҷавоне  шунида мешавад. Шеъри Лоиқ  пур аз ҳаяҷон аст, ки 

аз ҳар мисраи он ҳис карда мешавад» (115, 210). Аввалин қадамҳои Лоиқро 

мунаққиди шинохта дар шеър «Хеле хурсандибахш тавсиф карда,  лирикаи 

ўро мисли ҳаѐт пурҷўш,  пурмаъно  ва рангин  дида буд.  

 

 

 

 

 

 

 Лоиқ аз нахустин  шеърҳояш ба зиндагӣ назари тоза дошт. Шеъри ў бо 

бардошти шоиронааш  аз воқеият аз бисѐр навиштаҳои  ҳамсолону 

Мавзўи 15     Лоиқ Шералй (1941 - 2000) 

 

 
 

    Маърўза 

«Ишќияњои вай  боз як бори дигар нишон медињанд, ки – гуфта буд 
мунаќќид, -дар ин гуна шеърњо њаяљон ва мазмуни њаќиќатан 
эмотсионалї, љустуљўи роњњои кушодани олами њиссиѐти мардуми 
имрўза то чї андоза зарур аст» (115,211). 
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ҳамқаламонаш фарқ дошт. Шеърҳои маҷмўаи «Сари сабз» аз ҳунари  волои 

як шоири тасвиргар ва тааммуқтасанҷ  мужда  меовард.  Аксари шеърҳои ин 

маҷмўа дар мавзўи ишқ гуфта шуда, дар онҳо  ҳиссиѐт чизе нест, ки  ба сари 

худ,  ба алоҳидагӣ вуҷуд дошта бошад, балки маънои васеътаре пайдо карда, 

ба як ҷузъи дарки дунѐ табдил ѐфтааст. Бисѐр шеърҳои ин маҷмўа шогирдона 

бошанд ҳам, қалби пурэҳтироси муаллифи онҳо ташнаи ҳаѐт будани ўро  ба 

хубӣ ифода мекунанд. Дар аксари  шеърҳои он замон таълифкардаи шоир 

калимаҳои «орзу» ва «умед» дучор меояд. Ҳатто қисмате аз маҷмўаи аввалаш 

«умедҳо»  номида шудааст.  Умедвориҳои  ў  хонандаро  низ умедвор медошт 

ва ниҳоят ин умедвориҳо бор овард.  Маҷмўаи дуввуми шоир «Илҳом»,  ки 

баъди  ду соли нашри маҷмўаи аввал  чоп шуда буд,  гувоҳ ба қалами  расои 

шоири баркамол (А. Ҳакимов) гардид.  Шеърҳои ин маҷмўа  гувоҳи он буд, 

ки   

 

 

 

 

 

  

Баъди   маҷмўаи «Илҳом»  яке аз паси дигар китобҳои шоир  ба чоп 

расидан, ки ҳар кадоме  як паҳлуи тозаи ҳунари шоирии ўро ба мо нишон 

медоданд. Шоир роҳи мустаҳками хешро дар шеъри муосири тоҷикӣ муайян 

кард. Дар ин замина  мазмуну мундариҷаи маҷмўаҳои «Нушбод», 

«Соҳилҳо», «Хоки Ватан», «Резаборон», «Марди роҳ», «Хонаи чашм» ва 

ғайра хеле ғанӣ ва рангоранг буданд. Моҳияти иҷтимоӣ ва арзиши бадеии 

шеъри шоир низ  ба маротиб афзуд. Вай  дар шаклҳои суннати  шеъри пешин  

монанди ғазал, рубоӣ,  дубайтӣ ашъоре суруд, ки ба воситаи шеъри ў ин 

навъҳои шеърӣ аз ѐд рафта, умри дубора ѐфтаанд. Ғазалу рубоию дубайтигўӣ 

аз нав дар адабиѐти тоҷик ба расмият даромад. 

 Лоиқ дар мавзўҳои суннатӣ ва муқаддаси адабиѐт,  монанди ашъор  дар 

ситоиши Модар, Ватан  ва ғайра шеърҳое гуфт, ки онҳо ба тозагии  назари 

шоирона  ва моҳияташон миѐни хонандагон маҳбубияти хос пайдо карданд. 

Дар ин равиш  махсусан «Модарнома»-и  ў ҳодисаи мусбат дар шеъри 

муосир  арзѐбӣ гардид. 

 

 

 

 

  

 

Воқеан ҳам шоир дар гуфтани шеъри модар роҳи тоза  ва пурмояро пеш 

гирифт. Вай ба урфу одатҳои пешқадами мардумӣ такя карда,  симои  воқеии 

модари тоҷикро  бо нишонаҳои мушаххас ва равшан ба шеър овард. Расму 

русуми мардумӣ дар кушодани чеҳра ва хислати модар ба шоир кўмак кард. 

«Шоир зоњирбинию  дурахши  фиребои  сухан  ва андак мафњумбаѐнї   
канора љуста, бешатр ба  сурудани њиссиѐти заминї  ва ба шеър 
кашидани таассуроти ба худ ошно пардохта буд. Нигоњаш ба зиндагї 
амиќтар шуда, дар суханварї њам њунар андўхта буд». (106,166). 

 

Мунакќид  Аскар Њакимов ба як силсилаи шеърњо бањо дода, онро 

«Муваффаќияти шоир ба замми ин муваффаќияти адабиѐти 

тољик» шинохта буд. 
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Лоиқ дар ин силсила  тавонист, ки олами дар назар содда,  вале мураккаб, 

сокиту ором, вале пурошубу пурсадо,  андешаҳои оддӣ, вале пандомўзу 

пурҳикмати модар, тасвири олами  зебою орзую  ҳавасҳои модарро ба қалам 

орад. 

 Шоир дар аксари шеърҳои ин силсила ба ҷаҳони ботинии модар сар 

фурў бурда,  ҳақиқати ўро бозгў мекунад. 

 Аз ин силсила ҷои шеъри «Ба модарам» ҷудогона аст. Ин шеър 

ифодагари чеҳраи хоси модари шоир ва модарони дигар аст.  

 Лоиқ ба воситаи ин силсилаи шеърҳо тафаккури миллии моро дар шеър 

зинда кард. Ба ифодаи дигар, аз рўзгори модари тоҷик шеъри тоҷикона гуфт. 

Хислатҳои ноаѐн ва муҳиби модарро дар шеър зинда кард. Ормонҳову 

ҳасратҳои модарро ба шеър овард.  

 Мавзўи ишқ барои Лоиқ аз туғѐни ҳиссиѐти инсонӣ, аз муомилаю 

муносибати мураккаби одамон иборат аст. Ин фаҳмиш барои шоир санги 

маҳакест, ки сифатҳои маънавии одам, хислатҳои олӣ ѐ пасти ўро дар назар 

дорад. Дар бисѐр мавридҳо шоир ба воситаи ин мавзўъ тавонистааст, ки дар 

бораи ҳаѐт, муносибати инсон ба инсон, муносибати одам бо ҷамъият ва 

ғайра хулосаҳои амиқ бардорад, ба зиндагӣ ва ҳамзамонони худ назари 

ҳакимона дошта бошад. Аз ин мавқеъ Лоиқ аз тавонотарин шоирони 

ишқисарои адабиѐти муосир аст. 

 Ишқи Лоиқ заминист ва нақши ормонҳои заминӣ дар он равшану 

пурҷилост. Оѐ дар ин мавзўъ шеър гуфтан барои Лоиқ осон буд? Инро Лоиқ 

хуб медонист, вале ба нерўи суханварии худ бовар дошт. Дар ин маврид 

ҳарфҳои шоири австриягӣ Рилке ба ѐд мерасад, ки гуфта буд: «Шеърҳои 

ишқӣ нанависед: дар аввали кор аз мавзўъҳои бозоргиру оддӣ парҳез кунед: 

онҳо аз ҳама мушкиланд, чунки дар он ҷое, ки чи қадар чизҳои хуб ва қисман 

олӣ ҳам ҳам гуфта шудаанд, барои чизи худро додан қудрати бузург ва 

баркамол зарур аст. Бинобар ҳамин аз мавзўъҳои умумӣ гурехта, дар чизҳои 

шахсӣ, ки ҳамин рўзи зиндагиатон ба шумо мебахшад, паноҳ ҷўед: аз ғуссаю 

умедҳо, фикрҳои гузарон ва боваре, ки ба ягон чизи зебо доред бо як 

ҳаққонияти амиқ ором ва ҳалимона ҳикоя кунед ва барои ифодаи худ чизҳои 

атроф, хобҳо, хотираҳоятонро истифода баред». 

 Лоиқ аз мавқеи он ки ин мавзўъ бозоргир аст ба гуфтани шеърҳои 

ошиқона майл надоштааст, балки танҳо қасди ифшои ҳиссиѐти шахсии худро 

кардааст. Ў ба воситаи шеъри ошиқона зиндагиро, муҳаббат ба ҳастиро ба 

шеър овард. Лоиқ симои шоириашро дар шеърҳои ошиқона муайн кард. Дар 

ин қабил шеърҳои ў таассуроти лирикӣ аввалу охир дорад, зиндагӣ бо ҳама 

пастию баландиҳои дар шеър мавҷ мезанад. Лоиқ илова ба таассурот ва 

ҳиссиѐти фардӣ андешаҳои умумиятѐфтаро ба ишқияҳояш ворид сохт. Ба 

назари мо, сабаи маҳбубияти бештаре касб кардани шеъраш ҳамин буд. 

Хонанда дар шеъри ў армонҳояшро дид ва шинохт. 

 Шеърҳои «Муҳаббати аввал», «Додгоҳи хотира», «Ҳандаи занона», 

«Торҳои нонавохта дар тағйири ҳамин равиши эҷодии шоирӣ гуфта шудаанд. 
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 Минбаъд назари Лоиқ ба воқеият амиқтар мешавад. Ишқро дар оинаи 

тазодҳои олами мавҷуд тафсири шоирона мекунад. Ва шеърҳои дар ин давра 

навиштаи ў танҳо ҳасратҳои ошиқи армоншикан нестанд, балки дарди 

иҷтимоъро низ фаро гирифтаанд. Шеърҳои «Шаби тўй», «Кўзаи армон», «Ту 

хушбахтӣ?», «Паймонаи муҳаббат», «Биҳишти гумшуда» ҳамин мавқеияти 

шоирии ўро равшан ифода мекунанд. 

 Мавзўи ишқ ва муҳаббати поки инсонӣ аз мавзўъҳои муқаддаси 

адабиѐт аст. Лағҷишҳои ахлоқиро дар ин мавзўъ гузаштагони мо қабул 

надоштаанд. Мутаасифона дар адабиѐти имрўзи мо, шояд ба таъсири 

муҳаббатномаҳои бепардаи русӣ бошад, лағҷишҳои ахлоқӣ дар шеърҳои  ба 

ин мавзўъ гуфта шуда мушоҳида мешавад. Ин гуна шеърҳои ишқӣ дар 

эҷодиѐти Лоиқ, Бозор, Гулназар низ ҳастанд, ки онҳоро намунаи адабиѐти 

парнографӣ бояд шинохт. Таъсири зиѐновари ин гуна осор ба ахлоқи ҷавонон 

ҷуброннопазир аст. 

 Ин равия, ки дар зинаҳои аввали эҷодиѐти Лоиқ мушоҳида мешуд, 

хушбахтона, минбаъд инкишоф наѐфт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лоиқ дар ин гуна шеърҳо тазодҳои зиндагиро ба андеша мегирад, дар бораи 

зиддиятҳои табиати инсон дар бораи зиндагӣ ва марг, меҳру муҳаббат ва 

кинаву адоват, шодиву хурсандӣ ва ғаму андўҳ, одамият ва ноодамӣ 

мулоҳиза меронад. 

 Ҳам дар лирикаи ишқӣ ва ҳам иҷтимоии Лоиқ фикру ҳисси қаҳрамони 

лирики «ҳаѐтӣ, заминӣ буда, аз конкретияти воқеии зиндагӣ ғизо мегирад… 

воқеаҳои конкрети зиндагӣ шоирро ба андеша мебаранд ва аксаран андеша ва 

сарманшаи ҳаѐтиаш ба шеър дохил мегардад. Қаҳрамони лирикии Лоиқ 

ончунон андешапарвар аст, ки боре ҳатто рақси духтари зебои санъаткор ҳам 

дар даили ў шодӣ ва шурў шавқ бедор накардааст, балки ўро дар сари 

рўйдодҳои зиндагӣ ба фикру мулоҳиза бурдааст» (116,116). Дар шеъри 

«Раққоса», ки М.Шукуров дар назар дорад, мушоҳида ва андеша як ҷо 

омадааст, сарманшаи андеша ва худи андеша дар шуури қаҳрамон зоҳиран 

паси ҳам, вале моҳиятан омехтаи якдигар вуҷуд доранд. 

 Солҳои ҳафтодум худҷуиву худшиносӣ дар шеър афзоиш ѐфт. Назари 

шоирона ба таърих моҳиятан дигар шуд. Дар ин давра бисѐре аз қаламкашон 

ба таърих рў оварда дар мавзўъҳои таърихӣ асарҳо эҷод кардаанд. 

Дар маљмўъ шеъри ишќии Лоиќ поку беолоиш ва ахлоќписанд 

аст. Ишќ чун падидаи зиндагї андешањои шоирро ба њаракат меоварад. 

Аз ин мавќеъ шеъри ишќии Лоиќро дар «андешапарварии шоирона» 

бояд дида. Воќеан њам Лоиќ лирики тааммуќписанд буда, шеъраш аз 

андешањои мураккаб ва пуршиддат фароњам омадааст. Вай на фаќат 

олами маънавию ахлоќии муосирон, балки моњияти иљтимої ва 

эњсосоти граждании онњоро низ ифода кардааст. Андешапарварї дар 

шеъри Лоиќ ба њикматомўзї ва пандомўзї наздик аст, ки бешак 

моњияти фалсафї дорад. 
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 Дар ин раванд мавқеи Лоиқ дигар буд. Вай аз шонаи таърих ба фардо 

нигаристан ва моҳияти онро дарѐфтан мехост. Ин кўшиш ўро ба гуфтани 

силсилаи «Илҳом» аз «Шоҳнома» водор кард. 

 Ҳадафи Лоиқ аз гуфтани шеъри таърих ин буд, ки аз сабақи таърих 

барои фардо истифода кунад. Зарурати маънавию ахлоқӣ ўро сари эҷодӣ 

силсила оварда буд. Ба ифодаи Аскар Ҳакимов «Дар силсилаи «Илҳом» ва 

«Шоҳнома» Фирдавсӣ ва қаҳрамонҳои ў Кова, Рустам, Таҳмина, Сўҳроб, ки 

муборизаашон барои адолат буд, ба мо аз фирўзии некӣ, бар бадӣ, вале аз 

фирўзии гарон, ки онро дар ивази ҷон ва хун ба даст оварда буданд, ҳикоят 

кардаанд. Навҳаи ҷонгудози Кова ва Таҳмина дар марги фарзандон аз нолаи 

волидайни шаҳидфарзанди асри мо асар дорад. Шоир ба мавзўъҳои ҷовидони 

ҳаѐт ва мамот, нек ва бад, ки ҷавҳари фалсафии силсила дар онҳост, оҳанги 

замонӣ медиҳад, онҳоро бо чашми аср мебинад» (106,184). 

 «Фарѐди бефарѐдрас» охирин китоби Лоиқ аст, ки дар вақти барҳаѐт 

буданаш чоп шуд. Шоир дар зери аксари шеърҳои ин китобаш таърихи 

навишта шуданашро гузоштааст ва ин таърих ба солҳои охири садаи бист, ки 

барои Тоҷикистон ва шоири он Лоиқ фоҷиабор буд, ишора мекунад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Албатта, Лоиқ ба мо аз воқеаҳои рухдода қиссаи манзум намегўяд, 

санадҳои урѐнро ба шеър намеоварад. Балки аз воқеият образҳои шоирона 

дар меѐбад, онҳоро ба шеър меоварад ва ба ин восита шеърашро мўъҷаз ва 

ботаърих месозад. Вале чунин шеърҳои таърихдори шоир тааллуқоти 

якрўзаву дурўза надоранд, балки маъниву орои онҳо ба инсонҳо, замонҳо ва 

маконҳои беҳудуд тааллуқ доранд. Хайру  шарр дар тафаккури шоиронаи 

Лоиқ замонро фаро гирифтааст, имрўз Тоҷикистон майдони нишаст ва 

парвозгоҳи шарр аст, агар он маҳв нашавад, фардо кӣ медонад, ки чӣ миқѐсро 

ишғол хоҳад кард. Агар аз ҳамин мавқеъ ба шеърҳои шоир нигарем маънии 

ҷовидонаи онҳо кашф хоҳад шуд. Яъне он чи шоир аз боби бадӣ ва решаҳои 

он меандешад дар ҳама замонҳо одамони хирадманду огоҳро ба андеша 

бурдааст. Ба ин маънӣ Лоиқ наметавонист он чиро ки дар канораш мегузарад, 

беғарзона тамошо кунад, аз он натиҷагирӣ накунад. 

 Яке аз шеърҳои шоир, ки як навъ қасидаи нияти неку орзуҳои созандаи 

ўст, «Соқиномаи имрўз» унвон дорад. Шакли  ин шеър мисли соқинномаҳои 

адабиѐти пешин қасида нест. Вайро шоир дар жанри тарҷеъбанди озод 

гуфтааст. Вале мояи он фалсафӣ ва аз ин ҷиҳат ба соқиномаҳои классикӣ 

ҳамсон аст. Ҷомӣ саршори шоир дар ин соқинома ҷоми умед аст. Вай нўшбод 

Ин маљмўаи ашъори шоирро метавон бардошти шоиронаи Лоиќ аз 
фољиањои ахлоќиву маънавие донист, ки махсусан дар солњои љанги 
њамватанї ба сари мардуми бечора омад ва кишвар рў ба харобї 
оварад. Чун Лоиќ шоире он њама бемаънавияти бадахлоќї ва 
носипосиеро, ки мутаассифона дар ватанаш он солњо њодисаи 
муќаррарї шуда буд, мехост ба фољиањои рухдода шоирона бањо 
медод ва њамин тавр њам кард. 
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мегўяд ва умед мекунад, ки кош соқӣ башорат диҳад «ки наздик созад раҳи 

дури мо», «ки бино шавад, дидаи кўри мо», «ки равшан шавад хонаи гўри 

мо», «ки бинем он рўзи манзури мо» ва ғайра. Шоир аввал пеши соқӣ 

сустиҳову нокомиҳову бадбахтиҳоро зикр мекунад ва баъд аз ў шафоат 

меҷўяд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ин соқиномаи шоир на фақат аз ҷиҳати шакл, балки моҳиятан низ аз 

соқиномаҳои адабиѐти гузашта фарқ дорад ва дорои мавзўъ ва муҳокима дар 

он хеле васеъ, тоза ва замонист. Ҳатто шоир ба ҷои шакли анъанавии 

муроҷиат ба соқӣ калимаи «косагул»-ро истифода мекунад, ки ғунҷоиши 

маънӣ ва оҳанги замонии асарро фарох месозад. Аз ин ҷиҳат бо тасвири 

вақту фазои аниқ «Соқиномаи имрўз» бе таъкиди шоир дар унвони он низ 

ҳамчунон тоза маънию имрўзист. Ва мо дар паси ҳар сатри он чеҳраи 

озорхўрдаву халқпарвари шоири арҷманди тоҷикро эҳсос менамоем ва 

равшан тасаввур мекунем, ки ғами ў ғами башар будааст, танҳо ба халқ ѐ 

ватани алоҳида тааллуқ надорад, зеро амн, осоиш, сулҳ ва сафо қарини кулли 

инсонҳои рўи заминанд. Ин маъниро шеъри дигари шоир «Барои 

соҳибназарон» тақвият мебахшад ва маънии тозатареро ба миѐн мегузорад. 

Шоир ба дард навҳа мекашад, ки ифтихори пуч қавмеро ба манзили мақсуд 

намерасонад ва бо ифтихори беравнақ ба куҷо расиданро ин тавр арзѐбӣ 

мекунад, ки таънаи созандааст: 

    Номи баланду пастии оҳанг, 

    Рўхи баланду рўи пурожанг. 

    Дарѐ пуробу лабташна соҳил, 

    Кўҳи баланду пастии фарҳанг… 

    Эй вой бар ман, эй вой бар мо! 

 

 Мо дар боло ишора кардем, ки ангезаи бештарини шеърҳои ин китоб 

воқеияти солҳои навадуми асри охири ватани шоир аст. Шоир медонист ва ба 

чашми сар дид, ки яке аз омилҳои фоҷиаҳову бадбахтиҳо дар диѐраш 

бемории вазнин-маҳалгароӣ буд. Ин ҳодиса боис шуд, ки пайванди миллат 

гусаста шавад ва ҳазорон-ҳазорон фарзандони халқ гурезаву дарбадар 

гарданд. Ва ҳарчанд номи китобро шоир «Фарѐдӣ бефарѐдрас» гузошт, вале 

шеъри ў «Алорағми маҳалгароѐн» бо мазмун ва маънии созанда садҳо 

Бидењ, косагул, оби ангури мо, 

Ки равшан шавад шоми дайзури мо! 

Бидењ, косагул, оби ангури мо, 

Ки мерад зи ѓам хасми манфури мо! 

Бидењ косагул, оби ангури мо, 

Алораѓми ин даври нољўри мо!… 
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фарѐдрасе пайдо хоҳад кард. Ва фарѐдраси ў дар ин замина фақат 

ҳамдиѐронаш нахоҳанд буд, балки одамони поктинату хайрандеше, ки 

мақоми инсонро аз рўи қавму миллат ѐ маҳал намешиносанд, низ фарѐди 

шоирро хоҳанд шунид ва ин таъсир ва арзиши мавқеии шеърро таъйин хоҳад 

кард. 

 Шоир дар оғози шеър қитъаеро аз Толиба Қандаҳорӣ иқтибос карда 

(Агар аз Балх ѐ Қандаҳорем, ҳама парвардаи як кўҳсорем. Дар ин дарѐи 

нопайдоканоре, ба як киштии тўфонӣ саворе), бо ин таъкид карданист, ки 

беморӣ хоси як қавлу миллат ва Ватан нест. Он дар дунѐ вуҷуд дорад ва бояд 

решакан шавад. Аз ин ҷиҳат шоир дар шеъраш мухотаби хос надорад ва он 

мутаалиқ ба ҳамагон аст: 

    Гар дили моро бихонӣ, тоҷикӣ, 

    Гавҳари моро бидонӣ, тоҷикӣ. 

    Фарқ набвад аз куҷоӣ, эй ҳабиб, 

    Гар ту моӣ, гар ту моӣ, эй ҳабиб. 

    Берун аз ҳар қайду бастӣ, зинда бош! 

    Мисли мо миллатпарастӣ, зинда бош! 

 Ба вазъе, ки он солҳо ҳукмрон буд, Лоиқ дигар хел сухан гуфта 

наметавонист. Зеро ў Ватанро дўст медошт ва аз дарди Ватан зор менолид: 

   Ҳар чӣ дорам дар ин ҷаҳон Ватан аст, 

   Ватан асту модари ҷону тан аст! 

 Вале  он рўзҳо  ин ватани  дўстдоштаи  шоир  ба  ҳоле расид, ки  шоир 

ба дард  фарѐд мезанад. 

   Дар ҳеҷ одам ояте з-одам намондааст, 

   Дар қавли мард ҳуҷҷате  муҳкам намондааст. 

   Чун тир рост мезанад бар синаҳо халқ, 

   Ҷуз марг бар ҷароҳате марҳам намондааст. 

 Ин мисраъҳо аз як ғазали Лоиқ аст ва тасодуф нест, ки бештарин 

ғазалҳои китоби охирини шоир «дарди замон»-ро дар худ фаро гирифтаанд. 

Ва дар миѐни ин «дарҳо» дарди сухан, мавқеи суханвар ўро беш аз ҳама озор 

медиҳад: 

   Сухан вирди забонҳо буд, имрўз аз даҳон мондаст, 

   Чу ҳар хору хасе даъвои шеъру шоирӣ дорад. 

   Дилам аз шоирӣ мондасту аз шеъру сухан мондаст… 

   Бад-ин минвол агар тақдир бетадбир хоҳад буд, 

   Аҷаб набвад агар гўянд Лоиқ бекафан мондааст. 

 Лоиқ бори вазнини ғаму дарди ватандориро таҳаммул карда, расидани 

сулҳу оромишро сахт интизор буд ва пайки расидани онро бозони муштоқ 

муборакбод гуфт: 

   Раҳми парвардигори мо омад, 

   Нури ҳақ бар диѐри мо омад. 

   Ҷанги бунѐдсўзи мо бигзошт, 

   Сулҳи бунѐдкори мо омад… 



180 

 

 Ин даврае буд, ки шоир ба авҷи сухангўӣ расида, шеъраш мазияти 

шеъри ҳазорсоларо медод. Ҳикмат ва санъат ҷавҳари шеъри ўро ташкил 

мекард. Ҳар ғазал, ҳар рубоӣ ва дубайтиаш достони орзу, умед ва ҳикмати 

созанда буд. Вале афсўс, касе намедонист, ки Лоиқ чанде баъд аз гуфтани 

ғазали зер мемирад ва марги торики ў суоле то қиѐмат дар дили ҳавохоҳонаш 

хоҳад буд: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лоиқ шоири неруманд аст. Неруи ў дар шеър на фақат ҳангоми баѐни 

афкори зиндагисоз зоҳир мегардад, балки вай дар тарзи шеър гуфтан низ 

қудратманд аст. Сабки хоси шеъри ў эътироф шудааст. Хусусияти асосии 

сабки ў дар тарзи баѐн, истифода аз забон, аз суннатҳои шеъри гузашта ва 

адабиѐти мардумӣ зоҳир мешавад. 

 Лоиқ ғазал, рўбоӣ ва ҳатто қасидаро на фақат дар адабиѐти имрўзи мо 

зинда кард, балки дар ин тарз салиқаи шоириашро нишон дод. Дар ин 

шаклҳои шеъри ў аз воқеият нишонаҳоро ғунҷонд, армонҳои инсони имрўз, 

ташкилоти зиндагии иҷтимоӣ, рўҳонӣ ва маънавиро ба ин намудҳои шеър 

ворид кард. 

 

 

 

 

 

Он лаъли дилљўро бигў, Лоиќ видоат карду рафт, 

Он ѐри мањзунро бигў, Лоиќ вафот карду рафт. 

Ќолиб тињи созам агар зору њазин, љони падар, 

Рав беди маљнунро бигў, Лоиќ вафот карду рафт. 

Дар рўи тобутам агар гулбаргафшонї кунанд, 

Он шохи гулбунро бигў, Лоиќ вафот карду рафт. 

Ду дида Љайњун доштам аз марги армонњои халќ, 

Рав оби Љайњунро бигў, Лоиќ вафот карду рафт. 

Озори дунѐ дар дилам аз реги њамун беш буд, 

Он реги њомунро бигў, Лоиќ вафот карду рафт. 

Дил додаам, дил бурдаам, љоми паѐпай хўрдаам, 

Он љоми ворунро бигў, Лоиќ вафот карду рафт. 

Ин дафтару шеъру ѓазал чун ман намирад аз аљал, 

Рав чархи гардунро бигў, Лоиќ вафот карду рафт. 

 

Лоиќ њам шоири суннатписанд ва њам нављўст. Ў шеъри сафедро низ 
ба тарзи хос ва лањни шево суруд, ки ќасидаи «Сапеда» намунаи олии 
ин бархўрда аст. Њунари ў дар гуфтани шеърї, ба истилоњи сафед, 
танњо дар шикастани банду мисраъњо зоњир нашудааст, балки вай 
маънї ва мазмуни шоиронаро дар ин ќолаб гуфта тавонист. Мисли 
бисѐр шоирон шеъри нав мегўям гуфта таронаи берўњи мансур 
нагуфт, балки шеъри сафед, шеъри хаѐл, шуури пурвусъати 
андешаписандро бо камоли њунар гуфта тавонист. 
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Шеъри Лоиқ дар таърихи адабиѐти мо ҷойгоҳи хос дошта, ҳам бо 

андешаҳои шоирона ва ҳам бо ҳунар ў шоири беназир аст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                      

Савол ва супоришот: 

Лоиқ ва сарнавишти шоирии ў. Нигоҳи тозаи шоиронаи Лоиқ ба 

зиндагй. Тафовути ҷиддии сабки эҷоди ў аз шоирони ҳамовардаш. 

«Модарнома»-и Лоиқ ва мақоми он дар адабиѐти кунунй. Падид 

овардани оини миллй, тафаккури миллй ва ҳақиқати муҳити зисти миллй дар 

шеър. Ба ифодаи дигар аз рўзгори модари тоҷик тоҷикона ва барои тоҷикон 

шеър гуфтан. Таваҷҷўҳ ба хислатҳои ноаѐн, вале муҳиби модар, ба 

хислатҳое, ки хоси модарони занони тоҷик аст. «Модарнома» - сарномаи 

модарони тоҷик. 

Лоиқ шоири ошиқ ошиқи зиндагй, маслаки ў ишқи ғаризй. Қаҳрамонони 

ашъори ошиқонаи Лоиқ. 

Муҳимтарин хусусиятҳои ашъори ошиқонаи Лоиқ. Ишқ аз назари Лоиқ 

зиндагист. Шеърҳои «Муҳаббати аввал», «Додгоҳи хотира», «Хандаи 

занона», «Торҳои нонавохта» дар таъйиди ин маслаки шоир далели кофианд. 

Ишқи ғаризй ва тазодҳои олами мавҷуд аз нигоҳи Лоиқ. Шеърҳои 

«Шаби тўй», «Кўзаи армон», «Ту хушбахтй», «Паймонаи муҳаббат», 

«Биҳишти гумшуда» ва ғ. Сабки хоси Лоиқ дар гуфтани ашъори ошиқона. 

Ишқи ғаризй ва ахлоқии заминй. Ҳадафи Лоиқ аз ишқи озод. Қудсиѐти 

муҳаббати инсонй ва лағзишҳои ахлоқии Лоиқ. Ишқи пок ва беолоиш 

муҳимтарин маҳаки қазоват барои Лоиқ аст: шеърҳои «духтари кишлокй», 

«Бакорон буду як шомеву борон», «Акрабакҳои соат», «усн», «Раққоса» ва ғ. 

Бардошт аз воқеият ва ҳунари шоир. 

Нигоҳи шоиронаи Лоиқ ба таърихи дуру наздики тоҷикон, ба 

сарнавишти ибратбахши афроди таърихй. Аз шонаи таърих гузашта ва 

фардоро дидану шинохтани шоир. 

Моҳияти фалсафии ашъори Лоиқ: аз «Користон» то «Марсияи 

хуршед». Нигоҳи пуртазоди Лоиқ дар шеър. «Илҳом аз «Шокнома» асари 

муҳими таърихии Лоиқ. Сабақи таърих аз нигоҳи шоир. Падид овардани 

моҳияти фалсафии мавзўъҳои ҷовидонаи ҳаѐт ва мамот, неку бад ва хайру 

шар. 
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Нирўи шоирии Лоиқ. Ҳунари  ў дар шеър. Лоиқ ва шеъри суннатии мо. 

Лоиқ ва шеъри нав — сафед. Мушкилоти анъана ва навоварй дар суннати 

шоирии ў. 

Мавкеи Лоиқ ва эҷодиѐти у дар назми кунуни тоҷикй ва форсй. 

 
 

 

Нақша: 

1. Тафсири аввалин Мачмўаи шеърҳои Бозор.  

2. Бозор шоири тасвиргар ва хаѐлпардоз. 

3. Қиѐси такомули ҳунарии Бозор дар заминаи Мачмўаҳои «Пайванд», 

«Оташбарг», «Гули хор», «Мижгони шаб», «Офтобниҳол», «Бо чамидан, 

бо чашидан» ва «Чашми сафедор».  

4. Сабки хоси Бозор дар шеъри муосир.  

5. Мавқеи шеъри Бозор дар назми имрўзаи точик ва форсизабонон. 

 

Мароми шоирии Бозор Собирро аз шеърҳои  нахустин  маҷмўааш 

«Пайванд» муайян  кардан мумкин  аст.  Дар ин маҷмўа  шеъре  бо номи  

«Орзуи зинда» ҷой дорад, ки онро метавон ҳамчун маромномаи   шоирии ў 

пазируфт. 

 Шоир  дар ин  шеър менависад: 

  Меравам сўи  ту аз  хилвати  шабҳои дароз 

  Ман ба дунболи хаѐл, 

  Гаҳ зи омолу  муроде  ҳама  дар ҳаяҷон 

  Гаҳ  асри  оламу  ранҷу малол, 

  Оварам  рўй ба дарҳол  умед. 

  Ҳамраҳи  субҳи  сафед. 

 Ин орзуи шоир буд, ки алоқадри ҳол ба воситаи  шеърҳои  маҷмўаи 

аввал амали гардид. Шоир худашро, ҳарфи  бевазанашро  ба хонандагон  

шиносонд.  

 Дар шеъри «Фарзанди деҳқон» нияти шоири  ва  сарманшаи  шеъри ў  

таъкид  шудааст: 

               Давоми  шир-шири  барги  алафҳост, 

  Ҳиҷою  ҳарфи ман дар шеъри озод. 

  Ғазалҳои маро  дар шабдарваҳо, 

  Ману  шаббодаҳо  кардем эҷод. 

 Шеърҳои  маҷмўаи аввалини Бозор аз каомлоти шоирии ў дарак 

медоданд. Мўъмин Қаноат дар сарсухани маҷмўаи  нахустини ў навишт: 

«Бозор Собир шоирест, ки дар синни сол ва  суханварӣ  ба камол  

расидааст…» 

 Муҳимтарин унсуре, ки моро аз аввалин  шеърҳои  шоир  то  имрўз  ба 

ў дилбанд медорад, ҳамоно сухани шоирона ва маъниҳои тозаи  шеъри  ўянд. 

Мавзўи 16     Бозор Собир(1938) 

 

    Маърўза 



183 

 

 Ҳарчанд  тахайюл  дар сабки  шоирии  ў мавқеи  асосӣ дорад, вале  

шеърҳои  маҷмўаи «Пайванд»  аз  воқеият холӣ набуданд. Ба ифодаи  

мунаққид А. Ҳакимов  дар он шеърҳо низ «инсони воқеӣ ҳаст, аммо  ҳоло  

муносибати  вай  бо ҷамъият, бо дигарон маҳдуд  аст.  Вай  ҳоло  хотироти 

бачагии худро  боз меорад  ва ѐ аз  умеду  орзу  ва муҳаббати  ҷавонӣ  сухан  

мегўяд. Ва ба ҳамин  ў ба  мо  шавқангез  аст. Ҳиссиѐташ  тару тоза, ҷаҳонаш  

равшану содда  аст» (106,194). Дар ин равиш шеърҳои  «Орзу», «Эй замин», 

«Рўзи дигар», «Симои ман» ҷолибанд. Дар ин шеърҳо шоир ба ҳастии  

пурмояи  инсон  таваҷҷўҳ  дорад. 

 Аксари шеърҳои маҷмўаи «Пайванд» аз таассуроти  шоир  фароҳам  

омадаанд.  Шахси  шоир  қариб   қаҳрамони  лирикии  аксари  шеърҳост. Дар 

ин гуна  шеърҳои  шоир дар кадом  мавзўе, ки  набошанд, назари  субъективӣ 

боло гирифтааст.  Ба пайбурди дурусти А. Ҳакимов «Ин ду тарзи тасвир - 

субъективӣ ва объективӣ  яке аз дигаре  бартарӣ  надошта,  хуб ѐ бад набуда, 

ду тариқи баробарқимати ифодаи таассурот аст.  Шоир  дар ин шеърҳо ба 

худшиносӣ ва худифшоӣ кўшидааст, ки тасвири  табиат  ҳам ба ин мақсад   

ѐрирасон  омадааст.  Вай ҳамзоди  таассуроти  шоир  мебошад, ки  вобаста  

ба  чигунагии он гоҳ  рўҳпарвару  босурур,  гоҳ  паси  ғубори  ғуссаю  ҳасрат  

ба назар  мерасад. 

Чун  маҷмўаҳои баъдии Бозор Собир «Оташбарг», «Гули хор», 

«Мижгони шаб»,  «Офтобниҳол», «Бо чамидан бо  чашидан» ва «Чашми 

сафеддор»-ро иҷмолан аз назар гузаронем мебинем, ки маҳорати шеъргўӣ 

шоир на фақат  аз маҷмўа то  маҷмўа, балки аз шеър  ба шеър  бо суръат 

такмил ѐфтааст.  Агар ашъори  шоирро дар  маҷмўа   аз назар гузаронем,  се 

тарзи диди шоиронаи ў диққатангез менамояд. Диди аввал назар ба 

сарнавишт ва муҳити  зисту муоширати инсонӣ воқеӣ; диди  дуввум на 

чандон  амиқ  дар баѐни тасвиромўзӣ таассуроти зеҳнӣ;  сеюм,  тасвири 

рўйдодҳои айниву зеҳнӣ дар оинаи таассуроти шоирона.  Махсусиятҳои 

шеъри Бозорро  танҳо дар ҳамин замина  метавон муайян кард. 

Аз оғоз шоирӣ барои Бозор воситаи асосӣ ифшои ҳол буд.  Дар ин 

равиш  сарманшаи  андеша  ба образҳои шеъри ў рўзгор  ва зиндагии мардум  

будааст. Воқеан ҳам  ўро,  чунонки иқрори шоиронае низ  дорад ин осмон 

шоир накардааст,  балки аз алафҳо бўи ашъор гирифта,  чун барге  сабз шуд. 

Шеъри ў  аз  шири модар равон шуда, барояш «Каҳе ҳам мекунад бўи 

бародар». 

Дар бештарин ҳол хомўш аст: гоҳ бо худу гоҳ бе худ. Вале сукуташ 

забон дорад. Забони рўҳи шоиронаи ў ҳушѐру ноором буда, ақлу дилашро 

низ пойбанд медорад ва гирифтори дирўзу имрўз аст. Аз ҳамин роҳ ў сари 

ниѐзҳои таърихӣ ва имрўзаи миллат сахт ба муробиқа рафта, дилаш саршори 

эҳсоси зиндаву мутаҳаррик ва корсоз аст. Худро дар ашѐву ашѐро дар худ 

дида, ситам мекашад. Сукуташ «Сукути  ҷангалистон асту шеъраш рақси 

шўрангезу пок ва  пуртасвир  дар миѐни  боғҳои  танҳоии  инсон бо табиат». 

Дарахти садда шуд дар пушта модар, 

Валекин типи мерасад ба мардум. 
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Дар атрофаш парешон ғози хасрав, 

Ба мисли риштаи печида саргум. 

Лоиқ дар қитъае, ки ба Бозор бахшидааст, гуфта буд: 

Аз хасе дарѐфти бўи касе, 

Аз пари коҳе пару боли сухан. 

 Бозор таъкиде низ дорад, ки ин маъниро тафсир медиҳад: «ҳар яке аз 

шеърҳояш ба чизе ѐ ба касе ѐ ба лаҳзае вобаста аст. Аз кўдакӣ дар ѐди ман 

монда буд, ки аз омадани падарам маро шиҳаи аспаш бахабар мекард». 

Ҳамин эҳсоси ширину хаѐлолуд боиси эҷоди шеъри «Асп» гардид… 

  Аспе ҳанўз медаваду медавад ҳанўз, 

  Аспе, ки нест пас аз ин ҷуз оҳи даргузар. 

  Пояш сафед, синаю пешонааш сафед… 

 Овози суми ин асп ҳастии шоирро такон медиҳад. Ҷарангоси наълу 

шиҳаи он ошно ҳанўз аз дуриҳои замон ба гўш мерасад. Ин фақат садои суми 

аспи падари ў нест, ин фақат чеҳраи падари ў набуда, балки сарнавишест, ки 

ба мо низ тааллуқ дорад. 

 Ин шеър монанди бисѐр шеърҳои Бозор аз таҳаюл ва тамсил саршор 

буда, дар он рўҳи тозаҷўи махсус аст. 

  Мо кўдакон будем… 

  …Афсонаҳои тифлии дуру дарози мо, 

  афсонаҳои талхи ятимии мо шуниданд… 

 Ин қитъа аз шеъри «Мо кўдакон будем…» гирифта шуда, дар он нақши 

воқеияти зиндагӣ беш аст. Шоир кўшидааст, ки саргузашти рўҳии хешро 

бозгўӣ кунад, яъне он ранҷу хориеро, ки тифлони солҳои ҷанг дар ақибгоҳ 

кашидаанд, ба суръати образҳои шеърӣ дароварад ва он ҳақиқати талхро 

намоѐнад: 

  Дар сари кўчаҳои  Файзобод, 

  Чашм  бар  роҳи  кўҳна  шому  саҳар. 

  Кўдакиям  ҳанўз  гирѐн  аст, 

  Дар кафи  ў хати  сиѐҳи  падар. 

 Бозор Собир  боре  навишта  буд: «Мароми шеър орзую  ормон  ва суду  

зиѐни  мост, ки дар  заминаи  вақту  муҳит ва зиндагонӣ  қарор  дорад». Беш  

аз ин  медонист, ки  шеър бояд  нақши  обу  хок  ва ҳавои   ватан бошад,  аз 

он  рўзу  рўзгори шоир эҳсос шавад. Ватани шоир бояд ватани дарду шодӣ, 

ватани ишқу армон ва матни шеъри ў бошад. Ў ба ҳар қитъае бояд лахте аз 

дил, порае аз рўзгори худро боқӣ гузорад. Шеърҳои «Шоиру шеъри агар 

ҳаст…», «Муҷассамаи Айнӣ», «Қисмати шоир» ва ғайра дар ҳамин равиш 

эҷод шудаанд, ки дар таъкиди мароми поки шоирӣ ва маслаки инсониянд. 

 Табиат дар шеър бо ифшои таассуроти инсон арзиш пайдо мекунад. 

Дар ин равиш Бозор, ки фарзанди табиат аст, онро бо ҳама печидагиҳояш хуб 

мешиносад. Ҳама чизе, ки дар табиат аст барои ў маънӣ дорад, ҳама чизро 

соҳиби зиндагӣ ва ҳаракат медонад: абрҳо мушти паранд, абрҳо аз духтарон 

ѐдоваранд. 

  Пораҳои абри озодии хаѐлангезро, 
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  Дар заминаҳо дида мегўям, ки хоҳарҳои ман. 

  Пои пурхор, 

  Дасти хуншор. 

  Мондаанд аз шабдаравҳо, 

  Ҷовидон дар пуштаҳои кўҳсор. 

  Бо хаѐли нони гандум, 

  Бо хаѐли хирмани ҷав. 

               Мекунад оҳи ману оҳи дили худро дарав. 

 Аз ҳамин мавқеъ муҳаббат ба зиндагиву инсонҳо, ба ҳар чизи қобили 

назар амиқ ва шоирона аст. Бисѐр касоне, ки ҳатто пас аз Бозор ба адабиѐт 

омадаанд, ба миқдор аз ў бештар шеър гуфта ва маҷмўаҳо чоп кардаанд. Вале 

Бозор на ба миқдор, балки ба ҳунар ва ҷасорати ҳунарӣ аз шоирон пеш 

гузашт ва шеъраш низ мавриди таваҷҷўҳи хосу ом қарор гирифт.Аз оғоз 

барои Бозор шинохти масъулияти хеш дар назди ҷомеаи имрўзу оянда ниҳоят 

муҳим буд. Ин масъулияти ў, ки ботинӣ ва воқеӣ буд, дар шеъраш рўй зад. 

Таҷрибаи рўҳии мардум ба шеърҳои шоир болу пар бахшида, назари ўро ба 

воқеияти рўзгор равшан менамояд. Маҳз таассуроти амиқи даврони бачагӣ 

шоирро во дошт, ки талху шириниҳои он айѐмро бо ҳама ҷузъиѐташ ба шеър 

оварад. Вале дар ин равиш вай ба нақлу тавсифи шигифтиҳои рўзгор чандон 

таваҷҷўҳ надорад, балки саҳнаҳои муассири зиндагиро ба воситаи образҳои 

шеърӣ зинда месозад. Дар ҳама ҳолат бовар ва садоқати ба зиндагӣ, ба рўҳи 

тавоноӣ инсон зиѐд аст. Ин меъѐри асосии диди шоиронаи ў ба воқеияти 

дирўзу имрўз ба сарнавишти ватан ва омоли фарзандони вай аст. Масалан, 

дар шеъри «Худамро мебарам бар дўши худ боз» ў аз аз мароми инсониву 

шоириаш ѐд карда, ҳастии худро фоли бақои ватан мешиносад: 

    Барои хоки ў дар ҷанги Гиромон, 

    Ман андар батни модар тир хўрдам. 

    Маро бо тири Гирмон зад модар, 

                        Намемирад Ватан, чун ман намурдам. 

 Нияти эҷодии шоир аз шеърҳои аввалинаш равшан буд. Мехост аз 

сарнавишти зиндагисоз аз дилҳои захмӣ, аз он талафоти гароне, ки падарону 

фарзандон дар масири таърих дар ҷангу оштӣ аз сар гузаронидаанд, ҳарфи 

бодалел гуфта бошад. 

 Ранҷҳои ҷанг ва талафоти гарони мо дар ақибгоҳ барои шоире, ки 

лаззати ширинию талхии он айѐро кашидааст, меъѐри шинохти зебову зишт 

ва хубу бад гардид. Хотираҳои талху ширин шоирро ором намегузоранд: 

«Кўдакии дарбадарам сахт буд, сахт маҳду бистари ў. Гўиѐ қаҳтиҳоро 

ҷанги ҷаҳон дўш танҳо гузашт аз сари ў». 

 Шеъри Бозор аз овозҳое, ки дар табиат ҳаст, пур буда, шоир худро дар 

ин оина бебадал мешиносад. Ва чун бо як ҳиссаи хеш бо замин гуфтугў 

карда, хоку сабзаро ба сони пайванди худ ба оғўш мекашад, гўш ба шир-

шири баргҳои ларзон дода, аз лаҳзаҳои зиндагӣ ѐд меоварад. Тадбирҳои 

манзилро дар табдил ва танзими табиат шинохта, хешро назди табиату Ватан 

масъул мешиносад: 
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   Бўи ман гар наояд аз Ватанам, 

   Ман, ки бўи Ватан кунад бари ман. 

   Гар сари ў ҳамеша бедард аст, 

   Мекунад дард, баҳи ў сари ман. 

 Аз нимаи солҳои ҳафтоду ҷустуҷўҳои Бозор амиқ рафт. Тамоюли 

умумии инкишофи шеър дар ин давра ба тақозои эҳтиѐҷоти маънавии ў 

мувофиқ буд. Дар айни камолоти эҷодиаш таваҷҷўҳ ба осори   гузаштагон,  

суннатҳои  шеъри  ҳазорсола  афзун  гашт. Замоне  фаро расид, ки бо шеъри  

соддаи  воқеӣ хонандагонро  ба ҳайрат  гузоштан  душвор  буд. Хонанда  ба  

шеъре  дил супурд,  ки  ангезаи  шоиронае  дошта  бошад. Шеъри  Бозор   аз 

нишонаҳои   ошкоргўӣ  ва  сухани урѐн дур аст. Шеъри  солҳои  охири ў 

хусусияти  дигаре  пайдо кард: вай  ба воситаи  ҷузъиѐти  бадеии  мушаххас  

ва манзара  фикр  мерондагӣ шуд.  Аксари чунин шеърҳои Бозорро «оҳанги 

ҳасрат ва маҳзунӣ фаро гирифтааст ва ин оҳанг аз нокомию  номуродии  

таърихии  халқи тоҷик   дар гузашта  ҳосил шудааст» (116). 

 Дар ин замина шеъри «Тоҷикистон»-ро метавон аз назар  гузаронд. Дар 

ин шеър ифтихори ватандўстонаи шоир на чун  мафтунӣ  ва саногўӣ,  балки 

чун  ғамхорию  дилсўзии  махсусе  дар ҳаққи Ватан,  чун  кўшиши   дар роҳи 

зарра-зарра зиѐд кардани дороиҳои  моддию маънавии вай  намоѐн  мегардад. 

 Ҳама чизро  зинда тасаввур кардан,  монанди   инсон   дар  такудае, дар 

сари фикру ҳис  диданро  М. Шукуров  аз «Муҳимтарин  хусусиятҳои  

биниши  Бозор Собир»   медонад. 

 Аксари  шеърҳои  дар солҳо  эҷод  кардаи  Бозорро  таҳлил  карда,  ба 

чунин хулоса омадан  мумкин аст, ки биниши  таҳлилӣ  ва  тафаккури   

асотсиавӣ  дар  шеъри ў бештар  хусусияти  тасвирӣ дорад ва  шеъри  

тоҷикиро бо мушоҳидаҳои  нозуки хосса,  бо манзараҳои  рангони  

ғайричашмдошт ғанӣ  карда истодааст. 

 Муҳаммадҷон  Шукуров «Услуби хос»-и Бозор Собирро «Яке аз 

ҷолибтарин ҳодисаҳое дар назми ҳозираи тоҷик» медонад. Ин «услубҳои 

хос» дар тарзи офариниши образҳои  шеърӣ  ва истифода  аз забон зоҳир  

мегардад. 

 Аскар Ҳакимов  ба тарзи  ифодаи Бозор  ишора  карда,  «Боигарии 

хазинаи  образҳои  шеъри ўро  тару тозагӣ,  пурмазмунии  онҳо  дониста буд.  

Ин мунаққид  дар боби  тарзи  хоси  Бозор  сухан карда,  забони  ашъори  ўро  

аз ду ҷиҳат, ҳам аз ҷиҳати  луғат ва ҳам  аз ҷиҳати  услуб  қобили таваҷҷўҳ  

хонда буд.  Ба мушоҳидаи  ў Бозор  то ҳадди  имкон  мекўшад, ки мазмуну  

реалии  суханро  афзояд,  пайвастагии  калима,  ибораҳои табиӣ, забони 

шеъраш ба забони халқ наздик бошад».  Наздикии  забони  шеъри  Бозор  ба 

забони  халқ   на дар  ифодаи  бисѐр  калимаҳои халқию  гуфтугўӣ, ки шакли  

зоҳирии  қаробатро  таъмин  мекунад, дидан  мумкин  аст, балки  ин сифат  

дар услуби  ашъори  ў ба  назар  мерасад. Вай ба соддагии  услуб  мекўшад,  

мазмунҳои  амиқ  ва  таассуроти мураккабро ҳам ба соддагӣ ифода мекунад, 

забони шеърҳояш солим ва пухта  мебошад (106, 204). 
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 Дар  бораи  унсурҳои  шаклии  шеъри Бозор – вазну  қофия  чунин  

мулоҳизаи А. Ҳакимов ҷолиб ба назар  менамояд.  Вай  менависад, ки 

«Шеъри Бозор Собир аз  ҷиҳати шакл –вазну қофия –  асосан  шеъри  озод  ва 

анъанавист. Шеъри  озоди ў  комбинатсияҳои  гуногун дорад,  баъзе  

шеърҳои  ў бо  қофиябандии  мураттаб  ва  зани ягона  эҷод  шуда,  баъзе  

дигар  қофиябандии  номураттаб доранд ва  ѐ  тамоман  беқофия  буда,  ба  

вазни гуногуни  як баҳр  навишта  шудаанд» (106, 206). 

 Вақте дар бораи мавқеи  Бозор  дар шеъри  имрўза  сухан   ба миѐн  

меояд,  дудилагие  дар миѐн  намемонад. Шеъри ўро  наметавон  хонду  ба  як 

сў  андохт. Шеъри ў сарнавишти мост. Сарнавишти ў ҷузъи  зиндагии мост. 

То ѐд  дорему  ҳастем, то наслҳо  боқӣ  ҳастанд  мо ўро  ва ў моро  ҳамроҳ  

мебарад.  Аз девони ў  наметавон  ҳарферо  фурў  гузошт,  шеъри ў  таърихи  

рўҳонии  халқи Ватани  шоир  аст, ки  ҳеҷ гоҳ  кўҳна  намешавад. 

Савол ва супоришот: 

Тафсири аввалин маҷмўаи шеърҳои Бозор. «Пайванд». Маромномаи ў: 

шеъри «Орзуи зинда». Бозор шоири тасвиргар ва хаѐлпардоз. Шеъри 

табиати Бозор. Қазовате миѐни шеърҳои ба табиат, деҳот бехшидаи Бозор 

ва ҳамин гуна шеърҳои шоирони рус Тютчеву Есенин. Бардошти воқей ѐ 

бархурди тасодуфй. 

Қиѐси такомули ҳунарии Бозор дар заминаи маҷмўаҳои «Пайванд», 

«Оташбарг», «Гули хор», «Мижгони шаб», «Офтобниҳол», «Бо чамидан, бо 

чашидан» ва «Чашми сафедор». 

Се тарзи дили шоиронаи Бозор: аввал, назар ба сарнавишт ва муҳити 

зисту муоширати инсони воқей. Диди  на чандон амиқ ва моҳиятҷўи шоир 

дар баѐни тасвиромези таассуроти зеҳнй ва саввум тасвири рўйдодҳои 

айниву зеҳнй дар оинаи таассуроти шоирона. Махсусияти шеъри Бозор дар 

ин  замина. Аз ҷиҳати баѐни эҳсосу таассуроти шоирони яке аз нармтарин 

шоирони имрўзаи тоҷик будани Бозор Собир. 

Муҳаббати хоси шоиронаи Бозор ба зиндагй. Падид овардани 

драматизми воқеият дар шеър, ки рузгорро такон- медиҳад. 

Мафҳуми Ватан ва моҳияти он дар шеъри Бозор. Аниқият ва 

ҷомеъиятии ин мафҳум дар шеъри ў. Ватан—забон, Ватан—таърих, 

Ватан—миллат, Ватан—табиат, Ватан — фазои дирўзу имрўз. 

Ифодаи тассурот дар шеъри Бозор. Ба шахси шоир тааллуқ доштани 

он. Фазо ва макони таассуроти шоиронаи : шеърҳои «Номаҳо», «То саҳар 

бедор будам», «Лолаҳо», «Рез, борон» ва ғ. 

Образҳои шеърии Бозор. Ғановат, тозагй, пурмазмунй ва 

ғайричашмдошти онҳо. Шеърҳои «Асп», «Бухоро», «Шабеҳа» ва ғ. 

Тасвиркории Бозор аз имажинизм дур аст. 
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Сабки хоси Бозор. Забони ашъори ў ҳам аз ҷиҳати луғат ва ҳам аз 

ҷиҳати услуб қобили таваҷҷўҳ аст. Кўшидани ў барои афзудани маънии 

реалии сухан. Соддагии услуб, мазмунҳои амиқ ва тассуроти мураккаби 

шеъри шоир. Қадри сухан ва Бозор. 

Шеъри Бозор ҳам озод ва ҳам суннатист. Комбинацияҳои гуногуни 

шеъри озоди . Дар мавзўъҳои муҳим дар ин шакл бештар шеър гуфтан ва 

муваффақ шудани шоир: «Ватан», «Дар оғўши кўҳистон», «Антигона», 

«Бухоро», «Асри ХХ», «Забони Ватан» ва ғ. 

Таассуроти озмуда ва тарзи тозаи ифшои шоиронаи он дар эҷодиѐти 

Бозор Собир. 

Мавқеи шеъри Бозор дар назми имрўзаи тоҷик ва форсизабонон. 

 

 
 

 

Нақша: 

1. Аҳвол ва осори Гулназар. 

2. Гулназар ва маҷмўаҳои ашъори шоир.  

3. Ҳунари поэтики Гулназар. 

4. Шахсияти шоир. 

5. Хусусиятҳои жанрию, услубӣ ва мазмуну мундариҷаи ғоявии 

ашъори солҳои охири шоир. 

 

Адиби ширинсухан Шоири халқии Тоҷикистон, муаллифи суруди 

миллии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи адабии давлатии ба номи Абӯабдуллоҳ 

Рӯдакӣ, Ҷоизаи Комсомоли Тоҷикистон, Ҷоизаи ба номи Мирзо Турсунзода 

Гулназар 20 сентябри соли 1945 дар деҳаи Дардари ноҳияи Айнӣ (Фалғар ва 

Заҳматободи собиқ) ба дунѐ омадааст. Баъди хатми мактаби миѐнаи деҳа 

соли 1961 ба факултаи таъриху филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон 

дохил шуда, соли 1966 онро бо дипломи аъло хатм мекунад. 

Фаъолияти кориашро Гулназар соли 1966 дар идораи рӯзномаи 

«Комсомоли Тоҷикистон» аз вазифаи ходими адабӣ шурӯъ намуда, баъд 

ҳамчун мудири шӯъба ва ҷонишини сармуҳаррир адои вазифа намудааст. 

Гулназар ҳанӯз замони дар мактаби миѐна таҳсил карданаш ба шеърнависӣ 

шурӯъ намудааст. 

Шеърҳои аввалини ӯ дар рӯзномаи «Пионери Тоҷикистон», «Комсомоли 

Тоҷикистон», «Меҳнат» ва маҷаллаи «Машъал» чоп шудаанд. Маҷмӯаи 

нахустини ашъораш «Расми сарбозӣ» соли 1969 ба табъ расид ва он аз 

Мавзўи 17     Гулназар (1945) 

 

    Маърўза 
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омадани як шоири соҳибсалиқа  ва ҳунарманд ба майдони адабиѐт мужда 

медод. Ин маҷмӯа аз ҷониби муҳаққиқон ва хонандагон хуш пазируфта шуд. 

Сипас маҷмӯаҳои дигари ашъори ӯ «Дастархон»(1972), «Нардбон» (1975), 

«Ағба» (1979), «Паҳно» (1981), «Лангар» (1984), «Паи дарѐ»(1987), «Чашми 

нигин» (1988), «Табхола» (1992), «Ҳар мисраъи шеър Тоҷикистони ман аст» 

(1997), «Забони ошиқӣ» (1999), «Фариштаи бомдод» (2000), «Қадаҳи 

шабнам: Рубоѐт» (2001),  «Шӯълаи барқади сӯзони малоҳат» (2002), «Девони 

сабз» (2002) ва ғайра ба табъ расидаанд. 

Шеъри Гулназар инъикоскунандаи марҳилаи нав ва пурмояи шеъри 

тоҷикӣ ва эҳѐи забони образноки шеъру шеърият аст. Гулназар ҳамроҳ бо 

Лоиқ, Бозор Собир, Гулрухсор шеърро аз маҳдудаи иҷтимоигаройӣ берун 

оварда, ба тасвири ҷаҳони ботинии инсон, розу ниѐзҳои ӯ, эҳсосу андешаи 

вай пардохт. Ба ҷойи алфозу таъбироти васфии ҳазорсола ва забонзадаи гулу 

булбул, шамъу парвона, сарву сунбул, рақибу ағѐр ва монанди онҳо вожаҳои 

наве ва тасвироти тозаеро, дар доираи имконоти забони тоҷикӣ ба вуҷуд 

овард. Ба ифодаи дигар Гулназар аз ҷумлаи пешравон ва парчамбардорони 

наҳзати навҷӯӣ дар адабиѐти муосири тоҷик мебошад. Ин равиши тозаҷӯӣ ва 

шоирона сухан гуфтан аз маҷмӯаи аввалинаш оғоз гардида, минбаъд равиши 

аслии ҳунари шоирии ӯ қарор гирифтааст. Аз шеърҳои аввалин маҷмӯааш 

«Расми сарбозӣ» маълум буд, ки ӯ сухани худро дорад. Дар пайи офариниши 

шеъри асил аст. Намунаи зер гувоҳи завқ ва салиқаи хоси шоирии Гулназар 

буда, бо осори баъдиаш ташаккул ѐфтааст: 

Чу дандонҳои тифлӣ бебақоӣ кард ишқи мо, 

Бирафтӣ аз канори ман, 

Чуишқи нобарори ман. 

         Намесозем ѐди лаҳзаҳои рафтаро дигар. 

Дар аввалин қадамҳои шоириаш низ маромномаи эҷодиашро бо ин тарз 

муайян намуда буд. 

Гоҳ аз ту ҷавшан сохта, 

Бо хасм оям рӯбарӯ 

Ханҷар намуда мисраат, 

Хун резам аз қалби адў. 

Ин тарзи нигориш, вуҷуди таъбирҳои «чу дандони тифлӣ бебақо  будани 

ишқ» ва аз шеър ҷавшан сохтан ва ханҷар намудани мисраи он дар сухани 

шоири он вақт ҷавоне башорат аз комѐбии ӯ дар шоирӣ медод. 

Шоирон дар бораи деҳа ва зодгоҳи худ шеърҳои зиѐде гуфтаанд. Вале 

дар маҷмӯаи нахустини Гулназар бо номи «Лаълии пур аз неъмат» шеъре 

ҳаст, ки ӯ дар овони ҳаждаҳсолагиаш гуфтааст. Дар ин шеър тасвири 
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манзараи деҳа шоирона ва нотакрор буда, далели истеъдоди фитрӣ ва завқи 

шоирии ӯ мебошад: 

Деҳаам дар домани кӯҳпораест, 

Ҳамчу лаълии пур аз шаҳду шакар. 

Кӯҳ гӯӣ дар каф онро дошта, 

Марҳамат гӯяд ба ҳар як роҳгузар. 

Дар воқеъ офарида тавонистани чунин тасвир ва муқоисаи он бо лаълии 

пур аз шаккару дар кафи кӯҳ чун лаълӣ қарор доштани он барои шоири 

ҷавоне чун Гулназар дар он рӯзгори ҷавонӣ кашфиѐт буд. 

Бунѐди яке аз аввалин шеърҳои дигари шоир «Хайрбоди барг бо дарахт» 

манзараи одии табиат аст, ки гӯянда аз он шеър сохта тавонистааст. Барге, ки 

бо дарахт -модари худ пайванд буду аз ӯ ҷудоӣ надошт,  фурсате расид, ки 

бар асари хазон модари худро тарк кунад. Вале ӯ фарзанди бемеҳру вафо 

нест ва боз ба пои модар хоҳад афтод: 

Аммо чу меҳр аз бари модар намеравам, 

Дар чанги бод хонаи ахтар намеравам- 

афтам ба пои ту. 

Аввалин маҷмўи шеърҳои шоир гувоҳи он буд, ки вай ҳам дар шакл ва 

ҳам муҳтаво шоири ҷӯянда ва тозакор аст. Аз ин назар дар маркази ашъори ӯ 

инсони муборизу ҷӯянда қарор дорад. Қаҳрамони осораш инсони фаъолу 

ҷӯянда ва пурталош буда, пеш аз ҳама ба модар, ватан, муқаддасоти миллӣ 

меҳру муҳаббат ва дилбастагиву ҳурмати беандоза дорад. Шоир дар осораш 

таваҷҷӯҳи зиѐде ба худшиносиву худогоҳии миллӣ дорад, аз таъриху 

фарҳанги ғании ниѐгони худ ифтихор мекунад, ҳар пораи хоки ватанро азизу 

муқаддас мешуморад. Гулназар андешаҳои инсондӯстонаи шоирони маъруфи 

гузаштаро идома дода, бузургии мақоми инсонро таъкид менамояд: 

Ба одам одамиро кашф карданд, 

Ки ҷуз он дар ҷаҳон пайғамбаре нест. 

Ба нақди дил басе исбот карданд, 

Ки қимматтар зи одам гавҳаре нест. 

Ҷанбаи иҷтимоии шеъри Гулназар хеле қавӣ мебошад. Аз ҷост, ки 

шеъри ӯ ба сифати суруди миллии Тоҷикистон интихоб шуда, ба ҷузъи 

муқаддасоти миллӣ  шомил гардидааст. Баѐни андешаҳои ҳикматомез ва 

нуктаҳои фалсафӣ, ки аз вежагиҳои  шеъри гузаштаву имрӯзи тоҷикист, дар 

шеъри Гулназар низ мавқеи хос дорад. Ба хусус, ғазалиѐту рубоѐт ва 

қитъаҳои ӯ саршор аз ҳикмати зиндагист. Чунончи: 

Сифла аз бенангии худ зинда аст, 

Суннати номусу орам мекушад. 

********            **********                 
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Нахезад аз яхистон ҳосиле ҳаргиз, 

Ба хоки гарм деҳқон дона мерезад. 

********            ***********            

Чу дарѐҳо дамидан ҳам ҳунар бод, 

Чу шохи гул хамидан ҳам ҳунар бод. 

Ҳунармандон ба қадри зар расиданд, 

Ба қадри сар расидан ҳам ҳунар бод. 

Мавзӯи ҷовидонаи ишқ низ дар ашъори Гулназар мавқеи хос дорад. Вале 

дар тасвиру баѐни ин мавзӯъ низ шоир ба умуминависиву пургӯи роҳ 

намедиҳад. Вай саъй намудааст, ки ҳатто дар ҳадиси ишқ, ки ҳазорон сол  

аст, такрор мешавад, сухани тозае гӯяд. Ҳамчунон ки маълум аст, ишқ мавзӯъ 

ва василаи асосии баѐни андеша дар адабиѐти ғании гузаштаи мост ва баъзе 

тасвирҳо борҳо такрор шуда, ба рамзу қолаб табдил шудаанд. Вале Гулназар 

дар ин замина равиши хоси худашро ба вуҷуд овардааст. Масалан, дар шеъри 

«Масҷиди ишқ» бо истифода аз падидаҳои динӣ шеъри ишқие офаридааст, ки 

дар он меҳру садоқати ошиқ ба маъшуқ хеле созандаву самимӣ  ва мушаххас 

баѐн шудааст: 

Канорам нишину ба сеҳри нигоҳам, 

Гуноҳе ту кам кун, савобе ту зам кун. 

Чу фирдавси пок аст оғўши покат, 

Ту фирдавсиам кун, ту фирдавсиам кун. 

Мавзӯи ишқ дар ашъори Гулназар ҳамеша бо масъалаҳои иҷтимоиву 

ахлоқӣ пайванди ногусастанӣ дорад.  Дар ишқияҳои шоир баѐни урѐни 

эҳсосоти шаҳвонӣ ба назар намерасад. Барои қаҳрамони лирикии Гулназар 

ишқ гавҳари азизу муқаддас, василаи покии рӯҳ ва таҳорати ботини инсон 

аст. Чунончӣ: 

Чу номи духтари поку ҳалолӣ, 

Чу шавқи дилбарӣ поку ҳалолӣ. 

Ба сони байти нав ҷустам туро ман, 

Чу нони шоирӣ поку ҳалолӣ. 

Доираи мавзӯъҳои ашъори Гулназар васеъ ва густурда аст. Яке аз 

мавзӯъҳои муҳиме, ки дар бисѐре аз ашъори шоир, аз ҷумла силсилаи 

шеърҳои «Тахти Рустам»  бозтоб ѐфтаанд, масъалаҳои байналмилалӣ, аз 

ҷумла тасвири ҳаѐту муборизаи мардуми Афғонистон барои озодӣ ва 

истиқлоли кишварашон матраҳ шудаанд. Азбаски Гулназар муддате дар ин 

кишвар кору зиндагӣ кардааст, аз дарду ранҷи мардуми он огоҳӣ дорад ва 

табиист, ки онро дар шеъраш огоҳона тасвир кардааст. 

Мавзӯи ҷанг ва оқибатҳои он дар ашъори шоир ҷойгоҳи хос дорад. Дар 

як силсила шеърҳои ӯ муборизаи мардум бар зидди фашизм тасвир шуда 
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бошад, дар чанд шеъри дар солҳои баъд офаридаи ӯ паѐмҳои номатлуби 

ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба қалам омадааст. Мавзӯи ватанхоҳӣ дар 

ашъори то замони истиқлолият навиштаи ӯ моҳияти умуминсонӣ дошта, 

арзишҳои ватанпарварии замони Шӯравиро ифода мекунад. Шеърҳои 

«Ватан», «Садои ҷовидона», «Дар сари майдони сурх», «Давлат»  ва ғайра 

ифодагари ғоя ва ормонҳои замони Шӯравиянд, ки ватани ягона ва халқи 

шӯравиро мадҳу ситоиш намудаанд. 

Дар бисѐре аз шеърҳои шоир, ки то андозае хусусусияти тарҷумаҳолӣ 

доранд, ѐду хотираҳои қаҳрамони лирикӣ шеър аз доираи тасвири лаҳзаҳои 

ҳаѐти як фард берун омада, ба мулоҳизаҳое дар заминаи марҳилаҳо ва 

давраҳои ҳаѐти иҷтимоӣ мубаддал гардидаанд. Шеърҳои «Писарам, бачагӣ 

бувад таътил», «Фарзанди кўҳҳои баланд», «Барои падар», силсилаи «Се 

бахшиш» ва ғайра чунин хусусият доранд. 

Таҳлилҳои фалсафӣ аз вежагиҳои ашъори ватанхоҳии шоир мебошад. 

Бархе аз ашъори ӯ ба мавзӯи модар ихтисос дорад. Дар ин замина метавон аз 

шеърҳои «Модарамро ба хоб дидаам ман», «Замин чун модари ман масти хоб 

аст», « Модари ҷаҳонгирам» ва ғайра ѐд кард,ки  хусусиятҳои хоси ҳунари 

шоирии Гулназарро  ифода мекунанд. Ин шеърҳо ифодагари диди адабии ӯ 

ба нақши хонавода дар ҷомеаи миллӣ мебошанд. 

Дар ашъори ба мавзӯи ҷанг бахшидаи шоир ҳофизаи таърихии миллат бо 

авзоъ ва ташвишҳои имрӯз гиреҳ мехӯрад. Шеърҳои «Зангўлаи Хатин», «9 

майи соли 1945», «Ҳайкали ташнагӣ». «Аскари нобино», «Бевазан» ва ғайра 

ҳам фоҷиаҳои таърихро ба ѐд меоваранд, ҳам наслҳоро барои ҳифзи амният 

ва субот ҳушдор медиҳанд. 

Гулназар дар ривоҷу рушди жанрҳои гуногуни шеъри тоҷикӣ, аз ҷумла 

ғазалу рубоӣ ва дубайтиву қитъа саҳми арзанда дорад. Ғазалу рубоӣ ва 

қитъаву дубайтиҳои ӯ мазмунҳои ишқӣ, фалсафӣ, ва таърихию иҷтимоӣ 

дошта, аз ҷиҳати оҳангу услуб як навъ талфиқи осори мактуб ва шифоҳӣ 

мебошанд. 

Гулназар чанд  достон низ гуфтааст  ва бахусус достонҳои «Савдои 

зиндагӣ» (1972) ва «Пайи дарѐ» (1983) дар назми навини тоҷик услуби 

достонпардозии реалистиро идома дода, ба тасвири манзараҳои ҳаѐти мардум 

дар замони ҷанг  ва солҳои аввали баъди ҷанг мепардозад. Банду басти ҳар ду 

достон  бар хотираҳои овони кўдакӣ, навҷавонӣ  ва ҷавонии қаҳрамони 

лирикии достонҳо  асос ѐфтааст. 

Гулназар дар ин достонҳо воқеияти дилозори замони ҷанги дуввуми 

ҷаҳониро, ки дар ақибгоҳ рух дода, ба тақдири одамон таъсири фоҷиаборе 

гузаштааст, тасвир кардааст. 
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Рубоиву дубайтӣ ҷузъи муҳими осори Гулназар мебошанд. Рубоиѐти ў 

аз лиҳози мавзўъ ба рубоиѐти Лоиқ  шабоҳат доранд. Шоир рубоӣ ва 

дубайтиҳояшро таҳти унвони «Табхола» (соли 1992)  ва «Оинаи ташна» 

(2005) ба сифати китобҳои алоҳида чоп кардааст. Муносибати шоирро ба ин 

навъҳои шеър байти зерини ў равшан ифода мекунад: 

Магир осон рубоиву дубайтӣ, 

Ки чун  табхола рўяд аз таби дил. 

Ба ифодаи донишманди эронӣ Алиасғари Шеърдўст «Гулназар дар роҳи 

тавсеъаи доираи корбурди дубайтӣ дар шеъри имрўзи Тоҷикистон гомҳои 

асосӣ бардоштааст». Дубайтиҳои ў дар мавзўҳои мухталиф гуфта шуда, чанд 

намунаи зерини он чунинанд: 

Макун, эй гул, маро бегонаи хеш, 

Макун ҷони маро девонаи хеш. 

Агар чун кафтари роҳам фурўшӣ, 

Биѐям боз сўи лонаи хеш. 

***                 ***                 **** 

Баҳорон  мезанад тундар, ки бархез, 

Канори дашту саҳро шуд гуҳаррез. 

Агар тардоманӣ чун хас нахоҳӣ, 

Чу сабза бо  сару бо мўи тар хез. 

Рубоиѐти Гулназар аз бисѐр ҷиҳат бартариҳо дошта, бо мавзўъ ва 

тасвироташ ҷолиби диққат мебошад. Намунаҳои зер аз рубоиѐти ўст: 

Аз кўча нигори симбар мегузарад, 

Монандаи умри даргузар мегузарад. 

Бо ҳар нигаҳу хандаи мастонаи ў, 

Як лаҳзаи умри Гулназар мегузарад. 

****                    ****                     **** 

Чун боди сабо зулфи туро бозигарам, 

Чун мужда ба даҳр бўи зулфат бубарам. 

Чашм аз гули рухсори ту ҳаргиз наканам, 

Охир чӣ тавон кард, ки ман Гулназарам. 

Гулназар дар аксари шеърҳояш шоири тасвиргар аст Бахусус вай дар 

ашъори иҷтимоӣ ва ошиқонааш аз тасвиру ташхис фаровон истифода 

мекунад. Дар пораи зер аз шеъри  «Садои  малакии қадамаш» ташхис унсури 

марказии созандаи шеър аст ва бори мақсади шоирро хеле равшан ифода 

мекунад: 

Эй Худо бодам кун, 

То ки дар накҳати зулфонаш шиновар бошам, 

Ҳар гаҳе аз раҳми мо мегузарад. 
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Бо баландии сару пош баробар 

Обшорони малоҳат гузарад. 

Хонаҳо кўй ба кў метозанд, 

Шохаҳо  сўй ба сў мегарданд, 

То садои малакии қадамашро шунаванд. 

Мон, ки дар олами пурченаку пурандоза 

Бо ҳамин шарфаи поҳош баробар бошам. 

Мутолиаи ашъори Гулназар аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ў дигар пойбанди 

қолаб ва вазну мавзўъ нест, балки вазну қолабҳои шеърӣ дар итоати ўянд. Ў 

дар пайи шеъру шеърият аст, на шаклу қолаби зоҳир. Якнавохтии  вазн ва 

фарсудагии қолаб дар мавридҳои алоҳида имкони таҳаммули бори шеърро 

надорад. Аз ин ҷо қолаби вазну қофия шикаста мешавад. Шеърҳояш гоҳо 

дорои вазни суннатист, гоҳи дигар ба тавозуни аркони арўзӣ ва баробарии 

мисраъҳо чандон эътибор  намедиҳад. Масалан, дар пораи зайл: 

Як замон домани чоки куртаҳои тифлиамро бо рубоӣ 

                                                                       васла мезад модари ман. 

        Оламе, к-ў зиндагӣ мекард дар кошонаи афсонахези 

                                                                                              пайкари ман. 

Ҳамчунон марде, ки биншинад иҷора, рўзу шаб медод 

Сиккаи хуршеду маҳтоби кироя. 

Як замон 

Духтари таркокули борон маро бар ҳиҷлаи озодагӣ мехонд. 

Чилчароғи пуршукўҳи лаҳзагии барқро  шодона дармедод, 

Бўса мебахшид, гиря меомўхт. 

Гулназар чӣ тағйире дар шакли шеър ворид накунад, шеъраш ҳамчунон 

пуртасвир ва ороста аз алфозу таъбироти хоси шоирона ва шеърият мебошад.  

Ҷаҳони пуртасвири шеъри шоир ончунон фароху рангин аст, ки дигар 

имкони гунҷоиш дар қолабҳои суннатиро надорад. Аз ин хотир ў ба шеъри 

озод руҷуъ мекунад, ки вазну оҳанги хоси худро дорост. Вале аз қайду банди 

вазну қолаби суннатӣ  озод аст.  Чунин шеърҳои шоир аз ду то си сатр ѐ 

бештар аз он иборатанд ва қисме аз ашъори шоирро ташкил медиҳанд. Аз 

ҷумла шеъри «Маҳр» аз 28 сатр иборат буда, чунин оғоз меѐбад: 

Ин субҳи оҳарии сабукрўҳро, 

Дасторвор бар сари меҳан гузоред. 

Ин навбаҳори нозуки абрешиминро, мисли қабо ба дўши наҳифаш 

                                                                                                  биафканед. 

Аз шўълаҳои ваҳшии хуршед, 

Кафше заррин ба обилаи пойи ў кунед… 
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Чунон ки мебинем, шеъри мазкур аз қайди вазну қофияи суннатӣ озод 

аст, вале аз лиҳози шеърият ҷаззобу муассир ва тозаву пуртароват аст. 

Тасвирҳои дасторвор бар сари меҳан гузоштани субҳи оҳарии сабукрўҳ, ба 

дўши наҳифи он чун қабо афкандаи навбаҳори нозуки абрешимӣ, кафши 

зарин аз шўълаҳои хуршед ба пои он кардан ҳолати муайянро дар шеър ба 

вуҷуд овардаанд. Дар шеъри дигар, ки ҳаҷман хурд аст, ҳолати ҳузнангезе ба 

тасвир омадааст. Гадое бо дасти тиҳӣ дар сари роҳ истодааст ва ба кафи 

дастони ў оби борон мечакад. Натиҷае, ки аз ин ҳолат бардошта мешавад, 

онро ба шеър табдил медиҳад: 

Дар сари роҳ 

Бар тиҳигоҳи кафи дасти гадо 

Оби борон мечакад. 

Аз сари мижгони ман 

Бо ашки хунин 

Тоҷикистон  мечакид. 

Гулназар аз ҳар гуна мавзўъ, манзара, фикру андеша, эҳсосу авотиф, 

дарду андўҳи инсон, розу ниѐзи ў шеър месозад. Зебоиву таровати вожаҳо, 

интихоби алфозу таъбироти ҷаззобу рангин шеърияти офаридаҳои ўро 

таъмин менамояд, муассиру хотирмон мегардонад. Масалан, костагии  

мақоми шеъру наср дар ҷомеа, ҳукмравоии моддиѐт, таназзули маънавият дар 

шеърҳои ҳамқаламони Гулназар низ мақом дорад, вале ў ин мазмунро ҳам аз 

диди нави шоирона ва шеърияти ба қалами ў хос чунин баѐн доштааст: 

Дар замине, ки ҳама шеъру суруд асту ҳиҷо, 

Шеърхоне ту наѐбӣ,  аҷаб аст. 

Шоири нодир нест, 

Тоҷири шоир ҳаст. 

Рўдакиву суханаш 

Бо ароба дари Бағдод заду роҳи Ҳиҷоз. 

Сухани Лоиқи бечора ба тайѐра натонад рафтан 

То ғарибии деҳи Рўдаки ман. 

Аз талу ѐлаи наврўзии ин хоки биҳишт 

Лола мерўяду ревоҷу дубайтиву рубоӣ. 

Ин яке зебиши бозор бувад баҳри тиҷорат 

В-он дигар аз назар афтода чу мушти хасу хоре, 

Ҳайф аз кишвари байту ғазалу сарвода. 

Гар бинолам ки «дилам» хома нависад, ки «дирам», 

Мисраъи шоири Сомонӣ агар бигзарад аз хотири ман, 

Ҳамчу як армоне 

Мекунам орзўи бисту сади сомонӣ! 
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Чунонки қаблан ишора кардем, Гулназар дар шеъргўӣ пойбанди қолаб 

нест. Ў шеър меофаринад ва қолаби муносибро мутеъи он мегардонад. Агар 

мўҳтавои шеъри ў фарохтар бошад, онро дар қолаби шеъри озод ѐ суннатии 

ҳаҷман васеътар ҷой медиҳад. 

Дар қолабҳои суннатии шеъри Гулназар низ мо бозтоби ҷаҳони андеша 

ва шахсияти эҷодии ўро мушоҳида менамоем. Аз ашъори ў маълум мешавад, 

ки аз роҳи мутолеоти мустақим ва худомўзӣ осори гузаштагони шеъри 

Аҷамро хуб омўхта, аз равишҳои эҷодии шоирони Эрону Афғонистон низ 

огоҳии комил дорад. 

Аз назарияи шеъри форсӣ ва таҳаввули он низ бохабар аст. Ин 

ҳақиқатро ашъори худи шоир ва андешаҳои назарии ў дар боби шеъри 

гузаштаву муосири тоҷик исбот менамояд. Дар ин боб навиштаҳои ў бо номи 

«Лоиқе чун лоиқе» (2000) , «Қутбии қутби сухан»(2007), «Вожаро бояд 

шуст» (1999) ва ғайра гувоҳи тасаллути ў дар назария  ва амалияи шеър 

мебошад. 

Гулназар дар мақолаи «Вожаро бояд шуст»  дар бораи ибтикори Лоиқ 

дар рубоиву дубайтӣ ва ғазалсаройӣ сухан ронда менависад, ки «дар солҳои 

пас аз инқилоб ҳам бисѐр рубоӣ ва ғазал сурудаанд . Чун шеър дар чоҳи 

умумигўӣ ва шиорзанӣ нафасгир буд, рубоӣ ва дубайтиву ғазалҳо низ ба ҳоли 

зор ба рўи коғаз меомаданд. Муҳити тозаи адабӣ, ки дар охири солҳои 

панҷоҳ ва аввали солҳои шаст тавлид шуд, заминае ба вуҷуд овард, ки Лоиқ 

он тозакориҳоро ба рубоиву дубайтӣ ва ғазал кўчонд. Яъне, рўҳи тозаи 

шеъри нав ба колбади кўҳнаи рубоиву дубайтӣ ва ғазал роҳ ѐфт».  Айнан 

чунин андешаро дар бораи ҳунари шоирӣ ва навҷўйиҳои Гулназар низ 

метавон гуфт. Мо дар боло дар бораи дубайтиву рубоиҳои шоир мухтасар 

сухан кардем. Дар боби ғазалҳои ў метавон гуфт, ки шоир ин намуди шеъри 

ошиқонаву ирфонӣ ва иҷтимоиро хеле ҳунармандона мегўяд. Ғазалҳояш пеш 

аз ҳама, пардаву орояву перояи хос, ҳарфи шоиронаи дилрасдоранд ва 

зеҳннишинанд. 

Ҳарчанд дар ғазалиѐти  Гулназар ба миқдор каманд, вале дар онҳо  

ҳамон рўҳи тозаи ибдоъ ва пироҳани тозаи таъбироти шоирона ва розу ниѐзи 

инсонро чун дар ғазали Лоиқ мебинем, ки намунааш байтҳои зер аст: 

Кишвари Яъқуби маро насими пираҳан оред, 

Нури ҳасратдидаи чашми Ватанро бар Ватан оред. 

Ғайри тифли ғам наосояд дар ин гавҳари гирѐн, 

Бевамарди дардҳоро дардҳои бевазан оред. 

Доғҳо гул мекунад дар гармсери синаҳо ҳар дам, 

Аз даман бигрехт лола, лолаҳоро бар даман оред.. 
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Бар замми рўҳу равони тоза ва алфозу таъбироти шоирона, ки дар ин 

ғазал мебинем, ишораҳои талмеҳие ба шахсиятҳои дину фарҳанг ва адабиѐти 

гузашта, аз қабили Мансури Ҳаллоҷ, Яъқуб, Юсуф, Масеҳ, Сулаймон, Қаъба. 

Кўҳкан, Аҳриман ва амсоли инҳо ба назар мерасанд, ки аз вусъати доираи 

иттилоъоти илмӣ ва адабии соҳиби шеър гувоҳӣ медиҳанд. 

Гулназар шахсияти адабии воқеан ва табиатан шоир аст, ки забони 

шеъри имрўзаро аз якрангӣ ва якнавохтӣ раҳоӣ бахшида тавонист, ҳолатро ба 

шеър табдил дода, тавонист, ки «дарвозаҳои бастаи шеър»-ро кўшояд, «то ба 

он ҳавои тозаи дарҳои дигар низ роҳ ѐбад». Дар ҳамин аст шеърияти сухани ў 

ва дар ҳамин аст рисолати шоирии вай ва хидамташ барои шеъри муосири 

тоҷик. 

Гулназар ҳамчунин дар маҷмўаҳое барои кўдакон сурудааст, аз он ҷумла 

«Аз барои Гулназар» (1983), «Се кулчаи танурӣ» (1990), «Об омаду об омад» 

(1991), «Девори сабз», (2002), «Борони бесаранҷом» (2004), «Дарѐи кўча» 

(2010) ва ғайра. Шеърҳои барои кўдакон ва наврасон навиштаи ў бо  соддагӣ 

ва хаѐлангезиашон имтиѐз дошта, хонандагонро дар рўҳи ватандўстӣ ва 

ахлоқӣ ҳамида тарбият мекунанд. 

Эҷодиѐти Гулназар фақат бо назм маҳдуд намешавад. Вай муаллифи як 

силсила ҳикоя ва лавҳаҳо буда, чанд асари саҳнавӣ низ эҷод намудааст, ки ин 

намуди навиштаҳояш таҳти унвони «Гули афшони олуча» дар шакли китоби 

алоҳида ба чоп расидаанд. 

Ҳикояву лавҳаҳои ў бештар ҷанбаи воқеӣ ва тарҷумаҳолӣ дошта, бо 

тасвирҳои ҷаззоби бадеӣ оро ѐфтаанд, ки ҳикояҳои «Булўри баланд», 

«Имтиҳон», «Ҷонак» , «Афсона», «Оинаи пора» аз ин қабиланд.  Вай 

ҳамчунин муаллифи драмаи таърихии «Муҳокима» дар шарҳи ҳазору якшаб» 

ва песаҳои «Дуои кампир», «Пурсиши нотамом» ва «Аз ин варта киштӣ фурў 

шуд ҳазор» мебошад, ки хеле ҳунармандона эҷод шудаанд. 

Гулназар дар қатори Муъмин  Қаноат, Лоиқ, Гулрухсор, Бозор Собир 

дар рушди адабиѐти навини тоҷик хидмати арзанда карда, ҳамчун чеҳраи 

мондагори шеъри имрўзи тоҷик шинохта шудааст. 

Савол ва супоришот: 

Сарнавишти шоирии Гулназар: шоири воқеияти замони ба номи 

осоишта. Афзалияти таассуроти воқей дар шеъри ў. Маҷмўаҳои «Нардбон», 

«Ағба», «Паи дарѐ». 

Гулназар шоири лирик. Шеъри сужетнок дар эҷодиѐти Гулназар. 

Кўшиши дарѐфти шеърияти ҳодисаву воқеаҳо. Ҳадафҳои лаҳзаина ва 

мароми шоирии Гулназар. Тобеъияти рўҳи шоир. 

Муносибати шоир ба шакли суннатии шеър, аз ҷумла рубои, дубайтй 

ва ниҳоят ғазал. Мазмунҳои замонй ва образҳои тозаи шеъриро дарѐфтани 
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ў. Шеърияти таърих дар тасаввуроти шоиронаи ў. Аз урфу одат, асотир ва 

тасаввуроти мардумй фаровон истифода кардани ў дар шеър. 

Силсилаи шеърҳои «Тахти Рустам» ва моҳияти иҷтимоии он: шоир 

дар ин силсила тамошогари оддии саҳнаҳои таърих ва зиндагй нест. Шахси 

дилогоҳи бино ва андешаманд будани ў. Нигоҳи амиқи шоиронаи ў дар шеъри 

«Тахти Рустам». 

Ашъори Гулназар таронан ишқ аст. Орому бомаънй ва дилрасу пок. 

Равиши эҷодии ўро аз ҳамин мабдаь бояд ҷуст. Китоби «Паҳно» маҷмўаи 

таронаҳои дилангези шоир аст, ки нақши навҷуй аз ҳар шеър берун меояд. 

Шеъри ў таронаи андўҳу армон аст. Рўҳи зиндагисоз дар шеъри ў. 

«Рўзи тавлиди ман аст...» 

Таваҷҷўҳи шоир ба саҳифаҳои пурифтихори таърихи халқ, муборизаву 

корномаҳои он зиѐд ва шоирона аст. Аз шеърҳои «Самарқанд», «Як замон аз 

набарди дунѐй», «Модари ҷаҳонгирам», «Агар як лаҳза хории забон бинам» ва 

достони «Паи дарѐ» овози пурифтихор ва ҳасратноки шоир ба гўш мерасад. 

Гузаштаи дуру наздик дар шеъри Гулназар. Дар шеърҳои «Афсонаи 

зиндагй», «Ёд», «Думбура», «Маро бигзашт нисфи умр» ва достони «Саводи 

Зиндагй лаҳзаҳо ва шахсиятҳои барояш азизро ѐд кардани шоир. Овои 

ифтихору ҳасрат, бадбахтиву пирўзй, Ишқу армон дар ин шеърҳо. 

Ҳикмати зиндагй ва шеъри Гулназар. Шеъри ў фалсафагарой ѐ 

ҳикматфурўшии маҳз нест. 

Муносибати шоир ба шакли шеър: вазн ва қофия. Мавқеи вазифаҳои 

маъмул дар шеъри шоир. Қофия низ дар шеъри ў озод ва маъмулист. 
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Нақша: 

1. Сарнавишти инсонй ва шоирии Гулрухсор.  

2. Аввалин Мачмўаи ў «Бунафша» ва оҳанги хоси шеъри ў мундаричаи 

мачмўаҳои дигари шоира: «Хонаи падар», «Дунѐи дил», «Оташи суғд», 

«Шабнам», «Руҳи Бохтар», «Қасидаи кўҳистон». Гулрухсор ва шеъри 

пешин. 

3. Романи адиба «Занони Сабзбаҳор».  

4. Ашъори солҳои охири Гулрухсор.  

5. Мавқеи Гулрухсор дар шеъри имрўз.  

 

Гулрухсор  аз шоираҳои  сермаҳсул  ва  тозанигоҳи   тоҷик буда,  17 

декабри  соли 1947 дар деҳаи Яхчи  ноҳияи  Нуробод (собиқ ноҳияи 

Комсомолобод) таваллуд  шудааст. Соли 1968  факултети   филологияи  

тоҷики Донишгоҳи давлатии  Тоҷикистонро хатм  карда,   дар вазифаҳои  

мухбири  рўзномаи «Комсомоли  Тоҷикистон»,  сармуҳаррири  рўзномаи 

«Пионери Тоҷикистон» ва котиби правленияи иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон кор кардааст. Чандин сол раиси Бунѐди фарҳанги Тоҷикистон 

низ буд. 

 Нахустин шеърҳояш ибтидои солҳои шаст дар матбуот чоп шудаанд. 

То ба имрўз маҷмўаҳои «зиѐди ашъораш ба чоп расидаанд, ки «Бунафша» 

(1970), «Хонаи падар» (1973), «Шабдарав», «Афсонаи кўҳӣ» (1975), «Дунѐи 

дил» (1977), «Оташи суғд» (1981), «Оинаи рўз» (1985) ва даҳҳо китобу 

маҷмўаҳои дигар аз ин ҷумлаанд. Гулрухсор достонеро низ бо номи «Мотами 

сафед» ба чоп расонд. Ҳамчунин романи «Марзи номус» аз ҷониби 

хонандагон ва аҳли танқид хуш истиқбол шуд. Вай муаллифи песаҳои 

«Озода», «Бовар кунед»,, «Заминларза», «Ғори аҷинаҳо», «Ҳамсояи нав» ва 

ғайра мебошад. 

 Ҷанги ҳамватанӣ дар Тоҷикистон муддате шоираро ба муҳоҷират 

дошт. Вай дар Эрон, Россия ва Қирғизистон зиндагӣ карда бошад ҳам, вале 

рўҳан аз кишвараш ҷудо набуд. Осори ин давраи ў асосан андешаҳои 

шоиронаи ў дар бораи кишвараш ва омилҳои фоҷиаангези он аст. 

 Гулрухсор асосан нимаи дуюми солҳои шаст ба арсаи адабиѐт омад. Ин 

даврае буд, ки дар шеъри тоҷикӣ ҳолу ҳавои тозае медамид. Бо   кўшиши 

Мўъмин Қаноат, Лоиқ, Бозор Собир ва чанд тан аз шоирони дигар шеър 

мақому манзалати тозае пайдо мекард. Аллакай ҳарфи манзум шеър дониста 

намешуд. Воқеият чунин буд, ки хонандаро низ бо ҳар гуна шеърмонандҳо ба 

Мавзўи 1 Гулрухсор (1947) 

 

 
 

    Маърўза 
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ҳайрат оварда намешуд. Ана дар ҳамин айѐми интихоби ҳунар, хоса ҳунари 

шоирӣ дар  нахустин маҷмўаи Гулрухсор, ки ҳанўз шогирдона буд, диди хоси 

ўро ба воқеият пай бурданд мумкин аст. Он шеърҳо полудаи нафаси гарми 

шоирае буд, ки зиндагиро сахт дўст медошт ва ин дўстдориву муҳаббати 

гарми ў аз ҳар сатри шеъраш садо медод. Яъне рўи суханаш аз ибтидо 

ҷониби мардум буд, аз сўзу армони мардум мегуфт ва шеъраш низ «сўзу 

созе» дошт. Ба ибораи дигар рисолати шеърашро аз марҳам кардани «дилҳои 

реш» ва «дўхтани синаҳои чок» иборат медонист. Эпизодҳоеро аз зиндагӣ ба 

шеъраш ҷо медод, ки қиссаи шоирона ва образноке аз сарнавишти ў ва 

ҳамсолонаш буданд. Дар ин равиш «захми дами дос» дар шеъри ў образи 

мардум буд. «Захми неши хори саҳро» низ бори маънӣ мекашид. Беш аз ин 

дар оинаи чунин дарѐфтҳои шоирона мавқеяаш дар назди халқу Ватан чун 

фарзанди соҳибсухан якрўю рост буд: 

    Чун меҳр ба ҳар манзил, 

    Нури саҳар овардан. 

    Ҳамдарди Ватан будан, 

    Дар пои Ватан мурдан. 

 Ҳамин эҳсоси ҳамдарди Ватан буданду дар пои Ватан мурдан шоирро 

вомедорад, ки на фақат дар бораи қисмати худу ҳамдиѐрони худ, балки дар 

бораи бани башар биандешад. Дар ин замина шеъраш огандаи шодиву ғами 

одамӣ мешавад. Ва мо амиқ дарк мекунем, ки дард дар шеъри ў дарди инсон 

аст, дарди нобасомониҳои зиндагии башар, дарди касалати маънавию ахлоқӣ, 

харобии муҳити зист ва ғайра. Вақте ки шоир дар боби нобасомониҳои 

зиндагӣ меандешад, шеъраш қотеияти ба худ хос касб мекунад: «аз адоват то 

ҷаҳолат, аз ҷаҳолат то разолат, аз разолат то асорат», барои ў «як қадам», «як 

дам» менамояд.  

 Дар яке аз шеърҳояш Гулрухсор гуфта буд, ки «Зиндагонӣ инқилоб 

аст». Ва мазмуну мундариҷаи шеърашро дар ҳамин формула гўѐ барномарезӣ 

кард. Табиист, ки инқилоби зиндагӣ аз шурў исѐн холӣ нест. 

 Ва ин гуна шўру исѐнро мо дар ҳар сатри шеъри ў дармеѐбем. Аввалин 

исѐни ў дар шеър муқобилаташ зидди зўриву фармонравоист. Зоҳиран ин як 

мазмуни хеле забонзад менамояд. Вале вақте ки шеъри шоирро мехонем ва 

ҳис мекунем, ки чӣ гуна дили ў ба як мурчаяке, ки зери по мемирад месўзад, 

ба тозаги ҳис ва ба андешаи ў ҳуш медиҳем. Мисраи 

  … Чу ман пурзўр мебудӣ, зи марги ту намемурдам 

ба ѐди мо аввал ҳадиси ҳазрати Сулаймон ва мурро меоварад, сонӣ дар 

меѐбем, ки сухани шоира нишонаи воқеӣ ва хос дорад. Ин ҷо рамзи 

пурмаъниест, мисраи иқтибосшуда таъризи шармоварест ба онҳое, ки ҷуз худ 

дар дунѐ довари дигареро намешиносанд, зиндагиро ба ҳар тарзе зери по 

месозанд, мекушанд. 

 Ба ин маънӣ, раҳму шафқат дар шеъри Гулрухсор категорияҳои 

фалсафии ахлоқиянд ва моҳияти диди шоираро ба воқеият муайян мекунанд. 

Дар ин равиш шеъри кўтоҳ, вале пурмаънии шоира «Достоне, ки аз 

навиштанаш оҷизам» тамоми консепсияи фикрии ўро ифода мекунад: 



201 

 

 Ба  наздат кўдаки ҳинду, гуноҳамро намедонам, 

 Ба чашми гушнаат, аммо нигоҳ кардан наметонам. 

      Гулрухсор шоираи ҳолшинос аст. Бинобар ин ҳам қаҳрамони лирикиаш 

низ шахси андешаманд буда, «ғамҳои халқи дигаре» (Мирзо Турсунзода) –ро 

низ мехўрад. Яъне ин қаҳрамон аз ғаму ранҷи инсон фориғ нест. Ин 

мавзўъро, яъне мавзўи Шарқи хориҷиро бо тамоми паҳлўҳои ахлоқии 

инсонпарваронааш дар шеъри тоҷикӣ Мирзо Турсунзода бозтоби шоирона 

дода буд. Ин шоири бузург образи раҳмовари шоирона «кўдаки бечораи 

ҳинду» -ро ба вуҷуд оварда, дар ҳимояи шарафи инсонии ў овоз баланд карда 

буд:   

   Кўдаке мегашт бо қутии худ, 

   Дар хиѐбони лаби баҳри кабуд. 

   Метавонист, ки аз чашмони ў, 

   Пай барӣ аз мақсади пинҳони ў… 

 Гулрухсор бо ин образи шеърии Турсунзода ҳанўз дар замони 

мактабхониаш шинос шуда буд. Албатта шоира аз таъсири он низ огоҳ аст. 

Вале давомнокии вақт ва бетағйир мондани ҳоли он кўдак шоираро зиѐда 

мутаассир ва ғамнок сохтааст. Ў аз ҳоли шафқатангез, вале бетағйири инсон 

ба риққат омада, дар ин замина шеърҳое мегўяд, ки шеъри «Шаби Деҳлӣ» 

намунаи он аст: 

   Аз бистари фароғи ман хобам фирор кард… 

   Тифле миѐни растаҳо беҳуда гаштааст. 

   Дар гунаҳои заъфарон, дастони зиндагӣ, 

   Мўҳри аѐни гушнагӣ чун кулча бастааст. 

   Ҳар лаҳза мор мегазад осоиши маро, 

   То субҳ тор метавонам дар гирди хештан. 

   Карсони пур зи нони ман дар хона мондааст, 

   Афғони тифл гушнае озори гўши ман… 

 Дасти шоир кўтоҳ аст ва медонад, ки дар ин вазъият ҷуз қудрати ба 

назар намудани иллат дигар ҳеҷ коре аз дасти адабиѐт намеояд. Бо вуҷуди ин 

шоира ноумед нест,  балки хотси  мафҳуме  чун дуо  старҳои шеъри ўро пур 

мекунад: 

   Намози шом,  

   Давлатманди Бомбай. 

   Дари  тиллоиятро  сахт пўшон, 

   Шамолат мезанад, аз боди сўзон. 

   Аз оҳи тифлакони  гушна нимҷон. 

 Солҳои аввали фаъолияти эҷодиаш Гулрухсор асосан дар мавзўъҳои 

шеър мегуфт, ки  дар адабиѐти  тоҷик расм шуда буд ва дар бештарин ҳол 

илқои муҳити идеологии замон буданд. Сулҳ, дўстии халқҳо, назми меҳнат, 

бунѐди истгоҳҳои барқӣ «тиллои сафед» ва ғайраҳо муҳимтарин мавзўъҳои 

шеъри давр буданд. Дар ин мавзўъҳо  шеър гуфтан  гўѐ барои ҳама,  аз ҷумла, 

Гулрухсор  низ воҷиб буд. Яке аз ҳамин гуна  мавзўъҳо ҷанг буд  ва 

Гулрухсор дар ин бора шеър ҳам гуфт. Ҳарчанд ў дар  замони осоишта ба 
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дунѐ омада бошад ҳам,  вале аз ҷанг ва  фоҷиаҳои он бехабар  набуд. Дарди  

ҳамдиѐрони дар  ҷанг падар, писар ва  ѐ бародар гумкарда дар дил ѐ  ѐди ў соя  

андохта буд: 

   Бачаи ман кўдак аст, 

   Ҳамчунон бозичаҳояш кўчак аст. 

   Сер мехоҳам вафо аз навбаҳори зиндагӣ, 

   Ман надидам  лаззати  тифлӣ  аз заҳми як фашист. 

   Тифли ман бояд нагиряд аз хумори  бачагӣ. 

 Чунон ки аз намунаи беҳтарини шеъри дар ин мавзўъ гуфтаи шоира 

маълум аст, ва ба хонандааш чизи наве намегўяд:  намехоҳад осоиши 

мардумро  ҷанги  нав халадор кунад. Шеъраш як навъ  даъватҳо ва 

муроҷиатҳои ҳамон солҳоро дар боби  ҳимояи  сулҳ дар шакли манзум гўѐ  

ҷамъбаст кардааст: 

 Ба  ҳама якранг гўяд нолиши ҷанги хатин, 

 Ҷанги  бигзашта дар олам бод  ҷанги охирин! 

Бо вуҷуди ин гуна умумият шеъри Гулрухсор аз оғоз таровати 

шоиронае дошт. Махсусан шеърҳои ошиқонаи ў, ки моломол аз дарду армон, 

шодию ғам ва умедворию нокомиҳои ҳамсолони ҷавони  орзуманди ў 

буданд,  тозагие доштанд бо вуҷуди   нуқси зиѐде  дар вазну мантиқ 

хонандагон онҳоро аз ѐд мекарданд, ҳофизон аз минбарҳо месуруданд. 

Гулрухсор  аз оғози фаъолияташ  дахолати  фаъолонае ба ҳаѐт дошт. 

Ҳамчун рўзноманигор дар газетаи «Комсомоли Тоҷикистон» (ҳоло 

«Ҷавонони Тоҷикистон»)  кор карда, ба муҳимтарин  проблемаҳои зиндагии 

ҷавонон дахолат мекард, мақолаҳо менавишт ва баҳсу мунозираҳое созмон 

медод. Шоираи он  вақт ҷавонро муҳити  пурфасоди  ҷомеа, ришвахўриву 

қалобӣ, дуздиву бадахлоқӣ барин ҳодисаҳо ва бепарвоии ашхоси маъмуру 

масъул озор медод. Дар оташи ҳамин муборизаҳо шеъраш  такмил меѐфт ва 

аз воқеияти  пеши рўяш  бардошти шоиронае  дошт. Дар шеърҳои фаъоли 

иҷтимоиаш аз камбудиҳои  муҳит   ва ҷомеа  кушоду равшан  сухан мегуфт. 

Ин гуна шеърҳои ў  ба муҳити расмӣ писанд набуд. Охир вай камбудиҳои 

ҷамъиятеро мегуфт, ки поядори адолат буда,  дар  асл гўѐ  ҳеҷ айбе надошт. 

Танқиди адабӣ низ   ин гуна «Бечоранолиҳои» шоираро зери тозиѐнаи танқид 

мегирифт. Шоира ба  ин гуна гуфтугузорҳо дар бораи шеъри ў бо шеър ҷавоб 

мегуфт:  

 Носеҳонам нуктагирӣ  мекунам, 

 Деҳаи худро агар гўям, Ватан. 

 Мекунад таҳрири каҷ, таҳлули  кач, 

 Каҷкулоҳе меҳру шеъру ҳарфи ман. 

 Мазраву деҳу диѐри ман, Ватан, 

 Эй канори беканори ман, Ватан. 

 Носеҳо фарѐди дардолуди ҷон, 

 Нашнавӣ гар дар хомўшиҳои ман. 

 Аз забони чашми ман гўѐтар аст, 

 Чашми ман бо тоҷикӣ гўяд сухан… 
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 Дар забони  нуктагири беҳунар. 

 Дар гули рухсори зурму  иллатом, 

 Бо сари сабзу забони сурхи худ. 

 Духтари исѐнпарасти миллатам! 

 Дарди ман  бо тоҷикӣ гирѐн шавад, 

 Шодиям бо тоҷикӣ хандон шавад. 

 Эй Ватан,  марзи  садоқаткиштаам, 

 Эй Ватан,  «Шоҳнома»-и нанвиштаам! 

 Ҳамин гуна шурру шавқи ватанхоҳиву ватандорӣ осори солҳои ҳафтод  

ба баъди шоираро ҷиддан фаро гирифта буд.  Вале ин шуру шавқи оддӣ  не,  

балки  эҳсосолуд ва гоҳо пуртасвир низ буд, ки  шеъри шоираро  мавриди  

таваҷҷўҳ  қарор медод. Мисли  ин байт: 

 Дар ғарбӣ кашф  кардам,  ки Ватан, 

 Мазҳабу дини нахусти  одам аст! 

 Хуни  ҳурмуз аст  дар  шарѐни ман,- 

 Мазҳаби Зардуштии  ман – эй Ватан.  

Дар ин  замина,  яъне  бо шинохт ва таҳаммули   моҳияти «Мазҳаби  

Зардуштӣ»  мехоҳад гузаштаи боифтихорро дар шеъраш зинда сохта, ба ин 

васила ҳофизаи таърихии хонандагонашро ба ҷунбиш овард. Ва гоҳо ба ин 

нияти худ ноил низ мешавад. Дар ҳамин равиш китоби хуберо бо номи 

«Оташи Суғд» ба чоп расонд, ки нигоҳи шоир дар шеърҳои ин китоб ба 

гузаштаву имрўза баробар мутаваҷҷеҳ аст. 

Силсилаи «Оташи меросӣ»-и ин китоби Гулрухсор бо шеъри «Оташи 

Суғд» шурўъ мешавад. Шоира таъкид меварзад, ки «суннати оташпарастӣ», 

«мерос аз бобои» суғдаш аст. Вай мехоҳад «ба ҳар дилсард», «Зи мероси 

ками Суғдони ҳотам» ҳарорат бахшад. Ин нияти нек ва инсондўстонаи 

қаҳрамони лирикии шоира аст. Вале муҳимтар аз ин дар ин шеър образи 

шеърии «Оташи Суғд» мебошад, ки шоира маънии хостаи худро ба воситаи 

ин ифода карда тавонистааст. Маънии рамзие, ки шоира бар он таъкид дорад, 

ҳамоно Ватан аст, ки мегўяд: 

 Басо мурдан Суғдони баномус, 

 Барои он ки ин оташ намирад. 

 Ба умеде, ки аз ин сўзи зинда, 

 Сари гуре чароғе дар бигирад. 

Ин мавзўъ шояд аз мавзўъҳои меҳварии эҷодиѐти шоира бошад, ки 

дигар ҳама «дарду армон»-и ў аз ҳамин минбар тафсир шудааст. Зеро шоира 

беш аз ин тасаввур карда наметавонад, ки «ду чашми дурбин, суруди 

аввалин, нидои вопасин, Худои дар замин» барои ў «Ватан, Ватан!!!» аст. Ба 

ин маънӣ ҳар чизе, ки ў сурудааст, хоҳ сур бошаду хоҳ ғам сарнавишти ватан 

ва фарзандони он аст. 

Ибтидои солҳои ҳаштодуми баъзе мунаққидон кўшиши Гулрухсорро 

дар гуфтани шеъри воқеӣ «гирифторию рўҳафтодагӣ»-и шоира шинохта «аз 

ин дармондагию ҳаракатсароӣ ҳарчи зудтар халос» шудани ўро тақозо карда 

буданд, ки дуруст набуд. Зоҳиран айбҷўиҳои шоира аз муҳити кору зиндагӣ 
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ва раҳбарии маъмурони бесалоҳият он солҳо ба касе намефорид. Вале 

Гулрухсор рисолати хешро дар он медид, ки сухани ҳақро бояд бигўяд. Вале 

роҳаш ба сўи ҳақиқатбинию фошгўи осону рост набуд. Дар ин роҳ мисли 

ҳамаи шоирони муосираш каҷназариву дурўиҳо низ доштааст: 

 Дило, баҳри ту шайтони хатоям, ман, 

 Ба назди ту, ба назди худ гунаҳкорам. 

 Ту умре рост гуфтӣ, 

 Ман хато гуфтам. 

 Аз ин дурўя буданҳо дар озорам. 

Дар ҷои дигар аз он ки тааҳуди иҷтимоиву инсонпарвариашро беш аз 

ин аз даст дода буд, ниҳеб мекунад ва ин ниҳеб танҳо тавбаи шоирона нест, 

балки надомати як наслест, ки ҳамин гуна зиндагию рўзгори каҷдору марез 

дошт: 

 Хунатон дар гарданам ҷовид монд, 

 Шеърҳо, тифлони нозоидаам… 

 Ман шуморо куштаву худ зиндаам, 

 Гиря мебояд, вале дар хандаам. 

 Назди имону шумо шармандаам. 

 Ман шуморо, на ҷигарбандони ман, 

 Бо муросо хештанро куштаам… 

 Мирам аз шарми гуноҳ ҳамчун ҷазо, 

 Қабри ман андар таги каҷбед бод! 

Ин шеърҳои Гулрухсор ҷойгоҳи пурқуввати ахлоқӣ дошта, қаблан 

ҳадафи ў аҳли қалам ҳастанд ва худаш низ аз ин доира берун нест: 

 Шеърҳои бомуросо гуфтаро оташ занам, 

 Зиндагӣ рўҳи дигар мехоҳаду нанги дигар. 

Ва ҳамин гуна рўҳи қавӣ ва нанги шоиронаи ў минбаъд дар шеъраш 

тақвият меѐбад. Акнун вай ҳама чизро дар шеър фаро намегирад, балки танҳо 

побанди мазмунҳои шоиронааст. Ин фазилати ҳунари ў дар маҷмўаи 

шеърҳои «Оинаи рўз» хеле ҳам равшан ифода шудааст. Аз шеърҳои ин 

маҷмўа ва баъдии шоира натиҷа чунин аст, ки манзураш аз шеър фақат ба 

қалам овардани ҳолат, воқеа ва ѐ манзара нест, балки дар ин гуна ашъор 

муҳим натиҷа аст, яъне андешаву хулосаи шоирона, ки бояд ҳикмати 

омўзандае дошта бошад. Гулрухсор аз ибтидо ҳамин гуна шеърро мехост ва 

бо ҳамин гуна шеър ба адабиѐт омаду тараққӣ кард. Ҳастии ў аз шеър ин буд, 

ки ба василаи андешаҳояш ба андешаву орои мардум таъсири нек расонад, 

сифатҳои зиштро аз вуҷуди алоқамандони шеъраш берун ронад. 

Ва Гулрухсор ин гуна шеърҳое, ки ҷаҳонбинӣ ва ахлоқи муосирон 

таъсири фаровон гузоштаанд, бисѐр гуфтааст. Дар ин замина силсила 

шеърҳои «Бурҷи Сино», «Нақши Исфара», «Ману барқу баҳор» ва дигар 

осори ў далели шоѐне ҳастанд. Агар дар силсилаи «Бурҷи Сино» маънавият 

ва ҳунари арзманди гузаштагон намуди воқеии ояндасоз ба назар ояд. 

«Нақши Исфара» имрўзи равшанро бо ҳунар ва заҳмати созанда пайванд 

медиҳад. Силсилаи «Ману барқу баҳор» ғазалу қасидаву дардномаи пурсўзу 
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созандааест дар мавзўи ишқ, ҳастӣ, бақову фано, маргу зист ва ғайра, ки аз 

назари шеърият низ комиланд. 

Дар эҷодиѐти Гулрухсор ду асар яке достони «Мотами сафед» ва 

дигари романи «Марзи» мавқеи хос доранд. 

Достони «Мотами сафед» дар мавзўи ҷанг ва оқибати фоҷиабори он, 

сарнавишти онҳоест, ки дар ақибгоҳ кор ва зиндагӣ доштанд. Сарнавишти 

пурдарду доғи заноне, ки бо азоби алим рўзи ғалабаро наздик сохтанд. 

Фоҷиаи қисмати ононест, ки ба ватан ва фарзандони он хиѐнат кардаанд, бо 

нобакории худ марги одамони покро тезондаанд. Достони «Мотами сафед» 

қиссаи мардиву номардӣ, беномусиву бонангӣ буда, зиндагии рўҳонии 

мардумро басо шоирона бозгў мекунанд. 

Суханро дар бораи ин достон беҳтар аст, ки аз азҷоми он сар кунем. 

Дар фароварди достон шоира бо номи «қарз» қитъаи зерро меоварад: 

  Бо хоҳишу исрори ў, 

  Бо амри як зан. 

  Як ҷаҳон, 

  Ман омадам назди Шумо. 

  Дарро напўшед, 

  Одамон!! 

Шоира бо ин баѐни шоирона дари хонаи хешу ѐди моро кушониданист 

ва таъкид ҳам дорад, ки мабодо мо ҳарфи ўро нодида гирем. Инак, мо ба 

ҳарфи ў гўш медиҳем, даргоҳи ѐдамонро кушода медорем, то барои худ аз 

достони ў натиҷае гирифта бошем. 

Дар достони Гулрухсор аз сарнавишти Сано, иштирокчии Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ, ки баъди ярадор шуда ба Деҳбаланд – зодгоҳаш баргашта, ба 

омўзгорӣ машғул мешавад. Ў аз ҷанг бо тани маҷрўҳ ва як пояшро аз даст 

дода омада буд. Вале осоиши ўро тўҳмати нобакоре, ки аз болояш навишта ва 

ўро хоин гуфта буд, вайрон месозад. Ана бо рух додани ҳамин воқеа ҷанги 

дуввум вале душвори ў сар мешавад. Вале то он замоне, ки ҳақ ба ҳақдор 

мерасад, ў дард кашида, рўҳаш коҳида оқибат мемирад. Ва Гулпарӣ – 

ҳамсари ў, ки ба ў содиқ буд, танҳо мемонад. Достон аз руҷўъҳои зиѐде низ 

иборат аст, ки зиндагӣ ва амали кирдори сокинони Деҳбаландро таҷассум 

мекунад. 

Воқеаҳои достонро Гулрухсор ба тавре чидааст, ки саҳнаҳои дилангез, 

дардовар ва фоҷиабори зиндагиро бо тамоми пастиву баландӣ, шўру мағал ва 

расму оини мардумӣ басо ҷаззобу образнок таҷассум месозад. 

Ин достони Гулрухсорро қабл аз ҳама метавон достони сидқу сафо ва 

қабоҳату разолат номид. Ба ифодаи дигар, шоира тавонистааст, ки 

сарнавишти қаҳрамононашро дар оинаи воқеияти такдирсози давраи ҷанг 

таъбир кунад. Зангулаи хотир ўро бо роҳҳои носипарда ба даврони тақдирсоз 

мебарад. Дар ин саҳнаи даргириҳои зиндагӣ ва қисмат мо бо Сано – 

қаҳрамони асосии достон, ҳамсари сарсахти ў  - Гулпарӣ, образи рамзии 

Нобакор ва даҳҳо занону духтарони деҳотие вомехўрем, ки чун рамзи 

ҳақиқат, саодат ва зиндагӣ дар ҳама азобҳои рўҳониву ҷисмонӣ намурда то 
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мо расидаанд. Аниқтараш Гулрухсор тавонистааст, ки ба востаи достоне ба 

онҳо умри ҷовидонӣ ато кунад. 

Мардӣ ва қаҳрамонии Сано дар ҷанг бо нишони «Шараф» қадр гардид. 

Ў маҷрўҳ, вале бо сари баланд ба зодгоҳаш баргашт. Вале бо тўҳмати 

ногуворе (к-ўро пас аз си соли ҷанг, дар хоини мулзам кунанд) аз ҷониби 

Нобакор дарду ранҷи ў зиѐда мегардад. Бо ин озору алам ў, ки омўзгор буд, 

дарсаш низ охир мешавад. Гулрухсор аз сарнавишти Сано пораҳои шоирона 

ва дардангезеро дар достонаш ҷо додааст, ки хеле шоирона ва 

таъсиргузоранд: 

  Сӣ ҷуфт чашми пурсвор, 

  Сӣ ахтари умедвор. 

  Дар чашму рўи устод, 

  На, на! (маро маъзўр дор!), 

  Дар почаи холии ў 

  Бигрифт як лаҳза қарор 

  Сӣ сол шуд дар синфи як 

  Ҳар бор музтар мешавад. 

  Дарси нахустин гўѐ аз пои ў сар мешавад. 

Вале тўҳмати ногаҳонӣ ўро бо ҷанги сардатаре рў ба рў кард. «Аз ҳарбу 

зарби хотирот, зангула мезад занг, занг!!» ва мо бо саҳифаҳои поки дафтари 

ѐди Сано, Гулпарӣ, Нобакор ва дигарон ошно мешавем. 

Хотираҳои Сано моро аз думболи ў ба Смолевичи мебарад. Дар 

майдони набард бо ў мешавем, бо ў ба асорат меафтем, озод мешавем ва ба 

ҳукми тақдир маҷрўҳу зинда мемонем. Захми ҷанг ўву моро намекушад, вале 

захми тўҳмат, теғи ноодами Саноро кушт. 

Шаби марги ў низ достони талхи қисмати ҳамсараш Гулпарӣ гардид. 

Он шаб, ки дар деҳ тўй буд, шаби хўрсандии мардум буд, Сано ин ҷаҳон ва 

муҳити Нобакоронро абадан тарк гуфт. Вале ба хотири он ки шодии мардум 

халал наѐбад Гулпарӣ марги Саноро он шаб пинҳон дошт. Дар ин пораҳои 

достон мо характери қавӣ ва бемонанди Гулпариро дарк мекунем. Ин қитъаи 

достон вусъати ҳодиса ва таъсиру мазоиѐи рўҳонии онро хеле амиқ фаро 

гирифта: 

 

  Се хона он сў доира, 

  Мезад ба фарқи мард мушт. 

  Се хона ин сў захми ҷанг, 

  Сарбозро бе ҷанг кушт. 

 

Бори рўҳии ин ҳама фоҷиаро он шаб ва баъд танҳо Гулпарӣ бардошта 

тавонист.  

 Бар ҳоли ў сўзад дилам, 

 Бар қудраташ тан додаам. 

 Унвони марди гар якест, 

 Онро ба ин зан додаам. 
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Дар хотимаи достон мо шоҳиди марги Нобакор мешавем, ки бо дасти 

Гулпарӣ кушта мешавад. Марги Нобакор дар тафсири бадеии шоира, ғалабаи 

некиву одамгарист. Маънии номи рамзии  достонро  низ, ки дар тасаввури  

суннатии мо  намеғунҷад худи  шоира  тафсир  мекунад шоира бо нияти он 

ки: 

 

 То мотами ҷонкоҳи ў, 

 Бошад дар олам охирин. 

 То мисли ў дигар зане, 

 Танҳо намонад дар замин. – 

 

номи достонро «Мотами сафед»-гузошта  будааст. 

Достон бо забони образнок эҷод шуда, шоира аз ифодаву  таъбироти 

пурмаънии мардумӣ муносиби ҳол фаровон истифода   кардааст. Бисѐр 

лавҳаҳои достон саҳнаҳои фолклориро  ба ѐд меоваранд,  ки хислату  

характери  мардумро хеле барҷаста ифода мекунанд.  Дар ин лавҳаҳо  мо бо 

тинати қаҳрамонон  шинос мешавем,  ҳар ҳарфи онҳо, ҳар байти  онҳо 

ифшогари дили нияти онҳост. Ин ҳамаро шоира  бо камоли ҳунар анҷом 

дода, гоҳо дар радифи  байту рубоӣ ва дубайтиҳои мардумӣ  пораҳое 

гуфтааст, ки  басо ҷаззобу хотирмонанд. Масалан: 

 Ин шаҳпули хонамо  сарозер афтод,  

 Ҳайфи  ғурамо, мавсими гилрез афтод! 

Ё 

 Дар ҳотаи ман тухми алаф афтодааст, 

 Дар рўи дилам  алови ғам афтодааст. 

Ва ѐ: 

 Як дасти гуле миѐни саҳро мондам, 

 Бо бахти сиѐҳи хеш танҳо мондам. 

 Танҳо сару  танҳо сару танҳо саракам, 

 Афтода ба  рўи хок соҳибдаракам. 

Достони «Мотами сафед»-ро  аз ҷиҳати жанр  метавон достони  лирикӣ 

гуфт. Ҳарчанд  унсурҳои эпика дар он истифода шуда бошад ҳам,  мабдаи 

асосиаш лирика аст. 

То эҷоди романи «Марзи номус» хонандагон Гулрухсорро   асосан чун 

шоири  лирик,  шоире, ки  шеъраш эҳсосоти  гражданиву  публисистӣ  

саршор аст,  мешинохтанд. 

Таълифи романи мазкурро мунаққид Атахон Сайфуллоев дар 

фаъолияти адабии Гулрухсор «иқдоми марҳилавӣ» ва «инқилоби тафаккури 

бадеии ў» медонад.  

Мавзўи роман барои хонандаи адабиѐти тоҷик тоза нест. Гулрухсор 

ҳаѐти вазнини сокинони колхозҳои ҷануби Тоҷикитсонро дар солҳои Ҷанги 

Бузаргӣ Ватанӣ ба тасвир гирифтааст. Дар роман меҳнати ватанхоҳон, 

ваҳдати сиѐсиву маънавӣ ва падидаҳои гуногунии ахлоқии сокинони як 
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хоҷагии коллективӣ таҳқиқи бадеӣ ѐфтааст. Маълум аст, дар мавзўи ақибгоҳ 

дар адбаиѐти тоҷик асарҳои манзуму мансур навишта шудаанд, ки ба қалами 

М.Турсунзода, Ф.Ниѐзӣ, Р.Ҷалил, М.Миршакар, А.Баҳорӣ, И.Файзуллоев, 

С.Турсун, Сорбон, Ў.Кўҳзод ва дигарон таалуқ дорад. Бубинем, ки Гулрухсор 

чи чизе наве ба мо мегўяд. 

Мунаққид А.Сайфуллоев тозагии романро «дар муносибати ғоявию 

эстетикии муаллиф нисбат ба воқеият» мебинад. Бартарии дигари романро 

назари шоиронаи Гулрухсор ба воқеият муайян мекунад. Вай рўйдодҳои 

зиндагӣ ва сарнавишти одамонро шоирона ба қалам овардааст, ҷанбаи бадеӣ 

ва ҳиссии тасвирро пурқувват сохтааст. 

Ин романи Гулрухсор ба наҳве ғояи достони «Мотами сафед»-ро 

тақвият мебахшад. Муроди аслии муаллиф аз тасвири воқеъбинонаи 

манзараву ҳодисаҳо ва сарнавишти қаҳрамонон ин будааст, ки ҳарчанд ҷанг 

аз Тоҷикистон хеле дур воқеъ шуда бошад ҳам, вале оқибатҳои фоҷиахези он 

дар дилу рўҳ ва қисмати одамони ақибгоҳ низ соя андохт. Аммо он ҳама 

душворӣ ва озору аламро мардум бо собитқадамиву қавииродагӣ паси сар 

карданд, яъне он ҳама фоҷиаҳо иродаи ононро шикаста натавонист. 

Гулрухсор бо тасвири вазъи замони ҷанг дар Сабзбаҳор ба он мекўшад, 

ки ҷаҳонбинӣ, фикру андеша, амалу кирдори сабзбаҳориҳоро падид оварад. 

Дар ин ҷанги ба ифодаи нависанда «ҷанги даҳшатноктар» ва ҳам «бехуну 

бенишон» саҳми занони Сабзбаҳор бисѐр бузург буд, ки ин воқеияти солҳои 

душвори ҷанг дар ақибгоҳ аст. Мо дар роман шоҳиди заҳмати душвору 

фидокоронаи занони хоҷагии «Коммуна» мешавем. Вале мебинем, ки аз 

ҳосили заҳмати онон дигарон суиистифода мекунанд. Нависанда ин гурўҳро 

чун хоинони ақлу имон ва Ватан тафсир мекунад. 

Ҳасан Ризо чеҳраи асосии роман буда, қолабӣ нест. Вай сифатҳои 

инсонии ба худаш хос дорад. Шояд  маҷрўҳи ҷанг буданаш ўро ин қадар 

раҳмгину раъиятпарвар карда бошад. Ба ҳар ҳол заминаҳои ташаккули 

хислату характери ў дар роман устувор нест. Бо вуҷуди ин аз тасвири 

нависанда пайдост, ки Ҳасан Ризо инсони ватанхоҳ, фуқаропарвар, ҳақшинос 

ва якрўяст. Вай масъулияти хешро дар назди халқу ватан содиқона хуб эҳсос 

мекунанд. Вале дар баробари чунин инсони меҳнативу ҳалолкор шахси 

фосиқ, вале мақомаш баланд – ҷонишини раиси ҳукумати ноҳия Ёғӣ Хидир 

қарор дорад. Ў худашро «аскари фидои рафиқ Сталин» эълон карда, аз номи 

ҳукумат ба иҷрои ҳамагуна разолату қабоҳат иқдом мекард. Талмеҳи 

ришхандомези муаллиф «Нофи замин буд» низ моҳияти ин образро 

равшантар баѐн мекунад ин марди фосиқ шахсиятест, ки ҷузъ суиистифода аз 

мансаб, ришвахўрӣ, бадахлоқиву қотилӣ дигар коре аз дасташ намеояд. Вале 

чунин ҷаббории ўро нависанда бештар бо сухани тавсифии худ, монанди «аз 

даҳони  аждаҳо оташ гирифта метавонад», «нофи замин аст» ва ғайра тасдиқ 

мекунад. Мо гоҳҳо интизор мешавем ин «нофи замин» (дар саҳифаҳои 

роман) амале ва ѐ кирдоре зоҳир мекунад, ки чӣ ва кӣ будани ўро собит 

месозад. 
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 Чунонки ишора шуд қаҳрамонони  асосии роман  занҳо мебошанд. Аз 

ҷумлаи чунин занҳо нависанда ба Зебо, ки тимсоли занони  тозаандешу  

покизаахлоқ  аст,  ҷойгоҳи хосе  додааст. Аз амалу   кирдори зебо ошкор 

мешавад, ки ў зани ҳалиму меҳрубон, мамдадгори  дармондагону бечорагон 

аст. Дар роҳи ҳифзи манфиатҳои моддиву  маънавии ҷомеъа ҷонфидоѐна 

мубориза мебарад.  Вай бо ахлоқи  ҳамида  дар ҷомеа мақоми хос пайдо  

мекунад ва  барои нангу номус  лозим ояд бо  мардони фоҷиру фосиқ, чун 

Ёғӣ Хидир муборизаи тан ба тан мебарад. 

Дар роман  мо образи дигар  Тош  вомехўрем,  ки нависанда дар  

офаридани инсони худхоҳ – тимсоли  Тош  муваффақ  шудааст. Ин як  марди 

фосиқест,  ки зиндагӣ барояш  қиммати нафсро дорад.  Дар роман вай  аз рўи 

ҳикмати «То мард сухан нагуфта бошад, айбу ҳунурарш нуҳуфат бошад», 

амал мекунад. Мо кӣ будани ўро аз суханонаш мешиносем.  Фалсафаи 

зиндагии ў ин аст, ки доим таъкид мекунад: «Умр меравад, чун занбўри асал  

шаҳди гулҳои зиндагиро  бояд чашид! Одам як бор зиндагӣ мекунад!» 

Мо аз тасвирҳои  ботаании  ва  образноки  нависанда  дармеѐбем ва  

итминон пайдо мекунем, ки  мардиву номардӣ,  бузургиву солорӣ  маҳз дар 

балои азим падид меомадааст. Қисмат ва сиришти инсонии қаҳрамонони 

романро маҳз ҳаводисе умайян  мекунад, ки дар замонааш  сарнавиштсоз 

буд. 

Ин роман ба қавли А.Сайфуллоев «сирф реалистӣ» буда, «лавҳаю  

манзараҳои романтикӣ, лирикӣ, драмавӣ, шартию тамсилӣ,  этнографӣ…дар 

роҳи пурратар ва бо тамоми паҳлуҳояш намудор  шудани ҳақиқати ҳаѐт 

кўмак мерасонад» (83, 129). 

Гулрухсор  шоира аст,  бинобар ин романро  шоирона навиштааст. 

Махсусан, забони ин  асар  пур аз рамзу  киноя  ва ифодаву  талмеҳотест, ки 

асарро  боз  хонданиву дилчасп  сохтаанд.  Гулрухсор мисли  достони 

«Мотами сафед» дар роман унсурҳои  этнографиро бо мақсади муайян 

истифода  карда,  ба ҳусни асар  афзудааст. Ҳамчунин дар роман аз  афсонаву  

ривоѐти  мардумӣ  бо  мақсади  қавӣ сохтани ғояи  асар ба маврид  истифода  

шудаанд. Масалан,  қиссаи  пурмаънии  «Шоҳзодаи Дарвоз» дар роман бори 

амиқи  маънӣ  мекашад. Афсонаи «Хирсак» низ дар таъкиди муқаддасии 

нангу номус буда, хоби Нишона ҷанбаи этнографӣ дорад ва  як навъ 

ифодагари  тасаввуроти  халқ мебошад.  Ба назари мо, камбудии асосии  

роман  суст будани  ҷанбаи тасвир аст ва ин ҳодиса сабаб шудааст, ки 

нависнада авзои рўҳӣ ѐ худ  заминаҳои психологии  хислату  характери  

қаҳрамононашро  комилан ошкор  карда  натавонистааст. Чунон  ки ишора  

шуд мо гоҳо хислати  қаҳрамонро ба воситаи сухани тавсифии  муаллиф  

мешиносем,  ки ин хоси асари бадеӣ  нест. 

Савол ва супоришот: 

Сарнавишти инсонй ва шоирии Гулрухсор. Аввалин маҷмўаи ў 

«Бунафша». Оҳанги хоси шеъри ў. Кўшиши баѐни таассуроти шоирона аз 

ҳар он чи аз сари ў мегузарад. 
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Мазмун ва мундариҷаи маҷмўаҳои дигари ў «Хонаи падар», «Дунѐи 

дил», «Афсонаи кўҳи», «Ихлос». «Оташи суғд», «Оинаи рўз», «Шабнам», 

«Рўҳи Бахтар», «Қасидаи кўхистон» ва ғ. 

Шеъри «Осиѐб» ва консепсияи эҷоди Гулрухсор дар боби шинохти 

гузашта ва ҳар он чи дар он аст: дилсўзй барои аз байн рафтани осори 

гузашта, ҳасрати таассурангез дар шеъри ў: тааммуқ сари ѐфтаву 

гумкардаҳо. 

Гулрухсор ва шеъри пешин. Ҷасорати шоирии Гулрухсор: «Қудрату 

мардонагии ман ба сад кас мерасад». 

Кўшиши Гулрухсор дар эҷоди достони хамосй. «Мотами сафед» ва 

моҳияти иҷтимоиву бадеиии он. Силсилаи шеърҳои «Бурчи Сино», «Баѐни 

эҳсосоти амиқи худшиносй дар ин шеърҳо. Ҳуввияти миллй ва шоирии 

Гулрухсор дар ин шеърҳо. 

Романи аввалини Гулрухсор «Занони Сабзбаҳор» ва мавзўву 

мундариҷаи он. Ақибгоҳ ва мушкилоти зиндагии кўҳистониѐн дар ин асар. 

Чеҳраи иҷтимоии Нишона — қаҳрамони воқей ва тасаввурии шоира. 

Истифодаи сареҳ ва мақсаднок аз расму русум ва забони мардумй дар ин 

асар. 

Ашъори солҳои охири Гулрухсор: шеъри «Пиндори зиндагй» хамосаи 

пурдарди рўзии шоира аз воқеияти фоҷеарези Тоҷикистони охири асри ХХ. 

Мавқеи Гулрухсор ва шеъри ў дар миѐни шоираҳои шеъри форсии 

тоҷикй. 
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Нақша: 

1. Хати зиндагии Ўрун Кўҳзод.  

2. «Як сару сад хаѐл» ва нахустмачмўаи ў - «Сареву савдое». 

3. Мақоми ҳикояи психологй дар эчодиѐти Кўҳзод. 

4. Қиссаи «Роҳи ағба» ва моҳияти он.  

5. «Писандара», «Кини хумор» ва «Андешаҳо дар танҳой» - қиссаҳои ахлоқй. 

6. «Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз» - қиссаи андеша ва орзу.  

7. Нахустин романи Кўҳзод «Ҳам кўҳи баланду ҳам шаҳри азим».  

 

Ўрўн Кўҳзод аз нависнадагони маъруф ва шинохтаи имрўзаи тоҷик 

буда,  соли 1937  дар деҳаи  Ғазаи  ноҳияи Панҷакенти  вилояти  Суғди   

ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунѐ омадааст. Баъди хатми мактаби миѐна дар 

факултаи филологияи Донишкадаи омўзгории шаҳри Душанбе таҳсил карда, 

муддате омўзгори мактаби миѐна ва баъд корманди Институти забон ва 

адабиѐти ба номи Рўдакии Академияи фанҳои ҷуҳурӣ шуда кор кардааст. 

Ўрун Кўҳзод аз кормандони собиқадори маҷаллаҳои «Хорпуштак», «Садои 

Шарқ», рўзномаи «Маориф ва маданият», нашрияи Энсиклопедияи тоҷик 

мебошад. 

 Аввалин навиштаҳои бадеии Ўрун Кўҳзод ибтидои солҳои шастум дар 

матбуоти Тоҷикистон чоп шуданд, ки бештар ҳикояҳои ҳаҷвӣ буданд. Соли 

1972 нахустин китоби ҳикояҳои ў «Сареву савдое» аз чоп баромад, ки 

ҳикояҳои ҳаҷвӣ ва матоиботи ўро дар бар мегирифт. Ва хонанда то нашри 

маҷмўаи «Кини Хумор» Ўрун Кўҳзодро асосан ба сифати ҳаҷвнавис 

мешинохт. Дар ин маҷмўа низ чанд ҳикояи ҳаҷвии нависанда ҷой дода 

шудааст, ки як навъ назари мутоибаомези ўро ба амалу кирдори баъзе тоифаи 

одамон ифода мекунад. Нависанда дар ҳикояҳои ҳаҷвиаш асосан чоплусӣ, 

хушомадгўӣ, ришвахорӣ, тамаллуққорӣ барин хислатҳои нописанди 

инсониро зери неши таъриз, киноя ва масхара қарор додааст, ки ҳикояи 

ҳамноми маҷмўаи аввали нависанда–«Сареву савдое» беҳтарини онҳост. 

Ўрун Кўҳзод дар ҳаҷвияҳояш инсонро масхара намекунад, балки инсонҳои 

камзарар бо амалу кирдорашон дар тасвири нависанда худро мавриди 

масхараву мазҳака қарор медиҳанд. 

 Баъд аз нашри маҷмўаи аввал Ўрун Кўҳзод тадриҷан ба насри ба 

истилоҳ ҷиддӣ гузашт ва чанд ҳикояву повест навишт, ки «Роҳи ағба» аз 

нахустин асарҳои калонҳаҷми ў мебошад. Нависанда дар ин асар ба тасвири 

кору зиндагии деҳотиѐн пардохта, ба ин восита назарашро ба баъзе аз 

Мавзўи 18 Ўрун Кўҳзод (1937) 
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паҳлуҳои воқеияти рўзгори муосирони мо баѐн медорад. Қаҳрамонони 

асосии ин повест чўпонон ва роҳбарони хоҷагӣ ҳастанд. Нависанда дар 

зимни тасвиркорӣ зиндагии чўпонҳо, ахлоқи ононро ифшо месозад. 

Нависанда бо тасвири муносибати зердастиву сарварон унсурҳои зиѐновари 

волюнтаризмро маҳкум карда, одамият, ахлоқи ҳамида ва маънавияти бои 

даҳмардаҳоро бо баъзе аз роҳбарони худхоҳу маноратҷў муқобил мегузорад. 

Ин повести Ўрун Кўҳзод дар шинохти хилқати инсон, махсусан ҷаҳони 

маънавии вай қадами аввал буд. 

 Дар повести «Андешаҳо дар танҳоӣ» ҳарчанд мавзўву масъалаҳо дигар 

аст, нависанда аслан ҳамон консепсияи ғоявиро дар шинохти воқеияти 

сарнавишти инсон идома медиҳад. Нависанда дар ин повест «масъалаи ба 

дараҷаи ҳасти имрўза баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар 

мактабро ва умуман беҳтар кардани кори маорифи халқ ва маданияти деҳот»-

ро мавриди таҳқиқи бадеӣ қарор додааст (83, 69). Зимнан бояд бигўем, ки 

баъдтар нависанда номи ин повестро дигар кард ва «Кини Хумор» номид. Ба 

ифодаи академик М.Шукуров ин асар «дар роҳи тадқиқи бадеии характери 

ҳамзамонони ҷавони мо амиқтар шуда истодани асосҳои таҳлилии насрро 

нишон медиҳад» (115,20). Ба назари мо ин фазилатҳои насри Ўрун Кўҳзод аз 

повести дуввуми ў «Писанддара» (1974) шурўъ мешавад. Дар ин повест 

зиндагии бемаънавият ва шаклҳои зуҳури он, тангназарию кўтоҳбинӣ, 

бедорнишинӣ барин хислатҳои нописандидаи муоширони он мавриди таҳқиқ 

қарор гирифтаанд. Нависанда ин хислатҳоро ба шаъни инсон зебанда 

намедонад. Нависанда кўшиш мекунад, ки одамонро ба худашон шиносонад. 

Ба ин мақсад зиндагии хароб ва бемақсади қаҳрамононашро  тафсир мекунад 

ва таъкид месозад, ки инсон бо чунин зиндагии ҷоҳилона моҳияти инсонии 

худро тадриҷан аз даст медиҳад. Ба ифодаи дигар, ин қисса мисраи Бедилро 

ба ин мазмун тафсир сохтааст одамӣ як лаҳза аз худ ғофил шавад, хар 

мешавад. 

 Асарҳои аввалини Кўҳзодро хонда кас ба чунин хулоса меояд, ки барои 

ин нависандаи ҳунарманд аз оғоз як душмани маънавие будааст, ки онро 

метавон қаҳрамони мавҳуми осори ў ба қалам дод. Ин қаҳрамони мавҳумро 

мо ҳам дар амалу кирдори қаҳрамонони физикӣ ва ҳам сухани нависанда 

метавонем кашф кунем. Барои кашф кардани ин ҳадаф нависанда ба мо ѐрӣ 

мерасонад. Нависанда дар повести «Кини Хумор» дар баробари хонанда 

чунин суол мегузорад «Магар он одатҳое, ки замони нав ба муқобилаш қиѐм 

кард, ба қатори душманҳо намедарояд?» Ва дар повест ба ин савол ҷавоб 

медиҳад. 

 Дар повест мо бо муаллими навкоре вомехўрем, ки як сол қабл мактаби 

олиро тамом кардаву дар як деҳаи кўҳистонии дур ба таълиму тарбияи 

наврасон машғул аст. Номи ў Исфандѐр мебошад. Мо аз амалу кирдори ин 

қаҳрамони ҷавон ҳис мекунем, ки вай дар зиндагӣ каси содда нест, балки 

хеле ҷиддиву ҳақшинос аст ва ба моҳияти неку бад бисѐр ҳам хуб сарфаҳм 

меравад. Хилқати инсонии онҳое, ки дар атрофаш ҳастанд ва бо ў кор 

мекунанд, ўро дилтанг месозад. Худро дар дунѐе ҳис мекунад, ки агар давом 
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кунад, зиндагиро фалаҷ месозад. Ба ин маънӣ, масъалаи асосӣ дар ин асар 

муносибат ба зан, шаъни инсонии вай, худогоҳии инсонӣ ва иҷтимоист. Ин 

муамморо нависанда ба воситаи тасвири образи Хумор дурусту воқеӣ ҳал 

мекунад. Хумор ҷавонзанест, ки  худованд ба ў ҳам ҳусн додаву ҳам ақлу 

фаросат. Вале дар муҳити хонаводаи шавҳари ў ин чизҳо кор намеоянд. 

Бинобар ин ҳам бо он ҳама дороиву печидагию пўшидагӣ ва либосҳои 

рангобаранг ҳеҷ чиз ба дили ў намеғунҷад. Мо ҳолу ҳавои Хуморро аз нигоҳи 

Исфандиѐр ва омўзгори хушзавқу коршинос Вера мешиносем. Суоле ба миѐн 

меояд, ки чаро нависанда бевосита ҷаҳони ботину зоҳири Хуморро ба мо 

намоѐн накард? Баъзе аз мунаққидон, аз ҷумла, М.Шукуров ин ҳодисаро аз 

камбудиҳои асар донистаанд. Ба нази мо ин тавр нест. Аз рўи мантиқ ва 

тақозои муҳити маънавии Хумор аст, ки ҳамеша дар таъқиби вай буд ва 

метавонист зиндагии ўро бадтар аз ин созад. Ин ҷо ба навъе нависанда ба ин 

духтарак тараҳҳум кардааст, зеро дилаш сахт ба ў месўзад. Дили  нависанда 

ба Хумор месўзад ва таассуф мехўрад, ки чаро Хумор бо ин ҳама ҳусну 

малоҳат ва ақлу фаросат зиндагиаш бе мақсаду худаш беиродаву 

фармонбардор аст. Нависанда ин бемориро ба тарбияи хонаводагӣ вобаста 

медонад. Хумор дар муҳите, ки одамро гапдаро ва гапшунав тарбия мекунад, 

ба воя расидааст. Аз ин ҷиҳат ҳамеша сараш хаму дилаш пуралам буд. 

Иродааш низ дар дасти худаш не, дар дасти падар модар, шавҳар ва ақрабои 

дигараш. Таомули аҷдодӣ ўро «ҳамчун фард, ҳамчун шахс» беқурб карда, 

«бозичаи дасти дигарон» сохтааст. Исфандиѐр ва украиндухтар Вера дар 

бораи қисмати Хумор фикр мекунанд, ба андеша мераванд. 

 Ин ду қаҳрамон нафақат дар андеша, балки дар амал низ фаъоланд 

онҳо бо хислати ҳақшиносӣ ва баҳо дода тавонистан ба вазъият Хуморро 

тадриҷан дигар мекунанд. Дар дили ў ошуб андохта, ба амалаш қатъият 

мебахшанд. Зимнан бояд гуфт, ки мо ҳамин гуна қаҳрамононро дар эҷодиѐти 

Кўҳзод ѐд дорем. Санавбар дар ҳикояи «Никоҳ бо корд» ва Нурбибӣ аз «Пули 

ларзон» духтарони исѐнкоранд. Вале симои ботин ва зоҳири Хумор аз онҳо 

фарқ дорад. Таъсири муҳит ва натиҷаҳои мусбати онро мо дар хислати 

Хумор зиѐдтар мебинем. Мебинем, ки Хумор метавонад миѐни неку бад фарқ 

гузорад, аз ҳама муҳимаш вай фикр кардану андешидан метавонад. Дар 

повест ин паҳлўи хислати қаҳрамон зина-зина инкишоф меѐбад ва дар боби 

ҳаждаҳ повест нависанда «моҳияти зиндагии Хумор ва пояҳои гуногуни 

инкишофи шуури вай»-ро нишон медиҳад. 

 Хумор қисмати хешро дар синаи нокомиҳояш дида, ба қадри худ 

месўзад ва маҳз ҳамин сўхтанҳо ўро ба сарҳади худшиносӣ наздик меовард. 

Мебинад, ки ў аз хусае беш нест, на фақат бозичаи дасти дигарон, балки 

бозичаи қисмат низ ҳаст. Вай дар ҳамин ҳолати рўҳонӣ пай мебарад, ки озод 

нест, мутеъ аст ва ҳеҷ гоҳ хоҳишҳояшро амали карда наметавонад. Дар 

такмили хислати ў саҳми Вера хеле калон аст. Вай нафақат ба воситаи ибрати 

шахсӣ, балки бо нақлу ҳикояҳояш аз сарнавишти занони ҷасур ба Хумор 

талқин мекунад, ки бояд зист, бояд лаҷоми тақдирро ба дасти худ гирифт, аз 

маҳкамаи рўҳи мутеъ берун рафт. 
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 Сабабгори бадбахтиҳои Хумор аввалқадам падари ў – Раҷаби Сафои 

қамарӣ аст. Ин марди инқилобӣ, ки дунѐи кўҳанро дигар карда, бисѐр 

воқеаҳоро аз сар гузаронида буд, барои фарзандаш дари бахтро кушода 

натавонист, дурустараш кушодан нахост. Чеҳраи инсонии ин гуна шахс 

бисѐр мураккаб аст, вале мутаассифона, нависанда ба ифшои рози дили ин 

қаҳрамонаш муваффақ нашудааст. Ба ҳамин сабаб мо наметавонем ба саволи 

– сабаи ин ҳама кўрдиливу ҷаҳолати Раҷаб чист? – ҷавоби равшан ва дуруст 

гирем. 

 Ба назари донишманди адабиѐт Муҳаммадҷон Шукуров аҳамияти ин 

повест дар адабиѐти тоҷик аз он иборат аст, ки нависанда «баъзе масъалаҳои 

муҳимми ҳаѐтии инсони имрўзро ба миѐн гузошт». На фақат ба миѐн гузошт, 

балки «умдатарин масъалаҳои доимии ҳаѐтро аз қабили ин ки инсон бояд чӣ 

гуна бошад, мақсад аз зиндагӣ чист, чӣ чизеро бахт номидан мумкин аст ва 

ҳоказо дар асоси талаботи замони мо муҳокима кардааст» (115, 48). 

 Дар повест ба ғайр аз Исфандиѐру Вера, Хумору падараш боз чеҳраи 

дўсти падари Хумор – Ҷўра Тўрабоевич, ки инсони ҳаромхўру ҳаромкор аст, 

муаллимони беҳунар Талбонову Талбаков ва нафарони дигар тасвиркорӣ 

шудаанд. Дар муқобилаву қиѐсҳои ин афрод моҳияти ҳастии инсонии онон 

ошкор мегардад. Вале дар ин миѐн Исфандиѐру Вера бо собитқадамӣ, 

дурандешӣ, покахлоқӣ ва масъулиятшиносӣ билкул фарқ мекунанд. Онҳо 

ҷавонони масъул ва ҳақшиносанд. Худро дар назди ҷомеъа ва афроди ҷомеъа 

масъул мешиносанд. 

 Ин повести Кўҳзод боз аз он ҷиҳат ҷолиби диққат аст, ки дар он 

аввалин бор дар адабиѐти тоҷик масъалаҳои мактабу маориф, усули таълим, 

роҳҳои омўзишу парвариш ба муҳокимаи бадеӣ кашида шудааст. Ин 

масъалаҳоро нависанда дар партави зиндагии шикастаи Хумор ба тасвир 

гирифта, аз он натиҷаи дуруст мебардорад. 

 Исфандиѐр муаллими адабиѐти мактаб аст. Мисли ў муаллимон 

бисѐранд, вале кам касоне ҳастанд, ки дар бораи мактабу маориф, қисмати 

фарзандони мардум, самараи фаъолияти худ меандешанд. Исфандиѐр инсони 

огоҳ ва фаъол аст. Вай бисѐр мехоҳад муҳити маънавии мактаб, усули 

таълиму тарбия дигар шавад. Махсусан, аз усули таълими фанни адабиѐт, ки 

ихтисоси ўсту дўсташ медорад, розӣ нест. Суоли ў ин аст, ки чаро шогирдони 

мактаб даҳ сол мехонанду ба ҷуз чанд санади тарҷумаиҳолии адибон дигар 

чизе ѐд намегиранд? Чаро мактаб ба таълими мағзи андешаҳои шоиру 

нависандагон машғул нест? Ва ғайра. Дар ин пурсишҳои маънавиаш вай ба 

хулосае мерасад, ки мактаб метавонад ба шогирдонаш раҳнамои роҳи саодат 

бошад, на ин ки сабаби бадбахт шудани онҳо гардад. Ва бо ин хулосаҳо яке 

аз сабабҳои бадбахтии Хуморро дар якрўягии кори таълиму тарбия мебинад. 

Андешаҳои Исфандиѐр моҳияти ҷамъиятӣ доранд. Вай бо камоли ҷуръат ва 

ҳиммат мехоҳад вазъияти нобасомони мактабро ислоҳ кунад ва заррае ҳам 

бошад ҳам, ба пешрафти маънавияти инсонҳо коре карда бошад. Исфандиѐр 

дар асар шахсияти некбин аст. Вай аз ноомадии кор дилозурдаву сарддил 

намешавад, балки шиораш ҳамеша ин аст, ки «беҳ шуд, боз беҳтар мекунем». 
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 Ин ҷо як камбудии ҷиддии повести «Кини Хумор»-ро бояд зикр кард. 

Нависанда бештар ба ифшои андешаҳои қаҳрамони асоси машғул шуда, 

фаъолияти амали ўро маҳдуд кардааст. Ва М.Шукуров дуруст мегўяд, ки «Мо 

Исфандиѐрро асосан дар сари фикру андеша мебинем» ва аз фаъолияти 

амалиаш кам хабар дорем, он ҳама принсипҳои ҳаѐтиашро дар амал чӣ тавр 

ҷорӣ кардани ў асосан номаълум мемонад. Аз ин ҷо чунин тасаввур пайдо 

шуданаш мумкин аст, ки мавқеи ҳаѐтии фаъолонаи қаҳрамон ҳанўз мукаммал 

нест» (116, 52). 

 Бо вуҷуди ин метавон мулоҳизаи ҷамъбастии нависандаи шодравон 

Фазлиддин Муҳаммадиевро, ки дар сеъэзди ҳаштуми нависандагони 

Тоҷикистон баѐн дошта буд, иқтибос кард ва он сухани ҳақ ва охирин дар 

ҳаққи ин асар мебошад. Ў гуфта буд, ки «Ўрун Кўҳзод низ, хушбахтона, дар 

роҳи дурусти эҷодист, дар роҳи такомулот ва ҷустуҷўҳои тоза. «Андешаҳо 

дар танҳоиаш аз андешаҳои амиқ шаҳодат медиҳанд, гувоҳӣ медиҳанд, ки ў 

саъй дорад ҳамасарон, ҳамватанони ҳамчун гражданин фаъоли моро ба қалам 

диҳад» (54,28). 

 Асари дигари бисѐр ҳам ҷолиби Ўрун Кўҳзод «Як рўзи дароз, рўзи 

бисѐр дароз» аст, вале мутаассифона, бо тазъиқу фишорҳое зиѐд баъд аз 

навишта шуданаш ба чоп расид. Бо дастгирӣ ва пешсухани Фазлиддин 

Муҳаммадиев аввал дар маҷаллаи «Садои Шарқ» ва баъд дар шакли китоб 

чоп шуд. Фазлиддин Муҳаммадиев дар ҳамон суханрониаш гуфта буд, ки 

«Кўҳзод аз эродҳо ба повести «Як рўзи дароз…» ба таври бояду шояд хулоса 

баровард. Повест аз ҷасорати нависанда дар ҳалли мавзўъҳои мураккаб ва 

душвор, аз афзудани қувваи тасвири вай ва хусусан тасвири рўҳияи инсон 

далолат медиҳад» (54,28). Аз ин гуфтаи нависандаи фақид як суол дар миѐн 

аст: чаро повест дар шакли аввалааш чоп нашуд ва нависанда «ба таври 

бояду шояд» хулоса бароварда, асарашро дар чӣ ҳол ба чоп расонид? Маълум 

мешавад, ки Ўрун Кўҳзод то ба охир нусхаи писандидаи худашро чоп карда 

натавониста будааст. 

 Мо ин санадро барои он овардем, то хонанда бояд донад, ки дар вақташ 

на фақат Ўрун Кўҳзод, балки бисѐр нависандагон озодии комили суханро дар 

ихтиѐр надоштанд. Асарҳои онҳо бо ихтиѐри идораҳои хос дар шакли 

ихтисор чоп шуда, ақидаю орои онҳо таҳриф мешуд. 

 Дар повести «Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз» қаҳрамони асосӣ устод 

Садриддин Айнӣ мебошад. Нависанда ҳолати Айниро дар як рўзи таърихӣ, 

ҳаштуми апрели соли 1917, ки «аз номи тамоми мулку миллат бо худ баҳсу 

талош дошт» (36,32) ба қалам додааст . 

 Назар ба пайбурди мунаққид ва адабиѐтшинос Абдухолиқ Набиев 

«нависанда пайванди Айниро ба муҳимтарин ҳодисаҳои давр: 

маорифпарварӣ, ҷадидия, таҳлили ҷиддӣ карда, дар таҳушшуури ў суст 

шудани бовар ба дин («ба умеди худо нашаву буттаро дор») ва ба хулосаи 

Мулло Амон, ки «шамшерро бо шамшер бурранд» мегуфт, розӣ шудани ўро 

чун зинаҳои инкишофи фикрии вай ба хубӣ нишон дода тавонистааст» (59, 

90). 
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 Зимнан бояд гуфт, ки агар нависанда кўшиш карда бошад, ки «суст 

шудани бовари Айнӣ ба динро нишон диҳад, ин амали ў аз воқеият дур аст. 

Аввалан мо медонем, ки Айнӣ аз давраи бачагиаш на ба дин, балки ба 

хурофотҳои динӣ эътиқод надошт, ки намунаи чунин фикри ў ҳамон ҳикояи 

«Аҳмади Девбанд» мебошад. Сониян, ҳақиқат ин аст, ки Айнӣ аҳкоми 

шариатро аз ибтидо то ба охири умраш риоят мекард» намоз мехонд, рўза 

медошт, аз маърифати исломӣ, ахлоқи исломӣ ҳимоят мекард. Аз ин ҷиҳат ин 

гуна назардошти нависанда ба ҳақиқат рост намеояд. 

 Дар оғози сухан оид ба сохти ин повест метавон гуфт, ки вай «бо тарзи 

тартиб додани сужет ва композитсия якнавангезӣ» (76, 85) овард. Ин 

навангезӣ дар он зоҳир мешавад, ки нависанда тарзи анъанавии 

сужетофаринию композитсиясозиро мешиканад. Сужет ва композитсияи 

повестро на ҳодисаву воқеаҳо, балки андешронӣ ва фаъолиятмандии фикрии 

қаҳрамони асосӣ, яъне устод Айнӣ ташкил медиҳад. Сужет ва композтсия ба 

воситаи монологи ботинӣ муайян мешавад. Ин повест асари таърихии 

ҳозирамавзўъ аст. Ба ин маънӣ, ки ақидаю орои қаҳрамони асосӣ, ормонҳои 

нависанда низ буда, аҳамият ва арзиши имрўзӣ низ дорад. 

 Кўҳзод тавонистааст, ки барои ифодаи замон сарнавишти як шахсияти 

воқеии таърихиро санги маҳак қарор диҳад ва дар ин замина нависанда ба 

мақсади худ расидааст. Дар повест як рўзи сарнавиштсози зиндагии 

қаҳрамон тасвир шуда ба ин восита нависанда муваффақ шудааст, ки 

муҳимтарин ҳодисаҳои давр, ки бо сарнавишти қаҳрамон алоқаи бевосита 

доранд, истинод кунад ва пайванди Айниро бо Ҳайрат, Барно шиносоиаш бо 

Садри Зиѐ ва доираи адабии ў, бо Аҳмади Дониш ва «Наводир-ул-вақоеъ»-и 

ў, давраи мадрасахонию мударрисӣ, тартиб додани китобҳои нави дарсӣ, 

кушолани мактабҳои нав, ҳам ақидаҳо иҷтимоии адибони пешин, таъсири 

инқилоби соли 1905-и рус ба муҳити Бухоро, сиѐсати берунии амиру аморат, 

муносибати мусталикахоҳии Россия, шўришҳои халқӣ ва таъсири 

револютсияи феврал ва ғайраҳо ба муҳокима мекашад. Аз ин мавқеъ 

масъалае, ки нависанда дар асар ба миѐн гузошта ва ҳал кардааст, масъалаи 

шахс ва таърих буда, на фақат сарнавишти Айнӣ мавриди назар аст, балки 

ҳодисаҳоеро, ки то апрели соли 1917 ба сари мардуми кишвари Бухоро омада 

буд, низ мавриди таҳқиқи бадеӣ қарор гирифтаанд. 

 Хати дигари сиѐсие, ки вобаста ба сарнавишти Айнӣ кашида шудааст, 

назари муаллифро ба савияи ҳаракатҳо таҷаддудхоҳӣ дар аморати Бухоро 

ифода мекунад. Бо тавсифи ҳаракатҳои тозаи таҷаддудхоҳӣ нависанда ғояи 

мутаҳидшавии онҳоро талқин месозад, ки аз сарнавишти Айнӣ ҷудо набуд. 

 Қаҳрамони нависанда, фарзанди бузурги халқ – Айнӣ дар тасвири 

нависанда сахт дар қабзаи андеша аст. Дилаш ба ҳоли халқу кишвар месўзад. 

Сар то сари Бухороро пур аз тазодҳои қисмати одамӣ мебинад. Аз ғами 

кишвараш, ки пур аз «… ҳиндуҳои судхўр, сарбозони муфлис…, мадрасаҳои 

бошаҳамат, толибилмони номурод, шоирони силкасал…, арбобони 

тороҷгар…» дилаш об шуда ва аз ин ҳолат ба шўр меояд. Ин ҳама аз ҷониби 

нависанда бо сароҳат қаламкорӣ шуда, хонандаро сахт ба андеша мебарад. 
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Мо аз тасвири нависанда дармеѐбем, ки чӣ бори вазнини шоду ношод дар 

рўҳи Айнӣ соя андохта, ўро сахт озор медиҳад. Нависанда барои ҳолати рўҳи 

Айниро нишон додан тазодҳои армонии ҳаѐти Айниро пеши чашми ў зинда 

медорад. Айнӣ Мирзо Икроми мардро пеши чашм меорад, ки ба ў ѐрии 

беғаразона карда буд, чеҳраи муллои ҳамсояҳуҷраи бадкирдору номард ба 

зара меояд. Фосиқиҳову фоҷиаҳои амиру амирзодагон қалбашро мефишорад. 

Маросими хонадоршавии Мулло Мирак ва муносибати амир – он 

фосилқулахлоқи «Сояи Худо» ҷигарашро шарҳа-шарҳа месозад. 

 Кўҳзод ба ин восита тавонистааст, ки зулми иқтисодӣ, ахлоқӣ ва 

маънавии замондорони дунѐи кўҳанро хеле равшан таҷассум кунад ва барои  

муборизаи қаҳрамон замина созад, ки аз ҳақиқати асл берун нест. Муборизаи 

Айнӣ бар зидди манғитиѐн муборизаи маънавист, бинобар ин ҳам ҳукми ў 

чун ҳукми таърих садо медиҳад. Айнӣ меандешад «… амирони манғит ба 

Бухоро чизе наоварданд… Бухоро дар даврони онҳо ҳар чӣ дошт ҳамаашро 

барбод дод…» 

 Айнӣ дар повест дар фоҷиабортарин лаҳзаи умраш тасвир шудааст. Ў 

медонад, ки «дар пеш ҷар меистаду дар пас табар, роҳи халосӣ ғайри 

тасаввур аст. Бинобар ин мисли гунги хобдида дар тасвири Кўҳзод ба 

мурофиа мепардозад: қазовати ў қазовати таърих аст ва дар мурофиа амир 

Олимхон ҳам ширкат дораду Насрулло-қушбегӣ ҳам ва Иммоқулбеки раис 

низ. Ва аз ин мурофиа ошкор мешавад, ки Насрулло-қушбегӣ нисбатан одами 

дигар аст, воқеъбину ҳақшинос. Бесабаб набуд, ки амир кайҳо пай бурда буд, 

ки дар зеҳни ў чунин фикре ҳаст: «ҷаҳолату қабоҳат ҳеҷ вақт роҳи соҳиби 

давлатдорӣ набуд». Ва ин гузориши худаш сари Насрулло-қушбегиро хўрд. 

Бо ин далелҳо нависанда марги воҷиби аморатро таъкид месозад. Дар ин 

замина мо бо ҳиссиѐти пешакии дармеѐбем, ки «як рўзи ҳаѐти қаҳрамони 

марказӣ фоҷиаомез бошад ҳам, аз он на оҳанги ғаму ноумедӣ, балки азми 

идома додани муборизаи яроқнок, бовар ба маҳвнопазирии халқ» садо 

медиҳад. Аз нияти нависанда пас аз тасвиркориҳои дилангезу баандешаовар 

чунин натиҷаи рўҳбаландкунанда гирифтан мумкин аст. 

 Ўрун Кўҳзод ин қиссаи дилангез ва маърифатбахшро бо камоли ҳунар, 

дилсўзӣ ва ҳамиятхоҳӣ навишта, саҳифаҳои таърихи адабиѐтро бо як асари 

хонданиву андешиданӣ ғанӣ сохт. 

 «Ҳам кўҳи баланду ҳам шаҳри азим» (1983) нахустин романи Ўрун 

Кўҳзод аст. Роман дар мавзўи рўз аст, вале имрўз дар оинаи таърихи 

начандон дур тафсир мешавад. Академик М.Шукуров ба ин асар баҳо дода, 

аз ҷумла, гуфта буд, ки дар ин роман «идеалҳои револютсия меъѐри баҳои 

инсон қарор ѐфтанд» (115, 344). Ин воситае будааст, ки нависанда дар 

офаридани характери ҳамзамонон аз он истифода кардааст. Ба ифодаи дигар, 

муаллифи роман хилқати қаҳрамононашро дар оинаи оғозгоҳҳои ҳастии 

маънавии халқ мебинад. Вақте ки романро мехонем, мебинем ки қаҳрамони 

асосии роман Баҳром ҳангоме ки дар бораи хислати одамони муосири мо 

меандешад, ночор фикраш ба замонҳои гузашта меравад, айѐми ҷавониаш 

амалу кирдори одамони он замон ба ѐдаш мерасанд. Вай бародараш 
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Исломро, ки барои барпо кардани сохти нав ҷонфидоиҳо кардааст, ба ѐд 

меоварад. Нависанда ба воситаи образи Баҳром пешаҳои иҷтимоии 

муборизаи инсонро барои устувор сохтани одамият нишон медиҳад. Дар ин 

замина ҳофизаи таърихии Баҳром зиндаву корсоз аст. Ва сарнавишти 

бародари калонаш Ислом барои ў оинаи ибрат мебошад. Вай Исломро ба ѐд 

меорад, ки командири сурх, ревком буд ва барои мустаҳкам шудани 

ҳокимияти нав ҷонбозиҳо карда, ниҳоят қурбон шуд. Нависанда идеалҳои 

инқилобро аз забони Ислом бо шиору даъватҳои он вақт шоеъ ифода 

кардааст. Дар роман мо бо тасаввуроти табақаҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла, 

деҳқонон оид ба Инқилоб ошно мешавем. Дар ин замина ин мулоҳизаҳо 

натанҳо андешаҳои Ислоиро такмил мебахшанд, балки нависанда мехоҳад як 

будани назари халқ ва барномаҳои   сиѐсии ҳукумати   вақтро  низ нишон 

диҳад.  Дар роман  хислати қаҳрамон   дар заминаи ормонҳои инқилобӣ, ки 

хости  халқ   низ будааст, шакл мегирад. 

 Нависанда барои фикри бадеии  худро  исбот  кардан ду  гурўҳи  

инсонҳоро  ба амал  вомедорад. Гурўҳе, аз қабили Баҳром, Ислом,  академик  

Ғиѐс Мансурзода,  Ҳурматбибӣ  ва дигарон барои  ҳофизаи   таърихии  

Баҳром  бо  гузашта   ва имрўзашон  оинаи  ибратанд. Гурўҳи  дигар – 

Нурулло,  Абдушаҳид, Қўзиев,  Деҳқонов ва чанди  дигар  оинаи  нафрат  ва  

худсофкунӣ  ҳастанд.  Дар  ҳамин  замина  роман  майдони  кашмакашиҳои 

ахлоқиву маънавӣ мегардад, ки ин кашмакашҳо  моҳияти  ахлоқӣ ва 

сифатҳои инсонии ин ду гурўҳи  мутазоди  қаҳрамонро  ошкор  месозад. 

 Аз оғози роман Абдушаҳид, ки «Роздону розпўш»-и давраи  бачагии  

Баҳром буд, ҳофизаи замони бачагиашро  ба ҳаракат  меоварад.  Мо дар оғоз  

роман  мебинем, ки ҳофизаи  Баҳром  кўтоҳ  нест. Вай ба гузашта таваҷҷўҳи  

хосе  дорад. Ҳама  чизро  дар тарозуи ѐдҳову  амалу  кирдорҳо  бар мекашад. 

Ҳафт бор чен мекунаду  як бор  мебурад. Чеҳраи Абўшаҳид,  амалу  кирдори 

ў воситае мешавад,  ки ҷаҳони  ботину  зоҳир  Баҳром кушода гардад. Мо 

дармеѐбем, мисли падараш – Холиқ  инсони ҳалол аст.  Падарашро  низ  

барои «ҳалолкору ҳалолхўр» (с. 21) буданаш мардум Холиқи  Соф 

мегуфтанд. Ва  писар  аз падар  ҳамин  сармояро ба мерос гирифтааст. 

Бинобар ин амалу кор ва  манфиатхоҳиҳои  Абўшаҳид барин  ашхос  барояш  

писандида  нест.  

 Дар роман мо ба чеҳраи азизу шарифи олими ҷўяндаву ҳалолкор Гиѐс 

Мансурзода рў ба рў мешавем, ки ғами халқу миллат мехўрад. Деҳ ба деҳ, 

шаҳр ба шаҳр гашта осори таърихӣ гирд меоварад. Ва ин мард бо Баҳром 

ҳамфикру ҳамандеша аст. Мо сифатҳои инсонии бародари калонии Баҳром 

исломи қурбони роҳи Инқилобро аз ѐдҳои Баҳром дармеѐбем ва итминон 

пайдо мекунем, ки шояд дар мавқеаш ў ҳақ буд. Вале пурдарду 

пурмаънитарин ѐддошт дар бораи Ислом «зам-зама» -и кампири Назира –

модари Ислом буд. Ин замзамаро кампир дар сари гаҳвораи писари Баҳром, 

ки баъди ҳаштсолагӣ рўи падари ба ҷанграфтаашро дид, мехонд: «Амакат 

паҳлавон буд, марди майдон буд, номаш Ислом буд, ибрати дигарон бад… 

Сипас  вай дар ҳикояташ сифат мекард, ки Ислом ҳимматбаланд буд, аз худ 
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мегузашту ба дигарон мерасид. Паи моли дунѐву ҷоҳу ҷалоли дунѐ  

намегашт. Боинсоф буд ваҷон фидо кард, надидаву наомўхта намегуфт. Ба 

айби худ бино буд ва ҷон мекоҳонд, ки ҳама аввал айби худро дида 

тавонанду баъд ба дигаре ѐд диҳанд. Зеро ѐд додани беибрат бақое надорад. 

Вай касеро баифрот ситоиш намекард, чизи намондаашро намегирифт. Ҳар 

чи ба худ раво намедид, ба дигарон намеписандид. Ба нони дигарон чашм ало 

намекард, нони худро  аз дигарон дареғ намедошт ва ҳарҷо муфтхўреро 

бинад, ҷазояшро додану ба инсоф овардан мехост… Аҳдро бо вафо яке 

медонист… Ёронро вақти хашму ғазаб меозмуд, ѐрони навола, дўстони 

пиѐларо бад медид…» Бубинед ин суханони кампир ба ѐрии мо оини 

ҷавонмардиро меоварад, ки имрўз дар китобҳои «Оини ҷавонмардӣ» 

мехонем. Барои нависанда ин гапи хушку холӣ не, балки диққати хонандаро 

ба оғозгоҳи муқаддасоти ахлоқии халқ ҷалб кардан аст. Ва натиҷаи судманди 

ин маънавиѐтро дар мисоли сарнавишти қаҳрамонҳояш нишон додан аст, ки 

дар ин равиш албатта комѐб шудааст. Ба  ин тариқ Ислом яке аз шахсиятҳои 

тавонои романи Ўрун Кўҳзод «Ҳам кўҳи баланд, ҳам шаҳри азим» аст. 

 Дар қатори Абўшаҳид Қўзиев, ки одамони нопиандида ҳастанд, мо ба 

шахсияти маккору мағабир ва дўстнамо Деҳқонов рў ба рў мешавем. 

Навсианда дар тасвири ин образ то ҳадде ба муваффақият ноил шудааст. 

Деҳқонов типии ҳамон ашхосест, ки бо дурўғ, тўҳмат дар замонаш номи 

ҳазорон одамони бегуноҳро сиѐҳ карда, боиси озору алам ва бадбахтиҳои 

пайвандони онҳо шудаанд. Мо аз тасвири нависанда дармеѐбем, ки Баҳрому 

академик Ғиѐс Мансурзода олими дигаранду Деҳқонов дигар. Мутаассифона, 

онҳоро муҳити илмии Шўравӣ парвариш кардааст. Чаро аз ҳамдигар фарқ 

доранд? Ба ин суол дар роман ҷавоб пайдост. Нависанда онҳоро зодаи 

муҳити дурўя ва мунофиқонаи ҷомеа медонад, ки ба Деҳқонов барин ашхос 

ҳамавақт майдони амал муҳаѐ месозад. Ва маҳз ҳамин муҳити дурўя ва 

майдондорони он шароитеро омода мекунанд, ки дар зиндагии ҳафтодсолаи 

олими маъруф ислом Холиқзода ҳамон Деҳқононе, ки умре барои Баҳром чоҳ 

меканд, борҳо боиси озору алам кашиданҳои вай шудааст, акнун дар ҳаққи ў 

бояд сухан гўяд. Ин дурўғи ростнамо зарбаи сахти маънавие буд барои 

Баҳром дар фарози умри пур аз шоду ғамаш. 

 Ўрун Кўҳзод нависандаи закӣ ва дар тасвир дақиқназар аст. Вай дар 

корбасти забон ба андозае дақиқу покизакор аст, ки ҳарферо аз навиштаи ў 

берун андохтан ѐ афзудан ғайри имкон аст. Зиѐда ан ин вай зиндагиро, 

забонро, расму оини мардумро хеле хуб медонад. Дар роман аз хазинаи 

тасаввуроти мардумӣ, аз латифаву тамсим ва ҳикматҳои мардум фаровон 

истифода кардааст, ки ҳар кадоме дар кушоиши амалу кирдори қаҳрамонони 

асараш ѐрӣ кардаанд. 

 Ўрун Кўҳзод шояд аз нависандагоне бошад, ки беш аз ҳама дар сари 

масъалаи ҳастии маънавии инсон фикру андеша карда бошанд. Консепсияи 

инсони бомаънавият тамоми навиштаҳои ўро зеб медиҳад. Аз ин мавқеъ 

повести «Тақвими раҳгум» низ ҷолиби диққат мебошад. 
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 «Тақвими раҳгум» (1987) номи мустаори повести Ўрун Кўҳзод нест. Ин 

ном маънии хости дили нависандаро бо камоли сареҳият ифода мекунад. 

Яъне нависанда мегўяд, ки агар мо сари ҳисоби рўзҳоро гум кунем, сари 

ҳисоби моҳу солҳоро низ гум хоҳем кард. Сари ҳисоби моҳу солҳоро, ки гум 

кардем, ҳисоби зиндагиро низ аз даст медиҳем. Ҳисоби зиндагиро, ки аз даст 

додем, бо фоҷиаҳое рў ба рў мешавем, ки қаҳрамони повести ў Расули 

Якзарбро озор дода, бемор сохтааст.Воқеаҳои повест солҳои ҳаштодуми асри 

гузашта, аниқтараш солои 1982-и асри ХХ мегузаранд ва ба рўзҳои мо низ 

тааллуқ доранд.Дар повест ду образи равшане ҳаст, ки яке дигареро тавзеҳ 

медиҳад. Инҳо Расули Якзарб – чеҳраи мусбат ва Алиқул – чеҳраи манфии 

повест мебошанд. 

 Расули Якзарбро фасодкорӣ, ришвахорӣ ва бадахлоқие, ки муҳити 

ҷомеаи солҳои ҳаштодуми Шўравӣ, аз ҷумла, ҷузъи он Тоҷикистонро фаро 

гирифта буд, сахт озор медиҳад. Ў дар ҳамин бора фикр мекунад ва 

ҳайратзада аст.  Аз замони кўҳна бисѐр воқеаҳоро дар ѐд дорад… Вале ин 

хелашро ѐд надорад. Ёд надорад, ки фаслҳои солро фарқ карда нашавад; ѐд 

надорад, ки одам аз нарасидани ҳавои соф ва оби тоза шикоят бикунад; ѐд 

надорад, ки корчалониро кордониву бешарафиро шарафу ҳаромхўриро ҳунар 

ва мояи фахр шуморанд. 

 Насри Кўҳзод, аз ҷумла, ҳамин повест ҳам саршор аз оҳанги 

публисистист. Нависанда нафақат воқеиятро бо ҳама хубиву бадиҳояш 

нишон медиҳад, балки роҳи ҳалли мушкилоти зиндагиро бозгў мекунад. Вай 

бисѐр мехоҳад тағйире дар тафаккури хонанда ворид сохта, ба ин васила 

муҳити ҷомеаро низ ислоҳ кунад. Аз ин мавқеъ агар повести «Тақвими 

раҳгум»-ро мутолиа кунем мебинем, ки нависанда аз ҳолати иҷтимоъ месўзад 

ва яке аз роҳҳои ислоҳи чунин вазъиятро дар маърифатнок кардани мардум 

мебинад. Дар ин равиш ҳикмати «кишти некии яксола, боқои некии даҳсола 

ва тарбия барои асрҳост»-ро аз зеҳни Сабур берун мекашад ва менависад: 

«Сабур вақтҳои охир … ҳамин ҳикмати кўҳнаи мардумро, ки аз таҷрибаи 

рўзгор дар давоми ҳазорҳо сол сайқал ѐфта, бо чунин соддагии ҳайратбахшу 

гунҷоиши бетаг дар чанд калима ифода гардидааст, ҳамчун як маромномаи 

ҳаѐт бисѐр такрор мекунад – дар дил такрор мекунад, дар сўҳбатҳо такрор 

мекунад ва ҳар қадар бисѐртар такрор кунад, маънои ин ҷумлаҳо зиѐдтару 

зиѐдтар мешавад. Ва гаштаву баргашта маълумаш мешавад, ки дар ин олами 

васеъ муқаддимтарин ва муқаддастарин коре, ки одам мекунад, тарбияи одам 

аст, ҳарчанд ки барои зиндагии одамвор ҳам кишт даркор, ҳам боқ» (38,46). 

Ин талқини нависанда аст аз ѐди қаҳрамони ў Сабур. Ва инро ба Алиқулҳо 

низ талқин мекунад, ки одам шаванд. Ҳамчунон ки «Алиқул дилпур шуд ва 

занҷирро кашид буқа ѐвошона аз дунболи ў равон гардид. Алиқул 

хурсандона қадам мезад ва фикр мекард, ки баъди якуним ду соат ба деҳа 

меравад. Онҳо, Алиқулу буқа, тахминан бист қадам оромона қадам заданд ва 

ҳамин дам зоғчаи бисѐре қағ-қағкунон аз болои сарашон гузашт.»Зоғчаҳо тўй 

дорад» - аз дил гузаронд Алиқул ва занҷирро ба миѐн баст. Басту қувваи 

азиме ўро силтав дод, афтонд ва рўи замин кашола кард. Зоғчаҳо бо ғавғо дар 
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болои сар давр мезаданд, буқаи зотӣ девонавор медавид ва Алиқул монанди 

мола дар замини сахт боло мебаромаду поѐн мефаромад; аз зарби заду хез 

гоҳ ба паҳлў меафтод, гоҳ ба  шикам ва гоҳ ба пушт. Вай гумон мекард, ки 

ўро буқаи зотӣ кашола мекунад, ҳол он ки ўро тўфони ғазаби мардум 

афтондаву кашола карда мебурд…» (38,80). Ин аст он қазое, ки ба фикри 

нависанда домани Алиқулҳоро хоҳад дошт. 

 Чунон ки дар боло ишора шуд Кўҳзод фаъолияти нависандагиашро аз 

ҳикоянависӣ шурўъ кардааст. Нахустин ҳикояҳояш низ дилангез буданд.   

Ҳам аз ҷиҳати забон ва ҳам мавзўву мундариҷот. Дар болотар аз ҳамин гуна 

ҳикояҳои ҷолиби ў «Хомтамаъ» ѐд кардем.  Акнун чанд ҳикояи ўро иҷмолан 

аз назар мегузаронем. 

 Муҳаммадҷон Шукуров ҳикояҳои Кўҳзодро ҳикояҳои психологӣ (117, 

34) номидааст. Яке аз чунин ҳикояҳои ў «Достони муаллим» мебошад.  Дар 

ин ҳикоя қаҳрамони беном – фидоии роҳи мактабу маориф дар дами марг ба 

андеша меравад. Вай пеш аз он ки аз дасти босмачиѐн кушта шавад, дар 

бораи ахлоқу одоби мардуми як деҳа, яъне Хунукчашма ҳукм мебарорад. Аз  

андешаҳои ў пай мебарем, ки мардум ин деҳа муҳити хуби ахлоқӣ 

надоштаанд ва сабаби он кўҳнагии назару андеша  онҳо будааст. 

 Нависанда дар баъзе ҳикояҳои зидди расму оини кўҳна, хурофотӣ ва 

зиѐновар сахт эътироз дорад. Масалан, дар ҳикояи «Пули ларзон» Нурбибӣ 

қурбони ҷаҳолат ва кўҳнапарастии наздикон мегардад.  Вай  аз муҳити  

хонаводагие, ки занро  ҷуз  канизак  ва  чўрӣ   чизи  дигаре  намедонист,   

гурез ҷустанӣ  шуда,  худро  аз болои  пули ларзон  ба дарѐ афканд.  Пули 

ларзон  рамзи маънавиест, ки  ба заволи   тасаввурт  ва ақоиди  кўҳнаи  

зарарнок  ишора  мекунад.  

 Дар ҳикояи «Никоҳ бо корд»  низ нависанда  ба  олами  кўҳнаи  фикру  

андешаи онҳое, ки қаҳрамони  ҳикоя  Санавбарро  намефаҳманд,  писханд 

мезанад.  

 Ба назари нависнада Абдулҳамид Самадов «Ҳикояҳои  солҳои охири Ў. 

Кўҳзод бештар  ҷанбаи  публисистӣ доранд. Нависнада  кайҳо  ба тасвири   

якрангу  субукбори зулфи ѐр  ва гулу  сабза, оҳу воҳи  хушки ошиқон  падруд  

гуфта,  бо сўҳбати кушода  ва суханҳои сода манбаи  нобасомониҳои  ҷоме ва 

дар ин замина   шўрбахтиҳои  инсонро  ба кулли  хонанда  фаҳмондан  

мехоҳад.  Ва  ҷое ин  сўҳбат  оҳанги тунду  тези  кинояро  мегирад («Очаи 

бачаҳо»  ва ҷое  дарду  алами  ў   муҷаррадду   урѐн  мешавад.  Вале дар ин 

сафар  мудом  бо чарманипўшу  шинелпўш  аз дур  мунозираву  афту  дарафт  

мекунад» (86,34). 

 Китоби «Тоҷикони имрўза» шояд тозатарин навиштаҳои  Кўҳзодро  

фаро  гирифта  бошад.  Дар ин китоб   низ чандин  ҳикояи  аҷиб гирд оварда 

шудааст, ки  як навъ ифодагар  тағйири  назари  нависанда ба  воқеияти  

таърихӣ,  аз ҷумла, сохторҳои  сиѐсӣ  ва имрўза  фоҷиаҳои  Тоҷикистон  

мебошад.  Дар ин замина  ҳикояи «Гуреза» ҷолиби  диққат  аст. Хонанда  

қаҳрамони  ҳикоя   Нусрати  Нуриѐниро  баъд   аз оғози   сохти нав «Овораву  

саргардону гуреза»  мебинад.  Вале  рақибони  маънавии ў Саиди Чириқ  ва 
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Чарминапўшу Шинелпўш  ҳамчунон дар  мавқеияти  худ  устуворанд. 

Нуриѐнӣ  бошад,  бар асари  даргириҳои  хунини  кишвар  хонаи  ободашро  

партофта, ба  зодгоҳаш  мегурезад.  Дар достон нависанда  масъалаи   

фоҷиабори  «Ту омадаву ман  таҳҷоӣ», «Ту аз фалон маҳал  ҳастӣ»-ро  

ҷасурона  ва бо  сўзу  дарди  беохир  ба миѐн  мегузорад. Дар зимни ин 

моҷаро мо мебинем, ки фикри  нависнада  дигар  аст.  Акнун  тафаккури  вай 

дар шинохти   воқеият  дар  савияи романи «Ҳам кўҳи баланд,  ҳам  шаҳри 

азим»  набуда,  вай аз  савияи  эътирофи арзишҳои табақотиву сиѐсӣ боло 

рафта,  сабабҳои  бадбахтиро  дар муҳити  ҷомеъа   аз ба  таври  сунъӣ дигар  

кардани  сохти  ҷамъият,  дасти   таарруз  дароз  кардан  ба  рукнҳои  

суннатии  зиндагӣ  ва табиат  мебинад. 

 Ўрун Кўҳзод дар забон, тарзи сужетбофӣ, шинохт ва тафсири   воқеият 

диди  хос дорад. Сабки   эҷодаш  низ  танҳо хоси ўст. Мо аз ҳар сатри 

навиштаҳои  ў  самимият,  андешамандӣ ва  тараҳҳумписандиашро  ҳис  

мекунем. Сатрҳояш муҳаббат  ба зиндагӣ ва дўстӣ  ба одамон  аст.  Ислоҳи   

инсон ва муҳити  зисти  ў аз  ҳадафҳои   волои  иҷтимоии  ин нависандаи   

нозукхайѐл  ва тозаандеш  аст. 

 

Савол ва супоришот: 

Хатти зиндагии Ўрун Кўҳзод. «Як сару сад хаѐл» (1983) ва 

нахустмачмўаи ў «Сареву савдое». Мазмун, мундариҷа ва сабки эҷоди ин ду 

китоб. Умумият ва тафовути онҳо. Мақоми ҳаҷв дар маҷмўаи аввал. Дар 

сарҳои ҳаҷвии Кўҳзод мавриди мулоҳиза қарор гирифтани тангназарй, 

бесуботии ахлоқй, кўр-кўрона қабул кардани одатҳои манфй ва беандешагй 

дар муҳокимаронй, камбисотии маънавй ва ғ. Дар ин замина ҷолиб будани 

ҳикояҳои «Мехи девор», «Хеши дур», «Дар ҷустуҷўи бахти ман», 

«Хомтамаъ» ва ғ. Симои такиягари закитабъ, яъне худи нависанда дар ин 

ҳикояҳо. 

Мақоми ҳикоя дар эҷодиѐти Кўҳзод. Саҳми ў дар ташаккули ҳикояи ба 

худ хоси психологй, ҳаҷвии публисистй, ҳаҷвии танқидй, ки мақсади 

асосиашонро ғояи ҳаѐтдўстона ва идеяи беҳбудии зиндагй муайян мекунад. 

Қиссаи «Роҳи ағба» ва моҳити он. Шариф ва чеҳраи иҷтимоии он. 

Талқини одамият ва ахлоқи поки инсонй дар асар. 

«Писанддара» асари нисбатан ҷиддии ў. Кўҳзод дар падид овардани 

ҳодисаҳои манфии ҳаѐти ҷомеа. Танқиди бемақсадй ва беҳунарй дар асар. 

Ифшои рўи инсон дар асар. 

Мушкилоти ахлоқ ва маънавиѐти муосири дар киссаи «Кини хумор» ѐ 

худ «Андешаҳо дар танҳой». Масъалаҳои омўзишу парвариш ва мушкилоти 

иҷтимоии ин соҳа аз назари нависанда. Исфандиѐри андешаманд, фаъол ва 

пурдону дурандеш. Масъалаҳои худшиносии фардчеҳраи Хумор ва андешаҳое, 

ки ба соҳиби асар боз мегардад. 
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«Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз» - қиссаи андеша ва орзу. Зиндагии 

Айнй дар ин асар. Фазо ва макони тасвир ва фарохии масоили мавриди 

тасвир. Диди хоси адиб дар эҳѐи як саҳифаи пурдарду доғи ҳаѐти устод 

Айнй. 

Нахустин романи Кўҳзод «Ҳам кўҳи бшанду ҳам шаҳри азим». 

Маънавиѐт ва мавқеи рўшанфикрони тоҷик дар ин асар. Қазовати 

қаҳрамони роман Баҳром аз дирўз ва имрўз. Тааммуқписандии адиб дар сари 

мушкилоти зиндагй ва роҳҳои ҳаллу фасли он. Воқеагарой ва тасвиркориҳои 

Кўҳзод. Унсурҳои сужет дар талқини ғояи муаллиф. 

Муколама ва мавқеи он дар роман. Кўҳзод нависандаи руҳшинос ва 

ҷомеъашинос аст. Сабк ва ҳунари нависадагии Урун Кўҳзод. 

 

 
 

 

Нақша: 

1. Ҳаѐт ва фаъолияти эчодии Саттор Турсун.  

2. Мачмўаи «Дили гарм» ва хусусиятҳои асосии он. 

3. Мавқеи жанри ҳикоя дар эчодиѐти Саттор Турсун. 

4. Қиссаҳои Саттор Турсун: «Сукути қуллаҳо», «Зиндагй дар домани 

талҳои сурх», «Пайванд», «Мегўянд, ки модарам».  

5. Романҳои Саттор Турсун: «Се рўзи як баҳор», «Садама» ва мазмуну 

мундаричаи онҳо. 

6. Мавқеи навиштаҳои Саттор Турсун дар насри имрўз  

 

Саттор Турсун дар адабиѐти давраи нави тоҷик аз ҷумлаи 

нависандагони соҳибном ва дардошное ба ҳисоб меравад, ки зиѐда аз чиҳил 

сол боз дар ғанӣ гардонидани хазинаи адабиѐти тоҷик заҳмат мекашад. 

Воқеан ў нависандаест, ки диду назари тоза ба ҳаѐт ва рўзгори инсон дорад.  

 Саттор Турсун зодаи деҳаи Пасурхии ноҳияи Бойсуни вилояти 

Сурхандарѐи Ўзбекистон мебошад. Вай 15 –уми феврали соли 1946 дар 

оилаи  деҳқон  ба дунѐ омадааст. Соли 1970 шўъбаи арабии факултети 

шарқшиносии  Донишгоҳи  давлатии  Тоҷикистонро  хатм карда,  аз ҳамин 

сол то соли  1990  дар  идораи  маҷаллаи «Садои Шарқ» ба сифати мудири 

шўъба  ва ҷонишини сармуҳаррир фаъолият намудааст. 

 Нависандаи халқии Тоҷикистон – Саттор Турсун як муддат дар 

муассисаҳои  ҳукумати  Ҷумҳурии  Тоҷикистон кор кардааст. Нависанда 

солҳои 1994 – 1996 мухбири  рўзномаи «Ҷумҳурият»  ва солҳои  1996 -1997 

сармуҳаррири маҷаллаи «Памир» буд. Муддате сармуҳаррири рўзномаи 

Мавзўи 19 Саттор Турсун (1946) 

 

 

    Маърўза 
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«Баҳори Аҷам» –ро ба ўҳда дошт. Ҳоло бомуваффақона фаъолияти 

эҷодиашро идома дода истодааст. 

 Саттор Турсун фаъолияти эҷодиашро  ҳанўз  айѐми  донишҷўйӣ оғоз  

намудааст ва аввалин ҳикояҳояш  поѐни  солҳои 60-уми асри ХХ ба табъ 

расидаанд. Нахустин маҷмўаи ҳикояҳои  нависанда  бо номи «Дили гарм» 

соли 1971 чоп гардид, ки он ҳафт ҳикояро фароҳам  овардааст. Ҳикояҳои ин 

маҷмўа аз истеъдоди нигорандагӣ, азму иродаи қавии  нависандаи  ҷавон дар 

роҳи эҷодӣ дарак медоданд. Дар сарсухани нахустмаҷмўаи нависандаи ҷавон 

Юсуфҷон Акобиров нигоштааст: «Саттор Турсун азм  дорад, ки  ба  

душвориҳо  тоб оварда,  аз  пастиву  баландиҳои  ин роҳи  дарозу  

пурмашаққат  гузар карда,  ба  шоҳроҳи  матлаб  барояд.  Орзуҳои  ў 

баландпарвозанд».  

 Баъдтар Саттор Турсун  ба навиштани  асарҳои  калонҳаҷми  насрӣ  

пардохт ва аввалин қиссаи нависанда «Сукути қуллаҳо» соли 1974  ҳамроҳи  

чанд  ҳикоя ба табъ расад.  Ҳамин тариқ китобҳои нависанда  «Камони 

Рустам» (1976, 1982), «Аз  субҳ  то шом» (1979), «Барф  ҳам мегузарад» 

(1983), «Дувоздаҳ ҳикоя» (1986) пайдарпай ба ба дасти хонандагон расиданд.  

 Соли  1988  романи Саттор Турсун «Се рўзи  як баҳор» бо қиссаи  

«Девор» ва  чанд  ҳикоя  чоп гардид.  Маҷмўаҳои  дигари нависанда 

«Дарахти ҳазорсола» (1991), «Садама» (1994) ва «Санг дар бағал ба тўфон» 

(1998) ном доранд. Ба муносибати 60 – солагии нависанда китобе номи 

«Зимистони умр» (2006) ба табъ расид. 

 Аксари  асарҳои  Саттор Турсун  ба забони  русӣ  тарҷума  ва чоп 

гардидаанд. Қисми дигаре аз  асарҳои  бадеии  нависанда ба  забонҳои  

ўзбекӣ,  эстонӣ, арабӣ ва  забонҳои  дигар  тарҷума  ва  чоп шудаанд.  

Саттор Турсун дар соҳаи тарҷума низ қалами хуб дорад.  Вай     

асарҳои  ҷудогонаи  Л. Н. Толстой, Ҷек  Лондон, Ш. Андерсен, А. Упит, Г.  

Матевосян, И. Друсе, У. Камол, барин  нависандагони  барҷастаи  ҷаҳониро  

ба забони  тоҷикӣ  тарҷума  кардааст.  

Саттор Турсун бо таълифи ҳикоя ба адабиѐт ворид гардидааст. Аз 

аввалин ҳикояҳои нависанда мушоҳида мешуд, ки дар офаридани асар шахси 

фавқулода набуда, диду назари хос дорад ва мавзўъҳои мавриди тасвир қарор 

медодааш ҳам ҷолиб аст. Дар ҳикояву қиссаҳои Саттор Турсун асосан аз 

қисмати инсон, мақеи шахс дар ҷомеа, ахлоқу маънавият ва дастуру мароми 

зиндагии вай, яъне бузургӣ ва тинати пасти инсон сухан меравад. Нависанда 

дар асарҳояш ба паҳлўҳои гуногун ва то ҳол норавшани масъалаҳое диққат 

медиҳад, ки барои ифшои хислатҳои гуногуни инсонӣ ҷолибанд. Саттор 

Турсун нависандаи ҳассос буда, ба ҳодисаю воқеаҳои атроф бетараф нест. Аз 

ин рў, вай ҳам рўйдодҳои бузурги иҷтимоӣ ва ҳам хурду ҷузътарин 

дигаргуниҳои табиати инсонро нозук дарк карда мавриди тасвир қарор 

медиҳад.    

Яке аз  масъалаҳое, ки дар тамоми  эҷодиѐти  Саттор Турсун мавқеъ 

марказӣ дорад, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мебошад.  Мавзўи  ахлоқ дар бисѐр 

ҳикояҳои нависанда, аз ҷумла, дар ҳикоѐти  «Нисфирўзӣ» (1972), «Падар» 



225 

 

(1972), «Аз субҳ то шом» (1973), «Ситораи  корвонкуш» (1973),  «Қиссаи 

марди гаҳворасоз» (1984 – 1985), «Панҷаи  нарми  шафақ» (1985) мушоҳида 

мешавад.  

 Дар қиссаҳои Саттор Турсун – «Сукути қуллаҳо» (1972), «Камони  

Рустам» (1975), «Пайванд» (1976), «Зиндагӣ дар  домани  талҳои сурх» 

(1982), «Девор» (1988), «Санг дар бағал ба тўфон» (1995-1996)  муҳимтарин  

масъалаҳои  зиндагӣ,  сарнавишти  инсон  дар  ҷомеа  ва ахлоқу  маънавияти 

одамон  тасвир  ѐфтаанд. Дар ин асрҳо амалиѐт ва муносибату  муомилаи  

образҳои  мусбату  манфӣ  табиӣ ва  воқеӣ буда,  таваҷҷўҳи  хонандаро  ба 

худ  ҷалб  мекунанд. Нависанда ҳеҷ гоҳ барои хонданбоб шудани асарҳояш 

бо воқеанигории зоҳирӣ кўшиш намекунад. Вай бо як тамкину оҳистаравӣ  

воқеаҳоро мўъҷаз тасвир мекунад, ки ба ҷузъ маънии асл мазмуни таҳдонӣ 

низ доранд.  Саттор Турсун воқеаҳои ба ҳаѐти қаҳрамон вобастаро ба тафсил 

нақл намекунад, балки бо ҷузъиѐтҳои психологӣ он лаҳзаҳоро ба қалам 

медиҳад, ки ба ташакули хислату характер, ҷаҳонбинии персонаж нақше 

гузошта, фалсафаи  ҳаѐти шахсӣ ва фаъолияти ҷамъиятии ўро равшан 

мекунад. Ҳамин тариқ тасвир аз имрўз оғоз гардида, воқеаҳои гузаштаро 

фаро мегирад ва бо ба имрўз пайванд мегардад. Ин тарзи сужетсозӣ ба 

нависанда имкон додаст, ки ҳолати рўҳӣ, муҳити фарогирифтаи персонажҳо 

ва фалсафаи зиндагии онҳо ва гузашта аз ин инкишофи минбаъдаи воқеаҳо ва 

характерҳоро муайян созад.  

 Ҷиҳати дигар асарҳои Саттор Турсун дар замону макони маҳдуд тасвир 

ѐфтани ҳодисаю воқеаҳо мебошад. Ҳамин ҷиҳатҳоро мо ҳам дар ххикояҳо ва 

ҳам дар қиссаҳои нависанда мушоҳида мекунем. Саттор Турсун саргарми 

муфассали саргузашту ҷараѐни зиндагии персонаж намешавад, балки аз 

гузашта ва ѐ ҳаѐти имрўзии қаҳрамон ду се рўзи онро мавриди тасвир қарор 

медиҳад ва дар сафраи ҳамин вақт  ботуну зоҳирро хуб нишон медиҳад.  

Мавзўи қиссаи «Камони Рустам» ҳаѐти  оилавӣ  ва муҳаббати  ҷавонон 

мебошад. Нависанда дар образҳои Фирўз, Назокат,   Шарофатхола,  Носир, 

Шарифи  шабкўр ва дигарон  ба  масъалаҳои  ҳалолкорӣ,  сарбаландӣ  ва 

ростқавлӣ  диққат ҷалб  намудааст. Образҳои  асосӣ Фирўз ва Назокат дар 

роҳи  бахт талош  меварзанд ва баъди  маҳрумиятҳои  зиѐд ба мақсад  

мерасанд.  ҳолати  рўҳӣ  ва туғѐни  қалбии  ошиқонро  дар  охири асар  

манзараи  баҳори  дараи  Оҳувон  боз ҳам  равшантар  ифода намудааст.  

Забони  қиссаи  «Камони  Рустам» равон,  пуробуранг ва нишонрас   

мебошад.  Воситаҳои  гуногуни тасвир  таровати  матнро  афзуда,  табиату  

хислатҳои  образҳои асарро саҳеҳтар  ошкор  месозанд.  

 Дар эҷодиѐти Саттор Турсун романи «Се рўзи як баҳор» мавқеи калон 

дорад.  Ин асар мухолифати  табақавии  мардуми тоҷикро  дар солҳои  

бистуму сиюми   асри ХХ дар бар мегирад ва аз ҷиҳати  тарзи  тасвири  

образҳо   дар адабиѐти  тоҷик  нав аст.   

Дар маркази тасвир фидоии роҳи инқилоб Анвар ва сардори дастаи 

босмачиѐн Усмон азиз қарор дорад. Нависанда якеро пурра мусбат ва 

дуюмиро тамоман манфӣ ба қалам надодааст, балки шахсияти ҳар ду барои ў 
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яксон аст, аз тақдири онҳо дилаш месўзад, ҳардуро якхеле дўст медорад. 

Чунки образҳои асосии романи Саттор Турсун фарзандони як миллат, 

ҳамсояву хеш буда, ҳар кадом двр мавқеи худ ҳаққанд. Анвар мехоҳад ҳаѐти 

нав бисозад. Усмон  Азиз ба ҳаѐти нав, ба  ҳукумати  Шўравӣ  мурасо  карда 

наметавонад, пуштибони замони худ аст, кўшиш мекунад, ки хонаю дар ва 

дину мазҳаби худро дифоъ кунад. Бинобар ин, ба ҳукумат ба арзиш нави ба 

миѐн омада  зиддият нишон медиҳад, оқибат ба ҳалокат  мерасад.  Ў 

Ватанашро бо тамоми  ҳастӣ дўст медорад ва  ҳангоми  сафари  маҷбурӣ  аз  

деҳааш – Нилу ба  нафаронаш чунин  маслиҳат  медиҳад: «Мегўянд, ки  хоки 

ватан аз тахти Сулаймон беҳтар. Пас,  тадбир ин аст,  ки  ба саратон ҳар чӣ  

ояд,  дар ватан  монед. Ғам нахўред,  ки мо ба мақсад нарасидем… Шояд 

фарзандонатон  роҳи  дуруст  ѐбанд». 

 Чи хеле ки мушоҳида шуд,  каломи Усмон Азиз  мантиқан  қавӣ буда,  

бо мақолу  зарбулмасал ва ҳикматҳои  халқӣ  таквият  ѐфтааст. Анвар, 

Комрон, Таманно барин образҳои романи  «Се рўзи як баҳор» низ  

пурқуввату  омўзандаанд. 

Асоси фалсафаи асарҳои Саттор Турсунро муборизаи некӣ ба бадӣ 

ташкил  медиҳад. Қиссаи «Санг дар бағал ба тўфон» ҳам дар ҳамин чорчўба 

офарида шудааст.  Қисса аз ҷиҳати ҳаҷм калон нест. Сужети асар дар 

ниҳояти бешитобӣ ва оҳистаравӣ инкишоф ѐфта, аз ҷиҳати фарогирии 

макону замон хеле маҳдуд аст. Саттор Турсун дар қисса мисли асарҳои 

қаблан эҷод кардаи худ фақат ду рўзи ҳаѐти Рашод (қаҳрамони асоси повест)-

ро ба қалам додаст. Нависанда дар ҷараѐни зиндагии як чупони оддӣ, -

инсонеро, ки муҳити сахти иҷтимоӣ, носозгориҳои замона ба ў фишор 

овардааст ба таҳқиқ мегирад. Адиб дар ибтидои қисса тўфони сахт, беист 

боридани барф, талу теппаҳои саросари барфпўш ва дашти хомўшу ба 

сукутрафтаро ба қалам дода, сипас  ба тасвири кулбаи чўпонӣ, асбобу анҷоми 

дар он ҷой дошта ва саги бовафои Рашодро, ки гирифтори бемории лоилоҷ 

аст, мегузорад, ки хонандаро ба макону фазои ҳодисаву воқеоти минбаъд ба 

вуқўъ мепайваста ошно мегардонад. Услуби нигориш низ дар қисса хеле 

ҷолиб аст. Сухани нависанда дар асар хеле кам ба гўш мерасад. Ибтидои 

қисса, тасвири ҳуҷуми шабонаи гургон,нобуд шудани чанд меш ва Мала 

(саг), инчунин даст ба гиребон шудани Рашод бо мудири ферма- Раҳим 

Акбар, аз забони муаллиф нақл шудаасту тамом. Дигар тасвирҳои дар қисса 

ҷараѐн ѐфта асосан хаѐлот, андеша ва монологҳои қаҳрамон мебошанд, ки аз 

забони ў нақл гардидаанд.  

Тасвири ботинии қаҳрамон дар асар мавқеи хоса дорад. Барои 

кушодани симои ботини мураккабу пуртазоди персонаж монологи ботинӣ, 

нақши муҳимро бозидааст. Дар ифшои ҷаҳони ботинии Рашод пеш аз ҳама 

вазъу шароит ва муҳити ўро фаро гирифта, восита гардидааст. Зеро вазъу 

шароит бар рўҳияи ў таконе сахте шуда, Рашодро ба дарки амиқи асосҳои 
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ҳастии маънавӣ равона кардааст. Ҳолатҳои конфликтомез ва шиддати 

қувваҳои ботинӣ, ҷустуҷўҳои маънавию ахлоқии Рашодро тезонидаанд. 

Воқеан ҳам нависанда қаҳрамонашро яку якбора ба муҳокимарониву таҳлил 

ва муқоисаву хулосабарорӣ ворид накарда, балки нахуст заминае фароҳам 

овардааст, яъне лаҳзаҳоеро ба қалам додааст, ки он ба рўҳияи қаҳрамон 

таъсир намуда, ба фаъолиятмандии минбаъдаи персонаж замина гардидаанд. 

Ин тасвирҳо тўфони сахт, бемории саг, барнагаштани дастѐраш – Собир, 

ҳамлаи гургони чилламаст, нобуд шудани гўсфандону Мала мебошанд. 

Мегўяд, ки одам ҳамон вақт фаъолу ҷўянда мешавад,агар дар дил дард дошта 

бошад. Рашод дар вуҷудаш дард дошт, дардҳои пешина, ки дар он сабабгор  

Раҳими Акбарро медонист. Бо вуҷуди он ки ин ҳама ба рўҳияи Рашод таъсир 

расонида, Раҳими Акбарро ба ҳамаи бадбахтиҳояш гунаҳкор шуморидааст, 

инҷо ҳоло сабабгор ва гунаҳкор будани Раҳими Акбарро ба хонанда маълум 

нест. Аз ҷумла, симои худи Рашод дар ибтидои қисса мураккаб ва торик ба 

тасвир омадааст. Лекин он оҳиста-оҳиста дар ҷараѐни инкишофи воқеаҳо аз 

монологҳои ў равшан шудан мегирад.  

Дар зиндагии Рашод корнамоие ба назар намерасад. Вай як чупони 

оддӣ, марди заҳматпеша, ҳақиқатхоҳ ба атрофиѐн то андозае меҳрубон. 

Касби чўпониро аз падар мерос гирифтааст. Рашод ба касе бадӣ кардан 

намехоҳад, ҳатто ба махлуқи ғайри инсон ҳам. Ў ба ҳоли саги бемораш 

нигариста, ин махлуқи безабон, вале боақлу бовафоро дилбардорӣ мекунад. 

Ба тақдири дастѐраш Собир-дилаш афгор аст, дар барнагаштани Собир худро 

гунаҳкор меҳисобад. Аз сўи дигар Рашод инсони мураккабтабиат буда, хулқу 

атвор хислатҳои пуртаззоде дорад. Албатта, ин табиист, инсон фақат дорои 

хислатҳои нек шуда наметавонад. Дар пиндори кас ва дар радифи рафтору 

кирдори неки инсонӣ, боз хислатҳое маскан доранд, ки дар муқобили 

рафтору кирдори ҳамидаи инсонӣ меистад. Дар ҳамин замина Саттор Турсун 

дар повест на фақат иқтидори дили некхоҳи инсонро нишон додан мехоҳад, 

балки кўшидааст қувваи аҳримане, ки дар қаъри дили инсон ниҳон аст, 

нишон диҳад ва ба чӣ қодир будани онро ошкор созад.   

Чӣ тавре дар боло қайд кардем баъзе лаҳзаҳои ба тасвир омада ба 

рўҳияи Рашод бетаъсир намондаанд. Нахустин бемории саг Рашодро ба 

гузашта мебарад. Рашод ҳоли раҳмангези Бебокро дида, воқеаи чор сол қабл 

аз ин рўзро ба хотир меорад. Вай чор сол пеш ин ҷонвари ҳушѐр, ба қавле 

боақл ва нотарсро аз як чўпони қўнғурот талабида, ба дастони худ калон 

кардааст. Рашод ҳеҷ гоҳ он хидматҳои Бебокро фаромўш намекунад, зеро ин 

ҷонвари безабон борҳо Рашод ва рамаашро аз балоҳои ногаҳонӣ нигоҳ 

доштааст. Лекин имрўз вай бемор аст, азоб мекашад. Ин хотирот аз як тараф 

хидматҳои сагро аз хотир набаровардани Рашодро ифода кунад, аз тарафи 
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дигар мулоҳизаҳои ў доир ба олами ҳастӣ ва муборизаи мавҷудоти зинда ба 

гармию сардии ҳаѐт аст.  

Рашод дар он рўзи пуртаҳлука оромӣ надошт. Дар майнаи ў ҳамеша 

фикрҳои бесару нуг чарх мезананду вайро азоб медиҳанд. Замоне ки Рашод 

дастѐраш Собирро ба хотир меорад, вай боз беқарортар мегардад. Ин 

азобкашиҳои ў гувоҳи онанд, ки Рашод ба тақдири  Собир бетараф нест. Зеро 

Собири ҷавон, дар зиндагӣ ҳеҷ чизро надидааст: «Дар ҳар сурат оқибати ин 

сафари Собир ба хайр шавад-ку нағз. Охир, ҷавон аст вай. Нав ба бистуяк 

даромад. Тобистон зан гирифта, ба сад орзуи нек сарашро ҷуфт кардан 

мехост; рўзи равшан дидан мехост. Ва Рашод, ки худаш дар зиндагӣ бадбахт 

буд, аз даргоҳи парвардигор ба ў сидқан бахти сафед металабид». 

Рашод ҳам пешомадро чӣ нохушиҳо ва чӣ шодию сурури зиндагиро аз 

насибу тақдир донад ҳам, лекин ба ҳамаи ин бесарусомониҳо вуҷуд доштани 

як чиз ѐ як каси таъсиррасонандаро ҳис мекард. Ба мисли он ки ба хушбахтии 

ў Раҳими Акбар зомин шуд. 

Аз ин андешаҳо ҳоло хонанда аз нияту мақсади қаҳрамон ҳеҷ чизро 

дарк намекунад. Чунки дар ин тасвирҳо чизи асосӣ дарҷ наѐфтаанд. Ба қавли 

худи нависанда ин эпизодҳо мисли парда ѐ пероҳане мебошад, ки чизи асосӣ 

дар зери он ниҳон аст. Воқеан ҳам, ҳамин тавр аст, нависанда бо овардани ин 

тасвирҳо кўшидааст қаҳрамонашро фаъолтар кунад, то ки қаҳрамон асоси 

бадбахтиҳояшро ҷўяд.  

Рашод дар миѐни гиру дори зиндагӣ, нобарориҳои ҳаѐт ва ҳаводиси 

табиат худро нотавон, ҳакиру танҳо ҳис мекунад. Барои рафъи ин ҳолат 

чораҳо меҷўяд. Ба коре машғул шудан мехоҳад, то ки аз андешаҳои бесару 

нуг фориғ шавад. Бо ҳамин мақсад шароб менўшад, вале шароб ҳам таскине 

намебахшад. Баръакс ўро андешаҳои дигар фаро гирифта, хотираҳои кўҳнаи 

дар дил доштааш зинда мегарданд. Хотираҳои пешинааш бошанд талх, 

дардноканд. Он хотираҳои талх ҳамон ишқи нотамом ва бевафои Насрин 

буданд. Агар то он рўз Рашодро ҳодисаҳои рўзҳои охир нороҳат мекарда 

бошанд, акнун ба дили ў ҳаводиси гузашта фишор меовард. Рашод чеҳраи 

Насринро фаромўш карда наметавонист. Рашод Насринро дўст медошт. 

Замоне ки сурати Насринро пеши назар орад, дилаш реш-реш мешуд. Мехост 

баъди хатми мактаби миѐна ба ягон шаҳри калон рафта хонад, муаллим 

шавад. Баъди баргаштан бо Насрин оила барпо кунад. Лекин ҷанги 

хонумонсўз ҳамаи орзую умеди Рашодро барбод медиҳад. Рашод ҳам мисли 

ҳамсолонаш бе ѐрмандии волидайн мебарояд. Ҳамин тавр аз 15-солагӣ асойи 

чўпонӣ ба даст мегирад.  

Рашод ба ин пешомади зиндагӣ нафрин мехонад, худро шўрбахт 

медонад. Ба ноомади кор ва бахташ Раҳим Акбарро гунаҳкор мешуморад. Бо 
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вуҷуди он ки Рашод дар хотираҳояш аз Раҳими Акбар ѐдрас шуда ба ў 

нафрин мехонад, лекин хонанда то хондани муносибати Рашод ва Насрин аз 

гунаҳкории Раҳими Акбар чизеро дарк намекунад. Воқеан, дар ибтидои қисса 

ҳамин тавр аст, зеро андешаҳои Рашод маҳдуд, яктарафаанд. Вай сабаби 

бадбахтиҳояшро дар он медонад, ки аз майдони ҷанг баргашт ва Раҳими 

Акбар бо Насрин оиладор шуд. Гўѐ Раҳими Акбар дидаю дониста 

гаҳворабахши Рашодро ба занӣ гирифта бошад. 

Бале, Рашод Насринро дўст медошт, бо ў вохўриҳо мекард, изҳори 

муҳаббат менамуд. Бар замми ин Насрин ба Рашод гаҳворабахш ҳам буд, ки 

онро ҳама аҳли деҳа медонистанд. Лекин Рашод як чизро дарк намекард. 

Барои чӣ Насрин розӣ шуд, ки ба Раҳими Акбар ба шавҳар барояд? Фақат 

ҳаминро медонист,ки Раҳими Акбар шахси сарватманд, доро ба қавле дар ин 

қаламрав касест, ки «тангаю тилло ҳам дорад». Хулосаи  Рашод ҳамин буд, 

ки Насрин ба молу чизи Раҳими Акбар шайдо шуда, ба ў розигӣ дод. Аммо 

сабаби асосӣ дар ин нест, ин ҷо чизи дигаре аст. Рашод намефаҳмид, ки 

муҳаббати ў бо Насрин ҳоло муҳаббати ҳақиқӣ нест ва ў ин ҷиҳати 

масъаларо фикр ҳам намекард. Вай бовар дошт, ки Насрин ба ў гавҳорабахш 

аст, пас Насрин фақат аз они ўст. Аз ҳамин ҷиҳат Рашод хотирҷамъ буд. Дар 

асл муҳаббати байни Рашод бо Насрин муҳаббате набуд, ки онҳоро висоли 

якдигар расонад. Ин дар баъзе андешаҳои Рашод ҳам зоҳир аст. Рўзе, ки 

Рашод бо Насрин вомехўрад: «дар умраш аввалин ва охирин маротиба ба 

Насрин гуфта буд, ки бениҳоят дўст медорад ўро… Насрин низ гўѐ дар омади 

гап ҷавоб гардонида буд: ман ҳам туро баъзан фикр мекунам». 

Ҳувайдост, ки ин гуфтугўй тасодуфан ва гўѐ дар омади гап ба вуқўъ 

пайвастааст. Суханони Насрин дар воқеъ як андоза нобоварона ва ноустувор 

садо медиҳанд. Инчунин, мулоқоти он ду дилдода ба мулоқоти ошиқон 

монандие надорад, ки бо ҳам аҳду паймон намуда барои расидан ба мақсаду 

ҳадафи хеш мубориза мебаранд.  Сониян, агар муносибати онҳо самимӣ 

мебуд, Насрин ҳеҷ гоҳ ба Раҳими Акбар розигии худро намедод. Кўшиш 

менамуд, ба ҳар роҳе ҳам набошад, ба висоли Рашод расад. Рашод ҳам, коре 

мекард, ки дўстдоштааш ба каси дигар нарасад. Вале дар ин роҳ ҳеҷ коре 

накардаву чорае ҳам намеҷўяд. Фақат ба тақдир тан додааст. Аз ин рў, Рашод 

дар ин роҳ як андоза камфаъол ва беҷўръатӣ зоҳир кардааст. Камфаъол  ва 

беҷуръат будани Рашод дар тангназар ва ҷаҳонбинии васеъ надоштани ўст. 

Бар замми ин вуҷуди Рашодро ба тамом рашк фаро мегирад.  Ва ниҳоят, ин 

рашк Рашодро ба роҳи интиқомгирӣ мебарад ва ў ҳалли мушкилоти хешро 

дар нобуд кардани Раҳими Акбар мебинад.  

Чизи дигарро ҳам бояд қайд кард, ки агар ба асарҳои ошиқонаи 

адабиѐти гузашта назар афканем, мебинем, ки дар он дилдодагон барои ба 
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висоли ҳамдигар расидан, мубориза мебаранд, вале дар ин ҷо воқеа ранги 

дигар гирифтааст. Рашод ба ҷои ҳалли мушкилоти худ роҳи қасосро пеш 

мегирад. Рашод, ки дар зиндагӣ хушбахтии Насринро бо каси дигар чашми 

дидан надорад.  

Персонажи дигари қисса Раҳими Акбар асосан дар охири қисса ба 

майдони воқеа мебарояд. Ҳарчанд ки дар баъзе хотироти Рашод хонанда ба 

симои Раҳими Акбар ғоибона шинос мегардад, лекин симои воқеии ин шахс 

дар охир ба таври бояду шояд зоҳир мешавад. Қаблан, аз андеша ва 

муҳокимаву хулосаҳои Рашод кас дар симои  Раҳими Акбар шахси худбин  

ва бештар ҷўяндаи манфиатҳои шахсӣ доштаро дармеѐбад.  Ин баҳо аз 

нигоҳи Рашод буда, дар асл ин тавр нест. Раҳими Акбар хислатҳои хуб ҳам 

ба монандӣ: дасткушодӣ, мардонагӣ, нотарсӣ ва ғайраро дорад. Муҳокимаву 

хулоса аз нигоҳи Рашод яктарафа бошад, ҳам ботини Раҳими Акбар василаи 

он равшан мегардад. Албатта, хислатҳои бади Раҳими Акбар-ғарраи дороӣ 

доштан, одамонро писанд накардан, раҳму шавқатро надонистан, аз дуздӣ 

рўй нагардондан ва урфу одати бобоиро зери пой кардан, дарди ҷомеа буда, 

зараровар аст. Ва аз ин ҷиҳат метавон Раҳими Акбарро шахси дар ҷамъият 

зараровар донист. Вале дар муносибат бо Рашод симои Раҳими Акбар рангу 

бўи дигар дорад. Дар оғоз Раҳими Акбар аз дилу нияти Рашод огоҳ нест. 

Замоне аз мақсаду нияти Рашод воқиф мегардад, ки барои хабаргирӣ аз ҳоли 

рама, ба назди ў меояд. То он рўз Рашод гарчанде дар дил кинаю нафрат 

нисбат ба Раҳими Акбар дошт, аммо онро ошкор намекард, яъне бо вуҷуди 

он ки дар ҳама кор ўро гунаҳкор медонист. Рашод фурсати муносиб меҷуст, 

то бо Раҳими Акбар даст ба гиребон шаваду дилашро ба тамом холӣ намояд. 

Ду-се рўзи охир косаи сабри Рашодро лабрез карда буд. Ба хусус тўфони 

шадид, талафи чанд меш ва бедаракии Собир дигар Рашодро аз ҳеҷ роҳ боз 

дошта наметавонист. Хулоса, Рашод пайташро ѐфта буд, то дилашро холӣ 

кунад. Билохира, Рашод бо  Раҳими Акбар кашокашу занозанӣ намуда 

ҳамзамон тамоми дарди дилашро мегўяд. Рашод ҳам мушт кўфта, ҳам 

мегўяд: «инаш барои он ки фарзанди одам дар назарат пашша барин 

наметобад!  Раҳму шафқатро намедонӣ!  Дилат мисли ангишт сиѐҳ. Ҳаргиз 

мусулмон нестӣ! Аз Худо бехабарӣ! Бо вуҷуди бадавлат будан дуздӣ мекунӣ!  

Мани камбағалро аз сони одам баровардӣ!  Пулу молатро пеш андохта, ба 

фиребу найранг гавҳорабахши маро ба занӣ гирифтӣ! Расму оини 

бобоиамонро зери по кардӣ!  Аз ягон разолат рўй намегардонӣ! Зеро аз рўзи 

азал палидӣ, шарирӣ!   

 Ҳамин тарз баъд аз шунидани ин суханон Раҳими Акбар ба асли воқеа 

хабардор мешавад. Мефаҳмад, ки сабаби он ҳама дар дил кина парваридани  
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Рашод, бад-бад нигоҳ карданҳо, гап гардондан ва супоришҳои ўро иҷро 

накардани Рашод, Насрин будааст. Насринро Рашод дўст медоштааст.  

 Дар асл агар муносибати Раҳими Акбарро ба моликияти ҷамъиятӣ ва 

дуздию манфиатҷўияшро сарфи назар кунем, ў дар муносибат бо Рашод ва ба 

занӣ гирифтани Насрин гуноҳе надорад. Зеро вай Насринро ба зўрӣ ба занӣ 

нагирифтааст. Раҳими Акбар ба хонаи Насрин хостгор мефиристонад, падару 

модар розӣ мешаванду ў Насринро ба занӣ мегирад. Ин гуноҳ нест, балки як 

чизи табиӣ буда, дар зиндагӣ рух медиҳад. Дар ин кор Раҳими Акбарро 

гунаҳкор кардан хатост. Баръакс ба ин тарз сурат гирифтани кор худи Рашод 

ва Насрин гунаҳкоранд. Мутаассифона, онро Рашод дарк намекунад. 

 Ин ҷо боз як чизи дигар тааҷубовар аст. Бо нобуд кардани Раҳими 

Акбар дили Рашод сабук намегардад. Баъд аз ин вай аз паи нобуд кардани 

Насрин мешавад, ки ин ҳайратовар аст. Магар кас дўстдоштаи худро нобуд 

мекунад?  Не, ин аз рўи тангназарӣ ва муҳаббати ҳақиқӣ надоштани Рашод 

бо Насрин ва билохира бадрашку кинапарвар будани Рашодро нишон 

медиҳад.  

 Ҳарчанд ки зиндагии Рашод дарднок аст ва ҳаѐти вай бо фоҷеа анҷом 

мепазирад, Рашодро наметавон шахси комилан хуб ѐ бад баҳо дод. Зеро бо 

вуҷуди он, ки дар зиндагӣ ў дар роҳи ҳақ талош менамояд, барои беҳбудии 

зиндагӣ мубориза мебарад, ҳоло Рашод инсони дар кўраи зиндагӣ комилан 

ташаккулѐфта нест. Шояд ин ба он вобаста бошад, ки воқеоти дар повест 

тасвиршуда ҳаводиси нимаи якуми солҳои 50-умро дар бар мегирад. Зеро он 

солҳо замоне аст, ки акнун чорчўбаи ҳизбӣ шикаста шуда, мардум нисбатан 

озод ва ҷоҳонбиниашон дигар гардида буд. Инқилоби рўҳии дар ин давра ба 

вуҷуд омада ба қаҳрамони повест бетаъсир намонда, ўро водор кардааст, ки 

ба шахсони бадкирдор, касоне, ки ба молу мулки ҷамъият, ба чашми ғараз ва 

урфу одатҳои бобоӣ хунукназаронаменигаранд ва интиқом гирад.  

Савол ва супоришот: 

Нахустин маҷмўаи Саттор Турсун «Дили гарм» (1971). Майли комили 

нависандаи он вақт майдон ба таҳқиқи ҳаѐт ва тасвири психологияи инсон. 

Кўшиши ифшои хислатҳои персонажҳо ва дунѐи ботинии инсон дар 

нахустҳикояҳои муаллиф. Дар ин замина ҷолиб будани ҳикояҳои «Хостгор», 

«Як пиѐла чой». «Боздид», «Соҳиби кулоҳ», «Нигина» ва ғ. Тасвири ҳолат ва 

тағйири симо ифшогари ҳолатҳои мураккаби рўҳй нар ҳикояҳои аввалини 

С.Турсунанд. 

Мавқеи жанри ҳикоя дар эҷодиѐти С.Турсун. Баррасии масъалаҳои 

муҳими ахлоқи иҷтимоъ дар ҳикояҳои ў. «Ситораи корвонкуш» ва ҷаҳони 

маънавии қаҳрамони он — Назар. Макру фиреб дар зиндагии Назар. Усули 
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худифшой ва талқини «худшиносй»-и қаҳрамон. Арзиши тарбиявии 

«Ситораи корвонкуш»---ҳисоботи умр»-и Назар. 

Қиссаҳои Саттор Турсун: «Сукути қуллаҳо», «Зиндагй дар домани 

талҳои сурх», «Пайванд», «Мегўянд ки модарам...>. Кўшиши нависанда дар 

роҳи ҳалли мушаххасоти мавзўи ахлок, мақому манзалати одам дар ҷомеа, 

ҳалолкорй ва андешапарварй. 

Мушкилоти ахлокй, маънавй, касолати рўҳии муосирон аз ҳадафҳои 

асосии насри С.Турсун аст. Тадқиқ ва ифшои олами маънавии ҳамзамонон, 

олами ғанй ва солими андеша ва орои онон, ҳамчунин ба тасвир гирифтани 

зиндагии беҳадаф, бемасъулиятй, кутоҳбиниву кўрдилй барин ҳодисаҳои 

номатлуби муҳити ҷомеа мароми нависандагии С.Турсун аст. 

Романҳои Сатгор Турсун «Се рўзи як баҳор», «Садама» ва мавзўву 

мундариҷаи онҳо. Воқеияти солҳои сй дар асари аввалй. Назари тозаи 

муаллиф ба «босмачигарй» ва ҳадафҳои сиѐсин он солҳо. Сайкал ѐфтани 

ҳунари нависандагии С.Турсун дар ин асар. Мавқеи навиштаҳои С.Турсун дар 

насри имрўзаи тоҷик. 

 

 

 

 
 

 

Нақша: 

1. Ҳаѐт ва фаъолияти эчодии нависанда.  

2. Оғози эчодиѐти адиб. 

3. Мавзўи чанг дар осори адабии нависанда.  

4. Романи «Вафо» ва хусусиятҳои ғоявию бадеии он. 

5. Қиссаҳои нависанда ва мавзўи асосии онҳо.  

 

Фотеҳ Ниѐзӣ  аз нависандагони маъруфи  муосири  тоҷик буда,  18  

апрели  соли 1914 дар шаҳри Самарқанд  ба дунѐ омадааст. Соли 1929 баъди 

хатми  Донишкадаи  омўзгории  Самарқанд  ба Дорулмуаллимини  омўзгорӣ 

шомил  шуда,  ҳамзамон  дар рўзномаҳо, аз ҷумла, «Ҳақиқати Ўзбекистон» 

кор  кардааст. Соли 1934  ба Душанбе меояд ва ба сифати котиби масъул дар  

рўзномаҳои «Газетаи муаллимон» ва «Тоҷикистони сурх»  ифои вазифа 

мекунад. 

Мавзўи 20 Фотеҳ Ниѐзй (1911-1995) 

 

 
 

    Маърўза 
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 Ҷанги  ватанӣ ҳаѐти осоиштаи  нависандаро  тағйир  дод. Ў  соли 1941  

ихтиѐран  ба фронт рафт ва баъдтар дар вазифаи  муҳаррири  масъули газетаи  

Армияи  сурх «За родину» кор кард. Сонитар  ҷонишини  сармуҳаррири  

рўзномаи  «Красноармейская правда» будааст. Фотеҳ Ниѐзӣ  иштирокчии 

муҳорибаи  Сталинград  мебошад. Баъди ҷанг  дар рўзномаи «Округи ҳарбии 

Туркистон» ба сифати ҷонишини  сармуҳаррир  фаъолият  намудааст. Дар як 

вақт  шўъбаи  ғоибонаи  факултети  таърихи  Донишгоҳи давлатии  

омўзгории  Тошкандро  хатм карда,  ҳамон сол  аз сафҳои  армия  ҷавоб  

мешавад  ва дар вазифаи  котиби  масъули  маҷаллаи «Садои Шарқ»  кор 

мекунад. Соли  1952  сармуҳаррири ин нашрия ва соли 1953 котиби 

Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон интихоб мешавад. Солҳои 1968-1970 

ҷонишини  Раиси  кумитаи радио  ва телевизиони  Тоҷикистон  будааст ва 

баъд боз  аз нав  котиби раѐсати Иттифоқи нависандагон  интихоб 

гардидааст. 

 Аввалин навиштаҳои  Фотеҳ Ниѐзӣ  дар шакли  ҳикоя  солҳои  сиюм  

чоп шудаанд ва ҳамзамон дар ин солҳо ба забони ўзбекӣ  низ шеърҳо 

сурудааст.  Баъдтар  нахустин  маҷмўаҳои  ў бо номи «Суруди вақт» (1973) ва 

«Муҳаббат» (1939)  чоп  шудаанд.  Аз  нимаи солҳои  сӣ асосан ба забони  

тоҷикӣ  дар насру  драматургия  асар менавишт ва  соли  1938 нахустин  

песаи ўро бо номи  «Ватанпарварон» театри  ба  номи Лоҳутӣ  ба саҳна  

мегузорад. 

 Мавзўи  асосии эҷодиѐти Фотеҳ Ниѐзӣ ҷанг ва воқеияти  ба он  

алоқаманд  мебошад.  Нависанда  солҳои ҷанг  таҳти  унвони «Интиқоми  

тоҷик» ҳикояву очеркҳояшро пайваста чоп мекард ва маҳз бо ҳамин силсилаи 

асарҳояш дар байни хонандагон шўҳрат ѐфт. Фотеҳ Ниѐзӣ то охири умр ба 

мавзўи ҷанг ва сарнавишти ҷанговар содиқ монд ва аксари асарҳои хурду 

бузургаш дар ҳамин мавзўъ навишта шудаанд. 

 Фотеҳ Ниѐзӣ дар нахустин ҳикояҳои дар мавзўи ҷанг ва корномаи 

ҷанговарон навиштааш бештар ба тасвири «як ѐ ду лавҳаи кўтоҳи муборизаи 

ҷанговарон (Ҷ. Шарифов) диққат медиҳад ва ин хусусияти асосии тасвирро 

мо дар ҳикояҳои «Кабири ҳоитӣ», «Азими Мерган», «Аҳд ва вафо», 

«Рўймолча», «Байрақ», «Қасоси додар» ва ғайра мушоҳида мекунем. Дар ин 

замина нақди адабӣ ҳикояи «Рўймолча»-и нависандаро «яке аз беҳтарин 

ҳикояи замони ҷанг» (Ҷ.Шарифов) донистааст. Дар ин ҳикоя чанд лаҳзаи 

корнамоии ҷангии қаҳрамони ҳикоя Сафар Одинаев тасвир шуда, нависанда 

фаъолияти қаҳрамонашро дар шароити хеле ҳам хавфноки арсаи ҷанг тасвир 

кардааст. Сафар Одинаев дар як лаҳзаи тақдир қаҳрамонӣ ва шуҷоат нишон 
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дода, ҷонхариди бисѐре аз ҳамрақонаш мешавад. Қаҳрамони ҳикоя дар 

муборизаи тан ба тан ҳалок мешавад, вале ин боиси шикасти душман ва ба 

мавқеи аввала баргаштани қисми ў мегардад. 

 Дар ҳикояи «Байрақ» низ нависанда як лаҳзаи қаҳрамонии фарзанди 

тоҷик Қудратро бо камоли маҳорат тасвир мекунад. Мазмуни фишурдаи 

ҳикоя ин аст, ки афсар Қудрат бо ҳамроҳонаш бо қувваи зиѐди душман рў ба 

рў мешавад, ки дар ин муборизаи душвор ғолиб меояд. Қаҳрамони ҳикоя дар 

як лаҳзаи шадиди набард сахт захмӣ мешавад ва ҳатто хоҳиши рафиқонашро, 

ки ўро мехостанд ба ҷои бехавфтаре баранд рад мекунад ва то лаҳзаи ғалаба 

истодагарӣ менамояд. 

 Ғояи асосии ин ва бисѐр ҳикояҳои давраи аввали фаъолияти эҷодии 

нависанда таъкиди устуворӣ ва матонату собитқадамии халқ мебошад. 

Нависанда ба рўҳи шикастнопазири халқ бовар дорад ва қаҳрамонҳояшро низ 

ба ҳамин роҳ ҳидоят мекунад. 

 Фотеҳ Ниѐзӣ дар навиштаҳояш сарчашмаи мардонагии сарбозони 

ватанро дар муҳаббати онҳо ба халқу ватан мебинад. Илова бар ин дар бисѐре 

аз навиштаҳои нависанда ғояи ватани ягона ва бародарии халқҳои Шўравии 

собиқ таҳрикбахши қаҳрамонони чеҳраҳои адабӣ ҳастанд. Дар ҳикояи «Аҳд 

ва вафо» ҷавонписари тоҷик сарҳади Украинаро муҳофизат мекунад. Дар 

ҳамин сарҳади ғарбии мамлакат вай аввалин бор бар зидди душман ба ҷанг 

даромад. Ҳисси бузурги ватандўстӣ раҳнамуни ғалабаҳои ў гардид. Яъне як 

порча хоки Украина барои ў ҳамчун порае аз боғи худаш, ки дар Ленинобод 

(Хуҷанд) аст, пеши назараш азиз ва мукаррам менамояд. 

 Баъди баргашт ва меҳнати  осоишта Фотеҳ Ниѐзӣ аввал  қисми  якум 

(1949)  ва баъдтар қисми  дуюми  романи «Вафо» (1957)-ро  ба чоп  расонид.  

Ин романи шавқангез  ва тасвирие  буд ҳам  аз қаҳрамонии ҷанговарон дар 

майдони ҷанг ва ҳам  меҳнати  фидокоронаи  одамони  ақибгоҳ. 

 Нависанда соли  1962 китоби  наверо  бо номи  «Ҳиссае аз қиссаҳои 

ҷанг» чоп кард,  ки ба қавли донишманди адабиѐт Муҳаммадҷон  Шукуров, 

дар он «ба Фотеҳ Ниѐзӣ муяссар  шуд,  ки  тасвири зоҳирии  инсонро, ки дар 

романи «Вафо» дида мешавад,  аз бисѐр  ҷиҳатҳо  бартараф  кунад ва ба  

протсесҳои  ботинӣ  бештар  зеҳн монад. Дуруст аст, ки   ин ҷо  ҳам тасвири  

зоҳири  воқеаҳо  ҳанўз  ба тамом  паси сар  нашудааст, вале  нависанда  ба 

баъзе  тафсилоти  фикру  ҳисси  инсонии  ҷанговар  бештар диққат додааст. 

Образи  таҳиягар – худи  нависанда,  капитан Ниѐзӣ  низ ҷолиб  аст.  

Офитсери мушоҳидакор  ва  хайрхоҳу  дилсўз дар миѐни  оташи  ҷанг  ҳам  
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натанҳо  сифатҳои  ҷангии  сарбозонро, балки  падидаҳои  шахсият   ва 

махсусиятҳои  олами рўҳии  онҳоро  низ дида  метавонад» (116,383). 

 Яке аз омилҳои комѐбии  нависанда усули  интихоби тасвир мебошад.  

Воқеаҳоро  нависанда  тарзе   тасвир  мекунад, ки онҳо на дар майдони  

муҳориба,  балки  ҳангоми  истироҳати  кўтоҳмуддати  ҷанговарон – 

муҳофизони  Сталинград,  дар  заминканҳо,  дар ақибгоҳи  наздик  ва кўчаҳои  

Москва  мегузаранд. Ин  усули  интихоби  сужет   ба муаллиф  имкон  

додааст, ки  оид ба сарнавишт  ва амалу  кирдори  қаҳрамонаш бо таанӣ ва 

андешамандона  фикр кунад. Вақте ки  андешаи ў  аз тасвир  берун  меояд,  

навиштаҳо  ба  назар  ҷолибу диққатангез  менамоянд. 

 Романи «Вафо» аз ҷолибтарин  асарҳои  Фотеҳ Ниѐзӣ буд ва хоҳад  

монд. Ба ин далел, ки дар ин  асар  нависанда  саргузашти  инсони  ҷанговар,  

ватанхоҳ ва собитқадамро  ба тасвир  гирифта,  ба  воқеаву  ҳодисаҳое  

таваҷҷўҳ кардааст, ки барои  инсон тақдирсоз  мебошанд. 

 Дар китоби аввали роман  муҳорибаҳои  назди Дон ва Сталинград, 

ғалабаи  ҷанговарони  советӣ, аз ҷумла, тоҷикон  дар  муҳорибаҳои  шадид  

тасвир  шуда,  дар  китоби дуюм   нависанда  ба  воқеияти  ақибгоҳ  бештар  

диққат додааст. 

 Нависанда  дар романи «Вафо» кўшиш  кардааст, ки  ба воситаи  

тасвири образи   як гурўҳ  ҷанговарони тоҷик  фидокорӣ,  шуҷоат  ва 

ҷонбозиҳои  бемислу  монанди (Ҷ. Шарифов) онҳоро  нишон  диҳад, ки ба ин 

кор  муваффақ ҳам  шудааст.  

 Дар роман  нависанда  як силсила  образҳое офаридааст, ки аз бисѐр   

ҷиҳат  ҷолиби  диққатанд. Дар миѐни онон  ҷолибтарин  чеҳраи  адабии  

роман Сафар  Одинаев  мебошад. Ин ном  барои хонандаи  огоҳ  шинос  аст. 

Мо дар ҳикояи «Рўймолча»  агар  амалиѐти   фронтии  муаллими  қишлоқ  

Сафар Одинаевро  дар як лавҳаи бадеӣ, дар вазъияти дар майдони  муҳориба  

корнома  нишон  додан бинем,  дар романи  «Вафо»  образи  Сафар  ва 

доираи  амалиѐти  он васеъ  ва  ҳартарафа  инъикос  гардидааст. (120, 320). 

 Образи Сафар образи таъмимии (умумиятѐфтаи) ҳазорон  сарбозонест, 

ки  дар майдони ҷанг ҷонбозиву фидокорӣ нишон  додаанд.  Дар роман 

нависанда  ба офаридани образҳои  ҷолиби  дигар,  аз қабили   Дадабой, 

Мамараҷаб, Нозими Камаровӣ, Ермаков, Латиф  ва дигарон  низ  муваффақ  

шудааст. 
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 Мунаққид  Ҷўра  Бақозода ба ин роман баҳо дода, аз ҷумла,  услуби  

нависандаро «усули таҳкияи  таҳлилӣ» медонад.  Ба ҳамин сабаб  ҳам  

нависанда  дар ташаккули   характер,  макону  замони  мушаххас,  таъсири   

муҳит,  муносибати  одамон роли  асосӣ  мебозад. Дар роман  муҳорибаҳои  

таърихии  назди  Дон,  Сталинград, меҳнати  зарбдоронаи  деҳқонони  

колхози «Коммуна» бо тамоми  мураккабӣ  ва  тундутез  тасвир  ѐфта,  

образи  ҷанговарони гуногунмиллат офарида  шудааст, ки  шиддати  низоъ 

(конфликт) ва ҷустуҷўҳои маънавии қаҳрамононро муайян  мекунад. Беш аз 

ин,  бархурди  ду  мафкураи   ба ҳам муқобил, нируҳои  хайру шар,  

муносибати  одамони  гуногунақида  ҷанбаи  таҳлилии  асарро  низ таъин  

намудааст.  Дар вазъият ва муҳити фоҷиаангези  ҷанг,  шароити  вазнини  

ақибгоҳ хислатҳои қаҳрамонони асар Сафар, Дадабой, Осмухин, Ермаков, 

Зебӣ, Юнусбобо  ва дигарон  ташаккул  ѐфта,  нируи   инсонии  онон, 

мустақилияти ахлоқию  маънавиашон  падид  меояд. Қаҳрамонони   мусбати 

роман тимсоли одамони нек, хушахлоқ, ҷасур ва  собитқадаманд. Воқеияти  

ҷанг  зиндагии  онҳоро  тағйир дод. Қабл аз ҷанг  ҳар кадомеро пайгири  

кореву  домани  ѐре  буд.  Муҳити  нав симои  аслии  ононро  зоҳир  сохт.  

Дар баробари  баъзе  хислатҳои  умумӣ  мо  фардияти  рафтору  кирдори  

онҳоро равшан ҳис  мекунем,  ки дар ин равиш  кўшиши  нависанда  зиѐд  

аст.  Яке  аз чунин  қаҳрамононе,  ки  нависанда, ба иборае, аз он  одам  

сохтааст, Мамараҷаб мебошад. Анқариб буд, ки Мамараҷабро амакаш 

Мирбадал, ки шахси  ба идеалҳои  замон  муқобил буд,  бероҳа  созад.  Вале  

Сафар ва муҳити  ў аз  ин  ҷавони ба бероҳа  афтода,  афсари  далеру   

саршикан  ба воя  расонд.  Махсусан  суханони  зерини  Сафар,  ки боре  

гуфт,  ўро  ба ҳуш меовард.  На   фақат ба ҳуш  оварад,  балки  як умр   дар 

гўшаш  садо медиҳад ва ўро ба  маҳзари  одамият  мехонад: «Ватанро  ѐд 

кардан кам аст. Чунон писар бош, ки  Ватан  ҳам туро  доимо ѐд кунад,  дўст 

дорад». Дар тасвири  нависанда  мо мебинем, ки  чӣ гуна  Мамадраҷаб низ 

мисли Сафар ва даҳҳо ҳамсафони ў дўстдоштаи Ватан мегардад. Ва воқеан 

ҳам мо бо Ҷўра Бақозода мувофиқем, ки «муҳимтарин бозѐфти бадеию 

эстетикии нависанда»-ро «образи ҷанговарон, мардумони ақибгоҳ» медонад, 

«дар солҳои ҷанг аз худ қатъияту қаҳрамониҳо зоҳир намуда, Ватани худро 

аз душманони ғаддору маккор ва вабои фашизм муҳофизат намуданд». 

 Мо дар мисоли ҳикояҳои нависанда дидем, ки образи ҷанговар 

таҷассуми сифатҳои қаҳрамонии умумихалқӣ буд. Нависанда дар романи 

«Вафо» ба он ноил шуд, ки ба воситаи ошкор сохтани хислат ва моҳияти 

амалу кирдори қаҳармонон моҳияти ҷангро дар тақдири халқ нишон диҳад ва 

ин ҳодисаи муҳимми насри он солҳо буд. Ҳарчанд чунин наср ҷанбаи амиқи 
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таҳқиқи бадеӣ надошт, минбаъд барои ҷустуҷўҳои тоза дар ин равиш 

заминаи мусоид фароҳам овард. Ин усул ѐ худ чашмандози бадеиро худи 

Фотеҳ Ниѐзӣ бо эҷоди «Ҳисса аз қиссаҳои ҷанг» тақвият бахшид. Дар ин 

силсила нависанда воқеаҳои мароқангезеро нақл мекунад, ки худаш шоҳиди 

он будааст. Дар ин ҳол мо на фақат аз як лаҳзаи сарнавишти қаҳрамон огоҳ 

мешавем, балки хислат ва рўҳияи персонажҳоро низ мешиносем. Мо 

истифода аз тасвири як лаҳзаи  сарнавишти қаҳрамонро дар ҳикояҳои давраи 

ҷангии нависанда ҳам дида будем. Вале ин ҷо муҳим он аст, ки дар ин 

ҳикояҳо хислат ва рўҳияи персонажҳо ба воситаи амалиѐт ва ѐ тасвири 

ҷангномаи онҳо нишон дода шудааст. Аз тасвири нависанда мо бовар 

мекунем, ки қаҳрамонони хурду бузурги ў ҳар лаҳза омодаи эҷоди корномае 

ҳастанд. Масалан, чеҳраи адабии Хуррамӣ дар ҳикояи «Павел ва Собир», 

капитан Симаков, зенитчӣ Таисия, Шарофи Шабгард, археолог Угримович, 

Мустафою Лилия дар ҳикояи  «Мактаб дар таҳхона» ва ғайра аз қабили 

ҳамин гуна ашхоси дилпазиру соҳибирода мебошанд. Нависанда дар ҳикояҳо 

бештар ба моҳияти ҳаѐти инсон, фоҷиаи ҷанг ва нақши он дар сарнавишти 

одамон диққат медиҳад, ки ин бисѐр ҳам ҳодисаи мусбат аст. 

 Дар тасвири хислату характери қаҳрамонони романи «Вафо» низ 

нависанда ҳамин усулро истифода карда буд. Сафар Одинаеву Дадабой ва 

бисѐр қаҳрамонони дигари роман қабл аз ҳама ҳамчун инсон ба тасвир 

омаданд. Ҳамчун инсоне, ки ҷанг сарнавишти онҳоро ба муҳосира гирифта ва 

муайян месозад. Мо ҳамин усули нигориши нависандаро дар муносибату 

алоқамандии қаҳрамонони роман Сафару Дадабой равшан мебинем. 

 Дадабой як нафар афсари оддӣ буда, бо Сафар пайванди дўстӣ дорад ва 

ҳамчун инсон нисбат ба тақдири дўсташ бепарво нест. Инсони зиндадилу 

хушҳол буда, дар лаҳзаҳои душвор дилбардори бародарони ҳамяроқаш аст. 

 Дар роман нависанда баъзе образҳоро чун василае барои муайян 

намудани рўҳияи қаҳарамонони дигар истифода кардааст, ки Нозир яке аз 

ҳамин гуна симоҳост. Нозир низ мисли Дадабой ҷавони хушҳолу зарофтгўй 

аст. Вай камгапу серҳаракат буда, дар ҳар амалаш мо мулоҳизакориву 

андешамандии ўро равшан мебинем. 

 Нозир дар роман чун Сафару Дадабой идеали нависанда аст, вай 

орияти милливу инсонӣ дорад. Ҳатто дар лаҳзае, ки сарбозони нав ба ҷанг 

омада аз аввалин таркишҳо тарсида, худро ба хандақҳо мезананд ва дар назди 

командири қисми ҳарбӣ Осмухин хиҷил мешавад ва ба Сафар ишора 

мекунад, ки бифаҳмон ба командир, ки ин ҳол муваққатист, бачаҳо одат 
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мекунанд. Дар воқеъ дар ибтидои ҷанг тасаввуроти нодурусте дар бораи 

сарбозоне, ки аз Осиѐи Марказӣ даъват шуда буданд, вуҷуд доштааст. Боре 

шодравон Фотеҳ Ниѐзӣ ин мавзўъро ѐд карда, навишта буд, ки «рўҳияи 

умумии солҳои ҷанг дар ин ифода меѐбад, ки нависандагон ҳиссаи халқи 

худро дар муборизаи муқобили душмани бераҳм муайян карда, ҷанбаи 

қаҳрамонии характери миллиро нишон додан мехостанд… Кори ман ҳам дар 

ҳамин самт сурат мегирифт ва вазифаи нависандагии худро дар он медидам, 

ки ба мардум аз қаҳрамонии ҳамватанони худ хабар диҳам ва ба ин восита 

афсонаи дурўғинеро, ки Осиѐи Миѐнаро маҳрум аз ҷасорати ҷангӣ 

медонистанд, афсонаеро, ки аз замони то инқилоб вуҷуд дошт, рад намоям». 

Чунон ки мебинем нависанда дар офаридани қаҳрамонони худӣ, яъне 

ҳамватанонаш ҳадафи муайяни ғоявӣ доштааст. Дар ҳамин мавқеияти идеявӣ 

Сафар дар муҳорибаҳо қаҳрамониҳо нишон дода, ниҳоят бо тани захмӣ, 

баъди андаке шифо ѐфтан ба майдони набард бозгашт. Вақте ки дар ақибгоҳ 

худро табобат мекард, аз тақдири дўстонаш, махсусан Нозир дар хавотир 

буд. Вале ҳангоме ки дубора ба майдон бозгашт, ба воситаи мактуби 

командири собиқаш Осмухин аз воқеияти ҳаѐти минбаъдаи Нозир огоҳӣ 

ѐфта, қаноатманд шуд. Командир навишта буд, ки… Нозири нотарс дар танга 

барин замини канори рости Волга, ки дар ў мо аз се тараф дар иҳотаи душман 

ҳастем, аз сахтӣ, маҳрумият ва азобҳо ҳеҷ натарсида ҷангид, ҷонашро фидо 

карду фармони ватанро барҷо оварда, як қадам ҳам қафо нагашт. Ў фарзанди 

вафодори Ватани бузурги мо буд!». 

 Яке аз мавзўъҳои асосие, ки нависанда дар роман диққати махсус 

додааст, мавзўи дўстии халқҳо мебошад. Ин ҳолати сохта не, балки инъикоси 

воқеияти замони ҷанг буд. Яъне майдони ҷанг саҳнаи мубориза ва 

ҷоннисориҳои фарзандони қавму халқиятҳои гуногуни ватани он вақта 

ягонаи халқҳои Шўравӣ – СССР буд. Дар роман дар чеҳраи Осмухин ҳамин 

мақсади ғоявии нависанда амалӣ шудааст. Осмухин ва Сафар тимсоли 

дўстиву бародарианд, ки ба ифодае бо хун дар бадан ҷой гирифта, танҳо бо 

ҷон берун меравад. 

 Дар роман дар ин равиш образи Осмухинро афсари қаторӣ Ермаков 

такмил медиҳад. Агар Осмухин аз оғоз то анҷоми роман ҳамчун командир 

ҷиддиву то андозае қолабӣ тасвир шуда бошад. Ермаков одами зинда ба 

назар меояд. Нависанда бештар ба ифшои хислатҳои фардии ў диққат 

додааст. Мо дар рафти амалиѐт хислатҳои Ермаковро, аз ҷумла, зиндадиливу 

хушзавқии ўро аз хислат ва моҳияти амалу кирдораш дармеѐбем. Махсусан, 

мутоибаҳои пурмаънӣ ва боназокаташ хислати табиии ўро муайян мекунанд. 
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 Романи «Вафо» сарфи назар аз камбудиҳое, ки танқиди адабӣ ба он 

ишора кардааст, ҳанўз ҳам на фақат дар эҷодиѐти нависанда, балки дар насри 

тоҷикӣ аз асарҳои ҷолибе дар мавзўи ҷанг ба ҳисоб меравад. 

 Мунаққид ва адабиѐтшинос Атахон Сайфуллоев бар ин ақида аст, ки 

«мавзўи ҷанг алоқамандона ба мавзўи ахлоқ ва ҷустуҷўҳои маънавӣ», 

«беҳтар дар асарҳои Фотеҳ Ниѐзӣ инъикос ѐфтааст». Мунаққид дар ин 

замина романи нависанда «Ҳар беша гумон мабар, ки халист»-ро «ҳамчун 

романи панорамӣ аз ҷиҳати вусъати мавзўю масъала ва дар бар гирифтани 

воқеаҳои рангоранг» медонад (78,70). 

 Мавзўи асосии ин романи нависанда низ мубориза бар зиддӣ фашизм 

ва саҳми фарзандони тоҷик дар ин ҷанги хонумонсўз мебошад. Ёдовар бояд 

шуд, ки нависанда дар роман воқеаҳои се давра – даҳ соли қабл аз ҷанг, 

замони ҷанг ва солҳои аввали барқароркунии мамлакатро тасвир кардааст. 

Дар роман нависанда ба чунин масъалаҳои идеологии он вақт – «ягонагии 

интернатсионалии халқи советӣ» эътибори хос додааст. Аз ҳамин мавқеи 

идеология нависанда усули бадеии ҳалли алоқаи марҳилаҳои таърихии 

мамлакат, давру замон, пайванди наслҳову халқҳоро тарҳ додааст. Дар ин 

равиш таърихи хонадони Султон Сафоев, хонаводаи Максим Мочалов, 

Михаил ва дигарон рамз ва воқеияти зиндагии мардуми Шўравии собиқ 

ҳастанд. Сарнавишти ин хонаводаҳо дар роман ҳамчун намоди (шабеҳаи) 

марҳилаҳои таърихии зиндагии мардум дар давраи Шўравӣ тасвир шудаанд. 

 Яке аз қаҳрамонони асосии роман Давлат аст. Вай чунин шахсиятест, 

ки баъди хатми омўзишгоҳи ҳарбии Тошканд дар ҳаракати партизании 

Белоруссия иштирок карда «роҳи душвори меҳнату мубориза, диловарию 

қаҳрамонӣ, адои қарзи интернатсионалӣ ва хизмати содиқона дар пеши халқу 

ватанро» тай мекунад. Писари Давлат Сафоев – Султон дар тасвири 

нависанда давомдиҳандаи роҳи падар – таҷассумгари ғояи абадияти 

пайванди наслҳои бунѐдкори шўравист. 

 Мунаққид Атахон Сайфуллоев романи «Ҳар беша гумон мабар, ки 

холист»-ро «дар насри ҳарбӣ»-и Осиѐи Миѐна на танҳо аз ҷиҳати навии 

мавзўъ, балки аз ҷиҳати арзу тўли  худ низ ҳодисаи нав дониста буд. Дар 

ҳақиқат, ҳам сужети роман аз назари арзу тўл хеле вусъатнок аст. Мо 

намунаи фарогирии воқеиятро дар ин миқѐс дар насри тоҷик ѐд надорем. 

Нависанда аз муборизаи зидди дастаҳои Иброҳимбеки босмачӣ (оғози солҳои 

сӣ) сар карда, то лаҳзаҳои ҷанги Финландия, манзараҳои ҷанги партизании 
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Белоруссия, давраи ҷанг ва «чанд муддати баъди ҷанг»-ро ба тасвир 

гирифтааст. 

 Ба пайбурди мунаққид ва адабиѐтшиноси маъруф М.Шукуров, «ин гуна 

вусъати уфуқҳои замониву маконии асар аз ин ҷо сар задааст, ки нависанда 

саргузашти қаҳрамон ва ба ин восита сарнавишти халқи тоҷикро бо тақдири 

тамоми мамлакат сахт алоқаманд карда, ба воситаи таҳаввули маънавии 

қаҳрамон инкишофи воқеияти нави сотсиалистиро нишон додан мехоҳад. Ин 

нияти эҷодии Ф.Ниѐзӣ аз бисѐр ҷиҳатҳо амалӣ шудааст» (116, 384). 

Мунаққид дар бораи ин роман сухан ронда, ду хусусияти муҳимми онро 

нишон медиҳад. Хусусияти аввалро дар он мебинад, ки нависанда дар роман 

муносибати омма ва роҳбарро  ба тарзи хос ҳал кардааст. Яъне вай «ин 

масъаларо бо роҳи падид овардани ҳамбастагии сахти роҳбар ва омма ҳал 

намуда, роҳбарро на болотар аз омма, балки бо ў дар як қатор мегузорад ва 

решаҳои халқии роҳбар, бо қувваҳои халқ робитаи табиӣ доштани ўро таъкид 

менамояд» (116, 385). Хусусияти дигари романро мунаққид дар «қувват 

гирифтани шиддати драмавӣ»-и он мебинад ва зоҳиршавии онро дар мисоли 

сарнавишти партизандухтар Алѐна, ки «ба фиреби хоине афтод», нишон 

дода, «то ба оҳанги фоҷиавӣ» расидани драматизми романро таъкид мекунад. 

Ба қавли мунаққид, «драматизм дар романи «Ҳар беша гумон мабар, ки 

холист» гоҳ бо вусъати мураккабии воқеаҳо як шуда, шиддати вазъияти 

замони ҷанг ва тобишҳои фоҷиавии онро ифода менамояд» (117,385). 

 Ин романи нависанда аз ҷониби аҳли танқид ҳаматарафа таҳлилу 

тақриз шуда, дар бораи бурду бохти он андешаҳои гуногун баѐн шуда буд. 

Мо дар боло оид ба муваффақияти нависанда баъзе фикрҳо гуфтем. Акнун 

дар мавриди камбудиҳои роман аввал чунин мулоҳизаи мунаққид 

А.Сайфуллоевро ѐдрас мешавем. Мунақкид мафтунии нависандаро аз 

«ғалабаҳои пайдарпаи партизанҳо – персонажҳои романи Ниѐзӣ, ки ба як 

осонии афсонавӣ ғалаба аз паси ғалаба, муваффақият аз паси муваффақият ба 

даст меоранд, зикр мекунад. Партизанҳо, аз ҷумла, Давлат, ҳатто аз асорати 

немисҳо «якбора» ва «тасодуфан» наҷот меѐбанд. Мунаққиди рус Сергей 

Абрамов ба роман эроди дигар гирифта, навишта буд: «Мехостем ба муаллиф 

аз он ҷиҳат эрод гирем, ки асараш аз ҳад зиѐд хусусияти дидактивӣ дорад, ў 

аз сухани таъҷилдори тавсифӣ суистифода мекунад. Масалан, ў хислатҳои 

мусбати қаҳрамонро як-як ном мебарад: «Муносибати ҷиддӣ ба иҷрои 

вазифа, масъулиятшиносии баланд…, доираи назараш васеъ ба одамон 

муносибати хайрхоҳона ва дилсўзона дорад…» Алҳақ, хислатҳои хуб бисѐр 

доштааст! Вале ин бештар услуби хушки мақолаи газета аст, на асари бадеӣ 

(116, 386). Чунонки мебинем, ин эродҳо дар ҳаққи роман хеле ҷиддӣ ҳастанд. 



241 

 

 «Сарбозони бесилоҳ» севвумин романи Фотеҳ Ниѐзӣ мебошад. Худи 

номи роман ба мазмун ва мундариҷаи он ишора мекунад. Яъне роман аз 

фаъолияти «армияи меҳнат» - ҳазорон нафар фидоиѐне, ки солҳои Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ ба Уралу Сибир ба сохтмони заводҳои ҳарбӣ ба кор рафта 

буданд, нақл мекунад. Чунонки мебинем, Фотеҳ Ниѐзӣ ба мавзўи ниҳоят 

муҳим ва таҳқиқнашуда даст зада, хостааст, то  сарнавишти он фидоиѐни 

«хонабадўш»-ро ба воситаи асари бадеӣ зинда созад. Ҳақ ба ҷониби 

мунаққид Муҳаммадҷон Шукуров аст, ки мегўяд: «метавон гуфт, ки дар 

фарогирии бадеии ин қисми маиериали аҷиби қаҳрамонии умумихалқии 

солҳои ҷанг Фотеҳ Ниѐзӣ ба сифати пионер баромад кард. 

 Нависанда ин дафъа ҳам барои навиштани роман чандин вақт тайѐрӣ 

дид: чанд сол аз собиқ «ҷанговарони баталионҳои меҳнат» материал ҷамъ 

кард, аз архивҳо факту санад ба даст овард, бо фарзандону наздикони онҳое, 

ки сафарбар шуда буданд, сўҳбат кард, ба Урал сафар намуд. Сарбозони 

«баталионҳои меҳнат солҳои ҷанг ҳам ҷавон набуданд ва имрўз аз онҳо касе 

дар қайди ҳаѐт нест. Аммо дар Урал шоҳидони воқеаҳо, ки дар он айѐм 

ҷавони наврас буданд, ҳанўз бисѐранд ва ѐди қаҳрамонони ақибгоҳро, ки аз 

Осиѐи Миѐна омада буданд, азиз медоранд. Ёддоштҳои онҳо низ ба 

нависанда кўмак намуд» (117,387). 

 Ин гуфтаи мунаққид далели он аст, ки нависанда қабл аз он, ки ба навиштани 

роман шурўъ кунад, мавзўъро дақиқ омўхта, материали фаровони ҳаѐтиро ҷамъ карда 

будааст. Ва хулосаи нависанда, ки аз забони қаҳрамони асосии роман Ориф Олимов 

омадааст, гувоҳи он аст, ки муаллиф мавзўъро, хоса сарнавишти «армияи меҳнат»-ро хуб 

омўхта будааст. Ориф Олимов мегўяд: «Армияи меҳнат танҳо  дар тан шинел надораду  

дар даст туфанг,  дигар ҳамааш  дар ҳақиқат мисли  фронт аст». Нависанда бо овардани  

чунин хулоса аз забони  қаҳрамони асосӣ, қабл аз ҳама,  ба фидокориву  мардонагии  

коргарон ва ҳам  интизому  рўҳи  қавии онҳо  таъкид  мекунад. Дар саҳифаҳои  роман  мо 

бо  сарнавишти одамоне ошно мешавем, ки дар шароити душвору мураккаб ба мисли 

зимистони  қаҳратуни Сибиру Урал, бо ҳазорон  умеду орзу меҳнат кардаанд. Ин меҳнати 

софдилонаю содиқона саҳмгузории онҳо дар ғалаба бар фашизм аст, ки муаллиф  

образҳои онҳоро хеле мўътамад  ва боварибахш нишон додааст. Ориф Олимов роҳбари 

ҳарбист, вале бо фазилатҳои баланди инсониаш фарқ мекунад. Муносибати содда ва поки 

инсонӣ  хати ибрати ўро ба зердастонаш  устувор медорад ва онҳое,  ки ҳамроҳи ў кор 

мекунанд, сахт эҳтиромаш мекунанд.  

 Муҳаммадҷон Шукуров яке аз камбудиҳои асосии романро дар 

«ҳикояпардозӣ»-и «аз ҷанбаи тасвиргарӣ  маҳрум» будани он дониста,  

таъкид мекунад, ки ин усули нигориш «ба ахборгўӣ наздик аст ва азбаски  ба 

нақли шитобкорона такя дорад,  ҷузъиѐти  пургунҷоиш,  нишонаҳои 

конкрети  ҳолату  вазъият ва шароиту  манзараҳои зиндагиро фаро 



242 

 

намегирад. Дар натиҷа нависанда имкон намеѐбад, ки  моҳияти  ботинии 

ҳодисаҳо ва мазмуни конкрети ҳаѐти  ҳастии инсонро амиқан намоѐн кунад. 

Дар бисѐр мавридҳо кашолгапӣ чизи асосиро фурў мебарад,  боиси  гум 

шудани муҳаррики  асосии сужет мегардад. Воқеаи бисѐре нақл мешавад, 

аммо ҳодисае рўй намедиҳад, дар сужет дар характери одамон дигаргуние ба 

вуҷуд намеояд» (117,389). 

 «Пахта ва гул» охирин қиссаи нависандаи  фақид  Фотеҳ Ниѐзӣ  

мебошад, ки муаллиф  дар мавзўи ҳимояи муҳити зист ва табиати зинда 

навишт. Дар қисса муаллиф муаммоҳои зиѐдеро, ки муносибати 

саҳлангорона ба муҳит эҷод кардааст, ба миѐн мегузорад ва дар ҳалли бадеии 

онҳо  кўшиш мекунад. Аз ҷумлаи муаммоҳое, ки дар қисса фаро гирифта 

шудааст, муносибати яктарафа, кўтоҳандешона ва хушку шахшудаи 

роҳбарон ба муҳити зист мебошад, ки табиатро ба ҳолати фалокатборе 

овардааст. Дар қисса фикре талқин мешавад, ки зуроварӣ бар табиат  

зўроварӣ бар зоти инсон аст.  Яъне мо ҳар қадар табиатро маҷрўҳ кунем, 

ҳамон қадар насламонро маҷрўҳтар ва ояндаамонро тиратар месозем.  

Савол ва супоришот: 

Сарнавишти нависандаи ҷанговар. Аввалин навиштаҳои Фотеҳ Ниѐзй. 

Фаъолbти эҷодии Фотеҳ Ниѐзй дар солҳои сиюм. Аввалин шеърҳои ў ба 

забони ўзбекй. Ба чоп расидани аввалин маҷмўааш дар шаҳри Самарқанд. Аз 

нимаи дуюми солҳои сиюм асосан ба тоҷикй асар навиштани Фотеҳ Ниѐзй. 

Ҷанги Бузурги Ватанй ва тақдири нависандагии Фотеҳ Ниѐзй. 

Шаҳодати Фотеҳ Ниѐзй аз он чи дар ҷанг дида ва аз сар гузаронида: 

очеркҳои «Кабири Хоити», «Азими Мерган», «Аҳд ва вафо», «Рўймолча», 

«Байроқ», «Қасоси падар». Дар навиштаҳои адиб мавқеъ доштани ѐду 

лавҳаи муборизаи ҷанговарон, ки он ҳам аксар нуқтаи кулминасионии 

фаьолияти қаҳрамон дар ҷанг мебошад. 

Мавқеи романи «Вафо» (1949) дар адабиѐти тоҷик. Тасвири 

пурвусъати хамосии воқеоти ҷанг дар роман. Тарзи таҳкиявии таҳлили дар 

асар. Дар ташаккули характер мавқеи асосй доштани мақому замони 

мушаххас, таъсири муҳит ва муносибати одамон. Ҷанбаи таҳлилии асарро 

таъмин кардани бархўрди ду идеология, кувваҳои неку бад ва муносибати 

одамони гуногунақида. Дар вазъияти душвор ва муҳити фоҷиарези майдони 

ҳарбу зарб, шароити душвори ақибгоҳ ташаккул ѐфтани хислатҳои инсонии 

Сафар, Дадабой, Осмуҳин, Ермаков, Зебй, Юнусбобо ва дигарҳо. Ифшои 

тавоноии рўҳию маънавй ва ҷисмонии онҳо. Таҷассуми хислатҳои неки 

одамон будани образҳои таъмимии нависанда. Муҳимтарин бозѐфти бадеию 

эстетикии нависанда будани образи ҷанговарон, мардумони ақибгоҳ, ки дар 
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солҳои ҷанг аз худ мардонагй ва қатъияту қаҳрамонй нишон додаанд. Солҳои 

дароз дар мавзўи ҷанг ягона асари ҷиддй будани романи «Вафо». Бо тасвири 

корнамоиҳои беҳтарин фарзандони халқи тоҷик пар майдони ҷанг ва 

фидокориҳои меҳнаткашони ақибгоҳ рўҳияи бузурги ватандўстона ва 

ваҳдату ҳамфикрии одамонро дуруст ва мўътамад нишон додани нависанда. 

Дар насри тоҷик бо силсилаи ҳикояҳои Фотеҳ Ниѐзй «Ҳисса аз 

қиссаҳои ҷанг» оғоз шудани принсипҳои бадеию эстетикии тасвири образи 

ҷанговар ва воқеияти замони ҷанг. Дар ҳикояҳои адиб ба тасвир омадани як 

лаҳзаи ҳаѐт ва ҳолати рўҳии қаҳрамон дар партави ҳодисаи воқей. Дар ин 

гуна ҳикояҳо бештар ба воситаи амалиѐт ѐ нақли корнамоиҳо нишон додани 

хислату характер ва рўҳияи қаҳрамонҳо. Ба воситаи тасвири психологй ба 

кашфи характери ҷанговар падид овардани ҳақиқати талхи ҷанг муваффақ 

шудани адиб. Ҳикояҳои «Хуррами хаткашон», «Мактаб дар таҳхона» аз ин 

ҷиҳат диққатангезанд. Ба тасвири амалиѐти ҷанговарон напардохта, 

моҳияти ҳаѐти инсон, фоҷеаи ҷанг ва оқибати онро нишон додани муаллиф. 

Романи Фотеҳ Ниѐзй «Ҳар беша гумон мабар, ки холист». Аз се 

қисмат иборат будани роман. Хати ягонаи сужет, қисмати персонажҳои 

асосй ва муҳимтар аз ҳама ғояву ҳисси олии ватанхоҳй созмони асарро 

ташкил медиҳад. Ба воситаи тасвири тақдири оилаи Вафоевҳо нависанда 

мазмуни нав пайдо кардани эҳсосоти ватанхоҳй ва дар муҳити вазъияти 

мушаххас зокир гаштани онро нишон медиҳад. Забон ва усули тасвир дар ин 

асар. 

Қиссаи Ф.Ниѐзй «Пахта ва гул» ва ба мавзўи рўз рў овардани адиб. 

Сабаби коҳиш ѐфтани маънавияти ҷомеа ва завқи мардумро дар 

муносибати яктарафа, кўтоҳандешона ва хушку шахшудаи роҳбарон 

ҷустани нависанда. 

 

 
 

 

Нақша: 

1. Ҳаѐт ва фаъолият эчодии нависанда. 

2. Ҳикоя ва повестҳои нависанда. 

3. Назари танқид ба эчодиѐти адиб.  

4. Мавзўъ ва мундаричаи повестҳои «Баъде, ки осиѐ бозмонд» ва «Мунира».  

5. Романҳои нависанда, муваффақият ва камбудиҳои онҳо 

 

Мавзўи 21 Юсуф Акобиров  (1937) 

 

 

    Маърўза 
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Юсуф Акобиров зодаи ноҳияи Ғиждувони вилояти Бухорои Ҷумҳурии 

Ўзбекистон мебошад. Ў якуми  октябри  соли 1937 дар деҳаи Соктаре 

таваллуд шуда,  мактаби миѐнаро бо нишони биринҷӣ хатм  кардааст. Соли 

1959  факултети  филологияи  Донишгоҳи  давлатии Тоҷикистонро  тамом 

карда,  муддате  ҳамчун мудири  шўъбаи  маҷаллаи «Садои Шарқ»  кор 

мекунад.  Солҳои 1960-1961 шунавандаи  курси  олии  сценариянависони 

кино будааст. Баъд дар рўзномаи «Тоҷикистони Советӣ» котиби  масъул 

шуда хизмат  мекунад. Солҳои дароз  котиби  масъули  маҷаллаи «Садои 

Шарқ» будааст. 

 Аввалин навиштаҳои  Юсуф Акобиров охири  солҳои панҷоҳ  дар 

матбуот чоп  шудаанд.  Соли 1958  драмаи «Рўдакӣ»-ро менависад, ки онро 

театри  мусиқӣ-мазҳакавии  ба номи  Камоли Хуҷандӣ (он вақт  Пушкин)-и 

Хўҷанд  ба саҳна   мегузорад.  Дар ин  муддат баъзе ҳикояҳои   шогирдонааш 

дар матбуот  чоп  шудаанд, ки  дар эҷодиѐти  адиб чандон   мавқеи  босазо  

надоранд. 

 Нашри нахустин  повести ў «Баъде, ки Осиѐ   бозмонд» (1965) барои  

хонандагон ва  аҳли  танқид   муждаи   хуш буд.  Ин повест  аз ба  майдон  

омадани насрнависи болаѐқат мужда  медод. Нависанда фақиди тоҷик  Сотим 

Улуғзода низ ба ин асар пешсухан навишта, истеъдоди  нависандагии Юсуф 

Акобировро эътироф кард. Баъд  повестҳои дигари  муаллиф «Духтаре, ки 

ҷустуҷўяш мекунам» (1964), «Мунира» (1965), «Балоғат» (1968) ва маҷмўаи  

ҳикояҳои  ў бо номи  «Вақте ки зардолу  гул кард» (1965) паси ҳам аз чоп 

баромаданд. Романҳои «Замини падарон», «Норак» ва «Водии муҳаббат»-ро 

аҳли танқид аз  муваффақияти  нависанда дар роҳи  эҷоди  бадеӣ  донистаанд.  

Дар атрофи ин  романҳо  баҳсу  мунозираҳои  гуногун  сурат  гирифтаанд. 

 Нахустин повести нависанда «Баъде, ки Осиѐ бозмонд» бо самимияти 

гуфтор ва тасвирҳои ҷозибадор диққати хонандагон,  махсусан ҷавононро ба 

худ ҷалб кард. Дар ин қисса ба истилоҳе   ошиқона мо бо сарнавишти 

диққатангези Азизу Бунафша ошно  мешавем. Аз ин ҷиҳат повести дуюми 

адиб «Мунира» низ ҷолиби  диққат буд. Дар ҳар ду асар нависанда «Ба 

масъалаҳои ахлоқи иҷтимоӣ, муносибатҳои инсонӣ, ишқу муҳаббати софу 

беғаши ҷавонон» (14, 102) таваҷҷўҳ карда,  ҳолати  рўҳӣ ва  моҳияти  амалу  

кирдори  муосирони ҷавони моро  ба тасвир  мегирад. Қаҳрамонони  

нависанда Азизу  Бунафша  аз повести «Баъде,  ки Осиѐ  бозмонд» ва Мунира  

аз повести ҳамномаш ҷавонони хушахлоқ,  поктинат ва дар роҳи   идеалҳои  

инсонӣ  содиқу  вафодоранд. Ҳамин  хислатҳои  ҳамидаи  инсонӣ  иродаи  

онҳоро  дар  муқобили  монеъаҳои  зиндагӣ  шикаста наметавонад.  Онҳо   

монеъаҳоро бо сари  баланду  рўи сурх паси сар  мекунанд.  Муроду Зарнигор  

ва Ашрафу  Гулнора  низ аз  повестҳои  «Балоғат» ва «Осмони  соф»  ҳамин 

гуна шахсиятҳои  баиффат ва қавирўҳ ҳастанд. Дар ин повестҳо «Ҷузъиѐт,  

факту  ҳодисаҳои  зиндагӣ барои ошкор кардани рўҳия,  дунѐи  маънавӣ ва 

ахлоқи  поки  инсон  хизмат  карданд.  Зиѐда аз он   дар повести  «Мунира» 

қисмате  зани  покдомане  нақл  мешавад, ки ҳиссиѐти  олии  ҷавонӣ,  шарафи  

инсониаш таҳқир ѐфта  бошад ҳам,  рўҳафтода, аз ҳаѐт, одамон  дилмонда  
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нашуд.  Ҳаѐти Мунира  хонандаро  дар бораи одаму одамгарӣ, қисмати  

инсон,  мавқеи ў дар оила  ва ҷамъият  ба андеша водор  месозад» (14,102-

103). 

 Повестҳои  аввалини  нависанда  мавриди таваҷҷўҳи аҳли танқид қарор  

гирифтанд ва  дар  бораи онҳо  мақолаҳои  М.Шукуров «Воқеа ва характер», 

А.Сайфуллоев «Ҷустуҷў ва бозѐфт», Ҷўра Бақозода «Повестҳои  солҳои  

охир»  чоп  шуданд.  Дар ин мақолаҳо  бурду  бохти  асарҳои  нахустини   

нависанда   аниқу  равшан  нишон  дода  шудаанд.  Масалан, М.Шукуров 

муваффақияти нависандаро дар дарѐфти  «мавзўи  марказӣ» (яъне ахлоқу 

одоб) ва қаҳрамони (одами ҷавони  муосир) асосии вай   дида,   вале   як  

нуқси   ҷиддии ин  асарҳо,  ба хусус  повести  «Баъде, ки Осиѐ   бозмонд»-ро   

дар он арзѐбӣ, ки   дар повест («Баъде, ки Осиѐ бозмонд»)  рафтори   

персонаж  ба хислатҳои вай мувофиқ нест,  воқеа  аз  характер  сар назадааст,  

балки  бар хилофи  он аст. Бо вуҷуди зикри ин камбудии ҷиддӣ мунаққид аз 

як асар то дигаре такмил ѐфта  истодани маҳорати адибро таъкид мекунад. Ба 

ифодаи дигар, таҳаввулоти хислату  характери чеҳраҳои  адабии ўро  аз 

повести  аввал  то  повестҳои сонӣ аниқ  мушоҳида  мекунем. Агар Азиз 

(«Баъде, ки Осиѐ   бозмонд»)  бо вуҷуди  ҷидду  ҷаҳди  зиѐдаш дар роҳи  

бартараф   кардани монеаҳои зиндагӣ, «андаке бо соддалавҳӣ ва беҷуръатӣ» 

камолоти  бадеияшро боз дошта бошад,  Мурод   дар повести  «Балоғат» 

нисбат ба  ў устувору ҷиддитар аст. 

 Масъуд  Муллоҷонов дар  бораи  повестҳои Ю. Акобиров  андеша 

ронда менависад, ки нависанда «ҳанўз аз сели воқеаҳои зиндагӣ  

ҳодисаҳоеро, ки ба ҳалли мавзўи пешгирифта ва тасвири образи  

қаҳрамонҳояш беҳтар хизмат кунанд, ѐфта ва интихоб крада  наметавонд. «Ба 

назари ман асрори беҳтарини Юсуфҷон Акобиров ҳамон «вақте ки осиѐ 

бозмонд» аст. Чунки қаҳрамони ин асар  дар чунин шароитҳое амал мекунад, 

ки ўро ҳамеша дар мубориза дар маркази воқеаҳо мебинем ба фикру 

андешаҳо ва амалиѐти ў бовар мекунем. Повестҳои «Духтараке, ки 

ҷустуҷўяш мекунам», «Мунира» ва «Балоғат» нисбат ба повести аввала 

сусттар баромадаанд ва сабаби ин ҳол дар он аст, ки қаҳрамонҳои ин асарҳо 

мувофиқи хислатҳои  ба худашон  хос амал ва зиндагӣ намекунанд,  балки  

муаллиф онҳоро  ғайри  чашмдошти  худашон  маҷбур мекунад, ки  ин ѐ он  

гапро  гўянд,  ѐ   мувофиқи  схемаи   пешакӣ   кашидааш  амал  кунанд» (52, 

128). 

 Ба назари мо яке  аз омилҳои   ин камбудӣ  дар повестҳои  аввалини  

Юсуфҷон Акобиров бештар гирифтор  шудани ў ба  таассуротҳои  шахсӣ  

мебошад. Хотироти бачагӣ аксаран нависнадаро фиреб додааст.  Такмили  

бадеии  санадҳои  ҳаѐтӣ хеле кам  аст. 

 Ҳамин иллат дар повести дигари нависнада «Осмони  соф»  зиѐдтар ба  

назар мерасад.  Повест   дар мавзўи рўз – ҳаѐти  ҷавонон  ва устодону  

шогирдон, ҳамчунин муаммои кору  зиндагии онҳо  навишта шудааст. Дар 

асар мо ба қиссаи  ишқи  пурмоҷарои  Ашрафу  Гулнора,  амалу  кирдори 

падару модари Гулнора ва профессор Дўстматов, ки аз чеҳраҳои  асосии  асар   
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ҳастанд,  шинос  мешавем. Тамоми  низои   асар  дар рўи моҷарои ишқи 

Гулнораю Ашраф сохта шудааст. Ашраф  Гулнораро дўст медорад, бе 

Гулнора  барои ў  «зиндагӣ ҳаром аст». Вале  дар ин миѐн  ба Гулнора  

хостгор  шудани  профессор Рустамов азоби  Ашрафро зиѐдтар  кард.  Вале  

ҳамаи ин моҷаро  дасту  дили  Ашрафро  ба кору  зиндагӣ суст намекунад. 

Вай бовар дорад, ки дар зиндагӣ  одамони хуб ҳастанд ва кораш  беҳ хоҳад 

шуд.  Ин гуна  одамон  дар муқобили  модари   зоҳирбини Гулнора, язнааш 

Раззоқов  мебошад, ки фикри падари Гулнораро тағйир медиҳад ва онҳо 

«Дастурхони хостгорӣ»-и  профессор Рустамовро  пас  мегардонанд.  

 Ин аст оғози   хушбиниҳои  хонанда   аз сарнавишти  қаҳрамонони  

асосии повест. Воқеаҳои баъдӣ  ба такмили  шахсияти  қаҳрамонони асар  

чизе намеафзоянд.  Умуман,  ин повести  Юсуфҷон  Акобиров  бешатр  нақли  

воқеият буда,   дар он тасвир  кам  истифода шудааст. 

 Нависанда бо навиштани як силсила   повестҳо  гўѐ  омодагӣ  пайдо  

карда, ба  жанри  роман  рў  овард ва  дар ин  роҳ аввалин  романаш «Замини 

падарон»-ро  навишт.  Ин роман  аз  таърихи  муборизаи  халқи  тоҷик дар 

роҳи навсози одамони  нав, ки  дар ҷараѐни  набардҳои   синфӣ ва меҳнатӣ ба 

вуқўъ пайвастааст, ҳикоя  мекунад» (83, 67). 

 Назар ба таъкиди нависанда дар ин асар «воқеаҳои таърихӣ инъикос 

ѐфтаанд». Вале тартиби хронологии  воқеаҳо  риоят  нашудааст. Воқеаву 

ҳодисае, ки тасвир  шудаанд,  ба соли 1935 рост меоянд. Дар ҳамин вақт ба 

Вахш ҳуҷум овардани дастаҳои босмачиѐн  бо сарварии   Исломбек 

иштибоҳи нависанда аст. Зеро охирин ҳуҷуми дастаҳои босмачиѐн  соли 1931  

сурат гиирфта буд.  

Дар муборизаҳои шадиди синфӣ, ки нависанда тасвир мекунад, 

одамони типи нав монанди Диловар Мирзоев ва Умархон сабзида ба воя 

мерасанд, ки ҳастиашон вақфи кори халқ шудааст. Нависанда дар ин роман 

шароити муборизаи синфӣ, зиѐнкориҳои боқимондаҳои ниқобпўши синфҳои 

истисмогар, ғайрату ҳиммати меҳнаткашони деҳот – муҳоҷирону 

азхудкунандагони водии Вахшро нишон додааст. Гоҳ  драматизми  воқеаҳо  

бо шиддати психологӣ як шуда, мазмуни он замонаи пуршўрро мекушояд. 

Эпизодҳои фоҷиаомези охири роман шиддатро ба дараҷаи баланд расонида, 

ба ҳамон мақсад хизмат кардаанд. Ба ифодаи Муҳаммадҷон Шукуров маҳз 

дар романи «Замини падарон» мавзўи асосии нависанда – ташаккули инсон 

дар протсеси фаъолияти бунѐдкорона… муайян шуд». Дар роман таваҷҷўҳи 

нависанда ба олами ботинии қаҳрамонон зиѐдтар аст, албатта нисбат ба 

асарҳои пешинаи вай. Яъне образҳои марказии асар, аз ҷумла, Диловар, 

Дониѐров ва амсоли онҳо «аз ҷустуҷўҳои ҷиддии маънавӣ озоданд» 

(М.Шукуров). «Шиддати драмавӣ» низ дар асар зоҳирӣ буда, он ба «шиддати 

ботинии олами маънавии мардум табдил намеѐбад, моҳияти амиқи 

бархўрдҳои драмавию фоҷиавии қувваҳои зидди якдигарро намекушояд. 

Тасвири психологӣ дар ин роман ҳанўз амиқ нест, ҳама мураккабиҳои ҳаѐти 

ботинӣ ва падидаҳои зоҳирии онро фаро намегирад, паҳлуҳои гуногуни 

ҳастии фардии инсонро зоҳир намекунад» (116,363). Беш аз ин, мунаққид 



247 

 

таъкид мекунад, ки дар асари нависанда «чизи нав кам аст, назари ў ба 

воқеаҳои гузаштаи наздик аксаран анъанавӣ, дурусттар ин ки кўҳна аст, 

кўшиши пеш гузоштан ва ҳал кардани мавзўъҳову конфликтҳои нав ками дар 

кам ба назар мерасад. Нависанда аз таҷрибаи адабии ҳозираи умумииттифоқӣ 

ҷудо ва дур аст, гўѐ ба савияи ин таҷриба фикр кардан намехоҳад» (116,363). 

Вале ин романи нависанда бо як хусусияти шаҳватангезӣ ва тасвири 

«эҳсосоти шаҳвонӣ ва муносибати маҳрамонаи зану мард» (Ҷ.Бақозода) 

барои як силсила хонандагони зоҳирбин хуш омад. Аз ин ҷиҳат дар ин роман 

ва романҳои дигари адиб «зан на ҳамчун шахсияти комил, инсони озод на 

ҳамчун нерўи фаъоли ҷамъият, балки ҳамчун фарде тасвир мешавад, ки 

дунѐи тангу маҳдуд дорад, зиндагии мешанӣ меҷўяд» (14,103). 

Юсуф Акобиров соли 1987 романи «Норак»-ро чоп кард. Ин роман ба 

масъалаву марҳилаҳои гуногуни сохтмони ГЭС-и Норак бахшида шуда, «то 

андозае амиқ будани психологизм ба Юсуф Акобиров дар дуввумин асари 

калони ў – романи «Норак» муяссар шуд» (М.Шукуров). Ин роман замони 

тайѐрӣ ва ибтидои сохтмонро фаро гирифта, низоъҳо дар атрофи дарки 

мақоми ин иншооти бузург шиддат ѐфтаанд. Анатоли Карповро мо дар 

маркази ҳамаи ин зиддиятҳо мебинем. Дар роман мо бо фазилатҳои хуби 

инсонии Карпов, аз қабили одамият, кордониву меҳнатдўстӣ шинос 

мешавем. Карпов одамест, ки тамоми фикру зикри ўро истеҳсолот банд 

кардааст. Ба ифодаи мунаққид Абухолиқ Набиев, Карпов «ҷонфидои касби 

худ аст, барои кору бори дўстдоштааш драмаҳои оилавиро аз сар гузаронид, 

вале вай дар айни замон шахси ғамхор, одамдўст аст. Тамоми ҷаҳду ҷадали ў 

аз ҳамин дилу нияти нек, шоирмиҷозиву биниши романтикиаш ибтидо 

мегирад. Ў корро бо кайфияти махсус иҷро менамояд, ҳарифонаш плану 

андешаҳои ўро «поэзия» меноманд. Яклухтии образи Карпов ба қавли 

нависанда «достони Карпов» дар он аст, ки вай далел, статистика, факту 

рақамро бо эҳсоси баланду назари шоирона созиш дода метавонад. Ҳақиқат 

аз қудрати фикри ў, бақои устувории андешаҳои вай аз ҳамин ҷо сар задааст» 

(59, 85).                                                                                                                         

 Романи «Норак» хеле сервоқиа буда, нависанда ба тасвири панорамавии 

ҳодисаҳо бештар диққат додааст. Вай дар роман воқиаву ҳодисаҳоро аз 

аввали сохтмон (1960), то баста шудани роҳи Вахш (1967) нишон додааст. 

Қаҳрамонони романи ў коргарон, роҳбарони партивӣ ва ғайра буда, як 

қисмашон протип доранд. Масалан, протипи қаҳрамони асосии роман Антон 

Карпов аввалин сардори сохтмони  Норак – Семѐн Константинович 

Калажнюк будааст. Вале воқеаҳои асар танҳо дар Душанбею Норак не, балки 

дар дигар  шаҳрҳо, аз ҷумла Тошканду Москва низ мегузаранд.    

Дар роман мо бо образи «зани мешан» Зулфия вомехўрем. Зулфия, 

ҷаҳонбинии маҳдуд дошта, аз дигар занҳои сабукпою айшпарасти асар 

Барчиной, Хосият- отун, Мармалод чандон фарқ надоштааст» (14, 106). 

Ба назари мо воқеанигории маҳз бадеияти ин асари нависандаро кам 

кардааст «то андозае яктарафа мондани баъзе характерҳо, аз амиқияти 
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психологӣ маҳрум мондани тасвири баъзе персонажҳо аз ҳама пеш вобаста 

ба ин аст, ки баъзе бобҳо хусусияти очеркӣ доранд» (59). 

Бо вуҷуди камбудиҳои зикршуда романи «Норак» яке аз беҳтарин 

романҳои тоҷик дар насри ба истилоҳ истеҳсолӣ мебошад, ки арзишҳои 

судманди ғоявӣ дорад. 

«Водии муҳаббат» сеюмин романи Юсуф Акобиров аст. Ин роман дар 

мавзўи азхудкунии дашти Бешкент таълиф шуда, сарнавишти одамони 

гуногунро ба тасвир мегирад. Мо дар роман ҳам ҷавононро мебинем, ҳам 

калонсолонро. Дар миѐни ин гурўҳ пирони таҷрибакор низ ҳастанд, ки дар 

соҳаи пахтакорӣ таҷрибаи хуб андўхтаанд ва аксари онҳо солҳои сӣ аз 

шимоли Тоҷикистон ба водии Вахш муҳоҷир шудаанд ва дар ободонии ин 

гўшаи кишвар саҳми калон доранд. Нависанда асосан ба тасвири рўйдодҳои 

зоҳирӣ машғул шудааст, ки «ягон натиҷаи ҷиддии психологӣ надоранд» 

(116). 

Роман бо афсонае шурўъ мешавад. Ин ривоят ба унвони «Шаҳри Тус» 

будани Шаҳртуз ишора мекунад.Мазмуни ин ривоят чунин аст, ки Тус 

хоҳиши малика Рашкиқамарро иҷро карда, корези канд, вале оқибат шифти 

корез ба сараш фурў афтод ва ҳалок шуд. Ҳарчанд ба дашт об наомад, вале 

номи «Шаҳри Тус» боқӣ монд. Роман дар асоси ҳамин образҳо сохта 

шудааст. Нависанда то андозае ба қаҳрамононаш хусусияти афсонавӣ 

медиҳад. Чеҳраи Бобо Деҳқони он афсонаро дарѐд зинда мекунад. 

Мо дар роман бо кори душвор, вазъи сурманди бинокорони иншооти 

обии Бешкент шинос мешавем. Вале низоъҳои истеҳсолӣ хеле содда ҳал 

мешаванд. Масалан, моҳияти низои сохтмончидухтар Наргис бо прораб, ки 

хонаи нотайѐрро изофанависӣ карда, қабул мекунад кушода нашудааст, 

балки чун як ҳодисаи муқаррарӣ ба қалам омадааст, ки ҳеҷ моҳияти 

иҷтимоию бадеӣ надорад. Вале ба қавлӣ Муҳаммадҷон Шукуров «ин гап 

чунин маънӣ надорад, ки «Водии муҳаббат» аз ҳама ҷиҳатҳо суст аст. 

Метавон гуфт, ки тадқиқи Ю.Акобиров дар баъзе хатҳои сужет натиҷаҳои 

матлуб додааст ва ин натиҷаҳо на фақат барои инкишофи эҷодиѐти худи 

нависанда, балки барои фаҳмидани протсесҳои адабиѐти ҳозираи тоҷик ҳам 

аҳамият дорад» (116, 377). Дар ин замина образи Наргис як аз чеҳраҳои 

ҷолиби роман мебошад. Ба ин маънӣ чунин андешаи М.Шукуров бодалел аст, 

ки ҷидду ҷаҳди занро дар роҳи устувор кардани шаъни инсонии худ, дар роҳ 

бартараф намудани ҳама монеъаҳо ва озодона бо сари баланд дар зиндагӣ роҳ 

пеш гирифтани ўро бо сарнавишти Наргис нишон диҳад». Наргис бо хости 

хешу ақрабо шавҳар кард. Маҳри (қалин) ў боиси фоидабардории 

хешовандонаш гардид. Вале хонаи шавҳар барои Наргис хонаи осоиш набуд. 

Ў ин ҷо бо дуруштиву дағалӣ ва ноодамӣ рў ба рў шуд. Зиндагӣ баъд ҳам аз 

роҳи Наргис домҳои фиреб ва таҳқирро набардошт. Нависанда дар шахси 

Барот Наботович фардеро, ки барои айшу нўши хеш Наргисро моил мекунад, 

тасвир мешавад. Мо мебинем дар талошҳои нобаробари зиндагӣ, ки барои 

Наргис пур аз озору алам буд, шахсияти «ин ҷавонзани зебо ва нарму доно» 

(116) ташаккул меѐбад. Ниҳояти кор Наргис қуввае пайдо мекунад, ки ба 
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«ишқи ҳақиқӣ ва зиндагии рўҳафзое қодир будани худро нишон диҳад» 

(116). 

Нависанда ба воситаи образи Наргис тазоди байни навию кўҳнагиро таъкид 

кардааст.Мо дармеѐбем, ки ҳанўз ҳам тасаввуроти кўҳна нисбат ба зан 

ҷонсахт аст. Дар бисѐр мавридҳо шараф ва номуси инсонии зан поймол 

мешавад. Дар ҳамин замина нависанда кўшидааст, ки қувваи рўҳии занро 

нишон диҳад, ба шаъну шукўҳе, ки ў ҳамчун инсон дорад, арзиш қоил 

шавад.Образи Бобо Деҳқон низ аз образҳои ҷолиби роман буда, хирадмандӣ 

ва таҷрибаи рўзгори ин марди зиндагидида дар пешрафти ҷомеа судманд аст. 

         Юсуф Акобиров баъди ба истилоҳ андўхтани таҷриба дар романнависӣ 

асари тозааш «Дунѐ ба умед»-ро (1984) ба табъ расонд. Ин роман аввалин бор 

дар съезди IX  нависандагони Тоҷикистон мавриди гуфтугў қарор гирифт. Аз 

ҷумла, он вақт Мўъмин Қаноат гуфта буд, ки романи «Дунѐ ба умед» 

воқеаҳои охири асри нўздаҳ ва оғози асри бистро мавриди таҳқиқ қарор 

додааст. Мақсади нависанда – дар симои Бадриддинхўҷа ва дигар 

равшанфикрон офаридани як силсила образи зиѐиѐн аст. Роман лаҳзаҳо ва 

образҳое дорад, ки мо ба ҳунари нигорандагии Юсуф Акобиров бовар 

мекунем: гоҳ-гоҳ образи Бадриддинхўҷа, Зуҳуриддини қаҳрамон, домулло 

Лутфӣ, қозии маъзул Қутбиддин, ҳамчунон образи занони Бухоро – 

Шукриябону, Маҳтоб ва дигаронро дар такомулот мебинем» (55, 14). 

Мўъмин Қаноат дар маърўзааш ба як нуқсони ҷиддии асар, ки баъд боиси 

гуфтугўҳои зиѐд гардид, ишора карда гуфта буд, ки «мо дар роман 

мураккабиҳои он давраро ба пуррагӣ мебинем. Тарҷумаи ҳол, муҳити 

иҷтимоӣ – маданӣ ва тахаллуси Бадриддинхўҷа аз устод Айнӣ гирифта 

шудааст. Вале образи офаридаи ў ба шахсият ва ҳайсияти симои устод 

нарасидааст» (55). «Набудани диду назари фалсафӣ ва қаноат намудан ба 

хотироти як адиб» сабаби асосии ин камбудӣ будааст, ки «ҷанбаи таҳқиқи 

асарро хеле маҳдуд кардааст». 

Дар романи «Дунѐ ба умед» мо ду хати сужетро мебинем, ки яке 

таърихӣ ва дигаре тахайюлист. Ҳангоми такмили хатти таърихии сужет 

нависанда аз ҳуҷҷатҳои таърихӣ, аз ҷумла, «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ 

истифода бурдааст, ки ин амали ў ба сирқот гаронидааст ва дар ин боб 

мунаққид Ҷўра Бақозода мақолаи муфассале навишта, Маъруфи Раҷабӣ ин 

амали нависандаро «ҳадди ифрот» дониста буд (77,181). 

Аслан кўшиши нависанда дар ин роман ба он нигаронида шудааст, ки 

образи ҷамъбастии зиѐиѐни пешқадами охири асри ХIХ ва оғози асри ХХ-ро 

дар симои қаҳрамонони марказии асар нишон диҳад. Аз ҳамин мавқеъ ў ба 

сарнавишти таърихии Бадриддинхўҷа менигарад. Бадриддинхўҷаро 

прототипи Айнӣ дониста, аз санадҳои тарҷумаҳолии устод фаровон истифода 

мекунад. Вале ин чунин истифода карданҳо образро такмили бадеӣ 

намебахшад, балки нависанда бехабар мемонад, ки ба ҷои прототипӣ Айнӣ, 

худи Айниро офаридааст. Ба ин сабаб роман «аз такрори маҳзи лавҳаҳо 

иборат» шуда, «ягон консепсияи муайян ва диди навв»-ро ифода намекунад. 

Танқиди адабӣ ин кўшиши Юсуф Акобиров мисли кўшиши аввалааш 
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(ҳамроҳи Шавкат Ҳарисов дар бораи устод Айнӣ китобе чоп карда буд, ки 

онро адабиѐтшиноси фақид Иосиф Брагинский «тадқиқоти бебарор» номида 

буд) «ноўҳдабароѐна» (14) тавсия кард. Мунаққид ва адабиѐтшинос Ҷўра 

Бақозода дар бораи ин роман бо номи «Қисса аз баҳри дафъи малолат нест» 

тақризи муфассале навишта, аз ҷумла таъкид карда буд, ки «аз мутолиаи 

«Ёддоштҳо» ва «Дунѐ ба умед» хулосае бармеояд, ки Юсуф Акобиров 

афкори иҷтимоию сиѐсии устодро абгор карда, назаррастарин бозѐфтҳои ўро 

чун маҳсули бофтаи бадеии худ ба қалам додааст» (14, 159). Дар ин мақола 

мунаққид меафзояд, ки нависанда ҳангоми навиштани роман зери «таъсири» 

устод монда ва ин «таъсир» ба се тарз сурат гирифтааст; «истифодаи айнан, 

бо таҳрири ҷузъӣ «ва мазмунан». Ва мунаққид «ин кирдори Юсуф 

Акобировро ба ҷуз сирқоти маҳз» чизи дигар намедонад. 

Чунон ки дидем таҷрибаи охирини романнависӣ барои нависандаи 

пуртаҷриба на фақат бебарор, балки шармвор анҷом гирифт ва таи чанд соли 

охир нависанда чизи ҷолибе ҳам нанавиштааст ва романҳои ў «Норак»-у 

«Водии муҳаббат» ҳамоно беҳтарин асарҳои бадеии ўянд. 

Савол ва супоришот: 

Нахустин асарҳои ҷолиби адиб, ки диққати алоқамандони адабиѐтро 

ба худ ҷалб карда буд. Мавзўъ ва мундариҷаи повести «Баъде, ки осиѐ 

бозмонд» ва «Мунира». Кўшиши Акобиров дар роҳи тасвири образи инсон, 

симои зан ва садоқати ў ба принсипу анъанаҳои адабиѐти Шўравии тоҷик, 

ки дар тўли солҳо шакл гирифта ва устувор гардида буд. Назари муаллиф ба 

масъалаҳои ахлоқй, иҷтимой, муносибатҳои инсонй, ишқу муҳаббати софу 

беғаши майдонон дар мисоли асарҳои фивқ. Чеҳраҳои ахлоқии Азизу 

Бунафша («Баъде, ки осиѐ бозмонд...»), Муроду Зарнигор («Балоғат»), 

Ашрафу Гулнора («Осмони соф»). Аз ҷониби эшон бартараф шудани 

монеъаҳои зиндагй ва ҷадал дар роҳи ҳимояи шарафи инсонй. Муътамадии 

тасвири психологй дар ин асарҳо. Истифодаи ҷузъиѐти зиндагй барои ошкор 

сохтани рўҳия, дунѐи маънавй ва ахлоқи поки инсонии қаҳрамонони асар. 

Симои зани таҳқирдида, вале далеру зиндадилу орзуманд дар повести 

«Мунира». Масъалаҳои одаму одамгарй, қисмати инсон, мавқеи ў дар оила ва 

ҷомеа аз масоили муҳимми ин повест аст. 

Мавқеи роман дар эҷодиѐти Ю.Акобиров. Романи «Норак» ва ҳусну 

қубҳи он. Воқеагароии маҳз ва мақоми насри истеҳсолй дар эҷодиѐти адиб. 

Талқини идеологии ҳизб дар роман. Мавзўъ ва ғояи қолабй, ки «Норак»-ро ба 

майдон овард. «Норак» аз назари бадеиѐт. Симои зан дар роман. Дар 

тасвири симои зан аз таҷрибаю анъанаҳои адабиѐти шўравии тоҷик ва 

бозѐфтҳои бадеию эстетикии худ қатъи назар кардани муаллиф. Дар 

«Норак» ягон зани поктинати маҳаллй тасвир нашудааст. Занҳои маҳалли 

сабукпой, хуморшикан, ҳиѐнатгар ва шаробнўш мебошанд. 
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Моҳияти романҳои «Водии муҳаббат» ва «Замини падарон». 

Муҳимтарин мавзўи ин ду асар. Намунаи насри истеҳсолй будани онҳо. 

Мавқеи муаллиф дар тасвири чеҳраи занон. Воқеагароии маҳз. 

 

 

 
 

 

Нақша: 

1. Сорбон, аҳвол ва осори ў.  

2. Ҳикоя ва повестҳои нависанда.  

3. Хусусиятҳои асосии эчодиѐти ў.  

4. Назари танқид ба эчодиѐти нависанда. 

5. Романҳои Сорбон: «Чўгй», «Буд набуд...», «Дашти морон». 
 

Сорбон зодаи  қишлоқи Амондараи  ноҳияи  Панҷакенти вилояти 

Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ў 27-уми ноябри  соли  1940  ба дунѐ 

омадааст. Баъди  хатми Омўзишгоҳи  омўзгории  шаҳри  Панҷакент  дар 

факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон  таҳсил  

карда,  онро  соли  1963 хатм  кардааст. Фаъолияти  кориашро ҳамчун  

корманди идораи барномаҳои  адабӣ-драмавии  Кумитаи  радио  ва 

телевизиони  Тоҷикистон  оғоз  карда,  баъд  дар нашриѐти  «Ирфон», 

«Маориф» муҳаррири калон  ва дар рўзномаи «Маданияти  Тоҷикистон»  

мухбир   калон  шуда  фаъолияти  намудааст.  Дар солҳои  баъд  асосан  ба 

кори  эҷодӣ  машғул  мебошад.  

 Солҳои шастро муҳаққиқон таърихи адабиѐти тоҷик давраи  

пешрафтиҳои  ҳам  назм ва  ҳам  наср  донистаанд. Маҳз дар ин  давра   

қувваҳои  тозаи адабӣ – ҷавоншоирону  ҷавоннависандагон  ба адабиѐт   

ворид шудаанд, ки бо шўру шавқ ва фаъолиятмандии эҷодӣ фарқ  мекарданд. 

Маҳз дар ҳамин  давра  Сорбон бо диди тоза  ва сабки хос ба насри тоҷикӣ 

омад ва аввалин  маҷмўаи  осораш,   ки фақат  аз  ҳикояҳо  иборат буданд, 

мавриди таваҷҷўҳи алоқамандони адабиѐт ва  мунаққидон  қарор  гирифт. Ин 

китоб «Гап дар дил»  ном дошт  ва  соли  1969  ба  чоп расид.  То нашри  

китоб  ҳикояҳои  Сорбон дар матбуот   фаровон  чоп шуда буданд ва дар 

атрофи баъзе  онҳо  мубоҳисаҳо  ба вуҷуд омада буд. Аз ҷумла,  мунаққид 

Атахон Сайфуллоев  дар мақолаи «Ҳаѐт ва мавқеи  нависнада» (Тоҷикистони 

Советӣ, 5  июли  соли 1969) ҳикояи нависанда «Гулзамон»-ро таҳлил карда, 

майдони ғоявии  нависандаро  зери  танқиди   сахт  гирифт,  ки дар  

мавридаш ба он  боз  мегардем. 

 Номи китоби  аввали  Сорбон «»Гап дар дил   ба он ишора  мекард, ки  

нависнада  дар дил гапи гуфтание  дорад ва  гапи ў  гапи оддӣ  нест. Ў аз   

сарнавишти  инсонҳо,  ҳолу  аҳволи  онҳо  метавонад  чизи   гуфтанӣ  ва 

Мавзўи 22 Сорбон 

 

    Маърўза 
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шуниданиро ба хонанда арза дорад. Ва воқеан ҳам ин  маҷмўа  чизҳои  

хонданиву  шудниданӣ дошт. Муҳимтар аз ҳама  «Ҳикояҳои  Сорбон  аз  

ҷараѐни асосии  ҳикоянависии  имрўза (яъне  солҳои  шастум- шарҳи мо), ки  

иборат аз қувват гирифтани  асоси  психологии  тасвир дар ҳалли  

масъалаҳои ахлоқи иҷтимоист, берун нест, балки ҳамин ҷараѐнро  бештар 

тақвият мекунад» (115,168). 

 Ҳамин  тариқ,  аввалин  ҳикояҳои  Сорбон «Хонаи ишқ  барҷост», 

«Пирамард», «Гап дар дил», «Нақши рўи барф», «Эътироз», «Гулзамон», 

«Бодбарак»  ва ғайра  бо тасвири тадқиқи  ҷузъиѐти  ҳаѐт  ва сарнавишти  

инсон, бо падид овардани ҳолатҳои мухталифи рўҳии одамон  диққатангез 

буданд. Танқиди адабӣ дар эҷодиѐти нависандагон  хусусиятҳои  гуногун  

пайдо  кардани  тасвири  психологиро  қайд карда,  бо асарҳои  Сорбон  ба 

адабиѐти мо  роҳ  ѐфтани  яке  аз  анъанаҳои  чунин  усули  тасвирро  

хотиррасон карда  буд. 

 Сорбон дар  яке аз ҳикояҳои  хуби  он  солҳо  навиштааш «Гап дар 

дил», ки номи  маҷмўаи  аввалаш  ин аз он  гирифта  шудааст,  мавзўъ  ва 

ғояи муҳиммеро ба  хонанда арза  дошта,  ишқи  аҷиб  ва  пурмаҷарои   

комбайндухтар Мағфиратро таъриф  мекард. Мундариҷаи  ҳикоя  хеле  содда  

ва ҳаѐтӣ аст. Мағфират,  ки як  ҷавонзани  соиба  аст, дар  вақти  ғалладав  ба 

Қазоқистон  меравад. Ҳангоми кор  бо ҳамдиѐраш Раҳими  шофѐр  шинос 

мешавад.  Дар тасвири  нависанда   ин шиносшавии  оддӣ  нест. Миѐни ин ду 

ҷавон ишқ тор метананд. Ҳамин ишқи поку   беолоиши инсониро  нависанда  

тавонистааст,  бо  тобишҳои  хос тасвир  карда,  ҷилва диҳад. Муҳаббати  

Мағфират  ба Раҳим  дар оғоз  поку  самимӣ  буд. Вале  вақте ки ў ба ин  

ҳиссиѐти  покаш аз Раҳим  ҷавоби   сазовор  наѐфт,  муносибати  Раҳимро 

нисбат ба худ  таҳқир  дониста,  ба ў  бо  нафрат  нигарист,  яъне  ишқи  

самимию пок  ба нафрати  ҷўшон  бадал  шуд. Ин нафрат  зина ба зина  боло  

рафта,  кор  ба ҷое  мерасад, ки Мағфират  ба зану  фарзанди  Раҳим  мактуби  

қалбакӣ  менависад. Нависанда  дар чунин  вазъияти  душвор  ҳолати  рўҳии 

Мағфиратро  хеле хуб ва   пурмаъниву  табиӣ  падид  овардааст:  аз як  тараф  

Раҳимро  сахт  дўст медорад ва  беэътиноии ўро ба  худ таҳқир  дониста,  

қассос  гирифтан  мехоҳад,  аз  сўи  дигар  мебинад, ки Раҳим  «марди  

бовафо»  аст ва  ба зану  фарзандаш садоқати  комил  дорад. Ин ду эҳсоси  

ихтилофнок  ўро  азоб  ва озор  медиҳад. Чунки  аз таҳти  дил ба Раҳим  

дилаш месўзад. Вале авҷи воқеа ин аст, ки зани Раҳим мактубро  гирифта  ба 

Қазоқистон меояд.  Ва маҳз ҷасорат ва собитқадамии  ин зани «кўҳистони  

ҷонсахт» ба дили  Мағфират оташ зад. Назари  ў ба  воқеият  дигар  шуд.  

Эҳсоси  шафқат  ва тараҳҳум ўро  маҷбур  сохт, ки  ба Раҳим  ва хонаводаи  ў  

эҳтиром  гузорад.  

 Ба вуҷуд овардани  рўҳияи  тадриҷан  тағйирпазири Мағфират  дар 

ҳикоя, ошкор  сохтани  паҳлўҳои тозаи  ҳиссиѐти пурихтилофи  қаҳрамон  он  

тозагии  тасвири  психология буд,  ки бо  навиштаҳои  аввалини  Сорбон  ба 

насри  тоҷик  ворид  шуд. Муҳимтар  аз ҳама  нависанда «Ба мураккаботи  
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эҳсосоти  қавӣ, ба ҷилваҳои  нозуки  ҳиссиѐти  зиддиятнок  ва  тағйирпазир  

чашми  диққат дўхтааст.   

Ишқе, ки  Сорбон  таблиғ   мекунад,   аз эҳтисороти  соддаю  сохта  дур 

нест,  балки  бо  ҳиссиѐти  олии инсонӣ  оганда  мебошад.  Илова   ба ин  

Сорбон   бо ҳикояҳояш  дар мавзўи  ишқ  назар  ва воқеияти  тозаи  ҳаѐтиро, 

ки аз  таъсири  замона   бархўрдор  аст,  ба  насри он солҳо  овард.  Дар 

ҳикояи «Хонаи ишқ  барҷост»  низ қувваи  ишқи  поки  ду  ҷавон  бо тамоми   

иқтидор  намудор  мегардад.  Барои  Сорбон  муҳим  нест,  ки  падару  

модари  ду ҷавони  ошиқ Бозору  Ширмоҳ зери таъсири   тасаввуроти  кўҳна  

аз ишқи  ошкори  ин ду  ҷавон  нафрат мекунанд.  Балки  муҳим  он аст,  ки  

нируи  ишқи  покро,  ки оинаи  беғубори  орзуву ормони ҷавонон аст,  падид  

оварад ва ба  ин  муродаш расидааст.Дар ҳикояи «Пирамард» як  воқеаи  

оддӣ  тасвир  мешавад. Вафои  ба  нафақа баромада  бекор  мемонад.  Ин 

бекорӣ  ўро  азоб  медиҳад, ва ноумедӣ  мекашад.  Табиист ки ҳоло хуни  

гарм  дораду  кор   карда  метавонад. Ва  ниҳоят ҳиссиѐти  солими  зиста   

тавонистан  ўро  маҷбур   месозад, ки назди директори  автобаза равад ва  бо 

иҷозати  директор автобуси  кўҳнаашро  таъмир  карда, ба  роҳ   андозад.  

 Дар ин ҳикоя мо чеҳраи комили инсонии Вафо-амаки 

умедпарвар,қавирўҳ ва  собитқадамро  мебинем, ки бо кор  зиндааст. 

Нависанда ба воситаи ошкор сохтани паҳлуҳои ҳиссиѐти ин мард, рўҳи қавӣ 

ва зиндагисозӣ онро нишон медиҳад.Тасаввуроти кўҳна ва хурофотиро дар 

мисоли воқеияти зиндагии Азиз ва Зуфунун нависанда «нақши рўи барф» 

медонад, ки бо расидани  гармӣ, яъне фаҳмиши наву замонсоз об шуда 

меравад. Ҳикояи «Нақши рўи барф» ҳамин гуна ғояи муҳимро ба миѐн 

мегузорад. 

 Донишманди адабиѐт Муҳаммадҷон Шукуров таъкид карда буд, ки 

«мавзўи сахтиҳои зиндагӣ дар аввалин ҳикояҳои Сорбон ба ду тарз ҳал шуда, 

дар эҷодиѐти ў ду равияи зидди якдигар давом кардааст» ва яке аз онҳо «ба 

воситаи душвориҳои ҳаѐт зоҳир кардани қувваю иқтидори инсон» будааст. 

Равияи дигар аз он иборат, ки «дар баъзе асарҳо таъкиди азоби зиндагӣ 

аҳамияти мутлақ пайдо карда, манзараи ҳаѐт тираву тор ба назар мерасад» 

(115,172). Ҳамин равияро нависандаи фақид Ҷалол Икромӣ низ соли 1966 дар 

таҳлили ҳикояи «Хокистари ишқ» таъкид карда буд, ки асарҳои Сорбон пур 

аз «оҳанги яъсу ноумедӣ» мебошанд, ки ин норавост.Ниҳоят мунаққид 

Атахон Сайфуллоев ҳикояи нависанда «Гулзамон»-ро таҳлил ва тақриз карда, 

ба хулосае омада буд, ки «яъсу ноумедӣ дар ҷамъияти мо асоси иҷтимоӣ 

надорад, образҳои ҳикояҳои Сорбон аз асоси реалӣ мардум буда, рўҳияи 

халқро чи дар замони ҷанг ва чи дар давраи ҳозира ифода карда 

наметавонад». Атахон Сайфуллоев барои собит кардани хулосааш гапи 

Ленинро бурҳон меоварад: «Ноумедӣ ба синфҳое хос аст, ки маҳв 

мешаванд… Ноумедӣ ба касоне хос аст, ки сабабҳои шарро намефаҳманд, 

илоҷи халосиро намебинанд, ба мубориза кардан қобил нестанд». 

 Муҳаммадҷон Шукуров ба фикри А.Сайфуллоев эрод гирифта, 

навишта буд, ки «аз ин образҳо рўҳияи халқро ҷустуҷў кардан лозим нест. 
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Вале онҳо аз асоси реалии ҳаѐтӣ маҳрум нестанд ва ҳолати рўҳияи баъзе 

шахсони алоҳидаро ифода кардаанд. Ин гуна касон дар зиндагӣ ҳастанд ва 

бешубҳа, дар адабиѐт ҳам тасвир шудани онҳо мумкин аст» (115,173). Баъди 

ин гузориши дуруст мунаққид бо баѐни он ки «аҳамияти мутлақ пайдо 

кардани азобҳои зиндагӣ ҷиҳати сусти эҷодиѐти Сорбонро ташкил мекунад», 

фикри аввалаи худро зери шубҳа мегузорад. 

 Бояд гуфт, ки дар охир М.Шукуров ба навҳе, андешаи барғалати 

А.Сайфуллоевро тақвият мебахшад, ки заминаи ҳар ду фикр ҳам ҳамон 

сотсиологизми вулгар аст ва дар асоси ҳамон гуфтаи иқтибосшудаи Ленин 

тарҳ ѐфта, солҳои дароз фамиши нодурусти воқеият ва усули тасвири онро 

тарҳ медод, ки яке аз омилҳои пастравии сатҳи ғоявию бадеии адабиѐти 

тоҷик гардид. 

 Дар ҳикояи «Гулзамон» сарнавишти талхе, ки ҷанг ба сари як хонавода 

овардааст, тасвир мешавад. Воқеият аст, ки падари Гулзамонро ҷанг хўрд, 

яъне дар ҷанг кушта шуд, модараш бар асари азобу машаққате, ки дар 

ақибгоҳ ба сараш омад (гушнагӣ,, нодорӣ, хориву залилӣ ва ғайра) низ новақт 

мурд. Гулҷаҳон додари Гулзамон ногоҳ гум шуд. Атрофиѐн ба Гулзамон 

номи нав Сағир Ятимовро муносиб донистанд. Ва он ҳама хориву 

бадбахтиҳо, ки ҷанг ба сари ў овард, он носипосии атрофиѐнаш метавонист 

ба дили рўҳи ин қаҳрамони ғамзада таъсири манфӣ гузорад. Он ки ў хомўш 

аст, камгап аст, худро аз ҳама канор мегирад, бо ғаму дарди худ танҳост, 

воқеият аст, воқеиятест, ки бисѐр нависандагони мо зери таъсири идеологияи 

расмӣ, ки зиндагии одамони советиро шод ва бекамбудӣ тавсиф мекарданд, 

ба вуҷуд омада, солҳои дароз ҳокимият кардааст. 

 Сорбон дар ибтидои фаъолияти эҷодиаш хост ин қолаби маснуъро 

шиканад. Вале ба таъсир ва мавқеияти нодурусти танқиди адабӣ ин равишро 

дар эҷодиѐташ на фақат инкишоф надод, балки баъзе ҳикояҳои дар ибтидо 

навиштааш, аз ҷумла ҳикояи «Пирамард»-ро бо таҳрир чоп кард, ки дар 

натиҷа лаҳзаҳои дарвоарди тасвир аз ҳикоя берун монданд. 

 Аслан гап дар сари он нест, ки нависанда душвориҳои ҳаѐтро тасвир 

накунад. Агар ин гуна қонун вуҷуд медошт, шояд Фирдавсӣ Сўҳробро бо 

дасти Рустам намегушт, агар ин тавр мебуд, «Мартин Иден» ба он шўҳрат 

соҳиб намешуд, агар ин тавр мебуд, нависандаи бузурги Амрико Фолкнер 

дар ҳикояи ҷонсўзи «Гули сурх барои Эмиле» Эмилеи нозаниро бо дасти 

худаш дар бистари хоб намекушт ва бо ин ба нокомие, ки ҳаѐти ўро сўхт, 

арзиш намедод. ин қабил қиѐсҳоро метавон бисѐр овард. 

 Сорбон чунон ки бо ҳикояҳояш гапи гуфтанӣ ва шуниданиро ба 

адабиѐт савғот овард, нахустин повестҳояш ҳам барои хонанда диққатангез 

буданд. Қабл аз ҳама, нақши қалами ў дар тасвири сарнавишти инсон ва 

муҳити зиндагии ў хотирмон омад. Аз ин ҷиҳат повести «Занги аввалӣ» -и  

(1970) нависанда қобили баррасист. 

 Ҷолибтарин образи ин асар Ҳамида аст. Вақте ки бо сарнавишти талху 

пуразоби он духтарак шинос мешавем, дарк мекунем, ки бо он ҳама сахтиву 

номуродиҳое, ки Ҳамида аз зиндагӣ дидааст, боз мехоҳад ҳаѐташро 
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«саховатмандона ва бетамаъ» (54,123).сарфи хидмати мардум кунад, ўро дўст 

надошта наметавонем. 

 Ҳамида дар ибтидо чун зане ба назар меояд, ки гўѐ худованд ўро танҳо 

барои таҳаммули азобу машаққат ва ноодамию носипосӣ халқ карда бошад. 

Гувоҳи ин он аст, ки вай барои халосӣ аз муҳити тоқатнопазири хонаводагӣ, 

аз зиндагии тазъиқтовар ҳеҷ кўшиш намекунад. Вале нависанда ин ҳама 

ранҷу азоби ботиниву зоҳирии ўро барои нишон додани ҷуръат ва ҳиммати 

инсонии Ҳамида ба кор гирифтааст, ки натиҷаи мусбати ин амали нависанда 

дар такмили ин образ равшан ба назар мерасад. Ин ҷиҳати образи Ҳамидаро 

М.Шукуров чунин шарҳ медиҳад: «Қувваи рўҳи Ҳамида дар ин ифода 

шудааст, ки ў ҳарорати дили одамияташро на фақат ҳифз карда тавонист, 

балки имкон ѐфт, ки ба хидмати мардум пешкаш кунад, ба дили атрофиѐн 

тухми некӣ корад ва парвариш намояд» (115,186). Ба ҳамин далел бо вуҷуди 

нокомиҳои зиѐд хонандаи огоҳ Ҳамидаро бадбахт намедонад. Ў хушбахт аст: 

зеро зиндагиашро бо дигарон қисмат карда, шарики шодию ғами мардум 

гардид. Маҳз ба воситаи заҳматҳои бедареғаш дар ҷамъият мавқеи шоиста 

ѐфт ва барои атрофиѐнаш чароғи ҳидоят гардида, онҳоро ба сўи некиву 

саодатманди ҳидоят кард. Образи Ҳамидаро метавон идомаи ҷустуҷўҳои 

бадеии Сорбон дар роҳи амиқбурди тадқиқи психологӣ донист. 

 Повести дуюми Сорбон «Санги сипар» ҳамин майли эҷодии ўро 

тақвият мебахшад. Дар ин асар мо бо қаҳрамонони марказии он – Ҳаким ва 

Ашўра вомехўрем. Инҳо типи он афроде ҳастанд, ки дар солҳои пас аз ҷанг 

барои барқарор кардани хоҷагии аз ҷанг харобшудаи кишвар бо матонат 

ҷоннисорӣ кардаанд. Аз ин ҷиҳат мавзўи асосии повест меҳнати созанда 

барои бунѐди зиндагии садамадидаи мардум дар солҳои ҷанг мебошад. Дар 

ин замина ба нависанда муяссар шудааст, ки шароити душвор ва заҳмати 

дандоншикани мардуми деҳотро дар солҳои пас аз ҷанг воқеъбинона тасвир 

кунад. Бинобар ин ҳам фаъолияти Ҳаким ва Ашўра асосан дар меҳнати 

ҷамъиятӣ нишон дода шудааст. Нависанда сифатҳои инсонии 

қаҳрамононашро дар партави меҳнати ҷамъияти зоҳир месозад. Ба ифодаи 

дигар нависанда дар ин асар ба фаъолиятҳои ҷамъиятии инсон бештар арзиш 

медиҳад, ки зери таъсири идеологияи расмии замон шакл гирифтааст. 

Худфидоӣ дар роҳи ҳадафҳои олии ҷамъияти сотсиалистӣ мояи чун дилро 

фароҳам меовард. Вале муҳим он аст, ки дар ин гиру дор нависанда инсон 

месозад, инсоне, ки ҷисман ва рўҳан қавию тавоно мебошад. Ва Ҳакиму 

Ашўра маҳз бо ҳамин фазилатҳои инсониашон дар ѐдҳо боқӣ мемонад. 

 Сорбон бо повестҳои «Занги аввал» ва «Санги сипар» образи 

шахсиятҳоеро офарид, ки саргузашти пурғунҷоиши онҳо «Барои фаҳмидани 

мундариҷаи аслии баъзе ҷиҳатҳои муҳимми воқеият имкон медиҳад» (115, 

223). Ин тамоюли эҷодиашро Сорбон дар повести сеюмаш  «Ҷўгӣ» (1973) то 

андозае инкишоф додааст. 

 Мавзўи повести «Ҷўгӣ» барои адабиѐти тоҷик нав буд. Бори аввал 

Сорбон дар ин асараш сарнавишти як гурўҳи этникӣ (лўлиѐн) –ро, ки ҳазорон 

сол дар Осиѐи Миѐна бо халқҳои маҳаллӣ ҳампаҳлў зистаанд, ба тасвир 
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кашида, зиндагӣ махсус ва асроромези онҳоро таҷассум мекунад. Воқеияти 

таърихӣ ин буд, ки ин табақаи этникӣ дар тўли солҳои мавҷудияташ ҳеҷ 

кўшиши бо ҷомеа пайвастан надоштааст. Дар замони нав ҳалли ҳамин гуна 

масъала ба миѐн омад. Ҳамин  ҳақиқати таърихро нависанда тавонист ба 

воситаи образҳои гўѐву равшан, аз қабили раиси колхоз, ки персонажи 

эпизодӣ буда, бори амиқи ғоявӣ дорад, Гавҳар, Умматқул, Худойқул, 

Саидқул ва Шариф нишон додааст. 

 Дар ин повест саҳнаҳои зиндагии пур аз хориву зиллат, сарсониву 

дайдугии лўлиѐн бо маҳорати хос тасвир шудааст. Дар заминаи хориву 

залилиҳо ба воя расидани эҳсоси худшиносиро дар лўлиѐн нависанда 

тадриҷан нишон медиҳад. Ору номус ва нафрат аз зиндагии пур аз таҳқиру 

таъқиб, озору аламро дар дилу рўҳи ин тоифа тақвият бахшида, ниҳояти кор 

ба он овард, ки лўлиѐн қадр ва мақоми худро шиносанд. 

 Нависанда ин умедро дар шакли орзу дар дили лўлидухтар Гавҳари 

хурдсол парвариш медиҳад. Гавҳар ба тарзи зиндагӣ ва либоспўшии 

ҳамсолонаш – тоҷикони деҳотӣ ба ҳасрат ва умед менигарад. Орзуяш ин аст, 

ки аз сарсониҳову гадоиҳо раҳо ѐфта, мисли онҳо хўраду пўшад. 

 Бародари Гавҳар–Умматқул дар повест шахсияти баркамоли боандеша 

аст. Вай лўлиест, ки дар бораи сабабҳои бадбахтии қавмаш фикр мекунад. Аз 

ҷумла, вай ба чунин хулосаи муҳим меояд, ки «мо мардуми беномус, оча, 

номусамонро ба як каф ҷаву гандум ва бо як бурда нони қоқ фурўхтаем». Ин 

исѐни Умматқули лўлӣ буд, ки қавмашро ба роҳи зиндагии нав ҳидоят кард 

ва худи ўро пешвои ин қавм сохт. Лўлиѐн тадриҷан ба зиндагии тоза ворид 

шуда, мавқеияташонро дар ҷомеа ҳис мекардагӣ шуданд. Вале ба чунин 

зиндагӣ ворид шудани лўлиѐн осон набуд. Нависанда мушкилоту фоҷиаҳои 

ин равандро бетафсил таҳқиқ карда, чеҳраҳои қаҳрамононашро дар партави 

ин ҳодисаҳо нишон медиҳад. 

 Дар ин миѐн образи Чинӣ хеле ҷолиб буда, дар повест мавқеи хос 

дорад. Чинӣ бо вуҷуди зиндагии пурмашаққат хеле бурдбору некбин аст. Аз 

ин ҷиҳат образи Норҷон то дараҷае образи Чиниро такмил мебахшад. Чинӣ 

дар тасвири Сорбон зани мард аст. Ин сифати ў дар муҳите зоҳир мешавад, 

ки пур аз маҳрумиву нокомиҳо, азобу хорӣ, озору алам ва зиллатҳост. Ҷафои 

муҳит характери ў, сифатҳои инсониашро такмил мебахшад. 

 Чинӣ ба моҳияти зиндагиаш сарфаҳм меравад. Мефаҳмад, ки барои як 

бурда нон ба кўчаи гадоӣ афтида, шаъни инсониашро аз даст додааст. Дарки 

ҳамин эҳсос сахттарин имтиҳоне буд, ки Чинӣ аз он гузашт ва роҳи зиндагии 

ҳалолу осударо пазируфт. Бинобарин чунин фикри академик М.Шукуров 

дуруст аст, ки «қувваи азими муқобилат ба шароити ғайриинсонӣ, ҷидду 

ҷаҳди сахте ба сўи зиндагии одамона мазмуни асосии характери Чиниро 

ташкил мекунад. Вале нависанда хусусан дар ин образ фақат бо роҳи зоҳир 

кардани ҷиҳати иҷтимоии ҳастии инсон нарафтааст, балки диалектикаи 

алоқаи инсон ва ҷамъиятро ба воситаи падидаҳои ба худ хоси як характери 

фардӣ, характери барҷаста ва зиддиятнок ба зуҳур овардан хостааст. 

Психология ва хислатҳои фардии Чинӣ, ҳиссиѐти пурқуввати ихтилофноки ў, 
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рафтору кирдори вай – ҳама мутобиқи ҳамон муҳити махсус мебошанд, ҳама 

аз он ба ҳосил омадаанд ва дар айни замон муносибати ўро ба шароиту 

вазъият ва мардуми атроф муайян кардаанд» (115, 226). 

 Дар омади гап бояд гуфт, ки дар повести «Ҷўгӣ» образи Норҷон низ 

бисѐр аҷиб ва шафқангез аст. Мутаассифона навмсанда ба чеҳраи ин «оҷизаи 

шўрбахт ва сарсахт» ба дараҷае, ки лозим буд, диққат надодааст ва дар аксар 

ҳолат аз ин образ фаромўш мекунад. 

 Бо вуҷуди баъзе камбудиҳо дар тасвири ҳолати рўҳии қаҳрамонон, 

повести «Ҷўгӣ» гувоҳи он аст, ки Сорбон дар роҳи «ба воситаи характерҳои 

барҷаста ва зўрманд кушодани моҳияти ҳодисаҳои муҳимми замони» мо 

қадами ҷиддие ба  пеш гузоштааст. 

 «Буд, набуд» повести дигари Сорбон аст, ки мазмуни он аз  воқеияти 

рўҳияи айѐми пурмоҷарои ҷанги гражданӣ берун меояд.  Чеҳраи асосии ин 

повест Шаҳбону мебошад. Дар муқобили ў  чеҳраи амаки худхоҳу  хомтамаъ 

ва ноинсонфаш  Забур қарор  дорад. Шаҳбону духтараки баномус ва ҳушѐр 

аст.  Қадри  худро мешиносад. Бинобар ин,    вақте ки амакаш Забур ўро ба 

қурбошии босмачӣ доданӣ мешавад,   Шаҳбону барои нангу  номус ва шаъни  

инсониаш ба по мехезад. Исѐни ў  на фақат барои номуси худаш аст, балки 

бар зидди худраъйӣ ва худкомии амакаш низ нигаронида шудааст. Нависанда 

ба воситаи  тасвири нооромиҳои рўҳии Шаҳбону вазъияти ноором ва пур аз 

бадбахтиву  нобасомониҳои он рўзгорро  ифода кардааст. Дар оинаи 

бадбахтиҳое, ки ба асари мардум омадааст, мо мебинем, ки  Забур  барин 

афроди худкома  ва  ноинсофе  ҳастанд, ки   ба мардум зулм  ва зуроварӣ 

мекарданд. Қурбонии ин  зуровариҳо Шаҳбонуии  сиѐҳтолеъ буд, ки   ба ин 

ҳама ҷабру ҷафо тоб наовард,  ниҳоят худро ба дарѐи Зарафшон андохт. 

 Накди  адабӣ ин повестро   дар эҷодиѐти  Сорбон  қадаме   ба ақиб  

тавсиф  кард,  аз ҷумла, М. Шукуров  таъкид   мекунад, ки   баъди марги  

Шаҳбону  сужети  асар  аз инкишоф мемонад, зеро «Сужетро  образи 

Шаҳбону ба ҳаракат оварда пеш мебурд ва бо ҳалокати ў сужет аз ҳаракати 

ботинӣ маҳрум шуд, аммо нависанда, мутаассифона,  инро  пай набурда, боз 

чанд гоҳи дигар нақлро бидуни маркази ҳаракатдиҳандае  давом додааст» 

(116,321).Чунон ки дидем, эроде, ки мунаққид ба ин повести Сорбон мегирад, 

хеле  ҷиддӣ  буда,  ба  салоҳияти   касбии ў   вобастагӣ  дорад. 

           Дар повести дигари Сорбон «Шинел» моҷарои сарнавишти   афсари  

маҷрўҳи аз ҷанг  баргашта қисса мешавад, ки дар  ақибгоҳ   ба  тўҳмату 

бўҳтон ва озору алами ҳамқавму ҳамдиѐронаш  гирифтор  мешавад, ба тасвир  

омадааст.  Моҳияти  асарро хавфи   ҷанги  маънавие, ки миѐни ашхоси кору 

зиндагиашон  гуногун ба вуҷуд  омадааст,  муайян  мекунад.Шайдо аз ҷанг 

бо тани захмӣ, вале рўҳи солим ва матин  бармегардад. Дар  муҳити барояш 

ошно фаъолият  мемонад. Ноинсофию чоплусиҳоро бо  чашмонаш дида,  

муқобили онҳо  коре  намекунад.  Албатта,  дар зиндагии  воқеӣ  чунин ҳам  

мешавад ва ин рафтори  ў ҷои  сарзаниш надорад. Вале камбудии асосии 

повест дар он аст, ки  фаъолияти  Шайдо аз аввал  то охир  номаълум   

мемонад.Шайдо  дар  тасвири  нависанда  нафақат   нофаъол, балки шахсест, 
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ки билкул  ба  тақдир  тан додааст. Ин образ тазоди аҷибе  дар эҷодиѐти  

Сорбон аст. Масалан, қаҳрамони дигари повест Абдул худсару   ноинсоф  

аст,  ҳамчун  Раиси  ҳукумати  маҳал чунон ки  хоҳад,  амал  мекунад.  Дар 

баробари чунин тип Шайдо барин шахс, ки собиқаи бонуфузи  ҷангӣ  дорад,  

нотавону  мулзам аст.  Ҳатто  шиори «Ба  баду неки касе кордор тнабош»-ро 

шиори зиндагии хеш сохтааст. Албатта, дар  зиндагӣ  чунин  мешавад  ва 

хоҳад  шуд. Вале  чун  моҳияти  фикри  бадеии  нависандаро  ҷўѐ  мешавем  

ва  мебинем, ки  ҳеҷ  чиз  аст,  ба хулосае  меоем, ки  асар комил  нест. Дар ин 

боб  чунин  андешаи Муҳаммадҷон Шукуров дуруст аст, тарафи  нависанда  

кушода  нашудааст, мазмуни   ниҳонии  ҳаѐтии  образ,  фалсафаи  он 

номаълум  аст,   мантиқи  оддии  инкишофи  характер  пинҳон  мондааст» 

(116,322). 

 Сорбон  дар  асарҳояш  бештар  ба падид  овардани  ҳолати рўҳӣ  ва 

зуҳуроти гуногуни он диққат медиҳад. Бинобар ин гоҳо инкишофи  характер  

ба ҷои дуюм  мегузарад.  Повести  дигари ў  «Сабо» (1981) дар ҳамин сабки 

биниш  эҷод  шудааст. Повест  бо номи   қаҳрамони  асосии  он мусаммост. 

Сабо духтари ҳассос ва дилаш  нозук  аст. Вақте   падараш  ба ҷанг  рафт,  

вай   дар дасти  модарандари  ноинсофу  бераҳм  монд.  Вале  бо ин  ҳадяи   

қисмат  дуру  дароз  муросо  накарда,  фирор  кард ва  ба  як  қишлоқи  

дурдасти  кўҳистон  рафта,  дилаш, ки  аз  одамон монда  буд, муддате дар 

вайронаҳо ва ҷойҳои  беодам зиндагӣ  кард.  Нависанда фоҷиаҳои зиндагӣ ва 

таъсири  онро ба ҳолати  рўҳии  қаҳрамон муфассал  нишон  медиҳад. 

 Повести «Сабо»-ро мунаққид ва адабиѐтшинос  Абдухолиқ  Набиев «аз 

назари гиру мони нависандагӣ, тасвири муфассали ҳаракатҳои рўҳии 

қаҳрамон, дар нишон додани покизагии дили духтараки дар замони ҷанг аз 

падар ҷудо шуда» (59, 87) то андозае дастоварди муаллиф медонад. Вале 

академик М.Шукуров мегўяд, ки нависанда «дар ҳашт боби аввали асар (ки 

ҳамагӣ аз 27 боб иборат аст)  психикаи қаҳрамонро тагурў мекунад, азобҳои 

рўҳии якранг ва на ҳамеша мафҳуми ўро гаштаву баргашта тасвир менамояд, 

вале ягон натиҷаи бадеӣ ба даст намеоварда, зеро сужет аз инкишоф маҳрум 

аст.  Аз андак инкишофи баъдинаи тасвирҳои сужет низ маълум мегардад, ки 

он ҳама тасвирҳои психологӣ тасвири маҳз будаанд: на танҳо характер 

инкишоф наѐфт, балки қаҳрамон умуман характеристикаи иҷтимоиву 

психологии равшану возеҳ надорад» (117, 323). 

 «Актѐр» нахустин романи Сорбон аст, ки соли 1983 ба чоп расид. 

Масъалаи асосии ин роман худшиносии интеллектуалии шахс аст. Шабеҳа 

(протопит)-и қаҳрамони асосии роман Ромиз, назар ба гуфти муаллиф 

ҳунарпешаи намоѐн ва фақиди тоҷик, ки соли 1977 ба таври фоҷиавӣ дар 

Бағдоди Ироқ ҳалок шуд, Маҳмуд Воҳидов мебошад. Романи «Актѐр» се 

қисм аст. Қисми якумро муаллиф «Дар ҷустуҷўи худ», қисми дуюмро 

«Дарѐфтани худ» ва қисми сеюмро «Дар фазо» ном ниҳодааст. 

 Ромиз фарди боҳунар ва ҷўяндае буд, ки бо ҳазор орзу ва шурў шавқ ба 

саҳнаи театр омад. Дар як муддати кўтоҳ миѐни тамошобинон муҳаббате 

пайдо кард.  Вале  муҳити нопоки   маънавии театр  дар шахси директори он  
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ҳамчун  душмани ҳунари  асил монеъаи  бузурге дар пеши ў гардиданд. 

Маълум буд, ки ин зумра пешрафти  ҳунарманди   шоистаро  намехоҳанд. 

Ромиз чун донист, ки роҳбарони театр пешрафти  ўро дидан   намехоҳанд, 

дар роҳи ў монеъаҳо эҷод мекунанд, ночор майдони   барояш  азизи  ҳунарро  

тарк  гуфт.  Баъд аз ин вай  сахт  ба ҷустуҷўи  худ  машғул  шуд. Дар роҳи  

худҷўиву  худфарсоӣ бо одамони  поку  некхоҳе,  мисли  артисти   

боистеъдоди поквиҷдон  Ғиѐс,  ветерани  ҷанги  гражданӣ  ва Ҷанги  Бузурги 

Ватанӣ  Муллоамак,  дигарҳо  ҳамчунин  Устод  (шоири бузург) – прототипи  

Мирзо  Турсунзода  вохўрд. Сужети  зоҳирии  асар  ҳамин  аст, ки  ба  назар 

чандон бо ҷўшу  хурўш  нест.  Вале  дар зимни  ин сужет  андешаҳои  тўлонӣ  

ва пурзиддияту   пуразоби  ҳунарпеша  баѐн  шудаанд, ки  хонандаро  бо 

олами  рўҳӣ  ва маънавии  қаҳрамон ошно  месозанд. Вале омили  асосӣ  ва 

муҳимми  худшиносии Ромиз  ҳамоно  бархўрди ў бо шеъри Рўдакист,  ки 

боиси эҷоди  нахустин  моноспектакли ў  мегардад. 

 Банду басти романи «Актѐр»-ро  ҳаомно  протсеси  мавқеи  худро  чун  

ҳунарпешаи  ҷўянда  ва инсони  мустақил  чӣ   дар саҳна  ва чӣ   дар ҳаѐт  

устувор  кардани  қаҳрамони  асосӣ  Ромиз   муайян намудааст.  

 Нависанда дар таҳқиқи худ ва муколамаҳои Ромиз дар сари  

мушкилоти эҷодиву иҷтимоӣ, мақоми инсон, меҳнати ҳалолу  эҷодкорона, 

рафоқат, ҳақшиносӣ  ва ғайра  баҳс  мекунад. 

 Дар атрофи ин романи  нависнада  гуфтугузори  ҷиддие  ба вуқўъ  

пайваст. Мунаққид Абдухолиқ Набиев навишта  буд, ки «Романи Сорбон 

«Актѐр» дар таҳлилу тадқиқи бевоситаи рўҳия  муваффақиятҳо   ба даст  

овард,  вале  бо характерҳои   равшану гўѐ  ва  сужети пуршиддат   сазовор  

овардани  он гарави комѐбӣ  ва бозѐфтҳои  нави эҷодии   вай  шуда   

метавонад» (59,88). Вале  академик М. Шукуров  бар ин ақида аст,  ки «Дар  

характери  Ромиз  итмомнопазирии   мабдаи  эҷодӣ, қувваи бунѐдкори 

мағлубнопазири он, ки бо иродаи қавӣ,  қатъият  ва ҷўяндагии  доимӣ  ба 

мақсади  наҷибе  нигаронида  шудааст, таъкид  мешавад.  Қаҳрамон барои  

бамурод  расидан,  барои  амалӣ  шудани  мақсадҳои  нек  чӣ қадар  қуввату 

мадор,  ки лозим  буд, ѐфт» (116, 349). Мунаққид масъалаи асосии  романро 

фалсафӣ дониста, ба хулосае меояд,  ки «ҳалли он моҳияти  фалсафӣ надорад 

ва бештар ба сафарбар шудани қувваи ирода  вобастагӣ  пайдо  кардааст» 

(116). Хулосаи   охири  мунаққид   басо ҷиддӣ  буда,   ба андешаи ў  наздик  

шудан  ба ҳалли  масъалаи ҷиддии  фалсафӣ дар нахустин романи Сорбон 

муяссар нашудааст» (116,350). Бо вуҷуди  ин қаҳрамони Сорбон  «Агарчанде,  

ки ба дарки   фалсафии  ҳастии худ  қобил  нест. Дар зиндагӣ, дар мубориза 

ба сахтиву   душворӣ  ва ноинсофиҳо  собитқадамӣ  зоҳир  кард.  Вай  барои 

ба мурод расидан,   барои амалӣ  шудани  мақсадҳои   неки худ  чи қадар  

қуввату  тавон, ки лозим буд, аз худ  ѐфт,  дар дил он қадар  бардошту  мадор  

ѐфт,  ки  нафақат  монеаҳои берунӣ, балки  афтодарўҳиву  маъюсии  худро 

ҳам бартараф  намуд ва  ба сарманзили  худ расид. Ин хислатҳои   қаҳрамони 

Сорбон  хеле муҳимманд» (116,149). Чунонки  мебинем  фикри  мунаққид  

дар бораи  образи   марказии  асар  мусбат аст.   Вале  дар  ҷои  дигар  ў 
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чунин  мешуморад,   ки «Актѐр»  асосан  аз  резапораҳои   парокандаи  

зиндагӣ  иборат аст, ки   як кулли  воҳидро  ташкил   накарда,  барои  ҷавоб 

гуфтан  ва  моҳияти  замон  замина  фароҳам наовардаанд» (116,181). 

 Ҳамин  тариқ,  чунон ки дидем,  фикри   танқиди  адабӣ   дар бораи 

романи  Сорбон «Актѐр»  дугона аст. Махсусан, баҳоҳои  М. Шукуров  зидду   

нақиз  ба назар  мерасад. 

 Дар ҳар ду сурат ҳам  ин романро  метавон  хонд.  Он  чи ки   нависанда  

ба мо  талқин мекунад  ва лоиқи  таъриф   медонад,  хилқати  инсони покрави 

ҳунарманд аст, ки садояш  дар фазои   зиндагӣ  муддате   танин  андохту  бо 

вазиши боди  ҳодиса  хомўш гардид.  Ин садои   марди  фидокор ва орзуманд 

Маҳмуд  Воҳидов буд. 

 Романи дигари Сорбон «Зарафшон»-ро  аҳли  қалам  «Як марҳилаи нав  

ва  гардиш  чашмрас» (86, 29) дар эҷодиѐти   нависанда  донистаанд.  Алҳол 

ду китоби ин роман  чоп шуд. Мавзўи  асосии роман  муборизаҳои   сиѐсиву  

иҷтимоӣ ва  муқовимати  қувваҳои  мухталифи  ҷамъиятӣ  дар солҳои   

барқароркунии ҳокимияти  Шўравӣ мебошад. Дар китоби  аввал   нависанда  

диққати  хонандаро  ба  сарнавишти  пурихтилоф  ва  рангину  

афсонамонанди қаҳрамони асосии роман Ниѐз-кончӣ ҷалб мекунад. Зимни 

сарнавишти Ниѐз-кончӣ нависанда ба мушкилоти зиѐди зиндагӣ   ва 

муносибати  мардуми  водии  Зарафшон, ки воқеаҳо  он ҷо  мегузарад, 

таваҷҷўҳ кардааст. Аз саҳифаҳои роман  мо бо  вазъи   зиндагии   мардум  

шинос шуда, мебинем, ки миѐни қавм, ҳатто хешу  таборон  чӣ   низоъҳои  

хунине ба амал меояд. Дар саҳнаи ин муқовиматҳо чеҳраи  забардастону  

зердастони  ҷавонмардону хиѐнаткор  равшан  намудор  мегардад. Дар  

талошҳои сиѐсӣ  мавқеият  ва ақидаи  мардум зоҳир мегардад. Нависанда 

саҳнаҳои бунѐдкорӣ ва бунѐди аввалин корхонаҳои навро чун омили 

муҳимми ҳаѐти иҷтимоии мардуми ин маҳал тавсиф мекунад. Аз ҳамин 

тафсилоти мухтасар маълум мешавад, ки доираи мавзўи тавсифшуда ва 

масъалаҳо хеле фарох ва мураккаб аст. 

 Китоби дуюми ин романро гурўҳе «дар насри мо рўйдоди ҷиддӣ» 

донистаанд. Вале, мутаасифона то имрўз дар бораи ҳар ду китоби ин роман 

ҳеҷгуна  гуфтугў ва арзѐбие сурат нагирифтааст. Сужети ин қисми романро 

часпу талош ва муқовиматҳои солҳои баъди инқилоб ташкил мекунанд. Мо 

мебинем, ки воқеияти пуршўри инқилоб қаҳрамонони романро тела дода, аз 

фарохиҳои водӣ ба тангиҳо – ба зодгоҳи нависанда деҳаи Амондара 

бурдаанд. Ва тамоми моҷароҳо дар ин деҳа сурат мегиранд. Доираи сифатҳои 

инсонии қаҳрамононро низоъ ва часпу талошҳои гуногуне, ки нависанда 

тасвир кардааст, муайян мекунад. Хиѐнат ва ҳимояи номус, таҳқиру хусумат, 

ҳисси ниқорталабӣ ва ангезаҳои ишқ, аз ҷумлаи вижагиҳоест, ки хислату 

характери қаҳрамонон ва персонажҳои романро шакл медиҳанд. Зимни 

ҳамин гуна талошҳо дар китоби дуввум мо бо Бурҳон, Зуҳур, Забур, Норӣ, 

Шарифа ва ғайра вомехўрем. 

 Низои асосии қисми дуввуми роман низои оилавист, ки мазмуни 

мухтасари он чунин аст: Усто Қодир ба писараш Бурҳон духтари Зуҳурро, ки 
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шахси сарватманд ва гўѐ ба худаш тинҷ аст, хостгорӣ мекунад. Тўй 

мегузарад. Баъди тўй арўсро ба хонаи падар гусел мекунад. Маълум мешавад, 

ки вай нодухтар будааст. Ин бадбахтиро ба сари Норӣ бародари ноқисулақаш 

оварда буд. Ин ҳодиса сабаб мешавад, ки Зуҳур ба роҳи аз Усто-Қодир ниқор 

гирифтан меафтад. Муқовимати онҳо то ҷое мерасад, ки Усто-Қодирро ба 

Руссия мефиристанд ва баъди азобу машаққатҳои зиѐд Усто-Қодир ба деҳа 

баргашта, зуд мемирад. Марги шавҳар фироқи писар ва таҳқирҳои Зуҳур 

Шарифаро ҷонсахт месозад. Вай бори вазнини зиндагӣ ва нангу номусро бо 

матонат бардошта, сарашро миѐни мардум баланд нигоҳ медорад. Шарифа 

қаҳрамони асосии қисми дуюми роман аст ва нависанда ба вай  таваҷҷўҳи 

хос дорад. 

 Нависанда Абдуҳамид Самадов ба эҷодиѐти Сорбон баҳо дода, аз 

ҷумла, қайд мекунад, ки «Дар китоби аввал ва дуввум ҳунар ва истеъдоди 

нигорандагии Сорбон, заҳматписандӣ ва таҷрибаи бои аз таъбироту ибораҳои 

хушобу ранги халқӣ фаровон истифода бурданаш ба мушоҳида мерасад. 

Биниш ва ковиши ў дар интихоби ҷузъиѐти фардҳои қаҳрамонзеб хуб аст. 

Нависанда пайваста мекўшад, ки лаҳза ѐ инсони ғайриоддиеро ба наср ворид 

созад. Образҳои серпаҳлуе чун Моҳбӣ ва духтари девонаавзояш, Эшонбобо, 

Бибихалифа, Гулсифат китоби дуввуми «Зарафшон»-ро зеб медиҳанд. 

Эшонбобову Бибихалифа бо хираду тамкини хеш сутуни деҳ ва мутаккову 

сарпарасти мардуми бечораанд. Онҳо ҳамеша ростиву покиро ҳимоят ва 

ҳидоят мекунанд. Моҳрўи девонаавзоъ ва фалокатзада чун гўшту нохун ба 

ҳамдиѐрон пайванд ва дар ғаму шодии онҳо шарик аст. Ў мисли Шарифа 

адолатхоҳ ва дар тасвири нависанда пешбину пешгўӣ ва аз тамоми гапи дунѐ 

воқиф. Шояд чунин инсонҳо вуҷуд доштанд. Аммо хати амалиѐти Гулсифат – 

беҳтарин шогирд ва дастовари Бибихалифа баҳсталаб ва шубҳаангез 

менамояд. Бо он фаросати сара ва покизагии ахлоқ, донишу фаҳмише, ки 

Гулсифат дар ибтидо тасвир шудааст, басо даст ба дасти Бурҳон додааст, 

ҳарчанд шавҳари ў низ «ҳатулу девонаавзоъ» қаламдод мегардад (86,30). 

 Зимнан бояд гуфт, ки заминаҳои рўҳии чунин амали қаҳармон суст аст. 

Махсусан Баҳром, ки мисли Ниѐз-кончӣ аз Руссия бозгаштааст, аз назари 

маънавият он қадар комил нест. Кулбори маънавии ў тиҳӣ ба назар менамояд. 

 Ин романро метавон пурниозтарин асари адабиѐти тоҷик донист. 

Тўфони ҳаводисе, ки дар тасвири нависанда деҳаи Амондараро фаро 

гирифтааст, гоҳо ғайри интизор ба назар мерсад. Ин фоҷиаҳо бо омад-омади 

Ҳомидбек-саркада муқобилони зидди Шўравӣ сатҳ ва миқѐси фарохтаре 

пайдо мекунад. Дар баробари ин ҳама моҷаро одам мехоҳад ба қисмати талхи 

қаҳрамонони нависанда, ҳатто Зуҳуру духтари сияҳмилаи ў – Норӣ, Шарифа 

ва дигарон нарм-нарм гиря кунад. Ин ҳама осори зиндагист, ки нависанда бо 

диққатназарӣ ба он диққат дўхта, ба воситаи роман ба мо намудааст. 

 Сорбон дар тўли солҳое, ки чандин повесту роман навишт, ҳикояҳои 

зиѐде низ ба чоп расонд, ки «Одаму ҳавво», «Кабўтари сафед» аз беҳтарин 

онҳост. Дар ин радиф метавон ҳикояҳои «Гумони бад», «Шабкўр», «Нақши 

марди ланг»-ро низ ѐд кард ва охирин романаш «Достони писари Худо»-и 
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низ навишт. Ин роман ҳикояти тоза ва шавқангези адиб аз таърихи дур – аз 

истилои Искандари Мақдунӣ ба сарзамини падару бобоҳояш буда, нависанда 

ба ин фоҷиаи таърихи халқ кўшидааст, ки аз дида тоза назар дўзад. 

 Сорбон нависандаест, ки сабки хоси эҷодӣ дорад. Ба ифодаи академик 

Муҳаммадҷон Шукуров «воситаҳои бадеӣ ва усули тасвири психологӣ дар 

ҳикояҳои Сорбон аз эҷодиѐти дигар насрнависони он хеле фарқ мекунад. 

Каломи бадеъ ва сухани образноки ў хусусиятҳое дорад, ки бисѐр ҷолиби 

диққатанд. Аз ҷумла, ташбеҳҳои ў хеле аҷиб буда, баъзан ба ташбеҳоти 

Айниву Икромӣ монанд ҳастанд ва баъзан чӣ дар шакл ва чӣ дар мазмун 

тамоман наванд. Дар асарҳои ў калимаву ибораҳои аҷибе, ки аксаран аз 

забони халқ гирифта шудаанд, низ бисѐранд. Баъзеи онҳо калимаву ибораҳои 

маҳаллӣ буда, ба ҳама мафҳум нестанд ва аз ин сабаб маъноро хира карданд, 

вале умуман бадеияти ў дар тасвир хеле иқтидор пайдо карда истодааст. 

Гуфтан мумкин аст, ки Сорбон дар санъати сухан табъи мустақил дорад» 

(116, 176). 

 Ин мулоҳизаҳои мунаққиди маъруф баҳои холисона аст ба сабки 

нигорандагии нависанда ва мебинем, ки Сорбон бо ҷиддияти тамом ба 

мустаҳкам кардани мавқеи нависандагиаш талош ва кўшиши зиѐд ба харҷ 

медиҳад. 
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МАЗМУНИ МАВЗЎЪҲОИ МАШҒУЛОТИ АМАЛЙ ВА СЕМИНАРЙ 

Дар нақшаи таълими «Адабиѐти навини тоҷик» барои дарсҳои амалй 30 соат 

ва дарсҳои семинарй 30 соат чудо карда шудааст. Маълуми ҳамагон аст, ки дар 

чараѐни машғулиятҳои амалй толибилмон бо роҳбарии устодон донишҳои назарии 

худро дар амал месанчанд, яъне донишҳои худро зимни баѐн ва ҳаллу фасли 

масъалаҳои назарй ва таҳлили осори бадеии халқӣ зина ба зина дар амал татбиқ 

менамоянд. Ин қобили қабули умум асту афзалиятҳои зиѐде дорад. Зеро ягонагй ва 

пайвастагии доимии илму амал шарти аввалиндарачаи донишандўзй, вусъати 

чаҳонбинй, заковат ва равнақи камолоти маънавй аст.  

Дар чараѐни гузаштани машғулиятҳои амалй ба донишчўѐн ѐд додани тарзи 

омўзиши сарчашмаҳои илмию назарй, усули сабти манбаъҳо ва махсусан роҳҳои 

таҳлили асари бадей маҳаки асосй мебошад. Аз ин рў, донишчўѐнро лозим аст, ки 

ҳангоми тайѐрй дидан ба машғулиятҳои амалй ба ин нуктаҳо эътибори чиддй 

диҳанд. Ба ҳамин мақсад дар дастури методии мазкур аз рўи ҳар як мавзўъ барои 

амалиѐт масъалаҳои муҳиме чудо карда шуданд, ки онҳоро донишчў бояд амиқ 

сарфаҳм равад ва моҳияташро равшан баѐн кунад. Барои ичрои ин вазифа ўро 

лозим аст, ки манбаъҳоро бодиққат мутолиа кунад, ба саволҳои худ аз онҳо чавоби 

саҳеҳ  ѐбад.  

Донишчў бояд сараввал манбаъҳои илмиро бодиққат мутолиа кунад, ба 

моҳияти масъалаҳо дуруст сарфаҳм равад ва баъди тайѐрии пухта ба баѐну шарҳи 

онҳо шурўъ намояд. Ин чо таъкид кардан равост, ки сарфаҳм рафтан ба моҳияти 

масъалаҳои назарии дар адабиѐти илмй баѐншуда корест заҳматталаб. Зеро он аз 

асари бадей фарқ мекунад ва он маҳсули тафаккури илмист. Аз ин рў, донишчў 

бояд нуктаҳои асосии ин масъаларо якчанд маротиба бодиққат аз худ кунад, то ки 

ба вай моҳияти масъала равшан шавад. 

Дар феҳрасти адабиѐти тавсияшуда номгўи асарҳои бадей низ тавсия шудаанд. 

Ин барои он лозим аст, ки донишчў мулоҳизаҳои назарии хешро дар асоси ҳамин 

асарҳои бадей пурқуввват кунад ва ҳангоми шарҳи масъалаҳо аз онҳо мисолҳо 

биѐрад. Ин чо бо назардошти аҳамияти ғоявию бадеии осори бадеъ ба ҳукми 

донишчў асарҳои беҳтарини адабиѐти нафиса тавсия карда шудааст. 

Сари вақт ва пухта тайѐрй дидан ба машғулиятҳои амалй талаботи чиддист, ки 

дар асоси он сатҳи дарсазхудкунй ва муваффақияти донишчў муайян мегардад. 

Устод аз сифати тайѐрии донишчў фаҳмида метавонад, ки толиби илм материали 

тавсияшударо ба кадом дарача аз худ кардааст.  

Ҳоло ба диққати шумо мавзўъҳои машғулоти амалй бо нуктаҳои муҳимашон 

ин тавр пешниҳод карда мешаванд: 
 

 

НОМГЎИ МАВЗЎЪҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ АМАЛӢ 

Хусусиятҳои ғоявию мундаричавй ва жанрии “Ёддоштҳо”. 2-соат  

4. Масъалаи инсон ва шахсият, илму маърифат дар асар.  

5. Тасвири чараѐни маорифпарварй ва намояндагони он.  

6. Мавқеи ҳачв дар асар. “Ёддоштҳо” – асари чамъбастии Айнй. 

Адабиѐт: 
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Айнй С. Куллиѐт,чилдҳои 1-13-Сталинобод –Душанбе:Нашрдавточик, 

Ирфон, 1958 – 1977 

Шукуров.М. Хусусиятҳои ғоявию бадеии ―Ёддоштҳо‖-и устод  С. Айнй .-Д.-: 

Дониш,1966 

Таърихи адабиѐти муосири точик.Ч.2.-Д.:Дониш, 1984 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

Хусусиятҳои ғоявй – бадеӣ ва мазмуниву мундаричавии ашъори Лоҳутй. 

2-соат 

1. Лирикаи Лоҳутй чун падидаи фавқулодда дар адабиѐти шўравии точик. 

Адабиѐт: 

Абдуманнонов А, Отахонова Х, Шодиқулов Ҳ. Абулқосим Лоҳутй.-Д. : Адиб, 

1987 

Давлатов.М.Ғазал ва анъанаи он дар эчодиѐти устод Абулқосим Лоҳутй.-Д.: 

УДТ, 1973 

Лоҳутй А. Куллиѐт, иборат аз 5 чилд.-Д.:Дониш,1987 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

Хусусияти ғоявию бадеии ашъори Пайрав Сулаймонй. 2-соат  

1. Масъалаи шакли шеър дар эчодиѐти шоир.  

2. Мавқеи Пайрав дар назми садаи XX. 

Адабиѐт: 

Пайрав Сулаймонй.Куллиѐт.-Д.:Адиб, 2006 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

Трилогияи Чалол Икромй 4-соат 

 “Духтари оташ”,”Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро”, “Тахти вожгун” ва проблемаи 

таҳавввули сегонанависй дар адабиѐти точик 

Адабиѐт: 

Муқимов.Р Чалол Икромй-драматург.-Д.:Адиб,1988,96с 

Худойдодов Б.Се очерк дар бораи се адиб.-Д.:Ирфон, 1984 

Икромй Ч. Романҳо:‖Шодй‖,‖Ман гунаҳкорам‖,‖Духтари оташ‖,‖Дувоздаҳ 

дарвозаи Бухоро‖,‖Тахти вожгун” 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

Маҳорати шоирии М.Турсунзода. 2-соат  

Достонҳои “Садои Осиѐ”,”Чароғи абадй” ва “Чони ширин”, мавзўъ ва 

моҳияти онҳо. 

Адабиѐт: 
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Бобоев Ю. Сипаҳсолори назм.-Д.: Ирфон,1971 

Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳоиназму насри точик..-Д.:Адиб, 1988 

Маҳорати эчодии М. Турсунзода (мачмўи мақолаҳо).-Д.:УДТ,1981 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

Сотим Улуғзода ва таърихият дар осори ў. 2-соат  

Офариниши образҳои таърихй. 

Адабиѐт: 

Улуғзода С. Асарҳои мунтахаб, иборат аз 4 чилд.-Д.:Ирфон,1967-1976 

Улуғзода С. Фирдавсй.-Д.: Адиб,1988 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

Инкишофи жанри достони манзум дар эчодиѐти М. Қаноат. 2-соат 

Масъалаи анъана ва навоварй дар достони муосир. Таҳаввул ва тачдиди 

жанри достон  дар эчодиѐти М.Қаноат. 

Адабиѐт: 

Қаноат М.Осори мунтахаб, ч.2.Достонҳо-Д.: Ирфон,1982 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

Тасвири проблемаҳои ахлоқи ичтимой, қувват гирифтани психологизми 

тасвир, вусъати монологи ботинй. 2-соат 

Майл ба рўйдодҳои таърихй дар насри Саттор Турсун. 

Адабиёт: 

Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон.-Д.: Ирфон, 

1987 

Турсун С. ―Пайванд‖, ―Се рўзи як баҳор‖ –Д.: 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

Тасвири психологӣ ва проблемаи ахлоқи иҷтимоӣ дар эҷодиѐти 

Ф.Муҳаммадиев. 2-соат 

Ф. Муҳаммадиев устоди тасвири психологй. Ифодаи ин усули тасвир 

дар қиссаи «Одамони кўҳна», романи «Палатаи кунчакй» ва қиссаҳои 

«Шоҳии япон», «Варта». «Палатаи кунчакй» - романи амал ва андеша. 

Ф.Муҳаммадиев драманавис ва мутарчим. Мавқеи нависандагии 

Ф.Муҳаммадиев ва сабки эчодии ў.  

Адабиѐт: 
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14. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

15. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

16. Табаров С. Ҳаѐт, адабиѐт, реализм. – Душанбе: Ирфон, китобҳои 

1,2,3,4. – Душанбе: Ирфон, 1966-1984. 

17. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.4 – Душанбе: Дониш, 1984. 

18. Таърихи адабиѐти муосир точик. Ч.6 – Душанбе: Дониш, 1984. 

19. Шукуров М. Диди эстетикии халқ ва насри реалистй. – Душанбе: 

Ирфон, 1973. 

20. Шукуров М. Паҳлўҳои тадқиқи бадей. – Душанбе: Ирфон, 1976. 

21. Шукуров М. Пайванди замонҳо ва халқҳо. – Душанбе: Ирфон, 1982. 

22. Шукуров М. Насри реалистй ва таҳаввули шуури эстетикй. – 

Душанбе: Ирфон, 1987. 

23. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

24. Муҳаммадиев Ф. Сози мунаввар. – Душанбе: Ирфон, 1969. 

25. Муҳаммадиев Ф. Палатаи кунчакй. – Душанбе: Ирфон, 1974. 

26. Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Сорбон ва маҳорати эчодии ў. 2-соат  

Таҳлили повести “Дашти морон” 

Адабиёт: 

Сорбон. Дашти морон.-Д.:Ирфон,1991 

 

Бозор Собир ва маҳорати шоирии ў. 2-соат  

Чанбаи таърихй гирифтани назари лирикиву фалсафии шоир. (“Мижгони 

шаб”,”Офтобниҳол”) мавқеи лирикаи тасвирй дар шеърҳои мачмўаи “Бо 

чамидан, бо чашидан”, “Чашми сафедор”.Мавқеи шеъри нав дар эчодиѐти 

шоир. 

Адабиѐт: 

Собир Б. Мижгони шаб. Д.:Ирфон,1981 

Собир Б. Бо чамидан, бо чашидан. Д.:Ирфон,1987 

Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

Хусусияти ғоявию бадеии ашъори Гулрухсор 2-соат 

Аввалин Мачмўаи Гулрухсор Сафиева. «Бунафша» ва оҳанги хоси 

шеъри Гулрухсор. Мазмун ва мундаричаи мачмўаҳои дигари шоира: «Хонаи 

падар», «Дунѐи дил», «Оташи суғд», «Шабнам», «Руҳи Бохтар», «Қасидаи 

кўҳистон». Гулрухсор ва шеъри пешин. Ашъори солҳои охири Гулрухсор. 
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Мавқеи Гулрухсор дар шеъри имрўз. Фарзона шоираи навпарвоз. 

Хусусиятҳои бадеиву ғоявии Мачмўаи «Шабохуни барқ». Сабк ва услуби 

ашъори Фарзона. Падидаҳои нави мазмуниву услубй дар ашъори шоира. 

Фарзона ва шеъри муосири Эрон. Хусусиятҳои типологии назми точик ва 

Эрону афғон дар ин давра. 

Адабиѐт: 

14. Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

15. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

     3. Маҷмўаи шеърҳои Гулрухсор 

 

Хусусияти ғоявию бадеии насри Урун Кўҳзод 2-соат 

 Таҳлили асарҳои нависанда «Роҳи ағба», «Писандара», «Кини хумор», 

«Андешаҳо дар танҳой», «Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз», «Ҳам кўҳи 

баланду ҳам шаҳри азим». 

Адабиѐт: 

16. Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср. Душанбе, 2006 

17. Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

18. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

19. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

20. Асарҳои бадеии нависанда 

 

Мазмуну мундариҷаи эҷодии Баҳманѐр 2-соат 

Баҳманиѐр шоири тозаназар. Нахустин мачмўаи Баҳманиѐр «Ишқи 

Сайѐд». Хусусиятҳои ғоявии ҳикояҳои адиб. Тасвирҳои рамзй дар ҳикояҳои 

нависанда. Китоби пурмҳҳтавои Баҳманиѐр «Дуди ҳасрат». Мақоми 

тасвиргарй дар навиштаҳои адиб. Қиссаи «Зарринаи зарнигор» ва мавзўю 

мундаричаи он. Қиссаи «Санг ва сабў» ва моҳияти ғоявии ин қисса. Арзиши 

ҳунарии навиштаҳои Баҳманиѐр. 

Адабиѐт: 

21. Мусулмонқулов Р. Анъана ва навоварй. – Душанбе: УДТ, 1985. 

22. Набиев А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. – 

Душанбе: Ирфон, 1987, 160 с. 

23. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

24. Баҳманѐр. Лепи обй.-Д.: Адиб, 1988. 

25. Сайфуллоев А. Уфуқҳои тозаи наср. Душанбе, 2006 
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26. Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

Маҳорати шоирии Фарзона 2-соат 

Фарзона шоираи навпарвоз. Хусусиятҳои бадеиву ғоявии Мачмўаи 

«Шабохуни барқ». Сабк ва услуби ашъори Фарзона. Падидаҳои нави 

мазмуниву услубй дар ашъори шоира. Фарзона ва шеъри муосири Эрон. 

Адабиѐт: 

5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6. Ҳазратқулова Д. Поэтикаи шеъри Фарзона. Тошкент, 2012 

7. Фарзона. Шабохуни барқ.- Душанбе: Адиб, 1989. 

8. Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

НАҚШАИ ТАҚВИМИИ МАВЗЎЪҲОИ АМАЛӢ 

№ Ўтиладиган мавзу соат Ўтказиш 

санаси 

Ижро 

белгиси 

Изоњ 

1. Хусусиятҳои ғоявию 

мундаричавй ва жанрии 

“Ёддоштҳо”.  

2    

2. “Қаҳрамони халқи точик 

Темурмалик” қиссаи таърихии 

С. Айнй.  

2    

3. Хусусиятҳои ғоявй – бадей ва 

мазмуниву мундариҷавии 

ашъори Лоҳутй.  

4    

4. Хусусияти ғоявию бадеии 

ашъори Пайрав Сулаймонй.  

2    

5. Трилогияи Чалол Икромй – 

“Духтари оташ”,”Дувоздаҳ 

дарвозаи Бухоро”, “Тахти 

вожгун” ва проблемаи 

таҳавввули сегонанависй дар 

адабиѐти точик 

4    

6. Маҳорати шоирии 

М.Турсунзода. 

2    

  7. Сотим Улуғзода ва таърихият 

дар осори ў.  

2    
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8. Инкишофи жанри достони 

манзум дар эчодиѐти М. Қаноат. 

4    

10 Тасвири проблемаҳои ахлоқи 

ичтимой, қувват гирифтани 

психологизми тасвир, вусъати 

монологи ботинй.  

2    

11 Тасвири психологӣ ва проблемаи 

ахлоқи иҷтимоӣ дар эҷодиѐти 

Ф.Муҳаммадиев 

2    

12 Сорбон ва маҳорати эчодии ў.  

Таҳлили повести “Дашти морон” 

2    

13 Бозор Собир ва маҳорати шоирии 

ў.  

2    

14 Хусусияти ғоявию бадеии 

ашъори Гулрухсор 

2    

15 Хусусияти ғоявию бадеии насри 

Урун Кўҳзод 

2    

16 Мазмуну мундариҷаи эҷодии 

Баҳманѐр 

2    

17 Маҳорати шоирии Фарзона 2    

Жами 38    

 

НОМГЎИ МАВЗЎЪҲОИ НАМУНАВИИ ДАРСҲОИ СЕМИНАРЙ 

 

1. Айнӣ шоир. Саҳми Айнй дар инкишоф ва рушди жанрҳои анъанавии 

классикй: ғазал, мухаммас, қасида , маснавй ва достон 2-соат 

Адабиѐт: 

7. Айнй С. Куллиѐт, ч.7. - Душанбе: Нашр. Давл. Точик, 1962. –  646 с. 

8. Айнй С. Куллиѐт, ч.8.- Душанбе: Ирфон, 1981. - 524 с. 

9. Айнй С. Куллиѐт,ч.9, - Душанбе: Ирфон, 1969. -  411 с. 

10. Айнй С. Куллиѐт, ч.10, - Душанбе: Ирфон, 1966. - 505 с. 

11. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

12. Њамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

  

2. Абулқосим Лоҳутй ва ташаккули назми муосири точик. 2-соат 

Адабиѐт: 

1. Лоҳутй А. Куллиѐт, иборат аз 5 чилд.-Д.:Дониш,1987 
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2. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

3. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

3. Фаъолияти эҷодӣ ва мундариҷаи ғоявии ашъори Ҳабиб Юсуфӣ 2-соат 

Адабиёт: 

1. Юсуфӣ Ҳ. Сатрҳои нотамом. Китоби 2. –Душанбе, 1987 

2. Юсуфӣ Ҳ. Роҳи нотамом. – Душанбе, 1973. 

3. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

4. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

4. Фаъолияти шоирӣ ва нависандагии Абдусалом Деҳотӣ  2-соат 

Адабиёт: 

1. Деҳотӣ А. Куллиѐт. –Душанбе, 1987 

2. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

3. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

5. Фаъолияти эҷодии Фотеҳ Низӣ 2-соат 

Ҳаѐт ва фаъолияти эҷодии нависанда. Оғози эҷодиѐти адиб. Мавзўи 

чанг дар осори адабии нависанда. Романи «Вафо» ва хусусиятҳои ғоявию 

бадеии он. Қиссаҳои нависанда ва мавзўи асосии онҳо.  

Адабиѐт: 

Ниѐзӣ Ф.  Асарҳои мунтахаб, ҷилдҳои 1-4. –Душанбе, 1990 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

6. Таҳлили ғоявии достонҳои М.Турсунзода 2-соат 

Адабиѐт: 

Турсунзода М.Асарҳои мунтахаб.-Д.:Нашрдавточик, 1962 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

7. Масъалаи ахлоқи иҷтимоӣ дар насри Ф.Муҳаммадиев 

Адабиѐт: 

Муҳаммадиев Ф. Палатаи кунҷакӣ, Варта, ҳикояҳои Сози мунаввар, Даъво, 

Шоҳии Япон, Дар он дунѐ ва ғ. 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

3. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 
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8. Мўъмин Қаноат ва ташаккули назми точик 2-соат 

Адабиѐт: 

4. Қаноат М. Осори мунтахаб.иборат аз 2 чилд. – Душанбе: Ирфон, 

1981. 

5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6. Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

9. Лоиқ Шералй ва шеъри муосири точик. Инъикоси масъалаҳои бедории 

миллй ва ҳофизаи таърихй дар шеър. 2-соат 

Адабиѐт: 

Шералй Л.Хонаи дил-Д.: Ирфон,1982 

Шералй Л. Ману дарѐ.-Д.: Адиб.1991 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

10.Таҳлили ғоявии повести “Авроқи рангин” ва романи “Гузашти 

айѐм”-и  

Ҷумъа Одина 

Адабиѐт: 

Одинаев Ҷ. Авроқи рангин ва Гузашти айѐм 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

11. Г. Сафиева ва насри бадей. Достонҳои лирикй ва хусусиятҳои бадеиву 

жанрии онҳо. 2-соат 

Адабиѐт: 

Сафиева Г.Марзи номус. Роман.-Д.:Адиб,1989 

Сафиева Г. Рўҳи Бохтар.-Д.: Ирфон,1987 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

12. Таҳлили ғоявии повести “Ҳам кўҳи баланд ҳам шаҳри азим”-и Ў. 

Кўҳзод. 2-соат  

Адабиѐт: 

Кўҳзод Ў. Ҳам кўҳи баланд, ҳам шаҳри азим.-Д.: 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 
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Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

13. Сорбон. Таҳлили мундариҷаи ғояви повестҳои нависанда. 2-соат 

Адабиѐт: 

5. Сорбон. Буд набуд... – Душанбе: Ирфон, 1975. 

6. Сорбон. «Дашти морон».-Душанбе: Ирфон, 1989. 

7. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

8.  Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 

2015 

 

 

14. Таҳлили ашъори мунтахаби Гулназар, муайян кардани арзиши бадеии 

онҳо2-соат 

Адабиѐт: 

Гулназар. Асарҳои мунтахаб. Душанбе, 1985 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

15. Фарзона ва шеъри имрўзи точик. Мазмун ва шакли шеъри шоира. 2-

соат 

Адабиѐт: 

Фарзона. Мачмўаҳои “Шабохуни барқ”(1989), “Ояти ишқ”(1994), “Меърочи 

шабнам”(1999) 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

 

16. Баҳманёр – адиби тозаназар. Муайян кардани услуби  нигориши 

нависанда. 2-соат 

Адабиѐт: 

Баҳманѐр. Аспи обй.-Д.:Адиб,1988  

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

17.Таҳлили ашъори мунтахаби Аскар Ҳаким, муайян кардани арзиши 

бадеии онҳо  

Адабиѐт: 

4. Њаким А. Рањнавард. Д., 1983 
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5. Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

6.  Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

 

18. Мазмуну мундариҷаи ашъори Камол Насрулло  

Адабиѐт: 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

Асарҳои адиб 

 

19. Таҳлили ғоявии ҳикояҳои Адаш Истад 

Адабиѐт: 

Асозода Х. Адабиѐти точик дар садаи ХХ. Душанбе: Маориф, 1999 

 Ҳамроев Ч. Таърихи адабиѐти навини точик. –Тошканд: Тамаддун, 2015 

Асарҳои нависанда 

НАҚШАИ ТАҚВИМИИ МАВЗЎЪҲОИ СЕМИНАРӢ 

№ Ўтиладиган мавзу соат Ўтказиш 

санаси 

Ижро 

белгиси 

Изоњ 

1. Айнӣ шоир. Саҳми ӯ дар 

инкишоф ва рушди жанрҳои 

анъанавии классикӣ: ғазал, 

мухаммас, қасида, маснавӣ ва 

достон 

2    

2. Абулқосим Лоҳутй ва ташаккули 

назми муосири точик 

2    

3 Мазмуну мундариҷаи ашъори 

Ҳабиб Юсуфӣ 

2    

4 Фаъолияти шоирӣ ва 

нависандагии Абдусалом Деҳотӣ 

2    

5 Фаъолияти эҷодии Фотеҳ Низӣ 2    

6 Таҳлили ғоявии достонҳои 

М.Турсунзода 

2    

7 Масъалаи ахлоқи иҷтимоӣ дар 

насри Ф.Муҳаммадиев 

2    

8 Мўъмин Қаноат ва ташаккули 

назми точик 

2    

9 Лоиқ Шералӣ ва шеъри муосири 

тоҷик. Инъикоси масъалаҳои 

бедории миллӣ ва ҳофизаи 

2    
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таърихӣ дар шеър. 

10 Таҳлили ғоявии повести 

“Авроқи рангин” ва романи 

“Гузашти айѐм”-и Ҷумъа Одина 

2    

11 Гулрухсор Сафиева ва  насри 

бадеӣ. Ашъори шоира ва 

хусусиятҳои бадеиву жанрии 

онҳо. 

2    

12 Таҳлили ғоявии повести “Як 

рўзи дароз”-и Ў.Кўҳзод. 

2    

13 Таҳлили мундариҷаи ғоявии 

повестҳои Сорбон. 

2    

14 Таҳлили ашъори мунтахаби 

Гулназар, муайян кардани 

арзиши бадеии онҳо 

2    

15 Фарзона ва шеъри имрўзи тоҷик. 

Мазмун ва шакли ашъори 

Фарзона. 

2    

16 Баҳманѐр – адиби тозаназар. 

Муайян кардани услуби 

нигориши нависанда.  

2    

17 Таҳлили ашъори мунтахаби 

Аскар Ҳаким, муайян кардани 

арзиши бадеии онҳо 

2    

18 Мазмуну мундариҷаи ашъори 

Камол Насрулло 

2    

19 Таҳлили ғоявии ҳикояҳои Адаш 

Истад 

2    

Жами 38    

 

Тарзи ташкили корҳои мустақилонаи толибилмон ва мазмуни онҳо 

Сари вақт ва пухта ичро намудани корҳои мустақилона талаботи 

чиддист, ки дар асоси он сатҳи дарсазхудкунй ва муваффақияти донишчў 

муайян мегардад. Устод аз сифати ичрои кори мустақилона фаҳмида 

метавонад, ки толиби илм вазифаи тавсияшударо ба кадом дарача аз худ 

кардааст. Дар чараѐни ичрои кори мустақилона ба инобат гирифтани 

шаклҳои зерини кор тавсия карда мешавад. 
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-дар асоси китобҳои дарсй ва васоити таълимй боб ва мавзўъҳои фанро 

аз худ кардан; 

- дар асоси материалҳои иловагии пешниҳодшуда қисматҳои маърўзаро 

аз худ намудан; 

- аз рўи адабиѐти махсус дар болои қисмат ва мавзўоти фан кор кардан; 

- аз услуби таълиму тадриси фаъол ва проблемавй истифода бурдан; 

- - сохтани картотекаҳо аз рўи адабиѐтҳои мавчуда.  

Яке аз талаботи муҳимтарини «Дастури миллии тайѐр кардани 

кадрҳо» дар баробари ташаккул ва такмили дониши назарию амалии 

мутахассисон, аз рўи тахассуси худ  инкишоф додани фаолияти 

мустақилонаи толибилмон, дониш ва малакаи онҳро тадриҷан такмил додан, 

оиди соҳаи худ вазъиятҳои муаммоиро дуруст ҳаллу фасл намудан, бобати 

падидаҳои гуногун қарор қабул карда тавонистан ва ҳукм баровардан, 

малакаи  таҳлили ҳолат ва ѐ ҳодиса, дар шароити имрўзаи бозоргонӣ ва 

тағъиротҳои замон бо тезӣ мусоидат намудан,  ба ҳар як масъала ба таври 

эҷодӣ муносибат карда тавонистанро бояд шакл гиронд. Бо як сухан моҳияти 

асосии корҳои мустақилона ба фаолияти эҷодиву ташаккули шахсияти онҳо 

равона карда шудааст.  

Аз ҷониби дигар дар шароити тезии сурати тараққиѐт ва пешравии 

ҷамъияту замон тамоми маълумотҳо ва донишҳоро оиди ин ѐ он масъала дар 

ҷараѐни машғулотҳои дарс ва ѐ маърўза ба толибилмон расонидан аз имкон 

берун аст.  

Мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳо собит мекунанад, ки донишҷў дар асоси 

мунтазам машғул шудан ва ба тарзи мустақилона фаолият кардан дониши 

амиқу чуқур мегирад. Дар асоси машғулотҳои мустақилона ва ѐ корҳои 

мустақилона дониши назарии донишҷў, малакаву маҳорат ва таҷрибаҳои ў  

мустаҳкамтар, пурратар ва комилтар мегардад, қобилияти ба тарзи 

мустақилона кор бурдани ў ташаккул меѐбад.  

Бинобар ҳамин ба тарзи мустақил ва беиштироки муаллим омўхтани 

дарс дар шахси толибилм бояд такмил дода шавад. Дар ин ҷараѐн ҳам аз 

услубҳои замонавӣ ва нав ва ҳам аз тамоюлоти анъанавӣ-таърихӣ бояд 

андозаҳо бардошт. Аз ин лиҳоз яке аз вазифаҳои муҳимтарин дар донишгоҳ 

ва дар ситемаи таълими олӣ ба роҳ мондани фаолияти мустақилонаи 

донишҷўѐн ва имкониятҳои заруриро барои онҳо фароҳам овардан аст. 

Инчунин ҷараѐни таълими имрўза тақозо менамояд, ки дар баробари 

омўхтани донишҷўѐн дар шахси онҳо худомўзиро низ такмил дод. Роҳҳои 

донишомўзиро ва заруратҳои табииву объективии омўхтани илму фанро 

нишон дод. Аз ин ҷиҳат дар маркази диққати ҳар як муаллими фан бояд ба 
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донишҷў додани дастуруламалҳо, маслиҳатҳои услубӣ, раҳнамун кардани 

онҳо ба донишомўзӣ қарор гирад.  

Кори мустақилона кор ва ѐ лоиҳаи ба нақша гирифташудаест, ки дар 

асоси он донишҷў супоришоти кафедра (муаллим) -ро дар асоси донишу 

маҳорату малакаи худ, бе иштироки муаллим ҳаллу фасл менамояд ва дар 

асоси он хулосаҳои мантиқиву илмии хешро баѐн месозад.  

Вазифаҳои асосии кори мустақилона: 

 вусъат додани дониш ва амиқ гардондан онҳо; 

 ташаккули фаолияти эҷодии донишҷў; 

 фаро гирифтани услубҳои таълимгирӣ; 

 фаҳмиш ва тафаккури мантиқиро инкишоф додан. 

Мазмун ва ҳаҷми корҳои мустақилонаи толибилмон. 

№ Мавзўи корҳои мустақилона Супоришот Муддати 

иҷро 

Ҳаҷми 

кор 

1 Фаъолияти илмии Садриддин 

Айнй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

1,2 ҳафта 2 

2 Мавқеи реализми танқидй дар 

қиссаи «Марги судхўр» 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

3 Ҳунари шоирии Садриддин 

Айнй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

4 «Чаллодони Бухоро» ҳамчун 

асари таърихй - бадей  

Мутолиа намудан, 

сохтани тезисҳо, 

конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

5 Хусусиятҳои ғоявию 

мундаричавй ва жанрии 

«Ёддоштҳо».  

Таҳлил кардан, 

муқосиа намудан. 

3, 4,5 ҳафта 2 

6 «Қаҳрамони халқи точик 

Темурмалик» - қиссаи таърихй.  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

7 Мазмун,  мундарича ва 

аҳамияти таърихии «Марги 

судхур».  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

3, 4,5 ҳафта 2 

8 Хусусиятҳои ғоявй-бадей ва 

мазмуниву мундаричавии 

ашъори  то инқилобии 

Абулқосим Лоҳутй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

9 Трилогияи Чалол Икромй. Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

10  Мавқеи романи «Духтари 

оташ» дар эчодиѐти Чалол 

Конспект намудан 6,7 ҳафта 2 
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Икромй. ва иҷрои вазифа 

11 Қиссаи  «Ман гунаҳкорам» - и 

Чалол Икромй ва хусусиятҳои 

мазмунй ва мундаричавии ин 

асар.   

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

12  Мирзо Турсунзода ва шеъри 

муосири точик.  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

13 Мавқеи достони хамосй дар 

осори Мирзо Турсунзода. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

14 Мавзўи Ватан ва ватандўстй дар 

ашъори Ҳабиб Юсуфй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

15 Мавқеи жанри ҳикоя дар осори 

Ҳаким Карим. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

16 Мавқеи жанри ҳикоя дар осори 

Раҳим Чалил.  

Муқоиса кардан, 

тадқиқ намудан. 

6,7 ҳафта 2 

17 Сотим Улуғзода ва тамоюлоти 

таърихият дар романи «Восеъ». 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

6,7 ҳафта 2 

18  «Субҳи чавонии мо» асари 

ѐддоштй-мемуарй.   

Хондан, омўхтан 

ва маърўза тайѐр 

намудан 

6,7 ҳафта 2 

19  Мавқеи романи «Фирдавсй» 

дар осори Сотим Улуғзода. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

20 Мўъмин Қаноат ва шеъри 

муосири точик.  

Тадқиқи масъала, 

конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

21  Мавқеи жанри достон дар 

эчодиѐти Мўъмин Қаноат. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

22  Мавқеи жанри ҳикоя дар осори 

Пўлод Толис. 

Таҳлил кардан, 

муқосиа намудан. 

8,9 ҳафта 2 

23  Саҳми Фазлиддин 

Муҳаммадиев дар пешрафти 

насри бадеии точик 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

24  Повести «Варта» ва мавқеи он 

дар осори Фазлиддин 

Муҳаммадиев. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

25  Мавқеи жанри ҳикоя дар 

эчодиѐти Фазлиддин 

Муҳаммадиев. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

26  Талқини мавзўи ҳангома 

(криминалистика) дар осори 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 
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Фазлиддин Муҳаммадиев. 

27  Ҳикояи «Сози мунаввар» ва 

мазмуну мундаричаи ғоявии он. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

28  Лоиқ Шералй ва назми муосири 

точик.  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

29 Мачмўаи «Модарнома» ва 

махсусиятҳои ғоявии он.  

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

30 Мачмўаи «Офтобборон» ва 

хусусиятҳои мазмуниву бадеии 

он. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

31 Талқини мавзўи ичтимой- 

ахлоқй ва фалсафаи ҳастй дар 

мачмўаи «Фарѐди бефарѐдрас» 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

32  Мавзўи худшиносии миллй ва 

худогоҳии таърихй дар мачмўаи 

«Фарѐди бефарѐдрас» 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

33 Анъана ва навоварй дар ашъори 

Лоиқ. 

Муқоиса кардан, 

тадқиқ намудан. 

8,9 ҳафта 2 

34  Мавқеи жанри ғазал ва доираи 

мавзўоти он  дар осори Лоиқ 

Шералй. 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

35  Лирикаи ишқии Лоиқ Шералй. Хондан, омўхтан 

ва маърўза тайѐр 

намудан 

8,9 ҳафта 2 

36  Бозор Собир шоири навпардоз. 

(Дар асоси ашъори мачмўаҳои 

«Гули хор», «Бо чамидан, бо 

чашидан», «Чашми сафедор») 

Конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

37  Романи «Сукути қуллаҳо» - и 

Саттор Турсун ва мазмуну 

мундаричаи ғоявии он.   

Тадқиқи масъала, 

конспект намудан 

ва иҷрои вазифа 

8,9 ҳафта 2 

38 Гулрухсор Сафиева ва саҳми ў 

дар ташаккули шеъри нави 

форсии точикй.   

Таҳлил кардан, 

муқосиа намудан. 

8,9 ҳафта 2 

 Ҷамъ:   76 

Воситаҳои дидактикй 

Дар чараѐни таълими фанни мазкур истифодаи воситаҳои ахбори 

замонавй ва технологияи нави педагогй тақозо карда мешавад. Таълими 

фанни мазкур тавассути усулҳои анъанавии тадрис ва тачрибаҳои нави дар  

соҳаи таълим мавчуда, аз қабили саволу чавоб бо усули тест, муқоиса 

намудани асарҳо  ва ѐ симоҳои чудогона бо асарҳо ва ѐ нақшҳои ба 

донишчўѐн аз адабиѐти точик ва ѐ ўзбек шинос; ѐдрас намудани лаҳзаҳо аз 
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филмҳо, намоишномаҳо, истифодаи воситаҳои техникй, аз қабили видео ва 

аудиотехника, видеопроекторҳо, тачҳизоти аудио ва видео, компютер ва 

мултимедияҳо, ба воситаи методҳои наву ноанъанавй, усулҳои интерфаъол 

ва ғайраҳо амалй мегардад.  

Тавсияҳо дар бораи ташкили чараѐни таълим ва гузаронидани он 

Таълими фанни мазкур тавассути усулҳои анъанавии тадрис ва 

тачрибаҳои нави дар  соҳаи таълим мавчуда, аз қабили саволу чавоб бо 

усули тест, муқоиса намудани асарҳо  ва ѐ симоҳои чудогона бо асарҳо ва ѐ 

нақшҳои ба донишчўѐн аз адабиѐти навини тоҷик шинос; ѐдрас намудани 

лаҳзаҳо аз филмҳо, намоишномаҳо, ташкили дарсҳои экскурсионй ба 

хонамузейҳои адибон, истифода ва намоиши нусхуҳои дастхатии адибони 

давраи бедории миллй, истифодаи воситаҳои техникй, аз қабили видео ва 

аудиотехника, вохўриҳо бо адибону олимон ва ғайраҳо.  

Дар баробари ҳамин ҳини таълими  фанни мазкур аз технологияи нави 

педагогй, васоити ахборй- коммуникатсионй, сайтҳои интернет, блогҳои 

интернетй истифода бурдан дар назар дошта мешавад.  

- ҳангоми таълими ин фан дар соатҳои маърỹзавй истифодаи 

компьютерҳои замонавй, технологияҳои нави презентатсионй ва 

демонстратсионй - электронй-дидактикй истифода мегардад. 

- дар чараѐни таълими фанни мазкур аз методҳои интерфаъол; аз қабили 

ҳучуми ақлй, тафаккури гурỹҳй, пинборд, конференсия, мулоқот, мунозара, 

баҳсҳои гурўҳй, муҳокима тавассути материалҳои  иллустратсионй ва 

демонстратсионй истифода бурдан мувофиқи мақсад аст. 

- ҳангоми таълими фанни мазкур ва гузаронидани машғулотҳои 

семинарй дар байни талабагон ташкил кардани мусоҳибаҳо, коллоквиум, 

мусобиқа, баҳсу мунозираҳо дар назар дошта мешавад. 

 

Мезони баҳогузории рейтингй ба дониши толибилмон аз рўи фанни 

«Адабиѐти навини тоҷик» 

Аз фанни адабиѐти навини тоҷик тамоми ҳаҷми мавзўъҳо, шумораи 

назоратҳои ҷорӣ, марравӣ,ниҳоӣ, муддати гузаронидани онҳо, балҳои 

максималӣ, минималӣ, меъѐрҳои баҳогузорӣ дар машғулоти аввал эълон 

карда мешавад. 

Барои муайян кардани дараҷаи дониш, савия, малака ва маҳорати 

толибилм инчунин мутобиқати он ба Стандарти давлатии таълим назоратҳои 

зерин гузаронида мешавад.   

 назорати ҷорӣ (НҶ) - услуби муайян кардани дониши ва 

малакаи амалии донишҷў дар асоси мавзўъҳо.  Назорати ҷорӣ аз хусусиятҳои 

фан бармеояд ва дар ҷараѐни машғулоти амалӣ дар шакли даҳонӣ, саволҳои 
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тест, хаттӣ, кори назоратӣ, каллоквиум, сўҳбат, санҷиши вазифаҳои хонагӣ 

гузаронида мешавад. 

 назорати марравӣ (НМ) - дар давоми семестр (дар асоси як чанд 

мавзўъҳои ҳамтип), поении қисмат ва ѐ параграфҳои муаяни маводи таълимӣ 

барои санҷиши дониши назарии талаба ва малакаи амалии ў гузаронида 

мешавад. назорати марравӣ дар як семестр ду маротиба дар шаклҳои хаттӣ, 

даҳонӣ, тест ва ғайраҳо дар асоси ба инобат гирифтани ҳаҷми умумии 

соатҳои фан гузаронида мешавад. 

 назорати ниҳоӣ (НН) -  дар поѐни семестр барои санҷиши 

тамоми дониши назарии толибилмон, малакаву таҷрибаҳои амалии онҳо 

ташкил карда мешавад. Назорати ниҳоӣ дар асоси силсиласаволномаҳои 

такявӣ дар шакли кори хаттӣ гузаронида мешавад. 

НМ бо пешниҳод ва иштироки комиссияи аз таркиби кафедра 

ташкилкардашуда ва назорати мунтазами онҳо бояд гузаронида шавад. 

Натиҷаҳои назорати марравӣ аз ҷониби ин комиссия бекор карда шуданаш 

мумкин аст. Дар ин ҳол он бояд аз нав гузаронида шавад. 

Бо нишондод ва фармони ректори донишгоҳ ва раҳбарияти он, 

комисияи назорати дохилӣ тарзи гузаронидани назорати ниҳоиро идора 

мекунад ва ин ҷараѐн омўхта мешавад. Дар ҳолати вайрон кардани қоидаҳо 

ин шакли назорат аз нав гузаронида шуда, натиҷаҳои қаблии он бекор карда 

мешавад.   

Дониш, малака, маҳорат ва савияи донишҷу дар асоси системаи 

рейтинг аз рўи фан бо балҳо ифода карда мешавад. Аз рўи фанни «Адабиѐти 

навини тоҷик» дониши хонандагон дар асоси 100 балл муайян карда 

мешавад.  

100 бали мазкур дар шакли зерин тақсим карда мешавад. 

Н.Н.- 30 балл, НМ-35 балл, НҶ-35 балл.     

 

Балл Баҳо Дараҷаи дониши талаба 

86-100 Аъло Қабул карда тавонистани қарор ва хулоса 

баровардан. Тафаккури эҷодӣ. Мушоҳидаҳои 

мустақилона ва фардӣ, дар амал татбиқ 

кардани донишҳои худ, Донистан, гуфта 

додан, ба тасаввуроти муайян соҳиб будан.  

71-85 Хуб  Мушоҳидаҳои мустақилона ва фардӣ, дар 

амал татбиқ кардани донишҳои худ, 

Фаҳмонидани моҳияти масъала, Донистан, 

гуфта додан, ба тасаввуроти муайян соҳиб 

будан. 

55-70 Қаноатбахш  Фаҳмонидани моҳияти масъала, Донистан, 
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гуфта додан, ба тасаввуроти муайян соҳиб 

будан. 

0-50 Ғайриқаноат Ба тасаввуроти дуруст соҳиб набудан, 

надонистан 

Аз рўи фан бали интихобӣ-минималӣ - 55 балл аст. Балли аз ин меъѐр 

поѐн дар дафтари рейтинги толибилм қайд карда намешавад. 

Ҳиссаи корҳои мустақилонаи толибилмон дар ҷараѐни назоратҳои 

ҷорӣ, марравӣ, ниҳой дар асоси супоришоти муаллимон бояд ба инобат 

гирифта шавад.  

Рейтинги толибилмон аз рўи фан дар қарори зерин муайян карда 

мешавад. R=V.O`/100. Дар ин ҷо: V- тамоми соатҳои барои фан ҷудошуда, O` 

- дараҷаи азхудкунии толибилм.  

  Агар аз рўи фан талаба аз ҳисоби  умумии баллҳо аз 55 % камтар 

балл ҷамъ карда бошад, ў ба назоратҳои ниҳоӣ иҷозат дода намешавад. 

 Агар талаба аз рўи фан дар ҳисоби умумӣ 55 балл ва аз он 

болотар нишондодро соҳиб бошад, ҳуқуқи ба назорати ниҳоӣ (бо ризоияти 

худаш) надаромадан дорад.  

 НМ ва НН дар асоси нақшаи календари муйян, дар асоси ҷадвали 

рейтингии деканат гузаронида мешавад. НН дар охирон ду ҳафтаи семестр 

гузаронида мешавад. 

 Агар толибилм аз НҶ ва НН аз 55% дар асоси сабабаҳои муайян 

камтар балл ҷамъ карда бошад, ва бо сабабаҳои муайян ба назоратҳо 

иштирок накарда бошад, то муддати ояндаи назоратҳои мазкур, агар  ба 

назоратҳои охирони ҷориву марравӣ иштирок накарда бошад, то назорати 

ниҳоӣ барои аз нав супоридан иҷозат дода мешавад. 

 Агар талаба аз рўи фан дар асоси ҷамъбасти назоратҳои ҷориву 

марравӣ аз 55 % камтар балл ҷамъ карда бошад, талаба қарздори академикӣ 

ҳисоб мешавад. 

 Агар талаб аз натиҷаҳои назоратҳо норизо бошад, дар муддати як 

шабонарўз ба деканат бо ариза муроҷиат мекунад. Дар ин ҳолат дар асоси 

тақдимномаи декани факультет бо фармони ректори донишгоҳ комиссияи 

аппелляционӣ (на камтар аз се нафар аъзо)  ташкил карда мешавад. 

 Комиссияи апелаляционӣ дар як рўз бояд хулосағҳои хешро ба 

донишҷў маълум кунад.    

 Баҳогузорӣ ва тартибу интизоми он аз ҷониби декани факультет, 

мудири кафедра, шўъбаи корҳои услубӣ-таълимӣ инчунин назорати дохилӣ 

ва корҳои мониторингӣ назорат карда мешавад. 

Мезони намунавии баҳогузорӣ ба НҶ -ии донишҷўѐн 

№ Нишондодҳо Баллҳои НҶ 

Макс НҶ-1 НҶ-2 

1 Дараҷаи иштироки донишҷў ба дарсҳо, 15 0-7 0-8 
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Фаолии ў дар ҷараѐни маърўзаҳо, 

мавҷудӣ ва ҳолати дафтарҳои конспект 

ва пуррагии он 

2 Дараҷаи иҷрои корҳои мустақилона ва 

сифату савияи корҳои  донишҷў дар ин 

бора 

10 0-5 0-5 

3 Корҳои назоратӣ, саволу ҷавобҳо, 

корҳои хаттӣ, тестҳо ва ғайра 

10 0-5 0-5 

Ҷамъи баллҳо 35 0-17 0-18 

 

 

Мезони намунавии баҳогузорӣ ба НМ -ии донишҷўѐн 

№ Нишондодҳо Баллҳои НМ 

Макс НМ-1 НМ-2 

1 Дараҷаи иштироки донишҷў ба дарсҳо, 

Фаолии ў дар ҷараѐни машғулотҳои 

амалӣ, мавҷудӣ ва ҳолати дафтарҳои 

машғулоти амалӣ  ва пуррагии он 

15 0-7 0-8 

2 Дараҷаи иҷрои корҳои мустақилона ва 

сифату савияи корҳои  донишҷў дар ин 

бора. Иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва 

дараҷаи иҷрои он 

10 0-5 0-5 

3 Корҳои назоратӣ, саволу ҷавобҳо, 

корҳои хаттӣ, тестҳо ва ғайра 

10 0-5 0-5 

Ҷамъи баллҳо 35 0-17 0-18 

 

Назорати ниҳоӣ агар дар шакли хаттӣ муқаррар карда шуда бошад, 

пас  назорат дар асоси 30 балл дар шакли кори хаттӣ гузаронида мешавад. 

Мезони баҳогузорӣ ба «Корҳои хаттӣ» -и назорати ниҳоӣ 

Назорати ниҳоӣ агар дар шакли хаттӣ муқаррар карда шуда бошад, 

назорат дар асоси силсиласаволномаҳо ва вариантҳои мухталиф гузаронида 

мешавад. Ҳар як вариант аз ду саволи назарӣ ва се саволи характери 

амалидошта бояд таркиб ѐбад. Саволҳои назарӣ дар асоси ибораҳо ва 

истилоҳоти такявии фан сохташуда, тамоми мавзўъҳои назариро бояд фаро 

гирад. 

Ҳар як саволи назарӣ  ва амалӣ дар атрофи 0-6 балл бояд арзиш ѐбад. 

Талаба ба дараҷаи максималӣ то 30 балл ҷамъ карда метавонад.  
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Тамоми баллҳое, ки донишҷў дар асоси назорати хаттии ниҳоӣ фаро 

гирифтааст, ҷамъ карда шуда балли умумии ў аз назорати ниҳоӣ муайян 

карда мешавад.  
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